
قدس: مديرعامل ســازمان پارك ها و فضاى 
سبز شــهردارى كرج با اشــاره به آمار باالى 
كاشت درخت در معابر و حريم شهر كرج در 
سال جارى، ســال 95 را سالى سبز براى اين 

كالنشهر عنوان كرد.
محمدرضــا زيــن العابدينى در مراســم روز 
درختــكارى در محل باغســتان كه با حضور 
شــهردار كرج، مديركل منابع طبيعى، معاون 
سياســى امنيتى اســتاندار و... برگزار شد، از 
حمايت مديريت شــهرى و تالش مسؤوالن و 
كارشناسان سازمان پارك ها و فضاى سبز در 
توسعه سرانه فضاى سبز سخن گفت و با توجه 
به آمار بى سابقه كاشت درخت در كرج، سال 
جارى را سالى سبز براى اين كالنشهر دانست.

اين مسؤول در تشريح اقدام هاى صورت گرفته 
در باغستان و چگونگى انجام كار در اين محل 
به اختصاص 10 ميليــارد تومان اعتبار براى 
جنگلكارى در باغســتان در مرداد ماه ســال 
جارى ســخن گفت و افزود: پس از پشت سر 
گذاشتن سختى ها و موانعى كه بر سر راه بود، 
امروز شاهد تحقق كارى جهادى هستيم و در 
تالشيم تا در كوتاه ترين زمان ممكن اين محل 
تفريحى گردشگرى را به بهره بردارى رسانده و 

در اختيار شهروندان قرار دهيم.
وى اضافه كــرد: در اين محل كه با حمايت و 
پيگيرى شــهردار و اعضاى شــوراى اسالمى 
شهر كرج و تعامل دســتگاه هاى مربوطه در 
حال ســاخت است، به ســبب وجود فضاى 
سبز گســترده اى كه در آن پيش بينى شده، 
درختان ميزبان شهروندان هستند و اميد است، 
شهروندان از اين ثروت سبز بخوبى نگهدارى 
كرده و اين امانت گرانبها را به نسل هاى آينده 

به گونه اى مناسب و سالم تحويل دهند.
مديرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شــهردارى كــرج در ادامه ســخنان خود به 
محدوده شــهرى در اين محل اشاره و با بيان 
اينكه از جهان نما تا چنارك شامل اين محدوده 
است، عنوان كرد: اين محدوده مساحتى افزون 
بر 9 هزار و 250 هكتار از اراضى شهر كرج را 
شامل مى شود كه 50 درصد آن از دست رفته 
و همه تالش ما بر اين اســت تا مساحت باقى 

مانده، تبديل به فضاى سبز شود.
زين العابدينى با اشــاره به اينكه 220 هكتار 
معادن در مســير احداث اين فضاى تفريحى 
گردشگرى وجود داشت و به دستور دادستان 
كرج تعطيل شــد، از هزار هكتار بافت سنگى 
در اين محل ســخن گفت و افــزود: در اين 
بافت نيز امكان كاشــت درخت وجود ندارد و 
محدوده هايى كه داراى اين بافت هســتند به 
عنوان خورگشــت اســتفاده مى شوند و 450 
هكتار باقى مانده تبديل به فضاى سبز مى شود.

  دانش آموزان با طبيعت انس گرفتند
زيــن العابدينــى در ادامــه گفــت: طبــق 
برنامه ريزى هــاى انجام شــده از ســوى اين 
مجموعه همچنيــن با مشــاركت اداره كل 
آموزش و پرورش اســتان البرز با شــروع فاز 
دوم طــرح پويش درختــكارى بيش از 200 

دانش آموز كرجى از چهار مدرســه مختلف 
در بزرگ ترين پروژه زيست محيطى باغستان 
به همراه و مربيان خود با كاشت نهال در اين 
مكان با طبيعت انس گرفته و به فراگيرى نكات 
آموزشى در مورد كاشت و نگهدارى از درختان 

