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شهردار کرج خبر داد:

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز:

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان البــرز از راه 
ــژه  ــالف وی ــل اخت ــوراهای ح ــدازی ش ان
امــور اقتصــادی و بازرگانــی درالبــرز خبــر 

داد.
رحیــم بنــا موالیــی در مراســم آغــاز افتتاح 

همزمــان شــورای حل اختــالف ویــژه ...

بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاورى 
مرکــز  یــک  جمهــور  رئیــس 
ــه  ــرز ب ــتان الب ــتاب دهنده در اس ش

رســید. بهره بــردارى 
ایــن  شــتاب دهنده  مجــوز فعالیــت 
خــود را از معاونــت علمــی و فنــاورى 
ریاســت جمهــورى اخــذ کــرده و اکنــون 10 اســتارت آپ در آن 

ــتقر است. مس
ســورنا معــاون علمــی و فنــاورى ریاســت جمهــورى روز شــنبه 
ــکارى  ــت : هم ــار داش ــده اظه ــتاب دهن ــاح ش ــن افتت در آیی
ــراى توســعه فضــاى کارى ایــن  ــت ب الزم از ســوى ایــن معاون

شــتاب دهنده صــورت می گیــرد.
ــن  ــتر در ای ــروى بیش ــذب نی ــراى ج ــترها ب ــزود: بس وى اف

ــود. ــم ش ــه فراه زمین
ــرز و  ــس الب ــان داده ورزى فرادی ــرکت دانش بنی ــد از ش بازدی
دانــش بنیــان توســعه طــرح هــاى صنعتی فــن آوران پارســیان 
ــاى  ــر برنامه ه ــرز از دیگ ــتان الب ــوآورى اس ــز ن ــاح مرک و افتت
معــاون علمــی و فنــاورى رئیــس جمهــور در ســفر ســفر امروز 

بــه البــرز اســت

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگی 
البــرز از اجرایــی طــرح زوج و فرد در 

ــر داد. کرج خب
ســرهنگ غالمعلــی شــرق در جمــع 
ــرح  ــت: ط ــار داش ــگاران اظه خبرن
زوج و فــرد خودروهــا از ابتــداى 

ــود. ــرا می ش ــرج اج ــهر ک ــفندماه در ش اس
ــی  ــرح در برخ ــن ط ــا ای ــق تصمیم گیرى ه ــزود: طب وى اف
ــی  ــب اجرای ــی 21 ش ــاعت 16 ال ــرج از س ــردد ک ــر پرت معاب

می شــود.
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان البــرز  بــا اشــاره  
بــه محــدوده اجــراى طــرح زوج و فــرد در شــهر کــرج بیــان 
کــرد:  ایــن محــدوده از ســمت غــرب کــرج حــد فاصــل میدان 
ســپاه تــا تقاطع حضــرت امــام خمینــی(ره)  و از ســمت شــرق 
ــپاه  ــدان س ــمت می ــه س ــی(ره) ب ــام خمین ــان ام ورودى خیاب

اســت.
ــن  ــر ای ــیرهاى دیگ ــه  مس ــان اینک ــا بی ــرق ب ــرهنگ ش س

محدودیت هــا از تقاطــع خیابــان امــام...

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
البــرز نســبت بــه دریافت شــهریه های 
ــدارس  ــی از م ــط برخ ــی توس میلیون

ــان داد. ــش نش واکن
دریافــت  مــورد  در  قاســمی  ســاالر 
... از  برخــی  نجومــی  شــهریه های 
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عزیزاله شھبازی ، استاندار البرز:

همهبایدبرایبرگزاری
باشکوهانتخاباتمجلس

شایعهوجودآفالتوکسین
درشیرچهبالییسر

سالمتمیآورد؟
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انتخابشایستهجنابعالیرابهسمتشهردارفردیسکه
حاکیازدرایتوتعهدوتوانمندیحضرتعالیدرعرصه
هایمدیریتیاست،تبریکگفتهوزیدتوفیقاتروزافزونتان

راازخداوندسبحانخواستاریم.

وخانواده جنابعالی رابه وارده مصیبت اقتصاد» «نور نامه دوهفته تحریریه
وبرای واسعه غفران مرحومه آن برای منان ازخداوند و گفته تسلیت معزا

بازماندگاناجروصبرجمیلوجزیلخواستاریم.

وخانواده جنابعالی رابه وارده مصیبت اقتصاد» «نور نامه دوهفته تحریریه
وبرای واسعه غفران مرحومه آن برای منان ازخداوند و گفته تسلیت معزا

بازماندگاناجروصبرجمیلوجزیلخواستاریم.

وخانواده جنابعالی رابه وارده مصیبت اقتصاد» «نور نامه دوهفته تحریریه
وبرای واسعه غفران مرحومه آن برای منان ازخداوند و گفته تسلیت معزا

بازماندگاناجروصبرجمیلوجزیلخواستاریم.

مهندس درگذشت اقتصاد» «نور نامه دوهفته تحریریه
شهری خدمات معاون العابدینی، زین محمدرضا
شهرداریکرجراتسلیتگفتهوازخداوندمنانبرای
و اجر بازماندگان برای و واسعه غفران مرحوم آن

صبرجمیلوجزیلخواستاریم.

انتصابشایستهحضرتعالیرابهسمتمشاورشهردارکرجکه
حاکیازتعّهدوتخصصتوأمانشمادرعرصههایمدیریتی
خاکریز در منان خداوند از برایتان و گفته تبریک است

خطیرخدمتگزاریتوفیقاتروزافزونمسألتداریم.

ازطرفجمعیازمعتمیدنفردیس ازطرفجمعیازمعتمیدنفردیسواهالیمشکیندشت



دوهفتهنامه
اخبــار استـاناقتصادیواجتماعیاستانالبرز دوهفتهانهم

امــام جمعــه کــرج بــا بیــان اینکــه دوقطبــی ســازی جنــگ 
و صلــح در کشــور دیگــر کارکــردی نــدارد گفت:اتحــاد 
گفتمانــی بــر علیــه غــرب در ایــران شــکل گرفتــه اســت امــا 
دشــمن به دنبــال برجــام موشــکی و از بیــن بــردن توانایــی 

ــن حــوزه اســت. ــران در ای ای
آیت اللــه ســیدمحمدمهدی حســینی همدانی در خطبــه 
دوم نمــاز جمعــه ایــن هفتــه کــرج اظهــار داشــت: اســتکبار 
جهانــی در ســال های اخیــر هجمــه زیــادی بــه ایــران 
ــران  ــه ای ــادی را ب ــگ اقتص ــن جن ــابقه تری ــته و  بی س داش

ــل کــرده اســت. اســالمی تحمی
وی افــزود:  دشــمنان ســخت ترین جنــگ نیابتــی در 
ــد  ــه راه انداختن ــران ب بعــد  نظامــی و امنیتــی در اطــراف ای
ــران  ــم زدن ای ــرای بره ــی را ب ــگ فرهنگ ــدیدترین جن و ش
بــه کار بردنــد تــا ایــران را وادار بــه تســلیم کننــد که در ایــن راه 

ــد. ــران شکســت خوردن ــا مقاومــت ملــت ای ب
امــام جمعــه کــرج بــا بیــان اینکــه بازخوانی شکســت آمریکا 
ــت  ــی از اهمی ــد وجه ــگ چن ــن جن ــران در ای ــروزی ای و پی
بســیاری برخــوردار اســت، بیــان کــرد:  ایــن جنــگ بــا فتنــه 
برخــی از عناصــر منحــرف در ســال ۹۶ آغــاز شــد و تــا خرداد 
ــا  تشــدید تحریم هــای  ۹۸ ادامــه یافــت و حتــی دشــمن ب
فلــج کننــده بــرای مردم ســعی کرد تابســتان داغ و زمســتان 
ــتاده و  ــا ایس ــل آنه ــردم در مقاب ــه م ــد ک ــت کنن ــرد درس س
مقاومــت کــرد، مقاومــت انقالبــی ملت ایــران نگذاشــت که 

دسیســه  دشــمن عملیاتــی شــود.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان البــرز بــا بیــان اینکــه دشــمنان 
فکــر می کردنــد کــه ملــت ایــران بــا اعمــال فشــار و ضعــف 
ــمنان در  ــای دش ــا و خباثت ه ــدید تحریم ه ــل از تش حاص
ــه  ــه اینگون ــد ک ــر می دهن ــود را تغیی ــار خ ــا رفت ــل آنه مقاب
ــه  ــا هم ــمنان ب ــی دش ــل اله ــه فص ــرد: ب ــد،عنوان ک نش
وجــود طعــم شکســت را از ملــت شــریف ایــران می چشــند.

