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رونمایی از کانال اطالع رســانی 
دادگســتری البرز  در شبکه های 

اجتماعی

رونمایی از 50 دســتاورد جدید 
هسته ای

R&D انجــام شــده بــر روی 
محصوالت باعث شده از نظر کیفیت 

3جزو بهترین ها باشیم
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البرز

آغاز به کار اولین مرکز شتاب دهی کسب  و کارهای 
اجتماعی کشور در کرج

4

قطار برقی گلشهر هشتگرد بزودی روی ریل می  رود
نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: در بحث جذب اعتبارات عمرانی مشکلی نداریم و بخشی از اسنادی که در سال های 

گذشته باقی مانده و برگشت خورده بود امسال جذب شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری البرز، شــهبازی در حاشیه بازدید از پروژه تعریض آزادراه 
تهران - کرج در پاســخ به ســواالت خبرنگاران، افزود: علی رغم اینکه برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های 
عمرانی اســتان، همچنان با مشکالت زیادی مواجه هستیم ولی اجازه نمی دهیم این مشکالت مانعی برای تحقق اهداف 

پیش بینی شده در این حوزه شود...

شورای نگهبان با هرگونه 
ادعا و سوء استفاده 

برخورد می کند
2

2

خطیب نماز جمعه کرج:

در خصوص بررسی صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس؛
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سخنی با مسئوالن نظارتی و 
اجرایی البرز

و  کــش  از  پــس 
قوس های فراوان ماجرای 
افزایــش نــرخ 3 برابری 
بنزین و جهش قیمت نان 
مصرفی مردم و ... مسئوالن 
اجرایی و نظارتی هر کدام 
به ایــن موضوع ورود کرده 
و بــا» رجزخوانــی« قول 
اکید کنترل بازار مصرف و 
حمایت از اقشــار آسیب پذیر را ســاز کردند. اما اکنون 
که حــدود بیش از 3 هفته از ایــن جریان اعتراض ها 
ی مردمی آغشته به آشــوب و بلواهای ساخته دست 
اراذل و اوبــاش به عنوان مزدوران اجانب و ... ســپری 
می  شــود، اقالم و ملزومات زندگی روزمره مردم دچار 
نوســانات و ناپایداری ها به اشکال و صور مختلف شده 
و هرکس برای خود اجناســش را به میل و مذاق خود 
قیمت گذاری کرده و به فروش می  رساند. کافی است 
که به قیمت گذاری کاالهایی نگاهی داشته باشید که 
چطور هر کدام آماده جهش و تغییر قیمت هســتند و از 
سوی دیگر مردم گرفتار و کم توان مالی مانند کارگران 
و کارمندان شــاغل و بازنشسته با حقوق و درآمد اکثرا 
زیر خط فقر باید این بار سنگین اقتصاد خانوار را تحمل 
کرده و دم برنیاورند. بــدون تردید خداوند بزرگ ناظر 
اصلــی رفتار دولتمردان و نمایندگان مجلس و ســایر 
دست اندرکاران در ابعاد مختلف می  باشد  که هر کس 
در وظایف و مسئولیت های خود قصور و کوتاهی و تعلل 
کند و مردم و شهروندان گرفتار را به حال خود رها کند، 
باید پاسخگوی اعمال خود در پیشگاه عدل الهی در روز 
رستاخیز و قیامت باشــد. به نظر می  رسد که خیلی ها 
مــرگ و قیامت را فراموش کرده اند و ســود و منفعت 
دنیــوی را بر همه چیز ترجیــح داده اند. پس می  توان 
گفت که با این جماعت نمی توان با زبان نرم و مالطفت 
آمیــز رفتار کرد و صرفا باید از طریق قوانین بازدارنده و 
نظارت های بی وقفه و اصولی از یک طرف و از ســوی 
دیگر اصالح برخی رویه های اقتصادی و بنیادی به این 
موضوع ســر و سامان داد. آری مطالبات مردم سر جای 
خودش باقی اســت. به هوش باشیم که عوامل ستون 

پنجم دشمن بیش از این موج سواری نکنند. 

امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه گفت: جنبش دانشجویی باید مطالبه گر و 
استکبار ستیز باشد، دانشجویی که دغدغه جامعه را نداشته باشد نمی تواند تأثیر مثبت 

بگذارد.
خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حسینی همدانی افزود: دشمن در تالش است 
تا با نفوذ در عقاید و فرهنگ ما به خواســت خود برسد. مردم تنها با هوشیاری و آگاهی 

می  توانند دسیســه های دشمن را برمال سازند و اســتفاده از رهنمود های مقام معظم 
رهبری در این مسیر به ما کمک زیادی خواهد کرد. وی در ادامه با اشاره به الگوپذیری 
از حضرت معصومه )س( گفت: این بانوی بزرگوار الگوی همه دختران کشــور باشد و 
وجود این بانو در کشور ما نعمتی بزرگی است که باید قدردان آن باشیم.نماینده ولی فقیه 
در استان با اشاره به روز دانشجو نیز ادامه داد: جنبش دانشجویی باید مطالبه گر و استکبار 

ســتیز باشد، دانشجویی که دغدغه جامعه را نداشته باشد نمی تواند تأثیر مثبت بگذارد. 
آیت اهلل حسینی همدانی در ادامه اضافه کرد: جنبش دانشجویی جریان ساز است و اگر 
دانشجویان در مســیر اهداف بلند انقالب و اسالم حرکت نکنند و جریان ساز نباشند، 
چگونه جنبش دانشــجویی خواهند بود؟ دانشجو باید مسائل سیاسی کشور و جهان را 
دنبال کرده و صالح را در کشور خود مطالبه کند تا شاهد تحقق حق در جامعه باشیم. 

جنبش دانشجویی باید مطالبه گر و استکبار ستیز باشد

یاد د اشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د ر استان 

البرز

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: در بحث 
جذب اعتبارات عمرانی مشــکلی نداریم و بخشی از 
اسنادی که در سال های گذشته باقی مانده و برگشت 

خورده بود امسال جذب شده است.
بــه گزارش اداره کل روابــط عمومی و امور بین 
الملل استانداری البرز، شــهبازی در حاشیه بازدید 

از پــروژه تعریض آزادراه تهران - کرج در پاســخ به 
ســواالت خبرنگاران، افزود: علی رغم اینکه برای 
تامین اعتبــار مورد نیاز جهــت تکمیل پروژه های 
عمرانی استان، همچنان با مشکالت زیادی مواجه 
هســتیم ولی اجازه نمی دهیم این مشکالت مانعی 
برای تحقق اهداف پیش بینی شده در این حوزه شود.

وی با تاکید بر اینکه میانگین تردد در محورهای 
مواصالتی البرز بیش از ســه برابر میانگین کشوری 
است؛ ادامه داد: عمده پروژه هایی که از زمان روی کار 
آمدن دولت تدبیر در امید در اســتان در حال اجراست 
مربوط به راه هاست. شــهبازی با بیان اینکه پروژه 
اتوبان شــهید همت، آزادراه تهران- شمال و قطار 

برقی هشتگرد-کرج بخشی از این پروژه ها هستند، 
گفت: بــرای پروژه قطار برقی هشــتگرد-کرج در 
فاصله زمانی سه ماه بیش از 3۰۰ میلیون تومان اعتبار 
تخصیص یافته که این تخصیص از زمان آغاز آن بی 
نظیر بوده است.وی با اشاره به اینکه با حضور مقامات 
کشوری بزودی شاهد افتتاح پروژه قطار برقی کرج 
- هشتگرد و اتوبان شهید همت خواهیم بود، افزود: 
پروژه آزادراه آبیک -چرمشــهر نیز در مراحل پایانی 
قــرار دارد و تنها ۹ کیلومتــر از آن در محدوده تاالب 
صالحیه باقی مانده که پیش بینی می  شود با سرعت 
فعلی این پروژه در اوایل سال ۹۹ زیر بار ترافیک برود.

استاندار البرز گفت: قرار بود این پروژه در تابستان 

به بهره برداری برسد ولی به خاطر افزایش ایمنی 
و اعمال پیوســت های زیســت محیطی به تاخیر 
افتاده اســت. شــهبازی ادامه داد: پیوست زیست 
محیطــی این پروژه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفته 
و وضعیت ســاختارهای ایمنی آن نیز به میزان قابل 
توجهی افزایش داشــته است. استاندار البرز توضیح 
داد: در پــروژه همت هم پیمانکار قول داده دو الین 
پــروژه منهای تونل جنوبی را تــا بهمن ماه به بهره 
برداری برســاند. وی توضیح داد: اعتبارات عمرانی 
البرز در سال ۹۸ در مقایسه با ادوار گذشته ۱۵درصد 
رشد داشــتیم و برای سال ۹۹ هم نسبت به متوسط 

کشوری هفت درصد رشد داشته ایم.

