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تحول در ناوگان حمل و نقل 
عمومی کرج

مدیر گروه تخصصی اندام سازان آرش علوی:

حرفه ای فکر کنید ، حرفه ای ورزش کنید
پروژه ناراضی سازی مردم 

در چله انقالب

ضرورت تسریع در تکمیل و بهره برداری 
از ادامه بزرگراه همت

 معاون وزیر راه وشهرسازی گفت : تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا این طرح مهم در آینده 

نزدیک زیر بار ترافیکی برود .
 خبرنگار جام جم البرز: معاون ساخت و توسعه راههای وزیر راه و شهرسازی در این نشست ضمن قدردانی از 

دغدغه های ارزشمند استاندار البرز افزود: راه های البرز دارای...

دستاورد های انقالب 
اسالمی تشریح شد
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البرز

نشست صمیمی استاندار البرز با اهالی 
مطبوعات،فرهنگ وهنر 

توسط روابط عمومی سازمان تبلیغات اسالمی البرز؛
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ســازی  ناراضی  پروژه 
مردم در چله انقالب

ملــت ایران تجربه چهل ســال زندگی در 
لوای نظام مقدس جمهوری اسالمی را پشت سر 
می گذارد و مســئولین نظام بویــژه مقام معظم 
رهبری تاکید بر هر چه باشــکوه تر برگزار شدن 
جشــن چهل سالگی انقالب اســالمی دارند اما 
ظاهرا در مقام عمل، شاد و خرسند شدن مردم در 
چهل سالگی نظام برای عده ای خوشایند نیست 

و این سخن به دالیل ذیل است:
دولت نمی خواهد کاالی ضروری و ارزاق مورد 
نیاز مردم را تامین کند، زیرا فراوان شنیده می شود 
که فالن جنس مایحتــاج عمومی در بندرگاه ها 
داخل کشتی است و به دالیل مختلف اجازه تخلیه 
پیدا نمی کند و علیرغم این که صحبت از واردات 
گوشت و برنج و ... می شود، اما قیمت این اقالم هر 
روز گرانتر از قبل می شــود و وارد شدن این اقالم 
بر بــازار تنها در اختیار و امکان دولت اســت که 
عزم جدی بر رفع موانع دیده نمی شــود و مجلس 
هم صرفا نقش نظــارت به معنای لغوی دارد، نه 

نظارت قانونی! یعنی فقط می بیند.
در این ســالی که مقام معظــم رهبری آن را 
ســال حمایت از کاالی ایرانــی نامیده اند، تولید 
و اشــتغال وضع اسفباری دارد و صنعت کشور به 
ســمتی می رود که مردم را به ســوی خرید تولید 
خارجی سوق می دهد و این یعنی استفاده نکردن 
مردم از تولید داخلــی، یعنی بیکاری صنعتگران 
و کارگران که روز بــه روز کارگاه های صنعتی و 
حتی کشــاورزی و دامداری با مشکالت مواجه و 

رو به تعطیل است.
قیمت اجنــاس کنترل و مهاری ندارد و مردم 
می گویند چگونه با افزایش قیمت دالر قیمت ها 
افزایش می یابــد، اما با کاهش قیمت دالر ارزان 

نمی شود؟!
متاســفانه جامعه جهانی برای دســتیابی به 
اغراض خود به هر روشــی متوســل می شــود. 
حرکات بــه ظاهر نامتعادل و دیوانه وار ترامپ نه 
به این جهت اســت که او آدم نابالغی است، بلکه 
شــرایط جهانی اقتضا می کنــد که در راس یک 
کشور مدعی ابرقدرتی فردی با این ویژگی باشد 
تا آمریکا اهداف خود را پیش ببرد اما در کشــور ما 
گرچه انتظار حــرکات نامتعــادل و غیر معقول 
نیست، اما مسئولین امر بخواهند می توانند جهت 
پاســداری از حقوق و منافع مردم گام های مفید و 

ارزشمندی بردارند.
محمد حسین روحی یزدی

مســیر  انــدازی  راه 
دوچرخه سواری در بلوار 

ماهان 
 سرپرســت معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری کرج با اشــاره به راه اندازی مســیر 
دوچرخه سواری در بلوار ماهان گفت:پیش بینی 
می شود این مســیر 2 کیلومتری تا پایان سال به 

بهره برداری برسد.
خبرنــگار جام جم البــرز: محمدرضا 
احمدی نژاد ایجاد زیرساخت های الزم را عاملی 
برای ترغیب شــهروندان به استفاده از دوچرخه 
دانســت و افزود: احداث مسیر دوچرخه  سواری 
حد فاصل "بلــوار ماهان - جمهوری – موالنا" 

در دستور کار قرار دارد.
به گفتــه وی؛ با ایجاد مســیرهای دوچرخه 
سواری در مناطق شهری می توان شاهد کاهش 

بار ترافیکی و بهبود وضعیت هوا بود.
این مســئول کاهش ترافیک درون شهری، 
صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی، کاهش 
آلودگی های زیســت محیطی و افزایش سالمت 
شــهروندان را از مهم ترین مزایای گســترش 
مسیرهای دوچرخه ســواری در کالنشهر کرج 

عنوان کرد.
سرپرســت معاونت حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری کرج با اشــاره به جایگاه دوچرخه و 
دوچرخه ســواری در کشــورهای توسعه یافته 
تصریح کــرد: با ایجاد زیرســاخت ها و فرهنگ 
سازی شهروندان راغب به استفاده از دوچرخه در 
مسیرهای کوتاه شهری و دسترسی های محلی 

می شوند.
احمدی نژاد توجه به حمل و نقل انسان محور 
را ضروری حائز اهمیت دانســت و گفت: توسعه 
حمل و نقل ســبز ســبب رفع معضــل ترافیک 

کالنشهر کرج خواهد شد. 

9 دی نشــان قــدرت 
خداوند بود

حجت االسالم حسینی، امام جمعه موقت 
ماهدشت، در خطبه های نماز جمعه هفته ای که 
گذشــت، گفت: یکی از مســائلی که در رشــد و 
سعادت بشر نقش بســیار مهمی دارد، تقواست. 

همانطور که خداوند متعال می فرماید:
اگــر تقوا وجود داشــته باشــد، بســیاری از 

مشکالت سهل می شود .
خبرنگار جام جم البرز: تمام انســان ها 
دوســت دارند در دنیا و آخرت به سیادت و بزرگی 
برســند و نتیجه اش سعادتمند شــدن در دنیا و 
آخرت باشــد  و این بزرگی اتفــاق نمی افتد مگر 
اینکه صیانت داشته باشیم. همانگونه که روایات 
فراوان بر صیانت و نگهداری از اعمال خود داریم .

یکی از ارکان  صیانت این اســت که دســت 
انسان جلوی کسی دراز نشود .

عوامل ســیادت در روایات مــا اینگونه آمده 
اســت  : 1-نداشتن حســد  2-جود و بخشش ، 
3-حلــم و بردباری 4- رعایــت ادب 5- از عقل 
درست استفاده کردن  6- اعمال نیک انجام دادن 

7-کمک به فقرا 8 - پذیرایی از مهمان
یکی دیگر از عوامل ســعادت حب اهل بیت 

)ع( است .
هرکس تقــوای خدا را رعایت کند ســعادت 

دنیوی و اخروی را کسب می کند .
یکی از مســائلی که بســیار با اهمیت است 

پرداختن به مسئله نهم دی است .
در هفت مــاه بعد از انتخابات اتفاقات عجیبی 
از طرف دشمنان ایران اسالمی افتاد که به لطف 
نــگاه خداونــد و بصیرت رهبــری و مردم بینی 

دشمنان برخاک مالیده شد .
 همــه بایــد به خدا پنــاه ببریــم و از او یاری

 بطلبیم .