ــان  ــا بی ــرز ب رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان الب
ــجام  ــلیمانی انس ــم س ــاج قاس ــهادت ح ــد از ش ــه بع اینک
ــن  ــه ای ــده ک ــل ش ــتر از قب ــور  بیش ــی در کش ــدت مل و وح
موضــوع بــرای اســتکبار ناخوشــایند و ســخت اســت 
گفــت: در طــول یکســال گذشــته آمریــکا و اســرائیل پلیــد 
و متحــدان مرتجــع آنهــا  در منطقــه چند شکســت ســنگین 
نظامــی خوردنــد و ایــن شکســت ها تــداوم داشــت و حملــه 
ســامانه دفاعــی ایــران به پهپــاد فــوق پیشــرفته و گرانقیمت 

ــود. ــت ب ــوارد شکس ــی از آن م ــا  یک آمریکایی ه
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مقاومــت و رهگیــری پهپــاد و دیگر 
شکشــت ها  آبــروی ادعایــی آمریــکا در مــورد ســامانه گنبــد 
آهنیــن آمریــکا و اســرائیل را بــرد گفــت: در حملــه ایــران بــه  
اردوگاه عیــن اســد هــم ســامانه موشــکی آنهــا هیــچ کاری 
ــه  ــن هم ــا ای ــکا ب ــه آمری ــد ک ــه دیدن ــد، هم ــت بکن نتوانس
ادوات و تجهیــزات نظامــی هیــچ کاری در مــورد رهگیــری 

ــی نتوانســت داشــته باشــد. موشــک های ایران
حســینی همدانی بــا بیــان اینکــه بعــد دیگــر پیــروزی ایــران 
بعــد گفتمانــی حــول محــور مقاومــت اســت،گفت: امــروز 
ــی دارد و  ــاد گفتمان ــرب اتح ــه غ ــر علی ــور ب ــل کش در داخ
ــت داده  ــود را از دس ــرد خ ــح کارک ــگ و صل ــی جن دو قطب
و ســرعت عمــل ایــران در راهزنــی دریایــی در مقابــل دیــد 
همــه نشــان داد کــه ایــران در چــه ســطحی از آمادگــی  قرار 
ــان  ــت گفتم ــان مقاوم ــات گفتم ــن اتفاق ــه ای دارد و در هم

غالــب بــوده اســت.
خطیــب نمــاز جمعــه ایــن هفتــه کــرج بــا بیــان اینکــه یکــی 
از اهــداف اصلــی تحریم هــا رو رو قــرار دادن مــردم و نظــام 
اســالمی بــوده اســت،گفت: دشــمنان ســعی کردنــد بــا این 
ترفنــد مشــکالت اجتماعــی و فرهنگــی ایجاد کننــد و نظام 
را  دچــار چالــش کنند،دشــمن بــا هــر اتفاقــی دنبــال مــوج 

ســواری و دســت یابــی بــه اهــداف خــود اســت.
امــام جمعــه کــرج بــا تســلیت بــه خانواده هایــی کــه فرزندان 
ــت  ــن از دس ــی اوکرای ــقوط هواپیمای ــانحه س ــود را در س خ
ــود  ــراش ب ــه ای دلخ ــه، حادث ــن حادث ــه داد: ای دادند،ادام
کــه برخــی ســعی کــردن از ایــن انــدوه بــه وجــود آمــده و داغ 
فرزنــدان میهــن بــرای رســیدگی بــه امیــال خــود بهــره ببرند 
کــه خوشــبختانه بــا درایــت و تیزبینــی خانواده هــای داغــدار 

ایــن ترفنــد نــاکام مانــد.
غیــر  اقــدام  کــردن  محکــوم  بــا  کــرج  جمعــه  امــام 
ــران و  ــس در ای ــفیر انگلی ــرف س ــارج از ع ــک و خ دیپلماتی
ــر  ــزاد متذک ــی اف ــاماندهی برخ ــات و س ــور در تجمع حض
شــد: گســتاخی انگلیســی ها بــه جایــی رســیده کــه ســفیر 
آنهــا در حــال شــرکت در تجمعــات و ســاماندهی بــرای 

ــت. ــی اس ــوب آفرین آش
ــا  ــد ب ــور بای ــی کش ــتگاه دیپلماس ــه دس ــان اینک ــا بی وی ب
ــد در  ــت: بای ــد، گف ــورد کن ــس برخ ــفیر انگلی ــا س ــدت ب ش
ــک  ــار غیردیپلماتی ــفیر  رفت ــک س ــه ی ــی ک ــن مواقع چنی
ــم  ــی ه ــن پراکن ــام داده و  لج ــران انج ــت ای ــه مل ــر علی ب
ــت ،  ــرون انداخ ــران بی ــت و از ای ــش را گرف ــد گوش می کن
مگــر انگلیــس چــه گلــی بــر ســر عــده ای زده کــه اینقــدر 

ــتند. ــیفته آن هس ش
ــان  ــا بی ــرز ب رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان الب
اینکــه کشــورهای ماننــد انگلیــس و فرانســه و آلمــان 
به دنبــال پیگیــری مکانیســم ماشــه هســتند ادامــه داد: این 
ســه کشــور در ایــن مــدت از ابتــدای برجــام تنها وقت کشــی 

کردنــد و در حــال حاضــر طلــب کار هــم هســتند.
ــر  ــه رهب ــان اینک ــا بی ــرز ب ــتان الب ــه در اس ــده ولی فقی نماین
انقــالب توجــه زیــادی بــه داخــل را تامیــن می کننــد گفــت: 
بــا ایــن همــه تذکــر برخــی از آقایــان اعــالم مــی کننــد کــه 
مــا بلــد نیســتیم کــه بــدون مذاکــره و  ســازش مشــکلی را 
ــا کشــورهای دیگــر  حــل کنیــم، ارتبــاط گیــری و تعامــل ب
ایــرادی نــدارد امــا ســوال مــا ایــن اســت کــه بــا ایــن مواضــع 

ــد. ــاط بگیری ــد ارتب ــه می خواهی ــا و چگون اروپایی ه

بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور یک 
ــرداری  ــه بهره ب ــرز ب ــتان الب ــتاب دهنده در اس ــز ش مرک

رسید.
ایــن  شــتاب دهنده  مجــوز فعالیــت خــود را از معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اخــذ کــرده و 

اکنــون ۱۰ اســتارت آپ در آن مســتقر اســت.
ســورنا معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری روز 
شــنبه در آییــن افتتــاح شــتاب دهنــده اظهــار داشــت : 
ــعه  ــرای توس ــت ب ــن معاون ــوی ای ــکاری الزم از س هم
فضــای کاری ایــن شــتاب دهنده صــورت می گیــرد.
وی افــزود: بســترها بــرای جــذب نیــروی بیشــتر در ایــن 

زمینــه فراهم شــود.
بازدیــد از شــرکت دانش بنیــان داده ورزی فرادیــس البــرز 
و دانــش بنیــان توســعه طــرح هــای صنعتــی فــن آوران 
پارســیان و افتتــاح مرکــز نــوآوری اســتان البــرز از دیگــر 
برنامه هــای معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور در 

ســفر ســفر امــروز بــه البــرز اســت.

امام جمعه کرج:
اتحاد گفتمانی بر علیه غرب در ایران 

شکل گرفته است

بهره برداری از یک مرکز شتاب دهنده در 
استان البرز با حضور معاون  رئیس جمهور 

نامزدهایانتخاباتبهقوانینمصوبمجلساحترامبگذارند

واکنشمدیرکلآموزشوپرورشالبرز
بهدریافتشهریههایمیلیونیبرخیمدارسغیرانتفاعی

رئیــس کل دادگســتری اســتان البــرز گفــت: 
شــده اند  صالحیــت  احــراز  کــه  کســانی 
در چارچــوب قانــون و بــر اســاس برنامــه 
زمانبنــدی اعــالم شــده بــه فعالیت هــای 

ــد. ــود بپردازن ــی خ تبلیغ
دومیــن  در  هریکنــدی  فاضلــی  حســین 

ــه  ــیدگی ب ــگیری و رس ــتاد پیش ــت »س نشس
ــاره  ــا اش ــرز» ب ــتان الب ــی اس ــم انتخابات جرای
بــه انجــام بیــش از 7۰ مکاتبــه در یــک مــاه 
اخیــر بــه دســتگاه های متولــی در زمینــه 
ایــن ســتاد گفــت: در  توســط  انتخابــات 
بــا  و  پرشــور  انتخاباتــی  هســتیم  تــالش 

حضــور حداکثــری مــردم را در اســتان البــرز 
ــم. ــی کنی اجرای

ــتاد  ــکیل »س ــفه تش ــه فلس ــاره ب ــا اش وی ب
پیشــگیری و رســیدگی بــه جرایــم انتخاباتی» 
افــزود: پیــش از برگــزاری همــه انتخابــات،  
رئیــس قــوه قضائیــه دســتورالعملی را بــرای 
ــا  ــا ب ــد ت ــالغ می کنن ــتاد اب ــن س ــکیل ای تش
ــگیرانه  ــات پیش ــن اقدام ــرار گرفت ــت ق اولوی
ــل،  ــه ای در مراحــل قب ــر روش هــای مقابل ب
حیــن و پــس از برگــزاری انتخابــات، تدابیــر 
ــه  ــالم و ب ــات س ــزاری انتخاب ــرای برگ الزم ب

ــف اتخــاذ شــود. ــه تخل دور از هرگون
البــرز  اســتان  قضایــی  مقــام  عالی تریــن 
تاییــد  نامزدهــای  مســئولیت  ادامــه  در 
صالحیــت شــده را متذکــر و بیــان کــرد: 
ــه مجلــس  ــی ب از افــرادی کــه نامــزد راهیاب
انتظــار  ایــن  هســتند  اســالمی  شــورای 
یــک  وظایــف  مهمتریــن  از  دارد  وجــود 
گاه باشــند  نماینــده کــه قانونگــذاری اســت آ
ــت  ــس اس ــوب مجل ــه مص ــی ک ــه قوانین و ب

احتــرام بگذارنــد.
همــه  دارنــد  انتظــار  مــردم  افــزود:  وی 
ــون  ــه قان ــی ب ــزام عمل ــدا الت نامزدهــا در ابت
داشــته باشــند یعنــی کســانی کــه احــراز 
ــون و  ــوب قان ــده اند در چارچ ــت ش صالحی
ــده  ــالم ش ــدی اع ــه زمانبن ــاس برنام ــر اس ب
ــد و  ــود بپردازن ــی خ ــای تبلیغ ــه فعالیت ه ب
افــرادی کــه احــراز صالحیــت نشــده اند نیــز 
اگــر اعتراضــی دارنــد از مســیرهای قانونــی 

