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شهردار مشکین دشت خبر داد:

ــاره  ــا اش ــزی ب ــه ری ــورای برنام ــه ش ــی زاده در جلس ــی کمال عل
ــه اینکــه شــهرداری کــرج در زمینــه آســفالت، اقدامــات بســیار  ب
ــد  ــش از ۹۵ درص ــت: بی ــار داش ــت، اظه ــام داده اس ــی انج خوب
آســفالت مناطــق طــی ســال جــاری از طریــق کارخانــه شــهرداری 
کــرج تامیــن شــده اســت وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال  تــا 

ــه آســفالت شــهرداری ..... ــون کارخان کن

ــی و انقــاب شهرســتان  حســن جهانشــاهلو، دادســتان عموم
ــواره در  ــت: هم ــود نوش ــتاگرام خ ــه اینس ــس در صفح فردی
طــول تاریــخ بدعــت هــا و تفکــرات افراطــی بــه دیــن و ارزش 
هــای دینــی آســیب رســانده و از انتقــال پیــام حقیقــی احکام و 
آئیــن هــای مذهبــی بــه پیروانــش جلوگیــری کــرده اســت.این 
بدعــت هــا و دیــدگاه هــای غلــط در برخــی مواقــع نــه تنهــا به 

یــک مکتــب و منزلــت اجتماعــی آن بلکــه ....

بــه گــزارش نــور اقتصــاد ،بــه نقــل از دادگســتری البــرز، حســین 
فاضلــی هریکنــدی در جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیــت 
المــال، اظهــار داشــت: آیت اللــه رئیســی پیــش از انتصــاب، 
ــه  ــاب ارائ ــر انق ــر رهب ــن و محض ــی را تدوی ــول قضای ــه  تح برنام
کردنــد وی بــا تبییــن انتظــارات در شــرایط کنونــی کشــور از 
بانک هــا، افــزود: چندیــن ســال اســت کــه مقــام معظــم رهبــری 

ســال ها را بــا عناویــن اقتصــادی نامگــذاری می کننــد ....

سرپرســت شــهرداری فردیــس بــا اشــاره بــه تخریــب ملــک واقــع در 
ضلــع جنــوب غربــی تقاطــع قریشــی، بهــاران کــه در طــرح تعریــض 
کانــال فردیــس واقــع بــود، گفــت: اکنــون ایــن مســیر بــرای تــردد 

اصــاح هندســی و بازگشــایی شــده اســت. 
مســعود نجفــی، بــا اشــاره بــه اینکــه تعریــض کانــال فردیــس یکــی 

از مهمتریــن اقدامــات در دســتور کار مدیریــت اســت ....

ــت از  ــکین دش ــهرداری مش ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب موس
ایــن پــس بــه شــهرک شــهید رســتمی ارائــه خدمــات خواهــد 
ــن  ــه ای ــز ب ــاختمانی نی ــای س ــه ه ــوز و پروان ــدور مج داد و ص
شــهرداری مربــوط خواهــد بــود، گفــت؛ معاونــت اجرایــی 
ــده  ــت اســناد و پرون شــهرداری مشــکین دشــت مســئول دریاف

ــت... ــده اس ــس ش ــهرداری فردی ــهرک از ش ــن ش ــای ای ه

با نهایت تاسـف  و تاثر درگذشـت  مادر بزرگوارتان را به شـما و خانواده 
محترمتان تسـلیت عـرض نمـوده و از خداوند متعال برای ایشـان طلب 

مغفـرت  و بـرای خانواده محترم صبر جمیل مسـئلت مـی نماییم .

فقـدان پـدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین سـاخت. غفـران و رحمت 
الهـی بـرای آن عزیـز از دسـت رفته و سـالمتی و طول عمـر با عزت 

بـرای جناب عالی از پـروردگار متعـال خواهانیم.

بـا نهایـت تاسـف  و تاثـر مصیبـت وارده را بـه جنابعالـی و خانـواده 
محترم تسـلیت گفتـه  ،از درگاه خداونـد منان رحمـت ومغفرت وبرای 

بازمانـدگان صبـر و سـالمتی مسـئلت داریم .
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دوهفته نامه
اخبــار استـاناقتصادی و اجتامعی استان الربز

معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی فرمانــدار 
ــتان،  ــن شهرس ــردم ای ــه م ــی مطالب ــاد: در پ نظرآب
تغییــر نــام ایــن شــهر بــا شــهروندان آن بــه شــور 

ــد. ــته ش گذاش

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز 
ــور  ــن منظ ــه ای ــت: ب ــری گف ــه نظ ــرز؛ راضی الب
ــتاها،  ــطح ادارات، روس ــنجی در س ــای نظرس فرم ه
شــهرک های  و  بهداشــت  خانه هــای  مــدارس، 

ــت. ــده اس ــع ش ــی توزی صنعت
نظــری افــزود: همچنیــن شــهروندان موافــق تغییــر 
ــنهادی  ــام پیش ــد ن ــی توانن ــاد م ــهر نظرآب ــام ش ن

ــد. ــرم مربوطــه اعــام کنن ــز در ف خــود را نی
از  فــرم نظرســنجی  نــوع  ایــن  ادامــه داد:  وی 
ــع  ــاد در اســفند ســال ۹۷ توزی ــردم شــهر نظرآب م
ــود کــه در مرحلــه اول از ســه هــزار برگــه  شــده ب
نظرســنجی برگشــت داده شــده بــه فرمانــداری ۵۲ 

ــد. ــر بودن ــن تغیی ــق ای درصــد مواف
نظــری گفــت: بــا توجــه بــه کافــی نبــودن درصــد 
موافــق بــا تغییــر نــام شهرســتان نظرآبــاد، در 
مرحلــه دوم شــهرک هــای صنعتــی و ســایر ادارات 
نیــز در ایــن نظرســنجی مشــارکت داده شــده انــد 
کــه از اقشــار در رده هــای ســنی مختلــف هســتند.
نظرآبــاد ســال ۸۱ از شهرســتان ســاوجباغ اســتان 
ــد در  ــتانی جدی ــوان شهرس ــه عن ــدا و ب ــرز ج الب

ــران ترســیم شــد. ــی ای نقشــه جغرافیای
طبــق آخریــن سرشــماری رســمی ســال ۸۹، 
 ۶۰۰ و  هــزار   ۱۴۸ شهرســتان  ایــن  جمعیــت 
ــه حــدود ۱۶۰ هــزار نفــر  ــود کــه اکنــون ب نفــر ب

ــت. ــیده اس رس

ــتان  ــالب شهرس ــی و انق ــتان عموم دادس
فردیــس گفــت: یکــی از بدعــت هــای غلــط 
کــه در طــول ســال هــای اخیــر به شــدت از 
ســوی علمــا و مراجــع دینــی نفــی و حتــی 
ــه عنــوان جــرم  ــی ب از ســوی مراجــع قضائ

شــناخته شــده مراســم قمــه زنــی اســت.

ــاب  ــی و انق ــتان عموم ــاهلو، دادس ــن جهانش حس
ــود  ــه اینســتاگرام خ ــس در صفح ــتان فردی شهرس
ــا و  ــت ه ــخ بدع ــول تاری ــواره در ط ــت: هم نوش
ــی  ــای دین ــن و ارزش ه ــه دی ــی ب ــرات افراط تفک
آســیب رســانده و از انتقــال پیــام حقیقــی احــکام و 
آئیــن هــای مذهبــی بــه پیروانــش جلوگیــری کرده 
ــط در  ــای غل ــدگاه ه ــا و دی ــت ه ــت.این بدع اس
برخــی مواقــع نــه تنهــا بــه یــک مکتــب و منزلــت 
اجتماعــی آن بلکــه بــه ســامت جســمی و روانــی 

ــز آســیب مــی رســاند. ــراد نی اف
یکــی از ایــن بدعــت هــای غلــط کــه در طول ســال 
ــع  ــا و مراج ــوی علم ــدت از س ــه ش ــر ب ــای اخی ه
ــه  دینــی نفــی و حتــی از ســوی مراجــع قضائــی ب
ــی  ــه زن ــم قم ــده مراس ــناخته ش ــرم ش ــوان ج عن
اســت.لذا از همــه فردیســوندان درخواســت دارم 
ــد  ــت و ض ــت زش ــن بدع ــا ای ــورد ب ــرا در برخ م
ــورت  ــد و در ص ــاری کنن ــز ی ــن آمی ــانی و وه انس
مشــاهده یــا اطــاع از برگــزاری مراســم قمــه زنــی 
ــهیدان  ــاالر ش ــه س ــن ب ــیع و توهی ــن تش ــه وه ک
ــا  ــب ی ــه اینجان ــق را ب ــان دقی ــت آدرس و زم اس

ــد. ــزارش کنن ــی گ ــع انتظام مراج

مــردم  گفــت:  البــرز  فتــای  پلیــس  رئیــس 
بــه  نســبت  معتبــر  اینترنتــی  درگاه هــای  از 
ــار  ــا گرفت ــد ت ــدام کنن ــذورات خــود اق پرداخــت ن

