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ائتالف اندیشمندان کار و 
اشتغال، پیشتاز در انتخابات هیات 

نمایندگان اتاق بازرگانی

فرش هایتان را به قالیشویان 
غیرمجاز نسپارید

دستگیری ۶۵ سارق 
حرفه ای در البرز
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نماینده ولی فقیه در البرز:

آینده کشور و انقالب در دست جوانان است
4

 حضور فعال بخش خصوصی، راه حل 
مشکالت و طی مسیر توسعه

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: نگاه حاکمیت و در مجموع ساختار سیاسی کشور به این نتیجه 
رسیده است که باید بخش خصوصی را هدایت، حمایت و مسیر را برای فعالیت آنها تسهیل کرد.

خبرنگار جام جم البرز: شــهبازی در جشــنواره طبخ آبزیان با حضور رئیس سازمان شیالت کشور که در منطقه 
حصار کرج برگزار شد، با بیان اینکه باور دارم که راه برون رفت از مشکالت فعلی و...

مراسم گلریزان مرکز 
نیکوکاری اصناف 

برگزار شد
3
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چهار شنبه 1۵ اسفند 1397   شماره ۵340

یک چهارشنبه سوری دیگر

نازنیــن در حال دویــدن بود. تا به خودش   
بیاید ترقه ای در نزدیکی اش افتاد و ترکید. نازنین 
وحشــت کرد. جیغ بلندی کشید و بر زمین افتاد. 
نازنین بیمار شد. او روزها می ترسید از خانه بیرون 

بیاید.
خبرنگا رجام جم البرز:احســان با عجله 
آماده می شــد تا بموقع به مدرســه برسد. آرام و 
قرار نداشــت، در همین موقــع به درختی خورد و 
نقش زمین شــد. در همین موقع ترقه های توی 
کوله پشــتی اش منفجر شــدند و آتش گرفتند. 
احسان مدت هاست که هیچ جا را نمی بیند، چون 

چشم هایش آسیب دیدند.
ســارا پدر بزرگــش را در همین چهارشــنبه 
سوری ها از دســت داد. پدر بزرگ ناراحتی قلبی 
داشــت، همین که جلوی پای پــدر بزرگ ترقه 

انداختند، او دیگر به خانه برنگشت.
فرشــید از این طرف و آن طرف راه درســت 

کردن ترقه را آموخته بود.
 همراه دوســتش در زیر زمین خانه شــروع 
به تولید کردند و می فروختند. اما درســت شــب 
چهارشنبه ســوری به خاطر یک کبریت روشن 
زیرزمیــن آتــش گرفت و تمام تولیــدات آن ها 
سوخت. حاال دیگر فرشید و دوستش با بچه های 

محل بازی نمی کنند. 
چند نفر دیگر؟...چند نفر دیگر باید چشــم ها، 
دست ها، پاها و جانشان را در چهارشنبه سوری از 
دست بدهند؟ چند بچه کوچک؟ چند پدر و مادر؟ 
چنــد پدر بزرگ و مادر بــزرگ؟ چند درخت باید 
آتش بگیرد؟ چند گنجشــگ بی بال روی خاک 

بیفتد؟ چند تا...؟
چقدر دیگر باید صبر کرد و درد کشــید تا همه 

باور کنند بازی با ترقه، بازی مرگ است!

 پرداخت تسهیالت برای 
نوسازی بافت های فرسوده 
۵۷۷ میلیــارد ریال اعتبار برای نوســازی 

مسکن های فرسوده در البرز اختصاص یافت.
خبرنگار جام جم البرز: رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان البرز ضمن اعالم 
ایــن خبر گفت: امســال براســاس برنامه ملی 
بازآفرینــی، ۵۷۷ میلیارد ریال اعتبار نوســازی 

مسکن به این استان اختصاص یافته است.
زهرا عربشاهی افزود: با جذب این تسهیالت 
برای ســه هزار و 1۷ نفر به صورت مســتقیم و 
چهار هزار و ۵26 نفر به صورت غیرمستقیم شغل 

ایجاد می شود.
وی افــزود: کمک های بالعوض دراین طرح 
برای اســتان البرز 4۷۵ میلیارد ریال است که در 
بخش خدمات زیربنایی 114 میلیارد و 91 میلیون 
ریال، بهســازی محیط 86میلیارد و 18  میلیون 
ریال، خدمات روبنایــی 2۵3 میلیاردو 6میلیون 
ریال ریال، توانمند ســازی 2 میلیارد و 18میلیون 
ریال و تملک 1۷ میلیارد ریال پیش بینی شــده 

است.
بر اساس آمار استان البرز حدود 2 هزار هکتار 
بافت فرسوده مسکونی دارد و در برنامه باز آفرینی 
شهری با محور ودیعه مسکن تسهیالت پرداختی 

استان البرز 41 میلیارد ریال است.

فوتســال  تیم  قهرمانی 
شــهرداری هشــتگرد در 

مسابقات استانی ادارات

خبرنگار جام جم ســاوجبالغ: تیم 
فوتسال شهرداری هشتگرد طی مسابقاتی که با 
شــرکت تیم های شهرداری و ادارات استان البرز 
برگــزار گردید با اقتدار به مقــام اول جام چهلم 
استان البرزدســت یافت. این تیم با سرپرستی و 
مربیگری آقایان فرخی و احمدنژاد با گذشــتن از 
سد تیم های اســتانداری البرز و شهرداری های 
کمالشهر، مهرشهر و گرمدره در فینال موفق شد 
تا با حساب ســه بردو برابر تیم آتش نشانی کرج 

پیروز و عنوان اول مسابقات را از آن خود نماید.

عاقبت اندیشــی مهمترین مسئله ای است که مردم و مسئوالن باید در تصمیمات 
خود لحاظ کنند.

خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حسینی همدانی با اشاره به مسائلی که در جامعه 
و کشور در جریان است بر عاقبت اندیشی در تصمیم گیریها تاکید کرد و گفت : عاقبت 

اندیشی نیاز دائمی کشور در تصمیم گیریهاست و تمام آحاد جامعه باید اهل تدبیر باشند 
و در برنامه هــای خود آینده و آخر کار را ببینند . وی افزود: مســئوالنی که دائم در حال 
تصمیم گیری در مســائل داخلی و خارجی کشور هستند اگر غفلت کنند و عاقبت کار را 
نبینند گرفتار شدن کشور حتمی خواهد بود . وی از مسووالن و دست اند رکاران خواست 

با حوصله و نشاط و سعه صدر پیگیر برنامه ها و مسائل مهم کشور باشند . امام جمعه کرج 
به بیانات رهبری در مورد لوایحی که این روزها مطرح شــده اشــاره کرد و گفت : مقام 
معظم رهبری تصویب این لوایح را بر عهده مجلس شــورای اســالمی قرار داده اند و از 

نظر ایشان باید تصویب این لوایح بر اساس روال قانونی انجام شود.  

تاکید امام جمعه کرج بر عاقبت اندیشی در تصمیم گیری ها

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان البرز از آغاز 
طرح نظارت تعزیرات استان بر بازار شب عید خبر داد.

خبرنگار جام جم البــرز: علی اکبر مختاری 
در حاشــیه برگزاری نشست روسای اتاق های اصناف 
شهرســتان های اســتان البرز و روسای اتحادیه های 
صنفی، در جمع خبرنگاران بابیان اینکه امســال طرح 
نظارت ویژه بر بازار شــب عید زودتر از سال های قبل 
شروع شــده است، اظهار کرد: این طرح از هفتم اسفند 

شروع شده است.
وی با اشــاره به اینکه مجموعه بازرســی سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت و بازرســی اتاق اصناف در 
این طرح حضور دارند، گفــت: این طرح دومرحله ای 
اســت، مرحله اول تا بیست و هشــتم اسفند و مرحله 
دوم از بیســت و نهم اسفند شروع می شود تا شانزدهم 

فروردین 98 ادامه دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز بابیان اینکه 
دو نوع مداخله را پیش بینی کرده ایم، گفت: در جلســه 
مداخله پیشــگیرانه هیئت رئیسه اتحادیه ها را دعوت 

کردیم تا انتظاراتمان را مطرح کنیم.
مختاری با تأکید بر اینکه مداخالت شبه قضایی از 
دیگر طرح هاست، افزود: این مداخله به سمت تشکیل 

پرونده و برخوردهای قضایی حرکت می کند.
وی با اشــاره به اینکه حرکت ما بیشــتر به سمت 
پرونده های دانه درشــت است، گفت: اولویت نخست 
در این طرح حوزه بهداشــت است، اگر صنفی در حوزه 
بهداشت و ســالمت تخلف داشته باشد حتمًا قاطعانه 

برخورد می کنیم.
مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان البرز بابیان 
اینکه تقلب موضوع دیگری اســت که در دســتور کار 
مــا قرارگرفته، ادامه داد: بعضــی از واحدهای صنفی 

تخفیفات غیرقانونی اغواکننــده دارند که از صداقت 
و عدالت به دور است.

