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ج: امام جمعه کر
اتکاء به ظرفیت های داخلى رمز پیروزى در دفاع مقدس بود 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى البرز خبر داد؛
افزایش ساعات فعالیت مراکز خدمات جامع سالمت منتخب استان

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

مدیر منابع طبیعی و آبخیز داری ساوجبالغ خبر داد؛

ج خواستار شد؛ رئیس شورای اسالمى شهر کر

تونل های ضدعفونى کننده به 
کشورهای همسایه رسید

ج به سوله های   تجهیز  کر
چند منظوره مدیریت بحران 

 پاسدار مدافع حرم 
»ابراهیم اسمى« آسمانى شد

گفتگو با مسئوالن مرکز طب سوزنى؛شهادت هنر مردان خداست؛

بسیاری از بیماری ها با طب سوزنى 
درمان مى شود

از   ، البرز فناوری  و  علم  پارک  در  دانش بنیان  شرکت  یک  مدیرعامل   
و  مرکز  این  در  کننده  ضدعفونی  گیت های  و  تونل  تولید  و  طراحی 

صادرات آن به چند کشور خاورمیانه خبر داد.
فدوی در گفتگو با جام جم اظهار کرد: با گسترش و شیوع ویروس کرونا، محققان 
البرز مستقر است تصمیم  پارک علم و فناوری  که در  این شرکت دانش بنیان 
و    Outdoor و   Indoor این تونل های ضد عفونی در دو مدل  تولید  و  به طراحی 
کننده  ضدعفونی  دستگاه  و  کفش  اتوماتیک  کاورزن  دستگاه های  همچنین 

اتوماتیک گرفتند.

به همت محققان البرزی؛

توقف زمین خواران در تصرف 
زمین های دولتی
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،  از خاستگاه های اصلى   استان البرز
گردشگری  مردم ایران است

معاون سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگى:
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ح شد؛ در جلسه بررسى وضعیت اقشار کم درآمد مطر

اهدای 50 هزار بسته معیشتى 
به  خانواده های  کم برخوردار 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز 2 چهارشنبه 1   مرداد  1399    شماره 5712
فرهنگى،  میراث  وزارت  سرمایه گذاری  معاون  ورود  بهانه  به 
گفتگویی  ؛  البرز استان  به  دستى  صنایع  و  گردشگری 
میراث  مدیرکل  محمدی،  فریدون  مهندس  با  صمیمانه 

فرهنگى، گردشگری و صنایع دستى استان ترتیب داده ایم :
محمدی با اعالم این که گردشگری به طور کلی اولویت اول 
از کشورهای دنیا، اقتصادشان بر  دنیاست، گفت: بسیاری 
این  دلیل  به  ما  می باشد،  توریسم  صنعت  درآمدهای  پایه 
سالیان  طول  در  بوده  دامنگیرمان  نفت  نام  به  بالیی  که 
اتکا  همه  و  بوده  جایگزین  اقتصاد  فکر  به  کمتر  متمادی 
داشته  قرار  محصولی  تک  اقتصاد  محور  حول  امیدمان  و 

است.
وی افزود: به یمن انقالب شکوهمند اسالمی و برنامه های 

اقتصادی مدون همه دولت های بعد از انقالب، قرار بود که 
از اقتصاد تک محصولی نفتی جدا شویم، اکثر کارشناسان، 
گردشگری  موضوع  به  پرداختن  را  شفابخش  نسخه 
دانستند اما واقعیت این است که گردشگری با آن معنای 
دولت ها،  اقتصادی  برنامه های  از  کدام  هیچ  در  واقعی اش 

نتوانسته آن نقش اصلی را به دست بیاورد.
ارزشمند  صنعتی  گردشگری؛  گفت:  محمدی  مهندس   
فرهنگ،  با  متناسب  نیز  ما،  کشور  در  و  است  پردرآمد  و 
 
ً
ایدئولوژی و نظام شکوهمند انقالب اسالمی است و اساسا

ما می توانیم با این صنعت، حتی ارزش ها و انقالبمان را به 
جهان صادر کنیم.

اقتصاد  نسخه  ایران،  اسالمی  جمهوری  گردشگری  نسخه   

توسعه یافته بر پایه گردشگری متعالی است. سفر یک روزه 
صورت  به  زمانی،  محدودیت  به  توجه  با  گردون،  تاج  دکتر 
فشرده برگزار شد و طی آن از پروژه های مهم سرمایه گذاری 
استان بازدید به عمل آمده و با مدیران و سرمایه گذاران آن 

پروژه ها، گفتگوهایی صورت گرفت.
فرهنگی،  میراث  وزارت  سرمایه گذاری  محترم  معاون   
پروژه ها،  تک  تک  خصوص  در  دستی  صنایع  و  گردشگری 
رهنمودها و دستورات مقتضی را در راستای تسریع در امور 
محمدی  فریدون  مهندس  کرد.  صادر  موجود  موانع  رفع  و 
مقصد  به  البرز  استان  تبدیل  برای  شد:  یادآور  خاتمه  در 
گردشگری عزم جدی داریم و با  برنامه ریزی دقیق، مدون و 

سرعت و شتاب بیشتر در این راستا حرکت می کنیم.

در ادامه به معرفی پروژه های مهم مورد بازدید قرار گرفته می پردازیم که درحال 
بهره برداری بوده یا حداکثر تا دهه فجر انقالب اسالمی سال جاری، راه اندازی و 

افتتاح خواهند شد: 
ج   حوزه اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگری کر

پروژه احداث اولین هتل بین المللى 5 ستاره قصر رز در استان البرز

مساحت تقریبی پروژه: 26000 متر مربع
زیر بنای کل پروژه: 33000 متر مربع.

برآورد ساخت تقریبی: 280 میلیارد تومان )هزینه شده تاکنون: 130 میلیارد تومان(.
میزان پیشرفت فیزیکی: 70 درصد

میزان  اشتغالزایی پیش بینی شده: 180 نفر
پیش بینی بهره برداری کامل پروژه: دهه فجر 99

سرمایه گذار و تامین کننده منابع مالی:  مهندس خلیل کفائیان
   امکانات: 

1- دارای پنج رستوران مجزا با آشپزخانه های صنعتی و پیشرفته جداگانه.
2- سالن های چند منظوره برای برگزاری مراسم  مختلف: )کنفرانس، همایش، 

.)  )4( سالن با ظرفیت تقریبی )1500 نفر
ً
عروسی، ... (: جمعا

3- دارای 116 اتاق و انواع سوئیت های استاندارد: )اسپیشیال، رویال و...(.
 260  ( ظرفیت:  با   

ً
جمعا باز،  محوطه  در  و  طبقه  چهار  در  مسقف  پارکینگ   -4

خودرو(.
5- استخر، سونا، سالن های ماساژ، باشگاه ورزشی.

