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تجلیل از خیرین سالمت البرز 
در نیمه دوم بهار سال آینده

برگزاری »کنگره ملی شعر و داستان 
حقوق شهروندی چیست؟ایران من« و جشنواره مطبوعات 
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البرز

۲۱ مرکز پذیرای اسکان نوروزی 
فرهنگیان در البرز

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش البرز گفت: ستاد اسکان فرهنگیان با ۲۱ مرکز در استان تشکیل 
و آغاز به کار کرد.

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رحمان درکی گفت: تالش می شود تا با استفاده از امکانات مناسب در ایام نوروز 
به خوبی از فرهنگیان کشور در البرز میزبانی شود.

وی ادامه داد: در حوزه شــهری کرج ۲  پایگاه اســکان واقع در خانه معلم قلم آموزش و پرورش ناحیه یک کرج و خانه معلم 
ایرانمهرآموزش و پرورش ناحیه چهار کرج پیش بینی شده است تا مسافران نوروزی از این پایگاه ها به محل های اسکان معرفی 

شوند. درکی افزود : ۱۶۰ کالس در مدارس استان البرز ...

تالش ما تبدیل کرج 
به شهری پایدار است
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خطیب نماز جمعه کرج:

گازرسانی به روستاها با هدفشهردار کرج:
 افزایش رفاه و توسعه گردشگری 
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اســتاندار البــرز گفت: طبق آمــار حوزه 
عمرانی در مقایســه با ســال ۹۷ پروژه ها و 
طرح های مورد بهره برداری در استان البرز در 
سال ۹۸ بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، شهبازی 
در حاشیه افتتاح پروژه گاز رسانی به روستای 
ســفیداران شهرستان ساوجبالغ استان البرز 
افزود: این نکته بســیار با اهمیت و قابل تامل 
اســت که  در این وضعیت و شــرایط سخت 
تحریمی که دشــمنان اقتصاد ما را نشــانه 
گرفته اند در اســتان البرز بیش از ۴۱۵ پروژه 

به بهره برداری رسیده است. 
 وی بــا بیان اینکه کســب رضایتمندی 
مردم را برنامه محور در جای جای البرز دنبال 
می کنــم، گفت: بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان 
سهم بخش خصوصی و دولتی اعتبار در این 
پروژه ها بوده تا رضایت مردم در اســتان البرز 
را فراهم آورد. شــهبازی گفت: در هشتمین 
روز از گرامیداشــت دهه مبارک فجر به اتفاق 
مسئولین استانی و شهرستانی به ساوجبالغ 
آمدیم و ۱۳۵ پروژه عمرانی، صنعتی، آموزشی 
و فرهنگی با میزان ســرمایه گذاری ۲ هزار و 

۶۱۰ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال زایی برای 
۱۷۰ نفر گشایش یافت.

 وی افزود: امروز مشــعل گاز روســتای 
ســفیداران شهرستان ســاوجبالغ به همت 
شــرکت ملی گاز اســتان البرز روشن شد و 
این نوید خوبی برای توســعه گردشگری این 
روســتای خوش آب و هوا که ۴۰ کیلومتر با 
مرکز اســتان فاصله دارد، است. استاندار البرز 
گفت: امیدواریم با تقویت زیرســاخت های 
مناسب و سیســتم ارتباط تلفنی و استفاده از 
شبکه اینترنت نسل سوم تلفن همراه امکانات 
رفاهی این روســتا بیش از پیش تامین گردد.  
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی گازرسانی به 
این روستا در اردیبهشت امسال آغاز شده بود، 
افزود: شهرستان ساوجبالغ دارای ۸۷ روستا 
است که تا بهمن امسال ۷۶ روستا گازرسانی 
شــده بود که ۴ روستا نیز در دهه فجر امسال 

گازرسانی شد.  
شــهبازی گفت: طبق تعهدات اداره گاز 
استان، از ۷ روســتای باقی مانده، ۳ روستا در 
هفته دولت ۹۹ و ۴ روســتا نیز در دهه مبارک 

فجر ۹۹ گازرسانی می شود.

طی نشســت خبری مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان البرز با 
اصحاب رسانه ،ناصر مقدم از »برگزاری گنگره ملی شعر و داستان ایران من« 

و جشنواره مطبوعات در سال ۹۹ خبر داد.
 بــه گزارش خبرنــگار جام جم البرز،  ناصر مقــدم ،مدیر کل در خصوص 
»برگزاری اولین کنگره شــعر داستان ایران من« و بخش های در نظر گرفته 
آن اشــاره نمود و گفت: فراخوان این گنگر ملی بزودی از معاونت فرهنگی و 
رســانه ای اعالم می شود. مهلت ارسال آثار از ۱۵ بهمن ماه تا ۱۵ اردیبهشت 

ادامه دارد. و مراسم اختتامیه ۱۴ تیرماه برگزار خواهد شد.
در این کنگره ملی اشعار در قالب کالسیک ،داستان کوتاه و در بخش کودک 
و نوجوان، بخش ویژه خواهیم داشــت.در بخش ویژه اشــعار مربوط به سردار 

مقاومت سپهبد حاج قاسم سلیمانی را خواهیم داشت.
مقدم به برگزاری جشنواره مطبوعات نیز اشاره نمود و افزود: قصد آن داریم 
جشــنواره مطبوعات را با همکاری خانه مطبوعات برگزار نمائیم و همزمان با 

روز خبرنگار اختتامیه این جشنواره را برگزارمی نماییم.
در پایان مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان البرز، ضمن اشاره به 
ساخت پردیس تئاتر کرج که در محل اداره کل در دست ساخت است گفت: این 
پروژه در ســال ۹۷ کلنگ زنی شد و برای آن بودجه تخصیص داده شد از آنجا 
که این بودجه باید جذب می گردید،  بسرعت کار ساخت آن را شروع کردیم و 
۳۰ درصد از پروژه پیشرفت نمود اما با توجه به عدم پروانه ساخت، متوقف شد 
و پرونده به کمیسیون ۱۰۰ رفت و در آنجا از ما ایجاد فضای پارکینگ را خواسته 
که فضــای موجود در این اداره کل را برای تامیــن پارکینگ عنوان نمودیم 
.امیدواریم بزودی مشکالت آن نیز مرتفع و کار ساخت آن بسرعت شروع گردد. 
در ادامه این نشست اصحاب رسانه پرسش هایی را حول محورهای اعالم شده 

عنوان کردند که مدیر کل و معاونین به آن پاسخ گفتند.

برگزاری »کنگره ملی شعر و داستان ایران من« و جشنواره مطبوعات 
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

البرز

نماینــده ولی فقیه در البرز گفت: بعضی از جریانات اصرار دارند 
کسانی را از خارج استان وارد کنند.

خبرنگار جام جم البرز: خطیب نماز جمعه کرج با اشاره به 
۱۳ جمادی الثانی سالروز ارتحال حضرت ام البنین )س( بانوی بصیر، 
صبور و پر استقامت گفت: این بانوی بزرگوار مانند زینب کبری )س( 

با استفاده از ابزار رسانه مثل خطابه و سخنرانی تالش کرد از تحریف 
واقعه کربال و عاشورا جلوگیری شود.آیت اهلل حسینی همدانی یکی 
از راه ها برای خنثی کردن توطئه دشمنان حضور در صحنه انتخابات 
دانست و افزود: قطعاً و به فضل الهی حضور مردم پای صندوق های 

رای تو دهنی محکمی به دشمنان خواهد بود.

بــه گفته خطیــب نماز جمعه کــرج، شــورای نگهبان کف 
صالحیت ها را می سنجد اما شایستگی ها را باید مردم بسنجید، در 
استان هم گروه ها و جریانات مختلف دنبال گزینه های خود هستند 

وضعیت مطلوبی وجود دارد.
آیت اهلل حسینی همدانی افزود: خواهران، برادران و جوانان باید 

وارد عرصه شوند و یک حرکت تازه ای را از سر اخالص برای نظام 
و مردم انجام دهند، چرا بعضی جریانات اصرار دارند از خارج استان 
افــرادی را بیاورند در حالیکه البرز توانمند اســت و همه جناح ها در 
استان افراد الیق را دارند، پرده نشین ها و پدرخوانده ها دست از سر 

استان بر دارند.

