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 اقتصاد ایران با اتحاد 
و همراهی تقویت می شود

کار بلدهای دلسوز کجا هستند؟
با تامل در اشــخاص و افراد متعهد و متخصص شــما را با خود به راهروهای پر پیچ و خم برخی دســتگاه ها و ارگان ها هدایت می کنیم. چشمان 
سرشــار از اشــک و ســینه ای پر از حسرت که بغضی در گلو دارد و دســتان توانمند و قلب ماالمال از شور او را در قفس بخل و تنگ نظری اطرافیان 

مانند پرنده ای دســت و پا شکسته در گوشه ای از چهار دیواری اتاقی بسته می یابم.
شــاید سوال کنید چگونه اســت که مدتی است تالش بعضی به بار نمی نشیند و آنچه را امید داریم علیرغم هزینه گزاف به دست نمی آوریم، اگر 
واقع امر را بخواهیم دریابیم بدون هیچ تعارفی باید در ابتدا خود را مالمت و ســرزنش کنیم، قرار نیســت اتفاقی رخ دهد و از آســمان کمک رســد و 

معجزه ای مشــکالت را به آنی رفع کند.آیا کلمه مدیریت منابع را شنیده اید؟ 
منظور از منابع همانا تمامی منابع و جهات گوناگون آن اســت، هنر مدیریت هر مجموعه و دســتگاه و...
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واردات سم، کمر تولید کنندگان را شکسته است
امام جمعه موقت کرج:

صفحه2

دکتــر ایــرج اســداالهی، 
ارتباطــات  مدیــرکل 
و  البــرز  اســتان  ســیار 
شهرستان های غرب استان 
تهران بسته های فیروزه ای 
همــراه اول را که بخشــی از 
ســرویس جدید همراه اول 
به نــام »مدار فیــروزه ای« 

هستند، تشریح کرد.
کرج-خبرنــگار جام جــم: 
وی با بیان اینکه این بســته 
هــا بــرای همه مشــترکین 
دائمی و اعتباری همراه اول 
قابل خریداری خواهد بود، 
اظهــار داشــت: بســته های 
مدار فیروزه ای بســته های 
دیتــا و مکالمه کوتــاه مدت 
)ساعتی( هستند که قیمت 
آنها در ســاعات و مکان های 
مختلف شــبکه همــراه اول 

متفاوت خواهد بود.
ادامــه  اســداللهی 
محتــرم  مشــترکین  داد: 
همــراه اول بــرای آگاهــی 
پیشــنهادی  بســته های  از 
خــود کافیســت #121* را 

شماره گیری کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
اپلیکیشــن مدار فیروزه ای 

نیز برای آگاهی از بسته های 
پیشنهادی در هر ساعت در 
دســترس قرار دارد، گفت: 
ایــن بســته ها قابلیت رزرو 
ندارنــد و برای فعالســازی 
بسته مدار فیروزه ای بعدی 
بایــد تا اتمام قبلــی )اعتبار 
زمانــی یــا حجم بســته، هر 
کدام که زودتر اتفاق افتد( 
صبر کرد امــا محدودیتی از 
نظر تعداد بســته های قابل 
فعالسازی در یک روز وجود 

ندارد.
ارتباطــات  مدیــرکل 
و  البــرز  اســتان  ســیار 
شهرستان های غرب استان 
تهــران با اشــاره بــه اینکه 
در هــر زمــان حداکثــر یک 
بســته مدار فیروزه ای دیتا 
و یک بســته مــدار فیروزه 
ای مکالمه قابل فعالســازی 
اســت، افزود: بســته دیتا 
مــدار فیــروزه ای و بســته 
مکالمــه مــدار فیــروزه ای 
بــه صــورت همزمــان قابل 
فعالســازی اســت امــا دو 
بســته دیتا مدار فیروزه ای 
یــا دو بســته مکالمــه مدار 

فیروزه ای خیر. 

وی اظهار داشت: اولویت 
مصــرف بســته های مــدار 
فیروزه ای از همه بسته های 
فعلی به علــت اعتبار زمانی 

کوتاه آنها باالتر است.
اســداللهی با بیان اینکه 
ایــن بســته ها قابلیت رزرو 
ندارند و مشترکینی که قبالً 
بســته نداشــته اند باید در 
مدیریت مصرف خود پس از 
اتمام بسته مدار فیروزه ای 
دقــت فرمایند، گفــت: چرا 
که پس از اتمام بسته مدار 
فیروزه ای، مصرف ایشان با 
تعرفه عادی محاسبه خواهد 

گردید.
وی بیان داشت: منظور از 

مکالمه در بسته های مکالمه 
فیــروزه ای، مکالمــه درون 
شــبکه می باشــد و مکالمات 
خارج شــبکه با تعرفه عادی 

محاسبه می گردد.
ارتباطــات  مدیــرکل 
و  البــرز  اســتان  ســیار 
شهرستان های غرب استان 
تهــران در پایــان راه هــای 
پیوستن به مدار فیروزه ای 
کــرد:  تشــریح  چنیــن  را 
شــماره گیری کد دســتوری 
از  اســتفاده   ،  *121#
اپلیکیشــن مدار فیروزه ای 
بــا مراجعه به ســایت همراه 
اول و همچنین اســتفاده از 

اپلیکیشن همراه من. 

بر »مدار فیروزه ای« با همراه اول

فرارسیدن عید سعید قربان را به مسلمانان جهان تبریک می گوییم
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه موقت کرج:
اقتصاد ایــران با اتحــاد و همراهی تقویت 

می شود
امــام جمعه موقــت کرج در خطبه هــای این هفته 
نمازجمعه گفت: در این شرایط حساس باید مقابل جنگ 

اقتصادی و رسانه ای دشمن متحد شویم.
کرج-خبرنگار جام جم: حجت االســالم سید 
فضل ا... حســینی ادامه داد: جنگ امروز دشمنان علیه 
ایران یک جنگ تمام عیار اقتصادی با پشتیبانی رسانه ای 
بوده که هدف آن مایوس کردن مردم از نظام اســالمی 
اســت.وی با بیان این که دشــمن از جنگ نظامی خسته شده است، گفت: برای جنگ با 
ایران به این یقین رسیده اند که نمی توانند از راه نظامی وارد جنگ با ایران شوند، لذا از مسیر 
تحریم اقتصادی و رسانه ای در میدان مبارزه با ملت ایران حاضر شده اند.حسینی ادامه داد: 
دشــمنان از طریق رسانه ها و شبکه های مجازی در خصوص ایران سیاه نمایی می کنند. 
از طریق رســانه ها و شبکه های مجازی اعالم می کنند که ایران به بن بست رسیده است 
و تنها راه ایران مذاکره با آمریکاست، زیرا از این طریق به دنبال ایجاد اختالف و ناامیدی 
در بین مردم و بی اعتماد کردن آن ها نسبت به مسئوالن هستند.وی بر ضرورت حمایت 
از اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن راهکارهای آن تاکید کرد و بیان داشــت: در صورتی 

اقتصاد ایران تقویت می شود که در این راه اتحاد و همراهی وجود داشته باشد.

خطیب جمعه ساوجبالغ:
عمده مســائل اقتصادی کشور به دلیل ضعف 

مدیریت است
امام جمعه شهرستان ساوجبالغ در خطبه های این 
هفته نماز جمعه با اشــاره به مشکالت اقتصادی کشور 
گفت: همه مشــکل ما تحریم آمریکا نیســت، ما در 2 
بعد مشــکل داریم، یکی مدیریت و دیگر این که ما خود 
تحریم هســتیم، ظرف چند روز چندین هزار تن کاال در 

انبار محتکرین کشف شد. 
ساوجبالغ- خبرنگار جام جم: حجت االســالم  ناطقی در ادامه، راه نجات و 
خواســت رهبر معظم انقالب را مبارزه با مفســدان اقتصادی و محتکران، مدیریت و 
همصدائی ســه قوه و انتخاب مدیران متعهد و انقالبی دانســت.وی با اشاره به تشکیل 
کمیته ضد ایرانی با مدیریت مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا و مدیر برنامه ریزی سیاسی 
این کشور به دستور رئیس جمهور آمریکا، گفت: علت این همه دشمنی چیست؟ آمریکا 
ژاندارم می خواهد. ایران قبل از انقالب ژاندارم آمریکا بود که بعد از انقالب به وسیله مردم 
و امام خمینی)ره( و با استراتژی اسالم ناب محمدی )ص( از ژاندارم بودن بیرون آمد. بد 
عهدی و سلطه جویی کار آمریکاست. آمریکا اگر انسانیت سرش می شد نسبت به قتل 
کودکان یمن توسط متحدانش بی تفاوت نمی ماند. کدام عقل و منطق اجازه می دهد تا 