مختاری با اشــاره به اینکه گران فروشــی و عدم 
صــدور فاکتور هم از تخلفات دیگر اســت، بیان کرد: 
متأســفانه روز نخســت طرح دو واحد صنفی متخلف 

شناسایی شده است.
وی اضافه کرد: سه شعبه در مرکز استان و سه شعبه 
در شهرستان ها برای رسیدگی به پرونده های خارج از 

نوبت ویژه عید تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان البرز بابیان 
اینکه یک شعبه در کنار 1۵ واحد تیم بهداشت استان و 
شهرســتان کرج در محور کرج - چالوس تشکیل شده 
است، گفت: این شعبه وظیفه نظارت بر امکان پذیرایی 

و مهمانسراهای محدوده کرج - چالوس است.
مختــاری بابیان اینکه بحــث انتظار تورمی باعث 
ایجاد تورم می شود، گفت: مردم ناخواسته به این قضیه 
دامــن می زنند و ایــن القائات فقط باعــث گرانی ها 

می شود. ما باید جامعه را به سمت آرامش ببریم. 

آغاز نظارت تعزیرات البرز 
بر بازار شب عید 

پس از گذشــت چهل ســال از پیروزی انقالب 
اســالمی و ناکارآمدی برخی از دستگاه های اجرایی و 
قضایی و قانون گذاری، سبب شده عده ای تصور کنند 
که نظام اســالمی به بن بست رسیده و راههای تداوم 
حیات سیاســی و اجتماعی و فرهنگی انقالب اسالمی 
بســته شده است و به اصطالح انسداد انقالب اسالمی 

را ادعا می کنند.
 در برابــر این تصور رهبر فرزانه انقالب اســالمی 

درســت در روزی که مردم جشن چهل سالگی انقالب 
اســالمی را برگزار می کردند، با عنــوان » گام دوم« 
بیانیــه ای صادر نمودند و در این بیانیه نه تنها نشــانه 
ای از انســداد نمی بینند بلکه افق های جدیدی را پیش 
روی مــردم  باز کرده و ملت ایــران را امیدوار به آینده 
ساختند. این بیانیه حکیمانه ابتدا به روایتگری منسجم 
از انقالب اسالمی، فلسفه وجودی و اهداف آن پرداخته 
و در بخش بعد رســالت انقالب اســالمی در خصوص 
تمدن سازی و تبیین ظرفیت عظیم و تاریخ ساز انقالب 
اسالمی اســت که می تواند در سطح بین الملل نقش 
سرنوشــت ساز و رســالت تمدنی ایفا کند و در بخش 

سوم آمده است :
انقــالب دارای ظرفیت های بالفعل و بالقوه اســت 
کــه هر کدام نیاز بــه بازخوانی و رونمایــی دارد و اگر 

توانایی های بالقوه بالفعل تبدیل شود انقالب اسالمی 
چشم انداز روشن و جذابی پیدا می کند .

حضرت آقا در بخش دیگری از بیانیه فرموده اند : باید 
کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین 
کرد. نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشــور به 
دلیل آنکه این ارزش واال باید گوهر بی همتایی بر تارک 
نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست .معظم له در 
ادامه به نیاز کشــور به جوشاندن چشمه دانش در میان 
خود تاکید فرموده و افزوده اند: شــعور معنوی و وجدان 
اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری 
به بار می آورد و این مهم بی گمان محتاج جهاد و تالش 
اســت و نیز تاکید بر تقویت اقتصاد مســتقل کشور که 
مبتنی بر تولید انبــوه و با کیفیت و توزیع عدالت محور 
و مصرف به اندازه و بی اســراف و مناســبات مدیریتی 

خردمندانه تصریح نموده و به جوانان که آینده کشــور 
چشــم انتظار آنهاست فرموده اند: آنچه تا کنون شده با 

آنچه باید می شده و بشود دارای فاصله ژرف است .
این بیانیه که »گام دوم« نامیده شــده یعنی از یک 
گام عبور کرده ایم و در آغاز گام دوم هســتیم برخالف 
آنچه برخی القاء می کنند گام اول را ناتمام گذاشــته ایم 
ایشــان اذعان نموده اند در این چهل سال با همه فراز و 

فرودش از گام اول عبور کرده ایم .
اینک بر تحلیلگران آگاه و خوشــفکر و خوش قلم و 
خوش بیانست که به تبیین و تحلیل این منشور پرداخته 
و ملت ایــران و هواداران خارجی این نظام را بیشــتر 
امیدوار ســاخته و زمینه اجرای منویات »گام دوم« را 

فراهم سازند .
محمد حسین روحی یزدی

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: نگاه حاکمیت و در مجموع 
ســاختار سیاسی کشور به این نتیجه رسیده است که باید بخش خصوصی 

را هدایت، حمایت و مسیر را برای فعالیت آنها تسهیل کرد.
خبرنگار جام جم البرز: شهبازی در جشنواره طبخ آبزیان با حضور 
رئیس ســازمان شــیالت کشــور که در منطقه حصار کرج برگزار شد، با 
بیان اینکه باور دارم که راه برون رفت از مشــکالت فعلی و مسیر توسعه و 
پیشرفت کشــور در گرو حضور فعال بخش خصوصی است، افزود: امروز 
جای خرســندی دارد که در این ایام مبارک در این مجموعه اقدام موثری 

در راستای ترویج مصرف آبزیان انجام شد.
وی ادامه داد: مردم از جاهای مختلف اســتان با طبخ غذاهای دریایی 

با هم رقابت کردند.
شــهبازی با قدردانی از حضور فعال خبرنگاران اســتان، گفت: پوشش 
اخبار استان و تنویر افکار عمومی مرهون تالش های اصحاب رسانه است 

چراکه واقعیت ها را به سمع و نظر مردم می رسانند. 
وی افزود: این جشــنواره که با حضور پرشــور مردم برگزار شــد بسیار 
ارزشــمند بود.استاندار البرز اضافه کرد: نگاه حاکمیت و در مجموع ساختار 
سیاسی کشور به این نتیجه رسیده است که باید بخش خصوصی را هدایت، 

حمایت و مسیر را برای فعالیت آنها تسهیل کرد.
وی گفت: در قانون اساســی اداره اقتصاد کشــور بــر 3 بخش دولتی، 

خصوصی و تعاونی تعریف شده است.

گام دوم

 حضور فعال بخش خصوصی، راه حل مشکالت و طی مسیر توسعه

امام جمعه مهرشهر:
انفاق از مصادیق ارزشمند 

احسان است

حجت االســالم یداهلل رضایی امام جمعه 
مهر شهر کرج در خطبه های نماز جمعه هفته ای 
که گذشــت گفت: در این روز مبارک روز جمعه و 
این ساعات نورانی خودم و شما را دعوت می کنم 
به رعایت تقوی و خویشتنداری و حریم نگهداری 
ذات اقدس ربوبیــت و انجام واجبات و تکالیف و 
اجتناب از محرمات و دعا می کنم خدا ما را در این 

امور موفق بدارد.
خبرنــگار جام جــم البــرز: از جمله 
مناسبت ها در این هفته ســالروز تاسیس کمیته 
امداد حضرت امام)ره( اســت. به دستور حضرت 
امام )ره( و به همین مناســبت ســالروز تاسیس 
کمیته امداد آغاز هفته احسان و نیکوکاری است. 
شــما می دانید یکی از چهره هــای مورد محبت 
خدای متعال که در قرآن کریم تحت این عبارت 
اســت »ان اهلل یحب المحسنین« اهل احسان و 
نیکوکاری هســتند. یعنی کسانی که کار نیک و 
ارزشــمند انجــام می دهند. از مصادیق بســیار 
ارزشمند احسان انفاق فی سبیل اهلل است. انفاق 
در راه خدای متعال اســت. دســتگیری از فقراء و 
نیازمندان و تهیدستان است. در این شرایط سخت 
گرانی قطعا کمــک ما ولو این که به مقدار اندک 
باشــد، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. 
کمیته امــداد مجرا و محلی اســت که می تواند 
کمک های اندک را جمــع کند و از خانواده هایی 
دســتگیری کند.  ما گاهی اوقات افتخار داریم به 
ایــن بــرادران عزیز ســر کشــی می کنیم به 
خانواده هایی که نیازمند هستند ، واقعا این خدمت 
بســیار ارزشمندی اســت که این نهاد مقدس به 
مســلمانان نیازمند در داخل کشور و حتی خارج 
کشــور انجام می دهد. بهترین باقیات صالحات 

است .