و گونه هاى گياهى پرداختند.
اين اقــدام به منظور ارتقــاى فرهنگ فضاى 
سبز بين دانش آموزان كرجى به عنوان آينده 
سازان ايران و با هدف افزايش حس مسؤوليت 
و حفاظت از محيط زيســت انجام گرفت و با 
نصب تابلوهايى در قطعــات خاصى كه براى 
كاشــت به دانش آموزان هر مدرسه اختصاص 
يافته بود، نام دبستان اين باغبانان كوچك در 
محل غرس نهال ها به طور دايم در اين اراضى 
حك شــد تا در ســال هاى آتى با گذر از اين 
كوهســتان ها با ديدن نهال هاى كاشته شده 

خود ايام درختكارى سال 95 را به ياد آورند.
شــايان ذكر اســت، فاز اول اين طرح، سال 
گذشته با حضور هزار و 33 دانش آموز دختر و 
پسر كرجى در اين مكان اجرا شد كه در نهايت 
نام 21 مدرسه از مناطق مختلف كرج در محل 

كاشت نهال ها ثبت شد.

  افتتاح 5 بوستان طى روزهاى پايانى 
سال در كرج 

محمدرضا زين العابدينى اظهار داشــت: طى 
هفته پايانى سال جارى طبق برنامه ريزى انجام 
شده، قرار است كه پنج بوستان در مناطق 1، 
6، 4، 8 و 11شــهردارى كرج كه در مجموع 

مساحتى بيش از 7 هكتار دارند، افتتاح شود.
وى افزود: در همين راســتا روز يكشــنبه 22 
اســفند پارك نوروز در حســن آبــاد، پارك 
2/5 هكتارى بين فازى در روز دوشــنبه 23 
اسفند در بلوار چهار باندى مهرشهر، ايستگاه 
كوهرج سه شــنبه 24 اســفند با مساحتى 
افزون بــر 1/2 هكتار واقــع در ابتداى جاده 

آتشگاه، ورودى شــماره (2) دهكده تفريحى 
و گردشگرى باغســتان، پارك كهن (فاز اول) 
در روز چهارشــنبه 25 اســفند واقع در خط 
يك حصار(پل سلجوقى قديمى) و در نهايت 
بوســتان 2 هكتارى رسالت واقع در عظيميه، 
بلوار اســتقالل شــمالى، در روز پنجشــنبه 
26 اســفند ماه جارى مورد بهره بردارى قرار 

گرفته اند.
زين العابدينى با اشــاره به حضور مســؤوالن 
و مديران شــهرى در اين مراســم ها، از عموم 
شــهروندان نيز دعوت كرد تــا در افتتاحيه 

بوستان هاى مذكور حضور يابند.
 

  ارباب جرايد متوليان اصلى احياى باغ 
سيب كرج

مديرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 

شــهردارى كرج در بخش ديگرى از سخنان 
خــود از احياى باغ ســيب كرج بــه عنوان 
اقدامى ارزشــمند در كارنامه مديريت شهرى 
كرج ياد كــرد و گفت: در واقع متوليان اصلى 
احياى باغ ســيب كرج ارباب جرايد هستند 
و مديريت شــهرى مجرى اين طرح به شمار

مى رود. 
محمد رضا زين العابدينى در ادامه با اشاره به 
جوان شــدن باغ سيب مهرشهر براى حداقل 
30 ســال آينده گفت: با تمهيدات انجام شده 
از ســوى مجموعه مديريت شهرى كرج و به 
همت دوســتداران عرصه سبز و زحمتكشان 
فعال در اين مهم با احياى باغ سيب مهرشهر 
درختان اين باغ براى حداقل 30 ســال آينده 

جوان خواهد ماند.

