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 محمد رضا زین العابدینی
 از خدمت تا آسمانی شدن

معرفی برترین ایده های 
حوزه مدیریت شهری

 وضعیت مراکز درمانی
 در البرز 
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 دود کمبود فضای آموزشی در چشم
 دانش آموزان البرزی

البرز، پایلوت کشوری 
طرح ملی اشتغال 

مهارت محور می شود
3

3

امامجمعهکرج:

البرز

باحضورمعاونعلموفناوریرئیسجمهور،استانداروشهردار؛

تفاهم نامه راه اندازی کارخانه نوآوری البرز امضا شد
2

مدیرکل نوسازی و تجهیزات مدارس البرز گفت: به دلیل کمبود فضای آموزشی ۴۸ درصد مدارس استان به صورت ۲ 
نوبتی فعالیت دارند. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ محمد دالوریان گفت: استان البرز برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت 
دانش آموزی بر اساس شاخص های آموزشی، ۷۰۰ مدرسه کم دارد. وی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد مدارس البرز نیاز به 
ترمیم، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی دارند که باید در دستور کار قرار گیرد. دالوریان با بیان اینکه ساالنه به دلیل مهاجرت 
پذیری ۱۲ هزار نفر به جمعیت دانش آموزی البرز اضافه می شود، افزود: برای دانش آموزان تازه وارد ۴۰۰ کالس درس 

جدید نیاز است. سال گذشته با جذب اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی توانستیم ...
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ضمیمهرایگان2
روزنامهدراستان

البرز

با ائمه جمعه استانیاد داشت

امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه حضور پرشور مردم در تشییع پیکر 
سردار رشید اسالم شهید سپهبد سلیمانی را پیمان مستحکم ملت با رهبری و 

انقالب دانست.  
خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حسینی همدانی گفت: در سال های بعد از انقالب 

و بخصوص در یک دهه آخر، ایران همواره مورد حمالت چندضلعی دشمنان قرار 
گرفته و در سال های اخیر بی سابقه ترین جنگ اقتصادی به ایران تحمیل شده است. 
وی افزود: دشمنان از طریق رسانه و هنر سنگین ترین جنگ روایت ها را برای تحریف 
وقایع به کار گرفتند و سنگین ترین جنگ نیابتی و جنگ دیپلماتیک و سیاسی را برای 

شکستن محور مقاومت استفاده کردند. نماینده ولی فقیه در استان گفت: شکست های 
نظامی آمریکا و اسرائیل در برابر ایران در منطقه مانند حمله پهپادی حزب اهلل به مناطق 
استراتژیک رژیم اسرائیل و حمله به کشتی های نفتکش امارات یا حمله به تأسیسات 

آرام کو از جمله مواردی بود که دشمن را در منطقه دچار ضعف کرد.  

حضور مردم در تشییع پیکر سردار سلیمانی پیمان محکمی با رهبری و انقالب بود

انتخاباتآیندهمجلس
ونقشمردم

خبرنگار میرعربشاهی، نصرالدین سید
فرهنگیواجتماعیجامجمالبرز

انتخابات آینده مجلس شورای اسالمی قرار است 
در دوم اسفند سال جاری با مشارکت مردم خداجوی 
میهن اسالمی مان برگزار شود.  هر چند مردم طی 
سال های گذشته و به عبارتی بیش از 40 سال در 
فراز و فرودهای مختلف همواره نقش شایسته و 
بایسته ای از خود به یادگار گذارده اند که از نمونه 
های بارز آن پیروزی انقالب اسالمی، مدیریت 
صحنه های با شکوه دفاع مقدس، حضور بسیار موثر 
در برنامه های سالگرد 9 دی و سرکوب توطئه های 
مختلف استکبار جهانی علیه ملت ایران و ... را می 
توان بر شمرد، اما نقش برخی دولت ها و مجالس 
مانند مجلس و دولت فعلی در جهت رفع مشکالت 
و گرفتاری های مردم نیست. به عنوان مثال در 
موضوع هسته ای، حقوق های نجومی، حقوق 
کارکنان دولت، کارگران و فرهنگیان و موضوع 
بیمه همگانی و افزایش آلودگی هوا و ... برخورد ها 
و کارکردهای خنثی کننده یا تضعیف کننده به جای 
سیاست های حمایتی پیشه شده است. وجود برخی 
افراد در دولت یا مجلس شان دولت یا مجلس را 
نازل و ساقط می کند. چرا که عملکردهای ناصواب 
و گاهی خالف جهت مصالح و منافع ملی و میهنی 
برخی افراد باعث وهن نظام و مجلس می شود.

