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حضور رئیس جمهور در مجلس 

اوج مردم ساالری دینی بود

امام جمعه موقت کرج :

بازدید خبرنگاران از روند اجرایی خط ۲ مترو
پنجم شــهریور، خبرنگاران و فعالین حوزه رســانه به دعوت سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج در محل کارگاه مرکزی خط ۲ متروی کرج 

حاضر و در جریان عملیات اجرایی و پیشرفت پروژه قرار گرفتند.
به گزارش سازمان قطار شهری کرج و حومه، در این مراسم، علی اصغر صلواتی رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری با اشاره به این که این 
دعوت به مناسبت تجلیل از فعالیت خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار و با تاخیر انجام شده، اعالم کرد، اصحاب رسانه نقش واسط بین دستگاههای 

اجرایی و مردم را به عهده دارند و فعالیتهای خوبی که در ساخت مترو در زیرزمین انجام میشود الزم است که توسط رسانهها پوشش داده شود. 
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه موقت کرج :
حضور رئیس جمهــور در مجلس اوج مردم 

ساالری دینی بود

امام جمعه موقت کرج حضور رئیس جمهوری در مجلس شــورای اســالمی و 
پاسخ به سواالت نمایندگان را اوج مردم ساالری دینی در نظام اسالمی دانست .

کرج - خبرنگار جام جم : حجت االسالم احمد عظیمی زاده در خطبه های 
نماز جمعه این هفته کرج افزود: هرچند نمایندگان از برخی پاسخ های رئیس جمهور 

قانع نشدند اما این رخداد کم نظیر و ارزشمندی بود.
وی اظهار داشــت: حداقل خروجی این حضور رئیس جمهور در مجلس، تقویت 

تیم اقتصادی دولت است.
امام جمعــه موقت کرج گفت: امروز نمایندگان مــردم با گرایش های مختلف 
در مجلس شــورای اســالمی حضور دارند و باید همه دســت به دست هم بدهند تا 

مشکالت کشور برطرف شود.
وی با اشــاره بــه بیانات مقام معظم رهبری در هفته دولــت مبنی بر اینکه باب 
مذاکره با آمریکا تحت هر عنوانی بســته اســت، افزود: گاهی شــنیده می شود که 
آمریکایی ها به دنبال مذاکره هستند ولی رئیس جمهور آمریکا بداند ملت ما تسلیم 

ناپذیر است.
وی با بیان اینکه شــعار ما این اســت که دولت و حاکمیت نظام اســالمی ادامه 
دهنده راه غدیر اســت، بیان کرد: دولت باید برای حل مشــکالت اقتصادی قوی، 
 پرحجــم و بــا کیفیت بــاال عمل کند و با دقــت و نظارت کامل، مســائل راپیش 

ببرد.
عظیمی زاده با اشاره به ورود قوه قضائیه به پرونده های مفاسد اقتصادی اضافه 
کرد: ســرعت، دقت و قاطعیت در رســیدگی به پرونده ها از اهم امور قوه قضائیه در 

این پرونده ها محسوب می شود.
وی با اشــاره به اختالفات موجود در شورای اسالمی شهر کرج گفت: از استاندار 
البــرز انتظار می رود در این زمینه ورود کند چرا که بی توجهی به آرا مردم و انحالل 

شورا صحیح نیست.
امام جمعه موقت کرج افزود: اختالف ســلیقه اشــتباه نیست ولی شورا به عنوان 
محل خدمت نباید با اختالفات این چنینی منافع مردم و ســامان شهر دچار اختالل 

شود.

انتخاب پیمانکاران سرویس مدارس 
به سرانجام رسید

چهارمین جلسه کارگروه ماده 18 در تاریخ 97/4/1۲ در محل ناحیه 
4 با حضور قدوسی معاون فنی و عمرانی فرمانداری کرج و رئیس ناحیه 
4 آموزش و پرورشــی آقای پوستین دوز و رئیس انجمن اولیا و مربیان 
استان و دیگر اعضای کارگروه ها ماده 18 شهرستان تشکیل گردید.

از جملــه موارد مهم مطروحه در جلســه مذکور بــر نحوه انتخاب 
پیمانــکاران 3 ناحیه آموزش و پرورش بود که به دنبال توصیه و تاکید 
معاون فرماندار کرج و توضیحات وی به ســرانجام رســید و قابلیت و 
مدیریت دســتگاه حکومتی برابر تحلیل و آنالیز موارد برای مسئولیتی 
حاضر در جلســه منتج به انتخاب شایسته ترین افراد برای ساماندهی 
3 ناحیه آموزشــی و پرورشی جهت بهبود رفت و آمد دانش آموزان در 

سال تحصیلی 97-98 شد.
در این بین دســتورالعمل اجرائی ابالغ شــده از سوی وزارت کشور 
توسط رییس انجمن اولیا و مربیان که از تاریخ 97/4/3 می یابد مالک 
اقدامات باشــد ،قرائت و بدین وســیله شــهرداری کرج دبیر جلسات 
کارگــروه و ریاســت کارگروه نیر به عهده آمــوزش و پرورش محول 

گردید.
شایان توجه اســت از جمله دغدغه های اعضای کارگروه تصویب 
نرخ قانونی و قدرالسهم عوامل اجرایی آن دخیل در ساماندهی ناوگان 
دانش آموزان مدارس کالنشــهر بود که تبــادل نظر در این خصوص 
صورت گرفت و مقرر شــد دستگاههای مسئول پیگیری الزم را در این 

مهم عملیاتی انجام دهند.
به هر حال تغییرات اساسی که حاصل سالها تجربه بوده راهگشای 
اعضای کارگروه گردید که بدین وسیله 3 پیمکانکار عهده دار مدیریت 
و ســاماندهی 3ناحیه ، یک و ســه و چهار در ســال تحصیلی 98-97 

گردیدند.
هرچنــد موضوع نظارت بر عملکرد ســرویس هــای مدارس در 
ســطح معابر شــهری و جلوگیری از تخلفات عمــده از جمله اضافه 
سرنشــین و ســرعت غیر مجازو عدم رعایت شــئونات اســالمی و 
 برخــی دیگر از تخلفات از نظامات همچون قابل بحث و تفســیر بوده

 است.
لیکن جای یک ناظر قــوی و بدون اغماض با توانمندی فراوان به 
عنوان خالء نظارتی بر این ناوگان عریض و طویل همچنان باقی است 
 که الزم است کار گروه برای این مهم اندیشه و راهکار مقتضی را به عمل

 آورد.
ضمن اینکه ناظر باید توان آن را داشــته باشــد تا با بهره مندی از 
پلیس راهور به صورت منســجم تمهیداتــی را معمول نماید تا با ثبت 
تخلفــات و برخورد با منتخلفین موارد را در ســامانه ای بایگانی نموده 
و از بکارگیــری و صدور مجوز برای متخلفین، موارد را در ســامانه ای 
بایگانی نموده و از بکارگیری و صدور مجوز برای متخلفین جهت سال 

آتی جلوگیری نماید.
اگرچه ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر با وجود گشت 
های تلفیقی با راهور و گشتهای مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی 
می تواند این جریان را نظارت نماید، لیکن نگاه تخصصی و ایجاد یک 
مجموعه نظارتی در کل شــبکه معابر شــهری در ساعات آمد و رفت 

دانش اموزان توسط موسسه و دستگاه ها می باشد.
طبق ســرویس های به عمل آمده در کالن شــهر تهران، شرکت 
هایی در نواحی آموزش و پرورش، موضوع نظارت در بیرون از مدرسه 
و در معابر شــهری را بر عهده دارند که پیشنهاد می شود کار گروه ماده 

18 فواید و نتایج اینگونه قابل مشاهده و ملموس نمی باشد.
بــه هر جهت ایــن موضوع در صورت تامل و پیگیــری و نیز چاره 
اندیشی به طور قطع بسیاری از دغدغه ها را از سوی متولیان و دلسوزان 

مرتفع خواهد نمود.
توصیه اینجانب این اســت که به این فکــر نکنیم این زمان کوتاه 
، ارزش ایــن همه را ندارد بلکه همین یک ســاعت و و مراودات دانش 
آموزان و حضورشــان در ســرویس می تواند تاثیرات فراوانی بر روح و 

روان آنان داشته باشد.
 پس زمینه ای را باید بر اســاس تعقل، دوراندیشی و بدون هرگونه 

بر تعارفات غیر متعارف برای ایاب و ذهاب دانش آموزان مهیا نمود.
 به امید موفقیت تمامی متولیان و مسئولین 
شهرستان کرج
ناصر محمدی بنادکی

