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توسعه شبکه ارتباطات سیار 
در ۸ روستای طالقان
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البرز

فرماندار کرج:

ساماندهی تکدی گری کار یک دستگاه نیست
3

تعامل صدا و سیما و کمیته امداد
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گفت: استان البرز در زمینه کار خیر و نیکوکاری، جایگاه نخست کشور 

را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ مرکز البرز، محمدی فرد در نشســت مشترک با مدیرکل و معاونان صداوسیما با 
بیان این مطلب گفت: اســتان، در بســیاری از حوزه های فرهنگی در رتبه های برتر کشور قرار دارد و رسانه ها می توانند 

با اطالع رسانی دقیق به مردم در این زمینه شفافیت ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه های کمیته امداد امام خمینی )ره( راه اندازی مراکز نیکوکاری در ادارات است افزود: 

در این مراکز نیکوکاری کمک های جمع آوری شده برای رفع احتیاجات نیازمندان همان دستگاه هزینه می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان یکی از اولویت های...

اتحاد مسئوالن البرز 
برای گره گشایی 

از مشکالت
2

3

دستگیری کالهبردار هزار میلیارد ریالی در فردیس

نماینــده عالــی دولت در اســتان 
البرز گفت: دســت یکایــک مدیران و 
متخصصانی که در این شــرایط تحریم 
و فشارهای استکبار با فعالیت های خود 
جایــگاه خوبی را در دنیا پیدا کرده اند، به 

گرمی می فشارم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل استانداری البرز، شهبازی 
در بازدید از شــرکت مهندسی و ساخت 
بویلرهــا و تجهیزات صــورت گرفت، 
به وجود مهندســان و متخصصان این 
مجموعــه مفتخریم، افــزود: با تالش 
هایی که در این مجموعه صورت گرفته، 
تجهیزات تولید شــده در این شرکت با 
شــرکت های بزرگ بین المللی رقابت 

می کند.
وی ادامــه داد: بخشــی از فعالیــت 

های این شــرکت در حوزه تولید انرژی، 
تجهیزات حوزه سالمت، ساخت بویلرها 
و... است.شــهبازی گفــت: در جمــع 
متخصصان این شــرکت حضور یافته و 
بخشــی از دستاوردها و در کنار آن موانع 

و مشکالت را مورد بررسی قرار دادیم.
وی افــزود: هفته آینــده یک گروه 
متشــکل از مسئوالن مربوطه برای حل 
مشــکالت و موانع در این شرکت جلسه 

ای تخصصی تشکیل خواهند داد.
استاندار البرز اضافه کرد: تثبیت هزار 
نفر اشــتغال موجود و ایجاد بســترهای 

توسعه و رفع مشــکالت درون استانی 
این مجموعه را با جدیت دنبال می کنیم.

وی گفت: در شــرایط سخت تحریم 
ها و فشــارهای مستکبران این شرکت، 
برندی ســرآمد در سطح بین الملل است 
که این امر جای بسی خرسندی و افتخار 

دارد.
وی عنوان کرد: حل مشکالتی را که 
در استان قابل پیگیری هستند با اهتمام 
ویژه ای دنبــال می کنیم و موانع کالن 
را نیز در ســطح ملی و با مسئوالن عالی 

کشور مطرح خواهیم کرد.

افتخار آفرینی متخصصان، تولید داخلی را سرآمد کرده است

معاینه چشم و خدمات فیت 
عینک طبی در مرکز 

اپتومتری البرز

شرکت »دلوار فراز«، اولین 
تولید کننده مولد های اکسیژن 

PSA و نیتروژن به روش
34
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معضل مسکن در هزارتوی 
سیاست های انفعالی

معضل گرانی 
مسکن و اجاره بها 
چند ســالی است 
که بر شانه های 
نحیف قشر اجاره 
نشــین سنگینی 
و  کنــد  مــی 
متاسفانه به جز در 
دوره هایی کوتاه 
و محدود، سیاســت عمرانــی مدونی برای حل این 
مشکل اساسی، از سوی برخی دولت ها و نهادهای 

مربوطه اعمال نگردیده است.
 پرواضح است که طرح انقالبی و مدبرانه »مسکن 
مهر« باعث خانه دار شــدن عده زیادی از کارگران و 
دیگر اقشار دهک پایین جامعه شد که ثمرات آن نه 
فقط باعث تحرک و پویایی صنعت ساختمان سازی 
بلکه رونق دیگر صنایع و خدمات مرتبط با آن را باعث 
گردید. اما افســوس که ادامه روند توسعه این طرح 
جامع که چشم امید تمامی اقشار بی خانه را در آرزوی  
خانه دار شــدن به دنبال خود داشت، در گیرودار حب 
و بغض ها و سالیق سیاسی به ورطه رکود و سکون 
کشیده شد و از سوی برخی از مسئوالن مربوطه که 
در طــول عمر خویش ذره ای رنج و درد بی خانمانی 
و اجاره نشینی  را احســاس و درک نکرده بودند، به 
بایگانی سپرده شد. طبق آمارهای منتشره از سوی 
مراجع گوناگون، مسکن و اجاره بها طی سال جاری 
همزمان با سراســر کشور در اســتان البرز 30 تا 50 
درصد افزایش قیمت داشته و چیزی فراتر از یک تورم 
عادی و معمولی را نشــان می دهد که بدون شک و 
تردیــد از تبعات مخرب عدم باور به توانمندی های 
بومی در بخش های مختلف عمرانی از سوی برخی 
مدیران دولتی مرتبط با وزارت مســکن و موسسات 
مالی زیرمجموعه آن است. این درحالی است که به 
گفته استاندار استان البرز در طول مسئولیت ایشان، 
70 مســئول ملی به استان البرز سفر کرده اند و قرار 
اســت ۸00 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های 
عمرانی و راه ســازی البرز اختصاص یابد.همایش 
یکروزه معاونان عمرانی اســتانداری های سراسر 
کشــور که به میزبانی اســتان البرز در دهم تیر سال 
جاری برگزار شــد، شاید نوید یک حرکت اصالحی 
درسیاستهای عمرانی و شهرسازی باشد که دراین 
رهگذر، چشم هزاران شــهروند استانی و زوجهای 
جوانی که قصد تشکیل خانه و خانواده دارند به اجرای 

دقیق طرح های مزبور می باشد.
فرامرز مالحسین تهرانی

توسعه بومگردی با بهسازی 
زیرساخت های گردشگری

معــاون توســعه مدیریت ســازمان میراث 
فرهنگی کشــور گفت: رویکرد ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری در بحث ایجاد بوم گردی 
یک رویکرد بســیار جدید و ارزان قیمتی بوده که 
در این زمینه در سال جاری قدم های بسیار خوبی 

برداشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، 
محمد خیاطیان در نشســت معاونان، مشاوران 
و مدیران کل ستادی و اســتانی سازمان میراث 
فرهنگی که در دهکده ورزشــی بخش چهارباغ 
شهرستان ســاوجبالغ برگزار شد افزود: استفاده 
از فضاها و مکان هایی که در کریدور گردشگری 
قرار دارند بوم گردی ها ایجاد شده و مردم می توانند 
در فضاهای بوم گردی ســاکن باشند و از فضاها 
اســتفاده کنند.وی در ادامه اضافه کرد: سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری به 
عنوان ســازمان متولی امر گردشــگری در حال 
حاضر برنامه هایی در بحث توسعه گردشگری و 
گردشگران در بخش خارجی دارد.خیاطیان گفت: 
در سال ۹۸ در کنار زیرساخت های گردشگری که 
در حال انجام هســتیم توانسته ایم قیمت ها را در 
هتل ها کنترل کرده و از افزایش قیمت جلوگیری 
نماییم تا هموطنان عزیز از فضاهای گردشگری 
و هتل ها و امکانات بخش گردشــگری بخوبی 

استفاده کنند.

امام جمعه کرج گفت: همه فعالیت اینســتکس در چهارچوب تحریم های آمریکاست و 
نمی تواند در مقابل تحریم ها آنطور که باید عمل کند.

خبرنگار جام جم کرج: آیت اهلل حســینی همدانی، گفت: راهکار مشکالت کشور  
قطعا اینستکس نیست و این سازوکار مالی فقط برای منافع آمریکا و اروپا طراحی شده است، 
اینســتکس در واقع یک شرکت خصوصی است که سهامداران آن آلمان، انگلیس و فرانسه 

هســتند و این شرکت اطالعات مربوط بین شرکت های اروپایی و  ایرانی را مدیریت خواهد 
کرد و بیشتر هم به شکل تهاتری فعالیت خواهد داشت. وی افزود : تمام اطالعات مبادالت 
تجاری ایران با اروپا در این ســازوکار ثبت خواهد شــد  و این روش قابلیت دور زدن تحریم 
های آمریکا را ندارد، اساس تحریم ها نسبت به بعضی نهادها و ساختارهای کشور است که 
»اینســتکس « نمی تواند مشکلی را از این جهت حل کند.امام جمعه کرج گفت: انتظار ما از 

دســتگاه دیپلماســی کشور این است که به دور از هر گونه ســاده اندیشی و با نهایت دقت و 
هوشمندی راه آسیب زدن به منافع ملی را ببندند و راضی به انجام تعهدات ناقص اروپایی  ها 
در رابطه با برجام نباشند. وی گفت: اروپایی ها تعهدات مختلفی در برجام داشتند که به هیچ 
کدام عمل نکردند و طوری وانمود می کنند که تمام اقدامی که اروپا باید در زمینه برجام انجام 

می داد همین سازوکار ناقص مالی است. 