مشــارکت  ضــرورت 
شهروندان در  بهبود  سیمای 

شهر

شــهردار کرج بر ضرورت بهبود ســیمای 
شهر با مشارکت شهروندان تاکید کرد.

خبرنــگار جام جم البــرز: علی اصغر 
کمالی زاده در جلســه شــورای برنامه ریزی که 
در ســالن شهدای شــهرداری کرج برگزار شد، 
افزود: در گذشــته و همزمان با آغاز ســال جدید 
شاهد مشارکت شهروندان در بهبود سیمای شهر 
نظیر رنگ آمیزی دِر خانه ها و رســیدگی به نمای 
ساختمان ها بودیم که متاسفانه این موضوع کمتر 

دیده می شود.
وی با اشــاره به اینکه مشارکت شهروندان در 
بهبود سیمای شهر نقش موثری دارد، از سازمان 
فرهنگی و معاونت خدمات شــهری خواســت با 
اقدامات فرهنگــی و آموزش های مختلف، این 

مشارکت را افزایش دهند.
کمالی زاده با تاکیــد بر توزیع اقالم فرهنگی 
در ایام نوروز اظهار کرد: شهروندان باید تغییرات 

سطح شهر را احساس کنند.
این مســئول با اشاره به روز فرهنگی کرج که 
آغاز جشنواره الله هاست، افزود: کاشت پیاِز الله 
فقط به باغ گل ها محدود نشود و در خیابان ها نیز 

شاهد رویش الله ها باشیم.
به گفته شــهردار کرج؛ طرح اســتقبال تا 13 

فروردین ادامه خواهد داشت.
وی با بیان این که با مساعد شدن هوا آسفالت 
خیابان هــا و معابر را در هنگام شــب می توانیم 
آغاز کنیم، یادآور شــد: شهر باید مهیای میزبانی 

مطلوب از شهروندان و مسافران نوروزی باشد.
شــهردار کرج به تالقی ایام نــوروز با ایام ماه 
رجب و شــعبان اشــاره کرد و گفت: با همکاری 
سازمان سیما، منظر و سازمان فرهنگی جشنواره 

نوروز برگزار شود.

خبر

صبورا صالحی
حیف که قدر درخت ها را نمی دانیم، زیر ســایه آن ها خستگی هامان را 
می شکافیم،از شمیم شــکوفه های آن گالب می گیریم. خون میوه های 
آن را می مکیم، از اســتخوان های او الوار می تراشیم و بدون این که اجازه 
بگیریم از سرشاخه هایش اجاق هامان را روشن نگه می داریم، اما باز حضور 

سبز او را در نمی یابیم.
چقدر از ســتون شــانه های آن برای خودمان مکعب میز در آوردیم، اما 
اشتهای ما در خود بزرگ بینی کور نشد. پوستش را کندیم برای این که آن 
را در کارخانه ها ورق ورق کنیم ولی هیچ وقت تنهایی او را کتاب نکردیم.

ای کاش حتــی برای یک بار دوش به دوش درخت ها می ایســتادیم 
تــا جاودانگــی را تجربه کنیــم تا بدانیم کــه چه شــکوهی دارد وقتی 
سرانگشــت هایمان را در ابرها فرو می بریم تا میوه ستاره ها را بچینیم. من 

هیچ وقت ندیدم درختی در مقابل باد بشکند، اما دوباره بهار به شانه هایش 
جوانه بزند. من ندیدم میوه ای بیفتد و از تخم آن درختی برنخیزد.

در کنار درخت، انســان احســاس امنیت می کند. وقتی ایستاده است 
میوه های بهشــتی را در مشت های خود دارد و وقتی می افتد پلی می شود 
برای رهگذرانی که می خواهند از ژرف درگاه ها بگذرند تا خودشــان را به 
بلندی ها برســانند. من درختی را می شناسم که زبان آدم ها را می داند و هر 
رهگذری که از دور چشــم در چشــم او می دوزد او را به ســایه گاه خودش 
دعوت می کند و برای او فرشی پهن می کند از برگ و شبنم و هیچ مسافری 
را دســت خالی بر نمی گرداند. اما مســافران او را ندیــده می گیرند. با تیغ 
صورتش را خراش می دهند و زیر پای او آتش روشن می کنند، آتشی که از 
استخوان های اوست و درخت همیشه نگران آن است که با تبری بر زمین 

فرو بیفتد که دسته اش را از شاخه هایش تراشیده باشند.

امروز نوبت آن رســیده است که حتی برای یک بار به سکوت او گوش 
بســپاریم.جنگل ها پاورچین پاورچین دور می شوند و کویر می خواهد همه 
جا را ببلعد، اما ما نه صدای دورشدن گام های او را می شنویم و نه چکاچک 

کویر را.
غرس هر درخت می تواند مولود بهار تازه ای باشد. گلخانه ها،حیاط خانه 
مــا را تاریک کرده اند. نایلون ها را برداریم تا گیاهان نفس بکشــند . هیچ 
درختی در گلخانه ها زیبا نیســت و هر میوه ای که از او در گلخانه به دست 

می آید یا گس است یا بی بو.
گلدان ها ریشــه را بر نمی تابند، مگر می شود نخل را در فنجان کاشت. 
بهار هیچ وقت سراغ گل ها و درختچه های خانگی نمی رود. زمین را آماده 

کنیم تا درخت ها در گلخانه ها از پا نیفتند.
 جنگل ها را دریابیم تا کویر جای پای آن ها را پاک نکند. 

گوش به سکوت درخت ها بسپاریم

شــهردار هشتگرد در جلسه ای که با حضور سازمانهای مردم نهاد و 
حامیان حیوانات برگزار شــد از آمادگی این شــهرداری برای استقبال از 
طرح ها و حمایت از اشــخاص حقیقی و حقوقی برای ساماندهی سگهای 

بالصاحب و بی پناه خبر داد .
خبرنگار جام جم ســاوجبالغ و نظرآباد: امیر بهمنی با اشاره 
به انتشــار چند مرحله فراخوان عمومی توسط شهرداری برای ساماندهی 
سگهای بی پناه در سال جاری ، از روشهای اتالف این حیوانات انتقاد کرد 
و گفت : طبق بررســی های انجام شــده ، این روش ها مناسب نبوده و در 
بســیاری از موارد با کشتار این حیوانات ، سگهای ولگرد از مناطق اطراف 

به شهرها هجوم آورده و جایگزین آنها خواهند شد .
وی افزود : این پتانســیل در هشــتگرد وجود دارد تــا از فضای متعلق 
به شــهرداری به مســاحت 1۰ هکتار در اراضی حلقه دره ، محلی جهت 
نگهداری سگها فراهم و با مشارکت شهرداریهای دیگر و دهیاریها ، تمامی 
سگهای بی پناه جمع آوری و در آن محل نگهداری شوند .شهردار هشتگرد 

مشــارکت مسئوالن و شهروندان را در ســطح گسترده تر از یک شهر  در 
اجرای این طرح مفید دانســت و عنوان کرد: سگها براحتی از یک شهر به 
شــهر دیگر رفته و رفع مشکل در یک منطقه خاص به علت وجود راههای 
ارتباطی فراوان بین شهرها ، موجب می گردد تا در کوتاه مدت جمعیت این 
حیوانات به آمار قبل باز گردد .در ادامه اعضای جلســه نیز نظرات خود را در 
خصوص موضوع جلســه بیان نمودند و تشکیل کمیته تخصصی حمایت 
از حیوانات در سمن های شهرستان ، استفاده از فضاهای مختلف تبلیغاتی 
در راستای فرهنگ ســازی جهت حمایت از حیوانات ، برگزاری همایش 
از طریق ســمن ها و به میزبانی شهرداری ، استفاده از پتانسیلهای مختلف 
جهــت کاهش هزینه های زنده گیری و عقیم ســازی ، اجرای طرح های 

پژوهشی برای یافتن بهترین راهکار از مصوبات این جلسه بوده است .
در پایان جلســه شــهردار هشــتگرد ضمن تقدیر از حضور مدعوین و 
مهمانان، از  زحمات حمیدرضا روزبان مســئول ســمن های شهرســتان 

ساوجبالغ تقدیر و تشکر ویژه نمود .

