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 ضرورت آشنايي جوانان 
با فلسفه قيام کربال

خطيب جمعه کرج :

توزیع 1/5 میلیون پوشک احتکارشده در بازار
ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: یک و نیم میلیون بسته پوشک که طی دو عملیات از یک فرد در استان البرز کشف شده بود از هفته 

آینده در بازار عرضه می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدیاسر رایگانی افزود:این پوشک ها...
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 ستاره هایی در تاریکی
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برگزاری رزمایش بسیجیان 
البرز با رویکرد خدمت رسانی 

 2
البرز 

 افتتاح 45 طرح صدا و سیمای مرکز البرز با اعتبار
 11 میلیاردی

صفحه2

فروش ويژه سيم کارت دائمی »همراه اول« 
به قيمت 100 هزار تومان

دکتر ایــرج اســداللهی، مدیرکل 
ارتباطــات ســیار اســتان البــرز و 
شهرستان های غرب استان تهران از 
تمدید طرح فروش ویژه  ســیم کارت 
دائمــی »همراه اول« به قیمت 100 

هزار تومان تا اطالع ثانوی خبر داد.
کرج-خبرنــگار جام جم: وی با بیان 
اینکــه پــس از اتمــام بســته خوش 
آمد، بســته تخفیــف مکالمه به مدت 
۹0 روز بــه صــورت خــودکار فعال و 
قابــل اســتفاده خواهد شــد، گفت: 
مشــترکین عزیز همراه اول در طرح 
فــروش ویــژه ســیم کارت دائمی با 
خرید ســیم کارت دائمــی می توانند 
ضمــن بهره منــدی از تخفیف قیمت 
ســیم کارت، از بســته خوش آمــد 
پیامــک،   1000 شــامل   ،1000
1000 دقیقــه مکالمه داخل شــبکه 
و اینترنــت نامحــدود به مــدت یک 
هفتــه و تخفیــف مکالمه به مدت ۹0 
روز پــس از اتمام بســته خوش آمد 

1000 استفاده نمایند. 
اســداللهی ادامــه داد: ایــن طرح 
شامل سیم کارت های دائمی طرح 20  
)full price( ، طرح 1000 و ثبت نام 

بــه روز ) فروش آنالیــن( و ثبت نام 
گلچین می شــود که به صورت نقدی 

خریداری شده است. 
مشــترکین  داشــت:  اظهــار  وی 
جدیــد دائمی همــراه اول می توانند 
بــا مراجعــه بــه دفاتــر خدماتــی و 
فروشــگاه های همراه اول و ســامانه 
گلچین نســبت به خرید ســیم کارت 
دائمی بــه قیمت 100 هــزار تومان 

اقدام نمایند. 
مدیرکل ارتباطات ســیار اســتان 

البرز و شهرســتان های غرب استان 
تهــران ادامه داد: ایــن طرح مختص 
کســانی می باشــد که در بازه تعیین 
شــده اقدام بــه خرید و فعالســازی 

سیم کارت می نمایند. 
اسداللهی با اشاره به اینکه فروش 
فقط به صورت نقدی می باشــد، بیان 
داشــت: در طرح 1000 و ثبت نام به 
روز امــکان انتخاب شــماره از بین ۹ 
شماره برای مشتری قبل از پرداخت 

وجود دارد.
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

خطيب جمعه کرج :
ضرورت آشــنایي جوانان با فلسفه قيام 

کربال

امام جمعه موقت کرج در خطبه های نماز جمعه با اشاره به آغاز ماه محرم 
و عزاداری برای ســید و ساالر شهیدان گفت : بزرگترین درس عاشورا برای 
ما عزت ، شــرف و آزادی اســت و امروز آنچه که بر عهده ماست تبدیل شور 

حسینی به شعور حسینی است .  
به گزارش خبرگزاري صداوســیما مرکز البرز، حجت االســام محمدی 
گفــت : ایام محرم فرصتی اســت برای آشــنایی جوانــان و مردم با درس 
عزت و شــرف که قیام امام حســین )ع( برای ما داشــت و تشویق به اتحاد 
امت اســامی که از عوامل عزت مسلمانان اســت و باید برای مردم و همه 
اقشــار جامعه گفته شــود که همواره اتحاد بین شــیعیان و اهل سنت باید 
حفظ شــود و حفظ اتحاد داخلی بین تمام مذاهب و گویشــهای مختلف در 
 کنار هم و اتحاد بین مردم و مســئوالن تحت لوای ولی فقیه بر همه واجب 

است . 
امام جمعه موقت کرج اســتکبار ستیزی مردم را از دیگر عوامل رسیدن به 
عزت و شرف دانست و گفت : استکبار ستیزی از دیگر درسهای عاشوراست 
و مبارزه با اســتکبار و نظام سلطه تعطیل پذیر نیست و از مبانی انقاب است 

و اگر مبارزه با اســتکبار نباشد ما تابع قرآن نیستیم .
خطیب نماز جمعه کرج با اشــاره به برگزاری مراسمهای عزاداری در این 
ایام از مردم ، مداحان و واعظان خواســت تا در برگزاری مراسم آنگونه که در 
شان سید و ســاالر شهداست تاش کنند اسباب آزار و اذیت مردم را فراهم 
نکنند و از سخنرانی و مداحی هایی که چراغ سبز نشان دادن به گناه است جدا 

خودداری کرده و از بدعت و خرافات در ســخنرانیها پرهیز کنند . 
امام جمعه موقت کرج با اشــاره به اینکه مســئوالن باید به فکر خدمت 
رســانی به مردم باشند به افتتاح ترمینال مســافر بری منطقه اقتصادی پیام 
دراســتان اشــاره کرد و گفت : این همان خدمت رســانی به مردم است و از 

مســئوالنی که در این زمینه تاش کردند باید قدر دانی کرد.

ستاره هایی در تاریکی شب

صدای عاشــورا، صدای امام شهیدان امام حسین)ع( است که 
می گوید:» آیا کســی هســت که مرا یاری کند؟« امام عزیز ما آن 
زمان پرچم مبارزه با ظالمان عالم را بر دوش کشــید و تسلیم نشد. 
آن قدر مقاومت کرد تا به همراه همه یارانش به شهادت رسید. اما 
یاد و نامش نه تنها فراموش نشــد، بلکه روز به روز گســترش پیدا 
کرد و عالم گیر شــد. امروزه میلیون ها انسان، در سرتاسر جهان، با 
یاد آن امام مظلوم عزاداری می کنند و اتحاد و قدرت خود را به رخ 

ظالمان جهان می کشند.
در روز عاشــورا، جبهه کفر و ظلم، لشــکر و امکانات فراوانی 
داشــتند، اما سپاه حق تعداد شــان کم بود و امکاناتش ناچیز. همه 

می دانستند که سپاه حق شکست می خورد. 
قبــل از درگیری امــام یاران خود را برای رفتــن و ماندن آزاد 
گذاشــت. آن ها می توانســتند بروند و کشته نشوند، اما یاران امام 
نرفتنــد، ماندند تا بــه همه عالم بگویند این اســت پیوند مردم و 

رهبری اسام.
آن عده موجب سربلندی اسام شدند و آن ها ستاره هایی شدند 
که در تاریکی شــب، راه را به انسان های درمانده نشان می دهند. 
مردم ما پیرو امام حســین)ع( هســتند و راه آن امام شهید را دنبال 

می کنند.
 به همین خاطر قدرت های ظالم جهان و یزیدها و شــمرهای 
زمان مثل ترامپ، نتانیاهو و دوســتان اروپایی و عربی آن ها، می 
خواهنــد صدای مردم را خاموش کنند و اجازه ندهند ایران عزیز ما 

پیشرفت کند و تبدیل به کشوری قدرتمند شود.
 اما آن ها باید بدانند که نمی توانند به ما زور بگویند و مانع ترقی 
و ســربلندی ما شوند، برای این که ما محرم داریم، عاشورا داریم، 
کربا داریم و باالتر از همه خدا را داریم که همیشــه با توکل به او 

موانع را از جلوی پای خود برداشته ایم.
بهرام فاطمی

با ائمه جمعه استاننگاه  برگزاری رزمايش بسيجيان البرز با رويکرد 
خدمت رسانی 

بسیجیان اســتان البرز با رویکردی 
متفاوت در رزمایش عاشورایی سپاهیان 
محمد)ص( با هدف وحدت، ایستادگی و 

پیشرفت شرکت کردند.
بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکــز البرز؛ ایــن رزمایش بــا عنوان 
"ســپاهیان محمد )ص( 2" و با حضور 
19گردان بیت المقدس بســیج برگزار 
و پــس از رزمایش رزمــی – فرهنگی 
نیروهــا برای اجــرای ماموریت خود به 

مناطق مختلف اعزام می شوند.
در این اقــدام 60گــروه جهادی به 
مناطــق 10گانه اســتان البرز اعزام می 

شوند.
فرمانده ســپاه البرز در سخنرانی آغاز 
این رزمایش در میان بسیجیان استان با 
اشاره  به همه دشــمنی ها طی 40سال 
علیه کشور، افزود: دشمن تصور می کرد 
با تهدیدات می تواند ما را شکســت دهد 

اما به لطف خدا و نفس مسیحایی رهبر و 
ارواح شهدا موفق نشد. 