فعالیت اینستکس در چهارچوب تحریم های آمریکاست

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

در این برهه حســاس دیگر مجالی برای شــعار 
و وعــده نیســت و مدیرانی که به کوتــاه بودن عمر 
مسئولیت ها باور دارند در کمترین زمان خدمتگزاری 
نیز اقدامی ارزشــمند از خود برای نظــام و مردم به 

یادگار می گذارند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری البرز، 
اکنون که نظام ســلطه، معیشــت و اقتصاد مردم را 
نشــانه گرفتــه، عزمی جهــادی و ارده ای پوالدین 
برای ایســتادگی در مقابل توطئه های دشمنان نیاز 
اســت بنابراین باید با هدایــت دارایی ها و اعتبارات 
محدود موجود به ســوی طرح ها و برنامه های مهم، 
تاثیرگذار، اشــتغالزا، تسهیل گر و مولد در این جنگ 

اقتصادی، اقدام و عمل را پیشه کرد.
در ســالی کــه همزمان با آغــاز گام دوم انقالب 
بر اســاس منویات راهگشــا و راهبردی مقام معظم 
رهبری به رونق تولید مزین شــده، تمامی مسئوالن 
در قوای مختلف متحد و منسجم با گفتمانی مشترک 
بــرای تحقق این امر لباس رزم پوشــیده و با تهیه و 
تدوین سیاست های کاربردی و تخصصی برای نیل 

به اهداف نظام طی طریق می کنند.
در این کارزار اقدام و عمل برای به ثمر نشســتن 
رونق تولید، البرز نیز با عزمی جدی وارد میدان شــده 
و با مدیریت نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان 
به تســهیل و رفع موانع تولید اجتماع بزرگ 3 هزار و 
500 واحدی صنایع و تولیدکنندگان پرداخته اســت 
که تشــکیل هفته ای یک تا 2 جلســه ستاد تسهیل 
و رفــع موانــع تولید و طالیه داری کشــور در جذب 
اعتبــارات این بخش از اهم توفیقات به دســت آمده 

است. 
اما نکته قابل توجه این است که این روزها البرز به 
کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شــده و گره های پروژه 
های چندین ســاله پروژه ها یکی پس از دیگری در 
حال گشایش اســت؛ چراکه گویی اراده ای قدرتمند 
برای به ثمر رســاندن این طــرح های بزرگ پس از 
ســال ها بروز و ظهور یافته اســت.جذب اعتبار ۸00 
میلیارد تومانی برای تســریع در تکمیل پروژه های 
مهم و ملی آزادراه تهران-شــمال )قطعه اول که 20 
کیلومتــر آن در محدوده البرز اســت( و ادامه آزادراه 
همت در البرز در شــرایط کنونی کــه با محدودیت 
شــدید بودجــه و اعتبارات در بخــش های مختلف 
مواجه هســتیم، اقدامی بس مهم و خطیر محسوب 
می شود.افزایش 15 درصدی اعتبارات عمرانی برای 
اولین بار در تاریخ البرز که میانگین رشد آن در  کشور 

13.55 درصد بوده و به همین دلیل این اســتان را در 
رشــد اعتبارات عمرانی در رتبه سوم کشور قرار داده 

است.
اســتقرار دفتر اموال تملیکی البرز پس از ۹ ســال 
انتظــار که به طور قطع آثار و ثمــرات اقتصادی آن 

متوجه مردم استان می شود. 
البتــه در این راســتا حوزه فرهنگی، سیاســی و 
اجتماعــی نیز مغفول نمانده چراکه جذب اعتبار 500 
میلیون تومانی برای احــداث اردوگاه ماده 16 البرز 
پس از ســال ها کشمکش و پیگیری ابتر و رها شده؛ 
ایجــاد ارتباط با گروه های مختلــف فعال اجتماعی 
و جناح های سیاســی قانونــی و همچنین تیم های 
فرهیختــه علمی و پژوهشــی با توجه به اســتقرار 
بزرگترین و موثرترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
کشور در این اســتان از جمله اقدامات مهم دیگر در 
عرصه تصمیم ســازی بر مبنای علمی و پژوهشــی 
محســوب می شود که تهیه و تدوین سند ملی توسعه 

استان برگرفته از این تعامالت گسترده است.
صنعت گردشگری البرز نیز به عنوان یک فرصت 
مغفول مانده از زیر خروارها خاک بیرون آمده و اکنون 
در حال صیقل دادن اســت، گوهــری که بزودی در 

کشور به درخشش در خواهد آمد.
اکنــون اعتبارات البرز با اولویت محرومیت زدایی 
از مناطق کمتر برخوردار توزیع می شود و اهتمام ویژه 

ای بــرای جلب توجه ملی جهت تقویت زیرســاخت 
های عقب مانده البرز با توجه به رشــد سریع جمعیت 

در این اســتان پویا و مولد بیش از پیش وجود دارد.
در این راســتا می توان اخذ مجوز برای ســاخت 
یک بیمارســتان 2۸ تختی در شهرســتان طالقان را 
کــه تا کنون از این امکان بی بهره بوده نام برد؛ اقدام 
بزرگ دیگری که در راســتای عمران و آبادانی این 
شهرستان محقق شد، جذب اعتبار 20 میلیارد تومانی 
برای تسریع در تکمیل پروژه 20 ساله راه هشتگرد-

طالقان اســت، به واسطه این امر آرزوی دیرینه مردم 
این منطقه تحقق پیدا می کند.اکنون مسئوالن ملی 
به این باور رســیده اند که اســتان استراتژیک و مهم 
البرز بار مســئولیت ملی را به واســطه تراکم تردد و 
ترافیک از محورهای مواصالتی استان و رشد سریع 
مهاجرت بر عهده دارد و در کنار پایتخت نیازمند نگاه 

های ملی است. 
حضور بیش از 70 مســئول ملی در البرز طی کمتر 
از ۸ ماه موید این امر اســت کــه اهتمام برای جلب 
تمرکز و توجه مســئوالن عالی نظام به البرز سرافراز 

همچنان ادامه خواهد داشت.
تحقق اهداف شعار سال و برنامه های دولت تدبیر 
و امید در این راســتا، متعصبانه بــا مدیریت نماینده 
عالــی دولت در البرز به عنــوان عامل وحدت بخش 

مسئوالن استان دنبال می شود.

اتحاد مسئوالن البرز برای گره گشایی
 از مشکالت

 تخصیص 200 میلیارد ریال برای تکمیل جاده هشتگرد - طالقان

امام جمعه چهار باغ:
دختر، ســپر و پوشش 
پــدر در برابر آتش دوزخ 

است

امام جمعه شهر چهار باغ در خطبه های نماز 
جمعــه گفت: لقب حضرت »معصومه« را امام 
رضا)ع( به خواهر خود عطا فرمود. این لقب که 
از سوی امام معصوم به این بانوی بزرگوار داده 

شده، گویای جایگاه واالی ایشان است.
خبرنگار جام جم کرج: حجت االسالم 
قادر محمدی در ادامه به مناسبت تولد حضرت 
فاطمه معصومه )س( و روز دختر این طور ادامه 
داد: امام صادق )ع( فرمود: دختران حســناتند، 
پسران نعمت حقند، بر حسنات بهره می دهند 
و از نعمت بازپرســی می کنند. امام ششم )ع( 
هم فرمودند: کسی که دو دختر، یا دو خواهر، یا 
دو عمه، یا دو خاله را سرپرستی کند، سرپرستی 
آن دو او را از آتــش جهنم حفظ می کند. پیامبر 
اکرم )ص( نیز این چنین فرمود: خانه ای که در 
آن دخترانی وجود داشته باشند، هر روز دوازده 
برکت از آســمان بر آن خانه نازل می شــود و 
رفت و آمد مالئکه از آن خانه قطع نمی شــود و 
برای پدر در هر شب و روز، عبادت یک سال را 
می نویســند و در جایی دیگر رسول خدا )ص( 
فرمودنــد: خداوند به دختر مهربان تر از پســر 
اســت، کسی که باعث خوشــحالی دخترش 
شــود، خداوند روز قیامت او را خوشــحال می 
کنــد. وی ادامه داد: در کتــاب میزان الحکمه 
نیز از رســول خدا آمده: هر که دختری داشته 
باشــد و خوب تربیتش کند و او را بخوبی دانش 
بیامــوزد و از نعمت هایی که خداوند به او عطا 
کرده به وفور بهره مندش سازد، آن دختر، سپر 

و پوشش پدر در برابر آتش دوزخ خواهد بود. 

