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تحقق سهم ۳۰ درصدی بانوان
 در مناصب مدیریتی استان 

فریادم را در سال رونق 
تولید دریابید

رویکرد شورای پنجم کرج؛ 
کاهش هزینه  ها و ارتقای 
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البرز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

خیرین به کمک استان بیایند

2

کمک 3 میلیاردی خیران در جشن های 
گلریزان کمیته امداد

معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد البرز گفت: خیران البرزی در ۱۲ جشن گلریزان برگزارشده از 
ســوی کمیته امداد و مراکز نیکوکاری بیش از سه میلیارد تومان به مددجویان کمک کردند.

خبرنگار جام جم البرز: معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد البرز با بیان اینکه ســنت حسنه 
برگزاری جشــن گلریزان ریشــه در تاریخ کهن ایران زمین دارد گفت: حدود دو هزار نیکوکار با حضور در جشن های 

گلریزان این نهاد که در طول نیمه اول ماه مبارک رمضان برگزار شــد، ایتام و...

استقامت و مقاومت

 راه گذر از تحریم  هاست
2

2

معاون استاندار البرز:

شب قدر، شب نزول قرآن را گرامی می داریم



چهار شنبه 8 خرداد 1۳98   شماره 5۳95

روز قدس، آسیب پذیری 
اسرائیل است

فلســطین اشغال شــده  حدود ۷۸ درصد خاک 
اصلی فلسطین را تشکیل می دهد که در جنگ سال 

۱۹۴۸ به دست صهیونیست ها افتاد. 
افزایش تعداد جمعیت این بخش از فلسطینی ها 
از حــدود ۲۰۰ هزار نفر در ســال ۱۹۴۸میالدی به 
حدود ۲ میلیون نفر در شرایط کنونی، عمال شرایط را 

برای اسراییل سخت تر خواهد کرد. 
در نوار غزه نیز جمعیتی بیش از ۲ میلیون فلسطینی 
ســاکن هستند که به علت رشــد باالی جمعیت و 
ترکیب جوان بودن، آسیب پذیری اسراییل را در این 
منطقه مضاعف نموده اســت. کرانه باختری نیز در 
جنگ ۱۹۶۷ و شکســت اعراب از اسراییل به دست 
ارتــش رژیم غاصب می افتد و در مجموع ۲۲ درصد 
از خاک فلسطین را تشــکیل می دهد.بحران های 
متعدد در خاورمیانه، می توانســت مسئله فلسطین 
را کم اهمیت معرفی  نماید. اسراییل همواره  تالش 
نموده است بعد بین المللی  این موضوع را کمرنگ یا 
آن را به یک مســئله داخلی  و حتی منطقه ای تبدیل 
نمایــد. اما روز قدس که با فرمان هوشــمندانه امام 
خمینی در ۱۶ آذر ۱35۸ تعیین گردید توانسته است 
سیاست های انحرافی این رژیم را با شکست مواجه 
نموده و همواره تنور فلسطین را در عرصه بین الملل 
داغ نــگاه دارد به نحوی کــه مواضع تهاجمی رژیم 
اشغالگر در دهه های پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران به موضع کامال تدافعی کشانده شود هم اکنون 
در روز قــدس حتی پایتخت کشــورهای اروپایی با 
برگزاری مراسم های راهپیمایی  این رژیم را محکوم 
می نمایند. رسالت روز قدس تقویت راهبرد جهانی 
سازی آن اســت که باید در سیاستگذاریهای نظام 

بخوبی تعریف گردد.
دکتر محمد صفری، استاد دانشگاه و 
دیپلمات سابق

دستگیری ۲ باند سرقت و 
یک کالهبردار

رئیس پلیس آگاهی البرز از دســتگیری ۷ عضو 
دو باند سرقت و یک کالهبردار شمش طال در البرز 

خبر داد.
به گزارش خبرنــگار جام جم البرز: به 
نقل از خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، سرهنگ 
نادربیگی البــرز در مورد کالهبردار شــمش طال 
گفت: فــردی که ۲۸ میلیــارد و 5۰۰ میلیون ریال 
کالهبرداری شــمش طال در این استان انجام داده 
بود، دستگیر شد.وی افزود: این کالهبردار حرفه ای 
بــا این ترفند که در بانک مرکزی آشــنا دارند وعده 
خرید شــمش به متقاضیان می داد.وی اضافه کرد: 
شــگرد این فرد به گونه ای بود که در ازای دریافت 
شمش واقعی، شمش تقلبی می داد و با این روش ۲۸ 
میلیارد ریال کالهبرداری کرد.سرهنگ نادربیگی 
گفت: تاکنون ۶ مالباخته در این زمینه شناسایی شده 
و 3۰ هــزار دالر و یورو تقلبــی از فرد کالهبردار نیز 

کشف شده است.
* اعضای باند سارقان منازل با 50 فقره 

سرقت، در دام پلیس
رئیس پلیس آگاهی البــرز در بخش دیگری از 
سخنان خود از دستگیری اعضای باند سارقان منزل 

با 5۰ فقره سرقت دراین استان خبرداد.
نادربیگــی گفت: در پی افزایش ســرقت منزل 
دربرخی مناطق استان البرز و شکایات مشابه موضوع 
به صورت ویژه دردستورکار پلیس آگاهی این استان 
قرارگرفت.وی اضافه کرد: با تحقیقات ویژه پلیسی 
اعضای باند چهارنفره که با ســه دستگاه خودروی 
ســمند، پراید و تیبا با شیوه تخریب اقدام به سرقت 
وسایل منزل می کردند دستگیر شدند. رئیس پلیس 
آگاهی البرز خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۹مالباخته این 
پرونده شناسایی شده و تالش برای سایر مالباختگان 
ادامه دارد.نادربیگی افزود: این سارقان تحت تعقیب 

پلیس تهران و استان گلستان نیز هستند.
رئیس پلیس البرز دربخش دیگری ازســخنان 
خود از دستگیری سارقان مشاعات و انبارهای منازل 
درمناطق مختلف این استان خبرداد. نادربیگی افزود: 
تاکنون سه نفر دستگیر شدند که به ۱۶ فقره سرقت 

اعتراف کردند.
* کشف 66 وســیله نقلیه سرقتی در 

پارکینگ  های عمومی البرز
رئیس پلیس آگاهی البرز اعالم کرد: ۶۶ وســیله 
نقلیــه مســروقه در پارکینگ  هــای عمومی این 
استان توســط ماموران انتظامی شناسایی و کشف 
شد.ســرهنگ محمد نادربیگی افــزود: این تعداد 
وسیله نقلیه شامل ۱۹ دستگاه خودرو و ۴۷ دستگاه 
موتور سیکلت بوده که در اجرای طرح ضربتی نظارت 

بر پارکینگ  های عمومی استان شناسایی شدند.

آیت اهلل حسینی همدانی، خطیب جمعه البرز گفت: توان موشکی ایران ، قابل مذاکره 
نیست.

خبرنگار جام جم البرز:  امام جمعه کرج در خطبه  های نماز جمعه گفت: تقویت توان 
دفاعی و موشکی باعث خشم دشمن شده است و می خواهند پای مذاکره بیایند، اما دشمن 
بداند که مردم ایران مانند مردم خرمشــهر مقاوم هســتند و اگر بخواهید با فشار و تحریم 

دست از توان موشکی خود برداریم ، بدانید که توان موشکی ما قابل مذاکره نیست.آیت اهلل 
حســینی همدانی تصریح کرد: آقایان مسئول بدانید آنچه ما  را تا به حال سرپا نگه  داشته 
مقاومت است نه مذاکره، مقاومت باعث شده که آمریکا عقب نشینی کند، رئیس جمهور 
آمریکا امروز مردم ایران اســالمی را بار دیگر تروریست خواند، اما آن  ها بدانند ملت ایران 
همواره آمریکا را  دشمن خودش می داند.امام جمعه کرج با اشاره به شب  های قدر و ضربت 

خوردن حضرت علی )ع( به مقام و مرتبه امیرالمومنین ا)ع( اشــاره کرد و گفت: حضرت 
علی )ع( امام ماست و الزم است در همه عرصه  ها مثل برقراری عدالت اجرایی از او پیروی 
کنیم، الگوبرداری از زندگی حضرت علی )ع( بسیار مهم و موثر است، در مبارزه با ظلم و بی 
عدالتی باید از این انسان نمونه تاریخ الگو برداری کنیم، توجه به سیره امیرالمومنین در کار، 
رونق تولید، سیاست ورزی و نوع تعاملش با سیاست مداران باید سرلوحه کارهایمان باشد.