نشــوند. کاهبــرداران 
ســرهنگ محمــد اقبالــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ایســنا منطقــه البــرز، اظهــار کــرد:   برخی افــراد در 
فضــای مجــازی تحــت عنــوان »نــذری اینترنتــی« 
از مــردم کاهبــرداری می کننــد کــه هوشــیاری در 

مقابــل ترفنــد ایــن افــراد ضــروری اســت.
وی ادامــه داد: ایــن افــراد کــه انگیــزه کاهبــرداری 
از کاربــران را دارنــد بــا ایجــاد یــک ســایت و 
صفحــه جعلــی اقــدام بــه دریافــت کمک هــای 
مردمــی تحــت عنــوان نــذورات کــرده ضمــن آنکــه 
ــاب های  ــردم حس ــی م ــات پرداخت ــال عملی درخ

ــد. ــایی می کنن ــز گش ــان را رم آن
ــردم  ــاد م ــب اعتم ــا جل ــراد ب ــن اف ــزود: ای وی اف
درفضــای مجــازی بــا دریافــت مبالغــی بــه عنــوان 
ــاب  ــد حس ــراد نیازمن ــه اف ــک ب ــا کم ــذری و ی ن
کاربــران را هــک کــرده و ســپس نســبت بــه 

اقــدام می کننــد. برداشــت آن 
ایــن مســئول توضیــح داد: کاربــران بــه ویــژه 
ــت  ــد پرداخ ــه قص ــتاگرام چنانچ ــای اینس در فض
نــذورات را دارنــد، بــه صفحه هــای معتبــر یــا 
نــذورات خــود را بــه صــورت نقــدی پرداخــت کننــد 

ــوند. ــرداران نش ــن کاهب ــار ای ــا گرفت ت

 تولید کارخانه آسفالت تا پایان سال به ۲۰۰ هزار تن می رسد

احداث پست برق1مگا واتی در دهکده تفریحی گردشگری باغستان

ازسرگیری پروازهای مسافری فرودگاه پیام کرج از هجدهم شهریور

علــی کمالــی زاده در جلســه شــورای 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب برنامــه ریــزی ب
شــهرداری کــرج در زمینــه آســفالت، 
ــام داده  ــی انج ــیار خوب ــات بس اقدام
ــش از 9۵  ــت: بی ــار داش ــت، اظه اس
درصــد آســفالت مناطــق طــی ســال 
جــاری از طریــق کارخانــه شــهرداری 

کــرج تامیــن شــده اســت.

ــا  ــال  ت ــدای س ــه از ابت ــان اینک ــا بی وی ب
ــه آســفالت شــهرداری ۱۲۵  کنــون کارخان
ــرد:  ــوان ک ــته، عن ــد داش ــن تولی ــزار ت ه
خریــد قیــر از ســال گذشــته انجــام شــده 
ــان  ــا پای ــفالت را ت ــد آس ــم تولی و امیدواری

ــانیم. ــن برس ــزار ت ــه ۲۰۰ ه ــال ب س
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  کــرج  شــهردار 
کــرج  شــهرداری  آســفالت  کارخانــه 
همیشــه فعــال اســت، یــادآور شــد: دو 
ــن  ــز در ای ــی نی ــش خصوص ــکار بخ پیمان
زمینــه بــا شــهرداری همــکاری دارنــد 
آســفالت  کارخانــه  و در صورتــی کــه  
ــبت  ــود، نس ــه ش ــد مواج ــکل تولی ــا مش ب

ــدام  ــهر اق ــاز ش ــورد نی ــفالت م ــن آس تامی
ــد. ــی کنن م

تشــریح  در  همچنیــن  مســئول  ایــن 
زمینــه  در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 
آســفالت  عملکــرد  گفــت:  آســفالت، 
ــوس  ــی محس ــر اصل ــهرداری در معاب ش
از  پــس  هســتیم  تــاش  در  و  اســت 
اتمــام ایــن معابــر، خیابــان هــای درجــه 
۲ و دسترســی هــای محلــی را  هــم 

کنیــم.  آســفالت 

هم افزایی، بازخورد 
همراهی نمایندگان شهر با 

مدیریت شهری
ــی و  ــم دل ــه از ه ــرج در ادام ــهردار ک ش
ــای  ــس و اعض ــدگان مجل ــی نماین همراه
شــورای اســامی شــهر بــا شــهرداری 
ســخن گفــت و افــزود: ایــن همراهــی 
موجــب هــم افزایــی میــان دســتگاه هــای 
ــدم  ــتیم ق ــده و توانس ــان ش ــات رس خدم

ــم. ــه برداری ــن زمین ــری را در ای ــای موث ه
ــر  ــال حاض ــزود: در ح ــرد و اف ــاره ک ۱اش
شــهرداری حــدود ۵۰۰ میلیــارد تومــان در 
قالــب چهــار هــزار و ۸۰۰ مــودی از دولــت 
مطالبــه دارد کــه امیدواریــم بخشــی از آن 

ــه زودی پرداخــت شــود. ب
کمالــی زاده بــا بیــان اینکــه ســازمان 
برنامــه مــی توانــد شــهرداری را بــرای 
دریافــت ایــن مطالبــه کمــک کنــد، گفــت: 
تقاضــا داریــم طــی جلســه ای پیشــنهادات 
ــم و  ــرح کنی ــه مط ــن زمین ــود را در ای خ
بتوانیــم در نیمــه دوم ســال، بخــش عمــده 
ای از ایــن مبلــغ را در ســامانه ســمان تهاتر 
کنیــم تــا هــم شــهرداری بــه درآمدهایــی 
ــه در ســال گذشــته نرســیده ، برســد و  ک
هــم بــار ســنگین بدهــی ایــن مجموعــه بــه 

بانــک شــهر برداشــته شــود.
ایــن مســئول در ادامــه بــه برنامه شــهرداری 
ــرد  ــاره ک ــهری اش ــر ش ــعه معاب ــرای توس ب
ــن حــوزه بازگشــایی هشــت  ــزود: در ای و اف
معبــر در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه 
ــی  ــال نیم ــان س ــا پای ــم ت ــاش می کنی ت
از عملیــات عمرانــی آنهــا بــه اتمــام برســد.

رییــس ســازمان ســیما منظــر و 
ــهرداری  ــهری ش ــبز ش ــای س فض
ازتامیــن بــرق و احــداث  کــرج 
ــده  ــی، در دهک ــگا وات ــت 1 م پس
باغســتان  گردشــگری  تفریحــی 

خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
شــهری  ســبز  فضــای  و  ســیما،منظر 
ســازمان  ایــن  کرج؛رییــس  شــهرداری 
ــت  ــای در دس ــروژه ه ــد از پ ــن بازدی ضم
احــداث ســازمان در دهکــده تفریحــی 
گردشــگری باغســتان گفــت: بــا توجــه بــه 
ــدن  ــک ش ــتان و تاری ــل زمس ــروع فص ش
ــت  ــردن وضعی ــا ک ــوا، مهی ــگام ه زودهن
جملــه  از  عمومــی  اماکــن  روشــنایی 
فضاهــای ســبز و تفریحــی ضــروری اســت.

توضیــح  بــا  پــور  بضاعتــی  پیمــان 
اینکــه ســازمان نســبت بــه زیباســازی 
ــی  ــش روان ــت و آرام ــای امنی ــز ارتق و نی
ــنایی  ــن روش ــه تامی ــبت ب شهروندان،نس
اظهــار  دارد  ای  ویــژه  اهتمــام  معابــر 
: بــر ایــن اســاس و  بــا بــه  داشــت 

ــدد  ــزات ، درص ــی تجهی ــری تمام کارگی
تخریــب  هــای  پایــه چــراغ  بهســازی 
شــده و دچــار مشــکل،ترمیم، تعمیــر و راه 
ــدازی روشــنایی پارکهــای ســطح شــهر  ان

هســتیم .
وی بــه احــداث پســت بــرق ۱ مــگا واتــی 
ــرق در  ــع ب ــای توزی ــس ه ــب تران و نص
ــده  ــی، دهک ــی و هوای ــای زمین ــت ه پس
تفریحــی گردشــگری باغســتان اشــاره 

کردوافــزود: روشــنایی معابــر ومــکان هــای 
تــردد شــهروندان،تامین بــرق سیســتم 
هــای مکانیکــی موتورخانــه هــا و مخــازن 
انتقــال آب از جملــه اهدافــی اســت کــه بــا 
احــداث  ایــن پســت محقــق مــی گــردد.

