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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:در شانزدهمین خطبه مکتوب جمعه مطرح شد؛

البرز
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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 
با رعایت شرایط بهداشتی انجام شد؛داریوش جمالی، مدیر اتوگالری رضا:رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد؛

بهره برداری از  بیمارستان 
فردیس، تا پایان سال

بازار خودرو با مدیریت و 
نظارت سامان می گیرد

برپایی اولین نماز جمعه 
پساکرونایی در طالقان

زمان ارسال به سردبیر:زمان صفحه آرایی: 9:46زمان دریافت مطالب:8:30

امضای دبیر زمان ارسال به دبیر: 15زمان ویراستاری و خوانش:  8:40تا9:40

آخرین جمله آیت اهلل شهید بهشتی قبل از ترور؛

البرز از اینترنت پرسرعت 
برخوردار می شود

شهردار کرج در طرح »هر شنبه یک افتتاح«: 

پارک امید به بهره برداری رسید

 مجازات حبس در
 البرز به حداقل می رسد

اصناف، پیشتاز در
   دفاع از انقالب اسالمی

فاضلی هریکنــدی، رئیس کل دادگســتری 
استان در گفتگو با جام جم بر ضرورت استفاده 
از مجازات های جایگزین حبس تاکید کرد و متذکر شد: با 
توجه به شرایط زندان های استان و محدودیت در فضاهای 
فیزیکی و منابع باید اســتفاده از مجازات زندان به استثنای 

جرایم خاص به حداقل برسد.

شــهبازی، نماینده عالی دولت در استان البرز 
گفت: مقرر شد که شبکه های تلفن همراه بر 
اساس تعهدات خود نسبت به حل مشکل عدم آنتن دهی 
در نقاط مختلف اســتان البرز اقدام کننــد که یکی از این 

نقاط جاده کرج - اشتهارد بود.

مدیر عامل فرودگاه بین المللی پیام:رئیس کل دادگستری استان:استاندار بیان کرد؛

کسانی را انتخاب کنید  که
  سـرنوشت مردم   را به

 بازی نمی گیرند
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فریـدون محمدی، سرپرسـت اداره کل اسـتان در 
حاشـیه مراسـمی که با جمعی از مسـئوالن سـپاه 
پاسـداران امام حسـن مجتبـی )ع( در محل اداره 
کل برگـزار شـد از امضـای تفاهم  نامـه همکاری 
بـا سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی اسـتان در 
قالـب میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 

دسـتی  خبر داد.
بـه گـزارش جـام جـم محمـدی گفـت: بـا توجه 
بـه این کـه  گردشـگری از همه جوانـب بهترین 
مختلـف  ادوار  در  درآمدزایـی  بـرای  صنعـت 
بـه  توجـه  بـا  از زمـان  برهـه  ایـن   اسـت و در 
بازارهـای  در  نفـت  فـروش  چشـمگیر  کاهـش 

جهانـی از جملـه ایـران و همچنیـن نامگـذاری 
رهبـری  معظـم  مقـام  طـرف  از   1399 سـال 
)مدظلـه العالـی( بـه عنـوان سـال جهـش تولید،  
بهتریـن صنعتـی که در شـرایط کنونـی می تواند 
باشـد  داشـته  درآمدزایـی  و  کنـد  شـغل  ایجـاد 

اسـت. گردشـگری 
محمـدی افـزود: با توجـه به تاکیـدات مقام عالی 
اهمیـت  خصـوص  در  البـرز  اسـتاندار  و  وزارت 
صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی و نیـز احصـاء 
ظرفیت هـای موجود در مجموعه سـپاه پاسـداران 
انقـاب اسـامی اسـتان البـرز مقرر گردیـد تا در 
چارچـوب قوانیـن و مقـررات سـازمانی اقدامـات 

و  دسـتی  صنایـع  حـوزه  در  مشـترکی  و  مهـم 
هنرهـای سـنتی در اسـتان انجـام پذیـرد.

ایـن  در  خوشـبختانه  کـرد:  تصریـح  محمـدی 
تفاهـم نامـه به مفاد خوبی اشـاره شـد و با توافق 
طرفیـن بـرای انجـام آن مـورد تایید قـرار گرفت 
کـه از جملـه ایـن مفاد می تـوان به حفـظ و احیاء 
بافـت هـا و عناصـر تاریخـی و فرهنگی اسـتان، 
ارتقـاء سـند گردشـگری بـرای جـذب گردشـگر، 
احیـاء و حمایـت همـه جانبـه از تولیـد و فـروش 
هنرمنـدان،  دسـتی  صنایـع  و  سـنتی  هنرهـای 
صنایـع  بخـش  در  آمـوزش  سـطح  ارتقـاء 
دسـتی، گردشـگری و میـراث فرهنگـی، ایجـاد 

کارگاه هـای آموزشـی صنایع دسـتی، برنامه ریزی 
مشـترک بـرای اقامتگاه هـای بـوم گـردی، ارائه 
تسـهیات کـم بهره به تاسیسـات گردشـگری و 

چندیـن مـورد دیگـر می تـوان اشـاره کـرد. 
گفـت:  پایـان  در  اسـتان  کل  اداره  سرپرسـت 
پاسـداران سـپاه  میـان  نامـه  تفاهـم   ایـن 

 انقـاب اسـامی اسـتان و ایـن اداره کل منعقد 
ایجـاد  بـرای  جانبـه  همـه  آمادگـی  مـا  و  شـد 
بسـترهای الزم و همـکاری با تمام دسـتگاه های 
اجرایـی نظامـی و امنیتـی را داریـم و هـدف از 
انعقـاد ایـن تفاهـم نامـه هـا رشـد اقتصـادی و 

ایجـاد اشـتغال پایـدار اسـت.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میراث فرهنگی و سپاه امام حسن مجتبی )ع(

همکار گرامی جناب آقای فالح پور
دبیر محترم تحریریه خبر جام جم البرز
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به علت شیوع ویروس کرونا و توصیه های اکید مسئوالن 
پرهیز  بر  مبنی  درمانی  و  بهداشتی  امور  و متخصصان 
از برگزاری تجمعات آیت اهلل حسینی همدانی در قالب 
شانزدهمین خطبه مکتوب جمعه توصیه ها و تذکراتی را 

بیان فرمودند.

دفتر  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، متن 
شانزدهمین خطبه مکتوب امام جمعه کرج به شرح زیر 
است: در طول سال توجه به دختران جامعه باید خیلی 
زندگی  سبک  و  دینی  فرهنگ  در  باشد.  این  از  بیشتر 

اسامی ایرانی دختران جایگاه ویژه ای دارند، چون در آینده 
مادران جامعه خواهند بود و در این  بین می توانند نقش 
خواهری مؤثر در رشد فکری و اخاقی برادران خود که 
مردان جامعه هستند داشته باشند. بنابراین استکبار برای از 
بین بردن نقش های مهمی که دختران در تربیت، اصاح 

و رشد جامعه دارند، نقشه های پیچیده و ترکیبی کشیده 
است. او مرحله به مرحله با اجرایی کردن نقشه هایش تاش 
می کند تا جوامع اسامی را که خانواده محور هستند و 
رکن خانواده را که بانوی خانه است و قبل از این دختری 

از دختران جامعه بوده به انحطاط بکشاند. 

بهداشتی  شرایط  رعایت  با 
انجام شد؛

برپایـی اولیـن نمـاز جمعـه 
طالقـان در  پساکــرونایی 

از  یک  هیچ  در  گذشته  سال  اسفند  از 
اما  نشد،  برگزار  جمعه  نماز  کشور  شهرهای 

شاهد برگزاری نماز جمعه در طالقان بودیم.
به گزارش جام جم،  عاری بودن طالقان از 
ویروس کرونا و اعام وضعیت سفید در این 
جمعه  نماز  اولین  تا  شد  موجب  شهرستان، 
استان پس از کووید 19 در این منطقه برگزار 

شود. 
طالقان  جمعه  امام  حسینی،  االسام  حجت 
در حاشیه این آئین معنوی گفت: توفیق پیدا 
شرایط  تمام  رعایت  با  را  جمعه  نماز  کردیم 
بهداشتی برپا کنیم. نمازگران با فاصله گذاری 
سعی  البته  و  کردند  اقامه  را  نماز  اجتماعی 
داریم این مراسم در جمعه های آتی هم کوتاه 

اجرا شود. 
نماز جمعه  ورود مردم، مصلی  از  پیش  البته 
هم  ورودی  مبادی  در  و  ضدعفونی  طالقان 
توزیع  نمازگزاران  بین  دستکش  و  ماسک 
شد. یکی از نمازگزاران گفت: پس از مدت ها 
از  خوشحالیم  و  آمد  سر  به  انتظار  دلتنگی 
بازگشایی  جمعه  نماز  مصلی  مجددا  این که 

شد.
نماز جمعه طالقان برای نخستین بار در سال 
از  استفاده  با  نیز  ما  و  است  شده  برپا  جدید 
تسبیح  و  مهر  جانماز،  از  اعم  لوازم شخصی 
با  تا  کنیم  می  رعایت  را  بهداشتی  اصول 
را  کرونا  ویروس  اجتماعی  گذاری  فاصله 

شکست دهیم.
از اسفند سال گذشته در هیچ یک از شهرهای 
کشور نماز جمعه برگزار نشد، اما امروز شاهد 
به  و  بودیم  طالقان  در  جمعه  نماز  برگزاری 
دستورالعمل های  رعایت  با  قطعی  طور 
شهرهای  آینده  هفته های  از  بهداشتی، 
به  را  الهی  فریضه  این  توانند  می  بیشتری 

جا بیاورند.
طالقان دارای 26 بقعه و امامزاده بوده و نام 
آن در روایات مربوط به ظهور حضرت ولی 
آمده  حضرت  آن  یاران  تعداد  و  عصر)عج( 

است.  

