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کسی که با دشمن دوستی 

کند خائن به ملت و نظام است

امام جمعه کرج:

ثبت نام 4 هزار البرزی برای مراسم اربعین 
معاون سیاسی استانداری البرزگفت: تمام امکانات برای زائران اربعین فراهم است .

بــه گزارش خبرنگار جام جم البرز، معاون سیاســی، اجتماعی و امنیتی اســتاندار البرز گفت: تمام امکانات برای ارائــه خدمات به زائران اربعین 
حسینی)ع( در استان فراهم شده است.

معاون سیاســی، اجتماعی و امنیتی اســتاندار البرز در بازدید از کنســولگری موقت عراق در استان با اشــاره به این که در حال حاضر 52 شرکت 
کارگزاری زیارتی برای اعزام زائران از البرز فعالیت دارند، گفت: اعضای کنسولگری عراق از نظم و همکاری های صورت گرفته رضایت دارند.

شهبازی با توجه به این که روند اجرای اعزام زائران مناسب است افزود: از مشتاقان زیارت ساالرشهیدان دعوت می شود...
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 تقدیر شهردار هشتگرد
 از  واحد روابط عمومی 
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اکوکاردیوگرافی قلب 
 جنین در سونوگرافی 

و رادیولوژی »رویان«

 2
البرز 

روزی به نام البرز
صفحه 2

دکتر امیر بهمنی، شــهردار هشــتگرد 
از مسئول و پرســنل واحد روابط عمومی 
جهت انجام وظایف ، حضور بموقع و تالش 
در زمینه بهبود وضعیت کاری تقدیر کرد. 
دکتــر بهمنــی روابط عمومــی را یکی از 
واحدهــای مهم در شــهرداری دانســت 
و گفت: امــروزه نقش روابــط عمومی در 
انتشــار اخبار و عملکرد سازمانها بر هیچ 
کــس پوشــیده نیســت و رضایتمنــدی 
شــهروندان از مجموعه مدیریت شــهری 
حاصــل تالش تمامــی همــکاران و اطالع 

رسانی صحیح این واحد بوده است. 
وی گفــت : انتظار مــن از روابط عمومی 
فراتر از وضعیت فعلی اســت به طوریکه 
به نظر می رســد بخش اعظمی از فعالیتها 
در بخشــهای مختلــف شــهرداری که همه 
در راســتای خدمــات رســانی و عمران و 
آبادانی شــهر اســت مغفول مانده و نیاز 
اســت تا برنامــه ریزی الزم در راســتای 
گیرد.شــهردار  آنهــا صــورت  انتشــار 
هشتگرد افزود : شهروندان با مشارکت 
در امور شــهر می تواننــد یاریگر این نهاد 
باشــند و البتــه نقــش روابــط عمومی در 
جلــب نظر شــهروندان و انتقال مســائل 
و مشــکالت در این مســیر مهــم بی تاثیر 
نیست. ارتباط مناســب با اصحاب رسانه 
و مدیریــت فضاهــای مجــازی، همکاری 
با واحد زیبا ســازی، پــالک کوبی منازل و 
نصب تابلوهای معابر، آذین بندی شهر در 

مناسبات مختلف، مستند سازی فعالیتهای 
شــهرداری، همکاری با ستادهای مختلف 
شهرستانی و اجرای برنامه های فرهنگی 
از جملــه کارهایــی اســت کــه در زمــان 
مدیریــت دکتر امیــر بهمنــی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده و تاکنون عملکرد 

مناسبی در این حوزه وجود داشته است. 
در پایــان این جلســه از زحمــات عبداهلل 
خرد روســتا از پرســنل با ســابقه روابط 
عمومی جهت دیوارنویسی های متعدد در 
شهر و همکاری با واحد زیبا سازی با اهداء 

لوح تقدیر و تجلیل شد. 

تقدیر شهردار هشتگرد از  واحد روابط عمومی 
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج:
 کسی که با دشــمن دوستی کند خائن

 به ملت و نظام است
امام جمعه کرج گفت: وزیر و وکیلی 
که القاء کند برای رفع مشکالت کشور 
چــاره ای نداریم جز اینکه با دشــمن 
دســت دوســتی دهیم و او را راضی 
نگه داریم به تعبیــر رهبری خائن به 

ملت و نظام است.
کرج- خبرنــگار جام جم: 
آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های 
نماز عبادی سیاسی جمعه بیستم مهر 

در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( کرج با اشــاره به نزدیکی ایام شــهادت 
حضرت امام حســن مجتبی )ع( و جنگ رســانه ای معاویه علیه امام بیان 
داشــت: جنگ نرم با ابزار رسانه ای به شکل های مختلف همیشه هست و 
امروز هم دشــمنان ما با همین ابزار تالش می کنند که بر افکار عمومی اثر 

بگذارند که باید با هشیاری و بیداری با آن برخورد نمود.
وی در ادامه افزود: دشــمنان با ترفندهای رسانه ای درصدد از بین بردن 
ارزش ها و آرمان های اسالمی هستند و تالش می کنند تا هویت و ماهیت 
دینــی و انقالبی ما را تغییر دهند لــذا در ترویج ناهنجاری های اجتماعی، 
بی بندوباری های اخالقی و رشد بی حیایی تالش می کنند و کوشا هستند.

امام جمعه کرج با اشاره به اینکه دشمنان دائمًا با ایجاد یاس القا می کنند 
که نظام در حال فروپاشــی اســت و به بن بست رسیده گفت: رهبر معظم 
انقالب در جلسه دو ساعت و نیمه با سران قوا درباره  مسائل اقتصادی کشور 
تأکید کردند که در کشور هیچ بن بست و مشکل غیرقابل حلی وجود ندارد.

امام جمعه ساوجبالغ:
خدا با ماست

امام جمعه ســاوجبالغ )هشتگرد( در 
خطبه های نماز جمعه با اشــاره به شرایط 
اقتصادی جامعه گفت: تحریم برای امروز 
نیست! ریش سفیدها بخوبی به یاد دارند. 
وقتی دانشــجویان پیرو خــط امام النه 
جاسوسی را گرفتند همان شب یا فردای 

آن روز به دستور رئیس جمهور وقت آمریکا ایران تحریم شد. ناطقی افزود: 
آن روزی که وضعیت بسیار بدتر بود عالم با هم هماهنگ شدند و در جریان 
جنگ تحمیلی هشــت ساله ما، همه با هم شدند زیرا شرق و غرب به صدام 
علیه ایران کمک کردند. اینها برای ســرنگونی جمهوری اسالمی این کار 
را کردند اما مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از اینکه خدا هست 

در اندیشه ما.

روز جهانی استاندارد

ســیدنصرالدین میرعرب شاهی، خبرنگار فرهنگی و 
اجتماعی جام جم

22مهر را روز جهانی اســتاندارد نامیده اند.مردم با واژه اســتاندارد 
آشنایی کافی دارند و در گفتگوهای روزانه از این واژه استفاده می کنند 
و برای رعایت اصول و قوانین اســتاندارد درهر کشــوری سازمانی با 
همین نام مشغول هدایت،مدیریت و نظارت بر وظایف و مسئولیتهای 
ویژه خود می باشــد، اما درکشــور ما باوجود ســازمان ملی استاندارد 
متاســفانه در عالم شعار پردازی ید طوالیی دارند اما درعمل فاقد نفوذ 
کافی جهت انجام وظایف خود هستند که اصوال باید در جهت منافع و 
مصالح و تضمین ســالمت مردم باشد. شما به عنوان مثال تصور کنید 
که خودروهای تولیدی در خودروسازهای بزرگ کشورمان به نام های 
ایران خودرو و ســایپا که با وجود دارا بودن درآمد های فراوان و سرشار 
از لحاظ ایمنی وکیفیت در سطح نازل بوده و علیرغم سپری شدن سال 
های طوالنی متاســفانه هنوز فکری به حال آن نکرده اند و درنتیجه 
مردم از این بابت و بویژه از نظر جانی و مالی دچارخسارت های هنگفتی 
هســتند و دریغ از یک تحول اساســی در زمینه استاندارد خودرو واقعا 

چرا؟!!!روز استاندارد را در پایان تبریک و شادباش می گوییم.

با ائمه جمعه استانیادداشت  اکوکاردیوگرافی قلب جنین در سونوگرافی 
و رادیولوژی »رویان«

گفتگــوی ذیل را بــا دکتراحمد ملــک محمدی، 
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی به نظر خوانندگان 

گرامی می رسانیم:

* اکوکاردیوگرافی قلب جنین چیست؟
اکوکاردیوگرافی قلب جنین، یک سونوگرافی فوق 
تخصصی می باشــد که برای بررسی بیماری های قلب 
جنین استفاده می شود. دستگاه سونوگرافی که برای این 
کار استفاده می شود باید کیفیت باال و Preset های 

مخصوص اکوکاردیوگرافی را داشته باشد.

