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در »فروشگاه کاشــی و سرامیک 
پوالدی« درجــه و کیفیت به معنای 

واقعی خود تعریف می شود

لیال عزیزیانی فرد، مدیر خانه اکستنشن: 

»اکستنشن« را  در محیطی آرام و 
بهداشتی انجام می دهیم

داوود فالح نژاد، مدیر اتوگالری فالح وآرتین گفت:

خرید مطمئن خــودرو با ارائه 
4خدمات ویژه
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البرز
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تخریب ۳۵ فقره مستحدثات غیرمجاز 
در حوزه راه و شهرسازی

دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان البرز از تخریب ۳۵ فقره مستحدثات غیرمجاز در حوزه راه و شهرسازی 
خبر داد و گفت: ۱۵ فقره مســتحدثات غیرمجاز نیز در حریم راه و بزرگراه ها در راســتای اعمال مقررات مواد 6، 7 و 

۱7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن تخریب شــده است.
بــه گــزارش خبرنگار جام جم البرز، حاجی رضا شــاکرمی، دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان البرز در 

گفت وگویی با تشــریح اقدامات انجام شده در حوزه راه و...

طرحی که می تواند باعث 
رونق اقتصادی روستاهای 

استان شود
4

2

امامجمعهکرج:

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریالبرز:

صنایع و صنوف مزاحم شهری شناسایی و ساماندهی می شوند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز از 
شناســایی و ساماندهی صنایع و صنوف مزاحم شهری 

در مرکز استان خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری البرز، جهانگیر شاهمرادی با بیان این مطلب 
در جلسه ســاماندهی مشــاغل مزاحم شهری اظهار 
داشت: در حال حاضر در مرکز استان صنایع یا صنوفی 
مســتقر هســتند که به نوعی مزاحم شهری محسوب 
می شــوند و عمدتا تولیدی بوده و برای توسعه استان 
ضروری هســتند اما فعالیت آنان در داخل شهر ممکن 
است مشکالت زیست محیطی و یا سایر آالیندگی ها 

را به وجود آورند.
وی افــزود: با توجه به گســتردگی مرکز اســتان 
و همچنیــن فعالیت صنــوف مختلف، شناســایی و 
ســاماندهی واحدها نیازمند مشــارکت دستگاه های 
ذیربط از جمله شــهرداری کرج، سازمان صنعت معدن 
و تجارت استان، محیط زیست و اتحادیه های مربوطه 
اســت که باید در این امر همکاری الزم را داشته باشند.

این مســئول با اشــاره به اینکه این مهم به دبیری 
شــهرداری کرج و همکاری سایر دستگاه ها باید ظرف 
مدت یک ماه انجام شــود، خاطر نشــان کرد: پس از 
شناســایی این واحدها و میزان زمینــی که به منظور 
استقرار واحدها نیاز اســت، باید به شرکت شهرکهای 
صنعتی اعالم تا شــرکت شهرک های استان نسبت به 
جانمایــی واحدها اقدامات الزم را در دســتور کار قرار 

دهد.
*درصــورتنیازاســتان،مجتمعهای

اختصاصیصنوفاحداثمیشود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در 
این جلســه با تاکید بر اینکه در صورت شناسایی دقیق 
واحدها و استقرار آنها می توان در گام بعدی در صورت  
نیاز استان نســبت به احداث مجتمع های اختصاصی 
صنوف اقدام کرد، یادآور شد: در صورت شناسایی دقیق 
و موفقیت طرح می توان تمامی در قالب شــهرک های 
صنعتی یا مجتمع های صنفی اختصاصی برنامه ریزی 

الزم را انجام داد. 
وی در ادامه سخنان خود به مزایای این طرح اشاره و 
تصریح کرد: از جمله ویژگی های این طرح می توان به 
کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش مصرف 
ســوخت و انرژی، خودداری از اتالف وقت مردم اشاره 

کرد.
به گفته وی عالوه بر مزایای یاد شــده، اســتفاده از 
تجــارب صاحبان صنوف، ارتقــاء دانش آنها، متمرکز 
نمودن خدمات از دیگر ویژگی هایی است که در صورت 
تحقــق کامل طرح می تواند به عنوان تجربه ای موفق 

به سایر شهرستان های استان نیز تسری یابد.

البرز با همدلی به کارگاه بزرگ اجرایی تبدیل شده است

حجت االسالم علی ارجمند عین الدین:
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تاانتخابات)1(
موســم  دوبــاره 
انتخابات رسید و معرکه 
گیــری بعضــی آدم ها 
شــروع شــد. نمی دانم 
نمایندگــی مجلس چه 
چیــزی دارد کــه عده 
ای بــرای رســیدن به 
صندلی سبز مجلس این 
قدر دســت و پا می زنند! البته این که می گویم نمی 
دانم، نه اینکه اصال ندانم، زیرا تجربه چندین ســاله 
کاری  دربرگزاری انواع انتخابات، نشان می دهد که 
برخی  نمایندگان از مجلس به جاهایی رسیده اند که 
اگر پایشــان به مجلس باز نشده بود این وضعیت را 
نداشــتند. اگر نماینده نبودند به رانت و رانت خواری 
آلوده نشده بودند و اگر زمینه سوء استفاده نبود این قدر 
برای رفتن به مجلس دســت و پا نمی زدند، تا جایی 
که بعضی همه اعتقــادات و وجدان و دین و خطوط 
ف آورتر این که با  قرمز دینی را زیر پا می گذارند و تاَسُّ
نشان دین به جنگ دین می روند، پس معلوم می شود 
خبرهایی هســت که برخی نامزدها برای رسیدن به 
نمایندگی مجلس حرص و ولع دارند. وگرنه خدمت 
کردن که این همه تالش و هزینه و ســر و صدا نمی 
خواهد، خدمت کردن منحصر به نماینده شــدن و 
چشیدن طعم نماینده مردم بودن، نیست. ابتدا همه 
کاندیداها می گویند؛ می خواهیم، همچون شــهید 
مدرس مدافع حقوق مردم باشــیم، اما چرا باید با این 
همه دم از حقوق مردم زدن و به گفته خودشان برای 
مردم دویدن، باز شرائط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی کشــور به هم ریخته باشد؟ گویا برخی 
قبــل از نمایندگی آن قدر می دوند و تالش می کنند 
و هنگامی که راه به مجلس پیدا می کنند دیگر توان 
دوندگــی و انجام وظایف اصلی نمایندگی را ندارند. 
شاید برخی از دوستان از این سخن آزرده خاطر شوند 
اما اگر این سخنان را من و امثال من دلسوزانه نگوییم 
شــاید دیگران مغرضانه بگویند و موجبات تشویش 
اذهان عمومی را فراهم ســازند.امام)ره( حین رای 
دادن در یکی از انتخابات مجلس فرموند» مبارک آن 

روز است که نمایندگان به وظیفه خود عمل کنند.«
ادامهدارد...

آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های عبادی سیاسی نمازجمعه کرج، با قدردانی 
از حاضران در راهپیمایی ضد امریکایی ۱۳ آبان گفت: با این حضور گسترده اعالم شد 
از آرمان های انقالب دفاع می کنیم و اهل سر خم کردن و سازش با دشمنان نیستیم.

خبرنگارجامجمالبرز: امام جمعه کرج با ذکر این که بیانات رهبر معظم انقالب 
در جمع دانش آموزان حامل پیام های ویژه ای بود، گفت: آمریکا به گرگ تبدیل شــده 

اســت و باید بدانیم گرگ حیوانی خونخوار است و هدف را مشغول می کند تا زمانی که 
طعمــه تصور نمی کند و از محلی که فکــرش را نمی کند به آن حمله کند.وی با بیان 
اینکه گرگ به اندازه نیاز مصرف نمی کند بلکه وقتی به گله می زند تمام گله را می درد، 
اضافه کرد: گرگ به خودش هم حمله می کند و برای همین است که گله اش روبه هم 
می خوابند؛ بر خالف سایر حیوانات که رو به دشمن می خوابند. خطیب نماز جمعه کرج 

گفت: گرگ ها به همه به دید طعمه نگاه می کنند و حتی در طول شکار هم حواسشان 
به دیگران اســت.آیت اهلل حســینی همدانی با تاکید بر اینکه نباید به آمریکای رو به 
افــول تنفس مصنوعی داد، افزود: اصرار آمریکا به مذاکره عالوه بر مصرف انتخاباتی، 
تالش برای نمایش این اســت که فشــار حداکثری اثر بخش بوده و جبهه مقاومت 

درهم شکسته است.

آمریکایگرگصفترابشناسیم

یادداشت

ضمیمهرایگان2
روزنامهدراستان

البرز

شــهبازی، اســتاندارالبرز به همــراه معاونین و 
مسئوالن مربوطه ازشهرستان نظرآباد بازدید نمود.

