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اختصاص 804 هزار 
میلیون ریال اعتبارات 

شهرستانی

 2
البرز 

واگذاری رایگان 500 سند امالک علوی و شبه علوی 

امام جمعه کرج:

صفحه 3

دکتــر ایرج اســداللهی، مدیرکل 
ارتباطــات ســیار اســتان البــرز و 
شهرســتان های غرب استان تهران 
از تمدیــد طرح فروش ویژه  ســیم 
کارت دائمــی »همــراه اول« بــه 
قیمــت 100 هزار تومــان تا اطالع 

ثانوی خبر داد.
کرج-خبرنگار جام جم: وی با بیان 
اینکــه پــس از اتمام بســته خوش 
آمد، بســته تخفیف مکالمه به مدت 
۹0 روز بــه صورت خــودکار فعال و 
قابل اســتفاده خواهد شــد، گفت: 
مشترکین عزیز همراه اول در طرح 
فــروش ویژه ســیم کارت دائمی با 
خرید ســیم کارت دائمی می توانند 
ضمــن بهره منــدی از تخفیف قیمت 
ســیم کارت، از بســته خوش آمــد 
پیامــک،   1000 شــامل   ،1000
1000 دقیقه مکالمه داخل شــبکه 
و اینترنــت نامحــدود بــه مدت یک 
هفتــه و تخفیف مکالمه به مدت ۹0 

روز پس از اتمام بســته خوش آمد 
1000 استفاده نمایید. 

اســداللهی ادامــه داد: این طرح 
شامل ســیم کارت های دائمی طرح 
full price(  20( ، طــرح 1000 و 

ثبت نام بــه روز ) فروش آنالین( و 
ثبــت نام گلچین که به صورت نقدی 

خریداری شده است، می شود. 
وی اظهــار داشــت: مشــترکین 
جدیــد دائمی همراه اول می توانند 
بــا مراجعــه بــه دفاتــر خدماتــی و 
فروشــگاه های همراه اول و سامانه 
گلچین نســبت به خرید سیم کارت 
دائمی به قیمــت 100 هزار تومان 

اقدام نمایند. 
مدیرکل ارتباطات ســیار استان 
البرز و شهرستان های غرب استان 
تهــران ادامه داد: این طرح مختص 
کســانی می باشــد که در بازه تعیین 
شــده اقدام به خرید و فعالســازی 

سیم کارت می نمایند. 
اســداللهی بــا اشــاره بــه اینکه 
فــروش فقــط بــه صــورت نقــدی 
می باشــد، بیــان داشــت: در طــرح 
1000 و ثبــت نــام بــه روز امکان 
انتخــاب شــماره از بیــن ۹ شــماره 
بــرای مشــتری قبــل از پرداخــت 

وجود دارد.

 فروش ویژه سیم کارت دائمی »همراه اول«
 به قیمت 100 هزار تومان

روز خبرنگار را به فعاالن عرصه قلم و رسانه تبریک می گوییم
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج:
 اصحاب رســانه، باید چهره واقعی اســام 

را معرفی کنند
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه 
کــرج در خطبه های این هفتــه نمازجمعه با بیان 
این که قدم برداشــتن اصحاب رسانه در راستای 
آگاهی بخشــی اقشار عمومی، به اقتدار و پیشرفت 
هر چه بیشــتر نظام کمک می کند، گفت: رسانه ها 
موظف هستند اعتماد مخاطبان خود را جلب کنند، 
از همین رو می توان گفت، راه سختی را می پیمایند.

کرج-خبرنگار جام جم: آیت ا... ســید محمد مهدی حسینی همدانی ادامه 
داد: دشــمن تالش دارد تا چهره اسالم و مســلمانان را زشت نشان دهد و اصحاب 
رســانه در این حوزه نیز باید تالش کنند با معرفی چهره واقعی اسالم سنگری قوی 
در جنگ نرم با دشمنان و معاندان بسازند.وی افزود: عده ای نیز در کشور به تنش ها 
دامــن می زنند، برای مثال زمانی کــه ترامپ با هدف ایجاد اختالف در ایران اعالم 
می کند که آماده مذاکره با مردم اســت، این گروه اصرار به موافقت با رئیس جمهور 
آمریکا دارند و این در حالی اســت که همه می دانند، توســل به آمریکا به ضعف و 
ناتوانی ایران دامن می زند.حسینی همدانی گفت: گروهی سعی دارند با بزرگنمایی 
مشــکالت اقتصادی موجود، بی اعتمادی را در جامعه شــایع کنند و در این رابطه 
مسئوالن باید با جدیت بیشــتری به فضاهای اقتصادی ورود کنند.وی با بیان این 
که تا زمانی که دستگاه های مقتدری مانند مجلس وجود دارد چرا باید انتظار داشته 
باشــیم که مقام معظم رهبری به  صورت مستقیم دســتور دهند گفت: حذف افراد 

ناکارآمد جزو وظایف مجلس است.

خطیب  جمعه مهرشهر:
مسئوالن باید انتظارات مردم را برآورده کنند

امام جمعه مهرشــهر در خطبه های این 
هفته نماز جمعه گفت: اگر مسئوالن از خود 
عملکرد مناســبی نشــان دهند، آرامش و 

اعتمادسازی به جامعه هدیه می شود.
مهرشــهر -خبرنگار جام جم: 
حجت االســالم  یدا... رضایــی با بیان این 
که دشــمن تمام تالش خود را برای ضربه 

زدن به اســالم و محو آثار شــهدا در نظام ما می کند، ادامه داد: مطالعه سیره زندگی 
شــهدا تمام نقشــه های آنان را خنثی خواهد کرد.وی ادامه داد: برخی از خائنان در 
دســتگاه های اصلی کشــور نفوذ پیدا کرده اند که امیدواریم با معرفی این افراد به 

آگاهی و جلب اعتماد مردم کمک کنیم.
رضایی با تأکید بر این که مســئوالن باید انتظارات مردم را برآورده کنند، گفت: 
در این برهه از زمان مردم ما به دنبال ایجاد آرامش در کشور هستند و انتظار می رود 

مسئوالن عملکرد قابل قبولی را از خود ارائه دهند.

هم اندیشی استانداران منطقه یک کشور 
در البرز

جلسه استانداران منطقه یک کشور در استانداری البرز برگزار شد.
اســتانداران تهران، گیالن، مازندران، گلستان، البرز، قم، قزوین و سمنان 
در این جلســه شرکت داشــتند و ضمن پیگیری مصوبات جلسات پیشین خود 
در زمینه گســترش همکاری های بین اســتانی برای رفع مشکالت مشترک 

رایزنی کردند.
محمد علی نجفی در این سمینار با بیان این که استان البرز علی رغم مساحت 
کم، مهاجرپذیرترین استان کشور است، افزود: البرز سی و یکمین استان کشور 
محسوب می شود ولی دارای قدمتی بیش از 9 هزار سال است که وجود محوطه 

ازبکی و دژ مادها در نظرآباد، گواهی بر این مدعاست.
نجفی با اشــاره به اینکه البرز محل عبور 14 اســتان کشور است، گفت: در 
تعطیــالت نوروز 97 طی کمتر از 20 روز ثبت تــردد حدود 30 میلیون خودرو 
از محورهای مواصالتی البرز، ضرورت توســعه راه های این اســتان را بیش از 

پیش نشان می دهد.
وی البرز را استانی مهم در کشور دانست و بر لزوم توجه ویژه ملی به این سو 
تاکید کرد و افزود: حساسیت ها در این استان به اندازه ای است که اگر مساعدت 

جدی دولت نباشد، انجام امور، بسیار دشوار خواهد بود.
استاندار اضافه کرد: پروژه های راهسازی البرز دارای اهمیت ملی هستند از 
این رو از ابتدای مســئولیتم در البرز با نگاه ویژه ای به دنبال رفع موانع و تسریع 
در بهره برداری آن ها بوده ایم، با چنین رویکردی اکنون مشــکل جدی سر راه 

تکمیل پروژه های این بخش وجود ندارد.
وی گفت: در صورت زیربار ترافیک رفتن آزادراه تهران- شــمال، به گفته 
کارشناســان حدود 700 تا هزار میلیارد تومــان صرفه جویی در مصرف بنزین 
می شــود که اثرات مثبت زیســت محیطی دارد و وقت مردم نیز بخشی از این 

دستاوردها خواهد بود.
نجفی افزود: برای ادامه پــروژه بزرگراه همت در البرز، موانع بزرگی اعم از 
معارضان ســر راه قرار داشــت که طی رایزنی با وزرا و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور طی کمتر از یک سال اخیر، اکنون برطرف شده و امید است بزودی 

مردم از این امکان برخوردار شوند.
وی خاطرنشــان کرد: بزرگراه شــمالی کرج نیز از جملــه پروژه های مهم 
راه سازی است که اکنون 34 درصد پیشرفت دارد و طی بازدیدها و پیگیری های 
مستمر درصدد رفع تنگناها هستیم.استاندار البرز گفت: بزرگراه آبیک- چرمشهر 
نیز دارای اهمیت ویژه ای اســت چرا که از این طریق خودروهای سنگین تغییر 

مسیر داده و بار ترافیک و آلودگی آن ها از مسیر فعلی انتقال می یابد.
وی با اشــاره به ظرفیت های بزرگ اســتان در بخش تولید و صنایع افزود: 
بیش از 3 هزار و 500 واحد صنعتی در اســتان مستقر است که از این تعداد 150 
واحد برند ملی محســوب می شــوند.نجفی عنوان کرد: این استان بحق قطب 
علم و فناوری کشور نام گذاری شده چرا که استقرار شرکت های دانش بنیان و 

برگزاری استارت آپ ها بر این امر صحه می گذارد.
وی گفت: در حوزه اشــتغال نیز اقدامات موثری صورت گرفته ولی با توجه 
به رشــد ســریع جمعیت و مهاجرپذیری اســتان، به صورت مداوم بر تقاضای 

اشتغال افزوده می شود.