ــد. ــری کنن پیگی
رئیــس شــورای قضایــی اســتان البــرز از 
ــتان  ــت دادس ــه ریاس ــه ای ب ــکیل کمیت تش
عمومــی و انقــالب کــرج خبــر داد و گفــت: 
ایــن کمیتــه کــه اعضــای آن نماینــدگان 
عالــی فرمانــداری، ضابطیــن و دفتــر نظارت 
ــت  ــا محوری ــات اســتان هســتند ب ــر انتخاب ب
تبییــن روندهــای قانونــی بــرای افــراد احــراز 
ــز رد صالحیــت شــده  صالحیــت شــده و نی
بــا محوریــت پیشــگیری از جرایــم و تخلفــات 

ــت. ــد داش ــت خواه ــی فعالی انتخابات

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان البــرز 
نســبت بــه دریافــت شــهریه های میلیونــی 
توســط برخــی از مــدارس واکنــش نشــان داد.
ســاالر قاســمی در مــورد دریافــت شــهریه های 
از  غیردولتــی  مــدارس  از  برخــی  نجومــی 
اظهــار  البــرز   اســتان  در  آمــوزان  دانــش 
داشــت: گرفتــن شــهریه  خــارج از قیمــت 
مصــوب آمــوزش و پــرورش تخلــف محســوب 

. د می شــو
مــدارس  شــهریه  دریافــت  افــزود:  وی 
غیردولتــی بــر اســاس یــک الگــو بــوده و 
ــط  ــارج از ضواب ــهریه ای خ ــه ای ش هرمدرس

اســت. متخلــف  کنــد،  دریافــت 

ــا  ــرز ب ــرورش اســتان الب ــوزش و پ ــرکل آم مدی
بیــان اینکــه کســانی کــه مــدارس غیردولتــی 
ــرخ شــهریه  ــه ن ــرز خــارج از مصوب اســتان الب
مبلغــی دریافــت کــرده اســت بــه بازرســی اداره 
ــرورش اســتان البــرز مراجعــه  کل آمــوزش و پ
کننــد، بیــان کــرد: اگــر تخلفــی در ایــن زمینــه 
محــرز شــود، شــهریه اضافــه  بایــد بازگردانــده 

شــود.
هیــچ  دریافــت  اینکــه  بیــان  بــا  قاســمی 
شــده  تعییــن  ضوابــط  از  خــارج  وجهــی 
ــن  ــی از ای ــت: نمونه های ــت، گف ــه نیس پذیرفت
ــده  ــیدگی ش ــه رس ــته ک ــود داش ــا وج تخلف ه

اســت. شــده  بازگردانــده  پول هــا  و 

همهبایدبرایبرگزاریباشکوهانتخاباتمجلسشورایاسالمیتالشکنند
ــا  ــرز ب ــتان الب ــت در اس ــی دول ــده عال نماین
ــر امنیــت تعرفه هــای  ــان اینکــه نظــارت ب بی
انجــام  باالیــی  بســیار  دقــت  بــا  رای 
ــزاری  ــرای برگ ــد ب ــه بای ــود،گفت: هم می ش
باشــکوه یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس 

شــورای اســالمی تــالش کننــد.
عزیزالــه شــهبازی بــه همــراه رئیــس و دبیــر 
ســتاد انتخابــات اســتان جمعــی از مســئوالن 
برگــزاری انتخابــات بــا حضــور در مخــزن 
تعرفــه ،  نگهــداری   ازمحــل  انتخابــات 
انتخاباتــی  اقــالم  و  رای  اخــذ  برگه هــای 
ــات مجلــس شــورای  یازدهمیــن دوره انتخاب

ــد. ــد کردن ــالمی بازدی اس
وی در ایــن بازدیــد اظهــار داشــت: همــه 

بایــد بــرای برگــزاری باشــکوه یازدهمیــن 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــات مجل دوره انتخاب

ــد. ــالش کنن ت
نظــارت  اینکــه  بیــان  بــا  البــرز  اســتاندار 
دقــت  بــا  رای  تعرفه هــای  امنیــت  بــر 
انجــام  البــرز   اســتان  در  باالیــی  بســیار 
نگهــداری  و  حفــظ  کــرد:  می شــود،بیان 
باالیــی  اهمیــت  از  انتخابــات   ملزومــات 
برنامه ریــزی  بــا  بایــد  و  اســت  برخــوردار 
مــورد  تعرفه هــای  و  اقــالم  تمــام  الزم 
و  فرمانداری هــا  بــه  الزم  زمــان  در  نیــاز 
مشــکل  تــا  شــود  ارســال  بخشــداری ها 
انتخابــات  گیــری  رای  رونــد  در  خللــی  و 

نیاییــد. وجــود  بــه  مجلــس 

استاندار البرز:

رئیس کل دادگسترى استان البرز:

خبر خبر

نیمهدومدیماه98

بیشترین اعتراض حذف شدگان از 
بسته معیشتی به خاطر چیست؟

انفجار  جان  جوان 26 ساله 
البرزی را گرفت

مدیــر کل تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان البــرز در پاســخ 
بــه اینکــه چــرا بــه همــه یارانــه بگیــران یارانــه معیشــتی تعلــق 
ــتند  ــر هس ــه بگی ــه یاران ــانی ک ــه کس ــت: دامن ــرد، گف نمی گی
بســیار زیــاد اســت و تعــداد کمــی از افــراد از دریافــت آن 
انصــراف داده انــد ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از آنهــا شــرایط 

ــد. ــه بگیرن ــد یاران ــد و در اصــل نبای ــبی دارن ــادی مناس اقتص
حســین فــالح نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه اغلــب کســانی کــه از 
ــه  ــبت ب ــده اند نس ــذف ش ــتی ح ــه معیش ــت یاران ــد دریاف فراین
عــدم محاســبه درســت گــردش مالی خــود گالیــه دارنــد، اظهار 
کــرد: بســیاری از ایــن افــراد کارپــرداز یــا مســئول خریــد شــرکت 
یــا مجموعــه ای هســتند کــه ممکــن اســت در طــول روز مبالــغ 

زیــادی را در حســاب خــود جابــه جــا کننــد.
وی توضیــح داد: هرچنــد تراکنــش مالــی بــاالی حســاب ایــن 
ــوز ســاز  ــی هن ــاالی آنهــا نیســت ول ــه خاطــر درآمــد ب ــراد ب اف
وکاری در وزارت تعــاون بــرای رســیدگی بــه اعتــراض ایــن افــراد 

تعریــف نشــده اســت.
ــه  ــه یاران ــه اینک ــه ب ــا توج ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــه داد: ع وی ادام
معیشــتی بــه حســاب سرپرســت خانــوار واریــز می شــود، اگــر 
فرزنــدان خانــواده ای یارانــه خــود را از والدیــن خــود جــدا نکــرده 
باشــند، مجموعــه حقــوق همــه آنها بــه عنــوان درآمد خانــوار در 
نظــر گرفتــه می شــود و همیــن باعــث می شــود آنهــا از دریافــت 
ایــن یارانه معیشــتی بــاز بمانند بــه همین دلیــل فرزنــدان باید در 

اولیــن فرصــت یارانــه خــود را از والدیــن خــود جــدا کننــد.
ایــن مســئول توضیــح داد: بــه نظــر می رســد مســئوالن خریــد 
شــرکت ها هــم بایــد بــرای تراکنــش مالــی محــل فعالیــت خــود 
حســابی بــه نــام شــرکت بــاز کننــد تــا جایــه جایــی پــول از طریق 
حســاب آنهــا صــورت نگیــرد تــا بتواننــد بعــد از پنــج الــی شــش 
مــاه مجــددا بــرای دریافــت یارانــه معیشــتی خــود بــر اســاس 

تراکنــش واقعــی حســاب خــود اقــدام کننــد.
فــالح نــژاد بــا اشــاره بــه  اینکــه امــکان بررســی حســاب های 
شــخصی کســانی که نســبت بــه عــدم دریافــت یارانه معیشــتی 
خــود اعتــراض دارنــد وجــود دارد، گفــت: اگــر فــرد اعتراضــی 
دارد مــی توانــد اعتــراض خــود را در ســامانه حمایــت ثبــت کند و 

بعــد از ۲۰ روز نتیجــه آن اعــالم خواهــد شــد.
ــه  ــران یاران ــه بگی ــه یاران ــه هم ــرا ب ــه چ ــه اینک ــخ ب وی در پاس
معیشــتی تعلــق نمــی گیــرد، گفــت: دامنــه کســانی کــه یارانــه 
ــراد از  ــی از اف ــداد کم ــت و تع ــاد اس ــیار زی ــتند بس ــر هس بگی
دریافــت آن انصــراف داده انــد ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از 
آنهــا شــرایط اقتصــادی مناســبی دارنــد و در اصــل نبایــد یارانــه 

بگیرنــد.
فــالح نــژاد گفــت: یارانــه معیشــتی را دولــت بــر اســاس شــرایط 
اقتصــادی خانــوار وایــز مــی کنــد و ایــن یارانــه شــامل جامعــه 

هــدف کوچکتــری اســت.