خبرنگارجامجمســاوجبالغونظرآباد: 
جواد صادقلو، سرپرست جدید فرمانداری شهرستان 
نظرآباد در جلســه ای با حضور اســتاندار و مسئوالن 
شهرســتان ضمن عرض خوشامد به حضار، نظرآباد 
را شهرســتانی با ظرفیت های غنی معرفی نموده و 
گفت: شهرســتان نظرآباد با وسعت ۵86 کیلومتری 
و جمعیــت حــدودا ۱70هزار نفری کــه 80 درصد 
شهرنشــین می باشند دارای 2 بخش مرکزی است. 
وی ادامــه داد: نظرآباد مفتخر به تقدیم ۳۱۳ شــهید 
واالمقام در مســیر انقالب اســالمی و 8 سال دفاع 
مقدس بوده و 776 جانبــاز گرانقدر و 4۳ آزاده عزیز 

می باشد.
صادقلو وجــود ۳۱۵ واحد صنعتی و تولیدی فعال 
در شــهرکهای صنعتی نظرآباد و سپهر را گامی موثر 
برای رونق اشــتغال و خودکفایــی ملی بیان کرده و 
گفــت: قطع بر یقیــن تالش خواهیــم نمود تحت 
حمایــت و نظارت اســتاندار محترم البــرز افزون بر 
تالش جهــت رفع موانع و رونق دوبــاره ۱۳۱ واحد 

صنعتی غیرفعال شهرســتان اقدام نمائیم. همچنین 
در راستای جذب سرمایه گذاران بخش های مختلف 
صنعتی، گردشــگری و... نیــز اقدامات ثمربخش به 

عمل  خواهیم آورد.
این مسئول در ادامه با اشاره به 82 هزار دام سنگین 
و باغات و اراضی کشــاورزی وســیع در شهرستان 
نظرآباد اظهار کرد:  این شهرســتان با بهره گیری از 
پتانســیل های بخش کشاورزی و دامی خود در حال 
حاضر قطب تولید شیر استان با تامین 4 درصد از شیر 

کشور، قطب تولید زعفران و... می باشد.
سرپرست فرمانداری شهرستان نظرآباد در خاتمه 
با بیان نیازهای اساســی و درخواســت مساعدت از 
نماینده عالی دولت در اســتان البرز خاطرنشان کرد: 
امتداد خط متروی گلشــهر تا نظرآبــاد، بهره مندی 
نظرآباد از مالیات مودیان بزرگ مالیاتی خود از جمله 
چی توز، محور خودرو، جمع ساز و ساران، ساماندهی 
آبهای ســطحی شهر نظرآباد، مشکل ترافیک شدید 
سطح شــهر و نیاز به تهیه و تدوین طرح ساماندهی 
ترافیک و همچنین طراحی و اتمام کمربندی شرقی 
و غربی شهر، توسعه بیمارستان امام حسن مجتبی)ع( 

با اســتفاده از ظرفیت اراضی همجوار، نیاز به احداث 
کلینیک شبانه روزی تامین اجتماعی، تعبیه ایستگاه 
راه آهن برای قطــار تهران-تبریز، احداث کالنتری 
جدید نیروی انتظامی بنا به وســعت و تراکم جمعیت، 
تحویل مســکن مهر به شــهرداری از اداره کل راه و 
شهرســازی و... از جمله نیازهای اساسی شهرستان 
می باشــد که از استاندار محترم البرز درخواست دارم 
با مساعدت های خود، دستورات الزم را مبنی بر حل 
مشــکالت صادر نمایند. همچنین مجتبی عسگری 
شــهردار نظرآباد نیز ضمن بیان بدهــی ۳0میلیارد 
تومانی شهرداری، انتقال زباله های شهر به حلقه دره 
را موجب مضاعف شدن بیش از پیش هزینه ها دانست 
و بیان نمود: یک مجموعه فرهنگی و گردشگری به 
مســاحت 20 هکتار شامل هتل، مجموعه ورزشی و 
بیمارستان در این شهرستان در حال احداث است که 
برای نخســتین بار در کشور صورت گرفته و نیازمند 
یاری کمیسیون ماده ۵ در این زمینه هستیم تا هرچه 

زودتر تکمیل شود.
شهردار نظرآباد با اشــاره به اینکه تردد زیادی از 
جــاده بادامک صورت می گیرد و با تأکید بر ضرورت 

احداث زیرگذر در این مسیر خاطرنشان نمود: علیرغم 
نیاز این شهر به ایستگاه مسافربری قطار بین شهری 
و با توجه به استقرار واحدهای تولیدی الزم است خط 

مترو از هشتگرد به نظرآباد نیز امتداد پیدا کند.
در ادامه، شــهبازی اســتاندارالبرز نیز شهرستان 
نظرآبــاد را نــام آور و افتخارآفرین بــا تاریخ 9هزار 
ســاله بیان نموده و گفت: خوشــبختانه امروز در این 
شهرستان همدلی و هم افزایی بین مسئوالن سطح 
شهرستان را شاهد بودیم که قطعا این اتحاد موجود، 

توسعه و پیشرفت روزافزون  را در پی خواهد داشت.
استاندار البرز در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو 
اظهارنمود: میزان آمادگی مسئوالن برای انتخابات  
98امروز سنجیده شد و قطع بر یقین با مردم والیتمدار 
و شریف شهرستان نظرآباد این انتخابات نیز در کمال 
آرامش و بخوبی برگزار خواهد شد که امید است همه 
ما مســئوالن نیــز در هر پســت و جایگاهی بتوانیم 

خادمان خوبی برای این مردم نجیب باشیم.

استاندار:

البرز با همدلی به کارگاه بزرگ اجرایی تبدیل شده است

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
البــرز از تخریب ۳۵ فقره مســتحدثات 
غیرمجاز در حوزه راه و شهرسازی خبر داد 
و گفت: ۱۵ فقره مستحدثات غیرمجاز نیز 
در حریم راه و بزرگراه ها در راستای اعمال 
مقــررات مواد 6، 7 و ۱7 قانون ایمنی راه ها 

و راه آهن تخریب شده است.

به گــزارش خبرنگار جام جــم البرز، 
حاجی رضا شــاکرمی، دادستان عمومی و 
انقالب مرکز اســتان البرز در گفت وگویی 
با تشــریح اقدامات انجام شده در حوزه راه 
و شهرســازی بیان کرد: ۳۵ فقره تخریب 
مستحدثات غیرمجاز صورت پذیرفت و به 
مســاحت چهار میلیون و ۳۱8 هزار و 889 

متر مربع، ۳۱ هکتار از اراضی ملی اســتان 
البرز به اداره راه و شهرســازی تحویل و از 
ید متصرف غیرقانونی خارج شــده است. 
وی در خصــوص اقدامات انجام شــده در 
حوزه کشــاورزی نیز عنوان کــرد: بالغ بر 
۳0 فقره تخریب مســتحدثات غیرمجاز 
اعم از موضوع تبصــره دو ماده ۱0 قانون 

حفظ کاربری اراضــی و باغ ها و اجرای 
احکام قطعیــت یافته از ســوی محاکم 
کیفری صورت پذیرفت. وی تصریح کرد: 
۱۵ فقره مستحدثات غیرمجاز نیز در حریم 
راه و بزرگراه ها در راستای اعمال مقررات 
مواد 6، 7 و ۱7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن 

تخریب شده است.

تخریب ۳۵ فقره مستحدثات غیرمجاز 
در حوزه راه و شهرسازی

امامجمعهطالقان:
مسلمانانبایدبرایمقابله

بادشمنمتحدشوند
حجت االسالم موسوی، 
امــام جمعــه شهرســتان 
طالقــان در خطبه های نماز 
جمعه این شهرستان ضمن 
دعــوت خــود و دیگران به 
تقوای الهــی گفت: یکی از 

مصادیــق تقوا؛ عذرخواهی از دیگــران در مقابل خطاها و 
اشــتباهات است؛ چه در مسائل خانوادگی یا اداری و چه در 
رابطه با ارباب رجوع و چه مســئولیت های کالن کشور. در 
سیاست داخلی، خارجی، سیاست های اقتصادی و فرهنگی 
و غیره اگر مســئوالن اشــتباه کردند بگویند. این که دائمًا 
بیاییم اشتباهات خود را توجیه کنیم ، مردم این کار ما را حمل 
بر عدم صداقت ما می گذارند. برخی برای توجیه اشتباهات 
خــود حاضرند از قرآن و روایات و رهبری مایه بگذارند، ولی 

حاضر نیستند به مردم بگویند ما اشتباه کردیم.
خبرنگارجامجمساوجبالغونظرآباد:خطیب 
نماز جمعه با اشــاره به میالد نبی مکرم اسالم گفت:  بیشتر 
علمای اهل سنت ســالروز میالد نبی مکرم اسالم)ص( را 
دوازدهم ربیع االول می دانند و بیشــتر علمای شیعه میالد 
آن حضــرت را روز جمعه پس از طلوع فجر در روز هفدهم 
ربیع االول می دانند. از این اختالف ظاهری در تعیین تاریخ 
والدت پیامبر صلی اهلل علیه و آله، حضرت امام )ره( استفاده 
باطنــی کردند. در حقیقت این تهدیــد را به فرصت تبدیل 
کردند، یعنی از دوازدهــم تا هفدهم ربیع را به عنوان هفته 

وحدت سنی و شیعه اعالم کردند.
این ابتکار امام برگرفته از آموزه روشن قرآن کریم و سیره 
پیغمبر و آل پیامبر علیهم السالم است. خداوند تعالی با علم 
به این که چنین اختالفاتی میان مسلمانان رخ خواهد داد و 
زمان خود پیامبر صلی اهلل علیه و آله نیز اختالف وجود داشت 
با این حال هشدار داد که مسلمانان مراقب باشند اختالفات 

فکری تبدیل به نزاع نشود.
دو اثر و نتیجه برای نزاع و دعوا ذکر شــده اســت؛ یکی 
سســت شدن و دیگری از بین رفتن استعدادها و توانایی ها. 
زیرا هنگامی که نزاع و درگیری رخ می دهد، توان و استعداد 
دو طرف خرج نزاع می شود و دیگر برای مقابله با دشمن نه 

توانی می ماند و نه استعداد و خاصیتی.

با ائمه جمعه استان

 محمد حسین روحی 
یزدی

رئیس گروه تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری خبر داد؛

الکترونیکی شدن پاسخ استعالم و دفاتر اسناد شهرسازی
بعد از سیســتمی شــدن ارتباط بیــن بانک ها و 
شــهرداری کرج در سال گذشته، حاال امیدوار هستیم 
تمام اســتعالمات دفاتر اسناد نیز تا پایان آذر امسال از 

این طریق انجام شود.
بــه گزارش پایگاه خبری کــرج ، رضا بیات اظهار 
داشــت: در راســتای تکریم ارباب رجوعان و ایجاد 
تسهیل و تسریع در امور، با پیگیری به عمل آمده و به 
همت سازمان فاوا و همکاری هیات مدیره دفاتر اسناد 
رســمی و دفتریاران و دفاتر اســناد شهر کرج، فرآیند 
پاسخ استعالم دفاتر اسناد به صورت سیستمی و به دور 

از هرگونه گردش فیزیکی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه شهروندان کرج مستحق دریافت 
بهترین خدمات شهری هستند، افزود: بعد از سیستمی 

شــدن ارتباط بین بانک ها و شهرداری کرج در سال 
گذشته، حاال امیدوار هســتیم تمام استعالمات دفاتر 

اسناد نیز تا پایان آذر امسال از این طریق انجام شود.
رئیس گروه تدوین ضوابط و مقررات شهرســازی 
شــهرداری کــرج ادامــه داد: مرحله بعــدی ارتباط 

گیری تمام دفاتر اســناد رسمی استان البرز با سیستم 
شــهرداری است که تالش می کنیم هرچه زودتر این 

روند نیز شکل بگیرد.
بیات در ادامه با اشــاره به حذف 6۵ درصد مراجعه 
کنندگان با سیستمی شدن امور یادآور شد: در این راستا 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج به یکی 
از چشــم اندازهای 2 ساله خود که با همراهی سازمان 

فاوا انجام گرفت دست یافته است.
به گفته وی، این اقدام شهرسازی برای شهروندان 
صحت و سالمت اســتعالمات و شفاف سازی در امر 
پاســخ دهی و تسهیل وتسریع در موضوع حذف رفت 
و آمد های شــهری و صرفه اقتصادی و تقلیل آلودگی 

زیست محیطی را به همراه دارد.

