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البرز

بازدید وزیر ارتباطات از نمایشگاه توانمندی های
 بخش خصوصی
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از مناطق دهگانه شهرداری کرج؛

 روزانه ۸۰۰ تن زباله جمع آوری 
می شود

سرپرســت ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری کرج از مهم ترین اهداف برپایی نشست روسای سازمان های 
مدیریــت پســماند را تبادل اطالعات، تعیین خط و مشــی مدیریتی در بهره گیری از روش هــای نوین و پیگیری 

اصالحیه های مورد نیاز در قانون مدیریت پســماند عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم کرج: ســومین نشست روسای سازمان های مدیریت پسماند کالنشهرهای 

کشــور، به میزبانی کرج و همزمان با هفته جهانی ...

رئیس کمیسیون معماری شورای شهر کرج: 

تکمیل مترو، نیازمند 
حمایت شورای شهر

3

3
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سردرگم   استانی  البرز؛ 
و رها شده                                      

اســتان البرز با 
ظرفیت های  همه 
منحصــر به فرد و 
پتانســیل های بی 
نظیرش، اســتانی 
معلــق،  ناقــص، 
ســردرگم و رهــا 

شده است!
از ظرفیت های این اســتان همین بس که 
قطب صنعتی کشــور اســت و بیش از 4342 
واحد فعــال صنعتی دارد، در حــوزه صنایع، 
حدود 150 برند مطرح کشــور در این اســتان 
استقرار دارد. در قطعه سازی خودرو حرف اول 
را در ایران می زند. 10 شهرک صنعتی در این 

استان ایجاد شده و فعالیت دارد.
این اســتان قطب کشــاورزی است و بالغ 
بــر 76 هزار هکتار ســطح زیر کشــت دارد. 
صدها گلخانه پیشــرفته در این استان فعالیت 
می کنند و حــدود 619 واحد صنعتی پرورش 
دام وطیــور دارد. بیش از 80 درصد ماکارونی 

کشور در این استان تولید می شود.
این استان قطب آرایشی و بهداشتی  کشور 
بوده، همچنین بهترین معادن شــن و ماســه 

کشور را در خود جای داده است.
از جملــه مهمترین مراکز گردشــگری و 
میراث فرهنگی را دارا می باشد و زادگاه علماء 
بزرگ، دانشمندان و شــعراء بنامی می باشد و 
نیز مدال آورترین اســتان در حوزه ورزشــی 
کشــور است. این اســتان نخبه پرور و شهید 
پرور اســت و بیش از 5500 شــهید، 12114 
جانباز و 1061 آزاده را تقدیم دین و ملت خود 

کرده است و... 
از نظر نویســنده، ظرفیت های برشــمرده 
کمتــر از پتانســیل های حقیقی این اســتان 
اســت، اما چرا اســتان البرز با همه ظرفیت ها 
وپتانسیل های بالفعل وبالقوه خود، یک استان 
بیمار، معلق، ســردرگم و رهاشده ای است که 
عقــب ماندگی و ضعف و بیماری  آن از درون 
همــه خوبی هــا، زیبایی هــا وخالقیت های 
طبیعی و انســانی این اســتان به منصه ظهور 

رسیده است!  
ادامه دارد ...

دکتر محمد صفری، استاد دانشگاه 
و دیپلمات سابق جمهوری اسالمی

بازدید وزیر ارتباطات از 
توانمندی های  نمایشگاه 

بخش خصوصی

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با همراهی 
اســتاندار البرز از بخش های مختلف نمایشگاه 
توانمندهای بخش خصوصی استان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار جام جم کرج به نقل از اداره 
کل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری 
البرز، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با همراهی شــهبازی استاندار 
البــرز با حضور در محل اتاق بازرگانی اســتان از 
دســتاوردهای بخــش خصوصی البــرز دیدن 

کردند.
در ادامه نیز آذری جهرمی از فعالیت اســتارت 
آپ های مســتقر در اتاق بازرگانی البرز بازدید و با 

فعاالن این بخش گفتگو کرد.

امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه گفت: فخر جهان اسالم در بیانات خود پیکره 
آمریکا را هیچ گرفت و ملت را زنده و روح امیدواری را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار جام جم کرج: آیت اهلل سید محمد مهدی حسینی همدانی 
به سفر دو وزیر کشورهای آلمان و ژاپن به ایران اشاره کرد و افزود: وزیر امور خارجه آلمان 
به ایران می گوید از تعهدات خود در برجام کناره گیری نکند هرچند اگر طرف اروپایی و 

آمریکایی به تعهدات خود عمل نکرده باشــند، ما می گوییم مسئوالن دیپلماسی بدانند 
این روند به نفع ایران نیست؛ چرا که فرصت ها را از دست می دهیم.امام جمعه کرج گفت: 
اروپا ناتوان و بدعهد است و همانطور که رهبری فرمودند ما هیچ اعتمادی به آمریکا نمی 
کنیم و چون عاقلیم زیر بار مذاکره با شیطان نمی رویم.نماینده ولی فقیه در استان البرز در 
ادامه اضافه کرد: باید از اروپائیان دوری کنیم البته وزیر امور خارجه در این مورد بخصوص 

جواب درســتی به آلمانی ها داد و آن ها را دست خالی برگرداندیم؛ در این برهه از شرایط 
آنچه که به نفع کشور و مردم است بهره گیری از هوش نخبگان کشوری و تقویت عزم 
و اراده جوانان است.وی گفت: موضوع قابل اهمیت بیانات مقام معظم رهبری جمهوری 
اسالمی ایران است که هدف خاص سفر نخست وزیر ژاپن را به سمت دیگری منحرف 

کرد و فخر جهان اسالم در بیانات خود پیکره آمریکا را هیچ گرفت.

امام جمعه کرج: هیچ اعتمادی به آمریکا نمی کنیم 

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه اســتاندار البرز در ادوار 
مختلف خدمت خود عامل وحدت و انســجام بین مسئوالن بوده، گفت: هر 
استانی دارای استعدادهایی است و البرز عالوه بر ظرفیت های بسیاری که 
در حوزه های مختلف تولید، صنعت، کشــاورزی و... دارد، به نوعی پایلوت 

و الگوی اتحاد، انسجام و هم افزایی بین مسئوالن محسوب می شود.
بــه گزارش خبرنگار جام جم کرج به نقــل از اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل استانداری البرز، محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه بازدید 
از مجموعــه اقتصــادی و فرودگاهی پیام در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
اینکه جهت گیری ها در خصوص موضوع فیلتر فضای مجازی باید بررسی 
شــود، افزود: هزینه فیلترینگ و پاالیش برای کشور و همچنین هزینه ای 
که فیلتر تلگرام دارد باید در محورهای جداگانه بررســی شــود.وی با بیان 
اینکه پاالیش و فیلترینگ کلی فضای مجازی بدون هزینه نیســت، افزود: 
نباید فراموش کرد بخشــی از ایــن هزینه ها ضرورت فضای مجازی همه 

کشورهاست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تأکید بر اینکه هزینه فیلتر شــدن 
تلگرام به صورت دقیق ارزیابی نشــده است، ادامه داد: جمهوری اسالمی 
ایران نیز مانند دیگر کشــورها ســرمایه گذاری الزم برای پاالیش فضای 

مجازی را انجام داده است.
آذری جهرمی با اشــاره به اینکه دولت با فیلتر شدن تلگرام مخالف بود، 
عنوان کرد: اینکه فیلتر شدن تلگرام چه آسیب هایی به بخش های مختلف 
کشور بویژه حوزه کسب  و کار وارد کرده ارزیابی دقیقی صورت نگرفته است.

