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سعی کردیم برترین مرکز 
تشخیص رنگ خودروی البرز 

باشیم

توجه به صنعت ساختمان باعث 
رشد مشاغل زیادی می شود 

بزرگترین مجموعه 
نمایندگی های کامیون های 

2سنگین در البرز هستیم  2 3
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البرز

برپایی مراسم باشکوه خاکسپاری همسر شهید »ملک زاده«

3

انتقاد فرماندار؛

کمبود امکانات، نیرو و بودجه 
درمانی در ساوجبالغ

بودجه یک میلیارد و 100 میلیون تومانی برای بهداشت و درمان شهرستان ساوجبالغ کافی نیست.
به گزارش  خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، ابوالقاســم پالیزگیر فرماندار ســاوجبالغ در جلسه سیمای سالمت 
شهرســتان که با حضور رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان البرز و معاونین وی در سالن جلسات فرمانداری برگزار 
شــد، با انتقاد از این موضوع گفت: برای توســعه شبکه بهداشت و درمان ساوجبالغ قطعا این اعتبار کافی نیست و باید از 

ظرفیت های دیگری همچون اعتبارات خود...

با انعکاس خدمات مسئوالن؛ 

خبرنگاران به مردم
 امید می دهند

2

4

موانعازدواجبایدبرطرفشود
امامجمعهکرج:



چهار شنبه16 مرداد 1398   شماره 5451

روزخبرنگارونگاهویژهبه
رسالتواقعی

هفدهــم مــرداد ماه که 
رســمی  تاریــخ  دراوراق 
روز  بعنــوان  کشــورمان 
خبرنگارنــام نهاده شــده 
است زحمتکشانی رابه ذهن 
متبادر می سازد که در سرما و گرما و شرایط مختلف و 
گاهی هم در میان نامالیمات مختلف فرار و به انجام 

وظیفه می پردازند.
پرواضح است که امروزه با بروز و ایجاد و پیدایش 
انواع واقســام شبکه های  ارتباطی مختلف دیداری و 
شنیداری مجازی  در زمینه های مختلف که  به  تهیه 
،تکثیر و انتقال اخبار و رویدادهای متعددمی پردازندکه 
بعضادرصورت عدم صحت ودرستی مطالب منعکس 
شده سبب سازمشکالت وتعارض های مختلفی می 
گردندنقش بارز افراد با لباس خبرنگارکه رسالتی  جز 
انتقال صحیح و بی کم و کاست حقایق مورد مشاهده 
راندارندجایــگاه ونمودویژه ای را نمایانگر خواهد بود 
وادامه مسیر اعتماد و اطمینان افکار عمومی درراستای 
تهیــه ،انتقال ونقل فراورده کــه همان خبر و تصویر 
می باشد می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری را برای آن 
رسانه مربوطه به همراه داشته باشد و باز هم درادامه، 
قرارگرفتن نقد منصفانه وواقعی آن موضوع خبری یا 
رویداد که در برگیرنده حقایق و واقعیت های پیرامونی 
ان  بوده باشــد و بتواندذهن مخاطــب را با واقعیتی 
انکارناپذیر روبروســازد برگ برنده ای دردستان آن 
رســانه خواهدبود. آنچه مبرهن است در فضایی که 
آحاد مردم آن جامعه باکثرتــی فراگیر و روزافزون با 
اخبــار و رویدادهای مختلف فرهنگــی، اجتماعی 
،سیاســی و اقتصادی روبرومی باشــند ایجاد فضای 
نقد ســالم و فراهم سازی شرایط آن با در نظر گرفتن 
تمامی ارزش های حاکم ونیز رعایت جوانب مربوطه 
و حریم افراد و نهادهــا بر پایه اخالق مداری توصیه 
شــده در آموزه های مذهبی ازجمله نکاتی می باشد 
که با خلق یک خبر باقلم یک خبرنگارخواهد توانست 
اعتماد واقعی مخاطب را به همراه داشته و نتایج مثبت 

و در خور مربوطه راباعث گردد.
غالمرضازارعنمایندهوخبرنگارجامجم
درساوجبالغونظرآباد

امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه گفت: نشر معارف دین و دفاع از حریم وحی 
از اقدامات امام جواد)ع( بود.

خبرنگارجامجمالبرز:آیت  اهلل سید محمد مهدی حسینی همدانی افزود: یکی 
از اقدامات اساســی این حضرت به غیر از مدیریت جنگ های سیاسی نشر معارف دین و 
دســتورات قرآن بوده اســت و همیشه از قرآن در مجالس عمومی استفاده می کردند تا به 

مقابله با تفاسیر غلط آن روزها بپردازد.خطیب جمعه کرج در ادامه با اشاره به سالروز ازدواج 
حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( گفت: ازدواج مسیر زندگی انسان را تغییر می دهد، 
خانواده موضوع بسیار مهمی است که دچار آفات فراوانی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و غیره شده است که با اقدام جهادی باید به رفع مشکالت پرداخت. وی گفت: 
باید به کمک رســانه ها و صدا و سیما فرهنگ سازی شود تا شاهد برگزاری جشن ازدواج 

سنگین و پر زرق و برق نباشیم و با توجه به اینکه نداشتن مسؤولیت  پذیری ازدواج جوانان 
را به تاخیر انداخته اســت، جلوی مخارج غیرضروری را بگیریم. آیت  اهلل حسینی همدانی 
ادامه داد: اکنون اشتغال دختران و استقالل اقتصادی شان بیشتر از نقش آن ها در زندگی 
اهمیت پیدا کرده اســت و با این شرایط زمینه ازدواج جوانان و فرصت  شغلی پسران کمتر 

شده است و جامعه نیز با سرعت به سمت پیر شدن در حرکت است.
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البرز

مدیر مرکز تولید داروهای گیاهی جهاد دانشــگاهی 
البرز: این دارو پس از ۲ ســال کار پژوهشی در پژوهشکده 

گیاهان دارویی ساخته شد.
به گزارش  خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ رضا 
غفارزاده گفت: مطالعــه این دارو روی ۸0 بیمار مبتال به 
مشکالت گوارشی و سو هاضمه انجام شده و نتایج آن در 

مجالت معتبر دنیا به ثبت رســیده است. وی گفت: پیش 
از این برای درمان این بیماری ها از داروهای شــیمیایی 
استفاده می شــد که دارای عوارض فراوانی بود و با تولید 
داروی نیگالپســین این مشــکل حل می شود.غفارزاده 
افزود: نیگالپســین از روغن ســیاه دانه و عسل دارویی 
که کامال بومی است تهیه شــده است. مدیر مرکز تولید 

داروهــای گیاهی جهاد دانشــگاهی ضمن اعالم زمان 
رونمایی از این دارو در ســالروز جهاد دانشــگاهی افزود: 
پیش از رونمایی10 هزار واحد) شیشه( از دارو تولید و پس 
از آن به تولید انبوه می رسد. غفارزاده ادامه داد: پیش بینی 
می شود از این دارو ساالنه بالغ بر یک میلیون واحد تولید و 
عالوه بر تامین نیاز داخل به کشورهای دیگر صادر شود.

وی افزود: قیمت داروی نیگالپسین یک سوم مشابه 
داروهای شیمیایی آن در دنیاست.

ساخت داروی نیگالپسین برای نخستین بار در دنیا

وزیرراهوشهرسازی:

ادامه همت در البرز مانع اعتباری ندارد 

امامجمعهنظرآباد:
خبرنگاران،چشمبیناو
زبانگویایمردمهستند

نمازباشــکوه جمعه این هفته شهرســتان 
نظرآبادباحضوراقشارمختلف مردم وبه امامت 
حجت االســالم والمسلمین موسوی درمحل 

مصلی این شهربرگزارگردید.
جــم  خبرنگارجــام  گــزارش  بــه 
نظرآبادوســاوجبالغ: ایشــان پس ازسفارش 
خــود و مردم به تقــوای الهــی وارائه برخی 
ازفضائل حضرت امام جواد)ع(با سالروزازدواج 
حضرت علــی )ع(وفاطمه زهرا)س(اشــاره 
ودرجهــت رشــدوترویج بیشــترامرازدواج 
جوانان ازخیران خواســت تاباتشکیل مجمعی 
تحــت عنــوان خیــران ازدواج بــه امرتهیه 
جهیزیــه ونیزایجادصندوق قرض الحســنه 
درجهــت کمک به نیازمنــدان همت گمارند. 
حجت االســالم موســوی دربخش دیگری 
ازخطبه هــای نمازباتبریک هفدهم مردادماه 
روزخبرنگاربه خبرنــگاران ازنقش مهم انان 
درامراطــالع رســانی ونیزرشدوپیشــرفت 
فرهنــگ جامعه ســخن گفتــه وخبرنگاران 
راچشــم بیناوزبــان گویای جامعه دانســت.

وی رســانه های گروهــی راازازارکان اگاهی 
دادن به جامعــه ونقش افرین درمهندســی 

فرهنگی،اجتماعی،سیاسی عنوان نمود.
امــام جمعــه نظرابادباتوجــه بــه تمایل 
وزیرخارجــه امریکادرســفربه کشــورمان 
وسیاســت جدیداین کشوردرجهت جنگ نرم 
باایــران انجام مذاکره راصرفاامری سیاســی 
بیان واقدامات گذشــته تاکنون امریکاازجمله 
درروزهــای اخیردرتحریــم وزیرامورخارجه 

ایران رانشانه عجزوشکست انان دانست. 