  باغ سيب ملى شد
زين العابدينى با اعالم خبر ملى شدن باغ سيب 
افزود: اين اتفاق ملى را كه آرزوى چندين ساله 
ما در به ثمر رســاندن اين مهم بود، پيشكش 

تمامى دلسوزان اين عرصه خواهيم كرد.
زين العابدينــى با بيان اينكه در ســال جارى 
باغ ســيب در شــرايط مطلوبى قرار گرفت و 
هم اكنون نيز درختــان اين باغ در حال احيا 
هستند، اظهار داشت: پس از اتمام اين عمليات، 
باغ ســيب با 222 هزار و 700 درخت، هواى 

شهر را جانى دوبار مى بخشد.
اين مســؤول در بخش پايانى ســخنان خود 
به مطالعات و كارشناســى هاى انجام شده در 
اجراى طرح هاى فضاى ســبز اشاره كرد و با 
بيان اينكه كاشت درختان با گونه هاى متفاوت 
در هر محدوده بسته به نوع خاك اجرا مى شود، 
افزود: سازمان پارك ها با هدف توسعه مطلوب 
فضاى سبز و اجراى وظايف خود در اين زمينه 
تالش كرده، اقدام هايى انجام دهد تا كمتر به 

نسل آينده مديون باشيم.
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  بهشت سكينه(س) براى ميزبانى از 
زوار پنجشنبه پايانى سال آماده است

قدس: مديرعامل ســازمان آرامستان هاى شهردارى كرج از 
آمادگى اين سازمان براى ميزبانى از زوار بهشت سكينه(س) 

در آخرين پنجشنبه سال خبر داد.
محمد يساولى گفت: يكى از ســنت هاى حسنه ما ايرانيان 
زيارت اهل قبور در پنجشنبه پايانى سال است تا در آستانه 
بهار طبيعت و فرا رسيدن سال جديد، در كنار مزار عزيزانى 
كه دست شان از دنيا كوتاه شده است، حضور يابيم و براى علو 
درجات و آمرزش گناهان آن ها به درگاه بارى تعالى دعا كنيم 

و همچنين فاتحه اى نثار روحشان كنيم.
 وى با اشــاره به دفن بيش از 100 هزار ميت در آرامســتان 
بهشت ســكينه (س)، پيش بينى كرد: روزهاى پايانى سال 
ده ها هزار شهروند براى زيارت اهل قبور روانه اين آرامستان 
خواهند شد. بر اين اساس سازمان آرامستان هاى شهردارى 
كرج بايد تمهيدات الزم ترافيكى، عمرانى، خدماتى و فرهنگى 
را اتخاذ كند تا زائران اهل قبور بدون مشكل خاصى بر سر مزار 

عزيزان شان حاضر شوند و به اين سنت حسنه عمل كنند. 
اين مســؤول شــهرى بيان داشــت: در اين ارتباط تشكيل 
كميته هاى تخصصى با حضــور نمايندگانى از پليس راهور، 
معاونت خدمات شــهرى، ســازمان زيباســازى، شهردارى 
كمالشهر، سازمان هاى تاكسيرانى و اتوبوسرانى، معاونت فنى 
و عمرانى و ســازمان آرامستان ها ضرورى است تا به بررسى 
نيازها و مشكالِت احتمالى بپردازند و در ادامه براى تأمين و 

رفع آن ها تصميم گيرى الزم صورت پذيرد.
به گفته يساولى، پنجشــنبه پايانى سال مراسمى نمادين و 
مذهبى اســت كه اهميت بسيار بااليى براى شهروندان دارد 
و بى شــك حركت همزمان هزاران نفر به ســمت مقصدى 
واحد، ترافيك و راهبندان هاى سنگينى را ايجاد مى كند كه 
با مديريت صحيح و تعامل مطلوب نهادهاى ذى ربط مى توان 
فضــا را به گونه اى مديريت كرد كــه زائرين اهل قبور بدون 
نگرانى در قطعات بهشت سكينه (س) حضور يافته و به زيارت 

اموات بپردازند.