شهردار هشتگرد:

سگهایبیصاحبرااتالفنمیکنیم،جمعآوریمیکنیم
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شهرســتان ســاوجبالغ با مرکزیت هشــتگرد دارای جاذبه های طبیعت گردی و 
گردشگری منحصر به فرد می باشد و با توجه به موقعیت همجواری به شهر کرج و اتوبان 
کرج - قزوین ، اســتراحتگاهی مناســب برای هموطنان خواهد بود. لذا ضمن آرزوی 
سفری خوش در ایام نوروز امیدوارم از این منظر نیز بهره مند گردند. البته افزایش حجم 

ترافیک در این ایام قابل پیش بینی اســت ولی امیدوارم حفظ آرامش و عدم تعجیل در 
رانندگی و پناه بردن به دامان طبیعت برای رفع خســتگی منجر به سفری به یادماندنی 
برای هموطنان گردد.بنده و همکارانم ضمن عرض تبریک سال نو و عید نوروز همچون 
سالهای گذشته با تمامی امکانات به صورت شبانه روزی در خدمت هموطنان خواهیم بود 

و تمام بخشهای بستری و اورژانس  ،جراحی عمومی ،زنان و زایمان ،اطفال و پاراکلینیک 
فعال می باشند ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی با کارت شناسایی معتبر به 

صورت رایگان بوده و سایر آن با تعرفه دولتی محاسبه می گردد.
علی ممتاز بخش، رئیس بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد

3سخنی با گردشگران نوروزی ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

مراسم گلریزان مرکز نیکوکاری اصناف جهت حمایت از خانواده های 
بی بضاعت برگزار شد

خبرنگار جام جم البرز: مراســم معنوی گلریــزان با اهتمام مرکز 
نیکوکاری اصناف و با انگیزه حمایت از خانواده های بی بضاعت و دیگر امور 
خیرخواهانه با حضور حجت االســالم شهاب مرادی ،علی پروین ،اسطوره 
فوتبال ایران، زرندی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدی مدیر کل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان البرز. غفرانی مدیر کل ورزش و جوانان 
البرز، شاهمرادی رئیس سازمان صمت استان البرز و معتمدان، پیشکسوتان، 
خیران اصناف و بازار کرج، ورزشــکاران، هیات رئیسه اتحادیه های صنفی و 

دیگر عالقمندان برگزار شــد .حمید کریمی رئیس اتاق اصناف مرکز استان 
البرز در بخش کوتاهی از این مراسم ،ضمن تشکر از حضور و حمایت های بی 
دریغ خیراندیشان و کسبه کرج، از مرکز نیکوکاری اصناف در سخنانی گفت 
: خانواده بزرگ اصناف ،بزرگان، نیک اندیشان و خیران خردمندی را درخود 
دارد که این عزیزان  برای انجام کار خیرو دســتگیری از افراد نیازمند جامعه 
همواره پیشقدم هستند و از آغاز شکل گیری مرکز نیکوکاری اصناف نیز ،با 
حمایت های مالی و معنوی خویش ، خادمان خود را در این مرکز مورد لطف و 
عنایتشان قرار داده اند .کریمی افزود : مرکز نیکوکاری اصناف با حمایت های 
بی دریغ خیران گرامی برنامه های دراز مدت و کوتاه مدتی را در دستور کار دارد 

و عمده فعالیت های  خود را بر اشتغالزایی  و کسب درآمد های پایدار برای افراد 
نیازمند متمرکز کرده اســت .وی افزود : به امید خداوند و یاری دوســتان و 
همراهان گرامی ،قصد داریم تا در آستانه سال جدید و با همکاری دیگر دست 
اندرکاران امور خیریه در استان البرز به یاری خانواده های بی بضاعت بشتابیم 
و ایام عید باستانی نوروز را برایشان شاد کنیم .در این مراسم حجت االسالم 
شــهاب مرادی نیز در ســخنانی به  بیان  آثار نیک دستگیری از نیازمندان و 
فعالیت های خیرخواهانه در سالمت جسمی و روانی انسان پرداخت .                               

مراسم گلریزان مرکز نیکوکاری اصناف 
برگزار شد

 ســومین دوره انتخابات هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، 
معادن و کشــاورزی استان البرز برگزار و با پیشتازی کاندیداهای "ائتالف 

اندیشمندان کار و اشتغال البرز" همراه شد.
خبرنگار جام جم البرز: در پایان شــمارش آراء رئیس ســازمان 
صنعت ، معدن و کشاورزی البرز که ریاست هیات نظارت بر این انتخابات 
را برعهد داشــت اســامی 1۵ منتخب برای عضویت در هیات نمایندگان 

اتاق بازرگانی استان را اعالم کرد.
جهانگیر مرادی اسامی این منتخبین در چهار بخش بازرگانی ، صنعت 

، معدن و کشاورزی استان را بدین شرح عنوان کرد:
دربخش بازرگانی: رحیم بناموالیی با 89 رای ، پرهام رضایی با ۷6 رای 

، مصطفی هاشمی با۷3 رای ، امیر فرشچی با 6۷ رای و شادی حاضری با 
61 رای حائز اکثریت آراء شــدند.در بخش صنعت: فریبرز بینش پور با ۷6 

رای، یداله مال میر با ۷6 رای، مجید غیاثی با ۷4 رای ، محسن امینی با ۷2 
رای و فایق زرافشان با 68 رای اکثریت آراء را کسب کردند.

در بخش معدن: جعفر سلیمانی با ۷۷ رای و شاهین ظهوری با 66 رای 
به عضویت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز راه یافتند.

در بخش کشاورزی: حسن خانی با9۰ رای ، احمد میرجلیلی با 8۷ رای 
و نبی اهلل نوری نسب با ۷6 رای حائز اکثریت آراء شدند.

برپایه این گزارش دویســت نفر از مجموع 841 فعال اقتصادی واجد 
شرایط شــرکت درنامزدی انتخابات سومین دوره هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی البرز برای انتخاب 1۵ عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی البرز 

نامزد شده بودند. 

ائتالف اندیشمندان کار و اشتغال، پیشتاز در انتخابات هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی

کارشناسی اراضی فاز 5 
شهر جدید هشــتگرد، در 

پرده ابهام و بالتکلیفی 
در پــی حــدود 3دهه 
بالتکلیفی اعضای شــرکت 
تعاونی مسکن برق منطقه ای 
تهــران در خصــوص عدم 
تحویــل اراضی مســکونی 
خریداری شده در شهر جدید 
هشــتگرد و اعتراض ها و تجمع های متناوب شاکیان 
پرونده زمین خواری در مقابل مجلس شورای اسالمی، 
دادگاه کیفری یک تهران، دفتر شرکت تعاونی مسکن 
بــرق منطقه ای تهــران و دادگاه عمومــی و انقالب 
هشــتگرد مبنی بر انجام نقشــه برداری و کارشناسی 
اراضی فاز ۵ شــهر جدید هشــتگرد و تعیین محدوده 
پالک های 314 و 316 و اســتخراج اراضی موسوم به 
باقیمانده 316 و سنددارشــدن اراضــی مورد ادعای 
شرکت تعاونی مسکن برق منطقه ای تهران توسط اداره 
ثبت اسناد و امالک هشتگرد برابر دستور دادگاه شعبه 3 
صلح حقوقی هشــتگرد متاسفانه کارشناسان معرفی 
شده یکی پس از دیگری به دالیل و بهانه های مختلف 
از انجام این کار انصراف داده اند. این در شــرایطی است 
کــه اراضی مذکور مربوط به حدود 18 هزار نفر بوده که 
حدود بیش از 14 هزار نفر از آن ها اقدام به طرح شکایت 
در سال 1389 و بعد از آن در دادگاه های تهران داشته اند 
که نتیجه این اقدامات هنوز نامعلوم بوده و در پرده ابهام 
و بالتکلیفی است.لذا شاکیان و خریداران اراضی مذکور 
از مســئوالن دادگستری اســتان های تهران و البرز و 
مقامات دســتگاه های اجرایی بویژه استانداری البرز، 
فرمانداری ساوجبالغ و دست اندرکاران اداره ثبت اسناد 
و امالک این شــهر و مدیریت شرکت عمران و آبادانی 
شهر جدید هشتگرد و... خواهان تسهیل مسیر قانونی 
احقاق حق معوق و معطل خویش یعنی حاکمیت عدالت 
قضایی و صدور رای قضایی مقتضی هستند. پس آقایان 
مسئول! مردم سال های طوالنی چشم انتظارند، لطفا به 
این نگرانی ها با اقدامات موثر و کارگشــای خود پایان 
دهیــد که بدون تردید رضایت پروردگار متعال را در پی 