با ائمه جمعه استان

وزیر راه و شهرســازی گفت: استاندار البرز هفته ای چند 
بار از روند تکمیل پروژه بازدید می کنند که امید است با این 
روند هر چه سریع تر شاهد بهره برداری مردم از این امکان 

مهم باشیم.
بــه گزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین الملل 
استانداری البرز، اســالمی در بازدید از روند تکمیل پروژه 
ادامــه آزادراه همت صورت گرفــت، با بیان اینکه امروز به 
صورت ســرزده و پیش بینی نشــده در این پروژه حضور 
یافتیم، افزود: مســئوالن مربوطه پای کار بودند و ماشین 
آالت فعالیت خوبی داشــتند. وی ادامه داد: امید است روند 
پیشــبرد پروژه با سرعت باالتری ادامه یابد و مردمی که در 
این مسیر هستند نیز همراهی الزم را داشته باشند. اسالمی 
گفت: امید است بتوانیم این پروژه را تا پایان تابستان امسال 
بهره برداری برســانیم که البته موانعی بزرگی نیز ســر راه 

قــرار دارد که یکی از اهم آنها جا به جایی دکل فشــار قوی 
برق است.

وی افزود: همه باید دســت به دست هم بدهند و همان 
گونه که استاندار البرز دستورات الزم را داده اند، برای تسریع 

در تکمیل این پروژه مهم و ملی اقدام شود.
وزیر راه و شهرسازی دولت اراده جدی برای به سرانجام 
رساندن این پروژه دارد، اضافه کرد: امید است با بهره برداری 
از این پــروژه بار قابل توجهی از ترافیک ســنگین آزادراه 
تهران-کرج را کاســت و موجبــات آرامش مردم را فراهم 
کنیم. وی گفت: این پروژه اکنون بیش از 95 درصد پیشرفت 
دارد و با مشــارکت بخش خصوصی در حال تکمیل است.

اســالمی افزود: اکنون به لحاظ اعتباری مانع خاصی وجود 
ندارد بلکه حجم عملیات اجرایی سنگین است.

وی عنوان کرد: اســتاندار البرز هفته ای چند بار از روند 
تکمیل پروژه بازدید می کنند که امید است با این روند هر چه 
سریع تر شاهد بهره برداری مردم از این امکان مهم باشیم. 
وزیر راه و شهرســازی گفت: با توجه به تردد شــمارهای 
راهداری به طور طبیعی بــا تکمیل این پروژه 30 درصد از 
بار ترافیکی آزادراه تهران-کرج کاسته می شود.وی افزود: 
امروز از پروژه مترو هشــتگرد بازدید شــد که با آغاز بهره 
برداری از آن، مردم از این امکان عمومی استفاده می کنند و 

بار ترافیک کاهش پیدا می کند.

با فرا رســیدن روز خبرنگار، استاندار البرز فرمانداران، 
دســتگاه های اجرایی و شهرداران را موظف به تجلیل از 

طالیه داران عرصه اطالع رسانی و آگاهی بخشی کرد.
به گــزارش خبرنگار جام جم البرز بــه نقل از  پایگاه 
اطالع رســانی استانداری البرز، شــهبازی  طی نامه ای 
از فرمانداران، دســتگاه های اجرایی و شــهرداری ها، از 
مدیران مربوطه خواســت که نسبت به برگزاری مراسم 

تجلیل و تقدیر از خبرنگاران اقدام کنند.

در متن این ابالغ از سوی شهبازی  استاندار البرز آمده 
است:

روز خبرنگار، فرصت ارزشمندی برای تجلیل از طالیه 
داران  عرصه آگاهی و حقیقت جویی است که چشم بینا و 
زبان گویای مردم و یاوران فرهیخته جبهه خدمت رسانی 
به هموطنان شریف هستند؛  مجاهدان عاشقی که با بیان 
واقعیت ها و امداد قلم خویش هم مســووالن را از ظرایف 
و زوایای مختلف مســایل جامعه و مشکالت شهروندان 

مطلع می کنند و هم نهال امید مردم را با انعکاس زحمات 
و خدمات ارزشمند مسئووالن در تند باد یاس آفرینی ها و 

توطئه های دشمنان انقالب حفظ می کنند.  
از این رو شایســته اســت با توجه به نزدیک شدن روز 
خبرنگار ترتیبی اتخاذ نمائید تا به پاس قدردانی از زحمات 
این عزیزان و خبرنگاران فعال در آن حوزه ، به نحو مطلوب 

تقدیر شود.
ضمنا مقــرر فرمائیــد اقدامــات انجــام گرفته به 

همــراه عکس و گزارش مراســم مربوطه نهایتا تا تاریخ 
13۸9/5/31به اداره کل روابط عمومی استانداری ارسال 

شود.
همچنین روابط عمومی اســتانداری موظف است با 
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی گزارشی از 

برگزاری مراسم تهیه و ارائه نمایند. 

خبرنگارجــامجمالبرز: بابــک عزیزی  از 
ســازندگان ســاختمان و فعاالن بخــش صنعت 
ســاختمانی درمصاحبــه با خبرنگار جــام جم البرز 
گفــت : تحرک در صنعت ســاختمان موجب تحول 
بزرگی در صنایع ومشــاغل دیگر می شود و یکی از 

شاخصه های توسعه در هر کشور میزان رشد صنعت 
ساختمانی وصنایع وابسته به آن است . 

وی ادامــه داد: توجــه وحل مشــکالت بخش 
ســاختمان می تواند مشــاغل دیگــر را  به حرکت 
وادارد . ســازندگان ســاختمانی از جملــه افرادی 
هســتند که با تخصص و تعهد درپیشرفت  این حوزه 
نقش ویــژه ای دارند . این فعــال اقتصادی ضمن 
اشاره به مشکالت این بخش رفع  موانع و مشکالت 
ســازندگان  توســط مســئولین را از خواست های 
فعاالن این صنف دانســت واظهار داشت : در بخش 
ساخت وساز مشــکالت زیادی وجود دارد. اداراتی 
مانند شــهرداری ، نظام مهندسی وسایر ارگان های 
مرتبط مشکالت زیادی برای سازندگان ساختمانی 

ایجاد می کنند . 
وی با ابراز تاسف از بی ثباتی نرخ ارز بیان داشت: 
قیمت مواد اولیه در صنعت ســاخت و ســاز هرروز 
افزایــش پیدا می کنــد و با افزایش نرخ دســتمزد 
کارگــران وموارد جانبی هزینه ها نیز خیلی باال رفته 
اســت و با وجود این مشکالت رغبت کمتری برای  

ساخت وساز داریم. 
وی در پایان گفت : وجود فســاد اداری در برخی 
ادارات کار را برای افرادی که وارد تولید یا ســاخت 
وســاز می شوند سخت کرده است . توجه ورسیدگی 
به صنعت ســاختمان باعث رشد مشاغل زیادی می 
شود و از شهرداری و شورای شهر تقاضای رسیدگی 

بیشتری دارم .  

بابکعزیزی،سازندهوفعالساختمان:

توجه به صنعت ساختمان باعث رشد مشاغل زیادی می شود 

پرداخت وام به نویسندگان البرز
موسسه خانه کتاب با حمایت معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی البرز به نویسندگان 

عضو سامانه اهل قلم وام اعطا می کند.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی استان البرز، موسســه خانه کتاب با حمایت 

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
البرز به نویســندگان عضو ســامانه اهل قلم وام اعطا 

می کند.
متقاضیان واجد شــرایط درخواست خود را تا تاریخ 
1٤/5/9٧ به اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی البرز ارائه نمایند.
متقاضیــان همچنین جهت اطــالع از آئین نامه 
اجرایی، تســهیالت وام و جدول مبالغ وام و اقســاط 
www. بازپرداخــت بــه پایــگاه اطالع رســانی

ahleghalam.ir مراجعه نمایند.

باانعکاسخدماتمسئوالن؛

خبرنگاران به مردم امید می دهند

سال ۱۴۰۰؛ اتمام گازرسانی به روستاهای جاده چالوس 
رونق بخش گردشگری و جلوگیری از 
مهاجرت معکوس دو امتیاز گاز رسانی به 

روستاهای البرز است.
معاون اســتاندارالبرز و فرماندار ویژه 
شهرســتان کــرج که به بخش آســارا و 
شهرستان طالقان سفر کرده بود، در بازدید 
از روند تکمیل پروژه های گازرســانی به 
روســتاهای این مناطق ضمن اشــاره به 
اتمام این طرح ها تا پایان سال 1٤00 گفت: 
با اتمام این طرح ها، عالوه بر اینکه شــاهد 
رونق گردشــگری در استان البرز خواهیم 
بود،از مهاجرت معکــوس نیز جلوگیری 

خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومی فرمانداری 
شهرستان کرج، »غفور قاسم پور« معاون 
اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج 
به همــراه » علی درویش پــور« معاون 
هماهنگی امورعمرانی اســتانداری البرز 
و بــه اتفاق جمعی از مدیران کل اســتان، 

در جریان ســفر یکروزه به بخش آســارا 
و شهرســتان طالقان در تشریح جزییات 
این ســفر گفت:  امروز در بازدید میدانی، 
موانع موجود بر سر راه  تکمیل پروژه های 
گازرسانی که از  مسیر طالقان به روستاهای 
بخش آسارا ختم می شود، با حضور مدیران 
کل اســتانی مورد بررســی و ارزیابی قرار 
گرفت و آنچه برای تسریع در تکمیل این 
طرح ها حایز اهمیت است، جهت اجرایی 

شدن در دستور کار مسوالن قرار گرفت.
وی همچنین ضمن اشــاره به اهمیت 
اجرای این طرح ها افزود: بعد از ٤0 ســال 
مطالبه دیرینه مردم و روســتاییان ساکن 
در بخش آســارا و طالقان محقق می شود 
که این امر از توفیقاتی اســت که در دولت 
محترم تدبیر و امید شــاهد آن هســتیم.