قطار برقی گلشهر هشتگرد بزودی روی ریل می  رود
امام جمعه کوهسار:

شایســتگی و لیاقــت الزمه 
نمایندگی است

نمازجمعــه این هفته شــهر کوهســار با حضور 
اقشــارمختلف مــردم و به امامت حجت االســالم 

محمدی برگزارگردید.
خبرنگارجام جم ســاوجبالغ و نظرآباد: 
امام جمعه کوهســار در قسمتی از خطبه نماز ضمن 
اشاره به شــانزدهم آذر روز دانشجو به نقش آفرینی 
آمریــکا درعرصه های مختلف تنش و درگیری های 
نقاط مختلف پرداخت و اظهار نمود: دولت آمریکا از 
کشــورهای محور مقاومت عصبانی می  باشد، تنها 
به این دلیل که آنها به دنبال عزت نفس، اســتقالل 
و حفظ غرور ملی خود می  باشــند و قصدشــان نیز 

استقالل خود می  باشد. 
وی با اشــاره به فروش انواع واقسام سالح های 
نظامی به کشــورهای عربی ازسوی آمریکا این امر 
را ناشــی از ترس و وحشتی دانست که این کشور به 
خاطر فروش ســالح های خود در دل اعراب انداخته 

است.
حجت االســالم محمدی به نقش محوری مردم 
کشورمان درعرصه های مختلف حراست از انقالب 
اشاره و ضمن اعالم تداوم حفاظت از انقالب توسط 
مردم از مســئوالن نظام درخواســت نمود تا با تدبیر 

الزم گره از مشکالت مردم باز نمایند.
 امــام جمعه کوهســارضمن توجه دادن مردم به 
انتخابــات پیش رو و باذکر اینکــه در انتخابات باید 
به افرادی رای دهند که وکیل مردم باشــند نه وکیل 
دولت از آنان خواست تا با بصیرت کامل درانتخابات 
شــرکت کرده و افراد شایســته و الیق را به مجلس 

بفرستند.

با ائمه جمعه استان

شورای نگهبان با هرگونه ادعا 
و سوء استفاده برخورد می کند

شــورای نگهبان با هرگونه 
ادعا و ســوء استفاده در خصوص 
بررســی صالحیــت داوطلبان 

برخورد قانونی می  کند.
به گــزارش فرمانداری کرج، 
در اولین اطالعیه هیات مرکزی 
نظارت بر انتخابــات یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اسالمی 
و اولیــن میانــدوره ای پنجمین 
دوره مجلس خبــرگان رهبری 
تاکید شــده است که این هیات و 
شــورای نگهبان با هرگونه ادعا 
و سوءاســتفاده افراد در خصوص 
بررسی صالحیت داوطلبان برابر 

قانون رفتار خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شــورای نگهبان، اولین اطالعیه 

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســالمی و اولیــن میاندوره ای 
پنجمیــن دوره مجلس خبرگان 
رهبری پنج شنبه )۱۴ آذر ۱3۹۸( 
منتشر شد که متن این اطالعیه به 

شرح زیر می  باشد:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 به اطــالع داوطلبان محترم 
دوره  یازدهمیــن  نمایندگــی 
مجلــس شــورای اســالمی و 
پنجمین  میانــدوره ای  اولیــن 
دورة مجلس خبــرگان رهبری 

می  رساند؛ 
شورای نگهبان و هیأت های 
نظارت بر انتخابات، نظارت نهایی 
بر رسیدگی به صالحیت داوطلبان 

را بر عهده دارند. شورای نگهبان 
با هرگونه ادعا و سوءاستفاده افراد 
در خصوص بررســی صالحیت 
داوطلبان و ارتباط با اعضای شبکه 
نظارت در سراســر کشور یا نهاد 
شورای نگهبان برابر قانون رفتار 
خواهد کرد. هیأت های نظارت در 
اســتان ها و هیأت مرکزی آماده 
دریافت گزارشــات در خصوص 
تخلفات افراد سودجو خواهند بود.

هیات مرکزی نظارت بر 
دوره  یازدهمین  انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و 
اولین میاندوره ای پنجمین 
دوره مجلــس خبــرگان 
رهبری

باید از ایــن اتفاقات درس گرفت تا بلکه آگاه 
شــویم که دوگانه ترس و خشم را به نفع عشق و 

عاطفه کنار زنیم.
به گــزارش خبرنگار جام جــم البرز معاونت 
خدمات شهری شــهرداری کرج در گفت  وگو با 
پایــگاه خبری کرج امروز با اشــاره به دلجویی 
از کــودک کاری که مورد آزار قــرار گرفته بود، 
اظهار داشــت: تصاویر کودِک مظلومی که اسیر 

شیطنت های یک جوان شده بود، دل هر انسانی 
را به درد آورد.

محمدرضا زین العابدینــی با بیان اینکه باید 
از ایــن اتفاقات درس گرفت تا آگاه شــویم که 
دوگانه ترس و خشــم را به نفع عشــق و عاطفه 
کنار زنیم، گفت: امیدوارم فضایی مهیا شــود تا 
همه کودکان، ایــن قهرمانان کوچک و معصوم 
در ســبزینه های اندیشــه ها و عشق ورزی های 
نســل اندر نسل ها به بازی و نشاط مشغول شده 
و جاودانه بمانند.اکبر ســلیم نژاد؛ رئیس شورای 
شــهر کرج به همراه محمدرضــا زین العابدینی 
معاون خدمات شــهری شهرداری کرج و پیمان 
بضاعتــی پور؛ رئیس ســازمان ســیما، منظر و 
فضای ســبز شهری شــهرداری کرج از کودک 
کاری که طی روزهای گذشــته مورد اذیت و آزار 

چند جوان قرار گرفته بود، دلجویی کرد.

در جهــان معاصــر که موســوم بــه »عصــر اطالعات 
و ارتباطات« اســت، هجمــة ورود رســانه ها و بویژه رایانه 
و بازی هــای الکترونیــک به نهاد خانــواده، یکی از چالش 

برانگیزترین موضوعات حال حاضر می  باشد.
 امروزه دسترســی کودکان و قشــر نوجوان به بازی های 
الکترونیکی براحتی امکان پذیر اســت و تعداد ســایت های 
اینترنتی ارائه دهنــدة خدمات بازی های آنالین، روز به روز 
در حال افزایش اســت؛ در حالی که اکثر والدین نســبت به 

خطرات اســتفاده از برخی از این بازی ها بی اطالع هستند.
خبرنــگار جام جــم البرز:  هر چنــد از منظر برخی 
کارشناســان، بازی هــای رایانه ای می  توانــد اثرات مثبتی 
مانند تکامل شــخصیت و رفتار، پرورش استعدادها، افزایش 
بهرة هوشــی، ایجاد خالقیــت، پرورش تمرکز و دقت و ... را 

به همراه داشته باشند.
 امــا متأســفانه برخی از این بازی ها حــاوی موضوعاتی 
نظیر خشونت، مسائل غیراخالقی، تعامالت جنسی، شیطان 
پرســتی، مسلمان ُکشی، نسل ُکشــی و ... می  باشند و سبب 
ایجاد حس پرخاشــگری، انزوا طلبــی، افت تحصیلی و... در 

شخص می شــوند و نوجوان بدون آنکه از آثار مخربی که بر 
ذهنش وارد می  شــود، مطلع باشــد؛ مراحل مختلف بازی را 

تا انتها دنبال می  کند.
معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری 
البــرز با هــدف آموزش شــیوه های مواجه شــدن صحیح 
با آســیب ها و خشــونت ها در بازی های رایانــه ای، کارگاه 
آموزشــی با حضــور قضات ویژه رســیدگی کننده به جرایم 

رایانه ای و اینترنتی را برگزار کرد.

در این کارگاه، آشــنایی با وب سایت ها، تاریخچه پیدایش 
تلفن همراه، ســاختار ســرورها، فواید و مضرات بازی های 
رایانه ای و توجه به نظرات کارشناســی در آرای قضایی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
داراب خانی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری البرز در 
گفتگو با خبرنگار این معاونــت اظهار کرد: بازی های رایانه 

ای را می  توان به یک چاقوی دو لبه تشــبیه کرد.
 چاقویی که هم می  توان از آن اســتفادة صحیح و انسانی 
داشت و باعث پرورش اســتعدادها، بروز خالقیت، آشنایی با 
فرهنگ ها و انتقال آن ها می  شــود و هم می  توان اســتفادة 
ناصحیح داشــت که ضمن ایجاد مشکالت جسمی و روانی، 

می  تواند باعث افزایش خشــونت و جرایم در جامعه شود. 
ایــن مقام مســؤول ضمــن تأکید بر اســتفادة صحیح از 
بازی های رایانه ای، بر لزوم آشــنایی قضات با مباحث فوق 

در کنار اخذ نظرات کارشناســی تأکید کرد.
 میرعشــقی بازپرس شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه یک 

کرج تدریس این مباحث را بر عهده داشــت.

آگاهانه انتخاب کنیم؛

هجمة برخی بازی های خشن و مخرب رایانه ای در ایران

سید  نصرالد ین 
میرعربشاهی، خبرنگار 
فرهنگی واجتماعی 

جام جم البرز

دوگانه ترس و خشم را به نفع عشق
 و عاطفه کنار بزنیم

معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهرداری کرج به 
عنوان مدیر بخش فناوری های 
نوین مدیریت شهری در ششمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش 
فناوری و فن بازار اســتان البرز 

منصوب شد.
به گزارش پایگاه خبری کرج 
امروز، احمــد ناصربخت؛ معاون 
برنامه ریزی و توســعه سرمایه 
انســانی شهرداری کرج از سوی 

عطاءاله ربانی؛ سرپرست پارک 
علــم و فناوری اســتان البرز به 
عنوان مدیر بخش فناوری های 
نویــن مدیریــت شــهری در 
ششمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش فنــاوری و فــن بازار 

منصوب شد.
در بخشــی از این حکم آمده 
است؛ امید است با پیگیری الزم 
و هماهنگی با تمام ســازمان ها 
و بخش هــای شــهرداری کرج 
و سایر شــهرداری های استان و 
سایر حوزه های مدیریت شهری 
و شــرکت های بخش خصوصی 
فعــال در زمینه ارائــه خدمات 
و تولیــد محصــوالت فناورانه 
حوزه مدیریت شــهری نســبت 
به برگزاری هر چــه موثرتر این 
بخش از نمایشگاه اقدام فرمایید.

