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خبر مسرت بخش برای مسافران 
اتوبوس

توصیه تخصصی بهداشت دهان
 و دندان

خبرنگاران نقش مهمی در ایجاد 
آرامش جامعه دارند
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البرز

وداع مردم قدرشناس کرج با پیکر مادر شهیدان خیلدار

2

2 هزار مسکن مهر در شهرجدید هشتگرد 
آماده تحویل شد

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت عمران شهرجدید هشتگرد استان البرز اعالم کرد که ۲ هزار واحد مسکن مهر در 
این شهر آماده تحویل به متقاضیان است.

خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد:  داوود صفدری با بیان اینکه از ۳۷ هزار واحد مسکن مهر شهر جدید هشتگرد 
، ۲۸ هزار واحد آنها تحویل متقاضیان شده، اظهار داشت: در زمان حاضر ۲ هزار مسکن مهر در قالب  هفت پروژه  آماده تحویل 
اســت. وی افزود: این پروژه ها از لحاظ زیرســاختی در بخش شبکه آب و فاضالب ۱۰۰ درصد تکمیل شده و تنها بخشی از 

پروژه ها در انتظار تکمیل خدمات رسانی ادارات...

مگر بانک ها کاری 
مهم تر از رونق تولید 

2دارند؟

3

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

۳۰ طرح تحقیقاتی عفونت ســالمونال در موسســه 
رازی انجام شــده و گام های اساسی برای تولید واکسن 

آن برداشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ معاونت 
تحقیقــات و فن آوری موسســه رازی گفت: فعالیتهای 
موسســه رازی در راستای کنترل بیماری سالمونال در دو 

حوزه تشخیص و تولید فراورده های بیولوژیک است.وی 
ادامه داد: این موسسه در حوزه تشخیص توانسته تستهای 
تشخیصی و آخرین روشهای تشخیصی دنیا را در کشور راه 
اندازی کند و نمونه هایی که به موسســه ارسال می شود 
را تشــخیص دهد.فالح افزود: در بخش تولید واکسن نیز 
موسسه رازی طرح های تحقیقاتی در زمینه تولید واکسن 

را در دســت اجرا دارد که در حال تهیه واکسن برای کنترل 
بیماری دام در مقیاس آزمایشگاهی است.

گفتنی است عفونت سالمونال از مهمترین مشکالت 
بهداشت عمومی بویژه در کشورهای درحال توسعه است 
که از طریق فراورده های پروتینی با منشائ دام و طیور به 

انسان منتقل و موجب بروز مشکالت فراوان می شود.

گام های موثر موسسه رازی در تولید واکسن سالمونال

عملیات جســتجو و نجات کوهنورد اشتهاردی 
توســط اورژانس هوایی البرز بــا موفقیت به پایان 

رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ 
رئیس اورژانس ۱۱۵ البرز گفت: مرد کوهنورد ۶۰ 
ســاله ای که از دو روز پیش در مناطق کوهستانی 
شهرستان اشــتهارد راه برگشت خود را گم کرده 
بود، پس از ۲ روز سرگردانی دچار ضعف و بی حالی 
و سرمازدگی شــده که حوالی ظهر دوشنبه، ۴ آذر 
به طور اتفاقی بر ســر راه یک گروه اتومبیل سوار 

آفرود مشاهده شد.
بابایی افزود: در پــی تماس این گروه با هالل 
احمر شهرستان اشتهارد و درخواست ایشان از مرکز 
اورژانس البرز جهت انتقــال فرد مذکور از منطقه 
صعب العبور و کوهستانی، ابتدا پیگیری های الزم 

جهت دستیابی به حدود تقریبی محل انجام شد.
وی ادامــه داد: عملیات نجات اورژانس هوایی 
البرز ساعت ۱۲:۵۳ آغاز شده و در کمتر از ۴۰ دقیقه 
مرد کوهنورد که از سرمای گزنده و حیوانات درنده 
شب های کوهستان جان ســالم به در برده بود به 

آشیانه بالگرد منتقل شد. بابایی گفت: خوشبختانه 
فرد مذکــور پس از مایع درمانــی و مراقبت های 
سرمازدگی نیاز به انتقال به مرکز درمانی نداشت.

نجات کوهنورد ۶۰ ساله اشتهاردی
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هرچه دولت بگوید نمی شود، 
شده یا بزودی می شود و آنچه 
را بگوید می شود، نخواهد شد!

به جای دور نرویم، همین بنزینی که گران شــد و 
زمزمه گرانی آن بود و قرائن و شواهد نشان می داد که 
قرار است گران بشود، سخنگوی دولت دو روز قبل از 
گرانی، گفت هنوز هیچ چیز معلوم نیســت و جزئیات 
خبر را در نشســت خبری هفته آینده اعالم می کنم، 
و یا وقتی خبر نگار ســه روز قبل از گرانی،از وزیر نفت 
پرســید، وزیر در جواب به تندی گفت شایعه پراکنی 
نکنید و به شــایعات دامن نزنید و... و نیز صدا و سیما 
به منظور بستر ســازی برای گران شدن بنزین طی 
۲۴ ســاعت از اکثر شبکه ها صحبت هایی بنام مردم 
پخش کرد که؛ هیچ کجای دنیا بنزین به ارزانی ایران 
نیســت یا بنزین در ایران از آب ارزانتراست و... اما با 
همه این حرف ها یک مرتبه درســت در شب والدت 
رســول اعظم)ص( و امام جعفر صادق)ع(، بله دقیقا 
در دقائــق اولیه بامداد روز عید، دولت به مردم عیدی 
داد و در بامــداد روز عید هفده ربیع االول نرخ گرانی 
و افزایــش بنزین را اعالم کرد و عجیب تر اینکه وزیر 
صمت در ســخنان خود گفت: چــون حمل ونقل با 
ماشــین های سنگین و گازوئیل سوز انجام می شود، 
بنابراین گرانی بنزین تاثیری بر گرانی اجناس به ویژه 
ارزاق عمومی نخواهد گذاشــت!! مثل اینکه حضرت 
ایشان تجربه گران شــدن بنزین در عمر شریفشان 
ندارند که گرانی بنزین بر روی همه چیز اثر دارد حتی 
بر روی قیمت آب. و در واقع آنچه در سرنوشــت حتی 
آب اثر دارد، بنزین است نه برجامی که چند سال عمر 
مملکت و مردم را هدر داد.نتیجه می گیریم:»هرچه 
دولت بگوید نمی شود،شــده یا به زودی خواهد شد و 

آنچه را بگوید می شود، نخواهدشد.

امــام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه کرج گفت: آمریکا و همه دنیا می دانند 
که رهبری، عامل مقاومت در برابر فشارهاســت و با توانــی که دارند جامعه را برابر 

تحریم ها مقاوم کرده اند.
خبرنگار جام جم البرز:  آیت اهلل حســینی همدانی افزود: رهبری های مقام 
معظم رهبری مانع از تحقق اهداف شوم، مستکبران، کوردالن و غرب زدگان شده و 

با درایت و رهبری ایشان کشور به دژ محکمی تبدیل شده است.
امام جمعه کرج گفت: علی رغم تالش های آمریکا، معاندان، بازماندگان منحوس 
رژیــم پهلوی برای فراگیری فتنه اخیر و تخریب خط مقاومت، رهبر حکیم انقالب با 

چند جمله همه را بیدار کرده و جلوی ضرر را گرفتند. 
وی ادامه داد: دشــمنان می خواهنــد بین ما و رهبری فاصلــه بیاندازد اما ما به 

ایــن متوهمان داخلی و شکســت خــوردگان خارجی می گوییــم؛  عهدی کهه با 
رهبری بســته ایم هرگز گسستنی نیست. آیت اهلل حسینی همدانی همچنین افزود: 
آمریکایی ها در جریان های اخیر از اوباش حمایت کردند و گفتند ایران باید از انقالب 
و انقالبی گری دســت بردارد اما این ادعای آن ها یک پاســخ بیشتر ندارد و آن مرگ 

بر اوست.