تحــول در ناوگان حمل و 
نقل عمومی کرج

کرج  شــهردار 
گفت: با امضای تفاهم 
نامه ای با شرکت ایران 
خودرو دیزل، بازسازی 
ی  س هــا بو تو ا
مستهلک با اورهال 35 

دستگاه اتوبوس مدل بنز آغاز خواهد شد.
خبرنگار جام جم البرز:علی اصغر کمالی 
زاده با بیان این مطلب افزود: این بازســازی 1۰۰ 
درصدی است ) موتور، گیربکس، سیستم تعلیق و 
داخل اتوبوس ها( که با صرف هزینه ای در حدود 
یک پنجم قیمت یــک اتوبوس نو، ناوگان برای 

حداقل 8 سال احیا می شود. 
وی بیان کرد: بازســازی 22 دستگاه اتوبوس 
دیگر )مدل شــهاب( از طریق شــرکت شهاب 

خودرو پیگیری می شود. 
شهردار کرج با اشاره به این که رایزنی ها برای 
خرید 1۰۰ دســتگاه اتوبوس جدید نیز پیشرفت 
قابل مالحظه ای داشته است یادآور شد: سال ۹8 
ســال تحول در ناوگان حمل و نقل عمومی کرج 

خواهد بود. 

با ورود دادستان کرج؛
برخــورد قاطع با گرانی و 

کم فروشی
دادستان عمومی و 
انقــالب کــرج از ورود 
مجموعه قضایی البرز به 
موضوع گرانفروشی و کم 

فروشی خبر داد.
خبرنــگار جــام 
جم البــرز: حاجی رضا 

شاکرمی در گفت و گو با خبرنگار ما اعالم کرد: با 
دستور نماینده ولی فقیه در البرز، دستگاه قضایی 
در استان مکلف شده است نظارت جدی و برخورد 

قاطعی در حوزه قیمت ها انجام دهد.
وی افــزود: با برنامه ریزی های انجام شــده 
تیم های بازرســی متشکل از نمایندگان دستگاه 
قضایی استان، بازرسان صنعت و معدن و اصناف 
بــه واحدهــای تولید و عرضه کاالهــا رفته و بر 

بررسی قیمت ها و حجم فروش نظارت کنند.
دادستان عمومی و انقالب کرج اضافه کرد: در 
صورتی که در این بازرســی ها تخلفی مشــاهده 
شــود با جدیت برخــورد الزم و قانونی صورت 

می پذیرد.

آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه ای که گذشت با اشاره 
به حضور حماسی و پرشکوه مردم در راهپیمایی روز بصیرت بیان داشت: این حضور از روی 
بصیرت و موقعیت شناسی که در روز ۹ دی انجام شد آثار فراوان، فوری و طوالنی مدت برای 

نظام اسالمی همراه خواهد داشت.

خبرنگار جام جم البرز: وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح استعماری حذف حجاب 
به دست رضاخان در هفدهم دی 1314 اظهار داشت: رضاخان که اعتقادی به ارزش های 
اسالمی نداشت، در راستای یک توطئه انگلیسی به دستور اربابانش فرمان کشف حجاب را 
صادر کرد.نماینده ولی فقیه در استان البرز افزود: یکی از روش های دشمنان مقابله با حجاب 

و عفت بانوان اســت لذا با تبلیغات و استفاده از ابزار به گونه ای به مخاطب القاء می کنند که 
حجاب مانع مشارکت اجتماعی زنان است.آیت اهلل حسینی همدانی در ادامه تصریح کرد: به 
اسم آزادی، آزادی های مخرب غربی را تبلیغ می کنند و با استفاده از شخصیت های غرب زده 

و وابسته، ارزش های غربی را به عنوان مطالبه بانوان مطرح می کنند.

نابودی بنیان خانواده مهم ترین هدف دشمن است
نماینده ولی فقیه در استان البرز:

اســتاندار البرز گفت : اهالی فرهنگ و هنر البرز 
مانع خاصی سر راه فعالیت خود ندارند.

خبرنگار جام جم البرز: شــهبازی در نشست 
صمیمی با اهالی هنر و اصحاب رسانه گفت: قصد داریم 
با چنین نشســتی از راهنمایی ها، ارشاد و توصیه های 
فعاالن عرصه فرهنگ، ارشاد، هنر و رسانه بهره ببریم.

وی افزود: بیشتر مشکالت و کمبودهایی که ازجانب 
هنرمندان مطرح شــد در حوزه امکانات سخت افزاری 
بود از این رو همت نماینده عالی دولت در اســتان بر این 
اســت که از تمام توان دولــت در البرز به منظور ارتقای 

بسترهای فرهنگ، هنر و رسانه استفاده شود.
وی گفت: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیز در 
ابتدا در حوزه اجتماعی و فرهنگی باید زیرساخت های 
الزم را فراهم کند و سپس خود را در بخش های سیاسی 

و امنیتی مسئول بداند.
شهبازی افزود: اکنون نیز مدیرکل اجتماعی استان 
موظف به پیگیری و رســیدگی به مشــکالت و موانع 
هنرمندان است.اســتاندار البرز گفــت: در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی و هنری، چند دستگاه متولی هستند 
و از ســوی دیگر نیز بازوی فرهنگی استاندار، مدیرکل 

فرهنگ و ارشــاد اسالمی است که باید گردش کار این 
حوزه را اعالم کند.

وی افزود: طی چند ماه اخیر با توجه به بررسی های 
صورت گرفته مانعی سر راه هنرمندان و اصحاب رسانه 
ندیدم چراکه رویکرد حاکم در جهت حمایت از این قشر 
فرهیخته است.شهبازی به اختصاص بودجه بیشتر در 
ســال ۹8 برای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره 
کرد و گفت : رشــد 1۰ درصد مجمــوع اعتبارات البرز 
در بودجه ۹8 برای نخســتین بار محقق شد.شهبازی 
با اشــاره به بودجه البرز در ســال ۹8 افزود: برای اولین 
بار در تاریخ اســتان البرز در بودجه ۹8 متوسط اعتبارات 
البــرز 1۰ درصد افزایش یافته در صورتی که متوســط 
کشوری 8 درصد اســت.وی گفت: مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی باید ارائه کار دقیقی از روند اقدامات 
فرهنگ، هنر و رســانه گزارش کنــد چراکه با توجه به 

افزایش اختیارات اســتانداران در بودجــه، می توان با 
توجیه مناسب، بودجه الزم را اختصاص و افزایش داد.

شهبازی با بیان اینکه به استمرار چنین نشست هایی 
با خروجی قابل قبول، عالقمند هستم افزود : کارگروه 
ویــژه ای نیز بــا هدف پیگیری مصوبــات حوزه های 

فرهنگ، هنر و رسانه تشکیل خواهد شد .
وی به ظرفیت ارزشمند کانون مساجد استان اشاره 
کرد و گفت: مســجد، کانــون و رمز ماندگاری انقالب 
اسالمی است از این رو باید از این بستر مناسب به منظور 
تحقق برنامه های فرهنگی و هنری بهره برداری کرد.

اســتاندار البرز با بیان اینکه اهالی فرهنگ را دوســت 
داشته و برای آنها احترام ویژه ای قائل هستیم، افزود: با 
اهتمام ویژه ای برای حضور در محافل آنها برنامه ریزی 
خواهم داشــت و عقیده راسخ خود را در مورد مسئولیت 

رسانه ها و لزوم گردش آزاد اطالعات اعالم می کنم.

