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افتتاح طرح های آبرسانی 
در ساوجبالغ

پیکر زنده یاد »ناصر احمدی« 
به خاک سپرده شد

تکریم ارباب رجوع؛ از 
انتظارات مهم مردم البرز 

پیام تبریک فرماندهان ارشد
 10 سیدالشهدا)ع( به رئیس قوه قضائیه

تعدادی از فرماندهان ارشــد لشگر پیروزمند 10 سیدالشهداء )ع( در دوران دفاع مقدس در پی انتخاب حجت 
حاج سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه که با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی صورت پذیرفت، این 
انتصاب را به وی تبریک و اعالم نمودند بر حســب علقه به نظام مقدس جمهوری اســالمی آمادگی خود را برای همکاری 

ایثارگرانه در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه اعالم نمودند. 
متن پیام به شرح زیر است: ...

افتتاح ۶۰ طرح عمرانی 
و اقتصادی در کرج
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البرز

نماینده ولی فقیه در البرز و امام جمعه کرج: 

عقل فعال و کالن نگری نیاز امروز فرهنگی جامعه است

بهمناسبتهفتهدولت؛
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۵۶ طرح عمرانی و اقتصادی در 
نظرآباد افتتاح شد

همزمان با دومین روز از هفته دولت ۵۶ 
طــرح عمرانی و اقتصادی با حضور معاون 

عمرانی وزیر کشور در نظرآباد افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار جام جم ساوجبالغ 
و نظرآباد به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، 
مرکز البــرز، برنامه هــای هفته دولت در 
شهرســتان نظرآباد با ادای احترام به مقام 
شامخ شــهدا آغاز شــد.  فرماندار نظرآباد 
گفــت: از مجموع این طرحهــا، ۴0 طرح 
مربــوط به بخش دولتــی و بقیه مربوط به 
بخش خصوصی اســت که با بهره برداری 
از آنها زمینه اشــتغال 1۷۵ نفر فراهم شد. 
محمدرضــا فالح نژاد افــزود : برای بهره 
برداری از این طرحها ۲ هزار و ۲۹۴میلیارد 
ریال هزینه شده اســت. فرماندار نظرآباد 
گفت : اصالح ۴00 فقره انشعاب فرسوده و 
۴ هزار متر شبکه آب شهری، افتتاح تصفیه 
خانه شهرک صنعتی نظرآباد، آغاز ساخت 
تصفیه خانه شهرک صنعتی سپهر، اجرای 
طرح هادی روســتاهای احمد آباد، اقبالیه، 

قلعه آذری، نوکنــد، انبارتپه، حاجی بیگ، 
کریم آباد و چند روستای دیگر، شبکه انتقال 
آب روستای شیخ آباد، روکش آسفالت جاده 
بادامــک، زمین چمن مصنوعــی ،افتتاح 
گلخانه مدرن کشــت بافت، افتتاح چندین 
کارخانه صنعتی و دامــداری و مرغداری، 
خــط انتقال توزیــع نظرآباد به شــهرک 
مصطفی آباد و ســاخت مدرسه 1۲ کالسه 
از دیگــر طرح هایی اســت که همزمان با 
هفته دولت در شهرســتان نظرآباد به بهره 
برداری می رسد. . امســال در هفته دولت 
۴۴۲ طــرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری 
بالغ بر ۲ هزار و 300 میلیارد تومان به بهره 

برداری می رسید.

جناب آقای دکتر جمالی 
معاون سالمت دامپزشکی 

استان البرز

غــم عزیــزان ســفر کــرده در آســتانه محــرم همگان 
ــت  ــن درگذش ــت. اربعی ــانده اس ــوگ نش ــه س را ب
ــی  ــود جمال ــاج محم ــوم ح ــان مرح ــدر بزرگوارت پ
ــا شــما شــریک  را گرامــی داشــته و در ایــن غــم ب

خواهــم بــود.

ناصر صبوری، مدیر عامل شرکت ساتگین
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ســوالازشــما،جواباز
کارشناسجامجمالبرز

آیا  ســوال: 
صفات  می شــود 
خداونــد را به غیر از 

خدا نسبت داد؟
در  جــواب: 
برخــی از مجالس 
مذهبــی می گویند 
همه صفــات الهی 
را حضرت علی)ع( داراســت، بــا این تفاوت که خدا 

خالق است و حضرت علی مخلوق.
پاســخاینکه:صفات الهی به فرموده خود 
خداوند در قرآن منحصر به اوست و به دیگری نمی 
توان نسبت داد زیرا در قرآن آمده است .»لَیَس َکِمثلِِه 
َشيء« یعنی هیچ کس مانند خداوند نیست، نه در ذات 
و نه در صفات. بنابراین صفات خداوند مختص خود 
اوست وبه هیچ مخلوقی، حتی پیامبر اعظم)ص( که 
گل سرسبد خلقت و اشرف موجودات عالم است نمی 
توان نسبت داد، و اساسا این گونه سخنان کفرآمیز و 

