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مردم تا کوتاه شدن دست 
آمریکا ایستاده اند

ناوگانحملونقلعمومیبهبودمییابد
 شــهردار کرج در جلسه شــورای معاونین از اصالح بودجه شهرداری و ارائه آن به 

شورای اسالمی خبر داد.
 علی اصغر کمالی زاده در این جلسه با اشاره به آن که این اصالحیه برای نخستین 
بار انجام می شود، افزود: ظرف چند روز آینده اصالح بودجه شهرداری به شورای شهر 

ارایه می شود. 
* تخصیص اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی

وی در بخش دیگری به درخواست تخصیص اوراق مشارکت...
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کشف 10 میلیارد ریال لوازم خانگی 
احتکار شده 

پیگیری عدم همراهی برخی 
بانک ها در رفع موانع تولید 

نماینده بیش از 20 برند برتر 
صنعت ساختمان هستیم
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بهترین خدمات نوردکاری 
ساخت تجهیزات صنعتی و 

پله گرد را ارائه می دهیم

1
البرز 

امامجمعهکرج:

معرفیالبرزبهعنوانقطب
صنعتیکشور

صفحه 3

بهترین خدمات نوردکاری، ساخت 
تجهیزات صنعتی و پله گرد را ارائه می دهیم

البــرز:  جــم  جــام  خبرنــگار 
هنگامی کــه با مرتضــی صمدی، 
مدیر کارگاه نوین صنعت قائم به 
گفتگو نشســتیم مطلع شدیم که 
در  صنعــت گســترده نوردکاری، 
ســاخت تجهیزات صنعتــی و  پله 
گــرد به صــورت تخصصی تبدیل 

به یک هنر صنعت شده است. 
صمــدی از جملــه مدیــران و 
کارآفرینــان خالقــی اســت که با 
هنرمنــدی ســتودنی، توانســته 
یکــی از بهترین خدمــات فنی را 
در حوزه تخصصی اش ارائه کند. 
متــن ذیل ماحصل ایــن مصاحبه 

می باشد:

* فعالیت کارگاه شــما شامل چه 
خدماتی است؟ 

فعالیت ما به چند شاخه مختلف 
تقســیم می شــود اعــم از نورد 
کاری، ســاخت تجهیزات صنعتی، 
پله گرد که عالوه بر ارائه کیفیت 
بســیار عالی مــا خدمــات پس از 

فروش و گارانتی نیز داریم.

*آیا محدودیــت جغرافیایی در 
ارائه خدمات دارید؟

 خیر ما هیچ محدودیتی نداریم 
و در هر منطقه می توانیم  خدمات 

فعالیتهایمان را اجرایی کنیم .

* در زمینه قیمت ها و ســرعت 

کار توضیح نمایید. 
 قیمت های ما بســیار مناســب 
مــی باشــد و ســرعت تحویل کار 
باالست و زیر 10روز دقیقا همان 
طرحی که شــخص از کاتالوگ های 
متنــوع مــا انتخاب می کنــد اجرا 
می شــود و این موضــوع رضایت 
 مشــتریان عزیــز را بــه همــراه 

دارد.

هنگامــی که بــا مرتضی صمــدی، مدیر 
کارگاه نوین صنعت قائم به گفتگو نشســتیم 
مطلع شدیم که در  صنعت گسترده نوردکاری، 
ساخت تجهیزات صنعتی و  پله گرد به صورت 
تخصصی تبدیل به یک هنر صنعت شده است. 
صمدی از جملــه مدیــران و کارآفرینان 

خالقی است که با ...

رحلت پیامبر اکرم)ص(  و  شهادت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا )ع( را تسلیت می گوییم
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امام جمعه کرج:
مردم تا کوتاه شدن دست آمریکا ایستاده اند

آیت اهلل حســینی همدانی 
گفت: تا دســت آمریکایی ها از 
منطقه ما کوتاه نشــود مردم ما 

در برابر آنها خواهند ایستاد.
خبرنگار جام جم البرز: 
امام جمعه کرج در خطبه های 
نماز عبادی سیاســی این هفته  
کرج به بزرگداشت روز 13 آبان، 
روز دانش آموز و روز تســخیر 
النه جاسوســی آمریکا اشاره 
کرد و گفت: سه اتفاق تاریخی 
مهم در سه مقطع زمانی اتفاق 

افتادکه هر سه در یک نکته مشترکند و آن نفی ظلم ستیزی و استقالل خواهی است 
که محور همه این حوادث آمریکاست.

وی به اهمیت روز 13آبان امســال اشاره کرد و گفت: 13 آبان امسال اهمیت ویژه 
ای دارد چرا که انقالب 40 ساله می شود و آمریکا و همدستانش در تالشند تا با ایجاد 
جنگ روانی و شــروع تحریم های تازه که از قبل هم وجود داشــته در روزی که روز 
اقتدار انقالب اســت کشور ما را ضعیف و تســلیم نشان دهد و این نشان می دهد که 

آمریکا هنوز ملت ایران را نشناخته است.  

امام جمعه هشتگرد:
همیشه خدا را در نظر بگیرید

شهرســتان  امام جمعــه 
)هشــتگرد(  ســاوجبالغ 
حجت االســالم ناطقی در خطبه 
دوم نمــاز عبــادی، سیاســی 
ایــن هفتــه ســاوجبالغ  پس از 
حمــد و ثنای خداونــد، مؤمنین 
و مؤمنــات را بــه رعایــت تقوا 
سفارش کرد و گفت: در نشست و 
برخاست هایمان، کسب و کارمان 
یا معاشرت بادیگران همیشه خدا 

را مد نظر قرار دهیم. 
خبرنگار جام جم البرز: وی در ادامه به حدیثی نورانی از پیامبر اســالم اشاره 
کرد که می فرمایند:  »مرد مسئول کل خانه، همسر و فرزندان است و خانم نیز مسئول 
خانه، فرزندان و  هم مســئول عزت و احترام همسر و حفظ عفت خود و نگاه از اجنبی 
اســت.« همچنین خداوند در قرآن در این باره می فرمایند: »ای مومنین مراقب زن و 

فرزندان تان باشید تا فردای قیامت گرفتار آتش جهنم نشوند.«

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی:
هرگز درمقابل زورگویی ها ســکوت 

نمی کنیم

معاون فرهنگی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی گفت: انقالب 
اســالمی در مبارزه با استکبار همیشــه پیروز است و آمریکا همچنان 

عقب نشینی خواهد کرد.
خبرنگار جام جم البرز: ســردار نقدی در سخنرانی راهپیمایی 
یــوم اهلل 13 آبان در کرج به فعالیت های اســتعماری آمریکا پیش از 
انقالب اشــاره کرد و گفت: این انقالب اسالمی بود که قالده برگردن 

آمریکا انداخت و آن را به زیر کشید.
وی به ویژگی و رفتارهای دشــمن ستیزانه ایران اشاره کرد و گفت: 
این انقالب اســالمی بود که موجب شد ترس ملت ها از آمریکا از بین 

برود.
معاون فرهنگی ســپاه اضافه کرد: انقالب اســالمی هرروز در این 

مبارزه پیروز شده و آمریکا همچنان عقب نشینی خواهد کرد.
ســردار نقدی با ابراز امیدواری از این که حجاز نیز همچون ســایر 
کشــورها از دست آمریکا خارج شود، افزود: مردم ما با فریادهای مرگ 
بر آمریکا دنیا را بیدار کرده و ایاالت متحده امروز مضحکه دنیا شــده و 

بزودی به نابودی می رسد.
وی با ذکــر این که دولت آمریکا با ملت ما هرگز خوب نبود، گفت: 
اگر به شــکنجه ها، ترور ها و ندادن پول نفت در گذشته نگاه کنیم می 

بینیم که این دشمنی همیشگی بوده است.
این مقام مسئول سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: وقتی آمریکا 
با دولتی دوســتی می کند در ادامــه راه آن حکومت می بینیم که مثل 
رژیم صدام و آل ســعود دست به کشــتار می زند و این نتیجه مستقیم 

اقدامات آمریکایی هاست.
وی به دســتاوردهای انقالب در چهلمین سال پیروزی شکوهمند 
خود نیز اشــاره کرد و گفت: فراموش نمی کنیم که برای یک بیماری 
ساده باید از پاکستان پزشک می آوردیم و امروز در بسیاری از زمینه ها 

خودکفا شدیم.

