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 تاکید مجدد فرماندار بر عضویت 
در تعاونی توسعه عمران ساوجبالغ

ویژه نامه  جام جم البرز
 14 ساله شد

دستگیری سارقان فامیل نمای 
ویالهای ساوجبالغ
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نوبت ثبت نام مسکن ملی به البرزی ها رسید
با اتمام ۶ مرحله از ثبت نام مسکن ملی در بیش از ۲۸ استان تا روز جمعه، ثبت نام هفتمین فاز از مسکن ملی برای مردم 

استانهای تهران، قزوین و البرز از ۳۰ آذر آغاز شد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، در طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شامل ۲۰۰ هزار واحد 
در شــهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شــهرهای زیر ۵۰ هزار نفر از ســوی بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت های 
فرســوده احداث شــود. مرحله اول ثبت نام مسکن  ملی از روز ۱۶ آذر آغاز شــد و تا پایان همین ماه ادامه دارد و همزمان 

مرحله دوم برای استان هایی که زمین های جدیدی در آنها...

زندانی را به زندان 
نزدیک محل سکونت 
خانواده او منتقل کنید
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خطیب نماز جمعه کرج:

دادستان کل کشور:
احتمال بیکاری گسترده  دکه داران مطبوعات 

به دلیل اجاره بهای سنگین

والدت باسعادت حضرت عیسی مسیح )ع( را تبریک می گومیی
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ما با تماس های شما دلگرم می شویم؛
ویژه نامه  جام جم البرز 14 ساله 

شد
مثل ســیزده سال 
گذشــته، پائیــز که 
تمام می شــود به فکر 
سالگرد ویژه نامه می 
افتم. می نشینم ویژه 
نامه های یک ســال 
گذشــته را ورق می 
زنم. باید برای روز تولد جام جم البرز حرفی برای 
گفتن داشته باشم. بگویم که سال را چگونه پشت 
ســر گذرانده ایم؟ و آن وقــت اول دی ماه، روز 
تولد جام جــم البرز را به خوانندگان جام جم البرز 

تبریک بگویم.
نشستم و ویژه نامه های سال گذشته را شماره 
به شــماره ورق زدم. با دیدن هر یادداشت، خبر و 

... خاطره ای در ذهن من زنده می شد. 
بــه همکارانم فکر می کردم و به زحمت هایی 
که برای چاپ هر شــماره ویژه نامه کشــیده می 
شود. شــاید برایتان باور کردنی نباشد که هر ماه 
همکاران فراوانی برای تهیه مطالب، عکس و ... 
تالش می کنند. غیــر از این عده، ده ها نفر دیگر 
در قسمت های فنی، چاپخانه و توزیع زحمت می 
کشــند تا ویژه نامه به دکه های روزنامه فروشی 

برسد.
این ســتون جای آمار نیست، اما جای تشکر 
و قدردانی هســت و این کار، وظیفه من است. از 
تحریریه تا صفحه آرایی پر حجم و آماده ســازی 
صفحه ها، ســپس از همکاران قسمت های فنی 
جام جم البرز که همگی دســت به دست هم می 

دهند تا هر هفته ویژه نامه به دست شما برسد. 
نکته آخر ایــن که ویژه نامه جــام جم البرز، 
مربوط به اهالی محترم استان البرز است، با ویژه 
نامه خودتان در ارتباط باشید و اظهار نظر کنید. ما 

با تماس های شما دلگرم می شویم.

خبر

ضرورت توجه افراد جامعه به 
خطرات استعمال موادمخدر

بنــا به گــزارش روابط عمومــی فرمانداری 
شهرســتان نظرآباد،شــورای هماهنگی مبارزه 
با مــواد مخدر شهرســتان به ریاســت صادقلو 
سرپرست فرمانداری و باحضور اعضای این شورا 

برگزار شد.
خبرنگارجام جم ساوجبالغ ونظرآباد: 
صادقلو در این جلســه با اشــاره  به لــزوم  همت 
جمعی در مبارزه با مواد مخدر اظهار داشــت: حوزه 
مواد مخدر حوزه پیچیده ای در کل دنیاســت که به 
دلیل همســایگی ایران با افغانستان که بزرگترین 
تولیدکننده مواد مخدر بوده و ترکیه به عنوان دروازه 
اروپا بزرگترین بازار مصرف این ماده خانمان ســوز 
اســت در شــرایط خاصی قرار داریم و مبارزه با آن 

تالشی مضاعف و همتی جمعی را طلب می کند.
وی افزود: از گذشته تا کنون نظام سلطه در تالش 
بوده است نسل جوان کشورهای در حال توسعه را که 
آینده ســازان هرجامعه ای هستند به طرق مختلف 
گرفتار اعتیاد نماید تا افزون بر نبود نیروی کار و وقفه 
در تولید و اشتغال، جوامع را وابسته به خود کند که در 
ایران آمار شهدای نیروی انتظامی در مبارزه و مقابله 

با مواد مخدر گواه این موضوع است.
رئیس شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان نظرآباد یادآور شــد: تنوع و تولید بسیار 
مواد مخدر در گونه های مختلف موجب شده بیش 
از پیش دسترســی به این بالی جوامع امروز آسان 
تر شــده و از سن مصرف آن نیز کاسته شود که این 
موضوع آســیب های اجتماعــی را دوچندان کرده 
است.سرپرســت فرمانداری شهرستان نظرآباد در 
ادامــه با تاکید بر ضرورت جدیــت در مبارزه با مواد 
مخدر گفت: باتوجه به موضوع پیشــگیری بهتر از 
درمان اســت ما نیز در شهرستان نظرآباد باید به این 
مهم جامه عمل پوشانده و با همتی جمعی و تالشی 
مضاعف پیشــگیری و مقابله بــا مواد مخدر را جزو 
اولویت هــای اصلی خود قرار دهیم. این مســئول 
در خصوص اهمیت آموزش  مشــکالتی که مواد 
مخدر ایجاد می کند عنوان کرد: باید آموزش مستمر 
و موثری به تمام اقشــار مختلف جامعه در ارتباط با 
مشکالتی که استفاده از مواد مخدر در پی دارد ارائه 
شود چراکه متاسفانه بســیاری از افراد ناآگاهانه به 
دام اعتیاد افتاده و گرفتار می شــوند. صادقلو ادامه 
داد: باتوجه به ظرفیت موجود در شهرستان نظرآباد 
تحت عنوان حضور ســفیران پیشگیری از مصرف 
مواد مخدر، باید از این ســفیران در مدارس،  بیشتر 
از قبل اســتفاده شده و آنها بتوانند اطالعات کامل و 
جامعی را البته در سطح درک و بینش دانش آموزان 
بــه آنها ارائه دهنــد. وی در خاتمه با تاکید بر نقش 
پررنگ اشتغال در پیشگیری از گرایش مجدد افراد 
به مواد مخدر گفت: بحمداهلل در شهرستان نظرآباد 
تعامل خوبی بین بخش خصوصی و دولتی قرار دارد 
که در همین راســتا منبعــد از اداراتی که در جهت 
تســهیل و رفع موانع آنان بازدیــد به عمل می آید 
خواسته خواهد شد تا توجه ویژه ای در جذب نیروی 

کار از بهبودیافتگان اعتیاد شود.

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د ر استان 

البرز

متخصصان گروه صنعتی مپنا موفق شدند به حدود 
 F ۳۰ درصد از تکنولوژی تولید توربین گازی کالس

در شرکت توگا دست پیدا کنند.
نخستین   ، سیما  و  خبرگزاری صدا  گزارش  به 
توربین گازی کالس F گروه مپنا به ظرفیت ۳۰7 
مگاوات، از کارخانه شرکت مهندسی و ساخت توربین 

مپنا )توگا( به نیروگاه دوکوهه خوزستان ارسال شد.
توربین  و ساخت  مهندسی  عامل شرکت  مدیر 
)توگا ( با بیان اینکه این توربین با همکاری شرکت 

زیمنس آلمان در شرکت توگا تولید شده است افزود : 
با بهره برداری از این نوع توربین، راندمان ۴۰ درصد 
در سیکل ساده گازی و ۵9  درصد در سیکل ترکیبی 
حاصل می شود. بهمنی با بیان اینکه استفاده از توربین 
و  کمتر  ، سبب مصرف سوخت   F گازی کالس 
سازگاری زیست محیطی بیشتر در تولید برق حرارتی 
می شود، ورود دانش توربین های کالس F به صنعت 
نیروگاهی ایران را نقطه عطف مهمی در اعتالی این 
صنعت خواند و افزود : طبق برنامه ششم توسعه ، 

راندمان نیروگاه های حرارتی باید به ۴۰ درصد برسد و 
در حال حاضر راندمان نیروگاه ها اندکی پایین تر از این 
است اما قطعًا با احداث نیروگاه های کالس F که قرار 
است در ۸ نقطه کشور نصب شود راندمان نیروگاه ها 

افزایش می یابد.

