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4 بیمار از شرق تا غرب کشور

 در بیمارستان و زایشگاه مریم

گفتگوی جام جم البرز با دکتر ملک محمدی درباره 
سونوگرافی های دوران بارداری؛

ماما؛ قشر حامی مادران باردار

 برگزاری آیین اختتامیه 
طرح داناب در استان البرز
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در سال رونق تولید؛

مجالی برای تعدیل نیرو و تعطیلی 
واحدهای تولیدی نداریم

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: در سال رونق تولید، مجالی برای تعطیلی حتی یک واحد تولیدی و تعدیل حتی یک 
نیروی کار را نداریم.

خبرنگار جام جم البرز: شهبازی در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گفت: اکنون در البرز...

دولتی شدن شهرداری ها 
با الیحه 

»مالیات بر ارزش افزوده«
4
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رئیس کل دادگستری البرز:

جدیت در برخورد با هنجارشکنان ماه رمضان

رئیس شورای اسالمی شهر کرج:



چهار شنبه 25 اردیبهشت 1398   شماره 5384

اســتان البرز بدون موزه 
راستی چرا؟

ایــن محدوده جغرافیایی کــه نامش »ایران 
کوچک« اســت، از دیرباز جایگاه یکی از قدیمی 
تریــن تمدن ها و فرهنگ های بشــری بوده و 
پیشــینه حضورش در تاریخ به چندین هزار سال 

می رسد. 
مردم ایران در عرصه های گوناگون فرهنگی 
و اجتماعی هماره توانمند و پیشگام بوده اند و در 
گسترش و شکوفایی شیوه های مختلف زندگی، 
اندیشــه، هنر و صنعت مقامی در خور و شایسته 

داشته اند.
یکی از زیــان های بزرگ این نســل، قطع 
رابطه با گذشــتگان خود است. مهم ترین دلیل 
این فقدان نداشــتن تمامی آثار گذشتگان شان 
می باشــد.  بعضی از آن آثار یــا از بین رفته یا به 
غارت برده شده اســت. به هر حال جای دریغ و 
حســرت دارد و برای ما جای عبرت گرفتن که از 
کنار آثار زندگی گذشتگانمان بی تفاوت نگذریم. 
به همین دلیل وجود موزه ها در کشــور غنیمتی 
اســت که ما را می تواند با گذشــته مان بیشــتر 
پیونــد دهد. 29 اردیبهشــت، روز جهانی موزه و 
میراث فرهنگی است. در این روز، تمام کشورها 
با برپایــی برنامه های مختلف فرهنگی، اهداف 
و نقش آثار باســتانی و میراث فرهنگی در رشــد 

و شکوفایی تمدن بشری را گرامی می دارند.
ساالنه میلیون ها نفر در سراسر جهان بخشی 
از وقــت خــود را صرف بازدید از مــوزه ها، این 
تماشــاگه راز فرهنگ و هنر بشر می کنند. بازدید 
از موزه ها اقدامی فرصت آفرین است، چرا که ما 
را بــا آثار تاریخی و معاصر در حوزه های مختلف 
از طراحی و نقاشــی گرفته تا مجسمه سازی و ... 
تاریخ آشــنا کرده و عالوه بر افزایش اطالعات 
عمومی، درک بهتری از روندها پیدا خواهد کرد.

اگر به موزه رفتید فکر کنید این بازدید شــاید 
برای آخرین بار باشد. خوب و حرفه ای نگاه کنید.

 و امــا تمام این ها را گفتم که بگویم اســتان 
البرز با داشتن 8000هزار اثر تاریخی، بدون موزه 

است. راستی چرا؟
محمد تقی حسنی 

خطیب نماز جمعه کرج بر تالش مسئوالن فرهنگی برای تبیین و نشان دادن ویژگی های 
ماه مبارک رمضان تاکید کرد.

خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حســینی همدانی در خطبه های نماز جمعه، با اشاره 
به ماه مبارک رمضان گفت: فرصت ماه رمضان و درک مجدد آن نعمتی ویژه است که باید با 
استفاده از نعمت های خدا شکر آن را به جا آوریم. وی تصریح کرد: عده ای با  برگزاری جلسات 

لهو و لعب به اسم جشن رمضان، با استفاده از بودجه بیت المال اصرار هم بر برگزاری این جلسات 
پوچ دارند و فرصت ذکر گفتن را به بیهوده گویی تبدیل کرده اند، این برنامه ها حرام است و باید 
بروید و برنامه های حالل درست کنید، گروه های ارزشی هم که سکوت کرده اند، دستگاه های 
ناظر هم که با قوت برخورد نمی کنند، عده ای بی بندوباری را توسعه می دهند، اخیرا تخلفاتی 
که در مدارس انجام شــد و در فضای مجازی هم پیچید، وزیر مربوطه اصل مطلب را نقض 

می کند، بچه های ما امانت هستند چرا آینده بچه ها را با تصمیمات خود به خطر می اندازید، وزیر 
مربوطه به همین مدارس اطراف مصلی بیاید ببیند این اتفاقات اینجا افتاده یا نه؟  وی گفت: 
وقتی آمریکا تحریم های مختلفی را انجام داد ایران می توانست عکس العمل نشان  دهد، ولی 
بعد از یک سال اولتیماتوم به اتحادیه اروپا داده شد، باید از این اقدام دولت برای اقدامات محکم 
تر بعدی  حمایت شود،مسئولین ما بدانند که مردم در حمایت از منافع ملی پشتوانه آنها هستند.

باید فرصت دوباره درک ماه رمضان را قدر بدانیم

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

 امام جمعه طالقان:
بدون اخــاق همه چیز 

نابود می شود

حجت االسالم سید  فضل اهلل حسینی، امام جمعه 
طالقــان در خطبه های نماز جمعه ای که گذشــت، 
گفت:  اگر اخالق باشــد همه چیز ســالم می ماند؛ 
سالمت روانی، سالمت خانوادگی، سالمت اداری، 
ســالمت اقتصادی، ســالمت فرهنگی، سالمت 
سیاسی، سالمت ورزشی و... و اگر اخالق نباشد همه 
چیز خراب می شــود؛ سیاست خراب می شود،جامعه 
خراب می شــود، روابط انســان ها به هم می خورد، 
خانواده ها متالشی می شــود، از نظر روحی و روانی 
انسان ها بیمار می شوند، روابط میان انسان ها خراب 
می شود و خالصه جهان به جنگلی از حیوانات وحشی 
تبدیل می شود که هر کس می خواهد دیگری را بدرد 
و بخــورد. انبیای الهی و نبی مکرم اســالم و امامان 
معصوم همه برای ترویج اخالق و فضیلت ها و مبارزه 
با رذیلت ها آمدند. اگر وارد سیاست هم شدند به خاطر 
همین بود. زیرا سیاست قدرت است، اگر قدرت جهان 
در دست شیاطین که ضد انســانیت و اخالقند قرار 
گیرد، وضعیت جهان همین می شــود که می بینید. 
زدن و کشتن و نابود کردن و به فساد کشیدن جوامع 
انســانی و بعد ادعای حقوق بشــر و انسانیت کردن. 
خبرنگار جام جم ساوجباغ و نظرآباد: امام 
حســن مجتبی علیه السالم که این هفته به روایتی 
سالروز شهادت آن بزرگوار است، یکی از نمونه های 
تربیت یافته مکتب انبیاء و اولیاست. پس از شهادت 
پدر بزرگوارشان امیرمؤمنان علی علیه السالم معاویه 
تهاجم فرهنگی گسترده و شدیدی را علیه فرزندان 
آن حضرت آغاز کرد تا آن بزرگواران در نزد مسلمانان 
بدترین انسان ها معرفی شوند، در چنان دوران سخت 

و دشواری امام حسن علیه السالم زندگی کرد.

