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البرز
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ج: امام جمعه کر
شوراهای شهر به مردم گزارش دهند

با 400 میلیارد ریال کالهبرداری؛
جاعالن اسناد ملکی در البرز  دستگیر شدند
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شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد؛

در جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا 
ح شد؛ مطر

 مرمت و بهسازی ساخت  و  سازهای غیرمجاز
 در  الین شمالی پیشاهنگی کمالشهر

نگرانی ما از مبتالیان بدون 
عالمت است 

 خطر آسانسورهای 
 غیر استاندارد را  جدی بگیرید

ج: رئیس کمیسیون معماری شورای شهر کر  مدیر شرکت آسانسور سهند فراز دیبا گستر :

بازآفرینی شهری   سردرگم 
در  پیچ و خم بافت  فرسوده 

 ساخت و ساز های غیر مجاز الین شمالی پیشاهنگی کمالشهر که 
حریم اتوبان است مرمت ، بهسازی و احیا می شود.

به گزارش جام جم، مهدی ناصری مقبل، شهرداری کمالشهر در حاشیه نشست 
پیشاهنگی  قسمت  در  کرد:  اظهار   ، کمالشهر شهر  شورای  عمران  کمیسیون 
سازهای  و  ساخت  نوار  یک  است؛  اتوبان  حریم  که  شمالی  الین  کمالشهر 
غیرمجاز داریم که در اصطالح به آنها سکونتگاه های غیر رسمی می گویند؛ آنان 

هیچ گونه مجوز از شهرداری نگرفته اند و ضوابط شهرداری را رعایت نکردند.  

ح کرد؛  شهردار کمالشهر مطر

برخورد جدی  با
بری  اراضی زراعی    تغییر کار
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رونق دوباره تولید در شهرک های 
صنعتی البرز  

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز :
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استاندار خبرداد؛
آغاز 3 پروژه مهم طالقان، در راستای 

3مطالبات مردم 

ج: امام جمعه کر



به علت شیوع ویروس کرونا و توصیه های اکید مسئوالن 
از  بر پرهیز  امور بهداشتی و درمانی مبنی  و متخصصان 
بیماری  گسترش  از  با هدف جلوگیری  برگزاری تجمعات 
که منجر به توقف موقت برگزاری مراسم عبادی سیاسی 
نماز جمعه شده است، آیت اهلل حسینی همدانی در قالب 

هجدهمین خطبه مکتوب جمعه توصیه ها و تذکراتی را 
بیان کردند.

به گزارش جام جم  متن هجدهمین خطبه مکتوب جمعه 
و  البرز  استان  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نماینده 

امام جمعه کرج به این شرح است:

دخالت  هم  وظایف  محدوده  در  مختلف  دستگاه های 
نکنند. شوراهای شهر حق دارند از شهردار سوال کنند و 
اگر قانع نشدند او را تغییر بدهند و فرد صالحی را که به حال 
مردم نافع است انتخاب کنند. البته نباید اجازه بدهند که 

افرادی از خارج استان برای آنان تصمیم سازی کنند.

آخر  به  آرام آرام  این که  به  توجه  با  است  مناسب  خیلی 
دوره شوراهای شهر می رسیم، عزیزان گزارشی از عملکرد 
فرصت  داشتن  با  بگویند  و  کنند  آماده  مردم  برای  خود 
چه  یا  خدمات  چه  بوده  اختیار  در  که  بودجه هایی  و 

فرصت هایی برای خدمت بیشتر را فراهم کرده اند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد؛
دستگیری قاچاقچی  بین المللی 

ج در کر

که  مخدر  مواد  بین المللی  قاچاقچی  و  کالهبردار 
البرز  اینترپل بود؛ در استان  تحت تعقیب پلیس 

دستگیر شد.
به گزارش جام جم، فرمانده انتظامی استان گفت: 
در پی دریافت نیابت ارسالی از دادسرای عمومی و 
انقالب ناحیه 20 استان تهران مبنی بر دستگیری 
بین المللی  قاچاق  و  کالهبرداری  اتهام  به  فردی 
کار  دستور  در  موضوع  به  رسیدگی  مخدر،  مواد 

پلیس امنیت عمومی استان البرز قرار گرفت.
سردار عباسعلی محمدیان گفت: ماموران پلیس 
محل  شناسایی  به  موفق  ابتدا  عمومی  امنیت 
حضور متهم در استان فارس شدند اما با اقدامات 
اطالعاتی پیچیده وی را به استان البرز هدایت کرده 
و در یک عملیات غافلگیرانه نامبرده را در شهرک 
ارشد  مقام  این  کردند.  دستگیر  ج  کر بنفشه 
انتظامی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم بیش 
از یک و نیم کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد. 
سردار محمدیان تصریح کرد: در تحقیقات تکمیلی 
ماموران مشخص شد متهم دستگیر شده یکي 
با  پیوند  در  مختلف  جنایات  اصلي  مجرم   10 از 
قاچاق  جمله  از  جنایي  بین المللي  سازمان هاي 
تعقیب  تحت  و  بوده  کالهبرداري  و  مخدر  مواد 
مراجع قضایی چندین کشور و پلیس بین الملل 
است. فرمانده انتظامی استان البرز گفت: متهم با 

تکمیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

رئیس کانون سراسری جایگاه داران:  
سوخت  جایگاه داران  العمل  حق 

اجرایی شود 

سراسر  جایگاه داران  مشکالت  بررسی  منظور  به 
روسای  حضور  با  یکروزه  همایشی  کشور 
برگزار  البرز  در  جایگاه داران  صنفی  انجمن های 

گردید. 
نشست  این  حاشیه  در  جام جم  گزارش  به 
سراسری  کانون  رئیس  صالحی،  همایون 
فراوان  مشکالت  به  اشاره  با  جایگاه داران 
بخش  این  مشکالت  نمود:  اظهار  جایگاه داران 
حادترین  حاضر  حال  در  اما  است  فراوان 
مساله، تعیین نشدن حق الزحمه یا حق العمل 
مصوبه  طبق  بود،  مقرر  که  است  جایگاه داران 
( و مصوبه  ) تبصره 14  مجلس شورای اسالمی  
اجرایی   99  /1/1 ازتاریخ   وزیران  محترم  هیئت 
جاری  سال  از  ماه   4 گذشت  با  تاکنون  اما  شود 

هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است. 
کرونایی  شرایط  و  بنزین  قیمت  افزایش  وی 
اعالم  جایگاه داران  درآمد  کاهش  عوامل  از  را 
درآمد  درصد   70 متاسفانه  داد:  ادامه  و   نمود 
این  با  و  است  یافته  کاهش  داران  جایگاه 
بیشتر  حق الزحمه،  اعالم  در  تاخیر  و  شرایط 
نخواهند  فعالیت  ادامه  به  قادر  جایگاه داران 
ابراز  با  کانون سراسری جایگاه داران  بود.  رئیس 
امیدواری از تشکیل این نشست اظهار داشت: 
سراسر  جایگاه داران  هماهنگی  و  افکار  تبادل  با 
برسیم. مناسبی  حل  راه  به  امیدواریم  کشور 
وی پیروی از والیت فقیه و خدمتگزاری به نظام 
صنف  افتخارات  از  را  اسالمی  جمهوری  مقدس 
هر  در  داشت:  بیان  و  دانست  جایگاه داران 
وهموطنان  نظام  به  خدمتگزاری  آماده  شرایطی 
بحرانی  و  خاص  شرایط  در  که  طوری  به  هستیم 
امدادی  نیروهای  به  و....  زلزله  سیل،  مانند 
خدمات رایگان ارائه نموده ایم.  صالحی، احداث 
مشکالت  بنزین،  تبخیر  جایگاه ها،  رویه  بی 
به  تسهیالت  اعطای  هوشمند،  سامانه  فنی 
ولوازم  قطعات  کمبود  درآمد،  کم  جایگاه های 
روزانه،  بهداشتی  هزینه های  دستگاه ها،  یدکی 
کننده  شامل خرید دستکش، مواد ضد عفونی 

و... را از دیگر مشکالت جایگاه داران اعالم نمود.

از  جلوگیری  برای  حلی  راه 
هدررفت آب های سطحی 

از  بی مهــار  بــرداشت 
زیرزمینی  آب های  سفره 
صورت  به  آبی  منابع 
مستقیم و غیرمستقیم 
سطحی،  آب های  از 
آینده  در  را  البرز  استان 
بزرگی  چالش  به  نزدیک 
خواهد کشاند. بنابراین 
باید  وقوع  از  قبل 

چاره اندیشی کرد. این وظیفه خطیر، به عهده 
جهاد کشاورزی و مدیریت آن در آموزش مردم 
با  که  می باشد  کشاورزی  بحث  در  بخصوص 
حفاری چاه های غیر مجاز در این راستا و عدم 
نظارت مسئوالن و همچنین استفاده از روش 
سنتی نسبت به مهار آب ها، کاهلی شده است. 
تمام  می شود  علمی  مدیریت  با  که  صورتی  در 
قالب  در  و  شناسایی  را  زیرزمینی  چاه های 
هدفمندی هدایت نموده و با نظارت صحیح از 
روش های قطره ای و غیره مانع از هدر رفتن این 
نیز  آینده  نسل های  تا  گردند  خدادادی  هدیه 

بتوانند از آن بهره گیرند.

