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 بازدید مقامات استان
 از اقدامات آبخیزداری در کرج

انتخابات انجمن علمی 
گفتاردرمانی 

استاندار:

به آرامش، رفاه و امنیت مردم 
می اندیشم

شهردار در بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب البرز: 

باغ کتاب بزودی در کرج ساخته می شود
شهردار کرج در نهمین نمایشگاه کتاب البرز گفت:باغ 

کتاب بزودی در کرج ساخته میشود.
خبرنــگار جام جم البرز: علی اصغر کمالی زاده در بازدید از 
نهمین نمایشگاه کتاب البرز ضمن تاکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی 
اظهار کرد: بی شک برپایی چنین نمایشگاه هایی می تواند  تاثیر بسیار 
مثبتی در فرایند فکری جامعه داشته باشد و زیرساخت فکری مناسبی 

برای توسعه فکر همه مردم...

 جشن ۴۰ سالگی انقالب را 
باشکوه تر از قبل برگزار می کنیم
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البرز

 ایستادگی ناجا در مقابل دشمن با تکیه 
بر ایمان و پشتیبانی مردم

فرمانده سپاه البرز:



چهار شنبه 5 دی 1397   شماره 5283

میــز خدمــت جمعه را 
استمرار بخشید

بنا به توصیه و پیشنهاد نماینده ولی فقیه و 
امــام جمعه کــرج، حضرت آیت اهلل حســینی 
همدانــی، میز خدمــت با حضور مســئوالن و 
کارشناســان رده های مختلف در مصالی نماز 
جمعه برگزار می شــود که این برنامه از ســاعت 
10/30 صبح تا اذان ظهر ادامه داشته و به بررسی 
و پاســخگویی مســائل و مشــکالت مطروحه 
شهروندان می پردازد. قابل ذکر است که نخستین 
میز خدمت در مصالی جمعه کرج با حضور رئیس 
و مسئوالن و کارشناسان دادگستری استان البرز 
برگزار شد. ضمن تقدیر و تشکر از بانی این حرکت 
ارزشمند پیشنهاد نگارنده این سطور این است که 
مسئوالن و کارشناسان اداری، اجرایی و قضایی 
و ... بایــد ضمن تکریم عملی اربــاب رجوع در 
دســتگاه های مسئول پاســخگویی منطقی و 
قانونی آنان باشــند که یک نمونه آن اراضی فاز 5 
شهر جدید هشــتگرد می باشد که حدود بیش از 
14هزار شــاکی مربوط به شرکت تعاونی مسکن 
برق منطقه ای تهران حدود 3 دهه بالتکلیف بوده 
و با وجود اســناد و مدارک قانونی معامالت ملکی 
زمیــن های مربوطــه را تحویــل نگرفته اند و 
مســئوالن قضایی هشــتگرد و دادگاه شعبه 76 
کیفری تهران هنوز مبادرت به انشــاء رای قاضی 
نکرده اند. چرا که اداره ثبت هشتگرد حدود پالک 
های 314و316 را به صورت رســمی کارشناسی 
نکرده اســت. چرا؟! لذا از مســئوالن اجرایی و 
قضایی به خاطر تقویت نظام جمهوری اسالمی 
انتطار این اســت که تکلیف ایــن گونه موارد را 

سریع تر معین نمایند.
 خدا قــوت به همــه مســئوالن خدمتگزار 

مردم!
سید نصرالدین میر عربشاهی 
خبرنگار فرهنگی – اجتماعی روزنامه 
جام جم البرز

پرداخت پول سپرده گذاران  
موسسه نهال نشان  البرز

دادستان کرج گفت : مبالغ واریزی سپرده 
گذاران موسســه تعاونی نهال نشان البرز در حال 

پرداخت است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، 
حاجی رضا شــاکرمی دادستان عمومی و انقالب 
مرکز اســتان البرز ضمن اعالم این خبر گفت: در 
پی مشــکالت پدید آمده از سوی شرکت تعاونی 
توسعه نهال نشان البرز، با دستور سران سه قوه و 
مجوز صادر شــده از سوی بانک مرکزی، امالک 
توقیفی این موسســه برای پرداخت مبالغ ودیعه 
ســپرده گذاران تخصیص یافت.وی با اشاره به 
اینکــه مبالغ پرداختی در ایــن فاز تنها اصل پول 
برای ســپرده های کمتــر از 100 میلیون تومان 
اســت، گفت: در این مرحله 3 هزار و 460 نفر به 

سپرده های خود دسترسی پیدا می کنند.
شاکرمی با بیان اینکه این پرداخت با همکاری 
و هماهنگی بانک کشــاورزی انجام می شــود، 
افزود: پس از استعالم از بانک مرکزی مشخص 
شد این موسسه مجوز قانونی فعالیت ندارد و باید 
تعطیل شود.دادستان عمومی و انقالب کرج این 
وعده را داد که بزودی مبالغ ســایر سپرده گذاران 
که بیش از 100 میلیون تومان است نیز پرداخت 

شود.

کشــف 12 میلیــارد ریال 
تجهیزات پزشکی قاچاق

فرمانده انتظامی اشتهارد از کشف یک انبار 
تجهیزات پزشــکی قاچاق به ارزش 12 میلیارد 

ریال در شهرک صنعتی اشتهارد خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز 
البرز، ســرهنگ کامران ملکی گفت: در اجرای 
طرح کنترل انبارهــا و مقابله با قاچاقچیان کاال، 
مامــوران اداره مبارزه با قاچــاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی شهرســتان اشــتهارد از یک انبار دپوی 

کاالی خارجی در شهرک صنعتی مطلع شدند.
وی در ادامــه افزود: مامــوران این پلیس به 
همراه عوامــل اداره تعزیرات حکومتی به محل 
انبار اعزام و در بازرسی از محل پنج میلیون جفت 
دســتکش جراحي، یــک میلیــون و 70 هزار 
عددســرنگ انســولین و 31 هزار عدد درجه تب 
کشف کردند.ســرهنگ ملکی گفت: یک نفر در 

این رابطه دستگیرو تحویل مراجع قضائی شد.

 لزوم رعایت تقوای الهی

ســاوجبالغ  شهرســتان  امام جمعــه 
)هشتگرد( حجت االســالم  حاج آقا مختاری در 
خطبه های هفته ای که گذشــت، پس از حمد و 
ثنای خداوند ،مؤمنین و مؤمنات به رعایت تقوای 
الهــی دعوت کرد و پس از آن فرارســیدن میالد 
حضرت مســیح)ع( را به پیــروان آن حضرت و 
هموطنان مســیحی تبریک گفــت و پس از آن 
اضافه کرد: سوال امروز از مسیحیان این است: ای 
مسیحیان عالم نگاه کنید که حکومت های شما تا 
چه میزان در راســتای اهداف حضرت عیسی)ع( 
حرکت می کنند؟ در گوشــه گوشــه عالم نقش 
حکومت خود را  ببینید آیا مطابق با دین مسیحیت 

است؟ 
خطیب جمعه هشــتگرد در ادامه با اشــاره به 
بیانات مقام معظم رهبری در درس خارج  عنوان 
داشت: مقام معظم رهبری هفته گذشته در درس 
خارج به حدیثی از پیامبر اکرم)ص( پرداختند که 
می فرمایند: اگر کســی بر 10نفر ریاست داشته 
باشــد  در قیامت به شــکلی که دست بر گردنش 
آویزان است محشور می شود. کار مسئوالن امروز 
ســخت اســت. ما باید اینها را بفهمیم و فقط به 
دنبال کرسی ریاست نباشیم. می بینید که برخی 
برای رسیدن به کرسی مجلس دست به هر کاری 

می زنند؟

نوسازی ناوگان اتوبوس  های 
درون شهری کرج

شــهردار کرج از رایزنی برای نوســازی 
نــاوگان اتوبوس های درون شــهری، خبر داد و 
گفت: تامیــن مالی خریــد اتوبوس های درون 
شــهری در حال بررســی اســت زیرا قیمت هر 
دســتگاه اتوبوس یک میلیــارد و 400 میلیون 

تومان است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری 
کرج، علی اصغر کمالی زاده با اشاره به سفِر سمنان 
و بازدید از شرکت سازنده اتوبوس، اظهار داشت: 
چندی پیش همراه اعضای شــورای اســالمی 
شــهر کرج در حاشیه سفر به ســمنان از یکی از 
کارخانه های سازنده  اتوبوس که نماینده  رسمی 
یک شــرکت معتبر اروپایی در ایران است بازدید 
کردیم که در حاشــیه آن رایزنی  برای نوســازی 