با کمک مرکز نیکوکاری اصناف؛
۱۲ نوعروس نیازمند به 

خانه بخت رفتند
12 نوعروس نیازمند بــا کمک یک میلیارد 
ریالی خیران مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان 

استان البرز راهی خانه بخت شدند.
به گــزارش ســایت خبری کمیتــه امداد، 
محمد محمدی فــرد، مدیــرکل کمیته امداد 
البرز با اشاره به مشارکت مؤثر مراکز نیکوکاری 
این نهاد در رســیدگی به امور محرومان گفت: 
مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان اســتان البرز 
طی ماه های گذشــته بــا بهره گیری از ظرفیت 
اتحادیه هــای صنفــی در موضوعاتی همچون 
جشن نیکوکاری و کمک به هموطنان سیل زده 

در کنار کمیته امداد قرار گرفتند.
وی بــا بیان اینکه مراکز نیکــوکاری امتداد 
اجتماعــی کمیته امداد امام )ره( هســتند گفت: 
12 نوعروس نیازمند با کمک یک میلیارد ریالی 
خیران مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان استان 

البرز راهی خانه بخت شدند.
محمدی فرد گفت: مرکز نیکوکاری اصناف 
و بازاریان استان البرز در زمینه های ایجاد فرصت 
شغلی، کمک به تأمین جهیزیه، درمان بیماران، 
خرید مســکن، طرح اکرام ایتام و محســنین، 
ســبد کاالی حمایت غذایی و ســپرده گذاری 
در صندوق قرض الحســنه امداد با کمیته امداد 
همکاری می کنند.مدیر کل کمیته امداد البرز با 
اشــاره به سابقه فعالیت دو ساله مرکز نیکوکاری 
اصناف و بازاریان البرز گفت: ترغیب بیش از صد 
هزار کسبه عضو اتحادیه های اصناف استان به 
شــرکت در امور نیکوکاری از طریق 6۴ اتحادیه 
عضو اتاق اصناف البرز از جمله اقدامات این مرکز 

در جهت توسعه اجتماعی خیر و احسان است.

با ائمه جمعه استان

شهردار کرج:

کرج به شهری زیست پذیر تبدیل می شود

شــهردار کرج بر ضرورت ساماندهی ورودی های شهر تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری شــهرداری کرج، علی کمالی زاده با اشــاره به 

بهره برداری از بوستان و آبشار همگام در خط ۴ حصار اظهار کرد: باید برای 
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و زیست پذیری شهری در این کالنشهر 

بیش از پیش تالش کنیم.
وی با بیان اینکه تالش مدیریت شــهری زیست پذیر کردن کالنشهر 
کرج است، افزود: برای تحقق این هدف تالش برای ارتقای کیفیت زندگی 
و افزایش رضایتمندی شــهروندان در حوزه های مختلف شهری ضروری 
به نظر می رســد.وی با تاکید بر اینکه پروژه های عمرانی شــاخصی برای 
ارزیابی عملکرد مدیریت شــهری به شــمار می رود، توضیح داد: ارتقای 
کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی شــهروندان شــاخص هایی کمی و 
قابل اندازه گیری هســتند که درفرایند اجرای پروژه های عمرانی باید مورد 
توجــه قرار بگیرند.کمالی زاده با تاکید بر ضرورت بهســازی ورودی های 
شهر گفت: منطقه حصار ویترین شهر است و بوستانی که به تازگی در این 

محدوده به بهره برداری رســیده، اقدامی بــرای زیباتر کردن این ویترین 
بوده است.

این مســئول ابراز کرد: محدوده بوستان همگام در منطقه حصار روزی 
محل دپوی نخاله های کرج بود که به عنوان یکی از نقاط هدف بازآفرینی 
شــهری مطرح شد و  چهره اش تغییر کرد.شــهردار کرج با اشاره به انعقاد 
موافقتنامــه 30 میلیــارد تومانی با اداره کل راه و شهرســازی گفت: این 
موافقتنامه با هدف ارتقا و تســهیل همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و 
مدیریت شهری کرج برای برنامه ریزی، هدایت، نظارت و پایش بر توسعه 

کالنشهر کرج منعقد شده است.
وی گفت: با انعقاد این موافقت نامه شــاهد تسریع در روند شتاب توسعه 
ای شــهر و تهیه اســناد یکپارچه و کارآمد برای اجرای طرح های مختلف 

خواهیم بود.

اســتاندار البــرز از تخصیص 200 
میلیــارد ریــال اعتبار بــرای تکمیل 

جاده هشتگرد - طالقان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، 
مرکــز البرز، شــهبازی گفــت: اتمام 
جاده هشــتگرد به طالقان خواســته 

بحق مــردم این منطقه اســت و این 
مســیر عالوه بر اینکه زمان ســفر را 
یک ســاعت کاهش می دهد، به علت 
جاذبــه هــای طبیعی  عامــل  مهمی 
برای حضور گردشــگران به شمار می 

رود.

وی گفت : ارائه گزارش های دقیق 
و پیگیری های جدی ، منجر به جذب 
20 میلیارد تومان اعتبار برای تســریع 
در تکمیل راه هشــتگرد - طالقان شد. 
اســتاندار البرز افزود: برنامه های 
ویــژه ای بــرای عمــران و آبادانی 

طالقان به عنوان یک ظرفیت بی نظیر 
گردشگری در دستور کار داریم.

 اســتاندار افــزود: بــرای ایجــاد 
بیمارســتان 2۸ تختــی در طالقــان، 
از وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی موافقت الزم را گرفته ایم.

بررسي اثر کودهاي زیستي بر عملکرد گندم در مراسم »روز مزرعه«

در راســتای فرهنگســازی و اهمیــت محصوالت 
زیستي در تولیدات کشاورزي مراسم روز مزرعه با عنوان 

” بررســي اثر کودهاي زیستي روي عملکرد گندم”   در 
شهرستان نظرآباد در مزرعه  کمال پیشگاهي، روستاي 

قوچ حصار برگزار گردید. 
خبرنگار جام جم کرج: در این برنامه که به همت 
مدیریت ترویج کشــاورزی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان البرز و مدیریت جهاد کشــاورزی شهرســتان 
نظرآباد در مزرعه کمال پیشگاهي از کشاورزان پیشرو، 
روســتاي قوچ حصار برگزار گردید جمعی از کارشناسان 

پهنه و بهره برداران بخش کشاورزی حضور داشتند. 
ایرج الماســی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظر 
آباد در این مراســم ضمن برشــمردن مزایای استفاده 
از کودهــا و آفت کش های زیســتی از  کارشناســان و 

کشــاورزان خواســت تا در جهت فرهنگسازی در این 
زمینــه در جهــت تولید محصول ســالم و کیفی همت 

گمارند.
وی افزود: شهرستان نظرآباد قطب تولید محصوالت 
زراعی در اســتان البرز می باشد و بیشترین تولید گندم 
در واحد ســطح در کشور سال گذشته به نام نظر آباد ثبت 

شده است.
وی گفــت: همچنین با هماهنگی ترویج و تحقیقات 
ســاالنه یک رقم جدید گندم از این شهرستان به کشور 

معرفی می شود.
الماسی بیان داشــت: امروز تحت عنوان روز مزرعه 
با حضور کشــاورزان، کارشناسان و مسئوالن استانی در 

شهرســتان نظر آباد طرح جایگزینی کودهای زیستی با 
کودهای شیمیایی را شاهد بودیم که این طرح به منظور 
تولید محصول ســالم و تامین امنیت غذائی و ســالمت 

جامعه برای اولین بار در استان اجرا گردید.
وی ابراز امیدواری نمود با نتایج به دســت آمده شاهد 
توســعه محصوالت زیستی و کاهش مصرف کودهای 

شیمیائی در مزارع استان باشیم.
در حاشــیه این مراســم  با حضور همه کارشناسان، 
کشــاورزان و مســئوالن پهنه ها کیل گیری کرتهای 
مقایسه ای استفاده از کود زیستی انجام شد که در نهایت 
مشاهده شــد که مزرعه تیمار شده با کود زیستی %20 

عملکرد باالتر نسبت به شاهد داشته است.

خبر

خبر
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معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد البرز گفت: مردم شــهر کرج 
می توانند از طریق تماس با ســامانه 137 شــهرداری کرج، کمک های نقدی، ارزاق، 
کاالی نو و دســت دوم قابل اســتفاده خود را به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در 

کرج هدیه کنند.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، رضا لشینی، با اشاره به توافق صورت گرفته با 

اداره کل نظارت و بازرسی شهرداری کرج برای جمع آوری کمک های مردم شهر کرج 
به محرومان گفت: هم اکنون عالوه بر دفاتر این نهاد در استان البرز 71 مرکز نیکوکاری 
در سطح تشکل ها و محله های استان البرز آماده پذیرش نیات خیر مردم نیکوکار استان 
هســتند.وی با بیان اینکه ســامانه 137به  صورت شبانه روزی و برای امور و مشکالت 
مختلف شهری در خدمت مردم کرج می باشد افزود: مردم شهر کرج می توانند از طریق 

تماس با ســامانه 137 شهرداری کرج، کمک های نقدی، ارزاق، کاالی نو و دست دوم 
قابل استفاده خود را به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در کرج هدیه کنند.لشینی 
گفت: مردم نوعدوســت شهر کرج می توانند پس از شماره گیری 137 کمک مورد نظر 
خود برای اهداء به محرومان اعم از کاالی نو، دست دوم قابل استفاده، ارزاق و سایر موارد 
را با اپراتور در میان بگذارند تا در اسرع وقت اکیپ سیار نسبت به دریافت آن اقدام کند. 