علت این موضوع هم خوش بینی بیش از حد جایگاه 
های نظارتی است که موجب نفوذ برخی افراد بی 
صالحیت و بی اعتقاد به مبانی نظام اسالمی در 
جایگاه های اصلی نظام تصمیم گیری کشور می 
شود. اکنون که آرام آرام به روز برگزاری انتخابات 
مجلس نزدیک می شویم، مسئوالن اجرایی  و 
نظارتی باید وظایف پایش قانونی دراین حوزه را 
بخوبی انجام دهند تا نمایندگانی مردمی، انقالبی و 
توام با روحیه جهادی با رای باالی مردم وارد مجلس 
آینده شوند و ساختار اصلی مرجع قانون گذاری 
کشور را تشکیل دهند. پس نیاز به این موضوع 
احساس می شود که مردم ضمن حضور فعال و 
گسترده در انتخابات آینده مجلس شورای اسالمی 
آراء مربوطه را به صورت »آگاهانه و با سالح کارآمد 
تحقیق و مطالعه« به صندوق های ویژه انتخابات 
واریز نمایند. بدون تردید با رعایت این موارد خواسته 
های مقام معظم رهبری محقق خواهد شد و به امید 
خدا زمینه های توسعه و ترقی مملکت با تالش های 
روز افزون مردم و باهمکاری مسئوالن به منصه 

ظهور خواهد رسید.

امامجمعهنظرآباد:
انتقاداتازمسیرقانونی

پیگیریشود

نمازجمعه این هفته نظرآباد با حضور اقشارمختلف 
مردم و به امامت حجت االسالم موسوی در 

مصلی این شهر برگزار گردید.
خبرنگارجامجمساوجبالغونظرآباد: امام جمعه 
شهرستان با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای مسافری و 
به شهادت رسیدن تعدادی از هموطنان عزیزمان از آن 
به عنوان حادثه ای  تلخ یاد نمود و گفت: باید علل بروز 
آن پیگیری و روشن شود، ولی نباید اجازه فرصت طلبی 
وانتقام به بیگانگان داد، آمریکایی ها که از تشییع جنازه 
سردار دلها سلیمانی عزیز و ابومهدی المهندس ناراحت 
و عصبانی هستند و به خشم آمده اند با این بهانه به دنبال 
شعله ور سازی آتش انتقام از نیروی سرفراز سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی بویژه سردار سرافراز حاجی زاده هستند. 
وی ادامه داد: آمریکایی ها سیلی سختی از سپاه خوردند 
واز انتقام سخت بسیار ناراحت و برآشفته اند، بنابراین 
می خواهند در یک جنگ نفسگیر انتقام گیری از سپاه را در 
دستور کار قرار دهند، ولی بدانند مردم ما هوشیار هستند. 
اگر در جنگ نظامی، جنگ اقتصادی پیروز شدند در جنگ 
رسانه ای و روانی هم پیروز خواهند شد و همیشه قدردان 
رزمندگان غیور اسالم و سپاه پاسداران و حافظان حریم 
امنیت جامعه خود می باشند و اجازه نمی دهند جای ظالم 
و مظلوم  عوض شود. امام جمعه ضمن تقاضا ازمسئوالن 
در رابطه با حضورسفیرانگلیس در تجمعات اخیر و برخورد 
الزم، اخراج وی را حداقل خواسته مردم دانست. حجت 
االسالم موسوی با اشاره به در پیش بودن انتخابات از 
مسئوالن و مجریان قانون خواستار شد تا از اظهارنظرهای 
نسنجیده پرهیز نموده و در برابر اعالم نظر شورای نگهبان 
تابع قانون باشند و ضمن عدم ایجاد شبهه و سروصدا در 

جامعه  انتقادها را از مسیر قانونی پیگیری نمایند .

نماینده عالی دولت در استان البرز با بیان اینکه امروز 
در البرز شاهد یک رویداد بزرگ و مهم هستیم، گفت: 
این اقدام می تواند آینده فرزندان این استان را به سمت 
ابتکار و خالقیت هدایت کند و البرز دومین استان 

کشور در راه اندازی این امکان هستیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری البرز، شهبازی در جلسه امضای تفاهم 
نامه راه اندازی کارخانه نوآوری البرز که با حضور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سالن شهدای 
دولت استانداری برگزار شد، با ابراز خرسندی از توجه 
ویژه دکتر ستاری به البرز، افزود: این استان در حوزه 
فناوری، شتاب دهنده ها، استارت آپ ها، اقتصاد 

دیجیتال و... رشد بسیار خوبی داشته است.
وی ادامه داد: اقتضائات البرز به واسطه رشد سریع 

جمعیت و افزایش روز افزون مهاجرت می طلبد که پیگیری جدی در 
خصوص توسعه فناوری های نوین و دانش بنیان داشته باشیم. شهبازی 
گفت: در هزاره سوم باید به سمتی حرکت کنیم که ایجاد اشتغال از طریق 

شتاب دهنده ها، استارت آپ ها و فناوری های نوین در البرز گسترش یابد. 
وی افزود: از پیگیری ها و تالش شهرداری و شورای اسالمی شهر کرج 
در راستای اجرای این پروژه مهم قدردانی می کنیم و امید است که طبق 

برنامه های اعالم شده در تابستان 99 شاهد راه اندازی 
کارخانه نوآوری البرز باشیم.استاندار البرز با بیان اینکه 
پروژه ملی مهارت محور در البرز اجرایی می شود، اضافه 
کرد: صندوق شکوفایی و نوآوری نیز به عنوان مصوبه 
حضور قبلی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اکنون با 
10 میلیارد تومان سرمایه در مراحل پایانی ثبت قرار دارد.

