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خدمت رسانی به مردم 
ارزشمند است

مرزبندی غنی و فقیر
در این آشوب وضعیت حجاب و بی تفاوتی در رعایت شئونات اسالمی در میان برخی جوانان ما، حال پای آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان 

به میان کشیده می شود.
اساســی ترین رکن تغییر هنجارها در هر جامعه ای تغییرات فکری اســت که در غایت به رفتار می انجامد. چه باید کرد؟ متاســفانه آموزش و 
پرورش حساســیت الزم را نداشــته و ســرانجام آن منتج به رفتارهایی گردیده که امروز برای مسئوالن، روحانیت و دستگاه های قضائی و اجرائی 
معضل بزرگ و پازلی شــده که تکه های گمشــده عدیده ای دارد و جور کردن آن در شرایط کنونی به عبارتی امکان پذیر نیست یا مشکل می باشد.

آیا به میزانی که دشــمنان ما برای ترویج فرهنگ خود هزینه معنوی و مادی نموده اند، ما وقت و ســرمایه گذاشــته ایم؟ مگر می شــود با 2 و 3 
همایش و سخنرانی جلوی سیل...
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه موقت کرج: 
خدمت رسانی به مردم ارزشمند است

امام جمعــه موقت کرج در خطبه هــای این هفته 
نمازجمعــه با بیان این که دشــمنان چه بخواهند و چه 
نخواهند، اسالم سنگرهای حاکمیت را فتح خواهد کرد، 
گفت: برای مقابله با توطئه های دشمنان نیز باید وحدت 
را حفظ کرده و فرمایشــات رهبــر معظم انقالب را در 

جامعه عملیاتی کنیم.
کرج-خبرنــگار جام جم: حجت االســالم 

غالمرضا کریمی ادامه داد: از صدر اسالم تاکنون دشمنان همواره تالش می کنند تا به 
اسالم و پس از پیروزی انقالب اسالمی به انقالب و نظام آسیب بزنند.

وی افزود: در تعابیر قرآن کریم هم هست که دشمنان علیه مسلمان دست به توطئه 
می زنند تا بحران ایجاد کنند که خداوند در قرآن فرموده اند از آن ها نترســید، بلکه از من 
بترسید تا حمایت من را داشته باشید.کریمی با اشاره به هفته دولت گفت: همه مسئوالن 
از جمله دولتمردان باید برای خدمت به مردم از شهیدان رجایی و باهنر الگوبرداری کنند.

وی با بیان این که همه کارگزاران باید در راه خدمت به مردم تالش کنند، گفت: خدمت 
به مردم ارزشمند است، لذا دولتمردان در این راه حرکت کنند.

امام جمعه موقت کرج بیان داشت: همان گونه که رهبر معظم انقالب فرمودند، افراد 
پاکدست در اداره ها، نهادها و... کم نیستند و نیروی فعال و دلسوز در جامعه زیاد داریم.

خطیب جمعه ساوجبالغ:
هدف دشمن تضعیف ایدئولوژی انقالب است

خطیــب جمعه ســاوجبالغ در خطبه های این هفته 
نمازجمعــه گفــت: برخی بــر این باورند که، هســتند 
کشورهایی که با آمریکا کنار می آیند و مشکلی هم پیش 
نمی آید. این طرز فکر نشان از فریب خوردن آنان است.

ساوجبالغ-خبرنگار جام جم: حجت االسالم 
محمد تقی ناطقی با طرح این ســوال که چرا ما انقالب 
کردیم؟ اظهار داشــت: ما برای ایدئولوژی قرآن و اهل 
بیت)ع( انقالب کردیم، هدف دشــمن تضعیف این ایدئولوژی است و می خواهد ما از 

اعتقادات و والیتمان دست بکشیم.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص جنگ، گفت: جنگ نخواهد 
شــد، چون آمریکا فهمیده  است که در جنگ با ایران شکست خواهد خورد. برخی در 
تخیل خود بر این باورند که در کشور آمریکا همه امور بدون مشکل پیش می رود، خیر! 
کشــور آمریکا به قدری مشکالت اقتصادی اش زیاد است که ریسک حمله به کشور 
عزیزمــان را نخواهد کرد.وی با بیان این که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، اظهار 
داشت: در طول تاریخ ثابت کردیم که پیرو علی و آل علی)ع( و امام زمان)عج( بوده و 
در این راه، والیت و رهبری را تنها نخواهیم گذاشت و آمریکا نیز این آرزوی خود را به 
گور خواهد برد. ما از مسئولین می خواهیم همانطور که خواست مقام عظمای والیت 

نیز هست هرچه زودتر خائنان را بر جای خود بنشانند.

امام اول در غدیر
چون رســول خدا)ص( اعمال حج را به اتمام 
رساند و علی را در قربانی اش سهیم کرد، به طرف 
مدینه بازگشــت، در حالی که علی )ع( و ســایر 
مسلمانان به همراه آن حضرت در حرکت بودند. 
تا آن که به محلی معروف به نام غدیر خم رســید. 
پیامبر )ص( در آن جا فرود آمد و مسلمانان نیز با او 
در همــان جا پایین آمدند. علت فرود آمدن پیامبر 
)ص( در این محل آن بود که از جانب خداوند تعالی 
آیه ای درباره نصب خالفت امیرالمومنین )ع( در میان امت پس از او نازل شد. خداوند 
می دانست که اگر پیغمبر از غدیر خم بگذرد، بیشتر مردم از او جدا می  شوند و هر یک 
به ســوی شهر و دیار خود می روند. لذا خداوند اراده فرمود آنان را برای شنیدن فرمان 
جانشــینی آن حضرت گرد آورد و خواست حجت در این باره بر همگی تمام شود. آن 
روز بسیار گرم بود. پیامبر به منادی خود فرمان داد تا در میان مردم بانگ زند و آنان را 
جمع کند. چون مسلمانان جمع شدند، پیامبر بر جهاز شتران باال رفت تا آن که به باالی 
آن ها رسید. علی )ع( را هم با خود باال برد. تا آن که در جانب راست پیامبر ایستاد. پیامبر 
فرمود: »من به فرمان خداوند از میان شما می روم و این نزدیک است که دعوت الهی 
را اجابت کنم. من در میان شــما دو چیز گران بها برجای می گذارم. تا زمانی که بدان 
دســت بیاویزید، هرگز پس از من گمراه نخواهید شد. کتاب خداوند)قرآن( و عترت. 
بدانید که این دو از هم جدا نمی شــوند. بعد بالفاصله در حالی که بازوان علی )ع( را به 
دست گرفته بود، فرمود: »پس هر کس که من موالی اویم، علی هم موالی اوست. 
خداوندا، دوســتدار او را دوســت بدار و دشمن او را دشمن دار و یاور کسی باش که او را 

