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حمید رضا ولی پور، مدیرآژانس مسافرتی ماهبد پرواز: 

اعتماد مردم؛ بزرگترین سرمایه 
هر مجموعه 

بیشترین تخفیف ویژه در مجموعه 
نان و شیرینی» شان رویال«

مهرداد مدیر روستا، مالک سنگ عجیب:

نشان سازمان ملل با طرح سنگ 
2»آدم و حوا« آرزوی من است 
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البرز

صنایع و صنوف مزاحم شهری شناسایی و ساماندهی می شوند

3

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج:

پیوند مدیریت شهری و دانشگاه
علیرضا رحیمی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج از آمادگی سازمان برای تعامل 
مستقیم با دانشگاه جهت اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی نظیر شناخت آسیب های اجتماعی و امور جوانان و هم چنین 

استارتاپ ها خبر داد.
به گزارش واحد ارتباطات و امور بین الملل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج، مجموعه این سازمان با حضور 

در جمع یک هزار نفری دانشجویان ورودی ۹۸ دانشگاه خوارزمی، نمایشگاهی از طرح های استارتاپ و ...

برخورد شدید قانونی 
با هرگونه افزایش 

3قیمت

2

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز:

حمید رضا ولی پور، مدیرآژانس مسافرتی ماهبد پرواز: 

اعتماد مردم؛ بزرگترین سرمایه هر مجموعه 

خبرنگار جام جم البرز: گردشــگری از نیازهای مهم روحی 
و اجتماعی بشــر است. امروزه بخش عمده ای از بی اعتمادی 
ها، به ســایت های فروش خدمات مســافرتی یا برخی دفاتر 
غیرمجاز مربوط می شــود و بخش دیگری از آن را بی تجربگی 
برخی دفاتر در ارائه خدمات ســالم تشــکیل داده است. در 
اینجــا گفتگویی داریم با حمیدرضا ولی پــور، مدیر توانمند 
و خوشــفکر آژانــس هواپیمایی  »ماهبد پــرواز«  که با ایجاد 
محیطی شیک و آرام و همچنین پرسنل خوش برخورد و حرفه 
ای، این مجموعه را به آژانس موفق و نامدار در استان البرز 

تبدیل کرده است.

* لطفاً مختصری از فعالیت خود توضیح دهید؟ 
در ســال 76 شــروع بــه کار نمودم و تا کنــون بیش از 22 
سال از فعالیتم در زمینه گردشگری در تهران و استان البرز 

گذشته است.

* شاخصه های مهم ماهبد پرواز را بیان کنید؟
ســفر از طرفی به شــناخت انســان از اعجاز آفرینش و از 
طرفــی با ارتبــاط با فرهنگ ها و مردم دنیا، به کســب تجربه 
و موفقیت انســان کمک می کند. ضمن آنکه ســفر می تواند 
ضمن بازیابی سالمتی روحی، موجب منافع اقتصادی و تجاری 
فرد نیز شــود.امام صادق )ع( فرمودند: مســافرت کنید تا 
عافیت و ســالمت یابید. از آنجایی که اکنون ماهبد پرواز به 
عنوان آژانس تحســین شده استان البرز شناخته می شود، 
مســئولیت ما دو چندان شــده و به عنوان یک آژانس برتر، 
از تمام نقاط کشور متقاضیان سفر با ما در ارتباط می باشند. 

اعتمــاد مردم برای ما در صدر اولویــت ها قرار دارد و در 
این راســتا نیروهای تخصصی و توانمند و صبور این آژانس 
نقش مهمی را در رسیدن به این مهم ایفا می نمایند که بنده 

از آن ها صمیمانه سپاسگزارم.

* عمده فعالیت آژانس ماهبد پرواز را بگویید؟ 
آژانس ماهبد پرواز عالوه  بر سرویس دهی به همشهریان 
و هموطنان عزیز در برگزاری تورهای داخلی و خارجی، برنامه 
هایی در جهت سیاســت های اقتصادی کشــور به منظور ارز 
آوری با ورود گردشگران خارجی را در دست اقدام دارد. در 
حال حاضر درصدد تاسیس دفتر نمایندگی در اروپا هستیم 
تا با همت و جدیت بیشــتری مردم گردشــگر و عالقه مند به 
ســفر اروپا را برای بازدیــد از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و 
ملــی خود دعوت کنیم. مدتی اســت بــا راه اندازی یک دفتر 
نمایندگی در تورنتو در کانادا، برای عالقه مندان تحصیل در 
هر مقطعی، حتی تا دکتری و نیز متقاضیان گردشگری خدمت 
ارائــه مــی کنیم که در کیفیت، دقت و مهــارت در این زمینه 
مدعــی هســتیم. قطعا در آینــده نزدیک از این شــرکت در 

توانمندی بین المللی بیشتر خواهید شنید.
ضمنــا در حال حاضر در برخی کشــورها نظیــر آذربایجان، 
مالزی، امارات و... دارای دفاتر کارگزاری فعال هستیم که از 

منافع مسافرانمان در این کشورها مراقبت می کنیم.

* چه توصیه ای برای همشهریان یا مراجعان دفاتر آژانس 
مسافرتی دارید؟

 متاسفانه  همواره افراد سودجو وکالهبردار در بخش های 
مختلف اقتصادی، مشکالتی را برای مردم  ایجاد می کنند که 
در ایــن صنف نیز بســیار ماهرانه نفوذ کــرده اند که با ایجاد 
دفاتــر غیرمجاز یا در صفحات مجــازی مردم را جذب خود می 
نمایند. عــدم خرید از دفاتر مختلف مجــازی، تحقیق درباره 
آژانس، مشــاهده مجوز رســمی آن ها و هوشیاری در مقابل 
ارائــه نرخ های زیر بازار، عجیب، وعده های تضمینی و... می 
تواند در مقابل سود جویان ایمن سازی کند. خوشبختانه این 
شرکت در استان همواره با صداقت در خدمت مردم بوده و 

اعتماد مردم مهمترین سرمایه شرکت است.

* لطفا راه های ارتباطی خود را اعالم نمایید؟
آدرس ما: فلکه اول گوهردشــت- خیابان مطهری - جنب 

پل روحانی 
تلفن های شرکت:34208136-42

تلفن پشتیبانی:34208257
 www.mahbodparvaz.com:سایت ماهبد پرواز

mahbod travel:آدرس اینستاگرام
لینک کانال اطالع از نرخ ها و خدمات:
https://mahbodtravelgroup 
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آلودگی هوا و راه درمان آن
آزگار  ســال های 
و طوالنــی پــی در پی 
سپری شــده و قصه پر 
غصه آلودگی هــوا و راه 
عالج و درمــان آن هم 
چنــان موضــوع روز و 
ســوژه مطرح و برجسته 
مختلــف  رســانه های 
می باشــد و عالوه بر آن همایش ها، سمینارها و جلسات 
به اصطالح تخصصی و کارشناســی در استانداری ها و 
فرمانداری ها، شوراهای شهر و شهرداری ها و ... تشکیل 
و منعقد شــده و هزینه های سنگینی را نیز از محل بیت 
المال به دنبال داشته است. اما بعد از چهار دهه یعنی بیش 
از 40 سال هنوز آثار بهبودی و یا کنترل نسبی »آلودگی 
هوا« احساس نمی شود. آری فضاهای دود متراکم سمی 
و بســیار زیان آور و ریزگردهای مختلف همه نشانه این 
است که مسئوالن و مدیران فقط به فکر برگزاری جلسات 
بــی حاصل بوده و مطالبات عمیــق و راهبردی و اقداما 
اجرایی کارســاز و نتیجه بخش و به عبارتی کار جهادی 
موثــر و امید آفرین در این حــوزه مطرح نبوده و گزارش 
جامع آماری و عملی هم در این باب داده نشــده و اگر هم 
چیزی به صورت روزمره و گاه و بیگاه مطرح شــده، فقط 
بیان ظواهر کار بوده اســت. نتیجه این نوع نگرش یعنی 
این که هیچ دستگاه و مسئولی خود را عهده دار رسیدگی 
تــام به موضوع آلودگی هوا نمی داند و روز به روز آلودگی 
هوا شدت بیشتری پیدا کرده و فضای تنفسی شهروندان 
و زندگی روزمره آن ها را درگیر خطرهای سنگینی کرده 
است. در دوران فعالیت قالیباف شهردار اسبق تهران چند 
مرتبه از طریق صدا و ســیما و یا رســانه های گروهی از 
مسئوالن خواســته بود که مدیریت ساماندهی آلودگی 
هوای شهر تهران را به وی بسپارند و اختیارات این کار هم 
تفویض شود ولی دولت فعلی زیر بار این پیشنهاد نرفت و 
اوضاع کنونی هم در تهران و هم در سایر کالنشهر ها هر 
کدام از دیگری وضعشــان بدتر و آلوده تر بوده و تا کنون 
در این مســیر استان البرز هم در این مشکل بزرگ یعنی 
آلودگی هوا دســت و پا میزند و عالج و درمانی کارســاز 
حاصل نشــده اســت، چرا؟! آیا بهتر نیست که مرجع و 
مسئول اصلی در ســاماندهی این مشکل را ابتدا معین 

کنیم و از آن مسئولیت و کار مطالبه کنیم؟!