ناوگان حمل و نقل عمومی شهر انجام شد.
وی با اشاره به شرایط نامناسب اتوبوس های 
درون شهری کرج گفت: در حال حاضر وضعیت 
اتوبوس های درون شــهری در شان شهروندان 
نیســت ضمن آن که عدم خریــد اتوبوس در 6 
ســال گذشته سبب فرسوده شدن ناوگان و تنزل 

کیفیت خدمات در این بخش نیز شده است.
شهردار کرج برنامه  مجموعه مدیریت شهری 
کــرج را افزایش ناوگان مدرن اتوبوس و نزدیک 
شــدن به استانداردها دانست و گفت: تامین مالی 
خرید اتوبوس های درون شهری در حال بررسی 
اســت چرا که قیمت هر دســتگاه اتوبوس بالغ 

بریک میلیارد و 400 میلیون تومان است.
وی بــا بیان اینکه وظیفه می دانیم برای خرید 
اتوبوس هــای مورد نیاز، مطالعه و بررســی های 
کافی صورت بگیرد تا بیت المال در محل صحیح 
هزینه شــود، افزود: از این رو شخصا از مدل های 
مختلف اتوبوس بازدید و امکانات و آپشــن ها ی 
خودروهــا را بــا اقتضائــات شــهر و انتظارات 

شهروندان، تطبیق دادم.
کمالی زاده بیان کرد: در دهه های اخیر دولت 
تــا 5/٨2 درصــد هزینه   های خریــد اتوبوس را 
پرداخت می کرد اما در این سال ها به دلیل شرایط 
اقتصادی خاص کشــور، کمــک دولت در این 

بخش کامال متوقف شده است.
وی تاکید کرد: شهرداری ناچار است به منظور 
نوسازی ناوگان اتوبوس های درون شهری خود  
اقــدام کند که این امر با توجه به محدودیت منابع 

مالی، مالحظات خاصی را در بر دارد.
به گفته شهردار کرج، برای ورود اتوبوس های 
جدید به شــهر کــرج بیزینس پلن های متعددی 
همچون اجاره به شرط تملیک، مشارکت بخش 

خصوصی و تهاتر در دست بررسی است.

امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه از مسئوالن خواست با اهتمام ویژه برای رفع 
مشکالت مردم تالش کنند. 

خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حســینی همدانی از استاندار البرز خواست با رصد 
مدیران در انجام امور محوله، توجه و اهتمام  آنان به تکریم ارباب رجوع و تالش برای رفع 

مشــکالت را به طور ویژه مد  نظر قرار دهد.  آیت اهلل حسینی همدانی در بخش دیگری از 
خطبه ها با اشاره به فتنه دشمنان داخلی و خارجی در سال 13٨٨ به نقش مهم رهبر معظم 
انقالب اســالمی و رهنمود های روشــنگرانه ایشان در خنثی کردن این توطئه پرداخت و 
گفت: ملت بصیر ایران اسالمی   همواره با وحدت و انسجام و پیروی از ولی فقیه خود، مشت 

محکمی بر دهان دشمنان زده است. امام جمعه کرج در ادامه بر بسیج  همه مجموعه ها برای 
برگزاری هرچه باشکوهتر جشن های چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی تاکید کرد 
و گفت: در آستانه چهلمین سالگرد  پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی باید تمام دستگاه ها 

عالوه بر ارائه دقیق  خدمات نظام اسالمی، چهره واقعی دشمنان را به مردم بشناسانند.

تاکید امام جمعه کرج بر تالش مسئوالن برای رفع مشکالت 

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی)ع( استان البرز 
گفت: تا کنون با کمک مردم و لطف خداوند و به کوری 
چشــم ترامپ مقاصد شوم دشــمن به ثمر ننشسته و 
امسال جشن 40 سالگی انقالب اسالمی را با شکوه تر 

از هر سال برگزار می کنیم.
به گزارش تســنیم از کرج: ســردار سیدیوســف 
موالیی در نشســت روسای دانشگاه های استان البرز 
که در دانشــگاه پیام نور برگزار شــد، با اشاره به اینکه 
ما به 40 ســالگی و پختگی انقالب اسالمی به کوری 
چشم دشمنان نزدیک شده ایم و مقاصد پلید دشمنان 

را نقش بر آب کرده ایم، اظهار داشت: جنگی که دشمن 
با ما آغاز کرده جنگ ترکیبی اســت و اهداف هدفمند 
او با تحریم های هوشــمند آغاز شد که خوشبختانه با 
اقدامــات و کارهای صورت گرفته این اهداف محقق 

نشد.
وی با اشاره به اینکه دشمن از راه خرابکاری در همه 
عرصه ها مانند اجتماعی، اقتصادی، سیاســی، امنیتی 
و روانی نیز دســت به کار شده است، خاطرنشان کرد: 
هجمه ســنگینی در حال حاضر بر روی کشور حاکم 
اســت که تا کنــون با کمک مــردم و لطف خداوند و 

به کوری چشــم ترامپ مقاصد شــوم دشمن به ثمر 
ننشسته و امسال جشن 40 سالگی انقالب اسالمی را 

با شکوه تر از هر سال برگزار می کنیم.
فرمانده سپاه امام حســن مجتبی)ع( استان البرز 
با بیان اینکه دشــمن تمام تــالش خود را می کند که 
دستاوردهای انقالب اسالمی را تصاحب کند، افزود: 
ما در اســتان در حال اجرای 5 تا 6 طرح هســتیم که 
یکــی از آنها 10 نقطه محــروم مانند مهدی آباد، خط 
4 حصار، مالک اشــتر و غیره اســت که در آنجا قرار 
است فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی انجام 
شود.همچنین در این جلسه محمدحسن برهانی فر با 
اشاره به اینکه باید در سال چند بار گردهمایی و مبادله 
فکر بین دانشــگاه و بسیج برگزار شود، اظهار داشت: 
راهکارهای بســیار خوبی بین دانشگاه و بسیج تبادل 

می شود که این خود سبب قوت این دو نهاد است.
وی با بیان اینکه ما مخالف بحث سیاسی نیستیم، 
افزود: فضای بسیار خوبی  در کانونها و تشکلها در حال 
حاضر وجود دارد و تعامل های بســیار خوبی بین این 

دو نهاد است.
رئیس دانشــگاه آزاد کرج ادامه داد: در دانشــگاه، 
بسیج همیشــه پای کار حضور دارد و خود به صورت 
خودجوش امنیت و فضای دانشگاه را آرام می کند و در 

شرایط حساس در میدان حاضر است.
وی بــا بیان اینکه با بودجه های کمی که در اختیار 
داریم نباید بگذاریم مراسمی مانند راهپیمایی اربعین، 
راهیان نور و اردوهای جهادی روی زمین بمانند و باید 
این مراســم را هر چه بیشــتر رونــق دهیم، گفت: ما 

تاجایی که بتوانیم از بسیج و سپاه قدردانی می کنیم.

فرمانده سپاه البرز:

 جشن ۴۰ سالگی انقالب را 
باشکوه تر از قبل برگزار می کنیم

سخنی با خوانندگان

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

خبر

شهردار در بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب البرز: 

باغ کتاب بزودی در کرج ساخته می شود
شهردار کرج در نهمین نمایشگاه کتاب البرز گفت:باغ کتاب بزودی 

در کرج ساخته میشود.
خبرنــگار جام جم البرز: علی اصغر کمالی زاده در بازدید از نهمین 
نمایشگاه کتاب البرز ضمن تاکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: 
بی شــک برپایی چنین نمایشگاه هایی می تواند  تاثیر بسیار مثبتی در فرایند 
فکری جامعه داشته باشد و زیرساخت فکری مناسبی برای توسعه فکر همه 

مردم مهیا کند.
وی گفت: حمایت از فرهنگ مقوله ای است که شهرداری اهمیت ویژه 
ای در این خصوص قائل بوده و مورد توجه مســئوالن فرهنگی شهرداری 
در تمامی جنبه های مختلف آن است.وی ادامه داد: اگر کلمه فرهنگ در هر 
حوزه ای در بین همه افراد جامعه و مســئوالن تببین شود براحتی می توان 

انجام وظیفه کرد.این مســئول افزود: از جمله حمایتهای شــهرداری کرج 
از نهمین نمایشــگاه کتاب البرز اختصاص مکان نمایشگاه بوده و همچنین 
تبلیغاتی که به صورت رایگان در شــهر صورت پذیرفته است.شهردار کرج 
گفت: در ادامه حمایت شهرداری کرج از نمایشگاه کتاب البرز خرید مستقیم 
کتاب از نمایشــگاه است که برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی انجام 
می شود.کمالی زاده بیان کرد: این کتابها در قالب استفاده از آن در کتابخانه ها 

و هدیه به حوزه های فرهنگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شهردار کرج تصریح کرد: در ادامه حمایت از حوزه فرهنگی و کتاب بحث 
باغ کتاب نیز مطرح است که به عنوان بوستانی فرهنگی و یک عنصر بسیار 
مناسب و پیشــرفته و همچنین کتابخانه منحصر به فرد در کشور مطرح و 

ایجاد شود.