دستیابی به دانش فنی تولید نانوسیلیکا 
از زائدات محصوالت کشاورزی 

محققــان پژوهشــگاه 
کشــاورزی  بیوتکنولوژی 
کرج به روش جدید صنعتی 
بــرای تولید نانو ســیلیکا 

دست یافتند .
به گــزارش خبرگزاری 
صــدا و ســیما، مســئول 
ایــن پــروژه با اشــاره به 
اینکه ســیلیس یک ماده مهم صنعتی اســت که به شــکل نانوذرات 
ســیلیس، یکی از کاربردی ترین مواد شــیمیایی به عنوان کاتالیست، 
نــان حامل دارویی، پوشــش، پایدار کننده و ماده مغذی می باشــد، 
گفت: اســتخراج نانو ذرات ســیلیکا با درجه خلوص بــاال از زایدات 
برنــج یک روش مقرون بــه صرفه برای تولید ایــن محصول از دور 
ریزهای کشاورزیســت چرا که کاه و خصوصا ســبوس برنج از جمله 
 مواد خام کشــاورزی هســتند که دارای مقادیر بســیار باالیی سیلیکا 

می باشند.
مامنــی افــزود: این روش جدید تولید نانو ســیلیکا که بر اســاس 
شستشــوی دور ریزها درمراحل مختلف صــورت می گیرد ، عالوه بر 
صرفــه جویی اقتصادی و تولید با ارزش افزوده، حل مشــکالت دفع 
این زایدات به عنوان پســماند و جلوگیری ازآلودگی محیط زیســت را 

نیز به همراه دارد.
وی اضافــه کرد: از نانو ســیلیکا در زمینه های مختلف پزشــکی، 
دارویی، غذایی و کشــاورزی استفاده می شود و در حال حاضر این تیم 
تحقیقاتی در مرحله پایه ریزی پایلوت نیمه صنعتی قرار دارند و منتظر 

حمایت های بخش خصوصی هستند.

با ائمه جمعه استانخبر
با شعار وحدت، ایستادگی و پیشرفت صورت گرفت؛

 رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی در البرز
فرمانده سپاه البرز از آغاز رزمایش 
سراســری اقتدار همزمان با سراسر 

کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما  
ســردار موالیی در نشست خبری با 
خبرنگاران که به مناســبت برگزاری 
رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی 
بسیج، ویژه سپاهیان حضرت محمد 
رسول اهلل)ص(۲ که با هدف وحدت، 
ایســتادگی و پیشــرفت برگزار شد، 
گفــت: این رزمایش در ۲ بخش اجرا 

می شود که بخش اول آن آغاز شد.
وی با اشــاره به این که بخشی از 
هدف این رزمایش نیز تقویت روحیه 
و حمایــت از مردم اســت، افزود: در 
بخش اول این رزمایش با رویکردی 
جدید گــروه های جهــادی آماده و 
ســازماندهی شــده اند و براســاس 
نیــاز هر منطقــه در قالب گروه های 
مختلــف جهادی اعزام و شــروع به 
کارهای عمرانی، فرهنگی و خدمات 

رسانی می کنند.
وی بااشــاره بــه  این کــه این 

رزمایش در هر روز در یکی از اســتان 
ها آغاز می شود، افزود: در البرز بخش 
اول رزمایش آغاز شد و بخش دوم آن 
از 1۲شهریور آغاز شد و تعداد زیادی 
از جهادگــران در حوزه های مختلف 
شــروع به خدمات رســانی در حوزه 
های مختلف پل سازی، جاده سازی، 
لوله کشی آب روستایی، ساخت خانه 
عالم- مسجد و مدرسه، اجرای طرح 
های آموزشــی و فرهنگــی و حتی 

ساخت کارگاه ها خواهند کرد.
وی با اشــاره به این که بخش اول 

در مناطق محروم و روســتایی اجرا 
می شود و از قبل نیازهای هر منطقه 
شناســایی، ارزیابی و اولویت بندی 
شده است، ادامه داد: اعزام گروه های 
جهادی به صورت متمرکز و منسجم 
در قالب اقشار مختلف انجام می شود 
که در این اعــزام ها حدود 1500نفر 
از جهادگــران در قالب60گــروه به 
14نقطه روســتایی استان اعزام می 

شوند.
فرمانده سپاه اســتان البرز افزود: 
روز 1۲شــهریور نیز نوبت شــروع 

ماموریت رزمایش ســپاهیان محمد 
رســول اهلل۲ اســت که با حضور 19 
گــردان از گردان های بیت المقدس 
بسیج انجام می شود به طوریکه این 
گردان ها ابتدا صبح در مقرهای خود 
حاضر شده و سپس به ماموریت های 
رزمایش به صورت رزمی و فرهنگی 

اعزام می شوند.
وی افــزود: یکــی از ماموریت 
های ایــن رزمایش تقویت نیروهای 
انقالبی و مردمی و همچنین تقویت 
حفظ انســجام ملی است تا احساس 
مسئولیت تمام ارکان نظام نسبت به 

مردم در این شرایط را نشان دهند.
عملیــات و رزمایــش بــزرگ و 
سراسری بســیج آغاز شده و مرحله 
اول آن تا ۲9شــهریور ادامه می یابد 
و مرحلــه دوم هم بــا حضور هزاران 
گردان بیت المقدس در جهت امنیت 
درونی کشور و در سراسر کشور انجام 
می شــود.در بخــش اول رزمایش 
7هزار و 14گروه جهادی با 150هزار 

نفر به سراسر کشور اعزام می شوند.

 ســعید عزیــزی در یک کالس 
آموزشی به تبیین روش های تربیت 

فرزند پرداخت.
در برنامه ای که در سالن شهدای 
قوه قضائیه دادگســتری کل استان 
البــرز برگزار شــد ســعید عزیزی، 
پژوهشــگر علوم روانشناســی به 
تدریس آداب و مهارت های زندگی 

پرداخت.
مباحث مطرح شده در این نشست 

آموزشی به ارائه آموزش های تربیت 
فرزند در خانواده هــا و نحوه تعامل 

والدین اختصاص داشت.
در دوره آموزشــی برگزار شــده 
کارکنان دادگســتری کل اســتان 
البرز و شــورای حل اختالف استان 
حضور داشــتند.این برنامــه که به 
همت معاونت فرهنگی دادگستری 
کل استان البرز برگزار شد با استقبال 

خوب همکاران همراه بود.

چهارمیــن آیین تجلیل از پیرغالمان حســینی 
و نخستین اجالســیه مداحان شهید با حضور جمع 
کثیــری از مداحــان و خادمان و خانــواده معظم 
 شــهداء در تاالر شــهیدان نژاد فالح کــرج برگزار 

شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این همایش با 
هــدف نهادینه کردن ارزش ها و پیام عظیم نهضت 
حسینی هر سال در آستانه ماه محرم برگزار مي شود.

در ایــن همایــش از 14نفــر از پیرغالمــان و 
مداحان اهل بیت)ع( شهرســتان کرج و 30خانواده 

 شــهید مداح بــا اهدای لــوح و تندیــس تجلیل 
شد.

 در حاشــیه این همایش نمایشگاه عکس از آثار 
اســتاد ســعیدي کیا در معرض عموم مدعوین قرار 

گرفته بود.

برگزاری کالس آموزشی آداب و مهارت های زندگی 
در دادگستری البرز

محرم نزدیک است؛

چهارمین همایش پیر غالمان حسینی

معضل بافت های فرسوده مهرشهر 
بافت های فرســوده امروزه تبدیل 
به معضل بزرگ شــهری شــده اند که 
منطقه 1۲ شــهرداری کــرج نیز با آن 
درگیر اســت و بازســازی و مرمت آنها 
نیاز به همت و همکاری شــهروندان و 

مسئوالن دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ 
فیروزبخت شــهردار منطقه 1۲ کرج با 
اشــاره به این که بافت های فرســوده 
یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه 
شهر و شهرنشــینی است در خصوص 
رفع مشــکالت این بافت ها و بازسازی 
بناهــای قدیمی  و گاهــی غیر اصولی 
گفت: در 16 کیلومتر مربع مساحت این 
منطقه 54 هکتار بافت فرســود وجود 
دارد و با توجه این که این بافت ها یکی 
از معضالت بزرگ برای خدمات رسانی 
حوزه های خدمات رســان و همچنین 
خود شهروندان بوده ومشکالت زیادی 

را ایجاد می کنند و نیز خانه ها یی که در 
این محدوده ها ســاخته شده اند گاهی 
قدیمی ســاز و بــدون رعایت اصول 
ساخت و شهرســازی بنا شده اند لذا با 
ایجاد دفاتر تســهیل گری و تسهیل در 
روابط بین شهروندان و ادارات خدمات 
رســان بخصوص شــهرداری ها در 
زمینه تسریع در رفع مشکالت شهری 
شــهروندان بــا مراجعه به ایــن دفاتر 
می توانند از نحوه و شــرایط واگذاری 
تســهیالت بازســازی و بافــت های 
فرسوده مطلع شوند و از این تسهیالت 