6- تجهیزات و خدمات کامل هتلینگ مطابق با استانداردهای روز دنیا.
7- پارک آبی به همراه سایر تفریحات جانبی.

8- دوستدار طبیعت و محیط زیست )بدون قطع حتی یک درخت(.
 حوزه اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگری شهرستان نظرآباد

 منطقه نمونه گردشگری فرودگاه آزادی

بنیانگذار  ایران،  اسالمی  جمهوری  در  سبک  نیمه  خصوصی  فرودگاه  اولین 
با  ؛  البرز استان  گردشگری  نمونه  منطقه  اولین  و  عمومی  هوانوردی  صنعت 

کاربردهای تفریحی، آموزشی و تحقیقاتی به منظور ترویج فرهنگ هوانوردی:
برای استفاده عمومی عالقه مندان به هواپیماهای شخصی.

عرضه و نمایش محصوالت هوایی و پروازی.
ایجاد مرکز تعمیر و نگهداری هواپیماهای فوق سبک.

ایجاد مرکز تست پروازی و هواپیماهای فوق سبک، نیمه سبک و هلی کوپتر.
آموزش خلبانی هواپیماهای فوق سبک.

ایجاد مرکز جشنواره ها و نمایش های مختلف هوایی.
ارائه خدمات پرواز هوایی، آموزش خلبانی و گردشگری هوایی.

 دارای امکانات: )برج مراقبت، باند پرواز به طول 1450 و عرض 23 متر، ایستگاه 
برای  هواپیماها  سازی  آماده  آشیانه  زمینی،  ایمنی  سایت  هواشناسی،  مجهز 

پرواز، کارگاه های ساخت و مونتاژ، آشیانه نگهداری هواپیماها، محوطه وسیع 
برای پارکینگ هواپیماها، باشگاه آموزش خلبانی عقاب تیز پرواز، ترمینال ورودی 

مسافر، جایگاه بازدید کنندگان، سایت اداری، آمبوالنس، آتش نشانی و ...(.
مساحت کل فرودگاه: 100 هکتار.

زیربناهای احداثی در فاز یک شامل )باند، رمپ، تاکسی وی، سالن ها، آشیانه ها 
و ...(: حدود 30 هزار مترمربع.

میزان سرمایه گذاری انجام شده برای ساخت و تجهیز فرودگاه در فاز یک: 200 
میلیارد تومان.

درصد پیشرفت فیزیکی: 100 درصد.
و  اقامتی  )مجموعه های  دو  فاز  در  فرودگاه  تجهیز  و  ساخت  هزینه  برآورد 

گردشگری(: 200 میلیارد تومان.
سرمایه گذار: شرکت توسعه گستر طیبین )بخش خصوصی(.

نشانی: استان البرز - شهرستان نظرآباد -  فرودگاه آزادی
 حوزه اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگری ساوجبالغ 

 پروژه احداث دهکده گردشگری سالمت »محب« 
) )اولین دهکده گردشگری سالمت در کشور

یک  بیمارستان،  چند  هر  ازای  به  پیشرفته؛  کشورهای  در  استاندارد  صورت  به 
انجام عمل جراحی  یا  از بیماری ها  برای طی دوران نقاهت بعد  دهکده سالمتی 
وجود دارد، علت هم این است که هزینه های بستری در بیمارستان ها، سنگین 
بوده و از سوی دیگر نیز  به دلیل ازدحام  بیماران و نیازهای درمانی کشور باید 
که  محب  انتفاعی  غیر  مؤسسه  شوند.  خالی  بیمارستانی  تخت های  تر،  سریع 
بیمارستان های: محب کوثر، محب مهر، محب یاس و شهید هاشمی نژاد را در 
تهران و محب کاشان را در شهر کاشان تحت پوشش دارد با درک این موضوع، 
برای اولین بار در کشور به منظور توسعه امر گردشگری درمانی، اقدام به طراحی و 

ساخت این مجموعه عظیم و بی نظیر نموده است.
مساحت پروژه: یک هکتار + پنج هکتار از فضای سبز منابع طبیعی.

برآورد ساخت تقریبی: 100 میلیارد تومان.
میزان پیشرفت فیزیکی: 90 درصد.

پیش بینی بهره برداری کامل پروژه: اول مهر  99
زیر بنا : 7600 متر مربع.

اشتغال تعهد شده: 150 نفر.
سرمایه گذار و تأمین منابع مالی: مؤسسه غیر انتفاعی »محب«

این پروژه، با حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستائی و عشایری 
و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و مشارکت پست بانک استان البرز اجرا 

شده است.
سالن  زیرزمین(:  و  همکف   + مجزا  طبقه   5 )در  پیشرفته  امکانات  دارای 
اداری، خدمات  گاردن )واحد پذیرائی(، بخش  با ظرفیت 145 نفر، روف  همایش 
تخت،   40 نظر:  تحت  و  بستری  تخت  تخت،   100 سوئیت(:  و  )اتاق  هتلینگ 
درمانی،  حرکت  و  فیزیوتراپی  معاینه،  اتاق های  تروما،  و  اورژانس  آزمایشگاه، 
 سونوگرافی، باشگاه های ورزشی آقایون و بانوان، پذیرش، دو رستوران مستقل، 
کافی شاپ، بخش های مجزا: حوضچه های آب درمانی و استخر، اتاق یوگا، ماساژ و 
اسپا، اتاق نمک،  هات استون )سنگ داغ(،  لندری، موتورخانه و تأسیسات مرکزی، 

سیستم هوشمند BMS  )تحت شبکه( در کل مجتمع و ... 
  حوزه اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگری طالقان

 پروژه گازرسانى هتل کیمیا
در کنار برنامه ورود استاندار محترم البرز و مدیران کل استانی به شهرستان طالقان؛ 
برنامه بازدید از هتل کیمیا به عمل آمد و در نهایت پس از بحث و بررسی پیرامون 
موضوعات گردشگری و طرح های سرمایه گذاری در این شهرستان، مقرر شد در 
راستای کمک به زیرساخت های گردشگری؛ بخش هایی از هزینه گازرسانی به این 

هتل، توسط معاونت سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی تأمین و پرداخت گردد.
 مراسم کلنگ زنى بیمارستان 32 تختخوابی طالقان

با حضور دکتر تاج گردون و هیأت همراه، استاندار البرز، فرمانده انتظامی استان، 
نماینده مردم ساوجبالغ، طالقان و نظرآباد در مجلس و سایر مسئوالن و مدیران 
استانی و محلی؛ آئین کلنگ زنی احداث بیمارستان شد.   با احداث این پروژه، گام 
مهمی در راستای ارائه خدمات پزشکی به مسافران و گردشگران و مردم بومی 

منطقه برداشته می شود.
مساحت: 2 هکتار

زیربنا: 3200 مترمربع.
دارای بخش های: اورژانس، داخلی، زنان، عفونی و اتاق عمل.