با این کشور مذاکره صورت گیرد؟

کار بلدهای دلسوز کجا هستند؟
بــا تامل در اشــخاص و افــراد متعهد 
و متخصص شــما را با خــود به راهروهای 
پر پیــچ و خم برخی دســتگاه ها و ارگان ها 
هدایت می کنیم. چشمان سرشار از اشک و 
ســینه ای پر از حسرت که بغضی در گلو دارد 
و دســتان توانمند و قلب ماالمال از شور او را 
در قفس بخل و تنگ نظری اطرافیان مانند 
پرنده ای دســت و پا شکسته در گوشه ای از 
چهار دیواری اتاقی بســته می یابم.شــاید ســوال کنید چگونه است که مدتی 
اســت تالش بعضی به بار نمی نشیند و آنچه را امید داریم علیرغم هزینه گزاف 
به دســت نمی آوریم، اگر واقع امر را بخواهیــم دریابیم بدون هیچ تعارفی باید 
در ابتدا خود را مالمت و ســرزنش کنیم، قرار نیست اتفاقی رخ دهد و از آسمان 
کمک رســد و معجزه ای مشکالت را به آنی رفع کند.آیا کلمه مدیریت منابع را 
شــنیده اید؟ منظور از منابع همانا تمامی منابع و جهات گوناگون آن است، هنر 
مدیریت هر مجموعه و دستگاه و ارگان به طور حتم استفاده بهینه و بجا از منابع 
مالی و انسانی است. شناخت این مهم مستلزم استعداد ذاتی نهفته در مسئوالن 
و مدیران ارشــد بوده و می باشد.خســران از زمانی آغاز می شود که مجموعه 
تصمیم ســاز و به عبارت ساده تر مدیران ارشــد از گزینش و شناخت ویژگی ها 
و قابلیت های نیروی انســانی کار آمد پیرامون خویش غافل شــده و در تجزیه 
و تحلیــل و انتخاب خود جانب دســته بندی های جناحی و گروهی و در برخی 
موافقان نظریات خود را در اولویت قرار می دهند.مثال این جریان متاســفانه در 
اغلب انتصابات قابل مشــاهده می باشــد، اگر چه مهمترین عنصر در پیشبرد 
اهداف یک سازمان در ابتدا شناخت جامع و کامل از هدف و به دنبال آن آگاهی 
از ابزارها و امکانات الزم برای رســیدن و نیل به مقصود است، ولی مطالعات و 
کارشناسی های به عمل آمده عامل انگیزه را  مانند قدرت پیشران مد نظر داشته 
و دارد. متاســفانه جمع بســیاری از منابع کارآمد و متخصص به واسطه برخی 
تغییرات کالن مدیریتی و نیز جابه جائی در رده های مدیران ارشد میانی دستگاه 
یا ارگانی به دالیل واهی و غیر منطقی به کنار رانده شده و با صدور ابالغ هایی 
چون مشاور یا جایگاه هایی نامتناسب با تجارب و قابلیت های فردی و اجتماعی 
آنان، این عده را در گوشــه و کنار همان اتاق های پر پیچ و خم در فضای فریز 
بی انگیزگــی قرار می دهند که این اقدام بدون تعارف لطمات جبران ناپذیری بر 
پیکره جامعه نخبگان و صاحب نظران و بویژه افراد تاثیرگذار که غالبًا دیرزمانی 
در ســنوات قبل سکان عرصه های مدیریتی را در دست داشته اند وارد نموده و 
عمده عوارض این گونه رفتارها و تبعات این ناهنجاری متوجه جایگاهی خواهد 
شد که بی انگیزگی و دلمردگی را رواج داده و در نهایت در صورت بازگشت به کار 
این گونه افراد خرابی های فراوانی را به واســطه تاثیرات منفی روحی و روانی در 
محل مســئولیت آنان بر جای خواهد گذاشت. در این بین الزم است برای این 
روند غلط و به عبارتی خطا چاره ای عاجل اندیشیده شود. امیداست سرمایه های 

کشور به بهترین وجه پاسداری شود. 
     ناصر محمدی بنادکی،خبرنگار حوزه مدیریت شهری جام جم البرز

با ائمه جمعه استانیادداشت واردات سم، کمر تولید کنندگان را شکسته است

رئیس اسبق انجمن رادیولوژی ایران:

ما دچار خود تحریمی هستیم!

انجمــن  خبــری  نشســت 
تولیدکنندگان کود و ســم استان 
البرز با اصحاب رســانه در ســالن 
اجتماعات اداره کل ارشــاد البرز 

برگزار شد. 
کرج- خبرنگار جام  جم: 
محمد خصوصــی رئیس انجمن 
تولیدکنندگان کود و ســم استان 
البرز و عضو انجمن تولیدکنندگان 
کود و ســم کشــور با بیان این که 
واحد های تولیدکننده کود و سم در 
اســتان البرز در حال ورشکستگی 
هســتند، گفت: استان البرز قطب 

تولید کود و سم در کشور است.
وی بــا اشــاره بــه این کــه 
تولیدکننــدگان این حوزه بیش از 
ده ها هزار شــغل ایجاد کرده اند، 
سهم اســتان البرز در این زمینه را 

حدود 2 هزار نفر ذکر کرد. 
خصوصی با تاکیــد  بر این که 

واردات سموم خارجی مشکالتی 
را برای تولیدکنندگان فراهم آورده 
است، اظهار داشت: خودکفایی که 
طی ســالیان گذشته در زمینه سم 
در حال شــکل گیری بود، به دلیل 
رشــد فزاینــده واردات از  چین، 
تحریم هــا و کاهــش منابع ارزی 
در حالی که در زمینه عدم واردات 
کاالهای دارای تولید داخل قانون 

وجــود دارد، همچنــان واردات 
صورت می گیرد کــه باعث رکود 
و ورشکســتگی  تولیدکننــدگان 

شده است. 
وی با اشــاره به اصرار وزارت 
جهاد کشــاورزی بر واردات کود 
و ســم، گفت: نه تنهــا واردات در 
این حوزه صــورت می گیرد، بلکه 
درهــای صــادرات را نیز به روی 

تولیدکنندگان بسته اند. 
خصوصــی دربــاره کیفیت و 
کمیت تولید داخل ســموم داخلی 
بیان داشــت: با مدرک و آزمایش 
ثابــت می کنیم که تولید داخلی به 
مراتب با کیفیت تر و استانداردتر از 

محصوالت وارداتی است.
وی با اشاره به پرداخت 9 درصد 
ارزش افزوده توسط تولیدکنندگان 
داخلی بــر روی بطــری، کارتن 
و مــواد گفت: این شــرایط برای 
تولیدکنندگان خارجی که به ایران 

صادرات دارند وجود ندارد.
خصوصــی در پایان بــا بیان 
این کــه ورشکســتگی در ایــن 
حوزه، باعــث از بین رفتن بیش از 
10 هزار شــغل خواهد شد، اظهار 
داشت: خواســته ما از دولت، منع 
 واردات ســموم دارای تولید داخل

 است. 

دکتــر صداقت، رئیس اســبق 
ســازمان نظــام پزشــکی کرج و 
انجمن رادیولوژی ایران در مصاحبه 
اختصاصی خود بــا روزنامه جام جم 
البــرز در خصوص حمایت از کاالی 
ایرانی، گفت: ما دستمان کم و بیش 
باز بوده و خیلی کارها می توانســتیم 

انجام دهیم.
کرج-خبرنــگار جام جم: 
وی افزود: ما در طول این مدت دچار 

یک خود تحریمی بزرگ بودیم.
صداقت با اشــاره به این موضوع 
که تقریبا 12 ســال رئیس انجمن  
بوده، در خصوص ســاخت و مونتاژ 
دســتگاه های سیتی اســکن، ام آر 
آی و رادیولوژی متذکر شد: از سوی 
وزارت خانه ها و دیگر مســئولین، نه 
تنها ســاخت این دســتگاه ها مورد 
استقبال قرار نگرفت بلکه سنگی هم 
بر جلوی پای ســازنده ها قرار دادند.

وی با انتقــاد از وزارت خانه ها  برای 
قطع ارز دولتی  لــوازم رادیولوژی و 
نگه داشــتن 2 قطعــه از جمله فیلم 
رادیولوژی اظهــار کرد: برای من با 
سابقه تقریبا 25 سال کار و تحصیل 
در رشــته رادیولوژی بسیار عجیب 
اســت که وزارت خانه می توانست با 
حذف فیلــم رادیولوژی و جایگزین 
کردن لوازم مهم تــر، هم در جهت 
ســوق دادن کامل رشته رادیولوژی 
به ســمت رادیولــوژی دیجیتال و 
بــدون فیلم حرکت کنــد و هم این 
شــعار را بدهد که ما در جهت حفظ 
محیط زیســت کار کردیــم. چون 
فیلم های رادیولــوژی از چیزهایی 

هســتند که ده ها ســال در طبیعت 
باقــی می ماننــد.وی در ادامه طی 
صحبت های تکمیلی درباره استفاده 
پزشکان از سونوگرافی برای روش 
شناســایی بیماری هــا بویــژه در 
زنان با توجه بــه قیمت ارز و گرانی 
دســتگاه های ســونوگرافی، بیان 
داشت:  همین االن در موقعیتی که ما 
قرار داریم، قیمت یک دستگاه معقول 
مورد تایید همه و جهان سونوگرافی 
در حدود 600 میلیون اســت. با این 
تصمیمی کــه وزارت خانه می گیرد 
یک دستگاه سونوگرافی قیمتش به 
یــک میلیارد و نهصد میلیون تومان 
رسیده اســت!دکتر صداقت ضمن 
تاکید بر استفاده از انجمن های علمی 
در راس امــور وزارت خانه ای و غیره 
به خبرنگار ما گفت: با تصمیمی که 
وزارت خانه گرفته است، قیمت یک 
دستگاه ام آر آی به 12 تا 13 میلیارد 
تومان می رســد. چه کسی می تواند 
این سرمایه گذاری را انجام دهد؟وی 
ضمن اشــاره به ســال حمایت از 
کاالی ایرانــی و تولید ملی، متذکر 
شد: بخشــی از این عدم خودکفایی 

در رشــته رادیولــوژی به دلیل عدم 
حمایت و تصمیم گیری نادرســت 
می باشــد.صداقت ضمــن ادب و 
احتــرام و ارادتی که به رهبر انقالب 
دارد، طی درخواستی از ایشان، گفت: 
رهبر عزیز، واقعــا گروه ها و افرادی 
دلسوز بگذارید تا دالیل این که چرا 
امروز کاالی ایرانــی نه در صنعت 
الکترونیک و نه صنعت پزشــکی، 
نه خودرو و حتی پوشــاک پیشرفت 
نکرده ببینند و بفهمند موانع آن چه 