* چرا اکوکاردیوگرافی قلب جنین اهمیت 
دارد؟

بیماری هــای قلــب جنین یکــی از شــایعترین 
بیماری هــای مــادرزادی و عامــل مرگ ناشــی از 

بیماری های مادرزادی در دوران نوزادی است.
در ضمــن در غربالگــری مرحله دوم بــارداری که 
ناهنجاری های مادرزادی جنین تشخیص داده می شود 
نمای چهار حفره ای قلب بررسی می شود که در آن بخش 
محدودی از بیماری های مادرزادی قلب نیز بررسی می 
گــردد و لذا جهت ارزیابی کامــل و اطمینان خاطر پیدا 
کردن از وضعیت سالمت قلب جنین اکوکاردیوگرافی 

قلب جنین روش ارجح و کاملتری می باشد .

*اکوکاردیوگرافــی قلب جنین چه زمانی 
انجام می شود؟

بهترین زمان برای انجام اکوکاردیوگرافی هفته 18 
تا 24 بارداری بوده و بهتر اســت همزمان با غربالگری 

دوم بارداری )آنومالی اسکن( انجام شود.

* آیا برای این بررســی نیــاز به آمادگی 
خاصی وجود دارد؟

خیر، ولی بهتر اســت حــدود 15 دقیقه قبل از انجام 
آن از مواد شیرین یا شیر )برای بیماران دیابتی( استفاده 

شود که حرکات جنین بیشتر شود.

* مدت زمان انجام آن چقدر است؟
به دلیل اینکه در اکوکاردیوگرافی قلب جنین تصاویر 
متعدد در ســه پالن مختلف از قلــب جنین گرفته می 
شــود که مســتلزم حرکات جنینی می باشد مدت زمان 
آن بســیار متغیر است و می تواند از 20 دقیقه تا 2 ساعت 

متغیر باشد.

* آیــا همــه  خانم هــای بــاردار نیاز به 
اکوکاردیوگرافی قلب جنین دارند؟

خیــر، در حال حاضر در بارداریهــای پر خطر، بیمار 
بــرای اکوکاردیوگرافی جنینی ارجاع داد می شــود که 

شامل موارد زیادی است و عمده آنها شامل NT باال در 
غربالگری سه ماهه اول، سابقه بیماری قلبی مادرزادی 
در اقوام درجه یک، ناهنجاری های گوارشــی، کلیوی، 
مغزی یا اســکلتی در غربالگری سه ماه دوم، بعضی از 
بیماری های مادر و همچنین مصرف داروهای خاصی 
توســط مادر می باشد و در بعضی از کشورهای پیشرفته 
اکوکاردیوگرافی هم همراه بــا غربالگریهای بارداری  
بــرای اطمینان خاطر از ســالمت قلب جنین و کاهش 

استرس والدین انجام می شود .

* وضعیت اکوکاردیوگرافی قلب جنین در 
کشور ما چگونه است؟

خوشــبختانه در ســالهای اخیر رادیولوژیست های 
کشور مهارت بســیار خوبی در زمینه اکوکاردیوگرافی 
قلب جنین به دســت آورده اند  که به واســطه برگزاری 
کنگره ها ، کنفرانس  ها و Workshop های متعدد 
با همکاری انجمن رادیولوژی در سراســر کشور بوده و 
باعث افزایش قابل توجه کیفیت انجام اکوکاردیوگرافی 

قلب جنین در سطح آکادمیک باالیی شده است.

البرز جوان ترین، کوچکترین و هفتمین اســتان کشور 
اســت که مجوز روز ملی را کسب کرده و نماد تاریخی آن 
تپــه ازبکی، نماد گیاهی درخــت ارس و نماد جانوری آن 

عقاب طالیی است. 
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، رئیس 
بنیاد البرز شناسی گفت: ترکیب قومیتی و فرهنگی متعدد 
ویژگی بی نظیر اســتان البرز است که یک ظرفیت برای 
اســتان محسوب می شــود و باید فرهنگ این قومیت ها 

نمایان شود.
مهراب رجبی با بیان اینکه حتی یک موزه در اســتان 
البرز وجود ندارد، افزود: چند ســالی از تشکیل این استان 
می گذرد درصورتی که البرز حتی یک موزه ندارد و این در 
حالی اســت که اکثر اســتان ها مکان هایی برای نمایش 
و معرفــی هویت خوددارند تا فرهنگ ملت اســتان را در 

معرض دید قرار دهند.
وی افزود: در حال رایزنی با شــهرداری و شورای شهر 

برای تشکیل یک موزه فرهنگی در استان البرز هستیم تا 
فرهنگ تمام اقوام نشــان داده شود و جذابیتی برای مردم 

و توریست ها ایجاد کنیم.
رئیس بنیاد البرزشناسی گفت: کمتر از یک دهه است 
که به نام گذاری روز ملی در اســتان ها پرداخته شــده و با 

احتساب البرز در کل کشور ۹ استان روز ملی دارند.

رجبی گفت: حدود 101 ســال پیش در تاریخ بیســتم 
مهر ســال 12۹۶ دبستان برزگران در کرج تأسیس شد و 
امروز ســالگرد تأسیس آن دبستان به عنوان روز ملی البرز 

انتخاب شده است.
رجبی افزود: سال گذشته چون پنجمین استان بودیم 
که توانســتیم صاحب روز ملی شویم هدف مهم ما اعالم 
این خبر بود، اما امسال امور مرتبط به معرفی روز ملی البرز 
گستره بیشتری یافت و در استان به آن پرداخته شده است.

رئیس بنیاد البرزشناسی اضافه کرد: نماد گیاهی، نماد 
جانــوری و معرفی اِلمان برای البــرز در کنار ارائه آخرین 
جمعیت اســتان البرز بر اســاس جمعیت شهرستان ها، 
همگی از برنامه های امسال کمیته برگزارکننده روز ملی 

البرز است.
رجبی گفت: قرار اســت تا سال آینده شهرهای استان 
البــرز هم هرکدام روز خاصی را به نام شــهر خود انتخاب 

کرده و به دبیرخانه معرفی کنند.

روزی به نام البرز

معاون سیاســی استانداری البرزگفت: 
تمام امکانــات برای زائران اربعین فراهم 

است .
به گــزارش خبرنگار جام جــم البرز، 
معــاون سیاســی، اجتماعــی و امنیتی 
اســتاندار البرز گفت: تمام امکانات برای 
ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی)ع( 

در استان فراهم شده است.
معاون سیاســی، اجتماعــی و امنیتی 
اســتاندار البرز در بازدید از کنســولگری 
موقت عراق در اســتان با اشــاره به این 
که در حال حاضر 52 شــرکت کارگزاری 
زیارتی بــرای اعزام زائران از البرز فعالیت 

دارند، گفت: اعضای کنســولگری عراق 
از نظــم و همکاری هــای صورت گرفته 

رضایت دارند.
شــهبازی با توجــه به این کــه روند 
اجرای اعزام زائران مناســب است افزود: 
از مشــتاقان زیارت ساالرشهیدان دعوت 
می شــود قبل از روزهــای پایانی برای 

گرفتن ویزا اقدام کنند.
وی گفت: تاکنون حدود چهار هزار نفر 
برای زیارت ســاالر شهیدان در البرز ثبت 
نام کردند و سهمیه استان برای پذیرایی و 
اسکان 35هزار نفر در این مراسم پرشور و 

معنوی اختصاص داده شده است.

مرکــز پژوهش و تســهیل گری کســب و کار اتاق 
بازرگانی البرز فعالیت خود را در کرج آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، رئیس 
اتاق بازرگانــی البرز در آئین گشــایش این مرکز گفت: 
اســتفاده از دیدگاه هــای کارشناســان مجــرب بویژه 
درحوزه های اســتارت آپ، تعامل صنعت و دانشــگاه  و 
برگــزاری مستمرنشســت های تخصصــی و فکری از 
اولویت های کاری اتاق بازرگانی البرز اســت که در مرکز 
پژوهش ها و تسهیل گری کسب وکار البرز دنبال می شود.

بناموالیی افزود: مباحث پژوهشــی و امور کارورزی 
بــرای دانشــجویان و اســتفاده از تحلیل هــای علمی، 

پژوهشــی، اقتصادی و کســب و کار از دیگر اهداف راه 
اندازی مرکز پژوهش و تســهیل گری کسب و کار البرز 

است.
وی با اشــاره به مزیت های اقتصــادی و علمی و نیز 
همجواری استان با پایتخت گفت: البرز همواره به عنوان 
مرکــز مراودات اقتصادی، تجاری و علمی و پژوهشــی 

مطرح بوده است.
بناموالئی افزود: اتاق بازرگانی البرز در تجارت داخلی 
و بین المللی نقش محوری داشــته و در ارائه مشــاوره به 

مجریان قوای سه گانه نیز همواره پیشگام بوده است. 
مرکــز پژوهش و تســهیل گری کســب و کار اتاق 

بازرگانی البرز در زمینی به وســعت یک هزار متر مربع در 
حاشیه نمایشگاه دائمی توانمندی های تولیدی و صنعتی 

این اتاق تاسیس شده است.

