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لبرز
ا

: شهردار کمالشهر
احداث بزرگ ترین مجتمع تجاری، تفریحی در کمال شهر تصویب شد

ج: امام جمعه کر
شیطان در هر لباسی شیطان است
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یان های ملــی  گــره گشــایی از شــر
ج و  بــا تکمیــل کمربند شــمالی کــر

آزادراه چرمشهر - آبیک
چشــم انــدازی روشــن بــا هدف 

مدیریت پسماند در کرج
کرج  کالنشهر  در  زباله  تن  هزار  یک  حدود  روزانه 
جمــع آوری و به محـــل دفــن زباله ها در منطقه حلقه 

دره انتقال می یابد. 
البرز  فناوری  و  علم  پارک  کمک  با  پسماند  مدیریت  طرح  اجرای  با 
که به تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهــــــوری رســـــیده، 
خواهد  صفر  به  کرج  کالنشهر  در  پسماند  مدیریت  هـــــزینه های 

رسید.

رئیــس کمیســیون محیط زیســت 
ج: شورای اسالمی شهر کر

آماده سازی شهر جدید هشتگرد 

 برای پیشگیری از انفجار 

ج جمعیت در تهران و کر

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد خبر داد:

انتقــال زندان هــای البــرز بــا جدیــت 
پیگیری می شود

بیشترین تخلفات و فساد در  
خ می داد  کمیسیون ماده 100 ر

،  طالیه دار  صداوسیمای البرز
مقابله با قاچاق

شــورای نماینده مجلس: ارتباطــات  و  هنــر  کمیســیون  رئیــس 
ج : شهر کر

 دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان:
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آموزش بهداشت   
کروناست  رسالت مطبوعات در برابر  

مدیر کل ارشاد البرز :
2

ی  
وار

 بن
سن

 ح
س :

عک



میدان  آزادی،  استقالل،  نماد 
ج در معرض  جمهوری اسالمی کر

تخریب
جمهــــوری  میدان 
ج  کــــــــــر اسالمـــی 
به  سال هاســت 
میعادگاه  عنوان 
انقالب  دلــدادگان 
شناخته  اسالمی 
شده و مردم از این 
خاطره های  میدان 
تاریخی،  خوش 
آزادگی، مردانگی، همبستگی و بیعت عمومی 

با انقالب اسالمی را دارند.
به  شهر  نقطه  هر  از  بهمن   روز ۲۲  سال  هر  مردم 
بلوار و میدان جمهوری اسالمی می آیند و در جشن 
بزرگ پیروزی انقالب شرکت می کنند. همچنین در 
اسالمی  نظام  می کنند  احساس  مردم  که  مواقعی 
بلوار و  در  با حضور هدفمند  به حمایت دارد،  نیاز 
میدان جمهوری اسالمی کرج، آتش فتنه را خاموش 
و چشم نفاق را کور می کنند، خاطره حضور شگفت 
انگیز و معنادار مردم در روز سیزدهم دی  سال ۹۶ 
فراموش نشدنی و در تاریخ مفاخر کرج ثبت است 
که مردم خودجوش به میدان آمدند و بساط عمال 

بیگانگان را برای همیشه برچیدند.
از این رو میدان جمهوری اسالمی برای کرجی ها نماد 
ایستادگی  آزادی و بصیرت و مقاومت و  استقالل، 
آیندگان  به  خاطراتش  و  شود  حفظ  باید  که  است 
اینگونه  است  مرسوم  دنیا  همه  در  یابد.    انتقال 
عمومی،  باور  و  اعتقاد  روی  از  را  مکان ها  و  نمادها 
تاریخ  زنده  و  گویا  سند  زیرا  می کنند،  حفظ  قرن ها 
است.  این نماد را در کرج با شتاب بی سابقه و عزم 
بی نظیر به سمت تخریب پیش بردند بدون این که 
به حفظ خاطرات تاریخی این میدان توجهی شود. 
با نادیده گرفتن خواسته های مردم و از بین بردن 
پروژه ای  اجرای  مکان  این  در  شهر،  تاریخی  مفاخر 
آغاز شده که مصوبه زیر گذر شرقی، غربی) امتداد 
بلوار ماهان( را به زیرگذر شمالی، جنوبی تغییر داده 
از اتمام  از ۱۰۰ متر  اند. زیر گذری که با فاصله کمتر 
شیب پل شهدای روحانی، با شیب تندتر از شیب 
پل شروع می شود، حال خود قضاوت کنید که چه 

مشکالت فنی و  ترددی را پیش رو دارد!
آنگونه که پیش می رود، میدان  با اجرای این طرح 
جمهوری دیگر برای تجمع مردم  در مناسبت های 
زیر  خروجی  و  ورودی  زیرا  نیست،  مناسب  خاص 
حضور  نمایش  که  کند  می  ایجاد  خألهایی  گذر 
مردم مختل می گردد. بسی جای شگفتی است که 
شهرداری کرج در الیحه ی ارائه شده به شورای شهر 
کرج می نویسد: » این پروژه)تقاطع غیر هم سطح 
میدان جمهوری( در جهت حفظ ارزش زمین های 

شهرداری واقع درمیدان جمهوری است.«

در  فهمیده  حسین  میلیون ها 
کمین دشمنان هستند

حسین  بود،  حسین  اسمش  البرز:  جم  جام 
آن  از  پیش  داشت.  سال   13 فقط  فهمیده. 
آن کار بزرگ را انجام دهد،  که به جبهه برود و 
خیلی ها او را نمی شناختند. او هم مثل هزاران 
با  ناگهان  اما  بود،  دیگر  نوجوان  میلیون ها  و 
و  کرد  خودش  متوجه  را  همه  خود  بزرگ  کار 
که  درزمانی  او  افتاد.  زبان ها  سر  بر  اسمش 
بود،  کرده  اشغال  را  خرمشهر  صدام  ارتش 
آن جا رفت و با متجاوزان تا دندان مسلح  به 
به  نارنجکی  که  حالی  در  عاقبت  و  جنگید 
تانک های  از  یکی  زیر  را  خود  داشت،  همراه 
خود،  قهرمانانه  شهادت  با  و  انداخت  عراقی 
خبر  این   ، روز آن  برد.  بین  از  را  دشمن  تانک 
تلویزیون،  رادیو،  پیچید.  ایران  سرتاسر  در 
روزنامه ها و مجله ها سخن گفتند، فیلم نشان 

دادند و مقاله ها نوشتند.
هیجان  به  خبری  چنین  شنیدن  از  مردم 
آمدند و از این که ایران صاحب چنین فرزندی 
است، خداوند را شکر کردند. اما در این میان، 
بزرگ  رهبر  آن  فرمودند.  امام  را  کالم  زیباترین 
آن  ما  »رهبر  نوشتند:  اعالمیه ای  در  الهی  و 
کوچک  قلب  با  که  است  ساله ای   13 طفل 
خود که ارزش آن از صدها زبان و قلم ما بزرگ 
دشمن  تانک  زیر  را  خود  نارنجک  با  است  تر 
شربت  نیز  خود  و  کرد  منهدم  را  آن  انداخت، 
شهادت نوشید.« به این ترتیب شهید محمد 
حسین فهمیده نمونه یک نوجوان مسلمان 
تاریخ  در  همیشه  برای  نامش  و  شد  ایرانی 
این  بعداز  تا  شد  ماندگار  ما  ملت  مبارزه های 
دشمن ها بدانند که اگر بخواهند به سرزمین 
حسین  میلیون ها  و  هزاران  کنند،  تجاوز  ما 
فهمیده در کمین آن ها نشسته اند تا آن ها را 
با سرافکندگی و خواری، از مرزهای ایران عزیز 

بیرون بریزند.

: شهردار کمالشهر
احداث بزرگ ترین مجتمع تجاری 
تصویب  شهر  کمال  در  تفریحی 

شد

با  که  شهر  کمال  اسالمی  شورای  جلسه  در 
و  شهردار  اسالمی،  شورای  اعضای  حضور 
و  لوایح  بررسی  هدف  با  شهرداری  معاونان 
بزرگ ترین  احداث  و  ملکی   آقای  ملک  توافق 
سرمایه گذاری بخش خصوصی درصحن علنی 
بسیار  رخدادهای  شاهد  شد،  برگزار  شورا 
خواهیم  کمالشهر  در  برجسته ای  و  مطلوب 

بود.
شهر  کمال  شهردار  جم،  جام  گزارش  به 
نوید  این  اعالم  با  جلسه  این  حاشیه  در 
محترم  گذاران  سرمایه  با  الزم  توافقات  که 
درخصوص پروژه بزرگ فرهنگی، ورزشی و... در 
کمالشهر  صورت پذیرفته، گفت: هدف اصلی 
ما از برگزاری این جلسه جذب سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در شهر بود چرا که متاسفانه 
خور  در  که  عظیم  پروژه ای  یا  مجتمع  کنون  تا 
شهر  دراین  باشد  شهروندان   و  شهر  شان 

نداشتیم .
در  پروژه  این   : کرد  تصریح  مقبل  ناصری 
ج تک بوده و از هر نظر به منفعت  شهرستان کر
شهر و شهروندان خواهد بود، البته این نکته 
تنهایی  به  شهرداری  که  است  اهمیت  حائز 
ح های بزرگ در شهر  قادر به احداث بناها و طر
از  شهری  مدیریت  راستا  این  در  که  نیست  
انجام  جهت  خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه 
پروژه ای که به نفع شهر و شهروندان می باشد 
با تمام قوا در پیشبرد  و  کرد  استقبال خواهد 

اهداف  و آبادانی شهر تالش خواهیم کرد.
در  متاسفانه  گذشته  سال های  در   : افزود  وی 
بخش خصوصی ضعیف عمل شده و سرمایه 
نشده  شهرداری  با  همکاری  به  موفق  گذاران 
اند و به هر بهانه ای موانعی باعث شده که آنها 
تمایلی به همکاری با مدیریت شهری نداشته 
باشند و سرمایه خود را در شهری دیگر سرمایه 

گذاری کنند. 
باید  : کمالشهر  کرد  شهردار کمال شهر تاکید 
که  باشد  عظیم  پروژه هایی  یا  مجتمع  صاحب 
نشانگر نماد شهر باشد و به نحوی شناسنامه 

شهر نامیده شود .

