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مشاور ویژه سردار شهید سلیمانی عنوان کرد؛

بوسه خداحافظی
بر پیشانی سردار دلها
طی حکمی از سوی وزیر راه و
شهر سازی ؛

مدیر کل راه و شهرسازی استان
منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی رضا خالقی به
عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان البرز
منصوبشد.

گلزار شهدا ،تجلی حماسه های ماندگار
2

حسین زوار  ،رزمنده بسیجی لشکر
فاطمیون:

حاج قاسم مرزها را در جهان
برداشت
با نزدیک شدن به سالگرد شهادت سردار سلیمانی
همسنگران حاج قاسم با آرمانهای جبهه مقاومت
تجدید پیمان کردند .... .زوار یکی از آن دالوران لشکر فاطمیون
است .با او به صحبت نشستیم.
گفتنیهای فراوانی داشت .با هم بخشی از سخنان شیرین این
دالور عزیز افغانستان را میخوانیم...:در جنوب سوریه نزدیک مرز با
فلسطین اشغالی ،شهری را نتوانستیم فتح کنیم .با توجه به تعداد
مجروحان به دستور حاج قاسم عقب نشینی کردیم ،اما تعدادی از
بچههاعقبنشینینمی کردند.
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با حضور جمعی از مسئوالن ؛

آگهی مزایده شماره/ 99/2م

فروش امالک و مستغالت
بانک تجارت

منبع  :سایت قاب عشق

2

گزارشی از روند یکسان سازی گلزار شهدا از ابتدا تا کنون؛

4

پهپادهای مددجویان کمیته امداد
به پرواز درآمدند

مدیرعاملبیمارستانفوقتخصصیمریم:

غبطهبر شغلپرستاریرواست
2

4
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

امام جمعه کر ج:

تحریم های دشمن را به مردم نسبت ندهیم

به گزارش جام جم ،آیت اهلل حسینی همدانی ،امام جمعه کرج در خطبههای
جمعه این هفته خود گفت :امروز جریان تحریف تالش میکند تحریمهای
ظالمانه دشمنان علیه مردم صبور ما را که در تمام مشکالت سنگ زیرین
آسیاب بودند به خود مردم نسبت دهد و تکرار میکند که ایران مانع رفع
تحریمهاست که در داخل هم یک عده این حرف را تکرار کرده و به این وسیله

زمینه سازی مذاکره و سازش را در بین افکار عمومی فراهم میکنند.
وی افزود :این توطئه و زمینه چینی است برای اینکه افکار را متوجه کنند که
چارهای جز مذاکره و تسلیم نیست .اول تحریف میکنند بعد مردم را میآورند
وسط کار که حضرت آقا فرمودند اگر مساله تحریف حل شود مساله تحریم حل
خواهد شد .این خیلی مهم است .میبینیم که با همین جنگ رسانهای و با

همین تحریفی که امیرالمومنین را خانه نشین کرده تاریخ را بررسی کنید.
آیت اهلل حسینی همدانی گفت :آینده سازان کشور جوانان هستند و این قشر
باید در مدیریت کشور نقش آفرین و سکان دار باشد و برای رسیدن به این
هدف باید فرآیندی طی شود که این مسیر را رهبر معظم انقالب در بیانات اول
خرداد  ۹۸مطرح کرده اند.

خبر
مشاور ویژه سردار شهید سلیمانی:

بوسه خداحافظی بر پیشانی سردار
دلها

به سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی،
فرمانده نیروی قدس سپاه نزدیک میشویم و
مردم با ابعاد بیشتری از شخصیت او که تا همین
چند سال قبل بروز و ظهور کمتری در افکار عمومی
داشت ،آشناتر میشوند.
سردار کریم پور مشاور ویژه فرماندهی کل سپاه در
دوران دفاع مقدس و مشاور سردار سلیمانی که
خود از پیشکسوتان سپاه پاسداران انقالب اسالمی
بوده است ،در گفتگو با جام جم البرز به بیان برخی
خاطراتوتحلیلویژگیهایشخصیتی«حاجقاسم»
پرداخته است .بخشی از این گفتگو در ادامه میآید:
 ....سردار سلیمانی را باید در ابعاد مختلف بررسی
کرد وشناخت .در دوران کودکی بنایی میکرد .زمانی
که او فقط نوجوانی 14ساله است ،به مطالعه عالقه
زیادی نشان میدهد .مطالعات تاریخی و تطبیق
آنها با قرآن باورهای او را میسازد .او در زمان انقالب
وارد سپاه میشود  .با نشان دادن استعدادهایش
در دوان دفاع مقدس پس از یک سال فرمانده
لشکر ثاراهلل میشود .با هر کس با اخالق خوب و
چهره خندان رفتار میکرد .قاسم سلیمانی جاذبه در
رفتار و نگاه داشت و این رفتارهای خوب او موجب
سرداری دلها گشت .بزرگترین خصیصه سردار
در تمام شرایط توسل به حضرت فاطمه زهرا (س)
بود .در مراسمی برای آخرین بار سردار را دیدم .از او
خداحافظی کردم وایشان را بوسیدم ،اما یکبار دیگر
بر او بوسه زدم واین آخرین بوسهای بود که از سردار
نصیب ما شد .در پایان این گفتگو به رسم یادبود
تمثال مبارک شهید سردار سلیمانی از طرف شرکت
رخ باف وسرپرستی جام جم البرز اهدا گردید.

توانمندسازی سالمندان

خبر
با حضور جمعی از مسئوالن؛

حسینزوار،
رزمندهبسیجیلشکر فاطمیون:

نماینده ولی فقیه در استان:

پهپادهای مددجویان کمیته امداد
به پرواز درآمدند

کرونا نباید باعث کمرنگ شدن حماسه انقالب شود

حاج قاسم مرزها را در جهان
برداشت

نماینده ولی فقیه خطاب به مردم و مسئوالن
گفت :نگذارید شیوع بیماری کرونا باعث
کمرنگ شدن حال و هوای جشن پیروزی
انقالب اسالمی شود.
به گزارش جام جم ،نماینده ولی فقیه در
استان در نخستین جلسه ستاد گرامیداشت
چهل و دومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
مردم ایران با اشاره به همزمانی ایام شهادت
حضرت فاطمه زهرا (س) با حماسه  ٩دی 1388
گفت :حكومت اسالمی نباید جدا از دستورات
الهی باشد و انقالب اسالمی ایران با توجه به
دستورات الهی توانسته  ٤٢سال به حركت خود ادامه دهد .آیت اهلل حسینی همدانی گفت :دشمنان برای چهل ساله
نشدن انقالب برنامه ریزی کرده بودند و شرق و غرب هر سال با یك نقشه جدید تمام تالش خود را به کار بست اما
نتوانستند انقالب را ساقط کنند.
امام جمعه كرج افزود :با رعایت همه شیوه نامههای بهداشتی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی نگذارید جشنهای
دهه فجر انقالب اسالمی امسال کم رنگ شود .در این جلسه احكام دستگاههای مسئول در گرامیداشت چهل
و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اعطا و مقرر شد  ٢٥كارگروه تشكیل شده نسبت به اجرای برنامههای
پیشنهادی اقدام كنند .اجرای مراسم افتتاحیه با حداقل افراد ،استفاده از ظرفیت رسانهای فضای مجازی ،آذین بندی
شهر و حركت گروههای خودرویی و دوچرخه سوار در برپایی جشن انقالب از برنامههای مصوب در این جلسه بود.