یاری می کند و خوار کن کسی را که یاری اش نکند.«
از حوادث شگفت انگیز امام اول

* از مهمانی من بیرون بروید
علی)ع( بزرگواری ســخت مهمان دوست بود، ولی احترام او به عدالت در هنگام 
قضاوت موجب شد که از مهمانان عزیزی بخواهد که خانه او را ترک کنند. این یکی 
از حوادث شــگفت زندگانی اوست. شیخ طوســی آن حادثه را از قول امام صادق )ع( 

چنین نقل می کند:
مردی بر امیرالمومنین)ع( وارد شد و چند روز مهمان آن حضرت بود. یک روز که 
جلسه محاکمه ای تشکیل شده بود و امام قضاوت را بر عهده داشت، ناگهان مهمان 
حضرت وارد جلسه شد. علی )ع( از او پرسید:» آیا شما نیز یکی از طرفین دعوا هستید؟« 
مرد پاسخ داد:» آری« علی)ع( فرمود: »در چنین صورتی تشکیل دادگاه را باید عقب 
اندازیم. شما باید از مهمانی من بیرون بروید و آن گاه جلسه محاکمه را تشکیل خواهم 

داد، زیرا رسول خدا)ص( مرا از پذیرایی یکی از طرفین دعوا نهی فرموده است.«
* یک چشمی

مردی نزد حضرت امیر)ع( آمد و گفت:» من هم به شما عالقه دارم و هم به فالن 
دشمن تان.«

علی )ع( به وی فرمود:» تو االن یک چشــمی هســتی. یا تمام کورشــو یا تمام 
روشن.«

بهرام فاطمی

با ائمه جمعه استانیادداشت

بهره برداری از فاز اول آزاد راه تهران-شمال
 تا پایان سال

سرپرست شهرداری کرج:

عملکردبرخی پیمانکاران قابل قبول نیست

اســتاندار البرز گفــت: با بهره 
برداری از آزادراه تهران - شــمال 
عالوه بــر البرز، بار ترافیک ملی نیز 

کاهش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما 
مرکز البرز؛ نجفی با اشاره به این که 
بهره برداری از آزادراه تهران -شمال 
ســاالنه بیش از هزار میلیارد تومان 
صرفه جویی در ســوخت را همراه 
دارد، گفت: آزادراه تهران-شــمال 
مســیر 185 کیلومتــری تهران به 
چالــوس را به 121 کیلومتر کاهش 
می دهــد.وی افزود: طــی 11 ماه 
گذشته روند پیشرفت آزاد راه تهران 

شمال با رفع موانع، تسریع شد.

نجفی  گفت: به گواه مســئوالن 
و کارشناســانی کــه در این پروژه 
دخیل هســتند، طی 11 ماه گذشته 
بــا پیگیری های صــورت گرفته، 
کمترین موانع در اســتان البرز سر 

راه پیشــرفت پروژه آزادراه تهران-
شــمال بوده اســت.وی افزود: این 
آزادراه در 4 فــاز تعریف شــده که 
بخشــی از آن در اســتان البرز قرار 
دارد که با  جلسات مستمر  پیگیر حل 

موانع و تسریع در روند پیشرفت آن 
هستیم.استاندار البرز اظهار داشت: 
در این پروژه پیمانکار، دولت و بنیاد 
مستضعفان درصدد سرعت دهی به 

زمان بهره برداری هستند.
وی گفت: در مسیر اجرای پروژه 
موانعی با ســازمان محیط زیست، 
منابــع طبیعــی، آب منطقه ای و  
گالیه های محلی وجود دارد که باید 

در زمان مقرر انجام شود.
نجفــی افــزود: امیدواریــم با 
اقدامــات صورت گرفتــه، فاز اول 
پروژه از همت تا شهرســتانک، در 
صورت حل موانع تا پایان ســال به 

بهره برداری برسد.

سرپرســت شــهرداری کــرج در بازدیــد از 
پروژه هــای عمرانی، گفت: تســریع در اجرای 
عملیــات زیرســازی و روکش آســفالت پروژه 

تعریض خط 4 حصار ضروری است.
به گــزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری 
کــرج؛ محمدرضــا احمــدی نــژاد در بازدید از 
طرح هــای عمرانــی بر لزوم تســریع در اجرای 
عملیــات پروژه هایی نظیر تعریض خط 4 حصار، 
ســاماندهی تپه مرادآب، تقاطع مهر ویال و تقاطع 
غیر همسطح ماهان - باغستان تاکید کرد و افزود: 
برای تســهیل در عبور و مــرور و جلب اعتماد و 
رضایت شــهروندان، بهره برداری از پروژه های 

عمرانی ضروری است.   
 وی ضمن بازدید از پروژه تعریض خط 4 حصار 
که در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی 55 درصدی 
برخوردار اســت، اجرای عملیات زیرســازی این 

طرح در اســرع وقت را حائز اهمیت برشــمرد و 
تاکید کرد: عملیات زیرســازی و روکش آسفالت 

این پروژه طی هفته آتی آغاز شود.
سرپرست شهرداری کرج همچنین در ادامه با 
حضور در پروژه ســاماندهی تپه مرادآب و بررسی 
اقدامات انجام گرفته، ضمــن گالیه از پیمانکار 
بــرای تعلل در انجــام وظایف محولــه، گفت: 

عملکــرد پیمانــکار به گونه ای اســت که بعد از 
یک ســال فعالیت، برخی موضوعات هنوز برای 

شهرداری پذیرفتنی نیست. 
احمــدی نــژاد همچنیــن پیمانــکار طرح 
ســاماندهی تپه مرادآب را ملــزم به ارائه گزارش 
مســتند دانســت و تصریح کرد:  هر چه سریع تر 
باید طرح ساماندهی آب های سطحی این پروژه 
مطالعــه، تهیه و تدوین شــود. احمــدی نژاد در 
نشســت با مشاورین و پیمانکار پروژه مهرویالی 
کرج، ادامه بلوار یادگار امام )ره( حد فاصل متروی 
تهران -کــرج تا محدوده پــل راه آهن، موانع و 
مشکالت پیش روی این طرح را مورد بررسی قرار 
داد و گفت: طبق آخرین اطالعات دریافتی، میزان 
پیشرفت فیزیکی این پروژه 20 درصد برآورد شده 
است. سرپرست شــهرداری کرج از پروژه تقاطع 

غیر همسطح ماهان - باغستان نیز بازدید کرد.

 مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان البرز از درخشش 
هنرجویــان هنرســتان هنرهای 
زیبای پســران در کنکور سراسری 

خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
البرز؛ ناصــر مقدم ضمن اعالم این 
خبــر افــزود: 5 نفــر از هنرجویان 
هنرســتان در کنکــور رتبه های 

درخشان کسب کردند.
وی گفــت: برنامه ریزی دقیق 
صورت گرفته توسط کادر هنرستان 
و تالش مســتمر و خستگی ناپذیر 
دانــش آموزان نتایج درخشــانی را 

در کنکــور سراســری ۹۷ به دنبال 
داشت که این موفقیت قطعا در سایه 
حمایت اولیاء دانش آموزان و کمک 
و همکاری بی دریغ دبیران دلســوز 
هنرســتان هنرهــای زیبا، حاصل 
گردیده اســت. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان البرز اضافه 
کرد: تمام کنکوری های هنرستان 
مجــاز به انتخاب رشــته و بیش از 
پنجاه درصد رتبه زیر 1000 به دست 
آوردند. مقدم در پایان خاطر نشــان 

کرد: هنرســتان هنرهــای زیبای 
پسران کرج چند سال متوالیست که 
در بین هنرستان های فنی حرفه ای 
پسران در کنکور سراسری رتبه اول 
را کســب می کند، از این رو برنامه  
ریزی برای کنکور سراســری سال 
جدید در آن مجموعه آغاز شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با برنامه 
ریزی صورت گرفته شــاهد کسب 
رتبه های بهتری توسط هنرجویان 

این هنرستان در سال جدید باشیم.

وزیر جهاد کشــاورزی با حضور 
در موسســه سرم ســازی رازی 
ساختمان تصفیه سرم های درمانی 

را راه اندازی کرد.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
صداوســیما مرکز البرز؛ وزیر جهاد 
کشــاورزی با حضور در موسســه 
رازی، ساختمان تصفیه سرم های 

درمانی را افتتاح کرد.
حجتی گفت: بایــد از ظرفیت 
دانشــمندان و دانــش آموختگان 
برای پیشــرفت در صنعت دارویی 

استفاده کرد.
وی افــزود: اگــر از نیرو های 
ارزشــمند خــود در توســعه این 
مرکز پژوهشــی و علمی بهره مند 
شــویم، می توانیم بیش از گذشته 
محصوالت خود را به سراســر دنیا 

صادر کنیم
رئیــس موسســه تحقیقــات 
واکســن و سرم سازی رازی نیز در 
حاشیه این مراســم گفت: در حال 
حاضر 200 هزار آمپول ســرم ضد 
مارگزیدگی، عقرب گزیدگی و سرم 
ضد دیفتری در موسسه رازی تولید 
می شود که با افتتاح این ساختمان، 
ظرفیت تولید 3 برابر افزایش یافته 
است و به ۶00 هزار آمپول می رسد.

اســحاقی افزود: در حال حاضر 
میزان تولید فعلی پاســخگوی نیاز 
کشور است، اما با توجه به تقاضای 
کشور های همسایه برای صادرات 

این محصوالت، ساختمان تصفیه 
سرم های درمانی با هدف صادرات 

ساخته شده است.
وی گفت: هم اکنون سرم های 
درمانی موسسه رازی به کشور های 

عراق و قطر صادر می شود.
اسحاقی افزود: ســال گذشته 
نیز به کشور انگلســتان صادرات 
داشته ایم و امسال نیز از کشور هایی 
مانند پاکستان تقاضا برای صادرات 
ســرم های درمانی موسسه رازی 
داریم.رئیس موسســه رازی گفت: 
موسســه رازی تولیــد کننده برتر 
ســرم های درمانی در دنیا به لحاظ 
حجــم و کیفیت تولید اســت و در 
کشــور های جهان اسالم و منطقه 
نیز جایگاه منحصر به فرد داشــته و 

حرف اول را می زند.
وی ادامــه داد: کیفیــت باال، 
خلوص مناســب و قابلیت درمانی 
بسیار باالی این ســرم ها موجب 
شده تقاضای زیادی از کشور های 
مختلف بــرای صادرات داشــته 

باشیم.
اســحاقی گفت: در حال حاضر 
بر اســاس تقاضا 3 محصول شامل 
سرم مارگزیدگی، عقرب گزیدگی 
و سرم ضد دیفتری در این ساختمان 
تولید می شــود، اما در صورتی که 
تحقیقات به نتیجه برسد، خط تولید 
این ســاختمان ظرفیت تولید سایر 
ســرم های درمانی مورد نیاز کشور 
مانند سرم ضد وبا و ضد هاری را نیز 
دارد.وی ادامه داد: این ســاختمان، 
هم به لحاظ تجهیزات به کار رفته و 
هم از لحاظ فضای تولید منطبق با 
اصول جی ام پی بوده و جزو صنایع 

هایتک به شمار می رود.
اسحاقی افزود: تولید سرم های 
درمانــی در کشــور تاکنون ارزش 
قابل توجهــی داشــته و کل نیاز 
کشــور را پاسخ داده است، با اضافه 
شــدن خط تولید جدید حدود ۷0 
میلیــارد تومــان ارز آوری بــرای 

کشور خواهیم داشت.
وی گفت: هر ویال 10 سی سی 

ســرم ضد مارگزیدگــی به قیمت 
300 هــزار تومان و هــر ویال، 5 
سی ســی ضد عقرب گزیدگی به 
قیمت 130 هزار تومان از موسسه 
رازی به کشــور های منطقه صادر 
می شــود که نشــان دهنده ارزش 
اقتصادی بــاالی این محصوالت 

برای کشورمان است.
اســحاقی افزود: همچنین هر 
ویال ســرم ضد مار گزیدگی بیش 
از یک بشکه نفت ارزش اقتصادی 
دارد. حجتی ســپس به موسســه 
نهــال و بذر رفــت و  ارقام زراعی 
جدیــدی را رونمایی کرد. نجفیان، 
دبیر جشــنواره معرفی ارقام زراعی 
و باغي در حاشیه این مراسم گفت: 
سال گذشــته بیش از 40 قلم انواع 
ارقام جدید معرفی شد و امسال  نیز 
بیش از بیســت رقم دیگر معرفی 
شــد. وی افزود: تنها در یک رقم از 
گندم جدید، در هر هکتار طی سال 
حدود 5/1 میلیــارد متر مکعب در 
مصرف آب صرفه جویی  می شود .

