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ورود اولین گروه حجاج 
به استان البرز

دولت از بسیج برای حل مشکالت استفاده کند
 رئیس سازمان بسیج مستضعفین خطاب به رئیس جمهور گفت: دولت از ظرفیت بسیج برای حل مشکالت مردم استفاده کند.

به گزارش مهر؛ ســردار غالمحســین غریب پرور در اجالسیه شهدای اصناف و کارمندان اســتان البرز، اظهار کرد: شهدا به ما درس اخالق، ایثار و 
ایستادگی داده اند.

وی با تأکید بر این که جوانان ایران اســالمی از ارزش های دینی کوتاه نیامده اند، گفت: این خواســت خداوند بوده اســت که شهدای دفاع مقدس با 
شهدای مدافع حرم پیوند بخورند. آن ها از نامالیمات هراسی به دل راه ندادند و پای ارزش های اسالم و انقالب ماندند و ایستادگی کردند.

رئیس بسیج مستضعفین هدف از برگزاری یادواره و اجالسیه شهدا را مهم برشمرد و گفت: باید دین داری مکتب شهدا را بیاموزیم. در دوران دفاع 
مقدس اتفاقاتی افتاد که بسیاری از آن قابل گفتن نیست، اما ...
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بهره برداری از ۵۱ پروژه با حضور استاندار
صفحه2

بازدید سرپرست وزارت کار از کارخانه سیمان آبیک
سرپرســت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از 
بزرگ ترین واحد تولید ســیمان کشور در نظرآباد 

بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وســیما مرکز البرز، 
محســنی بندپی در بازدید از کارخانه سیمان آبیک 
واقع درشهرســتان نظرآباد، میزان مصرف سیمان 
کشــور را حدود ۵۰تا۶۰ میلیــون تن اعالم کرد و 
 »R&D« گفت: کارخانه ســیمان آبیک در حوزه

و تربیت نیروی انسانی پیشروست.
وی با تأکید بر این که کیفیت ســیمان تولیدی 
داخل از اســتانداردهای بین المللی برخوردار است، 
گفت: کارخانه سیمان آبیک در حوزه آالینده ها نیز 

بخوبی عمل کرده اســت به طوری که می بینید، گاز 
یا ذرات معلقی در هوا وجود ندارد.

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  سرپرســت 
اجتماعــی بااشــاره به این که باید شــرایط رونق 
صنعــت ســاختمان فراهم شــود، گفــت: زمینه 
 صــادرات ظرفیت هــای داخلی نیز  بایــد فراهم

 شود. 
محســنی بندپی با اشــاره به ایــن که در حوزه 
ســیمان همه مــواد اولیــه داخلی اســت، گفت: 
امیدواریم در این حوزه شاهد شکوفایی ظرفیت ها 

باشیم.
وی در بخــش دیگری با اشــاره بــه وضعیت 

اشــتغال در کشور و این که ساالنه حدود ۸۰۰هزار 
نفر وارد بازار کار می شــوند، گفــت: دولت متعهد 
شده است در ســال جاری بیش از ۹۵۰هزار شغل 

ایجاد کند.
سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
با تأکید بر این که باید دولت در خصوص اشــتغال 
روســتایی برنامه های مدونی داشته باشد گفت: با 
برخــورداری از یک و نیــم میلیارد دالر از صندوق 
توســعه ملی و همچنین شــش هزار میلیارد تومان 
آورده چهار بانک، شرایط فراهم می شود تا بارونق 
کشــاورزی، صنایع دستی و گردشــگری اشتغال 

پایدار روستایی ایجاد شود.
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

اورژانــس هوایی البرز، پــر ماموریت ترین 
اورژانس کشور

اورژانس البرز با پاســخگویی به بیش از 7۰ هزار تماس اورژانسی و انجام حدود 
1۰ هزار اعزام و ماموریت بی سابقه اورژانس هوایی در مرداد ۹7 باالترین ماموریت 

هوایی در کشور را انجام داده است.
به گزارش خبرگزاري صداوســیما مرکز البرز؛ در ماهی که گذشت، تعداد تماس 
تلفنی پاســخ داده شــده توسط پرســتاران تریاژ تلفنی اورژانس 11۵ البرز در قالب 
ارائه مشــاوره به بیماران و اعزام آمبوالنس، 7۰ هزار و 213 تماس تلفنی بود. طی 
پاســخگویی به این تعداد تماس و پس از تریاژ و اولویت بندی صورت گرفته، تعداد 

۹ هزار و 74۸ ماموریت نیز توســط تکنیسین هاي پر تالش اورژانس انجام یافت.
در جریان انجام دادن این تعداد ماموریت، یک هزار و 442 مورد امداد رســانی به 
حــوادث ترافیکی و ۸ هزار و 3۰۶ ماموریت نیــز به منظور درمان و انتقال بیماران و 

مصدومین حوادث غیر ترافیکی بود.
تعداد بیماران اعزامی به مراکز درمانی توسط آمبوالنس های اورژانس 11۵ البرز 
بالغ بر 1۰ هزار و ۵۵4 نفر و تعداد افرادی که از خدمات درمان سرپایی برخوردار شدند 

نیز 4 هزار و 41۰ نفر بودند. 
عملکــرد بــی ســابقه پایــگاه اورژانــس هوایــی البــرز در مرداد گذشــته، 
انجــام 3۵ عملیــات ویــژه و ارائــه خدمــت بــه بیمــاران و مصدومیــن بــد 
 حــال در مناطــق بــا بعــد مســافت از مراکــز درمانــی تخصصــی اســتان 

بود. 
۵7 مصدوم و بیمار بدحال ضمن ارائه خدمات درمانی پیش بیمارستاني به مراکز 
درمانی اســتان اعزام شدند که از آن جمله می توان به انتقال بیمار 4۵ ساله با مشکل 
کاهش هوشیاری در منطقه ای با ارتفاع بیش از ده هزار پا در شهرستان طالقان اشاره 
کرد که در کارنامه پرواز این مدل از بالگرد تخصصی اورژانس در کشــور بی ســابقه 

و بی نظیر بود. 
مرکــز اورژانس 11۵ البرز با یک فروند بالگرد، دو دســتگاه اتوبوس آمبوالنس، 
۶1 دستگاه آمبوالنس و 4 دستگاه موتور آمبوالنس و با بهره مندی از حدود 4۵۰ نفر 

نیروی عملیاتی در خدمت البرز نشــینان و هموطنان عزیز است.

