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جشن »دختران سرزمین من« به مناسبت روز دختر

امام جمعه کرج:

دختران ووشو کار البرزی در قالب تیم ملی جمهوری اسالمی 
ایران برای شرکت در رقابت های قهرمانی جوانان جهان، راهی 
شهر برازیالی کشور برزیل شدند.به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما؛ رقابت های قهرمانی جوانان جهان از 20 تیرماه در برزیل 
آغاز و تیم ایران در 2 بخش ســاندا و تالوی دختران و پسران به 

مصاف حریفان می رود.اسماعیل سایه افکن رئیس هیات ووشو 
البرز با اشــاره به این که  3 هزار و 500 ووشــوکار در 2 بخش تالو 
و ســاندا در این استان مشغول فعالیت هستند، گفت: این استان 
تاکنون توانسته ووشو کاران بسیاری را تربیت کند و در 2 بخش 
تالو و ســاندا، البرز حرف های زیادی برای گفتن دارد.وی افزود: 

کیمیا شوشــتری در وزن منفی 60 کیلوگرم در رشــته ساندا 
و ســتایش تک فالح در بخش تالو در رده ســنی 9 تا 12 سال، 
ورزشــکاران دختر البرزی هســتند که در این دوره از رقابت ها 
شرکت دارند.شوشتری ســابقه حضور در رویدادهای معتبر را 

دارد و سال گذشته در آسیایی جوانان به مصاف حریفان رفت.

دختران ووشو کار البرزی در مصاف با رقبای جهانی
مدیرکل ارتباطات سیار استان البرز و شهرستان های غرب استان تهران اعالم کرد؛

بستههایتابستانیهمراهاول

دکتــر ایــرج اســداللهی، مدیــرکل 
و  البــرز  اســتان  ســیار  ارتباطــات 
شهرســتان های غرب اســتان تهــران از 
ارائه بســته های اینترنت نوترینو همراه 

اول ویژه تابستان 97 خبر داد.
کرج-خبرنگار جام جم: وی با بیان اینکه 
بســته های آلفا+ )ســرعت بــدون مرز( 
بســته های پرســرعت نوترینو هستند و 
تنوع بسیاری جهت پاسخگویی به مصارف 
مختلــف دارنــد، گفــت: این بســته ها با 
ســرعتی باال، امکان اســتفاده تخصصی و 
حرفه ای را از اینترنت نسل سوم، چهارم و 
نسل چهار و نیم ممکن می سازند. افرادی 
کــه فایل های حجیم ارســال یــا دریافت 
می کنند، مکالمه هــای صوتی یا ویدیویی 
در بســتر اینترنــت انجــام می دهند، از 
برنامه هــای صوتی و تصویــری اینترنتی 
اســتفاده می کنند یــا تمایل به داشــتن 
اینترنت با سرعت باال دارند می توانند از 

بسته های آلفا+ استفاده کنند. 
وی با بیان اینکه برخی از بسته ها عالوه 
بر ترافیک خریداری شــده )قابل مصرف 
در طول شبانه روز(، دارای ترافیک هدیه 
شبانه نیز هســتند )قابل مصرف در بازه 
زمانــی ۲ الــی 7 بامداد(، اظهار داشــت: 
برای مثال بســته ماهانــه ۳۰۰ مگابایت 
+ ۳۰۰ مگابایــت هدیه شــبانه، عالوه بر 
۳۰۰ مگابایت ترافیک خریداری شــده، 
۳۰۰ مگابایــت نیز ترافیــک هدیه دارد 
که در ســاعات شب)۲ الی 7 بامداد( قابل 
اســتفاده می باشــد. در صورتی که حجم 
شبانه بسته تمام شده باشد و مشترک در 
بازه زمانی شب )۲ تا 7 بامداد( از نوترینو 
اســتفاده نماید، ترافیک مصرفی از حجم 

شبانه روزی وی کاسته خواهد شد.
اسداللهی با اشاره به اینکه بسته های 
آلفــا+ بلنــد مــدت دارای رزرو خــودکار 
می باشــند به طــوری که هر بســته رزرو 

خــودش می باشــد، گفت: هزینــه خرید 
بســته های بلند مدت نیز همانند ســایر 
بسته های آلفا+، برای مشترکین دائمی بر 
روی قبض خواهد آمد و برای مشــترکین 

اعتباری از شارژ کسر خواهد شد.
وی ادامه داد: برای مشترکین اعتباری 
مبلــغ 9% مالیــات ارزش افزوده در زمان 
فعالســازی ســرویس کســر می گــردد و  
ترافیــک مصرفــی در صفحــات منتخب 
داخلی بــا ۵۰% تخفیف محاســبه خواهد 

شد.
مدیرکل ارتباطات ســیار استان البرز 
و شهرســتان های غرب اســتان تهران در 
پایان اظهار داشــت: مشــترکین محترم 
می توانند جهت کسب اطالع از نحوه خرید 
بســته های دلخــواه بــه روش هــای ذیل 
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج:
زیر بار حرف زور نمی رویم

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در 
خطبه های این هفته نمازجمعه با بیان اینکه ایران نشان 
داده است اهل تعامل و گفت وگوی سازنده اس، بنای بر 
جنگ و توسعه طلبی ندارد و هرگز به خاک هیچ کشوری 
تعرض نکرده و نمی کند، گفت: اما اگر بخواهند یک طرفه 
به نفع خود عمل کنند و به اســم تعامل و گفت وگو، زور 

بگویند، ســلطه گری کنند و بگویند عالمت تعامل شــما این است که قدرت دفاع و 
بازدارندگی نداشته باشید و از اقتدار و امنیت ملی دست بکشید و عده ای هم دائماً همین 

حرف های دشمن پسند را بگویند، هرگز تن به چنین تعاملی نخواهیم داد.
کرج-خبرنگار جام جم: آیت ا... ســید محمد مهدی حسینی همدانی تاکید 
کرد: گوش به فرمان رهبری باشــید. از راهبردهــای او بهره بگیرید تا از این گردنه ها 
عبور کنیم. ما اهل مقاومت هســتیم.وی با بیان اینکه فساد، آتش است و آتش، آتش 
و مخرب است و باید جلویش را گرفت و اال همه جا را از بین می برد، اظهار داشت: باید 
جلوی فساد را گرفت، چه اقتصادی، چه اخالقی و چه فرهنگی. آرمان ها و ارزش ها با 
پز روشــنفکری فراموش نشود. اگر چشم و گوش آزاد باشد که هر جور دلش خواست 
عمل کند مســلماً ذائقه اخالقی عوض می شود و تغییر رفتار در جامعه به وجود می آید 

و سبک زندگی تغییر خواهد کرد.

خطیب جمعه ساوجبالغ: 
اقتدار باید از درون کشور و ملت بجوشد

امام جمعه شهرســتان ساوجبالغ در خطبه های 
این هفته نماز جمعه با اشــاره به ســالروز تاسیس 
شــورای نگهبان گفت: شــورای نگهبــان یعنی 
تضمین ســالمت قانون از دســتبرد در اجرا، یعنی 
حفظ چارچوب اســالمیت قانون اساســی، یعنی 
فیلتــر جلوگیری از نفوذ تفکر افراد نفوذی در مراکز 
قانون گذاری و مصالح کشــور که این مصالح باید 

حفظ شود.
ســاوجبالغ- خبرنگار جام جم: حجت االسالم محمد تقی ناطقی اظهار 
داشــت: اقتدار باید از درون کشــور و ملت بجوشد. اینکه کشوری مثل آمریکا برای 
حفظ یک دولت و غارت آن ملت پایگاه نظامی بزند اقتدار نیست بلکه حقارت و ذلت 
اســت.  وی ادامه داد: ایران با پیشــرفت علمی و تکنیک نظامی  و قدرت سازندگی 
و عزت بین المللی، مقتدر اســت و دشــمن جرأت درگیری نظامی را ندارد. آمریکا با 
تحریم اقتصادی و فشار روانی مشکل سازی می کند. به گفته رهبر انقالب، تحریم 
با پیروزی انقالب همزاد است و همانطور که رهبر عظیم الشان انقالب تاکید کردند: 
اگر برنامه ریزی مسئوالن، هماهنگی 3 قوه، مبارزه با اخاللگران اقتصادی و تالش 
برای تقویت پایه های اقتصادی انجام شــود طولی نخواهد کشید که این چالش را 

هم پشت سر خواهیم گذاشت.