شرک آلود است و باید از آن اجتناب شود.
زیرنظر:محمدحسینروحییزدی

افتتاح۶۰طــرحعمرانیو
اقتصادیدرکرج

همزمان با ســومین روز از هفته دولت، ۶0 طرح 
عمرانی اقتصادی با حضور اســتاندار کرج و ســایر 

مسئوالن استانی به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 
ایــن طرح ها با اعتباری بالغ بــر هزار میلیارد تومان 
به انجام رســیده اســت که در نتیجه آن برای ۵۴۸ 
نفر اشــتغالزایی شده است. از مهمترین این طرح ها 
احداث کلینیک و دانشکده دندانپزشکی، افتتاح زیر 
گذر ماهان باغســتان، افتتاح کارخانه استام صنعت 
شهرک صنعتی بهارستان است. امسال در مجموع 
۴۴۲ طــرح با اعتباری بالغ بر دو هزار و 333 میلیارد 
تومان برای کلنگ زنی و بهره برداری در البرز برای 

هفته دولت در نظر گرفته شده است.

نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه با اشاره 
بــه بیانات رهبر معظم انقالب، رونق تولید در داخــل را راه پیروزی در جنگ اقتصادی 

عنوان کرد.
خبرنگارجامجمالبرز:آیت اهلل حسینی همدانی گفت: شعار باید تمام شود و وارد 
عمل شویم. در ارائه مجوز و تسهیالت  و فراهم نمودن موارد اولیه باید تولیدکنندگان را 

یاری کنیم تا با رونق تولید و کاهش مشکالت اقتصادی، عدالت اجتماعی  در کشور برقرار 
شود.خطیب جمعه کرج همچنین با اشاره به رونمایی از سامانه موشکی باور 3۷3 گفت: 
این سامانه این باور را ایجاد کرد که ایران اسالمی می تواند دسیسه های دشمن را نقش 
بر آب کند و جوانان می توانند در شــرایط ســخت تحریم به قله های موفقیت دست پیدا 
کنند و همچنین توان جوانان نشــان داد که شائبه ترس از دشمن موجب ضعف می شود 

و به همین علت اســت که توانمندی های علمی و تکنولوژیکی و دستاوردهای نظامی 
و موشــکی هیچگاه قابل مذاکره نخواهد بود.وی همچنین با اشاره به روز خانواده گفت: 
خانواده از نظر اســالم مهم بوده و همیشــه مورد طمع دشمن بوده است. دشمن برای از 
کار انداختن کارکرد خانواده، این نهاد موثر را مورد هدف قرار داده و از زنان به عنوان ابزار 

آسیب به نهاد خانواده استفاده می کند.

رونقتولیدباعملبهجایشعاربهدستمیآید

سوال و جواب

ضمیمهرایگان2
روزنامهدراستان

البرز

تعــدادی از فرماندهان ارشــد لشــگر 
پیروزمنــد 10 سیدالشــهداء )ع( در دوران 
دفاع مقدس در پی انتخاب حجت حاج سید 
ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه که با 
حکم رهبر معظم انقالب اسالمی صورت 
پذیرفت، این انتصــاب را به وی تبریک و 
اعالم نمودند بر حسب علقه به نظام مقدس 
جمهوری اســالمی آمادگــی خود را برای 
همــکاری ایثارگرانه در راســتای تحقق 

اهداف قوه قضائیه اعالم نمودند. متن پیام 
به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت حجت االسالم المسلمین سید 

ابراهیم رئیسی
ریاســت محترم قوه قضائیه جمهوری 

اسالمی ایران
با سالم و تحیات

احتراما انتصاب شایســته جنابعالی را به 

ریاست قوه قضائیه صمیمانه تبریک عرض 
نموده و رجاء واثق داریم تجارب و تخصص 
چندین ســاله جنابعالی در دستگاه عدالت، 
ذخیره ای ارزشــمند و گرانبها برای تحول 
در راستای منویات مقام معظم رهبری )مد 
ظلــه العالی( و اهداف و وظایف قوه قضائیه 
و اجرای عدالت و رضایتمندی مردم فهیم 
و قدرشــناس ایران اسالمی را در بر خواهد 

داشت.

  بدینوســیله مراتب حمایت و تشــکر و 
قدردانــی از اقدامات انقالبــی و قانونمند 
جنابعالی در برخورد با اخاللگران و مفسدان 
اقتصادی و تــالش در اصالح امور قضات 
)محاکــم( و توجــه به کرامت انســانی را 
اعالم می نمائیم و بر حســب علقه به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران و دارا بودن 
مدارج عالی تحصیلی و تجربیات ارزشمند، 
آمادگی خود را برای همکاری ایثارگرانه در 

انجام و اجرای وظایف خطیر و مســئولیت 
محوله به جنابعالی در راستای تحقق اهداف 
قوه قضائیه اعــالم می نمائیم و از خداوند 
قــادر متعال موفقیت و بهروزی جنابعالی را 