 

دکتر ساسان تاج گردون )معاون سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگری(:

بحمداهلل توفیق داشتیم از چند پروژه بزرگ، مهم و اثربخش در حوزه گردشگری 
میراث  محترم  مدیرکل  جمله  از  و  استان  ارشد  مدیران  همراه  به  البرز؛  استان 

فرهنگی استان و سایر همکاران عزیزم، بازدیدی داشته باشیم. 
پروژه دهکده گردشگری سالمت، با سرمایه گذاری آقای محب که مجموعه های 
زنجیره ای بیمارستانی را در اکثر نقاط کشور مدیریت می کنند، با اهداف انسانی و به 
منظور خدمات عام المنفعه و با نگرش گردشگری درمانی بوده که در خور قدردانی 
است، تالش های شبانه روزی و وافر ایشان و همکاران محترم، بزودی در منطقه 
ساوجبالغ به ثمر خواهد نشست و عالوه بر مردم بومی؛ گردشگران و مسافران 

این منطقه نیز بهره مند خواهند شد. 
پروژه ای بالغ بر یک هکتار و با زیربنای 7600 مترمربع مشتمل بر واحدهای درمانی 
و اقامتی که برای استراحت و نقاهت بیمارانی که عمل جراحی کرده یا دوره بیماری 
شان تمام شده مورد نیاز بوده و بویژه برای جذب توریست های درمانی کشور، امری 
ضروری است و باید مشابه این گونه دهکده های سالمت در اقصی نقاط کشور 
داشته باشیم. بخشی از نیازهای مملکت ما، استفاده از ظرفیت های گردشگری 
است که پیشرانه توسعه اقتصادی نیز می باشد، هر چند که ما هم دچار شرایط 
خاص جهانی از جمله بحران کرونا شده ایم و ضربات سنگینی بر پیکره گردشگری 
زده شد، اما وزارت میراث فرهنگی، سیاست ها و رفتارهایی را در پیش گرفته که 

این بخش می باشد. استان  از  از حمایت های بی دریغ  حاکی 
ایران  مردم  گردشگری  اصلی  خاستگاه های  جمله  از  ؛  البرز 
است، بخصوص این که به دلیل همجواری با کالنشهر تهران، 
 ما از این 

ً
می تواند ظرفیت های بسیار خوبی را ایجاد نماید. قطعا

ظرفیت ها به طور ویژه استفاده نکرده ایم، به همین جهت از 
جذب  برای  که  می خواهم  دولتمردان  و  گذاران  سرمایه  همه 
منابع مردمی و تسهیالت بانکی در این حوزه اقدام کنند، منابع 
بخشی  اثر  برای  و  کرده  تعیین  قانونگذار  و  دولت  هم  خوبی 
بهتر نظام اقتصاد گردشگری و اقتصاد ملی و ترغیب سرمایه 
گذاران در نظر گرفته اند.آخرین بازدید ما از هتل 5 ستاره قصر 
رز بود که با سرمایه گذاری یکی از صنعتگران و کارآفرینان محترم 
که  ایران عزیز  ارزشمند و در خور  انجام شده؛ پروژه ای بسیار 
در دو بخش هتلداری و سالن های چند منظوره با کاربری های 
که در نوع خودش و در  زیربنای 26/000 مترمربع  با  و  گوناگون 
درصدی  فیزیکی 70  پیشرفت  با  و  بوده  بی نظیر  کشور  سطح 
که علیرغم همه مشکالت اقتصادی، با اراده و پشتوانه قوی 

سرمایه گذار و سایر همکاران شان، این پروژه بسیار مهم در حال آماده سازی است 
تا ان شاءا... در دهه مبارک فجر امسال افتتاح شود. بنده به عنوان یک شهروند از 
ایشان که بخوبی نیازهای ایران اسالمی را در زمینه اقتصاد گردشگری و حوزه های 
دیگر تشخیص داده و این اتفاق بزرگ را رقم زده اند، قدردانی و تشکر می کنم. روز 
بسیار خوبی بود برای ما که از پروژه های مهم اقتصادی در حوزه گردشگری بازدید 
کرده و استفاده بردیم، از مدیرکل محترم استان نیز که طی چند ماه گذشته، توفیق 
خدمت در این بخش را داشته و با توانمندی ویژه و تعامل و همکاری با همه 
بخش های مختلف دولتی و غیردولتی؛ توانسته شرایط خوبی را ایجاد بکند، تقدیر 
و تشکر می کنم. به طور کلی ما در کل کشور، 1168 مصوبه برای احداث مناطق نمونه 
 گردشگری داشته ایم و در حال حاضر نیز، نزدیک به 56 مورد از آن ها توانسته اند

 موافقت نامه تأسیس را دریافت کرده و البته 20 مورد هم به بهره برداری رسیده و 
فعال شده اند، برای سایر مناطق نیز، هر عزیز بزرگواری که بخواهد در این زمینه ها 
سرمایه گذاری کند ما استقبال کرده و آمادگی کامل را برای همکاری و مساعدت با 

ایشان داریم و این وظیفه اصلی ما به شمار می آید.  
 مهندس فریدون محمدی )مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگری 

:) استان البرز
؛  دکتر تاج گردون در جریان برنامه بازدید از پروژه های سرمایه گذاری سراسر کشور
لطف کرده و با مدیران ارشد معاونت سرمایه گذاری، به استان البرز  آمدند. با توجه 
به اهمیت موضوع و به خاطر محدودیت زمانی، در کنار برنامه حضور  استاندار 
محترم البرز و مدیران کل استانی در  شهرستان طالقان؛ ابتدا برنامه بازدیدی از 

هتل کیمیا نیز داشتند. 
این  در  و طرح های سرمایه گذاری  گردشگری  پیرامون موضوعات  بازدید  این  در 
شهرستان گفتگو صورت گرفت و مقرر شد در راستای کمک به زیرساخت های 
معاونت  توسط  کیمیا،  هتل  به  گازرسانی  هزینه  از  بخش هایی  گردشگری، 

سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی تأمین و پرداخت گردد. 
بیمارستان 32  زنی  کلنگ  آئین  ایشان، در  گردون و معاونان  تاج  آقای  ادامه  در 