برای شناسایی هنرمندان استان؛

اولین مجمع خردورزان فرهنگ، هنر و جامعه کشور آغاز به کار کرد

نماینده عالی دولت در اســتان البرز با تبیین ظرفیت 
مطلوب این استان از نظر تعداد هنرمندان در رشته های 
مختلف گفت: زیرســاخت های هنری البرز با ظرفیت 

هنرمندان استان همخوانی ندارد و باید تقویت شود.
بــه گــزارش کل روابط عمومی و امــور بین الملل 
اســتانداری البرز، شــهبازی در آیین آغاز به کار مجمع 
خــردورزان فرهنگ، هنر و جامعه اســتان البرز با بیان 

اینکه تعمیق هنر منجر به نشــاط و باروری استعدادها 
می شــود، افزود: هر اقدامی که بــه تقویت هنر در البرز 
کمک کند مورد حمایت مجموعه مدیریتی استان قرار 
می گیــرد.وی ادامه داد: در هزاره ســوم )برهه کنونی( 
تصمیم گیری ها پشــت درهای بسته انجام نمی شود، 
بلکه با نظر کارشناســی افراد متخصص جنبه اجرایی 

پیدا می کند.    
*اعتمادســازیســببایجادتفاهمدر

جامعهمیشود
همچنین مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
اعتمادسازی ســبب ایجاد تفاهم در جامعه و مانع قرار 
گرفتن زندگی افراد در مســیر خطرناک 2 زیســتی و 2 
شخصیتی می شــود.محمدعلی احمدی با بیان اینکه 
رفع مشــکالت و معضالت فرهنگــی، رضایت اهالی 

فرهنگ و هنر را به دنبال دارد اظهار داشــت: مشکالت 
فرهنگی شــامل کمبود امکانات و مکان های مناسب 
برای فعالیت اهالی فرهنگ و هنر و معضالت فرهنگی 
شامل آسیب هایی از جمله طالق، اعتیاد و مهاجرت های 

بی رویه است.
وی ادامه داد: برای اصالح ساختار فرهنگ عمومی 
باید جنبه های محسوس مانند سبک پوشش و معماری 
و جنبه های غیرمحسوس مانند خصلت های انسانی و 
امــور تربیتی مدنظر قرار گیرد.در ایــن آیین چند نفر از 
اعضای مجمع از کمیته های 20گانه به بیان دیدگاه های 
خود پرداختند و احکام اعضای کمیته ها نیز به آنان اعطا 
شــد.فعالیت مجمع خــردورزان فرهنگ، هنر و جامعه 
برای نخستین بار در کشور با تدوین آیین نامه در استان 

البرز آغاز شده است.

عالــی ترین مقام قضایی اســتان البرز با اشــاره به 
برنامه های تحولی که مبتنی بر سند تحول قوه قضائیه 
تدوین و ابالغ شده است، ابراز داشت: یکی از برنامه های 
مهم تحولی قوه قضائیــه تکریم همکار و ارباب رجوع 

است.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز به نقل از دادگستری 
کرج، حسین فاضلی هریکندی در آئین تودیع و معارفه 
معاون منابع انســانی دادگستری کل استان البرز که در 
سالن اجتماعات شهدای قوه قضائیه دادگستری استان 
البرز برگزار شــد ضمن تاکید بر اهمیت منابع انسانی به 
عنوان سرمایه های انسانی سازمان، دو چالش عمده  قوه 
قضائیه و به تبع آن دادگستری کل استان البرز در زمینه 
مدیریت منابع انســانی را عدم استقالل قوه قضائیه از 
نظر مالی و ماهیت کار قوه قضائیه به ویژه دادگستری ها 

دانست.
وی با بیان اینکه در قوه قضائیه و دادگستری با صدور 
هر حکمی الجــرم یکی محکوم و دیگری حاکم تلقی 
می شود لذا ۵0 درصد مراجعین از نتیجه و حکم ناراضی 
هستند، اظهار داشت: این امر می طلبد که با انجام تدابیر 
خاص در مدیریت منابع انسانی این نارضایتی از نتیجه 
و حکــم تبدیل به عدم رضایت از عملکرد قوه قضائیه و 

دادگستری نشود.
رئیس کل دادگســتری اســتان البرز به پستهای 

مدیریتی بدون تصدی در البرز اشــاره و خاطرنشــان 
کرد: تقریبا ۵0 درصد پســتهای مصوب قضائی در البرز 
بدون تصدی است. این امر در خصوص پستهای اداری 
دادگســتری استان البرز  حدود 60 درصد است و با معیار 
تعــداد قاضی و کارمند به ازای هر صد هزار نفر جمعیت 
از نظر همکاران قضائــی در رتبه 28 و از نظر همکاران 
اداری رتبه 29 کشــور در میان ۳۱ دادگســتری کل در 
کشور هستیم.وی ارائه خدمات به مردم را وظیفه اصلی 
هر ارگان و هدف مهم از تشــکیل آن دانســت و اظهار 
داشت: نقطه تماس در ارائه خدمات بهینه به ارباب رجوع 
نیروی انسانی هر سازمانی است و از مولفه های مهم در 
سنجش میزان رضایت مندی ارباب رجوع نحوه برخورد 
کارکنــان در کنار توانایی آن ها در انجام وظایف محوله 

است.
رئیس کل دادگســتری اســتان البرز با اشــاره به 
برنامه های تحولی که مبتنی بر سند تحول قوه قضائیه 
تدوین و ابالغ شده است، ابراز داشت: یکی از برنامه های 
مهم تحولی قوه قضائیــه تکریم همکار و ارباب رجوع 
اســت چرا که معتقدیم تکریم همکار عامل مهمی در 
افزایــش تکریم مردم  از ســوی همکاران اســت. بر 
همین اســاس از آغاز خدمت در این اســتان طی چند 
ماه اخیر تالش شد ضمن بازدید از بخش های مختلف 
دادگستری استان البرز در جریان روند امور قرار گرفته و 
از نزدیک مشکالت و چالش پرسنل خدوم دادگستری 
مورد بررســی دقیق قرار گیــرد. همچنین امکان دیدار 
پرسنل دادگستری البرز با رئیس کل به منظور افزایش 
همدلی مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.وی در بخش 
دیگری از سخنانش به تشکیل شورای تحول در استان 
البرز اشــاره کرد و اظهار داشــت: با تشکیل کمیسیون 
متناظر کمیسیون نقل و انتقاالت قوه قضائیه، از این پس 
باید هر گونه نقل و انتقال ابتدا در این کمیسیون بررسی 
شود تا افراد بر حســب شایسته ساالری به بخش های 

دیگر منتقل شده یا ترفیع بگیرند.
حسین فاضلی هریکندی ضمن قدردانی از زحمات 
مهدی ســهرابی درخشــان که طی خدمت در معاونت 
منابع انســانی دادگستری کل اســتان البرز با تدوین 
شیوه نامه داخلی انتصاب و ارتقاء کارکنان اداری، زمینه 
شفاف ســازی و رضایتمندی همکاران و بستر افزایش 
انگیزه پرســنل را فراهم کرده بود، اظهار داشت: تدوین 
این شیوه نامه که برای اولین بار به صورت پایلوت در البرز 
اجرایی شــد، سبب ضابطه مندی و تعیین معیار مناسب 
برای نقل و انتقال و ترفیع و ارتقاء پرسنل شد که به عنوان 

الگو به سایر استانهای کشور تسری یافت.
عالی ترین مقام قضائی استان البرز همچنین ضمن 
تاکید بر شایسته ساالری در تصدی پستهای مدیریتی 
قضائی و دادگســتری ابراز داشــت: باید روال کارها به 
گونه ای انجام شــود که توانایی و مهارت افراد و قضات 
به طور دقیق رصد شود تا به جای اینکه افراد درخواست 
تغییــر وضعیت خود را بدهند ما ســراغ آنان رفته و افراد 
حاذق و مدیر و مدبر را بر اســاس توانایی های مدیریتی 

برای تصدی پستهای مدیریتی انتخاب کنیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از اولویت های 
کاری خود را جذب قاضی عنوان کرد و اظهار داشت: این 
امر باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و رایزنی های 

الزم  در این  زمینه انجام شود.
حســین فاضلی هریکندی به ســه راهکار مهم در 
این زمینه اشاره کرد و گفت: بومی گزینی قضات از بین 
دانشگاههای استان، برگزاری دوره های کارآموزی در 
البرز و انتخاب و جذب افــراد از بین کارآموزان موجود، 
راهکارهــای کوتاه مــدت و میان مدتی اســت که به 
برون رفت از این مشــکل کمک می کند.در این آیین از 
زحمات مهدی ســهرابی درخشان تقدیر و به جای وی 
حسین اعظمی چهاربرج به عنوان معاون منابع انسانی 

دادگستری کل استان البرز معرفی شد.