وی با بیان اینکه امروز در البرز شاهد یک رویداد بزرگ و 
مهم هستیم، گفت: این اقدام می تواند آینده فرزندان این 
استان را به سمت ابتکار و خالقیت هدایت کند و البرز 
دومین استان کشور در راه اندازی این امکان هستیم. 
شهبازی افزود: با راه اندازی این امکان البرز می تواند 
همچنان در ایجاد اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری 
موفق عمل کند و در این راستا بر توفیقات البرز افزوده 
شود. وی عنوان کرد: البرز می تواند عالوه بر جمعیت خود 
در ابعاد ملی در راستای اشتغالزایی برنامه ریزی کند. استاندار البرز گفت: 
شهردار و شورای اسالمی شهر کرج مسبب اجرای برنامه های استان در 

راستای راه اندازی کارخانه نوآوری شدند.

باحضورمعاونعلموفناوریرئیسجمهور،استانداروشهردار؛

تفاهم نامه راه اندازی کارخانه نوآوری البرز امضا شد

سردار موالیی گفت: آمریکا انتقام نابودی فرزند 
نامشروعش یعنی »داعش« را از نابود کننده آن که 
»سردار سلیمانی« بود گرفت، چرا که نتوانست به 

اهداف ایجاد این گروهک برسد. 
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، فرمانده سپاه امام 
حسن مجتبی )ع( استان البرز در آیین یادبود سردار 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی که در دادگستری استان 
البرز برگزار شد گفت: ملت ایران و اسالم عزادار شهادت 
یکی از بزرگترین سرداران اسالم است که در دهه های 
گذشته تاثیر بسیاری در خاورمیانه داشت و همه وجود 
خود را برای تالش و مجاهدت در این راه گذاشت.سید 
یوسف موالیی با اشاره به شهادت »سردار سپهبد قاسم 

سلیمانی« گفت: آمریکا برای بیش از دو دهه به دنبال 
شهادت وی بود؛ ترور سردار سلیمانی حتی در کنگره 
آمریکا مطرح شده بود. این مسئله به قدری مهم بود 
که در فضاهای مختلف و رسمی و به دور از تشریفات 
و مالحظات دیپلماتیک علیه این شهید بزرگ صحبت 
و نقشه طراحی می شد. سردار موالیی در خصوص 
اصرار و اقدام آمریکا برای شهادت سردار سلیمانی 
گفت: همانطور که حضرت آقا هم اشاره کردند همه 
نقشه ها و فتنه انگیزی هایی را که دشمنان در منطقه و 
خارج از منطقه داشتند سردار سلیمانی به هم ریخته بود. 
هرآنچه که آمریکایی ها تالش می کردند برای پیشبرد 
اهدافشان در منطقه انجام دهند با یک مانع روبرو می 

شدند که ایران و سردار سلیمانی بود. فرمانده سپاه 
البرز با اشاره به اقدامات غیرانسانی داعش گفت: سردار 
سلیمانی با ایجاد همگرایی توانست نیروهای داعش را 
نابود کند؛ آمریکا انتقام نابودی فرزند نامشروعش یعنی 
»داعش« را از نابود کننده آن که »سردار سلیمانی« بود 
گرفت، چرا که نتوانست به اهداف ایجاد این گروهک 
برسد.  وی با اشاره به اقدامات سردار سلیمانی در دنیای 
اسالم در به وجود آوردن اتحاد و جمع کردن همه 
کشورهای منطقه حول یک محور گفت: درایت و 
رهبری میدانی سردار سلیمانی بین کشورهای منطقه 
کار بزرگی در دنیای اسالم بود که آمریکا را برای اجرای 

نقشه خود در ترور سردار سلیمانی مصمم تر می کرد.

فرمانده سپاه استان البرز: 

آمریکا انتقام نابودی داعش را از سردار سلیمانی گرفت

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: به طور قطع 
مالک انتصاب ها شایسته ساالری بر مبنای سوابق 
و توانمندی های افراد است، از این رو فارغ از قومیت 
و معیارهای شخصی در مسیر رشد و توسعه استان 

حرکت می کنیم. 
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، شهبازی در مراسم 
معارفه اولین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 
استانداری برگزار شد، با قدردانی از تالش های معاون 
اقتصادی استانداری که مسئولیت های حوزه توسعه 
مدیریت و منابع را نیز عهده دار بود، افزود: چندی پیش 
با رایزنی های صورت گرفته موفق به تفکیک معاونت 
های توسعه و اقتصادی استانداری شدیم. وی ادامه داد: 
معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری، حوزه بسیار با 
اهمیتی است از این رو برای انتصاب فردی مناسب برای 