نجفیان گفت: بسیاری از ارقام 
جدید در مدت کوتاهی توانســتند 
خود را به بذرهای خارجی تحمیل 
کنند. یکی از ویژگی های این ارقام 
مصرف کم آب  است. گفتنی است 
2۹ رقم جدید با حضور وزیر معرفی 
شــد که از جمله آن ها گندم، انگور، 
پنبه، برنــج، جو، لوبیا، کلزا، کنجد، 

باقال و زیتون است.

معاون وزیر بهداشت و رئیس 
سازمان غذا و دارو از کارخانجات 
گروه صنعتی و پژوهشــی زر در 

البرز بازدید کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری 
صداوســیما مرکز البرز؛ معاون 
وزیر بهداشــت و رئیس سازمان 
غــذا و دارو در بازدیــدی که  از 
کارخانجات گروه صنعتی و پژوهشــی زر داشت با اشــاره به توسعه قابل توجه 
صنایع غذایی کشور در سال های اخیر، گفت: در حال حاضر صنایع غذایی نسبت 

به صنایع دارویی کشور خودکفاتر شده است.
اصغری افزود: قسمت عمده مواد اولیه صنایع غذایی در کشور تهیه می شود و 
خوشبختانه تنوع تولید می تواند همه محصوالت مورد نیاز مردم را پوشش دهد، 

درحالی که در حوزه تولید دارو محدودیت ها بیشتر است. 
وی گفت: زرماکارون به عنوان صنایع غذایی پیشــرو مطرح اســت و دارای 
محصوالتی با کیفیت شــناخته شــده و تکنولوژی مدرن می باشد که نکته قابل 
توجه آن است که به محصول نهایی بسنده نکرده و از فناوری های جدید صنایع 
غذایی برای تولید محصوالت بهره گرفته و تنها در صنعت ماکارونی ورود نکرده 

و در دیگر صنایع غذایی نیز ورود خوبی داشته است.
اصغری افزود: این مجموعه با به کارگیری علم جدید، تولید فروکتوز و گلوکز 

از ذرت را با آخرین تکنولوژی روز دنیا در دستور کار قرار داده است.
وی هدف از این بازدید را بررســی مشــکالت و چالش های تولیدکنندگان 

صنایع غذایی و تسهیل مسائل مربوط به حوزه سازمان غذا و دارو بیان کرد.
رئیس ســازمان غذا و دارو با اشــاره به لزوم تســهیل رونــد ارتقاء کیفیت 
محصوالت غذایی، گفــت: در این صورت تولیدکنندگان می توانند محصوالت 

جدیدی را تولید کنند که قابلیت کمک به سایر صنایع داخلی را نیز دارد.
وی افزود: ما به صنعت داخلی و این مجموعه افتخار می کنیم چرا که وسعت 
صنعت این واحد قابل توجه بوده و محصوالتی که تولید می شود عالوه بر تامین 

بازار داخلی، بازارخارجی و صادراتی خوبی داشته است.
اصغری با اشاره به وضعیت صنایع غذایی در شرایط تحریم، گفت: در شرایط 
ویژه ای که کشور در آن قرار دارد صنایع داخلی در حوزه غذا و دارو از شرایط جدید 
متاثر نشــوند و به تولید خود ادامه دهند تا مردم مطمئن باشــند که نیاز کشور در 

این موارد تامین می شود.
مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو نیز با بیان این که 
گروه صنعتی زر جزو صنایع پیشــرو در جهت ارتقای سطح کیفی محصوالت و 
ایمنی موادغذایی اســت، هدف از این بازدید را بررسی وضعیت صنایع در شرایط 

به وجود آمده و تحریم ها دانست.
مفید گفت: کارخانه های گروه زر جزو صنایع غذایی موفق کشــور هستند که 

مشکالت و چالش های آن ها در روند بازدید بررسی شد.
وی افزود: این مجموعه ســهم عمــده ای از بازار صنایــع غذایی را به خود 
اختصاص داده و هم در زمینه ماکارونی که از گذشته در آن فعالیت دارند، اخیرا با 
راه اندازی پاالیشگاه غالت فروکتوز و گلوکز تولید می کند و همچنین دکستروز 

دارویی را دنبال می کند که قرار شد در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهند.
وی گفت: امیدواریم با تالش صنعتگران شــاهد شکوفایی صنایع باشیم که 

عالوه برخودکفایی کشور، نقشی هم در تولید و اشتغال خواهد داشت.

بازدید معاون وزیر بهداشت از گروه 
صنعتی زر

البــرز با برخــورداری از هــزار و 450 
کیلومتر آزادراه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی 
نیم درصــد از جاده های کشــور را به خود 

اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز 
البرز؛ البرز در روزهای مختلف ســال بویژه 
ایام تعطیل با حجم وسیعی از ترافیک مواجه 
است و به گفته مسئوالن 18درصد ترافیک 

کشور از راه های این استان است.
البرز با جمعیتی حدود 3میلیون نفر، افزون بر تحمل مشــکالت ترافیکی بزرگترین 

شهر کشور یعنی تهران در مسیر مسافران 14 استان دیگر کشور نیز قرار دارد.
واقع شــدن این استان در مسیر جاده گردشگری شمال کشور نیز بر شدت ترافیک 
مسیرهای مواصالتی استان افزوده است و صف های طوالنی خودرو حتی شب ها هم 

در جاده های استان مشاهده می شود.
این حجم از عبور و مرور در کنار وجود مســیرهای کوهســتانی باعث شــده است 
رســیدگی به مصدومان حوادث رانندگی با مشکالتی از جمله دیر رسیدن خودروهای 
اورژانس همراه شود. در چنین شرایطی استفاده از اورژانس هوایی می تواند به رسیدگی 

سریعتر به حادثه دیدگان منجر شود.
این شرایط باعث شد چندی پیش نخستین پایگاه اورژانس هوایی استان با رونمایي 
همزمان از شــش فروند بالگرد امدادی در نقاط مختلف کشــور به بهره برداری برسد. 
یکی از این بالگردها ویژه اورژانس هوایی اســتان البرز است و 5 بالگرد دیگر متعلق به 