با حضور رئیس کمیته امدادامام خمینی
(ره)کشور ،استاندار البرز و مدیران
کمیته امداد امام (ره) البرز از طرح
خدمات کشاورزی پهپادی مددجویان
کمیته امداد امام (ره) رونمایی شد .
سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته
امداد امام خمینی ( ره) کشور گفت:
پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری
توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام (ره) و ایجاد درآمد با ثبات در اولویت
برنامههای ما قرار دارد .وی با اشاره به رویکرد جدید کمیته امداد امام (ره) افزود  :امسال
ما به رویکرد توانمند سازی رسیدهایم و معاونت اشتغال کمیته امداد مدیریت دانش را
در بستر اقتصاد مقاومتی عملی کرده است که این کار بسیار ارزشمندی است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در خصوص طرح خدمات کشاورزی پهپادی
اظهار داشت  :با اتمام دورههای خلبانی توسط  20تیم از مددجویان کمیته امداد 60 ،نفر از
آنان گواهی نامه دریافت نمودند.
بختیاری ظرفیتهای استان البرز در بحث اشتغال مددجویان را بسیارباال دانست و
گفت :استان البرز ظرفیتهای خوبی در زمینه اشتغال دارد و تا پایان دی امسال صد
درصد سهم اشتغال استان محقق خواهد شد .

با نزدیک شدن به سالگرد شهادت سردار سلیمانی
همسنگران حاج قاسم با آرمانهای جبهه مقاومت
تجدید پیمان کردند .زوار یکی از آن دالوران لشکر
فاطمیون است .با او به صحبت نشستیم.
گفتنیهای فراوانی داشت .با هم بخشی از سخنان
شیرین این دالور عزیز افغانستان را میخوانیم:
...در جنوب سوریه نزدیک مرز با فلسطین اشغالی،
شهری را نتوانستیم فتح کنیم .با توجه به تعداد
مجروحان به دستور حاج قاسم عقب نشینی کردیم،
ً
اما تعدادی از بچهها عقب نشینی نمی کردند .ظاهرا
دشمن از این عقب نشینی ما ترسیده بود و در حال
ً
فرار بود و حاج قاسم با رصد شرایط اعالم کرد سریعا
نیروهای فاطمیون وارد شهر شوند .پس از استقرار
در مسجد شهر حاج قاسم را دیدم که نقشهها را با
چند نفر بررسی میکرد .رابطه حاج قاسم و شهید
ابوحامد بسیار جالب بود و عکسی به یادگار گرفته
شد .شهید ابوحامد گفت :از سمت راست این
عکس همه شهید میشوند اما ما توجهی به این
مطلب نداشتیم .از فردا دو نفر از درون عکس
شهید شدند و ابوحامد نیز و دو نفر دیگر نیز شهید
شدند .حاج قاسم به بچههای فاطمیون خیلی عالقه
مند بود.حاج قاسم مرزها را در جهان اسالم و دنیا
برداشت و انسانیت و تقوا را در عمل نشان داد .او
میگفت :فرمانده کسی است که در جایی باشد و
بگویدبیاییدنهاینکهخودشبماندوبهنیروهایش
بگوید بروید .در پایان این گفتگو به رسم یادبود
تمثال مبارک شهید سردار سلیمانی از طرف شرکت
رخ باف وسرپرستی جام جم البرز اهدا گردید.

آموزش عکاسی حرفه ای با تلفن همراه

مصطفیغیاثی
عکاس خبری
جام جم البرز

زده کنید.
* چگونه عکسهای شفاف بگیریم
با سالم خدمت خوانندگان گرامی ،میخواهیم آموزش
مباحث نوری را تکمیلتر کنیم تا بتوانیم عکسهای
شفاف تری را به ثبت برسانیم.
با پیشرفت دوربینهای موبایل حالت یا مودهای
مختلفی به آنها اضافه شده است که یکی از آنها
نایت مود یا حالت شب میباشد که مناسب عکاسی
در نور شب میباشد و به صورت اتوماتیک تنظیمات

اگر دوربین عکاسی ندارید ،اما عالقه مند به عکس
گرفتن با گوشی همراه هستید ،پیشنهاد میکنم
قبل از شروع عکـــس گــــرفتن ،مطالب آموزشی ما را
بخوانید.
این روزها بیشترین عکسهای ثبت شده با تلفن
همراه است.
هر هفته با ما همراه باشید تا با آموختن آموزشهای
صحیح ،عکسهایی جذاب به ثبت برسانید.
آنها را به اشتراک بگذارید و اطرافیان خود را شگفت

دوربین از قبیل ایزو و سرعت شاتر و دیافراگم ( این
اصالحات تخصصی در جلسات بعد آموزش داده
میشوند) را تنظیم کرده و بهترین حالت با توجه به
توانایی دوربین شما را ثبت خواهد کرد.
حالت دیگر برای تنظیم نور حالت دستی میباشد
که در مود یا حالت پرو ( )proمیباشد که به صورت
دستی انجام میشود و ما میتوانیم نور را در آنجا
تنظیم کنیم .آموزش این مباحث در جلسات بعدی
تکمیلتر میشوند.

مدیر کل راه و شهـــرسازی استان منصوب شد
یادداشت

روند تغییرات جمعیتی پدیدهای اجتناب ناپذیر است .لذا
جوامع بشری با توجه به روند پیش روی باید در نسبت به
برنامه ریزیهای متناسب با نیاز جامعه خود اقدام نمایند.
از جمله کشورهایی که در دهههای آتی با رشد شاخصهای
سالمندی روبهرو خواهد بود کشور ما میباشد ،لذا
سیاستگذاران ،دولتمردان و متولیان امر باید در با رویکردهای
نوین و با هدف بهره مندی جامعه متناسب با نوع نرخ رشد
دکتر اسداهلل
سالمندی به منظور ایجاد و تقویت فرهنگ سالمندی پویا،
حیدری
فعال و مولد ،تالش نمایند .تقویت مشارکت اجتماعی
مدیرکل بهزیستی سالمندان ،مدیریت اوقات فراغت ،ورزش ،بهداشت ،سالمت،
استان البرز
ارتقاء رفاه و وضعیت معیشتی ،گسترش فضاهای آموزشی و
توانبخشی سالمندی و برخورداری یکسان سالمندان از حقوق
شهروندی باید در سرلوحه اقدامات و برنامههای توسعه پایدار کشور قرار گیرد.
سازمان بهزیستی از جمله متولیان خدمات حمایتی ،رفاهی و توانبخشی به جامعه
میباشد که از دیرباز بیش از نیم قرن است که خدمات خود را با توجه به نیاز جامعه هدف
ارائه مینماید به طوری که در خصوص سالمندان این خدمات در قالب خانواده محور و
مراکز شبانه روزی ارائه میشود.
در حال حاضر ،حدود 10درصد جمعیت کشور ما سالمند میباشد و پیش بینی میشود
که درصد سالمندان ایران تا سال  2050به بیش از  30درصد برسد.
سازمان بهزیستی در راستای تحقق بند ج ماده  80قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلف به تداوم اجرای ساماندهی و توانبخشی
سالمندان با پوشش  %25جمعیت هدف در پایان برنامه میباشد .به همین منظور ،از
سال  1397با ارائه رویکردهای نوین اقدام به برنامه ریزی برای ایجاد خانههای حمایتی
سالمندان نموده است.
در حال حاضر در سازمان بهزیستی برای سالمندان خدماتی همچون نگهداری در
مراکز شبانه روزی ،مراقبت در منزل ،خانههای حمایتی ،برنامههای توانمندسازی،
تجهیزات و وسایل کمک توانبخشی ،برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه ( ،)CBRخدمات
مناسب سازی و کمکهای موردی ارائه میگردد.
از مهم ترین و محوری ترین برنامههای ذکر شده ،طرح توانمندسازی سالمندان است.
طرح توانمندسازی شامل طیفی از مداخالت و خدمات است که به فرد سالمند با
کمترین سطح مشارکت ،کمک میکند تا در پایان فرآیند توانمندسازی ،تواناییهای بالقوه
خود را به بالفعل تبدیل نمایند ،سطحی از مشارکت را که متناسب با سطح عملکرد و
محدودیتهای وی است تجربه کرده و بتواند حقوق فردی و اجتماعی خود را مطالبه
نماید .هرچند که سراهای سالمندان هنوز تعداد اندکی از سالمندان را در خود جای
داده اند ولی تأسیس چنین سراهایی ممکن است با تحوالتی که در نهاد خانواده در
حال انجام است همراه شده و به سرعت نقشهای مفید سالمندان را که در جامعه ما
هنوز هم به عنوان خزانههای اطالعات فرهنگی و گنجینههای ارزشمند جامعه و افراد
مورد احترام خانوادهها مطرح هستند از بین ببرد و سپردن والدین سالخورده به سراهای
سالمندان را برای فرزندان نسل آینده به صورت یک هنجار اجتماعی در آورد.
برای پیشگیری از عوارض چنین تحوالتی این مساله باید مورد توجه مسئوالن امر قرار
گیرد و با مطالعه و تحقیق در زمینههای مختلف سالمندی ،راهکارهای متناسب با
خصوصیات فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی جامعه ما ارائه نمایند.

طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی رضا خالقی به عنوان مدیرکل
جدید راه و شهرسازی استان البرز منصوب شد.
به گزارش جام جم ،طی مراسمی که با حضور کفاش معاون حقوقی و امور
مجلس وزارت راه و شهرسازی ،اعضای شورای هماهنگی راه و شهرسازی
البرز ،لقب دوست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استان تهران

و برخی از همکاران اداره کل برگزار شد با اهدای لوح از زحمات تقی رضایی
که  4سال به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز مشغول خدمت
بود تقدیر و تشکر گردید و حکم خالقی به عنوان مدیرکل جدید استان
به وی ابالغ گردید.
در این مراسم که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برپا شد ،مهران
کفاش با اهدای لوح از زحمات تقی رضایی که  ۴سال به عنوان مدیرکل راه
و شهرسازی استان البرز مشغول خدمت بود ،تقدیر و حکم رضا خالقی
به عنوان مدیرکل جدید استان را به وی ابالغ کرد.
مهران کفاش ،معاون حقوقی ،امور مجلس و استانهای وزارت راه و
شهرسازی در این مراسم اظهار داشت :مجموعه وزارت راه و شهرسازی
از زمان حضور اسالمی و با توجه به سیاستهای تبیین شده در این
وزارتخانه ،تالش حداکثری و مدیریت اثربخش را الزمه جبران کمبود
اعتبارات در شرایط فعلی حاکم بر کشور دانسته و رفتار وزیر محترم و
معاونان ایشان در خصوص سرکشی و نظارت مستمر بر روند پیشرفت
پروژهها بیانگر این موضوع است.
وی ادامه داد :همچنان که به ثمر رسیدن طر حهای ملی که در سالهای
متمادی مورد مطالبه مردم کشور بود (افتتاح و بهره برداری از قطعه اول
تهران – شمال) ،از نتایج این تالشها به شمار میآید.

کفاش در ادامه و در معرفی خالقی مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان
البرز ،وی را فردی متخصص ،جوان و آشنا با معضالت و مشکالت استان
برشمرد و اظهار کرد :امیدواریم ایشان با ادامه روند سازنده قبل و با
همکاری کارکنان تالشگر آن اداره کل و در راستای اهداف و سیاستهای
وزارت متبوع گامهای مؤثرتری در راستای پیشرفت و آبادانی این استان
بردارد
پس از آن خالقی از مقام عالی وزیر جناب مهندس اسالمی و همچنین از
استاندار محترم استان به خاطر اعتمادشان تقدیر و تشکر نمودند.
وی عنوان کرد با تمام توان و با همکاری همه همکاران در پیشبرد اهداف
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران اتمام کامل ورزیده و ادای وظیفه
خواهیم نمود اول رضایت خداوند سپس رضایت مسئوالن که به بنده
اعتماد نمودند و از همه مهمتر مردم خوب و فهیم استان البرز را به یاری
خداوند تبارک و تعالی به دست خواهیم آورد و در زیباسازی منظم شهری
و طرح اقدام ملی مسکن و بازآفرینی شهری با جدیت کامل پیگیری
خواهم نمود.
شایان ذکر است خالقی معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و
شهرسازی استان البرز و مدیرکل راه شهرسازی استان لرستان را در
کارنامه کاری خود دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

استان البرز بشدت درگیر مشکالت زیست محیطی است
مدیر کل حفاظت محیط زیست البرز در گفتگوی
اختصاصی با خبرنگار جام جم در زمینه آلودگی هوای
کرج گفت :پس از تصویب قانون هوای پا ک در سال
 ،96برنامه ادارات مختلف مشخص شد .حفاظت
محیط زیست ناظر بر عملکرد دستگاههای مرتبط با
آلودگی هواست.
در قانون هوای پاک بیش از  14دستگاه ارتباط دارند و
تعدد تکلیف ادارات باعث کندی روند کارها میشود.
در پاییز امسال  44روز هوای پاک و سالم داشتیم و
متاسفانه  46روز هوای ناسالم تنفس کردیم که این
یک فاجعه است و روند خوبی طی نمی کنیم.
آلودگیها روز به روز بیشتر میشود و در کشور نیازمند
یک عزم جمعی در این زمینه هستیم و استان البرز
بشدت درگیر موضوعات زیست محیطی است.
وی در ادامه با انتقاد از نبود و ضعف زیر ساختها در
بحث کاهش آلودگی هوا افزود :به عنوان نمونه زیر
ساختها در بخش حمل و نقل عمومی مهیا نیست و
با این شرایط نمی توان انتظار همکاری و همیاری مردم
را در کاهش آلودگی داشت.
در شرایط عادی باید بستر و زیرساختها مهیا شود تا
مردم در شرایط حاد همکاری کنند.

* بشر نیازمند آموزش رفتار با محیط زیست است
فردین حکیمی اجرای برنامههای آموزشی در حوزه
محیط زیست را سرمایه گذاری دانست واظهار داشت:
ریشه تمام بالیای طبیعی دستکاری بشر در محیط
زیست است و بشر نیازمند آموزش در چگونگی رفتار
با طبیعت است.
ما در بحث آموزش اقداماتی انجام داده ایم به عنوان
نمونه کتاب انسان و محیط زیست در مقاطع یازدهم
در حال تدریس است و در مقطع پیش دبستانی نیز
اجرا میشود .همچنین با همکاری آموزش و پرورش
وسازمان پسماند شهرداری  970مربی پیش دبستانی
در زمینه محیط زیست آموزشهای الزم را فرا گرفته اند.
پوستر راهنمای حیات وحش البرز را نیز تهیه ودر بین
ادارات توزیع کرده ایم .
*  54درصد گونههای پرندگان کشوردر البرز هستند
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در ادامه
گفت  :استان البرز دارای تنوع زیستی بی نظیری است
و 54درصد گونههای پرندگان کشور در استان البرز
هستند.
نماد جانوری البرز عقاب طالیی و نماد گیاهی آن درخت
اورس  2800ساله شهرستانک میباشد که در آینده

شرایط حفاظتی بهتری برای آن ایجاد خواهیم کرد.
* قزل آالی خال قرمز در معرض خطر است
حکیمی وضعیت گونههای جانوری البرز را خوب
توصیف کرد و افزود :گونههای جانوری متنوعی در
البرز وجود دارد اما شرایط آنها بحرانی نیست ولی
پلنگ وقزل آالی خال قرمز در معرض خطر هستند
که با توجه به ساخت و سازها و تجاوز به حریم
رودخانهها حیات قزل آالی خال قرمز بشدت تهدید
میشود.
خوشبختانه امکانات خوبی در بخش حیات وحش
استان داریم و مراکز درمان و تیمار ،بخش خصوصی
همکاری بی نظیر با ما دارند و جزو معدود استانهایی
هستیم که کمترین تلفات حیوانی را داریم.
* محیط بانی شغل مقدسی است
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در پایان گفت:
هفت سال محیط بان بوده ام و محیط بانی شغل
حرف
مقدسی است که عشق در این کار سخت
اول را میزند .خوشبختانه در بحث
بیمه و حمایتهای قضایی
کارهای خوبی در این چند سال
برای محیط بانان صورت

گرفته است .اما هنوز با توجه به دامنه فعالیتها به
علت کمبود بودجه ،نیرو و تجهیزات توانایی ورود به
خیلی ازمسائل مرتبط را نداریم .