ضرورت بهره وری بهتر از قابلیت های سامانه 137 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در البرز مطرح کرد؛

مهارت های حرفه ای؛ عالج بیکاری

افزایش 4 برابری بارش های پاییزی در البرز

رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت: سامانه 
137 درگاهــی بــرای ارتباط غیرحضــوری و موثر 

شهروندان با مدیران شهری است. 
بــه گزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری کرج 
عبــاس زارع در بازدید از ســامانه 137 شــهرداری 
کــرج افزود: ســامانه 137 درگاهی مطمئن اســت 
تا شــهروندان بــدون مراجعه حضــوری پیگیر رفع 

معضالت شهری باشند.
وی بیان کرد: خوشــبختانه با راه اندازی نرم افزار 
 ios تلفن همراه برای سیســتم عامل های اندروید و

این نرم افزار به ســهولت در دسترس شهروندان نیز 
قرار گرفته است.

رئیس شورای اسالمی شهر کرج ادامه داد: حضور 
در جمع پرانگیزه و جواِن ســامانه 137 که به ســبب 
توانمنــدی، تخصــص و عالقمنــدی پیگیر حل 
مشکالت و ارجاع آن به مدیران هستند شور و انگیزه 
ای نــو در جهت اعتماد به نیروهای عالقمند و متعهد 
در من ایجاد کرد.زارع با تاکید بر ضرورت شناساندن 
سامانه 137 به شهروندان، افزود: به رغم قابلیت های 
باالیــی که این ســامانه در جهت رفع بســیاری از 

معضالت شهری دارد اما به سبب عدم معرفی و تبلیغ 
مناســب، حتــی کارکنــان بدنه شــهرداری هم از 
توانمندی های آن آگاه نیســتند.وی با اشاره به نقش 
نظارتی شــورا و لــزوم در اختیار داشــتن اطالعات 
صحیح از نحوه عملکرد مجموعه مدیریت شــهری، 
گفــت: ســامانه 137 می تواند کمک حال شــورای 
اسالمی شهر در این زمینه باشد.این عضو شورا خاطر 
نشــان کرد: طی گفتگویی مقرر شــد بستری فراهم 
شود تا شــورای شهر به صورت مســتقیم از طریق 

سامانه 137 با شهروندان در ارتباط باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تصویب نظام جامع آموزشی 
گامی بلند در آموزش مهارت های حرفه ای در کشور است که می تواند به 

رفع معضل بیکاری کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، محمد شــریعتمداری 
در نشســت حکمرانی و مدیریت محلی آموزش مهارت در مرکز آموزش 
تربیت مربی به تصویب قانون نظام جامع تربیتی اشــاره کرد و گفت: این 
قانون مصوب شده و آیین نامه اجرایی آن از تصویب مجلس گذشته و در 
حال حاضر نیازمند هماهنگــی الزم بین بخش های خصوصی و دولتی 

است.
وی افزود: طبق این قانون نظام آموزشی قرار است مهارت های محلی 
بر اســاس پتانسیل های موجود در اســتان ها و نیازهای شغلی در مناطق 

مختلف کشور آموزش داده شود.
شــریعتمداری آموزش را مهمترین راه برای رسیدن به توسعه پایدار 
دانســت و گفت: در حال حاضر یکی از چالش های بزرگ کشور آموزش 
مهارت های فنی و حرفه ای اســت و این آموزش ها باید از دوران کودکی 
و از مهدها آغاز شــود؛ آموزش هایی که  همکاری، تولید و بهره وری را با 
اخالق حرفه ای بیاموزد که این آموزش ها مهمترین راه برای پیشــرفت 

اقتصادی و اشتغال است.

شــریعتمداری آموزش اخالق حرفــه ای را از الزمه های بهره وری 
دانســت و گفت: در کنار آموزش مهارت ها، باید آموزش اخالق حرفه ای 
هم داده شــود، چرا که در نبود این آموزش ها فساد سیستمی مانند پدیده 

رشوه ایجاد می شود و باید از آن جلوگیری کرد.
شــریعتمداری شفاف سازی را اولویت خود در وزارت تعاون، کارو رفاه 
اجتماعی دانســت و گفت: شفاف سازی عنصر نجات بخش کشور است 
و در تمام نهادها و ســازمان ها باید اجرایی شــود و من اجازه نمی دهم به 

بهانه امنیت از شفاف سازی جلوگیری شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای هم در این نشست، مهارت آموزی را الزمه توسعه سریع کشور 
دانســت و گفت: اکنون حدود ٨0 درصد جمعیت کشور نیازمند فراگیری 

آموزش های مهارتی هستند.
ســلیمان پاک سرشت گفت: در شرایط حساس کنونی کشور موضوع 
اســتفاده از توانمندی های داخلی و ظرفیت نیروی انســانی اولویت پیدا 

کرده است.
وی گفت: امروز مهارت آموزی به اشکال مختلف باید مورد توجه قرار 
گیرد لذا آنچه ما را نگران می کند با وجود پیام های روشن وضعیت کشور 

این است که برخی فقر مهارتی را چالش کشور قلمداد نمی کنند.

معاون وزیر تعاون افزود: کشــورهایی که امروز در مراتب توسعه قرار 
دارند تنها با تکیه بر نیروی انسانی و مهارت به این مرحله از رشد و توسعه 

رسیده اند.
وی اضافه کرد: باید متناســب با ویژگی بازار آموزش ها را ارائه داد زیرا 

فناوری های روز دنیا مشاغل را تغییر می دهند.
پاک سرشت به نشست مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای اشاره کرد و گفت: باید بتوانیم با این گونه نشست ها پیام الزم 

را به جامعه مخابره کنیم. 
وی با بیان اینکه امروز ســازمان آمــوزش فنی و حرفه ای با موقعیت 
شناســی درصدد توســعه آموزش های مهارتی است و از سال گذشته بنا 
را بر تحول گذاشــته ایم، افزود: ســازمان آموزش فنی و حرفه ای در این 
مقطع تاریخی مهم کشور آماده است تا نیازهای مهارتی و نیروی انسانی 

را تامین کند.
رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: کشورهایی بودند که 
در وضعیت اقتصادی نامناسب قرار داشتند لیکن جهش مهارت آموزشی 

به توسعه در آنها انجامید.
وی افزود: امروز این کشــورها با کمک آموزش های مهارتی، فناوری 

به دنیا صادر می کنند زیرا استفاده از مهارت زیربنای توسعه است.

مدیر کل هواشناسی البرز گفت: زمستان بارش ها خوب خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، مدیرکل هواشناسی 

استان البرز با بیان اینکه در سه ماهه پاییز امسال میانگین بارش در استان 
به 156 میلیمتر رسید گفت: این میزان بارش نسبت به پاییز سال گذشته 

409/5 درصد)بیش از چهار برابر( افزایش را نشان می دهد.
منصور رحمانیان گفت: در ســه ماهه پاییز امســال میانگین بارش در 
اســتان البرز به 156/2 میلیمتر رسید، این میانگین در پاییز سال گذشته 

30/7 میلیمتر بود.
وی افزود: این ارقام نشــان می دهد که بارندگی پاییز امســال نسبت 
به ســال گذشته 409/5 درصد بیشــتر و با افزایشی چهار برابری همراه 

بوده است.
رحمانیــان اضافه کــرد: میانگین بارش در بلندمدت اســتان در بازه 
زمانی پاییز 112/4 میلیمتر اســت که بارش های امسال از افزایش ٨/43 

میلیمتری و 39 درصدی نسبت به دوره 30 ساله حکایت دارد.
این مســئول در خصوص پیش بینی بارش های استان در زمستان هم 
گفت: بررســی ها نشان می دهد که بارندگی های زمستانی در البرز نرمال 
و مقداری بیشــتر از نرمال خواهد بود اما ظرف 10 روز آینده این موضوع 

به صورت دقیق تر برآورد خواهد شد.
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راهــکاری بــرای رفع 
خشکی پوست در زمستان

عارضه خشکی پوســت در فصل زمستان 
افزایش می یابد و این امر به دلیل ناتوانی پوست در 

حفظ رطوبت در الیه های خارجی خود است.
خبرنگار جام جم البرز:  متخصصان طب 
سنتی و گیاهان دارویی اعتقاد دارند فرآورده هایی 
که باعث تقویت توانایی پوست در نگهداری رطوبت 
در الیه های خارجی شود، می تواند به بهبود عارضه 
خشکی پوست در فصل های سرد سال کمک کند.