وی با بیان این نکته که استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد، 

ادامه داد: سیستم قضائی و دستگاه های امنیتی در مقطعی به نتیجه رسیدند 
که باید با پیام رســان تلگرام برخورد جــدی صورت گیرد و علی رغم اینکه 
دولت با این شــکل برخورد مخالف بود، ولی این اتفاق افتاد. وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با بیان اینکه امروز یک ابراز مسیریاب که پایگاهش در 
رژیم اشــغالگر قدس است به قطب مسیریابی کشور تبدیل می شود، اضافه 
کرد: بدون اینکه برخورد سلبی با آن صورت بگیرد، شرکت های داخلی وارد 
رقابت با این مســیریاب می شــوند و حاصل فعالیت آن ها این است که این 
مســیریاب کم کم از عرصه مصرف مردم خارج می شود و گرایش افراد به 

استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است.
آذری جهرمــی با اعالم این خبر که در خصــوص تلگرام ما در مقطعی 
خاص جهت گیری خود را داشــته ایم، عنوان کــرد: حرف هایمان را زدیم، 
ولی اتفاق نظر در نهایت به فیلتر شــدن تلگرام ختم شــد. وی با اشــاره به 
ایــن مطلب که اجماعی که در خصوص پیام رســان تلگرام صورت گرفت 
در آن مقطع آن طور که باید و شــاید نبود، بیان کرد: ما همگی باید به قانون 
احترام بگذاریم زیرا حد و مرز همه ما قانون است. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات بــا تأکید بر اینکه علی رغم پیش بینی های ما در خصوص نتیجه 
فیلترینگ تلگرام عده ای عالقه دارند نســبت به نتیجه ای که ما بیان کرده 
بودیم چشم هایشان را ببندند و بگویند درروش اشتباهاتی صورت گرفته و 
درســت عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد، ادامه داد: بر اساس 
تجربــه نتیجه پاالیش را دیده ایم، ولــی نباید در عرصه فضای مجازی دو 
قطب ایجاد کنیم و باید همه بپذیریم که فضای مجازی در کشــور نیازمند 
رعایت الزامات حاکمیتی است و عوارض فضای مجازی را نادیده نگیریم، 

ولی باید راهکارهای منطقی و به دوراز سیاست زدگی را برای مدیریت این 
فضا در نظر بگیریم. آذری جهرمی در پایان با بیان این مطلب که مشــکل 
ما در فضای مجازی این اســت که افرادی که پیشــنهاد می آورند عمدتًا با 
عینک سیاســی به مقوله نگاه می کنند، افزود: این مسئله سیاسی نیست و 
راه حل سیاسی ندارد و اگر به همین روند ادامه دهیم نتیجه  موردنظر حاصل 
نمی شــود. وی با اشــاره به ظرفیت های البرز اضافه کرد: این استان دارای 
فرصت های فراوانی است که با بهره گیری از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی 
می تواند به رشــد و شکوفایی بیشتر برســد.وی با بیان اینکه استاندار البرز 
در ادوار مختلف خدمت خود عامل وحدت و انســجام بین مســئوالن بوده، 
گفت: هر استانی دارای اســتعدادهایی است و البرز عالوه بر ظرفیت های 
بســیاری که در حوزه های مختلف تولید، صنعت، کشــاورزی و... دارد، به 
نوعی پایلوت و الگوی اتحاد، انســجام و هم افزایی بین مسئوالن در کشور 

محسوب می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: 

البرز بسیار توانمند و پر ظرفیت است

 معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی البرز  
ضمــن حضور در تمام واحدها از نزدیک با نواقص و 
مشکالت پیش روی همکاران در طرح ملی کنترل 

فشار خون  آشنا شد.
به گزارش خبرنگار جام جم کرج معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز  ضمن حضور 
در تمــام واحدها از نزدیک با نواقص و مشــکالت 
پیــش روی همــکاران در طرح ملی کنترل فشــار 

خون  آشــنا شــده و ضمــن بررســی فعالیت های 
روزانه واحدهای تخصصی ،از شــاخص ها و میزان 
دسترسی به اهداف بهداشــتی مطلع گردیدند. این 
پایــش با حضور دکتر حجت الــه  براتی مدیر گروه 
پیشــگیری و مبارزه با بیماری ها انجام شد. وی در 
این  بازدید  از مراحل اجرایی طرح بسیج ملی کنترل 
فشــار خــون و همچنین اقداماتی کــه تا کنون در 
جهت اجرای طرح ملی کنترل فشــار خون  در مرکز 

بهداشت شرق انجام شــده است مورد بررسی و 
بازبینی قرار داد.

گفتنی اســت طرح ملی کنترل فشار خون که فاز 
عملیاتــی آن از 17 خرداد در اســتان البرز همزمان 
با سراسر کشــور در تمام مراکز بهداشتی و درمانی 
ثابت و ســیار آغاز شده است تا 15 تیر ادامه خواهد 
داشت . در این طرح فشار خون افراد باالی 30 سال 

کنترل می شود.

بسیج ملی کنترل فشار خون در البرز

امام جمعه ماهدشت:
مســئوالن برخــورد و 
گفتمان را از رهبر انقالب 

بیاموزند

امام جمعه ماهدشت در خطبه های نماز جمعه 
گفت: یکی از موانع تقوا یا یکی از رذائل اخالقی، 
سخن چینی است و یکی از شاخص های اصلی 
تقوا مراقبت از زبان است. سخن چینی می تواند 
فجایع بسیار بزرگی به بار آورد و من شما را توصیه 

می کنم به رعایت در گفتار و کنترل زبان.
به گــزارش خبرنگار جام جم کرج: 
حجت االسالم عظیمی زاده افزود: یکی از مهم 
ترین اهداف ازدواج، بنابر آیات و روایات آرامش 
و امنیت روانی است. حاال سوال این است که چرا 
عده ای بعد از ازدواج به آرامش نرســیده اند؟ چرا 
موضوع طالق امروز به جایی رسیده که زوجین 
در کمتر از یک ســال از همدیگر جدا می شوند؟ 
وی ادامه داد: جوانان باید الگوی خود را در مساله 
همسرداری، حضرت امام قرار دهند و عشقشان 
تا پایان عمر پایدار باشد. امروز شناخت در مساله 
ازدواج بسیار مهم است، ولی متاسفانه این موضوع 
که از اهمیت باالیی برخوردار اســت مورد غفلت 
قرار گرفته اســت. باید زن و مرد حقوق یکدیگر 
را بشناســند. عظیمی زاده گفت: امروز آمار نظر 
سنجی هایی که توسط خودمان در موضوع میزان 
رضایتمندی از زندگی  در مجموعه های مختلف 
صورت پذیرفته نگران کننده اســت. وی افزود: 
ما باید به داشــتن این رهبر حکیم افتخار کنیم، 
کســی که با حکمت و با تدبیر در مســائل ورود 
می کند و بسیار نتیجه بخش است. مسئوالن ما 
نوع برخورد و گفتمان را باید از ایشان یاد بگیرند. 
بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هم پیام داده اند 

که ما به داشتن چنین رهبری افتخار می کنیم.