عهد ملت و رهبری گسستنی نیست

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

فرماندار حوزه هــای انتخابیه کرج، فردیس و 
اشــتهارد با بیان اینکه زمان ثبــت نام داوطلبان 
نمایندگی مجلس از دهم آذرماه خواهد بود، گفت: 
زمان قانونی در هفت روز از ســاعت ۸ صبح تا ۱۸ 
عصر درنظرگرفته شــده است و این ساعت تمدید 

نخواهد شد. 
به گــزارش کمیته تبلیغات و اطالع رســانی 
ســتاد انتخابات فرمانداری ویژه شهرستان کرج، 

»غفورقاســم پــور« گفت: به حــول و قوه الهی 
فرایند هــای اجرایی انتخابــات از دهم آذرماه با 
ابالغ دستور شروع انتخابات از سوی وزیر محترم 
کشور و استاندار محترم به فرمانداران مراکز حوزه 

های انتخابیه آغاز می شود.
وی افزود:فراینــد ثبت نام نیــز بالفاصله بعد 
از اعالم وصول دستور شــروع انتخابات در ستاد 
انتخابات فرمانداری شهرستان کرج و مراکز حوزه 

های انتخابیه کلید خواهد خورد.
فرمانــدار مراکــز حوزه هــای انتخابیه کرج، 
فردیس و اشــتهارد  با بیان اینکــه پیش بینی ما 
این اســت کــه در روزهای آخر ثبــت نام، تراکم 
متقاضیان ثبت نام بیشــتر خواهد شد، اضافه کرد: 
طبق قانون، ثبــت نام در هفت روز قانونی خود از 
۸ صبح تا ســاعت ۱۸ عصر انجام می گیرد که این 

ساعت قابل تمدید نخواهد بود.

آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس از 1۰ آذر 
امام جمعه فردیس:

دشــمنان مقابل ملت ایران کم 
آورده اند

امــام جمعــه فردیس با تاکیــد بر اینکــه صف مردم 
از آشــوبگران جداســت، گفت: حضور مــردم انقالبی و 
حمایتشــان از نظام و رهبری باعث شــده که دشمنان کم 

بیاورند.
خبرنگار جام جم البرز: حجت االســالم علی اکبر 
ایمانی در راهپیمایی علیه عامالن اغتشاشــات اخیر که با 
حضور گســترده شهروندان فردیسی برگزار شد، با اشاره به 
خســارت های وارده به اموال عمومی، اظهار کرد: از حضور 
پرشــور مردم در راهپیمایی امروز تشکر می کنیم، این مهم 
نشان از انقالبی بودن مردم شهرستان فردیس دارد. وی در 
ادامه با بیان اینکه دشمنان از شرایط سوء استفاده کردند و به 
اموال عمومی و مردم صدمه زدند، تاکید کرد: نباید خدمات 
رســانی به مردم به تعویق بیفتد، از ابتدای انقالب تاکنون 
مردم در مقابل دشمنان قد علم کرده و با بصیرت همه فتنه 

ها را نقش بر آب کرده اند.
ایمانی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه کشور در حوزه 
اقتصاد به خوبی مدیریت نشــده است، تاکید کرد: اگر روی 
اقتصاد مقاومتی که از تدابیر و هدایت های رهبری اســت 
پافشــاری می کردیم قطعا وضع کشور بهتر از اکنون بود. 
وی با تاکید بر اینکه صف مردم از آشــوبگران جداســت، 
تصریح کرد: امروز اینجا جمع شده ایم تا به همه بگوییم در 
وظایف خود کوتاهی کرده ایم. ایمانی با بیان اینکه اگر رهبر 
معظم انقالب اســالمی از گران شدن بنزین جلوگیری می 
کردند قطعا دشمنان از این موضوع سوء استفاده می کردند، 
خاطرنشان کرد: رهبری بهترین پاسخ را به دشمنان دادند. 
وی از دولتمردان خواســت تا به قشــر ضعیف جامعه که در 
اتفاقات اخیر صدمه دیده اند کمک کنند تا هرچه ســریعتر 

کسب کارشان رونق گیرد.

با ائمه جمعه استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

مگر بانک ها کاری مهم تر از رونق تولید دارند؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
البــرز گفت:بانک هایی کــه عملکرد ضعیفی 
داشــته اند اگر بخواهند بــه کار خود ادامه داده 
و اصالحاتی در روند کار خود نداشــته باشــند 
به یقین با ارجاع پرونده به ســر پرســتی ها در 
خصوص آن بانک ها تصمیم گیری های خاص 

خواهیم داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین 
الملل استانداری البرز، جهانگیر شاهمرادی در 
خصوص مصوبات جلسه کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه 
برگزار شد، اظهار کرد: در جلسات این کارگروه 
بطور پیوســته چند موضوع رصد می شــود که 
نخســتین مورد میزان  پرداخت تسهیالت رونق 

تولید به واحدهای تولیدی استان است.
وی دومیــن موضوع مورد بحث در کارگروه 
تســهیل و رفــع موانــع تولید اســتان البرز را 
تســهیالت تبصره ۱۸ برشــمرد و گفت: در این 
مــورد و همچنین در بحث رونق تولید، اســتان 

البرز رتبه اول کشور را دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

البرز بــا تاکید بر لینکه علیرغم تحریم هایی که 
علیه کشــورمان وجود دارد، وضعیت اشتغال در 
استان نه تنها کاهش نداشــته بلکه به افزایش 
رســیده است، گفت: در بحث صادرات غیرنفتی 
از اســتان البرز نیز به عدد حــدود ۴۰۰ میلیون 

دالر در ۷ ماهه نخست سال جاری رسیده ایم.
وی بــا بیان اینکه پیش بینــی می کنیم در 
ســقف ریالی صادرات غیرنفتی از اســتان البرز 
تا پایان ســال جاری به رقــم ۶۰۰ میلیون دالر 
برســیم، افزود: در ســال های گذشــته چنین 
عــددی را هیچــگاه تجربــه نکــرده بودیم و 

رکوردی بی نظیر برای استان البرز است.
شاهمرادی تشریح کرد: در استان البرز بخش 
مهمی از نیازهای کشــور تامین می شود که در 
این رابطه بخش صنعت دارای این فاکتور مهم 
اســت که در کنار نیازهای اســتان البرز بخش 
اعظمی از نیازهای کشــور را نیز فراهم می کند.

وی افزود: در زمینه تولید آرد به جز تامین نیاز 
اســتان البرز، ۷۰درصد نیاز تهران را نیز فراهم 
می کنیم. معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری البرز با اشــاره به اینکه ۶۰درصد 

صنایع قطعه سازی کشور در البرز مستقر است، 
گفت: در زمینه صنایع غذایی نیز حدود ۱۵۰ برند 

نامی در این راستا در البرز فعالیت دارد.
وی بــا بیان اینکه البرز میز صنعت ماکارونی 
کشــور اســت، عنوان کرد: ۶۰ درصد صادرات 
داروی کشــور از اســتان البرز است و بالغ بر ۵۳ 
واحد صنعتی فعال در زمینه داروســازی در این 
استان مستقر است که تولید داروی دانش بنیان 

نیز دارند.
شــاهمرادی تاکیــد کرد: در البــرز به دلیل 
ویژگی های صنعتــی باالیی که دارد باید بطور 
پیوســته واحدهای صنعتی آن رصد شود  که در 
این قالب در کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید 
استان با همکاری سازمان صمت، فرمانداری ها 
و دیگر نهادهای اجرایی، مشــکالت واحدهای 
تولیدی- صنعتی رصد شــده و در ذیل جلسات 

بعدی به بررسی آن مشکالت می پردازیم.
وی با اشــاره به اینکه عدم همکاری برخی 
بانــک ها در پرداخت تســهیالت رونق تولید با 
عواقب ســنگینی مواجه خواهد بود بیان کرد: در 
جلسه امروز بررسی ۹ پرونده را داشتیم که به جز 

دو مورد که نیاز به بررســی کارشناسانه بیشتری 
داشت ۷ مورد دیگر به نتیجه رسید و نمایندگان 
واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی از روند 

کار رضایت داشتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
البرز گفت: در کنار بررسی مشکالت واحدهای 
تولیــدی- صنعتی در کارگروه تســهیل و رفع 
موانــع تولید، بــه دو تا ۳ بانک اســتان که در 
پرداخــت تســهیالت و درگیر کــردن خود با 
مســائل اقتصادی اســتان عملکــرد ضعیفی 

داشتند تذکراتی داده شد.