نماینده ولی فقیه در استان البرز: عوض نکردن مسئولی که خیانت میکند، به نام اینکه در 
آستانه انتخابات هستیم و نمی توانیم ترکیب را جابجا کنیم، حرف خوبی نیست.

خبرنــگار جام جم البرز:  امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه ضمن تبریک 
والدت رســول اکرم )ص( و فرزند بزرگوارش امام صادق )ع( گفت: در موقعیتی که احتیاج 
فراوان به همدلی و وحدت است گاهی حرف هایی زده میشود که اپوزیسیون هم نمی زند و 

همه کسانی که وضعیت موجود ایران و مسائل مربوطه در دنیا را دنبال می کنند می بینند که 
ایران قدرت برتر و دست باالتری دارد.آیت اهلل حسینی همدانی افزود: توان و روحیه ایران با 
توجه به مشکالتی که برایش فراهم کردند باالتر است تا جایی که میبینید آمریکای مستکبر 
نمی تواند به فعالیت های ایران پاسخ دهد، در همین دو سه ماه اخیر مالحظه کردید که ایران 
بر سر آمریکا چه آورده است مثل ساقط کردن پهپاد و غیره  اما  آیا رئیس جمهور آمریکا توانسته 

است کاری انجام دهد بجز اینکه فقط در کاخش نشسته و اولتیماتوم می دهد.امام جمعه کرج 
گفت: باید از دستگاه های امنیتی و اطالعاتی استان تشکر کنم که محکم ایستاده اند و قصد 
دارند کسی که صالحیت ندارد، تایید نشود. وی گفت: کوتاه نیامدن جلوی کسانی که مقابل 
قانون گردن کلفتی می کنند وظیفه همه ماست، نمی شود کسانی که قصد ورود به مجلس 

قانونگذاری را دارند خودشان، همسرشان و فرزندانشان به قوانین التزام نداشته باشند.

تقدیر امام جمعه کرج از دستگاه های امنیتی اطالعاتی

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

از روزی که بنزین گران شد، عده ای از افراد، 
اعتراض مســالمت آمیز مردم استان، نسبت به 
گرانی بنزین را به سمت و سویی سوق دادند که 

هرگز مورد قبول آنان نبود.
خبرنگار جام جم البــرز: در روزهای 
گذشته تعدادی از مردم نقاط مختلف استان به 
منظور تجمع و اعتراض نســبت به گران شدن 
بنزین و طرح سهمیه بندی سوخت، به خیابان ها 
آمدند. مردم از درد و رنجی که در حوزه اقتصادی 
به واسطه تحریم ظالمانه به آن ها تحمیل شده 
بود و از طرفی سوء استفاده مفسدان اقتصادی، 
اقدام به اعالم نارضایتی خود کردند که اقدام آن 
ها تنها با هدف جلب توجه مسئوالن به معیشت 

آن ها بود.
 در این میان تعدادی از اشرار، اراذل و اوباش و 
بعضا عناصر وابسته بودند که در راستای اهداف 
دشــمنان ملت، اقدام به ایجاد اخالل، آشوب و 

تعرض بــه اموال بیت المــال، تخریب اماکن 
عمومی و زیر ساخت های خدمات عمومی کردند 
و با ایجاد راه بندان اقدام به سلب آسایش و آرامش 
مردم کردند.شهروندان در گفتگو با خبرنگار جام 
جم البرز ابتدا صف خود را از آشوبگران جداکردند 
و گفتند: ما ابتدا صف خود را از آشوبگران جدا می 
کنیم و اعالم می کنیم  اگر کسی اعتراضی دارد، 
بایــد از راه های قانونی اعتراض خود را پیگیری 

کند و تخریــب اموال عمومی، ایجاد ترافیک و 
مزاحمت برای مردم استان البرز اصال پسندیده 
نیســت. ما معتقد هستیم که آشوب مورد قبول 
نیســت، اما نمی توانیم هم بگوییم که از گرانی 
بنزین و اوضــاع اقتصادی و بیکاری این روزها 
گله مند نیستیم. بخش دیگری از مردم از نحوه 
اطالع رسانی دولت قبل از اعمال افزایش قیمت 
بنزین گالیه شدید داشتند. آن ها می گفتند مگر 

ابزار رســانه و عقل و استالل را از آن ها گرفته 
بودند که شب بخوابیم و صبح با افزایش قیمت 
ها مواجه شویم؟ عجیب این که دولت به جای آن 
که با اعتماد به نفس و با استدالل از تصمیم خود 
دفاع کند، شیوه سکوت را در پیش گرفته است. 
شاید خودشان هم از ابتدا می دانستند مشکلی 
در کارشان هست و حاضر نیستند مسئولیتش 
را بپذیرنــد. بهتر بود روزها قبــل از اجرای این 
تصمیم برای مردم علل اتخاذ این طرح را تبیین 
می کردند تا مردم با آمادگی کامل این موضوع 
را بپذیرنــد. بنا براین روش دولت برای افزایش 
قیمت بنزین نادرست اســت.الزم به یادآوری 
اســت که تعداد زیادی از اشرار و اوباش با کمک 
شهروندان شناسایی و دستگیر شده اند. دستگیر 
شــدگان با تشــکیل پرونده به مراجع قضائی 
ســپرده شدند و تعدادی نیز تحت پیگرد قانونی 

قرار دارند.

به آشوب کشیده شدن اعتراضات مردمی نسبت به گران شدن بنزین 
در استان البرز

زنگ کتاب و رونمایی از صندوق 
اهدای کتاب در البرز

همزمان با بزرگداشــت هفته کتاب با شــعار”حال خوش 
خوانــدن” ویژه برنامه آیین نواختن زنگ کتاب و و رونمایی از 

صندوق اهدای کتاب در دبیرستان دهخدا کرج نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز اســتان البرز، 
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان در این برنامه ضمن 
تبریک ایام هفته کتاب و ســالروز والدت با سعادت حضرت 
محمــد )ص( و امام جعفرصادق )ع( گفت: کتاب قرآن معجزه 
بزرگ آخرین پیامبر خداست که برای سعادت بشر فرستاده شده 
و اولین کالم آن نیز با امر به خواندن نازل شده است که حکایت 

از اهمیت توجه داشتن به امر کتاب و کتابخوانی دارد.
احمدعلی هراتی، با اشــاره به جایگاه کتابخوانی از منظر 
اســالم ادامه داد: یکی از تاکیدات افراد موفق همواره مطالعه 
و کتابخوانی است و بهترین دوران برای مطالعه دوران کودکی 
و نوجوانی اســت چرا که ذهن آماده دریافت اطالعات بوده و 
هنوز دغدغه های دنیایی انســان را مشغول نکرده است.وی 
افزود:دســتیابی به دانش روز و ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه 
از طریق گســترش فرهنگ مطالعه، برنامه ریزی و همکاری 
مســتمر نهاد های فرهنگی ضروری است و ایام گرامیداشت 
کتاب و کتابخوانی و کتابدار فرصت مغتنمی برای تنویر افکار 

عمومی نسبت به مطالعه می باشد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در ادامه گفت: والدین 
و آموزش و پــرورش نقش کلیدی در ترویج فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی بین دانش آموزان دارند و دانش آموزان آینده سازان 
این مملکت هســتند که باید با افزایش آگاهی و دانایی خود را 

برای مدیریت و اداره آینده کشور آماده کنند.
هراتی همچنین با اشاره به آئین رونمایی از صندوق اهدای 
کتاب در کرج گفت: در کنار بحث اهدای کتاب، این صندوق ها با 
همکاری خوب سازمان پسماند شهرداری کرج برای جانمایی 
در میادین اصلی شــهر طراحی شــده و در آن نقاط جانمایی 

می شود.