ایــن مســئول تصریــح کــرد: عملیــات 
ــول  ــه ط ــت ب ــو ول ــی ۲۰ کیل ــل کش کاب
۷۰۰۰ متــر، ونصــب تیرهــای ســیمانی 
ــال  ــازن انتق ــه مخ ــرق ب ــال ب ــت اتص جه

ــای  ــس ه ــب تران ــات و نص آب در ارتفاع
توزیــع بــرق از جملــه اقدامــات انجــام 

ــت. ــروژه اس ــن پ ــده در ای ش
ــعه  ــرفت توس ــرد: پیش ــان ک ــی بی بضاعت
و گســترش فضــای ســبز در ارتفاعــات 
ــرده و  ــی ک ــی را ط ــد خوب ــتان رون باغس
تجهیــز ایــن مرکــز بــه امکانــات رفاهــی از 
جملــه پیســت در حــال احــداث دوچرخــه 
رونــق  موجــب  می توانــد  ســواری 

ــود. ــه ش ــن منطق ــگری ای گردش
ــای  ــر و فض ــیما منظ ــازمان س ــس س ریی
ــان  ــرج در پای ــهرداری ک ــهری ش ــبز ش س
هــا،  پــارک  معابــر  روشــنایی  تامیــن 
ــازی  ــتاندارد س ــان  و اس ــاماندهی مبلم س
اقدامــات  دیگــر  از  را  بــازی  وســایل 
ســازمان بــه منظــور احیــاو بازســازی 
ــرد و  ــاد ک ــهری ی ــتان ش ــا و بوس پارکه
ــد  ــدت نیازمن ــه ش ــرج ب ــهر ک ــزود:  ش اف
توســعه و تجهیــز فضاهــای تفریحــی و 
ــتر  ــاد بس ــد  و ایج ــی باش ــگری م گردش
ــه منظــور غنــی ســازی اوقــات  مناســب ب
ــا کاهــش  ــواده هــا متــرادف ب فراغــت خان
آســیب هــای فرهنگــی و اجتماعــی اســت.

پیـام  فـرودگاه  مسـافری  پروازهـای 
کرج از دوشـنبه هجدهم شـهریور، از 

سـر گرفتـه خواهد شـد.

و  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 
پـس  گفـت:  پیـام  المللـی  بیـن  فـرودگاه 
از موافقـت هیئـت دولـت بـا از سـرگیری 
ایـن فـرودگاه در روز  پروازهـای مسـافری 
ششـم شـهریور، از روز تاسـوعای حسـینی 
)دوشـنبه هجدهم شـهریور( با پـرواز کرج-
مشـهد، پروازهای مسـافری این فـرودگاه از 

می شـود. گرفتـه  سـر 
روز   ۱۴ سـاعت  پـرواز  افزود:ایـن  ثناگـو 
آن ۲۴۰ هـزار تومـان بـه فـروش می رسـد.پیـام مشـهد انجام می شـود و قیمـت بلیت دوشـنبه هجدهم شـهریور از مبـدأ فرودگاه 

وی افزود:پـس از سـفر ابتـدای مـرداد مـاه 
امسـال وزرای راه و شهرسـازی و ارتباطـات 
و فنـاوری اطاعـات به اسـتان البـرز همراه 
بـا معـاون اول رئیـس جمهور و شـرکت در 
جلسـه رفع مشـکات فـرودگاه پیـام و ارائه 
راهکارهـای رفـع ایـن مشـکات بـه هیئت 
عصـر  جلسـه  در  وزیـران  هیئـت  دولـت، 
رئیـس  ریاسـت  بـه  مـرداد(   ۶( یکشـنبه 
جمهـور، بـا توسـعه فعالیت هـای فـرودگاه 
آموزشـی  و  مسـافری  پروازهـای  بـه  پیـام 

موافقـت کـرد.
بـرای  ریـزی  برنامـه  از  همچنیـن  ثناگـو 
افزایـش پروازهـای مسـافری فـرودگاه پیام 

نزدیـک خبـرداد. آینـده  در 

معــاون اســتاندار البــرز از ایجــاد 
فنــاورری  و  پژوهــش  صنــدوق 
بــرای حمایــت  البــرز  در اســتان 
ایده هــای  شــدن  اجرایــی  از 

داد. خبــر  پژوهشــگران 

در  فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق 
می شــود ایجــاد  البــرز  اســتان 

چهاردهمیــن  در  شــاهمرادی  جهانگیــر 
مراســم تقدیــر از تعاونی هــای برتــر  اســتان 
ــرز در ســالن میــاد کــرج برگــزار شــد،  الب
اظهــار داشــت: حفــظ وضعیــت موجــود 
در اشــتغال در اســتان البــرز در اولویــت 

برنامه هــای مدیــران قــرار دارد.
رصــد  البــرز  اســتان  در  افــزود:  وی 
حــوزه  در  اقتصــادی  فعالیت هــای 
و  خدماتــی  صنــوف  و  صنعت،کشــاورزی 
می شــود. انجــام  جدیــت  بــا  تولیــدی 

ــه  ــان اینک ــا بی ــرز ب ــتاندار الب ــاون اس مع
کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
ــات  ــع مش ــرای رف ــه ب ــر هفت ــتان ه اس
ــود،بیان  ــزار می ش ــی برگ ــای صنعت واحده
کــرد:  در ایــن کارگــروه وضعیــت واحد هایی 
کــه بــه هــر دلیــل بــا دســتگاه های اجرایــی 
دچــار مشــکل شــدند مــورد تجزیــه و تحلیل 
ــاذ  ــکان اتخ ــان م ــرد و در هم ــرار می گی ق
مزیــت  کــه حداقــل  می شــود  تصمیــم 
ایــن کارگــروه ایــن بــوده اســت کــه در ۱۰ 
ــال   ــدی فع ــد تولی ــچ واح ــته هی ــاه گذش م
توســط هیــچ دســتگاه اجرایــی بانک هــا 
ــا  ــاهمرادی ب ــف شوند.ش ــال و متوق غیرفع
بیــان اینکــه بنگاه هــای اقتصــادی نیــاز 
ــد کــه  ــه تزریــق ســرمایه در گــردش دارن ب
ــت  ــش قیم ــی از افزای ــری ناش ــد کس بتوانن
ــداد  ــت:  تع ــش دهند،گف ــت را پوش ارز اس
یــا  دولتــی  کــه  اقتصــادی  بنگاه هــای 
ــیار  ــرز بس ــتان الب ــد در اس ــی باش خصولت
پاییــن اســت و  عمدتــا بالــغ بــر ۹۸ درصــد 
ــش  ــرز بخ ــتان الب ــادی اس ــای اقتص بنگاه ه

ــت. ــی اس خصوص
معــاون اســتاندار البــرز بــا بیــان اینکــه گاهی 
ــت  ــر از پرداخ ــع بهت ــتن موان ــات برداش اوق
تســهیات بــه صنعتگــران اســت،عنوان کــرد: 
ــتغال و  ــاز اش ــه س ــد زمین ــع تولی ــع موان رف

کاهــش بیــکاری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه طــی مکاتبــه ای  از 
رئیــس جمهــور و اســتاندار  درخواســت 
کردیــم کــه  ســاماندهی لکه هــای صنعتــی 
ــزی  ــه شــورای برنامــه ری ــرز را ب اســتان الب
در صــورت  کــرد:  کنند،تصریــح  واگــذار 
لکــه  هــر  ســاماندهی  بــرای  موافقــت 
صنعتــی نیــاز بــه مســاعدت دولــت نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه صنــدوق پژوهــش 
و فنــاوری در اســتان البــرز راه انــدازی 
ــرای  میشــود،تصریح کــرد: ایــن صنــدوق  ب
حمایــت از پژوهشــگران و دانــش آموختگان 
ــای  ــد ایدهه ــی دارن ــه آمادگ ــانی ک و کس
دانشــگاهی را تجــاری ســازی کننــد ایجــاد 

ــت. ــده اس ش

ــت  ــری مدیری ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
شــهری فردیــس، انتخابــات هیــات 
ــتان  ــالمی شهرس ــورای اس ــه ش رئیس
ــاد  ــا صی ــور علیرض ــا حض ــس ب فردی
ــداری  ــی فرمان ــی انتظام ــاون سیاس مع
ــزار  ــتان برگ ــورا شهرس ــای ش و اعض
ــد  ــین احمدون ــی آن حس ــه ط ــد ک ش
عضــور شــورای اســالمی شــهر فردیــس 
بــرای ســومین ســال متوالــی بــه عنوان 
ــتان  ــالمی شهرس ــورای اس ــس ش رئی

ــد. ــاب ش ــس انتخ فردی

شــورا،  ایــن  اعضــای  رأی  بــا  همچنیــن 
ــس و  ــب رئی ــوان نای ــه عن ــدی ب ــام اس غ
ــوان  ــه عن ــرزا ب ــد می ــین محم ــد حس محم
ــس  ــتان فردی ــامی شهرس ــورای اس ــر ش دبی

انتخــاب شــدند

صندوق پژوهش و فناوری 
در استان البرز ایجاد می شود

شهروندان نام جدید نظرآباد
 را انتخاب می کنند

خالــی کــردن حســاب بــه بهانــه 
نــذری اینترنتــی

قمه زنی بدعتی غلط 
و جرم است

حســین احمدونــد” بــه عنــوان 
اســالمی  شــــــــورای  رئیــس 
شهرســتان فردیس انتخاب شــد