از جملــه ایــن فرآورده ها می تــوان به روغن 
زیتــون، ژل آلوئه ورا، روغن هســته زردآلو، روغن 
نارگیل، عصاره برگ های ســنفیتون، گل و ریشه 
گیــاه ختمی، روغن گل بنفشــه، روغن آووکادو و 

همچنین جو دوسر اشاره کرد.
البته گیاهانی مانند گل همیشــه بهار، رزماری، 
بابونه، جو دوســر و غنچه گل ســرخ هم می توانند 
پوســت را شــاداب کرده و به ترمیم و بازسازی آن 

کمک کنند.
گیاهــان دارویــی بســیاری در طب ســنتی 
ســرزمین های مختلف به منظور بهبود عملکرد و 

تقویت سلول های پوست استفاده می شوند
* گل همیشه  بهار:گلبرگ های گل همیشه  
بهار که حاوی مقادیر زیادی ترکیبات فالونوئیدی 
بوده و باعث ترمیم و بازسازی پوست شده و خواص 

محافظت کننده دارند.
* گیــاه رزماری:گیاه رزمــاری نیز چنین 
خواصی داشته و برگ های این گیاه دارای ترکیبات 
مختلفــی از جمله روغن های فــرار بوده که باعث 
محافظت از پوســت شــده و به بازسازی پوست 

کمک می کند.
* گل های بابونه:گل های بابونه نیز دارای 
ترکیباتی اســت کــه در بســیاری از اختالالت و 
ناراحتی های پوســتی اثرات درمانی داشــته و در 
بسیاری از کشــورهای دنیا فرآورده های موضعی 
مختلفی از این گیاه جهت مشکالت پوستی موجود 

می باشد.
* جو دوسر:جو دوسر نیز به عنوان یک داروی 
طبیعی جهت تقویت و بازسازی پوست و همچنین 

مرطوب کننده معرفی کرد. 

قهرمانی فوتبالیست های  
دانشجوی البرزی

تیم فوتبال دانشجویان دانشگاه های آزاد 
اســتان البرز در مسابقات قهرمانی دانشگاه های 

آزاد کشور قهرمان شد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز 
البرز، علی رحیمی مربی تیم دانشــجویان البرز 
گفت: تیم دانشجویان البرز در دیدار نهایی مقابل 
تیم خوزســتان قرار گرفت که این دیدار در وقت 
معمول 1-1 مســاوی شــد و در ضربات پنالتی 

البرزی ها توانستند به پیروزی برسند.
وی افزود: منوچهر غفرانی به عنوان سرمربی، 
صادق مقــدم و علی رحیمی بــه عنوان مربی و 
اکبــر بیک پور به عنوان سرپرســت در کنار این 
تیم حضور داشــتند.در این دوره از مسابقات که از 
23 آذر در بوشــهر آغاز شد 11 تیم از استان های 

مختلف شرکت کردند.
پس از تیم البرز، تیم خوزستان در جایگاه دوم 

و تیم بوشهر در جایگاه سوم قرار گرفت.

هفته  نمایشگاه  اختتامیه 
پژوهش و فناوری

پنجمین نمایشگاه استانی هفته پژوهش و 
فناوری پس از 5 روز فعالیت خاتمه یافت.

 خبرنگار جام جم البرز: در این نمایشگاه 
که در دانشــگاه خوارزمی برپا شــده بود در 170 
غرفه آخرین دســتاوردهای پژوهش کاربردی 
عرضه شد.بررســی چالش های اســتانی و ملی 
پژوهــش و صنعــت و عقــد تفاهم نامه هــا و 
قراردادهــای فروش دانــش فنی محصوالت از 

جمله برنامه های این نمایشگاه بود.

هفته گذشته 739 واحد در جریان طرح نظارتی شناسایی و 11میلیارد و 700 میلیون 
ریال جریمه برای آنها تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: 
عمده تخلفات این واحد های صنفی، گرانفروشی و عدم درج قیمت بود.

مختــاری افزود: همچنین طی هفته گذشــته 24 پرونده قاچــاق کاال به تعزیرات 
حکومتی اســتان البرز ارجاع شــد که ارزش ریالی آن بیــش از 100 میلیارد ریال بوده 
اســت.وی گفت: در حوزه بهداشــت و درمان نیز 44 پرونده تخلف بهداشتی طی هفته 
گذشته دراین استان بررسی و سه رستوران متخلف نیز پلمب شد.مدیرکل کل تعزیرات 

حکومتی البرز افزود: دراجرای طرح ویژه یلدا، واحدهای صنفی میوه فروشی ها و آجیل 
و شــیرینی مورد بازرسی قرارگرفت. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز ادامه داد : 
پلمب واحدهای فاقد ضوابط بهداشتی که سالمت مردم را به مخاطره می  اندازند نیز از 

اولویت هاست.استان البرز حدود 120 هزار واحد صنفی دارد.

جریمه 739 واحد صنفی متخلف در البرز

معــاون هماهنــگ کننده ناجا گفــت: نیروی 
انتظامی خدمتگزار مردم اســت و با تکیــه بر ایمان و 
پشــتیبانی مردم، با تمام قوا در مقابل تحرکات دشمن 

ایستاده است. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار محمدعلی 
نوری نــژاد در مراســم دانش آموختگــی فراگیران 
آموزشگاه های علمی - تخصصی شهید چمران البرز و 
شهید بهشتی اصفهان که اولین بار به صورت همزمان 
با اســتفاده از ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: نیروی 
انتظامی با تمام توان در مقابل فتنه گران و برهم زنندگان 
نظم و امنیت ایستاده و از همه لحاظ آمادگی های الزم 

را احراز کرده است.
وی اظهار داشــت: عامل اصلــی موفقیت نیروی 
انتظامی در انجام ماموریت ها وجود کارکنان و نیروهای 

مومن، فداکار، هوشــمند و حرفه ای اســت که با تمام 
توان در مقابل تحرکات دشــمنان واکنش سریع نشان 

می دهند.
معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به اهمیت مقوله 
امنیت بیان کرد: آرامش و امنیت در کشور ما مثال زدنی 
اســت که این امر مرهون تالش و ازخودگذشــتگی 

کارکنان جان بر کف نیروی انتظامی می باشد.
سردار نوری نژاد ادامه داد: وجود نعمت والیت فقیه 
در کشــور باعث شــده تا با رهنمودهای حکیمانه مقام 
معظم رهبری)مدظله العالــی( بتوانیم از گزند حوادث 
مصون بمانیم و در مسیر اهداف عالی انقالب اسالمی 

گام بر داریم.
وی بیان داشت: برقراری و حفظ امنیت در کشور کار 
آســانی نیست و ما همواره شاهد هجمه ها و نقشه های 

شوم دشمنان هستیم که با بصیرت و توانمندی نیروی 
انتظامی این هجمه ها خنثی شده است.

این مقام ارشــد انتظامی در ادامه با اشــاره به ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت : نیروی انتظامی با 
تکیه بر ایمان و پشتیبانی مردم توانسته آرامش و امنیت 

را به مردم هدیه دهد.
وی با اشاره به تنوع ماموریت های نیروی انتظامی و 
به کارگیری تجهیزات نوین اظهار داشت: ضرورت دارد 
تا کارکنان ناجا کامالحرفه ای و توانمند با تجهیزات به 
روز وارد ماموریت ها شوند و آموزش های الزم را در این 

زمینه کسب کنند.
ســردار نوری نژاد افزود: پلیس با تخصص گرایی و 
به کارگیری نیروهای شایسته و حرفه ای رویکرد بسیار 
خوبی را در پیش گرفته که ثمره آن بهبود کیفیت خدمت 

رسانی به مردم است. 
معاون هماهنگ کننده ناجا در پایان با اشاره به صفت 
امانتداری کارکنان گفت: نیروی انتظامی امانتدار جان، 
مال و ناموس مردم است و قبل از هرچیز باید خداوند را 
شاهد و ناظر بر اعمال خود در نظر بگیرد و مطمئنا خداوند 

اجر و پاداش نیروهای خداجو را خواهد داد.