شهرهای گرگان، تهران، ایرانشهر، گناباد و سمنان است.
این بالگردها از پیشرفته ترین بالگردهای هوایی با اتاق آی سی یو و با ظرفیت 8 نفر 
است و برای اولین بار در کشور مخصوص حمل بیمار در طول پرواز برای امداد رسانی 
به آســیب دیدگان جاده ای و برون شهری مورد اســتفاده قرار می گیرد. این بالگردها 
متعلق به شــرکت هواپیمایی ایرباس است که طی 2 سال گذشته وارد کشور شده و 2 

فروند دیگر نیز در آستانه ورود به کشور است.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم رونمایی از این بالگردها، گفت: 
بعد از 2 سال تالش، امروز این بالگردها به پرواز در می آیند و امیدواریم بزودی ۶ فروند 

بالگرد دیگر به ناوگان هوایی اورژانس کشور اضافه شود.
قاضي زاده هاشمی افزود: از ویژگی های این بالگردها سبک و کم صدا بودن است 
و بــه دلیل بال های کوتاه در محیط های پر رفــت و آمد براحتی پرواز می کنند و فرود 
می آیند.گفتنی است تا پیش از افتتاح این پایگاه، البرز با استان قزوین دارای یک پایگاه 
هوایی مشــترک بود.پس از افتتاح این پایــگاه هوایی رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشــکی البرز این اســتان را جزو 3 استان فعال در حوزه اورژانس هوایی 
کشور خواند و گفت: یکی از اقدامات موثر، راه اندازی اورژانس هوایی بود که در کاهش 

آمار فوت ناشی از تصادفات جاده ای تاثیر بسزایی داشت.
بابایی در ادامه با اشاره به بهره برداری از چند مسیر جدید طی سال جاری در استان 
خواســتار افزایش امکانات الزم برای احداث پایگاه های جدید اورژانس شــد و گفت: 
پــس از آغاز به کار اورژانس هوایی آمار فوت شــدگان بر اثر حوادث از 2۶ نفر به 8 نفر 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده است.
وی افزود: به تازگی در شــورای عالی ترافیک اســتان 15مکان برای فرود بالگرد 
امدادی در مناطق مختلف، از جمله محور کرج- چالوس، آزاد راه کرج- قزوین، طالقان 
و دیگر نقاط اســتان اختصاص یافته است که در صورت تامین اعتبار نسبت به ساخت 
آن اقدام می شــود. بابایی همچنین اداره کل راه و شهرسازی استان را مسئول ساخت 

بخشی از این پایگاه ها خواند.

کاهش تلفات ناشی از حوادث جاده ای 
در البرز

درخشش هنرجویان کرجی در کنکور سراسری

افتتاح ساختمان تصفیه سرم های درمانی موسسه رازی
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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز:
ما مرکز تصمیم ســازی برای تصمیم گیران 

شده ایم!
رحیم بناموالیــی، رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی استان البرز در 
مراســم تجلیل از اهالی رسانه و گرامیداشت 
روز تشــکل ها و مجامــع در راســتای ارائه 
خدمــات خود و اتاق بازرگانی اســتان البرز 
اعالم کرد: ما دبیرخانه مشــترک داریم که 
بخش خصوصی با حضور تشکل در یک اتاق 
از یک تریبون صحبت کند و مطالبات خود را 

از بخش های دولتی این گونه اعالم نماید.
کرج - خبرنگار جام جم: وی در ادامه با تاکید بر موضوع تبدیل اقتصاد دولتی 
به اقتصاد خصوصی، گفت: بخش خصوصی نه تنها زالو صفت نیســت بلکه نقشــی 
اصلی در کارآفرینی دارد، ما مرکز تصمیم سازی شده ایم برای کسانی که تصمیم گیری 
درست می کنند و در این راستا اتاق فکری راه انداختیم، بنابراین با توجه به فعالیت هایی 

که ما انجام دادیم، گله ای برای بخش خصوصی وجود ندارد. 
بنا موالیی ضمن ارائه خدمات اتاق بازرگانی، اظهار داشت: ما در شورای گفت گو 
از حضور تشــکل ها و پیشکسوت ها استفاده می کنیم، عالوه بر این که باید واقعیت ها 
گفته شــود.وی همچنین اظهار داشــت: به طور کلی 23 تشکل در این استان شکل 
گرفته اســت. رئیس اتاق بازرگانی استان البرز بحث نمایشگاه تشکل ها را ابتکار اتاق 
البرز دانست و در ادامه افزود:  یک در هزار از سال ۹0 تا ۹5 فرصتی طالیی بود و برای 
بخش خصوصی که یک در هزار از ســال ۹0 تا ۹5  تصویب شــد، دیگر در آن قسمت 
فروش نداریم. وی از این که این نمایشــگاه بیش از 2 الی 3 هزار بازدیدکننده داشــته 
ابراز خشنودی کرد و در ادامه با توجه به تعداد بازدیدکنندگان مدارس فنی و حرفه ای 
اعالم داشــت: ما معتقدیم که کسب و کار باید از بچگی به  دانش آموزان آموزش داده 
شود، دانش آموزان فنی و حرفه ای  از نمایشگاه بازدید می کنند و ایده می گیرند، ریشه 
استارت آپ ها در استان نیز از همین نمایشگاه سرعت گرفت و فعال شد.وی با یادآوری 
3 پروژه نمایشــگاه ها، سایت و آموزشگاه های کاربردی، در خصوص آموزشگاه های 
کاربــردی گفــت: در اتاق، نه به صورت آکادمیک بلکه به صورت کاربردی توســط 
صاحبــان خرد و تجربه، آموزش های الزم مانند مکاتبه و مواردی که در دانشــگاه ها 
تدریس نمی شــود انجام می گیرد.وی از خدمات جدید خود درباره اتاق کار و اقتصاد 
خصوصی و اطالع تولیدکنندگان از تولیدات یکدیگر خبر داد و گفت: در تالش هستند 
تا دســت واســطه را کوتاه کنند تا تولید کنندگان به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط 
باشند. قدم بعدی ما راه اندازی سایت شورای گفت و گو می باشد. در این سایت تمامی 
تشــکل ها و صاحبان مشاغل پیشنهادها و انتقادات و سواالت خود را مطرح می کنند 
تا برنامه ریزی و خدمات دهی آســان تر باشــد. بنا موالیی با توجه به فعالیت های خود 
در میان این 23  اتاق، گفت: از اتاق درجه 2 به رتبه اتاق درجه یک در کشور ارتقا پیدا 
کردیم.وی در ادامه یادآور شد: در روز چهارشنبه 24 مرداد ماه جلسه ای با حضور رئیس 
دادگستری البرز و مدیران دادگستری، در خصوص مشکالت و راهکارهایی که بخش 

خصوصی در قسمت قضایی دارند به حل و فصل می پردازند.