بوده است؟
ســالمت  درخصــوص  وی 
بهداشــتی مــردم در ازای عملکرد 
وزارتخانه ها، گفت: بهداشــت ما در 
پایین ترین سطح کیفیت با توجه به 
بودجه ای کــه برای آن تعلق گرفته 
است، قرار دارد.دکتر صداقت با اشاره 
به این که بسیار خوب است که مردم 
با قیمت های پایین و رایگان درمان 
شــوند، افزود: در این صورت هجوم 
مردم برای درمان و درخواســت آن 
باال رفته و زمانی که پزشک مجبور 
می شــود زمان کمتری برای بیمار 
در موقع معاینه بگذارد که پزشــک 

به علــت وقت کم، بیمــارش را به 
دنبال آزمایش و تصویربرداری برای 
تشخیص می فرستد. در واقع بیمار با 
3 هزار تومان وارد مطب می شــود و 
بــا 500 هزار تومان هزینه های ام آر 
آی و ســی تی اسکن و غیره از مطب 
خارج می شود. این ها مسائلی است 
کــه می تواند بر روی بهداشــت و 

سالمت کشور تاثیر بگذارد.
وی بــه اهمیت آموزش به مردم 
توسط دولت پرداخت و اظهار داشت: 
دولت باید در خصوص آموزش دهی 
به مردم وارد عمل شود، بنده شدیدا 
پیگیر این موضوع هســتم که مردم 
هیچ وقت خود ســر، از پزشک خود 
نخواهند تــا برایشــان آزمایش یا 

تصویربرداری بنویسد.
وی با بیان اینکه برخی مسئولین 
در خصوص بهداشــت و ســالمت 
مردم بعضا کــم کاری کرده اند، چرا 
که مردم دارند اطالعات پزشــکی 
خود را از اینترنت می گیرند، خطاب 
بــه مردم گفت: مردم عزیز! اینترنت 
کتابخانه ای اســت بی در و پیکر که 
هرکســی هر کتابی داشــته باشد 
می تواند در این کتابخانه بگذارد. ما 
هم که وارد نیســتیم و شاید سایتی 
که در صفحــه اول گوگل باال آمده، 
از روش های خاصی اســتفاده کرده 
باشد و اصال مبنای پزشکی نداشته 
باشــد.وی در پایان گفت: اگر جامعه 
به جایی برســد که مردم اطالعات 
علمی و پزشــکی خود را از اینترنت 
بگیرند این جامعه از نظر بهداشت و 

سالمت در حال سقوط است.

مانــور آمادگی مقابلــه با بیمــاری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک در طالقان برگزار شد.

 بــه گــزارش خبرگزاری صداوســیما؛ مانور 
آمادگی مقابله با بیماری طاعون نشخوار کنندگان 
در شهرســتان طالقان با همــکاری فرمانداری 
طالقان، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، هالل 
احمر و همیاران طبیعــت و جوامع محلی برگزار 

شد.
معاون فنی مدیرکل محیط زیست استان البرز 
در حاشــیه این مانور گفت: با توجه به سابقه شیوع 
این بیماری در ســال 9۴ که تالش فراوانی جهت 

مدیریــت آن صورت گرفت تصمیم گرفته شــد 
برای مرور امکانات و میزان هماهنگی و آمادگی، 

مانوری با دستگاه ها و نهادها  برگزار کنیم.
لشــکری گفت: بــرای مدیریــت بحران ها 
نیاز بــه همکاری ادارات مرتبــط خواهد بود که 
خوشبختانه انجام مانور نشان داد هماهنگی الزم 

بین دستگاه ها و ادارات دولتی وجود دارد. 
لشگری گفت : نواقص و کاستی هایی در حین 
برگزاری وجود داشت که گزارش آن تهیه و برای 

رفع آن ها به سرعت اقدام خواهیم کرد.
کشــیری رئیس نظــارت بر حیــات وحش 

اســتان نیز گفت: در این مانــور بیش از 50 نفر از 
محیط بانان، کارشناســان این اداره، ادارات منابع 
طبیعــی، دامپزشــکی، هالل احمــر و همیاران 
طبیعت در 2 منطقه ارتفاعات روســتای لهران و 

میر حضور داشتند.
مرتضوی رئیس اداره دامپزشــکی شهرستان 
طالقان نیز گفت: این بیماری در شهرستان چه در 
دام های اهلی و چه حیات وحش مشــاهده نشده 
اســت و در صورت مشاهده عالئم این بیماری در 
دام ها، واکســن های آن وجود دارد لذا می توان از 

این بیماری جلوگیری کرد.

نماینده مردم کــرج، فردیس، 
اشــتهارد و آســارا در مجلــس 
شــورای اســالمی، اســتفاده از 
ظرفیت صاحبان صنایع در ساخت 
کتابخانه های عمومــی را مطرح 

کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
اداره کل کتابخانه هــای عمومی 
البرز؛ احمــد علی هراتی، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان البرز 
با حضور در خانه ملت کرج با محمد 
جواد کولیونــد نماینده مردم کرج، 

فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس 
شورای اسالمی  دیدار و گفت و گو 
کرد.کولیوند ضمن  ابراز خرسندی 
از تعامل و همکاری دســتگاه های 
اجرایی بویــژه نهادهای فرهنگی 
بــرای نهادینــه کــردن فرهنگ 
مطالعه در اســتان البــرز، گفت: 
بــا توجه به جمعیت ســه میلیونی 
استان، باید از تمام پتانسیل ها برای 
جــذب مخاطبان بــه کتابخانه ها 

استفاده شود.
رئیــس کمیســیون شــوراها 

و امــور داخلی مجلس شــورای 
اســالمی افزود: می توان با تعامل 
بین شــهرداری، شــورای شهر و 
اداره کل کتابخانه هــا  در خصوص 
تأدیه ســهم نیم درصد اقدام کرد.

وی با اشاره به صنایع ُخرد گفت: با 
استفاده از ظرفیت صاحبان صنایع، 
بویــژه صنایع خــرد جهت احداث 
کتابخانه های عمومــی می توان 
سرانه فضای کتابخانه های استان 
را افزایش داد.در ادامه هراتی ضمن 
اشــاره به همکاری و تعامل خوب 

ادارات و سازمان های استان با اداره 
کل کتابخانه های عمومی، گفت: 
در یک ماه گذشــته، با فرمانداران، 
شــهرداران و دیگــر مســئوالن 
استانی جلساتی با محوریت ترویج 

فرهنگ کتابخوانی برگزار شد.
وی افزود: خوشــبختانه تمام 
مســئوالن در سراســر اســتان 
دغدغه هــای فرهنگــی دارند و با 
رویی گشــاده، دعــوت اداره کل 
کتابخانه ها برای ترویج کتابخوانی 

را پذیرا شدند.

جلسه تجلیل از خبرنگاران به همت مدیرکل بیمه ایران استان البرز با حضور 
جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

کرج-خبرنگار جام جم: طبیعی نژاد، مدیرکل بیمه ایران اســتان البرز 
در این نشســت با بیان این که بیمه ایران اســتان البرز در سال 96 نسبت به سایر 
اســتان های کشور حتی اســتان تهران، 22 درصد نسبت به سال قبل رشد حق 
بیمه داشته است، گفت: همین امر باعث شد که استان البرز، در سال گذشته رتبه 

نخست کشوری را به خود اختصاص دهد. 
وی در ادامه با اشاره به این که در پرداخت خسارت نیز استان البرز بهترین رتبه 
را کســب کرد، اظهار داشت: در کنار پرداخت خسارت، گلوگاه هایی گذاشتیم، از 
طرفی عملکرد خوب در  بحث میانگین پرداخت ها نشــان دهنده این اســت که 

توانسته ایم در پرداخت ها مراقبت های الزم را انجام دهیم.
مدیرکل بیمه ایران اســتان البرز بیان داشــت: اداره تحقیق درست کرده ایم 
به صورتی که در کنار کار قضات و کارشناســان، تیمی از کارشناســان رســمی 
دادگســتری، بازنشستگان نیروی انتظامی و آگاهی و راهنمایی و رانندگی، برای 

بررسی کروکی های فرضی کمک و فعالیت می کنند.
وی افزود: پرونده ها بار دیگر بررســی می شــوند و مــواردی هم چون نحوه 
خســارت، نســبت بین  طرفین خســارت و محیط خســارت مورد بررسی قرار 
می گیرند و این کار باعث شده که حاشیه امنی ایجاد شده و میزان خسارت را نیز 
کاهش داده اســت. طبیعی نژاد در خصوص عملکرد بیمه ایران استان البرز در ۴ 
ماه اول ســال جاری نیز گفت: در ۴ ماهه ســال 97 نیز در زمینه فروش بیمه نامه 

۴1 درصد رشد داشته ایم، در حالی که میانگین رشد کشوری 21 درصد است.
وی ادامه داد: این موارد نشــان دهنده تالش همکاران و شبکه فروش که در 
اســتان البرز همکاری دارند، می باشــد و البته باز هم ظرفیت بیشتری برای کار 

وجود دارد، چرا که هنوز بسیاری از جاهای استان بیمه نشده اند. 
مدیرکل بیمه ایران استان البرز با تاکید بر این که در چند روز اخیر با همکاری 
تعزیرات و انجمن صنفی نمایندگان اســتان البرز، برخــورد با دفاتر غیرمجاز را 
شــروع کرده ایم و در این زمینه بسیار جدی هستیم، گفت: برخی از تهران آمده و 
در اســتان کار می کنند و حق بیمه های البرز را به تهران می برند؛ لذا در یک گام، 
برچســب هایی را برای نماینده هایمان آماده کردیم که هموطنان و همشهریان 
فقط در صورت رویت این برچسب ها اطمینان حاصل کرده و با آن دفاتر همکاری 

کنند. 
وی تاکید کرد: ســازمان ها و ادارات استان باید توجه کنند که حق بیمه های 
کارکنان زیرمجموعه خود را به خارج از اســتان و تهران نبرند. وقتی حق بیمه در 
اســتان جذب شــود، مالیات و عوارض و ارزش افزوده نیز برای استان شده و در 

همین  استان به مصرف می رسد.

