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همایش بزرگ سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد

حضرت زهرا)س(؛ مدافع راستین 
والیت و امامت

سه شنبه هفتم اسفند سال 1397 مصادف با 20جمادی الثانی سالروز والدت با عظمت حضرت فاطمه 
)س( دخت گرامی رســول گرامی اســام حضرت محمد )ص( و همســر با وفای حضــرت علی )ع( 

نخستین ستاره فروزان آسمان امامت و ...

البرز، دارای بیشترین 
عملکرد در هکتار تولیدات 
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز:
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پایــداری  و   جوانــان 
در مقابل مشکالت

در جهــان پر 
تحــول امــروز و با 
توجه بــه دگرگونی 
هــای شــگرف و 
عظیمی که در تمام 
زمینه ها با آهنگی پر 

شتاب در حال وقوع است، بی تردید رسالت نسل 
جوان از رســالت نسل های پیشین این مرز و بوم 
سنگین تر و تعیین کننده تر است. به همین خاطر 
رهبر معظم انقاب اسامی به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی بیانیه ای صادر 

کردند.
ایشــان در این بیانیه مستقیما جوانان کشور را 
مورد خطاب قرار دادند و این بار جوانان هســتند 
که باید برای پذیرش مســئولیت های سنگین در 
پیشبرد اهداف انقاب اســامی آمادگی کامل 

داشته باشند. 
خوشبختانه آزاد شــدن ظرفیت های علمی، 
فرهنگی و راهبردی کشــور در 40 سال گذشته، 
زمینه را برای رشــد نیروی جــوان و عاقه مند 
به حیات علمی کشــور و اســتقال ملی فراهم 
کرده اســت. تجربه جوامع موفــق و پویا بیانگر 
این حقیقت اســت که پــرورش صحیح جوانان 
یک کشــور، ضامن سامت و پیشرفت یک ملت 
می باشد. بررسی این تجربیات به ما می آموزد که 
در این راســتا بیش از هر چیز بــه برنامه ریزی و 

انضباط فردی اهمیت دهیم.
بدیهی است که جوانان بدون برنامه و نظم، نه 
تنهــا باری از دوش جامعه خود بر نخواهد گرفت، 
بلکه از حل مسائل و مشکات زندگی خصوصی 

خود نیز در آینده عاجز خواهند ماند.
مطالعــه زندگی بزرگان این ســرزمین و نیز 
چهره های برجســته ملل دیگر نشان می دهد که 
تاش هدفدار و بــا برنامه در پرتو امید به آینده و 
پایــداری در مقابل مشــکات، عبــور از هر راه 
دشــواری را آسان و دســتیابی به قله موفقیت را 

میسر می سازد. 
احد آذری

امــام جمعه کرج گفت: مردم با حضور باشــکوه در راهپیمایــی 22 بهمن بار دیگر از 
آرمان های نظام اسامی محافظت کردند.

خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حســینی همدانی در خطبه های عبادی سیاسی 

نماز جمعه کرج  ، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: مردم 
بار دیگر،  با توکل به خدا و اتحاد و همبســتگی ، با رهبری بیعت مجدد کردند و راهپیمایی 
امسال با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد.حسینی همدانی در ادامه ضمن محکوم کردن حمله 

تروریستی به پاسداران انقاب اسامی و تسلیت به خانواده های این شهدا گفت: این حمله 
مذبوحانه تروریستی نشان داد که انقاب اسامی به اهداف خود رسیده است و مردم ما راه را 
پیدا کرده اند و با تمام سنگ اندازی ها برای رسیدن به مقاصد عالی پرتوان ادامه خواهند داد.

مردم بار دیگر از آرمان های نظام حفاظت کردند
امام جمعه کرج:

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

مدیران البرزی در مصای کرج به شــهروندان 
در قالب میز خدمت پاسخ می دهند.

خبرنگار جام جــم البرز: این تصمیم با توجه 

به فراوانی مشکات در حوزه های مختلف کارکردی 
دستگاه های اجرایی و عدم دسترسی آسان شهروندان 
به مدیــران این دســتگاه ها برای طــرح و پیگیری 

مشــکات خود اتخاذشده و هر هفته پیش از آغاز نماز 
جمعه یک یا دو مدیر به منظور حضور و پاسخگویی به 

شهروندان، انتخاب و اطاع رسانی می شود.
ایــن میــز خدمت که نشــان از همدلــی و وفاق 
مســئوالن و مدیران اســتان البرز برای چاره اندیشی 
و رصــد مطالبات مردم باهدف تأمین هرچه بیشــتر 
خواســته های آنان دارد چند هفته است که در راستای 
تحقق پیشنهاد امام جمعه کرج در مصای نماز جمعه 

مستقرشده است.

این اقدام با اســتقبال چشمگیر مردم همراه شده و 
برای تحقق شــفافیت و تکریم ارباب رجوع راه اندازی 
می شــود تا عاوه بر برپایی باشــکوه تر نماز عبادی 
سیاســی جمعه، مسئوالن نیز به پاسخگویی در مقابل 
مردم تشویق شوند و رودررو پای درد دل مردم بنشینند.

بر همین اساس جمعه این هفته از ساعت 10:30 تا 
اذان ظهر، »علی اکبر مختــاری« مدیرکل تعزیرات 
حکومتی اســتان البرز پاسخگوی شهروندان در پشت 

میز خدمت بود. 