نماینده مجلس:
انتقال زندان های البرز با جدیت 

پیگیری می شود

ساوجبالغ  و  آباد  نظر  طالقان،  مردم  نماینده 
نمایندگان  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اسالمی  شورای  مجلس  در  البرز  استان 
از  زندان ها  انتقال  و  باجدیت پیگیر جابه جایی 

این استان هستند.
، علی حدادی  در دیدار  به گزارش جام جم البرز
توجه  با  افزود:  ساوجبالغ  انتظامی  فرمانده  با 
این  وجود  نتیجه  در  که  بسیاری  مشکالت  به 
مهم  این  هستیم  شاهد  البرز  در  زندان ها 
داد:  ادامه  وی  است.  گرفته   قرار  پیگیری  مورد 
متن  و  کرده  استقبال  امر  این  از  کشور  وزیر 
شده  تنظیم  قضاییه  قوه  رئیس  برای  نامه ای 
زندان های  انتقال  مثبت  تاثیرات  به  آن  در  که 
البرز برای مناطق ملک آباد و مهدی آباد اشاره 
تقویت  همچنین  گفت:  حدادی  است.  شده 
نیروی انتظامی شهرستان ساوجبالغ نیز مورد 

موافقت وزیر کشور قرار گرفته است.
در  نیز  بیگانه  اتباع  موضوع  آورشد:  یاد  وی 

دست پیگیری است.

خطبه  چهارمین  و  سی  متن  جم،  جام  گزارش  به 
مکتوب جمعه آیت اهلل حسینی همدانی، نماینده 
و  البرز  استان  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 

ح زیر است: ج به شر امام جمعه کر
عزیزمان  رهبر  که  همان طور  محترم،  ....مسئوالن 

فرمودند همچنان به اروپا بی اعتماد باشند و فکر 
باشند.  نداشته  سر  در  مذاکره  و  صلح  هیچ گونه 
انتخابات  نتیجه  می کنند  فکر  که  هم  عده ای  آن 
آمریکا برای ما نفع یا ضرری دارد، سخت در اشتباه 
باز  درآید  که  چهره ای  هر  به  شیطان  هستند. 

آمادگی الزم و همه جانبه  شیطان است. البته باید 
را  دشمن  طرف  از  شیطنتی  هر  با  مقابله  برای 

داشته باشیم.
حضرت آقا در بیانی فرمودند:» آمریکا، آمریکاست. 
این حزب یا آن حزب ندارد. هرکدامشان که آمدند، 

تحریم  یکی  رساندند،  شّر  نرساندند.  ما  به  خیرى 
کرد، یکی هواپیما زد، یکی به سّکوهاى نفتی حمله 
هم  نگرانی  ما  کرد.  کمک  ما  دشمن  به  یکی  کرد، 
نداریم؛ ما به توفیق الهی، براى مواجهه با هر حادثه  

محتملی آماده ایم.«
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

خبریادداشت

ج: امام جمعه کر
شیطان در هر لباسی شیطان است

کمربند  پروژه  تکمیل  روند  گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 

ج و فاز ۲ و ۳ آزادراه چرمشهر آبیک در البرز برای بهره برداری  شمالی کر
تا پایان سال به جددنبال می شود و در این راستا رصد دقیق میدانی و 

تشکیل جلسات تخصصی به صورت مستمر ادامه دارد.
کشور  مردم  گفت:  مطلب،  این  بیان  با  شهبازی  جم،  جام  گزارش  به 
برای تسهیل در تردد به ۱۴ استان کشور در انتظار بهره برداری از پروژه 
آزادراه جنوبی البرز هستند و مردم البرز نیز برای  کمربندشمالی کرج و 
کاهش بار ترافیک ملی در انتظار تکمیل این پروژه به سر می برند. وی 
پروژه  در  دولت  مشارکت  کرج  شهردار  اظهارات  اساس  بر  داد:  ادامه 
کنارگذر شمالی کرج طی پیگیری های مجدانه محقق شده و روند امور با 

سرعت در حال انجام است.
کرج  شهر  برای  المانی  و  نماد  یک  بی  پل  این که  به  اشاره  با  شهبازی 

محسوب می شود و روند کار از محل پل بخوبی طی شده و پیشرفت 
مهم،  پروژه  این  از  بهره برداری  و  تکمیل  تا  گفت:  دارد،  توجهی  قابل 
وی  هستیم.  کرج  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  همراه  همچنان 
افزود: از شهردار و اعضای  شورای اسالمی شهر کرج انتظار می رود که 
نگاه ویژه ای به تکمیل این پروژه داشته باشند و با نظارت مستمر طبق 
وعده ها، تا پایان سال نسبت به تکمیل کمربند شمالی کرج اقدام شود.
استاندار البرز با اشاره به روند تکمیل پروژه آزادراه چرمشهر_ آبیک که ۴۳ 
کیلومتر آن در محدوده البرز است، گفت: بر این اساس از رئیس جمهور 
محترم درخواست کردیم که تکمیل فازهای ۲ و ۳ این پروژه در البرز نیز 
تا پایان سال جاری در دستور کار باشد و خوشبختانه با عنایتی ویژه، این 

امر مورد تایید و تأکید دکتر روحانی قرار گرفت. 

ج و آزادراه چرمشهر - آبیک گره گشایی از شریان های ملی با تکمیل کمربند شمالی کر

عملکرد دستگاه های عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
البرز بررسی و برترین ها در این زمینه مشخص شدند.

مبارزه  کمیسیون  دبیر  نژادفالح،  یاسر   ، جم  جام  گزارش  به 
عملکرد  که  این  بیان  با  البرز  استان  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
بررسی  ارز  و  کاال  با قاچاق  کمیسیون مبارزه  دستگاه های عضو 
انجام  ارزیابی  از  آمده  دست  به  امتیازات  اساس  بر  گفت:  شد، 
ج، فردیس، ساوجبالغ، طالقان  شده، شهرستان های نظرآباد، کر

و اشتهارد رتبه های اول تا ششم را کسب کردند.
وی افزود: کارگروه فرهنگی و تبلیغات به ریاست صدا و سیمای 

پیشگیری  کارگروه  نظارت،  و  تولید  از  حمایت  کارگروه   ، البرز
هماهنگی  کارگروه  سوخت،  قاچاق  و  شبکه  از  ج  خار عرضه  از 
آرایشی-بهداشتی  لوازم  و  پزشکی  کمیته  عملیات،  و  اطالعات 
تا  از وقوع جرم قاچاق نیز در رده های اول  کارگروه پیشگیری  و 

ششم کارگروه ها و کمیته های برتر قرار گرفتند.
استان  برتر  دستگاه های  جمع  در  همچنین  گفت:  نژادفالح 
ناجا،  تعزیرات حکومتی،  نفتی،  فرآورده های  پخش  شرکت  هم، 
صمت، صداو سیما و دانشگاه علوم پزشکی حائز رتبه های برتر 

شدند.

ج تدوین بسته راهبردی رفع موانع توسعه شهرهای اقماری کر
فرماندار کرج از تهیه و تدوین بسته راهبردی جهت احصا موانع توسعه در 

ج خبر داد. شهرهای اقماری کر
به گزارش جام جم، »غفور قاسم پور« با اعالم این خبر افزود: شهرهای 
اقماری مرکز استان البرز، کلونی های جمعیتی در کالنشهر کرج محسوب 
می شوند که به موازات گذار از توسعه شهری متناسب با نیازهای جمعیتی 
با  وی  اند.   نشده  برخوردار  اجتماعی  و  خدماتی  زیرساخت های  رشد  از 
اشاره به دستور ویژه استاندار البرز مبنی بر احصاء مشکالت موجود در 
ج افزود: تیم های پایش میدانی مشکالت شهرهای  شهرهای اقماری کر

کرج  فرمانداری  در  گرمدره  و  ماهدشت  محمدشهر،  کمالشهر،  اقماری 
بومی  پتانسیل های  ارزیابی  ضمن  گفت:  پور  قاسم  اند.   شده  تشکیل 
هر منطقه، نیازهای خدماتی و اجتماعی مردم شناسایی و برای هر شهر 
توسعه  راهبردی  شناسنامه  اولویت ها،  به  نسبت  راهبردی  برنامه  با 
محورانه تهیه خواهد شد. استاندار البرز روزهای اخیر با اعالم ماموریت 
ج خواسته اند که مشکالت و موانع شهرهای گرمدره،  ویژه به فرماندار کر
محمدشهر، ماهدشت و کمالشهر بررسی و طی جلسه ای در راستای حل 

آنها برنامه ریزی الزم صورت گیرد.

