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در شورای اداری کرج مطرح شد؛

گره وضع کنونی کشور با تجارت و صادرات باز می شود
 صفحه4

40 روز از درگذشــت حاجیه خانم 
معصومه مفاخری، همسر مکرمه آقای 
اکبر حلیمی، مدیرکل سابق آموزش و 

پرورش استان البرز گذشت.
کرج-خبرنــگار جام جم: به 
مناســبت چهلمین روز درگذشت آن 

عزیز ســفر کرده مجلس یادبودی در 
روز پنج شــنبه مورخه سوم خرداد ماه 
ســالجاری مصادف با ســالروز رحلت 
مادر مهربانــی، حضرت خدیجه )س( 
از ســاعت 16/30 تــا 18 در مســجد 
النبــی )ص( واقع در کــرج، عظیمیه، 

 ضلع شــمالی میــدان بعثــت برگزار 
می گردد. 

ضمن تســلیت به ایشان و خانواده 
محترم شــان، از عمــوم فرهنگیــان 
شــاغل و بازنشسته استان البرز دعوت 
می گردد تا با حضور خود در این مراسم 

با فرزندان و بازماندگان داغدارش ابراز 
همدردی نمایند.

سرپرســتی روزنامــه جام جم در 
اســتان البرز، این مصیبت را به ایشان 
و بازماندگان تسلیت عرض می نماید.

روحش شاد.

ایجاد ۱۸۰۰ فرصت شغلی برای زنان سرپرست 
خانوار البرزی

قابل توجه فرهنگیان محترم استان البرز

مدیــرکل کمیتــه امــداد البرز در زمینــه خدمات 
اشــتغالزایی این نهاد به محرومان در سال ۹6 گزارشی 

ارائه داد.
به گزارش ســایت خبــری کمیته امــداد؛ محمد 
محمــدی فرد با اشــاره به لــزوم حمایــت جدی از 
مددجویان تولیدکننده در سال حمایت از کاالی ایرانی 
گفت: طی ســال ۹6 از طریق صندوق قرض الحســنه 
امداد والیت و همچنین بانک های عامل رقمی معادل 
1۷ میلیارد تومان به عنوان تســهیالت قرض الحسنه 
بلندمــدت بــرای اشــتغالزایی زنــان سرپرســت 
 خانــوار تحــت حمایت کمیتــه امداد پرداخت شــده 

است.
وی افزود: هزار و 800 فرصت شغلی از طریق اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه اشتغال و مراکز کاریابی برای 
زنان سرپرســت خانوار تحت حمایت این نهاد انقالبی 

ایجادشده است.
محمدی فرد با بیان اینکه بخشــی از فرصت های 
شــغلی ایجادشده برای مددجویان از طریق کاریابی ها 
انجام شده اســت، افزود: طی این مدت هزار و 1۹0 زن 
سرپرســت خانوار از طریق اعطای تسهیالت اشتغال 
و 610 زن مددجــوی جویای کار کــه توانایی دریافت 
تســهیالت را نداشــتند یا عالقه مند جــذب در بازار 
کار بودنــد از طریــق مراکز کاریابی طــرف قرارداد به 
 شــرکت ها، کارخانه ها و کارگاه هــای تولیدی معرفی 

شده اند.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه آموزش های مهارتی به 
مددجویان یادآور شد: مددجویان مستعد فاقد مهارت بر 
اســاس عالقه و سنجش بازار کار با هماهنگی این نهاد 
برای گذراندن دوره های آموزشی به مراکز معتبر و مورد 
تأیید سازمان فنی و حرفه ای و با قابلیت اعطای مدرک 

رسمی معرفی می شوند.
وی با اشاره به اینکه طرح های خودکفایی مددجویان 
برای کنترل و حصول اطمینان از پایداری و دوام شغلی 
تحت راهنمایی کارشناســان اشتغال این اداره کل قرار 
دارد، بیان کرد: همه ســاله تعدادی از مددجویان تحت 
حمایت که بخش قابل توجهی از آن ها زنان سرپرســت 
خانوار می باشــند از طریق اشتغالزایی توانمند شده و با 
رســیدن به خودکفایی از جمع خانوارهای کمیته امداد 

خارج می شوند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان البرز گفت: تسهیالت 
اشــتغال این نهاد  تا ســقف 30 میلیون تومان است که 
به  طور معمــول در زمینه های خدماتــی، دامپروری، 
کشــاورزی و صنایع دســتی بــه مددجویــان و زنان 
سرپرســت خانوار تحت حمایت کمیته امداد پرداخت 

می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان البرز در جلسه مشترک بازرسان 
کار وکارشناســان روابط کار این اداره 
کل برگــزار گردید گفت: باید منشــور 
علــوی را که همانــا دفــاع از مظلوم 
است ســرلوحه کار خود قرار دهید زیرا 
حمایــت و رضایــت مظلومین هدف 
انقالب اســالمی وآرمان های شهیدان 
 اســت که امروز تکلیف همه ما نیز این 

است.
خلیلــی ضمــن تاکید بــر اهمیت 
حوزه روابــط کار و بخش های مختلف 
آن و حضور کارشناســان در این حوزه  
به عنوان نخبــگان تنظیم روابط کار در 
وزارت متبوع اظهار داشت: ما به عنوان 
کارگــزاران نظام جمهوری اســالمی 
بایــد بــا اقدامــات و فعالیت های خود 
امیــد را در جامعه توســعه داده و مردم 

 را از خدمــات خــود آگاه و به آن امیدوار 
نماییم.

وی همچنین گزارشــی از اقدامات 
موثر در بخش های تخصصی، عمرانی، 
اداری و ارزیابــی عملکــرد و حقــوق 
شهروندی و نیز موفقیت های اداره کل و 
کسب عنوان های برتر در 3 سال گذشته 
نام برد و گفت: ایــن اداره کل با تالش 
مجموعه کارشناسی ومسئوالن توانمند 

توانسته است از دستگاه های شاخص در 
ســطح استانی و ملی باشد و در توسعه و 

تثبیت اشتغال و تعاون موفق باشد.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال استان 
و جایگاه اداره کل در توســعه اشــتغال 
افزود : نقش مســئوالن و کارشناسان 
روابط کار، اشــتغال و بازرســی کار در 
 تثبیت اشــتغال اســتان انــکار ناپذیر 

است.

 برگزاری جلسه مشترک بازرسان کار 
وکارشناسان روابط کار 

سال ۹۶ انجام شد؛

مدیر عامل آب منطقه ای البرز تاکید کرد؛
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

خطیب جمعه کرج:
اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفته شود

نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه 
کرج در خطبه های این هفتــه نمازجمعه گفت: 
انتقال پایتخت رژیم اشغالگر صهیونیستی از تل 
آویو به قدس شــریف، لکه ننگی برای نهادهای 

بین المللی است.
کرج-خبرنگار جام جم: آیت ا... ســید 
محمد مهدی حســینی همدانــی ادامه داد: این 

حرکت ظالمانه حاصل توافق پشت پرده آل سعود با جریان استکباری است.
وی اظهار داشت: سکوت مجامع بین المللی و سران برخی کشورهای عربی سبب 
شــده تا صهیونیســت ها در این روزها 63 نفر از جوانان و مردم فلسطین را به شهادت 
برســانند که این ننگی اســت برای نهادهای مدنی حقوق بشر و گاوهای شیرده آل 
سعود که جلوی چشمانشان فلسطینی ها را به خاک و خون کشانده اند، اما تنها سکوت 
می کنند.نماینده ولی فقیه در استان البرز با تاکید بر جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی در 
کشور گفت: در این شرایط که دشمنان اسالم به عهد خود پشت پا می زنند باید موضوع 

اقتصاد مقاومتی را در اولویت امور قرار دهیم.

امام جمعه ساوجبالغ:
دولتمــردان از اروپائی هــا در مورد برجام 

تضمین بگیرند
امام جمعه شهرســتان ساوجبالغ در خطبه های 
ایــن هفته نمــاز جمعه با بیان اینکــه ترامپ برای 
اینکــه در برجام بماند 4 شــرط بازرســی از اماکن 
نظامی، تعطیلــی دائمی فعالیت های هســته ای، 
محدودیت های موشــکی ایران و پایــان دادن به 
فعالیت های منطقه ای را گذاشت، گفت: جمهوری 
اسالمی به خواست ملت و به هدایت و رهبری رهبر عظیم الشان انقالب، در برابر همه 
آنها ایســتاد و گفت ایران برای امکانات نظامــی و دفاعی اش با احدی مذاکره نخواهد 
کرد. این خواســته ها زیاده خواهی و تحمیل ذلت است و باید بدانند ملت ایران پیرو امام 

حسین)ع( است و ذلت نمی پذیرد.
ســاوجبالغ-خبرنگار جام جم: حجت االسالم محمد تقی ناطقی افزود: به 
دولتمــردان محترم توصیه می کنیم که مهم ترین اقدام در مقابل کشــورهای اروپائی 
تضمین گرفتن از آنهاست چرا که آنها نیز سابقه خوبی ندارند و مرتبا بدعهدی می کنند. 
آمریکا ایران را برای کشــورهای عرب کابوس و خطری بزرگ ساخته است.وی اظهار 
داشت: آمریکا هر از گاهی فتنه می کند وگرنه چه لزومی داشت تا سفارت خود را از تالویو 
به قدس بیاورد که ظرف مدت یک روز ۷0 نفر شــهید و 2۹00 نفر زخمی شــوند. این 

یعنی بی شرمی و نکبت برای آمریکا، اسرائیل، سعودی ها و سازمان حامی حقوق بشر.