معاون استاندار با اشــاره به اینکه بخشی 
از حرایــم در روند اجرای کار موانعی ایجاد 
کرده بود که برطرف شــده است،  تصریح 

کرد: با اجرای این طرح ها شــاهد افزایش 
حضور مســافران و گردشگران برای بهره 
منــدی از مواهب طبیعــی و جاذبه های 
گردشگری جاده چالوس و طالقان خواهیم 
بود و این امر بعنوان بستری مناسب برای 
اسکان دایم روستاییان ساکن در مناطق و 
جلوگیری از مهاجرت معکوس به شهرها 
نیــز حایز اهمیت بــوده و از طرفی باعث 
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در 
این منطقه خواهد شد که ظرفیتهای بسیار 
باالیی برخوردار است.قاسم پور در رابطه با 
آخرین وضعیت این این پروژه ها نیز گفت: 
عملیات اجرایی و لوله گذاری نیز با قوت و 
قدرت در حال اجرا و تکمیل است و با اتمام 
آن بیش از ٧0 روستا تحت پوشش شبکه 
گازرســانی قرار خواهند گرفت.فرماندار 
ویژه شهرســتان کرج اضافه کرد: بخشی 
از این پروژه تا پایان سالجاری، بخشی  در 
ســال 99  و در نهایت تا پایان سال 1٤00 

هیچ روستایی در این دو بخش ،محروم از 
گاز رسانی نخواهند بود.

وی در پایــان از همراهی و مســاعی 
مدیران کل استان از جمله منابع طبیعی و 
آبخیزداری، راهداری، گاز رسانی، نیروی 
انتظامی، پلیس راهور، محیط زیســت و 
پیگیری های مدیریت عالی استان جناب 
آقای دکتر شهبازی که تالش های وافری 
در سطح ملی داشتند همچنین بخشداری 
و سایر نهادهای پرتالش و پای کار، بویژه 
مجموعه شرکت گاز استان  تقدیر و تشکر 

کرد.

خبرنگارجامجمالبرز: خریدوفروش وانجام یک معامله خوب ومنصفانه 
ازمشــکالت همیشگی افراد است. درهر خرید و فروشی باید شرایط و مالکهایی 
باشــد تا بتوان به یک خرید مطمئن و باصرفه اقتصادی دســت یافت . در دنیای 
کنونی بارشــد وتوســعه اقتصادی واجتماعی کشــورها، حمل ونقل از جایگاه و 

اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. 
با این وصف افراد زیادی با توجه به عالیق شــخصی و یا انتخاب شــغلی، به 
رانندگی کامیونهای ســنگین و نیمه ســنگین روی می آورند، ناگفته پیداست که 
یافتــن مراکز مجاز جهت خرید وفروش ایــن محصوالت از دغدغه های فکری 

این افراد می باشد. 
از جملــه افراد موفق در این حوزه مهندس بهنام شهرســتانی مدیر مجموعه 
نمایندگیهای شهرســتانی اســت که با ســفرهای متعدد به کشورهای آسیایی ، 
اروپایی و آمریکا توانســته اســت با نگاهی نو و نیروی جوانی به همراه کســب 
تجارب فراوان از ســفرهایش مبادرت به تاسیس و راه اندازی مرکزی پیشرفته و 

مدرن جهت ارائه خدمات به متقاضیان نماید . 
مجموعه فعالیتهای خالقانه او مصداق عینی این شــعر زیبای شــاعر پارسی 
است که می گوید: »بسیار سفر باید تا پخته شود خامی« . این جوان خالق ، خوش 
فکــر و توانمنــد در گفتگویی با خبرنگار جام جم البرز بــه تبیین نظراتی درحوزه 

فعالیت خود پرداخت که در ذیل می خوانیم:

*لطفاًمختصریازسوابقکاریوتحصیلیخودرابیانکنید؟
دارای فوق لیســانس مدیریت بازاریابی و فروش و لیسانس مهندسی پزشکی 
از دانشگاه کویین مری لندن هستم . پدرم در سال 13۸۲ نمایندگی شرکت سایپا 
دیزل را برعهده داشت. در سال 1391 از انگلستان به ایران برگشتم و با همکاری 

پدرم با اخذ نمایندگیهای مختلف کار خود را توســعه و گسترش دادیم.

*عمدهفعالیتشمادرچهحوزهایوباچهبرندهاییمیباشد؟
بیشترین فعالیت ما در خرید و فروش کامیون می باشد. مجموعه نمایندگیهای 
شهرستانی، نماینده رسمی فروش محصوالت شرکتهای سایپا دیزل ، ایران کاوه ، 

وزین پرشــیا ، آریا دیزل ، کاریزان خودرو، آذها یتکس وآمیکو می باشد . 

*هدفشــماازتجمیعبرندهایمختلفخودروییدرمجموعه
نمایندگیهایشهرستانیچیست؟

بــا توجه به مشــکالتی که دراین حوزه برای خرید وجود داشــت و قیمتهای 
مختلفی در بازار ارائه می شــد   تصمیم گرفتم که برای مقایســه تمام برندها را در 
کنار هم داشــته باشیم تا مشتریان راحت تر خرید کنند و در مجموعه نمایشگاهی 
خود برندهایی از چین و اروپا وجود دارد تا مشتریان بتواند پس از مقایسه بهترین 

خرید را انجام دهند.

*بــرایافرادیکهبهصورتحضورینمیتواننددرنمایندگی
حضورداشتهباشندچهبرنامهایدارید؟

WWW. این افراد با مراجعه به ســایت مجموعه نمایشــگاهی ما به نشانی
SAIPADIESEL.CO می تواننــد تمام اطالعــات فنی محصوالت را 
مشــاهده کنند و پس از مقایســه از بهترین شــرایطهای فروش مطلع گردند. در 
خرید غیر حضوری این امکان وجود دارد که ماشــین پالک شــده به درب منزل 
مشــتری یا خریدار ارســال گردد و این هدیه ای از طرف مجموعه به مشــتریان  

می باشد. 

*ویژگیوشاخصهمهممجموعهشماچیست؟
نمایندگــی شهرســتانی با توجه بــه تمهیدات و امکاناتی کــه در اختیار دارد 
همیشــه بهترین شــرایط و راحت ترین راه برای خرید را در اختیار مشتریان خود 

قرار می دهد.

*لطفاراههایارتباطینمایشگاههایخودرااعالمنمایید.
نشــانی:کرج-پلفردیس-میدانامامحسین)ع(-انتهای

خیابانشهیدصدوقی-کنارگذراتوبان
تلفن:026-32861384-32861380

تلفنهمراه:09125678185
WWW.SAIPADIESEL.CO:نشانیسایت

مهندسبهنامشهرستانی،مدیرمجموعهنمایندگیهایشهرستانی:

بزرگترین مجموعه نمایندگی های کامیون های 
سنگین در البرز هستیم 
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خبرنگارجامجمالبرز:مراسم با شکوه وداع و خاکسپاری پیکر همسر شهید 
واال مقام هدایت اله ملک زاده، از شهیدان دوران دفاع مقدس در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز،مراســم باشکوه وداع و خاکسپاری پیکر حاجیه 
خانم محمدی همســر بزرگوار شهید واال مقام هدایت اله ملک زاده از شهیدان دوران 
دفاع مقدس، امام جمعه موقت و دبیر حزب جمهوری کرج،با حضور مسئولین شهری، 

مدیران ادارات دولتی وغیردولتی،خانواده های محترم شهدا و ایثارگران،همسرزمان 
و هم ســنگران شــهید ملک زاده، و اقشــار مختلف مردم مومن و قدرشناس کرج در 
گلزار شهدای امامزادگان محمد وسکینه خاتون حصارک و در جوارآن شهید بزرگوار 
به خاک سپرده شد.وداع با این مادر و همسر فداکاردر حالی برگزار گردید که دو تن از 
فرزندان)دختران( آن مرحومه در مراسم حج ابراهیمی بوده و نتوانستند در این مراسم 

حضور یابند اما حضور گسترده  و مسئوالنه همسران،  مادران و فرزندان خانواده های 
شهدا در تسکین تالمات روحی این فراق و مصیبت بر خانواده محترم ملک زاده بسیار 
تاثیر گذار بود.مدیریت و پرســنل روزنامه جام جم البرز به سهم خود این مصیبت را به 
این خانواده صبورو داغدار تســلیت گفته و صبرو شکیبایی برای بازماندگان وغفران و 

رحمت الهی برای آن مرحومه از درگاه ایزد منان مسالت می نماید.