با ائمه جمعه استانخبر پیگیری عدم همراهی برخی بانک ها در رفع 
موانع تولید 

استاندارالبرز گفت: عدم همراهی 
بانک ها در رفع موانع تولید پیگیری و 

علت آن بررسی شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
اســتانداری البرز، محمدعلی نجفی 
در نشست ســتاد تسهیل ورفع موانع 
اســتان البــرز افزود: امســال طبق 
مصوبه دولت عدم همراهی بانک ها 
در رفــع موانع تولید پیگیری شــده و 
مدیــران عاملی که کوتاهی کرده اند 

توبیخ می شوند.
دارای  البــرز  داد:  ادامــه  وی 
ظرفیت هــای خوبی درحــوزه تولید 
اســت کــه ازجمله آن می تــوان به 
تولیــدات صافــی بــرای بیماران 

دیالیزی اشاره کرد.

نجفی گفت: با ایــن وجود حدود 
چهارهزار دیالیزی استان البرز برای 
درمان به تهران مراجعه می کنند که 

باید موضوع بررسی شود.
وی افزود: طرح توســعه شرکت 
تولید تجهیزات پزشکی هالل احمر 

باید به جد مورد بررســی قرار گرفته 
و با تعامل ســازمان های ذیربط حل 
و فصــل شــود چراکه این شــرکت 
تولیــدات حائز اهمیتی در راســتای 

تامین نیاز بیماران دیالیزی دارد.
اســتاندار البرز اضافه کرد: رونق 

تولید به ایجاد بســترهای اشتغال و 
گردش چرخ های اقتصادی کشــور 
کمک می کند از این رو ضرورت دارد 
کــه موانع این راه بــا عزمی جهادی 

برطرف شود.
وی گفــت: امروز بایــد درتولید با 
نگاه هرچه بیشتر به اشتغالزایی پیش 

رفت.
نجفــی همچنین بــر تامین زیر 
ســاخت های مورد نیاز شهرک های 
صنعتی در زمینه آب و برق تاکید کرد.

وی افزود: سازمان محیط زیست 
با اولویت رونق تولید، موانع طرح های 

توسعه را برطرف کند.
البرز دارای ســه هزار و 500 واحد 

صنعتی و تولیدی است.

با تــالش ماموران پایــگاه یکم پلیــس آگاهی 
اســتان اعضای باند 5 نفره ســارقان داخل خودرو که 
با 2 دســتگاه خودرو سرقتی ال 90 اقدام به 100 فقره 
ســرقت داخل خودرو کرده بودند شناسایی و دستگیر 

شدند .
 ســردار »عباســعلی محمدیان«  در گفت و گو با 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس با اعالم این خبر گفت : در 
پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پایگاه یکم پلیس 
آگاهی و اعالم شکایت در خصوص سرقت تجهیزات 
داخل خــودرو، پیگیری موضوع بــه صورت ویژه در 

دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت .
وی افزود: مامــوران با انجام اقدامات اطالعاتی و 
بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته به خودروی ال 
90 مشکي رنگ که در تمامی تصاویر ضبط شده بود، 

مشکوک شدند .

این مقام ارشــد انتظامی گفت : در اســتعالمات 
صورت گرفته مشخص شــد خودروی دارای سابقه 
ســرقت از یکی از شــهرهای شمالی اســت که در 
بررســی های تکمیلی ماموران محرز شــد خودروی 
مذکور پس از 24 ساعت از وقوع آخرین سرقت در جاده 
چالوس بر اثر برخورد با گاردریل کناره جاده بشــدت 
آسیب دیده و از سوی سرنشینان خودرو رها شده است.

وی افزود: در بازرسی از خودرو تعداد زیادی ضبط و باند 
خودرو، لپ تاپ و گوشــي تلفن همراه سرقتی کشف 
شد .سردار محمدیان گفت: ماموران با انجام اقدامات 
فني، از هویت سارقان که دارای سابقه سرقت از کرج 
و شهرســتان های اســتان تهران بودند مطلع شده و 
مخفیگاه 3 نفر از آنها را در شهرســتان مالرد و اندیشه 
شناســایي و با دریافت نیابت قضائی به محل مذکور 
اعزام شــدند .فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: 

ماموران در چند عملیات منسجم و غافلگیرانه تمامی 
متهمان را دستگیر و در بازرسي از مخفیگاه آنها تعداد 
زیادی گوشــي تلفن همراه، شــارژر برقي، صندلي 
کودک، لپ تاپ، مدارک شناسایی و ... کشف کردند.

وی بــا بیان اینکه متهمان در بازجویی های پلیســی 
به 100 فقره ســرقت داخل خودرو با همدستی 2 نفر 
دیگر اعتراف کردند درباره شــیوه و شــگرد سارقان، 
گفت: متهمان با تشــکیل یک باند 5 نفره، با سرقت 2 
دســتگاه ال 90 از شهرهای شمالی و استان تهران در 
ساعت های پایاني روز اقدام به سرقت داخل خودرو در 
اســتان های تهران و البرز کرده و اموال مسروقه را به 
3 مالخر می فروختند .ســردار محمدیان با بیان اینکه 
ســایر اعضای باند سرقت و مالخران در چند عملیات 
پلیسی دستگیر شــدند، گفت : تالش برای شناسایی 

مالباختگان ادامه دارد.

 ســومین جلســه انجمن کتابخانه هــای عمومی 
شهرســتان فردیس در ســال 9۷ در ســالن اجتماعات 

فرمانداری فردیس برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان البرز، سومین جلسه انجمن کتابخانه های 
عمومی شهرســتان فردیس در ســال 9۷، شنبه 5 آبان 
9۷، بــا حضور احمدعلی هراتی، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان البرز؛ تیمور ولی پور معاون اداری، مالی و 
برنامه ریزی فرمانداری شهرستان فردیس و دیگر اعضا، 
در سالن اجتماعات فرمانداری فردیس برگزار شد. در ابتدا 
گلشن شیرمحمدی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی 
شهرســتان فردیس، گزارشــی از وضعیت کتابخانه ها، 
فعالیت های انجام شده در راستای مصوبات جلسه پیشین 

انجمن کتابخانه های عمومی شهرســتان ارائه کرد. در 
ادامه، معــاون اداری، مالی و برنامــه ریزی فرمانداری 
شهرســتان فردیس گفت: در حال حاضر سیطره فضای 
مجــازی در تمام عرصه ها مشــهود اســت. به همین 
ســبب باید با توان مضاعف برای ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی تــالش کرد. با اهدای کتاب به فرزندانمان 
و کشف اســتعدادها و عالقمندی های بچه ها از طریق 
کتاب، نســل آینده را به ســوی کتابخوانی سوق دهیم.