خواهد داشت. 
سید نصرالدین میرعربشاهی

آغاز نام نویسی متقاضیان 
حج تمتع

نام نویسی متقاضیان حج تمتع برای اعزام در 
سال آینده، همزمان با سراسر کشور در البرز آغاز شد.

خبرنگار جام جــم البرز: مدیر حج و زیارت 
استان البرز ضمن اعالم این خبر، گفت: بر اساس این 
اطالعیه آن دسته از دارندگان قبض ودیعه گذاری تا 
تاریخ 3۰ بهمن ماه سال 138۵ که پیش از این نسبت 
به تکمیل اطالعات و دریافت کد رهگیری اقدام کرده 

اند، جزو اولویت های اصلی اعزام هستند.
عباس دمیرچی افزود: واجدین شرایط باید برای 
انتخاب کاروان، رزرو و نام نویســی اولیه به ســامانه 
http://reserve.haj.ir مراجعه و پس از آن 
حداکثر ظرف مدت ۷2 ساعت همراه مدارک الزم به 
مدیــر کاروان مربوطه مراجعه کنند.وی اضافه کرد: 
درصورت مراجعه نکردن بموقع، رزرو باطل و ظرفیت 
خالی کاروان طبق برنامه زمانبندی دراختیار دارندگان 
سایر اولویت ها قرار خواهد گرفت.دمیرچی همچنین 
در خصــوص اولویت های ذخیره این اعزام ها، گفت: 
دارندگان قبــض ودیعه گذاری از تاریــخ اول تا 1۵ 
اســفند سال 8۵ از 1۵ اســفند و همچنین دارندگان 
قبض ودیعه گذاری از تاریخ 16 تا 3۰ اســفند ســال 
8۵ که پیش از این در ســامانه ذکر شــده نام نویسی 
و کد رهگیری دریافت کرده اند از 2۰ اسفند می توانند 
برای نام نویسی نهایی اقدام کنند.وی افزود: فراخوان 
این دسته از دارندگان قبوض ودیعه گذاری فقط برای 
فراهم شــدن امکان مراجعه آنها به ســامانه جهت 
اطــالع از ظرفیت های خالــی احتمالی و درصورت 
تمایــل رزرو دراین ظرفیت ها می باشــد. از این رو 
ظرفیت جدیدی در اســتان بــرای پذیرش این افراد 
باتوجه به شیوه فراخوان متصور نمی باشد و تاکید شد 
که ثبت نام قطعی از این افراد منوط به وجود ظرفیت 
خالی است.مدیر حج و زیارت استان البرز اضافه کرد: 
بدیهی اســت چنانچه تا قبل از زمان پیش بینی شده 
ظرفیت کاروان ها در هریک از استان و شهرستان ها 
کامل شود اولویت های ذخیره پیش بینی شده فعال و 

عملیاتی نمی شود.
عالقه مندان اعزام بــه حج تمتع می توانند برای 
کســب اطالعات بیشــتر به ســامانه حج و زیارت 

https://alborz.haj.ir مراجعه کنند.

خبر خبر

6۵ســارق حرفه ای و ســابقه دار با تالش نیرو های انتظامی استان 
البرز دستگیر شدند.

خبرنگار جام جم البرز:  فرمانده نیروی انتظامی استان البرز ضمن 
اعالم این خبر گفت: این 6۵سارق حرفه ای و سابقه دار که تاکنون به بیش 

از ۵۰۰فقره سرقت اعتراف کرده اند.
ســردار محمدیان افزود: در بین افراد دستگیر شده تعدادی از سارقان 

اقدام به جعل اسناد و چاپ اسکناسهای تقلبی نیز می کردند.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان البرز در پایان با اشــاره به نزدیکی ایام 

پایانی ســال و تعطیالت عید گفت: پلیس تمهیدات ویژه ای برای امنیت 
منازل و سفر های مردم در ایام نوروز در نظر گرفته است اما در کنار تالش 
نیــروی انتظامی نیاز به همکاری مــردم برای برقراری بهتر نظم و امنیت 

داریم.

دستگیری ۶۵ سارق حرفه ای در البرز

تاالب به عنوان نقطه ای بکر سرشار از مزایای فراوانی 
می باشــد که امروزه باید با نگهداشت آن به بهترین وجه 
ممکن از ســوی مردم، مسئوالن و دست اندرکاران مورد 

حمایت وافری قرار گیرد.
در کشــورمان از سوی نهاد حفاظت محیط زیست به 
تاالب ها به عنوان ســرمایه های مهمی که نقش بارزی 
در تنظیم سطح آب های زیرزمینی، گسیل گردشگران و 
مهاجرت دسته جمعی پرندگان ازنقاط مختلف دنیا دارند 
نگریســته می شود، تاالب هایی که عاملی برای تلطیف هوای مناطق بوده و قادرند 

به عنوان فیلترینگ هوا عمل نمایند.
امروزه با توجه به رشد روز افزون صنایع مختلف و عدم توجه ویژه و راهبردی به 
زیرساخت های اصلی احداث شهرک ها و مناطق صنعتی کشور، باالخص موضوع 
خروج پســاب های تصفیه نشده صنعتی به رودخانه ها به دلیل همان بی مباالتی 
به نگاه اساســی به آیتم ایجاد تصفیه خانه صنعتی موجبات فراهم شدن مشکالت 
زیــادی گردیده که صدمات و لطمات جبران ناپذیــری را متوجه طبیعت و حیات 

زیست می نماید.
تاالب صالحیه در شهرســتان نظرآباد با وســعت 1۰ هزار هکتار از جمله تاالب 
هایی اســت که این روزها دوران ناخوشــی را طی می نماید و دست یاری و کمک 
خود را دراز نموده اســت، تاالبی که طی چند ســال اخیر در مقاطع مختلف پذیرای 
اقشــارمختلف مردم از نقاط مختلف این مرز و بوم بوده و از آنان به گرمی پذیرایی 
نموده اســت.پس از کاوش های باستان شناســی در تپه ازبکی نظرآباد به عنوان 
شــاخص ترین اثر تاریخی با قدمت 9 هزار ســاله که بخشی از خشت آن به عنوان 
نمادوتمدن کهن این ســرزمین در اختیار ســازمان ملل متحــد قرارگرفت وجزو 
افتخارات این شهرســتان بشــماررفته اســت از آن پس با انجام اقدامات گاهی 
متناســب با شرایط خاص این مکان مورد بازدید افراد، گروهها، دانشجویان و دیگر 
اقشــار اجتماعی قرار گرفت و گردشگران از نقاط مختلف ضمن بازدید با بخشی از 
تاریخ این قطعه از خاک میهن اســالمی مان آشــنا گردیدند، نقطه و مکان دیگری 
که شــادی زایدالوصفی را در راستای جدب گردشــگر و به تبع آن ایجاد اشتغال و 
رفت وآمد گروههای مختلف برای مردم شهرســتان داشت. همین تاالب صالحیه 
می باشد که به عنوان تنها تاالب استان البرز شناخته می شود. این تاالب که تامین 
آب اصلی آن از رودخانه کردان در شهرســتان ساوجبالغ می باشد و تا چندی پیش 
پذیــرای پرندگان مهاجر زیادی بوده که تا کنون براســاس آمار موجود 116 گونه 
پرنده،6 گونه خزنده ارزشمند و پستاندارانی چون جبیر ،سنجاب زمینی و پرندگانی 
چون فالمینگو، درنای خاکســتری، غاز خاکســتری، چوب پا، انقوت وانواع اردک 
ســانان در آن دیده شده است.1۵بهمن سال جاری بودکه یک فعال محیط زیست 
با اعالم خطر ورود فاضالب صنعتی کارخانجات و پســاب های مربوطه به تاالب 
زنــگ خطــر را به صدا درآورده و هشــدار داد. از آن هنگام تا کنون با هدف حل هر 
چه سریعترمشــکل به وجود آمده جلســات متعددی با حضور مقامات عالی استان 
و شهرســتان های نظرآباد و ساوجبالغ برگزار گردیده و حتی نماینده محترم ولی 
فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج نیز طی روزهای گذشــته با بازدید از محل و 
تاکید بر حل هر چه سریعتر مشکل فوق تا حد تعطیلی واحدهای صنعتی امیدواری 
ها را افزایش دادند و نیز حساسیت موضوع باعث گردید تا دادستان محترم کرج نیز 
با حضور در شهرســتان و شرکت در جلسه مسئوالن مربوطه و نیز حضور در محل 
نویــد آن را دادند تا حداکثر ظرف مدت 6 ماه مشــکالت مربوطه حل گردد و نیز از 