،  طالیه دار مقابله با قاچاق صداوسیمای البرز

تازه تاسیس«  »زندگی در شهرک های  گزارش  موضوع   : البرز جام جم 
را  »آن  گفت:  که  آمد  خوش  چنان  البرز  جم  جام  روزنامه  مدیر  برای 

آماده کنید«
شرکت  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  پایان  در  و  کردیم  کار  به  شروع   
عمران شهر جدید هشتگرد، شهرداری و .... همه به تکاپو افتاده اند 
برای این که فضای زندگی در شهر جدید هشتگرد را تا حدودی آماده 
پذیرای کسانی کنند که توانایی مالی برای خرید و اجاره در شهرهای 
همین  جزء  هم  شما  اگر  ندارند.  را  کالنشهرها  دیگر  و  ج  کر تهران، 

دسته از مهاجرین هستید، مطلب زیر را بخوانید.   
همین  برای  بود.  شده  انباشته  فراوان  جمعیت  از  ج  کر و  تهران 
را بگیرند.  اتفاق  تا جلوی این  تازه ای گرفتند  مدیران شهری تصمیم 

تصمیم نهایی شد و نامش را گذاشتند: شهر جدید هشتگرد.
تهران  در  جمعیت  انفجار  جلوی  بود  قرار  هشتگرد  جدید  شهر 
پیش  نیز  دیگری  اهداف  کار  این  کنار  در  اما  بگیرد،  را  هشتگرد  و 
سرریز  جذب  کالنشهرها،  در  زمین  قیمت  کنترل  بود:  شده  بینی 
در  اشتغال  کانون های  ایجاد  دنبال  به  بزرگ تر  شهرهای  از  جمعیت 
حاشیه نشینی  پدیده  آمدن  وجود  به  از  جلوگیری  جدید،  شهرهای 
و  ترافیکی  بار  شدن  سبک  پایتخت،  و  بزرگ  شهرهای  اطراف  در 
تراکم ناخالص جمعیت در کالنشهرها، محافظت از اراضی کشاورزی 
جهت  در  زراعی  غیر  زمین های  از  استفاده  و  بزرگ  شهرهای   حومه 
بهای  با  مسکونی  واحدهای  عرضه  جدید،  شهرهای  ساز  و  ساخت 
کاهش  متقاضیان،  مختلف  اقشار  برای  شده  کنترل  و  شده  تمام 
در  صنعتی  فعالیت های  از  حاصل  محیطی  زیست  آلودگی های 
توسعه  پی  در  که  مخرب  و  کاذب  مشاغل  کاهش  بزرگ،  شهرهای 

شهرهای بزرگ به وجود می آ ید و موارد فراوان دیگری که شاید گفتن 
آن ها نیازی نباشد.

برای این که این اتفاق های خوبی که گفتم بیفتد، نیاز بود که طراحان 
شهر جدید بنشینند و جذابیت هایی برای شهر در نظر بگیرند تا هر 

بیننده ای را میخکوب خود کند. 
اما بعد از گذشت 12 سال آن اتفاق های خوب که نیفتاده هیچ، بلکه 
در ورودی شهر ساختمان های بلند نیمه کاره و به پایان نرسیده ای را 
خواهید دید  که حتما فرار را بر قرار ترجیح خواهید داد. همین فرارها 
هستند  اندکی  جمعیت  هم  حرف  این  دلیل  دارد،  ادامه  امروز  به  تا 
شهر  در  زندگی  امکاناتی  کمترین  بدون  اند  داده  ترجیح  فعال  که 
برنامه پیش  اتفاق های خوشایند طبق  آن  اگر  ادامه دهند.  را  جدید 
میلیون  یک  به  نزدیک  کنون  تا  هشتگرد  جدید  شهر  باید  می رفت، 
، این شهرک تقریبا  نفر جمعیت داشته باشد  اما طبق گفته مراکز آمار

تازه تاسیس جمعیتی حدود 70000نفر دارد. 
حداقل  نداشتن  بیمارستان،  نبود  زیرساخت ها،  کمبود  دلیل  به 
شهری،  خدمات  تفریحی،  بهداشتی،  و  درمانی  رفاهی،  امکانات 
و  تردد  تسهیل  بانک ها،  و  سازمان ها  ادارات،  به  آسان  دسترسی 
رفت وآمد و همه و همه باعث شده رکود بزرگی یقه این شهرک تازه 

تاسیس را بگیرد.
جدید  شهر  جمعیتی  و  جغرافیایی  روزافزون  گسترش  دالیل  به 
هشتگرد مسئوالن وزارت مسکن و شهرسازی را مجبور کرده تا برای 

افزایش جذابیت های شهرنشینی این شهر چاره اندیشی کنند.
که مامنی  از جاهایی است  این روزها شهر جدید هشتگرد یکی  اما 
قیمت  آور  سرسام  گرانی  دست  از  فراریان  سکونت  برای  شده 
مسکن. شهری که به دلیل کمبود امکانات خدماتی و رفاهی تاکنون 

استقبال چندانی از آن نمی شد. 
 برای این که بیشتر از شهر جدید هشتگرد بدانیم، چاره ای نداشتیم 
هشتگرد  جدید  شهر  عمران  شرکت  عامل  مدیر  سراغ  به  که 
شهرجدید  عمران  شرکت  مدیرعامل  لطفی،  حق  مسعود  برویم. 
هشتگرد با بیان این که توسعه امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای 
زیرساخت های شهری از اولویت های مجموعه شرکت عمران است، 
می گوید: مجموعه شرکت عمران شهرجدید هشتگرد در زمان حاضر 
کالنتری،  ساختمان  مسجد،  مدرسه،  همچون  پروژه هایی  ساخت 
قرار داده  کار خود  را در دستور  و واحدهای تجاری  مجموعه ورزشی 

است تا زمینه رضایت و رفاه و آسایش شهروندان را فراهم آورد. 
وی با اشاره به این که شهر جدید هشتگرد از دهه ۷۰ شکل گرفته و 
شهر  این  در  نفر  هزار   ۴۳ حدود   ۹۵ سال  سرشماری  طبق 
سکونت داشته اند، اظهار داشت: با تکمیل و 
واگذاری ۳۴ هزار و ۹۵۰ واحد مسکن 
حال  در  شهر  این  در  که  مهر 
به  آن  از  بخشی  و  است  ساخت 
در  همچنین  و  شده  واگذار  مردم 
ساخت  با  ملی  اقدام  ح  طر اجرای 

۲۱ هزار واحد احداث می شود.

برآورد  نفر  هزار   ۸۰ حدود  را  جدید  شهر  فعلی  جمعیت  لطفی  حق 
که پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۵ جمعیت به  می کند و می گوید 

۲۰۰ هزار نفر برسد. 
نیز  اکنون  افزود:  شهرجدیدهشتگرد  عمران  شرکت  مدیرعامل 
عملیات ساخت و تکمیل  ۱۰ هزار و ۱۵۰ واحد مسکونی مهر در مرحله 
خواهد  صورت  آن ها  اقساطی  فروش  بزودی  که  است  کاری  نازک 

گرفت. 
از متقاضیان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد خواست  این مدیر 
نمایند،  اقدام  تر  برای تحویل واحدهای مسکونی خود هرچه سریع 
و  راه  وزارت  مصوبه  به  توجه  با  مراجعه  عدم  صورت  در  که  چرا 
 ۴ از  آنها  مسکن  تسهیالت  سود  درصد  عامل،  بانک  و  شهرسازی 

درصد به ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت.
شهرجدیدهشتگرد  سبز  فضای  توسعه  می کند:  اضافه  مدیر  این 
عمران  شرکت  مجموعه  سبز  فضای  واحد  اولویت های  از  یکی 
در  ح جنگلکاری  طر راستا  همین  در  که  می باشد  شهرجدیدهشتگرد 

ورودی شهرجدیدهشتگرد در حال اجراست.
سرانه  از  حاضر  زمان  در  شهرجدیدهشتگرد  این که  به  اشاره  با  وی 
فضای سبز خوبی برخوردار است، گفت: این شهر  با بیش از ۳۵ متر 
مربع فضای سبز برای هر نفر دارای وضعیت مناسبی بوده و جهش 
حاشیه  جنگل  آبیاری  با  ارتباط  در  لطفی  است.حق  داشته  مثبتی 
پروژه  اندازی  راه  با  آینده  روز  تاچند  داشت:  اظهار  شهر  این  اتوبان 
انتقال ایستگاه پمپاژ پساب فاضالب شهر جدید هشتگرد، مشکل 