3سامانه ۱۳۷ شهرداری کرج؛ راهی برای کمک مردم به محرومان ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان کرج با پای کار آوردن دستگاه 
های متولــی امر، مأموریت ســاماندهی 
پدیده تکدی گری را در دستور کار قرار داد.

به گزارش روابــط عمومی فرمانداری 
شهرســتان کرج، » جلســه ســاماندهی 
متکدیــان« به ریاســت » غفور قاســم 
پــور« معاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
شهرســتان کرج و با حضــور کمالی زاده 
شــهردار کــرج، محمدآقایــاری معاون 
دادستان کرج، اســداهلل حیدری مدیرکل 
بهزیســتی، خلیلی مدیرکل کار، تعاون و 

رفــاه اجتماعی، مدیرکل اتباع و مهاجرین 
خارجی استانداری البرز و جمعی از مدیران 
اســتان در فرمانداری کرج برگزار شــد، با 
تأکید بر لزوم مشــارکت و همکاری تمام 
دستگاه ها اظهار داشت: ساماندهی پدیده 
تکدی گری در کالنشهر کرج از تأکیدات 
استاندارمحترم بوده و حضور متکدیان در 
شــهر چهره کالنشهر کرج را نازیباساخته 

است.

*ضــرورت همــکاری بیــن 
دســتگاهی برای اجــرای طرح 

غربالگری 
وی با بیــان اینکه در قانون شــورای 
عالی اداری، الزامات ســاماندهی تکدی 
گری آورده شــده و به دســتگاه ها ابالغ 
شده است،افزود: با توجه به اینکه اردوگاه 
مراقبت از متکدیان ایجاد شــده است در 
بحــث غربالگری تمام دســتگاه ها اعم 
از دســتگاه قضایــی، نیــروی انتظامی، 
بهزیســتی، شهرداری کرج، اداره کل امور 
اتباع و مهاجرین خارجی و... باید همکاری 
الزم را داشــته باشــند تا بتوانیم شهر را از 

حضور متکدیان پاکسازی کنیم.

معاون استاندارتصریح کرد: با مشارکت 
همه دســتگاه های عضو تالش خواهیم 
داشت تا ظرف 2 ماه آینده ، روند ساماندهی 
متکدیان در کالنشهر کرج به صورت ریشه 
ای و بنیادین صورت گیرد. در این جلســه 
همچنین شــهردار کرج، معاون دادستان، 
مدیرکل بهزیســتی و دیگر مسئوالن نیز 

به بیان دیــدگاه ها و نقطــه نظرات خود 
جهت اجرایی شدن طرح ساماندهی پدیده 
تکدی گری در کالنشــهر کرج پرداختند 
و تصمیمات مهمی را در راســتای اجرایی 
شدن قانون مصوبه شــورای عالی اداری 
در خصوص ســاماندهی متکدیان در این 

جلسه اتخاذ نمودند.

فرماندار کرج:

ساماندهی تکدی گری کار یک دستگاه نیست 
سخنی با استاندار البرز

است  چندین سال 
کــه روســتاهایی از 
ورده، سیباندره،  قبیل 
برغان، ولیان، اغشت و 
... به عنوان روستاهای 
تعریف  گردشــگری 
شــده انــد و در همین 

راســتا تبلیغات وسیعی از دســتگاه های مختلف 
دولتــی و بخش خصوصی بــرای ترغیب مردم و 
حضور آنان در اماکــن مذکور صورت می پذیرد، 
حال آن که متاسفانه مسئوالن دست اندرکار برای 
انجام و اجرای مقدمات این کار زیرســاخت های 
الزم را تهیه نکرده اند. بارها دیده شده که در همین 
روزها تعداد زیادی از اتوبوس های گردشگران از 
شــهرهای دور و نزدیک وارد روستا شده و با وجود 
محدودیت اراضی ابتدای روستاها عمال ترافیک 
و راه بندان ایجاد می شــود و عبور و مرور مسدود و 
قفل می شــود. عالوه بر این موارد هجوم جمعیت 
گردشــگر و ورود آن ها به مجاورت رودخانه ها و 
نبود ســرویس های بهداشتی و از سوی دیگر کم 
عرض بودن جاده هــای کردان » برغان« ولیان 
و ... وضعیت رفت و آمد و رفاه گردشــگران را با بن 
بست ها و اختالالت متعدد روبه رو می کند. سوال 
مردم بویژه روستائیان مذکور از استاندار البرز این 
اســت که آیا صرف اعالم اماکن گردشگری می 
تواند نیازهای مردم را در این حوزه ســر و سامان 
دهــد یا این که نیاز به برنامــه ریزی های ویژه از 
قبیل راه سازی و توسعه آن، امنیت عمومی، چاره 
اندیشی برای آب آشامیدنی، بازسازی توقفگاه ها 
ویژه خوروها، ساخت درمانگاه، پمپ بنزین و .... از 
نیازهای اساســی و عمده آن می باشد، بنابراین به 
نظر می رسد که برای توسعه گردشگری در اماکن 
مزبور نیاز به حمایت و پشــتیبانی مالی و اجرایی 
دولت بویژه در خصوص بازسازی و ایمنی مسیرها 
و معابــر ورودی و خروجی و ... با اجرای طرح های 
ویژه می باشــد، چرا کــه وضعیت کنونی موجب 
آزار  و اذیت گردشــگران و روســتائیان می شود.

سید نصرالدین میرعربشاهی، خبرنگار 
فرهنگی و اجتماعی جام جم البرز

امام  بیمارســتان  ســاخت 
رضا)ع( در کرج، بزودی

ســاخت بیمارســتان امام رضا )ع( در کرج بعد از دهه 
کرامت آغاز می شود.

به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکــز البرز، 
قاضی خانی سرپرست نمایندگی آستان قدس رضوی در 
البرز در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت 
با اصحاب رســانه از مراحل آغازین ســاخت بیمارستان 
امام رضا )ع( در منطقه 5 شــهرداری کرج پایین تر از امام 
زاده محمــد)ع( خبر داد و گفت: زمینی به مســاحت یک 
هکتار برای ســاخت این بیمارستان اختصاص داده شده، 
مجوزهــای الزم نیز از وزارت بهداشــت اخذ گردیده و با 
کمک آستان قدس رضوی و خیرین مرحله اجرایی بعد از 

دهه کرامت آغاز می شود.
وی ضمن گرامیداشت این فرصت معنوی افزود: دیدار 
با خانواده شــهدا، عیادت از بیماران، حضور در مصلی ها و 
مزار شهدا و دیدار با زندانیان از جمله برنامه های این دهه 
است.قاضی خانی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 
در اســتان البرز 11 هزار نفــر در طرح خادمیاران رضوی 
ثبــت نام کــرده اند، گفت: قطعه زمینی به دفتر آســتان 
قــدس رضوی در کرج، چهارراه نبوت نیز اختصاص داده 
شده تا عملیات ســاخت مجموعه قدس رضوی در البرز 

را آغاز کنیم.
سرپرســت نمایندگی آستان قدس رضوی در البرز در 
این نشست خبری از راه اندازی دو سایت اینترنتی زائر سرا 
و زائر شــهر در آستان قدس رضوی جهت اسکان زائرین 

با هزینه بسیار اندک نیز خبر داد.
قاضی خانی گفت: تمام زائرین می توانند برای اسکان 
در زائر شــهر در حاشیه مشــهد مقدس با هزینه 10 هزار 
تومان برای هر تخت در یک شــب و زائر سرا در مجاورت 
حــرم رضوی با پرداخت 20 هزار تومان برای هر تخت در 

یک شب ثبت نام کنند.

