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کرج؛ دومین شهر باسواد 
کشور

شکر دولتی پخش کردیم و 
افزایش قیمت شیرینی نداریم
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البرز

خداحافظ تا سال دیگر، تا بهار سال دیگر

2

خون شهدا، انقالب اسالمی را بیمه 
کرده است

 مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان البرز با تأکید بر اینکه خون شهدا انقالب اسالمی را 

بیمه کرده است گفت: بزرگداشــت 22 اسفند رســالتی ارزشمند در جهت پاســداری از خط سرخ 
شهادت و ره آوردهای شهیدان برای عزت و سربلندی کشور است.

خبرنگار جام جم البرز:  ابراهیم طاهرنژاد با گرامی داشــت 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا و سالروز تأسیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفت: عزت و اقتدار جمهوری اسالمی در دنیای...

کم کاری در رفع مشکالت 
مردم پذیرفتنی نیست

2

3

استاندار البرز:

خطیب جمعه کرج:



چهار شنبه 22 اسفند 1397   شماره 5346

خداحافظ تا ســال دیگر، تا 
بهار سال دیگر

امــروز صبــح وقتــی که به ســاختمان   
سرپرستی جام جم می آمدم، صدای جیک جیک 
گنجشک ها را شنیدم. صدا از میان شاخه های تازه 
جوانه زده نارون می آمد. ایســتادم و تماشا کردم. 
زیاد بودند. چند ســار هم میان آن ها دیده می شد. 
صدای ســارها با گنجشــک ها فرق داشــت. 
خوشــحال بودند. هم گنجشــک ها، هم سارها. 

فهمیدم که نوروز در راه است.
قلم را برداشتم، کاغذ سفیدی مقابلم گذاشتم 
و به صفحه سفید نانوشته آن خیره شدم و به فکر 
فررفتم. به فکر ســال و سال هایی که گذشت. به 
فکر جام جم، آشــنای هر ایرانی. این امانت عزیز 
و بــا ارزش. روزنامه ای کــه میلیون ها ایرانی در 
چندین ســال سپری شده از چاپش با خواندن آن 

بر تجربه های زندگی و دانش خود افزوده اند.
به این می اندیشــم که سال 97 به پایان خود 
نزدیک اســت، به همین راحتی! انگار دیروز بود 
که سال نو را شروع کردیم، حاال با آن خداحافظی 
می کنیــم. به همیــن ترتیب زندگــی ادامه پیدا 
می کند و پیش می رود و تنها خداست که می ماند.

من نیز از جانب خودم و تمام همکارانم در دفتر 
جام جم عید را به شما خوانندگان و خانواده هایتان 
تبریک می گویم. از حاال با خودم قرار گذاشــته ام 
که موقع تحویل ســال همگی را دعا کنم. همه 
همکارانــم و تمــام خوانندگان جــام جم را. هم 
خودشــان و هم خانواده هایشــان را. همه مردم 
ایران را و همه انســان ها را و با خودم قرار گذاشته 
ام که پس از تحویل سال نماز بخوانم و این چقدر 
قشنگ است که آدم سال جدید را با عبادت خدای 

خودش شروع کند.
پس: خدا حافظ تا ســال دیگر، تا بهار ســال 

دیگر!
محمد تقی حسنی، سرپرست 
روزنامه جام جم در استان البرز و 
شهرستان های غرب استان تهران

پلمب واحد هــای متخلف 
تولیدی و عرضه کود در البرز

واحدهای متخلف تولید و عرضه کودهای 
غیر مجاز در البرز شناسایی و پلمب شدند .

خبرنگار جام جم البرز: علی اکبر ندرلو 
مدیر شرکت خدمات کشاورزی استان البرز گفت 
: در راســتای نظارت ، کنترل و بازرسی از مراکز 
تولید ، نگهداری و عرضه کود های کشاورزی در 
اســتان البرز ، کمیته نظارت و کنترل اســتان در 
پایــش های ادواری 3 فروشــگاه غیر مجاز کود 
های کشــاورزی در ســطح شهرســتان کرج و 
همچنیــن 3 واحد غیر اســتاندارد تولید کود در 
شهرک صنعتی اشتهارد را شناسایی و کشف، و با 
هماهنگی مقام محترم قضایی نســبت به پلمپ 
واحد هــای متخلف اقــدام نمــود و کود های 
مکشوفه ، در حدود 150 الی 200 تن جهت کنترل 
کیفی به انبار های سازمانی ارسال گردید.وی به 
کشــاورزان اســتان توصیه کرد که با عنایت به 
جواب آنالیز نامطلوب برخی از کود های مکشوفه 
از تهیه هر گونه کود کشــاورزی از واحد تولیدی و 
یا فروشــگاه های غیر مجاز جدا خودداری نمایند 
.ندرلو افزود: ســازمان جهاد کشاورزی و شرکت 
خدمات حمایتی کشاورزی در امر نظارت ، کنترل 
و بازرســی از مراکز تولید ، نگهداری و عرضه کود 
هیچگونه مماشــاتی نداشته و طی هماهنگی با 
مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی اســتان برابر 
ضوابط قانونی با افراد متخلف و ســود جو در این 

خصوص  برخورد قضایی صورت خواهد کرد.

سرپرســت بــرای علوم 
پزشکی البرز منصوب شد

با صدور حکمی از طرف وزیر بهداشت و درمان 
دکتر حسین کریم به عنوان سرپرست دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات درمانی البرز منصوب شد.
خبرنگار جام جم البرز: حمید درفشــی که 
پیش از این سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات درمانی استان البرز را بر عهده داشت تودیع و 
حسین کریم به عنوان سرپرست جدید منصوب شد.

درفشی در طول مدت فعالیت خود در استان البرز 
ضمن توســعه شــبکه خدمات بهداشتی و درمانی، 
ســرانه تخت های بیمارستانی در البرز را که با 4 دهم 
تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت، فقیر ترین استان 
کشور از نظر ســرانه های درمان بود را به حدود یک 
ممیز 7 دهم و به میزان سرانه های میانگین کشوری 

رساند.

امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه بر تکریم و بزرگداشــت مقام شامخ شهدا در  
هر زمان و مکانی تاکید کرد.

خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حسینی همدانی در  خطبه های نماز جمعه با اشاره 
به سالروز تاسیس بنیاد شهید گفت: هر چه عزت ، سربلندی و  پیشرفت داریم از شهداست 

و بخاطر همین اســت که دشمن نمی تواند ملت شهیدپرور ایران را به عقب براند و مردم 
ایران از هیچ دشمن و نقشه شومی هراسی ندارد. خطیب نماز جمعه کرج در ادامه با اشاره به 
برجام گفت: عده ای دوباره به دفاع از برجام برخاسته اند و می گویند اگر برجام نبود االن در 
کشور جنگ بود و برجام موفق شد سایه جنگ را از سر کشور دور کند در حالی که این طور 

نیست، سر مردم را با جنگ مشغول می کنند تا از جنگ اقتصادی و فرهنگی غافل شویم. 
امام جمعه کرج هم چنین با بیان اینکه سال حمایت از کاالی داخلی رو به پایان است، افزود: 
اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی است و باید مسئوالن پاسخگو 
باشند که در یک سال گذشته چه اقداماتی برای رونق بازار و کاالهای داخلی انجام داده اند. 

