
نبود بیمارستان در فردیس مشکل ایجاد کرده است

خرید  دو  رام  قطار برای متروی کرج

اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال برای طرح های آبخیزداری البرز

کسب رتبه های علمی در مقاطع تحصیلی راه قدردانی از والدین است۲ کارمند جهاد کشاورزی البرز  بازداشت شدند

افزایش یک درصدی فضای سبز کرج با افتتاح بوستان مهرکیانمهر

سازمان آرامستان ها پیشگام در تحقق سیاست های مدیریت سبز

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرزخبرداد:

دکــر ثناگــو مطلق درمراســم تجلیل از فرزنــدان کارکنان فرودگاه پیام:دادستان مرکز استان البرز:

پیامن بضاعتی پور خربداد:

مدیر کل حفاظت محیط زیست البرز:

موافقـت بـا اختصـاص ایـن میـزان اعتبـار امـروز با حضـور اسـتاندار البـرز  در 
سـازمان جنـگل ها و مراتع کشـور انجام شـد.البرز که درسـال جـاری با وجود 
بـارش هـای سـیل آسـا بـا تدابیـر اتخاذ شـده توانسـت بحـران هـای طبیعی 
ناشـی از سـیالب را بـا کمتریـن خسـارت پشـت سـر بگـذارد اینک در مسـیر 
تقویت طرح های آبخیزداری گام برمی دارد.اسـتاندار البرز در این نشسـت...

حاجـی رضـا شـاکرمی اظهـار  داشـت: دو کارمنـد  سـازمان 
جهاد کشـاورزی البرز به اتهام ارتشـا باندی بازداشـت شـدند.

وی افـزود: ایـن افـراد ارباب رجـوع اداره را به دفتر پسـر یکی 
از متهمـان ارجـاع و سـپس وارد مذاکـره می شـدند و از ایـن 

افـراد پـول دریافـت می کردند
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز...

دکتــر ثناگــو مطلــق رئیــس هیات مدیــره و مدیــر عامل فــرودگاه 
و منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام که در مراســم تجلیــل از فرزندان 
کارکنــان فــرودگاه ســخن مــی گفــت بــا بیــان ایــن کــه تنهــا راه 
قــدر دانــی از زحمــات والدیــن، تــالش، علــم آمــوزی و کســب 
رتبــه هــای علمــی در مقاطــع تحصیلــی مختلــف اســت افــزود 
: والدیــن هیــچ انتظــاری جــز موفقیــت شــما در عرصــه هــای 

مختلــف علمــی و کســب مهــارت هــای زندگــی ندارنــد ......

رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهرداری کــرج 
ــا  ــرج ب ــهر ک ــبز کالن ش ــای س ــدی فض ــک درص ــش ی از افزای

افتتــاح بوســتان مهــر خبــر داد.
ــه  ــاح بوســتان مهــر ک ــه افتت ــا اشــاره ب پیمــان بضاعتــی پورب
واقــع در بلــوار نــور کیانمهــر اســت، اظهــار کــرد: این بوســتان 

هشــت و نیــم هکتــار مســاحت دارد.....

اقدامـات  گفـت:  البـرز  زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  مدیـر 
سـبز  مدیریـت  حـوزه  در  کـرج  شـهرداری  آرامسـتان های  سـازمان 
شـود. تبدیـل  اسـتان  ادارات  سـایر  بـرای  الگویـی  بـه   می توانـد 
 فردین حکیمی  دربرنامه برگی از یکشـنبه سـبز رادیو البرز با اشاره به توسعه 
مدیریت سـبز در آرامستان بهشـت سـکینه )س( اظهار کرد: یکی از الزامات 

محیط زیسـتی در ماده ۳۸ برنامه ششم، توسعه مدیریت سـبز در....
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      دوهفته نامه اقتصادی، اجتماعی استان البرز     نیمه دوم مرداد 98        سال دوم   شماره 30    قیمت: 3000 تومان

صدورانواع بیمه :

اتومبیل)ثالث وبدنه(

کارشناس ومشاوره : رضاییتکمیلی ، عمر، آتیه وآتش سوزی و...

شماره تماس:  ۲68811۲-091۲      و        0937-9۲81113

کارگزار  بیمه پاسارگاد جناب آقــای حامد فرجی خزانه دار محتــرم اتحادیه نانوایان کرج
بدینوســیله از زحمــات و تالشــهای جنابعالــی و ســایر پرســنل آن حــوزه در خصــوص پیگیــری بــه منظــور اعــزام نانوایــان داوطلــب بــرای خدمــات 
دهــی بــه زائریــن محتــرم اربعیــن حســینی تقدیــر و تشــکر نمــوده و همچنیــن از حســن برخــورد و تکریــم اربــاب رجــوع توســط پرســنل دفتــر 

جنابعالــی و ســایر پرســنل آن اتحادیــه نیــز تشــکر و قدردانــی نمــوده و آرزوی ســربلندی و ســالمتی همگــی را از خداونــد متعــال خواســتاریم.

فرضعلی قوجاخانلو، جمعی از کسبه، شهروندان، معتمدین محالت و فعاالن اجتماعی کرج و منطقه مهرشهر، سردبیر و کارکنان مجله پژواک البرز

دکــر ثناگــو مطلق درمراســم تجلیل از فرزنــدان کارکنان فرودگاه پیام:



ــه  ــرم دک ــئول محت ــی مس ــن جان ــای محس ــاب آق جن
مشــاغل  ســاماندهی  ســازمان  شــهر  ســطح   هــای 
ــرج،  ــهرداری ک ــاورزی ش ــای کش ــرآورده ه ــهري و ف ش
نــژاد مســئول  نیــک  جنــاب آقــای محمــد جــواد 
ســرکار   ، ســازمان  اجرایــی  معاونــت  دفتــر  محتــرم 
ــرم ارشــد کشــاورزی  ــا رفیعــی کارشــناس محت ــم دنی خان
مســئول  کریمــی  کامــران  آقــای  جنــاب  ســازمان، 
قیمــت گــذاری و برنامــه ریــزی ســازمان، جنــاب آقــای 
ــازمان  ــای روز س ــرم بازاره ــر محت ــتی ناظ ــن دوس  بهم
تــالش خالصانــه و صادقانــه شــما در ســازمان ســاماندهی 
مشــاغل شــهري و فــرآورده هــای کشــاورزی شــهرداری 
ــی و تعهــد  ــژواک دانای کــرج آینــه وظیفــه شناســی و پ
ــت  ــما ، درخ ــش ش ــالش و کوش ــذر ت ــه ب ــت .نتیج اس
ــد بخــش  ــار مــی نشــیند ونوی ــه ب ــدی اســت کــه ب امی
ــرای  ــازمان و ب ــرای آن س ــا ب ــاط و زیب ــده ای پرنش آین
ــان.  ــر همــت بلنــد ت شــهروندان کرجــی اســت . درود ب
شــما  بیدریــغ  تالشــهای  و  زحمــات  از  بدینوســیله 
صمیمانــه  تقدیــر و تشــکر بعمــل مــی آوریــم. توفیــق و 
ــم. ــان مســئلت داری ــزد من  ســالمتی شــما را از درگاه ای

ــی از  ــو و جمع ــی قوجاخانل فرضعل
ــالت،  ــن مح ــهروندان، معتمدی ش
غرفــه داران بــازار روزهــا و فعــاالن 
اجتماعــی کــرج و منطقه مهرشــهر

حاجـی رضـا شـاکرمی اظهـار  داشـت: دو کارمند  
سـازمان جهـاد کشـاورزی البـرز بـه اتهـام ارتشـا 

باندی بازداشـت شـدند.
وی افـزود: ایـن افـراد ارباب رجـوع اداره را به دفتر 
پسـر یکی از متهمان ارجاع و سـپس وارد مذاکره 

می شـدند و از ایـن افـراد پول دریافـت می کردند
دادسـتان عمومـی و انقـالب مرکز اسـتان البرز با 
بیـان اینکـه اتهـام این افـراد مشـارکت در ارتشـا 
بانـدی اسـت،بیان کـرد: ایـن افـراد تاکنـون بـه 
دریافـت 410 میلیـون تومان از اربـاب رجوع اقرار 
کرده انـد و ایـن مبالـغ به صورت مسـاوی بین این 

متهمـان توزیع شـده اسـت.

با رای اعضای شـورای شـهر کرج، اکبر سـلیم نژاد 
رئیس  شـورا شد.

سـالن  در  کـرج  شـهر  شـورای  علنـی  نشسـت 
شـد. برگـزار  کـرج  شـهر  شـورای  اجتماعـات 

در سـومین سـال انتخابـات هیت رئیسـه شـورای 
شـهر کـرج اکبـر  سـلیم نـژاد بـا 12 رای رئیـس 
شـورا ، رحیم خسـتو با 7 رای نائب رئیس شـورای 
شـهر و مهـدی حاج قاسـمی بـا 10 رای به عنوان 
دبیر اول شـورای شـهر و همچنین سـارا دشتگرد 

بـا 7 رای دبیـر دوم شـورای شـهر کرج شـد.
در این جلسـه همچنین احد رسـولی بـا 7 رای به 

عنوان خزانه دار شـورا برگزیده شـد.