برخوردار شوند .
وی در ادمــه افــزود: در این بافت 
هــا 50 درصد عوارض صــدور پروانه 
ســاخت از مالکان گرفته نخواهد شد و 
نیــز ۲00 میلیون ریال به عنوان ودیعه 
مســکن از طریق بانک های مربوطه 
به مالکان پرداخت می شود و همچنین 

500 میلیــون ریال وام کم بهره به آنها 
اختصاص می یابد و این شرایط در حالی 
اســت که اگر مالــکان تجمیع کنند و 
مساحت امالک ریز دانه خود را افزایش 
دهند از ضوابط تشــویقی شهرداری و 
اضافه طبقه نیز می توانند استفاده کنند 
لــذا با در نظر گرفتن این تســهیالت و 
مراجعه شــهروندان و اقدام الزم جهت 
بازسازی و نوسازی به مرور زمان بافت 
فرسود از این حالت خارج شده و به بافت 
اصلی و متداول شــهری تبدیل خواهد 

شد و مشکالت و معضالت آن برطرف 
می شــود و شــهروندان می توانند از 
امکانــات و خدمات شــهری بهتری 

بهره مند شوند .
مدیر منطقه 1۲ شــهرداری کرج در 
خصوص بهره منــدی امالک قولنامه 
ای از این تســهیالت هم تصریح کرد: 
باتوجــه به این که بیشــتر بافت های 
فرســود در امالک قولنامه هستند لذا 
تصمیمات اتخاذ شــده در کشــور و در 
استان به شکلی است که امالک قولنامه 
ای هم می توانند از این تسهیالت بهره 
مند شوند و برای آنها نیز پروانه ساخت 
و بازســازی صادر می شود و اداره ثبت 
امالک نیز در این راســتا شــرایطی را 
ایجــاد می کنــد تا صاحبــان امالک 
قولنامه ای که برای نوسازی اقدام می 
کنند شــرایط سند دار شدن امالکشان 

نیز فراهم می شود.

معاون علمــی ،فرهنگی واجتماعی ســازمان 
برنامــه و بودجه کشــور از مراحل اجرای طرح نماد 

در نظرآباد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، 
معاون علمی ،فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور از مراحل اجــرای طرح نماد )نظام 
مراقبــت اجتماعی دانش آموزان( در نظرآباد  بازدید 

کرد.

نظــام مراقبــت هــای اجتماعی بــه عنوان 
یــک طرح بــزرگ ملی بــا هدف ارتقــاء دانش و 
 آمــوزش مهارت ها به دانش آموزان اجرایی شــده

 است.
این طرح با حمایت سازمان امور اجتماعی وزارت 
کشور و مشــارکت و همکاری 9 دستگاه اجرایی از 
جمله قوه قضاییه، ســازمان برنامه و بودجه و نیروی 
انتظامی با رویکرد پیشــگیری از بروز آســیب های 

اجتماعــی در دانش آموزان در شــورای اجتماعی 
کشور در سال 95 تدوین شد.

شهرســتان نظرآباد اســتان البرز سال گذشته 
بــه دلیل مهاجرپذیربودن در بین شهرســتان های 
اســتان البرز برای اجرای جامــع و نمونه طرح نماد 

انتخاب شد.
تا کنون طرح نماد در بیش از 100 مدرســه در 6 

استان کشور اجرایی شده است.

بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه از طرح نماد

فرمانده انتظامی اســتان از کشــف 104 میلیارد ریال پوشک بچه احتکار شده در 
ساوجبالغ خبر داد.

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، ســردار "عباسعلی محمدیان" در تشریح 
این خبر، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دپوی پوشک بچه 
در انبارهایی در بخش "چهارباغ" شهرســتان ســاوجبالغ؛ بالفاصله ماموران پلیس 
آگاهی به همراه ماموران اداره تعزیرات حکومتی برای بررســی موضوع به محل مورد 

نظر اعزام شدند .
وی افزود: در بازرسی از این انبار ها، ۲08 هزار بسته پوشک بچه قاچاق کشف شد 
که با بررسی صورت گرفته مشخص شد کاالهای مکشوفه به مدت طوالنی با هدف 

افزایش قیمت در بازار احتکار شده است.
ســردار محمدیان با بیان این که ارزش کاالهای احتکار شده از سوی کارشناسان 

104 میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر شده است.

معاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز از 
برگزاری انتخابات اصالح اساسنامه و بازرسین خانه مطبوعات این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان البرز،حسین 
جعفــری قهدریجانی با اعالم این خبر اظهار داشــت: انتخابات اصالح اساســنامه و 

بازرسین و تصویب ترازنامه مالی خانه مطبوعات برگزار شد. 
معاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی البرز در این 
خصوص گفت : انتخابات اصالح اساسنامه خانه به صورت فوق العاده در روز یکشنبه 
مورخ 97/6/4 به صورت الکترونیکی و همزمان با 8 اســتان دیگر برگزار شد و باتوجه 

به، به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان به تاریخ 97/7/۲0 موکول گردید.
وی همچنین از برگزاری انتخابات بازرســین و گــزارش هیات مدیره و تراز مالی 
خانــه خبر داد و گفت: انتخابات مذکــور به صورت عادی در تاریخ 97/6/6 به صورت 
الکترونیکی برگزار شــد و 84 نفر در انتخابات شرکت کردند و باتوجه به، به حد نصاب 
رســیدن شــرکت کنندگان، افرادی از بین نامزدها انتخاب شدند که باتوجه به برخی 
مسائل مطرح شده و بررسی صحت و سقم انتخابات تاکنون صحت انتخابات از سوی 
این اداره کل اعالم نشــده اســت.جعفری قهدریجانی افزود : باتوجه به بررسی های 

صورت گرفته نتیجه انتخابات متعاقبا از سوی اداره کل اعالم خواهد شد.

کشف 104 میلیارد پوشک احتکار شده 
درساوجبالغ

انتخابات اصالح اساسنامه و بازرسان 
خانه مطبوعات البرز
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تجلیل از برترین های هشــتمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی

در مراسمی ازبرترین های هشتمین جشنواره یکتابخوانی رضوی تجلیل شد.
بــه گزارش خبرگزاری صداو ســیما، در این جشــنواره 8300 نفر از نوجوانان و 
بزرگســاالن از اردیبهشت با ارســال آثار خود به صورت الکترونیکی و حضوری در 

این جشنواره شرکت کردند.
شــرکت کنندگان در زمینه های مختلف از جمله نقاشــی،پویش الکترونیکی، 

رمان، داستان و پرسش و پاسخ مکتوب آثار خود را ارسال کرده بودند.
از 8300 نفر، 47 نفر برگزیده شدند و در این مراسم از آنها تجلیل شد.

 آغاز بــه کار نخســتین مرکــز نگهداری 
از جانوران حیات وحش در ساوجبالغ

نخســتین مرکز نگهداری 
حیات وحش بــا مجوز محیط 
زیست البرز در ساوجبالغ کار 

خود را آغاز کرد.
بــه گــزارش خبرگزاری 
صداوســیما مرکز البــرز، در 
مراســمی با حضــور فرماندار 
ســاوجبالغ، مدیرکل محیط 
زیست البرز نخستین مجموعه 

دارای پروانه برای نگهداری از حیات وحش کار خود را در روستای ولیان ساوجبالغ 
آغاز کرد.

پالیز گیر گفت: ما 1۲روستای هدف گردشگری داریم و با وجود مجموعه ایثار و 
حیات وحش  می توان امید وار بود بخش مهم جاذبه های جانوری اســتان البرز در 

ساوجبالغ بیشتر از سایر نقاط کشور باشد.
مدیرکل محیط زیســت اســتان البرز گفــت: در این باغ کــه فضای مطلوب 
 بــرای حیات وحش اســت بیــش از 50گونه مختلــف از دام و طیــور  نگهداری 

می شود.
حکیمی افزود: بســیاری از جانداران که آســیب می بینند برای نگهداری  به این 
مرکز ســپرده می شــوند تا دوران نقاهت خود را زیر نظر پزشکان اداره کل سپری و 

به سالمت کامل برسند.
وی گفت: ســرمایه گذار خصوصی برای تکمیل و ســاخت این مجموعه که از 
گیاهان مختلف هم برای ایجاد یک فضای ســبز و محیطی آرام بهره برده بیش از 

یک میلیارد تومان هزینه کرده است.
مدیرکل محیط زیســت افزود: این مکان می تواند محلی مناســب برای انجام 
تحقیقات و نمایشگاهی برای دانش آموزان و عالقمندان به حوزه جانوری و گیاهی 

باشد.