در ادامه این نشســت، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان ضمن تسلیت ایام ســوگواری اربعین حسینی  با 
اشــاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی، خواســتار حضور 
اعضای حقوقی و حقیقی انجمن در جلسات شد و گفت: 
توسعه و پیشرفت جامعه ما در گرو توسعه فرهنگ مطالعه 

است. وظیفه مسئولین این حوزه، فراهم کردن امکانات 
و زیرساخت هاســت.هراتی ضمن تشــکر از شهرداری 
فردیس و مشکین دشت به خاطر پرداخت بموقع سهم نیم 
درصد درآمد شهرداری به کتابخانه های عمومی، گفت: 
شهرستان فردیس با جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر، از 
نظر زیرســاخت ها و فضاهای کتابخانه ای جزو مناطقی 

محسوب می شود که نیازمند توجه ویژه مسئولین است.
 در ادامه این نشست مصوبات جلسه قبل انجمن، توسط 
حاضرین بحث و بررســی شد و تعیین وضعیت کتابخانه 
فرخ آباد توسط دهیاری روستا و جذب و اختصاص بودجه 
کتابخانه شــهرک بعثت و قرارداد با پیمانکار و همچنین 
بررسی نحوه واگذاری کتابخانه پارک تندرستی به نهاد 

کتابخانه های عمومی تاکید شد.

مراســم اختتامیه مرحله کشوری بیست و سومین 
دوره مســابقات قــرآن و عتــرت ویژه اســتادان و 
دانشــجویان، با حضور 400 نفر از حافظان و قاریان 
برتر قرآن کریم به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

ارومیه برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحــد کرج، در این مراســم نفرات برتر مســابقات 
سراســری قرآن وعترت کشور در دو بخش اساتید و 

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد.
اســتان البرز نیز با یک مقام اول در رشــته ترتیل 
اســتادان خواهر، یک مقــام اول در رشــته ترتیل 
دانشــجویان، یک مقام دوم در رشته حفظ کل قرآن 
کریم دانشــجویان و یک مقام دوم در رشــته ترتیل 

استادان برادر این مسابقات را به پایان برد.
در رشــته قرائت به روش ترتیل اســتادان خواهر 

مریم ســمائی از اســتان البرز رتبه اول را کسب کرد 
و اســتان های تهران و اردبیل بــه ترتیب رتبه دوم و 
سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

 در بخش قرائت به روش ترتیل دانشجویان دختر 
نیــز مریم فتحی زاده از اســتان البرز رتبه اول را از آن 
خود کرد و اســتان های اردبیل و فارس به ترتیب دوم 

و سوم شدند.   
در رشــته حفظ کل قرآن کریم ویژه دانشجویان 
خواهــر نیز مائده جعفری از اســتان البــرز رتبه دوم 
مســابقات شد و اســتان های اصفهان و تهران اول 
و سوم شــدند. همچنین جواد مالزاده از استان البرز 
در بخش قرائت به روش ترتیل اســتادان برادر مقام 
دوم مســابقات را کســب کرد و استان های فارس و 
آذربایجان غربی موفق به کســب رتبه های اول سوم 

در این دوره از مسابقات شدند. 

اعتراف به 100 فقره سرقت در تهران و کرج

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی فردیس برگزار شد

اختتامیهمسابقاتقرآنوعترتدانشگاهآزاداسالمی

 به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، هراتی 
با مدیرکل آموزش و پرورش اســتان البرز دیدار و گفت 

و گو کرد.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل کتابخانه های 
عمومی اســتان البــرز، احمدعلی هراتــی، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی اســتان البرز با هیئت همراه با 
حضور در اداره کل آموزش و پرورش، با ساالر قاسمی، 
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان البرز دیدار و گفت 

و گو کرد.
هراتی ضمن تبریک انتصاب مدیرکل جدید آموزش 
و پرورش استان البرز، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی گفــت: آموزش و پرورش بهترین 
ســازمان و ارگانی است که می تواند با فرهنگ سازی 
در تمــام زمینه ها، آینده یــک جامعه را رقم بزند. برای 

پیشــگیری از بسیاری مشکالت باید از دوران کودکی 
و نوجوانی شــروع کرد و فرهنگ سازی در این مقطع 

سنی، برای کاهش آسیب ها، بسیار راهگشاست.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان با اشــاره 
به رســالت مشــابه کتابخانه ها و مدارس در پرورش 

نسلی ســودمند برای جامعه، اظهار داشت: همکاری 
کتابخانه هــای عمومی و آمــوزش و پرورش در قالب 
تفاهــم نامه های همــکاری برای ترویــج فرهنگ 

کتابخوانی بسیار حائز اهمیت است.
مدیرکل آموزش و پروش استان البرز، ضمن تشکر 
از فعاالن عرصه کتــاب و کتابخوانی گفت: آموزش و 
پرورش با تمام تــوان خود برای ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی، در راســتای تعلیم و پرورش شهروندان 
و تربیت آینده ســازان کشــورمان، آماده همکاری با 
کتابخانه های عمومی است.قاسمی در ادامه افزود: در 
حال حاضر برای ارزش گذاری و تعیین کیفیت آموزش 
در مدارس می توان گفت که یک مدرسه خوب، مدرسه 
ای اســت که کتابخوان بیشتری داشته باشد و بالطبع 

پژوهشگران بیشتری تربیت کند.

مدیرکلآموزشوپرورشاستانالبرز:

مدرسهخوبکتابخوانبیشتریدارد

 کارآگاهــان پلیــس شهرســتان 
ســاوجبالغ در بازرســی از منزلی 10 
میلیارد لوازم خانگی احتکارشده کشف 

کردند.
به گزارش خبرنــگار پایگاه خبری 
پلیس، ســردار ســید جعفر حسینی در 
تشــریح این خبر، اظهارداشت: در پی 
دریافت گزارش هایــی مبنی بر دپوی 

کاالهای احتکار شــده در منزلی واقع 
در شــهر هشتگرد ساوجبالغ، پیگیری 
موضوع در دســتور کار مامــوران اداره 
مبــارزه با قاچاق کاال پلیس آگاهی این 

شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مامــوران همراه عوامل 
اداره تعزیــرات حکومتی شهرســتان 
به محل مورد نظر اعزام و در بازرســی 

از منزلی، 390 قلــم انواع لوازم خانگی 
کــه با هدف افزایش قیمت در آن محل 
دپوشــده بود، کشــف کردند.جانشین 
فرمانــده انتظامی اســتان البرز با بیان 
اینکــه در ایــن ارتباط 2 نفر دســتگیر 
شــدند، خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی 
کاالی های مکشــوفه 10میلیارد ریال 

برآورد شده است.

کشف 10 میلیارد ریال لوازم خانگی احتکار شده 

مدیران باشــگاه اکســین البــرز محمدنصرتی را 
 به عنوان ســرمربی جدید، جانشــین فــراز کمالوند 

کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما فرزاد آشــوبي 

بازیکن ســابق تیم ملي، اســتقالل و پرســپولیس، 
عباس محمدي دروازه بان ســابق تیم های سپاهان و 
تراکتور و میالد نصرتي که ســابقه حضور در تیم های 
ملــي امید، دامــاش و ســایپا را در کارنامــه دارد به 

 عنــوان مربی اعضای کادر فنی اکســین البرز معرفی 
شدند.