خبر

نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت: در سال رونق 
تولید، مجالی برای تعطیلی حتی یک واحد تولیدی و تعدیل 

حتی یک نیروی کار را نداریم.
خبرنگار جام جم البرز: شهبازی در جلسه فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان گفت: اکنون در البرز به عنوان قطب 
علم و فناوری کشــور، اشتغال از صنعت به سمت خدمات 
سوق پیدا کرده است.وی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی البرز 
برای تحقق شعار ســال مبنی بر رونق تولید بخط هستند، 
ادامــه داد: کارگروه های تخصصی حــوزه اقتصادی البرز 
جلســات منظم و با خروجی عملیاتــی برگزار می کنند که 
امســال نیز کارگروه های ویژه احتکار و اختفا و استقامت در 
مقابل تحریم ها نیز تشکیل شده است. شهبازی گفت: سال 
گذشــته 202 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی و حدود 
۶۷0 میلیارد تومان نیز سرمایه گذاری داخلی در البرز محقق 

شده است. 
وی افزود: نرخ بیکاری 
البرز در پاییز 9۷ حدود 15/8 
درصد بوده که در زمستان 
9۷ به 13/۶ درصد رســید 
ولی با توجه به ظرفیت های 
باالیی که البــرز در حوزه 
تولید و صنعــت دارد باید 
این رقم ارتقا یابد. استاندار 

البرز اضافه کرد: 31 اســتان کشــور در تولید و اشتغال باید 
حرکتی هماهنگ براســاس مزیت های خود داشته باشند 
که یک اســتان مهاجرپذیر و دیگر استان ها مهاجرفرست 
نباشــند. وی گفت: رونق شغل و زندگی در البرز به گونه ای 
است که پس از تهران، مهاجرپذیرترین استان کشور است 

و متقاضیان اشتغال از سراسر 
کشــور به البــرز مهاجرت 
می کنند. شــهبازی افزود: 
براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته مقرر شد که در 
البرز هر کدام از دستگاه های 
اجرایــی در 5 محور اصلی و 
به صورت متمرکز در ســال 
98 اقــدام و عمل کنند. وی 
با اشــاره به اینکه ایجاد ۴3 هزار شــغل در سال 98 در البرز 
مورد انتظار است، عنوان کرد: اگر مدیریت اعتبارات تبصره 
18 به استانداران محول شــود به طور قطع برنامه ریزی و 
تصمیم گیری بهتری در جهت اشتغال و رونق تولید صورت 
می گیرد.  شهبازی خاطرنشان کرد: لکه صنعتی ماهدشت 

نیز با پیگیری های صورت گرفته در کمترین زمان ممکن به 
شهرک صنعتی تبدیل شد. وی گفت: در بحث محرومیت 
زدایی بخش پلنگ آباد شهرســتان اشتهارد نیز به جد وارد 
عمل شده ایم. استاندار البرز ادامه داد: پیگیر هستیم که برق 
منطقه ای استان البرز مستقل و از تهران جدا شود به این دلیل 
که پیک مصرف استان 800 مگاوات ولی تولید البرز بیش از 
1۶00 مگاوات است که وارد شبکه ملی می شود.وی با اشاره 
به ضرورت بهره برداری از اســتارت آپ ها در جهت ایجاد 
اشــتغال گفت: چندین شرکت استارت آپی در پارک علم و 

فناوری البرز مستقر هستند.
  شــهبازی افزود: با پیگیری های صورت گرفته درصدد 
هستیم با همکاری شــرکت شهرک های صنعتی کشور، 
شــهر استارت آپی را در کارخانه جهان چیت به مساحت 10 

هکتار ایجاد کنیم.

مجالی برای تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای تولیدی نداریم

نمازگــزاران البرزی در پایان نمــاز جمعه این هفته، با 
برپایی راهپیمایی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی حمایت 

کردند.
خبرنگار جام جم البرز: نمازگــزاران کرجی بعد 
از خطبه هــای نماز جمعه، با حضــور در راهپیمایی ضمن 
اعالم حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی، اقدام های 
مغرضانــه آمریکا و اعمــال تحریم هــای ظالمانه علیه 
جمهوری اســالمی ایران را محکوم کردند.نمازگزاران با 
سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل ،مرگ 
بر صهیونیســت ،ای رهبر  آزاده آماده ایــم آماده، از بیانیه 

شورای عالی امنیت ملی اعالم حمایت کردند.
نمازگــزاران روزه دار در پایان این راهپیمایی  با قرائت 
بیانیه ای در 5 بند حمایت خود را از بیانیه شورای عالی امنیت 

ملی اعالم کردند در این بیانیه آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»پس هرگز سســت نشــوید و )دشــمنان را( به صلح 
)ذلت بار( دعوت نکنید درحالی که شــما برترید و خداوند با 
شماست و چیزی از )ثواب( اعمالتان را کم نمی کند.« سوره 

محمد)ص(/ آیه 35
حمــد و ثنا ذات اقدس احدیت جل و عال را به شــکرانه 
نعمت با فضیلت والیت، نظام مقدس اســالمی و آغاز گام 
دوم حیــات و بالندگی انقالب اســالمی و عزت روزافزون 
ملت ایران در پرتو هدایت های حکیمانه رهبر فرزانه انقالب 
اســالمی حضرت آیت اهلل امام خامنه ای مدظله العالی و با 
درود به ارواح طیبه شهدای بلندمرتبه طریق حق و مقاومت، 
و بنیانگذار نظام اســالمی حضرت امام خمینی قدس اهلل 
نفسه الزکیه، ما شرکت کنندگان در راهپیمایی گرچه انتظار 
داشتیم همزمان با خروج امریکا از توافقنامه هسته ای، ایران 

هم مقتدرانه به تعبیر مقام معظم رهبری مدظله العالی برجام 
را آتش بزند، اینک ضمن اعالم حمایت از بیانیه اخیر شورای 
عالی امنیت ملی در راســتای احقاق حقوق حقه ملت ایران 
و ضرورت توقف فوری تمامی تعهدات برجامی بدون اکتفا 
به موادی از آن با بانگ رسای توحیدی اهلل اکبر - خامنه ای 

رهبر - مرگ بر آمریکا اعالم می نماییم:
1 - ضمن تجدیدمیثاق بــا آرمان های بلند امام راحل 
رحمت اهلل علیه و تجدیدبیعت با مقام معظم رهبری مدظله 
العالی، تقویــت روحیه مقاومت و انقالبی گری برای حفظ 
نظام اســالمی را از اوجب واجبات دانسته، تاثیرناپذیری از 
وسوسه های دشمنان خارجی و خودباختگان داخلی - حفظ 
وحدت و انســجام ملی با تبعیت محض از منویات مقتدای 
عظیم الشان امت اسالمی را تنها راه غلبه بر دشمن عنود در 

جنگ ترکیبی شیطان بزرگ و اذنابش می دانیم.
2 - با تقدیر و سپاس از مجاهدت های نیروهای اطالعاتی 
و امنیتی و قوای نظامی و انتظامی کشــور، به سران امریکا 
خاصه رئیس جمهور احمق آن هشدار می دهیم که هرگونه 
تحرک و تهدید علیه ایران همیشه سرافراز، با واکنش قاطع و 
مشت آهنین جوانان این سرزمین روبرو می شود و دشمن را با 
شکست مفتضحانه سنگینی به خاک مذلت خواهیم نشاند.

3 - باتوجه به بی اثر شدن معاهده برجام و اثبات چندباره 

بدعهدی طاغوت اعظم و غیرقابل اعتماد بودن کشورهای 
اروپایی، تقویت بنیه اقتصادی کشور با رونق تولید و تحقق 
عملــی اقتصاد مقاومتی، توقف کامــل اجرای یک طرفه 
تعهدات جمهوری اســالمی ایران در توافقنامه نقض شده 
موســوم به برجام و خروج کامــل از این معاهده در صورت 
بدقولی و عهدشکنی کشــورهای اروپایی را امری قطعی 

قلمداد و مصرانه خواهانیم.
۴ - مــالک عمل قراردادن منویات مقام معظم رهبری 
مدظله العالی - بی اعتمادی مطلق به بیگانگان - تســلیم 
نشــدن در برابر زیاده خواهی های استکباری مجامع بین 
 )FATF( المللی از جمله سند ننگین 2030 و اف ای تی اف
- اقدام جهادی در برابر آرایش جنگی دشمن و مقابله قاطع 
با پدیده شوم تورم و گرانی و پرهیز از اشرافی گری را مطالبه 

بحق و جدی ملت از مسئولین می دانیم.
5 - شــرکت در این راهپیمایــی به منزله اعالم حضور 
آگاهانه و مقتدرانه ملت در برابر تشدید توطئه های رذیالنه 
و تهدیدات شــیطان بزرگ آمریکا و مزدوران منطقه ای آن 
و حمایت از آغاز مقابله نهادهای مســئول با عهدشکنی و 
بدقولی کشورهای طرف مذاکره هسته ای بوده و برداشتن 
گام های جدی و اقدام قاطعانه بدون عقب نشینی از مواضع 

تا شکست مفتضحانه امریکا و اذنابش را خواهانیم.

راهپیمایی نمازگزاران البرزی در حمایت 

از بیانیه شورای عالی امنیت ملی

جدیــت در برخــورد با 
هنجارشکنان ماه رمضان

رئیس کل دادگســتری استان البرز گفت: با 
هنجارشــکنان آداب رمضانی در این ماه مبارک 

برخورد می شود.
خبرنگار جام جم البــرز: فاضلیان در 
شــورای پیشــگیری از وقوع جرم استان گفت: 
بــرای حفظ حقــوق شــهروندی روزه داران و 
حفظ فضای معنوی در جامعه با هنجارشــکنان 
و افرادی که خالف قانون و شــرع اقدام به روزه 

خواری می کنند، برخورد قضایی خواهد شد.
فاضلیــان با بیان اینکه 2۴ دســتگاه و نهاد 
دولتی نیز در این راســتا همکاری خواهند کرد، 
افزود: خوشــبختانه عموم مردم در ماه مبارک 
رمضان حرمت این ماه را نگه می دارند و مشکل 
حادی در استان وجود ندارد و برای ایجاد فضای 
بهتر، اقدامات پیشــگیرانه و فرهنگســازی در 

دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است.
دادســتان مرکز اســتان نیز در این جلسه با 
تاکیــد بر امــر به معروف و نهــی از منکر برای 
پیشــگیری از بروز ناهنجــاری در ماه مبارک 
رمضــان گفت: برای برخورد با هنجار شــکنان 
ماه مبارک رمضان شــعبه ویــژه ای اختصاص 
پیــدا کرده که در کمتر از ۴8 ســاعت به پرونده 
رسیدگی می کند.شاکرمی در ادامه بر هماهنگی 
بین دســتگاهی تاکید کرد و گفت: فرهنگسازی 
برای رعایت حال شهروندان نقش بسیار مهمی 
دارد و هدف پیشــگیری از ناهنجاریهایی است 

که در نظم جامعه اخالل ایجاد می کنند.