یادداشت خبر

مدیر کل کمیتــه امداد امام خمینی 
)ره( اســتان گفت: استان البرز در زمینه 
کار خیر و نیکوکاری، جایگاه نخســت 

کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ 
مرکــز البرز، محمدی فرد در نشســت 
مشــترک بــا مدیــرکل و معاونــان 
صداوســیما با بیان ایــن مطلب گفت: 
اســتان، در بســیاری از حــوزه های 
فرهنگی در رتبه های برتر کشــور قرار 
دارد و رســانه ها می تواننــد با اطالع 
رســانی دقیق به مــردم در این زمینه 

شفافیت ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه های 
کمیته امداد امام خمینی )ره( راه اندازی 
مراکز نیکوکاری در ادارات است افزود: 
در این مراکز نیکــوکاری کمک های 
جمع آوری شــده برای رفع احتیاجات 
نیازمنــدان همان دســتگاه هزینه می 

شود.
مدیرکل کمیته امداد اســتان یکی 
از اولویت های ایــن اداره کل را تامین 
مســکن یتیمــان بیان کــرد و افزود: 
سال 13۹6 در اســتان 265 یتیم فاقد 

مسکن داشــتیم، اما امروز با همکاری 
نیکوکاران و فرهنگ ســازی رسانه ها 
بویژه صداوسیمای استان 65 یتیم فاقد 
مســکن داریم که در آینده نزدیک این 

افراد نیز صاحب مسکن می شوند.
محمدی فــرد ســاماندهی مراکز 
نیکــوکاری را یکی دیگر از برنامه های 
این اداره کل برشمرد و افزود: سال ۹6 
در استان 1۸ مرکز نیکوکاری داشتیم، 
در حالــی که امروز 65 مرکز نیکوکاری 
در اســتان فعال اســت و به دنبال آن 
هســتیم تا با شناسنامه دارکردن مراکز 
نیکوکاری، از فعالیت خیریه های جعلی 

و متفرقه جلوگیری کنیم.
وی افزود: توانمندســازی افراد زیر 
پوشــش، یکی از دغدغــه های مهم 
مدیران و کارکنان کمیته امداد اســت 
که تاکنون در این زمینه اقدامات بسیار 
خوبی انجام شده است و بعضی از افراد 
زیرپوشش به کارآفرین تبدیل شده اند.

مدیرکل صداوســیمای مرکز البرز 
نیز در این نشســت بــا تاکید بر تعامل 

ویژه دســتگاههای اجرایی در استان 
گفــت: در کمیته امداد اســتان فعالیت 
هــای مختلفــی در حــوزه خدمت به 
مــردم صورت گرفته اســت که زمینه 
ساز تولیدات خوبی در رسانه خواهد شد.

علی صادق مقدســی افزود: در گام 
اول و در بازه زمانی ســه ماهه،  برنامه 
هایــی با رویکــرد روایتگری جذاب از 
کارآفرینی کســانی که مســتظهر به 
پشتیبانی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
بوده اند و با هدف ارزش دادن به ثروت 

مولد،  تولید خواهد شد.
وی توانمندسازی افراد زیر پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( را یکی از 
اقدامات خوب و ارزنده مســئوالن این 
نهاد برشــمرد و افزود: در اســتان البرز 
ظرفیت هــای بالقوه ای وجود دارد که 
همه ما باید برای فعال شده این ظرفیت 

ها تالش کنیم.
در پایان این نشست، لوح مهر والی، 
بــا عنوان حامی افراد بــی بضاعت، به 

مدیرکل صداوسیمای البرز اهدا شد.

زهره حسینی، رئیس انجمن اپتومتری البرز اعالم کرد؛

معاینه چشم و خدمات فیت عینک طبی 
در مرکز اپتومتری البرز

جــام جم کــرج: با توجه بــه اینکــه زیبایی های جهان 
خلقت بســیار شــگفت انگیــز ودیدنی هســتند و  80 
درصد شناخت و اطالعات دریافتی ما از محیط پیرامونی  
توســط سیســتم بینایی انجام می گیــرد لذامراقبت و 
حفظ ســالمتی سیســتم بینایی اهمیت فــوق العاده ای 
دارد. مسئولیت حفظ ســالمت چشم و تشخیص عیوب 
انکســاری آن، همراه با خدمات متنوع دیگری، از جمله 

وظایف اپتومتریست )بینایی سنج( می باشد. 
متاســفانه آشــنایی مردم از وظایف گروه اپتومتری 
در کشــورما خیلی کم است و این مهم  نیازمند فرهنگ 

سازی و اطالع رسانی توسط رسانه هاست. 
به علت عدم آشــنایی کافی با حیطه فعالیت این گروه 
مــردم از دریافت خدمات آنهــا که البته با هزینه پایین 

تری هم ارایه می گردد محروم می مانند. 
 جهت آشــنایی بیشــتربا این رشته، خبرنگار جام جم 
با زهره حســینی اپتومتریست موفق و پرتالش البرزی 

به گفتگویی پرداخته اســت که در ذیل می خوانیم:

* لطفا ســوابق کاری و تجربی خود را بیان کنید؟
مدت 15 ســال ســابقه کار دارم  و 9 سال است که با 
افتخار به عنوان رئیس انجمن اپتومتری اســتان البرز 

در خدمت همکاران عزیزم هســتم  و حدود10 ســال 
است که عضو کمیسیون معافیت سربازی استان البرز 
در بهزیستی هستم و در نظام پزشکی و معاونت درمان 
دانشگاه نیز همکاری هایی دارم که باعث کسب تجارب 

خوبی  در زمینه شغلی شده است.   

* وجه تمایز خدمات مرکز شــما چیست؟
 حوصله و دقت کافی در معاینه چشــم و به دنبال آن 
فیــت علمی و درســت عینک طبی بــا کیفیت که موجب  
رضایت مردم از مراجعه به گروه  کاری ماســت.  افتخار 
می کنیــم که یکی از مناســب ترین فضاهــای دفتر کار 
اپتومتری اســتان البرز را برای ارایه خدمات علمی به 
مــردم فراهــم نموده ایم  و در حــال حاضر جهت ارائه 
خدمــات بهتــرو رفــاه بیشــتر مراجعیــن  بــا بیمه های 

تکمیلــی هم همکاری و تعامل خوبی داریم.
بیشــترین فعالیــت مــا نشــان دادن حســن نیت و 
عملکــرد صادقانه گــروه اپتومتــری به مــردم و بیمه 
هاست و شفاف سازی فضای یک تجارت سالم در زمینه 
اپتومتری است . افتخار من در مجموعه ای که تاسیس 
کرده ام صداقت اســت، یعنی فکر می کنم که مهترین 
و باالتریــن چیزی که باعــث افزایش رفت و آمد مردم 
به مجموعه شــده اســت کیفیت ، حوصله و دقت کافی 
در معاینــه و بدنبال آن یک فــروش کامال منطقی با برد 
هر دو طرف بر پایه ســود اقتصادی و رضایت مشــتری 
بر پایه مســئولیت فنی اپتومتری با در نظر گرفتن بحث 

های علمی است.

* شــماره تلفــن و آدرس محل فعالیت خــود را بیان 
کنید ؟

شاهین ویال، نبش سوم شرقی 
تلفن: 34210716  
34210720                 
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آتش زدن علف های هرز، بالی جان محیط زیست

محمدعلی بهادری
کشــاورزی،  کارشناس 
عضو سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی البرز

بهار امســال به لطــف خدا در 
سرتاسر کشور عزیزمان بارش های 
فراوانی را داشتیم و در حریم جاده ها 
شاهد سرسبزی مراتع بودیم و گلهای 
رنگارنگی که به زیبایی زینت بخش 
نگاه ما بودند و لذت مسافرت را برای 
ما دو چندان مــی کردند، اما دیری 
نپایید که با فرا رســیدن فصل گرما 

این سرسبزی به علف های خشک 
زرد رنگی تبدیل گردید. امسال یک 
حرکت تازه ای توجه شهروندان را به 
خود جلب کرده است که هر سال به 
این شدت وجود نداشت و چرایی آن 
در هاله ای از ابهام است اینکه بسیار 
پی در پی شاهد به آتش کشیده شدن 
و ســوختن علف های خشک حریم 
جاده ها هستیم.این وضعیت در چند 
جهت خسارات و زیان هایی را در پی 
دارد که به مختصری از آنها اشــاره 
می کنیم: به آتش کشیده شدن علف 
های خشک حریم جاده ها به مراتع 
مجاور سرایت کرده و گیاهان مرتعی 
را نیز می سوزاند، گیاهان مرتعی که 
در امر بیابان زدایی نقش بســزایی 
داشــته و ریشــه آنها از فرســایش 
خــاک جلوگیری کرده و بوته ها نیز 
تا حدودی از انتقال شن های روان و 

ریز گردها جلوگیری می کنند و نفس 
کشــیدن را برای ما آسان می سازند 
و هــم در تغذیه دام هــا در چراندن 
مراتع مورد اســتفاده قرار می گیرند؛ 
هم اینکه مراتع زیســتگاه جانورانی 
از قبیل دوزیستان و بعضی پرندگان 
بوده کــه در البــه الی بوته های 
مرتعی تخــم گذاری کرده و زندگی 
می کنند که در اثر آتش ســوخته و از 
بین می روند! پس یکی از مشکالت 
آتش کشیده شدن علف های حاشیه 
جاده ها این است که خسارات جبران 
ناپذیــری را به مراتع مجاور وارد می 
آورد. مورد بعدی باغاتی اســت که با 
فاصله کمتری از حریم جاده ها قرار 
دارند و ســوزاندن علف های حاشیه 
جــاده به باغات ســرایت کرده و در 
چند مورد مشــاهده شــده است که 
درختان ردیف اول باغات حاشــیه 

ای را ســوزانده است و این درختان 
که تا قبل از این چشــم انداز خوبی 
در حریم جاده بودند اکنون به صحنه 
ای تاســف بار تبدیل شده اند، بنابر 
این ســوزاندن علف هــا از زیبائی 
حریم جاده ها نیز کاســته اســت. 
نکته بعدی کشــتزار هایی است که 
در حوالــی راه ها قــرار دارند و در اثر 
ســوزاندن علف ها بسیار شاهد بوده 
ایم که آتش به کشــتزارها سرایت 
کــرده و محصوالتی از قبیل گندم، 
جو، یونجه و آنچه که کشــاورز یک 
ســال زراعی پای آن زحمت کشیده 
و اکنون در وضعیت برداشــت می 
باشد در آتش سوزانده شده و زحمت 
کشــاورزان عزیــز بر بــاد می رود 
و بدیهی اســت کــه از این منظر به 
استقالل و خود کفایی کشاورزی نیز 

لطمه وارد می شود.