در بخش کشاورزی؛ 

ساالنه بیش از 50 درصد آب هدر می رود
نشســت خبری مدیر عامل آب منطقه ای البرز با اصحاب رســانه در سالن 

جلسات آب منطقه ای البرز برگزار شد.
کرج-خبرنگار جام جم: در این نشست مدیرعامل آب منطقه ای البرز 
با اشاره به نقش تاثیرگذار رسانه ها در کاهش مصرف آب، گفت: برای مدیریت 

آب استان از ظرفیت رسانه ها استفاده خواهیم کرد.
نجفیان افزود: مردم مسائل را از زبان رسانه راحت تر می پذیرند و به رسانه ها 
اعتماد بیشتری دارند، ما هم از این فرصت استفاده کرده و از این طریق با مردم 

در ارتباط بوده و پیام کاهش مصرف را به آحاد جامعه می رسانیم.
وی تصریح کرد: کشــور ما دارای یک سوم متوســط جهانی آب می باشد 
در حالی که میزان مصرف ما در بخش آب شــرب 3 برابر کشــورهای توســعه 

یافته است.
نجفیان خاطرنشان ساخت: در کل کشور نزدیک به 126 میلیارد متر مکعب 
آبخوان ها را خالی کرده ایم، در حالی که در کشــورهای توسعه یافته آبخوان ها 
برای مصرف نســل آینده ذخیره می شود، در کشور ما باالی 80 درصد پتانسیل 

آب مصرف می شود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که الگوی مصرف و ســبک زندگی اصالح نشــود، 
همچنان شــاهد مشــکالت در این بخش بوده و آینده فدای مصرف بی رویه 

فعلی خواهد شد.
نجفیان با اشــاره به اینکه، بــا اتمام منابع انرژی، مشــکالت اقتصادی و 
اجتماعی اتفاق می افتد، افزود: مصرف بی رویه ســبب می شود تمامی منابع ته 

کشیده و به دنبال آن بسیاری اتفاقات در جامعه رخ دهد.
وی ادامه داد: در طول 40 ســال گذشــته همه ذخایر مصرف شــده است، 
آبخوان ها قابل برگشــت نیســت و شرایط اســتان نوپای البرز نسبت به سایر 
استان های کشور متفاوت تر است و مصرف آب اراضی کشاورزی در این استان 
باالســت.نجفیان اضافه کرد: در بخش کشــاورزی وضعیت مناسبی نداریم و 

شاهد هدر رفت بیش از  50 درصدی هستیم.
وی گفت: با توجه به کاهش بارندگی و به دنبال آن کاهش حجم آب سدها، 
در شــرایط موجود تنها با مصرف بهینه و مدیریت مطلوب می توان بحران آب 

را سپری کرد.
نجفیان افزود: امسال به دلیل تاثیر کاهش بارندگی در حوزه برق، برای اولین 
بار در سراسر کشور با قطعی برق مواجه شدیم. با توجه به این که بخش اعظمی 
از نیروی برق از طریق توربین های آبی تامین می گردد، کاهش بارندگی و پایین 
بودن حجم آب سدها، به غیر از بخش آب، بخش برق را هم تحت تاثیر قرار داد.

با ائمه جمعه استانخبر

اختصاص 804 هزار میلیون ریال اعتبارات 
شهرستانی

بررسی اتصال ادامه همت به پروژه بزرگراه شمالی در شورای فنی 

فرمانــدار کرج گفــت: چنان چه دســتگاه ها در 
اخذ و به کارگیری درســت اعتبارات کوتاهی داشته 
باشند اعتبار آنها کســر و به دستگاه های فعال دیگر 

اختصاص خواهد یافت.
ســیروس شــفقی در کمیته برنامه ریزی بودجه 
با بیان اینکه هدف این اســت که توزیع اعتبارات در 
راستای ارتقای شاخص های برخورداری و میانگین 
برخــورداری صــورت گیرد، افزود: در ســال جاری 
موظفیــم پروژه هایــی که مطالبه دارنــد در مرحله 
نخست و پروژه های نیمه تمام در مرحله دوم و سپس 
پروژه هــای جدید را عملیاتی کنیم به شــرط اینکه 
بتوانیم یک ســوم کل اعتبارات این پروژه ها را تامین 

کنیم.
وی در خصــوص اعتبارات تامیــن یافته گفت: 
804 هــزار میلیون ریــال در 26 فصل و 197 پروژه 

توزیع شــده است که به ترتیب به حمل و نقل، توسعه 
خدمات شــهری و روستایی، آموزش و پرورش، دین 
و مذهب، آب و فاضــالب، فرهنگ و هنر، ورزش و 
کشاورزی اختصاص یافته است.وی همچنین با بیان 

اینکه مناطق محروم و بافت های فرسوده در اولویت 
تخصیص اعتبارات هستند افزود: چنانچه دستگاه ها 
در اخذ و به کارگیری درست اعتبارات کوتاهی داشته 
باشند اعتبار آنها کســر و به دستگاه های فعال دیگر 
اختصاص خواهد یافت و در همین راستا تیم نظارتی 
 فرمانداری ویژه شهرستان بر این امر نظارت ویژه ای 
دارد.فرماندار کرج همچنین از افزایش ســرانه های 
آموزشــی در کرج خبــر داد و گفــت: 103 کالس 
آموزشی به ظرفیت شهرستان کرج اضافه می شود.

وی در ادامــه افزود: در ســال 97 تعداد 42 کالس به 
بهره برداری می رســد و 61 کالس در ســال 98 به 
سرانه آموزشی شهرســتان کرج افزوده خواهد شد 
که این افزایش سرانه بیشتر در مناطق محروم مانند 
خرمدشت، سهرابیه، حصار، پیشاهنگی، باغستان و 

مسکن مهر ماهدشت خواهد بود.

سرپرست شــهرداری کرج با اشــاره به این که 
تاکنون 2 میلیون متر مکعــب خاک برداری و یک 
میلیــون متر مکعب خاک ریــزی در پروژه بزرگراه 
شمالی انجام شده اســت، گفت: اجرای 6 هزار تن 
آرماتوربندی از دیگر اقداماتی است که در این پروژه 

انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری کرج؛ 
محمدرضــا احمدی نژاد در بازدید اســتاندار البرز از 
پروژه بزرگراه شمالی کرج، با بیان این که این پروژه 
بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک پیش بینی 
و اجرایی شده، اظهار کرد: به منظور اجرای این پروژه 
به طول 17/6 کیلومتــر 515 میلیارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته شــده است . شهردار کرج گفت: 189 
میلیارد تومان مجموع صورت وضعیت رســید شده 
توســط پیمانکار است که مجموعا این مبلغ 33/47 
درصد پیشــرفِت ریالی پروژه را شــامل شده است.