ــرز از  ــکی الب ــای پزش ــس و فوریت ه ــز اورژان ــس مرک رئی
فــوت یــک جــوان ۲۶ ســاله در انفجــار بشــکه تینــر خبــر 
داد. مهــرداد بابایــی گفــت: مــرد جوانــی کــه در حــال 
جوشــکاری در محیــط بســته و در مجــاورت بشــکه حــاوی 

ــر انفجــار جــان خــود را از دســت داد. ــود، در اث ــر ب تین
بابایــی اظهــار کــرد: ایــن حادثــه ســاعت ۱۱:۳۰ صبــح روز 
شــنبه ، ۲۸ دی مــاه بــه اورژانــس البــرز اعــالم و بالفاصلــه 

نزدیــک تریــن آمبوالنــس بــه محــل اعزام شــد.
وی افــزود: حادثــه در یــک مرغــداری واقــع در جــاده 
چهاربــاغ شهرســتان ســاوجبالغ رخ داد و متأســفانه 
ــورت  ــر و ص ــه س ــار، از ناحی ــدت انفج ــر ش ــدوم در اث مص
دچــار آســیب شــدید شــده و در دم جــان خــود را از دســت 

داد. 
وی گفــت: متاســفانه اقــدام درمانی بــرای بازگشــت وی به 

زندگــی موثــر نبود.

اعضایباندشرکتهرمیدرکرج
بازداشتشدند

طرحزوجوفردخودروهاازابتدای
اسفندماهدرکرجاجرامیشود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز:رئیس پلیس آگاهی استان البرز خبر داد:

از  البـرز  اسـتان  آگاهـی  پلیـس  رئیـس 
بازداشـت اعضـای بانـد شـرکت هرمـی در 

داد. خبـر  کـرج 
 سـرهنگ محمـد نادربیگی اظهار داشـت: 
مردمـی  گزارش هـای  دریافـت  پـی  در 
افـرادی در قالـب یـک  بـر فعالیـت  مبنـی 
کمالش هـر  منطقـه  در  هرمـی  شـرکت 
کـرج رسـیدگی بـه موضوع بـه صـورت ویژه 
دردسـتور کار پلیـس آگاهـی ایـن اسـتان 

قرارگرفـت.
وی افـزود: کارآگاهان با تالش شـبانه روزی 
و انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی 
محل فعالیت  شـرکت هرمی شدند و پس از 
بررسـی موضـوع و اطمینـان از صحت خبر 
بـا هماهنگـی مقـام قضایـی به محـل مورد 

نظـر اعـزام و در یـک عملیـات غافلگیرانـه 
۶ عضـو  ایـن باند کالهبـرداری را دسـتگیر 
کردنـد. رئیس پلیس آگاهی اسـتان البرز با 
بیان اینکه  بیشـتر متهمان بازداشـت شـده 
افـراد غیربومـی هسـتند،بیان کـرد:  ایـن 
کالهبـرداران با سـوء اسـتفاده از مشـکالت 
شهرسـتان های  از  را  جوانـان  اقتصـادی 
دور افتـاده کشـور بـا شـگردهای خـاص بـه 
تهـران می کشـاندند.  سـرهنگ نادربیگـی 
بـا هشـدار بـه شـهروندان در مورد مـراودات 
مالـی، عنـوان کـرد: ایـن افـراد بـا شـگرد 
خـاص از طعمـه هـای خـود کالهبـرداری 
می کردنـد و متهمـان بـرای ادامه تحقیقات 
تکمیلـی در اختیـار پلیـس آگاهـی اسـتان 

البـرز قـرار دارند.

رئیـس پلیس راهنمایی و رانندگـی البرز از 
اجرایـی طرح زوج و فـرد در کرج خبر داد.
جمـع  در  شـرق  غالمعلـی  سـرهنگ 
خبرنـگاران اظهـار داشـت: طـرح زوج و 
فرد خودروها از ابتدای اسـفندماه در شهر 

می شـود. اجـرا  کـرج 
ایـن  تصمیم گیری هـا  طبـق  افـزود:  وی 
کـرج  پرتـردد  معابـر  برخـی  در  طـرح 
اجرایـی  شـب   ۲۱ الـی   ۱۶ سـاعت  از 

. د می شـو
رئیس پلیـس راهنمایی و رانندگی اسـتان 
البـرز  بـا اشـاره  به محـدوده اجـرای طرح 
زوج و فـرد در شـهر کـرج بیـان کـرد:  ایـن 
محـدوده از سـمت غـرب کرج حـد فاصل 
امـام  حضـرت  تقاطـع  تـا  سـپاه  میـدان 

ورودی  شـرق  سـمت  از  و  خمینـی(ره)  
خیابان امام خمینی(ره) به سـمت میدان 

است. سـپاه 
سـرهنگ شـرق با بیـان اینکه  مسـیرهای 
دیگـر ایـن محدودیت ها از تقاطـع خیابان 
امـام خمینـی(ره) ، ورودی هـای خیابـان 
میـدان  و  قـدس  میـدان   ، دانشـکده 
توحیـد اسـت،بیان کـرد:  بلـوار هفـت تیر 
، عالمـه جعفـری ، ورودی میـدان سـپاه، 
کنـار گـذر پـل روحانـی، ورودی مطهـری 
بعـد از پـل روحانی تـا میـدان آزادگان، پل 
آزادگان، ورودی های ۴۵ متری کاج و بلوار 
جانبازان از نخسـتین دوربرگـردان خیابان 
چالـوس بـه سـمت هسـته مرکـزی شـهر 
شـامل محـدوده طـرح ترافیـک هسـتند.



دوهفتهنامه
اقتصادیواجتماعیاستانالبرز

دوهفتهانهم اخبــار استـان

تسهیالتبانکیمهمتریندرخواستواحدهایصنعتیاستانالبرزاست
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتانداری البــرز از اجرایــی شــدن ۶۱ درصــد 
خبــر  اســتان  تســهیل  ســتاد  مصوبــات  از 
داد و گفــت: تســهیالت بانکــی مهمتریــن 
ــرز  ــی اســتان الب درخواســت واحدهــای صنعت

اســت.
پیگیــری  جلســه  در  شــاهمرادی  جهانگیــر 
ــه  ــرز ک ــتان الب ــهیل اس ــتاد تس ــات س مصوب
البــرز   شــهدای  ســالن   در  امــروز  عصــر 

اســتانداری برگــزار شــد؛ اظهــار داشــت: پیش 
ــهیل و  ــتاد تس ــده در س ــر پرون ــی ه ــاز بررس نی
رفــع موانــع تولیــد اســتان، بررســی مشــکالت 
آن واحــد در جلســات تخصصــی و کارشناســی 

ــت. اس
وی افــزود: در صــورت عــدم رفــع مشــکل 
واحدهــا در جلســات کارشناســی، پرونده هــا 
جهــت اتخــاذ تدابیــر و رفــع مشــکالت بــه 
ســتاد تســهیل اســتان کــه بــه صــورت مرتــب 

هــر هفتــه بــا حضــور اعضــای ســتاد تشــکیل 
می شــود. ارجــاع  می شــود، 

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
رصــد  اینکــه   بیــان  بــا  البــرز  اســتانداری 
بخــش  تســهیل  پایــش مصوبــات ســتاد  و 
ــادی  ــت اقتص ــر معاون ــف دفت ــی از وظای مهم
اســتانداری اســت، خاطــر نشــان کــرد: بخــش 
اعظمــی از مســائل و مشــکالت واحدهــای 
ــوزه  ــه ح ــرز  ب ــتان الب ــی اس ــدی و صنعت تولی

واحدهــای  نیــاز   مــورد  تســهیالت  تامیــن 
تولیــدی بــاز میگــردد.

ــر  ــات ه ــه مصوب ــان اینک ــا بی ــاهمرادی ب ش
ــر مناســب در  جلســه در راســتای اتخــاذ تدابی
جهــت رفــع مشــکالت صاحبــان صنایــع و 
واحدهــای تولیدی اســتان است،اســت،عنوان 
کــرد: در صــورت عــدم پیگیــری آنهــا، اهــداف 
ــق تولیــد محقــق  کالن نظــام در راســتای رون

نمی شــود.
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خبر داستان

شـعاع آفتـاب خیابـان اصلـی پیـش رویمـان را راه راه 
کـرده بود.شـهری کـه تـا آن روز نامـی از آن درمیـان 
وخـون چـاک چـاک  بـاروت  وبـوی  بـا طعـم  نبـود، 
شـده بـود، جسـد کنـار جسـداقتاده بـود، همـه جـا 
جسـد بود.جسـد کودک،جسدزن،جسـد متالشی ، 
الشـه سـگ واسـب وحیواناتـی کـه آمـاج گلوله شـده 
بودنـد دیـده می شـد. تمـام شـهر،بوی جسـد گرفته 
بودوجنـگ چهـره ی نفرت انگیـز خود را آشـکارکرده 

بود.
درمیـان  نـور«  مشـته   « ارتفاعـات  از  مارادریکـی 
دودی غلیـظ وانفجـار وسـروصدای جنـگ دریکـی 
تـازه سـاخته شده،جاگذاشـته  ازسـنگرهای خالـی 
اینجـا  ماگفتند:فعـال  بودیم.بـه  نفـر  بودند.سـه 
باشـید،برمی گردیم وشـماراباخود می بریم.آن دونفر 
دیگـررا نمـی شـناختم.از سـمت دیگـر جبهـه آمـده 
بودند.یکی از آن دوجوانی سـرخ روباریشی کم پشت 
بود که دسـت راسـت وچشـم چپـش را از دسـت داده 
بـود وسـرعقابی راروی گردنـش خالکوبـی کـرده بود.
آن دیگـری دختـری برنـزه بـا موهایـی بلنـد بـود کـه 

روسـری رنگارنگـی دورسـرش پیچیـده بـود.
بـود   رنگهـای روسـریش قرمزوسـبزوزردبود. معلـوم 
چند سـاعتی پیش از آنکه ازشـنگال برسـد موهایش 

را شسـته بود.
شـامپوی  بود.نوعـی  آشـنا  برایـم  شـامپویش  بـوی 
آلمانـی بود.بـوی خوشـی داشـت. ایـن آلمانـی های 
بدمصـب خـوش ذوقنـد و موهایشـان هـم زیباسـت.
دوستشـان دارم.مـا  سـه نفرهرکـدام بازبانـی جـدا از 
هـم از همیـن جبهـه جنـگ آمـده بودیـم جنـگ مـا 
بخاطرخودمـان نبود.مابخاطـر همـه ی آدمهایی می 
جنگیدیـم کـه زیبایـی هـای زندگـی را دوسـت دارند.