بهمنی با بیان اینکه توربین کالس F قرار 
است در نیروگاه سیکل ترکیبی دوکوهه اندیمشک 
مورد بهره برداری قرار گیرد، افزود : این نیروگاه در 
قالب مجموعه قرارداد پنج هزار مگاوات نیروگاه های 
کالسF ، بین گروه مپنا و شرکت مادر تخصصی 
تولید برق حرارتی در بهمن سال جاری احداث می شود 
و شامل یک واحد توربین گازی ۳۰7 مگاواتی، یک 
بویلر بازیافت حرارتی سه فشاره، یک واحد بخار به 
هوایی  سیستم خنک کن  و  مگاوات   ۱۴۱ ظرفیت 

است. 
: تا پایان سال ۱۴۰۰  ادامه بیان کرد   وی در 
تکنولوژی ساخت این توربین به صورت کامل در 
شرکت توگا انجام خواهد شد . توربین گازی کالس 
F به شهر اندیمشک استان اهواز فرستاده شد تا در 
نیروگاه دو کوهه استان خوزستان که در دهه فجر 

مورد بهره  برداری قرار می گیرد استفاده شود .

دستیابی به بخشی از 
 فناوری تولید توربین

 با تالش متخصصان کشور

با ائمه جمعه استان

محمد تقی حسنی

امام جمعه نظرآباد: 
پروژه بی دولت سازی و استعفای 

مسئوالن، هدف آمریکاست

نمــاز جمعه این هفته نظرآباد با حضور اقشــار 
مختلف مردم و به امامت حجت االســالم ســید 

سجاد موسوی نیا برگزار گردید.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: 
امام جمعه نظرآباد در قســمتی از خطبه های نماز 
اظهار نمود: دشــمن با راهبرد فشــار حداکثری و 
ایجــاد نارضایتــی برای مــردم در صدد کاهش 
مشــارکت در انتخابــات اســت و ایــن هدف با 
توطئه های رنگارنگ استکبار و پیاده نظام داخلی 
او اجرا می شود.حجت االسالم سید سجاد موسوی 
نیــا ادامه داد: دو تمدن در جهان وجود دارد؛ تمدن 
توحیدی که تمدن اقامه صالتی اســت  نماز را در 
دســتور برنامه های اصالحی خود می داند و  برای 
اقامه آن تالش می کند وتمدن طاغوتی که تمدن 
اضاعه صالتی اســت و سر منشا انحراف و طغیان 
آنان ضایــع نمودن نماز اســت. در جامعه دینی 
همــه باید برای اقامه نماز تالش کنند، اقامه نماز 
جماعت در مســاجد، مدارس، ادارات وشرکت ها 
باید جزء دغدغه ها باشــد و همه بدانیم هزینه کرد 
در موضوع نماز سرمایه گذاری برای سالمت فرد 
و جامعه اســت و نماز انسان را از فساد و فحشاء و 
منکر باز می دارد.امام جمعه نظرآباد در ادامه گفت: 
پروژه بی دولت سازی و استعفای مسئوالن، هدف 
آمریکاست. آمریکا با ایجاد آشوب در کشورهای 
اســالمی و پروژه استعفای مدیر اجرایی به دنبال 
بی ثبات کردن منطقــه و کاهش اقتدار مقاومت 
اســت و اصرار برخی جریانات و عناصر داخلی بر 
استعفای رئیس جمهور به خاطر فرار از پاسخگویی 
از عملکرد ضعیف و تبرئه  کردن خود در آســتانه 
انتخابات است. اینها به دنبال منافع خود هستند و 

دلسوز مردم نیستند.

تحلیل اطالعات انتشار گازهای 
شیمیایی در تهران 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد کــرج بــا 
عقــد تفاهــم نامــه ای بــا شــهرداری تهــران در 
قالــب تحلیــل اطالعــات مــکان محــور انتشــار 
ــطح  ــودار( در س ــمی و ب ــای شیمیایی)س گازه

ــد.  ــی کن ــکاری م ــران هم ــهر ته ش
   بــه گــزارش خبرنــگار جــام جــم البــرز،  در 
حاشــیه نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران، واحــد 
ــگاه  ــن دانش ــد ای ــز رش ــتقر در مرک ــاور مس فن
ــا  ــکاری ب ــه هم ــه ای ب ــم نام ــد تفاه ــا عق ب
ــت.  ــران پرداخ ــهرداری ته ــوآوری ش ــز ن مرک
ــاور مســتقر  ــد فن ــه واح ــم نام ــن تفاه طــی ای
ــه  ــه منظــور ارائ در مرکــز رشــد واحــد کــرج ب
خدمــات از طریــق ســامانه تحلیــل اطالعــات 
مــکان محــور انتشــار گازهــای شیمیایی)ســمی 
و بــودار( در ســطح شــهر تهــران بــا ایــن ارگان 

ــد شــد.  ــکاری خواه مشــغول هم
گفتنــی اســت تفاهــم نامــه مذکــور در 
محــل نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران، توســط 
نماینــدگان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد کــرج 

ــید. ــه امضــا رس ــران ب ــهرداری ته و ش

مشکالت شهری را پیامکی منتقل 
کنید، پیامکی پاسخ بگیرید

شــهروندان گرامــی مــی تواننــد بــرای 
ارتبــاط مســتقیم و بــدون واســطه بــا اعضــای 
شــورای اســالمی شــهر، نقطــه نظــرات، 
ــامانه  ــه س ــود را ب ــنهادات خ ــا و پیش دیدگاه ه
پیامکــی ۱۰۰۰97۶9 ارســال کننــد و در کوتــاه 
ــل  ــخ کام ــت پاس ــر دریاف ــدت منتظ ــن م تری

ــند. باش
ــرز،  ــم الب ــام ج ــگار ج ــزارش خبرن ــه گ ب
روابــط عمومــی شــورای اســالمی شــهر کــرج 
در راســتای تســری سیاســت راهبــردی اعضای 
شــورای اســالمی شــهر مبنــی بــر »شــفافیت، 
مطالبــه گــری و پاســخگویی«، ایــن امــکان را 
ــاط  ــه ارتب ــادر ب ــا شــهروندان ق فراهــم آورده ت
ــرای  ــند. ب ــود باش ــدگان خ ــا نماین ــی ب پیامک
ایــن مهــم کافــی اســت تــا مطلــب مــورد نظــر 
را بــا قیــد اینکــه کــدام عضــو شــورا مخاطــب 
شــان اســت، بــرای ســامانه ۱۰۰۰97۶9 
ــر  ــان منتظ ــن زم ــد و در کمتری ــک کنن پیام

ــند. ــخ باش ــت پاس دریاف

بیمه کشاورزی در البرز بیش از 39 میلیارد ریال غرامت پرداخت کرد
سرپرســت  خدمات بیمــه بانک 
کشــاورزی اســتان البرز گفت: این 
بیمه از محل خسارت های وارد شده 
به بهره برداران استان در سال زراعی 
گذشــته بیــش از ۳9میلیارد ریال 
غرامت به کشــاورزان  و دامداران 

پرداخت کرد. 
وی افزود: بیمه محصوالت کشاورزی 
یکــی از موثرترین ســازو کارهای 
مقابلــه با مخاطــرات طبیعی و 
اجرای مدیریت ریســک می 
باشــد و گروه خدمات بیمه ای 

بانک کشاورزی استان البرز به منظور رفاه حال کشاورزان ،دامداران و بهره 
برداران بخش ، با ایجــاد امکان صدور بیمه نامه ،منطبق با نیازهای بهره 
برداران ، متناســب با منطقه و نوع کشت ، تمام تالش خود را جهت جبران 
خســارات احتمالی به کار می برد . نیکزادی پناه  در گفت و گو با خبرنگار 
جام جم البرز اظهار داشــت:این میزان غرامت طبق آخرین بررســی های 
کارشناســان بیمه برآورد شــده که شــامل ۲۰ میلیارد ریال  خسارت به 
دامداران ، ۱9 میلیارد  ریال نیز خســارت در اثر بارانهای ســیل آسا-سرما 
ویخبندان ،تگرگ وســیالب به مزارع و باغات استان  وارد شده می باشد . 
وی تصریح کرد: صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی هم اکنون بررسی 
خسارت های وارد شده به بهره برداران استان را نهایی و پرداخت آنها نیز به 
بانک ارسال و به حساب کشاورزان واریز شد.وی یادآور شد: در سال زراعی 
97-9۶ نیز بانک کشــاورزی بابت  عامل خســارت آنفلوآنزای فوق حاد 

پرندگان مبلغ   ۴7۰میلیارد ریال به مرغداران استان غرامت پرداخت نموده 
اســت . این گزارش می افزاید که ۶9درصد محصوالت زراعی ،۲۲درصد 
مراتع ،۳۱درصد باغات و ۱۰۰درصد دام صنعتی وطیور موجود اســتان در 
ســال زراعی 9۸-97 طبق برنامه تکلیفی صندوق بیمه  کشاورزی  تحت 
پوشــش  انواع خدمات بیمه کشــاورزی قرار گرفتند. شایان ذکر است که 
غرامتهای مربوط به خســارتهای وارده به محصوالت باغی طی هفته آتی 
معادل ۴میلیارد و 9۸۰میلیون ریال به حساب باغداران تحت پوشش بیمه 
کشاورزی در استان پرداخت خواهد شد.نیکزادی پناه  با توجه به محدودیت 
زمانی بیمه پذیری افــزود: باتوجه به زمان باقی مانده تا اتمام مهلت بیمه 
پذیری محصوالت کشــاورزی به بهره برداران این بخش توصیه می شود 
در اسرع وقت با مراجعه به دفاتر نمایندگی خدمات بیمه ای نسبت به بیمه 

نمودن محصوالت خود اقدام نمایند .