مدیر بخش فناوری های نوین 
مدیریت شهری منصوب شد

آقایی شهردارشــهرجدید هشــتگرد طی گفتگویی 
بخشــی از فعالیت های صــورت گرفته و در حال انجام 

دراین شهر را تشریح نمود.
خبرنگارجــام جم ســاوجبالغ و نظرآباد: 
وی ضمن اشــاره به لزوم ایمن ســازی و زیباســازی 
بوستان های سطح شــهرازاقدام شهرداری دررابطه با 
نرده کشــی و نصب حفاظ با هزینــه ۲میلیارد ریال خبر 
داد. وی بــا بیان انجام انعقاد قــرارداد در رابطه با تهیه 
اقالم تاسیســات برقی روشنایی بوســتان های شهر با 
رقمی معادل ۲میلیارد ریال با پیمانکار مربوطه از تجهیز 
و تعمیر تاسیســات ست های ورزشی و بازی کودکان و 
نیز تهیه و نصب مبلمان شــهری به مبلغ 3میلیارد ریال 

خبر داد.

شــهردار شــهر جدید هشــتگرد کفپــوش نمودن 
پارک های ســطح شهر با هزینه ۲میلیارد ریال و با هدف 
تســهیل در تردد عابران پیاده و ایجاد فضای امن بازی 
کودکان و نیز زیباســازی بصری آن را از دیگراقدامات 

عمرانی بیان نمود.
آقایــی درادامه ضمن اعالم اجرایــی نمودن طرح 
عملیات رنگ آمیزی جداول، خط کشی محوری وعابر 
پیــاده با هدف ارتقای ایمنی عبور و مرورعابرین پیاده و 
رعایت صحیح اصول ترافیکی و کاهش خســارت های 
ناشــی ازحوادث به ارزش 3میلیارد ریــال اعالم نمود 
که نصــب تابلوی معابــر، میادین ، بلوارهــا با هزینه 
۱/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال درســطح شــهرعملیاتی می  
گردد.شهردارشهرجدیدهشتگرد در خاتمه ضمن اشاره 
به لزوم بهسازی و بازسازی ایستگاه ها ی اتوبوس سطح 
شــهرو نیزنصب تابلوهای عالئم ترافیکی و چراغ های 
راهنمایــی و رانندگی، هزینه انجــام این طرح را نیز به 
مبلــغ ۵ میلیارد ریال عنوان نمود که در آینده نزدیک به 

انجام می  رسد.
 آقایی همچنین ازعموم شهروندان درخواست نمود 
تا ضمن پرداخت بموقع عوارض ، شــهرداری را در ارائه 

خدمات هرچه بیشتر یاری نمایند.

اقدامات عمرانی شهرداری شهر جدید هشتگرد

۸ نفــر از ســاکنین یــک منــزل 
مســکونی در خط 3 حصــار، دچار گاز 

گرفتگی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
مرکــز البرز؛ دکتر مهرداد بابایی گفت: 
طی تماس یک شــهروند با اورژانس 
البــرز و اعــالم حادثــه گازگرفتگی 
بالفاصله یک دســتگاه آمبوالنس به 

محل اعزام شد.
وی ادامــه داد: ایــن حادثه صبح 
یکشــنبه، ۱۷ آذر، ســاعت ۷:۱۵ در 
یک منــزل مســکونی ویالیی واقع 
در خط 3 حصــار رخ داد. بابایی افزود: 
کارشناســان فوریت های پزشکی به 
محض رســیدن به محــل و ارزیابی 
صحنه و افراد حاضــر در محل، تعداد 
افــراد نیازمند دریافت خدمات درمانی 
و انتقال را هشــت نفــر اعالم کردند. 
رئیس اورژانس البرز گفت: بالفاصله 3 

دستگاه آمبوالنس دیگر به محل اعزام 
و افراد مســموم دارای عالئمی، چون 
سردرد و ســرگیجه بودند که اقدامات 
درمانی پیش بیمارســتانی و اکسیژن 
درمانــی آغاز شــده و در نهایت ۴ نفر 
از افــراد با عالئم شــدیدتر که دو نفر 
خانــم 3۶ و ۶۰ ســاله و دو نفر آقا 3۲ و 
۶۲ ساله بودند توسط آمبوالنس های 
اعزامی به مرکز درمانی امام علی علیه 
الســالم منتقل شدند و چهار نفر دیگر 
که خانم های ۲۶ و ۲۸ ســاله و آقایان 
3۰ و 3۵ ســاله بودند از خدمات درمان 

سرپایی برخوردار شدند. 
متأســفانه نقص وسیله گرمایشی 
باعث تجمــع گاز مونوکســید کربن 
در منزل شــده بود. از راه های بســیار 
ساده تشــخیص عدم نقص در وسایل 
گرمایشــی، رنگ آبی شعله بخاری و 

داغ بودن لوله بخاری می  باشد.

مسمومیت خانواده ۸ نفره 
با مونوکسیدکربن

مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
اســتان البــرز گفت: مدیــر یکی 
از مــدارس ناحیــه ۴ کــرج کــه 
دانش آموزان را کتک زده بود تعلیق 

خواهد شد.
به گــزارش خبرنــگار جام جم 
البــرز، ســاالر قاســمی مدیرکل 
آموزش و پرورش استان البرز گفت: 
مدیر یکی از مدارس متوسطه دوم 
آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج 
کــه اقدام به تنبیــه فیزیکی دانش  
آمــوزان کرده بود، پس از بررســی 

هیئــت تخلفــات اســتان تعلیق 
خواهد شــد. قاسمی با بیان این که 
هنگام برگزاری شــورای معلمان، 
دانش آموزان اوقــات فراغت پیدا 
مــی  کنند،افزود: چنــد دانش آموز 
در زمان برگزاری شــورای معلمان 
بی انضباطی کرده و مدیر مدرســه 
نیز بــا برخورد فیزیکی آنان را تنبیه 

می  کند.
مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
استان البرز اظهار داشت: بالفاصله 
بعد از این موضوع در بازرسی ناحیه 
چهــار برای مدیر مدرســه پرونده 
تشکیل شد تا طبق آیین نامه تعلیق 
وی در دستور کار قرار بگیرد و مدت 
زمــان تعلیق مدیر مدرســه تا یک 
هفتــه آتی توســط هیئت تخلفات 
آمــوزش و پرورش اســتان اعالم 

خواهد شد.

مدیری که اقدام به تنبیه فیزیکی 
دانش آموز کرده بود تعلیق شد

معاون اجرایی و عمران شــهری 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شــهرداری کرج گفت: مسیر 
دوچرخه ســواری حدفاصــِل بلوار 
ماهــان تا بلوار موالنا و پارک خانواده 
برای اســتفاده مطلوب شــهروندان 

رنگ آمیزی شد.
حســن پاکاری در گفــت و گو با 
پایگاه خبری کرج امروز با بیان اینکه 
این عملیات با هدف افزایش ضریب 
ایمنــی دوچرخه ســواران و ارتقای 

امکانات رفاهی و ورزشــی در سطح 
شــهر صورت گرفته اســت، اظهار 
داشــت: این پروژه به طول دو هزار و 
۲۰۰ متر و با استفاده از رنگ واتربیس، 
دو جزئی و گرم توسط عوامل ترافیکی 

سازمان اجرایی شده است.
وی با اشــاره بــه اینکــه ایجاد 
زیرساخت های مناسب در فضاهای 
ورزشی و تجهیز این مکان ها با هدف 
برخورداری از ســالمت اجتماعی از 
مهمترین اهداف شهرداری هاســت 
خاطر نشــان کــرد: در این محدوده 
شــش هزار و ۶۰۰ متر خط کشــی 
محوری به صورت ممتد و چهار هزار 
و ۸۴۰ متــر مربع رنگ آمیزی با رنگ 
واتربیــس و با نظارت معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری کرج انجام 

شده است.

با هدف افزایش ضریب ایمنی دوچرخه سواران؛

مسیر دوچرخه سواری 
در منطقه ۸ رنگ آمیزی شد
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در هفت روز گذشته 3۷۰ نفر در حوزه های انتخابیه کرج و ساوجبالغ برای انتخابات مجلس شورای 
اسالمی ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، استاندار البرز گفت: در مجموع ۷ روز ثبت نام داوطلبان 
نمایندگی مجلس شــورای اســالمی 3۷۰ نفر کار ثبت نام خود را نهایی کردند که از این تعداد ۲۹۷ نفر 
داوطلب آقا )۸۰ درصد( و ۷3 نفر نیز داوطلب خانم )۲۰ درصد( بودند.شهبازی افزود: در حوزه انتخابیه 

کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا برای انتخابات مجلس یازدهم در مجموع 3۱۹ نفر ثبت نام کردند.وی در 
ادامه اضافه کرد: در حوزه انتخابیه ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان نیز ۵۱ نفر در مدت زمان تعیین شده ثبت 
نام کردند.استاندار البرز گفت: در بین ثبت نام کنندگان 3۱ نفر فرهنگی، ۱۴3 نفر کارمند، 3۷ نفر استاد 
دانشگاه، ۴ نفر روحانی، 3۰ بازنشسته، ۹ نفر بیکار، ۷3 نفر ایثارگر و سایر مشاغل بودند.شهبازی ادامه داد: 
بیشترین فراوانی گروه سنی بین سنین 3۶ تا ۴۰ سال بود و از بین ثبت نام کنندگان ۸ نفر سابقه نمایندگی، 

۵۷ نفر سابقه داوطلبی و 3۲۰ نفر نیز افرادی بودند که قبال ثبت نام کرده بودند.وی گفت: همچنین ۱۴ 
نفر با مدرک لیسانس، 3۰۴ نفر با مدرک فوق لیسانس و 3۹ نفر با مدرک دکترا ثبت نام کردند همچنین 
۱3 نفر نیز حوزوی بودند.ثبت نام داوطلبان نمایندگی مردم استان البرز در مجلس شورای اسالمی از ۱۰ 
تا ۱۶ آذر در فرمانداری های کرج، ساوجبالغ و وزارت کشور انجام شد. یازدهمین دوره انتخابات مجلس 

شورای اسالمی، دوم اسفند امسال برگزار می  شود.