 *  *  * 
وقتـی آدمهـا همدیگـر را می کشـند همـه چیز حتی 
خـدای خـود راهـم از یاد می برند.هیچ چیز سـرجای 

خود نمـی ماند.
درجنـگ خیلـی چیزها دیدم ؛ جسـد کرم زده،الشـه 
ی متالشـی شـده ی اسـب وحـاالت صـورت آدمـی 
قبـل وبعداز مردن.رنگ زردترس ناشـی از چسـبیدن 
به زندگی ورنگ سـیاه شکست بعدازسقوط سنگرهارا 
هـم دیـدم والبتـه درجنـگ ایـن راهـم یادگرفتـم کـه 
درهنگامـه هـای نزدیـک بـه مـرگ ، چگونـه تـرس را 
دسـت بـه سـرکنم وایـن راهـم فهمیـدم کـه چـرا عده 
ای پیـش از آنکـه بـه میـدان جنـگ بروند،تندتندبـه 
دفـع ادرارمـی پردازند!  جوان سـرخ رو کـه اهل کانادا 
بـود دسـت هایش سردسـرد شـده بود وفقـط آب می 

خواست.
آب نبودواگرهمـه ی دنیاهـم آب مـی شـد،او نمـی 
توانسـت حتی یک قلـپ هم بخورد.با این حـال اوآب 
مـی خواسـت.دوقدم آنطرف تـر از من،دختره،زیرلب 
فرومـی  ازپاهایـش  زد.خـون  مـی  راصـدا  مـادرش 
چکید.بـا آن وضـع وحـال هـم غـرق شـرم شـده بود.
پشـتش بـه سـمت مابود،هیـچ حرفـی بااونـزدم نمی 
خواستم هراسـانش کنم.بوی زخم وخون وشامپو آن 

محوطـه رادربرگرفتـه بود . 
رامـی  مـن  زبـان  از  ای  چندکلمـه  رو  سـرخ  جـوان 
نیـازش  مـورد  راکـه  ای  چندکلمـه  دانسـت، 
بودیادگرفتـه بـود.آدم درهـر موقعیتـی بـه چندکلمـه 
کـرد  مـی  تـالش  هـم  بیشـترنیازندارد،گاهگاهی 

کنـد. رسـم  را  صلیـب  عالمـت 
مـن آدم بـی کـس وکاری بودم،همیشـه همینطـوری 
بودم.گاهـی دوسـت داشـتم بـه کسـی پنـاه ببرم.اما 
نمـی توانسـتم.انگار درخـت خانـواده ی من ازریشـه 

خشـک شـده بود.
قبـل ازآمدنـم از»شـافهاوزن« آن شـهر آبشـارهای دل 

انگیز،درفروشـگاه کارمـی کردم.
آنجـا لوازم زنانـه می فروختم،عطر،لبـاس زیر،ماتیک 
زودازآن  ایـن جـور چیزها.خیلـی  واز  آرایـش  ولـوازم 
بودم،زنهـارا  اینجانیامـده  کشـیدم.تابه  کاردسـت 
اینگونه نمی شـناختم زن وهمه چیز مثل اینجا نبود 
حـاالزن ، خـود خودشـه!کس دیگری نیسـت!آنگونه 
کـه مـردم دلشـان مـی خواهـد به جـای آنهـا بمیرند . 
زمانـی کـه مـن و الینـا از کافـه خـارج مـی شـدیم 
ودرمیـان پارک قدم می زدیم ، برگها روی سـروصورت 
وسـینه اش مـی ریختنـد وبـا وزش بادبـه زمیـن مـی 
افتادند.مـن هـم همـه ی برگهای آن محوطـه راجمع 
مـی کـردم، دسـتهایم را می افشـاندم وروی سـر الینا 
مـی پاشـیدم. کاش االن اینجـا بود!چـه مـی شـد؟! 
آخریـن نگاهـش همچـون تیـری بـه قلبـم فرورفـت، 
درکنـارآن گلولـه ای کـه قلبـم رابه هـم دوخته اسـت.
هرچنـد چیـزی هـم ازآن باقـی نمانـده ، امابـه همان 

هـم دلخوشـم چـون آنچـه مانـده از آن اوسـت! 
شایددراین غروب،درکنارپنجره ی اتاق نیمه تاریکش 
بـه موجهـای آرام رایـن بنگـرد.و مـن بادونفردیگرکـه 
نمـی دانـم برسـر دلهـای آنهـا چـه آمده،اینجاافتـاده 

ام،افتادنـی کـه برخاسـتن از آن دشـوار اسـت.
عشـق الینا ، عشـق راین رابه دلم ریخت، راین؛همان 
رودی که همراه شـاهرگ قلبم می خروشـدودرمقابل 
پنجـره ی خانـه ی الینـا مـی گـذرد،االن انگشـتانم 
بنویسـم. برایـش  شـعری  قطعـه  نیسـتندتا  معلـوم 
درنامـه ای کـه برایـش بجاگذاشتم،نوشـتم:»عزیزم! 
سـالم!منوببخش!نمی توانـم پیشـت بیایـم، باعجله 
بلیط هواپیماگرفتم،بایدبه کشـورم برگردم.مادرم بین 
مـرگ وزندگی دسـت وپـا مـی زند.برایـت آرزوی بخت 

بهتـری دارم.تـا ابـد ! «             

الینا می خندد؛

شهردار کرج خبر داد:

تأسیسکارخانهنوآوریدرالبرز
شــهردار کــرج بــا بیــان اینکــه  محــل احداث 
ــار  ــط ۴ خص ــرز در خ ــوآوری الب ــه ن کارخان
کــرج بالــغ بــر ۱۰هکتــار وســعت دارد، گفت: 
ســاخت و ســاز ایــن کارخانــه در فضایــی بالغ 
ــع در حــال انجــام اســت  ــزار مترب ــر ۱۵ ه ب
ــا کنــون  ۸۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی  و ت
داشــته  تنهــا  تکمیــل تاسیســات آن باقــی 

مانــده اســت.
ــر ۲۸  ــد از ظه ــی زاده بع ــر کمال ــی اصغ عل
ــیس  ــه تاس ــاز مرحل ــم آغ ــاه در مراس دی م
کارخانــه نــوآوری اســتان البــرز کــه بــا حضور 
ــی و  ــرم علم ــاون محت ــتاری مع ــورنا س س
ــد،  ــزار ش ــرز، برگ ــتانداری الب ــاوری در اس فن
ــه در  ــن کارخان ــه ای ــرد: اولین نمون ــار ک اظه

ــران ایجــاد شــده اســت. ته
ــز  ــهرها نی ــایر ش ــد  س ــه داد: هرچن وی ادام
بــرای راه انــدازی نمونــه مشــابه ایــن کارخانــه 
ــد امــا هنــوز موفــق  اقداماتــی صــورت داده ان

ــده اند. ــرداری از آن نش ــره ب ــه به ب
وی بــا اشــاره بــه مــکان یابــی مناســب 
کارخانــه نــوآوری البــرز بیــان کــرد: مناســبت 
تریــن فضــا بــرای راه انــدازی ایــن کارخانه در 
البــرز انتخــاب شــده و امیدواریــم تــا چندمــاه 

آینــده شــاهد افتتــاح آن باشــیم.
کارخانــه  ایــن  گفــت:  کــرج  شــهردار 

اکوسیســتمی اســت کــه در آن تمامــی 
ــرد و در  ــد ک ــدا خواهن ــور پی ــان حض ذینفع
ــت و  ــوآوری، خالقی ــه شــاهد ن ــن مجموع ای
ــم  ــی خواهی ــاس کارآفرین ــر اس ــره وری ب به

ــود. ب
وی در ادامــه عنــوان کــرد: در قالــب تاســیس 
ــورت  ــه ص ــم ب ــی خواهی ــه م ــن کارخان ای
مســئله محــور مســائل حــوزه مدیریــت 

ــم. ــل کنی ــهری را ح ش
کمالــی زاده افــزود: بــا راه انــدازی ایــن 
کارخانــه بــه ســمت مدیریت هوشــمند شــهر 

ــه  ــات ب ــه خدم ــره وری در ارائ ــش به و افزای
شــهروندان گام بــر می داریــم.

