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بیشتر بخوانید

تش  آ عامل ۹۵ درصد از 
تع استان،   سوزی های مرا

انسانی است

دبیر ستاد بحران:

صرفه جویی درمصرف آب درتابستان امسال ، جدی تر وپراهمیت تر از سال های قبل است.
به گزارش جام جم البرز، مهندس مهدی زاده مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز از مردم 
استان خواست با توجه به محدودیت منابع آبی ومناسب نبودن بارشهای سال آبی جاری از یک سو 

4وافزایش جمعیت ومهاجر پذیر بودن البرز از سوی دیگر صرفه جویی درمصرف آب را جدی تر بگیرند.

مدیرکل  پیام 
کار و رفاه  تعاون،

اجتماعی استان البرز 
کارگر به مناسبت هفته 

حضور پرشور مردم 
توطئه ها   در انتخابات 

کرد  لود راخنثی خواهد  اسرار زندگی رمزآ
در جاده  چالوس

لبرز
ا

آبفا ؛ صرفه جویی درمصرف  هشدار 
آب، امسال جدی تر است

مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز

سید رضا نوراللهی:
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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام
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ویژه ها

ج؛  کر ۲ محوطه باستانی در  کشف 

حسین فالح نژاد مدیرکل تعاون،کار وفاه اجتماعی 
استان البرز طی پیامی فرارسیدن هفته کار وکارگر را به 

جامعه کار وتولید استان تبریک گفت .
وفاه  تعاون،کار  مدیرکل  پیام  متن   ، البرز جم  جام  گزارش  به 

اجتماعی استان البرز بدین شرح است :
، یادمانی است برای ارج نهادن به زحمات و تالش های  هفته کارگر
مقام  و  و  گرامی داشت  پاسداشت  برای  است  فرصتی   , کارگران 

منزلت کارگر و ...

دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ 
آتش  از  درصد   ۹۵ علت  البرز  استان  بحران  به 
سوزی های مراتع استان را عوامل انسانی عنوان کرد و گفت: بر 
اساس گزارش اداره کل منابع طببعی استان در سال گذشته ۱۱۶ 

هکتار از مراتع استان البرز  و ....



انتخاب بزرگ حکیم ابوالقاسم 
فرودوسی

شــاهــنــامــه، کــاخ بلندی 
اســــــــــت کــــــــه حـــکـــیـــم 
آن  فردوسی  ابوالقاسم 
را بنا نهاد. هدف او زنده 
فرهنگ  داشـــتـــن  نــگــه 
بــــوده  پــــارســــی  وادب 
است. پس برای رسیدن 
بــه آن رنـــج فــــراوان سی 
را  عزیزش  عمر  از  ســال 

به جان خرید:
بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی
ســاختن بنایــی بــا ایــن شــکوه وعظمــت، نیازمنــد 
دور اندیشــی وبهــره گیــری از دانــش وخــرد اســت 
ــر  ــک عم ــل ی ــد و حاص ــه آن برس ــیبی ب ــادا آس ــا مب ت
ســبب  ای  اندیشــه  چنیــن  وجــود  ســازد.  ویــران 
شــده اســت تــا شــاعر حماســه ســرا و دور اندیــش 
بهتریــن مصالــح را بــه کارگیــرد؛ نظــم وکالم آهنگین 
ومضامیــن  موضوع هــا   ، گاه  وآن  وحماســی 

ارزشــمند را وهــن جاودانگــی اثــر خــود نمایــد :
پی افکندم از نظم کاخی بلند

که از باد وباران نیابد گزند
بــی تردیــد ، کمــر همــت بســتن وآمــاده شــدن بــرای 
ــب  ــت وصاح ــمند اس ــی ارزش ــن هدف ــه چنی ــل ب نی

آن ســزاوار آفریــن وتحســین.
ایــن نکتــه را اندیشــمندان هوشــیار وخــرد منــد 
نیکــی  بــه   – فردوســی  چــون  هــم   – دار  ودیــن 
گویــی  آفریــن  بــه  لــب  آن  برابــر  ودر  می داننــد 
خــود  جمــع  در  را  ســراینده  چــه  اگــر  می گشــایند. 

باشــند: نداشــته 
هر آن کس که دارد هش و رای و دین

پس از مرگ بر من کند آفرین
پــس از حکیــم ابوالقاســم فردوســی، نســل هایی 
ج نهادنــد و  در پــی آمدنــد وبــر انتخــاب بــزرگ او ار
راه خــود را بــه بیــراه بــاز یافتنــد. اکنــون، ملــت ایــران 
ســپردن  اســت.  ایســتاده  انتخابــات  آســتانه  در 
زمــام امــور جــاری کشــور وســرزمین اســالمی مان 
خطیــری  مســئولیت  دیگــر،  دوره  بــرای  ایــران 
اســت کــه بــر عهــده فــرد فــرد ایشــان نهــاده اســت؛ 
ســپردن  پذیرد؟بــرای  انجــام  چگونــه  مهــم  ایــن 
زمــام امــور کشــوری کــه امــن وآبادتــر از همیشــه 
می خواهیمــش بایــد چــه قدم هایــی برداریــم ؟...

کشــف 2 محوطــه باســتانی در 
لــود  رمزآ زندگــی  اســرار  ج؛   کــر

در جاده چالوس

از  البــرز  میر اث فرهنگــی  معاونــت  سر پرســت 
بیلقــان  منطقــه  در  باســتانی  محوطــه   ۲ کشــف 

داد. خبــر  ج  کــر شهرســتان 
بــه گزارش جــام جــم البــرز، سر پرســت معاونــت 
میر اث فرهنگــی البــرز گفــت: بــر اســاس بر ر ســی ها 
منطقــه  در  شــده  انجــام  میدانــی  باز دید هــا ی  و 
ج-چالــوس ۲ محوطــه باســتانی  بیلقــان جــاده کر

شناســایی شــد.
جــاده  طبیعــی  گــذرگاه  افــزود:  نــور ی،  عبــاس 
چالــوس درواقــع مهم تریــن راه ارتباطــی و اتصــال 
دامنه هــای جنوبــی البــرز بــه نواحــی شــمالی کشــور 
اســت کــه از منظــر جغرافیــای سیاســی در گذشــته 
باســتانی نیــز از اهمیــت بســیار ی بر خــور دار بــوده 

ــت. اس
دالیــل  اصلی تریــن  از  یکــی  شــاید  گفــت:  وی 
برابــر  در  طبرســتان  ایالــت  ســاله   ۲۰۰ مقاومــت 
حمــالت اعــراب در قــرون اولیــه اســالمی را همیــن 
بــا  کــه  دانســت  منطقــه  بــودن  العبــور  صعــب 
ســاخت قلعه هــا و بر ج هــا ی دیده بانــی و نگهبانــی 
در محور هــای مواصالتــی امنیــت و اهمیــت ایــن 
ــن  ــت. از ای ــرده اس ــدان ک ــی را دو چن ــذرگاه طبیع گ
ــار در  ــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــن آث رو ب
جبهــه شــرقی دامنه هــای بیلقــان بــه نظــر می رســد 
کــه کاربــرد ایــن محوطه هــای تاریخــی در خصــوص 
تامیــن امنیــت و دیدبانــی ایــن گذرگاه بوده باشــد.
البــرز  میر اث فرهنگــی  معاونــت  سر پرســت 
افــزود: بــا کشــف و شنا ســایی ایــن ۲ محوطــه در 
طریــق  از  بیشــتر  بر ر ســی ها ی  بیلقــان،  منطقــه 
کار شناســان مربوطــه بــه منظــور تشــکیل پرونــده 

ثبتــی در دســت اقــدام قــرار گرفتــه اســت.

مشاوران حقوقی جام جم البرز
گرامی،  خوانندگان   
ــد  ــیـ ــوانـ ــی تـ ــا مـ ــ ــــم ش
حقوقی  مــشــکــالت 
ــود  ــ خ قــــضــــایــــی   و 
ــام  ج ــه  ــ ــام ــ روزن ــا  بـ را 
میان  در  ــرز  ــب ال ــم  ج
مسئول  ــد.  ــذاری ــگ ب
پــاســخ  و  ــــش  ــرس ــ پ
حقوقی  مــشــکــالت 
وسیله  به  قضایی  و 
ــاســـی  ــنـ ــارشـ تـــیـــم کـ

همین  در  و  هفته  هر  می توانند  خود  مجرب 
ستون به سئوال های شما پاسخ دهند. 

شده  داده  پاسخ های  که  بدانیم  اســت  الزم 
ــا جــنــبــه مــشــورتــی دارد و  ــرف ــوال، ص ــئـ بـــه سـ
اداری و  قــضــایــی  مـــراجـــع  در  اســتــنــاد   قــابــل 

 نمی باشد. 
منتظر تماس های شما هستیم.

نحوه تقسیم هزینه های مشترک آپارتمان
سهم  آپارتمان ها  تملک  قانون   4 مــاده  طبق 
از  اختصاصی  قسمت های  مالکان  از  یک  هر 
ج قسمت های مشترک متناسب است  مخار
به  اختصاصی  قسمت  مساحت  نسبت  بــا 
اختصاصی  قسمت های  مساحت  مجموع 

تمام ساختمان. 
متراژ  طبق  آپــارتــمــان  مشترک  هزینه  یعنی 
هر واحد بوده و به عهده مالک و در صورت 
وجود مستأجر به عهده وی می باشد. ولیکن 
در خــصــوص ســایــر هــزیــنــه هــا کــه ارتــبــاطــی با 
هزینه های  ــورت  ص ایــن  در  ــدارد،  نـ مساحت 
ساختمان به صورت مساوی تقسیم خواهد 

گردید.
ساختمان  مالکین  حــالــت   2 هــر  در  الــبــتــه    
می توانند ترتیب و روش دیگری برای تقسیم 
این  در  که  بگیرند  نظر  در  ساختمان  ج  مخار
از  یــک  هــر  سهم  تعیین  مسئولیت  صـــورت 

واحدها با مدیر ساختمان می باشد.