عزت ملت ایران، مرهون جانفشانی شهداست
خطیب جمعه کرج:

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

اســتاندار البرز با بیــان اینکه برای عدم خدمت 
رسانی به مردم هیچ عذری پذیرفته نیست، عنوان کرد: 
همــه ما برای خدمــت به مردم در ایــن مکان جمع 
شــده ایم و کم کاری در مورد رفع مشــکالت و تامین 

منافع مردم از هیچ کس پذیرفته نیست. 
خبرنگار جام جم البرز: اســتاندار البرز با بیان 
اینکه برای عدم خدمت رســانی به مردم هیچ عذری 
پذیرفته نیســت، عنوان کرد: همه مــا برای خدمت 
به مــردم در این مکان جمع شــده ایم و کم کاری در 
مورد رفع مشــکالت و تامین منافع مردم از هیچ کس 

پذیرفته نیست.
عزیزاله شــهبازی در نشست کارگروه تنظیم بازار 
البرز که امروز در سالن شهدای دولت استانداری البرز 
برگزار شد، اظهار داشت: امروز در جنگ اقتصادی قرار 
گرفته ایم که مراقبت بیشــتر همراه با تدابیر الزم برای 

مقابله را می طلبد.
وی افزود: با بررسی شــرایط می توان به این نکته 
دســت یافت که شرایط فعلی شرایط غیرعادی نیست 
فقط ایجاد فضاهای روانی منفی در کشــور شــرایط 

سخت را بوجود آورده است.
اســتاندار البرز با بیان اینکه مدیران استانی باید با 
اطالع رســانی دقیق همراهی الزم را داشــته باشند، 
ادامــه داد: امروز برای رفع مشــکالت مردم و کاهش 
فشــارهای اقتصادی باید برنامه ریزی داشت و وحدت 
و همراهی هرچه بیشــتر مسئوالن امری ضروری در 

این زمینه  به شمار می رود.
شــهبازی با بیان اینکه شــان مردم و کسبه بیشتر 
از آن اســت که پرونده سازی برای آنان داشته باشیم، 
تصریح کرد: بلکه باید طرح های نظارتی و پیشگیری 

را افزایش داد.

وی بــر پیش بینی تدابیــر الزم برای کاالی های 
جانشــین با هدف تامین مایحتاج مــردم تاکید کرد و 
گفــت: با تشــکیل کارگروه تخصصی مــی توان به 

بسیاری از اهداف در این زمینه دست یافت.
وی ادامه داد: بطور مثال اگر گوشــت گرم کم است 
تدابیــر برای جایگزین برای آن از جمله ســویا و قارچ 
پیش بینی شود.وی با اشــاره به ظرفیت های تولیدی 
قارچ در نظرآباد به عنوان یکی از شهرســتانهای البرز 
گفــت: در بحث دارو و لبنیــات هم ظرفیت های قابل 
توجهی در این اســتان اســت که هرچه بیشتر باید از 

آنها بهره برد.شهبازی با بیان اینکه برای عدم خدمت 
رسانی به مردم هیچ عذری پذیرفته نیست، عنوان کرد: 
همه ما برای خدمت به مردم در این مکان جمع شده ایم 
و کم کاری در مورد رفع مشکالت و تامین منافع مردم 

از هیچ کس پذیرفته نیست.
شهبازی با بیان اینکه در مورد وجود برخی کاالهای 
اساسی در استان البرز برخی فضاسازی در شبکه های 
اجتماعی صورت می گیرد، تصریح کرد: الزم اســت 
مدیران استان در مورد اقدامات خود تعامل بیشتری با 

رسانه ها داشته باشند. 

استاندارالبرز:

کم کاری در رفع مشکالت 
مردم پذیرفتنی نیست

رئیس شــورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه 
کرج بیش از 300 هزار فارغ التحصیل باالی لیسانس 
را در خود جای داده اســت، گفت:این کالنشهر دومین 

شهر با سواد کشور است.
خبرنگار جام جم البــرز: عباس زارع رییس 
شورای اســالمی شــهر کرج در همایش »بازاریابی 
شهری در توسعه ســرمایه گذاری و گردشگری« که  
در ســالن شــهیدان نژاد فالح کرج برگزار شد، اظهار 
کرد: بیش از 90 ســال از ورود اولین مهاجران به کرج 
می گذرد و طی 9 دهه گذشته این شهر پذیرای جمعیت 

زیادی از شهرهای مختلف کشور بوده است.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج ادامه داد: موقعیت 
جغرافیایــی خاص، آب و هوای مســاعد، نزدیکی به 
تهــران و دالیل مختلف دیگر مثل حاصلخیزی خاک 
کرج باعث شده که این شهر به عنوان سرزمین طالیی 

مهاجران شناخته شود.

وی افزود: از 90 ســال پیش تا کنون کرج تغییرات 
زیادی داشــته و با جای دادن چندیــن مرکز علمی، 
تحقیقاتی و پژوهشــی توانســته به مرکز تولید دانش 

کشور تبدیل شود.
زارع توضیح داد: عالوه بر این، کرج دومین شــهر 
باسواد کشور است و بیش از 300 هزار فارغ التحصیل 
باالی لیســانس را در خود جای داده که طی سال های 

گذشته کمتر به این ظرفیت پرداخته شده است.
وی ابراز کرد: متأســفانه تــا کنون آن طور که باید 
و شــاید به ظرفیت های کــرج در حوزه های مختلف 
گردشــگری، اقتصادی، فرهنگی و ... توجه نشده که 
همین باعث شــده این شــهر آن طور که باید شناخته 

نشود.

عضو شــورای شــهر کرج گفت: باید یاد بگیریم از 
پتانســیل های مختلف شهر استفاده کنیم و برگزاری 
این چنیــن همایش هایی تا حدودی تحقق این هدف 

را میسر می کند.
زارع با اشاره به ضرورت استفاده از پتانسیل مردمی 
برای به فعلیت رســاندن ظرفیت های کرج ادامه داد: 
بدون شک اســتفاده ازمشارکت های مردمی نقش به 
سزایی در توسعه همه جانبه شهرو ایجاد ارزش افزوده 

خواهد داشت.
رئیس شورای شــهر کرج خاطر نشان کرد: باید به 
دنبال اســتفاده از پتانسیل بخش خصوصی و سرمایه 
گذاران برای ساختن کرجی بهتر از امروز باشیم و برای 

رفع موانع موجود در این حوزه گام برداریم.

 اگر همه تشکلها، انجمن ها و شورا هاي موجود و فعال دانشجویي را 
در نظر گرفته و رویکرد وعملکرد ایشان در بوته سنجش قرار گیرد، خواهیم 
یافت که در مسیر مطالبات و رسالت تعریف شده به طور نسبي موفق نبوده 

است.
البته این نظریه نافي آن بخش از توفیقات جریان دانشجویي نیست اما با 
بررسي چند ساله و تعارضات و اختالفات و گاهی تشنجات بي حاصل موجب 

اصطکاک و فرسایش در پیشبرد آرمان هاي واحد آنها شده است.
اگر جریان هاي دانشــجویي تمامي اشتراکات ملي، اسالمي و انقالبي 
خود را برشمارند قطعا عددي مشترک در برابر معدود اختالف و تضاد سالیق 
بزرگنمایي خواهد کرد و طبیعتا باید یک عرصه رقابت در میان آحاد ایشــان 

وجود داشته باشد.
ترسیم و تشکیل خطوط و جبهات و سنگرگیري مقابل هم و مچ گیري ها 

از هر دو طرف و محق و مبطل دانستن همدیگر و منازعات بي حاصل باعث 
دوري و انحراف از مسیر اصلي توسعه و پیشرفت خواهد شد.

یک طرح سوال مهم و چالش برانگیز  از کل دانشجو ها باید کرد، اینکه 
دانشجو کیست و چه رسالتي منطبق با منافع ملي کشورش با صرف نظر از 

جریان سیاسي حاکم بر دولتها دارد؟
امــروز همه جریانهاي دانشــجویي دچار روزمرگي و تکرار در شــئون 
مختلف خود شــده اند و طبعا یک منظومه فکري و عقیدتي در نگاه کالن 

محور ندارند.
دانشجو در سراب و سردرگمي چه باید کند، سرگردان َو حیران است.

نسخه شــفابخش و مؤثر و پویا در پهنه دانشجویي رویش جریان سوم 
است، جریاني که معتقد به مباني ملي ، اسالمي و انقالبي و منافع کشور است.

جریان ســوم جویاي نام و نشان و کســب مناصب و رخ نمائي در سپهر 
سیاست نیست.