وداع مردم قدرشناس کرج با پیکر مادر شهیدان خیلدار 

مردم شــهید پرور و قدرشــناس کرج با پیکر مادر 
شهیدان سردار هدایت اهلل خیلدار و بسیجی جاوید 
االثــر محمد خیلدار با انــدوه خاصی وداع کردند. در 
این مراسم که خانواده های معزز شهدا، ایثارگران و 
مردم همیشه در صحنه و جمعی از مسئولین و اقشار 

مختلف این شهر حضور داشتند. 
پیکر مرحومه حاجیه خانم ســیده ســکینه حســینی 
بــر دوش امــت حــزب اهلل از مقابل منزل شــهیدان 

خیلدار واقع در کرج، طالقانی جنوبی تا مسجد حضرت 
سیدالشهدا )ع( واقع در خیابان کمالی تشییع و پس 
از اقامه نماز، توســط حجت االســام دهقان سعیدی 
منشادی جهت خاکســپاری به روستای اغشت انتقال 
و پس از تشییع با شکوه با حضور مردم آن روستا در 

جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت. 
خبرنگار جام جم البرز: ضمنا مراســم گرامیداشت 
ایــن بانوی مومنه زنــده یاد در محل مســجد حضرت 
معصومــه )س( با حضور آیت اهلل حســینی همدانی، 
نماینــده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج  
و  اکبریان نماینده مردم در مجلس شــورای اسامی، 
پالیزگیر فرماندار ســاوجباغ و مســئولین کشــوری  
لشــکری و اســتانی از جملــه هیئتــی از طــرف  دکتر 
کاراندیــش، معــاون حقوقی و امور مجلس و اســتان 
هــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، امیرزاده 
مشــاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت ارشاد، 
مدیران کل سازمان سینمایی وزارت ارشاد، مدیران 

کل البرز و اقشــار مختلف مردم برگزار گردید. 
شــایان ذکر اســت در این مراســم حجت االســام 
صابــری طالقانی ســخنانی پیرامون مقام شــامخ مادر 
ایــراد نمود و بیان داشــت: از مواردي که در اســام 
بسیار بر آن تأکید شده و از اهمیت زیادي برخوردار 
است و همچنین از شاخص -هاي اصلي سبک زندگي 

اسامي مي باشد، احترام و تکریم مادران شهداست. 
در دیــن مبین اســام بویژه از ســوي بــزرگان آن 
همــواره به تکریم و احترام بــه بزرگ ترها بخصوص 
دربــاره اشــخاص و افرادي که حقي بــر گردن جامعه 

دارند تأکید شده است. 
در ایــن میان مــادران شــهدا نقشــي بي بدیل در 
آســایش، آرامــش و امنیت کشــور و جامعــه دارند.  
گفتنــی اســت حضــور آیــت اهلل حســینی همدانی، 
نماینــده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج 
در مجلس بزرگداشت مادر شــهیدان خیلدار نشانه 
حمایت های بی دریغ ایشــان از این قشــر دلسوخته 

انقاب گردید. 
ذکــر ایــن نکته ضروری اســت کــه حــاج قربانعلی 
خیلدار پدر شهیدان خیلدار در سال 1374 )در 70 
ســالگی( دار فانی را وداع گفت و شهید هدایت اهلل 
خیلــدار در ســال 1337 دیده به جهان گشــود و در 
تاریخ 17 بهمن 1364 به عنوان جانشین واحد تعاون 
لشــگر حضرت سیدالشهدا و در عملیات والفجر 8 به 

خیل شــهدای گرامی دفاع مقدس پیوست. 
همچنیــن شــهید جاوید االثر محمــد خیلدار نیز که 
در سال 1346 دیده به جهان گشوده بود در روز 14 
آذر 1361 در عملیــات مســلم بن عقیل به شــهادت 
رســید که پیکر پاک این شــهید هنوز مفقوداالثر می 

باشد.
الزم بــه یادآوری اســت که اســتانداران ســابق و 
اســبق البــرز آقایان طهایــی و نجفی و نیز اســتاندار 
زنجــان، مرکزی)اراک( آقایــان حقیقی وآقــازاده با 
ارســال پیام تســلیت مراتــب همدردی خــود را به 

خانواده شهیدان گرانقدر اعام نمودند.
 در ایــن بین متاســفانه خبری از اســتاندار البرز و 

فرماندار کرج نبود. 

محمدحسین روحی
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رئیس ســازمان بسیج رسانه البرز با اشاره به اهمیت فرزندپروری و جایگاه خانواده به 
عنوان یکی از موضوعات با اهمیت در عصر کنونی، گفت: اصحاب رسانه در ارتقاء جایگاه 

خانواده و فرزندآوری نقش ویژه ای دارند.
به گزارش خبرگزاری بسیج از کرج ، پاسدار ابراهیم نوروزی فر در حاشیه آئین دورهمی 
معرفتی و بصیرتی اصحاب رسانه و خانواده های آنان که در دشت بهشت محمدشهر کرج 

برگزار شــد، گفت: یکی از عرصه های قابل تمرکز برای اصحاب رسانه در عصر کنونی 
محور » خانواده« است.وی افزود: محوریت جایگاه خانواده، ضرورت حفظ و تحکیم آن 
با بهره مندی از رسانه یکی از اولویت های حائز اهمیت در عصر کنونی است.وی با اشاره 
به اهمیت سالمت رسانه در استان البرز، بیان کرد: برپایی همایش ها و نشست هایی در 
قالب دورهمی اصحاب رسانه یکی از راهکارهای ممکن در جهت پیشرفت هر چه بهتر 

رفاقت و همزیســتی مومنانه است. پاســدار نوروزی فر در پایان خاطرنشان کرد: برپایی 
دوره های آموزشــی با اهتمام ســازمان بسیج رسانه استان البرز در قالب بصیرت افزایی 
و معرفت بخشــی بخشی از اهداف این سازمان در جهت تعالی رشد جایگاه رسانه است. 
گفتنی است، حضور اعضاء خانواده اصحاب رسانه در این دورهمی که برای دومین سال با 

همت سازمان بسیج رسانه البرز برگزار شد از جاذبه های موثر این همایش بود.

3 نقش ویژه اصحاب رسانه در تبیین و تقویت جایگاه خانواده   ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

طرح رتبه بندی معلمان و 
فرهنگیان چه شد؟

طــرح رتبه بندی 
وفرهنگیان  معلمان 
چند سالی است که از 
سوی مقامات مسئول 
در دولــت ومجلس 
جامعــه  میــان  در 
فرهنگیان گاه وبیگاه 
مطرح می شــود، اما 
ماه ها وسال ها همین 
طــور پی درپی می گذرند ودر واقع خبری از اجرای 
آن نیست. حال که در فضای انتخابات پیش رو قرار 
داریم، این موضوع دهان به دهان وجلسه به جلسه 
از ســوی وزیر فعلی آموزش وپــرورش واعضای 
کمیسیون آموزش وتحقیقات وبرنامه بودجه و....

مجلس شــورای اسالمی مطرح می شود. از جمله 
پشــتوانه اجرای این طرح را بودجه تخصیص داده 
شد. ۲ هزار میلیارد تومانی عنوان می کنند . با وجود 
این موارد آنچه از اظهارات اعضاء کمیسیون های 
مجلس ودولت دیــدگاه ها وزیر آموزش وپرورش 
فعلی استنتاج وحاصل می شــود این است که آن 
چیزی که آقای وزیر در پی اجرای آن است در واقع 
اجرای طرح رتبه بندی نیســت، اما با صرف بودجه 
مذکور می خواهند آن را با درصدی جزئی افزایش 
حقوق تمام شده تلقی کنند . سئوال جامعه معلمان 
وفرهنگیان از مقامات دولت ومجلس این است که 
چرا بعد از ســپری شدن سال های متوالی تناقض 
وتضاد در بین دیدگاه های آن ها در خصوص طرح 
رتبه بندی وجود دارد . به طور مسلم می توان گفت 
کــه این اختالفات موجب بی توجهی به بزرگترین 
وزارت خانه کشــور یعنی وزارت آموزش وپرورش 
شــده واز این ناحیه معلمــان وفرهنگیان متضرر 
وآینده آموزش وپــرورش در هاله ای از ابهام وبال 
تکلیفی وتاثیر ناهنجاری عمیق برفرهنگ عمومی 
واقتصــاد را رقم خواهد زد . آیا بهتر نیســت دولت 
ومجلــس در فضای صمیمانه تــر وصادقانه تری 
وفرغ از مســائل جناحی به این موضوع بپردازند ؟! 
کی ؟ ! آیا معلمان وفرهنگیان همچنان باید منتظر 

وچشم به راه بمانند ؟!