فــراز کمالوند چند روز پیش از ســرمربی گری تیم 
فوتبال اکسین البرز استعفا کرد.

معرفیکادرفنیتیمفوتبالاکسینالبرز
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 بررســی میزان آمادگــی تامین برق 
در شرایط اضطراری 

مانور میــزان آمادگی مولد های اضطراری شــرکت برق اســتان، به 
مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان گفت:تمام شرکت های مهم اســتان باید به مولدهای اضطراری 

مجهز باشند تا در صورت نیاز برق خود را تامین کنند.
اسکندری افزود: در این مانور برق چهار موسسه سرم سازی رازی، سوپا، 
سها و آبگیر بیلقان قطع شد تا میزان آمادگی مولد های اضطراری آنها برای 

تولید برق مشخص شود.
وی اضافه کرد: مولدهای اضطراری این شــرکت ها بخوبی توانستند 
بــرق مورد نیــاز مجموعه خود را تهیه کنند و پــس از 30 دقیقه مولد های 
اضطراری خاموش شد.اســکندری افزود: با توجه به برنامه های مدیریت 
پدافنــد غیرعامل اســتان، مانورهای تامین برق اضطراری شــرکت ها و 
موسســات مختلف به ترتیب برگزار خواهد شــد تا ضمن بررســی میزان 

آمادگی برای تامین برق، مشکالت موجود نیز بررسی و رفع شود.

 ضرورت رعایت نکات زیست محیطی 
از سوی معدن داران

رئیس ســازمان صنعــت، معدن 
و تجــارت البرز گفــت: معدن داران، 
برای پیشگیری از آلودگی هوا، نکات 

زیست محیطی را رعایت کنند.
خبرنگار جام جم البرز: رئیس 
سازمان صنعت ،معدن وتجارت البرز 
درنشســت معدن داران شن و ماسه 
تهراندشت البرز افزود: معدن داران از 

پســاب های موجود به جای آب های آشامیدنی در شستشوی شن وماسه 
استفاده کنند.

شــاهمرادی افزود:با کارغیر قانونی مخالف بــوده و اجازه نمی دهیم 
معدود افرادی خاص برای رســیدن به منافع خود از قانون سرپیچی کنند و 

مشکالت زیست محیطی به وجود آورند.
شاهمرادی با تاکید بر فعال تر شدن انجمن های صنفی در معادن گفت: 

حضور فعال انجمن ها تاثیر بسزایی در رفع مشکالت خواهد داشت .
فرماندار ســاوجبالغ نیز در این نشســت گفت: با فعال تر شدن انجمن 

شاهد به روز رسانی و استاندارد بیش از پیش معادن خواهیم بود.
در پایان این نشســت راه آســفالت بین معادن با هزینه ای بالغ بر 10 

میلیارد ریال به وسیله  بخش خصوصی به بهره برداری رسید. 
شهرســتان ســاوجبالغ 21 معدن شن و ماســه فعال دارد که سرمایه 

گذاری این بخش بیش از 10 هزار میلیارد ریال است.

اجالس جهانی تولیدکنندگان واکسن 
کشور های در حال توسعه

اجــالس  نوزدهمیــن 
واکســن  تولیدکننــدگان 
کشــور های در حال توسعه 
با حضــور رئیس موسســه 
تحقیقات واکســن و ســرم 
سازی رازی و نمایندگان 50 
کشــور جهان در کون مینگ 

چین آغاز شد.
بــه گــزارش خبرگزاری 
صداوسیما مرکز البرز، در این 

اجالس چهار روزه که دکتر علی اســحاقی، رئیس موسسه رازی به 
همراه دکتر علی آمقی، معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک  
و دکتر مهرداد راســخی، معاون تضمین کیفیت این موسسه شرکت 
کرده اند، قرار اســت درباره موضوعات مهمی از جمله استراتژی پنج 
ســال آینده "دی ســی وی ام ان" )dcvmn( و همچنین ساخت 

واکسن های جدید بحث و تبادل نظر شود.
 نمایندگانی از ســازمان جهانی بهداشــت، یونیسف و جمعی از 
شرکت های معتبر واکسن سازی در این اجالس جهانی حضور دارند.

نوزدهمین اجالس شــرکت های تولیدکننده واکسن کشورهای 
در حال توسعه از 29 اکتبر تا اول نوامبر در کون مینگ چین ادامه دارد.

 صعود کوهنــوردان توزیع برق البرز 
به قله شیرکوه

صعود سراسری به قله شیرکوه با حضور برزو نجفیان، رضا اردهه، 
رضا زند، رضا ســرحدی، حسن شفیعی، حســین حسن اصفهانی و 
هنگامه قائم مقام فراهانی، زهرا مهراد فر با شعار "حفظ سرمایه ملی 

و هوای پاک  " انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان البرز 
شــیرکوه، بلندترین قله اســتان یزد و به ارتفاع 40۷5 متر از ســطح 
آب های آزاد می باشــد و سلســله جبال وسیعی که در واقع بخشی از 

رشته کوه زاگرس است.
شهرت شیرکوه یزد رابه دو دلیل می دانند: اول اینکه قله این کوه 
در بیشتر ایام سال پوشیده از برف و به رنگ شیرو سفید است و دومی 
به علت شــباهتش به یک شیر خفته بر دستانش می باشد که این نام، 
آدمی را به این باور می رســاند که گویا در روزگاران دور، واقعا شیری 
با یال و کوپال بوده اســت که اینک در این دیار به خواب زمســتانی 

فرو رفته است.

خبرخبر

مدیرکل صداوســیما مرکــز البرز 
گفت: مرکز البــرز از تمام ظرفیت های 
خود بــرای انعــکاس توانمندی های 

استان دربخش صنعت بهره می گیرد.
خبرنگار جام جم البرز: نشست 
مدیــرکل صدا و ســیمای مرکز البرز با 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان به منظور افزایش همکاری ها 
درتوســعه  اقتصادی اســتان از طریق 

انعکاس در  شبکه البرز برگزار شد. 
ظرفیت سنجی، شناسایی واحدهای 
فعــال و تولیــد برنامه هــای مختلف 
رادیویــی و تلویزیونی و نشــان دادن 
ظرفیت هــای صنعتی البرز در شــبکه 
اســتانی از مهمتریــن موضوعات این 

نشست صمیمانه بود. 
بررســی ظرفیت هــای مختلــف 

برگــزاری نمایشــگاه توانمندی های 
تولیــدی، صادراتــی و فرصت هــای 
سرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط  
که از 2۶ تــا 29 آبان ماه در کرج برگزار 
می شــود و نحوه پخش آن از شــبکه 
استانی  نیز دراین جلسه پیگیری شد.در 

این نمایشــگاه 120 واحد صادر کننده 
و چند شــرکت خارجــی در حوزه های 
نساجی و پوشــاک، مصالح ساختمانی، 
لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، مواد 
غذایی، دارویی، الکترونیک، پالستیک 
و شوینده در مجموعه نمایشگاه گلشهر 

حضورخواهند داشت.
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز البرز 
هم با اشــاره به اولویت رســانه ملی در 
اســتان گفت:با توجه به ایــن که البرز  
دربخــش صنعت، کشــاورزی و علم 
و فناوری از قطب های کشــور اســت 
برنامه ریزی های مشــخصی  نیز برای 
معرفی توانمندی های استان در شبکه 
استانی شده اســت.رامک افزود: بحث 
امیدآفرینــی در جامعه و رســیدگی به 
دغدغه های صنعتگران نیز، اولویت  ما 

در برنامه سازی است.
وی در پایــان گفــت: بخش های 
مختلف صدا و سیمای مرکز البرز مانند 
رادیو، ســیما و خبر بــرای انعکاس این 
نمایشــگاه مهم در کنار صنعت استان 

خواهند بود.