محمـود فرهنگ رنجبر کسـب عناوین اول وسـوم 
را  البـرز  نماینـدگان  توسـط  برتـر کشـور  لیـگ 
تاییـدی دوباره بـر ظرفیت های بـاالی این ورزش 
در اسـتان دانسـت و گفـت: اسـکیت البـرز به یک 

مدعـی در سـطح ملـی مبدل شـده اسـت.
محمـود فرهنـگ رنجبـر اظهـار کـرد: یازدهمیـن 
کشـوربا  دختـران  سـرعت  اسـکیت  لیـگ  دوره 
حضـور 10 تیـم از سراسـر کشـور برگـزار و بـا 
معرفـی تیـم هـای برتـر بـه کار خـود پایـان داد.
وی افـزود: در مجمـوع مراحل برگزار شـده در این 
دوره از رقابتها، تیم CTP سـروش اسـکیت هیات 
البـرز توانسـت جـام طـال را از آن خود کنـد ، تیم 
CTP هیـأت اسـکیت مازنـدران بـه مقـام دومی 
دسـت یافـت و تیـم اسـکیت پیمانـه کار تهـران 

مقـام سـومی را تصاحـب کرد .
رنجبـر ادامـه داد: در بخـش پسـران نیـز کـه بـا 
تهـران  لوئجینیـو  برگـزار شـد  تیـم  حضـور 1۵ 
توانسـت جـام طـال را از آن خود کنـد ، تیم وارپ 
کرمانشـاه بـه مقـام دومـی دسـت یافـت و تیـم 
سـروش اسـکیت CTP الـف هیـات البـرز مقـام 

سـومی را تصاحـب کـرد.
او بـا قدردانـی از کادرفنی و اسـکیت بـازان حاضر 
در این دو تیم گفت: ظرفیت و پتانسـیل اسـکیت 
البـرز به خوبـی در لیگ کشـور به نمایـش درآمد 
و سـبب شـد رونـد صعودی ایـن ورزش و کسـب 

عناوین برتر کشـور تداوم داشـته باشـد.
رییـس هیئـت اسـکیت اسـتان البـرز بـا تاکیـد 
براینکـه اسـتان هـای مختلـف وفدراسـیون تـوان 
و ظرفیـت کـم نظیـر البـرز در اسـکیت را بـاور 
کـرده انـد گفـت: اینکـه البـرز بـه یـک مدعـی 
همیشـگی تبدیل شـده ماحصـل کاری دشـوار از 
سـوی خانواده بـزرگ اسـکیت البرز بـوده و امروز 
خوشـحالم کـه عنـوان کنـم اسـکیت البـرز راه و 
مسـیر خـود را پیدا کـرده و در قامت یـک ورزش 

مـدال آور بـرای البـرز درآمـده اسـت.

دوهفته نامه
اخبــار استـاناقتصادی و اجتامعی استان الربز

ساالنه۳۹۰هزارتنشیردرالبرزتولیدمیشود

افزایش یک درصدی فضای سبز کرج با افتتاح بوستان مهرکیانمهر

اســتان  دامپزشــکی  معــاون 
ــتان  ــه اس ــان اینک ــا بی ــرز ب الب
ــم  ــتان های مه ــزو اس ــرز ج الب
ــور  ــیر در کش ــده ش ــد کنن تولی
هــزار   390 است،گفت:ســاالنه 
تــن شــیر در ایــن اســتان تولیــد 

. د می شــو
ــا  ــری ب ــت خب ــی در نشس ــا جمال علیرض
ــات اداره  ــالن جلس ــانه در س ــاب رس اصح
کل دامپزشــکی اســتان البــرز برگــزار شــد، 
اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال تاکنــون 23 
ــی، 168  ــان زینت ــه آبزی ــزار و ۵00 قطع ه
ــه  ــزار قطع ــرغ، 3۵ ه ــه م ــا و پنج ــن پ ت

پولــت تخم گــذار، ۵34 تــن تخــم مــرغ 
خوراکــی، ۵ هــزار و ۵۵0 کیلــو گوشــت 
مــرغ منجمــد، 8 هــزار و 210 کیلــو عســل 
ــه  ــه ب ــوان نمون ــه عن ــار ب ــو خاوی و 26 کیل
کشــورهای دیگــر از جملــه افغانســتان، 
ــت. ــده اس ــادر ش ــراق ص ــتان، و ع قرقیزس
ــا 117  ــرز ب ــه الب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مزرعــه مــرغ تخم گــذار و 7 میلیــون و ۵00 
ــیار  ــای بس ــزء قطب ه ــذار ج ــرغ تخم گ م
ــور  ــوالت در کش ــن محص ــد ای ــم تولی مه
ــزار  ــش از 9۵ ه ــاالنه بی ــزود: س ــت، اف اس
ــود  ــد می ش ــرز تولی ــرغ در الب ــن تخــم م ت

ــد. ــن می کن ــور را تامی ــاز کش ــه نی ک

اســتان  دامپزشــکی  ســالمت  معــاون 
ــی از  ــرز یک ــه الب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرز ب الب
ــد  ــوزه تولی ــه در ح ــت ک ــتان هایی اس اس
ــت،  ــرده اس ــل ک ــوی عم ــیار ق ــیر بس ش
گفــت:  اســتان البــرز ســاالنه بیــش از 390 

ــد. ــد می کن ــیر تولی ــن ش ــزار ت ه
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب جمال
دارو  تولیــد  مکمل ســازی،  واحــد   42
واکســن در البــرز فعــال اســت و بیــش از37 
درصــد نیــاز کشــور در ایــن حــوزه تامیــن 
ــال  ــدای س ــرد: از ابت ــوان ک ــود، عن می ش
ــون و  ــک میلی ــیون ی ــون واکسیناس ــا کن ت

400 هــزار دام ســبک و ســنگین در اســتان 
انجــام شــده اســت.

ــری  ــرای جلوگی ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــدود  ــی اچ اف ح ــی س ــگل س ــیوع ان از ش
ــگان در  ــه صــورت رای 2 هــزار لیتــر ســم ب
اختیــار دامــداران قــرار گرفتــه اســت، بیــان 
ــتارگاه دام و  ــر 6 کش ــال حاض ــرد: در ح ک

ــال اســت. ــور در اســتان فع طی
واحــد   137 البــرز  داد:  ادامــه  جمالــی 
پرورش آبــزی دارد کــه 90 درصــد آنهــا 
ــورد  ــداد 38 م ــن تع ــد و از ای دارای مجوزن

می کننــد. فعالیــت 

رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی 

ــط  ــی توس ــت هوای ــج ماموری ــام پن ــربز از انج ــتان ال اس

ــرب داد. ــته خ ــه گذش ــی هفت ــتان ط ــس اس اروژان

دکتــر مهــرداد بابایــی در خصــوص  فعالیــت 
اورژانــس البــرز طــی هفتــه گذشــته، اظهــار کــرد: 
پرســتاران واحــد ارتباطــات و تریــاژ تلفنــی مرکــز 
ــازه زمانــی ذکــر شــده  اورژانــس 11۵ البــرز در ب

ــد. ــه 11 هــزار و 700 تمــاس پاســخگو بودن ب
ــل تکنســین  ــه قب ــه هفت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هــای اورژانــس البــرز بــه منظــور انجــام ســه هزار 
ــرد: در  ــان ک ــدند، بی ــزام ش ــت اع و 111 ماموری
جریــان انجــام ایــن تعــداد ماموریــت، 431 مــورد 
ــزار و  ــی و دو ه ــوادث ترافیک ــه ح ــانی ب امدادرس
680 ماموریــت نیــز بــه منظــور درمــان و انتقــال 
ــی  ــر ترافیک ــوادث غی ــان ح ــاران و مصدوم بیم

صــورت گرفــت.
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و  فوریــت هــای 
پزشــکی اســتان البــرز تعــداد بیمــاران اعزامــی به 
مراکــز درمانــی توســط آمبــوالن ســهای اورژانــس 
البــرز در هفتــه گذشــته را بالــغ بــر هــزار و 261 
برشــمرد و گفــت: طــی مــدت زمــان اعــالم شــده 
هــزار و 247 نفــر نیــز از خدمــات درمــان ســرپایی 

برخــوردار شــدند.
بابایــی ادامــه داد: در هفتــه ای کــه گذشــت 
اورژانــس هوایــی البــرز بــا اعــزام بــه ۵ ماموریــت، 
ــات  ــه خدم ــن ارائ ــال را ضم ــدوم بدح ــج مص پن
درمانــی ویــژه حفــظ حیــات بــه مراکــز درمانــی 

ــال داد. ــتان انتق ــی اس تخصص
ــل متاســفانه  ــه قب ــه هفت ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ســه حادثــه غــرق شــدگی در اســتان البــرز 
گــزارش شــده اســت، عنــوان کــرد: در ایــن 
حــوادث پنــج نفــر از غــرق شــدگان نجــات 
یافتنــد و  پــس از دریافــت خدمــات درمانــی 
ــه  ــرز ب ــس الب ــط اورژان ــتانی توس ــش بیمارس پی
ــفانه  ــی متأس ــدند ول ــل ش ــی منتق ــز درمان مراک
ــود را از  ــان خ ــدگی، ج ــرق ش ــر غ ــر در اث دو نف