 بازدیـد فرمانـدار نظرآباد از 
آسـیاب مهـدی آباد

صادقلو، فرماندار شهرستان و کاظمی، رئیس 
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
نظرآباد از عملیات مرمت و آماده سازی آسیاب 
بازگشایی  و  اندازی  راه  جهت  مهدی آباد 
دوباره آن به عنوان موزه مردم شناسی بازدید 

نمودند.
واقع  آباد  مهدی  آسیاب  جام جم  گزارش  به 
قاجار  دوره   اواخر  در  نظرآباد،  شهرستان  در 
آن  از  تا سال  1350 شمسی  و  ساخته شده 

استفاده می  شده است.
پان معماری کلی این بنا دارای 2 اتاق در 
و  آسیابان  نشیمن،  برای  که  است  طرفین 
چند  که  است  بوده  افرادی  استراحت  مکان 
روزی را به طور موقت در این آسیاب سپری 
می کردند تا گندم های خود را آرد نموده و به 

شهرهای شان بازگردند.
مختلفی  بخش های  از  بنا  این  همچنین 
مانند راهروی ورودی، اتاق های انبار طرفین 
آسیاب  سنگ های  قرارگیری  محل  راهرو، 
به  فشار  ایجاد  برای  آب  استخر  یا  تنوره  و 
 منظور چرخاندن سنگ ها تشکیل شده و بنا

می باشد  زیبایی  بسیار  سقفی  پوشش  دارای 
شده  استفاده  ختایی  آجرهای  از  آن  در  که 

است.
این  آماده سازی  گفتنی است عملیات مرمت و 
آسیاب جهت راه اندازی و بازگشایی دوباره آن 
است  شده  آغاز  شناسی  مردم  موزه  عنوان  به 
که پس از اتمام این عملیات عمرانی به روی 

بازدیدکنندگان گشوده خواهد شد.

وضعیت ایران امروز
اجتماعــی،   واقعیات 

چیزی نیست که قابل 
ما  همه  باشد.  انکـار 
مشکات  جریان  در 
جـوانان  بویژه  مـردم 
اینها  اما  هستیـم؛ 
رهاورد انقاب اسامی 
رهاورد  بلکه  نیست؛ 
از  خوردن  فریب 
ماست.  عزیز  کشور  بدخواهان  سناریوهای 
کرد.  بلند  خاک  از  را  ایران  اسامی،  انقاب 
توصیه  هستید،  تحصیلکرده ای  فرد  چون 
را مطالعه  می کنم کتاب »صعود چهل ساله« 

کنید. 
این  با  بار چاپ شده؛  این کتاب تاکنون ده ها 

حال نایاب است. 
این کتاب توسط 1۷ استاد دانشگاه تألیف شده 

است. 
این کتاب،  و منحنی های  آمارها  از  هیچ یک 
از منابع داخلی نیست؛ همه برگرفته از مراجع 
یونسکو،  جهانی،  بانک  نظیر  بین المللی؛ 

سازمان ملل و غیره است. 
از  این کتاب نشان می دهد که کشور ما قبل 
بهداشت،  انقاب در علم، صنعت، کشاورزی، 
نظامی،  دریایی،  هوایی،  صنایع  سواد،  نرخ 
طبق  امروز  و  بوده  کجا  غیره،  و  فرهنگی 

آمارهای جهانی کجاست. 
فقط یک نمونه را عرض می کنم: ما در پایان 
سال 1320؛ یعنی تبعید رضا خان، طبق اعام 
یونسکو، در تولید علم در رنکینگ جهانی، رتبه 
104 جهان بوده ایم و کشورهای قبل و بعد از 

ما، کشورهای آفریقایی بوده اند.
یعنی  در سال 135۷  ما  که  یونسکو می گوید 
پایان رژیم پهلوی، در رتبه ۷3 جهان در تولید 

علم قرار گرفته ایم.
تولید  در  شده  موفق  دوم،  پهلوی  رژیم  یعنی 
هم  باز  اما  دهد؛  ارتقا  پله   31 را  ایران  علم، 
کشورهای قبل و بعد از ما در رنکینگ، جهان 

سومی بوده اند. 
یونسکو رسما اعام کرده که ایران در 2013؛ 
یعنی ۷ سال قبل، به رتبه 13 جهانی در تولید 
علم ارتقا یافته و جزو کشورهای توسعه یافته 

علمی جهان قرار گرفته است. 
 ،2013 رنکینگ  در  ما  بعد  و  قبل  کشورهای 

کشورهای مطرح علمی جهان هستند. 
اعام  طبق  و  اخیر  سال  چند  در  متأسفانه 
سقوط،  پله  چهار  با   2018 در  ایران  یونسکو، 

در رتبه 1۷ جهانی در تولید علم قرار گرفت.
 هیچ شاخصی در توسعه، مهم تر از تولید علم 

نیست.
که  دارد  وجود  علمی  مادر  رشته   12 دنیا  در 
و  می گویند  )هایتک(   HighTech آن،  به 
توسعه علمی کشورها، وابسته به وضعیت آن 

کشور در  هایتک سنجیده می شود. 
در  ایران  که  کرده  اعام  رسما  یونسکو 
135۷، در هیچ یک از رشته های دوازده گانه 
  هایتک، حضور نداشته و از آن برخوردار نبوده؛

اما اکنون در هر 12 رشته، جزء 10 کشور اول 
معجزه های  از  مورد  یک  فقط  این  دنیاست! 

انقاب اسامی است.
مطالعه  دقت  به  را  مزبور  کتاب  دارم  استدعا 
قضاوت  با  همواره  عامیانه،  قضاوت  کنید. 

عالمانه فاصله دارد. 
مشکات امروز ملت ایران، ناشی از انقاب بد 

نیست؛ بلکه ناشی از انتخاب بد است.
تقلید  قابل  رویکرد  یک  فقط  دموکراسی 
جامعه  فرهنگ  باید  دمـوکراسی  نیست؛ 
باشند.  آگاه  بازی  قواعد  به  مردم  و  شود 
می گوید  رسـمی  طور  به  جهانی  بانک 
پنجم  دهه  پایان  در  ایران  اقتصاد   که 
)یعنی 1360(، در رتبه 66 جهانی بوده؛ اما در 
سال 92 به رتبه 16 و در حال حاضر، در رتبه 

18 جهانی است. 
کرد؛  بلند  خاک  از  را  ایران  اسامی،  انقاب 
اما متأسفانه دشمن، کار بلد است و با هدایت 
دلخواه خود،  و سوی  به سمت  افکار عمومی 
ضربات سهمگینی را بر کشور ما وارد می کند. 
به  قضائیه  قوه  رهبری،  تدبیر  با  خوشبختانه 

آیت اهلل دکتر رئیسی سپرده شد. 
وی ابتدا مبارزه با اختاسگران را از درون خود 

قوه قضائیه شروع کرد. 
شروع  خود  کار  نیز  جدید  مجلس  ضمن  در 

کرده است. 
الزم به ذکر است که همه هیاهوهای کنونی، 
ناشی از نگرانی دشمن از این تحوالت است. 
از یک سال دیگر ان شاءاهلل یک دولت  کمتر 
جوان انقابی شکل خواهد گرفت و همه این 

خسارت ها، جبران خواهد شد.
دستاورد انقاب اسامی برای ملت ما، چیزی 
ستیزی،  ظلم  پیشرفت،  عزت،  استقال،  جز 
تا ظهور  نبوده و نیست و  آزادی و سرافرازی 

صاحب اصلی اش ادامه خواهد داشت.

یادداشتخبر
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محمد صفری

استاد دانشگاه

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

در شانزدهمین خطبه مکتوب جمعه مطرح شد؛
جایگاه دختران در فرهنگ دینی و سبک زندگی اسالمی، ایرانی

اقتصادی
 اجتماعی

غفور قاسم پور، معاون استاندار و فرماندار شهرستان 
صنعتی  شهرک  مشکات  بررسی  جلسه  در  کرج 
خدمت  را  اشتغال  بهبود  و  تولید  رونق  بهارستان، 
شرایط  در  گفت:  و  کرد  عنوان  نظام  و  کشور  به 

حساسی که دشمن اقتصاد ما را نشانه گرفته است 
راهبردهای  اجرای  موجود  وضعیت  از  مفر  تنها 

اقتصاد مقاومتی است. 
به گزارش جام جم قاسم پور در جریان حضور در 

شهرک صنعتی بهارستان ضمن بررسی مشکات 
و دغدغه های بخش صنعت و تولید با بیان این که 
دشمن حوزه های اقتصادی را در جنگی تمام عیار 
این که  وجود  با  داشت:  اظهار  است،  گرفته  نشانه 
چشمگیری  موفقیت های  مختلف  حوزه های  در 
داشته ایم اما بخش اقتصادی با حساسیت ویژه ای 
تنها  دارد که  فرا رو  را  مواجه است و چالش هایی 
معظم  مقام  اباغی  سیاست های  اجرای  آن  مفر 

رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی است.
است که رهبر  نبوده  بی دلیل  این که  بیان  با   وی 
و  اقتصاد  موضوع  با  را  دهه  یک  انقاب  معظم 
تولید برای نامگذاری سال قرار داده اند، افزود: این 
بوده  کشورمان  اقتصاد  تقویت  برای  نامگذاری ها 

است. 
دولت  سیاست های  از  یکی  گفت:  استاندار  معاون 
نیز اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی و مشارکت 

مردم در اقتصاد است. فرماندار کرج با بیان این که 
در شرایط حساسی قرار داریم، ادامه داد: با وحدت، 
ایران وجود دارد از  اتحاد و انسجامی که در ملت 

این شرایط نیز عبور خواهیم کرد. 
شهرک  این که  بیان  با  همچنین  استاندار  معاون 
صنعتی بهارستان یکی از شهرک های فعال و پویا 
در کشور است و روز به روز توسعه یافته تر و فعال تر 
که  دغدغه هایی  به  توجه  با  افزود:  است،  قبل  از 
رفع  با  رابطه  در  استاندار  شهبازی  دکتر  و  دولت 
موانع و رونق تولید و اشتغال دارند، بنابراین بسترها 
واحدهای  خطوط  بیشتر  چه  هر  توسعه  برای  را 
صنعتی این مجموعه تولیدی فراهم خواهیم کرد. 