ســردار یوسف موالیی گفت: بغض و 
کینه آمریکا نســبت به ایران ادامه دارد 
و منجــر به تنگ شــدن حلقه محاصره 
اقتصادی شد ولی دشــمن بازهم ناکام 
مانــد.وی بــا تاکید بر اینکــه رزمایش 
دیگــری در هفتــه دفــاع مقــدس به 

صورت کشــوری برگزار خواهد شــد، 
افزود: رزمایش امــروز باهدف وحدت، 
ایســتادگی و پیشــرفت که همواره سه 
عنصر اساســی در طول عمر 40ســاله 
انقاب اسامی ایران بوده است برگزار 
شد. وحدت و ایستادگی در مقابل دشمن 

امروز جایگاه ویژه ای دارد .
فرمانده ســپاه البــرز تصریح کرد: 

رزمایش فعلی از روز 9شــهریور در قالب 
فعالیت های جهــادی با رویکرد خدمت 
رسانی آغاز شــده است. افسران اقتصاد 
مقاومتی در قالب گروه های جهادی اعم 
از آموزشــی، عمرانی، پزشکی و غیره ... 
به مناطق اعزام می شوند.سردار موالیی 
در ادامه گفت: گردان های بیت المقدس 
جایگاه شــهدای لشــکر و مدافع حرم را 
نشان داد. همه نیروها به نقاط مدیریتی 
خود در قالب گروه هــای جهادی اعزام 
می شــوند و پس از یک مــاه بزرگترین 
همایش در میعادگاه با حضور بسیجیان 

برادر سراسر کشور برگزار می شود
گروه هــای جهادی البــرز این بار با 
رویکردی جدید ســازمان دهی شده اند 
تا بر اســاس نیاز مناطق اعزام شــوند. 
فعالیت های عمرانی، فرهنگی و خدمات 
رســانی از جمله اهــداف این گروه های 

جهادی است. 

افتتاح 45 طرح صدا و سیمای مرکز البرز با اعتبار 11 میلیاردی

آیین افتتــاح بیــش از 45 طرح فنی 
وعمرانی صدا و ســیمای اســتان البرز با 
اعتباری بالغ بر یــازده میلیارد و هفتصد 
میلیون تومان با حضور مسئوالن استانی 

و رسانه ملی  به بهره برداری رسید .
بــه گــزارش روابط عمومــی صدا و 
ســیمای مرکز البرز امضــای تفاهم نامه 
ساخت ســریال فاخر آیت اهلل طالقانی در 
26 قسمت 45 دقیقه ای و  تکمیل پوشش 
100 درصدی دیجیتال اســتان توســط 
نجفی اســتاندار البرز و رضــا علیدادی 
معاون فنی رســانه ملی نیز در این مراسم 

انجام شد .
رضا علیدادی، معاون فنی رســانه در 
این مراســم با بیان اینکــه باید خدمات 
ارائه شــده به مردم معرفی شــود تا حس 
پیشــرفت و رو بــه جلو بــودن به مردم 
منتقل شــود گفت: 45 طرح عمرانی این 
مرکز در مدت یک ســال گذشــته آماده 
شــده اســت که از ویژگی های بارز این 
طرحها می تــوان به بومی بودن تمام این 

تجهیزات اشاره کرد .
علیدادی گفت: پیچیدگی کار رســانه 
ای این الزام را می رســاند که  از تجهیزات 
به روز استفاده کنیم که  مرکز البرز با توجه 
به جوان بودن  رشــد چشــمگیر و خوبی 
در این مدت کوتاه شــروع فعالیت داشته 

است .

وی بــا بیان اینکه هــم اکنون صدا و 
ســیمای البرز 98 درصد کل اســتان را 
پوشــش تصویری داده است افزود: این 
موفقیــت با تــاش همــکاران مرکز و 
مسئوالن اســتانی به نتیجه رسیده است 
که تاش می شود تا ســال دیگر بتوانیم 
جشــن پوشــش صد در صدی را در این 

استان برپا کنیم .
وی در ادامــه افزود: یکی از مهمترین 
اتفاقات در استان البرز توجه به مخاطبان 
ســیار مانند رادیو اســت کــه با تاش 
همکاران واحد فنی سازمان و مرکز البرز 
مخاطبان رادیویی در جاده های اســتان 
می توانند برنامه های 16 شــبکه رادیویی 

را دریافت کنند .
وی با اشــاره به هماهنگی های انجام 
شده با ارگانهای مرتبط افزود: مقرر شده 
این پوشــش جــاده ای در جــاده زیبای 
چالــوس نیز بزودی به صورت پوشــش 
با مــوج اف ام با کیفیت باال انجام شــود 
تــا امکان انتقال پیام به مخاطبان ســیار 
در صــورت ضرورت به وســیله پلیس و 
همچنین بهره مندی از برنامه های رادیو 
برای مســافران در مســیر جاده چالوس 

میسر شود .
وی همچنین با اشــاره بــه  تحریم و 
اعمال فشارهای مختلف اقتصادی نظام 
ســلطه بر ایران اسامی  گفت: اصل خود 

باروری و خود اتکایی و تقویت نقاط قوت 
می تواند مــا را در مواجهه با این تحریمها 
پیــروز گرداند که ما این خــود اتکایی را 
امروز در بخش فرســتنده های دیجیتالی 

شاهد هستیم .
علیدادی گفت: اســتان البرز اســتان 
صنعــت و تولید بوده کــه این نقطه قوت 
اســتان اســت که با هم افزایی رســانه 
ایــن مهم می تواند جهشــی را در فضای 

اقتصادی ایجاد کند.
وی با اشاره به 24 ساعته شدن پخش 
صدا و ســیمای مرکز البرز از سال گذشته 
افزود: توســعه صدا و سیما در بخش های 

مختلف  نیاز به کمک مســئولین استانی 
دارد .

علی رامک مدیرکل صدا و ســیمای 
البــرز نیز در این مراســم گفــت: صدا و 
ســیمای البرز با هدف توجــه به هویت 
اســتانی ، وحدت اقوام موجود در استان 
و نشــان دادن ظرفیت هــای فرهنگی، 
اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی و علمی 
تشــکیل شد و در این مدت تاش شده به 
ظرفیتها و پتانســلیهای باالی  اقتصادی، 
کشــاورزی و علم و فنــاوری در برنامه 

سازی توجه ویژه شود  .
وی با اشاره به  رشد کمی و کیفی بسیار 

خوب  صدا و سیما در برنامه سازیها گفت: 
ما شــاهد  24 ساعته شدن صدا و سیما در 

بهمن سال 96 بودیم .
رامــک افزود:  صدا و ســیمای مرکز 
البرز در 15 جشــنواره ملــی و بین المللی 
طی سالهای گذشته موفقیت هایی کسب 
کرده است،  همچنین کسب 6 جایزه برتر 
از تولیــدات مرکــز در بیســت و یکمین 
جشــنواره تولیدات اســتانی در کارنامه 
عملکــرد مرکز تاکنون بی ســابقه بوده 
است .مدیرکل صدا و سیمای البرز گفت: 
مبلــغ تخصیص یافته به 45 پروژه ای که 
امروز شــاهد افتتاح آن هستیم 11  میلیاد 
و هفتصد میلیون تومان است که حدود 4 
میلیارد از بودجه اســتانی اختصاص یافته  
و 7 میلیاد نیز از تجهیزات و امکانات فنی 