البرز روند مطلوبی در توسعه اشتغال طی 
می کند

استاندار البرز گفت: اکنون در استان البرز آهنگ توسعه در بخش اشتغال 
با روند قابل قبولی وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اســتانداری البرز؛ محمد علی نجفی در 
جلســه کارگروه اشتغال اســتان که با حضور معاون توسعه کارآفرینی وزیر 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه دستگاه ها باید موانع 
و تنگناهــای خــود را با بانک ها حل کنند، افزود: بر این اســاس اقدامات و 
تصمیمات ســلیقه ای از سوی هیچ دستگاه و بانکی قابل قبول نیست بلکه 

امور باید در راستای تسهیل روند اشتغالزایی دنبال شود.
وی ادامه داد: اکنون تمامی دســتگاه ها با هم در جهت ایجاد اشــتغال و 
کارآفرینی همراه هســتند ولی باوجود تالش های صورت گرفته همچنان 

بخش بزرگی از ظرفیت ها مغفول مانده است.
نجفی گفت: طی بررســی ها و رصد صورت گرفته در حوزه فعالیت های 
بانک توســعه تعاون، اکنون این بانک عملکرد بهتری را ارائه می دهد ولی 

باید در این رابطه همکاری و تعامل بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: از مســئوالن کشوری بخصوص در بخش کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی انتظار می رود که با تســهیل در امور بانک ها و گره گشایی از موانع 
موجود، شرایط را به گونه ای رقم بزنند که بانک ها با فراغ بال بیشتری نسبت 
به پرداخت تســهیالت اقدام کنند.استاندار البرز با تاکید بر ضرورت اهمیت 
ویژه قائل شدن برای کارورزی اضافه کرد: این امر افراد را برای ورود به بازار 
کار مهیا و توانمند می کند از این رو مســئوالن مربوطه باید در این حوزه با 
حساسیت ویژه ای ورود کنند.معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این 
نشســت با بیان اینکه بانک مرکزی مخالف افزایش سقف اختیار پرداخت 
تسهیالت در بانک های استان از دو میلیارد و 500 میلیون تومان به 6 میلیارد 
تومان اســت، گفت: طرح ها نباید در بانک و دســتگاه های اجرایی متوقف 
شود.عیسی منصوری اظهار داشــت: تا اواسط اردیبهشت ماه نیز پرداخت 
تسهیالت با کندی مواجه بود ولی در خرداد ماه کمی این مورد آسان تر شد.

معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه تقصیرها نباید به یکدیگر ارجاع شــود، افزود: بخشــی از مسائل 
باید در منطقه و روستا و شهرستان برطرف شده و از ابراز سلیقه پرهیز شود.

وی ارائه وثیقه، چک برگشتی، اقساط معوقه و عدم آورده 20 درصد برای 
طرح ها را مشکل اصلی در عدم تخصیص تسهیالت به طرح ها معرفی کرد 
و گفت: قاعده بر این مبنا نیســت که از محل تعیین شده اجرای طرح وثیقه 
تعیین شــود و مشــکل اصلی برای یک روستایی عدم دسترسی مناسب به 
وام اســت.وی با تاکید بر اینکه اگر موسســات تسهیالت را در حساب خود 
نگه دارند شــکایت می کنیم، خاطرنشان کرد: اشــتغالزایی با پرداخت وام 
پایدار نیســت و باید کاری شود که اشتغال ریزش نکند و یکی از بازارها که 
دچار ریزش شــد فرش دستباف است که از 5 هزار تن صادرات به 500 تن 

کاهش یافته است.

آغاز چهاردهمین دوره اردوهای »ایران، 
مرزپرگهر« در دانشگاه های استان 

چهاردهمیــن دوره طرح ملی »ایران مرزپرگهر« همزمان با سراســر 
کشور، ویژه دانشجویان دانشگاه هاي استان البرز از سوي معاونت فرهنگی 

جهاد دانشگاهي واحد البرز در این استان برگزار مي شود. 
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشــگاهي اســتان البــرز؛ احمدرضا 
فیروزي، معاون فرهنگي جهاد دانشــگاهي البــرز با اعالم این خبر گفت: 
چهاردهمین دوره طرح ملی »ایران مرز پرگهر« همزمان با سراســر کشور 
در معاونت فرهنگی جهاد دانشــگاهی واحد استان البرز ویژه دانشگاهیان و 

نخبگان دانشگاهی برگزار می شود.
 وی افزود: این طرح به منظور آشــنایی دانشجویان با مواریث فرهنگی 
و تمدنی، طرح هــای ملی و توانمندی های صنعتــی، اقتصادی، علمی - 

آموزشی و زیربنایی کشور برگزار خواهد شد.
فیــروزی گفت: هدف طرح ملي ایــران مرزپرگهر فقط بازدید صرف از 
مقصد مورد نظر نیســت؛ بلکه دانش افزایــي و تقویت روحیه خودباوری و 

تحقق شعار »ما می توانیم« از اهداف دیگر این طرح است.
وی بــا بیان اینکه طرح ملي ایران مرز پرگهر گامي اســت براي تعامل 
پویا و سازنده میان صنعت و دانشگاه، افزود: در طراحی و اجرای این اردوها 
تالش شــده است تا بازدیدهاي علمي دانشــجویان متناسب با رشته هاي 
تخصصي شــرکت کنندگان و گروه هاي مخاطب طرح مورد نظر قرار گیرد 
تا دانشــجویان ضمن آشنایي با  الگوهاي موفق داخلي با فرآیندها و مسائل 

صنعتي و نیازهاي موجود در صنایع کشور و نیازهاي جامعه آشنا شوند. 
فیروزی یادآور شــد: بازدید از مراکز علمی- فناوری، صنایع فرهنگی، 
تاسیسات فنی، پژوهشــگاه های کاربردی، شرکت های خصوصی دانش 
بنیــان ملی و موفــق و .... از جمله مقاصد علمی اولویت دار طرح ملی ایران 
مرز پرگهر می باشد.وی ادامه داد: این طرح ملی در قالب برگزاری اردوهای 
علمی فرهنگی از فروردین ماه 1397 آغاز و تا پایان اسفند ماه امسال ادامه 
خواهد یافت. فیروزی افزود: نخستین بازدید این دوره از بازدیدها با بازدید از 
موزه عکاســخانه و موزه فرش تهران با همراهي دانشجویان رشته عکاسي 
آغاز خواهد شــد. همچنین دانشــجویان و استادان عالقه مند به شرکت در 
این اردوها می توانند به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز واقع 
در طبقه همکف ســاختمان اداری دانشگاه خوارزمی مراجعه یا برای کسب 

اطالعات بیشتر با  شماره  02634505151 تماس حاصل نمایند.
معاون فرهنگی جهادانشگاهی البرز در پایان یادآور شد: شرکت کنندگان 
در اردوهــای طرح ملــی »ایران، مــرز پرگهر« می توانند در مســابقات 
خاطره نویســی، گزارش علمی، عکس و فیلــم کوتاه مرتبط با مقصد مورد 
بازدیــد به منظور توصیف بازدید مراکــز صنعتی، مجموعه های تاریخی و 
باســتانی شــرکت کنند و آثار خود را به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
اســتان تحویل دهند تا پس از داوری و اعالم رای داوران در آیین اختتامیه 

این طرح از نفرات برتر این مسابقات قدردانی شود.

با ائمه جمعه استانخبر لطفعلی توده فالح، کارگردان تئاتر و تلویزیون:

11هزارثانیهبرایمبارزهباسرطان،فیلمساختهام

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان البرز:

شورای نگهبان تابع قانون است

لطفعلی تــوده فالح )علی فالح( 
استاد دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده و 
کارگردان استان البرز، این روزها جز 
ساختن فیلم های آموزشی پیرامون 
»پیشــگیری از ســرطان« دغدغه 

دیگری ندارد. 
کرج-خبرنــگار جام جم: 
توده فــالح در ســال 1395 چهل 
و هفتمیــن اثر نمایشــی خود به نام 
»مــادر« را در اســتان البرز به روی 
صحنه برد و بعــد از آن از صحنه به 
پشــت دوربین رفت و تاکنون یازده 
هزار ثانیه برای مبارزه با ســرطان، 

فیلم ساخته  است.
به همین منظور بــا این هنرمند 
اســتان البرز گفــت و گویی انجام 

داده ایم که با هم می خوانیم:

 از فعالیت هــای خود برای ���
خوانندگان روزنامه بفرمائید.

ابتــدا از حمایت هــای معنوی 
روزنامه جام جم البــرز از هنرمندان 
قدردانــی می کنم. بعــد از اجرای 
نمایش »مادر« بــه دنبال کارهای 
پژوهشی خود رفتم. البته در سال 90 
با مرکز کانســر )سرطان( البرز آشنا 

شــدم و اولین فیلم داستانی کوتاهم 
به نام »با مــن حرف بزن« را درباره 
ســرطان ساختم که در آن فیلم همه 
چیز برای من و عوامل کار، با سختی 
همراه شــد. در این راستا با پزشکان 
گفت وگو کردم، مدتی در بخش های 
مختلــف بیمارســتانی مرتبــط با 
ســرطان بودم. در هر صورت فیلم 
ساخته و 17 بار از شبکه البرز پخش 
شــد. بعد از آن با پروفســور غروی 
رئیس محترم مرکــز پیش آگاهی 
ســرطان در فردیس آشنا شدم، در 
آن زمــان تیمی بســیار قوی درباره 
غربالگری سرطان در آن مرکز فعال 
بودند. پروفســور غروی، آقای دکتر 
نکوئیان و خانم دکتر پاکزاد پیرامون 

علل و پیشــگیری از سرطان جلوی 
دوربین من رفتند. تهیه کنندگی این 
کار با موسسه خیریه »مهر سهیال« 
بود که در زمینــه حمایت از بیماران 
مبتال به ســرطان فعالیت می کنند. 
این موسســه، کارها را در زمان های 
مختلــف در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر کرد و نیز در تمامی مراسم 
و همایش ها و ســمینارهای خود در 
تاالرها  و سالن های مختلف پخش 
کرده و می کند. ســال 96 در کنگره 
پزشــکی تهران با پروفســور علی 
اکبری و پروفســور پارسا که هر 2 در 
عرصه سرطان شناسی بسیار وزین 
و صاحب حرف هســتند، آشنا شدم 
و قول تولید محتوا از این 2 پزشــک 

حاذق گرفتم که در نهایت در خرداد 
97 پروفسور پارسا جلوی دوربین من 

نشست. 