آمریــکا و  کــه  گســترده وفراگیــر مقاومــت  گفــت: جبهــه  آیــت اهلل حســینی 
صهیونیســت ها را احاطــه کــرده و خــواب خــوش را از آنهــا گرفتــه، شکســتی 

بــرای اســرائیل اســت. ســنگین 
بــه گزارش جــام جــم البرز، آیــت اهلل حســینی همدانــی، نماینــده ولــی فقیــه در 
اســتان البــرز و امــام جمعــه کــرج در خطبه هــای جمعــه ای کــه گذشــت، گفــت: 

جبهــه گســترده وفراگیــر مقاومــت که آمریکا و صهیونیســت ها را احاطه کــرده و 
خــواب خــوش را از آنهــا گرفتــه و قــدرت نظامی آنــان را به ســخره گرفته، شکســتی 
اســت کــه از ایــران خــورده انــد. ایــن کــه نمی توانــد یمــن را بعــد از چنــد ســال جمع 
کنــد و در ســوریه موفــق شــود و در افغانســتان و عــراق گیــر کــرده و بایــد منطقــه 
را تــرک کنــد شکســت هائی اســت کــه از تفکــر گســترده شــده انقــالب ایــران در 

عالــم می خــورد. آیــت اهلل حســینی همدانــی در ادامــه گفــت: اصابــت موشــک 
بــه نزدیکــی تاسیســات هســته ای اســرائیل و نفــوذ آن بــه عمــق ۲۰۰ کیلومتــری 
و عبــور از گنبــد آهنیــن و ایــن کــه نتواننــد معلــوم کننــد چــه کســی زده چــه 
 جــوری زده، ایــن یعنــی شکســت. یعنــی بــه روزهــای فروپاشــی اســرائیل نزدیــک 

می شویم و به زودی در قبله اول مسلمین نماز جماعت برپا خواهیم کرد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

مشاور حقوقییادداشت 

ح کرد؛ ج مطر امام جمعه کر
به زودی در قدس نماز جماعت برپا خواهیم کرد

حسین طاهری پور 

 وکیل پایه یک 
دادگستری

محمد رضا اصالنی

نشست  در  اشتهارد  و  فــردیــس  ــرج،  ک ــردم  م نماینده 
علنی مجلس گفت: مرکز پژوهش های مجلس شورای 
وصل  حلقه  باید  چابک  ستاد  یک  عنوان  اسالمی به 
و  فکر  تولید  مراکز  نخبگان،  شبکه  با  مجلس  میان 

اندیشکده ها باشد.
ــبــرز، مــهــدی عسگری بــا تشکر  بــه گـــزارش جــام جــم ال
دربـــاره  مجلس  پــژوهــش هــای  مرکز  رئیس  ــزارش  گـ از 
با  امــروز  اینکه  به  باتوجه  گفت:  این سازمان،  عملکرد 
کشور  در  روزافـــزون  معضالت  و  مسائل  تکثر  و  تعدد 
مواجهیم، انتظار داریم مرکز پژوهش ها نقش فعال تری 
را در حوزه جمع سپاری، جمع اندیشی و استفاده از خرد 
جمعی داشته باشد و بتواند ماحصل آن  را به نمایندگان 

منتقل کند.

روند  در  پژوهش ها  مرکز  مهم  نقش  بر  تأکید  با  وی 
مرکز  ایــنــکــه  الزمـــه  گــفــت:  مجلس  در  تــصــمــیــم ســازی 
پژوهش ها نقش فعال تری در استفاده از خرد جمعی 
داشته باشد، فربه تر کردن ساختار و سازمان نیست، 
بلکه الزم است مرکز به عنوان یک ستاد چابک به حلقه 
وصلی میان مجلس با شبکه نخبگان و اندیشکده ها 
متصل شود تا بتواند با ساز و کار مشخص در حوزه های 
و  مــربــوطــه  کمیسیون های  بــه  را  خــود  نظر  تخصصی 

نمایندگان مجلس ارائه کند.
استفاده از نخبگان در مرکز پژوهش ها 

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: رئیس 
مرکز پژوهش ها در توضیحات خود از ورود به معضالت 
استانی خبر داد، که در این خصوص مرکز پژوهش ها 

استانها  اندیشمندان  و  نخبگان  شبکه  از  اســت  نیاز 
استفاده و نظرات و ایده های آن ها را مدنظر قرار دهد.

مرکز پژوهش ها صرفا در تهران متمرکز نباشد.
تمام  از  اســتــفــاده  اهمیت  بــه  اشـــاره  بــا  نماینده  ایــن 
ظرفیت  از  استفاده  گفت:  کشور،  سطح  در  ظرفیت ها 
و  بستر سازی   به  نیاز  استانی  نخبگان  و  اندیشمندان 
در  پژوهش ها  مرکز  نباید   

ً
صرفا دارد،  سازوکار  تعریف 

تهران متمرکز باشد.
ــایــد از نــقــش انــفــعــالــی بــه نقش  مــرکــز پــژوهــش هــا ب
مرکز  نقش  درخــصــوص  عسگری  مهدی  برسد.  فعال 
مرکز  اســالمــی گــفــت:  شـــورای  مجلس  در  پــژوهــش هــا 
پژوهش ها باید از نقش انفعالی به نقش فعال برسد 
و صرفا منتظر طرح یا الیحه ای برای ارائه نظرات نباشد. 

ایـــن مــرکــز مــی تــوانــد بــه عــنــوان یــک مــرکــز تــولــیــد فکر 
را  معضالت  سپس  و  شناسایی  جامعه  در  را  مسائل 
به صورت اولویت بندی شده احصاء کند و راهکارهایی 
که در مجلس نیاز به پیگیری دارد را به کمیسیون های 

تخصصی ارجاع دهد.

ج، فردیس و اشتهارد: نماینده مردم کر

مرکز پژوهش ها؛ حلقه وصل مجلس با شبکه نخبگان 

ســید رضــا نوراللهــی رییــس هیئــت نظــارت بــر ســیزدهمین 
حضــور   : گفــت  البــرز،  در  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  دوره 
پرشــور مــردم ایــران در انتخابــات موجــب ناامیــدی دشــمنان 
وامیــدواری ملت هــای ســتم دیــده ومظلــوم جهــان خواهــد 

شــد. 
البــرز  جــم  جــام  خبرنــگار  گفتگوبــا  در  نوراللهــی  رضــا   ســید 
افــزود : براســاس اصــل 118 قانــون اساســی مســئولیت نظــارت 
بر انتخابات ریاســت جمهوری برعهده شــورای نگهبان اســت ودر 28 خرداد شــاهد برگزاری دو انتخابات به صورت 
همزمــان خواهیــم بودکــه ایــن تجمیــع در جهــت اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــا وصرفــه جویــی در هزینه هــا صــورت 
 فاصلــه گــذاری 

ً
گرفتــه اســت.  نوراللهــی بــا اشــاره بــه شــرایط کرونایــی اســتان اظهــار داشــت: در ایــن دوره نیــز قطعــا

اجتماعــی واقدامــات بهداشــتی جهــت ســالمت رای دهنــدگان وعوامــل برگــزار کننــده اجــرا خواهــد شــد و برگــزاری 
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی در شــرایط کرونایــی تجربــه ای بــود کــه می تــوان در انتخابــات 
پیــش رو نیــز از آن تجــارب اســتفاده نمــود.  رییــس هیئــت نظــارت اســتان در خصــوص نحــوه برگــزاری انتخابات بیان 
داشــت: انتخابــات ریاســت جمهــوری روز ۲8 خــرداد برگــزار خواهــد شــد وهمــه مراحــل بــه جــز اخــذ رای وشــمارش آراء 
بــه صــورت الکترونیکــی می باشــد. وی بــا مهــم خوانــدن شــرکت در انتخابــات امســال گفــت:  بــا توجــه بــه توطئه هــای 
مختلــف اســتکبار جهانــی در زمینه هــای اقتصــادی ، سیاســی و... جهــت دلســرد نمــودن مــردم از حضــور پرشــور در 

انتخابــات مــردم بایــد بــا هوشــیاری وحضــور در انتخابــات ایــن توطئه هــا را خنثــی نماینــد.  

سید رضا نوراللهی:
 حضور پرشور مردم در انتخابات توطئه ها

 راخنثی خواهد کرد 

مدیر جهاد کشاورزی خبر داد:
مبارزه با آفت سن مادر در اشتهارد آغاز شد 

اولیــن  بــرای   ، مــادر زدایــی حشــره ســن  آفــت  و  سمپاشــی 
بــار بــا اســتفاده از پهپــاد در ســطحی بیــش از ۱۰ هکتــار در 

شــد. انجــام  البــرز  اســتان  اشــتهارد  شهرســتان 
ــتهارد  ــاورزی اش ــاد کش ــر جه ، مدی ــرز ــم الب ــام ج ــه گزارش ج ب
افزایــش  و  گنــدم  ســن  آفــت  بــا  مبــارزه  منظــور  بــه  گفــت: 
بــرای  اشــتهارد،  شهرســتان  تولیــدی  گندم هــای  کیفیــت 
اولیــن بــار سمپاشــی و آفــت زدایــی حشــره ســن مــادر کــه بــه 

ــار انجــام شــد و ایــن  ــا اســتفاده از پهپــاد در ســطحی بیــش از ۱۰ هکت ع گنــدم و جــو حملــه میکنــد، ب مــزار
ع شهرســتان ادامــه دارد. عملیــات در ســایر مــزار

میرزایــی افــزود: میــزان اثــر بخشــی ایــن عملیــات بالفاصلــه پــس از ســم پاشــی بــه وســیله پهپــاد ارزیابــی 
شد . 

ــزی  ــاد، در بخــش مرک ــح آب ــتای فت ــو روس ــدم و ج ع گن ــزار ــار از م ــطح ۱۰ هکت ــات در س ــن عملی ــت: ای وی گف
توســط  موجــود  آفــات  از  بــرداری  نمونــه  ســاعت،  یــک  حــدود  از  پــس  و  انجــام  اشــتهارد  شهرســتان 

انجــام شــد. گیــاه پزشــکی  کارشناســان 
، تغذیــه مناســب  مدیــر جهــاد کشــاورزی اشــتهارد بــا اشــاره بــه اینکــه بــا مبــارزه بــه موقــع بــا علف هــای هــرز
و مبــارزه بــا آفــات و انــواع بیماری هــای گیاهــی می تــوان تولیــد را افزایــش و از تلفــات محصــوالت زراعــی 
ع و بــا همــکاری کشــاورزان، امســال نیــز محصــول بــا کیفیــت  جلوگیــری کنــد ، گفــت: بــا پایــش مســتمر مــزار

تحویــل مراکــز خریــد می شــود.