 نشست صمیمی استاندار البرز

با اهالی مطبوعات، فرهنگ و هنر

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

خبر

»سامانه سجام«، زمینه ساز مشارکت مردم در تامین امنیت 
رئیس کل دادگســتری استان البرز گفت: با راه 
اندازی »ســامانه ســجام« زمینه های مشارکت در 
تامین امنیت فراهم شــده و شــرایطی به وجود آمده 
اســت که مردم نه تنها عامل ناامنی نیســتند بلکه در 

تامین امنیت شهر و استان خود نقش دارند.
خبرنگار جام جم البرز: احمــد فاضلیان در 
همایش پیشــگیری از وقوع جرم در کرج با اشــاره به 
نقشی که اصل 156 قانون اساسی در زمینه پیشگیری 
از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه گذاشته است گفت: 
در مورد این اصل تفاسیر متعددی وجود دارد ولی آنچه 
قابل قبول تر است واگذاری همه مراحل پیشگیری از 
وقوع جرم اعم از ساماندهی، هدایت و رهبری بر عهده 

قوه قضائیه است.
وی افزود: با اینکه مســئولیت پیشگیری از وقوع 
جرم بر عهده قوه قضائیه گذاشــته شده ولی پیگیری 
آن به عنوان یک وظیفه، امری فراقوه ای است و همه 

قوا و دســتگاه ها و آحاد مردم باید در آن مســئوالنه 
ایفای نقش کنند.

رئیس کل دادگستری اســتان البرز به اقتضائات 
جامعه ایران اشــاره کرده و متذکر شــد: ما اکنون در 
مرحله گذار هســتیم و نظام اسالمی به دلیل ماهیتی 
کــه دارد دارای تعارضات غیرقابل اجتناب با فرهنگ 
ضددینی و غربی اســت و به دلیــل همین تعارضات 
توجه به توسعه فرهنگ پیشگیری اهمیتی دو چندان 

می یابد.
وی افزود: توسعه فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم، 
وظیفه ای همگانی و نیازمند عزم ملی اســت که جز از 
طریق آموزش های همگانی و تقویت شناخت جامعه 
نســبت به اثرات سوء ناهنجاری ها، تقویت مسئولیت 
عمومــی در قبال ناهنجاری ها و افزایش مشــارکت 

فراگیر وجود ندارد.
عالی ترین مقام قضایی اســتان البرز تصریح کرد: 

در نظام مقدس جمهوری اســالمی با توجه به ماهیت 
مردمی آن، امنیت متعلق به همه اقشار مردم است و به 
این دلیل نگرش مردم به دولت و حاکمیت طلبکارانه 
نیست بلکه نگرش مردم به جامعه و حکومت نگرشی 
مسئوالنه اســت و مردم نقش و وظیفه خود در تامین 
امنیــت اجتماعــی و همــکاری با حکومــت را نفی 

نمی کنند.
وی با اشــاره به نظریات متعــدد موجود در زمینه 
تحقــق امنیت اجتماعی گفت: اگــر در مردم آمادگی 
الزم برای مشارکت در امنیت فراهم نباشد آثار مخربی 
بر امنیت اجتماعی خواهد داشــت که بــا راه اندازی 
»سامانه سجام« زمینه های این مشارکت فراهم شده 
و شــرایطی به وجود آمده است که مردم نه تنها عامل 
ناامنی نیستند بلکه در تامین امنیت شهر و استان خود 
نقش دارند.فاضلیان افزود: در حال حاضر در ســامانه 
سجام 6۰۰ نفر از مردم استان البرز در قالب 1۰ هسته 

عضویت دارند و بــه ایفای نقش خود در زمینه تامین 
امنیت می  پردازند؛ تعداد کنونی با چشــم انداز در نظر 
گرفته شده فاصله دارد و امیدواریم با همکاری بیشتر 
مــردم و ثبت نــام آن هــا در این ســامانه که بدون 
محدودیت برای همگان امکانپذیر است بتوانیم سطح 

امنیت را روز به روز ارتقا دهیم.

استقبال شهرداری از سرمایه گذاران بخش خصوصی

اختصاص 32۰۰ واحد مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد

گشت وگذاری کوتاه بر طبیعت سدی زیبا

سرپرســت ســازمان ســرمایه گــذاری و 
مشارکت های مردمی شــهرداری کرج گفت: از ورود 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی اســتقبال کرده و 

حمایت های الزم انجام می شود.
خبرنگار جام جم البرز: آرش ارشــد با اشاره به 
برگزاری کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری اظهار کرد: 
این کارگروه با حضور مدیر منطقه یک و به منظور حل 
مشکالت یکی از پروژه های مشارکتی در این منطقه 

تشکیل شد.
وی بــا بیان اینکه خود را مکلف به صیانت از منافع 

شرکا و سرمایه گذاران شهرداری کرج می دانیم افزود: 
با ایجاد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  
شاهد هماهنگی بیشتر و برنامه  ریزی دقیق تری برای 

توسعه شهر و تحقق شهر پویا خواهیم بود.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شــهرداری کرج با بیان اینکه این کالنشــهر 
ظرفیت ها و زمینه های الزم را برای ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی دارد، تصریح کرد: ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی در اســتان البرز بویژه شهرســتان 
کرج ســبب اشــتغالزایی و توســعه پایدار خواهد شد 

 و مــا نیــز از این فرصــت بخوبی اســتفاده خواهیم 
کرد.به گفته ارشد ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

نقش مهمی در توسعه و رونق اقتصادی دارد.
عبــاس حق محمدلــو، سرپرســت منطقه یک 
شــهرداری کرج در این کارگروه رفع موانع ســرمایه 
گذاری را ارزشمند داسنت.مجید کمالی نژاد، مدیرکل 
امالک شهرداری ضمن تشریح اقدامات انجام شده در 
حوزه امالک به منظور گشودن گره موجود در این پروژه 
و تاکید بر اســتمرار همکاری جدی با سازمان سرمایه 

گذاری پیشنهاداتی را ارائه کرد.

ســدامیرکبیر با طبیعت زیبا و سطح درخشان دریاچه آن، گردشگران 
زیادی را به خود جذب می کند.

خبرنگار جام جم البرز: ســد امیر کبیر در شمال شهر کرج و در 25 

کیلومتری محور کرج به چالوس واقع شده است.
دریاچه این ســد که به وسیله رودخانه پرآب کرج تغذیه می شود، یکی از 
مهم ترین مراکز طبیعی پرورش ماهی اســت و امکانات مطلوبی را جهت 

ورزش مفرح و پر طرفدار ماهیگیری فراهم آورده است.
این سد، اولین سد چندمنظوره کشور ایران و یکی از منابع تأمین آب تهران 
می باشد.دریاچه این سد، یکی از مراکز طبیعی مهم پرورش ماهی های قزل 
آالی رنگین کمان وقزل آالی خال قرمزو ماهی ســفید و ماهی سیاه است.

انباشته شدن آب رودخانه کرج در پشت سد امیرکبیر عالوه بر کارایی آن در 
تولید انرژی برقابی، باعث به وجود آمدن دریاچه ای زیبا شده است که موجب 
استفاده های گردشگری و تفریحی و ورزشی از سد کرج شده  و یکی از بهترین 

استراحتگاه ها و جاذبه های طبیعی کرج را به وجود آورده است.سد امیر کبیر 
با اهداف کنترل سیالب های بهاره و جلوگیری از خسارت های ناشی از سیل 
و تأمین آب شرب تهران، تنظیم آب برای مصارف آبیاری و کشاورزی اراضی 
حومه کرج و تولید انرژی »برق – آبی« جهت کمک به شبکه سراسری برق 
بویژه در ســاعات اوج مصرف به میزان ســاالنه 15۰۰۰۰ مگاوات ساعت، 
تأســیس شد.وســعت دریاچه 4۰۰۰ هکتار بوده و در مسیر رودخانه کرج 
تشــکیل شده است.طبیعت زیبا و چشــم انداز زیبای سد کرج، بویژه سطح 
درخشــان دریاچه آن، عالقمندان فراوانی را به سوی خود جذب می کند و 
آســمان نیز با آن رنگ زیبای خود در همه ســاعتهای شبانه روز، از مواردی 

است که زیبایی های محیط این سد را دوچندان می کند. 