کرج  شهرستان  فرماندار  و  استاندار  معاون 
از  مسئوالن  از  جمعی  اتفاق  به  پایان  در 
بازدید  نیز  بهارستان  صنعتی  شهرک   تصفیه خانه 

به عمل آورد.

فـرماندار کرج:

بهبود اشتغال خدمت به کشور و نظام است

بیمارستان 240 تختخوابی فردیس با تامین اعتبار 
تا پایان سال 1399 به بهره برداری می رسد.

به گزارش جام جم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
البرز در نشست با استاندار گفت: با پیگیری های 
جذب  برای  شهرستان  و  استان  مسووالن 
اعتبارات الزم و تکمیل طرح ساخت بیمارستان 
فردیس، این اعتبارات تخصیص یافته و با وعده 
وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
بیمارستان  سال  پایان  تا  می کنیم  بینی  پیش 

فردیس به بهره برداری برسد.
دکتر کریم افزود: بر اساس نیاز شهرستان فردیس 
به وجود بیمارستان، احداث بیمارستان با ظرفیت 
اولیه 160 تختخواب بنا گذاشته شد که به 240 
تختخواب افزایش پیدا کرد و با کمبود اعتبارات 

مراحل ساخت آن به کندی پیش می رفت.
وی گفت: شهرستان فردیس با توجه به جمعیت 
متراکم و نزدیکی به شهرهای کرج و تهران، در 

وضعیت راهبردی گسترش بیماری ها قرار دارد.

دکتر کریم در خصوص وضعیت گستردگی بیماری 
کرونا در استان البرز هم گفت: در روزهای اخیر 
بیماران کرونایی سرپایی و  تعداد  افزایش  شاهد 
بستری در البرز بودیم اما هنوز نمی توانیم بگوییم 
بگذرد  زمان  باید  هستیم.  قرمز  وضعیت  در  که 
و هرگونه تغییر وضعیت، به اطاع مردم خواهد 
رسید.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان 
این که بازگشایی ادارات و مراکز مختلف و عدم 
باعث شده در  نامه های بهداشتی  آیین  به  توجه 
بگیریم  قرار  کرونا  مجدد  شیوع  خطر  معرض 
تاکید کرد: هشدار جدی می دهم اگر مردم رعایت 
دوباره  کرونا  بیماران،  افزایش  به  توجه  با  نکنند 
گذشته  اسفند  وضعیت  به  و  گردد  برمی  اوج  به 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  گشت.  بازخواهیم 
در  ویژه ای  همکاری  تا  خواست  مردم  از  البرز 
شیوع  از  جلوگیری  و  بهداشتی  اصول  رعایت 
مجدد کرونا به کار بگیرند تا شاهد بازگشت به 

وضعیت بحرانی کرونا در البرز نباشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد؛

بهره برداری از بیمارستان فردیس، تا پایان سال

فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان در 
گفتگو با جام جم بر ضرورت استفاده از مجازات های 
جایگزین حبس تاکید کرد و متذکر شد: با توجه به 
شرایط زندان های استان و محدودیت در فضاهای 
فیزیکی و منابع باید استفاده از مجازات زندان به 

استثنای جرایم خاص به حداقل برسد.
فاضلی هریکندی در آیین تجدید پیمان با شهدای 
قوه  هفته  روز  نخستین  در  که  اسامی  انقاب 
شهید  اهلل  آیت  خدمات  به  شد  برگزار  قضائیه 
بهشتی اشاره کرد و گفت: وقتی دشمنان نتوانستند 
با انواع روش ها در تضعیف جایگاه شهید بهشتی 
موفق باشند اقدام به ترور کور کردند؛ این حادثه 
تروریستی و شهادت یاران شهید بهشتی، ماهیت 
نظام  و  انقاب  داخلی  و  خارجی  دشمنان  واقعی 

اسامی را آشکارتر کرد.
عالی ترین مقام قضایی استان با تاکید بر حمایت 
قضایی از صنایع و تولیدکنندگان در استان افزود: 
استان های صنعتی کشور است که  از  البرز یکی 

بیش از 3500 واحد صنعتی و تولیدی فعال در آن 
شناسایی شده و ضرورت دارد دادگستری استان در 
چارچوب قانون، حمایت های حقوقی و قضایی از 

تولید کنندگان و صنایع داشته باشد.
تمرکز در حوزه پیشگیری یکی دیگر از اولویت های 
مهم دادگستری است که رئیس کل دادگستری 
استان به آن اشاره کرد و متذکر شد: اگر دستگاه 
قضایی منتظر باشد که درصد وقوع جرایم با توجه 
به گسترش حاشیه نشینی و رشد جمعیت افزایش 
یابد به طور قطع نمی تواند در حوزه مقابله عملکرد 
موفقی داشته باشد بنابراین باید در حوزه پیشگیری 

از وقوع جرم تمرکز داشته باشیم. 
از  استفــاده  ضرورت  بر  هریکـــندی  فاضلی 
و  کرد  تاکید  حبس  جایگزین  مجـــازات های 
استان  زندان های  به شرایط  توجه  با  متذکر شد: 
باید  منابع  و  فیزیکی  فضاهای  در  محدودیت  و 
استفاده از مجازات زندان به استثنای جرایم خاص 

به حداقل برسد.

رئیس کل دادگستری استان:

 مجازات حبس در البرز به حداقل می رسد

در آسـتانه بازگشـایی مراکـز کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان و بـه منظـور تجهیـز و به روز شـدن مجموعـه کتاب های 
مراکـز فرهنگـی، هنـری کانـون، بـرای نخسـتین بار پس از حـدود یک دهـه وقفه، کتاب هـای برگزیده ناشـران فعال حـوزه کودک 

بـه کتابخانه هـای کانون در سراسـر کشـور ارسـال می شـود.
بـه گـزارش جـام جـم، ایـن مجموعـه کـه شـامل کتاب هـای حـوزه خردسـال و کـودک و  نوجـوان می شـود منتخبـی از کتاب های 
ناشـران مختلـف اسـت کـه از سـوی کارشناسـان جایـزه کتـاب کـودک و نوجـوان کانـون به عنـوان کتاب های مناسـب ایـن حوزه 
انتخـاب و در قالـب طـرح تمیـم )تامیـن محتـوای یکپارچـه مراکـز کانـون( در اختیـار کتابخانه هـا و مراکـز فرهنگی، هنـری کانون 

می گیرد.  قـرار 
در ایـن طـرح کـه از ایـن پس به شـکل فصلی اسـتمرار خواهد داشـت مجموعـه ای از کتاب های تولید شـده در کانون، اسـباب بازی، 

سـرگرمی و نشـریات کانونـی نیـز به همـراه کتاب های برگزیده شـده در هر فصل به مراکز ارسـال می شـود. 
طـرح جدیـد »تمیـم« بـه منظـور حمایـت از تولیـد کتـاب حوزه کـودک و نوجـوان و پاسـخ به نیـاز مخاطبـان کتابخانه هـای کانون 

پـرورش فکـری از بهار سـال 99 آغاز شـده اسـت.

آغاز طرح جدید تمیم؛
کتاب های برگزیده ناشران کودک و نوجوان  در کتابخانه های کانون

خط دوم راه آهن کرج - قزوین با حضور رئیس 
جمهور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

عامل  مدیر  رسولی،  سعید  جام جم  گزارش  به 
 103 طول  به  طرح  این  گفت:  کشور  راه آهن 
قزوین  و  البرز  استان های  محدوده  در  کیلومتر 

واقع شده و دارای ۷ ایستگاه و 35 تقاطع است.
رسولی گفت: برای اجرای خط دوم راه آهن کرج-

قزوین که از سال 93 آغاز شده 5۷4 میلیارد تومان 
هزینه شده است. وی افزود: افزایش ظرفیت جا 
به جایی مسافر به میزان 25۷ میلیون نفر کیلومتر 
میزان 196  به  بار  ظرفیت حمل  افزایش  سال، 
میلیون تن کیلومتر در سال، افزایش سرعت سیر 
قطار مسافربری به میزان 30 درصد از مزیت های 
دوخطه شدن راه آهن کرج- قزوین است. رسولی 
گفت: صرفه جویی ساالنه ۷/12 میلیون لیتری 
مصرف سوخت باعث کاهش 253 میلیارد تومان 

صرفه اقتصادی خواهد شد.
وی گفت: قرار گرفتن در مسیر شرق به غرب و 
شمال به جنوب و ایجاد 165 نفر فرصت شغلی 
مستقیم و غیرمستقیم از دیگر مزایای راه اندازی 

خط دوم راه آهن کرج - قزوین است.