شکوفایی اقتصادی با پیشگیری از قاچاق 
کاال و حمایت از تولید داخلی

»حمایــت از کاالی ایرانی« 
شــعاری اســت که توسط مقام 
معظم رهبری)مدظلــه العالی( 
برای امسال برگزیده شده است.

ایشان ســال 13۹0 را سال 
»جهاد اقتصــادی« نام نهادند. 
شعار سال 13۹1 را »تولید ملی، 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی« 
برگزیدند. در ســال13۹2، شعار 

ســال با عنوان »حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی« برگزیده شد. سال ۹3 
با عنوان »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادی« نامگذاری شد. 
ســال ۹5 را با عنوان »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نامگذاری کردند و 

سال ۹6 با عنوان  »اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال« نام نهاده شد.
بــا نگاهی به عناوین فوق درمییابیم که توجه ویژه به »اقتصاد« همواره 
مد نظر رهبر معظم انقالب بوده اســت و ایشــان با پیشبینی دقیق شرایط 
کشور، نقشه راه اقتصادی را بدرستی ترسیم کردهاند. بنابراین مقتضی است 
تالش مضاعفی در راستای کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران صورت پذیرد. 
قاچاق کاال و ارز یکی از ناهنجاریها و آســیبهای اقتصادی اســت و زمانی 
ظهــور میکند که چرخه تولید، توزیع و مصرف به عنوان زیربنای فعالیتهای 
اقتصادی دچار آسیب شود. امروزه قاچاق کاال و ارز صدمات فراوانی بر پیکره 
اقتصادی کشــور وارد کرده است. مشکالتی نظیر کاهش تولیدات داخلی، 
افزایش بیکاری و آثار ناشــی از آن، کاهش سرمایه گذاریهای مولد، کاهش 

درآمدهای عمومی دولت و ...
 در راســتای تحقق سیاست پیشگیرانه در ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مصوب ســال ۹2، کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز تشکیل 
و پیــش بینی و مســؤولیت آن به عهده معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه گذاشــته شــد. این کارگروه در استان با برنامهریزی 
و پیگیریهای مســتمر، سلسله نشســتهای تخصصی با حضور مدیران کل 
ادارات: اطالعــات، تعزیرات حکومتی، بازرســی، نیروی انتظامی، حمل و 
نقــل و پایانهها، گمرک، دخانیات، اســتانداری، صنعت، معدن و تجارت، 
صدا و ســیما، فرهنگ و ارشاد اسالمی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و 
گردشگری، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و اتاق اصناف و اتحادیههای 

استان البرز و نمایندگان سایر نهادهای ذیربط برگزار گردید.
این کارگروه تاکنون بیش از 25 جلســه تخصصی و 100 مصوبه داشته 
که اکثر مصوبات با توجه به توان و بودجه دســتگاههای عضو، مورد اقدام و 

بعضی در دست اقدام قرار دارد. 
قانونگذار به سیاســت های پیشگیرانه از ماده 5 الی 1۷ پرداخته است. از 

جمله این سیاست ها:
در ســطح عرضه: ایجاد ســامانه های الکترونیکی و هوشمند مورد نیاز 
جهت نظارت بــر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال و 
ارز، شناســه دار کردن تمام انبارها و مراکز نگهداری کاال و ثبت مشخصات 
مالک کاالها، شناسه دار کردن کاالها و ایجاد کد رهگیری کاال  و در سطح 

تقاضا در ماده 14 قانون یاد شده به آن پرداخته است.
مطابق آن تمام دســتگاه های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشــی و آموزشی 
از جمله صداوســیما، اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی و... وظیفه دارند در 
راســتای افرایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقــای فرهنگ عمومی برای 
گرایش به اســتفاده از کاالی تولید داخلــی و جلوگیری از مصرف کاالی 

قاچاق اهتمام ورزند.
بنابراین بــه منظور تحقق موارد پیش گفته، در اولین جلســه کارگروه 
پیشــگیری از قاچــاق کاال و ارز مطابق ماده 12 قانــون مذکور، از تمامی 
دســتگاه ها خواسته شد برنامه امسال پیشگیری از قاچاق کاال و ارز دستگاه 

متبوعه خود را به کارگروه ارائه نمایند.
در پایان آنچه حائز اهمیت اســت این است که مردم و مسؤوالن در کنار 
هم نقش بسزایی در تحقق شعار سال ۹۷ دارند و برای تحقق این مهم الزم 
اســت کاالی ایرانی با کیفیت مطلوب تولید شود؛ استفاده از کاالی ایرانی 
بدرســتی فرهنگ سازی و حمایت شــود و به یاد داشته باشیم که مصرف 
کاالی داخلی، ضامن اشتغال جوانان؛ پاسداری از اقتصاد و منافع ملی است و 
واردات و خرید کاالی قاچاق برابر است با نابودی فرصتهای شغلی در ایران. 
امید اســت با یاری خداوند و مشارکت تمام دستگاه های ذیربط و همکاری 
شــهروندان بتوان هر چه بیشتر در جهت پیشــگیری از قاچاق و حمایت از 

کاالی ایرانی گام برداشت.
دکتر مهدی جوهری، معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری کل استان البرز

با ائمه جمعه استانیادداشت

ویژه برنامه های ماه رمضان از صداوسیمای مرکز البرز

لزوم توجه شهرداری کرج به محله سرحدآباد

فرمانده انتظامی استان البرز:

معلمان انسان سازان نسل بعدی اند

در نشست همکاری کتابخانه ها با مدیر عامل شهرك صنعتي سپهر تاکید شد؛

اهمیت حضور  بخش صنعت در عرصه فرهنگ

 تشکیل کمیته گردشگری در کمیسیون سرمایه گذاری 
شورای شهر کرج

مدیــرکل صداوســیمای مرکز البــرز از تولید 
و پخش حــدود 14 هــزار و 520 دقیقه برنامه در 
سیمای مرکز البرز و حدود 8 هزار و ۷0 دقیقه برنامه 

در رادیو البرز  ویژه ماه مبارک رمضان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی صداوســیمای مرکز 
البرز؛ علــی رامک گفت: در ســیمای مرکز البرز 
برنامه ای با عنوان "ماه عاشقی" قبل از اذان مغرب 
به مدت یک ساعت به صورت ترکیبی- استودیویی 
به روی آنتن خواهد رفت. در این برنامه بخش هایی 
ماننــد دعوت از چهره ها و مهمانــان ویژه در نظر 
گرفته شــده اســت. از بخش های ویژه این برنامه 
می توان به برنامه مســجد  انقالب اشــاره کرد که 
به مناســبت چهلمین ســال پیروزی انقالب تهیه 

شده است.
وی اظهار داشــت: همچنیــن در ویژه برنامه 
مربوط به افطار بخش ویژه مربوط به شــعار سال 
"حمایت از کاالی ایرانی"در نظر گرفته شده است 
کــه در این برنامه گروه هــای تولیدی با حضور در 
خط تولید کاالهــای ایرانی پای صحبت های این 
قشر زحمتکش می نشینند و در یک جمع صمیمی 
روزه خود را با همشهریان عزیز افطار خواهند کرد.

مدیــرکل صدا و ســیمای البــرز در خصوص 
ویژه برنامه ســحر بیان داشــت: ویژه برنامه سحر 
نیز با عنوان "نســیم سحر" از سیمای استان البرز، 

یک ســاعت قبل از اذان صبح با بخش هایی مانند 
مناجات، حکایات، آوای منبر و دعای ســحر و نماز 

و مناجات پخش خواهد شد.
وی در ادامه بــه پخش جمع خوانی قرآن کریم 
بــرای اولین بار به صورت پخش زنده از ســیمای 
البرز اشاره کرد و افزود: این برنامه با همکاری تمام 
نهادهای فرهنگی از جمله همکاری اداره اوقاف و 
امور خیریه استان از ساعت 16:30 تا 18 از امامزاده 

حسن )ع( تهیه و پخش خواهد شد. 
رامک با بیان اینکه در رادیو البرز نیز ویژه برنامه 
افطار با نام "همــه دعوتیم"۹0 دقیقه قبل از اذان 
مغرب به روی آنتن می رود، گفت: از آیتم های این 
برنامه می توان به نمایش، گزارش، کارشناســی، 
تفســیر یک آیه از قرآن، اطالعات بهداشــتی در 

خصــوص تغذیه ســالم در ماه مبــارک رمضان، 
آموزش یــک غذای محلی ویژه افطار، ســخنان 
بزرگان در باب روزه و نماز، تواشیح مناسب لحظات 
اذان و پخش ادعیه، نگاهی به جایگاه روزه در میان 
دیگــر ادیان و ملل، بخش ادبی و نگاهی به روزه و 

ماه رمضان در اشعار شاعران اشاره کرد.
وی اذعان داشــت: "قرار عاشــقی" نیز عنوان 
برنامه ویژه لحظات ســحر اســت که از رادیو البرز 
به مدت ۹0 دقیقه و با آیتم هایی همچون تفســیر 
دعای روز و تفسیر موضوعی نهج البالغه، تواشیح 
، همخوانی دعای ســحر، اذان، دعای روز و دعای 
فرج، پخش و خواندن نجواهای شبانه مخاطبان به 
صورت تلفنی و پیامکی، معرفی ســحری خوانان 
قدیمی اســتان و بیان خاطرات گذشــته و پخش 
ســحری خوانی به جهت بیان پیشــینه مذهبی و 
فرهنگی استان، روایت رمضان در هشت سال دفاع 
مقدس از زبان رزمنــدگان و ایثارگران و آزادگان، 
گزارش معرفی مساجد استان که برنامه های ویژه 
و ســفره ســحری دارند، قصص قرآنی به صورت 
روایــت و تولیدی به همــراه آرم و افکت زیر کالم 
روایت و پخش دعای روز به صورت ضبطی پخش 
خواهد شــد.گفتنی اســت عالقمندان می توانند 
روی مــوج اف ام ردیف ۹4/۹ مگاهرتز شــنونده 

برنامه های رادیو البرز باشند.