در زمینه حق بیمه و پرداخت خسارت محقق شد؛ 

کسب رتبه نخست کشور توسط 
»بیمه ایران« استان البرز

اســتاندار البرز گفت: راه اندازی نمایشــگاه بین المللی و پایانه صادراتی اســتان 2 
ضرورتی است که باید اجرایی شود.

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بررســی پروژه راه اندازی نمایشگاه بین المللی 
و پایانه صادراتی استان از محورهای نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود.

اســتاندار البرز در این نشست با اشــاره به  پتانسیل های صادراتی موجود در استان 
گفت: تنها فرودگاه کارگو کشور در البرز استقرار داردکه با توجه به برنامه های وسیعی 
که در زمینه صادرات داریم و صادرکنندگان بزرگ ملی که در این اســتان هستند باید 

امتیازات الزم نیز به آن ها تعلق گیرد.
اســتاندار البرز گفت: بخش خصوصی در راستای ایجاد پایانه صادراتی اقدام کند و 
هرکجا با مشکل مواجه شد باید موضوع را از طریق مسئوالن کشوری پیگیری کند.

شــاه مــرادی مدیر کل صنعت، معــدن و تجارت نیز در این نشســت به وضعیت 
راه اندازی نمایشگاه بین المللی البرز اشاره کرد و گفت: زمین نمایشگاه مشخص شده 
و دیوارکشــی آن در حال انجام است و شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان هم 

به ثبت رسیده است.
در این جلسه طالیی رئیس انجمن کارخانه های آرد استان با اشاره به ظرفیت های 
باالی تولید کار خانه های آرد اســتان به مشــکالت این کارخانه ها اشاره کرد و گفت: 
عدم افزایش قیمت آرد در چند سال اخیر با توجه به افزایش هزینه ها مشکالت زیادی 

برای تولید کنندگان آرد استان ایجاد کرده است .
وی  افزود : با توجه به این که ظرفیت های خوبی برای صادرات آرد به کشــورهای 
همســایه داریم به دلیل پاره ای از مشکالت توان صادرات برای تولیدکنندگان آرد در 

استان وجود ندارد.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی اســتان به عنــوان نماینده بخش خصوصی گفت: با 
توجه به افزایش هزینه های تولید، بخش خصوصی خواســتار ایجاد یک واحد نظارتی 
اســت که با نظارت های یک واحد، تولید کنندگان بتوانند هزینه های تولید را کاهش 

داده و کیفیت تولید را افزایش دهند.
بنا موالیی در ادامه گفت: نظارت های متعدد موجب آسیب رساندن به تولیدکنندگان 

شده است .
بنا موالیی از مسئوالن دولتی خواستار شد تا نظارت های ویژه ای در مبادی واردات 

و صادرات، توزیع ارز و انبار کاالها داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان البرز در ابالغی، رئیس حوزه دفتر خود 
را تعیین نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز؛ ناصر مقدم 
در ابالغی حیدر قائمی را به سمت رئیس حوزه دفتر خود منصوب نمود.

در متن ابالغ انتصابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز آمده است: 
جناب آقای حیدر قائمی، با توجه به ســابقه، تعهــد و تجربه و توانایی جنابعالی در 
عرصه های مختلف فرهنگ و هنر به موجب این ابالغ به سمت "رئیس حوزه دفتر مدیر 
کل" منصوب می شــوید. تسهیل ارتباط، روان سازی و ایجاد تعامالت بین معاونت ها 

و دیگر واحدها از جمله موارد مورد انتظار است. 
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور موفق باشید.

بررسی راه اندازی پایانه صادراتی 
استان البرز

انتصاب رئیس حوزه دفتر مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز 

مانور مبارزه با بیماری های نشخوار کنندگان

استفاده از ظرفیت صاحبان صنایع برای احداث کتابخانه های عمومی
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در گفت و گو با رئیس اتاق بازرگانی البرز مطرح شد؛

بخش خصوصی، امروز تشنه محبت است

ادامه از شماره قبل
* موضع اتاق بازرگانــی در خصوص موارد 

ارزی و تصمیمات ارزی چیست؟
- بــا توجه به اینکه اتــاق بازرگانی ارتباطات تنگاتنگی 
با دولت دارد، همیشــه بازوی امین دولت ها بوده است. گله 
بخش خصوصی این است که علیرغم بخشنامه معاون اول 
رئیــس جمهور که تصمیمات ارزی باید با بخش خصوصی 
هماهنگ شود، اما این عمل صورت نگرفت. رئیس جمهور 
آمریکا بر خالف عقل سیاســی تصمیمی گرفت، اما دولت 
می توانست غافلگیر نشود و با سعه صدر برخورد کند. به نظرم 
تعدد مراکز تصمیم گیری و تعلل در آن ها در شروع کار آسیب 
زد ولی سریع جبران شد و متحد شدند. تجربه نشان داده که 
هر جا متحد بودیم و هم افزایی کردیم، آن ها عقب نشــینی 

کردند. 
امروز دولت باید بســتر سازی کند و با ایجاد زیرساخت، 
تنها نقش هدایت گری داشته باشد، ملت نیز باید از آن بسترها 
استفاده کرده و ایجاد اشتغال کنند. بخش خصوصی هم باید 
اصیل باشد، اینکه بخواهد همه چیز را از دولت بگیرد، درست 
نیست بلکه حداقل 70 تا 80 درصد آورده باید از خودش باشد. 
ضمن آن که ما هنوز در این زمینه که آیا سرمایه گذاری جرم 
است یا افتخار اختالف نگرشــی داریم. بزرگان کشور باید 
بنشینند و در این حوزه ها تعیین تکلیف کنند. هنر مدیریت در 
هر کشوری این است که سرمایه های کشور را خود استفاده 
کند، سرمایه یا پول است یا فکر. جوامعی که موفق شده اند از 
فکر و ســرمایه استفاده بهینه کنند، موفق شده اند و جاهایی 

که باعث فرار مغزها شده اند افول کرده اند. 
اینکه چرا ارز در کشــور ما ثبات ندارد به مسائل گوناگون 

مرتبط می شود.
با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و شرایطی که امروز 
ارز دارد، جامعه نیاز به آرامش دارد و بهترین موقع برای ایجاد 
آرامش روانی در جامعه اســت لذا در این اوضاع، بهترین کار، 
برداشتن ســه صفر از پول ملی است، چرا که همه چیز هزار 
برابر شده است. تا جایی که اطالع داریم برای این کار در بانک 
مرکزی پیش بینی اسکناس هم شده است. این کار در مقابل 

دشمنان، بسیار کارساز است به شرط اینکه در کنار آن دولت 
برای کنترل تورم و ثبات نرخ ارز برنامه داشته باشند. این کار 
هم آرامش را به جامعه تزریق می کند و هم باعث ایجاد وحدت 
ملی و انسجام در بازار می شود.می گویند قیمت واقعی ارز این 
نیست. برای تعیین ارز شاخص هایی مانند تورم و بهره وری 
تعیین کننده است، اگر این شاخص ها مدیریت شوند، بورس 
واقعی شود، مســائل مختلف ارزی ساماندهی گردد و بین 
عرضه و تقاضا تعادل برقرار شــود، تمامی موارد حل خواهد 
شد.ارز توزیع می شود، در سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
جهاد کشاورزی هم ثبت سفارش صورت می گیرد،  بانک هم 
در اختیار است، این وظیفه حاکمیت است که کنترل و نظارت 
کنند که ارزی که داده شده در چه بازه زمانی رفته و برگشته و 
ثبت سفارش با چیزی که برگشته می خواند یا نه. موارد زیادی 
پیش می آید که محصــول را با ارز دولتی وارد می کنند اما با 
ارز آزاد می فروشــند.  یکی از مواردی که ارز را به این مرحله 
رسانده، عدم نظارت است. مافیاهای بزرگ باید بشکند. باید 
نگاه فدراتیو داشته باشیم، به گونه ای که منابع ارزی هر استان 
باید در خود استان ها هزینه شود و منابع ارزی حاصل از فروش 
نفت را در استان ها تقسیم کنیم تا استان ها جاذبه داشته باشند. 
از سویی مدیریت اکتســابی نیست بلکه ذاتی است لذا باید 
مدیران خوب را به خدمت بگیریم. با مدرک گرایی به جایی 
نخواهیم رسید. سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و 
مرکز پژوهش های مجلس باید تحلیل گر باشند  و بر اساس 
شــرایط موجود راهکار نشان دهند.دولت باید نقشه هدایت 
سرمایه داشته باشد، سرانه محصوالت مختلف باید درآورده 
شــود تا میزان تولید محصوالت برای صــادرات و واردات 
معلوم شود. از طرفی در زمینه انحصار و رقابت تفسیر غلطی 
داریم، مثال اگر 10 کارخانه شکر تولید می کنند این انحصار 
نیســت و مجوز دادن به کارخانــه یازدهم در صورت تامین 
نیاز غلط اســت. در دولت نهم و دهم جامعه را به 10 دهک 
تقسیم کردند، کاری که در هیچ کجای دنیا انجام نمی شود و 
با این اتفاق، اختالف طبقاتی را افزایش و نشاط اجتماعی را 
کاهش دادند. جوامع پیشرفته، مردم را به سه قسمت تقسیم 
کرده اند، متمول، متوسط و ضعیف، کشور ما نیز باید به همین 
سمت برود. از فقیرها کم کنیم، به قشر متوسط اضافه کنیم 
و از دسته متمول مالیات و عوارض بگیریم تا تعادل در جامعه 
برقرار شود و در عین حال باید با خالفکاری ها و اختالس ها و 

رانت ها مبارزه شود. به نظر بنده کمیسیون اصل 90 در مجلس 
به وظایف خود خوب عمل نمی کند. پایش قوانین و کنترل 
مصالــح ارزی واردات و صــادرات نداریم و این یکی از نقاط 
ضعف است.  از داشتن و دارا بودن افراد نباید بترسیم. مالکیت 

در هیچ کجای اسالم نهی نشده است.  
* درباره تشکل ها و انجمن ها توضیح دهید.