 پاسخگویی مدیران البرزی 
به شهروندان

رئیس مرکز پژوهش هــا و مطالعات راهبردی 
شــورای اسامی شهر کرج، با اشاره به این که زنان در 
پیروزی انقاب بیشــترین سهم را داشتند، اظهار کرد: 
این در حالی اســت که در جامعه کنونی کمترین نقش 

را دارند و این منصفانه نیست.
خبرنگار جام جم البرز: سارا دشت گرد در نطق 
پیش از دســتور صد و بیست و پنجمین جلسه رسمی 
شورای اســامی شهر کرج ضمن تبریک فرا رسیدن 

چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی، گفت: بی 
شــک روزهای فراموش نشــدنی انقاب با حضور و 
مشــارکت پرشور بانوان در تاریخ این ملت ثبت شد اما 
متاســفانه اکنون جایگاه بانوان آن طور که باید و شاید 

جدی گرفته نمی شود.
 وی افزود: متاســفانه تعداد پســت های بانوان در 
جایگاه های مدیریتی شهرداری کرج کمتر از 5 درصد 
اســت و زنان حتی در سمت منشی معاونین و مدیران 

کل هم دیده نمی شــوند و اکنون در دوران اصاحات 
نیز شهرداری چهره ای مردانه به خود گرفته است.

ایــن عضو شــورا اضافه کرد: البتــه دولت تدبیر و 
امید ســهم 30 درصدی را برای بانوان جهت تصدی 
مسئولیت های مدیریتی در نظر گرفته اما متاسفانه این 
مهم در استان البرز و شهر کرج جدی گرفته نمی شود.

رئیــس مرکــز پژوهش ها و مطالعــات راهبردی 
شــورای اسامی شهر کرج از شهردار کرج خواست تا 

حداقل 10 درصد از صندلی های مدیریتی شــهرداری 
کرج را در اختیار زنان توانمند قرار دهد تا چهره مردانه 

شهرداری تا حدی تلطیف شود.
 دشت گرد در پایان از اقدامات سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری کرج به دلیل ساماندهی 
فضای سبز مقابل بازار روز گایل قدردانی و تاکید کرد 
که این مهم یکی از دغدغه ها و گایه های ســاکنین 

محل بوده است که مرتفع شد.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی البرز گفت: اســتان البرز بیشترین 
عملکرد در هکتار تولیدات کشاورزی کشور را دارد.

خبرنگار جام جم البرز: موسوی با اشاره به عملکرد مثبت کشاورزان 
البرزی نســبت به آمار کشــوری، تصریح کرد: متوســط عملکرد در هکتار 
محصوالت زراعی باالتر از 25 تن در هکتار است که این رقم در کشور حدود 
13 تن اســت.وی با اشاره به اهمیت تولید محصوالت استراتژیک گندم، جو 

و کلزا گفت: در استان البرز در سال زراعی97-96حدود 10184 هکتار کشت 
گندم ، 4895 هکتار جو و 735 هکتار کلزا را در اســتان البرز داشــتیم که به 
ترتیب از این ســطوح میزان 43700 تن گندم ، 21200 تن جو و 1360 تن 
کلزا برداشــت شد.این مسئول یادآور شــد: در سال زراعی جدید نیز تا کنون 
9752 هکتار گندم، 7466 هکتار جو و 498 هکتار کلزا کشــت شده است که 
پیش بینی می شــود از این اراضی میزان 56074 تن گندم، 34941 تن جو و 

1420 تن کلزا برداشــت شود.از مهمترین علل افزایش تولید در سال زراعی 
جاری می توان به بارندگیهای مناســب در ســال جاری، انجام مشــاوره  و 
آموزشهای ترویجی به کشاورزان در خصوص کشت ها، توزیع بموقع نهاده ها  
می توان اشــاره کرد.الزم به یادآوری است در راستای سیاست های حمایتی 
دولــت تمام تولیدات گندم، جو و کلزای کشــاورزان به شــکل تضمینی از 

کشاورزان خریداری خواهد شد.

زنان در پست های مدیریتی کمترین نقش را دارند

البرز، دارای بیشترین عملکرد در هکتار تولیدات کشاورزی کشور 

کارهای خیــر، ذخیره ای 
برای آخرت

خطیب جمعه چهارباغ با تشــکر از حضور 
گســترده مردم در راهپیمایــی 22 بهمن گفت: 
حضور کم ســابقه ملت بصیر ایران در راهپیمایی 
22 بهمن، به منزله لگد مال کردن همه بافته های 

پمپئو و بولتون و آرزوهای موهوم ترامپ بود.
خبرنگار جــام جم البرز:نمــاز عبادی 
سیاســی شهر چهار باغ به امامت حجت االسام 
قادر محمدی برگزار شد. وی در جمع نمازگزاران 
گفت: بدان برترین مؤمنان کســانی هستند که 
خود و خانواده و اموالشان را تقدیم )به پروردگار و 
جلــب رضای او( می کنند )آنها از همه در این راه 
پیشــگام ترند( هرچه از کارهــای خیر را از پیش 
بفرستی برای تو ذخیره خواهد شد و آنچه )از مال 
و ثــروت( باقی بگذاری خیرش بــرای دیگران 
خواهد بود )و حسابش بر تو( از همنشینی با کسی 
که فکرش ضعیف و عملش زشــت است بپرهیز، 
زیرا معیار ســنجش شخصیت هر کس، یارانش 
هستند. در شــهرهای بزرگ مسکن گزین، زیرا 
آنجا مرکز اجتماع مســلمانان اســت و از اماکن 
غفلت زا و خشونت و جاهایی که یاران مطیع خدا 
در آن کم اند بپرهیز و فکرت را به چیزی مشغول 
دار که به تو مربوط اســت. از نشستن در دکه های 
بازارهــا اجتنــاب کن چون آنجــا محل حضور 
شیطان و معرض فتنه هاست. بیشتر به افراد پایین 
تر از خود نگاه کن، زیرا این کار درهای شکر را بر 
روی تو می گشاید. روز جمعه پیش از آنکه در نماز 
جمعه حاضر شوی مسافرت مکن مگر برای جهاد 

در راه خدا یا در کاری که براستی معذور هستی.