توسعه فرهنگ قرآنی با اجرای 
ح ملی قرآنی 1454 طر

فرهنگ  توسعه  هدف  با   1454 قرآنی  ملی  برنامه 
قرآنی، دوشنبه هر هفته از صدا و سیمای مرکز البرز 

روی آنتن شبکه قرآن می رود.  
سیمای  و  صدا  مقام  قائم  جم؛  جام  گزارش  به 
البرز با اشاره به پخش زنده برنامه از شبکه قرآن، 
گفت: مجریان قرآنی استان البرز اجرای این برنامه 

را برعهده دارند.
البرز  جمعه  ائمه  نیز  برنامه  ابتدایی  کارشناسان 
خواهند بود. نیک نژاد افزود: بر اساس پیشنهاد 
از این پس،  البرز، قرار است  صدا و سیمای مرکز 
آستان  در  مطرح،  داوران  حضور  با  برنامه  این 
مقدس امامزاده حسن علیه السالم روی آنتن رود. 
اجرای این برنامه دوشنبه هر هفته برعهده صدا و 
سیمای البرز است و زمان پخش آن در دو ساعت 
متغیر  هفته  هر  در  دقیقه   16/30 و  دقیقه   11/30

خواهد بود.

با 400 میلیارد ریال کالهبرداری؛

البرز  در  ملکی  اسناد  جاعالن 
دستگیر شدند

دستگیری  از  البرز  استان  گاهی  آ پلیس  رئیس 
جاعالن و کالهبرداران اسناد ملکی در این استان 
جعلی  سند  26جلد  کنون  تا  گفت:  و  داد  خبر 
خصوصی  و  دولتی  ارگان های  اداری،  عناوین  با 
کشف و متهمان به 400 میلیارد ریال کالهبرداری 

اعتراف کردند.
آگاهی  پلیس  رئیس  نادربیگی،  محمد  سرهنگ 
در  کرد:  اظهار  جام جم  با  گفتگو  در  البرز  استان 
ح مقابله با سارقان خودرو و تجهیزات  اجرای  طر
درحین  گاهی  آ پلیس  ماموران  خودرو،  داخل 
مظنون  پراید  خودرو  دستگاه  یک  به  ماموریت 
شد  محرز  خودرو  پالک  از  استعالم  در  و  شده 
ج  دارای سابقه سرقت در منطقه محمد شهر کر
البرز  استان  گاهی  آ پلیس  رئیس  است.  بوده 
تعقیب  مورد  بالفاصله   موردنظر  خودرو  گفت: 
به  راننده  توجه  عدم  به  توجه  با  اما  قرارگرفت 
قوانین  رعایت  با  ماموران  پلیس،  دستورات 
سمت  به  تیر  چند  شلیک  و  سالح  کارگیری  به 
که  را  راننده  و  متوقف  را  آن  خودرو،  الستیک 
وی  کردند.  دستگیر  داشت  شدن  متواری  قصد 
با بیان این که متهم دارای سوابق متعدد کیفری 
درجعل و سرقت است خاطرنشان کرد: نامبرده 
وکیل  عنوان  به  خود  معرفی   و  همدستش  با 
دادگستری با عناوین جعلی مختلف و با تبلیغات 
را  خود  سوژه های  مجازی  فضای  در  گسترده 
مالک  یک  معرفی  با  را  امالک  و  کرده  شناسایی 
صوری و ارائه اسناد و مدرک جعلی به متقاضیان 
فروخته اند که با تالش پلیس همدست وی نیز 

ج دستگیر شد.  در یکی از مناطق کر

یادداشتخبر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

ج: امام جمعه کر
شوراهای شهر به مردم گزارش دهند

اقتصادی
 اجتماعی

و  امنیتی  سیاسی،  معاون  ریاست  به  کرونا  با  مقابله  ستاد  جلسه 
اجتماعی فرمانداری شهرستان فردیس برگزار شد.

به گزارش جام جم جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا به ریاست 
با  و  فردیس  فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  صیاد 
نهادهای  و  ادارات  معاونان  و  مسئوالن  سایر  و  بخشداران  حضور 

شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
از عرضه خدمات از سوی تمام اعضای  صیاد ضمن تقدیر و تشکر 
ستاد در پروسه مقابله با کرونا اعالم کرد: اکنون بیشترین نگرانی ما 
از افراد مبتال و بدون عالمت است پس الزام استفاده از ماسک را 

در اولویت اقدامات نظارتی خود قرار دهید. 
نظارت  جهت  را  هیئت هایی  ویروس  شیوع  ابتدای  از  گفت:  صیاد 
در حوزه های مختلف مذهبی، فرهنگی، آموزشی و صنعتی و تولیدی 
مامور کرده ایم و با تجربه ای که از ابتدا تا امروز کسب کرده ایم نقاط 

ضعف را پوشش داده و نقاط قوت را تقویت کرده ایم.
خواستار  دشت  سیمین  صنعتی  شهرک  مدیرعامل  از  وی   

از  شد.  تولیدی  واحدهای  و  کارخانجات  تولید  خط  بر  جدی  نظارت 
توسط  معابر  گندزادیی  اجرای  نحوه  بر  بیشتر  نظارت  بخشداران 
درمان  و  بهداشت  سازمان های  و  شهرداری ها  از  شهرداری ها، 
سالمندان،  مانند  مراکزی  به  ویژه  اهتمام  و  توجه  بهزیستی  و 
داراالیتام، زندان و همچنین آماده سازی و گندزدایی مکرر نقاهتگاه 

ویژه مبتالیان شد. 
صیاد با اشاره به حربه سودجویان و فرصت طلبان از نیروی انتظامی 
و مسئوالن اصناف و تعزیرات پیگیری و رصد جدی و ارائه گزارشات 

به فرمانداری را خواستار شد.
توسط  ارگان ها  عملکرد  گزارشات  ارائه  و  نظرات  تبادل  از  پس 
استانی  ستاد  مصوبات  داشت:  اظهار  صیاد  جلسه،   در  حاضران 
در قالب  آن  نتایج  و  ارجاع داده شده  کرونا  با  به ستاد ملی مقابله 

مصوبات به سایر ادارات و نهادها ابالغ خواهد شد.

ح شد؛ در جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا مطر

نگرانی ما از مبتالیان بدون عالمت است 

همزمان با هفته بهزیستی؛

ح عمرانی و خدماتی بهزیستی بهره برداری می شود 50 طر

خدمات  ارائه  از  البرز  استان  بهزیستی  مدیرکل 
مشاوره  و  ژنتیک  بینایی،  شنوایی،  غربالگری 
در  تیرماه(   27 تا   21( بهزیستی  هفته  در  رایگان 

استان البرز خبر داد.
به گزارش جام جم البرز؛ مدیرکل بهزیستی استان 
ح ها شامل 2 مرکز درمان جامع  البرز گفت: این طر
و بازتوانی اعتیاد، 2 مرکز موبایل و کانکس کاهش 
ج و فردیس، 45 مرکز مثبت زندگی  آسیب در کر
و مرکز توانبخشی اختالالت بلع و دهان است که 
در هفته بهزیستی افتتاح خواهد شد. همچنین 

با  نیز  فردیس  اجتماعی  اورژانس  ساختمان 
هدف کنترل هر چه بیشتر آسیب های اجتماعی 
به بهره برداری می رسد.اعتبارات صرف شده برای 
خصوصی  بخش  آورده های  محل  از  ح ها  طر این 

تامین شده است.  
از  خدمات  برخی  ارائه  افزود:  حیدری  اسداهلل   
جمله غربالگری شنوایی، بینایی، ژنتیک، خدمات 
از  اجتماعی  اورژانس  مانور  و  رایگان  مشاوره ای 
هفته  مناسبت  به  البرز  استان  برنامه های  دیگر 
البرز  استان  بهزیستی  مدیرکل  است.  بهزیستی 
گفت: قرار است در هفته بهزیستی لباس فضایی 
به  است  شده  اختراع  البرز  استان  در  که  آفتاب 
بهزیستی سراسر کشور اهداء شود. این لباس، 
تولید  و  طراحی  معلول  افراد  توانمندسازی  برای 

شده و مبلغ آن یک میلیون تومان است.
هفته بهزیستی امسال با شعار شفافیت، تحول 
خدمت و ارتقای سالمت اجتماعی در خانواده 21 

تا 27 تیر برگزار می شود.

ح کرد؛ مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز مطر

رونق دوباره تولید در شهرک های صنعتی البرز  
از  البرز  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
ایجاد اشتغال برای دو هزار نفر با راه اندازی دوباره 

70 واحد صنعتی راکد در استان البرز خبر داد.
محمد امین فرشی در گفتگو با جام جم با اشاره 
اشتغال  تولید،  وضعیت  رشد  به  رو  روند  به 
صنعتی  نواحی  و  شهرک  در  اقتصادی  رونق  و 
و  بانکی  شبکه  همکاری  با  گفت:  البرز  استان 
واحدهای   ، البرز در  رسان  خدمات  دستگاه های 
صنعتی راکد تا پایان امسال دوباره به بهره برداری 

می رسند.
افزود:  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
نرم افزاری برای بهره برداری از  واحدهای صنعتی 
که در تملک بانک ها هستند، تهیه شده است و 
در اختیار عموم قرار می گیرد تا سرمایه گذارانی که 
تمایل به تملک این واحدها دارند برای راه اندازی 

دوباره آن ها اقدام کنند.
فرشی گفت: امسال با بازگشت دوباره واحدهای 
زمینه  تولید،  چرخه  به  بازگشت  قابل  صنعتی 

اشتغال 2 هزار نفر در استان البرز فراهم خواهد 
شد. این واحدهای صنعتی به دلیل نبود منابع 
کاالی  وجود  گردش،  در  سرمایه  نداشتن  مالی، 
تکنولوژی  بودن  ج  خار رده  از  قاچاق،  مشابه 
شده  متوقف  شان  فعالیت   ، بازار نداشتن  و 
خود  ظرفیت  از  کمتر  موارد  برخی  در  و  است 
تولید می کنند.   مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی افزود: سال گذشته با ازسرگیری فعالیت 
حدود 90 واحد تولیدی و صنعتی، زمینه اشتغال 

3 هزار و 200 نفر در استان البرز فراهم شد.