یادداشت

گازرسانی به روستاها با هدف
 افزایش رفاه و توسعه گردشگری 

خبر

تاکید امام جمعه نظرآباد 
بر پاسخگویی مسئوالن 

نمازجمعــه این هفته درنظرآبــاد به امامت 
حجت االســالم موسوی امام جمعه شهرستان 

درمصالی این شهربرگزارگردید.
خبرنــگار جام جم ســاوجبالغ  و 
نظرآباد: وی درخطبه های نماز جمعه با تبریک 
فرا رسیدن یوم اهلل دهه فجروبیان دووظیفه مهم 
دراین رابطه ذکرویادآوری وسپس شکرگذاری 
را یادآورگردید.امــام جمعه نظرآبادتصریح نمود 
شکرگزاری از نعمت به معنای مراقبت و استفاده 
صحیح و عمل به وظیفه است که یکی ازمصادیق 
آن حضــور در صحنــه و مراقبــت از انقالب و 
آرمانهای شهداو ازطرفی دیگر خدمت صادقانه 
به مردم و ســوء استفاده نکردن از مقام ومنصب 
و رعایت انصاف در گفتار و کردار می باشــدوی 
درادامه از۲۲بهمن به عنوان  روز پیروزی حق بر 
باطل و مستقر شدن حکومت عدل الهی  است یاد 
نمود .امام جمعه نظرآباد با ذکراین نکته که مردم 
ایران ۴۱ سال است که به فرمایش امام و رهبری 
عمل نموده و انقــالب را با چنگ و دندان حفظ 
کرده اندازآنان خواست با حضور خود و حمایت از 
امام و انقالب درراهپیمایی امسال که مصادف با  
اربعین مالک اشتر ایران، سیدو شهدای مقاومت 
حاج قاسم سلیمانی می باشد شرکت گسترده ای 

داشته باشند.
حجت االســالم موسوی ضمن  توجه دادن 
مــردم به انتخابات آن را مظهر عزم و اقتدار ملی 
وضامــن امنیت  در برابر تهدیدهای دشــمنان 
عنوان وخواهان تالش همه مســئوالن ومردم 
درانجام باشــکوه آن گردیــد. وی با توجه دادن 
مردم درانتخاب دقیق  ازآنان درخواست نمودتابه 
افرادی رای دهند که ضمن  مومن بودن ودارابودن 
شجاعت الزم، طرفدار عدالت باشند.امام جمعه 
نظرآبادازکاندیداهای نمایندگی نیزخواست تا در 
تبلیغات خود از روشهای درست و قانونی استفاده 
نموده و نســبت به  حوزه اســتحفاظی شناخت 
کاملی را داشته باشند وضمن درک دغدغه های 
مردم و تولید کنندگان در جهت رفع مشــکالت 

آنان تالش نمایند.

افتتاح باجه پست بانک 
روستای عر ب آباد خسروی

خبرنگار جام جم البرز: باجه پست بانک 
روستای عر ب آباد خسروی شهرستان ساوجبالغ 
 با حضور مسئوالن پست بانک استان البرز، دهیار 
و دیگر مســئوالن این شهرستان افتتاح و مورد 

استقبال اهالی قرار گرفت. 

پیشکسوتان  از  تجلیل 
ایثــار و جانبازی  عرصه 

ارتش در البرز

با حضور دریادار امیر خادم بی غم مدیر کانون 
بازنشستگان ارتش استان البرز از پیشکسوتان 

عرصه ایثار و جانبازی تجلیل شد.  
بــه گزارش خبرنگار جام جم البرز، در ابتدای 
این مراســم امیر دریادار بی غــم مدیر کانون 
بازنشســتگان اســتان البرز ضمن خیر مقدم 
به حاضران در جلســه گفت:  ایــن آیین برای 
بازنشستگان و خانواده هایشان با هدف قدردانی 
از زحمات، تالش، ایثار و گذشــت آنان در دوران 
دوران دفاع مقدس انجام شد. بی غم افزود: امنیت 
ایران اسالمی مرهون گذشت و ایثار این عزیزان 
بویژه آزادگان نیروهای مسلح ارتش جمهوری 
اســالمی است.  در پایان این مراسم هدایایی به 

حاضران تقدیم گردید.

مســئوالن خطر جنگ 
نرم در مهد های کودک را 

جدی بگیرند

نتایج تحقیقات دانشمندان نشان می دهد، 
انسان ۵۰ درصد از مهارت های زندگی را قبل 
از چهارســالگی می آموزد و ۵۰ درصد دیگر را 
از ۴ ســالگی تا آخر عمر فرا می گیرد. از طرفی 
۸۰درصد رشــد مغز و ۷۰ درصــد رفتارهای 
اجتماعی  انسان ها در این دوره  شکل می گیرد. 
از این رو این مقطع کوتاه عمر هر انســانی  از 
اهمیت قابل توجهی برخوردار اســت. چرا که 
تاثیرات محیطی این دوران در شــکل گیری 
شــخصیت فرد تاثیری بی بدیل دارد و نقش 
بســیار مهمی در خلق و خوی دوره بزرگسالی 

بازی می کند.
در دهــه اخیر به دلیل وجود مشــغله های 
فــراوان، والدین بخش اعظمــی از تربیت و 
نگهداری کودکان خود را به مهد های کودک 
ســپرده اند. فارغ از مکان و فضا و شهریه سر 
ســام آوری  گه توسط برخی از مهد کودک ها 
اخذ می شــود، آموزش های ویژه نیز به عنوان 
دغدغه ای  برای والدین به وجود آمده اســت و 
نگرانی  از این که آموزش های ویژه، متناسب 
با فرهنگ ملی و دینی، جای خود را به موسیقی 
و رقــص و برگزاری جشــن کریســمس و 
فرهنگ مبتــذل غربی می دهد، همواره یکی 
از دغدغه های جدی والدین  اســت. از طرفی 
براســاس  برخی اخبــار و گزارش ها، برخی از 
مهد هــا  عالوه بر آمــوزش  رفتارهای مبتذل 
و غیر اســالمی به کــودکان، مانع از آموزش  
شــعائر دین مبین اسالم و ارزش های انقالبی 
اعم از قرآن، حدیــث، معرفی قهرمانان ملی، 
روایت هــای انقــالب و حتی ذکــر صلوات  
می شوند. بدیهی است وجود این حکایت تلخ 
بدون تردید  بیانگر حرکت خزنده  و حســاب 
شده دشــمن برای  آینده نه چندان دور کشور 
است.بر این اســاس؛ عدم برنامه ریزی دقیق 
و فقدان مباحث مدون و کتب آموزشــی واحد 
و یک پارچه   دروس آموزشــی در این  مقطع 
حساس عمر انسان ها،  کم کاری در نظارت بر 
نحوه عملکرد مهد های کودک  و بی توجهی به 
صالحیت علمی و اخالقی و اعتقادی مدیران 
و مربیــان مهد ها، می تواند آینده  کشــور را با 
خطر جدی وجود نســلی  رو برو سازد که رفتار، 
منش و شــخصیت آنان هیچگونه  تناسبی با 
آموزه های دینی و ملی ما ندارد. نسلی که نتنها 
با فرهنگ و سنت های غنی خود آشنایی ندارد  
و با عقاید پدران و مادران خویش بیگانه است 
بلکه به مانند انسانی  بی هویت،  با خلق و خویی 
برگرفته از هالیــوود و فرهنگ مبتذل غرب و 
تفکری  مصرف گرا، وابسته  و بی مایه از تعصب 
و اقتدار ملی وارد جامعه وعرصه مدیریت کشور 
می شود.بر این اساس الزم است همه متولیان 
امر، بدون فوت وقت  مســئوالنه و با مشورت و 
همفکری متخصصان علوم فرهنگی، تربیتی، 
روانشناســی، جامعه شناسی و حوزوی، یرای 
رفع این مشــکل چاره اندیشی نمایند و کشور، 
انقــالب و دســتاورد های آن را کــه حاصل 
مجاهدت ها و خون دهها هزار شهید است،  از 

گزند  تهاجم نرم  دشمن، پاس بدارند.