این پست، افراد بسیاری را مورد بررسی قرار دادم. شهبازی با 
تاکید بر ضرورت رعایت نظم، صرفه جویی، کارآمدی نیروی 
انسانی، آموزش و... برای سیستم، گفت: بر این اساس از 
سرپرست معاونت این حوزه انتظار می رود با توجه به تجاربی 
که در حوزه های مختلف دارد، برنامه محور در راستای تحقق 
اهداف اقدام کند. وی افزود: یکی از ویژگی های شاخص خانم 
صیادی، همت واال برای خدمتگزاری به نظام و مردم است از 
این رو با توجه به سوابق وی در پست های مدیریتی داخل و 
خارج کشور، انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد توفیقات 
ارزشمندی در این حوزه باشیم. استاندار البرز با اشاره به تحقق 
سهم 30 درصدی بانوان از پست های مدیریتی تا پایان برنامه 
ششم توسعه، اضافه کرد: انتصاب یک بانو در پست معاونت 
استانداری نیز حرکت در این مسیر است و اکنون این وعده 

نیز محقق شد.

معرفی یک بانو به عنوان اولین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری 

سرمایه انسانی، تنها نهاده ای است که می تواند ضمن 
تغییر خود، سایر نهاده های تولید و خدمت را دگرگون 
یا متعادل کند، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و 
در سطح وسیع موجب رشد اقتصادی شود. امروزه 
مطالعات اقتصاددانان توسعه نشان می دهد که سیاست 
های دولت ها، از جمله سرمایه گذاری در سرمایه 

انسانی و مخارج تحقیق و توسعه، نه تنها بر رشد و 
بهره وری اقتصادی، بلکه بر توزیع مناسب درآمد و 
کاهش نابرابری در اقتصاد کشورها نیز مؤثر بوده است 
.انسان ها منابع جدید مولد ثروت هستند مشروط بر 
این که سرمایه انساني به حساب آیند. مفهوم سرمایه 
انساني ناظر بدین واقعیت است که انسان ها در خود 
سرمایه گذاري مي کنند. سرمایه انساني بیان مي دارد 
که خصوصیات کیفي انسان نوعي سرمایه است، زیرا 
این خصوصیات مي تواند به صورت منبع درآمدهاي 
بیشتر یا اقناع و ارضاي فراوانتر در آینده درآید. چنین 
سرمایه اي، »انساني« است، چرا که جزئي از انسان 
را تشکیل مي دهد. اساس نظریه سرمایه انساني این 
است که علت تفاوت هاي درآمدي افراد به خاطر 
اختالف در میزان بازدهي آنهاست.اما در حالی که 
سازمان های پیشرو در صنعت و خدمات دنیای مدرن 
امروزی با نگاهی به انسان متخصص، ماهر و اندیشمند 

به عنوان سرمایه اصلی خود می نگرند، برخی از 
وزارتخانه ها، سازمان ها وادارات دولتی  در کشور 
ما، کمترین توجهی به این مهم ندارند و با دور زدن 
قوانین استخدامی از جمله  ماده 33 آئین نامه اداری و 
استخدامی منافع شخصی و حزبی خود را بر دانش و 
مهارت افراد و منافع ملی و سازمانی ترجیح می دهند.با 
بررسی شیوه جذب نیرو در برخی از ادارات، سازمان 
ها و وزارتخانه های کشور  و نگاهی به فهرست افراد 
جذب شده در این  بخش ها، بخوبی می توان به این 
حقیقت تلخ پی برد که در پذیرش نیرو تنها فاکتوری 
که مورد توجه قرار نگرفته است، توانایی و مهارت 
های فنی و تخصص های مرتبط با وظایف آن ادارات 
است.به عنوان مثال شهرداری کرج در چهارمین دوره 
شورای اسالمی شهر بیش از ۲5۰۰ نفر نیرو جذب 
کرده است که هیچ یک از آنها بر مبنای نیاز سنجی و 
رعایت ضوابط و مقررات و قوانین مربوطه از جمله 

اعالن عمومی و برگزاری آزمون علمی و تخصصی 
استخدام نشده اند. نیروهایی که مهمترین فاکتور در 
جذبشان نسبت های فامیلی با اعضایشورای شهر و 
شهردار یا سفارش سایر مسئولین  و تصمیم گیران 
شهر می باشد. این در حالی است که از یک سو هم 
اکنون هزاران نخبه علمی در رشته های مختلف در 
شهر کرج، فاقد شغل و جویای کار هستند  و از سوی 
دیگر شهرداری با هزاران نیروی فاقد کارایی و سر بار 
مواجه است. نیروهایی که اغلب آنان  نه تنها قادر به 
نقش آفرینی در توسعه و پیشرفت شهر به عنوان یک 
شهر ایده آل در اقتصاد شهری، گردشگری، حمل و 
نقل، فرهنگی ورزشی، برنامه ریزی  و شهرسازی نمی 
باشند، بلکه خود به جهت هزینه های فراوان و بلعیدن 
بخش زیادی از بودجه شهرداری، مانعی بزرگ بر سر 