رحیم فرجی

عضو خانه ارتقاء 
شهروندی استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با توجه به این که مقابله با تغییر 
کاربری اراضی زراعی و تبدیل آن به مسکونی یکی از تاکیدات جدی رئیس 
قوه قضائیه در سفر به استان البرز بود مترصد هستیم در کنار توجه به 

پیشگیری، اقدامات مقابله ای را با حداکثر توان ادامه دهیم.
شورای  نشست  در  هریکندی  فاضلی  حسین  البرز  جام جم  گزارش  به 
تیر  هفتم  شهدای  گرامیداشت  و  یاد  با  البرز  استان  دادگستری  مدیران 
برای  فرصتی  قضائیه  قوه  هفته  گفت:  بهشتی  شهید  خدمات  تبیین  و 
پاسداشت زحمات و اقدامات مدیران، کارکنان قضایی و اداری و انعکاس 

بخشی از خدمات دستگاه قضایی به عموم مردم است.
وی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب به مناسبت هفته قوه 
قضائیه تصریح کرد: منویات مقام معظم رهبری و برنامه های مدنظر رئیس 
مدیران  متعدد  جلسات  در  شده  بیان  اخیر  روزهای  در  که  قضائیه  قوه 

دادگستری استان البرز تبیین و پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به گذشت یک سال از انتصاب 
اظهار داشت: در این مدت تالش کردیم ضمن حرکت در مسیر مطالبات 
اجرایی  و  تدوین  توان  حداکثر  با  تحولی  برنامه های  قضائیه،  قوه  رئیس 

شوند. 
 نماینده عالی قوه قضائیه در استان در ادامه به انتظارات از شورای حل 
اختالف البرز اشاره کرد و متذکر شد: هر چند در شورای حل اختالف استان 
البرز، 104 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است با این وجود آمار صلح 
و سازش از متوسط کشوری فاصله دارد و بدین منظور این انتظار وجود 
دارد که با تالش بیشتر و با استفاده از ظرفیت های موجود و دستورالعمل 
ابالغی رئیس قوه قضائیه در خصوص ارجاع پرونده های با قابلیت صلح و 

سازش، امکان مصالحه بیشتر میان طرفین اختالف فراهم شود. وی با 
تاکید بر این که یکی از دغدغه های دادگستری استان در سال های گذشته 
تعیین تکلیف پرونده های مسن بود بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی انجام 
ح تحول در پایان سال 98 با وجود مشکالت ایجاد  شده و در راستای طر
شده در جریان شیوع کرونا، بیش از 50 درصد این پرونده ها مختومه شد 
و در تالش هستیم در راستای تاکید ریاست محترم قوه قضائیه تا پایان 
نیمه اول سال، کاهش بیشتری در تعداد پرونده های مسن استان داشته 

باشیم.
یک  در  دادگستری  مدیران  شورای  اقدامات  تبیین  به  هریکندی  فاضلی 
سال اخیر پرداخت و گفت: قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر 
کاربری که 5 جرم در زمینه حقوق عامه را پوشش می دهد در اواخر سال 
به  مربوط  گذاری های  سیاست  زمینه  در  تاکنون  و  شد  تشکیل  گذشته 
به  منجر  که  شده   انجام  مهمی  اقدامات  رسیدگی  و  مقابله  پیشگیری، 
آزادسازی حدود 800 هکتار از اراضی ملی تغییر کاربری یافته و اعاده آن به 

وضعیت سابق شده است.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد؛

برخورد جدی  با   تغییر کاربری  اراضی زراعی 

 

رحمانــی، عضــو هیئــت مدیــره شــرکت مــادر تخصصی 
کشــور و عربی، مدیر کل توســعه امور مســکن شرکت 
عمران شــهرهای جدید کشــور با حضور در شــهر جدید 
هشتگرد ضمن بررسی مســائل و مشکالت پروژه های 
مســکن مهــر و اقــدام ملــی بــا تعــدادی از متقاضیــان 

مسکن مهر بحث و گفت وگو کردند.
به گــزارش جام جم؛ مهنــدس رحمانی در این نشســت 
بر رسیدگی به مشکالت مخاطبان از طریق سامانه میز 

خدمت الکترونیک تاکید  کرد.
پیگیــری پــروژه ریحانــه، اتمــام عملیــات زیرســاخت در 
پروژه های مســاکن مهــر اعم از نصــب انشــعابات برق، 
آب، فاضالب و گاز نیز بررســی شــد و تصمیماتــی در این 

خصوص اتخاذ گردید.

طـی حکمـی از سـوی کمالـی زاده شـهردار کالنشـهر 
معـاون  عنـوان  بـه  سـیرائی  سـعیدی  حسـین  ج،  کـر
ورزشـی  اجتماعـی  فرهنگـی  سـازمان  و  شـهردار 

شـد. منصـوب  ج  کـر شـهرداری 
بـه گـزارش جام جـم  تودیـع و معارفـه معـاون شـهردار 
ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  سـازمان  رئیـس  و 
ج در سـالن جلسـات ایـن سـازمان و بـا  شـهرداری کـر
حضـور روح اهلل کیـان مدیـر کل حـوزه شـهردار برگـزار 

. شـد
کیـان از اقدامـات علیرضـا رحیمـی در حـوزه فرهنگـی 
تقدیـر و تشـکر نمـود و حسـین سـعیدی سـیرائی  را 
بـه عنـوان معـاون شـهردار و رئیـس سـازمان فرهنگـی، 

ج معرفـی نمـود. اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری کـر

به گزارش جام جم  عباس دادخواه شــهردار گرمدره به مناســبت روز قلم پیام 
تبریکی به اصحاب قلم شهر گرمدره دادند. 

متن پیام ایشان چنین است: 
ســوگند خداونــد در قــرآن به نــام قلــم، گویاترین شــاهد بر شــرافت و قداســت 
آن اســت: »ســوگند به قلم و آنچه می نویســند.«  در جایی کــه خداوند، صاحب 
هســتی به آفریده ای از آفریده های خود قســم یاد می کند، بشر در چه جایگاهی 
می تواند از ارج و منزلت آن ســخن براند. حضرت امیر مؤمنان علی علیه الســالم 
می فرماید: »ســفیر و فرســتاده تو، تــرازوی بزرگواری توســت و قلم تو، رســاترین و 
گویاترین چیزی است که از سوی تو سخن می گوید.« بر اساس این روایت، قلم، 
شیواترین و بهترین ابزاری اســت که در هر برهه ای از زمان می تواند رسالت خود 
را انجــام دهد. مانــدگاری علوم و انتقال آن از نســلی به نســل دیگر، رســیدن پیام 
مکتب هــا و تمدن ها به انســان آینــده و ســرانجام تکامل اندیشــه های بشــر در 
 طول قرونی که اندیشــمندان هیــچ گاه یکدیگر را ندیــده اند، تنها بــا معجزه قلم

 امکان پذیر بوده و هست.

پیام تبریک شهردار گرمدره به اصحاب قلم؛ 

قلم معجزه گر است
؛ طی حکمی از سوی شهردار

سعیدی، سکان هدایت  
فرهنگی شهر را به دست گرفت

رسیدگی به مشکالت مردم؛ 
اولویت شرکت عمران شهر 

جدید هشتگرد

خبر 



از  را  خود  پزشــکی  ســواالت 
پزشک جام جم البرز بپرسید
غذایی  عادت های 
تقویت  با  مناسب 
سیستم  عملکرد 
باعث  بدن  ایمنی 
راحت تر  می شود، 
صورت  در  بتوانیم 
ویروس  به  ابتال 
آن  عهده  از  کرونا 
باالیی  اهمیت  از  کافی  مایعات  تامین  بیاییم.  بر 
و  تشنگی  احساس  اگر  حتی  و  است  برخوردار 
گرسنگی نکنیم، باید به فاصله هر 15 دقیقه بین 
بنوشیم.  آب  ترجیحا  مایعات  سی  سی   120 تا   60
باال،  بیولوژیک  ارزش  دارای  پروتئین های  مصرف 
انواع  در  که  پروتئینی  یا  غ  مر تخم  سفیده  مانند 
گوشت ها وجود دارد. ترجیحا گوشت های سفید 
می تواند  ماهی  و  ماکیان  گوشت  یا  غ  مر مانند 
تامین کننده نیاز پروتئین بدن باشد، در صورتی 
معرض  در  و  شود  پروتئین  کمبود  دچار  بدن  که 
گیرد،  قرار  پروتئین  کمبود  از  ناشی  تغذیه  سوء 
نتیجه  در  و  کرده  پیدا  کاهش  ایمنی  سیستم 
انواع بیماری بخصوص بیماری های  ابتالء  ریسک 
انواع  مصرف  می کند.  پیدا  افزایش  عفونی 
مغزها مانند گردو و پسته نیز به دلیل دارا بودن 
ریزمغذی های مناسب در تقویت سیستم ایمنی 
بدن نقش بسزایی دارند. مواد غذایی دارای روی، 
کم  صورت  به  لبنیات  مصرف   3 امگا  و  سلنیوم 
ترجیحا  میوه ها  و  سبزیجات  انواع  مصرف  چرب، 
به  پررنگ  بنفش  حتی  یا  قرمز  نارنجی،  رنگ های 
دلیل داشتن آنتی اکسیدان هایی که در این دسته 
از میوه جات وجود دارد، باعث افزایش سیستم 
ایمنی بدن می شود. مصرف منابع حاوی ویتامین 
چ، حبوبات و آجیل  غ، ماهی، قار غ، مر B6 در تخم مر
وجود دارد. مصرف غالت کامل سبوس دار مانند 
 B گروه  ویتامین های  حاوی  دار  سبوس  نان های 
و سلنیوم توصیه می شود. رفع نیازهای تغذیه ما 
می تواند کمک کند این بیماری را به شکل حاد و 

شدید نگیریم و بتوانیم شرایط را تحمل کنیم. 