البــرز  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
ارزیابی هــای  بــر  نظــارت  بیــان  بــا 
تشــدید  البــرز  در  کارشـــــــناسی 
ارزیـــــــابی های  گفت:بــا  می شــود، 
عنــوان  بــه  واقعــی  غیــر  کارشناســی 
ــرز  ــل در الب ــع و جع ــاف واق ــزارش خ گ

می شــود. برخــورد 

از  نقــل  ،بــه  اقتصــاد  نــور  گــزارش  بــه 
فاضلــی  حســین  البــرز،  دادگســتری 
هریکنــدی در جلســه شــورای حفــظ حقــوق 
آیت اللــه  داشــت:  اظهــار  المــال،  بیــت 
ــول  ــه  تح ــاب، برنام ــش از انتص ــی پی رئیس
ــاب  ــر انق ــر رهب ــن و محض ــی را تدوی قضای

ارائــه کردنــد
وی بــا تبییــن انتظــارات در شــرایط کنونــی 
ــال  ــن س ــزود: چندی ــا، اف ــور از بانک ه کش
ــال ها را  ــری س ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت ک اس
بــا عناویــن اقتصــادی نامگــذاری می کننــد 
دغدغه هــای  و  انتظــارات  بیانگــر  کــه 

ــت. ــور اس ــرایط کش ــان و ش ایش
رئیــس کل دادگســتری اســتان البــرز بــا 
تاکتیــک  کــه  فضایــی  در  اینکــه   بیــان 
اقتصــادی  حربــه  از  اســتفاده  دشــمنان 
و  حاکمیــت  بیــن  شــکاف  ایجــاد  بــرای 
مــردم اســت اقتضائــات ایجــاب می کنــد 
و  اشــتغال  تولیــد،  عرصــه  فعــاالن  از 
رزمنــدگان  عنــوان  بــه  ســرمایه گذاری 
حمایــت  اقتصــادی  جنــگ  عرصــه 
ســپرده های  از  بایــد  کــرد:   کنیم،بیــان 
امانــت گذاشــته شــده در بانک هــا بــرای 

ــون  ــاز دارد و قان ــور نی ــه کش ــی ک حوزه های
کــرد. اســتفاده  کــرده  مشــخص  هــم 

فاضلــی بــا تاکیــد بــر مبــارزه جــدی بــا 
همــه مصادیــق فســاد متذکــر شــد: عــاوه 
بــر تعقیــب مفســد بایــد در کنــار برخوردهــا، 
انســداد راه هــای  فســاد در اولویــت قــرار 

ــرد. گی
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از راه هــای مبــارزه 
درون  نظارت هــای  افزایــش  فســاد،  بــا 
ســازمانی اســت،تصریح کــرد: بایــد در ایــن 
ــاری  ــات اعتب ــا و موسس ــر بانک ه ــارت  ب نظ
بیــن  و  داد  خــرج  بــه  را  ظرافت هایــی 
مدیــری کــه بــر طبــق قانــون تســهیات 
شــرایط  بنابــر  کننــده  تولیــد  ولــی  داده 
پیــش آمــده قــادر بــه پرداخــت بدهی هــای 
خــود نیســت و مدیــری کــه بــا تخلــف و 
خــارج از ضوابــط و مقــررات قانونــی اقــدام 

بــه پرداخــت تســهیات کــرده و دریافــت 
کننــده نیــز در جایــی دیگــری آن تســهیات 

ــد. ــل ش ــاوت قائ ــرده تف ــرف ک را مص
البــرز  اســتان  قضایــی  مقــام  عالی تریــن 
بــا تشــریح سیاســت دادگســتری اســتان 
گفــت:  بانکــی  معوقــات  بــا  برخــورد  در 
تاکیــد  راهبــرد اصلــی دســتگاه قضایــی 
و  تولیــدی  واحــد  تعطیلــی  عــدم  بــر 
ــه  ــده ای ک ــد کنن ــت و از تولی ــادی اس اقتص
تولیــد  را دریافــت و در مســیر  تســهیات 
بنابــر  ولــی  کــرده  هــم ســـــرمایه گذاری 
ــت  ــدارد حمای ــت ن ــکان پرداخ ــرایطی ام ش
کنــد و در مقابــل با اعـــــطای تسهـــــــیات 
دارای انحرافــات قانونــی و بــدون ضابطــه 

می شــود. قاطــع  برخــورد 
ــزوم کاهــش ســختگیری  ــر ل وی در ادامــه ب
اعطــای  در  بانک هــا  برخــی  مــورد  بــی 

وام  قالــب  مــردم در  بــه  ُخــرد  تســهیات 
خریــد کاال و ازدواج تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــردم  ــط م ــت وام توس ــیر دریاف ــد در مس نبای
ســخت گیری های نابه جــا داشــت و اخــذ 
می کنــد. کفایــت  قانونــی  ضمانت هــای 
البــرز  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
از  تعــدادی  درخواســت  بــه  اشــاره  بــا 
تخصصــی  شــعب  ایجــاد  بــرای  مدیــران 
ایــن  کــرد:  بیــان  بانکــی،  پرونده هــای 
ارزیابــی اســت کــه  نیازمنــد  درخواســت 
اگــر  تــا  دهیــم  مــی  انجــام  را  آن  قطعــا 
فراوانــی پرونده هــای بانکــی زیــاد باشــد 
در  و  تخصصــی  شــعب  ایجــاد  طریــق  از 
ــه  ــا ب ــذاری پرونده ه ــا واگ ــورت ب ــر اینص غی

اقــدام کنیــم. ویــژه  شــعب 
ارزیابــی  مــورد   در  هریکنــدی  فاضلــی   
رســمی  کارشناســان  برخــی  غیرواقعــی 
ارزیابی هــا  در  کــرد:  دادگســتری،تصریح 
درصــدی از اختــاف نظــر بیــن کارشناســان 
گاهــی طبیعــی و قابــل پذیــرش اســت ولــی 
زیــاد  و  فاحــش  اختافــات  ایــن  وقتــی 
ــع  ــدی و قاط ــورد ج ــد برخ ــود نیازمن می ش

ــت. اس
وی گفــت: در ایــن بــاره از مرکز کارشناســان 
هــم  خواســته ایم  البــرز  اســتان  رســمی 
هــم  و  کننــد  تدویــن  ویــژه ای  ســازوکار 
دســتگاه  کننــد  دقیق تــر  را  نظارت هــا 
قضایــی اســتان در مــواردی کــه ارزیابــی 
گــزارش  عنــــــوان  بــا  باشــد  غیرواقعــی 
رســمی  اســناد  جعــل  و  واقــع  خــاف 

می شــود. قاطــع  برخــورد 

شهردار کرج خبرداد:

خبربا ارائه گزارش های خالف واقع و جعل اسناد در البرز برخورد می شود خبر
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سرپرسـت اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی 
در  نفـر  هـزار   10 اشـتعال  از  البـرز  اسـتان 

داد. خبـر  البـرز  اسـتان  تعاونی هـای 

حسـین فاح نـژاد در همایـش چهاردهمین مراسـم تقدیر 
تعـاون  اظهـار داشـت:هفته  البـرز،  اسـتان  ازتعاونی هـای 
فرصتـی اسـت کـه از زحمـات تعاون گـران تقدیـر کنیم.

حوزه هـای  کنـار  در  کـه  برتـر  تعاون گـران  افـزود:   وی 
بخـش خصوصـی و دولتـی سـکان دار و هدایت گـر اقتصاد 

هسـتند. کشور 
سرپرسـت اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان 
البـرز بـا بیـان اینکـه تعـاون نوعـی مردمی سـازی اقتصاد 
اسـت،بیان کـرد: مـردم مـا بهتـر از بخش هـای دیگـر و 
می پذیرنـد  را  سـازی  خصوصـی  ایـن  دیگـر  روش هـای 
کـه نمونـه آن در بـازه زمانـی بعـد از جنـگ درحـوزه بـه 
ویـژه توزیـع اقام اساسـی کشـور دچـار بحران شـده بود 

تعاونی هـا نقـش بسـیار پررنگـی را ایفـا کردنـد.
 فـاح نـژاد بـا بیـان اینکـه ایـن نقـش بـه مـرور زمـان 

خـودش را بـه سـمت نقش هـای پررنگ تـر درحوزه هـای 
حوزه هـای  حاضـر  حـال  در  کـرد:  کشـاند،عنوان  دیگـر 
حرف هـای  تعاونی هـا  و  خدماتی،صنعتی،دانش بنیـان 

خوبـی بـرای گفتـن دارنـد.
هـزار  از  بیـش  البـرز   اسـتان  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تعاونـی فعـال وجـود دارد،عنـوان کـرد:  ۱۰هـزار نفـر در 
تعاونی های اسـتان البرز شـاغل و مشـغول خدمت رسـانی 

بـه مـردم هسـتند.  
 وی  بـا بیـان اینکـه کارکـرد تعاونی هـا بایـد بهتـر بـه 
مـردم معرفـی شـود،گفت: شـفافیت درعملکـرد تعاونـی 
داشـته  بهتـری  کارایـی  تعاونی  هـا  می شـود  سـبب  هـا 

باشـند.
نجـات  بـرای  روش هـا  مهم تریـن  از  یکـی  افـزود:  وی 
تعاونی هـا  اقتصـاد  طـرف  بـه  گرایـش  کشـور   اقتصـاد 
اسـت وایـن فرهنـگ بایـد در کشـور بسـط و گسـترش 
یابـد. سرپرسـت اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی 
اسـتان البـرز از اشـتعال ۱۰ هـزار نفـر در تعاونی هـای 

البـرز خبـر داد. اسـتان 

حسـین فاح نـژاد در همایـش چهاردهمین مراسـم تقدیر 
تعـاون  اظهـار داشـت:هفته  البـرز،  اسـتان  ازتعاونی هـای 
فرصتـی اسـت کـه از زحمـات تعاون گـران تقدیـر کنیم.