ثبت نام 4 هزار البرزی برای مراسم اربعین 

در نود و چهارمین جلسه رسمی 
شورای اسالمی شــهر کرج، علی 
اصغر کمالی زاده با کســب 13 رای 
به عنوان شــهردار کالنشهر کرج 

انتخاب شد.
 علــی اصغر کمالــی زاده پیش 
از ایــن در معاونــت برنامه ریزی 

شهرداری کرج حضور داشت. 
 کمالی زاده ســابقه معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج و مدیریت 

منطقه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.
 وی بعــد از اصغر نصیری، مجید ســریزدی، محمدرضا احمدی نژاد 
و سیروس شــفقی پنجمین گزینه معرفی شده اعضای شورای اسالمی 

شهر کرج برای تصدی شهرداری کرج است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بر اساس مطالعات بین المللی معتبر 
بیشترین رشد قد در 100 سال گذشته متعلق به مردان ایرانی بوده است.

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز،حریرچی افزود: میانگین 
قد افراد باالی 30 سال فعلی در هر 10 سال و در چند دهه گذشته یک و 

28 صدم سانتیمتر افزایش پیدا کرده است. 
وی گفت: متوسط قد به عنوان شاخصی برای تغذیه و بهداشت است 

و با توجه به بهبود تغذیه و بهداشت، قد نیز افزایش پیدا کرده است. 
ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی افزود: در 
جوانان 18 ساله کشورمان که در انتهای قرن نوزدهم، به دنیا آمده بودند 
به طور متوسط قد مردان 15۷ سانتیمتر و زنان 148 سانتیمتر بوده است.

وی گفت: در این ســال ها رتبه قد مردان و زنان ایرانی در میان 1۹2 
کشور به ترتیب 181 و 15۹ بوده است.

حریرچی افزود: متوســط قد مردان و زنان ایرانی که در انتهای قرن 
بیســتم به دنیا آمده اند برای مردان 1۷3 و ۶ دهم سانتیمتر و زنان نیز به 
15۹ و 8 دهم ســانتیمتر افزایش پیدا کرده و رتبه قد مردان و زنان ایرانی 

در میان 1۹2 کشور جهان به ترتیب ۶۷ و 88 بوده است.
وی گفت: به طور متوســط قد مردان ایرانی در صد سال گذشته 1۶ و 

نیم سانتیمتر و زنان نیز 11 و 2 دهم سانتیمتر افزایش پیدا کرده است.

شــرکت  عامــل  مدیــر 
شــهرکهاي صنعتي استان البرز  
از بهره برداری شــبکه روشنایي 
10 بلوك از معابر شهرك صنعتي 

اشتهارد خبر داد.
کرج - خبرنگار جام جم: 
وي خاطرنشان کرد: این پروژه با 
اعتبــاري بالغ بر 30 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات عمرانی شرکت 
شــهرکهای صنعتی البرز هزینه 

شده است.

آرامش بازار با مدیریت مصرف مردم وخرید متناسب با نیاز به دست می آید.
به گزارش خبر گزاری صدا و ســیمامرکز البرز، هر روز خبر هایی از ســوی 
مراجع نظارتی مبنی بر کشف انبار کاال های احتکار شده به گوش می رسد و در 
کنار آن، برخی مردم نیز از ترس گران تر شدن کاال ها و نایاب شدن آن، اقدام 

به خرید و انبار کردن کاال در خانه ها می کنند.
بازار هم این روز ها گرفتار تب خرید های هیجانی شــده و برخی معدود از 
ترس بی تدبیری ها، ســوء مدیریت ها و سلب اعتماد شروع به ذخیره کاال در 
منازل و انبار های خانگی کرده اند که به مراتب اثر منفی بیشتر از احتکار های 

معمول در اقتصاد دارد.
کارشناســان می گویند، کم بودن  توزیع ســبب شد نگرانی جامعه بیش از 
پیش شــود و این رویه در برخی محصوالت مانند پوشک بچه، لوازم خانگی، 
دستمال کاغذی و گوشت قرمز، روغن و رب گوجه فرنگی که رشد قیمت های 
عجیبی را به ثبت رسانده بود، بیشتر شد و موج جدیدی از خرید های خانگی را 
به دنبال داشت تا آنجا که برخی روزها، افراد با قفسه های خالی این محصوالت 
در فروشــگاه ها رو به رو می شــدند، اما بتدریج تب و تاب این خرید نیز تا حد 
زیادی فروکش کرد.  در جنگ اقتصادی امروز هم که دشمن در صدد است تا 
با فشار های مختلف مانند تحریم کشور را به سمت ضعیف شدن بکشاند، این 

احتکار خانگی هم نوعی بازی در زمین آنهاست.

همایش طالیه داران ترافیک با هدف آموزش قوانین و مقررات راهنمایی 
و رانندگی به همیاران پلیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البــرز، فرمانده انتظامي البرز در 
همایش طالیه داران ترافیک گفت: آمادگی کامل داریم که در مدارس حضور 
جدی داشــته باشیم.محمدیان افزود: اگر قرار است آموزشی در حوزه فرهنگ 

ترافیکی انجام شود, باید از سنین پایین شروع شود.
در این همایش به کودکان مقررات راهنمایی ورانندگی آموزش داده شد.

2 کشتی گیر البرزی به مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت 
شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز،در این اردو که از بیســت و 
یکم مهر در خانه کشــتی ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود، حسین نوری و 
رضا خدری از البرز به همراه دیگرملی پوشان خود را برای حضور در مسابقات 

جهانی آماده می کنند.

شهردار کرج با 13 رای 
انتخاب شد

در صد سال گذشته؛

بیشترین رشد قد متعلق 
به مردان ایرانی بوده است

بهره برداری از شبکه 
روشنایی

احتکار خانگی، عامل مهم 
آشفتگی بازار

 همایش طالیه داران ترافیك 
 با هدف آموزش مقررات 

راهنمایی و رانندگی

دعوت 2 کشتی گیر البرزی به مرحله 
اردوی پایانی تیم ملی کشتی فرنگی

راه اندازی مرکز پژوهش و تسهیل گری کسب و کار 
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 آشــنایی با دفتــر نماینــده ولی فقیه 
در استان البرز و امام جمعه کرج 

مالقات حضوری با نماینده محترم ولی فقیه در روزهای چهارشــنبه از 
ساعت ۹ صبح برقرار می باشد.

مرکز مشــاوره امین مصلی کرج، با بهره گیری از مشــاورین و اساتید 
مجرب حوزوی و دانشــگاهی، در زمینه : مهــارت زندگی، ازدواج، تربیت 

فرزند، اخالقی و اعتقادی به ارائه خدمات می پردازد.
نوبت دهی هر روز از ســاعت 1۶ الی 1۷ )به غیر از پنج شــنبه ها( تلفن 

3222522۹
سلسله جلسه های درس اخالق با سخنرانی آیت اهلل حسینی همدانی در 

روزهای چهارشنبه پس از نماز عشا در شبستان مصالی کرج.
نشانی: کرج- بلوار امام زاده حسن )ع(- جنب مصالی امام خمینی )ع(- 
خیابان شــهید نصرتی- جنب حوزه علمیه امام صادق )ع(- دفتر نماینده 
ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج. تلفن 32403415-32403405

سرشماری زنبورستان ها در البرز 
سرشــماری زنبورستان ها شامل تعداد کلنی، میزان تولید عسل و سایر 

فرآورده های کندو به همراه مشخصات زنبورداران در البرز آغاز شد.
 به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، هــم اکنون 18۷بهره 
بردار در صنعت زنبورداری کرج مشــغول فعالیت هستند و بر اساس آخرین 

سرشماری بالغ بر 21هزار کلنی زنبور عسل در سطح کرج وجود دارد.
مدیر امــور طیور و زنبور عســل معاونت بهبود تولیــدات دامی جهاد 
کشــاورزی البرز گفت: بر اساس سرشماری ساالنه زنبورستان ها که اواخر 
شــهریور و اوایل مهر سال13۹۶ انجام شــد در این استان ۶۷8بهره بردار 
زنبور عســل با اشتغال ۷0۹نفر آمارگیری شدند که سال گذشته در مجموع 

دارای 53هزار و 414کلنی مدرن و ۷0کلنی بومی زنبور عسل بودند.
تقی زاده افزود: اســتان البرز به لحاظ تعداد کلنی، جمعیت زنبور و تولید 
زنبورســتان ها در کشور رقم قابل توجهی را به خود اختصاص نمی دهد، اما 
بــه لحاظ زنبوردار ها و کیفیت زنبــورداری )دانش فنی و فناوری در تولید( 
و محصول کیفی عســل جایگاه خوبی دارد به طوری که در 5سال گذشته 

2دوره زنبوردار نمونه کشور از البرز انتخاب شد.
تقی زاده با بیان اینکه عســل تولیدی البرز قابلیت صادراتی دارد، افزود: 
به همین دلیل امسال از محل تسهیالت بهین یاب در مجموع پنج طرح با 
اعتباری معادل 1025میلیون ریال و از منابع سامانه کارا 1۹طرح با اعتباری 