سازمان بوده است .
رامــک گفت:  طرح های بهره برداری 
شــده شــامل راه اندازی 35 فرســتنده 
دیجیتال در مناطق مختلف استان بویژه 
در مناطق کوهســتانی است که 23 طرح 
در شهرستان کرج، 17 طرح در طالقان و 5 
طرح در ساوجباغ است که با راه اندازی 
این فرســتنده ها پوشش شبکه در استان 

به 98 درصد خواهد رسید.
همچنین در این مراسم نجفی استاندار 
البــرز با بیان اینکه صدا و ســیمای البرز 
با توجه به جوان بودن توانســته پیشرفت 

بسیار خوبی داشته باشد افزود: استان البرز 
پتانســیل های مختلفــی در بخش های 
گوناگون دارد که با توجه به محدود بودن 
امکانات و با شرایط بسیار سخت توانسته 

بسیار خوب کار کند .
نجفــی بــا اشــاره به جنــگ بزرگ 
اقتصادی و رســانه ای کشورهای غربی  
گفت: تقویت رســانه اســتانی و تقویت 
وحدت می توانــد ما را در گذر از این دوره 

یاری نماید .
استاندار البرز  با اشاره به ساخت سریال 
آیــت اهلل طالقانی با توجــه به نقش این 
بزرگوار  در شــکل گیری انقاب و پس از 
آن ساخت این سریال را بسیار قابل توجه 

و مهم برای استان و کشور دانست .
کولیونــد نماینده مردم کرج ، فردیس 
، اشــتهارد و آســارا در مجلس شــورای 
اســامی نیز در این نشست گف: اگر صدا 
و ســیما نتواند پوشــش کاملی در استان 
داشته باشد توان مقابله با این جنگ روانی 

شکل گرفته بسیار سخت می شود .
کولیونــد افزود: حفــظ وحدت  عامل 
اصلی پیروزی در فضای رسانه ای است .

در ادامه این مراســم استودیوی  غدیر 
صــدا و ســیمای مرکز البرز و  اســتودیو 
پخــش جــی دی مرکــز و همچنیــن 
ســاختمان ورودی حراست مرکز البرز به 

بهره برداری رسید .

به منظور تسهیل در مبادالت تجاری دو کشور ایران 
و روسیه تفاهم نامه ای منعقد کردند.

به گــزارش خبرگزاری صدا وســیمای مرکز البرز؛ 
نمایندگان دو کشور در سازمان ملی استاندارد جمهوری 
اســامی ایران واقع در کرج با امضــای این تفاهم نامه 
مسیر تبادل کاال و خدمات و توسعه همکاری ها در زمینه 
تایید صاحیت و در چارچوب قوانین و مقررات جاری دو 

کشور را هموارتر کردند.
ایــن تفاهم نامه در زمینه هــای همکاری های فنی، 
تبــادل اطاعات، آمــوزش و حل و فصــل اختافات 
بین مرکز ملی تایید صاحیت ســازمان ملی استاندارد 
جمهــوری اســامی ایران و ســرویس فــدرال تایید 

صاحیت فدراسیون روسیه منعقد شد.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایــران گفت: طبق 
تفاهم نامه میان ایران و روســیه در نظــر داریم انطباق 
سازی استانداردهای ایران و روسیه را به انجام برسانیم.

نیره پیروزبخت گفت: طی این نشست سعی داشتیم 
در راســتای تقویت روابط بین دو کشور و اجرای هرچه 

سریعتر تفاهم نامه صحبت کنیم.
وی افــزود: در نظر داریم در چنین نشســت هایی به 
انطباق اســتانداردهای دو کشــور و رفع معضل تجاری 
میان ایــران و روســیه بپردازیم.رئیس ســازمان ملی 
اســتاندارد ایران تصریح کرد: طبق این تفاهم نامه که با 
هدف انطباق استاندارد، میان دو کشور منعقد شده است؛ 

در مرزهــا برای صادرات کاال با مشــکل قانونی مواجه 
نخواهیم شد.پیروزبخت یادآور شد: یکی دیگر از اهداف 
این تفاهم نامه رفع معضل موجود در آزمایشگاه هاســت 
که با تبادل اطاعات دو کشــور این مشــکل برطرف 
خواهد شــد.وی خاطرنشــان کرد: در این جلسه مقرر 
شــد اندازه شناسی و مقررات صادرات، واردات و آموزش 
طرفین مورد بررســی قرار گیرد تا همکاری قوی تری را 
در پیش گیریم.رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران در 
پایان تأکید کرد: فرهنگ ســازمان ملی استاندارد کشور 
و مقررات فنی ایران و روســیه را بــه تبادل نظر و بحث 
گذاشــتیم تا با مشترکات فرهنگی به نتایج مثبتی دست 

پیدا کنیم.

با هدف تسهیل در مبادالت تجاری  منعقد شد؛

تفاهم نامه سازمان های استاندارد ایران و روسیه

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یک و نیم میلیون 
بســته پوشک که طی دو عملیات از یک فرد در استان البرز کشف 

شده بود از هفته آینده در بازار عرضه می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدیاسر رایگانی افزود:این 
پوشــک ها اغلب با ارز 3800 تومانی وارد کشور شده بود و باید به 

نسبت همان ارز در بازار توزیع شود.
وی اضافه کــرد: این عرضه تحت نظــارت کمیته ای از اتاق 
اصناف، سازمان غذا و دارو، وزارت صمت و... خواهد بود و بازرس 

مقیم نیز در فروشگاه ها حضور خواهد داشت.
به گفته ســخنگوی ســازمان تعزیرات ایــن عرضه در چند 

فروشگاه بزرگ استان البرز که معرفی می شوند، خواهد بود.

مدیــر عامل آبفــاي البرز 
از انتقال بخشــی از آب ســد 
طالقان برای افزایش کیفیت 
آب جنوب شــهر کرج، به این 

مناطق خبر داد.
بــه گــزارش خبرگزاری 
صداوســیمای مرکــز البرز، 
مدیرعامل آبفاي البرز گفت: با 

توجه به برداشــت آب از منابع زیرزمینی، نیازمند افزایش کیفیت 
آب در بخش های جنوبی کرج بودیم.

رضایی فر افزود: از ســال گذشــته کار انتقال بخشی از آب سد 
طالقان به مناطق مهرشهر و کمالشهر در دستور کار این اداره قرار 
گرفت.وی افزود: خط انتقالی از تصفیه خانه شــماره 2 به مناطق 
جنوبی کرج کشــیده شــد که حاوی آب با کیفیت سد طالقان می 
باشــد.مدیرعامل آبفاي البرز افزود: این پــروژه 6 ماه زمان برد و 
مردم مناطق مهرشــهر و کمالشــهر از هفته آینده می توانند آب 

باکیفیت تری نسبت به گذشته مصرف کنند.

توزیع 1/5 ميليون پوشک 
احتکارشده در بازار

مدیر عامل آبفاي البرز خبر داد؛
افزایش کيفيت آب در مناطق 

جنوبی کرج 
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همت سازمان تامين اجتماعی برای استقرار 
خدمات الکترونيکی 

معاون امور اســتان های ســازمان تامین اجتماعی گفت: تاش جدی و اهتمام ویژه 
سازمان تامین اجتماعی بر استقرار خدمات غیر حضوری است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان تامین اجتماعی، قائم موهبتی در مراسم 
افتتاح شعبه 5 تامین اجتماعی البرز در شهرستان ماهدشت کرج، با اشاره به کثرت جامعه 
تحت پوشش این سازمان اظهار داشت: نقش خدمات الکترونیکی بویژه در زمینه درمانی 

در سازمان تامین اجتماعی پررنگ می شود.
وی با بیان اینکه تمام تاشمان بر این است تا خدمات اداری به صورت غیر حضوری به جامعه 
هدف ارائه شود، گفت: بر این اساس، حذف دفترچه درمانی تامین اجتماعی در اولویت قرار 
 گرفته است و بیمه شدگان با ارائه کد ملی می توانند از خدمات درمانی به صورت رایگان بهره مند

 شــوند.مدیر کل تامین اجتماعی البرز با بیان اینکــه در حال حاضر یک میلیون و 500 
هزار بیمه شــده اصلی و تبعی از خدمات تامین اجتماعی در این استان استفاده می کنند، 
گفت: در سال جاری، 3 هزار و 400 میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان استان البرز 

پرداخت شده است.