 تبدیــل تهدیــد زیســت محیطی 
به فرصت 

خروجی های پســاب و فاضالب شــهری کرج که تهدید زیست 
محیطی به شــمار می رود می تواند با یــک برنامه اجرایی به فرصت 

تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، لشگری معاون فنی محیط زیست 
کــرج با حضور در محل خروجی هــای منتهی به رودخانه کرج ضمن 
تایید ورود حداقل 4مسیر پساب و فاضالب شهری مرکز استان البرز به 
رودخانه حفاظت شده کرج، گفت: بر اساس قانون هیچ فاضالبی حتی 

برای یک لحظه اجازه سرریز شدن به رودخانه حفاظت شده را ندارد.
وی با اشاره به اینکه صداوسیما دو سال پیش هم در مورد این معضل 
گزارشی تهیه کرده بود، گفت: ورود فاضالب به رودخانه حفاظت شده 
کرج تبعات زیست محیطی شدیدی را در پایین دست ایجاد می کند که 
عالوه بر تاثیر بر اکوسیستم منطقه ای که تبعاتی چون از بین رفتن گونه 
های گیاهی و جانوری را در پی دارد، اســتفاده از این آب برای آبیاری 
ســبزی و صیفی های کاشته شده مشکالت امنیت غذایی را نیز ایجاد 
می کند.شــاکرمی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان کرج دو سال 
پیش در گفت و گو با خبرنگار ما در این مورد گفته بود: ادامه این روند به 
منزله تهدید علیه بهداشت عمومی است و دستگاه قضایی می تواند در 
مورد آن اعالم جرم کند.در ادامه پیگیری ها مدیر روستا معاون خدمات 
شــهری شهرداری کرج در مورد یکی از این کانالهای تخلیه فاضالب 
که به تازگی ودر پی  گزارش های مردمی در کنار پل شــورا دیده شده 
اســت، گفت: این موضوع را بررســی می کنیم ولی می دانم مجوز این 

احداث در زمان مدیران قبلی صادر شده است.
مدیر فاضالب آبفای شــهری کرج نیز از وجود این کانال اظهار بی 
اطالعی کرد و گفت: ظرفیت تصفیه خانه ماهدشت قابلیت تصفیه این 

آب ها و بازچرخانی این آّب ها را دارد.
زارع، رئیس شــورای اسالمی شهر کرج هم که دغدغه این موضوع 
را دارد ضمن حضور در محل تخلیه فاضالب و پساب به رودخانه کرج 
گفت: با ایجــاد تصفیه خانه محلی می توان ضمن جلوگیری از خروج 

این آب در شرایط کم آبی از آن استفاده کرد.
وی که پیشتر به مدت 14سال مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای 
ســبز شهرداری کرج هم بوده است، گفت:  می توان از آب تصفیه شده 
برای آبیاری فضای ســبز شــهری بهره برد و کمتر به منابع زیر زمینی 
فشار وارد کرد.بر اســاس اطالعات مدیریت شهری کرج، باید در این 
کالنشــهر 7تصفیه خانه محلی احداث شــود که تا امروز یکی از آنها 
احداث شده و برای احداث 6 تصفیه خانه دیگر هنوز اقدام عملی صورت 
نگرفته اســت.حال سرنوشت این پساب و فاضالب ها که به تهدیدی 
زیســت محیطی مبدل شده در دستان مسئوالن شهری کرج است که 
با مدیریت خود این سرنوشــت شوم زیست محیطی را به فرصتی برای 

احیای باغ شهر کرج مبدل کنند.

خبرخبر

بازدید خبرنگاران از روند اجرایی خط 2 مترو
پنجم شــهریور، خبرنــگاران و 
فعالین حوزه رسانه به دعوت سازمان 
حمل و نقل ریلی شــهرداری کرج در 
محــل کارگاه مرکزی خط ۲ متروی 
کرج حاضــر و در جریــان عملیات 
اجرایی و پیشرفت پروژه قرار گرفتند.

به گزارش ســازمان قطار شهری 
کــرج و حومه، در این مراســم، علی 
اصغر صلواتی رئیس سازمان حمل و 
نقل ریلی شــهرداری با اشاره به این 
کــه این دعوت به مناســبت تجلیل 
از فعالیــت خبرنگاران به مناســبت 
روز خبرنگار و با تاخیر انجام شــده، 
اعالم کــرد، اصحاب رســانه نقش 
واسط بین دســتگاههای اجرایی و 
مردم را به عهــده دارند و فعالیتهای 
خوبی که در ساخت مترو در زیرزمین 
انجام میشــود الزم است که توسط 
رسانهها پوشش داده شود. وی اعالم 
کرد، متــرو امکان جابه جایی حداقل 
۲0 هزار نفر مســافر را در یک ساعت 
دارد و ایــن موضوع به کاهش میزان 
مصرف سوخت و آلودگیهای زیست 

محیطی کمک شایانی مینماید. وی 
ابراز امیدواری کرد با انتشــار اوراق 
مشــارکت ۲50 میلیارد تومانی طی 
ماه های آتی، امــور اجرای پروژه به 

حدقابل قبول برسد.
وی با اعالم این که مدیران وظیفه 
دارند خود را در معرض قضاوت افکار 
عمومــی قرار دهند، اضافه کرد: بنده 
و همکارانم در هر زمانی پاسخگوی 

سواالت مردم و رســانه ها خواهیم 
بود.

در ادامه احمدرضا محسنی مدیر 
پروژه خط ۲ در گزارشی، روند اجرایی 
پروژه و پیشرفتهای انجام شده را ارائه 
و مشــکالت و موانع پیش روی طرح 
را، تامین منابع مالی و اعتبارات اعالم 

نمود. 
شــده  انجــام  اقدامــات  وی 

درخصوص فاینانس پروژه به میزان 
۲ میلیارد یوآن توســط شرکت چینی 
سیتیک را مثبت ارزیابی نمود و اضافه 
کرد: در صورت صــدور مجوزهای 
الزم از ســوی ســازمان برنامــه و 
بودجه، امکان تامین تجهیزات ویژه 
پروژه فــارغ از تحریمهای پیش رو 

وجود دارد.
ایــن مراســم،  در  همچنیــن 
محمدجواد رســتمی نماینده شرکت 
سازنده طرح و ساخت با اعالم اینکه 
توان فنــی ارکان پروژه در ســطح 
باالیی قراردارد، اضافه نمود: مشکل 
اساسی این پروژه و تطویل آن، عدم 
توجــه مدیران شــهری بــه تحقق 

وعدههای مالی بوده است.
در ادامه، پرسشــهای خبرنگاران 
مطرح و پاســخهای الزم توســط 

مدیران حاضر ارائه گردید.
در خاتمه، ضمــن بازدید از روند 
اجرایی پــروژه، از مقــام خبرنگار با 
اهدای لوح یادبــود، تجلیل به عمل 

آمد.

اگر در یک فرد ســالم ســتون مهره ها را از جلو یا از 
پشت سر نگاه کنیم به صورت یک خط عمودی مستقیم 
دیده می شود و وقتی این خط حالت خمیده پیدا می کند 
و قوس بر می دارد، به آن اســکولیوز یا اسکولیوزیس 
می گویند.اســکولیوز به معنای انحراف جانبی ســتون 

فقرات است. 
به وجود آمدن اســکولیوز یک روند تدریجی دارد و 
عموماً در خانم ها شــایع تر از آقایان می باشــد و معموالً 
درســت قبل یا در خالل بلوغ مورد توجه قرار می گیرد 
و گر چه کودکان کم ســن نیز می توانند دچار اسکولیوز 
شوند، اما شایع ترین حالت درگیری نوجوانان در سنین 

10 سالگی یا حتی کمترمی باشد.
اوایــل دوره نوجوانــی زمان مناســب بــرای معاینه 
ســتون فقــرات از نظــر اســکولیوز مــی باشــد. زیرا 
اســکولیوز معموال در سنین رشــد یعنی بین 10 تا 15 

سال رخ می دهد. 
گرچه عموماً اسکولیوز تهدیدکننده حیات نیست، اما 
می تواند شرایط ناراحت  کننده ای در زندگی فرد ایجاد 
 کند و در صورتی که اســکولیوز در زمان جوانی درمان 
نشود، می تواند در بزرگسالی پیشرفت کند؛ بنابراین 
در هر مرحله ای هم که باشد، تشخیص و درمان سریع 

