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بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از اداره کل روابــط 
عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری البــرز، 
شــهبازی در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش 
ــات  ــالن جلس ــل س ــنبه در مح ــه روز دوش ــرز ک الب
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان برگــزار شــد، بــا 
ــان در  ــع فرهنگی ــراز خرســندی از حضــور در جم اب

ــرد... ــت ک ــون تبعی ــزود: از قان ــن اداره کل، اف ای

و  زیرســاخت ها  جلســه  در  قاســم پور  غفــور 
ــش از  ــه پی ــرز ک ــتان الب ــگری اس ــای گردش فرصت ه
ظهــر امــروز درســالن شــهدای دولــت اســتانداری البــرز 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: در حــوزه گردشــگری بــه 
ــورد  ــری م ــرمایه کمت ــم س ــا ه ــر حوزه ه ــبت دیگ نس
نیــاز اســت و اشــتغال در ایــن حــوزه بــه نســبت 
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شهردار کرج خربداد:

ســفیران ســامت اصفهانــی بــا بدرقه مســئوالن شهرســتان 
فردیــس و شــهر مشــکین دشــت ســفر 8 هــزار کیلومتــری 

خــود را بــه ســمت اســتان قزویــن ادامــه دادنــد.
۳ دوچرخــه ســوار از شهرســتان شــهرضا اســتان اصفهــان بــا 

ــه  ــتر ب ــیدگی بیش ــردم و رس ــووالن، م ــت مس ــب حمای ــدف جل ه
ــد ــران را رکاب میزنن ــمی دور ای ــوالن جس ــاص و معل ــاران خ  بیم
ــهرداری  ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــاد ب ــور اقتص ــزارش ن ــه گ ب
ــری  ــزار کیلومت ــت ه ــفر هش ــن ۳ ورزشکار س ــت؛ ای ــکین دش مش
ــا گــذر از اســتان  هــای،  خــود را از اســتان اصفهــان آغــاز کــرده و ب
ــد  ــرقی خواهن ــمالی و ش ــی، ش ــتان  های غرب ــه اس ــم ب ــزی، ق مرک
رفــت و در نهایــت پــس  از یــزد و شــیراز بــه شــهرضا برمــی گردنــد 
ــد  ــن مســیریک شــب هــم میهمــان مشــکین بودن کــه در طــول ای
کــه پــس از یــک شــب اســتراحت بــا بدرقــه ســید جعفــر موســوی 
شــهردار مشــکین دشــت، ســید احمــد حســینی تبــار نایــب 
ــر  ــال احم ــه ه ــای خان ــدادی از اعض ــهر و تع ــورای ش ــس ش رئی
ــد ــن رکاب زدن ــتان قزوی ــمت اس ــه س ــت،ا ب ــکین دش ــهر مش  ش
داشــت؛ هموطنان  اظهــار  ســواران  دوچرخــه  ایــن  از  یکــی 
هموطنــان  ســایر  همچــون  معلــوالن  و  بیماری خــاص  دارای 
ــر  ــکات کمت ــا مش ــوب و ب ــی خ ــد زندگ ــان، نیازمن ــور عزیزم کش
هســتند و ایــن امــر طلــب میکنــد کــه مســووالن و خیــران 
 بیــش از گذشــته یــاری رســان ایــن قشــر از جامعــه باشــند

در  داریــم  قصــد  ســفر  ایــن  کــرد ؛ در  اضافــه  محمدیــان 
شــهرهای مختلــف دیدارهایــی نیــز بــا مســووالن و بیمــاران 
افــکار  بیشــتر  توجــه  تــا  باشــیم  داشــته  معلــول  و  خــاص 
یابــد افزایــش  دوســتانه  انســان  و  نیــک  امــور  بــه   عمومــی 
ــاز  ــاهرضا آغ ــزاده ش ــارت امام ــا زی ــود را ب ــفر خ ــه داد؛ س او ادام
کردیــم و در طــول ســفر خــود زائــر امــام رضــا )ع( نیــز هســتیم تــا 
 بــه عنــوان ســفیران ســامت، اندوختــه معنــوی نیــز داشــته باشــیم.
دکتــر حســینی تبــار در حاشــیه ایــن مراســم گفــت؛ طــرح 
ــبک  ــگ و س ــج فرهن ــت و تروی ــتای تقوی ــامت در راس ــفیران س س
ــب  ــای مناس ــه ه ــودن زمین ــم نم ــه و فراه ــالم در جامع ــی س زندگ
احــاد  بیــن  در  کارگروهــی  و  جمعــی  هــای  فعالیــت  بــرای 

ــری  ــره گی ــالم و به ــار س ــازی رفت ــگ س ــرای فرهن ــهروندان و ب ش
از توانمنــدی و خاقیــت همــه اقشــار جامعــه عنــوان کــرد و افــزود؛ 
توانمندســازی هموطنــان بــرای مراقبــت از ســامت خــود، همســانان، 
اینگونــه طــرح هاســت.  اصلــی  اهــداف  از  و جامعــه   خانــواده 
نایــب رئیــس شــورای شــهر در ادامــه ســخنانش، آمــوزش و تربیت در 
زمینــه ارتقــای فرهنــگ ســامت، تحــت عنــوان ســفیران ســامت به 
منظــور حضــور در جامعــه و انتقــال ایــن آمــوزش هــا بــه همســانان، 
خانــواده و جامعــه را از دیگــر اهــداف ایــن طــرح برشــمرد و گفــت؛ 

ــرای  ــراد ب ــه اف ــاری، کمــک ب ــگ پیشــگیری از بیم گســترش فرهن
تطابــق و ســازگاری بــا شــرایط و موقعیــت هــای پیــش بینــی نشــده، 
توانمندســازی افــراد بــا هدف افزایــش کنتــرل آنهــا بــر تعییــن کننده 
 هــای ســامت از دیگــر اهداف عملیاتی  طرح ســفیران ســامت اســت
شــهردار مشــکین دشــت نیــز در ایــن خصــوص یــادآور شــد؛ حضــور 
و مشــارکت فعــال جوانــان در کاس هــای آموزشــی و تشــکیل گــروه 
ــف  ــروه را از وظای ــی در گ ــای دریافت ــوزش ه ــال آم ــان و انتق همس
ســفیران ســامت معرفــی کــرد و ادامــه داد؛ جلــب همــکاری ســایر 
اقشــار جامعــه در انجــام فعالیــت هــای بهداشــتی، نــوآوری و خاقیت 
در رونــد آمــوزش فعــال و مشــارکت در اجــرای کمپیــن هــای آموزش 
ــمرد ــامت برش ــفیران س ــف س ــر وظای ــی را از دیگ ــامت همگان  س
مشــکین  شــهردار  موســوی  جعفــر  ســید  پایــان  در 
قزویــن  اســتان  مســئوالن  بــا  هماهنگــی  طــی  دشــت 
کــرد.  تامیــن  را  ســامت  ســفیران  ایــن  اســکان   مــکان 
ــزار  ــدود ۱۳۰ ه ــاص ح ــاران خ ــه بیم ــت جامع ــر اس ــایان ذک ش
ــاران  ــی، بیم ــمی، هموفیل ــده، تاالس ــوان ش ــال ۹۷ عن ــن در س ت
ــد  ــم، پیون ــاران متابولیس ــم، بیم ــرطان، ام اس، اوتیس ــزی، س دیالی
ــاری   ــن بیم ــه مهمتری ــه ای از جمل ــتخوان و پروان ــز اس ــا و مغ اعض
هــای خــاص و صعــب العــاج در کشــور نــام گرفتــه انــد، همچنیــن 
بنــا بــر آمــار هــم اکنــون یــک میلیــون و ۴۱۵ هــزار معلــول 
ــتند ــول هس ــور معل ــت کش ــد جمعی ــدود ۲ درص ــزی ح ــی چی  یعن

حضور سفیران سالمت اصفهانی در مشکین دشت

آســمان بلنــد فرهنــگ و هنــر ایــران زمیــن پیوســته پرســتاره بــاد و فــروغ فرهنــگ فرزانگــی ایرانیــان 

همــاره دل و دیــده جهانیــان را روشــنی و گرمــی بخشــیده اســت. جوهــر ایــن فرهنــگ ایمــان اســت و 

جــان مایــه آن عشــق، و ایــن اســت راز مانــدگاری و جاودانگــی اســالم نــاب محمــدی »ص«؛ بدینوســلیه 

ضمــن تبریــک مناســبت انتخــاب شایســته ی جنابعالــی بــه ســمت سرپرســت اداره کل بحــران اســتانداری 

البــرز  از خداونــد منــان آرزوی موفقیــت فــراوان بــرای حضرتعالــی و اســتواری گامهایتــان را در راه تعالی 

و قــرب بــه خداونــد خواســتارم.

برادر  ارجمندم جناب آفای دکتر محمدرضا فالح نژاد

کیان پرویزی مدیر مسئول   نشریه نور اقتصاد

خبرهای کوتاه

آبفای البرز موفق به کسب رتبه ی  اول جشنواره شهید رجایی شد

ــس ــی فردی ــه رانندگ ــته در حادث ــک کش  ی

ــه کســب رتبــه ی اول  ــا کســب باالتریــن امتیاز،موفــق ب شــرکت آبفــای شــهری البــرز ب
وبرتــر جشــنواره ی شــهید رجایــی شــد.

ــای  ــرکت آبف ــل ش ــر مدیرعام ــی ف ــدس غامرضارضای ــاد؛ مهن ــور اقتص ــزارش ن ــه گ ب
اســتان البــرز بــا اعــام خبرفــوق اظهــار داشــت:با بررســی عملکــرد ۴۹ دســتگاه اجرایــی 
ــزی  ــه عملکــرد ســال ۱۳۹۷(  توســط ســازمان مدیریــت وبرنامــه ری اســتان )مربوطــه ب
صــورت گرفت،آبفــای البــرز موفــق شــد درمجمــوع شــاخص هــای اختصاصــی و عمومــی 
ــه ی  ــه رتب ــت آورده و ب ــب شد(بدس ــازه کس ــد از امتی ــاز را )۹8/۲ درص ــن امتی باالتری

ــد. اول دســت یاب
ــه  ــه کســب رتب ــق ب ــرز موف ــای الب ــر آبف ــه طــی ســه ســال اخی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــئوالنه ی  ــه ومس ــت متعهدان ــت،افزود:تاش و هم ــده اس ــنواره ش ــن جش ــر در ای ی برت
ــا ســتودنی اســت  ــت ه ــج وموفقی ــن نتای ــران شــرکت درکســب ای ــان ومدی ــه کارکن کلی
ــبانه روزی  ــهای ش ــا کوشش ــز ب ــده نی ــالهای آین ــی س ــت ط ــد مثب ــن رون ــدوارم ای و امی

ــرار شــود. ایشــان تک
ــح روز ســه شــنبه دوم  ــز صب ــس مربوطــه نی ــر وتندی ــوح تقدی ــی شــود ل خاطرنشــان م

ــم شــد. ــرز تقدی ــای الب ــل آبف ــه مدیرعام ــتاندار ب ــاه ۹8 توســط اس مهرم

رئیــس ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری فردیــس 
ــه رزکان  ــودرو در منطق ــینان خ ــی از سرنش ــوت یک ــودرو و ف ــتگاه خ ــورد ۲ دس از برخ

ــر داد. فردیــس خب
ــز  ــزاری صــدا و ســیما، مرک ــزارش خبرگ ــه رانندگــی فردیســبه گ ــک کشــته در حادث ی
البــرز؛ حســین عاشــوری گفــت: در برخــورد ۲ دســتگاه خــودروی ســواری ال ۹۰ و پــژو 
در منطقــه رزکان فردیــس ، خــودروی ال ۹۰ واژگــون و راننــده ایــن خــودور فــوت شــد.