یکی از وظایف انجمن ها و تشکل ها بررسی نیاز و عدم نیاز 
تولیدات است. باید بر اساس مزیت های مان سرمایه گذاری 
کنیــم. به عنوان مثال یکی از چیزهایی کــه در البرز داریم 
ضایعات زیاد میوه اســت ولی تاکنون کسی برای کارخانه 
میوه خشک کنی سرمایه گذاری نکرده است  در حالی که در 

دنیا از ضایعات پول می سازند.
اتاق بازرگانــی به هیچ وجه حامــی فرصت طلب ها و 
رانت خوارها نیست بلکه طرفدار سرمایه گذاران اصیل و سالم 
اســت. دولت در رابطه با قاچاق، اراده کرد و توانست قاچاق 
را به نصف، برســاند و این نشــان می دهد که دولت هر کجا 
خواســته و اراده کرده، موفق شده است.در دنیا نوع تجارت 
عوض شده است، ما حاضریم در این زمینه دولت را مشورت 
دهیم و به روز کنیم. طی ۴ سال گذشته، اتاق بازرگانی، سوپاپ 
اطمینان بــودن را به طور کامل اجرا کرده اما برخی به دلیل 
این که منافعشان به خطر افتاده است، ناراضی هستند و پشت 
سرمان حرف هایی می گویند.دولت باید در در زمینه کاهش 
سود بانکی از تجربیات اتاق بازرگانی استفاده کند. دولت نرخ 
سود را 50 درصد کاهش داد لذا پول ها از بانک ها بیرون آمد اما 
اگر قبل از این کار با اتاق، مشورت می کردند پیشنهاد می دادیم 
که از پیشکســوتان تجارت در شرکت های توسعه صادرات 
اســتفاده کنند و این پول ها را در عرصه تولید وارد کنند نه در 

حوزه سکه و دالر.
اگــر می خواهیم اقتصاد دولتی را به غیر دولتی و نفتی را 
به غیر نفتی کنیم، باید از تجربیات بزرگان و پیشکســوتان 

صادرات و تجارت آنها استفاده کنیم.
باید بررسی شود که چرا کاری می کنیم که مجوزها قیمت 
پیدا می کنند و سودآوری دارند تا خدمات. نرخ خدمات عرضه 
و تقاضا مسئله مهمی است که متاسفانه از آن غافل هستیم 
و به فرهنگ سازی نیاز دارد. به عنوان مثال در همه جای دنیا 
به ازای هر یک مهندس، 8 تکنیســین تربیت کردند ولی در 
ایران بر عکس است و نتیجه آن چیزی جز بیکاری، باال بردن 

توقعات و پایین آمدن بهره وری نیست. 
* در زمینه توســعه صــادرات چه گام هایی 

برداشته اید؟
زمانــی در صــادرات موفق خواهیم شــد که کیفیت و 
قیمت هــای محصوالت مان قابل رقابت با کشــورهای 
همسایه ها باشد. یکی از چیزهایی که در اتاق البرز ساماندهی 
کردیم، ایجاد مجتمع نمایشــگاهی بود که 3 اتاق اصناف، 
بازرگانی و تعاون و شهرداری سهام دار آن شدند. باید در زمینه 
صادرات مدیریت، شناسایی، بازاریابی و تقسیم کنیم. امروزه 
دیگر کارهای نوپا در دنیا به این صورت نیست که یک زمین 
بزرگ برای کارخانه ای بگیرند و شروع کنند، بلکه بیشتر بر 

اساس ایده کسب و کارهاست.
باید از ظرفیت های موجود بیکار اســتفاده کنیم تا قیمت 
تمام شده پایین بیاید و بهره وری باال برود و با برندهای مختلف 
هم کار کنیم. سال گذشته برنامه ریزی کردیم و محصوالت 
و نمایشگاه دائمی برای ارائه محصوالت استان ایجاد کردیم. 
بعد از برجام، پس از اتاق تهران، اتاق البرز بیشترین پذیرش 
هیئت خارجی را داشــته است. ولی 2 مشکل داشتیم، یکی 
اینکه شبکه نداشتیم تا بدانند ما چه تولید می کنیم  به همین 
دلیل به صورت پایلوت، سایتی را ایجاد کردیم با سرور ایرانی 
که اطالعات و داده ها در کشور باشد. مشکل دیگر هم اینکه 
عده ای از تولیدکنندگان ما ســنتی هســتند و عده ای هم از 
پرداخت مالیات فرار می کنند و اطالعات واقعی را در سایت 
وارد نمی کنند. البته مسئوالن دولتی هم تقصیری ندارند چون 
تا زمانی که بخش خصوصی اطالعات حقیقی را وارد نکند، 
دولت هم نمی تواند برنامه ریزی درســتی داشته باشد و حل 

این گونه موارد نیاز به فرهنگ سازی دارد.
وقتــی کاالی ایرانی برای خارجی هــا نمایش داده می 
شود، اقتدار به همراه دارد. خارجی ها وقتی محصوالت مان 
را می بینند باور نمی کنند. باید تمام بخش خصوصی و دولتی 
به دنبال منافع ملی باشد. یک یک سفرای خارجی را دعوت 
می کنیم، وقتی می بینند باور نمی کنند و می گویند شما این 

همه توانمندی دارید و این میزان واردات و قاچاق دارید؟ 
توســعه صــادرات زیرســاخت هایی الزم دارد که باید 
انجام شــود. وام های کالن بانک ها با سود باال باعث ایجاد 
درآمدهای کاذب می شود و همین درآمدها جلوی بهره وری 
را می گیــرد. کاری کرده اند که مردم به جای تولید درآمد به 

دنبال راه های درآمد کاذب باشند.
ما در اتاق، از انجمن ها خواسته ایم تا صادرات سال قبل و 

برنامه شان برای صادرات در سال جاری را  ارائه دهند.
* در خصــوص آمــوزش چــه گام هایی 

برداشته اید؟
با فنی و حرفه ای برنامه ریزی کرده ایم که دانش آموزان  و 
هنرجویان را برای بازدید بیاورند،  چرا که معتقدیم کسب و کار 
از بچگی باید نهادینه شود. آموزش و پرورش باید در مسائل 
آموزشی در این حوزه ها تجدیدنظر کنند. باید آموزش داده شود 
که علمی که منجر به ثروت نشــود و ثروتی که با علم همراه 
نباشد بی فایده است، با تمام دانشگاه ها و پارک علم و فناوری 
تفاهم نامه داریم و در حــال امضای تفاهم نامه با آموزش و 
پرورش نیز هستیم. باید بگویم برخی کارخانه دارها که 1000 
نفر زیرمجموعه دارند از یک وزیر، کاردان تر هستند. بخش 
خصوصی ما امروز تشــنه محبت است، نگاه های جرم آمیز 
و محکــوم کردن ها، بخش خصوصی را اذیت می کند. نگاه 
مثبت به بخــش خصوصی در مدیریت کالن وجود دارد اما 
در الیه های میانی نیســت. چرا امروز فرار مالیاتی زیاد شده 
است؟ یکی از دالیل این است که مالیات می دهند اما خدمت 
نمی گیرند. در کســب و کار اخالق مداری و مشتری مداری 
یک اصل اســت که باید آموزش داده شــود تا رعایت شود. 
بخــش آموزش را در اتاق راه انــدازی کردیم، کالس هایی 
همچون زبان بین الملل، مذاکره بین الملل، آشنایی با قوانین 
بین المللی، آشــنایی با مسائل بانکی بین المللی و آشنایی با 

مسائل گمرکی.
* اســتان البرز در زمینه صنعت توریسم چه 

اقداماتی می تواند داشته باشد؟

اســتان البرز به دلیــل همجواری با تهــران و اینکه تا 
قبل از استان شــدن، جزئی از تهران بوده است، زیرساخت 
های الزم برای جذب توریســت را نــدارد. اما می توانیم در 
حوزه منابع غنی طبیعی که در اســتان موجود است، جهت 
ایجاد زیر ساخت ها برای پذیرش توریست استفاده کنیم. از 
طرفی جذب توریســت نیاز به آموزش در زمینه رستوران ها، 
راننده ها، صنایع دستی، مدارس و... دارد که در این راستا باید 
برنامه ریزی و هدف گذاری شود. ضمن آن که ما می توانیم  در 

حوزه توریسم سالمت نیز وارد شویم.
* چه موانع و معضالتــی پیش روی بخش 

خصوصی است؟
متاســفانه در کشور برای مالکیت معنوی قانون نداریم، 
جنســی که تولید و موفق می شود بالفاصله شبیه آن تولید 
می شــود که قیمت و بازار را خــراب می کند و این ها عوامل 
مخّل کسب و کار هستند. کشــور، نیاز به بانک اطالعاتی 
صنایع دارد که در همین راســتا به دولت پیشنهاد همکاری 

داده ایم .
* پیشرفت کشــور تا رسیدن به چشم انداز 

1404 چه میزان است؟
در این زمینه بســیار عقب هستیم. اما عقیده دارم اگر زود 
اقدام کنیــم و اقدامات صحیح انجام دهیم، با وجود اینکه 7 

سال فاصله داریم می توانیم  تا 80% موارد را انجام دهیم.
* استان البرز به لحاظ تولیدی چه مزیت هایی 

دارد؟
چند مزیت نسبی در استان داریم، شامل: قطعات خودرو، 
مواد غذایی، آشامیدنی، نســاجی، دارویی، آزمایشگاهی و 

پالستیک.