  دومیــن جلســه گــروه کارشناســی کارگــروه هماهنگی،حمایــت و توســعه محتــوا در 
فضــای مجــازی اســتان البــرز برگــزار گردیــد .

، قربانــی بــا اعــالم برگــزاری دومیــن جلســه کارشناســی   بــه گــزارش جــام جــم البــرز
گــروه کارشناســی کارگــروه هماهنگی،حمایــت و توســعه محتــوا در فضــای مجــازی 

از  اســالمی گفت:  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  فرهنگــی  معاونــت  دفتــر  محــل  در 
ظرفیت هــا و ایده هــای تمــام فعــاالن فرهنگــی ،هنــری و رســانه ای در ایــن کارگــروه 

ــود .  ــتقبال می ش اس
مجــازی  فضــای  در  محتــوا  تولیــد  حــوزه  بــه  عالقمنــد  جوانــان  و  دانشــجویان   
ــه  ــه دبیرخان ح هــا و ایده هــای خــود را  جهــت هــم افزایــی و حمایــت ب می تواننــد طر

ایــن کارگــروه ارســال نماینــد .
 ، سرپرســت معاونــت فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی البرز
در ادامــه تصریــح نمــود: در گــروه کارشناســی اســتانی کارگــروه بــه دنبــال اســتفاده 
ح هســتیم و اعضــای  از تمــام ظرفیــت و توانمنــدی اســتان بــرای تحقــق اهــداف طــر
کارگــروه بــا تشــکیل کالس هــای آموزشــی ویــژه دبیــران ســواد رســانه ای و همکاری و 
هــم افزایــی بــا دیگــر ادارات و ســازمان های اســتان جهــت پیشــبرد اهــداف کارگــروه 
گام بردارنــد. گفتنــی اســت ، جلســات ایــن کارگــروه بــه صــورت منظــم و هفتگــی 
جهــت بررســی ایده هــا، حمایــت و اجــرا در بســتر فضــای مجــازی تشــکیل می شــود .

ســجاد غالمــی و علیرضــا کریمــی، ۲ کشــتی گیــر البــرزی بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت 
شدند.

، ســجاد غالمــی در وزن 8۶ کیلوگــرم و علیرضــا کریمــی در  بــه گزارش جــام جــم البرز
وزن ۹۷ کیلوگــرم از البــرز در اردوی تیــم ملــی کشــتی حضــور خواهنــد داشــت. 
همچنیــن محمــد اصالنــی مربــی البــرزی هــم در ایــن اردو حضــور خواهــد داشــت. 
بــا اعــالم کادر فنــی تیــم کشــتی آزاد بزرگســاالن نهمیــن مرحلــه از اردوی تیــم ملــی 
کشــتی آزاد بزرگســاالن از پنجــم تــا هفدهــم اردیبهشــت در محــل خانــه کشــتی 

شــهید ابراهیم هــادی مجموعــه ورزشــی آزادی تهــران برگــزار می شــود.

ح اقــدام ملــی مســکن بــا هــدف گــذاری  مدیــرکل راه و شهرســازی البــرز می گویــد طــر
۲۱ هــزار واحــد مســکونی از ســال ۹۹ در اســتان آغــاز شــده اســت.به گزارش جــام 
، رضاخالقــی گفــت: اکنــون از مجمــوع 8۶ هــزار واحــد مســکونی مهــر البــرز  جــم البــرز
بیــش از ۷۰ درصــد آن هــا دارای ســکنه بــوده و مابقــی نیــز امســال بــه تدریــج دارای 
ســکنه خواهــد شــدخالقی گفــت: در ایــن میــان بیــش از 8۰ درصــد کل واحد هــای 
، تلفــن و ســایر نیاز هــا بهره منــد شــده هــر  مســکونی مهــر البــرز از آب، بــرق، گاز
چنــد کاســتی ها در زمینــه فضــای آموزشــی، درمانــگاه، مراکــز ورزشــی و فرهنگــی و 
رفاهــی وجــود دارد کــه مســووالن اســتان قــول تامیــن بخــش عمــده ایــن نیاز هــا 
را تــا پایــان عمــر کاری ایــن دولــت دادند.مدیــرکل راه وشهرســازی البــرز بــا بیــان 
ح مســکن مهــر در البــرز مراحــل تکمیلــی خــود را می گذرانــد گفــت:،  ایــن کــه طــر
ج،  ح اقــدام ملــی را در شــهر های جدیــد هشــتگرد، کــر امــا دولــت در ادامــه آن طــر
اشــتهارد، نظرآبــاد و فردیــس پایــه گــذاری کــرده و طبــق ثبــت نام هــای انجــام شــده 
در اداره راه وشهرســازی بایــد ۲۱ هــزار متقاضــی درایــن بخــش نیــز مســکن دریافــت 
کنند.خالقــی گفــت: اگــر چــه وضعیــت مســکن مهــر البــرز بــه لحــاظ تامیــن نیاز هــا و 

ح هــای متعــددی در زمینــه  زیــر ســاخت بــا شــرایط مطلــوب فاصلــه دارد، امــا طر
ســاخت

 مســجد، فضــای آموزشــی، کتابخانــه عمومــی، بوســتان، درمانــگاه و مراکــز تجــاری 
در محــدوده مجتمع هــای مســکن مهــر اســتان طــی هشــت ســال گذشــته بــه بهــره 

بــرداری رســیده اســت.

فرونشسـت زمیـن, زلزلـه خامـوش  نامیـده میشـود. این 
زلزلـه خامـوش یـک پدیـده ای انسـانی اسـت .ایـن پدیـده 

بیـن  از  و  فروچالـه  ایجـاد  چـون  هـم  بـدی  رخدادهـای  باعـث 
رفتـن تاسیسـات زیـر بنایـی می شـود. فرونشسـت زمانـی کـه یـک سـفره آب 
زیرزمینـی خالـی میشـود بـه وجـود میآیـد. آن قسـمت زمیـن, ماننـد اسـفنجی 
ای  زمیـن حفـره  از  آن بخـش  و در  کشـیده شـده, جمـع میشـود  آن  آب  کـه 
ایجـاد میشـود کـه دیگـر حتـی بـا تزریق آب نیز قابل برگشـت نیسـت. در واقع 

آن بخـش از زمیـن دیگـر مـرده بـه حسـاب می آیـد. 
معدنـی,  مـواد  اسـتخراج  و  برداشـت  زمیـن  فرونشسـت  در  دیگـر  عوامـل 
ایجـاد حفـرات بـرای برداشـت نفـت و گاز می باشـد. این عوامل انسـانی باعث 

میشـود عوامـل طبیعـی مثـل زمیـن لـرزه و حرکـت آرام زمیـن و خـروج گدازههـا بـه وجـود آیـد. 
باالتریـن رکـود فرونشسـت در کـره زمیـن 3۲ سـانتیمتر در ایالـت نیومکزیکـو بـوده اسـت . در سـال 
۲۰۱5 باالتریـن رکـود  فرونشسـت در بعضـی  شـهرهای ایـران بـه 3۶ سـانتیمتر و حتـی  تـا 54 سـانتیمتر  
پدیـده  ازایـن  ناخوشـایند  ای  آینـده  اسـت   ممکـن  ایـران   شـهرهای  بعضـی   اسـت.  شـده  اعـالم 

نصیبشـان  شـود.
سـازمان نقشـه بـرداری کشـور فرونشسـت زمیـن در اسـتان البـرزرا در مناطـق مختلـف مـورد بررسـی 

قـرار داده اسـت . 
فرونشسـت در اسـتان البـرز ۲۹ سـانتیمتر می باشـد. محـدوده تحـت تاثیـر ایـن, حـدود ۷۰۰ کیلومتـر 

مربع اسـت.
, ماهدشت فرونشست محسوس تر است.  ,نظرآباد,کمال شهر  مناطق حسین آباد, مهرشهر

دلیـل بیشـتر آن کاهـش آب هـای زیـر زمینـی اسـت. خطر سـاز بودن آن بسـتگی به ریز دانه  و درشـت 
دانه  بودن خاک  بسـتگی دارد که توسـط سـازمان زمین شناسـی مشـخص میشـود. بنابراین شـدت 
بـه تصمیمـات سـازمان زمیـن شناسـی خواهـد داشـت. خشکسـالی و جنـس خـاک  خطـر بسـتگی 
در سـرعت ایـن پدیـده  نیـز موثـر می باشـد.  بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه وقتـی منطقـه ای 

فرونشسـت میکنـد امـکا ن نفـوذ آب بـه آن منطقـه وجـود نـدارد . 
خ میدهـد  ایـن پدیـده زخمی عمیـق بـر دل زمیـن اسـت . فرونشسـت در اثـر کاهـش رطوبـت زمیـن ر
و فشـرده شـدن خـاک و از بیـن رفتـن الیه هـای نفـوذ پذیـر آن در واقـع متراکـم شـدن زمیـن  و نفـوذ  

نکـردن آب هـای جـاری بـه عمـق اسـت.
برداشـت بیـش از حـد مجـاز از سـفره های آب زیـر زمینـی در بخـش کشـاورزی  را میتـوان نتیجـه عـدم 
وجـود مدیریـت درسـت منابـع  تولیـد آب و از سـوی دیگـر بـه هـدر رفتن حجم عظیمـی از آب در نتیجه 
نامتناسـب  مصـرف  خالصـه  و  شـهری  صنعتـی  مصـارف  و  کشـاورزی   شـیوه های  بـودن   نادرسـت 

دانست.
در حـال حاضـر 4۰ درصـد از اراضـی کشـاورزی اسـتان البـرز بـه سیسـتم آبیـاری  نویـن تجهیـز شـده انـد 

کـه شـامل آبیـاری قطـره ای و آب پـاش و سـایر سیسـتم های مجـاز میباشـد. 
بـا حـذف نیروگاههـای حرارتـی کـه بـه شـدت آب بـر هسـتند  و غرقابـی نکـردن سـدها و بـه جـای آن 
راحت و بدون مصرف ازآب  اسـتفاده از پنل های خورشـیدی یا انرژی باد اسـت که میتوان برق تولید 
کـرد. بـا ایـن تغییرکاربـردی  آب  ذخیـره واز منابـع آب حفاظـت  میگـردد. مجهـز شـدن  چاه هـای آب بـه 
ح هـای آبخیـزداری و اصـالح الگـوی کشـت و ایجـاد کشـاورزی گلخانهـای از  کنتـور هوشـمند ,اجـرای طر

اقدامـات موثـر می باشـد.
 پیشگیری قبل از درمان:

گاه کـردن مـردم قبـل از پیـک مصـرف  آب    مقابلـه بـا فرونشسـت  زمیـن در سـایه مشـارکت مردمـی و آ
امـکان پذیـر خواهـد بـود. مـوازی کاری  مسـئولین و مـردم راهـکار مقابله با فرونشسـت  زمین اسـت.  
بررسـی عوامـل سـاده  مثـل سـیفون توالـت  کـه دشـمن آب اسـت تـا اسـتخراج نفـت و گاز و مـواد 
معدنـی , تغییـر و اصـالح فرایندهـا همگـی میتواننـد مـا را در ایـن شـرایط نگـه دارنـد تـا از ایـن وضعیـت 

بدتر نشـود.