برپاییمراسمباشکوهخاکسپاریهمسرشهید»ملکزاده«

3 ضمیمهرایگان
روزنامهدراستان

البرز

تصمیــمگیــریایجــاد
گلخانههادرنظرآباد

طی جلســه ای در 
نظرآباد  فرمانــداری 
تصمیمــات خوبــی 
در خصــوص ایجــاد 

گلخانه ها اتخاذ شد.
گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 

فرمانداری شهرســتان نظرآباد،  جلسه شهرک های 
گلخانه ای اســتان البرز در فرمانــداری نظرآباد و به 
ریاســت  مرادنیا معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور 
عمرانی فرمانداری و باحضور  توده کشــت مدیرعامل 
شهرک های کشاورزی استان برگزار شد.در این جلسه 
در خصوص احداث شهرک گلخانه ای دولتی نصرت 
آباد به مساحت 16۲هکتار، شهرک گلخانه ای دولتی 
حسین آباد به مساحت 30 هکتار، اجرای فاز دو شهرک 
گلخانه ای دولتی چوپان آباد به مســاحت 100 هکتار 
و احداث 33هکتار شــهرک گلخانه ای خصوصی در 
شهرستان نظرآباد تبادل نظر شده و در دستور کار قرار 

گرفت.

110زوججــوانجشــن
ازدواجبرپاکردند

مراسم آســمانی ازدواج 
زوج های جوان ســاوجبالغ 

برگزارگردید.
جم خبرنگارجــام
ســاوجبالغونظرآباد: 
به مناسبت ســالروزپیمان 
زناشــویی حضرت علی بن ابیطالــب)ع( وحضرت 
فاطمه )س(وازسوی کمیته امدادحضرت امام خمینی 
)ره( شهرســتان ســاوجبالغ 110زوج جوان به عقد 
یکدیگر درآمدند.حسینی تباررییس کمیته امدادامام 
خمینی)ره( شهرســتان باتشکرازهمت وتالش های 
خیرین ونیکوکاران ازکمک های این کمیته در رابطه 
باخریدبخشی ازجهیزیه نوعروسان به مبلغ 150میلیون 

ریال دراین رابطه خبرداد.

خبر

سوالازشــما،جواباز
کارشناسروزنامهجامجم

بــهکوشــش:
حســین محمــد

روحییزدی
بهائیــت  ســوال: 
چیســت؟ و اعتقاد آنها 

چگونه است؟
جــواب: بهائیت دین نیســت، بلکه فرقه ای 

استعماری و غیر آسمانی است.
بهائیــان معتقدنــد که بهــاءاهلل، جدیدترین 
فرستاده خدا در سلسله پیامبران پیشین می باشد و 
دیانت بهائی در تداوم مســیر ادیان آسمانی است. 
در حالیکه در اســالم، به فرموده خداوند در قرآن 
حضرت محمد بــن عبداهلل)ص( آخرین پیامبر از 
سلســله پیامبران دانسته می شــود و اسالم تائید 
کننده و تکمیل کننــده وحی ها به پیامبران قبلی 
است.بهائیان به خدایی معتقدند که یگانه، جاوید 
و خالق همه چیز اســت. آنهــا می گویند؛ این خدا 
به طور مســتقیم در دسترس نیست ولی از طریق 
وحی بــا پیامبران ارتباط برقرار می کند که در این 
دین، پیامبر تجلی خداوندی است. تجدید دین از 

اصول این تفکر است.
و یکتایی خداونــد از آموزه های بنیادین دین 
بهائی اســت. خداوند در دین بهائــی، غیرقابل 
ادراک، غیرقابل دسترس، منبع تمام وحی، ابدی، 
عالِم کل، همه جا حاضر و قدیر توصیف شده است.

بهائیان معتقدند که درک مستقیم ذات خداوند 
غیرممکن اســت. اگر چه دسترســی مستقیم به 
خداوند امکان پذیر نیســت، ولــی بهائیان اعتقاد 
دارنــد که خداوند قصد و اراده خود را به اشــکال 
مختلــف معرفی می کند. او هــر از چندگاهی، با 
استفاده از فرســتادگان خودش که در دین بهائی 
به آنها مظاهر ظهور الهی گفته می شــود با بشــر 
مکالمــه می کند.  این مظاهر ظهــور قصد دارند 

ادیان را در جهان اشاعه داده و برپا کنند. 
برای مطالعه بیشتر به این کتب مراجعه شود:

منابع ؛ 1- کتاب »اهمیت همزیستی با بهاییان 
برای مسلمانان« نوشته آقای محمد حیدری
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طرح ایران هوشمند در فرودگاه پیام 
اجرایی می شود

نادر ثناگــو، مدیرعامل فرودگاه پیام در 
اولین نمایشــگاه رســانه های دیجیتال و 
بازی های رایانه ای اســتان البرز با بیان این 
که رسانه بال پروازی مهم برای هر شرکت 
و فعالیت اســت که از گذشته تا کنون دارای 
ســیر گســترده ای در این زمینه بوده است 
تحــول بوجود آمده در دنیــای دیجیتال را 

گسترده دانست.
 به گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان البرز، 
نادرثناگــو، مدیرعامــل فــرودگاه پیام ، 
تحوالتی که در بخش رســانه ها در زمینه 
چاپ، نشــر و فضای دیجیتال بوجود آمده 
را مورد بررســی قرارداد و اظهار کرد: قطعا 
رســانه دیجیتال از مهم ترین دستاوردها 

در بخش اطالع رســانی اســت و به عنوان 
شــاخصه ای مهم ، در حال رشــد و تکامل 

است.
ثناگو ادامه داد: سرعت انتشار، قدرت نفوذ، 
در عرصه رسانه های دیجیتال امری اجتناب 
ناپذیر اســت و امروزه حتی مادربزرگان ما با 
اســتفاده از تلفن های همراه در بخش های 
مختلف به عنوان یک رسانه از آن بهره مند 
می شوند.وی افزود: ما نیز به طبع از جامعه و 
رشد و سرعت تکنولوژی ها در این زمینه از 
ابزارهای دیجیتال و رسانه های دیجیتال در 
فعالیت خود در بخش های مختلف از جمله 
اطالع رســانی، حوزه فرودگاهی، منطقه 
ای و صنعتــی، گمرک و تبلیغات اســتفاده 

می کنیم .

این مسوول مطرح کرد: ما نیز در بازه ای 
زمانی در سال 9٧ ارتباط مستمر با رسانه ها 
را در دســتور فعالیت های خود قرار دادیم و 
در خصوص بحث اطالع رســانی پروازها ، 
مســافرت از فرودگاه پیام و ... توانســتیم با 

رسانه ها تعامل بسیار خوبی داشته باشیم.
موضوع استارتاپ ها دیگر محور سخنان 
این مسوول بود؛ وی دراین خصوص گفت: 
با اســتارتاپ ها در چند بُعــد می توانیم در 

ارتباط باشیم.
ثناگــو خبــر داد: اخیرا طــرح نوآفرین 
رونمایی شــد و این طرح بسته ای حمایتی 
در زمینه استارتاپ ها است که در بحث بیمه 

و وام ها کمک شان می کند.
مدیرعامــل فرودگاه پیــام اظهار کرد: 

دربحث ایران هوشــمند که درهفته های 
گذشــته با حضور رییس جمهور رونمایی 
شــد، متولی آن مجموعه وزارت ارتباطات 
است که ما در مجموعه ویژه اقتصادی پیام 
در حال ساخت اکو سیستمی هستیم  که در 
بحث فعالیت های دیجیتال که در بخشی از 
آن شــرکت های بزرگ هستند که در حال 

مسقر شدن هستند .
وی ادامه داد: بخشــی دیگر دراین طرح 
خدمات منطقه و خدمات گمرکی اســت ، 

بخشــی دیگر نیز خدمات آموزشــی که در 
این حوزه هــا در حال برنامــه ریزی هایی 
برای اســتارتاپ ها هستیم که امیدوارم اگر 
همکاری وزارت خانه، شورای عالی منطقه 
آزاد و ویژه محقق شــود مــا یک صندوق 
ســرمایه گذاری خطرپذیر یا VC  شکل 
خواهیــم داد و در آن اکو سیســتم تالش 
خواهیم کرد که  فضا و بسترهای مناسب را 
از لحاظ مکانی ،همچنین حمایت های مالی 
،مادی و پوشش های مورد نیاز ایجاد کنیم.