خبر مســرت بخــش برای 
مسافران اتوبوس

بــا اســتناد یکصدوشــصت وهفتمین جلســه 
رسمی شورای اسالمی شــهر کرج ومصوبه مورخ 
۹۸/۸/۱۲ آن شــورا وبه دنبال تالش بی شائبه وبی 
وقفه شــهردار وریاست ســازمان حمل ونقل قرار 
اســت یکصد دســتگاه اتوبوس بــه جهت تقویت 
شــبکه اتوبوســرانی وارائه خدمات مطلوب تر به 
همشــهریان ومردم شــریف ونجیب شهرکرج از 
سوی شــهرداری خریداری ودر حوزه حمل ونقل 

در معابر شهری بکارگیری شوند . 
در شــرایطی فعلی و بــه لحاظ ضرورت کاهش 
آلودگــی هوا، خصوصــًا ارتقاء ســالمت عمومی 
شهروندان ، در پی نوســازی ناوگان واهتمام ویژه 
مســئولین ونمایندگان دلســوز شــورای اسالمی 
شــهر کرج از شــبکه حمل ونقل عمومی وبه ویژه 
اتوبوســرانی بهره برده وبا انجــام این مهم ضمن 
کمک به سیاســت گــذاری های صــورت گرفته 
وحفظ ســالمتی خویش، با وسواس وحساسیت از 
این نعمات اســتفاده نمــوده ودر حفظ ومراقبت از 
امــوال عمومی وبیت المال از هیچ اقدامی کوتاهی 

ننمایند . 
نکته قابــل تامل اینکه به دنبــال تحریم های 
صورت گرفته وشــرایط خاص اقتصادی موجود، بر 
تک تک آحاد جامعه وعلی الخصوص بزرگســاالن 
فرض اســت نحوه اســتفاده وهمکاری با فعالین 
بخــش اتوبوســرانی را به کودکان وخردســاالن 
خــود منتقل نماینــد . در پایان جــادارد از تالش 
تمامی مســئولین ودســت اندرکاران شــهر کرج 
تشکرومراتب قدردانی شهروندان را تقدیم  نمایم .

ناصر محمدی بنادکی

یادداشت

فرماندار ساوجبالغ در جمع اصحاب رسانه:

خبرنگاران نقش مهمی در ایجاد آرامش جامعه دارند

پالیزگیــر، فرماندار ســاوجبالغ در جمع خبرنگاران 
رســانه های جمعی و پایگاه های خبری در محل اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان حاضر شده و به 

پاسخگویی پرسش های آنان پرداخت.
خبرنگارجام جم ســاوجبالغ ونظرآباد: 
وی درابتدای گفتگو با تشــریح اهمیت نقش و جایگاه 
خبرنگاران رسانه ها در جامعه و نیز لزوم توجه ویژه به گام 
برداشتن درجهت منافع ملی و بدون توجه به حاشیه ها، 
آگاهی بخشی و نیز فراهم سازی محیط آرامش در میان 

مردم را یکی از وظایف خطیر این قشراز جامعه دانست.
نگاه ویژه و توجه به ثمرات نشــاط اجتماعی از زاویه 
ورزش نیز از دیگر نکات  مطروحه از ســوی پالیزگیر در 
پاســخ به یکی از ســواالت جام جم بود که در این رابطه 
برگزاری مســابقات مهم داخلی و بین المللی در سطح 
شهرستان را ازجمله نکات شاخص در امر ورزش منطقه 
عنوان نمود که برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی  ووشو 
و نیز حضور نمایندگان ۲۰ کشور جهان در رقابت های تیر 
و کمان با اسب و نیز مسابقات مختلف روستاییان استان 
های مختلف از جمله آن ها بوده اســت، اعالم داشت به 
طوری که طی یک سال  گذشته تا کنون ۳۰ مسابقه بین 

المللی و ملی در سطح شهرستان برگزارگردیده است.
وی درادامه با اعالم لزوم ساماندهی دستفروشان به 
عنوان یک امر تکلیفی شــهرداران تمرکز آنان در نقطه 
ای مســقف در شهرهشــتگرد را رویدادی بارز عنوان 
نمــود و در ادامه با اعالم توفیقــات حاصله در امر مهار 

ســیالب ها در سطح شهرســتان توجه ویژه و موثر به ۴ 
شهر و۴۰روســتای منطقه که دارای تنش آبی بوده اند، 
تغذیه چاه های کشــاورزی و شــرب منطقه و نیز افتتاح 
قریب الوقوع آبخوان مصنوعی کردان به شعاع ۵ کیلومتر 

را جزو موفقیت های آبی منطقه دانست.
پالیزگیــر در ادامــه با تاکید بر جدیــت کامل در امر 
مبارزه و برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز در 
سطح شهرستان این امر را جزو اولویت های کاری خود 
بیــان نمود و تصریح کرد: با متخلفان این امر بدون هیچ 

اغماضی رفتارخواهد شد.
فرماندار ســاوجبالغ همچنین ضمن دعوت مجدد 
از شهروندان ســاوجبالغ در جهت عضویت در تعاونی 
توسعه عمران شهرســتان از وسعت اختیار تعاونی خبر 
داد و از آنان خواســت تا با خرید ۶ ســهم ۱۵هزارتومانی 
در بــدو امر ضمن عضویت در آن از مزایای مربوطه بهره 

مند گردند.

سید نصرالدین 
میرعربشاهی، خبرنگار 
فرهنگی واجتماعی 

جام جم البرز

برگزاری آیین »آبروی محله« در شهر جدید هشتگرد

همزمان با هفته گرامیداشت تشکیل 
بسیج مستضعفین آیین »آبروی محله« 
در منزل پدر شهید بزرگوار فرزاد کریمی 

دستجردی برگزار شد.

خبرنــگار جــام جم ســاوجبالغ و 
نظرآباد: در مراسم فوق شهردار، اعضای 
شورای اسالمی و فرمانده بسیج، فرمانده 
کالنتری، با همراهی بسیجیان، خانواده 
معظم شــهدا و ایثارگران و شهروندان 
ســاکن محله ســکونت پدر شهید با 
حضور در منزل پدری شهید دستجردی 
کریمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
این شهید بزرگوار و اجرای برنامه های 

ســخنرانی و مداحی بــه روایت گویی 
از خاطــرات جبهه و جنــگ پرداختند. 
شــهید فرزاد کریمی دستجردی متولد 
۲۱ خرداد ســال ۱۳۴۷ در چهارم خرداد  
۱۳۶۷ پس از رشــادت های بیشمار در 
عملیات پدافند شــلمچه به شــهادت 

رسید.
شایان ذکر است شــهرداری شهر 
جدید هشــتگرد ضمن در نظر گرفتن 

ضوابط و قوانین اقدام به تعویض تابلوی 
معرفی خیابان هــا و معابر مزین به نام 
مبارک شــهدا نموده است که تابلوی 
معرفی کوچه محل سکونت پدر شهید 
نیز از اســم »نگار« به نام مبارک شهید 
بزرگوار دســتجردی تغییــر نام یافت 
و تابلوی معرفی مشــخصات شــهید 
بزرگوار به همراه عکس شــهید بر سر 

در این کوچه نصب گردید.

مدیرعامــل و رئیس هیأت مدیره شــرکت عمران 
شهرجدید هشتگرد اســتان البرز اعالم کرد که ۲ هزار 

واحد مسکن مهر در این شهر آماده تحویل به متقاضیان 
است.

