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تخلف شرکت ورشکسته کمپوست ارتباطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد

وزیر جهاد کشاورزی در مورد فعالیت شرکت تولیدکننده 
ورمی کمپوست در استان البرز گفت: تخلف این شرکت 
باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود و ارتباطی به 
وزارت جهاد کشاورزی ندارد. محمود حجتی در حاشیه 
بازدید از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 

در مورد کالهبرداری شرکت تولیدکننده  ورمی کپوست 
در استان البرز اظهار داشت: این موضوع باید از طریق 
مراجع قانونی پیگیری شود و ارتباطی به وزارت جهاد 

کشاورزی ندارد...

صفحه 6

نمایـشگاه کتاب و قصه، رشـد کتابخوانی در کرج

وقتی خبر برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب کرج چندی پیش از 
زبان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز در شماره هفتاد 
روزنامه پیام آشنا اطالع رسانی شد، با خود گفتم شاید این 
نمایشگاه هم مانند برخی از نمایشگاه ها و همایش ها به بهانه 
های غیرقابل توجیه برگزار نشود ! اّما خدا را شکر، فارغ از 

هر بهانه ای در موعد مقرر برگزار شد و رسانه ها هم تا آنجا 
که امکان داشت و دارد، همکاری کردند که نمونه بارز آن 
تخصیص حدود یک چهارم صفحه روزنامه پیام آشنا )شماره 
120( به اطالع رسانی این رخداد مهم فرهنگی می باشد... 
 صفحه 5
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نرخ آجیـل شیـرین شب یلـدا 
تغییر نخواهد کرد
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پیشنهادی برای  
شب یلدا
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مسئوالن استانی 
به فکر ورزش 

البرز باشند
مصرف گاز در کشور به اندازه کل مصرف 

صنعت نفت اروپا
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ایران را جزء کشورهای پرمصرف انرژی در دنیا توصیف کرد 
و گفت: عدم استفاده از فناوریهای نوین موجب شده است که اگر به روند فعلی ادامه دهیم 

ایران تا سال 1404 روزانه 2.5 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کند.
دکتر حمیدرضا کاتوزیان در سمینار بررسی به کارگیری تکنولوژی های نوین در تجهیزات 
فرآیندهای عملیاتی پاالیشگاه ها و تاسیسات تقویت فشار با اشاره به وضعیت کشور به لحاظ 
مصرف افزود: ایران به لحاظ مصرف انرژی جزو کشورهای پرمصرف است و شدت انرژی در 
کشور ما موجب شده است تا ایران در رده های باالی مصرف انرژی و همچنین در رده های 

پایین به لحاظ کیفیت مصرف انرژی نیز قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه مصرف گاز در کشور به اندازه کل مصرف صنعت 
نفت در اروپا است، اظهار داشت: با مطالعاتی که با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و 
انجمن نفت انجام دادیم مشخص شد که اگر ایران با این نرخ به جلو برود تا سال 1404 ما 
روزانه 2.5 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کنیم. وی با اشاره به اعمال تحریم ها علیه 
کشور یادآور شد: این امر موجب رکود بخش صنعت و در نتیجه کاهش مصرف انرژی شده 
است ولی اگر این تحریم ها نبود میزان مصرف انرژی در کشور بسیار زیاد بود. کاتوزیان با 
اشاره به تصویب قانونی در مجلس شورای اسالمی توضیح داد: قانون بهینه سازی مصرف 
انرژی در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید که مشتمل بر بند واو موادی بود که در 
صورت اجرایی شدن آن تحوالت زیادی در کاهش مصرف انرژی و همچنین صرفه جویی در 
انرژی می شد.  رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به فعالیت های این پژوهشگاه یادآور 
شد: اگر فعالیت های مشترکی از سوی پژوهشگاه صنعت نفت با پژوهشگاه نیرو صورت گیرد 

می توانیم اقدامات مهمی در این زمینه اجرایی کنیم.

جاده چالوس نیازمند نگاه سرزمینی است

بیشترین توسعه در 
حوزه حمل و نقل 

کشور مربوط به 
کرج است

خط مشی آمریکا 
بازخوردی از 

تصمیمات رژیم 
صهیونیستی  است

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:

آگهی مزایده عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز تعداد محدودی از واحدهای تجاری مرکز خرید مهستان و مجتمع تجاری اداری پارسیان شهرستان کرج 

را از طریق مزایده عمومی واگذار می نماید.
رجوع به صفحه 8

امام جمعه کرج در دیدار با مدیریت و کارکنان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج:

سنگرهای علم و پژوهش را از سنگربانان متخصص خالی نگذارید
دکتر اکبری: مسئوالن ، حمایت از مراکز علمی را جدی بگیرند

همزمان با هفته پژوهــش، مدیریت، معاونان، کارکنان و جمعی از 
دانشجویان آموزشکده فنی دختران کرج ) 17 شهریور ( با حضور 
در دفتر نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه شهر کرج، 
ضمن دیدار با حجت االسالم و المسلمین حسینی همدانی، از بیانات 
ارزشمند وی در حوزه علم و پژوهش بهره مند شدند؛ همچنین دکتر 
مهناز اکبری، ریاست این مرکز طی سخنانی خواستار حمایت جدی 

مسئوالن از مراکز علمی و دانشگاهی شد.

به گزارش خبرنگار پیام آشنا، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر کرج در 
این دیدار، فرا رسیدن اربعین سرور و ساالر شهیدان امام حسین )ع( و هفتاد 
و دو تن از یاران با وفای ایشــان را به حاضران تسلیت گفت و اظهار داشت: 
نهضت حسینی و فرهنگ عاشورایی نقشه راهی برای زندگی بهتر انسانها در 
فضایی توام با معنویت و آزادگی است و امیدوارم رهپویان علم، در کنار تحقیق 
و پژوهش و آموزش، فراگیری مفاهیم معنوی و دینی را نیز مد نظر داشته 
باشند؛ چرا که رشد علمی منهای اخالقیات بهره ای برای بشریت ندارد، بلکه 

زیان آور هم هست.
حجت االسالم و المسلمین حسینی همدانی، دوران کنونی را دوران علم و 
آگاهی برشمرد و افزود: در هزاره کنونی، رقابت قدرت های جهان بر تصاحب 
بازارهای مصرف است و هر که صنعت قوی تری در اختیار داشته باشد، در 
جوامع علمی پیشــتازی می کند. دوران جوالِن تسلیحات نظامی به پایان 

رسیده و عصر، عصِر آگاهی و دانش است. 
وی، ضمن اســتقبال از تشکیل دانشکده های فنی و حرفه ای در استانهای 
کشور بویژه البرز بیان داشت: بیکاری یکی از معضالت اساسی کشور است 
که جوانان با آن دست و پنجه نرم می کنند و در صورت ارایه آموزش های 
مطلوب فنی و حرفه ای در این مراکز و ایجاد زمینه اشتغال آنان در بازار کار، 
می توان به کاهش نرخ بیکاری امیدوار بود و مسئوالن موظف به حمایت از 

مراکز علمی و دانشگاهی هستند.
امام جمعه کرج، با اشاره به سیر صعودی ایران در پیشرفت های علمی، انرژی 

هســته ای را مصداق پیشتازی کشورمان در مباحث پژوهشی و تحقیقاتی 
دانست و خاطر نشان کرد: اگر خباثت های آمریکا و سنگ اندازی های غرب 
نبود، امروز ایران کشور نخست در حوزه تولید علم و دانش بود و آنان نه با انرژی 
هسته ای و غیره بلکه با دستاوردهای علمی و نخبگان دشمنی دارند و نمی 

خواهند اختراعات و اکتشافات علمی از انحصارشان خارج شود.
حجت االسالم حسینی همدانی، پژوهش را خوراک دستاوردهای علمی خواند 
و گفت: یکی از الزمه های پیشرفت، هماهنگی و تعامل میان سازمان های 
اقتصادی، صنعتی و کشاورزی با موسسات و مراکز علمی و پژوهشی است 

و مسئوالن با احصاء نیازها، بایستی محتوای پژوهش ها را هدفمند نمایند.
امام جمعه کرج خطاب به مدیران آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج بیان 
داشت: با بهره گیری از ظرفیت های صنعتی و کشاورزی البرز، خروجی رشته 

های آموزشی را غنی تر کنید و از طریق تعامل با مراکز علمی - تحقیقاتی، 
به حرکت رو به جلوی استان کمک نمایید. حضور 2000 دانشجوی بانو در 
مرکِز تحت مدیریت شما یک فرصت ایده آل برای پرورش علمی و در عین 
حال روحی و اخالقی بانوانی است که سفیران آگاهی و اخالق در استان البرز 

خواهند بود و خودشان بهتر تبلیغ موثر برای دانشکده خواهند بود.
نماینده ولی فقیه در استان البرز ادامه داد: ارتقای علمی جوانان موجب افزایش 
بهره وری در تمامی بخش ها می شود و امیدوارم مسئوالن از تداوم فعالیت 

های آموزشی و علمی حمایت الزم را داشته باشند.

مسئوالن، حمایت از مراکز علمی را جدی بگیرند
رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج نیز 
در ابتدای این دیدار به بیان گزارشی از عملکردها 
و فعالیت های آموزشی این دانشکده پرداخت و 
ضمن تشکر از توجه امام جمعه شهر کرج گفت: 
عرض سالم و ادب بر پیشگاه حضرت مهدی )عج( 
و درود بر مقام پاک شهدای اسالم و امام شهیدان 
امام خمینی )ره( و عــرض اطاعت محضر مقام 
معظم رهبری و تقدیم بهترین سالم ها محضر امام جمعه محترم شهر کرج 
که این جمع را از آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج در هفته پژوهش به 

حضور پذیرفت تا از منبر ایشان بهره مند شویم و فیض ببریم.
دکتر مهناز اکبری، با عرض تســلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان 
امام حسین )ع( به حاضران تصریح کرد: آموزشکده فنی و حرفه ای دختران 
کرج یکی از زیر مجموعه های دانشــگاه فنی و حرفه ای است که قبال زیر 

نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کرد اما با تصویب هیات وزیران و بر 
اساس ماده 20 قانون پنجم توسعه کشور، از سال 90 به دانشگاه ارتقاء یافت 
و زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کند. آموزشکده فنی و حرفه ای دختران 
کرج قدمتی چند دهه ای دارد و جزو الســابقون در حوزه پرورش و تربیت 

جوانان خالق است.
وی، از فعالیت 170 آموزشکده و دانشکده تحت نظارت دانشگاه فنی و حرفه 
ای در سراســر کشور خبر داد و بیان داشت: دانشــگاه فنی و حرفه ای در 
اکثر رشته ها از طریق کنکور دیپلم به کاردانی داوطلبان را جذب می کند 
و در تعداد معدودی از رشته ها از طریق کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشجو 

پذیرش می شود. 
دکتر اکبری، با اشــاره به دغدغه های بنیانگذار کبیر انقالب و مقام معظم 

رهبری در تفکیک جنسیتی دانشگاهها و مراکز علمی، تفکیک جنسیتی 
آموزشکده ها و دانشــکده های دانشگاه فنی و حرفه ای را ویژگی شاخص 
این مرکز بیان داشت و گفت: همچنین این دانشگاه یک مرکز علمی نسل 
سومی و کارآفرین است که اکثر واحدهای دانشگاهی اش عملی هستند و در 
نهایت افرادی را تحویل بازار کار می دهیم که به سرعت جذِب کار شوند و به 
پیشرفت و توسعه اقتصادی کمک نمایند. هم اکنون در استانهای کشور یک یا 

چند مرکز دختران و پسران در حال فعالیت هستند.

به گفته رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج، هم اکنون 8 رشته 
دانشگاهی از جمله: نرم افزار کامپیوتر، گرافیک، هنرهای تجسمی، صنایع 
دستی، حسابداری، نقشه کشی، پرورش مربی کودک و... در این آموزشکده 
تدریس می شود و دارای یک ساختمان اصلی در حصارک کرج و ساختمان 

شماره 2 در بلوار ماهان کرج می باشد.
دکتر اکبری اضافه کرد: همچنین خوابگاهی با ظرفیت 150 نفر برای غیر 
بومیان احداث شده است که امکان جذب دانشجو از سایر استانهای کشور 

را فراهم نماید.
وی، در جمع بندی سخنانش گفت: عملکرد آموزشکده با توجه به تازه تاسیس 
بودنش مطلوب اســت و روند رو به رشدی را سپری می کند که در صورت 
حمایت موثر و راهبردی مسئوالن، می توان به برداشتن گام های جدی تر 

امیدوار بود. 
رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج در پایان بیان داشت: از آنجا 
که هنوز اعتبارات تخصیصی به مرکز، دانشگاهی نیست، با محدودیت های 
مالی مواجه هستیم و از امام جمعه محترم کرج امتنان داریم در جلسات مهم 
استان، لزوم حمایت از مراکز علمی و دانشگاهی را یادآور شوند. وی، در پایان 
باری دیگر از توجه نماینده ولی فقیه در استان البرز به این  آموزشکده فنی و 

حرفه ای تقدیر و تشکر کرد. 

عکس/  بهنوش سخنگو

نوبت دوم

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

ملیحه اکبری
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استان اخباراخبار 
عراقچی پس از دیدار با کاترین اشتون:

اشتون اطمینان داد آمریکا 
متعهد به توافقات است

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: خانم 
اشتون اطمینان دادند که همه اعضای گروه به خصوص آمریکا 
متعهد به توافقات هستند و بر این اساس تصمیم بر ادامه مذاکرات 

گرفته شد.
 سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشــورمان پس از مذاکرات با کاترین اشتون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، گفت: در این مالقات مواضع خودمان را به 
خانم اشتون منتقل کردیم که اگر مذاکرات قرار است ادامه یابد 

باید از سوء تفاهمات و زیاده خواهی ها اجتناب شود.
وی با تاکید بر اینکه باید پایبند به متن توافق باشیم، تصریح کرد: 

باید از اقدامات تحریک آمیز خودداری شود.
عراقچی تصریح کرد: خانم اشتون نیز بر این امر تاکید داشتند که 
الزمه اجرای توافق، اصل حسن نیت در مذاکرات است و گروه 
مذاکره کننده 1+5 در وین نیز به همین ترتیب عمل می کنند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشــورمان ادامه داد: 
خانم اشتون اطمینان دادند که همه اعضای گروه به خصوص 
آمریکا متعهد به تعهدات هستند و بر این اساس تصمیم بر ادامه 

مذاکرات گرفته شد.

***

در نشست امام جمعه کرج با مسئولین
 شرکت آب منطقه اي البرز مطرح شد؛

تدوین سند توسعه البرز در حوزه آب
مهندس بهزاد پارسا، مدیر عامل 
شــرکت آب منطقــه اي البرز 
دیروز در نشست خبري  با امام 
جمعه کــرج پیرامون وضعیت 
آب اســتان،  مواردي را اشاره و 
بیان داشــت: در دشت تهران- 
کرج 85 ســانتي متر افت آب 
زیرزمیني، در دشــت هشتگرد 
65 سانتي متر و دشت اشتهارد 

69 سانتیمتر را شاهد هستیم. 
وي در بحث چاه ها  به 4600 چاه مجاز در سطح استان اشاره 
کرد که در بحث شرب و خدمات و سایر مجوز ارائه شده است و 
افزود: حدود 13  هزار چاه غیرمجاز وجود دارد که بخشي از آنها 

در قالب چاههاي قانون تعیین تکلیف مي باشد. 
پارسا تاکید کرد: میزان حفر چاه در یک دوره  37 ساله 14 برابر 

و برداشت از آب زیرزمیني 5 برابر شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه اي البرز افزود: از سال 86 تا کنون 
علي رغم افزایش تعداد چاه ها، میزان ســطح برداشت همان 
مقدار باقي مانده است )به جهت افت سطح آبهاي زیرزمیني ( و 
خاطر نشان ساخت: کنترل چاه هاي غیرمجاز نیازمند فرهنگ 

سازي در سطح کل استان مي باشد.
وي به طرحي که در استان شــروع شده اشاره کرد که ایجاد 
تشــکل هاي آب بران )آب هاي زیرزمیني( مي باشد  و افزود 
که اگر در این مسیر طرح عملیاتي شــود از اقدامات  موثري 
است که در کنترل چاههاي غیرمجاز مثمر ثمر خواهد بود و 
به رودخانه هاي کرج - جــاده چالوس و طالقان که جذابیت 
گردشگري دارند اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: تصرفاتي در 
حــوزه رودخانه ها صورت گرفته که البته در این زمینه 3200 
واحد آالینده در حوزه چالــوس و کرج و 2500 واحد آالینده 
در حوزه رودخانه طالقان وجود دارد و افزود: براي ســاماندهي 
رستوران ها علي الخصوص فاضالب رستوران ها و سایر واحدها 
در رودخانه ها اقدامات بازدارنده و طرح هایي در نظر گرفته شده 
اســت که اگر این طرح ها به نتیجه برسد خسارت کمتري را 

شاهد خواهیم بود.
پارسا ادامه داد: از برج 10 سال گذشته، استارت تفکیک از آب 
تهران زده شــد و در برج 12 شرکت آب  منطقه اي البرز ثبت 
و بحث هاي بودجه اي و اعتبار به خوبي پیش رفت و  با اینکه 
در سال آخر دولت بود کارها بحمدا... به سرعت انجام شد. وي 
4 پروژه در حال بررســي ازجمله، 2 نیروگاه و 2 سد را مطرح 
ساخت و افزود: در بخش نیروگاه ها به وسیله بخش خصوصي، 
سرمایه گذاري در حال پیشرفت است.  پارسا در انتها به چشم 
انداز آینده با توجه به تأکیدات استاندار محترم استان و معاونین 
ایشان در خصوص ارائه راهکارهاي توسعه استان تحت عنوان 
سند توسعه استان در حوزه آب اشاره کرد که در خردادماه سال 

آینده نهایي مي شود.
وي در اثناي کالم، شوراي فرهنگي که در شرکت ایجاد شده 
را از جمله کاراکترهاي مهم در این مسیر دانست و افزود همه 
معاونین، عضو این شورا مي باشند و خاطر نشان ساخت: طرحي 
به نام طــرح داناب، که طرح نجات آب براي نوجوانان و دانش 
آموزان است پیش بیني شده است که فاز اول آن شروع شده و 
فاز دوم آن در ماه آینده آغاز خواهد شد و ادامه داد: که در این 

زمینه نیز فرهنگ سازي الزمه پیشبرد در این مسیر مي باشد.
در پایان ، امام جمعه کرج نیز با یادآوري حفر اولین قنات توسط 
حضرت علي )ع( این ابداع را تحولي در عالم خلقت دانست که 
آب از مناطق قنات دار به سمت مناطق بدون قنات انتقال مي 
یابد. وي اهمیت آن را حفظ آب و منافع و مسائل مربوط به آب 
دانست و افزود: ما به عنوان شیعه امیرالمومنین باید پیروي از 

این اندیشه داشته باشیم.
امام جمعه کرج به هدر رفت آب در سیستم دولت و مسئولین 
و حکومت اشاره داشت و عنوان کرد درصد اسراف مردم یقینا 
کمتراز حکومت مي باشد و در بخش اسراف ابتدا مسئولین باید 
اندیشه اي واقعه بینانه داشته باشند و به دو روش مصرف آب 
در بخش تفکیک آب شرب از آب شستشو اشاره کرد و خاطر 
نشان ساخت در شهر طراحي باید انجام شود تا به سمت این 
دو هدف مهم پیش برویم و افزود: در حقیقت کسي مالک آب 
نیست و باید در مصرف آب تمهیدات مثبتي اندیشیده شود و 
تاکید کرد که آموزش عمومي و تذکر از جمله عوامل موثر در 
این مسیر میباشد که با کمک صدا و سیما و رسانه هاي جمعي 

میسر مي شود. 
وي نماز جمعه را نیز که با جمعیتي بیش از 5 هزار نفري برگزار 
مي شود از فرصت هاي مناسب براي اطالع رساني حفظ منابع 
آبي عنوان کردو خاطر نشان ساخت: خانواده ها نیز در این مسیر 
از عوامل موثر مي باشــند که هر نهاد و سازماني باید به بحث 
خانواده ها و هدفمند و نظامند بودن این مسئله اهمیت دهد و 
با یک چشم انداز و افق چند ساله به سمت کارهاي فرهنگي 

حرکت کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( البرز:

مردم البرز 53 میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( البرز گفت: مردم این استان طی سال جاری 53 میلیارد ریال از 

طریق صندوق های صدقات به نیازمندان کمک کردند.
علی ساالر کیا افزود: این مبلغ از 10 هزار و 402 صندوق بزرگ ، چهار هزار و 616 صندوق متوسط و 
193 هزار و 659 صندوق کوچک نصب شده در منازل ، مجتمع های مسکونی ، تجاری ، اداری و معابر 

این استان جمع آوری شده است. 
وی ادامه داد : کمک های مردمی و مبالغ واریز شده به صندوق های صدقات پس از جمع آوری برای 
خرید جهیزیه ، تأمین مسکن ، درمان ، امور تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و در سر فصلهای مختلف 

به مددجویان تحت حمایت این کمیته پرداخت می شود. 
مدیرکل کمیته امداد استان البزر گفت: رفع فقر و ارتقاء سطح اقتصادی و معیشتی افراد کم بضاعت ، 

نیازمند مشارکت بیشتر مردم در طرحهای احسان و انفاق این نهاد است. 
وی یادآور شــد: این نهاد با اجرای طرح های مختلف ســعی در افزایش مشارکت مردم و ارائه خدمات 

مطلوبتر به محرومان دارد. 
اکنون حدود 38 هزار نفر در استان البرز زیر پوشش کمیته امداد هستند و از خدمات مختلف این اداره کل 
در حوزه های اشتغال و خودکفایی ، بهداشت و درمان ، مسکن ، فرهنگی و آموزشی بهره مند می شوند.

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری البرز:

دستگاه ها مکلف به جذب 1 تا 3 درصد اعتبارات
را جذب کنندمدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری البرز بر ضرورت جذب اعتبارات پژوهشی از 

سوی دستگاه های اجرایی استان تأکید کرد.
فریبرز همدانی با بیان این مطلب گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سرفصلی به منظور جذب 
اعتبارات دیده شده است و بر اساس قانون بودجه 92 دستگاه های اجرایی مکلف شده اند سهم  1 تا 3 

درصدی اعتبارات خود را جذب نمایند.
 وی افزود: مسلم است اگر دستگاه ها در جذب اعتبارات موفق عمل نکنند، بودجه به خزانه باز می گردد.

 آمادگی استانداری در  همکاری با دستگاه ها برای جذب اعتبارات در حوزه تحقیق و پژوهش
 مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری البرز همچنین مروری بر فعالیت های کارگروه پژوهش، 
فناوری در طول یک سال اخیر داشت و بیان کرد: در حال حاضر با گذشت یک سال از فعالیت های این 
کارگروه و فعال شدن اقدامات در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و ارسال طرح ها نیاز است که 

روند امور شتاب بیشتری گیرد.
 وی افزود: در این راستا استانداری البرز آمادگی همکاری های هرچه بیشتر با دستگاه های اجرایی استان 

را جهت جذب اعتبارات مذکور دارد.