عضو شورای شهر کرج:
گره شهر با تعامل و اتحاد باز می شود

عضو شــورای شــهر کرج گفت: گره شــهر جز با تعامل و اتحاد 
اعضای شــورای شــهر کرج باز نخواهد شــد و تهدید و شــایعات 
 برای افکار عمومی مناســب نبوده و نظریه تهدید چاره ساز نخواهد 

بود.
فرج ا... ایلیات در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در 
اســتان البرز در خصوص عدم حضور خود در جلسه گذشته شورای 
شــهر کرج، گفت: قانون برای غیبت اعضا در جلســات شورا از قبل 

تعیین تکلیف کرده و مقررات مشــخص است.
وی افزود: امکان ســلب عضویت به دلیل غیبت کمتر از ۶ جلسه 
متوالی و 1۰ جلســه متناوب وجود نداشته و نارضایتی خود را برای 

مطرح شدن این موضوع اعالم کرده ام.
عضو شورای شــهر کرج ادامه داد: طبق قانون، شورای شهر را 
می توان به دلیل اخالل در کار شــهر منحل کرد، اما امکان ســلب 

عضویت به دلیل غیبت کمتر از ۶ جلســه وجود ندارد.
ایلیات در خصوص برگزاری جلســات ویژه خاطرنشــان کرد: 
فرماندار امکان برگزاری 2 جلســه فوق العاده در ماه را خواهد داشت 
و امروز جلســه دوم برگزار خواهد شــد تا در یک تعامل همه جانبه 
به اتفاق نظر و آرا رســیده و هیئت رئیســه جدید و شهردار انتخاب 

شوند.
عضو شــورای شــهر کرج بابیــان این که برخورد احساســی و 
هیجانی چالشــی جدید برای شهر ایجاد خواهد کرد، یادآور شد: اگر 
انتخاب شــهردار یک هفته دیرتر انجام شــود بهتر از روبه رو شدن 

شهر با یک چالش جدید است.
 ایلیــات در پایان بیان کرد: بزودی در روزهــای آینده بهترین 
تصمیم برای شــهر گرفته خواهد شــد و شهردار انتخاب می شود تا 

آرامش شهر حفظ شود.

خبرخبر رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

دولت از بسیج برای حل مشکالت استفاده کند
 رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
خطاب به رئیس جمهور گفت: دولت 
از ظرفیت بسیج برای حل مشکالت 

مردم استفاده کند.
به گزارش مهر؛ سردار غالمحسین 
غیب پرور در اجالسیه شهدای اصناف 
و کارمندان اســتان البرز، اظهار کرد: 
شــهدا به مــا درس اخــالق، ایثار و 

ایستادگی داده اند.
وی با تأکید بر این که جوانان ایران 
اســالمی از ارزش هــای دینی کوتاه 
نیامده اند، گفت: این خواست خداوند 
بوده است که شــهدای دفاع مقدس 
با شــهدای مدافع حرم پیوند بخورند. 
آن هــا از نامالیمات هراســی به دل 
راه ندادند و پای ارزش های اســالم و 

انقالب ماندند و ایستادگی کردند.
رئیس بسیج مستضعفین هدف از 
برگزاری یادواره و اجالســیه شهدا را 
مهم برشــمرد و گفت: باید دین داری 
مکتب شــهدا را بیاموزیــم. در دوران 
دفاع مقدس اتفاقاتی افتاد که بسیاری 
از آن قابل گفتن نیست، اما آنچه وجود 
دارد، ایســتادگی جوانان این مرزوبوم 
اســت که پای دین خــود ماندند و از 
مشــقت ها و نامالیمات و سختی ها 
نهراسیدند و تســلیم دشمن نشدند.

ســردار غیب پرور گفت: اگر شاگردان 
خوبی باشــیم، امروز در حراســت و 
پاسداری از انقالب اسالمی هیچ شک 
و تردیدی نمی کنیم. دشمنان یک روز 
جنگ هشت ساله را بر ما تحمیل کردند 
و امروز جنگ اقتصادی و فرهنگی را 
تحمیل کرده اند.وی بــا بیان این که 
دنیای اســتکبار تمام قد مقابل نظام 
جمهوری اســالمی ایســتاده است، 
گفــت: در عملیات قــدس تعدادی از 
رزمندگان به خاطر تشنگی جان دادند 

و شهید شــدند و این نسخه ای تکرار 
نشــدنی در طول هشت ســال دفاع 
مقدس اســت. از روزی که نبرد آغاز 
شد ثانیه های این جنگ از رشادت ها 
و مظلومیت های رزمندگان اســالم 
ماالمال شد.رئیس بسیج مستضعفین 
در بخش دیگری با اشــاره به افزایش 
مشــکالت مردم، گفت: نمی گویم در 
قبال مشکالت مردم حرفی زده نشود، 
ولــی میان پاســداری از اصل نظام و 
زبان نقد و مطالبه فرق است.ســردار 
غیب پرور با تأکیــد بر این که ما پای 
انقالب و اسالم ایستاده ایم، گفت: ما 
با همــه وجود به انقالب اعتقاد داریم، 
ایــن انقالب میراث حســین  بن علی 
)ع( است، ما کوتاه نمی آییم و تکلیف 
خود را نسبت به اصل نظام و انقالب و 
رهبری را می دانیم.وی با بیان این که 
ما در عصر پاسداری از خون شهیدان و 
انقالب لحظه ای نمی ایستیم و کوتاه 
نمی آییم، امــا زبان مطالبــه داریم، 
گفت: حریت شــهیدان مــا را وادار به 
ســخن گفتــن از روی خیرخواهی 
می کند.رئیس بسیج مستضعفین در 
بخش دیگری با اشــاره به اظهارات 
رئیس جمهور که گفته اســت »دولت 
را تنهــا نگذارید«، گفت: بنده پاســخ 