هم اندیشی هيئات مذهبی منطقه جنوب کرج
در آستانه ماه محرم نشست هم اندیشی هیئات مذهبی منطقه جنوب کرج برگزار 

شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وســیمای مرکز البرز؛ این هم اندیشــی با هدف تبیین 
منشــور عزاداری در ایام سوگواری سرور و ســاالر شهیدان ابا عبداهلل الحسین )ع( و 
یاران با وفایش با حضور امامان جماعات و مســئوالت هیات های مذهبی در مصلی 

مهر شهر برگزار شد.
 در این نشست تبیین منشور عزاداری دراین ایام با حفظ و تقویت شان و منزلت ساالر 
شهیدان و ائمه )ع( و دوری از هر گونه رفتار مغایر با راه و هدف امام حسین )ع( و عدم 
مزاحمت برای شهروندان و نیز دوری از خواسته های دشمنان دین و قرآن مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت .حجت االسام رضائی امام جمعه مهرشهر با دعوت از امامان 
جماعت و هیئات مذهبی در برگزرای هر چه با شکوه تر مراسم عزاداری ساالر شهیدان 
بر رعایت موازین شــرعی و حرمت مجلــس عزای فرزند حضرت فاطمه )س( تاکید 
کرد .حجت االسام صالی نیز با اشاره به این که هیئات مذهبی در واقع کار فرهنگی 
بزرگی را در جامعه اسامی ما بر عهده دارند بر تقویت آداب این ایام  به خصوص شب 
عاشورا و همچنین برپائی نماز ظهر عاشورا که همانا خواسته و هدف امام حسین )ع( 

برپا داشتن نماز بود تاکید کرد .
در پایان این نشســت هم سرهنگ دوم کریمی سر کانتر منطقه هیئات مذهبی 
را به همکاری هر چه بیشــتر با این نیرو دعوت کرد و نیز کریمی مسئول آتش نشانی 
ایســتگاه 10 مهرشهر هم به نکاتی در خصوص ایمنی و دوری از خطرات احتمالی در 

تکایا ، هیئات و مساجد و همچنین همکاری با این ارگان اشاره کرد.

کردان، ميزبان فســتيوال ملی فوتبال پایه 
دختران

چهارمین فستیوال ملی فوتبال پایه دختران و ششمین فستیوال ملی فوتبال پایه 
پسران، 16 الی 20 شهریور به میزبانی هیات فوتبال استان البرز برگزار خواهد شد.

 به گزارش ســایت رسمی فدراســیون فوتبال، این فستیوال در راستای توسعه 
فوتبال پایه با حضور نونهاالن و با همکاری هیات فوتبال اســتان البرز فســتیوال 
ملی فوتبال پایه دختران و پسران کشور در مجموعه ایثار کردان برگزار خواهد شد.

در این دوره از فســتیوال دختران 32 تیم 14 نفره از سراســر کشــور 16 الی 18 
شهریور در مجموعه ایثار حضور خواهند یافت. 

آیین افتتاحیه فستیوال دختران که در رده زیر 13 سال برگزار می شود روز شنبه 
17 شــهریور ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد شد.همچنین در فستیوال پسران 32 
تیم از 32 اســتان در رده سنی زیر 12 سال حضور خواهند داشت که مراسم افتتاحیه 

این فستیوال نیز روز یکشنبه 18 شهریور ساعت 8:30 برگزار می شود.
گفتنی اســت آیین اختتامیه فســتیوال دختران 18 شــهریور و مراســم پایانی 

فستیوال پسران نیز روز 20 شهریور برگزار خواهد شد. 

 اگر توليدات دارویی مختل شــود چه چيزی
 در انتظار کشور است؟

دیدار با مدیر نمایشگاه ایران فارما ما را به این نتیجه رساند که جوانی خوشفکر، 
مدیر و مدبر در صنعت دارویی کشور با توانمندی های باالیی وجود دارد. لیا چگینی، 
مدیر نمایشگاه ایران فارما و مدیر روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع دارویی 
ایران اســت. مصاحبه ای با وی در زمینه حمایــت از کاالی ایرانی و خودکفایی در 

زمینه دارویی داشتیم، که در ادامه می آید:
کرج-خبرنــگار جام جم:لیا چگینی در ابتــدا این طور گفت: بیش از 96 
درصد داروهای مصرفی کشور، تولید داخلی هستند و کمتر از 4 درصد از آن وارداتی  
می باشــند. اما متاسفانه ارزی که برای این 4 درصد داروهای وارداتی در نظر گرفته 

شده است 2 برابر ارزی است که برای تولیدات داخلی مصرف می شود. 
البته این موضوع را می توان نشانگر آن دانست که در تولید دارو ارز بری را داریم 
کاهش می دهیم و بر ارزش افزوده اضافه می کنیم. وی در ادامه افزود:کمپانی های 
دارو سازی در حوزه اشتغالزایی و کار آفرینی بسیار فعال عمل می کنند و خوشبختانه 

شاهد افزایش تولیدات داروهای "هایتک در ایران "هستیم.
وی  با بیان نقطه نظر های خود در زمینه راهکار های حمایت از تولید و خودکفایی 
ملی گفت: من فکر می کنم مشــکلی که در کشور وجود دارد، تفکر خود کفایی ملی 
است، یعنی درواقع مسمومیتی فکری وجود دارد  که  هر چیزی خارجی اش بهترین 
است و نسخه ایرانی آن خوب نیست. باید در این زمینه گفت که ما دارو هایی داریم 
که تولید ایران هســتند و براحتی با محصوالت مشــابه وارداتی آن هم با یک دهم 

قیمت نسخه خارجی، برابری می کند. 
چگینــی در ادامه صحبت هایش به خبرنگاران جام جم گفت: در شــرایط فعلی 
اقتصادی رسالت اصلی همه ما این است که تمرکز را روی حمایت از دارو های تولید 
داخلی کشــور بگذاریم تا تولید کنندگان و شرکت های دارویی با امنیت مالی بیشتر 

و  فکر راحت تر بتوانند داروهای مورد نیاز مردم را تولید کنند.
ما باید حمایت دولت را هم داشته باشیم،  الزم به ذکر است که اخیرا چند شرکت 
دارویی به ورشکســتگی رســیده اند و این اتفاق و نبود دارو ضربه محکمی به بدنه 

سامت جامعه و کشور می زند.
وی در ادامه سخنان خود در مورد مسائل فوق الذکر گفت: با توجه به سال حمایت 
از تولید ملی، باید این موضوع را به خاطر داشته باشیم که شعار حمایت از تولید ملی 

را از حرف به عمل در بیاوریم.
 آیا اصا فکر کرده ایم که اگر تولیدات دارویی منحل شود چه بایی بر سر کشور 
می آید؟ ما باید راهکارهایی را برای این بحران داشته باشیم تا بتوانیم از این اتفاقات 

جان سالم به در ببریم.

استاندار در افتتاح ارگ البرز مطرح کرد؛
 ضــرورت تغييــر نگــرش بانک ها 

در پرداخت وام کارآفرینی 

محمد علی نجفی استاندار البرز هنگام  افتتاح ارگ البرز در نیمه شهریور 
سال جاری ضمن تشویق افراد سرمایه گذار در بخش گردشگری گفت: 
قصد برآن است تا پایان سال جاری بستر ساخت چند مجموعه شبیه ارگ 

البرز، در استان البرز ایجاد شود.
کرج - خبرنگار جام جم: وی افزود: تمام ادارات  خدماتی استان 
که وظیفه صدور مجوز، امور بانکی و... را بر عهده دارند؛  شایســته اســت 
ضمن همکاری همه جانبه،  در راســتای تقویــت بانیان این گونه بنا ها، 
گام های مثبت و قابل توجهی بردارند تا آنان در روند کار خود دلسرد نشوند. 
بهروز حشــمدار ســرمایه گذار ارگ در گفتگو با خبرنگار ما گفت:  90 
در صد ســاخت ارگ البرز 3 ســال و نیم طول کشید تا تکمیل کامل آن با 
کمبود بودجه مواجه شود. امیدوارم به لطف مسئولین دست اندرکار آن نیز 
مرتفع شــود .البته در فاز دوم فعالیت خود می توانیم بعد از دریافت وام کم 
بهره دولتی هتل بوم گردی نیز ایجاد کنیم. در این صورت گردشــگران 
عزیز می توانند ضمن اقامت بیشتر در کرج از آب و هوای کرج نیز استفاده 
کنند .مشخصه این سازه برمی گردد به نوع ساخت معماری آن که با تکیه 
بر فضا، یک معماری اســامی ایرانی بر اساس مولفه های سنتی ایجاد 

کرده ایم. 
ارگ دوستدار محیط زیست می باشد، چرا که : 

* هیچ درختی در آن، از جمله در موتور خانه، اتاق نگهبانی، ســرویس 
بهداشتی و...  قطع نشده است .