3ثبت نام ۳۷۰ نفر در حوزه های انتخابیه البرز ضمیمه رایگان 
روزنامه د راستان 

البرز

مراســم ترحیم و بزرگداشت 
حاج شیخ محمد رضا روحی یزدی 

مراســم ترحیم و بزرگداشت عالم ربانی، خطیب 
با اخالص و واعظ عامل حجت االســالم حاج شیخ 
محمــد رضا روحی یزدی)طاب ثــراه(، برادر گرامی 
حجت االسالم حاج شیخ محمد حسین روحی یزدی، 
مدیر محترم شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان البرز روز شنبه در مسجد الجواد)ع( در عظیمیه 
کرج برگزار شــد. در این مراسم که با حضور اعضای 
خانواده و بستگان، علما و روحانیون و قشرهای مختلف 
مردم و جمعی از مســووالن از قم و البرز برگزار شــد، 
قاریــان و مداحان آیاتــی از کالم اهلل مجید را تالوت 
و در رثای حضرت ســید الشهدا)ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س(سوگواری کرده و درباره رحلت این عالم 

ربانی به مرثیه سرایی پرداختند.
خبرنگار جام جــم البرز: در این مراســم 
همچنین حجت االســالم رزاقی در سخنانی با اشاره 
به جایگاه برجسته علم و عالِم از منظر اسالم، حجت 
االسالم حاج شــیخ محمد رضا روحی یزدی)طاب 
ثــراه(، را عالمی مبّرز و با تقــوا خواند که با وجود قرار 
داشــتن در جایگاه بلند علمی، هرگز در ادای وظایف 
و تکالیف خود در قبال انقالب اسالمی کوتاهی نکرد.

حجت االســالم رزاقی اظهار کرد: علما در حفظ 
دین و اعتقادات جامعه بشــری نقش موثری دارند و 
هر کجا که دانشمندی عالم و معتقد به توحید زندگی 
کند آن جامعه از گزند انحرافات به دور است.ایشان در 
سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه )س( فرمودند: 
بعد از حضرت فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها از جهت 
گستردگی شفاعت، هیچ کس و حداقل هیچ بانویی 
به شفیعه محشر، حضرت معصومه دخت موسی بن 
جعفر سالم اهلل علیها نمی رسد که امام جعفر صادق)ع( 
در این رابطه می  فرماید: با شفاعت او همه شیعیان ما 

وارد بهشت می  شوند.«

سالمت اجتماع،حق مردم
رشــد  بــا  امــروزه 
تکنولوژی و پیشرفت های 
ملموس درابعــاد مختلف 
ابــزار اجتماعــی وعمدتا 
ماشــینی که از یک طرف 
ضمن ســرعت بخشی بر 
روند تمامی انواع توســعه 
و از طرفی برخوردار شدن 
ارکان مختلــف فــردی و 
اجتماعی را باعث گردیده 
اســت زمینه های رشد و بهره مندی از امکانات مختلف 
که به عنوان ابزار در خدمت بشــر موجبات رضایتمندی 
افراد را پایه گذاری نموده اســت آن چه که قادراست و 
می  تواند کام اجتماع را شــیرین تر سازد رعایت و توجه 
ویــژه و خاص هریک ازافراد اعــم از حقیقی و حقوقی 
به خاســتگاه اصلی که همانــا رعایت و توجه به حقوق 
یکدیگرکــه الزمه ایــن امر باورداشــتن حق حیات و 
زیســت ســالم در کنار یکدیگر می  باشد باید به عنوان 
نکته وهــدف اصلی مد نظر قرار گیــرد. در این رابطه 
مصداق بارزی فراروی نگارنده است وآن این است که 
در معضل آلودگی مرگبار و رو به تزاید امروز کالنشهرها 
طی روزها و نیزســال های اخیر مقصر اصلی ماجرا جز 
دســت بشر چه چیز دیگری است، اگرخودروساز ما قبل 
ازتوجه ویژه به منافع مــادی، اولویت اصلی را به تولید 
خودروی با کیفیت بهتر بدهد و اگر مســئوالن مختلف 
در امور صنایع با رصد کامل شــرکت ها، کارخانجات و 
معادن آالینده سازاقدام به رفع نقصان سیستم مربوطه 
نمایند آن چنان که گاهی ممکن است با تعبیه فیلترهای 
مربوطه به حل معضل فــوق بپردازند و اگر مراکز فنی 
معاینــه خودروها به طوردقیق و با مــد نظر قرار دادن 
ســالمت اجتماع به وظایف خطیرخودعمل نمایند و یا 
اگرکشاورز زحمتکش پس از برداشت محصول به خاطر 
فراهم سازی شــرایط مالی بهترازجهت عنصرزمان به 
آتــش زدن انبوه بقایای کاه و کلش مزرعه خود نپردازد 
آن روزاســت کــه باید به نتیجه گرفتــن امیدوار بود و 
برهمین مبنا متاســفانه چنین باید عنوان داشــت که 
درامرناســالمتی جامعه وعدم برخوردار شدن ازهوایی 
ســالم و پاک هر یک به نوعی مقصریم و گناهکار،اعم 
از دولتی یا افراد عــادی که هریک به فراخورحال خود 
سبب ساز این معضل می  باشند و شوربختانه آن چه که نا 
امیدمان می  سازد عدم کاهش و تداوم یافتن این معضل 
مهم زیست محیطی در زندگی عادی مردم می  باشد که 
عالوه بر خسارت ها و تاوان دهی سخت جسمی و مادی 
به روح و روان جامعه محتاج ســالمت زیست محیطی 
نیزلطمات جدی وارد می  سازد که مجبوریم طبق عادت 
مألوف وعرف رایــج ازکلمه ؛ امیدوار؛ بهره ببریم یعنی 
امیدواری به بهبود شرایط درســایه مسئولیت پذیری 

دستگاه ها وآحاد جتماع... چنین باد!

اجرای ۱۷ پــروژه عمرانی 
برای توســعه فضای سبز به 

صورت همزمان
توسعه فضای سبز در محالت محروم و کم برخوردار 

از اولویت های مجموعه مدیریت شهری است.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، پیمان بضاعتی 
پور با اشــاره بــه اجرای ۱۷ پــروژه عمرانی، خدماتی 
توسعه فضای سبز در شهر کرج اظهار داشت: عملیات 
عمرانی و فضای سبز در سه و نیم هکتاراز اراضی پارک 
شهید هاشمی محله اخترآباد تکمیل شده و فاز اول این 

پروژه آماده بهره برداری شده است.
وی گفت: در فاز دوم توســعه این پارک شهرداری 
منطقه ۴ کرج در نظــر دارد 3/۵ هکتار دیگر از اراضی 
جنب پارک هاشــمی را تملک کند و با عملی شدن این 
اتفاق در آینده مســاحت این پارک مجموعا به ۷ هکتار 

خواهد رسید.
این مســئول گســترش فضای ســبز در محالت 
محروم و کم برخوردار را یکی از سیاســت های اصلی 
مجموعه مدیریت شــهری کرج و سازمان سیما، منظر 
و فضای ســبز شهری شــهرداری کرج عنوان کرد و 
افزود: عملیات احداث پارک »شهر دانایی« در منطقه 
۵ با مساحت نزدیک به ۱۰ هکتار از هفته آینده در بلوار 
شهید ایرانی آغاز می  شود. بضاعتی پور با بیان اینکه دو 
قطعه زمین ۲/۵ هکتاری با کاربری فضای سبز جهت 
افزایش سرانه فضای سبز منطقه ۵ در نظر گرفته شده 
افزود: پارک مادران شــهید در محله کیانمهر کرج نیز 
بیش از ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و تا دو ماه 

آینده به بهره برداری می  رسد.
رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری کرج ایجاد باند سبز و جنگلکاری پیرامونی 
شهر، بهسازی نمای ساختمانی و پیاده راه سازی میدان 
و حاشــیه شــرقی رودخانه کرج، احــداث پارک ملی 
ایران کوچــک و پروژه ۱۷ و نیم هکتاری پارک حیات 
وحش کرج همچنین اجرای طرح های آبخیزداری در 
ارتفاعات عظیمیه، باغســتان و نهــر دلمبر را از دیگر 
پروژه های فعال ســازمان معرفی کــرد و افزود: کرج 
بیــش از هر کاربری دیگر به فضای ســبز و پارک نیاز 
دارد و در برنامه ریزی شــهری احداث بوســتان ها و 
توسعه فضای های ســبز جهت گذران اوقات فراغت 
شــهروندان و بهبود شرایط زیست محیطی در ارتقای 
کیفیت زندگی شهروندان نقش تعیین کننده ای دارد.