تاکید امام جمعه کرج بر مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: امروز 
با اســتقامت، مقاومت و نگاه به تولیــد داخلی می توان چرخه اقتصاد 
داخلی را رونق بخشــید وبه ایجاد اشــتغال که از اهداف مهم دولت 

است کمک کرد.
بــه گزارش خبرنگار جام جم البرز، به نقل اداره کل روابط عمومی 
وامور بین الملل اســتانداری البرز ســعید ناجی در اولین جلسه ستاد 
اســتقامت ومقابله با تحریم  های اســتان که درسالن شهدای دولت 
استانداری برگزار شــد، افزود: در این برهه از زمان هم اندیشی تمام 
دســتگاههای اجرایی را می طلبد تا در مقابله با تحریم  های پیش رو 
بتوانیــم برنامه ریزی منســجمی انجــام داده  و در تامین کاالهای 

اساسی که با معیشت مردم در ارتباط است مشکلی به وجود نیاید.

وی در ادامه تاکید کرد: امروز با استقامت، مقاومت و نگاه به تولید 
داخلی  می توان چرخه اقتصاد داخلی را رونق بخشید وبه ایجاد اشتغال 
که از اهداف مهم دولت است کمک کرد.ناجی گفت: با تدبیر می توان 
آســیب پذیری در مقابل تحریم  ها  را کاهش داد و آثاراقدامات امریکا 
علیه ایران را به حداقل رساند که این همت وهمراهی تمام دستگاه  ها 
را می خواهــد. وی در خصوص تامین اقــالم ضروری از جمله گندم 
گفت: وضعیت  گندم آرد یکی از مهم ترن کاالها محســوب می شود 
که در حال حاضر شرایط خوبی دارد واستان البرز عالوه بر تامین نیاز 
خود 5۰ درصد نیاز استان تهران را نیز فراهم می کند.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در ادامه اشاره کرد و گفت: البته سه 
نرخی بودن گندم می تواند منجر به فروش غیر قانونی آن شود والزم 

اســت دســتگاههای نظارتی همواره بازار را رصد کنند تا در صورت 
مشــاهده فروش غیر قانونی با خاطیان برخورد شود.ناجی تاکید کرد: 
بابت هر اقدام باید از قبل ســناریوهای پیش بینی شده داشته باشیم 
تا بتوان از شــرایط فعلی گذر کرد به همین منظور از تمام متولیان این 
امر می خواهم که برنامه ریزی دقیق انجام داده ودر جلسه بعد به بیان 
آن پرداخته ونقاط ضعف وقوت واحد خود را بیان کنند تا با کمک خرد 

جمعی بتوانیم راهکار  های مناسب را پیش بینی کنیم.

معاون استاندار البرز:

استقامت و مقاومت راه گذر از 
تحریم  هاست

معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد البرز گفت: 
خیران البرزی در ۱۲ جشــن گلریزان برگزارشده از سوی کمیته 
امداد و مراکز نیکوکاری بیش از ســه میلیارد تومان به مددجویان 

کمک کردند.
خبرنگار جام جم البرز: معاون توســعه مشــارکت های 
مردمــی کمیته امداد البرز با بیان اینکه ســنت حســنه برگزاری 
جشــن گلریزان ریشه در تاریخ کهن ایران زمین دارد گفت: حدود 
دو هزار نیکوکار با حضور در جشــن های گلریزان این نهاد که در 
طول نیمه اول ماه مبارک رمضان برگزار شــد، ایتام و مددجویان 

تحت کمیته امداد را یاری کردند.
رضا لشــینی با اشــاره به اینکه محور اصلی استمداد از خیران 
برآورده کردن دو نیاز اصلی مســکن و جهیزیه خانوارهای دارای 
فرزنــد یتیم اســت، افزود: خیران البرزی در ۱۲ جشــن گلریزان 
برگزارشــده از ســوی کمیته امداد و مراکز نیکوکاری بیش از سه 

میلیارد تومان به مددجویان کمک کردند.
وی با بیــان توضیحاتی پیرامون نحوه برگزاری جشــن های 
گلریزان کمیته امداد که در تاالرهای اصلی شهرهای البرز برگزار 

شــد، گفت: دعوت از خیران، حامیان طرح هــای اکرام ایتام و 
محسنین، معتمدان محلی و مسئوالن ارشد شهرستان ها ازجمله 

اقدامات این نهاد در برگزاری آیین گلریزان است.
معاون توســعه مشارکت های مردمی کمیته امداد البرز با بیان 
اینکه امســال با کمک خیران تمامی ایتام فاقد مسکن این نهاد در 
البرز خانه دار می شــوند، گفت: کمک بالعوض کمیته امداد برای 
تأمین مســکن و جهیزیه خانوارهای ایتام به تنهایی پاســخگوی 
رفــع نیاز آن ها نیســت و خیــران در این زمینه بایــد به این نهاد 

کمک کنند.
وی افزود: بر اساس راهبرد جدید کمیته امداد البرز، کمک های 
عام این نهاد در موضوعات مختلــف حمایتی به همه مددجویان 
ارائــه می گردد و کمک های خاص و ویژه خیران با تعیین اولویت 
و ســطح بندی بر اســاس میزان نیاز خانوارهــای مددجو هزینه 

می شود.

کمک 3 میلیاردی خیران در جشن های گلریزان کمیته امداد

امام جمعه مهرشهر:

مجلس باید از سیاسی کاری
 به دور باشد

خبرنــگار جــام جم 
البرز: حجت االســالم یداهلل 
رضایی، امام جمعه مهرشــهر 
در خطبه های نماز جمعه هفته 
ای که گذشــت گفت: در این 
ایام مناســبت هایی است که 
حــاوی عبرت و درس اســت، 
یکی از این مناســبت ها آزادی 

خرمشــهر است که بعد از 5۷۸ روز اشغال و اسارت در دست ارتش 
رژیــم بعثی عراق آزاد شــد. در جریان عملیات بیت المقدس این 
روز، روز مقاومــت و پیروزی اســت و درود می فرســتیم بر همه 
شهدای آزاد سازی خرمشــهر و همچنین مردم مقاوم خرمشهر 
عزیز، شــهری که نماد ایستادگی و  محور مقاومت است.  برادران 
و خواهران ســوم خرداد یادآور حماســه جاودانه آزادی خرمشهر 
و بیرون کردن متجاوزان رژیم بعث عراق از این شــهر حماســه 
آفرین اســت. آن هم با ایستادگی یک ملت در مقابل سلطه گرانی 
که هیچ نیروئی جز مقاومت در مقابل آنها حریف شــان نمی شود. 
درست همان زمان که جریان ارتجاع وابسته نظام سلطه در خاور 
میانه و شــرق آسیا حاکمان کشورهای اسالمی به دنبال آشتی با 
غده سرطانی صهیونیست در منطقه بودند ما می بینیم گروه های 
کوچک مقاومت اســالمی با الهــام گیری از فرهنگ مقاومت در 
جریان آزادی خرمشهر ما و دیگر مقاومت های امت اسالمی مسیر 
پایداری و مقاومت را انتخاب می کنند و زود به بالندگی می رسند 
و در جنک های پشــت سر هم افسانه شکست ناپذیری استکبار 

جهانی و رژیم اشغالگر قدس را بر باد می دهند.

تقدیر استاندار از فرماندار نظرآباد
خبرنــگار جــام جم 
نظرآباد:  و  ســاوجبالغ 
درراستای تالش های صورت 
گرفته از سوی دکتر فالح نژاد، 
فرماندارشهرستان نظرآباد در 
امر برگزاری منظم جلســات 
شــورای هماهنگی مبارزه با 
مــواد مخــدر و نیز آمار مثبت حاصله در امر مبــارزه با این بالی 
خانمان سوز در سال ۱3۹۷ از سوی دکتر شهبازی، استاندارالبرز 

لوح تقدیر و سپاس به فرماندار نظرآباد اعطا گردید.