لزوم نظارت دستگاه هاى متولى بر تنظيم 
بازار شب عيد

قدس: عضو شوراى اسالمى شهر كرج اظهار داشت: در آستانه 
سال جديد و با توجه به افزايش تقاضاى خريد، دستگاه هاى 
متولى بايد نظارت بيشــترى بر تنظيم بازار شب عيد داشته 
باشند. غفور قاسم پور افزود: عرضه سريع كاالهاى اساسى با 
سود كم و خرده  فروشى در شبكه هاى توزيع و فروشگاه هاى 
زنجيره اى مى توانــد، راهكار مطمئنى براى كمك به تنظيم 
بازار باشــد.  وى عنوان كرد: بايد با نظارت بيشتر بازار توزيع 
اقالم و كاالهاى مورد نياز مردم براى شــب عيد را رصد كرد 
تا كمبودها و نيازهاى آن تأمين شود. در غير اين صورت اگر 
بازار رها شود و نظارتى بر آن صورت نگيرد، نارضايتى در بين 

شهروندان ايجاد خواهد شد.
 اين مســؤول ادامه داد: تنظيم بازار شــب عيد در وهله اول 
از وظايف اتاق اصناف اســت و در كنار آن همه دستگاه هاى 
نظارتى كه متولى اين امر هستند، بايد با هم افزايى، نسبت به 

تنظيم بازارِ شب عيد اهتمام ورزند.

در آستانه سال نو توزيع ماهى قرمز در 
ازاى تحويل پسماند خشك در كرج

قدس: مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهردارى كرج از 
توزيع ماهى در ازاى تحويل پســماند خشك در آستانه سال 
جديد خبر داد. مجتبى اسكندرى با اعالم اين خبر گفت: اين 
طرح بنا به ســنت هرساله در فاصله زمانى يك هفته به آغاز 
سال جديد در غرفه بازيافت كه در سطح شهر برپاست، اجرا 
مى شود. اين مسؤول هدف از اجراى اين طرح را نهادينه كردن 
فرهنگ تفكيك از مبدأ زباله ذكر و عنوان كرد: شــهروندان 
مى توانند، پسماندهاى خشــك و غيرقابل استفاده اى را كه 
در خانه تكانى شب عيد جمع مى شود به غرفه هاى بازيافت 
مستقر در سطح شــهر تحويل دهند و در ازاى آن ها ماهى 
قرمز بگيرند. وى اضافه كرد: عموم شهروندان مى توانند با ارايه 
پسماندهاى خشك خود در هفته جارى از ساعت 8 تا 20 به 

كاهش توليد زباله هاى دفنى كمك شايانى كنند.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهردارى كرج در پايان 
گفت: همه ساله در روزهاى پايانى سال مقادير قابل توجهى به 
حجم توليد زباله شهر افزوده مى شود كه بيشتر اين پسماندها، 
خشك و قابل بازيافت هستند كه بايد با مديريت صحيح اين 

مواد زايد قابل بازيافت را به چرخه مصرف بازگرداند.

انتقال مصدوم حادثه انفجار مواد محترقه 
در اشتهارد با بالگرد

فارس: مدير مركز فوريت هاى پزشــكى استان البرز از انجام 
يك عمليات امدادى به وسيله بالگرد اورژانس خبر داد.