ــد. ــت دادن دس
رئیــس مرکــز حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی 
ــان  ــر از هموطن ــار دیگ ــت: ب ــرز گف ــتان الب اس
ــد  ــه قص ــتان ب ــرم تابس ــام گ ــه در ای ــزی ک عزی
تفریــح و فــرار از گرمــا بــه حاشــیه رودخانــه هــا و 
ســدها پنــاه مــی برنــد توصیــه مــی کنیــم لحظــه 
ای از کــودکان و نوجوانــان خــود غافــل نشــده و به 
عالئــم ایمنــی و تابلوهای هشــدار دهنــده در کنار 

ــد. ــه کنن ــدها توج ــا و س ــاحل رودخانه ه س

حامــد فرضــی  در نشســتی خبــری، اظهــار کــرد: 
از 200 میلیــون دالری کــه ســال قبــل از محــل 
ــه منظــور انجــام طــرح  صنــدوق توســعه ملــی ب
ــص  ــی تخصی ــع طبیع ــزداری و مناب ــای آبخی ه
یافــت بالــغ بــر 20 میلیــارد تومــان ســهم البــرز 
ــی  ــوزه بحران ــار از ح ــزار هکت ــه در 38 ه ــود ک ب

اســتان هزینــه شــد.
ــردم در  ــارکت م ــت مش ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
اجــرای طــرح هــای آبخیــزداری و منابــع طبیعی، 
ــای  ــرح ه ــام ط ــرای انج ــا ب ــوت م ــت: اولی گف
آبخیــزداری، باالدســت ســدهای کــرج و طالقــان 

ــود دارد. ــیل وج ــر س ــه خط ــت ک اس
ــتان  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــدوق  ــل صن ــاری از مح ــال ج ــزود: س ــرز اف الب
ــرای  ــه اج ــورو ب ــون ی ــی 1۵0 میلی ــعه مل توس
طــرح هــای آبخیــزداری و منابــع طبیعــی کشــور 
ــرز 36  ــتان الب ــهم اس ــه س ــت ک ــاص یاف اختص
میلیــارد و 600 میلیــون تومــان بــوده کــه در 160 
هــزار هکتــار از اراضــی اســتان و بــرای 3۵ پــروژه 

ــه شــده اســت. ــد هزین جدی
فرضــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح هــای 
ــی در اســتان، گفــت: ســال گذشــته  ــان زدای بیاب
7 میلیــارد تومــان بــرای اجــرای ایــن مهــم 
اختصــاص یافــت، امســال نیــز 10 میلیــارد تومان 

ــت. ــه اس ــاص یافت اختص
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه از ۵4 هــزار هکتــار 
ــار  ــزار هکت ــدود 24 ه ــرز ح ــی الب ــه بیابان عرص
ــرد  ــای ریزگ ــون ه ــه کان ــع عرص و ۵00 مترمرب
ــی  ــان زدای ــات بی ــون عملی ــت: تاکن ــت، گف اس
در 12 هــزار هکتــار از ایــن عرصــه هــا عملیاتــی 

ــت. ــده اس ش
ــتان  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
البــرز در بخــش دیگــری بــه آتــش ســوزی 
مراتــع اشــاره کــرد و گفــت: در ســال جــاری ۵3 
فقــره حریــق در ســطح مراتــع اســتان بــه وقــوع 
پیوســت کــه 4۵0 هکتــار را طعمــه حریــق کــرد.
فرضــی در ادامــه بــا اشــاره بــه صــدور 1۵6 فقــره 
ــت: 9۵  ــتان، گف ــع اس ــه مرات ــوز ورود دام ب مج
ــود  ــرز وج ــع الب ــطح مرات ــزار راس دام در س ه
دارد کــه توســط 10 ایســتگاه ورود و خروجشــان 

کنتــرل مــی شــود.
نــکات  رعایــت  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
آبخیــزداری و منابــع طبیعــی در پــروژه هــای راه 
اســتان البــرز عنــوان کــرد: بــا همــکاری مشــاوران 
و پیمانــکاران پــروژه چرم شــهر - آبیــک در هــزار 
ــام  ــی انج ــان زدای ــات بیاب ــار عملی و ۵00 هکت

ــده اســت. ش

اورژانس استان البرز
 پنج ماموریت هوایی انجام داد

فرو نشست زمین در البرز
 جدی است

دادستان مرکز استان البرز:
۲ کارمند جهاد کشاورزی البرز

 بازداشت شدند

نبود بیمارستان در فردیس مشکل ایجاد کرده است
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــود  ــرد نب ــالم ک ــرز اع ــتان الب اس
 ۶00 شهرســتان  در  بیمارســتان 
ــکالتی  ــس مش ــری فردی ــزار نف ه
ــه وجــود  ــردم ســاکن ب ــرای م را ب

ــت. آورده اس

بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل 
روز  کریــم  دکتــر حســین  ایرنــا،  از  
حضــور  بــا  نشســتی  در  چهارشــنبه 
ــت و  ــبکه بهداش ــس ش ــدار و ریی فرمان
ــس،  مشــکالت  ــان شهرســتان فردی درم
بهداشــتی و درمانــی ایــن شهرســتان 
مــورد بررســی قــرار گرفــت ، افــزود: 
ــینی و  ــیه نش ــی باال،حاش ــم جمعیت تراک
کمبــود امکانــات بهداشــتی و درمانــی بــا 
ایــن چنــد مشــخصه فردیــس مــی توانــد 

از نظــر سیســتم ســالمت تعریــف شــود.
ــه  ــرز ب ــتان الب ــرد: در اس ــه ک وی اضاف
بــا  درمانــی  هــای  شــاخص  لحــاظ 
ــه  ــم  ک ــه داری ــوری فاصل ــن کش میانگی

نمونــه بــارز آن تخــت بیمارســتانی اســت.
ــروه  ــم کارگ ــد تی ــرار ش ــت: ق ــم گف کری
ــه  ــق رنام ــرز طب ــتان الب ــالمت در اس س
ریــزی ســه ســاله بــا همــکاری اســتاندار 

البــرز و فرمانــداران شهرســتان هــای 
ــتی  ــی و بهداش ــکالت درمان ــتان مش اس
ــای کشــوری  ــن ه ــل میانگی ــه حداق را ب

ــاند. برس
شهرســتان  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــاع خارجــی  ــر اتب ــزار نف ــس  11 ه فردی
ــه  ــن زمین ــزود: در ای ســاکن هســتند، اف
ــود  ــدی وج ــاده ج ــوق الع ــکالت ف مش

دارد.
 کریــم اظهــار داشــت: اعتبارات بهداشــتی 
ــد نظرآباد،کمالشــهر و  ــی مانن ــکان های م

فردیــس بایــد ویــژه دیــده شــود.
ــرز  ــکی الب ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــتان را  ــی  در اس ــوان گزیدگ ــزان  حی می
ــد یــک  ــاال توصیــف کــرد و گفــت : بای ب
مرکــز هــاری  در البــرز راه انــدازی شــود.

خبر خبر
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با رای اعضای شــورای شهر
رئیس شورای شهر کرج انتخاب شد

اسکیت البرز به یک مدعی در سطح 
ملی مبدل شده است

رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
ــک  ــش ی ــرج از افزای ــهرداری ک ــبز ش س
درصــدی فضــای ســبز کالن شــهر کــرج 

ــر داد. ــر خب ــتان مه ــاح بوس ــا افتت ب
پیمــان بضاعتــی پوربــا اشــاره بــه افتتــاح 
بوســتان مهــر کــه واقــع در بلــوار نــور 
ایــن  کــرد:  اظهــار  اســت،  کیانمهــر 
بوســتان هشــت و نیــم هکتــار مســاحت 

دارد.
و  هفــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
احــداث  بــرای  تومــان  میلیــارد  نیــم 
اســت،  شــده  هزینــه  مهــر  بوســتان 
دارای  وســیع  بوســتان  ایــن  گفــت: 
ــرویس  ــاختمان اداری، س ــه، س نمازخان
ــا پیکــج تصفیــه  بهداشــتی ۲۶ چشــمه ب

خانــه آب اســت، همچنیــن آب ســرویس 
بهداشــتی مجــدد تصفیــه مــی شــود.

رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
ســبز شــهری شــهرداری کــرج بــا اشــاره 
بــه وجــود دو زمیــن بــازی کــودکان در 
گفــت:  مهــر،  احــداث  تــازه  بوســتان 
ــی  ــازی دارای گواه ــای ب ــن ه ــن زمی ای
و  کیفیــت  بازرســی  شــرکت   ISQI
اســتاندارد ایــران اســت، ایــن گواهــی از 
ســوی ســازمان مربوطــه بــه پــارک هــای 
ــی  ــودکان در صورت ــازی ک ــوازم ب دارای ل
اعطــا مــی شــود کــه  از نظــر ایمنــی 
مــورد  تجهیــزات  استانداردســازی  و 

تاییدشــان باشــد.
بضاعتــی پــور بــا بیــان اینکــه چهــار زمیــن 

ورزشــی نیــز در بوســتان مهــر جانمایــی و 
ایجــاد شــده اســت، افــزود: در ایــن پــارک 
زمیــن فوتبــال، والیبــال، اســکیت و پینــت 

ــال ایجــاد شــده اســت. ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن بوســتان از 
ــاری  ــرای آبی ــاری قطــره ای ب سیســتم آبی
فضــای ســبز اســتفاده شــده اســت، گفــت: 
شــبکه آب ایــن بوســتان خــام اســت و اصال 
آب شــرب در آنجــا اســتفاده نشــده اســت.