 کارهای شــما در دهه 70، ���
بیشتر در ژانر کودک و بعد از آن 
اجتماعی، دفاع مقدس، تاریخی 
مثل حماســه کوراغلو و مذهبی 
مثل خورشــید بر نیزه ، تراژدی 
کالسیک مثل مادر بود، ولی این 
روزها موضوع سرطان را انتخاب 
کرده اید و همه برنامه هایتان در 

زمینه سرطان است، چرا؟
انگیزه عجیبی برای این کار دارم 
که محفوظ است و شاید وقتی دیگر 
درباره آن حرف بزنم. اما از طرفی به 
قول پروفسور پارسا و منابع موجود، 
ســاالنه 110 هزار نفر بــه بیماری 
سرطان مبتال می شو د. تمام پزشکان 
معتقدند که اگر سرطان زود شناخته 
شود، قابل درمان است و شناخت فرد 
از نوع بیماری اش می تواند در درمان 
زود هنــگام او تاثیر بگذارد. بنابراین 
آموزش، مقدم بر درمان می شود. من 
با سواد هنری خود، به جنگ سرطان 

می روم. 

نخســتین جلسه نشست خبری سرپرست دفتر 
نظارت و بازرســی شــورای نگهبان استان البرز با 
اصحاب رســانه به مناســبت ایام تاسیس شورای 

نگهبان در محل دفتر این سرپرستی برگزار شد.
کرج-خبرنگار جام جم: سید رضا نوراللهی 
سرپرســت دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان 
استان البرز در این نشست با تاکید بر اینکه این شورا 
همواره عمل به قانون را مالک فعالیت خود دانسته 
است، گفت: از این رو برای تشریح فعالیت های آن 

باید بصیرت افزایی کرد.
وی بــا بیــان اینکه اصول 91 الــی 99 قانون 
اساسی مربوط به جایگاه و وظایف شورای نگهبان 
است، گفت: طبق اصل 91 قانون اساسی پاسداری 
از احکام شرعی و تطبیق قوانین از وظایف شورای 

نگهبان است.
نوراللهی تفســیر قانــون اساســی را یکی از 
کارکردهای شورای نگهبان دانست و افزود: اصل 
99 قانون اساســی نیز بر نظارت شــورای نگهبان 
بر انتخابات خبرگان رهبری و ریاســت جمهوری 

تاکید دارد. 
وی ادامه داد: بررســی اساســنامه شرکت ها 
و ســازمان های دولتی از دیگر وظایف شــورای 

نگهبان اســت همچنین از وظایف مهم این شورا 
بررســی صالحیت  نامزدهای مجلس شــورای 
اســالمی، ریاســت جمهوری و مجلس خبرگان 

است.
سرپرســت دفتر نظارت و بازرســی شــورای 
نگهبان اســتان البرز با بیان اینکه شورای نگهبان 
براســاس مدارک و به استناد اســتعالم از مراجع 
چهارگانه صالحیت ها را بررســی می کند، تصریح 
کرد: عدم احراز به صورت شــکلی است، به عنوان 
مثال مدارک تحصیلی برخی افراد قانونی نیســت 

یا در پرونده مدارک شان کاستی هایی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان تابع قانون 
است و کسی که خالف قانون عمل کند مورد تایید 
ما نیســت، اظهار داشت: رویکرد ما در استان البرز 
کامال بی طرفانه و مّر قانون است و فصل الخطاب 

و خط قرمز ما، چارچوب قانون است.
نوراللهی با اشاره به وظایف هیات های نظارت 
شــورای نگهبان گفت: شــبکه نظارتی شــورای 
نگهبان مردمی اســت که همه اقشار درآن حضور 
دارند و مردمی بودن آن ضامن ســالمت انتخابات 
اســت. این شورا در انتخابات مختلف از آرای مردم 

صیانت می کند و امانتدار آنهاست.

رئیس کل دادگستری استان البرز 
گفــت: مردم می توانند بــا مراجعه به 
دفاتــر الکترونیک خدمات قضایی در 
سامانه ثنا ثبت نام کنند و هر لحظه در 
جریان فرآیند پرونده خود قرار گیرند؛ 
در اســتان البرز تاکنون 300 هزار نفر 

در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دادگســتری کل اســتان البرز؛ احمد 
فاضلیان رئیس کل دادگستری استان 
البرز در دیدار بــا نماینده ولی فقیه در 
استان البرز با ارائه گزارشی از اقدامات 
دادگستری کل اســتان البرز در سال 
1396 بیان کرد: در سال گذشته بیش 
از 600 هــزار پرونده در تمام محاکم، 
دادسراها و شــوراهای حل اختالف 

مورد رسیدگی قرار گرفت.
ورودی  افزایــش  میــزان  وی 
پرونده هــای ســال 96 در مقایســه 
با ســال 95 را 2 درصــد اعالم کرد و 
گفت: در سال های قبل، این افزایش 
در اســتان البرز تا 20 درصد نیز رسیده 
بود ولی با برنامه ریزی ها و تالش های 
انجام شــده روند کاهشی آغاز شد تا 
جایی که در سال 95 به سال 94 شاهد 
افزایش 5 درصــدی بودیم و با ادامه 
روند کاهش این رقم در ســال 96 به 
نسبت ســال 95 به 2 درصد رسید که 

موفقیت بزرگی است.عالی ترین مقام 
قضایی استان البرز افزود: امیدواریم در 
سال 97 با برنامه ریزی های انجام شده 
رشد ورودی پرونده ها متوقف شده و به 
صفر درصد برسد که با تحقق این امر 
یکی از مهم ترین دغدغه های مردمی 
اســتان در زمینه اطاله دادرســی هم 

مرتفع خواهد شد.
وی رتبه اســتان البــرز در زمینه 
تعداد پرونده های وارده را 11 کشوری 
عنوان کرد و متذکر شــد: این جایگاه 
بیانگر بــاال بودن پرونده های ورودی 
به دادگســتری استان است که منجر 
بــه کاهــش دقــت و افزایش مدت 
زمان رســیدگی ها خواهد شد؛ میزان 
باالی پرونده های وارده به دادسراها، 
محاکم و شــوراهای حــل اختالف 
استان نشــان می دهد که معضالت 
اجتماعــی در اســتان وجــود دارد و 
بایــد همه دســتگاه های فرهنگی و 
اجتماعی دســت به دســت هم دهند 
تا برای حل آن چاره اندیشــی شــود.

وی کاهش طالق را دســتاورد مهم 
دســتگاه قضایی در سال 96 دانست 
و گفــت: بــا پیگیــری برنامه های 
پیشگیرانه در حوزه آموزش های پیش 
از ازدواج و مشاوره های پیش از طالق 
که برای اولین بار در کشــور در استان 

البرز اجرایی شــد شاهد کاهش وقوع 
طالق در استان هستیم که آثار آن در 
ســال های آتی بیشتر دیده خواهد شد 
و میزان طالق نیز باز هم کاهش پیدا 
خواهد کرد؛ در این حوزه دادگســتری 
اســتان البــرز و چند دســتگاه دیگر 
دوره های آموزشی پیش از ازدواج را به 
صورت اجباری و رایگان برگزار کردند 
کــه نزدیک به 30 هزار نفر یا 15 هزار 
زوج شرکت کرده و از آموزش هایی که 
برای آنها در نظر گرفته شده بهره مند 
شــدند.وی اقدامات دادگســتری در 
حــوزه جلوگیری از تعــدی به اراضی 
ملــی و تغییر کاربری اراضی زراعی را 
نیز قابل توجه عنــوان کرد و توضیح 
داد: حــل این معضالت کــه یکی از 
تاکیــدات مقام معظم رهبری اســت 
نیازمنــد همکاری و مســاعی همه 
دستگاه هاست و نباید به گونه ای باشد 
که دستگاه قضایی در صدر برخورد با 
تغییر کاربــری و تصرف اراضی ملی 
باشد؛ به مدیران دستگاهها نیز هشدار 
داده ایم که اقدامات جدی در این حوزه 

را در دستور کار قرار دهند.
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود بــه اقدامات در حــوزه فناوری 
و انفورماتیــک اشــاره و بیــان کرد: 
راه اندازی دفاتــر خدمات الکترونیک 

قضایــی یکــی از اقدامــات مهــم 
اســتان بوده اســت و اکنــون برای 
تســریع در طرح دعاوی و رســیدگی 
بــه امور قضایی شــهروندان در اکثر 
شهرســتان ها دارای دفاتــر خدمات 
الکترونیک قضایی هســتیم و تعداد 
دفاتــر خدمــات الکترونیک قضایی 
اســتان البرز به هجده دفتر رســیده 
اســت.رئیس کل دادگستری استان 
البــرز اضافه کرد: اقــدام مهم دیگر 
که در اســتان البرز انجام شده بحث 
پیگیری ابالغ الکترونیکی بوده است 
ما پیش از این شاهد بودیم که در حوزه 
ابالغ اوراق قضایی به دلیل مشکالت 
در نحــوه فعالیت مامــور ابالغ یا نوع 
برخورد طرفین دعوا، میزان ابالغ های 
واقعی پایین بود و مشکالتی در فرآیند 
دادرســی یا تجدید اوقات رســیدگی 
ایجاد می شد ولی با راه اندازی سامانه 
ثنا و ابالغ الکترونیکی، این مشکالت 
تا حدود زیادی مرتفع شده است؛  همه 
مردم اســتان می تواننــد با مراجعه به 
دفاتــر الکترونیک خدمات قضایی در 
سامانه ثنا ثبت نام کنند و هر لحظه در 
جریان فرآیند پرونده خود قرار گیرند؛ 
در استان البرز تاکنون 300 هزار نفر در 
سامانه ثنا ثبت نام کرده اند تا از مزایای 

آن بهره مند شوند.