مهرداد بابايى اظهار داشــت: امروز يــك حادثه انفجار مواد 
محترقه در شهرســتان اشتهارد گزارش شد كه به سبب آن 

يك جوان بشدت مصدوم شد.
وى افــزود: اين جوان به وســيله اورژانس به بيمارســتان 
الزهرا(س) در اشــتهارد منتقل و مشخص شد كه از ناحيه 
صورت، دو دست و دو پا دچار سوختگى 40 درصد شده است.
مدير مركز فوريت هاى پزشكى استان البرز تصريح كرد: پس 
از انجام مراحل درمانى ابتدايى، مســؤوالن بيمارستان اعالم 
كردند كه شدت سوختگى به حدى است كه بايد مصدوم به 
بيمارستان و يا مراكز داراى تخصص سوانح سوختگى انتقال 
يابد. بابايى گفت: با توجه به اينكه انتقال مصدوم با آمبوالنس 
مقدور نبود، به همين دليل بالگرد اورژانس به پرواز درآمد و 
تكنسين هاى اورژانس هوايى استان البرز در حين عمليات با 
ارايه خدمات پيش بيمارستانى، مصدوم را به بيمارستان شهيد 

مدنى كرج منتقل كردند.
وى بيان داشت: فرد حادثه ديده جوان 18 ساله اى است كه 

متأسفانه بشدت مجروح شده است.

مديرعامل سازمان پارك هاى شهردارى كرج:

نماينده ولى فقيه در استان البرز مطرح كردسال 95 سالى سبز در كالنشهر كرج
  توطئه دشمنان براى ترويج بى عفتى 

در جامعه

قدس: نماينده ولى فقيه در استان البرز گفت: توطئه دشمنان 
اسالم براى ترويج بى عفتى در جامعه جدى است و مى خواهند 

كانون خانواده هاى ايرانى را متزلزل كنند.
مراسم تجليل از شهداى مدافع حرم به مناسبت سالروز وفات 

حضرت ام البنين(س) در مصالى كرج برگزار شد.
در بخشــى از ايــن مراســم آيــت اهللا ســيدمحمدمهدى 
حســينى همدانى طــى ســخنانى اظهار داشــت: حضرت 
ام البنين(س) تبديل به اسوه صبر و استقامت در تاريخ اسالم و 
تشيع شده است كه اين جايگاه به سبب خصوصيات اخالقى 

و ويژگى هاى بسيار ارزشمند است.
وى افــزود: بصيرت، آگاهى، واليتمــدارى و تأكيد بر دفاع از 
حريم واليت از جمله ويژگى هاى مهم حضرت ام البنين(س) 
است و مادران شهداى دفاع مقدس و شهداى مدافع حرم از 

ايشان الگوبردارى كرده اند.
خطيب جمعه شهرستان كرج تصريح كرد: يكى از اقدام هايى 
كه ايشان پس از شهادت امام حسين(ع) و ياران باوفاى ايشان 
در كربال انجام داد، آگاه ســازى مردم بود چرا كه به قبرستان 
بقيع مى رفت و با روضه خوانى مردم را از جنايات حكام ظالم 

وقت آگاه مى ساخت.
حســينى همدانى گفت: اگر حضرت ام البنين(س) اخبار را 
پيگيرى نمى كرد و راه و وظيفه خود را بدرستى نمى شناخت، 
نمى توانســت چنين گام هاى بزرگى بردارد و به همين دليل 

است كه مى گويم، ايشان داراى بصيرت بود.
وى بيان داشت: مادران شهداى دفاع مقدس و شهداى مدافع 
حرم با الگوبردارى از حضرت ام البنين(س) فرزندانى را تربيت 
و راهى جبهه هاى دفاع از اســالم و انقالب كردند و اين اقدام 

آن ها به طور قطع تأثيرگذار و ارزشمند است.
نماينده ولى فقيه در استان البرز افزود: به همين دليل است 
كه غربى ها تالش بسيارى براى تزلزل كانون خانواده در ايران 
داشته و به طور مداوم براى از هم پاشيدن خانواده هاى عفيف 

ايرانى توطئه مى كنند.
حسينى همدانى ادامه داد: يكى از اين توطئه ها بحث ترويج 

بى عفتى است و بايد بشدت مراقب اين توطئه بود.
وى اظهار داشت: از سوى ديگر توطئه كاهش جمعيت را در 
دســتور كار قرار دادند و تبليغات گسترده اى انجام دادند تا 
زوج هاى ايرانى داراى فرزند نباشــند و يا به يك فرزند اكتفا 