نائب رئیس شــورای اسالمی شــهر کرج برلزوم 
بازبینی شــرح خدمات پیمانکاران خدمات شــهری و 

فضای سبز تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار جــام جم البرز منصور وحیدی 
در نطق پیش از دســتور صد و پنجاه و ششمین جلسه 
رســمی شورای اسالمی شهر کرج گفت: طی چند ماه 
اخیر با تالش ها و پیگیری های صورت گرفته، سازمان 
مدیریت پسماند موفق به افزایش درآمدهای تفکیک 
زباله شــده است. وی افزود: این درآمد از ٤50 میلیون 
تومان در مــاه به یک میلیــارد و ۸50 میلیون تومان 
افزایش یافته اســت. وی در ادامــه به کاهش هزینه 
حمل زباله به مرکز دفن زباله حلقه دره هم اشاره کرد و 
گفت: هزینه حمل زباله به این مرکز از 3۲ هزار تومان 
برای هر تن به 16 هزار تومان کاهش داشــته که این 
امر صرفه جویی زیادی در منابع مالی سازمان مدیریت 

پســماند به همراه دارد. این عضو شــورا ادامه داد: به 
همت شــورای اسالمی شهر کرج و با طرحی که ارائه 
شــد، در چهار ماهه نخست سال جاری ٧٧5 هزار تن 
آسفالت تولید کردیم و پیش بینی می شود این مقدار تا 

پایان سال به ۲00 هزار تن نیز برسد.
نائب رییس شــورای شــهر کرج با اشاره به میزان 
کاهــش هزینه های تولید آســفالت گفــت: برآورد 
کارشناســان کاهش  ۲0 الی ۲5 درصدی هزینه های 

این بخش است. 
لزومبازبینیشــرحخدماتپیمانکاران

خدماتشهریوفضایسبزشهرداری
وی با اشــاره به ضرورت ورود شــورا به وضعیت 
پیمانکاران خدمات شهری و فضای سبز اظهار کرد: از 

شهردار کرج درخواست دارم شرح خدمات پیمانکاران 
خدمات شــهری و فضای ســبز مناطق بازبینی شود. 
وحیدی اضافه کرد: همانطــور که در فرایند مدیریت 
پســماند و تولید آســفالت موفق به کاهش هزینه ها و 
افزایش درآمد شده ایم، با پیگیری های الزم می توانیم 
هزینه های ارائه خدمات به شــهروندان را نیز کاهش 

دهیم. 
نائب رئیس شورای اسالمی شهر کرج افزود: یکی 
از دســتاوردهای مهم شــورای پنجم برون سپاری و 
واگذاری اماکن ورزشــی به بخش خصوصی است و 
نتیجه برون ســپاری انجام شده افزایش کیفیت ارائه 
خدماتبه مناطق و محالت اســت و نوع درآمدزایی در 

این زمینه نیز با گذشته قابل قیاس نیست.

افزایش ۴ برابری درآمد ساالنه تفکیک زباله در کرج

عیسی نوری، مدیر کارشناسی تخصصی تشخیص رنگ اتومبیل نوری:

سعی کردیم برترین مرکز تشخیص رنگ 
خودروی البرز باشیم

خبرنــگار جام جــم البرز: در هر زمینــه ای باید از افراد 
متخصــص و کارشــناس مشــورت و نظر خواهــی دریافت 
نمود. اســتفاده از نظرات کارشناسانه افراد خبره، ما را در 
انتخابهــای صحیح و بدون نقص کمــک و یاری می نماید و از 

مشکالت و ضررهای مالی احتمالی جلوگیری می کند.
یکــی از مــواردی که در بســیاری از مواقع افــراد با آن 
درگیر هســتند خریدن خودرو می باشــد این امر نیازمند 
مشــاوره با افراد آگاه و کارشــناس است. از جمله مراکزی 
کــه می تواند در این زمینه ها به افراد کمک کننده باشــد، 
مرکز تشــخیص رنگ اتومبیل نوری می باشد.عیسی نوری 
مدیر تحصیلکرده،مجرب، منصف و با دانش روز اســت که 
در گفتگو با خبرنگار جام جم البرز به سواالتی در این حوزه 
پاســخ داده اســت که در ذیل مصاحبه با این مدیر بســیار 

فرهیخته  را می خوانید:

* لطفاً فعالیت مجموعه خود را شرح دهید.
 از سال ۹۳ شروع به فعالیت کردیم و دارای اولین مجوز 
رســمی در کرج و اســتان البرزهستیم که در مجموعه های 
خود چیزی بالغ بر ۳۰۰۰۰ انواع خودرو، اعم از خودروهای 
تولیــد داخل و  وارداتی کار تشــخیص رنــگ را انجام داده 
ایــم.در ارزش گذاری خــودرو در ایران حدود ۷۰ درصد 
آن اتاق خودرو را شامل می شود و ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزش 
آن را موتور، گیربکس ، جلوبندی و ســیم کشــی تشــکیل 
می دهــد کــه این درصدها بــرای هر خودرو بــا هر قیمتی 
صــدق می کنــد. در واقــع ارزش خــودرو را اتــاق خودرو 

مشــخص می کند که در معامالت بین فروشــنده و خریدار 
هم اولین ســوالی که مطرح می شــود این اســت که کدام 
قســمت خودرو رنگ شــده اســت. بنابرایــن میزان رنگ 
شــدگی و میزان تعویضی اتاق خودرو در ارزش آن بسیار 
موثــر اســت. چرا که در خصــوص موتور خــودرو می توان 
قطعــه ای را تعویض کرد و بر ارزش آن تاثیر چشــمگیری 
نخواهد داشــت. بنابراین توصیه می شــود که خریداران 
محترم برای کسب اطمینان از صحت و سالمت اتاق خودرو 

به ما مراجعه کنند.
زیــرا  تجربــه ثابت کرده قالبا از هــر 2۰ مراجعه کننده، 
بیش از 1۷ مورد آنها اطالعاتی که در خصوص خودروی خود 
ارائه می کنند نیســت و از نظر سالمت اتاق خودرو یا مطلع 
نیستند یا قصد پنهان کردن آن را دارند. مهمترین ویژگی 
مجموعه ما این است که تشخیص کامال دقیق و کارشناسی 

در این رابطه به مراجعه کنندگان ارائه می دهد.

* برتری مجموعه شما از نسبت به دیگران چیست؟
چنــد عامل مهــم در فعالیت ما موثر اســت که مهمترین 
عامــل داشــتن ذوق و عالقه کاری اســت و بــا برخورداری 
از دانــش اجتماعی و اســتفاده از ابزارهایی که در اختیار 

داریم مشغول فعالیت هستیم. 
با اســتفاده از ابزارهایی نظیر نور، شــناخت شبکه رنگ 
و شــناخت قطعات تعویضی به طور غیر مستقیم خودرویی 
را ارزش گــذاری می کنیم و با توجــه به ضمانت نامه هایی 
که در اختیار مراجعه کنندگان قرار می دهیم باعث کســب 
اطمینان فروشــنده و خریدار می شود. در مجموعه خود در 
تالش هســتیم برترین مرکز تشــخیص رنــگ اتومبیل در 

استان البرز باشیم.

* لطفا راههای ارتباطی خود را بیان بفرمایید.
آدرس دفتــر مرکزی: کرج. بلــوار دانش آموز) چهارراه 
دولت آباد(. صد متر بعد از بیمارســتان قائم. کنار پل زیر 

گذر.
تلفن: ۳2۷11۰۰۷

آدرس شــعبه 2: فردیس. جاده کــرج - مالرد. ۵۰ متر 
بعد از کانال )بهاران شرقی(. نرسیده به خیابان پاسگاه

تلفن:۳6۵۳۵۳6۷
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مهندس رضا عبدالمالکی، مدیر عامل صنایع روشنایی کارامکس اعالم کرد:؛

آغاز بهره برداری از مجهزترین و پیشرفته ترین 
کارخانجات تولید المپ ال ای دی در البرز

خبرنگار جام جم البرز: صنعت تولید برق و صنایع وابســته 
به آن در کشور یکی از صنایع پیشرفته و به روز است.

میزان مصرف انواع انرژی ها در کشور ما از استاندارد های 
جهانی باالتر است.

این مصرف  باالی انرژی ســاالنه ضررهای زیادی بر اقتصاد 
کشــور و خانوارها وارد می ســازد. ارائه راهکارهای مناسب، 
فرهنگ ســازی و به روز شــدن وسایل تولید و انتقال برق در 

کاهش مصرف تاثیر فراوانی خواهد داشت.
شرکت صنایع روشنایی کارامکس با مدیریت مهندس رضا 
عبدالمالکی توانسته است با ارائه محصوالتی جدید و کارآمد 

در این عرصه تحولی بزرگ ایجاد نماید.
اســتفاده از ایــن محصــوالت در مراکز اداری،مســکونی و 
تجــاری گامی مهم در بهینه مصرف نمودن انرژی برق و نیروی 
محرکــه ای برای رونق تولید خواهد بود مصاحبه خبرنگار جام 
جم البرز با این مدیر خوش فکر، خالق و خدمتگزار کشــور را 

در ذیل می خوانید:
* لطفــا در مــورد محصــول تولیدی شــرکت و کارخانه تحت 

مدیریت خود توضیح دهید.
بــه همت موسســات هولدینگ صنعتی ســالید و شــرکت 
صنایع روشــنایی رامکــس یکی از جدیدتریــن و مجهزترین 
خطــوط تولیــد و مونتاژ المپ هــای ال ای دی در اســتان البرز 
راه انــدازی گردید،این واحد با بهــره گیری از دانش روز دنیا 
و نیروهــای متخصص داخــل و به همت جوان ترین کار آفرین 
کشــور در صنعت المپ و روشنایی با سرمایه بخش خصوصی 
به بهره برداری رســیده است. این شرکت قادر است ساالنه 
1۰میلیــون عدد انواع المــپ هــای ال ای دی تولید و مونتاژ 