با ائمه جمعه استان

خبرنگار جــام جم البرز: تامین 
مســکن مناســب از نیازهــای مهم و 
ضروری انســان امروزی می باشــد. با 
توجه به گســترش شهرنشینی و ازدیاد 
جمعیت، ساخت وســازهای فراوانی در 

شهرها صورت گرفته است.
 بیشــترین بخش مالی خانواده ها به 
تامین مســکن اختصاص دارد و همیشه 
انتخاب درســت مسکن از دغدغه های 

مهم خانواده هاست. 
تعهد، تخصــص و قانون مندی واژه 
هایی هســتند که در گفتگویی صمیمانه 
با مدیریت امالک رویال، ســید محمد 
امین احمــدی، نویددهنــده آرامش و 
اطمینان خاطر به خانواده ها در انتخاب 

مناسب مسکن می باشد. 
در ذیل متن کامل گفتگو با این مدیر 

نخبــه و توانمند به عنــوان جوان ترین 
کارآفرین کشور را می خوانیم:                                                                                      

* تحلیل شما از وضعیت فعلی 
بازار مسکن چیست؟ 

بازار مســکن در حــال حاضر دارای 
رکــود تورمی اســت و علــت آن وجود 
متقاضیــان زیــاد در بازار مســکن می 
باشد. ۹۰ درصد ســرمایه مردم در بازار 
مسکن وجود دارد و امن ترین بازاربرای 
ســرمایه گذاری مردم، بازار مسکن می 

باشد.
 برای خروج از وضعیت رکود در بازار 
مســکن باید توقع همــکاران در حوزه 
فروش و ســاختمان ســازی کمتر شود 
تا خریداران بتوانند خرید داشــته باشند. 
افزایــش قیمــت دالر و مــواد اولیه  به 

صورت مســتقیم بر بازار مســکن تاثیر 
گذاشته است. 

ثبات در بازار ارز و مواد اولیه به ثبات 
بازار مســکن کمک زیــادی می کند. با 
توجه به شــرایط موجــود و متقاضیان 
مسکن و افت بازار بورس و طال سرمایه 
های مردم به سمت بازار مسکن می آید 
و بــا این روند افزایش قیمت مســکن تا 
یک ماه آینده دور از انتظار نیســت البته 
شــرایط بین المللی نیز تاثیر گذار است. 

* با توجه به سال رونق تولید، 
بازار مسکن چه نقشی در رونق 

تولید خواهد داشت؟ 
در زمــان رونق بازار مســکن ۱5۷ 
شــغل به صورت مستقیم با آن در ارتباط 

است.

 از شــروع ورود خریدار به یک مشاور 
امالک  و دفتر خانــه و.... تا زمان اتمام 
کار ســاختمان چند صــد نفر به صورت 
غیر مســتقیم سود می برند. بازار مسکن 
کلیــدی ترین بــازار ایــران در رونق 

تولیدواقتصاد  است. 

* با توجه بــه مهاجر پذیری 
اســتان البرز وضعیت مسکن در 

آینده چگونه خواهد بود؟ 
اســتان البرز مهاجر پذیر ترین استان 
ایران اســت. طی ۲ سال 5۰۰ هزار نفر 

افزایش مهاجر داشته است. 
شهرکرج و اســتان البرز در مناطقی 
مثل عظیمیه، باغســتان و شاخص های 

منطقه ای در حال رشد است.
 اســتان البــرز بســتر هــای خوبی 

برای ســرمایه گذاری هــای مختلف و 
بازارمســکن دارد و زیرساخت های رو 
به رشد استان این شرایط را تسهیل می 
کند. اســتان البرز دارای پتانسیل های 
باالیی اســت و با توجه به حاشــیه های 
خالی اطراف کرج جای گسترش دارد. 

جوان ترین کارآفرین کشور در گفتگو با جام جم البرز:

بازار مسکن کلیدی ترین بازار در رونق تولید است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

خیرین به کمک استان بیایند

جلســه برنامه ریزی و هماهنگی برای 
رســیدن به یک جایگاه مطلوب در حوزه 
بهداشــت و درمان با حضــور دکتر کریم، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرج و اعضاء 
هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت استان 
البــرز در محل دانشــگاه علوم پزشــکی 

برگزار گردید. 
خبرنگار جام جــم البرز: در این 
جلســه ابتدا حجت االسالم ذاکری، مدیر 
عامل مجمع خیرین ســالمت استان البرز 
به گزارشــی از عملکرد مجمع طی سالیان 

گذشته اشــاره نمود و بیان کرد: در استان 
البرز خیرین و مردم همیشــه پیشتاز بوده 
اند. در اتفاق سیل اخیر هم البرز در جایگاه 
نخســت کمک رسانی به سیل زدگان قرار 
گرفت. اما در یکی دو ســال گذشته از این 
ظرفیت بخوبی اســتفاده نشده است. الزم 
به یادآوری اســت که اکثریت بیمارستان 
های کرج توســط خیرین بنا شــده است. 
مجمع خیرین ســالمت می خواهد در کنار 
نظام آموزش پزشــکی بــه عنوان بازوی 

کمکی نقش خود را ایفا کند.

ســپس دکتر دلشاد یکی دیگر از اعضاء 
مجمع خیرین سالمت به امکانات و کاستی 
های درمان در اســتان اشاره کرد و گفت: 
انتظار مردم اســتان این است، همان طور 
که مردم تهران امکانات درمانی مناســب 
تری دارند، مردم کرج هم بتوانند از همان 

امکانات استفاده کنند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
البــرز با بیــان این که مردم اســتان البرز 
منتظر هیچ کمکــی از طرف دولت نبوده 
اند، افزود: همیشــه خیرین و مردم استان 
البرز آســتین همت باال زده اند تا وضعیت 
بهداشت و ســالمتی مردم بیش از این به 

خطر نیفتد.
دکتر حســین کریم افــزود: وضعیت 
پزشــکی اســتان البرز بعد از سیســتان و 
بلوچســتان ضعیف ترین اســت. در عین 
حال رشــد مهاجران به استان رقم باالی 

۲/۴ درصد دارد.
 این رشــد جمعیــت، تولد نــوزادان 

نیســت، بلکه عمدتا کسانی هستند که از 
شهرها و روســتاهای دیگر می آیند، بهتر 
اســت بگویم فرار می کنند. این مهاجران 
معموال 3۰ســال به باال ســن دارند. بهتر 
است بدانید که مشکالت درمانی این افراد 
بسیار بیشتر از نوزادان و بسیار جدی است. 
رشد جمعیت این چنینی وضعیت درمان و 
بهداشت را پیچیده تر و سخت تر می کند.

دکتر کریــم اضافه کــرد: فقط برای 
همین رشــد باالی ۲/۴درصدی جمعیت 
ساالنه نیاز به ساخت یک بیمارستان وجود 
دارد. استان محرومیت های زیادی دارد و 

باید جبران شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی افزود: 
در این شــرایط باید کارهای زیادی انجام 
شــود. این کارها باید توسط دولت یا مردم 
انجام شود. در شــرایط فعلی دولت کاری 

نمی تواند انجام دهد.
 دولت اگر خیلی همت کند بتواند شرایط 
فعلــی را حفظ کند. پس مــا باید با کمک 

هم دو کار انجام دهیم، یکی جبران حجم 
عقــب مانده ها و دیگری رو به جلو حرکت 
کــردن. باید این کارهــا را مدیریت کنیم. 
برای رسیدن به نتیجه مطلوب هیچ راهی 

نداریم جز کمک خیرین.
دکتر کریم ادامه داد: اســتان البرز برای 
این طور کارها بســیار مســتعد است. آدم 
هــای خیر زیادی هســتند که آمــاده اند 

فداکاری کنند. 
بیــش از ۴۰ درصد کارخانجات دارویی 
و غذایی در اســتان وجود دارد. بســیاری 
از آدم هــای متمول محل کارشــان این 
جاســت. ما باید قســمت هــای ضعیف 
کارمان را با کمک خیرین پوشــش دهیم. 
تمام بیمارستان های البرز ۸۰ تا ۸5 درصد 
همیشــه بیمار دارد. همزمان مریضی که 
روی تخت بستری است، دو مریض دیگر 
منتظرند تا تخت خالی شــود. اما مشــکل 
فقط تخت نیســت، بلکه سی تی اسکن، ام 

آر آی و ... نیز همین گونه است.  