رئیس جمهور را می دهم، شــما تنها 
نیستید، شما می توانید که تنها نباشید 
اگر راه را بازکنید، بیش از یک ســال 
است که به دفعات بنده از تریبون های 
مختلف اعالم آمادگی کرده ام و تاکنون 
چند نامه نوشته ام اما لبیک و اجابتی از 
سوی رئیس جمهور ندیده ایم.سردار 
غیب پرور خطاب بــه رئیس جمهور 
گفت: بســیج کارگری، اصناف و آحاد 
مختلف برای دولت یک فرصت است 
این شــما هستید که باید راه را بازکنید 
و شــاهد اتفاقات خــوب و مبارک در 
کشور باشــید.وی با تأکید بر این که 
باید از ظرفیت بســیج استفاده شود، 
خطاب به رئیس جمهور، گفت: آقای 
رئیس جمهور بخشــی از توانمندی 
بســیج را در قرارگاه محرومیت زدایی 
دیده اید. عملکرد بخشی از بسیجیان 
را در زلزله دلخراش کرمانشاه دیدید، 
در عرصــه مبــارزه با ریــز گردهای 
خوزســتان بازهم بسیج به میدان آمد 
و شــما این ظرفیت ها را دیدید، پس 
راه را بازکنیــد و ببینیــد که چه آینده 
روشــنی در انتظار مردم است.رئیس 
بسیج مستضعفین تفاوت بسیج با سایر 
دستگاه ها را در این دانست که انقالبی، 
دقیق و جهادی عمل می کند و گفت: 

این ظرفیت می تواند در خدمت دولت 
باشــد، بنده بدون تعارف می گویم که 
ایــن ظرفیت عظیم و نــادر در اختیار 

دولت است تا از آن استفاده کنید.
ســردار غیب پرور با اشاره به نقش 
بسیج در کشــفیات کاالهای احتکار 
شــده، گفت: بســیج در کنار سپاه و 
تعزیرات حکومتی به میدان آمد و همه 
دیدند که چه شد.وی ضمن قدردانی 
از تعزیــرات حکومتی که پای کار بود، 
گفت: کار اینجا تمام نمی شود، کسانی 
که احتــکار کرده انــد مانند داعش 
هســتند. آن ها به هموطنان خودشان 
هم رحم نکرده اند، خوشبختانه بخش 
بزرگی از احتکارها در کشــور کشف 
شد و بخش دیگری نیز طی روزهای 
اخیر کشف می شود، بسیج دست بردار 
نیســت.رئیس بســیج مستضعفین 
خطاب به تعزیرات حکومتی و دستگاه 
قضایی، گفــت: باید این قضیه دنبال 
شود تا کاالهای احتکار شده به دست 
مردم برسد، مقابل شبکه دالالن باید 
ایســتاد، بسیج نیز در این خصوص به 
تعزیرات کمک می کند.ســردار غیب 
پرور از تعزیرات حکومتی خواســت 
میزان کشــفیات کاالهــای احتکار 
شــده را به مردم گزارش دهد و گفت: 
هزاران تن قند و شکر، حبوبات، روغن، 
قطعــات خودرو و غیره احتکار شــده 
اســت و باید به مــردم گزارش دهید.

وی با تأکید بر این که امروز کســانی 
که در جبهه اقتصادی فعالیت می کنند 
قدر و منزلتشان به اندازه کسانی است 
کــه در خط مقدم مقاومت می جنگند، 
گفت: کسانی که شعار می دهند دلسوز 
انقالب نیســتند، دلسوزان انقالب به 
مطالبــه گری می پردازنــد و در دایره 

اقدام فعالیت می کنند.

اجرای طرح»مسجد و حقوق« با 
همکاری مشترک معاونت فرهنگی 
دادگســتری کل استان البرز، کانون 
وکالی دادگســتری و دبیرخانــه 

کانون های مساجد استان آغاز شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
دادگســتری کل اســتان البرز؛ در 
مراسمی که به میزبانی مسجد امام 
حســن مجتبی)ع( کرج برگزار شد 
طرح »مســجد و حقوق« به منظور 
ارائه مشــاوره های حقوقی رایگان 

آغاز به کار کرد.
بــر اســاس ایــن طرح کــه با 
همکاری مشترک معاونت فرهنگی 
دادگســتری کل استان البرز، کانون 
وکالی دادگســتری و دبیرخانــه 
کانون های مساجد استان عملیاتی 
خواهد شــد وکالی عضو کانون با 
حضور در مســاجد منتخب استان به 
ارائه مشــاوره های حقوقی رایگان 

خواهند پرداخت.
احمــد فاضلیــان رئیــس کل 
دادگســتری اســتان البرز در آیین 

رونمایی از این طرح، ریشه بسیاری 
از دعــاوی و پرونده های قضایی را 
عدم آگاهی مردم نسبت به وظایف، 
تکالیف و حقــوق خود عنوان کرد و 
گفت: بیشــتر مردم از ظرفیت های 
قانونــی مطلع نیســتند و به همین 
دلیل شاهد هستیم که ساالنه بیش 
از ۶۰۰ هزار پرونده در استان تشکیل 
می شــود، بــه نحوی کــه بخش 
عمده ای از جمعیت حدودا 3 میلیون 
نفری اســتان درگیــر پرونده های 

قضایی هستند.
وی افزود: به دلیل همین ضعف 
در دانش حقوقی شــاهد هستیم که 
برخــی از مــردم در معامالت خود 
قراردادهایــی منعقــد می کنند که 
دارای اشکاالت عدیده قانونی است 
و معضالتی را برای خود و دســتگاه 
قضایی ایجاد می کنند مثال مشاهده 
می شــود در معامالت ملکی، طبق 
قرارداد »حق فســخ« برای طرفین 
قائل می شوند ولی مدت زمان پایان 