آن می تواند از بروز مشکالت دیگر جلوگیری کند.
این بیماری در بعضی از خانواده ها شایعتر از سایرین 
است ، اما هنوز ژنی به عنوان مقصر اصلی در این تفاوت 
شــیوع شناسائی نشده است . اسکولیوز شیر خوارگی 
) بین ســنین نوزادی تا سه سالگی ( در پسر ها شایعتر 
اســت . در حالــی کــه اســکولیوز نوجوانــان همان نوع 

ایدیوپاتیک در دخترها بیشتر دیده می شود . 
ریســک فاکتورهائی که با شــیوع باالتر این بیماری 
همراهنــد عبارتنــد از : جنس مونث ، ســنین پائینتر ، 
زاویه و میزان اسکولیوز ) هر چه بیشتر باشد ، احتمال 

پیشرفت آن بیشتر خواهد بود( .
محل اســکولیوز نیز اهمیت دارد. احتمال پیشرفت 
در مــواردی کــه در قســمت های باالتر ســتون فقرات 
واقعند بیشتر از مواردیست که در قسمت های تحتانی 

تر واقعند .
* انواع اسکولیوز

در اغلب موارد علت اسکولیوز نامعلوم و دارای منشاً 
ناشــناخته اســت که اصطالحاً اســکولیوز ایدیوپاتیک 
نامیده می شود . این فرم بیش از هشتاد درصد موارد 
را به خود اختصاص می دهد. اما اســکولیوز به دو گروه 

مشخص تقسیم می شود.
1-اسکولیوز مادرزادی

عارضــه ای اســت که بــه صــورت مــادرزاد درحال 
شــکل گیری ســتون فقرات رخ می دهد و باعث انحنای 
غیرطبیعــی آن می شــود و فرد به هنــگام تولد، دارای 
ناهنجــاری مهره ای بوده و ســتون فقــرات وی انحراف 
جانبی دارد. در این حالت ممکن است؛ مهره ها درست 
کار نکننــد یا بدرســتی تقســیم بندی نشــوند. عموماً 
پزشــکان این نوع اســکولیوز را بعد از تولد شناسایی 
می کننــد اما ممکن اســت تا نوجوانی، تشــخیص داده 

نشود.
2- اکتسابی

بــه این نوع "اســکولیوز عصبی-عضالنی" نیز گفته 
می شــود. در این اســکولیوز انحنای غیرطبیعی ستون 
فقــرات ناشــی از اشــکال در کنترل عضــالت یا ضعف 
عضــالت ناشــی از بیماری هایــی ماننــد فلج مغــزی یا 
تحلیل رفتگی های ارثی عضالنی )دیستروفی عضالنی( 
اســت. در این موارد عضالت نمی توانند ستون فقرات 
را در وضعیــت طبیعی نگهدارند. گاهی پزشــکان نوع 
اکتســابی اســکولیوز را بــه دو گروه ســاختاری و غیر 

ساختاری نیز تقسیم می کنند.
اســکولیوز ســاختاری: در این نوع، انحراف ســتون 
فقــرات ســخت و غیــر قابــل برگشــت اســت. اغلب 
اسکولیوز، ساختاری بوده و به دلیل تغییرات دائمی در 

استخوان بندی و اسکلت بدن به وجود می آید.
اســکولیوز غیــر ســاختاری: در این نــوع از بیماری، 
ســتون فقرات به طور طبیعی کار می کند اما انحنا وجود 

دارد. دالیل این موضوع می تواند موارد زیر باشد:
کوتاهی یک پا نسبت به دیگری

 اسپاسم عضالنی
التهابات مانند: آپاندیس

وقتی که این مشــکالت حل شوند، اسکولیوز معموال 
از بین خواهد رفت!

همچنین علل دیگری که در بروز بیماری اســکولیوز 
نقش دارند عبارتند از:

 انواع تومور
 فلج مغزی
 عفونت ها

 نقائص هنگام تولد
 سابقه خانوادگی

 دیستروفی عضالنی
 شــرایط ژنتیکی مانند: ســندرم مارفان یا ســندرم 

داون
عالوه بــر طبقه بندی اســکولیوز به نســبت علل به 
وجــود آمدن آن، ایــن بیماری را می توان از نظر وخامت 

خمیدگی آن نیز بررسی کرد.
* اسکولیوز خفیف

اســکولیوز خفیف معموالً نوعی از اســکولیوز است 
که میزان انحراف ســتون فقرات و زاویه آن 20 درجه 
یا کمتر باشــد. این نوع اســکولیوز باعث می شود بیمار 
نتواند به طور کامل از توانایی های جسمی خود استفاده 
کند و معموالً حالت اندامی نامناسب دارد. این تغییرات 
ناخوشــایند که جنبه نازیبایی نیــز دارد، بیمار را از نظر 
روحی و عاطفی دچار مشــکل می کند. اسکولیوز خفیف 
بــه ندرت ایجاد درد و ناراحتی هــای دیگر می کند، ولی 
خطر پیشــرفت اســکولیوز خفیف بیش از انواع دیگر 
این بیماری است. اگر انحراف زیر 20 درجه باشد خطر 
پیشــرفت تا 22٪ اســت. هنگامی که اسکولیوز از 20 
درجه عبور می کند، خطر پیشــرفت بیشتر از سه برابر 
می شود و به 68 درصد می رسد و اگر اسکولیوز خفیف 
نادیده گرفته شــوند مــی توانند به مــرور زمان باعث 

فرسایش مفصل ها و گرفتگی عضله ها گردد.
* اسکولیوز متوسط

منحنــی اســکولیوز 26 درجــه تا 40 درجه اســت. 
اســکولیوز معتــدل دارای احتمــال 68٪ پیشــرفت 
اســت. ممکن است با درد همراه باشد. چرخش ستون 
فقرات در اســکولیوز متوســط معموالً با توجه به اندام 
فرد مشخص می شود. دنده ها و کتف، بویژه هنگام خم 

شدن به جلو کامالً مشخص است و شانه ها در یک سطح 
قرار ندارد. ممکن اســت درد در ســتون فقرات، بین 
کتف ها و در پایه قفســه ســینه، احساس شود. در این 

افراد سردرد نیز شایع است.
* اسکولیوز شدید

در اســکولیوز شــدید در نوجوانان 40 تا 45 درجه 
و در بزرگســاالن 50 تــا 55 درجــه اســت. ایــن گونه 
اســکولیوز به خاطر زاویه شــدیدی که دارد می تواند 
مشــکالت جدی ریوی و قلبی ایجاد کند. بنابراین نباید 
در درمان اســکولیوز شدید سهل انگاری شود. در این 
افراد عموماً یک کتف و شــانه باالتر از دیگری اســت و 
قفسه ســینه در یک طرف برجسته است. ممکن است 
پس از فعالیت بدنی، از جمله نشستن یا ایستادن برای 
مدت طوالنی احســاس خســتگی یا درد کند. به علت نا 
همــواری و نــا میزانی بدن، نو جوان ممکن اســت دچار 

ناامیدی و افسردگی شود. 
* عالئم و نشانه های اسکولیوز

بر خالف عقیده عمومی، اســکولیوز یا انحراف ستون 
فقــرات در اثــر حالت بد بدن به وجود نمــی آید؛ با این 
حــال، ممکن اســت در اثــر وضعیت بد بــدن یا ضعیف 
بودن ماهیچه های اطراف ســتون فقرات، خمیدگی آن 

پیشرفت کند.
- در شروع بیماری اغلب اسکولیوز درد ندارد و می 

تواند تشخیص آن مشکل باشد. 
- قرار نداشتن شانه ها یا دو سمت لگن در یک سطح 

مثالً یک شانه باالتر از شانه دیگر باشد.
- وجود داشتن یک حالت برجستگی یا کوهان در یک 

سمت ستون مهره در قسمت پشت.
- ضعف عضالت یک سمت ستون مهره که در معاینه 
به صورت تحلیل رفتن عضالت یک ســمت ستون مهره 

خود را نشان می دهد.
عالیم و نشانه های فیزیکی در بچه ها و نو جوانان که 

والدین باید به آن ها توجه کنند عبارتند از :
 باالتر بودن یکی از شانه ها
 باالتر بودن یک سمت لگن

 برآمدگی یک استخوان کتف از پشت
 به هم خوردن خط کمر

 نامتقارن بودن اندازه یا مکان سینه در زنان
 خارج بودن سر بیمار از نقطه مرکزی محور لگن

 متمایل بودن تمام بدن به یک طرف
 یکسان نبودن فاصله بین دست ها و بدن

 قرار داشتن دنده ها در ارتفاع مختلف
 تفــاوت قابل مشــاهده در ظاهر یا بافت پوســت دو 

طرف ستون فقرات

 برجسته تر بودن دنده ها در یک طرف قفسه سینه
 برجستگی دنده ها هنگام خم شدن بیمار

 اختالف طول پاها
تشخیص و درمان اسکولیوز

تشــخیص  اســکولیوز براســاس  معاینه  فیزیکی  و 
رادیوگرافی ستون  فقرات  انجام  می شود.