آبیاری جنگل ۹۶ هکتاری حاشیه اتوبان مرتفع خواهد شد.
عدم  دالیل  از  را   گذشته  در  متناسب  شهری  امکانات  نبود  وی 
راه  با  گفت:  و  کرد  بیان  شهر  این  در  سکونت  برای  مردم  استقبال 
تعداد  افزایش  و  هشتگرد  جدید  شهر  متروی  پروژه  کامل  اندازی 
، تغییرات قیمت بازار مسکن در کالنشهرها،  ساعات و رام های قطار
هوای پاک نسبت به شهرهای مجاور و ...  میل به سکونت در این 

شهر افزایش خواهد یافت.
سرانه های  افزایش  و  بیمارستان  احداث  این که  به  اشاره  با  وی 
درمانی از مطالبات بحق شهروندان شهرجدیدهشتگرد است، گفت: 
شرکت عمران در راستای اجرای سیاست های ابالغی شرکت عمران 
مادر تخصصی شهرهای جدید، آمادگی همکاری در خصوص توسعه 
و  دارد  را  شهرجدیدهشتگرد  در  بیمارستان  و  درمانگاه  احداث  و 
افزایش  ضرورت  و  شهر  جمعیت  افزایش  به  توجه  با  مجموعه  این 
اهتمام  شهر  این  در  بیمارستان  اندازی  راه  به  درمانی،  سرانه های 
از  جدید  شهر  تختخوابی   ۹۶ بیمارستان  زمین   : افزود  وی  می ورزد. 
سال ۹۱ در اختیار شهرداری قرار گرفته و تاکنون تکمیل نشده است 
وزارت  عالی  مقام  حمایت  با  و  شهروندان  دغدغه  رفع  راستای  در  و 
عمران  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل  و  وزیر  محترم  معاون  و 
شهرهای جدید مقرر است پس از تعیین تکلیف و تحویل پروژه به 
شرکت عمران، عملیات بررسی سازه و حسب ضرورت مقاوم سازی 
در  را  بیمارستان  تکمیل  روند  ادامه  و  نامه ها  آئین  تغییر  دلیل  به 

برنامه دارد.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:

ج آماده سازی شهر جدید هشتگرد برای پیشگیری از انفجار جمعیت در تهران و کر

محمد حسین 
روحی یزدی 

یاد یاران آشنا



سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

بخش  مردم  روزها،  این 
زیادی از نیازهای سالمت 
خود را از راه های گوناگون 
این  می آورند.  دست  به 
بعضی  در  می تواند  کار 
مواقع مفید و در بسیاری 
خطرناک  حتی  مواقع  از 
باشد. ویژه نامه های جام 
جم البرز شرایطی را فراهم 
کرده است که شنونده سواالت و پرسش های پزشکی 
شما باشد و به صورت مکتوب برای سوال های  شما 

جواب های مناسبی داشته باشد. 
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون و هر 
هفته به سواالت و دغدغه های پزشکی شما پاسخ 

خواهند داد.
* مخوف ترین عالئم کرونا

مخوف ترین عالئم کرونا که پس از بهبودی نیز 
بین می رود سندروم خستگی مزمن است.  از 
از  یافتگان  بهبود  در  مزمن  خستگی  سندروم 
انجام  از  آنها پس  که  گونه ای است  به  بیماری 
خرید  یا  گرفتن  دوش  مانند  روزمره  اقدامات 
می کنند.  شدید  خستگی  احساس  مغازه  از 
جای  از  سرعت  به  که  زمانی  آنها  همچنین 
ضعف  و  سرگیجه  احساس  می خیزند  بر  خود 
برای  سندروم  این  به  مبتالیان  برخی  می کنند. 
با وجود  اما  روزها و هفته ها بستری می شوند 
نمی شود.  بهتر  حالشان  خواب  و  استراحت 
دیگر  از  یکی  نیز  مغزی  معنی  مغزی  مه  دوم، 
از  پس  کرونایی  بیماران  در  که  است  مواردی 
حالتی  به  مغزی  و  می شود  مشاهده  بهبودی 
فکری  اختالالت  دچار  فرد  که  می شود  اطالق 
تفکر  فرایند  می کند  احساس  فرد  می شود. 
نمی کند.  کار  درستی  به  اش  یادگیری  و  کردن 
حافظه پردازش اطالعات مهارت های دیداری و 
شنیداری و توانایی درک زبانی از جمله مواردی 

است که در این زمینه دچار اختالل می شوند.

جمع آوری سبدهای زباله مقابل 
ساختمان ها 

معضل افزایش  و  روز  طول  در  زباله   انباشت 
 زباله گردی از موضوعاتی است که معاونت خدمات 
آوری  جمع  به  نسبت  را  کرج  شهرداری  شهری 
کرده  مجاب  ساختمان ها،  مقابل  زباله  سبدهای 

است.
به گزارش جام جم، علی اصغر همتی، معاون خدمات 
شهری شهرداری البرز  با اعالم خبر اجرای طرح جمع 
اجرای  به  با توجه  اظهار داشت:  این سبدها،  آوری 
می کنیم  درخواست  شهروندان  از  مذکور،  طرح 
رأس  خود  زباله های  گذاشتن  بیرون  به  نسبت 
ساعت ۹ شب اقدام کرده و از قرار دادن آنها در معابر 
جمله  از  وی،  کنند.   خودداری  ساعت،  این  از  غیر 
عوارض قرار دادن بی موقع زباله ها در سبدهای زباله 
را پاره شدن کیسه ها توسط افراد و برخی حیوانات 
شهری، جاری شدن شیرابه و انتشار بوی نامطبوع، 
معضالت  و  موذی  حشرات  جمعیت  افزایش 
بهداشتی، همچنین عدم امکان نظافت صحیح و 
کامل سبدها و محیط اطراف آن توسط پاکبان های 
مسئول،  این  گفته  کرد.به  عنوان  شهرداری 
مسئولیت  سبدها،  حذف  از  پس  کرج  شهرداری 
در  مکانیزه  اضطراری  مخازن  استقرار  و  جانمایی 
به عهده دارد. همتی  را  نقاط مختلف معابر اصلی 
خاطرنشان  نیز  زباله  سبدهای  سرنوشت  درباره 
آوری، ضدعفونی شده و  کرد: سبدها پس از جمع 
شد.  خواهد  داده  تحویل  ساختمان ها  مالکان  به 
معاون خدمات شهری شهرداری کرج، با اذعان به 
این که همکاری شهروندان با خدمتگزاران خود در 
شهرداری کرج به حفظ محیط زیست شهری کمک 
می کند، تاکید کرد: با قرار دادن زباله ها سر ساعت 
مقرر، عالوه بر رعایت انضباط شهری، محیطی پاکیزه 

تر، زیباتر و عاری از زباله خواهیم داشت. 

ICT فرودگاه پیام؛ شریان اصلی صادرات و واردات کاالهای حوزه
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با اشاره 
به رشد زیرساخت ها برای استقرار هر چه بیشتر شرکت های مرتبط با 
حوزه آی.تی و آی.سی.تی در این منطقه گفت: اقدامات صورت گرفته 
موجب شده تا امروز پیام تبدیل به شریان اصلی صادرات و واردات 

کاالهای مرتبط با حوزه آی.تی و آی.سی.تی در کشور باشد.

به گزارش جام جم نادر ثناگو مطلق افزود: با توجه به ظرفیت پیام در 
بخش حمل و نقل بار هوایی یکی از برنامه های اصلی این  بوده تا از 
این پتانسیل  برای صادرات و واردات کاالها بخصوص در حوزه آی.تی، 

آی.سی.تی و فناوری های نوین بهره برد.
وی اضافه کرد: به همین منظور و با از سرگیری پروازهای کارگو خارجی 

که مدتی به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بودند، دومین 
آبان در فرودگاه پیام به زمین  پرواز 747 ایران ایر عصر جمعه یکم 
نشست. ثناگو مطلق با اشاره به تداوم پروازهای کارگو خارجی از پیام 
خاطرنشان کرد: این پرواز از مبدا امارات متحده عربی و شامل لوازم 

الکترونیکی مرتبط با حوزه آی.تی و آی.سی.تی به وزن 60 تن است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اجتماعی
اقتصادی

دکتر سید مهدی 
موسویان

خبرپزشک جام جم

در  البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
البرز  جم  جام  روزنامه  کارکنان  و  مدیر  با  نشستی 
آن ها تجلیل کرد و یادآور شد  از تالش و فعالیت 
که در شرایط فعلی مهم ترین رسالت مطبوعات، 
امید  تزریق  و  کرونا  برابر  در  بهداشت  آموزش 

ونشاط در بین مردم است.
نشست  این  در  مقدم  ناصر  جام جم  گزارش  به 
ماهه   6 در  ارشاد  برنامه های  تمام  که  داد  توضیح 
و در 6 ماهه دوم  ترین تجمع بوده  کم  با  گذشته 
گرفت.  خواهیم  پیش  در  را  روال  همین  نیز 
می خواهیم تمام برنامه هایمان را به فضای مجازی 

ببریم. 
مردم  معیشت  و  گرانی  دیگر  بحث  افزود:  وی 
با  روزها  این  اسالم  و  انقالب  دشمنان  است. 
آمده  میدان  به  ما  به  زدن  ضربه  برای  توان  تمام 
وارد  مجازی  فضای  قالب  در  دشمن  اکنون  اند. 
آن ها در حال تهدید  خانواده های ما شده است. 