معادل 11هزار و 350میلیون ریال تسهیالت پرداخت کردیم.
مدیر امــور طیور و زنبور عســل معاونت بهبود تولیــدات دامی جهاد 
کشاورزی البرز، تولید ملکه با کیفیت برای مدیریت تولید تخم در هر کلنی 
و تامیــن ژن مورد نیاز و ســایر فرآورده ها اعم از ژل رویال، گرده گل، موم 

وبره موم را از مهم ترین تولیدات در این بخش دانست.
تقی زاده گفت: اکنون تعدادی واحد پرورش ملکه در استان فعال هستند 
که ظرفیت کافی برای تولید ژن الزم را داشــته و می توانند اصالح نژاد را 

برای تولید ملکه زنبورستان ها انجام دهند.
وجود مراتع سرســبز و تنوع پوشش گیاهی بویژه در شهرستان طالقان 
و محور کرج - چالوس موجب شــده تا کیفیت عسل استان البرز در سطح 

مطلوبی قرار گیرد.
مدیر امور طیور و زنبور عســل معاونت تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
البرز گفت: برخی زنبورداران قواعد و چارچوب کوچ را رعایت نمی کنند که 

این امر به صنعت زنبورداری آسیب وارد می کند.
وی تاکید کرد: زنبور داران قبل از کوچ باید به جهاد کشــاورزی مراجعه 
کرده و گواهی بهداشتی را ازدامپزشکی مبدا دریافت کنند و این درخواست 
را به مدیریت جهاد مقصد ارایه کرده و موافقت شهرســتان مقصد را برای 

استقرار زنبورستان در مقطع خاصی کسب کنند.
مدیر امــور طیور و زنبور عســل معاونت بهبود تولیــدات دامی جهاد 
کشــاورزی البرز از مردم خواست تا برای تهیه عسل با کیفیت به مراکزی 

مانند تشکل های بهره برداران مراجعه کنند.
هر ســاله بین 50تا100 زنبورستان مهاجر بخشی از دوره فعالیتشان را 

در البرز سپری می کنند.

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای 
اسالمی

حسین قهرمان پوران، برای دومین سال متوالی به عنوان رئیس شورای 
شهرستان کرج انتخاب شد.

 بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیمامرکز البرز، بــا حضور نمایندگان 
شــوراهای اسالمی کرج، کمالشهر، محمدشهر، ماهدشت، گرمدره، آسارا 
و بخش مرکزی انتخابات برگزار شــد و حسین قهرمان پوران برای دومین 

سال متوالی به عنوان رئیس انتخاب شد.
 گفتنی اســت آقایان ســلگی و لطفی نیز به عنوان نایب رئیس و دبیر 

شورای اسالمی شهرستان کرج انتخاب شدند.

فوتبال رده امید استان در ایستگاه پایانی
مسابقات فوتبال تیمهای امید استان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز،مسئول برگزاری این دوره 
از مسابقات گفت: ۹ تیم از شهرهای کرج، نظرآباد و شهر جدید هشتگرد در 

مسابقات فوتبال امید امسال شرکت کردند.
خانبان افزود: در مجموع 3۶ بازی انجام شــد و تیم پارسیان با 22 امتیاز 

موفق شد عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
وی گفت: تیمهای مقاومت و پارس اوژن نیز به ترتیب با 20 و 1۷ امتیاز 

در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

تالش برای اشــتغال 5 هزار جوان 
روستایی

روســتاییان اســتان البــرز از یکصد میلیارد تومان تســهیالت 
برخوردار شدند.

به گزارش به نقل از خبرگزاری صدا و ســیما البرز اســتاندار البرز 
گفت: حدود یکصد میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت اشتغالزایی 

به روستاییان سختکوش البرزی پرداخت شده است.
محمدعلــی نجفی افزود: از این مبلغ ۷1 میلیارد تومان مربوط به 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی با کارمزد ۶ درصد از محل صندوق 
توسعه ملی و 28 میلیارد تومان با کارمزد 8 درصد بر اساس تفاهم نامه 
منعقد شــده با بنیاد علوی و برکت با اســتانداری البرز پرداخت شده 

است.
وی با اشاره به اینکه در روستاهای استان البرز حدود 5 هزار بیکار 
وجــود دارد، گفت: با پرداخت این تســهیالت برای بیش از 2 هزار و 

500 نفر در روستاهای استان اشتغال ایجاد شده است.
نجفی افزود: عالوه بر تسهیالت پرداخت شده 3۶ میلیارد تومان 
دیگر در بخش اشــتغال فراگیر روســتایی و 22 میلیارد تومان نیز در 
بخش تفاهم نامه منعقد شده با بنیاد علوی و برکت با بانک های عامل 

عقد قرارداد شده است که بزودی پرداخت می شود.
وی گفت: امسال با پرداخت تسهیالت و راه اندازی طرحها برای 
این افراد اشــتغال پایدار ایجاد خواهد شــد چرا که البرز با سرعت در 
راســتای تحقق برنامه های حوزه روستایی و تحقق روستای بدون 

بیکار البرز حرکت می کند.
وی با بیان اینکه البرز در اشتغالزایی روستایی از استان های پیشرو 
در کشــور محسوب می شود، اضافه کرد: این پیشتازی در حالی است 
که البرز از لحاظ دارا بودن روســتاها نسبت به بسیاری از استان های 

کشور تعداد روستای کمتری دارد.
اســتاندار البرز با اشــاره به پرداخت ۷1 میلیارد تومان در بخش 
اشــتغال روستایی فراگیر گفت: البرز از لحاظ پرداخت تسهیالت این 
بخش در رتبه ســوم کشــور قرار دارد و این در حالی اســت که سال 

گذشته در رده های آخر قرار داشتیم.
نجفی در پایان اضافه کرد: متقاضیان تســهیالت اشتغال پایدار 
روستایی بر اســاس چهارچوب و ضوابط تعیین شده جهت دریافت 
تسهیالت از طریق سامانه کارا تقاضای خود را ثبت می کنند و تمامی 
طرح های ســرمایه گذاری در چهارچوب نظــام نظارت، مدیریت و 
کنترل طرح های ســرمایه گذاری و با ابزارهــای مختلف، نظارت 

می شود تا اثربخشی الزم را داشته باشد.

 بانك دولت زنان البرزی تشــکیل 
می شود

مسئول امورزنان وخانواده استانداری البرز گفت:توانمندی های 
زنان البرزی درمناصب مدیریتی شناسایی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، مسئول امور زنان و 
خانواده اســتانداری گفت : با توجه به تاکید مقام عالی دولت و استان 
از توانمندی ها و پتانسیل های زنان استان بهره مند شده و با توجه به 
شایستگی هایی که دارند از آنها در مناصب مدیریتی استفاده شود . 

اسماعیل فرد گفت :در این جلسه عملکرد دستگاههای دولتی در 
زمینه 30 % مدیریت زنان بررسی و دستگاههایی که عملکرد مثبت 
داشتند شناسایی شدند .مسئول امور زنان و خانواده استانداری با بیان 
این که هدف از برپایی این نشســت شــبکه سازی بانک دولت زنان 
است افزود : با توجه به تاکید مقام عالی دولت و استان قرار است شبکه 
ســازی های بانک دولت زنان در استان راه اندازی شود تا بتوانیم در 

انتصاب ها از توانمندیهای زنان استان استفاده کنیم .

کاهش چشمگیر جرائم در فردیس
انتظامی  نیروی  فرمانده 
فردیس از کاهش چشمگیر 
انواع جرائم درمقایسه با سال 
گذشته دراین شهرستان خبر 

داد.
گــزارش خبرگزاری  به 
صداوســیما مرکــز البــرز، 
ســرهنگ جنتــی افــزود: 
امسال ســرقت منزل هفت 
درصد، مغازه 14درصد، خودرو 42درصد و موتورســیکلت 2۹درصد 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در فردیس کاهش داشته است.

جنتی گفــت: بیش از 514کیلوگرم انــواع موادمخدر طی ۶ماه 
گذشــته در فردیس کشف شد که ۹4درصد درمقایسه با مدت مشابه 
قبل افزایش یافته است.فرمانده انتظامی شهرستان فردیس با اشاره 
به این که ۹0درصد جرائم فضای مجازی این شهرســتان طی ۶ماه 
گذشــته کشف شده اســت افزود: بیشــترین پرونده های پلیس فتا 
 مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی و کالهبرداری اینترنتی

 است.

خبرخبر

معاون وظیفه عمومی استان اظهار 
داشت: با ایجاد بسترهای الزم تحوالت 
چشمگیری درتســهیل شیوه خدمت 
رســانی به مردم ایجاد شــده به طوری 
که در نیمه نخســت سال جاری شاهد 
کاهش مراجعات حضــوری و افزایش 

مراجعات غیرحضوری بوده ایم.
به گــزارش جــام جم ســرهنگ 
"محمدرضــا چگینــی" بــا حضور در 
سرپرســتی روزنامه جام جم البرز اظهار 
داشــت:هفته نیروی انتظامی فرصت 
مغتنمی بــود برای نمایش اقتدار پلیس 
و ارتقاء جایــگاه آن در جامعه و خدمات 
دهی به مردم یک فرصت و نعمت الهي 
است که سازمان وظیفه عمومی همواره 
تالش می کند در این مسیر، به بهترین 

شیوه ممکن پاسخگوی مردم باشد.
وی گفت:تالش ما بر این است که در 
زمینــه های مختلف، خدمات به نحوی 
ارائه شود که مشــموالن بدون نیاز به 
مراجعــه حضوری بــه وظیفه عمومی 
و از طریــق ســامانه اینترنتــی بتوانند 
درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.