و  فرزیس  پاکت  خون،  البرزی  کنندگان  اهدا 
پاسمای بهبودیافتگان کووید 19 در روز جهانی 

اهداکنندگان قدردانی شدند.
به گزارش جام جم، این مراسم با حضور مدیرکل 
انتقال خون، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان و مسئوالن سپاه با رعایت آیین نامه های 

بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی برگزار شد.
خون  انتقال  کل  مدیر  حسینی،  میرمحمدعلی 
استان در این مراسم گفت: روز انتقال خون روز 
از  باالتر  مهربانی  چه  و  است  مهربانی  جهانی 

اهدای زندگی به یک همنوع.
گذاری  فاصله  اهمیت  به  توجه  با  گفت:  وی 
امسال  ازدحام،  از  جلوگــیری  و  اجتــماعی 

پاکت  خون،  اهدای  شاخص  اهداکنندگان  از 
دوران  در  که  سامت  مدافعان  بویژه  فرزیس، 
شیوع کرونا عاوه بر فعالیت ایثارگرانه در نظام 
برای  را  خون  اهدای  استان،  درمان  و  بهداشت 
رعایت  با  نکردند  فراموش  همنوعان  به  کمک 
آیین نامه های بهداشتی و فاصله گذاری دعوت 

و قدردانی شده است .

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛

افتتاح خط دوم راه آهن کرج - قزوین
روز انتقال خون روز جهانی مهربانی است؛

تجلیل از اهداکنندگان خون در البرز



از  را  خـود  پزشـکی  سـواالت 
پزشـک جام جـم البرز بپرسـید

مردم  روزها،  این 
از  زیادی  بخش 
سامت  نیازهای 
راه های  از  را  خود 
دست  به  گوناگون 
کار  این  می آورند. 
بعضی  در  می تواند 
در  و  مفید  مـواقع 
ویژه  باشد.  خطرناک  حتی  مواقع  از  بسیاری 
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.
* ماسک زدن راه مقابله با موج دوم 

کرونا 
نتیجه مطالعه ای در انگلستان در مورد تاثیر زدن 
ماسک در کنترل شیوع کرونا منتشر شده است 
که نشان می دهد زدن ماسک توسط 50 درصد 
افراد جامعه می تواند تا حد زیادی جلوی شیوع 

کرونا را بگیرد.
برای  مردم  که  است  این  بر  عمومی  تصور 
حفاظت از خودشان ماسک می زنند، درحالی که 
ماسک منافعش برای دیگران بیشتر از فردی 
است که ماسک می زند و در واقع ما با ماسک 

زدن از دیگران محافظت می کنیم.
زدن ماسک توسط 100 درصد مردم در اماکن 
عمومی توان جلوگیری از موج دوم کرونا را تا 
18 ماه خواهد داشت.  این زمان برای رسیدن 

به همه واکسن های در حال تولید کافی است.
نیازی  ماسک  از  گسترده  استفاده  صورت  در 
به قرنطینه کامل جامعه نیست و فقط با بسته 
نگهداشتن برخی تجمعات یا مراکز پرخطر و 
رعایت فاصله اجتماعی می توان جلوی موج دوم 

کرونا را گرفت.

بیماری ویروسی  به وضعیت قرمز شیوع  خطر رسیدن 
کرونا با افزایش مبتایان در استان البرز وجود دارد.

دانشگاه  رئیس  کریم،  دکتر حسین  گزارش جام جم  به 
علوم پزشکی البرز از افزایش شیوع کرونا در البرز خبر داد 
و گفت: متاسفانه در یکی دو هفته اخیر به دلیل رعایت 

نکردن نکات بهداشتی تعداد مبتایان به کرونا در استان 
افزایش یافته است. وی گفت: در حال حاضر وضعیت این 
بیماری در استان عادی نیست، اگر چه کرونا در استان به 
وضعیت کنترل شده ای رسیده و بخش های بستری برای 
کرونا به یک  آی سی یو رسیده بود که متاسفانه در یکی 

دو هفته گذشته این وضعیت تغییر کرد و آمار مبتایان در 
بخش غربالگری سرپایی با 18% افزایش روبرو بوده که 
این افراد بدون عائم بودند و مراجعه کنندگان حاد تنفسی 
در بیمارستان ها از 150 نفر در روز به 350 نفر رسیده اند.

دکتر کریم در ادامه با بیان این که آمار فوتی های مبتا به 

کرونا تغییری نداشته گفت: میزان بستری های مبتا به 
کرونا با 30% افزایش در روزهای اخیر روبه رو بوده است.

دکتر کریم با تاکید بر استفاده از ماسک از مردم خواست تا 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت نکات بهداشتی 

در جلوگیری از شیوع این بیماری همکاری کنند.

خبر پزشک جام جم
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دکتر سید مهدی 
موسویان

مدیر کل تامین اجتماعی استان:
اعتبار  آنی  استعالم  روش های 

دفترچه درمان تامین اجتماعی
از  درمانی  دفاتر  اعتبار  تامین  این که  به  توجه  با 
مراکز  و  پزشکان  ابتدای خرداد حذف شده همه 
درمانی مکلف شدند استحقاق درمان بیمه شدگان 
تامین اجتماعی را با یکی از این روش ها استعام 

کنند. 
سامی، مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز در 
این که  به  با توجه  بیان داشت:  با جام جم  گفتگو 
تامین اعتبار دفاتر درمانی از ابتدای خرداد حذف 
شده همه پزشکان و مراکز درمانی مکلف شدند 
استحقاق درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی را با 
یکی از این روش ها استعام کنند. سامی در ادامه 
نیز  اجتماعی  تامین  سازمان  شدگان  بیمه  گفت: 
می توانند با استفاده از یکی از این روش ها از اعتبار 
دفترچه درمانی خود مطلع شوند روش ها عبارتند از:

سایت  به  ورود  موبایل:  اپلیکیشن  از  استفاه   -1
دفترچه  بارکد  اسکن   ،http://pwa.tamin.ir

درمان و مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه.
http://2- استفاده از نسخه وب: ورود به سایت

medical.tamin.ir ، ورود کدملی و مشاهده 
وضعیت اعتبار دفترچه.

انتخاب   ،ussd: *4*1420# از کد 3- استفاده 
گزینه 1 )استعام اعتبار درمانی(، ورود کدملی و 

مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه.
4- استفاده از کدussd: *4*1420*1# ، ورود 

کدملی و مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه
به سایت  موبایل: ورود  اپلیکیشن  از  استفاده   -5
http://pwa.tamin.ir، ورود کدملی، مشاهده 

وضعیت اعتبار دفترچه.
انتخاب   ،ussd:*1666* کد  از  استفاده   -6
گزینه1 )استحقاق سنجی (، ورود کدملی، مشاهده 

وضعیت اعتبار دفترچه.
وی در پایان از مخاطبان سازمان درخواست کرد 
در همین وب  را که  این طرح  به  مربوط  پوستر 
سایت بارگزاری گردیده برای همه گروه هایی که 
عضو هستند یا بستگان و دوستان خود ارسال کنند 
تا از 39 میلیون بار مراجعه مردم به شعب جلوگیری 

شود.

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:
البرز در آستانه رسیدن به خط قرمز شیوع کرونا

فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  منطقه  عامل  مدیر 
بین المللی پیام، فرارسیدن یکم تیر روز ملي اصناف 

را تبریک گفت.
ثناگو در گفتگو با جام جم افزود: در روزهاي جنبش 
ملت ایران براي استقرار نظام اسامي، 8 سال دفاع 
با  کشورمان  که  امروز  و  سازندگي  دوران  مقدس، 
پاي کار  شدیدترین تحریم ها مواجه است، اصناف 
بوده و لحظه اي از آرمان های خود نسبت به نظام و 

انقاب کوتاه نیامده اند.
این  بزرگداشت  پیامي ضمن  ثناگو مطلق در  نادر   
در  گذشته  سال  چهل  طول  در  اصناف  گفت:  روز 
مردم  و  نظام  انقاب،  از  دفاع  مختلف  عرصه های 
همواره به عنوان یک پشتیبان و یاور عمل کرده و 
نشان دادند که در هر زمان و مکاني که نیاز باشد در 
عرصه حضور دارند. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادي 

و فرودگاه بین المللي پیام با اشاره به نامگذاري سال 
عنوان جهش  به  رهبري  معظم  مقام  از سوي   99
 تولید خاطرنشان کرد: این بار نیز در سال جهش تولید 
ظرفیت  از  بیشتر  هرچه  بهره برداري  با  توان  مي 
توسعه  براي  بزرگي  قدم های  بازاریان  و  اصناف 
به  اشاره  با  ادامه  در  وي  برداشت.  کشور  و  استان 
حضور صنوف در منطقه ویژه اقتصادي و فرودگاه 
بین المللي پیام اظهار داشت: منطقه ویژه به عنوان 
مفتخر  و  استان  صنعتي  مهم  قطب های  از  یکي 
است که میزبان صنوف به خصوص فعاالن عرصه 
توسعه  منظور  همین  به  و  است  دیجیتال  اقتصاد 
اصناف  بیشتر  با هدف حضور هر چه  زیرساخت ها 
یکي از برنامه های مهم منطقه در سال جهش تولید 
است. ثناگو مطلق ادامه مي دهد: امروز نیز کشورمان 
با  بازاریان  و  اصناف  با ویروس کرونا است،  درگیر 

اما  شدند،  متحمل  که  زیادي  خسارت های  وجود 
با  اولویت شان را تامین سامت مردم قرار داده و 
قابل  عملکرد  دستورالعمل ها،  و  قوانین  از  پیروي 

قبولي از خود برجاي گذاشته اند. 
و  اقتصادي  ویژه  منطقه  گفت:  مطلق  ثناگو 
فرودگاه بین المللي پیام، همگام و همراه با دیگر 

تحقق  هدف  با  ارگان ها  و  دستگاه ها 
با  سال،  شعار  بیشتر  چه  هر 

ظرفیت هایي  از  استفاده 
پرقدرت  اصناف  مانند 

قدم  مسیر  این  در 
براي  و  برداشته 

این  به  رسیدن 
مهـم، طلـب 
همکاري دارد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیان کرد؛