رئیس کل دادگستری استان مطرح کرد؛

 تدوین برنامه های تحولی در البرز

کروز، تولید کننده ۸۵ درصد قطعات خودرو های داخلی
شرکت قطعه سازی کروز در البرز از 
سال ۱۳74 ساخت انواع قطعات خودرو 
را آغــاز کرد و امروز حــدود هزار و 700 

قطعه خودرو تولید می کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری صدا و 
ســیما،  مدیــر عامل شــرکت قطعه 

ســازی کروز گفت: این شرکت در سه 
ســایت با اشــتغالزایی برای ۱۱ هزار 
نفر در ســه شــیفت کاری حدود  80 تا 
8۵ درصد قطعــات خودرو های داخل 
را تولید می کند.ســخایی افزود : با توجه 
بــه تحریم ها و با همکاری دانشــگاه و 

صنعت این کارخانه موفق شده قطعات 
هوشمند مثل ای ســی یو )ecu( که 
مغز متفکر خودروست را تولید کند.وی 
گفت: مشــکالتی، چون عدم پرداخت 
معوقه های کارخانه های خودروسازی 
و وجود کارگاه هــای زیرزمینی و تولید 

قطعات بی کیفیت با قیمت ارزان مانعی 
بر سر راه قطعه سازان داخلی است.

تجلیل از پیشکسوتان عرصه ایثار و جانبازی ارتش در البرز
مراســم تجلیل از پیشکسوتان عرصه ایثار وجانبازی 
دردوران دفاع مقدس ارتش جمهوری اســالمی ایران 

استان البرزدر شهرستان فردیس برگزار گردید. 
خبرنگارجــامجمالبرز: در این جلســه رئیس 
کانون بازنشســتگان آجا اســتان البرزسرهنگ حسین 
عســجدی ضمن خیر مقدم به مدعوین به بیان عملکرد 
یک ســاله کانون پرداخت. در ادامــه خلیل ردایی مدیر 
ارشد بازنشســتگی اداره کل ساتا استان البرز به تشریح 
برنامه های رفاهی ودرمانــی این اداره پرداخت و گفت: 

اداره کل ساتا )سازمان تامین اجتماعی ارتش ( در جهت 
رفع نیازهای مالی اعضاء مبادرت به ارائه تسهیالت مالی 

نموده است همچنین اجرای برنامه هایی در جهت حفظ 
ســالمتی ورفاه اعضاء کانون بازنشستگان  وخانواده آن 
ها مانند خدمات ورزشــی، سفرهای سیاحتی و زیارتی، 
عضویــت در کانال های مجازی بازنشســتگان و بیمه 
نیروهای مســلح در سروش و پیگیری مسائل حقوقی و 
درمانی بازنشســتگان ارتش را از دیگر موارد این کانون 
برشمرد. در پایان مراســم حجت االسالم احمد وند نیز 
سخنانی ایراد نمود و مراسم با اهدای جوایزی به حاضران 

پایان یافت.    



معاون اســتاندار و فرماندار شهرســتان کرج خطاب به روســای ادارات شهرستان و 
مجریان برگزاری انتخابات تاکید کرد: از حضور در محافل و نشســت هایی که شــائبه 

برانگیز است، خودداری کنند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان کرج، »غفورقاسم پور« با بیان این 
مطلب گفت: سیاست های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده، باید 

چتر اصلی حاکم بر همه امور برگزاری انتخابات باشد. 
وی افزود: در راســتای تالش برای برگزاری انتخاباتی ســالم، امن، باشکوه و پرشور 
الزم است مجریان انتخابات با پرهیز از هرگونه اقدام شائبه برانگیز و خودداری از شرکت 
در محافل انتخاباتی و شبهه انگیز، همه ظرفیت های قانونی و نیز اصل بیطرفی زمینه را 
برای تحقق مشــارکت باال  فراهم نمایند. وی با اشاره به نص صریح قانون در این رابطه 

تصریح کرد: طبق قانون مجریان برگزاری انتخابات به هیچ عنوان حق حضور در جلسات 
محفلی را ندارند و حضور متولیان برگزاری انتخابات در جلســات عمومی، خصوصی و 
محافل انتخاباتی غیرقانونی بوده و جرم است بنابراین برگزارکنندگان انتخابات باید دقت 
کافی داشــته باشــند تا اقدامی از آنها که شائبه طرفداری از جریان، فرد و حزب خاصی را 

نشان دهد، بروز و ظهور پیدا نکند.

3فرماندارکرجخطاببهروسایاداراتتأکیدکرد؛شرکتدرمحافلشبههانگیزوشائبهدار،ممنوع ضمیمهرایگان
روزنامهدراستان

البرز

جلســه مجمــع خیریــن آبخوانــداری 
وآبخیزداری اســتان البــرز جهت هماهنگی 
بیشــتر برنامه های این مجمع با حضور اعضاء 

برگزار گردید . 
خبرنگارجامجمالبرز:در این جلسه 
حجت االســالم عین الدین ارجمند نماینده 
ولی فقیه در جهاد کشــاورزی استان با اشاره 
بــه انواع عبادات ومکارم اخالق گفت : اخالق 
زیســتی نوع برخورد انسان با طبیعت است که 
متاســفانه در این حوزه وضعیت مناســبی در 
کشــور وجود ندارد وما هر روز شــاهد نابودی 
مراتع وجنگل ها هســتیم که بــا از بین رفتن 

جنگل ها وپوشش گیاهی سیالب های مهیبی 
اتفاق می افتد. وی در پایان گفت : توجه به نوع 
رفتار انبیاء الهی  با طبیعت و انجام کارهای عام 

المنفعه توسط آن ها بسیار مهم است .
محمد آزاد مدیر خیرین آبخیزداری کشور 
با ارائه گزارشــی کامل از موضوع سیالب ها 
واهمیت آبخیزداری در کشــور اظهار داشت 
: بــه علت پدیــده تغییر آب وهــوای جهان 
آبخیزداری وکنترل ســیالب ها را باید جدی 
گرفت . سهم ســرانه آب تجدید پذیر کمتر از 
۱000متر مکعب اســت که شرایط کشور در 
حالت بحــران می باشــد . وی در ادامه بیان 
کرد : ۳22 دشــت کشــور در وضعیت بحران 

قراردارند که منابع آبی آن ها بشــدت کاهش 
پیدا کرده اســت ومتاســفانه فرسایش خاک 
در ایران روندروبه رشــدی دارد. مدیر خیرین 
آبخیزداری کشــور سیالب ورســوبات را از 
تهدیدات جدی سدهای کشور دانست وگفت 
:  برای حل وپیشــگیری ازســیالب، رسوب ، 
فرســایش خــاک ، تخریب محیط زیســت 
وخشکســالی  توجه به آبخیــزداری اهمیت 
ویــژه ای دارد وبا برنامه های مردمی ، ســاده 
وارزان می تــوان طرح های آبخیزداری را اجرا 
نمود. در اســتان البرز می تــوان با اجرا وتوجه 
بــه آبخیزداری از منابــع موجود بهره برداری 

مناسب تری کرد  . 

 حســین کمالی زاده مدیــر عامل مجمع 
خیرین آبخیزداری اســتان البرز طی سخنانی 
بــا انتقــاد از ضعف های مدیریتــی در بحث 
سیالب ها گفت : اســتان البرز ۳76 دره سیل 
گیر ومشرف به شهر کرج دارد که راهکارهای 
خوبی برای آن ها ارائه نشــده است، در صورت 
بروز سیالب آیا کســی پاسخگوی خسارات 
مالی یا جانی افراد می باشــد ؟! دادگســتری 
واستانداری بایدبه جد پیگیر متصرفات حریم 
رودخانه ها باشــند. در ادامه این جلســه دیگر 
اعضاء به بیان نظرات وجمع بندی تشکیالت 
مجمع خیریــن آبخوانــداری وآبخیزداری 

پرداختند.

در صورت بروز سیالب؛

چه کسی پاسخگوی خسارات مردم 
می باشد؟

مروریبر10دورهانتخاباتمجلسبانگاه
ویژهبهکرج

در پی درج مطلبی در خصوص تشــکیالت 
المراقبون  برخی از خوانندگان ارجمند با تماس 
یا ارسال پیام خواســتار اطالعات بیشتری در 
باره این تشــکیالت شــدند و این پرســش را 
مطرح کردند که آنان  چگونه توانســتند افکار 

عمومی را در کرج جلب نمایند؟ 
جهت احترام به خواســته مخاطبین ارجمند 

در این قســمت توضیحات بیشتری در باره این تشکیالت ارائهنمایم:
 چند ماه پس از پیروزی انقالب اســالمی آیت اهلل گرامی از روحانیون طراز 
اول قم با حضور در کرج تعدادی از فعاالن قبل و بعداز انقالب را که در راهپیمایی 
های کرج نقش موثری داشتند دور هم جمع ودر شرایط خالء نهادهای انقالبی، 
المراقبون را تاســیس کردند. این تشــکیالت عالوه بر فعالیت سیاسی دارای 
شــاخه نظامی بود و به آموزش نظامی جوانانپرداخت. المراقبون به خاطر قرابت 
فکری با جمعیت فداییان اســالم خیلی ســریع توانســت با ارکان باالی نظام، 
ارتباط گرفته و عالوه بر فعالیت های سیاسی و نظامی در چیدمان مدیریت کرج 
هم نقش ایفا نمایند. به عنوان مثالتوان به تعویض امام جمعه وقت کرج در کمتر 
از یک ماه و انتصاب مرحوم شــریفی به عنوان امام جمعه جایگزین اشاره کرد. 
هم زمان با شروع جنگ عالوه بر همکاری در جنگ های نا منظم در کنار شهید 
چمران، بخش زیادی از نیروهای المراقبون عازم جبهه ها شدند و تعداد زیادی 
از آن ها چون شــهیدان دهباشی،شــهیدان پناهیها،شهیدان فروزنده،شهیدان 
صفری،شــهید مرادخانی، نادری،محسنی،دهقان،خطیبی،عسگری، شریفی، 
اینانلو، دمیرچیلو، غضنفری، رنجی، اویســی، قهرمانی وطلبه شــهید اویسی و 

یاسایی را تقدیم انقالب نمودند. 
ناگفته نماند که این تشــکیالت هم زمان با شــاخه جوانان حزب جمهوری 
اســالمی در برخورد با گروه های معاند نیز پا به میدان گذاشــتند و شــهدایی 
را تقدیم انقالب نمودند که از آن جملهتوان از شــهید کمال قریشــی، شــهید 
یزدیان و شــهید جابری به عنوان شــهدای المراقبون که توسط منافقین ترور 

شدند نام برد.
هم چنین ســه تن از اعضای این تشــکل به نام های میرزا ابوطالبی، میرزا 

حســینی و کاظمی مورد ترور نافرجام قرار گرفتند. 
المراقبــون در کنــار فعالیت های سیاســی و نظامی خویــش به کارهای 
خیرخواهانه نیزپرداختند وضمن کمک به مســتمندان  به احداث مهدیه و مرکز 
تخصصی دیالیز بقیةاهلل االعظم پرداختند و بر محور همین نوع فعالیت و سابقه 
پیشین خویش توانستند در کنار فداییان اسالم مرحوم شجونی را راهی مجلس 
نمایند، اما این تشــکیالت نتوانست پیوند فکری خود را با فداییان اسالم به طور 
کامل حفظ نماید و دیری نگذشــت که شــکاف و اختالف آشکار شد و آنان در 

دوره دوم انتخابات از شــیخ شجونی فاصله گرفتند.
ادامهدارد...

