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موضوعات شهری؛ بیشترین 
درخواست  در تماس با ۱۱۱ 

 مفاخر البرز تجلیل
 می شوند

 کشور به وحدت و همدلی 
نیاز دارد

 محکومیت 2 متخلف ارزی 
در تعزیرات حکومتی البرز

۲ متخلف ارزی در تعزیرات حکومتی اســتان البرز به پرداخت ۲۶۸ میلیارد و۴۴۰ میلیون ریال و   

بازگرداندن ارز دریافتی محکوم شدند.
خبرنگار جام جم البرز : علی اکبر مختاری اعالم نمود: طبق بررســی های انجام شــده توسط کارشناسان این 
ســازمان صاحبان یک کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد ۲ میلیون و۱۳۰هزار و۵۶۳ دالر برای واردات مواد 

اولیه فوالدی از بانک مرکزی دریافت...

البرز متحد و پویا در مسیر 
توسعه قرار دارد
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البرز

سرپرست استانداری:
 بهره برداری از پروژه چند سطحی 

حصارک، تا پایان بهمن
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روزگار تلــخ عســل را 
دریابید

بعدازظهر ۱۴ آذر در دفتر تحریریه ویژه نامه 
جام جــم البرز واقــع در کرج مشــغول تنظیم 
مشکالت مطروحه برای ستون پیام های مردمی 
بودم که در همین حال آقای رسول فالح پور، دبیر 
تحریریه از آمدن زن و شــوهری با یک کودک ۶ 

ساله به نام »عسل« خبر داد. 
طولی نکشــید کــه آن ها به دفتــر آمده و از 
بیمــاری sma در دخترشــان که یک بیماری 
عصبــی، عضالنی بوده و در واقع بنا به گفته آنان 
بر اساس مدارک پزشکی موجود درمانی در ایران 
بــرای آن وجود نــدارد و بایــد از طریق یکی از 
کشــورهای اروپایی این مشکل با هزینه سنگین 
فقــط یک دوره یک ســاله آن بــا مبلغی حدود 
7۵۰هــزار دالر انجام پذیرد و در واقع این مبلغ از 
عهده خانواده مذکور خارج اســت. لذا با توجه به 
سختی نگهداری و امور درمانی کودک معصوم، 
از هموطنــان خیــر و نیکوکاری کــه تمایل به 
مشــارکت در هزینه هــای درمانــی او را دارند 
درخواست می شود به صورت حضوری یا تماس 
تلفنــی با شــماره  ۳۲۲۱۰۰۰9دفتــر تحریریه 
روزنامه جام جم اســتان البــرز قلب پدر و مادری 
نگران و رنجیــده خاطر را آرام و روحیه آنان را به 

خاطر فرزندشان شاداب نمایند.
سید نصر الدین میر عربشاهی 
خبرنگار فرهنگی اجتماعی جام جم البرز

 بهره بــرداری از پروژه 
چند ســطحی حصارک، تا 

پایان بهمن

 شــهردار کرج گفــت: در صورت حمایت 
مســئوالن برای رفع انحراف ترافیک پروژه چند 
ســطحی حصارک، این پروژه تا پایان بهمن به 

بهره برداری می رسد.
خبرنگار جام جم البرز: علی اصغر کمالی 
زاده در بازدیــد از پروژه پل های چند ســطحی 
شــهدای حصارک که با حضور اســتاندار البرز، 
فرمانــدار کــرج و رئیس کمیســیون فرهنگی 
شورای اســالمی شــهر صورت گرفت، اظهار 
داشت: تقاطع غیر همسطح شهدای حصارک 9۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
 شــهردار کرج عرشــه پل چند سطحی را ۲۳ 
هزار مترمربع ذکر کرد و یادآور شد: تاکنون چهار 
پل ســاخته شــده و دو پل دیگر در حال ساخت 

است.
 این مســئول ابراز کرد: در صورت عدم وقوع 
مشکل غیرمنتظره و حمایت مسئوالن برای رفع 
انحراف ترافیک پروژه چند ســطحی حصارک، 
 ایــن پــروژه تا پایــان بهمن به  بهــره برداری 

می رسد.