ــای  ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــس س رئی
ســبز شــهرداری کــرج بــا اشــاره بــه ایجــاد 
دریاچــه در بوســتان مهــر، گفــت: گنجایش 
آب در ایــن دریاچــه پنــج هــزار مترمکعــب 
ــن دریاچــه کــه دارای آب نمــا  اســت، از ای
اســت و بــرای زیبایــی پــارک نقــش مهمــی 

ایفــا مــی کنــد بــرای آبیــاری فضــای ســبز 
بوســتان نیــز اســتفاده مــی شــود.

ــی  ــی پــور بــه گونــه هــای گیاه بضاعت
کاشــته شــده در بوســتان مهــر اشــاره 
ــه درخــت  ــزار اصل ــرد و گفــت: شــش ه ک
و درختچــه کاشــته شــده اســت کــه نســبت 

ــت. ــاوم اس ــی مق ــی آب ــه ب ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن بوســتان از 
ــرآب ماننــد چمــن اســتفاده  ــه هــای پُ گون
ــای گیاهــی  ــه ه نشــده اســت، گفــت: گون
پوششــی بــا مصــرف حداقــل آب نیــز 
در ایــن مجموعــه وجــود دارد، سیســتم 
نورپــردازی ایــن بوســتان نیــز »ال.ای.دی« 

ــت. ــرف اس ــم مص و ک

اختصاص ۵00 میلیارد ریال
 برای طرح های آبخیزداری البرز 

خرید دو  رام  قطار
 برای متروی کرج

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرزخبرداد: رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج خبرداد:

 بـا اختصـاص ۵00 میلیـارد ریـال اعتبار 
بـرای اجرای طـرح های آبخیـزداری البرز 

درسـال جـاری موافقت شـد.
موافقـت با اختصـاص این میزان اعتبـار با حضور 
اسـتاندار البـرز  در سـازمان جنـگل هـا و مراتـع 

کشـور انجام شـد.
البـرز که درسـال جاری با وجود بارش های سـیل 
آسـا بـا تدابیـر اتخـاذ شـده توانسـت بحـران های 
طبیعـی ناشـی از سـیالب را با کمترین خسـارت 
پشـت سـر بگـذارد اینـک در مسـیر تقویـت طرح 

هـای آبخیـزداری گام برمـی دارد.
اسـتاندار البرز در این نشسـت با اشاره به ظرفیت 
هـای قابـل توجـه اسـتان البـرز در حـوزه منابـع 
طبیعـی از عـزم جـدی بـرای حفـظ و نگهـداری 
این منابع بـا اجرای طرح های آبخیـزداری تاکید 

داشت.
توسـعه طرح هـای پوشـش گیاهـی، توجه بیش 
از پیـش بـه حوضـه هـای آبخیـزداری، اجـرای 
طـرح های جلوگیری از فرسـایش خـاک از جمله 

 
موضوعـات مهـم مـورد تاکیـد از سـوی » عزیزالـه

شـهبازی« اسـتاندارالبرز درایـن نشسـت بود.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار البـرز 
روز دوشـنبه درایـن بـاره بـه خبرنـگار ایرنـا گفت: 
بـا توجـه به وجـود ۵۲۰ هـزار هکتـار عرصه منابع 
طبیعـی ، ۳۷۵ هکتـار مرتـع ،۲۵ هـزار هکتـار 
جنـگل در اسـتان البرز حفظ منابـع طبیعی این 

اسـتان در اولویـت کاری قـرار گرفتـه اسـت.
علـی درویـش پـور افـزود: ازسـوی دیگـر بـا توجه 
بـه نقـش موثـر حوضـه آبخیـزداری بـرای کاهش 
مخاطرات ناشـی از سـیالب ها و فرسـایش خاک 
توجـه  بررسـی هـای الزم  از  پـس  دیـدار  درایـن 
اعتبارات ملی بـرای اجرای طرح های آبخیزداری 

جلب شـد.
وی تاکیـد کـرد: حفظ و احیـای منابع طبیعی با 
توجـه به نقـش طـرح هـای آبخیـزداری، افزایش 
پوشـش گیاهـی از اولویت هـای کاری در اسـتان 
البـرز بـوده کـه ایـن مهـم صبـح امـروز در دیـدار 
اسـتاندار البـرز بـا معـاون وزیرجهـاد کشـاورزی و 
رئیـس سـازمان جنـگل هـا و مراتـع بـه جـد مورد 

پیگیـری قـرار گرفـت و بـه نتیجه رسـید.

ریلـی  نقـل  و  حمـل  سـازمان  رئیـس 
بـه  ارسـال الیحـه  از  کـرج  شـهرداری 
شـورای عالـی فنـی بـرای خریـد دو رام 

قطـار خبـر داد.
علـی اصغـر صلواتـی بـه بازدیـد شـهردار کـرج از 
کارخانه واگن سـازی توسـعه صنایـع ریلی زنجان 
اشـاره کـرد و گفـت: سـال ۹۳ بـا شـرکت مـادر 
تخصصی قطارشـهری کشور برای سـاخت ۱۲۰ 
واگـن قـراردادی منعقـد کـرده بودیـم کـه بعـد از 
انحالل این شـرکت، قـرارداد مذکور به شـهرداری 
کـرج واگـذار شـد، طبق ایـن  قـرارداد مقرر اسـت 

۱۲۰ واگـن سـاخته شـود.
وی بـا تاکیـد بر اینکه قـرارداد سـاخت ۱۲۰ واگن 
بـه قـوت خـود باقـی اسـت، گفـت: در سـال ۹۴ 
مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به عنـوان پیش پرداخت، 

پرداخت شـده اسـت.
رئیس سـازمان حمل و نقل ریلی شـهرداری کرج 
بـه دالیـل بازدیـد از کارخانـه واگن سـازی توسـعه 
صنایـع ریلی زنجـان پرداخت و گفـت: تحریم ها 
باعث شـده که تامین کننده قطعات و تجهیزاتی 
متـروی کرج کـه کشـورهایی اروپایی بوده انـد، از 
ارائـه خدمات خـودداری کنند به همین منظور از 
این کارخانه بازدید کردیم تا در جریان بروزرسـانی 

باشیم. اقدامات 
صلواتـی در بخـش دیگـری بـا تاکیـد بر اینکـه در 

حـال تنظیـم و ارسـال الیحـه ای به شـورای عالی 
فنـی سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور هسـتیم، 
گفـت: در قالـب ایـن الیحـه قصـد داریـم مجـوز 
و مصوبـه سـفارش سـاخت دو رام قطـار دیگـر را 

کنیم. دریافـت 
وی بـا اشـاره بـه خریـداری دو رام قطـار کـه در 
گذشـته انجـام شـده و در حـال حاضـر در اختیار 
شـهرداری کرج اسـت، گفت: در صورت تصویب 
الیحـه موردنظر توسـط شـورای عالی فنـی دو رام 
قطـار دیگـر که هر کـدام هشـت واگـن دارد، برای 

کـرج سـاخته می شـود.
رئیس سـازمان حمل و نقل ریلی شـهرداری کرج 
در خصوص زمان تحویل ۱۲۰ واگن به شـهرداری 
کـرج، گفـت: تحقـق ایـن مهم بسـتگی به شـارژ 

مالی و تزریق بودجـه دارد.
صلواتـی به وضعیت تامیـن بودجه برای سـاخت 
دو رام  قطـار دیگـر، گفـت: در صورتـی که شـورای 
عالی فنی اجازه سـفارش سـاخت ایـن قطارها را 
بـه شـهرداری کرج بدهـد و قیمت آنها مشـخص 
شـود در آینـده نزدیـک در خصـوص تامین اعتبار 
اقـدام کنیم.رئیس سـازمان جنگل هـا و مراتع به 
جـد مورد پیگیـری قـرار گرفت و به نتیجه رسـید.