این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه 
هرســاله در ایام اربعین حســینی)ع( 
حجم باالی تقاضای مشــموالن برای 
خروج از کشــور را در پیش داریم اظهار 
 داشــت:با به کارگیری سامانه اینترنتی

از  خــروج   www.epolice.ir
کشور،توانسته ایم کاهش فرآیند صدور 
مجوز خروج از کشور و در نهایت تسریع 
در رســیدگی به درخواست مشموالن 

برای زیارت را فراهم کنیم .
وی افزود:برابــر ابالغیه ســتاد کل 
نیروهای مسلح به ازای هر ماه جبهه،هر 
درصد جانبازی مورد تایید بنیاد شــهید 
یا هر ماه اســارت، 12 روز کسرخدمت 
به فرزنــدان ایثارگران کــه به خدمت 
سربازی اعزام شده اند، تعلق می گیرد.

ســرهنگ چگینی ادامه داد:اولویت 
کسرخدمت ایثارگری با کارکنان وظیفه 
حین خدمت می باشــد و گواهی مربوط 
به این امتیاز صرفا در صورت اشتغال به 
خدمت،توســط سازمان های نیروهای 
مسلح صادر می شود.این مقام انتظامی 

با اشاره به برنامه مهارت افزایي سربازان 
گفت:از سال گذشته برنامه های خوبی 
در این زمینه اجرا شده و حدود صدهزار 
نفــر تحت آموزش قــرار گرفته اند و تا 
پایان ســال ۹۷ نیز 200هزار نفر تحت 
برنامه مهارت افزایي نیروهاي مســلح 

قرار خواهند گرفت.
معــاون وظیفــه عمومی اســتان 
افزود:ســازمان وظیفه عمومي ناجا در 
راســتاي خدمات دهي آسان و سریع به 
مشموالن و کاهش مراجعات حضوري 
اقدام به فعالســازي ســامانه پیامک به 
شــماره 10 20۶0 110 کرده است که 
به دو صــورت ارائه خدمات می کند که 
یکــی اعالم بررســي و اقدامات انجام 
شده درخواستهاي مشموالن و دیگری 
استعالم مشــموالن از آخرین وضعیت 

درخواســت خود با ارسال کد ملي و رمز 
ســخا که در حال راه اندازي می باشــد 

انجام می شود.
اظهــار  انتظامــی  مقــام  ایــن 
داشت:مشــموالن غایبي که 8 ســال 
غیبــت داشــتند تنها تا پایان امســال 
فرصت دارند هرچه ســریعتر با مراجعه 
به مراکز پلیس +10 نسبت به پرداخت 

جریمه هاي خود اقدام کنند.
وی با اشــاره به تعویض کارت هاي 
پایــان خدمت گفــت: دارندگان کارت 
هاي پایان خدمت مربوط به ســالهاي 
۶2 تا ۹0 که نســبت به دریافت کارت 
هاي هوشمند خود اقدام نکرده اند باید 
نســبت به تعویض آن اقــدام کنند زیرا 
کارت هاي قدیمي فاقد اعتبار اســت و 
جهت انجــام برخي امور از جمله صدور 
یا تمدید گذرنامه نیاز به کارت هوشمند 

می باشد.
پایــان  در  چگینــی  ســرهنگ 
افزود:ســامانه تلفن گویاي ســازمان 
وظیفه عمومي با شــماره »0۹۶480« 
بــه صورت شــبانه روزي آمــاده ارائه 
اطالعات درخصوص قوانین و مقررات 
خدمت وظیفه عمومي از قبیل اعزام به 
خدمت و معافیتها همچنین فرآیندهاي 
آن به مشــموالن و خانواده هاي آنان 

می باشد.

مســافران گذری اتوبان تهران-
کــرج, همیشــه ایــام ،شــاهد انبوه 
متکدیانــی هســتند کــه تبدیل به 

معضلی درآزاد راه شده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکز البرز،متکدیــان اتوبان تهران-

کرج  تبدیــل به معضلی بزرگ در این 
آزادراه شده اند که دودش بیش از همه 
به چشم رانندگان  محور تهران -کرج 

می رود.
این معضل نــه تنها باعث ناراحتی 

راننــدگان و مســافران ایــن اتوبان 
می شود بلکه چهره  ورودی شهر کرج 

را نیز زشت کرده است.
یکــی از رانندگان ایــن محور  که 
محــل کارش حوالی میــدان آزادی 
اســت و بعد از ظهر هــا در حوالی پل 
فردیــس با هجوم این متکدیان روبرو 
می شــود می گوید: تعــداد متکدیان 
هنگام بازگشــت بســیار زیاد اســت 
تا جایی کــه خیلی اوقات احســاس 
می کنم ممکن اســت با یکــی از آنها 

برخورد کنم.
خانــم میرزایی نیز منشــی یکی از 
شــرکتهای دارویی در تهــران معتقد 
اســت این افراد نه تنها ظاهر شهر را با 
مشــکل مواجه کرده اند بلکه به نوعی 
گواه بــی کفایتی برخی مســئوالن 
البــرزی در برخورد بــا پدیده تکدی 

گری نیز می باشد.
فرمانــدار کرج معتقد اســت جمع 
آوری متکدیــان وظیفه حوزه خدمات 

شهری شهرداری کرج است.

شــفقی می گویــد: جمــع آوری ، 
اســکان و آموزش متکدیان بر عهده 
شــهرداری اســت که به وظایف خود 
بدرســتی عمل نمی کند وگرنه امروز 
شــاهد این حجم از متکدیــان در پر 

ترددترین اتوبان کشور نبودیم.
فرماندار کرج معتقد اســت وظیفه 
فرمانــداری هماهنگــی و نظارت بر 
عملکرد مدیران شــهری اســت و در 
این خصــوص نیز ارزیابی هــا انجام 

خواهد شد.

بــه مناســبت هفته ناجــا اعضای 
شــورای شهر و سرپرســت شهرداری 

کــرج با فرمانده انتظامی اســتان البرز 
دیدار کردند.

 محمدرضا احمــدی نژاد در دیدار با 
فرمانده نیروی انتظامی استان البرز که 
با حضور اعضای شورای اسالمی شهر 
کرج صورت گرفت، ضمن گرامیداشت 
هفته نیروی انتظامــی، اظهار کرد: بی 
شک نیروی انتظامی با اقتدار، در جهت 
خدمت به شــهروندان فعالیت می کند 
و درصدد ایجاد آرامشــی بیش از پیش 
در جامعه اســت.وی افــزود: در مدت 
زمان خدمت بنده در ســمت سرپرست 
شــهرداری کرج، همکاری خوبی بین 
نیروی انتظامی اســتان از جمله پلیس 
راهور با شهرداری برقرار شده است که 

امیدواریم این همکاری با تداوم همراه 
باشد.سرپرست شــهرداری کرج ادامه 
داد: پیگیــری در خصوص بهســازی 
ناوگان از اقدامات مهم نیروی انتظامی 
استان البرز به شمار می رود که این قابل 
تقدیر اســت. در ادامه این دیدار محمد 
حســین خلیلی اردکانی عضو شورای 
اسالمی شــهر کرج نیز وجود پر برکت 
فرماندهان، کارکنان و پرســنل نیروی 
انتظامی را بسترســاز امنیت در جامعه 
دانســت و گفت: البرز اســتان ویژه ای 
در کشــور محسوب می شود که نیازمند 

توجه بیشتر در حوزه امنیت است

ظرفیت هــای موسســه رازی برای 
ارتقای صنعت واکســن ســازی کشور 
ازاولویت هــای موسســه رازی در کرج 

است.
 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز 
البرز،معاون تحقیق و تولید فرآورده های 
بیولوژیکی موسسه تحقیقات واکسن و 
سرم سازی رازی گفت: تبدیل تهدیدها 
بــه فرصت  از اولویت های این مجموعه 
است و از ظرفیت های موجود برای تولید 
محصــوالت جدید و ارتقــای صنعت 
واکسن سازی کشــور استفاده خواهیم 

کرد.

  آمقی رودسری با اشاره به برنامه های 
موسســه رازی برای تولید محصوالت 
جدید گفت:در این موسســه بسیاری از 
واکســن های مورد نیاز جمعیت انسانی، 
دامی و طیور کشــور تولید می شــود و با 
توجه به ظرفیت ها و دانش موجود در این 
موسسه کار بر روی تولید چند محصول 

جدید در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به بررســی های به 
عمل آمده در معاونت تولید بویژه مدیریت 
تحقیقات توســعه ای )R&D(، به این 
نتیجه رســیدیم که براحتی می توانیم به 

یک یا دو محصول جدید فکر کنیم.