بهمناسبتروزکتابوکتابخوانی؛
کتاب؛حلقهاتصالداناییوآزادگی

روز 24 آبــان به عنوان روز 
کتاب و کتابخوانی نام گذاری 
شده است. بدیهی است کتاب 
ســهم عمده ای در بســط و 
گسترش علوم و دانش بشری 
در طول تاریخ داشته و وسیله 
ای اســت که از فراموشی و به 
خاموشی گراییدن مجاهدات 
کاوشگران عرصه علم به آیندگان جلوگیری می نماید. کتاب 
احیاگر وصایای انبیا و اولیاء معصوم ما درحفظ میراث علمی 
اقوام و ملل جهان در نیل به اهداف معنوی و ســاختن دنیایی 
آباد و زیبا برای مخلوقات خداوند اســت.پرواضح اســت که 
پیشــرفت همه جانبه هر ملت و کشوری بر پایبندی آنان به 
نشــر کتاب و فرهنگ کتابخوانی استوار است و هرچه انس 
و الفت جوامع با کتاب بیشتر باشد، آن جامعه از گزند جهالت 
و نادانی که مقدمه ای برای تحمیق و اســتعمار است مصون 
مانــده و حلقه اتصال دانایی و آزادگی محکم تر می گردد. با 
این وجود وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی سال گذشته آماری 
تکاندهنده از سرانه مطالعه ایرانیان ارائه داد که بسیارغم انگیز 
اســت. وی گفت که »۵9 درصد از ایرانیان کتاب غیردرسی 
نمی خوانند« و این به این معناست که اکثر ایرانیان با مطالعه 
کتاب های غیردرســی بیگانه هستند. بنابراین میزان سرانه 
مطالعه در ایران با احتســاب فضای مجازی 76 دقیقه در روز 
اســت که نسبت به کشــوری مثل فنالند که سرانه مطالعه 
اش بدون احتســاب فضای مجازی 44 دقیقه در روز است 
تفاوت فاحش و معناداری دارد. اما به گفته محمدعلی هراتی، 
مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان البرز، این آمار 
در اســتان وضعیتی متفاوت و امیدبخش دارد، زیرا با مقیاس 
سرانه مطالعه 76 دقیقه در روز برای کل کشور، استان البرز با 
سرانه مطالعه 79 دقیقه جزء ۱0 استان برتر در زمینه مطالعه 
اســت و دستاوردهای انقالب در حوزه کتاب و کتابخوانی در 
البرز بسیار بارز بوده، به صورتی که تعداد کتابخانه های کرج 
از یک به ۳2 و در اســتان به 68 کتابخانه رســیده است، اما با 
ارائه این آمار دلگرم کننده به اســتناد گفته این مقام استانی، 
استان البرز با جمعیتی حدود ۳ میلیون نفر هنوز فاقد کتابخانه 
مرکزی اســت و درخواست مطالبه و پیگیری احداث چنین 
کتابخانه ای ازســوی نمایندگان استان در مجلس شورای 

اسالمی بیش از هر زمانی احساس می شود.

یادداشت

علی خیلدار
فرامرز مالحسین طهرانی

با حضــور قائم مقام وزیــر علوم ،تحقیقات 
وفن آوری از طرح های فن آورانه پژوهشــگران 
پژوهشگاه مواد وانرژی استان البرز رونمایی شد.

خبرنگارجامجمالبرز: طی مراســمی 
عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات 
وفــن آوری از طرح هــای » ذره روب صوتی به 
منظور زدایش وســیالن ذرات اندازه میکرو در 
کاربردهای صنعتی ، تولید دانش فنی وتجاری 
سازی ســاخت پوشش های ســد حرارتی نانو 
ســاختار برپایه ysz  و طرح تولید نیمه صنعتی 

)CMA( ترکیــب کلســیم منیزیم اســتات
به عنوان یخ زدای دوســتدار محیط زیســت ، 

رونمایی شد .
 قائــم مقام وزیر علــوم ضمن بازدیدی چند 
ســاعته از آزمایشگاه ها کارگاه ها و پایلوت های  
پژوهشــگاه ورونمایی از طرح های فن آورانه ، 
گفت : در شــرایط تحریمی موضوعی که خیلی 
اهمیت دارد ومورد تاکیــد مقام معظم رهبری 
می باشــد، فعال نمــودن ظرفیت های علمی، 
پژوهشی در دانشــگاه ها و مراکز علمی است . 
وی ادامه داد : این فرصتی است تا پژوهشگاهها 

از ظرفیت هــای موجود در جهت بهبود کیفیت 
کاالهای داخلی وکمبود قطعات ومواد مورد نیاز 
کشور استفاده کنند وشروع خوبی برای حرکت 
به ســمت تجاری ســازی وپایلوت سازی این 
موارد می باشــد . باقری در پایان اظهار داشت :  
در پژوهشگاه مواد وانرژی البرز شاهد رونمایی از 
طرح های حوزه صنعت بودیم که عمدتا از خارج 

وارد می شدند . 
پژوهشــگاه مواد و انرژی البرز توان پوشش 
دادن بخش مهمی از نیازهای صنعتی کشــورا 
دارد. در ادامــه علــی رضــا خاونــدی رئیس 

پژوهشــگاه مواد وانرژی ضمن تشکر از حضور 
قائــم مقام وزیرعلــوم در این مراســم گفت : 
این پژوهشــگاه در ســال 46 تاسیس شده وتا 
کنــون طرح های زیادی اجرا نموده اســت وما 
در حوزه های انــرژی ، انرژی های تجدید پذیر 
ومواد پیشرفته فعالیت های خوب وچشمگیری 
داشته ایم وقرادادهایی با بخش های خصوصی 
وصنعتی منعقد نموده ایم. با استقرارشرکت های 
دانش بنیان در پژوهشگاه وارتباطات بین المللی 
ومشترک توانسته ایم مشکالت ومعضالت فنی 

در حوزه مواد وانرژی کشوررا حل کنیم .

رونمایی از طرح های فناورانه 
در پژوهشگاه مواد و انرژی البرز
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در »فروشگاه کاشی و سرامیک پوالدی« درجه 
و کیفیت به معنای واقعی خود تعریف می شود

دســت هایی که تالش می کنند تا پاهای ما راحت تر 
گام بردارند، دســتهایی که تالش می کنند چرا که از 
دل ســنگ های ســخت و غیر منعطف، چیزی را تولید 

می کنند که به خانه ما زیبایی و راحتی می بخشــد.
 بله اینجا فروشــگاه کاشی و سرامیک پوالدیست، 
جایــی که بــا مدیریت دقیــق و توانمنــد آقای اصغر 
پوالدی و کارکنان همدلشــان کاشــی و سرامیک در 
نهایــت کیفیــت  و درجه واقعی و قیمت مناســب، به 
دست مشــتریان محترم می رسد. با ایشان مصاحبه 
ای انجام داده ایم، که شــما را به خواندن آن دعوت 

می کنیم:

* لطفــا در رابطه با فعالیت تان توضیح دهید.
پنج ســال اســت که در این صنــف فعالیت می کنم 
و معتقــدم کــه صنــف کاشــی و ســرامیک یکــی از 
اصنافی اســت که درصد مهمی از اقتصاد کشــور به 
آن وابســته اســت، چرا که نزدیک به ١٣٠٠ شــغل 
بــه صورت مســتقیم و غیــر مســتقیم در این حرفه 

فعالیت می کنند. 

* موقعیت این شــغل را در جامعــه چگونه ارزیابي 
می کنید؟

متأســفانه فروشــگاه هاي بزرگتــر بــا تبلیغــات 
گســترده مشــتریان بیشــتري را جذب می کنند در 
صورتــي کــه کیفیــت کاالي خود را به همــان اندازه 
مرتفع نمی کنند و در مقابل فروشگاه هاي کوچکتر با 

وجود قیمت هاي مناسب تر وتالش براي ارائه کاالي 
بــا کیفیت، امکان رقابت با آنهــا را ندارند. بنابراین 
مشــتریان بایــد به تبلیغــات در دســترس همچون 
آشناها  و دوســتان اعتماد بیشتري داشته باشند تا 
به تبلیغات گســترده و بزرگ که گاها نمي تواند توقع 

آنها را مرتفع کند.

* چه توصیه اي براي مشــتریان دارید؟
مشــتریان باید به درجه بنــدي کاال عالوه بر قیمت 
توجه کنند، تا محصولــي که خریداري می کنند دوام 

و ماندگاري بیشتري داشته باشد.

* لطفــاً صحبت پایاني خود را بفرمایید.
مشــتریان بــه کیفیــت بــاال و قیمــت مناســب 
فروشــگاه ها فارغ از تبلیغات گسترده برخي، در این 
حــوزه توجه نشــان دهند چرا که رضایت مشــتریان 
مــا گواهــي بر صداقت ما در فــروش و ارائه کاالي با 

کیفیت بوده و هست.