احتمال بیکاری گسترده دکه داران مطبوعات به دلیل اجاره بهای سنگین

دکه های روزنامه فروشی استان البرز مدت هاست که روزگار خوشی ندارند. این 
دکه ها و کارکنان آن ها به عنوان آخرین حلقه ارتباط نشریات با مردم برای دوام، 
نیازمند حمایت های مادی و معنوی مسئوالن هستند تا در جایگاه اصلی خود حفظ 

شوند. 
خبرنگار جام جم البرز: کارکنان این دکه ها یکی از اصناف و مشاغل کمتر 
شناخته شده ای اند که با مشکالت زیادی روبرو هستند. این عزیزان که شاید بتوان 
آن ها را به واسطه توزیع گسترده مطبوعات و نشریات، جهادگران فرهنگی نامید، با 
شرایط سختی روزگار می گذرانند. شروع کار برای این ها از ساعت ۵ صبح که روزنامه 
و نشریات را تحویل می گیرند تا پاسی از شب ادامه دارد. این نوع فعالیت در کمتر صنف 
دیگری با این میزان درآمد وجود دارد. همه ما از دکه هاي مطبوعاتي خاطره داریم، 
بعضي هایمان مدت ها جلوي آن ایستاده و تیترهاي درشت مطبوعاتش را خوانده ایم. 
برخي عالقمند مجالت رنگارنگ مختلف بوده ایم و بعضي هامان صفحات آگهي 
را به دنبال کار و ناممان براي قبولي در کنکور و … گشته ایم. دکه هاي مطبوعاتي 
به عنوان عرضه کنندگان رسانه هاي مکتوب بخشي از نماي فرهنگي هر جامعه را 
نیز تشکیل مي دهند، با این حال و شاید مانند سایر بخش هاي فرهنگي این صنف 
نیز این روزها از کم لطفي ها رنج مي برد، خبرنگار جام جم البرز به جلسه ای رفت که 

در آن جلسه اعضای صنف دکه داران و دکتر کولیوند نماینده مجلس در آن حضور 
داشتند. پیدا کردن راهکاری برای خروج از این بن بست، هدف نهایی این جلسه بود.  
در شروع جلسه، مقدم نایب رئیس اتحادیه صنف دکه داران کرج ضمن خیر مقدم 
به حاضرین مخصوصا کولیوند نماینده محترم مردم  کرج ، اشتهارد و فردیس، گفت: 
این جلسه برای اجاره بهای سنگینی است که بابت دکه ها از ما می خواهند. در حالی 
که ما توان این کرایه های سنگین را نداریم. به همین خاطر از جناب کولیوند در خواست 
رسیدگی داریم. مقدم افزود: مشکل اصلی دکه داران، چندین برابر شدن اجاره بهای 
دکه هاست. این افزایش توسط سازمان میادین و بدون هیچ دلیل منطقی صورت 
گرفته است. همان طورکه می دانیم وزارت کشور سه اصل اساسی دارد که از سازمان 
میادین خواسته تا بر اساس این اصل ها کرایه ها راتغییر دهد. اولین اصل، رعایت 
آیین نامه های شهرداری است. دومین اصل می گوید درصد قابل افزایش باید بر 
اساس باال رفتن بودجه ساالنه کشور باشد و اما سومین اصل برای افزایش قیمت باید 
تصویب شورای شهر و کمیته انطباق را داشته باشد.مقدم ادامه داد: طی پیگیری های 
به عمل آمده سازمان میادین هیچ کدام از اصل ها را رعایت نکرده است. ما دکه داران 
از جنابعالی درخواست داریم به عنوان نماینده شهرمان در مجلس شورای اسالمی، 
این موضوع بسیار مهم را پیگیری کنید تا به نتیجه برسد. این کار باعث می شود حقی 
از این قشر زحمتکش ضایع نشود.مقدم با اشاره به این که این افزایش کرایه در سالیان 
گذشته فقط هر سه سال یک بار صورت می گرفته، ادامه داد: با تغییر مدیران سازمان 
میادین،دریافت اجاره بها بابت دکه ها سلیقه ای می شود. هر مدیری برای خود و بنا به 
سلیقه خود اجاره ها را چندین برابر باال می برد.  کار به جایی رسیده که دیگر توانی برای 
ما باقی نمانده است. مورد دیگری که بهتر است شما در جریان باشید، این موضوع می 
باشد. ما می خواهیم بدانیم چه اصراری است که صنف ما حتما باید زیر نظر سازمان 

میادین و یا فرآورده ای کشاورزی باشد. این برای ما هیچ حسنی ندارد. 
نایب رئیس اتحادیه صنف کیوسک داران کرج ادامه داد: در قراردادی که بین 
کیوسک داران با سازمان میادین بسته شده، از شهرداری به عنوان مالک و از کیوسک 
داران به عنوان مستاجر نام برده شده است.  بهتر است به ما بگویند چه اتفاقی افتاده، که 
اجاره بها برای دکه دارها چندین برابر شده است. طبق قانون افزایش اجاره بها باید هر 

سه سال انجام گیرد. یکی از دالیل سازمان میادین برای افزایش اجاره بها این است 
که می گوید شما از فروش مطبوعات روی برگردانده اید. این حرف درست است،  اما 
به خاطر تحریم و کمبود کاغذ نیمی از ناشران کارشان به تعطیلی کشیده و مابقی هم 
با ۲۰درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند. ما اطمینان داریم این وضعیت بزودی 
خاتمه پیدا خواهد کرد و ما دوباره به همان چرخه سابق برخواهیم گشت. دوباره کار 
مطبوعات رونق خواهد گرفت. دلیل سازمان میادین این است که می گوید چون شما 
فروش مطبوعات ندارید، پس باید این افزایش بی رویه را پرداخت کنید. اسماعیل 
هوشیار یکی از اعضاء صنف کیوسک داران نیز طی سخنان کوتاهی گفت: ۲۰ سال 
است کیوسک دار هستم. این شغل پدری ماست. صبح ها از ساعت ۴ تا ۱۲ شب 
مشغول کار هستیم. کار ما بسیار پرخطر است. با تمام این احوال نه بیمه داریم و نه 
بازنشستگی! شغل ما بسیار ناشناخته و گمنام است. شما شرایط کاری ما را ببینید، 
نه آب داریم و نه گاز و نه تلفن و به این ها سرویس بهداشتی را هم اضافه کنید. قشر 
ما سالیان سال است که به توزیع نشریات و مطبوعات کشور خدمت کرده است. ما 
هستیم که تمام زحمات مطبوعات و نشریات را به سرانجام می رسانیم. اگر ما نباشیم 
مطبوعاتی در سطح شهر نخواهد بود. پس ما را یاری کنید تا خودتان بهتر دیده شوید. 
آخرین سخنران کولیوند، نماینده مجلس شورای اسالمی بود که ایشان تمایل 
فراوانی داشت تا این مسئله به خوبی و خوشی پایان گیرد. افزود: ما تا االن از این 
مجموعه بسیار بزرگ فرهنگی غافل بوده ایم. شاید اگر زودتر شما عزیزان این مسائل 
را مطرح می کردید، مشکالت شما روی هم تلنبار نمی شد. اما می گویم که هنوز 
هم دیر نشده است. ما نمایندگان مجلس وظایف متعددی داریم. بعضی مواقع به 
خاطر حجم زیاد کار، موردی فراموش می شود. به امید خدا جبران خواهیم کرد.

پیشنهاد می کنم که برای شروع و خیلی هم زود جلسه ای در دفتر ما داشته باشیم. 
باید خواسته های شما کارشناسی شود. بعد جلسات متعددی با شهردار، شورای شهر 
و دیگر مراکز می گذاریم، تا این معضالت به مرور رفع شوند. برای این که به نتیجه 
مناسب تری برسیم، الزم است زمان داشته باشیم. من در همین جا به شما قول 
مساعد می دهم تا این موضوع را به نحو احسن جمع کنم. برای این کار هیچ منتی 

نیست. این از وظایف ماست.  

خطیب نماز جمعه کرج گفت: مردم باید با تدبیر و هوشیاری، 
کاندیدای اصلح را انتخاب کنند . به گزارش خبرنگار جام جم 
البرز آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه گفت: 
دشمنان  قصد داشتند آشوبها را طوالنی کنند تا به انتخابات 

صدمه بزنند و مردم حضور کمرنگی در انتخابات داشته باشند 
این دسیسه ها را  که خوشبختانه مردم هوشمندانه جلوی 
گرفتند.نماینده ولی فقیه در استان از استاندار البرز خواست، با 
توجه به آسیب هایی که به مردم وارد شده در راستای ترمیم 

و بازسازی و آغاز فعالیتهای اقتصادی همکاری های الزم 
انجام شود . وی گفت : الزم است به دستگاه های مربوطه 
از جمله شهرداری ها دستور داده شود تا در مطالبه عوارض 
مختلف از مردم خسارت دیده تمهیداتی را در نظر بگیرند. وی  
در ادامه به ثبت نام نامزدهای انتخاباتی اشاره کرد و افزود : 
رهبر انقالب انتخابات را حق الناس نامیدند، البته حق الناس 

فقط در شمارش آراء نبوده بلکه در بررسی افراد شایسته هم 
به شمار می رود .  خطیب جمعه کرج گفت :  افرادی که دروغ 
می گویند و با اهدای کارت هدیه و دادن پول و شام در فکر 
به دست آوردن آراء هستند به درک و شعور مردم اهانت می 
کنند اینها برای رسیدن به مقام به هر کاری دست می زنند ، 
مردم باید این موارد را در نظر داشته و به این افراد رای ندهند . 