تصویب حقابه و آب مورد نیاز تاالب که مصوب گردید سخن گفتند.
باتوجه به به نکات گفته شده و مشکل راه یافتن یا به عبارتی راهی نمودن پساب 

صنعتی شــرکت های صنعتی نظرآباد، سپهر،شهر صنعتی هشتگرد و شهر جدید 
هشــتگرد طی هفته های گذشــته و نیز رفع نگرانی های موجود نزد اقشار مختلف 
مردم، نظر آقای فالح نژاد فرماندار شهرســتان را جویا شــدیم. وی با بیان این که 
فرمانداری در رابطه با ورود پســاب های صنعتی به داخل تاالب صالحیه از شروع 
مسئله با حساسیت خاصی موضوع را دنبال نموده است تالش های صورت گرفته 
در این رابطه را منجر به قطع شدن و عدم راهیابی فاضالب صنعتی از شهرک های 
صنعتی ســپهر و نظرآباد می داند و مشکل اساسی فعلی را ورود پساب های صنعتی 
شهر جدید هشتگرد و نیز پساب تصفیه شده شهر جدید هشتگرد عنوان داشت و به 
دلیل قرارداشتن آن منطقه در حوزه استحفاظی ساوجبالغ و خارج بودن از اختیارات 
مدیران شهرســتان نظرآباد درخواست هرگونه همکاری نمود. فرماندار شهرستان 
با اعالم کوتاهی های صورت گرفته از ســوی اداره محیط زیســت که نقش اصلی 
خود را در این رابطه ایفا ننموده اند صرفا شــکایت به عمل آمده از ســوی محیط 
زیســت را مکفی ندانسته و با اعالم این نکته که با شکایت از سه شهرک صنعتی از 
ســوی محیط زیست  تکلیف فاضالب صنعتی ورودی شهر جدید هشتگرد که آن 
هم به عنوان معضل مطرح اســت چه می شــود. فالح نژاد با اشاره به آبگیری اخیر 
تاالب از دهه فجر ســال گذشته و همکاری های ســازمان آب در جهت ورود آب 
زیاد به تاالب امیدوار اســت تا با رفع بوی بد ایجاد شده در تاالب مجدد شاهد ورود 
پرنــدگان مهاجر گردیم. وی بــا تاکید بر پیگیری های فرمانداری از طرق مختلف 
در جهت رفع مشــکالت تاالب نوید آن را می دهد که با جدیت تمام ســعی خواهد 
شــد تا در جهت ادامه حضور گردشگران و نیز رونق اقتصادی محل با عرضه انواع 
تولیــدات محلی و برنامه های متنوع تفریحی مکان فوق را آن گونه که شایســته 
اســت به جایگاه اصلی بازگردانیم.علیرضا تک زارع نایب رئیس شورای اسالمی 
اســتان البرز وسخنگوی شورای اســالمی نظرآباد که خود از ساکنین صالحیه می 
باشــد در گفتگویی با ما از شرایط به وجودآمده در این نقطه بکر از شهرستان اظهار 
نگرانــی کرده و امر جایگزین شــدن تهدید به جای فرصــت را مطرح می نماید و 
اعالم می دارد که چندین ســال است نهادهای مختلف پیگیر حقابه این تاالب می 
باشند و ثبت نمودن آن جزو اولویت های اصلی است. وی در مرحله اول قطع شدن 
ورود فاضالب صنعتی به تاالب و در مرحله بعد با جاری شــدن آب با حجم و فشــار 
زیاد به داخل تاالب در جهت زدودن آلودگی های به وجود آمده خواستار گردیده و 
چاره کار را هم همت بلند و عزم مسئوالن مربوطه در جهت رفع این مشکل دانسته 
و بارندگی های مناسب سال جاری و امکان آب دهی بیشتر در جهت رونق داشتن 
تاالب و در نهایت بهره مند شــدن اراضی کشــاورزی تا اشتهارد را ایده آل واقعی 
عنوان می کند. تک زارع در بخشی دیگر از گفتگو این نکته را اظهار می دارد که در 
هفته های گذشــته حتی مدیرکل محیط زیست استان شخصا بر جلوگیری از ورود 
فاضالب به داخل تاالب از طریق اســتفاده از لــودر در محل، نظارت نموده  که به 

دلیل شدت داشتن ورود پساب صنعتی عمال اجرای آن موفقیت آمیز نبوده است.
غالمرضا زارع،نماینده و خبرنگار جام جم البرز در ساوجبالغ و نظرآباد

تاالب صالحیه نظرآباد، چشم انتظار حمایت همه جانبه

دیگــرخبــریازشســتنفــرشدر
حیــاطوآبکشــیدنوچندیــننفــررا
صداکردنتااینکهفرشهایشسته
شــدهرارویدیواربیندازند،نیست.
ایننوعشستشویفرشتقریباازبین
رفتهاست.سالهاستکهقالیشویی
بهاینســبکتقریباتمامشــدهاست.
شیوهشستشویجدیدراشرکتهایی
انجاممیدهندکهکارشــانقالیشویی
اســت.اینشرکتهابارشستنفرش
راازدوشساکنانآپارتمانهایکوچک
وبزرگبرداشــتهاند،بههمینعلتودراینروزهابازارشستن
فرشداغداغاست.الزماستاینراهمبدانیمکهخانهتکانیبا

شستنفرشکاملمیشود.
خبرنگارجامجمالبرز:بایددقتداشــتهباشــیمکهدرهمین
روزهاســتکهســروکلهآدمهایسودجوهمپیدامیشود.این
آدمهادرقالبقالیشــوییبهاقدامهــایغیرمجازوگاهخطرناک
هــممیپردازند.بههمینخاطــرپایصحبتهایآقایمحمدرضا
احســانینیا،رئیساتحادیهفرشوقالیشــویانکرجنشستیمتا
برایمانازشرکتهایقالیشوییبگوید.احسانینیابهخبرنگارما
اینطورگفت:125واحدمجازقالیشوییدرکرجداریم.اتحادیه
ماســالیدوبارلیســتومشخصاتاینشــرکتهارابرایآگاهی
مردمدرروزنامههایمحلیورســمیمنتشــرمیکندامابهدلیل
تقاضایباالبرایشســتوشــویفرشوپیککاریقالیشــویان
درماههایبهمنواســفندســوءاســتفادههاییدراینزمینهمی
شــود.بایدمردمباآگاهیوهوشــیاریمانعازاینســودجوییها
وکالهبرداریهاشــوندوفرشهایخودرابهواحدهایغیرمجاز
نسپارند.بعضیازافرادتحتعنوانشرکتیکهاصالوجودخارجی
ندارنــد،باپخشآگهیوتراکــتوحتیتبلیغاتمیدانیدردوماه
پایانسالکالهبرداریهاییمیکنندکهبهدلیلاطالعازماهیت