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز
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یکسان سازی گلزار شهدا در شروع و ادامه
دارای ایرادات زیادی بود که باعث ناراحتی
واعتراض خانوادههای شهدا گردید .پس
از این اعتراضات ،رهبر انقالب در خصوص
یکسانسازی مزار شهدا در بهمن ۹۷در گلزار
بهشت زهرای تهران فرمودند « :هیچ لزومی
ندارد که ما این (عالمتها) را صاف کنیم ،به
خیال این که میخواهیم زیبا سازی کنیم.
زیبایی هر جایی وهر چیزی به حسب خودش
زیباست...زیبایی هر چیزی را باید به حسب
خودش محاسبه کنیم».

با شروع جنگ تحمیلی در  31شهریور 59
حسن بنواری
و هجوم دشمن به مرزهای کشور ،پیر
و جوان و مرد و زن برای دفاع از ناموس،
خبرنگار جامجمالبرز
میهن وحفظ ارزشهای انقالبی به
جبهههای نبرد حق علیه باطل شتافتند
و با تمام کمبودهای مادی ،فقط با ایمان به خدا واطاعت از رهبری،
رشادتها واز خود گذشتگیهای زیادی نشان دادند که در تاریخ این
سرزمین ماندگار است .این چنین بود که جنگ معنای دیگری برای
ما پیدا کرد و دفاع مقدس شکل گرفت .هر شهر ،روستا ،کوی و برزن
پذیرای شهیدی بودکه با حضورش عطر خوبیها در فضای آن دیار
پراکنده میشد .هنوز هم با گذشت سالها از جنگ ،اگر میخواهی
شمیم خوبیهای آن دوران را استشمام کنی ،بهترین مکان ،گلزار
شهداست که با پیوستن شهدای مدافع حرم اهل بیت (ع) عطر و
بویی دوچندان یافته است .گلزارهای شهدا با دارا بودن نمادهای
متفاوت ،نوشتههای عارفانه ،گلچینی از وصیت نامهها ،تاریخ و
محلهای شهادت و نام عملیاتهای مختلف دوران دفاع مقدس
موزه فرهنگی ،معنوی عظیمی از سالهای دفاع است که هنوز هم
هزاران حرف ناگفته برای نسلهای آینده دارد.
یکسانسازییاتخریب؟
شروع یکسان سازی مزار شهدا به شکل رسمی از سال ۸۳با تصویب
هیات وزیران آغاز شد .یکسان سازی گلزار شهدا در شروع و ادامه
دارای ایرادات زیادی بود که باعث ناراحتی واعتراض خانوادههای
شهدا گردید .پس از این اعتراضات ،رهبر انقالب در خصوص
یکسانسازی مزار شهدا در بهمن ۹۷در گلزار بهشت زهرای تهران
فرمودند « :هیچ لزومی ندارد که ما این (عالمتها) را صاف کنیم،
به خیال این که میخواهیم زیبا سازی کنیم .زیبایی هر جایی وهر
چیزی به حسب خودش زیباست...زیبایی هر چیزی را باید به حسب
خودشمحاسبه کنیم».وبااینخطمشیرهبریاز تغییر ویترینهاو
همشکل سازی سنگ مزار شهدا جلوگیری شد .پس از این ماجرا و
مسکوت ماندن طرح قبلی ،ساماندهی گلزار شهدا که در واقع بهینه
سازی فضای گلزارها و رسیدگی به معابر آن بود در شهرهای مختلف
اجراییشد.
غربت ادامه دارد
در غروبی دلگیر میان مزار شهدا قدم میزنم واز سنگ مزارهای شهدا
عکسبرداری میکنم  .حسی غریب به سراغم میآید ،مردانی بی ادعا
اما دالوردر این گلزار آرمیدهاند که حاال سنگ مزارشان شکسته یا در
گوشهای غریبانه رها شده اند.
صدایی توجهم را جلب میکند جوانی شیک پوش به وضع موجود
مزارها اعتراض دارد ،به سراغش میروم میگویم :خودتان را معرفی
کنیدوحرفدلتانرابگویید«:حسینطاهریپور فرزندشهیدمحمد
صالح هستم  ...ادامه میدهد که از طریق تماس با خانوادهها که
بشدت ناراحت این شرایط بودند از قضیه { جابه جایی سنگ مزار
شهدا } مطلع شدم و بالفاصله از محل کار به گلزار امامزاده محمد
(ع) مراجعه و مشاهده نمودم که وضعیت قبور شهدا به هم خورده
است ،رهبر معظم انقالب چند سال پیش به این موضوع ورود
کردند و مضمون فرمایشات ایشان این بود که این مزارها به همین
شکل زیباست و خانوادهها به این شکل قبور خو گرفته اند که
با این فرمایش طرح متوقف گردید .اما متاسفانه دوباره این طرح
شروع شده است .وی ادامه میدهد :در جنگ ادراکی و رسانهای
امپریالیسم آمریکا و اسرائیل دو بال ایران را میخواهند مورد هدف
قرار دهند ،یعنی امام حسین (ع) و شهدا ،چون شهدا قدرت ایران
اسالمی هستند  .یکی از طر حهای آنان کمرنگ نمودن فرهنگ
شهادت و عادی سازی قبور شهداست که از جمله مصادیق آن
میتوان به این طرح اشاره نمود و خدایی نکرده نباید آب به آسیاب
دشمن ریخته وناخواسته موجبات تحقق اهداف دشمن را فراهم
نماییم .خانوادههای شهدا نگرانند و به نظرم سخن رهبری فصل
الخطاباست.
می پرسم چه خواستهای دارید ؟ ادامه میدهد  «:درخواست رفع
نگرانی خانوادههای شهدا را داریم و اعاده به وضع سابق را خواستاریم.
این خواسته خانواده شهداست .ادعا دارند که خانوادهها امضا داده
اند که این صحیح نیست و تحت عناوین مختلف از خانوادهها امضا
گرفته اند ما پیگیر موضوع هستیم .زمان شروع این طرح در اوج همه
گیری ویروس کرونا نشان دهنده هراس متولیان امر ،از واکنش
خانواده شهداست  .به نظر میآید عمدی در انجام این کار ،در زمان
تعطیلی آرامستان امامزاده محمد (ع) بوده تا بدون دغدغه به این کار
بپردازند .نکته بعدی که الزم به ذکر میدانم این است که در این طرح
دقت فدای سرعت گردیده است.
من بارها از زبان چند خانواده شهید شنیدم که میگفتند در بعضی
موارد سنگ قبور از جای اصلی فاصله گرفته البته این موضوع از
جمله ایرادات جدی و اساسی به این طرح است که دارای آثار غیر قابل
جبران میباشد ،همین موضوع به تنهایی میتواند تمامی ادعاهایی
که در توجیه انجام این کار مطرح گردیده را رد نماید.
عالوه بر آن چند نفر از خانوادههای شهدا دالیلی که در اعتراض به
این موضوع مطرح نموده اند؛ از جمله اینکه چرا باید ارتفاع قبور
شهدا پایین تر از از قبور سایر اموات باشد و چنانچه بودجهای
برای ساماندهی قبور شهدا تخصیص یافته ،بهتر است این بودجه
موجب اعتالء فرهنگ شهادت در جامعه گردد .حتی نصب نامههای