خبرنگار جام جم ســاوجبالغ و نظرآباد:  
داوود صفــدری با بیان اینکه از ۳۷ هزار واحد مســکن 
مهر شهر جدید هشــتگرد ، ۲۸ هزار واحد آنها تحویل 
متقاضیان شده، اظهار داشــت: در زمان حاضر ۲ هزار 
مسکن مهر در قالب  هفت پروژه  آماده تحویل است. وی 
افزود: این پروژه ها از لحاظ زیرساختی در بخش شبکه 
آب و فاضالب ۱۰۰ درصد تکمیل شــده و تنها بخشی 
از پروژه ها در انتظار تکمیل خدمات رسانی ادارات گاز و 
برق هستند. صفدری گفت: هفت هزار واحد مسکن مهر 
باقیمانده نیز با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال آماده 

ســازی است که در تالش هستیم با تکمیل  زیرساخت 
های مورد نیاز، آنها را نیز به زودی به مرحله بهره برداری 

برسانیم.
وی تصریح کرد: پروژه های باقیمانده از لحاظ ابنیه 
دارای عملکرد مطلوبی هســتند و تنهــا دلیل وقفه در 
تحویل پروژه های  آب، برق و گاز بوده که مانع از اجرای 
محوطه ســازی و تکمیل پروژه ها شده است. صفدری 
افزود: به طور متوسط از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۶۰ 
میلیارد ریال صرف اجرای مســکن مهر شده که ۴۱۰ 
میلیارد ریال آن از منابع بانکی و ۴۵۰میلیارد ریال آورده 
متقاضی بوده و پروژه های مســکن مهر نسبت به سال 

گذشته ۶ و نیم درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامــل و رییس هیأت مدیره شــرکت عمران 
اظهار داشت: در صورت تکمیل سهم آورده متقاضیان  
و پرداخت به موقع تســهیالت از ســوی بانک عامل و 
همچنین همکاری ادارات خدمات رســان پروژه های 
باقیمانده تا پایان سال جاری تکمیل و آماده بهره برداری 
و پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد. اکنون نیز افزون 
مسکن مهر عملیات ســاخت ۱۸ هزار واحد مسکونی 
طرح ملی مسکن در شهر جدید هشتگرد در دست اقدام 
است . شهر جدید هشتگرد واقع در ۴۰ کیلومتری غرب 
کرج مرکز اســتان البرز حدود ۶۵ هزار نفر جمعیت دارد 
که با اســکان مردم در مسکن مهر و طرح ملی مسکن 

جمعیت آن از حدود ۳۵۰ هزار نفر فرارتر می رود.

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت عمران شهرجدید هشتگرد :

2 هزار مسکن مهر در شهرجدید هشتگرد آماده تحویل شد

یادداشت

در نشستی که به میزبانی شرکت پخش فراورده 
های نفتی اســتان البرز و با ریاســت جعفر داراب 
خانی معاون قضایی رئیس کل دادگســتری استان 
البرز و رئیس کارگروه پیشــگیری از قاچاق کاال و 
ارز برگزار گردید، بر پیشــگیری از هرگونه تخلف 

در زمینه توزیع سوخت تأکید شد.
خبرنگار جام جم البرز: داراب خانی در این 
جلســه با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن مصوبات 
کارگروه اظهار کرد: برگزاری این جلسات با حجم 
بــاالی مأموریت های محّوله، زمانی نتیجه بخش 
اســت که مصوبات آن به مرحله ی اجرا برســد و 
تاکید رئیس کل دادگســتری البرز و دادستان کرج 
بر اجرایی شــدن مصوبات، اهمیت این جلسات را 

نشان می دهد.
وی در ادامــه تصریــح کرد: با توجــه به وجود 

ســامانه های برخط متعدد پیشگیری از قاچاق کاال 
و ارز، ظرفیت قانونی و بســتر الزم برای پیشگیری 
از ایــن معضل وجود دارد و شایســته اســت کلیه 
ی اعضای کارگروه و دســتگاه های مســئول، به 

تکالیف خود در چارچوب قانون عمل نمایند.
ضــرورت پالک گــذاری ادوات کشــاورزی، 
نظارت بر کیفیت ســوخت تولیدی و نظارت بیشتر 
بــرای جلوگیری از کمبود فراورده های ســوختی 
در اســتان البرز، از دیگر موارد عنوان شــده در این 

جلسه بود.
در ادامه مهندس دلبری سرپرست شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی البــرز، به بیان گزارش 
عملکرد شــرکت متبوع خود پرداخت و از باال رفتن 
مصرف ســوخت در هشت ماه نخست سال جاری 

در مقایسه با سال گذشته خبر داد. 

وی با اشــاره به رکورد مصرف ۷۱۲/۰۰۰/۰۰۰ 
لیتر ســوخت از ابتدای ســال جــاری تاکنون که 
حکایت از باال رفتن مصرف ســوخت های فسیلی 
دارد، بر ضرورت اســتفاده از سوخت های پاک از 

قبیل گازهای CNG تأکید کرد.
در این جلســه نمایندگانی از دادسرای عمومی 
و انقــالب کرج، اداره کل اطالعات اســتان البرز، 
گمرک، دبیرخانه کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل شــرکت 
ملی پخش فرآورده هــای نفتی، اداره کل  حمل و 
نقل و پایانه ها، اداره کل جهاد کشاورزی، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، اداره کل استاندارد، پلیس 
مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز، اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی اســتان، اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی، پلیس فتا، محیط زیست،  اداره 

کل  صداو ســیما، اداره کل ارتباطــات و فناوری 
اطالعات و ســایر دســتگاه-های ذیربط حضور 

داشتند.

راهکارهای پیشگیری از قاچاق سوخت بررسی شد

توصیه تخصصی بهداشت دهان و دندان 

بــه قلم دکتر رضا ایزد پناه، جراح و دندان پزشــک 
البرزی

 رعایــت بهداشــت دهان و دندان بــرای همه امری 
مهم و ضروری اســت. عدم رسیدگی و مراقبت صحیح  
مــی تواند موجب از دســت دادن دندان ها و آســیب 
بــه لثه ها گردد. نحوه صحیح و مداوم مســواک زدن و 
اســتفاده از نخ دندان در حفظ سامت دندان ها بسیار 

تاثیر گذار می باشد. 
بهداشــت دهــان و دندان را بایــد از مدارس  آغاز 
کــرد. متاســفانه حتــی بزرگســاالن نیــز طــرز صحیح 
مســواک زدن را نمــی داننــد. مســواک زدن قبل از 
صبحانــه، بــی نهایت مهم اســت کــه باید بــه صورت 

هدفمند انجام شود.
 بــه ایــن معنا که بــه صورت رفت و برگشــتی انجام 
نشــود، بلکه به شــکل چرخشی از ســمت باال به پایین 

و هر دو طرف انجام شــود. تنها مســیری که باید به 
صورت رفت و برگشــتی باشد، قســمت سطح نزدیک 
به زبان و همچنین قســمت جونده دندان ها می باشد، 
باکتــری ها به زبان هدایت می شــوند و در نهایت باید 

یکی دو بار، به وســیله  مسواک تمیز شود.
باید حداقل 5 الی 10 دقیقه برای بهداشــت دهان 
و دندان زمان گذاشــته شود. بعد از انجام این مراحل 
نباید خمیردندان را به وسیله آب از دهان خارج نمود، 

بلکــه باید فرصت جذب فلوراید را به دندان ها داد.
 همچنیــن اســتفاده از نــخ دندان اهمیــت ویژه ای 
دارد که نباید از آن غافل شــویم. متاســفانه بیشــتر 
مردم از این شــیوه ها اســتفاده نمی کنند که آسیب و 

پوســیدگی های دندانی را تشدید می کند.
یکــی از مــوارد مهمی کــه باید در مــدارس اجرایی 
شــود، فلوراید تراپی اســت که در کشور ما به صورت 
کامل اجرایی نشــده اســت. نکته مهم در این خصوص 
این اســت که قبل از انجام فلوراید تراپی باید دندان 

ها کاما تمیز شوند. 
دندان های شــیری باید تا زمان الزم در دهان باقی 
بماننــد و تا حد امــکان در صورت پوســیدگی، ترمیم 
شــوند. دندان های شــیری اگر زودتــر از دهان خارج 
شوند، ســایر دندان ها را دچار مشــکات ارتودنسی 

می کنند. 
زمانی که دندان های پوســیده کشــیده می شوند، 
نظــم دندان های دیگر را بــه هم می ریزد، به این معنا 
که دندان های مجاور به ســمت فضای خالی حرکت می 
کننــد و برای فضای دندان ها مشــکل ایجاد می شــود 
که گاهی اوقات به ســختی قابل درمان اســت. به طور 
کلی درمان باید به صورت اصولی و با دقت الزم انجام 

شود.