از  بازدید  در  ساوجبالغ  نماینده 
ح کرد؛ شهرک علمی کاوش مطر

راه اندازی 250 واحد دانش بنیان 
در آینده نزدیک

نظرآباد  ساوجبالغ،  مردم  نماینده  حدادی،  علی 
از  جام جم  با  گفتگو  در  مجلس  در  طالقان   و 
کاوش  شهرک  در  تولیدی  14سوله  سازی  آماده 
البرز و راه اندازی 250 واحد دانش بنیان اثرگذار در 

آینده نزدیک در این شهرک علمی خبر داد.
در  نظرآباد  و  هشتگرد  ساوجبالغ،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی، در بازدید از شهرک علمی 
البرز ضمن تبریک روز قلم، گفت:  کاوش استان 
و  علمی  رشد  به  منوط  کشور  پیشرفت  و  رشد 

فناوری است.
با هدف  بنیان  افزود: شرکت های دانش  حدادی 
فعالیت جوانان کارآمد و دانش محور فراهم شده 
مرحله   3 در  است  قرار  شهرک،  این  در  و   است 
250 واحد دانش بنیان با اشتغالزایی 30 هزار نفر که 

می تواند در حد ملی اثرگذار باشد راه اندازی شود.
وی در ادامه گفت: پژوهش و حرکت علمی، سبب 
به  توجه  با  و  می شود  تولید  در  کیفیت  بردن  باال 
موضوع پژوهش و تولید هدفمند آن، می توانیم 

بخش مهمی از مشکالت را برطرف کنیم.
که  قانونی  رفع موانع  به موضوع  اشاره  با  حدادی 
سنگی بر سر راه تولید است گفت: در حال حاضر 
این موضوع مهم در دستور کار مجلس قرار دارد و 
مجلس نظارت قانونی خود را به کار خواهد گرفت 
تا این روند اصالح شود. وی همچنین با اشاره به 
البرز  استان  در  کشاورزی  تولیدات  باالی  ظرفیت 
گفت: بیش از 2 میلیون تن محصوالت کشاورزی 
یک  از  بیش  که  می شود  تولید  البرز  استان  در 
و  نظرآباد  ساوجبالغ،  به  حجم  این  از  تن  میلیون 
به  با  باید  کرد:  تاکید  وی  دارد.  اختصاص  طالقان 
تولیدات  فرآوری  و  فروشی  خام  رساندن  حداقل 
کشاورزی، شاهد رونق اشتغال و همچنین ارزآوری 
تحقیقاتی  شهرک  مجری  باشیم.  کشور  برای 
از  مجلس  نماینده  بازدید  حاشیه  در  نیز  کاوش 
دارای  کاوش  شهرک  گفت:  علمی  شهرک  این 
100 هکتار زمین بوده که در فاز نخست 14 سوله 
برای استقرار شرکت های دانش بنیان آماده شده 
از  دیگر  هکتار   10 افزود:  مظفری  مهرداد  است. 
ساخت  برای  نیز  کاوش  تحقیقاتی  شهرک  اراضی 
بنیان  دانش  شرکت های  به  واگذاری  و  سوله   80
رشد  برای  مرکزی  به  شهرک  این  تا  شده  آماده 
صنایع  حوزه  پنج  در  بنیان  دانش  شرکت های 
خودرو، الکترونیک، مواد و انرژی، بیوتکنولوژی و 

فناوری ساختمان تبدیل شود. 

علمـی  شـهرک  بزرگ تریـن  کاوش  تحقیقاتـی  شـهرک  راه انـدازی 
 ، فنـاوری دانـش بنیـان کشـور معطـل فراهـم شـدن زیرسـاخت گاز

بـرق و خطـوط فیبـر نـوری اسـت.
مدیـر عامـل شـهرک علـم و فنـاوری کاوش در گفتگـو بـا جام جـم 

اظهـار کـرد: بخشـی از ایـن شـهرک در حـال حاضـر بـا 14 سـوله 200 
بنیـان  دانـش  شـرکت های  بـه  واگـذاری  آمـاده  و  سـاخته  متـری 

اسـت.
بـرای  نیـز  شـهرک  ایـن  دیگـر  هکتـار   10 افـزود:  مظفـری  مهـرداد 

سـاخت 80 واحـد در مسـاحت های 200 تـا 1000 متـر آمـاده سـاخت و 
اسـت.  بنیـان  دانـش  شـرکت های  بـه  واگـذاری 

وی گفت: شـهرک تحقیقاتی کاوش مرکزی برای رشـد شـرکت های 
دانـش بنیـان در 5 حـوزه صنایع خـودرو، الکترونیک، مواد و انرژی، 

بیوتکنولوژی و تکنولوژی سـاختمان است. 
داشـتن  قـرار  و  مسـاحت  هکتـار   100 بـا  کاوش  تحقیقاتـی  شـهرک 
در 50 کیلومتـری پایتخـت بزرگ تریـن شـهرک تحقیقاتـی و فنـاوری 

کشـور بـه شـمار مـی رود. 

یادداشتپزشک جام جم
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دکتر سید مهدی 
موسویان

کودک ونوجوان را دریابیم
تقویم  در  تیر  هجدهم 
عنوان  به  کشور  رسمی 
و  کودک  »ادبیات  روز 
نامگــــذاری  نوجــوان« 
سبب  است.  گردیده 
انتخاب آن نیز در چنین 
روزی از دست رفتن زنده 

یاد مهدی آذریزدی، یکی از نویسندگان مطرح عرصه 
کودک و نوجوان و صاحب مجموعه کتب  قصه های 
خوب برای بچه های خوب است که تنها بخشی از 

فعالیت وی می باشد.
اثرگذار خانواده در رشد فکری کودک  کامال  نقش 
همزمان با رشد جسمی در ارائه الگوهای ارزشمند 
تا قبل از آغاز مدرسه و ورود کودک به اولین نقطه 
که  بوده  زیربنایی  بسیار  اجتماعی  تجربه  رسمی 
وظایف خطیر والدین را صد چندان می سازد و در 
حضور  و  مدرسه  محیط  به  کودک  ورود  با  ادامه 
همراه  را  بیشتری  تاثیرگذاری  مکان  آن  در  رسمی 
خود دارد.  پدری که به همراه خرید وسایل خوراکی، 
که  به خانه می آورد و مادری  کودک  کتاب و مجله 
کتاب ومجله به دست برای کودکش شعر، داستان 
می پردازد  خاطره  بیان  به  و  می خواند  حکایت  و 
همگی بتدریج در تکوین و رشد شخصیت کودک 
خود و مهیا کردن وی در مراحل بعدی زندگی نقش 

خود را ایفا می نمایند.
متاسفانه امروزه شاهد هستیم که برخی از پدران 
و مادران هدیه فرزندان خود را گوشی تلفن همراه 
قرارمی دهند که  کودکان معصوم به جای شنیدن 
صوت والدین درقالب انواع و اقسام اشعار، ترانه ها، 
قصیده ها و داستان های کودکانه، هر کدام گوشی 
به دست در حال انجام بازی های مختلف می باشند 
موجبات  آنان  اوقات  نمودن  پر  بر  عالوه  که 
که  می گردند  آنان  جسمی  مشکالت  فراهم سازی 
به  که  خانواده ها  از  قبیل  این  به  هشداریست 
فرزندان  سرنوشت  که  آن  مخرب  گاهی  تاثیرات 
ما رقم می زند توجه ویژه ای نمایند.بیاییم با وقت 

گذاشتن برای کودک خود آینده اش را بهتر سازیم.

معاون شهردار خبر داد؛ 
افتتاح 10 خانه سالمت و هالل احمر 

در مناطق کم برخوردار 

هدف  با  احمر  هالل  و  سالمت   خانه های 
خدمات رسانی و حضور سریع و بموقع گروه های 
در  بویژه  بحران  زمان  در  حادثه  محل  در  امدادی 

مناطق کم برخوردار شهر راه اندازی شده است.
فرهنگی،  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون 
با  گفتگو  در  کرج  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
جام جم گفت: در حال حاضر چهار خانه هالل احمر 
تجهیز شده و آماده بهره برداری است و گروه های 
برای  می توانند  بهزیستی  و  احمر  هالل  داوطلب، 
خدمات رسانی، در این مراکز مستقر شوند. سایر 
مجهز  نزدیک  آینده  در  نیز  سالمت  خانه های 
بیش  تاکنون  افزود:  رحیمی  علیرضا  شد.  خواهد 
از 600 نفر از پرسنل شهرداری به عضویت جمعیت 
هالل احمر درآمده اند و با گذراندن تمامی دوره های 
شهروندان  به  رسانی  خدمات  آماده  احمر،  هالل 
هستند. وی افزود: این مراکز، بستری مناسب در 
حوزه اجتماعی و محرومیت زدایی در زمینه آموزش 

همگانی برای رویایی با حوادث طبیعی است.