تختخوابی شهرستان طالقان نیز شرکت نمودند.
آزادی  فرودگاه  گردشگری  نمونه  منطقه  از  و  رفته  نظرآباد  شهرستان  به  سپس 
بازدید کردند که اولین و بزرگ ترین فرودگاه خصوصی ویژه گردشگری در سطح 
هم  کشوری  نمونه  منطقه  عنوان  به  آزادی  فرودگاه  خوشبختانه  است.  کشور 
تصویب شده و دکتر تاج گردون نیز در جریان برنامه های توسعه فاز دوم مجموعه 

که شامل امکانات رفاهی، اقامتی و گردشگری است قرار گرفتند.
تعداد زیادی هواپیماهای تک نفره و دو نفره فوق سبک، سبک و نیمه سبک در 
آن فرودگاه نگهداری شده و ظرفیت خیلی باالئی برای اجرای طرح های گردشگری 
هوایی نیز در آنجا وجود دارد، تاکید آقای دکتر تاج گردون این بود که طرح توسعه 
این منطقه نمونه گردشگری، در دستورکار ما قرار بگیرد و همچنین ما به عنوان 
طرح های  منطقه،  سرمایه گذار  همکاری  با  که  شدیم  مکلف  استان  کل  اداره 
از  چندار  بخش  به  سپس  کنیم.  پیگیری  را  آزادی  فرودگاه  دوم  فاز  توسعه ای 
شهرستان ساوجبالغ رفته و از مجتمع گردشگری سالمت محب، بازدید به عمل 

آوردند، در آنجا فرماندار محترم ساوجبالغ هم به جمع ما اضافه شدند.
کشور  سطح  در  بار  اولین  برای  که  بود  نظیر  بی  مجموعه ای  محب؛  مجتمع   
ساخته شده و در حال راه اندازی است، در طبقات مختلف با امکانات گوناگون: 
آزمایشگاه، امکانات اقامتی  استخرهای درمانی، فیزیوتراپی، درمانگاه، اورژانس، 
و نقاهتگاهی، رستوران ها و سالن اجتماعات که در فضایی مصفا و بسیار زیبا از 
نظر اکوتوریستی در کنار رودخانه برغان قرار گرفته و نقش بسزایی نیز در توسعه 
توریست درمانی کشور ایفا خواهد کرد.  تاج گردون با مشاور طرح و مدیرعامل 
را برای رفع مشکالت و موانع  این پروژه نیز گفتگویی داشته و توصیه های الزم 
موجود به عمل آورد، در اینجا اداره کل میراث فرهنگی موظف شد پیگیری های 
الزم و همکاری مستمر را با سرمایه گذار محترم داشته باشد تا این طرح ارزشمند 
قرار  گردون  تاج  بازدید دکتر  که مورد  آخر  پروژه    . برسد  بهره برداری  به  زودتر  نیز 
گرفت، هتل 5 ستاره بین المللی قصر رز در شهرستان کرج بود که جزو پروژه های 
اقتصاد مقاومتی و با سرمایه گذاری های سنگین صورت گرفته و ان شاءا... در دهه 
مبارک فجر امسال نیز به بهره برداری خواهد رسید. سفر یک روزه دکتر تاج گردون 
و معاونان محترم، منشاء خیر و برکت بوده و مقرر شد که در خصوص طرح های 
مختلف گردشگری استان و رفع مشکالت آن ها؛ پیشنهاداتی از 
سوی اداره کل ارائه گردیده و ایشان نیز در حد توان پشتیبانی و 
مساعدت الزم را در راستای رفع موانع و تسریع در روند اجرایی 

امور به عمل آورند.
مناطق نمونه گردشگری استان البرز که قبال به تصویب هیأت 
طالئی  فرصت  یک  این  و  است  بوده  مورد   17 رسیده  وزیران 
بخش  کمک  با  گردشگری  توسعه  برای  ایده آل  ظرفیتی  و 
خصوصی بود که باید به نحو احسن از آن استفاده می کردیم، 
اما فقط منطقه نمونه گردشگری فرودگاه آزادی در شهرستان 
نظرآباد بود که فاز اول را اجرا کرده و به دنبال تکمیل فاز دوم نیز 
می باشد. ما از طرف اداره کل میراث فرهنگی به همه سرمایه 
نامه های  موافقت  دریافت  علیرغم  که  مناطق  سایر  گذاران 
تأسیس در سنوات قبل؛ تاکنون اقدام عاجلی برای شروع به 
کار نداشته اند اخطار دادیم که برای تعیین تکلیف بیایند، اگر 
 
ً
دالیل موجه برای عدم شروع به کار دارند ارائه بدهند، مجددا

لغو  با  صورت  این  غیر  در  می دهیم  آن ها  به  دیگری  فرصت 
موافقت نامه های تأسیس صادره، نسبت به واگذاری پروژه ها به سرمایه گذاران 

ذیصالح دیگر اقدام خواهیم کرد. 
مناطق 17 گانه نمونه گردشگری

شایان ذکر است؛ در سال 1387 بنا به درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
حوزه  در  راهبردی  مطالعات  سری  یک  نور  پیام  دانشگاه  گردشگری؛  و  دستی 
گردشگری انجام داد و در نهایت 44 منطقه را در سطح استان تهران شناسائی و برای 
احداث مناطق نمونه گردشگری پیشنهاد داد. سازمان هم، این پیشنهادات را در 
مرداد 1388 در جلسه هیات وزیران دولت وقت، مطرح کرده و احداث این مناطق را با 
مشارکت مستقیم بخش خصوصی تصویب نمود و از آن تاریخ به بعد این مصوبات 
به منزله حقوق مکتسبه مردم قلمداد گردید.  اما چندی بعد با توجه به راه اندازی 
استان جدیدالتأسیس البرز، امور مربوط به 17 منطقه نمونه که در حوزه سرزمینی این 
استان قرار داشت به استانداری البرز و اداره کل گردشگری استان ارجاع شد، ولی علی 

 هیچ یک از این مناطق نمونه، فعال نشده اند!
ً
رغم گذشت قریب به 10 سال، تقریبا

 معرفی تعدادی از پروژه های سرمایه گذاری
 گردشگری استان البرز

مصاحبه با اصحاب رسانه  
)صدا و سیما/خبرگزاری فارس/روزنامه جام جم(

مصاحبه با اصحاب رسانه

ج مراقبت فرودگاه آزادی محوطه رمپ و بر

نمای کلى دهکده گردشگری سالمت محب در ساوجبالغ

معرفى سیستم  BMS  هوشمند  هتل قصر رز

برای تأسیس و راه اندازی 
مناطق نمونه گردشگری 
؛ ما   در سطح استان البرز
استقبال  کرده و آمادگى 