وی با تاکید بر اینکه مسائل تملکی بیشترین عامل 
توقف پروژه بزرگراه شمالی است، خاطرنشان کرد: 

در محــل اتصــال خط 4 حصار و بزرگراه شــمالی 
کرج اختالف شــدیدی با مســئولین اداره کل راه و 
شهرســازی استان داریم که مراتب اعتراض اعالم 
شده است. شهردار کرج با تشریح مشکالت و موانع 
پیش روی بزرگراه شــمالی، تصریح کرد: کارگروه 
مهندسی ارزش برای برون رفت از مشکل معارضین 
ملکی پروژه بزرگراه شمالی کرج تشکیل شده است. 
احمدی نژاد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگراه 
شــمالی کرج را 35/5 درصد اعالم کرد و گفت: به 
رغم این که اجرای این پروژه به شــهرداری واگذار 
شــده اما مساعدت مسئوالن اســتانی و ملی را نیاز 
داریم.  وی تامین مالی پروژه بزرگراه شــمالی کرج 
را یکــی از  دغدغه های اصلی این طرح دانســت و 
افزود: راه اندازی کارخانه آســفالت در این محدوده 
نیازمند مصالح کوهی است که به سبب وجود برخی 
مشــکالت، این مهم محقق نشــده است. شهردار 
منتخــب کرج با تاکید بر این که چالش افزایش نرخ 
ارز یکی دیگر از مشــکالت این پروژه محســوب 

می شود، گفت: هزینه نگهداری دراز مدت از بزرگراه 
شــمالی کرج برای شهر، مساله مهم دیگری است 
که باید مورد توجه قرار گیرد.معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری البرز نیز در این نشست با بیان 
این که موضوع پروژه ادامه بزرگراه همت به اســتان 
البرز و اتصال آن به ابتدای پروژه بزرگراه شمالی کرج 
در شــورای فنی استان مطرح شد، گفت: با توجه به 
اینکه مشــاور دو طرح ادامه بزرگراه همت به البرز و 
بزرگراه شمالی کرج یک نفر است،  می توان براحتی 
ایرادات را بررسی و برطرف کرد.خسرو ارتقایی ایجاد 
دسترســی و در نظر گرفتن رمپ و لوپ های مورد 
نظر حد فاصــِل پروژه ادامه بزرگراه همت به البرز و 
بزرگراه شمالی کرج را از درخواست های شهرداری 
دانست و گفت: اخذ نظر هر 2 کارفرما توسط مشاور 
الزامی اســت.ارتقایی گفت: در ابتدای کار، آهنگ 
پیشرفت پروژه مناسب بود اما در یک سال و نیم اخیر 
به ســبب عدم تامین منابع مالی الزم، ضرب آهنگ 

پیشرفت بخوبی احساس نشده است.

نشست مشــترک روســای دادگستری و 
دادستان های اســتان البرز با مدیران کل جهاد 
کشــاورزی و اداره کل منابع طبیعی و مدیران 
شهرستانی این ادارات در استان البرز به میزبانی 

دادگستری استان برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی دادگســتری 
کل اســتان البرز؛  احمد فاضلیــان رئیس کل 
دادگســتری استان البرز با اشاره به ویژگی های 
طبیعــی و جغرافیایــی اســتان البــرز گفت: 
همجــواری با پایتخت و آب و هوای مناســب 
منجر به افزایش مهاجرت به این اســتان شده 
است تا جایی که استان البرز بیشترین نرخ رشد 
جمعیت در کشور را دارد و هر دو سال 100 هزار 

نفر بر جمعیت آن افزوده می شود.
وی افزود: این شــرایط نشــان می دهد که 
اســتان البرز متفاوت از دیگر نواحی کشور است 
و با توجه بــه ویژگی های جغرافیایی آن ارزش 
افزوده زمین در این اســتان کم وســعت قابل 
قیاس با بیشــتر استان های کشــور نیست که 
همین خصوصیت انگیره ها برای تغییر کاربری 
اراضی را بیشــتر می کند و باید برای مقابله با آن 

برخوردها شدیدتر شود.
عالی ترین مقام قضایی اســتان البرز متذکر 
شــد: با فعالیت های روزمره و عادی نمی توان 
در اســتان البرز به مقابله با تغییر کاربری اراضی 
پرداخت و باید دستگاه های متولی با کار جهادی 
به عرصــه بیایند؛ در حوزه منابع طبیعی نگرانی 
نداریم و با دســتورات قضایی و نظارت اداره کل 
منابع طبیعی حجم تصرفات بسیار محدود است 
ولی در حــوزه اراضی زراعــی وضعیت نگران 
کننده است با اینکه شــاهد تالشهای سازمان 

جهاد کشاورزی استان البرز هستیم.

وی تصریــح کرد: در حــوزه تغییرکاربری 
اراضــی زراعــی برخوردها در مقابــل میزان 
حجــم تغییرات بــه کندی پیش میــرود و در 
مدت زمان کوتاهی شــاهد احداث شهرک ها و 
حتی شــهرهای غیرقانونی هستیم و متخلفان 

مسئوالن را در عمل انجام شده قرار می دهند.
فاضلیان با تاکید بر تشدید برخوردها با تغییر 
کاربری اراضی و ضرورت تجدیدنظر در روش ها 
گفت: حفظ اراضی زراعــی کارکرد راهبردک 
دارد برای اینکه از بســتر همین زمین ها اســت 
که محصــوالت راهبــردک ماننــد گندم به 
بهره برداری رســیده و نیازهای غذایی کشــور 
تامین می شــود بنابراین حفظ کاربری اراضی 
زراعی یک مطالبه ملی و وظیفه عمومی است.

وی تصریح کرد: تعاونی های مسکن به یکی 
از معضالت در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی 
تبدیل استان البرز شــده اند و با توجه به شرایط 
استان، بیشترین تعداد تعاونی های مسکن کشور 
در البرز وجود دارند؛ بخش زیادی از آن ها مربوط 
به شرکت ها یا ســازمان های دیگر استان های 
کشور است که بدون طی مراحل قانونی، زمینی 
زراعــی را خریداره کرده و با وعده تغییر کاربری 
در اختیار کارکنان خود قرار داده اند؛ ده ها پرونده 
در اســتان البرز در ایــن زمینه وجود دارد که هر 
یک بیش از ســه هزار شاکی دارند و به معضلی 

برای استان تبدیل شده اند.
رئیس کل دادگســتری استان البرز با اشاره 
به ابالغ دستورالعملی برای تسریع در برخورد با 
تغییر کاربری اراضی زراعی گفت: پس از اینکه 
تخریب بنای یکی از مسئوالن انجام شد بررسی 
جوانب نشان داد مراحل قانونی در اعمال قانون 
رعایت نشــده است برای پیشــگیری از تکرار 

ایــن مــوارد و همچنین تســریع در برخوردها 
دستورالعملی به قضات ارسال شده تا در صدور 

دستورات آن را مدنظر قرار دهند.
وی اضافــه کــرد: از نــکات مثبــت این 
دســتورالعمل تعییــن مدت زمان رســیدگی، 
بررســی خارج از نوبت و تعیین ســازوکار برای 
اعمال تبصره 2 مــاده 10 قانون تغییر کاربری 

اراضی زراعی است.
عالی تریــن مقــام قضایی اســتان البرز بر 
ضرورت افزایش هزینــه تغییر کاربری اراضی 
زراعی تاکید کرد و متذکر شــد: جهاد کشاورزی 
بر اســاس قانون می تواند راسا اقدام به تخریب 
مســتحدثات و تغییر کاربری هــا بکند و نیاز به 
حکــم قضایی ندارد مگر در جایی که بنا تکمیل 
شــده که در این صورت باید مراحل صدور حکم 

قضایی طی شود. 

وی همچنین تصریح کرد: در برخورد با تغییر 
کاربری اراضی زراعی نباید صرفا به قلع و قمع بنا 
بســنده کرد و باید مجازات های دیگری مطابق 

قانون برای فرد متخلف در نظر گرفته شود.
حاجی رضا شــاکرمی دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز اســتان البرز نیز در این نشســت 
بــر ضرورت تجدیدنظــر در روش های نظارت 
بــر تغییر کاربری ها تاکید کــرد و گفت: اکنون 
روش های ســنتی با توجه بــه هزینه بر بودن و 
کندی در شناســایی جای خود را به روش های 
نوین داده و ضرورت دارد دستگاه های مسئول 

از این روش ها بهره برداری کنند.
مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در این 
بــاره گفت: در طرحی که توســط این معاونت 
تدوین شــده و به عنوان طرحی کشوری مطرح 

است با اســتفاده از تصاویر ماهواره ای هرگونه 
تغییر کاربری، احداث بنا در محدوده شــهری و 
خارج از شــهر رصد شده و گزارش آن به صورت 
لحظه ای ارســال می شــود؛ طرح ارائه شده به 
دلیل عدم تامین منابع مالی نزدیک به یک سال 
است که اجرایی نشده است؛ با اجرای این طرح 
جهاد کشــاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، 
شهرداری ها و مسکن و شهرسازی می توانند از 
تغییرات مطلع شــده و از دستاوردهای آن بهره 
مند شــوند.در ابتدای این نشســت سید مجید 
موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
البرز با ارائه گزارشــی از اقدامات این سازمان در 
اســتان البرز بیان کرد: در ســال 96 در راستای 
اجرای تبصره 2 مــاده 10 قانون تغییر کاربری 
اراضــی زراعی 893 هکتار بــا حکم قضایی به 
حالت اولیه اعاده شد و در سه ماهه نخست سال 
97 نیــز تاکنون در 459 هکتــار  اعمال قانون 
شده است.حامد فرضی مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان البرز نیز با ارائه گزارشی اظهار 
کرد: اســتان البرز با 517 هزار هکتار مســاحت 
دارای 435 هزار هکتار اراضی ملی اســت که با 
وجود مساحت کم در مقایسه با سایر استان های 
کشــور، از موهبت شــرایط آب و هوایی خوبی 
برخوردار اســت که این مهــم ظرفیت ویژه ای 

برای البرز فراهم کرده است.
وی افــزود: برخوردهــای قضایی در حفظ 
منابع طبیعی و ملی بســیار کمک کرده اســت؛ 
مهم ترین آن در پرونــده »عالم زمین« بود و با 
ورود دستگاه قضایی و صدور دستورات، 1120 
هکتار از اراضی زراعی حفظ شــد که با تصرف 
و تغییر کاربری در آن، فاجعه ای در ســطح ملی 

رخ می داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد؛

ابالغ دستورالعمل استانی تسریع در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از کشف 1590 گرم 
مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گــزارش خبرگزاری صداوســیما؛ ســرهنگ جنتی 
با اعــالم این خبر گفــت: در پی دریافت گــزارش مردمی 
مبنــی بر اینکه فــردی در امــر تهیه و توزیع مــواد مخدر 
فعالیــت دارد، رســیدگی به ایــن موضوع در دســتور کار 

 مأمــوران پلیس مبــارزه با مواد مخدر این شهرســتان قرار 
گرفت.