خبر

سید محمد موسوی، مدیر مجموعه نان و شیرینی »شان رویال« اعالم کرد؛

بیشترین تخفیف ویژه در مجموعه نان و شیرینی
» شان رویال«

خبرنگار جام جم البرز: ســالمت مواد غذایی با ســالمت جامعه 
ارتباطی مســتقیم دارد. تهیه انواع خوراکی ها از مواد با کیفیت 
و ســالم به حفظ ســالمت افــراد کمک خواهد نمــود. انواع کیک و 
شــیرینی در بیــن افراد مختلــف طرفداران خاص خــود را دارد. 
تعدد فروشــگاه های عرضه کیک و شیرینی انتخاب مشتریان را 
سخت کرده است. مجموعه نان و شیرینی شان رویال محصوالتی 
با کیفیت و ســالم در اختیار مشتریان قرار می دهد. خبرنگارجام 
جم البرز با ســیدمحمد موســوی، مدیر توانمند، متعهد و با اخالق 
ایــن مجموعه گفتگویی انجام داده که ماحصــل آن را در ذیل می 

خوانید:

* مختصری از فعالیت خود بگویید؟
ما انواع کیک و شــیرینی، شکالت و تنقالت را با پرسنلی متعهد 

و مواد اولیه با کیفیت تولید می کنیم. 

* ویژگی های مجموعه خود را بیان کنید؟
نظافت و بهداشــت در تولید و تهیه شیرینی بسیار مهم است. 

اولین چیزی که در مجموعه خود به آن اهمیت می دهیم بهداشت 
محیــط کاری اســت. افرادی کــه با ما کار می کننــد افرادی متعهد 
هســتند و به بهداشــت اهمیت می دهند. وجــدان کاری و بیمه 
پرسنل از دیگر اولویت های ما در مجموعه می باشد. در مجموعه 
شان رویال مشتریان همیشه می توانند از کارگاه بازدید داشته 

باشند و با خیال آسوده از ما خرید کنند. 

* تخفیف های مجموعه شان رویال چگونه است؟
در بخش فروش، قیمت باید منصفانه باشد. ما در این مجموعه 
به اقشــار کم درآمد و مخصوصاًعــروس و دامادها که در ابتدای 

زندگی مشترک هستند بیشترین تخفیف را ارائه می دهیم.

* نشانی و راه های ارتباطی خود را اعالم کنید؟
کرج، شاهین ویال، خیابان یکم غربی، به سمت قلم، پالک 64 

ساعت کاری 8 صبح الی 24 شب
تلفن همراه: 09148773226

تلفن فروشگاه: 026-34502391

به مناســبت روز جهانــی دیابت همایش بزرگ 
پیشــگیری از بیماری های دیابت و کلیوی با حضور 
مسئولین شهری ، پزشکان وبیماران دیابتی در کرج 

برگزار گردید . 
خبرنگار جــام جم البرز: رئیــس انجمن دیابت 
استان البرز در این همایش با اشاره به اینکه در استان 
۳00 هــزار نفر دیابتی وجــود دارد، گفت: آموزش، 
ســطح آگاهی مبتالیان به دیابــت را باال برده و در 
کنترل این بیمــاری و عوارض جانبی آن تاثیر گذار 
است.وی ادامه داد: درصد ابتال به دیابت  بین سنین 
4۵ تا ۶4 ســال، بیشتر از دیگر گروه های سنی است 
که دیابت نوع ۲ تا ۸0 درصد قابل پیشگیری است.، 
در ایران حدود پنج میلیون نفر مبتال به دیابت هستند 
و پنج میلیون نفر هــم پیش دیابت دارند که ممکن 

اســت در آینده مبتال به دیابت شوند . جلیلی، تغذیه 
نامناســب ، نداشــتن فعالیت جسمی ، کم تحرکی، 
استرس ، مصرف سیگار و در معرض دود سیگار قرار 
داشتن، اضافه وزن و دیگر عوامل را در ابتال به دیابت 
تاثیرگذار دانســت.وی افزود: اگر بخواهیم  مبتال به 

دیابت نشویم باید شیوه زندگی را اصالح کنیم .
رئیــس انجمن دیابت البرز گفــت: افراد دیابتی 
بایــد مورد حمایــت قرار گیرند و یــک فرد دیابتی 
اگــر یکی از پایه درمان را انجــام ندهد نتیجه نمی 
گیرد ومتاسفانه ۹۵ درصد مبتالیان به دیابت میزان 

قندشان را کنترل نمی کنند.

همایش بزرگ پیشگیری از بیماری های دیابت و کلیوی 
در کرج

سیدنصرالدین  میرعربشاهی
خبرنگار فرهنگی - اجتماعی 

جام جم البرز

مسؤول ســازمان فضای مجازی بسیج استان البرز 
گفت: همزمان با چهلمین سالگرد تشکیل شجره طیبه 
بسیج و به مناسبت فرارسیدن هفته مبارک بسیج اولین 
و بزرگترین رویــداد تخصصی فعاالن فضای مجازی 

بسیج در استان البرز برگزار می شود.

به گــزارش خبرنگار جام جم البــرز،  کیوان بربند، 
مسؤول ســازمان فضای مجازی بســیج استان البرز 
گفت: همزمان با چهلمین سالگرد تشکیل شجره طیبه 
بسیج و به مناسبت فرارسیدن هفته مبارک بسیج اولین 
و بزرگترین رویــداد تخصصی فعاالن فضای مجازی 
بسیج در استان البرز برگزار می شود و دوم لغایت چهارم 
آذرماه، حســینیه عاشقان ثاراهلل کانون شهید سبحانی 

کرج میزبان برگزاری این رویداد خواهد بود.
مســؤول ســازمان فضای مجازی بســیج استان 
البرز عنوان کــرد: شــرکت کنندگان در این رزمایش 
4۸ ســاعته در ســه محور پویانمایی )انیمیشن کوتاه، 
موشن گرافیک، انیمیشــن کات اوت، کمیک موشن، 
استاپ موشن و غیره(، نرم افزار تلفن همراه )اپلیکیشن 

موبایل( و بازی ســازی )بازی موبایــل( با یکدیگر به 
رقابت می پردازند.بربند هــدف از برگزاری این رویداد 
را فراهم کــردن زمینه ای برای رقابت در تراز اندیشــه 
انقالب و توان بسیج اعالم کرد و ادامه داد: عالقه مندان 
برای ثبت نــام و حضور در رویــداد تخصصی فعاالن 
فضــای مجازی می توانند تا تاریخ ۲۶ آبان ماه از طریق 

درگاه های ارتباطی اعالم شده اقدام به ثبت نام کنند.
مســؤول ســازمان فضای مجازی بســیج استان 
البرز در پایان با اشــاره به اینکه شــرکت کنندگان باید 
تمام تجهیزات الکترونیکی مورد نیازشــان را به همراه 
داشته باشند، خاطرنشــان کرد: برگزیدگان و تیم های 
برتر، ضمن تقدیر و اهدای جوایز، جواز حضور در رویداد 
ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج را کسب خواهند کرد.

بزرگترین رویداد تخصصی فعاالن فضای مجازی 
بسیج البرز در راه است

والده شهیدان سردار شهید هدایت  اهلل خیلدار 
و نوجوان بســیجی جاوید االثر محمد خیلدار به 

دیدار فرزندان شهیدش پیوست.
ام شهیدان سردار هدایت اهلل خیلدار و نوجوان 
بســیجی جاوید االثر محمد خیلدار عصر روز سه 
شنبه به دلیل بیماری در بیمارستان کسری کرج 

دعوت حق را لبیک گفت. 

مراســم تشییع پیکر ام شــهیدان خیلدار روز 
پنجشــنبه ۳0 آبان ساعت 14 بعدازظهر از محل 
آرامســتان بهشــت سکینه کمالشــهر به سمت 
گلزار شــهدای روستای اعقشــت برگزار و پس 
از تشــییع در جوار فرزندان شهیدش آرام خواهد 

گرفت.
حضور خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران 

و مردم شهیدپرور کرج و ساوجبالغ در این مراسم 
موجب تســکین آالم خانواده محمد خیلدار می 
باشد. سرپرستی روزنامه جام جم البرز این ضایعه 
بزرگ را به حاج علی خیلدار مدیر کل سابق اداره 
کل ارشاد اسالمی استان البرز و دیگر وابستگان 
تســلیت عرض نمــوده وعلو درجــات برای آن 
مرحومه مغفوره از خداوند متعال مسئلت داریم.