كنند.
نماينده ولى فقيه در استان البرز افزود: وقتى به عمق توطئه ها 
دقت مى كنيم، به نكات مهمى مى رسيم. از جمله اينكه فروش 
دارو بــه ايران را تحريم كردند، امــا در همان زمان صادرات 

داروهاى ضد باردارى را آزاد گذاشتند.
حسينى همدانى تصريح كرد: از سوى ديگر تبليغ مى كنند كه 
زايمان براى خانم ها مشــكالتى را به بار مى آورد و در همان 
زمان تحقيقات نشان مى دهد كه هر زايمان پوكى استخوان 

خانم ها را براى حداقل 15 سال به تأخير مى اندازد.
وى افــزود: به زنــان ايرانى مى گويند و در كشــور ما تبليغ 
مى كنند كه زنان از 35 ســالگى به بعد نبايد بچه دار شوند و 
به دروغ مى گويند كه زايمان پس از 35 سالگى موجب تولد 
بچه هاى عقب افتاده ذهنى مى شود، اما در كشورهاى غربى به 

زنان، باردارى در سنين 40 تا 45 سالگى را توصيه مى كنند.
نماينده ولى فقيه در استان البرز تصريح كرد: از سوى ديگر 
ازدواج را بسيار سخت مى كنند. اين توطئه ها نتايج بسيار بدى 
براى كشور دارد كه يكى از آن ها پير شدن سن جامعه است.

حســينى همدانى گفت: ما امروز بيــش از هر زمان ديگرى 
نيازمند فرهنگ اسالمى هســتيم چرا كه دين مبين اسالم 

براى لحظه لحظه زندگى بشر برنامه دارد.
وى بيان داشت: اگر به احكام اسالمى توجه كنيم، مى بينيم 
به طور مداوم بر ضرورت ازدواج و فرزندآورى تأكيد مى شود و 
علت اين است كه كانون خانواده و تربيت فرزندان صالح راهكار 

اصلى براى توسعه و پيشرفت و تعالى و كمال است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبى(ع)
شهدا و ايثارگران از اسوه هاى نسل جوان 

هستند
قدس: يادواره شــهداى ورزشكار اســتان البرز به مناسبت 
هفته تجليل از مقام شامخ شهدا برگزار شد. در بخشى از اين 
مراسم سردار يوسف مواليى طى سخنانى اظهار داشت: وجود 
پهلوانان و قهرمانان در تاريخ ايران اثرگذارى بسيارى داشته 

و اين قهرمانان در فرهنگ و تاريخ ما جايگاه ويژه اى دارند.
وى افزود: تفاوت فرهنگ هاى غنى مانند فرهنگ غنى ايرانى 
- اســالمى ملت ايران نسبت به كشورهايى كه تنها دو قرن 
سابقه دارند، اين است كه قهرمانان و پهلوانان نامى در جامعه 
ما نقش آفرينى داشته و كشورهاى فاقد سابقه تاريخى از اين 

مهم محروم هستند.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبى(ع) استان البرز تصريح كرد: 
به همين دليل است كه كشورهايى مانند آمريكا كه تنها چند 
قرن ســابقه و تاريخ دارند، به دنبال قهرمان سازى براى خود 

هستند.
مواليى گفت: البته قهرمانان آن ها مادى هستند، اما قهرمانان 
و اســوه ها و الگوهاى تاريخ و فرهنگ ايران اســالمى داراى 

روحيه پهلوانى، جوانمردى و معنوى و ارزشى هستند.
وى با تأكيد بر اينكه شــهدا و ايثارگران هشــت سال دفاع 
مقدس از جمله اسوه ها و الگوهاى نسل جوان هستند، بيان 
داشت: تمام شهدا و ايثارگران ما بويژه 230 هزار شهيد دوران 
دفاع مقدس الگوها و اسوه هاى بى مانند تاريخ ايران و پهلوانان 