وی در ادامــه افــزود: پــس از تحقیقــات و اطمینان از 
صحــت این موضوع، مأموران مخفیگاه فرد را شناســایی و 
پــس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرســی از محل مورد 
نظــر، موفق به کشــف یــک کیلو و 590 گرم مــواد مخدر 

 از نــوع هروئیــن و توقیف یک دســتگاه خودروی ســراتو 
شدند.

ســرهنگ جنتی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده 
به منظور ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، 
از شهروندان خواســت هرگونه موارد مشکوک را به سامانه 

110 اطالع دهند.

کشف بیش از 1500  گرم هروئین در استان البرز
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به قلم: دکتر ســید حبیب ا... شــمس، 
متخصص کایروپراکتیک در ایران و آمریکا 

وکانادا
بسیاری از انســان ها در جهان از درد و مشکالت 
استخوان ها، التهاب ودردهای مفصلی، خصوصا زانو 

و کمر رنج می برند.
یکــی از شــایع ترین علت هــای درد زانو و کمر 
استئوآرتریت یا آرتروز است. استئو به معنی استخوان 
و آرتریت نیز به معنی تخریب و التهاب مفصل است. 
در این بیماری سطح مفصل، خوردگی پیدا می کند و 
اســتخوان های اطراف مفصل ضخیم می شوند. این 
تغییــرات باعث تخریب و التهاب مفصل شــده و به 
خشــکی و درد مفاصل منجر می شود. آرتروز به طور 
عموم پیری اســتخوان محسوب می شــود و با باال 
رفتن ســن روی تمام مفاصل بدن اثر می گذارد. ولی 
در مفاصلی که صدمه دیده اند یا دچار فشــارهای غیر 
عادی شده اند )مانند چهارزانو یا دو زانو نشستن(، این 
روند پیری ســریعتر انجام می شــود و مفصل را دچار 

پیری زودرس می کند.
عالئم کالسیک التهاب در موارد حاد )کوتاه مدت(  

شامل قرمزی، درد، گرما و تورم در مفصل است.
از سوی دیگر، التهاب مزمن )طوالنی مدت( اغلب 
ساکت و آرام اســت و در داخل بدن بدون هیچ نشانه 
قابــل توجهی رخ می دهــد و آرام آرام باعث تخریب 
مفصل می شــود. الزم به تذکر است که التهاب راهی 
بــرای بدن جهت محافظت از خــود در برابر عفونت، 
بیماری یا آسیب است که به صورت های مختلف بروز 
داده می شود. سیســتم ایمنی بدن در برابر خراش ها، 
جراحت یا عفونــت با ایجاد التهاب واکنش نشــان 
می دهد. التهاب پاسخی طبیعی و در واقع مفید است و 
برای فرآیند بهبودی اهمیت دارد. اما آنچه خطرناک 
اســت مزمن شدن التهاب اســت که می تواند برای 
بدن و سالمتی خطرناک باشد. التهاب فقط مختص 
عضالت یا مفاصل نیســت  و فقــط باعث دردهای 
عضالنی و مفصلی نمی شود بلکه التهاب می تواند در 
هر بافت یا عضوی ایجاد شــود و در شــرایطی مانند 
دیابــت، بیماری قلبی، بیماری کبدی یا گوارشــی و 

سرطان به وجود آید.
داشــتن یک رژیم غذایی حــاوی خوراکی های 
ضدالتهــاب به کاهش التهاب مزمــن بدن که در اثر 
ســبک زندگی نه چندان ســالم به وجود آمده کمک 

می کند.
بعضی از مواد غذایی دارای اثر ضدالتهابی و ضددرد 

برای آرتریت و دیگر انواع دردهای مفصلی محسوب 
می شــوند. در خیلی از موارد اثر این غذاها هم ردیف 
با داروهای شــیمیایی تجویز شــده برای درمان این 

بیماری است.
اگر می خواهید التهاب و دردهای مفصلی را کاهش 
دهید باید غذاهای التهابی کمتر و غذاهای ضد التهابی 

بیشتر بخورید.
پایه رژیم غذایی شما در کل، شامل غذاهای مغذی 
که حاوی آنتی اکســیدان ها و اجتناب از محصوالت 

فرآوری شده است.
در واقع شــما باید یک تعادل ســالم از پروتئین، 
کربوهیدرات و چربی، در هر وعده غذایی فراهم کنید 
و از تامین نیازهای بدن خود به ویتامین ها، مواد معدنی، 
فیبر و آب مطمئن شــوید. مــواد غذایی که در ذیل به 
توضیح آن ها می پردازیم، می توانند در درمان التهاب 

استخوان ها و مفاصل کاربرد داشته باشند.
* از خــوردن این مــواد غذایی اجتناب 

نمایید
در نظر داشته باشید که این مواد غذایی را به حداقل 

رسانده یا قطع نمایید، این غذاها شامل:
گوشت قرمز: برای کمردرد مضر است و باعث 
افزایش دردهای مزمن کمر و زانو شــده و نیز اســید 
اوریــک حاصل از آن نیز در ایجاد درد مفاصل دخالت 

دارد.
نوشیدنی های شیرین: نوشیدنی های گازدار 
و مملو از شــکر و آب میوه هــای مصنوعی. این گونه 
نوشابه ها به علت وجود مقدار زیادی شکر، التهاب در 

بدن و باالخص در مفاصل ایجاد می کنند.
انواع دسر: کوکی ها، آب نبات، کیک و بستنی و 

اصواًل مواد پردازش شده و بسته بندی شده.
گوشت پردازش شده: بولونیا، سوسیس و 

غیره.
غذاهای فرآوری شده میان وعده: کراکر، 

چیپس و چوب شور.
روغن های خاص: روغن دانه ها و سبزیجات 
باالخص روغن هایی که برای ســرخ کردن استفاده 

می شود.
چربی های ترانس: مواد غذایی "هیدروژنه" و  

روغن های جامد )روغن های جامد گیاهی(
مواد غذایی که به کم کردن التهاب در بدن کمک 

می کنند:
دانه های روغنی: دانه های روغنی )بادام ، گردو 
و...( منبعــی عالی برای چربی هــای مفید، پروتئین، 

ویتامین Eو مواد معدنی است. دانه های روغنی حاوی 
امگا  3 و چربی های تکثیر شده است که برای التهاب 
و قلب مفیدند. خوردن یک مشت دانه های روغنی به 
شما کمک می کند مدت طوالنی تری سیر بمانید که 

در حقیقت به الغری شما کمک می کند.
زردچوبــه : این گیــاه مزایای ضــد التهابی 
قدرتمندی دارد. این خاصیــت ضد التهابی به خاطر 
غلظت باالی آنتی اکسیدانی به نام کورکومین است. 
پژوهش های اخیر نشــان می دهنــد که زردچوبه در 
پیشــگیری و درمان برخی بیماری های مفصلی مثل 
آرتریت روماتوئیــد )نوعی بیماری التهابی مفصل( و 
پوکی اســتخوان نیز موثر است. بر اساس مطالعات، 
زردچوبه یکی از قدرتمندترین ماده های ضد التهابی 

در طبیعت می باشد.
آواکادو: آواکادو غنی از چربی های تکثیرنشــده  
اســت. این چربی ها برای قلب مفید هستند. آواکادو 
عالوه بر این سرشــار از منیزیم، فیبر و پتاســیم بوده 
و در عیــن حال ســدیم کمی دارد. خــوردن نیمی از 
آواکادو پاســخگوی مقدار مناسبی از نیاز روزانه  شما 
 B و ویتامین های گروه C, A, E به ویتامین هــای
اســت. ترکیب این مواد مغذی با پلی فنول ها که مانند 
آنتی اکســیدان عمل می کنــد آواکادو را به یک میوه  

ضروری در رژیم غذایی ضدالتهاب تبدیل می کند.
کلــم بروکلی: بروکلــی از خانــواده کلم ها با 
نــام علمــی )cruciferous( اســت که دارای 
مــواد شــیمیایی گیاهی بــا نــام گلوکوزینوالت 
)glucosinolates( هســتند. این ماده نوعی 
آنتی اکسیدان قوی است. عالوه بر این بروکلی منبعی 
 A پتاسیم، کلسیم و ویتامین ،C عالی برای ویتامین