راه پیشرفت و توسعه شهر به شمار می آیند.
مصطفی رعیتی، شهروند کرجی

سرمایهانسانیازحرفتاعمل

توسعهتحقیقاتتولیدواکسن
سالمونالدرموسسهرازی

مدیر تحقیق، توسعه و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و 
سرم سازی رازی از انجام روش های جدید برای شناسایی 
و تشخیص باکتری سالمونال در طیور و مواد غذایی در دنیا 
خبر داد و گفت: موسسه رازی پژوهش های متعددی در 

این زمینه انجام داده است. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز دکتر سهیال 
مرادی بید هندی درباره روش های مختلف تشخیصی 
باکتری سالمونال با بیان اینکه این باکتری از طریق مواد 
غذایی بویژه مرغ به انسان انتقال پیدا می کند، گفت: از 
نظر سازمان بهداشت جهانی و استانداردهای بین المللی 
در مواد غذایی بویژه فرآورده های گوشتی، در هر 25 گرم 
به هیچ عنوان نباید این باکتری وجود داشته باشد. وی 
افزود: با توجه به پیشرفت های علمی دنیا روش های جدید 
و نوآورانه برای تشخیص این باکتری شناخته و معرفی 
شده است تا در زمانی کوتاه قادر باشیم باکتری سالمونال 
را در مواد غذایی تشخیص داده و از بروز بیماری در افرادی 
که فرآورده های گوشتی مصرف می کنند جلوگیری 
کنیم.  مرادی با اشاره به اینکه در بخش میکروب شناسی 
موسسه رازی، طرح های متعددی در ارتباط با جداسازی 
این باکتری از مزارع پرورش مرغ و کشتارگاه ها انجام 
و نمونه های مختلفی از سالمونال جداسازی شده است، 
یادآور شد: بیش از دو هزار و 640 سروتایپ از این باکتری 
شناخته شده است.مدیر تحقیق، توسعه و فناوری موسسه 
رازی گفت: شناخت انواع شایع سروتایپ سالمونال در ایران 
برای انتخاب نمونه مناسب که در نهایت به ساخت واکسن 
منجر شود،کمک شایانی می کند. وی افزود: عالوه بر 
جداسازی نمونه های مختلف باکتری سالمونال در موسسه 
رازی، طرح بهینه سازی شرایط رشد و غیرفعال سازی و 
بررسی ایمنی زایی باکتری کشته شده سالمونال در حال 
اجراست که امیدواریم نتایج این تحقیقات گامی برای تولید 
واکسن سالمونال در آینده باشد. دکتر مرادی، بیماری 
سالمونلوز را از بیماری های مشترک بین انسان و 
دام و طیور نام برد و در مورد نشانه های بالینی آن در 
انسان گفت: در صورت ابتال به این بیماری، دستگاه 
گوارش تحت تاثیر قرار می گیرد و به صورت اسهال 
و بیرون روی در افراد مشاهده می شود. گرچه افراد 
در صورت مشاهده این عالئم حتما باید به پزشک 
مراجعه کنند، زیرا عالئم بالینی این باکتری مشابه 

برخی باکتری های دیگر است.

همزمانباایاماهللدههفجر؛
معرفی برترین ایده های حوزه 

مدیریت شهری

امور  و  گذاری  سرمایه  کمیسیون  رئیس 
مشارکت های مردمی شورای اسالمی کالنشهر کرج 
گفت: ۲۰۰ ایده به ششمین جشنواره ایده های برتر 

استان ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، 
محمد نبیونی گفت: بیش از ۲۰۰ ایده به دبیرخانه 
این جشنواره ارسال شد که بخش مهمی از آن ها 
به مسائل مربوط به مدیریت شهری مرتبط بود. وی 
افزود: بر این اساس بنا شد ایده های ارائه شده در این 
جشنواره که به حوزه مدیریت شهری مرتبط بود به 

صورت ویژه مورد بررسی قرار بگیرد.
وی گفت: ایده هایی در خصوص مدیریت پسماند، 
خدمات شهری، جمع آوری زباله، تفکیک از مبداء 
و مسائل مرتبط با شهر هوشمند بخشی از ایده های 
مطرح شده در این جشنواره بود. رئیس کمیسیون 
سرمایه گذاری و امور مشارکت های مردمی شورای 
اسالمی کالنشهر کرج افزود: بنا شده در ایام اهلل دهه 
فجر بهترین ایده ها معرفی و پس از آن به حوزه های 
مربوطه ارجاع داده تا شرایط عملیاتی شدن آن ها 
فراهم شود. نبیونی گفت: امید است در سال های 
آتی ایده های بیشتری توسط جوانان، نخبگان و 
پیشکسوتان حوزه های مختلف مدیریت شهری ارائه 
شود و شورای شهر و شهرداری هم از صاحبان این 
ایده ها حمایت الزم را داشته باشند تا با اجرایی شدن 

آن ها به سمت افزایش رفاه شهروندان گام برداریم.