شهردار کرج:
نیازمند  بانوان  ورزش 

اعتماد است 
شــهردار کرج با مهال مومن زاده، نایب 
قهرمان تکواندوی بانوان جهان دیدار کرد.

خبرنگار جام جم البرز: علی کمالی 
زاده در دیدار با مومن زاده اظهار کرد: بانوانی 
که در رشــته های مختلف ورزشــی چه در 
ســطح ملی و چه بین المللی افتخارآفرینی 
می کنند، تاثیر مســتقیمی در الگوپذیری و 

انگیزه بخشی در جامعه دارند.
وی ادامه داد: کرج در حوزه ورزش بانوان 
ظرفیت های زیادی دارد که برای به فعلیت 
رســاندن آنها باید به فکر تدوین برنامه های 
حمایتی باشــیم تا انگیزه مشارکت آنان در 

عرصه ورزش قهرمانی افزایش یابد.
شــهردار کرج توضیــح داد: نباید اجازه 
دهیم محدودیت های ساختاری، مدیریتی، 
اجتماعــی و ... مانعی برای قهرمان پروری 

در حوزه ورزش بانوان باشد.
این مسئول توضیح داد: بانوان ورزشکار 
کرجــی باید مــورد حمایت قــرار گیرند تا 
بتواننــد در رقابت های بیــن المللی با تمام 

توان بدرخشند.
وی با بیان اینکه تاریخ نشان داده اعتماد 
به زنان همیشــه نتایج مثبتی همراه داشته 
افزود: بانوان ورزشکار کشور طی چهار دهه 
گذشته با خودباوری توانسته اند آن طور که 
شایسته کشورمان است در رقابت های بین 

المللی بدرخشند.
کمالی زاده ابراز کرد: زنان نیمی از جمعیت 
کشور را تشکیل می دهند و حمایت از آنها در 
عرصه  های ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و ... 
زمینه ساز توسعه همه جانبه کشور است.وی 
با اشاره به اینکه کرج ورزشکارانی مثل کیمیا 
علیــزاده و مهال مومن زاده کم ندارد، گفت: 
این ورزشــکاران ســرمایه  های شهرمان 
هستند و باید قدر آنها را بدانیم و برای کسب 

موفقیت بیشتر آنها تالش کنیم.
کمالی زاده با بیــان اینکه قطعا موفقیت 
مهال مومــن زاده حاصل تــالش خانواده 
وی بوده است، عنوان کرد: شهرداری کرج 
آمادگی دارد در جهــت حمایت از ورزش و 
ایجاد انگیزه بیشــتر در قهرمانان اقدامات 

الزم را انجام دهد.
مومــن زاده هفتــه گذشــته در جریان 
رقابت  هــای تکواندو قهرمانــی جهان در 
منچســتر انگلیس موفق شد در وزن ۴۶- 

کیلوگرم به مدال نقره دست یابد.

خبرخبر
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فشارخون افراد باالی 3۰ سال در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون به صورت رایگان 
از ۲۷ اردیبهشت تا ۱۴ تیر سنجیده می شود.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز به نقل از خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، سعید 
محمدی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان در نشست خبری کمیته اجرایی بسیج ملی 

کنترل فشار خون باال در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، گفت : سنجش رایگان 
فشار خون در مراکز بهداشتی درمانی و اماکن پرتردد استان در قالب برپایی ایستگاه  های 

سالمت اجرا می شود.
محمدی افزود: افراد باالی 3۰ ســال ســن می توانند با  مراجعه حضوری به مراکز 

بهداشــتی و درمانی، مراجعه به پایگاه  های سیار ایجاد شده در استان به جهت شناسایی 
زودهنگام این بیماری در این طرح شرکت کنند. 

وی در ادامــه اضافه کرد: افزایش آگاهی جامعه نســبت به عوامل خطر و پیامد  ها و 
اهمیت تشخیص زودهنگام و کنترل فشار خون از دیگر اهداف این طرح می باشد.

3سنجش رایگان فشار خون، تا 14 تیر ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت: یکی از رویکردهای اصلی 
این شــورا کاهش هزینه  های غیرضروری و ارتقای بهره وری ســازمانی 

است. 
به گزارش خبرنگار جام جم البرز به نقل از پایگاه اطالع رســانی شورای 
اسالمی شــهر کرج، منصور وحیدی با اشاره به بخشــی از دستاوردهای 
شــورای پنجم اظهار کرد: شــورای پنجم در حوزه حفظ محیط زیســت، 
ساماندهی منابع انسانی، کاهش هزینه های جاری شهرداری وحفظ اموال 

عمومی این مجموعه دستاوردهای قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه شهرداری طی دو سال اخیر در مسیر کسب درآمدهای 
پایــدار حرکت کرده، ادامه داد: شــورای پنجم تاکید زیــادی بر افزایش 
درآمدهای پایدار شــهری داشته و همین باعث شــده شهرداری با اتخاذ 
سیاست های ویژه به این سمت حرکت کند. در حوزه شهرسازی تاکید این 

شورا بر ساماندهی بافت های فرســوده بوده و اقداماتی هم صورت گرفته 
ولی چندان رضایت بخش نیست.

 نایب رئیس شــورای شهر کرج ابراز کرد: ساماندهی بافت های فرسوده 
شــهر کار ساده ای نیست و برای تحقق آن نیازمند تعامل بین دستگاهی و 
اعمال سیاست های تشویقی برای ســاکنان این بافت ها هستیم. به گفته 
وحیدی، طی دو سالی که از عمر شورای پنجم می گذرد، شهرداری در حوزه 
خدمات شــهری و مدیریت پسماند دستاوردهای خوبی داشته و با کاهش 

هزینه  ها توانسته طرح های نتیجه بخشی اجرایی کند.
وحیدی اظهار کــرد: در کنار موارد مذکور، طی این مدت اقدامات قابل 
توجهی برای توســعه سیســتم حمل و نقل عمومی شــهر از جمله اضافه 
کردن 3۰ دســتگاه اتوبوس جدید و بهسازی اتوبوس و تاکسی های موجود 
صورت گرفته اســت. متروی کرج یکی از مهمترین پروژه هایی اســت که 

برای ســال ها متوقف شده بود و با روی کار آمدن شورای پنجم فعالیت آن 
از سر گرفته شده است.

 این مســئول ابراز کرد: امیدواریم با تخصیص اعتبار مناســب بتوانیم 
طبق زمان بندی پیش بینی شــده ایستگاه های خطوط قطار شهری کرج 
را راه انــدازی کنیم. وی در پایان با اشــاره به ضرورت مشــارکت بخش 
خصوصی برای تکمیل پروژه های شهر گفت: سازمان سرمایه گذاری باید 
با ارائه بســته های حمایتی انگیزه سرمایه گذاران را برای مشارکت در اتمام 

پروژه  های در حال اجرای شهر افزایش دهد.

رویکرد شورای پنجم کرج؛ کاهش هزینه  ها 
و ارتقای بهره وری

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری البرز 
گفــت: با توجه به اهمیت این پــروژه در کاهش بار 
ترافیکی اســتان البرز، ضرورت دارد هرچه سریعتر 

ادامه آزاد راه شهید همت در البرز به اتمام برسد.
خبرنگار جام جــم البرز: علی درویش پور 
ضمــن بازدید از پروژه ادامــه آزادراه همت در البرز، 

افزود:  تاکید وزیر راه و شهر سازی و استاندار محترم 
البرز برای تسریع در بهره برداری از این پروژه است.