این حق را تعیین نمی کنند، بنابراین 
یکی از طرفین با گذشــت چند ماه، 
با باال رفتن ارزش ملک درخواســت 
ابطال معامله بــه لحاظ عدم تعیین 
ســقف در خیــار فســخ می کند و 
ایــن موضــوع منجر به خســارات 
جبران ناپذیری برای یکی از طرفین 

معامله می شود.
عالی ترین مقام قضایی اســتان 
البــرز تصریــح کرد: عــدم آگاهی 
از مباحــث حقوقی در بین بیشــتر 
مردم، معاونت فرهنگی دادگستری 
اســتان را مصمم کرد تا در راستای 
افزایــش آگاهی هــای حقوقی در 
جامعه طرح »مســجد و حقوق« را 
با مشــارکت کانون وکالی استان 
البرز و دبیرخانه کانون های مساجد 

اجرایی کند.
وی اضافــه کرد: بر اســاس این 
طــرح، وکالی کانون پــس از نماز 
مغرب و عشــا در مساجد منتخب به 
ارائه مشاوره حقوقی رایگان خواهند 

پرداخت.

با حضور اســتاندار البرز به صورت همزمان ۵1 
پروژه صنعتی، تولیدی، خدماتی، کشــاورزی و ... 
با اعتبار 4۶3میلیارد تومان در شهرســتان کرج به 

بهره برداری رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری 
البرز، در پنجمین روز از هفته دولت و ســومین سفر 
شهرســتانی استاندار البرز، به مناسبت گرامیداشت 
هفتــه دولــت، به صــورت هم زمــان ۵1 پروژه 
 در حوزه هــای مختلف افتتاح و بــه بهره برداری 

رسید.
ایــن پــروژه هــا در قالــب بخــش دولتی و 
خصوصــی با اعتباری حــدود 4۶3 میلیارد تومان 
 و ایجاد اشــتغال بــرای ۹2۰ نفر بــه بهره داری 

رسید.

پنجم شــهریور مصادف با زادروز محمد زکریای 
رازی به عنوان روز داروساز نامگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز؛ بدون 
شــک دارو کاالیی اســت که با امنیت اجتماعی گره 
خورده اســت و داروساز یکی از اجزاء مهم و تأثیرگذار 

نظام سالمت است.
این عضو از سیســتم سالمت مســئولیت تأمین، 
عرضه و نظارت بر مصرف کاالیی را به عهده دارد که 

نقشی بی بدیل در تأمین سالمت آحاد جامعه دارد.

پنجم شــهریور زادروز زکریای رازی داروســاز 
و شــیمیدان بزرگ ایرانی بهانه ای اســت برای یاد 
کردن از قدمت تاریخی این ســرزمین در علم نوین 
داروسازی و بیان سپاس و تقدیر از تالش های ارزنده 
 داروســازانی که بنیان های این سرآمدی و تأثیر را بنا 

نهادند. 
اســتان البرز نیز به واسطه وجود مراکز تحقیقاتی 
و دارو و واکســن ســازی از جایگاه ویژه ای در کشور 

برخوردار است.

به مناســبت هفته دولت، نشست 
هم اندیشــی ناصر مقــدم مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 
با هنرمنــدان حوزه فیلم و عکس این 

استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز، 
به مناســبت هفته دولت، نشست هم 
اندیشی ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان البرز، با حضور 
 هنرمندان ، اساتید  و  فیلمسازان استان 
البرز در خصوص برگزاری جشــنواره 
های فرهنگی و هنری  برگزار گردید.

مقدم در این نشســت عنوان کرد: 
در صدد هســتیم جشــنواره فیلم و 
عکس اســتان را برگــزار نماییم از 
این رو عکاســان و فیلمسازان استان 
طــرح ها و برنامه هــای خود را برای 
برپایی این جشــنواره بــه اداره کل 
 فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ارائه 

نمایند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان البرز همچنین اظهار داشت: 
در برنامه ریــزی های صورت گرفته 
برآنیم تا این جلســات را ۶ ماه یک بار 

برگزار نماییم.

 طی مراســمی با حضور استاندار البرز و فرماندار 
ویژه شهرستان کرج مرکز خدمات سرمایه گذاری در 

کرج گشایش یافت.
به گــزارش روابــط عمومی فرمانــداری ویژه 
شهرستان کرج؛ پروژه مرکز خدمات سرمایه گذاری 
از جملــه طرح هــای هفته دولت بود کــه با حضور 
نجفی اســتاندارالبرز، سیروس شفقی فرماندار ویژه 
شهرســتان کرج و جمعی از مسئوالن، در ساختمان 
اصلی اداره کل امور اقتصادی اســتان البرز گشایش 

یافت.

مرکز خدمات ســرمایه گذاری در زمینی بالغ بر 2 
هزار متر آماده ارائه خدمات به ســرمایه گذاران شده 
اســت.نظارت و راهبری طرح های سرمایه گذاری 
خارجی، بازدید دوره ای از طرح های سرمایه گذاری، 
پیگیری و تســهیل ورود سرمایه گذاری خارجی به 
کشــور و حمایت ویژه از ســرمایه گذاران داخلی، به 
روزرســانی فرصت های سرمایه گذاری و همچنین 
احصــای فرصت های جدید با تعییــن اولویت ها و 
ظرفیت های اســتان به عنوان اصلی ترین خدمات 
این مرکز به شمار می رود. در این پنجره واحد سرمایه 

گذاری، عالوه بر ارائه مشــاوره به سرمایه گذاران، 
پذیرش متقاضیان ســرمایه گذاری در بخش های 

مختلف نیز صورت می گیرد.
توانمندســازی مدیران، ســرمایه گــذاران و 
کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری و همچنین 
دســتگاه های اجرایی اســتان از دیگر رویکردهای 
این مرکز به شــمار می رود. وب ســایت ویژه مرکز 
www.  خدمات ســرمایه گذاری نیز بــه آدرس

investinalborz.irپــل ارتباطی برای ثبت 
درخواست های سرمایه گذاری اعالم شده است. 