سه هزار و 2۰۰ واحد مسکن مهر در شهرهای هشتگرد، ماهدشت 
و مهرشهر به خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد البرز اختصاص یافت.

مدیرکل کمیته امداد البرز در خصوص اولین نشســت کمیته مسکن 
محرومان استان البرز توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ســایت خبری کمیته امداد، محمد محمدی فرد، مدیرکل 
کمیته امداد البرز با اشاره به اینکه در این طرح برای هر واحد مسکن مهر 
بــا متراژ تقریبی 75 مترمربع حدود 4۰ میلیون تومان پرداخت اولیه الزم 
اســت گفت: کمک بالعوض و تســهیالت قرض الحسنه کمیته امداد، 
پس انــداز اولیه خانوارهای تحت حمایت و کمک خیران ســه منبع مالی 

برای خانه دار شدن مددجویان است.
وی بابیان اینکه استاندار البرز ریاست کمیته تأمین مسکن محرومان 
را بــر عهده دارد افزود: در این کمیته مدیرکل کمیته امداد البرز به عنوان 
دبیر و فرمانداران شهرســتان های استان، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی، مدیرکل بهزیستی استان، مدیرکل بانک مسکن و مدیرعامل 

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد نیز اعضای آن را تشکیل می دهند.
محمــدی فرد با اشــاره به حضــور مدیرکل دفتر تأمین مســکن و 
امورمهندسی ســاختمان کمیته امداد کشور در اولین نشست این کمیته 
گفت: سه هزار و 2۰۰ واحد مسکن مهر در شهرهای هشتگرد، ماهدشت 
و مهرشهر به خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد البرز اختصاص یافت.

مدیرکل کمیته امداد البرز با اعالم اینکه مشــکل ضمانت تسهیالت 
بانک مسکن نیز در این نشست حل شد بیان کرد: مقرر شد بانک مسکن 
با ارائه معرفی نامه کمیته امداد و دریافت اقرارنامه از مددجویان نســبت 

به تحویل واحدهای مسکونی به خانوارهای فاقد مسکن اقدام کند.
وی با بیان اینکه اســتاندار البرز بر تالش همه جانبه و استفاده از همه 
ظرفیت ها در جهت خانه دار شــدن تمامی مددجویان فاقد مسکن تاکید 
کرد ادامه داد: فرماندار ســاوجبالغ در این نشست ضمن اعالم آمادگی 
مجموعــه فرمانداری حــوزه فعالیت خود برای جــذب حمایت خیران 

پیشنهاد دادند همه فرمانداران نسبت به این امر اهتمام داشته باشند.
محمدی فرد بابیان اینکه ساالنه حدود 4۰۰ خانوار مددجوی البرزی 
صاحب مســکن می شــوند گفت: میزان فعلی اعتبارات پاسخگوی نیاز 
مســکن جامعه هدف امداد امام )ره( در البرز نیســت و هم اکنون بیش از 
چهار هــزار خانوار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد در اســتان البرز 

مستأجر هستند.

ی البرز
گردشگر
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دولت و مجلس آموزش و 
پرورش را دریابند

وزارت آموزش و پرورش یکی از بزرگترین 
وزارتخانه های کشــور اســت که از گذشته تا به 
امروز تاوان بی توجهی های مســتمر و پیاپی را از 
سوی برخی مســئوالن در دولت و مجلس پس 
می دهد. این در شــرایطی اســت که بسیاری از 
دولت ها و ملــل جهان برای آموزش و پرورش و 
نقش معلم حســاب ویژه ای باز کرده اند. چرا که 
معتقدند معلمــان و فرهنگیــان موتور محرک 
چرخ های توســعه علمی، اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی و... به حساب می آیند. آری جاذبه ها برای 
ورود به شغل معلمی در خارج از ایران بسیار است، 
اما متاســفانه در کشور ما مســئوالن به دستگاه 
آموزش و پرورش به علت گسترده بودن آن نگاه 
مصرفــی دارند. حال این کــه آموزش و پرورش 
اصوال یک وزارتخانه تولیدی اســت که هر چقدر 
در آن ســرمایه گذاری شود ســود فراوان آن در 
بخش هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعی، 
سیاســی، امنیتی، فرهنگــی و ... نمایان و پایدار 
می شــود. اکنون که الیحه بودجه سال  ۹8کل 
کشور از سوی مجلس و نمایندگان ملت در دست 
بررسی و رایزنی جهت تصویب نهایی قرار دارد آیا 
بهتر نیست که آقایان مسئول در دولت و مجلس 
به وضــع حقوقی رفاهی معلمــان و فرهنگیان 
شاغل و بازنشسته و کشتی به گل نشسته آموزش 

و پرورش رسیدگی کنند؟!
اگر جواب مثبت است، پس تا دیر نشده یا علی 

مدد!
سید نصرالدین میر عربشاهی 
خبرنگار فرهنگی، اجتماعی جام جم 
البرز 

نظارت  کمیته  تشــکیل 
عملیاتــی بر رونــد اجرای 

پرداخت تسهیالت بانکی

کمیته نظــارت عملیاتی بر رونــد پرداخت 
تسهیالت بانکی در راستای اجرای قانون حمایت از 
اشــتغال پایدار روستایی و عشایر در شهرستان کرج 

تشکیل می شود.
به گــزارش روابــط عمومی فرمانــداری ویژه 
شهرســتان کرج، ســیروس شــفقی در ششمین 
جلســه »کمیته فنی اشتغال شهرستان کرج«، پس 
از دریافت گزارش بانک ها نســبت به روند پرداخت 
تســهیالت بانکی از سوی روسای شعب بانک های 
شهرســتان، برضرورت هم افزایی هر چه بیشــتر 
مسئوالن امر در تحقق سهم اشتغال شهرستان تأکید 
کرد و اظهار داشت: روند تحقق اجرای ابالغیه قانون 
حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و 
عشــایری، با تشــکیل کمیته نظارتی، متشکل از 
فرمانداری شهرستان کرج – اداره کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی و دستگاه ها، آغاز به کار خواهد نمود و طی 
بازدیدهــای میدانی، واحدهای صنعتی که در جهت 
رونق تولید، تسهیالت دریافت کرده اند، مورد پایش 
قرار خواهند گرفت.وی با بیان اینکه سنجش سطح 
تحقق پرداخت تســهیالت بانکی و ایجاد مشاغل 
پایدار روستایی در فرایند اجرای این طرح مورد هدف 
است، افزود: این کمیته همچنین پرونده هایی را که 
در نوبت تسهیالت بانکی قرار دارند نیز مورد بررسی 

عملکرد قرار خواهد داد.
براســاس گزارش های دریافتــی از اعضا و دبیر 
کمیته روسای بانک های مربوطه، با تالش اعضای 
کمیتــه و پیگیری صورت گرفته بیش از ۹۰ درصد از 
اعتبارات تخصیصی شهرستان کرج جذب و توسط 

بانک های عامل پرداخت گردیده است.