خبر



چهار شنبه اول اسفند 1397   شماره 5328

حضرت زهرا)س(؛ مدافع 
راستین والیت و امامت

ســه شــنبه 
هفتم اســفند سال 
1397 مصــادف با 
20جمــادی الثانی 
ســالروز والدت با 
حضرت  عظمــت 
فاطمه )س( دخت 
رســول  گرامــی 
گرامی اســام حضرت محمد )ص( و همسر با 
وفای حضرت علی )ع( نخســتین ستاره فروزان 

آسمان امامت و والیت می باشد. 
همچنین این مناســبت مصادف با ســالروز 
میاد حضرت امام خمینی)ره( رهبر کبیر انقاب 
)1320ه – ق( خواهد بود و بر اســاس مندرجات 
تقویم ملی کشــورمان چنین روزی را روز مادر و 

روز زن نام گذاری کرده اند. 
بدون تردید می تــوان گفت حضرت فاطمه 
زهــرا در دوران کوتاه حیات دنیوی خود، حیات 
معنــوی و درس آموز از ابعاد مختلف از جمله زن 
نمونه، مادر و همسر نمونه، شجاعت و صداقت، 
دفــاع از حریم والیت و امامت تا پای جان از آن 
حضرت شخصیتی بی نظیر و مثال زدنی ساخت 
که تا ابدالدهر همانند چراغی فروزان روشنگر راه 

تکامل انسانیت خواهد بود.
 از ســوی دیگر امام خمینی )ره( با گشــودن 
فضای جدیــدی از طریق ایجاد نظام جمهوری 
اســامی ایران مســیر تــازه ای از درس های 
حضرت فاطمه زهــرا )س( را به صورت عملی 

در این جهان پهناور عرضه داشت.
 لذا این روز فرخنده را به همه مسلمانان جهان 
و بویژه مردم مســلمان ایران تبریک و شادباش 
گفته و از خداوند بزرگ توفیق و ســربلندی نظام 
جمهوری اســامی را تحت زعامــت ولی امر 
مســلمین جهان حضرت آیــت اهلل خامنه ای 

خواهانیم.
سید نصرالدین میرعربشاهی 
خبرنگار فرهنگی و اجتماعی جام جم 
البرز

بیمــاری کلوآک دختر بچه کرمانی با تــوان متخصص البرزی در کرج با موفقیت 
درمان شد.

خبرنگار جام جم البرز: دکتر دلشاد فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان 
که درمان بیماری نازیای کرمانی را طی 4 عمل جراحی طوالنی در مدت 3ســال، 
انجام داده است، گفت: این دختر کرمانی مبتا به نارسایی کلوآک بود که در آن بیمار 

بدون تشــکیل مثانه در بدن متولد می شــود.وی در مورد این بیماری گفت:کلوآک از 
هر 30 میلیون نوزاد متولد شــده تنها در یکی دیده می شــود که عمدتا با این بیماری 
نوزاد زنده متولد نمی شــود و جزو بیماری های نادری اســت که کمتر پزشــکی با آن 
مواجه می شود.دکتر دلشاد افزود: در مقاالت علمی پزشکی تاکنون در یکی از مقاله ها 
55مورد و در مقاله دیگری حدود 60بیمار شناسایی شده است.وی گفت: خوشبختانه 

مجرای خروجی کلیه ها به خروجی ادرار تشــکیل و وصل شــده بود که ما توانستیم از 
بخشــی از روده بزرگ بنا به ســن نازیا، مثانه ای ایجاد کنیم و در محل مناسب قرار 
داده شــد، با این ویژگی که در گذر زمان با رشد نازیا، این مثانه نیز رشد می کند.مادر 
نازیا گفت: با تولد نازیا متوجه شــدیم این کودک با مقعد بســته به دنیا آمد که پس 

از معاینات اولیه مشخص شد این تنها مشکل نازیا نیست و نازیا مثانه هم ندارد.

3درمان یکی از نادرترین بیماری های کودکان در البرز ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

 رئیس کمیســیون نظارت و تحول اداری شورای اسامی شهر کرج 
گفت:دو مجتمع تفریحی گردشگری در باغ جهان و حصار کرج با همکاری 

بخش خصوصی احداث می شود. 
خبرنگار جام جم البرز: محمدحســین خلیلی اردکانی در حاشیه 
برگزاری جشــنواره بادبادک ها در مجتمع تفریحی باغســتان اظهار کرد: 
کرج از جمله شــهرهایی است که به علت داشــتن ظرفیت های طبیعی، 

تاریخی و فرهنگی، همواره مورد توجه قرار داشته است.
وی ادامه داد: این عوامل شرایط مساعدی را برای بهره برداری و توسعه 

زیرساخت های گردشگری و تفریحی فراهم ساخته است.