 فرونشست زمین یا زلزله خاموش

مریم دهقانی 
سانیج

برگزاری دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه هماهنگی، 
حمایت و توسعه محتوا در فضای مجازی

مدیرکل راه و شهرسازی البرز
21 هزار خانواده البرزی خانه دار می شوند

دو کشتی گیر البرزی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

خبر

یادداشت



فرمانده انتظامی البرز
دستگیری سارق رکورددار سرقت کابل برق در فردیس

در  سرقت  ۱۰۰فــقــره  به  اعتراف  با  بــرق  کابل  حرفه ای  ســارق  دستگیری  از  البرز  انتظامی  فرمانده 
شهرستان فردیس خبر داد.

به گزارش جام جم البرز، سردار عباسعلی محمدیان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل 
برق از اماکن عمومی شهرستان فردیس، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار 

پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.  وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد که سارق 
به صورت انفرادی در نیمه های شب به وسیله یک انبر اقدام به بریدن کابل برق اماکن عمومی 
می کردند و بالفاصله از محل متواری می شدند. فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه کارآگاهان موفق 
به شناسایی و دستگیر سارق شدند کنند گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم از سارقان 

حرفه ای و سابقه دار است. سردار محمدیان با اشاره به این که متهم در تحقیقات پلیسی به ۱۰۰فقره 
سرقت از اماکن عمومی وکابل برق معترف شد افزود: در بازرسی از مخفیگاه سارق تعدادی اموال 
مسروقه کشف شد.وی با اشاره به این که تالش برای دستگیری مالخر اموال مسروقه ادامه دارد 

گفت: متهم پس از معرفی به مراجع قضایی با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

چهارشنبه  8 اردیبهشت   1400   شماره 5925

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

ــردم  ایــــن روزهـــــــا، مـ
از  بـــخـــش زیـــــــــادی 
ــای ســالمــت  ــازهـ ــیـ نـ
ــای  ــ راه هـ از  را  ــود  ــ خ
گــونــاگــون بــه دست 
ــن کــار  ــ مــــی آورنــــد. ای
بعضی  در  مــی تــوانــد 
ــواقـــع مــفــیــد و در  مـ
مــواقــع  از  بــســیــاری 
ــاک  ــ ــرن ــطــ حــــتــــی خــ

باشد.
ویژه نامه های جام جم البرز شرایطی را فراهم کرده 
است که شنونده ســواالت و پرسش های پزشکی 
شما باشد و به صورت مکتوب برای سوال های  شما 

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

شما پاسخ خواهند داد.
عوارض کرونا در کودکان چیست؟

بیماری  خفیف  عالئم  کــودکــان،  از  بسیاری  اگرچه 
کــودکــان  بــرخــی  امـــا  می کنند  تجربه  را  کـــوویـــد-۱۹ 
درنتیجه ابتال به این بیماری، دچار سندرم التهابی 
چندسیستمی می شوند. این سندرم، بسیار جدی 
است و برخی از اندام و بافت های بدن مانند قلب، 
گوارشی،  سیستم  کلیه ها،  خونی،  رگ هــای  ریه ها، 
مغز، پوست یا چشم ها را تحت تاثیر قرار می دهد 
این  نشانه های  می کند.  التهاب  ــار  دچ را  ــا  آن ه و 
سندرم بستگی به این موضوع دارد که کدام یک 
از قسمت های بدن را تحت تاثیر قرار داده است. 
عالئم این سندرم عبارت اند از:  *تبی که 24 ساعت 
یا بیشتر طول  می کشد*استفراغ*اسهال*معده 
خستگی  پـــوســـتـــی*احـــســـاس  درد*بــــــثــــــورات 
سریع  سریع*تنفس  قلب  غیرمعمول*ضربان 
لب  تــورم  یا  چشم ها*قرمزی  پی درپی*قرمزی  و 
و  پاها*سردرد  یا  دست ها  تــورم  یا  زبان*قرمزی  و 
سندرم  اگــر  لنفاوی  غــدد  شــدن  سرگیجه*بزرگ 
می تواند  نشود  سیستمی درمان  چند  التهابی 
آسیب های پایداری به بدن کودکان وارد کند و حتی 

منجر به مرگ شود.

پزشک جام جم

دکتر سید مهدی 
موسویان

»مقام  به  مسئوالن  دیدگاه 
معلم« باید اصالح شود

هر  ــت  ــشـ ــهـ ــبـ 12اردیـ
یـــــادآور  کـــه  را  ســــال 
ــاد  ــ ــت ــ ــادت اس ــ ــ ــه ــ ــ ش
شــــهــــیــــد مـــرتـــضـــی 
ــــوســــط  ــری ت ــ ــهـ ــ ــطـ ــ مـ
عـــــوامـــــل مـــنـــحـــرف 
گــــروه فـــرقـــان اســت 
تقویم  اوراق  بـــرابـــر 
به  مــان  میهنی  ملی 
نام  معلم  روز  عنوان 
پیش  ــد.  ــ ــ ان ــاده  ــهــ ــ ن
درود  چـــیـــزی  ــر  هـ از 
خـــداونـــد  رحـــمـــت  و 

و  »مــعــلــم ســتــرگ  آن  پـــاک  روح  نــثــار  را  مــتــعــال 
پر  حیات  و  زندگی  که  چرا  می نمائیم.  فرهیخته« 
آن  از  انقالب اسالمی و پس  از  از پیش  او  برکت 
و  کتب  تالیف  علمی و  سخنرانی های  دلیل  بــه 
 ... و  فرهنگی  اجتماعی،  دینی،  ارزشمند  مقاالت 
ابعاد  در  جامعه  آحــاد  هدایت  موجب  هــمــواره 
این  به  مختلف بوده و خواهد بود. در هر حال 
مقام  و  »مــقــولــه  بــه  گـــذرا  نگاهی  ــر  اگ مناسبت 
معلم« داشته باشیم، متوجه می شویم که این 
قشر پر تالش فرهنگی که همواره »مشعل دار 
و پیش قراول« سازندگی و به ویژه در خصوص 
پیشبرد اهداف انقالب اسالمی و غیرو می باشد 
مرتبتی  و  رفاهی  امــور  مظلومیت  دچــار  همواره 
از دولت  اعم  کار  اندر  است و مسئوالن دست 
و مجلس تــا کــنــون قــدمــی اســاســی بـــرای حــل و 
مزایای  سایر  و  دستمزد  و  حقوق  میزان  فصل 
مربوطه و رفع تبعیض ها برای معلم های شاغل 
این چرخه معیوب و  بر نداشته و  بازنشسته  و 
که  می شود  تکرار  متاسفانه  ساله  همه  ناقص 
معلمان  بندی  رتبه  مــوضــوع  نمونه  عــنــوان  بــه 
ســازی  همسان  مبحث  و  شاغل  فرهنگیان  و 
تلخ  داستانی  قشر  ایــن  بازنشستگان  حقوق 
چه  دچار  نیست  معلوم  که  است.  دار  دنباله  و 
عاقبتی خــواهــد شــد؟ لــذا مــســئــوالن دولـــت و 
رافع  دادن  شعار  تنها  که  بدانند  باید  مجلس 
و  نیست  تالشگر  قشر  ایــن  عدیده  مشکالت 
باید به طور فوق العاده دیدگاه دست اندرکاران 
مربوطه نسبت به مقام معلم و دستگاه عریض 
و طویل آموزش و پرورش اصالح شده و معلم را 
مبنای تحول و ترقی ملی بدانند و با اصالح ردیف 
بودجه مربوطه و تقویت اساسی آن رافع حقیقی 

و واقعی مشکالت آنان باشند. »والسالم.«
روز معلم بر معلمان عزیز مبارک و فرخنده باد!    

یادداشت

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم 

البرز 

 رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در البرز گفت: هیئت 
نظارت بر انتخابات شوراهای شهر در استان البرز نتیجه نهایی درباره 
تأیید صالحیت داوطلبان را در روز ۲۲ اردیبهشت اعالم خواهد کرد. 

علی حدادی در خصوص آخرین وضعیت احراز صالحیت داوطلبان 
گفت:   ، الــبــرز استان  در  شهر  شــوراهــای  انتخابات  دوره  ششمین 
از  کلی  بررسی هایی  تاکنون  استان  انتخابات  بر  نظارت  عالی  هیئت 
روند احراز صالحیت ها داشته و هنوز وارد بررسی صالحیت ها نشده 

است.
احــراز  رونـــد  قــانــون در  نــظــارت طبق  اینکه هیئت  بــیــان  بــا  ــدادی  حـ
صالحیت توسط هیئت اجرایی ورود نمی کند افزود: هیئت اجرایی 
ج 54 نفر، محمدشهر ۲۱ نفر، ماهدشت ۱۱ نفر، کمالشهر پنج  در کر
، گرمدره چهار نفر، فردیس ۱8 نفر، هشتگرد ۲8 نفر، شهر جدید  نفر
، نظرآباد  ۱5 نفر، کوهسار هشت نفر، گلسار دو نفر، چهارباغ چهار نفر

۱3 نفر، طالقان ۱۱ نفر و تنکمان سه نفر را رد صالحت کرده است.