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: در راستای 
برخورداری از شعار استقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی نیروهای مسلح مقتدر نیاز داریم و این امر 
نیز محقق شده چراکه ایران اسالمی به واسطه این 

امر جزیره ثبات منطقه است. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین 
الملل استانداری البرز، شهبازی در راهپیمایی 

همراهی پرشور ملت شریف استان در حمایت از 
اقتدار و صالبت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
در برابر آمریکای جنایتکار که پس از اقامه نماز 
جمعه کرج برگزار شد، با بیان اینکه مردم شریف 
کرج طی یک راهپیمایی با سر دادن شعار به 
حمایت از نیروهای مسلح کشور پرداختند، 
افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

همواره حافظ امنیت مردم بوده اند و طبیعی 
است که چنین مورد حمایت قرار گیرند.وی 
ادامه داد: در تمامی دنیا نیروهای مسلح مسئول 
تامین منافع و مصالح ملی و دفاع از مردم هستند 
و اگر کشوری در این زمینه قدرتمند نباشد، 
نمی تواند ادعای تامین امنیت را داشته باشد. 
شهبازی گفت: در راستای برخورداری از شعار 

استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی نیروهای 
مسلح مقتدر نیاز داریم و این امر نیز محقق 
شده چراکه ایران اسالمی به واسطه این امر 
جزیره ثبات منطقه است.وی افزود: براساس 
راهبردهای مقام معظم رهبری با تمام قوا 
پشتیبان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در 

راستای تامین امنیت و آرامش کشور هستیم.

استاندار:حامینیروهایمسلحجمهوریاسالمیهستیم

خبر

خبر

یاد داشت
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3 ضمیمهرایگان
روزنامهدراستان

البرز

خبرخبر

وضعیتمراکزدرمانی
درالبرز

دارو و درمان از لوازم حیات بخش جوامع انسانی است که 
وجوب مراکز درمانی مجهز و کادر درمانی ورزیده را برای 

استمرار خدمات درمانی طلب می نمایند.
 خبرنگارجامجمالبرز: با وجود فعالیت 365 مرکز 
ارائه خدمات بهداشتی در استان البرز، اما این تعداد با توجه 
به مهاجرپذیری استان و رشد باالی جمعیت کافی نیست 
و در حال حاضر 14 پروژه بهداشتی در دست اقدام وجود 
دارد که نیازمند حمایت مسئوالن و مشارکت خیرین است. 
در این میان با توجه به کمبود فضای درمانی و بهداشتی در 
استان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز اظهار امیدواری کرد 
هرچه زودتر آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو در این استان 
راه اندازی شود و در نشستی که با حضور نمایندگان استان 
البرز درمجلس و با هدف بررسی وضعیت و مشکالت حوزه 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، حسین کریم 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: دانشگاه 
علوم پزشکی البرز حدود 8 هزار نیروی بهداشتی، درمانی، 
آموزشی و اداری و تنها 221 عضو هیأت علمی دارد که نیاز 
است برای رشد و پیشرفت دانشگاه سرانه جذب هیأت 
علمی برای دانشگاه افزایش یابد. به گفته وی 56 درصد از 
تامین بودجه دانشگاه از درآمدهای اختصاصی است و بدهی 
بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور زندان ها و هزینه های 
درمانی سنگینی که اتباع بیگانه بر دوش دانشگاه می گذارند 
دانشگاه را با مشکالتی مواجه کرده است و 5 دانشکده در 
ساختمان غیراستاندارد مستقر هستند و بخش زیادی از 
خدمات بهداشتی و درمانی در محل های استیجاری ارائه 
می شود و این موضوع هزینه زیادی را برای دانشگاه به همراه 
دارد. وی از نمایندگان استان در مجلس و دیگر مسئوالن 
خواست تا دانشگاه علوم پزشکی البرز را در انجام پروژه های 

درمانی نیمه کاره در استان کمک کنند. 

در بزرگداشت روز بسیج رسانه در البرز مطرح شد؛  ضرورت آگاهی مردم در مقابله با تهاجمات رسانه ای

مدیرکل نوسازی و تجهیزات مدارس البرز گفت: به دلیل 
کمبود فضای آموزشی ۴۸ درصد مدارس استان به صورت 