سارق تلفن های همراه با 5۰ فقره سرقت درکرج دستگیر شد.
خبرنگار جام جم البرز: فرمانده انتظامــی کرج گفت: درپی مراجعه یکی از 
شهروندان به کالنتری 46 دهقان ویالی کرج و اعالم شکایت مبنی بر سرقت گوشی 
تلفن همراه وی توســط یک راکب موتورسیکلت، بالفاصله موضوع به صورت ویژه 

در دســتور کار پلیس قرار گرفت.سرهنگ حسنعلی فیروزخواه افزود : ماموران پس از 
شناسایی ســارق ، وی را در یک فرصت مناسب دستگیر کردند و همراه گوشی های 
تلفن به کالنتری ارجاع دادند.وی گفت: متهم در بازجویی اولیه منکر هر گونه سرقت 
تلفن همراه شد و ادعا کرد که گوشی های تلفن همراه متعلق به خود وی است که در 

مواجهه با اسناد و مدارک موجود لب به اعتراف گشود و به 5۰ فقره سرقت گوشی تلفن 
همراه و تبلت اعتراف کرد.وی گفت: ماموران با هماهنگی مقام قضایی در بازرســی 
از مخفیگاه وی 25 دستگاه تبلت سرقتی کشف و متهم را همراه اموال مسروقه برای 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.

سارق تلفن های همراه، در دام پلیس

امید ســبزعلی، رئیس روابط عمومی سازمان 
تبلیغات اسالمی استان البرز طی گفتگوی اختصاصی 
با خبرنــگار ما اهم اقدامات و فعالیت های ســازمان 
تبلیغات اسالمی البرز را در راستای تبیین دستاورد های 

انقالب اسالمی تشریح کرد.
وی ضمن اینکه انقالب اســالمی را مایه عزت و 
اقتــدار مظلومان عالم ادامه داد: تبلیغات اســالمی به 
عنوان یــک نهاد انقالبی زیر نظر مقام معظم رهبری 

مدظله العالــی فعالیت ها و برنامه های اثرگذاری را در 
راستای تبیین و روشــنگری اهداف انقالب اسالمی 

برای جوانان ایفا می کند.
رئیس روابط عمومی تبلیغات اسالمی البرز، اعزام 
روحانــی توانمند در حوزه تاریخ اســالم و انقالب به 
مســاجد و حســینیه های اســتان را از اقدامات مهم 
تبلیغات اســالمی ذکر کرد و گفت: تشــریح و تبیین 
دالیل شــکل گیری انقالب اســالمی، بیان مراحل 
رشــد و توسعه آن، مقابله با تحریم ها، توسعه موشکی 
،فناوی های نوین در حوزه نانو و غیره را از موضوعات 
مهــم ســخنرانی های روحانیون مســتقر و مبلغین 

اعزامی اعالم کرد.
سبزعلی گفت: هیچ نظامی در جهان قدرت تحمل 
این همه تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا و ایادی 
دســت نشانده اش را ندارد اما ایران اسالمی با رهبری 

حکیمانه معظم له توانســت از این تحریم ها به عنون 
یک فرصت استفاده کرده و مراحل رشد و توسعه خود 

را در بسیاری از زمینه ها بپیماید.
وی اجرای گفتمان انقالب با همکاری روحانیون 
مستقر در سطح مساجد ،مدارس و دانشگاه ها را از دیگر 
اقدامات تبلیغات اسالمی در راستای بیان مراحل رشد 

و توسعه انقالب برای نسل جدید برشمرد.
امید ســبزعلی، رشد و توسعه انقالب را در گرو عزم 
راســخ و همت بلند مسئوالن برشمرد وگفت: بیانات و 
رهنمود های مقام معظم رهبری بهترین الگو و اســوه 
مسئوالن در رســیدن به اهداف بلند انقالب اسالمی 

است .
وی برگزاری نشست خبری ویژه مدیران به منظور 
تشــریح و تبیین اهداف پیروزی انقالب اســالمی، 
جلســات پرســش و پاســخ، بیان نقش انقالب در 

شــکل گیری انقالب های منطقه ای، نفوذ فرهنگی 
و استراتژیکی ایران اســالمی در کشورهای منطقه، 
نقش مهم ایران اسالمی در سرکوبی تروریست های 
داعش و غیــره را از موضوعات مهم برای بیدارگری 
نسل جوان جامعه توسط ســازمان تبلیغات اسالمی 

برشمرد.
مســئول روابط عمومی تبلیغات اســالمی البرز، 
برگزاری ویژه برنامه هــای قرآنی را از دیگر اقدامات 
تبلیغات اســالمی در روشــنگری انقالب اسالمی و 
جذب حداکثری به ارزش های عالی انقالب و مفاهیم 

ارزشمند قرآنی برشمرد.
وی هماهنگی با ســایر دستگاه را از دیگر اقدامات 
تبلیغات اســالمی البرز در راســتای برگزاری مراسم 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در البرز ذکر 

کرد.

دستاورد های انقالب اسالمی تشریح شد
یادداشت

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

خبر

پیســت بین المللی اسکی دیزین استان البرز به 
طور رســمی بــه روی عالقمندان بــه ورزش های 

زمستانی بازگشایی شد.
خبرنــگار جام جم البرز: دیزین 23 مســیر 
اسکی دارد که شامل 4 تله کابین شاله، قله، دره، چمن، 
2 تله سیژ قله و چمن، 7 تله اسکی بشقابی شامل دوبل 
مایر، ســی چال، گوزنی، پشت ویل، مبتدی، چمن و 
یک تله اســکی چکشی است و برخی از پیستهای آن 
نیز عبارتند از پیســت اســنو پارک، پیست یو، پیست 

مبتدی و پیست چمن است.
پیســت دیزین مهمترین پیست اســکی ایران و 
منطقه خاورمیانه اســت که در استان البرز واقع شده 
و اولین پیســت اســکی در ایران اســت که از طرف 
فدراسیون جهانی اســکی مورد تأیید برای برگزاری 
مسابقات رسمی شناخته شــد و عنوان بین المللی به 

خود گرفت.

این پیســت وابسته به امکانات ویژه و خاص شامل 
نکات فنی مانند شــیب مســیر، طول مســیر، محل 

برگزاری مسابقات و امکانات رفاهی است.
دیزیــن در کوه هــای البرز و از تهــران به فاصله 
123 کیلومتر از مســیر جاده چالوس و 74 کیلومتری 
شــهر کــرج و 71 کیلومتر از مســیر شمشــک که 
 امکانــات ورزشــی قابــل توجهی دارد، واقع شــده

 است.
مدت زمان فصل اســکی در دیزین که بیشــترین 
زمان را برای اســکی بازان درایــران فراهم آورده از 

اوایل آذر تا اواخر اردیبهشت است.
امکانات رفاهی این پیســت بنا به توســعه وسعت 
منطقه شــامل 2 هتل، 1۹ کلبه )شــاله( و 5 رستوران 

است.
 آب و هوای بســیار مناسب زمســتانی )2۰درجه 
ســانتیگراد( با تعداد روزهای آفتابی زیاد و آب و هوای 

دلپذیر تابســتانی حداکثر )2۰+ درجه ســانتیگراد( و 
امکانات فراوان و دسترســی مناسب، دیزین را به یک 

دهکده توریســتی کم  نظیر زمســتانی و تابستانی در 
خاورمیانه تبدیل کرده است.