* راه هــاي ارتباطي خود را بیان کنید:
کــرج، جاده قزلحصار، پایین تر از  نمایندگي ایران 
خودرو ، نبش خیابان ســعدي، پخش کاشي سرامیک 

پوالدي.
شماره تماس:

٠9١9١6٣٠646
٠٢6٣4٨٠6٨4٨

داوود فالح نژاد، مدیر اتوگالری فالح وآرتین اعالم کرد؛ 

خرید مطمئن خودرو با ارائه خدمات ویژه 

خبرنــگار جام جم البرز : امروزه با پیشــرفت انواع 
تکنولــوژی در بخش هــای مختلــف وســرعت گرفتن 
زندگــی بشــر، ترجیح مردم به داشــتن خودروی های 
شــخصی، خــودرو را به یــک کاالی لوکــس و ضروری 
تبدیــل کرده اســت . خرید خودرو نیاز به یک ســری 
تخصص ها واطالعات فنی دارد . افراد خبره وبا تجربه 
می توانند خودروی سالم یا ناسالم را تشخیص دهند.

  ایجــاد مشــکالتی در خریــد خــودرو بــرای برخــی 
همشــهریان، ما را بر آن داشــت تا با داوود فالح نژاد 
مدیــر توانمنــد، مجــرب و کارآفریــن اتوگالری فالح  
گفتگویــی انجــام دهیــم کــه ماحصــل آن را در ذیل 

می خوانید : 

* لطفاً خودتان را معرفی کنید ؟ 
داوود فالح نژاد هســتم، به مدت 7 ســال است که 
در ایــن حوزه فعالیت می کنم . در حال حاضر مدیریت  

اتــو گالری آرتین واتو فالح را برعهده دارم . 

* مجموعــه شــما چــه خدماتی بــه مشــتریان ارائه 
می کند ؟ 

در ایــن مجموعه با همکاری  4 نفرپرســنل و١٠ نفر 
همکار مشــغول خدمات رســانی به مراجعین هستیم 

.کارمنــدان ما بــا صبر و حوصله پاســخگوی مراجعین 
جهت راهنمایی  آنان برای بهترین خرید هســتند . 

در مجموعه های اتو فالح وآرتین خودروهای ایرانی 
وخارجــی را بــه صورت صفر کیلومتــر خرید وفروش 
می نماییــم. همچنیــن انواع خودروهــای خارجی را به 
متقاضیــان ارائه می دهیم . خدمات ویژه ما به صورت 

اقساطی به مشتریان می باشد . 
مشتریان توجه، رضایت و مورد احترام واقع شدن 
توســط فروشــندگان را مالک عمل قرار می دهند. از 
لحــاظ امور مربوط به نوع خرید، دریافت ســند خودرو 
ومــوارد دیگر انتظار خدمات خوب و مطمئنی را دارند 
.مجموعه هــای مــا تمام تــالش خــود را در تحقق این 

امرانجام می دهند.  

* در زمینه خرید خودرو برای خریداران چه توصیه 
ای دارید ؟ 

متاســفانه بیشــتر ســایت های خریــد خــودرو غیر 
واقعی هستند واز مشتریان کالهبرداری می کنند به 
خریــداران خودرو توصیه می کنــم که از مراکز معتبر 
وســایت های مجاز خریــداری نمایند تا ســرمایه های  

آن ها از دست نرود . 
خریــد از مراکــز مجــاز ومعتبر این حســن را دارد 
کــه خودرو با قیمــت واقعی ودارای ســند ولوازم بی 
نقص تحویل مشــتریان می گردد ودر صورت هر گونه 
مشــکل از طرف اتحادیه یا مراجع دیگر قابل پیگیری 

می باشد . 
بــه متقاضیــان خرید خودرو توصیــه اکید دارم که 
از نمایشــگاه های مجــاز اتومبیــل که مکانی مناســب 
ومطمئن برای خرید خودرو می باشد و کمترین حاشیه 

را بــرای آنان به همراه دارد خرید نمایند. 

* نشــانی نمایشــگاه و راه های ارتباطی خود را اعالم 
نمایید ؟

کرج ، بلوار دانش آموز، اولین نمایشــگاه اتو آرتین 
وآخرین نمایشگاه اتو فالح 

 تلفن : ٣٢7٣5٠5٣-٠٢6
٠9١٢١١١5546

یادداشت - قسمت چهارم
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یاد یاران آشنا

تقریبا دو ســوم از سال »رونق تولید« سپری شده 
است، قبال بر اساس یک باور خرافی نام سال ها به نام 
حیوانات نامگذاری شــد و مقام معظم رهبری تصمیم 
گرفت نامی را برای هر ســال انتخــاب کند که خط 
مشــئ کالن کشور در آن سال را تعیین کند، متاسفانه 
ما مدیران و مســئولین عادت کرده ایم که شعار سال 
را شــعار دهیم تا ســال به پایان برسد و در نهایت روز 
اول هر ســال جدید مقام معظم رهبری در گفتگوی 
عیدانه خود خطاب به مردم می فرماید: کارهایی انجام 
شــد ولی آن کاری که باید بشود نشد! لذا نام جدیدی 
را برای ســال جدید انتخــاب کند و این چرخه دوباره 
تکرارشود! گذشته از مشکالت کالن اقتصادی مانند 
اتــکاء بودجه به نفت که از قبــل از انقالب وارث آن 
باشــیم یکی از مشــکالت کالن اقتصادی کشور نیز 
تمرکــز دولتمردان و مجلس نشــین هــا همواره به 
شرکت های بزرگ صنعتی و کشاورزی و کم توجهی 
بــه اقتصادهای خرد مانند تولید در بخش روســتایی 
بوده و هست، با وجود این، اخیرا آستان قدس رضوی 
در راســتای محرومیت زدایی در روستاها منابع مالی 
نسبتا خوبی را در اختیار کمیته امداد قرار داده است بر 

اساس این اقدام، کمیته امداد مبلغ ۵0 میلیون تومان 
وام را با کارمزد ۶٪ و با بازپرداخت 72 ماهه در اختیار 
عزیزانی قراردهد که عالقمند به ســرمایه گذاری و 
تولید در مناطق روســتایی باشــند - چه ساکن روستا 
باشند، چه نباشند-  نوع فعالیتی که می تواند از این وام 
بهره ببرد، بســیار گسترده و متنوع است، اخیرا هیئت 
مدیره مرکز خیریه شــهدای جهاد کشاورزی استان 
که اینجانب مســئولیت آنرا به عهده دارم، جلسه ای 
را با حضور مدیران کمیته امام خمینی اســتان برگزار 
کردیــم تا در مورد نحوه خدمت رســانی در این مورد 

هماهنگی کنیم.
 به نظر اینجانب یکی از موارد که توجیه اقتصادی 
خوبــی هم دارد، تاســیس گلخانه هــای کوچک در 
زمین هایی به مســاحت ۱000 متر مربع است، هزینه 
تاسیس یک گلخانه کوچک حدود ۵0 تا ۱00 میلیون 
تومان اســت که اگر یک زارع دارای زمین در مناطق 
روســتایی ۵0 میلیون آورده داشته باشد و یا به صورت 
شــراکتی اقدام به تاســیس گلخانه کنــد، به راحتی 
می تواند از مزایای این وام اســتفاده کند، بویژه اینکه 
در حــال رایزینی با یکی از تجــار بزرگ محصوالت 
کشــاورزی در بازار میوه و تره بار مســکو هستیم، در 
جلســه ای که با حضور این تاجــر و معاونت محترم 

بهبود تولیدات گیاهی و برخی از گلخانه داران بزرگ 
استان برگزار شد، ایشــان اعالم کرد حاضر به خرید 
نقدی محصوالت گلخانه ای استانباشــد و همچنین 
بــرای تدوین قــرارداد خرید تضمینــی محصوالت 

گلخانه ای با گلخانه داران اســتان را اعالم کرد. 
بانکهــای عامــل وام ۵0 میلیــون تومانــی چه 

بانکهایی هستند؟
تسهیالت قرض الحسنه روستایی از طریق بانک 
های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق 

کارآفریتی امید قابل پرداخت باشد.
فرایند اعطای تسلیهات به چه شکل است؟

این فرایند عبارتند از: 
۱. معرفــی نامــه اداره جهاد کشــاورزی مناطق 

مربوطه
2. ثبــت و نــام متقاضی حقیقی در ســامانه کارا) 

 )kara.mcls.gov.ir
۳. بررســی طرح های ارایه شــده از سوی کمیته 

امداد کشور
4. تصویب در کارگروه ملی و ارسال به بانک عامل

۵. صدور معرفی نامه توسط کمیته امداد شهرستان 
و معرفی به بانک عامل مربوطه

از ویژگــی های این طــرح این اســت که اوال، 

محدودیت ندارد ثانیا، شامل کلیه طرح های اشتغالی 
و توسعه ایشــود ثالثا، نامه کمیته امداد مجوز اشتغال 

محسوبشود.
مالحظاتی کــه در اخذ این وام بایــد مورد توجه 

قرار داد.
۱. معرفــی شــده نباید حقوق بگیر ســازمان ها و 

شرکت و... باشد.
2. متقاضی چک برگشتی و معوقات بانکی نداشته 

باشد.
۳. متقاضی یک ضامن کارمند و یک کاسب معتبر 

معرفی کند.
4. بــه طرح های توزیعی نظیر خواربار فروشــی و 

فروشندگی تسهیالت پرداخت نمی شود.
۵. به طرح های ســرمایه در گــردش نظیر پروار 

بندی تسهیالت پرداخت نمی شود.
6.می بایســت حتما در موقع ثبت نام سامانه کارا 

گزینه کمیته امداد امام خمینی انتخاب شود.
7. هرگز طرح به عنوان فراگیر ثبت نشود.

ان شــاء اهلل با پیگیری مدیران مربوطه و استقبال 
مردم عزیز استان این طرح باعث شکوفایی اقتصادی 

در مناطق روستایی و عشایری استان شود.

حجتاالسالمعلیارجمندعینالدین

طرحی که می تواند باعث رونق اقتصادی 
روستاهای استان شود

خوانندگانعزیــزمیتوانندجهتطرح
مشکالتشهریواستانیدرابعادمختلف
باشمارهتلفن32210009دفترتحریریه
روزنامهجامجمالبرزهمهروزهبهغیرازایام
تعطیــلودروقتاداریتماسبگیرندتابه

نامخودشاندرهمینستوندرجشود.