ــل  ــط عوام ــود توس ــاله ب ــدود ۴۵ س ــردی ح ــه م ــور ک ــرد مذک ــد ف ــزود: جس وی اف
آتــش نشــانی از خــودرو خــارج و ضمــن ایمــن ســازی محــل حادثــه، از بــروز حــوادث 

ــد. ــری ش ــودرو، جلوگی ــی خ ــی از واژگون ــی ناش احتمال
ســخنگوی آتــش نشــانی فردیــس همچنیــن مــدت زمــان ایــن عملیــات را یــک ســاعت 
ــل  ــد تحوی ــس، جس ــل اورژان ــط عوام ــوت توس ــد ف ــس از تایی ــت: پ ــرد و گف ــام ک اع

ــد. ــکینه ش ــت س ــازمان بهش ــل س عوام



مدیــرکل بهزیســتی البــرز بــا بیــان 
اینکــه البــرز کمــپ تــرک اعتیــاد 
ــا  ــدارد، گفــت: ب ــان ن کــودکان و نوجوان
ــای  ــاص کمپ ه ــرایط خ ــه ش ــه ب توج
حضــور  بزرگســاالن،  اعتیــاد  تــرک 
کــودکان و نوجوانــان در ایــن مراکــز 

درســت نیســت.
ــرز  ــرد: الب ــار ک ــدری اظه ــداهلل حی اس
ویــژه  اعتیــاد  تــرک  مرکــز  فاقــد 
کــودکان و نوجوانــان اســت و معتادیــن 
زیــر ۱8 ســال بــرای ســم زدایــی 
بــه بیمارســتان های اســتان معرفــی 

. ند می شــو
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
اعتیــاد  تــرک  کمپ هــای  خــاص 
و  کــودکان  حضــور  بزرگســاالن، 
درســت  مراکــز  ایــن  در  نوجوانــان 
نیســت بــه همیــن دلیــل دانشــکاه 
ــه ایــن حــوزه  ــوم پزشــکی اســتان ب عل

اســت. کــرده  ورود 
اســتان  بیمارســتان های  افــزود:  وی 
ســم زدایی،  عملیــات  انجــام  بــرای 
ــه راحتــی  ــر ۱۲ ســال را ب معتادیــن زی
بــرای  ولــی   می کننــد  پذیــرش 

معتــادان ۱۲ ســال بــه بــاال ســخت 
ــه  ــد ک گیری هــای خــاص خــود را دارن

ــت. ــاح اس ــد اص ــد نیازمن ــن رون ای
ایــن مســئول خاطــر نشــان کــرد: 
از  نوجوانــی  و  کودکــی  ســنین 
ــوردار اســت و  ــژه ای برخ ــیت وی حساس
اگــر فــردی در ایــن دوره هــا بــه مصــرف 
مــواد مخــدر عــادت کنــد در بزرگســالی 
ــار  ــاد را کن ــد اعتی ــختی می توان ــه س ب
ــئوالن  ــل مس ــن دلی ــه همی ــذارد ب بگ
ــتری  ــیت بیش ــا حساس ــد ب ــتان بای اس
ــودکان و  ــی ک ــم زدای ــوص س در خص

ــد. ــدام کنن ــر ۱8 ســال اق ــان زی نوجوان
مدیــرکل بهزیســتی البــرز توضیــح داد: 
ــدر از  ــواد مخ ــموم م ــه س ــد از اینک بع
بــدن کــودکان و نوجوانانــی کــه درگیــر 
اعتیــاد هســتند خــارج شــد، بهزیســتی 
نســبت بــه انتقــال ایــن افــراد بــه کانون 

ــد. ــدام می کن ــواده اق خان
البتــه  کــرد:  خاطرنشــان  حیــدری 
ــن کــودکان  ممکــن اســت برخــی از ای
فاقــد سرپرســت باشــند کــه در آن 
ــز  ــه مراک ــا را ب ــتی آنه ــورت بهزیس ص
ــت  ــی سرپرس ــودکان ب ــداری از ک نگه

خــود انتقــال می دهــد.

دوهفته نامه
اقتصادی و اجتامعی استان الربز

اخبــار استـان

ــی  ــهرداری در ایام ــورا و ش ــاش ش ت
ــین )ع(  ــام حس ــاد ام ــام و ی ــه ن ــه ب ک
ــب  ــات مناس ــه خدم ــده ارای ــن ش مزی

ــت. ــران اس ــه زائ ب

ــه  ــرز زرباطی ــد از م ــژاد در بازدی ــلیم ن ــر س اکب
ــاش  ــی از ت ــا قدردان ــران ب ــرز مه ــراق و م ع
داشــت:  اظهــار  کــرج  نیروهــای شــهرداری 
ــای  ــال ه ــل س ــهری مث ــت ش ــه مدیری مجموع
گذشــته بــا تمــام تــوان در حــال خدمــات 

رســانی بــه زائــران حســینی )ع( اســت. 
ــورا و شــهرداری  ــاش ش ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
ــام و یــاد امــام حســین )ع(  ــه ن در ایامــی کــه ب
مزیــن شــده ارایــه خدمــات مناســب بــه زائــران 
اســت، گفــت: عــاوه بــر اســتقرار یکصــد نیــروی 
خدمــات شــهری، ۱۲ دســتگاه ماشــین آالت 
ــن  ــرای تامی ــز ب ــانی نی ــش نش ــی و آت تخصص
ــا حضــور  امنیــت زائریــن در مســیر نجــف کرب

ــد. دارن
ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــه ب ــئول در ادام ــن مس ای
تقویــت همبســتگی بیــن مســلمان خاطرنشــان 
کــرد: افزایــش تعــداد زائــران شــرکت کننــده در 
پیــاده روی اربعیــن بــر عظمــت ایــن گردهمایــی 

ــت. ــزوده اس اف
بــه گفتــه رییــس شــورای اســامی شــهر 
ــت  ــر تقوی ــاوه ب ــن ع ــاده روی اربعی ــرج، پی ک
همبســتگی بــه شــناخت بهتــر ملــل مســلمان از 

ــد. ــی کن ــک م ــز کم ــم نی ه
گفتنــی اســت؛ در بازدیــد از مــرز زرباطیــه عــراق 
و مــرز مهــران محمدحســین خلیلــی اردکانــی و 
ــی از اعضــای شــورای شــهر کــرج  محمــد نبیون

نیــز حضــور داشــتند.

لهستان از گسترش روابط تجاری با البرز استقبال می کند

جای کودکان معتاد در کمپ های ترک اعتیاد بزرگساالن نیست

ســفارت  اقتصــادی  رایــزن 
لهســتان در ایــران در نشســتی 
ــی،  ــاق بازرگان ــس ات ــا ریی ب
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع صنای
البــرز از توســعه همــکاری های 
تجــاری ایــن کشــور بــا اســتان 

ــرد. ــتقبال ک ــرز اس الب

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق 
بازرگانــی البــرز ، “تومــاس پــوردو” بــا 
اشــاره بــه پتانســیل و ظرفیــت بــاالی 
صنعــت البــرز گفــت: فعــاالن اقتصادی 
ــات تجــاری  لهســتان گســترش تعام
بــا اســتان البــرز  را در دســتور کار قــرار 

ــد. داده ان
وی ضمــن  اشــاره بــه محدودیــت هــای 
ــا در  ــم ه ــی ازتحری ــده ناش ــاد ش ایج
امــور اقتصــادی و تجــاری بیــن ایــران و 
لهســتان گفــت: بــا اینحــال مــا مصمــم  
بــر توســعه تعامــات تجــاری بــا ایــران 

هســتیم .
رایــزن اقتصــادی ســفارت لهســتان 
ــدش از  ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــران ب در ای

ــدی  ــای تولی ــدی ه ــگاه توانمن نمایش
ــی  ــاق بازرگان ــی مســتقر در ات و صنعت
ــت  ــرز از قابلی ــرد: الب ــار ک ــرز  اظه الب
ــری  ــم گی ــاال و چش ــی ب ــای صنعت ه

ــت. ــوردار اس برخ
کشــور  افــزود:   پــوردو”  “تومــاس 
ــای مشــترک  ــکاری ه لهســتان از هم
در زمینــه هــای صنایــع دارو، ماشــین 
االت و کشــاورزی بــا اســتان البــرز 

ــد. ــی کن ــتقبال م اس
خصوصــی  بخــش  تصمیــم  از  وی 

ــات تجــاری  ــزام هی ــرای اع لهســتان ب
بــه البــرز خبــر داد و  گفــت:  درحــال 
برنامــه ریــزی جهــت اعــزام ایــن هیات 
ــرای  ــا بســتر ب ــی باشــیم ت تجــاری م
ــتان  ــا اس ــکاری تجــاری ب توســعه هم

ــود. ــم ش ــما  فراه ش
لهســتان  مشــترک  همــکاری  وی 
ــه  ــرز در زمین ــی الب ــش خصوص بابخ
هــای معــدن و دیزایــن داخلــی را مورد 
تاکیــد قــرار داد و گفــت: لهســتان برای 
تامیــن برخــی از نیازهایــش بــه صنایع 

غذایــی و دارویــی از ایــران و از جملــه 
ــی دارد. ــرز آمادگ ــتان الب اس

ــران و عــراق  ــاق مشــترک ای رئیــس ات
ــوان  ــه عن ــرز ب ــی الب ــاق بازرگان از ات
اتــاق موفــق در ســاماندهی تشــکل 
هــا، نزدیــک کــردن صنعــت و دانشــگاه 
و برقــراری ارتبــاط بــا ارگان هــای 
ــاش  ــت:  ت ــرد و گف ــام ب ــف ن مختل
ــه ویــژه در شــرایط  ــاق ب هــای ایــن ات
تحریــم در رفــع بســیاری از موانــع 
ــت. ــوده اس ــای ب ــب و کار راهگش کس

آل اســحاق از نمایشــگاه توانمنــدی 
اتــاق  در  مســتقر  تولیــدی  هــای 
ــی  ــوان مکان ــه عن ــرز ب ــی الب بازرگان
نقــش آفریــن و تاثیــر گــذار در معرفــی 
ــت  ــه هیئ ــی ب ــای صنعت ــت ه ظرفی
ــی و  ــادی داخل ــاری و اقتص ــای تج ه

ــرد. ــام ب ــی ن خارج
کــه  مطلــب  ایــن  اظهــار  بــا  وی 
ــعار  ــا ش ــادی ب ــکات اقتص ــع مش رف
ــع  ــت: رف ــد، گف ــد ش ــرف نخواه برط
چالــش هــای اقتصــادی تنهــا بــا 
ــان   ــل می ــی کام ــی و هماهنگ همراه
ــکان  ــی ام ــی و دولت ــش خصوص بخ

ــت. ــر اس پذی

رییس شورای شهر کرج عنوان کرد:
پیاده روی اربعین عالوه 
بر تقویت همبستگی به 

شناخت بهتر ملل مسلمان  
نیز کمک می کند.