و تخریب خانواده ها هستند. 
نخواهیم،  چه  و  بخواهیم  چه  ما  افزود:  مقدم 
فضای مجازی مطلوب اکثریت مردم است.  ما هم 
ایم. مردم به درست یا  را رها کرده  کامال این فضا 

می کنند.  دریافت  فضا  این  از  را  اخباری  نادرست 
را  خودش  اهداف  دشمن  موجود،  اخبار  کنار  در 
باید  هم  ما  پس  می کند.  پیاده  مجازی  فضای  در 
داشته  موثری  حضور  مجازی  فضای  در  قدرت  با 

باشیم. 
برویم.  آن ها  با  نبرد  به  خودشان  ابزار  با  باید  ما 
حرفه ای  رسانه  خاطر  به  جم  جام  مجموعه  از  من 
که دارید و هم از این که با قدرت در میدان فضای 
شااهلل  ان  می کنم.  تشکر  دارید،  حضور  مجازی 
عبور  پیروز  نیز  مشکالت  این  از  همه  تالش  با 

خواهیم کرد.
  محمد تقی حسنی، مدیریت روزنامه جام جم در 
البرز ضمن خدا قوت و خسته نباشد به مدیر کل 
و مجموعه ارشاد البرز گفت: با این که این روزها 
این  کنار  در  اما  ندارند،  خوبی  روز  حال  مطبوعات 
سختی ها ما وظایف بسیار سنگینی داریم که باید 

با قدرت مسیرمان را ادامه بدهیم.
اطالعات  مجازی  فضای  در  روزها  این  افزود:  وی 
کرونا  ویروس  باره  در  کننده ای  وناامید  نادرست  
اطالع  زمینه  در  روزنامه ها  است.  انتشار  حال  در 
کمک  به  می توانند  کرونا  با  مقابله  نحوه  و   رسانی 

وزارت بهداشت بیایند. 
مردم،  به  صحیح  اطالعات  با  می توانند  مطبوعات 
داشته ای  کننده ای  وکمک  کننده  تعیین  نقش 
باشند. به همین خاطر ما در روزنامه، ستونی داریم 
که پزشک معتمد جام جم هر هفته به سوال های 
کرونایی خوانندگان جواب می دهد. در عین حال 
تماس  جم  جام  پزشک  با  می توانند  خوانندگان 
اطالعات  جدیدترین  باشند.  داشته  نیز  تلفنی 
را خوانندگان می توانند در  این ویروس  به  مربوط 
روزنامه جام جم و در مقیاس بیشتری در سایت 

جام جم البرز ببینند.
نباید  افزود:  البرز  در  جم  جام  روزنامه  مدیر 
اصلی  بار  مقطعی  هر  در  که  کنیم  فراموش 
دوش  بر  همواره  شفافیت  و  اصالح  و  روشنگری 
دچار  کشور  موقع  هر  است.  بوده  مطبوعات 
با  که  اند  باز هم این مطبوعات بوده  بحران بوده 
انجام  خوبی  به  را  خود  وظیفه  سالم  رسانی  اطالع 

داده اند. 
مطبوعات  روزها  این  گفت:  اینطور  پایان  در  وی 
درآمد  منبع  تنها  ندارند.  خوشی  روز  و  حال 
گهی هاست که آن هم بسیار نایاب  آ مطبوعات از 

شده است. مجموعه قوی و کارآمد ما اگر بخواهد 
اول  وهله  در  دهد،  ادامه  خود  انقالبی  وظایف  به 
آور  سرسام  هزینه های  با  باشد.  سرپا  باید  باید 
مشکل  با  ما  حیات  و....  چاپ  کاغذ،  روزهای  این 
مواجه شده است. هم ما وظایف اسالمی، انقالبی 
به  را  سنگینی  بارهای  شما  هم  داریم،  مردمی  و 
تا  بیایید  ما  کمک  به  پس  اید،  گذاشته  ما  دوش 

وظایف ذاتی خود را بدرستی انجام دهیم.
شده  ح  مطر سوال های  در باره  ارشاد  کل  مدیر 
درباره  جم  جام  روزنامه  کارکنان  و  مدیر  سوی  از 
ارشاد  در  ما  گفت:  مطبوعات  به  گهی ها  آ تقسیم 
آن ها مطبوعات  از  وظایف مختلفی داریم که یکی 
تهران  به  البرز  استان  نزدیکی  خاطر  به  است. 
آن  با  استان ها  دیگر  که  داریم  فراوانی  مشکالت 
دفتر  گرفتن  مشکالت،  آن  از  یکی  نیستند.  درگیر 
در  سراسری  روزنامه های  از  بسیاری  سرپرستی 
البرز است. روزنامه هایی که ما حتی نام آن ها را هم 
روزنامه هستند و ما  اما به هر حال  ایم.  نشنیده 
گهی های  آ آن ها داریم. توزیع  هم وظایفی در قبال 
ارشاد واگذار شده  به  دولتی طبق قانون مجلس 
گهی ها تایید  است. یکی از الزامات پرداخت پول آ
مشمول  هم  شهرداری ها  تازگی  به  است.  ارشاد 
این قانون شده اند. ما معتقد هستیم روزنامه ای 
گهی های آن ها هم  که مخاطب بیشتری دارد، باید آ
بیشتر باشد تا رقابت افزایش پیدا کند. مردم باید 

ببینند. 
وزارتخانه  در  هنری  معاونت  نیست.  طور  این  اما 
سال  هر  اول  می گیرد.  را  نهایی  تصمیم های 
می فرستند.  استان  برای  را  گهی  آ توزیع  آیتم های 
طور  همین  و  می کنند  توزیع  خودشان  را  یارانه 
هیچ  استان  در  ما  که  بگویم  باید  را.  دولتی  کاغذ 
همین  به  و  نداریم  مطبوعات  حوزه  در  نقشی 
خاطر نمی توانیم کاری برای آن ها انجام دهیم. الزم 
گهی ها را به  آ به ذکر است که ارشاد باید 70درصد 
به  را  گهی ها  آ درصد   30 تنها  و  محلی  روزنامه های 

روزنامه های سراسری بدهد.    

  : مدیر کل ارشاد البرز

 آموزش بهداشت رسالت مطبوعات در برابر  کروناست

هزار  یک  حدود  روزانه 
کالنشهر  در  زباله  تن 
به  و  جمــع آوری  ج  کر
زباله ها  دفــن  محـــل 
دره  حلقه  منطقه  در 

انتقال می یابد. 
مدیریت  ح  طر اجرای  با 
پارک  کمک  با  پسماند 
البرز  فناوری  و  علم 
معاونت  تائید  به  که 
علمی و فناوری ریاست 
رســـــیده،  جمهــــــوری 
مدیریت  هـــــزینه های 

ج به صفر خواهد رسید. پسماند در کالنشهر کر
توسعه،  پنجم  برنامه   193 ماده  طبق 
شهرداری های باالی 200 هزار نفر جمعیت مکلف 
زباله  بازیافت  برای  نوین  فناوری  از  که  هستند 
استفاده کنند؛ طبق این ماده قانون برنامه پنجم 
توسعه، باید دفن زباله ها به روش سنتی در این 
وجود  با  متاسفانه  اما  می شد  ممنوع  شهرها 
ج  تکلیف قانونی، ما در مدیریت پسماند شهر کر

پیشرفت قابل توجهی نداشته ایم!

در  بارها   ، ج  کر پنجم  شورای  کار  به  شروع  از 
شده  تکلیف  شورا  زیست  محیط  کمیسیون 
و  خصوصی  بخش  ظرفیت های  از  شهرداری  که 
کشور  بومی  دانش  و  بنیان  دانش  شرکت های 
برای بازیافت زباله ها استفاده کند.  در این راستا 
سال  در2  ج  کر شهرداری  سرمایه گذاری  سازمان 
ح ها و پیشنهادات اشخاص  گذشته با بررسی طر
و  علم  پارک  با  اولیه  توافق  به  حقوقی،  و  حقیقی 
فناوری البرز وابسته به معاونت علمی و فناوری 
پسماندها  بازیافت  زمینه  در  ریاست جمهوری 

دست یافته است.
در  کار  به  آغاز  و  قرارداد  انعقاد  برای  توافق  این 
به  ج  کر شهر  اسالمی  شورای  علنی  نشست 
شورا،   مصوبه  با  که  طوری  به  رسید  تصویب 
شهرداری می تواند با همکاری پارک علم و فناوری 
زباله  تن  روزانه150  حداقل  اول  گام  در  استان 

شهری را به طور کامل بازیافت کند.  
برای  زباله  تن  هر  مدیریت  حاضر  زمان  در 
دارد  هزینه   هزارتومان  حدود50  ج  کر شهرداری 
آثار  عواقب  و  زمین  ارزش  جز  به  رقم   این  که 
مخرب زیست محیطی پسماندها محاسبه شده 
فــرصــتی  پسمــاند،  بازیافت  حال  عین  در  است. 