* دفع فاضاب در آن  با تکیه بر تصفیه ســپتیک طراحی شده است. 
در این سیســتم فاضاب در چاه جذبی در زمین ورود پیدا نمی کند. بلکه 
در مکانی انباشته و در مواقع ضروری توسط وسایلی که در این راه مد نظر 

قرار گرفته اند تخلیه می شود.
* آبی که در طبیعت  ) رودخانه ( وجود دارد هدر نمی رود. در این راستا 
آب  در چرخه خود توسط موتورهایی وارد ارگ شده و پس از عبور از محیط 

آن راهی رودخانه می شود.  
نوع ساخت ارگ  در استان بی نظیر است و یکی از سازه های شاخص 

در البرز به حساب می آید.  چون:
* محیط داخلی آن  فقط یک سفره خانه سنتی نیست، بلکه به شکل 

موزه رستورانی در آمده که می تواند  پاتوق اهالی هنر باشد. 
* فضای آن طوری طراحی شده که می تواند برای ایجاد نمایشگاهای 

مقطعی هنرمندان کاربرد داشته باشد .
 وی در ادامه افزود : امروز با حضور اســتاندار و رئیس کل گردشگری 
استان البرز که در افتتاح ارگ البرزحضور داشتند این مکان به عنوان یک 

پروژه بخش خصوصی در حوزه گردشگری مطرح شد .
از دیگر اهداف اصلی ما در کنار پذیرایی از گردشــگران داخلی، جذب 
گردشگران خارجی نیز می باشد. تا کنون به لطف خدا عاوه بر مردم عزیز 
استان البرز ودیگر اســتان های  ایران عزیزمان از اتریش، آلمان، ساحل 

عاج، چین، مکزیک و روس نیز مهمان داشته ایم. 
وی در خاتمه از حجت االسام فخرالدین صابری و عبد الناصر میرچی 
) مدیران کل  فعلی و اســبق میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  
استان البرز( به خاطر حمایت های همه جانبه شان در خلق و شکل گیری 

ارگ البرز داشتند، تشکر و قدر دانی کرد.
عزیــزان عاقه مند برای  بازدید از ارگ البرزمی توانند به آدرس: کرج 
– میدان حافظ - حصار - انتهای خیابان دوم ) نوازانی ( سر جوب - ارگ 

البرز مراجعه نمایند .

معاینه رایگان در روستاهای آسارا
تعدادی از پزشــکان با راه اندازی کاروان سامت راهی روستاهای 

آسارا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز،تعدادی از پزشکان 

با حضور در روستاهای آسارا به ارائه خدمات رایگان پرداختند.
تست قند خون ،فشارخون و ارائه خدمات بهداشتی از جمله خدماتی 
بود که پزشکان به اهالی روســتای والیت رود وروستاهای آسارا ارئه 

کردند.

کشف 18 تن مکمل نيروزای قاچاق
 فرمانده انتظامی اســتان البرز از کشــف 18تن پودر مکمل نیروزا 

قاچاق و غیر بهداشتی درشهرک صنعتی اشتهارد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیمای مرکز البرز، سردار عباسعلی 
محمدیان  گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی برنگهداری پودر مکمل 
نیروزای غیر بهداشــتی و قاچاق در انباری در شهرک صنعتی اشتهارد، 
پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران اداره مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی این شهرستان اشتهارد قرار گرفت.
وی افــزود: مامــوران انتظامی به همراه کارکنــان اداره تعزیرات 
شهرستان اشتهارد به محل مذکور اعزام و در بازرسی از این مکان، 18 
هزار کیلوگرم پودر مکمل قاچاق که به صورت غیر بهداشتی نگهداری 

می شد کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان البرز با بیان اینکــه در این زمینه یک نفر 
دستگیر شد، بیان کرد: ارزش تقریبی کاالی کشف شده 7 میلیارد ریال 
برآورد شده است.سردار محمدیان متذکر شد: مبارزه با قاچاق، یکی از 
مهم ترین الزامات تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در سالی است 
که از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت ازکاالی ایرانی 
نام گذاری شــده است و نیروی انتظامی با تمام توان با موضوع قاچاق 

برخورد می کند.

خبرخبر با رای شورای شهر؛

فرماندار کرج، شهردار کرج شد
اعضای شــورای اســامی شهر 
کــرج در نشســتی فــوق العــاده ، 
ســیروس شفقی را به عنوان شهردار 

این کانشهر انتخاب کردند.
به گــزارش خبرگــزاری صدا و 
ســیمای مرکز البرز در این نشست 
شــفقی توانســت 9 رای از 13 رای 
شورای شهر کرج را به خود اختصاص 

دهد.
همچنیــن هیربد معصومی نامزد 
دیگر شورای شهر کرج 4 رای مثبت 
دریافت کرد.شفقی اکنون مسئولیت 

فرمانداری کرج را عهده دار است.
سیروس شفقی از اعضای شورای 
مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی 
در اســتان گیــان بوده و ســابقه 
فرمانداری شهرســتانهای رشت و 

آستارا را در کارنامه کاری خود دارد.
به دنبال استعفای اصغر نصیری، 
شــهردار کرج در اواخــر فروردین 
امســال ، اعضای شورای شهر2 نفر 
را به عنوان شــهردار به وزارت کشور 
معرفــی کردند کــه صاحیت آنان 

احراز نشد.

نخستین همایش علمی پژوهشی اخاق و رسانه 
با هدف تولید وتوسعه دانش نظری برگزار می شود.

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیمای مرکز 
البرز،نخســتین همایش علمی پژوهشــی اخاق و 
رسانه با هدف تولید وتوســعه دانش نظری دربخش 

اخاق و رسانه  برگزار می شود.
مهلت ارســال اصــل مقاالت بــه همایش  تا 22 

شهریور است .
مقاالت باید منطبق با شیوه نگارش مقاالت علمی 
scem.irc. پژوهشــی تدوین وبه وبگاه همایش

ir ارسال شود.
رویکرد اصلــی همایش مبانی معرفت شناســی 
،هستی شناســی ،انسان شناسی ،دین شناسی،ارزش 

شناسی و روش شناس اخاق اسامی است.

به مقاالت برگزیــده در همایش ،گواهینامه معتبر 
علمی پژوهشی اعطا خواهد شد.

این همایش قرار اســت با همکاری بیش از ســی 
نهاد عالی حوزوی ،دانشگاهی و رسانه ای با همکاری 
صاحب نظران و پژوهشــگران این حوزه در قم  برگزار  

شود.
همایش اخاق ورسانه آذر 97 برگزار می شود.

در مراســمی از پانصد نفر از فعــاالن و داوطلبان 
جمعیت هال احمر استان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وســیمای البرز رئیس 
جمعیــت هال احمر کشــور در این مراســم گفت: 
البرز  جوان ترین اســتان است و پتانسیل باالیی دارد 
و خدمــات ارزنــده ای در جمعیــت داوطلبان هال 
 احمر برای مردم عزیز در سراســر کشــور انجام داده

 است.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات دادرس 
کشوری گفت: در این مســابقات که المپیاد تکمیلی 

برای تیم های اعزامی از سراســر کشور بود ،دختران 
و پســران البرزی اعزامــی از شهرســتان فردیس 
توانستند با شایســتگی مقام اول را به خود اختصاص 
دهنــد و برگزاری چنین برنامــه هایی می تواند برای 
این داوطلبــان که در همه طرحهــا و فراخوان های 
پیش آمده حضور مســتمری داشته اند یک دلگرمی و 

قدردانی از تاششان باشد.
ســلیمی، رئیس امداد و نجات جمعیت هال احمر 
کشــور نیز در حضور امدادگران و نجاتگران استان با 
اشــاره به ثبت 70 هزار مأموریت برای تیم های امداد 

و نجات در سراســر کشــور از جمله زلزله کرمانشاه و 
حوادث جاده ای گفت: تشکیل تیم های واکنش سریع 
برای شهرهای زیر یکصدهزارنفر از برنامه های پیش 
رو برای انجام اســت که امیدواریم تا پایان ســال 97 
به اجرا برســد و این درحالی است که برای شهرهای 
جمعیت باالی 120 هزار نفر با تشــکیل مراکز استانها 

این مهم انجام شده است.
در پایان این مراســم به قید قرعــه به هفتاد نفر از 
حاضرین در مراسم سفر کربای معا، مشهد مقدس 

و هدایای نفیس اهدا شد.