اصناف، پیشتاز در دفاع از انقالب اسالمی

فوتبال  پیشکسوت  باوی،  کریم  از  تجلیل  مراسم 
شهری،  مدیران  ورزشی،  پیشکسوتان  حضور  با 
هنرمندان واصناف البرز در شهرستان فردیس برگزار 

گردید. 
به گزارش جام جم، در این مراسم امیر غفرانی، مدیر 

کل ورزش و جوانان استان ضمن خوش آمد گویی به 
تمام حاضران گفت: قهرمان شدن و ورود به تیم ملی 
در هر رشته ورزشی بسیار سخت است اما کریم باوی 
از شهرآبادان به تهران آمد و با تاش زیاد توانست 
وارد تیم ملی شود و با گل های زیبای خود بارها دل 
مردم را شاد کرد. مدیر کل ورزش وجوانان استان 
قدردانی از پیشکسوتان را وظیفه همگانی دانست و 
اظهار داشت: ما باید همه قدردان این پیشکسوتان 

باشیم. 
نیز  البرز  فوتبال  هیات  رئیس  وردی،  بیگ  منصور 
تجلیل از پیشکسوتان را از اهمیت باالیی دانست و 
گفت: افتخار داریم که در این مراسم حضور داریم و 
با توجه به حضور 40 ساله ایشان در البرز مقرر شد 
این پیشکسوت فوتبال ملی و دفاع  از  در مراسمی 

مقدس تجلیل شود.
 وی با اشاره به افتتاح مرکز نیکوکاری جامعه فوتبال 
خیران  مرکز  اولین  مرکز  این  داشت:  اظهار  البرز 

ورزشی در استان است و با نام جامعه فوتبال البرز 
فعالیت خواهد نمود. وی در پایان با تشکر از همکاری 
کمیته امداد امام )ره( گفت: این مرکز کارهای زیادی 
را در آینده انجام خواهد داد و خدمت به این بزرگواران 
برای ما افتخار است.علی اصغر مدیر روستا، بازیکن 
اسطوره ای  باوی  کریم  گفت:  نیز  ملی  تیم  اسبق 
تکرار ناشدنی در ضربات سر والگویی برای جوانان 
آن زمان بود. وی ادامه داد: من نیز ایشان را الگوی 
خود قراردادم و در تیم منتخب تهران »الف« همبازی 
ملی  تیم  بازی های  به  اشاره  با  روستا  شدیم. مدیر 
در آن مقطع اظهار داشت: کریم باوی در تیم ملی 
برترین  از  و  رساند  ثمر  به  وحساسی  زیبا  گل های 
سرزن های فوتبال جهان درآن دوره بود. مدیر روستا 
و  دانست  آور  اعجاب  را  باوی  قدرت سرزنی کریم 
بیان داشت: در یکی از مسابقات مربی خارجی تیم 
و  کرد  بازرسی  را  کریم  کفش های  قطری  باشگاه 
اعتقاد داشت در کفش کریم باوی فنر به کار رفته 

که پرش و قدرت سرزنی باالیی دارد. 
 1344 متولد  االصل  آبادانی  بازیکن  باوی  کریم 
می باشد.  البرز  ساکن  که  است  سال   40 از  بیش 
و  رفت  جنگ  جبهه های  به  سالگی   16 در  اودر 
مجروح شد. وی با وجود ترکش دربدن، به مهاجم 
اول تیم ملی در زمان هدایت دهداری تبدیل شد. 
العربی  و  داخلی  باشگاهی  مختلف  تیم های  در  او 
بازی   38 با  همچنین  وی  است.  نموده  قطربازی 
است.  رسانده  ثمر  به  ملی  تیم  برای  ملی، 29گل 
کریم به خاطر ضربه های سر و پرش هایی باالتر از 
حریفان گل های زیبایی به ثمر رساند. کریم باوی 
مدتی است در بستر بیماری وتنها در حال مبارزه با 
سرطان می باشد. این پیشکسوت فوتبال در شرایط 
سختی زندگی می کند. بخش ورزشی جام جم البرز 
ضمن آرزوی سامتی از مردم فوتبال دوست برای 
تکمیل درمان و حمایت از این پیشکسوت فوتبال 

ودفاع مقدس دعوت می نماید.

حرکتی زیبا از البرزی ها؛

کـریم دوستت داریم 

مرکز  در  پسماند  دفن  سایت  شکل گیری  روند 
بوده که در  این گونه  زباله حلقه دره کرج،   دفن 
اوایل دهه 60  به دنبال یک سری کار کارشناسی 
و مهندسی صورت گرفته، این سایت استاندارد را 
برای دفن زباله انتخاب کردند که در آن زمان 54 
کیلومتر تا بافت های مسکونی  فاصله داشت، اما به 
مرور با راه اندازی مراکزی همچون فرودگاه پیام و 
مسکن مهر این فاصله ها کمتر شد، انباشت زباله 
و مشکالت سایت از دید مردم و مسئوالن استان 
نیز، پنهان و مغفول مانده و عدم ساماندهی زباله 
برای مردم منطقه نیز مشکالتی را ایجاد کرد، اما با 
ورود استاندار و مسئوالن شهری کرج ورق برگشته 

و رمقی برای نفس کشیدن ایجاد شد.
به گزارش جام جم احمد خیری، مدیرعامل سازمان 
به  افزود:  رابطه  این  در  کرج  شهرداری  پسماند 
و  موقعیت  سازمان،  در  مدیریتی  تغییرات  دنبال 
شرایط خاص سایت مورد بررسی و توجه خاص قرار 
گرفت چرا که این محل، بی نظیرترین و عالی ترین 
زباله ها داراست  برای دفن  موقعیت را در کشور 
شرایط  داخلی؛  و  خارجی  کارشناسان  تایید  به  و 
و  سو  یک  از  منطقه  خدادادی  بدیل  بی  و  طبیعی 
نفوذناپذیری خاک آن که ویژگی منحصر به فردی 
است، باعث شده که با انجام اقدامات و طرح های 
مهندسی و مکانیزه، در آینده ای نزدیک، این مرکز 
تبدیل به سایت برتر کشور و حتی خاورمیانه گردد.

حضور  به  همچنین  پسماند  سازمان  عامل  مدیر 
پربرکت استاندار و معاونان استانداری، فرماندار، 
اعضای شورا و بازدید مکرر شهردار کرج در اواخر 
به  سازمان  مدیریت  دفتر  انتقال  و  گذشته  سال 

در  ساخت:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره  سایت  محل 
دستور  و  تاکید  و   بازدیدها  این  ماحصل  مجموع 
در  مثبت  تغییرات  شاهد  امروز  البرز،  استاندار 
پروژه   15 اجرای  زمینه  و  هستیم   منطقه  این 
از  تومان  میلیارد   50 ارزش  به  زیست محیطی، 
سال گذشته تا پایان امسال، کلید خورده و برخی 
و  اجرایی  مراحل  وارد  نیز  ناتمام،  پروژه های  از 
عطفی  نقطه  امسال،  که  گونه ای  به  عملیاتی شده، 

برای این سازمان خواهد بود.
از  زباله  تن   1600 روزانه  که  این  بیان  با  خیری 
سراسر استان وارد سایت می شود که این میزان 
در شرایط خاص مانند دهه محرم به بیش از 2000 
تن افزایش می رسد، به منشاء انتشار بوی نامطبوع 
گفت:  و  کرد  اشاره  کیانمهر  و  ماهدشت  سطح  در 
حلقه دره  سایت  به  مربوط  نامطبوع،  بوهای  تمام 
اطراف،  دامداری های  منشاء  با  بو  این  و  نیست 
واحدهای آالینده منطقه از جمله مراکز تولید غذای 
ماهی، تصفیه خانه فاضالب ماهدشت، مراکز دفن 
زباله های هشتگرد و ساوجبالغ و ... نیز مرتبط بوده 
که الزم است مدیران ذیربط در رفع این مشکالت، 

اهتمام الزم را داشته باشند.
منطقه  سطح  در  نامطبوع  بوی  کاهش  به  خیری  
نسبت  الزم  تدابیر  با  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره 
و  پذیر  فساد  پسماند  هکتار   10 جمع آوری  به 
ساماندهی دفن زباله، اقدام و منشاء انتشار بوی 
آزار دهنده در سایت حلقه دره کاهش چشمگیری 
کار  اندکی  کرونا،   شیوع  دلیل  به  اما  کرد  پیدا 
برنامه زمان بندی شده  متوقف گردیده ولی طبق 
رفع  تا  اقدام،  در دست  پروژه های  اندازی  راه  و 

رفع  برای  بیشتری  اهتمام  کامل مشکالت سایت، 
آالینده ها خواهیم داشت.