مسلئت داریم. و من اهلل التوفیق.
فرماندهــانارشــدلشــگر
پیروزمند1۰سیدالشهداء)ع(در
دوراندفاعمقدس

پیام تبریک فرماندهان ارشد 1۰ سیدالشهدا)ع( به رئیس قوه قضائیه

رئیس کل دادگســتری اســتان البــرز گفت: تجربه 
دیدارهای مســتقیم و رودر رو با مردم و نخبگان اســتان 
نشان داد که یکی از موضوعات مورد تاکید، تکریم ارباب 

رجوع است.
خبرنگارجامجمالبرز:دکتر حســین فاضلی 
هریکنــدی در آیین تجلیل از قضــات و کارمندان نمونه 
دادگســتری اســتان البرز با تبیین ویژگی های قاضی و 
کارمند برگزیده گفت: تجلیل از تالش، از خودگذشتگی، 
تعهد، ایثار و تجربه قضات و کارمندان دادگستری با عنوان 
قضات و کارمندان نمونه، عالوه بر ایجاد انگیزه در ایشان 
می تواند به ترســیم الگوی موفق در بین سایر همکاران 
کمــک کنــد.  وی با تاکید بر نظارت بــر مجموعه برای 
صیانت از کارکنان افزود: در دین مبین اســالم دستورات 
موکد داریم که در عیوب مردم نباید دقیق شد و در آنچه از 
مردم برای عموم مخفی است نباید تجسس کرد؛ در نامه 
امام علی)ع( به مالک اشتر هم تاکید می شود که دورترین 
مردم نســبت به والی کسی است که به دنبال عیوب مردم 

می گردد. رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: از طرف 
دیگر امام علی )ع( در جایی که موضوع انتخاب کارگزاران 
حکومت مطرح اســت می فرمایند پس از بررســی، باید 
کارگزاران حکومت از بین بهترین ها انتخاب شــوند؛ بعد 
از انتخاب نیز باید مورد نظارت دقیق قرار گیرند که در قوه 
قضائیه بخش های مختلفی از قبیل نظارت و ارزشــیابی 
قضات و حفاظــت و اطالعات این کارکردها را دارند و بر 
عملکرد شــغلی و رفتاری کارکنان نظارت می کنند. وی 
تصریح کرد: حرکت بین عدم تجسس در زندگی شخصی 
مردم که مورد تاکید شــرع مقدس اسالم است و نظارت 
دقیق بر عملکرد کارگزاران پس از انتصاب ایشان، نیازمند 
ظرافت باالیی است که با رعایت تعادل در مرز عدم ورود 
به حیطه شخصی و صیانت از کارگزاران می تواند محقق 
شــود.عالی ترین مقام قضایی استان البرز با تاکید بر یکی 

از انتظارات مهم مردم از قضات و کارمندان دادگســتری 
بیــان کرد: تجربه دیدارهای مســتقیم و رودرو با مردم و 
نخبگان استان نشان می دهد که یکی از موضوعات مورد 
تاکیــد، تکریم ارباب رجوع اســت.  وی ادامه داد: یکی از 
اولویت هــای جدی رئیس محترم قــوه قضائیه تکریم 
ارباب رجوع اســت که دارای مولفه های متعددی اســت 
ولی ابتدایی تریــن آن نحوه برخورد با مراجعان، متهمان 
و وکالســت؛ در دادسرا و محاکم هم باید به گونه ای اقدام 
شود که اگر هم رایی علیه یکی از طرفین دعوی صادر شد 
نارضایتی وی به ناراحتی تبدیل نشــود. عالی ترین مقام 
قضایی اســتان البرز در پایان تاکید کرد: با روحیه جهادی 
حاکم بر دادگستری استان البرز بیشتر همکاران در ساعات 
پس از اوقات اداری مشغول خدمات رسانی به مردم و انجام 

امورت اداری هستند که این امر نیازمند تقدیر است.

تکریم ارباب رجوع؛ از انتظارات مهم مردم البرز 

خطیبنمازجمعهمحمدشهر:
خدمت مسئولین وظیفه

بهمردماست
خطیــب نمــاز 
محمدشهر  جمعه 
گفت: بــه فرموده 
معظــم  رهبــر 
مسئولین  انقالب، 
نبایــد وظیفه خود 
را نســبت به مردم 

فراموش کنند، آنهــا برای خدمت وارد عرصه 
شده اند.

خبرنگارجامجمالبرز:حجت االسالم 
میراحمدی تقوا را از خصوصیات بارز انســان 
مومــن خواند و گفت: مومن گنــاه را کوچک 
نمی شــمارد و براحتی دچار معصیت نمی شود. 