قطعا منظور و مقصود لشکر و پایور سازي و ایجاد یک سازمان و تشکل 
نیست، چرا که بیشمار اند سخت افزارهاي تشکیالتي که گاهی موسمي و 
فصلي هســتند، جریان سوم دانشجویي یک نرم افزار محاسباتي هوشمند 
است که تمامي عرصه و عیان جریان دانشجویي را مي شناسد و با ناسازگاري 

ها، نقاط معیوب و حتي علل عامد و معاند نفوذي و مخرب آن آشناست.
جریان سوم دانشجویي افق گراست و در حال ترمیم خطوط ریل گذاري 

و توسعه آن است.
این نگرش مورد آزمون قرار گرفته در مقاطع مختلف و تجربه نشــانگر 

است که هنگام بحرانها و ضرورتها نسبتا همگرا مي شوند.

راه عالج حل مشــکالت  کشــور در حوزه هاي اقتصادي، سیاســي و 
فرهنگي ، تربیت و ســلوک و معارف منطبق با منافع ملي و انقالبي در پیاده 

نظام جریان دانشجویي است.
دانشــجو با پرسمان از خود و شناخت خویش که کیست و چه سرنوشتي 
دارد و با بلوغ معرفتي و جذبه در معارف انقالب اسالمي خواهد فهمید که او 
در چه کشوري و با چه ایدئولوژي و چه منطقه اي و در چه سطحي از قدرت 
فزاینده ملي و چه رشــد و پیشرفت همه جانبه خصوصا علمي داراي جایگاه 

است، نگرش خود را دستخوش تغییر نخواهد کرد.
جریان ســوم دیباچه مطالبات جدي رهبر انقالب اســالمي از جریان 
دانشــجویي را از آغاز دوران والیت ایشــان را تهیه و گردآوري و آن را در 
میادین مختلف به عمل مبدل خواهد کرد، متاســفانه آنچنان توجه و دقت 

توسط جریانها و تدبر و تفکر در مطالبات ایشان نشده است
جریان ســوم دانشجویي باید در مســیر پرهیز و امساک از قیل و قال و 

ظواهر باشد تا بتواند به قلل رفیع پیشرفت دست یابد.
مهمترین و ســرآغاز اعتکاف و انقالب دروني دانشجویي همان توجه و 
اهتمام به امر مطالعه هدفمند معرفت افزا و روشــنگر اســت که از تلخ ترین 
گالیه هاي رهبري از دانشــجویان اســت که با تبسم آن را در آخرین دیدار 
دانشــجویي بیان فرمودند، این مصیبت دامنگیر اکثر دانشجویان است که 

در فقدان معارف مدام نق و غر مي زنند، اما تهي ازآنچه اند که باید بدانند.
جریان سوم دانشجویي روزي ظهور و بروز خواهد کرد اما بهتر آنست که 

زودتر به ضرورت آن توجه شود.
یاسین  علي محمد، فعال دانشجویي

کرج؛ دومین شهر باسواد کشور

رويش جريان سوم دانشجويي، نجات بخش مشكالت اقتصادي

مشکالت امروز حاصل کم 
کاری و سوء تدبیر داخلی است

حجــت 
االســالم روح اهلل 
مختاری، امام جمعه 
شهر هشــتگرد در 
خطبــه هــای نماز 
جمعــه هفته ای که 
گفــت:  گذشــت، 

امروز به دلیل مشــکالت اقتصادی که عمده آن 
محصول کم کاری داخلی، گاهی سوء تدبیر ها و 
البتــه تحریم هاســت، بــار را روی دوش مردم 

گذاشته است. 
خبرنگار جام جم البرز: در این مقطع اقتدا 
کنید به امام هادی)ع(، امام در این مقطع همچون 
فقیرترین مردم روزگار زندگی می کردند، این جور 
نبود که امام هادی)ع( در رفاه و مردم در ســختی 
باشــند، آی مســئولین اگر امروز مردم در تامین 
مایحتاج زندگیشان مشــکل دارند زندگی من و 
شما به عنوان مســئول هم باید مانند مردم دچار 
ســختی باشــد، آن موقع تحمل سختی ها برای 

مردم آسان خواهد شد. 
نقل می کنند که وقتی عباسیان شب هنگام به 
خانه امــام هادی )ع( حملــه ور و وارد خانه امام 
شدند، دیدند خانه خالی از اسباب است، کف خانه 
امام هنوز خاکی و ایشان روی سجاده ای از حصیر 

نشسته و مشغول راز و نیاز با خدا هستند.

 برپایــی ۱۸۷۵ پایگاه 
جشن نیکوکاری در استان 

1۸75 پایگاه جشــن نیکوکاری در قالب 
پایگاه شهری، مدارس ، مراکز نیکوکاری و بسیج 
در هفته احســان و نیکوکاری و آســتانه سال نو ، 
آماده جمع آوری کمک های مردم نیکوکار استان 

البرز هستند .
خبرنــگار جام جم البرز:  رضا لشــینی 
معاون توســعه مشــارکت ها ی مردمی کمیته 
امداد البرز با بیان اینکه مدارس البرز همه ســاله 
باهــدف کمک بــه تأمین بخشــی از نیازهای 
تحصیلی دانش آمــوزان نیازمند و در قالب آیین 
ملی جشــن نیکوکاری با کمیته امداد همکاری 
می  کنند ، گفت: جشــن نیکــوکاری در مدارس 
باهدف ترویج فرهنگ نوع دوستی و تمرین خوب 
بــودن در بین کودکان و نوجوانا ن و از طرفی رفع 
نیازهای دانش آموزان محروم هر مدرسه توسط 

هم کالسی  ها برگزار می شود.
وی با اشــاره به اینکه از سه روز اصلی جشن 
نیکوکاری شــامل 15 ، 1۶ و 17 اســفندماه ، روز 
چهارشــنبه 15 اسفند به مشارکت دانش آموزان 
در جشــن نیکوکاری اختصاص دارد ، افزود : در 
ســال 9۶ مردم استان البرز با رقمی معادل شش 
میلیارد تومان کمک نقــدی و کاال در آیین ملی 

جشن نیکوکاری نقش آفرینی کردند .
لشــینی بابیان اینکه بیش از هفتــا د پایگاه 
شــهری برای دریافت کمک ها ی نقدی و کاال 
از روز پنجشــنبه 1۶ اســفندماه در خدمت مردم 
البرز هستند گفت : حدود سیصد هزار دانش آموز 
البرزی در قالب 1500 مدرســه در هفته احسان 
و نیکوکاری و آســتانه سال نو، هم کالسی ها ی 

نیازمندشان را یاری می  کنند
معاون توسعه مشــارکت ها ی مردمی کمیته 
امداد البرز افزود : سیصد هزار پاکت ویژه احسان 
و نیکوکاری توســط این نهاد بین دانش آموزان 
توز یع شده و مبالغ حاصل از آن تحت نظر مدیران 
مدارس ، قبل از سال نو بین خانواده ها ی نیازمند 

دارای محصل توزیع خواهد شد.
وی یادآور شــد : جشــن نیکوکاری امسال با 

شعار " عیدی برای همه " برگزار می  شود .
لشــینی اعالم کرد: خّیران در طول سال نیز 
می  توانند عــالوه بر کمک نقدی، حما یت ها ی 
غیر نقدی درزمینه پوشاک، مواد غذایی، خدمات 
مســکن شامل خرید، ســاخت و ودیعه مسکن ، 
کمک ها ی درمانی و فرهنگی شــامل اعزام به 
ســفرهای زیارتی و تأمین جهیزیه محرومان را 

نیز عهده دار شوند.
معاون توسعه مشــارکت ها ی مردمی کمیته 
امــداد البرز گفت : مــردم و خیران برای پرداخت 
صدقه و شــرکت در امور نیکوکاری مانند جشن 
نیکوکاری می توانند از شماره تلفن ثابت 3557 و 
 تلفن همراه 02۶3557 همچنین شــماره گیری

 # 02۶ * ۸۸77 * اســتفاده کنند و از مزیت های 
این روش که شامل امنیت، سرعت، دقت و آسان 

بودن است، بهره مند شوند .