102شرکت حمل بار و مسافر در البرز ساماندهی شد
مدیرکل حمل ونقل وپایانه های استان البرزگفت: 102شرکت حمل بار و مسافر تاکنون دراین استان 

ساماندهی شده است.
قاسم باقری افزود: 76شرکت حمل بارو26شرکت حمل مسافر اکنون درالبرز فعال هستند.

وی بیان کرد: 12هزاروســیله نقلیه ویژه حمل کاال وبار و دوهزارو500 دستگاه اتوبوس ، مینی بوس و 
سواری ویژه جابه جایی مسافر برون شهری دراین استان وجود داردو

20 هزار راننده در این دوبخش مشغول به کارهستند.
این مسوول یادآور شد: ساالنه حدود هفت میلیون تن کاال وحدود دومیلیون و300 هزار مسافر بین البرز 

و مناطق مختلف کشورجابه جا می شود.
باقری اظهار کرد:تاکنون15دوربین و 30 دستگاه تردد شمار برای نظارت بر تردد خودروها در جاده های 

استان نصب شده است .
وی گفت : به منظورروان سازی ترافیک و سهولت درکار رانندگان، دستگاههای توزین الکترونیکی برای 
محاسبه وزن بارخودروها دراستان نصب شده که بدون توقف خودروها ،عملیات وزن کشی انجام می شود.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز به وضعیت ترافیک این استان اشاره کرد وافزود: با توجه به 

سنگینی بارترافیک، البرزبه توسعه راهها و احداث تقاطع های غیرهمسطح نیاز دارد.

عضو کمیته محتوایی چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب البرز:

اختصاص مکان دائمی نمایشگاه کتاب در البرز نیازمند 
همراهی مسئوالن فرهنگی است

عضو کمیته محتوایی چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب البرز گفت: اداره کل ارشاد به تنهایی امکان ایجاد 
نمایشگاه دائمی را در استان ندارد و تمام دستگاه های فرهنگی باید در این زمینه همگرایی داشته باشند. 
سیده زهرا حسینی ضمن اشاره به استقبال مطلوب از چهارمین نمایشگاه استانی کتاب البرز گفت: اگر 
فضایی مهیا می شد تا در تعداد بیشتری از غرفه ها کتاب ها عرضه می شد قطع به یقین مطلوب تر بود. 
وی افزود: همین امر نیز ضرورت اختصاص فضای نمایشگاه دائمی را برای البرز در حوزه فرهنگ و هنر 

ضروری می سازد.
این مسئول یادآور شد: بخش قابل توجهی از جمعیت سه میلیون نفری استان البرز را جوانان تشکیل می 

دهند و باید مکانی ثابت برای دسترسی آسان به کتاب های روز وجود داشته باشد. 
عضو کمیته محتوایی چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب البرز ادامه داد: بدون شک راه اندازی این پایگاه 
دائمی نیازمند همکاری همه مسئوالن فرهنگی استان است و به تنهایی از عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان خارج است.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان ساوجبالغ:

تحویل 46 کالس درس تا دهه فجر به مدارس ساوجبالغ
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان ساوجبالغ گفت: تا دهه فجر امسال 46 کالس درس که با 

هزینه خیران ساخته شده تحویل آموزش و پرورش می شود.
 علی حدادی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ساوجبالغ از اتمام ساخت 46 کالس درس 
توسط خیرین تا دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این مدرسه ها در شهر چهارباغ و مهدی آباد قرار دارد 

و برای ساخت آن سه میلیارد تومان هزینه شده است.
وی همچنین از بهره برداری چند نماز خانه، سرویس بهداشتی و سرایداری در مدارس هشتگرد خبر داد 
و افزود: با جذب اعتبار و کمک خیرین مدرسه نیمه کاره ظهیری تا خرداد 93 تکمیل و به بهره برداری 

خواهد رسید.
حدادی از ادارات خدمات رسان خواست به تامین خدمات برای مدارس خیری توجه جدی داشته باشند.

 انتقاد از کم کاری شهرداریهای ساوجبالغ در پرداخت عوارض
رئیس شورای آموزش و پرورش در ادامه از پرداخت نکردن پنج درصد عوارض پرداختی شهرداری ها 
به آموزش و پرورش ساوجبالغ گالیه کرد و یادآور شد: برابر قانون عین عوارض پرداختی شهرداری ها 
باید برای هزینه های فرهنگی آموزش و پرورش عودت شود ولی متاسفانه به رغم مبالغ کالن از سوی 

شهرداریهای این شهرستان ریالی به حساب آموزش و پرورش پرداخت نشده است.

ساوجبالغ میزبان جشنواره خیران 
فرماندار ساوجبالغ از واگذاری زمین با اقساط و شرایط ویژه برای ساخت مدارس غیردولتی در شهر جدید 

هشتگرد خبر داد و از متقاضیان خواستار مشارکت در ساخت مدرسه در این شهر شد.
وی در پایان از برگزاری جشنواره خیرین در آخرین روزهای دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: جشن 

گلریزان توسط خیرین گرانقدر در ایام ا... دهه فجر امسال بر گزار می شود.

***

***

***

***

اســتاندار البرز تأکید کرد: با جاذبه های بکر و 
منحصر به فردی که در  بخش آسارا وجود دارد 
باید تغییــری در نوع نگاه مان به عنوان اینکه 
آســارا سرزمینی با اســتعدادهای ذاتی است 

داشــته و آن را تنها خط ارتباطی رسیدن به 
محور چالوس ندانیم.

سیدطاهر طاهری در جلسه اداری بخشداری 
آسارا که با حضور جمعی از مدیران کل دستگاه 
ها تشکیل شد، مصوبه هیئت دولت را مبنی 
بر انتقال آب رودخانه کرج که در ســفر اخیر 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
طی نشست مشترکی مطرح شده بود محور 
قرار داد و گفت:  از آنجا که  رودخانه کرج  یکی 
از مهمترین رودخانه های کشور به شمار می 
رود  و تأمین کننده  بخش مهمی از منابع آبی 
استان تهران و البرز است، ضرورت حفاظت از 
این منبع حیات بخش بیش از پیش ضروری 

می شود.
وی با بیان اینکه معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری البرز در حال پیگیری این مهم است، 

افزود: به همین منظور با همکاری محیط زیست 
و ســایر مســئوالن امر باید از بروز مشکالت  
احتمالی در این زمینه جلوگیری به عمل آورد.

طاهری در ادامه به دیدار مشترک خود با وزیر 
نیرو پیرامون مصوبه انتقال آب رودخانه کرج 
به تهران نیز اشــاره کرد و گفت: طی دیداری 
کــه امروز با وزیر نیرو خواهم داشــت با طرح 
مشــکالت فرا رو در اجرای این طرح، مباحث 
زیست محیطی را نیز مورد پیگیری قرار خواهم 
داد تا هر چه سریع تر روند اجرای این طرح به 
عنوان پروژه ای ملی و حائز اهمیت  نهایی گردد.
اســتاندار البرز در ادامه با مهم دانستن  بخش 
آسارا به عنوان یکی از محورهای ارتباطی کرج با 
جاده چالوس تصریح کرد: در حال حاضر آسارا، 
به عنوان یک کریــدور مهم  در محور کرج - 
چالوس قــرار دارد و طبق آمار روزانه 20 هزار 

مسافر از این مسیر عبور می کنند و از زیبایی 
های طبیعت این جاده بهره مند می شوند.

طاهری افزود: عالوه بر آن بخش قابل توجهی از 
گردشگران در مراکز اقامتی و تفریحی این محور 
در رفت و آمد هستند و همین امر نیز نگاه ویژه 
تر به آســارا به عنوان سرزمینی با جاذبه های 

گردشگری فراوان ضروری  را می سازد.
استاندار البرز تأکید کرد: استقرار معادن، جاری 
بودن تنهــا رودخانــه دارای ماهی های قزل 
آالی خال قرمز، دسترسی به نقاط کوهستانی 
در این محــور نیز از دیگر دالیلی اســت که 
موجب می شود  تا به آسارا تنها به عنوان یک 

شهرکوهستانی ننگریم.
وی افزود: البته مشکالتی نیز در حوزه محیط 
زیست و ساماندهی زباله های این محور  وجود 

دارد که باید هر چه سریع تر رفع شود.

نخستین بازدید زمستانی استاندار از محور جاده چالوس 

جاده چالوس نیازمند نگاه سرزمینی است

مرکز علمی- کاربــردی فرهنگ و هنر البرز 
در همایش سراســری مدیران مراکز علمی- 
کاربردی فرهنگ و هنر کشــور در بوشهر به 

عنوان مرکز نمونه کشور شناخته شد.
سرپرســت مؤسســه آموزش عالی فرهنگ 
و هنر در این همایش با اشــاره به وجود فارغ 
التحصیالن رشــته های هنری و عدم وجود 
فضای کار مناسب برای آنان اظهار داشت: مراکز 
آموزش عالی فرهنگ و هنر نباید نیروهایی را 
تربیت کند که بعد از فارغ التحصیلی برای آنها 
بازار کاری وجود نداشته باشد. حمید شاه آبادی 
تاکید کرد: ما باید نیروهایی کارآفرین تربیت 
کنیم، نیروهایی که دانش و توانایی که جامعه به 
آنها نیاز دارد به همراه داشته باشند. سرپرست 
مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی فرهنگ 
و هنر کشور با تاکید بر اینکه دانش آموختگان 
باید مهارتهایی را بیاموزند که بازار کار برای آنها 
وجود داشته باشد، خاطر نشان کرد: در حوزه 
برنامه ریزی فرهنگی کارهای بزرگ و خوبی 
شــکل گرفته است که ما را به اهمیت تربیت 
نیروی انســانی متخصص در حوزه فرهنگ و 
هنر بیشتر متوجه می کند. گفتنی است در 
اولین روز همایش سراســری مدیران مراکز 
علمی- کاربردی فرهنگ و هنر، پس از بررسی 
های کارشناسی، مرکز آموزش عالی فرهنگ 
و هنر البرز به عنوان بهترین مرکز فرهنگ و 
هنر دولتی در کشــور معرفی شد و از مهدی 
عسگری، رئیس این مرکز تقدیر به عمل آمد. 
مرکز آموزش علمی- کاربردی فرهنگ و هنر 
البرز در حال حاضر با حدود 22 ماه ســابقه 
فعالیت در 12 رشــته تحصیلــی در مقاطع 

کاردانی و کارشناســی دارای بیش از 1500 
دانشجو می باشد.

شــایان ذکر اســت این همایش 24آذر ماه با 
حضور مدیران مراکز علمی- کاربردی فرهنگ و 
هنر دولتی، تعدادی از مسئوالن ستادی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی، مسئوالن دانشگاه 
جامع، تعدادی از مدیران کل استانها و رؤسای 
مراکز فرهنگ و هنر دولتی افتتاح شد تا 26 آذر 

ادامه خواهد داشت.

مرکز علمی- کاربردی فرهنگ وهنر البرزدر 
مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد

به گزارش روابط عمومی  مرکز آموزش عالی 
فرهنگ و هنر البرز؛ این مرکز در نیم سال دوم 
تحصیلی ســال جاری در مقطع کارشناسی 
حرفه ای ترمی در رشــته هــای گرافیک - 
گرایش پوستر و نشانه، مدیریت تبلیغات تجاری 
و معماری - گرایش طراحی محیط داخلی و 
همچنین در مقطع کاردانی حرفه ای ترمی در 
رشته های روابط عمومی، هنر های تجسمی - 
گرایش عکاسی و معماری - گرایش طراحی 
داخلی از طریق ثبت نام در ســایت سازمان 

سنجش  به نشانی
www. Sanjesh.org  دانشجو می پذیرد.

شایان ذکر است آغاز ثبت نام مقطع کاردانی 
از تاریخ 92/9/27 لغایت 92/10/3 می باشد، 
لذا کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام که داراي 
شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه 
مي باشند، مي توانند در پذیرش مذکور ثبت نام 
و شرکت نمایند. ضمناً زمان آغاز پذیرش مقطع 

کارشناسی نیز متعاقباً اعالم خواهد شد.

سرپرست هماهنگی امور عمرانی استانداری 
البرز گفت: استانداری البرز همه تالش خود 
را برای اتمام پروژه های نیمه تمام اســتان به 
کار خواهد گرفت و این مهم با بهره مندی از 
ظرفیت های بخش خصوصی محقق خواهد 
شد. مجید ســریزدی افزود: شهرستان های 
اســتان با دارا بودن بهترین پتانســیل ها در 
بخش های صنعتی می توانند به توسعه استان 

شتاب بیشتری دهند.
وی در ادامه با اشــاره به ظرفیت های خوب 
شهرستان نظرآباد گفت: این شهرستان دارای 
ظرفیت های خوبی در بخش مختلف از جمله 
صنعت و کشــاورزی است و با مدیریتی قوی 
باید به ســمت توســعه به پیش رود که در 
کنار این شتاب برای توسعه فراهم سازی زیر 

ساخت های مورد نظر الزامی است.
سریزدی تاکید کرد: با توجه به کمبود اعتبارات 
در بخش های مختلف کلید گشایش اعتبارات 
و همچنین رسیدن به توسعه در دستان بخش 

سرمایه گذاری خصوصی است.
وی در ادامــه افــزود: با پیــش بینی های 

کارشناســان همچنان روند اتمام پروژه های 
عمرانــی به کندی صورت می گیرد از این رو 
با فراخوان از ســرمایه گذاری سرمایه گذاران 
بخش خصوصی به صورت تهاتری و مشارکتی 
می توان در آینده نزدیک شــاهد روند تند به 

اتمام رسیدن پروژه های عمرانی باشیم.
سرپرست هماهنگی امور عمرانی استانداری 
البرز یادآور شــد: با ارائه نقشه راه پیشرفت و 
توســعه به بخش خوصوصی می توان شاهد 
توسعه و آبادانی استان و شهرستان های تابعه 

بود.
سریزدی خاطرنشان کرد: با به پیش بردن این 
رویه در حوزه های مختلف می توان در سال 
آینده شاهد رشد روز افزون پروژه ها در سطح 

کالن در استان بود.
سرپرست هماهنگی امور عمرانی استانداری 
البرز با اشــاره به مشکالت فاضالب شهری و 
فقدان تصویه خانه در شــهری مانند نظرآباد 
گفت: در گوشه گوشه کشور هزینه های باالیی 
برای احداث کانال ها و ســدها پرداخت می 
شود، و نظرآباد با دارا بودن پتانسیل های خوب 
می تواند این مشکل را به خوبی پشت سر نهد.

سریزدی در پایان تاکید کرد: طرح ملی جاده 
نظرآباد - اشتهارد تا پایان سال جاری به بهره 
برداری خواهد رسید و اگر تا به حال به بهره 
برداری نرسیده اســت به علت مشکالتی از 
قبیل وجود شهرک های صنعتی در بین راه 
های این شهرســتان بوده است و با پیگیری 
های مستمر این مشکل تا پایان سال برطرف 

خواهد شد.

مرکز علمی-کاربردی فرهنگ و هنر البرز
 مرکز نمونه کشوری شد

سریزدی خبر داد:

پروژه های نیمه تمام البرز با مشارکت بخش خصوصی 
کامل می شود

نماینــده مــردم کــرج در مجلس 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه خط 
مشی برخی از کشــورهای غربی و 
آمریکا بازخوردی از تصمیمات رژیم 
صهیونیســتی اســت، خیلی دور از 
انتظار نبود که به توافقات ژنو پایبند 

نمانند.
محمدجــواد کولیوند بــا بیان این 
مطلب اظهار داشــت: در سال های 

اخیر مذاکرات زیــادی ایران با 5+1 
داشته اســت و نتیجه این مذاکرات 
را در این روزها همه شــاهد بوده ایم 
ژنو شاهد توافقات بین ایران و آمریکا 
و غربی ها بود و ما انتظار داشــتیم 
به این توافقات پایبند باشند و دیگر 
رفتارهای دشمنی طلبانه علیه ایران 

نداشته باشند.
وی در ادامــه تاکید کــرد: برخی از 

کارشناســان امر پس توافقات بین 
ایران و طرفین در ژنو یادآور شــدند 
که امیدی به اجرای تفاهمنامه میان 

ایران و 1+5 ندارند.
نماینده مردم کرج افزود: این مسئله 
در صورتی بود که برخی از رسانه ها 
اظهار می کردند که نباید با بدبینی به 

این مسائل نگریست.
کولیوند یادآور شد: دور از ذهن نبود 

که آمریکا باز به تحریم ها به خاطر 
فعالیت های هسته ای ایران پس از 
مذاکرات ادامه دهد و بر همگان ثابت 
شد که آنها بر سر توافقات نمانده اند و 
این باعث بی اعتمادی مردم و دولت 

ایران شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سران 
غربی و به خصوص آمریکا با رفتارهای 
دشــمنی طلبانه مانع تحقق مفاد 

تفاهمنامه خواهند بود و تا زمانی که 
به چنین رفتارهایی ادامه دهند نمی 

توانند از ایران انتظاری داشته باشند.
نماینده مردم کــرج در مجلس در 
پایان تاکید کرد: تا زمانی که منافع 
آمریکا و بعضی از کشــورهای غربی 
با رژیم صهیونیست در هم آمیخته 
اســت توافقنامه به خوبی به اجرا در 

نخواهد آمد.

فرماندار کــرج با بیان اینکه معتمدان و اصناف 
عناوینــی مترادف هســتند، گفــت: اصناف و 
معتمدان هر دو امانت دار مردم بوده و پیوندی 

ذاتی و دائمی با یکدیگر دارند.
علی اسدیان در نشســت با معتمدان محالت 
کرج و اصناف با بیان اینکه صنوف از معتمدان 
و معتمدان از صنوف ما هســتند، اظهار داشت: 
معتمدان و اصناف دو عنوان بســیار مترادف و 
در هم تنیده هستند که با یکدیگر پیوند ذاتی 

و دائمی دارند.
وی گفــت: تالش خالصانه صنــوف در تهیه و 

توزیع مایحتاج مردم در تنگناهای کشور نشان 
از احساس تکلیف آنان دارد.

وی اصناف را جزو شــخصیت هایی دانست که 
بیشترین نقش را در جامعه دارند و ادامه داد: با 
توجه به ارتباط مردم با اصناف، نقش این قشــر 
از لحاظ فرهنگی تعیین کننده و تاثیرگذار است.

اسدیان با بیان اینکه اصناف از افزاد امین جامعه 
هستند، گفت: اصناف امانت جامعه را در اختیار 
دارند و عملکرد آنها باید به گونه ای باشد که مردم 
احساس کنند آنان افرادی مورد اطمینان و تکیه 

گاه هستند.

وی با تاکید بــر اینکه وظیفه دولت باید برنامه 
ریزی، هدایت و پشــتیبانی از توده مردم برای 
انجام امور باشد، یادآور شد: اگر مشکالت مردم در 
محالت از روزنه معتمدان و در راس آنها روحانیت 
به عنوان پیــش قراول و مامنی برای مردم حل 
شود با اطمینان می توان گفت منجر به حصول 

نتایج ارزنده ای خواهد شد.  
فرماندار کرج همچنین ارتباط دوسویه مسئوالن با 
معتمدان محالت را برای شهروندان بسیار مثبت 
ارزیابی کرد و اظهار داشت: حضور معتمدان در 
بطن مشکالت و انعکاس آنها به مدیران موجب 

می شود در برنامه ریزی های مسئوالن این نکات 
لحاظ شود.

خط مشی آمریکا بازخوردی از تصمیمات رژیم صهیونیستی است

فرماندار کرج:

اصناف و معتمدان با یکدیگر پیوند ذاتی و دائمی دارند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
البرز بر تشکیل کارگروه "پژوهش" با هدف تجاری 
سازی طرح های پژوهشگران تاکید کرد و گفت: 
دل نگرانی پژوهشگران علمی درخصوص تجاری 

سازی یافته هایشان، دغدغه ای به جا است.
به گزارش خبرنگار پیام آشنا، شاهپور رستم زاده 
در  جلسه "بررسی چالش های پژوهشی دستگاه 
های اجرایی استان" به تبیین ماهیت تحقیق و 
پژوهش پرداخت و اظهار داشــت: به طور قطع 
هیچ توسعه ای به انجام نخواهد رسید مگر آنکه 

تحقیق و پژوهش با آن عجین شده باشد.
رســتم زاده با بیــان این که یکــی از مهم ترین 
اولویت های ما تجاری سازی طرح های پژوهشی 
است، افزود: در این راستا با تمهیدات اندیشیده 
شده، زمینه تجاری شدن طرح های پژوهشگران 

در استان فراهم خواهد شد.
وی تأکید کرد: توسعه البرز با تحقیق و پژوهش 
میسر می شود لذا باید امکانات و بسترهای رشد 

تحقیق و پژوهش را در استان فراهم کنیم.
این مسئول با اشــاره به این که باید دغدغه های 
موجود بر سر راه پژوهشگران برداشته شود، افزود: 

حمایت همه جانبه از پژوهشگران می تواند آنان را 
در رســیدن به اهداف متعالی خود یاری دهد و 

زمینه توسعه استان را فراهم کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
البرز همچنین از فعال شــدن کارگروه پژوهش 
اســتان خبر داد و گفت:  طرح های پژوهشــی 
استان در کارگروهی که به زودی فعال می شود 
با اولویت گذاری طرح ها زمینه  بخشی از جذب 
اسپانسر در تولیدات را فراهم خواهد آورد و  به این 
نحو حلقه اتصال دانش و پژوهش و تجاری سازی 

طرح ها فراهم خواهد شد.
رســتم زاده در بخش دیگری از ســخنرانی به 
قابلیت های البرز در حوزه علم و فناوری اشــاره 
کرد و افزود: هماهنگونه که واقف هستید استان 
البرز در حال حاضر با استقرار بیش از 25 مرکز 
علمی- پژوهشــی به عنوان یکی از قطب های 

تحقیقاتی کشور به شمار می رود.
 وی تأکید کرد: باید بتوانیم از پتانســیل های 
موجود نهایت بهره مندی را داشــته باشیم و با 
تشــکیل کارگروه پژوهش و تحول اداری،ضمن 
ایجاد هم افزایی بین دســتگاه ها و مراکز علمی 

و تحقیقاتی، با پرهیز از پژوهش های غیرضروری 
و تجمیع بودجه ها، اولویت های پژوهشی استان 
مشــخص و در رابطه با آنها برنامه ریزی خواهد 

شد.
در بخش آغازین این جلسه، سرپرست اداره کل 
دفتر پژوهش و آموزش استاندار البرز از تشکیل 
کمیته تخصصی بررسی طرح های پژوهشی در 

این استان خبر داد. 
عصمت ســرفرازی یادآور شــد: در این راســتا 
دستگاه های اجرایی در اســتان البرز می توانند 
طرح های پژوهشــی خــود را به ایــن کمیته 

تخصصی ارائه دهند.
وی با تاکید به اهمیت پژوهش در توسعه افزود: 
استان البرز دارای استعدادهای فراوانی است که 
باید با تدابیر و ایجاد زمینه های الزم در پرورش و 
شکوفا شدن استعدادهای نخبگان و پژوهشگران 

گام برداریم.
سرفرازی گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم 
که استان البرز از لحاظ ظرفیت های حوزه علم و 

فناوری به باالترین درجه برسد.
وی افزد: در حال حاضــر ما در این حوزه عقب 
هستیم و باید تالش خود را برای تحول در حوزه 

علم و فناوری دو چندان نماییم.
این مسئول بیان داشت: در این راستا با تعامالت 
ایجاد شده بین استانداری و دستگاه های مرتبط با 
امر تحقیق و پژوهش جذب اعتبار و حمایت های 

الزم جهت توسعه استان صورت می گیرد.
در پایان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
اســتانداری البرز با اعطای لوح بــه مدیرانی از 
دستگاه های اجرایی که در سال اخیر طرح های 
پژوهشی خود را به مرکز پژوهش های استانداری 

البرز ارائه داده بودند، از آنها تقدیر کرد.