با کمک خیّران برگزار شد؛
جشــن ازدواج ۱۱۰ مددجوی نوعروس 

البرزی
مدیــرکل کمیته امــداد البرز 
از برگــزاری جشــن ازدواج 110 
مددجــوی نوعــروس البــرزی 

گزارشی ارائه داد.
به گزارش سایت خبری کمیته 
امداد؛ محّمد محمدی فرد، با اشاره 
به سهم 50 درصدی کمک  هزینه 
جهیزیــه نوعروســان از صدقات 
پرداختی البرزی هــا، گفت: برای 
به خانــه بخت رفتــن مددجویان 
نوعروس شــرکت کننده در جشن 
ازدواج 110 زوج جــوان البرزی، 

یــک میلیــارد و 155 میلیون تومان اختصاص یافته اســت کــه از این رقم 
۷15 میلیــون تومان به صورت بالعــوض و 440 میلیون تومان نیز در قالب 

تسهیالت قرص الحسنه پرداخت می شود.
محّمدی فــرد با بیان این که هزینه های خرید اقالم جهیزیه گران اســت 
و برای تأمین جهیزیه نوعروســان مددجو به کمک خّیران نیازمندیم، گفت: 
کمک پرداختی بابت تأمین هزینه جهیزیه نوعروســان حاضر در این جشــن 
شــامل شش میلیون و 500 هزارتومان کمک بالعوض و چهل میلیون ریال 

وام قرض الحسنه است.
وی افــزود: بــرای برگــزاری این مراســم و کمک به تأمیــن جهیزیه 
نوعروســان، خیریه امام رضا علیه الّســالم و صندوق قرض الحسنه ولیعصر 

)عج( نیز مشارکت کردند.
مدیرکل کمیته امــداد البرز با تأکید بر این که کمک به امر مقّدس ازدواج 
در جامعــه هدف این نهــاد از جمله برنامه های حمایتی کمیته امداد اســت، 
افزود: ارائه خدمات مشــاوره ای قبل از ازدواج و آموزش های کوتاه مدت در 
زمینه اخالق خانواده، بهداشــت و احکام دینی به نوعروســان تحت حمایت 
از جملــه برنامه های کمیته امداد به منظور آمادگــی آنان برای آغاز زندگی 

مشترک است.
وی گفت: برای رفع نیازهای مددجویان، همه ســاله جدول ســهم بندی 
صدقــات جهــت هزینه کرد در زمینه های مســکن، درمــان، جهیزیه، وام 
کارگشــایی، کمک های معیشتی، تحصیل دانشجویان و دانش آموزان تهیه 

و مطابق آن خدمت رسانی می شود.
گفتنی اســت در این جشن فرماندار ساوجبالغ، نماینده مردم ساوجبالغ، 
نظرآبــاد و طالقان و جمعی از خّیران حضور داشــتند و در پایان مراســم نیز 
حجت االســالم محّمدی امام جمعه چهارباغ خطبــه عقد یکی از زوج های 

جوان را در حضور سایر مهمانان جاری کرد.

خبرخبر

 ضرورت مشارکت شهروندان در حفظ 
مبلمان شهری

شهردار شــهر جدید هشتگرد 
بــا تأکیــد بر ضرورت مشــارکت 
شهروندان در امر حفاظت از مبلمان 
شــهری، نگهــداری و حفاظت از 
مبلمان و تأسیســات شــهری را 
بیانگــر فرهنگ بــاالی مردم و 
احساس مســئولیت آن ها در برابر 

دارایی های شهری دانست.
شــهر جدید هشتگرد- 
خبرنگار جام جم: اصغر آقائی 
با اشــاره به این که تخریب اموال 
عمومی هزینه های بســیاری را به 
مدیریت شــهری تحمیل می کند، 
اظهــار کــرد: حفــظ و نگهداری 
وســایل و امکانــات عمومــی در 
پارک هــا و معابــر عمومــی یک 
وظیفه همگانی اســت و این عمل 
در واقع نشانگر احساس مسئولیت 
مــردم در قبال دارایی هــا و اموال 

شهری است.
وی با اشــاره به این که امکانات 
شــهری بــرای اســتفاده عموم 
شهروندان است، بیان کرد: همگان 
حق استفاده از این امکانات را دارند 

کــه عده ای خاص بــا بی مباالتی 
باعث تحمیــل هزینه های زیاد به 

شهر و ساکنان آن می شوند.
شهردار شــهر جدید هشتگرد 
از عموم شــهروندان خواست تا به 
منظور جلوگیری از تخریب اموال 
عمومی ضمن حراست و نگهداری 
از این اموال با مجموعه شهرداری 
در راســتای اشــاعه فرهنــگ 
مناسب شــهروندی و شناسایی و 
برخورد جــدی با این ناهنجاری ها 
همکاری کنند.آقائی ســاماندهی 
مکان های عمومــی را از وظایف 

عمده شهرداری اعالم کرد و افزود: 
ما نیز در قبــال این وظیفه از مردم 
انتظــار همکاری داریم، چرا که اگر 
توجه به مسائل شــهری دوطرفه 
نباشد شــهرداری به تنهایی کاری 
از پیــش نخواهد بــرد.وی اجرای 
طرح های بهســازی و بازســازی 
بوستان های شهری را یادآور شد و 
اضافه کرد: ما با اجرای این طرح ها 
و مبلمان شــهری ســعی داریم تا 
مردم از بهترین امکانات شــهری 
بهره مند شــوند و این اموال را جزو 

دارایی های خود محسوب کنند.