خبر

 خبرنــگار جام جم البرز: گفتگو با نایب رئیس اتحادیه قنادان، 
خشکبار و بستنی فروشــان کرج در آستانه نوروز 9۸ برایمان بسیار جالب 
بود ،علی رجب زاده به عنوان جوانی خوشــفکر با انرژی و فعال با همیاری 
اتاق اصناف و همکارانشان در این اتحادیه خدمتی موثر انجام دادند تا مانع 
افزایش قیمت این مواد غذایی در ایام پایانی ســال باشــند. توجه شما را به 

این مصاحبه جلب می نماییم.
* علت افزایش قیمت آجیل ها چه می توانست باشد؟

بزرگترین مشــکل ما بحث کاهش قیمــت ریال و افزایش قیمت دالر 
اســت و به دلیل اینکه صادرات فعال شــده اســت موجب کاهش آجیل و 
خشــکبار در بازار شده و این موضوع مستقیما روی افزایش قیمت آجیل و 

خشکبار تاثیر گذاشته است.
* شــما به عنوان نماینده اتاق اصناف در امور بهداشتی 
کســبه هم مسئولیت دارید در این راستا برای حفظ سالمت 
شهروندان چه نظارت هایی از سوی اتحادیه مربوطه و اتاق 

اصناف انجام می شود؟
امســال طرحی مشترک با اداره بازرســی بر اصناف و اداره بهداشت و 
محیط و اداره تعزیرات حکومتی جهت کنترل کیفیت و قیمت ها و نظارت 
بر فاکتورها و بهداشت داریم. در واقع هدف ما این است که در شرایط فعلی 

بازار شــیرینی و خشــکبار را از جنبه های مختلف کنترل کنیم و شرایط را 
آرام نگه داریم.همچنین شهروندان عزیز می توانند در صورت عدم رعایت 
موارد بهداشــتی با شماره 190 تماس بگیرند و موارد فوق را متذکر شوند و 
در صورت داشتن شکایت از هر فروشگاهی می توانند با شماره های واحد 
نظارت و بازرسی اصناف 3221۸155-3221۸154 تماس حاصل نمایند 

که به صورت جدی و قاطع برخورد خواهند کرد.

* با مردم چه سخنی دارید؟
درخواســتی که از مردم داریم این اســت که در این شرایط اقتصادی 
روش مصرف خود را اصالح کنند و به اندازه مصرف خود آجیل و خشــکبار 
تهیه نمایند.همچنین از مردم می خواهیم بخاطر مســائل بهداشــتی که 
وجود دارد از فروشــگاه های معتبر خرید نمایند.در این راستا برای تسهیل 
در خرید شــهروندان نمایشگاهی برپا کردیم که دارای ۸0 غرفه شیرینی و 

آجیل می باشد که مردم می توانند براحتی مایحتاج خود را تامین نمایند.
* آخرین اخبار مربوط به این صنف را در آستانه نوروز 9۸ 

اعالم نمایید.
جدیدترین خبر این است که ما توانستیم شکر 7500 تومانی را با تعرفه 
دولتی3700 تومان تهیه کنیم و آن را در اختیار زیر مجموعه اتحادیه قنادان 
قرار دهیم به همین علت نوروز امســال افزایش قیمت شیرینی را نداریم.

امســال در آستانه نوروز مرکز نیکوکاری اصناف برنامه هایی دارد که برای 
500 خانواده زندانی آذوقه ای در نظر گرفته است.اتحادیه قنادان از اعضای 
تحت پوشش خود 31/000/000 به مرکز نیکوکاری اصناف کمک کردند.

جا دارد از جناب آقای کریمی رئیس اتاق اصناف و همکارانشان تشکر کنم 
 کــه چند ســال اســت خدمــات خوبی بــه خانــواده  زندانی هــا ارائه 

می دهند.

نایب رئیس اتحادیه قنادان، خشکبار و بستنی کرج در گفتگوی اختصاصی با جام جم البرز :

شکر دولتی پخش کردیم و افزایش قیمت شیرینی نداریم
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دادستان عمومی و انقالب کرج فعالیت اسنپ را قانونی خواند و گفت: تاکسی های 
اینترنتی باید زیر نظر حمل ونقل شهرداری ها فعالیت کنند.

خبرنگار جام جم البرز: حاجی رضا شــاه کرمی در پاسخ به رئیس اتاق اصناف 
مبنی بر اینکه اسنپ تاکســی اینترنتی بی هویت است، گفت: اسنپ بی هویت نیست 

و این تاکســی های اینترنتی دارای مجوز قانونی موظف هستند زیر نظر شهرداری ها 
فعالیت کنند.دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز بیان کرد: اسنپ ها موظف 
هســتند زیر نظر شهرداری ها فعالیت کنند، فعالیت اسنپ به حمل  و نقل مربوط است 

و شهرداری ها باید ورود کنند.

دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: اسنپ جزء 
کسب و کارهایی است که در سطح کشور مشخص است و فعالیت قانونی دارد. ساز و 
کار فعالیت تاکســی های اینترنتی دارای مجوز از جمله اسنپ باید توسط حمل و نقل 

شهرداری های سطح استان بررسی شود.

اسنپ  بی هویت نیست و تحت نظارت شهرداری فعالیت می کند
3دادستان عمومی و انقالب کرج: ضمیمه رایگان 

روزنامه دراستان 
البرز

در سالی که گذشت به نظر می آید استان البرز از تحول مورد انتظار 
برخوردار نبود. مردم ســالی را آغاز و به پایان رساندند که در مقام مقایسه 
چندان تفاوتی با ســال 9۶ و ســال های قبل، در آن مشــاهده نمی شود. 
علیرغم آمار و ارقام چشــم پرکن برای انجام کارهای اجتماعی، عمرانی، 

فرهنگــی و مذهبی، خروجی و عایدات هیچ کدام از این ها درخششــی 
نداشت. هرچند در همه زمینه ها هستند معدود افرادی که در جهات مثبت 
و منفی و خالف واقع و اغراق آمیز یا مؤید هستند یا مخرب، بدون این که 
به عوائد تایید و تخریب بیندیشند.در سال 97 جشن چهل سالگی انقالب 
اســالمی برگزار و از آمار و ارقام خدمات گزارش شد اما همگان خوب می 
دانند که وقتی ســاخت مسکن و شــهر گسترش پیدا می کند خواه ناخواه 
همپای آن باید خدماتی مانند آب و برق و گاز و تلفن و مراکز خدمات رسانی 
توســعه پیدا کند که این ناگزیر واجتناب ناپذیر است. اما خارج از چارچوب 
خدمات الزامی چه اقدام زیربنایی واساســی صورت گرفته است؟ قریب به 
۸ ســال از استان شــدن البرز می گذرد  و سؤال این است دراین مدت چه 
تحولی ایجاد شــده؟ ممکن است کسی که استان را در ۸ سال قبل ندیده 

امروز با آب وتاب بگوید چنین و چنان شــده،  ولی یک شهروند البرزی به 
خوبی و دور از تعارف و تملق، اذعان دارد که منطقه البرز در این چندســال 
درجا زده و پیشرفت نکرده است. ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی و احداث 
کارخانه و کارگاه های تولیدی، خواستگاه طبیعت منطقه و اقتضای خطه 
اســت. دور از مقتضیات طبیعی و منطقــه ای چه اقدام قابل ذکری انجام 

گرفته، که اگر استان نبود انجام نشده بود؟!
امیدواریم مســئولینی که درپی انجام حرکت های نمایشی هستند به 
خود آمده و در ســال پیش رو همت کرده تا شاهد درخشش واقعی استان 
باشیم و اســتان را که از ظرفیت های بالقوه و شایستگی و استعداد رشد و 

تعالی بیش از سایر استان ها برخوردار است ببینیم. انشااهلل.
محمدحسین روحی یزدی                               

البرز در سال 1397

این واژه در ســه دهه اخیر مــورد توجه خاص 
محققان علوم اجتماعی قرار گرفته اســت. گفته می 
شــود این واژه ریشــه یونانی دارد و به معنی هدایت 
کردن وراهنمایی می باشد. استفاده از این واژه ابتدا به 