 ایستادگی ناجا در مقابل دشمن 
با تکیه بر ایمان و پشتیبانی مردم

پیام سالمتی

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

خبر

نماینــده عالی دولــت در اســتان البرز گفت: 
بانک هایــی کــه بیشــترین همــکاری را در جهت 
سیاست های کلی دولت و نظام مبنی بر اشتغال و تولید 
داشــته اند معرفی می شــوند و در حضور رسانه ها از 

همراهی آنها قدردانی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری البرز، 
شهبازی در جلسه بررسی وضعیت پرداخت تسهیالت 
بانک ها که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار 
شــد با اشاره به ابراز خرســندی از همراهی بانک ها با 
سیاســت های دولت در راستای رونق اشتغال و تولید 
افزود: انتظــار می رود این روند همچنــان با اقتدار و 

جدیت ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: در کارشناســی اعطای تســهیالت 
رونق تولید باید فرمانداران حضور و نظر مستقیم داشته 
باشند چراکه نتایج و تحقق اهداف این امر بسیار حائز 
اهمیت است.شهبازی گفت: با توجه به آمار ارائه شده 
از ســوی ســازمان صمت البرز، تاکنون 51٨ میلیارد 

تومان تســهیالت رونق تولید پرداخت شده که بر این 
اساس استان البرز همچنان در جایگاه اول کشور قرار 
دارد.وی افزود: شورای بانک ها برای گزارشی از روند 
امور باید تشــکیل شود و در این رابطه بانک هایی که 
بیشــترین همکاری را در جهت سیاســت های کلی 
دولت و نظام مبنی بر اشتغال و تولید داشته اند معرفی 
می شوند و در حضور رسانه ها از همراهی آنها قدردانی 
خواهد شد.استاندار البرز اضافه کرد: فعالیت واحدهای 
تولیــد و صنعتی کوچک و بــزرگ در البرز را فرصتی 
مغتنــم می دانیم و حامی روند ایجاد اشــتغال و رونق 

تولید آنها با سیاستگذاری صحیح هستیم.
وی گفت: عمر ماموریت ها و مســئولیت ها کوتاه 

است از این رو گره گشایی از مشکالت و موانع اقدامی 
ماندگار از این فرصت محدود محسوب می شود.

شــهبازی افزود: ضرورت دارد بــه عنوان نماینده 
دولت و نظام، اقدامــات و برنامه های خود را به مردم 
اطالع دهیم تــا آنها از امور خدمتگــزاران خود آگاه 
باشــند.وی عنوان کرد: قدردان فعالیت رسانه هایی 
کــه واقعیت ها را برای تنویر افــکار عمومی انعکاس 
می دهند، هســتیم چراکه اعتماد مردم در گرو اطالع 

رسانی دقیق و شفاف است.
اســتاندار البرز گفت: با امید به آینده به تدابیر الزم 
برای ایجاد بســترهای نشــاط، رفاه، اشتغال و امنیت 

مردم می اندیشیم.

استاندار: 

به آرامش، رفاه و امنیت مردم می اندیشم

ســیاوش عطایی، آسیب شــناس گفتار و زبان در گفتگوی 
اختصاصی با جام جم البرز اعالم کرد: همانطور که در مصاحبه 
های قبلــی خوانندگان گرامی با اختــالالت گفتاری و اهمیت 
درمــان بموقع این اختالالت در پیشــگیری از بروز کم توانی 
ذهنی، ناتوانیهای یادگیری، لکنت، اختالالت گفتاری ناشی از 
کم شنوایی و ناشنوایی و سایر اختالالت گفتاری آشنا شدند، 
در این مصاحبه در ابتدا قصد دارم راجع به اهمیت رشــته 
گفتاردرمانی،  انتخابات آتی انجمن علمی گفتاردرمانی و نقش 
آن درآینده شــغلی همکاران توضیحاتی را ارائه دهم و بعد 

تعدادی از مراکز گفتاردرمانی در استان را معرفی کنم:
گفتار درمانی سنگ بنای حوزه توانبخشی است، زیرا موجب 
فراهم ســازی ارتباطات پویا و مستمر در جامعه خواهد بود، 
اما مشــکالت مالی، نبود حمایت های بیمه ای و فرهنگ عرفی 
جامعه موجب می شــود که بســیاری از خانــواده ها  اختالالت 
گفتاری در کودکان خود را به فراموشــی بســپارند و با ورود 
فرزندانشــان در فضاهــای اضطرابی و محیط های آموزشــی 

شاهد تشدید مشکالت گفتاری آنان باشند.
خوشــبختانه توانبخشــی از حــوزه تشــخیص و درمان به 
پیشــگیری و غربالگری رســیده اســت و از آنجایــی که آمار 
دقیقی از اختالالت گفتار در کشور نداریم، گفتار درمانگران 
با ورود به حوزه پیشــگیری می توانند به نظام ســالمت کمک 

کنند.
رشــته های توانبخشــی و بویــژه گفتاردرمانــی بــا نقش 
پیشــگیری در نظام خانواده و ارجــاع نیز می توانند مثمر ثمر 
واقع شــوند ودر این بین گفتاردر مانگران نباید از کار تیمی 
غافل شوند بلکه باید با ارتباط با رشته های پزشکی مداخالت 
حرفه ای خود را به پزشــکان و نظام سالمت معرفی کنند و در 
این بین اســتفاده از توان آگاه ســازی جمعی اصحاب رسانه 

نباید فراموش شود .
در انتخابــات آتــی انجمــن، ایجــاد بســتر مناســب بــه 
منظورحضورپررنگ تر اعضای جوان و فعال با ایده های نو در 
بدنه هیات مدیره انجمن به منظوربرخورداری یکســان همه 
اعضــا از تــوان انجمن علمی گفتاردرمانی وفق اساســنامه و 

قانون، پیگیری حقوق مغفول همکاران جوان گفتاردرمان در 
زمینه اخذ مجوز دفترکار به دور از اعمال هرگونه محدودیت 
منطقــه ای و تبعیــض، لــزوم بازنگری در برخی از بخشــنامه 
های گذشــته انجمن، به نظر من مهم ترین اولویت درانتخاب 
اعضای هیات مدیره آتی انجمن علمی گفتاردرمانی می باشد.

یکــی ازمطالبات اعضا باید داشــتن انجمنــی پویا، منتقد، 
فعال، منسجم و همسو در جهت منافع کل اعضا باشد . 

در کل یــک انجمن برای همــه  اعضا چه مخالف و چه موافق 
و همه برای انجمنی ســبز به طوری که در هر ســپیده به هم 

نزدیک تر شویم .

*اگرمایلیــد از ســوابق اجرایــی خــود بــرای خوانندگان 
روزنامه توضیح دهید.

مــن کاندیدای دوره پنجم شــورای شــهر کــرج وبازرس 
انجمن علمی گفتاردرمانی ایران، عضو انجمن روان شناســی 
پلیس، آسیب شــناس و مشاور در حیطه توانبخشی، دانش 
آموخته دانشــگاه علوم پزشکی ایران در مقطع کارشناسی و 
دانشگاه آزاد اسالمی کرج درسایر مقاطع ،همچنین موسس 
و مدیرعامل شــرکت گفتارتوان گســتر هســتم که فعالیت 
ایــن شــرکت در زمینــه تحقیق و توســعه زیرســاخت های 
تولید و بومی ســازی دســتگاه های توانبخشی است ومجری 
طرح پایش، ارزیابی و مشــاوره رایگان توانبخشــی در حیطه 
اختالالت گفتاری در بخش خصوصی استان البرز نیزمی باشم  
و فعالیت حرفه ای خود را در حیطه توانبخشی از سال 1376 

آغاز نموده ام.