نام آور كشور هستند.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبى(ع) استان البرز افزود: يكى 
از داليل اصلى موفقيت رزمندگان ســپاه اســالم در دوران 
دفاع مقدس، توانمندى هاى جســمى و روحى اين افراد بود، 
به نحوى كه با توانايى جسمانى باال و همچنين اعتقاد و ايمان 
محكم، در برابر دشمن لحظه اى عقب نشينى نكرده و ترس به 

دل راه نمى دادند.

اجراى طرح آرامش بهارى در بقاع امامزاده هاى استان البرز
خبر

قدس: مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان 
البرز از اجراى طــرح آرامش بهارى در بقاع 
امامزاده هاى اســتان البرز خبر داد و گفت: 
براساس تمهيدات انديشيده شده اين طرح 
در 42 بقعه متبركه و امامزاده شاخص استان 

البرز برگزار مى شود. 
حجت االســالم محمد صالحى در نشست 
خبــرى با اشــاره بــه اينكه اين طــرح در 
سال هاى گذشته نيز در امامزاده هاى استان 
اجرايى شد، افزود: اجراى اين طرح توانست، 
استقبال كنندگان بســيارى را به خود جلب 
كند. بنابراين امسال نيز طرح آرامش بهارى 
در42 بقعه متبركه و امامزاده شاخص استان 

البرز برگزار مى شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان البرز با 
اشاره به اينكه براساس برنامه ريزى هاى انجام 
شــده اين طرح همزمان بــا لحظه تحويل 
ســال نو در بقعه هاى متبركه و امامزاده هاى 
شاخص اســتان برگزار مى شود، تأكيد كرد: 
در اين راستا برنامه هايى شامل محفل انس 
با قــرآن، خيمه هاى معرفت، نماز جماعت و 

... برپا مى شود.
صالحــى در ادامه ســخنان خــود به دليل 
اهميت استان البرز و وجود شاهراه هاى مهم 
تصريح كرد: اين استان هر ساله شاهد حضور 
مسافران و گردشگران بسيارى است. بنابراين 
با برگــزارى طرح آرامش بهارى بســيارى 
از مســافران و گردشــگران نيز از اين طرح 
استقبال كرده و حتى زمان بيشترى را براى 

اسكان در استان البرز در نظر مى گيرند.
وى يكى از امامزده هاى برگزاركننده اين آيين 
را امامزاده طاهر(ع) عنوان كرد و بيان داشت: 
بــه دليل قرار گرفتن بقعه ايــن امامزاده در 
مسير اتوبان كرج- قزوين مسافران بسيارى 
را هر ساله ميزبان هستيم كه در اين آيين نيز 

شركت مى كنند.
اجراى فعاليت هاى عمرانى براى ايجاد قطب 

فرهنگى
صالحى درادامه به اجراى فعاليت هاى عمرانى 
در امامزادگان اســتان اشــاره كرد و افزود: 
اين فعاليت هاى عمرانى براى ايجاد فضايى 
مناسب در بقاع امامزادگان انجام مى شود تا 

تبديل به قطب فرهنگى شوند.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان البرز در 
ادامه ســخنان خود يكى از برنامه هاى سال 
آينــده ايــن اداره كل را راه اندازى مجموعه 
ورزشى با اعتبارى افزون بر60 ميليارد ريال 
عنوان كرد و گفت: ساخت مجموعه ورزشى 
كه مهم ترين آن ســاخت يك استخر است، 
به عنــوان يكى از نيازهــاى واقعى جوانان، 
در اواســط سال آينده مورد بهره بردارى قرار 