توصیه های پلیس راه البرز 
به مسافران فصل سرما

رئیــس پلیــس راه البــرز گفــت: بــا توجــه بــرودت 
هــوا و احتمــال بــارش بــاران بــه ویــژه در مناطــق 
کوهســتانی ایــن اســتان، راننــدگان و مســافران بــا 

تجهیــزات کامــل ســفر کننــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــودرزی اف ــا گ ــرهنگ رض س
اولیــن بــارش هــای پاییــزی و لغزندگــی جادههــا 
میطلبــد راننــدگان بــا ســرعت مطمئنــه رانندگــی 

کننــد.
ــی  ــه ســبب تصــادف های ــرایطی ک ــن ش در چنی
ماننــد واژگونــی مــی شــود، رعایــت ســرعت 
ــروری  ــا ض ــودرو ه ــی خ ــه طول ــه و فاصل مطمئن

ــت. اس
اطمینــان از ســامت فنــی خــودرو، همراه داشــتن 
ــرای  ــا ب ــه ه ــن توصی ــی از مهمتری ــوخت کاف س
پیشــگیری از مشــکات ســفر اســت و راننــدگان 
قبــل ســفر از ســالم بــودن بخــاری و بــرف پــاک 
کــن خــودروی خــود اطمینــان حاصــل کننــد تــا 

ســبب حــوادث احتمالــی نشــود.
تجهیــزات  داشــتن  همــراه  افــزود:  گــودرزی 
ــی از دیگــر  زمســتانی، لبــاس گــرم و غــذای کاف
توصیــه هــای پلیــس راه البــرز بــه رانندگان اســت 
ــا  ــرد: ب ــان ک ــرز خاطرنش ــس راه الب ــس پلی رئی
توجــه بــه بــارش بــاران، ســقوط ســنگ در 
ــرج -  ــاده ک ــژه ج ــه وی مســیرهای کوهســتانی ب

چالــوس دور از انتظــار نیســت.
جــاده کــرج - چالــوس بــه مســافت ۱۶۰ کیلومتــر 
نیمــی از آن در حــوزه جغرافیایــی اســتان البــرزو 
ــدران  ــتان مازن ــی اس ــوزه جغرافیای ــی در ح مابق

ــرار دارد. ق
ــر  ــزار و۴۵۰ کیلومت ــک ه ــرز دارای ی ــتان الب اس
ــه  ــت ک ــی اس ــی و فرع ــراه، راه اصل آزاد راه، بزرگ
۱8 درصــد ترافیــک جــاده ای کشــور مربــوط بــه 

راه هــای ایــن اســتان مــی باشــد.
ــه درراه  ــیله نقلی ــزار وس ــش از ۲۲۰ ه ــه بی روزان

ــد. ــی کنن ــردد م ــرز ت هــای اســتان الب

متخلفان ارزی در البرز 
راهی زندان شدند

ــام  ــرز اع ــی الب ــرات حکومت ــر کل تعزی مدی
ــن اســتان  ــف ارزی در ای کــرد کــه ســه متخل
ــده قضایــی آنهــا ،راهــی  پــس از بررســی پرون

ــدند.پ ــدان ش زن
علــی اکبــر مختــاری اظهارداشــت : ایــن افــراد 
کــه اقــدام بــه افتتــاح اعتبــارات اســنادی نــزد 
ــه  ــدم ارائ ــل ع ــه دلی ــدو ب ــرده  بودن ــک ک بان
اســناد و بــرگ هــای کاالی وارداتــی، مرتکــب 

تخلــف خــروج ارز از کشــور شــده انــد.
ــترداد  ــه اس ــراد ب ــن اف ــرد : ای ــه ک وی اضاف
عیــن ارز دولتــی کــه مبلــغ ۱۱ میلیــون و 
۳۷۵هــزارو ۵۶۷  لیــر ترکیــه  و  ۱۹ میلیــون 
و ۴۲۳ هــزارو ۶۴۶ یــوان چیــن  معــادل  ۲۰۱ 
میلیــارد و ۴۴۰ میلیــون و ۹۵۹ هزارریــال 

ــدند. ــوم ش محک
ــه  ــا توج ــراد ب ــن اف ــت :  همچنی ــاری گف مت
بهعجــز از پرداخــت جــزای نقــدی پــس از 

ــدند ــدان ش ــه زن ــتگیری روان دس

۷۰ درصد زندان اولی  ها در 
کرج مهارت شغلی ندارند

ــتان  ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی
ــرخ بازگشــت مجــدد  ــا بیــان اینکــه ن البــرز ب
ــد  ــر از ۵ درص ــه کمت ــگان ب ــارت آموخت مه
ــا  ــدان اولی  ه ــد زن ــت: ۷0 درص ــد، گف می  رس

ــتند.  ــغلی هس ــارت ش ــد مه فاق
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کــرج، تقــی 
ــی  ــروه تخصص ــه کارگ ــن جلس ــار در دومی غیاثی تب
اشــتغال اســتان البــرز کــه پیــش از ظهــر امــروز در 
ــی کــرج برگــزار  ســالن بصیــرت مرکــز تربیــت مرب
ــات  ــا تحصی ــر ب ــزار نف ــار داشــت: ۶۷ ه شــد، اظه
دکتــرا در ســال ۹۷ از آموزش هــای فنــی و حرفــه  ای 

ــد. ــتفاده کردن اس
ــتان  ــا در اس ــدان اولی  ه ــد زن ــزود: ۷۰ درص وی اف
البــرز فاقــد مهــارت شــغلی هســتند و نــرخ بازگشــت 
ــر از ۵ درصــد  ــه کمت ــگان ب ــارت آموخت مجــدد مه

می  رســد.
ــرز  ــتان الب ــه ای اس ــی    و  حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی
ــتاندارد  ــدی اس ــه بن ــق طبق ــه طب ــان اینک ــا بی ب
ــازمان  ــه توســط س ــی مشــاغل ISCO ک بین الملل
بیــن المللــی کار ILO انجــام می شــود، بیــان کــرد: 
ــات  ــه تحصی ــاز ب ــاغل نی ــد مش ــل ۵۰ درص حداق
ــد از  ــدود ۱.۶ درص ــط ح ــد و فق ــگاهی ندارن دانش
ــه ســازمان آمــوزش فنــی  ــار آمــوزش کشــور ب اعتب

ــرد. ــق می گی ــور تعل ــه ای کش و حرف
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در خانواده هــای ایرانــی 
مــردم بــه دنبــال مدرک هســتند، افــزود: در گذشــته 
ــود  ــه وج ــوادی در جامع ــی س ــد ب ــکاتی مانن مش
ــی  ــه ب داشــت کــه در حــال حاضــر ایــن موضــوع ب

مهارتــی مبــدل شــده اســت.
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــای آم ــزود: ظرفیت ه وی اف
ــه دو صــورت آمــوزش و ســنجش و  ــرز ب اســتان الب
مهــارت برگــزار می شــود کــه خــود بخــش آمــوزش 

ــی می باشــد. ــر دولت ــی و غی متشــکل از دولت
ــوزش  ــای آم ــی از ویژگی ه ــه  یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــانی  ــروز رس ــر و ب ــاف در تغیی ــه  ای انعط فنی وحرف
اســتانداردهای آموزشــی، انعطــاف در شــیوه های 
اجــرا، عــدم محدودیــت ســنی بــرای افــراد بــاالی ۱۵ 
ســال اســت، گفــت: مهــارت افزایــی بایــد در جامعــه 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 غیاثی تبــار ا بــا بیــان اینکــه تقویــت توســعه 
ــی،  ــی و صنف ــای صنعت ــب و کاره ــتغال در کس اش
و  اشــتغالی  خــود  فرهنــگ  ســازی  نهادینــه 
کارآفرینــی بایــد در اســتان البــرز مــورد توجــه قــرار 
ــطوح  ــوزی در س ــارت آم ــرد:  مه ــح ک گیرد،تصری
مختلــف در اســتان البــرز ســبب ایجــاد اشــتغال و 

کاهــش نــرخ بیــکاری می شــود..

بخش زیادی از مشکل 
برق شهرک صنعتی 

اشتهارد حل شده است

کرج مهیای برگزاری بزرگترین مانور الیروبی
ــات  ــعه خدم ــروزه توس ــه ام آنچ
می کنــد  تضمیــن  را  شــهری 
در  همــه شــهروندان  مشــارکت 

اســت. شــهری  فعالیت هــای 

 علــی کمالــی زاده در جلســه شــورای 
معاونیــن بــا اشــاره بــه آمــاده شــدن کــرج 
ــار  ــی، اظه ــور الیروب ــزاری مان ــرای برگ ب
داشــت: افزایــش کیفیــت و کارایــی در 
ــه  ــانی ب ــات رس ــف خدم ــای مختل حوزه ه
ــت.  ــروری اس ــهری، ض ــاِت ش ــژه خدم وی
وی هــدف از اجــرای مانــور الیروبــی را 
آمادگــی بــرای مواجهــه بــا ســیابی شــدن 
معابــر عنــوان کــرد و افــزود: همــه دســتگاه 
هــا وظایــف ویــژه ای بــه منظور پیشــگیری 
ــش  ــا پی ــر و خیابان ه از آب گرفتگــی معاب
از رســیدن فصــل بارندگــی بــر عهــده 

ــال  ــت دنب ــا جدی ــم ب ــن مه ــه ای ــد ک دارن
مــی شــود.

ایــن مســئول بــا اشــاره بــه ارتقــای کیفیت 
خدمــات رســانی بــه شــهروندان در حــوزه 

ــاوگان  ــعه ن ــز و توس ــد تجهی ــی مانن های
ــر،  ــت معاب ــی، نظاف ــل عموم ــل  و نق حم
ــه  ــهری، توج ــبز ش ــای س ــعه فضاه توس
بــه کیفیــت آســفالت معابــر و توســعه 

و ایمنــی راه هــا، ادامــه داد: عدالــت در 
ــان  ــدی یکس ــره من ــات و به ــع خدم توزی
ــی  ــه شــده یک ــات ارای شــهروندان از خدم
دیگــر از اولویــت هــای مجموعــه مدیریــت 

ــت. ــهری اس ش
ــارکت  ــه مش ــان اینک ــا بی ــی زاده ب کمال
مدیریــت  مجموعــه  بــرای  شــهروندان 
شــهری دلگرمــی اســت، افــزود: آنچــه 
را  شــهری  خدمــات  توســعه  امــروزه 
همــه  مشــارکت  می کنــد  تضمیــن 
شــهروندان در فعالیت هــای شــهری اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــرج در ادام ــهردار ک ش
اســتفاده از نیروهــای جــوان و کارآمــد 
ــد:  ــادآور ش ــی ی ــای مدیریت ــت ه در پس
ضــرورت اســتفاده از نیروهــای جــوان، 
متخصــص و کارآمــد بیــش از گذشــته 

احســاس مــی شــود.

شهردار کرج خبرداد:

نماینده عالی دولت دراستان البرز:
خبر: خبر
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رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت البــرز 
گفــت: تاکنــون ۱۲8 واحــد تولیــدی از اشــتهارد 
و شــهرک صنعتــی اشــتهارد بــرای اســتفاده 
ــد  ــام کرده ان ــت ن ــره ۱8 ثب ــهیات تبص از تس
ــه  ــی در کمیت ــد صنعت ــت 8۲ واح ــه درخواس ک
فنــی تســهیات تبصــره ۱8 مــورد ارزیابــی قــرار 

گرفتــه اســت.
رامیــن ربیعــی گفــت: از مجمــوع اشــتغالی کــه 
ــامانه  ــاری در س ــال ج ــه اول س ــش ماه در ش
ــت  ــه ثب ــرز ب ــرای الب ــور ب ــتغال کش ــد اش رص
رســیده، هــزار و ۳۲۷ شــغل ســهم شــهرک 

ــت. ــوده اس ــتهارد ب ــی اش صنعت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین میــزان 
ــهرک  ــه ش ــتان ب ــده در اس ــاد ش ــتغال ایج اش
ــه داد:  ــاص دارد، ادام ــتهارد اختص ــی اش صنعت
ــردد و ظرفیــت شــهرک  ــه حجــم ت ــا توجــه ب ب
صنعتــی اشــتهارد، ضــرورت بهســازی جاده هــای 
ــود. ــاس می ش ــهرک احس ــن ش ــه ای ــی ب منته

ــران  ــکات کارگ ــی مش ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه محــل کار  ــرای رفــت وآمــد ب ــن شــهرک ب ای
خــود ادامــه داد: بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد 
وارد عمــل  دیگــر دســتگاه های خدمترســان 
شــده و امــکان حضــور ســرویس های رفــت 
و برگشــت عمومــی را بــه شــهرک صنعتــی 

ــد. ــم آورن ــتهارد فراه اش
ربیعــی ضمــن اشــاره بــه مشــکل بــرق واحدهای 
تولیــدی در اســتان و شــهرک صنعتــی اشــتهارد 
ــر  ــا پیگیری هــای اســتاندار و ســفر وزی ــزود: ب اف
نیــرو، حــل مشــکات بــرق واحدهــای تولیــدی 
ــر  ــال حاض ــه و در ح ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
مشــکل بخــش عمــده ای از واحدهــای تولیــدی 

در ایــن زمینــه حــل شــده اســت.
واحــد   ۱۲8 تاکنــون  گفــت:  مســئول  ایــن 
تولیــدی از اشــتهارد و شــهرک صنعتــی اشــتهارد 
ــت  ــره ۱8 ثب ــهیات تبص ــتفاده از تس ــرای اس ب
نــام کرده انــد کــه درخواســت 8۲ واحــد صنعتــی 
ــورد  ــره ۱8 م ــهیات تبص ــی تس ــه فن در کمیت
ارزیابــی قــرار گرفتــه و درخواســت مابقــی ایــن 
واحدهــا نیــز بــه ســرعت بررســی خواهــد شــد.