هم  باز  ج  کر سابقه دار   مجرم 
به دام افتاد

تمامی  گفت:  البرز  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
هستند  پلیس  نظر  زیر  سابقه دار  اوباش  و  اراذل 
و در صورت ارتکاب مجدد جرم، دستگیر خواهند 

شد.
سرهنگ نورمحمد فتحی زاده در گفتگو با جام جم 
منطقه  ساکنان  شکایت  براساس  کرد:   بیان 
گرم  و  سرد  سالح  حمل  بر  مبنی  کرج  میانجاده 
توسط یکی از اوباش این منطقه، موضوع در دستور 
کار پلیس امنیت عمومی استان البرز قرار گرفت. 
خبر  صحت  از  این که  از  پس  ماموران  افزود:  وی 
اطمینان حاصل کردند با هماهنگی مقام قضایی و 
زیر نظر گرفتن متهم ، او را در مخفیگاهش غافلگیر 
این  افزود:  کردند.  سرهنگ فتحی زاده  و دستگیر 
شخص یکی از اوباش سابقه دار منطقه میانجاده 
است و زمان دستگیری، یک قبضه سالح کمری و 

14 قبضه سالح سرد به همراه داشت. 
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اقتصادی
 اجتماعی

ح کرد؛ مدیر عامل شهرک علم و فناوری کاوش مطر
بزرگ ترین شهرک علمی فناوری دانش بنیان، معطل زیرساخت ها

در  نیز  شهرستان  این  ج،  کر در  میر  و  مرگ  و  بستری  افزایش  دلیل  به 
وضعیت قرمز قرار گرفت، همچنین از سوی ستاد مقابله با کرونا استان 
البرز؛ یک سری اعمال محدودیت های یک هفته ای به منظور توقف چرخه 
شیوع کرونا در 6 شهرستان البرز، طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، 

اعمال می شود. 
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
استانداری البرز؛ شهبازی در گفتگوی زنده با شبکه خبر؛ به مصوبه ابالغی 
ج، فردیس، ساوجبالغ،  ستاد ملی مقابله با کرونا برای شهرستان های: کر
نظرآباد، اشتهارد و طالقان اشاره کرده و در این شهرها، وضعیت قرمز را 
اعالم کردند.استاندار البرز همچنین گفت: پس از این که روند شیوع کرونا 
در استان البرز شتاب گرفت، اعمال محدودیت فعالیت در استان از سوی 
ستاد استانی مقابله با کرونا به ستاد ملی درخواست شد که امید است با 

همراهی مردم طی این هفته نتیجه بخش باشد.
با  مقابله  ستاد  مصوبات  از  مردم  همیشگی  حمایت های  اگر  افزود:  وی 
کرونا، کمرنگ شود به طور قطع علی رغم میل باطنی شاهد محدودیت های 

بیشتری خواهیم بود.
جم  جام  با  گفتگو  در  نیز  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست  همچنین 
همکاری  با  امسال  اردیبهشت  و  فروردین  در  که  این  رغم  علی  گفت: 
همه جانبه مردم استان، توفیقات خوبی در کنترل و مهار کرونا داشتیم، 
صعودی  سیر  و  آمارها  افزایش  شاهد  اخیر  هفته  سه  دو  طی  متأسفانه 

سنگین بوده و الجرم وضعیت قرمز در سطح استان اعالم شده است.
چشمگیر  کاهش  دلیل  به  قبل  هفته  چند  تا  افزود:  کریم  حسین  دکتر   

تلفات انسانی، بخش های زیادی را که مربوط به بیماران کرونا بود تعطیل 
کردیم اما روند پرشتاب مبتالیان، در روزهای اخیر تأمل برانگیز است.

وی گفت: نقطه اوج بستری ها و تلفات در موج اول کرونا طی 1/5 تا 2 ماه به 
وجود آمد، ولی شیب بسیار تند دو هفته اخیر که نشان از بی تفاوتی مردم 

و برخی از مسئوالن بوده، باعث نگرانی هایی شده است.
دکتر کریم افزود: کرونا از نقطه ضعف ما که غفلت می باشد استفاده کرده 
و همگان را غافلگیر می کند، هر چه تجمعات در اماکن عمومی و سالن ها، 
بیشتر و بدون رعایت نکات ایمنی و حفاظتی باشد، راه را برای هجمه کرونا 

تسهیل کرده ایم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در پاسخ به این 
سوال که چطور کشور چین بیش از 1/5 میلیاردی با این که مرکز شیوع 
بیماری بوده توانسته کرونا را مهار کند ولی کشور ما با همه توانایی هایش 
در زمینه مهار این بیماری همچنان درگیر است گفت: سیاست مقابله با 
کرونا، در کشورهای گوناگون متفاوت است و همانطور که دیدید سیاست 
چینی ها، قرنطینه نظامی و برخورد پلیسی بود ولی در کشور ما با خواهش، 

تمنا و التماس هست و طبیعی است که نتایج متفاوت باشد!
دکتر کریم در ادامه به ابالغ سراسری ستاد کرونا کشوری اشاره کرد و گفت: 
ماسک زدن از روز 15 تیر اجباری شده و مثل لباس پوشیدن، استفاده از 
ماسک مناسب، امری ضروری و حیاتی است. به همین جهت، انتظار ما از 
مردم فهیم و مسئوالن استان این است که همچون گذشته با عزم و اراده 

ملی و همدلی بیشتر؛ به مقابله با این ویروس منحوس بپردازند.
دکتر کریم افزود: استفاده از ماسک های مناسب، شستن مکرر و متناوب 
محلول های  از  استفاده  نبود  دسترس  در  )اگر  صابون  و  آب  با  دست ها 
افراد، سایر  با  حریم  و  مناسب  فاصله  رعایت  و  کننده(   ضدعفونی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  کروناست.  با  مقابله  روش های  ترین  مهم 
البرز در خاتمه با تشکر از توجه ویژه مقام معظم رهبری، به الگو پذیری مردم 
از مسئوالن، گفت: وقتی مسئوالن، هنرمندان و افراد شاخص این تهدیدها 
هم  دولت  کارمندان  و  مردم  که  است  طبیعی  نگیرند  جدی  را  هشدارها  و 
نسبت به این امر بی تفاوت باشند، ولی ما امیدواریم و یقین داریم که اگر 
همه دست به دست هم بدهیم می توانیم به نتایج خوبی برسیم و مردم 

عزیز استان نیز، دنباله رو مسئوالن صادق ودلسوز خواهند بود.

؛ اعالم وضعیت قرمز در استان البرز

هشدار جدی برای مقابله با هجمه جدید ویروس کرونا

ع  غالمرضا زار

کشاورز ساوجبالغی با نوآوری در روش کشت خیار توانست، تولید این محصول 
را تا 4 برابر افزایش دهد.

به گزارش جام جم، محمد صادق گلباز با وجود شهر شدن منطقه کشاورزی و 
ارزش افزوده اراضی همچنان به  این شغل مشغول است و با وجود مشکالت 
فراوان، کار تولید و کشاورزی را با احیای یک قنات قدیمی به چند برابر رسانده 
صنایع  و  فراوری  ایجاد  با  را  جالیزی  و  گلخانه ای  محصوالت  انواع  گلباز  است. 
تبدیلی که در حاشیه مزرعه مستقر کرده روانه بازار می کند.وی با ثبت یک نشان 
بین المللی، بخشی از محصوالت تولیدی خود را به خارج از کشور صادر می کند. 
با  و  کرده  فعال  فرزندانش  و  همسر  همکاری  با  را  خود  تولیدی  بخش  گلباز 

استفاده از روش توری های پالستیکی، بازدهی میزان تولید را در گلخانه به 4 برابر 
رسانده است.رئیس جهاد کشاورزی استان هم در این باره گفت: ساوجبالغ 
افزود:  الماسی  است.ایرج  البرز  در  گلخانه ای  خیار  محصول  تولید   پیشتاز 
10 درصد سطح کشت خیار در فضای باز و 62 درصد کشت در فضای گلخانه ای 
گفت: میانگین تولید در شهرستان ساوجبالغ   در این شهرستان است. وی 
به 4500 تن می رسد که عالوه بر مصرف داخلی استان، بخشی از آن به صنایع 
تبدیلی و باقی مانده به سایر استان ها صادر می شود. الماسی گفت: آقای گلباز با 
این نوع کشت کمترین فشار و آسیب را به بوته وارد می کند و در نتیجه موجب 

می شود، محصول آب کمتری مصرف کند و عمر بوته هم بیشتر شود.

نوآوری در  روش کشت خیار تولید آن را 4 برابر کرد؛
ابتکار کشاورز ساوجبالغی برای افزایش محصول 

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری و راهبردهای دولت محترم از همدلی و 
هم افزایی حاکم در استان برای پیشرفت و رشد البرز و کسب رضایتمندی مردم بهره برداری کردیم.