کامل را برای همکاری 
و مساعدت با سرمایه 

گذاران بخش خصوصى 
داریم 

؛ ح های سرمایه گذاری  حوزه گردشگری استان البرز بازدید دکتر ساسان تاج گردون    از طر

 استان البرز  از خاستگاه های اصلی گردشگری  مردم ایران است

دکتر تاج گردون: مجموعه بزرگ، فاخر و 
بی نظیر هتل 5 ستاره بین المللى قصر 
ج ؛ على رغم تحریم های  رز شهرستان کر
مختلف با عزم پوالدین و همت مردانى 
با اراده، در حال آماده سازی است تا 
همچون نگینى، زینت بخش استان البرز 
باشد



3 چهارشنبه 1  مرداد 1398   شماره 5712ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز
بازدید دکتر تاج گردون  از پروژه های عمرانی گردشگری استان البرز به روایت تصویر 

 منطقه نمونه گردشگری   فرودگاه آزادی در نظرآباد
که  مجموعه  دوم  فاز  توسعه  برنامه های  گردون؛  تاج  دکتر  آقای  بازدید  پی  در 
شامل امکانات رفاهى، اقامتى و گردشگری بود، ارائه گردیده و با توجه به ظرفیت 
وجود  منطقه  این  در  نیز  هوایی  گردشگری  ح های  طر اجرای  برای  که  باالیی 
کل میراث فرهنگى استان، با همکاری سرمایه گذار  که اداره  داشت، مقرر شد 

ح های توسعه ای فاز دوم را پیگیری نماید. منطقه، طر

 اولین منطقه نمونه گردشگری استان البرز
دستى  صنایع  و  گردشگری  فرهنگى،  میراث  مدیرکل  محمدی،  مهندس 
کشوری  نمونه  منطقه  عنوان  به  آزادی  فرودگاه  خوشبختانه   : البرز استان 
گردشگری  ویژه  خصوصى  فرودگاه  ترین  بزرگ  و  اولین  و  شده  تصویب  هم 

در سطح کشور است.

ج  هتل بین المللی قصر رز کر
بین المللى  ستاره   5 هتل  بی نظیر  و  فاخر  بزرگ،  مجموعه  گردون:  تاج  دکتر 
ج؛ على رغم تحریم های مختلف با عزم پوالدین و همت  قصر رز شهرستان کر
بخش  زینت  نگینى،  همچون  تا  است  سازی  آماده  حال  در  اراده،  با  مردانى 

استان البرز باشد.

 توسعه گردشگری درمانی با راه اندازی 
دهکده های سالمت گردشگری

معاون سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگى گردشگری و صنایع دستى:
گونه  ، نیاز مبرمى به احداث این  کشور برای جذب توریست های درمانى به 

دهکده های سالمت در اقصى نقاط کشور داریم.

بیستمین  در  همدانى  حسینى  آیت اهلل 
خطبه مکتوب جمعه:

اتکاء به ظرفیت های داخلى رمز 
پیروزى در دفاع مقدس بود 

بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا و توصیه هــای 
اکیــد مســئوالن و متخصصــان امــور بهداشــتی و 
درمانی مبنی بر پرهیز از برگزاری تجمعات با هدف 
جلوگیری از گســترش بیمــاری که منجــر به توقف 
موقــت برگــزاری مراســم عبــادی، سیاســی نمــاز 
جمعه شــده اســت، آیت اهلل حســینی همدانی در 
قالب بیستمین خطبه مکتوب جمعه توصیه ها 

و تذکراتی را بیان کردند.
به گزارش جام جم متن بیستمین خطبه مکتوب 
جمعــه نماینــده رهبــر معظم انقــالب اســالمی در 

ح زیر است: ج به شر استان البرز و امام جمعه کر
27 تیر سال  گشــت پذیرش قطعنامه 598 است 
که از طرف ایران در سال 1367 واقع شد. ایران این 
قطعنامه را که هشتمین قطعنامه در مورد جنگ 
ایران و عراق بود و در 29 تیر ســال 1366 در شوراى 
امنیت ســازمان ملــل بــه تصویب رســیده بــود با 

تأخیر یک ساله پذیرفت.
اگر مطالعه کرده باشــید به طور قطع این مطلب را 
قبول دارید که بعد از جنگ جهانی دوم، منازعه ای 
در جهان واقع نشــد مگر این که آمریکا و شــوروی 
ازیک طرف دعــوا حمایت می کردنــد اال جنگ ایران 
و عــراق کــه هــردو ابرقــدرت بــه خاطــر خطرى کــه از 
پیــروزى انقــالب اســالمی احســاس می کردنــد و 
تــا آن زمــان یعنــی شــهریور 59 نتوانســته بودنــد 
انقالب را مهار  کرده یا شکست دهند، عمال از رژیم 
بعث عراق حمایت کردند.مســتقیما به او ســالح 
و اطالعــات  دادنــد و در مقاطعی هم به نفــع او وارد 
عرصه جنگ شدند و از طرف دیگر اقدام به تحریم 
و محاصــره نظامــی، اقتصــادی و سیاســی کردند و 
خیال می کردند می توانند اراده مردم را بشــکنند و 
ایران را شکســت بدهند و انقــالب را از بین ببرند. 
اما عنایت های پی درپی خدای تعالی و رهبری های 
حکیمانه  حضرت امام و مقاومت بی نظیر مردم و 
ایثار و مجاهدت هاى رزمندگان، نتیجه اش تثبیت، 

تحکیم و صدور انقالب اسالمی شد.

ݥ ح شد؛خبر در جلسه بررسی وضعیت اقشار کم درآمد مطر

اهدای 50 هزار بسته معیشتی به 
خانواده های  کم برخوردار 

خبر

مراکز  فعالیت  ساعات  افزایش 
خدمات جامع سالمت منتخب 

استان

به اطالع عمــوم می رســاند بــا توجه بــه وضعیت 
قرمــز اســتان ســاعات فعالیــت مراکــز خدمــات 
جامــع ســالمت منتخــب اســتان تــا ســاعت 22 

افزایش یافت.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی البرز   
در گفتگو بــا جام جم بــا اعالم ایــن خبر افــزود: با 
توجــه بــه ســیر صعــودی ابتــال و وضعیــت قرمــز 
اســتان در پاندمــی کوویــد19، ســاعت فعالیــت 
برخــی از مراکــز خدمــات جامــع ســالمت اســتان 

البرز تا ساعت 22 افزایش یافته است.
 وی عنــوان کــرد: این اقــدام بــه منظور تســهیل 
دسترســی شــهروندان و رضایتمندی ایشان در 
دریافت خدمات بهداشتی درمانی صورت گرفته 
است و از همشهریان گرامی انتظار داریم ضمن 
رعایت مسائل بهداشــت فردی و فاصله گذاری 
اجتماعــی، کارکنان بهداشــت و درمــان را در گذر 