ســومین جلسه هماهنگي استقرار نظام تعالي ســازماني با حضور معاونین و روساي 
واحدهاي ستادي و عملیاتي  این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شــرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز؛ در این 
جلســه ابراهیم دژرفتار معاون فني عملیاتي و نماینده مدیریت در اســتقرار نظام تعالي 
ســازماني در شرکت پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز گفت: استقرار این سیستم به 
استاندارد سازي فرآیندهاي اجرایي و ارائه خدمات استاندارد به ذینفعان کمک مي کند و 
وظائف سازماني با نظم و شیوه اي یکسان و استاندارد تعریف و قابل اندازه گیري، پایش 
و کنترل خواهد شــد.دژرفتار افزود: با استقرار سیســتم هاي مدیریتي بویژه نظام تعالي 
ســازماني در صورت جابه جایي کارکنان، سازمان دچار نوسان در جریان خدمت رساني 
نمي شود. در سومین جلسه استقرار نظام تعالي سازمان شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان البرز مقرر شد مسئولین، دبیران و اعضاء گروه هاي 9 گانه بر اساس معیارهاي 
اصلي این سیستم شامل رهبري، استراتژي، کارکنان، شرکا، فرآیندها، دارایي ها، مشتري، 
جامعه و مالي با مطالعه معیارهاي حوزه وظایف خود و تشکیل جلسات درون گروهي اقدام 
به تعریف فرآیندهاي مرتبط با معیارها کرده و نتایج را به مســئول سیستم هاي مدیریت 
منعکس کنند.از مهمترین مصوبات جلسات اول و دوم هماهنگي استقرار نظام مدیریت 
تعالي ســازماني مي توان به  معرفي  اعضاء تیم اجرایي، تعیین و تقســیم وظایف هر یک 
از تیم ها، برنامه ریزي و برگزاري کالس هاي آموزشــي جهت افزایش آمادگي واحدها 
و کارکنان مربوطه اشــاره کرد.گفتنی است مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
اســتان البرز قبال با صدور احکامي، معاون فني و عملیاتي را به عنوان نماینده مدیریت و 
رئیس برنامه ریزي را به عنوان مسئول سیستم هاي مدیریتي براي پیاده سازي و استقرار 

سیستم هاي مدیریتي منصوب کرده است.

باحضــور 60  نفر از  مادران وکودکان در کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج کارگاه آموزش 
مقررات راهنمایی و رانندگی به کودکان برگزار  گردید.

بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه های عمومی البرز؛ به همت فریبا کتابی 
مســئول و مرادی مربی قرآن کتابخانه دکتر معین، با حضور 60 نفر از  مادران و کودکان، 

کارگاه آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی به کودکان برگزار  گردید.
کتابی گفت: آموزش در ســنین پایین براســاس نظریه استادان و روان شناسان به مثابه 
حکاکی برروی سنگ اســت و آموزش باید دائمی باشد. وی افزود: درخصوص آموزش به 
کودکان؛ به دلیل اینکه از ضمیری روشن و چشم و گوشی بینا و شنوا برخوردارند، مطلب را 
سریع تر می گیرند و در ذهن هایشان، ماندگاری همیشگی دارد.کودکان به علت عدم آگاهی 
نسبت به خطرات اطراف خود، نسبت به سایر افراد جامعه آسیب پذیر تر هستند که می توان با 
آموزش فرهنگ رانندگی به آنان و بزرگ ترها، ضمن ارتقاء سطح آگاهی و مفاهیم مربوط به 
ترافیک و راهنمایی و رانندگی شاهد کاهش تصادفات و ترافیک باشیم.وی با تأکید بر این که 
باید نظم و انضباط ترافیکی و اجتماعی از 4 ســالگی به کودکان آموزش داده شــود، گفت: 
 آموزش کودکان و والدین )به عنوان عامل انســانی(  مهم ترین و موثرترین اقدام در جهت 
افزایش دانش، اطالعات و آگاهی و در نتیجه تغییر نگرش، باور و رفتار و افزایش ایمنی است 
که بر این اساس در کتابخانه عمومی دکتر معین کرج مطالب و موضوع های نظم و انضباط 

ترافیکی به زبان ساده توسط خانم مرادی بیان و آموزش داده شد.

در شرکت پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز؛ 

نظام مدیریت تعالي سازماني 
استقرار مي یابد

برگزاری کارگاه آموزش مقررات 
راهنمایی و رانندگی به کودکان 

 ثبت نام بیش از 300 هزار نفر از البرزی ها 
در سامانه ابالغ الکترونیک قضایی
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در گفت وگویــی کــه بــا مهــدی کریمــی، 
مدیــر، موســس و بنیانگذار هایپــر پروتئین 
زنجیــره ای مگاپود داشــتیم متوجه شــدیم با 
یکــی از مجهزترین و کاملترین فروشــگاه های 
تخصصــی پروتئیــن در کشــور و اولین تولید 
کننده سوســیس و کالباس در حضور مشتری 
در اســتان البرز آشنا شــده ایم که با باالترین 
اســتانداردهای روز دنیــا و تحــت لیســانس 
اســترالیا فعالیــت می کنــد. این فروشــگاه با 
اســتفاده از کارکنان حرفه ای و آموزش دیده 
و دستگاه ها و فناوری های پیشرفته در تلفیق 

بــا رعایت موازین و قواعد بهداشــتی، محیطی 
متفــاوت و لوکس در عرضه انــواع محصوالت 
گوشتی و پروتئینی تشکیل شده که می تواند 
موجب افتخار و مباهات صنعت غذایی کشــور 
باشــد. در ادامه توجه شما خوانندگان گرامی 
را به متن مصاحبه با مدیر و موسس »مگاپود« 

جلب می نماییم: 
ارائــه باالتریــن کیفیت محصــول همراه با 

ارزانترین قیمت ها 
شــعار اصلی ما ارتقــاء اســتاندارد کیفیت 
و قیمــت در زمینــه محصــوالت پروتئینی در 

کشور می باشد. 
پایه و اســاس شکل گیری برند »مگاپود« بر 

موارد زیر استوار است:
1. استانداردســازی کیفــی طبــق الگوهای 

کشور استرالیا و تحت لیسانس استرالیا.
۲. ارائــه خدمت رســانی و ارتقــاء کیفیــت 
برخــورد بــا مشــتریان عزیز مگاپــود از طریق 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی مــداوم  برای 

کارکنان.
فــروش  عــدم  و  کاری  اخــالق  حفــظ   .۳
محصوالت بی کیفیت. بــه عنوان نمونه ما ابداً 
از مــواد جاذب آب برای افزایش وزن کباب ها 

و جوجه ها استفاده نمی کنیم.
4. حفــظ بهداشــت محیــط و شست و شــوی 
مــداوم ابــزارآالت و ســینی ها و یخچال هــا و 

سالن ها طبق برنامه مدون روزانه.
۵. تحریــک مثبت حواس ۳ گانه مشــتریان 
)بویایی، شنوایی، بینایی( از طریق دستگاه های 
تهویه و سانتریفیوژ، خوشــبوکننده های نانو، 
موســیقی کالســیک و نیز تمیــزی و پاکیزگی و 

نورپردازی اصولی.
6. باالتریــن و کامل تریــن ســبد محصوالت 
پروتئینی از جمله تولید سوســیس و کالباس 
در حضور مشــتری از گوشــت و مرغ تازه برای 
اولین بار در اســتان البرز با حضور و  مشــاوره 
اســتاد بــزرگ صنعــت سوســیس و کالباس 

کشــور جناب آقای مهندس ایمانی که مشــاور 
ده هــا کارخانــه مهم در این صنعت می باشــند 
که خــط تولید ما در اســفند 96 افتتاح گردید 
و انواع جوجه کباب های زعفرانی، اسپایســی، 
ســبزیجات، مکزیکی، خردلی، انواع کباب های 
شــاندیزی، چنجه و... با استفاده از ادویه های 
خاص شــرکت mane فرانســه جهت مرینیت 
در بهداشــتی ترین شــرایط. همچنیــن انواع 
ماهــی زنــده از جمله قزل آال ســالمون و ازون 
برون و نیز انواع گوشــت و مرغ و شــتر مرغ و 

بوقلمون و سایر محصوالت پروتئینی.
7. طراحی باشــگاه مشتریان خاص که منافع 
آن تــا شــهریور ماه شــامل حال مشــتریان ما 

می گردد.