انسان با تقوا به خدا وقیامت ایمان دارد.
وی در ادامه به سالروز شهادت سید اسداهلل 
الجوردی اشــاره کرد و افزود: مــردم باید در 
مقابل توطئه دشمنان و منافقین هوشیار باشند 
و با بهره گیــری از زندگی این  معلم اخالق که 
سالیان سال در زندان ها برای منافقین کالس 
اخالق برگزار می کرد تــا آنها را به راه انقالب 
و اســالم بازگرداند که در نهایت نیز به دســت 
همیــن منافقیــن کوردل در ســال 13۷۷ به  

شهادت رسید. 
 در عملیــات مرصاد نیز منافقین با در اختیار 
داشتن تجهیزات و ادوات با ورود به اسالم آباد 
غرب در تالش به رسیدن به تهران و براندازی 

انقالب بودند که ناکام ماندند.
حجت االســالم میر احمدی با اشــاره به 
ســالروز شــهادت شــهیدان رجایی و باهنر و 
آغاز هفتــه دولت گفت: اگــر خدمتگزاری و 
جانفشــانی ایــن افراد انقالبی نبــود، در همه 
مســائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی 
در هیچ زمانــی مثل امروز در گام دوم انقالب، 
در خصوص نســل جواِن امروز با عزت و قدرت 

وبا افتخار نمی توانستیم حرف بزنیم.

با ائمه جمعه استان

پیکر زنده یاد »ناصر احمدی« به خاک سپرده شد
ناصر احمدی دوبلور پیشکســوت رادیو 
دعــوت حق را لبیک گفت. پیکر این مرحوم 
در حالی که با حضور انبوه مردم و هنرمندان 
استان تشــییع می شد، صبح روز جمعه اول 
شــهریور از مقابل صدا و سیمای مرکز البرز 
در کرج، به طرف قطعه هنرمندان بهشــت 

سکینه )س( تشــییع و به خاک سپرده شد.  
خبرنگارجامجمالبرز:مرحوم احمدی 
متولد ســال 13۲3 در شــهر دامغان است و 
ســال 13۴۴ با ورود به رادیو و تلویزیون کار 
دوبله و گویندگی خبر را شــروع کرد و تا یک 
سال پیش در عرصه هنر فعال بوده است. وی 

کار حرفه ای خود را از ســال 13۴۴ در دوبله 
آغــاز کرد و پس از آن وارد عرصه گویندگی 
رادیو شــد. وی از گویندگان اخبار جنگ در 
دوران دفاع مقدس بود و خبر های مربوط به 
اطالعیه ها، عملیات و پیروزی های سپاهیان 
اســالم را به اطالع مردم می رساند. از جمله 

آثار شاخصی که وی صدا پیشگی کرده بود، 
می توان بــه »گربه روی شــیروانی داغ«، 
»مظنونین همیشگی« و »ارباب حلقه ها« 
اشاره کرد. از آخرین کار های مرحوم احمدی 
می توان فیلم های سینمایی »رئیس پلیس 
آهنین«، »وقتی مارنی اینجا بود«، »نبرد با 

آتش«، »یاغی دشت«، مستند »آمازون« و 
»مغولستان« را نام برد.

خبرنگارجــامجمالبرز: تعاونی مســکن 
فرمانداری کرج در ســال 13۷۴ برای تامین مسکن 
اعضای خود در حوزه شــهرداری کمال شهر اقدام به 
خریــد یک قطعه زمین بزرگ  نمود و آن را شــهرک 
گلها نام نهــاد. این تعاونی پس از طی مراحل قانونی 
در ادارات ذیصالح و توافقات الزم با شهرداری کمال 
شــهر در زمینه تغییر کاربــری اراضی وتبدیل آن  به 
کاربری مســکونی,  در نهایت طــی دومرحله، مبلغ 
نهایی و تمام شــده حــدود 1000 قطعه را از اعضای 
خود که اغلب مرکب از کارکنان اداری ودستگاه های 
دولتی بود اخذ و  به ازای  هر دونفر یک قطعه  به آنان 

واگذار نمود .
 گفتنی اســت این شهرک در پنج فاز تعریف شده  
که حدود 3۵0 قطعه آن در ضلع جنوبی پارک ) فضای 
ســبز( وحدود ۷00 قطعه آن نیز در ضلع شمالی پارک 
عماًل به ۲000 نفر واگذار وتمامی اسناد آن با کاربری 

مسکونی صادرشد.
  در همین راستا به دلیل طوالنی شدن آماده سازی 
این اراضی و تامین  زیر ساخت های الزم شهرک، کار 
ســاخت وساز واحد های مسکونی  طوالنی شده و به 
تعویق افتاد .ذکر این نکته ضروری اســت که شرکت 
آب وفاضالب شــهری کرج در همین سالها در ازای 
اخذ بخشــی از این اراضی وقطعات , متعهد شد شبکه 
گذاری تمام قطعــات را انجام وتحویل تعاونی نماید  
که این تعهد نیز عملی شــد وهم اکنون لوله گذاری 
در تمامی معابر آن به اتمام رســیده اســت ؛از طرفی 
علیرغــم فراهم نبودن تمام امکانات و زیر ســاخت 
های الزم برای اســتقرار یک شــهر در این شهرک 

،  مالکیــن قطعات  برای تامین مســکن خود در این 
شــهرک در فازهای یک ودو ) پایین پارک( اقدام به 
ســاخت وســاز کرده و دیری نپایید که اراضی پایین 