رئیــس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای 
اسالمی شهر کرج از شهرداری کرج خواست برای 
حفاظــت از باغ های محله ســرحدآباد، برنامه ای 

جامع تنظیم کند. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــورای 
اسالمی شهر کرج؛ عباس زارع در بازدید از منطقه 
ســرحدآباد گفت: سرحدآباد یکی از قدیمی ترین و 
اصیل  ترین محالت کرج اســت که به سبب خاک 
حاصلخیز و آبی که درگذشته در اختیار این منطقه 

بوده، باغ های بسیار سرسبز و پرمحصول دارد.
وی با ابراز تاسف از جداسازی بخش ارزشمندی 
از منطقه سرحدآباد در تقسیمات شهری یادآور شد: 
بخش ارزشمندی از این منطقه از مجموعه شهری 
کرج جدا و به مجموعه فردیس اضافه شــده است 
که به مرور زمان شــاهد تبعاِت این جدایی خواهیم 

بود. با توجه به صحبت هایی که با اهالی سرحدآباد 
پایین داشتم، آنها هم از این جدایی و تفکیک راضی 
نیســتند و عالقمند الحاق به شهر کرج هستند که 

باید در این خصوص تدبیری اندیشه شود تا تبعات 
اجتماعــی کمتری را با توجه بــه مدیریت دوگانه 

شهری شاهد باشیم.
رئیــس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای 
اسالمی شهر کرج با اشاره به اینکه شهرداری کرج 
باید برنامه جامعه حفاظتی نسبت به باغ های محله 
ســرحدآباد تنظیم کند، تاکید کرد: این برنامه باید 
به صورت ویژه بــه حفظ و نگهداری درختان چنار 
کهنســالی که بسیار زیبا، باشکوه و سرحال هستند 
و در جای دیگر شــهر تکرار نشده است بپردازد ودر 
قالب این برنامه حفاظتی، ضمن تشویق باغداران 
و اعمال سیاســت های درســت به جهت توسعه 
درختکاری در این منطقه باید آب مورد نیاز را نظیر 
شــرایطی که در کالک و خلج آبــاد در حال انجام 

است، به باغداران برساند.

فرمانده انتظامی اســتان البــرز گفت: معلمان و 
مربیان به عنوان مجریان آموزش عمومی و الگوهای 
اولیه دانش آموزان و انتقال آموزه های تربیتی به آن ها 

نقش کلیدی دارند .
به گزارش پایگاه خبری پلیس؛ ســردار عباسعلی 
محمدیــان در معیت هیــات همراه بــا حضور در 
آموزشــگاه استثنایی دخترانه ایمان شهرستان کرج 
گفت: بی شک تالش ها و نوع خدمت رسانی شما به 

این دانش آموزان قابل تقدیر و ستایش است.

وی افزود: معلمان جامعه انسان ســازان نســل 
بعدی انــد و نقش آن ها به فرمــوده امام خمینی )ره( 

همچون نقش انبیاء )ع( برای مردم است.
محمدیان افزود: شــرافت و مقــام معلم، زمانی 
اهمیت دارد که بتواند شــان خداوند و پیامبران را در 
وجود خود محقق ساخته و پیوند انسان با هدف متعالی 

خلقت یعنی عبادت را برقرار سازد.
وی با اشــاره به مقام واالی معلم شهید مرتضی 
مطهری گفت: او یکی از معلمان راستین است که با 

نگاه عمیق خود به معارف بشری و تالش های علمی 
و عملی برای رســیدن به مقام عبادت و دینداری و در 
نهایت با شهادت، راه خود را به کمال رساند.محمدیان 
معلمــی را به عنوان جلــوه ای از قدرت الیزال الهی 
دانســت و اظهار داشت: معلمی شغل مقدسی است 
و معلمان نور چشــمان جامعه هستند.گفتنی است 
، ســردار محمدیان در پایــان از تعدادی از معلمان و 
مربیان بازنشسته آموزشگاه ایمان به پاس تالش ها 

و زحمات آنان با اهداء لوح و جوایزی قدردانی کرد.

نشســت همکاری و هماهنگی 
اداره کل کتابخانه هــای عمومــی 
البــرز با شــهرک صنعتی ســپهر 
نظرآباد و با محوریــت کتابخوانی 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی اداره 
کل کتابخانه های عمومی اســتان 
البرز؛ کاظم قاســمی معــاون اداره 
کل کتابخانه های عمومی اســتان 
از همکاری این اداره کل و شــهرک 

صنعتی سپهر نظرآباد خبر داد.
وی گفت: به منظور اســتفاده از 

ظرفیت کارخانه ها و شــرکت هاي 
شهرک صنعتی ســپهر در راستای 
ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی، 
رایزنی هــای مفیدی انجام شــد و 
انشــاءا... تعامالت مناسبی برقرار 

خواهد شد.
قاســمی ضمن اشاره به اهمیت 
حضور و تاثیرگذاری بخش صنعت 
در عرصــه فرهنــگ، تصریح کرد: 
حضــور خیریــن در عرصه هــای 
فرهنگی یکی از مســائلی است که 

بیش از پیش باید ترویج شود.

وی افــزود: با توجه به انتشــار 
فراخــوان هشــتمین جشــنواره 
کتابخوانــی رضوی از ســوی نهاد 
کتابخانه هــای عمومی کشــور، از 
ظرفیت های روابط عمومي شهرک 
صنعتي جهت تبلیغ و اطالع رسانی 

این جشنواره استفاده خواهد شد.
معــاون اداره کل کتابخانه های 
عمومــی اســتان گفــت: در این 
نشســت ایده هایی همچون  چاپ 
و درج جمالت بــا موضوع کتاب و 
کتابخواني بــر محصوالت تولیدی 

این شــهرک صنعتی متناســب با 
کاالی تولیــدی، مطرح شــد که 
مورد استقبال مدیریت شهرک قرار 

گرفت. 
غالمــی مدیرعامل شــهرک 
صنعتی ســپهر نیز در این نشســت 
ضمــن اســتقبال از فعالیــت در 
عرصه فرهنگ و کتابخوانی، برای  
مشارکت در برنامه های فرهنگی و 
ترویــج کتابخوانی در بین کارکنان 
شــرکت های تولیدی و عموم مردم 

اعالم آمادگی کرد.   

فخرالدیــن صابــری طالقانی 
از تشــکیل کمیته گردشــگری در 
کمیسیون ســرمایه گذاری شورای 

اسالمی شهر کرج استقبال کرد.
به گــزارش روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان البرز؛ وی 

در این بــاره گفت: تشــکیل کمیته 
گردشگری بزرگ ترین اقدام عملی 
شهرداری کرج در راستای شناسایی 
نقاط ضعف و قوت حوزه گردشگری 
تا به امروز بوده است که ما این اقدام 
شــورای شــهر کرج را به فال نیک 
گرفتــه و با تمام قوا در این مســیر 

قدم برمی داریم.صابری اضافه کرد: 
پایین آوردن زمان بررسی طرح های 
گردشگری و رساندن آنها به مرحله 
عملیاتی تنها از طریق تدوین طرح 
جامع گردشگری میسر خواهد بود و 
هدف اول ما تدوین بموقع و ســریع 

این طرح است.

وی با اشــاره به ظرفیت استان 
البرز در خصوص زیرســاخت های 
اولیه گردشگری گفت: برای رشد و 
توسعه گردشگری و جذب توریست 
در ابتدا باید زیرســاخت های آن را 
فراهم کرد که امید است با همکاری 

شهرداری این مهم انجام پذیرد.

طی ابالغی از ســوی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر ستاد کانون های 
فرهنگی و هنری مســاجد کشور، سرپرســت دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری 

مساجد استان البرز منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز؛ در متن 

ابالغ دبیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور آمده است: 
حجت االســالم جناب آقای کاظم شــکری، نظر به بررسی های به عمل آمده و 
ســوابق خدمتی، جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان "عهده دار وظایف سرپرست 
دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مســاجد استان البرز" منصوب می شوید.امید 
اســت با اتکال به خداوند متعال و با به کارگیری تمام توانمندی های خود و همکاری 
مجموعــه دبیرخانه اســتانی در ســاماندهی و هماهنگی امــور محوله در چارچوب 
سیاست های کلی و اهداف ستاد و در راستای خدمت به توسعه و تعالی فرهنگ و هنر 

مساجد کشور موفق باشید.
گفتنی اســت پیش از این، حجت االسالم حمیدرضا ولیزاده پیش از این عهده دار 

این سمت بود.