ارسطو نسبت داده شده است.
ویژگــی های حکمرانی خوب را در ســه دســته 
الف-روابــط توســعه ای ب-روابــط دموکراتیک 
ج-حقوق اجتماعی مطرح می کنند وشــاخص های 
آن را به ترتیب : مشــارکت،حاکمیت قانون،شفافیت، 
پاســخگویی، شــکل گیری وفاق عمومی و حقوق 

مساوی)عدالت( عنوان می نمایند.
در بومی ســازی  اصول ومبانی حکمرانی خوب در 
نظام جمهوری اسالمی با توجه به اولویت های مورد 
توجه نویسنده این مقاله که مبتنی بر تجربیات بررسی 
های کارشناسی استوار است، امر شایسته ساالری  در 

حوزه انتصابات می باشد.
چنانچــه عناصــر شایســته ای کــه تخصص 
وصالحیت هدایت وراهنمایی را در نظام مســتقل رو 
به توسعه برخاسته از انقالب عدالتخواهانه ملت ایران 
مورد شناســایی و انتصاب قرار داده شوند می توانند به 

حکمرانی خوب تبدیل گردند.
امروزه نظام ایران اسالمی که دوران انتقال از مسیر 
استبدادی به دموکراســی ،از چارچوب های بسته به 
آزادی ،از رکود وایســتایی به حرکت وپویایی در حال 
عبور است تنها از انتصابات مبتنی بر رابطه ورانت بازی 
که منتج به ناکارآمدی در مدیریت ،هدایت وراهنمایی 
است در رنج است ونمی تواند  جایگاه حکمرانی خوب 

را به خود اختصاص دهد.
بیشترین مشکالت کشور ناشی از ضعف مدیریت 
از ســوی برخی مدیران است که با سفارش،البی و زد 
و بندهای اقتصادی بر مسند قدرت تکیه داده و نتیجه 
ناکارآمدی آنان خنثی نمــودن تالش های بی وقفه 
اندک مدیران متخصص ومتعهدی می باشد که برای 

خدمت به این کشور جان داده وسر می دهند.
منابع انســانی متخصصی که درک وشعور وفهم 
کشورداری و مردم دوستی دارند ومنافع فردی خود را 
در اولویت های گم شــده قرار داده اند یا توسط کشور 
ترامپ به ســرقت می روند یا از سوی مدیران ناالیق 
پس زده می شــوند. در این حالت، رهبری  و مقامات 
صالحی که جان داده وسر می دهند تنها مانده وبدون 

یار کاری از پیش نمی برند.
باید در انتصابات کشــوری تجدید نظر اساسی رخ 
دهــد. باید از ظرفیت های فراوان جمعیت متخصص 
وکارآمد داخلی در مدیریت کشــور استفاده گردد. باید 
دور باطل ودســت به دست شدن پست های اجرایی 
ونظارتــی را برهم زد. از برخــی گرفت و به صاحبان 
علم ونظر وبصیرت واگذار نمود باید کادرســازی را از 
دانشجویان دانشگاههای معتبر کشور که در معرض 
ســرقت امریکا واروپا قرار داشته آغاز نمود باید افراد با 
تجربه ای را که به دلیل دارا بودن اندیشــه وعقالنیت 
همراه با شــفافیت وصداقت ، کنار گذاشــته شده اند 

بازخوانی کرد.
ایران امروز که در مســیر پر تالطم طوفانی سخت  
به توســعه می اندیشد نیازمند انقالبی دیگر در عرصه 
منابع انســانی وانتصابات مبتنی بر شایسته ساالری 
اســت. ضرورت حرکت رو به جلو در مسیر پر تالطم 
دریایی خشــمگین، نیازمند ناخدایانی اســت که نه با 
رانت ورابطه بازی ســکان را به دست گرفته اند بلکه 
نیازمنــد مردانی با درک وفهــم وانگیزه های نجات 
بخشــی اســت تا با مدیریت کارآمد خود برای ملت 

ایران اســتقالل،آزادی،عدالت ورفــاه اجتماعی به 
ارمغان بیــاورد در این صورت امید به زندگی همراه با  

مشارکت و مشروعیت  متبلور خواهد شد.
امید اســت رهبران ارشد نظام اسالمی، شناسایی 
منابع انســانی کارآمد را در سال 9۸ در دستور کار خود 
قرار دهند تا با انتصابات مبتنی بر شایســته ساالری،  
خالء حکمرانانی مطلوب که شان جمهوری اسالمی 

ومردم شریف ایران است را ترمیم نمایند .
دکتر محمد صفری، دیپلمات سابق 
واستاد دانشگاه  

حکمرانی خوب  در سال 98

حرص خرید چرا؟!
در شرایطی که 
بازار لجام گســیخته 
اقــالم و ملزومــات 
زندگی شهروندان به 
ویژه طبقات و اقشار 
ضعیف و آسیب پذیر 
ننــد  مــا  جامعــه 
کارگــران و کارمندان و.... را تحت فشــارهای 

جسمی و روانی قرار داده است. 
فضــای داخلی و بیرونی خیلی از فروشــگاه 
های بزرگ حاکی از آن اســت که گروه هایی از 
جامعه به خاطر روبرو نشــدن با آثار گرانی های 
بیشتر شروع به خریدهای غیر ضروری و انباشتن 
ســبدهای بــزرگ محتوی کاالهــای مختلف 
زیســتی و ضروری می نمایند. با این روش غیر 
منطقی بازارهای کاســب کارانه شماری از زر و 
مال پرســتان را داغ نموده و کمبود برخی از اقالم 

ضروری مردم را دامن می زنند. 
حــال در چنین شــرایطی آیا بهتر نیســت 
شــهروندان مبارزه با چنین جو »سود جویانه« را 
بــا مبارزه ای بی امــان از طریق نخریدن و یا کم 
خریــدن در پیش گیرند؟! تحریم خرید کاالهای 
ضروری مختلف مربوط به نیازهای زیستی مانند 
گوشت گوســفدی و گوساله، مرغ، شکر، روغن، 
و کاالهایی هم چون خودرو که رشــد قیمت آن 
جهشی و سرسامآور اســت در این گونه تصمیم 
گیــری های اجتماعی با توجــه به نقش فزاینده 
فضاهای مجازی  بســیار قابل توجه و واجد نتایج 
درخشان برای گذر از بحران های اقتصادی است 
که البته اقدام به این مورد نافی وظایف مسئوالن و 
تصمیم گیرندگان دستگاه های اجرایی و نظارتی 
دولتی نیســت، بلکه بیشتر از هر زمانی آنان باید 
ایــن گونه گــره های اقتصــادی – اجتماعی را 

شناسایی و حل و فصل نمایند. 
پس اقایان مســئول برای ایــن گرانی های 
مصنوعــی چاره ای بیابند و مــردم را واقعی تر و 

حقیقی تر دریابند!
سید نصرالدین میرعربشاهی خبرنگار 
فرهنگی و اجتماعی جام جم البرز

هزینه ماهانه ۸۴۰ میلیون 
تومان برای درمان مددجویان 
کمیته امداد البرز از ابتدای سال جاری برای 
تأمیــن هزینه هــای درمانــی مددجویان تحت 
حمایــت ماهانــه ۸40 میلیــون تومــان بــه 
بیمارســتان های طرف قــرارداد پرداخت کرده 

است.
خبرنگار جام جم البرز: سید هادی کرابی، 
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد البرز با اشاره 
به اینکه امســال بیش از ده میلیارد تومان صرف 
هزینه هــای درمانی خانوارهــای تحت حمایت 
کمیته امداد البرز شــده اســت، گفت: مددجویان 
بیمــار در صورت مراجعه به پزشــک خانواده 10 
درصد هزینه هــا را به عنوان فرانشــیز پرداخت 
می کننــد و در صورت نیاز به ادامه مراحل درمان، 
طبق تشــخیص پزشــک متخصص با دریافت 
معرفی نامه از اداره بهداشت و درمان کمیته امداد 
البرز دریکی از بیمارســتان های طرف قرارداد از 

خدمات بستری و جراحی استفاده می کنند.
وی بابیــان اینکــه از ابتدای ســال تاکنون 
مددجویــان البرزی بیش از 110 هزار بار به مراکز 
درمانی مراجعه داشته اند گفت: مراجعه به پزشک 
عمومی و متخصص، خدمات اورژانس و سرپایی، 
داروخانه، آزمایشگاه، تصویربرداری پزشکی، نوار 
نگاری، پرتودرمانی، دیالیز، آندوسکوپی و خدمات 
بســتری و جراحی، موارد بهره مندی مددجویان 
البــرزی از خدمات درمانی را تشــکیل می دهد.