عرضه  دســتاوردهای 
شده در نمایشگاه نشان 

از خود کفایی است
نادر ثناگومطلق مدیــر عامل منطقه ویژه 
اقتصــادی و فــرودگاه بین المللــی پیام طی 
بازدید از نمایشــگاه دســتاوردهای چهل و 
یکمیــن ســالگرد انقالب اســالمی ایران و 
ضمن قدردانی از مجریان نمایشــگاه گفت: 
دستاوردهای عرضه شــده در این نمایشگاه 
نشان از رسیدن به بلوغ در حوزه تولید و حرکت 

در مسیر خود کفایی است.
به گــزارش خبرنگار جام جــم البرز، وی 
با اشــاره به حضور ایــن دوره منطقه ویژه در 
نمایشــگاه گفت: همــکاران ما تالش کردن 
برخی  از دســتاوردهای موجــود در منطقه را 
در این نمایشــگاه در معرض دید عالقمندان 
قرار دهند.ثناگو خاطرنشان کرد قطعا حمایت 
از تولید و استفاده از توان و ظرفیت جوان ایرانی 
و نگاه به داخل حرکتی درست و در مسیر خود 
کفایــی خواهد بود.منطقه ویژه اقتصادی پیام 
در نمایشــگاه دســتاوردهای چهل و یکمین 
سالگرد انقالب اسالمی از تاریخ ۱۸تا۲۰بهمن 
ماه در محل نمایشــگاه های بوستان چمران 

پذیرای عموم عالقمندان می باشد.

پدرخوانده ها و پرده نشین ها دست از سر استان بردارند

تجلیل از خیرین سالمت البرز در نیمه دوم بهار سال آینده

مصطفی رعیتی

جلســه مجمع خیرین ســالمت با حضور اعضــاء هیئت مدیره در 
کرج برگزار شد.

خبرنگار جام جم البرز: جلســه مجمع خیرین ســالمت شهرستان 
کــرج با حضور حجت االســالم ذاکری، رئیس هیئــت مدیره مجمع 
خیرین سالمت اســتان البرز و دیگر اعضاء هیئت مدیره و نمایندگان 
دانشــگاه علوم پزشکی اســتان در محل مجمع خیرین در کرج برگزار 
شد. در این جلســه حجت االسالم ذاکری ضمن تبریک ایام اهلل دهه 
فجر از همگان خواســت در راهپیمایی ۲۲ بهمن شــرکت فعال داشته 
باشــند. ایشــان مردم ایران را بســیار صبور و دانــا خواندند و از همه 
مســئولین خواســتند برای این مردمی که همه جور جانفشانی برای 
انقالب خود کرده اند، خدمات بیشــتری را در ســرلوحه کارهای خود 

قرار دهند.
مدیرعامل مجمع خیرین ادامه داد: در دســتور کار این جلســه چند 
مورد هســت که باید به نتیجه برسیم. اولین آن تجلیل و بزرگداشت از 
خیرین ســالمت استان البرز اســت. بحث بعد باید موضوع تفاهم نامه 

ای باشد بین مجمع خیرین و دانشگاه علوم پزشکی. ببینید تمام تالش 
هیئت مدیره این اســت که ارتباط بگیرد بــا خیرین و بعد مکان هایی 
را آمــاده فعالیت بهداشــتی و درمانی کند. اما عــده ای می گویند که 
مجمع کار چشــمگیری انجام نداده اســت، این حرف درستی نیست 
و خالف واقع اســت. به عنوان مثال پروژه های فردیس، کمالشــهر، 
شــهید رجایی، بیمارستان کمالی، شهید باهنر و شهید مدنی و ... این ها 
اقداماتی اســت که توسط خیرین به سرانجام رسیده است. یکی دیگر 
از خدمات ارزنده مجمع خیرین پروژه مهدیه بوده اســت. این از موفق 
ترین کارهای مجمع خیرین بود. مورد بعد پروژه بیدآبادی می باشــد. 
زمین این طرح مدت هاســت توسط خیری عزیز واگذار شده، اما هنوز 
به نتیجه ای نرســیده است. دانشگاه علوم پزشکی استان البرز باید هر 
چه ســریع تر تغییر کاربری و نقشــه محل را آماده کند تا ما بتوانیم به 
وظایــف خود عمل کنیم. اعضاء مجمع با تمام توان آماده شــروع این 

طرحی است که مدت ها بر زمین مانده!
حجت االســالم ذاکری این طور ادامــه داد: من از آقایان نعمتی و 

فالح پور به خاطر پیگیری هایشــان کمال تشکر را دارم. و تقاضا دارم 
رای گیری مجددی انجام شــود تا اعضــاء هیئت مدیره به حد نصاب 
اصلی خود برسد. با این کار مشخص خواهد شد که جایگاه اصلی افراد 
در مجمع چگونه است. این کار را هر چه سریع تر باید انجام دهیم.رضا 
گل محمدی نائب رئیس هیئت مدیره  مجمع نیز ضمن تقدیر و تشــکر 
از اعضاء، خواســتار ترمیم در هیئت مدیره مجمع شــد. ایشان معتقد 
اســت باید کسانی به جمع مجمع اضافه شــوند که بتوانند در جلسات 

حضور فعال داشته باشند. 
باید افــرادی عالقه مند و وقت گذار بیایند. گل محمدی ادامه داد: 
تعریف مناســب برای مجمع خیرین این طور است که هر جایی دولت   
بــرای آن اعتباری در نظر نگرفته باشــد، آن جــا باید خیرین پای کار 
بیایند، نه این که کار تعطیل شود. بهداشت تعطیل بردار نیست. ارتباط 
ما با دانشــگاه علوم پزشکی البرز بســیار خوب و مناسب است، باید از 
این فرصت اســتفاده کنیم تا کلینیک امام حســین )ع( هر چه زودتر به 
بهره برداری برســد. اگر کارها به همین خوبی پیش برود، این کلینیک 

تا مرداد سال آینده افتتاح خواهد شد. 
دکتر دلشــاد از اعضاء مجمع نیز اظهار نمودند که نیاز است همایش 
تجلیل از خیرین اســتان را برگزار کنیم. مطلب بعدی پروژه بیدآبادی 
اســت که این پروژه قرار بود که تبدیل شــود به یک مرکز اورژانس و 
یک مرکز بهداشــتی و درمانی. به نظرم باید ریاســت دانشــگاه علوم 
پزشــکی پا به پای مجمع جلو بیاید تا کار این پروژه شــروع شود. این 
امر خیر با آمدن خیرین دیگر حتما شــروع خواهد شــد.  اگر شروع به 
فعالیــت نکنیم، دیگر خیرین به ما اعتمادی نخواهند کرد. چرا باید بعد 

از ۱۲ سال این طرح بر زمین بماند؟ 
دکتــر آب روش، دکتر میر شمســی و  خانم عســگری نمایندگان 
دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در این جلسه همگی قول مساعدت 
چه در باره تجلیل از خیرین اســتان و چه فعال ســازی طرح های نیمه 
تمام پزشــکی در سطح استان را دادند. در پایان این جلسه قرار شد که 
همایش تجلیل از خیرین ســالمت استان البرز در نیمه دوم بهار سال 

آینده انجام گیرد.        