پارک این شهرک اغلب ساخته شد. 
در همین  ســالها  بود که شورای عالی شهر سازی  
ومعماری  تصمیم  عجیب  و غیرملموسی درخصوص 
این شــهرک بدون در نظر گرفتن توافقات شــهردار 
کمال شــهر با تعاونی مسکن فرمانداری کرج  گرفت 
که صاحبین و مالکین ۷00 قطعه را برآشفت  و آن را به 
شــهرداری کمال شهر نیز ابالغ نمود  وآن عبارت بود 
از تغییر کاربری  اراضی باالی فضای سبز این شهرک 
از کاربری  مسکونی  به  کاربری  باغ ویال .  این تصمیم  
نســنجیده که ظلمی آشکار به 1۴00 نفربوده  و  بدون 
در نظر گرفتن طرح جامع قبلی شــهر صورت گرفت، 
شرایط  و وضعیت ساخت وساز و ارزش اراضی  باالی 
پارک  را نسبت به  پایین پارک بشدت  تحت تاثیر قرار 

داده وحقوق جمعی، در این بین نادیده گرفته شد .
به گفته  برخی از آگاهان و کارشناســان  از درون 
مجموعه شــهرداری کمال شــهر ،علت این سهل 
انگاری و بی توجهی تعمدی  به حقوق اعضاء تعاونی 
مسکن فرمانداری کرج، اختالفات  موجود بین شورای 
شــهر وشهردار وقت کمال شهر بوده وبرای نا کارآمد 
نشان دادن هر یک از طرفین یا ایجاد  زمینه نارضایتی 
عمومی چنین تصمیمی گرفته شــده اســت .در این 
ماجرا یا کارشناســی خبره و مطلع از شهرداری کمال 
شــهردر جلسات شــورای عالی شهرسازی شرکت 
نکرده یا قادر به دفاع مناســبی از  موضوع توافق قبلی 
شــهرداری با تعاونی مســکن فرمانداری کرج نبوده 
اســت؛  لذا  در هر دو صورت این تصمیم  غلط، موجی 
از نارضایتی  برای اعضای تعاونی مسکن ایجاد کرده 
وچون مالکین قطعات در ادارات وســازمانها پراکنده 
بــوده وهر قطعه نیز به دو نفر واگذار گردیده، تا کنون 
به صورت دســته جمعی حرکت  موثر ومفیدی جهت 

اصالح این تصمیم  اشتباه صورت نپذیرفته است.
در این بین طرح چند سوال اساسی مطرح است: 

1- آیــا همه اعضای این تعاونــی همزمان برای 
خرید زمین های مســکونی خود پول پرداخت نکرده 

اند ؟
 پس چــرا300 قطعه این مجموعــه، با کاربری 

مســکونی و۷00 قطعه آن با کاربری باغ ویالســت.  
آیا این تصمیم ظلمی آشــکار به بقیه اعضای تعاونی 

نیست ؟
۲- به چه علت کارشــناس شهرداری در جلسات  
شــورای عالی شهرسازی از این موضوع دفاع نکرده 

است ؟ 
3- در حال حاضر عده ای از خریداران این قطعات  
اســتعالم های  قبلی خود  از شــهرداری کمال شهر 
مبنی بر عدم وجود مشکل در ساخت و ساز در قطعات 
باالی پارک  را دارند، در حالیکه پس از مدت کوتاهی 
متوجه موضوع تغییر کاربری با غ ویال شــده ودر این 
بین خســارت قابل توجهی متوجه خریداران شــده 

است . 
۴- از بدو کار تمامی  اسناد مالکیت یک هزار قطعه 
این شهرک کار بری مســکونی داشته، بنابراین چه 
نیت وهدف  مبهمی در پشــت این تصمیم نادرســت 
کــه موجی از نارضایتی را فراهم کرده نهفته  اســت 
که  سیاست یک بام ودو هوارا در شهرک مذکورپیاده 

نموده اند.  
۵- با عنایت به اینکه قطعات  این شــهرک به  دو 
یا چند نفر واگذار گردیــده  آیا امکان تجمیع قطعات 
وساخت با میزان ۲۵% بنا در آن امکان پذیر است ؟و تا 

کنون چند نفر از این طرح استقبال کرده اند ؟
۶- ونکته مهم تر اینکه آیا شورای عالی شهرسازی 
ومعماری  در زمان اتخاذ این تصمیم  شــرایط و مجوز 

الزم برای  چنین کاری را داشــته است  یا خیر ؟
 این امر طبیعی اســت که اتخــاذ هر تصمیمی در 
جامعــه به ویژه برای جمعیت هدف،  اثراتی را بر جای 
گذاشته که در طوالنی مدت  تبعات مثبت و منفی آن 

آشکار می گردد . 
موارد اشــاره شــده در این گزارش  تنها بخشی از 
مسائل ومشــکالتی است که از زبان یک کارشناس 
رسانه بر حسب تکلیف ذاتی وی مطرح  گردیده است .