با ائمه جمعه استان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان البرز 
گفت: امروز باید برای شناساندن چهره دشمنان همیشگی 

به جوانان تالش بیشتری صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار جــام جم کرج: به نقل از 
خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حجت االسالم  روحی 
یزدی در جلسه هماهنگی هفته بازخوانی و افشای حقوق 
بشرآمریکایی با اشاره به اینکه دشمنان قسم خورده اسالم 
همچنان با نشانه گیری نسل جوان در تالش برای ضربه به 
نظام اسالمی هستند گفت: در تاریخ انقالب همیشه شاهد 
شیطنت های بسیاری از سوی دشمنان برای ضربه به نظام 

بودیم.وی افزود: جوانانی که بعد از انقالب به دنیا آمده اند، 
شــناخت درستی از این دشــمنی ها ندارند و نمی دانند چه 
ضربه  هایی برای ریشــه کنی نظام زده شده است لذا باید 

این دشمنی ها برای آنها بازگو شود.
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان 
البرز در ادامه به بازخوانی و افشــای جنایات دشمنان نظام 
اســالمی در طول تاریخ پیروزی انقالب اسالمی پرداخت 
و افزود: در روزهای ابتدای تیرماه اتفاقات مهمی مانند سو 
قصــد نافرجام به مقام معظم رهبــری، بمب گذاری دفتر 
مرکزی حزب جمهوری اســالمی و به شــهادت رساندن 

72 تن و در رأس آنان آیت اهلل بهشــتی، بمباران شیمیایی 
سردشــت توســط رژیم بعث عراق که شهادت 110 نفر و 
مجروحیت پنج هزار نفــر از مردم بی دفاع منطقه از دیگر 
جنایات دشــمنان قسم خورد نظام اسالمی برای ضربه به 
پیکره مســتحکم انقالب عنوان کرد. وی گفت: براساس 
آمار در تاریخ انقالب اســالمی شاهد 17 هزار و 140 شهید 
ترورتا زمان شــهادت شهید بزرگوار احمدی روشن بودیم 
که این آمار افزایش یافته اســت.روحی یزدی اضافه کرد: 
بنابراین امروز هرچه بیشــتر باید با افشــا و بازخوانی این 
وقایع در آگاهی بخشــی و اطالع عموم به ویژه نسل جوان 

تالش های وافری داشت و امروز باید برای شناساندن چهره 
دشمنان همیشگی به جوانان تالش بیشتری صورت گیرد.

در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشرآمریکایی

لزوم نمایش چهره واقعی آمریکا

شناسایی چالش ها و تهدید های سازمان های عضو کارگروه 
انرژی و آب البرز

دومین کارگروه انرژی و آب اســتان البرز با هدف شناســایی چالش ها 
و تهدیدهای پیش روی ســازمان های عضــو کارگروه در زمینه مدیریت 

بحران و پدافند غیرعامل برگزار شد.
بــه گزارش خبرنگار جام جم کرج به نقل از روابط عمومی آبفای البرز، 
کامران کارور، مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفای شهری 
البرز و دبیر کارگروه انرژی و آب استان گفت: دومین کارگروه انرژی و آب 
اســتان 20 خرداد با حضور تمام اعضا در شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی برگزار و پیرامون شناســایی چالش ها وتهدیدات سازمان های عضو 

گروه، بحث وتبادل نظر شد.
وی افزود: شناسایی مخاطرات و یافتن راهکار برون رفت از آنها تا پیش 
از وقوع بحران یا حادثه در هر یک از شرکت های عضو گروه، موجب ارتقاء 

ســطح ایمنی و پایداری خدمات به مردم استان می شود.
کارور با اشــاره به برخی چالش های عمومی که از ســوی اعضا عنوان 

شــد گفت: محدودیت منابع مالی، محدودیــت در تامین قطعات و زمانبر 
بودن فرایند کارهای اداری از جمله چالش هایی است که تمام شرکتهای 

خدماتی بــا آنها مواجهند. به همین دلیل تا وقتــی که با محدودیت های 
مالی و فنی مواجه هســتیم، نقش برنامه ریزی و فعالیت های مغز افزاری 
نمایان تر و پررنگ تر می شــود و با توجه به ماهیت اقدامات حوزه پدافند 

غیرعامل، پرداختن به این مهم راهگشا خواهد بود.
وی بیان داشــت: با همفکری و تعامل بیشــتر بین اعضا، می توان بر 
برخی از این چالش ها فائق شــد یا حداقل از شدت آنها کاست و برگزاری 

چنین جلســاتی باید به این هدف کلی منتج شود.
بنابراین چالش های خاص و درون سیســتمی برخی شــرکت ها باید 
از طریق این کارگروه احصا و به اطالع مقام های اســتانی رســانده شده و 
حتی در برخی مــوارد برای تصمیم گیری کالن به وزارتخانه های ذیربط 

اعالم شود.
بنابرایــن گزارش، ســومین کارگروه انرژی و آب اســتان 11 تیر و به 

میزبانی شــرکت آب منطقه ای استان برگزار خواهد شد.

اصناف، حلقه اتصال تولید و 
توزیع

فرامرز مالحسین تهرانی
یکم تیر به نام »روز ملی اصناف« و»دهه تولید 
ملی« در صفحه تقویم کشــورمان ثبت گردیده 
است تا یادآور جایگاه یاریگران نظام توزیع باشد. 

صنوف مختلف کشــور با توجه به شــرایط و 
مکانیزم سیســتم توزیع و تولیــد کاال و انطباق 
شــرایط عرضه و تقاضا در جامعه، به عنوان حلقه 
اتصال نهادهــای تصمیم  گیرنده با مردم و بنگاه 
های تولیدی، ایفاگــر نقش مهمی دراین چرخه 
اقتصادی هستند. دهه تولید ملی که با »روز ملی 
صنعت و معدن« در دهم تیر مصادف است، ارتباط 
معنادار واحدهای صنفی کشور در پیشبرد صنعت 
ملی و بومی سازی آن، مطابق با شرایط استاندارد 
جهانــی و عرضه و توزیــع کاالها و محصوالت 
وطنــی و تشــویق هموطنان مــان به مصرف 
تولیدات داخلی را آشــکار می سازد. دراستان البرز 
نیز ده ها هزار نیروی شــاغل، تحت پوشــش 64 
اتحادیه صنفی، نقش اساسی را در چیدمان ویترین 
محصوالت وطنی برای ارائه آن به مردم و تقویت 
بنیه کارخانه ها و کارگاه های تولیدی استان و حتی 
کشور ایفا می نمایند، اما آن چه که به عنوان دغدغه 
اصلی از سوی نمایندگان اصناف واگویه می گردد، 
مربوط به تعامل و همکاری بیشتر شهرداری های 
مناطق کرج با مجموعه فعاالن صنفی در تدوین 
و بررسی آیین نامه های مربوط به عوارض صنفی 
و همچنین تعیین نرخ عوارض متناسب و متعادل 
با درآمد آن ها همراه با بسته های حمایتی از سوی 
بخــش خصوصی و دولتــی در جهت رفاه قاطبه 
صنوف در تامین حداقل ابزارهای مادی ومعنوی 
برای پیشــبرد بهینه کســب و کار می باشد که 
ضرورت تعامل دو جانبه بین کســبه و بازاریان و 

مدیریت شهری را ایجاب می نماید. 

خبر

یادداشت
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با دستور استاندار و تصمیم اعضای شورای مدیریت بحران، تغییر ساعت کاری ادارات 
البرز از ابتدای تیر اعمال می شود.

به گزارش خبرنگار جام جم کرج به نقل از خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز، معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: بر اساس دستور استاندار و بر مبنای برنامه 
ریزی های اتخاذ شــده  ساعات کار ادارات البرز از اول تیر از ساعت 6:30 صبح تا13:30 و 

روزهای پنجشنبه از 6:30 تا12:30 خواهد بود.علی درویش پور در جلسه اضطراری شورای 
هماهنگی بحران استان گفت: باتوجه به تابستان پیش رو و رشد افزایشی بارمصرفی برق، 
باید برای کاهش مصرف برق، اقدامات ضروری در دستور کار مدیران قرار گیرد. وی عنوان 
کرد: ما موظف هستیم طبق مصوبات هیات دولت برای کاهش بار مصرفی برق اقدام کنیم.