مردم با تدبیر، نمایندگانی انقالبی و کوشا انتخاب کنند

 F گازی کالس  توربین 
استان  اندیمشک  به شهر 
در  تا  شد  فرستاده  اهواز 
استان  کوهه  دو  نیروگاه 
خوزستان که در دهه فجر 
قرار  بهره  برداری  مورد 

می گیرد استفاده شود

 فرمانده انتظامی شهرســتان ســاوجبالغ اعالم کرد: یک زن و شــوهر که به همراه تعدادی از نزدیکان و 
کودکان اقوام خود باند ســرقت فامیلی برای غارت ویالهای این شهرســتان تشکیل داده بودند، شناسایی و 

دستگیر شدند.
خبرنگارجام جم ســاوجبالغ ونظرآباد: ســرهنگ مهدی فضلی علیشاه طی گفتگویی که با ایرنا 
داشــت اعالم نمود: افراد فوق با پرســه زدن در روســتاهای خوش آب وهوای ساوجبالغ  و درغیاب ساکنان 
ویالها  برای فریب همســایه های این  اماکن  به صورت خانوادگی )زن و بچه ( و با ترفند فامیل صاحب خانه، 
وارد ویالها شــده و اموال ریز و درشت را به ســرقت می بردند.وی اظهار داشت: طبق بررسی ها  این سارقان 
از چــادر نمــاز گرفته تا مواد غذایی و تمام اجناس و لوازم خانگی را به تاراج برده و از محل متواری می شــدند. 
فرمانده انتظامی ساوجبالغ درادامه با بیان این نکته  که سارقان خانوادگی  فامیل نما به بیش از ۱۵ مورد سرقت 
از ویالهای ســاوجبالغ   اعتراف کرده اند. گفت: این افراد در بعضی از ســرقت ها با حفر کانال یا تخریب دیوار 
به مقاصد خود می رســیدند.رئیس پلیس ســاوجبالغ  به مردم توصیه نموده است تا هر گونه رفتار غیرعادی را 
در مناطق و شــهرک های اطراف به پلیس گزارش دهند و به حضور افراد در پوشــش های  خانوادگی  یا موارد 
دیگر اعتماد نکنند چراکه این  افراد برای سرقت، چندین بار سوژه های خود را تحت نظر قرار داده یا به عنوان 
خریدار الکچری وارد ویالهای مذکور شــده و آنگاه اهداف خود را عملی می نمودند. شهرســتان ۲۵۰ هزار 

نفری ساوجبالغ در غرب البرز واقع شده است.

ابوالقاســم پالیزگیر، فرماندار در جلسه شورای اداری شهرستان 
ساوجبالغ مجددا ز آحاد شهروندان دعوت نمود تا با پرداخت حداقل 
9۰هــزار تومان به عنــوان عضویت درتعاونی توســعه عمران این 

شهرستان ازمزایای مربوطه بهره مند گردند.
خبرنگارجام جم ســاوجبالغ ونظرآباد: جلسه شورای 
اداری شهرســتان ســاوجبالغ با حضــور تمام مســئوالن عضو، 
درمحل فرمانداری برگزارگردید. دراین جلســه پس ازسخنان امام 
جمعه چهارباغ، نماینده مردم درمجلس شــورای اسالمی وریاست 

دادگســتری، روســای برخی ادارات درارتباط با حوزه کاری خود به ارائه گزارش پرداختند. پالیزگیردرادامه طی 
ســخنانی ضمن تاکیدبراهمیت و جایــگاه این دوره ازانتخابات و دعوت ازرســانه های مختلف درجهت ارائه 
اخبارمثبت و امیدوارکننده ازمدیران دســتگاههای مختلف اجرایی خواســت تاازطریق تریبون های مختلف 
فعالیت ها و کارکردهای ادارات متبوع را اطالع رســانی نمایند.پالیزگیر با تاکید بر اقدامات انجام شــده درسطح 
شهرســتان وارائه آماربخش های مختلف ، کســب رتبه اول آموزش وپرورش دراســتان ، دستیابی به ۶۰رتبه 
زیریک هزاردرکنکورسراســری، انتخاب شهرستان به عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم های کوتاه تحت 
عنوان نقش بانوان درجنگ ،رتبه اول استان درمناسب سازی معابرراازجمله موارددارای حائزاهمیت بیان نمود. 

 دستگیری سارقان 
فامیل نمای ویالهای ساوجبالغ

 تاکید مجدد فرماندار بر عضویت 
در تعاونی توسعه عمران ساوجبالغ
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پلیس ســاوجبالغ یک باند زورگیر که در اغتشاشات آبان 
9۸ نیز یکی از بانک های کمالشــهر را به آتش کشــیده بودند 

شناسایی و دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکــز البرز فرمانده 
انتظامی ســاوجبالغ گفت: این زور گیرها با اســتفاده از یک 

خودرو وانت و دستکاری شماره پالک آن در نقش مسافرکش 
مبــادرت به زورگیری از مردم می کردنــد که بعد از تعقیب و 
گریز موفق شــدیم این افراد و همدستانشــان را شناسایی و 

دستگیر کنیم.
ســرهنگ فضلی علیشــاه گفت: ســارقان به ۲۵ سرقت 

اعتــراف کردند که در این مدت ده ها تلفن همراه و پول نقد از 
مردم را به سرقت بردند. 

وی گفــت: بعد از اعترافات آن ها، پلیس به ســرنخ های 
جدیدی از مشــارکت این افراد در اعتشاشات اخیر استان البرز 

رسید.

 فرمانده انتظامی ســاوجبالغ افزود: ۳ نفر از این خفت گیر 
ها در اغتشاش های آبان سال جاری مشارکت جدی داشتند. 
وی گفــت: تخریب اموال عمومی و در نهایت آتش زدن بانک 
در کمالشهر را پذیرفتند و گفتند در تجمع مردم بعد از شکستن 

شیشه بانک و ریختن مواد آتش زا آن را به آتش کشیدند.

3دستگیری زورگیرهای اغتشاشگر در ساوجبالغ ضمیمه رایگان 
روزنامه د راستان 

البرز

مروری بر 10 دوره 
انتخابات مجلس با نگاه 

ویژه به کرج
در ابتــدا الزم 
می دانــم ضمــن 
ســپاس ویــژه از 
دوســتانی کــه با 
مکرر  پیگیریهای 
خود علت وقفه در 
انتشار منظم مقاله 
را جویا می شدند به 
اطالع برسانم همانگونه که بسیاری  از دوستان 
مطلع هســتند در این ایام به علت غم از دست 
دادن والده عزیزم مدتی از وقتم بابت مراســم 
ختم و...  سپری شد،ضمن آنکه به علت افزایش 
نــرخ بنزین و قطع اینترنت امکان نشــر مقاله 
انتخابــات برایم فراهم نبود.  با تشــکر مجدد  
از همه دوســتان که در ایــن مصیبت همراهم 
بودند، امیدوارم بتوانم روند انتشــار منظم مقاله 

را به صورت هفتگی پیگیری نمایم.
هنوز حــدود یک ســال از عمــر مجلس 
اول باقــی مانده بود کــه زمزمه هایی مبنی بر 
نارضایتی از عملکرد نمایندگان کرج شــنیده 
می شــد وایــن نارضایتی در بیــن رزمندگان 
کرجی و نیروهای بســیج خیلی جدی وصریح 

تر به گوش می رسید.
با شــروع ثبت نام داوطلبان، برخی اسامی 
از میان دیگر داوطلبین بیشــتر بر ســر زبانها 
افتــاد.در بین افراد مطرح  ،شــخصیتی چون 
شــهید حجت اال ســالم ســلطانی با داشتن 
ســوابقی چون حاکم شرع دادگاه های انقالب 
و روحیــه مبارزه و برخورد با گروه های مخالف 
نظام محبوبیت خاصــی در بین افکار عمومی 
پیدا کرد.همزمان حجت االســالم محقق نیز 
که خود پدر شــهید بود، به دلیل پاکدســتی و 
برخــورداری از صراحــت لهجه و شــجاعت 
محبوبیــت زیــادی بین نیروهــای رزمنده و 

بسیجی داشت.
دراین  میان فردی  به نام محسن کشاورز به 
صورت مســتقل و بدون برخورداری از حمایت 
جریانات سیاسی حاکم از میان طبقه متوسط به 
عنوان یک کرجی اصیل پا به عرصه انتخابات 
گذاشــت که از حامیان بسیار زیادی مخصوصا 
در بین روشــنفکران برخــوردار بود. همچنین 
حسین فریدون )روحانی(، برادر رئیس جمهور 
فعلی هم به دلیل داشــتن ســابقه فرمانداری 
کرج، سودای نمایندگی به سرش زد. در اسفند 
۱۳۶۲ و قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی جبهه 
بندیهای سیاسی آشکار شد و در پیمانی نانوشته 
عمال شــهید سلطانی و شیخ محقق در ائتالفی 
که مورد حمایت پایگاه های بسیج و رزمندگان 
کرجی بود وارد عرصه انتخابات شــدند، در این 
بین جامعه روحانیت ،حزب جمهوری اسالمی 