لذا الزم است تبعات اجتماعی، اقتصادی وسیاسی 
ایــن تصمیم  مبهم وســوال برانگیز  از طریق مراجع 
ذیصالح بررســی گردد وبرای پیشــگیری از چنین 
تصمیمات ابهام زایی  در ســایر اســتانهای کشورکه 
جز نارضایتی  عمومی دستاورد دیگری نداشته است، 

اقدام عاجل صورت گیرد .

تصمیم شــورای عالی شهرسازی و معماری ، 
مالکان اراضی تعاونی مسکن  فرمانداری کرج 

را فلج کرد 
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باحضورجمالی نژادمعاون عمرانی وتوســعه امورشهری وروستایی وزیرکشور،شهبازی 
اســتاندارالبرز،فالح نژادفرماندارنظرآبادطــرح های مختلف صنعتی،عمرانی وکشــاورزی 

درشهرستان  نظرآبادموردبهره برداری ونیزبررسی قرارگرفت.
خبرنگارجامجمســاوجبالغونظرآباد:طی مراسمی گلخانه مدرن کشت بافت 
نظرآباد،شبکه آبرسانی روستای شیخ حسن، کارخانه آبمیوه نگین شهد شهران پارس، تصفیه 

خانه شهرک صنعتی نظرآباد افتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت. همچنین ضمن آغاز عملیات 
اجرایی احداث تصفیه خانه شهرک صنعتی سپهرطرح های هادی روستاهای اقبالیه،قلعه آذری 
،انبارتپه،احمدآباد،نوکند،کریم آبــاد و حاجی بیک نیز عملیاتی گردید. همچنین روند اجرای 
احداث پروژه تبادل نجم آباد )نظرآباد_اشــتهارد( در آزادراه کنارگذر جنوبی توسط فالح نژاد 
فرماندار شهرســتان نظرآباد به طور کامل در سفر یکروزه جمالی نژاد معاون محترم عمران و 

توســعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و شهبازی نماینده عالی دولت در استان البرز به 
ایشان تشریح شده است  .این آزادراه به طول 1۵۷کیلومتر در آینده نزدیک به عنوان یکی از مهم 
ترین اتوبان های کشور به بهره برداری خواهد رسید و تبادل از آن برای شهرستان نظرآباد قطع 
بر یقین افزون بر تسهیل در تردد، معرفی هرچه گسترده تر این شهرستان در کشور و بهره های 

بسیار اقتصادی، صنعتی و گردشگری در پی خواهد داشت.

3افتتاح،کلنگزنیوبررسیطرحهایمهمراهسازیدرنظرآباد ضمیمهرایگان
روزنامهدراستان

البرز

نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج 
گفت: اگر عقل فعال و کالن نگری نســبت به نیازهای 
فرهنگی داشته باشیم مســائل فرهنگی شهر به طور 

مناسب رشد خواهد کرد.
خبرنگارجــامجمالبرز:  آیت اهلل حســینی 

همدانی در چهل و نهمین جلســه شــورای فرهنگ 
عمومی استان با محوریت پوشش های اسالمی گفت: 
نقش فرهنگ سازی و تبلیغات ویژه پوششهای اسالمی 
و طراحی های مناسب با پوشش اسالمی در زمینه رشد 
فرهنگ اسالمی مهم است. وی ایجاد تفاهم نامه بین 
مجموعه های فرهنگی، ارشــاد و ســازمان تبلیغات با 
شــورای شــهر و شــهرداری در جهت رشد یکسان و 
متناســب فرهنگی را ضروری دانســت. نماینده ولی 

فقیه در راســتای تجلیل از چهره های فرهنگی استان 
گفت: تجلیل از چهره های فرهنگی استان به دلیل اثر 

گذاری، باید آنالیز شده صورت گیرد.
در نشســت ســاماندهی وضعیت مد و لباس، لزوم 
طراحی و داشتن استراژی برای بودجه های فرهنگی و 
همچنین لزوم مصوبات شورای فرهنگ عمومی جهت 

تجلیل از چهره  های استان مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این جلسه 11 بند در راستای عملیاتی شدن 

عفاف و حجاب مصوب شــد که از جمله این مصوبات 
برگــزاری دوره های آموزشــی برای فروشــندگان، 
طراحان، تولید کنندگان و مزون ها، برگزاری نمایشگاه 
و فروشگاه های محصوالت عفاف و حجاب به صورت 
ســیار، اســتفاده از ظرفیت تبلیغات شــهری شورای 
فرهنگ عمومی برای تبلیغ محصوالت فروشــندگان 
پوشاک ایران اسالمی و برخورد با مروجان پوششهای 

نامناسب در فضای مجازی بود.