حوزه هـای  کنـار  در  کـه  برتـر  تعاون گـران  افـزود:   وی 
بخـش خصوصـی و دولتـی سـکان دار و هدایت گـر اقتصاد 

هسـتند. کشور 
سرپرسـت اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان 
البـرز بـا بیـان اینکـه تعـاون نوعـی مردمی سـازی اقتصاد 
اسـت،بیان کـرد: مـردم مـا بهتـر از بخش هـای دیگـر و 
می پذیرنـد  را  سـازی  خصوصـی  ایـن  دیگـر  روش هـای 
کـه نمونـه آن در بـازه زمانـی بعـد از جنـگ درحـوزه بـه 
ویـژه توزیـع اقام اساسـی کشـور دچـار بحران شـده بود 

تعاونی هـا نقـش بسـیار پررنگـی را ایفـا کردنـد.
 فـاح نـژاد بـا بیـان اینکـه ایـن نقـش بـه مـرور زمـان 
خـودش را بـه سـمت نقش هـای پررنگ تـر درحوزه هـای 
حوزه هـای  حاضـر  حـال  در  کـرد:  کشـاند،عنوان  دیگـر 
حرف هـای  تعاونی هـا  و  خدماتی،صنعتی،دانش بنیـان 

خوبـی بـرای گفتـن دارنـد.

دوهفته نامه
اقتصادی و اجتامعی استان الربز اخبــار استـان

رییس کمسیون صنایع مجلس :
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خبر خبر

صادرات ۵۰۰ میلیون دالر 
کاال از البرز تا پایان سال

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری البـرز گفـت: تـا پایان 
دالر  میلیـون   ۲00 حـدود  مـرداد، 
کاال از اسـتان صادر شـده است که 
ایـن رقم تـا پایان امسـال بـه ۵00 

رسـد. می  دالر  میلیـون 

بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، 
در  شـاهمرادی  جهانگیـر  البـرز؛  مرکـز 
نفتـی  غیـر  صـادرات  توسـعه  نشسـت 
کـه  کنونـی  شـرایط  در  گفـت:  اسـتان 
مواجـه  مشـکاتی  بـا  نفـت  صـادرات 
شـده، تمرکـز اصلـی دولـت بـر توسـعه 
صـادرات غیر نفتی معطوف شـده اسـت.

وی ادامـه داد: البـرز بـه واسـطه اینکـه 
تعـداد زیادی بنـگاه و واحدهای تولیدی 
و صنعتـی را در خود جای داده، ظرفیت 
خوبـی برای صـادرات غیرنفتـی دارد که 
زیـادی  مقادیـر  می توانـد  آن  طریـق  از 

باشد. داشـته  ارزآوری 
وی افـزود: هـر قـدر صـادرات غیرنفتـی 
تحقـق  بـه  دهیـم،  افزایـش  را  خـود 
اقتصـادی کـه بـه نفـت وابسـتگی ندارد 
بـا  را  نزدیک تـر شـده و مسـیر توسـعه 

می کنیـم. طـی  بیشـتری  سـرعت 
وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  شـاهمرادی 
سـال  در  اسـتان  غیرنفتـی  صـادرات 
جـاری گفـت: تـا پایـان مـرداد مـاه، در 
صـادرات  دالر  میلیـون   ۲۰۰ مجمـوع 
غیرنفتـی از اسـتان انجـام شـده که ۵۵ 
میلیـون دالر آن از گمـرک پیام و مابقی 
از گمـرکات سـایر اسـتان ها بوده اسـت.

اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
اسـتانداری البـرز در ادامـه بـر ضـرورت 
اسـتان  صادراتـی  پایانـه  انـدازی  راه 
انـدازی  راه  بـا  افـزود:  و  کـرد  تاکیـد 
اسـتان  اقتصـادی  توسـعه  پایانـه،  ایـن 
بـا سـرعت بیشـتری محقق و مشـکات 
صـادرات  بـرای  تولیدکننـدگان 

می شـود. کمتـر  کاالهایشـان 

پــس زدگــی جریــان فاضــالب درمیــدان 
ــای  ــل ورود آب ه ــه دلی ــه ب ــرج ک مادرک
ســطحی وریختــن نخالــه همــراه بــا زباله 
ــا  ــده بود،ب ــاد ش ــان ایج ــان برغ از خیاب
تــالش واحــد حــوادث فاضــالب وآبفــای 

کــرج رفــع انســداد وبازگشــایی شــد.

ــعید  ــدس س ــط عمومی،مهن ــزارش رواب ــه گ ب
ــرداری  ــره ب ــارت بربه ــر نظ ــی مدیردفت طبیب
فاضــاب درایــن خصــوص گفــت: خــط اصلــی 
انتقــال فاضــاب کــرج مرکــزی روز ســه شــنبه 
ــای ســطحی  ــل ورود آب ه ــه دلی ــهریور ب ۵ ش
ــه هــای پاســتیکی وپارچــه ای  ــا زبال همــراه ب
کــه از منطقــه خیابــان برغــان وارد خــط انتقــال 

ــود مســدود شــد. فاضــاب شــده ب
وی افــزود: ایــن موضــوع بــا تجمــع زبالــه 
درکلکتــور موجــود درمیــدان مــادر موجــب 
ــان فاضــاب وجــاری شــدن  ــس زدگــی جری پ

آن درســطح خیابــان شــد.
ــذر  ــل اجــرای زیرگ ــه دلی ــان داشــت : ب وی بی
آیــت ا... هاشــمی رفســنجانی توســط شــهرداری 
ــی درخــط  طــی ســالهای گذشته،مشــکات فن
انتقــال اصلــی فاضــاب درمحــدوده ی زیرگــذر 
بوجــود آمــد کــه باعــث پــس زدگــی فاضــاب، 
دربرخــی مقاطــع زمانــی مــی گردیــد کــه 
بــرای جلوگیــری از بــروز مجــدد حادثــه درایــن 
ــات  ــاب، عملی ــال فاض ــط انتق ــدوده از خ مح
درختــی  درخیابــان  گــذاری  لولــه  اصــاح 
وزیرگــذر تــازه تاســیس بــه طــول حــدود ۳۰۰ 
ــا  ــر ب ــی مت ــار ۸۰۰ و۱۰۰۰ میل ــا اقط ــر ب مت
ــه ســرعت اجــرا  هزینــه ۶۶۰ میلیــون تومــان ب

ــد. ــرداری ش ــره ب ــدار به و وارد م

رفع مشکل فاضالب
 میدان مادر

ــات یازدهمیــن  اعضــای ســتاد انتخاب
اســالمی  شــورای  مجلــس  دوره 
باحکــم  فردیــس  شهرســتان 
ــرم  ــدار محت ــو فرمان ــل اینانل ابوالفض

شهرســتان تعییــن شــد.

شهرســتان  فرمانــدار  اینانلــو  ابوالفضــل 
فردیــس طــی احــکام جداگانــه ای اعضــای 
ســتاد انتخابــات ایــن شهرســتان را تعییــن 
ــتاد  ــای س ــزارش اعض ــن گ ــر ای کردند.بناب
ــرار  ــه ق ــس ب ــتان فردی ــات شهرس انتخاب
ذیــل مــی باشــد:علیرضا صیــاد معــاون 
ــداری  سیاســی ، امنیتــی ، اجتماعــی فرمان
ــا حفــظ ســمت ، رئیــس ســتاد  فردیــس ب
انتخابــات شهرســتان فردیســخانم قهرمانــی 
سرپرســت برنامــه ریــزی و هماهنگــی امــور 
ــظ  ــا حف ــس ب ــداری فردی ــی فرمان عمران
ســمت ، عضــو ســتاد و رئیــس کمیتــه 
ــادق زاده  ــماعیل ص ــی اس ــتیبانی و مال پش
ــا  ــس ب ــتان فردی ــزی شهرس بخشــدار مرک
حفــظ ســمت ،عضــو ســتاد و مســئول 
امحاءســید  و  آمــوزش  هــای  کمیتــه 
ــت  ــئول حراس ــی مس ــید رحیم ــدر س ص
فرمانــداری بــا حفــظ ســمت، مســئول 
کمیتــه حراســت و حفاظــت انتخاباتمحمــد 
تقــی اســدالهی مســئول اداره سیاســی 
فرمانــداری فردیــس بــا حفــظ ســمت، 
ــی ،  ــه امنیت ــئول کمیت ــتاد و مس ــر س دبی
ــی مســئول  انتظامیمرتضــی محمــد میرزای
امــور  و  بازرســی   ، عملکــرد  و  ارزیابــی 
ــظ  ــا حف ــس ب ــداری فردی ــی فرمان حقوق
ــه  ــئول کمیت ــتاد و مس ــو س ــمت ، عض س
ــور  ــناس ام ــکندر پورکارش ــم اس حقوقیخان
اجتماعــی فرمانــداری فردیــس باحفــظ 
ســتاد  دبیرخانــه  مســئول   ، ســمت 
انتخاباتبرزگــران مشــاور شــهردار مشــکین 
دشــت بــا حفــظ ســمت ، مســئول کمیتــه 
ــور  ــاح پ ــی ف ــتاد انتخاباتمصطف ــه س نقلی
و  اطاعــات  فنــاوری  کمیتــه  مســئول 
ــی  ــی فاضل ــد تق ــت  ITمحم ــبکه دول ش
ــا  ــس ب ــداری فردی ــی فرمان ــط عموم رواب
حفــظ ســمت مســئول کمیتــه اطــاع 