و المراقبون فقط از سلطانی حمایت کردند.
با توجه بــه اینکه دبیر حزب فردی روحانی 
بود امــا عمال در انتخاب گزینه دوم دوباره بین 
حزب و جامعه روحانیت شــکاف ایجاد شد که 
حزب جمهوری اسالمی در کنار شهید سلطانی 
از حسین فریدون حمایت کرد و المراقبون هم 
عالوه بر ســلطانی گزینه دوم خود را بر مرحوم 

شجونی متمرکز نمود.
اما با رد صالحیت فریدون از ســوی هیات 
اجرایی کرج اختالف و تنش در بین سیاسیون و 
خواص کرج بسیار تشدید شد .این رد صالحیت 
چنان دبیر حزب را برآشــفت کــه وی با بیانی 
بسیار تند به اردوگاه ائتالفی  و مدیران اجرایی 
وقت حمله کرد. سرانجام فریدون با استفاده از 
البی قدرت تهران توانست تایید خود را کسب 
نماید، اما همان رد صالحیت اولیه چنان ضربه 
مهلکــی بر پیکر حــزب و کاندید مورد نظرش 
وارد کرد که باعث کاهش شــدید رای حسین 

فریدون شد.
 ایــن اختالفات و عــدم حمایــت جامعه 
روحانیت از شیخ محقق بروز تنشهای سیاسی 
خاص را به همراه داشــت که همه این اتفاقات 
عرصه سیاســی و انتخاباتی را به نفع محســن 

کشاورز رقم می زد.
مرحــوم شــجونی همانند رقیبــی از پیش 
شکســت خورده، حامی دیگری جز المراقبون 
نداشــت و تقریبا شکست را پذیرفته بود  وفقط 
به خاطر مباحث حیثیتــی در میدان مانده بود. 
شــهید ســلطانی با حمایت جامعه روحانیت، 
حزب جمهوری اسالمی، اتحادیه انجمن های 
اســالمی دانش آموران،المراقبــون، انجمن 
اسالمی دانشــجویان و حمایت غیر محسوس 
پایگاه های بسیج توانست در ۲۶ فروردین سال 
۶۳ به تنهایی با کســب اکثریــت بیش از 7۰ 
درصد آرا در دور اول به مجلس راه یابد و حجت 
االســالم محقق و محسن کشاورز مشترکا به 
دور دوم راه یافتند و حســین فریدون هم کال از 

گردونه رقابتهای انتخاباتی حذف شد.
ادامه دارد...

چند قطره اشک برای 
هوای کرج

تعطیلــی چندباره 
مدارس و موسســات 
آموزشــی در هفتــه 
های اخیر، حاال دیگر 
عــادی  موضوعــی 
برای همگان شــده 
است. وضعیت هوا در 
اکثر شهرهای کشور 

از جمله پایتخت و اســتان البرز در روزهای اخیر، به 
حدی از آالیندگی و آلودگی رسیده است که تهدیدی 
بزرگ برای سالمتی آحاد مردم، مخصوصا کودکان 
و افراد مســن و بیماران قلبی محســوب می گردد. 
ســکوت حاکم بر فضاهای آموزشی و مدارس، حاال 
دیگر فضایی غمبار و حزن انگیز را در مقابل دیدگان 
همــگان به وجود آورده و تمامی نگاه ها و دل ها را به 
تمنــای رحمت و لطف پروردگار برای بارش باران به 

سوی آسمان کشانده است.
ســال هاســت که از اعمال مدیریت صحیح در 
جهت بهبود شــرایط محیط زیست و بهبود وضعیت 
هوای آلوده شهرهای کشــور، غافل مانده ایم و هر 
سال شــاهد جدی تر شــدن معضل هوای آلوده در 
کالنشهرها هســتیم بدون آنکه یک فکر اساسی و 
علمی از سوی مدیریت محیط زیست و دستگاه های 
مربوطــه برای حل این معضل بزرگ صورت پذیرد. 
عدم توانایی در رفع آالیندگی هوا و چاره اندیشی برای 
رفع آن، از دغدغه های انباشــته بر دیگر مشکالت 
زندگی برای مردم شده که گویا هیچ راه چاره ای برای 
آن متصور نیســت و تنها باید به امید یک پدیده جوی 
طبیعی ماند تا از راه رســیده و گرد وغبار مســموم و 
کشنده را از فضای زندگی مردم بزداید و کار ناکرده و 
همت ناداشته برخی مسئوالن را به انجام برساند.به 
گفته علی درویش پور، معاون استانداری استان البرز، 
با افزایش غلظت آالینده ها همچنان شاخص آلودگی 
برای تمامی گروه ها ناســالم است و باید اکیپ های 
هالل احمر و اورژانس اســتان بــرای ارائه خدمات 
درمانی و امدادی در  شــهر اســتقرار داشته باشند.به 
گفته این مقام اســتانی، بیشترین سهم را در آلودگی 
هوا خودروهای تک سرنشین و دودزایی دارند که در 
شهر درحال تردد هستند که باید در پاسخ این مسئول 
اذعان داشت که با وجود هشدار فعاالن محیط زیست 
طی ســال های گذشــته برای مبارزه با آلودگی هوا، 
تا کنون بــرای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و 
ازجمله متروی شــهری در استان البرز، چه تدابیری 
اندیشیده شده است که انتظار داریم، مردم در اعمال 
مدیریت بهبود محیط زیســت و هوای آلوده شــهر، 

مسئوالن را یاری کنند.

صدور بیش از ۴۶ میلیون 
کارت ملی هوشمند

تا کنون بیش از ۵۵ میلیون نفر از هموطنان برای 
دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده اند که برای 

بیش از ۴۶ میلیون نفر این کارت صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 
حمید درخشان نیا گفت: مراحل صدور کارت هوشمند 
ملی بیش از ۸۵ درصد درخواســت کنندگان به اتمام 
رســیده است و برای 7۶ درصد نیز این کارت صادر و 
تحویل شده است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه کارت 
هوشمند ملی اکثر هموطنان صادر شده است شروع 
بــه بهره برداری از آن کرده ایم.درخشــان نیا افزود: 
در مرحله اول به صورت آزمایشــی در دفترخانه های 
اســناد رسمی، برای جلوگیری از هرگونه جعل سند، 
متقاضیان می توانند با استفاده از کارت هوشمند ملی 
و مطابقت اثر انگشــت و استعالم از پایگاه اطالعات 
جمعیت کشور مراحل کار خود را انجام دهند. رئیس 
ســازمان ثبت احوال کشور گفت: اطالعات بیش از 
۱۱۵ میلیون ایرانی از ابتدای تشــکیل سازمان ثبت 
احوال در پایگاه اطالعات جمعیت کشــور ثبت شده 
است و برای اســتفاده در اختیار برخی ارگان ها قرار 

گرفته است.

رشد ۳ برابری تسهیالت 
به مددجویان کمیته امداد 

میزان تسهیالت صندوق امداد والیت استان به 
مدد جویان کمیته امداد و سایر اقشار نیازمند استان در 
9 ماهه امســال نسبت به سال گذشته بیش از ۳ برابر 
رشد داشته است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
مرکز البرز، فرســود گفت: این صندوق در راســتای 
حل مشــکالت اقتصادی مدد جویان کمیته امداد و 
نیازمندان، تسهیالت مختلفی در قالب ودیعه مسکن، 
اشــتغال و کارگشایی پرداخت می کند. وی گفت: در 
9 ماهه امسال ۴9۵ میلیارد ریال به 7 هزارو ۶۲۰ مدد 
جو و نیازمند تسهیالت ارایه شده است.  فرسود گفت: 
این میزان تســهیالت نسبت به 9 ماهه سال گذشته 
سه برابر و نیم افزایش داشته است.  وی در ادامه افزود: 
محل اعتبار این تســهیالت از اعتبارات کمیته امداد، 
خیرین و هم افزایی بانک قرض الحســنه مهر ایران 
تامین شده است.  فرسوده گفت: افراد خیر می توانند 
با ســپرده گذاری در این صندوق در ارائه تسهیالت 
به نیازمندان برای رفع مشکالت اقتصادی این قشر 

جامعه سهیم باشند.