 شهردار کرج در جلسه شــورای معاونین از اصالح 
بودجه شهرداری و ارائه آن به شورای اسالمی خبر داد.

 علی اصغر کمالی زاده در این جلسه با اشاره به آن که 
این اصالحیه برای نخســتین بار انجام می شود، افزود: 
ظرف چند روز آینده اصالح بودجه شهرداری به شورای 

شهر ارایه می شود. 
* تخصیص اوراق مشارکت برای توسعه 

ناوگان حمل و نقل عمومی
وی در بخش دیگری به درخواست تخصیص اوراق 
مشــارکت برای توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی 
اشــاره کرد و گفت: این اوراق جدای از درخواســت ما 
بــرای تخصیص اوراق مشــارکت برای پــروژه قطار 

شهری است.
 شــهردار کرج با اشــاره به نوســانات ارزی، تعیین 
تکلیــف پــروژه و قراردادهای نیمه تمــام را ضروری 

دانست.
* پروژه بزرگراه شــمالی و قطار شهری، 

اولویت اقدامات عمرانی 
کمالی زاده با تاکید بر اتمــام پروژه های نیمه تمام 
گفت: مادامی که پروژه های نیمه تمام به بهره برداری 

نرسد پروژه جدیدی کلنگ زنی نخواهد شد.
 به گفته شهردار کرج؛ به سرانجام رسیدن دو پروژه 
بزرگراه شمالی و قطارشهری کرج اولویت برنامه های 

عمرانی شهرداری کرج خواهد بود. 
* کســب رضایت شــهروندان با ارائه 

خدمات مطلوب

شــهردار کرج در این خصوص گفــت: برای جلب 
رضایت و اعتماد شهروندان باید به سمت ارایه خدمات 
مطلوب حرکت کنیم.کمالی زاده با اشــاره به برگزاری 
جلسه توســعه خدمات شــهری، ادامه داد: با توجه به 
آغاز فصل بارش و کاهش دما ضروری اســت خدمات 

شهری از هماهنگی و آمادگی الزم برخوردار باشد.
شــهردار کرج از تالش مجموعه مدیریت شهری 
برای بهبود وضعیت آسفالت معابر شهر خبر داد و اظهار 
کــرد: با توجه بــه خرید قیر، آمادگــی اجرای عملیات 
روکش آســفالت وجــود دارد، ضمن آن کــه با برنامه 
ریزی های صــورت گرفته معابر پرتردد مثل شــهید 
بهشــتی، ماهان و گذر شرقی مهرشهر اولویت اجرای 

عملیات روکش آسفالت خواهند بود. 
* بانک جامع امالک شهرداری ایجاد شود 
کمالی زاده صیانت از امالک شهرداری را ضروری 
دانست و تاکید کرد: هر چه سریع تر بانک جامع امالک 

رونمایی و در اختیار مراجع ذی ربط قرار بگیرد.

معرفی البرز به عنوان قطب صنعتی کشور

شهردارکرجعنوانکرد؛

ناوگانحملونقلعمومیبهبودمییابد

مدیرعاملمجموعهپخشلولهواتصاالتقراخانلو:

نماینده بیش از 2۰ برند برتر صنعت ساختمان هستیم

خبرنــگار جــام جم البــرز: امیر 
قراخانلو از جمله مدیرانی اســت 
کــه درمجموعه تحــت مدیریتش 
تمــام اقالم صنعت و ســاختمان را 

توزیع و پخش می نماید.
با این جوان به گفتگو نشســتیم 

که درذیل می آید:

* ابتداخودتان رامعرفی کنید.
امیرقراخانلو هســتم، 34 سال 
دارم و 15 ســال اســت کــه وارد 

صنعت ساختمان شدم.

* مجموعه پخش لوله و اتصاالت 
قراخانلــو چــه ویژگــی متمایــزی 

نسبت به دیگرمجموعه ها دارد؟
مــا بــا بیــش از 5000 قلم کاال 
سعی کردیم کاملترین مجموعه را 
ارائه دهیم. این مجموعه آکنده از 
بهترین برندها همراه با کاالهای با 
کیفیــت، متنــوع و قیمت بســیار 

مناسب می باشد. 
همچنین  خدمات پس از فروش 
و سرعت درتحویل  از اولویت های 
کار ماســت که مشــتریان محترم 
می تواننــد در اســتان های البرز و 

تهران و نیز شهرهای همجوارمانند 
شــهریار، ســاوه و اکثراســتانهای 
کشــور از خدمــات و محصــوالت 

ممتازما بهره مند شوند.

* درتبلیغات اســتان مشــاهده 
کردیم که حمایــت خود را ازکاالی 
ایرانــی و تولیــد ملی اعــالم کرده 
بودید لطفــا در این زمینه توضیح 

دهید؟ 
بلــه، من بــه نوبه خــود حمایت 
کامــل از تولید ملی و کاالی ایرانی 
معتقــدم  و  می دهــم  انجــام  را 

امروزحمایــت ازتولیــد ملــی یک 
شعارنیست  بلکه هدف و رسالتی 
جهت  پیشرفت و توسعه کشورمی 

باشد. 
همه موظفیم اولویتمان انتخاب 
باشــد.  ایرانــی  کاالی  درخریــد 
درایــن راســتا تمامی مســئوالن، 
تولیدکننــدگان، فروشــندگان و 
مصرف کنندگان محترم باید کمک 

کنند تا این مهم تحقق یابد.

و  توســعه خدمــات  برنامــه   *
محصــوالت شــما جهــت رضایــت 

مشتریان چه مواردی است؟
ان شــاء اهلل بــا تــوکل بــه خدا 
می خواهم این مجموعه را به بازار 
صنعــت ســاختمان تبدیل کنم که 
مشــتریانی کــه وارد مجموعــه ما 
می شوند سبد خرید کامل صنعت 
و ســاختمان را درکمتریــن زمان و 
با بهتریــن کیفیت و مناســبترین 
قیمــت تهیــه کنند وبــه امید خدا  
بتوانــم شــرایطی فراهــم کنم تا 
پرسنل بیشتری را استخدام کنم 
تا در امــر کارآفرینی هم موفق تر 

شوم.