وی با اشاره به اهمیت پروژه آزادراه همت در البرز 
افزود: این پروژه به منظور تسهیل در تردد شهروندان 
اســتان البرز به تهران  ضرورت دارد که هرچه سریع 

تر به اتمام برسد.
درویش پور در ادامه گفت: باید با احصاء وضعیت 
کنونی به اتخاذ تدابیر الزم در جهت سرعت بخشی 
در اجــرای این پروژه اقدام کــرد.وی افزود: انتظار 
مــی رود ادامه آزادراه همت در البرز در تیر امســال 
زیر بار ترافیک برود. گفتنی است اجرای پروژه ادامه 
آزادراه همت در اســتان البرز به طول ۱5 کیلومتر از 
سال ۸۸ آغاز شــد و در حال حاضر در مرحله پایانی 
قرار دارد که طبــق تعهدات پیمانکاران باید تا اواخر 

تیر از این پروژه بهره برداری شود.

تکمیل پروژه  های نیمه تمام از 
سیاست های اعتباری نظام بانکی

بحران کاغذ و سرنوشت 
مطبوعات را چاره کنید

مطبوعات و رسانه  ها به عنوان رکن چهارم 
دموکراسی در جهان محسوب می شوند. اما در 
سال  های اخیر و به دنبال وجود مسائل مربوط 
به تحریم عده ای از مســئوالن دست اندرکار 
بــدون این کــه پیش بینــی عملیاتی خاصی 
داشــته باشند، مطبوعات و رسانه  ها را به امان 
خدا رها کرده اند و سیر صعودی و چند برابری 
کاغذ و بویژه کاغــذ روزنامه و ملزومات ویژه 
چــاپ کتاب و روزنامه خوانــی را در جامعه با 
شــدت به حاشــیه رانده، چرا کــه تیراژ چاپ 
مطبوعات و کتاب بشــدت ســقوط نموده و 
حیــات مطبوعات و فرهنــگ عمومی جامعه 
را دستخوش طوفان  های ویرانگر کرده است.

واقعــا بیاییم حســاب کنیم کــه اگر این 
وضعیت بخواهد بیــش از این ادامه پیدا کند، 
یعنــی با تعطیلی کامل مطبوعات و رســانه  ها 
جامعه به ســمت فروپاشــی فرهنگ رفته و 
نهایتا  ســایر ارکان جامعه را درگیر آسیب  ها و 

زیان های عمیق خواهد کرد. 
پــس می طلبد تــا مســئوالن ذیربط در 
»دولــت و مجلس« با توجه بــه توصیه  های 
اخیر مقام معظم رهبری این بحران شــکننده 
یعنــی بحران کاغذ و چــاپ و ... را به صورت 
اصولی و اساســی مدیریت و ساماندهی نموده 
و فرهنگ جامعه را به ســوی نشاط، پویایی و 

بالندگی سوق دهند. 

سید نصرالدین میرعربشاهی 
خبرنگار فرهنگی اجتماعی جام جم البرز

حفــظ محیط  زیســت، از 
حرف تا عمل

ســال   ۴۰ از  بیــش 
است که ســازمان  ملل با 
تصویــب قطعنامه ای در 
رابطه با حفظ و حراســت 
از محیط زیســت، اهداف 
عملی خــودرا در ابعادی 
جهانی تبیین نموده است 

و با برپایی مراســماتی سمبلیک از جمله همایش ها 
و راهپیمایی هــا و دیگر برنامه هــای مرتبط با این 
روز، جهانیان را تشــویق و ترغیب بــه  همراهی با 
برنامه های این ســازمان جهانــی در حفظ محیط 
زیســت نموده اســت، اما آنچه مبرهن است اینکه 
برخی دولتها ومخصوصا کشوهای پیشرفته صنعتی 
که عمدتا شــامل آمریکا و کشورهای صنعتی بلوک 
 غرب می شوند، نه تنها هیچ تاثیری در بهبود اوضاع 
محیط زیســت نداشته اند، بلکه همواره خود یکی  از 
عوامل آلودگی های زیســت محیطی در اقصی نقاط 
جهــان بوده اند. اما متاســفانه شــاهد فاصله زیاد 
دســتاوردهایمان از اهداف انقالب در بهبود شرایط 
زیست محیطی وآلودگی های آب وهوایی در کشور 
بوده ایم. باید اذعان داشت  که فاصله گرفتن از اهداف 
برنامه های میان مدت و بلندمدت و مخصوصا برنامه 
توســعه چهارم که مبتنی بر تفکر زیســت محیطی 
تبیین شده اســت از عمده ضعفهای اجرایی در این 
ورطه حساس به شمار می رود.در فصل پنجم برنامه 
چهارم توســعه که به  حفظ محیط زیست اشاره دارد 
۱5 مــاده و یــک تبصره وجود دارد که به مســائل 
زیست محیطی اشــاره دارد و بالغ  بر ۱۴ماده به اهم 
این  موارد اشاره دارد. در واقع می توان برنامه چهارم 
توســعه را در جهت تحقق اهداف محیط زیســت 
اقدامی درجهت توســعه پایدار و برنامه ای نســبتا 
جامــع و  هدفمنــد قلمداد نمــود، اگرچه ضعف در 
هماهنگی دســتگاه های دولتی و ضعف در اجرای 
قوانین ومقررات زیســت محیطی عاملی در جهت 
عدم اجرای صحیح این برنامه به شــمار می رود که 
انشااهلل برنامه نویسان کشور در برنامه پنجم توسعه 

مالحظات زیست محیطی را مدنظر داشته باشند.
فرامرز مالحسین تهرانی

یادداشت یادداشت

خبرنــگار جــام جم البرز: اســتان البرز یکی 
از قطب های مهم صنعتی کشــور اســت.  بخش 
قابــل توجهی از بــازار صنعت را شــرکت های 
بــزرگ وکوچــک فعــال در اســتان بــر دوش 
می کشــند. زمانی که اقتصاد پویا و قوی وجود 
دارد که این شرکت ها و مجموعه های صنعتی- 
تولیدی بتوانند بدون دغدغه و مشــکل به کار 
خود ادامــه دهند و الزمه این امر حمایت همه 
جانبــه مســئولین اســتانی از ایــن واحدها به 
صورت عملی و واقعی می باشــد. در سال رونق 
تولید و اقتصاد ملی که تاکید مهم و ویژه مقام 
معظــم رهبری می باشــد همان گونــه که اغلب 
مقامــات و ریاســت محتــرم قــوه قضائیه نیز 
تاکید نمودند وظیفه مردم و مسئولین حرکت 
در فرآیند عملی این فرمایش و تالش در جهت 

تحقــق آن می باشــد. در این راســتا پای درد و 
دل  هادی شادرخ، مدیر شرکت صنعتی پارس 
فرم نشســته و در زمینه تولید و مشکالت این 
واحد صنعتی به گفتگو پرداختیم.  امید است 
مســئولین ذیربط راهگشای معضل و گرفتاری 

این تولیدکننده زحمتکش باشند. 
از سال 64 این شــرکت با هدف خودکفایی 
کشــور در صنایــع مختلف و تولیــد محصوالت 
داخلــی تاســیس شــده اســت. بــه صــورت 
تخصصی در زمینه تولید قالب های پیشــرفته 
به روش الکترو فرمینگ و شــبکه های فوالدی 
فعالیــت مــان را شــروع کردیم . بــا تغییرات 
درشــرایط بــازار، شــرکت نیز خــود را تطبیق 
داد و تولیــد و طراحی قطعات خودرو، ماشــین 
آالت صنعتی، قطعه ســازی صنعتی و... در کنار 
قالب ســازی انجام شــد. خیلــی از تولیدات را 
در ایــران بــرای اولین بار انجــام داده ایم. از 
جمله تیغه های فوالدی چیپر، گپ، مته صحافی 
و پــرس قرص؛  شــرکت صنعتی پــارس فرم 
امــروز قدیمی ترین تولید کننده شــبکه های 
فوالدی )گریتینگ( و کانال های پیش ســاخته 
فلزی وبتنی در ایران اســت. مشکالت بازار بر 
رونــد کار ما هم تاثیرزیادی داشــت اما تالش 
کردیــم با وجود ســنگ اندازی های مختلف در 
راهمان متوقف نشــویم، در ســال 76  پس از 
کســب تمام مجوزهای الزم از 9 ارگان مختلف 
قرار بر ساخت کارخانه فعلی شرکت در زمینی 