کارگروه "پژوهش"در البرز تشکیل می شود
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آشناچهارشنبه/ 27  آذر / 1392 شهر و شهروندشهر و شهروند

لزوم به روز شدن حوزه حمل و نقل؛
صفرخانلو: حمل و نقل زیربنای اقتصاد در هر شهر است

شهردار شهر مشکین دشت با تاکید بر تغییر شیوه ها و به روز شدن در عرصه حمل و نقل عمومی، این امر 
را از جمله حیاتی ترین موضوعات و چالش های شهری دانست 
و بر ضرورت ایجاد راهکارهای علمی و عملیاتی در این خصوص 

تاکید کرد.
مهندس علیرضا صفرخانلو، با تبریک روز 26 آذر ماه که از سوی 
شورای فرهنگ عمومی، به عنوان روز حمل ونقل نامگذاری شده 
اســت، اظهارداشت: موضوع حمل و نقل و ابعاد مختلف آن در 

بستر الیه های مختلف اجتماع تاثیرگذار است.
وی افزود: حمل و نقل، پایه هاي پل رابطي است که بخشهاي 
مختلف جوامع با عبور از روي آن، به سمت توسعه پایدار حرکت 

مي کنند.
این مسئول بیان کرد: صنعت حمل و نقل در کشور ما دوران پر 

فرازو نشیبی را پشت سرگذاشته و اکنون مسیرهای رو به توسعه را طی می کند.
شهردار مشکین دشت بیان کرد: به طور قطع از مهم ترین موضوع هاي اقتصاد شهري، حمل و نقل شهري 
است؛ چرا که اساس اقتصاد پایدار از طریق ایجاد حمل و نقل پویا، کارآمد و مطمئن با محوریت انسان در 

بستر شهرها شکل مي گیرد.
صفرخانلو تصریح کرد: حمل و نقل در جوامع امروز از ارکان رفاه عمومي محسوب مي شود و الزم است تا 

در این زمینه با رویکردی کالن به دنبال تقویت ساختارهای زیربنایی بود.
وي با اشاره به این که امروزه حمل و نقل یکي از شاخص هاي ارزیابي توسعه یافتگي به شمار مي آید، اضافه 
کرد: حمل و نقل به عنوان یکي از اصلي  ترین الزامات و مهم ترین اقتضائات زندگي در جوامع امروز از اعتبار 

ویژه اي برخوردار است و نوع نگاه به این بخش زیربنایي نشان دهنده نوع نگاه به زیربناي توسعه است.
این مقام مسئول، با تاکید بر تغییر شیوه ها و به روز شدن در عرصه حمل و نقل عمومی، این امر را از جمله 
حیاتی ترین موضوعات و چالش های شهری  دانست و بر ضرورت ایجاد راهکارهای علمی و عملیاتی در 

این خصوص تاکید کرد.
وی در ادامه، اهمیت موضوع حمل و نقل در مشکین دشت را یادآور شد و افزود: حمل و نقل در مشکین 

دشت از جمله بخش هایی است که بسیار حائز اهمیت است.
شهردار مشکین دشت عنوان کرد: از مصداق هایی که  اهمیت حمل و نقل در شهر را نمایان می کند، نحوه 

خدمات رسانی از سوی این بخش است.
وی اضافه کرد: خدمات رسانی شایسته و اصولی از سوی بخش حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوسرانی، 

تاکسیرانی و مترو باعث ارتقاء سطح خدمات رسانی به شهر و شهروندان می شود.
صفرخانلو با بیان اینکه، معضل ترافیک از دغدغه های جدی مسئوالن شهری است، عنوان کرد: برای حل 
و کنترل ترافیک باید از راهکارهای متعدد و کارآمدی بهره برد که از جمله موثرترین آن، استفاده از شبکه 

فیبر نوری است.
وی افزود: هر چه شبکه فیبر نوری گسترده تر و کامل تر باشد، امکان بکارگیری سیستم های هوشمند در 

کنترل ترافیک بیشتر می شود.

***

قهرمانی عملکرد 100 روزه شورای اسالمی کمالشهر را 
تشریح کرد

رئیس شورای اسالمی کمالشهر در آستانه آغاز چهارمین ماه از شروع خدمت این شورا ،  در خطبه های 
نماز جمعه، خالصه ای از عملکرد 100 روزه شــورا را به اطالع 

مردم کمالشهر رساند.
به گزارش پرتال اطالع رسانی شورای شهر کمالشهر، "حسین 
قهرمانی" که در نماز سیاسی عبادی جمعه و در جمع نمازگزاران 
بعنوان سخنران پیش از خطبه سخن می گفت، ضمن تشکر از 
همکاری مســئولین بویژه ستاد نماز جمعه با شورا، با اشاره به 
جمعیت کنونی کمالشهر اظهارکرد: در سال 1370 جمعیت 
این شــهر نزدیک به 50000 نفر بود که بر مبنای آن، تعداد 5 
نفر به عنوان اعضای شورای اسالمی انتخاب و در این سمت به 
شهروندان خدمت می کردند، در سال 1390 جمعیت این شهر 
به بیش از 110 هزار نفر رسید و طبق قوانین شوراهای اسالمی 

تعداد افراد منتخب مردم در شورای شهر به 11 نفر افزایش یافت .
وی، سپس اعضای شورای شهر کمالشهر را با ذکر کمیسیون های مربوطه معرفی نمود و افزود:  تا کنون 
که حدود 100 روز از شروع بکار دوره چهارم شورای اسالمی می گذرد،  ما نیز به تأسی از دولت تدبیر و 
امید که مصادف و مقارن با هم شروع بکار کردند، تالشهایی داشتیم تا با همکاری و تعامل فی مابین با دیگر 
ادارات بتوانیم مشکالت شهر را برطرف نمائیم که بنده به نمایندگی از اعضای شورای شهر، جهت اطالع 

شهروندان شریف  کمالشهر خالصه ای از عملکرد این شورا را به اطالع می رسانم .
وی ادامه داد: در این 100 روز در راســتای پیگیری و تســریع در روند رفع مشکالت شهر،  بیش از 20 
مدیرکل و مســئول از جمله: مدیرکل بازرسی کل کشــور،  مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، مدیر 
بهداشت و درمان کرج و .... را به شورا دعوت کردیم تا ضمن بررسی مشکالت ارائه طریق نموده و با برنامه 

ریزی و تدوین طرح های جامع بتوانیم مشکالت را رفع نمائیم. 
قهرمانی در ادامه این گزارش به مهمترین کار شورا که انتخاب شهردار است، اشاره کرد و افزود: در خصوص 
انتخاب شهردار  رزومه بیش از 21 نفر در دفتر شورا ثبت شد که در پایان مهندس ترابیان به عنوان شهردار 

کمالشهر انتخاب شد .
وی، در ادامه اولویت های کاری شورا را برشمرد و افزود: از مهمترین اولویت های کاری  ما می توان به 
ساخت و تجهیز مصلی، استقرار کمیته امداد امام خمینی )ره( و دیگر ادارات، ارتقاء کمالشهر  به بخش یا 

شهرستان اشاره نمود .
قهرمانی در ادامه ضمن اشاره به اولویت های عمرانی در شورا گفت: تعیین تکلیف پروژه گلها،  ارتقاءدرجه 
شهرداری از 7 به 8 ، اتصال کمربندی جنوب از سمت خرمدشت به کمالشهر مرکزی مهمترین اولویت 

های عمرانی دوره چهارم شورا می باشد .
رئیس شورای شهر کمالشــهر در پایان ضمن اشاره به تعامل شهروندان با شورا گفت: این امکان برای 

شهروندان فراهم شده است تا در صورت تمایل بتوانند در جلسات علنی شورا حضور پیدا کنند .

***

اسکندری :
نظارت بر عملکرد سرویس مدارس جدی تر از قبل 

انجام می شود
 

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر کرج اظهار داشت: نظارت بر عملکرد سرویس مدارس جدی تر از قبل 
انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی ســازمان تاکسیرانی کرج، اسکندری در جلسه ای که به همین منظور برگزار 
شده بود، با تاکید بر اینکه امور مربوط به نظارت بر حسن انجام سرویس مدارس و سرویس دهی قانونی به 
دانش آموزان بعهده این سازمان است، اظهار داشت: می بایست مسئوالن و عوامل مرتبط با این مهم با دقت 
و حساسیت ویژه ای نسبت به انجام اصولی و بهینه آن اقدام نمایند و نظارت دقیق بر سرویسهای مدارس 

توسط واحدهای مربوطه صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: سرویس دهی به مدارس، دانش آموزان و شهروندان از ابتدای مهرماه سال جاری به 
طور ویژه در دستور کار این سازمان قرار گرفت که بر این اساس سازمان و گشت های تاکسیرانی به طور 
کامل آماده ایاب و ذهاب دانش آموزی شدند.  دانش آموزان امروز، آینده سازان فردا هستند و وظیفه ماست 
که موجبات آرامش و آسایش ایاب و ذهاب آنها را فراهم کنیم تا با خیالی آسوده به تحصیل علم و دانش 
بپردازند و همچنین خانواده های آنها نیز با اطمینان از امنیت فرزندانشان آنها را به سرویسهای مدارس 

بسپارند تا انشاا... افرادی مفید و سودمند به جامعه تحویل دهند.
 اسکندری در پایان ضمن تشکر از زحمات عوامل سازمان تاکسیرانی کرج مخصوصا پرسنل حوزه انتظامی، 
گفت: کلیه مسئولین و عوامل گشت انتظامی سازمان تدابیر و برنامه های خود را جمع بندی کرده و با 
برنامه ریزی دقیق به این مهم بپردازند تا به یاری خداوند متعال بتوانیم در جهت بهبود وضعیت ساماندهی 

سرویس مدارس گام موثری برداریم.

اخبار

مدیر کل جدید اوقاف و امور خیریه اســتان البرز 
برنامه های هفته وقف در استان البرز را تشریح کرد.
به گزارش پیام آشــنا، حجت االسالم صالحي در 
نشست خبری با تاکید اینکه فرهنگ وقف یکي از 
زیباترین میراثي است که از اهل بیت )ع( و بزرگان 
برایمان به یادگار مانده است، اظهار داشت: روز اول 
این هفته مورخ 10 دي ماه، به نام روز "وقف، سنت 
نبوي، سیره ائمه اطهار" نامگذاري شده است، روز 

دوم یعني 11 دي ماه به نام روز "وقف، نهاد ممتاز 
دیني و نقش نظام اسالمي" نامگداري شده است، 
روز سوم 12 دي ماه، روز "وقف، تجلي مودت اهل 
بیــت با تکریم امــام زادگان"، روز چهارم 13 دي 
ماه، روز "وقف، عمل امینانه به نیات واقفین و رفع 
نیازهاي جامعه"، روز پنجم 14 دي ماه، روز"وقف، 
بانوان و توسعه مشارکت هاي اجتماعي"، روز ششم 
15 دي ماه، روز "وقف، حماســه اقتصادي ارتقاي 

بهره وري موقوفات" و در نهایت روز آخر این هفته 
16 دي ماه روز "وقف و رسانه ها" نامگذاري شده 
است، که در این روز از رسانه ها براي پوشش خبري 
در رابطه با اخبار ادارات اوقاف امور خیریه تجلیل 

مي شود.
مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز گفت: 
شعار امسال هفته وقف، "همه واقف باشیم" است و 
باید این شعار سرلوحه کار همه افراد در جامعه شود.
وي تاکید کرد: در این هفته جشنواره تاتر خیاباني 
را برگزار خواهیم کرد و اعتقاد داریم با هنر مي توان 

مفاهیم زیادي را به دیگران انتقال داد.

صالحي یادآور شــد: یکي از برنامه هاي اداره کل 
اوقاف و امور خیریه البرز به روز کردن میزان اجاره 
بناهاي موقوفه استیجاري است، میزان اجاره بناها بر 
اساس عرف جامعه به روز خواهد شد تا با پول به 
دست آمده براي مخارج بازسازي و مخارج عمومي 

بناهاي وقفي امکانات بهتري ارائه شود.
مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه البرزدر ادامه 
نشست با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسیني 
اظهار داشت: در آستانه اربعین حسیني هستیم و 
این ایام را به مردم فهیم استان البرز و اهالي رسانه و 

قلم تسلیت مي گویم.

امروز؛ کرج میزبان کارگروه تخصصی مدیران عامل آرامستانهای کالنشهرها

پاییز آخرین روزهای عمرش را سپری می 
کند؛ طبیعت روســری زرد و نارنجی اش 
را از ســر باز کرده و از بقچه لباس هایش، 
جامه ای تمام ســفید به تن می کند، اگر 
این بازی رنگها و نوازش های طبیعت نبود 
دلمان در هوای منجمد بی حسی و عادت 
یخ می زد اما... اما افسوس که در آرامستانها 
چهار فصل خدا یک رنگ دارد و آن مرد یا 
زِن غسال که صبح تا شب همدم مردگان 
است، دلش برای نیمچه غار غار کالغ، خنده 
های قاه قاه و... تنگ شده است؛ هر بار که 
فرصتی برای سرک کشیدن به بیرون پیدا 
می کند، می پرســد: راستی کی خزان بی 

توجهی به سر می آید؟

به گزارش پیام آشــنا، ســازمان آرامســتان ها 
ایســتگاهِ اختتامیه خدمت رسانی به شهروندان 
است و زمانی که چرتکه عمرمان به چوب خط 
آخر می رســد، صدای آژیر آمبوالنس سازمان 
آرامستانها به گوش می رسد تا با در میانه وادع با 
شکوه اطرافیان و اشک هایی که بدرقه راهت می 
شــوند، بر اسب مراد سوار شوی و در خانه ابدی 

ات - به دور از هیاهوی شهر- آرام بگیری.
شاید لحظات تلخ جدایی عزیزان و قرار گرفتن 
در شــرایط خاص روانی مانع از بــه یاد ماندن 
ساعاتی شود که در سازمان آرامستانها پشت سر 
می گذاریم اما دقیق تر که می شــویم؛ پرسنل 
ســازمان آرامستان ها با کمال احترام و متانت و 
ابراز همدردی با خانواده های عزادار، از کمترین 
تالشی برای کاستن غم بازماندگان متوفی دریغ 
نمی کننــد و همواره با مهربانی ســنگ صبور 
مراجعین هستند. آنان با گریه هایمان ناله غم سر 

می دهند و بدون اینکه یار روزهای خوشی مان 
باشند، در مصیب مان سهیم می شوند...

از کارگر غسالخانه گرفته که با شنیدن اسمش 
چارچوب وجودمان ســیخ می شود تا گورکنی 
که در وانفســای گریــه زاری اطرافیان و تحت 
شدیدترین فشار و استرس کاری مشغول خدمت 
به مردم است؛ دست به دست یکدیگر داده اند تا 
ما یا عزیزمان وداعی باشکوه با دنیا داشته باشیم؛ 
آنها مســتحق بهترین پاداش ها هستند و کار 
واجب شرعی و کفایی که بر دوش من و توست را 

به دوش می کشند.
آنها از لنز دوربین ها دور مانده اند و سهم شان از 
نشاط و گفتن و خندیدن در جامعه تنها دیدن و 
شنیدن گریه هایی ایست که ما در غم از دست 
دادن عزیزانمان ســر می دهیم. دنیا رنگارنگ و 
زیباست اما همیشه پرده ای از لباس های سیاه و 

خاکستری جلوی چشم شان آویزان است.
هر بــار که گذرمان به آرامســتان می خورد؛ تا 
یک هفتــه ای دلمان گرفته اســت حال تصور 
کنید کارگر و کارمندی که باید روزگاری با این 
شرایط مدارا کنند؛ حال زخم زبان های مردم و 
بی توجهی ها را نیز به این لیست اضافه کنید؛ آیا 
براستی تفاوتی میان شاغالن آرامستانها با امواتی 
که در آن آرمیده اند، وجود دارد. در یک تناسب 

بندی عادالنه شاید وزنه اموات سنگینی کند...
همین دغدغه ها و خــون دل ها مدیران عامل 
سازمان آرامســتان های کالنشــهرها را بر آن 
داشته تا هر چند ماه یکبار دور هم جمع شوند 
و در نشستی تحت عنوان کارگاه تخصصی گوش 
شنوایی برای مشــکالت هم باشند و برای رفع 

مشکالت چاره اندیشی نمایند.

»چالش« های ســازمان آرامســتانهای 
کالنشهرها خاکسپاری می شود

برگزاری نشســت یکروزه کارگــروه تخصصی 
مدیران عامل سازمان آرامستان های کالنشهرها 
ایســتگاهی برای بررســی نقاط ضعف و قوت 
عملکردی، احصاء مشــکالت مشترک و تبیین 
راهکارهای اصولی برای رفع معضالت اســت؛ با 
هم افزایی سازمان ها و ترسیم نقشه راه، "فرصت 
ه" جایگزین "تهدیدها" می شوند و چالش ها در 
قطعه خردورزی مدیران خاکسپاری خواهند شد.
مدیر عامل سازمان آرامســتان های شهرداری 
کرج نیز طی گفتگویی با بیان مطلب فوق افزود: 
ســازمان آرامستان های کالنشــهرهای کشور 
از برخی دغدغه های فکری و کاری مشــترک 
رنــج می برند که به منظور تبــادل نظرات و به 
اشتراک گذاری تجربیات نشست یکروزه کارگروه 
تخصصی مدیران عامل سازمان آرامستان های 
کالنشهرها امروز چهارشنبه به میزبانی کالنشهر 

کرج برگزار می شود.
"مجتبی اسکندری"، با بیان اینکه »کارشناسان 
سازمان آرامستان های کالنشهرها پس از انجام 
تحقیق میدانی و پژوهش های دانشــگاهی سه 
محور مهم بــرای بحث و بررســی در کارگروه 
مدیران عامل پیشــنهاد کرده انــد«، ادامه داد: 

ضرورت قرار گرفتن مشاغل سازمان آرامستانها 
در رده مشــاغل ســخت و زیــان آور « یکی از 
مباحث کلیدی این کارگروه خواهد بود؛ چرا که 
کارکنان بخش های مختلف آرامستانها بویژه در 
کالنشــهرها همواره در معرض استرس و تنش 
های روانی قرار دارند و فشــار و سختی های کار 
چون عقابی باالی سرشان در حال پرواز است و از 
آنجا که آثار اشتغال در آرامستانها تنشي به مراتب 
باالتر از ظرفیت هاي طبیعي )جسمي و رواني( در 
آنان ایجاد می کند، در نتیجه به بیماري شغلي و 

عوارض ناشي از آن مبتال شده اند.
ایــن مقام مســئول، از رایزنی های مشــترک 
مدیران عامل سازمان آرامستان های کالنشهرها 
برای انجام مکاتبه با مجلس شورای اسالمی به 
منظور قرار گرفتن مشــاغل آرامستانها در رده 
مشــاغل ســخت و زیان آور خبــر داد و گفت: 
سازمان آرامستانهای شهرداری کرج در راستای 
ارج نهادن به زحمات خستگی ناپذیر کارگران، 
مکاتباتی را با شهرداری کرج درباره قرار گرفتن 
» غســاالن « در رده مشاغل سخت و زیان آور 
انجام داده اســت که مراحــل نهایی را طی می 
کند. امیدوارم مجلس شــورای اسالمی، وزارت 

کار و سازمان تامین اجتماعی را برای احترام به 
جایگاه شغلی مشاغل آرامستانها مجاب کند و این 
مهم برای تمامی کارگران آرامستانهای کشور رقم 

بخورد.
اســکندری، ایجاد معاونت برنامه ریزی، بودجه 
و توسعه در سازمان آرامستانهای کالنشهرها را 
دیگر محور مهم کارگروه تخصصی خواند و بیان 
داشت: کلیه سازمان ها برای توسعه نیازمند چشم 
انداز و اسناد فرا دستی هستند و چنانچه نظارتی 
بر بودجه نویسی و هزینه کردها صورت نگیرد، 
شاهد انحراف از مسیر خواهیم بود که امیدواریم 
با تصویب ایجــاد معاونت برنامه ریزی، بودجه و 
توسعه، خالء برنامه ریزی سازمانی مرتفع شود 
و کلیه هزینه کردها بر مبنای ردیف های بودجه 

ای انجام شود.

مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شهرداری 
کرج در بخش دیگری از ســخنانش طرح بهبود 
کیفیت زندگی کارکنان ســازمان آرامستانها را 
محور سوم نشســت یکروزه کارگروه تخصصی 
اعالم کرد و گفت: با حضور تیم روان شناســی 
مرکب از اســاتید دانشگاهی در سازمان و انجام 
آزمایش های عملی و گرفتن تســت های روان 
شناسی از کلیه کارکنان مشخص شد اکثرشان 
بواسطه سختی کار و قرار گرفتن در فضای خاص 
روانی، از مشکالت روحی رنج می برند که مقرر 
گردیده به فراخور مشکالت دوره های آموزشی 
را تدارک ببینیم و اقدامات اساســی برای بهبود 
کیفیت زندگی کارکنان ســازمان صورت پذیرد 
تا از نشــاط و انگیزه الزم برای پویایی و تحرک 
ســازمانی برخوردار باشند. این تجربه موفق می 
تواند به سایر ســازمان آرامستانهای کالنشهرها 
تسری یابد و البته ما نیز از تجربیات موفق آنان 

بهره مند شویم.