 به گزارش جام جم، شهبازی در مراسم آغاز عملیات اجرایی استقرار فرماندهی نیروی انتظامی، بیمارستان 32 تختی 
و پارک جنگلی طالقان و بازدید از پروژه جاده هشتگرد - طالقان که در این شهرستان برگزار شد، با بیان این که این 
مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی برپا شد، افزود: کلنگ ساخت بیمارستان 32 تختی طالقان با اعتبار بیش 

از 40 میلیارد تومان به زمین زده شد.
وی با اشاره به این که اعتبار این پروژه از طریق ستاد اجرایی فرمان امام راحل )ره( و استان تامین می شود، ادامه 

می رسد.  بهره برداری  به  سال  ظرف 3  بیمارستان  این  استان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  تعهدات  به  توجه  با  داد: 
شهبازی گفت: این شهرستان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی نداشت از این رو جانمایی مناسب برای ایجاد این 
مکان با اعتبارات استانی صورت گرفت. وی افزود: در راستای راهبردهای دولت محترم در خصوص ایجاد بسترهای 
آغاز شد. استاندار البرز اضافه کرد:  سالمت و امنیت، عملیات اجرایی ستاد فرماندهی و بیمارستان در طالقان 
پروژه ایجاد اولین پارک جنگلی شهرستان طالقان با اعتبار بیش از 2 میلیارد تومان توسط شهرداری و با هماهنگی 
شورای اسالمی شهر کلنگزنی شد. وی گفت: جاده زیبای هشتگرد-طالقان که 23 سال پیش آغاز شده بود و به 
دلیل مشکالت عدیده  در این مدت به بهره برداری نرسیده و اکنون طبق وعده وزیر محترم راه و شهرسازی تا 
پایان سال 99 زیر بار ترافیک می رود. شهبازی با اشاره به این که اتحاد و انسجام مسئوالن، برای جامعه اعتماد 
آفرین و امید افزاست، افزود: بر این اساس مدیران دستگاه های اجرایی از حاشیه پردازی پرهیز می کنند و هر 
کس بر روی ماموریت خود متمرکز است. وی عنوان کرد: در این مراسم نیز امام جمعه محترم شهرستان طالقان، 
نماینده محترم ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی و مجموعه مسئوالن مرتبط حضور یافتند 
و پیگیری های الزم را خواهند داشت. استاندار البرز گفت: ائمه محترم جمعه استان، نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی، دستگاه های اجرایی و مسئوالن محترم قوه قضائیه در استان، تشکل های اجتماعی و سیاسی 
و... برای پیشبرد اهداف توسعه ای استان متحد و منسجم هستیم.  وی افزود: در این مدت طبق منویات مقام 
معظم رهبری و راهبردهای دولت محترم از همدلی و هم افزایی حاکم در استان برای پیشرفت و رشد البرز و کسب 

رضایتمندی مردم بهره برداری کردیم.

استاندار خبر داد؛

آغاز 3 پروژه مهم طالقان، در راستای 
مطالبات مردم 

از  که  ج  کر انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب  ح  طر
سال 92 کلنگ زنی شده و به کندی پیش می رفت؛ 

دوباره از سرگیری شد.
به گزارش جام جم، فرماندار اشتهارد در این مراسم 
ح به روش بیع متقابل یعنی به روشی  گفت: این طر
دریافت  بدون  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  که 
ح را اجرا و به مدت معینی  مبلغی از بخش دولتی طر

بهره برداری از آن را برعهده دارد؛ اجرا می شود.
برخی  دلیل  به  که  ح  طر این  گفت:  کردی  محمد 
پیش  کند  مرتبط  نهادهای  بین  ناهماهنگی ها 
می رفت با هدف تامین بخشی از نیاز مصارف صنعت 
با  آن  جایگزینی  و  اشتهارد  و  ماهدشت  خدمات  و 
آب شرب و کشاورزی در سال 93 با حضور  چاه های 

چیتچیان وزیر وقت نیرو مجددا فعالیت خود را آغاز 
کرد.

آب مورد  ح، تامین  از اهداف این طر وی افزود: یکی 
نیاز صنعت، کشاورزی و شرب شهرستان است که با 
جایگزینی بخشی از پساب با آب چاه های کشاورزی و 

ح پیش خواهد رفت. صنعت این طر
کردی گفت: کمک به کمیت و کیفیت سفره آب زیر 
و  مجاز  چاه های  از  تعدادی  کردن  مسدود  با  زمینی 
غیرمجاز و همچنین کویرزدایی و جلوگیری از تولید و 
ج و  انتقال ریزگردهای دشت اشتهارد به شهرهای کر
تهران با تامین آب فضای سبز از دیگر اهداف اجرای 

ح است. این طر
و  کیلومتری   40 انتقال  خط  طول  اشتهارد  فرماندار 
خروجی 20 میلیون متر مکعب در سال و انتقال آن 
از  را  انتقال  خط  مسیر  در  پمپاژ  ایستگاه  دو  توسط 

ح اعالم کرد. ویژگی های فنی این طر
ح با اعتبار بیش از 25 میلیارد تومان  وی گفت: این طر
و اشتغالزایی مستقیم بیش از 2000 نفر و کویرزدایی 
از اراضی شور منطقه و افزایش  از 3000 هکتار  بیش 
بیش  اشتغال  و  کشاورزی  محصوالت  تنی   55000
به  امسال  پاییز  تا  کشاورزی  غ التحصیل  فار  4000 از 

بهره برداری خواهد رسید.

بافت های  و  شهرسازی  معماری،  کمیسیون  رئیس 
ج از وجود 785 هکتار بافت  فرسوده شورای شهر کر

ج خبر داد. فرسوده و ناپایدار در کالنشهر کر
احد رسولی  در گفتگو با جام جم اعالم کرد:  گستردگی 
ج با احتساب سکونتگاه های خودرو،  بافت فرسوده کر
بافت های میانی و بافت های تاریخی شهر بیش از هزار 

و 200 هکتار است.
بافت های  و  شهرسازی  معماری،  کمیسیون  رئیس 
ح  طر اجرای  بر  تاکید  با  ج  کر شهر  شورای  فرسوده 
افزود:  ج  کر در  هدف  محله های  در  شهری  بازآفرینی 
محدوده  بودن  نامعلوم  جمله  از  مشکالتی  وجود 
بافت های تاریخی در هسته مرکزی و در سطح محله ها 
و همچنین نفوذناپذیری در بافت های فرسوده ، اجرای 

ح را با تاخیر مواجه کرده است. این طر
رسولی همچنین با اشاره به خطرات بافت های فرسوده 
و ناکارآمد شهری گفت: اگر 50 درصد از کوچه های یک 
محله ، عرضی کمتر از 6 متر داشته باشند و امکان ورود 
خودرو به آن کوچه ها وجود نداشته باشد، جزو بافت 

فرسوده تلقی خواهند شد.
پروانه  نداشتن  ناپایداری،  و  ریزدانگی  همچنین 
رعایت  ساختمان ها،  بودن  ای  قولنامه  ساخت، 
مصالح  از  استفاده  ساختمان،  ملی  مقررات  نکردن 

بافت های  مشخصه های  دیگر  از  غیراستاندارد 
فرسوده شهری است.

خدمات  دفتر  چندین  راه اندازی  از  همچنین  وی   
ح بازآفرینی شهری  ج با هدف اجرای طر نوسازی در کر
خبر داد و گفت: در محله های اخترآباد، سهرابیه، خط 
این  مرادآب،  تپه  و  مصباح  باال،  حصارک  چهارحصار، 
محله  پنج  در  نیز  بزودی  و  است  شده  افتتاح  دفاتر 
ج راه اندازی می شود. اسالم آباد، آسیاب برجی،  دیگر کر
آباد،  ترک  و  قلمستان  مصباح،  دستگاه،  چهارصد 
کالک نو و کالک باال، خلج آباد، حاجی آباد، صوفی آباد، 
ج نو، حصارک باال و  امامیه، حیدرآباد شرقی و غربی، کر
حصارک پایین، حسین آباد و آق تپه مهرشهر، اخترآباد 

و سهرابیه جزو بافت های فرسوده هستند.

فرماندار اشتهارد خبر داد؛

ج به اشتهارد ح انتقال پساب تصفیه خانه کر از سرگیری اجرای طر
ج: رئیس کمیسیون معماری شورای شهر کر

بازآفرینی شهری  سردرگم در پیچ و خم بافت  فرسوده 

ݥ خبر
ݥ خبر
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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

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

بـــا تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور ولی      
چه توان کرد که بانگ جــــرسی نیست مرا
، به جان تـــــو قســم      پــــرده از روى بینداز

غیـــر دیــــدار رخت مـــلتمسی نیست مرا

با همکاری بیمارستان امام حسین )ع( 
صورت گرفت؛

کارکنان  از  کرونا  ویژه  آزمایش 
شهرداری محمد شهر

تمام  از  )ع(  حسین  امام  بیمارستان  همکاری  با 
پرسنل شهرداری محمدشهر آزمایشات اولیه کرونا 

گرفته شد.
پرسنل  از  تعدادی  حضور  با  جام جم  گزارش  به 
بیمارستان امام حسین )ع(و استقرار در شهرداری 
آزمایش خون و دیگر  از تمامی پرسنل شهرداری 
به  الزم  شد.  دریافت  کرونا  ابتدایی  تست های 
شیوع   ابتدای  از  شهرداری  مجموعه  است،  ذکر 
موفق  شهرهای  از  یکی  کنون  تا  کرونا  ویروس 
استان در مبارزه با این ویروس منحوس بوده و 
سوی  از  مراسمی  طی  محمدشهر  شهردار  اخیرا 
استاندار البرز و رئیس دانشگاه علوم پزشکی به 
مورد  حوزه  این  در  ارزشمند  فعالیت های  خاطر 

تقدیر قرار گرفت.