 آمقــی گفت: اکنون واکســن های 
نیوکاسل کلون و برونشیتH120 به 
صورت جداگانه در موسســه رازی تولید 
می شود و دوگانه این واکسن ها به کشور 
وارد می شــود در حالی که ظرفیت تولید 
دوگانه نیوکاســل کلون - برونشــیت 
H120 در موسســه رازی وجود دارد و 
می توان با فرموالسیون جدید و انجام پاره 
ای آزمایش ها ، به این واکســن با حفظ 
ویژگی هــای نوع تک گانه آنها دســت 
یافت و از خروج ارز از کشــور جلوگیری 

کرد.
معاون تحقیــق و تولید فرآورده های 

بیولوژیکی موسســه رازی افزود: البته 
محصوالت دیگری مانند آنفلوآنزای تیتر 
باال، نیوکاســل مخصوص جوجه های 
گوشتی )برویلر( و واکسن های چند گانه 
 R&D( در بخش تحقیقات توسعه ای
( موسسه رازی در دست بررسی هستند 
و در بخش های مختلف موسسه و شعب 

بر روی آن ها کار می شود.
به گفته دکتر آمقی، در موسسه رازی 
اصل بر تبدیل تهدیدها به فرصت است و 
فعالیت های تحقیقی و تولید محصوالت 
جدید تالشــی برای این مهم و ارتقای 

صنعت واکسن سازی کشور است.

دختر مددجوی کمیته امــداد البرز و دارنده 
چهار عنوان برتر کشــوری در رشته راگبی برای 
شــرکت در مسابقات یونان و 2020 ایتالیا آماده 

می شود.
نوجوان ورزشــکار البرزی ۶ ســال است در 
رشته ورزشــی راگبی رده ســّنی زیر 1۶ سال 

دختران فّعالیت می کند.

وی در قالــب تیم ۷ نفره راگبی با شــرکت 
درمســابقات متعدد موفق به کسب مدال های 

طال، نقره و برنز شده است.
وی بابیان گوشه هایی از سختی های زندگی 
خــود گفت: مادرم به دلیل اعتیاد و بی بندوباری 
پدر وکوتاهی در تأمین مخارج زندگی از او طالق 
گرفت و به تنهایی بار مشکالت خانواده پنج نفره 

ما را بر دوش کشید. ازآن پس هزینه اجاره خانه، 
خرج زندگی و تحصیل مــا با کارکردن مادر در 
خانه های مردم بســختی فراهم می شد تا اینکه 
متأسفانه او به علّت سکته مغزی توان کارکردن 
را از دست داد و دوباره مشکالت ما شّدت گرفت.

لــذا برای رفع مشــکالت بــه کمیته امداد 
مراجعــه کردیم و از آن به بعــد از خدمات این 

نهاد در امور معیشتی و تحصیلی بهره مند شدیم.
دختر مددجوی البرزی گفت: از هفت سالگی 
در رشــته دوومیدانی فّعالیتم را در شهرســتان 
شــروع کردم و در یکی از مسابقات نیز رتبه دوم 
را کســب کردم. در 10  ســالگی یکی از مربیان 
دوومیدانی که در رشــته راگبــی نیز مربیگری 
می کرد با توجه به ویژگی های جسمانی خاصی 
کــه دارم به من پیشــنهاد داد به رشــته راگبی 

روی آورم و من نیز توصیه او را پذیرفتم. 
وی ادامه داد: در حاشــیه یکی از مســابقات 

لطف خدا شــامل حال من شــد و با دکتر میرزا 
آقابیگ رئیس انجمن راگبی ایران آشــنا شدم و 
او پــس از دیدن بازی من قول داد اگر با جدّیت و 
مســتمر خوب تمرین کنم در مسابقات پیش رو 
در کشور یونان و 2020 ایتالیا انتخاب می شوم.

گفتنی اســت هم اکنون در ایــران ورزش 
راگبی جزو رشــته های زیرمجموعه فدراسیون 
دوومیدانــی اســت و ورزشــکاران عالقه مند 
 به این رشــته در قالب انجمــن راگبی فعالیت

 می کنند.

کاهش مراجعات حضوری به سازمان وظیفه عمومی 

مشکالت ناشی از تکدی گری درحاشیه اتوبان ها

 دیدار اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری با فرمانده
انتظامی البرز

ارتقای صنعت واکسن سازی؛ اولویت موسسه رازی

مددجوی البرزی در راه مسابقات راگبی ۲۰۲۰ ایتالیا
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بر نحوه کار آرایشگران نظارت کنید
به منظور حفظ بهداشت عمومی از مسئوالن اتحادیه آرایشگران در خواست داریم 
تا نســبت به چگونگی عملکرد مربیان و کارآموزان حرفه آرایشگری و آرایشگاه های 

مختلف در سطح شهرهای تابع البرز نظارت جدی و دقیق نمائید.
احمد جابری از ماهدشت

محتکران و گرانفروشان را ادب کنید
در میان غوغای محتکران و گرانفروشان در آشفته بازار اقتصادی فعلی شهروندان 
و اقشــار آســیب پذیر در معرض فشارهای سخت و شــکننده اقتصادی و اجتماعی 
هستند. بر این اساس از مسئوالن استانداری البرز و فرمانداری ها و نهاد های ذیربط، 
بویژه مقامات قضایی البرز خواستار برخورد قانونی بهنگام، با خاطیان و قانون شکنان 

اقتصادی هستیم.
جالل کمال زاده از مهر شهر

جاده کردان برغان را خط کشی و ایمن سازی کنید
جاده کردان برغان در حال حاضر فاقد خط کشی و در برخی نقاط فاقد چراغ های 
هشدار دهنده چشمک زن می باشد. لطفا مسئوالن مربوطه جهت ایمن سازی مسیر 

مزبور نسبت به رفع نواقص مورد اشاره اقدام عاجل نمایند.
جمعی از اهالی روستای ورده، برغان و اغشت و ...

اتوبان کرج - قزوین را خط کشی کنید
بخش هایی از مسیر اتوبان قزوین به کرج و تهران فاقد خط کشی الزم بوده و از این 
نظر باعث اختالل در عبور و مرور خودروها و برخی تصادفات ناخواسته می گردد. لذا از 
مسئوالن اداره راه و شهرسازی البرز درخواست حل و فصل مشکالت مذکور را داریم.
حسن آراسته از کرج

اداره راه و شهرسازی ساوجبالغ اقدام کند
مســیر کردان به جاده کــرج- قزوین به علت یک بانده بــودن موجب افزایش 
تصادف های جاده ای است. لطفا مسئوالن اداره راه و شهرسازی، راه جنبی دسترسی 
بنیاد برکت را آســفالت و مســیر مذکور را دو بانده کرده تا ترافیک و شلوغی موجود 

برطرف شود.
جمعی از اهالی و ساکنان روستاهای کردان، برغان، اغشت، 
ورده، سیبان دره، ولیان، چندار و ...

فرمانداری و مقامات قضایی ساوجبالغ اقدام کنند
ســاخت و ســازهای خالف، تجاوز به حریم رودخانه ها و جاده ها، ویال سازی ها، 
تغییر کاربری ها، دســت اندازی و تصرفات غیر قانونی اراضی ملی و اراضی اوقافی 
در محدوده روستاهای ورده، برغان، اغشت، جلنگدار،کردان، سیبان دره و .... بشدت 
جریــان دارد. لطفا فرمانداری و مقامات قضایی ســاوجبالغ با این پدیده ناهنجار و 

عامالن آن برخورد قانونی کنند.
جمعی از اهالی روستاهای محدوده چندار

اقتدار، حتی در میان زبانه های آتش
وقتــی تلفن کالنتری به 
صدا درآمد، کسی به خطرات 
ایــن ماموریت فکــر نکرد. 
خانمی با صدای لرزان تلفنی 
خبــر داد که یک نفر خانواده 
اش را به گــروگان گرفته و 
می خواهد ســاختمان را به 

آتش بکشد.
 مامــوران کالنتری 24 
کمالشهر بدون معطلی خود 

را به محل رساندند. از گروگان گیر خواستند که در را باز کند، اما امتناع 
کرد. ماموران وارد عمل شــدند که ســاکنین ساختمان را از دست او 
نجات دهند، وقتی موفق شــدند که در را باز کنند ظرفی از بنزین به 

رویشان پاشیده شد و سپس کبریت روشن و ...
بلندترین صدای ناله ای که به گوش رســید صدای پویا بود.آری 

پویا را سوزاند تا به شرارت خود ادامه دهد.
 پویا اشــکانی متولد کمالشهر که حاال سرباز کالنتری 24 همین 
شــهر بود و به این ماموریت اعزام شــد. او متولد آذر 13۷۷ بود و از 
کودکی در همان محله ای که او را به شــهادت رساندند بزرگ شده 
، در همین منطقه به مدرســه و مســجد رفته بود و همه او را بخوبی و 