درمنطقه داشلیجه زیبادشت در سه فاز شد و 
با دریافت پروانه ســاخت فاز اول رسما شروع 
بــه کار کردیــم ).امروز با توســعه شــرکتهای 
منطقــه محل به شــهرک صنعتی تبدیل شــده 
اســت(. در همین اثنا شهرداری پیشنهاد داد 
تا جهت دریافت پروانه فاز دوم زودتر از زمان 
پیــش بینی خود اقدام کنیــم و ازآنجا که ما به 
دلیــل تجربه مشــکالت پروانه اول و شــرایط 
اقتصادی خــود، رغبتی نشــان ندادیم گفتند 
متعهد می شــوند که طی 10 روز کارهای اداری 
الزم را انجــام داده وپروانه ســاخت را تحویل 
نمایند و همین تعهد که مکتوب شد ما پول چند 
هکتــار زمین بــه نرخ آن روز را به شــهرداری 

دادیم.
 امــروز آن تعهد 10 روزه بیش از 20 ســال 
اســت که در دست ماســت و پول ما در حساب 

شهرداری.
12 شــهردار تابه امروز عوض شــده اند اما 
هنوز مشــکل حل نشده است. ستادهای رفع 
موانع تولید در اســتانداری کرج وفرمانداری 
فردیس هــم  مصوبه های متعددی )تماما دال 
بر محــق بودن شــرکت صنعتی پــارس فرم (

داشــته اند  اما متاسفانه هنوز نتیجه ای عملی 
بــرای مــا نداشــته و البتــه در ایــن رابطه به 
واسطه عدم همکاری عملی بانکها به جهت رفع 
مشــکالت متفاوت کارخانه تمامی تالش خود را 
انجــام داده ایم، تا این مکان اشــتغال و تجربه 

سی و چند ســاله تعطیل نشود ولی شرکتی که 
آن روز بیش از 60 نفر شاغل داشته و به امید 
افزایش چند برابری شاغلین خود با شهرداری 
وارد ایــن معامله شــد امروز اگرفریاد رســی 
نداشــته باشد مجبور به تعطیلی واخراج اندک 
نفرات باقیمانده خواهد بود واین درحالیست 
که چنانچه مشکالت شرکت رفع گردد  حداقل 
50 محل خالی برای اشــتغال افراد جدید دارد 
و متعهــد می شــویم در کمتر از یک ســال این 

اشتغال عملی شود.
 تمام حســابهای شــخصی من مسدود است. 
بیمه و دارایی روزانه بابت مطالباتشان جریمه 
محاسبه می کنند و مدام درحال ارسال پیامک 
هســتند، مســئولین فقط دلداری می دهند و 
هیچکس مســیر مشــخصی به ما نشان نداده، 
لــذا مجــددا از مقامــات محتــرم اســتاندار، 
فرماندار و شــهردار، در ســال رونــق تولید و 
حمایــت از تولیــد تقاضای حل این مشــکل را 
دراسرع وقت و قبل از  تعطیلی کارخانه دارم.
فقط جهت یــادآوری عــرض می کنم مصرف 
کنندگان عمده محصوالت این شرکت عبارتند 
از صنایــع نفت و پتروشــیمی، تصفیه خانه ها، 
نیروگاه هــا، فرودگاه ها، کارخانجات ســیمان و 
معادن، صنایع غذایی و باالخره شهرداری های 

کل کشور.                                                      
**********

شــرکت صنعتی پارس فرم مدعی است به 

واســطه همین مشــکل تا امروز بیــش از 20 
میلیــارد متضــرر گردیــده کــه حتمــا چنانچه 
محاســبات تخصصی انجام شــود ضرری که به 
اشتغال و اقتصاد کشور خورده چند برابر این 

رقم است.
تنهــا بند آخــر گفته هــای مدیر عامــل این 
شــرکت که می گوید متعهد می شوند 50 شغل 
جدید داشته باشــند با عنایت به برآوردهایی 
که در کشــور به عنوان هزینه ایجاد هر شــغل 
مطرح شــده رقمی در حدود 15 میلیارد تومان 
می شــود و این در حالیست که 50 شغل جدید 
بــه خودی خود برای بیمــه و دارائی هم درآمد 
زا خواهد بود در صورتی که شــرکت می گوید 
اصــل بدهی هایش به بیمه و دارائی و... کمتر 
از 60 میلیون می باشــد و سوال اینجاست که 
آیا بقای این شرکت سی و چند ساله برای کشور 
خصوصــا در این شــرایط تحریم ها ارزش رفع 
مشکالت ایجاد شــده خارج از حیطه اختیارش 

را ندارد؟!
آدرس: کرج، خیابان ماهدشت، خیابان زیبا 

دشت، خیابان صنعتگران  )اولین کارخانه(
09121153176 همراه : 

تلفــن: 40 -36307536-داخلی فکس 
)102(

و    www.parsform.com وبســایت  
 www.parsform.ir

parsform.co@gmail.com  :ایمیل

مدیر عامل شرکت صنعتی پارس فرم خطاب به استاندار، فرماندار و شهردار:

فریادم را در سال رونق تولید دریابید

مدیرکل اقتصادی اســتانداری البرز گفت: سیاست 
اعتباری نظام بانکی بویژه بانکهای دولتی، ســرمایه در 
گردش، ســرمایه ثابت و تکمیل طرح  های نیمه تمام با 
پیشــرفت فیزیکی باالی ۶۰درصد در قالب بسته رونق 

تولید است.
خبرنگار جــام جم البرز: پرویز زرگر با بیان این 
مطلب در جلســه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که 
در ســالن شهدای دولت با ۹ دســتور جلسه برگزار شد، 
بیــان کرد: همراهــی بانک  ها یک رکن اساســی در به 
حرکــت در آوردن چرخه تولید اســت.وی افزود: تعیین 
تکلیــف معوقات بانکی ۷۰ درصد شــرکت  ها مربوط به 
شــعب بانک  ها در تهران اســت که الزم است تدابیری 
اندیشــیده شود تا بر اســاس تفویض اختیار که به استان 
داده شده است بتوان در تسریع و حل مشکالت واحدهای 
تولیــدی اقدامات الزم را انجام داد.زرگــر با بیان اینکه 

اســتاندار البرز به ادامه فعالیــت واحدهای تولیدی که با 
مشــکل مواجه هستند؛ تاکید دارد، گفت: دکتر شهبازی 
نگاه ویژه ای به احیای واحدهای تولیدی دارد و مصوبات 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید را به طور مرتب رصد 
می کند.این مســئول از حضور معــاون حقوقی و معاون 
وصول مطالبات بانک ملی ایران که در این جلسه شرکت 
کردند تشــکر کرد و افزود: حضور مسئولین فرااستانی در 
کارگروه اســتان نشــان از همدلی و همراهی جهت رفع 

موانع و مشکالت بانکی واحدهای تولیدی تعهد است.

بازدید معاون استاندار از ادامه 
آزادراه همت در البرز
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان البرز:  

026-32210004-9 

چهار شنبه 8 خرداد 1۳98   شماره 5۳95 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
بیار نفحه از گیسوی معنبر دوست
به جان او که به شکر جان برافشانم

حافظاگر به سوی من آری پیامی از بر دوست

یاد یاران آشنا

ســخنگوی شورای شهر کرج گفت: شعار انسان محوری در مدیریت 
شهری تحقق نیافته است.

خبرنگار جام جم البرز: رحیم خستو در نشست تخصصی گذرگاه 
عابر پیاده که در ســالن کنفرانس سازمان عمران شهرداری برگزار شد، 
اظهــار کرد: برای حل مشــکالت کرج نیازمند بهره گیــری از نظرات 
تخصصی افرادی هســتیم که شناخت دقیقی از خیابان ها، پروژه های در 

حال اجرا و به طور کلی نیازهای شهر و شهروندان داشته باشند.