عضو شــورای اســامی شــهر کرج افــزود: منطقه حصــار کرج در 
محدوده ای اســت کــه در نزدیکی جاده چالوس و بیلقــان قرار دارد و به 
دلیل وجود جاذبه های گردشــگری و ظرفیت های توسعه، قابلیت احداث 
مجموعه های گردشــگری به منظور ارائه خدمــات و کاالهای مورد نیاز  

مسافران و شهروندان را دارد.
خلیلی اردکانی با اشــاره به برگزاری جشنواره بادبادک ها و ایجاد شور و 
نشــاط بین جوانان، کودکان و خانواده ها تصریح کرد: مسئولین فرهنگی 

با تخصیص اعتبار و تغییر نگرش می توانند بسترساز شادی مردم شوند.
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای اسامی شهر کرج بیان 

کرد: جوانان به شــادی گرایش بیشتری دارند و تنها با تخلیه درست انرژی 
آنان می توان امید به حضور و رشد جوانانی پویا و فعال در جامعه داشت.

به گفته وی اجرای برنامه های فرهنگی و شــاد در  بوستان ها و پارک ها 
در ایجاد شور و نشاط اجتماعی تاثیرگذار است.

این عضو شــورا در پایان از تاش های مجموعه مدیریت شــهری در 
برگزاری اولین جشنواره بادبادک ها قدردانی کرد.                               

 ساخت 2 مجتمع تفریحی - گردشگری 
در کرج 

نخستین مراســم جشــن متمرکز دانش آموختگان و دانشجویان 
دانشگاه علمی کاربردی البرز در سالن همایش های میاد کرج برگزار شد.

خبرنگار جام جم البرز: رئیس دانشــگاه جامــع علمی کاربردی 
اســتان البرز با اشــاره به اینکه در این مراســم از 100دانشجوی برتر در 
حوزه های فرهنگی، علمی و ورزشــی تجلیل شــد گفــت: در حال حاضر 

27هزار نفر دانشــجو در این دانشگاه مشــغول تحصیل هستند که از این 
تعــداد 16هزار نفر در مقطع کاردانی و 11هزار نفر در مقطع کارشناســی 

مشغول تحصیل هستند.
آراسته با توجه به اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، آموزش های 
مهارتی به میزان 30 درصد کل آموزش عالی کشور باید باشد، اضافه کرد: 

دانشــگاه علمی کاربردی به عنوان یکی از ارکان آموزش های مهارتی این 
آمادگی را دارد که وظایف خود را در این راستا انجام دهد.

وی در پایــان گفــت: در حال حاضر 34مرکز آموزش عالی در اســتان 
فعالیت می کنند و در آینده ای نزدیک قرار است 4مرکز دیگر نیز به ظرفیت 

این دانشگاه اضافه شود.

شــهردار کرج گفت: ســازمان های مردم نهاد نقش بسزایی در ارتقاء 
فرهنگ ترافیکی، کاهش حوادث و افزایش ایمنی در رانندگی دارند. 

علی اصغر کمالی زاده در این زمینه اظهار کرد: متاسفانه فرهنگ رانندگی 
و رعایت قوانین عبور و مرور در کشور ما تعریفی ندارد.

وی ادامه داد: برای ترویج فرهنگ ترافیکی در جامعه، می توان از پتانسیل و 

ظرفیت های سازمان های مردم نهاد استفاده کرد، چون این سازمان ها توانایی 
زیادی در جلب مشارکت های مردمی در موضوعات مختلف دارند.وی افزود: 
با توجه به اینکه فعالیت ســازمان های مردم نهاد داوطلبانه بوده و نفعی در آن 
نیست، اگر صادقانه انجام شود، در بین عموم مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت.

شــهردار کرج ابراز کرد: بدون شــک با جلب مشارکت های عمومی و اجرای 
طرح های موثر می توانیم برای کاهش تصادفات رانندگی و تعداد قربانیان این 
حوادث گام های موثری برداریم.این مســئول توضیح داد: باید به سمتی پیش 
برویم که همه شــهروندان نه به خاطر ترس از جریمه شدن بلکه برای رعایت 
قانون و حفظ ســامت خود و بقیه درســت رانندگی کنند و به حقوق دیگران 

احترام بگذارند.کمالی زاده تصریح کرد: ترویج فرهنگ رانندگی شاید در کوتاه 
مدت نتایج ملموسی نداشته باشد ولی طی سالهای آینده تغییرات محسوسی 

در کاهش آمار تصادفات شهری و جاده ای خواهد داشت.
وی افزود: برای اینکه در طول چند سال آینده شهری داشته باشیم که همه 
شــهروندان آن به قوانین راهنمایــی و رانندگی احترام می گذارند، باید ترویج 

فرهنگ رانندگی را از دوران کودکی و از مدارس شروع کنیم.
این مسئول خاطر نشان کرد: در تاش هستیم که فرهنگ ترافیک و ترویج 
خوب راندن در کشــور را از کانشــهر کرج آغاز کنیم تا این شــهر پایلوت 

فرهنگسازی در این خصوص باشد.