نوبت ثبت نام مسکن ملی به البرزی ها رسید

همایش تجلیل ازپیشکســوتان ارتش جمهوری 
اســالمی ایران اســتان البرز با حضور اعضاء کانون 
بازنشســتگان وخانواده های آنــان در کرج  برگزار 

گردید.
خبرنــگار جام جم البرز: مراســم همایش 
تجلیل ازپیشکســوتان ارتش جمهوری اســالمی 
ایران اســتان البــرز ابتدا با قرائــت کالم اهلل مجید 

وسرود جمهوری اسالمی ایران آغازشد .
 امیــر دریــا دارخــادم بــی غم رییــس کانون 
بازنشســتگان  آجا ضمن خیر مقدم به مدعوین طی 
ســخنانی گفت : اعضای کانون استان البرز بیش از 
۱۵۰۰۰ نفر می باشــد ودر 9 ماهه اول سال بیش از 
۱۵ مراســم در تجلیل از پیشکسوتان ودعوت از هزار 
خانواده  انان در قالب برنامه های ضیافت انس والفت 

برگزار شده است .
 الزم به ذکر اینکه این مراســم با حضور جانشین 
کانون سرهنگ حســین عسجدی وروحانی حجت 
االسالم احمدوند وبا همیاری خلیل ردایی مدیر ارشد 
بازنشســتگی اداره کل ساتا اســتان البرزومختاری 
مدیرکل ســازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
اســتان البرز واجرای موسیقی سنتی  و اهدای هدایا 

به حاضرین برگزار شد.  

همایش تجلیل از پیشکسوتان ارتش در البرز

رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری کرج گفت: اســتقبال باالی شــهروندان 
از جشــنواره برگ هــای پاییــزی ضــرورت برگزاری 
جشــنواره های فصلی و موضوعی در ایام مختلف سال 

و تداوم آنها را بیش از پیش نمایان می کند.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، پیمان بضاعتی پور 
در حاشــیه برگزاری جشنواره چیدمان برگ های پاییزی 
اظهار داشت: در این جشنواره که در ۲ پارک فاتح و هامون 

برگزار شد بیش از ۲۰۰ طرح و ایده با برگ های پاییزی اجرا 
شد.وی با بیان اینکه برگ های پاییزی دستمایه اولیه این 
جشنواره بوده است، گفت: با توجه به استقبال شهروندان 
از اولین دوره این جشــنواره؛ امســال این جشــنواره در 
پارک هــای فاتح و هامــون و در ۲ نوبــت صبح و عصر 
برنامه ریزی شــد.  این مسئول خاطرنشان کرد: استقبال 
باالی شهروندان از جشنواره برگ های پاییزی ضرورت 
برگزاری جشنواره های فصلی و موضوعی در ایام مختلف 
ســال و تداوم آنها را بیش از پیش نمایان می کند. رئیس 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 
با اشاره به تفکیک برگ ها از زباله های شهری گفت: مثل 
سال گذشته برگ های جمع آوری شده از سطح شهر طی 
فرآیندهایی، به کود و منبع تغذیه  ای مناســب برای رشد 

گیاهان و بهبود فضای سبز شهری تبدیل می شود.

بیش از 200 طرح با برگ های پاییزی اجرا شد

یاد د اشتیاد د اشت -قسمت هفتم

با اتمام ۶ مرحله از ثبت نام مسکن ملی در بیش از 
۲۸ استان تا روز جمعه، ثبت نام هفتمین فاز از مسکن 
ملی برای مردم اســتانهای تهــران، قزوین و البرز از 

۳۰ آذر آغاز شد.
به گزارش خبرنــگار جام جم البرز، در طرح اقدام 
ملی مســکن قرار اســت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
شــامل ۲۰۰ هــزار واحد در شــهرهای جدید، ۱۰۰ 
هزار واحد در شــهرهای زیر ۵۰ هزار نفر از ســوی 
بنیاد مســکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده 
احداث شود. مرحله اول ثبت نام مسکن  ملی از روز ۱۶ 
آذر آغاز شد و تا پایان همین ماه ادامه دارد و همزمان 
مرحله دوم برای استان هایی که زمین های جدیدی 
در آنها آماده ســازی شده است آغاز می شود. شرایط 
ثبت نام مسکن ملی برای مردم تهران، البرز و قزوین 

نیز مثل سایر استانهاست.
متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی و افراد تحت 

تکفل باید فاقد زمین مســکونی یا واحد مسکونی از 
روز اول فروردین ۸۴ به بعد باشــند و پس از انقالب 
اســالمی از امکانات نهادهــای عمومی غیردولتی 

مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی 
یا تسهیالت یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی 

استفاده نکرده باشد. 

به عبارتی فرم ››ج‹‹ در استعالم از سامانه مربوطه 
باید سبز باشد. شرط دیگر متاهل یا سرپرست خانوار 
بودن اســت. البته زنان خودسرپرســت مشروط به 
داشتن حداقل ۳۵ سال ســن می توانند در این طرح 

نام نویسی کنند. 
داشــتن حداقل پنج سال ســابقه سکونت در پنج 
ســال اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است.

سابقه ســکونت در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر 
مادر حداقل پنج سال خواهد بود.نداشتن منع قانونی 
برای دریافت تســهیالت بانکی نظیر چک برگشتی، 
تســهیالت معوقه و غیــره، توانایــی تأمین هزینه 
ساخت مســکن مازاد بر تســهیالت بانکی، امکان 
ســپرده گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت مازاد 
بر تســهیالت بانکی از جمله دیگر شروط اعالم شده 
www. است. متقاضیان برای ثبت نام باید به سایت

tem.mrud.ir مراجعه کنند.

علی خیلدار

97 درصد مشترکین برق قبض خود را الکترونیکی دریافت می کنند

بهنام بیــات مدیرعامــل در گفتگو با 
خبرنگاران از الکترونیکی شــدن قبوض 

برق خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان البرز، مدیرعامل شرکت 

توزیع نیروی برق استان البرز اظهار داشت: 
دولت در راســتای استفاده بهینه از خدمات 
الکترونیک و حفظ محیط زیســت تصمیم 
گرفت نســبت به حذف قبــوض کاغذی 
اقــدام کند که این امر از مهر ســال جاری 
محقق شــد و بیش از  97 درصد مشترکین 
برق استان البرز قبوض برق خود را بصورت 

الکترونیکی دریافت می کنند.
وی در ادامــه افــزود: آن دســته از 
مشترکینی که دارای تلفن همراه هوشمند و 
متصل به شبکه اینترنت می باشند براحتی 
پــس از دریافت پیامــک انتهای آن لینک 
قبــوض الکترونیکی به صورت پی دی اف 

دریافت می کنند که از همانجا نســبت به 
پرداخــت آن می توانند اقدام کنند. ۱۲ عدد 
پی اس پی وجود دارد که از طریق این درگاه 
های اینترنتی مشترکین می توانند نسبت 
بــه پرداخت قبوض الکترونیکی خود اقدام 
نمایند و آن دســته از عزیزانی که گوشــی 
هوشــمند ندارند باید #7۳۳* را وارد کنند 
تا شناسه قبض برای آنان ارسال شود و می 
توانند نسبت به پرداخت قبض اقدام کنند و 
آن دســته از عزیزانی که تلفن همراه ندارند 
از طریق تلفن ثابت شــماره ۱۵۲۱ را گرفته 
و شناســه قبض ۱۳ رقمی را وارد می کنند 
از این به بعد با همان شــماره شناسه نسبت 

به  پرداخت قبوض اقدام نمایند یا از طریق 
دستگاه خود پرداز قسمت پرداخت قبوض 
یا از طریق دفاتــر دولت الکترونیک، دفاتر 
روســتایی، مناطق برق نسبت به پرداخت 

قبض اقدام نمایند. 
بیات تصریح کرد: درآمد حاصل از حذف 
قبوض کاغذی که برای صورتحساب های 
بهای انرژی به صورت قبض صادر می شد 
بخشی برای توزیع بســته های فرهنگی 
اســتفاده می شــود و مبالغ دریافتی بهای 
انرژی به حســاب های متمرکز خزانه که 
بخش اعظــم آن به حســاب هدفمندی 
یارانه ها واریز می شود و ساالنه بیش از ۱۰ 

میلیارد تومان تجهیزات روشنایی خریداری 
و با تمام شهرداری های محترم در استان به 
صورت مشــارکتی در حال انجام می باشد 
که بیش از  9۲ درصد معابر شــهری استان 
رو شن است و به شهروندان حصارکی این 
مژده را می دهیم که تا یک ماه آینده نسبت 
به رفع و اصالح خاموشــی روشنایی معابر 
پل حصارک اقدام خواهد شد.وی در پایان 
خاطر نشان کرد: در گذشته استان البرز فاقد 
زیرساخت های برقی کافی بود که در هفته 
دولت امســال احداث پست  ۴۰۰ کیلوولت 
در اختیــار پیمانکار قرار گرفت تا فاز اول آن 

اجرایی شود.

فرامرز مالحسین طهرانی

قدردان تالش قوه قضائیه برای ارتقای 
امنیت و آرامش البرز هستیم

نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت: البرز، استانی 
بســیار حساس، استراتژیک و راهبردی محسوب می شود، 
چراکه این اســتان کمربند امنیتی کشور است و ساالنه به 
طور متوســط بیش از ۸۰ هزار نفر به جمعیت این اســتان 

افزوده می شود.
به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین الملل 
اســتانداری البرز، شــهبازی در مراســم تکریم و معارفه 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز که با حضور 
حجت االسالم منتظری دادســتان کل کشور برگزار شد، 
با بیــان اینکه طی چند روز اخیر با زمزمه رفتن شــاکرمی 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز موج هایی از 
تقدیر و تشکر به واسطه اقدامات مثبت وی در این سمت راه 
افتاد، افزود: تالش های دادستان سابق البرز دستاوردهای 

ماندگاری را رقم زد.
وی ضمن خیرمقدم به دادســتان کل کشور، ادامه داد: 
حجت االســالم منتظری نیز به عنوان یک قاضی عادل و 
نام آشنای کشــور، هر جا که صحبت از انصاف و عدالت به 
میان آمده، خوش درخشیده اند. شهبازی با اشاره به اقدامات 
و برنامه ریزی های فاضلی رئیس کل دادگستری، گفت: وی 

همواره در نشســت ها و برنامه های تخصصی بعنوان یک 
عضو موثر و پیگیر به مسائل استان رسیده است.