در  محلی  بازارهـای  احــداث 
ج، بزودی مناطق کم برخوردار کر

مشاغل  ساماندهی  سازمان  اجرایی  معاون 
بازارهای  راه اندازی  از  ج  کر شهرداری  شهری 

ج خبر داد. موقت در 10 منطقه کر
سازمان  اجرایی  معاون  جام جم  گزارش  به 
با  ج  کر ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اشاره به جانمایی بازارهای  روز وقت در مناطق 
محلی بازارهای  این  گفت:  ج  کر برخوردار    کم 

به  تر  مطلوب  رسانی  خدمات  هدف  با 
شهروندانی که در این مناطق ساکن هستند، 
افزود:  سعادت  محراب  شد.  خواهد  احداث 

ح تا پایان امسال اجرایی خواهد شد. این طر

پیام های مردمی ݥ خبر
ح  طـر جهـت  می تواننـد  عزیـز  خواننـدگان 
ابعـاد  در  اسـتانی  و  شـهری  مشـکالت 
دفتـر   32210009 تلفـن  شـماره  بـا  مختلـف 
تحریریـه جام جـم البـرز همـه روزه بـه غیـر از 
ایـام تعطیـل در وقـت اداری تمـاس بگیرنـد 
تـا مشکالتشـان بـا نـام خودشـان در همین 

گـردد. ج  در سـتون 
؟ * مدیریت شهری یا شهری بی مدیر

)سر  دوم  و  اول  فلکه  بین  فردیس  شهرستان  در 
حفر  بزرگی  چاله  جدید(،  شرقی  هشتم  خیابان 
شده که نه عوامل شهرداری و نه پیمانکارمربوطه، 
عمل  به  آن  مرمت  برای  عاجلی  اقدام  هیچ کدام 
نیاورده اند. اخیرا هم که با ریختن سنگ های درشت 
که  خیابانی  سطح  در  شدن  پخش  و  چاله  آن  در 
آن واقع شده، تصویری بسیار  ناحیه شهرداری در 
کشیده  تصویر  به  را  شهری  مدیریت  از  ناهنجار 

 مسئوالن امر توجه و رسیدگی کنند.
ً
است. لطفا

حمید معافی از شهروندان فردیس
رضا)ع(  امام  مسکونی  شهرک  مشکالت  به   *

ماهدشت رسیدگی کنید
ساکنان شهرک مسکونی 300 واحدی امام رضا)ع( 
و  گاز  برق،  آبرسانی،  لحاظ  از  ماهدشت  در  واقع 
مسیر رفت و آمد و وسایل ایاب و ذهاب عمومی 
می باشند.  فراوان  کاستی های  و  مشکالت  دچار 
بویژه  ذیربط  نهادهای  و  مسئوالن  از  بنابراین 

استانداری البرز درخواست رسیدگی داریم.
ساکنان شهرک مسکونی حضرت امام رضا )ع( 
ماهدشت
* یک سوال از مسئوالن سازمان تامین اجتماعی

چرا به کارگران نانوایی سنتی و ماشینی در سطح 
در  این  نمی گیرد؟  تعلق  کار  سختی  البرز  استان 
حالی است که در سایر استان ها از جمله استان 

تهران به کارگران نانوایی سختی کار می دهند.
یونس ایوبی، کارگر نانوایی فردیس

* کم فشاری آب در کوی کارمندان جنوبی، چرا؟
میر  خیابان  جنوبی  کارمندان  کوی  در  آب  جریان 
عماد و حومه دچار افت فشار می باشد. بر همین 
اساس از مسئوالن سازمان آب درخواست داریم تا 
نسبت به اصالح نواقص مذکور اقدام عاجل نمایند.
جمعی از شهروندان در کوی کارمندان جنوبی

 چهارشنبه  18  تیر 1399   شماره 5700

امام خمینی )ره(

در   1344 سال  در  میرک آبادی«  ع   زار »مجتبی  شهید   : البرز جام جم 
خانواده ای مذهبی و متدین دیده به جهان گشود. وی دوران کودکی 
را در دامان مادری مهربان سپری کرد. 7 ساله بود که روانه مدرسه شد. 
این دوران را با موفقیت به پایان رساند و وارد دوره راهنمایی شد. در 
رژیم منحوس  با قیام های مردمی علیه  همین دوران بود که جامعه  

پهلوی قیام کرد. وی به کار و تامین معاش مشغول شد.
آرمان ها،  از  دفاع  به  و  شد  بسیج  وارد  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
ارزش ها و دستاوردهای انقالب اسالمی پرداخت تا این که جنگ عراق 
علیه ایران شروع شد. وی به فرمان رهبر کبیر انقالب، لبیک گفته و 

برای دفاع از اسالم و ایران وارد جبهه های نبرد حق علیه باطل شده و 
به مبارزه با صدام و صدامیان که از نوکران حلقه به گوش آمریکا بودند، 
پرداخت. سرانجام در تاریخ بیست و دوم فروردین  1362 در عملیات 
رفیع  درجه  به  ترکش  اصابت  با  فکه  عملیاتی  منطقه  در  یک  والفجر 
به  مشکین آباد  شهدای  گلزار  در  مطهرش  پیکر  و  آمد  نائل  شهادت 

خاک سپرده شد. 
یا  حسین،  »یا  زمزمه  شهادت  لحظه   در  می گوید:  شهید  هم سنگر 
حسین« بر لبش جاری بود. پیام شهید: ادامه دهنده راه شهدا باشید 

و نگذارید اسلحه شهید بر روی زمین بماند.

ع  میرک آبادی«: هم سنگر شهید »مجتبی زار

زمزمه عشق آخرین کالمش بود

که  بود  دغدغه  یک  اخیر  سال های  در  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه 
خوشبختانه این موضوع مدنظر قرار گرفت و به نتیجه رسید.

ج، در گفتگو با جام جم در مراسم رونمایی  علی کمالی زاده شهردار کر
یک  شنبه  هر  ح  طر از  هفته  )پنجمین  شهری  اتوبوس  دستگاه   22 از 
روستایی  و  امور شهری  و توسعه  با حضور معاون عمران  که  افتتاح( 
شعار  با  ج  کر شهری  مدیریت  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  کشور  وزیر 
به  بهتر  رسانی  خدمت  برای  را  خود  عزم  نو«  اتفاق  نو،  »شنبه های 

شهروندان جزم کرده است.
اعضای  حمایت  با  ج  کر شهرداری  این که  بر  تاکید  با  مسئول  این 
شورای پنجم و در زمان رکود اقتصادی در حال رقم زدن اتفاقات خوب 

اخیر یک دغدغه بود  گفت: حمل و نقل عمومی در سال های  است، 
گرفته مدنظر قرار  با حمایت های صورت  این موضوع  که خوشبختانه 

گرفت و به نتیجه رسید.
ج به عنوان مرکز استان ستون فقرات  وی افزود: با توجه به این که کر
حمل و نقل عمومی البرز به شمار می رود نیازمند کمک دولت از طریق 

اختصاص اوراق مشارکت به حوزه حمل و نقل است.
نقل  و  حمل  ناوگان  توسعه  این که  به  اشاره  با  ادامه  در  کمالی زاده 

کمک  با  افزود:  است،  داشته  همراه  به  را  شهروندان  رضایت  عمومی 
در  احسن  نحو  به  را  ناوگان  مدیریت  می توانیم  زمینه  این  در  دولت 
داشته  را  وری  بهره  حداکثر  و  دهیم  انجام  هوشمند  مدیریت  قالب 
ح »هر شنبه یک افتتاح«  باشیم. گفتنی است، در 4 هفته گذشته از طر
عالوه بر رونمایی از تجهیزاِت سازمان آتش نشانی، سه پروژه عمرانی 
در منطقه 7، پارک امید در منطقه یک و پل یادگار امام )مکمل زیرگذر 

آیت اهلل هاشمی( به بهره برداری رسیده بود.

ح کرد؛ ج مطر شهردار کر
رضایت شهروندان در پی توجه به حمل و نقل عمومی 

ج به  صورت سرزده از خانه هنرمندان  آیت اهلل حسینی همدانی، امام جمعه کر
استان البرز بازدید کرد.

این که  بیان  با  بازدید  این  در  همدانی  حسینی  آیت اهلل  جام جم  گزارش  به 
قابلیت های استان البرز در عرصه هنر بسیار زیاد است، بیان کرد: افراد فرهیخته 
و شاخص بسیاری در زمینه های مختلف هنری در استان البرز وجود دارند. وی با 
تأکید بر این که خانه هنرمندان باید به عنوان مرکز ساماندهی و فرماندهی امور 
هنری در استان عمل کند، افزود: خانه هنرمندان می تواند در ارائه برآیند هنری 

استان به جامعه نقش همگرایی را ایفا کرده و عملکرد مؤثری داشته باشد.

ج با تأکید بر سازمان دهی و فعال سازی انجمن های هنری موجود  امام جمعه کر
باشید.  داشته  کار  دستور  و  برنامه  هنری  انجمن های  برای  افزود:  استان،  در 
آیت اهلل حسینی همدانی از موضوع یابی هنری به عنوان یکی از مهم ترین امور 
در کارهای هنری نام برد و خاطرنشان ساخت: هنرمند نمی تواند از جامعه جدا 

باشد بنابراین باید متناسب با موضوعات روز جامعه به خلق اثر بپردازد.
وی در ادامه افزود: مجموعه هنری استان باید معضالت و موضوعات اجتماعی 
ولی  ببرند  بهره  آن  از  نتوانند  دشمنان  به نحوی که  کند  مدیریت  هنرمندانه  را 

مسئوالن بتوانند با استفاده از آن خدمتی کنند.
فاصله  جامعه  از  اگر  هنرمند  این که  بیان  با  البرز  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
داشته باشد هنرمند نیست، اظهار داشت: هنرمند باید در متن جامعه حضور 

داشته و جامعه را رصد کند و بشناسد.
رهبر  دوم«  »گام  بیانیه  به  اشاره  با  دیگری  بخش  در  همدانی  حسینی  آیت اهلل 
دستورالعمل  و  چشم انداز  یک  دوم«  »گام  بیانیه  کرد:  تصریح  انقالب،  معظم 
جامعه  مختلف  اقشار  برای  را  آینده  سال   40 خوراک  و  کار  که  است  ساله   40
تبیین می کند. وی در ادامه با اشاره به گستره جامعه هنرمندان، افزود: جامعه 
هنرمندان با حوزه عظیم و رشته های مختلفی که دارند باید وظیفه و نقش خود 

را در »گام دوم« شناسایی و مطابق با آن عمل کنند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز در خاتمه با اشاره به یکی از مصوبات 
شورای فرهنگ عمومی استان، خاطرنشان ساخت: تمام برنامه های فرهنگی 
استان باید مجوز اجرای خود را از شورای فرهنگ عمومی اخذ کنند اما متأسفانه 

درواقع به نحو دیگری عمل می شود.
گفتنی است در انتهای این بازدید عادل جلیلی، مدیرعامل خانه هنرمندان البرز 

به ارائه گزارشی از فعالیت های هنری استان پرداخت.