وی بــا بیــان اینکــه  محــل احــداث کارخانــه 
نــوآوری البــرز در خــط ۴ خصــار کــرج بالــغ 
ــزود: ســاخت  ــار وســعت دارد، اف ــر ۱۰هکت ب
ــر  ــغ ب ــی بال ــه در فضای ــن کارخان ــاز ای و س
ــت و  ــام اس ــال انج ــع در ح ــزار مترب ۱۵ ه
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــون  ۸۵ درص ــا کن ت
داشــته  تنهــا  تکمیــل تاسیســات آن باقــی 

ــده اســت. مان
ــزار و ۶۰۰  ــن ۱۵ ه ــزود: ای ــرج اف شــهردار ک

مترمربــع ســاخت و ســاز در ۵ بلــوک انجــام 
شــده اســت و امیدواریــم بتوانیــم تا تابســتان 
ســال ۹۹ ســاختمان ایــن کارخانــه را تکمیل 
کــرده و محوطــه ســازی آن را بــه اتمــام 

برســانیم.
ــه اول  ــم در نیم ــالش می کنی ــت: ت وی گف
ســال آتی ســاختمان محــل فعالیــت کارخانه 
نــوآوری البــرز را آمــاده ســازی کــرده و ایــن 
ــار  ــه کار در اختی ــاز ب ــرای آغ ــه را  ب مجموع
ــاوری رئیــس جمهــوری  ــت علمــی فن معاون

قــرار دهیــم.
وی اشــاره کــرد: البــرز قطــب مهــم فنــاوری 
و  هایتــک  و شــرکت های  اســت  کشــور 
دانشــگاه های متعــددی را در خــود جــای داده 
ــه ای فرصتــی  اســت و ایجــاد چنیــن کارخان
ــا  ــن ظرفیت ه ــره وری از ای ــرای به ــوب ب خ
اســت. شــهردار کــرج بیــان کــرد: طبــق آمــار 
بیــش از ۳۰۰ هــزار نفــر بــا مدرک  لیســانس 
و باالتــر در شــهر کــرج ســاکن هســتند و این 
ــه  ــهر فرهیخت ــن ش ــه ای ــد ک ــان می ده نش

پــرور اســت .
ــای  ــوغ و نوآوری ه ــت: نب ــرج گف ــهردار ک ش
موجــود در ایــن کالنشــهر را می تــوان در دل 
ــاور  ــرز ب ــوآوری الب ــه ن ــای کارخان فعالیت ه

کــرد و بــه مرحلــه تجــاری ســازی رســاند.

مشاورشهردارکرجدر
کتابخانهمرکزیشهرستانفردیساموراجتماعیمنصوبشد

راهاندازیمیشود

فردیسدارایپتانسیلهایفراوان
عمرانیوخدماتیاست

تاثیرغیرقابلانکارحوزهخدماتشهری
دررضایتشهروندی

حسین احمدوند:

مجتبی قاسمی: شهردار فردیس مطرح کرد:

علـی کمالی زاده؛ شـهردار کرج در حکمی 
"مسـعود نجفـی" را بـه عنـوان مشـاور  خود 

در امـور اجتماعی منصـوب کرد. 
بـه گـزارش نـو را قتصـاد بـه نقـل از  پایـگاه 
خبـری کـرج امـروز؛ در حکم شـهردار کرج 

اسـت؛  آمده 
تخصـص  سـوابق،  حسـن  بـه  عنایـت  بـا 
ایـن حکـم  بـه موجـب  تعهـد جنابعالـی  و 

شـما را به سـمت مشـاور در امـور اجتماعی 
اینجانـب منصـوب مـی نمایـم. امید اسـت 
بـا تـوکل بـه خداونـد تبـارک و تعالـی و بهره 
گیـری از تجـارب و تـوان خویـش در انجـام 

وظیفـه محولـه موفـق و مویـد باشـید. 
گفتنـی اسـت؛ مسـعود نجفی پیـش از این 
سرپرسـتی شـهرداری فردیـس را بـر عهـده 

داشت. 

��عضـو شـورای اسـالمی شـهر فردیـس گفـت: 
کتابخانه مرکزی شهرسـتان فردیـس راه اندازی 
می شـود . ��حسین احمدوند در گفتگو با پایگاه 
خبـری مدیریـت شـهری فردیـس، بـا اشـاره بـه 
جلسـه روز گذشته شـورای شهرسـتان فردیس، 
اظهـار کرد: شـورای شهرسـتان فردیـس در نظر 
دارد نسـبت بـه راه اندازی کتابخانـه مرکزی این 
شهرسـتان اقدام کنـد. ��وی در ادامه با اشـاره به 
کمبـود سـرانه کتابخانـه هـا در فردیـس، اضافه 

کرد: شـهرداری فردیس بـرای احداث کتابخانه 
مرکـزی ایـن شهرسـتان الیحـه ای بـه صحـن 
علنی شـورای اسالمی شـهر ارائه می کند؛ پس 
از تصویـب در صحـن علنـی و انجـام اقدامـات 
اجرایـی  کتابخانـه  احـداث  عملیـات  قانونـی، 

خواهد شـد.
��احمدوند تصریح کرد: درصدد هسـتیم تاپایان 
سـال آینده کتابخانه مرکزی شهرسـتان فردیس 

را احـداث و به بهره برداری برسـانیم.

عضـو شـورای اسـالمی شـهر فردیـس گفـت: 
الزم در راسـتای جـذب سـرمایه گـذاران داخلی 
و خارجـی در امـور مختلـف عمرانـی و خدماتی 

فردیـس اقـدام شـود .
��مجتبـی قاسـمی در گفتگـو بـا پایـگاه خبـری 
مدیریـت شـهری فردیس، با اشـاره به پتانسـیل 
هـای فـراوان سـرمایه گـذاری در امـور مختلـف 
خدماتـی، ورزشـی، رفاهـی، تجـاری و غیـره در 
فردیس، اظهار کرد: الزم اسـت مدیریت شهری 

بـه ایـن موضـوع توجـه ویژه ای داشـته باشـد.
��وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر لـزوم جبـران هرچـه 
سـریعتر کمبـود سـرانه هـای رفاهـی، ورزشـی و 
غیـره فردیـس، عنـوان کـرد: این مهم بـا جذب 

سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی محقـق می 
شـود. ��قاسـمی بـا بیـان اینکـه تنهـا با سـرمایه 
گـذاری در بخـش هـای مختلـف شـاهد رشـد و 
آبادانـی شـهر خواهیـم بـود، اضافـه کـرد: الزم 
اسـت نسـبت به تشـکیل اتاق مخصوص جذب 
سـرمایه گـذاران و ارائه طرح هـای بزرگ عمرانی 

در فردیـس اقـدام شـود.
��عضو شـورای اسـالمی شـهر فردیس در بخش 
دیگـری بـا اعـالم اینکـه پـروژه هـای مختلـف 
عمرانـی و خدماتی برای سـال آینـده در فردیس 
تعریـف شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: امیـد 
داریـم بتوانیـم با انجام اقدامات ویـژه عمرانی در 

شـهر رضایتمنـدی مـردم را جلـب کنیم.

شـهردار فردیـس درگذشـت "محمـد رضـا زیـن 
العابدینـی" معـاون خدمات شـهری شـهرداری 
زاده  خسـرو  ��محمـد  گفـت.  تسـلیت  را  کـرج 
در گفتگـو بـا پایـگاه خبـری مدیریـت شـهری 
معـاون  درگذشـت  تسـلیت  ضمـن  فردیـس، 
خدمـات شـهری شـهرداری کـرج، اظهـار کرد: 
کارکنان حوزه خدمات شـهری به طور مسـتقیم 
بـا شـهروندان در ارتبـاط هسـتند و بـرای حفـظ 
شـهری،  سـبز  فضـای  ارتقـای  و  نگهـداری  و 
زیباسـازی چهـره شـهر و … تـالش مـی کننـد.

زیـن  “محمدرضـا  افـزود:  ادامـه  در  ��وی 
العابدینـی” نمونـه ای از صدهـا نیروی فعـال در 
حـوزه خدمـات شـهری بود کـه در سـخت ترین 
شـرایط کاری با همه وجود برای تامین سالمت، 
نظافت و ایجاد شهری سالم و دارای کیفیت الزم 
جهـت زیسـت شـهری شـبانه روزی تـالش می 

کننـد و حتـی از فرصـت در کنـار خانـواده بودن 
نیـز گذشـته و حقیقتـا ایثـار مـی کنند.

��شـهردار فردیـس بیـان کـرد: بنـده نیـز مراتـب 
همـدردی صمیمانـه خـود را اعـالم و درگذشـت 
خدمـات  معـاون  زین العابدینـی”  “محمدرضـا 
شـهری شـهرداری کـرج را بـه شـهروندان کرج، 
همـکاران و خدمتگـزاران شـهر به ویـژه خانواده 
ایشان تسـلیت می گویم و از درگاه احدیت برای 
بازمانـدگان، صبـر و بـرای آن مرحـوم رحمـت و 

غفـران الهی مسـئلت مـی نمایم.
��وی بـا اشـاره بـه اینکـه قطعـا راه خدمـت بـی 
منـت در حوزه خدمات شـهری شـهرداری کرج 
ادامـه خواهد داشـت، خاطرنشـان کـرد: تعامل 
شـهرداری کـرج و شـهرداری فردیـس بـه ویـژه 
در حـوزه خدمـات شـهری به جهـت تاثیرگزاری 

متقابـل در رضایـت مردمـی انکارناپذیر اسـت.

نوشته ی عثمان محی الدین
ترجمه ی عزیز فرهنگیان

)قسمت اول(

مدیــرکل اســتاندارد اســتان البــرز از غیر اســتاندارد بودن 
دســتمال کاغــذی بــا نــام تجارتــی هپی خبــر داد.

ــتمال  ــرآورده دس ــت: ف ــار داش ــکراللهی اظه ــه ش فتان
ــر اســتاندارد اســت   ــی هپــی  غی ــام تجارت ــا ن کاغــذی ب
و عالمــت اســتاندارد درج شــده بــر روی ایــن محصــول  

جعلــی اســت.
وی افــزود: از شــهروندان خواهشــمندیم کــه در صورت 
ــماره  ــا ش ــه ب ــز عرض ــول در مراک ــن محص ــاهده ای مش

تمــاس ۱5۱7 تمــاس بگیرنــد.
مدیــرکل اســتاندارد اســتان البــرز بــا بیــان اینکــه  تولیــد ، 
توزیــع و عرضــه محصوالت مشــمول اســتاندارد اجباری 
ــتاندارد  ــت اس ــرد عالم ــه کارب ــت پروان ــه دریاف ــوط ب من
ــای  ــا واحده ــف ب ــورت تخل ــرد: در ص ــان ک ــت، بی اس

تولیــدی متخلــف برخــورد قانونــی انجــام می شــود.