وی اقدامات ۵ ســال خدمت شــاکرمی دادستان سابق 
عمومی و انقالب مرکز اســتان البرز را مورد اشــاره قرار داد 
و افــزود: پیگیری های وی در حوزه های تولید، اشــتغال و 
مباحث فرهنگی و اجتماعی، بســتر امنیت و آرامش البرز را 

تقویت کرده است.
استاندار البرز با اشاره به حضور مددی به عنوان دادستان 
عمومی و انقالب مرکز اســتان البرز، اضافه کرد: دادستان 
جدیــد نیز با کوله باری از تجــارب در بخش های مختلف 
و به طور قطع در این حوزه بســیار مسلط ظاهر خواهد شد. 
شــهبازی افزود: اکنون به مدد با هــم بودن ها و اتحاد بین 
مســئوالن ۳ قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اســتان، طبق 
فرامین مقام معظم رهبری گره گشای تولید بودیم و عالوه 
بر اینکه طی یک سال اخیر هیچ واحد تولیدی تعطیل نشده، 

۳۰ واحد نیز به مدار تولید بازگشته اند.
وی عنوان کرد: با توجه به تدابیر پیشگیرانه و نظارت های 
صورت گرفته در البرز، طی یک سال اخیر هیچ گونه تجمع 
در حوزه کارگری و کارفرمایی نداشــته ایم. اســتاندار البرز 
گفت: همدلی و هم افزایی بین مجموعه اســتان با حمایت 
های نماینده ولی فقیه در اســتان، ســبب افزایش امنیت و 
آرامش شده است.وی افزود: از مجموعه فعاالن قوه قضائیه 
در اســتان که برای سربلندی و امنیت البرز تالش می کنند، 
قدردانی می کنم. در این مراســم ضمن قدردانی از اقدامات 
حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 

البرز، حسن مددی به عنوان دادستان جدید معارفه شد.

فاضالب صنعتی، فرماندار نظرآباد را 
به تاالب صالحیه کشاند

ظاهــرا ورود فاضالب صنعتــی به تاالب 
صالحیه نظرآبــاد پایانی نــدارد و این بار نیز 
سرپرســت جدید فرمانداری نظرآباد را جهت 

بررسی های دقیق ترراهی تاالب نمود.
خبرنگارجــام جم ســاوجبالغ و 
نظرآبــاد: صادقلو سرپرســت فرمانداری و 
رئیس ســتاد مدیریت بحران شهرستان پس 
از بازدید از تاالب صالحیه و بررســی وضعیت 
موجود، از تشــدید نظارت های بیشــتر برای 

حفظ این تاالب خبر داد.
نماینده عالی دولت در نظرآباد با اشــاره به 
اهمیت تاالب صالحیه در بخش های مختلف 
محیط زیســتی، گردشــگری و... در ســطح 
اســتان، در تشریح گام کوتاه مدت حل مشکل 
ورود فاضالب هــای صنعتی به تاالب اظهار 
داشت: پس از بازدید و بررسی های الزم، مقرر 
شــد در گام نخســت و کوتاه مدت برای حل 
مشکل سرازیر شــدن فاضالب های صنعتی 
به تاالب امور آب شهرستان نظرآباد نسبت به 
افزایش دبی رودخانــه کردان به تاالب اقدام 
کرده و بــا افزایش ۳برابری مجموع فاضالب 

ورودی از شهرکهای صنعتی رقیق شود.
وی افــزود: با افزایش جریان آب ورودی و 
خروجــی به این محــل قادرخواهیم بود برای 
کوتاه مدت بخش زیــادی از فاضالب و بوی 

نامطبــوع حاصل از آن را کنترل نماییم.

سرپرســت فرمانداری شهرستان نظرآباد 
در ادامــه با تاکید بر ضــرورت حل کامل این 
مشــکل و تعییــن تکلیف نهایــی آن گفت: 
شرکت های خدماتی شــهرک صنعتی سپهر 
و نظرآبــاد موظفند طی چند روز آتی نســبت 
به صدور اخطاریه بــه واحدهای تولیدی فاقد 
پیش تصفیه جهت نصب فوری آن اقدام کنند 
چراکــه مطابق بــا قانون فاضــالب تولیدی 
تمام شــرکت ها و کارخانجــات موجود باید 
پــس از گذر از پیش تصفیــه وارد تصفیه خانه 

شهرکهای صنعتی شوند.
صادقلو در خاتمه خاطرنشــان کرد: شرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان البرز نیز باید تا 
پایان ســال جاری )ظرف مــدت ۳ماه( مدول 
دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی نظرآباد را راه 
اندازی نموده تا ما بتوانیم طبق استانداردهای 
موجــود ورود فاضالب به این تاالب را متوقف 

سازیم.
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هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

از دماغ من سرگشته خیال دهنت
حافظبه جفای فلک و غصه دوران نرود

یاد  یاران آشنا

۲۳ آذر 9۸ مراســم تجلیــل از آیت اهلل حاج شــیخ 
محمدباقر قدوســی در مســجد جامع مشکین دشت، 
پایگاه تبلیغی چهل ساله ایشان، برگزار گردید، اما این 
مراســم متفاوت با تجلیل از بزرگان بالد دیگر بود. زیرا 
البرز همه چیزش با جاهای دیگر متفاوت اســت واین 

برنامه هم از آن قاعده کلی ویژه البرز مســتثنی نبود و 
مراسم تجلیل یاد شده  تفاوت چشمگیری با تجلیل ها 
داشت. تفاوت از این حیث که مسئولین حضور نداشتند 
و بــه برنامه اهمیت ندادنــد و با بی توجهی تمام از کنار 
آن گذشــتند. در اســتان البرز اولین بار بود که از یک 
عالم دینی و شخصیتی خدوم و مردمی تجلیل می شد 
که مورد بی مهری مســئولین قرار گرفت و در مراسم 

حضور نیافتند.
رهبر فرزانه انقالب فرمودند: »تجلیل از علما تجلیل 
از معارف حقیقی الهی اســت.« معظــم له؛ در دیدار با 
اعضای کنگره بزرگداشــت آیت اهلل تألهی بر استفاده 
نوجوانــان از وجود عالمان دینی خــوب تاکید کردند. 
آیت اهلل قدوســی ابوالشــهید، امین و محبوب مردم و 
دارای ســابقه خدمات خالصانه و صادقانه ۴۰ ساله در 

کرج هستند.
ایشان در مدت حضور ارزشمند خود در کرج، دوران 

حیات طیبه عمر شــریف خویش را ســپری کردند و با 
اســتفاده از ذخائر علمی اندوختــه درحوزه های علمیه 
مشــهد مقدس و نجف اشرف توانســتند منشأ آثار و 
برکاتی ماندگار باشــند. و در طول ۴۰ ســال اقامت در 
کرج بدون توقع و چشمداشــت مــادی به تبلیغ دین و 
اقامه و احیاء نماز وترویج سنت حسنه پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( و اهل بیت )علیهم الســالم( با الهام از شعار 
جاودانه پیامبر)ص( » اِن اَجِرَی ااِّل َعلَی اهلل« پرداختند 
و خالصانه معلم اخالق و مربی آشناسازی مردم با اهل 

بیت عصمت و طهارت)ع( بودند.
این عالم وارسته حافظ بخش اعظم قرآن و بسیاری 
از احادیث و روایات معصومین)ع( وحافظ بســیاری از 
ادعیه مأثــوره از جمله زیارت جامعــه کبیره و زیارت 
د و  عاشــورا و دعاي کمیل و.. هستند. عالمی اهل تََهجُّ
بُکاء و در اکثر ایام روزه دار و والیی و ساده زیست بدون 

استفاده ازبیت المال و وجوه شرعی بوده اند.