جوان بهایی اسالم آوردساماندهی مرکز دفن زباله حلقه دره
ساماندهی مرکز زباله حلقه دره در 

دستور کار قرار گرفت.
اســتاندار البرز در جلســه ای که 
بــا حضور فرماندار کرج، شــهردار و 
مســئوالن ارشد استانی تشکیل شد، 
خواســتار تسریع در ساماندهی مرکز 

جمع آوری زباله در حلقه دره شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ 
اســتاندار در ابتدای جلسه با اشاره به 
راه اندازی سایت مسافربری فرودگاه 
پیام، به تســریع در ساماندهی مرکز 

دفن زباله حلقه دره تاکید کرد.
وی خواســتار شــد: بــا اجرای 
برنامه هــای کوتاه مــدت در جهت 
این مهم گام برداشته و دستگاه های 

مختلف در این راستا هم افزایی الزم 
را داشته باشند.

نجفی افزود: با پتانســیلی که در 
این جلســه وجود دارد حیف اســت 
که اســتان البرز و شهر کرج دچار این 

ضعف باشــد و باید موضوع پسماند، 
مالک آبرو برای اســتان قرار گیرد تا 
هر چه ســریع تر با صرف زمان کافی 
به اســتاندارد الزم و شــرایط آرمانی 

دست یابیم.

احمدی نژاد سرپرست شهرداری 
کــرج  نیــز در این خصــوص گفت: 
ســاماندهی ایــن مرکــز نیــاز به 
برنامه ریــزی کوتاه مدت و بلندمدت 
دارد که در حال حاضر برنامه بلند مدت 
با توجه به لزوم استفاده از روش های 
مختلف و تکنولوژی، متضمن هزینه 
سنگینی است، همچنین باید در کنار 
این موضوع برنامه ریزی های کوتاه 
مدتی تعریف کرد، از جمله راه اندازی 
کارخانه پسماند و ساماندهی شیرابه .

سرپرست شهرداری کرج افزود: 
امروز روشی که در کشور در خصوص 
دفن زباله انجام می شود کامال سنتی 

است و باید اصالح شود.

روابط عمومــی دفتر نماینده ولی 
فقیه در البرز از اســالم آوردن جوانی 

بهایی خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی دفتر 
نماینده ولی فقیه در البرز؛ یک جوان 
بهایی ســاکن کرج با حضور در دفتر 
نماینــده ولی فقیه در اســتان  ضمن 
برائت از  فرقه ضالــه بهائیت و بیان 
شــهادتین، با آگاهی کامل از مبانی 

دین اسالم، مسلمان شد.
این جوان بهایی در خصوص علت 
انتخاب دین اسالم، گفت: بسیاری از 
اعتقادات در بهاییت برایم تاریک بود 
و با وجود پیگیری هایی که داشــتم، 
جواب ســؤال هایم را از بزرگان این 
فرقــه دریافت نمی کــردم، تا جایی 
که احســاس کردم در پاســخ به این 

پرسشگری ها، بازی داده می شوم.
وی ادامــه داد: طبــق رســوم 
بهاییت، در سن 15  سالگی، برگه ای 
به ما دادند که گواهی بدهیم با صحت 
عقل و اختیــار، این مکتب را انتخاب 
می کنیم، در حالی که این گونه نبود و 

اگر با اختیار و آگاهی انتخاب می شد، 
االن برای تشرف به دین اسالم اینجا 

نبودم.
در این دیدار آیت ا... حسینی همدانی 
با تبریک به این جوان به دلیل انتخاب 
دین الهی اسالم، گفت: اصل اساسی 
در گرویدن به اســالم، این است که 
انتخاب شما واقعًا با استدالل، برهان 
و یقین باشــد، چون کسی که چیزی 
را با اســتدالل پذیرفت و به آن اعتقاد 
پیدا کرد، تا آخر پای آن می ایستد ولی 
کسی که چیزی را با تحمیل پذیرفته 

با کوچک ترین فشــار و سختی از آن 
خارج می شود.

امام جمعــه کرج ضمــن توصیه 
و دعوت این جــوان به مطالعه کتب 
شــیعه، گفت: مقید و اهــل مطالعه 
باشــید و مواظبت کنید که وقتتان از 
دست نرود، راجع به موضوعات شیعی 
به خصــوص در کتاب های شــهید 
مطهــری و آیت ا... مصبــاح مطالعه 
کنیــد؛ در این صورت بعــد از مدتی، 
یک مجموعــه  عالی از دانســته ها 
خواهید داشت که اســتداللی برای 

تقویت بنیان های فکری تان خواهد 
بود و کمک تان می کند که در این راه 

متزلزل نشوید.
وی بــا اشــاره به آیــه »ال إِْکراَه 
یِن« به عنــوان یکی از مبانی  ِفی الِدّ
اســالمی، افزود: اینکــه قرآن کریم 
بیــان می کند کــه در پذیرش دین 
اکراهی نیســت، یعنی فــرد ابتدا با 
تحقیق و بر اســاس اختیار، دین خود 
را انتخاب می کنــد؛ البته وقتی آن را 
پذیرفــت باید ملتزم به قوانین آن  هم 
باشــد و احکامی چون نمــاز، روزه و 
رعایت حالل و حــرام و امثال ذالک 
را نیز به جــای آورد.نماینده ولی فقیه 
در استان البرز افزود: بحث عمده دین 
اسالم، محبت است و حتی در بعضی 
موارد که ســخت می گیرد نیز مبنای 
آن، محبت است.وی گفت: بسیاری 
از ســختگیری های خداونــد برای 
تربیت انسان است و اگر انسان خدای 
تعالی را بخوبی بشناســد، بسیاری از 
مسائل و مشــکالت زندگی برایش 

قابل تحلیل و درک است.

سید رضا نورالهی طی حکمی به مدت سه سال به 
عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اســتان البرز 
معرفــی و از زحمات حجت االســالم روحی یزدی 

تجلیل شد.  
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ عضو حقوقدان 
و معاون اجرایی شورای نگهبان در این مراسم گفت: 
مردمــی مجاهد و با انگیزه،  فرماندهی آگاه و بصیر و 
ظرفیت های فراوان مادی و معنوی در کشور موجب 
بروز و پیروزی  انقالب اســالمی شدند و این علت ها 
تا زمانی که ادامه داشــته باشد انقالب اسالمی هم 

پایدار خواهد بود.
ره پیک در ادامه افزود: در ۴0 ســال تاریخ انقالب 
همواره با تهدیدهــا و چالش هایی روبه رو بوده ایم، 
هجمه ها همیشــه وجود داشــته و شرایط فعلی هم 

درست مثل شرایط جنگی است.
وی افــزود: جنــگ روانی و اقتصــادی و جنگ 
نظامی در خارج از مرزهای کشــور علیه ما در جریان 

اســت اما با درک دقیق شــرایط  باید تصمیم های 
درستی گرفته شود.

ره پیک با بیان این که انقالب اســالمی در عمق 
مرزهای داخلی و منطقه ای نفوذ کرده اســت، گفت: 
قاطبه مردم در جمهوری اسالمی عالقمند به کشور 
و به دنبال عزت و سربلندی کشور هستند، به همین 

علت باید به نظر مردم توجه کرد.
معاون اجرایی شــورای نگهبان بــا بیان این که 
شورای نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات هیچگاه 
جنــاح گرایی نخواهد کرد، گفــت: آرای مردم حق 

الناس است و باید از حق مردم صیانت کرد.
وی بر انجام وظایف و کمک به استحکام نظام از 
سوی دفاتر نظارت بر انتخابات استان ها تاکید کرد. 
رئیس دفتــر هیئت نظارت بر انتخابات اســتان 
البــرز نیز با بیان این که رویکرد ما قانون اســت و بر 
مدار قانون بی طرفانه حرکت خواهیم کرد، گفت: ما 
امانتدار مردم هستیم و برای بهتر شدن فعالیت خود با 

نهادها و دستگاه های مختلف تعامل خواهیم داشت 
تا موجب هم افزایی شود.

نورالهــی همچنین انسجام بخشــی به اعضای 
هیئت نظــارت بر انتخابات در شــهرهای مختلف 

استان را از برنامه های خود عنوان کرد.