* کنتــرل کیفــی دقیــق بــا حضــور دائمــی 
دامپزشک 

در خصــوص قطعه بنــدی مــرغ و گوشــت و 
مرینیت کردن و آماده ســازی انواع جوجه ها و 
کباب هــا، اداره محترم دامپزشــکی اقدام به 
تدوین شــرایط خاصی جهت اخــذ مجوز نموده 
از جملــه متــراژ بــاالی فروشــگاه، وجــود در 
پشــتی جهت ورود مواد اولیــه، حضور دائمی 
دامپزشــک در فروشــگاه جهت کنتــرل کیفی 
و ســایر موارد که خوشــبختانه مــا در مگاپود 
مشــمول ایــن شــرایط گشــته  و جهــت مجوز 

اقدام کرده ایم.

* کاهــش کیفیت یا افزایش قیمت نداریم
نگرش مگاپود افزایش شعب و توسعه برند 
اســت بنابراین هرگز مشتریان مگاپود شاهد 
 کاهــش کیفیت یــا افزایش قیمــت نخواهند 

بود. 
* درخواست از ادارات ذیربط

در پایــان از تمامی ارگان ها و  ادارات که کار 
ما به آنها وابســته اســت توقع نــگاه پدرانه و  
دلســوزانه جهت کمــک به اهــداف مهم برای 

خدمت رسانی به مردم عزیزمان داریم.

* راه های ارتباطی با مجموعه
مالصــدرا،  بلــوار  گوهردشــت،   : آدرس 

روبه روی پمپ بنزین، مگاپود
تلفن: ۳444۵99۲

www.megapode.ir : سایت

تولیدسوسیسوکالباسدرحضورمشتری،برایاولینباردراستانالبرز

قیمت مناسب و کیفیت عالی، افتخار مبلمان، پارچه 
مبلی و دکوراسیون »پرستیژ«

آوازه مجموعه »پرستیژ« بر کسی 
پوشــیده نیســت. در این راســتا با 
جالل حــق ویردیلــو مدیــر مجموعه 
»پرســتیژ« گفــت و گویــی انجــام 

داده ایم که با هم می خوانیم:
کرج-خبرنگار جام جم:

* اعتبار خوبی بین مشتریان داریم
جالل حــق ویردیلو مدیــر مبلمان 
دکوراســیون  و  مبلــي  پارچــه 
»پرستیژ« هســتم. در زمینه تولید 
و تعمیــرات مبلمــان جــزو اولین ها 
هستیم و همچنین اعتبار باال و خوبی 

بین مشتریان داریم.   
* مشــتری مداری؛ از اولویت های 

کار ماست
مشتری مداری در اولویت کارهای 
ما می باشد. چون مواد اولیه مصرفی 
را به صورت مستقیم تهیه می کنیم، 
بنابرایــن در بهــای پرداختي کاهش 
قیمــت داریم. همچنیــن در فروش 

پارچه نیــز درصد تخفیف خوبی لحاظ 
می کنیــم. از ســویی با این شــرایط، 
هزینه هــا  و  افزایــش  تیراژمــان 
کاهش پیدا مي کننــد. بنابراین کاال 
با مناســب ترین قیمت به مشــتریان 
تحویل داده مي شــود و این در حالي 
است که در تولید، از اقالم درجه یک 

و با کیفیت استفاده شده است.
* ارائه محصوالت دارای گارانتی و 

خدمات پس از فروش
همچنین محصوالت ما با گارانتی و 
خدمات پس از فروش ارائه می گردد 
و تحت هر شرایطی تالش می کنیم تا 

رضایت مشتري را جلب کنیم.  
* ارائه طرح های متنوع

ما تولیدکننده تمام کاالهای چوبی 
و انــواع پارچه هاي مبلي هســتیم و 
ســبد کاالی ما کامل اســت و با ارائه 
مجموعــه کامل شــامل همه گونه کاال 
در طرح هــا و رنگ هــا و مدل هــای 
 متنــوع در خدمــت مشــتریان عزیز 

هستیم. 
* کارهای شاخصی انجام داده ایم

انــواع دکوراســیون داخلی برای 
مطــب پزشــکان مختلــف در ایران و 

کشــورهاي اروپایــي از جمله آلمان، 
رستوران ها، کافي شاپ ها و مجموعه 
جملــه  از  امیــران  فروشــگاه های 

کارهای شاخص ماست. 
ســازه ها و کارهایمان را با کیفیت 
باال انجــام مي دهیــم. تیمی کوشــا، 
خــالق و عالقه مند داریم و همیشــه 
اشــتغالزایي برای عالقه مندان جزو 

اهداف ما بوده است.
آدرس و شماره های تماس

آدرس: کــرج، مهرویــال، میــدان 
معلم، مبلمان پرستیژ

تلفن ها:
۰۲6۳۳۵۳۵18۰
۰91۲۲۰119۵۰

سکوت بود و سایه و سیاهی و خدا در خلوت خلود 
تنها بود. بعد از آن به حکم " ُکن َفَیکون " آســمان ها 
و زمین، جماد و نبات و حیوان و فرشــته آفریده شدند 
و بــاز خدا تنها بود. آن گاه تنهایی اش را در عالم ِقَدم 
و آیینه احدیت و تماشاخانه وحدت به نظاره نشست، 
امــا این بار لبخندی زد و جلــوه ای از جمال و جالل 
خویش را در عالم حدوث، به کثرت گذاشت و آن گاه، 
انسان خبیر و کامل را که نوشنده نور " نفخت فیه من 
روحی" بود، از رایحــه روح راح پرور خویش به زیور 
خلقت آراست، سپس آب و باد و خاک و آتش را در هم 
آمیخت تا جیوه آیینه اش گردد و روح روشنایی بخش 
" یخرجهــم من الظلمات الی النور " را در آن دمید تا 
نور تجلی گر ذاتش باشــد و بدین ســان به امر » إقرأ 
باســم ربک الذی َخلق « خواندن را سرآغاز فهمیدن 
کرد و به حکم » الّذی َعلَّم بالقلم « نوشــتن را مطلع 
طلوع نخســتین خبر نمود و آدمی به شرافت خواندن 
و نوشتن کرامت یافت و با لطف " هو الطیف الخبیر" 
به تاج آگاهی و صفت پادشاهی » نبأعظیم « مفتخر 
گردید و با انوار " نون والقلم و ما یســطرون" به خطه 

خبیری و خلیفه اللهی راه یافت.
آن گاه از آدم تــا خاتــم را الفبــای خبر آموخت و 
انوار آگاهــی را خط به خط و صفحــه به صفحه در  
خبرنامه های خداوندی اش، زبور و  ُصُحف و تورات و 
انجیل و قرآن منتشــر ساخت تا بشر ظلوم و جهول را 
با خورشــید خبر و کلیم کامل کلمات روشنگرانه اش 

از تیــه تردید و تاریکی برهاند و به طور تعلیم و تربیت 
و ســینای سعادت برســاند و بعد از آن اولیاء و ُصلحا 
و حکمــا را پی در پی با صفــت خبیری اش، به تعلیم 
خبر برانگیخت تا اقلیم آگاهی، لحظه ای از ارســال 
ُرســل و بشــارات و اشــارات خالی نماند و آدمی از 
 سبزه زار تعلّم به شــوره زار تحّجر و گمراهی سقوط 

ننماید.
سپس از زبان عارفان و آگاهان قلمرو قول و قلم، 

به آدمیان خبررسانی کرد که:
ای بی خبر! بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نـباشی، کی را هبر شوی؟
و خبــر را مترادف »جان« خطــاب کرد و آگاهی 
را مقصد و منزلت خاص بشــر برشمرد تا جایگاه آن 
بــر ناآگاهان معلوم گردد که انســان بی خبر نه تنها 
تجســدی بیش نیســت » اولئک کاالنعام بَل ُهم 
اضل« اســت یعنی  همانند چهارپایان پست و بلکه 

گمراه تر!!
 زیــرا "بی خبران" دل های ســنگینی دارند که 
حقایــق را دریافت نمی کند و چشــم هایی دارند که 
نمی بیند و گوش هایی دارند که نمی شــنود پس فرو 
مایه تر و پست تر از چهارپایانند، چه این که خبرداران 

اصالِت خبر گفته اند:
جان چه باشد جز خبر در آزمون

هر را که افزون خبر، جانــش فزون
اقتضای جان چو ای دل آگهی است 

هر که آگه تر بود جانش قوی است
و ســال ها رفت و جراید جان بخش خبر، در جهان 
به جنبش درآمد و خبرگان خطه خبر، پیوســته با مدد 
از صفــت خبیری خداوند و با ادراک حدیث شــریف 
» مــداد العلما افضل من ِدماء الُشــهدا « گاه با جوهر 
جان و گاه با جوهر خون، خبرنگار عالم و آدم شــدند 
تا رودخانه ســیاِل آگاهی، بالدرنگ در جریان باشد 
و جان های تشــنه کام را ازچشمه جوشان آگاهی و 
کوثر کثیــر علم و فهم که به واقــع مرادف حقیقی 
 آب حیات و خضر زالل جاودانگی اســت، ســیراب 

سازد.
اکنــون آنان که در این خاکریــز، با درک اصالت 
خبــر و غایت هدفمند آگاهــی در ارتباطند و به تاثیر 
شــگفت و شــگرف آن از عمق جان پی برده اند، به 

عنوان افســران جنگ نرم، جهادگرانه و پیشروانه در 
صف مجاهده ایســتاده اند و با جســارت و شجاعت 
توأمــان، چاوشــان جبهه های حق علیــه باطلند و 
ســربازان شکوه و شکوفایی کشــورند و قلم غیرت 
در دســت؛ پاِی قــوِم قطاع الطریــق قافله عقول و 
 نفــوس ایــن قبیله  را به اغوا و غفلــت، قاطعانه قلم 