از این مسیر دشوار همراهی نمایند.
اول  مرحلــه  در  کــرد:  تاکیــد  مســتوفی  دکتــر 
مقابلــه بــا ایــن بیمــاری کمیته های محلــه محور 
با همکاری بســیج نواحی، گام مهمی را در اجرای 
پروتکل های بهداشــتی برداشــته و انتظار داریم 
همچــون گذشــته یاریگــر مــا در کنتــرل بیمــاری 

باشند.
رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان ضمــن تاکیــد بر 
اجرای صحیح دســتور العمل های ابالغی توسط 
تمام ادارات، ســازمان ها و ... پیشگیری از وجود 
تجمعــات مردمی را الزامی و راهگشــا دانســت و 
تصریــح کــرد :  نظــارت جدی و مســتمر بــر اجرای 
صحیح پروتکل های بهداشتی و همچنین نحوه 
ارائــه خدمات در واحدهای بهداشــتی ســرلوحه 
کار تمــام مدیران حوزه بهداشــت خواهــد بود و 
امیدواریم بــا ارائه خدمــات مطلــوب و اثربخش 

شاهد کنترل بیماری باشیم. 
برای مشاهده لیســت مراکز بهداشت منتخب 
البرز جهت بیماران با عالئم مشــکوک به کووید 

19 کلیک نمایید.

بیــش از 50 هــزار بســته 300 هــزار تومانــی حمایتــی بــه خانواده های 
مددجوی بهزیســتی، کمیته امــداد و جامعه هدف قرارگاه اســتانی 

کمک های مومنانه اهدا می شود.
به گــزارش جــام جــم، رئیس بنیــاد مســتضعفان کشــور در جلســه 
بررسی وضعیت اقشار کم درآمد اســتان البرز که با حضور نماینده 
ج برگــزار شــد؛ گفــت: بایــد بــه گونه ای  ولــی فقیــه و اســتاندار در کــر
برنامه ریزی و رصد شــود تا هیچ خانواده نیازمنــدی از این کمک ها 

بی بهره نماند.

ســید پرویز فتاح گفــت: منابــع حمایتــی خود را بــرای اعطــای قرض 
الحسنه تامین مسکن و... در اختیار کمیته امداد امام خمینی )ره( 

قرار دادیم تا روند اخذ آن برای نیازمندان تسهیل شود.
عزیــز اهلل شــهبازی، اســتاندار البرز هــم گفــت: بنیاد مســتضعفان 
ع کرونــا و حمایــت از جریــان مواســات و  کشــور در جریــان شــیو
کمک های مومنانــه همراهی بســیار خوبی با البرز داشــته و تنها در 
پاســخ به یک درخواســت، بالفاصله 5 میلیارد تومان به اقشــار کم 

درآمد و گروه هدف استان کمک کرده است.

به همت محققان البرزی؛

تونل های ضدعفونی کننده به کشورهای همسایه رسید
، از طراحی و  مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری البرز
تولید تونل و گیت های ضدعفونی کننده در این مرکز و صادرات آن به چند 

کشور خاورمیانه خبر داد.
فــدوی در گفتگو با جام جم اظهار کرد: با گســترش و شــیوع ویــروس کرونا، 
محققان این شــرکت دانش بنیــان که در پــارک علم و فناوری البرز مســتقر 
 Indoor است تصمیم به طراحی و تولید این تونل های ضد عفونی در دو مدل
و Outdoor  و همچنیــن دســتگاه های کاورزن اتوماتیک کفش و دســتگاه 

ضدعفونی کننده اتوماتیک گرفتند.
  مدیر عامــل این شــرکت دانش بنیان افــزود : تاکنــون در چنــد مرحله این 
محصوالت به کشورهای عمان، عراق و کردستان عراق صادر شده است و 
امیدواریم بــا حمایت های پارک علم و فناوری البــرز و معاونت علمی رئیس 

، ایــن تولیدات نه تنها به کشــورهای آســیای میانه و قفقــاز بلکه به  جمهور
کشورهای مختلف اروپایی نیز صادر شود.

 فدوی درباره کارایی این گیت های ضدعفونی گفت: این گیت ها به شــکلی 
طراحی شــده اســت که در زمان عبور شــخص از این گیت ها، با مه پاشی به 
صورت اتوماتیک تمام اندام آن شخص ضدعفونی می شود و آلودگی ها را از 
بین می برد. همچنین در این دستگاه از سنسورهای حرکتی استفاده شده 
که این امکان را فراهم می کند که تنها در زمان عبور افراد از گیت فرایند ضد 
عفونی کنندگی انجام شود که این خود باعث صرفه جویی در مصرف مواد 

ضدعفونی کننده خواهد شد.
 با تولید این محصوالت میزان اشتغال در این شرکت دانش بنیان از 12 نفر 

به حدود 30 نفر افزایش پیدا کرده است.

ج خواستار شد؛ رئیس شورای اسالمى شهر کر

ج به سوله های چند منظوره مدیریت بحران  تجهیز  کر
رئیس شورای اســالمی شــهر کرج خواســتار احداث ســوله های چند منظوره 
مدیریــت بحــران در ســطح مناطق ده  گانه شــهر شــد و گفــت: هرچــه تدبیر و 
برنامه ریزی در حوزه مدیریت بحران اصولی تر و علمی تر باشد، آسیب های جانی 

و مالی ناشی از بالیای طبیعی و غیرطبیعی کمتر خواهد بود.
به گزارش جام جم، اکبرسلیم نژاد طی سخنانی در حاشــیه آئین بهره برداری از 
ســوله دو منظوره مدیریت بحران و ورزشی منطقه 10 شــهرداری کرج به ارزش 
ریالی 8 میلیارد تومان که با حضور رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر، فرماندار 
شهرستان، مدیرکل بحران استانداری البرز، شــهردار و معاونان وی، مدیران 
شهری و اصحاب رسانه صورت پذیرفت، تصریح کرد: در شنبه ای دیگر از سال 
شاهد تحولی مثبت در راستای عمران و آبادانی شهر هستیم و الحمدهلل حتی 

مسئوالن ملی نیز بر این طرح جهادی صحه گذاشته اند.