ســال گذشــته بیش از ۷85  مورد 
بازدید فني و پایش عملکرد نازل هاي 
مستقر در جایگاه هاي عرضه سوخت 

مایع استان انجام شده است.
کرج-خبرنگار جام جم: مدیر 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان البرز از بررسي صحت و درستي 
عملکرد نازل هاي عرضه سوخت مایع 
به صورت دوره اي و موردي به شــکل 
ماهانه خبر داد و گفت: طي سال 13۹6 
از مجموع 10۷2 نازل عرضه سوخت 

در اســتان البرز، صحت عملکرد 1065 نازل مورد تأیید و ۷ مورد نیاز به تعمیر گزارش 
شــد که بعد از تعمیرات الزم مجددا مورد آزمون قرار گرفته و در مدار سوخت رســاني 

قرار گرفتند. 
ابراهیم توســلي افزود: در سال گذشــته 12600 مورد بازدید، کنترل و ارزیابي از 
نازل هاي جایگاه  هاي عرضه ســوخت استان البرز انجام شده که از این تعداد 10250 
نازل توســط کارشناسان واحد خدمات مهندسي 250 نازل به همراه بازرسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و 2100 نازل به همراه بازرســان سازمان ملي استاندارد مورد 

آزمایش کّمي قرار گرفته اند.
توسلی تصریح کرد: کالیبراسیون نازل هاي توزیع سوخت مایع بر اساس استاندارد 
مربوطه و با اســتفاده از پیمانه هاي مدرج انجام مي شود که در صورت لزوم کالیبراتور 
سوخت تنظیم و در صورت خرابي  نازل مورد آزمون، تا رفع عیب از چرخه توزیع خارج 
مي شــود.وی گفت: قطعات و اجزای نازل هاي توزیع ســوخت مایع همیشه در حالت 
پلمب قرار دارند و  فک این پلمب ها توسط افراد غیرمسوول  مجاز نمي باشد و تنها در 
مواقع ضروري و به منظور انجام تعمیرات توسط کارشناسان مربوطه فک مي شوند. 

انتصاب سرپرست دبیرخانه 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد البرز

عملکرد نازل هاي عرضه سوخت البرز 
بررسي شد

عضو هیات رئیســه شــورای اسالمی شــهر کرج گفت: احداث بازارچه 
خوداشــتغالي ویژه بانوان به خصوص زنان سرپرســت خانوار در شهر کرج 

بسیار ضروري و الزم است. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شورای اسالمی شهر کرج؛ فریده بزني 
بیرانوند عضو شــوراي اسالمي شهر کرج با بیان این خبر اظهار کرد: با توجه 
به اینکه بانوان قشر عظیمي از جامعه را به خود اختصاص داده اند ، امید است 
بزودي شاهد راه اندازي بازارچه بانوان با کمک بخش خصوصي و مشارکت 

بانوان کرج  باشیم.
وي تصریــح کــرد: پیگیری ایجاد بازارچه خوداشــتغالی بــرای بانوان 
سرپرســت خانوار از جمله موضوعاتی اســت که در دســتور کار قرار دارد و 
مکان بازار برای این موضوع به ســازمان ساماندهي مشاغل و فرآورده هاي 
کشاورزي شهرداري کرج پیشــنهاد خواهد شد.بزنی بیرانوند گفت: در این 
بازارچه غرفه هاي مختلف از محصوالت تولیدی زنان سرپرســت خانوار از 
قبیل شــیرینی و شــکالت، زیور آالت بدلی، پوشــاک، صنایع دستی، مواد 

غذایی، میوه و تره بار و ... برپا خواهد شد.
وی افزود: با توجه به شــعار ســال تمام تولیدات بانوان باید ایراني باشد و 
از ورود کاالي خارجي به این بازار جلوگیري خواهد شــد.خزانه دار شــوراي 
اســالمي شهر کرج بیان کرد: چرخ اقتصادی جامعه براحتی نخواهد چرخید 
مگر آنکه همه اقشــار جامعه هم بانوان و هــم آقایان در کنار هم در این امر  

مشارکت داشته باشند.

ضرورت احداث بازارچه 
خوداشتغالي ویژه بانوان در کرج
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استاندار البرز:

درصدد راه اندازی قطار شهری کرج هستیم
رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان منصوب شد

بهره برداری از بزرگ ترین کارخانه تولید کیسه خون 
خاورمیانه 

جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری در البرز برگزار می شود

تشریح برنامه های آتی کتابخانه های عمومی 

به روزرسانی پورتال سامانه ۱37 شهرداری 

در ادامــه سلســله گفــت و گوها بــا رویا 
سلطانیان بانوی نخبه و کارآفرین آرایشگری 
ایران، با وی گفــت و گویی انجام داده ایم که 

در پی می آید:
کرج-خبرنگار جام جم:

* ویژگی های شاخص کالس های آموزشی 
شما چیست؟

در آموزشــگاه ما مــوارد از مبتدی تا فوق 
تخصصــی و در مــدت زمــان کــم تدریــس 
می شــوند و هنرجویان بسیار ســریع آماده 
بــه کار می شــوند. مــا بــر عکــس خیلــی از 
آموزشــگاه ها کار آموزش را »آســان شــو« 
کرده ایم. شــاخصه های این نوع از آموزش، 
ســرعت باال و ورود نهایی هنرورز به بازار کار 
اســت زیرا من در کشــورهای مختلف دوره 
دیــده ام و به دوره هــای مختلف اعتقاد دارم 
چــرا که حتی یک نکتــه تخصصی کوچک هم 
برای من داشــته باشد کافی است. بنده نیز 
تمام ایــن آموزش ها را صادقانــه در اختیار 

هنرجویان قرار می دهم.
همچنیــن در الین هــای مختلــف ماننــد 
کوتاهــی، رنــگ و مش، میک آپ و... بســیار 
فکــر می کنم که اگر نقصی در کار باشــد رفع 
کنــم و حتی گاهی پیش آمده که در خواب راه 
حلی برای رفع مشکالت پیدا کنم. نکته دیگر 
اینکه من عاشــق کارم هستم و تجربه نشان 
داده کــه در هر حرفــه ای عالقه مندی به کار 

خیلی مهم است. 
* رمــوز موفقیــت شــما در ایــن عرصــه 

چیست؟
خیلی ها فکــر می کنند که مــن به صورت 
شانســی به موفقیت دست پیدا کرده ام، اما 
با تمام احترام می گویم که اشــتباه می کنند 
چون تالش، وقت زیاد و هزینه های دوره های 
مختلــف و پیگیر کار بــودن برایم در اولویت 
است و همین امور باعث موفقیتم شده است 
زیرا به قطار در حال حرکت سنگ اندازی زیاد 
می شــود و من خودم را همیشــه همان قطار 
در حــال حرکــت می بینم. همچنیــن از برند 
ما زیاد ســوء اســتفاده شــده که خدا را شکر 

پیگیری های الزم صورت گرفت.
* در راســتای مراقبــت از مو چــه مواردی 

برای خانم ها الزم است که بدانند؟ 
 بسیار مهم است که بانوان عزیز در جریان 
باشند که برای هر ابزاری که استفاده می کنند 
باید علم و آگاهی الزم را داشــته باشند برای 
مثــال سشــوار که ابزار مورد نیــاز همگی ما 
هست باید دقت الزم را داشته باشیم که به 

موهایمان آسیب نرساند.
* در خصوص سشوارهای آیونیک توضیح 

دهید.
سشــوارهای دارای سیســتم آیونیــک، 
سشواری هســت با فناوری تولید یون، زیرا 
موهای خیــس دارای یون مثبت هســتند و 

سیســتم آیونیــک یــون منفــی می دهد که 
همدیگر را خنثی کنند و مو بدون شکنندگی 

و عادی خشک شود.
* دربــاره انواع دیگر سشــوارها توضیح 

بفرمائید.
یکسری سشوارها هستند که به دلیل باال 
بودن درجه حرارت، آب موجود در مو را از بین 
می برند و سبب شکنندگی مو و از بین رفتن 
آن بــه مرور زمان می شــوند زیرا سیســتم 
آیونیــک با یونی که می دهد به خنثی شــدن 
می پــردازد و مولکول آب را پــودر می کند و 
بیــن پروتئین های مو قرار می گیرد بنابراین 
به حفظ چربی داخل مو می انجامد، از وز شدن 
و به هم چســبندگی مو جلوگیری می کند و به 
دلیل آبرسانی باعث ایجاد حالت درخشندگی 
می شود. پس بانوان عزیز دقت الزم را برای 
حفظ سالمت موی خود و خانواده داشته باشند 
و اگــر بــرای تهیه این سشــوار ها راهنمایی 
خواســتند با شماره همراه و تماس های ما در 

ارتباط باشند.
آدرس اینستاگرام:

 soltaniyanــchehresazan
شماره های تماس:

۰21772۰759۰
۰21779۴32۰3
۰2۶33515۰1۶
۰2۶327725۰5
۰91221۶121۸
۰91991۶121۸

 اســتاندار البرز گفــت: معضالت 
راه های البرز باید با دید ملی بررســی 
و رفع شود چراکه با وجود وسعت کم، 
بار ســنگینی از ترافیک کشــور را بر 

دوش دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
اســتانداری البرز؛ محمد علی نجفی 
در جلســه بررســی روند تکمیل فاز 
یک خط 2 قطار شــهری کرج که در 
استانداری برگزار شد با اشاره به حجم 
باالی ترددهای درون و برون شهری 
کرج افزود: رشد سریع جمعیت استان 
البرز، تسریع در توسعه راه ها و حمل و 

نقل عمومی را می طلبد.
وی ادامــه داد: از بــدو ورود بــه 
اســتان به دلیل مطالعات گسترده ای 
که پیرامون وضعیــت راه ها و میزان 
تــردد خودروهــا در البرز داشــتم، با 
اهتمام ویژه ای به همراهی مسئوالن 
مربوطــه در جهت تســریع در روند 

طرح ها وارد میدان شدیم.
نجفی راه اندازی قطار شهری کرج 
را یک ضــرورت غیرقابل انکار برای 

جمعیت رو به رشــد این کالنشــهر 
دانســت و گفت: بهره برداری از قطار 
شــهری کرج بار بزرگی را از ترافیک 

درون شهری کاهش می دهد.
وی افزود: در گذشــته این طرح به 
دلیل موانعی که سر راه داشت، متوقف 
شده بود از این رو با پیگیری های جدی 
مجموعه اســتان، دوباره احیا شده و با 

روند خوبی در حال پیشرفت است.
اســتاندار البرز اضافه کرد: اکنون 
حدود 530 نفر در این طرح مشغول به 

کار هستند که بزودی این تعداد برای 
تسریع در کار به هزار نفر می رسد.

وی گفت: بر اساس تعهد پیمانکار، 
فاز یک خط 2 قطار شــهری کرج در 
مدت 36 ماه به بهره برداری می رسد 
بنابرایــن نظارت های جــدی برای 

تحقق این وعده صورت می گیرد.
نجفــی افــزود: طــرح مدتــی 
بالتکلیف بوده و کاری در آن صورت 
نمی گرفت به همیــن دلیل اعتبارات 
دولت آن متوقف شــده بود، اکنون با 

چنین روندی به طــور قطع اعتبارات 
را دریافت خواهیم کرد.

رئیس هیات مدیره شســتا نیز در 
این نشســت با اشاره به اینکه راه های 
پرتردد البرز نیازمند توســعه ســریع 
اســت افزود: البرز بدون دریافت هیچ 
هزینــه ای راه های خــود را در اختیار 

مسافران گذری قرار داده است.
اکبر ترکان بر ضــرورت دریافت 
عوارض ورود و خروج آزادراه تهران- 
کــرج تاکید کرد و افزود: این عوارض 
باید صرف توســعه راه های البرز شود 
چرا که بار ســنگینی از تردد ملی را بر 

دوش دارد.
وی ادامه داد: برای راه اندازی قطار 
شــهری کرج با اهتمام جدی حضور 

داریم.
در پایان این نشســت نیز با حضور 
اســتاندار البرز، رئیــس هیات مدیره 
شستا و جمعی از مســئوالن استانی 
و شــهری بازدیدی میدانــی از روند 
تکمیل فاز یک خط 2 قطارشــهری 

کرج صورت گرفت.

بــا حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهانگیر 
شاهمرادی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان البرز شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان البرز؛ در بخشی از متن این حکم 

آمده است:
جناب آقای جهانگیر شاهمرادی

با توجه به احراز شایســتگی های علمی و عملی 
جنابعالــی بــه موجب این حکم به ســمت رئیس  

ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان البرز 
منصوب می شوید تا با صرف همت و تالش مستمر 
و بهره گیری از حســن عوامل انسانی و هم افزائی، 
مشــارکت طلبی و تعامل موثر با حوزه ســتاد این 
وزارتخانه، انجمن ها و تشکل های صنفی و مقامات 
استانی ضمن شــناخت از فرصت ها و مزیت های 
استان و انجام امور خطیر حاکمیتی و حمایت از تولید 
داخلی موجبات پیشبرد اهداف عالی این وزارتخانه 

را فراهم نمایید.

با حضور وزیر بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی و اســتاندار 
البــرز بزرگ ترین کارخانــه تولید 
کیســه خون ماکوفــاری فردآور در 
خاورمیانه در منطقه ویژه اقتصادی 

پیام به بهره برداری رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
اســتانداری البرز؛ طی مراســمی 
بــا حضــور ســید حســن قاضی 
زاده هاشــمی وزیر بهداشت، محمد 
علی نجفی استاندار البرز و جمعی از 

مسئوالن، این کارخانه تولید کیسه 
خون به بهره برداری رسید.

این مرکز با مشــارکت کمپانی 
فرانســوی ماکوفارمــا و بخــش 
خصوصــی ایرانی با ســرمایه 10 
میلیون یــورو ارزی معــادل 500 
میلیــارد ریــال با حضــور قاضی 
زاده هاشمی به بهره برداری رسیده 
اســت. بزرگ تریــن کارخانه تولید 
کیسه خون خاورمیانه توانایی تولید 
10 میلیون کیســه خون در سال را 

دارد. ایــن کارخانه بــا جدیدترین 
فناوری روز دنیا جزو سومین کمپانی 

تولید کننده کیســه خون در دنیا به 
شمار می رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی البرزگفت: 
نخستین جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری خرداد 

ماه امسال در این استان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان البرز؛ ناصر مقدم افزود: این 
جشنواره در قالب نمایشگاه های قرآنی، فرهنگی و 
هنری، محفل انس با قرآن، تجلیل ازخادمان فعال 
قرآنی، نمایش خیابانی و عصر شور قرآن و عترت از 

یکم تا 30 خرداد ماه امسال برگزار می شود.
وی اضافــه کــرد: همچنین در این جشــنواره 
مراسم جشن 500 روزه اولی همراه با ضیافت افطار 
اجرا خواهد شد. این جشــنواره در شهرستان های 

کرج، ساوجبالغ، نظرآباد، اشتهارد و طالقان برگزار 
خواهد شد.

وی همچنین در خصوص برگزاری مراسم های 
جشن رمضان در اســتان البرز نیز گفت: برگزاری 
جشــن های رمضان مثل سنوات گذشته در استان 
البرز برگزار می شــود. هر ارگانی که قصد برگزاری 
هرگونه مراســم جشــن رمضان را دارد حتما باید 
مجوزهــای الزم را از اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی دریافت کند.
وی همچنیــن تاکیــد کرد: هیــچ گونه مجوز 
کنســرت و اجرای موســیقی تحت عنوان جشن 
رمضان در ماه مبارک رمضان در استان البرز صادر 
نشــده و برگزاری هرگونه کنســرت بدون مجوز 

تخلف است.

در بیست و یکمین نشست مسئوالن کتابخانه های 
عمومی اســتان البرز، برنامه های کتابخانه ها در سال 

13۹۷ طرح و بررسی شد.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های 
عمومی اســتان البرز؛ برزگری سرپرست اداره کل با 
اعالم این خبر گفت: در این نشست بخشی از طرح های 

اجرایی کتابخانه های عمومی در بخش های  توســعه 
کتابخانه هــا، امور فرهنگی و بخــش کودک، برای 
اجرا تشــریح و بررسی شد.وی افزود: در بخش توسعه 
کتابخانه ها می توان بــه برنامه هایی چون کتابخانه 
رابط، رابط کتابخانه با مدرسه و مراکز آموزشی، بازدید 
مستمر و ماهانه از کتابخانه های نمونه و موفق استان  

و شهرســتان، ایجاد نمایشگاه دائمی کتاب با عناوین 
مختلف کتاب های کمتر دیده شده یا کتاب های ناآشنا، 
نماسازی و برجسته سازی ساختمان کتابخانه، نصب 
برچسب های رنگی برای مشخص کردن بخش های 
مختلف کتابخانه بر روی زمین، ایجاد بخش نوجوان و 

برنامه تجهیز کتابخانه اشاره کرد.

رئیس ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات 
شــهرداری کرج از به روزرسانی و بازطراحی پورتال 

اینترنتی سامانه 13۷ شهرداری خبر داد. 
بــه گزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری کرج 
؛ محمود دهقان با اشــاره به رســالت سازمان فاوا در 
پوشــش اینترنت و طراحی پورتال شــهرداری کرج 
در حوزه ها و بخش های مختلف گفت: به پیشــنهاد 
مدیر مرکز ســامانه 13۷ صفحه پورتال این سامانه 

بازطراحی و به روز رسانی شد.
وی هدف از به روزرســانی پورتال این ســامانه را 
ســهولت در دسترســی و ارائه اثر بخش خدمات به 
کاربــران ذکر کــرد و افزود: این ســامانه به آدرس 
www.137.karaj.ir در اختیار کاربران قرار 

می گیرد.
دهقان تغییــرات اعمال شــده در صفحه جدید 
پورتال ســامانه 13۷ را تغییر نمای ظاهری، استفاده 

از عناصر گرافیکی بــه جای محتوای متنی، طراحی 
واکنــش گرا متناســب با ابزارهای کاربــران اعم از 
موبایل، تبلت و رایانه شــخصی و استفاده از نماهای 

کاربر پسند برای تاالر گفت وگو برشمرد.
وی یادآور شد: به منظور آشنایی کاربران با کاربرد 
سامانه، بخش فیلم های آموزشی و گزارش تصویری 
 مقایســه درصدی نیز به پورتال جدید اضافه شــده 

است.