۲ نوبتی فعالیت دارند. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ محمد 
دالوریان گفت: استان البرز برای تحت پوشش قرار دادن 
جمعیت دانش آموزی بر اساس شاخص های آموزشی، 
۷۰۰ مدرسه کم دارد. وی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد مدارس 
البرز نیاز به ترمیم، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی دارند که 
باید در دستور کار قرار گیرد. دالوریان با بیان اینکه ساالنه به 
دلیل مهاجرت پذیری ۱۲ هزار نفر به جمعیت دانش آموزی 
البرز اضافه می شود، افزود: برای دانش آموزان تازه وارد ۴۰۰ 
کالس درس جدید نیاز است. سال گذشته با جذب اعتبار 
۱۰۰ میلیارد ریالی توانستیم تعدادی از پروژه های نیمه تمام 
مربوط به سال های قبل را به سرانجام برسانیم و ۱۶۰ کالس 
درس را به اداره کل آموزش و پرورش البرز تحویل دهیم. 
وی گفت: در البرز مدارس ۲۰ کالسه با قدمت 5۰ سال 
وجود دارد که فاقد استاندارد های الزم از جمله فضا های 

کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هستند. تا قبل از سال ۹۶ 
میزان اعتبارات ملی عمرانی مدارس به البرز در سطح پایینی 
قرارداشت، اما به دلیل پیگیری های مختلف شاهد افزایش 
چند برابری سقف اعتبارت تخصیصی در این استان شدیم. 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس البرز ادامه داد: 
مهمترین مشکل ساخت فضای آموزشی در این استان تامین 
زمین است، زیرا خیرین آماده ساخت کالس درس هستند، 
اما زمین وجود ندارد. وی افزود: ساخت یک هزار کالس 
درس در دستور کار استان البرز قرار گرفته است که تا کنون 
۱۶۰ کالس درس آن به آموزش و پرورش تحویل داده 
شده است. سرانه فضای آموزشی استان در سال ۹۶ به ازای 
هر دانش آموز 3.۲3 مترمربع بود، اما با افزایش اعتبارات در 
سال ۹۸ این رقم به3.۸۰ مترمربع ارتقا یافت. سال گذشته 
اعتبارات ملی البرز ۸۰۰ میلیارد ریال بود که امسال با وجود 
تحریم ها و مشکالت اقتصادی میزان اعتبارات به سقف ۶۷۰ 
میلیارد ریال رسیده است. استان البرز5۰۰ هزار دانش آموز 

دارد که در ۲ هزار و ۹۰۰ کد مدرسه تحصیل می کنند.

وقتی نیمی از مدارس استان دو نوبتی است؛
دود کمبود فضای آموزشی در چشم دانش آموزان البرزی

آشنایی با قهرمانان محاسبات ذهنی البرز 
ز  ا استفاده  نحوه  و  آموزش  مروزه  ا که  است  درست 
فناوری های جدید همچون تبلت ها، لپ تاپ ها، ربات ها 
پیماهای بدون سرنشین و … در کالس های درس  وهوا
مدارس حضور فزاینده ای یافته است، اما با این حال، یک 
ز مدارس به  رد که برخی ا ر قدیمی محاسبه وجود دا بزا ا
دلیل مزایای مهمی که برای دانش آموزان به همراه دارد، به 
آموزش آن در مدارس خود روی آورده اند. این وسیله قدیمی 
چیزی نیست جز همان چرتکه. نام آشنایی که پدر بزرگ 
های ما در کسب و کار خود از آن برای محاسبه صورت های 

مالی خود استفاده می کردند. 
خبرنگارجامجمالبرز: این ها را برایتان گفتم تا بگویم 
ذهنی  محاسبات  تیم  که  بود  گذشته  روزهای  همین  در 
جمهوری اسالمی ایران در رقابت های جهانی پاما 2019 که 

در کشور تایلند برگزار می شد توانست مقام اول تیمی را برای 
کشورمان کسب کند. آقا و خانم محمدی نسب که مدیریت 
بخش کودکان هوشمند در کرج را به عهده دارند، این طور 
می گویند: در این دوره از مسابقات 610 کودک هوشمند از 
24 کشور مطرح دنیا حضور فعال داشتند. سهم استان البرز در 
این مسابقات 4 مقام ارزنده بود که به ترتیب، فاطمه رستمی 
قهرمان جهان درسطحD  در رشته محاسبات ذهنی، پارسا 
c، هلیا حسینی قهرمان  هانی قهرمان جهان در سطح فرا
نان  جهان درسطح  Bو محمدهاتف دهقان قهرمان قهرما

جهان بود.
 مجموعه ما این پیروزی ها را به مردم شریف کرج تبریک 
گفته و آرزوی سربلندی برای تمام کودکان، مخصوصا 

کودکان البرزی را دارند. 

مراسم بزرگداشت روز بسیج رسانه و سالگرد شهید غالمرضا رهبر اولین شهید 
رسانه همراه با تجلیل از خانواده های شهدای رسانه در مسجد جامع گرمدره 
لبرز در این مراسم که امام جمعه  برگزار شد. به گزارش خبرنگار جام جم ا
شهر گرمدره، مسئوالن شهری و عموم فعاالن بسیج رسانه و نیز اصحاب 

رسانه حضور داشتند، ضرورت توسعه فعالیت های رسانه ای و ارتقای بصیرت 
خبرنگاران مورد تأکید قرار گرفت و از چند نفر از خانواده های شهدای رسانه با 
اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.در این برنامه حاج فرید نجف نیا، 
معاون فرهنگی دادگستری استان البرز به بیان مطالبی در وصف و خصوصیات 

شهید رهبر و همچنین جنگ رسانه ای دشمن و لزوم آگاهی مردم و رسانه ها در 
مقابله با تهاجمات رسانه های معاند پرداخت. همچنین حاج رحمان نوازانی مداح 
اهل بیت علیهم السالم نیز به مناسبت ایام سوگواری حضرت زهرا سالم اهلل 

علیها ذکر مصیبت کرد.