 بازگشایی رسمی پیست بین المللی اسکی دیزین
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من نمی یابم مجال ای دوستان
گرچه دارد او جمالی بس جمیل
پای ما لنگ است و منزل بس دراز

حافظدست ما کوتاه و خرما بر نخیل

معاون وزیر راه وشهرســازی گفت : تمام توان 
خــود را به کار خواهیم گرفت تا این طرح مهم در آینده 

نزدیک زیر بار ترافیکی برود .
 خبرنگار جام جم البرز: معاون ساخت و توسعه 

راههای وزیر راه و شهرســازی در این نشست ضمن 
قدردانی از دغدغه های ارزشــمند استاندار البرز افزود: 

راه های البرز دارای اهمیت ویژه ملی هستند. 
خادمی گفت: به طور قطــع با جدیت روند تکمیل 
پروژه های راه سازی البرز را رصد و پیگیری می کنیم.

وی افزود: در مســیر همت نیــز موانع بزرگی قرار 
داشــت که اکنون برطرف شــده و با تزریق اعتبار، در 

آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
اســتاندار البرز نیز گفت: پروژه همت باید در اسرع 
وقت با اتخاذ تدابیری ویژه به بهره برداری برسد چراکه 
مردم البرز مدت هاســت که در انتظار ترددی آسان و 

آرامش هستند.
 شــهبازی در جلسه بررسی روند پیشرفت بزرگراه 
شهید همت که در محل بهار دیمه برگزار شد، با تاکید 
بر ضرورت تزریــق اعتبارات ملی به این پروژه افزود: 
تاکنون روند تکمیل همت به کندی پیش رفته است.

وی ادامــه داد: مردم از ما انتظــار دارند که هر چه 
سریع تر با بهره برداری از همت به تکمیل پروژه های 

مکمل در جهت تسهیل تردد البرزی ها اقدام شود. 
 شــهبازی گفت: بهره مندی مردم البرز از همت و 
کاهش ترافیک استان منوط به بهره برداری از کمربند 

شمالی کرج است.
 وی افزود: صالح نیســت بیش از این، زمان صرف 
ادامه همت شود، مقدار باقی مانده از این پروژه باید در 
کمترین زمان ممکن به ســرانجام برسد چراکه مانعی 

جدی بر سر راه آن وجود ندارد. 
اســتاندار البرز افزود: راه های البرز به جهت اینکه 
معبر چند اســتان کشور به پایتخت هستند بسیار حائز 
اهمیت است از این رو باید نگاه ملی به این سو معطوف 
شــود. معــاون وزیــر راه وشهرســازی درادامــه از 
کنارگذرشــمالی وهمچنین جاده هشــتگرد طالقان 

دیدن می کند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان البرز در نشست خبری 
با اصحاب محترم رســانه عنوان کرد: 5۰ درصد برق تولیدی کشور توسط 

نیروگاه ها تامین می شود
خبرنــگار جام جم البرز: ناصر اســکندری در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه با اشــاره به پایین بودن میزان آب ذخیره شــده در سدها 

گفت: 5۰ درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاه ها تأمین  می شود.
وی با اشــاره به اینکه تولید در دل توزیع انجام می شــود، بیان کرد: در 
حالی با ســونامی فناوری همراه شــده ایم که مشخصه های فنی در حال 

انجام است و نیروگاه های متعدد و متنوع ظهور و بروز داشته اند.
به گزارش روابط عمومی اســکندری گفت: 14 هزار کیلومتر شــبکه 
برق و بیش از یک میلیون مشــترک برق و شبکه فشار قوی 1۰۰ درصدی 
دراســتان وجود دارد که گستردگی شــبکه موجب می شود نوسازی این 
تجهیزات هر 25ســال به طور کامل جایگزین شود که این عمل هر ساله 
به صورت مستمر در حال انجام است و این در حالیست که هوشمند سازی 
شبکه های توزیع برق و توســعه انرژی های نو اولویت شرکت توزیع برق 
البرز اســت.وی با پیشــنهاد اینکه مولدهای کوچکی برای تولید برق در 
صنایع وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در حوزه کشاورزی 

با توجه به اینکه اغلب چاه ها برقدار شــده اند، انتظار می رود برای اینکه اوج 
مصرف برق در ســاعات اوج صورت نگیرد آبیاری مصارف کشاورزی در 
ساعات ظهر انجام نشود تا در این راستا همکاری های الزم صورت پذیرد.

 وی تصریح کرد: در ســال آینده برای کنترل مصرف انرژی، جابه جایی 
روزهای پنجشنبه و جمعه در مراکز صنعتی و همچنین ساعت ادارات تغییر 

می کند تا با تحقق این مهم مصرف برق کاهش یابد.
اســکندری ادامه داد: برخورد و قطع انشعاب برق های غیرمجاز تلفات 
شــرکت را از 2۰درصد به کمتر از 12درصد رسانده و با پیگیری انجام شده 
مقرر شــد به مدت سه سال به متقاضیان کنتور غیردائم واگذار شود که در 
این مدت نهادهای مرتبط با تبدیل انشــعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز یا 

جمع آوری آن، وضعیت محل را تعیین تکلیف کنند.
وی بابیان اینکه باید همه المپ های اداری »ال. ای. دی« شود، گفت: 
اقداماتی در راســتای همراهی ایستگاه های »سی. ان. جی« در زمان اوج 

مصرف با اداره برق نیز صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در استان البرز 2هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاه 
انرژی تجدیدپذیر تخصیص داده شده است اظهار داشت: در فاز اول 8۰۰ 
هکتار آن عملیاتی شــده اســت که قرارداد دو نیروگاه 5۰مگاواتی و چند 

نیروگاه کمتر از 5۰مگاوات بســته شده اســت، گفت: »اگر کسی نیروگاه 
مقیاس کوچک ایجاد کند وزارت نیرو در 4ماه گرم ســال در ســاعت های 
پیک مصرف )اوج  مصرف برق(، برای هر کیلووات ســاعت 32۰ تومان، 
میان بار 16۰تومان و کــم بار 8۰ تومان خرید تضمینی انجام می دهد که 

این مبلغ برای سایر فصل های سال 4۰ تومان می باشد.
وی با اشــاره به اینکه در سال۹7 به صورت میانگین قبض دوره ای )دو 
ماهه( مشــترکان البرزی 34 هزار تومان یعنی کیلووات ساعتی ۹۰ تومان 
بوده اســت، ولی وزارت نیــرو بابت برق تولیــدی از تولیدکنندگان برق 
نیروگاه های تجدیدپذیر، برای هر کیلووات 8۰۰ ســاعت تومان پرداخت 
می کند.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان البرز در پایان با بیان 
طرح تعریف شــده در وزارت نیرو با عنوان )۰۹8 ( یعنی ســال ۹8 بدون 
خاموشی، در مورد پیک سال ۹7 گفت: در فصل گرم امسال بعد از کم کردن 
مصرف برق استانی، پیک مصرف به 1325مگاوات رسید که با توجه رشد 
ساالنه مصرف انرژی با میانگین 4 تا 5 درصد در کشور و عدد 7 تا 8 درصدی 
در استان البرز، ضروریست مصرف کنندگان همراهی و همسویی موثری 
را درزمینه مصرف بهینه برق داشــته باشــند تا از این انرژی و نعمت الهی 

بدرستی بهره مند شویم .  