خواهد گرفت.
وى با بيان اينكه البرز اســتانى در مســير 
مسافران است، اظهار داشت: با اجراى طرح 
آرامــش بهارى بــه دنبال آن هســتيم كه 
مسافران در البرز براى مدت بيشترى ماندگار 
شوند. وى گفت: بقعه امامزاده طاهر(ع) كه در 
مسير اتوبان كرج- قزوين واقع شده، هر ساله 

ميزبان تعداد زيادى از مسافران است.
وى با بيان اينكه فعاليت هاى عمرانى در سال 
95 در 25 بقعه انجام شــده، اظهار داشت: 
يكى از مهم ترين اين فعاليت ها در اســتان 
در آستان مقدس امامزاده محمد(ع) واقع در 

منطقه حصارك كرج انجام شده است.
وى بيان داشــت: اوقاف و امور خيريه براى 
تمام ايام ســال همچون ماه مبارك رمضان، 
محرم و صفر و اربعين و هفته وقف براى مردم 
برنامه دارد كه يكى از مهم ترين آن ها اجراى 

مسابقات قرآنى و طرح حفظ قرآن است.
صالحى گفت: در اجــراى طرح حفظ قرآن 
كريم در سال جارى 12 هزار نفر نام نويسى 
كردند كه 8هزار نفر از آنان در آزمون پايانى 

شركت كردند.

وى افــزود: 2 هزار نفر از اين متســابقين از 
زندان ها شركت كرده اند.

صالحى در ادامه سخنان خود نيز به اجراى 
فعاليت هاى فرهنگى در بقــاع امامزاده هاى 
شاخص استان اشاره كرد و افزود: استان البرز 
مى تواند به عنوان قطب فرهنگى شــناخته 
شــود. بنابراين مى توانيــم از ظرفيت بقاع 
امامزاده ها براى توسعه امور فرهنگى استفاده 
كنيم كه اين امر نيازمند توسعه امور عمرانى 

در بقاع اين امامزاده ها است.
وى با اشــاره به اينكــه فعاليت هاى عمرانى 
امسال در 25 بقعه انجام شده،  گفت: ساخت 
مجموعه فرهنگى در بقعه امامزاده طاهر(ع)، 
نوســازى بقاع امامزادگان حيدر و عبداهللا از 

جمله مهم ترين اين اقدام هاست.
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خبر

اجراى طرح ويژه نوروزى
 در البرز 

قدس: مديركل بحران اســتان البرز در نشست خدمات سفر 
استان البرز با اشاره به اينكه اســتان البرز داراى شاهراه هاى 
اصلى اســت و در ايام نوروز گردشــگران و مسافران بسيارى 

به اين اســتان ســفر مى كنند، افزود: در اين راستا طرح ويژه 
نوروزى از 25 اســفندماه در اين استان آغاز شد. وى افزود: با 
اســتفاده از توان و با برنامه ريزى هاى انجام شده خدمات الزم 
به مسافران ارايه مى شود. مهدى مهرور با اشاره به اينكه براى 
توسعه خدمات رسانى به مردم و مسافران در ايام نوروز از تمام 
ظرفيت هاى ادارات و سازمان ها استفاده شده است، گفت: در 
اين راستا با تشكيل كارگروه هاى متعدد و اطالع رسانى، تمامى 

دستگاه ها براى خدمات رســانى به مردم و مسافران نوروزى 
آمادگى الزم را دارند. مهرور با اشاره به اينكه همچنين وظايف 
و تكاليف تمامى دستگاه ها در اين ايام ابالغ شده است، گفت: 
توســعه مراكز ســوختگيرى به منظور تأمين نياز مردم در 
مسيرهاى پرتردد نيز انديشيده شــده است. وى فعال بودن 
برخى از مراكز درمانى و كشــيك بيمارستان ها را نيز از ديگر 

خدمات سفر عنوان كرد.

سازمان پارك ها با هدف 
توسعه مطلوب فضاى 

سبز تالش كرده تا كمتر 
به نسل آينده 

مديون باشد

بــرش

البرز