کشف بیش از یک تن مرغ 
فاسد در ساوجبالغ

دامپزشکی ساوجبالغ بیش از یک تن مرغ بدون 
تاریخ و تاریخ مصرف گذشته را ضبط کرد.

خبرنگار جام جم البرز:  رئیس دامپزشکی 
شهرستان ساوجبالغ با اعالم این خبر گفت: در قالب 
بازدیدهای نامحسوس کارشناسان اداره دامپزشکی 
ســاوجبالغ از یکی از سردخانه های نگهداری مواد 
غذایی شهرســتان، میزان هزارو سی کیلوگرم مرغ 

مشکوک دپو شده کشف شد.
حســین زاده افزود: این کشــفیات شامل ۴50 
کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته و بقیه بدون تاریخ 
مصرف، کشــف و ضبط گردیده که به منظور انجام  
آزمایش های تکمیلی ،نمونه برداری الزم انجام شد. 
حسین زاده اضافه کرد: شواهد حاکی از این بوده است 
که متخلفان درنظر دارند محصوالت تاریخ گذشته را 
با بسته بندی مجدد و تغییر تاریخ مجددا توزیع نمایند 
. رئیس دامپزشــکی شهرستان ساوجبالغ گفت: به 
دلیل اهمیت تخلف صورت گرفته ،متصدی این واحد 
به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد. وی 
افزود: باتوجه به شرایط موجود در بازار گوشت سفید 
وقرمــز، احتمال سوءاســتفاده متخلفان، به مراتب 
نسبت به گذشته افزایش یافته است و لذا کارشناسان 
نظارت این اداره به طور نامحسوس و مستمر در حال 
بازرسی و پیگیری های شدید به منظور جلوگیری از 

تخلفات می باشند.

هرشب با جشن رمضان 
در چهارباغ

خبرنگار جــام جم در ســاوجباغ و 
نظرآباد: ملکی، مسئول روابط عمومی شهرداری 
چهار باغ طی تماسی با جام جم اعالم کرد در راستای 
حمایت ازســیلزدگان کشــورمان وهمزمان با ایام 
مبارک ماه رمضان تا عید ســعید قربان هر شب پس 
از نماز مغرب و عشــا از سوی شــهرداری و شورای 
اسالمی شهر جشن های تدارک دیده شده رمضان 
98 و با حضور هنرمندان صداوســیمای جمهوری 
اسالمی در محل سالن شــهدای ملک آباد برگزار 
می گردد. وی از عموم مردم خداجوی شهر چهارباغ 
دعوت نمودتاضمن حضور در جشــن های مذکور 

همراه و همیار سیل زدگان باشند.

تاالب صالحیه نظرآباد؛ میزبان 300 گونه 
پرنده نادر

تاالب صالحیه در شهرستان نظرآباد حدود 
10 هزار هکتار وسعت دارد و میزبان 300 گونه 

پرنده نادر از سراسر دنیاست.
خبرنگار جام جم ســاوجباغ و 
نظرآبــاد:  تاالب صالحیه در شهرســتان 
نظرآبــاد حدود 10 هزار هکتار وســعت دارد 
و آب مــورد نیــاز آن از رودخانه کردان تامین 
می شــود. تاالب فصلی که بــه دلیل کمبود 
بارشــها و همچنین تامین نشدن حق آب آن 
سالها خشک بود و به یکی از کانونهای اصلی 

ریزگرد در استان تبدیل شده بود.
این تاالب اما با بارشــهای مناسب اخیر و 
تامین حق آب آن اکنــون میزبان 300 گونه 

پرنده نادر از سراســر دنیا شــده است و عالوه 
بر اینکه موجب تغییر در اکوسیســتم منطقه 
شــده تاثیر فراوانی نیز بر کاهش ریزگرد ها در 

شهرستان نظرآباد و حتی استان داشته است.
* کانون ریزگردهای استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان دی 
ســال 9۶، تاالب صالحیه نظرآباد را به دلیل 
آبگیری نشــدن به عنوان یکی از کانونهای 
اصلی پدیده ریزگرد اعالم کرده بود و از حضور 
نداشتن صدها نوع پرنده مهاجر در این تاالب 
به دلیل خشــکی، اعالم نارضایتی کرده بود. 
اســتاندار نیز چندی پیش، در بازدیدی که از 
این تاالب داشــت آن را یکی از 9 کانون اصلی 

ریزگرد در اســتان برشــمرده بود و از تشکیل 
کارگروهی ویژه برای مقابله با این ریزگردها و 

ساماندهی تاالب خبر داده بود.
موضوعی که باعث شد دادستان عمومی 
و انقالب مرکز اســتان به ماجرا ورود کند و از 
تعهدات شرکت آب منطقه ای برای پیگیری 

حق آب این تاالب سخن به میان آورد.
حاجی رضا شــاکرمی در حاشــیه جلسه 
شــورای سیاســتگذاری حفظ بیت المال و 
اراضی ملــی و منابع طبیعــی در نظرآباد در 
جمــع خبرنگاران گفت: تامین حق آب تاالب 
صالحیه مورد تصویب قرار گرفته و شرکت آب 
منطقه ای اســتان در مورد تامین آب مورد نیاز 

تاالب تعهداتی دارد که انجام می دهد.
* آبگیری دوباره تاالب و میزبانی 

از پرندگان مهاجر
بــارش رحمت الهی در ســال آبی اخیر و 
تخصیص حق آب تاالب صالحیه باعث شــد 
این تاالب پس از سالها بار دیگر پرآب شود. آبی 

که عمدتا از رودخانه کردان تامین می شــود و 
عمق تاالب را به بیش از یک و نیم متر افزایش 

داده است.
آبگیری مجــدد تاالب صالحیه همچنین 
باعث شــد 300 گونه پرنده نادر از سراسر دنیا 
بار دیگر مهمان نظرآباد شــوند. موضوعی که 
صحنه های زیبایی را خلــق کرده و منجر به 
جذب گردشــگرانی از جای جای کشور شده 
اســت.مدیر کل حفاظت محیط زیست البرز 
در این باره می گوید: فالمینگوها، انواع اردک 
ســان ها، باکالن بزرگ، پالرتوپ، حواصیل 
خاکستری، اردک سرسبز، حواصیل ارغوانی، 
نوک خنجری و آووست، گونه های مهاجری 

هستند که به این تاالب مهاجرت کرده اند.
حکیمی با توجه به بارشهای خوب امسال 
و آبگیری مناســب تاالب، جمعیت پرندگان 
را نسبت به سال گذشــته از وضعیت بهتری 
برخــوردار می داند و می گوید: پرندگانی مانند 
بــاکالن بزرگ در مناطقی که عمق آب بیش 

از یک متر باشــد حضور دارند که امسال شاهد 
حضور این پرندگان در تاالب هستیم.

* از معضات زیســت محیطی تا 
موانع گردشگری

درباره تــاالب صالحیه نگرانیهایی وجود 
دارد. هدایت فاضالب شــهرک های صنعتی 
سپهر و نظرآباد به سمت  این تاالب یکی از این 
معضالت جدی است که باید با اقدامات قضایی 
با آن مقابله کرد.نبود برخی امکانات مانند راه 
دسترســی مناســب و ارایه نشدن خدمات به 
گردشگران نیز مانع گسترش گردشگری در 
این منطقه شــده است. تکزارع عضو شورای 
اسالمی روستای صالحیه در این باره می گوید: 
بر اســاس قانون شورا، دهیاری صالحیه نمی 

تواند
 در خــارج از بافــت روســتا هزینه کند؛ 
اما در تالشــیم با دعوت از ســرمایه گذاران  
بخش خصوصــی  تاالب صالحیه را به قطب 

گردشگری در استان البرز تبدیل کنیم.

میزان صادرات ســال گذشته استان البرز 119 
میلیون دالر و واردات از گمرکات این استان 320 

میلیون دالر بوده است.
خبرنگار جــام جم البرز:  غالمحســین 
نوحی سرپرســت گمــرکات اســتان البرز ضمن 

اعالم این خبر گفت: میزان صادرات ســال گذشته 
اســتان را 119 میلیون دالر اعالم کرد و گفت: این 

میزان در قیاس با ســال 9۶ کاهش داشته است.
وی بــا تأکید بر اینکه بالغ بر ۴50 هزار تن تولید 
در البرز انجام می شــود، گفــت: از این میزان فقط 
100 هزار تن از گمرک البرز و باقی از گمرک دیگر 

استان ها صادرشده است.
به گفته سرپرست گمرک استان البرز 250 هزار 
تن از تولیدات اســتان البــرز از گمرک بندرعباس 
صادرشــده که این به نفع ما نیســت زیرا صادرات 
از هر اســتانی انجام شــود عوائد و درآمدهای آن 
نیز به همان اســتان می رســد.نوحی بابیان اینکه 
هزینه های صادرات را از دســت می دهیم، گفت: 
میزان واردات اســتان در سال گذشته 320 میلیون 
دالر بوده است، منطقه ویژه می تواند نقش مهمی 
در باال رفتن حجم واردات داشــته باشد زیرا عمده 
واردات کاالها مربوط به مواد اولیه و مایحتاج ســه 

هزار و 500 واحد صنعتی استان است.