ام شهیدان به فرزندان شهیدش پیوست

  پیوند مدیریت شهری و دانشگاه
علیرضا رحیمی معاون شهردار و رئیس سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج از آمادگی 
ســازمان برای تعامل مســتقیم با دانشــگاه جهت 
اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی نظیر شناخت 
آســیب های اجتماعی و امور جوانــان و هم چنین 

استارتاپ ها خبر داد.
بــه گزارش واحــد ارتباطات و امــور بین الملل 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج، 
مجموعه این ســازمان با حضــور در جمع یک هزار 

نفری دانشــجویان ورودی ۹۸ دانشگاه خوارزمی، 
نمایشگاهی از طرح های اســتارتاپ و موضوعات 
اجتماعی و سالمت راه اندازی نمود. به گفته علیرضا 
رحیمی معاون شهردار، دانشــجویان با استقبال از 
موضوعات مطرح شــده توسط ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری کرج به پرسش و پاسخ 
درباره طرح های اجتماعی و همچنین اســتارتاپ ها 
پرداخته و دیدگاه های مختلف خودشــان را جهت 
تعامل بیشــتر بین دانشــگاه و مجموعه مدیریت 

شــهری بیان نمودند.رحیمی افزود: شهرداری کرج 
بویژه ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی آمادگی 
خــود را درخصوص هم افزایی و تعامل مســتقیم با 
دانشگاه خوارزمی بعنوان یکی از دانشگاه های مطرح 
کشور و کلیه دانشــگاه های استان اعالم داشته و از 
کلیه دانشجویان دعوت بعمل میآورد تا در طرح های 
اجتماعی، ســالمت جامعه و استارتاپ ها مشارکت 
نمایند.الزم بذکر اســت در حاشــیه این نشســت 
صمیمانه در دانشگاه خوارزمی، دکتر نبیونی رئیس 

انجمن نخبگان استان البرز و عضو شورای اسالمی 
شــهر کرج نیز از غرفه های سازمان فرهنگی بازدید 
و ضمــن تقدیر از اقدامات این ســازمان و مجموعه 
مدیریت شهری اظهار داشت: با پیوند بهتر مجموعه 
شــهرداری و دســتگاه های اجرایی و دانشگاه ها، 
بزودی شــاهد استفاده نخبگان در طرح های عظیم 
شهری و بهره گیری از نسل جوان و آینده ساز کشور 
و نهایتاً دستیابی به اهداف عالی در سطح استان البرز 

خواهیم بود.
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ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان موفق به دستگیری یک شکارچی 
متخلف شدند.

بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، محمد قربانی رئیس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان طالقان با اعالم این خبر گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان در 
حین پایش مناطق باال طالقان، تماســی را از همیاران محیط زیست  مبنی بر وجود شکارچی 

در ارتفاعات منطقه شــکار ممنوع دریافت نموده در ساعت ۲۲ یک نفر شکارچی متخلف را در 
ارتفاعات روستای ناریان دستگیر کردند.وی ادامه داد: از این شکارچی متخلف الشه یک راس 
کلچه سه ساله به همراه ادوات شکار، 1عدد دوربین شکاری، 1 عدد چاقو و دو عدد کیسه خواب 
کشف و ضبط گردید.قربانی در ادامه گفت: پس از تنظیم صورت جلسه تخلف در اداره محیط 
زیســت، متخلف به همراه ادوات کشف شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع محترم 

قضایی گردید.
قربانی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همیاران و دوستداران محیط زیست ازتمامی جوامع 
محلی و حافظان طبیعت درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوکی با محیط 
بانان این اداره همکاری و گزارشــات خود را به شــماره تلفنهای 447۲۳07۳-447۲۶1۵0-

447۲۶14۹ اطالع دهند.

3دستگیری شکارچی متخلف در طالقان ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

مــروری بر 10 دوره انتخابات مجلس با نگاه 
ویژه به کرج

همانگونه که در بخش گذشــته مقاله اشــاره شد در 
نظر دارم نگاهی به شــرایط انتخابات و عملکرد مجالس 
دوره های مختلف داشــته باشــم، اکنــون به چگونگی 
برگزاری اولین دوره مجلس شورای اسالمی می پردازم:

فضــای تبلیغاتی در مجلس اول متاثر از رویه و روحیه 
انقالبی حاکم بر کشــور بود و طرفداران کاندیداها سعی 
بر معرفی نامزدهای مورد نظر خود با تکیه بر آرمان های 

انقالب اسالمی داشــتند. خوشــبختانه در کرج هم مانند کل کشور رقابت های 
انتخاباتــی آمیخته با رعایت قواعد وحرمت های اخالقی بود و از پولهای کثیف و 

باندهای محفلی و...خبری نبود. 
در چنین شــرایطی دو نماینده کرج) شــیخ شجونی ودکتر هنجنی( به مجلس 
راه یافتند. شکل و نوع مطالبات مردم از نمایندگان بسیار متنوع و گوناگون بود. از 
دو نماینده برگزیده کرج دکتر هنجنی بیشــتر وقت خود را صرف مسائل مجلس 
نمــود، اما مرحوم شــجونی به موازات کار قانون گذاری بخشــی از وقت خود را 
به مردم اختصاص میداد،اما متاســفانه هیچ کدام نتوانســتند در تحقق مطالبات 
انقالبــی مردم موفق عمل نمایند که در نتیجــه مقبولیت آنان نزد افکار عمومی 

کاهش یافت و نتوانســتند به مجلس دوم راه یابند. 
مجلس اول در طول عمر خود با مشــکالتی همچون شــروع جنگ تحمیلی 
و غائلــه بنی صدر  روبرو بود و از طرفی حضــرت امام »ره« موضوع گروگانهای 
آمریکایــی را نیــز به عهده مجلس نهاده بود. با وجود این مشــکالت و شــرایط 
خاص کشــور انتظار می رفت نمایندگان مردم که از طیف های گوناگون سیاسی، 
اجتماعــی و علمی بودند در ریل گذاری به کارهای اساســی  کشــور بپردازند . 
نمایندگان مجلس بخوبی می دانستند که شعار محوری انقالب)استقالل، آزادی 
و جمهوری اســالمی( است، بنابراین ضرورت داشت که وقت خود را صرف لوایح 
و مصوباتی جهت تحقق این اصول اساســی نمایند. امــا با نگاهی گذرا می توان  
قضــاوت کرد که در این زمینه عملکرد چندان موفق و قابل قبولی از خود بر جای 

نگذاشتند.
 در میــان بیش از هشــت صد الیحه و مصوبه ایــن دوره مجلس می توان به 
مهمترین آنها مثل الیحه قصاص،قانون مجازات اســالمی، اساســنامه ســپاه، 
اساسنامه صدا و سیما و تشکیل چندین وزارتخانه جدید اشاره نمود. اما با توجه به 
جنگ تمام عیاری که اســتکبار جهانی شــرق و غرب در تمام زمینه ها علیه کشور 
آغاز کرده بودند)به ویژه تحریم های آمریکا( با توجه به نگاه روشــنگرانه حضرت 
امام »ره«که در حوزه های سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی 
تبیین فرموده بودند، انتظار آن بود که عالوه بر لوایح فوق  در حوزه استقالل و عدم 
وابستگی کشــور به نفت، تقویت بخش خصوصی- تولیدی، کوچک سازی بدنه 
دولت، تقویت تعاونی ها و تحقق آرمان ها و پاسداشــت فرهنگ اسالمی - ایرانی 

و اهداف سیاســی نظیر آزادی نیز مصوباتی از خود برجا می گذاشتند. 
ادامه دارد... 