کرابی بابیان اینکه سهم فرانشیز داروهای بیماران 
خاص و صعب العالج نیز توسط کمیته امداد تأمین 
می شــود افزود: درصورتی کــه مددجوی تحت 
حمایت امداد توان پرداخت 10 درصد فرانشــیز 
را نداشته باشــد این نهاد سهم فرانشیز وی را نیز 

پرداخت می کند.
معاون حمایت و ســالمت کمیتــه امداد البرز 
بــا اعالم اینکه برای تأمین هزینه های بســتری 
و جراحی محدودیت و ســقف وجود ندارد گفت: 
عمــده خدمات بســتری و عمل هــای جراحی 
مددجویان برای درمــان بیماری های عمومی، 

قلبی، آب مروارید و ارتوپدی انجام شده است.
وی تأکید کرد: این نهاد پس از بررســی های 
الزم بــه مددجویانی که تــوان مالی پرداخت 10 
درصد از سهم هزینه های جراحی خود را نیز نداشته 
باشــند، کمک می کند.کرابی بابیــان اینکه ده 
بیمارستان در البرز به بیماران تحت حمایت کمیته 
امداد خدمت ارائه می کنند، افزود: بیمارستان های 
دولتی شــهید رجایی، شهید مدنی، شهید باهنر و 
کلینیک دی در کرج، دکتر شریعتی ماهدشت، امام 
حســن مجتبی علیه الســالم نظرآباد، امام جعفر 
صادق علیه السالم هشــتگرد، الزهراء اشتهارد و 
بیمارســتان های خصوصی کوثر و ثاراهلل طرف 

قرارداد این نهاد در البرز هستند.

ســنت های نیکو و ماندگار 
نوروز

نوروز آمد و همراه خود سنت های زیبایش را 
آورد. خانه تکانی، شستشوی وسایل منزل، پوشیدن 
لباس نو، دیدوبازدید ها، زدودن کدورت های کهنه 
از دل و جایگزین ساختن مهر و محبت به جای آن ها 

از جمله سنت های نیکو و ماندگار نوروز است. 
خبرنگار جام جم البرز: انسان های متفکر و 
کوشــا سنت دیگری هم دارند، آن ها در شروع سال 
نو، دقایقی و ســاعاتی را با خود به خلوت می نشینند 
و کارهای ســال گذشته شــان را ارزیابی می کنند. 
زیبایی کار در این اســت که این نشســت و نگاه به 
پشت ســر، همزمان با تجدید حیات طبیعت است. 
زمین یخ زده، درخت های خشکیده، دشت های بی 
گیاه و ســبزه و آسمان عبوس با آمدن نوروز ناگهان 

دگرگون می شوند.
اتفاقی می افتد، اتفاقی شگرف. درخت، آسمان و 
صحرا عوض می شوند، نو می شوند. آن چه پیرامون 
انســان اســت،تحول می باید.به همین مناسبت 
انســان های متفکر نیز همگام با طبیعت به ســوی 

نو بودن و تازه تر شدن می روند.
ملت بزرگ و با فرهنگ ما، با حفظ نوروز و مراسم 
نیکــوی آن به زندگی خود عمق خاصی بخشــیده 
اند. جا دارد ماهم در حفظ ســنت های پسندیده خود 

بکوشیم و آن را به نسل های آینده بسپاریم.
عید نوروز بر همه خجسته و مبارک باد!  

قبض  دارندگان  فراخوان 
ودیعه گذاری تمتع 

دارندگان قبض ودیعه گــذاری حج تمتع از 
تاریخ 01 /12 /13۸5تا تاریخ 15 /12 /13۸5که قباًل 
در ســامانه https: / /reserve.haj.ir  با 
تکمیل و بروز رســانی اطالعات خود کد رهگیری 
دریافــت نموده اند مــی توانند از روز پنجشــنبه 
1۶اســفند ماه سالجاری با مراجعه به سامانه مذکور 
نسبت به رزرو کاروان اقدام و در کاروان)درصورت 

وجود جای خالی( ثبت نام نمایند.

مسابقات سوپر لیگ اسکی 
کشور در البرز آغاز شد

مســابقات ســوپر 
لیــگ اســکی آلپاین 
کشــوری به میزبانی 

استان البرز آغاز شد.
خبرنــگار جام 
جم البرز: مســابقات 
سوپر لیگ بین المللی 
اســکی آلپاین رشــته 
سرعت روز چهارشنبه به میزبانی پیست بین المللی 

دیزین کرج آغاز شد.
رئیــس هیات آلپایــن البرز با اعــالم این خبر 
افــزود: این رقابت ها بــه مدت یک روز در 2بخش 

بزرگساالن و جوانان در حال برگزاری است.
صادق کلهر افزود: در بخش بزرگساالن آقایان 
15نفر، بانوان 15نفــر و در بخش جوانان 20نفر از 

اسکی بازان با یکدیگر رقابت می کنند.
وی اضافه کرد: در این دوره از رقابت ها، اســکی 
بازانی از استان های البرز، تهران، فارس، اصفهان، 
خراســان، همدان، آذربایجان غربــی، آذربایجان 

شرقی و کهگیلویه و بویراحمد شرکت دارند.

بزرگتریــن رویــداد هنری 
البرز در مجتمع سینمایی 9 دی 

هشتگرد
مراســم افتتاحیه جشــنواره فرهنگی، هنری 
شهر هشــتگرد به عنوان بزرگترین رویداد هنری 
استان البرز در مجتمع سینمایی 9 دی برگزار شد.

خبرنگار جام جم ســاوجبالغ : عرض 
خیر مقدم توســط فرماندار شهرستان ساوجبالغ 
، توضیح جزئیات جشــنواره توســط امیر بهمنی 
شــهردار هشتگرد ، اجرای ســرود ، خوانندگی ، 
راوی گــری حجت االســالم حســینی از زمان 
انقالب ، سخنرانی صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی کشــور، رونمایی از تابلوی شــهید ثالث و 
کتاب علمای مجاهد اســتان البرز و کتاب بیداری 
دشت کهن نوشــته حسین عسگری از بخشهای 
مختلف این مراســم بوده است .در پایان مراسم، 
حاضرین ضمن افتتاح از نمایشگاه صنایع دستی و 
هنرهای تجسمی نیز که در حاشیه مراسم توسط 
هنرمندان ســاوجبالغی راه انــدازی گردیده بود 

بازدید نمودند.

یادداشت خبر

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با تأکید بر اینکه 
خون شــهدا انقالب اســالمی را بیمه کرده است گفت: بزرگداشت 22 
اســفند رسالتی ارزشــمند در جهت پاســداری از خط سرخ شهادت و 

ره آوردهای شهیدان برای عزت و سربلندی کشور است.
خبرنگار جام جــم البرز:  ابراهیم طاهرنژاد با گرامی داشــت 
22 اســفند روز بزرگداشت شهدا و سالروز تأســیس بنیاد شهید و امور 

ایثارگــران گفت: عــزت و اقتدار جمهوری اســالمی در دنیای امروز، 
به برکت خون پاک و مطهر شــهیدانی اســت که با حرکت در والیت و 
بصیرت خود تا پای جان در مقابل زور مداران ایســتادند و نام خود را تا 

ابد در تاریخ ماندگار کردند.
وی در ادامه با اشاره به رسالت بزرگ جامعه نسبت به خون های شهدا 
گفت: تکریم و تعظیم شــهدا و عمل به وصایای آنان، نشــانه احساس 
مســئولیت در قبال خون آنان است در حقیقت این ما هستیم که نیازمند 