ــی دولــت در اســتان  نماینــده عال
ــای  ــاش ه ــا ت ــت: ب ــرز گف الب
صــورت گرفتــه اعتبــارات آموزش 
مقایســه  در  البــرز  پــرورش  و 
ــمگیری  ــد چش ــال 9۶ رش ــا س ب
ــان  ــارد توم ــته و از ۲۷ میلی داش
ــان  ــارد توم ــش از 8۶ میلی ــه بی ب

ــت. ــیده اس ــال 98 رس در س

ــه نقــل از  ــور اقتصــاد ب ــه گــزارش ن ب
اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن 
الملــل اســتانداری البــرز، شــهبازی در 
ــرورش  ــوزش و پ ــورای آم ــه ش جلس
البــرز کــه روز دوشــنبه در محــل 
آمــوزش  کل  اداره  جلســات  ســالن 
ــا  ــد، ب ــزار ش ــتان برگ ــرورش اس و پ
ــع  ــور در جم ــندی از حض ــراز خرس اب
ــزود:  ــن اداره کل، اف ــان در ای فرهنگی
از قانــون تبعیــت کــرده و نســبت 
ــورا در اداره کل  ــن ش ــکیل ای ــه تش ب
ــم  ــرورش اســتقبال کردی ــوزش و پ آم
و ایــن امــر را تکریــم قشــر فرهنگــی و 

ــم. ــی دانی ــتان م ــمند اس ارزش
ــن  ــل و حس ــی از تعام ــا قدردان وی ب
ــرورش،  ــوزش و پ ــرکل آم ــق مدی خل
ادامــه داد: جامعــه آمــوزش و پــرورش 
مطالبــات بحقــی دارنــد از ایــن رو 
ــا  ــکات آنه ــع و مش ــل موان ــرای ح ب
ایــن  اعضــای  پشــتیبان  و  همــراه 
شــورا هســتیم و تمامــی تــاش خــود 

ــم. ــی کنی ــوف م ــتا معط را در راس
شــهبازی گفــت: اجــرای ســند تحــول 
بنیادیــن نظــام آمــوزش و پــرورش 
طــی چنــد ســال اخیــر بــا فــراز 
ولــی  بــوده  فراوانــی  فرودهــای  و 
ملــی،  ســند  ایــن  کــه  معتقدیــم 
ــتان  ــرای ۳۱ اس ــت و ب ــردی اس راهب
ــت. ــده اس ــن ش ــه و تدوی ــور تهی کش

وی افــزود: بایــد بــه بــاور راســخ 
ــانی  ــع انس ــود مناب ــه وج ــیم ک برس
دارای  و  متعهــد  ســاختارمند، 
چارچــوب، منشــا حرکــت و تاثیــر 

اســت.
ــاالنه  ــرد: س ــه ک ــرز اضاف ــتاندار الب اس
ــه طــور متوســط بیــش از ۱۲ هــزار  ب
ــوزش و  ــه سیســتم آم ــوز ب ــش آم دان
پــرورش اســتان مهاجرپذیــر البــرز 

ــی شــود. ــه م اضاف
وی بــا بیــان اینکــه حــدود ۲۰ درصــد 
ــر  ــرز ب ــرورش الب ــوزش و پ ــار آم از ب
اســت،  غیرانتفاعــی  مــدارس  دوش 
گفــت: بنابرایــن بایــد توجــه بیشــتری 

ــرد. ــن حــوزه صــورت گی ــه ای ب
اعضــای شــورای  افــزود:  شــهبازی 
آمــوزش و پــرورش در یــک ســال 
ــری  ــیار موث ــای بس ــت ه ــر حرک اخی

ــد. ــته ان داش
نیســت  ســزاوار  کــرد:  عنــوان  وی 
کــه در شــرایط کنونــی بــا توجــه 
ــرانه  ــرز در س ــدی الب ــف ج ــه ضع ب

ــر از  ــک مت ــی ی ــی، حت ــای آموزش ه
فضاهــای آموزشــی اســتان در اختیــار 

ســایر نهادهــا و ادارات باشــد.
بحــث  در  گفــت:  البــرز  اســتاندار 
تغییــر کاربــری فضاهــای آموزشــی 
ــت  ــه ریاس ــی ب ــز کارگروه ــتان نی اس
عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتانداری تشــکیل خواهــد شــد کــه 
در صــورت لــزوم در کمیســیون مــاده 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ۵ م
ــت  ــر و جمعی ــد مهاج ــزود: رش وی اف
بودجــه  و  اعتبــارات  بــا  البــرز  در 
اســتان همخوانــی نــدارد بنابرایــن 
ــه  بایــد توجــه ملــی بیــش از پیــش ب

ــود. ــب ش ــو جل ــن س ای
شــهبازی خاطرنشــان کــرد: براســاس 
آخریــن آمارهــا از ســوی مرکــز آمــار 
کشــور، نــرخ مشــارکت البــرز بــه 

ــد  ــور ۱.۵ درص ــط کش ــبت متوس نس
بیشــتر اســت کــه ایــن امــر بــه معنــی 
افزایــش امیــد و بــار ســنگین رســالت 
ــتغالزایی  ــرای اش ــتان ب ــئوالن اس مس
بــرای  الزم  بســترهای  ایجــاد  و 

ــت. ــتیبانی اس پش
وی گفــت: اکنــون فرصتــی بــرای 
نظریــه پــردازی نیســت بلکــه بایــد بــا 
ــل  ــدان عم ــژه ای وارد می ــام وی اهتم

ــویم. ش
اســتاندار البــرز ســند تحــول بنیادیــن 
ــدف  ــه ه ــرورش را نقط ــوزش و پ آم
حیــات طیبــه دانســت و افــزود: امیــد 
اســت همانگونــه کــه بــرای آغــاز مــاه 
مهــر تمامــی مســئوالن اســتان در 
ــن  ــز ای ــون نی ــد، اکن ــم بودن ــار ه کن

ــد. ــداوم یاب ــه ت ــر همدالن مه

رشد مهاجرت در البرز با میزان اعتبارات همخوانی ندارد
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ــتان  ــز اس ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
ــب  ــرای تخری ــی ب ــتور قضای ــرز از دس الب
ــیه  ــده در حاش ــرف ش ــی تص ــا و اراض بناه

ــر داد.  ــرج خب ــر در ک ــر دلمب نه

ــم  ــا حک ــت: ب ــار داش ــاکرمی اظه ــا ش ــی رض حاج
قضایــی بســتر نهــر دلمبــر کــرج از تصــرف و 
ــود. ــازی می ش ــاز  پاکس ــر مج ــاز غی ــاخت وس س
وی افــزود: براســاس ایــن حکــم اگــر ســاخت و ســازی 

در بســتر رود دلمبــر باشــد تخریــب می شــود.
ــا  ــرز ب ــتان الب ــز اس ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــی اس ــم قطع ــن حک ــه ای ــان اینک بی
ایــن اراضــی بســتر  براســاس دســتور دادســتانی 

ــردد. ــرف گ ــع تص ــد رف ــه بای رودخان
شــاکرمی بــا بیــان اینکــه تعییــن بســتر بــر عهــده آب 
منطقــه ای اســتان البــرز اســت ، عنــوان کــرد: ماموریــت 
حکــم  براســاس  رودخانــه  بســتر  آزاد ســازی 
قضایــی بــه عهــده آب منطقــه ای بــا همــکاری 

ــت  ــی اس ــروی انتظام نی

نائــب رئیــس شــورای اســامی کار بیمارســتان امــام خمینــی)ره( 
ــف و  ــن تکلی ــرای تعیی ــد ب ــدات جدی ــه تعه ــت: اگرچ ــرج گف ک
پرداخــت معوقــات حقــوق پرســنل بیمارســتان امــام خمینــی)ره( 
ــه  ــد موجــود ب ــه رون ــا توجــه ب کــرج انجــام نشــده اســت امــا ب

ــتیم. ــبین هس ــتان خوش ــده بیمارس آین

رئیــس شــورای  ایســنا،نایب  از  نقــل  بــه  اقتصــاد  نــور  گــزارش  به 
ــد  ــدار جدی ــرج گفــت: خری ــی )ره(ک ــام خمین اســامی کار بیمارســتان ام
ــل گرفتــن بیمارســتان  ــام خمینــی)ره( کــرج پــس از تحوی بیمارســتان ام
ــدت  ــرده و در م ــاز ک ــی آغ ــز درمان ــن مرک ــاء ای ــرای احی ــی را ب اقدامات
اخیــر بحــث تغییــر تعرفــه از دولتــی بــه خصوصــی بــرای رفــع مشــکات 

ــال شــده اســت. دنب
ــاء و  ــد احی ــن مــدت کارشــکنی ها در رون ــزود: متأســفانه در ای طاهــری اف
ــن  ــنگ اندازی هایی در ای ــته و س ــه داش ــتان ادام ــت بیمارس ــود وضعی بهب

ــود. ــوص می ش خص
ــز،  ــی.یو، دیالی ــای سی.س ــر بخش ه ــال حاض ــرد: در ح ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــم ب ــی ه ــش جراح ــت و بخ ــال اس ــتان فع ــگاه بیمارس ــب و درمان قل

ــدارد. ــار ن ــرش بیم ــی پذی ــور عمران ــام ام ــل انج دلی
ــت: از  ــه پرســنل گف ــوق معوق ــت حق ــن وضعی طاهــری در خصــوص آخری
ــا دو میلیــون  ابتــدای ســال تاکنــون در ســه مرحلــه مبالغــی بیــن یــک ت

ــود  ــده ب ــد ش ــه تعه ــزی ک ــده و آن چی ــت ش ــنل پرداخ ــه پرس ــان ب توم
ــن  ــال ای ــر امس ــدای مه ــا ابت ــود ت ــرار ب ــون ق ــت، چ ــده اس ــام نش انج

ــود. ــت ش ــادی از آن پرداخ ــش زی ــف و بخ ــن تکلی ــات تعیی معوق
وی بــا بیــان اینکــه مجموعــاً ۳۲۴ نفــر از پرســنل بیمارســتان امــام 
خمینــی)ره( حقــوق عقــب افتــاده دارنــد، افــزود: بــا وجــود عملــی نشــدن 

ــتیم.  ــبین هس ــتان خوش ــده بیمارس ــه آین ــبت ب ــا نس ــدات ام تعه

معــاون اســتاندار در هماهنگــی امــور عمرانــی 
ــاور و  ــت ب ــه جه ــت: ب ــرز گف ــتانداری الب اس
ــت  ــت صنع ــرم و اهمی ــتاندار محت ــد اس تاکی
گردشــگری در رونــق اقتصــادی اســتان انتظار 
مــی رود دســتگاه هــای مســئول نســبت بــه 

ایــن حــوزه اهتمــام ویــژه داشــته باشــند.