درویش پور گفت: ضرورت دارد تمامی مســئوالن و مدیران دستگاه های دولتی و اداری 

استان در مدیریت مصرف انرژی اهتمام جدی داشته باشند.وی  در ادامه با اشاره به افزایش 
آالینده ها و آلودگی هوا گفت: برای کاهش آالینده ها و مشکالت پیرامونی مطالعات الزم 
در ارتباط با تعطیلی پنجشنبه ها انجام شده است. وی گفت: باتوجه به دستورات استاندار و 
مطالبات مردم، تعطیلی روز پنجشنبه باید در اولویت پیگیری ها قرار گیرد؛ چراکه تعطیلی 
روز پنجشنبه، در کاهش آلودگی هوا و همچنین کاهش مصرف انرژی تاثیر بسزایی دارد.

3کاهش ساعات کاری ادارات استان از ابتدای تیر ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

معاون اســتاندار البرز گفت: با رشــد ناموزون 
جمعیت در اســتان البرز، چاره ای جز تشکیل کمیته 
بازنگــری تخصیــص آب از منابع ســطحی برای 

جلوگیری از کمبود آب و پیامدهای آن نیســت.
به گــزارش خبرنگار جــام جم کرج: 
درویش پــور، معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتانداری البرز در بازدید از سامانه پایش و کنترل 
از دور البــرز با بیان این موضوع کــه البرز نیازمند 
تخصیص جدید آب شرب از سدهای کرج و طالقان 
اســت، گفت: باید در کمیته تخصیص وزارت نیرو 
نسبت به تامین آب اســتان البرز بازنگری صورت 
گیرد، زیرا در کنار دو ســد بزرگ طالقان و کرج قرار 
داریم، اما از آب کافی برای شرب برخوردار نیستیم 

و این موضوع با پیگیری اســتاندار در چند ماه آتی 
محقق خواهد شد.

وی اضافه کرد: پساب تهران برای تغذیه دشت 
کرج بایــد هرچه زودتر انتقال یابــد؛ چرا که البرز 
شــرایط ویژه ای از نظــر مهاجرپذیری و افزایش 

جمعیت دارد که در کشــور نظیر آن وجود ندارد.
معاون اســتاندار البرز همچنین بر اســتفاده از 
منابع بخــش خصوصی برای ایجاد تاسیســات و 
زیرســاخت ها تاکید کرد و افزود: در شــرایط بروز 
محدودیت منابــع مالی باید اولویت بندی کنیم که 
چه طرح هایی موجب توســعه پایدار و تســهیل در 
روند خدمت رســانی به مردم می شود. ضمن اینکه 
بخش خصوصی هم از برگشــت ســرمایه اش باید 

اطمینان داشته باشــد.وی در ادامه قول مساعدی 
داد که مجموعه استانداری دربخش هایی همچون 
تبدیل انشــعاب های غیرمجاز بــه مجاز با کمک 
شــهرداری ها، تهیه زمین برای احداث مخازن آب 
و تصفیــه خانه های فاضالب بویــژه در فردیس و 
طالقان پشتیبان آبفا باشد.درویش پور در خصوص 
آموزش و فرهنگ  ســازی برای مــردم گفت: باید 
نوع و محتوای فرهنگ       ســازی را تغییر داد؛ چرا که 
ســال ها تبلیغات و آمــوزش صرفه جویی را دیده و 
شــنیده ایم، اما اثر بخش نبوده اســت. باید در این 
زمینه با کمک کارشناســان خبره، تغییری به وجود 
آید و آموزش اثر بخش موجب کســب نتایج مثبت 
شــود.غالمرضا رضایــی فر، مدیرعامل شــرکت 
آبفای شــهری البرز هم با ارائه گــزارش عملکرد 
پنج ســاله آبفای البرز گفــت: در این مدت با وجود 
محدودیت های مالی توانســتیم طبق برنامه های 
پیش بینی شــده عمل کنیم و صدها طرح کوچک 
و بزرگ همچون ســاخت 81 هزار متر مکعب حجم 
مخازن، آب شــیرین کن اشــتهارد، ارتقاء ظرفیت 
برداشــت آب از تصفیه خانه آب شــماره 2، حفر و 

تجهیــز 91 حلقه چاه، اجرای 550 کیلومتر خطوط 
اصلی و توزیــع آب، اجرای 370 کیلومتر شــبکه 
فاضالب، ادامه ســاخت مــدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب کــرج احداث و بهره بــرداری از تصفیه 
خانه های فاضالب مســکن مهر، احداث 47 روزه 
ســامانه برداشت و پمپاژ آب خام از خط طالقان و... 
به دســت نیروهای تالشگر آبفا و بخش خصوصی 

برای رفاه حال مردم استان ایجاد کنیم.
وی افــزود: با تمام اقدامات صــورت گرفته، به 
دلیل اینکه رشــد جمعیت و مهاجر پذیری در استان 
البرز غیرطبیعی و فراتر از رشــد کشــوری اســت، 
مــدام با کمبودهای مختلــف مواجهیم، ولی اگر از 
آب های ســطحی به استان بیشــتر تخصیص یابد 
زیر ســاخت های الزم برای افزایش کمی و کیفی 
آب در شهرهای جنوبی اســتان از همین حاال باید 

آغاز شود.
رضایی فر گفت: از استانداری توقع داریم تا آبفا 
را در رفع مشــکل تامین زمین بــرای تصفیه خانه 
فاضالب فردیس و پــارک جهان نما برای احداث 

مخزن آب فردیس یاری نماید.

البرز، نیازمند اختصاص بیشتر 
آب از سدهای استان

جهاد کشــاورزی را جدی 
بگیریم

27 خــرداد در تقویــم 
ملی کشــورمان به عنوان 
روز جهــاد کشــاورزی و 
روز جهانی بیابــان زدایی 
نام گذاری و تعریف شــده 
است. بدون تردید موضوع 
جهاد کشــاورزی و تقویت آن یکی از اصول مهم 
و راهبردی حضرت امــام خمینی )ره(، رهبر کبیر 
انقالب اســالمی ایران در زمان حیات با برکت آن 
حضرت بود که بارها مورد توصیه و ســفارش قرار 
می گرفت، اما با نگاهی عمیق و گسترده در طول 40 
سال گذشته بعد از انقالب به موضوع کشاورزی در 
می یابیم که با وجود مناسب بودن اراضی کشاورزی 
و بایر بودن بســیاری از همین اراضی بال استفاده 
آن طور که باید و شاید نسبت به تقویت کشاورزی 
اقدامی در خور توجه از سوی مسئوالن مربوطه به 
عمل نیامده و تنها به شــعارهای بی حاصل بسنده 
شده است. این در حالی است که جمهوری اسالمی 
ایران دارای جوانان مســئولیت پذیر و مســئولیت 
شــناس پر شــماری است که اگر اســباب و لوازم 
»حمایت اصولی دولت و مجلس« را در این باب با 
خود داشته باشد بهترین دستاوردها و نتایج را برای 
مردم به بار خواهد آورد. وضعیت تحریم کشــور از 
ســوی آمریــکای جهانخوار و وجــود تنگناهای 
اقتصادی و معیشــتی گســترده می طلبد تا همه 
مسئوالن دست اندرکار کشور بنا به سفارش های 
اکید امام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمی ایران 
حضرت آیت اهلل خامنه ای مبنی بر توجه و عمل به 
مدیریت جهادی در همه جهات بویژه در زمینه های 
کشــاورزی و بیابان زدایی و حرکت خودکفایی در 
تهیه و تولید محصوالت کشاورزی طی برنامه های 
مختلــف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اقدام 