توسعه شبکه ارتباطات 
سیار در ۸ روستای طالقان

۸ روستای شهرستان طالقان 
از خدمات تلفــن همراه بهره مند 

شدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری 
صداوســیما، مرکز البرز، سودابه 
رادفــرد مدیــرکل ارتباطات و 
فناوری اطالعات اســتان البرز 
گفــت: پــس از اعالم پوشــش  

ضعیف تلفن همراه در بخشــهایی از شهرســتان طالقان اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری اداره کل ارتباطات ســیار 
اســتان و در راستای اجرای برنامه پوشــش صددرصدی روستاها 
برنامه جامعی را جهت تســهیل دسترســی عموم بــه خدمات این 
دستگاه اعم از تلفن ثابت، همراه و اینترنت طرح ریزی و اجرا کردند.

 وی افزود:  هشت روســتای مرجان، حصیران، کرکبود، کوئین، 
ابصار، نویز، هشــان و گلیرد که از لحاظ ارتباطی در مضیقه بودند از 

خدمات ارتباطی بهره مند شدند.

تعامل صدا و سیما و کمیته امداد

برگزیدگان نخســتین جشــنواره فیلم کوتاه نگاه 
البرز جمعه شــب در آیینی در اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی این استان معرفی و تجلیل شدند.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی استان البرز، این جشنواره هنری از 12 تا 1۴ 
تیر در بخش های آسیب های اجتماعی، صامت و نگاه 

آزاد برگزار شد.
در آییــن اختتامیه جشــنواره و در بخش آســیب 
هــای اجتماعی، فیلم های »هدیه تولد برای ســارا« 
به کارگردانی غالمحسین حسنی زاده و »پیشگو« به 

کارگردانی حسین فالح آبادی برگزیده شدند.
در بخش آزاد، فیلم های »کارواش« به کارگردانی 
افشین عامریان و »زندگی لزج« به کارگردانی محسن 
مهــری دروی به عنوان آثار برگزیده مورد تجلیل قرار 
گرفتند.هیات داوران جشــنواره نــگاه در بخش فیلم 

صامت هیچ اثری را به عنوان برگزیده انتخاب نکرد.
در این جشنواره، فیلم های »هفته« به کارگردانی 
سینا غالم نژاد، »زندگی ســگی« به کارگردانی امید 
شــمش، »پرندگان بال های خود را ترمیم می کنند« 

به کارگردانی زهره شــعبانی و »پنج کلمه بیشتر« به 
کارگردانی محمدعلی حسینی شایسته تقدیر شناخته 
شدند.هیات داوران جشنواره فیلم کوتاه نگاه همچنین 
برای تشــویق و حمایت از فیلم ســازان جوان، از رضا 
ربــاط جزی بازیگر فیلم زندگی لزج را در بخش بازیگر 
مرد، فائقه شاللوند بازیگر فیلم پیشگو و مهناز میرزایی 
بازیگر فیلم هدیه تولد برای سارا در بخش بازیگر زن، 
حســین فالح آبادی و امیر خرم نژاد از فیلم پیشگو در 
بخش تدوین، محمد آقامحمــدی از فیلم هدیه تولد 
برای ســارا در بخش فیلمبرداری، زهره شــعبانی از 
فیلــم پرندگان بالهای خود را ترمیم می کنند در بخش 

نویسندگی تقدیر کرد.
مهلت ارسال اثر به نخستین جشنواره استانی فیلم 
کوتاه نــگاه البرز از اول خرداد تا پنجم تیر 13۹۸ بود و 
از بین ۹0 اثر ارســالی به دبیرخانه، 25 اثر با نظر هیات 

داوران به بخش رقابتی راه یافتند.
ایجاد فضایی مناســب برای ارتقای کیفیت هنری 
و فنی فیلم ســازان، برقراری ارتبــاط بین هنرمندان 
استانی در ایجاد تعامل و تبادل هنری و فنی و شناخت 

هنرمندان فعال و برتر اســتان البرز از جمله مهم ترین 
اهداف برگزاری جشنواره عنوان شده بود.

آیین اختتامیه این جشــنواره جمعه شــب با حضور 
ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی، عزیز 
اکبریــان نماینده مردم کرج، اشــتهارد و فردیس در 
مجلس شورای اسالمی، رئیس و 2 عضو دیگر شورای 
اســالمی شــهر کرج و جمعی از اهالی و دوستداران 
هنر در تاالر ســیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی البرز برگزار شد.

برگزیدگان نخستین جشنواره فیلم نگاه البرز معرفی شدند
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ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار 
ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
نکته روح فزا از دهن دوست بگو
حافظنامه خوش خبر از عالم اسرار بیار

یاد یاران آشنا

نگاهی به زندگی نامه
 ۲ شهید مدافع حرم

ای شــهدا! می دانیم که شهید و شهادت الفاظی 
هســتند که باالترین مفاهیــم ارزش های الهی و 
انســانی را در خود نهفته دارند و شما به این مفاهیم 
دست یافته اید و ثابت کردید، مسلمان حقیقی، شرف 
و عزت خود را ازاهل بیت)ع( گرفته است. ثابت کردید 
شما سربازان امام خامنه ای، ادامه دهنده راه سربازان 
امام خمینی)ره( و قبل تر ســربازان ائمه اطهار )ع( 
هســتید و این راه تا ظهور حضرت حجت)عج اهلل( 

ادامه دارد.
خبرنگار جام جم کرج: »سعید انصاری« از 
کارمندان وزارت دفاع بود که داوطلبانه برای دفاع از 
حرم حضرت زینب )س( عازم سوریه شد. وی متولد 
۴ دی  13۴۹ در تهران بود. پیش از اعزام به ســوریه 
بار ها در قالب ماموریت های نظامی به کشــور عراق 
سفر کرد تا اینکه سرانجام 3 روز بعد از اعزام به سوریه 
در منطقــه »خان طومان« حلب بر اثر اصابت 3 تیر 
مستقیم قناسه نیرو های تکفیری »النصره« در دی  

سال ۹۴ به شهادت رسید.
پیکر شــهید انصاری به دلیــل کمین نیرو های 
دشمن در نزدیکی آن ها بازگردانده نشد و در منطقه 

ماند تا این که پس از مدت ها انتظار کشف شد.
»ســید جواد اســدی« نیز از نیرو های حفاظت 
اطالعات ســپاه پاســداران بود کــه در ماموریت 
مستشــاری خود به سوریه همراه چند نفر از دوستان 
خود به شهادت رسید، اما پیکرش در منطقه ماند و در 
زمره شهدای مفقوداالثر قرار گرفت. وی متولد 1۸ 
مهر 5۹ در روستای »امره« ساری بود. سال ۸2 وارد 
ســپاه پاسداران شد و 2 سال بعد ازدواج کرد. یکی از 
برادران سید جواد نیز از شهدای دوران دفاع مقدس 
اســت. سید جواد ســرانجام پس از چند بار اعزام به 
عراق در 17 اردیبهشــت ۹5 همراه 12 نفر دیگر از 

همرزمانش به شهادت رسید.

این شــب ها سیمای مرکز البرز با برنامه 
پرمخاطب بــاغ ترانه مهمــان خانه های 

البرزنشینان است.
خبرنگار جام جم کرج: فصل جدید 
برنامه باغ ترانه لحظات شبانگاهی تابستانه 

مردم ایران کوچک را با فضایی موسیقایی و 
آکنده از صفا و صمیمیت برای مخاطبانش 
رقــم می زند.این برنامه بــه تهیه کنندگی 
امین امینی شنبه ها تا چهارشنبه ها ساعت 
21 به مدت 50 دقیقه  به روی آنتن سیمای 

البرز می رود.نظرسنجی موسیقایی، دعوت 
از مهمــان خواننده، بخش ویژه گزارشــی 
»حاال شما«، ارتباط زنده تلفنی با برندگان 
نظرســنجی و همچنین پخش موســیقی 
نوستالژیک یا خاطره انگیز و موسیقی های 

فولکلور از بخش های این برنامه است.باغ 
ترانه از دی ۹6 به روی آنتن ســیمای البرز 
رفته و تاکنون به عنوان پربیننده ترین برنامه 
تلویزیونی ســیمای البــرز در صدر جدول 

برنامه ها قرار دارد.