یاد د اشت

 معــاون ســازمان انــرژی اتمی گفت: بیســتم 
فروردین ســال بعد از ۵۰ دســتاورد جدید هسته ای 
رونمایی می  شــود که دستگاه های جدید سانتریفیوژ 

و آب ســنگین نیروگاهی از جمله این موارد است.
به گزارش خبرنــگار جام جم البــرز، علی اصغر 
زارعان  معاون ســازمان انــرژی اتمی ایران در آئین 
افتتاح نمایشــگاه دستاوردهای صنعت هسته ای که 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج برگزار می  شود از 
رونمایی دســتاوردهای جدید هسته ای کشور در ۲۰ 
فروردین ســال آینده خبر داد و گفت: ۵۰ دســتاورد 
جدید در این روز رونمایی می  شــود که دستگاه های 
جدید ســانتریفیوژ و آب ســنگین نیروگاهی از جمله 
این موارد اســت. زارعان افزود: چرخه بومی کشور با 
اســتفاده از دانش بومی و منابع داخلی فعال می  شود 
و عصبانیت دشــمنان هم از جهت بومی بودن چرخه 

سوخت در ایران است.
معاون ســازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: 
راکتور اراک ســال آینــده فعالیت های جدیدی را در 
دســتور کار قرار خواهد داد و بزودی خبرهای خوشی 

از اراک بــه ملت شــریف ایران خواهیــم داد که در 
نوع خود اتفاق بســیار بزرگی اســت. وی با اشاره به 
دســتاوردهای صنعت هســته ای در حوزه پزشکی و 
درمان خاطرنشــان کرد: یک میلیون نفر در ایران از 

رادیوداروهای صنعت هســته ای استفاده می  کنند و 
۱۹۰ مرکز درمانی هــم از این تجهیزات و داروهای 
هسته ای استفاده می  کنند و اخیرا هم قراردادی برای 
تحویل ۵۰ دستگاه سانتریفیوژ نسل جدید با سازمان 

انتقال خون بسته شده است.
زارعــان بــا تجلیــل از فعالیت هــای علمــی 
دانشــجویان و اساتید در نمایشــگاه هفته پژوهش 
اســتان البرز ابتکارات و ایده های ارائه شــده در این 
نمایشــگاه را جالب توجه دانســت و گفت: هدف ما 
از ارائه توانمندی های هســته ای در این نمایشــگاه 
ارائه ظرفیت های این صنعت برای دانشــگاهیان و 
توده های مردم اســت تا اقشــار مختلف بخصوص 
جوانان بدانند کشــور برای چــه چیزهایی مقاومت 
کرده اســت و در قبال این مقاومت چه دستاوردهای 

بزرگی کسب کرده است.

رونمایی از 50 دستاورد جدید هسته ای
خبر

تجربه نشان داده است تصمیم 
گیری هــای بــدون پژوهــش و 
بررســی بــه نتایج ناگــواری می  

انجامد.
به گــزارش پایگاه خبری کرج 
امــروز، غدیــر مهــدوی در آیین 
افتتاحیــه ششــمین نمایشــگاه 
هفتــه پژوهش که در دانشــگاه 
آزاد اســالمی برگزار شــد، اظهار 
داشت: مدیریت شــهری از جمله 
امور پیچیده ای اســت که نیازمند 
بررســی های آماری و پژوهش و 

تحقیق کافی است.این عضو شورا 
افزود: کالنشــهر کرج از یکسو با 
مشکالت عدیده ای دست و پنجه 
نرم می  کند و از سویی دیگر در راه 

توسعه پایدار گام بر می  دارد.
وی تصریح کرد: مرکز پژوهش 
و مطالعــات راهبردی شــورای 
اســالمی شــهر کرج تالش می  
کند از طریق تشــخیص نیازهای 
شهر و انجام مطالعات کارشناسی، 
پژوهش هــای کاربــردی، تاکید 
بر نوآوری و بهــره گیری از علم و 

فناوری و بهبــود کارایی مدیریت 
شهری به توســعه پایدار و متوازن 
کــرج کمــک کنــد تــا تصمیم 
گیری های مدیریت شهری مبتنی 
بر پژوهــش و راهکارهای علمی 

باشد.
به گفته مهدوی، با کار و تالش 
و اقدامات پژوهشی می  توان آینده 
مطلوبی برای این کالنشهر ترسیم 
کــرد و کرج را به عنــوان یکی از 
کالنشــهرهای مهم بــه جایگاه 

شایسته ای رساند.

پژوهش کلید تحول و زیربنای توسعه و 
پیشرفت است

غالمرضازارع، نماینده 
و خبرنگار جام جم 
ساوجبالغ و نظرآباد

نماینده عالی دولت در اســتان 
البرز با بیان اینکه شورای راهبردی 
دانشگاه های البرز بازوی قدرتمند 
ما در تصمیم گیری و تصمیم سازی 
کالن استان است،گفت: شان روسا 
و هیات های علمی دانشــگاه ها به 
عنوان افراد مورد وثوق نظام، بسیار 
باالست از این رو بر این باور هستیم 
که در اســتان ارتباط تنگاتنگی با 
دانشگاهیان داشــته باشیم و این 
امر به صورت محســوس اجرایی 

شده است.

بــه گــزارش اداره کل روابط 
عمومــی و امــور بیــن الملــل 
استانداری البرز، شهبازی در جلسه 
شــورای راهبردی دانشگاه های 
اســتان که در حوزه استاندار برگزار 
شــد، با بیان اینکه این نشست به 
صــورت ماهانه جهت اتخاذ تدابیر 
راهبــردی در برنامــه ریزی های 
کالن اســتان تشــکیل می  شود، 
افزود: روســای دانشگاه ها در این 
جلســات با یکدیگر آشنا شدند و با 
همپوشــانی و تعامل برای پیشبرد 

برنامه های خود اقــدام می  کنند.
شهبازی با اشاره به موضوع اصالح 
قیمــت بنزین نیز، گفت: این امر در 
برنامه ششم توسعه پیش بینی شده 
و با تصمیم سران قوا و حمایت مقام 
معظم رهبری اجرایی شــد. وی با 
بیان اینکه اتحاد، انسجام و وحدت 
علمــی و عملی فرمان مقام معظم 
رهبری اســت، افزود: در این راستا 
نظارتی  دســتگاه های  مجموعه 
رصد جدی بر قیمت ها داشتند که 
تخلفی در این زمینه صورت نگیرد.

اتحاد، انسجام و وحدت علمی و عملی 
فرمان مقام معظم رهبری است

محسن وظایفی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان سیطره اعالم کرد؛

R&D انجام شده بر روی محصوالت باعث شده از نظر 
کیفیت جزو بهترین ها باشیم

خبرنگار جام جم البرز: توســعه پیشرفت صنعتی و اجتماعی هر 
کشــوری نیازمند بهره گیــری از ظرافت های جوانــان و افراد نخبه 
جامعه می باشــد. همــکاری این افراد در قالب شــرکت های دانش 
بنیان و حمایت مسئولین از آنان بیشتر مشکالت بخش های مختلف 
صنعتی، کشــاورزی، اجتماعی و ... را حل خواهد نمود. نیرو محرکه 
تمام پیشرفت ها استفاده از این افراد در قالب شرکت های دانش 
بنیان می باشد. از جمله افراد موفق و نخبه مهندس محسن وظایفی 
مدیر شرکت دانش بنیان سیطره می باشد که با تالش های بی وقفه 
خود توانســته اســت در حوزه ابداع و اختراع گام های مهم و تاثیر 
گذاری در جامعه بردارد. خبرنگار جام جم البرزبا این جوان موفق و با 
آتیه گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:

* لطفا خودتان را معرفی نمایید.  
محسن وظایفی هستم از مخترعین کشور و تقریبا 11 سال است 

جزو نوآوران کشور هستم. 

* شرکت شما در چه راستایی فعالیت می کند؟
شــرکت ما در ســال1389 تاســیس شده اســت. فعالیت های 
شرکت شامل تاسیسات، سازه های گلخانه و همچنین صنایع جانبی 
محصوالت وابســته به صنایع غذایی می باشــد کــه اصطالحا به آن 

صنایع تبدیلی می گویند.

* شــاخصه های مجموعه شما  و دســتگاه های تولیدی شما چه می 
باشد؟

 R&D نوآوری و پژوهشی که ما برای تولید انجام می دهیم و نیز
انجام شــده بر روی محصوالت باعث شــده که ما از نظر کیفیت جزو 
بهترین ها باشیم. با توجه به اینکه در سال رونق تولید هستیم و از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشــد، دستگاه هایی که تولید 
کرده ایم جنبه صادراتی نیز دارد و می تواند برای کشور ارزآوری و 

نقدینگی خوبی به عمل آورد .

* دستگاه های تولیدی شما چه  کاربردهایی دارند؟
بــه دلیل چهــار فصل بــودن ایران، کشــورهای هم جــوار مثل 
عراق، ســوریه، لبنان و حتی کشورهای شــمال ایران مثل روسیه، 
قزاقســتان، ازبکستان و ... اســتقبال خوبی از میوه ها و سبزیجات 
خشــک ایران داشــته اند. ایران جزء معدود  کشورهای خاورمیانه 
محســوب می شــود که از این نعمــت برخوردار اســت و می توانیم 
از خــام فروشــی و فروش محصوالت خام جلوگیــری نماییم و باعث 
افزایش درآمد خانواده ها شــویم.محصوالت شرکت برای مشاغل 
خانگی می تواند اســتفاده شود. خیلی از خانوم ها و آقایان که به هر 
دلیلی دچار مشــکالتی هســتند و نمی توانند کار کنند یا اینکه دچار 
معلولیت جسمی هستند، با استفاده از این دستگاه های خشک کنی 
که ما طراحی کرده ایم کسب درآمد کنند. دستگاه های مذکور دارای 
قیمت مناســب، مصرف انرژی و برق بســیار پایین تر در مقایسه با 

نمونه مشابه آن در بازار می باشد .
* سخن آخر؟

خواهشمندم که از شرکت های دانش بنیان، نوآوران و مخترعین 
کشــور حمایــت به عمــل آید تا بتوانیــم چرخه اقتصادی کشــور را 

بچرخانیم.