وی ادامه داد: بعد از این مرحله، هیئت های نظارت هم بررسی های 
خود را انجام می دهند و تا هفتم اردیبهشت نتیجه بررسی های خود 
را به فرمانداران اعالم و فرمانداران هم مراتب تأیید یا رد صالحیت ها 

را هشتم اردیبهشت ابالغ می کنند.
گفت:  الــبــرز  در  شــوراهــا  انتخابات  بــر  نــظــارت  عــالــی  هیئت  رئــیــس 
دارند  اعتراض  موضوع  این  به  که  شــده ای  صالحیت  رد  داوطلبان 
می توانند از نهم تا ۱۲ اردیبهشت اعتراض خود را به هیئت نظارت 
استان ارسال کنند. از ۹ تا ۲۱ اردیبهشت هیئت نظارت شکایات را 
بررسی و در روز ۲۲ اردیبهشت این هیئت نظر نهایی را در خصوص 
انتخابات شوراهای شهر  احراز صالحیت داوطلبان ششمین دوره 

اعالم می کند. 
کارآمدسازی  شهر  شوراهای  در  اصلی  بحث  اینکه  بیان  با  حــدادی 
ــم تــالش خــود را  شــوراهــا اســت، افـــزود: ما طبق قانون وظیفه داری
نه  راستا  ایــن  در  و  دهیم  انجام  درستی  به  صالحیت ها  بررسی  در 

مردم  آن  از  بعد  داده ایـــم.  قولی  کسی  به  نه  و  می پذیریم  سفارشی 
تایید  ــراد  ــ اف بــیــن  از  ــی بــایــد  ــانـ ــدگـ ــنـ ــایـ ــمـ شـــــــده نـ

انتخاب کــارآمــد، پــرتــوان، سالم  پــاکــدســت  و 
کنند. 

/ ایسنا

: رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در البرز
برای تأیید صالحیت نه به کسی قول داده ایم نه سفارش می پذیریم 

البرز  استان  اجتماعی  وفاه  تعاون،کار  مدیرکل  نژاد  فالح  حسین 
کار وتولید استان  را به جامعه  کار وکارگر  طی پیامی فرارسیدن هفته 

تبریک گفت .
، متن پیام مدیرکل تعاون،کار وفاه اجتماعی  به گزارش جام جم البرز

ح است : استان البرز بدین شر
تالش های  و  زحمات  به  نهادن  ج  ار برای  است  یادمانی   ، کارگر هفته 

کارگران , فرصتی است برای پاسداشت و  گرامی داشت مقام  و منزلت 
قامت  بر  خدمت  و  تالش  ردای  که  کسانی  از  تجلیل  برای  و  کارگر 
استوارشان تجسمی از اراده و همت است، تالشگرانی که با اراده ای 
گام  عزت  و  افتخار  قله های  بلندای  بر  ایران  نام  اعتالی  در  پوالدین 

برداشته و عاشقانه تالش می کنند.
و  توسعه  در  اساسی  نقش  سخت کوش،  و  پرتالش  کارگران 
امام  فرموده  به  که  گذاشتند  نمایش  اسالمی به  ایران  پیشرفت 
اسطوره  و  کشور  استقالل  فقرات  ستون  حق  به  »کارگران  راحل)ره( 
سرنوشت ساز و رهایی بخش از وابستگی ها و پیوستگی ها هستند 
، وظیفه مسؤولین  از این قشر زحمتکش و فداکار کشور و حمایت 

میهن اسالمی است.«
کنونی  حساس  شرایط  در  نیز  امروز  کارگری  فهیم  جامعه  یقین  به 
و  تحریم ها  دلیل  به  ملی  اقتصاد  شکوفاسازی  و  تولید  پویایی  که 
می شود،  محسوب  کشور  اساسی  اولویت  دشمنان،  توطئه های 
می کوشند تا با همان اراده سترگ و پرامیدتر از همیشه، راه پرافتخار 
گذشته را ادامه داده و به شکل شایسته ای نقش کلیدی خود را درراه 

تحقق شعار سال  و بی اثر ساختن تحریم های ظالمانه ایفا نماید.

بی شک، ایران اسالمی در سایه عزم و تالش کارگران شریف و در سالی 
پشتیبانی ها  »تولید،  سال  به  انقالب  فرزانه  رهبر  فرمایش  به  بنا  که 
فردایی  که  می پیماید  راهی  است،  شده  نامگذاری  زدایی ها«  مانع  و 
شکوهمند را نوید می دهد و دراین مسیر قشر عظیم وتالشگر کارگر 
خ  در استان البرز نیز همواره نقش اساسی در به حرکت درآوردن چر
تولید کشور بعنوان یکی از صنعتی ترین استان های کشور بویژه در 
ایام کرونا در جهت تهیه مایحتاج بهداشتی و ضروری مردم ایفا کردند 
خ تولید در  و با تالش خستگی ناپذیر شان هرگز در هیچ شرایطی چر

این استان از حرکت باز نایستاد.
کارگر  مقام  واال  شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامی داشت  با  بدینوسیله 
روزی  شبانه  تالش های  از  تقدیر  با  و  استان  کارگر  شهدای  بویژه  و 
کار  هفته  رسیدن  فرا   ، البرز استان  کش  زحمت  و  تالش  پر  کارگران 
و کارگر را به جامعه کار وتالش و تولید البرز  تبریک و تهنیت عرض 
در  را  آنان  تر  بیش  چه  هر  پیروزی  و  سعادت  سالمتی،  و  نموده 
جمهوری  مقدس  نظام  واعتالی  خودکفایی  و  استقالل  عرصه های 
اسالمی ایران از خداوند متعال و تحت رهبری حکیمانه مقام معظم 

رهبری، خواستارم.

پیام مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز به مناسبت هفته کارگر

انتخابات بارها و در مناسبت های گوناگون شنیده و گفته می شود، اصطالح »انتخاب  اّیام  از جمالتی که در  یکی 
ل دارد. حتی گاه برخی  اصلح« است. اما اینکه چه میزان این کالم در جای خود و صحیح به کار برده می شود، جای تأّمُ

از نامزدهایی که کمترین امتیاز و شایستگی و شرائط را برای انتخاب دارند به عنوان فرد اصلح تبلیغ کرده و یا معرفی می شوند و در 
نتیجه پیامدهای ناشایست این انتخاب نامناسب را به گردن دیگران یا انقالب می گذارند. بسیار واضح است، وضع نابسامان جامعه 
از جهت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... همه و همه متأثر از انتخاب نامناسب رأى دهندگان می باشد، که در تعیین سرنوشت خود و 
؛ عملکرد بد منتخبین، به جامعه و کشور آسیب می زند  آیندگان کوتاهی  کرده اند و در این جهت انقالب مقصر نیست. به عبارت دیگر

و ربطی به انقالب ندارد.
برنامه و دستورالعمل  ه(، در هر زمینه 

ّ
امام)ره( و مقام معظم رهبری)مدظل آرمانهای  از مبانی ُمحکم دینی و  گرفته  انقالب اسالمی بر 

از  با انتخاب صحیح و واقع بینانه و دور  را برای جامعه و مردم به ارمغان بیاورد. انتخاب کنندگان  کاربردی دارد و می تواند بهترین ها 
تعصبات قومی، قبیله ای و سلیقه ای می توانند در هر مقطع از تاریخ انقالب، تحول چشمگیر و بنیادی ایجاد نمایند. اما اگر انتخاب 
اصلح قربانی مصلحت اندیشی های بی اساس گردد و انتخاب از روی شناخت دقیق و به حق صورت نگیرد و افراد شایسته کنار گذاشته شوند  و افراد ناالیق 
لگلوی موفق 

ُ
به قصد طعمه به جایگاه مورد نظر راه یابند، انقالبی اسالمی که در دنیا تکیه گاه و نقطه امید جهانیان و مستضعفان عالم است و به عنوان یک ا

شناخته شده، نتیجه عکس می دهد.
( و مرکز قانون گذاری)مجلس شورای اسالمی( و مجلس خبرگان، اگر براساس شناخت دقیق و  انتخاب رئیس جمهور یا نماینده برای پارلمان شهری)شورای شهر
شخصی افراد باشد پیامدهای مطلوبی به دنبال دارد. انتخاب هر کدام از نامبردگان و شناسایی واجدین شرائط یک وظیفه اجتماعی و دینی است و نمی تواند با گفتن 
و شنیدن از دیگران و یا تحت تأثیر تعصبات قومی و قبیله اى و یا مورد تطمیع قرار گرفتن، انجام شود. چون انتخاب بدون تحقیق و بررسی و مطالعه دقیق، افراد را مدیون 
 سرنوشت خود و آیندگان می سازد. شناخت و تشخیص اصلح یک أمر تقلیدی نیست بلکه با تحقیق جامع و کامل، یا با مشورت اشخاص ُخبره، به شایستگی افراد

 می توان رسید. در غیر اینصورت و با کوتاهی در انتخابات، آیندگان از قصور ما گذشت نکرده و تا بقاء آثار و عواقب انتخاب سوء، مدیون و مسئولیم.

انتخاب اصلح

محمد حسین 
روحی یزدی 

یادداشت

 

مدیر کل بهزیستی استان البرز از اجرایی شدن ارائه کمک رسانی به مددجویان 
در قالب پویش ضیافت همدلی خبر داد.