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــا  ــور ب ــش پ ــی دروی ــرز، عل ــتانداری الب ــل اس المل
ــاختها  ــی زیرس ــه بررس ــب در جلس ــن مطل ــان ای بی
ــت:  ــار داش ــتان اظه ــگری اس ــای گردش ــت ه و فرص
ــوا  ــا تمامــی ق ــد ب ــی بای تمامــی دســتگاه هــای متول
و امکانــات در راســتای توســعه و رونــق صنعــت 

ــد.  ــدام نماین ــگری اق گردش
معــاون اســتاندار در هماهنگــی امــور عمرانــی عنــوان 
ــه ظرفیــت هایــی کــه  کــرد: اســتان البــرز باتوجــه ب
ــرآمد  ــگری س ــت گردش ــعه صنع ــد در توس دارد بای

ســایر اســتان هــا باشــد.   
اســتانداری،  روســتایی  دفتــر  کــرد:  تصریــح  وی 
فرمانــداران و بخشــداران موظــف هســتند جهــت 
تســهیل ســرمایه گــذاری و ورود بخــش خصوصــی در 
حــوزه گردشــگری روســتایی اقدامــات الزم را لحــاظ 

ــد.  کنن
درویــش پــور عنــوان کــرد: بســترهای الزم از جملــه 
ــریع در  ــت تس ــژه جه ــات وی ــا و تخفیف ــت ه معافی
احــداث اماکــن تفریحــی و اقامتــگاه هــای گردشــگری 

ــرار گیــرد.   در دســتور کار ق
وی اشــاره کــرد: ســالی ۵۰۰میلیــون تــردد بــه طــور 
ــی از  ــتان یک ــی اس ــای مواصات ــط در محوره متوس
ــی  ــه شــمار م ــتان ب ــای گردشــگری اس پتانســیل ه
ــای  ــنواره ه ــزاری جش ــا برگ ــوان ب ــی ت ــه م رود ک
مختلــف بــه ویــژه در حــوزه صنایــع دســتی موجــب 

ــیم.  ــتان باش ــگری اس ــت گردش ــق صع رون
معــاون اســتاندار در هماهنگــی امــور عمرانــی تصریــح 
کــرد: در حــوزه آب بــرای توســعه صنعــت گردشــگری 
تعامــات و تفاهــم خوبــی میــان وزارت نیــرو و 

ــه اســت.  ســازمان گردشــگری انجــام گرفت
ــر راه  ــر س ــه ب ــی ک ــرد: موانع ــان ک ــر نش وی خاط
ــد  ــرار دارد بای توســعه صنعــت گردشــگری اســتان ق

ــوند. ــرف ش ــت برط ــا جدی ب

ــید  ــارس، س ــل از ف ــه نق ــاد ب ــور اقتص ــزارش ن ــه گ ب
ــروه  ــه کارگ ــن جلس ــروز در دومی ــوی ام ــد موس مجی
تخصصــی اشــتغال اســتان کــه در محــل مرکــز تربیــت 
ــزار  ــه ای برگ ــی و حرف ــای فن ــش ه ــی و پژوه مرب
ــمالی،  ــان ش ــتان خراس ــت: در اس ــار داش ــد، اظه ش
ــت در  ــاورزی اس ــش کش ــتغال در بخ ــد اش ۴۰ درص
ــاورزی در  ــش کش ــتغال در بخ ــهم اش ــه س ــی ک حال
اســتان البــرز نســبت بــه کل کشــور ۳/۲ درصــد اســت 
و بایــد قبــول کنیــم ســطح البــرز بیــش از ایــن نیســت 
ــر  ــا را در نظ ــاس، معیاره ــن اس ــر ای ــد ب ــن بای بنابرای

ــم. ــش ببری ــا را پی ــم و کاره بگیری
ــزار  ــته ۱۰ ه ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کانتینــر محصــوالت کشــاورزی از اســتان البــرز صــادر 
ــرز  ــه الب ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــم بی ــرده ای ک
ــت دارد  ــد جمعی ــرزمین ۲.۳ درص ــه کل س ــبت ب نس
ــه  ــتان ۳.۴ درصــد اســت ک ــن اس ــتغال در ای ــا اش ام
ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد مــا در بخــش صــادرات 
قــوی تــر هســتیم. از مجمــوع ۲۹۵ گلخانــه ای کــه از 
ــد،  ــوده ان ــا ســال گذشــته در اســتان فعــال ب ــدا ت ابت
امســال تنهــا بــرای ۳۰۰ هکتــار برنامــه ریــزی شــده 

اســت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان البــرز افزود: 
ــتغال  ــاد اش ــر ایج ــزار نف ــش از ۴۴ ه ــرای بی ــد ب بای
ــک  ــی ی ــا ســه درصــد یعن داشــته باشــیم و ســهم  م
هــزار و ۳۲۰ نفــر اســت در حالیکــه مدیــرکل تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی ۴۷ درصــد بــه ایــن آمــار اضافــه 
کــرد و ایــن رقــم بــه دو هــزار نفــر افزایــش یافــت کــه 

مــا نیــز اطاعــت مــی کنیــم.
ــش  ــوری در بخ ــط کش ــح داد: متوس ــوی توضی موس
صنعــت ۳۲ درصــد اشــتغال اســت در حالیکــه در 
ــد  ــی رس ــد م ــه ۴۲ درص ــم ب ــن رق ــرز ای ــتان الب اس
ــت.  ــر اس ــوری باالت ــن کش ــد از میانگی ــه ۱۰ درص ک
همچنیــن در بخــش خدمــات، میانگیــن کشــوری ۵۰ 
ــا در  ــرز ۵۵ درصــد اســت. ام ــتان الب درصــد و در اس
کل البــرز همچنــان جــا بــرای کار هســت و بــا توجــه 
ــاد  ــکان ایج ــتان، ام ــن اس ــودن ای ــر ب ــه مهاجرپذی ب

ــود دارد. ــادی وج ــیار زی ــغلی بس ــای ش ــت ه فرص
ــه  ــر اســاس گزارشــات ارائ ــه ب ــا اینک ــا اشــاره ب وی ب
شــده در بخــش کشــاورزی، در بخــش کارا رتبــه 
ــرد:  ــار ک ــم اظه ــرده ای نخســت کشــوری را کســب ک
ــه کســب  ــق ب ــز در بحــث تبصــره ۱8 موف امســال نی
رتبــه اول در کشــور شــدیم  و در بخــش رونــق تولیــد 

ــم. ــب کردی ــیاری کس ــای بس ــت ه موفقی
ــره ۱8، در  ــث تبص ــه در بح ــان اینک ــا بی ــوی ب موس
ــه  ــد را ب ــان وجــه نق ــارد توم حــال حاضــر ۴۵۰ میلی
ــم  ــار داری ــرد: انتظ ــار ک ــتادیم اظه ــا فرس ــک ه بان
حداقــل نیمــی از ایــن ســهم که ۲۱۵ میلیــارد تومــان 
از  فــارغ  کل،  در  و  شــود  مســترد  سهم ماســت  و 
مســائل موجــود بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا 

ــود. ــع ش ــت رف ــن حال ــه بهتری ــکات ب مش

دادستان کرج:

ــرج از  ــر ک ــر دلمب ــتر نه بس
ســاز  و  ســاخت  و  تصــرف 

می شــود  پاکســازی 

علی درویش پور: 
رونق اقتصادی البرز در گرو توسعه 

صنعت گردشگری است

صنعــت حــوزه  در   اشــتغال 
 اســتان البرز 1۰ درصد باالتر
از میانگیــن کشــوری اســت

فرماندار کرج: 

بازنگری مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مراکز گردشگری آسارا الزم است

نائب رئیس شورای شهرخبرداد:

افزایش حق الجلسه ماهانه کمیسیون ماده ۱۰۰ به ۵ میلیون تومان کذب است. 

نائب رئیس شورای اسالمی کار بیمارستان:

کارشکنی در احیاء بیمارستان امام خمینی)ره(  کرج ادامه دارد

ــه  ــان اینک ــا بی ــرج ب ــدار ک فرمان
ظرفیت هــای  آســارا  بخــش 
ــت:  ــیاری دارد،گف ــگری بس گردش
ــت  ــی امنی ــورای عال ــه ش مصوب
ــارا  ــم در آس ــورد حری ــی در م مل

ــود.  ــری ش بازنگ

جلســه  در  قاســم پور  غفــور 
فرصت هــای  و  زیرســاخت ها 
گردشــگری اســتان البــرز کــه پیــش 
از ظهــر امــروز درســالن شــهدای 
دولــت اســتانداری البــرز برگزار شــد، 
اظهــار داشــت: در حــوزه گردشــگری 
بــه نســبت دیگــر حوزه هــا هــم 
ــاز اســت  ــورد نی ــری م ســرمایه کمت
و اشــتغال در ایــن حــوزه بــه نســبت 

ــت. ــتر اس ــذاری بیش ــرمایه گ س
ــتان  ــود اس ــای موج ــاره ظرفیت ه وی درب
ــش  ــه دو بخ ــرج  ب ــتان ک ــزود:  شهرس اف
ــه  ــود ک ــیم می ش ــارا  تقس ــزی و آس مرک

محــور  در  هــم  خوبــی  ظرفیت هــای 
چالــوس و هــم در حــوزه بخــش مرکــزی 

آن وجــود دارد.
اینکــه   بیــان  بــا  کــرج  فرمانــدار 
محدودیت هــای بــی شــماری از ســوی 
ــوزه گردشــگری  ــازمان ها در ح ادارات و س
متاســفانه  کــرد:  بیــان  دارد،  وجــود 
در  توریســتی  و  گردشــگری  طرح هــای 
بخــش آســارا بــا مشــکات جــدی مواجــه 
ــاح در  ــری و اص ــد بازنگ ــت  و نیازمن اس
مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی 
بــرای تســهیل در امــور ســرمایه گذاری 

ــت. اس
ــه در کشــورهای  ــان اینک ــا بی قاســم پور ب
مجموعه هــای  تمــام  ایــران  اطــراف 
ایجــاد  آب  نزدیکــی  در  را  توریســتی 
متاســفانه  کــرد:  تصریــح  می کننــد، 
محدودیت هــای بســیاری در محــور کــرج 
ــود دارد  ــارا وج ــش آس ــوس  و بخ و چال
ــل  ــی آب در داخ ــی و کیف ــم کم و حری

ــی  ــر افق ــروز ۱۵۰ مت ــتاها ام ــت روس باف
ــت. اس

ــه در  ــت ک ــه الزم اس ــان اینک ــا بی وی ب
موضــوع حریــم بازنگری هــای صــورت 
گیرد،گفــت:  انتظــار داریــم کــه ایــن 
حریــم هــم مثــل طالقــان در محــور 
ــد  ــدا کن ــش پی ــم کاه ــوس ه ــرج چال ک
موجــود  پتانســیل های  از  بتوانیــم  تــا 

اســتفاده بهینــه داشــته باشــیم .
ــم  ــه حری ــان اینک ــا بی ــرج ب ــدار ک فرمان
ــمالی  ــتان های ش ــروز در اس ــات ام تاسیس
کشــور ۱۵ متــر اســت، تصریــح کــرد: 
حریــم تاسیســات در بخــش آســارا ۳۰ 
متــر اســت و مباحثــی کــه در بخــش 
آســارا وجــود دارد و مــا بــه یــک ســرمایه 
گــذاری در حــوزه گردشــگری نیــاز داریــم.