اساسی نماییم.
پس با اتکال به نصرت و یاری خداوند متعال »یا 
علی مدد« و در پایان روز جهاد کشاورزی را به همه 

شاغالن این صنف تبریک و خدا قوت می گوییم.
میرعربشــاهی،  نصرالدین  ســید 
خبرنگار فرهنگــی و اجتماعی جام جم 

درختان کهنسال
درختان کهنســال 
زیــادی کــه در میان 
اشتهارد  پارک شهداء 
از تشــنگی می میرند 
موتــوری  اره  بــا  و 
بریــده می شــوند و 
سال به ســال از تعداد 
آنها کاســته می شود، 
این درختــان چاالب 

مناسبی ندارند و با آبیاری چمنی سیراب نمی شوند.
این موضوع را در مدیریت قبلی چند بار در نشریات 
نقــش البــرز و صبای البــرز به چاپ رســاندیم ولی 

متاسفانه تا کنون نیز ترتیب اثر داده نشده است.
درختــان کهنســال میان چمن بــرای حفظ بقاء 
خود نیاز به چاالب مناســب دارنــد و با آبیاری چمنی 
ســیراب نمی شوند این است که سال به سال تعدادی 
خشک می شوند و شــهرداری با اره موتوری به جان 
آنها می افتد!این درختان و فضای ســبز و پارک هایی 
که در اختیار داریم اماناتی از نســل پیشین در دستان 
ماســت که باید برای نسل های بعدی به شایستگی از 
آنها مراقبت کنیم، یاد شــهردارانی مانند حاج محمد 
اشــتهاردی بخیر که از فروش ملک شخصی و اندک 
پتانسیلی که در اختیار داشتند چه خدمات ارزشمندی 
را از خود به یادگار گذاشــتند و این پارک های جنگلی 

را احداث کردند.
بد نیســت کمی هــم مراقب اعمــال و رفتار خود 
باشــیم و با امانات بی بدیلی که در حوزه های مختلف 
مثل فضای ســبز، پارک های جنگلــی و جاذبه های 
گردشــگری که در اختیار ماســت به شایستگی رفتار 
کنیم.از مدیریت فعلی شــهرداری و مسئول فرهیخته 
فضای ســبز مهندس شاهبیگ انتظار می رود چاالب 
درختــان را مرمــت فرماینــد، چه چــاالب درختان 
کهنســالی که در فضای داخل چمن پارک هایی مثل 
پارک شــهداء قرار گرفته اند و چه چاالب درختانی که 
در پیاده رو های شــهر )خیابان های فرعی و کوچه ها( 
هســتند را مرمت کنند، چاالب پای درختان ابتدایی 
ترین کاری اســت که در مدیریت فضای ســبز الزم 

است انجام گیرد.
محمدعلی بهادری، کارشناس کشاورزی

یادداشت یادداشت

رئیس کمیسیون معماری شورای شهر کرج: 

تکمیل مترو، نیازمند حمایت شورای شهر

رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی شورای 
اسالمی شــهر کرج گفت: اتمام پروژه مترو شعار اصلی 
شــورای پنجم بــوده و باید برای انجام و به ســرانجام 
رســاندن این پروژه تالش کنیم و این امر مورد حمایت 

شورای شهر قرار گیرد. 
بــه گزارش خبرنگار جام جم کــرج به  نقل از پایگاه 
اطالع رسانی شورای اسالمی شهر کرج، احد رسولی در 
جریان الیحه بهره مندی از تسهیالت اوراق مشارکت و 
تمدید 7 هزار میلیارد ریال آن توسط شهرداری که در صد 
و چهل و پنجمین جلســه رسمی شورا مطرح شد اظهار 
داشت: اگر پروژه بزرگراه شمالی که یک پروژه ملی است 

و خیلی به شــهر کرج ارتباطی ندارد در اولویت شــورا و 
شهرداری قرار دارد پس باید قطار شهری که برای مردم 
شهر کرج می باشد نیز مورد حمایت اعضا جهت تکمیل 
و راه اندازی آن قرار گیرد.وی افزود: زمانی که اســتارت 
یک پروژه می خورد باید تا به سرانجام رسیدن حمایتش 
کنیم. پروژه قطار شــهری در شروع دوره پنجم یکی از 
دغدغه های اصلی اعضا بــود که پس از 8 ماه پیگیری 

در نظام فنی اجرایی به تصویب رســید و ادامه اجرای آن 
شــروع شــد تا بتوانیم یک پروژه بزرگ را که مورد نیاز 

شهروندان است به شهر تحویل دهیم.
وی بــا انتقاد از اینکه چرا برخی از اعضای شــورا با 
اجرای پروژه قطار شهری مخالف هستند ادامه داد: یک 
عضو شــورا باید تصمیمات بزرگی بگیرد تا بتوان شاهد 

اتفاقات بزرگ بود.

مدیر امالک جواد االئمه)ع(:

اولویت ما، اعتماد ورضایت
 مشتریان است 

بــه گزارش خبرنگار جــام جم کرج:  با افزایش 
جمعیــت و کمبود مســکن، دغدغه بشــرامروزه 
یافتن محل ســکونت مناســب اســت. آرامش و 
آســایش از ویژگی های مهم یک مسکن ایده ال 
می باشد. شــناخت و اطالعات صحیح از موقعیت 
ملک واصا لت اســناد ثبتــی آن، اهمیت تخصص 

در این حوزه را نشــان می دهد.
 افــراد زیادی درایــن صنف مشــغول خدمت 
رسانی به مراجعان هستند .آشنایی با متخصصان 
با دانش و دارای تجربه صنعت مسکن ، می تواند 
در انتخــاب هــای دقیق و بی حاشــیه افراد کمک 
کننده باشــد . مهندس جواد اسد نیا مدیر امالک 
جواداالئمه)ع( ازجمله جوانان متعهد، خوشــفکر 

و  متخصص در این زمینه می باشــد. 
خبرنــگار ما درگفتگویی به معرفی بیشــتر این 
جــوان با آتیه البرزی می پــردازد که در ذیل می 

خوانیم: 

* لطفــا خودتان را معرفی نمایید ؟
متولد 1368 دارای مدرک کارشناســی ارشد 

معماری هســتم. به صــورت خانوادگی در بخش 
امالک مشــغول خدمت به همشهریان هستیم. 

* مهم ترین ویژگی امالک شــما چیست؟
اولویــت مــا اعتماد ورضایت مندی مشــتریان 
است به این معنی که فرایند فعالیت ما در انجام 
هــر معاملــه ملکی اعــم از خریــد، فروش،رهن 
واجــاره رضایــت طرفین معامله می باشــد.تمام 
تــالش و هــدف مجموعــه مــا  تنظیم قــراردادی 
شــفاف و بدون حاشــیه بین خریدار و فروشنده 

یا موجر ومستاجراست.
 دریافــت حــق الزحمــه در اولویــت بعــدی ما 
قــراردارد. در تنظیــم قــرارداد هــا از وجــود 
مشــاوران حقوقی با تجربه اســتفاده می کنیم تا 
از عواقب احتمالی  و مشــکالت قضایی جلوگیری 

شود. 

* محــدوده فعالیــت های شــما در چــه مناطقی  
می باشد؟

فعالیــت هــای ما در بخــش امالک و ســاخت و 
ســاز به صورت خانوادگی بوده است . پدرم حاج 
آقــا محمد اســد نیــا و برادرم مهندس  اســد نیا 
از فعاالن و ســازندگان با ســابقه کــرج در بخش 
مســکن هســتند. در تمــام مناطق کــرج فعالیت 

داشته ایم. 
ایــن فعالیــت گســترده باعث ایجــاد ارتباط و 

اعتماد خوب ما با مدیران و مردم شــده است. 