با حضور معاون توسعه روستایی وزیر کشور؛

۱5 طرح صنعتی و تولیدی در اشتهارد کلنگ زنی شد
با حضور معاون توســعه روستایی وزیر کشور، ۱۵ طرح تولیدی 
و صنعتی با ارزش بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان در شــهرک صنعتی 

کوثر اشتهارد کلنگ زنی شد.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البــرز؛ همزمان با 
پنجمیــن روز از ایام مبــارک دهه فجر، با حضور معاون توســعه 
روســتایی وزیر کشور و اســتاندار البرز، کلنگ پانزده طرح صنعتی 
و تولیدی در شــهر صنعتی کوثر اشتهارد با سرمایه گذاری بیش از 
۲۸۰ میلیــارد تومان و ایجاد بیش از ۸۵۰ فرصت شــغلی به زمین 

زده شد.
همچنین یک واحد صنعتی با ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

در شهرستان اشتهارد کلنگ زنی شد.
ایــن واحد صنعتی بــا اعتباری به مبلغ ســی میلیارد تومان و با 

ظرفیت ایجاد اشــتغال برای ۳۰ نفر کلنگ زده شد.
راه اندازی شــهرداری پلنگ آباد نیز از دیگر برنامه های استاندار 
البرز و معاون توســعه روستایی وزیر کشور در اشتهارد بود که امروز 

به بهره برداری رسید.
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مجموعه ورزشــی دهکده آفتاب بــا حضور وزیر ورزش و 
جوانان در گلستانک شهرستان کرج افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما، مرکز البرز؛ وزیر ورزش 
در ســفر به استان البرز که به مناســبت چهل و یکمین فجر 
شکوهمند انقالب اســالمي انجام شد، چند پروژه ورزشي در 

شهرستانهاي کرج و ساوجبالغ را افتتاح مي کند
سلطاني فر امروز با حضور در کرج مجموعه ورزشي دهکده 

آفتاب گلستانک شهرستان کرج را افتتاح کرد . 
این مجموعه ورزشــي با ۴۵۹۰ متر مربع مساحت، داراي 
سالن ورزشي چند منظوره، ســالن بدنسازي بانوان و آقایان، 

اســتخر سرپوشیده و استخر روباز است که با اعتبار ۱۱ میلیارد 
تومان به بهره برداري رسید.

آغاز ساخت این پروژه از اردیبهشت سال ۹۴ بود که اکنون 
به اتمام رسید و براي ۴۰ نفر نیز اشتغال ایجاد کرد. 

در ادامه وزیر ورزش و جوانان با حضور در خرمدشت، سالن 

ورزشــي و زمین چمن مصنوعي این شــهر را به بهره برداري 
مي رساند.

افتتاح ســالن ورزشي کوشک زر شهرستان ساوجبالغ نیز 
آخرین برنامه ســفر یک روزه وزیر ورزش و جوانان به استان 

البرز خواهد بود.

3افتتاح مجموعه ورزشی دهکده آفتاب گلستانک ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 

البرز

نان و نمک

 دزد اولی به دزد دومی گفت:» هر چه پیدا کردی 
توی کیسه ات بریز. من این جا می مانم تا اگر کسی 

آمد تو را خبر کنم.«
دزد دومی بــدون این که چیزی بگوید از دیوار 
باال رفت و وارد منزل شد. دزد اولی هم جایی پنهان 

شد تا کسی او را نبیند.
 هنوز مدتی نگذشــته بود که دزد دومی آرام از 
همان جایی که بــاال رفته بود پایین آمد. دزد اولی 
فوری خودش را به او رســاند و گفت:» چه قدر زود 

آمدی؟ جای سکه ها را پیدا کردی؟« 
دزد دومی کیســه خالی را به دزد اولی نشان داد 
و گفــت:» نه، نتوانســتم!« دزد اولی گفت:» چرا 
نتوانستی، من که نقشه را برایت گفته بودم؟« دزد 
دومی گفت:» من از این خانه دزدی نمی کنم!« دزد 
اولــی که خیلی تعجب کرده بود، گفت:» چرا االن 
می گویی؟ یک هفته اســت داریم نقشه می کشیم 
برای امشــب، حاال تو پشیمان شــده ای؟!« دزد 
دومی گفت:» راســتش را بخواهی همین االن که 
توی خانه بــودم اتفاقی افتاد که از دزدی منصرف 
شدم.« دزد اولی که خیلی عصبانی شده بود، گفت:» 
می گویی چه شــده یا نه؟ االن صبح می شود و ما 
هنوز کاری نکــرده ایم.«دزد دومی گفت:» وقتی 
داشتم توی خانه دنبال سکه ها می گشتم، دستم به 
ســفره نان خورد و بدون این که فکر کنم یک تکه 
نان توی دهانم گذاشــتم. من از خانه ای که نان و 
نمکش را خورده باشم، دزدی نمی کنم.«دزد دومی 
این را گفت و کیسه توی دستش را انداخت و بی آن 
که ســخن دیگری بگوید از دزد اولی دور شد و در 

تاریکی ناپدید شد.

دانشگاه آزاد در مسیر اصالح و تربیت 
زندانیان البرز

همایش اســتانی روز جهانی تاالب هــا با محوریت 
مدیریــت و احیاء تــاالب صالحیه شهرســتان نظرآباد، 
تعادل بخشی اکوسیســتم منطقه و گردشگری و رونق 
اقتصادی آن باحضورمدیرکل محیط زیســت اســتان 
البرز،فرماندارنظرآباد و جمعی از روســای ادارات، فعاالن 
منابع طبیعی و محیط زیستی در سالن فرهنگسرای هنر 

این شهرستان برگزار شد.

خبرنگارجام جم ساوجبالغ و نظرآباد: فرماندار نظرآباد 
در این مراســم با تبریک روز جهانی تاالب ها، در ارتباط با 
تاالب صالحیه دراین شهرستان اظهارداشت تاالب زیبای 
صالحیه  نظرآباد از جمله برندهای گردشگری استان البرز 
در سطح کشور است که تمام مسئولین نیز در تالشند این 

تاالب بنا بر اهمیتی که دارد بطور کامل احیاء شود.
به گزارش ازروابط عمومــی فرمانداری نظرآباد وی 
اعالم نمود که در حال حاضر عمده اولویت ما در خصوص 
تاالب صالحیه، پیگیری و تامین حق آبه مستمر و دائمی 
برای آن اســت که قطعا احیای کامل این مهم، افزون بر 
مزایای زیســت محیطی همچون جلوگیری از هجوم و 
انتشار ریزگردها و... می تواند بعنوان یک مزیت اقتصادی 

و اشتغالزایی در حوزه گردشگری نقش آفرینی کند.
این مسئول یادآور شددر همین راستا برنامه ریزی هایی 

نیز صورت پذیرفته تا با ایجاد زیرساخت های الزم، افزون 
بر تهیه تفرجگاهی عمومی برای مردم که نشاط اجتماعی 
را در پی خواهد داشــت، از صرفــه اقتصادی آن نیز بهره 
برداری شود. صادقلو در ادامه تاکید کرد: یکی از منابع آبی 
کــه به تاالب صالحیه تعلق میگیــرد در حوزه آب کردان 
است که بخشی از فاضالب شهرک صنعتی هشتگرد نیز 
با آن آب وارد تاالب می شد که با پیگیری های انجام شده 
طی چند روز آتی تصفیه خانه شــهرک صنعتی راه اندازی 

شده و بخش زیادی از آالیندگی حذف خواهد شد.
وی افــزود: بخش دیگری از ورود آالیندگی به تاالب 
صالحیه از شهرک های صنعتی سپهر و نظرآباد بود که با 
بازدیدهایی که انجام شده و پیگیری های مربوطه، مقرر 
شد هرکدام از این شهرک ها طی مدت زمان محدودی، با 
تهیه، تعمیر و تجهیز تصفیه خانه های فاضالب خود اقدام 

به حل این مشــکل کنند.نماینده عالی دولت در نظرآباد 
خاطرنشان کرد البته پیش از اتمام مدت زمان تعیین شده 
برای شهرک های صنعتی، واحدهای تولیدی آالینده که 
پیش تصفیه نداشــته و فاضالب خــام را به طبیعت وارد 
میکردند نیز پلمپ شــده اند.فرمانــدار نظرآباد در خاتمه 
با اشــاره بر کلنگ زنی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
شــهرک صنعتی نظرآباد در دهه فجر سال جاری و بهره 
برداری از آن در نیمه اول سال۹۹، آن را گام موثری در احیا 
و ســالمت تاالب صالحیه دانست.وی ادامه دادکه مقرر 
شده است طی چند روز آتی جلسه مشترک با منابع طبیعی 
استان قزوین برگزار شــده و در خصوص زهکشی های 
حــوزه قزوین در تاالب صالحیه چاره اندیشــی شــود تا  
مشکلی ایجاد نگردد.شایان ذکر است در پایان این مراسم  

از فعالین حوزه زیست محیطی تجلیل بعمل آمد.