خواننــدگان عزیز می تواننــد جهت طرح شب های تابستانه البرز در باغی از ترانه
مشکالت شــهری و استانی در ابعاد مختلف، با 
شماره تلفن0۲6-۳۲۲۱0009 دفتر تحریریه 
روزنامه جام جم البــرز همه روزه به غیر از ایام 
تعطیل از ساعت ۱0صبح تا ۱5 تماس بگیرند 

تا به نام خودشان در ستون مربوطه درج شود.
* تشــکر و قدردانی شهروندان از مجریان 

میدانی طرح های آبرسانی کرج
در میان گرمای بی ســابقه تابستان جمعی از مجریان 
میدانی طرح های آبرســانی کوی کرج مشــغول اجرای 
مسیرهای ویژه آبرســانی کوی کارمندان جنوبی هستند 
که البته تالش های بی شــائبه آنــان موجب دلگرمی هر 
چه بیشتر شهروندان می شــود، بنابراین ما ساکنان کوی 
کارمندان جنوبی از همه مسئوالن و مجریان میدانی طرح 
های آبرســانی که تضمین منافع عمومی شهروندان را در 
پی دارد، تشکر و قدردانی نموده و برای آنان و خانواده های 

مربوطه آرزوی عاقبت به خیری داریم.
* خیابان ها و اتوبان ها را بازسازی کنید

خیابــان های داخلی کرج و حومــه و اتوبان های کرج، 
قزوین و بالعکس نیاز به بازسازی و آسفالت فوری دارد، چرا 
که نواقص موجود در مسیرهای مذکور موجب بروز حوادث 

رانندگی و ... می شود.
الهام احمدی از کرج

* لطفا به فکر بازنشستگان سازمان میراث 
فرهنگی باشید

با سالم. ما بازنشستگان سازمان میراث فرهنگی مدت 
1۴ سال است که در خط حریم منطقه 12 کرج دارای زمین 
تفکیک شده و دارای ســندهای منگوله دار هستیم، اما تا 
کنون هیچ توجهی از مســئوالن کرج به ما نشــده است. 
آقایان مســئول مربوطه کی می خواهند به خواسته بیش از 

500 خانوار رسیدگی کنند؟
امیر دالوری از کرج

* قابل توجه بنیاد مسکن استان البرز
رویه های معمول و مرسوم اداری و اجرایی در خصوص 
تغییر کاربری های مختلف و صدور پروانه ســاختمانی در 
روســتاها موجب فرصت سوزی، بال تکلیفی و سرگردانی 
و توســعه کاغذ بازی در برخورد با متقاضیان مربوطه شده 
اســت، بنابریان آیا بهتر نیست که مسئوالن دست اندرکار 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی مسیرهای آسان و راحت تری 
را برای حل و فصل مسائل مربوط به ساخت مسکن اعمال 

نمایند؟
جمعی از روستائیان ساوجبالغ  

پیام های مردمی

دســتگیری کالهبردار هزار میلیارد 
ریالی در فردیس

فــردی که با وعــده فروش حواله خریــد خودرو به 
کارگران یک شــرکت خودرو سازی، هزار میلیارد ریال 
کالهبرداری کرده بود در شهرســتان فردیس دستگیر 

شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، دادستان 
عمومی و انقالب فردیس با اعالم این خبر گفت: وی که 
بیش از صد نفر  شــاکی داشت بازداشــت و روانه زندان 
شد.حسن جهانشاهلو افزود: این متهم، از کارمندان یکی 
از شــرکت های خودروسازی بزرگ کشور بود که ضمن 
ادعای ارتباط ویژه با مدیران باالدســتی، اعالم کرده بود 
می تواند تعدادی حواله خرید خودرو را به قیمت کارخانه 
در اختیــار نزدیکان قرار دهد که با این ادعا و پس از اینکه 

تعدادی خودرو را به این روش تهیه و در اختیاربرخی افراد  
قرار داده بود، اقدام بــه جلب اعتماد و جمع آوری مبلغی 
بیــش از هزار میلیارد ریال از اطرافیان خود کرده اســت.

دادستان فردیس افزود: متهم پس از طرح شکایت افراد 
شاکی،  بازداشت و به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه دوهزار 
میلیارد ریالی روانه زندان شــد. جهانشاهلو گفت: دستور 
قضایی برای شناســایی اموال متهم در داخل و خارج از 
کشور صادر شده است. وی با بیان اینکه نبود نظارت کافی 
درون سازمانی و وجود رانت های متعدد در کشور منجر به 
بروز جرائمی از این قبیل می شود، افزود: توصیه ما به مردم 
این است که در مقابل وعده های وسوسه انگیز این چنینی، 
بررسی های دقیق داشته باشند تا دچار ضرر و زیان نشوند.

در گفتگو با مهندس نیاز گودرزی معرفی شد؛ 

شرکت »دلوار فراز«، اولین تولید کننده 
PSA مولد های اکسیژن و نیتروژن به روش

خبرنگار جام جم کرج: صنایع نقش بسیار مهمی در رونق اقتصاد 
هر کشــور دارند. تقویت صنایع داخلی موجب اشتغال پایدار و خودکفایی 
در تولید محصوالت مورد نیاز شــرکت ها و موسســات دیگر خواهد شد. 
تولیدات با کیفیت شــرکتهای داخلی با توجــه به تحریم های بین المللی 
می تواند در بخشــهای مختلف صنعتی، کشاورزی، پتروشیمی و... مورد 
استفاده قرارگیرد. این امر به توسعه اشتغال و افزایش تولید منجر می شود. 
شرکت صنایع اکسیژن دلوار افزار با مدیریت موفق مهندس نیاز گودرزی 
توانســته است در کشــور اولین تولید کننده کپسول اکسیژن و مولدهای 
اکســیژن ساز در ایران باشــد. افتخاری بس بزرگ در استان البرز وکشور 
که موجب تحسین است، خبرنگار جام جم کرج با این مدیر تکنوکرات  به 
بررسی بیشتر این تولید برتر کشوری پرداخته است که در ذیل می خوانید:

* به عنوان مدیر عامل شرکت اکسیژن فراز بفرمایید که 
فعالیت شما با چه فرآیندهایی در بحث تولید تبیین می شود؟

حمایت اندیشــمندانه همه جانبه از تولید در کنار حمایت مالی )که در 
آن  بیشــتر منافع بانک ها در نظر گرفته شــده نه تولید کنندگان( محرک 
اصلی پویایی دانش فنی در کشــور است. جامعه صنعتی زمینه ساز ایجاد 
اشــتغال ،فناوری، خالقیت، خودباوری نسل جوان و شکوفایی اقتصادی 
می باشــد که در نهایت منجر به ایجاد بســتر خودکفایی و عدم خروج ارز 

از کشور می گردد.
 لــذا انتظار می رود که دولت به شناســایی افراد تاثیر گذار و کار آفرین 
در عرصه صنعت بپردازد و ضمن پشــتیبانی از آنها اقدام به فراهم نمودن 
امکانــات مــورد نیاز جهت به حرکت در آوردن چرخ صنعت و ســرانجام 
توسعه صادرات نماید که این امر خود نیز موجب پویایی اقتصادی ،سیاسی 

و اجتماعی کشور می گردد.

* نحوه عملکرد دستگاه های مولد نیتروژن ساز و اکسیژن 
ساز چگونه است؟

اســاس کار  PSA  جدا سازی مولکول گاز مورد نظر به وسیله جذب 
ســطحی بر روی جاذب های متخلخل می باشــد، این فرایند معموال گاز 
مورد نظر را در فشــار باال جذب می نماید، ســپس کاهش فشار باعث دفع 
گازهای جذب شــده می شــوند و این فرایند در دمــای نزدیک به دمای 
محیــط عمل می کند. به این ترتیب که گاز تحت فشــار بر روی  ســطح 
جاذب جذب شــده و وقتی فشار کاهش می یابد از روی سطح  جاذب  آزاد 
می شــود در این روش اکســیژن با خلوص  2 ± ۹3   و نیتروژن با خلوص 

۹۹/۹۹ تولید می گردد .

* مزایاي استفاده از مولدها به جاي کپسول چیست؟
مواد اولیه این مولد ها هوای محیط می باشــد که امکان استفاده از آن 
را در هر مکانی فراهم می ســازد و از حیث اقتصادی بودن آن را نیز توجیه 
می کند و با توجه به فرآیند تولید ذکر شده که در فشار پایین 5 بار می باشد 
بی خطر بودن آن را نســبت به کپســول که دارای فشار 150 بار می باشد 
تضمین می کند.  از میان برداشتن تمام هزینه هاي مربوط به تهیه، حمل و 
نگهداري، ذخیره سازي و شارژ سیلندرها و نیز مشکالت جانبي آن از قبیل 
صرف وقت، هزینه و نیروي انساني فراوان، بهره بردن از سیستمي کامال 
اتوماتیــک و خودکار، قابلیت تولیــد گاز در ظرفیتهاي مختلف با خلوص 

متفاوت، حداقل میزان برق مصرفي ،هزینه نگهداري 
بســیار کم وحجم بسیار کم دســتگاه با توجه به قابلیتهاي آن از دیگر 

مزیت های استفاده از این مولد ها می باشد.