رئیس سازمان پسماند شهرداری کرج با اشاره به 
پروژه های اجرا شده در سایت حلقه دره، تصریح 
باالخره  کشور،  پیرولیز  تولیدی  واحد  اولین  کرد: 
بعد از 5 سال از زمان تأسیس آن، در اواخر سال 
گذشته موفق به دریافت پروانه بهره برداری در 
بازیافت 100  با ظرفیت  سایت حلقه دره شد که 
تن طی 24 ساعت و با استفاده از دو کوره موجود 
و  پالستیکی  مواد  زباله های  از  نوین،  تکنولوژی  و 
نیاز  پتروشیمی  پلیمری، به تولید مشتقات مورد 

می پردازد.
و  فنی  لندفیل  پروژه  بار  اولین  برای  گفت:  وی 
مهندسی در زمینی به مساحت 8 هکتار و با اعتبار 
15 میلیارد تومان و مطابق با آخرین استانداردهای 
بندی  عایق  و  گسترده  خاکی  عملیات  با  و  جهانی  
علمی،  موارد  رعایت  و  باتجربه  کارشناسان  توسط 
بهره برداری  و  گردیده  آماده  جاری  سال  تیر  تا 
می شود و در مراحل بعد نیز فازهای دوم و سوم 
آن  در سطح 15 هکتاراز سایت  پیش بینی شده 
و اجرا می گردد. همچنین به منظور دفن بهداشتی 
نیز،  بیمارستانی  و  عفونی  زباله های  استاندارد  و 
لندفیل بهداشتی در مساحت سه هکتار در محل 

سایت تکمیل و بهره برداری می شود.
این مدیر جوان که از اواخر سال گذشته مدیریت 
ساماندهی حلقه دره را بر عهده دارد تصریح کرد: 
معتقدیم انجام این پروژه ها می تواند نیاز شهر کرج 
تا 6 سال دیگر به صورت کامل برطرف کند و  را 
البته  و  جانبی  طرح های  سایر  اجرای  صورت  در 

و  افزایش داشته  تا  10 سال هم  فرهنگ سازی 
فعلی  از 10 درصد  کمتر  میزان  به  را  زباله  دفن 
برسانیم. خیری با اشاره به استراتژی و سیاست های 
راهبردی مدیریت پسماند در کشور و نظام محیط 
بازیافت  بر این اساس به  رویکرد  زیستی گفت: 
سفارش  و  تاکید  زباله  حداقلی  دفن  و  حداکثری 
شده بنابراین اجتناب از تولید زباله، اولین اولویت 
فضای  فعاالن  از  ارتباط  این  در  و  است  سازمان 
مجازی کمک گرفته شد که برای تولید زباله کمتر، 

فرهنگ سازی کنند.
وی به اولویت دوم سازمان پسماند کرج اشاره کرد 
موضوع  و  زباله  تولید  مدیریت  داشت:  اذعان  و 
»بهروب«  سامانه  اندازی  راه  با  مبداء  از  تفکیک 
دنبال شده و سامانه های متعددی فعال گردیده تا 
با خروج از روش های سنتی معمول، به سیستم های 
نوین جمع آوری پسماند خشک برسیم. خیری در 
کمپوست  کارخانه  گفت:  زباله  بازیافت  با  ارتباط 
در مرکز حلقه دره با سرمایه گذاری و اعتبار 20 
میلیارد تومان از 2 ماه آینده مجدداً  فعال خواهد 
شد و در این میان، بخش خصوصی و نظام مدیریت 
اعتبار  از  درصد   50 تخصیص  با  یک  هر  شهری 
کمپوست  کود  تولید  به   تا  می شوند  پروژه  وارد 

استاندارد دست پیدا کنیم.
مدیر پسماند در ادامه به خطوط MRF که حداکثر 
اشاره  شد  خواهد  خارج  چرخه  از  آینده  ماه   6 تا 
تکمیلی  به ظرفیت  مجموعه  این  اگر  و گفت:  کرد 
خودش با 800 تن برسد این خطوط به طور کامل 
از دور خارج می شود  که در این رابطه مذاکراتی با 
سرمایه گذاران انجام شده، همچنین با صرف اعتبار 
دفن  محل  در  چاه  حلقه   6 تومان،  میلیون   500
برای  آماده  و  گردیده  حفر  قبل  سنوات  زباله های 
می باشد.  متان(  )گاز  زباله ها  از  انرژی  استحصال 
خیری به  مناقصات احداث تصفیه خانه شیرابه در 
اعتبار مناقصه  پایه  حلقه دره اشاره کرد و گفت: 
22/5 میلیارد تومان بود و پیمانکار نهایی، از بین 
دو شرکت بین المللی انتخاب و مقرر شد طی بازه 
6 ماهه، تصفیه خانه ای راه اندازی و تصفیه شیرابه 
به طور روزانه انجام شود، برای احداث این پروژه 
10 میلیارد تومان و برای راهبری آن به مدت 5 
سال، 12/5 میلیارد تعیین گردیده و در نهایت طی 
مدت پنج سال 350/000 مترمکعب آب کشاورزی 
تولید و در سایت حلقه دره برای توسعه فضای سبز 

استفاده شود.
فضای  و  منظر  سازمان سیما،  کرد:  خاطرنشان  وی 
با مصوبه  جاری،  در سال  نیز  کرج  سبز شهرداری 
بر  عالوه  که   دارد  مأموریت  کرج،  شهر  شورای 

جنگلکاری  توسعه  بحث  تحقیقاتی؛  گلخانه  احداث 
اول  فاز  در  و  دهد  انجام  را  و فضای سبز سایت 
مقرر شده که پس از شناسایی پیمانکار و با صرف 
به  زمینی  در  و  تومان  میلیارد   5 بر  بالغ  اعتباری 

وسعت 100 هکتار، اقدامات الزم را انجام دهد.
خیری در پایان به دو اتفاق ناخوشایند زیست محیطی 
اشاره و خاطر نشان کرد: ماشین آالت انتقال زباله 
و  فرسوده  روستایی،  مناطق  و  شهرها  از  برخی 
می شود  باعث  امر  همین  و  بوده  غیراستاندارد 
آنها  شیرابه  سایت،  به  زباله  انتقال  حین  در  که 
سطح  در  نامطبوع  بوی  انتشار  باعث  و  شده  جاری 
منطقه می گردد که باید تدابیری برای این مسئله 
اندیشیده شود و مسئله دیگر که فاجعه ای غمبار 
کمتر  فاصله  در  که  است  این  می شود  محسوب 
منطقه  یعنی  دره،  حلقه  سایت  کیلومتری   10 از 
منابع  از  مجوز  اخذ  با  خصوصی  بخش  اخترآباد، 
طبیعی و محیط زیست و با دریافت هزینه تنی 12 
هزار تومان از خودروهای حمل زباله و بدون هیچ 
کار علمی و معمول، زباله ها را داخل دره می ریزند 
که بزودی بزرگ ترین چالش منطقه جنوب استان، 

خواهد شد.
البته مرکز دفن زباله  حلقه دره؛ معضل بزرگی به 
شمار می آید، ولی با مدیریت علمی و هوشمندانه 
جدید و اعتبار تخصیص یافته  از سوی شهرداری 
کرج  تا حدود زیادی ساماندهی ها انجام شده، اما 
با عزم جدی تر و نگاه فراگیر استانی و عنایت ویژه 
این  از  توانست  خواهیم  قطعا  استانی،  کارگروه 
و  رشد  شاهد  و  کرده  گذر  محیطی  زیست  بحران 
توسعه پسماند با روش های علمی و نوین در استان 

البرز باشیم.
توضیح: لندفیل؛ به محل دفن مهندسی و بهداشتی 

زباله می گویند.

بازدید از سایت حلقه دره و گفتگو با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج:

عزم  مدیریت پسماند شهرداری برای شتاب در مسیر بالندگی

مدیریت تولید زباله و 
موضوع تفکیک از مبدا 
با راه اندازی سامانه 
»بهروب« دنبال شده 
و سامانه های متعددی 

فعال گردیده تا با خروج 
از روش های سنتی 

معمول، به سیستم های 
نوین جمع آوری پسماند 
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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
  د  فتر سرپرستی    استان البرز:   026-32210004-9

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

با که گویم راز دل را، کس مرا همراز نیست
    عاشقم، عاشق و جز وصل تو درمانش نیست

    دل که آشفتۀ روی تو نباشد، دل نیست
   امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست

آیت اهلل حسینی همدانی:
مبارزه با قاچـاق کاال و ارز از 

تولید  جهـش  الزامات 
برنامه ریزی،  دبیر کمیسیون  نژاد فاح،  یاسر 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  بر  نظارت  و  هماهنگی 
و ارز البرز با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه کرج با حضرت آیت اهلل 

حسینی همدانی دیدار و گفتگو کرد.
همدانی  حسینی  آیت اهلل  جام جم  گزارش  به 
در این دیدار پس از دریافت گزارش اقدامات 
انجام شده در استان برای مقابله با قاچاق کاال 
و  رونق  مقاومتی،  اقتصاد  داشت:  بیان  ارز،  و 
کاال  قاچاق  از  جلوگیری  بدون  تولید  جهش 
بنابراین  نمی شود  و محقق  بی معناست  ارز  و 
قاچاق کاال و ارز مهم ترین ضربه را به اقتصاد 
سرمایه گذاری  با  نیز  دشمن  و  می زند  کشور 

روی آن درصدد افزایش آن است.
وی در ادامه با تأکید بر این که یک بال جهش 
کرد:  عنوان  کاالست،  قاچاق  با  مبارزه  تولید 
اگر مبارزه با قاچاق کاال و ارز بخوبی صورت 
گیرد و عرضه محصوالت قاچاق کاهش پیدا 
مواجه  کاال  برای  تقاضا  افزایش  با  ما  کند 
خواهیم شد که این سبب جهش تولید کاالی 

داخلی برای رفع نیاز کشور خواهد شد.
امام جمعه کرج با اشاره به ظرفیت های استان 
شاهراه  و  پیام  اقتصادی  ویژه  منطقه  چون 
این  داشت:  اظهار  استان،   13 مواصاتی 
ظرفیت ها زمینه قاچاق کاال را بشدت فراهم 
می کند که الزم است با همکاری دستگاه های 
صابت  و  جدی  اهتمام  با  امنیتی  و  نظامی 

قوی با آن مقابله و مبارزه کرد.
آیت اهلل حسینی همدانی با بیان این که هرگونه 
توزیع کاال خارج از شبکه قاچاق است، افزود: 
در  بویژه  قاچاق  کاالی  توزیع  موارد  از  یکی 
خیابانی  دستفروشان  لباس  و  پوشاک  عرصه 
مناطق  شهرداری ها  است  خوب  که  هستند 
این  اختیار  در  کم  اجاره بهای  با  را  مناسبی 
ظاهر  حفظ  ضمن  تا  دهند  قرار  فروشندگان 
شهر بستری برای نظارت بر کاالهایی که به 

فروش می رسد فراهم شود. 