رییس اداره صنعت معدن و تجارت اشتهارد:

ممنوعیت افزایش قیمت کاالهای اساسی
هرگونه افزایش قیمت به بهانه گران 
شــده بنزین ممنوع اســت و واحدهای 
تولیــدی که کاالی اساســی و مورد نیاز 
مردم را تولید می کنند باید توجه بیشتری 

داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، 
مرکز البرز؛ ســیفی در حاشــیه بازدید از 
چند واحــد تولیدی که یکــی در زمینه 
تولید روغــن خوراکی ودیگری در زمینه 

تولید محصوالت بهداشــتی ویژه بانوان 
وکودکان فعال هستند افزود: در بازدید از 
این واحدها هیچ افزایش قیمتی مالحظه 
نشــد و محصوالت آماده ارسال به بازار 
مصرف است.ســیفی ادامه داد: نظارت 
دقیــق بر عرضه محصــوالت خصوصًا 
کاالهای اساســی مورد نیاز عموم جامعه 
به صورت روزانه از همه واحدهای تولیدی 
وصنفــی انجام می گیــرد و با متخلفین 

برخورد قانونی وجدی خواهد شد.
در ادامه دو تن از صنعتگران اشتهاردی 
با ابــراز خشــنودی و رضایــت از روند 
فعالیت واحد تولیــدی خود تاکید کردند 
که محصوالت ایــن واحدها در کارخانه 
افزایش قیمت نداشــته و فروشگاههای 
سطح کشــور نیز نباید از قیمت مصوب 
باالتر به متقضیــان عرضه کنند.گفتنی 
اســت روزانه بیــش از ۲۰ کامیون حمل 

بــار محصوالت ایــن دو واحد تولیدی را 
بارگیری و به سراسر کشور حمل می کنند.

این واحدها تنها دو واحد تولیدی از صدها 
واحد تولیدی مســتقر در شهرک صنعتی 
اشتهارد هستند که بدون تخلف به فعالیت 
خود ادامه می دهنــد و مابقی واحدهای 
صنعتی مرتبط با تولیدکاالهای اساســی 
مورد نیاز بازار نیز طی روزهای آینده مورد 

نظارت و بازرسی قرار خواهند گرفت.



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان البرز:  

026-32210004-9 

چهارشنبه 6  آذر 1398   شماره 5535 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد
هدهد خوش خبر از طرف صبا باز آمد
برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز

حافظکه سلیمان گل از باد هوا باز آمد

یاد یاران آشنا

شــهرداری کمال شهر مصمم است تا در بازبینی طرح 
جامع این شهر، مشکل چند ســاله تغییر کاربری اراضی 
باالی پارک مربوط به تعاونی مسکن فرمانداری کرج رابه 
شرایط توافق اولیه  بازگرداند تا  ضرر وزیان وارده به مالکان 

آن جبران گردد .
خبرنــگار جام جم البــرز: مهــدی ناصری 
مقبل»شهردار کمال شــهر کرج «در نشستی با حضور 
جمعی از پیشکســوتان اصحاب رسانه که دردفترشهردار 
برگزار شــد ، ضمن اعالم این مطلب افزود: در تالشــیم 
تا برای حل مشــکل حدود ۷۰۰ قطعــه از اراضی مربوط 
به شــهرک گلهای تعاونی مســکن فرمانداری کرج که 
اغلب ادارات وسازمانها برای کارکنان خود زمین با کاربری 
مســکونی خریداری کرده اند ، شرایط به وجود آمده را به 
حال ســابق باز گردانیم واین قطعات آماده ساخت سند دار 

را از کاربری باغ ویال به کاربری مسکونی باز گردانیم .
شــهردار کمالشهر ادامه داد : در رابطه با این مجموعه 
بزرگ مسکونی، شــهرداری کمال شهر توافقی صورت 
داده وســهم خود را نیز گرفته است وهم اکنون پارک ۷۰ 
هکتاری این مجموعه در اختیار شــهرداری است. وی در 
مــورد آخرین پیگیری های این اراضی گفت : مالکین این 
قطعات نسبت به شرایط موجود اعتراض دارند و البته این 
حق ایشــان اســت وما در مجموعه شهرداری پیگیر این 

موضوع هستیم .
این مسوول تصریح کرد: اداره شهرسازی توافق اولیه 

بین تعاونی وشهرداری را به مشاور طرح انتقال داده لیکن 
طرح تغییر کاربری این اراضی بدون درنظرگرفتن توافق 
انجام شــده به اجرا درآمده است؛ با این حال موضوع آن در 
حــال حاضر مورد باز بینی قرار گرفته تا تصمیم منطقی در 
خصوص آن اتخاذ گردد.وی افزود: یکی ازاساســی ترین 
راه حل های این مشــکل باز گشــت به توافق اولیه است 
وبر اســاس اســناد موجود، این ۷۰۰ قطعه مانند قطعات 
پایین پارک باید به شــرایط قبلی باز گردد.ناصری مقبل 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه بخشی از 
این قطعات مسکونی واراضی به محل تخلیه نخاله های 
ســاختمانی تبدیل شده بود که شــهرداری مانع از پشبرد 
این معضل شد.وی با توجه به بازنگری طرح و حساسیت 
زمانی این موضوع به مالکین این اراضی پیشــنهاد داد تا با 

انتخاب نمایندگانی از بین خود و معرفی به واحد شهرسازی 
عــالوه بر پیگیری، در تصمیــم گیری های این طرح  نیز 
تاثیرگذار باشند. شهردار کمالشهر در ادامه سخنانش ضمن 
تشریح شرایط و ویژگی های این شهر ۱۸۰ هزار نفری در 
همجواری کالن شــهرکرج گفت: اتخاذ تصمیم واجرای 
هر طرحی در شــهرهای کرج وکمال آباد تاثیر مستقیم بر 
یکدیگر دارد؛این شهر از جمعیت شناوری بر خوردار است 
وبیش از نیمی از خانوارهای ســاکن جز اقشــارکم درآمد 
جامعه هســتندکه نیازمند حمایت می باشــند.وی گفت 
: از نظر مهاجرپذیری کمالشــهر شــرایط ویژه فرهنگی 
واجتماعــی دارد و بــا فعالیت حــدود ۴۰۰ واحد تولیدی 
درحریم قانونی این شهر به قطب اشتغال تبدیل شده است.

وی ســاخت وسازهای غیر مجاز و بی کیفیت در معابر 

نامناســب شهر و انباشــت جمعیت در این کانون های پر 
جمعیت  را تهدیدی زیســت محیطی برشــمرد و اذعان 
داشت: شهرداری تصمیم دارد تا بصورت جدی با معضل 

ساخت وسازهای غیر مجاز برخورد نماید.
وی درخصــوص متروی کرج- هشــتگرد هم گفت: 
باپیگیــری هــای صوررت گرفته توســط شــهرداری 
کمالشهر،مقررشــد درســه راهی بهشت ســکینه نیز 
ایســتگاهی احداث شود که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان  نیز 
هزینــه در بردارد؛ لیکن اجرای این طــرح امتیازی برای 
شهر محســوب می شود. شهردارکمال شــهرادامه داد: 
برای ایجاد درآمدهای پایدار در شــهر نیازمند به سرمایه 
گذاری هســتیم که درهمین رابطه باکمک مشــاورین و 
دعوت ازســرمایه گذاران در تالشیم تا گام های موثری 
برداریم.ناصری مقبل با اشــاره به بخش گردشگری این 
شــهر گفت : ۲۲۰ هکتار از اراضی روستای هلجرد درخت 
کاری وفضای سبز شده واین منطقه به دلیل شرایط خاص 
جفرافیایی وتوپوگرافی پتانســیل های فراوانی در حوزه 
گردشگری و فعالیت های ورزشی در خود جای داده است.

شهردار کمالشهر در پایان به موضوع  سند دار کردن واحد 
های مســکونی وامالک این شهر اشاره کرد وگفت : سند 
دار کردن امالک قولنامه ای برای مالکین یک امتیاز است 
اما از این طرح استقبال خوبی صورت نگرفته  ونیازمند آگاه 
ســازی عمومی دارد  تا مردم  از نوســازی واحد ها با بهره 

گیری از تشویق ها وتسهیالت بانکی استفاده کنند.