در مــوارد خفیف و متوســط، اســکولیوز زمانی قابل 
مشاهده است که فرد به سمت جلو خم شود و خمیدگی 
در مفصــل کمر قابل مشــاهده اســت. وقتی پزشــک 
عارضه انحنای ســتون فقرات را تشــخیص داد شما را 
به یک متخصص برای معاینه و درمان بیشترمعرفی می 

کند.
انجام عکس بردای به وسیله اشعه ایکس از ستون 
فقــرات برای ارزیابی میــزان زاویه انحنا وخمیدگی به 
کار برده می شــود. این تســت می تواند میزان شــدت 
درجــه انحراف را نشــان دهد در بعضــی از موارد هم 
انجام تست های عکس برداری دیگری مانند آم آر آی و 

سی تی اسکن ضروری است.
بســیاری  از موارد اســکولیوز خفیف  بــوده  و درمان  
چندانی  جــز درمان  فیزیکی  به منظــور تقویت  عضالت  
پشــت  و اصــالح  وضعیــت  فیزیکــی  ظاهری  بــدن  نیاز 

ندارند.
در مورد کودکانی  که  به  درمان  بیشــتری  نیازمندند 

معموالً استفاده  از بریس  طبی  توصیه  می شود. 
در مورد بزرگســاالن  نیازمند درمــان ، ورزش هایی  
به منظور تقویت  عضالت  پشــت  توصیه  می گردد. از آن 
جا که  در بزرگســاالن  رشد ستون  فقرات  متوقف  شده  
اســت ، استفاده  از بریس  پشــت  مؤثر نیست . جراحی  
برای  اصالح  تغییر شکل  )تنها در موارد شدید( توصیه  
می گردد. اگر طول  دوپا نابرابر باشــد، کفش  مخصوص  

برای  پای  کوتاهتر ممکن  است  تجویز شود.
اول-بــرج  گوهردشــت-فلکه  کــرج-  آدرس: 

نیکامال-طبقه10 اداری- واحد3- 
شماره های تماس:

0919-0388448
026-34256301
026-34256359

اسکولیوز چیست ؟

پنجمیــن همایش بصیرت خانواده 
ویژه کارکنان شــهرداری کرج برگزار 

شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وســیما؛ 

به همت حوزه 8 بســیج کارمندی سید 
الشــهدا ، پنجمیــن همایش بصیرت 
خانواده ویژه کارکنان شــهرداری کرج 
در پارک بانوان جهانشــهر کرج برگزار 

شــد.در ایــن همایش بخــش های 
متنوعی برای خانــواده ها و کودکان، 
از جمله مسابقات دارت و طناب کشی، 

نقاشی و ... پیش بینی شده بود.

کارگــروه دانش افزایــی خانواده 
، دیگــر بخش این همایــش بود که با 
 هــدف تحکیم بنیان خانــواده برگزار 

شد.

چهاردهمین یادواره شــهدای روستای فرخ آباد 
زیبادشت برگزار شد.

وســیما؛  خبرگــزاری صــدا  گــزارش  بــه 

چهاردهمین یادواره شــهدای روســتای فرخ آباد 
زیبادشــت همزمان با ســالروز شــهادت دومین 
شــهید مدافع حــرم این روســتا شــهیدمجتبی 

ابراهیمــی با حضور پرشــور اهالی شــهیدپرور و 
 والیتمدار در مســجد امام رضا ع فــرخ آبادبرگزار 

شد.

همایش بصیرت خانواده ویژه کارکنان شهرداری کرج 

برپایی یادواره شهدای روستای فرخ آباد 
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 مســابقات رزمی " تو کی مــا " دختران 
به میزبانی فردیس

مسابقات رزمی قهرمانی کشور رشته ورزشی " تو کی ما " با حضور 300 
ورزشکار دختر از سراسر کشور در فردیس برگزار شد.

بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، بیســت و پنجمین دوره 
مســابقات رزمی قهرمانی کشور رشته ورزشــی " تو کی ما " با حضور 300 
ورزشــکار دختر از سراسر کشور در سالن حکیم فردوسی شهرستان فردیس 

برگزار شد.
در این رقابت ها ورزشــکارانی از 15 اســتان کشــور و در رده های سنی 

نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان و بزرگساالن با هم به رقابت پرداختند.
در این دوره از مســابقات تیم های اســتان های البرز ، اصفهان ، ایالم ، 
تهران ، آذربایجان شــرقی و غربی ، خراســان رضوی و شمالی ، کرمانشاه ، 
مرکزی ، قزوین ، لرستان ، گیالن ، فارس و همدان با هم به رقابت پرداختند.

 تیم تهران با 144 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم های استان مرکزی 
با 1۲5 امتیاز و خراسان رضوی با 74 امتیاز دوم و سوم شدند. 

نفرات برتر این دوره از مسابقات به اردوی تیم ملی جهت شرکت در رقابت 
های جهانی که آذر امسال در تهران برگزار خواهد شد ، دعوت می شوند.

اُکسین؛ شانس اول صعود به لیگ برتر 

مهاجم تیم فوتبال اُکســین البرز گفت: در سه دیدار ابتدایی نمایش بسیار 
خوبی داشتیم و تیم ما شانس اول صعود به لیگ برتر را دارد.

محمدابراهیمی در گفتگو با مهر در ارتباط با دیدار هفته آینده مقابل مس 
کرمان، گفت: دیدارهای خارج از خانه آن هم در لیگ یک کشور بسیار سخت 
و مشکل است. بازی سختی در کرمان در پیش خواهیم داشت و در این فصل 
از رقابت ها مس تیم بســیار خوبی نشان داده و امیدوارم با کسب امتیاز زمین 

مسابقه را ترک کنیم.
وی ادامــه داد: هــر بازی برای اُکســین حکم فینــال را دارد و می دانیم 
کســب امتیاز با توجه به فشردگی مسابقات چقدر سخت است ولی بازیکنان 
باتجربه ای عضو تیم اُکســین هستند که حضور آن ها می تواند نوید روزهای 
خوبی برای ما باشد.مهاجم تیم اُکسین البرز در ادامه به سه دیدار ابتدایی فصل 
اشاره کرد و گفت: بهترین شروع برای اُکسین بود و این 9 امتیاز در هفته های 
ابتدایی می تواند در هفته های پایانی به کمک ما بیاید. در ســه دیدار ابتدایی 

نمایش بسیار خوبی داشتیم و تیم ما شانس اول صعود به لیگ برتر است.
ابراهیمی در پاســخ به این سوال که آیا به آقای گلی در این مسابقات فکر 
می کند، گفت: گل زدن را دوســت دارم ولی پیروزی و کسب سه امتیاز بیشتر 
من را خوشحال می کند ولی سعی می کنم در این فصل برای نماینده فوتبال 

البرز مؤثر باشم.

اولویت های دادگســتری البرز در سال 
جاری

رئیس کل دادگســتری اســتان البرز مهمترین اولویت اســتان در سال 
جاری را کاهش پرونده های مانده و مســن، ساماندهی اجرای احکام مدنی، 
افزایش دقت و ســرعت در رسیدگی، مبارزه بی امان با فساد درون سازمانی و 
برون ســازمانی و توجه به سیاست های پیشگیرانه در تمامی حوزه ها عنوان 

کرد.

رئیس شورای شهر کرج انتخاب شد
انتخابات هیئت رییســه شورای شهر کرج برگزار و عباس زارع به عنوان 

رییس شورا انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزالبرز، جلسه علنی شورای شهر 
کرج در روز یکشــنبه 97/6/11 برگزار و در آن عباس زارع با کســب 9 رای 
به عنوان رئییس شــورای شــهر کرج انتخاب شد. دراین جلسه که با حضور 
نماینده فرماندار کرج، برگزار شــد منصور وحیدی با 1۲رای به عنوان نایب 
رئیس شــورا، مهدی حاج قاســمی با10رای به عنوان دبیراول، اکبرسلیمی 
نــژاد با 11 رای به عنوان دبیر دوم ، فریــده بزنی بیرانود با 11 رای به عنوان 
خزانه دار و رحیم خســتو با 11 رای به عنوان ســخن گوی شورای اسالمی 

شهر کرج انتخاب شدند.