گرامیداشت روزجهانی »تاالب« در نظرآباد

داستان های عطاریک سبد آواز گنجشک 

رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی استان 
البــرز و واحد کرج و مدیرکل بنیاد تعاون، 
حرفه آموزی و صنایع زندان های استان 
البرز راهکارهای طی نشستی همکاری 
دوجانبه در قالب تفاهم نامه را بررســی 

کردند.
      به گزارش خبرنگار جام جم البرز، در 
ادامه سلسله نشست های ریاست دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد کرج در خصوص رفع 
مشکالت شــهری با همکاری دانشگاه، 
دکتر محمدحســن برهانی فــر با حمید 
رضا سانگرد مدیرکل بنیاد تعاون، حرفه 
آموزی و صنایع زندان های استان البرز در 
دفتر ریاســت واحد  کرج دیدار کرد.    وی 

در این نشست با اشاره به توانمندی های 
علمی، پژوهشــی و اجرایی دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد کرج در خصوص مرتفع 
نمودن بســیاری از مســائل شهر کرج و 
اســتان البرز، پیشنهاداتی را در خصوص 
هم افزایــی علمی و اجرایــی در جهت 
اصــالح و تربیــت زندانیــان، آموزش 
زندانیــان و راه های پیشــیگری از بروز 
برخی از مشــکالت اجتماعی در استان 
ارائه نمود.   رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی 
در این جلســه به بخشی از مسائل موجود 
در جامعه اشــاره کرد و یادآور شد: تعامل 
دانشگاه با پشــتوانه علمی و دانشگاهی 
می تواند از یک ســو نقش به ســزایی در 

کاهش بســیاری از مســائل اجتماعی 
در جامعــه داشــته و از ســوی دیگر در 
مرتفع نمودن این مشــکالت نیز اثرگذار 
باشــد.    در این نشست حمیدرضا سانگرد 
مدیــرکل بنیاد تعــاون، حرفه آموزی و 
صنایع زندان های اســتان البرز نیز ضمن 
ابراز خرســندی از حضــور در بزرگترین 
دانشــگاه اســتان البرز، این دانشگاه را 
دارای جایگاه ویــژه ای به لحاظ علمی، 
فرهنگی و اجتماعی در اســتان دانست و 
گفت: تعامل دانشگاه با اداره زندان های 
اســتان البــرز بــا وجــود ندامتگاه ها و 
زندان های مهمی همچون زندان رجایی 
شــهر و زندان قزل حصار در این استان 

می توانــد در زمینه آمــوزش زندانیان و 
اصالح و تربیت بخش بزرگی از جامعه در 
مســیر درست زندگی اجتماعی مثمر ثمر 
باشد.     وی با استقبال از همکاری های دو 
جانبه به دانشــگاه آزاد اسالمی در استان 
البرز، ابراز امیدواری کــرد: امکان بهره 
گیــری از توانمندی های این دانشــگاه 
در زمینه های آمــوزش مددجویان حین 

تحمل حبس در ندامتگاه های استان، در 
قالب یک تفاهم نامه محقق شود.

    در پایــان ایــن دیــدار دیدگاه های 
مرتبط بــا راهکارهای عملی از ســوی 
هر دو ســازمان مطرح شــد تــا پس از 
بررســی های الزم حقوقــی و اجرایی، 
در قالــب تفاهم نامه آمــاده و به امضای 

طرفین برسد.

زندگی را باور کنیم

رودخانه تمــام عمرش را صرف رســیدن 
می کنــد. و درخــت پــا ســفت می کنــد که 
دســت هایش را به آسمان برســاند. هیچ پرنده 
ای بــدون آن که به بهار فکر کند، بال نمی زند. 
شــکوفه ها برای این که در دست شاخه ها تاب 
می خورند که به میوه برسند.  رفتن اگر به معنای 
رسیدن نباشد، یعنی بیهودگی. یعنی در جا زدن. 

رودی که تنها به باتالق شدن می اندیشد.
به خاطــر این کفش هامان را جفت می کنیم 
کــه به رفتن عادت کنیم، و گرنه کپک می زنیم. 
چراغ هایی کــه در بیهودگی می تابند، هرگز به 
چشــم نمی آیند، اما یک ستاره در آالچیق های 
تابســتانی می تواند حکم هزار خورشید را داشته 

باشد. زندگی را باور کنیم.
ایرج قنبری

جشــنواره خیابانی تئاتر 
کهن دشت البرز در نظرآباد

ازســوی اداره فرهنــگ وارشاداســالمی 
نظرآباد برنامه هــای جشــنواره تئاترخیابانی 

کهن دشت البرزدرنظرآباد اعالم شد.
خبرنگارجــام جــم ســاوجبالغ 
ونظرآباد: براســاس برنامــه ریزی های به 
عمــل آمده برنامــه اجراهای ایــن رویداد در 
روزهــای شــنبه ۱۹ ویکشــنبه ۲۰ بهمن ماه 
درپارک شــهرنظرآباد و پارک کوثرسید جمال 
الدین صورت می پذیرد.گفتنی اســت شش اثر 
حاضر در این جشنواره با مجموع دوازده اجرای 
مردمی و داوری طی این مدت به رقابت خواهند 
پرداخت.الزم به یادآوری اســت که مراســم 
اختتامیــه این رویــداد نیز عصر روز یکشــنبه 

بیستم بهمن خواهد بود.

شــورای ائتالف نیروهــای انقالب 
اسالمی استان البرز پس از ۶ ماه تالش بی 
وقفه و با در نظر گرفتن تمامی مالحظات 
و دغدغه هــای موجود و در بســتر هم 
افزایی و جلب مشارکت حداکثری تمامی 
کاندیداهای مجلس شــورای اسالمی 
اســتان با رویکرد حفظ وحدت نیروهای 
انقالبی و جلوگیری از تشتت آراء و با حفظ 
احترام و تکریم نسبت به همه نامزدهای 
انتخاباتــی با گرایش همســو با گفتمان 
انقالب، کاندیداهای نهایی مورد حمایت 
شــورا در حوزه انتخابی: کرج ، فردیس ، 
اشتهارد و ساوجبالغ ، نظرآباد ، طالقان را 
به محضر شــریف مردم عزیز شهیدپرور 

استان معرفی می نماید.
خبرنگار جام جم البرز: امر خطیر 
و مهم فعالیت های تشــکیالتی حاضر 
عهدصادقانه ای اســت که بــا خداوند 
متعال و آرمانهــای انقالب و امام راحل 
و با حراست از خون شهدا و منویات مقام 
معظم رهبری )حفظه اله(در محضر شما 

مردم عزیز و فهیم استان بسته شده است 
و امید داریم که با همت همه اقشار دلسوز 
و عالقه مند به وضعیت کشــور و استان، 
نجات اقتصاد کشــور با تغییر در وضعیت 
فعلی سیاســتگذاری هــا و برنامه های 
اجرایی در خانه ملت و نظارت بیشــتر بر 
سیاست های دولت، همت اندیشه های 
بلند و کارآمد برای اعتالی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران مورد توجه قرار 

گیرد.

اینک بــر این باوریم کــه با معرفی 
کاندیداهای نهایــی فعالیت اصلی همه 
مــا به صورت جدی آغاز شــده اســت 
حضــور حداکثری مــردم در میعادگاه ۲ 
اســفند ۱۳۹۸ آموزه ها و دستاوردهایی 
به مراتب فرا ملی برای جامعه اســالمی 

خواهد داشت.
سهم هریک از شــهروندان البرزی 
کمک بــرای اجــرای انتخاباتی پاک و 
متعهدانه به اصول رقابت های انتخاباتی 

ســالم برای دســتیابی به  مجلس تراز 
انقالبی خواهد بود .