نماید.
با ادامه این روند اســتان البرز به قطب تولید المپ کشــور 

تبدیل خواهد شد.
* باتوجه به تحریم ها بخش صادرات شرکت شما دارای چه 

توانایی هایی است؟
شرکت ما یکی از مجهز ترین و پیشرفته ترین شرکت ها در 

تولید المپ در استان البرز است.
با وجود شــرایط تحریمی که در کشــور وجود دارد این واحد 
تولیدی با حفظ منابع ارزی کشــور عــالوه بر جلوگیری از خروج 
ســاالنه مبلغی حدود ۳ملیون دالر ارز،توانایی صادرات انواع 
محصوالت روشــنایی را به کشــورهای مختلف خصوصا کشور 

های حاشیه خلیج فارس را دارا می باشد.
با بومی سازی که در این شرکت صورت گرفته است تولید 
قطعات را در داخل آغاز کرده ایم و میزان وابستگی به قطعات 
وارداتــی را در صنعــت المپ ســازی از6۰درصــد کنونی به 

1۰درصد کاهش داده است.
 لطفا راه های ارتباطی خود را بیان نماید.

 www.karamax.ir:آدرس سایت
تلفن:۰26۳666۹۵۵۰
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کولهباریکهباشــهادت
سبکشد

شــهید رسول 
در  قره حســنلو 
یکی از روستاهای 
ساوجبالغ  منطقه 
در  به نام عرب آباد 
خانواده ای مذهبی 
و متدین متولد شد. 
معــاش خانواده از 
طریق کشــاورزی و دامداری تامین می شــد. او در 
ســال سوم دبیرستان بود که در حال و هوای جبهه و 
جنگ غرق شــد و دست از کالس درس شسته و به 

کالس عشق پیوست.
خبرنگارجامجمالبرز:از ســال 6۲ تا سال 
6٤، در عضویت بســیج سه مرتبه به مناطق جنگی 
اعزام شــد و در سال 6٤، به عضویت افتخاری سپاه 
پاســداران در آمد و از آن پس طــی ماموریت های 

مختلف به خطوط مقدم جبهه اعزام شد.
او هر بار که از منطقه باز می گشــت. کوله بارش 
ســنگین تر از قبل و عزمش راســخ تر از پیش بود و 
همــواره خود را بــرای امتحان عظیــم الهی آماده 
می کرد. غوغایی در وجودش بر پا بود که قلبش را به 

غوغای عاشورا پیوند می زد. 
در اوقات فراغــت و یا در خلوت خویش به قرآن 
پنــاه می برد و به آرامش و صفای الهی از دریچه این 
وحی منزل دســت می یافت. لبخندی که همیشــه 
بر لب داشت نشــانگر صفای خاطرش بود. در طی 
چند ســال حضور در مناطق جنگی جهت شــرکت 
در سلســله عملیات مختلف، چندین مرتبه جراحات 
ســختی به تن و جــان خرید از جملــه در عملیات 
کربالی ٤ و 5 و شــلمچه به جهــت جراحات وارده 

چندین مرتبه تحت عمل جراحی قرار گرفت.
  در جبهه های غرب کشــور از جمله: ســنندج، 
ماووت، میاندوآب، سقز و در جنوب، در فاو،  شلمچه، 
مجنون، در صف لشــکریان سیدالشهدا حاضر بود. 
ســرانجام پس از حماسه آفرینی بســیار در تاریخ 
چهارم مرداد ماه 136٧، در منطقه عملیاتی شلمچه 
هم زمان با عملیات مرصاد با اهدای آخرین قطرات 
خونش بر طومار انصار الحســین )ع( مهر عشــق و 

خلوص و شهود نقش کرد.

نقشپررنگاولیاومربیان
درآموزشوپرورش

مدیــرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و 
پرورش: انجمن اولیا و مربیان مدارس در تصمیمات 

این وزارت خانه مشارکت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز، 
نورعلی عباسپور در همایش شوراهای انجمن اولیا و 
مربیان مناطق آموزش و پرورش استان البرز گفت: 
رشــد و شــکوفایی تعلیم و تربیت بدون انجام کار 
مشــترک میان انجمن اولیا و مــدارس امکان پذیر 

نیست.
عباســپور افزود: تربیت متوازن و جامع که تمام 
ابعاد شخصیتی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهد 
به خانواده نیاز دارد که در ســند تحول بنیادین به این 

مهم توجه شده است.
وی ادامه داد: خانواده حق دارد در تعلیم و تربیت 
فرزند خود شرکت و بر عملکرد مدرسه نظارت کند؛ 
مدرســه نیز باید بستر این امر را فراهم کند تا حقوق 

خانواده محقق شود.
مدیــرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و 
پرورش با توجه به اینکه در ســطح وزارت آموزش و 
پرورش تدوین منشــور حقوق والدین از ســال قبل 
شــروع شده اســت، گفت: در بازنگری اساس نامه 
اجرایــی مدارس این موضوع مورد توجه قرار گرفته 
که انجمــن اولیا حــق دارد در تصمیم گیری های 
مدارس مشارکت کند و در حوزه های پرورشی برای 
فعالیت های فوق برنامه این اختیارات به انجمن اولیا 

داده شده است.
عباسپور افزود: سال 9٧ محلی برای انجمن اولیا 
و مربیــان در مدارس پیش بینی شــد که در برخی 
اســتان ها تا 30 درصد و در تعدادی دیگر تا ده درصد 
محقق شده است. وی با اشاره به اینکه شورای عالی 
انجمن در ســطح کشور امســال تشکیل می شود، 
افزود: انتظار ما از شــوراها این اســت که در زمینه 
تعلیم و تربیت از آموزش و پرورش مطالبه گر باشند.

مدیرکل انجمن اولیــا و مربیان وزارت آموزش 
و پرورش با اشــاره به جمعیــت 1٤ میلیونی دانش 
آمــوزان و ۲۸ میلیونــی خانواده آنهــا، گفت: برای 
تاثیرگذاری بیشــتر و باال بردن کیفیت آموزشی باید 
شاهد حضور بیشتر شوراهای انجمن اولیا و مربیان 

در کنار مدارس و مربیان باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز نیز گفت: 
در این اســتان بیش از دو هزار و 50 واحد آموزشــی 
وجود دارد که در یک هزار و ۸00 مدرســه شــورای 
انجمن اولیا و مربیــان با حدود 11هزار عضو، فعال 
است.ســاالر قاســمی افزود: مهمترین نهادی که 
ظرفیــت مطالبه گری حقــوق آموزش و پرورش از 
نظام آموزشــی را دارد انجمن اولیا و مربیان اســت 

که باید احیا شود.

آیت اهلل حسینی همدانی در واکنش به حضور زنان 
رقاصه در ورزشــگاه کربال: دشمن به دنبال جلوگیری 

از توسعه فرهنگ شیعی است.
به گــزارش  خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، 
آیت اهلل حســینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان 
البرز در جلسه مشــترک شورای سیاست گذاری ستاد 
بازســازی عتبات استان البرز گفت: این قضیه را ساده 
نگیرید که در کربال ورزشــگاهی را در اختیار عده ای 

می گذارند تا به اسم فوتبال، با حضور زنان بی حجاب، 
به رقص و پای کوبی بپردازند.

وی افزود: این اتفاق وقتی در کربال و نه در بغداد رخ 
می دهد، یعنی می خواهند از آن محل مقدس، قداست 

زدایی کنند و جلوی توسعه فرهنگ شیعی را بگیرند.
نماینده ولی فقیه در استان البرز با تذکر این نکته که 
قطعًا پشت این مسئله، استراتژی دشمن است، گفت: 
می خواهند شیعه را محک بزنند که آیا عکس العملی از 
خود نشان می دهد یا نه. دستگاه دیپلماسی جمهوری 
اســالمی به عنوان یک کشور شــیعه، باید بالفاصله 
موضع بگیرد و اعتراض خودش را برساند. ما مسلمانیم 

و هر جا مسلمان هست، باید توجه نشان داده شود.
آیت اهلل حســینی همدانی با بیــان اهمیت کربال 
برای شــیعیان گفت: کربال و مراسم اربعین با حضور 
15 میلیونی و ۲0 میلیونی که از کشــورهای مختلف 
می آیند و تعداد زیادی از آن ها هم مســلمان نیستند، 
تمام هیمنه اســتکبار را به لرزه درمی آورد، لذا دشمن 

بی کار نمی نشیند.