تجلیل از 100 دانشجوی برتر

شهردار:

آموزش فرهنگ رانندگی را از مدارس شروع کنیم

یادداشت

اجرای طرح »شهید بهنام 
محمدی« در ۵۹ مدرسه البرز 
59 مدرسه در استان البرز با اجرای طرح شهید 
بهنام محمــدی پرورش نوجوانــان انقابی را آغاز 

کردند.
خبرنگار جام جم البرز: در مراسم گردهمایی 
ســر گروههای طرح فرهنگی شهید بهنام محمدی 
هدف بر پایی این طرح در مدارس تشریح و چگونگی 

اجرای آن بررسی شد.
مدیــرکل آموزش و پــرورش در این گردهمایی 
آموزش مربیان را مهمترین  عامل در پیشبرد این طرح 
دانســت و گفت: نزدیک به 59مدرسه در استان برای 
اجرای این طرح از آمادگی الزم برخوردارند.قاســمی 
در ادامه افزود: در این طرح قرار اســت با ارتباط هر چه 
بیشتر بین منزل، مدرسه و مسجد، نوجوانان با مساجد 
انس گرفته و مســاجد کانونــی فرهنگی به منظور 
انقابی شــدن نوجوانان تبدیل شود. مسئول بسیج 
دانــش آموزی البــرز در این همایش گفــت: بنابر 
فرمایشات مقام معظم رهبری جوانان مخاطب اصلی 
سند راهبردی هستند و در این سند برتوجه به جوانان 
و نگاه به توان و قدرت آنان تاکید شده است.سرهنگ 
پاسدار مجید زنجانی ادامه داد: با مطالعه سند راهبردی 
مقــام معظــم رهبری دیده می شــود کــه یکی از 
ماموریت هــای اصلی آن برای ســرگروه های طرح 
شــهید بهنام محمدی، شناســاندن دستاوردهای 
40ساله انقاب اسامی است.وی اظهار داشت: یکی 
از موضوعاتی که مقام معظم رهبری در این سند بر آن 
تاکیــد کرده اند نیاز به تربیت هشــت میلیون جوان 

مومن انقابی و پای کار است.

کسب مدال برنز از سوی 
ورزشکار البرزی

در مسابقات تور جهانی تنیس روی میز تنیسور 
البرزی به مدال برنز دست یافت.

در رقابتهــای تور جهانی تنیــس روی میز  نوید 
شمس ورزشکار البرزی در بخش انفرادی بر سکوی 
سوم مسابقات ایســتاد و صاحب مدال برنز شد.این 
مسابقات در کشور بحرین برگزار شد و ورزشکاران در 

2 رده نوجوانان و جوانان با یکدیگر رقابت کردند.

خبر

با هدف بستر سازی برای پیوند و اتحاد سه رکن 
اصلی توسعه، یعنی مهندسی، سرمایه و دولت؛ از طریق 
تسهیل شراکت های عمومی ، خصوصی برای سرمایه 
گذاری در توســعه شهرهای جدید کشور به طور اعم و 
شهر جدید هشــتگرد به طور اخص ، همایش سرمایه 
گذاری در شــهر جدید هشــتگرد با حضور مهندس 
طاهرخانی معاون وزیر مســکن و شهرسازی در امور 
شهرهای جدید کشور، مهندس ارتقائی معاون عمرانی 
اســتانداری البرز و فرماندار شــهر کرج، دکتر جعفری 
مدیر عامل شــهر جدید هشــتگرد، شهرداران قدیم و 
جدید هشتگرد و جمع زیادی از سرمایه گذاران بخش 
های مختلف کشور در محل پارک گلستان شهر جدید 

هشتگرد برگزار گردید.
خبرنگار جام جم شــهر جدید هشتگرد: 
در این همایش ابتدا دکتــر داوود جعفری مدیر عامل 
شهر جدید کشور ضمن خیرمقدم به حضار در مراسم ، 
هدف از برگزاری همایش را در راستای جذب سرمایه 
در جهت پیشــبرد در امر سرمایه گزاری در بخش های 

مختلف عنوان داشت.
امام جمعه شــهر جدید هشتگرد به عنوان سخنران 
بعدی خواستارتکریم و تعظیم هر چه بیشتر افراد در امر 
مهم سرمایه گزاری گردید. پس از آن مهندس ارتقائی، 

معاون هماهنگی امورعمران استانداری البرز با اعام 
موقعیت جغرافیایی شهر جدید هشتگرد و مزیت های 
موجود در این بخش از اســتان البرز این نقطه را دارای 
اهمیت زیادی دانســت و بیان داشــت : استان البرز، با 
دارا بودن ســه میلیون نفر جمعیت و ایجاد تسهیات 
الزم نیازمند آن اســت تا هر چه بیشتر ضمن شناسایی 
پتانســیل های موجود در شهر جدید هشتگرد کاربری 
های مختلف منطقه ای، استانی و ملی در آن دیده شده 

و توجه ویژه ای گردد.
وی با به فال نیک گرفتن برگزاری همایش فوق در 
راســتای نتیجه گیری الزم در امر پیشرفت این منطقه 
خواســتار استفاده هر چه بیشتر از نظرات صاحبنظران 
گردید.مهندس ارتقائی بهره برداری هر چه سریعتر از 
قطار برقی کرج، هشــتگرد را موجب تند شدن هر چه 