ــتان. ــات شهرس ــانی انتخاب رس

وحیدی خبرداد :

اجرای عملیات آسفالت میدان 
میوه و تره بار مرکزی کرج

اعضای ستاد انتخابات شهرستان 
فردیس مشخص شد

با ابالغ رسمی فرمانداری شهرستان فردیس صورت گرفت:

الحاق شهرک شهید رستمی به شهر مشکین دشت 

1۰ هزار نفر در تعاونی های استان البرز شاغل هستند

ــوی  ــر موس ــید جعف ــدس س مهن
دشــت  مشــکین  شــهردار 
نــور  جبرنــگار  بــا  درگفتگــو 
بــه  باتوجــه  گفــت؛  اقتصــاد  
ــد  ــران و تایی ــات وزی ــه هی مصوب
ــیمات  ــرح تقس ــور و ط وزارت کش
ــا  ــس از مدته ــوری پ ــی کش سیاس
ــره  ــراوان باالخ ــوس ف ــش و ق ک
رســمی  بصــورت  الحــاق  ایــن 
ــدار  ــو فرمان ــدس اینانل ــط مهن توس
ــه  ــس ب ــتان فردی ــرم شهرس محت

ایــن شــهرداری ابــالغ شــد.

ــه شــهرداری  ــه اینک ــاره ب ــا اش موســوی ب
مشــکین دشــت از ایــن پــس بــه شــهرک 
شــهید رســتمی ارائــه خدمــات خواهــد داد 
و صــدور مجــوز و پروانــه هــای ســاختمانی 

ــد  ــوط خواه ــهرداری مرب ــن ش ــه ای ــز ب نی
ــی شــهرداری  ــت اجرای ــت؛ معاون ــود، گف ب
ــت اســناد  مشــکین دشــت مســئول دریاف
و پرونــده هــای ایــن شــهرک از شــهرداری 

فردیــس شــده اســت. 
ــه  ــه ب ــت در ادام ــکین دش ــهردار مش ش
ــه  ــه مجموع ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ای
ــن  ــر اســاس ای ــال( ب ــر اســتار )اکوم هایپ
مشــکین  شــهری  بافــت  بــه  اباغیــه 
ــش  ــاح ش ــا افتت ــده و ب ــه ش ــت اضاف دش
ســالن ســینمای مجهــز و مجــزا کــه 

دارای بیــش از ۹۰۰ صندلــی میباشــد 
ــن  ــیده ای ــهربازی سرپوش ــن ش و همچنی
مجموعــه در هفتــه دولــت، در ایجــاد 
ــی شــهر مشــکین  ــرانه فرهنگ بســتر و س
دشــت نقــش بســزایی ایفــا کــرده اســت.

ــر  ــد ب ــن تاکی ــوی ضم ــر موس ــید جعف س
ــون  ــی همچ ــای عمران ــروژه ه ــرای پ اج
دو  احــداث  کشــتی،  خانــه  تکمیــل 
شــهر  شــرق  و  غــرب  در  کمربنــدی 
ــمگیر در  ــی چش ــت را تحول ــکین دش مش
ــد  ــی خوان ــای ارتباط ــتر راهه ــاد بس ایج
ــد  ــه تاکی ــت ب ــا عنای ــت؛ ب ــار داش واظه
فرمانــدار شهرســتان فردیــس و تعامــل 
بــا شــهردار محمــد شــهر و سرپرســت 
شــهرداری فردیــس امیدواریــم پــس از 
ــروژه را  ــن دو پ ــارات الزم ای ــن اعتب تامی

تــا قبــل از پایــان ســال جــاری بــه بهــره 
بــرداری برســانیم.

موســوی در ادامــه ضمــن تقدیــر و تشــکر 
از هیــات رئیســه جدیــد شــورای اســامی 
ــت از  ــت حمای شــهر مشــکین دشــت باب

مجموعــه شــهرداری، تصریــح کــرد؛ بــرای 
زیــر ســازی ایــن دو کمربنــدی از پرســنل 
و ماشــین آالت شــهرداری مشــکین دشــت 
ــارد  ــر ۲۰ میلی ــغ ب ــده و بال ــتفاده ش اس

ریــال صرفــه جویــی شــده اســت.
شــهردار مشــکین دشــت درپایــان از آغــاز 
ــت  ــهرک بعث ــال ش ــش کان ــات پوش عملی
در روزهــای آینــده خبــر داد و گفــت؛ 
ــا  ــتیم ب ــال توانس ــش از ۶ س ــس از بی پ
تنهــا  رایزنــی، مکاتبــات و پیگیــری و 
بعــد از ۶ مــاه تصــدی در ســمت شــهردار 
مشــکین دشــت مجــوز پوشــاندن روی 
آب  شــرکت  از  را  آب  انتقــال  کانــال 
ــم،  ــه ای اســتان تهــران اخــذ کردی منطق
ــاب  ــای جن ــری ه ــا داره از پیگی ــه ج ک
محتــرم  دادســتان  جهانشــاهلو  آقــای 
ــم  ــژه کن ــکر وی ــس تش ــتان فردی شهرس
ایــن  اخــذ  مراحــل  تمامــی  در  کــه 
ــه  ــا مجموع ــکاری را ب ــت هم ــوز نهای مج
ــد ــته ان ــت داش ــکین دش ــهرداری مش ش

معـادن  و  صنایـع  کمیسـیون  رئیـس 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکه 
در  بایـد  همـکاری  و  تعاونـی  فرهنـگ 
کشـور گسـترش یابد،گفت:۵هـزار تعاونی 

منحـل شـد. در کشـور 

عزیـز اکبریـان در  چهاردهمیـن همایـش تجلیل 
ظهـر  کـه  البـرز  اسـتان  برتـر  تعاونی هـای  از 
امـروز در سـالن میـاد کـرج برگـزار شـد،اظهار 
اقتصـاد  از  گرفتـه  شـکل  مـا  اقتصـاد  داشـت: 

اسـت. دولتـی  اقتصـاد  و  خصوصی،تعاونـی 
اقتصـاد  بـه  میـدان  دولتـی  اقتصـاد  افـزود:  وی 

اسـت. نـداده  خصوصـی  اقتصـاد  و  تعاونـی 
نماینـده مـردم کـرج بـا بیـان اینکه در ایـن میان 
یـک اقتصـاد بـه نـام خصولتی بـه عنـوان اقتصاد 
چهـارم بـه وجـود آمـده اسـت،بیان کـرد: اقتصاد 
خصولتـی بـه خـودی خود مشـکلی به مشـکات 
اضافـه کرده اسـت،باید تاش کنیم تـا آنجایی که 

می توانیـم بـه باالخـص تعاونی هـا کمـک کنیم.

رئیس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای 
تحریـم  در  حاضـر  حـال  در  اینکـه  بـا  اسـامی 
اسـتان های  در  کـه  جلسـاتی  بـا  ولـی  هسـتیم 
اردبیـل و خراسـان رضـوی برگـزار شد،مشـاهده 
کردیـم کـه تعاونی هـا در بحـث تحریـم چقـدر 
تعاونی هـای  خـوب عمـل میکنند،تصریـح کـرد: 
محلـی و بومـی مـی تواننـد در شـرایط تحریمـی 
کارهـای بزرگـی انجـام دهند و می توانند بخشـی 

از مشـکات را مرتفـع کننـد.
اکبریـان بـا بیـان اینکـه نقـش مهـم تعاونی هابـه 
موثـر  هسـتیم  کـه  تحریمـی  شـرایط   دلیـل 
اسـت،ادامه داد: مشـکات پولـی و انتقـال پول در 

ایـن تعاونیهـا ممکـن اسـت.
نماینـده مـردم کـرج در مجلس شـورای اسـامی 
کشـور  در  تعاونـی  هـزار   ۱۰ اینکـه  بیـان  بـا 
داشـتیم کـه ۵هـزار از ایـن تعـداد  منحـل شـده 
اسـت، افـزود: بایـد تعاونی هـا را قانونی،علمـی و با 

فرهنـگ درسـتی تشـکیل دهیـم.
اکبریـان بابیـان اینکه مشـکاتی کـه در تعاونی ها 

گسـترش  انقـاب  از  بعـد  آمـد  وجـود   بـه 
یافت،گفـت: بایـد در مـورد این مشـکات آسـیب 

شناسـی صـورت گیـرد.