به مناسبت هفته دولت صورت گرفت؛ مساجد استان البرز، میزبان وکال  می شوند

بهره برداری از ۵۱ پروژه با حضور استاندار البرز

جایگاه ویژه استان البرز در داروسازی

 نشست مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان با هنرمندان 

با حضور استاندار و فرماندار ویژه کرج صورت گرفت؛

گشایش مرکز خدمات سرمایه گذاری البرز

تجلیل از سرمربی موفق تیم ملی تکواندو
جمعــی از مربیان و ورزشــکاران 
تکوانــدوکار البرزی از ســرمربی تیم 

ملی تکواندوکاران تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 

پس از درخشــش تکواندوکاران تیم 
ملی ایران در مسابقات آسیایی2۰1۸ 
تکواندوکاران البرزی از اســتاد فریبرز 
عســگری به پاس زحمات خســتگی 

ناپذیرش تجلیل کــرده و هدایایی به 
رسم یادبود به او دادند.

  گفتنی است این مراسم در باشگاه 
موســوی انجام شد که استاد عسگری 

یکی از مربیان همین باشــگاه است.  
تکواندوکاران ایران در جاکارتا 4مدال 
ارزشــمند را از آن خود کرده و در آسیا 

خوش درخشیدند.
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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:
حافظ026-32210004-9

دوشنبه 12 شهریور 1397   شماره 5192 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

یک پیشنهاد فرهنگی به مسئوالن استان البرز
نصب تصاویر شهدای واال مقام انقالب اسالمی و دفاع مقدس و ... در ورودی 
شــهرهای استان البرز همچون شهر مشکین دشت یک اقدام ارزشمند فرهنگی 
می باشــد. لطفا مســئوالن استان البرز نسبت به توســعه این گونه حرکت های 

فرهنگی در ورودی شهر های تابع استان اقدام نمایند.
علی صفا پور از ماهدشت

شهرداری کرج و محمد شهر اقدام کنند
وجــود وانت بارهای مزاحم حامل میوه در جاده کرج، محمد شــهر و بالعکس 
متاســفانه در جاها یی یک ســوم عرض جاده را اشــغال کرده اند. جای تعجب و 
شــگفتی است از این که با توجه به ترافیک ساز بودن این موضوع متاسفانه کسی 

با آنان کاری ندارد؟ چرا؟!
محمود صالحی از محمد شهر

قابل توجه اداره راه و شهر سازی ساوجبالغ 
جاده کردان برغان از نظر آســفالت و عرض و حواشی جاده نامناسب می باشد. 
لطفا مســئوالن اداره راه و شــهر سازی ساوجبالغ نســبت به رفع نواقص مزبور 

اقدام نمایند.
سید نصرالدین میر عربشاهی

ورودی های شهرک مهندســی زراعی و بعثت را هم تعریض 
کنید

ورودی های شــهرک مهندســی زراعی و بعثــت دارای نواقص متعدد و کم 
عرض بوده. جا دارد مسئوالن مربوطه نسبت به اصالح و تصحیح نواقص مذکور 

اقدام نمایند.
حسن محمدی از شهرک مهندسی زراعی و بعثت

نام: حجت اله
نام خانوادگی: افسرده

محل تولد: تهران
تاریخ تولد: 1341/1۰/1۸ 

تاریخ شهادت: 13۶2/۶/1۰
مسئولیت قبل از شهادت: سرباز
محل شهادت: منطقه عملیاتی بانه

نحوه شهادت: اصابت ترکش
مزار شهید: گلزار شهدای امامزاده محمد)ع( کرج

شــمه ای از زندگینامه شــهید: »حجت اله افسرده« در 
خانواده ای مذهبي و متدین در شــهر تهران دیده به جهان گشــود. 
دوران کودکي را با شــور و نشــاط خاصي به پایان رســاند و در سن 
هفت ســالگي براي کسب علم و دانش وارد مدرسه شد و به تحصیل 
پرداخــت. دوره ابتدایي را با موفقیت به پایان رســاند و دیگر به علت 
فقر مادي نتوانســت به تحصیل ادامه دهد، بنابراین ترک تحصیل 
کرد و به کار آهنگري مشــغول شــد و به خرج خانواده و امرار معاش 

کمک مي کرد.
در اوایــل انقالب در اکثر تظاهرات ها و راهپیمایي ها شــرکت 
مي کرد تا هر چه زودتر رژیم پهلوي ســرنگون شود. بعد از پیروزي 
شکوهمند انقالب اسالمي به فرمان امام به عضویت بسیج در آمد و 

عضو فعال این نهاد گردید.
در پي شروع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران همچنان به فعالیتش 
ادامه مي داد تا اینکه به خدمت مقدس ســربازي فرا خوانده شد و در 
زیر پرچم اســالم به خدمت پرداخت و پس از پایان دوره آموزش به 
ســوي میدان هاي نبرد شتافت و به مقابله پرداخت تا اینکه سرانجام 
در تاریخ دهم شــهریور 13۶2، در منطقه عملیاتي بانه بر اثر اصابت 
ترکش به شهادت رسید. تربت پاک شهید در »امامزاده محمد کرج« 

نمادی از ایثار و شهامت در راه وطن است. 
با تشکر از روابط  عمومی اداره کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان البرز 

پیام های مردمییاد یاران آشنا

هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می دارد
وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک

»نگاه مردمی« به تهیه کنندگی و 
کارگردانــی علی اصغر نائیجی مدتی 
اســت که هر روز در ســیمای استان 
البرز به روی آنتن مــی رود. از همان 
روزهای نخســت و بــا پخش آن به 
مرور بینندگان این برنامه رو به فزونی 
گذاشت. چرا که این برنامه با کسانی به 
گفتگو نشست که تمام مشکالت را از 
نزدیک لمس کرده بودند. حرفی برای 
گفتن داشتند و می خواستند به جواب 

سوال هایشان برسند. 
کرج- خبرنــگار جام جم: 
روزنامه جام جم برای بررســی نقاط 
قوت و ضعف این مجموعه و همچنین 
شنیدن حرف های تازه دکتر نائیجی 
گفتگوی صمیمانه ای با ایشان انجام 
داد. ماحصــل این بحــث و گفتگو را 

بخوانیم:

* آقــای دکتــر نائیجی از 
برنامه هایتان بگویید.