است و کالری کمی دارد. 
هویج: هویج حاوی بتا کاروتن اســت که درون 
بدن تبدیل به ویتامین A می شود و عالوه بر این در نوع 
خود یک آنتی اکسیدان به حساب می آید. رژیم غذایی 
سرشــار از این آنتی اکسیدان ها، به دلیل نقشی که در 
جلوگیری از آسیب رسیدن به سلول های سالم دارند، 

خطر ابتال به التهاب و سرطان را کاهش می دهد.
 حبوبات: حبوبات مختلف از جمله لوبیا ســفید، 
لوبیــا قرمز، لوبیا چیتی، لوبیای ســیاه و عدس منبع 
ضــد التهاب خوبی از پروتئیــن گیاهی، مواد معدنی، 
ویتامین هــای گروه B و ویتامین K هســتند. طبق 
تحقیقــات، مصرف حبوبات عالوه بر کاهش التهاب 
در بــدن، از برخی انواع بیماری هــای قلبی، دیابت و 

فشار خون باال نیز پیشگیری می کند.
روغن زیتون: روغن زیتون سرشار از چربی های 
تکثیرشده است که برای سالمت رگ های خونی مفید 
است، همچنین پلی فنول های روغن زیتون در بدن به 
عنوان آنتی اکســیدان عمل می کند. روغن زیتون به 

کاهش التهاب و کلسترول باال کمک می کند. 
پرتقال: پرتقال منبــع عالی برای ویتامین C و 
پتاسیم و همچنین حاوی فیبر، کلسیم و فوالت است. 
فوالت و فیبر موجود در پرتقال به سالمت قلب کمک 
می کند. ویتامین C آن برای عملکرد سیستم ایمنی، 
داشــتن بافت  همبند محکم و رگ های خونی سالم 
حیاتی اســت. پرتقال و آب طبیعی آن انتخابی عالی 

برای افزودن به رژیم ضدالتهابی شما خواهد بود.
ماهی : ماهی های ســالمون، شاه ماهی، ماهی 
خال مخالی و ماهی کولی، ماهی آزاد، ماهی قزل آال، 
ماهی تن، ساردین، شاه ماهی و... بهترین منابع حاوی 

امگا 3 محســوب می شــود. عالوه بر این، اسیدهای 
چرب امگا 3 موجود در ماهی نه تنها عوامل ایجاد کننده 
التهاب را مسدود می کند، بلکه از فعالیت پروتئین هایی 
که به ساییدگی غضروف مفصل زانو منجر می شود نیز 

جلوگیری می کند. 
اسفناج: اســفناج از معروف ترین خوراکی های 
خاص ضدالتهاب است. اسفناج لوتئین دارد که مرتبط 
با تولید ویتامین A و بتاکاروتن است. طبق تحقیقات، 
افرادی که از سبزیجات با برگ های سبز، مانند اسفناج 
در رژیم غذایی خود اســتفاده می کنند، با التهاب بهتر 

مبارزه می کنند. 
توت فرنگی: توت فرنگی هم خوشمزه، آبدار و 
شــیرین و هم برای سالمتی مفید است. توت فرنگی 
کم کالری اســت، فیبر باالیی دارد و حاوی ویتامین 
و امالحــی از جمله ویتامین C اســت که بدن برای 
کارکرد طبیعی خود به آن نیاز دارد. توت فرنگی دارای 
خواص ضدالتهابی و مفید برای سالمتی است. تمامی 
بِری ها برای ســالمتی مفیدند زیرا با رنگ دانه های 
آنتی اکسیدانی خود می توانند التهاب را کاهش دهند.

برگ چغندر: برگ چغندر برگی زیبا و خوشمزه 
اســت که می توانید به لیســت خرید ضدالتهاب خود 
اضافه کنید. برگ  چغندر دارای ویتامین A و K است 
و منبع مفیدی از چندین ماده معدنی اســت و کالری 
بسیار کمی دارد. برگ چغندر مطابق تحقیقات، احتماال 
دارای فالونوئیدهایی است که به عنوان آنتی اکسیدان 

عمل می کنند و از التهاب می کاهند.
زنجبیل: زنجبیل را با خــواص ضد تهوعی که 
دارد می شناســند، اما خاصیت جادویی دیگر زنجبیل 
مقابلــه با التهاب اســت. طبق تحقیقــات، مصرف 
زنجبیل می تواند دردهای پس از تمرینات ورزشــی 
و درد مفاصل ناشــی از التهاب مزمن )استوآرتریت و 

روماتوئید( را کاهش دهد. 
 تخــم کرفس: تخم کرفــس دارای خواصی 
فوق العــاده  از جملــه کاهــش التهاب و مبــارزه با 
عفونت هاست. تخم کرفس عالوه بر آنتی اکسیدان 
و ویتامین ها، منبعی عالی برای پتاســیم نیز هست. 
توجه کنید کــه در صورت بارداری نباید تخم کرفس 

مصرف کنید.
ویتامین ها:

ویتامین C : بــرای تولید کالژن ضروری بوده 
که حافظ پروتئین موجود در رباط های زانوهاســت. 
همچنین دریافــت زیاد از این ویتامین از خطر آرتروز 

زانو پیشگیری می کند. 

ویتامیــن D : این ویتامین به جذب کلســیم 
کمک کرده و با تقویت رشــد استخوان و بازسازی آن 

به سالمت استخوان کمک می کند.
ویتامین آ: بدن شما برای فرآیندهای مختلف از 
جمله رشد استخوان ها و تمایز سلولی نیاز به ویتامین 
آ دارد. یک مرد به طور متوســط نیــاز به 3 هزار واحد 
ویتامین آ در روز دارد در حالی که میزان نیاز روزانه زنان 

به این ویتامین قریب به 2300 واحد است. 
دیگر ویتامین هــا: کمبود برخــی دیگر از 
ویتامین ها نیز با درد مفاصــل ارتباط دارد. این امر به 
ویژه در افراد با رژیم و تغذیه نامناســب رایج اســت. 
ویتامیــن B1 و ویتامینE  یا تیامین، ویتامین های 
B6 و ویتامین B12 از این دست هستند. با این حال 
درد مفاصل می تواند ناشــی از مشکالت جدی دیگر 
هم باشــد بنابراین اگر با جبران ویتامین ها همچنان 
دچار درد مفاصل بودید، حتما به پزشک مراجعه کنید.

هشدار: چند مورد را در رژیم غذایی خود رعایت 
کنید:

وزن خــود را با تغییر عادت غذایی و ورزش کاهش 
دهید.

از مصرف مواد قنــدی و چرب به خصوص چربی 
اشباع شده خودداری کنید.

در رژیم غذایی خود بیشــتر از میوه و ســبزیجات 
استفاده کنید.

از مواد غذایی حاوی کلسیم و آهن بیشتر استفاده 
کنید.

حداقل دو بار در هفته از ماهی به جای گوشت قرمز 
استفاده کنید.

از آنجــا که رژیم غذایی پرکربوهیدرات مانند نان، 
برنــج، ماکارونی و... موجــب اضافه وزن و همچنین 
التهاب می شود، توصیه می شود تا حد مقدور از مصرف 

این نوع غذاها دوری کنید.
برای حفظ سالمتی کمر و زانوی خود، روی زمین 

ننشینید، باالخص چهار زانو.
از توالــت فرنگی اســتفاده کنیــد، توالت ایرانی 

دردهای کمر و زانو را بدتر می کند.
راه های ارتباطی با کلینیک:

آدرس: کرج-گوهردشــت- فلکــه اول-برج 
نیکامال- طبقه 10 اداری-واحد 3

شماره های تماس:
0919-0388448
026-34256301
026-34256359

تغذیه مناسب برای درمان  آرتروز

حجم آب ســد طالقــان 67 میلیون مترمکعب 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ شهریاری 
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق 
آبی آب منطقه ای تهران در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار ما، گفت: متاســفانه بارش های کم سال 
آبی جاری از اول مهر پارسال تا ششم مرداد امسال 
باعث کاهش آب مخزن سد طالقان و سد امیرکبیر 

شده است.
وی حجم آب سد طالقان در روز هفتم مرداد ماه 

ســال جاری را 325 میلیون مترمکعب اعالم کرد 
که ســال گذشته این حجم 392 میلیون مترمکعب 

بوده است.
شــهریاری افزود: در سال آبی جاری که از اول 
مهرماه 96 تا کنون محاسبه می شود، میزان آورده 
و ورودی ســد طالقان 310 میلیون متر مکعب بوده 
است که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 
که این حجم 436 میلیون مترمکعب بوده اســت، 

بیش از 30 درصد کاهش را نشان می دهد.
همچنیــن این مســئول اعالم کــرد: میزان 

حجــم آب ســد امیرکبیر در روز هفتــم مرداد ماه 
امســال 175میلیون مترمکعــب اعالم کرد که در 
مقایسه با مدت مشــابه سال قبل که 182 میلیون 
 مترمکعب بوده، 7میلیون مترمکعب کاهش داشته

 است.
شــهریاری ورودی و آورده ســد امیرکبیر را در 
سال آبی امسال 270 میلیون مترمکعب اعالم کرد 
که در مقایســه با مدت مشابه سال آبی گذشته که 
ورودی آن 397 میلیون مترمکعب بوده بیش از 32 

درصد کاهش داشته است.