* آدرس و راه های ارتباطی خود را بیان کنید.
آدرس: کرج، خیابان درختی، سه راه تهران، جنب کباب مزه، پالک 
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انعقاد قرارداد همکاری تپ سی 
با شهرداری کرج

شهردار کرج از انعقاد قرارداد با تپ سی و شروع قانونی 
فعالیت تاکسی های اینترنتی در این کالنشهر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی زاده 
در آیین انعقاد قرارداد همکاری با مدیرعامل تپ ســی 
اظهار داشت: بر اساس این تفاهم نامه از این  پس تپ سی 
اولین شــرکتی خواهد بود که به شــکل رسمی فعالیت 
خود را زیر نظر شــهرداری ادامه خواهد داد.این مسئول 
گفت: تپ سی به عنوان دومین پلتفرم تاکسی اینترنتی 
بزرگ در ایران، تصمیم گرفته اســت تا همکاری خود 
با شــهرداری را آغاز کند. شهردار کالنشهر کرج افزود: 
دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان 
خدمات هوشــمند مسافر از ســوی وزارت کشور ابالغ 
شــده و این دستورالعمل، دســتاورد مذاکرات طوالنی 
و مفصــل بین همــه طرف های مختلــف ذی نفع در 
موضوع شرکت های تاکسی اینترنتی است که با اجماع 

همه طرف ها بر ضــرورت ضابطه مندی این فعالیتها و 
خردگرایی جمعی، به سرانجام رسیده است.کمالی زاده 
تاکید کرد: بر اساس این دستورالعمل، تاکسی ها با نصب 
اپلیکیشن تپ سی و بخش ویژه تاکسی ها مسافران را به 
تمام نقاط درون شــهری کرج جابه جا می  کنند. به گفته 
وی، طبق توافق صورت گرفته میان سازمان بار و مسافر 
شهرداری و تپ سی در این بخش فقط رانندگان تاکسی 
مجاز به فعالیت در این بخش هستند و افراد عالقمند به 
جابه جایی و استفاده از تاکسی از این بخش استفاده می  
کنند و درخواســت آنان فقط برای رانندگان تاکسی ها 

ارسال می  شود.
* ۲درصد کرایه هر ســفر تپ سی هزینه 

توسعه حمل و نقل عمومی می  شود
مدیرعامل تپسی نیز در این خصوص گفت: بر اساس 
این تفاهم نامه ۲ درصد از درآمد کل ســفرهای تپســی 
به حســاب شهرداری واریز خواهد شد. میالد منشی پور 
بیان کرد: شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، 
راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و 
خرج کاهش آلودگی هوا و توســعه حمل و نقل عمومی 
کند. وی تاکید کرد: در زمان حاضر مردم کرج می  توانند 
براحتی اپلیکیشن دریافت خودرو تاکسی اینترنتی تپسی 
را بر روی گوشــی های خود نصب کنند و هیچ مشکلی 

برای دریافت خودرو وجود ندارد.

بازدید وزیر انرژی و دخایر آب تاجیکستان
 از گروه صنعتی مپنا

وزیر انرژی و دخایر آب تاجیکستان از کارخانجات 
شرکت مپنا واقع در شهرستان فردیس بازدید کرد.

بــه گــزارش خبرگزاری صــدا و ســیما، مرکز 
البــرز؛ عثمان علی عثمان  زاده بــا حضور در محل 
کارخانجات گــروه مپنا ،از کارخانه های توگا، پارس 

و پرتو بازدید کرد .
وی با اشاره به اینکه آنچه امروز از توانمندی های 
مپنا دیدم بســیار حیرت انگیــز بود گفت: این میزان 

تکنولوژی که امــروز دیدم، غیر قابل وصف و تصور 
بود. عثمان زاده افزود: امروز با بهترین دستگاه های 
برقــی، حرارتی و بادی که توســط متخصصان مپنا 
تولید شــده است آشــنا شــدم و باور کردم که مپنا 
امــروز در دنیا حرف های بســیاری برای گفتن دارد. 
وی در ادامــه بیان کرد: امیدوارم بزودی با همکاری 
که با گروه صنعتی مپنا خواهیم داشــت، در کشــور 
تاجیکســتان نیز از توانمندی هــای مپنا در صنعت 
کشورمان اســتفاده کنیم .مدیرعامل گروه مپنا نیز 
از آمادگی این شــرکت برای ارائه خدمات به بخش 
نیروگاهی کشــور تاجیکستان خبر داد. گفتنی است 
که عثمان زاده برای شرکت در سیزدهمین اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های افتصادی ایران و 

تاجیکستان در ایران حضور یافته است.

خبر
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چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من
ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من

روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل
حافظور بگویم باز پوشان باز پوشاند ز من

یاد  یاران آشنا

شــتاب دهی  و  نــوآوری  مرکــز  اولیــن 
کســب وکارهای اجتماعی کشور در کرج با حضور 
معاون علمی وفناوری رئیــس جمهور آغاز به کار 

کرد.
خبرنــگار جام جم البرز: نشســت آغاز به 
کار مرکز نوآوری و شــتاب دهی کســب وکارهای 
اجتماعی کرج با حضور سورنا ستاری معاون علمی 
و فنــاوری رئیس جمهور، ســید مرتضی بختیاری 
رئیس کمیتــه امداد امام )ره( کشــور، حجت اهلل 
عبدالملکی معاون اشــتغال کمیته امداد کشــور، 
شــهردار و اعضای شورای شــهر کرج، مدیرکل 
کمیتــه امــداد امــام )ره( البرز و اعضــای مرکز 

نیکوکاری فرشتگان کسب وکار برگزار شد. 
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهور در این نشست با اشاره به ویژگی های 
اشــتغال آفرین توسعه زیست بوم نوآوری در کشور 
گفت: با توجه بــه عالقه مندی رئیس کمیته امداد 
از ایده های نوآورانه برای اشــتغال مددجویان این 

نهاد استقبال می  کنیم.
ســتاری افزود: موضوع توســعه و مفهوم شهر 
هوشمند با شــهرداران کالن شهرها مطرح شده و 
در حال پیگیری اســت و انتظــار داریم مجموعه 
مدیران شهری، اســتارتاپ ها و شرکت های نوآور 

مشارکت کننده در هوشمند سازی شهر را به عنوان 
فرصتی جدید برای حل مشــکالت شهری حمایت 
کنند. ســید مرتضی بختیــاری رئیس کمیته امداد 
کشــور نیز در این نشست با اشاره به تأکیدات مقام 
معظم رهبری بر توانمندســازی مددجویان اظهار 
کرد: مددجویــان با مبالغی کــه به صورت ماهانه 
دریافــت می  کنند نمی تواننــد هزینه های زندگی 
خود را پوشــش دهنــد و تنها راه رفع مشــکالت 
خانوارهای تحــت حمایت امداد توانمندســازی 
اســت و اکنون نیز به همت و همــکاری معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهــور و برنامه های 

تدوین شــده امیدوار هســتیم از طریق اشتغالزایی 
مبتنی بر کســب وکارهای نوین شاهد تحقق این 

موضوع باشیم.
رئیــس کمیته امداد کشــور در ادامه افزود: این 
نهاد در ســال گذشته موفق شــد برای ۷۰۰ هزار 
خانــوار مددجو اشــتغال پایدار ایجــاد کند و این 
موضــوع باعــث صرفه جویی در اعتبــار واریزی 
ماهانه به حســاب این خانوارها شــد که امیدواریم 
بــا ایجاد مراکزی مانند مرکز نوآوری شــهر کرج، 
مددجویان ایــن نهاد از برکات کســب وکارهای 

نوین و اشتغال پایدار بهره مند شوند. 

علی اصغــر کمالــی زاده، شــهردار کــرج نیز 
در ایــن نشســت با اشــاره بــه اینکــه مجموعه 
شــهرداری کرج در راستای توسعه مراکز نوآوری، 
ســاختمان دانشکده آتش نشانی را مهیای پذیرش 
عالقه منــدان به حضور در کارخانه نوآوری شــهر 
کرج نموده اســت گفت: این ساختمان از امکانات 
مناســبی همچون کالس های آموزشی، خوابگاه 
و رســتوران برخوردار اســت و با توجه به موقعیت 
مکانی مناسبی که در آن قرار دارد، می  تواند گزینه 

موجود برای کارخانه نوآوری قلمداد شود.
در ادامــه، پیمــان صالحی معــاون نوآوری و 
تجاری ســازی معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهــوری گفــت: یکی از فضاهــای خوب برای 
ایجــاد مرکز نــوآوری کرج که متعلــق به کمیته 
امــداد امام )ره( در خیابان بهشــتی کرج قرار دارد 
که مســاحتی بالغ بــر ۱۷۰۰ مترمربع دارد و طبق 
تفاهم نامه ای مقرر شــد با همــکاری کمیته امداد 
البرز و شــهرداری کرج در آینــده نزدیک تجهیز و 

راه اندازی شود.
 گفتنی اســت این مرکز در راســتای حمایت از 
طرح  های اشــتغال نوآفرین و توانمندسازی افراد 
تحت پوشــش کمیته امداد برای ایجاد اشــتغال 

فعالیت خواهد کرد.