در بازدید معاون وزیر راه از طرح ملی ادامه آزاد راه همت مطرح شد؛

ضرورت تسریع در تکمیل و بهره برداری از ادامه بزرگراه همت

تامین 50 درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاه ها 

بهترین پناه
برشــی از زندگی »شهید 
سید ابراهیم حسینی« از زبان 

پدر و به نقل از همرزم شهید

عملیات ســختی بود، خیلی مجروح دادیم 
اما با ایثار، رشــادت و مردانگی سربازان اسالم، 
عملیات با پیروزی ما به ســرانجام رسید. دشمن 
هراز چندگاهی پاتک می زد. من و ابراهیم و یکی 
دو تــا از بچه ها در منطقه ای کــه تصرف کرده 
بودیم، گشــت می زدیم کــه ناگهان متوجه چند 
عراقی شدیم، سریع موضع گرفتیم و با هم درگیر 
شدیم، عراقی ها سه نفر بودند که در حین درگیری 
یکی از آن ها کشــته شد و یکی هم فرار کرد و آن 
یکــی هم تیــر به کتفــش خورد. رفتیــم جلو، 
می خواســتیم که او را هم بزنیم که با زبان عربی 

به ما گفت: به خاطر امام حسین)ع( مرا نکشید.
یکــی از بچه ها با این حال می خواســت او را 
بکشــد، ابراهیم اجازه نداد و سنگر او شد و گفت: 
او ما را به امام حســین)ع( قسم داده است، محال 
است که اجازه دهم کشته شود. آخر هم آن عراقی 

را اسیر کردیم و در اردوگاه مداوا شد.
دغدغــه اش این بود که راه امام حســین)ع( 
را ادامه دهیم، حســینی وار زیست و حسینی وار 

شهید شد.
خوشا آنان که جانان می شناسند
طریق عشق و ایمان می شناسند
بسی گفتیم و گفتند از شهیدان

شهیدان را شهیدان می شناسند 
از کتاب شهدای کوهسار، به قلم 
علی گلباز

یاد یاران آشنا

خوانندگان عزیز می توانند جهت 
طرح مشکالت شهری و استانی در ابعاد 
تلفــن شــماره  بــا   مختلــف، 

32210009 -026 دفتــر تحریریه 
روزنامه جام جم البرز همه روزه به غیر از 
ایــام تعطیــل از ســاعت 10صبح تا 
15تماس بگیرند تا به نام خودشــان در 

ستون مربوطه درج شود.
*قابــل توجه نماینــدگان مجلس و 

مقامات دولت
افزودن بی مطالعه هزینه خدمات عمومی مانند 
بــرق، گاز، آب و ... به صــور و طرق مختلف باری 
سنگین و طاقت فرسا بر دوش کم توان مردم در این 
شرایط نابسامان اقتصادی است. لذا بر این اساس 
شایسته است که مقامات دست اندرکار مجلس و 
دولت تکالیف سنگین را بر مردم تحمیل نکنند. چرا 

که مردم درآمدی کافی ندارند.
مهران احمدی از کرج

*پروژه مســیر روگذر غربی شرقی 
میدان سابق سپاه چرا راکد است؟!

پروژه عمرانی مسیر روگذر غربی شرقی میدان 
ســپاه به صورت کند اجرا می شود و بیشتر اوقات 
عملیات عمرانی آن فاقد پیشــرفت اســت. لطفا 
مسئوالن مربوطه با توجه به حجم ترافیک فزاینده 
کرج راه حلی برای سرعت دادن به پیشرفت پروژه 

مذکور بیابند.
سیدنصرالدین میر عربشاهی

*مسئوالن پاسخ دهند
مسئوالن قول مساعد ساخت بیمارستان را در 
اراضی بایر شــهید ایرانی واقــع در میدان قدس 
حصارک پایین جنب پارک بسیج داده بودند، ولی 
با وجود سپری شدن طوالنی مدت از این موضوع 
متاســفانه خبری از آن نیســت. با توجه به این که 
استان البرز و حجم عظیم جمعیت آن ساخت چنین 
بیمارستانی را با امکانات مجهز ضروری می کند لذا 
از مسئوالن ارشد استان البرز درخواست داریم که 

به این خواسته شهروندان جامه عمل بپوشانند.
 مصطفی میرزایی از کرج 

جوابیه شــرکت توزیع نیروی برق 
استان البرز به مشکل برق همایون ویال

روزنامه محترم جام جم، با سالم
احترامــا بازگشــت به مطلب منــدرج مورخ 
2۰-۹-13۹7در ضمیمه رایگان استان البرز، آن 
روزنامه وزین مبنی بر مشکل برق همایون ویال، 
نیازمند ساماندهی به نقل از آقای محسن رستمی 
خواهشمند است دســتور فرمایید نسبت به درج 

پاسخ به شرح ذیل اقدام نمایند:
»بنا بر گزارش توزیع برق جنوب شهرســتان 
کرج بر اســاس بازدیدهای دوره ای و گزارشات 
مردمی از ســامانه 121 نســبت به آچار کشــی 
اتصاالت سســت، اصــالح کابل ســرویس یا 
افزایــش تپ ترانــس در همایون ویــال اقدام 
گردیده اســت. بــا توجه به کلی بودن نشــانی 
اعالم شــده امکان بررسی دقیق وجود ندارد، لذا 
تماس گیرنده محتــرم می تواند ضمن تماس با 
فوریت های برق)121( نســبت به اعالم نشانی 
دقیق محل جهت اعزام کارشــناس و بررسی و 

رفع مشکل اقدام نمایند.«
جمشید یکه زارع ، مدیر دفتر 
بازرسی و ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات

پیام های مردمی

13 واحــد صنفی متخلف درالبرز به علت رعایت نکردن قوانین 
و مقررات صنفی پلمب شد.

خبرنگار جام جم البرز: سرپرســت پلیــس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی البرز افزود: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی 

و ســاماندهی صنوف فاقد پروانه کســب و متخلــف، طرح نظارت و 
کنترل بر اصناف از ســوی ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در 

شهرستان های مختلف این استان به اجرا درآمد. 
 ســرهنگ عباس شــاهی گفت: در اجرای این طرح از 177واحد 

صنفی در مناطق گردشگری استان البرز بازدید شد که 13 واحد صنفی 
متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی پلمب و برای 53 

واحد دیگر اخطاریه پلمب صادر شد.
سرپرســت پلیس امنیت عمومی اســتان البرزبا اعــالم تداوم و 

تشــدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس از عموم 
شــهروندان خواست در صورت مشــاهده هرگونه تخلف، موضوع را 
طی تماس با مرکز فوریت های پلیسی 11۰به ماموران اطالع دهند.

اکنون در استان البرز 4۹۰ واحد صنفی قهوه خانه فعال است.

اگر چه عنکبوت ها ممکن اســت ترسناک باشند و شما آن ها را 
دوســت نداشته باشید، ولی کشتن آن ها بیش از آن که برای خانه شما 

مفید باشد، مضر است.
اکثر مردم فقط به یک دلیل از آن ها می ترسند و آن نیش آن هاست. 
اگر نژاد عنکبوت را نمی شناسید یا مطمئن نیستید، این احتمال وجود 
دارد که آن سمی باشد، اما ثابت شده است که فقط 1۰درصد نیش های 
عنکبوت ها می تواند منجر به زخم هایی با بافت مرده شود. این نیش ها 
در واقــع در عنکبوت هــای قهوه ای رنگ و بی گناهــی که در خانه 
ما زندگــی می کنند وجود ندارد . حاال که این طور اســت پس چرا ما 
آن ها را می کشــیم؟ این موجودات به جای ضرر زدن، به خانه ما سود 

می رسانند، چرا که آن ها آفت های خانه ما را از بین می برند. آفت های 
خانه ما فقط مگس ها نیستند. عنکبوت ها حتی حشرات ناقل بیماری 
را شــکار می کنند. عنکبوت ها شکارچی سوســک ها، پشه ها و حتی 
بیدهای لباس هستند. هر چقدر شما بابالنگ درازهای بیشتری داشته 

باشید، موجودات موذی کمتری در خانه خواهید داشت.
معمولی ترین عنکبوت خانه ها که بابا لنگ دراز نام دارد، در جاهایی 
که نزدیک به منبع غذایی اســت تارهای خود را می بافد و بنا می کند. 
اگــر یک عنکبوت را در خانه اش دیدیــد، تمایل کمتری برای از بین 

بردن آن نشان دهید. چون او در جایی کمین کرده که حشرات هستند، 
تا آن ها را از بین ببرد.