ــب رئیــس شــورای شــهر کــرج  نائ
ــش  ــه افزای ــه الیح ــان اینک ــا بی ب
ــی  ــون تومان ــه ۵ میلی ــق الجلس ح
بــه  مخالــف   ۶ و  موافــق   ۶ بــا 
تصویــب نرســید،گفت: تصویــب 
افزایــش حــق الجلســه ماهانــه 
کمیســیون مــاده ۱00 بــه ۵ میلیــون 

ــت.  ــذب اس ــان ک توم

در پاســخ بــه ســئوالی در مــورد موافقــت 
ــیون  ــه کمیس ــق الجلس ــش ح ــا افزای ب
مــاده ۱۰۰ اظهــار داشــت: بنــده بــه 
ــام  ــود را اع ــع خ ــفاف موض ــورت ش ص

ــردم. ک
ــانه ها  ــه در رس ــزی ک ــزود: آن چی وی اف
ــه صــورت  ــا ب ــده اســت کام ــرح ش مط
نادرســت بــوده اســت و اصــل قضیــه 

ــت. ــری اس ــز دیگ چی
ــا  ــرج ب ــهر ک ــورای ش ــس ش ــب رئی نائ
ــک ســری کمیســیون در  ــان اینکــه ی بی
داخــل شــورا و خــارج شــورا وجــود دارد، 
ــت  ــتور هیئ ــر اســاس دس ــرد: ب ــان ک بی
دولــت و ابــاغ بــه تمــام شــوراهای 
پرداختــی  موضوعــات  کانشــهر 

ــخص  ــورا مش ــل ش ــیون های داخ کمیس
ــل  ــیون های داخ ــت، در کمیس ــده اس ش
شــورا مبالــغ یکســان اســت و هــر عضــو 
ــیون  ــد کمیس ــو در چن ــد عض ــورا بای ش

ــد. باش
خســتو بــا بیــان اینکــه یــک ســری 
شــورا  از  خــارج  در  کمیســیونها 
اســت،عنوان کــرد: در کمیســیون های 
خــارج از شــورا تنهــا اعضــای شــورا 
دولــت  نماینــدگان  و  نیســتند  عضــو 
قــوه  نماینــدگان  و  اســتانداری  یــا  و 
ــن  ــه ای ــد ک ــور دارن ــز حض ــه نی قضائی
ــاده  ــیون م ــامل کمیس ــیون ها ش کمیس
بنــد ۲۰  ۱۰۰، کمیســیون مــاده ۷۷، 

مــاده ۵۵ و مــاده ۳۷ اســت.
وی بــا بیــان اینکــه این گونــه مطــرح 
ــی  ــون تومان ــه ۵ میلی ــق الجلس ــده ح ش
شــهر  شــورای  اعضــای  تصویــب  بــه 
رســیده اســت، ادامــه داد: در کمیســیون 
مــاده ۱۰۰ چهــار جلســه در مــاه تشــکیل 
 ۵ الــی   ۳ بیــن  هرجلســه  و  می شــود 
ســاعت طــول می کشــد و در مجمــوع 
ــن  ــان ای ــاعت زم ــدود ۲۰ س ــاه ح در م
جلســات اســت کــه در هــر جلســه حــدود 

ــود. ــده بررســی می ش ــا ۲۵۰ پرون ۲۰۰ ت
ــا  ــرج ب ــهر ک ــورای ش ــس ش ــب رئی نائ
ــغ  ــارم مبل ــورای چه ــه در ش ــان اینک بی
دومیلیــون و نهصــد و هشــتاد و پنــج 
ــه  ــک ماه ــات ی ــت جلس ــان باب هزارتوم
الجلســه  کمیســیون مــاده ۱۰۰ حــق 
در  کــرد:  تصریــح  می شــد،  پرداخــت 
شــورای پنجــم اعضــای کمیســیون مــاده 
ــک  ــغ ی ــه مبل ــرای جلســات ماهان ۱۰۰ ب
ــان  ــون و هشــتصد و پنجــاه هزارتوم میلی

ــد. ــی دارن دریافت
درخواســتی  اینکــه  بیــان  بــا  خســتو 
ــش حــق  ــه ســایر اعضــا داشــتند افزای ک
ــرای  ــه ب ــت: در الیح ــود، گف ــه ب الجلس
ــون پیشــنهاد  ــه ۵ میلی ــک ماه جلســه ی
ــه  ــات ب ــر مالی ــا کس ــه ب ــود ک ــده ب ش
هزارتومــان  پانصــد  میلیــون  چهــار 
رســیده بــود کــه ایــن مبلــغ رای نیــاورد.
وی بــا بیــان اینکــه  مــن موافــق افزایــش 
دفــاع  آن  از  و  بــودم  الجلســه  حــق 
ــح کــرد: ایــن درخواســت  می کنــم، تصری
ــود  ــه تقاضــای اعضــای شــورای شــهر ب ب
و هیئــت رئیســه از خواســته اعضــا دفــاع 
ــن الیحــه توســط شــهرداری  ــد، ای می کن
ایــن  و  بــه صحــن شــورا آورده شــد 
ــرای  ــو ب ــن هیاه ــاورد و ای الیحــه رای نی
هیــچ اســت و فقــط بــرای انتقــام گیــری 

ــت. ــاق اول اس از اتف
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــتو در پاس خس
ــما  ــه ش ــه مطــرح شــده اســت ک این گون
بــرای کمــک بــه برخــی از رســانه ها 
مســبب ارســال الیحــه بــه شــورای شــهر 
ــد در  ــگاران بای ــت: خبرن ــد، گف ــوده ای ب
ــن  ــه ای ــد ک ــاوت کنن ــه قض ــن زمین ای
ــه  ــا چقــدر صحــت دارد، دو الیحــه ب ادع
ــهرداری   ــتانداری و ش ــوی اس ــورا از س ش
جشــن  برگــزاری  بــه  کمــک  بــرای 
خبرنــگار در صحــن مطــرح و مصــوب 
ــنوات  ــق س ــن موضــوع مطاب ــه ای ــد ک ش

ــت  ــن حمای ــه ای ــت، ب ــوده  اس ــل ب قب
افتخــار می کنــم و در صــورت نیــاز بیــش 
ــا  ــم ام ــت می کن ــم حمای ــز ه ــن نی از ای

ــد. ــه باش ــع عادالن ــد توزی بای
ــا  ــرج ب ــهر ک ــورای ش ــس ش ــب رئی نائ
بیــان اینکــه شــان خبرنــگار باالتــر از 
طــرح چنیــن موضوعاتــی اســت، متذکــر 
ــه  ــن ب ــوع توهی ــن موض ــان ای ــد: بی ش
ــود  ــگار و اصحــاب رســانه ب ــه خبرن جامع
کــه مطــرح شــد کــه خبرنــگار پــول 
اول  خبــر  می زنــد،  خبــر  و  می گیــرد 
خبــر مهــم و صحیحــی بــود کــه منتشــر 
شــد و خبــر دوم کــذب بــود کــه پوشــش 

ــد. ــانه ای داده نش رس
حــق  افزایــش  مــورد  در   : گفــت  وی 
 ۶ آرا   ۱۰۰ مــاده  کمیســیون  الجلســه 
ــورا  ــای ش ــی از اعض ــه یک ــود ک ــه ۶ ب ب
ــت  ــا قیــد رعای ــود ب ــر آن نوشــته ب در زی
در کمیســیون های دیگــر کــه تصویــب 
ــت  ــزی نیس ــات چی ــن موضوع ــد، ای نش
ــزرگ  ــی ب ــد از آن ناکام ــروصدای بع و س
ــن مــوارد قابلیــت پیگیــری  اســت کــه ای

قضایــی  دارد.
ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــتو ب خس
پخــش  بــه  اقــدام  کــه  رســانه هایی 
شــورای  اعضــای  از  برخــی  اخبــار 
شــهر می کننــد حتمــا از آن هــا پــول 
می گیرنــد بــا اظهــار تعجــب از ایــن 
ــانه ها  ــا رس ــل ب ــت: تعام ــار نظر،گف اظه
بنــده  و  می خواهــد  رســانه ای  ســواد 
۲۰ ســال اســت کــه در ایــن حــوزه 
ــادی  ــات زی ــم و ارتباط ــس می کن تدری
ایــن  کــه  دارم  رســانه  اصحــاب  بــا 
ــت و  ــن اس ــرای م ــی ب ــرمایه اجتماع س
ــد  ــر بزن ــه خب ــرد ک ــول نمی گی ــانه پ رس
ــه  ــد ک ــگ می زن ــی زن ــه کس ــانه ب و رس
ظرفیــت مصاحبــه و ســواد رســانه ای  

ــد. ــته باش داش

خیارهای استان البرز آلوده به 
نیترات است

 بــه گــزارش ســام نــو ، نیتــروژن یــک عنصــر ضــروری 
و جــزء ســاختاری مهمــی در ترکیبــات آلــی بــوده و بــر 
رشــد، عملکــرد و کیفیــت گیــاه تاثیر مثبت دارد. شــکل 
ــود،  ــذب می ش ــاه ج ــط گی ــه توس ــروژن ک ــب نیت غال
ــه  ــل ب ــات تمای ــبزیجات و صیفی ج ــت. س ــرات اس نیت
تجمــع نیتــرات در خــود دارنــد، بــه خصــوص اگــر طــی 
ــرف  ــه مص ــود نیتروژن ــی ک ــدار باالی ــا مق ــد آن ه رش
ــاز  ــد مج ــرات از ح ــت نیت ــودن غلظ ــر ب ــود. باالت ش

ــر منفــی داشــته باشــد. ــر ســامت تاثی ــد ب می توان
در پژوهشــی کــه توســط مهــدی بهشــتی، دانشــجوی 
ــران،  ــگاه ته ــاک دانش ــی خ ــوم و مهندس ــری عل دکت
کریــم شــهبازی، کامبیــز بازرگان از دانشــیاران موسســه 
ــناس  ــک زاده کارش ــه مل ــاک و آب و اله ــات خ تحقیق
آزمایشــگاه موسســه تحقیقــات خــاک و آب انجــام 
شــده، آمــده اســت: »حــد مجــاز نیتــرات بــرای 
ــه ترتیــب   ــر ب ــر اســاس وزن  ت ــار ب گوجه فرنگــی و خی
۳۰۰ و ۱۵۰ میلی گــرم در کیلوگــرم اســت. جهــت 
بررســی وضعیــت نیتــرات در محصــول گوجه فرنگــی و 
خیــار در بــازار اســتان البــرز بــه مــدت ۱۶ مــاه از پاییــز 
۱۳۹۵ تــا زمســتان ۱۳۹۶ هفتــه ای دو نمونــه خیــار و 
دو نمونــه گوجه فرنگــی بــه صــورت تصادفــی از مراکــز 
ــه آزمایشــگاه  ــن محصــوالت جمــع آوری و ب عرضــه ای
منتقــل شــد. کلیــه شــرایط نمونه بــرداری طبــق 
ــه شــده توســط موسســه اســتاندارد  دســتورالعمل ارائ
ــام  ــماره ۴۱۰۶ انج ــا ش ــران ب ــی ای ــات صنعت و تحقیق

شــد.«
نمونه هــا بعد از شستشــو بــا آب و آب مقطــر، درون آون 
۶۵ درجــه ســانتی گراد تــا رســیدن بــه وزن ثابــت قــرار 
داده شــد و درصــد رطوبــت هر نمونــه اندازه گیری شــد. 
ــار  ــت و خی ــت، گوش ــدام پوس ــار ان ــای خی در نمونه ه
ــرات  ــری نیت ــرای اندازه گی ــه ب ــه طــور جداگان کامــل ب
ــده  ــای خشک ش ــت نمونه ه ــد. در نهای ــازی ش آماده س
آســیاب شــد و بــه صــورت پــودری درآمــد و بــرای هــر 
آزمایــش ۰.۵ گــرم از نمونــه پودرشــده اســتفاده شــد. 
جهــت اندازه گیــری نیتــرات از روش تقطیــر از دســتگاه 