اســتاندار البــرز مجموعــه عظیــم مپنــا و 
دســتاوردهای این شــرکت را نماد بارز اقتصاد 

مقاومتی دانست .
خبرنگار جــام جم البرز: شــهبازی در 
حاشــیه بازدید از مجموعــه لکوموتیو مپنا گفت: 

تولیداتی که در مپنا انجام می شود باعث غرور 
ملی اســت .اســتاندار البرز در ادامه با اشاره به 
اینکه محصوالت استراتژیک در این مجموعه 
تولید می شــود بیان کرد: ایــن کارخانه تولید 
محصوالت به روز را در دستور کار خود قرار داده 
است.وی با بیان اینکه نیروهای این مجموعه 
در زمینــه کاری و علمــی از ســطح باالیــی 
برخوردارنــد، گفت: باید از تمــام ظرفیتهای 
این مجموعه اســتفاده کنیم.شهبازی با اشاره 
به اینکه همت باالیی در استان البرز وجود دارد 
که می خواهیم شــاهد به روز رسانی تولیدات 
باشیم، خاطرنشــان کرد: برخی منابعی که در 
کشــور وجود دارد نا محدود اســت که باید با 

تکنولوژی های جدید به کار گیری شود .
وی با اشــاره به اینکه استان البرز استانی مولد 
اســت، گفت: به دنبال این هستیم که چرخ تولید 
اســتان را بگردانیم تا شاهد آرامش اقتصادی در 

کشور باشیم.

خبر

استاندار البرز :

مجموعه مپنا نماد بارز اقتصاد مقاومتی است 
صادرات 119 میلیون دالری البرز، طی سال گذشته

در سال رونق تولید؛
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سیر گرانی کاال های مورد نیاز مردم حالت جهشی و غیر طبیعی دارد. قیمت نان مصرفی 
مردم، سیب زمینی، پیاز، روغن، شکر، برنج، گوشت، تن ماهی، ماکارونی، انواع میوه و ... 
شهروندان و روستائیان را دچار سختی ها و فشارهای متعدد در زندگی روزمره کرده است. 
این مســائل و حوادث در شرایطی شهروندان را درگیر خود کرده که اکثر آن ها دارای 

درآمد زیر خط فقر بوده و برای فراهم کردن اقالم و ملزومات معیشتی روزانه دچار مشکل 
هســتند. جالب توجه است که در این فضای غبار آلود هر کس به میل خود اجناس خود را 
می فروشــد و می توان گفت که هیچ نظارتی بر عملکرد فروشندگان کاالها اعمال نمی 
شــود. به طور مثال نانوایی ها با پاشــیدن چند دانه کنجد نان را به نرخ باالتر می فروشند و 

اگر بیشتر مشتریان که خواهان نان ساده هستند باید ساعت ها معطل و سر پا و سرگردان 
بمانند تا شاید به خواسته خود با صرف وقت زیاد برسند و برخی نانوایان فقط به فکر سود 

خود هستند. 
حاال مردم معطل شوند کسی نیست که پاسخگوی این ظلم آشکار در حق مردم باشد. 

واقعا مسئوالن مربوطه پاسخ دهند که این همه ظلم و ستم در حق مردم، چرا؟!
سیدنصرالدین میر عربشاهی، خبرنگار فرهنگی – اجتماعی جام جم البرز 

3گرانی را چاره کنید ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

شــرکت آب منطقه ای اســتان البرز در 
فروردین و اردیبهشــت بــه خاطر بارندگی 
های فراوان در البرز و کشــورمان روزهای 
پر التهابی را گذراند. اخبار فراوانی که هر روز 
شــاهد نشر آن در استان البرز بودیم.  ضمن 
خســته نباشــید به کارکنان این اداره با هم 
گوشه ای از خبرهای این اداره را می خوانیم: 

* برگزاری آیین اختتامیه طرح داناب در استان البرز
با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز به همراه گروهی از معاونان و 
مدیران این شرکت و برخی از معاونان و مقامات آموزش و پرورش استان و تعدادی 
از دانش آموزان و معلمان، مراسم اختتامیه طرح داناب همراه با تقدیر از معلمان و 
دانش آموزان برگزیده و صاحبان آثار برتر، در سالن شهید فهمیده کرج برگزار شد.

خبرنگار جام جم البرز: در ابتدای این مراســم، دکتر مهران نیا، معاون 
پرورشــی و فرهنگی آموزش و پرورش البرز ضمن تشکر از تمام دست اندرکاران 
اجرای این طرح در اســتان بخصوص حمایت های مهندس نجفیان، مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای البرز همچنین سایر همکاران در شرکت آب منطقه ای و 
آموزش و پرورش اســتان، اجرای طرح بزرگ و بــا اهمیتی همچون داناب را در 
مدارس استان بیانگر نقش بی بدیل دانش آموزان در حفاظت از منابع آب دانست. 
وی در ادامه، فرهنگ ســازی در زمینه مصرف صحیح آب را واجد اهمیت دانسته 
و در پایان افزود: شایسته است به جای »طرح دانش آموزی نجات آب« بگوییم: 
»وظیفه ملی نجات آب«. در ادامه مهندس نجفیان، مدیر عامل شرکت آب منطقه 
ای البرز نیز در ابتدای سخنان خود از دست اندرکاران و زحمت کشانی که این طرح 
را به نحو احسن به سرانجام رساندند تشکر کرد و از مساعدت ها و همراهی های 
آموزش و پرورش استان در تمامی سطوح بخصوص مدیر کل آموزش و پرورش 
و معاونان ایشان، معلمین و دانش آموزان قدردانی نمود و ضمن برشمردن اهمیت 
اطالع رســانی و فرهنگ ســازی در مدارس  با بیان این که نجات آب در کشور 
مستلزم عزم ملی و  همت و تالش همه جانبه دسته جمعی و بلند مدت و همچنین 
تقویت ســرمایه اجتماعی امکان پذیر اســت گفت: هدف طرح  داناب آموزش و 
فرهنگ سازی در خصوص مسائل آب و پرورش نسلی با سواد آبی باال و دغدغه 
مند، مسئولیت پذیر و دارای راهکار و ایده برای مشکل کم آبی در کشور و استان 
در راستای پاســخگویی به این نیازهاست . وی با برشمردن مسائل و مشکالت 
آبی اســتان البرز به مثابه »ایران کوچک«، مشکل افزایش جمعیت و فشار بر آب 
خوان های استان را اصلی ترین مسایل مدیریت آب در استان برشمرد و گفت: در 
واقع اضافه برداشت کنونی ما سهم آیندگان است که ما با خودخواهی و بی دقتی 
آن را مصرف می کنیم و در واقع بخش عمده آن را هدر می دهیم، اما مجبوریم به 

خاطر بقای خود، تمدن و فرزندانمان رفتارمان را اصالح نموده و امانتداران خوبی 
برای آیندگان باشیم.

در پایان مراسم از تعدادی از معلمان، رابطان و دانش آموزان منتخب و همچنین 
صاحبان آثار برتر و طرح ها و ایده های برگزیده تقدیر به عمل آمد و بدین ســان 

قطار  داناب استان البرز در سال تحصیل 8-9۷ به ایستگاه پایانی خود رسید. 
* سیاب های البرز به سمت شن چاله ها هدایت می شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز اعالم کرد که برای پیشگیری از 
هدر روی آب های سطحی و تقویت سفره های زیر زمینی ، سیالب های البرز به 

سمت شن چاله ها هدایت می شود.
داوود نجفیان اظهارداشــت: به همین منظور با همکاری ستاد مدیت بحران 
استانداری البرز و دستگاه های اجرایی ، 1۴0 هزار متر مربع شن چاله برای تجمیع 

سیالب ها در این استان اختصاص یافته است.
» شن چاله ها به گودال های بزرگ بر جای مانده از معادن متروکه شن و ماسه 
اطالق می شود که اکنون تعداد زیادی از این معادن متروکه در البرز وجود دارد.«

» ســال گذشته فرمانداری ساجبالغ با همکاری دستگاه های اجرایی از جمله 
شرکت آب منطقه ای استان البرز طرح هدایت آب های سطحی به سمت برخی 
شــن چاله ها را اجرایی کرد، اما امســال با توجه به موفقیت آمیز بودن این طرح ، 

سطح اجرای آن گسترده شده است.«
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای استان البرز گفت: با توجه به اقدامات انجام 
گرفته ســیالب ها به فرصتی برای تقویت سفره های آب زیر زمینی تبدیل شده 
اســت . جفیان بیان داشــت: پیش بینی می شود با توجه به بارش های آتی که رخ 
خواهد داد سه میلیون متر مکعب آب ناشی از بارش ها و سیالب ها به سفره های 
زیر زمینی اســتان هدایت شود. این مســئول اظهارداشت: باهماهنگی مدیران 
و دســتگاه های اجرایی نقاط حادثه خیز به لحاظ جاری شــدن ســیل در استان 
شناســایی شده و به صورت مستمر از سوی مســئوالن کنترل می شود. جفیان 
ادامه داد: سرشــاخه های رودخانه های کردان و کرج از نقاطی اســت که تحت 

پایش مستمر قرار گرفته است.
از آغاز ســال زراعی جاری تاکنون حدود 355 میلی متر بارندگی در البرز ثبت 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 210 درصد افزایش نشان می دهد.