می کنند!!
تــا قلم به ُمزدان و ناحق نگاراِن کج نگر و کژنگار! 
مجال حضــور در این پهنه پاک را پیــدا نکنند، چه 

اینکه: 
خصم را به عرصه قلم، مجـال نیست
عرصه قلم، مجال  قیل و قال نیست

پس قلندرانه َقد َعلم کنید
پاِی هر قلم فــروش را قلم کنید

 و آنــان که دغدغه و دردمندی دین و دنیای مردم 
را دارند پیوسته بر نفس خویش نهیب می زنند که:

نکند هر چه که داریم به یغما ببرند
از خـدا بی خبران هستی ما را ببرند
نکند دغدغه ها صـرف حوایج بشود
نام و نان نقدترین سّکه رایج بشود
نکند در پی این سّکه رایج برویم

یکشبه در صف صفّین و خوارج برویم
بی شــک مشغله و مشــعله خبر، هرگز سکون و 
ســکوت و شــب و روز برنمی تابد، زیــرا لحظه ای 
بی خبری، مصادف است با مرگ! مرگی که ِ بی خبری 
مطلق است و انسان را به حیات حیوانی تنزل می دهد 
و سرنوشــت " ُصًم بُکًم ُعمًی و ُهم الیعقلون"  را در 

پی دارد.
پس، تا خدا هســت، خبر و خبرنگار هم هســت و 
این دریای خروشــان، موجه ای از تپش، باز نخواهد 
ایســتاد چون طبــق آموزه های همــه ادیان الهی، 
 جهان هــر لحظــه در انتظار خبر و رخــدادی تازه 

است.
خبر آمد، خبری در راه است              

سرخوش آن دل که از آن آگاه است.
یا علی مدد

مرتضی دهقان آزاد
کارشناس حوزه فرهنگی اجتماعی، 
مدرس، منتقد و تحلیلگر رسانه

وارهفلسفهخبر؛درمنطِقخبیر
شت

ددا
یا
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست ا ستان ا لبرز: 
محمد تقی حسنی گرده کوهی        

      تحریریه شهرستانها:
021-44233511

 دفتر سرپرستی استان البرز:
026-32210004-9

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود
یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند

حافظگر من سوخته یک دم بنشینم چه شود
چهار شنبه ۲7 تیر 1۳97   شماره ۵1۵۵ ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

 »کیمیــا علیزاده«، پرچمــدار کاروان ایران 
در بازی های آسیایی

کیمیا علیزاده به عنــوان پرچمدار کاروان 
ایران در بازی های آسیایی201۸ انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در جلسه 
اعضای هیات اجرایی کمیتــه ملی المپیک، 
کیمیــا علیــزاده به عنوان پرچمــدار کاروان 

بازی های آسیایی اندونزی انتخاب شد. 
پیــش از ایــن کیمیا علیــزاده )تکواندو(، 
احســان حدادی )دوومیدانی( و الهه احمدی 
)تیراندازی( به عنــوان کاندیدای پرچمداری 

مطرح شده بودند.  
این دختر تکواندوکار در المپیک 2016 نخستین مدال تاریخ ورزش بانوان ایران 
را کسب کرد و حاال در اولین تجربه خود در بازی های آسیایی پرچمدار خواهد بود.

این برای دومین بار اســت که مسئولیت پرچمداری کاروان ایران در بازی های 
آسیایی به یک ورزشکار خانم سپرده می شود.

گفتنی اســت هجدهمین دوره بازی های آســیایی 27 مرداد تا 11 شهریور در 
جاکارتا  برگزار می شود .

انهدام باند سارقان گوشی تلفن همراه 
رئیــس پلیــس آگاهــی البرز از 
دســتگیری باند سارقان گوشی تلفن 
همراه و دستگیری 4 نفر در کرج خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ 
سرهنگ جواد صفایی افزود: اعضاي 
این باند با پرســه زنی در شــهر، وارد 
خیابان های پرترافیک شده و خالف 
جهت خودرو ها حرکت می کردند و گوشی تلفن همراه  شهروندان را  هنگام صحبت 

به سرقت برده و متواری می شدند.
وی در ادامه به نوع دیگری از ســرقت به وسیله آن ها اشاره کرد و گفت: سارقان 
به وســیله یک موتور سیکلت در البه الی خودرو ها حرکت و موبایل شهروندان را 

سرقت می کردند  و موتور سیکلت دیگر مانع تعقیب شهروندان می شد.
به گفته سرهنگ صفایی، سارقان از چند باک با رنگ های مختلف بر روی موتور 

سیکلت خود استفاده و با این اقدام پلیس را سردرگم می کردند.
وی با بیان اینکه موتور ســیلکت های مورد استفاده سارقان دارای پالک بوده، 
اما به واســطه زنجیری که به پشــت آن وصل کرده بودند، قابل مشــاهده نبود، 
از شــهروندان خواســت تا در صورت مشاهده موتور ســیکلت هایی که پالکشان 

مشخص نیست، مراتب را با پلیس درمیان بگذارند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه سارقان اقدام به دریافت سیم کارت 
با مدارک ســرقت شده می کردند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه سارقان بیش از 50 

فقره سرقت کشف شد.

راه اندازی ایستگاه آتش نشانی در شهرک های 
صنعتی

سرپرست شرکت شــهرک های صنعتی البرز گفت : شهرک های صنعتی غیر 
دولتی استان مکلف به اختصاص زمین برای ساخت ایستگاه آتش نشانی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ فرشــی افزود: راه اندازی ایســتگاه های 
آتش نشانی نقش موثری در پیشگیری از حوادث و مهار بموقع آتش سوزی ها دارد.

وی گفت: همچنین بزودی طرح ملی مهار ســیل در منطقه باالدســت شهرک 
صنعتی اشــتهارد با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان عملیاتی 

می شود.
فرشی از پایان طرح آمارگیری واحدها و طرح های صنعتی مستقر در شهرک های 
صنعتی اســتان البرز خبر داد و گفت: طرح آمارگیری از واحدهای صنعتی و تولیدی 
مســتقر در شهرک ها و نواحی صنعتی با هدف شناسایی واحدهای صنعتی و به روز 
کردن اطالعات برای حمایت از طرح ها و واحدهای مســتقر در شهرک ها و نواحی 

صنعتی استان با حضور کارشناسان شرکت از سوم خرداد ماه امسال آغاز شد.
وی افــزود: بــا پایان اجرای طرح، اطالعات 97 درصــد از واحدها و طرح های 

صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان جمع آوری و استخراج شده است.
فرشــی اظهار امیدواری کرد: اجرای طرح سرشــماری و آمارگیری واحد های 
صنعتی بتواند با شناســایی دقیق چالش ها، مشکالت و ظرفیت  واحدهای صنعتی، 
گام بلندی با هدف توانمندســای واحدهای صنعتی برای حمایت از تولید و کاالی 

ایرانی باشد.

وضعیت کاشت و برداشت محصوالت زراعی 
در البرز

مدیر زراعت اداره کل جهاد کشاورزی البرز از وضعیت کاشت و برداشت غالت 
و محصوالت زراعی در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ حیدری گفت: در سال زراعی 7-96 نزدیک 
به 16 هزار هکتار اراضی کشت غالت و هزار هکتار اراضی  کشت کلزا داشتیم که 
تاکنــون حدود 95 درصد مــزارع جو، 70 درصد مزارع گندم و 70 درصد مزارع کلزا 

برداشت شده است. 
حیدری افزود: با توجه به تمهیدات ســازمان و همکاری اداره کل غله، 5 مرکز 
برای محصول گندم، یک مرکز برای کلزا و 2 مرکز برای جو با همکاری شــرکت 
پشــتیبانی امور دام استان البرز جهت خرید محصوالت برداشت شده در نظر گرفته 

شده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی افزود: تاکنون در مراکز خرید 2۸ هزار تن 

گندم، 4۸5 تن جو و 600 تن کلزا از کشاورزان خریداری شده است.
حیدری گفت: امســال بارش ســنگین برف در فصل بهار، مزارع استان البرز را 
تحــت تاثیر قرار داد که عالوه بر خوابیدگــی زمین های زراعی )ورس( تعدادی از 
خوشه های جو دچار سرمازدگی شدید شد، اما سازمان جهاد کشاورزی با همکاری 
کشاورزان و انجام اقداماتی از قبیل تغذیه و آبیاری مناسب، کنترل آفات و بیماری ها 

تا حدودی این نقایص را جبران نمود.
وی در پایــان افزود: امیدواریم بــا توجه به برنامه هــای ابالغی وزارت جهاد 
کشــاورزی بتوانیم به عملکردی بهتر از ســال قبل دســت یابیم و افت چندانی در 

عملکرد محصوالت زراعی نداشته باشیم.