»چالش« های آرامستان های کالنشهرها خاکسپاری می شود
مرتضی اکبری

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه 
عنوان کرد: بیشترین توسعه در حوزه حمل و 

نقل کشور مربوط به شهر کرج است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی کرج و 
حومه، "مهرداد کیانی" در گفتگویی به مناسبت روز 
حمل و نقل با بیان اینکه، طی هفت سال گذشته 
هیچ اتوبوس کولرداری در ناوگان اتوبوسرانی کرج 
وجود نداشت، عنوان کرد: این اتوبوس ها در گذشته 
مدرن نبوده و فاقد کولر و سیستم صوتی و پخش 
رادیویی بودند که این موضوع طی تحوالتی که در 

سیستم حمل و نقل کشور ایجاد شد، تغییر کرد.
کیانی با عنوان اینکه، بیشــترین توسعه ای که در 
کشــور در حوزه حمل و نقل عمومی اتفاق افتاده 
مربوط به کرج بوده اســت، اظهارداشت: طی این 
تحوالت 70 درصد ناوگان اتوبوسرانی کرج، مدرن 
و مجهز به سیســتم هایی متعددی از جمله کولر 
و پخش رادیو شــدند که این موضوع نیز از سوی 

رانندگان مورد استقبال قرار گرفت.

تحریم ها بیشترین آسیب را به صنعت حمل 
و نقل زد

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه با اشاره 
به اینکه، صنعت حمل و نقل بیشترین صدمات و 
آســیب های را از تحریم ها خورده است، گفت: از 
دیگر مسائلی که این حوزه طی هدفمند کردن یارانه 
ها با آن مواجه شد، افزایش 900 درصدی هزینه ها 
بوده است که حتی برخی حمایت ها پاسخگوی این 

افزایش هزینه ها نبودند.
کیانی با ارزیابی مثبت از عملکرد همکاران و پرسنل 

سازمانی ، اظهارداشت: مسئولین و مجموعه عوامل 
مرتبط با این سازمان به گونه ای بحران را مدیریت 
کردند که برغم افزایش هزینه ها به ویژه افزایش 9 
درصدی هزینه سوخت، خدمات رسانی از سوی این 

سازمان دچار وقفه نشد.

 گازوئیل یورو 4 را به ناوگان اتوبوسرانی اضافه 
کردیم

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه از ورود 
گازوئیل یورو 4 به ناوگان این ســازمان خبرداد و 
گفــت:  در حال حاضر تعداد کمی از اتوبوس های 
فعال در خطوط  از ســوخت ســی ان جی و گاز 
استفاده می کنند و اکثر اتوبوس ها از سوخت دیزل 

استفاده می کنند.
کیانی اضافه کرد: در ســال جاری با همت شرکت 
پخش فرآورده های نفتی، گازوئیل یورو 4 به ناوگان 
اضافه و از امسال نیز توزیع این سوخت که آالیندگی 
کمی دارد، بین اتوبوس ها آغاز شد که در حال حاضر 
نیز بین 50 تا 60 درصد از اتوبوس ها از این سوخت 

بهره مند هستند و با برنامه ریزی های انجام شده 
تا پایان امسال همه اتوبوس ها باید از این سوخت 
اســتفاده کنند. وی در خصوص اســتانداردهای 
متفاوتی که در زمینه ســوخت وجــود دارد، بیان 
کرد: این استانداردها در حوزه زیست محیطی در 
هر دوره تغییر می کند و شرایط آن سخت گیرانه 
تر می شود. کیانی با بیان اینکه، در گذشته گازوئیل 
معمولی مورد استفاده ماشین آالت سنگین در جاده 
ها و بیابان ها، در محیط شــهری هم استفاده می 
شد، عنوان کرد: برای اولین بار شهر تهران و مشهد 
از گازوئیل یورو 4 استفاده کرد و امسال نیز ناوگان 
اتوبوسرانی کرج از این نوع سوخت برای اتوبوس های 
ملکی که در خطوط پر تردد و هسته مرکزی  شهر 

تردد دارند، استفاده کرد.

 احداث 400 ایستگاه اتوبوس مکانیزه در شهر
   مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی کرج و حومه در 
بخش دیگری از سخنانش از احداث 400 ایستگاه 
اتوبوس مکانیزه در کالنشهر کرج تا شش ماه اول 

سال آینده خبرداد. کیانی گفت: اتوبوسرانی و نحوه 
خدمات دهی این سازمان در تیرس نگاه شهروندان 
قرار دارد و از این نظر مردم خود عملکرد این دستگاه 

خدمات رسان را قضاوت می کنند.
وی با اشاره به وضعیت ایستگاه های اتوبوس در کرج، 
با عنوان اینکه، در حال حاضر در وضعیت مطلوبی 
که به آن متمایل هستیم قرار نداریم، اذعان داشت: 
این درحالیســت که سیستم سعی دارد به سمت 
مطلوب بودن حرکت کند. این مسئول با یادآوری 
انعقاد قرارداد ساخت و نصب 400 ایستگاه اتوبوس 
جدید، یادآور شــد،: از این تعداد 100 ایستگاه به 
صورت مکانیزه در نقاط پیش بینی شــده، احداث 
می شود و در حال حاضر نیز 50 ایستگاه مکانیزه 

احداث شده است.

سازمان اتوبوســرانی کرج سومین سازمان 
کشور است

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه در ادامه 
با بیان اینکه، سازمان اتوبوسرانی کرج  به لحاظ تعداد 
ناوگان، سومین سازمان کشور بعد از تهران و مشهد 
است، اظهارداشت: در حال حاضر این سازمان با هزار 

و  570 دستگاه اتوبوس خدمت رسانی می کند.
کیانی ادامه داد: از این تعداد، هزار دستگاه اتوبوس 
در خطوط درون شهری فعال هستند و مابقی نیز 
در سرویس های مدارس و دربستی و کارخانجات 

فعالیت می کنند.

بیشترین توسعه در حوزه حمل و نقل کشور مربوط به کرج است
گزارش خبری

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه در ادامه با بیان اینکه، سازمان اتوبوسرانی 
کرج  به لحاظ تعداد ناوگان، ســومین سازمان کشــور بعد از تهران و مشهد است، 
اظهارداشت: در حال حاضر این سازمان با هزار و  570 دستگاه اتوبوس خدمت رسانی 

می کند

مهرداد کیانی، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه:

برنامه های هفته وقف در استان البرز تشریح شد
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 اگر قرار باشد ویژگي هاي یک غذاي عالي را برشمرید حتما 
خواهید گفت: سالم، خوشمزه مقوي و سیرکننده باشد. به 
گفته متخصصان تغذیه،غذا مي تواند هم مقوي،هم سالم و 
هم سیرکننده باشد. در این مطلب این غذاها براي افرادي 

که رژیم غذایي دارند مفید است.

سیب زمیني کباب شده
اگر چه ســیب زمیني داراي نشاسته است اما مهارکننده 
گرسنگي است طي بررســي که روي 38 نوع غذا از نظر 
ایجاد ســیري انجام شده اســت از جمله برنج قهوه اي و 

دار،  ســبوس  داوطلبان سیب زمیني را در نان 
رده  باالتریــن 
قــرار دادنــد 
احساس  زیرا 
سیري بیشتري 
به فرد مي دهد و 
تا 2 ســاعت هم او را 

سیر نگه  مي دارد. اگر چه به علت باال بودن کربوهیدرات ، 
مردم از مصرف سیب زمیني خودداري مي کنند اما نباید 
اهمیت مصرف سیب زمیني کباب شده یا آب پز شده را که 
سرشار از ویتامین ، فیبر و موادمغذي است فراموش کرد. 
با مصرف آن، به بدن انرژي مي رسد و سیري طوالني تري 
ایجاد مي شود. براي به دست آوردن فیبر بیشتر و در نتیجه 
آن احساس سیري بیشتر، بهتر است که سیب زمیني را با 

پوست مصرف کنید.

سوپ لوبیا
ســوپ حاوي میزان باالیي از آب اســت و این یعني که با 

کمترین کالري شکم سیر مي شود. سوپ سرشار از فیبر 
و نشاسته است. این نوع کربوهیدرات مفید است و قند را 
در جریان خون به کندي رها مي کند تا احســاس سیري 
ماندگارتر باشد. اگر طرفدار سوپ یا خوراک لوبیا نیستید 

مقداري از آن را به ساالد خود اضافه کنید.

تخم مرغ
نتیجه بررسي محققان نشان داد، افرادي که براي صبحانه 
تخم مرغ مصرف مي کنند در طول روز 330 کالري کمتر 
مصرف مي کنند.  تخم مرغ حاوي هر 9 اسید آمینه الزم 
است که بدن قادر به تولید آن نیست. این اسید آمینه ها، 

را هورمون ها را در معده رها مي کند که  اشتها 
کاهش مي دهد. هرگز، زرده تخم 

مرغ را دور نیندازید زیرا نیمي 
تخم  هاي  پروتئین  از 

مرغ در آن است

ماست چکیده
هاروارد  دانشگاه  محققان 

آمریکا، به مدت 20 ســال عادت غذایي 120 هزار نفر را 
بررسي کردند و دریافتند که یکي از بهترین غذاها براي کم 
کردن وزن، ماســت چکیده است. در این مدت افرادي که 
ماست بیشتري مصرف مي کردند، کاهش وزن بیشتري 

داشتند. 
مصــرف پروتئین ها و لبنیــات ســیري را افزایش مي 
دهد،میزان مصرف غذا را پایین مي آورد و جریان خون را 
ثابت نگه مي دارد. ماست چکیده که فاقد آب است نسبت 

به ماست معمولي پروتئین بیشتري دارد.

تمیــز کردن وان جزو موارد دشــوار در خانه اســت. برای 
آن هایی که مواد طبیعی را به شیمیایی ترجیح می دهند، 
استفاده از جوش شیرین راهکار ارزان، ایمن و مناسبی است.

وسایل مورد نیاز :

جوش شیرین
اسفنج

1 - اســفنج را خیس کرده، 
فشــار داده تا آب آن گرفته 
شــود. مقدار قابــل توجهی 
جوش  شیرین روی آن بریزید 
و شــروع به تمیز کردن وان 
کنید. بهتر اســت از لبه وان 
شروع کنید. به این ترتیب متوجه خواهید شد لکه هایی که 
مدت ها روی وان نقش بســته بودند، شروع به پاک شدن 

می کنند.
2 - با حرکت دورانی کناره های وان را تمیز کنید. اســفنج 
را شسته، از مقدار بیش تری جوش شیرین استفاده 

کنید.
3 - کــف وان را با دقت بســابید. در صورت لزوم، 
مقداری جوش شیرین روی کف بپاشید. یک ساعت 

صبر کنید تا خیس بخورد تا راحت تر تمیز شود.
4 - کمــی صبر کنید. دوباره وان را تمیز کنید. با آب 
سرد جرم ها را شسته، بگذارید وان خشک شود سپس با 

حوله سفید وان را پاک کنید.

 دهانشویه با آب است که در احادیث شریف هم بر آن تاکید 
شده است. همین کار ظاهرا پیش پا افتاده اگر به طور مرتّب 
انجام شــود تاثیر به سزایی در سالمت دهان و دندان خواهد 
داشت. دهانشویه گالب و سرکه: به تجربه، بهترین دهانشویه 
ای که تا به حال از آن اســتفاده کرده ام دهانشویه گالب و 
ســرکه است؛ به این نحو که 5 قسمت گالب و یک قسمت 
ســرکه را با هم مخلوط می کنید و روزی 3-2 بار به عنوان 
دهانشویه استفاده می کنید. این داروی فوق العاده، عالوه بر 
خوش بو کردن دهــان، در درمان انواع عفونت های دهان و 
دندان، سستی لثه ها و خونریزی آنها با مسواک زدن، خونریزی 
پس از اعمال دندان پزشکی، لّقی دندان ها، درمان انواع زخم 

ها و جوش های فضای دهان و 
پیشگیری و درمان آفت، بسیار 
خوب و قوی عمل می کند. در 
مواردی که به علّت وجود زخم 
یا آفت، استفاده از این دهانشویه 
ایجاد سوزش می کند، اگر قادر 
به تحّمل آن نیستید می توانید تا رفع مشکل از دهانشویه 
گالب به تنهایی اســتفاده کنید. در مــواردی هم که قطع 
خونریزی مّد نظر اســت)مثالً پس از کشیدن دندان(، برای 
اِعمال اثر قوی تر می توانید سرکه را به تنهایی استفاده کنید. 
اگر با اســتفاده از این دهانشویه، احساس ُکند شدن دندان 

دارید؛ می توانید مقدار سرکه دهانشویه را کم کنید.
 فراموش نکنید که در صورت تمایل، گالب و سرکه هر کدام 
به تنهایی هم قابل استفاده هستند. توصیه اینجانب به شما 
این است که از این دهانشویه به طور دایم و خانوادگی استفاده 

کنید.

مصرف نانی که قهوه ای رنگ و برشــته است می تواند 
سم خطرناکی را وارد بدن فرد کند.

مشــکل اصلی نان های مصرفی 
ما که معموال به صورت سنتی 
در تنور تهیه می شــود بدلیل 
حــرارت بــاالی آن منجر به 
سوختگی و سمی شدن نان ها 

خواهد شد.
مصرف نانی کــه قهوه ای رنگ 
و برشته اســت می تواند سم 
خطرناکــی را وارد بــدن فرد 

کند از ایــن رو مصرف مواد 
غذایی که ســوخته اســت 
احتمال ابتال به سرطان را در 
فرد مصــرف کننده افزایش 

می دهد.
ماده سمی که در نان سوخته 
وجود دارد به محض ورود به بدن 
تجزیه شــده و منجر به تولید 
ماده ای می شــود که شامل 
انواع عفونت ها و آســیب به 
سیســتم ایمنی بدن خواهد 

شد.
از تست کردن نان بپرهیزید 
ســوخاری  نان  همچنین  و 
که رنگ آن روشــن اســت 

خریداری کنید.

فکر می کنید یک قطعه پنیر، یک لیوان آب و یک بشقاب 
کلم بروکلی چه خصوصیت مشترکی داشته باشند؟  هر سه 

ی آنها طعم سیگار را کم می کنند.
یک پژوهش جدید نشان می دهد خوردن برخی از غذاها مزه 

سیگار را کاهش می دهند و مصرف برخی دیگر از خوردنی ها 
و نوشــیدنی ها مثال خوردن گوشت یا نوشیدن قهوه، طعم 
ســیگار را افزایش می دهند.در مجموع، این یافته ها امکان 

طرح یک رژیم غذایی برای ترک سیگار را فراهم می  آورد.
مک  کلرنون و همکارانش با تحلیل پاسخ  های 209 مرد و 
زن سیگاری به پرسشنامه ای درباره تجربه سیگارکشیدن به 

این یافته ها رسیده اند.
حدود 45 درصد این افراد سیگاری، انواعی از غذاها که طعم 
سیگار را خراب می کردند، نام بردند و حدود 70 درصد آنها 
غذاهایی را مشخص کردند که طعم سیگار را برای آنها بهتر 

می کرد.

میوه ها و سبزی ها، لبنیات و نوشیدنی های فاقد کافئین مانند 
آب و آب میوه غذاهایی بودند که به عنوان بدترکننده طعم 

سیگار ذکر شده بودند.
همچنین این افراد به شــرایط خاصی که طعم ســیگار را 
کاهش می داد، اشــاره کردند کــه از جمله ی آنها مصرف 
برخی داروها، آب و هوای گرم، بســیار سریع یا بیش از حد 

سیگار کشیدن بود.
از طرف دیگر الکل و گوشت و نوشیدنی های کافئین دارمثل 
کوال و قهوه اغلب به عنوان بهترکننده طعم سیگار ذکر شده 

بودند.
مک  کلرنون و همکارانش همچنین دریافتند که هرچه فرد 

سیگاری جوان تر باشد، به غذاهای بدترکننده طعم سیگار 
حساس تر است و افرادی که سیگارهای کمتری می کشیدند، 
به اثر غذاهای تشــدیدکننده طعم سیگار حساس تر بودند. 
افرادی که سیگارهای بدون منتول می کشیدند، به اثر هر دو 

گروه غذاها حساس تر بودند.
این پژوهشگران می گویند متخصصان بالینی ممکن است 
بــا  ایجاد تغییراتی در رژیم غذایی بیماران، به آنها در ترک 
سیگار کمک کنند.البته او اذعان می کند که در مورد نحوه 
ی دقیق تاثیر غذاها بر طعم ســیگار و اینکه آیا یک رژیم 
غذایی معین می تواند به ترک سیگار کمک کند، تحقیقات 

بیشتری الزم است.

زمانی که بیماری در بیمارستان یا مرکز درمانی 
بستری شــده و تحت درمان قرار می گیرد و 
پرستاران اقدام به کنترل دمای بدن، فشارخون 
و وزن او می کنند گاهی ممکن است در آخرین 
مرحله از بیمار بخواهند که جوراب های خود را 

از پاهایش خارج کند.
در مواقعی که وضعیت ســالمت فرد کنترل 
می شود ممکن است اشتباه بزرگی اتفاق افتد. 
بروز یک تغییر در پاها چه روی پوست و چه 
روی ناخن ها می تواند اولین نشانه از یک مشکل 
جدی باشد که اگر به موقع تشخیص داده شود 

زندگی فرد نجات پیدا می کند.
پاها اولین اعضای بدن هستند که تحت تاثیر 
مشکالت عصبی قرار می گیرند زیرا در دورترین 
فاصله از قلب و ســتون فقرات واقع شده اند. 
همچنین دالیل دیگری وجود دارند که ثابت 
می کنند نباید از سالمت پاها غافل شد. زمانی 
که بدن احساس خطر کند پاها به آسانی مورد 
تهدید قــرار می گیرند چون خون پیش از آن 
که به دســت ها و پاها برسد به اعضای داخلی 
و مغز فرستاده می شود. پزشکان به افراد توصیه 
می کنند با دیدن هر گونه از عالئم زیر و پیش 
از آن که برای درمان آنها دست به اقدامی بزنند 

باید حتما با پزشک مشورت کنند:

ریزش موی انگشتان پا
وجود رشــته های مو روی انگشتان پا عالمت 

خوبی به حساب می آید زیرا ریزش ناگهانی آنها 
می تواند نشان دهنده وجود مشکلی در سیستم 
گردش خون باشد به این معنی که خون کافی 
برای رشد موها به انگشتان نمی رسد. همچنین 
این پدیده می تواند ناشی از این باشد که قلب 

مقدار خون کافی به پا پمپاژ نکند.

گرفتگی مکرر پاها
کمبود ریزمغذی ها در بدن و از دست رفتن آب 
می تواند یکی از دالیل گرفتگی مکرر عضالت پا 
باشد. افرادی که فعالیت ورزشی انجام می دهند 
باید نسبت به آشامیدن مقدار آب کافی هوشیار 
باشند زیرا از دست رفتن آب بدن به گرفتگی 
ماهیچه ها منجر می شود. همچنین الزم است 
فرد نسبت به دریافت پتاسیم، منیزیم و کلسیم 
اقدام کند زیرا کمبود این مواد مغذی یکی از 

دالیل گرفتگی عضالت است.

بهبود نیافتن درد پا
بهبــود نیافتــن درد شــدید پــا از عالئم 
هشداردهنده ابتال به دیابت یا سرطان پوست 
است. کنترل نکردن سطح گلوکز خون نیز به 
آسیب دیدن اعصاب پا منجر می شود و به این 
معنی است که هر گونه زخم یا بریدگی روی 
پا ایجاد شــود بدون آن که آن را حس کنیم. 
همچنین در صورتی که زخم عفونی شــود و 
تحت درمان قرار نگیرد به قطع عضو فرد منجر 

می شود.
دکتر مک آلون همچنین گفت: التیام نیافتن 
یک زخم می تواند یکی از عالئم سرطان پوست 
باشد. تومورهای بدخیم در هر قسمت از بدن 
حتی بین انگشــتان رشد می کنند به همین 
دلیل پاها نیز باید در معاینات مداوم پوست در 

نظر گرفته شوند.

سرد بودن مداوم پاها
کم کاری تیروئید شایع ترین علت سرد بودن 
همیشگی پاهاست. همچنین این امکان وجود 
دارد که فردی حتی تا رســیدن به سن 40 

سالگی از ابتالی خود به کم کاری تیروئید 
اطالع نداشته باشد. متاسفانه سرد بودن پاها 

حداقل مشکل ناشی از کم کاری تیروئید است. 
این بیماری همچنین می تواند موجب ریزش 
مو، خستگی، افزایش وزن و افسردگی نیز شود.

ورم ناگهانی انگشت شست پا
به گفته دکتر مک آلون، ورم کردن، داغ شدن، 
قرمز شدن و دردناک شدن مفصل مستلزم این 
است که فرد به سرعت به پزشک مراجعه کند. 
ورم ناگهانی انگشت بزرگ پا می تواند ناشی از 

نقرس، عفونت، ضربه و آرتروز التهابی باشد.

کرختی
کرختی  پاها می تواند از دیابت ناشــی شود یا 

عوارض 
نبی  جا

شیمی درمانی 
باشد. همچنین 
در صورتی که 
تنها یکی از پاها 
دچار گرفتگی 
شــود دلیل 
آن عصــب 

جمع شده 
در پا، زانو 

یا 

کمر است.

قوز شست پا
قوز شســت پا در حقیقت یکی از نشانه های 
ســاختار معیوب پاهاســت که اغلب به ارث 
می رسد و به ندرت از پوشیدن کفش نامناسب 

ناشی می شود.

درد پاشنه پا
درد پاشنه پا از کشیدگی رباطی ناشی می شود 
که قوس کف پا را حمایت می کند. پوشیدن 

بسیار  کفش های 
سفت، راه رفتن با 
دمپایی الانگشتی 
پوشــیدن  یــا 
ی  نی هــا کتا

و  کهنــه 
ه  د ستفا ا

طوالنی 

ت  مد
آنهــا  از 

درمان  روند 
طوالنــی  را 

می کند.

خــارش 
پوسته  و 

پوسته شدن 
پوست پا

شــایع ترین موارد خارش و پوســته 
شدن پوست پا می توان با استفاده از کرم های 
ضــد قارچ درمان کرد همچنین الزم اســت 
پوســت پا را در تمام روز خشک و خنک نگه 

داشت.

زرد شدن ناخن شست پا
به گفته دکتر مک آلون، زرد شدن ناخن شست 
پا می تواند با باال رفتن سن به طور طبیعی اتفاق 
افتد اما در صورتیکه با شکنندگی و پوسته پوسته 

شدن همره باشد ناشی از عفونت قارچی است.