وی با بیان این که محرومیت های کرج نیازمند نهضت جهادی اســت و مردم 
مطالبات بحقی دارند که باید به آنها توجه شود، تصریح کرد: مدیران شهری باید 
خود را به تدبیر و تالش مضاعف و سختکوشی مجهز کنند؛ چرا که سال سختی 
در پیش داریم و بنا شده تا محصول بذری را که از ابتدای دوره تاکنون در زمین 
کاشته ایم برداشت کنیم، مردم شریف باید بدانند که ما به شعار و آرمان خود 
پایبند مانده ایم و برای امیدآفرینی و خدمت آمده ایم نه پرداختن به حاشیه ها.

رئیس شورای اسالمی شهر کرج با تاکید بر بهره برداری از اولویت های عمرانی 
شهر، خاطر نشان کرد: شورای شهر در جریان تصویب بودجه امسال نسبت به 
انتخاب 28 طرح به عنوان پروژه های عمرانی اولویت دار اقدام کرده که متاسفانه 
هنوز در شنبه های جهادی نوبت به افتتاح آنها نرسیده است و انتظار داریم تا 

شهردار و کابینه ایشان اهتمام بیشتری به این مساله داشته باشند.

 هتل بین المللی قصر رز ، پروژه فاخر و بی نظیر
این  محترم  سرمایه گذار  از  شهروند  یک  عنوان  به  بنده  گردون:  تاج  دکتر 
و  گردشگری  اقتصاد  زمینه  در  را  اسالمى  ایران  نیازهای  بخوبی  که  پروژه 
حوزه های دیگر تشخیص داده و این اتفاق بزرگ را رقم زده، قدردانى و تشکر 

مى کنم.

 دهکده سالمت گردشگری »محب«
 ، کوثر محب  بیمارستان های:  مدیریت  که  محب  غیرانتفاعى  مؤسسه 
کاشان  محب  و  تهران  در  را  نژاد  شهید هاشمى  و  یاس  محب   ، مهر محب 
کشور  در  بار  اولین  برای  دارد،  پوشش  تحت  و  داشته  کاشان  شهر  در  را 
این  ساخت  و  طراحى  به  اقدام  درمانى،  گردشگری  امر  توسعه  منظور  به 

مجموعه عظیم و بی نظیر نموده است.

 بازدید از هتل کیمیا در طالقان
در حاشیه حضور دکتر شهبازی، استاندار محترم البرز و برنامه بازدید دکتر 
در  شد  مقرر  طالقان؛  شهرستان  گردشگری  حوزه  ح های  طر از  گردون  تاج 
از  گردشگری این شهرستان، بخش هایی  کمک به زیرساخت های  راستای 
خانه  وزارت  سرمایه گذاری  معاونت  توسط  کیمیا،  هتل  به  گازرسانى  هزینه 

میراث فرهنگى تأمین و پرداخت گردد.

ئین کلنگ زنی بیمارستان 32 تختخوابی  طالقان  آ
حجت االسالم حسینى )امام جمعه طالقان(:

با برکت و محل مداوای بیماران و محلى برای تسکین  را  خدایا؛ این مکان 
درمان  و  مداوا  نگران  و  مى شوند  شهرستان  وارد  که  سالمند  افراد  قلوب 

خود هستند قرار بده. الهى آمین!
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمى ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقى حسنى گرد  ه کوهى
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستى    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

ما ز دلبستگى  حیله گران، بی  خبریم
از پریشانى  صاحبنظران بی   خبریم

عاقالن، از سر سودایی  ما بی  خبرند
ما ز بیهودگى   هوشوران، بی  خبریم

 چهارشنبه  1 مرداد 1399   شماره 5712

امام خمینى )ره(

پیام های مردمی ݥ خبر
ح مشکالت  خوانندگان عزیز مى توانند جهت طر
شهری و استانى در ابعاد مختلف با شماره تلفن 
32210009 دفتر تحریریه جام جم البرز همه روزه به 
غیر از ایام تعطیل در وقت اداری تماس بگیرند تا 
مشکالتشــان با نام خودشــان در همین ستون 

ج گردد. در
* مسئوالن مخابرات البرز رسیدگى کنند

خطــوط تلفن امــور مشــترکان منطقه مشــکین 
دشت روزانه توســط مردم گرفتار زنگ می خورد، 
ولی از آن ســوی خط، کسی گوشــی را بر نمی دارد 
تا پاســخگوی گرفتاری های مردم در ایام سرایت 
بیمــاری کرونا باشــد. لطفــا مســئوالن مخابرات 
البــرز بــه ایــن مشــکل اساســی مــردم رســیدگی 

نمایند.
جمعى از مشترکان محدوده مشکین دشت و 
شهرک مهندسى زراعى بعثت 

* گرانى های بی منطق را عالج کنید
گرانی های اقالم و اجناس توان اقتصادی مردم را 
تحلیل برده است. لذا از مسئوالن دست اندرکار 
خواهان مبارزه و کنترل عامالن سوء استفاده از 

اوضاع کنونی بازار هستیم.
ج و حومه جمعى از شهروندان کر

ج فوق العاده ضعیف  * چرا آنتن دهى رایتل در کر
است؟!

ج فوق  آنتن دهــی تلفن های همــراه رایتــل در کر
العاده ضعیف اســت. لطفــا مســئوالن مربوطه 

چاره ای اساسی در این خصوص بیندیشند.
ج سید عبداهلل میرسپاسى از کر

* شهرداری فردیس پاسخ دهد
ابتــدای خیابــان شــهرداری ناحیه یــک )12متری 
گودرزی یا هشتم شــرقی جدید( چاله بزرگی حفر 
شده که متاســفانه عوامل شهرداری نسبت به 
مرمت و اصــالح آن اقــدام نمی کننــد و در نتیجه 
این موضــوع باعــث ســقوط خودروهــا و عابران 
پیــاده و زخمــی شــدن آنــان و خســارات متعــدد 
مالی می شود. سوال این است که چرا اقدامات 
عمرانــی ایــن قــدر طوالنــی و مســئله دار شــده 

است؟!
حمید معافى از فردیس

فرماندار شهرســتان فردیس با همراهی مدیر کل 
بنیاد شــهید اســتان البــرز و فرمانده ســپاه ناحیه 
مقاومــت امام رضــا )ع( فردیس با خانواده شــهید 
مدافــع حــرم ابراهیم اســمی دیــدار و ضمــن عرض 
تبریک و تسلیت به خانواده این شهید مدافع حرم 

برای آنان آرزوی صبر و پایداری کرد . 
بــه گــزارش جــام جــم اینانلــو در ایــن دیــدار گفــت: 
شــهدای مدافــع حرم بــا اقتدا به شــهیدان دشــت 
کربــال در راه دفاع از حریــم والیت و مقابله بــا ظلم از 
هستی خود دست کشــیدند و با تقدیم جان خود 
ثابت کردند که سربازان والیت فقیه هیچ گاه اجازه 
نمی دهنــد دشــمنان اســالم به ایــن جایــگاه رفیع 

خدشه ای وارد کنند.