شهردار شــهر جدید هشتگرد 
بهبــود شــاخص های امنیتی در 
نقاط مختلف شــهر را یادآور شــد 
و اذعــان کرد: نصــب چراغ های 
روشنایی در مناطق متنوع شهری 
عالوه بر جذابیت  بخشی به فضای 
عمومی شهر، احساس امنیت را در 
مردم ایجاد می کند که شــهرداری 
با اجرای این روشــنایی ها در شهر 
درصدد افزایش این حس در میان 
مردم است.با توجه به این که در چند 
ماه اخیر شاهد اتفاقات ناگواری در 
خصوص آسیب فراوان به مبلمان 
شــهری و سیســتم روشــنایی از 
جمله شکســتن چراغ ها و سرقت 
کابل های برق بوده ایم شایســته 
است با نگهداری مناسب از مبلمان 
شهری به جای تعمیر و جایگزینی 
مبلمان، در جهت توسعه و افزایش 

آن در شهر قدم برداریم.
در صــورت مشــاهده هرگونه 
تخریب به اموال عمومی با شماره 
شــهرداری 442۶۶400 الی 4 یا 

پلیس 110 تماس حاصل نمایید.

طی حکمی از ســوی اســتاندار البرز، عباداله 
کامکار به عنوان قائم مقام و عزیزاله حبیبی به عنوان 
دبیرکل ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فن آوری 

البرز منصوب شدند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری البرز؛ 
در متن این احکام که به صورت جداگانه صادر شده، 

آمده است:
با عنایت به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به 
موجب این حکم به این سمت برای بزرگداشت هفته 
 پژوهش و فن آوری استان البرز در سال ۹۷ منصوب 

می شوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال، با نظارت و 

پیگیری برگزاری جلسات تخصصی و کمیته های 
ستاد، نســبت به برگزاری هر چه بهتر برنامه های 
بزرگداشت هفته پژوهش و فن آوری در استان البرز 

اهتمام نمایید.
توفیق جنابعالی را از خداوند رحمان مسالت دارم.
محمدعلی نجفی، استاندار البرز

 انتصاب قائم مقام و دبیر کل ستاد بزرگداشت 
هفته پژوهش البرز 
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مرزبندی غنی و فقیر
در این آشوب وضعیت حجاب و بی تفاوتی در رعایت شئونات اسالمی در میان برخی 

جوانان ما، حال پای آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان به میان کشیده می شود.
اساســی ترین رکن تغییر هنجارهــا در هر جامعه ای تغییرات فکری اســت که در 
غایت به رفتار می انجامد. چه باید کرد؟ متاســفانه آموزش و پرورش حساســیت الزم را 
نداشــته و سرانجام آن منتج به رفتارهایی گردیده که امروز برای مسئوالن، روحانیت و 
دستگاه های قضائی و اجرائی معضل بزرگ و پازلی شده که تکه های گمشده عدیده ای 

دارد و جور کردن آن در شرایط کنونی به عبارتی امکان پذیر نیست یا مشکل می باشد.
آیا به میزانی که دشمنان ما برای ترویج فرهنگ خود هزینه معنوی و مادی نموده اند، 
ما وقت و ســرمایه گذاشته ایم؟ مگر می شــود با 2 و 3 همایش و سخنرانی جلوی سیل 

تبلیغات دشمنان در مقابل ارزش های اسالمی و میهنی را گرفت؟
جای بســی تاسف است که در مواقعی در شــرایطی غیر متعارف تصمیم می گیریم 
اقــدام  کنیم، تاثیرات برخوردهای فیزیکی و امنیتی و امثالهم را مشــاهده نمودیم. ابتدا 
دشــمنان فرهنگ خود را به خورد ما می دهند و آن گاه کاالهای خود را صادر می کنند و 
ما تنها به برخورد با افرادی می پردازیم که سال های سال زیر دست ما پرورش یافته اند. 
امروز چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی گذشته، چرا این مشکالت را در زمان جنگ 
نداشتیم؟ علت را همگان و صدالبته دلسوزان آرمان های انقالب بهتر می دانند. همگی 
به یک هدف مشــترک فکر می کردیم، دفع تجاوزگر و لشــکر صدام ملعون، لیکن اگر 
تمامی بزرگان آموزش و پرورش با ایجاد ساختاری یکپارچه در وزارت آموزش و پرورش 
از طفولیت برابر زیر ساختی یکسان عزم را جزم می کردیم و شعبات گوناگون آموزشی را 
به بهانه نبود و کمبود فضای آموزشی بنا نمی کردیم و مردم و بویژه نونهاالن را تفکیک 
نمی نمودیم، شــاید دالیل کافی داشتیم تا انگیزه ها را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
و دوری از تجمل گرائی و مصرف گرائی با خلوص به فرزندان انقالب با عشــق و عالقه 
منتقل نمائیم.مشکل از آن جا آغاز می شود که برای آموزش و کیفیت آن غنی و فقیر را از 
هم جدا کردیم و فکر می کردیم در نظامی که باالترین افراد باتقواترین باید باشــند، این 
معادله الهی را بنا به تفســیر خود خواســتیم تغییر دهیم و بدینوسیله یکی از عناصر تغییر 
فرهنگ را در نهاد فرزندان کاشتیم و نمی دانستیم این طرز تفکر چه عواقبی را می تواند 
داشته باشد که حداقل آن گرایش به سوی مادی گرائی و نتایج و عوارض بعدی آن بود، 
اما امروز باید ســعی شود این حرکت متوقف گردد و اگر بنا داریم جلوی تهاجم فرهنگی 
و جنگ نرم دشمنان را بگیریم بهتر است ابتدا بزرگان تعلیم و تربیت و  در کالم ساده تر 

آموزش و پرورش اقدام موثر و بنیادی را پیشه کنند.
چگونه است که شهرداری ها در جمع آوری زباله در معابر و خدمات رسانی در مناطق 
مختلف تبعیضی را برای شهروندان در ارئه خدمات قائل نمی شوند و شمال شهر و جنوب 
شــهر ندارد اما در نظام آموزش و پرورش این ناهنجاری روی می دهد که آثار تخریبی 
آن را شــاهدیم؟ چه دلیلی دارد کادر مجرب آموزشــی را برای واحدهایی خاص در نظر 
بگیریم؟ این امر عالوه بر اینکه نتایج فعلی را در برداشته موجب استعدادسوزی می شود 
و مشکالت روانی فراوانی را برای قاطبه مردم تهیدست و محروم در پی خواهد داشت.

به امید اعتالی ارزش های واالی نظام مقدس جمهوری اســالمی و روشــنگری 
فرهنگیان جامعه که این مهم را بر دوش دارند. انشاءا... 