اقدامـات  گفـت:  البـرز  زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  مدیـر 
آرامسـتان های شـهرداری کـرج در حـوزه مدیریـت سـبز  سـازمان 
شـود. تبدیـل  اسـتان  ادارات  سـایر  بـرای  الگویـی  بـه   می توانـد 
 فردیـن حکیمـی  دربرنامـه برگـی از یکشـنبه سـبز رادیـو البـرز بـا 
اشـاره بـه توسـعه مدیریت سـبز در آرامسـتان بهشـت سـکینه )س( 
اظهـار کـرد: یکـی از الزامـات محیـط زیسـتی در مـاده ۳۸ برنامـه 
اسـت. اجرایـی  توسـعه مدیریـت سـبز در دسـتگاه هـای   ششـم، 

خـرداد  در  سـبز  مدیریـت  اجرایـی  نامـه  آئیـن  داد:  ادامـه  وی 

گرفتـه  قـرار  وزیـران  هیئـت  تصویـب  مـورد  جـاری  سـال  مـاه 
اجرایـی  هـای  دسـتگاه  عملکـرد  امسـال  از  آن  اسـاس  بـر  کـه 
گیـرد. مـی  قـرار  سـنجش  مـورد  شـاخص   ۶ اسـاس   بـر 
وی با قدردانی از سـازمان مدیریت آرامسـتان های شـهرداری کرج به 
خاطر حرکت به سمت تحقق سیاست های مدیریت سبز افزود: طی 
بازدیدی که هفته گذشته از گلزار شهدای بهشت سکینه )س( انجام 
 شـد، اقدامات محیط زیسـتی این سـازمان مورد ارزیابی قـرار گرفت.
بـه گفتـه حکیمـی ایجـاد نیـروگاه مقیـاس کوچـک خورشـیدی در 
راسـتای بـه کارگیـری انـرژی هـای پاک، جمـع آوری آبهای سـطحی و 
اسـتفاده دوبـاره از آب بـاران، اسـتفاده از خودروهای برقی در محوطه 
سـازمان، مدیریت مصـرف کاغذ بـا راه اندازی پنـل های الکترونیکی 
اطـالع رسـانی، بهـره گیری از سیسـتم اتـوکالو در راسـتای بی خطر 
سـازی پسـماند هـای عفونـی، توجـه ویـژه بـه مدیریـت منابـع آب، 
بـه روز رسـانی تصفیـه خانـه جهـت اسـتفاده مجـدد آب و همچنیـن 
 جمـع آوری مکانیـزه پسـماند ها بخشـی از ایـن اقدامات بوده اسـت.
انتظـار  داد:   ادامـه  البـرز  اسـتان  زیسـت  محیـط  کل  مدیـر 
از  بـرداری  الگـو  بـا  اجرایـی  هـای  دسـتگاه  تمامـی  رود  مـی 
کننـد. حرکـت  سـبز  مدیریـت  تحقـق  سـمت  بـه  سـازمان   ایـن 
حکیمی در پایان گفت: هزینه برای مسـائل محیط زیسـتی سـرمایه 
گذاری است چون وقتی طبیعت آسیب کمتری ببیند ما هم زندگی 

سـالم تری خواهیم داشت.

مهـدی لطفـی بـا اشـاره بـه اهمیـت احیـای بافـت فرسـوده در مناطق 
مختلـف شـهر اظهار کـرد: بازآفرینـی شـهری و احیای بافت فرسـوده 
 نقـش بـه سـزایی در ایجـاد تحـول در سـاختار شـهرهای امـروزی دارد.

وی بـا بیـان اینکه مشـارکت شـهروندان نقـش به سـزایی در اجـرای به 
موقع طرح بازآفرینی شـهری دارند، افزود: مشـارکت شهروندان کلید 
 موفقیت در اجرای طرح های مرتبط با احیای بافت های فرسوده است.

 وی با اشـاره به برنامه ریزی برای احیای بافت فرسـوده منطقه هشـت 

توضیـح داد: بافـت آسـیب پذیـر زیـادی درمحـدوده منطقـه هشـت 

 وجـود دارد کـه اجـرای طـرح بازآفرینـی شـهری در آنها ضروری اسـت.
ایـن  در  تغییـر  ایجـاد  بـرای  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  ایـن 
شـهرهای  در  شـده  انجـام  اقدامـات  و  تجـارب  از  بایـد  محـدوده 
کنیـم. اسـتفاده  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  و  داخلـی   موفـق 
کالبـد  و  فیزیکـی  بعـد  بـه  تنهـا  شـهری  بازآفرینـی  گفـت:  لطفـی 
جنبه هـای  کلیـه  در  را  شـهری  توسـعه  و  نیسـت  محـدود  شـهری 
دارد. پـی  در  قتصـادی  وا  محیطـی  زیسـت  اجتماعـی،   فرهنگـی، 
ارتقـای  شـاهد  شـهری  بازآفرینـی  طـرح  اجـرای  بـا  داد:  ادامـه  وی 
روانـی  و  مـادی  هـای  درحـوزه  شـهروندان  زندگـی  کیفیـت 
دارد. پـی  در  را  آنهـا  نهایـت رضایـت  در  امـر  ایـن  کـه  بـود   خواهیـم 
وی در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود بـا اشـاره بـه کسـب رتبـه 
اول ایـن منطقـه در بخـش درآمـد نقـد و تهاتـر افـزود: ایـن منطقـه بـا 
جـذب ۱۱۴ درصـدی بودجـه تهاتـری و نقـدی تیـر مـاه توانسـته رتبـه 
کنـد. کسـب  شـهرداری  مختلـف  مناطـق  بیـن  در  را  درآمـدی   اول 
سرپرسـت شـهرداری منطقه هشـت ضمن قدردانی از تالش پرسـنل 
ایـن منطقـه درتحقـق حداکثـری بودجـه تیرمـاه گفـت: شـهروندان 
سرمایه های اصلی شهرداری هستند که با مشارکت و پرداخت  به موقع 

عـوارض  شـهرداری را در اجـرای ماموریت هـای خـود یـاری می کنند.

مراسـم بزرگداشـت روز خبرنگار به همت شـورای اسـالمی شـهر، شـهرداری و روابط 
عمومـی شـهرداری چهاربـاغ در دفتر امـام جمعه محترم شـهر چهار باغ البـرز برگزار 

. شد
بـه گـزارش خبرنـگار نـور اقتصـاد از چهـار بـاغ ، در مراسـم بزرگداشـت روز خبرنـگار 
کـه بـه همـت شـواری اسـالمی شـهر و شـهرداری چهـار بـاغ و دفتـر حجت االسـالم 
والمسـلمین قـادر محمـدي امـام جمعـه شـهر چهـار باغ برگـزار شـد، از مقام شـامخ 

خبرنـگاران و بـه مناسـبت روز خبرنـگار تجلیـل و قدردانـی بعمـل آمـد.
در ایـن مراسـم کـه به مناسـبت و گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهید خبرنـگار محمود 
صارمـی و بـا حضـور حجـت االسـالم والمسـلمین قـادر محمـدي امـام جمعـه شـهر 
چهـار بـاغ، حسـین عطایـی شـهردار چهـار بـاغ، مجیـد ملکی مدیـر روابـط عمومی 
شـهرداری چهار باغ و جمعی از خبرنگاران، اعضای شـورا و مدیران شـهرداری چهار 
بـاغ و در دفتـر امـام جمعه این شـهر برگزار شـد، امـام جمعه چهار باغ طی سـخنانی 
بـا اشـاره بـه مصـادف بـودن چنـد مناسـبت مذهبـی در دهـه اول ذی حجـه بـا ایـام 
روز خبرنـگار از جملـه شـهادت امـام باقـر )ع( شـهادت حضـرت مسـلم ابـن عقیـل ، 
روز عرفـه، عیـد غدیـر و عیـد قربـان گفـت: خبرنـگاران بایـد بـا نقـد منصفانـه باعـث 
پیشـرفت و آبادانـی شـهرخود شـوند و از انعکاس اخبـاری که حاوی تهمـت و افترای 

بدون سـند مـدرک اسـت خـودداری کنند.
وی تصریـح کرد:خبرنـگاران بایـد ضمـن انتشـار اخبار واقعـی در عین امانـت داری، 

مـرز نقـد و تخریـب را در نظـر داشـته باشـند و بـی طرفی را رعایـت کنند.
حجـت االسـالم محمـدی افـزود: خبرنگاری از سـخت تریـن کارهای دنیا محسـوب 
مـی شـود ولـی در عیـن حال اخباری که اصحاب رسـانه بـه نقد آن مـی پردازند نباید 
مغرضانه باشـد بلکه باید نقد او منصفانه و برای پیشـرفت و آبادانی باشـد واز کسـانی 
تعریـف و تمجیـد کننـد و آنهـا را عزیـز کننـد کـه واقعـا خدمت بیشـتری به مـردم می 

کنند.

وی بـا اشـاره اینکـه وقتـی مـن وارد این منطقه شـدم و سـاکن چهار باغ شـدم، اصال 
چیـزی بـه عنـوان شـهر نبـود فرمودنـد: آن روزهـا حتـی یـک وجـب فضایـی بـه نـام 
بوسـتان و پـارک در شـهر چهـار بـاغ و محـالت مختلـف آن وجـود نداشـت و آنقـدر نا 
امـن بـود کـه بسـیاری از مغـازه هـا در همـان سـاعات اولیه شـب مغـازه های خـود را 

تعطیـل مـی کردند.
امـام جمعـه شـهر چهـار بـاغ بـا تاکید بـر اینکـه در حـال حاضر شـهر چهار بـاغ فاقد 
یـک درمانـگاه شـبانه روزی اسـت افزود: خبرنـگاران بایـد در این زمینه از مسـئولین 
مطالبـه گـری کننـد و مسـئواین هـم باید به صـورت جهادی بـرای این شـهر خدمت 
کننـد تا انشـالله شـاهد سـاخت و افتتاح یـک درمانگاه مجهـز شـبانه روزی برای این 

شـهر باشیم.
وی در ادامـه به تشـریح برخی مشـمکالت شـهر چهار باغ پرداخت و بـه عنوان نمونه 
به شـهرک ابریشـم که بیش از هشـت هزار واحد مسـکونی در این شـهرک وجود دارد 
اشـاره کـرد و در ایـن خصـوص گفت: این شـهرک مسـکونی با این حجـم از جمعیت 