 با حضور معاون علمی وفناوری رئیس جمهور صورت گرفت؛

آغاز به کار اولین مرکز شتاب دهی کسب  و کارهای اجتماعی کشور در کرج
* شهرداری کرج اقدام کند

با توجه به گســترش آلودگی هــوا و ضرورت 
پاالیش هر چه بهتر هوای شــهر کرج و حومه آیا 
بهتر نیست که شهرداری کرج با تقویت فضای سبز 
بلوارهــا و پارک ها ی موجود و افزایش پارک های 
جدید در محالت مختلف شــهر نسبت به پاالیش 

هوای آلوده موجود اقدام کنند؟! پس کی؟!
محسن کریمی از کرج

* آبخوری و ســرویس بهداشتی در 
پارک ها احداث شود

یکی از نیازهای اساســی شــهروندان وجود 
آبخوری ها و ســرویس های بهداشتی مناسب و 
کارآمد نسبت به جمعیت میلیونی ساکن در کرج و 
در داخل پارک ها و بوستان ها و در محدوده میادین 
و تقاطع ها می  باشــد. بر همین اساس از مسئوالن 
شــهرداری کرج و ... خواهان اقدام بموقع در این 

خصوص هستیم.
پیمان احدی از مهر شهر

* شهرداری کرج چاره اندیشی کند
خیابان میرعماد مقابل ساختمان سبز به علت 
نواقص شیب آســفالت در هنگام بارندگی باعث 
ایســتایی و دریایی شــدن آب باران شده و عبور و 
مرور عابران و خودروها را با اختالل روبرو می  کند. 
هر چند که این گونه موارد در خیابان های کرج نیز 
به وفور یافت می  شود. سوال این است که این دیگر 
چه نوع اتالف بیت المال است که اسباب ناراحتی 

شهروندان است؟!
جمعی از شهروندان کوی کارمندان 
جنوبی

* آلودگی هوا حیات شــهروندان را 
تهدید کرده است

کامیون ها و اتوبوس های فرسوده و تاکسی های 
ســواری خارج از رده و دودزا و برخی عوامل دیگر 
باعث پراکندن دود متراکم سمی در محدوده شهر 
کرج و حومه شــده اند و تنفس شهروندان را دچار 
مشکل و باعث بروز بسیاری از بیماری های ریوی 
و ... شــده اند. باالخره مسئوالن مربوطه کی قرار 
است به نوسازی خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی 

و .... اقدام کنند؟!
احمد مهرپرور از کرج

پیام های مرد می

در مراســمی با حضور رئیس کل دادگستری 
اســتان البرز از کانال های اطالع رســانی این 
مجموعه در شــبکه های اجتماعی رونمایی شد.

به گزارش دادگســتری البــرز، در آیینی که 
با حضور حســین فاضلی هریکندی رئیس کل 
دادگستری اســتان البرز، حسین اعظمی معاون 
قضایی و دبیر شــورای تحول قضایی اســتان، 
فرید نجف نیا معاون فرهنگی رئیس کل برگزار 

شــد از کانال های اطالع رسانی »هفت و نیم« 
ویژه کارکنان دادگستری و »تحوالت قضایی« 

ویژه اطالع رسانی مردمی رونمایی شد.
رئیس کل دادگســتری استان البرز هدف از 
ایجاد کانال تحــوالت قضایی را تقویت ارتباط 
با مردم اســتان از طریق شــبکه های اجتماعی 
عنــوان کــرد و گفت: این کانال بــا دو رویکرد 
اطالع رســانی و بازخوردگیری ایجاد شده است 

و تــالش خواهد کرد با شــکل گیری ارتباط دو 
ســویه مردم را در جریان اتفاقات تحولی استان 

قرار دهد.
وی افزود: مردم اســتان می  توانند انتقادات 
و پیشــنهادات خود در مورد عملکرد دادگستری 
را از طریــق صفحات شــبکه های اجتماعی به 
آدرس: talborz98 @ بــا مــا در میــان 

بگذارند.

رونمایی از کانال اطالع رسانی دادگستری البرز  در شبکه های اجتماعی

به شهادت رسید تا نهال 
نوپــای انقالب ســرفراز 

بماند
مجیــد  شــهید 
صالحی در تابستان 
۱33۵ در روســتای 
»سیدجمال الدین« 
از توابع شهرســتان 
ساوجبالغ و در یک 
خانــواده مذهبــی 

دیده به جهان گشود.
 در آغــوش پر مهر و محبت مادر از ســالله 
پاک فاطمه زهرا )س( رشــد کرد و شجاعت و 

مردانگی را در این خانواده صمیمی آموخت.
خبرنگار جام جم البرز: ســال ۱3۵۴ 
به خدمت ســربازی اعزام شــد. پایان خدمت 
سربازی اومصادف شده بود با شعله های انقالب 
اسالمی که در گوشــه و کنارشهرها پرتوافکن 
شــده بود که او نیز به همراه ملت مســلمان در 

مسیرانقالب اسالم گام می  گذاشت.
وی در بــدو شــروع این نهضــت عظیم با 
همکاری سایر افراد انقالبی در تشکیل انجمن 
اســالمی پایگاه بسیج فعالیت خود را آغاز کرد. 
با شروع جنگ تحمیلی و اعالن دولت منقضی 
خدمت های ۱3۵۶ به خدمت فراخوانده شــد، 
چون حضور در جبهه یکی از آرزوهای او بود، با 
کمال عالقه کارهای اعزام خود را آماده و روانه 
جبهه های حق علیه باطل شــد و مدت ۶ ماه در 
آبادان از کشور اســالمی دفاع کرد و سپس به 

آغوش خانواده بازگشت.
ولــی نیاز جبهــه به افراد مومــن و مکتبی 
یک امر ضــروری و از عوامــل موثر موفقیت 

رزمندگان بود.
 به همیــن علت دوباره به  ســوی جبهه ها 
شــتافت و در سومین بار در بهمن ۱3۶۱ بازهم 

به جبهه اعزام شد. 
وی در عملیات والفجر مقدماتی در کربالی 
فکــه ۲۱ بهمن ۱3۶۱ به فوز عظیم شــهادت 
نائل آمد تا پرچم اســالم و نهال نو پای انقالب 

اسالمی سرافراز و سربلند باقی بماند.

شهید مجید صالحی

طرح ملی نهضت سبز اجرا شد؛

نهالکاری همگانی، برای ایرانی سرسبز
طرح ملی نهضت سبز در روز پنج شنبه 
۱۴ آذر سالجاری در اســتان البرز - جاده 
نجم آباد- اشــتهارد- انتهــای ارتفاعات 
حلقــه دره- قبل از رودخانه شــور برگزار 

شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره 
کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
البــرز، حامــد فرضــی مدیــر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان البرز در جلسه 
هماهنگی طرح ملی نهضت ســبز، ضمن 
فرمایــش مقام معظم رهبــری که تاکید 
فرموده اند مســئله درخت و حفظ پوشش 
گیاهــی باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند 
و در تشــریح طرح ملی نهضت سبز که 
روز پنج شــنبه چهاردهم آذر ســالجاری 
همزمان با سراســر کشــور، بــه منظور 

ارتقــاء مشــارکت مردمــی در ایــن امر 
خطیر؛ با حضور گســترده اقشــار مختلف 
مــردم اعم از دســتگاه های عضو نهضت 
سبز، ســازمان های مردم نهاد، تشکل ها، 
همیــاران طبیعت، دانشــجویان، دانش 
آمــوزان، ســفیران انفــال، انجمن ها و 
تعاونی هــای تخصصی مرتبط بــا منابع 
طبیعی و آبخیزداری، هیئت های ورزشی، 

ســفیران انفــال، بخش خصوصــی و ... 
نســبت به جنگلکاری و توســعه پوشش 
گیاهــی در بخشــی از عرصه های بیابانی 
انجام خواهد شــد، از همه عالقه مندان به 
سرســبزی ایران دعوت به همکاری کرد. 
وی مساحت منطقه نهالکاری شده را ۱۰۰ 
هکتــار اعالم کرد که بــا ۲۰۰۰۰ نهال از 
گونه های تاغ، قره داغ ، اتریپلکس، سنجد 
و گونه هــای بومی و ســازگار بــا منطقه 

نهالکاری خواهد شد.
مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان البرز در بازدیدی که از منطقه اعالم 
شــده انجام دادند، ضمــن اعالم آمادگی 
جهــت این نهضت ملی از عموم هموطنان 
در خواســت کرد تا به ســهم خود در سبز 

کردن ایران عزیز همراهی فرمایند.

چرا هیچ کس به داد این شهر نمی رسد؟

مصطفی رعیتی، شهروند کرجی
روی ســخن با مردم شــهرم »کرج« 
است، شهری که با سبقه ای درخشان جزو 
پر افتخار ترین شهر های ایران حداقل از 
زمان اوج گیــری مبارزات علیه حکومت 
ستمشاهی بوده و پس از پیروزی انقالب 
با جمعیتی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر نقش 
بســزا و تعیین کننده ای در جریان هشت 
سال دفاع مقدس داشــته است. به گونه 
ای که یکی از مهمترین لشــکرهای خط 
شــکن در طول جنگ را بخوبی از حیث 
نیروی انسانی و لجستیکی، اداره کرده و 
در این راســتا ۴۰۰۰ نفر از بهترین مردان 

مومــن و غیرتمند خــود را تقدیم انقالب 
نموده اســت. اما مهاجرت بــی رویه به 
این شــهر آن را از نظر جمعیتی و وسعت 
ســازه های مسکونی و تجاری از یک باغ 
شــهر کوچک به یک کالنشــهر مبدل 
کرده است. کالنشهری که علیرغم منابع 
و ظرفیت های فراوان خدادادی، صرفا به 
واســطه فراوانی جمعیت و وسعت شهر و 
نه از منظر زیر ســاخت ها، امکانات حمل 
ونقل عمومــی ، تفرجگاهی و تولیدی و 
کسب و کار، در جمع کالنشهر های ایران 
قرار گرفته اســت . کالنشهری که نه تنها 
از امکانات رفاهی و اقتصاد شهری توسعه 
نیافته، بلکه در حوزه شهر سازی، فرهنگ 
شهری و وضعیت اقتصادی بسیار آسیب 

پذیر و شکننده است.
 معابــر غیر اســتاندارد و فاقد ظرفیت 
الزم، ســاختمان های نامنظم و فاقد خط 
آســمان مشــخص و گاهــی ناپایدار در 
برابر زلزله، تاسیســات شهری نا موزون 
و آســیب پذیر در حوادث غیــر مترقبه، 
کمبود اماکن ورزشی و تفرجگاهی مفید ، 
افزایش روز افزون تعداد ایام دارای هوای 

ناپــاک و خطر ناک، کمبود مراکز درمانی 
و بیمارســتانی وافزایش شــدید حاشیه 
نشــینی ... از ویژگی های کالنشهر کرج 
است که آن را از سایر کالنشهر ها متمایز 

می  کند.
عدم توســعه زیر ساخت های حداقلی 
کرج با افزایش جمعیــت، تنها یک دلیل 
می  تواند داشــته باشــد و آن نا کار آمدی 
مدیــران و تصمیم گیران شــهر اســت 
. مدیــران و تصمیــم گیرانــی که اغلب 
یــا برمبنای ارتباطات یا عــوام فریبی بر 
مسند پست های مدیریتی یا پارلمانی این 
شــهر نشســته و فاقد دانش و توان الزم 
برای مدیریت شــهر بوده اند و یا با اهداف 
حزبی و سیاسی یا منفعت طلبی شخصی 
و گروهی صندلی های مدیریتی را اشغال 

کرده اند. 
رانت خواری ها و ویــژه خواری های 
کالن، ســوء اســتفاده در بهره برداری از 
امتیازات و امکانــات دولتی و عمومی از 
جمله زمین خواری، جذب بی رویه و غیر 
قانونی بستگان و آشنایان در دستگاه های 
مربوطه، اولویت اول آنان بوده و رسیدگی 

به مشکالت شهر و شهروندان در حاشیه 
قرار داشته است. 