معاونین  نشست شــورای 
صدا و سیمای البرز

عربشاهی رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان در نشست شــورای معاونین صداوسیمای البرز 

حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی ، مدیرکل صداو ســیمای 
البرز، در این نشست بااشــاره به اهمیت نقش رسانه در 
توسعه استان گفت: اگر اهمیت رسانه درک شود و نسبت 
فعالیت رسانه با توسعه استان بخوبی دیده شود توفیقات 

خوبی حاصل خواهد شد
صادق مقدســی ضمن ابراز خرســندی از نوع نگاه 
مدیران استان به ویژه مدیران سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان به شبکه استانی،  ابراز امیدواری کرد با تعامل 
بین دستگاهی مشکالت و موانع در صدا وسیما مرتفع و 
ارتباط رسانه و دستگاههای اجرایی تقویت شود مدیر کل 
صداوسیمای البرز در بخشی از صحبتهای خود به مقوله 
اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت تئوری نوین اقتصادی 
در بخش هایی از اســتان محقق شــده و در صداوسیما 
نیزتولید و ســاخت برنامه در این خصوص از مدتها قبل 
آعاز شده است و تعدادی از این برنامه ها نیز در حال پخش 
هســتند صادق مقدسی اظهار داشت تالش کرده ایم با 
وجود مشکالت مالی و کمبود امکانات به ویژه تجهیرات 
فنی و ساختمانی در صداو سیما ،به بهترین شکل ممکن 
پاســخگوی مطالبه مردم باشیم و صداوسیما تحت هر 

شرایطی به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
در ادامه این نشســت ، عربشاهی با اعالم امادگی در 
خصوص حمایت از صداوسیمای استان برتعامل بیشتر 
شــبکه استانی تاکید کرد و گفت در مقوله های مرتبط با 
مدیریت و برنامه ریزی از جمله توفیقات ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و شــورای برنامه ریزی و توسعه استان 
میتوانیم اخبار نوید بخشــی برای مردم اســتان داشته 

باشیم.

خبر

علی خیلدار

مهرداد مدیر روستا، مالک سنگ عجیب:

نشان سازمان ملل با طرح سنگ »آدم و حوا« آرزوی من است 

خبرنــگار جام جــم البرز: تمام آفریــده های جهان 
بر نظمی مشــهود اســتوارند. زیبایی های طبیعی در 
درختــان، گیاهان، کوه ها ودشــت هــا همه بر نظم و 

لطف آفریدگار هستی گواهی می دهند. 
توجــه و تفکر در ایــن زیبایی هــا وعجایب موجب 
فروتنــی انســان و حس بندگی می گــردد، اما گاهی 
ایــن معجزه ها آن قدر تکراری و عادی شــده اند که 
بنــدگان فراموش مــی کنند در کجای جهان هســتی 

قرار دارند. 
پــس ایــن افراد مــی توانند بــه شــکلی دیگر به 
جهــان خلقت بنگرند. دوری از معنویت و انســانیت 
در دنیــای کنونــی  ثمــره غفلت از نعمت هــا و جهان 

آفرینش است.
 خبرنــگار جام جم البــرز با مهرداد مدیر روســتا، 
کارآفریــن با اخــالق و مدیر توانمند شــرکت »زیپ 
کیــپ« گفتگویی متفاوت وعجیب انجام داده اســت 

که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:

* لطفــاً خودتــان را معرفــی کنیــد و مختصــری از 
فعالیت تان بگویید. 

 مهرداد مدیر روستا هستم. از سال 1358 تولید 
نایلون های زیپ دار با نام تجاری و برند زیپ کیپ را 
انجــام داده ام و هم اکنون نیز این فعالیت را ادامه 

می دهم.
 همچنین از سال 1367 ) بعد از جنگ تحمیلی و در 
شــرایط اقتصادی آن زمان( تا کنون، نایلون معمولی 
و ســاک های دســتی را نیز در مقاطعی از زمان تولید 

کرده ایم.

* شــما مطلــب عجیبی در مــورد یک ســنگ مطرح 
کردید. توضیحات بیشتری می دهید؟ 

بلــه. این قضیه به ســال 1394 بر مــی گردد که 
مشــغول انجام کارهای ساختمانی جهت تغییرات در 
کارگاه تولیدی بودیم. در حین کار ســنگی عجیب که 

تصویری در آن دیده می شــد توجه ما را جلب کرد. 
 در نگاه اول به این سنگ دو شخص دیده می شود 
کــه گویی هاله ای از نور در اطراف آن ها وجود دارد 
و همچنیــن تصویــر دو کودک و گل یــا مالئکه نیز در 

سنگ به چشم می خورد. 
در کل تصویر 4 انسان با مقیاس مناسب و متوازن 

در ســطح سنگ دیده می شود که با این اوصاف بنده 
این سنگ را »آدم وحوا« نام نهادم. 

* آیا قدمت این ســنگ را مشخص نموده اید؟  
تکه ای از ســنگ را به مرکز زمین شناســی )کانی 
شناســی( تهران بردم و مدارک آنالیز و آزمایش آن 
را بــه دفتــر ثبت برده و ســنگ آدم و حوا را به ثبت 

رساندم.
 بــا طی این مراحل برای آن ســند دریافت نمودم. 
البتــه پیگیری های زیادی جهــت تعیین دوره زمین 

شناسی آن انجام دادم . 
متاسفانه معادن مختلف کشور در این زمینه با من 
همکاری نکردند. این ســنگ در ملک شــخصی بنده 
یافت شده و جنبه میراث فرهنگی یا تاریخی ندارد.

* با توجــه به توضیحات جالب جنابعالی برای آینده 
سنگ آدم وحوا چه برنامه ای دارید؟ 

در مورد برنامه های آینده انتظار و آرزوی من این 

اســت که افرادی از ایران یا کشــورهای دیگر  این 
ســنگ را برای مسجد، کلیســا، سازمان ملل، موزه یا 

دیگر مکان های مرتبط خریداری نمایند. 
به نظر بنده این ســنگ بســیار ارزشــمند است و 
امیدوارم نشــانه ســازمان ملل متحد گــردد و این 

ســنگ عاملی در جهت صلح و دوستی باشد. 
الزم به ذکر اســت تمامی ادیان وجود آدم وحوا را 
قبول داشته و این سنگ می تواند دوستی و وحدت 
بین ادیان و انسان ها را ایجاد نموده و باعث توسعه 
صلح و دوســتی میان مردم با هر دین، مذهب، رنگ 

و نژاد گردد.

* جهت کســب اطالعات بیشــتر خوانندگان وعالقه 
منــدان راه های ارتباطی خود را بیان کنید؟

تمــاس:  شــماره  مدیرروســتا  مهــرداد 
09121347485

با تشکر از روزنامه جام جم البرز و شما برای وقتی 
که گذاشتید و همچنین خوانندگان عزیز.   

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز از شناسایی 
و ســاماندهی صنایع و صنوف مزاحم شــهری 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 ساماندهی 
مشــاغل مزاحم شهری اظهار داشــت: در حال حاضر در مرکز 
استان صنایع یا صنوفی مستقر هستند که به نوعی مزاحم شهری 
محســوب میشــوند و عمدتا تولیدی بوده و برای توسعه استان 
ضروری هســتند اما فعالیت آنان در داخل شــهر ممکن اســت 
مشکالت زیست محیطی و یا سایر آالیندگی ها را به وجود آورند.

وی افــزود: با توجه به گســتردگی مرکز اســتان و همچنین 
فعالیت صنوف مختلف، شناســایی و ساماندهی واحدها نیازمند 
مشارکت دســتگاه های ذیربط از جمله شهرداری کرج، سازمان 
صنعت معدن و تجارت اســتان، محیط زیســت و اتحادیه های 

مربوطه است که باید در این امر همکاری الزم را داشته باشند.
این مسئول با اشاره به اینکه این مهم به دبیری شهرداری کرج 
و همکاری سایر دســتگاه ها باید ظرف مدت یکماه انجام شود، 
خاطر نشان کرد: پس از شناسایی این واحدها و میزان زمینی که 
به منظور اســتقرار واحدها نیاز است، باید به شرکت شهرکهای 
صنعتی اعالم تا شــرکت شهرک های استان نسبت به جانمایی 

واحدها اقدامات الزم را در دستور کار قرار دهد.

* در صورت نیاز اســتان، مجتمع های اختصاصی 
صنوف احداث می شود

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری البرز در این 
جلســه با تاکید بــر اینکه در صورت شناســایی دقیق واحدها و 
اســتقرار آنها میتوان در گام بعدی در صورت  نیاز استان نسبت به 
احداث مجتمع های اختصاصی صنوف اقدام کرد، یادآور شد: در 

صورت شناســایی 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 ســخنان خود به مزایای این 
طرح اشــاره و تصریح کرد: از جمله ویژگی های این طرح میتوان 
به؛ کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش مصرف سوخت 

و انرژی، خودداری از اتالف وقت مردم اشاره کرد.
به گفته وی عالوه بر مزایای یاد شــده، اســتفاده از تجارب 
صاحبــان صنوف، ارتقاء دانش آنهــا، متمرکز نمودن خدمات از 
دیگر ویژگی هایی است که در صورت تحقق کامل طرح میتواند 
به عنوان تجربه ای موفق به ســایر شهرســتان های استان نیز 

تسری یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری: 

صنایع و صنوف مزاحم شهری شناسایی و 
ساماندهی می شوند

گــزارش  به 
عمومــی  روابــط 
البرز،  صداوسیمای 
شــانزدهمین  در  
فنــاوری   اجالس 
ســازمان  رســانه 
صداوسیما  از مهندس محمد شیخ الملوکی 
واحد فناوری  اطالعات صداوســیمای البرز 
به جهت تخصص فنی و تالش در پیشرفت 
اهــداف حوزه فضــای مجازی  ســازمان 

صداوسیما قدردانی شد .