* قیمت دســتگاه های تولیدی شرکت  صنایع اکسیژن 
دلوار فراز به چه میزان است؟

این مولد ها در ســایز های مختلــف و در 30 مدل  با توجه به نیاز مراکز 
درمانی  و صنعتی تولید می گردد و اســتفاده از این مولد ها توجیه اقتصادی 

بســیار باالیی دارد و هزینه آن در کمتر از دو سال مسترد می گردد.

* لطفا اطالعات تماس با شرکت را بگویید.
کرج-ابتدای شهرک صنعتی بهارستان-دهکده صنعتی 
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شهید سعید انصاریشهیدسیدجواد اسدی

دانش شــیر خشت گیری با ارسال نامه ای از سوی 
معاون رییس جمهور به عنوان اثر فرهنگی ناملموس 

به ثبت ملی رسید.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز، 
فرماندار ساوجبالغ ضمن اعالم این خبر گفت: معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشــور با ارسال نامه ای 
به شــهبازی، استاندار البرز از موافقت ثبت دانش شیر 
خشت گیری در روستای سنج بخش چندار ساوجبالغ 

خبر داد.  ابوالقاسم پالیزگیر گفت: براساس نامه شماره 
1051۸/۹۸2100 مــورخ 11 خرداد ۹۸ به اســتاندار 
البرز با دانش شــیر خشــت گیری به عنوان یک اثر 

فرهنگی ناملموس موافقت شده است. 
وی گفت: دانش شــیر خشــت گیری در روستای 
ســنج به شــماره 1۸2۹ در تاریخ 25 اســفند ۹7 در 
فهرســت ملی میــراث فرهنگی ناملمــوس به ثبت 
رسید. در این نامه آمده است هر گونه اقدام که موجب 
حفظ و احیای این اثر گردد مورد تاکید اســت.فرماندار 

ســاوجبالغ ضمن تبریک به اهالی روستای سنج از 
همه کســانی که تالش در شناسایی و ثبت این اثر در 

فهرست آثار ملی کردند تشکر کرد.
وی از رئیــس اداره میــراث فرهنگی، شــورای 
اسالمی و دهیار سنج، خبرنگار صدا و سیمای البرز در 
معرفی این دانش و ســایر خبرنگاران مکتوب تشکر 

و قدر دانی کرد. 
دوسال پیش با پخش گزارش شیر خشت گیری از 
دره هزار بند در ۴0 کیلومتری جاده کوهستانی و صعب 

العبور روســتای سنج و تقاضای خبرنگار در خصوص 
ثبت این اثر با استفاده از تصاویر این گزارش در میراث 
فرهنگی موجب شــد اسفند سال گذشته این آیین به 
عنوان دانش ســنتی در فهرســت آثار ملی ناملموس 

فرهنگی به ثبت برسد.

به عنوان یک اثر فرهنگی ملی ناملموس؛

دانش شیر خشت گیری ثبت شد

سد و رودخانه کرج جای شنا نیست؛

مرگ مادر و فرزند در رودخانه کرج
بار دیگر مادر و فرزنــدی در رودخانه کرج غرق 

شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، 
وطنــی معاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمر 
البرز گفت: با ســقوط یک پســر بچه 7ساله به نام 
بنیامین مادر 32ساله وی نیز برای نجات وی اقدام به 
ورود به رودخانه کرده که متاسفانه هر دوی آنها جان 
خود را از دســت دادند. وی افزود: در همان مراحل 
اول کودک را آب می برد اما مادر با تالش نیروهای 
هالل احمر به حالت خفگی از آب خارج شــده و به 
احیای اولیــه جواب می دهد امــا در ادامه در حین 
انتقال به اورژانس به دلیل شدت جراحات جان خود 

را از دست می دهد. وطنی گفت: متاسفانه از ابتدای 
امســال تا امروز 2۹ نفر در رودخانه ها و ســدهای 
اســتان البرز دچار حادثه شــده اند که 1۴نفر از آنها 
فــوت کرده اند. معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر البرز از مردم خواست به دلیل باال آمدن سطح 
رودخانه به هیچ وجه نه تنها وارد رودخانه نشوند بلکه 
به حاشــیه رودخانه و سد نیز نروند چون در بسیاری 
از حوادث غرق شــدگی فرد قصد شنا نداشته و با بی 
احتیاطی به داخل رودخانه سقوط کرده و جان خودرا 
از دســت داده است. جست و جو برای یافتن کودک 
7ســاله ای که امروز غرق شد و پسر بچه 6ساله ای 

که دیروز به رودخانه سقوط کرد ادامه دارد.

در فینال مسابقات قهرمانی کارگران جهان در اسپانیا؛

کشتی گیرفرنگی کار سیمان آبیک نفر اول شد
فرنگــی  کشــتی  مســابقات 
جهــان  کارگــران  قهرمانــی 
درکشوراســپانیا، شاهد قرار گرفتن 
یکــی از کارگران کارخانه ســیمان 
آبیک درصدرکشــتی فرنگی جهان 

بود.

خبرنگارجام جم ساوجبالغ 
و نظرآباد: مهرداد بهرامی کشتی 
گیــر وزن ۸2 کیلوگرم نظرآبادی در 
فینال مســابقات قهرمانی کارگران 
جهان در اسپانیا با غلبه بر حریفی از 
کشور فنالند عنوان قهرمانی جهان 

را از آن خود نمود.
در پایــان ایــن مســابقات تیم 
ملی کشــتی فرنگی بزرگســاالن 
کشورمان با کســب 7 نشان طال و 
یــک برنز در مکان نخســت جهان 

ایستاد.

فرماندارساوجبالغ:

وحدت و همدلی،نیاز واقعی شورای شهر هشتگرد
فرماندار شهرســتان ســاوجبالغ 
ضمن حضور در نشســت شــهردار 
و اعضای شــورای اســالمی شــهر 
هشــتگرد خواهان وحدت و همدلی 
بیشــتر اعضای شــورای اسالمی در 

جهت خدمت به مردم گردید.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ 
و نظرآباد: پالیزگیر ضمن اشــاره به 
لــزوم فراهم نمودن شــرایط خدمت 
هر چه بیشــتربه مــردم توصیه نمود 
تــا با دغدغــه تمام، ضمــن خدمت 
به شــهروندان از خود ســوابق خوب 

ودرخشــانی را بر جای گذارند. وی با 
تاکیــد بر پیگیــری برخی طرح های 
مهــم عملیاتــی در شــهر، از قبیل 
ســرعت بخشی درشروع تصفیه خانه 
فاضالب، پیگیری وتســریع در آغاز 
پل رو گذر راه آهــن، امامزاده جعفر، 
تعیین ســهمیه پســاب از شهر جدید 
و نیــز تعیین تکلیف وضعیت اســناد 
اراضی شــهرک کوثر هشــتگرد، به 
اعتبارات تخصیــص یافته در جهت 
توســعه منطقه ینگی امام اشــاره و 
احداث آتش نشــانی، کتابخانه و نیز 

احیــای کاروانســرای منطقه فوق را 
از جملــه برنامه هایی دانســت که به 

صورتی ویژه مــورد توجه قرارگرفته 
است.

برپایی نمایشگاه صنایع ساوجبالغ با هدف 
ترویج رونق تولید

حضــور  بــا  مراســمی  طــی 
مســئوالن شهرستان ســاوجبالغ 

نمایشــگاه توانمنــدی واحدهــای 
تولیدی،صنعتی، صنفی و کشاورزی 

ساوجبالغ افتتاح گردید.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ 
رونــق  درســال  نظرآبــاد:  و 
تولیدودرجهت معرفی و عرضه هرچه 
گســترده تر کاالهــا و محصوالت 
تولیــدی شهرســتان ســاوجبالغ 
و نیــز حضــور برندهایــی چــون 
بهــروز، پاکبان و فرمنــد و نیز دقیق 
صنعت، الیف، نیکــو راحت، صنایع 
هنری و فرش نقشــینه،صنایع بتنی 
رنجبر،مشــکات و دیگر کارخانجات 
تولیدی نمایشــگاهی در شهرستان 

ساوجبالغ برپا گردیده است. 
نمایشــگاه مذکور که در برگیرنده 

جشــنواره ای برای استخدام، جذب 
ســرمایه گذار، خرید به قیمت درب 
کارخانه،جــذب نمایندگی،برگزاری 
کارگاه های آموزشــی رایگان ونیزا 
رائــه دهنده نویــن ترین روش های 
میباشــدبرای  مالــی  تشــخیص 
خریدپکیــج  ازدواج زوجهای جوان 
50درصدتخفیف درنظرگرفته شــده 

است.
این نمایشــگاه تا21تیر از ساعت 
توانایی  مجموعــه  17تا23درمحل 
تولیــدات البرز واقــع در جاده قدیم 
هشــتگرد، حدفاصل ینگــی امام و 

سعیدآباد برپا خواهد بود.