*تبلیغاتکاذبفروشگاههاچرا؟!
برخی فروشگاه های بزرگ در سطح شهر های کرج 
و حومه که تعدادشــان کم هم نیست با تبلیغات کاذب و 
نرخ های ساختگی مشــتریان را گمراه ساخته و چنین 
وانمود می کنند که اجناس را ارزان عرضه می کنند. این 
در حالی اســت که این گونه ظاهر سازی ها اهداف پلید 
اقتصادی به ضرر مصرف کننده دارد. جا دارد تا مسئوالن 
نظارتی و قوه قضائیه با ایــن بی قانونی ها و انحرافات 

برخورد کنند. 
مهردادعلویازکرج

*داروخانههاراکنترلکنید
برخی از داروخانه داران اقالم دارویی بیماران نیازمند 
را با قیمت باال و بی حساب و کتاب به آن ها می فروشند. 
لطفا مســئوالن نظارتی اداره بهداشت و درمان کنترل 

بیشتری بر رفتار فروشندگان دارو اعمال نمایند.
پیمانمهرپیشهازحصارک

*مسئوالنشهرداریکرجپاسخدهند
خیابان و بلوار جمهوری اسالمی در مجاورت پارک، 
ناهمواری ها و خرابی آسفالت و برخی حفاری های رها 
شده موجب اختالل در رانندگی روان خودروها و گاهی 
موجب تصادفات رانندگی می شود. چرا شهرداری کرج 
ناظر این مشکل فنی قدیمی عبور و مرورخودروها بوده، 

ولی نسبت به رفع آن اهمال و تعلل می کند؟!
جمعیازاهالیجهانشهروکویکارمندان
جنوبیکرج

*اتوبانکرج-قزوینچراخطکشــیو
آسفالتدرستیندارد؟!

اتوبان کــرج- قزوین که همواره پرتراکم و پررفت 
و آمد می باشــد، فاقد خط کشــی و آسفالت و ورودی و 
خروجی های بسامان است. لطفا مسئوالن استانداری 

البرز به این مشکل مردمی رسیدگی کنند.
احمدالحاقیازپیشاهنگیکرج

شهیدابراهیمخلیلباقری؛
درعملیــات»مســلمبن

عقیل«بهآرزویشرسید
شــهید ابراهیم خلیل 
باقری در ســال ۱۳2۵ 
در یکي از روســتاهاي 
خانــواده اي  در  قزوین 
کشــاورز و مذهبــي و 
زحمتکش دیده به جهان 
گشــود و پــس از طي 
دوران کودکــي خویش 
در آغــوش خانــواده به 
مکتب خانــه رفته و خواندن قــرآن را فرا گرفت. او 
پس از آن به کار کردن مشغول شد. سپس به خدمت 
ســربازي رفت و پس از پایان دوره سربازي ازدواج 

کرد که حاصل آن پنج فرزند است.
خبرنگار جام جم البرز: شــهید باقری در کارخانه 
گوشــت فردیس به کار کردن مشــغول شد و از این 
طریــق در پي لقمــه اي نان حالل بــراي خانواده 
خویش بود. در زمان اوج گیري انقالب و در بحبوحه 
راهپیمایي ها و تظاهرات علیه رژیم منحوس پهلوي 
شــرکت فعال  و همواره در صحنه حضور داشــت و 
پــس از پیروزي انقالب به عضویت بســیج درآمد و 
با منافق ها و ضــد انقالب ها مبارزه مي کرد و با آنها 

سري آشتي ناپذیر داشت. 
وی با عضویتش در بسیج به فعالیت هایش دامنه 

و وسعت بیشتري بخشید.
او در زمان جنگ تحمیلي از هیچ کمکي نســبت 
به جبهه هــاي جنگ و رزمندگان سلحشــور دریغ 
نمي کــرد و خــود نیز دوازدهم شــهریور ۱۳6۱ به 
جبهه بســتان اعزام شــد و در علمیات »مسلم بن 
عقیل« شــرکت کرد و در تاریخ نهم مهر ۱۳6۱ به 
شهادت رسید و پیکر پاک و مطهر این شهید مظلوم 
در منطقــه باقي ماند.پیام شــهید: خداوند در قرآن 
می فرمایــد که هر کس برای دین ما کمک کند، من 
به آنها کمک می کنم. ان شاءاهلل به یاری و خواست 
خدا باید به جبهه بروم. ان شاءاهلل که پیروز می شویم 
و ببمرریمیرمی گردیم. اگر هم شــهید شدیم برای 
بنده گریه نکنید. اگر بنده، »ابراهیم خلیلی« شــهید 
شــدم، فرزندانم را نوازش کنید؛ بغــل بگیرید و بر 

سرشان دست بکشید.

پیام های مردمی

دکتر حسین کریم رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی البرز به مسائل و درخواست های 

مردمی از طریق سامانه سامد پاسخ داد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه 
، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی البرز  با 
حضور در دفتر بازرسی استانداری البرز از 
ساعت 9 لغایت ۱۱ مستقیما به تماس های 

دریافتــی از طریق ســامانه ســامد ۱۱۱ 
شخصا پاسخ دادند. 

گفتنی است اعم درخواست های مطرح 
شده در حوزه های مختلف درمانی، شغلی 
، نوبت دهی اینترنتی و توسعه تخت های 
دیالیز  بود که توســط ایشــان پاسخ داده 
شد و دستورات الزم جهت پیگیری موارد 

مطرح شده صادر شد. 
گفتنی اســت رئیس دانشگاه با هدف 
ارتباط مســتقیم بــا مردم در راســتای 
طرح تکریــم ارباب رجــوع و همچنین                                         
بررســی و پاســخگویی به مشــکالت و 
درخواســت های مردمــی در حوزه های 
مختلف بهداشــتی ، درمانی ، آموزشــی 

، دارویی ، دانشــجویی ، هیــات علمی و 
... با تعیین وقت قبلی روزهای یکشــنبه  
مراجعــان می توانند بــا هماهنگی دفتر 
ریاست دانشــگاه مستقیما با دکتر حسین 
کریم رئیس دانشــگاه دیدار داشته باشند 
و از نزدیک مشــکالت و درخواست های 

خود را مطرح کنند.

پاسخگوییمستقیمرئیسدانشگاهعلومپزشکی
بهتماسهایمردمی

شهید ابراهیم خلیل 
باقری

لیال عزیزیانی فرد، مدیر خانه اکستنشن: 

»اکستنشن« را  در محیطی آرام و بهداشتی انجام می دهیم

خبرنگارجامجمالبرز: در ارتباطات کالمی 
و اجتماعی چشــم وصورت بیشترین تاثیرگذاری را 
بــر مخاطب می گذارد . توجه به ســالمت و زیبایی 
چشــم ، ابرو ومژه برای بانوان اهمیت ویژه ای دارد. 
جدیــد تریــن روش برای آرایش مژه هــا که مورد 
اســتقبال  بانوان  قرار گرفته است روش اکستنشن 
می باشد. خبرنگارجام جم البرز با لیال عزیزیانی فرد 
متخصص و مدیر ماهر و توانمند خانه اکستنشــن 
گفتگویی انجام داده اســت کــه ماحصل آن  را در 

ذیل می خوانید: 
*فعالیتشــمابیشتردرچهزمینهای

میباشد؟
حدود 7 ســال اســت که در زمینــه زیبایی در 
کــرج فعالیت می نمایم . در حــال حاضر به صورت 
تخصصــی در کار زیبایی مژه هســتم . دوره های 
مختلفی را گذرانده ام و متدهای بین المللی وبه روز 

را در حد عالی انجام می دهم. 
*اکستنشــنبرایچهافرادیتوصیه

میشود؟
اکستنشن به طور کلی از ابتدا جهت رفع نواقص  
چشــم به وجود آمد. برای کســانی که مژه های کم 
پشت تری دارند یا دارای پلک های افتاده و چشمانی 
با حالت خواب آلود هستند و همچنین چشمان برآمده 
یــا کوچک که این موارد با اکستنشــن ترمیم و رفع 
می شود. البته خیلی از افراد که مشکل خاصی ندارند 
برای زیبایی بیشــتر از اکستنشن استفاده می کنند 

و می توان گفت جنبه زیبایی نیز پیدا کرده است.

*شــاخصهمهمکارتانرانسبتبه
سایرهمکارانبیانکنید؟

شــاخصه کار ما این اســت که یک محل و اتاق 
مخصوص برای انجام اکستنشن در نظر گرفته ایم 
. متاسفانه برخی همکاران این کار مهم و حساس را 
در ســالن و در بین جمع انجام می دهند که یک کار 
غیر اصولی وغیر بهداشتی است . نظر من این است 
که کارهای زیبایی باید در یک اتاق خلوت و محیط 
آرام صورت گیرد تا در روند کاری تاثیر بهتری داشته 
باشد و از خطرات احتمالی برای مراجعین جلوگیری 

شود . 
*نشــانیوراههــایارتباطیخودرا

اعالمنمایید؟
کــرج ، گوهر دشــت ، خیابان رســتاخیز ، نبش 
خیابــان پنجم ، مجتمــع آوا، واحد ۵، طبقه ۳، خانه 

اکستنشن لیال عزیزیان 
09339125056

026-34459782

نایب رئیس شــرکت عمران شهر  جدید  هشتگرد 
اعالم کــرد: زمینی بــه مســاحت ۱۵0هکتار برای 
راه اندازی یک شــهرک صنعتی »هایتک« در شــهر 
جدید هشــتگرد به منظور تامین اشتغال در نظر گرفته 
شــده که در حال طی کردن مراحــل اداری در جهت 

تثبیت مالکیت دولت است.
خبرنگارجامجمساوجبالغونظرآباد:بنا 
بر گزارش دریافتی از روابط عمومی شــرکت عمران 
شهر جدید هشتگرد محمد علی حاجی زاده با اشاره به 
اینکه فلسفه و رسالت وجودی شهرهای جدید تامین 
مسکن و اشــتغال است، گفت: در شــهرهای جدید 
مشکل اسکان حل شده، اما با توجه به اینکه در گذشته 
توجه کمتری به تامین اشتغال شده، لذا در سیاستهای 
جدید وزارت راه و شهرســازی درصدد هستیم مشکل 
اشتغال نیز به نحوی حل شود تا شهرهای جدید محلی 
به عنوان اســکان دائم مورد استقبال متقاضیان قرار 
گیــرد. وی افــزود: در همین راســتا اقداماتی جهت 
تثبیت مالکیت ۱۵0 هکتار زمین در اطراف شهر جدید 
هشتگرد آغاز شده تا با واگذاری به صنایع »هایتک«، 
مشکل اشتغال جوانان شهر از این طریق مرتفع گردد. 