ج در بازدید سرزده از خانه هنرمندان: امام جمعه کر

هنرمند اگر از جامعه فاصله داشته باشد، هنرمند نیست

 ساخت و ساز های غیر مجاز الین شمالی پیشاهنگی 
و  بهسازی   ، مرمت  است  اتوبان  حریم  که  کمالشهر 

احیا می شود.
شهرداری  مقبل،  ناصری  مهدی  جم،  جام  گزارش  به 
عمران  کمیسیون  نشست  حاشیه  در  کمالشهر 
قسمت  در  کرد:  اظهار  کمالشهر،  شهر  شورای 
حریم  که  شمالی  الین  کمالشهر  پیشاهنگی 
غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  نوار  یک  است؛  اتوبان 
سکونتگاه های  آنها  به  اصطالح  در  که   داریم 
غیر رسمی می گویند؛ آنان هیچ گونه مجوز از شهرداری 

نگرفته اند و ضوابط شهرداری را رعایت نکردند.
وی افزود: در این نوار ساخت و ساز غیر مجاز، آئین 
نامه 2 هزار و 800 مربوطه رعایت نشده و کامال مستعد 
هستند که حتی بر اثر 3 تا 4 ریشتر زلزله فرو بریزند. 

با  کنونی  شرایط  در  کرد:  تصریح  کمالشهر  شهردار 
توجه به توانمندی ضعیف شهرداری کمالشهر و کل 
در  خصوصی  بخش  طریق  از  می کنیم؛  تالش  کشور 
مانند  که  نوار  آن  بهسازی  و  نوسازی  احیاء،  راستای 
زگیل است؛ گام برداریم. وی اذعان کرد: با اجرای این 
پروژه، هم سرانه شهری در این حوزه ایجاد می شود 
و هم مجموعه ای اقتصادی احداث می شود. ناصری 
مقبل تاکید کرد: این فرصت بزرگی برای مردم و شهر 
کمالشهر، همچنین خانواده هایی که در آن محدوده از 
پیشاهنگی زندگی می کنند؛ صاحب مسکن می شوند. 
شهردار کمالشهر با بیان این که امیدواریم با همراهی 
اعضای شورای شهر کمالشهر این فرصت ایجاد شود 
و سرمایه گذار به این عرصه ورود کند؛ عنوان کرد: ورود 
سرمایه گذار به این حوزه باعث می شود؛ کل منطقه 

پیشاهنگی و ورودی شهر کمالشهر متحول شود و 
یک مجموعه آبرومندانه شهری را تجربه کنیم.

ح کرد؛  شهردار کمالشهر مطر

مرمت و بهسازی ساخت و سازهای غیرمجاز
 در  الین شمالی پیشاهنگی کمالشهر

متأسفانه صنعت ساختمان و صنف آسانسور در ایام شیوع ویروس کرونا و 
همچنین نوسانات قیمت ارز و دالر بشدت متضرر شده و در شرایط بدی به 
سر می برد، از سوی دیگر نیز هیچ سازمان یا نهاد حمایتی، به این صنف کمک 
نکرده و مالیات سنگینی هم از آنها دریافت می کنند! در حالی که اغلب کارآفرین 
بوده و از مسئوالن امر انتظار یاری و مساعدت بیشتری دارند که در این شرایط 
راستا  این  در  بمانند.  سرپا  همچنان  بتوانند  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  بحرانی، 
گفتگویی اختصاصی با مهندس علیرضا فرشادگوهر، مدیر با تجربه، متخصص 
انجام  کشور  نمونه  کارآفرین  و  دیبا  فراز  سهند  آسانسور  شرکت  فرهیخته   و 

داده ایم که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
 چند سال است که در این زمینه فعالیت می کنید؟

برقی  پله  و  آسانسور  زمینه  در  تخصصی  صورت  به  که  است  سال   18 حدود   
مشغول به کار بوده و در حال حاضر نیز، هر مجموعه ما یک کار مشخصی را 
تولید قطعات،  کابین،  آسانسور، ساخت درب  کابین  انجام می دهد: ساخت 
بازرگانی و واردات، خدمات و ... و به طور مستقیم حدود 70 نفر و غیرمستقیم 

برای صدها نفر، زمینه کار و اشتغال را فراهم کرده ایم.
آسانسور در ساختمان و مجتمع های مسکونی بسیار مهم و تعیین  نقش 
از سوی دیگر  کار داشته و  از یک سو با جان و مال مردم سر و  کننده است؛ 
بسیار حساس و خطرناک می باشد، بنابراین باید همه گونه امور طراحی، نصب 
و راه اندازی و خدمات سرویس و نگهداری آن از طریق شرکت های معتبر و با 

رعایت استانداردها و اصول ایمنی انجام شود.
 چه مشکالتی در صنف کاری شما وجود دارد؟

را  اتحادیه  مصوب  قیمت  آن،  اعضای  از  یک  هیچ  که  هستیم  صنفی  تنها  ما 
رعایت نمی کنند! شاید یکی از دالیلی که باعث رکود صنف ما شده و از سوی 
دیگر نیز موجب سردرگمی شهروندان عزیز گشته، همین مسئله باشد. یکی 
از مشکالت جدی ما این است که قیمت اقالم لحظه ای در حال نوسان بوده و 
، توان کار در این عرصه را از اغلب شرکت های آسانسور گرفته  این بی ثباتی ارز
است و بسیاری از همکاران ما در شرف تعطیلی کسب و کار و ورشکستگی 

هستند.
واقعیت این است که با توجه به تحریم های موجود؛ دیگر اجناس اروپائی وارد 
کشور نمی شود، هر ارزانی هم بی دلیل نبوده و همین طور هر قطعه گرانی هم 
قطعات  و  آسانسور  موتورهای  اغلب  متأسفانه  نیست،  کاال  اصالت  بر  دلیل 

رسند  می  فروش  به  ما  بازارهای  در  اروپایی  برندهای  نام  از  استفاده  با  آن ها، 
ما  صنف  در  که  شرایطی  در  باشند،  می  غیراستاندارد  و  کیفیت  بی  تقلبی،  که 
تولید کنندگان صاحب نام ایرانی وجود دارند که با خرید از آن ها، هم از تولیدات 
داخلی حمایت کرده ایم و هم خدمات، گارانتی مناسب و کارائی قابل رقابت با 
ح دارند، به طور مثال برند فرش باف که در حال حاضر تولید کننده  برندهای مطر

سه برند انحصاری ایتالیایی بوده و به سفارش آن ها، جنس تولید می کند.
خوشبختانه این اواخر سازمان تعزیرات با هماهنگی اتحادیه صنفی ما؛ اقالم 
غیراستاندارد و تقلبی که حادثه ساز هستند، مانند موتورهای تقلبی را از سطح 
بازار جمع آوری می کنند، ولی متاسفانه همچنان این اقالم وجود داشته و به 

صورت پنهان و آشکار عرضه می شوند.
گاهی بیشتر دارید؟  چه توصیه ای به مردم و مدیران ساختمان ها جهت آ

توصیه جدی ما به همه مدیران ساختمان و ساکنان مجتمع های مسکونی این 
است که قبل از هرگونه انتخاب و اقدام عملی، بخوبی تحقیق کرده و حوادث و 
مخاطرات آسانسور را مطالعه کنند، چون بیشتر حوادث و سوانح ساختمان ها 
مربوط به آسانسورهای غیراستاندارد بوده و در نهایت با انتخاب هوشمندانه و 
صحیح یک شرکت معتبر و دارای صالحیت را برای نصب و راه اندازی یا سرویس 

و نگهداری آسانسورهای خود انتخاب کنند.
غیراصولی  نصب  که  است  این  ج  کر محترم  شهروندان  به  بنده  جدی  هشدار 
اجناس  و  کاالها  از  استفاده  غیرمتخصص،  نیروهای  از  استفاده   ،  آسانسور
بی کیفیت، ارزان و حتی دست دوم؛ مخاطرات بسیار زیادی را در پی داشته و با جان 
و مال شما بازی می کند، از سوی دیگر داشتن بیمه نامه هم برای هر آسانسوری 
الزم بوده، ولی کافی نیست، زیرا در صورت وقوع سانحه، شرکت های بیمه ای فقط 
زمانی خسارت یا دیه می دهند که آسانسور استاندارد داشته و همچنین قرارداد 

سرویس و نگهداری با شرکت معتبر و ذیصالح نیز منعقد شده باشد.
 لطفا راه های ارتباطی خود را بیان کنید.

کوچه  نبش  شرقی،  کوکب  حدادی،  شهید  بلوار  درختی،  خیابان  ج،  کر آدرس: 
بهزادی، پالک 125

sahandfaraz. Diba@ gmail. Com : ایمیل
02633523284  -  09391501590

واتس آپ 09391501590
www.sahandfaraz-dibakaraj.blogfa.com

مهندس علیرضا فرشادگوهر
 مدیر شــرکت آسانسور ســهند فراز 

دیبا گستر اعالم کرد؛

آسانســـورهای   خطـــر 
غیر استاندارد  را 

ید جدی بگیر