ســید محمد بطحایی در آیین افتتاح 
باشگاه پیشکســوتان فرهنگی در کرج 
گفت: با نهادســازی مناسب و با استفاده 
از تجربیــات پیشکســوتان عرصــه 
آموزش وپرورش را در کشــور توســعه 

می دهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای 
مرکز البرز؛ وزیر آموزش وپرورش گفت: 
پیشکسوتان سرمایه های مهمی برای 
بهبود وضعیت علمی کشــور ما هستند 
و در کنار کانون بازنشســتگان ایجاد و 
افتتاح باشــگاه ویژه پیشکســوتان هم 

امری بسیار مهم است.
بطحایــی عنــوان کــرد: در حوزه 
آســیب های اجتماعی مدارس مراجعه 
به هیئتــی اندیشــه ورز متشــکل از 
پیشکســوتان آموزش وپرورش امری 
الزم اال اجراســت و اگــر بــه این مهم 
برســیم آن روز، روزی است که به یقین 

ســند تحول هــم عملیاتی شــده و به 
نتیجه رسیده اســت.وی گفت: ما باید 
به یاد داشــته باشیم که مأموریت اصلی 
آموزش وپرورش رشد همه جانبه دانش 
آموزان اســت و نگاه ما باید معطوف به 
این عزیزان باشد.وزیر آموزش وپرورش 

توضیح داد: مســائل و مشکات جاری 
در نظــام آموزش وپــرورش ازجملــه 
سختی زندگی و معیشت برای کارکنان 
بازنشستگان  ازجمله  آموزش وپرورش 
مطرح اســت.بطحایی تشــریح کرد: 
مدارس در حیطه تجهیــزات با کمبود 

مواجه اند و توســعه مهارتی در مدارس 
فنی و حرفه ای کشور در سطحی پایین 
است و امکانات الزم این عرصه را ندارند.

وی اضافه کرد: نباید رویمان را از دانش 
آموزان که نسل آینده هستند برگردانیم، 
دانش آموزان باوجــود گره های زیاد در 
بخش های مختلــف ازجمله خانواده ها 
به حال خود رهاشده اند و باید با گفتمان 
سازی کانون توجهات را به دانش آموزان 

و کودکان خود بازگردانیم.
وزیــر آموزش وپــرورش اظهــار 
امیدواری کرد که اســتان البرز پیشقدم 
شود تا برای ســالمندان و پیشکسوتان 
آموزش وپرورش که بــه هر دلیلی نیاز 
دارند به خانه ســالمندان مراجعه کنند 
کارهــای مهمی بدین منظــور انجام 
شــود و چه بهتــر که چنیــن مرکزی 
 در کنــار کانــون بازنشســتگان ایجاد 

شود.

انبار احتکار شده لوازم برقی از قبیل: یخچال و کولر 
در بازار، ولی عصر جاده محمدشــهر با تاش بازرسان 
تعزیرات حکومتی و بازرسان بازرگانی استان البرز کشف 

و پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نجف زاده، قاضی 
شعبه چهار تعزیرات حکومتی گفت: این انبار که با رصد 
اطاعاتی اداره تعزیرات حکومتی و اداره بازرگانی استان 
با توجه به وضعیت موجود کاالهای اساســی در بازار با 

ارزشــی بالغ بر دو و نیم میلیارد ریال کشف شده و متهم 
با تشــکیل پرونده احتکار جهت سیر مراحل قانونی به 
دستگاه قضا معرفی شد.وی گفت: این اجناس در اسرع 

وقت روانه بازار مصرف خواهد شد.

یادواره 32شهید سرافراز ورزشکار 
شهرستان ســاوجباغ با حضور جمع 
کثیری از ورزشکاران،مردم ومسئوالن 

در سالن 9 دی شــهر هشتگرد برگزار 
شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وســیما 
مرکز البــرز؛ دراین مراســم فرماندار 
ســاوجباغ از برگــزاری یادواره های 
مختلف در شهرســتان ابــراز رضایت 
و قدردانی کــرد وگفت:این یادواره ها 
مقدمه ای برای اجاســیه شــهدای 
شهرستان ساوجباغ وکنگره شهدای 

استان البرز است.

سردار باران چشمه مسئول ورزش 
نیروهای مسلح هم با اشاره به آمادگی 
نیروهای مســلح در مرزهای کشــور 
افزود:اقتدار نظام جمهوری اســامی 
ایران به خاطر رشادت وایثارگری های 
رزمنــدگان در 8 ســال دفاع مقدس و 
اکنون در جای جای کشور در زمین،هوا 
ودریا می باشد.وی گفت: امروز رسالت 
ورزشــکاران در اهتزاز پرچم جمهوری 
اســامی ایران در میادیــن مختلف 

ورزشــی نماداهتزار پرچم اســام در 
کشــورهای مختلــف اســت و باعث 
غرور ماست.سردار باران چشمه افزود: 
باید در همه میادین ورزشــی فرهنگ 
ورزشــی که آمیخته با فرهنگ مذهبی 
ماســت نمود داشته باشد و قهرمانان ما 
ایــن نماد را در همه اماکن ورزشــی به 

نمایش بگذارند.
درپایــان ایــن مراســم از خانواده 

شهدای ورزشکار تجلیل شد.

 نخستین همایش علمی، پژوهشی اخالق ورسانه 
برگزار می شود

تجلیل از فعاالن و امدادگران جمعیت هالل احمر 
استان البرز

وزیر آموزش و پرورش در آیین افتتاح باشگاه پیشکسوتان فرهنگی البرز:

نگاه ما به پيشکسوتان تکيه  بر تجربيات آن هاست

کشف انبار احتکار لوازم خانگی

یادواره شهدای ورزشکار ساوجبالغ
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قابل توجه مسئوالن و مقامات اجرایی و قضایی البرز
خریداران اراضی تعاونی مســکن شــرکت برق منطقه ای تهران واقع 
در شــهر جدید هشتگرد ســال های طوالنی گرفتار باتکلیفی زمین هایی 
هســتند که پول آن ها را پیشــاپیش پرداخت کرده اند، اما هنوز آن زمین ها 
را برای ســاخت مســکن تحویل نداده انــد. لطفا مســئوالن و مقامات 
اجرایــی و قضایــی البرز به این وضع بی سروســامان رســیدگی نموده و 
 حقــوق معطــل و معوق هزاران نفــر از مردم گرفتار را احیــا و احقاق حق

 نمایند. 
جمعی از خریداران اراضی تعاونی مسکن برق منطقه ای 
تهران در شهر جدید هشتگرد

مسئوالن اداره راه و شهرسازی البرز اقدام کنند
برخی مسیرهای جاده های درون شهری و برون شهری از نظر ورودی و 
خروجی و چراغ های هشــدار دهنده و خط کشی دچار نواقص و کمبود های 
متعدد می باشــند. لطفا مســئوالن اداره راه و شــهر ســازی البرز جهت 
 ایمنی الزم نســبت به رفع نواقص جاده ای مذکــور اقدام اصولی معمول

 نمایند.