شهدا هستیم، نه آن که شهدا نیازمند ما باشند.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان البرز با تأکید بر اینکه 
خون شــهدا انقالب اســالمی را بیمه کرده است گفت: بزرگداشت 22 
اســفند رسالتی ارزشــمند در جهت پاســداری از خط سرخ شهادت و 

ره آوردهای شهیدان برای عزت و سربلندی کشور است.
طاهرنژاد در ادامه با اشــاره به برگزاری بیش از 100 برنامه متنوع به 
مناســبت ایام بزرگداشت روز شهدا گفت: بزرگداشت و تکریم شهید در 

جامعه یعنی بزرگداشت و تکریم فرهنگ شهادت.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان البرز افزود: غرس نهال 
به یاد شــهدا، مراســم کوه پیمایی به یاد شهدا، تجلیل از خادمان شهدا، 

تبلیغــات محیطی، دیدار و تکریم از خانواده های معظم شــهدا، پخش 
و اکران فیلم های با محوریت ایثار و شــهادت، مکاتبه با دســتگاه های 
اجرایی جهت اجرای برنامه های متنوع با محوریت 22 اسفند، برگزاری 
مراســم های یادبود شهدا و یادواره های شهدا، اجرای مسابقات ورزشی 
به نام شهدا و روز شهدا، برگزاری مسابقه های فرهنگی مختلف، نواختن 
زنگ ایثار، برپایی میز خدمت، ســخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه، 
جشنواره شعر وطن، جشنواره نامه ای به یک شهید توسط دانش آموزان 
شــاهد و ایثارگر، غبارروبی مزار مطهر شهدا توسط دانش آموزان شاهد 
و ایثارگر، ارســال پیامک صوتی به جامعه ی هدف پخش مصاحبه های 
رادیویی و تلویزیونی و ده ها برنامــه ی متنوع دیگر ازجمله برنامه های 

روز بزرگداشــت شهدا در جهت بزرگداشت این روز مقدس است.
طاهرنژاد در پایان با تأکید بر اینکه ما مدیون خون های شهدا هستیم 
افزود: کمک به برگزاری مراســم های بزرگداشت روز شهدا و حضور در 
این مراسم ها تجدید بیعتی دوباره با شهدا در راستای تحکیم ارزش های 
نظام اســالمی و وحدت بیشــتر اســت تا در چهل ســالگی انقالب به 
دشمنان نشان دهیم پای آرمان های انقالب ایستاده ایم و از خون شهدا 

پاسداری می کنیم.

خون شهدا، انقالب اسالمی را بیمه کرده است

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
کــرج گفت: 2۸ نقطــه در کرج به عنوان فرصت های ســرمایه گذاری 

مشخص شده است.
خبرنگار جام جم البرز: آرش ارشــد در همایش نقش بازاریابی 
شهری در توسعه سرمایه گذاری و گردشگری، در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: پایان دوران وابســتگی درآمد ناشی از عوارض شهرداری نزدیک 
اســت، وظیفه داریم با اطمینان خاطر به شرکا و سرمایه گذاران در امور 
شــهرداری این نوید را بدهیم که برای شهر کرج فضای خوبی به منظور 

حضور سرمایه گذاران فراهم است.
وی ادامه داد: هدف این اســت که به ســرمایه گذاران نوید دهیم تا با 
اطمینان خاطر و بدون ســرگردانی به شــهر مراجعه کنند، در این راستا 
سیســتم مدیریت شــهری و همه همکاران ما در حوزه سرمایه گذاری 

مشارکت دارند.
رئیس ســازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
کــرج گفت: از ســوی تمام معاونت هــا، ســازمان ها و مناطق دهگانه 
شــهرداری کرج نمایندگانی ویژه برای حضور در حوزه سرمایه گذاری 

معرفی شده اند.
ارشــد با اشاره به راه اندازی کارگروه تســهیل گری و شتاب دهنده 
ســرمایه گذاری در شــهرداری کــرج، گفت: هدف جلب مشــارکت 
شهروندان و بهره برداری از سرمایه های مردم است که می تواند موجب 
پیشــرفت شهرمان شود، هدف دیگر این است که از سرگردانی سرمایه 

گذارانی که به شهر مراجعه می کنند جلوگیری شود.
وی بیان کرد: 2۸ نقطه در کرج به عنوان فرصت های سرمایه گذاری 
لکه گذاری شــده اســت که در این قالب طبق راهبرد شــهردار کرج و 
سیاست گذاری شورای شــهر این کالنشهر پیش می رویم و امید است 
بتوانیم با جذب ســرمایه ها، فضاهای خدماتی، اقامتی، رفاهی و تجاری 

قابل قبول برای شهروندان فراهم کنیم.

رئیس ســازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
کرج در بخش دیگری به انعقاد یک تفاهم نامه اشــاره کرد و توضیح داد: 
موضوع این تفاهم نامه که با یکی از مخترعان به نام کشــور منعقد شده 
این اســت که به مواردی از جمله عدم وابســتگی ساختمان به خط لوله 
گاز و انتقال نیرو و تبدیل آن به ســاختمان انرژی صفر پرداخته می شود 
و در قالب این تفاهم نامه سیاســت انتقال این تکنولوژی و بومی سازی 

آن را ترغیب می کنیم.
ارشــد افزود: در قالب تفاهم نامه منعقد شــده یکی از ساختمان های 
مــا برای پیاده ســازی این طرح و تبدیل آن به ســاختمان انرژی صفر 
تبدیل می شــود تا بر اساس این الگوی ساختمانی بتوانیم آن را در دیگر 

ساختمان ها اجرایی کنیم.
وی در مــورد اولویت های جذب ســرمایه در کــرج گفت: برگزاری 
همایش بازاریابی شهری در توسعه سرمایه گذاری و گردشگری مانوری 
اســت تا با انعکاس عملکرد شــهرداری در حوزه های مختلف به مردم و 
ســرمایه گذاران این ظرفیت ها را در آستانه ســال جدید نشان دهیم و 

شرایط بازاریابی را تسهیل کنیم.
ارشد در خصوص میزان حضور سرمایه گذاران در کرج و هموار کردن 
راه ورود آنهــا به این حوزه نیــز گفت: یکی از مهمترین معضالت ما این 
اســت که از سال 1311 که قانون تجارت تصویب شد هنوز شرکت های 
تجاری ما بر اساس این قانون معامالت خود را انجام می دهند و متأسفانه 
مشــارکت و سرمایه گذاری گذاری بخش خصوصی هنوز قانون مدونی 

ندارد و آئین نامه محور است.
وی با اشــاره به اصالح اساسنامه ســازمان سرمایه گذاری به عنوان 
اولیــن قدمی که شــهرداری کرج در این حوزه طی کرده اســت، ادامه 
داد: این مورد برای طی فرآیند قانونی به شــورای شــهر کرج ارســال 
شــده اســت و امیدواریم با نظر مســاعد اعضای شــورا تصویب شود 
 و در ادامه ســازمان شــهرداری ها هم در این خصــوص با ما همکاری 

کند.
رئیس ســازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
کرج با اشاره به اصالح شــیوه نامه سرمایه گذاری به عنوان گام بعدی، 
افزود: برای اصالح مقررات آن نیز 225 نفر- ســاعت کار کارشناســی 

انجام شده است.
وی در پایان گفت: با تالشــی که در مجمع کمیسیون سرمایه گذاری 
کالنشــهرهای کشور در حال انجام اســت می خواهیم در قالب الیحه 
درآمد شهرداری ها و پایداری ها موضوع درآمد پایدار در حوزه مشارکت ها 
را عملیاتی کنیم و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد تحقق آن در کشور 

باشیم.