به گزارش جام جم البرز، دکتر حیدری، مدیرکل بهزیستی استان البرز در خصوص 
ح پویش همدلی ذیل پویش بزرگ ایــران همدل اظهار داشــت: نظر  اجــرای طر
کمک  برای شناسایی و  که ماه مبارک رمضان فرصتی مغتنم  این موضوع  به 
ح با هدف جذب حداکثری مشارکت های  به افراد نیازمند جامعه است این طر
مردمی ضمن بهره مندی از پتانسیل و ظرفیتهای مشارکتی موسسات خیریه 

تحت نظارت بهزیستی در راستای ارائه خدمت رسانی حداکثری به جامعه هدف 
تا عیدسعید فطر  گردیده و  آغاز  از یکم ماه مبارک رمضان  در حال اجراست و 

ادامه خواهد داشت. 
دکتر حیدری افزود: در سال جاری شرکای کاری بهزیستی به عنوان بازوان پرتوان 
این اداره کل در تالشند تا بتوانند با اثربخشی بیشتر ، بخش وسیعتری از جامعه  

هدف را تحت پوشش این چتر حمایتی قرار دهند.
وی ادامه داد : در حقیقت با برنامه ریزی های انجام شده وبا ورود موثر مراکز تازه 
تاسیس مثبت زندگی تهیه وتوزیع بسته های معیشتی وکمک های خیرین با 

دقت وسرعت بیشتری به دست نیازمندان واقعی خواهد رسید.
وی در خصوص مشارکت نقدی و غیرنقدی جمع اوری شده توسط موسسات 
خیریه افزود : تا کنون مبلغ  5میلیارد ریال سهم مشارکتهای موسسات خیریه 
، 3۰۰ دست لباس ،  ، ۷۰۰ بسته بهداشتی  بوده که شامل ۹۰۰ بسته معیشتی 
3۰۰ جفت کفش ، یک دستگاه دوچرخه ویژه معلولین و 4 دستگاه تلفن همراه 
البرز جهت جذب مشارکت خیرین در  بوده است.  مدیرکل بهزیستی استان 

این امر خداپسندانه شماره کارت ۶3۶۷۹5۷۰55485۰۷۷ و شماره حساب
را  البرز  استان  مردمی بهزیستی  مشارکت های  به  متعلق   4۱8۱۰3454۱۹۶۱3۲4
اعالم نمود و گفت :نیکوکاران عزیز همچنین می توانند مبالغ نقدی همدلی و 
همراهی خود را از طریق شماره شباIR33۰۱۰۰۰۰4۱8۱۰3454۱۹۶۱3۲4 و یا از طریق 

کد دستوری #۱4* واریز نمایند.

ح کرد؛ مدیرکل بهزیستی استان البرز مطر
ح پویش همدلی ذیل پویش بزرگ ایران همدل   اجرای طر

: مدیرکل کمیته امداد امام )ره( البرز
نیکوکاران،   باشگاه  تشکیل 
تعامل  در  فرهنگ سازی  برای 

با نهادهای حمایتی
 مهم ترین نقش باشگاه نیکوکاران، هماهنگی، 
ظرفیت های  هم افزایی  و  هم راستایی  همگرایی، 
جهت  در  حمایتی  نهادهای  و  نیکوکاری  مــراکــز 
محرومین  نیازهای  رفــع  بــرای  مشترک  اقــدامــات 

است. 
الــبــرز، محمد محمدی فرد  گـــزارش جــام جــم  بــه 
تأکید  بــا  الــبــرز  )ره(  امـــام  ــداد  امـ کمیته  مدیرکل 
مراکز  و  خیرین  مــیــان  ارتــبــاطــی  شبکه  ایــجــاد  بــر 
ایجاد  راســتــای  گــفــت: در  اســتــان  نــیــکــوکــاری در 
خیریه  مؤسسات  نیکوکاران،  با  بیشتر  تعامل 
باشگاه  امــنــای  هــیــات  حــضــور  بــا  جلسه ای   ... و 

نیکوکاران و برخی از خیرین استان تشکیل شد.
این  اصلی  اهــداف  از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بــاشــگــاه شــنــاســایــی خــیــریــن، حــمــایــت مـــادی و 
جامعه  ایــجــاد  و  بسترسازی  جهت  در  معنوی 
خیرین است گفت: باشگاه نیکوکاران به همت 
تشکیل شده  بازاریان  و  اصناف  نیکوکاری  مرکز 
است که نوعی اتحادیه خیرین محسوب می شود
ــزود: مــشــورت  ــ ــبــرز افـ ال ــداد  ــ مــدیــرکــل کمیته ام
ــر اســـاس اولــویــت  ــت خــدمــات رســانــی ب ــدای و ه
جمعیت های  نفع  وموثربه  هدفمند  وبــصــورت 

محروم استان از اهداف این باشگاه می باشد 
محمدی فرد با تأکید بر اینکه شبکه خیر و احسان 
مردمی باشد  هسته های  توسعه  دنبال  به  باید 
و از این ظرفیت بهره مند شود گفت: مهم ترین 
نیکوکاران، هماهنگی، همگرایی،  باشگاه  نقش 
هــم راســتــایــی و هــم افــزایــی ظــرفــیــت هــای مــراکــز 
نیکوکاری و نهادهای حمایتی در جهت اقدامات 
نیازهای محرومین است. وی  رفع  برای  مشترک 
افزود: حدود هفتاد درصد از کمک های بالعوض 
به خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد از محل 
مشارکت مردم نیکوکار که برآمده از فعالیت های 
می باشد  استان  در  نیکوکاری  مرکز   300 از  بیش 

تأمین می شود.

خبر

در  مســتقر  وارش  حافــظ  بنیــان  دانــش  شــرکت 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز موفــق شــد یکــی از پیــش 
پلــی  جنــس  از  ســوم  الیــه  تهیــه  اصلــی  ماده هــای 
آمیــد غشــای تصفیــه آب بــه روش اســمز معکــوس 
را تولیــد و روانــه بــازار نماید؛کاربــرد ایــن محصــول 

تصفیــه و شــیرین ســازی آب اســت.
از ســال  ، حافــظ وارش  البــرز گــزارش جــام جــم  بــه 
 یکســاله مطالعاتــی و 

ً
1395پــس از یــک دوره حــدودا

تحقیقاتــی در شــاخه علــوم پایــه و مــواد شــیمیایی بــا 
هــدف شناســایی  محصــوالت  دانــش  بنیان  موفق  
آزمایشــگاهی  و   بــه  تولیــد  در  مقیــاس  پایلــوت  
اخــذ  تأییدیــه  دانــش  بنیــان از معاونــت علمــی و 

ــد. ــوری گردی ــت جمه ــاوری ریاس فن
وارش  حافــظ  بنیــان  دانــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ــری  ــول »ت ــن محص ــام ای ــت: ن ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ب
نــام  بــا  محصــول  ایــن  اســت؛  کلرایــد«  مزوییــل 
مخفــف )TMC(یکــی از پیــش ماده هــای اصلــی تهیــه 
الیــه ســوم از جنــس پلــی آمیــد غشــای تصفیــه آب 
بــه روش اســمز معکــوس اســت کــه در اثــر واکنــش 
بــا پیــش مــاده دیگــر بــر روی ســایر الیه هــا ســنتز 
 می گــردد وکاربــرد آن تصفیــه و شــیرین ســازی آب 

می باشد. 
مهنــدس زهــرا ســلطانی صبــح افــزود: ایــن محصــول 
کشــور  داخــل  در  وارش  حافــظ  شــرکت  توســط 
ســنتز شــده و ضمــن برخــورداری از دانــش فنــی بــاال 
آنالیزهــای تاییــد کننــده ســاختار و درجــه خلــوص 
از  TMCرا  محصــول  وارش  حافــظ  می باشــد.  دارا  را 
همــان  ابتــدای  امــر بــا  هــدف  فــروش  صادراتــی 

و  مقاصــد   قــرار  داده  اســت  تولیــد   در  پروســه  
 کشــورهای  آســیای  شــرقی  و حــوزه 

ً
صادراتــی  غالبــا

می باشــد.  فــارس  خلیــج 
و  علــم  پارک هــای  از  حمایــت  بــر  پایــان  در  وی 
فنــاوری تاکیــد کــرد و گفــت: پــارک  علــم  و  فنــاوری  
اســتفاده  و  معرفــی  جهــت  مناســبی  بســتر  البــرز  
نیــاز شــرکتهای دانــش  از خدمــات و منابــع مــورد 
بنیــان و فنــاور را فراهــم آورده و بایــد از حمایت هــای 
دســتگاه های مختلــف بــرای نقــش آفرینــی بیشــتر 
در توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان و فنــاور برخــوردار 

شــود.

 یکساله؛
ً
پس از یک دوره حدودا

تولید ماده شیرین سازی آب در یک شرکت دانش بنیان 
مستقر در پارک علم و فناوری البرز

طالقان  شهرستان  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس 
ــــت در  از زمــیــن هــای دول گــفــت: ۲ قــطــعــه زمــیــن 
شهرستان طالقان رفع تصرف و به جایگاه اصلی 

اش بازگشت.
و  راه  اداره  ، رئــیــس  الــبــرز جـــم  ــام  ــزارش جــ ــ گ بـــه 
شامل  تصرف  رفع  این  گفت:  طالقان  شهرسازی 
۲ قطعه زمین به مساحت ۲ هزار و ۷۰۰ متر مربع از 
زمین های ملی پالک 8۹ اصلی موسوم به پردسر از 
توابع شهرستان طالقان بود که توسط اشخاصی 
آمــاده ســازی شده  زنی و  اقــدام به شخم  حقیقی 
گــزارش و صدور  از  افــزود: پس  بودند.  عسگری، 

رفع  به  اقــدام  کارشناسان  قضایی،  مراجع  حکم 
تصرف این زمین ها کردند.

بر  بالغ  زمین  ایــن  تقریبی  ارزش  گفت:  عسگری 
چهارده میلیارد ریال است.

2 هزار و ۷00 متر مربع از زمین های دولت در طالقان رفع تصرف شد

تا انتخابات

پرتاژ ر
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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

فــــــــوالد دلی که آه، نرمش نکند        
یا ناله دلسوخته گرمش نکند

طوقی ز جفا فکنده بر گردن خویش       
آزار دلم، دچــار شرمش نکند

چهارشنبه  8 اردیبهشت   1400   شماره 5925

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

مشکالت  ح  طر برای  می توانند  عزیز  خوانندگان 
شهری و استانی در ابعاد مختلف با شماره تلفن 
32210009 دفتر تحریریه جام جم البرز همه روزه به 
بگیرند  تماس  اداری  وقت  در  تعطیل  ایام  از  غیر 
تا مشکالتشان با نام خودشان در همین ستون 

ج گردد. در
خروجی و ورودی بهشت سکینه را اصالح کنید
سکینه  بهشت  آرامستان  ورودی  و  خروجی 
اتوبان  محدوده  در  بودن  عرض  کم  علت  به 
باعث  اوقات  اغلب  بالعکس  و  قزوین  ج-  کر
راهبندان و  ترافیک سنگین خودرو ها می شود. 
این  به  شهری  اندرکار  دست  مسئوالن  لطفا 

مشکل عمومی رسیدگی عاجل نمایند.
ج محسن احمدی از کر
را  روستایی  مسکن  ساخت  متقاضیان  وام 

بیشتر کنید
وام متقاضیان ساخت مسکن روستایی در مقطع 
هزینه های  بیستم  یک  حتی  پاسخگوی  فعلی 
امور ساختمانی نیست. لذا از مسئوالن مربوطه 
انتظار این است که در زمینه پرداخت وام مسکن 

روستایی تجدید نظر اصولی نمایند.
جمعی از روستائیان استان البرز
آسان  را  روستایی  مسکن  ساخت  جواز  صدور 

کنید
ساخت و ساز مسکن روستایی و وصول پروانه 
و  متعدد  بازی های  کاغذ  دچار  مسکن  ساخت 
موضوع  این  که  می باشد  باره  چند  هزینه های 
اتالف  و  روستاها  اهالی  شدن  رنجیده  موجب 
دست  مسئوالن  از  لذا  می شود.  آنان  وقت 
این  که  است  این  انتظار  گیری  تصمیم  اندرکار 

مسیرناهموار اداری را اصالح و تعدیل نمایند.
مهرداد علی پور از ساوجبالغ

ج قابل توجه مسئوالن شهرداری کر
خیابان ها  سبز  فضای  آبیاری  پیمانکاران  برخی 
ج نسبت به آبیاری درختان و بوته ها  و معابر کر
کوتاهی ها  این  می کنند.  تعلل  و  کاری  کم 
فضای  انهدام  و  درختان  خشکیدن  موجب 
سبز شهری می شود. لطفا مسئوالن شهرداری 
سبز  فضاهای  آبیاری  رعایت  به  نسبت  ج  کر

توسط پیمانکاران نظارت اصولی نمایند.