نام: جعفر
نام خانوادگی: انصاری 

تاریخ تولد: 1341
محل تولد: زنجان

تاریخ شهادت: 1361/4/23
نحوه شهادت: اصابت ترکش

محل شهادت: شرق بصره
نام عملیات: رمضان

مزار شهید: گلزار شهدای امامزاده محمد )ع( کرج
شــمه ای از زندگینامه: شهید »جعفر انصاري« در سال 1341، در 
یک خانواده مذهبي در روســتاي »طــارم« از توابع زنجان به دنیا آمد. وی 
دوران دبســتان را در محل زندگي خود به پایان رســاند و براي کار کردن و 
کمک به خانواده خویش به کرج مهاجرت نمود و در یک نانوایي مشغول به 
کار شــد. یک سال بعد از مهاجرت او انقالب اسالمي به پیروزي رسید و در 

کنار تامین معاش در تظاهرات نیز شرکت مي کرد.
با شــروع جنگ تحمیلي به خدمت شریف ســربازي اعزام شد و پس از 
دوره آموزشــي داوطلبانه و به اصرار خویش عازم جبهه هاي حق علیه باطل 
 اهواز شــد و در چند عملیات شــرکت کرد و اکثر اوقات خویش را در جبهه 
مي گذراند. این سرباز اسالم در تاریخ بیست و سوم تیرماه 1361، در عملیات 
رمضان در شرق بصره مورد اصابت ترکش دشمن قرار گرفت و به شهادت 

رسید. 
شمه ای از زندگی نامه شهید: 

من به جبهه آمده ام تا از انقالبم، اســالم و میهنم دفاع کنم. آری! کسی 
که مســئولیتی به گردن می گیرد نباید از هیچ ســعی و کوششی دریغ کند. 

اسالم دین من است.
اسالم می گوید: اگر من را به عنوان راهنما برگزیدی باید تمام فرامین خدا 
را اجرا کنی تا به همان بهشــتی که انبیاء وعده داده اند جامه عمل بپوشانم. 
چون من اســالم را قبول کرده ام و به عنــوان بهترین دین خدا می دانم به 

جبهه آمده ام. اسالم می گوید: در برابر کفار باید ایستادگی و جنگ کنم.
با تشکر از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان البرز 

خبریاد یاران آشنا

نشســت خبــری محمــد جواد 
کولیوند، نماینده مردم کرج، فردیس، 
اشتهارد و آســارا در مجلس شورای 
اســالمی در محل خانه ملت برگزار 

شد. 
جام جم:  کرج-خبرنــگار 
کولیوند در این نشســت گفت: تعدد 
مراکز و دســتگاه های تصمیم گیر در 
حالــی بخش خصوصــی را در پیچ و 
خم انواع مجوزها گرفتار کرده است 
که مســائلی چون رفع موانع تولید در 
مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رســیده و با تایید شورای نگهبان به 
قانون تبدیل شده است که باید به طور 

کامل اجرا شود. 
وی افزود: سرمایه گذاری و ایجاد 
اشتغال پایدار اکنون یکی از نیازهای 
ضــروری کشــور اســت، بنابراین 
قوانینی که این روند و شرایط مناسب 
را دچــار پیچیدگی و اختالل می کند 
باید اصالح شــود و قوانین تسهیل 
کننده مسیر ســرمایه گذاری، تولید 

و اشــتغال در بخش های مختلف به 
تصویب برسد. 

کولیوند ادامه داد: گردشــگری از 
جمله حوزه هایی است که می تواند به 
عنوان منبع درآمد پایدار، نقش اساسی 
برای کشور داشــته باشد، اما موانع و 
دست اندازهای بسیاری در مقابل آن 
وجود دارد که تالش برای رفع آنها به 
عهده دستگاه های متولی است. وی با 
بیان اینکه در شرایط حساس کنونی، 
یافتــن راه حل موثر بــرای مقابله با 
تهدیدهای دشمنان اقدامی ضروری 

اســت، اظهار داشــت: ایستادگی در 
مقابــل بدعهدی های آمریکا، عامل 
مهم و موثری بــرای موفقیت نظام 
اسالمی اســت و این در حالی است 
کــه برخی منتقــدان و مخالفان که 
روزی تــالش می کردند برجام را بد 
جلــوه دهند، امروز تاکید می کنند که 

ما باید در برجام بمانیم. 
نماینــده مردم کــرج، فردیس، 
اشتهارد و آســارا در مجلس شورای 
اســالمی بیان داشت: قدرت و اقتدار 
ایران اســالمی برای دشمنان آشکار 

شده است، با وجود بدعهدی آمریکا در 
قبال برجام و تالش برای از بین بردن 
ایــن معاهده بین المللــی، در نهایت 
آمریکایی ها چــاره ای جز احترام به 
حقوق کشورها  ندارند و در این مسیر 
موفقیت با ملت ایران خواهد بود.وی 
بــا بیان اینکــه آمریکایی ها بخوبی 
از قــدرت و تاثیرگــذاری جمهوری 
اســالمی در منطقه و جهــان آگاه 
هســتند، گفــت: بر همین اســاس 
آنها مــدام ملت ایــران را تهدید به 
تحریم هــای اقتصــادی می کنند. 
کولیوند ادامه داد: ما به دنبال مذاکره 
هستیم اما دشمن اعتقادی به مذاکره 
و پایبنــدی به تعهدات ندارد. واقعیت 
این اســت که ما توانســته ایم از این 
طریق یک ایستگاه به ایستگاه بعدی 
برویم و موفقیت هایی نیز کسب کنیم، 
اما برخی مســائل نظیر موضوعات 
مالی و بانکی به برجام ربطی ندارد و به 
موضوعات و قوانین مالی و بین المللی 

مربوط می شود. 

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی شهرداری 
کــرج از اختصاص یک میلیارد تومان برای ســتاد 

توسعه فرهنگ کارآفرینی در کرج خبر داد.
به گــزارش مهــر، احمد خیــری در همایش 
واقعیت های اســتارت آپی کرج کــه در مجموعه 
فرهنگی و ورزشــی میــالد برگزار شــد، با بیان 
اینکه اکوسیســتم استارت آپی کرج فرصت خوبی 
برای پیشرفت این شــهر ایجاد کرده است، گفت: 
امیدواریم که استان البرز در این حوزه نقش مؤثری 

ایفا کند.
وی در ادامه با بیان اینکه امیدواریم ظرفیت هایی 
ایجاد شود تا جوانان عضو در خانه استارت آپ کرج 
خالقیت هــای خود را به نمایــش بگذارند، تأکید 
کرد: نخبگان اســتارت آپی کرجی در تمام استارت 

آپ های فعال کشور نقش ایفا می کنند.
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی شهرداری 
کرج بابیان اینکه مدیریت شــهری کرج از ســال 
گذشته ســعی کرده که درک صحیحی از تغییرات 
و تحوالت اجتماعی داشــته باشد، افزود: مدیریت 
شهری کرج تســهیل گر رویدادهای کارآفرینی و 

استارت آپی است.
خیری با اشــاره به اینکه خانه استارت آپ کرج 

به عنوان اولین خانه استارت آپ کشور مطرح است 
که توسط مدیریت شــهری احداث شده، گفت: در 
ایــن خانه فعاالن و نخبگان اســتارت آپی محیط 
کار اشــتراکی دارند و در آن شبکه ســازی کرده و 

تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار می دهند.
به گفته وی مدیریت شــهری ســعی در فراهم 
کــردن زمینه های اتفاقات خوب اســتارت آپی در 
کرج کرده اســت و از این خانــه حمایت های مالی 

و معنوی می کند.
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی شهرداری 
کرج با اشــاره به اینکه از زمان شــکل گیری خانه 

اســتارت آپ کرج 15 هزار نفر در فضاهای توسعه 
فرهنگ کارآفرینی قرار گرفتند، افزود: بر اســاس 
شبکه سازی های انجام شــده 40 تیم استارت آپی 
در کرج تشکیل شــده که از این میان حدود 20 تیم 
موفق به کســب موفقیت هــای بین المللی و ملی 

شده اند.
به گفته خیری یکی از این تیم های استارت آپی 
کرج در یکی از کشورهای پیشرفته دنیا فعالیت  دارد 
و برخی دیگر نیز توانســته اند ارزش های اقتصادی 

فراوانی برای کشور کسب کنند.
وی بــا بیــان اینکــه مدیریت شــهری کرج 
تنها نقش تســهیل گری برای تیم های اســتارت 
آپــی دارد، اضافه کــرد: مدیریت شــهری کرج 
در راســتای ایجــاد فضایی بــرای فعالیت های 
اســتارت آپی تالش می کند تا ایــن تیم ها بتوانند 
 کســب وکارهایی ایجاد کنند که تاب آوری داشته 

باشد.
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی شهرداری 
کــرج از اختصاص بودجه ای یــک میلیارد تومانی 
برای ســتاد توسعه فرهنگ کارآفرینی در کرج طی 
امسال خبر داد و گفت: خانه استارت آپ کرج یکی 

از مراکز توسعه فرهنگ کارآفرینی است.