درخشش واحد 
فناوری  اطالعات  صدا و 

سیمای البرز

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
البرز با تاکید بر اینکه با هرگونه افزایش قیمتی 
که برخالف سیاست های دولت و استان باشد 
برخورد قانونی می شــود؛ گفــت: به منظور 
پیشــگیری از افزایش احتمالی قیمت کاالها 
گشت های ویژه بازرسی و نظارت از شنبه ۲۵ 

آبان ماه فعال خواهند شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین 
الملل استانداری البرز، جهانگیر شاهمرادی با 
بیان این مطلب در جلسه فوق العاده تنظیم بازار 
اســتان که  در سالن شهدای دولت استانداری 

برگزار شــد، اظهار داشــت: برخورد قانونی با 
افزایــش قیمت ها با هدف حمایت از اقشــار 

آسیب پذیر جامعه صورت می گیرد.
وی افزود: در این راســتا هرگونه افزایش 
قیمتی که بر خالف سیاســت های مسئوالن 
دولت باشــد تخلف محسوب شده و به شدت 
با آن برخورد می شود.این مسئول خاطر نشان 
کرد: در این نشســت مقرر شــد دستگاه های 
مرتبط بازرســی و نظارت اعــم از؛ اداره کل 
تعزیرات حکومتی، بازرسی اداره کل صمت و 
اتاق اصناف مکلف به تشدید نظارت و بازرسی 

با هدف حاکم کردن فضای آرامش بر بازار 
استان شدند.شــاهمرادی همچنین در ادامه 
ســخنان خود با بیان اینکه معاونت اقتصادی 
اســتانداری به صورت شــبانه روزی ناظر بر 
عملکرد دســتگاه های اجرایی مرتبط خواهد 
بود، یادآور شــد: در راســتای نظارت دقیق و 
صحیح بر بازار به تمامی مدیران دستگاه های 
اجرایی اســتان ابالغ شــده اســت که اجازه 
مرخصی و خروج از استان نخواهند داشت و در 
صورت لزوم مکلف به هماهنگی با استانداری 

خواهند بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز:

برخورد شدید قانونی با هرگونه افزایش قیمت

یادداشت- قسمت پنجم

جام جم در رد یا تایید مطلب فوق هیچ مسئولیتی ندارد و این مطلب در قالب رپرتاژ ارائه شده است
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چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
چرا نه خاک سرکوی یار خود باشم

غم غریبی و غربت چو برنمی تابم
حافظبه شهر خود روم و شهریار خود باشم

خبر

شورای ائتالف نیروهای انقالب یک ساختار منسجم 
و هماهنگی را از ماه ها ی گذشــته در استان شکل داده 
و با برگزاری جلســات متعدد با حضور شــخصیت ها، 
بزرگان، نخبگان و پیشکســوتان استان در عرصه های 
مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ساختار تشکیالتی 
خود را تعریف کرده اســت، به طوری که این ساختار در 

شهرستان های استان نیز در حال شکل گیری است.
شــورای ائتالف نیروهای انقالب اســالمی استان 
فعالیت های خود را به صورت منســجم تشــکیالتی و 
انقالبی برای انتخابات مجلس شــورای اسالمی سال 
۹۸ آغاز کرده است. این شــورا در این انتخابات اهداف 
متعددی را دنبال میکند که مهم ترین و نخستین هدف 
ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و باال بردن سطح مشارکت 
مردم در انتخابات است، چرا که معتقد است حضور مردم 

در انتخابات نماد اقتدار نظام می باشد.
با توجه به این که وضع موجود در شان انقالب جهانی 
اسالمی نیســت، منتقد وضعیت موجود هستیم، وضع 
موجــود را باید تغییر داد و با بهبود وضعیت، مشــکالت 

کشور را به حداقل رساند.
باید مدیریت کشــور را به دســت نیروهای کارآمد و 
توانمند ســپرد، بدون شــک با انتخاب شخصیت های 
کارآمد و انقالبی میتوان وضع موجود را به ســمت بهبود 

وضعیت تغییر داد.
شــورا به دنبال استخراج ایده و راهکارهای نخبگان 
برای خروج و برون رفت از وضع موجود است. انتخابات 

مجلس عرصه آزمون وخطا نیســت، باید کســانی که 
توانایی حل مشــکالت را دارند بــه عرصه ورود کرده و 
با قدرت از ایده خود برای حل مشــکالت دفاع کنند. باور 
به در راس امور بودن مجلس ضرورتی انکار ناپذیر برای 

یک نماینده مجلس است.
شــورا به دنبال امید آفرینی و ترسیم آینده ای روشن 
برای کشور اســت، باور داریم میتوان از مشکالت عبور 
کرد، به شــرط آن که افرادی توانمند به مجلس راه پیدا 

کنند.
افرادی شایستگی حضور در مجلس را دارند که رفتار، 
سیاســت گذاری ها و تالششان در راستای تحقق بیانیه 
گام دوم انقالب باشــد و شــورا با جدیت این گزینه را در 

انتخاب افراد مد نظر قرار داده است.
اعتقاد به جوانگرایی، اصلی اســت که شورا سخت به 
آن اعتقاد داشــته و راهبرد خود را در تشکیل شوراهای 
استان و شهرســتان ها، معرفی جوانان انقالبی و کشف 

جوانان مستعد قرار داده است.
مجلس آینده باید مجلســی در تراز انقالب اسالمی 
و تمدن ســاز باشد، نمایندگان آن باید افرادی باشند که 
روحیــه کار انقالبی و مدیریت جهــادی دارند. لذا قطعا 
در گزینش نیروهای مد نظر شــورای ائتالف نیروهای 

انقالب اسالمی استان این مهم لحاظ خواهد شد.
شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان بر 
این باور اســت که سیستم مردم ساالری در کشور دچار 
مشکل نیست، بلکه خروجی آن در راستای تراز انقالب 

نبــوده، کلیت مجلس را قبول دارد اما به خروجی آن نقد 
دارد و تالش دارد طعم شــیرین یک مجلس انقالبی را 

به مردم بچشاند.
 شورا باور دارد، مشکالت امروز کشور در ذات انقالب 
نیست بلکه عارضی است. معتقدیم باید برای مشکالت 
عارضی ، راهکار ارائه نمود و مشکالت را از دامان انقالب 
پاک کرد و کســانی که قرار است در مجلس برای آینده 
کشــور رای بدهند، الزم است برای مسائل مهمی مانند 
تورم، بهبود فضای کســب و کار ، اصالح روابط خارجی ، 
طرح و برنامه داشته باشند. این شورا در تهران و در سطح 
کشور فعالیت خود را به صورت کامال قانونی و با ثبت در 
وزارت کشور شکل داده است، یک تشکل ائتالفی است 
که تعدادی از احزاب اصلی آن را امضاء کرده اند، در استان 
البرز یازده حزب رسمی و بیست وسه شخصیت حقیقی از 

نخبگان در شورا عضویت دارند.
 این شورا ستاد انتخاباتی کسی نیست. به دنبال احراز 
صالحیت و ارائه راهبرد برای کسانی است که میخواهند 
کار انقالبی بر اســاس آرمان هــای گفتمان انقالب را 
پیاده ســازی نمایند. شــورا یک اجماع حداکثری را در 
اســتان شکل داده اما ممکن اســت برخی افراد با وجود 
این که روحیه انقالبــی دارند، تمایل به همکاری با این 
ائتالف را نداشــته باشند، که این هم یک امر طبیعی در 
فضای سیاسی کشور است، شورا یک شورای ائتالف به 
اصالح حداکثری قاطع است. شورا اعتقاد دارد مسائل و 
مشکالت کشــور قابل حل هستند. ضعف امروز کشور 

ضعف در مدیریت منابع اســت که با تشــکیل مجلسی 
انقالبی میتوان مسائل و مشکالت را مرتفع نمود.