پرسش و پاسخ

 ، مقدس  دفاع  سال   8 جانباز   عروج  پی  در 
کرد  صادر  را  تسلیتی  پیام  کمالشهر  شهردار 

که در پی می آید.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک راضیة 
مرضیة، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی

ایثار و  دار فرمانده سالهای  پرده  حاج اصغر 
رشادت ، بیرق دار و خادم عزای سید و ساالر 
)ع(،  الحسین  اباعبداهلل  حضرت  شهیدان 

جانباز سرافراز دفاع مقدس، ایثارگر مجاهد، 
برادر و همراهی تالشگر و صدیق، در لحظات 
را لبیک گفت  ، دعوت حق  پربرکت ماه خدا 
این   . شتافت  جانان  آستان  به  عاشقانه  و 
به مهر  که دل و جانش  رفته  از دست  عزیز 
امام  حضرت  مقتدایش  و  موال   ، دوست 
قلبی  با  سرانجام  بود،  آمیخته  حسین)ع( 
آسمانی،  و  بلند  روحی  با  و  عشق  سراسر 

تسلیم رضای پروردگار شد.

اینجانب درگذشت جانباز سرافرازحاج اصغر 
پرده دار مسئول هیئت رزمندگان کمالشهر 
و  جانبازان  شهدا،  معزز  خانواده  به  را 
ایثارگران و بیت معظم ایشان تسلیت گفته 
آن مرحوم، رحمت  و از درگاه ایزد منان برای 
آرامش  و  صبر  بازماندگان،  برای  و  واسعه 

مسألت دارم.
روح متعالی اش در پرتو مهر خداوند، قرین 

آرامش ابدی باشد.

پیام تسلیت مهندس ناصری مقبل شهردار کمالشهر به مناسبت درگذشت جانباز سرافراز حاج اصغر پرده دار 

روحت شاد فرمانده سال های رشادت و ایثار

ج ضــمــن  ــر کـــــر ــهـ ــی شـ ــالمـ رئـــیـــس شـــــــورای اسـ
رسانه  البرز  رادیــو  گفت:  رادیــو  روز  گرامیداشت 
، مردمی و ُپرمخاطب است. ، فراگیر ای مطالبه گر

روز  نــژاد  اکبر سلیم   ، الــبــرز گـــزارش جــام جــم  بــه 
به همه تالشگران عرصه صدا  را  رادیو  تأسیس 
اردیبهشت  چهارم  کــرد:  اظهار  و  گفت  تبریک  
ملت  همه  برای  که  رادیوست  تأسیس  سالروز 
اصلی  نقش  اســـت،  قابل توجه  روز  یــک  ــران  ایـ
رادیو انعکاس رخدادها در سراسر کشور است 
آحاد مردم و دستگاه های  و اقداماتی که توسط 
ــات در  ــ ــدامـ ــ ــن اقـ ــ ــود ایـ ــی شــ ــام مــ ــجــ ــ ــی ان ــ ــت ــ دول

برنامه های مختلف معرفی می شود.
بی شک  گفت:  ج  کر اسالمی شهر  شورای  رئیس 
اعتمادسازی  بــا  رادیـــو  مثل  پرمخاطبی  رســانــه 
عــمــومــی، انــعــکــاس واقــعــیــت هــا، نــقــد ســازنــده 
مختلف  برنامه های  طریق  از  بخشی  گــاهــی  آ و 
جهت گیری های  بدون  و  کارشناسی  و  تخصصی 
ــرف  ــرط ب فـــرهـــنـــگ ســـازی جـــامـــعـــه،  در  خـــــاص، 
و  بحران ها  از  پیش گیری  و  ضعف  نقاط  کــردن 
تأثیر  و  نقش  گوناگون  حــوزه هــای  در  آسیب ها 

غیرقابل انکاری دارد.  
اینکه  ج بابیان  کر اسالمی شهر  شــورای  رئیس 
ــدارد و  ــ ــی نـ ــان چــنــدان ــک ــا و م ــه ج ــاز ب ــی ــو، ن ــ ــ رادی
برای  مطلوبی  شکل  به  ظرفیت  این  از  می توان 
رسانه های  افــزود:  کــرد،  استفاده  فرهنگ سازی 
و  جدید  معلومات  و  اطالعات  انتقال  با  جمعی 

پیشرفت  عمومی،  درراه  عقاید  و  افکار  مبادله 
به  گرفته اند،  عهده  به  را  بزرگی  نقش  فرهنگ 
مهم ترین  از  اجتماعی  گــاهــی  آ جــهــت،  همین 

ویژگی های زمان معاصر به شمار می رود.  
سلیم نژاد بیان کرد: سال ۱4۰۰ را در شرایطی آغاز 
همه   

ً
طبیعتا بــود  کرونا  درگیر  کشور  که  کردیم 

رادیو  آنتن  و  است  اتفاقات  این  از  متأثر  کشور 
هم مستثنی نماند همکاران رادیو در طول یک 
سال و اندی از زمان ویروس کرونا تالش کردند 
باروحیه  تا  کنند  اطــالع رســانــی  وجــه  بهترین  به 

امیدآفرینی بر این ویروس فائق بیاییم.
ج بــا تــأکــیــد بر  ــورای اســالمــی شــهــر کـــر رئــیــس شــ
آنکه  بــر  عـــالوه  الــبــرز  اســتــان  الــحــمــداهلل  اینکه 
رادیویی  شبکه های  دوستدار  خطه های  از  یکی 
نام  بــه  توانمند  مجموعه ای  مـــی رود،  شمار  بــه 
تولید  کــرد:  اظهار  اســت،  دارا  نیز  را  البرز  رادیــو 
راستای  در  رســانــه  ایــن  در  چالشی  برنامه های 
مطالبه گری از مسئوالن در راستای پاسخگویی 
به  آن  قــوت  نقاط  از  مخاطبین  دغدغه های  به 

شمار می رود.
همچنین  ج  ــر کـ اســالمــی شــهــر  شــــورای  رئــیــس 
 ، فراگیر  ، گــر مطالبه  رســانــه ای  البرز  رادیــو  گفت: 
سرمایه ها  از  یکی  که  است  ُپرمخاطب  مردمی و 
و داشته های گران بهای شهر به شمار می رود و 
جا دارد که قدردان فعاالن و دست اندرکاران این 

رسانه حرفه ای باشیم.

ج: رئیس شورای اسالمی شهر کر

رادیو البرز رسانه ای مردمی و مطالبه گر است

کل  اداره  سرپرست  تبریک  پیام 
مناسبت  به  اجتماعی  تامین 

گرامیداشت هفته کار و کارگر

این سـتون مربوط به پرسـش شـما خوانندگان 
تأمیـن  سـازمان  مسـئوالن  پاسـخ  و  محتـرم 

می باشـد.  البـرز  اسـتان  اجتماعـی 
پاسـخگویی  ظرفیـت  افزایـش  منظـور  بـه 
ارتبـاط  برقـراری  و  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان 
ایـن سـازمان بـا جامعـه بـزرگ مخاطبـان،  بیمـه 
شـدگان، بازنشسـتگان، کارفرمایـان، می توانیـد 
سـوال های خـود را بـا تحریریـه جـام جـم البـرز بـا 

بگذاریـد.  میـان  32210009در  شـماره 
کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند .

سرپرسـت  پیـام  در   ، البـرز جـم  جـام  گـزارش  بـه 
آمـده  البـرز  اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  کل  اداره 

اسـت: 
به نام آنکه جان را فکرت آموخت

کار یعنی روح و جان زندگی
کار یعنی مایه پایندگی

کار اصل رویش و افزودن است
خود صدای کار نبض بودن است

گرچه قدر کارگر از کار شد
 کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند.

زیـرا چرخش دسـت و بـازوی انها باعث چرخش 
رگه هـای   امتـداد  و  جامعـه  زندگـی  چرخه هـای  
از  کارگـران  اسـت.  هسـتی  مجـاری  در  حیـات 
در  گـروه  سـودمندترین  و  طبقـه  ارزشـمندترین 
خ عظیـم جوامـع بشـری  جامعه هـا هسـتند. چـر
بـا دسـت توانـای کارگـران در حرکـت و چرخـش 

اسـت.
اسـت  کارگـر  و  کار  مرهـون  ملـت  یـک  حیـات   
بـه جنبـش مخصـوص و  کار خالصـه نمی شـود 
کارگـر خالصـه نمی شـود بـه گروهـی خـاص و بـه 
ایـن انگیـزه، روز کارگـر روز همـه ی ملـت اسـت 
بـه   ، آینـدگان  کـه  ای  آیینـه  در  مبـاد؛  فرامـوش 

خـورد. خواهنـد  سـوگند  اش،  زاللـی  و  صافـی 
مبارک باد هر روز تاریخ ، به نامت.