ومکانآنهاقابلپیگیرینیستند.
الزماستبدانیدکهمشتریبایدزمانتحویلفرشبهفاکتور
دقتکندوبایدبهوشباشــدکهفاکتوربدونآدرسنباشد.چرا
کهفاکتوربدونآدرسحکایتازنداشــتنجوازوغیرمجازبودن
قالیشــوییهادارد.کســباطمینانازمجازبودنقالیشــوییها
مســئلهایاســتکهبایدموردتوجهقراربگیردوامااینکهطبق
نرخنامهایکهاتحادیهبههمهقالیشــوئیهادادهتعرفهشســت
وشــویهرمترمربعانواعموکتنمــدیوکبریتی1300تومان،
موکتخوابدار2300تومان،فرشماشــینی500شــانهکمتر
2900تومان،فرشماشینیرنگروشن700وهزارشانهمتری
4100تومانوفرشهایماشــینیفانتزیابریشممصنوعیپلی
اســتر5200توماناســت.هزینهشســتوشــویهرمترمربع
فرشماشــینی1200شــانهوباالترورنگروشن6500تومان،
فرشدســتبافتکمتــراز30رج5100تومانفرشماشــینیو
دســتبافتکمتراز30تا50رج9000تومان،دستبافتکمتراز
50تا60رج)گلابریشموچلهابریشم(13000تومانوکرایه

رفــتوبرگشــتبارگیریوتخلیههر12مترمربــعتادربواحد
مسکونی13هزارتومانوبرایبیشازآن18هزارتوماناست.
نرخرفوگریوخدماتدرموردفرشهایاعالوکهنهباالی30سال
قدمتوانواعفرشصادراتیباتوافقطرفینورعایتعرفبازار

مبلغبایدتعیینشود.
احســانینیاهشــداردیگریهمداد:تنهابــهتبلیغاترادیوو
تلویزیونبســندهنکنید.چونتعدادیازصاحباناینشرکتها
دفاترشاندرکرجنیست،بههمینخاطراگرشکایتیوجودداشته
باشــدقابلپیگیریدراتحادیهونهادهــاینظارتیالبرزنخواهد
بــود.رئیــساتحادیهفرشوقالیشــویانکرجافزود:خواســت
اتحادیهایناســتکهواحدهاینظارتی،دادســتانیومخابراتبه
قطــعتلفنواحدهایغیرمجازاقدامکنندتاازسوءاســتفادههای
احتمالیجلوگیریشود.احســانینیاباتاکیدبراینکهشهروندان
فرشهــایخــودرابــهواحدهایغیرمجــازنســپارند،میگوید:
شهروندانبرایاطمینانازمجازبودنقالیشوییموردنظرخودبا
شمارههای32222610و32400385اتحادیهتماسبگیرندو
ازوجودواحدصنفیمطمئنشوندوبهتراکتهاودیوارنویسیها

اطمیناننکنند.
*ممنوعیتتبلیغاتبرایواحدهایبدونپروانه

رئیساتحادیهفرشوقالیشــویانبااشــارهبهاشــکالیکهدر
تبلیغاتشهریوجوددارد،میگوید:طبقتبصره3ماده17قانون،
انتشارهرگونهآگهیتبلیغاتیبههرطریقتوسطفردصنفیفاقد
پروانهکســبمعتبرممنوعاســتومتخلفبهجریمهنقدیازیک
میلیــونتــا250میلیونریالمحکوممیشــودوطبقاینتبصره
رسانههایگروهیوچاپخانههامکلفندقبلازقبولسفارشآگهی
تبلیغاتی،یکنسخهازپروانهوجوازواحدصنفیرامطالبهکنند.
درغیــراینصورتمحکومبهپرداختجریمهمیشــوند.»محمد
رضااحســانینیا«باتاکیدبراینکهچاپخانهبرایتبلیغآگهیباید
حتمــاازاتحادیهمعرفینامهدریافتکند،میافزاید:درغیراین
صورتازطریقتعزیراتتا25میلیونتومانجریمهمیشوند.

سفارشی برای ساکنان در استان البرز؛

فرش هایتان را به قالیشویان غیرمجاز نسپارید
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سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
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چهار شنبه 1۵ اسفند 1397   شماره ۵340 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد
ننوشت سالمی و کالمی نفرستاد
صدنامه فرستادم و آن شاه سواران

حافظپیکی نداونید و سالمی نفرستاد

هفدهمین آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراســر 
کشور در استان البرز برگزار گردید.

خبرنــگار جام جم البرز: هفدهمین آزمون سراســری حفظ و 
مفاهیم قرآن کریم با حضور حجت االســالم خســروی مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی، آموزش و توســعه مشــارکت های معاونت قرآن و عترت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی،  ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی استان البرز،  حجت االســالم صالحی مدیر کل اوقاف و امور 
خیریه البرز و ســایر مســئولین قرآنی ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

اوقاف و امور خیریه استان البرز، برگزار گردید. 
در هفدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در مجموع 
آزمون های کتبی و شــفاهی 4۷8۰ نفر در استان البرز شرکت کردند که 

23۰9 نفر را بانوان و ۵66 نفر را آقایان تشکیل می دادند.
گفتنی است این آزمون در شهرهای کرج با 1۵۰2 نفر شرکت کننده، 
فردیس با 241 نفر، نظرآباد با 346 نفر، ساوجبالغ با ۷4۵ نفر وماهدشت 

با 41 نفر شرکت کننده در استان البرز برگزار گردید.
در شــهر کرج، از تعداد کل شرکت کنندگان 126۰ نفر بانوان و 164 
نفــر آقایــان بودند که 1۰18 نفر در نوبــت اول و 484 نفر در نوبت دوم 

شرکت کردند.
در شهرستان فردیس 149 نفر در نوبت اول و 92 نفر در دوم نوبت دوم 

شرکت کردند که 2۰8 نفر بانوان و 33 نفر آقایان بودند.
از تعداد شــرکت کنندگان شهرســتان نظرآباد 9۷ نفر در نوبت اول 
و 249 نفــر در نوبت دوم شــرکت کردند کــه 164 نفر بانوان و 184 نفر 

آقایان بودند.

تعداد شــرکت کنندگان ســاوجبالغ را 69 نفر آقایان و 636 بانوان 
بودند که 336 نفر در نوبت اول و 369 نفر در نوبت دوم شــرکت کردند 

و در ماهدشت 39 نفر بانوان و 2 نفر آقایان در دونوبت شرکت کردند.
ناصــر مقدم مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان البرز در 
حاشــیه این آزمون اظهار داشت: تمسک به قرآن می تواند از بسیاری از 
آسیب های اجتماعی جلوگیری کرده و موجب کاهش و ریشه کن کردن 

آسیب های اجتماعی شود.
شــایان ذکر است این دوره از مسابقات با مشارکت سه دستگاه اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  البرز ، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و 
اداره کل آمــوزش و پرورش البرز برگزار گردید که در اجرای این برنامه، 
تحقــق فرامین مقام معظم رهبری، مبنی بــر تربیت 1۰ میلیون حافظ 

قرآنی در کشور مد نظر است.
هفدهمین آزمون سراســری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در  در بخش 
شــفاهی از 11 الــی 22 اســفند در آموزش و پرورش، بقــاع متبرکه و 

دارالقرآن های استان برگزار می شود.

 بزرگترین رویداد قرآنی در البرز
همزمان با سراسر کشور

شهید پاسدار »ابراهیم 
بیگی«؛ نمــادی از ایثار و 

استقامت
در ســال 1339 
شمســی  هجــری 
خداوند مّنان در یکی از 
ساوجبالغ  روستاهای 
به نــام قوهــه فرزند 
پســری بــه خاندان 
بیگی عطــا فرمود که 
والدیــن مســلمان و 

مذهبی اش به شکرانه این نعمت بزرگ الهی 
نام پیامبر بت شــکن یعنــی ابراهیم را برایش 

انتخاب کردند.
خبرنگار جام جم البرز:در ســال ۵8 
قبل از فرارســیدن خدمت سربازی ، داوطلبانه 
به ارتش معرفی شد و جهت آموزش های الزم 

به پادگان »عجب شیر« اعزام شد. 
وی بعد از پایان خدمت سربازی در کارخانه 
یخچال ســازی جنرال استیل به عنوان کارگر 
ساده اشتغال یافت و چون برای مسائل علمی 
و فرهنگی اهمیــت خاصی قائل بود روزها به 
شــرکت می رفت و شب ها به کالس شبانه که 

اول نظری را می خواند. 
شهید پاســدار ابراهیم بیگی  خصوصیات 
اخالقــی بارزی داشــت؛ از جمله برای اوقات 
خــود ارزش زیادی قائل بود و تمام فراغت را با 

عالقه مندی به مطالعه می پرداخت. 
بویــژه در تحلیل و تفســیر مســائل روز 
اســتعدادش را خیلــی دقیق و جالــب به کار 
می گرفــت کــه در این زمینه هــا از نظرات و 
طرح های او اســتفاده زیادی می شد و مسائل 
مهم را بــرای دیگران می شــکافت و عالوه 
بــر این خود بــا تنظیم برنامــه مطالعه برای 

همسرش و دیگران مشوق آنها نیز بود.
ســرانجام او پس از رشادت های فراوان در 
منطقه عملیاتی فاو بــا اصابت ترکش در اول 

اسفند 1364، به شهادت رسید.
 تربت پاک شــهید در امامــزاده محمد)ع( 
کــرج نمادی از ایثار و اســتقامت در راه وطن 

است. 