گزارشی از روند یکسان سازی گلزار شهدا از ابتدا تا کنون؛

گلزار شهدا ،تجلی حماسه های ماندگار
شهدا ،زندگی نامه یا وصیتها و آثار هر شهید ،برروی مزارش موجب
شناخت مردم از شهدا و اهدافشان میشد که این کار عالوه بر صرفه
جویی اقتصادی موجبات همراهی خانوادههای شهدا را نیز در اجرای
این طرح به دنبال داشت.وی با شور و حرارت بیشتری ادامه میدهد:
« خانواده شهدا مخالف نظم و پاکیزگی نمی باشند بلکه مخالف
نقض حریم شهدا هستند و ادعای اخذ امضاء از خانواده شهدا را
مردود میدانند زیرا کسانی که امضا نموده اند بابت نظم و تمیزی
و پاکیزگی بوده است نه بابت تخریب و پایین آمدن سنگ قبر
شهدا  .نکته مهم اینکه اخذ امضاء از تعدادی خانواده شهدا به
عنوان تمیزی و مرتب سازی ،قبل از سال ۹۷و فرمایشات مقام معظم
رهبری بوده است .در ادامه سخن پایانی اینجانب اینکه طبق نص
صریح فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز نارضایتی خانواده شهدا،
نفس و ماهیت این طرح را دارای اشکال و ایراد اساسی میدانم و به
فرض هم حتی اگر این طرح دارای ایرادات فوق نمی بود بازهم به دلیل
عدم اجرای مناسب بنابه دالیل متعدد دارای اشکال است لذا توجه
به اصول  ۵۷و  ۱۱۰قانون اساسی و آیه اول سوره حجرات در این مورد
ضروری است.».
شهدا به اسراف کاری رضایت ندارند
خانمی که بر مزار شهیدی نشسته در این خصوص گفت « :من
معلم هستم و همیشه به گلزار شهدا برای زیارت مزار شهدا مراجعه
میکنم اگر این طرح با هدف بهسازی باشد خوب است اما باید در
صرف هزینهها دقت شود .اسراف و هزینههای اضافی را شهدا قبول
نخواهند کرد و راضی نخواهند بود.».
در حالتی بغض آلود ادامه داد  « :درصورتی که یاد و خاطره شهدا در
این کار زنده بماند کار خوبی است اما به نظر من در جامعه مشکالت
زیادی وجود دارد که هزینه و توجه به آنها شاید اولویت بیشتری دارد
وحتی کارهای فرهنگی بهتری میتوان در این زمینه صورت داد».
هزاران درس و خاطره در گلزار شهدا
مهدیعباسیاناز معتمدینمنطقهحصارککهبرایزیارتمزار شهدا
آمدهاست.موضوعرابااودر میانمیگذارممیگوید«:متولیامور مربوط
به شهدا در گلزار امامزاده محمد (ع) چه ارگانی است؟ بنیاد شهید
است ؟یا اوقاف !!؟ یا هر دو؟!!هر کدام خود را مسئول میدانداما بهتر
است امور مربوط به شهدا فقط در اختیار بنیاد شهید باشد .
پدر و مادر شهدا را باید بیشتر احترام گذاشت .چرا در زمان دفن
والدین شهدا از خانوادههای شهدا پول میگیرند!؟ جای تاسف دارد!
این جفا در حق شهدا وخانوادههای آنهاست .خانوادههای شهدا
نگران جابهجایی سنگمزارها هستند و این کار با عجله و شتاب
انجام شده است .
این تغییرات اثرات روحی و روانی برخانواده شهدا خواهد داشت.
وی به مشکالت فنی طرح نیز اشاراتی داشت و ادامه داد :ایراداتی در
اجرای طرح وجود دارد ،مانند عدم وجود صندلی برای خانواده شهدا
و همراهان ،برای خواندن زیارت عاشورا یکی از مشکالت مهم این
طرح است  .فضا باید فضایی فرهنگی ومعنوی باشد .راهی برای عبور
خانواده شهدا که مسن هستند و یا با ویلچر میباشند در نظر گرفته
نشده است حتما این کارها باید با مهندسی اجرا شود .
وی اعتقاد دارد برای راحتی خانواده شهدا باید کارهای مناسب تری
صورت گیرد و مزار شهدا دارای خاطرات و شرایط ویژهای است.
برخی افراد از مزار شهدا حاجت گرفته اند ،گلزار شهدا دارای خاطره،
موضوعات جالب ،مستند ،و شنیدنیهای زیادی است که خود یا
شاهد بودهام یا از طریق دیگران به صورت مستند شنیدهام و حفظ
آنها برای نسل جوان مفید خواهد بود .
در حالی که در بین مزار شهدا قدم میزد کنار مزاری توقف میکند و
با اشاره به مزار شهید میگوید «:این شهید میرتقی است که عالقه
زیادی به میوه انار داشت و در حال حاضر بر سر مزار ایشان درخت
انار روییده است و زائرین میوه این درخت را تبرک میکنند ،یا در زمان
جابهجایی پیکر شهیدی که گمنام اعالم شده بود ،در زمان انتقال
پیکر ایشان پس از سالها صحیح و سالم بود وصدها خاطره دیگر

که وجود دارد ».وی همچنان که قدم میزد به ذکر خاطراتی از شهدا
میپرداخت.
مادر شهید«درگاهی»راضیبهتعویضسنگمزار فرزندشنبود
جوانی در حال نظارت بر روند اجرای کارهای عمرانی
است .با دیدن من ومصاحبه با دیگران جلو آمد وگفت :
« تقی زاده سرپرست کارگاه یکسان سازی مزار شهدای امامزاده
محمد (ع ) کرج هستم ودر خصوص اشکاالتی که دیگران مطرح
میکنند نکاتی را میگویم :در بحث مسقف سازی مزارها به خاطر
حفظمعنویتقبور شهدابههمانشکلقبلاست،تابلوهاوسنگ
مزارها هم به همان شکل اولیه باقی مانده است.
ما در ابتدای کار میخواستیم طبق قرارداد از سنگ گرانیتی مشکی به
صورت همشکل استفاده کنیم که به دلیل فرمایشات مقام معظم
رهبری همان سنگهای قبلی مزار را با دقت خارج و استفاده نمودیم،
تاتفاوتیدر سنگهاایجادنشودوفقطسنگهایشکستهو آسیب
دیده را تعویض کرده ایم  .خب این مطلب که خانواده شهدا با سنگ
مزارها خاطره دارندرا ما هم قبول داریم ،حتی مادر شهید «درگاهی» که
سنگ مزار فرزندشان ترکخوردگی داشت راضی به تعویض آن نبود
ما نیز همان سنگ قدیمی را برای مزار آن شهید کار کردیم  .این مکان
با اجرای طرح بهسازی بسیار زیبا شده است وحتی نورپردازی آن قبل
از غروب آفتاب شروع میشودکه فضای معنوی وحالت جالبی ایجاد
مینماید.
تقی زاده درباره شرایط کار میگوید  «:قرارداد ما با شهرداری است و
اداره اوقاف و بنیاد شهید نمایندگانی برای نظارت دارند .».از تقی زاده
نظر شخصی وقلبی اش رادر اجرای این طرح جویا شدم .به آرامی
گفت  «:نسبت به قبل ،این کار شکیل تر و معنوی تر شده است و
گرافیکهایرنگیسقفدر ساعتهایمختلف،معنویتاینمکان
را بیشتر نشان میدهد.درخصوص آبگرفتگی مزارها نیز با توجه به
شیبهای عرضی و طولی که در محلهای عبور ایجاد شده واستفاده
از سنگفرش  ۲۰* ۲۰و بندهای بین آنها هنگام بارندگی یا شستشوی
مزارها آب به هیچ وجه در محل نمیماند وبرای عبور ویلچرها هم
کارهایی انجام داده ایم.».
نمایندهولیفقیهدر کرجمخالفهستند
در تماسی با دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج ،مالحسینی
گفت  :در سالهای گذشته آیت اهلل حسینی همدانی در خطبههای
نماز جمعه شهر کرج به این موضوع واکنش نشان دادند و مخالف
این طرح بودند .البته ایشان مصاحبه نمیکنند و اگر نظر جدیدی با
ً
توجه به شرایط جامعه داشته باشند حتما در خطبههای نماز جمعه
یا خطبه مکتوب خود مطرح خواهند نمود».
نظر مابرمبناینظر رهبریاست
روابط عمومی سپاه البرز نیز اعالم نمود  «:نظر ما در بحث یکسان
سازی گلزا شهدا بر مبنای نظر مقام معظم رهبری میباشد که ایشان
نظرشان بر حفظ مزار و عالئم مربوط به شهدا بوده است ».
حفظ آثار شهدادغدغهماست
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز در گفتگوی تلفنی
گفت« :در خصوص مناسب سازی مزار شهدا از دغدغههای ما
پیگیری و آماده سازی خانه شهید است که آثار شهدا در آن نگهداری
میشود ،امیدوارم که شهرداری در کنار این یکسانسازی مزار شهدا
به خانه شهید هم توجه کند و آن را نیز آماده بهرهبرداری نماید ».
وی در زمینه اجرای طرح یکسان سازی اظهار داشت :مناسب سازی
با همان اصول که حضرت آقا فرمودند باید انجام شود و سنگها
تغییر نکنند و شرایط رفاهی و رفت و آمد خانواده شهدا و سایر افراد
تسهیل شود .استانهای دیگر این کار را تمام کرده اند .گلزار امامزاده
محمد(ع) کرج چهارمین گلزار بزرگ کشوری است اما به صورت جدی
تا کنون کاری در این محل صورت نگرفته بود .در مزارهاییهایی
که شهدای کمتری دارند مانند گلزار شهدای چهارصد دستگاه
کار به اتمام رسیده است و از  ۱۵۰گلزار شهدا در استان بیشتر آنها
مناسبسازیشدهاست».