با حکم وزیر کشــور، عزیز اله شهبازی به عنوان 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز 

منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ با حکم عبد 
الرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور، عزیزاله شهبازی 
به ســمت معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 

استانداری البرز منصوب شد.
در بخشــی از حکم وزیر کشور به شهبازی آمده 
اســت: امید اســت ضمن تالش در جهــت ایجاد 

هماهنگــی و تعامــل با تمام نهادها، ســازمان ها و 
دستگاه های کشوری و لشگری استان و بهره گیری 

از اســتعدادها و توانمندی نیروهای الیق، دلسوز و 
کارآمــد در تحقق برنامه ها و سیاســت های دولت 
تدبیــر و امیــد و وزارت متبوع و نیز خدمت رســانی 
 هرچــه بیشــتر بــه مردم شــریف اســتان موفق 

باشید.
توفیــق روز افزونتان را در پیروی از منویات رهبر 
معظم انقالب اســالمی در جهت پیشــبرد اهداف 
متعالی نظــام مقدس جمهوری اســالمی ایران از 

درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

مدیرکل محیط زیســت اســتان 
البــرز با اشــاره به وضعیــت هوای 
اســتان گفت: از ابتدای سال تاکنون 
در اســتان 50 درصد کاهش آلودگی 

هوا داشته ایم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ 
مدیرکل محیط زیســت با اشــاره به 

وضعیت مناســب هوای اســتان از 
ابتدای ســال تاکنون گفت: ســال 
جاری نســبت به سال گذشته حدود 
50 درصد کاهــش آلودگی هوا را در 
اســتان و به خصوص کالنشهر کرج  

شاهد بودیم.
حکیمی افــزود: ارائــه گزارش 

نوســازی صنایــع و شــرکت های 
صنعتی به وســیله ســازمان صنعت 
و معــدن و بهســازی و نوســازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی توســط 
شــهرداری از مهمترین موضوعاتی 
 اســت که در این جلســه بررســی 

می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز 
گفت: انبار بــزرگ دارو های احتکار 
شــده قاچاق در البرز بــه ارزش پنج 

میلیارد تومان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ 
مختاری افــزود: متخلــف پرونده 

داروهای قاچاق، مجــوز فعالیت در 
زمینه دارو ندارد، همچنین داروهای 
کشــف شــده اغلب قاچاق هستند و 
پرونده رســیدگی به ایــن تخلف در 

حال رسیدگی است. 
 همچنین وی از دومین کشــف 

داروهای تاریخ مصرف گذشــته خبر 
داد و گفت: داروهای تاریخ گذشــته 
نیز که یک ســال از تاریخ مصرف آن 
گذشته اســت، به ارزش یک میلیارد 

تومان کشف شد.
وی گفــت: در راســتای اجرای 

مصوبات ستاد تشدید مبارزه با اختفا 
و احتکار، بازرســی هایی در سراسر 
کشــور از ســوی گشــت مشترک 
تعزیــرات در حــال انجام اســت و 
 ایــن بازدیدها از همــه صنوف ادامه 

دارد.

معارفه رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات البرز

انتصاب معاون سیاسی استانداری البرز

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز خبر داد؛کاهش 50 درصدی آلودگی هوا در البرز

کشف انبار دارو های قاچاق
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دوربرگردان بلوار شهید کاظمی شهرک بعثت را کوتاه کنید
دوربرگردان بلوار شــهید کاظمی شــهرک بعثت در انتهای مســیر واقع بوده و 
ایــن موضوع تعداد زیادی از رانندگان را برای فرار از مشــکل مذکور وادار به انجام 
تخلف های رانندگی می کند. جا دارد تا مســئوالن مربوطه نســبت به کوتاه کردن 

محل دوربرگردان اقدام الزم انجام دهند. 
محمود سرابی از شهرک مهندسی زراعی و بعثت

مردم را در امور اقتصادی امیدوار کنید
قیمــت اقالم و ملزومات زندگی مردم روز به روز به طور بی رویه و غیر قانونی در 
حال باال رفتن است. مسئوالن پاسخ دهند که با این وضعیت اقتصادی مردم چگونه 

به ادامه زندگی امیدوار باشند؟!
جواد احمدی از کرج

مسافت های دوربرگردان چرا اینقدر طوالنی؟!
مســافت های برخی دوربرگردان ها برای رسیدن به مقصد و تغییر مسیر بسیار 
طوالنــی و وقت گیر بوده و زمینه تکرار برخی تخلفات رانندگی را فراهم می کند که 
یک نمونه آن دوربرگردان جاده کرج - محمدشــهر در محدوده شهرک مهندسی 
زراعی و بعثت است. لطفا مسئوالن مربوطه نسبت به کوتاه کردن محل دوربرگردان 

اقدام نمایند. 
محسن یگانه از محمدشهر

خیابان های حاشیه کانال را آماده و بازگشایی کنید
خیابان های مربوط به حاشــیه کانال آب شــهرک مهندسی زراعی و بعثت که 
اکنون بسته و در یک خط دیگر آماده نیست با تسطیح، اصالح و آسفالت بازگشایی 

کنید، چرا که مردم در عبور و مرور به سایر نقاط دچار مشکل هستند. 
حسن احمدی از شهرک مهندسی زراعی و بعثت

نقاط و مسیرهای معیوب اتوبان را مرمت کنید
مسیرهای ورودی و خروجی اتوبان کرج قزوین و بالعکس در محدوده حصارک، 
مهرشهر، مهرویالی کرج و... دارای نواقص فنی فراوان بوده و این موضوع موجب 
تصادف های متعدد خودروها و افزایش شلوغی و ترافیک می شود. جا دارد مسئوالن 

مربوطه نسبت به اصالح و تصحیح نقاط معیوب اقدام نمایند. 
جالل جواهر زاده از کرج

اقتصاد مردم را بسامان کنید
فشــار بیش از حد گرانی ها شــهروندان را در زندگی روزمره سخت آزرده خاطر 
کرده است. لطفا مسئوالن ذیربط مشــکالت اقتصادی مربوطه را بررسی اصولی 
 نموده و نسبت به کاستن از بار فشار اقتصادی شهروندان را مورد حمایت اصولی قرار 

دهند. 
محمود حسن زاده از کرج

نام : حسین 
نام خانوادگی: افشار

تاریخ تولد: 13۴3/5/26
تاریخ شهادت: 1361/1/30

محل تولد: تهران
نام عملیات: فتح المبین

مزار: گلزار شهدای چهارصد دستگاه
شهید حسین افشار در ســال 13۴3 در خانواده ای مومن در شهر 
تهران دیده به جهان گشــود. چنــدی بعد همراه خانواده اش به کرج 
نقــل مکان کردند. وی از اوان کودکی همواره غرق تفکرات معنوی 
و ذاتــی و فردی اســتثنایی در میان اقوام و بســتگانش بود. وی در 
آموختن مســائل و احکام شرعی بســیار دقت می کرد. با آوای اولین 
زمزمه انقالب در گوشه و کنار کشور همراه دیگر برادران مسلمان در 
راهپیمایی ها و تظاهرات علیه رژیم منحوس پهلوی شرکت کرده و 
در پیروزی 22 بهمن نقش فعالی داشت. فعالیت شبانه روزی و عمق 
روح ایثارگرانه اش ســایه افکنده بود و در کارخانه جهان چیت کرج 
مشــغول به کار شــد. وی معتقد بود تنها عبادت به درگاه خداوند و 

اجرای احکام قرآن به انسان آرامش می بخشد.
شــهید حسین افشار از جمله راهیان نور بود که در اولین روزهای 
جنگ عازم جبهه ها شــد و مدت ســه ماه در ارتفاعات ســر به فلک 
کشــیده کردستان به نبرد با دشمنان اسالم پرداخت. او پس از 5 روز 
مرخصی که برای دیدار خانواده  اش به کرج آمده بود بالفاصله عازم 
جبهه جنوب شــد. وی که تازه طعم شیرین و حالوت دیدار با موالی 
خویش را چشــیده بود، همچون دیگر کبوتران سینه سرخ سبکبال 
برای رســیدن به وصال معبود خــود پر و بال می زد و به دنبال حیات 
جاودانه که همان شــهادت بود بی تابی می کرد، عملیات غرورآفرین 
فتح المبین این انتظار را به پایان رســاند و او در کنار هزاران سلحشور 
اســالم، نبردی سخت را با بعثیان آغاز کرد و درسی فراموش نشدنی 
به آنها داد. او در ســپیده دم سحرگاه 1361/1/30 به فیض عظمای 

دیدار اهل بیت عصمت و طهارت )ع( در بهشت جاودانه نائل شد.
با تشکر از مجموعه فرهنگی گلزار شهدای 
چهارصد دستگاه

پیام های مردمییاد یاران آشنا

فرماندار طالقان به همراه مســئوالن ادارات منابع 
طبیعی، راه و شهرســازی، بحران و محیط زیســت با 
حضور در روستای امیرنان طالقان راهکار های توسعه 

و آبادانی این روستا را بررسی کرد.
به گزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکز البرز؛ 
صادقلو فرماندار طالقان ضمن دیدار با اهالی و شورای 
اسالمی روســتا، به بررسی مسائل و مشکالت روستا 

اعم از آب شــرب، جاده و استخر ذخیره آب کشاورزی  
پرداخت.بازدیــد راه ارتباطی این روســتا و بررســی 
راهکارهای بهســازی این محور 13 کیلومتری نیز از 
جمله مــوارد مطروحه بود که تصمیم گرفته شــد، با 
مشارکت اهالی و خیرین نسبت به این امر اقدام شود.

پروفسور محرابی خّیر این روستا که به پدر جراحی 
کودکان کشــور شــهرت دارد، نیز گفت: با همدلی و 

همکاری خوبی که بین خّیرین و اهالی این روستا وجود 
دارد می توان با کمک دولت و مردم این روستا را دوباره 
آباد کرد.گفتنی اســت روستای امیرنان از توابع بخش 
پایین طالقان یکی از پرجمعیت ترین روســتاهای این 
بخش است که متاسفانه در این چند سال به دلیل نبود 
خدمــات و امکانات رفاهی در فصل پاییز و زمســتان 

خالی از سکنه است.