بیشتر آهنگ توسعه در شهر جدید هشتگرد دانست.
ســخنران بعدی همایش مهندس حبیب اهلل طاهر 
خانی معاون وزیر مسکن و شهرسازی در امر شهرهای 
جدید کشــور بود که با توجه به روند فعلی توســعه در 
کشــورهای پیشرفته و اشاره به نقش دولت ها ، هزینه 
های زیاد دولت در بخش های مختلف را موجب کاهش 
یافتن اعتبارات عمرانی عنوان نمود و راهکار این امر را 
فعال شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی در این رابطه 
دانست. وی با اعام تعداد 70هزار پروژه های عمرانی 
نیمه تمام اســتانی در کشور انجام پروژه ها به صورت 
پیمانکاری را به دلیل نوسانات موجود در کشور دارای 
اولویت ندانســته و انجام پروژه ها به صورت سرمایه 
گذاری را بســیار حائز اهمیت عنوان داشــت و با ذکر 
مثال احداث آزاد راه توســط دولت، به امر نگهداری آن 
پس از احداث اشاره نمود و این امر را از اولویت های مد 
نظر عنوان داشت تا در جهت توجه ویژه به بخش های 

خصوصی به پیشبرد امور در کشور پرداخت.
در حاشــیه همایــش و در مجاورت ســالن محل 
برگــزاری بــا ایجاد غرفــه های مختلف از ســوی 
برگزارکننــدگان در جهت اجرای پروژه های مختلف 
اقدام به انعقاد قرار داد و تفاهم نامه بین شرکت عمران 

و سرمایه گذاران گردید.   

همایش بزرگ سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد

سرپرســت دفتر امــور سیاســی، انتخابات و 
تقسیمات کشوری استانداری البرز منصوب شد

خبرنگار جام جم البرز: استاندار البرز با صدور 
حکمی سعید شفیعیان را به عنوان سرپرست دفتر امور 
سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز 

منصوب کرد.
در متن این حکم از سوی دکتر شهبازی آمده است.

»با استعانت از خداوند مهربان به موجب این اباغ 
به عنوان سرپرســت دفتر امور سیاســی، انتخابات و 
تقسیمات کشوری استانداری البرز منصوب می شوید.

امید است در سایه نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت 

تدبیر و امید موفق و موید باشید.«

*انتصاب سرپرست دفتر امور شهری و 
شوراهای استانداری البرز 

اســتاندار البرز با صدور حکمی حســن فاح پور را 
به عنوان سرپرســت دفتر امور شــهری و شوراهای 

استانداری البرز منصوب کرد.
خبرنگار جام جــم البرز: در متن این حکم از 

سوی دکتر شهبازی آمده است.
 با اســتعانت از خداوند مهربان به موجب این اباغ 
به عنوان سرپرســت دفتر شــهری و امور شوراهای 

استانداری البرز منصوب می شوید.
امید است در سایه نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت 

تدبیر و امید موفق و موید باشید.«

حســن فاح پور پیش از این در سمت معاون دفتر 
امور شهری و شوراهای استانداری البرز بود.

* مشاور استاندار البرز منصوب شد

اســتاندار البرز با صدور حکمی مجتبی عسگری را 
به عنوان مشاور منصوب کرد.

خبرنگار جــام جم البرز:  در متن این حکم از 
سوی دکتر شهبازی آمده است:

»با استعانت از خداوند مهربان به موجب این اباغ 
به سمت مشاور منصوب می شوید.

امید است در سایه نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت 

تدبیر و امید موفق و موید باشید.«
مجتبی عســگری پیش از این در سمت مدیرکل 

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری البرز بود.

3 انتصاب جدید در استانداری البرز 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان البرز:  

026-32210004-9 

چهار شنبه اول اسفند 1397   شماره 5328 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
حافظاز دوستان جانی مشکل توان بریدن

خبرنگار جــام جم البرز: خواندید 
که: وقتی قرار شــد حجت االسام فخرالدین 
صابری از روزنامه جام جــم البرز بازدید کند، 
فرصت را غنیمت شمردیم و پای صحبت های 
مدیر کل ســازمان میراث فرهنگی و صنایع 
دستی استان البرز نشستیم. این گفتگو به خاطر 
صحبت های جذابی که آقای صابری داشتند، 
بسیار طوالنی شد.نیمی از آن صحبت ها را در 
شــماره گذشــته خواندید. با ما همراه باشید از 

ادامه این گفتگو لذت ببرید.

* برای جذب گردشــگر در استان 
چــه تعامالتی با بخــش خصوصی 

دارید؟
بخش خصوصــی خدماتــش در صنعت 
گردشــگری در چند بخش قابل تعریف است.

اول این که در ارتبــاط با فراهم کردن امکان 
اقامت ،پذیرایی و تفریح مسافران و گردشگران 
می باشد.اداره میراث فرهنگی و گردشگری از 
بخش خصوصی برای احداث هتل،خانه های 
بوم گردی و همین طور مجتمع های تفریحی 
و پذیرایی مثل تله کابین که حتما باید مجتمع 
پذیرایی هم در کنار آن تعریف شود.مورد دیگر 
ســفره خانه هاســت.در این بخش هم آماده 
همکاری با بخش خصوصی را حتما در دستور 
کار خواهیم داشــت.مورد بعدی احداث دفاتر 

خدماتی – مسافرتی است.
در حال حاضــر 120 دفتر آژانس خدماتی 
مســافرتی در استان فعال هستند.اداره میراث 
می تواند حامی کســانی باشــد که در بخش 
تورگردانــی برای مســافران که به اســتان 
می آیند،تاش روزافزونی داشته باشد.همین 
طور در قســمت مرمت آثار تاریخی و سپردن 
مجموعه هــای تاریخی برای بهــره مندی 

آمادگی کامل داریم.