توسعه  بــــــرای  جدید 
تولید  و  صنایع  سایر 
جدید  محصوالت 
می رود؛  شمار  به 

هم چنین استفاده از روش های مکانیزه و علمی 
پسماندها،  شیرابه های  تا  می شود  موجب 
سبز  فضای  آبیاری  در  و  شده  استانداردسازی 
کمک  نیز  روش  این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
ناشی  محیطی  زیست  منفی  آثار  تا  کرد  خواهد 
که  کاری  زباله ها به حداقل برسد؛  از دفن سنتی 
می تواند  و  شد  خواهد  شروع  ج  کر شهرداری  در 
مثبت  و  روشن  بسیار  انداز  چشم  به  سرآغازی 
ج و سطح  در جهت مدیریت پسماند در شهر کر

کشور باشد.
فناوری  و  علم  پارک  با  توافقی  و  همکاری  چنین 
که  بنیان  دانش  شرکت های  از  یکی  مشارکت  و 
ع چنین فرآیندی است برای  خود مبتکر و مختر

اولین بار در کشور آغاز می شود.
در  فناوری  قطب  را  البرز  استان  ما،  همه  امروز 
تا  دارد  وجود  انتظار  این  و  می شناسیم  کشور 
علمی  مدیریت  و  مناسب  بازیافت  زمینه  در 

پسماندها این استان درکشور سرآمد باشد.

ج چشم اندازی روشن با هدف مدیریت پسماند در کر

از ۱۰۸ هزار میلیون ریال  از جذب بیش  البرز  مدیر تعاون روستایی استان 
تسهیالت کشاورزی توسط شبکه تعاونی های البرز خبر داد.

استان  روستایی  تعاون  مدیر  موسوی،  محسن  سید  جم  جام  گزارش  به 
البرز ، جذب ۱۰۸ هزار و ۶۰۰میلیون ریال تسهیالت از محل صندوق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی از سوی  شبکه تعاونی ها و تشکل های روستایی 

این  جاری  سال  اول  ماهه   ۶ اقدامات  دیگر  از  را  البرز  استان  کشاورزی  و 
استان داشت و گفت: این اقدام به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز برای 
جداسازی  تولید،  کشاورزی،  محصوالت  خرید  کشاورزی،  نهاده های  تامین 
ح های صنایع تبدیلی و تکمیلی شبکه تحت  بذرهای اصالح شده و سایر طر

نظارت سازمان تعاون روستایی استان البرز بوده است.
نفر   ۱۷۵ مدت  این  در  این که  بیان  با  البرز  استان  روستایی  تعاون  مدیر 
عضو نظام صنفی کارهای کشاورزی استان شده اند، افزود: عضویت همه 
کشاورزان در نظام صنفی امکان برنامه ریزی مناسب برای توسعه کشاورزی 

را فراهم خواهد کرد. 
نخست  حلقه  عنوان  به  کشاورزی  کارهای  صنفی  نظام  گفت:  موسوی 
زنجیره تولید است و بهره گیری مطلوب از توان این قشر در رعایت الگوی 

کشت راهگشاست.
وی با اشاره به این که ۳۰۰ فقره پروانه فعالیت نظام صنفی کارهای کشاورزی 
به عنوان  کشاورزی  پروانه فعالیت نظام صنفی  گفت:  تمدید شده است، 
پروانه  صدور  با  و  است  تولیدکنندگان  و  بهره برداران  شغلی  شناسنامه 

فعالیت کشاورزان دارای هویت شغلی می شوند.

جذب 108 هزار و ۶00 میلیون ریال تسهیالت کشاورزی در البرز
مدیر تعاونی استان عنوان کرد؛

 

سوی  از  نمایندگی  به  مقاله  این 
رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع 
مظلوم  کف  بر  جان  بویژه  و  مقدس 
باطل  علیه  حق  نبرد  دوره  توقع  کم  و 
امور  و  شهید  بنیاد  ریاست  به  خطاب 

ایثارگران است. 
بویژه  و  میدانی  و  حضوری  مراجعات 
ایثارگران  که  ایم  داشته  بسیار  تلفنی 
تاخیر  مدت  همه  این  اطاله  از  گرامی 
هستند.  مند  گله  دهی  پاسخ  در 
همگی  آمده  عمل  به  بررسی های 
اجرای  متولیان  نظر  دقت  نشانگر 
تبصره 2 بند الف ماده 87 قانون برنامه 
ششم توسعه کشور می باشد که بحق 
کاری بسیار سخت و حساس بوده و 
و  وسواس  با  اندرکاران  دست  تمامی 
هستند  آن  پی  در  فراوان  حساسیت 
تضییع  ایثارگری  از  حقی  نکرده  خدای 
تعیین  مراحل  طی  بر  عالوه  و  نگردد 

قانون  دقیق  رعایت  و  گانه  نه  شده 
که  را  روز  آن  رزمندگان  تا  دارند  تالش 
از بابت اعصاب و روان )موج گرفتگی( 
مغزی  ضربه  و  گوش  و  شیمیایی  و 
آسیب دیده اند و بدون هیچ گونه توقع 
به خانه و کاشانه خویش بازگشته اند را 
شناسایی نموده حداقل چند درصدی 
را در صورت داشتن شرایط مصدومیت 
نیروی  سوی  از  مجروحیت  تایید  و 
بسیج  سپاه-  )ارتش-  کننده  اعزام 
نیروی انتظامی( بدانها اختصاص داده 
تا انشا ا.... از عهده هزینه باالی درمان 
که بسیار نگران کننده می باشد بر آیند. 
بنابراین مراحل تبیین شده در صورتی 
ابهامی  و  ایراد  و  نقص  هیچگونه  که 
از شروع تحویل  کار پرونده نباشد  در 
بین  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  به 
1/5 تا 2 سال می گذرد که این موضوع 
گرانقدر  جانبازان  دغدغه  و  معضل 
و  شهید  بنیاد  محترم  ریاست  است. 
امور ایثارگران بر این مهم واقفند که در 
شروع مراحل اداری و بررسی ها باید در 
پی معاینات ده ها کارشناس و پزشک 
کمیسیون های  در  تایید  و  معتمد 
گوناگون )بدوی- عالی- 134( و دریافت 
و  پزشکی  روان  تست های  جواب 
امثالهم پرونده به جریان اعزام به ستاد 
شهید  بنیاد  و  مسلح  نیروهای  کل 
برسد که این امر نشانگر حقیقت یابی 
سوی  از  بسیاری  دقت  و  وسواس  با 

که  می باشد  و  بوده  محترم  پزشکان 
بی شک و قطع یقین حساسیت آنان 
بسیار الزم و بجاست. تحقیقات صورت 
اعظم  بخش  می دهد  نشان  گرفته 
متاسفانه  انجامیدن  طول  به  و  تاخیر 
در  پرونده ها  باالی  حجم  واسطه  به 
وجود  به  شهید  بنیاد  کمیسیون های 
می آید. حتی دیده شده در مواردی که 
کمبودی  یا  نقص  و  ابهام  هیچگونه 
مشاهده  متقاضی  مدارک  و  اسناد  در 
نمی شود عزیزان نبود اعتبار و بودجه را 

بهانه می کنند.. 
ریاست  انتصاب  پی  در  حال  هر  به 
رسیدگی   روند  امیدواریم  بنیاد  جدید 
در  عزیزان  این  حقه  حقوق  احقاق  و 
و  یابد  تسریع  درصد  تعیین  خصوص 
به دنبال بالغ بر سه دهه زمان از دست 
رفته به طریقی این حق جبران و تامین 

گردد.
اختصاص  دیگر  مهم  بسیار  مساله 
از  برخی  که  است  جانبازی  درصد 
مواقعی  در  که  گرانقدر  جانبازان 
می دارند  اظهار  نیست  کم  آمارشان 
درصدشان در کمیسیون کاهش یافته 

است.
نکته قابل تامل این مهم که در چند 
اجتماعی  کمیسیون  گذشته  سال 
به  تعلق  قابل  درصد  حداقل  مجلس 
جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی را 

25% تعیین نمودند. )کف درصد(

خبرگزاری تسنیم نوشت حداقل درصد 
و  روان  و  اعصاب  جانبازان   جانبازی 
)کمیسیون  مجلس   %25 را  شیمیایی 
عضو  که  نموده  تصویب  اجتماعی( 
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی آقای 
فرج اله عارفی توضیحاتی در این رابطه 
در رسانه و فضای مجازی عنوان نموده 
است. بدون تعارف و اغماض همگان 
و  رزمندگان  اعظم  بخش  دارند  اطالع 
تقریبی  طور  به  امروز  روز  آن  ایثارگران 
صورت  در  که  دارند  سال  تا 60  بین 50 
آسیب های  و  روان  و  اعصاب  جراحت 
شیمیایی  نیز  و  گرفتگی  موج  و  روانی 
و  جسمانی  احوال  و  اوضاع  تردید  بی 
روانی آنان هر سال وخیم تر می شود که 
برای این موضوع مسئوالن باید فکری 

اساسی مهیا و به انجام برسانند. 
بر کسی پوشیده نمی باشد که شرایط 
دارای  خانواده های  روانی  و  خانوادگی 
شیمیایی  و  روان  و  اعصاب  جانبازان 
بغرنج و بسیار اسفبار است که نیازمند 

اهتمام ویژه می باشد.
بنیاد  محترم  ریاست  برای  پایان  در 
رفع  بویژه  و  رسیدگی  توفیق  آرزوی 
از درگاه  را  این قشر مظلوم  مشکالت 

ایزد متعال خواستاریم.