عملیات طراحی و اجرای پروژه های کاهش حجم آب سدهای کرج و طالقان
گازرسانی در البرز

عملیات طراحی و اجرای پروژه های 
گازرســانی البرز با بیش از سیصد میلیارد 
تومان اعتبار بــا حضور معاون وزیر نفت 

و مدیر عامل شرکت ملی گاز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ 
مدیرعامــل شــرکت گاز البــرز گفت: 
برنامه ریزی هــا بــرای گازرســانی به 
روستاهای بدون گاز در استان آغاز شده و 
بزودی گازرسانی به طالقان، محور کرج 
چالوس و آسارا با هزینه 60 میلیارد تومان 

انجام می شود.

تقی نژاد افــزود: تا امروز به 82 درصد 
جمعیت روستایی استان البرز گازرسانی 
شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان 
البــرز گفت: بهره بــرداری از خط انتقال 
گازرســانی به غرب اســتان البرز نیز به 
طول 65 کیلومتر با خط انتقال 36 اینچی 
با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد تومان در 
دســتور کار است.تقی نژاد افزود: تکمیل 
گازرسانی به واحدهای تولیدی، صنعتی 
و کشاورزی نیز جدیت و هزینه 40 میلیارد 

تومان در حال انجام است.

مراجعه بیش از 30 هزار نفر برای اهدای خون

میز خدمت شهرداری در بوستان شهری

مدیرکل ســازمان انتقال خون البرز گفت: 31 هزار 
نفر در 4 ماه ابتدایی ســال به مراکز اهدای خون مراجعه 
کرده انــد که از این تعداد 21 هزار و 745 واحد خون اهدا 

شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل سازمان 
انتقال خون البرز گفت: در استان البرز اهدای خون بخوبی 
جا افتاده اســت و با حضور مردم، خــون و فرآورده های 
خونی تامین می شود.مهدی زاده افزود: با توجه به حجم 
مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون پیش بینی می شود 
تا پایان امسال به رشد 5 درصدی نسبت به سال گذشته 

برسیم.وی اظهار داشت: اکنون ما برای 7 روز نیاز استان 
البرز، ذخایر خونی داریم اما البرز با توجه به اینکه اســتان 
معین تهران است، ماهانه حدود 900 واحد خون به تهران 
ارسال می شود و به همین دلیل نیاز است تا مردم به مراکز 
انتقال خون مراجعه کرده و خون اهدا کنند.وی ادامه داد: 
نیاز به خون یک نیاز همیشــگی است و سوانح و حوادث 
همیشــه وجود دارد و عالوه بر آن نیز افرادی هستند که 
مصرف کننده دائمی فرآورده های خونی هستند، از جمله 
بیماران تاالسمی که حیاتشــان وابسته به تزریق دائم 

خون است.

شــهردار و مدیــران منطقه 12 کــرج میز خدمت 
شهرداری را در بوستان هامون مهرشهر برپا کردند و از 

نزدیک پای صحبت شهروندان نشستند.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما؛ مســئوالن 
شــهرداری منطقه 12 کرج با حرکتی مردم پسند، میز 
خدمت این شهرداری را از ساعات اولیه صبح به بوستان 
هامون انتقال دادند و پذیرای شهروندان و رسیدگی به 
امور آنان  شــدند که مورد اســتقبال مردم منطقه قرار 

گرفت.

فیروز بخت شــهردار منطقه 12 کرج با اشاره به این 
موضوع که مردم از دیدن مســئوالن در بین خودشان 
استقبال می کنند در خصوص هدف از انجام این حرکت 
مردم پســند، گفت: از آنجائی که با حضور در بین مردم 
و شــهروندان مشاهده شــد که آنها به راحتی مسائل 
و مشکالتشــان را مطرح می کنند و بعضی از مســائل 
قابل حل در همان محل دســتور داده می شــود و کار 
انجام می گیرد، این تصمیم گرفته شــد تا مالقات های 
عمومــی را به ســطح منطقه و در بیــن مردم محله ها 

انتقــال دهیم و در کنار آن میــز خدمت را هم با حضور 
معاونت هــای شــهرداری در همان جا برپــا کنیم و 
پذیرای شــهروندان و در پی رفع مشکالت و جوابگوی 

درخواست های آنها باشیم.
وی افزود: با مشــارکت مردم و تعامل بین مسئولین 
و شــهروندان به لحاظ این که مراجعین به شهرداری 
مسائل و مشکالت را بیشتر لمس می کنند و در بعضی 
از مواقــع راه حل های بجایی ارائــه می دهند راحت تر 
می توان موانع را مرتفع و به انجام امور سرعت بخشید.

مراســم واگذاری 500 قطعه از اراضی متعلق به 
بنیاد مســتضعفان به مردم، در مســجد امام رضا )ع( 
واقع در شهرک شهید جهازي هاي رجائی شهر کرج 

برگزار شد.
کرج-خبرنــگار جام جم: پیرو منویات مقام 
معظم رهبری مبنی بر تعیین تکلیف اراضی و امالک 
موســوم به علوی و شــبه علوی، در اولین مرحله از 
واگذاری ها در اســتان البرز 500  فقره از اسناد امالک 
مســکونی و اراضی کشــاورزی در راستای سیاست 
محرومیت زدایی بنیاد مســتضعفان به اقشار محروم 

این استان اهداء شد.  
این مراســم با حضور محمد ســعیدی کیا رئیس 
بنیاد مســتضعفان، محمد علی نجفی استاندار البرز، 
مدیرکل امور اســتان های ســازمان اموال و امالک 

بنیــاد و جمعي از ائمه جمعه و جماعات و مســئوالن 
استاني برگزار گردید. 

رئیس بنیاد مســتضعفان در این مراسم گفت: این 
واگذاری ها در راســتای سیاســت های نظام مقدس 
جمهــوری اســالمی ایران در خصــوص حمایت از 
مســتضعفان انجام شده اســت، در این مرحله 500 
قطعــه از این اراضــی به متقاضیان واگذار شــد که 

مجموعا شامل 86 هکتار است.
استاندار البرز نیز در این جلسه گفت: سیاست های 
دولت همواره بر پایه حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده 
و این واگذاری ها با حمایت همه دستگاه های متولی 

در البرز انجام شده است.
نجفــی افزود: ارزش این اراضی حدود 86 میلیارد 
تومان تخمین زده می شــود که در اختیار قشر ضعیف 

جامعه قرار گرفت.
گفتنی اســت البرز پــس از آذربایجان شــرقی، 
خراســان رضوی، گلستان و گیالن، پنجمین استان 
کشــور محسوب می شود که در ســال 97 بخشی از 
اراضی بنیاد مستضعفان را به مردم واگذار کرده است.

خبرنــگار ما بــا 2 نفر از افرادی که اســناد خود را 
دریافت کرده بودند گفتگویی انجام داده که ماحصل 

آن را در پی می خوانید:
به آرزویمان رسیدیم

علی رحمانــی گفت: یکی از آرزوهای دیرینه این 
بود که بتوانیم برای زمینی ســند بگیریم که  80 سال 
با کاربری کشاورزی در اختیار داشتیم و امروز به لطف 

خدا و تالش دلســوزانه مسئول بنیاد مسکن پس از 4 
سال کار اداری این آرزو محقق شد. زمین بنده مکانی 
اســت موروثی است که از پدر بزرگ به پدر و سپس به 
اینجانب رســیده و همگی از دیر باز روی آن کشت و 

کار می کردیم.
زمان طوالنی صدور سند

علی تارخانی نیز اظهار داشــت: بنده از مسئوالن 
دست اندر کار که این اسناد را به طور رایگان در اختیار 
ما قرار دادند تقدیر و تشکر می کنم. بنده به نمایندگی 
از طرف همســرم در اینجا حضور یافتم و سند ایشان 
را از مســئول بنیاد مســکن دریافت کردم. 3 سال از 
مراحل تشکیل پرونده و دریافت سند می گذرد. ضمن 
تشکر از مســئوالن، تقاضا دارم این زمان را با حذف 
کاغذ بازی ها کمتر کنند تا از این پس اســناد سریع تر 

در اختیار افراد ذینفع قرار گیرد. 