ان شاء اهلل
از همــه کاندیداهایی که شــورای 
ائتالف را تا اتخــاذ تصمیم نهایی یاری 
کردند تشــکر و قدردانــی نموده و برای 
ایشــان در عرصه های خدمتگزاری به 
انقالب و نظام توفیق الهی مســئلت می 

نماییم .
کاندیداهای نهایی شــورای ائتالف 
نیروهای انقالب در حوزه انتخابی کرج ، 

فردیس و اشتهارد

 ۱- آقای مهدی عسگری 
۲- خانم طاهره پور شمسیان 

و کاندیدای نهایی شــورای ائتالف 
نیروهــای انقالب در حــوزه انتخاباتی 

ساوجبالغ ، نظرآباد و طالقان 

آقای علی حدادی شــورای 
ائتالف نیروهای انقالب

بیانیه شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی
 استان البرز

باز نوشته اسماعیل اهلل دادی

حقوق شهروندی چیست؟

شــهر کمالشــهر در 9 کیلومتری شهرستان کرج 
در اســتان البرز واقع است و دارای حدود یکصد 
و هشــتاد هــزار نفر جمعیت ثابت و حدود بیســت 
هزار نفر جمعیت غیر ثابت دارد. این شــهر فقط با 
تاســیس یک شهرداری و شورای اسالمی شهرشد 
و هــم چنــان به عنوان شــهر مطرح اســت. و دریغ 

از....
خبرنــگار جــام جــم البرز: گمــان نمــی کنیم که 
دیگر در هیچ شــهر باالی یکصد هزار نفری کوچه و 
خیابان خاکی وجود داشــته باشــد که دارای چاله و 

مخروبه مانده باشد.
گمــان نمی کنیم که دیگر در هیچ شــهر بیش از 
یکصد هزار نفری فاقد مصالی نماز جمعه باشــد و 
مردم در روزهای جمعه در حیاط مســجد قدیمی در 
ســرما نماز جمعه اقامه کننــد و حتی در پیاده رو و 

خیابان شهید بهشتی.
متاســفانه دریــغ از یــک تخت بیمارســتانی که 
تقریبا هفت ســال قبــل کلنگ زیبــای رومان زده 
بــرای تاســیس یــک بیمارســتان دویســت تخت 

خوابی به زمین زده شد.

 با توجه به این که احداث بیمارستان طبق مصوبه 
محترم وزیران بوده و دارای ردیف بودجه اســت، 
امروز مکان احداث بیمارســتان جایگاه ســگ های 
ولگرد اســت و مخروبه مانده و کاری هم از دســت 

کسی بر نمی آید.
آیا مردم در این شــهر دارای حقوق شــهروندی 
هستند یا خیر؟ آیا با مشکالت فراوان در این شهر 

می شود ادامه زندگی داد؟ 
آیــا نظارت بــر عملکرد مدیران این شــهر وجود 
دارد؟ چاه های کشــاورزی در این شهر از بین رفت 
و زمین های زراعی در حال تفکیک و فروش است. 
وزیر محترم بهداشــت و درمان آموزش پزشــکی 
آیا می شــود ســری هم بــه زیر گــوش پایتخت در 
کمال شــهر بزنید و از وضعیت درمان و بهداشــت 

این شهر مطلع شوید؟
وزیر محترم کشــور آیا می شــود یــک نگاهی به 
کمالشــهر که هم چنان کمــال آباد مانده بیاندازید 
و از مدیران این شــهر علــت عقب ماندگی عمرانی 

شهر را توضیح بخواهید. 
مردم عوارض شــهری پرداخت می کنند، ولی در 
روســتا زندگی می کنند.نماینــدگان محترم مردم 
در مجلس شورای اسالمی در این شهر رفت و آمد 

کردند ولی کاری برای مردم نکردند. 
آیا به نظر شما حقوق شهروندی شامل مردم این 

منطقه می شود یا خیر؟ 
شــاید همجواری با کرج علت عقــب ماندگی این 
شــهر اســت، یا توجه نمی شــود، یا کســی را برای 
دفــاع از خود ندارند. آیا توجه به خواســته های به 
حــق مردم در یــک جامعه اســالمی و انقالبی همان 
حقوق شهروندی نیست؟ شاید این امر تحقق یابد 

و ماهم دارای امکانات شهری بشویم. 
بــه امید آن روز بدون شــعار و بدون وعده های 

بی اســاس! به ما مردم در این شهر هم بنگرید!

شهروندان کمالشهر  
معاون اســتاندار و فرمانــدار کرج از 
بهره برداری ۶۹ پروژه شهرســتان کرج 
در حوزه راهسازی، خدماتی، فرهنگی و 
صنعتی همزمان با فرا رســیدن چهل و 
یکمین پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار جــام جم البرز،  
غفور قاسم پور ضمن تبریک فرا رسیدن 
ایام اهلل دهه فجر گفت: دهه فجر امسال 
در شهرســتان کرج ۶۰ طــرح دولتی با 
اعتبــار ۱۰۶ میلیارد تومــان آماده بهره 

برداری خواهد بود که بخشــی از آن ها 
با حضور اســتاندار محترم به خط افتتاح 
می رســد.وی افزود: تعــداد طرح های 
بخــش خصوصی ۹ طرح بــا اعتبار ۷۳ 
میلیارد تومان اســت که بطور مستقیم 

برای ۷۱ نفر اشتغالزایی خواهد شد.
فرماندار کــرج مهمترین طرح های 
آماده افتتاح شهرســتان کرج را در حوزه 
توسعه راه ها عنوان کرد و گفت: فاز اول 
آزاد راه تهران – شــمال با هزار میلیارد 
تومان اعتبار در بخش دولتی فجر ۹۸ به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشــاره به موقعیت استراتژیک 
اســتان البرز و شهرســتان کرج از حیث 
دسترسی به راه های مواصالتی کشور، 
افزود: با بهره بــرداری از این طرح های 
ملی نــه تنها ســاکنان اســتان البرز و 
شــهر کرج که مردم ایــران از خدمات 
این طرح ها در حوزه راه و گردشــگری 

بهره مند خواهند شد.
فرمانــدار کرج گفــت: افتتاح طرح 
باغ مــوزه دفاع مقدس اســتان البرز در 
شهرســتان کرج از دیگر طرح های مهم 
حوزه فرهنگی بشمار می رود که در فجر 

۹۸ به بهره برداری خواهد رسید.
مدرســه،  افتتــاح  افــزود:  وی 
اجــرای  ورزشــی،  مجموعه هــای 
روســتا های  در  طرح های هــادی 
شهرســتان کــرج، راه انــدازی مراکز 
بهداشت و سالمت خانواده، بهره برداری 
از نیروگاه خورشــیدی در شــرق کرج، 
اجرای طرح هــای آبخیزداری و کنترل 
ســیالب، بازســازی راه ها و روشنایی 
معابر مهم شهرســتان کرج، راه اندازی 
گلخانه هــای آموزشــی و تحقیقاتی از 
دیگر طرح هایی اســت کــه فجر ۹۸ در 
جهت خدمت رسانی تقدیم مردم شریف 

شهرستان کرج خواهد شد.

بهره برداری از ۶۹ طرح کرج در چهل و یکمین فجر انقالب اسالمی
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مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد

رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت
حافظمگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد

یاد   یاران آشنا

معــاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی اداره کل 
آموزش و پرورش البرز گفت: ستاد اسکان فرهنگیان 

با ۲۱ مرکز در اســتان تشکیل و آغاز به کار کرد.
به گزارش  خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 
رحمان درکی گفت: تالش می شــود تا با استفاده از 
امکانات مناســب در ایام نوروز به خوبی از فرهنگیان 

کشور در البرز میزبانی شود.
وی ادامــه داد: در حوزه شــهری کــرج ۲  پایگاه 

اسکان واقع در خانه معلم قلم آموزش و پرورش ناحیه 
یک کــرج و خانه معلــم ایرانمهرآموزش و پرورش 
ناحیه چهار کرج پیش بینی شــده اســت تا مسافران 
نوروزی از این پایگاه ها به محل های اسکان معرفی 

شوند.
درکی افزود : ۱۶۰ کالس در مدارس استان البرز 
برای اســکان فرهنگیان پیش بینی شــده است که 
از نوع ویژه و الف هســتند همچنیــن ۶ خانه معلم  با 

ظرفیــت ۲۰۶ نفر برای پذیرایی از مهیمانان نوروزی 
دراین استان در حال آماده سازی است.

نام نویســی اینترنتی اســکان نوروزی درالبرز از 
هفته اول اســفند ماه ۹۸ آغاز و تا بیســتم همین ماه 
ادامه دارد و پذیرش حضوری مهمانان نوروزی نیز از 
۲۸ اســفند ماه در مراکز اسکان فرهنگیان این استان 

امکان پذیر است.
در نوروز  ۹۸ حدود  ۲۰ هزار نفر از مراکز اســکان 

فرهنگیان البرزاستفاده کردند.
اســتان البــرز ۵۰۰ هزار دانش آمــوز و ۲۵ هزار 

فرهنگی دارد.