یاد یاران آشنا

خواننــدگان عزیز می تواننــد جهت طرح 
مشــکالت شهری و اســتانی درابعاد مختلف، با 
شماره تلفن   32210009-026 دفتر تحریریه 
روزنامــه جام جم البرز همــه روزه به غیر از ایام 
تعطیل از ساعت 10صبح تا 15تماس بگیرند تا 

به نام خودشان در ستون مربوطه درج شود.

*دولت و مجلس مراقب جیب مســتضعفان 
باشند

هزینه های آب، برق، گاز و ... هرازگاهی با سیر صعودی و 
جهشی، مردم و شهروندان گرفتار بحران اقتصادی را سخت 
آزار می دهــد. لذا شــهروندان از مســئوالن دولت و مجلس 
می خواهند کــه تکالیف مالی ســختی در زمینه هزینه های 

دولتی بر مردم تحمیل نشود.
محمد جوادی از کرج

*خط تاکســیرانی سه راه رجایی شهر به مترو 
وجود ندارد؟

با وجود مســافران فراوان مسیر ســه راه رجایی شهر به 
مترو فاقد خط تاکســیرانی است، بر همین اساس از مسئوالن 
تاکسیرانی کرج درخواســت داریم که برای حل و فصل این 

مشکل چاره اندیشی نمایند.
حیدر مقیمی از کوی کارمندان جنوبی

*ایستگاه اتوبوسرانی سه راه رجایی شهر به 
مترو را تقویت کنید

اتوبوس های فعال در مســیر ایستگاه اتوبوس های سه راه 
رجایی شــهر به مترو، جوابگوی نیاز فعلی شهروندان کرجی 
نیست، بر این اساس از مسئوالن ذیربط خواستار رسیدگی به 

این موضوع و تقویت خط مذکورهستیم.
مهرداد اسدی از کرج

*شهرداری کرج اقدام کند
با توجه به نزدیک شــدن به ایام عید نوروز و چهره گشایی 
فصل بهار از مسئوالن شهرداری کرج می خواهیم که فضاها 
و بوستان های شــهری، جداول و خیابان ها را آماده استفاده 
شــهروندان نماینــد و از همه مهم تر بهتر اســت که نظافت 
عمومــی خیابان ها صبح ها کمی زودتر انجام شــود، چرا که 
مشاهده شده که اغلب اوقات کارگران شهرداری همزمان با 
رفت و آمد دانش آموزان و ســایر شــهروندان گرد و خاک راه 

می اندازند و سالمت شهروندان را با خطر روبه رو می کنند.
علی خواجه پور از کوی کارمندان جنوبی

پیام های مردمی

نماینده ولی فقیه در البرز گفت : آینده کشور و 
انقالب در دست توانمند جوانان است .

خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل ســیدمحمد 
مهدی حسینی همدانی در دیدار صمیمی با شماری 
از دانش آموزان شــرکت کننده در اردوی آموزشــی 
تشــکیالتی »طالیه داران فردا« که عازم مشــهد 
مقدس هستند، با اشاره به موضوع بیانات مقام معظم 
رهبــری در رابطه با گام دوم انقالب، گفت: مخاطب 
عمده این پیام شما جوانان هستید که آینده کشور در 

اختیار شماست و باید آن را اداره کنید.
آیت اهلل حســینی همدانی اضافه کــرد: باوجود 
دشمنی های سخت دشمنان فقط افراد وقت شناس، 
باســواد ، باتقوا و خودشناس می توانند در اداره کشور 

نقش درستی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه شــما باید بــه ورزش، درس و 

عبادت خود که مورد تأکید بزرگان اســت برســید، 
گفت: وقت شناسی و برخورداری از علم وتقوا الزمه 
پیشــبرد موفقیت آمیز طرح ها و برنامه های مختلف 

برای آینده کشور است.
آیت اهلل حســینی همدانی افزود: کسانی که بعد 
معنــوی را در خود تقویت می کننــد، می توانند مؤثر 
واقع شــوند و فردی که بعد معنوی او قوی نباشد، در 

برابر دشمن تضعیف خواهد شد.
امــام  جمعه کرج بــا تأکید بر غنیمت شــمردن 
فرصت ها افزود: از فرصــت و زمان هایتان حداکثر 
استفاده را ببرید چراکه ضایع کردن فرصت ها غصه 

می آورد.
امام جمعه کرج با اشــاره به آثــار معنوی زیارت 
ائمــه اطهار)ع( افزود: زیارت بــرای فرد آثار معنوی 
بسیاری دارد و بعضی اوقات باعث ایجاد نقطه  عطفی 

در زندگی انســان می شود چراکه زیارت یک ارتباط 
روحی و معنوی برقرار می کند و طی آن عهد بســته 

شده و این عهد بستن انسان را منظم می کند.
وی در ادامه با اشاره به آداب زیارت و اصول زیارت 

حقیقی گفت: زیارت حقیقی به این معناست که عارف 
بحق امام )ع ( باشید؛ یعنی جایگاه امامت را بدانید که 
او معصوم است و با شناخت جایگاه والیت به زیارت 

بروید.

نماینده ولی فقیه در البرز:

آینده کشور و انقالب در دست جوانان است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تحقق 
و تکمیل پروژه هشــتگرد_طالقان نیازمند 8۰ میلیارد 
تومان اعتبار هستیم که برای تامین آن برنامه ریزی های 

صورت گرفته است. 
خبرنــگار جام جم البرز: خیــراهلل خادمی در 
حاشــیه بازدید از پروژه راه هشتگرد_طالقان به مسیر 
ســخت و کوهستانی این شهرستان اشاره کرد و اظهار 
داشــت: این پروژه در دو سال اخیر روند روبه رشدی را 

طی کرده است.
وی با بیان اینکه این پروژه در سال 9۵ با 3۵ درصد 
پیشــرفت فیزیکی همراه بوده اســت، گفت: در سال 
جاری به 86 درصد پیشــرفت رســیده ایم و این روند 

بسیار قابل قبول است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تشکر از اقدامات 
انجام شــده توسط مسؤوالن البرزی، افزود: این پروژه 
بــا 42 کیلومتر طول همراه احــداث یک تونل و یک 
کیلومتر حفاری تعریف شــده است.خادمی یادآور شد: 
طی ســفری که سال 9۵ ریاســت جمهوری و هیات 

همراه به اســتان البرز داشــتند این پــروژه در ردیف 
اعتبارات ملی پیش بینی شــد و طــی این مدت حدود 
6۰ میلیــارد تومان از این اعتبــارات به تکمیل پروژه 
تخصیص یافت.وی خاطرنشــان کرد: سعی داریم با 
بهره گیری از کنارگذر بدون تونل مسیر این پروژه را تا 

تابستان سال آینده زیر بار ترافیک ببریم.

بــه گفته معاون وزیــر راه وشهرســازی عملیات 
حفاری تونل با 14 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده 

است و تا 18 ماه آینده ادامه خواهد داشت.
خادمی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی الزم 
برای تأمین بقیه اعتبار الزم پروژه که 8۰ میلیارد تومان 

ارزیابی شده انجام شده است. 

معاون وزیر راه مطرح کرد؛

نیاز پروژه هشتگرد - طالقان به 80 میلیارد تومان اعتبار