موفقیت شانسی نیست
بهترین راهنمایی در خصوص سشوارها را از ما بخواهید

بانوی نخبه و کارآفرین آرایشگری ایران:

نجفیــان  داوود  خبــری  نشســت 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
البرز با خبرنگاران در محل این شــرکت 

برگزار شد.
کرج-خبرنگار جام جم: نجفیان با بیان 
اینکه زیرســاخت های البرز به نســبت 
جمعیت اســتان جوابگو نیســت، گفت: 
البرز، بــا وجود کوچک بودن نســبت به 
ســایر اســتان ها تراکم جمعیتی باالیی 
دارد و هرســال میــزان مهاجرت هــا 

افزایش پیدا می کند. 
وی افزود: ۸۰ درصد از آب شــرب و 
بیش از 7۰ درصد کل مصارف در استان 
البرز به آب زیرزمینی و سفره ها بستگی 
دارد. حداکثر استفاده از آب های سطحی 
را در اســتان داشته ایم و برخی آب های 
سطحی نیز به لحاظ نیازی که آب شرب در 
پایتخت و در برخی استان هاست طبیعی 

بوده که باید رهاسازی شود. 
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
اســتان البرز بــا بیان اینکه بر اســاس 
آخرین برآوردی که انجام شــده، حدود 
7۰ میلیــون متر مکعب بیش از ظرفیت 
داشــته ایم.  برداشــت  آبخوان هــا 
متاسفانه برداشت هایی که انجام شده 
همــه از ســهم خودمان نیســت بلکه از 

نسل های آینده است.
وی ادامه داد: در کشــور بیش از ۸5 
درصــد از منابع آبی را مصرف کرده ایم 
در صورتــی که حد نرمــال مصرف منابع 
در کشــورهای دنیــا 2۰ درصد اســت. 
اجــازه داده می شــود در شــرایط خاص 
و ویــژه تا ۴۰ درصد از منابع اســتفاده 
شــود و مصرف بیــش از آن آغاز بحران 
اســت. در کشــورهایی همچون آمریکا 
و کشــورهای اروپایی مصرف منابع آبی 
کمتر از 2۰ درصد اســت اما متاســفانه 
در ایــران بیــش از ۸5 درصد موارد را 
مصــرف کرده ایم که این فاجعه اســت. 
منابع جدیدی وجــود ندارد و باید آن را 

مدیریت کنیم.
نجفیــان ادامه داد: بیشــترین هدر 
رفــت و  مصرف آب در کشــورمان را در 
بخــش کشــاورزی داریــم. در حالی که 
کشــورهای اروپایی و توســعه یافته که 
محدودیتــی به لحاظ منابــع آبی ندارند، 
به کشــاورزی صنعتی رو آورده اند. چرا 
که این نوع کشــاورزی نیاز کشورشــان 
را تامیــن می کنــد و 1۰ برابــر تولیــد 

کشاورزی سنتی است. 
وی بــا تاکید بــر اینکه این کشــورها 
نــه به دلیــل دغدغه آب بلکــه به دلیل 
تولیــد بیشــتر بــه روش صنعتــی روی 
آورده انــد، گفت: در ایــران که نیازمند 
تامیــن مصــارف غذایــی و صرفه جویی 
در مصرف آب نیز هســت، مانند ســابق 
کشاورزی به روش سنتی انجام می شود 
و هیچ انگیــزه ای برای توســعه صنعت 
کشاورزی با وجود تمهیدات انجام شده 

دیده نمی شود. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
البــرز اظهار داشــت: اگــر می خواهیم 

کشور را نجات دهیم مجبوریم بازنگری 
در بخش کشــاورزی داشــته باشیم در 
حالــی که اوضاع اقتصاد کشــاورزی مان 
خــوب نیســت و اگــر یارانــه ای را که از 
بخش انرژی و آب به کشاورزان پرداخت 
می شــود محــدود کنیــم، کشــاورزی ما 
توجیــه اقتصــادی نــدارد. وی راه حل 
برون رفت از این شــرایط را مشــارکت 
و همت مردم دانســت و افزود: یکی از  
مهم ترین شاخصه ها که باید به آن توجه 
شود لحاظ کردن قیمت واقعی آب است. 
نجفیــان در ادامــه با بیــان اینکه در 
کشــور بحران آب نداریــم بلکه بحران 
مصــرف و رفتــار داریم، تصریــح کرد: 
برخی به روند ســد ســازی ها در کشور 
ایراد وارد می کنند، شــاید بتوان گفت 
تمام این ســخنان درســت نیست زیرا 
سد ســازی به دلیل بارش های کم، جزو 

سیاست های اساسی کشور می باشد. 
وی اظهــار امیــدواری کرد امســال و 
ســال های آینده بتوانیــم واقعیت ها را 
به مردم بگوئیم. مجبور هســتیم مردم 
را در گــذر از بحــران، تصمیم گیری ها و 
مدیریــت مصرف مشــارکت دهیم و در 
ایــن راســتا وزارت نیــرو تمهیداتی را 

اندیشیده است.

مدیر عامل آب منطقه ای البرز تاکید کرد؛

ضرورت تغییر روش کشاورزی از سنتی به صنعتی 
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 برگــزاری همایش راهکارهــای موفقیت  
در هشتگرد 

همایش انگیزشی و ارائه راهکارهای موفقیت با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان 
شهرداری و با حضور امیر بهمنی شهردار هشتگرد، مسئوالن ادارات شهرستان و 

کارکنان شهرداری برگزار گردید .
هشتگرد- خبرنگار جام جم: استاد سید حمید رضا محتشمی روانشناس، 
مشــاور خانواده، مدرس مهارت های زندگی و کارشناس صداوسیما که به دعوت 
شهرداری هشــتگرد در این همایش حضور داشت به توضیح و شرح راهکارهای 

موفقیت در زندگی فردی و گروهی پرداخت.
وی "بینش" را که مجموعه ای از یادگیری های شــخص اســت قدم اول در 
موفقیت معرفی کرد و "منش" که شــامل احساسات و عواطف است را گام بعدی 

دانست.
مرحله ســوم در موفقیت "اقدام" است و اقدامی که شامل واکنش درست، بجا 

و بموقع باشد "عمل" و اگر نادرست و نابجا باشد "فعالیت" خوانده می گردد.
امیر بهمنی شهردار هشتگرد نیز در پایان مراسم دقایقی سخنرانی و به اهمیت 

توجه به مولفه های فردی و اجتماعی اشاره نمود.
وی از مدرس و دســت اندرکاران برگزاری همایش تشــکر نمود و گفت: پیرو 
مطالب دکتر محتشمی، انسان دارای دو مولفه فردی و اجتماعی است و از دیدگاه 
مــن توجه بــه خودمان در زندگی روزمره، از قبیل توجه به نوع پوشــش  توجه به 

سالمتی و نظافت از جمله مواردی است که در مولفه فردی جای می گیرند.
شهردار هشتگرد افزود: کارکنان گرامی با توجه به مولفه های فردی خود و رفتار 
همکارانشــان، فضای دوســتانه ای را در محیط کاری حاکم کنند تا زمینه تعالی و 
پیشــرفت دیگران نیز محقق گردد. مولفه اجتماعی و توجه به اجتماع انســان ها، 
درکنار هم بودن، پرداختن به ورزش های همگانی نیز از موارد دیگر مطرح شــده 

توسط شهردار بودند.
وی اظهار داشت: اجرای برنامه های مناسبتی، برگزاری همایش و کالس های 
آموزشــی در زمینه های مختلف اجتماعی از جمله موارد مدنظر مدیریت شهری 
هشــتگرد است که امیدواریم با حمایت اعضای شورای شهر، مشارکت همکاران 

و شهروندان به صورت مستمر اجرا گردد.

بازار روزها حِق افزایش قیمت ندارند 
سرپرســت سازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شــهرداری کــرج گفت: بــا توجه به نظارت دقیق این ســازمان بــر قیمت ها و 

نرخ گذاری، عرضه کنندگان به هیچ عنوان حق افزایش قیمت ندارند. 
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج؛ بهروز ورمهمدی گفت: شوراي 
نرخ گذاري هر هفته به طور متوالي با هماهنگی ریاست سازمان با حضور مدیر امور 
میادین، دستگاه هاي نظارتي ســازمان، نمایندگان جهاد کشاورزي، فرمانداري 
شهرســتان کرج، ســازمان صنعت و معدن و بهره برداران به همراه کارشناسان 

حوزه اجرائي برگزار مي شود.
وی تصریــح کرد: در این جلســه اعضای شــورا به بررســي و قیمت گذاري 

محصوالت کشاورزي مي پردازند.