آموزش و پرورش البرز اقدام کند
با توجه به نزدیکی ســال تحصیلی جدید برخی معلمان برای رســیدن 
به مدارس روســتاهای دور دســت یا مناطق حاشیه ای شــهرهای البرز 
نیــاز به ســرویس رفت و آمد دارند. جــا دارد تا اداره آمــوزش و پرورش 
 اســتان البرز تســهیات رفــت و آمد مناســب را برای معلمــان فراهم 

نمایند.
جمعی از معلمان مناطق حاشيه ای شهرهای استان البرز

نرخ دارو را کنترل کنيد
برخــی داروخانه داران قیمت برخی داروهای پرمصرف بیماران را گران 
تحویل آنان می دهند. شهروندان انتظار دارند تا مسئوالن اداره بهداشت و 

درمان به این موضوع رسیدگی قاطع نمایند.
حسن جواهر پور از کرج

دولت و مجلس اقدام کنند
حال که قیمــت اجناس و لوازم زندگی روزمره مردم روز به روز در حال 
باال رفتن اســت و در آمد و دریافتی کارمندان، کارگران و... بسیار کم است 
حداقل وظیفه مســئوالن دولت و مجلس این است که بابررسی و رسیدگی  
عاجل نســبت به ارتقای حقوق فعلی کارگران و کارمندان دولت آن ها را در 

زندگی پر دغدغه و پر اســترس تحت حمایت قرار دهد.
جواد اختياری از ماهدشت

9 سال خدمت صادقانه؛
 از ریاســت بيمارســتان تا شهادت

 در عمليات »بيت المقدس«
شهید »علي یغمایي« در 
ســال 1333، در شهرستان 
»شــاهرود« در خانواده اي 
مومن دیده به جهان گشــود. 
از همان اوان کودکي داراي 
اخاقــي شایســته و هوش 

سرشاري بود. 
پس از آن دوران کودکي 
وارد مدرسه شــد و توانست 
تحصیات خود را در مدارس 
مختلفــي بــا موفقیت طی 

نماید.
در ســال 1358، موفق به 
اخذ مدرک لیسانس در رشته 
بهداشــت شد و در همان ســال نیز به استخدام وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکي درآمد و تا خرداد سال 1367، در پست هاي ریاست 
بیمارستان هاي  رازي ، تختي و شهید فهمیده، کودکان تهران به خدمت 
اشــتغال داشــت. وی بنا به سنت نبوی در ســال 1367 ، پنج ماه قبل از 

شهادت ازدواج می کند.
شهید یغمایي فردي مؤمن، با ایمان، پرهیزکار و دیندار بود.

 به واجبات شــرعی عمل می کرد و همیشه به خانواده هاي شهدا سر 
مي زد و از آنها دلجویي مي کرد و در مســاجد و نمازهاي جماعت و جمعه 

حضور داشت.
او قبــل و بعد از انقاب در اکثر تظاهرات ها و راهپیمایي ها شــرکت 
داشــت. عضو بســیج و پایگاه مقداد تهران و همچنین عضو بسیج سپاه 

پاسداران کرج بود.
از خصایص اخاقــي اش کمک و دلجویي از بي بضاعتان و فقراء و 
احترام به والدین و خانواده اش، ســاده زیستی و کم توقع بودن و قناعت 
پیشگی بود. وی در رشــته هاي تخصصي و رزمي فعالیت چشمگیری 

داشت.
او 9 ســال خدمت صادقانه به کشورش داشت و در مدت هشت سال 

جنگ تحمیلي 6 مرتبه  به جبهه اعزام شد.
 در مرحله هفتم در تاریخ بیســتم خرداد در سن 34 سالگي در منطقه 
جنگي »شــیخ محمد عراق« در عملیات »بیــت المقدس« با اصابت 
ترکش خمپاره به تمام بدن و متاشي شدن پیکر به فیض شهادت نائل 
آمد و تربت پاک شهید در بهشت زهرای تهران نمادی از ایثار و پایداری 

در راه وطن است.

پيام های مردمییاد یاران آشنا

سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی
دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصودست
بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی

احد آذری
او را از ســال ها قبل می شناختم. 
شــیفته اخاقش بودم. فروتن بود و 
بســیار متواضع. خیلــی خوب درس 
می خوانــد. در همــان موقع حدس 
می زدم که در آینــده به مدارج باالی 
علمی خواهد رسید. اما آن چه که بیشتر 
مرا جذب او کرد، پایبندی دوســتم به 
مسلمانی و تعهد اجتماعی بود. وقتی 
جنگ شروع شد، آن جوان درسخوان 
و مبادی آداب، یک پایش در جبهه بود 
و پای دیگرش در دبیرستان – بعد هم 
که در کنکور قبول شد – و در دانشگاه. 
چه کســی می توانست باور کند که او، 
با آن آرامــش و تواضع و با آن عاقه 
ای که به تحصیل داشت، در جبهه ها 
تاب بیاورد و سنگر، خانه دوم او باشد؟ 
اما دوســت من در تمام سال هایی که 

جنگ ادامه داشت، در جبهه ها ماند. او 
هم درس خواند و هم جنگید و یکی از 
چهره های شناخته شده دفاع مقدس 

شد.
ســال ها پیش در یک مســافرت 
او را دیــدم. تازه پزشــک شــده بود. 

در آن ســال ها رفتــارش را زیر نظر 
گرفتم. می خواســتم بدانم وقتی یک 
بســیجی، پزشک می شود، چه حالتی 
در او پیــش می آید. دیــدم که هیچ 
تغییری نکرده اســت. همان تواضع، 
همان ســادگی و همان مســلمانی 

 و تعهــد اجتماعــی در وجودش موج
 می زند.

 بی قراری هایش را حس می کردم، 
بــه ایــن در و آن در زدن هایــش را 
می دیــدم، هنوز جنگ بــرای او تمام 

نشده بود، فقط جبهه تغییر کرده بود.
 دوست من از پشت خاکریزی که 
در آن جا علیه متجاوزجنگیده بود، به 
عرصه جامعه آمده بود و در این جا هم 
مثل یک بسیجی، با همان صداقت و 
ایثار، پشت خاکریز تعهد نشسته بود تا 

به مردم محرومش خدمت کند.
 در ســختی ها و دشــواری ها کنار 
آن ها بماند. به نظر من او فرزند واقعی 
ملت خودش اســت. او دلباخته مردم 
و عاشــق خدمت به آن هاســت، من 
تردیدی ندارم که ملت ما نیز به وجود 

چنین فرزندانی افتخار می کند.

ســرکار خانم ربابه آقاســیان  مادر دکتر مصطفی 
احمدیه  ، نماینده ســابق مردم کرج در مجلس شورای 

اسامی به علت کهولت سن  دارفانی را وداع گفت .

کرج - خبرنگار جام جم: پیکرخانم آقاسیان 
طی مراسمی  باشکوه درشانزدهم شهریور سال جاری با 
حضور همکاران ، دوستان و اقوام در بهشت زهرا تشییع 
و پس از اقامه نماز بر پیکر این عزیز از دســت رفته در 

قطعه  66 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد .
مصطفی احمــدی طی گفتگویی بــا خبرنگار ما 
در خصــوص جایگاه مادر گفــت : همه افرادی  که در 
محیــط اطرافمان حضور دارند از یک جایگاه نســبی 
نزدما برخوردار می باشــند،  ولــی  در این بین مادر در 
جایگاه ویژه ای قرار دارد .مادر من دو خصوصیت ویژه 
داشــتند . یکی این که ،  هنگام شیر دادن من وضو می 
گرفتند .  همین عامل موجبات گرایش به مذهب را در 

من  بیشــتر کرد .دوم این که از بدو طفولیت حساسیت 
زیادی درآموزش من داشتند . همین پایه گذار حضورم 
در دانشگاه  و کسب علم و دانش شد .  با تمام وجود اقرار 

می کنم : مادم همه دنیایم بود!
مــادر برای من وصله تنی بود که هم اینک آن را از 
دست داده و ناراحت و دلتنگش هستم. ایشان از همان 
کودکی نسبت به ســایر فرزندان خود توجه خاصی به 
بنده داشتند. در پایان شایان ذکر است مراسم ختم این 
مادر دلســوز در روز جمعه از ســاعت 16 تا 17/30 در 
مسجد امیر واقع در تهران  خیابان کارگر شمالی برگزار 
شد . هزینه مراسم ســوم و هفتم این مادر بزرگوار  نیز 

صرف امور خیریه  خواهدشد.