البرز، پایلوت کشوری طرح ملی اشتغال مهارت محور می شود

کشف موادمخدرشیشه 
وهروئین در نظرآباد

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد از کشف 4 کیلو 
و290 گرم ماده روان گردان شیشه و مواد مخدر 

هروئین درشهرستان خبر داد.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: سرهنگ 
"علی سلیمانی" در تشریح این خبر گفت: در پي 
گسترش چتر اطالعاتی و اعالم خبری مبنی بر حمل 
و نگهداری مواد مخدر توسط فردی در شهرستان 
نظرآباد، رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران 

پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ سلیمانی افزود: ماموران با انجام اقدامات 
پلیسی موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو پراید 
که متهم به وسیله آن اقدام به فروش مواد می کرد 
گردیدند که با تعقیب و مراقبت شبانه روزی صورت 
گرفته وی، در نهایت در یک فرصت مناسب با 
همکاری عوامل انتظامی شهرستان آبیک استان 
قزوین در محورهای مواصالتی این شهرستان متوقف 
و نامبرده دستگیر شد. وی خاطر نشان کرد: در بازرسی 
از خودرو و منزل متهم 3 کیلو و 890گرم ماده روان 

گردان شیشه و 400 گرم هروئین کشف گردید. 
فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد با بیان این که 
پرونده مقدماتی به همراه متهم جهت سیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضائی شده است خاطر 
نشان کرد: پلیس با هوشیاری کامل در محورهای 
مواصالتی حضور فعال داشته و در راه مبارزه با مواد 
مخدر به عنوان بالی خانمان سوز در جامعه از هیچ 
گونه تالشی فروگذار نخواهد کرد. سرهنگ سلیمانی 
در پایان از تمام شهروندان درخواست نمود تا هرگونه 
نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص عملکرد 

پلیس از طریق شماره تلفن 19۷ اطالع رسانی نمایند.

اولیـــن جلســـه شـــورای مهـــارت اســـتان البـــرز بـــا حضـــور معـــاون 
ـــتاندار  ـــور و اس ـــه ای کش ـــی و حرف ـــوزش فن ـــازمان آم ـــس س ـــر و رئی وزی

البـــرز بـــا محوریـــت اجـــرای پـــروژه هـــای اشـــتغالزایی 
ـــوری  ـــوت کش ـــوان پایل ـــه عن ـــتان ب ـــور در اس ـــارت مح مه

برگـــزار مـــی شـــود.
ـــه  ـــن جلس ـــرز، اولی ـــم الب ـــام ج ـــگار ج ـــزارش خبرن ـــه گ ب
شـــورای مهـــارت اســـتان بـــا حضـــور هاشـــمی معـــاون 
ــه ای  ــی و حرفـ ــوزش فنـ ــازمان آمـ ــس سـ ــر و رئیـ وزیـ
ــتغالزایی  ــروژه اشـ ــرای " پـ ــت اجـ ــا محوریـ ــور بـ کشـ
مهـــارت محـــور" در اســـتان البـــرز بـــه عنـــوان پایلـــوت 
ــود. در  ــزار مـــی شـ ــرز برگـ ــتانداری البـ ــوری در اسـ کشـ
ـــور،  ـــارت مح ـــتغالزایی مه ـــروژه اش ـــن پ ـــت تبیی ـــن نشس ای
ارائـــه گـــزارش مدیـــرکل تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
ـــر  ـــاون وزی ـــات مع ـــتفاده از بیان ـــان، اس ـــارت کارجوی از مه
و رئیـــس ســـازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای کشـــور، 
ـــن  ـــروژه بی ـــرای پ ـــارکت در اج ـــه مش ـــم نام ـــه تفاه مبادل
دســـتگاه هـــای آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای، تعـــاون، کار 
و رفـــاه اجتماعـــی، صنعـــت، معـــدن و تجـــارت، میـــراث 
ـــی  ـــد و رونمای ـــی امی ـــدوق کارآفرین ـــاورزی و صن ـــاد  کش ـــی، جه فرهنگ

از پـــروژه اشـــتغالزایی مهـــارت محـــور بررســـی مـــی شـــود.

از راست: فاطمه رستمی قهرمان جهان در سطحD دررشته محاسبات ذهنی، پارسا فراهانی قهرمان 
جهان درسطحc، هلیا حسینی قهرمان جهان در سطح Bو محمدهاتف دهقان قهرمان قهرمانان جهان. 
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