پیام های مردمی خبر
خواننـدگان عزیـز می تواننـد جهـت 
طـرح مشـکالت شـهری و اسـتانی 
تلفـن  بـا شـماره  ابعـاد مختلـف  در 
32210009 دفتـر تحریریه جام جم 
ایـام  از  غیـر  بـه  روزه  همـه  البـرز 
تعطیـل در وقـت اداری تماس بگیرند 
تا مشکالتشـان بـا نام خودشـان در 

همیـن سـتون درج گـردد.
را  زیرگذرهـا  و  پل هـا  عرشـه   *

کنیـد نورپـردازی 
عرشـه پل هـا و زیرگذرها را نورپـردازی کنید، 
چـرا کـه عبور و مـرور در تاریکی مطلق شـب 
در جاده هـای مـارد و ماهدشـت و ... واقعـا 

خطرنـاک و حادثـه آفرین اسـت.
نصیر احمد نیا کرج

* اتوبـان کـرج - قزویـن و بالعکس 
کنید آسـفالت  را 

اتوبـان کـرج- قزویـن و بالعکـس در محدوده 
کـرج و هشـتگرد بـه علـت فرسـودگی بیـش 
از حـد آسـفالت نیـاز بـه تعویـض و بازسـازی 

اصولـی آسـفالت دارد. 
ترابـری  و  راه  اداره  مسـئوالن  از  بنابرایـن 
البـرز درخواسـت داریـم تـا برای حفـظ امنیت 
شـهروندان نسـبت بـه رفـع نواقـص مذکـور 

اقـدام اساسـی نماینـد.
مهرداد حسینی از هشتگرد

* بر وضع توزیع دارو نظارت کنید
برخـی داروخانـه داران داروی مـورد مصـرف 
اختیـار  در  گـران  قیمت هـای  بـا  را  بیمـاران 

می دهنـد.  قـرار  بیمـاران 
بنابرایـن انتظـار از مسـئوالن مربوطـه و بویژه 
تعزیـرات بهداشـت و درمـان این اسـت که با 
نظـارت دقیـق بـر کار داروخانـه داران حقـوق 
و منافـع شـهروندان بیمـار را تضمیـن نمایند.
الهام پرتوی از کرج

* قابل توجه اداره برق کرج
کوچـه شـهید میردارنـژاد، بن بسـت اول فاقد 

چراغ روشـنایی شـبانه می باشـد. 
جـا دارد تـا مسـئوالن اداره بـرق کرج نسـبت 

بـه رفع نقیصـه مذکـور اقـدام نمایند.
محسن احمدی از کرج 
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خرید و فروش خودرو همیشه از دغدغه های مهم افراد بوده 
است. تشخیص اصالت خودرو از نظر فنی و اسناد مالکیت 
می باشد.  دشواری  و  سخت  کار  جامعه  افراد  بیشتر  برای 
جهت خرید و فروش خودرو مراجعه به مراکز مجاز و معتبر، 
مشاوره با افراد مورد اعتماد در این زمینه به حفظ سرمایه 
کمک خواهد نمود. جام جم با داریوش جمالی، مدیر توانمند 
وخوش اخالق اتوگالری رضا گفتگویی انجام داده که در ادامه 

می خوانید: 
شما چگونه وارد این شغل شدید؟  

من از کودکی کار می کردم و11 سال است که در این شغل 
هستم البته با اعتباری که پدرم داشت این شغل را شروع 

کردم وبه این شغل عالقه زیادی دارم. 
به نظر شما وظیفه اصلی اتوگالری های خودرو چیست؟ 

مهم ترین کار اتوگالری ها این است که خودرو و سند آن را 
طی  متاسفانه  بدهند.  خریدار  تحویل  بدون مشکل  و  سالم 
این سال ها ذهنیت مردم در مورد نمایشگاه های خودرو خوب 
به  مردم  اعتماد  درست  کار  و  تالش  با  باید  و  است  نبوده 
این صنف را بازگرداند. البته در حال حاضر شرایط و عملکرد 

همکاران در این صنف خیلی بهتر شده است. 
ویژگی مهم مجموعه خود را بیان کنید؟ 

بازدید خودرو، قیمت و   ما مشاوره هایی در خرید، فروش، 
تایید سند داریم و بدون هیچگونه هزینه ای مشاوره خرید 
و فروش را برای مراجعان انجام می دهیم. رضایت مشتریان 

در اولویت کاری ماست. 
در صنف شما چه مشکالتی وجود دارد؟ 

یکی از مشکالت مهم در معامالت مخدوش بودن و جعل سند 
است که متاسفانه استعالمی از دفترخانه ها صورت نمی گیرد 
و بعد از ثبت در هنگام تعویض پالک متوجه مخدوش بودن 
اسناد می شویم. اگر دفترخانه ها بتوانند استعالم و اصالت 
سند خودرو را قبل از تعویض پالک بگیرند این مشکالت به 

وجود نمی آید. 
به نظر شما وجود سایت های فروش خودرو ضرورت دارد 

یا نه؟ 
خواهد  مفید  خریداران  حال  رفاه  جهت  این سایت ها  وجود 
بود اما به نظر بنده باید بر فعالیت سایت هایی که در زمینه 
خرید وفروش خودرو فعالیت می کنند نظارت بیشتری صورت 
می گیرد  صورت  طریق  این  از  که  کالهبرداری هایی  گیرد، 
خسارات مالی برای افراد داشته و مصرف کننده ها را متضرر 
می کنند اما با نظارت می توان تا حدودی مشکالت را حل کرد. 

افزایش قیمت ها هم در این سایت ها معقول نمی باشد. 
در پایان اگر مطلبی دارید بفرمایید؟ 

از آقای داوود نظری نیا، رئیس اتحادیه وآقای کریمی تشکر 
می کنم. از زمانی که ایشان فعالیت خود را شروع کردند با 
بهتر  خیلی  صنف  این  شرایط  اند  داشته  که  خوبی  مدیریت 
بلکه  نیست  معامله  پایان  فروش  ما  کار  در  است.  شده 

سرآغاز یک تعهد است. 
راه های ارتباطی مجموعه خود را نیز اعالم نمایید؟ 

کرج، فردیس، نرسیده به کانال فردیس، اتوگالری رضا 
همراه: 09126953242

تلفن: 36571129-36573434

داریوش جمالی، مدیر اتوگالری رضا:

بازار خودرو با مدیریت و نظارت سامان می گیرد

جام جم البرز: تیر 1360 از ماه های بسیار غم انگیز 
و عبرت آموز تاریخ کشور عزیزمان ایران است. 39 
سال پیش انقاب نوپای اسامی ما با وجود درگیر 
بودن در جنگی نابرابر با صدام جنایتکار در مرزهای 
توطئه های  با  نیز  شهرها  داخل  در  غرب  و  جنوب 
اسامی  جمهوری  نظام  داخلی  دشمنان  و  منافقان 
روبه رو بود. منافقان با همدستی بنی صدر )اولین رئیس 
انقاب  داشتند  قصد  انقاب(  از  پس  ایران  جمهور 
اسامی را از حرکت الهی خویش بازدارند و کشور را 
مانند قبل از انقاب اسامی 135۷ دو دستی تحویل 
آمریکا و قدرت های شیطانی غرب و شرق دهند، اما 
وقتی که نتوانستند به نیت شوم خویش برسند، دست 
به جنایات بی شمار و ترور بهترین فرزندان این آب 
و خاک زدند. آن ها مردم عادی کوچه و خیابان را به 
جرم وفاداری به انقابشان ترور می کردند و با بمب 
گذاری در اماکن عمومی تعداد زیادی از زنان و مردان 
و کودکان را به شهادت می رساندند. منافقان سپس در 
ششم تیر 1360 حضرت آیت اهلل خامنه ای را – که 
آن زمان امام جمعه تهران و نماینده مردم در مجلس 
شورای اسامی بودند - در یکی از مساجد تهران و 

انفجار بمب مجروح کردند که  با  در حال سخنرانی 
امام  ایشان بشدت آسیب دیدند.  این جنایت،  اثر  در 
خمینی )ره( پس از این اتفاق، در پیامی به ایشان چنین 
فرمودند:» من به شما خامنه ای عزیز تبریک می گویم 
که در جبهه های نبرد با لباس روحانی به این ملت 
مظلوم خدمت نموده و از خداوند متعال سامت شما 
را برای ادامه خدمت به اسام و مسلمین خواستارم.« 
اما این پایان کار نبود. منافقان فردای همان روز یعنی 
در تاریخ ۷ تیر دست به جنایت هولناک دیگری زدند. 
آن ها با انفجار دو بمب قوی در دفتر مرکزی حزب 
جمهوری اسامی، آیت اهلل دکتر سید محمد بهشتی، 
نیروهای  از  تن   ۷2 از  بیش  و  قضائیه  قوه  رئیس 
چهار  آن ها  میان  در  که  اسامی  انقاب  به  وفادار 
و  وزیر  معاون  نماینده مجلس، 12  کابینه، 30  وزیر 
شخصیت های علمی و فرهنگی کشور حضور داشتند 
به شهادت رساندند. دکتر بهشتی از روحانیون دانشمند 
و برجسته کشور بودند. ایشان به خاطر روشنگری ها و 
فعالیت های سیاسی و فرهنگی چند بار توسط ساواک 
دستگیر و روانه زندان شدند و عمر شریف خویش را 
)ره(  امام خمینی  آرمان های  و  اهداف  تحقق  راه  در 