* اداره میــراث فرهنگی برای باغ 
سیب مهرشهر چه برنامه هایی دارد؟

یک تعریفی از کرج وجود دارد و آن هم این 

اســت که می گویند کرج یک باغ شهر است.
آثاری هم که باقی مانده نشان دهنده استفاده 
مردم از کرج به عنوان یک باغ شهر بوده است.

مثل باغ شهری که مرحوم فاتح در زمان حیات 
خــود احداث کرد و آن هم به بهترین شــکل 
یکــی از یادگاری های به جا مانده از گذشــته 
باغ ســیب اســت.این باغ بیش از 360 هکتار 
مســاحت دارد.باغ سیب کلکســیونی از انواع 
ســیب در تمام جهان است و این بسیار جالب 
می باشــد.به خاطر تنوعی که از انواع سیب در 
این باغ به شــهر رسیده است،می توان این باغ 

را یک ))موزه باغ(( دانست.
سرنوشــت این باغ برای مردم استان البرز 
بســیار مهم است.ســازمان میراث براساس 
رســالت خود در فهرست آثار ملی کاخ مروارید 

را به ثبت رساند.
در نوبت بعد باغ ســیب را به عنوان یک اثر 
تاریخــی طبیعی آن را هم به ثبت رســاندیم.

پرونــده ثبتی تکمیل و هم اکنون در لیســت 
ثبت شــده تاریخی ایران قرار دارد.فایده این 
ثبت شــدن در این اســت که دیگر متصدیان 

نگهداری حق کاربری نخواهند داشت.
 در مورد فعاالن در زمینه هنرهای دســتی 

بایــد بگویم تعداد این هنرمنــدان 6000 نفر 
است.این فعاالن در 12 رشته مشغول فعالیت 
هســتند.در حال حاضر 1328 نفر از این تعداد 
بیمه شــده اند.ما درصدد هستیم که تمام این 
هنرمندان بیمه شــوند که البته زمان بر است 
و جای خوشــحالی اســت که از ایــن تعداد 
هنرمند،60 اثر نشــان مرغوبیت صنایع دستی 
دریافت کرده اند و از این تعداد 12 ظرف سفال 
و یک جعبه خاتم که مهر اصالت یونسکو را به 

خود اختصاص داده اند.

* چــه مقــدار از ظرفیت هــای 
گردشگری استان مورد استفاده قرار 
گرفته و مشکالت پیش رو را بگویید.

 مــا بــرای اینکه بــه زیر ســاخت های 
صنعت گردشــگری برسیم،نیازمند همکاری 

دستگاه های مختلف هستیم.
دســتگاه های مختلف بایــد اراده واحدی 
داشته باشند،در عین این که وظایف گوناگون 
دارند.مثــا بــرای ایجاد یک هتل 5 ســتاره 
،سازمان ما نیازمند مجوز از محیط زیست،امور 
آب،جهاد کشاورزی منابع طبیعی،شهرداری 
و .... می باشــد.باید از مراکز یاد شده ،استعام 

بگیریم.ما در کار گروه های استان به این نتیجه 
رســیدیم که حداقل یک ماه این پاســخ داده 
شود،اگر دســتگاهی پاسخ نداد،کار تمام شده 
فرض می شود.اما این طور نیست،این فرآیند 
پاســخ استعام ها خســته کننده و فرسایشی 
است.کار به جایی می رســد که سرمایه گذار 
منتظر می ماند و در آخر پشــیمان می شود ما با 
تــاش خود در اداره میراث این فرایند را کوتاه 
کرده ایم.ســرمایه گذار تقاضــا می دهد، و به 
سرعت اداره ما کارشناســی می کند و منتظر 
استعام ها می مانیم.در مراحل بعد باید بانک ها 
برای این موارد تســهیات بدهند که البته این 

طور نمی شود.

* تشــکیل یک کارگروه مستقل 
برای پیشــبرد اهداف گردشگری تا 

چه حد می تواند موثر باشد؟
این پیشــنهادی بود که در جلسه ای که با 
حضور اعضای شورای شهر ،شهردار و بعضی از 
مسئوالن شهر داشتیم،مطرح شد.در آن جلسه 
گفته شــد که ستادی را تشــکیل دهیم.این 
ستاد متشکل از تمام نمایندگان دستگاه های 

مختلف باشد.
در راس این ســتاد استاندارد نظارت داشته 
باشــد.در این ســتاد به طور اختصاصی و ویژه 
صنعت گردشگری و صنایع دستی مورد بحث 
قرار گیرد و ســرعت در کار سرلوحه کار باشد.

با این وضعیت قول می دهم که این صنعت در 
استان رونق فوق العاده ای پیدا کند.

اســتان البرز 8000 اثر کشــف شــده از 
کاوش های باســتان شناسی را دارا می باشد.با 
وجود این تعداد اثر ،ماهیچ موزه ای نداریم.این 
تعــداد اثر بیشــتر ظــروف،آالت و ابزار های 
مختلف هســتند.ما نیاز به موزه ای داریم که 
بتوانیــم این 8000 شــی ارزشــمند را در آن 
نگهــداری کنیم.دیدن این آثار مــردم را به 
گذشــته بر می گرداند و اثر تربیتی و فرهنگی 
دارد. ایــن کار موجب افزایــش علم و دانش 

نسبت به هویت تاریخی خودمان می شود. 