دستمال کاغذی با نام تجارتی »هپی« 
غیراستاندارد است

البرز در انتظار کاهش دما و 
یخبندان فراگیر

جاده مالرد به نام »حاج قاسم 
سلیمانی« نامگذاری شد

ــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری البــرز از کاهــش دمــا و  مدی
یخبنــدان فراگیــر در ســطح اســتان خبــر داد.

محمدرضــا فــالح نــژاد اظهارداشــت : بــر ایــن اســاس افزایش 
ــدان  ــن یخبن ــطح زمی ــرد س ــار س ــت پرفش ــوذ و تقوی ــر و نف اب
ــژه در  ــه وی ــر، لغزندگــی ســطح جاده هــا و مــه آلودگــی ب فراگی

ارتفاعــات و جــاده هــای کوهســتانی مــورد انتظــار اســت.
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری البــرز اثر قابــل مالحظه 
دمــا، آبگرفتگــی معابــر عمومــی و ســیالبی شــدن رودخانه هــا 
و مســیل ها، تقلیــل دیــد، لغزندگــی جاده هــا، احتمــال ســقوط 
ــزش  ــتانی، ری ــای کوهس ــاده ه ــد در ج ــش دی ــن، کاه بهم
ســنگ و رانــش کــوه، پیــش بینــی مــی شــود،بیان کــرد» حفظ 
آمادگــی مســئوالن ذیربــط در راســتای اتخاذ تدابیــر و تمهیدات 

الزم مــورد تاکیــد اســت.
ــظ  ــتان و حف ــداران در شهرس ــور فرمان ــد: حض ــادآور ش وی ی
آمادگــی اعضــاء ســتاد مدیریت بحــران شهرســتان ها به منظور 
ــیل های  ــا و مس ــیل در رودخانه ه ــدن س ــاری ش ــا ج ــه ب مقابل
فصلــی، رعــد و بــرق، وزش بــاد شــدید، ریــزش ســنگ، رانــش 
کــوه، لغزندگــی و کاهــش دیــد در جاده هــای کوهســتانی و یــا 
هرگونــه حادثــه احتمالــی، ایجاد هماهنگــی فی ما بیــن نیروی 
انتظامــی، دســتگاه های امــدادی، ایمنی، خدماتــی و نیروهای 
مردمــی، انجــام اقدامــات بازدارنــده و بالدرنــگ از جملــه صــدور 

پیــش آگاهــی از طریــق رســانه هــای محلــی انجــام شــود.
 وی گفــت: مســئوالن محلــی بــرای ســاکنین مناطــق تحــت 
تاثیــر شــهری و روســتایی باالخــص کشــاورزان، دامــداران، 
عشــایر و حاشــیه نشــینان رودخانه هــا تاکیــد بــر عــدم تــردد از 
ــر خطــر، اســکان، چــادر زدن و توقــف در بســتر  محل هــای پ
و حریــم رودخانــه هــا، مکان هــای مرتفــع و تپــه هــا، زیــر 
درختــان، ســیم بــرق هوایــی، لوله هــا، فنس هــای فلــزی 
ــه ارتفاعــات، اقدامــات  ــز از صعــود ب ــی، پرهی ــه هــای آب و پهن
الزم بــرای حفــظ محصــوالت کشــاورزی، کنتــرل دمــا و 
رطوبــت و تهویــه در گلخانه هــا، مرغداری هــا و دامداری هــا 
و همچنیــن خــوداری از چــرای دام در مراتــع و دامنــه کوه  هــا، 
تاکیــد بــر خــودداری از تــردد و ســفرهای غیــر ضــروری بــه ویــژه 
ــل  ــه دلی ــیب ب ــای پرش ــه ه ــتانی و دامن ــای کوهس در جاده ه
احتمــال ریــزش ســنگ و بهمــن و بهمــراه داشــتن تجهیــزات 
الزم و ضــروری ســفر از جملــه زنجیــر چــرخ، لــوازم گرمایشــی، 
البســه، پتــو، کمک هــای اولیــه، بــرف پــاک کــن، بــه همــراه 
داشــتن وســایل ارتباطــی و پیــش بینــی مکان هــای امن جهت 
ــی  ــظ آمادگ ــراری، حف ــرایط اضط ــع ش ــا رف ــت، ت ــکان موق اس

مراکــز درمانــی و پایگاههــای امــدادی مــورد انتظــار اســت.

بــا تصمیــم اعضــای شــورای شــهر فردیــس جــاده مــالرد بــه 
نــام ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی نامگذاری شــد.

در جلســه علنــی شــورای شــهر فردیــس کــه در ســالن 
ــی از  ــاس قدردان ــه پ ــد ب ــزار ش ــورا برگ ــن ش ــات ای اجتماع
تالش هــا و زحمــات  ســپهبد قاســم ســلیمانی  بــا رای 
اکثریــت اعضــا جــاده قدیمــی مــالرد بــه نــام ســپهبد شــهید 

ــد. ــذاری ش ــلیمانی" نامگ ــم س "قاس
طــول ایــن جــاده ۱۱ کیلومتــر اســت کــه در محــدوده 
شهرســتان فردیــس واقــع شــده و انتهــای آن بــه حــوزه 

تهــران متصــل می شــود. اســتحفاظی اســتان 
 پیــش از ایــن نیــز ایســتگاه متــروی هشــتگرد در اســتان البرز 
ــا رای  ــرج ب ــمالی ک ــراه ش ــرز  و بزرگ ــتاندار الب ــتور اس ــا دس ب
اعضــای شــورای شــهر  بــه نــام ایــن ســرباز وطن نامگــذاری 

شــده بــود.
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کهاینامرپیامدهایزیانباریبدنبالدارد.
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شایعهوجودآفالتوکسیندرشیرچهبالییسرسالمتمیآورد؟

بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از ایرنــا - معــاون بهداشــت وزیــر بهداشــت بیــان 
کــرد: میــزان آفالتوکســین در شــیر در کشــور بســیار کمتــر از مقادیــر مجــاز اســت. 
ــن  ــی نکتــه مهــم ای وجــود آفالتوکســین در شــیر در همــه کشــورها وجــود دارد، ول
اســت کــه وجــود آفالتوکســین در صورتــی که از مقــدار مجــاز و اســتاندارد کمتر باشــد 

ــد. ــاد نمی کن ــالمتی ایج ــراى س ــکلی ب مش
وى ادامــه داد: شــیر بــه دلیــل داشــتن ترکیبــات خــاص تنهــا مــاده شــناخته شــده در 
ــه طــور متعــادل تمــام نیازهــاى بــدن شــامل رشــد،  ــد ب طبیعــت اســت کــه می توان
ــرژى، ســاخت و ترمیــم بافت هــا را تامیــن کنــد. عمده تریــن ویژگــی شــیر  تامیــن ان
کــه آن را نســبت بــه ســایر مــواد غذایــی متمایــز می کنــد ترکیــب پروتئینــی و وجــود 
امــالح آن بــه خصــوص کلســیم و فســفر اســت. شــیر و لبنیــات منبــع بســیار خوبــی 

بــراى تامیــن پروتئیــن مــورد نیــاز بــدن هســتند.
رییســی گفــت: مصــرف روزانــه دو لیــوان شــیر 50 درصــد پروتئیــن مــورد نیــاز افــراد 
ــتخوان،  ــی اس ــات  از نرم ــیر و لبنی ــود در ش ــیم موج ــد. کلس ــی کن ــن م ــغ را تامی بال
ــاالن  ــتخوان در بزرگس ــی اس ــودکان و پوک ــا در ک ــی دندان ه ــد، خراب ــدى رش کن
ــی  ــاى آن یعن ــا جایگزین ه ــیر ی ــوان ش ــه لی ــا س ــرف دو ت ــد. مص ــگیرى می کن پیش
ماســت و پنیــر در روز می توانــد نیــاز بــدن بــه کلســیم را در افــراد بالــغ تامیــن کنــد. 
ــوده و در  ــر ب ــتحکام آن موث ــتخوان و اس ــکیل اس ــیم در تش ــراه کلس ــه هم ــفر ب فس
ــده اى از  ــش عم ــد. بخ ــت می کن ــاب  دخال ــز و اعص ــی، مغ ــاى عضالن ــاخت بافت ه س
ویتامین هــاى ب2 و ب12 نیــز کــه بــراى خون ســازى و ســالمت سیســتم عصبــی الزم 

ــوند. ــن می ش ــه تامی ــی روزان ــات مصرف ــیر و لبنی ــتند از ش هس
معــاون وزیــر بهداشــت اظهــار کــرد: همــه افــراد در هــر گــروه ســنی الزم اســت بــراى 
حفــظ ســالمت و اســتحکام اســتخوان و پیشــگیرى از پوکــی اســتخوان روزانــه از شــیر 
و لبنیــات اســتفاده کننــد. بــراى افــراد بزرگســال ســالم روزانــه دو واحــد یــا بیشــتر از 
گــروه شــیر و لبنیــات توصیــه می شــود. زنــان بــاردار و شــیرده بایــد حداقــل روزانــه 

3 واحــد از ایــن گــروه مصــرف کننــد. هــر واحــد معــادل یــک لیــوان شــیر اســت.
وى بیــان کــرد: مصــرف ســرانه شــیر و لبنیــات در کشــور مــا در مقایســه با کشــورهاى 
ــود، در  ــرف می ش ــیر مص ــر ش ــدود 27 لیت ــاالنه ح ــران س ــت. در ای ــر اس ــر کمت دیگ
حالــی کــه در کشــورهاى اروپایــی حــدود 50 لیتــر و در امریــکا متوســط ســرانه مصرف 
ــیر  ــردم ش ــال م ــر در س ــدود 120 لیت ــد ح ــت. در فنالن ــال اس ــر در س ــیر 100 لیت ش

ــد. ــرف می کنن مص
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت گفــت: مصــرف کم شــیر و لبنیــات عــوارض متعددى 
از جملــه اختــالل در رشــد و کوتــاه قــدى در کــودکان و نوجوانــان، پوکــی اســتخوان و 
ــان  ــر نش ــات اخی ــال دارد. مطالع ــه دنب ــتخوان را ب ــودى اس ــتگی هاى خودبه خ شکس

داده در جوامعــی کــه مــردم شــیر و لبنیــات کافــی مصــرف می کننــد، شــیوع فشــار 
خــون بــاال و بیمارى هــاى قلبــی و عروقــی کمتــر اســت.