ســمی میکــرو کجلــدال اســتفاده شــد.
»مقــدار  می گوینــد:  پژوهــش  ایــن  در  محققــان 
ــد  ــی از ح ــای گوجه فرنگ ــی نمونه ه ــرات در تمام نیت
مجــاز نیتــرات اعــام شــده توســط ســازمان بهداشــت 
جهانــی ) ۳۰۰ میلی گــرم در کیلوگــرم وزن تــر( کمتــر 
اســت. ســازمان ملــی اســتاندارد نیــز حداکثــر میــزان 
مجــاز نیتــرات را در گوجه فرنگــی ۱۲۰ میلی گــرم 
ــن  ــا ای ــت. ب ــرده اس ــن ک ــر تعیی ــرم وزن ت در کیلوگ
ــرات در گوجه فرنگــی  ــزان نیت توضیحــات میانگیــن می
ــرز  ــتان الب ــار اس ــوه  و  تره ب ــازار می ــده در ب ــع ش توزی

ــر از حــد مجــاز اســت.« کمت
در ایــن مقالــه آمــده اســت: »حداکثــر مقــدار نیتــرات 
ــن  ــر ۱۲۲۱ و کمتری ــار براب ــده در خی ــری ش اندازه گی
میــزان  میانگیــن  و   ۱۵.8 برابــر  نیتــرات  مقــدار 
نیتــرات ۲۱۲.۲۵ میلی گــرم در کیلوگــرم وزن تــر 
ــرات  ــزان نیت ــار از می ــرات در خی ــن نیت ــود. میانگی ب
اعــام شــده توســط ســازمان بهداشــت جهانــی )۱۵۰ 

میلی گــرم در کیلوگــرم وزن تــر( بیشــتر اســت. 
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مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 
ــانه ای  ــر رس ــاق فک ــت: ات ــرز گف ــتانداری الب اس
ــتان  ــن اس ــتانداری ای ــر اس ــرز در دفت ــتان الب اس

ــد. ــکیل ش تش

عمومــی  روابــط  رســانی  اطــاع  شــبکه 
و  عمومــی  روابــط  مدیــرکل   ||  - )شــارا(  ایــران 
گفــت:  البــرز  اســتانداری  الملــل  بیــن  امــور 
البــرز در دفتــر  اســتان  ای  فکــر رســانه  اتــاق 
شــد. تشــکیل  اســتان  ایــن   اســتانداری 

حســین  ایلنــا،  از  نقــل  بــه  شــارا  گــزارش  بــه 
رحمانیــان در اولیــن جلســه اتــاق فکــر اســتان 
ســابقه  البــرز  اســتاندار  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
فعالیــت خبــری دارد ،افــزود: بــرای توجــه بــه 
موانــع  و  مشــکات  احصــای  و  عمومــی  افــکار 
ایــن  بــرای  ای  دبیرخانــه   ، جامعــه  بطــن 
شــد. تشــکیل  اســتانداری  پیشــنهاد  بــا   کار 

ــواده  ــا بیــان اینکــه همــه مــا ماننــد یــک خان وی ب
ــرز  ــف در الب ــایق مختل ــا و س ــش ه ــا گرای ــزرگ ب ب
ــه طــور قطــع رشــد، تعالــی  زندگــی مــی کنیــم و ب
و پیشــرفت جامعــه بیــن همــه مــا جــزو منافــع 
ــه  ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود : ب ــت اف ــترک ماس مش
گــردش آزاد اطاعــات و رکــن چهــارم دموکراســی و 
تنــوع ســایق و افــکار اعتقــاد داریــم، عاقمندیــم 

ــم. ــن مســیر حرکــت کنی ــوا در ای ــا تمــام ق ب

ــادی  ــور اقتص ــی در ام ــاون هماهنگ مع
اســتانداری البــرز گفــت : اســتارتاپها مــی 
تواننــد تحولــی عظیــم در توســعه جوامــع 

امــروز داشــته باشــند.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی واموربیــن 
الملــل اســتانداری البــرز، جهانگیــر شــاهمرادی 
در گفتگــو  بــا ایــن پایــگاه اطــاع رســانی بیــان 

کــرد:
در  تحولــی عظیــم  تواننــد  مــی  اســتارتاپها 
؛کار  باشــند  امــروز داشــته  توســعه جوامــع 
ــای  ــب کاره ــری از کس ــره گی ــا به ــان ب آفرین
نویــن واســتفاده از فنــاوری هــای نوآورانــه نقطــه 
عطفــی بــرای توســعه فعالیتهــای اقتصــادی 

ــوند. ــی ش ــوب م محس
تغییراتــی  از فضــای  اســت  : الزم  افــزود  وی 
ــی  ــود م ــه وج ــغلها ب ــرا ی ش ــده ب ــه در آین ک
ــرای  ــز ب ــرز نی ــتان الب ــویم اس ــل نش ــد غاف آی
ــی همــگام شــود  ــا جامعــه جهان ــد ب اینکــه بتوان
ــت  ــکیل داده اس ــی را تش ــتار تاپ ــروه اس کار گ
ــه  ــوت ب ــروه دع ــن کار گ ــره در ای ــراد خب واز اف
عمــل آمــده تــا زیــر ســاختهای الزم جهــت رشــد 

ــد. ــم کن ــتارتاپی فراه ــای اس فعالیته
معــاون هماهنگــی در امــور اقتصــادی اســتانداری 
ــتغالزایی  ــوان اش ــا ت ــتارتاپ ه ــت : اس ــرز گف الب
باالیــی دارنــد وبــا فرهنــگ ســازی مــی تــوان این 
تفکــر را در بیــن جوانــان ایجــاد کــرد کــه بــا اتــکا 
بــه تــوان وخاقیــت خــود ایجــاد اشــتغال کننــد 

ــت   ــده دول ــوان نماین ــه عن ــی ب ــام عال ــه مق البت
ــام  ــی تم ــای اجرای ــتگاه ه ــا دس ــد دارد ت تاکی
تــاش خــود را جهــت تســهیل در رونــد اجــرای 

فعالیــت هــای نوپــا اســتار تاپــی بــکار برنــد.
ــمی  ــره رس ــت منتش ــه  اطاع ــاره ب ــا اش وی ب
:هــر  اظهارداشــت  ارتباطــات  وزارت  ازســوی 
اســتارت آپ بــه طــور میانگیــن مــی توانــد  
هفــت نیــروی متخصــص را مشــغول بــه کار کنــد 
کــه بــا ادامــه ایــن رونــد وتعــداد اســتار تاپهایــی 
کــه بــه صــورت تخصصــی فعالیــت خــود را 
ــد مــی تواننــد نقــش بســزایی در  آغــار کــرده ان

ــد. ــا کنن ــتغال ایف ــش اش افزای
شــاهمرادی تصریــح کــرد: انتظــار مــی رود 
ــژه  ــه زودی شــاهد شــکوفایی وی ــرز ب اســتان الب

ای در خصــوص  فعالیــت اســتارتاپی باشــد.
ــه ظرفیــت هــای اســتان  ــا توجــه ب وی گفــت: ب
درصــدد جانمایــی و راه انــدازی شــهرک اســتارت 

آپــی البــرز هســتیم.

در پی ادامه دار بودن بارش باران؛

سامانه ۱۲۵ شهرداری فردیس آماده پاسخگویی به شهروندان

حسین عاشوری خربداد:

جاری شدن سیالب در ۴ نقطه از شهر

ــه پیش بینــی  ــا اشــاره ب سرپرســت شــهرداری فردیــس ب
ــارش  ــودن ب ــه دار ب ــر ادام ــی ب ــی مبن ــازمان هواشناس س
ــان  ــات رس ــای خدم ــد ه ــت: واح ــرز، گف ــاران در الب ب

ــد. ــاش درآمدن ــاده ب ــت آم ــه حال ــس ب ــهرداری فردی ش

ــهری  ــت ش ــری مدیری ــگاه خب ــا پای ــو ب ــی در گفتگ مســعود نجف
فردیــس، بــا اشــاره بــه پیــش بینــی ســازمان هواشناســی مبنــی 
بــر ادامــه دار بــودن بــارش بــاران در اســتان البــرز، اظهــار کــرد: 
ــم از  ــس اع ــهرداری فردی ــان ش ــای خدمات رس ــد ه ــام واح تم
ــاش  ــاده ب ــت آم ــه حال ــان ب ــهر و امدادرس ــای خدمات ش نیروه

ــد. درآمدن
ــه  ــرای تخلی ــانی ب ــای آتش نش ــودرو ه ــزود: خ ــه اف وی در ادام

ــده اند. ــتقر ش ــده مس ــایی ش ــاط شناس ــیاب در نق س

سرپرســت شــهرداری فردیــس بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانه ۱۲۵ 
ــه همشــهریان فردیســی  ــرای پاســخگویی ب شــهرداری فردیــس ب
راه انــدازی شــده اســت، عنــوان کــرد: از شــهروندان مــی خواهیــم 
ــامانه ۱۲۵  ــا س ــب را ب ــکلی، مرات ــه مش ــروز هرگون ــورت ب در ص
ــان  ــس درمی ــهرداری فردی ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش آت

ــد. بگذارن
ــن و  ــوی، معاونی ــرایط ج ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــیدگی  ــی و رس ــور سرکش ــه منظ ــس ب ــهرداری فردی ــران ش مدی
ــاش  ــاده ب ــت آم ــه شــهر در حال ــات رســانی ب ــت خدم ــه وضعی ب
بــوده و در شــهر حضــور دارنــد؛ شــخصا نیــز وضعیــت را کنتــرل 

ــرد. ــم ک خواه

ــات  ــانی و خدم ــش نش ــی آت ــتاد فرمانده ــس س رئی
ایمنــی شــهرداری فردیــس بــا اشــاره بــه بــارش 
ــدن  ــاری ش ــته، از ج ــب گذش ــد ش ــدر چن ــدید باران ش
ــت:  ــر داد و گف ــهر خب ــن ش ــه از ای ــیاب در 4 نقط س
ــروی  ــته ۲0 نی ــب گذش ــوادث ش ــیدگی ح ــرای رس ب
ــزام  ــانی اع ــش نش ــودروی آت ــتگاه خ ــی و 8 دس عملیات

ــدند. ش
ــد  ــاران درچن ــداوم ب ــارش م ــه ب ــاره ب ــا اش ــوری ، ب ــین عاش حس
ــه شــرایط موجــود همــه  ــا توجــه ب شــب گذشــته، اظهــار کــرد: ب
ــات  ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــانی س ــش نش ــای آت ــتگاه ه ایس
ایمنــی شــهرداری فردیــس بــه حالــت آمــاده بــاش درآمــده 

ــد. بودن

وی در ادامــه از جــاری شــدن ســیاب در معابــر گلســتان 
منظریــه  و  وحــدت  هــای  شــهرک  اهــری،  خیابــان  یکــم، 
ــانی  ــش نش ــازمان آت ــرد: نیروهــای س خبــر داد و عنــوان ک
و خدمــات ایمنــی شــهرداری فردیــس بــه محــض اطــاع، 
ــدام  ــیاب اق ــه س ــه تخلی ــبت ب ــده و نس ــر ش ــل حاض در مح

ــد. کردن
رئیــس ســتاد فرماندهــی آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
در  بــرق  کابــل  ســقوط  از  همچنیــن  فردیــس  شــهرداری 
فردیــس خبــر داد و افــزود: ایــن اتفــاق بــه علــت شــدت 
ــع  ــه موق ــدام ب ــا اق ــبختانه ب ــه خوش ــاران رخ داد ک ــارش ب ب