* بــا تشــکر ازتوضیحات مبســوط شــما اگر ممکن اســت 
تعدادی از مراکز گفتاردرمانی و توانبخشــی در شــهر کرج را 

به همشهریان عزیز کرج معرفی کنید. 
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جناب آقای سید جالل خاتمی آسیب شناس گفتار و زبان
گفتاردرمانــی بهپویــان - چهــارراه طالقانی  ســرکار خانم 

معصومه عبداللهی آسیب شناس گفتار و زبان 
گفتاردرمانــی نور- هفت تیر ســرکار خانم ســیده زهره 

غفاری آسیب شناس گفتار و زبان
گفتاردرمانــی امیــد - دهقــان ویال ســرکار خانم نســیم 

قزازانی آسیب شناس گفتار و زبان
گفتاردرمانی وشنوایی شناسی مرکزی کرج - سرکار خانم  

حبیبه اشرفی آسیب شناس گفتار و زبان
گفتاردرمانی ســینا - جناب آقای  روح اله تقی زاده آسیب 

شناس گفتار و زبان
گفتاردرمانــی مدنــی - میــدان آزادگان ســاختمان البرز 

سرکار خانم مدنی آسیب شناس گفتار و زبان
گفتاردرمانی رادمین - میدان شــهدا ســرکار خانم هدی 

سلطانی آسیب شناس گفتار و زبان

انتخابات انجمن علمی گفتاردرمانی 
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چهار شنبه 5 دی 1397   شماره 5283
ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

غالم مردم چشمم که با سیاه دلی
هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم

بهر نظر بت ما جلوه می کند لیکن
حافظکس این کرشمه نبیند که من همی نگرم

رئیس کل دادگســتری استان البرز ترویج فرهنگ نماز بویژه در بین 
جوانان و نوجوانان به عنوان یک عنصر تاثیرگذار در پیشگیری از مفاسد و 
آسیب های اجتماعی در شرایط جامعه امروز بزرگترین و مهمترین مصداق 

امر به معروف و وظیفه ای همگانی است.
خبرنگار جام جم البرز: احمد فاضلیان در نشســت ائمه جماعات 
دادگستری اســتان البرز که به همت معاونت فرهنگی برگزار شد با تبیین 
سیاســت و برنامه ریزی دستگاه قضایی اســتان گفت: تالش شده است 
که توســعه متوازن در همه زمینه ها در دســتور کار باشد و در کنار توسعه 
زیرساختی توجه به شاخص های پیشگیرانه، حفاظتی، آموزشی و فرهنگی 

در اولویت قرار گیرد.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به عملکرد معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان توضیح داد: این معاونت با توجه 
به عملکرد خوبی که داشته است موجب شده تا در بسیاری از طرح ها استان 

البرز به عنوان استان پایلوت اجرای برنامه های پیشگیرانه انتخاب شود.
وی افزود: در حوزه معاونت منابع انســانی طرح های متعددی در زمینه 
ارتقای توانمندی ها و افزایش سالمت همکاران ارائه و اجرایی شده که در 

اکثر موارد با استقبال منابع انسانی قوه قضائیه همراه بوده است.  

فاضلیان به عملکرد معاونت آمار و انفورماتیک دادگســتری استان نیز 
اشــاره کرد و گفت: با اینکه استان البرز جزو استان های تازه تاسیس است 
ولی با همت انجام شــده اکنون جزو اســتان های پیشرو در زمینه فناوری 
اطالعات هســتیم و توانسته ایم بســیاری از استان های ریشه دار و دارای 

سابقه در این زمینه را پشت سر بگذاریم.
وی همچنیــن با تمجیــد از عملکرد معاونت های مالی و پشــتیبانی 
در زمینه توســعه زیرســاخت ها و همچنین حفاظــت اطالعات در زمینه 
سالم ســازی فضای دادگستری اســتان البرز بیان کرد: معاونت فرهنگی 
نیز پس از تغییر مدیریتی ایجاد شــده در آن جهش قابل توجهی داشــت و 
توانست رتبه فرهنگی استان را از جایگاه 25 کشوری و با پشت سرگذاشتن 
استان های بزرگ و دارای پتانسیل به رتبه نخست »مدل تعالی فرهنگی« 
در سال 96 ارتقا دهد که در این موفقیت همه معاونت ها و مسئوالن قضایی 

نقش بسزایی داشتند.
رئیس کل دادگســتری اســتان البرز به موفقیت های استان در زمینه 
ترویج و اشاعه فرهنگ نماز نیز اشاره کرد و توضیح داد: دادگستری استان 
چند ســال است که رتبه برتر را در بین دستگاه های استانی در زمینه ترویج 
نماز کســب می کند و در سال 95 توانســت رتبه برتر ترویج نماز را در بین 

دادگستری های کشور به دست آورد.
عالی ترین مقام قضایی اســتان البرز با تاکید بــر اینکه نماز بر تحکیم 
ارتباط انســان با خود، همنوعان، محیط پیرامون و درک و شناخت درست 
از این ارتباطات کمک می کند اظهار داشــت: ریشــه تمــام انحرافات و 
کج روی ها در قطع ارتباط انســان با خالق هســتی اســت و زمانی که این 

ارتباط قطع شود این نقطه آغاز سقوط و انحراف است.
وی افزود: ترویج فرهنگ نماز بویژه در بین جوانان و نوجوانان به عنوان 
یک عنصر تاثیرگذار در پیشــگیری از مفاســد و آسیب های اجتماعی در 
شــرایط جامعــه امروز بزرگتریــن و مهمترین مصداق امــر به معروف و 
وظیفه ای همگانی اســت و این امر مستلزم به کارگیری همه ظرفیت های 
تبلیغی و فرهنگی کشور و اهتمام بیشتر مسئوالن امر به ترویج این فریضه 

الهی است. 

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: استان البرز 
و شهرســتان کرج با فراوانی مراکز علمــی و تحقیقاتی، امروز به یک پایگاه 
اصلی برای محققان کشور تبدیل شده است و باید اذعان داشت شاهراه علم 

و فناوری کشور از البرز می گذرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرســتان کرج، »ســیروس 
شفقی«درحاشــیه آییــن اختتامیه»پنجمین نمایشــگاه هفته پژوهش و 
فناوری« استان البرز که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد؛ در جمع خبرنگاران 
گفت: بیش از 20 مؤسســه تحقیقاتی علمی و ملی در شهر کرج استقرار دارد 
که مقاالت و دســتاوردهای پژوهشی محققان آن در سطح منطقه نیز مطرح 
است و امروز استان البرز و شهر کرج به عنوان ایستگاه محققان ملی – خانه 

پژوهشگران و پایگاه علمی کشور تبدیل شده است. 
*تقویت و حمایت شرکت های فناور از سیاست های دولت 

است
فرماندار شهرســتان کرج با تاکید بر اینکه تقویت شــرکت های فناور و 
اســتارت آپ ها یکی از سیاست های دولت اســت، تصریح کرد: محققان ما 

باید از مقاله نویســی عبور کرده و با تجاری سازی و برند سازی تولیدات خود 
را معرفی کنند. 

*پارک علم و فناوری اطالعات البرز، فرصتی برای تحقیق 
و پژوهش

معاون اســتاندارالبرز  همچنین از پارک علم و فناوری شــهر گرمدره  و 

مجتمع تحقیقاتی جهاددانشــگاهی هلجرد را دو مرکز پژوهشــی مهم در 
شهرســتان کرج نام برد  و افزود: کمک به افزایش ثروت از طریق توســعه 
اقتصاد دانش محور – تجاری سازی محصوالت دانش بنیان تولیدی توسط 
شــرکت های فناور – حمایت از شــرکت های کوچک و متوسط و کمک به 
جذب دانش فنی و ســرمایه های داخلی و بین المللی از جمله اهدافی اســت 
که در این مراکز دنبال می شــود. شــفقی گفت: نیاز امروز جامعه، مطالعات 
بنیادی و کاربردی در بخش های مختلف امور شــهری – مصارف عمومی 
و.. اســت و... پژوهشگران ما نیز باید به این سمت حرکت کنند.فرماندار ویژه 
شهرســتان کرج همچنین با بیان اینکه شاهراه علم و فناوری کشور از البرز 
می گذرد، افزود: این بســتر برای حضور شــرکت های دانش بنیان در قطب 
علم و فناوری کشــور فراهم شده اســت تا بسترساز اشتغال مولد برای فارغ 

التحصیالن دانشگاهی نیز باشند. 
وی افزود: در شرایط تحریم ها، یکی از کانون های متمرکزی که می تواند 
زمینه ســاز قطع وابســتگی به خارج از مرزها باشد همین شرکت های دانش 

بنیان هستند که باید تقویت شوند. 