خشکســالی های 2 دهه گذشــته و افزایش جمعیت سبب استفاده بی رویه از 
ســفره های آب زیر زمینی البرز شــد به طوری که میزان دسترسی به این سفره 

ها از حدود ۴0 متر در دهه ۷0 به بیش از 290 متر در زمان کنونی رسیده است.
حفاری چاه های جذبی در مسیر رودخانه های فصلی و دائمی و شهرها عالوه 
بر کنترل ســیالب ها و پیشــگیری از خسارات و تلفات احتمالی ، بهترین راهکار 

برای تقویت سفره های زیر زمینی در کشور شناخته شده است.

عملکرد آب منطقه ای البرز در بارندگی های اخیر

پنجم ماه مه برابر با 15 اردیبهشت به نام روز ماما نامگذاری شده است. روز جهانی 
ماما اولین بار در دنیا در ســال 1991 میالدی و در ایران طی سال های متمادی گذشته 
جشن گرفته شده است. همچنین در سال جاری این مناسبت همزمان با یکصدمین سال 
آموزش آکادمیک مامایی در ایران می باشــد. روز ماما روزی برای بزرگداشت این قشر 

حامی مادران باردار است . 
خبرنــگار جام جم البرز با همکاری انجمن مامایی اســتان البرز با دکتر احمد ملک 
محمدی درباره سونوگرافی های دوران بارداری مصاحبه ای انجام داده که در ذیل می آید 
: طی یک بارداری طبیعی و بدون عارضه 5 نوبت سونوگرافی ضروری می باشد که شامل:  
1- سونوگرافی سه ماهه اول ،  2- سونوگرافی غربالگری مرحله اول یا سونوگرافی 
NT،  3- سونوگرافی غربالگری مرحله دوم یا آنومالی اسکن، ۴- سونوگرافی 30 - 28 

هفتگی،  5- سونوگرافی 38 - 3۶ هفتگی 
* سونوگرافی ســه ماهه اول چه زمانی انجام می شود و در آن چه 

مواردی بررسی می شود؟
بهترین زمان انجام این ســونوگرافی در هفته ششم تا هشتم بارداری می باشد که 
زمان آن بر اســاس اولین روز از آخرین عادت ماهانه مادر در نظر گرفته می شود. در این 
سونوگرافی قرارگیری مناسب ساک بارداری در رحم مادر، سن دقیق بارداری و ضربان 

قلب جنین بررسی می شود.
دقیقترین سن بارداری و تاریخ زایمان در این سونوگرافی مشخص می شود.

* غربالگری مرحله اول چیست و برای چه منظور انجام می شود؟
غربالگری مرحله اول به طور عمده برای بررسی بیماری های کروموزومی جنین از 
قبیل سندرم داون یا مونگولیسم )تریزومی 21( ، سندرم ادوارد )تریزومی 18( ، سندرم 
باتو )تریزومی 13( و سندرم ترنر )XO( می باشد.این غربالگری از هفته 11 تا 13 هفته 
و ۶ روز انجام می شود و بر اساس سن مادر، یافته های سونوگرافی و آزمایشگاهی برای 
جنین تعیین می شــود که در گروه پرخطر یا کم خطر قرار می گیرد. در بیماران پرخطر 
 Cell free( یا خون مادر )نیاز به کروموزوم جنین از طریق مایع جنین )آمینوســنتز

DNA( می باشد.

* سونوگرافی NT چیست؟
در سونوگرافی NT ، طول جنین، تعداد ضربان قلب جنین و ضخامت مایع پوست 
گردن جنین )NT( اندازه گیری می شود که جهت تعیین ریسک غربالگری اول ضروری 
می باشد. دیده شدن استخوان تیغه بینی جنین )NB( نیز می تواند کمک کننده باشد، 
اما برای تعیین ریســک ضروری نیست. در این سونوگرافی محل جفت، میزان مایع و 
بررسی کلی جنین از نظر تشکیل سر ، سینه ، تنه و اندام ها نیز در این سونوگرافی قابل 

بررسی است.
* در سونوگرافی غربالگری مرحله دوم یا آنومالی اسکن چه مواردی 

بررسی می شود؟
سونوگرافی آنومالی اســکن برای همه جنین ها ضروری است و در هفته 22 - 18 
بارداری انجام می شود. در این سونوگرافی ناهنجاری های ساختمان جنین بررسی می 
شــودو ســر جنین از نظر مغز و تشکیل اجزاء اصلی آن نیز واکاوی می گردد. صورت به 
جهت وجود چشم ها، طول تیغۀ بینی و لب های جنین توجه می شود. ستون فقرات جنین 
از جهات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در قفسه سینه ریه ها و دیافراگم ها ارزیابی 
می گردند، قلب به صورت کلی از نظر محل، اندازه و محور بررســی می شــود اما شامل 
اکوکاردیوگرافی قلب جنین نمی باشد. معده، کلیه ها، بندناف، جدار شکم و مثانه نیز در 
شکم تشخیص داده می شــود، اندام ها نیز از نظر وجود و رشد متناسب استخوان های 
بلند و وجود دســت ها و پاها بررسی می شوند. در این سونوگرافی نیز مارکرهائی برای 
بیماری هــای کروموزومی وجود دارد اما ارزش تشــخیصی آن بــرای بیماری های 
کروموزومی کمتر از سونوگرافی NT است و این سونوگرافی ارزش باالئی از تشخیص 

ناهنجاری های ساختمانی جنین دارد.
* اکوکاردیوگرافی قلب جنین در چه مواردی ضروری است؟

در کسانیکه عوامل خانوادگی و فامیلی بیماری های مرتبط با بیماری های قلبی جنین 
می باشند، جنین هائی که NT باال دارند، مواردی در غربالگری های اول یا دوم داشته 

باشند و والدین تمایل دارند که از سالمت قلب جنین خود اطمینان یابند. 
* سونوگرافی های سه ماهه سوم چه مواردی را شامل می شود؟

در ســونوگرافی های سه ماهه سوم )30 - 28 هفتگی و 38 - 3۶ هفتگی( جنین از 
نظر قرار گرفتن سر جنین، سن بارداری، محل جفت، میزان مایع دور جنین و وزن جنین 
بررسی می شود.  جهت بررسی دقیقتر رشد جنین در این سونوگرافی ها حتماً مادر باردار 

سونوگرافی های قبلی را به همراه داشته باشد.
آدرس: خیابان شــهید بهشتی، ضلع جنوبی پل میانجاده، مجتمع 
تجاری و تخصصی البرز، بلوک A ، طبقه سوم، واحد 4، سونوگرافی و 

رادیولوژی رویان  تلفن: 026-34251501       026-34251502
WWW.ROOYANSONO.IR :وبسایت

گفتگوی جام جم البرز با دکتر ملک محمدی درباره سونوگرافی های دوران بارداری؛ 

ماما؛ قشر حامی مادران باردار
کشف حجاب

»بر اساس ماده یک طرح عفاف و حجاب، ماموران 
راهنمایی و رانندگی می توانند با آن دسته از رانندگانی 
که در خودروی خود اِقدام به کشــف حجاب یا در ماه 
مبارک رمضان اِقدام به روزه خواری می کنند، برخورد 
کرده و جریمه 100 هزار تومانی برای آنها لحاظ کنند. 