ــد. ــر ش ــع خط ــانان رف ــش نش آت
عملیاتــی  نیــروی   ۲۰ گذشــته  شــب  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

ــات  ــداد و نج ــودرو ام ــتگاه خ 8 دس ــراه  ــه هم ــان ب ــش نش آت
ــزام شــدند،  ــه ســیاب اع ــه حــوادث و تخلی ــرای رســیدگی ب ب
ــی شــهرداری  ــات ایمن ــش نشــانی و خدم ــرد: آت خاطرنشــان ک
ــه  ــریعتر ب ــر و س ــه بهت ــانی هرچ ــات رس ــرای خدم ــس ب فردی

ــت. ــذار نیس ــی فروگ ــچ تاش ــهروندان از هی ش

قاسمی:

مدیریت شهری فردیس از شهروندان دوستدار فضای سبز تقدیر می کند
ــاره  ــا اش ــس ب ــهر فردی ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
ــداری  ــظ و نگه ــگ حف ــج فرهن ــت تروی ــه اهمی ب
شــهری  مدیریــت  گفــت:  شــهر،  ســبز  فضــای 
فردیــس از شــهروندان دوســتدار فضــای ســبز 

ــد. ــی کن ــر م تقدی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری فردیــس، 
ــال در  ــهروند فع ــا ش ــدار ب ــن دی ــمی در آیی ــی قاس مجتب
ــه  ــر س ــه ظه ــبز ک ــای س ــداری فض ــظ و نگه ــعه، حف توس
ــای  ــعه فض ــزوم توس ــر ل ــد ب ــا تاکی ــد، ب ــام ش ــنبه انج ش
ــم، الزم  ــن مه ــق ای ــرای تحق ــرد: ب ــار ک ــهر، اظه ــبز ش س
ــه  ــک فرهنــگ در جامع ــه ی اســت توســعه فضــای ســبز را ب

تبدیــل کنیــم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت شــهری فردیــس 
بــه وجــود شــهروندانی عاقــه منــد بــه توســعه فضــای ســبز 
افتخــار مــی کنــد، اضافــه کــرد: اهمیــت حفــظ و نگهــداری 

ــاد شــده اســت و ایــن  و گســترش فضــای ســبز در قــرآن ی
ــه ایــن مهــم تاکیــد دارد. ــر اهمیــت توجــه ب موضــوع ب

بــه گفتــه قاســمی، اگــر هــر فــردی بــه ســهم و انــدازه خــود 
ــا  ــهری ب ــد، ش ــته باش ــه داش ــبز توج ــای س ــعه فض ــه توس ب

ســرانه هــای بــاالی فضــای ســبز خواهیــم داشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری بــه تنهایــی نمــی توانــد 
ــح  ــد، تصری ــاد کن ــهر ایج ــی در ش ــده آل ــبز ای ــای س فض
ــد  ــاش کنن ــن راســتا ت ــرد: الزم اســت همشــهریان در ای ک
ــداری  ــظ و نگه ــعه، حف ــود در توس ــهم خ ــه س ــک ب و هری

ــد. ــدام کنن ــبز اق ــای س فض
عضــو شــورای اســامی شــهر فردیــس بــا بیــان اینکــه 
ــینی  ــان نش ــمت آپارتم ــه س ــینی ب ــی نش ــه از ویای جامع
ــتای  ــد در راس ــرد: بای ــان ک ــت، خاطرنش ــه اس ــش رفت پی
احیــای فضــای ســبز در محلــه هــا گام برداریــم و ایــن 
ــه فضــای ســبز،  ــد ب ــه من ــا وجــود همشــهریانی عاق مهــم ب

ــود. ــی ش ــق م محق

وظایــف  از  یکــی  خــود  ســخنان  پایانــی  بخــش  در  وی 
مدیریــت شــهری را جلوگیــری از قطــع درختــان خوانــد 
ــی در  ــریف فردیس ــهریان ش ــه همش ــی ک ــت: در صورت و گف
ــری از  ــاهد جلوگی ــا ش ــد ، قطع ــکاری کنن ــه هم ــن رابط ای

ــود. ــم ب ــهر خواهی ــان ش ــع درخت قط

مدیر اجرایی: پروانه عزیزی       

سعیدی باشسیز تاکید کرد:

لزوم تعیین تکلیف وضعیت شهردار منتخب فردیس
ــزوم  ــر ل ــس ب ــهر فردی ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
ــهردار  ــت ش ــریعتر وضعی ــه س ــف هرچ ــن تکلی تعیی
منتخــب فردیــس توســط مراجــع ذیربــط تاکیــد کــرد 
ــهردار،  ــاله ش ــارات ۲ س ــه اختی ــه ب ــا توج ــت: ب و گف
ــهرداری  ــت ش ــت مدیری ــدن وضعی ــخص ش ــا مش ب
ــم  ــی خواهی ــای مختلف ــرفت ه ــاهد پیش ــس ش فردی

ــود. ب

پایــگاه خبــری  بــا  باشســیز در گفتگــو  حســن ســعیدی 
مدیریــت شــهری فردیــس،   بــا اشــاره بــه دســتورالعمل اباغــی 
ــس،  ــد فردی ــهردار جدی ــاب ش ــر انتخ ــی ب ــور مبن وزارت کش
ــه اینکــه رفــع بســیاری از مشــکات  ــا توجــه ب اظهــار کــرد: ب
شــهر در گــرو انتخــاب شــهردار اســت، شــورای اســامی شــهر 
ــه  ــه انتخــاب و معرفــی شــهردار منتخــب فردیــس ب نســبت ب

ــرده اســت. ــدام ک وزارت کشــور اق
ــی در  ــارات مطلوب ــود اعتب ــه وج ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــش  ــد در راســتای افزای ــرد: بای ــه ک ــس، اضاف شــهرداری فردی
ــرای  ــرف اج ــهرداری ص ــه ش ــهروندی ، بودج ــال ش ــاه ح رف

ــود. ــهر ش ــره ش ــی و غی ــی، خدمات ــای عمران ــروژه ه پ
عضــو شــورای اســامی شــهر فردیــس بــا بیــان اینکــه 
پیگیــری موضــوع انتــزاع فردیــس از کــرج از اهمیــت باالیــی 
ــق  ــری ح ــرای پیگی ــد ب ــرد: بای ــوان ک ــت، عن ــوردار اس برخ
ــس  ــهر فردی ــل ش ــزاع کام ــتای انت ــردم، در راس ــوق م و حق

ــم. ــاش کنی ت
ــد  ــی توان ــهردار م ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک وی تاکی
اختیــارات ۲ ســاله داشــته باشــد، قطعــا بــا تصــدی شــهرداری 
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــیاری در ح ــای بس ــرفت ه ــاهد پیش ش

ــود. ــم ب خواهی

ــرد: از  ــان ک ــس خاطرنش ــهر فردی ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
ــف  ــن تکلی ــط در وزارت کشــور خواســتار تعیی مســئوالن ذیرب
وضعیــت شــهردار منتخــب فردیــس هســتیم تــا شــاهد 

تغییــرات مثبتــی در شــهر باشــیم.

»کــوثــر در مســـیر توســـعه« 
بهمنــی شــهردار هشــتگرد : توســعه شــهرک کوثــر حاصــل مشــارکت و 
همــکاری شــهروندان بــا مدیریــت شــهری اســت ، وامیدوارهســتیم ایــن 

تاشــهای بــرای آبادانــی ادامــه پیــدا کنــد .

دکتــر امیــر بهمنــی شــهردار هشــتگرد بــه همــراه معاونین و مســولین واحــد های 
 شــهرداری هشــتگرد از اقدامات عمرانــی در حال انجام شــهرک کوثــر بازدید نمود .
ــب  ــر موج ــهرک کوث ــی ش ــت اراض ــکل مالکی ــد مش ــت : هرچن ــی گف بهمن
ــا  ــا ب ــد ام ــرو گردن ــا مشــکاتی روب ــد کــه مالکیــن طــی ســالیان اخیــر ب گردی
ــن  ــعه ای ــد توس ــر رون ــه روز ب ــهروندان روز ب ــاری ش ــئوالن و همی ــت مس حمای
ــفالت  ــازی و آس ــر ، زیرس ــبکه معاب ــاد ش ــده و ایج ــزوده ش ــهر اف ــش از ش بخ

ــت.  ــال اجراس ــی در ح ــل قبول ــرعت قاب ــا س ــهرک ب ــن ش ــمالی ای ــش ش  بخ
ــازی  ــذاری و زیرس ــرداری و جدولگ ــات خاکب ــالجاری عملی ــی س ــت : ط وی گف
تاکنــون عملیــات  انجــام و  شــهرک کوثــر ۱ و ۲ بصــورت شــبانه روزی 
ــه طــول 3000  ــا جدولگــذاری ب ــر ۱  ب ــان 30 متــری کوث جدولگــذاری انهــار خیاب
ــه طــول ۱400 متــر و عملیــات  متــر انجــام شــده و نیــز جــدول رفیــوژ وســط ب
 خاکبــرداری خیابــان ۲0 متــری در ضلــع شــمالی آن نیــز اتمــام گردیــده اســت .

ــز  ــر ۲ نی ــر کوث ــبکه معاب ــرای ش ــات اج ــزود : عملی ــتگرد اف ــهردار هش ش
ــار  ــذاری انه ــون جدولگ ــده  و تاکن ــروع ش ــر ش ــای اخی ــاه ه ــی م ــه ط ک
ــیر  ــده و مس ــام ش ــر انج ــول 400 مت ــی بط ــوژ میان ــر و رفی ــول 800 مت آن بط
ــذاری  ــه جدولگ ــاز ب ــور نی ــاده خ ــا ج ــر ۲ ت ــری کوث ــان 30 مت ــده خیاب باقیمان
ــد . ــد ش ــرا خواه ــده اج ــاه آین ــی م ــه ط ــد ک ــی باش ــر م ــول ۲000 مت  بط
وی گفــت : در اجــرای معابــر ایــن شــهرک خیابانهــای ۱۶ متــری ضلــع شــمالی و 

 جنوبــی نیــز احــداث و جدولگــذاری بخــش ورودی آنهــا صــورت پذیرفتــه اســت .
شــهردار در ادامــه بازدیــد از عملیــات بیــس ریــزی ، زیرســازی و آســفالت بخــش 
جنوبــی شــهرک کوثــر در بخــش شــهرک لطفــا و دانش نیــز بازدیــد نمــود .تمامی 
معابــر شــهرک کوثــر در بخش جنوبــی با همــت و تاش مســول و رانندگان ماشــین 
آالت عمرانــی شــهرداری و بــا انتقــال 3000 تــن بیــس ریــزی و زیرســازی گردیــده 
و کوچــه هــای فرعــی مهــرگان ۵ و ۷ و 9 و دانــش ۲ جنوبــی بطــور کامــل بــا حمل 
 و پخــش 800 تــن بصــورت ماشــینی و با دســتگاه فینیشــر آســفالت شــده اســت .
در ایــن بازدیــد جمعــی از اهالــی شــهرک کوثــر از زحمــات شــهردار هشــتگرد در 
راســتای توجــه بــه توســعه ایــن شــهرک تقدیــر و تشــکر نمودنــد ، ســاکنین کــه 
ــه امکانــات شــهری  مشــکات عدیــده ای در تــردد ، آدرس دهــی و دسترســی ب
ــدام شــهرداری را در نامگــذاری و  ــد ، اق را در ســالیان گذشــته تحمــل نمــوده ان
بهســازی معابــر ایــن شــهرک طــی ســالهای اخیــر بــی نظیــر توصیــف نمودنــد .