* راه هــای ارتباطی و آدرس محل فعالیت خود 
را اعالم نمایید؟ 

دفتــر امالک جواد االئمه)ع( در کرج ، گلشــهر 
، نبــش کوچــه قلنــدری ، مجتمــع تجــاری جواد 

االئمه)ع( قرار دارد.
تلفن: 026-34640009

026-34644294
همراه :09127659288

از مناطق دهگانه شهرداری کرج؛

 روزانه ۸۰۰ تن زباله جمع آوری می شود
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از 
مهم ترین اهداف برپایی نشســت روسای سازمان های 
مدیریت پســماند را تبادل اطالعات، تعیین خط و مشی 
مدیریتی در بهره گیــری از روش های نوین و پیگیری 
اصالحیه های مورد نیاز در قانون مدیریت پسماند عنوان 

کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم کرج: ســومین 
نشســت روســای ســازمان های مدیریت پســماند 
کالنشهرهای کشور، به میزبانی کرج و همزمان با هفته 

جهانی محیط زیست برگزارشد. 
احمد خیری با اشــاره به این که هوشمندســازی و 
یکپارچه ســازی فرایند مدیریت پســماندها بخشی از 
چشم اندازها و اهداف آتی در این حوزه است، اضافه کرد: 
برای این منظور در جریان نشســت، عملکرد و دستاورد 
بخش های موفق در زمینه پسماند مورد بررسی و کاوش 
قرار می گیرد.  وی  بازنگری فرمول محاســبه و مکانیزم 
دریافت بهای خدمات پســماند در بخش های مختلف 
و نیز بررســی محدوده قانونی عملکرد ســازمان های 
مدیریت پســماند را از جمله بخش های نشست اعالم 
کــرد و افزود: کاهش میزان پســماند تولیدی، کاهش 

حداکثــری پســماندهای دفنی، پــردازش و بازیافت 
حداکثری پسماندهای شــهری به عالوه جلوگیری از 
انتشــار گازهای گلخانه ای و تولید انرژی از دیگر اهداف 
برگزاری این نشســت به شــمار می آید.  این مسئول به 
ضرورت اســتفاده از دانش و توان فنی افراد صاحب توان 
و ایده به منظور کاهش آســیب های ناشی از تولید زباله 
اشــاره کرد و گفت:  با توجه به این رویکرد بهره گیری از 
ظرفیت اســتارت آب ها و شرکت های دانش بنیان را مد 
نظــر قرار داده ایم.  وی با بیان اینکه آشــنایی با تعدادی 
از مخترعیــن و صاحبنظران در زمینه تولیدات مرتبط با 
مدیریت پســماند را در حاشیه این نشست قرار داده ایم، 
اضافه کرد: شــهرداری کرج تالش های گسترده ای را 
به منظور بهره گیری از این اســتعدادها و ظرفیت های 
علمی و تخصصی مد نظر قرار داده اســت. خیری دامه 
داد: توسعه و افزایش ظرفیت کارخانه کمپوست، احداث 
و بهره برداری از تاسیســات تصفیه شیرابه، استحصال 
گاز مرکــز دفن، احــداث و بهره برداری از تســهیالت 
بازیابی مواد »ام آر اف« و همچنین بهره گیری از سامانه 
هوشمند مدیریت و نظارت بر ناوگان حمل پسماندهای 
عمرانی و ســاختمانی، ایجاد مرکز نــوآوری، طراحی و 

احداث پارک بازیافتی در کنار تکمیل لندفیل مهندسی 
و بهداشتی پسماندهای شهری بخشی از مهمترین این 
برنامه هاست.  وی اعتبار در نظر گرفته شده برای تحقق 
اهداف و برنامه های ذکر شده را بیش از 40 میلیارد تومان 
عنوان کرد و افزود: همچنین در نظر داریم با احداث یک 
شهرک بازیافت برای فرهنگسازی در این زمینه اقداماتی 
جدی به انجام رسانیم.  سرپرست سازمان شرایط فعلی 
مدیریت پســماند در کرج را نیز به اختصار توضیح داد و 
گفت: هم اکنون ســرانه تولید پسماند در شهر کرج 650 
گرم به ازای هر نفر در روز است. وی بیان کرد: روزانه 800 
تن پسماند از مناطق 10 گانه شهرداری کرج جمع آوری 
و به دو ایســتگاه انتقال شهرداری کرج منتقل می شود. 
به گفته این مسئول، در حال حاضر کارخانه کمپوست با 
ظرفیت 350 تن زباله فعال اســت. همچنین 1500 تن 

پسماند استان در مرکز حلقه دره مدیریت می شود.
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دلم رمیده شد و غافلم من درویش
که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم
حافظکه دل به دست کمان ابروئیست کافر کیش

یاد یاران آشنا

پنجمین سالگرد تاسیس بیمارستان و زایشگاه مریم 
با حضور جمع کثیری از یاوران این بیمارستان، مسئولین 
شهری و استانی، اصحاب رسانه و پرسنل این بیمارستان 

جشن گرفته شد.
به گزارش خبرنگار جــام جم کرج: در این 
مراســم دکتر ایرانی، فرماندار اســبق شهرستان کرج، 
مهندس عزیز صدر نژاد عضو ســابق شورای شهر کرج، 
مصطفی خدابین مدیر شــهرداری منطقه 5 کرج ،آقای 
علی محمد )مدیــر اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی( 
و ســایر مســئولین  حضور داشــتند. در ابتدای مراسم 
مدیرعامل این بیمارســتان به ایراد سخنرانی پرداخت و 
اظهار داشــت:  زمانی که تصمیم به ساخت و راه اندازی 
بیمارســتان و زایشگاه فوق تخصصی مریم گرفتیم آمار 
تعداد تخت های بیمارستانی کرج حتی از استان سیستان 
و بلوچستان هم که جزو مناطق محروم کشور است کمتر 
بود.دکتر صالح الدین دلشــاد افزود: در آن زمان به دلیل 
این که ســاخت و راه اندازی بیمارستان هم از نظر مالی 
و هم از نظر تشــکیالتی و تجهیزات کار بســیار سخت 
و دشــواری اســت، دولت توانایی و اعتبارات الزم برای 
ساخت بیمارستان را نداشت  و خیلی ها تصور نمی کردند 
که چنین بیمارســتان مجهزی را بشود در عرض 5 سال 

راه اندازی کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به این که بیمارســتان ها تا 
بعد از دو ســال پس از تاسیس و راه اندازی قادر به تامین 

هزینه های جاری خود نیستند، به همین دلیل ساخت و راه 
اندازی بیمارستان کار بسیار سختی است و نیاز به تزریق 
مــداوم منابع مالی دارد که در این خصوص بانک ملل که 
تا پیش از این به عنوان موسسه مالی و اعتباری عسگریه 
فعالیت می کرد و همچنین بانک انصار با پرداخت بموقع 
تســهیالت بانکی یکی از یاوران اصلی ما در راه اندازی 
این بیمارستان بودند. دکتر دلشاد با اعالم این که پرداخت 
ســریع و مرحله به مرحله تسهیالت بانکی توسط این دو 
بانک ما را در تمام مراحل ســاخت از جمله گود برداری، 
عملیات ســاختمانی، تجهیزات تاسیســات و همچنین 
تجهیز بیمارستان به بخش های جدید یاری کرد، اضافه 
نمود: در ایران متوسط زمان ساخت یک بیمارستان با این 
امکانات حداقل 10 سال است که گاه حتی زمان بیشتری 
هم طول می کشد و خیلی از بیمارستانهای نیمه کاره نیز 