ایــن که ما اجازه بدهیم یــک عنکبوت در خانه ما چرخ بزند واضح 
است که ناخوشایند است. اگر شما نمی توانید وجود یک عنکبوت را در 
خانه تحمل کنید، آن ها را له نکنید. در عوض با اســتفاده از یک قوطی 
شیشه ای آن را گرفته و بیرون از خانه آن را رها کنید تا او بتواند در جای 

دیگری به شکار حشرات موذی و پاکسازی بپردازد.
ترجمه: آرش نیک دهقان

مســابقات قهرمانــی کشــتی پهلوانــی 
بزرگســاالن کشــور بــه میزبانی البــرز برگزار 

می شود.

خبرنــگار جام جــم البرز: بــا تصمیم 
فدراسیون کشــتی، مســابقات قهرمانی کشتی 
پهلوانی بزرگساالن کشــور 21دی در مجموعه 

ورزشی انقالب کرج برگزار می شود.
در این مسابقات کشتی گیران همه استان های 

کشور در 6وزن با یکدیگر رقابت می کنند.

 گرگی که از مرکز نگهداری حیات وحش پارک 
چمــران فرار کرده بود پس از یک هفته تعقیب و گریز، 

شناسایی و زنده گیری شد.
خبرنگار جــام جم البرز: مدیــر کل محیط 
زیســت اســتان البرز گفت : این گرگ 16 دی توسط 
تیــم زنده گیری و با اســتفاده از اســلحه بیهوشــی 
و بــدون هر گونه آســیبی زنــده گیــری و به مرکز 
 نگهــداری حیات وحــش در پارک چمــران منتقل

 شد .

حکیمــی با قدردانی از مشــارکت دســتگاه های 
مختلــف در این عملیات، افزود: عملیات شناســایی 
و زنــده گیری این گرگ با مشــارکت نیروهای مرکز 
نگهداری حیات وحش پارک چمران، مرکز بازپروری 
و تیمار حیات وحش ساوجبالغ، نیروهای آتش نشانی، 
هالل احمر، شــهرداری و همکاران محیط بان انجام 

شد .
وی افــزود: این حیــوان به مرکــز حیات وحش 

طرح سرشــماری زمستانه حیات وحش مناطق پردیسان تهران منتقل خواهد شد. 
شکار ممنوع طالقان آغاز شد.

خبرنگار جام جــم البرز:  در این طرح محیط 
بانان بــه مدت 3 روز در 2۰ مســیر در منطقه طالقان 
از گونه های مختلف حیات وحش سرشــماری خواهند 

کرد.

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
طالقان گفت: هر ســال در اوایــل دی این طرح انجام 
می شود و امسال نیز 3۰ نفر از محیط بانان، کارشناسان 

واعضای  جوامع محلی در این طرح مشارکت دارند.
حســین زارع نژاد افزود: این سرشماری به منظور 
برآورد جمعیــت حیات وحش،  دســتیابی به ترکیب 

جنسیتی ، آشنایی با نقاط ضعف و قوت و عوامل تهدید 
کننده حیات وحش انجام می شود.وی  گونه های مهم 
حیات وحش در این منطقه را شامل کل و بز، خرس قهوه 
ای، پلنگ، ســیاه گوش، عقــاب طالیی، کبک دری، 
افعی البــرزی وماهی رنگین کمان برشمرد.وســعت 

منطقه شکار ممنوع طالقان 75 هزار هکتار است.

      در پــی برگزاری نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهشــی و فن بازار استان البرز در دانشگاه خوارزمی 
شهرســتان کرج، دو فناور برتر استان از دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد کرج برگزیده شدند.
     به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحد کرج، پس از ارزیابی و داوری نمایشــگاه مذکور، 
از میــان 36 فناور ثبت شــده در اســتان البرز که در 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار این استان 
حضور داشتند، 8 فناور به عنوان فناوران برتر استان در 
ســال ۹7 برگزیده شــدند.    از این میان 2 فناور برتر از 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد کرج بودند کــه با ارائه 
دستگاه اسکن تنه درخت به منظور آزمون غیرمخرب 
درختان ســرپا و کیت های استخراج DNA در این 
نمایشگاه شرکت داشتند.    فناوری دستگاه اسکن تنه 

درخت از شــرکت آزمونگــران غیرمخرب دارکوب با 
مدیریــت مهران روح نیا عضو هیأت علمی واحد کرج 
و فناوری استخراج DNA از شرکت آریادانش بنیان 
با مدیریت مهروز دزفولیــان عضو هیأت علمی واحد 
کــرج در این نمایشــگاه ارائه شــد که از هــر دو از 
شــرکت های دانش بنیان ثبت شــده در دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد کرج می باشد.   

متخصصان تغذیه و ســالمت افراد دیابتی را به 
خوردن انواع خاصی از میوه ها تشویق می کنند که نه 
تنها برای بدن مفید هســتند بلکه به کنترل انسولین 

در خون نیز کمک می کند.
خبرنگار جام جم البرز: »فروکتوز« نوعی قند 
موجود در میوه هاســت که می تواند روی افراد دیابتی 
و اشخاص دارای اضافه وزن، تاثیر منفی داشته باشد 
امــا با این حال میانه روی در مصرف میوه های فصلی 
نظیر انبه و انگور و خوردن مقادیر اندکی از آنها مانعی 

ندارد.
فهرســتی از میوه های مفید برای کنترل انسولین 

در بیماران دیابتی عبارتند از:

* گریپ فروت قرمــز:- گریپ فروت قرمز 
که یکی از ســالم ترین و مناسب ترین گزینه ها برای 
افراد دیابتی اســت و مصــرف روزانه نصف این میوه 

توصیه می شود.
* سیب: ســیب بخصوص پوســت آن، حاوی 
آنتی اکســیدان و منبع غنی از فیبر خوراکی و ویتامین 

C است.
* انــواع توت ها:- مصرف انــواع توت ها نیز 
به دلیل داشــتن آنتی اکســیدان و فیبر خوراکی زیاد 
و ویتامین هــای مختلف برای ســالمت این بیماران 

موثر است.
* هندوانــه و طالبی:- هندوانه و طالبی نیز به 

دلیل دارا بودن ویتامین های B و C و بتاکاروتن 
و پتاسیم برای بیماران دیابتی توصیه می شود.

 ،C و A هلو:هلــو سرشــار از ویتامین هــای *
پتاسیم و فیبر خوراکی است.

* زردآلــو: زردآلــو نیز از میوه های تابســتانی 
سرشــار از فیبر خوراکی و ویتامین A است که ذخیره 
کربوهیــدرات آن، پاییــن و خــوردن آن برای افراد 

دیابتی مفید است.
* پرتقال، گالبــی و کیوی: مصرف گالبی، 
کیوی و پرتقال نیز به دلیل داشــتن پتاســیم و فیبر 
خوراکی فــراوان و کربوهیدرات انــدک برای افراد 

دیابتی توصیه می شود.

پلمب 13 قهوه خانه متخلف در البرز

چرا نباید یک عنکبوت را کشت؟

البرز، میزبان مسابقات کشتی پهلوانی کشور عملیات زنده گیری یک قالده گرگ در محدوده کالک 

آغاز سرشماری حیات وحش طالقان

25% فناوران برتر استان، در دانشگاه آزاد اسالمی کرج 

دیابتی ها چه میوه هایی بخورند؟

جوابیه

المتی
پیام س