وی ادامه داد: تا زمانی که مدیران در شهر حضور پیدا نکنند و از نزدیک 
با نیازها و دغدغه  های شــهروندان آشنا نشــوند، مشکل عابران پیاده و 

بسیاری از مسائل دیگر حل نشده باقی می ماند.
وی با اشــاره به ضرورت مشارکت شهروندان در اداره شهر افزود: باید 
اداره برخی امور شــهر را به خود شهروندان بسپاریم و اجازه دهیم آنها در 

تصمیم گیری های مهم در کنار مدیران شهری باشند.
این مسئول خاطر نشان کرد: بدون شک این مشارکت نتایج مطلوبی 
برای شــهر به دنبال دارد و ســطح رضایت عمومی از مدیریت شهری را 

باال می برد.
خســتو در ادامه با اشاره به اینکه شعار انسان محوری باید در مدیریت 
شهری حاکم باشــد، ابراز کرد: متاسفانه تاکنون در مسیر درست تحقق 
این شــعار قرار نگرفته ایم و این ضعف برای شــهر و شهروندان هزینه 

داشته است.
رئیس کمیســیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج با بیان نامناسب 

بودن وضعیت پیاده روهای شهر گفت: در گذر از اغلب  پیاده روهای شهر 
نه  تنها افراد کم توان بلکه افراد عادی نیز مشکل دارند.

وی اظهار کرد: در بسیاری از پیاده روهای کرج مسیر هدایت نابینایان 
به خیابان ختم  شــده، مســیرعابر پیاده به تیر برق رسیده و به طور کلی 
موانع زیادی در پیاده روها وجود دارد که مدیران شهری از آنها بی خبرند.

این مســئول خاطر نشــان کرد: وقتی برنامه  های موزون منطبق با 
مبانی انســانی اندیشیده شود، شــهر و در پس آن مدیریت شهری رشد 

خواهد داشت.
وی گفت: تا زمانی که در مدیریت شــهری  انسان محوری در اولویت 

قرار نگیرد دستاوردهای مدیران چندان نتیجه بخش نخواهد بود.
عضو شــورای شــهر کرج گفت: از آن جایی که یکی از رویکردهای 
اولویت دار شــورای پنجم رویکرد انسان محوری است، موضوع مناسب 
سازی فضاهای شهری اعم از معابر، پیاده راه ها، ایستگاه های اتوبوس و 

اماکن عمومی در اولویت جدی قرار داده شده است.

سخنگوی شورای شهر کرج:

شهروندان را در اداره شهر سهیم کنیم
خواننــدگان عزیــز می تواننــد جهت طرح 
مشــکالت شهری و اســتانی درابعاد مختلف، با 
شــماره تلفن۰۲۶-3۲۲۱۰۰۰۹دفتــر تحریریه 
روزنامه جام جم البرز همه روزه به غیر از ایام تعطیل 
از ســاعت ۱۰صبح تا ۱5تماس بگیرنــد تا به نام 

خودشان در ستون مربوطه درج شود.
* قابل توجه مســئوالن ارشد استان 

البرز
کاغذ بازی در ادارات و سازمان های مختلف به 
صورت روزانه اوقات گرانبهای شهروندان را بشدت 
تلف می کند که از نمونه این موارد اقدام اداری برای 
کارهای ثبتی و مالیاتــی، انحصار وراثت، دریافت 
مجوز و تغییر کاربری های مختلف و... است که مو 
جب شــلوغی بیش از حد و مراجعه متعدد به مراکز 
ذیربط شــده و پاسخ به ارباب رجوع را دچار اطاله و 
ازاله وقت کرده و موجب ضرر و زیان های مختلف 
آنان می شود. آیا بهتر نیست مسئوالن ارشد استان 
البرز به میمنت ایــام ماه مبارک رمضان و اهمیت 
کار برای رضای خداوند متعال نســبت به اصالح و 

بهبود این وضعیت ناهنجار چاره اندیشی کنند؟!
مهرداد زارعی از ساوجبالغ

* فضــای داخلــی کــرج و حومه را 
ساماندهی کنید

برخــی خیابان های داخلی کرج و شــهرهای 
حومه فاقد آســفالت مناسب و خط کشی عابر پیاده 
و عالئم هشداردهنده و چراغ های چشمک زن در 
تقاطع ها و ... می باشــد. لطفا مســئوالن مربوطه 
نســبت به اصالح و ســاماندهی مشکالت اقدام 

عاجل نمایند.
محسن ابراهیمی از مهرشهر

* مســئوالن بهداشــت و درمان و 
تعزیرات حکومتی بر کار داروخانه داران 

نظارت کنند
قیمت برخی داروهای پرمصــرف بیماران در 
خیلی از داروخانه ها باالتر از نرخ ثبت شــده بر روی 
جعبه های داروســت. لذا از مســئوالن بهداشت و 
درمان و تعزیــرات حکومتــی می خواهیم برای 
رعایــت حال بیماران بر گران فروشــی داروهای 

مورد مصرف نظارت کنند.
فرهاد کریمی از کرج

شهادت در  عید فطر

خبرنگار جام جم البرز: شــهید دانشجو 
»عبدالحسین داستان ایمچه« در اول فروردین 
ســال ۱3۴3، در خانواده اي متوســط و مذهبي 
چشم به جهان گشــود. تحصیالت ابتدایي خود 
را تا سال چهارم در دبستان خواجه نصیر طوسي 
در اردبیــل به اتمام رســاند. بعد از آن در ســال 
۱35۸، با خانواده به شــهر کرج هجرت کرد و در 
دبســتان پناه اســالم ذوب آهن دوره ابتدایي را 

به پایان رساند.
عبدالحســین همزمان بــا تحصیل به مبارزه 
با رژیم ستم شــاهي هم می پرداخت. در همان 
اوان زندگــي با شــرکت در تظاهرات   خیاباني و 
نماز جمعه  ها انزجار خود را از رژیم پهلوی نشان 

می داد.
وی بــا فعالیت هایي که در بســیج و انجمن 
اســالمي مي کــرد، در جهت پیشــبرد اهداف 
انقالب بســیار موثر واقع مي شــد تــا اینکه در 
ســال ۱3۶۶ که در سال چهارم دبیرستان ادامه 
تحصیــل می داد به جبهــه رفت. وی در حالیکه 
رزمنده بود ادامه تحصیل هم می داد و در رشــته 

زمین شناسی دانشگاه تبریز قبول شد. 
سرانجام وی بعد از اعزام  های متعدد به جبهه 
حق علیه باطل در عملیات بیت المقدس شرکت 
کــرده و در شــب عید فطر در ۲۶ اردیبهشــت 
۱3۶۷، در منطقــه عملیاتي ماووت در ارتفاعات 
شــیخ محمد به شهادت رسید. تربت پاک شهید 
در جــوار امام زاده محمد کــرج نمادی از ایثار و 

استقامت در راه وطن است.

پیام های مردمی

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری البرز 
گفت: مدیران و مســئولین استانداری موظف هستند 
که نسبت به سایر دستگاه  های اجرایی در انجام امور 
محوله متعهدانه تر و مســئوالنه ترعمل کنند چراکه 
عملکــرد آنها الگوی ســایر ادارات و دســتگاه  های 

استان است.
خبرنــگار جام جم البرز: علــی درویش پور 
در مراســم معارفه سرپرســت اداره کل دفتر فنی و 
سرپرســت معاونت دفترامور شــهری و شوراهای 
اســتانداری البرز افــزود: با توجه به تاکید اســتاندار 
محترم بر تخصص و تســلط کامل سلمانی بر حوزه 
عمران و همچنین ســوابق و قابلیت  های وی انتظار 
می رود مثل ســابق در حوزه دفتر فنی نیز با مصمم و 
جدیــت هرچه تمامتر در حیطــه مدیریتی خود اقدام 
کند.وی افزود: خانم شــادابی نیز از نیروهای بســیار 

فعال و پرتالش معاونت عمرانی اســت  که امیدواریم 
با مسئولیت پذیری و پیگیری وی در منصب معاونت 
امور شــهری شاهد دستاوردهای مثبتی در این حوزه 
باشــیم.این مســئول ادامه داد: با رویکرد اســتاندار 
محترم به اشــتغال زنان در مناصب مدیریتی، اشتغال 

3۰ درصدی زنان در استان در مرز تحقق است.
وی گفت: دفتر فنی وظیفه ســنگینی را بر عهده 
دارد و بیشــتر اقدامات و وظایــف معاونت عمرانی بر 

عهده اداره کل دفتر فنی است.
درویش پور افزود: ما موظف هستیم اولویت  هایی 

که استاندار محترم برای رونق و توسعه استان انتظار 
دارند باید به طور کامل و به سرعت انجام شوند.