در کشور وجود دارد که به حال خود رها شده اند.
وی در همین خصوص افزود:آغاز ساخت بیمارستان 
و زایشــگاه مریم در ســال 93 کلید خورد و نهایتا ظرف 
مدت پنج ســال به بهره برداری کامل رسید که این مهم 
صرفا به دلیل وجود عشــق و فداکاری در بین موسسان 
و یاوران بیمارســتان بود که به ما انگیزه و شوق فراوانی 
برای سرعت بخشیدن و شــتاب گرفتن در انجام کارها 
می بخشــید.دکتر دلشــاد در بخش دیگری از سخنان 
خود با اعالم اینکه بیمارســتان و زایشــگاه مریم عالوه 
بر بیمارســتان بودن یک مجموعه فرهنگی و آموزشی 

نیز محســوب می شــود گفت: این بیمارســتان یکی از 
معدود بیمارستانهای خصوصی در کشور است که ارتباط 
صمیمانه و مداومی با اصحاب رسانه و خبرنگاران دارد و 
از بدو تاســیس تاکنون همه ساله روز خبرنگار را با حضور 
خبرنگاران و نمایندگان رسانه های البرز جشن گرفته ایم. 
مدیرعامل بیمارستان مریم با تاکید براینکه خبرنگاران 
نیز در کنار ســایر یاوران این بیمارســتان که بسیاری از 
آنها در این مراســم حضــور دارند، همواره یار و یاور کادر 
تخصصی و پزشــکی و آموزشی این بیمارستان بوده اند 
خاطر نشــان کرد: به همین دلیل ما هر سال روز خبرنگار 
را در این بیمارستان جشن می گیریم و  تاکنون به صورت 
هر ساله از مقام شایســته خبرنگاران به صورت مادی و 

معنوی تجلیل و قدردانی نموده ایم.
 دکتر دلشــاد اداره یک بیمارســتان را کاری بســیار 
ســخت و پیچیده  عنوان نمود و در این زمینه گفت: اداره 
بیمارســتان و زایشگاه مریم و پیشــرفت روز افزون آن 
محصـــول تالش همه گـــروه های پزشـکي با همـه 
تخصصها از متخصصیـن گرفتـه تـا پرسـتاران، از اتاق 
عمل تـــا تاسیسات و حتی پرسنل آشپزخانه و خدمات 
بیمارستان اســـت و به دلیل زحمات شبانه روزی تمام 
پرسنل، امســال موفق به دریافت لوح زرین یکی ا ز 10 
بیمارســتان موفق کشــور و تنها بیمارستان خصوصی 
در برنامــه ترویج زایمان طبیعی از دســتان وزیر محترم 
بهداشــت و درمان شــدیم.وی اصل مهمی را که باعث 
پیشــرفت روز افزون و استقبال گســترده از بیمارستان 
و زایشــگاه مریم شده اســت مجهز بودن تمامی کادر 
تخصصی و فنی این بیمارستان به دانش روز عنوان نمود 

و اظهار داشت: ما هیچ وقت فراموش نمی کنیـــم که در 
یک محیـط آکادمیـــک کار می کنیـم و همواره این را 
مد نظر قرار می دهیم که عالوه بـــر درمان که مبنـاي 
کار ماسـت، آمـوزش و پژوهش نیز از ضروریات اسـت. 
وی تصریح کرد: یعنـــي اگـر نتوانیم یک عمل جراحی 
پیچیده و ســخت را که بســیاری از بیمارستانها قادر به 
انجام آن نیستند و بیمار را به قول معروف جواب می کنند 
را انجام دهیم، پس نمــی توانیم بگوییم که موفق بوده 
ایم و خوشــبختانه و به لطف پروردگار در این بیمارستان 
بیمارانی مورد عمل جراحی های موفقیت آمیز قرار گرفته 
انــد که به طور قطع و یقیــن می توانیم ادعا کنیم اگر در 
سایر بیمارستانها انجام می شد به احتمال بسیار زیاد بیمار 

فوت می نمود.
دکتر صالح الدین دلشــاد مدیرعامل بیمارســتان و 
زایشگاه فوق تخصصی مریم در پایان اظهار داشت: یک 
روزی آرزو می کردیم و افسوس می خوردیم که کاش در 
اســتان البرز و شهر کرج یک بیمارستان وجود داشت که 
کمبود رشــته های تخصصی و فوق تخصصی را جبران 
می کرد که الحمدهلل امروز پنج ســال است که از برآورده 
شــدن این آرزوی دیرینه مردم اســتان البرز می گذرد و 
بیمارســتان مریم نه تنها در کشــور بلکه در خاور میانه 
نیز تبدیل به یک برند و نام معتبر شــده است و این باعث 
خوشبختی است که برای استان البرز و شهروندان کرج 

همواره مایه افتخار هستیم.
 گفتنی اســت در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر 
و هدایای از یاوران ادوار مختلف این بیمارستان تجلیل و 

قدردانی به عمل آمد.

خواننــدگان عزیز می توانند جهت جشن پنجمین سالگرد تأسیس »بیمارستان و زایشگاه مریم«
طرح مشــکالت شــهری و استانی 
در ابعــاد مختلــف، با شــماره تلفن 
3۲۲۱0009- 0۲6دفتــر تحریریه 
روزنامه جام جم البــرز همه روزه به 
غیر از ایام تعطیل از ساعت ۱0 صبح 
تا ۱5تماس بگیرند تا به نام خودشان 

در ستون مربوطه درج شود.
* مشکل مردم را ساماندهی کنید

حدود چهار دهه از انقالب اســالمی سپری 
می شــود. مــردم از مســئوالن و کارمندان 
دستگاه ها به عنوان یک شهروند انتظار دارند تا 
به خواسته های آنان بدون فوت وقت رسیدگی 
قانونی شــود، ولی متاســفانه روال درستی در 
برخی دســتگاه های دولتی در خصوص ارباب 
رجوع حاکم نیست. آیا این گونه رویه ها به ضرر 

انقالب و ارزش های آن نیست؟
شادمهر علیزاده از کرج

* ساخت دریاچه تفریحی کرج چه 
شد؟

چندین ســال اســت که مســئوالن شهر 
کــرج از ضرورت ســاخت دریاچه تفریحی در 
مجاورت پارک شــهید چمران کرج سخن به 
میان می آورنــد و از قرار معلوم برای مطالعات 
اولیه آن میلیون ها تومان هزینه کرده اند. حال 
مســئوالن مربوطه پاســخ دهند که باالخره 

نتیجه این هزینه ها چه شد؟
سید نصر الدین میر عربشاهی

* بخشــداری ها کار مردم را برای 
ساخت مسکن هموار کنند

وجــود موانع متعــدد و برخــی مصوبات 
دست و پاگیر کار ســاخت مسکن در روستا ها 
را بــا »اما و اگر« های مختلــف و موانع متعدد 
روبه رو کرده اســت. این در شرایطی است که 
سیاست های فعلی بویژه روستاییان را گریزان 
و دچار بالتکلیفی و ســرگردانی های طوالنی 
مدت خواهد کــرد. لطفا مســئوالن مربوطه 
نســبت به اصالح این گونه سیاســت ها اقدام 

عاجل نمایند.
احد محمدی از ساوجبالغ

»شــهید ناصر ارصالنی«؛ 
تبــار  از  ای  جاودانــه 

بیت المقدس 4
ناصــر  شــهید 
ارصالنــی در عملیات 
پیروزمندانــه »بیــت 
چهــار«  المقــدس 
شرکت جست و پس از 
رزمي بي امان و حماسه  
آفرینــي در تاریخ 10 
فروردیــن 1367، در 