شهردار کمالشهر:

تسریع در تغییر کاربری اراضی شهرک گل ها ضروری است
* مســئوالن بــه فکــر آرامش و 

معیشت مردم باشند
ماجــرای افزایــش قیمــت چنــد برابری 
وناگهانــی قیمت بنزین موجــب اعتراض ها 
وایجاد بحران ودخالت عوامل بیگانه وتخریب 
ناجوانمردانه اموال عمومی وآسیب رساندن به  
مردم بی گناه جامعه در شــهرهای مختلف شد 
. به نظر می رسد مســئوالن مربوطه وتصمیم 
گیرندگان تراز اول وســایر ســطوح باید برای 
حفظ امنیت ، آرامش ومعیشــت عمومی مردم 
نظــارت مســئوالنه واقدامات موثــر معمول 

نمایند .
جمعی از شهروندان کرج وحومه

* با تروریســت هــای اقتصادی 
برخورد کنید

بــه دنبال افزایش نرخ چنــد برابری بنزین 
تروریست های اقتصادی به دنبال سوء استفاده 
از فضای بحرانی موجود وایجاد قحطی ، کمبود 
، احتــکار کاال وتاثیر گذاری جمعی برنرخ کاال 
وخدمات هســتند لطفًا مســئوالن مربوطه با 
قــدرت در مقابل این حرکات وحشــیانه وغیر 

انسانی بایستند .
مهرداد عالمه از کرج

* سلب مالکیت زمین و کسب وکار 
چرا؟

روســتائیان کرج وساوجبالغ و... که دارای 
طرح هادی هستند به علت مطالعات ومصوبات 
بی اساس وپایه موجب لطمه وسردرگمی وقت 
ســوزی صاحبــان امالک وباغ ها و.... شــده 
وفضای مالکیت وکسب وکار دستخوش تهدید 
ودر نتیجه موجب سلب مالکیت اشخاص شده 
است. به عبارت دیگر باغدارحق ندارد در ملک 
واقع در طرح هادی خانه مســکونی مورد نیاز 
خود را بســازد ویا درخــت پرورش داده را قطع 
کند وبه فروش برســاند تــا از منافع ناچیز آن 
مخارج زندگی ومعیشــت خــود را تامین کند 

؟!واقعًا اجحاف در حق روستائیان چرا؟!
جمعــی از روســتاییان کــرج و 
ساوجبالغ

پیام های مردمی

اولیــن دوره مســابقات مهــارت هــای فنی و 
تخصصی بهــره برداری در پنج رشــته و با حضور 
نیروهای فنی حوادث، لولــه گذاری و دفتر کنترل 
کیفی در آبفــای البرز برگزار وتیم های برتر معرفی 

شدند.
بــه گــزارش روابط عمومــی، علیرضــا ترابی 
مدیرنظــارت بربهــره برداری آب شــهری ودبیر 
کمیته اجرایی مســابقات مهــارت فنی آبفای البرز 
هــدف از اجرای این مســابقات را ایجــاد انگیزه، 
افزایش توان اجرا،واکنش ســریع تیم ها،تشخیص 
ایراد فنــی ،ایمنی کار و...ذکر کــرد وگفت: اولین 
دوره مســابقات مهــارت های فنــی وتخصصی 

درپنج رشــته شــامل: نصب انشــعاب آب،نصب 
انشعاب فاضالب،عیب یابی تابلوهای برق،حوادث 
وآبرســانی وآزمایشگاهی با حضور ۱۱ تیم درسطح 

آبفای استان البرز برگزار شد.
ترابــی درخصــوص تیم هــای برتــر توضیح 
داد:درمسابقه نصب انشــعاب فاضالب تیم آبفای 
روستایی عنوان اول راکسب کرد دررشته عیب یابی 
تابلوهای  برق ،تیم بهره برداری ستاد مقام نخست 

،دررشته حوادث وآبرســانی تیم آبفای شهر جدید 
هشتگرد مقام اول و درمســابقه نصب انشعاب آب 

نیز تیم آبفای رجایی شــهر حایز رتبه اول شدند.
ترابی خاطرنشــان ساخت: اجرای این مسابقات 
مطابق با دستور عمل شرکت مهندسی آبفای کشور 
ودرسطح کشور به مرحله اجرا گذاشته است وتیم ها 
ونفرات برتر هر استان درمسابقه ای درسطح کشور 

با یکدیگر به رقابت می پردازند.

مسابقات مهارت های فنی و تخصصی آبفای البرز 
برگزار شد

سلســله نشســت های تخصصی اهمیت نماز در 
زندگی با حضور دانشــجویان  دانشکده علوم دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد کرج برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد کرج، در سلســله نشســت هــای  تخصصی 
دانشــجویان دانشــکده علوم واحد کرج که به همت 
معاونت فرهنگی و دانشــجویی و بــا همکاری گروه 
معارف اســالمی و با حضور حجت االســالم هادی 

طیبی پور  و حجت االســالم محســن جوادی صدر 
از اســاتید مرکز تخصصی قم  تحــت عنوان اهمیت 
نماز و جایگاه خدا در زندگی برگزار شــد؛ ســخنرانان 
ضمن بررســی نمــاز، اهمیت اقامه نمــاز و ارتباط با 
خداوند در زندگی و مســائل پیرامون آن  راهکارهایی 
برای دســتیابی به موفقیت های معنوی در زندگی به 

دانشجویان ارائه نمودند.
از دیگــر موضوعات مطرح شــده در این سلســله 

نشســت ها می توان به جایگاه خــدا در زندگی، علل 
ترک نماز، آســیب های زندگی امروز، آسیب شناسی 
دوره دانشــجویی و راهکارها و شــیوه های برخورد با 
آن اشــاره کرد. همچنین در این جلسات راهکارهای 
جذب جوانان و دانشجویان به نماز، شیوه های صحیح 
دعوت به نماز و اقداماتی در خصوص توســعه و ترویج 
فرهنــگ نمــاز، عفاف و حجــاب و ازدواج به بحث و 

بررسی گذاشته شد.

الزم به ذکر است از ۱۸ آبان سال جاری تاکنون ۲۳ 
نشســت در همین زمینه در دانشکده علوم برگزار شده 
است که هماهنگی به عمل آمده توسط حوزه معاونت 
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، این سلسله 
نشســت ها در دیگر دانشــکده های این دانشگاه نیز 

ادامه خواهد داشت.

سلسله نشست های تخصصی اهمیت نماز در دانشگاه 
آزاد اسالمی کرج

ســرمایه گذاری تجــار 
لهستانی در البرز

رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی البرز از اعالم آمادگی لهســتان 
جهت مشارکت در سرمایه گذاری و گسترش 
همکاری های تجاری با استان البرز خبر داد.

خبرنــگار جام جم البــرز: رحیم 
بناموالیی که همراه بــا یک هیات تجاری 
به لهســتان سفر کرده است گفت: در جریان 
مذاکرات تجاری بخــش خصوصی البرز با 
فعاالن اقتصادی استان »سیسیلیا« لهستان، 
راهکار های همکاری مشترک مطرح و مورد 

بررسی همه جانبه قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در این ســفر قصد داریم 
ضمن گفتگوهای ســازنده با مســؤوالن 
لهســتانی در زمینــه تســهیل و توســعه 
روابط تجــاری به تفاهم برســیم؛ از جمله 
پیشنهادهای ما به بخش خصوصی لهستان 
تعامالت تجاری به صورت تهاتر با این کشور 
اســت. رئیس اتاق بازرگانــی البرز گفت: به 
سفارت کشورمان در لهستان پیشنهاد کردیم 
به نحوی مدیریــت نماید تا فعالیت تجاری 
با لهســتان به صورت تهاتر انجــام پذیرد.

بناموالئی تصریح کرد: در صورتی که سفارت 
خانه های ما در کشورهای هدف بحث تهاتر 
صادرات کاال در مقابل واردات نیازهایمان به 
ویــژه مواد اولیه را در دســتور کار قرار دهند، 
قطعا بخش عمده ای از چالش های ناشــی از 
جابه جایی پول برطرف خواهد شد.وی اظهار 
داشت: بخش خصوصی به وزارت امور خارجه 
توصیه می کند در سفارتخانه هایمان مکان 
هایی در نظر گرفته شــود تــا به محل آمد و 
شد و نشســت های کاری فعاالن اقتصادی 
ایران و آن کشورها تبدیل شود؛ بدین ترتیب 
زمینه برای توسعه صادرات در مقابل واردات 
مــواد اولیه مورد نیــاز کارخانه هایمان مهیا 
خواهد شــد. بناموالیی افزود: اتاق بازرگانی 
البرز معین کشور لهستان است، لذا با تشکیل 
کمیته مشترک ایران و لهستان به نمایندگی 

کشورمان به لهستان سفر کرده ایم.