 وی عنوان کرد: موفقیت کامل در محیط کارتنها 
با وفاق، همدلی و انســجام  میسر می شود که حاصل 

نهایی آن رشد و توسعه استان است.
 معاون اســتاندار البــرز اضافه کــرد: مدیران و 
مسئولین اســتانداری وظیفه نظارت بر دستگاه  های 
اجرایــی را بر عهده دارنــد بنابراین انتظار می رود که 
بیشتر از سایر دستگاه  ها در انجام امور محوله مصمم 

باشند تا همه کارها و اقدامات به سامان برسد.
وی بیان کرد: شــرط موفقیــت و ترقی مدیران و 
کارکنان در این اســت که از ابتدای قبول مسئولیت 
با تالش و پشــتکار نسبت به انجام وظایف و تعهدات 
خود جدیت به خرج دهند چرا که اســم و رسم خوب 

تنها با عملکرد خوب میسر می شود.

تحقق سهم ۳0 درصدی بانوان در مناصب مدیریتی استان 

تشریح اقدامات انجام شده در هفته میراث فرهنگی 

در نظرآباد

مهدی کاظمی، رئیــس اداره میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی شهرستان نظرآباد در 
گفتگویی با خبرنگارجام جم به تشریح بخش هایی 
از اقدامات انجام شده طی هفته میراث فرهنگی در 

این شهرستان پرداخت.

خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: 
کاظمی با بیان پیشــینه کهن و قدمت ۹۰۰۰ ساله 
این بخــش از خاک کشــورمان و وجود محوطه 
باســتانی ازبکی دراین شهر به بازدید یک هفته ای 
گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی به صورت رایگان 
و اســتقبال به عمل آمده از آن پرداخت و تداوم آن 
را جزو برنامه های آتی اداره متبوع خود بیان نمود.

وی بــا اشــاره به اســتقبال خوب و گســترده 
هموطنانمان درایام بویــژه عید از تاالب صالحیه 
به عنوان تنها تاالب اســتان البــرز و لزوم ایجاد و 
فراهم نمودن شــرایط خاص توریستی درنزدیکی 
این تاالب به برگزاری جشن هفته میراث فرهنگی 
و جشن رمضان درمجتمع بوم گردی و اسب سواری 

هیروکه با مشارکت شرکت سانیارسپهرالبرز برگزار 
گردید اشــاره نمود و از اهمیت پیگیری راه اندازی 
ســریع این مجتمع گردشگری خبر داد. کاظمی به 
دیگر اقدامات انجام شده در هفته میراث فرهنگی از 
جمله برپایی نمایشگاه آثارهنرمندان صنایع دستی، 
توزیع اقالم و بروشــورهای تبلیغاتی در راســتای 
معرفی جاذبه های گردشگری، پیشنهاد نامگذاری 
خیابانی با عنوان میراث فرهنگی به شــورای شهر 
و نیزمعرفی فعالیت های صنایع دســتی در راستای 
ایجاد کارگاه های خانگی و اشتغال با ارائه مدرک و 

نیز تسهیالت بانکی مقررشده پرداخت.
قابل ذکراســت شهرســتان نظرآباد دارای 5۱ 
اثرتاریخی ثبت شده درفهرست  آثارملی می باشد.

تعزیه خوانی به مناسبت شب های   قدر در فردیس
رئیس اداره فرهنگ وارشــاد اسالمی شهرستان 
فردیس از برگزاری مراســم تعزیه شــهادت موالی 
متقیان حضرت علی )ع( همزمان با شــب  های پرخیر 

و برکت قدر خبر داد.
خبرنگار جام جم البرز: همزمان با ماه مبارک 
رمضان و شــبهای قدر و شــهادت مولی الموحدین 
حضرت علی )ع( گروه تعزیه خوانی قمر بنی  هاشــم  به 
سرپرستی ابوالقاسم عسگری  به مدت ۱۰ شب از تاریخ 
اول خرداد به اجرای تعزیه در فضای پارک بهشــت در 
خیابان منظریــه  فردیس به اجرای برنامه می پردازند.

حجت االسالم حمید رضا ولی زاده گفت: ایجاد فرهنگ 

ایثار و شهادت طلبی و انتقال آن به نسل  های آینده جزو 
مهم ترین وظایف اصلی ماست که باید همواره بر نشر 
و گسترش آن اهتمام داشته باشیم.وی افزود: تعزیه به 
عنــوان یک نمایش اصیل دینی و ملی در ایران اگر به 
صورت صحیح و با حفظ موازین و شــئون معصومین 
انجام شود، وسیله انتقال فرهنگ شهادت به نسل های 
آینده اســت.وی تاکید کرد: همزمان با آغاز شب  های 
قدر تعزیه شهادت حضرت علی )ع( با همکاری یکی از 

گروه  های هنری برنامه تعزیه برگزار می شود.
ابوالقاسم عسگری، سرپرست گروه فوق با بیان این 
مطلب که هنر تعزیــه از هنرهای فاخر و تاثیر گذار در 

حوزه ترویج فرهنگ اسالمی بوده و دارای ظرفیتهای 
بســیار مطلوب جهت  بیان مصائب اهل بیت عصمت 
و طهارت می باشــد  که باید با حضور افراد متخصص و 
نســخه شــناس و مطلع بر علم،  این هنر تقویت شود 
و برای مردم هنر دوســت تاثیر گذار باشــد.وی ترویج 
فرهنگ عاشورائی وعلوی را از اهداف برگزاری تعزیه 
برشــمرد و افزود:  این هنر آئینی که ریشه دراعتقادات 
مذهبی و دینی مردم دارد همیشــه از اســتقبال بسیار 
مناسبی برخوردار بوده  و هنروران این عرصه نیز تالش 
مضاعفی دربرگزاری مطلوب  مجالس تعزیه به عمل 

می آورند .

تدابیر راهگشایی برای رونق تولید البرز اتخاذ شد

نماینــده عالی دولت در اســتان البــرز گفت: در 
ســال رونق تولید با اهتمام و جدیت ویژه ای درصدد 
بسترسازی مناســب برای تحقق اهداف شعار سال 
طبق منویات مقام معظــم رهبری و تاکیدات دولت 

تدبیر و امید هستیم.
خبرنگار جام جم البرز: شــهبازی در جلسه 

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که 
در محل اتاق تعاون البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه 
تعاونی  های بسیاری در البرز فعال هستند، افزود: این 
نشست مصوبات مهمی داشت و در خصوص مسائل 
حائز اهمیتی صحبت شــد.وی ادامه داد: کارگروهی 
متشــکل از اتاق تعــاون، اتاق بازرگانــی، اداره کل 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری، اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ســازمان صمت، شرکت 
شهرک  های صنعتی اســتان، اتاق اصناف، سازمان 
تعاون روســتایی، ســازمان اقتصاد و دارایی و یکی 
از فرمانداری تشــکیل شد.شــهبازی گفت: در این 
کارگروه در مورد برنامه ریزی و دعوت از انجمن  ها و 

خوشه  ها و تشکیل تعاونی  های تامین نیاز و همچنین 
فعال سازی و رفع تعارضات و مشکالت تعاونی  های 
تامین نیاز موجود، اقدام می شود.وی افزود: در بخش 
تامین نقدینگی نیز مقرر شــد بانک  های اســتان و 
دستگاه  های اقتصادی البرز کمک و پشتیبانی الزم را 
در راستای تحقق رونق تولید همراه واحدهای تولیدی 

و صنعتی باشند.
اســتاندار البرز اضافه کرد: یکی از معضالت مهم 
بخــش تولید و صنعت انباشــت بدهی  ها و معوقات 
بانکی، بیمه و مالیات اســت که طی مصوبه ای مقرر 
شد در جهت تقســیط و استمهال بدهی  ها همراهی 

ویژه ای صورت گیرد.