وقتی يک بسيجی پزشک می شود

نماینده اسبق کرج در مجلس: 

مادرم، دلیل اصلی گرایشم به مذهب بود

گردهمائی ســالیانه برنامه ریزی تحقیقات و تولید 
بذور پرورشــی غات آبی کشور در موسسه تحقیقات 

نهال و بذر کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمامرکز البرز، دراین 
گردهمایــی که به مــدت 2 روز با حضور محققان این 
بخش از سراسر کشور در کرج برگزار شد، کمیته های 
برنامه ریزی بذرگندم نان و دوروم )اقلیم گرم و خشک 
جنوب کشــور( ، بذر جو ) اقلیم معتدل ( ، کمیته برنامه 
ریزی گندم نان )اقلیم گرم و مرطوب شــمال کشور(و 
بذرجو )اقلیم گرم ( به صورت نشســت های تخصصی 

برگزار می کنند.
رئیس موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر 
در این گردهمایی گفت: یکی از راههای پایداری تولید 
غات بویژه محصول گندم، اســتفاده از ارقام جدید و 
مقاوم اســت. نجفیان افزود: با توجه به اینکه سطح زیر 
کشت گندم کاهش داشته است، به دلیل افزایش بهره 

وری امســال میزان خرید گندم درمقایســه با گذشته 
افزایش خوبی داشته اســت که استفاده از ارقام جدید 
ومقاوم در تثبیت تولید تاثیر گذار بوده است.وی در ادامه 
گفت: اســتفاده از2 رقم ســیروان و پیشگام در اراضی 
زیر کشت محصول گندم با حدود 2 میلیارد مترمکعب 
در ســال صرفه جویی آب روبرو بوده اســت و با توجه 
به اینکه خشکســالی مشکل جدی برای کشت گندم 
است باید از ارقام زودرس و مقاوم، سطح تولید را باالتر 
ببریم.رئیس موسســه تحقیقات اصاح و تهیه نهال 
و بــذر گفت: فکر و نیروی انســانی در بخش تحقیق 
موجب می شود تحول بزرگی ایجاده شود درصورتیکه 
محققان این موسســه از 800 نفر به 300 نفر کاهش 
یافته اند و باید به این بخش توجه ویژه شــود تا شاهد 
افزایش بهره وری بیشــتری باشیم.نجفیان ادامه داد: 
موسســه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر تاکنون 
توانســته  220 رقم انواع بذر معرفی کند که 60 رقم آن 

در 4 ســال آخر است و از این 60 رقم نیز 13 رقم آن در 
یک سال گذشته معرفی شده است.وی افزود: یکی از 
برنامه های مهم موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال 
و بذر تقویت بخش خصوصی است که موجب می شود 
ارقام بیشتری معرفی شوند.وی گفت: امسال بذر تولید 
شده 400 هزار تن است که نسبت به سال گذشته رشد 
قابل توجهی داشــته و با توجه بــه اینکه در خصوص 
مکانیزاسیون توجه جدی شده است، با تعامل بیشتری 
در بخش اجرا سال زراعی آینده سالی پر برکت می شود.

نجفیان افزود: ســال گذشته 800 پروژه تحقیقاتی 
اجرا شد و امسال نیز با تاش و تحقیقاتی که انجام شده 
شش رقم گندم و جو برای تولید بذر بیشتر به کشاورزان 
معرفی می شود.ارزیابی کیفیت گندم های تولیدی در 
مناطق مختلف کشور، بیماریهای غات آنها در سال 
زراعــی 93 و 94 از دیگــر برنامه های این گردهمایی 

سالیانه بود.

برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذرهای پرورشی غالت آبی کشور

شهردار کوهسار معرفی شد

آییــن معارفه مجید عظیمی، شــهردار جدید و تودیع 
رضا پالیزبان، شــهردار ســابق کوهســار طی مراســمی 
در اردوگاه ایثــار با حضور، حجت االســالم محمدی امام 
جمعه شهر کوهسار و بخش چندار ، ابوالقاسم پالیز گیر 
فرماندار شهرســتان ســاوجبالغ ،مجتبی عسگری مدیر 
کل امور شــهری و شوراهای اســتانداری البرز ، اعضای 
شورای اسالمی شهرکوهسار و خانواده های معظم شهدا 

برگزار شد.
کوهســار - خبرنــگار جــام جم: گلباز رئیس شــورای 
اســالمی شهر کوهسار در این معارفه ، گردشگری بودن 
،آب و هوای خوب ،پتانســیل های باال ،مردمی ارزشمند 
و موقعیــت جغرافیای را از ویژگی های بارز جهت معرفی 
شهر کوهسار دانست و گفت: در شهر کوهسار مشکالت 
عدیــده ای همچون عدم طرح تفصیلی،قولنامه ای بودن 
امالک،عــدم وجود درآمــد پایدار برای شــهرداری و... 
وجــود دارد کــه امیدواریــم با حضور شــهردار جدید و 
دســت به دســت هم دادن مجموعه مدیریت شــهری با 
رفع این مشــکالت و رســیدگی به خواســته های به حق 
مردم در این شهر تغییری بزرگ و ارزشمند روی دهد.

وی افزود: شهردار می تواند با هم اندیشی از بزرگان 
این شــهر که بسیار صاحب ایده بوده و استفاده از منابع 
و امکانات شهر اتفاقات خوشی را در آینده ای نه چندان 
دور بــرای شــهر رقــم زده تا شــاهد تحــوالت خوبی در 

کوهسار باشیم.
محمدی امــام جمعه شهرکوهســار و بخش چندار نیز 
،مــردم شــهر کوهســار را با اصالــت و خونگــرم خواند 
وضمن اشاره به ارتباط خوب مردم و مسئولین این شهر 
با یکدیگر ، خاطر نشان کرد: این شهر با تقدیم 34 شهید 

از شــهرهایی اســت که الیق بهترین خدمات می باشــد، 
از همین رو امیدواریم شــهردار جدید با اتخاذ تدابیری 
نیک با همکاری تمامی دســتگاه های اجرایی شهری را که 

حق این مردم شهید پرور است بسازد.
پالیزگیــر فرمانــدار شهرســتان نیز ضمــن تقدیر از 
پالیزبــان شــهردار ســابق و نــوروزی سرپرســت اخیر 
شــهرداری از شورای اسالمی شهر خواست تا با پیگیری 
های مکرر و همفکری با شــهردار جدید در راســتای این 
شــهر گام برداشــته و از اختالفات نظر سلیقه ای دوری 

کنند.
فرماندار گفت: شــورای اسالمی شــهر طی زمان باقی 
مانــده از خدمــت خود تــالش شــبانه روزی داشــته تا 
مشــکالت این شــهر را برطرف کرده و خدمتی ارزشمند 
را بــه این مردم ارائه دهند. پالیزگیر مقابله با ســاخت 
و ســاز غیرمجاز،اجــرای طرح هــای عمرانــی ،نظارت در 
مدیریــت بحران،رعایت انضباط اداری و ایجاد طرح های 
ویــژه برای درآمد پایدار را ازمجموعه مدیریت شــهری 

خواستار شد.
مجتبی عســگری مدیر کل امور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری البــرز نیز در ایــن مراســم از زحمات رضا 
پالیزبــان و نــوروزی که ســکان این شــهرداری را برای 
مدتی به دســت داشــته و همواه منشا خیر و برکت بوده 
انــد صمیمانــه قدردانــی کــرد و گفت:از شــهردار می 
خواهم با مدنظر قراردادن قانون به صورت مستمر،نگاه 
یکســان به مــردم ،ایجاد نظم و انضبــاط اداری،تعامالت 
اجتماعی بســیارخوب،عمران و آبادانی شهر و نگاه ویژه 
به شهرسازی از تمامی پتانسیل ها و منابع در مدت زمان 
خدمت خود در این شــهر اســتفاده کرده و شورای شهر 
نیز با برنامه ریزیهای مدون ،پیگیری های مداوم و ایجاد 
طرح های نو شهر کوهسار را به صورت ملموسی دگرگون 
کرده و آن چه را که شایســته این شــهر و مردم است به 

آن ها هدیه دهند.
مجیــد عظیمی نیز در این مراســم از انتخاب و اعتماد 
مجموعه مدیریت شهری، شهرستان و استان تشکر کرد 
و گفت:من یک نیروی اجرایی هستم و بنا دارم با برنامه 
ریــزی ، هماهنگی و همدلی با اعضای شــورای اســالمی 
شــهر در نزدیک ترین زمان ممکن شروع به فعالیت های 

عمرانی، فرهنگی و اجرایی کنیم.
گفتنی اســت در پایان با اهدای لــوح از رضا پالیزبان 
شــهردار ســابق و خلیل نوروزی سرپرســت شهرداری 
تقدیــر و حکم معارفه مجید عظیمی شــهردار کوهســار 

خوانده شد.