 راهکارهــای خوبی از ســوی نخبــگان برای حل 
مشکالت موجود طراحی شده، اما مدیریت فعلی کشور 
این راهکارها را نپذیرفته و آن ها را در بایگانی نگه داشته 
است، باید با تشکیل مجلسی انقالبی راهکارهای موجود 
را به دست دولت پیاده سازی و مشکال ت را برطرف کرد. 
به نظر می رســد مجلس فعلی توان کافی برای عبور از 
معضــالت و حرکت بدون اعوجاج در مســیر انقالب را 
ندارد، و تحقق اهداف بیانیــه گام دوم در مجلس فعلی 

بعید به نظر میرسد.
 مجلس فعلی از حیث کارآمدی محل اشــکال است 
و در بســیاری از لحظات سخت و سرنوشت ساز نظام ، 
تصمیم درست نگرفته است. انقالبی و والیت مدار بودن، 
اعتقاد به آرمان های نظام وانقالب، توانایی حل مشکل و 

... از شاخصه های یک گزینه اصلح می باشد. 
با تشکیل این شورا، قرار نیست فقط چند نفر بنشینند 
و برای نامزدها تصمیم گیری کنند، بلکه رسیدن به نظر 
آحاد جامعه انقالبی در اولویت اقدامات قرار دارد. شــورا 
نامزد ها را بــا توجه به گفتمان انقالبی و والیت مداری، 
حداکثر محبوبیت و تخصص ، بر اساس نظر سنجی های 
مختلفــی که از مردم انجام خواهد شــد، به مردم عزیز 

استان معرفی خواهد کرد.
شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
استان البرز

* آلودگی هوا را جدی بگیریمشورای انقالبی، مجلس کارآمد
با توجه به نامناســب بودن اوضاع جوی 
و افزایــش آلودگی هــوا و تاثیرات عمیق و 
خطرناک آن در سالمت عمومی شهروندان 
جا دارد تا مســئوالن مربوطه در یک رشته 
همکاری های تنگاتنگ عوامل آلودگی هوا 
را بــه کنترل خــود درآورده و از این طریق 
پاسدار ســالمت ساکنان شــهرهای البرز 

باشند.
محسن احمدی از کرج

* اشتغال جوانان را تضمین کنیم
از مســئوالن دولــت و مجلــس انتظار 
این اســت که اوال از رونــد تعطیلی و توقف 
کارخانه هــای تولیــدی کم کننــد و ثانیا با 
اقدامات تقویتی خاص زمینه های تولیدات 

بیشتر و استفاده جوانان را فراهم آورند.
حسن کرامتی از ماهدشت

* قیمت اقــالم دارویی را کنترل 
کنید

قیمت عرضه اقالم دارویی در داروخانه ها 
به بیماران نظم و ترتیب خاصی ندارند. لطفا 
مســئوالن اداره بهداشــت و درمان استان 
البرز و تعزیــرات حکومتی نظارت اصولی و 
کارآمد بر عرضه دارو و ســالمت آن داشته 

باشند.
علی صفایی از رجایی شهر

در  گرانفروشــی  مســابقه   *
فروشگاه های بزرگ، چرا؟!

قیمــت اقــالم و ملزومــات زندگــی 
شــهروندان در فروشگاه های بزرگ کرج و 
حومه بی حساب و کتاب است. چرا باید عده 
ای در ایــن فضا ی خــاص تحریم مردم را 
تحت فشــارهای اقتصادی و گرانی های بی 
منطق قرار دهند؟! پس مســئوالن نظارتی 

چه می کنند؟!
مهرداد احمدی از حصارک

کمپ تــرک اعتیاد دولتی در 
البرز راه اندازی می شود

اســتاندار البرز با بیان اینکه مراحل اولیه راه اندازی 
کمــپ ماده 1۶ البرز طی شــد، گفت: این کمپ برای 
اســتان بسیار حائز اهمیت است تا بتوانیم غربالگری را 
انجام دهیم و به بهبود شــرایط اجتماعی البرز کمک 

کنیم.
بــه گــزارش خبرنگار جــام جم البــرز، عزیزاهلل 
شهبازی، استاندار البرز در مراسم امحای دو تن و 700 
کیلوگرم موادمخدر غیردارویی که در ماهدشــت کرج 
برگزار شــد، گفت: موضوعی که دغدغه مشترک تمام 
مسؤولین کشور و آحاد جامعه محسوب می شود، مبارزه 
با موادمخدر است که هماهنگی بین بخشی برای این 

اقدام در کشور ما همواره وجود داشته است.
اســتاندار البرز با بیان اینکه مبارزه با موادمخدر در 
کشــور ما بی امان و مســتمر خواهد بود، اذعان کرد: 
موادمخدر ذهن مردم را تخطیر و روان جوانان را آلوده 
می کند بنابراین براســاس اهداف انقالب اســالمی و 
آموزه های دینی مبارزه با این پدیده شوم در دستورکار 
مســؤولین قرار دارد. نظام جمهوری اســالمی ایران 
برای مبارزه با موادمخدر هزینه های بسیاری را متقبل 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه موادمخدر نابودکننده آینده 
جوانان زیادی اســت، اظهار کــرد: مجموعه نیروی 
انتظامی اســتان البرز با هم افزایــی تمام تالش خود 
را برای برقــراری امنیت در اســتان به کارگرفته اند و 
اقدامات آن ها موجب شده رتبه های امنیتی و اجتماعی 

البرز در سطح کشور افزایش یابد.
شهبازی با تأکید بر اینکه تمام مسؤولین باید مرگ 
خاموشــی که با مصرف موادمخدر اتفــاق می افتد را 
کنتــرل کنند، عنــوان کرد: از گزارش های شــورای 
هماهنگــی مبارزه بــا موادمخدر بهــره می گیریم و 
خواستار برگزاری جلسات دقیق در این زمینه هستیم.

استاندار البرز اظهار کرد: انتظار می رود از کمیته های 
هفت گانه فعال در حوزه مبارزه با موادمخدر اســتفاده 
شود. مراحل اولیه راه اندازی اردوگاه ماده 1۶ البرز طی 
شــد؛ این کمپ برای استان بسیار حائز اهمیت است تا 
بتوانیــم غربالگری را انجام دهیم و به بهبود شــرایط 

اجتماعی البرز کمک کنیم.

در تجمع کیوسک داران مطبوعاتی 
مطرح شد؛

افزایــش بی رویــه اجاره 
کیوسک ها  

تجمع فروشــندگان وکیوســک داران مطبوعات 
با حضــور اعضاء اتحادیه ودکه داران جهت بررســی 
مشــکالت این صنف در مسجد امام جعفر صادق )ع ( 
شهرستان فردیس برگزار گردید. در این جلسه افزایش 
بی رویه اجاره بهای دکه ها، توســط شــهرداری کرج 

مورد انتقاد شدید شرکت کنندگان قرار گرفت .
خبرنگارجام جم البرز: فیروزی رئیس اتحادیه 
فروشندگان مطبوعات طی سخنانی با اشاره به گرانی 
شدید اجاره بهای دکه ها گفت: با توجه به این افزایش 
، اعضــاء از امضاء قراردادهــای جدید تا تعیین تکلیف 
نهایی ، خودداری کننــد ، اتحادیه نیز از طریق مراجع 
قانونی و رایزنی با مسئولین شهری با جدیت پیگیرحل 

این موضوع می باشد.
در ادامه برخی اعضاء به طرح ســواالت ومشکالت 
خــود پرداختند کــه اعضاء اتحادیه بــه همراه وکیل 
حقوقی اتحادیه  پاســخ دادند. الزم به ذکر است بیشتر 
افــراد شــاغل در این صنف از اقشــار ضعیف جامعه ، 
جانبازان ، معلولین ، وزنان سرپرســت خانوار هســتند 
که بــا افزایش 10برابری اجاره بهای دکه ها توســط 
سازمان میادین شهرداری کرج ادامه فعالیت اقتصادی 
وفرهنگی آنان را سخت ودشوار نموده است . به جاست 
مسئولین شــهری واستانی توجه ویژه ای به مطالبات 
این قشر داشته ودر بهبود شرایط کاری ومعیشتی آنان 

از هیچ گونه تالشی دریغ نورزند.      

پیام های مردمی

چهارمین دوره مســابقات قرآنی محالت کرج ، با برگزاری مراسمی 
در سالن میالد این شهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز البرز ، رئیس امور قرآنی و 
مذهبی ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج گفت: 
این مسابقات  با همکاری شهرداری کرج در 10منطقه برگزار و شرکت 

کنندگان در پنج گروه ســنی در 1۶رشته با یکدیگر رقابت می کنند.