واگذاری رایگان 500 سند امالک علوی و شبه علوی 
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فضاهای سبز را ایمن کنید
فضای سبز بسیاری از خیابان های کرج در شرایط گرمای بی سابقه تابستان امسال 
به علت عدم آبیاری در حال تخریب و نابودی اســت. لطفًا مسئوالن شهرداری، اقدام 

الزم را برای حفظ و شادابی اماکن مزبور انجام دهند.
احد چراغی از کرج

ترافیک جاده کرج- کمالشهر را ساماندهی کنید
جــاده حصارک به کمالشــهر و بالعکس اکثر اوقــات دارای ترافیک و راه بندان و 
شلوغی بی حساب و کتاب است. لطفًا مسئوالن مربوطه نسبت به اصالح این وضعیت 

معیوب و دشوار اقدام شایسته معمول نمایند.
حسن عمادی از کمالشهر

مسئوالن چرا اینطورند؟!
چرا مســئوالن دولت و مجلس شورای اســالمی در بحبوحه بحران های ارزی و 
گرانی های اقالم و ملزومات مردم، فقط شاهد ساکت این صحنه ها هستند و هیچ گونه 
اقدام موثری برای عبور از این وضعیت بســیار دشــوار و فرســاینده اجتماعی از خود 

نشان نمی دهند.
جمعی از شهروندان کرجی

جاده و بستر رودخانه را سامان بخشید
اطراف جاده و بســتر رودخانه برغان، ورده، اغشــت و کردان با تلی از زباله های 
مختلف پوشانده شده اســت. بر این اساس از مسئوالن بخشداری چندار درخواست 
داریم تا با پاکسازی این نقاط آلوده و صحنه های زشت و چندش آور، سالمت جسمی 

و روحی مردم را تضمین کنند.
حسن جارچی از هشتگرد

تشکر از شهرداری مشکین دشت
پیســت ورزش و پیاده روی در محدوده شــهرک مهندسی زراعی و بعثت یکی از 
اقدامات خیلی مثبت و ارزنده مســئوالن شــهرداری مشکین دشت است که اوقات 
شــهروندان را مفرح کرده و موجب افزایش ســالمتی آنان می شود. بنابراین با تشکر 
از اقدام خوب مســئوالن شهرداری مشکین دشت پیشــنهاد می کنیم که مسئوالن 
مربوطه به خاطر تامین امنیت و اســتفاده بهینه، مســیر مذکور را نورپردازی و روشن 

نمایند تا در شب ها شهروندان با خاطری آسوده تر به پیاده روی و ورزش بپردازند.
سید نصرالدین میرعربشاهی

شهرداری کرج اقدام کند
جاده کرج به مشــکین دشت و بالعکس بســیار ناهموار و دارای چاله های فراوان 
اســت. عالوه بر این موضوع، عدم نورپردازی مســیر مذکور اغلب موجب انحراف 
خودروها و در نهایت بروز تصادفات رانندگی می شــود. حال از مســئوالن شهرداری 

کرج انتظار داریم تا نسبت به اصالح نواقص مزبور اقدام شایسته نمایند.
احمد چاالکی از مشکین دشت

نام: جبارعلی 
نام خانوادگی: محمدی

محل تولد: قزوین
تاریخ تولد: 1336 

تاریخ شهادت: 1361/5/7
مسئولیت قبل از شهادت: بسیجی

محل شهادت: پاسگاه زید
مزار شهید: گلزار شهدای امامزاده محمد)ع( کرج

شمه ای از زندگینامه: شهید جبار علی محمدی سال 1336، 
در یکي از روستاهاي »قزوین« به نام »دمق« در یک خانواده مذهبي 
دیده به جهان گشــود. سپس در سال 1353، به همراه خانواده به شهر 
کرج کوچ کردند. در دوران انقالب همیشه در تظاهرات و راهپیمایي ها 

شرکت مي کرد.
پس از پیروزي انقالب اســالمي در ســال 58، به خدمت سربازي 
اعزام گشت تا اینکه در سال 60، سربازي اش به پایان رسید. او حتي طي 
2 سال خدمت سربازي اش هم به خانواده کمک مي کرد. بعد از سربازي 
در پي کسب و کار، تالش نمود و در یک کارخانه مشغول به کار گردید 
و از طریق بسیج محل، به جبهه هاي جنگ حق علیه باطل اعزام شد. 
در عملیات رمضان شرکت کرد و پس از حماسه آفریني هاي فراوان در 
تاریخ هفتم مرداد 1361، در »پاسگاه زید« مورد اصابت ترکش خمپاره 

دشمن قرار گرفت و به درجه شهادت رسید.
فرازی از وصیت نامه شــهید: امیدوارم که پس از مرگ، راه 
من را هم که همان راه شهیدان حسین است، ادامه دهید. من چند دلیل 
بود که به سربازی آمدم، اوال اینکه نمی توانستم زنده باشم تا شاهد این 
همه تجاوزات به ناموس مان باشم و از خدا می خواهم که اگر در جوانی 
کاری ناشایســت از من دیده است من را ببخشد و از دوستان نزدیک و 
دور تقاضا می کنم که اگر راه خالف این انقالب قدم برداشته اند دوباره 
به اســالم عزیزم که درس زندگی را به انســان می دهد برگردند و راه 

منافقان و کمونیست ها را نروند که راه آنها راه اسارت و بندگی است.
با تشکر از روابط  عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان البرز 

پیام های مردمییاد یاران آشنا

معاون دادستان کرج در بازدید از بازار ولی عصر )عج( 
از تالش های سرپرست منطقه 2 برای برخورد با ساخت 

وساز غیر مجاز در این بازار قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج؛ جواد 
یاوری ضمن رصِد وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز 
در بازار ولی عصر )عج(، اظهار داشــت: دادستانی کرج 
بــدون توجه به جایگاه و قدرت افراد تنها به پاکســازی 
چهره شــهر از وجود بناهای بی کیفیت و بدون استاندارد 
می اندیشــد و در این مسیر چنانچه تخطی و کم کاری از 
مدیران شهری دیده شود آن ها نیز باید در محضر قانون 

حاضر شده و به دفاع از خود بپردازند. 
وی ادامه داد: بخشــی از افزایش ساخت و سازهای 
غیرمجاز ریشــه در ضعِف نظارت ها و کم کاری برخی 
متولیان دارد و دادستانی راسا در میدان مقابله با تخلفات 
ســاختمانی حضور خواهد داشت. معاون دادستان کرج 
گفت: شــهرداری و نهادهای مسئول باید به طور جدی 

با ســاخت و ســازهای غیر قانونی و غیر مجاز در شهر، 
اراضی، باغات و زمین ها برخورد و از تمام توان خود برای 
محقق شدن رعایت قانون در ساخت و سازهای شهری 
استفاده نماید.وی با اشاره کاهش چشمگیر ساخت و ساز 
غیرمجاز در منطقه 2 از مسئوالن منطقه قدردانی کرد. 

سرپرســت منطقه 2 شــهرداری کرج نیــز در این 
خصوص گفت: اســتفاده از ابزارهای نظارتی ســدی 

محکم در مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز است.
 ســیدرضا فیض با بیان این که شــهرداری اهتمام 
ویــژه ای در صــدور پروانه ســاختمانی در کوتاه ترین 
زمان ممکن دارد، یادآور شــد: تسهیل در صدور پروانه 
ســاختمانی از جمله اقدامات و راهکارهای مناســب به 
منظور پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز خواهد 
بود.  وی ادامه داد: کنترل و نظارت بر ســاخت و سازهای 
بدون مجوز موضوع مهمی است که مدت هاست به طور 

ویژه از سوی مسئوالن منطقه پیگیری می شود.
به گفته فیض، اعماِل مدیریت واحد در حریم شهری، 
اســتفاده از ابزارهــای نظارتــی و تصمیم گیری های 
متفکرانه در کنترل و پیشــگیری از ســاخت و ساز غیر 
مجاز موثر بوده و به دنبال آن هســتیم تا این معضل را به 

کمترین حد ممکن برسانیم.

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل 
احمر اســتان البرز اعالم کرد: با هدف 
کمک و مقابله با کم آبی در استان های 
جنوب شرقی کشور، پویش نذر آب در 

این استان آغاز شده است.
به گــزارش روابط عمومی جمعیت 
هالل احمر استان البرز؛ محمد حسین 
وطنی با اشــاره به تغییــرات اقلیمی و 
کاهش نزوالت آســمانی تصریح کرد: 
جهت کاهش آالم و مشکالت ناشی از 
خشکسالی های پی در پی در شهرهای 
جنوب شرقی کشور، راه اندازی پویش 
نذر آب با همکاری مردم خّیر و نیکوکار 
استان، در اولویت فعالیت های این نهاد 

قرار گرفته است.
وی بــا بیان این کــه این پویش در 

اســتان های سیســتان و بلوچستان، 
کرمان و خراسان جنوبی اجرا می شود، 
تصریح کرد: کمک هــای جمع آوری 
شده از محل این پویش در زمینه تهیه 

و خرید تانکر، لوله کشــی آب و انجام 
اقداماتی برای رفع اثرات خشکســالی 

و کمبود آب هزینه می شود.
وطنــی در ادامــه گفــت: اعضای 

داوطلب استان البرز با استقرار صندوق 
های جمــع آوری کمک های مردمی 
در مصلــی، مراکز خرید و معابر پرتردد 
شــهرها و اماکن عمومی همشهریان 
را به پیوســتن به ایــن پویش دعوت 
می کنند.وی در تکمیل این خبر افزود: 
همشــهریان می تواننــد کمک های 
نقدی خود را برای حمایت از استان های 
کم آب به شــماره حساب 66666 نزد 
بانک های ملت، کشاورزی، مهر ایران، 
رفاه، صــادرات، دی، ســپه، تجارت، 
پارســیان و پســت بانک واریز کنند یا 
با حضور در محل اســتقرار پایگاه های 
جمعیت هالل احمر در سراســر استان 
و شــعب تابعه، کمک هــای نقدی و 

غیرنقدی خود را اهدا کنند. 