نام: علی محمد
نام خانوادگی: بنادکوکی

محل تولد: یزد
تاریخ تولد: 1338 

تاریخ شهادت: 1367/6/۲
مسئولیت قبل از شهادت: رزمنده

مزار شهید: گلزار شهدای امامزاده محمد)ع( کرج
شــمه ای از زندگینامه شــهید: »علي محمد بناد کوکي« در 
روســتاي »بنادکوک« از توابع یزد متولد شد. بعد از طی دوران خردسالی 
راهی مدرســه شد و تا کالس اول و دوم دبستان را در همان روستا گذراند 
و کالس ســوم و چهارم را در  شــهر یزد ادامه داد. پس از مدتي به همراه 
خانواده به شهر رشت و  از آنجا  به شهر کرج نقل مکان کردند  و دوره هاي 
تحصیلي پنجم دبستان تا کالس نهم را در کرج پشت سر گذاشت. پس از 
آن وارد دبیرستان شد. ضمن تحصیل در دبیرستان به کار »سنگ کاري« 
نیز مشغول بود. تا اینکه سرانجام در سال 1356، به خدمت سربازي اعزام 
گردید که دوره آموزشــي خود را در شــهر بیرجند گذراند. پس از آن براي 
ادامه خدمت به تهران منتقل شــد که این زمان مصادف با آغاز قیام مردم 

مسلمان ایران به رهبري امام خمیني)ره( بود.
وی که از همان کودکي داراي روحیه مذهبي بود و با توجه به شــرایط 
اجتماعــي آن روز جامعه هرگز در دام توطئه هاي فســادآور زمانه گرفتار 
نشد و با اولین پیام حضرت امام مبني بر خروج از پادگان ها سریع از پادگان 
خارج و خدمت را ترک کرد و در راهپیمایي ها و تظاهرات فعاالنه شــرکت 
مي کرد. شهید در آبان سال 1358، ازدواج کرد و پس از مدتي که صاحب 
فرزند دختر شد در اسفند سال 1359، وقتي که تنها چند ماه از شروع جنگ 

تحمیلي گذشته بود براي مدت 6 ماه به جبهه رفت.
تا اینکه ســرانجام پــس از بارها به جبهه رفتــن و آخراالمر در پنجم 
مرداد ســال 1367، با شــنیدن پیام امام بعد از قبــول قطعنامه به همراه 
پدر و برادر کوچکش به ســوي جبهه شتافت تا اینکه در روز دوم شهریور 
1367، همزمان با ایام عاشــوراي حسیني در سنگرش به شهادت رسید 
و در تاریخ نهم شــهریور 1367، در گلزار شــهداي چهارصد دستگاه به 

خاک سپرده شد.
نقل قول همسر شهید: شهید »علي محمد بنادکوکي« در منزل 
بســیار مهربان بود. هنگامي که از ســرکار برمي گشــت مدتي با بچه ها 
ســرگرم بازي بود و به آنها مهربانــي مي کرد. وی فردي آرام و کم حرف 
بود و همیشــه لبخند بر لب داشت و از مشکالت زندگي هیچگاه ناراحت 
نمي شــد. ثمره 9 سال زندگی مشترکمان تولد ســه فرزندمان است که 

بخوبی تربیت شده اند. 
با تشکر از روابط  عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان البرز 

خبریاد یاران آشنا

هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می دارد
وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک

بــه گــزارش خبرگــزاری صدا و 
ســیمای مرکز البرز، پــس از ماه ها 
اختــالف میــان اعضــای 13 نفره 
شورای شــهر کرج باالخره و با فشار 
فرمانداری، استانداری و شورای حل 
اختالف اســتان اعضای شورای شهر 
دور یک میز در صحن علنی شورا جمع 
شدند و با برگزاری انتخابات، اعضای 
هیات مدیره شورا را انتخاب کردند اما 
ماه ها بالتکلیفی در کالنشهر کرج و 
معضالتی را که به وجود آورد از خاطره 

شهر پاک نخواهد شد.
 کالنشــهر کرج پس از استعفای 
اصغر نصیری حدود 6 ماه اســت که 
بدون شهردار مانده و انتخاب شهردار 
برای این شــهر همچنان به در بسته 
خورده است. کاندیداهای معرفی شده 
یکی پس از دیگــری کنار می روند و 
روند طی شده در خور کالنشهری دو 
میلیون نفری نیســت. اختالف شدید 
میان اعضای شورای شهر کرج که در 
انتخاب شــهردار خود را نمایان کرده 
است در حالی رقم می خورد که پروژه 
های بســیاری در کرج معطل تصمیم 
اعضای شوراســت و حاشیه های این 
انفعال و بی توجهی به شــرایط شهر، 
به مانعی بزرگ در راه پیشــرفت کرج 

مبدل شده است.
 

* در شورای شهر کرج چه 
می گذرد؟

شــهردار کرج در پنجاه و دومین 
جلســه شــورای شــهر کرج که ۲6 
فروردین برگزار شــد استعفای خود را 
اعالم کرد. روز بعد اکثریت شورا با این 
اســتعفا موافقت کردند و محمدرضا 
احمدی نــژاد را به عنوان سرپرســت 

شهرداری کرج برگزیدند.
پس از آن، شــورای شهر کرج وارد 
فاز انتخاب شــهردار شــد؛ در یکی از 
نخســتین اظهار نظرها و درســت در 
همــان روزهایی که برف بهاری کرج 
را فلج کرده و خســارت زیادی هم به 
فضای سبز شــهر و هم به تاسیسات 
بــرق رســانی وارد آورده بود؛ محمد 

نبیونی، رئیس شورای شهر کرج در ۲8 
فروردین با بیان این که »هنوز گزینه 
جــدی برای شــهرداری کرج مطرح 
نیست« از انتخاب شهردار کرج ظرف 

حداکثر یک ماه آینده خبر داد.
موضــوع انتخاب شــهردار طی 
روزهــای بعد همچنــان مهم ترین 
موضــوع مدیریت شــهری کرج بود 
تا این که نام »مجید ســریزدی« به 
عنوان یکی از گزینه های شــهرداری 

کرج مطرح شد.
با مطرح شدن نام سریزدی اتفاقات 
عجیب و غریب در شــورا شروع شد و 
جلسات بعدی گاهی با پیامک شبانه، 
گاهی با کســالت برخی اعضا و گاهی 
هم با تصمیم نایــب رئیس یا برگزار 
نمی شــد یــا نیمــه کاره می ماند که 
نمونه اش جلسه نهم اردیبهشت بود؛ 
جلســه ای که سخنگوی شورا خطاب 
به خبرنگاران گفــت که علت لغوش 
را باید از رئیس پرســید و از رئیس هم 

پاسخی عاید افکار عمومی نشد.
فاصله بین ۲6 تا 30 اردیبهشــت 
حواشــی زیادی در خصوص شورا به 
وجود آمد تا این که جلسه شورا برگزار 

شد البته بدون حضور رئیس!
 

* بحــران آب گرفتگــی و 
شهر بدون شهردار!

چهارشــنبه دوم خــرداد، کرج با 
بحــران آب گرفتگــی مواجه شــده 
بود، اما جلســه شــورا باز هم به خاطر 

تشخیص برخی اعضا برگزار نشد!
اما جلســه یکشــنبه ششم خرداد 
شــورا در حالی برگزار شد که روز قبل 
فرماندار کــرج در واکنش به اتفاقات 
شــورای شــهر و آن چه در این مدت 
گذشــت گفت که »همه این اتفاقات 

توسط فرمانداری رصد می شود.«
ایــن اتفاقات در حالــی رقم خورد 
که پروژه های بســیاری در شــورای 
شــهر کرج معطل تصمیم اعضا برای 
انتخاب شــهردار مانده بود و حاشیه 
هــای ایــن انفعال و بــی توجهی به 
شــرایط شــهر، مانع بزرگــی در راه 
پیشــرفت این کالنشــهر محسوب 

می شد.
 

* مناقشــه بر سر انتخاب 
شهردار جدید

یکی از مناقشــات اصلی اعضای 
شــورا بــا رای گیــری در خصوص 
شهردار شــدن مجید ســریزدی در 
جلسه 30 اردیبهشــت خود را نشان 
داد. در این جلسه برخی اعضای شورا 
مدعــی پرونده قضایی ســریزدی و 
احتمال تایید نشــدن صالحیت وی 
شــدند. این در حالی بود که سریزدی 
هرگونه محکومیت قطعی را که مانع 
تصدی شــهرداری کرج شود رد می 

کرد.
سرانجام اکثریت شــورا بر اقلیت 
پیروز شد و ســریزدی به عنوان تنها 
گزینه برای شهرداری معرفی شد که 

البته پس از حاشــیه های بسیار و اما و 
اگرهای فراوان اعالم شــد سریزدی 
مورد تایید وزارت کشــور قرار نگرفته 
است و باز هم کرج بدون شهردار ماند.