معاون دفتر بهداشت مدیریت بیماری های دام 
ســازمان دامپزشکی، از موسســه رازی به عنوان 
بازوی اصلی سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری 

خبر داد.  
 به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز؛ 
معاون بهداشــت و مدیریــت بیماری های دامی 
ســازمان دامپزشکی کشــور از موسسه تحقیقات 
واکســن و سرم سازی رازی به عنوان بازوی اصلی 
این سازمان یاد کرد و گفت: این موسسه در تولیدات 
خود، نظر سازمان دامپزشکی در  3 شاخص کمیت، 

کیفیت و تولید بموقع را تامین می کند.
دکتر داراب عبدالهی با اشاره به این که سازمان 
دامپزشکی کشور در برنامه ریزی های اصلی برای 
کنترل بیماری ها همواره موسسه رازی را کنار خود 
در نظر می گیرد، گفت: این موسســه بازوی اصلی 
سازمان دامپزشکی اســت و مهم ترین نقش را در 
پیشــگیری و کنترل بیماری هــای دام و طیور در 

کشور دارد.
وی افزود: معیارهایی برای سازمان دامپزشکی 
در مصــرف تولیــدات داخلــی وجــود دارد که 
واکسن های موسسه رازی از این شاخص ها یعنی 
کمیــت، کیفیت و تولید بموقع برخوردارند و هر چه 
کیفیت تولیدات این موسسه به عنوان تولیدکننده 
داخلی بهتر باشد، ما در پیشبرد اهداف مان موفق تر 

خواهیم بود.
معاون بهداشــت و مدیریت بیماری های دامی 
ســازمان دامپزشــکی با بیان اینکه این سازمان تا 
کنــون در کنترل بیماری هایــی موفق عمل کرده 
که واکسن های مصرفی این 3 شاخص را همزمان 
با هم داشــته اند، افزود: به عنوان نمونه در بیماری 
لمپی اسکین که از بیماری های دامی است حضور 
موسســه رازی در کنار سازمان دامپزشکی کمک 

کرد با این بیماری مبارزه کنیم.
وی افزود: امســال نیز به جز اســتان های نوار 
مرزی غرب کشــور، واکسیناسیون لمپی اسکین 
نخواهیم داشــت زیرا واکســن این بیماری که در 
موسسه رازی تولید می شــود، عالوه بر اثربخشی 
بــه لحاظ کمیــت و کیفیت، به موقع  تولید شــد و 

توانستیم بیماری را به کنترل در آوریم.
معاون بهداشــت و مدیریت بیماری های دامی 
ســازمان دامپزشکی، واکسن نشــخوارکنندگان 
کوچــک )PPR( را از دیگر تولیــدات باکیفیت 
موسسه رازی نام برد و از کنترل این بیماری خبر داد 
و افزود: در برنامه های بعدی سازمان دامپزشکی به 
مقدار بیشتر این واکسن نیاز داریم که امیدواریم در 
موسســه رازی تولید شود و این موسسه توان تولید 
خود را بر مبنای برنامه های ســازمان دامپزشکی 
وفق دهــد. دکتــر عبدالهی همچنیــن به نقش 
موسســه رازی در ریشه کنی بیماری های خسارت 
زا همچون طاعون گاوی که زمانی تهدیدی برای 
کشــور محسوب می شد، اشــاره کرد و افزود: این 
توفیق را مدیون موسسه رازی هستیم که واکسن ها 
و فرآورده  هــای بیولوژیک با کیفیت تولید می کند 
و نقش بســیار تاثیرگذاری در کنترل و ریشه کنی 

بیماری های همه گیر و خطرناک دارد. 
وی افــزود: با توجه به زمانبنــدی برنامه های 
ســازمان دامپزشــکی بــرای واکسیناســیون، 
کمبودهایی وجود دارد کــه امیدواریم با اصالح و 
بهینه ســازی تجهیزات و زیرساخت های موسسه 
رازی این مسائل رفع شود و واکسن های باکیفیت، 
به مقدار مورد نیاز و در زمان مناســب در اختیار این 

سازمان قرار گیرد.   

اختصاص یک میلیارد تومان به توسعه فرهنگ کارآفرینی 

موسسه رازی، بازوی اصلی سازمان دامپزشکی کشور

حمایت از طرح های صنایع دستی و گردشگری روستایی 

نمایندهمردمکرجدرمجلس:

ایجاداشتغالپایدارازنیازهایضروریکشوراست

مدیرکل هواشناسی استان البرز 
گفت: ســال 90 خط خشکسالی بر 
روی پلنگ آباد اشتهارد قرار داشت اما 
امروز این خط بر روی تاج ســد کرج 

قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ 
منصور رحمانیان با انتقاد از مدیریت 
نشدن منابع آب گفت: 93 درصد منابع 
آب کشور در بخش کشاورزی مصرف 
می شود و همین باعث شده چاه هایی 
که تا ســال 90،  75متر عمق داشت 
االن به  عمق 300 متری برســد، در 
چنین وضعیتی ســوال اینجاســت 
که چرا هنوز کشــت غرق آبی انجام 
می شود و چرا کشــاورزی به سمت 

کشت گلخانه ای نمی رود.
رحمانیان با بیــان اینکه 3 درصد 
منابع آب کشــور در بخش شــرب 
مصرف می شــود، خاطرنشان کرد: 
3۸ درصد آب های شــرب در شبکه 
توزیــع هدر مــی رود. 3 درصد منابع 
آب کشور در بخش صنعت مصرف  و 
یک درصد  نیز در بخش های متفرقه 
مصرف می شود. مدیرکل هواشناسی 
اســتان البرز گفت: این خشکسالی 
چند مرحلــه را طی کرده که به اینجا 
رسیده است؛ خشکسالی ابتدا با مرحله 
خشکسالی هواشناسی آغاز می شود 
ســپس بــه مرحلــه هیدرولوژیک 
وارد می شــود پــس از آن به مرحله 
خشکســالی کشــاورزی می رسد و 
بعد خشکســالی تبعات اقتصادی و 
اجتماعی نیز به دنبال دارد.وی افزود: 
خشکســالی هواشناسی یعنی نرمال 
بارش در یک ســال از نرمال 30 ساله 
کمتر باشد؛ خشکسالی هیدرولوژیک 
زمانی اســت که دیگر آب در پشــت 
سدها وجود ندارد یا کم است و مجبور 

به جیره بندی آب می شویم.
وی ادامه داد: در این شــرایط آبی 
برای کشــاورزی نیز وجــود ندارد و 
زمین های کشاورزی لم یزرع می شود 
که به آن خشکسالی کشاورزی گفته 
می شــود؛ این وضعیت خشکسالی 
اقتصــادی را نیــز در پــی دارد و بر 
اثــر آن ســطح زیر کشــت، الگوی 
کشــت، فرآوری محصوالت توسط 
کارخانجــات و ... دچــار اختــالل 

می شود.
وی با بیان اینکه خشکسالی یک 
پدیده خزنده اســت و در کوتاه مدت 
رخ نمی دهد گفت: وضعیت امروز ما 
طی 20 ســال رخ داده و اگر قرار باشد 

درست شود 20 سال طول می کشد.
رحمانیان گفــت: ما در طول این 
ســال ها همه چیز را خشک کردیم؛ 
با وجود کم آبی ســطح زیر کشت را 
افزایش دادیم؛ بدون توجه به توسعه 
پایدار و توان اقلیمی به ساکن کردن 
جمعیت در مناطــق اطراف پایتخت 
دســت زدیم؛ منطقه 22 تهران یکی 

از نمونه های این وضعیت است. 
وی افــزود: تا چند ســال پیش 
خشکســالی ما فقط براساس بارش 
بــود اما امــروز تبخیــر و تعرق هم 
در حال ایجاد مشــکل اســت چون 
ســطح زیر کشــت را بدون توجه به 
روش های جدید بــاال بردیم؛ هنوز 
در هــوای آزاد به صــورت غرق آبی 
گندم می کاریم؛ هــر یک کیلوگرم 
هندوانه به 400کیلوگرم آب نیاز دارد 
و ما بی توجه به این موضوع هندوانه 

می کاریم.
وی گفــت: از طــرف دیگــر به 
بازچرخانی آب هم توجهی نکرده ایم 
و در چنیــن وضعیتــی فاضــالب 
ارزشــمندی که می تــوان با تصفیه 
آن بخــش زیادی از آب مــورد نیاز 
برای کشــاورزی و صنعت را تامین 
کرد از دســت می رود، بــا این وجود، 
پیش بینی می شود استان البرز امسال 
در خشکسالی ضعیف و متوسط باقی 

بماند.

خط خشکسالی از پلنگ آباد 
اشتهارد به سد کرج رسید

 مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری استان البرز گفت: 
طرح های صنایع دســتی و گردشگری 
روستایی، عشایری و اشتغال فراگیر برای 
دریافت تســهیالت به بانک ها معرفی 

می شوند.
 به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ 

صابری گفت: تاکنون 11 طرح اشــتغال 
فراگیــر و 10 طرح روســتایی در بخش 
گردشگری اســتان البرز به بانک های 
عامــل معرفــی شــده اند.وی افزود: 
تســهیالت اعطایی در حوزه روستایی و 
عشایری با نرخ ســود 6 درصد محاسبه 
می شــود که از10 طرح معرفی شــده 4 

طرح مربوط به صنایع دســتی و 6 طرح 
دیگر در حوزه بوم گردی و گردشــگری 
است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری البرز گفت: با تکمیل 
و راه اندازی 10 طرح گردشگری روستایی 
و عشایری البرز 154 نفر مشغول بازار کار 
شوند.صابری افزود: طرح های دیگری 

نیز در حوزه های مختلف وجود دارند که 
پس از انجام بررسی های الزم و تایید در 
کمیته فنی اســتان، ایــن طرح ها نیز به 
بانک های عامل برای اعطای تسهیالت 

معرفی خواهند شد.
استان البرز حدود 350 روستا دارد که 

بیشتر آنها هدف گردشگری هستند.   