خبر

همزمــان با گرامیداشــت هفته بســیج کلینیک 
تخصصی مشــاوره پرستاری در مجتمع آموزشی امام 

علی )ع( افتتاح شد.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 
رئیس مجتمع آموزشــی - درمانی امام علی)ع( گفت: 
این مرکز در راســتای تحقق اهداف پرستاری جامعه 

نگر، اجتماعی ســازی سالمت و مشارکت فعال بیمار 
و خانواده همچنین جلب مشــارکت های بین بخشی 

برای حفظ ارتقای سالمت بیماران راه اندازی شد.
مقصودی افزود: خودمراقبتی و غربالگری بیماری 
هــای غیرواگیر) قلبی، عروقی، تنفســی، ســرطان، 
دیابــت، کــودکان، زنان و زایمــان( مهمترین هدف 

افتتاح کلینیک تخصصی مشــاوره پرســتاری است. 
وی در ادامــه اضافه کرد: همزمان با افتتاح این مرکز ۳ 
مرکز مشــاوره پرستاری نیز در بیمارستان های مدنی، 
شــریعتی و کمالی افتتاح شد و قرار است ۳ مرکز دیگر 

در مناطق مختلف استان راه اندازی شود.
رئیس مجتمع آموزشــی درمانــی امام علی )ع( در 

پایان گفت: مرکز مشــاوره و آموزش پرستاری از یک 
سال پیش در کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی 
البرز و مرکز آموزشــی درمانی رجایی آغاز به کار کرده 

بود.

در مجتمع آموزشی امام علی)ع( کرج؛

کلینیک تخصصی مشاوره پرستاری افتتاح شد

تاکید معاون استاندار بر برگزاری هفته پژوهش استان البرز

دکتر جهانگیر شــاهمرادی، معاون استاندار البرز، 
تمامی ادارات، ارگان ها و دانشــگاه های این استان 
را ملزم به همکاری شایســته با دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد کرج در برگزاری شایسته مراسم هفته پژوهش 
و فناوری نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی 
اســتان البرز، در ششــمین نشســت اعضای ستاد 
برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری استان البرز 
که در دانشــگاه آزاد اســالمی واحد کرج برگزار شد، 
شــاهمرادی معاون استاندار البرز با تقدیر از اقدامات 
واحد کرج، طی ســخنانی بر اهمیــت برگزاری این 
رویداد مهم اســتانی تاکید کــرد و گفت: نقاط ضعف 
و قوت دســتگاه هــای مختلف به اســتانداری البرز 
منعکس می شــود و ضمن تذکــرات الزم به ارگان 
هایی که همکاری الزم طبق مصوبات این شــورا را 

نداشــته باشــند، از ادارات و ارگان های فعال، تقدیر 
خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت انجام پژوهش 
در جامعه بویژه اســتان البرز به عنوان استانی علمی و 
صنعتی در کشــور، اقدامات بسیار زیادی در خصوص 
ایده های علمی، پژوهشــی، محصوالت دانش بنیان 
و نوآوری های صنعتی در البرز صورت گرفته اســت 
که باید مردم در جریان این دســتاوردها قرار گیرند و 
لذا نمایشــگاه هفته پژوهش و فن بازار باید به نحوی 

شایسته برگزار شود.
شــاهمرادی با اشــاره به وجود ۱۶۴ واحد دانش 
بنیان در استان البرز که تولید انبوه دارند، گفت: دیگر 

امــروزه تحقیقات علمی تنها در دانشــگاه ها نمانده 
و با وجود فرایندهای بســیاری که در کشــور موجود 
اســت؛ این تحقیقات ارزشمند قابلیت تبدیل شدن به 

محصول را دارند.
معاون اســتاندار البرز بار دیگــر تاکید کرد: پارک 
علم و فناوری، فنی و حرفه ای، ســازمان های دانش 
آموزی، اتــاق بازرگانی، ســازمان برنامه و بودجه، 
ســازمان صنعت، شــهرک هــای صنعتــی، جهاد 
کشــاورزی و حتی دســتگاه های اجرایــی زیر نظر 
اســتانداری نیز بایــد در این زمینه مشــارکت فعال 
داشــته و از اقدامات آنها، ارزیابی به عمل آید و نقاط 

ضعف و قوت آنها به اطالع اســتاندار رسانده شود.

ریشه ضد انقالب را از بین 
ببرید

خبرنگار جام جم البرز: محمد حســن 
آســارایی در یک خانواده روستایی و کارگر متولد 
شــد . از دوران طفولیت فردی ساده وبی آالیش 
بود ونســبت به دوستان وآشنایان خیلی با محبت 
رفتار می کرد . در مدرسه راهنمایی آسارا مشغول 
به تحصیل شــد و با مشــقت وسختی تا کالس 
دوم نظــری ادامه تحصیل داد. از اوایل انقالب تا 
زمانی که انقالب  اســالمی پیروز شد ، پا به پای 
تمامی انقالبیون حرکت کــرد . اودر تمامی این 
دوران به کارهای انقالبی می پرداخت . سپس به 
جهاد سازندگی پیوست وبه مدت دو سال از جان 
ومال خود مایه گذاشــت . بعد از آن با شوروشوق 
خاصی داوطلبانه عضو بســیج شد وعازم جبهه 
حق علیه باطل گشت . او در حمله بستان شرکت 
کرد وهمان جا به درجه رفیع شــهادت نائل آمد . 
محمد حسن اهل ســرودن شعر بود . وگاهی در 
زمینه نقاشــی فعالیت می کرد . با تمامی خانواده 

ومحله با محبت ومهربانی رفتار می کرد .
قســمتی از وصت نامه  شهید محمد 

حسن آسارایی :
من نه بیگانه ام، آشــنایم --- عاشقم، عاشق 

کربالیم
..... به امید خداوند پیروز خواهیم شد وکربالی 
امام حســین ) ع( را آزاد خواهیم نمود .همیشه با 
خدا باشــیدو با امام زمــان ) عج( ونایب برحقش 

ریشه ضد انقالب را از بین ببرید.
ما بچه ها اینجا با هم هستیم. اگر خدا بخواهد 
پیروز این جنگ خواهیم بود و همه به خانه مان بر 
خواهیم گشت، ولیکن بدانید که در این حمله ای 
که در پیش داریم، دشمن را نابود و ذلیل خواهیم 
کرد. شــما هم در پشت جبهه با خدا باشید و با امام 
زمان )عج( و نایب بر حقش خمینی بت شــکن، 

ریشه ضد انقالب را از بین ببرید.

فعالیــت مراکــز معاینه 
فنی در شهرهای البرز، در 

دستور کار 

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
البرز گفت: برای جلوگیری از سوانح رانندگی و 
همچنین حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی 
هوا، باید شــهرداری ها نسبت به مراکز معاینه 

فنی اهتمام جدی داشته باشند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین 
الملل اســتانداری البرز، درویش پور در جلسه 
کارگروه معاینه فنی اســتان البرز افزود: معضل 
ترافیک و افزایــش آلودگی هوا به عنوان یکی 
از چالش های اصلی مناطق شــهری به شمار 
مــی رود.  وی تاکید کرد: جهت تامین امنیت و 
سالمت شهروندان باید نظارت مستمر و پیگیر

بر مراکز معاینه فنی انجام شود. 
معــاون هماهنگی امور عمرانی عنوان کرد:  
برای جلوگیری از ســوانح رانندگی و همچنین 
حفظ محیط زیســت و کاهش آلودگی هوا، باید 
شــهرداری ها نســبت به مراکــز معاینه فنی 

اهتمام جدی داشته باشند. 
وی تصریــح کرد: باتوجه به افزایش غلظت 
آلودگی و پایداری وارونگی هوا در روزهای آتی 
باید نسبت به اعمال قانون خودروهای دودزا و 

آالینده بطور جد اقدام شود.  
درویش پور با اشــاره به تعداد مراکز معاینه 
فنی اســتان عنوان کــرد: ۱۹ مرکــز معاینه 
فنــی خودروهای ســبک و ۳ مرکز معاینه فنی 
خودروهای ســنگین در حال حاضر در ســطح 

استان فعال هستند. 
وی اشــاره کرد: خودروهــای دود زا و تک 
سرنشــین مهمترین عامل افزایش آلودگی هوا 
به شــمار می رود و به همین جهت الزم اســت 
استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی فرهنگ 

سازی شود. 
معاون هماهنگی امور عمرانی تصریح کرد: 
جلســات ســتاد معاینه فنی بطور منظم برگزار 
شود و باید تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات 
مبنــای راهکارهای کارآمــد در جهت کاهش 

آلودگی هوا باشد.

خبر