امـا فاقـد هر گونه امکانات خدماتی، رفاهی و آموزشـی اسـت.
وی ضمـن اظهـار امیـدواری از اینکه با وجود شـهردار فعلی چهار بـاغ که از نیروهای 
جـوان و فعـال و پـر انـرژی مجموعـه مدیریـت شـهری اسـت امیدهای روشـنی پیش 
روی مـردم این شـهر اسـت یـادآوری کـرد: بنـده گاها مشـاهده می کنم که شـهردار 
چهارباغ تا پاسـی از شـب را هم در شـهر در حال پیگیری و رفع مشـکالت و کاسـتی 
هـا و بازدیـد از مناطـق مختلف هسـتند و امید داریم که با حضور ایشـان مشـکالت و 

کاسـتی هـای این شـهر محروم و فاقـد امکانات رفع شـود.
وی  بـا بیـان اینکـه امروزه و با وجـود خبرنگاران و به خصوص بـا وجود فضای مجازی 
و شـبکه هـای اجتماعـی دیگـر نمی توان خبـر و خبر رسـانی را نادیـده گرفت خاطر 
نشـان کـرد: امـروزه و بـا گسـترش فضـای مجـازی و رسـانه هـا دیگـر هیـچ اتفاقـی 
از دیـد مـردم نمـی توانـد پنهـان بمانـد و اصحـاب رسـانه بایـد کمـک حـال مدیـران 

دسـتگاه هـای اجرایـی بـرای ارائـه خدمـات آنان بـه شـهروندان باشـند و همچنین با 
تیزبینـی مـی تواننـد مانـع از فسـاد در عرصه هـای مختلف شـوند .

گفتنی اسـت در این مراسـم دکتر حسـین عطایی شـهردار چهار باغ به پاس احترام 
بـه روز خبرنـگار و همچنیـن خبرنـگاران حاضر در این مراسـم از ایراد سـخنرانی خود 
داری نمـود و وقـت سـخنرانی خود را به خبرنگاران حاضر در جلسـه داد و خبرنگاران 
نیـز نکاتـی را در خصـوص وضعیت شـغل خبرنگاری، برخی کاسـتی ها و مشـکالت 
موجـود در شـهر چهـار بـاغ را یـادآور شـدند و در پایـان این مراسـم نیز با اهـدای لوح 
سـپاس و هدایایـی از خبرنـگاران حاضر در این مراسـم تجلیـل و قدردانی بعمل آمد.

دوهفته نامه
اقتصادی و اجتامعی استان الربز نیمه دوم مردادماه 98اخبــار استـان

خبر

دکتــر ثناگــو مطلــق رئیــس هیــات مدیــره و 
مدیــر عامــل فــرودگاه و منطقــه ویــژه اقتصــادی 
پیــام کــه در مراســم تجلیــل از فرزنــدان کارکنــان 
فــرودگاه ســخن مــی گفــت بــا بیــان ایــن کــه تنها 
راه قــدر دانــی از زحمــات والدیــن، تــالش، علــم 
ــع  ــی در مقاط ــای علم ــه ه ــب رتب ــوزی و کس آم
تحصیلــی مختلــف اســت افــزود : والدیــن هیــچ 
ــای  ــه ه ــما در عرص ــت ش ــز موفقی ــاری ج انتظ
مختلــف علمــی و کســب مهــارت هــای زندگــی 

ــد . ندارن
بــه گــزارش نــور اقتصــاد و بــه نقــل از روابــط 
عمومــی فــرودگاه و منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام 
؛ دکتــر ثناگــو مطلــق رئیــس هیــات مدیــره و 
مدیــر عامــل فــرودگاه و منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــدر  ــزود : ق ــوق اف ــب ف ــان مطل ــن بی ــام ضم پی
شــرایط و امکاناتــی کــه والدیــن شــما مهیــا کــرده 
ــط  ــا فق ــی از آنه ــدر دان ــرای ق ــد و ب ــد را بدانی ان
بــه کســب علــم و دانــش و مهــارت هــای زندگــی 
ــزرگ  ــه ای ب ــن اقــدام شــما هدی ــد کــه ای بپردازی

ــد. . ــی آی ــمار م ــه  ش ــن ب ــرای والدی ب
وی ادامــه داد : شــما جوانــان و نوجوانــان آینــده 
ــرای  ــدی ب ــتید و تردی ــور هس ــن کش ــازان  ای س
ایــن کــه قــرار اســت شــما در آینــده ای نزدیــک 
ســکانداران مســئولیت هــای خطیــر در ایــن 
کشــور شــوید نداشــته باشــید . ثناگــو خاطــر 
نشــان کــرد :فرزنــدان از اولیــای خــود الگــو 
ــزرگ در  ــد و والدیــن هــم مســئولیتی ب مــی گیرن
ــد  ــان دارن ــرورش فرزندانش ــت و پ ــوص تربی خص
کــه بایــد عــالوه بــر علــم آمــوزی و فراهــم کــردن 
زمینــه هــای آمــوزش مهــارت زندگــی نســبت بــه 
ارتقــاء معرفــت دینــی فرزنــدان  نیــز تــالش کنند.

در پایــان ایــن مراســم از ۱۱۶ نفــر از دانــش 
ــا اهــداء  آمــوزان درمقاطــع مختلــف تحصیلــی ب

ــد . ــر ش ــوح تقدی ل

دکــر ثناگــو مطلق درمراســم تجلیل از فرزنــدان کارکنان فرودگاه پیام:

کسب رتبه های علمی در مقاطع تحصیلی 
راه قدردانی از والدین است

مراسم تجلیل از خربنگاران حوزه مدیریت شهری کرج

محفل صمیمی خبرنگاران با حضور شهردار و اعضای شورای شهر کرج

بزرگداشت روز خبرنگار توسط شورا و شهرداری چهار باغ

تجلیــل از یــک  ســال تــالش و جدیــت خبرنــگاران 
درانعــکاس اخبــار مدیریــت شــهری کــرج بــا اهــدای لــوح 

ــمند ــای ارزش ــپاس و هدای س
برگــزاری یــک مراســم صمیمــی و بــه منعــای واقعــی بــه 

نــام روز خبرنــگار
ــوزه  ــگاراِن ح ــرج از خبرن ــهرداری ک ــهر و ش ــورای ش ش

ــرد. ــی ک ــهری قدردان ــت ش مدیری
شــهردار کــرج طــی پیامــی روز خبرنــگار را تبریــک گفــت 

کــه بــه شــرح زیــر اســت.
هفدهــم مــرداد، ســالروز شــهادت عرصــه صداقــت و اطالع 
رســانی، شــهید محمــود صارمــی و روز خبرنــگار را گرامــی 

ــی داریم. م
ــگاران صاحبــان ســالمت قلــم و پیشــتازان آگاهــی  خبرن
بخشــی بــه جامعــه و حقیقت جویانی هســتند که ســرمایه 
آنــان کنــکاش حقایــق، شــجاعت، اخــالص، امانتــداری و 
ــای شــغل خــود  ــا تحمــل ســختی ه ــت اســت و ب عدال

مــی کوشــند روشــنگر افکارعمومــی و مدافعــان ســالمت 
جامعــه باشــند.

بــه بیــان دیگــر، خبرنــگار نقشــی فراتــر از اطــالع رســانی 
بــر عهــده دارد و رســالتش تبییــن رویدادهــا و کمــک بــه 
ــی و  ــات براســاس اصــول اخالق ــردش آزاد اطالع بســط گ

مــردم ســاالری اســت.

ــاع  ــه دف ــگار از ســالمت و ســعادت جامع ــع خبرن ــه واق ب
ــا  ــی، ب ــخت کوش ــت و س ــوش، درای ــا ه ــد و ب ــی کن م
ــع  ــواره مداف ــد و هم ــی کن ــه م ــه مقابل ــای جامع کژی ه

ــت. ــوده و هس ــت ب ــق و حقیق ــتین ح راس
اینجانــب  روز خبرنــگار را بــه همــه فعــاالن ایــن عرصــه 
بــه ویــژه صاحبــان قلــم و آزادگان عرصــه اطــالع رســانی 
در حــوزه مدیریــت شــهری تبریــک و تهنیــت عــرض مــی 
ــق بیــش از پیــش  ــال توفی ــد متع ــم و از درگاه خداون کن
عزیــزان در تحقــق رســالت خطیــر خبرنــگاری را مســألت 

دارم.

مردم چگونه به دیابت مبتال می شوند؟

نگاه کج، منار کج ...

عبید زاکانی....