* حرف آخر؟
از شــما و روزنامه جام جم بابت 

دعوت اینجانب تشکر می کنم.
آدرس : کرج ،ماهدشت،خیابان 
ســرداران نبــش دوم شــمالی، 

پخش لوله واتصاالت قراخانلو
شماره های تماس:

02۶-  37304001
02۶  -37304۶00 

09122۶۸4007
سایت:

Www.ps-gh.com
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نیاز جدی به حضور مسئوالن بهداشت و تعزیرات
نظارت بر رســتوران های بین راهی بخصــوص مناطق تفریحی از مولفه های 
بسیار مهمی است که ظاهرا این امر در جاده چالوس به فراموشی سپرده شده است. 
کاش مســئوالن بهداشت از باغ رســتوران جاده چالوس در نزدیکی کرج بازدید و 
مشــاهده کنند که برخی از این رســتوران ها جوالنگاه موش و در وضعیت اسفبار 

بهداشتی است.
همچنین قیمت های سرســام آور مثال 25 هزار تومان برای یک قوری چای با 
2 چوب نبات احتماال ریشــه در گرانی دالر )!( دارد که از ســوی بازرسان تعزیرات 
توجهی به آن نمی شــود، کافی است ســرزده وضعیت بهداشتی و قیمت ها در باغ 

رستوران های جاده چالوس رصد شود آنگاه...
صبوری

ضرورت نصب چراغ راهنما در تقاطع میدان بالل حبشی کرج
در تقاطع میدان بالل حبشــی کــرج چراغ راهنمای فعال وجــود ندارد، لذا از 
مســئوالن شهرداری کرج درخواســت می شــود به منظور جلوگیری از اختالل 

ترافیکی نسبت به نصب و فعال کردن چراغ راهنما اقدام عاجل معمول نمایند.
انوشیروان عادل پور از کرج

شورای آرد و نان کرج اقدام کند
برخــی از نانوایان قیمت نان و کیفیــت آن را نیز رعایت نمی کنند. باالخره کی 
قرار اســت مسئوالن شورای آرد و نان کرج به این وضع بی سروسامان عرصه نان 

مردم در کرج رسیدگی کنند؟!
جمعی از شهروندان کرجی

لطفا صدای ما را بشنوید
متاسفانه زمین حدود 18 هزار نفر از خریداران اراضی شهرک تعاونی مسکن برق 
منطقه ای تهران با وجود پرداخت پول اراضی خریداری شــده برای ساخت مسکن 
در شهر جدید هشــتگرد و دارا بودن اسناد و مدارک قانونی متاسفانه تحویل نشده 
است وعالوه بر این شاکیان پرونده زمین خواری حداقل ۷ سال بالتکلیف مانده اند 
و مقامات قضایی استان» تهران و البرز« هنوز مبادرت به انشاء رای قضایی نکرده 
اند. لذا ما شــاکیان این پرونده زمین خواری از مقامات و مســئوالن قضایی ذیربط 
در خواســت داریم تا با صدور رای قضایی عادالنه حقوق معوقه و معطل شــاکیان 

مذکور را احیا و اعاده نمایند.
جمعی از شاکیان پرونده زمین خواری شهر جدید هشتگرد

سازمان بازنشستگی استان البرز رسیدگی کند
وضــع بیمه پایه و تکمیلی بازنشســتگان ناکارآمد بوده و متناســب با نیازهای 
درمانی و رفاهی اقشــار زحمتکش و بازنشستگان نیست. لطفا مسئوالن سازمان 
بازنشستگی استان البرز با رایزنی و چاره اندیشی های الزم نسبت به تغییر و تحول 

در این زمینه اقدام مساعد نمایند.
سیدنصرالدین میرعربشاهی

گذری بر زندگی نامه شــهید »فریبرز آرشــیا 
الشیدانی«؛

از آهنگری تا شهادت
خبرنگار جام جم 
البرز: شــهید »فریبرز 
الشــیدانی«  آرشــیا 
دربیســت و چهارم مهر 
1345، درجنــوب تهران 
دیــده به جهان گشــود. 
دوران تحصیالت ابتدایی 
را در شــهر کرج به پایان 
رســاند و ســپس دوران 
راهنمائي را نیز ســپري 
کرد ولــي بعد از آن ترک 
تحصیــل پرداخت و نزد 
پدر خــود به کار آهنگري 

مشغول شــد. وی بعد از مدتي دوباره به ادامه تحصیل درمقطع شبانه 
نمود و روزها را نیز مشغول کارکردن بود تا زمان خدمت سربازي او فرا 
رسید و با کمال میل به این امر مهم گردن نهاد. ازنظر وضع خانوادگي 
نیز درخانواده متوســط ایام زندگــي را مي گذراند که خود او نیز کمک 
خرجي بود براي خانواده و روزها کارمي کرد و شــبها مشغول تحصیل 

بود.
از ویژگیهاي شــخصیتی او متین بودن وی درتمام شــرایط ازنظر 
زمینه هاي شــخصي، خانوادگي و اجتماعي بود چنانکه پدر و مادر این 
شهید بسیار به گفته هاي وی احترام مي گذاشتند و آن را قبول داشتند 

و از نظر علمي نیز وی تبحرخاصي درمکانیکي انواع اتومبیلها داشت.
یکــي از تحوالتي کــه دربعد از انقالب در وی رخ داد و او را متحول 
کرد شهادت معلم راهنمائي اش درجبهه هاي جنگ بود و همین باعث 
شد که ایشان عالقه زیادي به رفتن به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل 

را پیدا کرد و همین نیزشد.
او درلشــگر 58 ذوالفقار خدمت خود را شروع کرد و از همان طریق 
به جبهه اعزام شــد و در منطقه جزیره مجنون و طالئیه به جنگ علیه 
بعثیون عراقي ادامه داد. وی بعد از اعزام به جبهه بشدت به آنجا و اعمالي 
که انجام مي دادند دلبســتگي پیدا کرده بود و همان طور که گفته شد 
دنیاي جبهه را متفاوت ازدنیاي پشت جبهه مـــي دانست. درآخرین 
دیدار خود بســیار توصیه مي کرد که تمام افراد خانواده بیشتر در رفتار 
و اعمال خود مراقب باشند چرا که شیـــطان زود در وجود آدمي رخنه 
مي کند. ســرانجام بعد از رشادت های فراوان در هجدهم مهر 13۶5، 
در منطقه عملیاتی »جزیره مجنون « به درجه شــهادت رسید  و تربت 
پاکش در بی بی سکینه کرج نمادی از ایثار و استقامت در راه وطن است. 

پیام های مردمییادیارانآشنا

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی
کز عکس روی او شب هجران سرآمدی

تعبیر رفت یار سفر کرده می رسد
ای کاج هر چه زودتر از در درآمدی

احد آذری
ورزش و دانش برای هر جامعه ای ضروری و الزم 
است. هیچ جامعه ای نمی تواند بدون داشتن افراد سالم 
و با فهــم و دانش، به حیات خود ادامه بدهد. به همین 
جهت، مدیران و گردانندگان جوامع، مردم را به دانش 
آموزی و ورزشکاری تشویق می کنند و اهمیت و نقش 

هر کدام را شرح می دهند.
در این که دانش و ورزش دارای اهمیت هســتند، 
هیچ شکی نیست. اما الزم است با چشمان باز به آن ها 

نگاه کنیم و جایگاه هر کدام را بدرستی بشناسیم.
ورزش، همپای رونق شهرنشــینی و گســترش 
وســایلی که تحرک جسمانی انســان ها را کم کرده، 

اهمیــت خاصی یافته اســت، در حالی کــه در جوامع 
روستایی و ســاده، تحرک جسمانی آن قدر زیاد است 
کــه مردم به انجام حرکات ورزشــی نیازی ندارند اما 
دانش و علم، همیشه با زندگی و حیات انسان ها آمیخته 
است. از نخستین روز زندگی بشر تا به امروز، انسان ها 
یک لحظه از دانستن و کنار زدن پرده جهل و ناآگاهی 
باز نایستاده اند. شــاید اولین دانشمند همان شخصی 
باشــد که با زدن دو ســنگ بر هم، آتش را کشف کرد. 
کشــف آتش برای او نه سرگرمی بود و نه ورزش، بلکه 
به خاطر نیــاز واقعی او بود، برای زنده ماندن و زندگی 
کردن بود. او می خواســت اول زنده بماند وبعد – اگر 
حوصله اش را داشت – با پوست حیوانات و الیاف جسم 
گردی درســت کرده، آن را به هوا پرتاب کند و بگیرد یا 

روی زمین قل بدهد و بازی کند.
امروز هم، پس از گذشــتن قرن ها، آن دانشمندی 
که در پی کشــف صورت های جدیدی از انرژی است، 
همان کاری را می کند که دانشمند نخستین انجام داد.