تعیین ۲۸ نقطه در کرج برای سرمایه گذاری
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من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم

دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو
حافظکه من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم

500مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی 
در روســتا های بخش چهارباغ ســاوجبالغ، با 

حکم قضایی تخریب شد.
خبرنگار جام جم البــرز: رییس امور 
اراضی جهاد کشــاورزی ســاوجبالغ گفت: در 
راستای اجرای قانون حفظ کاربری و جلوگیری 
از تغییــر کاربــری غیرمجــاز در زمین هــای 
کشــاورزی و باغی بیش از 500مورد مصادیق 
تغییرکاربــری غیرمجــاز در عرصــه حــدود 

20هکتار از اراضی بخش چهارباغ اجرا شد.
یعقــوب لنکرانی اضافه کرد: با آن دســته 
از افراد ســودجو که نســبت به خرید وفروش 
اراضی کشاورزی و تفکیک اراضی کشاورزی و 
ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی اقدام 

می کنند با قاطعیت برخورد می گردد.
لنکرانی افــزود: چنانچه افرادی قصد تغییر 

کاربــری در اراضی زراعی و بــاغ ها در خارج 
از محــدوده قانونی شــهرها و شــهرک ها و 
روســتاها را دارند بایســتی ابتدا با در دســت 
داشتن مســتندات مالکیت به اداره امور اراضی 
مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان مراجعه تا 
در خصــوص نحوه کار راهنمایــی و با راهکار 

قانونی این اراضی آشنا شوند.
وی از مالکین اراضی زراعی و باغی خواست 
از ســاخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی 

خودداری کنند.
رئیــس امــور اراضــی جهاد کشــاورزی 
ســاوجبالغ همچنیــن از مردم خواســت در 
راســتای حفظ و صیانت اراضی زراعی و باغ ها 
هرگونــه تبدیل و تغییر کاربــری غیرمجاز در 
اراضی کشــاورزی و باغات را به ســامانه 131 

گزارش کنند.

 در 20هکتار از زمین های چهارباغ ساوجبالغ انجام پذیرفت؛ 

تخریب ۵۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در البرز
ســیری در وصیــت نامه 

شهید »فیروز مهدی زاده«؛
روز امتحان است

شــهید فیروز 
مهدی زاده، در سال 
133۸، در شهرستان 
دیده  »ساوجبالغ« 

به جهان گشود. 
وی پس از پشت 
ســر نهــادن دوران 
طفولیــت در ســن 
هفت ســالگي راهي مدرســه شد و دوره 
ابتدایي را در مدرســه بیست و دوم بهمن 
جدید آغاز کرد و تــا کالس پنجم درس 

خواند.
 او مشــغول کار شــده و به فعالیت در 

بخش کشاورزي روي آورد.
خبرنگار جام جم البرز: در زمان 
اوج گیــري انقالب در اکثــر قیام هاي 
مردمي به ســرنگوني رژیم فعالیت مي 
کرد و شــدیدا به مخالفت با شــاه منفور 

پرداخت. 
وی بعد از پیروزي انقالب اسالمي به 
عضویت ســپاه این نهاد فعال در آمد و به 

دفاع از کشور پرداخت.
هنگامي کــه اســتکبار جهاني تاب 
و تحمل کشــور اســالمي و مستقل را 
نداشــت توســط صدام عفلقي جنگي را 
بــر پا نمود، اما غیور مردان ســپاه توحید 
که شــهید عزیز هــم از آنها بود با حضور 
خویش در ســنگرهاي نبرد خواب راحت 
را از صــدام و صدامیان گرفته و عرصه را 

بر مزدورانش تنگ کردند.
 تا این که سرانجام در تاریخ شانزدهم 
آذر مــاه 13۶5، پــس از ماه هــا نبرد با 
متجاوزیــن بعثي و کفــار از خدا بي خبر 
کومله هــا و دمکــرات هــا در منطقه 
عملیاتي »سردشت« با اصابت گلوله به 
شــهادت رسید و پیکر مطهرش در گلزار 
شــهداي امام زاده محمــد)ع( کرج به 

خاک  به خاک سپرده شد.

یاد یاران آشنا

* آتش نشانی چندار را تقویت کنید
چند ســال قبل در پی وقوع یک آتش ســوزی عمدی در یکی از باغات 
روســتای ورده توســط عوامل مغرض ماموران آتش نشانی برای اطفای 
حریق مراجعه کردند ولی به علت نداشــتن ابزار اطفای حریق نتوانســتند 
حریق را مهار کنند و در نتیجه درختان باغ مذکور کامال در آتش ســوخت. 

لذا از مقامات دست اندرکار خواهان تقویت آتش نشانی چندار هستیم.
جمعی از اهالی روستاهای ورده، برغان، اغشت، ولیان 
و...

* مدیران ناالیق را پاالیش کنید
بعد از چهل ســال از ســپری شدن انقالب اســالمی ایران که ثمره و 
خون بهای هزاران شــهید واالمقام و نتیجه تالش های ایثارگران انقالب 
اســالمی است، عده ای بر کرســی های قدرت مشغول مال اندوزی های 
ناحق هستند و در همان حالت جوانان برومندی در مرزهای مختلف میهن 
اســالمی مان یا در سایر سنگرهای مختلف در حال دفاع از کیان مملکت 
مان هستند و لذا مردم انتظار دارند که مقامات مسئول دست اندرکار نسبت 
بــه پاالیش بهنگام برخی مدیران و نیروهای ناالیق در ســطوح مختلف 

اقدام کنند.
جمعی از شهروندان البرزی

* بر بهداشت عمومی نظارت کنید
اقالم فاســد شــدنی مختلفی مانند: کره، پنیر، گوشــت مرغ، ماهی، 
گوسفند، گاو و... در فروشگاه ها و در پاره ای از موارد در معابر به شهروندان 
عرضه می شود. لطفا مسئوالن بهداشت و درمان و سایر مسئوالن مربوطه 

برای تضمین سالمت عمومی شهروندان اقدام الزم معمول نمایند.
احسان مسعودی از کرج

 

جوابیــه توزیع نیروی بــرق البرز به یک خواســته 
شهروندان کرجی

ســردبیر محترم روزنامه جام جم البرز، با ســالم. احتراما بازگشت به 
مطلب مورخ 1397/11/24در ضمیمه آن روزنامه وزین در اســتان البرز 
مبنی بر عدم وجود روشــنایی کافی در خیابان های اصلی و سه شنبه بازار 
دهقان ویال خواهشــمند است دستور فرمایید نسبت به درج پاسخ به شرح 

ذیل اقدام نمایند:
بنــا بر گزارش توزیع برق شهرســتان کرج طــی بازدید به عمل آمده 
خیابان هــای اصلی و فرعی دهقان ویالی دوم از روشــنایی اســتاندارد 
برخوردار بوده و تامین روشــنایی محل سه شنبه بازار در حوزه اختیارات و 

وظایف شهرداری محترم مربوطه می باشد.
جمشید یکه زارع، مدیر دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به شکایات

پیام های مردمی

می گویند درد کلیه از درد زایمان بدتر است. 
دیده ام کسانی را که درد کلیه آزارشان داده است. با 
یکی از دوستان از مسافرت برمی گشتیم. کلیه اش 
یک باره درد گرفت، البته او سابقه درد کلیه داشت و 
ما تا نزدیکی های صبح جلوی در بیمارستان ماندیم 
و دوســتم هم درد می کشید. بیماران کلیوی در هر 
مرحله ای که باشند باید بشدت از خود مراقبت کنند 

تا بیماری شان سخت تر نشود.
خبرنگار جام جــم البرز:مهندس مجید 
کرمی، رئیس انجمن حمایــت از بیماران کلیوی 
استان البرز، گفت: انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی اســتان البرز به مناسبت سال جدید برنامه 

هایی دارد. این برنامه ها با هدف کمک به بیماران 
استان البرز و تمام مسافرانی است که در ایام نوروز 
به استان البرز مسافرت می کنند. این انجمن تمام 
امکانات الزم برای رفاه حال بیماران را داشته و آماده 
پذیرایی از مردم شــریف البرز و تمامی مســافران 
نوروزی می باشــد.اگر بیمار دیالیزی داشتید و به 
استان البرز سفر کردید و دچار مشکل شدید، به دفتر 
انجمن به نشانی: کرج- چهار راه طالقانی- پارک 
شــرافت- ابتدای خیابان بهار- نبش کوچه شهید 
صادقی نژاد – ســاختمان خیام – طبقه 4- واحد 
15مراجعه یا با شــماره تلفن های 322۶35۸2 و 

32215074تماس بگیرید.
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