یادداشت

ضرورت تعیین تکلیف فوری جانبازان فاقد صورت سانحه بالینی

ناصر محمدی بنادکی

روزنامه نگاز

حسین محمدی

رئیس کمیسیون 
محیط زیست شورای 

ج اسالمی شهر کر

۳ نفر از کارکنان شهرداری مشکین دشت فردیس به 
جرم دریافت رشوه بازداشت شدند.

فردیس  شهرستان  دادستان  جم،  جام  گزارش  به 
اطالعاتی،  رصد  و  دریافتی  گزارش های  پی  در  گفت: 
پلیس  سابق  مسئول  بازداشت  قضایی  دستور 
ساختمان شهرداری مشکین دشت و دو نفر دیگر 
از کارکنان این مجموعه به اتهام اخذ رشوه و داللی 
متهم  از   : افزود  ناصرخاکی  شد.  صادر  آن  اخذ  برای 
ارز، طال به  آزادی، مقادیری  ردیف اول، ۳۰ سکه بهار 

وجه  تومان  میلیون   ۵ تومان،  میلیون   ۲۰۰ ارزش  
مستندات  با  همراه  طال،  گرمی   ۳۰ شمش  و  نقد 
دریافت آنها کشف و ضبط شد. دادستان شهرستان 
فردیس با بیان این که همه متهمان به منظور انجام 
تحقیقات تکمیلی در بازداشت هستند گفت: متهم 
ردیف اول اکنون در بازداشت موقت قرار دارد و برای 
سایر متهمان نیز قرار وثیقه صادر شده است. ناصر 
خاکی با اشاره به این که احتمال بازداشت افراد دیگر 
دادستانی  افزود:  دارد  وجود  پرونده  این  در  دخیل 

فردیس در راستای فسادزدایی و مبارزه با مفسدان 
هیچ مماشاتی نداشته و با هر فرد و مسئولی که به 
جای خدمت به مردم مرتکب فساد شود با قاطعیت 

برخورد خواهد کرد.

بازداشت 3 کارمند شهرداری مشکین دشت
دادستان فردیس خبر داد؛

یادداشت
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

02۶-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

از هستــــــــــــِی خویشتن، رها باید شد    
    از دیو خودّى خود، جدا باید شد

آن کس که به شیطان درون سرگرم است 
      کی راهی راه انبیا خواهد شد؟

چهارشنبه  7 آبان   1399   شماره 5789

امام خمینی )ره(

به گزارش جام جم رحیم خستو، عضو شورای شهر در این گفتگوی اختصاصی، درباره شهرداری، وضعیت 
هنرمندان ، ساخت و سازها، فرهنگ عمومی شهر و ... به تفصیل سخن گفته است. متن این گفتگو به 

ح زیر می باشد: شر
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  اختیارات  و  وظایف  ح  شر جزو  مورد   34 اساسی،  قانون  براساس  اشاره: 

می باشد.
، بررسی و شناخت کمبودها   از مهم ترین آن ها انتخاب شهردار برای مدت چهار سال است. موارد دیگر
تهیه   و  انتخابیه  رفاهی حوزه  و  اقتصادی  آموزشی  بهداشتی،   ، ، فرهنگی  اجتماعی  نارسایی های  نیازها،   ،
به  آن  ارائه  و  برنامه ریزی  زمینه هاجهت  این  در  کاربردی  حل های  راه  و  اصالحی  پیشنهادهای  و  ح ها  طر

مقامات مسئول ذیربط می باشد.
این ها تنها بخشی از وظایف اعضای شورای شهر است. 

در حال حاضر شورای شهر به ریاست اکبر سلیم نژاد مشغول فعالیت های قانونی خود می باشد. 
را در خدمت این نهاد  ارتباطات مدتی  رحیم خستو که به عنوان نایب رئیس و رئیس کمیسیون هنر و 
بوده، هم اکنون به عنوان سخنگو و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات این شورا مشغول فعالیت است و 

دیدگاه ها و نظارت این نهاد را در خصوص مصوبات بیان می کند.
جناب آقای خستو، کمی از خودتان بگویید و این که چگونه شد به شورا آمدید؟

ج شدم و در حال حاضر تدریس می کنم. اگر موقعیتی  به توصیه دوستان کاندیدای شورای اسالمی شهر کر
این  حالجم.  مرده  چند  که  بدانم  می خواهم  بزنم.  محک  را  خودم  که  شد  خواهم  خوشحال  بیاید،  پیش 

روزها ما همیشه در حوزه انتقادی دیگران هستیم.
را  امکانات و محدودیت های خودم  و جامعه   از  که  بخشی  وارد شدن به شورا شاید تجربه  خوبی بود 

بسنجم.
ج با داشتن ظرفیت های فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را به عنوان یک   به نظر جنابعالی چرا شهر کر

مرکز استان پیدا نکرده است ؟
قانون بخوبی اختیارات شورا را مشخص کرده است. هر قانون یک ظرفیتی دارد. این عامالن و مجریان 
قانون هستند که باید ظرفیت و محدودیت های خودشان و قانون را بشناسند. آن وقت می توانند مقام 
ج به دلیل رشد روزافزون شهر  شورا را حفظ کنند و همین طور شخصیت خودشان را. نکته دیگر این که کر
نشینی، هنوز آن انسجام خودش را پیدا نکرده است. یکی از دالیل این است که مهاجران بعد از مهاجرت، 
ظاهرا به جای این که خودشان را با بافت جمعیتی تطبیق بدهند، می خواهند جامعه را با شرایط خودشان 
به  می آورند.  وجود  به  جامعه  مدیران  از  بسیاری  بین  شکاف  و  تعارض  بسا  چه  کار  این  با  بدهند.  تغییر 
، سرعت رشد جمعیت، به ناچار به شهر آسیب می زند. باید چهره های شاخص و ظرفیت ها  همین خاطر
ی شهر را شناخت که البته  بسیاری از آن ها پنهان هستند. بعضی ها هم هستند که یک شبه می آیند و 
خوب هم دیده می شوند. باال می آیند و بالفاصله مسئولیتی را تصاحب می کنند تا شاید بتوانند نقش خود 

را ایفا کنند.
ج تا چه میزان در این مسیر موفق عمل   شورا نهادی برخاسته از مردم است ، شورای اسالمی شهر کر

کرده است ؟ 
بله شورا برخاسته از مردم است و نمایندگی مستقیم مردم در حکومت محلی را دارد. این نماینده جایگاه 
بسیار محکمی در اصل 100 تا 106 قانون اساسی دارد. این بستگی دارد به این که چقدر نمایندگی بکنند. 

چقدر مردم و ظرفیت ها را بتوانند بشناسند. 
در فضای دموکراتیک، هر جامعه ای با چرخش نخبگان رو به روست. شورای چهارم بر آمده از  بخشی از 
آمده از بخش دیگری از جامعه است. این چرخش ها باعث  جامعه است و همین طور شورای پنجم بر 
می شود در یک دوره زمانی، گاهی به مطالبات اجتماعی بیانجامد.     ببینید در سطح مدیریت شهری و 
تر  سیاست های عام  جزو  این ها  ندارد.  وجود  جنوب شهر  و  شمال  بین  فرقی  پسماند  آوری  جمع  درباره 
ببینند.  باید  شهری  مدیران  و  شورا  عضو  یک  که  است  قضیه 
صراحتا عرض می کنم که از این بابت، مردم 
می کنند.  پیدا  معنا  عام  صورت  به 
به  مردم  علی)ع(  امام  گفته  به 

همدیگر وصل هستند. 
امنیت  وضعیت  می گوییم  اگر 
بد  شهر  محروم  ناحیه  در 
است، این بدان معنا نیست 
امنیت  مرفه  بخش  در  که 
همین  است.  برقرار  کامل 
بر  باید  که  ثروت  توزیع  طور 
داشته  وجود  مناطق  اساس 

باشد. 
هنر  کمیسیون  وجودی  ضرورت   
را  ج  شهرکر شورای  در  وارتباطات 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
که  گونه  همان 

ج تنها شهری می باشد که در استان کمیسیونی به نام کمیسیون هنر دارد. این  مطلع هستید، شهر کر
ج  آراء اعضای شورا تشکیل شده است. من در بعضی جا ها هم گفته ام که شهر کر کمیسیون به اتفاق 
آن هم به دالیل متعدد. یکی از دالیل همان مهاجرت پذیری است.  می تواند پایتخت هنر ایران باشد و 

مهاجرت فی نفسه یک امر دینی است و می تواند بسیار هم خوب باشد. 
از هنرمندان  ج به دلیل همجواری با شهری مثل تهران، مامن و خاستگاه بسیاری  خوشبختانه شهر کر