رنج یا موهبت

آهنگــری بــا وجــود رنجهــای متعــدد و بیمــاری اش عمیقــا بــه خــدا عشــق مــی ورزیــد. روزری یکــی از دوســتانش کــه 
اعتقــادی به خــدا نداشــت،از او پرســید

تو چگونه می توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می کند، را دوست داشته باشی؟
آهنگر سر به زیر اورد و گفت

وقتــی کــه میخواهــم وســیله آهنــی بســازم،یک تکــه آهــن را در کــوره قــرار مــی دهم.ســپس آنــرا روی ســندان مــی 
گــذارم و مــی کوبــم تــا بــه شــکل دلخــواه درآید.اگــر بــه صــورت دلخواهــم درآمد،مــی دانــم کــه وســیله مفیــدی 

خواهــد بود،اگــر نــه آنــرا کنــار میگــذارم.
همیــن موصــوع باعــث شــده اســت کــه همیشــه بــه درگاه خــدا دعــا کنــم کــه خدایــا ، مــرا در کــوره هــای رنــج قــرار 

ده ،امــا کنــار نگــذار

ــوع 1  ــت ن ــوع 2 هســتند. دیاب ــت ن ــوع 1 و دیاب ــت ن ــا دیاب ــا شــایع ترین آنه ــد، ام ــت وجــود دارن ــواع مختلفــی از دیاب بســتگی دارد. ان
بیمــاری اســت کــه از زمــان تولــد یــا حداقــل از ســن جوانــی شــکل مــی گیــرد. دیابــت نــوع 2 مــی توانــد هــر فــردی در هــر ســنی 
را مبتــال کنــد و در واقــع قابــل پیشــگیری اســت، اگرچــه برخــی افــراد نســبت بــه دیگــران در معــرض خطــر بیشــتری بــرای ابتــال بــه 
ایــن بیمــاری قــرار دارنــد. از عوامــل خطرآفریــن ابتــال بــه دیابــت نــوع 2 مــی تــوان بــه ســابقه خانوادگــی، رژیــم غذایــی ناســالم، عــدم 

فعالیــت بدنــی، وفشــار خــون بــاال اشــاره کــرد.
از کجا تشخیص دهیم به دیابت مبتال هستیم؟

بنابر گزارش انجمن دیابت آمریکا، نشانه های شایع ابتال به دیابت شامل موارد زیر می شوند:
تکرر ادرار

احساس تشنگی بسیار
احساس گرسنگی بسیار - حتی وقتی که غذا خورده اید

خستگی شدید
تاری دید

بردیگی ها و کبودی هایی که به کندی خوب می شوند
کاهش وزن - حتی زمانی که به اندازه کافی غذا می خورید )نوع 1(

احساس سوزن سوزن شدن، درد، یا بی حسی در دست ها و پاها )نوع 2(

در اصفهان مسجد بزرگی می ساختند. ساخت مسجد تمام شده بود و معمار و کارگرها جمع شده بودند و 
آخرین خرده کاری ها را انجام می دادند. پیرزنی از آنجا رد می شد، وقتی مسجد را دید به یکی از کارگرها 

گفت: فکر کنم این یکی مناره کمی کج است! کارگرها خندیدند. اما معمار که این حرف را شنید، سریع 
گفت: چوب بیاورید! چند کارگر هم بیایند! چوب را به مناره تکیه بدهید. فشار بدهید. فشااااررر...!!!

و مدام از پیرزن میپرسید: مادر، درست شد؟!!
مدتی طول کشید تا پیرزن گفت: بله! درست شد!!! تشکر کرد و دعایی کرد و رفت...

کارگرها حکمت این کار بیهوده و فشار دادن مناره را از معمار پرسیدند!
معمار گفت: اگر این پیرزن، راجع به کج بودن این مناره با دیگران صحبت می کرد و شایعه پا می گرفت، 
این مناره تا ابد کج می ماند ... این است که گفتم بهتر است در همین ابتدا جلوی کجی نگاهها را بگیرم !

خواب دیدم قیامت شده است. هرقومی را داخل چاله ای عظیم انداخته و بر سرهر چاله نگهبانانی گرز به 
دست گمارده بودند اال چاله  ی ایرانیان. خود را به عبید زاکانی رساندم و پرسیدم: »عبید این چه حکایت 

است که بر ما اعتماد کرده نگهبان نگمارده اند؟«گفت:....
می دانند که به خود چنان مشغول شویم که ندانیم در چاهیم یا چاله.«خواستم بپرسم: »اگر باشد در میان 

ما کسی که بداند و عزم باال رفتن کند...« نپرسیده گفت: گر کسی از ما، فیلش یاد هندوستان کند خود 
بهتر از هر نگهبانی پایش کشیم و به تِه چاله باز گردانیم! 

سازمان آرامستان ها پیشگام در تحقق سیاست های مدیریت سبز

تحول ساختار شهری بدون احیای بافت های فرسوده ممکن نیست

مهدی لطفی سرپرست  شهرداری منطقه 8 کرج خبرداد:



عیـد سـعید غدیـر  آسـتانه  در 
امامـت  و  والیـت  دهـه  و  خـم 

مراسـم جشـن بـا شـکوهی در 
در بیمارسـتان و زایشـگاه مریم 

کـرج برگـزار شـد.
به گـزارش نـور اقتصـاد از کرج 
: ایـن مراسـم ، بـا حضـور جمع 
کثیـری از مسـئولین اسـتانی و 
شـهری ، اعضـاء هیـأت مدیـره 
و کارکنـان بـه اتفـاق خانـواده 
معنـوی  فضایـی  در  هایشـان 

برگـزار شـد .
مدیرعامـل  مراسـم  ایـن  در 
جمـع  و  مریـم  بیمارسـتان 
دیگـری از مسـئوالین حاضر در 
مراسـم ضمـن عـرض تبریک و 
گرامیداشـت این روز خجسته و 
دهـه والیت هر کدام سـخنرانی 

هـای کوتاهـی ایـراد نمودنـد.
همچنیـن در این مراسـم دو تن 

از مداحـان اهـل بیـت عصمـت 
و طهـارت )علیهـم السـالم(  به 
نـام های نیازی و آقایی در رسـا 
و مـد ح حضـرت امیرالمومنین 
) علیـه السـالم( مدیحه سـرایی 
و شـعرخوانی نمودنـد کـه مورد 
اسـتقبال حاضران قـرار گرفت.

در پایـان این مراسـم بر اسـاس 
مسـابقه ای کـه بـا طـرح چنـد 
غدیـر  روز  مـورد  در  سـوال 
قیـد  بـه  بـود  شـده  طراحـی 
قرعـه بـه چندین نفر از کسـانی 
کـه پاسـخ درسـت داده بودنـد 
هدایایـی بـه رسـم یـاد بـود به 

آنـان اهـداء گردیـد.
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به همت شورا و شهرداری فردیس مراسم تجلیل از خبرنگاران فردیس برگزار شد توسعه محالت پیش نیاز رشد شهرها است

ــهرداری  ــه 10 ش ــت منطق سرپرس
کــرج از توزیــع ۵33 تن آســفالت در 
ــه  ــن منطق ــای ای ــر و خیابان ه معاب
ــر داد. ــتان خب ــاه تابس ــن م  در اولی

مجتبــی اســکندری بــا اشــاره 
بــه اینکــه در راســتای اجــرای 
مناطــق  در  آســفالت  نهضــت 
مختلــف شــهر،  شــاهد توزیــع 
و  معابــر  در  تــن آســفالت   ۵33
خیابان هــای ایــن منطقــه در اولیــن 
ــن  ــزود: ای ــم اف ــتان بودی ــاه تابس م
آســفالت در چنــد نقطــه از منطقــه 
ــوار  ــاری بل ــوار حف ــه ن از آن جمل
ــام  ــان نظ ــای خیاب ــازان، انته جانب
علــی، خیابــان مســجد الکریم کالک 
بــاال ، نــوار جــداول خیابــان احمدیه، 
ســرجوب خیابــان شــهید نظــر 
ــا و شــهرک خاتــم اشــاره کــرد.  باب

ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــاط  ــر ارتب ــفالت معاب ــت آس وضعی
ــا رضایــت شــهروندان  مســتقیمی ب
شــهری  مدیریــت  مجموعــه  از 
ــا  ــه ریزی ه ــرد: برنام ــراز ک دارد، اب
ــرعت  ــر س ــق ب ــارت دقی ــرای نظ ب
زیرســازی،  عملیــات  کیفیــت  و 
بهســازی و روکــش آســفالت معابــر 
 ایــن منطقــه صــورت گرفتــه اســت.
اســکندری توضیــح داد: اجــرای 
ــع نهضــت آســفالت نقــش  ــه موق ب
بــه ســزایی در بهبــود وضعیــت 
ــی  ــش ایمن ــا و افزای ــردد خودروه ت
و  اصلــی  معابــر  در  شــهروندان 
ــت. ــد داش ــه خواه ــی منطق  فرع

ــهرداری  ــه 10 ش ــت منطق سرپرس
ــی  ــای طراح ــت: برنامه ه ــرج گف ک
شــهری  مدیریــت  در  شــده 
بــا هــدف جلــب رضایتمنــدی 
شــود. مــی  اجــرا   شــهروندان 

پیــش  محــالت  توســعه 
اســت شــهرها  رشــد   نیــاز 

ادامــه  در  اســکندری  مجتبــی 
ــا  ــه طرح ه ــیدگی ب ــری و رس پیگی

و امــور جــاری شــهری را مهــم 
ــت  ــزود: مدیری ــرد و اف ــی ک ارزیاب
شــهری بایــد بتوانــد بــا اســتفاده از 
ــهروندان  ــکاری ش ــارکت و هم مش
خدمــات را بــا کیفیــت بیشــتر 
کنــد. ارایــه  کمتــر  هزینــه   و 

وی بــا بیــان اینکــه امــروزه شــهری 
پایــدار اســت کــه منجــر بــه 
ــد  ــود، تاکی ــی ش ــت اجتماع عدال
عدالــت  هــای  نشــانه  کــرد:از 
اجتماعــی توزیــع متعــادل خدمــات 
شــهری اســت و در واقــع بایــد 
گفت کــه سیســتم توســعه شــهری 
ــه  ــه برنام ــاز ب ــه نی ــر منطق در ه
ریــزی هــای دقیقــی دارد کــه یکــی 
ــا،  ــه ه ــن برنام ــن ای ــم تری از مه
توســعه خدمــات شــهری متناســب 
 بــا نیازهــای ســاکنان محالت اســت.