برگزاری مراسم تجلیل و بزرگداشت شعرا 
و هنرمندان آذربایجانی

مراســم تجلیل و بزرگداشــت شــعرا و هنرمندان آذربایجانی در سالن استاد 
سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز؛ این 
مراســم با حضور ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز و شعرا 

و هنرمندان و با استقبال کم نظیر هنردوستان برگزار شد. 
در این مراســم از  شــاعر گرانقدر مرتضی دهقان آزاد و هنرمندان عاشیق ایاز 

شجاعی و  سهراب صفر زاده و . . . تجلیل به عمل آمد.
این برنامه با همت قربانعلی کریمخانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انجمن 
ادبی آذربایجانی های البرز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز برگزار 

گردید.

 آشــکده های محــور کــرج _ چالــوس 
تحت نظر میراث فرهنگی 

حجت االســالم فخرالدین صابری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان البرز در بازدید از واحدهای آشکده بین راهی محور کرج - 
چالوس گفت: در انتهایی ترین نقطه از محور گردشــگری کرج- چالوس 8 واحد 
پذیرایی با عنوان آشکده فعالیت خود را از سال 1384 آغاز نموده اند که با توجه به 
اهمیت این محور به دلیل حجم باالی تردد گردشــگران داخلی و خارجی از این 

واحدها بازدیدی به عمل آمد .
وی در ادامــه گفت : امیدواریم در ســریع ترین زمان ممکــن این واحدهای 
پذیرایی تحت نظر و حمایت اداره کل میراث فرهنگی استان البرز در آیند تا ضمن 
حمایت های الزم نظارت کافی را نسبت به کیفیت، قیمت و نحوه ارائه خدمات به 

گردشگران عزیز در این محور به عمل آوریم.
وی در پایان گفت: امیدواریم با توســعه این آشــکده ها اشــتغال 600 نفری 

مستقیم و غیر مستقیم این بخش بیش از پیش شود.

 برپایــی دوره آشــنایي با ممیــزي انرژي 
ایزو ۵۰۰۰۱ 

دوره آموزشي ممیزی انرژي ایزو 50001 با حضور تعدادي از روسای واحدهای 
ستادی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی البرز در سالن آموزش انبار 

نفت شهید دولتي کرج برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان البرز؛ 
محمدرضا یگانه کارشناس  بهینه سازی مصرف انرژی این در مورد برگزاري دوره 
گفت: مصرف بهینه انرژی مورد تأکید تمامي مدیران ارشــد وزارت نفت و شرکت 
ملی پخش بوده و در این راستا برنامه ریزی و پیش بینی های الزم انجام شده است.

وی اظهار داشــت: با توجه بــه اینکه ممیزي انرژي مهمتریــن ابزار اجراي 
برنامه هاي ایزو 50001 مي باشــد بنابراین این منطقه با هدف اســتقرار مطلوب 
و تاثیر گذار این سیســتم اقدام به تشــکیل دوره آموزشي فوق با حضور 30 نفر از 
کارکنان کرد.گفتنی اســت مصلحي مدرس این دوره، از اساتید دانشگاه فردوسي 
مشــهد و از متخصصین شرکت مجري "ممیزي و سیستم مدیریت انرژي" و نرم 

افزارهاي مربوطه و داراي تالیفات ارزشمندي مي باشد.
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شمه ای از زندگینامه: جانباز شهید »حمید جهان بخش« 
در سال 1345، در یک خانواده مذهبي در »اهواز« به دنیا آمد. بعد 
از مدتي به علت شغل پدر به تهران منتقل شده و دوران دبستان 

و راهنمائي را در آن شهر گذراند.
 بعد از آن به شــهر کرج مهاجرت نمود و دوران متوسطه را در 

هنرستان شهید بهشتي با موفقیت سپري نمود. 
در ســال سوم هنرستان در رشته مهندسي مکانیک دانشگاه 
آزاد کرج پذیرفته شــد و مشــغول تحصیل شد و طي این مدت 
چندین بار به جبهه اعزام شد و در تاریخ نوزدهم دیماه 1365، در 
منطقه عملیاتي »شلمچه« بر اثر اصابت ترکش خمپاره از ناحیه 

چشم چپ مجروح شد که منجر به تخلیه کامل عضو گردید.
 امــا ایــن مجروحیت او را از هدف خود باز نداشــت و مانع از 

حضورش در جبهه هاي حق علیه باطل نگردید. 
تا این که در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 136۷، به آرزوي دیرینه 
خود رســید و شربت شــهادت را در ارتفاعات »شیخ محمد« در 

عملیات »بیت المقدس 6« نوشید. 
با تشــکر از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و 

امور ایثارگران استان البرز 

خبریاد یاران آشنا متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مطرح کرد؛

 گسترش تولید محصوالت آزمایشگاهی با حمایت 
از تولید کننده داخلی

دکتر ســرور علیجانی متخصص 
آســیب شناســی بالینی و تشریحی 
از دانشــگاه تهران و مدیر و موســس 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر علیجانی 
و بانــوی موفق کارآفرین در اســتان 

می باشد.
وی در گفــت و گــوی اختصاصی 
با خبرنگار جام جم گفت: آزمایشــگاه 
پاتوبیولوژی دکتر علیجانی از ســال 
13۹2 در محمد شــهر کرج شروع به 
فعالیت نموده اســت. این آزمایشگاه 
هــم اکنــون در فضایی به وســعت 
بیــش از 400 متــر مربع بــا حضور 
کارکنــان متخصــص و مجــرب، 
خدمات تشــخیصی آزمایشگاهی و 

پاتوبیولوژی را ارائه می کند. 
علیجانی افزود: باور ما بر این است 
که با فراهم آوردن فضایی دلنشــین، 

آرام و بــه دور از تنش و با رعایت همه 
الزامــات استانداردســازی در تمامی 
مراحل پذیــرش، نمونه گیری و روند 
انجام آزمایش و نیز آموزش مســتمر 
دانش و آگاهی کارکنان، بدون شــک 
گامی موثــر در جهت رشــد و تعالی 

درمان، پیشگیری از بیماری و سالمت 
خانواده و جامعه برداشته ایم.

وی ادامه داد: در بحث آزمایشگاه، 
با توجه به حساســیت در تشــخیص 
بیماری ها به هیچ وجه نباید از کیفیت 
کار کاســته شــود.  در برخــی موارد 

کیت های آزمایشگاهی ایرانی رقابت 
کننده در ســطح جهانــی وجود دارد 
که بــا حمایت از تولیــد کننده داخلی 
می توان تولید و تنوع این محصوالت 

را گسترش داد.
داشــت:  اذعــان  علیجانــی 
آزمایشــگاه ها بویژه آزمایشگاه های 
خصوصی در اســتان بــه لحاظ عدم 
تعرفه گــذاری واقع بینانــه و عــدم 
حمایت ســازمان های بیمه گر تحت 
فشــار شــدید هســتند تا جایی که 
برخی از آزمایشــگاه های کوچک در 
آستانه تعطیل شــدن می باشند.مدیر 
آزمایشــگاه دکتر علیجانــی در پایان 
گفت: انتظارمان از مسئوالن سالمت 
استان حمایت، پشتیبانی و رسیدگی به 
مشکالت و موانع پیش روی این قشر 

متخصص می باشد.

جلسه شــورای اداری شهرســتان کرج با حضور 
مدعوین و روســای ادارات شهرســتان و به ریاست 
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان کرج در 

سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. 
کرج-خبرنگار جام جم: در این جلســه امام 
جمعه محمدشــهر، نمایندگان مردم کرج، فردیس، 
اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسالمی، سرپرست 
معاونت سیاسی, امنیتی و اجتماعی استانداری البرز و 
روسای ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان کرج 

حضور داشتند. 
حجت االسالم الهی امام جمعه محمدشهر ضمن 
تبریک ماه مبارک رمضان و بیان روایاتی از معصومین 
)ع( در باب فضیلت این ماه، گفت: بهترین عمل در این 

ماه کنار گذاشتن کینه هاست.
کولیوند نماینده مردم کرج، فردیس، اشــتهارد و 
آسارا در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه روند 
دشمنی و مخالفت های دشمنان کشورمان تغییر کرده 
و بر جنگ اقتصادی و نارضایتی های اجتماعی تمرکز 
پیدا کرده اند، گفت: ناآرامی هایی که ایجاد می شــود، 
برای دشمن هزینه ای ندارد اما مردم را در مقابل مردم 
و مســئوالن قرار می دهد و یکــی از راه های رهایی 
از ایــن وضعیت رصد و پاســخگویی بموقع مطالبات 
مردمی می باشــد. اگر در این موارد قانون مشکل دارد 

به نمایندگان مجلس اعالم شود.
وی درخصوص وضعیت نابسامان بازار ارز نیز بیان 
داشــت: در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
در ســکوت کامل هســتند و از دولت کسی به مردم 
به صورت شــفاف توضیحی نمی دهد در صورتی که 
نگرانی مردم باید رفع شــود همچنیــن باید در حوزه 

نقدینگی، در کشور اعتماد سازی صورت گیرد.
کولیوند با اشاره به تاخیرهای فراوان در پاسخگویی 
به استعالم ها توسط دستگاه های ذیربط اظهار داشت: 
طوالنی شــدن روند جوابدهی ها باعث ایجاد تراکم 
کارها می شــود و این خود عارضه های اجتماعی را به 

دنبال می آورد. 
وی ادامه داد: باید هرچه سریعتر تقسیمات کشوری 
مربوط به کرج، فردیس و کمالشهر را تهیه و به وزارت 
کشور ارسال کنیم همچنین از ارتقاء جنوب شهرستان 
کرج به بخش نیز حمایت می کنیم چرا که از ترددهای 

مردم آن نواحی به کرج کم می شود. 
کولیونــد در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
موضوع انتخاب شهردار توسط شورای اسالمی شهر 
کرج پرداخت و اذعان داشــت: انتخاب شهردار یکی 
از وظایف مهم شورای شــهر است اما ورود ما به این 
حوزه نباید به عنــوان دخالت نماینده مجلس در روند 
انتخاب شهردار تلقی شــود چرا که نماینده، وظایف 

نظارتی هم دارد. 