مصرف گوشــت مرغ یا ماهی نمک سود شده و نیز مصرف 
غذاهای حساســیت زا مانند بادنجان، سوسیس و کالباس 
می توانند باعث افزایش خارش شوند، همچنین استفاده از 
مرطوب کننده های گیاهی برای رفع یا کاهش خارش مفید 

است.
با سرد شدن هوا محیط زیســت و موجودات زنده همگی 
دستخوش یک سری تغییرات می شوند و در فصولی مانند 
پاییز پوست بدن انسان به دلیل سردی و خشکی هوا بسیار 
خشک تر از معمول شده و در افراد مستعد، خارش هایی آغاز 

می شود.
ساق پاها و آرنج دست ها، از نواحی شایع خارش هستند که 

در موارد شدید میزان خارش 
در شب ها بیشتر شده و حتی 
می توانــد بیمــار را از خواب 
بیدار کند و عالوه بر این افراد 
مســن به دلیل ضعف مزاج 
پوست شان در این فصل بیشتر 

دچار ناراحتی و آزار می شوند.
تدابیــر غذایی و اســتفاده از 
مرطوب کننده های گیاهی می تواند منجر به کاهش عالیم 
بیماری شــده و گاهی  آن را ریشه کن کند. یکی از راه های 
ساده کاهش خارش، منع مصرف هر گونه ادویه تند و تیز و 

غذاهای خشک در این دوران است.
افرادی که دارای مزاج سرد و خشک هستند پوست خشک 
تری دارند که چرب کردن با روغن های مرطب مانند بنفشه 
یا زیتون می تواند مفید باشد همچنین 10 تا 15 دقیقه پیاده 
روی بعد از صرف شــام برایشان مفید است و استفاده از آب 
هویج و آب سیب برایشان بسیار مفید بوده و این افراد هر 12 
ساعت یک بار بینی خود را با روغن بادام شیرین چرب کنند.

خواندنی 

پیشنهاد ی برای یلدا

بدترین زمان برای خوردن دسر
چه زمانی است

خوردن شــیرینی یا دسر های شــیرین در کنار وعده غذایی صبحانه مورد عالقه 
بسیاری از افراد است.

 پزشکان دریافته اند؛ بدترین زمان برای خوردن دسر که می تواند سبب افزایش 
وزن زیاد در افراد شود در وعده شام نیست. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، 
همکاران فکر می کنند که خوردن دسر در وعده شام باعث افزایش وزن می شود 
در صورتی که این طور نیست و خوردن دسر در وعده غذایی صبحانه تاثیر به مراتب 

بدتری بر سالمت و افزایش وزن افراد می گذارد.
 افراد از شیرینی ها در وعده غذایی صبحانه و نهار به هیچ وجه در کنار غذای اصلی خود استفاده 
نکنند زیرا باعث افزایش وزن زیاد در آن ها می شود. بررسی ها نشان می دهد؛ افراد بهتر است 
که از ســبزی، میوه و پروتئین های کم چرب به عنوان خوراکی اصلی در فاصله بین صبحانه تا 

ناهار استفاده کنند.
خوردن شیرینی در فاصله ی صبحانه تا نهار به دلیل کم بودن زمان عدم فرصت کافی بدن برای 
سوزاندن کربوهیدرات ها می تواند سبب ذخیره ی چربی ، افزایش اشتها و گرسنگی بیشتر در 
افراد شود. خوردن شیرینی یا دسر های شیرین در کنار وعده غذایی صبحانه مورد عالقه بسیاری 

از افراد است.

مزه هایی که جنین دوست دارد
مطالعات دانشمندان بریتانیا نشان می دهد که از نوشیدن بیش از سه فنجان 

قهوه در روز اجتناب کنید.
زنان بارداری که در طول روز بیش از دو فنجان قهوه می نوشــنند 25 درصد 
بیشــتر دچار سقط می شوند از این رو از مصرف مواد غذایی کافئین دار باید 

جلوگیری کند.
محققان همچنین دریافتند که مصرف نوشــابه های گازدار نیز خطر ابتال به 
ســقط جنین را افزایش می دهد و مصرف این مواد غذایی بیماری هایی را به 
جنینی منتقل می کند که روی رشد او تاثیر منفی می گذارد.بررسی  ها نشان 
می دهد که جنین از مزه کافئین و نوشابه گاز دار خوشش نمی  آید و به آنها واکنش نشان می دهد 
و به همین دلیل بهتر است این نوشیدنی ها مصرف نشود.پزشکان توصیه می کنند که خانم های 

هفته های بارداری و تا 12 هفته اول از خوردن این مواد جلوگیری کند.بــاردار در اوایل 

غذاهای کم کالری اما سیرکننده

وان حمام را چگونه تمیز کنیم

چرا نباید نان را برشته بخوریمدهانشویه های گیاهی را بشناسید

طعم  غذا در ترک 
سیگار موثر است

عالئم بیماری که در 
جوراب هایتان نهفته اند!

خارش و کهیر بر اثر مصرف 
غذاهای آماده

***

خواص کدو حلوایی
کدو تنبل حاوی فیبر فراوان است و در کاهش کلسترول بسیار موثر است و به همین دلیل به 
بیماران قلبی توصیه می شــود. همچنین کدو تنبل حاوی  فوالت است و فوالت از بیماریهای 

قلبی جلوگیری کند.
 مصرف کدو تنبل به زنان باردار نیز توصیه شده است فوالت موجود در کدو می تواند از بروز بعضی 

از بیماریهای مادرزادی جلوگیری نماید. 
دانه های کدو تنبل در درمان عفونت های مجرای ادراری و در اکثر قسمتهای اروپا به عنوان درمان 
اختالالت آمیزشی بکار می رود.مصرف کدو تنبل پخته برای تقویت حافظه توصیه می 
شود.تخم کدو ضد انگل می باشد.کدو برای رفع سردرد، درمان بی خوابی 
و خستگی مفید است.کدو تنبل به علت دارا بودن ویتامین c در 
پیشگیری از سرماخوردگی مفید است.کدو تبل حاوی مقادیر 
قابل توجه ای از ویتامین A می باشد به همین دلیل مصرف کدو 
تنبل به افراد سیگاری توصیه می شود.کدو تنبل ملین است و در 
رفع یبوست موثر است. مصرف 150 گرم کدو تنبل در روز نیاز 
بدن به الیاف را تامین می نماید.مصرف کدو تنبل از پیر شدن 
پوست جلوگیری می کند و در پیشگیری از آکنه مفید است.
مصرف کدو تنبل در تنظیم خون موثر است و به همین دلیل به 
مبتالیان به دیابت توصیه می شود.کدو تنبل حاوی پتاسیم است و به 

همین دلیل موجب  کاهش فشار خون می شود.

پیشنهاد یلدا، کیک کدو حلوایی
یه کدوی بزرگ داشتم که دلم می خواست باهاش یه کار متفاوت انجام بدم. بعد از اینکه پختمش 
) بدون شــکر پختم ( بقیه اش رو پوره کردم و گذاشــتم تو فریزر اومدم تو نت سرچ کردم که 
ببینم چه بالیی میتونم سرش بیارم که چشمم به کیک کدو حلوایی خورد ... از اونجا که فقط 
دستورش بود و عکسی نداشت و همه ی دستورها هم از روی همدیگه کپی شده بود ، اطمینان 
زیادی بهش نداشتم ولی دل به دریا زدم و شروع به پختش کردم .... وقتی کیک آماده شد ، بر 
خالف تصورم دیدم همسرم و بچه ها خیلی از این کیک خوششون اومده ، هر چی هم گفتن 

کیک چیه ، نگفتم ...
وقتی هم فهمیدن باورشون نمیشد ... این کیک فوق العاده خوش عطر و طعم و خوشمزه است، 
حتی اونایی که به کدو لب نمیزنن هم عاشقش میشن .... البته دو سه قلم دیگه هم چیز میز 

داشت که من حذفش کردم ....
مواد الزم:

آرد                              300 گرم ) 2 پیمانه (
شکر                             250 گرم) یک و نیم پیمانه ( 

تخم مرغ                        3 عدد
گردو خرد شده                50 گرم

پوره کدو حلوایی               1 پیمانه ) پیمانه ی من 200 میلی لیتریه (
ماست                            3 قاشق سوپخوری

روغن مایع                      1 پیمانه
 بکینگ پودر                   2 قاشق چایخوری

دارچین                         1/2 قاشق چایخوری
طرز تهیه :

تخم مرغ و شکر رو با همزن برقی به مدت 5 دقیقه خوب میزنیم .
بعد روغن مایع و سپس ماست رو اضافه کرده و مجددا میزنیم تا یکدست بشه .

بعد پوره ی کدو رو هم اضافه کرده و هم میزنیم تا یکدست بشه .
آرد و دارچین و بکینگ پودر رو با هم الک کرده و گردوی خرد شده رو باهاش مخلوط میکنیم .

مخلوط آرد رو بتدریج به مایه اضافه کرده و هر بار با لیسک خوب مخلوط میکنیم .
وقتی مایه ی کیک یکدست شد ، تو قالبی که چرب کرده و آرد پاشیده ایم میریزیم و به مدت 

40 تا 45 دقیقه تو طبقه ی وسط فر و با حرارت 180 درجه ی سانتیگراد قرار میدیم تا بپزه .
من مقداری از مایه رو تو قالب فلزی و مقداریش رو تو قالبهای مافین قلبی ریختم ، این مایه رو 

چه یکجا تو قالب بریزین و چه تو قالب مافین ، فرقی نمیکنه و در هر دو صورت خوب میشه .
اگه قالبتون فلزیه ، با قلمو و روغن چرب کرده و آرد بپاشین و با ضربه به قالب اضافه ی آرد رو 

خارج کنیناینم بعد از پخت و مافینی که دور از چشم من ناپدید شد 
اگه هم بخواین از قالب های 12 تایی مافین استفاده کنین ، با کل مایه ، 18 تا مافین در میاد.
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وقتی خبر برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب کرج چندی 
پیش از زبان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز 
در شماره هفتاد روزنامه پیام آشنا اطالع رسانی شد، 
با خود گفتم شــاید این نمایشگاه هم مانند برخی 
از نمایشگاه ها و همایش ها به بهانه های غیرقابل 
توجیه برگزار نشود ! اّما خدا را شکر، فارغ از هر بهانه 
ای در موعد مقرر برگزار شد و رسانه ها هم تا آنجا 
که امکان داشت و دارد، همکاری کردند که نمونه بارز 
آن تخصیص حدود یک چهارم صفحه روزنامه پیام 
آشنا )شماره 120( به اطالع رسانی این رخداد مهم 

فرهنگی می باشد. 
این همکاری فرهنگی که با تصویر و عنوان » وعده 
دیدار ما هر روز نمایشگاه بزرگ کتاب کرج 
پارک چمران باغ گل ها« صورت گرفته، دست کم 
مراتب تشکر و سپاسگزاری کتاب دوستان و نگارنده 
را همراه دارد که به دســت انــدرکاران این روزنامه 
تقدیم شــود. دیدن تصاویر چاپ شده در روزنامه، 
مرا بر آن داشت تا به جای دادن آمارهایی دلخوش 
کنانه، با بضاعت ناچیز خود نیم نگاهی به علت و علل 
کاهش عالقمندی مــردم به خواندن کتاب و عدم 

اشاعه فرهنگ کتابخوانی بیاندازم. 

سال هاست که در مورد سرانه کتابخوانی و مقایسه 
آن با برخی کشورها و همچنین تعداد کتابخانه ها در 
ایران، اعداد و ارقامی در رسانه های جمعی، به سمع 
و نظر مردم می رسد اما هیچ گاه راهکارهایی عملی 
که بتواند در زمینه عالقمند کردن مردم به کتاب و 
کتابخوانی موثر افتد ارائه نشــده و اگر هم شده، در 
پیگیری و رســاندن آن راهکارها به نقطه مطلوب، 

تالشی جدی صورت نگرفته است. 
اجازه دهیــد موضوع را با چند بیت شــعر که در 
کتاب ترا دوســت دارم مادر نوشته محقق گرانقدر 
بدرتقی زاده انصاری به چاپ رسیده و سروده نگارنده 

است آغاز کنیم: 

دوست می دارم کتاب خوب را 
محتوا    را   شیوه      مکتوب   را 

کاتبان را رد نوشتن شیوه اهست  
شیوه        شیوا       و      زیبا      رپ   بهاست 

محتوا، جان کتاب کاتب است  

جان، همیشه  کالبد را غالب است 
می توان از جان هب احیاگر رسید   

کاتبان را رد دل مکتوب دید 
دادن جان  رب تن بکر کتاب   

قصه رشد است و آب و آفتاب 
قصه رشد در حریم حرمت آب و آفتاب یعنی قصه 
باال رفتن آمــار کتابخوان ها، یعنی حکایت صعود 
نمودار آگاهی های جمعی، یعنی داستان تأثیرگذاری 
بر تمام پدیده هایی که از نوشــتن آغاز می شود، 

یعنی رشد علم، رشــد صنعت، رشد اقتصاد، رشد 
فرهنگ و در نهایت رشــد همه چیز ! و آب یعنی 
محتوا، یعنی جان، موضوع و مطالبی که در این آب 
یا محتوا بایستی حیاتی جاودانه و ماندگار پیدا کند، 
مانند نهال های نهالستان بایستی سالم باشند، عاری 
از آفت باشند، حتی اگر پیوندی هستند، پیوندشان 
بایستی از نوع خوب و مرغوب باشد، به خوبی هرس 
شده باشند، در تغذیه کم و کسری نداشته باشند. 
حال باید این محتوا را بسپاریمش به آفتاب ! یعنی 
مردم، یعنی مخاطبان که باید بتابند تا قصه رشد 

محقق شده و عیّنیت پیدا کند. 
می گویند خورشید ماهیت بخشندگی دارد، مهربان 
است، طبیعتش تابیدن اســت، ذاتش برای تابش 
آفریده شــده، می تابد تا حیات بخشد. اگر بخواهد 
که نتابد نمی تواند !! مردم هم مانند خورشــیدند. 
با توجه به اینکه می دانند کتاب یار مهربان اســت 
و آگاهی های جمعی را باال می برد و دســتیابی به 
دانــش و فن آوری های روز در زمینه های مختلف 
به کتاب بســتگی دارد، می خرند و می خوانند و 
هنگامی که محتوا را پسندیدند به دیگران هم توصیه 
می کنند و نقطه تابش آنها از همین جا شروع می 
شود. وقتی با عالقه و عشق خواندند، به خواندن نیز 
عادت می کنند و در استمرار این حرکت، اگر روزی 
به کتاب دسترسی نداشته باشند کالفه می شوند و 
این کالفه شدن ها یعنی به جایی رسیده اند که حاال 

اگر بخواهند نخوانند، نمی توانند ! 
پس وظیفه و تکلیف همه ما این اســت که بستر 
را بــرای این تابش مهیا کنیم، از برنامه ها و عوامل 
تأثیرگذار ولو بســیار کوچــک و ناچیز، بی تفاوت 
نگذریم. از هر مکان و در هر زمانی می توانیم شروع 
کنیم. آیا ســازمان صدا و سیما در برنامه هایی که 
دارای جوایز است نمی تواند با اهدا کتاب به برندگان 
مسابقه ها و سرگرمی ها، تحولی در سیاست های 
مســئوالنه خود در قبال بهبود فرهنگ کتابخوانی 
ایجــاد کند؟ آیا اگر مقداری از جوایزی را که تحت 
عنوان بلیت مسافرت، مصرف دو ماه پودر لباسشویی 

یا روغن و رب گوجه فرنگی، پول نقد و سّکه و نظایر 
آن به برندگان این مسابقه ها داده می شود، به اهدا 
کتاب تخصیص دهد، تصور نمی کنید که این اقدام 
در زمره اولین گام های تأثیرپذیر در احیای فرهنگ 
کتابخوانی لحاظ می شود؟ بعضی ها ممکن است 
ارزش کتاب را در مقابل جوایز گرانقیمتی مانند سکه 
و نظایر آن مقایسه کنند و بگویند که ارزش مادی 
کتاب در مقابل جوایز فوق الذکر بسیار ناچیز است! 
در پاســخ به این بزرگواران باید گفت: آیا از حال و 
روز عالقمندانی که در حسرت یک دوره لغتنامه و 
یا دایره المعارف و یا تفسیرها می سوزند و به قرض 
گرفتن اینگونه کتاب ها از دوستان و آشنایان روزگار 
می گذرانند، خبر دارید؟ آیا می دانید که ارزش مادی 
اینگونه کتاب ها به قدری است که توان خرید را از 

آنان سلب کرده است؟ 
متأســفانه به جای اینکه ترتیبی اتخــاذ گردد تا 
کتاب ها به لحــاظ ارزش مادی، ارزان تر تهیه و در 
دسترس قرارگیرد، امروزه با چاپ و انتشار بسیاری 
از کتاب هــای نفیس و گرانقیمت کــه خریداران 
منحصر به خود دارد روبرو هستیم. این کتاب ها اگر 
از ســوی برخی مورد عنایت قرار گیرد، اغلب برای 
زیبایی کتابخانه های شخصی در سرسراها و اتاق 
های پذیرایی خریداری می شود و چون سود خوبی 
هم دارد، دست اندرکاران چاپ و نشر نیز بیشتر به 
چاپ و انتشار آن اقدام می کنند ! اتخاذ تمهیداتی 
که بتوان کتاب ها را با قیمت ارزان تر چاپ و منتشر 
کرد، بایستی دردستور کار وزارت ارشاد و مقاماتی 
که افزایش فرهنگ کتابخوانی را هدف می دانند قرار 
گیرد. اگر محتوا، بر شکل ظاهری کتاب تقدم یابد و 
جلدهای معمولی و کاغذهای ارزان در چاپ و نشر 
کتاب ها، بر جلدهای زرق و برقدار و نفیس ترجیح 
داده شود، و با بودجه و توان خریداران عالقمند به 
کتاب منطبق گردد، گام بلندی در عالقمندی مردم 
به کتاب برداشته شده است. باید ترتیبی اتخاذ کرد 
تا جوایزی را که مدارس برای تشویق دانش آموزان 
ساعی در نظر می گیرند اوالً کتاب باشد و در ثانی 

کارشناسانه بررسی شود تا کتاب هایی به آنان اهدا شود 
که آنها را به خواندن آن عالقمند سازد. 

برپایی کنفرانس هایی در مورد مشاهیر و دانشمندان، 
دانش آموزان را وادار می کند تا تحقیق و تفحص کنند، 
تنها به مطالب کتاب اکتفا نکنند، پایشان به کتابخانه ها 
باز می شود، روش تحقیق را یاد می گیرند و به ذهن 
می سپارند. و شکی نیست که در آینده، هم برای پُربار 
کردن اطالعات خود تالش می کنند و هم به خواندن 

و فراگیری عالقمند می شوند.
پدربزرگ های ما هنگامــی که صحبت می کردند، 
ده ها شعر و حکایت چاشنی صحبت هایشان بود که 
همه را در خردسالی و نوجوانی در کتاب ها خوانده و 
یا از بزرگترها شنیده و در صندوقچه دلشان محفوظ 
و ضبــط کرده بودند. هر کس پای صحبتشــان می 
نشست آنقدر دلنشین و دلچسب سخن می گفتند که 
انسان هرگز احساس خستگی نمی کرد. بیگانگی امروز 

دانش آموزان با اینگونه مسائل بسیار محسوس است. 
یکی دیگر از مسائل مهم در کتابخوانی، به خاطر سپاری 
مطالب است. زدوده شدن مطالب از ذهن، عالقمندی 
به کتاب خواندن را نزد خواننده کاهش می دهد که 

دلیل آن عدم تمرکز حواس اســت. عالقمندان به 
کتاب باید سعی کنند مکانی معین را برای خواندن 
کتاب انتخاب کنند. زمان معین هم در خواندن کتاب 
بسیار مهم است، چون بعد از مدتی به آن زمان عادت 
می کنند و همانطوری که  گفته شــد، این عادت 
مجبورشان می کند تا به سراغ کتاب رفته و حتی اگر 

شده چند صفحه آن را بخوانند. متنوع خوانی یکی از 
آفت های حفظ و نگاهداری مطالب در ذهن است. 
وقتی یک کتاب را با موضوعی واحد می خوانید، برای 
تنوع هرگز نباید به کتاب یا نوشته دیگری مراجعه 
کنید. هنگام مطالعه سعی کنید فقط مطالعه کنید ! 
خوردن و آشــامیدن یا به رادیو گوش دادن و یا نگاه 
کردن به تلویزیون، مطالعه را از معنای اصلی خود دور 
خواهد ســاخت. نکات قابل توجه و گفتنی در مورد 
کتاب و کتابخوانی بســیار است و مجال برای بیان 
آن اندک. در فرصت مناســب بعدی، در زمینه  به 
خاطر سپاری مطالب که یکی از شاخصه های مّهم 
عالقمندی به کتاب و کتابخوانی است بیشتر خواهم 

نوشت. حضرت علی علیه السالم می فرمایند: 
الکتُب بساتیُن الَعلما من تسلّی بالَکَتب لَم تُفنُه َسلَوه 

کتاب ها، باغ ها و بوستان های علما و دانشمندانند. 
کسی که خود را به کتاب ها تسلی دهد و دلخوش 
کند، هیچ تسلی و دلخوشی دادنی از دست او نرود و 

نیازی به تسلی دادن در چیز دیگر ندارد. 
یقین دارم عالقمندان به کتاب و کتابخوانی، فرمایش 
حضرت علی علیه السالم را به خاطر خواهند سپرد، 
چرا که دلخوش بودن به هر چیزی، میزان عالقمندی 

به آن را باال می برد. 

با کتاب خوانی آشتی دادن مردم  برای  تازه              گامی 
بخش جنوبی پارک شهید چمران  کرج که باغ گل ها نام گرفته است، این هفته 
شاهد برپایی چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب البرز است. ساعت بازدید نمایشگاه از 
2 تا 8 بعد از ظهر در نظر گرفته شده و فرصت مغتنمی است برای آشتی دادن مردم 
با فرهنگ مطالعه، چرا که تیراژ کتاب در کشور ما که روزگاری مهد فرهنگ و ادب 
و هنر بود، مدت ها است دچار سکته و رکود است و نویسنده و ناشر، هنوز جرئت 
نمی کند چاپ اول کتابش را در بیش از دو یا سه هزار جلد منتشر کند و سال هاست 
جز در مواردی معدود، در بر همین پاشنه می چرخد. نمایشگاه، یک امتیاز بزرگ 
هم برای دوستداران کتاب در نظر گرفته و آن تخفیف چهل تا پنجاه درصدی برای 
خریداران است. البته پنجاه درصد تخفیف فقط شامل دانشجویان می شود. پیام آشنا، 

دانشجویان و اهل مطالعه را به حضور گسترده در نمایشگاه فرا می خواند.

استان اخبار 
مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی البرز:

تغییر کاربری بناهای تاریخی البرز برای توسعه 
گردشگری در اولویت است

ابوالفضل عبیدی گفت: تهیه طرح جامع گردشگری در اولویت تمام کارهای اداره کل میراث فرهنگی البرز 
قرار دارد و با تهیه این طرح نوع کاربری برخی از بناهای تاریخی در 
استان برای توسعه صنعت گردشگری تغییر خواهد کرد و در نتیجه 

بسته های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.
مدیــرکل اداره کل میراث فرهنگی البرز با بیــان این مطلب که 
تهیه طرح جامع گردشــگری در اولویت تمام کارهــای اداره کل 
میراث فرهنگی البرز قرار دارد اظهار داشــت: بر اساس طرح جامع 
گردشگری، جایگزین های مناسبی برای سرمایه گذاری و توسعه 
صنعت گردشــگری در استان لحاظ خواهد شد، مشاورانی که این 
طرح را آماده می کنند محل برگزاری بازارچه های سنتی و صنایع 

دستی را در استان مشخص می کنند.
وی در ادامه افزود: در طرح جامع گردشــگری ظرفیت هتل های 

استان برای سرویس دهی به مسافران و گردشگران مشخص می شود.
عبیدی تاکید کرد: در حوزه گردشگری، سه محدوده وجود دارد، گردشگری درون شهری، حاشیه شهری 
و برون شهری، که برای احیای این حوزه ها باید به بخش خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی امکانات 

مورد نظر ارائه شود.