ماموران تعزیــرات حکومتی کرج، 31دســتگاه 
خودروی خارجــی را که در یکی از پارکینگ های این 

شهر احتکار شده بود کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ قاضی تعزیرات 
گفت: 19دســتگاه خــودروی جک و 12 دســتگاه 

هیوندای در این پارکینگ کشف و ضبط شد.

گراوند افزود: ارزش این خودروها که از اواخر سال 
گذشــته در این پارکینگ احتکار شده است نزدیک به 

90میلیارد ریال است.
وی گفت: محتکر این خودروها با اجاره دربســت 
طبقــه منفی 3 یک پارکینگ عمومــی که نمی تواند 
به عنوان یک انبار کاال محســوب شــود ودر سامانه 

جامع انبارها نیز ثبت نشــده و قابلیــت ثبت نیز ندارد 
ایــن خودروها را بیش از 6 ماه از چشــم ماموران دور 

نگاه داشته است.
وی گفــت: ایــن خودروها پس از بررســی های 
قضایی، از طریق مراجع قانونی تعیین تکلیف خواهند 

شد.

آبادانی روستا با همکاری مردم ومسئوالن

کشف ۳1 خودروی احتکار شده

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

من و همصحبتی اهل ریا دورم باد
از گرانان جهان رطل گران ما را بس

نشســت خبری رئیس دانشــگاه 
علمــی و کاربــردی اســتان البرز با 
خبرنگاران در دانشــگاه فرهنگ و هنر 

برگزار شد.
کرج-خبرنــگار جام جــم: 
پیمــان دانــش کار آراســته در ایــن 
نشســت گفــت: دانشــگاه علمی و 
کاربــردی مدعــی ارتبــاط درونی با 
بخــش تولید و صنعت اســت و مراکز 
 علمی و کاربردی در بطن شــغل قرار 

دارند.
وی با بیان این که دانشگاه علمی و 
کاربردی امسال به باشگاه بین المللی 
ورود و مدارک الزم را اخذ کرده است، 
اظهار داشــت: این دانشــگاه به دنبال 

تاســیس مراکز بین المللی با همیاری 
دانشــگاه های خارجی است و در این 
راســتا حداقل مجوزهای آن اخذ شده 

است. 
آراســته با اظهــار امیــدواری از 
این که تا سال 98 دوره های تحصیلی 

تکمیلی به صــورت عملیاتی تر انجام  
شود، گفت:  دانشگاه علمی و کاربردی 
پیشــرو و همراه با دیگر دانشگاه های 

دنیاست. 
وی افزود: این دانشــگاه نسبت به 
ســایر دانشگاه های کشــور کمترین 
فارغ التحصیل  بیکار  را دارد، همچنین 
دانشگاهی خودگردان است و بار مالی 
برای دولت  نــدارد و هزینه  های خود 
را از طریق شــهریه دانشجویان تامین 

می کند.
آراســته در پایان گفت: استان البرز 
دارای 6 مرکز نوآوری فعال، یک مرکز 
رشــد فعال و 2 پرونده در حال بررسی 

می باشد.

دانشگاه علمی کاربردی البرز، کمترین 
فارغ التحصیل  بیکار را دارد

مدیرکل بهزیستی البرز گفت: آمار طالق بیش از 
17 درصد در ســه ماهه نخست امسال، در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
به گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مدیرکل 
بهزیســتی  البــرز در کارگروه تخصصــی کنترل و 
کاهــش طالق گفت: آمار طالق این اســتان در این 

مدت ، 17/58 صدم درصد کاهش داشته است.
حیدری افزود: سال گذشته 15 هزار و 860 ازدواج 
در البرز ثبت شــد و 6 هــزار و 311 طالق نیز به ثبت 

رسیده است.
وی گفت: براساس نرخ جمعیتی در البرز بیشترین 
میزان ازدواج در شهرســتان های کرج و ساوجبالغ 
ثبت شــده و در 3 ماه نخست امسال نیز 3 هزار و 5۴0 

ازدواج و 1200 طالق در استان ثبت شده است.
حیــدری افــزود: از ابتدای آموزش هــا تاکنون 
آموزش های الزم پیــش از ازدواج و حین ازدواج که 
شامل آموزش خانواده و مهارت های زندگی است به 

15 هزار نفر توسط بهزیستی داده شده است.

مدیرکل بهزیســتی اســتان البرز در ادامه گفت: 
امسال نیز 6 هزار و ۴1 نفر از آموزش های الزم پیش 

از ازدواج و حین ازدواج در البرز بهره مند شده اند.
گفتنی است معرفی مدرسان دانشگاه ها به کارگاه 
تربیت مدرس بهزیســتی به منظــور آموزش مربی 
کاهش طالق، اعالم آمار از سوی ثبت احوال و آنالیز 
میزان ازدواج و طالق هر ســه مــاه یک بار و کمک 
بهزیستی به دســتگاه های اجرایی برای آموزش به 

جمعیت هدف از مصوبات این جلسه بود.

نمایندگان مردم در جلســه رســمی شورای شهر 
کرج بــا الیحه افزایش 10 درصدی نرخ ســرویس 

مدارس موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ این جلســه 
با تذکر ســارا دشــتگرد، رئیس مرکــز پژوهش ها و 
مطالعات راهبردی شــورای شهر مبنی بر لزوم تعیین 
تکلیف مطالبات و بدهی های شهرداری و همچنین 

تاخیر در ارسال مصوبات به شهرداری آغاز شد.
محمدی، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای 

شــهر کرج نیز ضمن تاکید بر تذکــر همکارش، در 
رابطه با مطالبات شــهرداری گفت: الزم اســت یک 
جلسه از شورای شهر جهت شفاف سازی این موضوع 
اختصاص یابد.وی در ادامه تذکرات خود افزود: 120 
نیرو از زمان شروع به کار شورای پنجم در شهرداری 
کرج به کارگیری شده است که باید فهرست نیروها به 
عالوه نوع قرارداد و مدرک تحصیلی شان به شورای 

شهر ارسال شود.
محمــدی گفت: نیروهای به کارگیری شــده در 

دوره چهارم شورای شــهر نیز الزم است به تفکیک 
سالی که جذب شهرداری شده اند و همچنین مدارک 

تحصیلی، به پارلمان شهری ارسال شود.
 نماینــدگان مــردم در این جلســه همچنین به 
الیحه کاهش ردیف مالی پروژه های احداث دریاچه 
مصنوعی کرج و ســاماندهی بلوار ارم برای تزریق به 
ســایر پروژه های اولویت دار شهری رای منفی دادند 
و مقرر شد که شــهرداری منابع مالی الزم را از سایر 

ردیف ها تامین کند.

کاهش 17 درصدی آمار طالق در البرز

افزایش 10 درصدی نرخ سرویس مدارس در سال 97-8

سرپرست شــرکت شهرک های 
صنعتی البرز گفــت: توانمندی های 
واحدهای تولیدی و صنعتی  اســتان 
در قالب دومین نمایشــگاه توانمندی 
های تولیدی و صادراتی به کشورهای 

همسایه معرفی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ 
بــزازی پور فرشــی افــزود: با توجه 
به شــرایط مستعد اســتان در تولید و 
صادرات و نیاز مبرم بازار کشــورهای 
همســایه به کاال و خدمــات صنایع 
ایــران، ایــن نمایشــگاه از 3 الی 6 
شــهریور در کرج مجموعه گلستان 
گلشهر به همت شرکت شهرک های 

صنعتی استان برگزار می شود.
وی افزود: برقــراری ارتباط میان 
واحدهــای تولیــدی، صادراتــی و 
خریداران خارجی، جذب سرمایه گذار 
خارجی، تجلیــل از واحدهای نمونه 
تولیدی و صادراتی اســتان و معرفی 

تولیدی  واحدهــای  توانمندی های 
به خریداران داخلــی از جمله اهداف 
برگزاری نمایشــگاه توانمندی های 

تولیدی و صادراتی البرز است.
بــزازی پورفرشــی گفت: کمک 
بــه بازاریابــی و معرفــی بازارهای 
توسط  همسایه  صادراتی کشورهای 
رایزنان بازرگانی جمهوری اسالمی 
ایــران در خــارج، از دیگــر اهداف 

برگــزاری این نمایشــگاه اســت.
وی بــا بیان این کــه برگزاری چنین 
نمایشــگاه هایی زمینه توسعه روابط 
اقتصــادی اســتان با کشــورهای 
همجــوار را بیــش از پیــش فراهم 
می کند، خاطر نشــان کــرد: اعتماد 
ســازی، برگزاری نمایشــگاه های 
مشترک و ارائه محصوالت با کیفیت 
به بازارهای کشــورهای همجوار، در 

ارزآوری و اشــتغالزایی استان نقش 
بسزایی ایفا می کند.بزازی پورفرشی 
در بخش دیگری از ســخنان خود بر 
لزوم برنامه ریزی برروی محصوالت 
تولیدی اســتان که قابلیت صادرات 
به کشــورهای همجــوار را دارنــد، 
تاکید کــرد وگفت: برای آن دســته 
از محصــوالت تولیدی اســتان که 
توان رقابــت با کاالهای مشــابه را 
در بازارهــای خارجی و کشــورهای 
همجــوار دارنــد برنامه ریزی هایی 
صــورت خواهد گرفت.سرپرســت 
شرکت شــهرک های صنعتی البرز 
ادامــه داد: از تمامــی بنگاه هــای  
کوچک و متوســط که در زمینه های 
مختلف تولیــدی، صادراتی، صنفی 
و اتحادیه ها و شــرکت های تعاونی 
تولیدی فعالیت دارند دعوت می شود 
در این رویداد اقتصادی مهم شرکت 

کنند.

معرفی توانمندی واحد های تولیدی در قالب نمایشگاه