نیکی می شناختند و می شناسند.
جثه اش اندکی درشــت تر از هم سن و سال های دوران نوجوانی 
اش بود، در انتهای کالس می نشســت، پســری سفید رو با موهای 

خرمایی بود که هر وقت هر چه معلم ها گفتند از او َچشم شنیدند.
خانواده، همســایه، اقوام، معلمان و هر کسی که او را می شناخت 
از پویــا به عنوان نوجوان و جوانی اخــالق مدار، پهلوان با چهره ای 

مهربان و دلنشین یاد می کنند.
 او به ایران عشــق می ورزید و در نهایت به خاطر امنیت شــهر و 

کشورش جان خود را از دست داد.
پس از حمله شــرور شناخته شده محل، پویا مدتی در بیمارستان 
بســتری شد، اما شدت ســوختگی به قدری بود که پدرش می گفت 
وقتی به بیمارســتان رفتم در میان بیماران فرزند خود را نشــناختم و 
ایــن خود پویا بود که مرا صدا زد و گفت: پدر نگران نباش من این جا 

هستم و طوری نیست.
مدتی گذشــت و علی رغم تالش های تیم پزشکی متاسفانه پویا 
اشــکانی در 22 آذر 13۹۶ درســت چند روز پس از تولد 1۹ سالگی 
اش به خیل شــهدای گلگون کفن حریم امنیت کشــور پیوســت و 

آسمانی شد.
هنوز هم نیمکت او در مدرسه یادآور ادب است.

پیام های مردمییاد یاران آشنا

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید
گفت با این همه از سابقه نومید مشو

نماینده عالی دولت در اســتان البــرز با تاکید بر 
ضرورت تســریع در بهره بــرداری از ادامه همت در 
البرز برای روانسازی ترافیک ملی، گفت: تدابیر الزم 
برای سرعت بخشی روند تکمیل ادامه پروژه آزادراه 
همت در البرز طی جلســات و نشست های استانی و 

ملی اتخاذ می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری البرز، 
محمدعلی نجفی در جلســه بررســی روند پیشرفت 
آزادراه همــت و پروژه های راه ســازی در البرز که با 
حضور معاونان ســازمان برنامه و بودجه و وزارت راه 
و شهرســازی برگزار شــد با تاکید بر اهمیت تسریع 
در بهــره برداری از این پروژه ملــی، افزود: راه های 
البرز بار ســنگینی از ترافیک ملــی را بر دوش دارند 
از این رو به ثمر رســیدن پروژه هایی همچون آزادراه 
راه های همت و تهران-شــمال،   کنارگذر شــمالی، 
کنارگذرجنوبی )چرمشــهر به آبیک( و قطار شهری 
کرج به هشــتگرد تاثیر بسزایی در روانسازی ترددها 

دارد.
وی ادامه داد: از ابتدای مســئولیتم در البرز با توجه 
به اینکه زیرســاخت راه های استان تناسبی با میزان 
ترددهای موجود ندارد، نســبت بــه پیگیری تکمیل 
پروژه هــای نیمه تمام این حوزه با جدیت وارد میدان 

شدیم.
اســتاندار البرزتصریح کرد: با پیگیری های انجام 
شده سازمان برنامه و بودجه کشور 25 میلیارد تومان 
برای تکمیل پروژه قطار شــهری کرج به هشــتگرد 
ابالغ کرد کــه با این افزایش اعتبار مشــکل تامین 

نقدینگی جهت اتمام پروژه حل می شود.
وی گفـــت: قطار شــهری کرج به هشتگرد هم 
اکنــون در مجمــوع بیــش از ۷5 درصد پیشــرفت 

فیزیکی  دارد.
نجفی افزود: بــا بهره برداری از این پروژه عالوه 
بر اینکه رفت و آمدی آســان ، ســریع و ایمن را برای 
ساکنین شهرستان ســاوجبالغ فراهم می کند از بار 
ترافیک شاهراه کرج به قزوین و بالعکس می کاهد.

اســتاندار البرز همچنین با بیان اینکه پروژه کنار 

گذر شــمالی کرج به عنوان مکمــل بزرگراه همت 
محســوب می شــد گفت: این پروژه بــزرگ که با 
اعتبارات شــهرداری در حال انجام است یک پروژه 
بزرگ ملی محســوب می شود که استان های متعدد 
کشــور از مزایای تســهیل رفت و آمــد آن بهره مند 
خواهند شــد از این رو انتظار داریم ســازمان برنامه 
و بودجه و وزارت راه و شــهر ســازی در کمک های 

اعتباری و تسریع این پروژه کمک کنند.
دکترنجفــی با بیان اینکــه ادامه آزادراه همت در 
البرز با موانع بسیاری همراه بود، گفت: با ایجاد فضای 
انسجام و تعامل بین دستگاه های استانی و مسئوالن 
ملــی موانع بــزرگ، یکی پس از دیگری از ســر راه 

برداشته شد.
وی افزود: در گذشــته به دالیل بسیاری در روند 
پیشرفت پروژه وقفه ایجاد شده بود و پیمانکار و مفاد 
قرارداد را نیز با مشکل مواجه کرد و این امر اکنون نیز 

مسبب چالش هایی در این راه شده است. 
اســتاندار البرز اضافه کرد: در شرایطی که پروژه 
راهســازی نزدیک مناطق مســکونی، پــادگا ن، 
دکل هــای برق فشــار قوی و موانعی از این دســت 
دنبال شــود، به طور قطع مسیر با مشکالت فراوانی 
مواجه خواهد شد که علی رغم مشکالت موجود، این 

روند با تعامل و هم افزایی تسهیل شد.

وی با اشــاره به بازدیدها و نظارت های مستمر بر 
روند تکمیل پروژه آزادراه همت، گفت: طی جلساتی 
که با مســئوالن ملی و نشســت های هماهنگی در 
سطوح استانی برگزار شد، اکنون پروژه آزادراه همت 
با سرعت در حال پیشرفت است و طی یک سال اخیر 

موانع بزرگی برطرف شده است.
نجفی به ارائه گزارش مشاور طرح در این نشست 
اشاره کرد و افزود: بر این اساس مقرر شد چالش های 
موجود سر راه پیمانکار پروژه مورد بررسی قرار گرفته 
و راهکار اساســی بر گره گشایی از تنگناها اتخاذ شود 

تا ادامه کار با مشکل مواجه نشود.
وی خاطرنشــان کرد: پروژه باید طبق زمانبندی 
اعالم شده به بهره برداری برسد از این رو با پیگیری، 
همراهی، هم افزایی و همپوشــانی تمامی دستگاه ها 
این امر به جد دنبال می شــود و پــروژه تاکنون ۹0 

درصد پیشرفت داشته است.
در این نشست خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور و همچنین عدل معاون فنی، امور 
زیربنایی و تولیدی ســازمان برنامه و بودجه کشور با 
بررســی گزارش پیمانکار و اشراف بر روند پیشرفت 
پروژه طی جلســات مشترك با حضور استاندار البرز، 

اتخاذ تدابیر الزم را در دستور کار قرار دادند.

اعتبار 2۵ میلیارد تومانی برای قطار شهری 
کرج -هشتگرد

الناز دارابیان در بازی های آسیایی 
2018 جاکارتــای اندونــزی رکورد 

جدیدی به ثبت رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
مرکــز البــرز، در ادامــه رقابت های 
دوومیدانــی در ماده پرتاب دیســک 
 F53 و F52 ،F51 بانوان کالس
الناز دارابیان بــا ثبت رکورد 10 متر و 

۷1 سانتی متر مدال طال کسب کرد.
دارابیــان عالوه بر کســب مدال 
طال، موفق به ثبت رکورد جدیدی در 

بازی های پاراآسیایی به نام خود شد.

در رقابت های فینال این ماده چهار 
ورزشــکار حضور داشــتند که پس از 
دارابیان، نماینده بحرین و هند موفق 
به کسب مدال های نقره و برنز شدند.

از اســتان البــرز تاکنــون چهار 
ورزشــکار در رشته های شــنا، وزنه 
بــرداری و دو و میدانی در ماده پرتاب 
دیســک در رقابت های پاراآســیایی 

2018 جاکارتا شرکت کرده اند.
در این دوره از رقابت ها، شــاهین 
ایزدیار در شــنا ۶ طــال و یک نقره، 
امیر جعفری بــا بلند کردن وزنه 184 

کیلوگــرم بــه مدال طال و یوســف 
یوسفی دیگر شــرکت کننده البرزی 

با بلنــد کردن وزنه 1۷5 به مدال نقره 
دست یافت.

شــاهین ایزدیار شناگر کرجی در کسب مدال طال 
هت تریک کرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکز 
البرز،دارنده دو مدال طالی بازی های پاراآســیایی 
جاکارتا 2018 بار دیگر موفق به کسب مدال طال شد.