روند کار بیشــتر دستگاه های نظارتی 
نیز متاســفانه از این رویه پیروی کرده و 
حضــور آنان تاثیر چندانی در جلوگیری از 
تخلفــات و قصور و کم کاری ها نداشــته 

است.
اگرچه جبران عقب ماندگی این شــهر 
مظلوم کار ساده ای نیست، اما امروز کرج 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیران 
وتصمیم گیران و تصمیم ســازان کارآمد 
و دلســوز ی اســت که با اقدامی جهادی 
بخشــی از زیان هــا و عقــب ماندگی ها 
راجبران کنند. مترو را که ۱3 سال است به 
بن بست رسیده و هزاران میلیارد سرمایه 
بیــت المال بدون هرگونه فایده و منفعتی 
بال تکلیف بر زمین مانده است به حرکت 
درآورند . ناوگان حمــل ونقل عمومی را 
ســامان بخشند. از ریخت و پاش های بی 

رویه در ادارات جلوگیری نمایند. 
برخطا ها و بــی تدبیری های مدیرانی 
که ســاالنه میلیارد ها تومان هزینه پشت 
دســت مردم مــی  گذارنــد، خط بطالن 

بکشــند . به انتصابات رابطه مدارانه افراد 
نــا کار آمد پایان دهند. از پتانســیل های 
طبیعی و خدادادی از جمله رودخانه کرج، 
تپه های مراد آب)اسالم آباد( و کوههای 
دامنه البرز در جهت توسعه گردشگری و 
اقتصاد شهری بهره برداری نمایند. صنایع 
و کسب و کار های سنتی استان را معرفی 
و رونق بخشــند. از موقعیت اســتثنایی و 
استراتژیک شــهر کرج به عنوان شاهراه 
شــمال به جنوب در جهت توسعه صنعتی 
و کســب و کار شــهر کرج کمک گیرند. 
چاره ای برای فرهنگ ســردرگم شــهر 
بیاندیشــند و چهره ناخوشــایند حاشیه 
نشــینی را با تدبیر اصالح و ترمیم نمایند 
و باالخره این شهر آســیب پذیر در برابر 
تهدیدهای فرهنگی، حوادث غیر مترقبه 

طبیعی و غیرمقاوم را مستحکم سازند.
بدیهی است این مهم جز با هوشیاری 
و بصیــرت مردم تحقــق نخواهد یافت. 
مردمی کــه خود با انتخــاب رئیس قوه 
مجریــه، نماینــدگان مجلس شــورای 
اســالمی و شــورای اســالمی شــهر، 

سرنوشتشان را رقم می  زنند.

خبر

نماینده عالی دولت در استان البرز:
نفس مــردم البــرز از 

ترافیک ملی بند آمده است

نماینــده عالی دولت در اســتان البرز گفت: 
اکنون باید تمامی دســتگاه های مربوطه برای 
تسریع در تکمیل و بهره برداری از پروژه تعریض 
آزادراه تهران - کرج بســیج شوند چراکه نفس 
مردم این اســتان به دلیل ترافیک ملی ورودی 
بند آمده و ضرورت دارد تــا تکمیل پروژه های 

بزرگ، این امر به صورت مسکن اجرایی شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین 
الملل استانداری البرز، شهبازی در بازدید از روند 
تعریض آزادراه تهران-کرج با بیان اینکه وزارت 
راه و شهرســازی پروژه های بزرگ و مهمی در 
البرز دارد، افزود: براین اســاس می  توان از ادامه 
آزادراه شــهید همت، راه چرمشــهر-آبیک و 

آزادراه تهران-شمال نام برد.
وی ادامــه داد: تعریض آزادراه تهران-کرج 
نیــز یک پروژه مســکن برای گره گشــایی از 
ترافیک ورودی کرج در نیمه دوم ســال گذشته 
آغاز شــد و اوایل امســال نیــز ۱.۵ کیلومتر در 
محدوده گرمدره اجرایی شــد. شهبازی گفت: 
در خصوص الین برگشــت ایــن ۱.۵ کیلومتر 
زیرســاخت های آن تکمیل شده و آسفالت باقی 
مانده نیز طبق تعهد پیمانکار باید در اســرع وقت 
برای بهره برداری انجام شــود. وی افزود: در ۴ 
کیلومتر از تعریض آزادراه در محدوده پل کالک 
تا خروجــی مهر ویال نیز اقدامات زیرســاختی 
صــورت گرفته و بایــد در کمترین زمان ممکن 

آسفالت آن تکمیل شود.
وی با اشــاره به اینکه اعتبــار مصوب برای 
این پروژه حدود ۲۵ میلیارد تومان اســت، گفت: 
از مدیــرکل راهداری اســتان انتظــار می  رود 
تدابیر ویژه ای در این راســتا اتخاذ کند تا مردم 
از تردد آســان با آرامش کامل برخوردار شوند.

شــهبازی افزود: به طور قطع در شــرایط فعلی 
کشور، محدودیت های اعتباری وجود دارد ولی 
بایــد این اقدام جهت رفــاه حال مردم و آرامش 
و تسهیل در ترددها در اسرع وقت اعمال شود.

خبر

تولید مجدد صافی دیالیز
 در البرز

شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران بزرگترین 
مجتمع صنعتی و مدرن تولید و تجهیزات پزشکی و 
اولین کارخانه تولید صافی های دیالیز در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ با 
بازگشت خط تولید صافی های دیالیز عالوه بر صرفه 
جویی ارزی فراوان و ایجاد و تثبیت اشــتغال ساالنه 
شاهد تولید ۴۵۰۰ هزار صافی خواهیم بود که بخش 
مهمی از نیاز بیماران خاص تامین خواهد شد. در حال 
حاضر در کشــور ۵.۵ میلیون صافی دیالیز نیاز داریم 
که ۴۵۰۰ هزار صافی توســط شرکت سها در استان 

البرز تولید می  شود.

نشســت هم اندیشی هیات 
رئیسه اتاق بازرگانی با روسای 

شهرک های صنعتی

هجدهمین نشســت هم اندیشی هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی البرز با روســا، مدیــران هیات مدیره 

شهرک های صنعتی استان البرز برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی البرز، 
تشریک مساعی در موضوعات مشترک شهرک های 
صنعتی استان از جمله موضوع های مورد بررسی در 
این نشســت بود. هم اندیشی در خصوص اصالح و 
تصویب قانون جدید ارزش افزوده در مجلس شورای 
اســالمی از دیگر محور هایی بود  که در این نشست 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بحث بررسی در 
خصوص موضوع حمل و نقل درون شــهری و برون 
شهری نیز مباحثی بود که در این نشست مطرح شد. 
در پایان این نشســت مدیران شهرک های صنعتی 
استان هر کدام مشکالت خود را مطرح و مسووالن 

مربوطه در این نشست پاسخ دادند.

اتخاذ تصمیمات اقتصادی کارآمد 
نیازمند حضور مسئوالن در اتاق بازرگانی 

دبیــر کمیســیون اقتصاد کالن 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
اتخــاذ تصمیمات اصولی و کارآمد در 
ابعــاد مختلف اقتصادی در صورتی با 
موفقیت در حــد انتظار همراه خواهد 
شد که مسئوالن  سیاست گذار سه قوه 
به صورت مستمر در نشست های اتاق 

بازرگانی حضور فعال داشته باشند.
بــه گزارش روابــط عمومی اتاق 
بازرگانــی البــرز،  هاشــم بیگی در 
جریان بازدید از اتــاق بازرگانی البرز 
افزود: آگاه شــدن مدیران ارشد نظام 
از نظرات و دیدگاههای کارشناسان 

بخش خصوصی ضروری و بســتر 
ســاز رفع موانــع تولیــد و صادرات 
است. وی اظهار کرد: توجه خاص به 
توصیه های اتــاق بازرگانی به عنوان 
مشــاور ســه قوه می  تواند در پویائی 
اقتصــاد جامعه نقش آفرین و اثر گذار 
باشد. وی ادامه داد: بنابراین ضروری 
اســت راهکارهای این نهاد مهم در 
مســیر رشد و تحول در اقتصاد جامعه 
به کار گرفته شــود. دبیر کمیسیون 
اقتصــاد کالن مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام  پیشنهاد کرد: ترتیبی 
اتخاذ شود تا تمام نشست های مربوط 
به رفع مشکالت فعاالن اقتصادی در 
اتاق های بازرگانی در کشور تشکیل 
شود تا نتیجه تصمیمات متخذه در این 
نشست ها رویکرد و کارائی بهتری را 

درپی داشته باشد.