 ۵ هزار تعاونی در کشور منحل شد

دامپزشـکی،  کل  مدیـر  توکلـی  دکتـر 
مهنـدس موسـوی رییـس سـازمان جهـاد 
از  جمعـی  و  البـرز  اسـتان  کشـاورزی 

و  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مسـئولین 
دامپزشـکی اسـتان از یکـی از کشـتارگاه 
هـای صنعتـی طیـور اسـتان البـرز بازدید 

بعمـل آمـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی 
اسـتان البـرز؛ دکتـر توکلی مدیر کل دامپزشـکی 
اسـتان البرز ضمن بازدید از خط کشـتار طیور بر 
فرآیند اسـتحصال گوشـت مرغ در این کشـتارگاه 
بازدیـد و از نظـر بهداشـتی مورد ارزیابـی قرار داد 
و نـکات بهداشـتی در ارتقـای بهداشـت و کیفیت 
گوشـت مرغ را به مسـئول فنی بهداشـتی مستقر 

در کشـتارگاه بیان نمود.
حمـل  ازمجوزهـای  تعـدادی  کنتـرل  بـا  وی 
بهداشـتی محمولـه های وارد شـده به کشـتارگاه 
بـر اهمیـت دقـت در بررسـی مبـداء محمولـه و 
زمـان بارگیـری و کنترل گواهی بهداشـتی تاکید 
نمـود و گفـت: محمولـه هـای فاقـد مجـوز حمل 
بهداشـتی نبایـد وارد خـط شـوند چرا کـه از نظر 

سـامت مـورد تاییـد دامپزشـکی نمـی باشـند و 
منجـر بـه آلودگـی خـط کشـتار می گـردد.

کشـتارگاه   ۶ تمـام  کـرد:  بیـان  توکلـی  دکتـر 
صنعتـی طیـور در اسـتان البرز دارای دامپزشـک 
بـه عنـوان مسـئول فنـی بهداشـتی مـی باشـند 
محصـوالت  بهداشـتی  کنتـرل  مسـئولیت  کـه 
تولیـدی را دارنـد و همچنیـن دارای ناظر شـرعی 
بـه منظـور کنتـرل ذبح شـرعی طیور می باشـند 
که اداره کل دامپزشـکی اسـتان البـرز بر عملکرد 

ایشـان نظـارت دارد.
مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان البـرز بـا اشـاره 
بـه طـرح ملـی ارتقـای کیفیت گوشـت مرغ در 
کشـور بـر راه انـدازی خط ۲ بـرای کشـتارگاه 
هـای طیـور اسـتان تاکید کرد و گفـت: اجرای 
بـروز  در  رقابتـی  مزیـت  دارای  طـرح  ایـن 
هـای  دسـتورالعمل  طبـق  کشـتارگاه  رسـانی 
بـا  محصـول  تولیـد  نتیجـه  در  و  دامپزشـکی 
کیفیـت بـا درجه بندی مشـخص بـرای مصرف 

کننـده مـی گـردد.

با حضور مدیر کل دامپزشکی استان الربز: 

 بازدید شبانه از کشتارگاه طیور واقع در استان البرز 

ســاماندهی  ســازمان  رئیــس 
ــای  ــرآورده ه ــهری و ف ــاغل ش مش
از  کــرج،  شــهرداری  کشــاورزی 
ــش  ــراش و روک ــات ت ــرای عملی اج
ــوه و  ــزی می ــدان مرک ــفالت می آس
تــره بــار مرکــزی کــرج توســط این 

ســازمان خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
ــرآورده  ــهری و ف ــاغل ش ــاماندهی مش س
هــای کشــاورزی شــهرداری کــرج، عبــاس 
وحیــدی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: 
ــه  ــفالت ب ــش آس ــراش و روک ــات ت عملی
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــزه ب ــورت مکانی ص
عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری 
ــت. ــده اس ــی ش ــرج  عملیات ــهرداری ک ش

وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه تصویــب 
ــرم  ــورای محت ــط ش ــور توس ــه مذک بودج
اســامی شــهر کــرج، بــرای نخســتین بــار 
ــان  ــر خیاب ــفالت اکث ــات آس ــرای عملی اج
هــای اصلــی و فرعــی میــدان بــار مرکــزی 

ــرار گرفــت. کــرج در دســتور کار ق
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: ایــن امــر 
ــفالت،  ــم آس ــازی و ترمی ــدف بهس ــا ه ب
خدمــات  و  آمــد  و  رفــت  در  تســهیل 
رســانی بــه شــهروندان اجرایــی شــده 

ــت. اس
ــاری  وحیــدی در پایــان تاکیــد کــرد: بردب
ــروژه  و همــکاری شــهروندان در اجــرای پ
ــر  ــتایش و تقدی ــل س ــی قاب ــای عمران ه
اســت و ایــن ســازمان نیــز در ایــن راســتا 
راه  در  را  خــود  تــاش  و  تــوان  تمــام 
ــه  خدمــت رســانی بهتــر و مناســبت تــر ب

ــرد. ــی گی ــه کار م ــهروندان ب ش
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سرپرست  شهرداری فردیس:

مسیر ضلع جنوب غربی تقاطع قریشی ، بهاران
 اصالح هندسی شد

ذکایی خبر داد :

بازدید کارشناسان آتش نشانی 
از هیئات مذهبی 

معاون خدمات شهری شهرداری فردیس:

برگزاری کالس آموزش ایمنی برای ۲۰۰ نفر
 از کارکنان خدمات شهری 

 آغاز رسمی پروازهای مسافری فرودگاه پیام  
تاسوعا و عاشورای امسال به مشهد سفر کنید

همزمان با تاسوعای حسینی
دوشنبه 18شهریور ماه 

ساعت 14:۰۰

بلیط ۲4۰ هزار تومان

سرپرســت شــهرداری فردیــس با اشــاره 
بــه تخریــب ملــک واقــع در ضلــع جنوب 
ــی تقاطــع قریشــی، بهــاران کــه در  غرب
ــع  ــس واق ــال فردی ــض کان ــرح تعری ط
ــرای  ــیر ب ــن مس ــون ای ــت: اکن ــود، گف ب
تــردد اصــالح هندســی و بازگشــایی 

ــت. ــده اس ش

ــه اینکــه تعریــض  ــا اشــاره ب مســعود نجفــی، ب
کانــال فردیــس یکــی از مهمتریــن اقدامــات در 
ــس اســت،  ــت شــهری فردی دســتور کار مدیری
اظهــار کــرد: تملــک اراضــی کــه موجــب 
ــده  ــر ش ــن معب ــی در ای ــره ترافیک ــاد گ ایج
ــع در  ــک واق ــرار دارد، مل ــت ق ــد، در اولوی ان
ضلــع جنــوب غربــی تقاطــع قریشــی- بهــاران 

ــد. ــازی ش ــردد آزاد س ــیر ت ــب و مس تخری
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ملــک واقــع 
در ضلــع جنــوب غربــی تقاطــع قریشــی، 
قانــون   ۹ اعمــال مــاده  از طریــق  بهــاران 
نحــوه تملــک اراضــی و امــاک واقــع در طــرح 
ــی،  ــال باتکلیف ــس از ۱۵ س ــی پ ــای عمران ه
تعییــن تکلیــف شــد، اضافــه کــرد: آزادســازی 
ایــن مســیر در تســهیل تــردد هــا تاثیــر 
بــه ســزایی داشــته و خوشــبختانه شــاهد 

رضایتمنــدی شــهروندان هســتیم.
فضــای ســبز،  کاشــت  نجفــی،  گفتــه  بــه 
عملیــات اصــاح هندســی و ترافیکــی ایــن 

مســیر انجــام شــده اســت.
بخــش  در  فردیــس  شــهرداری  سرپرســت 
اینکــه  بیــان  بــا  خــود  ســخنان  پایانــی 
ــن اراضــی  ــس از مالکی ــت شــهری فردی مدیری
حاشــیه کانــال فردیــس مــی خواهــد تــا 
ــرای  ــه پروســه فــروش ملــک خــود ب نســبت ب
ــدام  ــس اق ــال فردی ــض کان اجــرای طــرح تعری
ــا توجــه بــه اینکــه  کننــد، خاطرنشــان کــرد: ب
ــردد و  ــر ت ــر پ ــی از معاب ــس یک ــال فردی کان
اســتراتژیک شــهر محســوب مــی شــود، اجــرای 
طــرح تعریــض ایــن معبــر بــه صــورت ویــژه در 

ــرار دارد ــتور کار ق دس

بــه  اشــاره  بــا  ذکایــی،  یوســف 
فرارســیدن ایــام ســوگواری ســید و 
ــه  ــریح برنام ــه تش ــهیدان، ب ــاالر ش س
هــای ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات 
ــت و  ــس پرداخ ــهرداری فردی ــی ش ایمن
ــور  ــه منظ ــازمان ب ــن س ــرد: ای ــار ک اظه
ــن  ــتر اماک ــه بیش ــی هرچ ــن ایمن تامی
مذهبــی شــهر و همچنیــن افزایــش 
آســایش و آرامــش خاطــر عــزاداران 
حســینی عــالوه بــر آمــاده بــاش کامــل 
ــانی،  ــش نش ــای آت ــتگاه ه ــه ایس هم

اقداماتــی را در دســت اجــرا دارد.