اعضــای شــورای شــهر کرج 
محمدرضا احمدی نــژاد را به عنوان 
کاندیــدا معرفی کردند. اما این بار هم 
بر ســر مدرک تحصیلی نامزد جدید 

اختالف و حاشیه وجود داشت.
سرانجام در تاریخ ۲4 مرداد و پس 
از گذشــت 15 روز از ایــن تصمیم، با 
تایید نشدن مدرک تحصیلی احمدی 
نژاد و بر اساس نامه کتبی که از سوی 
وزارت کشور به شورای اسالمی شهر 
کرج ارسال شــد، صالحیت وی نیز 
برای شــهرداری این کالنشهر تایید 

نشد.
 

فوق  تعطیلی جلســات   *
العاده شورا!

کش و قوسهای فراوان ایجاد شده 
موجب تصمیم شــورا برای تشکیل 
جلسه فوق العاده شد؛ اما با غیبت 5 نفر  
از اعضا جلســات فوق العاده رسمیت 
نیافت و تعطیل شد. این مسئله باعث 

شد تا استاندار البرز وارد ماجرا شود.
نجفی بــا بیان این کــه تعدادی 
اندک در شورای شهر کرج کارشکنی 
می کننــد، خطاب به اعضای شــورا 
گفت: نباید فرصــت خدمت به مردم 
ســلب شود و نباید فکر کنیم که مردم 

همیشه این فرصت را به ما می دهند.
بــا اولتیماتوم نجفی اســتاندار و 
عزیزاکبریان نماینــده مردم کرج در 
مجلس شــورای اســالمی و یکی از 
اعضای شــورای حل اختالف استان 
مبنی بر احتمال انحالل شورا یا سلب 
عضویــت از برخی از اعضای شــورا 
باالخره اعضا دور هم جمع شــدند و 
با برگزاری انتخابــات اعضای جدید 
هیات مدیره این شورا را انتخاب کردند 
تا شــاید در جلسات فوق العاده سکان 
شــهرداری کالنشهر کرج را به دست 
فردی بســپارند تا شاید بتواند برخی از 

عقب ماندگی ها را جبران کند.

جلسه هماهنگي و برنامه ریزي برنامه هاي هفته 
دفاع مقدس در ساوجبالغ برگزار شد.

 به گزارش خبرگزاری صداوســیمای مرکز البرز، 
فرماندار ساوجبالغ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 
و ایثارگران هشــت ســال دفاع مقدس گفت: اقتدار 
نظام مقدس جمهوری اســالمی در سطح بین المللی 
مرهون خون شهداست وامســال هم به پاس هفته 
دفاع مقدس برنامه های مختلفی در شهر ها و روستا 

های ساوجبالغ برگزار می شود.

 پالیز گیر با اشــاره به مجاهدت و از خود گذشتگی 
شهدای انقالب اسالمی گفت: همان گونه که شهدا 
بــرای دفاع از اســالم به میدان آمدنــد و در این راه 
بهترین ســرمایه خود یعنی جانشان را تقدیم نمودند، 
ما نیز در انتقال ارزش های هشــت سال دفاع مقدس 

به نسل های آینده نباید کوتاهی کنیم.
 وی گفــت :اداره آمــوزش و پرورش از داشــته 
های شهرســتان که به عنــوان گنجینه حوزه ایثار و 
از خودگذشــتگی است بخوبی بهره گیری نماید و به 

انتقال آن به نسل فعلی اقدام کند .
 پالیز گیر با اشــاره به تدوین دوکتاب در حوزه ایثار 
و شــهادت به نام های بابا نادعلی و آشــیخ فاضل از 
آموزش و پرورش خواست که در این بخش هم فعال 
شــود و این کتاب ها را در مدارس معرفی و کار قصه 
گویی و مســتند از زندگی قهرمانان شهید این خطه را 

نیز بطور جدی دنبال کند .
 وی افزود :از 414 والدین شهدا بیش از ۲00 نفر از 
آنان به رحمت خدا رفتند. این والدین باقی مانده تاریخ 
شــفاهی حوزه ایثار و دفاع مقدس ما هستند و باید با 
برنامه های مختلف به زنده نگه داشــتن این فرهنگ 

اهتمام داشته باشیم .
 فرماندار ساوجبالغ گفت : پاسداشت خون شهدا و 
زنده نگاه داشتن یاد و خاطره این عزیزان و همچنین 
ارج نهادن به جانفشــانی های جانبــازان، ایثارگران 
و رزمنــدگان با حفظ کرامت و منزلــت واالی آنان 
کمترین کاری اســت که بر عهده ما قرار دارد که باید 

به نحو شایسته انجام شود.
 در ادامه این جلســه مسئوالن ادارات برنامه های 
پیشــنهادی خود در هفته دفاع مقــدس را مطرح و 
راهکارهــای الزم را درخصوص اجرای هر چه بهتر 

این برنامه ها بیان نمودند.
 برگزاری یادواره شهدا ، مسابقات ورزشی، نشست 
روشنگری ، شب خاطره هرشب در مساجد، شب شعر 
با موضوع دفاع مقدس، غبارروبی قبور مطهر شــهدا، 
مســابقات ورزشی ، همایش دوچرخه سواری و پیاده 
روی خانوادگی، همایش عاشــقان امام خمینی)ره(، 
گردهمائی رزمندگان هشــت ســال دفاع مقدس و 
دیــدار با خانواده های جانبــازان از جمله برنامه های 
ستاد گرامیداشــت هفته دفاع مقدس در شهرستان 

ساوجبالغ می باشد.

اختالفات 13 نفر و خساراتی که 2میلیون 
شهروند دیدند

 فعالیت ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
در ساوجبالغ

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از دستگیری ۲فرد رمال که اقدام 
به کالهبرداری در شبکه های اجتماعی می کردند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ ســرهنگ جنتــی گفت: در پی 
شــکایت یک شهروند مبنی بر اینکه در شبکه اجتماعی اینستاگرام مورد 
کالهبرداری قرار گرفته، موضوع در دســتور کار ماموران اداره مبارزه با 

جرایم سایبری پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: شــاکی پرونده در طرح شــکایات خود اذعان داشت که با 
یک صفحه فال گیری و رمالی آشنا شده که پس از اعتماد به این صفحه 
در شــبکه اجتماعی مبلغ 37میلیون ریــال را برای صاحب صفحه واریز 
کرده و بعداز اینکه متوجه کالهبرداری شــده درخواست استرداد وجه را 
ازشــخص رمال می کند که دیگر پاسخگو نبوده و به همین جهت اعالم 

شکایت و تقاضای پیگیری موضوع را کرده است.
وی افزود: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد متهم یا متهمین 
احتمالی در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به ایجاد صفحه ای با عنوان 
فالگیری و رمالی نموده و با ســوء استفاده از مشــکالت افراد، قربانیان 
خــود را فریــب داده و ترغیب به واریز وجه می کنند بعد از اینکه قربانیان 
متوجه کالهبرداری صورت گرفته می شــوند دیگر پاسخگو نبوده و آنها 

را بالک می کند.
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت: در ادامه با انجام تحقیقات 
مشخص شد حساب مورد استفاده توسط متهم یا متهمین در حدود ۲ ماه 
بیش از 580میلیون ریال گردش مالی داشته است که حدود 50مالباخته 

نیز در این ارتباط شناسایی شد.
جنتــی افزود: ماموران موفق شــدند با اقدامات فنی و پلیســی ۲زن 

56و۲0 ساله متهم پرونده را شناسایی و دستگیر کنند.
وی گفت: متهمــان در ابتدای بازجویی منکر بزه انتصابی خود بودند 
که در ادامه با قرار گرفتن در برابر مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف 

گشودند.
وی بیان داشت: دراین زمینه 8شاکی شناسایی شده اند.

 دستگیری   کالهبرداران اینترنتی 
در فردیس

جشــنواره تعاونی هــای برتر با 
حضور معــاون پارلمانی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی در کرج برگزار 

شد.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
صداوســیمای مرکز البــرز، در این 
جشنواره 368تعاونی شرکت کردند 
که 15تعاونی به عنوان برتر شــناخته 

شدند.
از ایــن 15تعاونــی 3 تعاونی نیز 
برتر کشوری شدند. این تعاونی ها در 
زمینه های صنعتی، کشاورزی، دانش 
بنیان، فرش، تامین نیاز تولیدکنندگان 
و صنوف، خدماتی، عمرانی، مسکن، 
حمل و نقل، صنایع دستی و دهیاری 

به عنوان برتر شناخته شدند.

با حضور معاون پارلمانی وزیر تعاون؛

جشنواره تعاونی های برتر برگزار شد