ــهرداری  ــه 10 ش ــت منطق سرپرس
کــرج یــادآور شــد: بــه بیــان دیگــر 
میــزان و چگونگــی توزیــع خدمــات 
ــری  ــش موث ــد نق ــی توان ــهری م ش
جمعیــت  فضایــی  جابجایــی  در 
داشــته  اجتماعــی  تغییــرات  و 
ــی از  ــه یک ــی ک ــد و از آنجای باش
ــهری  ــدار ش ــعه پای ــای توس معیاره
و عدالــت اجتماعــی توجــه بــه 
توزیــع متــوازن خدمــات و امکانــات 

ریــزی  برنامــه  اســت،  شــهری 
بــرای ایــن بخــش و دسترســی 
ــات  ــه امکان ــهروندان ب ــوب ش مطل
ــوع  ــک موض ــهری ی ــات ش و خدم
ــه  ــف مجموع ــم در وظای ــیار مه بس
ــود. ــد ب ــهری خواه ــت ش  مدیری
ــرای  ــرد: اج ــح ک ــکندری تصری اس
آســفالت معابــر و خیابــان هــا، 
ــبز  ــای س ــای فض ــرای پروژه ه اج
ــژه  ــه وی ــهر ب ــف ش ــاط مختل در نق
مناطــق کم برخــوردار و مناطقــی 
ــد  کــه ســرانه فضــای کمتــری دارن
 در ایــن منطقــه در حــال اجراســت.
ــه  ــهرداری ب ــد: ش ــادآور ش وی ی
ــهری  ــاد ش ــن نه ــوان موثرتری عن
در زمینــه ارایــه خدمــات مختلــف، 
ــت  ــی اس ــه های ــی از مجموع یک
در  نفــرات  بیشــترین  بــا  کــه 
 خدمــت شــهر و شــهروندان اســت.

سرپرســت  اســکندری  مجتبــی 
شــهرداری منطقــه 10 شــهرداری 
کــرج در پایــان اظهــار داشــت: 
تحقــق  راســتای  در  شــهرداری 
ــهروندان از  ــات ش ــات و مطالب منوی
ــم  ــتای تکری ــی در راس ــچ تالش هی
اربــاب رجــوع، کاهــش هزینــه 
هــای جــاری و ارتقــا ســطح خدمت 

ــد. ــی کن ــغ نم ــانی دری رس

ــه  ــری: ب ــی و هن ــرویس فرهنگ ــاد- س ــور اقتص ن
ــا  ــراه ب ــار هم ــت ناه ــگار ضیاف ــبت روز خبرن مناس
ــوزه  ــال در ح ــانه فع ــی رس ــل از اهال ــم تجلی مراس
ــالمی  ــورای اس ــت ش ــه هم ــس ب ــتان فردی شهرس
ــی  ــاالر پذیرای ــس در ت ــهرداری فردی ــهر و ش ش

ــد. ــزار ش ــس برگ ــع در فردی ــان واق ماه

سرپرست شهرداری فردیس:
امیدواریم شرایطی را برای اصحاب قلم در 
ارتقای شاخص های کمی و کیفی خدمات 

رسانی به شهر فردیس فراهم کنیم

ــن  ــاد؛ در ای ــور اقتص ــی ن ــگار اعزام ــزارش خبرن ــه گ ب
مراســم سرپرســت شــهرداری فردیــس بــا اعــالم اینکــه 
مدیریــت شــهری فردیــس در راســتای حمایــت از 

اصحــاب رســانه تــالش مــی کنــد اظهار داشــت: 
در آییــن تجلیــل و قدردانــی از خبرنــگاران، 
ضمــن خیــر مقــدم بــه خانــواده شــهید همتــی 
کــه از شــهدای خبرنــگار اســت،امروز بــه بهانــه 
گرامیداشــت روز خبرنــگار گــرد هــم جمــع 
ــر  ــر تقدی ــن قش ــات ای ــا از زحم ــم ت ــده ای ش

ــم. کنی
ــش  ــه نق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی  ب ــعود نجف س
خبرنــگاران در تدویــن ســاختار فرهنگی و رشــد 
و تعالــی کشــور ، بســیار حســاس اســت افــزود: 
ــکالت  ــار مش ــایی و انتش ــا شناس ــگاران ب خبرن
مــردم و همچنیــن انعــکاس اقدامــات ارگان هــا 
ــی و  ــد و دلگرم ــف، امی ــای مختل ــازمان ه و س

افــق هــای روشــنی را در مــردم بــه وجــود مــی آوردنــد.
ــه مدیریــت  وی مســئولین شهرســتان فردیــس از جمل
شــهری فردیــس را همــواره حامــی اهالــی رســانه 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــه گف ــن زمین ــود و درای ــوان نم عن
اینکــه خبرنــگاران بــا کمتریــن میــزان حقــوق و درامــد 
امــا بــا بیشــترین تــالش بــه کشــور خدمــت مــی کننــد، 
امیدواریــم بتوانیــم شــرایطی  را بــرای اصحــاب قلــم در 
ارتقــای شــاخص هــای کمــی و کیفــی خدمــات رســانی 
بــه شــهر و شــهروند فراهــم کنیــم تــا آنهانیــز بتواننــد 

بــه بهتریــن نحــو ممکــن نقــش آفرینــی کننــد.
مســعود نجفــی سرپرســت شــهرداری فردیــس در پایــان 
ــه را  ــه جامع ــی ب ــی بخش ــا در آگاه ــانه ه ــر رس تاثی
بســیار مهــم ارزیابــی نمــوده و اضافــه کــرد: مهمتریــن 
هــدف مدیریــت شــهری فردیــس جلــب رضایتمنــدی 
ــدون  ــن هــدف ب ــق ای ــه تحق ــس اســت ک ــردم فردی م

همــکاری رســانه هــا میســر نیســت.

رئیس شورای اسالمی شهر فردیس :
رسانه ها با تاثیر مثبت و انتقاد سازنده 
در رساندن فردیس به جایگاه واقعی 

خود نقش مهمی ایفا کردند

ــن  ــز در ای ــس نی ــورای اســالمی شــهر فردی ــس ش رئی
مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه خبرنــگاران واســطه میــان 
ــتند،  ــکالت هس ــل مش ــرای ح ــئوالن ب ــردم و مس م
اظهــار کــرد: در برخــی مــوارد شــاهد هســتیم کــه برای 
حــل ایــن مشــکالت جــان خــود را نیــز فــدا می کننــد.

ــا  ــانه ه ــه رس ــان اینک ــا بی ــی ب ــد یعقوب ــید حمی س
توانمنــدی هــای زیــادی در افزایــش امیــد بخشــی بــه 

جامعــه دارنــد، گفــت: رســانه یکــی از مهم تریــن عوامــل 
ــردم هســتند. ــرت م ــای ســطح آگاهــی و بصی در ارتق

رئیــس شــورای اســالمی شــهر فردیــس در ادامه رســانه 
هــا را دارای قــدرت اصــالح جامعــه عنــوان نمــود و در 
ایــن خصــوص تصریــح کــرد: خبرنــگاری جــز بــا عشــق 
و تعهــد بــه حرکــت در مســیر ارزش هــای جامعــه 
ــات  ــری مطالب ــا پیگی ــگاران ب ــت و خبرن ــن نیس ممک
ــتر الزم  ــئوالن، بس ــازنده از مس ــای س ــردم و انتقاده م
ــکالت  ــل مش ــت ح ــئوالن در جه ــت مس ــرای حرک ب

ــد. ــم کنن ــردم را فراه م
ــی رئیــس شــورای اســالمی شــهر  ــد یعقوب ســید حمی
ــم  ــگاران چش ــت: خبرن ــار داش ــان اظه ــس در پای فردی
ــری  ــرای پیگی ــردم ب ــدگان م ــه و نماین ــای جامع بین
مطالبــات آن هــا هســتند و مدیریــت شــهری 
ــر  ــن قش ــق ای ــه ح ــادات ب ــز از انتق ــس نی فردی
اســتقبال مــی کنــد چراکــه ایــن قشــر خدمتگــزار 
بــا انتقــاد هــای ســازنده خــود در رســاندن فردیــس 
بــه جایــگاه اصلــی خــود بــه مســئوالن کمــک مــی 

ــد. کنن
ــس از  ــم و پ ــن مراس ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
پذیرایــی بــه صــرف ناهــار از خبرنــگاران فعــال در 
حــوزه شــهر فردیــس و همچنیــن برخــی از مدیران 
شــهری و کســانی کــه در برپایــی گرامیداشــت روز 
ــا  ــد ب ــرده بودن ــالش ک ــس ت ــگار در فردی ــر ن خب
اهــدای لــوح تقدیــر و هدایایــی تجلیــل و قدردانــی 

بعمــل آمــد.

جشن عید غدیر خم در بیمارستان و زایشگاه مریم
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