بزرگ بوده است. 
مثالی دیگر بزنم، هم اکنون در حوزه های مختلف، اعم از خط، سفال، کاشی، سرامیک، مجسمه و نقاشی  
ح هستند. آثار این هنرمندان در بسیاری از  هنرمندانی داریم  که در بسیاری از کشور های خارجی نیز مطر

کشورهای دیگر نیز به فروش می رسد. 
آن هم با قیمت های مناسب. حدود 100 نفر در حوزه اقتصاد و هنر مشغول اند، اما شهروندان شهر ما از 

نعمت آثار هنری بی بهره هستند.  
را در شهر می بینیم. به نوعی این شهر به دلیل  نه بازار هنری مناسب داریم و نه حتی المان های هنری 
ح  همان شتاب آلودی و نگاه مهندسی و پوزتیویستی شده شهر سیمان و آهن. ابتدا باید این ادبیات مطر
از این زیبایی ها محروم هستند.  آن هاست که مردم جامعه  گاهی  آ نا  شود که مسئوالن بدانند به دلیل 
که  را  هنرها  این  نمی آورد.  وجود  به  ذهنی  اغتشاشات  و  خشونت  جز  چیزی  جمعیت  آلود  شتاب  رشد 
گفتیم، مهم ترین مظهر زیبایی و خلقت هستند. حتی خداوند هم به خودش می بالد از این همه زیبایی. 

حاال این زیبایی ها کجاست؟
که  کاری  ببینند.  را  زیبایی ها  این  اول  آن ها  خود  و  شوند  حساس  مدیران  تا  بشود  باید  صحبت ها  این 
ارتباط مدیران با  ، قطع  کمیسیون هنر کرده، ابتدا یک تولید محتوا در حوزه هنر بوده است.  نکته دیگر
ج بیرون بردند. ما در کمیسیون هنر  هنرمندان است. هنرمندان فراوانی بودند که هنر خودشان را از کر

تالش کردیم تا بین مدیران و هنرمندان آشتی برقرار شود. 
فکر  و  ندارند  کافی  شناخت  هنر  از  مدیران  مقابل  در  دارند.  منتقدی  دید  مدیران،  به  نسبت  هنرمندان 

می کنند همه جارا می توانند با همان ادبیات دستوری و تحکمی پیش ببرند.
ج عاج پایین می آیند، این جاست که   بعضی از مدیران وقتی به یک سطحی از هنر پی می برند، مقداری از بر
وارد گفت و گو می شوند. به امید خدا تا ماه آینده شاهد تاثیرات این گفت و گوها در سطح شهر خواهیم 

بود.
 سمپوزیونی که در حوزه هایی مانند مجسمه سازی به وجود آمده است.

  موضوع دیگر خانه هنرمندان است، آن هم به هنرمندان واگذار شده است. بحث دیگر انجمن خوش 
آماده فعالیت دوباره با یک دیوار بسیار زیبا در  نویسان است، ساختمان این انجمن هم ترمیم شده و 

مرکز شهر است. 
ساخت تئاتر شهر موضوع دیگری است که بعضی ها معتقد هستند که خاص ترین ساختمان در ایران 

است. قرار است اجراهای آیینی و سنتی در آن برگزار شود که آن اجراها در نوع خود بی نظیر هستند. 
ج را گالری کرده ایم.  باشگاه میالد کر

باید هنرمندان شهر بدانند که تخفیف های بسیار خوبی در مکان های فرهنگی و هنری وجود دارد. بعد از 
ج می باشد. تهران اولین شهری که این مصوبه را قانونی و اجرا کرده است، کر

هنرمندان با قواعد پیمانکاری شهرداری آشنا نیستند. این کار را مشکل می کند.
 شهرداری هم هیچ برنامه ای ندارد که با هنرمند پیمانکاری که مثال جدول می سازد، چگونه برخورد سازنده 

داشته باشد. 
حوزه های  در  می شود  نوشته  قوانینی  مرور  به  است.  شدن  تعدیل  حال  در  ج  کر شهرداری  در  این  البته 

تخفیف ها و نوع ضمانت های هنرمندان. یک پیمانکار وقتی می آید سر پروژه، باید ضمانت بسپارد. 

ولی امروز این ضمانت ها از هنرمندان برداشته شده است تا راحت تر بتوانند کار کنند. بودجه ای را برای 
خرید آثار  هنری اختصاص داده ایم. شهرداری می تواند با اختیار خود و با ترک تشریفات آثار هنری را بخرد.

 با پردیس دانشگاه کشاورزی گفت و گو کرده ایم.
ج بشود. از همه مهم تر پارک اقوام می باشد. در   ساختمان مارکو قرار است تبدیل به موزه هنری شهر کر
این پارک بنا های ایران را به شکل واقعی بازسازی کرده اند. مطمئن باشید در آینده این مجموعه ساختگاه 
عظیمی برای گردشگری استان خواهد شد. یکی دیگر از فعالیت هایمان، ساختمان بازار سعد السلطنه 
تا  شود  داده  کشور  برتر  هنرمندان  به  جا  آن  غرفه های  که  داریم  امید  است.  بازسازی  حال  در  که  است 

جذابیت های سفر را بیشتر کند. باید برای هنرمندان تولید ثروت شود.
 همدلی وهماهنگی اعضاء شورای شهر در مدیریت شهری به چه میزان اهمیت دارد؟ 

باید کامال شفاف صحبت کنیم. این گونه نیست که تمام اعضای شورا یک حرف واحد بزنند، اما این گونه 
ح می شده،  هم نیست که به یکدیگر اعتماد نکنند. به همین خاطر معموال لوایحی که در کمیسیون مطر

در صمت رای می آورد، آن هم براحتی. 
ح می کند، کم و بیش تایید  حس اعتماد به وجود آمده است، اگر یک معمار یا شهر ساز دیدگاهی را مطر
می کنند. اگر در حوزه محیط زیست طرحی می آید یا الیحه ای، سایر همکاران حمایت می کنند. موفقیتی که 
در حوزه هنر داشته ایم، با همکاری تمام اعضا بوده است. یک جایی هم اختالف نظر داریم.  این دیدگاه 
طبیعتا دیدگاه هستی شناسی است که به چه صورت به شهر نگاه می کنیم. با تمام نقد هایی که می تواند 

به شورای ما وارد باشد، اما در مجموع قابل دفاع است.
 این را من ایمان دارم، حتی با نقدی که خودم به شورا دارم. اعضاء براساس منافع شخصی رای ندادند. اگر 

موفقیتی در حوزه هنر بوده است فکر می کنم همراهی و همکاری همراهان بوده است.
تا کنون چند کار مهم انجام داده ایم. یکی شفافیت است. االن اگر اشتباه نکنم باید دویست و شانزدهمین 

جلسه عمومی و رسمی را در شورا داشته باشیم.
ما بیش از دو جلسه غیر علنی نداشته ایم. در آن دو جلسه تصمیم گیری مالی نداشته ایم. موضوعات تمام 
ح می شود. صحبت ها در  اتاق در بسته نیست. اگر هم موضوعی  کمیسیون ها هم در صحن شورا مطر
با  می شود  باعث  کارها  این  می گیرند.  موضع  مقابلش  در  بالفاصله  باشد،  مردم  منافع  مخالف  که  باشد 

دقت بیشتری به الیحه نگاه بکنیم.

ح ها و مصوبات مهمی اجرا نموده است ؟ ج  چه طر  شورای شهر کر
ح شده، اتوماسیون بود. بخش های مهم اتوماسیون، خدمات آنالین دارد. به هر  موضوع بسیار مهم مطر
حال تکنولوژی در حال پیشرفت است و نسل جوان با تکنولوژی سر و کار دارد. نتیجه این اتوماسیون، 

خ می داد.  موضوع ماده صد می باشد. بیشترین تخلفات و فساد در ماده 100 ر
شما وقتی سالی 600 میلیارد ، 700 میلیارد در آمد شهری دارید، یعنی یک دوره ای تا 50 درصد به در آمد شهر 

هم می رسید.
 این ها از تخلفات ساختمانی بود. من به عنوان عضو شورا با یک امضا می توانستم تخفیفی بدهم که باالی 

میلیارد ها تومان باشد. 
اگر شفاف نبود، خطرناک بود. در اتوماسیون ماده صد، چهار سال دیگر اگر خستو حضور دارد با یک دکمه 
تمام آرایی را که خستو داده است می توان پرینت گرفت و در موردش قضاوت کرد.  این باعث شده است 
کسی نتواند تخلف را انجام دهد و این به نظر من مهم ترین بخش در حوزه شفافیت و سالمت است. 
در حوزه فرهنگ نیز مهم ترین بخش، پارک اقوام است.  بنده به شخصه خیلی دل نبسته ام به ساخت 
پل ها، سازه ها،  زیرگذرها و روگذرها، این ها موفقیتی نیست که بخواهیم به آن ها دل خوش کنیم، چرا که 

پیشینیان احتماال بیشتر از ما کار کرده اند. 

: ج در گفتگو با جام جم البرز رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کر

خ می داد  بیشترین تخلفات و فساد در  کمیسیون ماده 100 ر
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