***

دستگیری 4 شکارچی غیرمجاز در طالقان
 

حشــمت ا... کشیری اظهار داشــت: با توجه به برنامه های محیط زیســت برای حفاظت از گونه های 
مختلف حیوانی و همچنین منابع طبیعی این شهرستان، ماموران 
و محیط  بانــان ما نظارت مداوم و بی وقفه ای را در مناطق حفاظت 

شده انجام می دهند.
وی با اشاره به تعیین بخشی از منابع طبیعی شهرستان طالقان به 
عنوان مناطق شکار ممنوع گفت: در زمان صدور مجوزهای شکار 
نقشه کامل مناطقی که شکارچیان در زمان های مشخص می توانند 
در آن محدوده به شکار بپردازند، در اختیار عالقه مندان و شکارچیان 
قرار می گیرد. رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان طالقان 
افزود: همچنین با همکاری دستگاه های اجرایی تابلوهای راهنمایی و 
هشدار دهنده در سراسر مناطق حفاظت شده طالقان نصب شده و 
شکارچیان نمی توانند بهانه هایی چون بی اطالعی و یا ناآشنا بودن به محل را مطرح و در مناطق شکار 
ممنوع و حفاظت شده طالقان به شکار بپردازند. کشیری عنوان کرد: با وجود تمام هشدارها و تالش های 
صورت گرفته، برخی اوقات مشاهده می شود که عده ای از شکارچیان بدون توجه به منافع ملی و ضرورت 

حفاظت از گونه های مختلف حیوانی اقدام به شکار در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع می کنند.
وی بیان داشت: در همین رابطه در روزهای تعطیل آخر هفته ماموران و محیط بانان اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان طالقان در حین گشت زنی چهار شکارچی غیر مجاز را شناسایی و با ردیابی این افراد، 

آنها را دستگیر و با تکمیل پرونده و مستندات به مراجع قانونی تحویل دادند.
این مسئول ادامه داد: در ابتدا محیط بانان به فعالیت دو نفره در محدوده روستای گراپ از توابع شهرستان 
طالقان مشکوک و با ردیابی آنها، متوجه شدند که این افراد به طور غیر قانونی در مناطق شکار ممنوع اقدام 
به شکار کبک وحشی کرده اند. کشیری عنوان کرد: دستگیری این شکارچیان غیر مجاز در دستور کار 
ماموران ما قرار گرفت و آنها را به همراه قبضه سالح شکاری و چند قطعه کبک شکار شده دستگیر کردند.
وی اذعان داشت: همچنین محیط بانان شهرستان طالقان در محدوده روستای اوجان از فعالیت یک گروه 
شکارچی غیر مجاز مطلع و با سرعت عمل بسیار خوبی آنها را پیش از آنکه اقدام به شکار کنند به همراه 

چند قبضه سالح شکاری و ادوات شکار شناسایی و دستگیر کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان تاکید کرد: به طور قطع برخوردهای قاطع قانونی 
با این چهار شکارچی غیر مجاز از سوی مراجع قانونی انجام خواهد شد و افراد باید مطمئن باشند که 

محیط بانان با جدیت بیشتری از مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع محافظت خواهند کرد.

در حالی که یک هفته از انتصاب مدیرکل جدید 
میراث فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری البرز 
می گذرد، نخستین گام ها جهت تحقق اهداف 
و اولویت های ابوالفضل عبیدی به عنوان سکاندار 
حوزه میراث و گردشگری البرز برداشته شده است.
عبیدی که پیــش از این معاون میراث فرهنگی 
اداره کل اســتان بود، در مراســم معارفه اش با 
بیان این مهم که برنامه ریزی های سازمان حول 
محور توسعه گردشگری استان است، افزود: برای 
پیمودن راه های رسیدن به توسعه باید نقشه راه را 
در پیش رو داشته باشیم و در این خصوص اداره 
کل میراث فرهنگی البرز با تهیه نقشه جامع توسعه 

گردشگری، گام های تازه ای خواهد برداشت.

عبیدی یادآور شد: هدف نهایی ما در استان دست 
یافتن به توسعه صنعت گردشگری در بخش های 
مختلف گردشگری از جمله گردشگری سالمت، 
گردشگری ورزشی، گردشگری صنعتی و علمی و 

فرهنگی و تاریخی است.
اداره کل میراث فرهنگــی اولویت اصلی خود را 
تقویت زیرساخت های گردشگری و جذب سرمایه 
گذار به منظور توســعه گردشگری و همچنین 
مرمت آثار تاریخی و احیای آنها در همین راستا 
می خواند، امری که برای مدیران سابق نیز دغدغه 
اصلی بود اما در نهایت بی سرانجام ماند. عبیدی اما 
هیچ توضیحی در مورد علت و علل متوقف ماندن 
طرح ها ارایه نکرد در حالی که خود از معاونت های 

این اداره کل بوده است.

عبیدی با این حال، اولین هدف خود را توســعه 
صنعت گردشــگری اســتان خواند، آن هم در 
شــرایطی که آثار و بناهای تاریخی البرز هر روز 
بیش از پیش در معرض ویرانی و نابودی قرار می 
گیرند. حمام مصباح، قلعه صمصام، پل تاریخی 
کرج، کاخ گلســتان و صدها بنای تاریخی دیگر 
در این شهر و استان سال هاست مورد بی مهری 
مسووالن سازمان قرار دارد و اغلب آنها متروکه و به 

حالت تعطیل در آمده است.
هر ساله بســیاری از ساکنان البرز برای بازدید از 
بناهای تاریخی رنج سفر به شهرهای دیگر را برخود 
هموار می کنند در حالی که اکثر همین افراد از 
وجود بناهایی باارزش در استان خود بی خبرند و یا 

درهای آنها به رویشان بسته است.

البرز پنجمین استان ازنظر تعداد امامزادگان در 
کشور اســت. بنای امامزادگان از یک سو جنبه 
تاریخی و از سوی دیگر جنبه معنوی دارد. بنابراین، 
میراث فرهنگی و اداره اوقاف را موظف به نگهداری 
و صیانت از این بناها می کند. پر واضح است که در 
نبود برنامه دقیق و البته عدم تفاهم برای نگهداری 
از آنها، هر روز شــاهد تخریب ســاختمان های 

تاریخی بیشتری در سطح استان باشیم.
تخریب کامل بنای تاریخــی امامزادگان احمد 
ومحمود در منطقه ماهدشــت کرج را می توان 
نمونه تلخی از این امر دانست. اخبار غیر موثق نیز 
حاکی از این است که اداره میراث خود اقدام به این 

کار نموده است.
استان البرز به دلیل سبقه تاریخی کهنی که دارد، 

صدها بنا و اثر تاریخی در دل خود جای داده است. 
با این حال، گمان اکثریت بر این است که این خطه 
تازه آباد گشته، رنگ و بویی از تاریخ و تمدن برخود 

ندیده است.
دلیل این گمانه زنی های نادرســت، بی توجهی 
مسووالن مربوطه برای ایجاد بسترهای گردشگری 
و استفاده از پتانسیل های بسیار باالی البرز است.

آقای رییس، شــما که از ما هستید و درد 
دل های ما دردهای شما نیز هست، به فریاد 

تاریخ و صنعت گردشگری استان برسید.
به طور حتم، برای بهــره گیری از ظرفیت های 
گردشــگری اســتان در آغاز باید بسترهای الزم 
را فراهم آورد. یکی از این بسترها، ساخت مکان 
های اقامتی، هتل و مهمان پذیرهایی برای اقامت 
گردشگران است. بستر دیگر، تعبیه و ساخت مکان 
هایی برای استراحت و اقامت کوتاه مدت مسافران 
بین شــهری است تا از این خطه، با خاطره ای نا 

خوشایند گذر نکنند.

میراث هست، دنبال میراث دار بگردیم
مروری بر مطالبات حوزه میراث فرهنگی و گردشگری البرز

اگرچه پیشینه تاریخی البرز آن گونه که باید بر همگان معرفی نشده، اما بی شک حضور شواهد و آثار تاریخی به جا مانده در سراسر 
استان و نیز ضرورت بازنگری بر فعالیت های فرهنگی و کمبودهای پررنگ این استان نوپا در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری 

وظیفه خطیری را بر دوش سکاندار جدید اداره میراث استان گذاشته است.

عکس:  بهنوش سخنگو

نمایـشگاه کتاب و قصه، رشـد 
کتابخوانی در کرج

فرانک میرزایی

پدیدآورندگان: 
نویسنده: بهمن صفوت
عکاس: جواد سعیدی

موضوع: کرج ، کرج - تاریخ
ناشر: نشر اشراقیه
محل نشر: تهران

قطع: رحلی
نوع کتاب: تالیف

زبان اصلی: فارسی
نوع جلد: شومیز

قطع: رحلی

تیراژ: 3000
تعداد صفحات: 194

تاریخ نشر: 28/12/1381
رده دیویی: 09505125

شابک: 4-46-6080-964
در این کتاب، مطالب متنوعی درباره 
شــهر "کرج "با تصاویر متعدد گرد 

آمده است. 
مطالب در شــش فصل موضوعی 
تنظیم شده است که در مجموع از 
شــهر کرج، وضعیت دیروز، امروز و 

فردای آن، منعکس می سازد. 
نخستین فصل به موضوع "فرهنگ 
و هنــر " اختصــاص یافته که طی 
آن، از سابقه تاریخی، آثار باستانی، 
مراکز فرهنگی، شعر، تئاتر، موسیقی، 
هنر، نشر کتاب، فیلم سازی و سایر 

مقوالت فرهنگی سخن رفته است.
فصــل دوم حاوی مطالبــی درباره 
ساختار و مسائل زندگی شهری کرج 
است از جمله: گفت و گو با فرماندار 
و نمایندگان مجلس و شهردار کرج، 

تامین آب، بهداشت و محیط زیست، 
رودخانه کرج، مترو، بازار، اتوبوسرانی، 

و اتحادیه سوپرمارکت ها. 
فصل سوم گزارش های ویژه درباره 

کرج به چاپ رسیده است.
فصل چهــارم در بردارنده مطالبی 
درباره وضعیت علمی و پژوهشــی، 
عالی،  آمــوزش  آموزشــی،  مراکز 
آموزش و پرورش، اساتید، دانشگاه ها 
و موسسات علمی و پزشکی است.
در فصل پنجم با عنوان "دیدگاه ها" 

ضمن مطرح شدن برخی مشکالت 
شهر کرج، پیشنهادها و راهکارهایی 
برای امور جــاری و آینده کرج ارائه 

داده شده است.
آخرین فصل حاوی اطالعاتی است 
درباره اوضاع ورزشی این شهر که با 
موضوعاتی از این قبیل تدوین شده 
اســت: قهرمانان و نام آوران ورزش 
کرج، وضعیت ورزش، باشگاه ها، مراکز 
ورزشی، تیم های ورزشی، تاسیسات 

ورزشی و سالن های ورزشی.

کتاب شهر    کرج، همنشین اترخی و طبیعت کتاب   هفته

رضا مهربانی
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زنان؛ 80 درصد متقاضیان مشاغل خانگی در البرز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با بیان اینکه بیشترین تقاضا برای ایجاد مشاغل خانگی 
در استان مربوط به زنان است گفت: از 15 هزار و 790 مجوز صادر شده برای ایجاد مشاغل خانگی 12 
هزار و 658 متقاضی از زنان هستند که در رشته های متعدد برای بهره مندی از تسهیالت به بانک های 

عامل معرفی شدند.
به گزارش مهر، "علی ایمانی" در پنجمین جلسه کارگروه تخصصی زنان، تحکیم و تعالی خانواده استان 
البرز اظهار داشــت: مشــاغل خانگی جزو پردرخواست ترین مشاغلی است که زنان متقاضی دریافت 

تسهیالت برای ایجاد کسب و کار هستند.
وی گفت: براساس آمار هم اکنون بیش از 80 درصد تقاضا برای ایجاد مشاغل خانگی در استان البرز 

مربوط به بانوان است.
ایمانی افزود: از 15 هزار و 790 مجوز صادر شده برای ایجاد مشاغل خانگی 12 هزار و  658 متقاضی 

از زنان هستند که در رشته های متعدد برای بهره مندی از تسهیالت به بانک های عامل معرفی شدند.
وی با بیان اینکه در پرداخت تسهیالت مشاغل خانگي هیچ محدودیتی وجود ندارد، افزود: 77 درصد ثبت 
نام کنندگان در سایت مشاغل خانگی از بانوان هستند که از این تعداد، متقاضیان مشاغل خانگی ثبت نام 

شده 29 هزار و دو نفر زن و هشت هزار و 556 نفر مرد هستند.

***

طرح نظارت ویژه براصناف فردیس آغاز شد
سرپرســت فرمانداری فردیس از آغاز طرح نظارت ویژه براصناف و بازاریان این شهرستان تازه تاسیس 

خبرداد.
به گزارش ایرنا،"مهدی مهرور" افزود: در اجرای این طرح هفت تیم بازرسی،وضعیت عرضه کاال وخدمات 

را در فردیس کنترل می کنند.
وی اظهارکرد: دراجرای طرح ویژه نظارتی تخلفات واحدهای صنفی رصد و با خاطیان برخورد قانونی 

می شود. 
مهرور گفت: شهروندان به منظور مشارکت دربازرسی و نظارت با مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از 

طریق تلفن 124 گزارش نمایند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

واکنش وزیر به تخلف 4000 میلیارد تومانی؛اخبار

وزیر جهاد کشاورزی در مورد فعالیت شرکت 
تولیدکننده ورمی کمپوست در استان البرز 
گفت: تخلف این شرکت باید از طریق مراجع 
قانونی پیگیری شــود و ارتباطی به وزارت 

جهاد کشاورزی ندارد.

بــه گزارش مهر، "محمود حجتی" در حاشــیه 
بازدید از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی در مورد کالهبرداری شرکت تولیدکننده  
ورمی کپوست در استان البرز اظهار داشت: این 
موضوع باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود 

و ارتباطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد.
وی، بــا بیان اینکه اطالع چندانی از این موضوع 
ندارد و با تاکید بر اینکه باید جلوی کالهبرداری 
گرفته شود، گفت: این شــرکت خالف کرده و 
شــاکی هم دارد، بنابراین طبق قانون به این کار 

رسیدگی می شود.
از ســوی دیگــر، رئیس ســازمان نظام صنفی 
کشاورزی استان البرز نیز ادعای مشابهی را تکرار 

کرد؛ "شــرکت پرورش دهنده ورمی کمپوست 
که اخیرا از تعداد بســیاری از ســرمایه گذاران، 
کالهبــرداری کرده هیچ  وقت با این ســازمان 
ارتباطی نداشــته و بدون مجــوز فعالیت کرده 

است."
"فرشــید ترابی" افزود: ســازمان نظام صنفی 
کشــاورزی باید برای واحدهای تولیدی، مجوز 

فعالیت صادر کند تا آن ها اجازه فعالیت داشــته 
باشند اما شرکت پرورش دهنده ورمی کمپوست 
با مدیریت الف.شریفی که در استان البرز فعالیت 

می کرد هیچ مجوزی از این سازمان نداشت.
وی گفت: ســازمان نظام صنفی کشــاورزی با 
سابقه ای حدود دو سال قدرت اجرایی و برخورد با 
متخلفان را از قبیل پلمپ کردن واحدهای بدون 

مجوز نداشت.
شرکت  پرونده  اصلی  متهم  دستگیری 2 

 ورمی کمپوست
همچنین خبرگزاری ایسنا در خبری به نقل از 
معاون دادســتان عمومی و انقالب کرج نوشت: 
دو نفر از متهمان اصلی پرونده شرکت  کمپوست 
ورمی با هویت »الف.ش« و »م.ش« که پدر و پسر 

هستند در مالرد دستگیر شدند.
"علی صمدی" گفت: این افراد اکنون در دادسرای 

مالرد در بازداشت موقت بسر می برند.
وی افــزود: تا اواخر این هفتــه این دو متهم به 
دادسرای عمومی و انقالب کرج منتقل می شوند 
تا روند رســیدگی به پرونده آن ها در این دادسرا 

پیگیری شود.
صمدی خاطرنشان کرد: تاکنون سه هزار شاکی 
در ارتباط با کالهبرداری این شرکت شناسایی 
شده اند که بدون شک تعداد مالباختگان بیش از 

این تعداد است.
وی افزود: این سه هزار نفر بیش از 100 میلیارد 

تومان در این شرکت ســرمایه گذاری کرده اند 
که کمترین آن ها سه میلیون و بیشترین مبلغ 

سرمایه گذاری یک میلیارد تومان بوده است.
معاون دادستان عمومی و انقالب کرج یادآور شد: 
پرونده شرکت ورمی کمپوست ملی است؛ چرا 
که به جز استان البرز شاکیانی از سایر استان های 
کشور از جمله لرســتان، گیالن و مازنداران نیز 

دارد.
وی ادامه داد: محل کار این متهمان در 45 متری 
گلشهر پلمپ شده است و دستور توقیف اموال 
آنها صادر شده و حســاب های بانکی این افراد 

مسدود شده است.
صمدی تاکید کرد: اعضای این شرکت محلی را در 
مالرد اجاره کرده بودند و سبدهای کمپوست های 

ورمی را در آنجا نگهداری می کردند.
سرپرست دادسرای جنایی کرج در پایان گفت: 
در تالش هستیم بتوانیم با فروش کمپوست های 
باقیمانده این شرکت در مالرد، بخشی از اموال 

مالباختگان را به آنها بازگردانیم.

تخلف شرکت ورشکسته کمپوست ارتباطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد
دستگیری 2 متهم اصلی پرونده شرکت  ورمی کمپوست

مدیــر عامل راه آهن اعالم کرد: در پی آزادســازی بلیت قطار 
مقرر شد مســافرانی که زودتر از حرکت خود بلیت بخرند از 

تخفیف های 30 درصدی برخوردار شوند.
به گزارش ایسنا، "محسن پورسید آقایی" در جمع خبرنگاران 
با اشاره به آزادسازی قیمت بلیت قطار گفت: از ابتدای امسال 
قطارهای مسافری افزایش قیمت نداشــته اند و در راه آهن با 

افزایش قیمت ها موافقت نشده بود.
وی افزود: با توجه به حجم درخواست ها، هفته گذشته با شرط 
افزایش سطح کیفیت سفرها، حضور پزشک در قطارها و اعمال 
جریمه در صورت کوتاهی، پیشنهاد افزایش قیمت بلیت  قطار 
پذیرفته شد. به گفته مدیرعامل راه آهن پیشنهاد این شرکت ها 

به صورت شناور بود و مشکلی در افزایش قیمت ها ایجاد نشد.
وی افزود: در این مدت برای مسافرانی که زودتر از حرکت خود 
بلیت بخرند تخفیف های 30 درصدی در نظر گرفته شده است

پورســیدآقایی تاکید کرد: این اقدام بــرای جلوگیری از زیان 
شرکت های مسافری ریلی صورت گرفت.

آقایی با اشــاره به صرفه جویی سوختی که در بخش ریلی در 
مقایســه با جاده داریم، گفت: در حال حاضر 10 هزار و 500 
کیلومتر ریل داریم و راه آهن در مقایسه با جاده و حمل و نقل 
عمومی 17 درصد حمل مسافر و 10 درصد حمل بار کشور را 
برعهده دارد و میزان مصرف ســوخت در خط آهن هفت برابر 

کمتر از جاده است.

رئیس اتحادیه خشکبار کشوری گفت: به دلیل کاهش 
توان قدرت خرید مردم امســال افزایشی در نرخ آجیل 

شیرین شب یلدا نخواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، "امیررضا ارزائی ممقانی" افزود: با توجه به 
پیشینه شب یلدا در ایران باستان آجیل شیرین از اصلی 
ترین تنقالت مصرفی در این شب است که شامل پسته، 
بادام، گردو، خرما، میوه خشک، کشمش، برگه زردآلو و 

انجیر می شود.
به گفته وی، نرخ آجیل و انواع خشکبار به عرضه و تقاضا 

و به علت صادراتی بودن به ارز بستگی دارد، اما با وجود 
کاهش نرخ ارز و میزان تقاضا طی یکسال اخیر قیمت این 

محصوالت همچنان در بازار باال و گران است.
وی درخصوص قیمت مصوب آجیل شیرین شب یلدا، 
اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم پسته فندقی، اکبری، 
کله قوچی و آقایی بیــن 350 تا 600 هزار ریال، گردو 
بین 350 تا 650 هزار ریال، فندق بین 150 تا 220 هزار 

ریال، بادام درختی بین 380 تا 450 هزار ریال است.
وی اضافه کرد: همچنین نرخ هر کیلوگرم انجیر خشک 

بیــن 150 تا 400 هزار ریال، خرما 50 هزار ریال، میوه 
خشــک کمتر از 500 هزار ریال، کشــمش بین 80 تا 
120 هــزار ریال، برگه زردآلو بین 60 تا 90 هزار ریال و 
نخودچی بی نمک بین 70 تا 850 هزار ریال به فروش 

می رسد.
وی گفت: نرخ هرکیلوگرم بادام هندی نیز بین 380 تا 
450 هــزار ریال، بادام کاغذی 350 هــزار ریال و بادام 

زمینی بین 90 تا 120 هزار ریال است.
رئیس اتحادیه خشکبار کشوری تصریح کرد: امسال نرخ 

هر کیلوگرم آجیل شیرین شب یلدا بین 20 تا 50 هزار 
تومان در نوسان است در حالی که سال گذشته نرخ یک 
کیلوگرم آجیل شــیرین در مدت مشابه بین 15 تا 30 

هزار تومان بوده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون قیمت ها انواع 

آجیل از جمله آجیل شیرین ثابت باقی مانده است.
به گزارش ایرنا، در حالی که نرخ هر کیلوگرم پسته سال 
گذشته حدود 20 تا 25 هزار تومان بود امسال با حدود 

30 تا 35 درصد افزایش مواجه شده است. 

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: اشتغالزایی تنها راه برطرف 
کردن مشکالت اقتصادی مددجویان است.

به گزارش ایسنا، »افروز بهرامی« اظهار کرد: هرچند بهزیستی 
به صورت ماهانه مبالغی را در قالب مستمری و کمک هزینه به 
حساب مددجویان واریز می کند اما این مبلغ بسیار اندک است و 

حتی هزینه ی ایاب و ذهاب آنان را پوشش نمی دهد.
وی افزود: هرچند واریز کمــک هزینه به نوعی برای این افراد 
حمایت محسوب می شود اما مشکالت اقتصادی مددجویان 
با این مبالغ برطرف نمی شــود و به نظر می رســد تنها راه کار 
اساسی برای خودکفایی اقتصادی این افراد آموزش مهارت برای 

اشتغالزایی باشد.