۲۱ مرکز پذیرای اسکان نوروزی فرهنگیان در البرز
پیام های مرد  می

مجموعه مدیریت شــهری با برنامــه ریزی برای 
تبدیل کرج به شهری پایدار تالش می کند.

به گــزارش خبرنگار جام جم البرز، علی  کمالی زاده 
در آییــن بهره برداری همزماِن پارک مادر و فاز ۲ پارک 
یادگار امام )ره( با تبریک دهه مبارکه فجر، اظهار داشت: 
به مناســبت نوزدهم بهمن ماه، که به نام مادران شهید 

است این پارک به نام مادر مزین شده است.
وی مســاحت پارک مادر را ۱.۲ هکتار اعالم کرد و 
گفــت: این مجموعه با اعتباری بیش از ۳ میلیارد تومان 

به بهره برداری رسید.
این مسئول در ادامه با بیان اینکه رویکرد شهرداری 
کرج تبدیل عرصه های خالی به فضای سبز است، تاکید 
کرد: مدیریت شــهری کرج با احداث این فضاها، برای 

تبدیل کرج به شهری پایدار تالش می کند.
شــهردار کرج همچنین به افتتاح فاز ۲ پارک یادگار 
امام خمینی )ره( نیز اشاره کرد و افزود: فاز ۲ این پارک با 
مساحت ۷ هزار مترمربع در محدوده منطقه ۴ شهرداری 

کرج قرار دارد.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه مدیریت شهری 
کرج برای توسعه فضاهای سبز در مناطق کم برخوردار 
برنامه ریزی کرده است، اضافه کرد: تا پایان سال جاری 
چندین پروژه دیگر در حوزه فضای سبز در کرج به بهره 

برداری می شود.
به گفته کمالی زاده؛ نوسازی و توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی کرج خبر دیگری است که در روز های آتی 

به اطالع شهروندان خواهد رسید.

شهردار کرج:

تالش ما تبدیل کرج به شهری پایدار است

کردســتان  مــرد  وقتی 
آسمانی شد

عبدالحسین  شهید 
منصور روســتا که نام 
پدرش فرج اله است، 
نهم خردادماه ســال 
روســتای  در   ۱۳۴۳
در  ابــاد«  »قاســم 
منطقــه ســاوجبالغ 
در خانــواده ای مومن 

متولد شد. 
خبرنگار جام جم البرز: عبدالحســین 
در سن ۷ سالگی به دبستان رفت تا با تحصیل 
علــم و دانش خانه وطن را آباد ســازد. پس از 
پایان دوره ابتدایی، وارد مدرسه راهنمایی شد 
و بــا وجود مشــکالت در محدودیت امکانات 
آموزشــی در محل زندگیش با عزمی استوار و 
همتی بلند بــه تحصیل خود ادامه داد و موفق 

به اخذ دیپلم شد. 
در حین تحصیل موفق شــد تجربیاتی در 
زمینــه حرفه رانندگی کســب کند و مدتی در 
این حرفه پرخطــر و پرزحمت به کار و تالش 
مشــغول بــود، و درآمدش را صــرف تامین 

مایحتاج خانواده اش می کرد.
 او در زمینه هــای اجتماعــی نیز از ابتدای 
پیروزی انقالب اســالمی در کلیه صحنه های 
انقالب حضورمی یافت و پس از آن نیز با آغاز 
جنگ تحمیلی در بسیاری از عملیات و حمله ها 
شــرکت داشت. زمان بســیاری را در جبهه ها 
گذرانــد و با حضور مداوم در جبهه ها ِدین خود 

را به دین و میهن خویش ادا کرد.
او در سلسله عملیات رمضان، بیت المقدس، 
والفجر ۱ و مقاطع دیگری در جبهه ها بود، این 
در جبهه بودن ها از ســر ایمان و تقوا و خلوص 
و صداقت و احســاس مسئولیت او بود که او را 
از جوانان اهل بهشــت قرار داد. سرانجام وی 
بیســتم شــهریور ماه ۱۳۶۳ در منطقه بوکان 
کردســتان پس از پانزده ماه خدمت صادقانه 
و مبارزه دلیرانه در این منطقه به شهادت شد. 
مرقد مطهرش در بهشت شهدای روستای 
زادگاهش قاسم آباد کوچک وعده گاه دوستان 

و یاران است.

خواننــدگان عزیــز می توانند جهت 
طرح مشکالت شهری و استانی در ابعاد 
مختلف با شماره تلفن 3221000۹دفتر 
تحریریه روزنامه جام جم البرز همه روزه 
به غیر از ایام تعطیل در وقت اداری تماس 
بگیرند تا به نام خودشان در همین ستون 

درج گردد. 

* درمانگاه فرهنگیان کرج را تقویت و 
فعال کنید

درمانگاه فرهنگیان کرج که در سال های گذشته 
با همت جامعه بزرگ فرهنگیان البرز ســاخته شده 
و با تالش بســیجی وار و جهادگونه مســئوالن و 
متصدیان مربوطه در شــرایط بسیار سختی در آن 
سال ها راه اندازی و مشغول خدمات رسانی درمانی 
به همه مردم شــد، اکنون بــا بروز برخی تغییرات و 
ساخت و ســازهای غیراصولی جدید زمزمه هایی 
به گوش می رســد که بنا دارند ســاختمان قدیمی 
را که هزینه های زیادی برای ســاخت آن از طریق 
فرهنگیان و برخی خیران صرف آن شــده، تخریب 
و به فضای ســبز تبدیل کنند، لذا از مسئوالن دست 
اندرکار انتظار داریم از وقوع این اقدام خســارت آور 
ممانعــت نموده و با مدیریت افــراد کارآمد، کمک 
دولت، خیــران و فرهنگیان نســبت به توســعه 
درمانگاه فرهنگیان در نقاط پر جمعیت و شهرهای 
حومه اقدام و عــالوه بر آن کیفیت و کمیت درمان 
را با اســتفاده از همکاری متخصصان توانمند ارتقاء 

دهند.
جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته 
استان البرز

* مســئوالن بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی البرز بر روند رسیدگی به بیماران 

نظارت اصولی انجام دهند
وجود برخــی نارضایتی ها ی ناشــی از برخی 
خســارات وارده بر بیماران امثال ســقوط از تخت 
بیماری و زخمی شدن و انواع شکستگی ها، آسیب 
پیدا کردن کودکان و یا ســالخوردگان در فضاهای 
برخــی مراکز درمانی و بیمارســتانها و مراکز فعال 
درمانی نظارت اصولی بر کیفیت عملکرد پرســنل 
تحت پوشــش داشــته باشــند تا زمینه رضایت و 
سالمت عمومی مردم را تضمین نمایند.

محسن احمدی از کرج 

شهید عبدالحسین 
منصور روستا

بهره برداری از طرح های عمرانی در ساوجبالغ و نظرآباد

حــق لطفــی مدیرعامــل شــرکت عمــران 
شهرجدیدهشــتگردبه بررسی مشــکالت مختلف 

مهرشهرجدیدهشتگردپرداخت. مساکن 
خبرنگارجام جم ساوجبالغ ونظرآباد :وی 
به همراه رضیئی عضو هیئت مدیره شــرکت عمران 
وجمعــی ازمدیران این شــرکت در بازدید میدانی از 
پروژه های مســکن مهر آخرین روند ساخت و ساز و 
پیشرفت فیزیکی پروژه ها را مورد بررسی قرار دادند. 
حق لطفی در این بازدید تاکید نمود که باید از تمامی 
ظرفیتهای موجود برای تکمیل پروژه های مســکن 

مهر استفاده شود.