 ترویج نماز در جامعه امروزی، مهمترین 
امر به معروف 

شاهراه علم و فناوری کشور از البرز می گذرد

شــهید مدافع حرم»رضا ایزد 
یار« به روایت همسر؛

گفتــی دختــرم را به تو 
سپردم ماه آسمانم

امــروز که بــه خیابان آمدم یــادم آمد که 
سال های انتظار تو بر دیدگان رهگذران بنر شده 
اســت و قصه عاشــقانه های تو در میان صورت 
نمناک از گریه های شــبانه ات در میان شیارهای 
بازی دراز و خرمشــهر و دو کوهه در جایی دور تر 
بر دل حریم نشسته است! باز هم یادم آمد در میان 
انتظــار فصل ها آرام آمــدی و رفتی و من باز هم 

ندیده بدرقه ات کردم...
حال که آمدی خواســتم گله ای بکنم! آن روز 
که دســتانت میان آســمان بدرقه اشک بی تابی 
زینب شــد؛ گویی می دانســتی آخرین نگاه را بر 
چهره گلرخش نثار می کنی، تاب اشــک های تو 
را نیز باد هم نداشــت! با خود در هوا ریسه کشید و 
ناز ابرها را برای بارش لحظه های تو با دخترت به 

جان خرید....گفتند راضی ام به رضای تو!
و تو!

ســر برگرداندی و گفتی دخترم را به تو سپردم 
ماه آسمان من ! اما آن روز ماه زیر ابر پنهان شد تا 

خجالت زده نگاه کودکانه دخترت نشود...
هنوز هم کوچه خاطرات به انتظار لحظه های 
تو فریــاد می زند و بغض نیامدنت بر دل کودکانه 

زینب قاب چشمان توست....
باز هم گفتند...

راضــی ام به رضای تو و تو راضی شــدی به 
رضای نام خود...

»می شناسی مرا رفیق غزل ؟«.

یاد یاران آشنا

ســرویس رفت و آمــد متروی 
گلشهر را بیشتر کنید

اتوبوس های ســازمان اتوبوســرانی کرج 
به مقصــد متروی گلشــهر و رجایی شــهر و 
بالعکس و ...بســیار کم بــوده و رافع نیازمندی 
های شــهروندان نمی باشــد. بر این اساس از 
مسئوالن اتوبوسرانی کرج درخواست افزایش 

سرویس های مذکور را داریم.
خسرو احمدی از رجایی شهر کرج

ســرویس های بهداشتی کافی در 
شهر دایر کنید

یکی از نیازهای زیســتی شهروندان، نیاز به 
ســرویس های بهداشتی مناسب در جای جای 

این شهر و شهرک های اقماری می باشد.
 بنا بــر این جــا دارد مســئوالن و تصمیم 
گیرندگان امور شهری با تصمیم سازی اصولی 
در این زمینه رفاه عمومی مردم را دنبال نمایند.
حسن میدانی از ماهدشت

جوابیه شــرکت آبفای استان البرز 
به مشــکل آب رسوبی کوی کارمندان 

جنوبی
روزنامه محترم جام جم )سرپرســتی استان 
البرز(، بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه جام 
جم البرز مورخ1397/7/1٨با موضوع»رسوب 
در آب کوی کارمنــدان جنوبی« به اطالع می 
رســاند: در برخی مناطق اســتان البرز به خاطر 
برداشــت آب از ســفره های زیرزمینی، ممکن 
اســت امالح با ســختی آب به صورت رسوب 
در وسایل گرمایشــی نظیر سماور، آبگرمکن، 
کتری و... .مشاهده شود که به هیچ وجه مشکل 
بهداشــتی نداشــته و در حقیقت انعقاد امالح 
موجود در آب توســط گرما به صورت رســوب، 
ظاهر می شــود و  جای هیچ گونه نگرانی از نظر 
سالمت و بهداشــت آب توزیعی نیست. ضمن 
ایــن که کیفیت آب منطقه مذکور به طور مرتب 
توسط آزمایشــگاه مرکزی شرکت آبفای البرز 
پایش شده و مطابق با استاندارد ملی 1053آب 

آشامیدنی کشور است.
علیرضا لرستانی، مدیر روابط 
عمومی و آموزش همگانی

پیام های مردمی

نماینده ولی فقیه دراستان هر چهارشنبه پای 
درد دل مردم می نشیند. 

خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل  حســینی 
همدانی در دیــداری مردمی پــای صحبت و درد 

دل های مردم استان نشست.
درایــن دیدار که از ســاعت 9 صبح آغاز شــد 
نمایندگانــی از کمیته امداد امــام خمینی )ره( بنیاد 
شــهید وامور ایثارگران وبهزیستی وچند وکیل نیز 
با نظر نماینده ولی فقیه برای پیگیری مشــکالت 

مردمی درجلسه حضور داشتند.
دیدارهای مردمی نماینده ولی فقیه دراســتان 
هرهفته روزهای چهارشــنبه از ساعت 9 صبح تا 14 
در دفتــر نماینده ولی فقیه واقع درجنب مصلی کرج 

برگزار می شود.

 ، کولیونــد«  »محمدجــواد 
»سیروس شفقی« و جمعی از مسئوالن 
با همراهی »حامــد فرضی« مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز  
ازروند  اجرای طرح های آبخیزداری در 
حوضه آبخیز تکیه سپهســاالر واقع در 
بخش آســارای جاده چالــوس بازدید 

داشتند. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
فرمانــداری ویــژه شهرســتان کرج،  
شــامل  آبخیــزداری  طرح هــای 
فعالیت هایی مانند راه ســازی، پی کنی، 
کپه کاری، بذرکاری و. .. با مشــارکت 
مــردم اســتان در حال انجام اســت. 
براســاس اعالم مدیرکل منابع طبیعی 
استان البرز به دستور مقام معظم رهبری 
200 میلیــون دالر اعتبــار از صندوق 
ذخیــره ارزی برای اجــرای طرح های 
منابــع طبیعی کشــور اختصاص یافته 
که در سال های گذشته بی سابقه است.

ایــن اعتبــار بــرای فعالیت های 

آبخیزداری اعــم از جنگلکاری، بیابان 
زدایی، کنترل، گشــت و پایش و اصالح 
هندسی اختصاص یافته، به گونه ای که 
بتوان عملیات تکمیلی را برای توســعه 

منابع طبیعی انجام داد.
 ســهم اســتان البــرز از اعتبارات 
صندوق ذخیره ارزی امسال در مجموع 
516 میلیارد و 300 میلیون ریال جهت 
اجــرای طرح های آبخیزداری اســتان 
بوده اســت که از این رقم، 17٨ میلیارد 
ریــال از محل صندوق ذخیــره ارزی، 

هشــت میلیــارد و 572 میلیون ریال از 
محل اعتبارات اســتانی، 170 میلیارد 
ریال مربوط به تفاهم نامه اســتانداری 
)در صورت تحقق( و 10٨ میلیارد ریال از 
طریق مشــارکت های مردمی و دولتی 
محقق شده اســت.همچنین از آنجایی 
که البرز استانی ویژه است به طوری که 
سهم بسزایی در تامین آب آشامیدنی و 
کشــاورزی تهران بزرگ، کرج و قزوین 
از طریق 2 سد استراتژیک کرج و طالقان 
دارد، به همین دلیل نگاه ویژه ای را باید 

در کاهــش مخاطرات ســیل با انجام 
طرح هــای آبخیزداری در آن داشــته 
باشیم. در این راستا، احصاء نقشه مناطق 
بحرانی در 2 شهرســتان طالقان و کرج 
بویژه در بخش آســارا در بحث سیل نیز 
انجام شده است.بنا بر اظهارات مدیرکل 
منابــع طبیعــی البــرز در صورتی که 
طرح های آبخیزداری بدرستی و بموقع 
در مناطق کوهســتانی انجام نشــود، 
خاک های ســطحی این مناطق از بین 
می رود. در این بازدید معاون اســتاندار و 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان کــرج، 
نمایندگان مردم کرج ،اشتهارد، فردیس 
و بخــش آســارا در مجلس شــورای 
اســالمی، بخشدار آســارا و همچنین 
جمعی از مسئولین بخش مذکور حضور 
داشتند.در حاشــیه این بازدید نخستین 
پروژه از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی ســال 97 در حوضــه آبخیز تکیه 
سپهســاالر با حضور مسئولین به بهره 

برداری رسید.
شــهردار کرج بر لــزوم تعامل 
واحدهــای صنفی بــرای پرداخت 

عوارض تاکید کرد. 
بــه گــزارش پایــگاه مدیریت 
شــهری کرج، علی اصغر کمالی زاده 
در جلســه ای که با حضور نمایندگان 
اصناف کرج برگزار شــد، اظهار کرد: 
اصناف به عنــوان بزرگ ترین جامعه 
حرفه ای شــهر با مشــکالتی مواجه 
هستند که شهرداری با تعامل تالش 
دارد بخشــی از این موانــع را از میان 