 برنامــه نــگاه مردمی کــه چند 
ماهی اســت پخش می شــود، ادامه 
همان برنامه »در شــهر« می باشــد. 
در برنامه گذشــته در شهر، چون زنده 
نبود، تعدادی از مســئولین از پاســخ 
دادن طفــره می رفتنــد. جوابگوی 
کامل نبودنــد، اما برنامه نگاه مردمی 

زنده اســت. به همین خاطر مسئول 
 مربوطه خیلی سریع روی خط تماس 

می آید. 
آن هــا مجبــور مــی شــوند به 
پرسش های مردم جواب های صحیح 
بدهنــد. در این برنامــه ابتدا صدای 
مردم ضبط می شــود. بعد با مسئول 
مربوطه تماس تلفنی گرفته می شود 

تا پاسخگو باشند.

* چگونه موضوع را انتخاب 
می کنید؟

موضوع های انتخابی، ابتدا توسط 
کارشناسان بررســی می شود. بعد به 
اتاق فکــری می رود کــه به همین 
منظور ایجاد شده، طرح اولیه در اتاق 
آبی به پختگی می رســد. در پایان بعد 

از به تفاهم رســیدن با معاونت سیما و 
مدیریت محترم آقای رامک برنامه به 

روی آنتن می رود.

* خودتان تا چه حد از برنامه 
رضایت دارید؟

 چون بیننــدگان ارتبــاط خوبی 
بــا برنامه پیدا کــرده اند، ما هم تصور 
می کنیم کــه باید راهمان درســت 
باشــد. این برنامه پل ارتباطی مردم 
و مســئوالن شهری اســت. همین 
چند روز پیش کســی تماس گرفت و 
شکایت داشت از همسایه اش، آن هم 
به خاطر ســاخت و ســاز غیر معمول. 
گفتیــم شــما از موضــوع تصویری 

بگیرید و بفرستید. 
ما هم در قالب شــهروند خبرنگار 

موضوع را بررسی و از مسئول مربوطه 
جواب قانع کننده خواهیم خواســت. 
این برنامه به پختگی کامل رســیده و 
جای خود را در میــان مردم باز کرده 
اســت. برنامه شهروند خبرنگار حرف 
دل مردم را می زند، به همین خاطر بر 

دل بینندگان هم می نشیند.

* از راه های ارتباطی مردم 
با خودتان بگویید.

 یکی از راه هــای ارتباطی تماس 
با شــماره تلفن 1۶2 می  باشد. سامانه 
پیامکی هم 21۶1 است که می توانند 
نظرات و ســوال های خــود را با ما در 
میــان بگذارند و در ضمن در شــبکه 

سروش می توانند همراه ما باشند.
باید یادآوری کنــم که این برنامه 

یک واحد پیگیری هم دارد. 
مســئولی که قول مساعدت داده، 
اما به هر دلیلی به ســرانجام نرسانده، 
بــار دیگر به ســراغش مــی رویم و 

توضیح خواهیم خواست.
 این برنامه دوشــنبه و چهارشنبه 
های هر هفته ســاعت 7:3۰ به روی 
آنتن می رود. مدت برنامه نیم ساعت 
است. با این که مدت  برنامه کم است 
ولی بازخورد بســیار خوبی در شــهر 

داشته است. 

معاون برنامــه ریزی و توســعه فرمانداری ویژه 
شهرســتان کرج با اشــاره به برگزاری 23 اجالسیه و 
یادواره شــهدا به عنوان پیش مقدمه برگزاری اولین 
کنگره شــهدای اســتان البرز بر ضرورت فضاسازی 
مناسب شهری متناسب برگزاری این رویداد فرهنگی 

- ارزشی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان 
کرج؛»محمــد مجرد« در جلســه »کمیته خدمات و 
پشــتیبانی یادواره های شهدای شهرستان کرج« که 
بــا حضور جمعی از نمایندگان دســتگاه های اجرایی 
شهرســتان در محل فرمانداری برگزار شــد؛اظهار 
داشت: از آن جایی که مهر سال جاری شاهد برگزاری 
اولین کنگره شهدای استان هستیم و پیش از آن نیز 23 

اجالسیه در شهرهای مختلف شهرستان کرج برگزار 
می شود، لذا وظایف سنگینی بر عهده دستگاه ها قرار 

دارد و باید با فضاســازی مناسب،فضای شهر مزین به 
خاطرات و عطر یادشهدا شود. 

در ادامــه این جلســه نمایندگان دســتگاه های 
اجرایی شهرســتان کرج میزان آمادگی خود را جهت 
ارایه خدمــات در ایام برگزاری یادواره های شــهدا 

گزارش دادند.
تکالیــف و وظایف هر دســتگاه نیز در جریان این 

جلسه مشخص و در دستور کار اجرا قرار گرفت.
گفتنی است،شهر کرج و استان البرز مزین به یاد و 
نام ۵ هزار شهید واالمقام،هزار آزاده سرافراز و 13 هزار 
جانباز سلحشــور می باشد. طبق برنامه ریزی های به 
عمل آمده مهر امســال اولین کنگره شهدای استان 

البرز برگزار خواهد شد. 

سامانه هوشمند ضدسرقت مها در 
استان البرز فعال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ 
فرمانــده انتظامی البــرز گفت: این 
ســامانه به همــت بنیاد تعــاون ناجا 
طراحی شــده و در اختیار استان البرز 

قرار گرفته است.
ســردار محمدیــان گفــت: البرز 

هفتمین اســتانی اســت کــه به این 
سیستم هوشمند مجهز می شود.