شــاهین ایزدیار که در رشته شــنا ماده 200 متر 
مختلط کالس SM10 همراه با شــناگرانی از کره 
شــمالی، مالزی، قزاقستان و هند به آب پریده بود، در 
نهایت توانســت طالی دیگری برای ایران به دست 

بیاورد.
شــاهین ایزدیار در چند روز گذشته دو مدال طال 
در رشته شنا برای کشــورمان کسب کرده بود و این 
بار در 200 متر، کاروان ایران را صاحب سومین مدال 

طالی خود کرد.
شــناگر البرزی در ابتدای مســابقات پاراآسیایی 
قول کســب ۶ مــدال طال را داده بــود و در روزهای 
 بعــد نیــز بــرای افزایــش مدالهای خــود تالش 

می کند.

رئیــس فدراســیون تیراندازی 
با کمــان گفت: هیئــت تیراندازی 
با کمــان البــرز در جایگاه ســوم 
هیئت های اســتانی کشور قرار دارد 
که نشــان از موفقیت این ورزش در 

البرز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما 
مرکز البرز، شــعبانی بهار در مجمع 
ســالیانه هیأت البرز کــه با حضور 
اعضــای مجمع برگزار شــد، گفت: 
با توجــه به تالش ها و موفقیت های 
ورزش البرز هر روز شــاهد هستیم 
که به داشته های ورزشی این استان 

افزوده می شود.
رئیــس فدراســیون تیراندازی 
باکمــان افــزود: صعــود اداره کل 
ورزش و جوانــان البــرز از تیپ2 به 
تیپ1 اداره کل اســتانی و همچنین 

قرار گرفتن هیئت تیراندازی باکمان 
البــرز در جایگاه ســوم هیئت های 
اســتانی کشور، نشــان از موفقیت 

ورزش این استان دارد.
وی در ادامه افزود: البرز اســتان 

خوبی برای توسعه رشته تیراندازی 
است و توسعه و موفقیت های ورزش 
البرز می توانــد در همه ابعاد الگویی 

برای سایر استانهای کشور باشد.
شــعبانی بهار گفت: بســیاری از 

اســتان ها هستند که از لحاظ سخت 
افزاری و نرم افزاری از البرز جلوترند 
اما نتوانسته اند موفقیت های ورزش 

البرز را کسب کنند.
رئیــس فدراســیون تیراندازی 
باکمان با اشــاره وجود باشگاههای 
تیرانــدازی باکمــان در البرز افزود: 
باشــگاهها ارکان توســعه ورزش 
هســتند و از این رو هیئت اســتان 
می تواند با توجه ویژه به آنها شرایط 
مناســبی در جهت رشد و توسعه این 

رشته ورزشی رقم بزند.
وی در پایــان گفــت: درصــدد 
هســتیم تا هیئت های استانی را در 
حــد توان تجهیز کنیــم و همکاری 
با سایر دســتگاهها بویژه آموزش و 
پرورش نیز در دستور کار قرار گرفته 

است.

رکوردشکنی ورزشکار طالیی البرز

هت تریك شناگر البرزی در کسب مدال طال

هیئت تیراندازی با کمان البرز در جمع 3 هیئت برتر کشور

مدیــرکل منابــع طبیعی البرزگفت: امســال در 
مجمــوع 51۶ میلیــارد و 300 میلیــون ریال برای 

طرح های آبخیزداری البرز اختصاص یافته است.
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکز 
البرز،مدیــرکل منابع طبیعــی البرزگفت:طرحهای 
آبخیــزداری در 20 محدوده آبخیز بحرانی اســتان 
با اعتبارات صندوق توســعه ملی کشــور در دســت 

اجراست. 
فرضی با اشــاره  به اختصاص اعتبارات صندوق 
توســعه ملی برای هم افزایی تمام بخش های منابع 
طبیعی با محور آبخیزداری اشــاره کــرد و افزود: به 
دســتوررهبرمعظم انقالب 200 میلیون دالر اعتبار 
از صندوق ذخیره ارزی برای اجرای طرح های منابع 
طبیعی کشور اختصاص یافته که در 40 سال گذشته 

بی سابقه است.
فرضی گفت: این اعتبار برای استان البرز نزدیک 

به 18 میلیارد تومان اســت که بــرای فعالیت های 
آبخیزداری شــامل جنگلکاری، بیابان زدایی، گشت 
و پایش و اصالح هندســی اختصاص یافته به گونه 
ای که بتوان عملیات تکمیلی را برای توســعه منابع 

طبیعــی انجام داد.فرضی به ســهم اســتان البرز از 
اعتبــارات صندوق ذخیره ارزی اشــاره کرد و افزود: 
امســال در مجموع 51۶ میلیارد و 300 میلیون ریال 
برای طرح های آبخیزداری اســتان اختصاص یافته 
اســت.وی ادامه داد: از این رقــم ، 1۷8 میلیارد ریال 
از محل صندوق ذخیره ارزی، هشــت میلیارد و5۷2 
میلیون ریال از محل اعتبارات اســتانی، 1۷0 میلیارد 
ریــال مربوط به تفاهم نامه اســتانداری)در صورت 
تحقق( و 108 میلیارد ریال از طریق مشــارکت های 

مردمی و دولتی محقق شده است.
وی گفت: البرز با وجود 2 ســد استراتژیک کرج و 
طالقان، استانی ویژه است به طوری که سهم بسزایی 
در تامین آب آشــامیدنی و کشاورزی تهران بزرگ، 
کــرج و قزوین دارد و به همین دلیــل نگاه ویژه ای 
را باید در کاهش مخاطرات ســیل با انجام طرح های 

آبخیزداری در آن داشته باشیم.

رییس شــورای اسالمی شــهر کرج از تشکیل 
کمیســیون مشــترك شــورای شــهر و نیروی 

انتظامی استان البرز خبر داد.
عبــاس زارع در نشســت با فرمانــده نیروی 
انتظامی اســتان البرز که با حضور اعضای شورای 
اسالمی شهر و سرپرست شهرداری کرج صورت 
گرفت، ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا 
و هفتــه نیــروی انتظامی، تصریح کــرد: نیروی 
انتظامی در اســتان البرز از جمله شهرستان کرج 
زحمــات فراوانی را برای ایجاد امنیت و آرامش در 

جامعه متقبل شده است.
 رئیس شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه 
هفتــه نیروی انتظامی فرصتی مغتنم برای تجدید 
عهد و پیمان با آرمان های امام راحل و شهداست، 
خاطرنشــان کرد: فرماندهــان و مامورین نیروی 
انتظامی در راســتای ایجاد امنیت در جامعه بدون 

چشمداشتی از جان خود می گذرند.
زارع با اعالم اینکه شــورای اســالمی شــهر 
کرج درصدد تشــکیل کمیسیون های مشترك با 

دســتگاه های اجرایی و انتظامی اســت، گفت: با 
تشــکیل کارگروه های تخصصی بویژه در حوزه 
همــکاری ناجا و مدیریت شــهری، مســائل به 
صــورت تخصصی مطرح و مشــکالت، علمی تر 

برطرف خواهد شد.
 در ادامه عباســعلی محمدیان فرمانده انتظامی 
اســتان البرز نیز بــا تاکید بر اینکــه به طور قطع 
خدمت به مــردم توفیقی الهی اســت که نصیب 
پرســنل ناجا شده اســت، اظهار کرد: امید است 
بتوانیم تکالیف و وظایف محوله را به نحو احســن 

انجام دهیم.
 فرمانــده انتظامی اســتان البــرز تاکید کرد: 
اســتان البرز به واســطه تازه تاسیس بودن در بعد 
انتظامــی، عقب ماندگی هــای فراوانی را به خود 

اختصاص داده است.
وی اظهــار کرد: نیروی انتظامی از برنامه های 
عملیاتی کوتــاه مدت، میان مــدت و بلند مدتی 
برخوردار اســت که متاسفانه شــرایط اقتصادی 
حاکم بر جامعه ســبب شــد بخشــی از معادالت 

و برنامــه ریزی های صــورت گرفته در خصوص 
خرید ماشــین آالت و تجهیزات با مشکل مواجه 
شــود که درصدد بهبود شــرایط و رفع این موانع 

هستیم.
 محمدیــان با اعالم اینکــه مجوز جذب 800 
نیــروی جدید در حوزه ناجا اتفــاق مبارکی برای 
اســتان البرز به شــمار مــی رود، تصریــح کرد: 
خوشــبختانه طی سال جاری افزایش تحرك 10 

درصدی در حوزه امکانات را شاهد بودیم.
 فرمانــده انتظامی اســتان البرز با اشــاره به 
اقدامــات ناجا در حوزه مواد مخدر، گفت: در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر طی ۶ ماهه نخســت ســال 
جاری، 10 تن مواد مخدر کشــف شــده است که 
این رقم رشد 2۷0 درصدی نسبت به سال گذشته 

را شامل می شود.
 وی بیــان کرد: افزایــش ۹ درصدی در حوزه 
اعمال قانون در حــوزه ترافیک یکی از افتخارات 
نیروی انتظامی اســتان پیــرو افزایش حفظ جان 

شهروندان به شمار می رود.

 اجرای طرح های آبخیزداری درمناطق 
بحرانی البرز

تشکیل کمیسیون مشترک شورای شهر و نیروی 
انتظامی البرز، در دستور کار 