وی در ادامــه از بازدیــد کارشناســان ســازمان 
ــهرداری  ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش آت
هــای مذهبــی ســطح  هیــات  از  فردیــس 
ــدام  ــن اق ــرد: ای ــوان ک ــر داد و عن ــهر خب ش
هــای  العمــل  دســتور  ارائــه  منظــور  بــه 
و شناســایی  تکایــا  مســئوالن  بــه  ایمنــی 
و رفــع نواقصــی همچــون نصــب داربســت 
هیئــات  پیرامــون  خیــز  حادثــه  هــای 
پخــش  هــای  جایــگاه  تکایــا،  مذهبــی، 

نــذورات و غیــره انجــام مــی شــود.
ذکایــی اضافــه کــرد: اکیــپ هــای آتــش 

ــه  ــاط حادث ــتمر در نق ــور مس ــه ط ــانی ب نش
خیــز و کانــون هــای تجمــع عــزاداران و مســیر 
هــای منتهــی بــه مســاجد و هیــات هــای 
مذهبــی مســتقر مــی شــوند و اوضــاع ایمنــی 

ــت. ــد داش ــرل خواهن ــت کنت ــهر را تح ش
رئیــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری فردیــس بــا تاکیــد بــر لــزوم 
ــا و  ــژه در تکای ــه وی ــی ب ــول ایمن ــت اص رعای
ــی  ــا م ــت برپ ــورت موق ــه ص ــه ب ــی ک اماکن
ــا  ــن اماکــن خواســت ت شــوند، از مســئوالن ای
ــی،  ــه احتمال ــه حادث ــروز هرگون ــورت ب در ص
مراتــب را بــا ســامانه ۱۲۵ آتــش نشــانی و 
ــن  ــد و ضم ــان گذارن ــی در می ــات ایمن خدم
ــل  ــع را از مح ــل، تجم ــردی کام ــظ خونس حف

دور کننــد.

ماهانــه بــرای ۲00 نفــر از کارکنــان حــوزه 
ــبز  ــای س ــهری و فض ــات ش ــای خدم ه
کالس آموزشــی ایمنــی برگــزار مــی 
شــود معــاون خدمات شــهری شــهرداری 
فردیــس گفــت: ماهانــه بــرای ۲00 نفــر از 
ــهری  ــات ش ــای خدم ــوزه ه ــان ح کارکن
ــی  ــی ایمن ــبز کالس آموزش ــای س و فض

ــزار مــی شــود برگ

ــن  ــزاری اولی ــیه برگ ــگرد، در حاش ــی خوش  عل
دوره آموزشــی ایمنــی کــه بــرای نیروهــای 
خدمــات شــهری فردیــس برگــزار شــد، بــا 
اشــاره بــه انعقــاد تفاهــم نامــه ای بــا جمعیــت 
ــر  ــی ب ــس مبن ــتان فردی ــر شهرس ــال احم ه

ــی ــی ایمن ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
شــهری  خدمــات  حــوزه  کارکنــان  بــرای 
شــهرداری فردیــس، اظهــار کــرد: نیروهــای 
اجرایــی حــوزه خدمــات شــهری افرادی هســتند 
کــه به ســامت و بهداشــت جامعــه مــی پردازند 
کــه بــا توجــه بــه ایــن مهــم برگــزاری ایــن دوره 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــا از اهمی ه
وی هــدف از برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
ایمنــی را افزایــش آگاهــی بخشــی بــه این قشــر 
اعــام کرد.معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
ــی  ــان اجرای ــه کارکن ــان اینک ــا بی ــس ب فردی
ــس  ــهرداری فردی ــهری ش ــات ش ــوزه خدم ح

ــد  ــد، تاکی ــی کنن ــن م ــهر را تامی ــت ش بهداش
ــان  ــا، کارکن ــن دوره ه ــزاری ای ــا برگ ــرد: ب ک
خدمــات شــهری عــاوه بــر حفــظ ایمنــی خــود 
مــی تواننــد در شــرایط بحرانــی بــه شــهروندان 

ــند. ــته باش ــانی داش ــات رس ــز خدم نی
خوشــگرد بــا اشــاره بــه اینکــه در صــدد 
ــنل  ــر از پرس ــرای ۲۰۰ نف ــه ب ــتیم ماهان هس
فضــای ســبز و خدمــات شــهری دوره آموزشــی 
کــرد:  خاطرنشــان  کنیــم ،  برگــزار  ایمنــی 
جمعیــت هــال احمــر در پایــان ایــن دوره هــا، 
بــرای ایــن افــراد گواهینامــه صــادر مــی کنــد.
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
مــورد  شــهری  خدمــات  پرســنل  همــه 
آمــوزش قــرار مــی گیرنــد، اضافــه کــرد: دوره 
ــه صــورت تخصصــی  هــای آموزشــی بعــدی ب

ــود. ــی ش ــزار م برگ
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تهیه بلیط

بازدید امام جمعه شهرستان فردیس، وحیدی عضو شورای اسالمی شهر و سرپرست شهرداری 
فردیس از روند اجرایی فاز دوم پارک و جاده تندرستی شهرک وحدت

بازدید فرماندار شهرستان فردیس، سرپرست و معاونین شهرداری فردیس از روند اجرایی پروژه 
فاز دوم پارک و جاده تندرستی شهرک وحدت

فردیـــس مصــور

ــی  ــینه زن ــی و س ــه خوان ــا نوح ــوی ب ــن معن آیی
حضــرت  ماهــه   6 طفــل   ســوگ  در  مــادران 
ــور  ــر کش ــاله در سراس ــر س ــه ه ــهدا)ع( ک سیدالش
ــا  ــس ب ــم در فردی ــال ه ــود امس ــی ش ــزار م برگ

ــود. ــراه ب ــی هم ــکوه خاص ش

مجتبــی قاســمی رئیــس هیــات رزمنــدگان اســام شهرســتان 
ــامخ  ــام ش ــل از مق ــش در تجلی ــن همای ــت: ای ــس گف فردی
حضــرت علــی اصغــر)ع( و ترویــج فرهنــگ عاشــورایی هرســاله 

در مهدیــه آل یاســین برگــزار مــی شــود
ــا حضــرت علــی  ــد پیمــان ب ــزود: ایــن مراســم تجدی وی اف
اصغــر)ع(، امــام زمــان )عــج( و آرمــان هــای انقاب اســامی 
و همچنیــن بــرای دفــاع ازخــون کــودکان بــی گناهــی کــه 
مظلومانــه  توســط اســتکبار جهانــی  بــه بهانــه هــای 
مختلــف و واهــی بــه طــرز فجیعــی بــه شــهادت مــی رســند 

برگــزار مــی شــود.
مجتبــی قاســمی بــا اشــاره بــه این کــه فرهنــگ ناب حســینی 
ــار،  ــت: ایث ــا دارد، گف ــان ه ــرای انس ــادی ب ــای زی ــام ه پی
ــم  ــدا مه ــن و خ ــانی در راه دی ــداکاری و  جانفش ــهادت، ف ش
ــه در تاســوعا و عاشــورای حســینی  ــوزه هــای نهفت ــن آم تری
ــد. ــدا کن ــج پی ــاب تروی ــگ ن ــن فرهن ــه بایســتی ای اســت ک

مســئول هیــات رزمنــدگان اســام شهرســتان فردیــس گفــت: 
شــرکت دادن فرزنــدان در محافــل و مجالــس امــام حســین)ع( 
ــی  ــق دلدادگ ــداری وعش ــت م ــه والی ــت روحی ــب تقوی موج

آنــان بــه خانــدان رســالت و امامــت مــی شــود.

در ایــن همایــش حضــور نــوزادان و کــودکان بــا پوشــش هــای 
ســبز و پیشــانی بنــد هــای یــا حضــرت علــی اصغــر)ع( فضــای 
خاصــی بــه ایــن مــکان بخشــید در ایــن آییــن معنــوی کــه بــا 
قرایــت زیــارت عاشــورا،نوحه خوانی،مداحــی و اجــرای نمایــش 
ــه  ــه ۶ماه ــا توســل جســتن ب ــادران ب ــراه بود،م ــی هم مذهب
امــام حســین)ع( ســامت و ســعادت فرزندانشــان را از خداونــد 

بــزرگ طلــب کردنــد.

همایش معنوی 
شیرخوارگان 

حسینی در مهدیه 
آل یاسین امسال با 

 شکوه تر
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