وی در ارتبــاط با ســاختمان هاي نیمــه کاره ناجا در 
ورودي شــهر جدید هشــتگرد که سیماي زیباي این 
شهر را مخدوش کرده گفت: این طرح ۵ هزار واحدی 
از سال 8۵ در بهترین نقطه شهر آغاز شد، اما از سال 89 
متوقف شده است.وي گفت: این طرح بزرگ مسکوني 
که یکي از بهترین ســازه های نیمه کاره در شهرجدید 
هشتگرد است، اما به دلیل فقدان اعتبار مالي به صورت 
اسکلت رها شــده بود که مدیران شرکت عمران مادر 
تخصصی جلســات متعددی با دست اندرکاران پروژه 
مذکور داشــته که توافق هایی بین طرفین انجامیده و 

مشکل در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.
 حاجــی زاده بــا بیان اینکه شــرکت عمران یک 
شــرکت درآمد هزینه اســت و بودجه ردیف عمومی 
ندارد و تمامــی هزینه ها از طریق فروش زمین تامین 
می شود گفت: در حال حاضر اولین و مهمترین دغدغه 
شهر مترو اســت، اما با این وجود از دیگر مسائل شهر 
غافل نشــده ایم و سعی بر تکمیل مشکالت زیربنایی 
و روبنایی شــهر داریم .حاجی زاده در ارتباط با تامین 
خدمات روبنایی و زیرســاختی در شهر جدید هشتگرد 
گفــت: تامین برخــی ازخدمات زیربنایــی، احداث 
پروژه هایی مانند مدرسه، مراکز درمانی، فضای سبز، 
ورزشــی، فرهنگی و انتظامــی و ... در اولویت ما قرار 
دارد و در زمان حاضر هم تعدادی مدرســه، درمانگاه 

و کالنتــری  تحویل داده ایم، اما بــه دلیل نبود کادر 
تخصصی، به طور کامل مورد اســتفاده ادارات مرتبط 

قرار نگرفته است.
نایب رئیس شــرکت عمران شهر جدید هشتگرد 
گفت: شــرکت عمران ابتدا به عنوان متولی ســاخت 
دغدغه فضای ســبز شــهر را دارد و در همین راســتا 
ساخت بیش از ۵ هکتار فضای سبز و پارک را در دستور 
کار خــود قرار داده و با مشــارکت بخش خصوصی در 
حال احداث بزرگترین پارک شهر است که تا تابستان 
ســال آینده به بهره برداری خواهد رسید. نایب رئیس 
شــرکت عمــران شهرجدیدهشــتگرد در خصوص 
ایجاد آرامســتان که از مطالبات جدی مردم این شهر 
است نیز اظهار داشــت: برای تحویل زمین به منظور 
احداث آرامســتان در شهر هیچ مشکلی وجود ندارد و 
با جانمایی مکان مناســب توسط مشاور مربوطه پس 
از تایید دســتگاه های بهداشتی و زیستی، این شرکت 
زمینی را بدیــن منظور در اختیار متولی آن قرار خواهد 
داد. وی همچنین در خصوص مطالبات شهروندان در 
خصــوص عدم نبود ادارات اظهار داشــت: در صورت 
تصمیم مســئوالن محترم استان و شهرستان شرکت 
عمران آمادگی تحویل زمین به دســتگاه های دولتی 
بــرای جانمایــی ادارات در این شــهر را دارد و از آنها 

استقبال خواهد کرد.

شهرک صنعتی در شهر جدید 
هشتگرد احداث می شود

معــاون اشــتغال و خودکفایــی 
کمیتــه امداد امــام )ره( اســتان البرز 
گفت: کارفرمایــان متقاضی دریافت 
وام قرض الحســنه اشــتغال کمیتــه 
امداد از ابتدای ســال تاکنون به جهت 
به کارگیــری 200 مددجــوی البرزی 
برای دریافــت یکصد میلیــارد ریال 

تسهیالت به بانک ها معرفی شدند.
 به گزارش ســایت خبــری کمیته 
امداد، شاهین رضایی معاون اشتغال و 
خودکفایی کمیته امداد امام )ره( استان 

البرز با اشاره به اینکه اصلی ترین هدف 
این نهاد توانمندســازی مددجویان از 
طریق اشــتغالزایی و خودکفایی است 
گفــت: در این طرح و از ابتدای ســال 
تاکنون کارفرمایان و صاحبان مشاغل 
دارای مجــوز که دویســت مددجوی 
این نهاد را با قیــد بیمه و ارائه تضمین 
سه ساله استخدام کردند برای دریافت 
تسهیالت قرض الحســنه با کارمزد 4 
درصد و بازپرداخت پنج ساله به بانک ها 
معرفی شــدند که درمجمــوع رقمی 

معادل یکصد میلیارد ریال است.

وی بابیان اینکه این تســهیالت از 
طریق برخی بانک های عامل اســتان 
پرداخت می شــود افزود: کمیته امداد 
بابت به کارگیــری هر مددجوی تحت 
حمایت بــه کارفرمایان صاحب کارگاه 
فعال تولیدی یا بنــگاه توزیعی  پانصد 
میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه 

پرداخت می کند.
رضایــی با تأکید بــر اینکه ضریب 
اطمینان از موفقیت و پایداری شــغلی 
این طرح در مقایسه با اعطای تسهیالت 
انفرادی به مددجویان بیشــتر اســت 

گفت: همه ســاله تعدادی از مددجویان 
تحت حمایت این نهاد از طریق اشتغال 
و خودکفایی از جمع خانوارهای کمیته 

امداد خارج می شوند.
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام )ره( اســتان البرز یادآور شد: 
تسهیالت اشتغال این نهاد تا سقف ۵00 
میلیــون ریال و در زمینه های خدماتی، 
دامپروری، کشــاورزی و صنایع دستی 
بــه مددجویان تحت حمایــت وزنان 
سرپرســت خانوار نیازمنــد پرداخت 

می شود.

حمایت کمیته امداد البرز از مددجویان 
و کارفرمایان در امر اشتغال 

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد از 
کشف ۱2 کیلوگرم هروئین و دستگیری 

2 قاچاقچی در این رابطه خبر داد.
خبرنگارجامجمســاوجبالغ
ونظرآباد:سرهنگ »علی سلیمانی« 

طی گفتگویی در تشریح این خبر گفت: در 
پي دریافت خبری مبنی بر فعالیت فردی 
در امر حمل و انتقال موادمخدر به وسیله 
یک دستگاه خودرو سواری تیبا، رسیدگی 
به موضوع در دســتورکار ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان نظرآباد قرار 
گرفت.وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان نظرآباد با همکاری 

پلیــس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان 
ساوجبالغ پس از اطمینان از صحت خبر 
با انجام اقدامات پلیسی و اطالعاتی موفق 
به شناسایی خودروی متهم در شهرستان 
نظرآبــاد شــدند. وی گفــت: در ادامه 
مامــوران با تعقیــب و مراقبت خودروی 
متهم در نهایت در یک فرصت مناســب 
با هماهنگــی مقام قضائی اقدام به ایجاد 

ترافیک مصنوعی در آزادراه کرج- قزوین 
کرده و در یک عملیات غافلگیرانه متهم را 
دستگیر کردند. این مقام انتظامی با اشاره 
به توقیف 2 خودروی متهم اظهار کرد: در 
بازرســی از خودروهای نامبرده ۱2کیلو و 
200گرم هروئین و 800 گرم شیشــه که 
به طرز ماهرانــه ای در صندلی های آنها 

جاساز شده بود کشف شد. 

توافق نامه همکاری پژوهشگاه نیرو و توزیع نیروی برق البرز امضا شد
به گــزارش مهرادفر روابط عمومی 
شــرکت توزیع نیروی برق استان البرز 
توافق نامه همکاری پژوهشــگاه نیرو 
و شــرکت توزیع نیروی بــرق البرز با 
موضــوع بهره بــرداری از دانش فنی 
تجاری ســازی نتایج تحقیقات پروژه 
های منتخب این شــرکت با همکاری 

پژوهشگاه نیرو امضا شد .
این توافق نامه با حضور مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و 

معاون فناوری پژوهشــگاه نیرو مبادله 
شــد که محورهای اصلی آن شــامل 
کاربســت محصوالت منتــج از پروژه 
های تحقیقاتــی در صنعت برق، جلب 
مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی 
در کاربســت نتایج تحقیقات و تجاری 
ســازی صنعت بــرق، بومی ســازی 
فناوری در حــوزه صنعت برق و انرژی 
و تکمیــل چرخه تحقیقــات از ایده تا 
بــازار، صیانت از حقوق مالکیت فکری 

محصــوالت پروژه هــای تحقیقاتی 
صنعت برق، فراهم ســازی منابع مالی 
مــورد نیاز برای بــه کارگیری صنعتی 
نتایج تحقیقات در واحدهای بهره بردار، 
توسعه اقتصاد دانش بنیان و زیست بوم 
نوآوری صنعت برق و انرژی، در جهت 
کاربردی کــردن نتایج پــروژه های 
تحقیقاتی به منظور عملیاتی شــدن و 
جاری ســازی در سیستم توزیع البرز و 
صنعت برق می باشد.الزم به یاد آوری 

اســت که مدیر دفتر تجاری سازی به 
عنوان نماینده عامل پژوهشگاه و مدیر 
دفتر تحقیقات به عنوان نماینده عامل 
شــرکت توزیع نیروی برق استان البرز 
در اجرای موضوع توافق نامه می باشد.