وی افــزود : تــالش و رشــادت فرزنــدان ایــران 
اســالمی در ســوریه افتخــاری عظیــم بــرای ملــت 
ایران محســوب می شــود؛ چرا کــه این اســتقامت 
و شــهادت طلبی در ادامــه رشــادت ها و حماســه 
آفرینی های مردم ایران در طول هشــت سال دفاع 

مقدس است.
 شهید مدافع حرم ابراهیم اسمی که چند روز پیش 
در ســوریه به شــهادت رســید در گــردان فاتحین و 
گــردان امــام حســین )ع( فردیس ســابقه فعالیت 

داشت.
 پیکر این شــهید مدافع حرم 22 تیر پس از تشییع 
ج به خاک سپرده  در آرامستان بهشت ســکینه کر

شد.

شهادت هنر مردان خداست؛

پاسدار مدافع حرم »ابراهیم اسمی« آسمانی شد

؛با توجه به شیوع کرونا؛ با حضور استاندار

شرکت آب و فاضالب استان البرز اعالم کرد: با توجه به 
شــیوع بیماری کرونــا، مشــترکان قبــوض آب را پیامکی 

دریافت و پرداخت کنند.
بــه گــزارش جــام جــم بــه منظــور کاهــش اثــرات شــیوع 
ویروس کرونا و حفظ سالمت مردم، شهروندان ساکن 
در استان قبوض آب و فاضالب خود را در گوشی همراه 

دریافت کننــد و به صــورت غیر حضــوری نیز مبلــغ آن را 
پرداخت کنند.

مشــترکانی که تاکنون اقدام به ثبت شماره همراه خود 
در این ســامانه نکرده اند می توانند با ارســال عدد 3 به 
سامانه پیامکی 300026122، راهنمای روش ثبت شماره 

پرونده خود را دریافت کنند.
ح ماموران شرکت آبفا برای قرائت کنتور  با اجرای این طر
به نشانی مشترکان مراجعه نخواهند کرد. بنابراین الزم 
است شهروندان هم از مراجعه حضوری به مراکز اداری 

آبفا خودداری کنند.
بــرای دریافــت قبض جدیــد، شناســه قبــض خــود را به 
300026122 پیامــک کنید یا با شــماره تلفــن 1522 تماس 
بگیریــد. همــه خدمــات شــرکت آب و فاضــالب در 
 پایــگاه اطالع رســانی شــرکت آبفــای اســتان بــه نشــانی

https://www.abfa-alborz.ir انجام می شود.
شرکت آبفای اســتان البرز حدود یک میلیون و 200 هزار 

مشترک دارد.

ئیــن بهره برداری از پــارک بزرگ و شــهربازی آزادگان  آ
بــا حضــور شــهبازی اســتاندار البــرز ، درویــش پــور 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، فالح پور 
مدیر کل دفتر امور شــهری و شوراهای استانداری، 
ج و تنی چند  قاسمپور فرماندار ویژه شهرســتان کر
از مدیــران و مدیریــت شــهری محمدشــهر برگــزار 

گردید.
شــهردار  صفــری  ســعید  جام جــم  گــزارش  بــه 
محمدشهر از نگاه ویژه شهبازی استاندار و حضور 
باالتریــن مقامــات اســتانی در افتتــاح پروژه هــای 

محمدشهر قدردانی نمود.
وی گفت: پــارک بزرگ آزادگان در مســاحت 5 هکتار 
و با اعتبار5/6 میلیارد تومان پس از دو ســال و نیم 
فعالیــت بازســازی شــده و بــه بهره بــرداری رســیده 

است. 
شــهردار محمدشــهردر خصوص پــروژه شــهربازی 
محمدشــهر افــزود: ایــن پــروژه نیــز در زمینــی بــه 
مســاحت5/1 هکتار و با اعتبــار 4 میلیــارد تومان از 
محل مشــارکت بخــش خصوصی در مــدت زمان 9 

ماه به اجرا درآمده است.
 در ادامه این مراســم اســتاندار البرز و هیات همراه 
بازدیــدی از بخش هــای مختلــف پــارک آزادگان و 

شهربازی به عمل آوردند.

اورژانس 115  پایگاه  ساخت  آغاز 
ج در محمدشهر کر

ج هــم بــزودی دارای پایــگاه مرکــز  محمدشــهر کــر
فوریت های پزشکی ) اورژانس 115 ( می شود.

به گزارش جام جم، کلنگ طرح ساخت پایگاه اورژانس 
115 محمدشهر با حضور عزیز اهلل شهبازی استاندار 
البرز، غفور قاسم پور فرماندار ویژه شهرستان کرج، 
شــهردار و اعضای شــورای اســالمی محمد شــهر به 
زمین زده شــد. این طــرح، در زمینی به مســاحت 300 
مترمربع و با پیش بینی هزینه ای بیش از بر دو و نیم 
میلیارد تومان شامل ساخت بنا، تامین تجهیزات و 
آمبوالنس در حال انجام اســت.  ســاخت این پایگاه 
در بازه زمانــی 6 ماهه تــا دهه فجــر ادامــه دارد و آماده 

بهره برداری خواهد شد.

تصــرف  در  خــواران  زمیــن  توقــف 
زمین های دولتى

از  آبخیــزداری ســاوجبالغ   مدیــر منابــع طبیعــی و 
بازپس گیــری 6 هزار مترمربــع از اراضی ملی بــه ارزش 7 
میلیارد ریال در بخش های مختلف ساوجبالغ خبر داد.  
کمــال شــایگانی در گفتگــو بــا جام جــم گفــت : این 
زمین هــای تصــرف شــده در بخش هــای اغشــت، 
کوشکدز و سعیدآباد قرار داشت که  از دست زمین 
خــواران باز پــس گرفته شــد.  همچنیــن متخلفان 
ملزم بــه پرداخــت 112 میلیون ریــال خســارت وارده 
بــه مراتــع شــدند.  وی  افــزود: طبــق تبصــره 1 مــاده 
55 قانون اصــالح، قانون حفاظــت و بهره بــرداری از 
جنگل ها و مراتع، رفع تصــرف از این اراضی بر عهده 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است 
و پرونده هایــی که در ارتبــاط با تخلفــات و تصرفات 
عدوانــی بــه اراضی ملــی و دولتــی در مراجــع قضایی 

تشکیل و مطرح می شود.

آئین بهره برداری از پارک بزرگ و شهربازی آزادگان برگزار شد آب بهای خود را غیرحضوری و بدون قبض کاغذی بپردازید