زن رنج کشــیده البرزی و مبتال به بیماری صرع 
در حالی که زندگی ســختی را گذرانده و پای چپ او 
فلج اســت با دریافت تسهیالت اشتغال کمیته امداد 
و مسافرکشــی به خودکفایی رســیده و در رشــته 

روانشناسی بالینی مشغول تحصیل است.
به گزارش ســایت خبری کمیته امداد؛ مددجوی 
سختکوش البرزی گفت: ســال ها قبل هنگامی که 
سه ســاله بودم مادرم به دلیــل بداخالقی و بی  بند و 
باری پدرم طالق گرفت و خانه را ترک کرد. پدرم پس 
از مدتی ازدواج مجدد کرد و من و برادرم نزد نامادری 
بزرگ شــدیم. نامادری همیشه ما را اذیت می کرد و 
روزهای سختی را ســپری کردیم تا اینکه روزی به 
علت تب شــدید من را به درمانگاه بردند و متأسفانه 

پای چپ من فلج شد.
وی افزود: وقتی به ســن 14 سالگی رسیدم پدرم 
بــه اجبار من را به عقد مــردی درآورد که در خانه ای 
کوچک به همراه 4 بــرادر دیگرش زندگی می کرد. 
وظیفه نگهداری و رســیدگی به برادر شوهرهایم نیز 
بر عهده من بود. 16 ســاله بودم کــه فرزندم به دنیا 
آمد و همزمــان برادر کوچکم نیز کــه نزد پدرم بود 

به دام اعتیاد گرفتارشــد و مشــکالت من روزبه روز 
بیشــتر می شد. یک ســال بعد به دلیل شدت اعتیاد 
و عفونت های زیاد برادرم در ســن 18 سالگی از دنیا 
رفت.زن سرپرســت خانوار البرزی با اشاره به این که 
پس از مدتی متوجه می شود شوهرش نیز معتاد شده 
است، گفت: برای تأمین مخارج زندگی به ناچار با پای 
فلــج و معلول در خانه های مردم کار می کردم. اعتیاد 
همسرم به اندازه ای شــدت پیداکرده بود که وقتی از 
سرکار به خانه می آمدم متوجه می شدم وسایل خانه را 

می فروشد و خرج مواد مخدر می کند. شرایط آن چنان 
برایم سخت شد که ناگزیر همسرم را ترک کردم. یک 

سال بعد او نیز به دلیل اعتیاد شدید درگذشت.
مددجوی صبــور و پرتالش البرزی با اشــاره به 
این کــه پس ازآن بــا مراجعه به کمیتــه امداد تحت 
حمایت این نهاد قرار می گیرد، افزود: با حمایت های 
کمیته امداد اوضاع زندگی من بهتر شد تا اینکه موفق 
شدم گواهی نامه رانندگی دریافت کنم و با تسهیالت 
15 میلیون تومانی اشــتغال از کمیتــه امداد خودرو 
خریداری کردم. ابتدا مایل بودم تاکسی تهیه کنم ولی 
تاکسیرانی به دلیل معلولیت پای چپ به من کارنامه و 
مجوز نداد.هم اکنون با خودرو شخصی سرویس یک 
مدرســه غیرانتفاعی هستم و از عهده مخارج زندگی 
و تحصیل خودم و فرزندم برآمده ام. پســرم در یکی 
از دانشــگاه های دولتی و در رشته کامپیوتر تحصیل 
می کند و خودم نیز در رشته روانشناسی بالینی درس 
می خوانم، با پای فلج و بیماری صرع به ســختی کار 
می کنم و شــاکر خداوند هســتم که با همه رنج ها و 
فراز و نشــیب زندگی، مرا در راه غلبه بر مشــکالت 

یاری می کند.

چرخی که برای خودکفایی مددجوی معلول می چرخد

رضایت معاون دادستان از کاهش ساخت و ساز 
غیرمجاز در بازار ولی عصر

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن

وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن

پویش نذر آب در استان آغاز شد

محمد حسین پور )دکترسایان( جوانترین دانشمند 
و فیلســوف کشور که سرمربی و سرپرست تیم30 نفره 
ســاکاری یوهاست، گفت: مســابقات جهانی 2018 
گرجستان با حضور کشــورهایی مانند روسیه، ترکیه، 
آذربایجان، ارمنســتان، اکراین، ازبکستان، گرجستان 
و... در 2 اســتایل مبارزات آزاد رینگی و هنرهای فردی 

از 10 مرداد تا صبحگاه 11مرداد به طول انجامید.
کرج-خبرنــگار جام جم: وی ادامــه داد: در 
مبارزات آزاد رینگی 20 ســاکاری یو شرکت کردند که 

تیم ایران توانســت با کســب 8 طــال، 4 نقره و 5 برنز 
 در رده ســومی تیمی پس از گرجســتان و روسیه قرار 

گیرد.
ســایان افــزود: همچنیــن در هنرهــای فردی 
شمشــیرزنی نانچیکو تکنیک اجســام سخت و... 10 
ســاکاری یو شــرکت کردند که تیم ایران توانست با 

کسب 7 طال و 3 نقره به مقام اول دست یابد.
وی اظهار داشــت: در این مســابقات به 6 کشــور 
نمایندگی ســبک علمی ورزشی ســایان اعطا شد تا 

بتوانیم بزودی شــاهد گســترش چشمگیر این سبک 
ایرانی در جهان باشیم.

ســایان در پایان گفت: خداوند را بســیار دوســت 
دارم، اگــر چــه نتیجــه چشــمگیری نداشــتیم اما 
تجربه، شــناخت حقیقت و خودســوزی در راســتای 
 خودسازی شــاگردان بهترین دستاورد ما از مسابقات 

بود.
دکتر ســایان بنیانگذار سبک ایرانی علمی ورزشی 

سایان در جهان با شماره ثبت 300353 است.

در راستای توسعه و تجهیز پارک محله ای کودکان 
شهر گلسار به امکانات اســتاندارد و وسایل سرگرمی 
برای کودکان، این وســایل و تجهیزات جدید توســط 
شهرداری برای پارک خریداری و جهت نصب به محل 

مورد نظر انتقال داده شد.
ســاوجباغ- خبرنــگار جام جم: حیدری 
شهردار گلســار به همراه باقری مســئول کمیسیون 
خدمات شــهر شورای اسالمی شــهر و سادات رسول 
معاونــت عمومی شــهرداری از عملیــات نصب این 

تجهیزات بازدید به عمل آوردند. 

شــهردار گلســار در این خصوص بیان داشت: در 
راســتای ایجاد روحیه نشاط و شــادابی کودکان، یک 
مجموعــه کامل بــازی پلی اتیلــن در محوطه پارک 

محله ای کودکان شهر گلسار نصب گردید.
حیدری افزود: این وســایل بازی به منظور توسعه و 
بهبــود فضاهای عمومی جهت تفریح و بازی کودکان 
و ســپری کردن اوقات فراغت خانواده ها در کنار آن ها 
در پارک مذکور نصب شده است.حیدری همچنین در 
خصوص ایمن ســازی محوطه بازی کودکان گفت: ما 
برای ایمن ســازی از کفپوش های الستیکی استفاده 

می کنیم و کف پوش محوطه بازی پارک بزودی نصب 
خواهد شد.شــهردار گلسار یادآور شــد: از شهروندان 
فهیــم، فکور و کودکان عزیز تقاضــا داریم تا در حفظ 
و نگهداری این وســایل کوشا باشند تا با آرامش کامل 

بتوانند اوقات خوبی را سپری نمایند.
وی همچنیــن تصریح کــرد: سیاســت و برنامه 
شــهرداری در راســتای نصب، تجهیز و ایمن سازی 
پارک ها و وسایل بازی کودکان ادامه داشته و مقدمات 
الزم برای خرید و نصب ســایر مجموعه های بازی نیز 

در حال انجام است.

اعطای نمایندگی سبک علمی ورزشی سایان  به 6 کشور

نصب وسایل بازی در پارک محله ای کودکان گلسار