نمودند.  وقف  اسامی  حکومت  تشکیل  برای 
بیانات شان  از  بخشی  در  )ره(  خمینی  امام 
به مناسبت شهادت دکتر بهشتی فرمودند: 

مرد  مظلوم  و  زیست  مظلوم  بهشتی   «
بود.«  اسام  دشمنان  چشم  در  خار  و 
جنایات  و  جنایت  این  از  پس  منافقان 

رجوی،  مسعود  همراه  به  دیگر 
خود  خودفروخته  و  خائن  رهبر 
فرار را بر قرار ترجیح داده و به 
کشور عراق پناهنده شدند و با 
جنایتکار  صدام  برای  مزدوری 
مددکار  و  یار  جنگ  پایان  تا 

ارتش متجاوز دشمن در بمباران 
شهرها و به شهادت رساندن مردم بی 

گناه ایران بودند. بنی صدر خائن این مهره 
سرسپرده استعمارگران هم با لباس و آرایش زنانه از 
کشور گریخت و در کشور فرانسه به زندگی ننگین 
خویش ادامه داد.  آیت اهلل بهشتی لحظاتی قبل از 
انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب، به عنوان سخنران 
جلسه چنین سفارش کرده بودند:» ما بار دیگر نباید 

اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهره سازی کنند 
و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تاش کنیم 
کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم 

ما را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند....«

آخرین جمله آیت اهلل شهید بهشتی قبل از ترور؛

 کسانی را انتخاب کنید که سرنوشت مردم 
را به بازی نمی گیرند

که  شد  مقرر  گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده  شهبازی، 
به حل مشکل  نسبت  تعهدات خود  اساس  بر  تلفن همراه  شبکه های 

عدم آنتن دهی در نقاط مختلف استان البرز اقدام کنند که یکی از این 
نقاط جاده کرج - اشتهارد بود.

به گزارش جام جم، شهبازی در حاشیه دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری 
این  در  افزود:  گرفت،  صورت  وزارتخانه  این  محل  در  که  اطاعات 
حوزه  در  مربوطه  مسئوالن  و  معاونان  دکتر جهرمی،  دستور  به  دیدار 
موضوعات البرز حضور داشتند. وی ادامه داد: پوشش اینترنتی و تلفن 
مقرر  و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  البرز  روستاهای  در  همراه 
با  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  روستایی  امور  معاون  که  شد 
نقاط کور روستایی  به رفع مشکات  اهتمام ویژه نسبت  حساسیت و 
اقدام کند. شهبازی گفت: همچنین مصوب شد که مدیرکل ارتباطات 
و فناوری اطاعات البرز نیز نظارت ویژه ای بر روند اجرای این برنامه 

در روستاها داشته باشد.وی افزود: نقاط کور تلفن همراه و اینترنتی در 
البرز  در  همت  ادامه  آزادراه  از  کیلومتر   10 و  شمال   - تهران  آزادراه 
مطرح شد که دستور الزم برای رفع مشکات از سوی وزیر ارتباطات 
همراه  تلفن  شبکه های  شد  مقرر  کرد:  اضافه  البرز  شد.استاندار  صادر 
بر اساس تعهدات خود نسبت به حل مشکل عدم آنتن دهی در نقاط 
مختلف استان اقدام کنند که یکی از این نقاط جاده کرج - اشتهارد 
ارتباطات  نمایندگی وزارت  احداث ساختمان  بود.وی گفت: درخواست 
و فناوری اطاعات در البرز مطرح شد و دکتر جهرمی دستور داد که 
اقدامات الزم در این خصوص صورت گیرد. شهبازی گفت: در رابطه 
با فیبر نوری اماکنی که از سوی استانداری اعام می شود نیز از سوی 

وزیر ارتباطات دستور الزم اخذ شد.

استاندار بیان کرد؛

البرز از اینترنت پرسرعت برخوردار می شود

اگر قرار بود پروژه احداث پارک امید در حال حاضر انجام شود بیش از ۷0 میلیارد تومان 
هزینه بر می داشت، اما با اعتبار حدود 30 میلیارد تومانی به مرحله بهره برداری رسید.

علی کمالی زاده در گفتگو با جام جم در آئین بهره برداری از پارک امید اظهار داشت: 

این پارک در فضایی احداث شده است که در سالیان قبل اهالی شهرک بعثت در 
این محدوده از لرزش خانه هایشان و ترک های ایجاد شده در واحد مسکونی خود 
مدام گایه مند بودند.وی با اشاره به این که اکنون در قالب احداث پارک امید در واقع 
پروژه ای پایه ریزی شده است تا با اجرای آن پایدار سازی منازل مسکونی شهرک 
بعثت نیز عملیاتی شود، گفت: برای ساخت این پارک و احداث دیوار آن از سال 92 
کارهای عملیاتی آغاز شد، عاوه بر ساخت دیوار حدود یک هکتار زمین در این نقطه 
که قرار بود پایانه و ترمینال مسافری بین شهری شود مورد رسیدگی قرار گرفت و با 
تصمیم خوب شورای شهر پنجم برای ساخت پارکی نوین، اختصاص یافت.وی با بیان 
این که پارک امید در ابتدای محور کرج - چالوس احداث شده که یکی از محورهای 
مواصاتی مهم کشور است، عنوان کرد: مسافران در راه برگشت از شمال گاهی در 
ساعات پایانی شب به ابتدای محور در کرج می رسند و اکنون فضای مناسبی با احداث 
پارک امید برای حضور و اقامت کوتاه مدت این مسافران فراهم کرده است. کمالی 
زاده با تاکید بر این که تاش ما بر این است که به سوی انجام پروژه های انسان محور 
و ایجاد شهری پایدار حرکت کنیم، افزود: برنامه ریزی مناسب برای بیش از 20 هفته 
افتتاح پروژه های عمرانی، فضای سبز، محیط زیستی و فرهنگی در کرج مدنظر قرار 
گرفته و امید است در سال 99 با بهره برداری از این پروژه ها گام مهمی در راستای رفاه 

شهروندان و خدمت به آنها برداریم.

رئیـس قـوه قضاییـه از طریـق ویدئـو کنفرانـس سـاختمان جدیـد اداره ثبت اسـناد و اماک 
شهرسـتان فردیـس را افتتـاح کرد.

بـه گـزارش جام جـم، ایـن سـاختمان همزمـان بـا آغـاز هفتـه قـوه قضاییـه توسـط حجـت 
االسـام رئیسـی بهره بـرداری شـد.

سـاختمان جدیـد اداره ثبـت اسـناد و امـاک فردیـس با مسـاحت 1550 متر مربـع، زیربنای 
2000 متـر مربـع و 3 طبقـه در جـاده مارد، نرسـیده به پل ارتـش، انتهای خیابان گلسـتان 
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از طریق ویدئو کنفرانس صورت گرفت؛
افتتاح ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک فردیس

شهردار کرج در طرح »هر شنبه یک افتتاح«: 

پارک امید به بهره برداری رسید

معـاون هوانوردی و امور فرودگاهـی فرودگاه پیام 
می گویـد پرواز هـای مسـافربری ایـن فـرودگاه از 
ایـن هفتـه بـه مقصد مشـهد و اهـواز آغاز شـده 

است.
بـه گزارش جام جـم؛ فراهانی، معـاون هوانوردی 
و امورفرودگاهـی فـرودگاه پیـام کرج در نشسـت 
پروازهـای  گفـت:  رسـانه  اصحـاب  بـا  خبـری 
مسـافربری فـرودگاه پیـام از این هفته آغاز شـده 
اسـت و هـر هفته در روزهای جمعه و سـه شـنبه 
دو پـرواز بـه مشـهد و دو پـرواز نیـز در روزهـای 

شـنبه و چهارشـنبه بـه اهـواز انجـام خواهد شـد. 
وی بـا بیان این کـه به زودی پروازهـای فرودگاه 
می شـود،  انجـام  نیـز  کیـش  مقصـد  بـه  پیـام 
افـزود: بـه منظـور تعیین یـک روز خـاص درحال 
رایزنـی بـا کیش ایر هسـتیم.  مدیـرکل بازرگانی 
فـرودگاه پیـام نیـز گفت: حدود سـه سـال اسـت 
کـه با آمـاده سـازی اسـتانداردهای الزم؛ ظرفیت 
الزم  بـرای اجـرای پروازهای مسـافربری در این 
فـرودگاه ایجـاد شـده و اکنـون تجهیـزات ایـن 
بـا فرودگاه هـای خـوب  رقابـت  قابـل  فـرودگاه 

کشـور اسـت. شـیخ االسـام با اشـاره به این که 
90 درصـد از فارغ التحصیان خلبانی  کشـور در  
ایـن فـرودگاه آمـوزش می بیننـد، افزود: فـرودگاه 
پیـام دارای10 هـزار هکتـار زمیـن اسـت کـه در 
حـال حاضـر از سـه هـزار و 600 هکتـار از ایـن 
اراضـی اسـتفاده می شـود. او بـا اشـاره بـه ایـن 
کـه اسـتان البـرز یـک ایـران کوچک به واسـطه 
تنوع اقوام اسـت، گفـت: برای کانشـهری مانند 
کـرج با وجود جمعیـت باال وجود فرودگاه بسـیار  

اسـت. ضروری 

خدمات رسانی دوباره فرودگاه پیام به شهـروندان
معاون هوانوردی و امور فرودگاهی پیام:

امام خمینی )ره(