طــی روزهــاى اخیــر طــرح ادعاهایــی در مــورد دوز بــاالى ســم آفالتوکســین در مــواد 
غذایــی و لبنــی در یکــی از برنامــه هــاى صــدا وســیما، ســبب نگرانــی هــاى در جامعــه 

شــده اســت.
ــا ســم قارچــی طبیعــی قــادر اســت انســان را از طریــق  آفالتوکســین  (Aflatoxin) ی
ــد و  ــوده کن ــی آل ــوالت لبن ــیر و محص ــرغ، ش ــم م ــد تخ ــوده مانن ــی آل ــواد غذای م

ــند. ــرطان زا باش ــد س می توانن
ایــرج حریرچــی معــاون کل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی روز 
گذشته(یکشــنبه) گفــت: اینکــه لبنیــات حــاوى آفالتوکســین باشــد اجتنــاب ناپذیــر 

اســت و همیشــه و همــه جــا موجــود بــوده و هســت و قاعدتــا آفالتوکســین در شــیر 
ــت. ــتر اس ــرل بیش ــدم کنت ــل ع ــه دلی ــتوریزه ب ــر پاس غی

ــرح  ــا ط ــاط ب ــذا و دارو در ارتب ــازمان غ ــخنگوى س ــور س ــوش جهانپ ــن کیان همچنی
ادعایــی مبنــی بــر وجــود ســم آفالتوکســین در عمــده  مــواد لبنــی در کشــور تصریــح 
کــرد: وجــود ســم آفالتوکســین در لبنیــات و خشــکبار موضوعــی قدیمــی اســت و در 
ســالهاى اخیــر رو بــه کاهــش اســت و میــزان ایــن ســم در لبنیــات بســته بنــدى از فله 

بــه مراتــب کمتــر اســت.
ــه ایــن ادعــا واکنــش نشــان داد و گفــت:  رییــس ســازمان غــذا و دارو هــم نســبت ب
توصیــه اکیــد مــا ایــن اســت کــه مــردم بــه تبلیغــات ســوء توجــه نداشــته باشــند و 

مصــرف شــیر را متوقــف نکننــد.
ــزان  ــورد می ــده درم ــه ش ــات ارائ ــه اطالع ــد براینک ــا تاکی ــاز  ب ــانه س ــا ش محمدرض
ــودن  ــه پاییــن ب ــا توجــه ب آفالتوکســین لبنیــات بطــور قطــع غلــط اســت، گفــت: ب
ســرانه مصــرف شــیر در کشــور کــه بــه کمتــر از یــک لیــوان در روز مــی رســد نمــی 
ــوان خطــر قطعــی ناشــی از کمبــود مصــرف لبنیــات کــه همــان پوکــی اســتخوان  ت
اســت را بــا القــاى ایــن اطالعــات غلــط بــه یــک خطــر احتمالــی تحــت عنــوان بــاال 

ــودن آفالتوکســین معاوضــه کــرد. ب
وى تصریــح کــرد: از حــدود هفــت ســال پیــش محصــوالت لبنــی بــه صــورت مرتــب از 
ایــن بعــد پایــش می شــوند. آمــار اداره کل غــذا کمتــر از 3,5 درصــد آلودگــی را نشــان 
ــزان  ــر می ــورهاى دیگ ــایه و کش ــورهاى همس ــیارى از کش ــه بس ــد در حالیک می ده

آلودگــی بســیار باالتــر اســت.
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ناوگانحملونقلعمومیازجملهمحورهایموضوعیمطرحشدهدرایننشستبود.

بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از ایرنــا - مدیــرکل 
محیــط زیســت اســتان البــرز روز یکشــنبه در نشســت 
کارگــروه کاهــش آلودگــی هــوای ایــن اســتان با اشــاره 
ــال ۶  ــتان  امس ــن اس ــالم ای ــای ناس ــه روزه ــه اینک ب
درصــد بــوده اســت گفت: براســاس بررســی  و مقایســه 

بــا ســالهای گذشــته وضعیــت بهتــری داشــتیم .
فردیــن حکیمــی افــزود: برگزاری ۱۵ جلســه و نشســت 
اضطــرار آلودگــی هــوا حاکــی از اهمیــت موضــوع بــرای 
ــن  ــوع ای ــل وق ــی عل ــی و بررس ــای اجرای ــتگاه ه دس

پدیــده دراســتان  البــرز بــوده اســت.
ــه  ــر ک ــرژی هــای تجدیدپذی ــه داد: توســعه ان وی ادام
۱۲ مــورد مرکــز انــرژی خورشــیدی مجــوز ارایــه شــده 
و میــزان قابــل توجهــی از اراضــی اشــتهارد بــه مزرعــه 
خورشــیدی اختصــاص یافتــه از اقدامــات موثــر در ایــن 

زمینــه بــوده اســت.
ــه  ــرش در معاین ــار پذی ــاس آم ــت: براس ــی گف حکیم
فنــی ۴۱ هــزار و ۱۵۶ خــودرو در ایــن زمینــه مراجعــه 
داشــته انــد کــه ۳۲ هــزار مــورد آنها مشــکل نداشــتند.

ــم در بحــث  ــات مه ــی از موضوع ــرد: یک ــه ک وی اضاف
ــی  ــه فن ــرز معاین ــوا در اســتان الب ــی ه کاهــش آلودگ
ــفانه  ــه متاس ــوده ک ــایل گرمایشــی و سرمایشــی ب وس
ــی  ــاد دولت ــده و ۳۹ اداره و نه ــتقبال نش در ادارات اس

ــتند. ــکاری داش ــه هم ــن زمین درای
ــاره  ــا اش ــرز ب ــتان الب ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
ــوا  ــی ه ــر گازرســانی در کاهــش آلودگ ــه نقــش موث ب
گفــت: برخــی از روســتاهای شهرســتان هــای طالقــان 

، ســاوجبالغ و بخــش آســارا گاز ندارنــد و بایــد طــرح 
ــت  ــتاها دردس ــن روس ــه ای ــانی ب ــژه گازرس ــای وی ه

ــرد. ــرار گی انجــام ق
ــعه  ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــی مع ــا رضوان غالمرض

ســرمایه انســانی شــهرداری کــرج نیــز گفــت: بــا هــدف 
ــون ۳۰ دســتگاه در بخــش  ــوا اکن کاهــش آلودگــی ه
ــداری  ــرج خری ــهرداری ک ــی ش ــل عموم ــل و نق حم

شــده اســت.

قــرارداد ۹۰  انعقــاد  بــا  داد: همچنیــن  ادامــه  وی 
ــاوگان  ــن ن ــه ای ــی ۵۴ دســتگاه دیگــر ب ــارد تومان میلی
اضافــه مــی شــود کــه اکنــون ۲۰ دســتگاه از ایــن ۵۴ 

ــت. ــده اس ــل ش ــاده تحوی ــتگاه آم دس
رضوانــی تاکیــد کــرد: در بحــث معاینــه فنــی نیــز طرح 
ــت  ــت و درخواس ــدام اس ــت اق ــژه ای در دس ــای وی ه
ــه  ــا توجــه ب ــم کــه ب هایــی در ایــن زمینــه داشــته ای

اولویــت موضــوع پیگیــری هــا ادامــه دارد.
توســعه فضــای ســبز ، عــدم آتــش زدن بقایــای 
گیاهــان و برگهــا ، اجــرای طــرح هــای ورزشــی و 
دوچرخــه ســازی در مناطــق ۱۰ گانــه شــهرداری کــرج 
ــورد  ــن نشســت م ــه درای ــود ک ــی ب ــر موضوعات از دیگ

ــت. ــرار گرف ــد ق تاکی
ــرز  ــتان الب ــی اس ــای نفت ــرآورده ه ــرکت پخــش ف  ش
ــرف گاز و  ــدی مص ــش 7۰ درص ــالم افزای ــا اع ــز ب نی
نفــت و گاز یــورو ۴ از اقدامــات انجــام شــده از ســوی 

ــرداد . ــا خب ــده ه ــش آالین ــرای کاه ــن شــرکت ب ای

ــش  ــن و افزای ــرف بنزی ــدی مص ــج درص ــش پن افزای
درصــد مصــرف ســوخت نیروگاهــی از دیگــر گــزارش 
ــن شــرکت در نشســت  ــه شــده از ســوی ای ــای ارای ه
ــود. کارگــروه اصظــرار آلودگــی هــوای اســتان البــرز ب
ــی شــرکت  ــا هماهنگ ــن شــرکت ب ــالم ای براســاس اع
ــا هــدف کاهــش آالیندگــی هــوا  گاز اســتان البــرز و ب
نیــروگاه منتظرقائــم در ایــن اســتان از نفــت و گاز 

ــد. ــی کن ــتفاده م ــورو ۴ اس ــی ی مایع

گزارشویــژه