وی در خصوص این سامانه گفت: با 
نصب این سامانه مي توان کوچکترین 
حرکتــی را در اماکــن خالی به پلیس 
اطالع داد که البته اطالع رســانی هم 

کامال هوشمند می باشد.
وی گفــت: این ســامانه قابلیت 

اســتفاده در اماکن عمومــی، ادارات، 
منازل مسکونی و ویالها را دارد.

فرمانده انتظامی استان افزود: اگر 
شــهرداری کرج امور زیربنایی خود را 
آماده کند، سیســتم ها و دوربین های 
ثبت تخلفات هوشمند نیز می تواند در 
ارتقای ایمنی شهروندان نقش موثری 

داشته باشد.

مدیر نظارت و بازرســی اصناف البرز از آغاز اجرای 
طرح ویژه نظــارت بر تولیدکنندگان روپوش مدارس 

خبر داد.
به گزارش مرکز البرز، رمضان رستمی گفت: طرح 
نظارت و بازرســی روپوش مدارس در این اســتان با 
همکاری اداره کل آموزش و پرورش اســتان البرز تا 

مهر امسال ادامه دارد.  
وی اضافــه کرد: کیفیت پارچــه و دوخت، قیمت 
گذاری و ساماندهی پوشاک مدارس در سال تحصیلی 
جدید توســط کمیته ویژه نرخ گذاری انجام می شود و 
دریافت هرگونه وجه مــازاد از خانواده دانش آموزان 

ممنوع است.  
رســتمی خاطرنشان کرد: این طرح در چند مرحله 
و با توجه بــه اقالم ضروری و مایحتــاج عمومی در 

بازه های زمانی مختلف تدوین شده است.

وی یکــی از اولویت های مرحلــه فعلی را نظارت 
مستمر بر تولید و عرضه لباس فرم مدارس اعالم کرد 
و افزود: طی سنوات اخیر نظارتی ویژه بر این موضوع 
داشــته ایم و سعی بر این است که لباس فرم با کیفیت 
و قیمت مناسب به مصرف کنندگان تحویل داده شود.

وی، گرانفروشی، فروش اجباری و فقدان کیفیت 
مناسب را از عمده تخلفات این حوزه برشمرد و افزود: 
بازرسان و کارشناســان در دو شیفت صبح و عصر در 
بــازار حضور دارند و عالوه بر بازرســی های نوبتی از 
واحد های تولیدی، آماده رســیدگی سریع به شکایات 

مردمی هستیم.
مدیر بازرسی اصناف استان البرز از عموم مردم نیز 
خواست در مقابل خرید کاال یا اخذ خدمات از واحد های 
صنفی، فاکتور فــروش را هم حتمًا مطالبه کرده و در 
صورت مشاهده و مواجهه با تخلفات صنفی، مراتب را 

با شــماره تلفن های ۵-3221۸1۵4 در میان گذاشته 
تا با فوریت رسیدگی شود.

تهیه کننده و کارگردان »نگاه مردمی« مطرح کرد؛

 پرسش، پاسخ، پیگیری

فضای شهر آکنده به عطر یاد شهدا شود

رونمایی از سامانه هوشمند ضدسرقت »َمها«

آغاز طرح نظارت بر تولیدکنندگان روپوش مدارس

طبیعت گردی در استان البرز؛

زیبایی های »سیبان دره« را ببینید
یکی از روســتاهای بکــر، زیبا و دســت نخورده، 
»ســیبان دره« اســت. اگر در یک روز تابستانی قصد 
سفر کردید، باید بدانید که از کرج تا این روستای زیبا 33 

کیلومتر راه در پیش دارید.
 البته تمام راه آسفالت است و بسیار دیدنی! رودخانه 
ســیبان دره یکی از تفرجگاه های روستاســت. در بهار 

و تابستان گردشگران بســیاری برای گذراندن اوقات 
فراغت خود در اطــراف رودخانه اطراق می کنند. برای 
رســیدن به ســیبان دره، اول خود را به شــمال کرج و 
آتشگاه برسانید. در ابتدای جاده آتشگاه، به سمت جاده 
برغان بروید. راه را ادامه دهید تا به ســیبان دره برسید. 
در هنگامــی که در طول مســیر جاده حرکت می کنید، 

شاهد آبشارهای زیبایی خواهید بود که از دل کوه بیرون 
آمده، آنچنان که هر بیننــده ای محو زیبایی و طراوت 

آن می شود. 
روستای ســیبان دره به وسیله توتستان های انبوه و 
سرسبز و باغات گردو محصور شده و بافت قدیمی بسیار 

جالب توجهی دارد.

احمدوند رئیس شــورای اسالمی محمدشــهردر گفت و گوی 
اختصاصی با خبرنگار ما، اهم فعالیت های عمرانی مدیریت شهری 
محمدشــهر درسال اول فعالیت شورای اســالمی دوره پنجم این 