بنابراین، دانش با ضروری ترین و حیاتی ترین نیاز 
انسان ها آمیخته اســت. هر جامعه ای برای پیشرفت 
و اســتقالل خود نیازمند عالمان و دانشــمندان است، 
به همین دلیل مســئوالن و مردم هــر جامعه، ارزش 

مغزهای متفکر خود را دانســته و می دانند که با وجود 
آن ها می توانند مســتقل باشند، پیشــرفت کنند و به 
زندگــی خود در میان خانــواده ملت ها ادامه دهند. آن 
چه الزم اســت که ما به آن توجــه کنیم، به کارگیری 
همان شیوه ملت های پیشرفته در زمینه دانش و علوم 
می باشــد. ما باید احترام و عزت ورزشکاران محبوب 
خــود را حفظ کرده و آن ها را تشــویق کنیم، اما نباید 
نسبت به اندیشمندان و عالمان خود بی تفاوت باشیم و 
آن ها را دلسرد کنیم.شرط پیشرفت ما، شرط استقالل 
ما و شرط بقای ما، در تقویت توان علمی، دانشگاهی و 
تشــویق دانش آموزی و دانش پژوهی است. بعد از آن 

لذت ورزش صد چندان می شود.   

ورزشکاران و دانشمندان

در قالــب چهاردهمین دوره طــرح ملی ایران مرز 
پرگهر دانشــجویان دانشــگاه خوارزمی از تپه های 

باستانی ازبکی با قدمت نه هزار ساله بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد 
استان البرز؛ از سوی مرکز گردشگری علمی فرهنگی 
معاونت فرهنگی جهاددانشــگاهی اســتان البرز و با 
همکاری انجمن علمی دانشــجویی تاریخ دانشگاه 
خوارزمی دانشــجویان رشــته تاریخ این دانشگاه از 
تپه های باســتانی ازبکی و کارخانه آراز نان ایرانیان 

بازدید کردند.
گفتنــی اســت فاطمــه خطیبی، کارشــناس 
باستان شناس میراث فرهنگی شهرستان نظرآباد به 
ارائه توضیحاتی درباره تپــه ازبکی پرداخت و گفت: 
محوطه باستانی ازبکی شامل تپه اصلی با ارتفاع بیش 
از 24 متر، جیران تپه، دوشان تپه، گوموش تپه، و یان 
تپه می باشد. در این محوطه هفت فصل کاوش های 
باســتان شناسی انجام شده اســت که پژوهش ها و 
بررسی های باستان شــناختی نشانگر قدمت حضور 
انســان در این شهرســتان در 9 هزار سال قبل است.

وی افزود: نخستین خشت دست ساز بشر در محوطه 
باســتانی ازبکی یافت شده اســت کــه هم اکنون در 
سازمان ملل نگهداری می شود بیانگر تاریخ ارزشمند 

شهرستان نظرآباد است. 
خطیبی معبد رنگین یان تپه، دستیابی ساکنان پیش 
از تاریخ این محوطه به ســیمان، بناهای آریایی های 
اولیه، شهر و دژمادی، دیوارهای دورنگ مادی، کشف 
نخستین پیکره ســنگی دوره مادها و فرهنگ سفال 
آلویی را از دیگر شــگفتی های این محوطه باستانی 
برشــمرد و گفت:  در این محوطه آثاری به هم پیوسته 
از هزاره هفتم پیش از میالد مســیح تا دوره اسالمی 

ایلخانیان قابل مشاهده است.
این باســتان شــناس افزود: این محوطه باستانی 
برای نخســتین بار در سال 1348 مورد شناسایی قرار 
گرفته و در ســال 1352 در فهرست آثار ملی ایران به 
ثبت رســیده است.خطیبی یادآور شد: با نتایج ۷ فصل 
کاوش علمی متناوب بین ســال های 13۷۷ تا 1384 
که به همت بلند چهره ماندگار باستان شناســی ایران 

دکتر یوســف مجیدزاده انجام شده، می توان تاریخ و 
تمدن ایران را مورد بازخوانی و بازنویسی قرار داد.

دکتــر زاگرس زند، مدرس گروه تاریخ دانشــگاه 
خوارزمی در این بازدید گروه دانشــجویی را همراهی 
کــرده و ضمــن بازدید به ارائــه توضیحات تکمیلی 
پرداخت و گفت: سابقه فرهنگی در فالت ایران بسیار 
قدیمی است و هزاران سال پیش از شکل گیری تمدن 
در دیگر نقاط جهان در فالت ایران زندگی اجتماعی، 
پیشرفت هنر و فرهنگ وجود داشته است، دانشی که 
این مقطع بســیار مهم از آغاز تمدن بشری را آشکار 

می سازد، باستان شناسی است.
وی افزود: باستان شناسان در واقع؛ به دنبال کشف 
شــیوه زندگی انسان های کهن هســتند، این دانش 
زمانی اهمیت بیشــتری می یابد که بدانیم در فالت 
ایران از ده ها هزار ســال پیش بــرای نمونه از چهل 
هزار سال پیش در برخی نقاط و غارهای کهن زندگی 
جاری بوده است. باســتان شناسی زمانی که تاریخ و 
دیگر علوم انســانی کارایی ندارند به کار می آید؛ یعنی 

روزگار پیش از ابداع خط و ساخت کتیبه ها.
 زند یادآور شد: باستان شناسی با کشف و شناسایی 
و تفســیر یافته های مادی خیلی ساده مانند خشت و 
ســفال اسکلت ها از فرهنگ ســاکنان بیش از تاریخ 

ایران رمزگشایی می کند.
وی گفت: برای شــناخت ایران امروز ناچاریم به 
سابقه آن مراجعه کرده و با بازشناسی آن هویت خود را 
بشناسیم و به همین دلیل برای شناخت هویت مردمان 
ایرانی ناچاریم از باستان شناسی و انسان شناسی پیش 
از تاریــخ بهره ببریم و از ایــن جهت که بخش عمده 
عمــر خویش را در دوران پیــش از تاریخ گذرانده ایم 
نقش باســتان شناســان و یافته های باستان شناسی 
بســیار کلیدی و راه گشاســت. به قول معروف ایران 
بهشت باســتان شناسان است و باستان شناسی کلید 

فهم ریشه های هویت و فرهنگ ایرانی است.
گفتنی اســت دانشــجویان از محوطه باســتانی 
ازبکی که به نام هایی چون ورودی دژ، حیاط دژ، اتاق 
نگهبان، تاالر معبد، صندوقخانه، اتاق بزرگ سکودار، 
تاالر شــورا، ایوانها یا پیش تاالرهــا و تاالر بزرگ دژ 

نامگذاری شده بود بازید کردند.
قابل ذکر اســت در این بازدید یکروزه دانشجویان 
دانشــگاه خوارزمی ضمن بازدید از تپه های باستانی 
ازبکــی  از کارخانه آراز نان ایرانیان نیز بازدید کردند و 

با فرآیند تولید نان آشنا شدند.
این بازدید 28 مهر همزمان با روز جهانی باســتان 

شناسی برگزار شد.