مدیرکل بهزیستی اســتان البرز خاطرنشان کرد: دادن کمک 
هزینه به نوعی دادن ماهی به دســت افراد اســت که توانایی 

ماهی گیری)اشتغالزایی( را در آنان ایجاد نمی کند.
بهرامی ادامه داد: از مددجویان مســن و کودکان خردسال که 
بگذریم شمار فراوانی از مددجویان بهزیستی توانایی و قابلیت 
یادگیری مهارت های گوناگون را دارنــد و می توانند وارد بازار 

اشتغال شوند.
مدیرکل بهزیستی البرز ادامه داد: با مهارت آموزی، مددجویان 
می توانند از وام های مشاغل خانگی و خوداشتغالی با سودهای 
اندک استفاده کنند وبه این ترتیب عالوه بر این که خود صاحب 
شغل می شوند زمینه ی اشتغالزایی دیگر افراد هم فراهم می شود.

اشتغالزایی، راه برون رفت مشکالت اقتصادی مددجویانتخفیف 30 درصدی بلیت قطار برای خرید زودتر

با وجود افزایش تعداد محصوالت ایران خودرو 
و تیراژ ساالنه، خودروهاي در راه مانده به شدت 
کاهش یافته اســت. از مردم کوچــه و بازار تا 
متخصصان صنعت خودروسازي و قطعه سازي، 
هر گاه به موضوع کیفیت خودروها و مدل هاي 
مختلف اشاره مي کنند، به این نکته اشاره دارند 
که کدام خودروها  بیشتر در راه مانده اند، یا در 
دوره گارانتي و سال اول و دوم بیشتر به تعمیرگاه 

ها مراجعه کرده اند. 

یکي از متخصصــان در این زمینه مي گویــد: با وجود 
ورود ســاالنه صدها هزار محصول ایران خودرو به عنوان 
بزرگترین شــرکت خاورمیانه،  به بازار داخلي و بازارهاي 
منطقه، کمتر پیش مي آید کــه خودرویي در راه مانده 
باشــد و یا در خیابان و اتوبان مجبــور به پارک در کنار 

خیابان باشد. 
این موضوع تنها به خدمات پس از فروش و شرکت هاي 
امداد خودرو محدود نیست بلکه متاثر از برخورد ریشه اي 
با موضوع کیفیت است و محصوالت ایران خودرو از انواع 
پژو تا انواع مدل هاي سمند و به خصوص در محصوالت 
جدید یعني رانا و دنا شاهد بهبود نسبت به روند 10 سال 

گذشته هستیم.  
مدیریت جدیــد ایران خودرو نیز با تقســیم و تفکیک 
مدیریتي و علمي و فني و اقتصادي مسائل ایران خودرو، 
توجه خود را به ارائه پلــت فرم ها و مدل هاي جدید، و 
همچنین بهبود کیفیت براي اثرگذاري بر بازار و رضایت 
مشتري معطوف ساخته است و معتقد است که به بهانه 
تحریم ها، مشکالت کالن اقتصادي و بانکي  و نقدینگي 

و... که بخش مهمي از توان مدیریتي و مالي ایران خودرو 
را صرف مي کند، اما در عین حال باید نظارت بر کیفیت و 

استانداردها را تقویت کرد. 
امــروز مدیریت ایــران خــودرو تاکیــد دارد که عالوه 
بر برخــورداري از فنــاوري هاي روز دنیــا، همکاري با 
خودروســازان معتبر جهان و عرضه مدل ها و پلت فرم 
هاي جدید، باید روند دائمي و مستمر بهبود کیفي را در 

ایران خودرو شاهد باشیم. 

ایران خودرو استاندارد تمام محصوالت 
را دارند یورو4 

از ابتداي ســال 92 تمام محصوالت ایران خودرو قابلیت 
تامین استاندارد یورو4 رادارند، اما 

جایگاه هاي سوخت هنوز قادربه عرضه بنزین یورو4 در 
سطح وسیع نیستند.

درصورتي که بنزین یورو4 به حد کفایت عرضه نشــود، 
بنزیــن یــورو 2 یا بنزین مخلــوط یورو2 و یــورو4 در 
موتورهایي که براي یورو4 کالیبره شده اند، مشکالتي براي 
خودرو ایجاد مي کند. کاهش 40 درصدي عمرکاتالیست، 
افزایش مصرف سوخت و آســیب دیدن برخي قطعات 

حساس موتور  از جمله این مشکالت است. 

ایران خودرو  خط مشي جدید کیفیت 
اولویت مشتریان  با 

مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو هم زمان با ابالغ خط 
مشــي جدید کیفیت در این خودروسازي بر خلق ارزش 

براي مشتریان تاکید کرد. 

در مقدمه ابالغیه خط مشــي کیفیت، از ایران خودرو به 
عنوان یکي از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در سطح 
جهان که محصوالت خود را در چهار قاره تولید و عرضه 

مي کند، یاد شده است.
در این ابالغیه عنوان شده که گروه صنعتي ایران خودرو 
خط مشــي کیفیت خود را در راســتاي جهاني شدن، 
راهبري بازار خودرو در کشــورهاي اسالمي، دست یابي 
به کیفیت و خدمات در ســطح جهاني به منظور کسب 
حداکثري رضایت و خلق ارزش براي مشتریان و تحقق 
سیاست هاي دولت جمهوري اســالمي ایران قرار داده 
است.خط مشي کیفیت گروه صنعتي ایران خودرو در 9 
بند تنظیم شــده که در بند نخست آن آمده است: ما در 
ایران خودرو بر ایــن باوریم که چیزي جز بهترین ها را 
براي مشتریان و همکاران خود نمیخواهیم؛ بر این اساس 
در تالشیم با بهبود مستمر، باالترین ارزش را خلق کنیم.

در بند دوم این ابالغیه آمده اســت که با مدیریت موثر 
بر منابع مالي و هزینه ها ضمن افزایش بازدهي سرمایه 
گذاري ها، شرایط الزم را براي سودآوري بیشتر در راستاي 

تحقق رضایت ذي نفعان ایجاد مي کنیم.
مدیر عامل گروه صنعتي ایران خودرو  در بند سوم ابالغیه 
خط مشي کیفیت اعالم کرده که براي کسب اطمینان از 
تکمیل چرخه کیفي رضایت مشتري، به ارتباط مستمر، 
حمایت و پشتیباني و ارایه خدمات متعهدانه به مشتریان 

خود اهتمام مي ورزیم.
وي در بند چهارم استقرار و اجراي اثربخش استانداردهاي 
ملي و بیــن المللي ایمني محصــول در تمامي مراحل 
کاري در راستاي حفاظت از مشــتریان را از موارد مهم 
در خط مشي کیفیت دانســته و در بند پنجم، تولید و 
عرضه محصوالت و خدمات بدون عیب در تمامي مراحل 
طراحي، تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش در 
جهت جلب و ارتقاي رضایت مشــتریان را اولویت اصلي 

ایران خودرو عنوان کرده است.
مهندس یکه زارع  بند ششــم خط مشي کیفیت را به 
توسعه و تنوع محصوالت و پالتفرم ها از راه بهره گیري از 
فناوري هاي روز اختصاص داده که ایران خودرو از این راه، 
ضمن افزایش رضایت مندي مشتریان در جهت افزایش 

سودآوري و توسعه بازارهاي جدید گام برمي دارد.
وي در بند هفتم، کاهش اتالف هــا در تولید را از دیگر 
موارد خط مشــي کیفیت ایران خودرو عنوان کرده که 
ضمن ارتقاي بهره وري، انعطاف پذیري و استفاده بهینه از 
خطوط تولید، شرایط الزم براي تحویل به موقع محصوالت 

و جلب رضایت ذي نفعان را مهیا میسازد.

ایران خودرو در بند  مدیرعامل گروه صنعتي 
ابالغیه خط مشي کیفیت، ایجاد هشتم 

 مشــارکت هاي چندجانبه با شــرکا و زنجیره تامین را 
مهم ترین اصل جدا ناشــدني در پیشــبرد اهداف کالن 
ایران خودرو در سطوح ملي و بین المللي، تحقق ارتباط 
برنده - برنده و خلق ارزش براي ذي نفعان عنوان کرده و 
در بند نهم مي افزاید: حضور ماندگار ما در عرصه جهاني 
با خالقیت و مشارکت فعال کارکنان امکان پذیر است و 
بر این اساس به توسعه سرمایه هاي انساني شرکت از راه 
افزایش دانش، انگیزش و رضایت کارکنان در جهت ارتقاي 

کیفیت اهتمام داریم.
در پایان ابالغیه خط مشــي کیفیت ایران خودرو چنین 
آمده است: به منظور حرکت در چهارچوب سیاست هاي 
کیفي تعیین شده فوق، تمامي فرایندهاي موثر بر کیفیت 
محصوالت و خدمات شرکت ایران خودرو را شناسایي و 
تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت مبتني بر الزامات 
اســتاندارد بین المللي ایزو 9001 ویرایش 2008 طرح 

ریزي و به صورت اثربخش به اجرا در مي آوریم.

همکاري با شرکاي خارجي براي بهبود کیفیت 
ایران خودرو  محصوالت 

مهندس هاشم یکه زارع با بیان این که شرکایي که چنین 
انتظاري از آن ها مي رود، الزم است از واحدهاي تحقیق 
و توســعه قوي برخوردار و دانش فنــي روز جهان را نیز 
داشته باشند تاکید کرد: هم چنین در همکاري ها، منافع 
و خواسته هاي ایران خودرو مبني بر ساخت داخل قطعات 

و مجموعه ها را مورد توجه قرار داده و به عمل برسانند.
وي با اشــاره به این که جذب و انتقال دانش فني نوین 
طراحي و تولید، خواسته اصلي صنعتگران ایراني است، 
متذکر شــد: صادرات 30 درصــد از محصوالت تولیدي 
مشترک با خودروسازان جهاني با شناخت قوانین و تامین 
نیازهاي مشتریان کشورهاي هدف نیز مورد تاکید ما است.
مدیر عامل گروه صنعتي ایران خــودرو تولید خودروي 
جدیــد، بهبود بهره وري و کیفیت در حد کالس جهاني 
و بهکارگیري توان برونســپاري براي رسیدن به کیفیت 
جهاني بــا قیمت رقابتي، از اهداف و برنامههایي اســت 
که ایران خــودرو تا ســال 2017 در زمینه همکاري با 

خودروسازان جهاني دنبال میکند.
یکه زارع با بیان این که ایران خودرو توسعه قواي محرکه و 
موتور دیزلي و موتورهایي با میزان آالیندگي و مصرف کم 
و البته فناوري باال را نیز در دستور کار قرار داده است، ادامه 
داد:فعاالن صنعت خودروي دنیا در این بخش نیز میتوانند 

با این خودروساز ایراني همکاري داشته باشند.
وي همچنین طراحي و توســعه خودروهاي هیبریدي 
و تاســیس مراکز تحقیق و توســعه مشــترک، از دیگر 
برنامههاي ایران خــودرو و از حوزه هاي مورد نظر براي 

همکاري با شرکت هاي خارجي ذکر کرد.

وي افزود:ضمن این که ایران خودرو مي تواند ســایتهاي 
موجــود را بــه تولید محصــوالت هر یک از شــرکاي 
استراتژیک خود اختصاص داده و شبکه خدمات فروش 

و پس از فروش اختصاصي این شرکا را نیز ایجاد کند.
وي با تاکید بر این که شرکت هاي رنو و پژو باید  تعهدات 
قبلي را اجرا کنند،تصریح کرد:این شرکت ها باید تعهدات 
مربوط بــه قراردادهاي قبلي را که اجراي آن ها به دلیل 
تحریم ها پیش از موعد متوقف شــد، به اجرا در آورند و 

خطاها را جبران کنند.
وي همچنین خاطر نشان کرد: این شرکت ها توجه داشته 
باشــند که در دور تازه همکاري ایران خودرو با شرکاي 
خارجي، انتقال دانش فني و طراحي و تولید خودروهاي 

مشترک جایگاه مهمي دارد.  

از تولید تا خدمات  432 پروژه کیفیت  اجراي 
از فروش پس 

کیانــوش پورمجیب معاون کیفیت ایرانخــودرو اظهار 
داشــت:در ســال جاري 432 زیر پروژه در قالب 237 
خانواده پروژه براي ارتقاي کیفي محصوالت ایران خودرو 
از مرحله تامین قطعات تا خدمات پس از فروش تدوین 

شده و در حال اجراست.
کیانــوش پورمجیب معاون کیفیــت ایرانخودرو ضمن 
بیان مطلب فوق اظهار داشــت: این پروژه ها براســاس 
چهار شاخص »رضایت مشتریان«،»برگشتي قطعات از 
خدمات پس از فروش«، »آدیت نهایي« و »زیر ساخت ها 
و سیستم هاي کیفي« تدوین شده است، ضمن اینکه از 
این تعداد تنها 19 پروژه از سال 91 به برنامه هاي ارتقاي 

کیفي امسال ایران خودرو منتقل شده است.
به گفتــه وي ایران خودرو در ســال 92 در شــاخص 
رضایت مشتري 99 پروژه، در شاخص برگشتي قطعات 
از خدمات پس از فروش 71 پروژه، در شــاخص آدیت 
نهایي170 پروژه و در شاخص زیر ساخت ها و سیستم 

هاي کیفي 92 پروژه را در دست اجرا دارد.
پور مجیب در خصوص برنامه ها و سیاست هاي معاونت 
کیفیت ایران خودرو بــراي افزایش کیفیت محصوالت 
این شــرکت اظهار کرد: یکي از سیاست هاي اصلي این 
معاونت حضور فعال در چرخــه تامین، تولید، فروش و 
خدمات پس از فروش و نظارت بر مولفه هاي کیفي در 
واحدهــاي موثر بر افزایش کیفي زنجیره ارزش کیفیت 

است.
معاون کیفیت ایرانخودرو با تاکید بر اینکه این پروژه ها 
از ابتداي زنجیره تامین آغاز شــده و تا خدمات پس از 
فروش ادامه مي یابد، اظهار کرد: در ســال گذشــته نیز 
259 خانواده پروژه مشتمل بر زیر پروژه متعدد تعریف 
و اجرا شــد که شاخص رضایت مشتري 603 زیر پروژه، 

شاخص برگشتي قطعات از خدمات پس از فروش 113 
زیر پروژه، شاخص آدیت نهایي 102 زیر پروژه و شاخص 
زیر ساخت ها و سیستم هاي کیفي 158 زیر پروژه را به 

خود اختصاص داده بودند.
به گفته معاون کیفیت ایران خودرو در ســال 88 117 
پروژه، در سال 89 حدود 263 پروژه و سال 90 نزدیک به 
460 پروژه ارتقاي کیفي محصوالت ایران خودرو تدوین، 
ابالغ و اجرا شده اســت.پورمجیب اظهار کرد: براساس 
ارزیابــي هایي که در پایان هر ســال در خصوص پروژه 
هاي تعریف شده صورت مي گیرد، در سال 91 بیش از 
70درصد پروژه ها مطابق برنامه اجرا شدند و بقیه نیز به 
دلیل ماهیتي که داشته و زمان بر بوده اند به سال جاري 

منتقل شدند.
وي در ادامه یادآور شد که در گروه صنعتي ایران خودرو 
کمیته عالي ارتقاي کیفیت با پنج زیر کمیته تشــکیل 
شده است. این پنج کمیته به صورت تخصصي و تمرکزي 
ارتقاي کیفیت قطعات، خدمــات پس از فروش، تولید، 

فروش و سیستم ها را دنبال مي کنند.
پورمجیب اظهار کرد: براي هر یک از پروژه هاي ارتقاي 
کیفیت یک برنامه زمان بندي تعیین شده است و اگر در 
اجراي هر یک از مراحل این پروژه ها مشکل خاصي به 
وجود بیاید، موضوع براي گشــایش ابتدا در جلسه اي با 
حضور مدیران و معاونان مربوطه مطرح مي شود که اگر 
این جلسه نتیجه بخش نبود، کار به زیر کمیته مربوطه 

ارجاع داده خواهد شد.
معاون کیفیــت ایران خــودرو در خصوص شــاخص 
هاي تعریف شــده براي ارتقاي کیفیت محصوالت نیز 
توضیحاتي ارایه داد و گفت: در بخش شــاخص رضایت 
مشــتریان هر ماه گزارش هایي از سوي شرکت بازرسي 
کیفیت و استاندارد ایران تهیه مي شود که کلیتي از آن 
رسانه اي شده و جزییات آن در اختیار خودروسازان قرار 
مي گیرد. این گزارش مبناي تعریف پروژه هاي ارتقاي 
کیفیت در خصوص رضایت مشتریان ایران خودرو است.

وي افــزود: در آدیــت نهایي خودرو قبــل از تحویل به 
مشتري نیز یک سري ایراد و اشکال شناسایي مي شود 
که با بررسي ایرادهاي یک ساله و تمرکز براي ایرادهایي 
که بیشترین تکرار را داشــته اند، پروژههایي براي آنها 

تعریف و تدوین مي شود.

اولویت مشتریان  با  یران خودرو  ا کیفیت  خط مشــي جدید 

رئیس اتحادیه خشکبار کشوری:

نرخ آجیل شیرین شب یلدا 
تغییری نخواهد کرد
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رییس هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای البرز
انتخاب شد

با برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای البرز،  حمید یاری  به عنوان رییس 
این هیات انتخاب شد.

 اولین مجمع انتخاباتی هیئت ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای البرز 
دوشنبه شب در اداره کل ورزش و جوانان این استان برگزار شد و در 
پایان حمید یاری با کسب 14 رای از مجموع 19 رای ماخوذه به عنوان 
رییس هیات باستانی و زورخانه ای البرز انتخاب شد و به مدت چهار 

سال زمام امور این هیات را برعهده گرفت.
نایب رئیس فدراسیون ورزشهای پهلوانی وزورخانه ای در این مجمع با 
اشاره به توانمندی های استان البرز در ورزش باستانی توقع فدراسیون 

را فراتر از شرایط کنونی دانست و افزود : البرز از گذشته در بحث باستانی کاران و مرشدان و میانداران 
یکی از استان های پیشرو کشور بوده و بایستی با یک برنامه مدون ضمن حفظ این شرایط برای 

ارتقاء سطح خود در کشور همچنان گام بردارد.
 

کالس داوری کاراته برگزار خواهد شد 

یکدوره کالس داوری از سوی هیات کاراته استان البرز برگزار خواهد شد.
به گزارش رابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و به نقل از روابط عمومی هیات کاراته 
استان؛ کالس استاژ و ارتقاء داوری کاراته کنترلی در بخش کمیته تا درجه RA در تاریخ 28 و 29 

آذر ماه در کانون سپاه ناحیه کرج برگزار خواهد شد.
گفتنی است عالقمندان جهت اطالعات بیشتر می توانند با روابط عمومی هیات کاراته استان البرز 

تماس حاصل نمایند.

برگزاری اولین دوره کالس آموزشی دارت در نظرآباد

یک دوره کالس آموزشی دارت از سوی هیئت انجمن های ورزشی شهرستان نظرآباد در بخش 
بانوان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و به نقل از روابط 
عمومی اداره ورزش و جوانان نظرآباد؛ این دوره از کالس ها با حضور بیش از 45 ورزشکار در سالن 
ورزشی شهدای شهرداری و با مربیگری بهنام نوری از مسئولین کمیته داوری دارت استان البرز 

برگزار شد. 
شایان ذکر است ،در این دوره از کالسها شرکت کنندگان به صورت تئوری و عملی دوره را با موفقیت 

پشت سر گذاشتند . 

تیم فوتسال جوانان نظرآباد قهرمان شد 
از سری مسابقات لیگ فوتسال استان البرز ،تیم فوتسال مهر پاسارگاد شهرستان نظرآباد با امتیاز 16 

به عنوان قهرمانی دست یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و به نقل از روابط عمومی اداره ورزش 
و جوانان نظرآباد؛ این تیم با مربیگری قره داغی و سرپرستی شیرازی توانستند با اقتدار و به لطف 

خداوند و با هدایت کادر فنی در رده سنی جوانان بر سکوی نخست بایستد.

درخشش تکواندوکار ان ساوجبالغی
تکواندوکار ساوجبالغی موفق شد مقام سوم مسابقات قهرمانی استان را از آن خود کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان البرز و به 
نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ساوجبالغ؛ فرحناز ابراهیمی 
تکواندو کار شهرستان ساوجبالغ توانست مدال برنز مسابقات قهرمانی 

استان را بر گردن آویزد .
فرحناز ابراهیمی که سالهاست زیر نظر ریحانه فوالدی در این رشته 
تکواند فعالیت می کند در مسابقات قهرمانی استان البرز که در سالن 
تکواندو کرج دررده سنی جوانان برگزار شد با انجام 3 بازی برسکوی 

سوم ایستاد.
هانیه اخالقی ملی پوش تکواندو شهرستان ساوجبالغ در مسابقات قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان 
مدال نقره را از آن خود کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان البرز و به 
نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ساوجبالغ؛ مسابقات قهرمانی تکواندو کشور در رده سنی 
دختران نوجوان به میزبانی فدراســیون تکواندو برگزار شد. در این رقابتها که با حضور برترینهای 
تکواندو استانهای مختلف کشور انجام گرفت هانیه اخالقی یکی از منتخبین تکواندو استان البرز 
موفق شد 6 بازی را انجام داده و مدال نقره و مقام دوم کشوری را به نام خود ثبت نماید و در مجموع 

امتیازات تیمی نیز تیم استان البرز مقام نائب قهرمانی را کسب کرد.

ورزش استان جهان ورزش
پیگریني:

 بارسا تیم دو سال پیش نیست
ســرمربي منچستر ســیتي با اعالم این که مهار لیونل مسي 
بود،  نخواهــد  غیرممکــن 
تیم  بارسلونا دیگر  مي گوید 
شکســت ناپذیر 2 سال قبل 
نیست. قرعه کشي مرحله یک 
هشتم نهایي لیگ قهرمانان 
اروپا برگزار شــد و شــانزده 
تیــم راه  یافته به این مرحله 
حریفان خود را شــناختند 
که در یکي از حساس ترین 

بازي ها منچسترسیتي باید با بارسلونا رقابت کند.
سرمربي منچسترسیتي پس از مشخص شدن بارسلونا به عنوان 
رقیب این تیم در مرحله یک هشتم نهایي لیگ قهرمانان گفت: 
بارسلونا دیگر تیم دو سال قبل نیست. نمي دانم چه اتفاقاتي در 
بارســلونا رخ داده است. آنها در سه سال سه مربي داشتند. به 
نظر مي رسد عملکرد بازیکنان بارسلونا نسبت به قبل تغییر کرده 

است. شاید این به خاطر باال رفتن سن بازیکنان این تیم باشد.
مانوئل پیگریني در ادامه گفت: دالیل زیادي براي افت فوتبال 
بارسلونا وجود دارد. آنها سال ها تیمي طراز اول در جهان بودند 
اما دو ســالي است که دیگر طراوت قبل را ندارند. آنها پیش از 
این شکست ناپذیر بودند اما در این دو سال تغییرات زیادي رخ 

داده است.
 ***

سرمربي والنسیا اخراج شد
باشــگاه والنسیا اعالم کرد که میروسال دیوکیچ، سرمربي این 
باشگاه، به دنبال شکست 3-0 مقابل اتلتیکو مادرید، از کار برکنار 
شد.  این مربي صربستان در تابستان گذشته جانشین ارنستو 
والورده شــد اما تیمش در رقابت هاي این فصل نتایج خوبي 
کسب نکرد. والنسیا در حال حاضر در رتبه نهم اللیگا قرار دارد.