شهر را بیان کرد.
کرج-خبرنگار جام جم: موارد بیان شــده از ســوی رئیس 
شــورای اسالمی محمد شهر به شــرح ذیل است: اصالح دفترچه 
عوارض و کاهش نرخ عوارض با توجه به ســطح درآمد و معیشــت 
شهروندان محمدشــهر، بهســازی کامل پارک حافظ، بهسازی 
پارک امید، تکمیل پارک خیابان 41 کوی بهار، تخریب و بهســازی 
کامل معابر  پارک آزادگان، بازســازی و توســعه پارک الله محله 
شــهید چمران، لوله گذاری وانتقال آب های ســطح خیابان های 
شــهید دستغیب و شهید بهشتی، آسفالت معابر شهر، جدول گذاری 
کوچه ها و معابر شهر بخصوص بهسازی پیاده رو خیابان امیرکبیر، 
اصالح هندســی و آســفالت بلوار اصلی  مقابل دستغیب، اصالح و 
جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان امیر کبیر، جابه جایی ترانس 
وتیرهای برق و نصب پل عابر مقابل مســجد جامع، زیرســازی و 
آســفالت خیابان متصل به ســه راه کیانمهر ، خیابان فردوسی 12، 
کوره و نیســتان، بهسازی و زیرســازی و دیوارکشی سکوی زباله 
جعفر آباد، تراش آسفالت خیابان اصلی از شوکت پور تا سراه ولدآباد، 
زیر ســازی و آسفالت خیابان زینبیه کوی بهار، لوله گذاری و جدول 
گذاری و آســفالت خیابان ۶ متری حاج قلی، زیر ســازی و آسفالت 
خیابان اندیشــه 3 و فرعی متصل، پیگیری جهت ســاخت ســوله 
مدیریت بحران  از بودجه بافت فرســوده مســکن و شــهر سازی، 
پیگیری جهت ساخت سرای محله از بودجه بافت فرسوده مسکن و 
شــهر سازی، دیوارکشی ساختمان  کالنتری خیابان41 کوی بهار، 
پیگیری جهت ســاخت  ساختمان کالنتری خیابان 41 کوی بهار از 
بودجه بافت فرسوده مســکن و شهر سازی، نامگذاری و ایجاد کد 
برای کوچه های مشــرف به خیابــان های اصلی ونصب تابلوهای 
معابر، راه اندازی فرهنگســرای فجر که خدمــات رایگانی چون:  
کالس های درسی - موسیقی - زبان خارجی و...، همایش باشکوه 
خانوادگی پیاده روی به مناســبت والدت پیامبردر شهر، برگزاری 
مســابقات ورزشــی )جام رمضان(، برگــزاری 3 همایش باحضور 
فعاالن فرهنگی شــهر، کاهش ۵۰درصدی هزینه امور مربوط به 
حمل ونقل و ترابری واستفاده از خودروهای استیجاری، ساماندهی 
کارگران خدماتی در قالب مدیریت پیمان، تشکیل 2ناحیه خدماتی 
با انتصاب دو مدیر مجزا تحت عنوان ناحیه 1 و 2، ســاماندهی سالن 

های ورزشی و اعمال مدیریت مردمی.

عملکرد عمرانی  مدیریت 
شهری محمدشهر 

صداوســیمای مرکــز البــرز 
در بیســت و یکمیــن جشــنواره 
تولیــدات رادیویــی و تلویزیونی 
مراکز اســتان ها با کسب ۶ جایزه 
در بخش هــای مختلــف خوش 

درخشید.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
صداوســیمای مرکز البرز؛ مدیرکل صدا و سیمای البرز با بیان این که جشنواره بیست 
و یکم در اســتان چهارمحــال و بختیاری در حال برگزاری اســت، گفت: هنرمندان 
صداوسیمای استان توانستند با کسب ۶ جایزه در بخش های مختلف جشنواره، مرکز 

البرز را به جایگاه واقعی خود نزدیک کنند.
علــی رامک افزود: در بخش خبر، گزارش کباب ۵ هزار تومانی اثر مجید ایل بیگی 
خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در بخش رادیو کسب دو جایزه ویژه، در بخش اصلی و 
جنبی جشنواره به تهیه کنندگی آرزو دهکردی، در بخش فضای مجازی کسب جایزه 
ویژه موشــن گرافی به تهیه کنندگی رضا فرهادی و در بخش ســیما نیز کسب جایزه 
ویژه کارگردانی مســتند غریبان توسط مصطفی رزاق کریمی و جایزه ویژه گویندگی 
متن توسط حسن محجوب از افتخارات صداوسیمای مرکز البرز در جشنواره  بیست و 

یکم تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها بود.
مدیرکل صداوســیمای البــرز با بیان این که این افتخــارات نتیجه برنامه ریزی و 
تالش یکســاله هنرمندان صداوســیمای مرکز البرز بود، افزود: از ابتدای راه اندازی 
صداوســیمای مرکز البرز تاکنون این نخستین بار است که چنین موفقیت ارزشمندی 
با تالش همکاران به دست آمده و با توجه به امکانات و قدمت مراکز 32 گانه صداوسیما 

کسب ۶ جایزه توسط همکاران صداوسیمای نوپای البرز اتفاق کم نظیری است.
وی اظهــار امیدواری کرد: با برنامه ریزی پیش بینی شــده در ســال های آینده، 
صداوسیمای مرکز البرز بتواند با کسب جوایز بیشتر به جایگاه واقعی خود دست یابد.

نخســتین پرواز حامل حجاج در 
فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 
به زمین نشســت و از حجاج استقبال 

به عمل آمد.
به گزارش خبرگزاري صداوسیما 
مرکز البرز؛ در این پرواز 3۰۰  حاجی 
خانه خدا که از اســتان البرز مشرف 
شــدند، از مبــداء جــده و از طریق 
فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 

وارد ایران اسالمی شدند.
بنابر این گزارش، عملیات پرواز های بازگشت حجاج از سرزمین وحی تا 2۵ شهریور 
ادامه دارد و 2۶ هزار نفر از حجاج از ۸ اســتان کشــور طی ۹2 پرواز از فرودگاه امام )ره( 

به کشور بازخواهند گشت.

مســئوالن شهرستان فردیس با حضور در منزل مرد طالیی کشتی از زحمات وی 
قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز؛ مسئوالن شهرستان فردیس با حضور 
در منزل علیرضا کریمی، کشتی گیر فردیسی از وی قدردانی کردند.

اینانلــو فرماندار فردیس گفت: قول می دهیم به بهترین شــکل ممکن از زحمات 
علیرضا کریمی قدردانی کنیم و در زمینه اشتغال وی هم تدابیری اندیشیده شده است.

کریمی قهرمان رقابت های کشــتی بازی های آســیایی 2۰1۸ است که موفق به 
مدال طال در وزن ۹7کیلوگرم شد.مدال طالی بازی های آسیایی جاکارتا، یازدهمین 

مدال رقابت های بین المللی علیرضا کریمی است.

با کسب 6 جایزه ویژه محقق شد؛

 درخشش صداوسیمای البرز
 در جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیون 

ورود اولین گروه حجاج به استان البرز

 تقدیر از علیرضا کریمی، مرد 
طالیی کشتی