عالوه بر جریمه یکصد هزار تومانی، در صورت تکرار 
ایــن تخلّفات 10 نمره منفی، طبــق موضوع ماده ۷ 
قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی نیز لحاظ شده 
و وســیله نقلیــه آنها نیز به مدت ۷2  ســاعت توقیف 

خواهد شد.«
با تصویب و داشــتن قانــون فوق هیچگونه عذر و 
بهانه ای از دســتگاه ها و نهادهــای مربوط به اجرای 
قانون فوق الّذکر پذیرفته نیست و باید تمام سازمان ها 
و ارگان هــا در نظــارت و اجرای  صحیــح این قانون 
اقدام نمایند.اخیراً در خیابان های شهر کرج شب و روز 
فراوان دیده می شــود زنانی که رانندگی می کنند و به 
اتفاق سرنشــینان زن کشف حجاب نموده و حّتی در 
میادین و چهارراه ها که ماموران راهنمایی و رانندگی 
ایســتاده اند از کنارشان عبور می کنند  اما دریغ از یک 
تذکر و اخطــار پلیس! با توّجه به داشــتن این قانون 
شــفاف و مجازات تعیین شــده چه جای تاّمل و تعلّل 

و کوتاهــی در جهت جلوگیری از این پدیده زشــت 
اجتماعی است؟! آیا تعّمد بر کشف حجاب، جز هنجار 
شــکنجی و بی اعتنایی به آرمانها و مقّدسات دینی و 
کج دهنی به احکام مسلّم اسالم، چیز دیگری است؟

در کنار نهادهای نظارتی و موظف به اِعمال قانون، 
مراکزی تحت عنوان مرکز فرهنگی با صرف هزینه و 
بودجه قابل توجه دایر شــده اّما آثار وجودی و اِقدامات 

عینی آنها مشاهده نمی شود! 
چرا از دســتگاه های فرهنگی خواســته نمی شود 
گــزارش اقدامات موثــر خود را ارائــه دهند تا مردم 
بدانند چه کرده اند. یکی از مراکزی که انتظار می رود 
گزارش اقدامات خود را داشته باشند شورای فرهنگ 
عمومی در استان می باشد که شایسته است بگویند در 
راستای اجرای این قانون و سایر ماموریتهای محوله 

چه کرده اند؟
محمد حسین روحی یزدی

کارآفرینی مددجوی کمیته امداد البرز برای ۳۵ نفر
بانوی مددجــوی تحت حمایت کمیته امداد البرز 
بــا حمایت این نهاد و راه اندازی کارگاه بســته بندی 
سبزی  برای 35 نیازمند جویای کار شغل ایجاد کرده 

است.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، به نقل از سایت 
خبری کمیته امداد مددجوی البرزی با اشــاره به این 
که از سال 1390 تحت حمایت کمیته امداد قرارگرفته 
است گفت: من متولد 13۶1 هستم 18 ساله بودم که 
ازدواج کردم و پس از دو ســال صاحب فرزند شــدم 
ولی متأســفانه به دلیل بی مسئولیتی همسرم زندگی 
مشــترک ما به شکست منجر شــد و ناگزیر مخارج 
زندگی را با حمایت کمیته امداد و کارکردن در کارگاه 

سبزی خردکنی تأمین می کردم.
وی افــزود: پس از 1۴ ســال کارکردن در کارگاه 
ســبزی خردکنی تصمیم گرفتم بــا تجربیاتی که از 

این کار به دست آوردم به صورت مستقل کارگاهی را 
راه اندازی کنم و عده ای از زنان سرپرست خانوار را که 
شــرایطی مشابه من دارند صاحب شغل و درآمد کنم. 
بنابراین موضوع را با واحد اشتغال کمیته امداد درمیان 
گذاشتم و آن ها نیز اســتقبال کردند. ابتدا مذاکراتی 
با صاحب کارم انجام دادم و بخشــی از لوازم کار را از 
او گرفتم و بخش دیگر را با مبلغ ســی میلیون تومان 
تســهیالت قرض الحســنه کمیته امداد خریداری 
کردم. سپس یک مکان ســیصد مترمربعی با ودیعه 
پنــج میلیون تومان و اجاره ماهانه یک میلیون و 800 
هزارتومان را در اختیار گرفتم و کارم را شروع کردم.

بانوی کارآفرین البرزی با اشاره به اینکه در کارگاه 
او روزانه بین دو تا چهار تن سبزی، پاک، شست وشو و 
بسته بندی می شود ادامه داد: هم اکنون با توسعه کار، 
ضمن خودکفایی و خــروج از چرخه حمایتی کمیته 

امداد بدهی های اولیــه راه اندازی کارگاه را پرداخت 
کــرده ام و 35 نفر آقا و خانــم در بخش حمل ونقل، 
نگهبانی، شست وشــو و بسته بندی سبزی که برخی 
از آن ها زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد 

هستند نیز مشغول به کارند.

اردیبهشت شعر البرز، این بار در نظرآباد

در ادامه گرامیداشت هنرهای مختلف ونیز تمجید 
از هنرمندان بخش های مختلف هنری اســتان البرز 
و پس از برگــزاری موفق اردیبهشــت تئاتر البرز در 
شهرســتان ســاوجبالغ در روزهای اخیر، این باردر 
یکشنبه شــب هفته جاری و با حضور مقدم مدیرکل 

اداره فرهنگ و ارشاداســالمی استان البرز، موسوی 
امام جمعه،دکتر فالح نــژاد فرماندار،مقدم و کاظمی 
مدیران ادارات ارشــاد و میراث فرهنگی شهرســتان 
نظرآبــاد همراه آقایان محمدعلی بهمنی و عبدالجبار 
کاکایی دو تن از شــاعران مطرح کشــورمان مراسم 
اردیبهشــت شــعر البرز در محل فرهنگســرای هنر 
شهرســتان نظرآباد برگزار گردید که شاعران جوان 
و جویــای نام اســتان البرز،هر یک با اشــعار خود در 
مضامین مختلف شــوروحال خاصی به این مراســم 
داده و در پایان با اهدای لوح تقدیر از ســوی مسئوالن 

از آنان تقدیر به عمل آمد.
خبرنگار جام جم ساوجباغ و نظرآباد: در 
حاشیه مراســم اردیبهشت شعر البرز ناصرمقدم مدیر 

کل اداره فرهنگ و ارشــاد استان درگفتگوی کوتاهی 
با خبرنگارما ضمن اشاره به نگاه استانی این اداره کل 
به امورفرهنگی و ذکر این نکته که رویکرد سال جاری 
بر مبنای کشــاندن این برنامه ها به تمامی شهرهای 
استان می باشد از عدم تمرکز اجراهای مختلف صرفا 
در کرج خبر داده و اظهارداشت: در جهت ارزش نهادن 
به خواست مردم و عرضه هنر در تمام شهرهای استان 
این قــول را به مردم می دهم که نگاهمان به صورتی 
مساوی بین کرج ودیگر شــهرهای استان می باشد. 
وی ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این مراسم 
کــه بخوبی اجــرا نمودند این وعده را نیــز داد که در 
آینده ای نزدیک نسبت به تشکیل انجمن شعر و ادب 

شهرستان نظرآباد اقدام الزم به عمل آید.
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مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از گشته خویش آمد و هنگام درو
گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

حافظگفت با این همه از سابقه نومید مشو

یاد یاران آشنا

نمادی از ایثار و شهادت
 در راه دین

خبرنگار جام جم البرز: شــهید »غالمعلي 
ساجدي« درســال 13۴2، در روستاي »بنادکوک« 
از توابع شــهر یزد در یک خانــواده متدین و مذهبي 
چشم به جهان گشود. وی در ۴ سالگي همراه خانواده 
اش به کرج هجرت نمود و درسال 13۴8، در دبستان 
عارف مشغول تحصیل شد و درهمان دوران دبستان 
هوش و زکاوت و اســتعدادش ظاهر شد. وی پس از 
اینکه ســوم راهنمایی را پشت سر نهاد به استخدام در 
کارخانه جهان چیت درآمد ولي پس از مدتي استعفاء 

داد و به شغل آزاد روی آورد.
او پــس از پیــروزي انقالب دوباره به اســتخدام 
»جهــان چیت« درآمد و به واســطه شایســتگي و 
لیاقت و صداقت و امانتداري که داشــت او را از قسمت 
بافندگي به نوار بافي و ســپس به انبار مرزکي منتقل 
کردند. نزدیکان و همــکاران او بخوبي مي دانند که 
وي جواني پرشــور و فعال و دلســوز و متعهد و مقاوم 
و پیگیر و شــجاع و بي ریــا و خالص و ایثارگر بود و به 
دلیل شایستگی و لیاقتي که کارگران متعهد در او مي 
دیدند و نیز به جهت اخالص و عالقه اي که نسبت به 
خدمت محرومین و مستضعفین و قشر کارگر داشت به 
عضویت شوراي اسالمي کارخانه جهان چیت درآمد 
و طي مدت کوتاه خدمت خود همواره در دفاع ازحقوق 
حق کارگران ســعي و تالش مي کرد.با شروع جنگ 
تحمیلي بخش عظیمي از عمر پر برکت خویش را در 
جبهه به سر برد. شهید ساجدي عمل خود را براي خدا 
خالص کرده بود. سرانجام وی بعد از سالها مجاهدت 
و جانفشانی در راه وطن در ششم بهمن ماه 13۶5، در 
منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسید. تربت پاک 
شهید در گلزار شهدای چهارصد دستگاه کرج نمادی 

از ایثار و شهادت در راه وطن است.

خوانندگان عزیز می توانند جهت طرح مشــکالت 
شهری و اســتانی درابعاد مختلف، با شماره تلفن02۶-

32210009دفتــر تحریریه روزنامه جام جم البرز همه 
روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 10صبح تا 15تماس 

بگیرند تا به نام خودشــان در ستون مربوطه درج شود.