پـاس  خداونـد،  کـه  ات  جبیـن  عـرق  خوشـا 
مـی داردش . . . روز کارگـر بـر همـه عزیـزان عرضـه 

. مبـارک  تـالش  و  ایثـار  و  کار 
ابوالحسن قورچیان

اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  کل  اداره  سرپرسـت 
البـرز

در  تاکســی ها  کرایــه  پرداخــت 
می شــود الکترونیــک  ج  کــر

به گفته رییس ســازمان حمل و نقل بار و مسافر 
ج به  ج، ۱5۰۰ دســتگاه تاکســی در کر شــهرداری کر

سامانه پرداخت الکترونیک مجهز می شود.
یســاولی  ؛ محمــد  البرز جــم  گزارش جــام  بــه 
کرایــه  الکترونیــک  پرداخــت  ح  طــر گفــت: 
تاکســی بــا جدیــت در حــال پیگیــری اســت و 
صــورت  بــه  تاکســی  دســتگاه   ۱5۰۰ زودی  بــه 
می شــود. مجهــز  ســامانه  ایــن  بــه   پایلــوت 
بــار و مســافر  رییــس ســازمان حمــل و نقــل 
ایــن  کلــی  اجــرای  افزود:بــا  ج  کــر شــهرداری 
از  نقــد  پــول  حــذف  شــاهد  آینــده  در  ح،  طــر
خواهیــم  مســافر  و  راننــده  تعاملــی  گردونــه 
یــادی در پــی دارد.  بــود کــه ایــن امــر مزایــای ز
خــرد  پــول  مشــکل  حــل  گفــت:  یســاولی 
و  راننــده  ســالمت  ضریــب  بــردن  بــاال  و 
اســت. ح  طــر ایــن  اجــرای  مزایــای  از   مســافر 
نــاوگان  توســعه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
ج افــزود: تــا پایــان ایــن هفتــه ۱5  اتوبوســرانی کــر
دســتگاه اتوبوس نو به خطوط اتوبوســرانی شهر 

اضافه می شود.
رییس سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری 
ج گفت: این اتوبوس ها به خطوط پرتردد شهر  کر
تزریق می شــود تــا مــدت زمــان انتظار مســافران 
کاهش یابــد و خدمــات رســانی به شــهروندان با 

سرعت بیشتری انجام شود.

صرفه جویی درمصرف آب درتابستان امسال ، جدی 
تر وپراهمیت تر از سال های قبل است.

، مهنــدس مهــدی زاده  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز از مردم استان 
خواست با توجه به محدودیت منابع آبی ومناسب 
نبودن بارشهای سال آبی جاری از یک سو وافزایش 
جمعیــت ومهاجــر پذیــر بــودن البــرز از ســوی دیگر 

صرفه جویی درمصرف آب را جدی تر بگیرند.
بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت ومهاجــر پذیربودن 
البرز از ســوی دیگر محدودیت منابع آبی ومناسب 
نبودن بارشهای ســال آبی از یک سو و صرفه جویی 

درمصرف آب را جدی تر بگیرند.
وی افــزود: ســطح بهــره بــرداری از منابع آبی اســتان 
ج وطالقــان بــه هرحال  یعنــی چاههــا وســدهای کــر
محــدود اســت واگــر بخواهیــم مشــکل قطــع آب 
درتابســتان امســال نداشــته باشــیم.باید راه هــای 
صرفه جویی  به ویژه دررعایت غرقاب نکردن فضای 
،کوتاه کــردن زمــان اســتحمام وجلوگیــری از  ســبز

هــدر روی آب از شــیلنگ های فرســوده کولرهــای 
آبی وتنظیم شــیر شــناور ، پرهیز از شســت وشــوی 
حیاط وکوچــه وخیابــان با شــیلنگ آب، اســتفاده از 
ماشین لباسشویی با حداکثر ظرفیت را به کارگرفت. 
مدیرعامل آبفای البرز تاکید کرد: تمام همت وتالش 
مجموعــه مدیریــت وکارکنان این شــرکت درجهت 
اجــرای پروژه هــای تامیــن آب مــردم اســتان بــوده 
وهســت،اما بخــش زیــادی از مدیریت مصــرف آب 
به عهــده مــردم اســت کــه چگونــه مصــرف کننــد تا 
تنشــی درحجــم مخــازن ذخیــره آب پیــش نیاید.به 
همین دلیل از هم استانی های عزیز تقاضا می کنیم 
بــا رعایــت الگــوی مصرف،آبفــا را درتوزیــع متعــادل 

ومستمر آب بین مردم یاری کنند.
وی الگــوی مصــرف خانگــی را 150 لیتــر درشــبانه روز 
برای  هــر نفر ذکــر کــرد وگفت: ایــن درحالیســت که 
دراســتان البرز مصرف آب خانگی بــه 200 لیتر به ازای 
هــر نفر رســیده اســت وبــرای جمعیــت حــال حاضر 

استان ،دیگر منابع آبی جدید هم سراغ نداریم.

مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز

هشدار آبفا ؛ صرفه جویی درمصرف آب، امسال جدی تر است

درگفتگوی اختصاصی خبرنگار جام جم آنالین البرز با مدیر پروژه 

ح شد؛  ج مطر خط 2 متروی کر

ج در نیمه دوم خرداد  سوت قطار شهری کر
مدیر پروژه خط ۲ قطار شهری کرج از بهره برداری این خط در نیمه دوم خردادماه سال جاری خبر داد. 

رستمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار جام جم آنالین البرز با اعالم این خبرگفت : با ۷5۰ نیرو در دوشیفت 
کاری و در ایام تعطیالت نوروز جهت آماده نمودن خط ۲ تالش نموده ایم . 

ج از چهارراه طالقانی  آغاز می شود ودرایستگاه  45 متری گلشهر به پایان  وی درادامه افزود : خط ۲ مترو کر
می رسد .

ج شامل ۶ ایستگاه میباشد که  ایشان در خصوص سایر ایستگاههای این مسیر گفت : خط ۲ متروی کر
انتها  ودر  ویال  دهقان   – میانجاده   – دشت  گوهر  راه  سه   – سپاه  میدان   – طالقانی  چهارراه  اول  ایستگاه 
ج درزمینه پیشرفت فیزیکی خط متروی دو  45ایستگاه متری گلشهر است . مدیر پروژه خط ۲ قطار شهری کر
ج اظهار داشت:  ریل گذاری ۷۶ درصد پیشرفت داشته است وکابل کشی برق مترو نیز بیش از ۹8  کالنشهر کر
درصد پیشرفت داشته است وانتظار داریم تا پایان اردیبهشت این موارد به تمام برسد ونیمه دوم خرداد ماه 
ح وجود دارد اما شهردار  آمادگی افتتاح این خط را داریم . البته محدودیت های منابع مالی هنوز در اجرای این طر

وشورای اسالمی شهر همکاری خوبی در این راه داشته اند .  

دبیــر ســتاد پیشــگیری، هماهنگــی و فرماندهــی پاســخ 
آتــش  از  درصــد   ۹5 علــت  البــرز  اســتان  بحــران  بــه 
عنــوان  انســانی  عوامــل  را  اســتان  مراتــع  ســوزی های 
کــرد و گفــت: بــر اســاس گــزارش اداره کل منابــع طببعــی 
از مراتــع اســتان  اســتان در ســال گذشــته ۱۱۶ هکتــار 
کــه ۹5  از بیــن رفــت  آتــش ســوزی  البــرز در ۶4 فقــره 
درصــد علــت آتــش ســوزی ها عامــل انســانی و بواســطه 

گردشــگران بوقــوع پیوســته اســت.
نــژاد  فــالح  محمدرضــا  البــرز،  جــم  جــام  گــزارش  بــه 
بــا   مرتبــط  فرعــی  جلســه  در  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا 
جنگلهــای  و  مراتــع  حریــق  اطفــای  و  پیشــگیری 
بحــران  بــه  پاســخ  و  پیشــگیری،هماهنگی  ســتاد 
بــا  بحــران  مدیریــت  کل   اداره  محــل  در  کــه 

و  امنیتــی  بحــران،  مدیریــت  کل  مدیــران  حضــور 
طبیعــی،  منابــع  مدیــرکل  و  انتظامی اســتانداری 
داشــت:  اظهــار  شــد،  برگــزار  البــرز  مراتــع  و  جنگل هــا 
در  حادثــه  هرگونــه  از  پیشــگیری  بــرای  راســتا  ایــن  در 
نیازمنــد مشــارکت مســئوالنه مــردم هســتیم.  مراتــع 

خشک شــدن  و  گیاهــی  پوشــش  فقــر  افــزود:  وی 
گیاهــان بــه دلیــل کاهــش بارندگی هــا نیازمنــد برنامــه 
ســوزی  آتــش  از  جلوگیــری  راســتای  در  دقیــق  ریــزی 
ضمــن  مســئول  اســت.این   اســتان  ســطح  مراتــع  در 
در  روز  امکانــات  و  تکنولــوژی  از  اســتفاده  بــر  تاکیــد 
پایــش عوامــل وقــوع حریــق یــادآور شــد: در ایــن راســتا 
بــه همــکاری هــر چــه بیشــتر فرمانداری هــا، دهیــاران 
بــرای  اســتان  طبیعــی  منابــع  بــا  روســتا  شــوراهای  و 

جلوگیــری از آتــش و اطفــای فــوری در مراتــع هســتیم  کــه 
بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه  و عنایــت قرار گیــرد. وی 
گفــت: احتــرام بــه مراتــع و جنگلها توســط مــردم و رعایت 
دقیــق مقــررات نقــش اصلــی در پیشــگیری و مقابلــه بــا 
بــروز هــر گونــه حــوادث احتمالــی دارد .  در  ایــن جلســه 
مصــوب شــد اداره کل منابــع طبیعــی نســبت بــه تامیــن 
و اســتقرار بالگــرد در خصــوص اطفــاء حریــق در مناطــق 
حســاس اقــدام نمایــد و بــا همــکاری فرمانداری هــا بــا 
اداره منابــع طبیعــی شهرســتان و آتــش نشــانی نســبت 
و  اقــدام  روســتا  شــوراهای  و  دهیــاران  آمــوزش   بــه 
روش هــای  خصــوص  در  الزم  هشــدارهای  همچنیــن 
مقابلــه بــا علف هــای هــرز و جلوگیــری از آتــش زدن باقــی 
مانــده محصــوالت کشــاورزی بــه کشــاورزان داده شــود .

دبیر ستاد بحران:
تش سوزی های مراتع   انسانی است عامل 95 درصد از آ