بردارد.
وی ادامه داد: البته همه مشکالتی 
که اصناف را درگیر کرده مســتقیما 
به شــهرداری مرتبط نیست و سایر 
ادارات و دستگاهها هم باید به فراخور 
وظایف قانونی تعریف شده، برای رفع 
دغدغه هــای 64 هــزار واحد صنفی 

فعال در کرج تالش کنند.
وی در ادامه با اشــاره به برخی از 
این مشــکالت اظهار کــرد: معضل 
دستفروشــان یکــی از مهمتریــن 
دغدغه هــای صاحبــان واحدهای 
صنفی اســت و شــهرداری با اجرای 
طرح های مســتمر برای ساماندهی 

دستفروشان وارد عمل شده است.
به گفته کمالی زاده دستفروشــان 

با فعالیت در شــهر مشکالت زیادی 
به وجود می آورند که کاهش حاشــیه 
سود واحدهای صنفی، ایجاد ترافیک، 
مزاحمــت برای شــهروندان و نازیبا 
کردن ســیمای شــهر بخشــی از 

آنهاست.
وی ابــراز کرد: از هفته گذشــته 
طرح ســاماندهی دستفروشان شهر 
از خیابان المهدی حصارک آغاز شده 
و کــم کم در دیگر مناطق شــهر هم 

اجرایی می شود.
شــهردار کرج توضیح داد: اجرای 
ایــن طرح را نباید به اســفند موکول 
کرد چون به دلیل شــرایط ویژه شهر 
درروزهای پایانی سال، اجرای دقیق 

آن با مشکل مواجه خواهد شد.
وی افــزود: طــرح ســاماندهی 
دستفروشان شــهر از اواخر آذر آغاز 
شده و امید اســت نتایج مثبتی برای 
شــهر و صاحبان صنــوف به عنوان 
بخشی از شــهروندان کرجی داشته 

باشد.
کمالــی زاده در بخش دیگری از 
صحبت هــای خود بر لــزوم تعامل 
واحدهــای صنفی بــرای پرداخت 
عــوارض تاکید کــرد و گفت: تامین 
بخشــی از منابع مورد نیاز برای اداره 
شــهر از طریق عــوارض واحدهای 
صنفی تامین می شود به همین دلیل 
از صاحبان این واحدها درخواســت 

می شــود در این خصوص همکاری 
الزم را با شهرداری داشته باشند.

وی اظهار کرد: بهتراســت برای 
شفاف سازی فرایند وصول عوارض 
از واحدهای صنفی، سمینار آموزشی 
دو طرفه ای برگزار شــود تا اعضای 
موثر اتحادیه ها و صاحبان واحدهای 
صنفــی بــا مــالک و فاکتورهای 
شــهرداری در تعیین عوارض برای 

واحدهای مختلف آشنا شوند.
این مســئول خاطر نشــان کرد: 
بدون شــک با شفاف ســازی در این 
حوزه همــکاری واحدهای صنفی در 

پرداخت عوارض افزایش می یابد.
شــهردار کرج در ادامه با اشاره به 
اینکــه اعتمــاد مهمترین ســرمایه 
اجتماعی اصناف و شــهرداری است، 
توضیــح داد: اگر اعتماد دو طرفه بین 
این دو مجموعه وجود نداشــته باشد 
هیچ هدف مشترکی به درستی  تحقق 
نمی یابــد. وی همچنین با اشــاره به 
آمادگی شــهرداری برای استفاده از 
ظرفیت اصناف برای اجرای طرح های 
مختلف گفت: صاحبــان واحدهای 
صنفی می توانند با سرمایه گذاری در 
طرح های مختلف اثرات ماندگاری در 

شهر باقی بگذارند.

با توجه به ترافیک سنگین و آلودگی هوای کالنشهر 
کرج، راه اندازی هر چه ســریعتر قطار شهری می تواند تاثیر 

زیادی در کاهش این مشکالت داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، شـــهر کرج که در 
ســال1335 با 14000نفر جمعیت شهرکي کوچک، مصفا 
و داراي زیرســاخت هاي ســاده ولي متناســب با نیاز خود 
بود ناگهان بــه گونه اي انفجار آمیز به شــهري متراکم و 
پرجمعیت مبدل شــد؛ به نحــوي که هم اکنون با جمعیتي 
حدود ۱٫۴۰۰٫۰۰۰نفر که همچنان نیز در حال افزایش 
اســت و یکی از پرجمعیت ترین شهرهای کشور محسوب 
می شــود. انتظار مي رود جمعیت کرج در ســال1404 به 

۲٫۲۰۰٫۰۰۰نفر برسد.
جمعیت کرج در حالی با چنین ســرعت اعجاب انگیزي 
در حال افزایش است که راهها و خیابان های این کالنشهر 
توان تحمل بار ترافیکی متناســب را ندارد و راههای کنونی 
جوابگوي تعداد فزاینده مســافران نیست و این مشکل در 

آینده ای نه چندان دور مضاعف خواهد شد.
* توسعه قطار شــهری؛ راهکاری برای حل 

مشکل
کمبود زیرساخت هاي شهري، ناکافی بودن معابر براي 
جابجایي و تردد شهروندان به دلیل گرانی زمین برای تعریض 

معابر و عوامل محدود کننده ای چون رشــته کوه هاي البرز 
در شمال، اتوبان تهران- قزوین در جنوب و رودخانه کرج در 
شــرق از جمله عواملی است که مسئوالن شهری کرج را به 
سمت توسعه قطار شهری به عنوان بهترین انتخاب مشتاق 
کرده است.در رابطه با مزایاي راه اندازي خطوط مترو، مباحث 
زیادي مطرح است که تمامي آنها کاربردي است و به صورت 
نامحسوس بر زندگي جامعه شهري تاثیر می گذارد. مزایایي 
که هر کدام از شهروندان هنگام گفت و گوهاي روزمره آن را 
بیان مي کنند، بدون اینکه بدانند ریشه آن کجاست. مباحثي 
چون خســتگي، ترافیک، بي حوصلگي، آلودگي، خیابان، 
اتومبیل، تصادف، هزینه ها، درمان، اتالف وقت، خشونت، 

سرقت، عدم امنیت و…. 
این در حالی اســت که یک سیســتم حمل و نقل کامل 
مي تواند بخش عمده این مشکالت را بر طرف کند. هنگامي 
که فردي فکر کند مي تواند با یک زمان بندي دقیق، از منزل 
خارج شــود و با امنیت کامل به دور از آلودگي هاي محیط با 
هزینه مناســب و در زمان اندک خود را به محل کار برساند، 
سازمان مترو توانسته رسالت خود را انجام دهد.از میان این 
6خط اما تنها خط دوی قطار شــهری کرج در حال ساخت 
اســت و طرح احداث 5خط دیگر همچنان روی کاغذ باقی 

مانده است.

* کمبــود بودجه، مهم تریــن عامل کندی 
تکمیل طرح

بــا وجود اینکه 50درصد اعتبــارات طرح از محل منابع 
ملی و 50درصد دیگر از محل اعتبارات مدیریت شــهری 
کرج تعیین شــده اما کمبود بودجه، مهم ترین عامل کندی 

آن به شمار می رود.
طبق آخرین گزارش ها اعالم شد تکمیل قطعه یک خط 
2قطار شــهری کرج به طول 15کیلومتر نیازمند اختصاص 

3هزار میلیارد تومان اعتبار است.
*  تصویــب 200میلیارد تومان بودجه برای 

قطار شهری کرج
چندی پیش مدیر پروژه خط 2قطار شهری در خصوص 
تامین منابع مالی این پروژه گفت: ســال گذشته اختصاص 
400میلیارد تومان از طریق فروش اوراق برای خط 2متروی 
کرج تصویب شــده بود که تاکنون با 250میلیارد تومان آن 

موافقت شده است.
احمدرضا محســنی افزود: امســال برای نخستین بار 
درشورای شــهر کرج 200میلیارد تومان بودجه برای این 
طرح تصویب شد. وی ادامه داد: پیمانکار این پروژه نیز امسال 
در قبال 500میلیارد تومان طلب خود قرار اســت به صورت 

تهاتر زمین دریافت کند.

بازدید مقامات استان از اقدامات آبخیزداری در کرجنماینده ولی فقیه، هر چهارشنبه، پای درد دل مردم 

خداحافظی دستفروشان با خیابان های شهر

قطار شهری کرج، نیازمند تزریق بودجه

جوابیه