* بیمه تکمیلی فرهنگیان مناسب نیست
بیمه تکمیلی فرهنگیان اعم از شــاغل و بازنشسته 
مناسب شان آنان نیست، چرا که مسئوالن مجری بیمه 
گــری فرهنگیان را دچار کاغذ بازی و اتالف وقت کرده 
انــد و حقوق بیمه ای این قشــر تالشــگر و کم ادعا را 
بموقع پرداخت نمی کنند، لذا از ســازمان بازرســی کل 
کشور درخواست داریم تا با نظارت موثر بر روند عملکرد 
بیمه ها، ناراضی تراشــیان را تحویــل مقامات قضایی 

جهت برخورد قانونی نمایند.
سید نصرالدین میرعربشاهی

* چرا ســرویس اتوبوس کافی شبانه در 
خطوط کرج وجود ندارد؟!

از ساعت 8/30 شــب به بعد سرویس اتوبوس فعال 
در ایستگاه های متروی گلشــهر به امام زاده محمد – 
رجایی شــهر، ماهدشت و پایانه کرج وجود ندارد و مردم 
بایــد در رفت و آمد به نقاط مختلف به دردســر بیفتند. 
لطفا مسئوالن سازمان اتوبوسرانی اقدام عاجل نمایند.
مصطفی میرزایی از کرج

* بخشداری چندار چاره اندیشی کند
نهرهــا و آب بند های مســیر رودخانــه ورده بر اثر 
سیالب های متعدد گذشته و سال جاری موجب خسارت 
و ایجاد مشــکالت فراوان برای روستائیان و باغداران 
شده است. لطفا مســئوالن بخشداری چندار برای رفع 

این مشکالت مساعدت و چاره اندیشی نمایند.
جمعی از اهالی روستای ورده

* مقامــات قضایی البــرز مراقب زمین 
خواران ورده باشند

عده ای به بهانه های مختلف از جمله فعالیت معدنی 
با چنگ اندازی به اراضــی منابع طبیعی بخش هایی از 
اراضــی مورد نظر را به تصرف خــود درآورده اند. لطفا 
مســئوالن و مقامات قضایی با ایــن گونه پدیده های 

ناهنجار برخورد قانونی کنند.
جمعی از اهالی روستای ورده  

پیام های مردمی

4 بیمار از شرق تا غرب کشور
 در بیمارستان و زایشگاه مریم

بــه علت انجام عمل های پیچیده در رشــته 
جراحــی اطفال بیمارســتان فــوق تخصصی 
مریم، موجب شــده  اســت تــا بیمارانی که در 
بســیاری از مناطق کشور ســرگردان بوده اند، 
به این بیمارســتان پناه آورده و تحت عمل های 
جراحی پیچیده توسط دکتر صالح الدین دلشاد 

قرارگیرند. 
خبرنگار جــام جم البرز: بــرای مثال 
چندین بیمار از شهرســتان های مالیر، زنجان، 
تایپاد )خراســان رضوی( و ایرانشهر )سیستان 
و بلوچســتان( در بخــش جراحــی اطفال این 

بیمارستان بستری هستند.
 بیماری که از مالیر آمده است )دختر ۷ ساله( 
که دچار بی اختیاری ادراری در زمینه استروفی 
مثانــه و کوچک بودن حجم مثانه بود که پس از 
چند عمل ناموفق در شــهرهای همدان و تهران 
به این بیمارســتان مراجعه نمودند و در عمل ۶ 

ســاعته مثانه جدید از روده ایجاد و شــکم بیمار 
بسته شد. 

بیمــاری که از تایپــاد آمده بــود، دچار بی 
اختیــاری مدفوعی، در زمینه مننگســل بود که 
پس از مراجعه به خیلی از مراکز و دریافت جواب 
منفــی، در این بیمارســتان تحت عمل جراحی 

قــرار گرفت و از این بیماری رهایی پیدا کرد.
 بیمار دچار هیپوســپادیاس پیچیده که دهانه 
مجرای ادرار از میان بیضه ها باز می شــد، با دو 
عمــل جراحی پیچیده، ضمــن اصالح آلت خم 
شــده، برای ایشان مجرای ادرار ساخته شد تا از 

نوک آلت بتواند ادرار کند. 
اعتمــاد روزافــزون بیماران به بیمارســتان 
مریم که دارنده لوح زرین از وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی است، باعث شده که از 
سراسر کشــور بیماران به بیمارستان و زایشگاه 

مریم مراجعه نمایند.

بانک اطاعات اصحاب رسانه؛ ماک عمل شناسایی 
خبرنگاران 

معــاون امــور 
فرهنگی و رســانه 
کل  اداره  ای 
فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان 
البرز گفــت : بانک 
اصحاب  اطالعات 

رسانه استان، در حال تدوین می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان البرز، حسین جعفری قهدریجانی با اعالم 
این خبر خاطرنشان کرد: بانک اطالعات اصحاب رسانه 

اســتان البرز با همکاری خانه مطبوعات استان در حال 
تدوین می باشد. 

وی افــزود: در راســتای ســاماندهی فعالیت های 
رســانه ای استان بانک اطالعات اصحاب رسانه مالک 
شناسایی رسانه ها، فعاالن رسانه ای و خبرنگاران استان 
برای دســتگاه ها و ادارات اســت. وی از تمامی مدیران 
مسئول نشریات محلی، پایگاه های خبری، سرپرستان 
خبرگزاری ها و نشــریات سراسری خواست تا نسبت به 
تکمیل لیســت های همکاران دفاتر رسانه ای در اسرع 
وقت اقدام و فرم مربوطــه را به خانه مطبوعات تحویل 

نمایند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز:

90 تن شکر تنظیم بازاری توقیف شد
کل  یــر مد
ت  ا یــر تعز
البرز  حکومتــی 
 90 توقیــف  از 
تن شــکر تنظیم 
بازاری به ارزش 
۷0 میلیارد ریال 
از یک فروشــگاه زنجیره ای بزرگ در این استان 

خبرداد.
خبرنگار جام جم البرز: علی اکبر مختاری 
افزود: با رصد کارشناســان تعزیرات حکومتی در 

بازارها و فروشگاه های زنجیره ای، این مقدار شکر 
کشف شده است.وی در ادامه اضافه کرد: مقررشده 
بود این مقدارشــکر با نرخ 3۴ هزار ریال در بازار به 
فروش برســد که متاســفانه هر کیلوگرم بین 9۴ 
هزار تا 100 هزار ریال در بسته بندی های مختلف 
توزیع شده است. مختاری گفت: پرونده متخلفان 
در تعزیرات حکومتی اســتان البرز در حال بررسی 
است و بدون اغماض برخورد خواهد شد.مدیرکل 
تعزیرات حکومتی البرز در پایــان افزود: با برنامه 
ریزی انجام شــده شکرهای توقیف شده با قیمت 

مصوب تنظیم بازار توزیع می شود.

در حالی که شوراها یا به تعبیری پارلمان های محلی در جوامع پیشرفته ماکتی از 
دولت های محلی هســتند و گستره ای از نهادها اعم از شهرداری، پلیس، راهنمایی 
و رانندگی، آموزش و پرورش، مخابرات و... زیر ســیطرۀ نظارتی نمایندگان مردم و 
به دور از موازی کاری و عملکرد جزیره ای به مردم خدمت رســانی می کنند اما حیطۀ 
اختیاراِت شــوراهای اسالمی در کشورمان روز به روز تقلیل یافته و می رود که تنها 

نام و عنوانی از آن باقی بماند. 
البته دولتی ها از یک ســو و شــورای عالی اســتان های کشور از دیگر سو مدعی 
آماده ســازی الیحۀ جامع »مدیریت یکپارچۀ شهری« بوده اند تا جایگاه نظارتی و 
حیطۀ نفوِذ شــوراهای اســالمی به حد اعالء افزایش یافته و تمام نهادهای خدمت 
 رســان خود را طبق قوانین باالدستی مکلف به پاســخگویی در برابر مطالبه گری 
نمایندگان مردم بدانند اما در شــرایطی که ما اعضای شــوراها چشم انتظاِر حمایت 
وعده داده شــده هســتیم خبر می رسد که با نزدیک شــدن الیحۀ مالیات بر ارزش 
افزوده به پرتگاِه تصویب، شــهرداری ها به سمت دولتی شدن پیش می روند و حیطۀ 

اختیاراِت شوراها نیز بیش از پیش آب خواهد رفت!
به زبانی ساده تر دو نقیصۀ بسیار جدی در الیحۀ مالیات بر ارزش افزوده به چشم 
می خورد که باید واکنش جدی شــوراهای اســالمی و البته نمایندگان مجلس را به 

همراه داشته باشد:

اول آن کــه در اصالحیــۀ قانون واژه »مالیات« بــه عوارض های قابل دریافت 
توســط شهرداری ها نیز تســری یافته و می رود که اختیاِر شوراها در خصوص وضع 
عوارض های محلی از یک ســو و اختیاراِت شهرداری ها برای وصول آن از دیگر سو 
را تحت الشعاع خود قرار دهد؛ این برای نظام مدیریت شهری کشور بویژه در کالن 
شهرها چیزی شبیه به کابوس است، حتی پسندیده است که شهرداریها به فهرسِت 

نهادهای کاماًل دولتی افزوده شوند!
از دیگر ســو اختیاِر هزینه کرد مالیات بر ارزش افزوده به شورای توسعه و برنامه 
ریزی اســتانها محول می گردد که متاسفانه شوراهای اسالمی حتی در این شورای 

فرا دست و استانی عضویت ندارند!
 این بدان معناست که شهرداری هاِی کالن شهرها باید از تحقق میلیاردها تومان 
درآمد پایدار پیش بینی شــده از محل مالیاِت بر ارزش افزوده چشــم پوشی کنند و 
منتظر تصمیم گیری شــورای مذکور برای آن مبلغ باشــند؛ این یعنی کسری شدید 

بودجه و کاهش نقدینگی شهرداری ها و عقب گرد از تحقق منابع پایدار درآمدی.
باید گفت که با تصویب الیحه مذکور در مجلس شــورای اســالمی، شوراهای 
اسالمی دیگر مأخذ تعیین و تصویب عوارض های محلی نیستند و تنها نقش اطالع 
رســانی آن را با هماهنگی وزیر کشــور عهده دار خواهند بود؛ چه مسئولیت سخت 

و دشواری!