سرپرســت معاونت سیاســی, امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری البرز نیز با اشــاره به نامگذاری امسال با 
عنوان حمایت از کاالی ایرانی، گفت: این نامگذاری 
نشان می دهد که امسال را باید جدی گرفت تا بتوانیم 
تولیــدات داخلــی را حمایت کنیــم و در عرصه های 

مختلف به خودکفایی برسیم. 
وی ادامه داد: دولت در راستای مقابله با سیاست ها 
و شــیطنت های آمریکا، قبل از خروج این کشــور از 
برجام تبدیل مبادالت از دالر به یورو را در نظر گرفت. 
ترخانی با تشکر از فرماندار و کارمندان شهرستان 
کرج کــه بدون داشــتن معاون سیاســی و عمرانی 
توانســتند تا این جا کار را پیش ببرند، اظهار داشــت: 
متاســفانه در این راستا روند مصاحبه ها و استعالمات 

طوالنی شده بود.
وی افزود: گاهی یــک موضوع اجتماعی کوچک 
می توانــد تبدیل بــه مطالبه ای جــدی و در صورت 
پاســخگو نبودن، به یک مســاله امنیتی تبدیل شود 
بنابراین مسئوالن اجرایی باید در پاسخ به استعالمات 
و جوابدهی در اســرع وقت تمرکــز کنند و کارهای 

کارکنان زیر مجموعه خود را رصد نمایند.
سرپرســت معاونت سیاســی, امنیتی و اجتماعی 
اظهار داشــت: اگر معاونان فرمانداری وظایف شان را 
بموقع و بخوبی انجام دهند، فرماندار فرصت مناسب 
برای تمرکز کردن و مدیریت کرج که دو ســوم استان 

را تشکیل می دهد، خواهد داشت. 
وی با تاکید بر اینکه مسئوالن کارگر مردم هستند 
و مردم کارفرمای ما بیان داشــت: اداره صنعت، معدن 
و تجارت در این شرایط اقتصادی وظیفه بسیار مهمی 
را بر عهده دارد چرا که  گره وضع کنونی کشــور تنها 
با تجارت و صادرات بازخواهد شــد بنابراین این اداره 
باید در راســتای تسهیل تجارت و بازرگانی و صادرات 

بصورت ویژه وارد کار شود.
شــفقی معاون اســتاندار البرز و فرمانــدار ویژه 
شهرســتان کرج نیز گفت: شعار شاخص امسال برای 

مرم و مســئوالن بود تا اراده ملی شکل گیرد و همه به 
صورت ید واحده در کنار هم قرار گیرند و زمینه ســاز 

توسعه اقتصادی شود. 
وی افــزود: عزم خود را جزم کرده ایم که به عنوان 
نماینده عالی دولت در شهرستان، وظایف محوله را به 
نحو احســن انجام دهیم و خدمت رســانی به مردم را 

افزایش دهیم. 
شفقی با بیان اینکه با اتحاد و همدلی هرچه بیشتر 
می توان زمینه رونق اقتصــادی را فراهم کرد، اظهار 
داشت: کرج از ظرفیت های قابل توجهی در این زمینه 
برخوردار است که باید هرچه بیشتر از آنها بهره گرفت. 
سال گذشته اقدامات موثری در حوزه اشتغال و اقتصاد 
صورت گرفت اما فعالیت ها در این زمینه باید افزایش 

یابد.
وی اذعان داشــت: امســال باید تمام آحاد جامعه 
سخت کار کنند بنابراین مسئولیت مردم و دستگاه های 

اجرایی در این زمینه مشخص شده است. 
فرمانــدار ویژه کرج در بخش دیگری از ســخنان 
خود به موضوع انتخاب شــهردار کرج پرداخت و بیان 
داشــت: باید به اختیارات قانونــی منتخبان مردم در 
شوراهای اسالمی احترام گذاشت و انتظار شهروندان 
نیز بحق است و منتخبان در کمال آرامش و بدون هیچ 
حاشیه ای به مهم ترین وظیفه خود که انتخاب شهردار 

است، توجه کنند.
وی همچنین بر رعایت تکریم ارباب رجوع، رعایت 
نظم اداری و بهره گیری هرچه بیشــتر از فضایل ماه 
مبارک رمضان در ترویج اصول مذهبی و دینی، تامین 
کاالهای مصرفی مردم و جدیت در تنظیم بازار در ماه 

مبارک رمضان تاکید کرد. 
در ادامه جلســه رضایی به عنــوان نماینده اداره 
صنعت، معدن و تجارت به مقایســه قیمت کاالهای 
اساســی در 2 ماهه امســال و 2 ماهه انتهایی ســال 
گذشــته پرداخت و موارد را این چنین برشمرد: تخم 
مــرغ 2 درصد کاهش، مرغ گــرم 4 درصد افزایش، 
مرغ منجمد 4 درصد کاهش، گوشــت گوســفندی 
15 درصد افزایش، گوشــت گوساله ۹ درصد افزایش، 
سیب زمینی 8 درصد کاهش، گوجه فرنگی 12 درصد 
افزایــش، روغن جامد 3 درصد افزایش و روغن نباتی 
بدون افزایش.گفتنی است رئیس جمعیت هالل احمر 
کرج، فرمانده سپاه امام هادی )ع( جنوب غرب کرج و  
رئیس خانه مطبوعات استان نیز در این جلسه مواردی 

را مطرح کردند. 
شــایان ذکر اســت طی احکامی جداگانه از سوی 
اســتاندار البرز، »سید جمال جلیلی« به عنوان معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی فرماندار کرج و »هومن 
قدوســی« به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی 

فرماندار کرج منصوب شدند.

در شورای اداری کرج مطرح شد؛

گره وضع کنونی کشور با تجارت و صادرات باز می شود

سرپرست منطقه 6 شهرداری 
کرج گفت: ســاماندهی تبلیغات 
محیطــی، صیانــت از حقــوق 

شهروندی است. 
به گــزارش پایــگاه خبری 
مدیریت شــهری کــرج؛ محمد 
کاظم تفته بــا بیان اینکه صیانت 
از سیمای شــهر از وظایف ذاتی 
شــهرداری به شــمار مــی رود، 
اظهار داشــت: حفظ و افزایش بهداشت روان شهروندان، زیباسازی 
و پیشــگیری از اخالل در سیمای شــهری ضرورتی اجتناب ناپذیر 
اســت. وی جلوگیری از نصــب تابلوهای غیرمجاز و ســاماندهی 
تابلوهای تبلیغاتی را در نماِی مناســب شهری موثر دانست و یادآور 
شد: بنرهایی که سیمای شهر را مخدوش کرده بودند به منظور ایجاد 

نمایی یکپارچه، جمع آوری شدند.
به گفته وی یکصد عدد از تابلوهای زائد در بلوار خوارزمی، خیابان 
شــهید بهشتی، خیابان قلم و شاهین ویال که به سیمای شهر آسیب 

رسانده بودند، جمع آوری شد.

بــه همــت مرکــز علمــی 
کاربردی شــهرداری کرج اولین 
و  اشــتغال آفرینی  نمایشــگاه 
حمایــت از کاالی ایرانی برگزار 

شد. 
به گــزارش پایــگاه خبری 
مدیریــت شــهری کــرج؛ این 
نمایشگاه در راســتای حمایت 

از کاالی ایرانــی برگزار شــده اســت و کارگاه هایی بــا عناوین 
عروسک سازی، چرم دوزی، معرق، تابلو فرش، طب سنتی و عفاف 

و حجاب نیز در حاشیه آن برگزار شد.

طی مراسمی از فعاالن حوزه حفاظت از منابع طبیعی شهرستان 
نظرآباد تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان البرز؛ در این مراســم که در محل اداره منابع 
طبیعی شهرستان برگزار شد، سیفی با بیان نکاتی پیرامون اهمیت 
موضــوع منابــع طبیعی و تبدیل آن به فرهنــگ عمومی، حفظ و 
احیــاء منابع طبیعی را اولویت اصلی و اساســی برشــمرد و افزود: 
بهترین و اصلی ترین راه جلوگیری از نفوذ ریزگردها و فرســایش 
 خــاک، حفاظــت از منابع طبیعی و ترویج فرهنــگ منابع طبیعی 

است.

ساماندهی تبلیغات محیطی 
صیانت از حقوق شهروندی است 

برگزاری نمایشگاه اشتغال 
آفرینی و حمایت از کاالی ایرانی 

حفظ منابع طبیعی ؛ اصلی ترین 
راه جلوگیری از نفوذ ریزگردها