قاسمی وند با اشاره به شرکت بیش از ۳ هزار نفر در مسابقات پارسال 
افزود: پیش بینی می شــود امسال این میزان به چهار هزار نفر برسد.

وی گفت: عالقه مندان به شــرکت در این مســابقات که تا دو ماه 
آینده ادامه خواهد داشــت ، می تواند از طریق پایگاه اینترنتی سازمان 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری کرج و یا تماس  با ســامانه تلفنی  1۳7 

نام نویسی کنند.

چهارمین دوره مسابقات قرآنی محالت کرج

عطــر و بوی زعفــران نظرآبــاد از ویژگی های 
خاصی بهره منداســت و آزمایش های انجام شــده 
توســط ســازمان اســتاندارد گویای کیفیت باالی 

زعفران تولیدشده در این شهرستان است.
بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، 
مدیــر جهاد کشــاورزی نظرآباد گفــت: زعفران با 
یک بار کشــت تا هفت ســال قابلیت برداشت دارد و 
به دلیل قیمت محصول، ســودآوری باال و کم آب بر 
بودن در آینده نزدیک، ســطح کشت بیشتری را به 

خود اختصاص خواهد داد.

به گفته مدیر جهاد کشــاورزی نظرآباد کاشــت 
زعفران در این شهرســتان ۲0 درصد رشــد داشته 
و حــدود ۳۵ هکتــار اراضی آن به کاشــت زعفران 

اختصاص یافته است.
بــدر زاده ادامه داد: خواص دارویــی، هزینه کم 
انبــارداری و قیمت باالی زعفــران در بازار ازجمله 
شاخصه هایی است که کشاورزان منطقه را به سمت 

کشت این گیاه سوق داده است.
بدرزاده با اشاره به مشکالتی نظیر خام فروشی و 
خرده فروشی زعفران گفت: سعی داریم برای کوتاه 

شدن دست افراد ســود جو، با ارایه خدمات مناسب 
به کشــاورزان برای برند ســازی تولید محصول و 
همچنین ســاماندهی تولید اندام تکثیری ســالم و 
دریافــت گواهی بهداشــت، زمینــه را برای عرضه 
محصول بــا قیمت مناســب فراهم کنیم تا ســود 
حاصــل از فروش محصول زعفران به کشــاورزان 

زحمتکش برسد.
وی به برداشــت 1۳۵ کیلوگرم زعفران از مزارع 
نظرآباد اشاره کرد و افزود: میانگین عملکرد در واحد 
ســطح زعفران در این شهرستان نسبت به میانگین 

کشوری باالتر است.
بدرزاده گفت: کاشــت زعفران در نظرآباد زمینه 
اشــتغال 10 هزار نفر روز را ایجاد میکند و پیش بینی 
میشــود حدود ۲0 میلیارد ریال ســود ناخالص برای 

بهره برداران به همراه داشته باشد.

برداشت زعفران نظرآباد، باالتر از میانگین کشوری

بیش  امدادی  آموزش 
از 1000 سرباز وظیفه

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان 
کرج از آموزش امداد و کمک های اولیه 
به بیش از هزار سرباز وظیفه در پادگان 

شهید کچویی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، 
مرکز البرز، ســید فتح اله هاشم نژاد در 
خصــوص این آموزش هــا گفت: بهره 
منــدی از نیروی هــای ارتش و ســپاه 
پاســداران در تمامی بحران ها و سوانح 
ملی همواره یاری گــر مدیریت بهتر و 
سریعتر مســئولین بوده و آموزش های 
مرتبط با امداد و کمک های اولیه به این 
قشــر می تواند در افزایش و ارتقا سطح 
خدمات امدادی و کاهش آســیب های 
ناشــی از مخاطــرات تاثیر بســزایی 
داشته باشــد.وی ادامه داد:  با توجه به 
تفاهمنامه جمعیت هالل احمر کشور و 
ستاد کل نیروهای مسلح جمعیت هالل 
احمر شهرســتان کرج از شــهریور ماه 
ســالجاری تا کنون بیش از هزار سرباز 
وظیفه پادگان شــهید کچویی آموزش 
امــداد و کمک هــای اولیــه و آموزش 
آمادگی در برابــر مخاطرات را دریافت 

نموده اند.
فراگیری امــداد و کمک های اولیه 
در پیشــگیری و کاهش خسارات ناشی 
از ســوانح در ایجاد جامعه ای آماده در 

بحران ها نقش اساسی دارد.

خبر

با حکمی از سوی اســتاندار البرز، نورمحمد فردی به 
عنوان سرپرســت معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی 

استاندار البرز منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز البرز، در متن 

این حکم از سوی شهبازی آمده است:
با اســتعانت از خداوند مهربان، به موجب این ابالغ به 
ســمت سرپرست معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی 

اســتاندار البرز منصوب می شــوید.امید است با اتکال به 
خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب و در راستای 
تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

الزم به ذکر است که وی با سابقه ترین فرماندار کشور )۵ 
استان – 1۲ شهرستان(، فرماندار نمونه کشور، جوانترین 
شهردار تاریخ خرم آباد را در کارنامه خود دارد. همچنین در 

ســوابق کاری او مسئولیت آموزش و بودجه و تشکیالت 
استانداری لرستان، مشاور استاندار لرستان، معاونت اداره 
کل سیاسی و انتظامی استانداری همدان، مدیر کل شهر 
و روستای استانداری لرســتان، مدیر کل برنامه ریزی و 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری لرستان، بخشدار 
ازنا، شهردار نهاوند، شهردار خرم آباد، فرماندار شهرستان 
الیگودرز، فرماندار شهرستان نهاوند، فرماندار شهرستان 

اسداباد، فرماندار شهرستان الیگودرز)مرتبه دوم(، فرماندار 
شهرستان شادگان، فرماندار شهرستان باغملک، فرماندار 
شهرســتان ایذه، فرماندار شهرستان بندرلنگه، فرماندار 
شهرســتان دماوند، فرماندار شهرستان مالرد، فرماندار 

شهرستان قدس دیده می شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
منصوب شد

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام:

ارتقاء تولید ملی در گرو افزایش کیفیت است

نادر ثناگو مطلــق مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و 
فرودگاه بین المللی پیام با اشاره به روز ملی کیفیت و تاکید 
بــه اهمیت این روز گفت: هدف از نامگذاری این روز توجه 
به ارتقاء دانش کیفیت است و امروز فرصتی است تا فعاالن 
در حوزه های مختلف کشور ارزیابی درستی از زمینه های 

رشد و ارتقاء کیفیت فعالیت ها در رونق تولید داشته باشند.
بــه گزارش روابــط عمومی فــرودگاه و منطقه ویژه 
اقتصــادی پیام، وی با بیان این که اگرچه کیفیت در منظر 
عام به معنای رضایت مشتری تعریف داشته است، گفت: 
اما نکته مهم و اساســی  در تعریف کیفیت قبل از رضایت 
مشتری در تولید است ، چرا که زمانی که یک تولید کیفی 
نباشد قطعا رضایت مشــتری را هم دربرنمیگیرد .ثناگوبا 
اشاره به اینکه برای حمایت از تولید ملی باید روی کیفیت 

ســرمایه گذاری کرد اظهار کرد مهمترین شاخصه تولید 
ملی کیفیت اســت که بتواند هم در عرصه رقابت و هم در 
عرصه رضایت حرکت رو به جلو داشــته باشــد .وی ادامه 
داد: کیفیــت باید هم در تولید و هم در خدمات مدنظر قرار 
گیرد، چرا که خدمات برپایه تولید جزو خدمات مولد ، مهم 

و تاثیر گذار محسوب می شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی 
پیام در پایان ضمن تشــکر از همت بلند کارکنان  منطقه 

به منظور دریافت جایــزه ملی کیفیت تصریح کرد:توجه 
به کیفیت در تولید ملی و اقتصادی بســیار مهم اســت و 
همــکاران بنده در همین راســتا و برنامــه ریزی مدون 
و بلندمــدت و با باالبردن ســطح کیفیــت در حوزه های 
خدمات رسانی توانســتند جایزه ملی کیفیت را امسال از 
آن خــود کنند . منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین امللی 
پیام در شــانزدهمین دوره جایزه کیفیــت ملی حائز رتبه 

اشتهارکیفیت تک ستاره را کسب کرد .