دیدار شب گذشته مقابل اتلتیکو، آخرین فرصت دیوکیچ بود و 
بعد از شکست 3-0، مدیران باشگاه تصمیم به اخراج او گرفتند.  
آمادئو سالوو، رئیس باشگاه والنسیا، به خبرنگاران گفت: انگیزه 
برگزاري این کنفرانس مطبوعاتي، اعالم تصمیم هیئت مدیره 

براي پایان همکاري با میروسالو دیوکیچ، است.
امروز، روز سختي براي همه ما بود. بعد از اینکه فصل را با اعتماد 
به نفس شروع کردیم، اکنون آنجایي نیستیم که باید باشیم. البته 

فوتبال چنین شرایطي هم دارد.

***

سوآرز بازیکن برتر لیگ انگلیس
در سال 2013

لوئیس سوآرز در نظرسنجي انجمن هواداران لیگ برتر به عنوان 
بهترین بازیکن سال 2013 

انتخاب شد.
لوئیس سوآرز فصل گذشته 
حاشیه هاي زیادي با لیورپول 
داشت و چند بازي را به علت 
محرومیت از دست داد. او با 
این حال بازي هاي خوبي را 
براي قرمزپوشــان آنفلید به 
نمایش گذاشت و اکنون در 
نظرسنجي انجمن هواداران لیگ برتر به عنوان بهترین بازیکن 

سال 2013 انتخاب شده است.
به نقل از ایسنا،روزنامه  "دیلي میل" در این باره نوشت: "از صفر 
تا یک قهرمان. سوآرز پس از گاز گرفتن مشهور خود به عنوان 

بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس در سال 2013 انتخاب شد."
این روزنامه  انگلیسي در ادامه نوشت: در نظرسنجي که انجمن 
هواداران لیگ برتر انگلیس انجام داد، لوئیس سوآرز اروگوئه اي به 
عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس در سال 2013 انتخاب 
شد. او با پشت سر گذاشتن ستاره هایي همچون لیتون بینز، 
خوآن ماتا، روبین فا ن پرسي و زابالتا این افتخار را به دست آورد.

در این نظرسنجي 500 هزار تن از سراسر جهان شرکت کردند 
که سوآرز بیشترین راي را به خود اختصاص داد.

سوآرز اروگوئه اي در فصل جاري هم عملکرد خوبي داشته است 
و با زدن 17 گل در صدر جدول بهترین گلزنان قرار دارد. او از 
کسب این جایزه خوشحال است: از این که لیورپول در روزهاي 

اوج خود به سر مي برد، بسیار خوشحال هستم. 

همان طور که از قبــل وعده داده ایم، بر 
آنیم تا برای آگاهــی از وضعیت ورزش 
اســتان البرز به طور متناوب، با مسئوالن 
حوزه ورزش، گفت و گو هایی داشــته 
باشیم.  مصاحبه این شماره را به مصیب 
ده باالیی، رئیس هیأت کشتی و فریدون 
عابدین نژاد، رئیس کمیته داوران هیأت 
کشــتی، اختصاص دادیــم. حرف های 
مسئوالن از کشتی استان را در ادامه می 

خوانید.
آرش عبدی

آقای ده باالیی، چه مدت است که ریاست 
هیأت کشتی استان البرز را بر عهده دارید؟
 بنده تا پیش از تأســیس استان البرز به مدت 
دو سال رئیس هیأت کشتی کرج بودم. در حال 
حاضر نیز ریاست هیات کشتی استان را برعهده 
دارم که در مجموع مدت چهارسال است که در 

خدمت کشتی استان البرز هستم.

وضعیت کشتی اســتان البرز را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

با وجود تمام مشــکالت ریز و درشــتی که با 
آن روبرو هستیم،  با توکل بر خدا و همینطور 
همدلی مسئوالن هیات کشتی استان، تاکنون 
قادر به پوشش تمام برنامه های کشتی استان 

بوده ایم.

آیا فدراسیون کشــتی از شما حمایت 
نمی کند؟ 

تا زمان ریاســت یزدانی خرم، کمک هایی به 
هیأت های استانی می شد. اما پس از برکناری 
وی و انتصــاب حجــت ا.. خطیب بــه عنوان 
سرپرست فدراسیون کشتی،همان کمک های 
محدود نیز قطع شد. شاید باور کردنی نباشد.اما 
سه سال است که ما حتی یک ریال از فدراسیون 

کشتی دریافت نکرده ایم. 
به نظر من آقای خطیب به هیچ عنوان عملکرد 
مثبتی نداشــت. چرا که در دوره سرپرســتی 
ایشان، کوچکترین حمایت و تعاملی با هیأت 

های استانی صورت نگرفت.

آیا از طرف اداره ورزش وجوانان اســتان 
البرز کمکی به هیأت کشتی شده است؟

متأسفانه تاکنون هیچ کمکی از سوی اداره کل 
ورزش صورت نگرفته. البته آن ها نیز با مشکالت 
گوناگونی نظیر کمبود بودجه روبرو هستند که 
نمــی توان انتظار چندانی در زمینه مالی از آن 

ها داشت.

درحال حاضر چند نفر از کشــتی گیران 
البرزی در اردوی تیم ملی حضور دارند؟

ما در کشــتی فرنگی آقایان خدری، سلطانی، 
محمدی، نوری،نورزاد و.. را داریم.همینطور در 
کشتی آزاد آقایان آذرشکیب، جاللی،جعفری و 
کریمی از استان البرز، در اردوی تیم ملی حضور 

دارند.

وضعیت باشگاه های کشتی استان البرز 
نظیر باشگاه شفق را چگونه ارزیابی می 
کنید؟  آیا تا به حال کمکی از طرف شما 
به باشگاه های کشتی استان  شده است؟ 
خوشــبختانه باشگاه شفق علیرغم مشکالت 
بســیار، هم چنان در زمینه اســتعدادیابی و 
آموزش کشتی به عالقه مندان حضوری فعال 

دارد. 
ســعی ما بر آن بــوده تا با آمــوزش مربیان 
استانی، باشــگاه های کشتی را در بحث نرم 
افزاری یاری کنیم، اما زمانی که هیأت کشتی 
با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کند، 
چگونه می تواند به باشگاه های  کشتی استان 
کمک مالی کند؟ الزم به ذکر اســت برادران 
کرمانی مدیران فعالی هستند که توانسته اند 
در باشــگاه شفق خدمات شایانی را به عالقه 

مندان به رشته کشتی ارائه دهند.

از افتخارات تیم کشتی البرز در مسابقات 
قهرمانی کشور بگویید.

تیم کشــتی اســتان البرز در قسمت تیمی،  
مقام پنجم کشــور را کسب کرد. ضمن این 
کــه من این قول را به شــما می دهم که در 
مسابقات آتی قهرمانی کشور، کشتی گیران 
البرزی در قســمت تیمی  یکی از مقام های  

اول یا دوم کشور را کسب کنند.

مهمترین مشــکالتی که هیأت کشتی 
استان البرز با آن رویرو است، چیست؟

نبود بودجه وعدم پشتیبانی فدراسیون کشتی، 
اولین و مهمترین مشکل هیأت کشتی استان 
البرز است. هر چند امیدواریم با آمدن رسول 
خادم به فدراســیون، مشکالت هر چه سریع 
تر رفع شــود. مشــکل بعدی ما کم توجهی 

مسئوالن استانی به مقوله ورزش است.

 متاسفانه تاکنون مسئوالن نگاه دلسوزانه ای 
به ورزش استان نداشته اند.

 امیدوارم مســئوالن جدید اســتانی بیش از 
پیش به فکر ورزش استان و خصوصا کشتی 
باشند. مشکل عمده دیگری که کشتی استان 
با آن روبروست، عدم استقبال بخش خصوصی 
به مقوله باشگاه داری و همینطور عدم حمایت 
مالی از مســابقاتی اســت که در استان البرز 

برگزار می شود.

به عملکرد خودتان در هیأت کشــتی 
استان البرز چه نمره ای می دهید؟

این ســوال را نباید من جــواب بدهم. این را 
باید از اهالی کشــتی استان البرز بپرسید. اما 
اگر قرار باشــد بر اساس واقعیت ها نمره ای 
بــه عملکرد من داده شــود، فکر کنم بتوانم 
نمره قبولی بگیرم. برای اثبات این مطلب باید 
بگویم در زمان حضور بنده در هیأت کشتی 
اســتان البرز، تعداد مربیــان از پنجاه نفر به 
دویست نفر و تعداد داوران بین المللی از دو 

نفر به هفت نفر افزایش پیدا کرد. 
ضمن این که توانســتیم میزبانی ســه دوره 
مسابقات دسته یک کشتی کشــور را از آِن 

خود کنیم.

مدیر  آخرین سوال، عملکرد  عنوان  به 
کل ورزش و جوانان را چگونه دیدید؟

درباره عملکرد آقــای جوانمردی باید گفت 
ایشان در بعد فرهنگی موفق بود. اما متاسفانه 
در بعد ورزشی، شاهد عملکرد مثبتی از ایشان 
نبودیم. شاید مهم ترین دلیل، آشنا نبودن وی 

با مقوله ورزش باشد.  
در پایان نیــز الزم می دانــم از توجهی که 
روزنامه پیام آشنا به ورزش استان دارد، تشکر 

کنم.

***

***

***

***

هافبک ترینیداد و توباگویي استقالل مي گوید از حضور در لیگ برتر ایران لذت مي برد، زیرا باعث مي شود چیزهاي جدیدي 
را یاد بگیرد. جي لوید ساموئل، هافبک دفاعي ترینیداد و توباگویي استقالل دومین فصل حضورش را در این تیم پشت سر 
مي گذارد. او در گفت وگویي با پایگاه اینترنتي "voice-online" درباره زندگي در ایران و بازي در تیم استقالل به اظهارنظر 
پرداخت. ساموئل 32 ساله درباره حضور در لیگ ایران گفت: از حضور در ایران لذت مي برم و هر روز چیزهاي جدیدي را یاد 
مي گیرم. البته فرهنگ اینجا با انگلیس که چند فصل در آن توپ زدم، متفاوت است اما توانسته ام با فرهنگ اینجا خو بگیرم 
و از آن لذت ببرم. مردم ایران احترام زیادي براي من قائل هستند و به همین خاطر تالش مي کنم تا خودم را در فرهنگ آنها 

جا بیندازم. 

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: من با هیچ کس مشکلي ندارم و اگر حرفي مي زنم فقط دلم مي سوزد. علي پروین در 
خصوص اختالف نظر با برخي از اعضاي هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: من هیچ وقت با کسي مشکلي ندارم و همیشه 

گفته ام اگر حرفي مي زنم دلم مي سوزد و مي خواهم به جاي در جا زدن کار را رو به جلو برود. 
عضو هیئت مدیره پرسپولیس در پاسخ به این سوال که عربشاهي اعالم کرده شما چشم دیدن موفقیت دایي را ندارید،گفت: 

اول فصل من خودم یکي از افرادي بودم که دوست داشتم دایي پرسپولیسي شود.
 برخي مسائل کمي خنده دار است و من هم گفتم جوابي به شاگردانم نمي دهم. انشاء اهلل همه آنها جیبشان پر، سالمت و 

موفق باشند.

رئیس سازمان لیگ گفت: من با سرمربي تیم ملي فوتبال ایران موافقم که در جام جهاني 2014 نباید زنگ تفریح حریفان 
شویم. مهدي تاج در خصوص برنامه هاي سازمان لیگ عنوان کرد: فوتبالي ها کشورها را به دو دسته تقسیم مي کنند، کشورهایي 
که در جام جهاني هستند و کشورهایي که در این مسابقات حضور ندارند. من هم با حرف کي روش موافقم که نباید زنگ 
تفریح شویم و همچنین نباید هم انتظارات را باال برد. وي ادامه داد: مقابل آرژانتین باید بازي خوبي انجام دهیم و مقابل نیجریه 
و بوسني هم دنبال امتیاز باشیم. در مورد لیگ هم باید بگویم که تنها ژاپن در آسیا از ما باالتر است. این هم توسط مسئوالن 
کنفدراسیون آسیا امتیازدهي شده نه خود ما. برخي صحبت ها به نقل از کي روش مطرح شد اما خود او مسائل را رد کرد و گفت 

که چنین حرفي نزده است. به هر حال رسانه ها هستند و انتظار نداریم که هر چیزي که مي خواهیم بنویسند.

 از حضور در ایران لذت مي برمخودم حامـي دایـي بـودمنباید در جام جهاني زنگ تفریح شویم

البرز استان  با مســئولین هیأت کشتی  آشنا  پیام  و گوی  گفت 

ابالغ
خواهان/خواهان ها میرعلی نقی شرق آزادی دادخواستي به طرفیت خوانده/ خواندگان غالم اشرفی و بهمن علی محمدی و امین اشرفی و زهرا هرمزاسترآبادی و بانک ملی شعبه گلشهر و محمد عباسی به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک و فک رهن )الزام به فک رهن از مال منقول( تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگي به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی کرج واقع در کرج - میدان نبوت - بلوار مالصدرا - روبروی 
پارک نبوت -  پالک 124- 120 ارجاع و به کالسه 9209982610400263 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/11/6 و ساعت 30: 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. 2097 م/الف
منشی دادگاه حقوقی شعبه چهار دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کرج - انبارته 

ابالغ
خواهان زهرا عباسی دادخواستی به طرفیت خوانده مجید حمداله زاده به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگي به شعبه 7 دادگاه 
عمومی حقوقی کرج واقع در کرج - میدان نبوت - بلوار مالصدرا - روبروی پارک نبوت - پالک 124- 120 ارجاع و به کالسه 9209982610700554 ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1392/12/7 و ساعت 30: 8 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس 

از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. 2070 م/الف
منشی دادگاه حقوقی شعبه هفت دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کرج - فاطمه جنتی فر

کرج - میدان نبوت - بلوار مالصدرا - روبروی پارک نبوت - پالک 124- 120

مسئوالن استانی به فکر ورزش البرز باشند

به عنوان رئیس کمیته داوران هیات کشتی 
استان البرز، وضعیت کشــتی استان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در وهلــه اول باید گفت آقای ده باالیی با وجود 
تمامی مشــکالت مالی به خوبی توانسته است 

سروسامانی به وضعیت کشتی استان بدهد. این
           در شرایطی است که در دوره مدیریت

         آقای خطیب در فدراسیون کشتی، هیچ 
         گونه کمک مالی از طرف فدراسیون

      صورت نگرفت. 

     داوری کشتی در استان البرز در چه
    وضعی قرار دارد؟ 

     در حال حاضر، حدود 40 داور در حوزه
   کشتی استان فعالیت می کنند و در این زمینه 
  پس از اســتان های تهران و مازندران، در رده 

سوم کشور قرار داریم.

از برنامــه های آتی بــرای افزایش 
سطح کیفی داوران استان بگویید.

در نظــر داریم که با دعوت از مدرســان 
مجرب، کالس های ارتقای درجه داوران 
را در سطح استان برگزار کنیم تا داوران 
البرز مجبور نشــوند بــرای گذراندن این 
کالس هــا، به اســتان های دیگر ســفر 

کنند.

و  ورزش  اداره  عملکــرد  ی  درباره 
جوانان چه نظری دارید؟

آقای جوانمردی به جهت عدم شــناخت 
کافی از ورزش نتوانست آن طور که باید 

و شاید موفق عمل کند.
اما آقای پوســتین دوز به جهت آشنایی 
با مقوله ورزش توانســت عملکرد تقریبا 

مثبتی داشته باشد.

حضور رسول خادم در فدراسیون کشتی 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

 ایشــان به جهت این که هم قهرمان ورزشی 
بوده و هم سابقه مدیریتی دارد، می تواند باعث 

اتفاقات مثبتی در کشتی کشور شود.

چرا در فدراسیون کشتی به دفعات شاهد 
تغییر رئیس کمتیه داوران بوده ایم؟

به نظر من این تغییرات ایرادی ندارد. طبیعی 
است که هر کس بر مسند ریاست فدراسیون 
کشتی بنشــیند، افرادی را برگزیند که تعامل 

بیش تر و بهتری با آن ها داشته باشد.

در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من از شما و روزنامه پیام آشنا تشکر می کنم. 
پیام آشــنا تنها روزنامه ای  است که در سطح 
استان، توجه ویژه ای به مقوله ورزش دارد و این 

امر بسیار حائز اهمیت است. 
امیدوارم در آینده شاهد تعامل بیشتر رسانه ها و 

هیات کشتی استان البرز باشیم.

رئیس کمیته داوران هیات کشتی استان البرز:

"پیـام آشـنا" توجه ویژه ای به ورزش استان دارد
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غروب آفتاب   اذان مغرب   اذان صبح    طلوع آفتاب    اذان ظهر  

آب و هوای البرزاوقات شرعی فردا امروز با حافظ
به حاجب در خلوت سرای خاص بگو  

فالن ز گوشه نشینان خاک درگه ماست
به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است

همیشه در نظر خاطر مرفه ماست

         امروز                            پنجشنبه                       آدینه
         27 آذر                              28 آذر                             29 آذر 

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز

اداره كل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد تعداد محدودي از واحدهاي تجاري با موقعيت بسيار 
با  بهترين نقطه شهرستان كرج همراه  پارسيان، در  عالي در مركز خريد مهستان و مجتمع تجاري اداري 
محوطه سازي جهت پاركينگ اتومبيل هاي مراجعين و دسترسي طبقات مركز خريد از طريق پله هاي برقي، 

آسانسورهاي شيشه اي نفربر و باربر را از طريق مزايده عمومي به شرح ذيل واگذار نمايد. 
مركز خريد مهستان: 17 واحد تجاري و 10 واحد پاركينگ به آدرس: كرج، حسن آباد، جنب پارك نبوت، 

مجتمع تجاري مهستان. 
مجتمع تجاري - اداري پارسيان: 10واحد تجاري و 5 واحد اداري و 10 واحد پاركينگ واقع در كرج، 

ابتداي بلوار مالصدرا، ضلع شرقي پارك نبوت، مجتمع تجاري - اداري پارسيان. 
1-فروش واحدها به صورت 50 درصد نقد و مابقي اقساط يكساله با دو دوره پرداخت 6 ماهه  مي باشد.
2-شركت كنندگان حتمًا مشخصات فردي خود را اعالم و در صورت وجود شريك، به طور كامل نام شريك 

يا شركا را قيد نمايند.
3-متقاضي پس از برنده شدن ملزم به رعايت اساسنامه مصوب مجمع عمومي مركز خريد مهستان و 

مجتمع تجاري - اداري پارسيان در خصوص نوع استفاده از واحدهاي تجاري مي باشند.
كامل  اطالع  و  علم  با  و  محل  از  بازديد  از  پس   92/10/15 92/10/3الي   تاريخ  از  4-متقاضيان 
اداره كل راه  درخواست خود را در فرم ذيل تكميل كرده و به همراه يك فقره چك تضميني در وجه 
و شهرسازي استان البرز به مبلغ 5درصد قيمت كل پايه سپرده شركت در مزايده را به نشاني: كرج، 

عظيميه ، ميدان گلستان، گلستان نهم، پالك 21، مديريت حراست اداره كل تحويل نمايند. 

5- موعد بازگشايي پاكات و اعالم اسامي برندگان راس ساعت 9:00 روز پنج شنبه  مورخ 92/10/19 
در محل مديريت اداره كل صورت مي گيرد.

6-به پيشنهادات ناقص، مشروط و يا مخدوش ترتيب اثر داده نمي شود. چك مسافرتي يا شخصي قابل 
قبول نمي باشد. در صورت نياز به اطالعات بيشتر در خصوص واحدها حسب مورد به اداره كل راه و 

شهرسازي استان البرز مراجعه فرماييد. 
7-صدور سند واحدهاي تجاري و اداري  بعد از تسويه حساب نهايي  با اداره كل و تنظيم صورت مجلس 

تفكيكي مي باشد و تا زمان صدور سند طبق قرارداد واگذار رسمي در  تحويل برنده مزايده مي باشد.
8-برندگان مزايده حق فروش و واگذاري واحد تجاري را تحت هيچ شرايطي اعم از رسمي  و غيررسمي، 

وكالتي، قولنامه اي و غيره تا زمان تسويه حساب نهايي با اداره كل راه و شهرسازي را ندارند.
9-پرداخت كليه بدهي هاي پيشين آب، برق، گاز تا تاريخ مزايده بر عهده اداره كل مي باشد.

10- هزينه هاي مربوط به تنظيم سند اعم از حق الثبت، حق التحرير و غيره در زمان انتقال سند قطعي 
به عهده برنده مزايده مي باشد.

11-اين اداره كل در مورد تامين خدمات، تلفن، نگهباني و ساير خدمات شهري هيچ گونه تعهدي نسبت 
به برنده مزايده ندارد.

12-اداره كل توجه شركت كنندگان را به قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي جلب مي نمايد.
13-اداره كل در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

14-هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود.
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نوبت اولآگهي مــزايده عمـومي

 اينجانب/ اين شركت ............................................................... فرزند.............................. به نمايندگي .......................................... به شماره شناسنامه/ به شماره ثبت........................... به نشاني....................................................................................... با اطالع كامل از شرايط 
مزايده و قبول مفاد آن متقاضي خريد واحد تجاري/ پاركينگ واقع در رديف................. آگهي مزايده مورخ ........................... منتشره در روزنامه........................ به مساحت........................................... مترمربع به مبلغ ................................................. ريال )به حروف(

 ...................................................... ريال از مركز خريد مهستان/ مجتمع تجاري اداري پارسيان مي باشم. لذا اصل و كپي چك تضميني به شماره ................... به مبلغ .................................... ريال معادل 5درصد قيمت پايه مزايده در وجه اداره كل راه و شهرسازي 
استان البرز ارسال  مي گردد.

                    براي خريد هر واحد تجاري يا پاركينگ خواهشمند است فرم جدا گانه تكميل گردد.
                     در صورت مخدوش بودن يا هر گونه خط خوردگي تقاضا قابل رسيدگي نبوده و باطل تلقي مي گردد.

فرم شركت در مزايده اداره كل راه و شهرسازي استان البرز
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