بازدیددانشجویانالبرزیازتپههایباستانیازبکی

در جلسه شورای واحد که با حضور 
رئیــس، معاونــان و مســئوالن این 
دانشگاه برگزار شد، دکتر محمدحسن 
برهانــی فر ضمن ابزار خرســندی از 
نحــوه ثبت نام دانشــجویان جدید با 
کمتریــن حاشــیه در واحــد کرج، از 
صبر و بردبــاری کارکنان در برخورد 

با دانشجویان تقدیر کرد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد کرج، وی با تشریح 
برنامه های مدیریتی، مالی و آموزشی 
در ســال تحصیلی 98-9۷، به نکاتی 
همچون توســعه کیفی، ارتقاء علمی، 
تجهیزاتی و پشــتیبانی اشــاره کرد و 
گفــت: »جایگاه ویژه دانشــگاه آزاد 
اســالمی استان البرز در داخل و خارج 
کشور در ســایه تالش های فراوان و 
برنامه ریزی های مســتمر به دســت 
آمــده و باید نهایت کوشــش خود را 
برای حفظ ایــن جایگاه و ارتقاء آن به 

کار گیریم.«
رئیــس واحــد کــرج ادامــه داد: 
»ظرفیت های بســیار خوبی در داخل 

دانشگاه و در استان البرز وجود دارد که 
با دقت نظر می توان در جهت توســعه 
کمی و کیفی دانشــگاه و ارائه خدمات 
بهتر و بیشتر به عالقمندان از آن بهره 

برد.«
وی با اشاره به افزایش شمار پذیرفته 
شدگان دامپزشکی در سال تحصیلی 
جدیــد در واحد کرج و با برشــمردن 
ظرفیت هــای دامپروری های صنعتی 
و کارخانجــات و صنایــع مرتبط با آن 
در اســتان البرز، تاکید کرد: »یکی از 
رویکردهای شاخص در دانشگاه آزاد 
اســالمی، آموزش بر اساس نیازهای 

جامعه اســت و لذا در استان البرز، نیاز 
به رشــته هایی همچون دامپزشــکی 
گریزناپذیر است که با توجه به شرایط 
بــه وجود آمده، بســتر تحقق این امر 

بخوبی فراهم آمده است.«
رئیس واحد کرج افزود: »دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد کرج تنها دانشگاه 
اســتان البرز اســت که وظیفه تربیت 
دانش آموختگان رشــته دامپزشکی 
را برعهــده دارد و این فرصت بســیار 
مناسبی هم برای دانشگاه و هم برای 
این اســتان اســت که می توان از آن 

استفاده کرد.« 

برهانی فر با تاکید بر لزوم مدیریت 
مالــی و صرفه جویــی در هزینه هــا 
و کنتــرل منابع مالــی تصریح کرد: 
»دانشــگاه در ارائــه خدمات علمی و 
پژوهشی باید با به کارگیری تجهیزات 
آزمایشــگاهی، کلینیکی، کارگاهی و 

تکنولوژیکی به روز باشد.«
 وی بر اهمیت برخی رشــته های 
دانشــگاهی ماننــد دامپزشــکی در 
ســالمتی جامعه تاکید کــرد و افزود: 
»آموزش های عملی و کاربردی برای 
چنین رشته هایی بسیار ضروری است 
لذا تحصیل در دانشــگاه بدون کارگاه 
و آزمایشگاه برای آنان معنای درستی 

ندارد.«
الزم به ذکر اســت در حال حاضر 
واحد کرج با دو بیمارســتان تخصصی 
ویژه دام های کوچک و دام های بزرگ 
به ارائه خدمات آموزشــی برای دوره 
علــوم درمانگاهــی و برخی دروس 
پایه ماننــد آناتومی و نیز ارائه خدمات 
تشــخیصی و درمانی به شــهروندان 

استان البرز می پردازد.

رئیسدانشگاهآزاداسالمیواحدکرجمطرحکرد؛

لزوم توسعه و ارتقاء کیفیت در تنها دانشکده دامپزشکی البرز

در نهمین دوره مســابقات ملی بتن که به میزبانی 
قرارگاه شــهیدرجایی تهران برگزار شــد، دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحد کرج دو مقام اول کشــور را به خود 

اختصاص دادند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کرج حمیدرضا اصغری و محمدرضا گشانی دانشجویان 
مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران واحد کرج در 
دو بخــش »بتن تازه« و »مقاومت فشــاری، پایایی و 
دوام« موفق شــدند مقام اول کشــور را در مسابقات 

ملی بتن ویژه اعضای حقوقی به دســت آورند.در این 
مســابقات که با هدف تقویت خودباوری متخصصان 
ســاخت و ساز کشور و دستیابی به تکنولوژی های برتر 
در صنعت ساخت برگزار شد، در بخش بتن تازه مقام اول 
رشته بتن خودتراکم اقتصادی با رویکرد اجرایی و توسعه 
پایدار از آن دانشجویان واحد کرج شد. همچنین با نظر 
هیأت داوران در مجموع بخش های بتن تازه و مقاومت 
فشــاری، پایایی و دوام نیز دانشجویان واحد کرج حائز 

رتبه اول کشور شدند.

پنجمین ساالنه گرافیک البرز، با هدف مروری بر آثار 
تولید شــده طراحان گرافیک البرزی طی سال 9۶ توسط 

خانه گرافیک حوزه هنری البرز برگزار می شود.
بــه گزارش روابط عمومی حــوزه هنری البرز؛ محمد 
مهرابی، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری البرز 
ضمن اعالم این خبر عنوان کرد: پنجمین فراخوان ساالنه 
گرافیک البرز در ســه شاخه نشانه، طراحی جلد، پوستر و 
اینفوگرافیک توسط خانه گرافیک حوزه هنری البرز اعالم 
شــد.مهرابی افزود: مهلت ارسال آثار در پنجمین ساالنه 
گرافیک البرز که تا 30 آبان 139۷ اعالم شده و نمایشگاه 
آثار منتخب آن آذر برگزار می شــود در شاخه های نشانه 
و طراحی جلد شــامل: کتاب، نشریات و آلبوم موسیقی و 
پوستر و اینفوگرافیک فراخوان خود را اعالم کرده و از همه 

طراحان و گرافیســت های البرزی جهت شرکت در این 
فراخوان هنری دعوت نموده است.

عالقه منــدان می توانند آثار خود را مطابق با شــرایط 
مندرج در فراخوان در قالب فایل از طریق پست الکترونیکی 
 alborzgraphichome@yahoo.com
به دبیرخانه مجازی پنجمین ســاالنه گرافیک البرز ارسال 
نمایند. همچنین متن کامل این فراخوان به همراه مقررات 
آن از طریق آدرس اینترنتی: www.goftograph.ir و 
کانال تلگرامی: t.me/ goftograph در دسترس 

هنرمندان گرامی قرار دارد. 
شــماره تماس 344۷3011 داخلــی 220 و 221 نیز 
جهت پاســخگویی به ســواالت و انجام امــور در اختیار 

شرکت کنندگان قرار دارد.

فراخوانپنجمینساالنهگرافیکالبرز

دانشگاه آزاد حائز 2 مقام اول در مسابقات ملی بتن