نماینده ولی فقیه در البرز و امام جمعه کرج:

عقل فعال و کالن نگری نیاز امروز فرهنگی جامعه 
است

نماینده عالی دولت در اســتان البرز با اشــاره به اینکه در پروژه های 
امســال به صورت ویژه ۲ رویکرد مهم مد نظر اســت، گفت: آرامش و 
رضایتمندی مردم و تحقق شــعار سال مبنی بر راهبردهای مقام معظم 

رهبری با عنوان رونق تولید است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، 
شهبازی در حاشیه بهره برداری از پروژه های شهرستان نظرآباد که به 
مناســبت هفته دولت و با حضور معاون امور عمرانی وزیر کشور برگزار 
شد. وی گفت: افتتاح ۲ مورد از پروژه های نظرآباد شامل کشت بافت و 
یک واحد تولید مواد غذایی در راســتای رونق تولید و افزایش بسترهای 

اشتغال، صورت گرفت. 
شــهبازی گفت: در تعاقب رونق تولید، گردش مالی، رفاه، آرامش و 

اشتغال در جهت رضایتمندی مردم را خواهیم داشت.
وی افزود: امســال در استان البرز ۴۴۲ طرح و پروژه با ۲ هزار و ۲00 
میلیارد تومان اعتبار داشــتیم که این رقم در ســال ۹۷ با 31۸ طرح و 
هزار و 100 میلیارد تومان بوده براین اساس در سال ۹۸ نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بیش از 10۹ درصد رشد را در این بخش شاهد هستیم.

اســتاندار البرز اضافه کرد: امســال طرح ها و پــروژه هایی در البرز 

کلنگ زنی شــد که بالفاصله عملیات اجرایی آنها آغاز شــود و از طرح 
های آرمانی و دیربازده فاصله گرفتیم.

وی گفت: با چنین هدفی در حوزه معاونت عمرانی اســتانداری بیش 
از 3 هــزار میلیارد تومان طرح و پروژه از لیســت افتتاح و کلنگ زنی در 

هفته دولت خارج شدند.
شــهبازی با اشــاره به اینکه البرز، اســتانی متراکم اســت و در هر 
کیلومتر مربع به طور متوســط ۵۲۴ نفر ساکن هســتند، افزود: اکنون 
بــا توجه به نگاه و رویکرد مثبتی که دولت به اســتان البرز دارد و برای 
نظام جمهوری اســالمی ایران، آرامش مردم در این استان مهاجرپذیر 

بسیار مهم است. 
وی عنوان کرد: طی ۹ ماه اخیر مســئوالن ملی با حضور مســتمر در 

البرز به صورت ویژه به بررســی وضعیت استان پرداخته اند. 
اســتاندار البرز گفت: اکنون مجموعه استان اعم از مسئوالن 3 قوه، 
نماینده ولی فقیه در استان متحد و منسجم برای حل مشکالت مولدین 
البــرز، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی اســتان در جهت رونق تولید 

سر از پا نمی شناسند.
وی افزود: طی مدت مسئولیتم امکان نداشته که برای پیشبرد طرح 

و پروژه ای به حضور مسئوالن ملی بروم و بدون پاسخ مناسب بازگردم.
شهبازی عنوان کرد: امروز حدود ۲00 میلیارد تومان در بخش های 
خصوصی و دولتی افتتاحیه و بهره برداری در نظرآباد به مناســبت هفته 

دولت محقق می شود. 
وی گفت: امید است در راستای ایجاد بسترهای آرامش خاطر مردم 

استان البرز توفیق یابیم.

رضایتمندی مردم و تحقق رونق تولید؛ مهم ترین رویکرد 
پروژه های هفته دولت در البرز

افتتاحطرحهایآبرسانی
درساوجبالغ

بهره برداری طرح آبرســانی وانتقال آب از پکیج 
تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد با حضور وزیر نیرو و 

مسئولین استانی آغازگردید.
خبرنگارجامجمساوجبالغونظرآباد:
همزمان با  آغاز هفته دولت و با حضور رضا اردکانیان 
وزیر نیرو به همراه  دکتر شــهبازی اســتاندار البرز، 
بهمنی نماینــده مردم منطقه در مجلس شــورای 
اســالمی و جمعی از مدیران اســتانی و شهرستانی  
بهره برداری از طرح آبرســانی و انتقال آب از پکیج 
تصفیه خانه شــهر جدید هشتگرد به فاز ۷ این شهر 
صورت گرفت. این طرح شــامل بهره برداری از دو 
مخزن ذخیره آب با مجمــوع 1۵ هزار متر مکعب و 
1۵ هزار متر شبکه اصلی و توزیع با ظرفیت فعلی ۹0 
لیتر بر ثانیه )نهایی 1۵۸ لیتر( می باشد که جمعیت 30 
هزار نفر را پوشــش می دهد و با اعتباری بالغ بر 1۲0 

هزار میلیارد ریال صورت پذیرفته است. 