وی بر تقویت و توســعه فرهنگ شیعی تأکید کرد 
و گفت: در مقابل دشــمن، ما حتمًا باید این مســیر را 
تقویــت کنیم و راه تقویت هم جهات مختلفی دارد که 
یکی از این راه ها ســاخت و شــکوه بخشی به اماکن 

متبرکه است.
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز افزود: دلیل اینکه 
بــرای ما اهمیت دارد که حتمــًا گنبد و بارگاهی برای 
اهل بیت ساخته شود، این است که این ساخت و سازها 
عالمت اســت و می خواهیم که مســیر هدایت آن ها 
گم نشــود.رئیس شورای سیاست گذاری ستاد عتبات 
استان البرز در خصوص فعالیت های ایام اربعین اظهار 
داشــت: توصیه می کنم همان طور که نظر حضرت آقا 
هم هســت، در ایام اربعیــن، در بحث مهمان پذیری، 
مســتقل از عراقی ها عمل نکنید تا احساس ناراحتی 
نکنند. اجازه بدهید که آن ها پذیرایی شــان را بکنند و 

شما در این امر به آن ها کمک کنید.
آیت اهلل حسینی همدانی فرهنگ اهل بیت را، هدف 
مبارزاتی دشــمن برشمرد و بیان داشت: دشمن ما این 

را خوب فهمیده اســت که مبارزه با اســتکبار فرهنگ 
اهل بیت اســت، لذا با این فرهنــگ در همه جا مبارزه 
می کند؛ و اساســًا داعش را هم بــرای همین به وجود 

آوردند.
رئیس شــورای فرهنــگ عمومی اســتان البرز، 
تبلیغات فرهنگــی در ایام اربعین را موردتوجه قرارداد 
و بیان داشــت: انشاء اهلل دوســتان، امسال عالوه بر 
خدماتــی غذایی که دارید، بیشــتر هدف و مســیری 
کــه می خواهید طی کنید، مســائل فرهنگی باشــد. 
از حوزه هــای علمیه و دانشــگاه فراخوان بدهید تا در 
مسیر تبلیغ فرهنگ اهل بیت در کنار خدماتی که شما 
می رســانید، قدم بردارند.آیت اهلل حسینی همدانی در 
پایان متذکر شــد: به منظور متمرکز شدن کمک های 
بازسازی عتبات، خوب است که جمع آوری کمک های 
مردمی، به شکل متفرقه انجام نشود و نکته آخر اینکه 
گزارش کار دادن به مردم اعتماد می آورد. مســئولین 
عتبات در همه مناطق استان، به صورت فصلی گزارش 

عملکرد بدهند.

نمایندهولیفقیهدرالبرز:

تالش دشمن برای تقدس زدایی از کربالی معلی
خواننــدگان عزیــز می توانند جهت طرح مشــکالت 
شهری و اســتانی درابعاد مختلف، با شــماره تلفن0۲6-

3۲۲10009دفتر تحریریه روزنامه جام جم البرز همه روزه 
به غیر از ایام تعطیل از ساعت 10صبح تا 15تماس بگیرند تا 

به نام خودشان در ستون مربوطه درج شود.
*قابلتوجهاستاندارالبرز

در شــرایطی که ۲ سد بزرگ کرج و طالقان در محدوده 
جغرافیایی استان البرز قرار دارد، اما بخش عمده آب آشامیدنی 
آن با صرف هزینه های سنگین به تهران منتقل می شود، ولی 
ساکنان کرج و شهرک های حومه سال های طوالنی است 
که با آب های نامرغوب چاه زندگی می کنند. لذا از استانداری 
البرز به عنوان نماینده عالی دولت و نمایندگان کرج انتظار این 
است که حقابه گسترده تری برای شهروندان از وزارت نیرو به 
طور جدی مطالبه نمایند تا سالمت عمومی مردم بیش از این 

دستخوش مخاطرات ناهنجار قرار نگیرد.
سیدنصرالدینمیرعربشاهی

*چــراوزارتآموزشوپــرورشبایدبا
سرپرستیادارهشود؟

در بحرانی ترین شرایط وزارت آموزش و پرورش بدون 
وزیر شــده و با سرپرستی اداره می شــود. سوال معلمان و 
فرهنگیان از مقامات مسئول این است که باالخره کی قرار 
اســت به دردهای کهنه و نیاز های سال به سال انباشته این 
وزارتخانه کلیدی رسیدگی اصولی و سازنده شود؟! آیا با این 
شــرایط متزلزل و با این آموزش و پرورش ضعیف و نحیف 

انتظار داریم قله های علوم و فنون را فتح کنیم؟! چگونه؟!
جمعیازفرهنگیاناستانالبرز

*شکافهایعمیقخیابانهارامرمتکنید
وجود شــکاف های عمیق در برخی خیابان های اصلی 
و بلوارهای کرج موجب اختــالل در رانندگی و در مواردی 
باعث تصادف های متعدد خودروها می شود. لطفا مسئوالن 
مربوطه نســبت به اصالح و مرمت نواقص مورد نظر اقدام 

کنند.
محسنمحمدیازکرج

*ادارهکلراهوشهرســازیالبــرزچاره
اندیشیکند

حــد فاصل اتوبان کرج به هشــتگرد و بالعکس از نظر 
وضعیت آســفالت و ورودی و خروجی هــای متعدد دارای 
اشکاالت فراوان می باشــد. لطفا مسئوالن دست اندر کار 
نسبت به رفع معایب و نواقص مزبور پیگیری اصولی نمایند.
احمدمردانزادهازمحمدشهر

استقبال مردمی نشان از اهمیت برگزاری یک نمایشگاه دارد
مریم عطایــی مســئول کمیته تبلیغــات اولین 
نمایشــگاه رســانه های دیجیتال و بازی های رایانه 
ای البرز و کارشناس رســانه های دیجیتال اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی این استان گفت:حضور پر 
شور مردم نشــان از اهمیت برگزاری, این نمایشگاه 

دارد.
بــه گزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اســتان البرز، مریم عطایی، مسئول 
کمیته تبلیغات اولین نمایشــگاه رسانه های دیجیتال 
و بازی های رایانه ای استان البرز با بیان این که از یک 
ماه گذشــته فعالیتهای گسترده ای در زمینه برگزاری 
این نمایشــگاه انجام گرفت گفت که با کمک انجمن 
کانون های آگهی و تبلیغات اســتان البرز  و همکاری 
ســازمان ســیما ومنظرشــهرداری کرج توانستیم 

فعالیتهــای الزم در این زمینه را انجام و ســاماندهی 
کنیم.عطایی اظهار کرد: خوشــبختانه در سطح  شهر 
نیز اطالع رســانی های الزم توســط گــروه تبلیغات 
نمایشــگاه صورت گرفت  تا مردم اطالعات الزم در 

زمینه برگزاری این نمایشگاه را کسب کنند .
وی شــامگاه دیشــب و در آخرین روز نمایشگاه 
تصریح کرد: هم اکنون در آخرین روزاز این نمایشگاه 
قرار داریم و اســتقبال پرشــور شــهروندان البرزی 

از این نمایشــگاه نشــان از اهمیــت برگزاری چنین 
نمایشگاه هایی در سطح اســتان و نیاز شهروندان در 

این خصوص دارد  .
مسئول کمیته تبلیغات اولین نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال و بازی های رایانه ای اســتان البرز همچنین 
توضیح داد: در این نمایشــگاه ناشــران رســانه های 
دیجیتــال در بخش حقیقی و حقوقی شــرکت کردند 
و دربیش از٧0 غرفه به ارائه دســتاوردها و فعالیتهای 

خود می پردازند.
عطایی در آخر گفت: امیدوارم بتوانیم با بهره مندی 
از تجربیات این نمایشــگاه در آینده بهره برداری های 
مناســبی انجام دهیم ودر ســالهای بعد هم شــاهد 
برگزاری اینچنین نمایشــگاههایی در ســطح استان 

باشیم.

پیام های مردمی

بودجه یــک میلیــارد و 100 میلیون 
تومانی برای بهداشت و درمان شهرستان 

ساوجبالغ کافی نیست.
به گــزارش  خبرگزاری صداوســیما، 
مرکز البرز، ابوالقاســم پالیزگیر فرماندار 
ســاوجبالغ در جلسه ســیمای سالمت 
شهرســتان که با حضور رییس دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان البــرز و معاونین 
وی در سالن جلســات فرمانداری برگزار 
شــد، با انتقاد از ایــن موضوع گفت: برای 
توسعه شبکه بهداشت و درمان ساوجبالغ 
قطعــا ایــن اعتبار کافی نیســت و باید از 
ظرفیت های دیگــری همچون اعتبارات 

خــود وزارتخانه و از کمک های خیران در 
این بخش استفاده کرد.

وی با اشــاره به ســیل مهاجرت ها به 
شــهر جدید هشــتگرد گفت: متاسفانه 
در چند ســال اخیر کمبود زیرســاخت ها 
و تخت های بیمارســتانی در شهر جدید 
هشــتگرد با چشــم انداز جمعیتی ٧00 
هزار نفر و جمعیــت کنونی ۲00هزار نفر 
مشــکالت فراوانی را برای ساکنان پدید 

آورده است.
پالیزگیر اضافه کرد: بیمارســتان شهر 
جدیــد هشــتگرد که با ســرمایه بخش 
خصوصی در حال احداث بود با 55 درصد 
پیشرفت به دلیل تایید نشدن نقشه معطل 
مانده  کــه امیدواریم ســریعا پیگیری و 

مشکل برطرف شود.
فرماندار ســاوجبالغ کمبــود نیرو در 

اورژانس بیمارستان موجود را از مشکالت 
جدی این شهرســتان دانســت وگفت: با 
توجه به قرار داشتن هشتگرد در مجاورت 
اتوبان و تصادفاتی که در این مسیر اتفاق 
می افتد ضروری است تا در بخش درمان 

هم توجه ویژه ای اعمال شود.
وی در ادامه به مشــکالت بهداشــت 
و درمــان در بخش چهارباغ اشــاره کرد 
و افزود:ایــن بخش با داشــتن 100 هزار 
نفرجمعیــت و قــرار گرفتــن در کانون 
آســیب های مختلف اجتماعی  باید بیش 
از این مورد توجه قرار گرفته و کمک شود.