مدیرعامل شــرکت عمران شهرجدیدهشــتگرد 
بابیــان این نکتــه که اقدامات قابــل توجهی برای 
تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی در مســکن مهر 
صورت گرفته اســت که بعنــوان مثال ازتالش های 
صــورت گرفته درجهت تســریع و باال بردن کیفیت 
خدمــات از منابع داخلی شــرکت نام بردکه اقدام به 
بکارگیری پیمانکاران زیادی جهت اجرای شبکه ها 
و انشعابات گاز،آب،برق و فاضالب نموده است و این 
نشــان دهنده این است که ساخت، تکمیل و تحویل 
واحدهای مســکن مهر در کنار تامین زیرساختها از 

اولویتهای ویژه شرکت عمران می باشد.  

بازدید میدانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
 از مسکن مهر

با حضورشــهبازی اســتاندار و جمعی از مسئولین 
اســتانی ۱۳۵ پــروژه عمرانی، صنعتی، آموزشــی و 
فرهنگی با میزان سرمایه گذاری ۲ هزار و ۶۱۰ میلیارد 

ریال در شهرستان ساوجبالغ به بهره برداری رسید.
خبرنگارجام جم ســاوجبالغ و نظرآباد: 
اســتاندار البرز و هیات همراه در ایام ا.. دهه مبارک فجر 
با حضوردرشهزســتان ساوجبالغ و ضمن ادای احترام 
به مقام شــامخ شهدا در شــهر گلسار و تجدید میثاق با 
آرمانهای امام راحل و شهدای انقالب اسالمی، مخزن 
ذخیره آب شــهر گلســار را افتتاح کردند.بنابه گزارش 
فرمانداری ســاوجبالغ افتتاح چاه و مخزن ذخیره آب 
روستای کردان، گازرســانی به روستاهای اسپیداران 
و اسکولدره، مدرســه ۱۲ کالسه تربیت، تصفیه خانه 
صنعتی شهر هشــتگرد، طرح توســعه خط تولیدی 
شرکت شیوا و فاز اول شرکت زرکام از جمله طرح هایی 

بودندکه بهره برداری ازآنهارسماآغازگردید.
دیدار با خانواده شــهیدان کرمیار در روستای ولیان، 
محمد بغدادی و شــهید معرفتعلی خورشیدی در شهر 

هشتگردنیز از دیگر برنامه های این سفربود .
فرماندار ســاوجبالغ در حاشیه این برنامه ها گفت 
در ایــام اهلل دهه فجر در مجمــوع، ۱۳۵ پروژه در این 
شهرســتان با بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار 

افتتاح می شود.
ابوالقاســم پالیزگیر گفت: یک هزار و ۶۸۰ میلیارد 
ریال اعتبار توســط بخش خصوصی و ۹۱۶ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون ریال توسط بخش دولتی در این پروژه ها 

هزینه شده است.
فرماندار ســاوجبالغ اظهار داشــت: گاز رسانی به 

روستاهای اسپیداران و اســکل دره در بخش چندار با 
اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال و افتتاح طرح توسعه خط 
تولید شــرکت صنعتی شیوا با ۳۷۷ میلیارد ریال اعتبار 
با اشــتغالزایی برای ۳۵۸ نفر و راه اندازی شد همچنین 
بازدید از  فاز اول تصفیه خانه ناحیه صنعتی هشــتگرد 
بــا اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیــارد ریال هزینه که کاهش 
آلودگی محیط زیست و امکان بازچرخانی آب را بهمراه 
خواهد داشت با حضور اســتاندار انجام گردید.  افتتاح 
مدرسه ۱۲ کالســه در شهرجدید هشتگرد با اعتباری 
بالغ ۷۰ میلیارد ریال و چاه و مخزن ذخیره آب روستای 
کــردان بااعتباری بالغ بر ۱۱ میلیــارد  و ۵۰۰ میلیون 
ریال از دیگر پروژه هایی بود که به بهره برداری رســید. 
همچنین باحضورمعاونین اســتانداری درشهرستان 
نظرآبــاد بهره بــراری از ۵۸ پروژه دراین شهرســتان 
آغازگردید.بنابــه گزارش روابــط عمومی فرمانداری 

شهرستان نظرآباد
مجموعــا در دهه فجر ســال جــاری ۵۸پروژه با 

اعتباری بالغ بر ۱۵۳میلیارد تومان با اشتغالزایی ۶۴۳نفر 
دراین شهرســتان  به بهره برداری رســیده است که از 
جمله پروژه های شاخص اقتصادی این شهرستان در 
سالی که مزین به نام رونق تولید است می توان به افتتاح 
رسمی واحد تولیدی حالوت پردیس با مساحتی بیش 
از ۶هزار مترمربع در شــهرک صنعتی نظرآباد که تولید 
کننده انواع شکالت، فرآورده های کاکائویی، پودر ژله، 
بیســکوئیت، ویفر، تافی، دراژه و... بوده که توانســته 
افزون بر کمک به رونــق تولید ملی، برای ۱۵۲کارگر 

ایرانی نیز ایجاد اشتغال نماید اشاره نمود.
همچنین واحد تولیدی جیناک با مســاحتی بالغ بر 
۳۶۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی سپهرکه با گلدوزی 
بر روی پارچه برای ۶۰نفر ایجاد اشــتغال نموده است 
ونیز شــرکت تعاونی کشــاورزی مرغداران مرکز نیز 
که تولیدکننده خوراک دام و طیور در شــهرک صنعتی 
نظرآباد می باشــد و با مساحتی بالغ بر ۲۷هزار مترمربع 

برای ۱۲۵نفر ایجاد گردیده است.
زمیــن چمن مصنوعی شــهید مفتح نیــز بااعتبا 
ر۵/۲میلیارد تومان، گازرسانی به روستای گلدره بااعتبار 
۱میلیارد تومان، افتتاح مرکز مخابراتی سیدجمال الدین 
و اجرای فیبر نوری در این محله، سایت اداری و خیابان 
الغدیــر بااعتبار ۵میلیاردی، حفــر و تجهیز ۳حلقه چاه 
آب شــرب جهت حل بخش عمده ای از مشکل آب در 
فصل گرم ســال، اصالح شبکه آبرسانی به روستاهای 
صالحیه، نوکند، قاســم آباد کوچک، احمدآباد، اجرای 
طرح هادی و بهســازی چندین روستا، افزایش قدرت 
برق شهرســتان و... از دیگر پروژه های به انجام رسیده  

در شهرستان نظرآباد در این ایام می باشد.

در هشــتمین روز از دهه مبارک فجر ســه طرح 
بزرگ آبرسانی به شــهرهای گلسار، مهرشهر و۲۲ 
حلقه چاه در ســایر شهرهای اســتان با اعتبار ۲۳۶ 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
خبرنگار جام جم  البرز: غالمرضا رضایی فر 
مدیرعامل شرکت آبفای استان البرزهدف از اجرای 
این طرحها را تعادل بخشــی درشبکه توزیع وتامین 
نیازهای آبی شهرهای اســتان عنوان کرد وگفت: 
همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر با حضور 
درویش پور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
، فرماندار ســاوجبالغ وجمعی از مسئوالن استانی 
وشهرستان ســاوجبالغ یک طرح آبرسانی به شهر 
گلســار با هزینه ۶۸ میلیارد ریال شامل بهره برداری 

از  ســه حلقه چاه با آبدهــی ۵۰ لیتر برثانیه و ۳۸۰۰ 
متر خط انتقال ویک مخزن ذخیره به ظرفیت ۲۰۰۰ 
متر مکعب ویک ایستگاه پمپاژ برای جمعیتی بالغ بر 

۱۵ هزار نفر آغاز شد.
وی افــزود: درهمین مراســم وهمزمان از طرح 
آبرســانی به مهرشهر شامل یک مخزن به ظرفیت 
۵۰۰۰ متــر مکعب، هفت حلقــه چاه با آبدهی ۱۷۰ 
لیتر برثانیه و ۱۶۰۰ متر خط انتقال ویک ایســتگاه 
پمپاژ بــرای جمعیتی بالغ بر ۷۰ هــزار نفر با هزینه 
۶۰ میلیــارد ریال به همــراه ۱۲ حلقه چاه جدید در 
شــهرهای نظرآباد، اشــتهارد، فردیس، ماهدشت 
و محمدشــهر با اعتبار ۱۰۸ میلیــارد ریال به بهره 

برداری رسید.

در هشتمین روز از دهه مبارک فجر ؛
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