منطقه عملیاتي شاخ شمیران جاویداالثر گردید.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز:  شهید 
»ناصر ارصالني« 8 دي 1349، در شــهر اصفهان 
در خانواده اي متوسط و مومن دیده به جهان گشود. 
وي فرزنــد اول خانواده بود و دوران کودکي خود را 
در آغوش پر مهــر و محبت مادري فداکار و پدري 
زحمتکش سپري نمود. پدرش کارمند راه آهن بود 
و پس از آن به شهرستان یزد عزیمت نمود و در آن 

جا مستقر شدند. 
وي در 7 ســالگي جهت فراگیري علم و دانش 
به مدرســه قدم نهاد و شــروع به تحصیل نمود. از 
همــان اوان کودکي همانند بنــدگان خاص خدا 
صفات برجســته و ممتاز فراوانــي در او بروز کرد. 
هرگز کسي ندید که او از چیزي  گله و شکایت کند، 
چه در کودکي و چه زماني که بزرگتر شــد، مناعت 
طبعی که در او وجود داشــت باعث شــد که دنیا را 
آنقــدر با ارزش نداند که به خاطر مســائلش لب به 

شکایت گشاید. 
وی با قرآن مأنوس بود و در فراگیري احکام دین 
کوشا. تمام کارهاي خویش را طبق دستورات الهي 
انجام مي داد و کمک به کســي مضایقه نمي کرد. 
شهید ارصالنی، پس از مدتي فعالیت خویش را در 
بســیج و پایگاه هاي مقاومت ادامه داد و سپس 12 
دی 1366، به طور داوطلــب براي اعزام به جبهه 
ثبــت نام کــرده و پس از گذرانــدن دوره آموزش 
نظامــي و فراگیري فنون آن به منطقه هاي جنوب 
کشور اعزام شــد و در عملیات پیروزمندانه »بیت 
المقدس چهار« شرکت جست. شهید ناصر پس از 
رزمي بي امان و حماسه آفرین 10فروردین 1367، 
در منطقه عملیاتي شاخ شمیران جاویداالثر گردید.

پیام های مردمی

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید کشورخبر داد؛

اختصاص ۴۵ میلیارد تومان به پروژه 
قطار برقی هشتگرد

مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید 
ضمن بازدیــد از پروژه در حال احداث قطار برقی 
هشتگرد، دستور داد 45 میلیارد تومان اعتبار نقدی 
از محل منابع داخلی شــرکت عمران شهرهای 
جدید برای پیشرفت هرچه ســریع تر این پروژه 

اختصاص یابد.
بــه گــزارش خبرنگار جــام جم 
ساوجبالغ و نظرآباد: حبیب اله طاهرخانی، 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید، داوود صفدری مدیرعامل 
شــرکت عمران شهر جدید هشتگرد، نمایندگان 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء، مشاور ، پیمانکار 
و ســایر مدیران مربوطه از پروژه در حال اجرای 
قطار برقی هشتگرد بازدید و از نزدیک در جریان 

جزئیات پروژه قرار گرفتند.
گفتنی است در این بازدید تمام مسیر پروژه از 
شانت گلشهر تا ایستگاه شهر جدید مورد بازدید و 

بررسی قرار گرفت.
بازدیــد کنندگان پس از پایان بازدید به منظور 
بررســی آخرین وضعیت پروژه در جلسه ای که 
در محل کارگاه سپاســد پیمانــکار پروژه برگزار 
شد شــرکت کرده و ضمن اتخاذ تصمیمات الزم 
در خصوص تســریع در اتمام کارهای باقیمانده،  
دســتورات مورد نیاز جهت اتمــام کارهای فنی 
باقیمانده تــا پایان مرداد، در خصوص تســریع 
در تعییــن تکلیــف وضعیت تجهیــزات ویژه از 
جملــه تامین تــوان، مخابرات، ســیگنالینگ و 

کنترل،اعــالن و اطفاء حریق،سیســتم تهویه، 
آسانسور و پله برقی، تاسیسات عمومی ساختمان 
داخل ایســتگاه، اتمام محوطه ایســتگاه و پایانه 
تاکســی، اتوبوس و پارکینگ عمومی با استفاده 
از تمام ظرفیتها دســتورات الزم صادر شــد. در 
این راســتا صفدری در تشــریح آخرین وضعیت 
پــروژه و بازدید صورت گرفته بیــان کرد: قطار 
برقی هشــتگرد به غیر از بحث ســیگنالینگ به 
220 میلیــارد تومان اعتبار نیــاز دارد که امروز با 
حضور مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 
45 میلیارد تومان آن بــه صورت نقدی به پروژه 

تزریق شد.
صفدری با تأکید براینکه تالش است تا طبق 
برنامــه زمانبندی انجام شــده این پروژه تا پایان 
شهریور سال جاری تکمیل و به بهره برداری برسد 
گفت: براســاس توافقات انجام شده نیمی از این 
مبلغ بــه صورت نقدی و نیم دیگر از طریق تهاتر 

تأمین و در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.
این مقام مســئول با بیان اینکه درحال حاضر 

عملیات ســیویل به غیر از ایستگاه ماموت که در 
حال انجام اســت به اتمام رسیده و بخش ماموت 
نیز تا پایان تیر تکمیل می شــود گفت: هم اکنون 
ســاخت دیواره های حائل در حال انجام است و 
خرید کابل برق به پایان رســیده و عملیات نصب 

فنس نیز تا اول مرداد به پایان خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 
همچنین با بیان اینکه تأمین تجهیزات ایســتگاه 
مترو این شــهر در ماه آتی انجام می شود افزود: 
محوطه سازی پروژه نیز هم اکنون در حال انجام 
بوده و عملیــات اجرایی احداث ایســتگاه های 
تاکســی و اتوبوس و سرویس های بهداشتی نیز 

بزودی آغاز خواهد شد. 
به گفتــه صفدری مهمتریــن موضوعی که 
ممکن اســت عملیات اتمام پــروژه را به تعویق 
بیاندازد جابه جایی دکل های فشــار قوی برق در 
مســیر قطار بوده که به جــد در حال پیگیری آن 

هستیم.
وی در پایان با تأکید براینکه شــرکت عمران 
شــهرهای جدید در تکمیل و بهــره برداری این 
پروژه طبق زمانبندی اعالم شده عزم جدی داشته 
و تمــام نیروهای فیزیکی و منابع ریالی خود را در 
این راه بــه کار گرفته اند گفت: این پروژه در حال 
حاضر دارای پیشــرفت فیزیکی 77/5 درصدی 
بوده و ســایر موضوعات مربوط به خرید و نصب 
تجهیزات می شــود که تأمین مالی آن ها در حال 

انجام است.

کاشت ۱۲هزار گل در شهر 
جدید هشتگرد

شــهرداری شهر جدید هشــتگرد با در پیش 
بودن فصل گرما اقدام به کاشت 12 هزار شاخه 

گل در میادین شــهر و تغییر رخسار شهر نمود.
بــه گــزارش خبرنگار جــام جم 
ساوجبالغ و نظرآباد با تغییر فصل و شروع 
تابســتان و بــرای حفظ  زیبایی فضای ســبز و 

نشاط و شادابی شــهر گل های سازگار با فصل 
گرما جایگزین گل های بهاری در شــهر جدید 

هشتگرد شد.
 در این طرح گل های فصلی تابســتانه مانند 
جعفری، تاج خــروس، اطلســی و رعنای زیبا 

جایگزین گل های بهاری گردید.