رضایتخانوادهشهدابرایمامهماست
رستمیان مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز نیز در
این رابطه اظهار داشت«:گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) از نظر
آماری چهارمین گلزار بزرگ کشور است و باالی  ۱۴۰۰شهید دارد .گلزار
شهدای امامزاده محمد(ع) محل حضور مسئوالن کشوری است
و باید فضای مناسبی داشته باشد ».رستمیان با اشاره به اجرای
طر حهایی در سالهای گذشته گفت «:دورههای گذشته مزارها را
ساماندهی کرده بودند اما به علت کیفیت پایین مصالح مجدد نیاز
بهتغییراتداشت».
وی ادامه داد « :با توجه به طرح یکسان سازی و فرمایشات مقام
معظم رهبری و گالیه خانوادهها و جوانان و اینکه این شرایط در شان
شهدا نیست ،جلساتی در این زمینه با صاحب نظران و تصمیمگیران
برگزار شد تا مزارها بهسازی شوند ،البته این کار سختی بود چرا که
باید به گونهای عمل میشد تا تصاویر برداشته نشود و سنگ مزارها
تغییر نکند و حالت معنوی گلزار شهدا حفظ شود.

با توجه به طرح یکسان سازی و فرمایشات
مقام معظم رهبری و گالیه خانوادهها و
جوانان و اینکه این شرایط در شان شهدا
نیست ،جلساتی در این زمینه با صاحب
نظران و تصمیمگیران برگزار شد تا مزارها
بهسازی شوند ،البته این کار سختی بود چرا
که باید به گونهای عمل میشد تا تصاویر
برداشته نشود و سنگ مزارها تغییر نکند و
حالت معنوی گلزار شهدا حفظ شود
شورای شهر و شهرداری کرج اعتبار گذاشتند و کارگروههای
مختلف از ادارات و گروههای فرهنگی مختلفی مانند سپاه ،بنیاد
حفظ آثار ،فرمانداری و...تشکیل شد و کف سازی صورت گرفت
 .قبور تغییراتی پیدا نکرده است و فقط در صورت شکستگی و
ترکخوردگیسنگمزار شهداتغییر میکندواین کار بهصورت ِا ِلمانی
انجام شد .فاز  ۱و ۲و ۳اجرایی شده است و پیشبینی میشود تا دهه
فجر کار به اتمام برسد .مدیر کل بنیاد شهید در خصوص مجریان
طرح میگوید :بیشترین اعتبار و پیمانکار اصلی کار از شهرداری کرج
است ،البته با نظارت و پیشنهادات بنیاد شهید در حال بهسازی
است و تا کنون  ۴میلیارد تومان در این محل هزینه شده است .وی
در خصوص عدم رضایت خانوادهها از این طرح بیان داشت :این کار
با رضایت خانوادههاست و خانوادههایی که اجازه این کار را ندهند ما
نیز مزار شهیدشان را تغییر نخواهیم داد ،رضایت خانوادههای شهدا
برای ما مهم است .وی با اشاره به شرایط گلزارهای استان گفت:
سالهای گذشته زیباسازی گلزارها در بیشتر شهرهای استان انجام
شده است .در شهرستان نظرآباد ،روستاهای بیلقان ،خور وجاهایی
که امکان زیباسازی وجود داشته این کار انجام شده است وتمام
گلزارهایاستانبهسازیشدهاند.
اوقافتسهیل کنندهامور است
موضوع بهسازی مزار شهدا را با علی اکبری مدیر روابط عمومی
اداره اوقاف البرز در میان گذاشتیم .او میگوید« :طبق مصوبات و
کارگروههایی که تشکیل شده این طرح به عهده بنیاد شهید است.
البته بخشی از کارهای عمرانی که در محوطه امامزاده محمد(ع) در
حال اجراست مربوط به اوقاف است که شامل کارهای زیربنایی

برای نصب دوربینهای مداربسته وجمع آوری گاردریل خیابان اصلی
میباشد .استانداری ،شهرداری و بنیاد شهید در بطن کار بهسازی
مزار گلزار شهدا قرار دارند و اداره اوقاف فقط تسهیل کننده روند
کار آنهاست .امامزاده محمد چهارمین گلزار بزرگ کشور است و
 ۱۷۰۰شهید در آن آرمیده است .حضور اولین شهید انقالب ،شهدای
مدافع حرم و بزرگترین محل دفن پدر و مادر شهدا از ویژگیهای
مهم این گلزار میباشد ».
فقطبهسازیرااجرامیکنیم
رئیس اداره نظارت بر پارکها ی شهرداری کرج میگوید «:حفظ مزارها
در اولویت است و با توجه به شرایط و طی سالها در حال تخریب
بودند که ما ترمیم و اصالح نمودیم.
وی در خصوص زمان شروع کار بیان داشت 4800 « :تا  5000متر مربع
مساحت کل کار تحویلی است که در چهار قطعه است ،فاز اول اواخر
سال  97بود که باید بهسازی کامل انجام میشد البته با توجه به
فرمایشات مقام معظم رهبری و حفظ فضای معنوی فقط بهسازی
نمودیم و سنگفرش کف ،معابر و هدایت آبهای سطحی را اصالح
کردیم و باالی  80درصد فضای قبلی حفظ شد .مهدی معیری در مورد
اجرای طرح جدید در گلزار امامزاده محمد (ع) اظهار داشت :این قطعه
 2400متر مربع است و 1700متر سنگفرش و700تا  750مزار داریم که
بهسازی آنها در حال تکمیل است.
از مهر ماه فاز دوم شروع شده ومدت قرارداد  8ماه است و تالش
داریم تا پایان سال انجام شود که تا  4/5میلیارد تومان هزینه خواهد
شد  .».معیری در خصوص نگرانی و اعتراض خانوادههای شهدا
بیان داشت« :خانوادههای مدافعان حرم چون شهدای آنان بتازگی
خاکسپاری شده اند اعتراضاتی داشتند که توافقاتی با آنان صورت
گرفتهاستتا کار ادامهیابد،البتهبیشتر این کار {یعنی گرفتنرضایت
ازخانوادهها} برعهده بنیاد شهید است .بحث ما در گلزار شهدا
بیشتر به شکل مناسب سازی است البته تعداد معدودی هنوز
مخالف اجرای این طرح هستند».وی با اشاره به جزییات اجرای طرح
مناسب سازی گفت« :وجود نیمکتهای فلزی و نامنظمیهای قبور
باعثشد کهمزارهابهسازیشوندوفضایمناسبیبرای کشت گیاه،
رنگ آمیزی تابلوها ،استفاده از نور ،با هدف حفظ معنویت مزارها
صورت گرفته است .همچنین نصب مبلمانهایی به صورت چوبی
برای استراحت خانوادههای شهدا در نظر گرفتهایم .
ایجاد راههای دسترسی برای همه با رمپهای استاندارد وشیب
مالیم ایجاد نمودهایم البته با توجه به شرایط محیطی در حد مقدور
این کارها انجام شده است .
از خانوادههای شهدا هم بابت ایجاد مشکالت و برخی موارد
عذرخواهی میکنیم و بنرهایی به این منظور نصب نمودهایم و تمام
تالش ما رضایت خانوادههای شهدا میباشد.».
نکتهپایانی
حالپساز گفتوشنودهایمسئوالنومدیرانسازمانهایمرتبط
با طرح واهمیت موضوع مزار شهدا ،مجریان باید درانجام این کار
نهایت دقت را داشته باشند تا روح معنوی این مکانهای مقدس از
بین نرود و صرفا به مکانی برای تفریح و گردش تبدیل نگردند.
در کنار این تغییرات ایجاد شرایط رفاهی برای خانواده شهدا که
بیشترآنانمسنوبیمارمیباشندنیز ضروریبهنظر میرسد.نگارنده
این مطلب معتقد است این کار در چهارمین گلزار بزرگ کشور که
دارای ویژگیهای خاصی از نظر تعداد شهدا و وجود مزار شهدای
شاخص و ...میباشد منطقی به نظر نمی آید .مناسب بود حالت
معنوی این مکان به همان وضع گذشته با تمام ویژگیهای مادی
و معنوی آن باقی میماند و مناسبسازی درگلزارهای روستاها وبا
وسعت کم انجام میشد.
به هر حال انجام این کار نیاز به ظرافتهای خاص و توجه به مسائل
مختلف دارد که جا دارد مسئوالن سهیم در این امر با عنایت و درایت
بیشتری کار را به سرانجام برسانند تا خشنودی ورضایت خداوند
وخانوادههای شهدا را در انجام خدمات ،همراه خود داشته باشند .