روحانی بزرگواری که پس از گذشــت چند سال از 
فوت والدین خود هنوز از آنان با تجلیل و تکریم یاد می 
کند و با یاد آنان اشک ارادت در چشمانش حلقه می زند. 
در تربیت اوالد و پرورش فرزندانی مومن و والیت مدار 
و خدوم به جامعه، یک پدر موفق و نمونه است. عزیزی 
که در یتیم نوازی و دســتگیری بینوایان زبانزد است و 

در کارخیر دست گشاده و پر بخشش داشت.
نگارنده که توفیق چند ســفر حج و عمره در معیت 
ایشان راداشــته و ایام زیادی با وی همسفر و هم اتاق 
بوده ام در یک کالم باید بگویم که حاج آقای قدوسی را 
عالمی »تارک هوی« یافتم و در رفتار و گفتارشــان جز 
رضای الهی ندیدم و در موارد فراوانی از خود گذشــتند 

و از فرمان خداوند و اجرای دستورات الهی نگذشتند.
خداوند به ایشــان و امثالشــان طول عمر با عّزت 

عنایت فرماید.)آمین(
محمد حسین روحی یزدی

اینجا همه چیزش متفاوت است
پیام های مرد می

بــر اســاس تحقیقات بــه عمل 
آمــده روزانه ۴۰۰ لیتــر بخار بنزین از 
هــر جایگاه بنزین وارد هوا می شــود 
کــه ضــرر آن ده برابــر خودروهای 

دودزاست.
به گــزارش خبرنگار جام جم البرز، 
حمیدرضا لشــکری گفت: از چندین ســال پیش طرح جمع آوری بخار 
بنزین پیشنهاد شده اما هنوز تکنولوژی آن را در اختیار نداریم. وی با بیان 
این که باید پیش از فرارســیدن فصول سرد به فکر آلودگی هوا بود، ادامه 
داد: هوای مسموم مانند آب مسموم تأثیرات آنی ندارد، بلکه به مرور زمان 

آثار سوء خود  را نمایان می کند.
لشــکری افزود: یکی از عوامل آالینده البرز اتوبوس ها هســتند، اما 
جلوگیری از فعالیت این اتوبوس ها، تردد خودروهای شــخصی را بیشتر 
می کند. لشــکری با اشاره به اجرای طرح ســه شنبه های بدون خودرو 
در البرز گفت: زیرســاخت الزم برای تردد دوچرخه در شهر وجود نداشته 
و  امنیت دوچرخه ســواران با وجود تردد خودروها تأمین نمی شــود. وی 
افزود: ایجاد زیرســاخت های الزم احداث ایستگاه های دوچرخه باید با 

برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار شود.

۴۰۰ لیتر بخار بنزین، سهمیه هر 
جایگاه از آلودگی هوا

ســادات   ســیدغنی 
اول شــهریور  باریکانی 
ســال ۱۳۳9 در روستای 
باریــکان از توابع بخش 
طالقــان دیــده به جهان 
گشــود. پدرش ســیدی 
پرهیزگار بود. کشاورز بود 
و زحمت بسیاری می کشید تا روزی حالل در سفره 
خانواده بگذارد و زندگی ســاده و بی آالیشی برای 

خانواده مهیا سازد.
خبرنگار جــام جم البرز:  ســیدغنی در 
روســتای زادگاهش تحصیالت ابتدایی را سپری 
کرد و سپس در تهران مشغول ادامه تحصیل شد چرا 
که محل زندگی او از امکانات تحصیلی در ســطوح 
باالتــر محروم بود.او در دبیرســتان هدف چهار در 
شــهر تهران مدرک دیپلم را در رشته طبیعی قدیم 
اخذ کرد و ســپس در سال ۱۳۵۸ به خدمت سربازی 
اعزام شد. در لشگر ۲۱ حمزه سیدالشهدا )ع( پس از 
طی دوره های آموزش های نظامی مشــغول نبرد با 
دشمن بعثی شــد و به مدت دو سال وظیفه مقدس 
سربازی را به  نحو  احسن و با رشادت و شهامت تمام به 
پایان رساند و در این مدت در مناطق مختلف جنگی 
حضور یافت و در عملیات مختلف شرکت  جست و 
افتخارات بسیار در صف مستحکم لشگریان اسالم 
آفرید. وی پس از پایان خدمت ســربازی به  منظور 
تداوم خدمت در بسیج منطقه غرب مشغول فعالیت 
شــد و به  دلیل آن در مدت سربازی با آموزش های 
مداوم و کسب تجربیات بسیار ارزنده در پزشکیاری 
و مداوای مصدومیــن و مجروحین جنگ تبحری 
خاص یافته  بود و در صف بســیجیان جان بر کف و 
سپاهیان اسالم راهی منطقه عملیاتی سرپل ذهاب 
شد تا در آن منطقه در خط مقدم به نیروهای اسالم 
کمک رساند و در یاری و مداوای مجروحین جنگی 
در نصرت اســالم و مسلمین نقشی مهم ایفا نماید، 
امــا در راه این ماموریت در منطقه ســرپل ذهاب 
درهجدهم شــهریور ۱۳۶۱ مفقوداالثر شده و نام 
بلندش در زمره مفقودیــن دفاع مقدس و بر تارک 

تاریخ حماسه دفاع مقدس می درخشد.

سیدغنی 
سادات باریکانی

پزشکیاری که جاویداالثر 
شد

* مسئوالن رسیدگی کنند
پــس از التهاب ناشــی ازافزایش بهای بنزین 
متاســفانه برخالف ادعای وزرای مربوطه بویژه 
وزیر آموزش و پرورش مبنی بر افزایش ســهمیه 
سوخت، نه تنها سهمیه ای اختصاص نیافته بلکه 
پیمانکاران و ســود جویان سرویس ها بدون هیچ 
مصوبه ای به اولیــای دانش آموزان اعالم کرده 
اند که مبالغی را مازاد بر شــهریه مصوب و معین 
به رانندگان پرداخت نماییم. ازمسئولین عاجزانه 

خواستاریم به این مشکل رسیدگی نمایند.
جمعی از والدین از ساوجبالغ

* مدیران بیمه و بیمه گری اســتان 
البرز به فکر بازنشستگان باشند

دفاتر پرداخت خســارات درمانــی و رفاهی 
ســازمان بیمه اعم از دولتــی و خصوصی با توجه 
بــه محدودیــت های مالــی، جســمی و روانی 
بازنشســتگان نســبت به اصالح و تعدیل روابط 
اداری و برخــی کاغذبازی هــای مداوم در زمینه 
پرداخت خســارات مربوطه اقدام نمایند. چرا که 
قشر مذکور توانایی و تاب کمتری برای سازگاری 

با موارد مذکور دارند.
جمعی از بازنشستگان استان البرز

* شورای شهر کرج اقدام کند
با توجه به فرســوده بودن سیستم اتوبوسرانی 
کرج و وجود جمعیت چند میلیونی و اختالل شبانه 
روزی در رفت و آمد شهروندان به اماکن مختلف 
شــورای شــهر کرج نســبت به تقویت ناوگان 

اتوبوسرانی کرج و حومه اقدام کند.
حسین مهر پیشه از کرج

* بیمه رایگان برای مردم چه شد؟
بســیاری از جوانــان تحصیلکــرده با وجود 
مشــکالت مالی فراوان هنوز نتوانسته اند مشکل 
اشــتغال خود را حل و فصل کنند. به طوری که در 
هر خانواده ای چند بیکار دختر و پســر وجود دارد. 
دولت که نتوانسته شغل آبرومندی بر اساس مفاد 
قانون اساســی برای این قشــر فراهم کند. بیمه 
رایــگان عمومی و همگانی را پلــه پله به تحلیل 
می برد. ســوال این است شغل که نیست، ازدواج 
و تشــکیل خانواده هم که امکان آن وجود ندارد، 

پس جوانان مردم با هزاران آرزو چه کنند؟
مهران صفایی از ماهدشت

دادســتان کل کشور حل مشکالت سازمان 
زندان های کشــور را نیازمند همکاری دولت و 

مجلس دانست.
به گــزارش خبرنگارجام جــم البرز، حجت 
االسالم محمدجعفر منتظری در حاشیه مراسم 
تودیع و معارفه دادســتان عمومــی و انقالب 
مرکز اســتان البرز در خصوص تخلفات برخی 
اعضای شــورای اســالمی شــهر کرج در به 

کارگیری وابســتگان و نزدیــکان خود در بدنه 
شورا و شهرداری، اظهار کرد: باید این تخلفات 
را مســتدل ارائه کنید تا دستگاه قضا پیگیری و 

برخورد الزم را انجام دهد.
وی در ادامه با اشــاره بــه وجود چهار زندان 
بزرگ در اســتان البرز و مشــکالتی که ایجاد 
کرده اند، تاکید کرد: طبق قانون دســتگاه قضا 
و ســازمان زندان ها مکلف هستند تا جایی که 
ممکن باشــد، زندانی را در زندان نزدیک محل 

سکونت خانواده او به زندان بسپارند. 
دادستان کل کشور عنوان کرد: مشکل اصلی 
این اســت که در برخی شهرستان ها زندان کم 
است یا مناســب نیست که در این شرایط ناچار 
هســتیم زندانیان را به شــهرهایی دور از محل 
سکونت خود بفرستیم تا آنجا دوران محکومیت 

خود را سپری کنند.
حجت االســالم منتظری با بیان اینکه اصل 
مســئله زندان در کشــور با مشکالت بسیاری 
مواجه است، گفت: این مهم به دلیل آن است که 
اعتبارات الزم در اختیار ســازمان زندان ها قرار 
نمی گیرد و این سازمان از لحاظ زیرساخت های 
همچون ساختمان و ســایر ملزومات با کمبود 

مواجه بوده و محروم است. 
وی ابــراز امیــدواری کرد این مشــکل با 
همکاری دولت و مجلس رفع شــود. دادستان 
کل کشــور با بیان اینکــه وضعیت زندان ها در 
برخی شهرســتان ها مطلوب و در برخی دیگر 
نامناســب اســت، افزود: موظفیم تــا حد توان 
زندانیان را از مناطق دور به محل ســکونت خود 

منتقل کنیم.

دادستان کل کشور:

زندانی را به زندان نزدیک محل سکونت خانواده
 او منتقل کنید