ناصرمحمدی بنادکی،خبرنگار حوزه اجتماعی جام جم البرز
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محل تولد: تویسرکان

علت شهادت: اصابت ترکش خمپاره
نام عملیات: بیت المقدس دوم

مزار: امام زاده محمد )ع( کرج
شهید »عبدالباقي افشارپور« فرزند »علي اکبر« در بیست و هفتم 
شهریور 1325، در یکي از روستاهاي اطراف تویسرکان در خانواده اي 
زحمتکش دیده به جهان گشــود. وی پس از پایان خدمت ســربازي 
ازدواج نمود که حاصل آن چهار فرزند اســت. شــهید در زمان انقالب 
در اکثر راهپیمائي ها و تظاهرات شــرکت فعال داشت. پس از پیروزي 
انقالب همچنان حضور فعالــش را در عرصه های مختلف اجتماعی 
حفظ کرد. وی برای کار و جهت تامین معاش در بانک ملت اســتخدام 

گردید و به فعالیت پرداخت و عضو بسیج نیز گردید. 
وی ســرانجام برای دفاع از کشــورش راهی جبهه جنوب شــد و 
بعد از دالوری های فــراوان در تاریخ نهم آذر 13۶۶، عازم جبهه هاي 
جنگ حق علیه باطل گردید و در چهاردهم اســفند 13۶۶، در عملیات 
بیت المقدس دوم در ماووت عراق مورد اصابت ترکش خمپاره دشمن 

قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
فرازی از وصیت نامه شهید به فرزندانش:

با درود به پیامبر اسالم )ص( که بنیانگذار دین مبین اسالم مي باشد 
و ســالم به علي بن ابیطالب )ع( امام اول ما شــیعیان و یازده فرزندش 
کــه آخرین آن ها امام زمان )عج( اســت که در غیبــت بوده و در حال 
حاضر نایب برحقش است درود مي فرستیم و خدمت شما خانواده عزیز 
سالم مي رســانم و از خداوند مي خواهم که همیشه در خدمت اسالم 

و مسلمین باشید.
خدمت شما در حال حاضر درس خواندن است چون انقالب حزب ا... 

با سواد مي خواهد. به امید پیروزي رزمندگان اسالم بر کفر جهاني. 
با تشکر از روابط  عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان البرز 

یادداشتیاد یاران آشنا

فرماندار ساوجبالغ از کشف بزرگترین خط انتقال 
غیرمجاز آب در شهر جدید هشتگرد خبر داد .

به گــزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز؛ 
فرماندار ساوجبالغ از کشــف بزرگترین خط انتقال 
غیرمجاز آب به طول 3 کیلومتر با قطر 110 پلی اتیلن 

در شهر جدید هشتگرد خبر داد . 
پالیزگیــر گفت: مجتمع های مســکونی در حال 
ســاخت و گلخانه های مجاور آن در قالب انشعابات 
غیر مجاز، آب شــرب مردم را به سرقت برده و شهر را 

سال هاست دچار بحران آب کردند.
وی گفــت: افراد متخلف فکر همــه چیز را کرده 
بودند و با اســتفاده از لوله هایی با  فشار 1۶، کار انتقال 
آب آشــامیدنی را انجام داده بودند که در طول زمان 
موجب ترکیدگی و آسیب به لوله ها نشده تا مسئولین 

آبفا متوجه  انتقال این آب نشوند.
فرمانــدار ســاوجبالغ گفت :  این افراد  8 ســال 
مبادرت به استفاده از این آب می کردند که باید جرائم 

و خسارت وارده را به آبفای شهری پرداخت کنند.

مسابقات کیک بوکسینگ کشور با قهرمانی البرز 
به کار خود پایان داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز؛ تیم 
البرز در پایان رقابت های کیک بوکســینگ کشــور 
ســبک کمیته اسپرت با کســب ۶2 امتیاز بر سکوی 

قهرمانی ایستاد. 
این مســابقات که به میزبانی شهرستان فردیس 
در سالن ورزشی شــهدای سرحدآباد این شهرستان 
برگزار شــده بود با معرفی برترین ها به کار خود پایان 

داد. 
این رقابت ها با حضور 350 ورزشکار از 22 استان 

کشور برگزار شد که در پایان تیم استان البرز با کسب 
۹ مــدال طال ، 8 نقره و 13 برنز بــا ۶2 امتیاز به مقام 

قهرمانی رسید .
این رقابت ها در پنج رده سنی نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان، بزرگســاالن و پیشکســوتان برگزار شد و 
تیم های اســتان های تهران )2 تیم(، مازندران، قم، 
گیالن، البرز)3 تیم(، قزوین، کرمانشــاه، کردستان، 
آذربایجان شــرقی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، 
سمنان، زنجان، خراسان شمالی، یزد، لرستان، ایالم، 
آذربایجــان غربــی، همدان، فــارس و اتباع در این 

مسابقات حضور یافتند.
نفــرات برتر رده های ســنی مختلــف به اردوی 

آمادگی تیم ملی معرفی می شوند .

کشف بزرگترین خط انتقال غیر مجاز آب در شهر جدید هشتگرد

پایان مسابقات کیک بوکسینگ کشور با قهرمانی البرز

مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم
تو را می بینم و میلم زیادت می شود هردم

به سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری
به درمانم نمی کوشی نمی دانی مگر دردم

علی رامک مدیرکل صداوسیمای 
مرکز البرز با 4 خانواده شــهید محمد 
علــی خواجه حســنی، اســفندیار 
میکائیلی، محمد رضا کریمیان و شیر 

محمدی دیدار کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
صداوسیمای مرکز البرز؛ در این دیدار 
که جمعی از معاونــان و مدیران این 
مرکز نیز حضور داشتند از خانواده های 
 ایــن شــهیدان دیــدار و دلجویــی 

شد .

مدیرکل صدا و سیمای البرز در این 
دیدار با اشاره به ترویج فرهنگ ایثار و 
شــهادت و زنده نگه داشتن یاد شهدا، 
گفت: ما همه خادم شــهدا هستیم و 
ســاخت مســتند از زندگی سراســر 
معنوی شــهدا جهت انتقال به جوانان 
و نسل های آینده در دستور کار صدا و 

سیما قرار دارد .
وی سرکشــی به خانواده شهدا را 
جزو وظایف اصلی مسئوالن استانی 

دانست .

دیدار مدیرکل صداوسیمای البرز با خانواده شهدا