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانالبرز:محم دتقیحسنیگردهکوهی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

پرسش و پاسخ

سوالاز شما،پاسخاز مسئوالن
تامیناجتماعیاستان

ایـن سـتون مربـوط بـه پرسـش شـما خواننـدگان
محتـرم و پاسـخ مسـئوالن سـازمان تأمیـن
اجتماعـی اسـتان البـرز میباشـد.
بـه منظـور افزایـش ظرفیـت پاسـخگویی
سـازمان تأمیـن اجتماعـی و برقـراری ارتبـاط
ایـن سـازمان بـا جامعـه بـزرگ مخاطبـان ،بیمـه
شـدگان ،بازنشسـتگان ،کارفرمایـان ،میتوانیـد
سـوالهای خـود را بـا تحریریـه جـام جـم البـرز بـا
شـماره 32210009در میـان بگذاریـد.
مسـئوالن سـازمان تامیـن اجتماعـی اسـتان
البـرز در همیـن سـتون پاسـخگوی سـوالهای
شـما خواهنـد بـود.
سـوال :چگونـه میتوانـم دوره خدمت سـربازی ام
را بـه سـابقه بیمـهای اضافـه کنم؟
پاسـخ از ابوالحسـن قورچیـان ،سرپرسـت اداره
کل تامیـن اجتماعـی اسـتان البـرز
بـا داشـتن دوسـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه
و رابطـه بیمـهای در زمـان درخواسـت میتوانیـد
دوره خدمـت سـربازی را بـه سـابقه بیمـهای خود
اضافـه نماییـد.
بـرای انجـام ایـن کار بایـد بـه سـایت
( ) http://eservice.tamin.irمراجعـه و مراحل
ثبـت نـام را انجـام دهیـد و بـه صـورت نقـد یـا
اقسـاطی حـق بیمـه را پرداخـت نماییـد .
نکتـه  :ارائـه ایـن خدمـت بـرای دارنـدگان
کارتهـای قدیمـی یـا افـراد بـاالی  50سـال سـن و
نیـز افـرادی که خدمت خـود را در چند بازه زمانی
متنـاوب انجـام داده انـد بـه صـورت حضـوری و
مراجعـه بـه شـعب میباشـد.

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان البرز026-32210004-9 :

www.daneshpayam.ir

مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی مریم:

عاشق ج ــمالت گشتم
آن روز كــه
ِ
ديــوانــه روى بـىمثالــت گشتم
ديدم ،نبود در دو جهان جز تو كسى
بيخود شدم و غرق كمالت گشتم

www.jamejamdaily.ir

امام خمینی

(ره)
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پیام های مردمی

رپرتاژ

خوانندگان عزیز میتوانند جهت طرح
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف با
شماره تلفن  32210009دفتر تحریریه جامجم
البرز همه روزه به غیر از ایام تعطیل در وقت
اداری تماس بگیرند تا مشکالتشان با نام
خودشان در همین ستون درج گردد.
* پرسنل شهرداری کرج خدا قوت
از پرسنل فضای سبز کرج بابت نگهداری و
رسیدگی به درختان و همچنین تالش نیروهای
خدمات شهری کرج در زمان بارندگی برف و باران
تشکر میکنم .خداقوت.
فرزانه محمودی  -کرج
* ترافیک زیرگذر محمد شهر را چاره کنید
زیر گذر محمد شهر جنب بازار میوه وتره بار،
ظهرها و بویژه هنگام غروب ،ترافیک سنگینی
ً
داردوتردد با مشکل انجام میشود  .لطفا
رسیدگی کنید.
علی احمدی  -محمد شهر
* فروشندگان انصاف داشته باشند
برخی فروشگاهها اجناس را گرانتر از قیمت روی
کاالبهمردممیفروشند،چرانظارتیبر فروشگاهها
نیست ،سازمانهای مرتبط نظارتهای خود را
افزایش دهند.از برخی فروشندگان نیز تقاضا
دارم در این شرایط سخت انصاف داشته باشند .
میترا فتحی  -کمالشهر
* اتوبوسهای کرج وحومه هنوز تاخیر دارند
با وعدههای مکرر مسئوالن شهری برای افزایش
اتوبوس ،هنوز در برخی مسیرهای شهر کرج
وحومه ،اتوبوسها با تاخیر زیاد به همشهریان
خدمات رسانی میکنند .چه کسی پاسخگوی
معطلیهای زیاد همشهریان است ؟
یاسین نظری  -مشکین دشت
*بهمناطقمحرومحومهکرجتوجهبیشتریشود
با شهر شدن چهارباغ ،مناطق محروم ملک آباد
و مهدی آباد به توجه بیشتری در بخش عمرانی
و امکانات فرهنگی نیاز دارند .از مسئوالن
خواهشمندم این مناطق را در اولویتهای خود
قرار دهند .
رضا صابری – شهر چهارباغ –ملک آباد