همچنیــن مالیات بر ارزش افزوده که فی النفســه باید برای محرومیت زدایی و 
توســعه و عمران شهری و روســتایی هزینه گردد و شهرداریها بهترین گزینه برای 

هزینه کرد آن هستند، از مسیر خود منحرف می شود.
 به امیِد آنکه تیِغ کاهش اختیارات شــوراهای اسالمی و دولتی کردن شهرداریها 
از گردن مدیریت شــهری های کشور برداشته شــود، باید گفت که قصور و تقصیر 
جمع انگشــت شماری از خانواده هزاران نفری شــوراها را نمی توان مدعایی برای 

نهاِد برخاســته از بطن جامعه دانســت. شورا نهادی کــم کاری و ناکارآمدی این 
غیرسیاســی بوده و ریشۀ قرآنی و قانونی دارد، بگذاریم شوراها همچنان در اتمسفر 

»مردمی بودن« و »غیردولتی بودن« نفس بکشند؛ لطفًا...
عباس زارع، رئیس شورای اسامی شهر کرج

دولتی شدن شهرداری ها با الیحه 
»مالیات بر ارزش افزوده«

دعوت شهردار چهارباغ از بخش خصوصی
 برای سرمایه گذاری

آیــا نخبگان سیاســی ایران مســتعد 
دموکراسی اند؟           

نویسنده: دکتر محمد صفری    
تاریخ سیاســی ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی 5۷ جز استبداد و هرج ومرج 

سیاسی به خود ندیده است.
فرصت های  فضای باز سیاسی در تاریخ سیاسی ایران، به تهدید، ترور و  خشونت 
اجتماعی تبدیل گشــته وهیچگاه از این فرصت برای نهادینه کردن دموکراســی 

بهره نبرده ایم.
در فرهنگ سیاسی واجتماعی ایران، همواره از فرصت هایی که از کم رنگ شدن 

استبداد داخلی متبلور شده، برای تحقق جامعه مدنی استفاده نشده است. 
مشــروطه با سه شــعار استبداد زدایی، اســتعمار زدایی، وارد عرصه سیاسی شد 
اما هنگامی که مجلس دوم در 1289 تشــکیل گردید بجای بهره گیری از فرصت 
طالیی فوق، متاســفانه شاهد اوج درگیری بین گروه های سیاسی بودیم که خود از 

رویگردانی مردم از رهبران مشروطه حکایت داشته است.
اســتبداد در ایران تا 1320 )اوج دیکتاتوری رضا شــاه( ادامه یافت و از 1320 تا 
1332 )کم رنگ شــدن قدرت انگلیس، ضعف حاکمیت داخلی ونیز حضور فعاالن 
سیاســی ( نوعی فضای باز سیاسی در کشور ایجاد گردید اما علیرغم خالء استبداد، 
گروههای سیاسی نتوانستند به تفاهم و تعامل برسند در نتیجه جامعه ایران به جای 
اینکه دموکراســی را در فضای باز سیاسی نهادینه ســازد، فضای ترور های متعدد 

وخشونت اجتماعی را باز هم تجربه نمود ودر نتیجه بازهم استبداد حاکم گشت.
استبداد پهلوی دوم تا پیروزی انقالب اسالمی 5۷ بشدت تداوم یافت و با پیروزی 
انقالب 5۷ فضای بی نظیر باز سیاســی بر جامعه ایرانی ســایه افکند اما متاســفانه 
آمارها  از میزان باالی ترور وخشــونت از سوی گروههای سیاسی در ماههای اولیه 
انقالب حکایت دارند.پس ازخارج نشــین شدن اپوزیسیون ایران، حتی میان احزاب 
و تشکل های سیاسی خودی، استعداد مشارکت های سیاسی ومبارزه مسالمت آمیز 
دیده نشد به نحوی که در سال 88 به بهانه انتخابات ریاست جمهوری بین دو جبهه 
از سیاســیون داخل نظام که داعیه مشی سیاسی داشتند، مجددا خشونت، درگیری، 
ترور و خون ریزی ایجاد شــد و فرصت بهره برداری از فضای باز سیاســی )در خالء 

اپوزیسیون برانداز ( برای تحقق دموکراسی از دست رفت!
چرا نخبگان سیاسی ایران مستعد دموکراسی نبوده اند؟ این سوالی است که باید 
مورد تجزیه وتحلیل نظریه پردازان سیاسی کشور قرار گرفته و برای آن چاره اندیشی 
نمایند چرا که توسعه در فضای باز سیاسی قابلیت رشد و نمو  دارد و جمهوری اسالمی 
بدون ترمیم این چالش نمی تواند از این پیچ تاریخی سخت و سرنوشت ساز )تحریم 

و جنگ اقتصادی غرب علیه نظام اسالمی( عبور نماید.

یادداشت

فرماندار ساوجبالغ: 

بهترین راه رونق تولید مبارزه با 
قاچاق کاالست

طی نشستی با حضور اعضای ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز شهرســتان ســاوجبالغ، 
پالیزگیــر، فرماندار ســاوجبالغ ضمن تقدیر 
ازعملکرد خوب تعزیرات شهرستان بر مبنای 
آمار و گزارش های استانی از دیگر دستگاههای 
مرتبط با تالش های صورت گرفته تشکر نمود. 

خبرنگارجام جــم ســاوجباغ و 
نظرآباد: فرماندار ضمن مثبت شمردن آمار 
کشــوری کاهش رقم قاچاق کاال از 25 میلیار 
ددالر به 12میلیارد دالر و کم اهمیت شمردن 

آن را ناسپاسی دانست.
 پالیزگیر یکی از راههای اصلی در دســت 
گرفتن کنترل بــازار و جلوگیری ازتخلفات و 
گرانفروشــی ها را تــالش در جهت ثبت آمار 
اقالم دپو شــده در سامانه جامع انبارها عنوان 
نمود.فرماندارشهرســتان در پایان با توصیف 
اهمیت دو محصول استراتژیک گندم و جو در 
کشــور از تعزیرات شهرستان درخواست نمود 
تا ضمن رصد دقیق از قاچاق آنها ازشهرستان 

جلوگیری گردد.

شــهردارچهارباغ ضمن دعوت ازســرمایه 
گــذاران از آنان خواســت تا بــا حضوردراین 
شــهربه انجام ســرمایه گذاری دربخش های 

گردشگری،ورزشی وفرهنگی بپردازند.

خبرنگارجام جم در ســاوجباغ و 
نظرآباد: عطایی شــهردار چهار باغ در مراسم 
جنگ شــادی رمضان ودرمحل سالن ورزشی 
ملک آباد، باال بردن شــور و نشــاط اجتماعی 
را موجب مشارکت بیشــتر شهروندان در امور 
شــهر دانسته و وظیفه شــهرداری را تالش هر 
چه بیشــتر در جهت زمینه سازی حضور مردم 

در برنامه هــای مختلف اجتماعی عنوان نمود.
عطایی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های 
موجود در این شهر باالخص در زمینه گل و گیاه، 
از معرفی این شــهر به عنوان پایلوت کشوری 
طرحهــای مختلف گلخانه ای و برندگل و گیاه 

در آینده خبرداد.
در ادامه مراسم حجت االسالم سرشارنائب 

رئیس شورای اسالمی شهر چهار باغ نیز ضمن 
تشــکر از تالش های صورت گرفته از ســوی 
شــهرداری یکی از برنامه های مدیریت شهری 
را هویت بخشــی به این شهردانســته واعالم 
کــرد: اجــرای برنامه های ســودمند در جهت 
شــکوفانمودن پتانسیل شــهرموجبات معرفی 
قابلیت های آن شهردرســطح کشور را فراهم 

می آورد.
 وی در ادامه ضمــن یادآوری ظرفیت های 
موجود در منطقه باالخص در بخش های گل و 
گیاه و نیز گردشــگری، نشان دادن قابلیت های 
ذکرشده راموجب احساس غرور در شهروندان 
و نیز مشارکت هر چه بیشتر آنان در عرصه های 

مختلف دانست.