آزادگاندرکوهساروبخش
چندارساوجبالغتجلیلشدند

در ســالروز ورود آزادگان قهرمان به خاک میهن 
اســالمی از این سرافرازان ۸ ســال دفاع مقدس در 
شهر کوهســار و بخش چندارشهرستان ساوجبالغ 

تجلیل گردید.
خبرنگارجامجمساوجبالغونظرآباد: 
در مراســم تجلیــل که در محل ســالن اجتماعات 
بخشــداری با حضور حجت االسالم محمدی امام 
جمعه، پالیزگیر فرماندارشهرستان، عظیمی شهردار، 
گلباز رئیس شورای اسالمی شهر، فالحپور بخشدار و 
دیگر مسئوالن برگزار شد. امام جمعه کوهسارآرامش 
و عزت و ســربلندی امروزین کشورمان را مرهون 
ایثارگری ها و جانفشــانی های ایثارگران و شهدای 
دفاع مقدس دانســت.پالیزگیر فرماندار شهرستان 
نیز ضمــن ادای احترام بــه آزادگان این روز را مایه 
غرور فرد فرد هموطنان عنوان و در ادامه خواســتار 
ارائه آثار هنری در قالــب خاطرات این غیور مردان 
درجهت آگاهی نسل جوان گردید.پایان بخش این 
گرامیداشــت،بیان خاطــرات آزادگان و نیز اهدای 

تندیس یاد بود این روز بود.

رونماییازداروی»برکسورف«
باحضوروزیربهداشت

مدیر عامل شــرکت تکزیمــا دارو البرز گفت: 
داروی درمان ســندرم زجر تنفسی نوزادان با حضور 

وزیر بهداشت در البرز رونمایی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ، مرکز البرز؛ 
عاصمی نیا گفت: این داروی هایتک پس از گذراندن 
۷ ســال از مراحل تحقیق و توسعه آزمایشگاهی  به 
همت داروسازانی که در حوزه هایتک صنعتی سازی 
شــده است،  به بهره برداری می رســد. وی  افزود: 
سندرم زجر تنفسی یک نارسایی تنفسی در نوزادان 
اســت که بعد از تولد شروع  و  منجر به مرگ نوزدان 
می شود.عاصمی نیا گفت: در حال حاضر چهار  کشور 
در دنیــا این دارو را تولید می کنند که ایران پنجمین 
کشور تولید کننده این داروست و می تواند جایگزین 

تمام چهار  برند وارداتی به داخل کشور شود.

شهردارنظرآبادانتخابشد
مجتبی عســگری با رای اعضای شورای شهر 

نظرآباد به عنوان شهردار انتخاب شد.
به گزارش  خبرگزاری صدا و ســیما، در جلســه 
شورای اسالمی شهر نظرآباد مجتبی عسگری با  ۴ 
رای و برای دوسال به عنوان شهردار نظرآباد انتخاب 
شد. وی که در حال حاضر مشاور استاندار البرز است 
بعد از گذراندن سیر اداری به عنوان شهردار نظرآباد 
معرفی خواهد شد.عســگری در کارنامه کاری خود 
عناوین مختلفی داشته که مهم ترین آنها مدیر کل 
امور شهری و روستایی اســتانداری البرز می باشد. 
در این جلســه همچنین، آقایان احمد زاده به عنوان 
رئیس و گوزلی به عنوان نائب رئیس و خانم تقوایی 
دبیر و خانم آقا محمدی به عنوان خزانه دار برای یک 

سال انتخاب شدند.

خبر

شهردارکرج:
شهری مدیریت دغدغه
کاهشمعضالتزیســت

محیطیاست

شهردار کرج گفت: تالش مجموعه مدیریت 
شهری ساختن شــهری امن و زیست پذیر برای 

شهروندان است.
به گــزارش پایگاه خبری کــرج امروز، علی 
کمالی زاده در مراســم افتتاح بوســتان مهر در 
کیانمهر عنوان کــرد: ابتدا از مدیریت دکتر زارع 
و حمایتــی که از مجموعه مدیریت شــهری در 
یک ســاله گذشته داشــتند و از تالش های حاج 
آقا وحیدی که همیشه همراه و پشتیبان ما بودند 

تشکر می کنم.
وی گفت: همچنین انتخاب حاج آقا سلیم نژاد 
به ریاست شورا و دکتر خستو به عنوان نایب رئیس 
شورا را تبریک می گویم و امیدوارم منشا اتفاقات 

خوب برای شهر و شهروندان باشد.
شــهردار کرج در ادامه با بیان این که رویکرد 
شــهرداری و شورا رویکرد زیست محیطی است 
اظهار داشت: متاسفانه کیانمهر از مناطقی است 
که به دلیل نزدیکی به حلقه دره مشــکالتی دارد 
که تالش ما در مجموعه مدیریت شهری کاهش 

این معضالت است.
کمالی زاده با اشاره به افتتاح بوستان مهر ادامه 
داد: امیدوارم با به ســرانجام رساندن پروژه های 
مختلف سرانه فضای سبز کرج را ارتقا داده و کرج 
را به شــهری زیست پذیر برای شهروندان تبدیل 
کنیم.در سال جاری؛ پیش از بوستان مهر، پارک 
همگام و کوهیار در خط ۴ حصار و پارک بین فازی 
در مهرشهر افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

گفتنی اســت در کرج ۲۸۸ پارک و بوســتان 
وجود دارد.

خبر
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