غبطه بر شغل
پرستاری رواست

در سالروز والدت حضرت زینب (س) ،با حضور نورمحمد فردی ،معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری البرز ،دکتر صالح الدین دلشاد مدیر عامل بیمارستان مریم ،دکتر کردی
مدیر کل سیاسی ،امنیتی استانداری البرز ،کادر درمان و پرستاران با رعایت پروتکلهای بهداشتی
گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان فوق تخصصی مریم برگزار شد.
به گزارش جام جم ،معاون استاندار البرز در این مراسم گفت :نامگذاری روز پرستار در سالروز
والدت حضرت زینب (س) بسیار مهم و به جاست و حضرت زینب (س) الگویی برای فداکاریهای
پرستاران در شرایط کرونایی بوده است .
وی در ادامه افزود :در استان البرز از اسفند  ۹۸تاکنون  ۱۳۱هزار نفر با عالئم کرونایی به
بیمارستانهای البرز مراجعه کرده اند که  ۴۵۰۰نفر بیمار قطعی و  ۲۵۰۶نفر نیز فوت نموده اند که
 ۱۵۰۰نفر از فوتیها مربوط به موج سوم کرونا بوده است.
فردی اعمال محدودیتها را در کنترل بیماری کرونا بسیار مهم دانست و اظهار داشت :رعایت
محدودیتها خوشبختانه تاثیرات مثبتی داشته است به گونه ای که در  ۳۰آذر امسال ما روزانه ۳۰
نفر فوتی داشتیم اما در حال حاضر دو یا سه نفر فوتی داریم ،همچنین از هزار نفر بستری در روز
به  ۴۴۵نفر بستری رسیده ایم و این نشان دهنده عملکرد خوب و مثبت اعمال محدودیتها،
همکاری مردم ،اصناف و زحمات کادر درمانی بوده است .معاون سیاسی ،امنیتی استاندار البرز
ت ممنوعیتها به روال قبلی باز
در خصوص ممنوعیت ترددها گفت  :پس از پایان شب یلدا ساع 
خواهد گشت.
فردی وضعیت شهرستانهای اشتهارد و کرج را نارنجی و فردیس ،نظرآباد و طالقان را با وضعیت
زرد اعالم کرد .
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی مریم نیز در این مراسم گفت :سالروز تولد حضرت زینب
(س) روز پرستار نامگذاری شده است و حضرت زینب یگانه زن تاریخ است که در تحمل آن همه
سختیها صبوری کرد و مظهر صبر ،بردباری ،عشق و رسیدگی است .پرستاران اگر میخواهند ادای
دین کنند در مورد حضرت زینب تحقیق و بررسی کنند خوشا به حال پرستاران که شغل بسیار
مهمی دارند و هر چه از ارزش کار پرستاران گفته شود باز کم خواهد بود ،من به کار پرستاران غبطه
میخورم.
دکتر صالح الدین دلشاد افزود :دلسوزی ،تالش و فداکاری پرستاران برای بیماران منحصر به فرد
است و خدمات  ۲۴ساعته آنان به بیماران مکمل کار درمان است .جایگاه پرستار نزد خداوند
متعال بسیار باالست.
در پایان این مراسم از سرپرستاران و پرستاران بخشهای مختلف بیمارستان فوق تخصصی مریم
با اهدای لوح و هدایا تقدیر و تشکر گردید.

آ گهی مزایده شماره/ 99/2م

فروش امالک و مستغالت بانک تجارت
بانک تجارت در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را به شر ح ذیل با وضع موجود
و با شرایط نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .متقاضیان میتوانند
جهت کسب اطالعات بیشتر ،بازدید از امالک ،دریافت برگ درخواست شرکت در
مزایده ،به مدیریت بانک تجارت واقع در کرج خیابان دانشکده کوچه سازمان آب
ساختمان مدیریت (طبقه پنجم) و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت
اداری  99/10/21به دبیرخانه محل مدیریت مراجعه فرمایند.

توضیحات:

 1مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل  %5قیمت پایه مزایده مندر ج در آگهی
میباشد که می بایست به حساب شماره  01821474نزد بانک تجارت واریز
گردد.
 2شرکت کنندگان مبلغ  200.000ریال (به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره
 01854879نزد بانک تجارت) واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند( .ضمنا

مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد).
 3رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی میباشد و حتما ردیف و
شماره پرونده ملک به انضمام آدرس درج و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ
مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت الک و مهر شده (دربسته)
تسلیمگردد.
 4کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش میرسد و بازدید از محل با

شرایط

1

11947

ششدانگ یک باب واحد تجاری به پالک ثبتی  154/ 18480واقع دركرج  ،حسن آباد  -ابتدای شهرك اوج نواب  2واحد  219و 220

-

139.78

35,500,000,000

متصرف ندارد و تخلیه است

نقدی

2

1179

 0/67یک دانگ از ششدانگ یک واحد فرهنگی ورزشی به پالک ثبتی  326/962واقع در كرج چنداربعدازتاالر نگين كوهسار

23527

1300

24.300.000.000

متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد .

نقدی

3

1248

یک و نیم دانگ از ششدانگ یک واحد تجاری به پالک ثبتی  155/7177واقع دركرج خيابان بهشتی خيابان كمالی مقابل پاساژ

-

29.60

1.230.000.000

متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد .

نقدی

4

1142/15

24سهم از یکصد سهم یک باب واحد مسکونی به پالک ثبتی  170/ 47768واقع در مهرشــهر بلوار ارم خیابان ششم شرقی پالک 134

-

87

1,840,000,000

متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد .

نقدی

5

1720

ششدانگ یک باب واحد مســکونی به پالک ثبتی 161/ 61276واقع در فرديس خيابان كانال غربی مجتمع پارسيان

-

103

9,100,000,000

متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد .

نقدی

6

2000

ششدانگ یک باب واحد مسکونی به پالک ثبتی  170/33130واقع در مهرشهر بلوار ارم خ شهيد داود رسولی پ  16طبقه اول

-

84.85

7,100,000,000

متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد .

نقدی

7

1998

ششدانگ یک باب واحد مسکونی به پالک ثبتی  170/33350واقع در مهرشهربلوار ارم خيابان شهيد رسولي پالك  16طبقه پنجم

-

84.05

7.400.000.000

متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد .

نقدی

8

2105

35سهم از یکصد سهم ششدانگ یک واحد مسکونی به پالک ثبتی  152/2479واقع دركرج خيابان شهيد بهشتی سه راه رجائی شهر بلوار كارمندان شمالی کوچه ارشاد بالک  27طبقه 3

-

97

4,900,000,000

متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد .

نقدی

9

2115

ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 367/1637واقع در جاده قدیم هشتگرد روبروی سه راه سنقر آباد

1000

-

10,000,000,000

ملک تخلیه میباشد

نقدی

10

2117

ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی  367/1627واقع در جاده قدیم هشتگرد روبروی سه راه سنقر آباد

1000

-

9.750.000.000

ملک تخلیه میباشد

نقدی

11

2121

ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 367/1629واقع در جاده قدیم هشتگرد روبروی سه راه سنقر آباد

1000

-

9.750.000.000

ملک تخلیه میباشد

نقدی

12

2122

ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی  194/504واقع در جاده قدیم هشتگرد بعد از زعفرانیه شهرک کامرانیه

1200

-

10,500,000,000

ملک تخلیه میباشد

نقدی

13

2124

ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی  194/305واقع در جاده قدیم هشتگرد بعد از زعفرانیه شهرک کامرانیه

1200

-

10,500,000,000

ملک تخلیه میباشد

نقدی

14

2125

ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی  194/653واقع در جاده قدیم هشتگرد بعد از زعفرانیه شهرک کامرانیه

1200

-

10,500,000,000

ملک تخلیه میباشد

نقدی

15

1336

 3/9دانگ از شش دانگ یک باب واحد مسکونی به پالک ثبتی  69/4382واقع در نظر آباد خيابان الغدير جنوبی خيابان غدير18پالك 45

360

519

8,520,000,000

متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد .

نقدی

16

1641

19سهم از یکصد سهم یک باب واحد مسکونی به پالک ثبتی  19/2362واقع در گرمدره بلوار اميرکبیر خيابان معراج خيابان شاهد پنجم شرقی پالک 35

-

93

2,000,000,000

متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد .

نقدی

17

1290

ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی  163/39530واقع در كرج شهرك منظريه بلوار بهار آزادی كوچه نوذری كوچه صبری

-

132.94

8,000,000,000

متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد .

نقدی

18

1279

ششدانگ یک واحد مسکونی به پالک ثبتی  306/595واقع در جاده اشتهارد دهستان رحمانيه پلنگ آباد خيابان مسجد ابوالفضل

122.69

85

1.800.000.000

متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد .

نقدی

ردیف

مساحت اعیان

قیمت پایه

توضیحات

شماره

پرونده

شــرح

مساحت عرصه

هماهنگی قبلی امکان پذیر میباشد.
 5بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار میباشد.
 6زمان بازدید از امالک روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ  99/10/17و 99/10/18
طی هماهنگی با دایره تدارکات و مهندسی میباشد.
 7زمان بازگشایی پاکات راس ساعت  10روز چهارشنبه  99/10/24می باشد.
تلفن واحد تدارکات و مهندسی 026-32219501-32219496

(مترمربع )

(مترمربع )

پرداخت

بانک تجارت مدیریت شعب استان البرز