وجود 8000 اثر تاریخی بدون موزه در البرز خدا  یاریگرتان  تنهــا 
باشد

»محمد  شهید 
در  پــور«  محمــد 
سال1340 در یکی از 
روستاهای شهرستان 
»هشترود« زمانی که 
قحطی و خشکسالی 
در آن منطقه عارض 
شــده بود، چشــم به 

جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی خود را 
که همراه بــا از کار افتادگی پدرش بود توام با 
ســختی و مشــقت فراوان در کنــار خانواده 
ایثارگرش سپری نمود و در همان دوران تمام 
امــور مربوط به خانه و کشــاورزی را بر دوش 
می کشید و جهت مرتفع شدن مشکات مادی 
خانواده با دســتمزد اندک بــه کار در خارج از 

منزل همت می گماشت.
خبرنگار جــام جم البــرز: پس از 
چندی او در »کارخانه زامیاد« اســتخدام شد 
و ضمن لبیــک به ندای رهبــر کبیر انقاب 
امام خمینی)ره( بــه جهت نصرت یاران پاک 
ســید الشــهدا به جبهه اعزام و در »عملیات 
مهران« شــرکت نمود و دگر بار با عشــق به 
قرب الهی از طریق پشــتیبانی و مهندســی 
جنگ جهادســازندگی استان تهران به منطقه 
اعزام و در ســتاد کربا مشــغول به کار گردید 
که در تاریخ دوازدهم شــهریور 1365، بر اثر 
بمباران هواپیماهای بعثی صهیونیستی صدام 
مجروح و از ناحیه کمر و نخاع آســیب می بیند 
و چهارم مهر 1365، در بیمارســتان به درجه 
رفیع شهادت رسید. تربت پاکش در چهارصد 
دســتگاه کرج نمادی از ایثار و استقامت در راه 

وطن است.
نقل از خانواده شهید است که: 

»محمد« همیشه به خانواده خود می گفت: 
بعد از من ناراحت نباشــید و برای من ســیاه 
نپوشید. از نظر مخارج فرزندان من هم نگران 
نباشید خدای متعال ارحم الراحمین است. همه 
چیز را از پروردگار عالمیان بخواهید از دیگران 

چیزی نخواهید. تنها یاریگرتان خدا باشد. 

یاد یاران آشنا

خوانندگان عزیز می توانند جهت طرح مشکالت شهری و استانی 
درابعاد مختلف، با شــماره تلفن3221000۹-026دفتر تحریریه 
روزنامه جام جم البرز همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 10صبح 

تا 1۵تماس بگیرند تا به نام خودشان در ستون مربوطه درج شود.

*شهرداری کرج تابلوهای مزاحم تبلیغاتی را جمع آوری کند
تابلوهای تبلیغاتی مزاحم در مسیر میادین و خیابان های شهر موجب آلودگی بصری و 
اسباب حواس پرتی رانندگان و بروز تصادف های خودرویی و ... می شوند. لطفا مسئوالن 
شــهرداری کرج و حومه نسبت به جمع آوری و پاکسازی فضاهای شهری از این گونه 

عوامل مزاحم اقدام کنند.
مهرداد علوی از همایون ویال

*مدیران اتحادیه های صنفی امور اصناف نظارت کنند
برخی از عوامل اجرایی خدمات عمومی اصناف، جانب انصاف را در معامات خود با 
مردم لحاظ نکرده و دستمزدها و نرخ های دلخواهی را از مردم می گیرند. بر  این اساس 
از مدیران اتحادیه های صنفی در خواســت داریم تا برکار اصناف تحت پوشش نظارت 

جدی نمایند تا حقوق عمومی مردم بهتر تضمین شود.
علی مهرجویی از مهرشهر

*کار ارباب رجوع را آسان کنید
شمار زیادی از شهروندان برای پیگیری امور اداری و اجرایی زندگی روزمره خود به 
دستگاه های دولتی و .... مراجعه می کنند و متاسفانه به خاطر مدیریت های ناکارآمد و به 
عبارت بهتر بدون برنامه دچار وقت سوزی مکرر می شوند. لذا از مسئوالن ارشد استان 
البرز انتظار این است که با ایجاد تحول و نوآوری و برنامه ریزی سازنده کار ارباب رجوع 

در دستگاه های دولتی را آسان و بدون حاشیه نمایند.
حسین فروزش از رجایی شهر

اداره بهداشت و درمان البرز اقدام کند
مواد غذایی فراوانی به صورت گســترده در فروشــگاه ها، خیابان ها، بازارهای سیار 
روز و معابر از قبیل مرغ، ماهی، بوقلمون، ســیرابی، جگر، گوشــت گوسفند،  گاو و ... به 
شهروندان در حالت های غیر بهداشتی و کنترل نشده عرضه می شود. سوال اصلی مردم 
از مسئوالن بهداشت و درمان این است که آیا نظارتی اصولی بر سامت عمومی مردم 

دارید؟ چگونه؟!
اردشیر سالمی از ماهدشت

قابل توجه اداره کل راهسازی و شهرسازی استان البرز 
مسیر کوهستانی جاده چالوس با وجود طبیعت بسیار زیبا در هنگام بارش برف و باران 
خطرات مختلفی جان عابران ســواره و پیــاده را تهدید می کند که یک نمونه آن وقوع 
ســیاب های شدید و سقوط چندباره تخته سنگ های ریز و درشت بر روی خودروهای 
عبوری می باشــد که جا دارد مســئوالن اداره کل راه و شهر سازی استان البرز نسبت به 

ایمن سازی مسیر مورد نظر چاره اندیشی الزم را معمول نمایند.
مهران جوادی از کرج

پیام های مردمی