فرمانــدار ســاوجبالغ در پایان ضمن 
آمادگــی شهرســتان بــرای هــر گونه 
همکاری در حوزه سالمت گفت:سالمت 
پیش نیاز هر جامعه ای اســت و ما اولویت 
خود را در این بخش قرار داده و توجه ویژه 

ای به آن خواهیم داشت.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
البرز هم در این جلســه خواســتار حضور 
دیگر بزرگان این شهرستان برای بررسی 
بهتر مســائل در حوزه های مختلف شــد 
وگفت:برنامــه ریزی در حوزه ســالمت 
بدون تعامل و همکاری همه مســئوالن 
شهرســتانی امکان پذیر نبوده و باید همه 

در این راه ما را کمک کنند.
وی افزود: معرفی برندهای عملیاتی، 
امکانات ونیروهای انسانی، شفاف سازی، 
صداقت، پاسخگویی، جلب اعتماد مردمی، 
قانونمندی وقانونمداری، اعتمادســازی، 
شایسته ساالری، هوشمندی وخالقیت، 
داشــتن روابط عمومی قــوی، تالش و 
جدیــت و بهره وری هزینــه از مهمترین 
خواســته ها در بخش ســالمت در استان 

است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
البــرز درخصــوص موارد شهرســتانی 
گفت:با توجه به وجود اتباع خارجی دراین 
شهرســتان باید پایش هــای ویژه ای در 
خصوص برخی از آیتم های خاص صورت 

پذیرد تا مشکل خاصی را شاهد نشویم.
وی افزود:مواردی همچون طب کار، 
شناسایی معضالت سالمندی، شناسایی 
ســل غیر قابل درمان، حیوان گزیدگی و 
دیابت از دیگر موارد مهم در این شهرستان 
اســت که باید برخی از این موارد بصورت 
اصولی وپایــه ای از طریق تفاهمنامه ای 
از ســوی آموزش وپرورش و مشــارکت 
خانواده ها پیگیری و برنامه ریزی شــود 
تــا درآینده بتوانیم مشــکالت را بخوبی 

مدیریت و رفع نماییم.

انتقاد فرماندار؛ 

کمبود امکانات، نیرو و بودجه درمانی در ساوجبالغ

ضرورت حمایت بیشتر از مادران شاغل در بخش خصوصی
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری 
البرز: نیاز اســت بخش خصوصــی همانند 

سیستم دولتی از مادران شیرده حمایت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز 
البرز، مریم اسماعیلی فرد مدیرکل امور بانوان 
و خانواده اســتانداری البرز با بیان این مطلب 
در همایش روز جهانی شــیر مادر با اشــاره به 
اینکــه در حال حاضر بخش هــای دولتی با 
رعایــت قوانین موجــود در خصوص دوران 
بارداری و زمان های شیردهی بسترهای الزم 

را برای آرامش خاطر مادران شــاغل فراهم 
کرده اند، گفــت: از بخش های خصوصی نیز 
انتظار می رود با رعایــت موارد قانونی در این 
زمینه عالوه بر پذیرش مســئولیت اجتماعی 
خود، این امکان را برای مادران شاغل فراهم 
کننــد که بتوانند با آرامش خاطر و فراغ بال به 
وظیفه مادری خود در قبال آینده سازان کشور 
بپردازند. وی افزود: انتظار می رود شهرداری ها 
نیز با ایجاد اتاقهــای مادر و کودک در اماکن 
عمومــی پرتردد به ترویج تغذیه با شــیر مادر 

کمک نمایند. اســماعیلی فرد گفت: توجه به 
تغذیه کودک با شیر مادر، مسئولیت اجتماعی 
اســت که باید بیش از پیش مــورد توجه قرار 
گیرد. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
البرز افزود: پرورش و رشد نیروی انسانی سالم 
یکی از شاخص های مهم در توسعه کشورها 
محســوب می شــود و می تواند در باال بردن 
سطح شاخص های توسعه ای موثر باشد.وی 
افزود: همگی به این باور رسیده ایم که مادری 
کردن صرفا غریزی نیست بلکه نیاز به آموزش 

دارد چرا که رشد و پرورش کودکان امروز برای 
ساختن فردای ایران اسالمی مقوله ای بسیار 
مهم است که باید با درک مسئولیت اجتماعی 
به منصه ظهور و بروز برســد. این مســئول با 
بیان اینکه عالوه بر مادر، حمایت پدر خانواده 
نیز در رشــد و اعتالی روحی، روانی و جسمی 
کودکان بسیار مهم است، اضافه کرد: به همان 
اندازه که نقش مادران در ترویج فرهنگ تغذیه 
با شیر مادر مهم است نقش پدر خانواده نیز در 
فراهم کردن شــرایط الزم به منظور رشــد و 

پرورش کودک و حمایت از مادر بســیار حائز 
اهمیت است.

مردم البــرز در روز درهای باز دانشــگاه خوارزمی، 
با حضور در این دانشــگاه، بــا توانمندی های علمی و 

رشته های مختلف دانشگاهی آشنا شدند.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکــز البرز، 
عبداللهی معاون آموزشــی دانشــگاه خوارزمی گفت: 
این برنامه فرصت مناسبی بود تا کنکوری های سال 9۸ 
برای انتخاب رشــته آگاهانه تر و دیدن ظرفیت های این 
دانشگاه پرسابقه با سابقه 100 سال کار علمی، انتخابی 

درست برای انتخاب رشته های خود داشته باشند.
وی افزود: امکانات و ظرفیت های مناســب دانشگاه 
خوارزمی مانند 15 دانشــکده و آزمایشگاه های مجهز، 
مقصد مناسبی برای دانشجویان مخصوصا دانشجویان 

البرزیست.
عبداللهــی اضافه کرد: در حال حاضر حدود 13 هزار 
دانشــجو در این دانشــگاه تحصیل می کنند و هر سال 
حدود چهار هزار دانشجو وارد دانشگاه و فارغ التحصیل 

می شوند.
معاون آموزشــی دانشــگاه خوارزمی گفت: وجود 
دو ســایت دانشــگاه خوارزمی در تهران و کرج ظرفیت 
مناســبی را بــرای دانشــجویان فراهم می کنــد تا از 

توانمندی های دو استان بهره ببرند.
در این برنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 
در قالب پنل های مختلف به ســواالت دانشجویانی که 

می خواهند این دانشگاه را انتخاب کنند پاسخ دادند.

فرصت پشت درهای باز دانشگاه خوارزمی

دزدهااینبارترمزمیدزدیدند

سارقان تجهیزات و ترمز خودروهای سنگین با ۲50 
فقره سرقت در استان البرز دستگیر شدند.

به گزارش  خبرگــزاری صداوســیما، مرکز البرز، 
ســرهنگ محمــد نادربیگی گفت: اعضــای این باند 
کالهبرداری اقدام به سرقت سیستم ترمز از خودروهای 
سنگین و ترانزیت خارجی در آزادراه های کشور به ویژه 
اســتان های تهران و البرز کــرده بودند که موضوع به 
صورت ویژه در دستورکار ماموران پلیس آگاهی استان 

البرز قرارگرفت.
وی افزود: طبق بررســی های اولیه مشــخص شد 
زمانی که رانندگان خودروهای  سنگین  اقدام به پارک 
این خودروها درحاشــیه اتوبان تهران – کرج و کرج - 
قزوین کرده و درحال اســتراحت بودند ســارقان اقدام 
به سرقت سیســتم ترمز خودرو کرده و رانندگان زمان 

حرکت متوجه سرقت سیستم ترمز می شدند.
رییس پلیس آگاهی البرز اضافــه کرد: کاراگاهان 
پلیس آگاهی البرز تحقیقات گســترده یکی از سارقان 
سابقه دار را شناسایی و با تمرکز برفعالیت های نامبرده 
مشــخص شد که وی نیز راننده خودروی سنگین است 
کــه به همراه 6 نفر دیگر با تشــکیل یک باند اقدام به 

سرقت در محورهای اصلی تهران و البرز می کنند.
نادربیگی افزود: با اقدامات گسترده پلیسی مخفیگاه 
متهمان شناســایی و دریک عملیات همزمان هفت نفر 
ازمتهمان که ازســارقان سابقه دارهســتند، دستگیر 

شدند.
وی گفت: بررســی ها نشان داد که  یکی از اعضای 
باند نیز به جرم قتل یک کارگر ساختمانی درجاده کرج 

- چالوس تحت تعقیب قضایی بوده است.
رییــس پلیس آگاهــی البرز اضافه کــرد: متهمان 
 ABS در اعترافــات خود به ۲50 فقره ســرقت ترمز
خودروهای تریلر و ترانزیت خارجی درســطح کشــور 
اذعان داشــتند که درهنگام شــب و زمان اســتراحت 
رانندگان درحاشــیه اتوبان و آزادراه ها اقدام به سرقت 
کرده و اموال مسروقه را به ۲ مالخر به قیمت پایین تر از 

ارزش واقعی فروخته اند.
ســرهنگ نادربیگــی افــزود: مالخــران نیز پس 
ازدســتگیری به خرید 1۲0 دســتگاه ترمز ABSاز 
ســارقان اعتــراف کردند. وی با بیــان اینکه متهمان 
درادامه بازجویی ها به 50 فقره ســرقت خودرو و داخل 
خودرو ســواری اعتراف کردند، گفت: تاکنون 30  نفر 
ازمالباختگان شناســایی و تالش برای شناسایی سایر 

مالباختگان ادامه دارد.