هماهنگی  شورای  بیانیه 
تبلیغات اســامی البرز به 

مناسبت " روز دانشجو"

در جنــگ نرم، شــما جوان های 
دانشجو، افسران جوان این جبهه         اید

امام خامنه ای )مدظله العالی(
۱۶ آذر برای جامعه دانشگاهی یادآور شجاعت 
و غیرت افرادی اســت که هیچــگاه حاضر نمی 
شدند ســایه سیاه اســتکبار و ظلم و جور بر پهنه 
غیرت و شرفشان ســایه افکند. افرادی همچون 
دانشجویان غیور دانشگاه تهران که در روز ۱۶ آذر 
۱۳۳۲ بــه نمایندگی از تمامی جوانان آزادی خواه 
این مملکت، با خون خود دلیرانه در مقابل استبداد 

و خودکامگی غرب ایستادند.
خبرنگار جام جم البرز: این روز بدرســتی 
"روز دانشــجو" نام گرفته است؛ در تاریخ مبارزات 
اســتقالل طلبانه ملت بزرگ ایــران روزی توام با 
حزن و افتخار تلقی می شود؛ حزن ناشی از شهادت 
ســه فرزند بیگناه این ملت و افتخار تقدیم شهید 

برای مبارزه با آمریکا و دولت کودتا.
حافظــه تاریخی ملت ایــران گواهی می دهد 
جنبش دانشجویی ایران در طیف ها و گرایش های 
متعدد و متفــاوت از ۱۶ آذر ۳۲ تا پیروزی انقالب 
اســالمی و سپس در مقاطع مختلف ۴۰ سال اخیر 
بویژه در ســال های دفاع مقــدس و رخدادهای 
شگرفی چون تســخیر النه جاسوسی امریکا در 
ســال ۱۳۵۸ و دیگر وقایع تأثیرگــذار در انقالب 
اســالمی همــواره طالیه دار نقــش پذیری ها و 
اقدام های تعیین کننده در هدایت نیروهای دلسوز 
و مشتاق پیشرفت و اقتدار کشور در دفاع از استقالل 
و کیان جمهوری اســالمی و ارزشهای انقالب و 
اســالم عزیز بوده و در این راه خطیر، رشــادتها و 
سلحشوری های فراوانی از خود نشان داده است که 
حتــی تعداد کثیــری از آنان نیز بــه فیض عظیم 
شهادت نائل آمده اند.شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان البرز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای دانشجو بویژه شهدای ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ 
و هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم اهل بیت 
)علیهم السالم(  ، تأکید بر اهمیت تالش همه جانبه 
تشکل های دانشجویی کشور در عمل به رهنمودها 
و ســفارش های نافذ مقام معظم رهبری حضرت 
آیــت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( را 
سرمشق خود قرار داده ودر راستای آن فرمایشات 

حرکت نمایند .
حجت االسام محمد حسین 
روحی یزدی، رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسامی استان البرز

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی البرز گفت: ناشران برای ثبت نام و 
شــرکت در نهمین نمایشــگاه بزرگ کتاب این اســتان تا بیستم آذر جاری 

مهلت دارند.
خبرنگار جام جم البرز: ناصر مقدم اعالم نمود:  نهمین نمایشــگاه 

بزرگ کتاب البرز با حضور ناشــران در غرفه های اصلی و برنامه های جنبی 
از ۲۵ تا ۳۰ آذر 97 در باغ گل ها پارک شــهید چمران کرج برگزار می شود.

وی اضافه کرد: ســیصد و هفتاد و ششــمین نمایشــگاه کتاب استانی و 
نهمیــن نمایشــگاه بزرگ کتاب اســتان البرز به عنوان مهــم ترین رخداد 

فرهنگی است.
مقدم گفت: برپایی نمایشــگاه کتاب فرصت ارزشــمندی اســت تا تمام 
دســتگاه های خدمات رسان استان نسبت به ترویج فرهنگ مصرف صحیح 

با ایجاد غرفه های فرهنگی اقدام کنند.

نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب البرز

نماینــده ولی فقیه در البرز و امام جمعه کرج در 
چهل و سومین نشست شورای فرهنگ عمومی گفت: 
اخــالق الزمــه انجام همــه امور اســت و باید جزء 
اولویت های مطرح در شورای فرهنگ عمومی استان 

باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان البرز ،چهل و سومین جلسه شورای 
فرهنگ عمومی البرز به ریاســت نماینده ولی فقیه در 
اســتان و با حضور سرپرست اســتانداری البرز و سایر 

اعضاء در محل دفتر امام جمعه کرج برگزار شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز در این 
جلسه با اشــاره به مقوله اخالق تصریح کرد: اخالق 
پایــه و بنیان همه امور اعم از فضای مجازی، خانواده، 
ازدواج و... است که باید به طور ویژه ای به آن پرداخته 

شود.
آیت اهلل حســینی همدانی در ادامه به تبیین ارتباط 
میــان اخالق، عرفان و ادب پرداخت و بیان داشــت: 
ممکن اســت فردی متدین و اهل تقوا باشد اما نکات 

رفتاری و ادبی را بخوبی رعایت نکند.
وی حاضر و ناظر بودن خدا بر اعمال انسان را مانع 
از انجام گناه دانســت و با اشاره به دعای عرفه عنوان 
کرد: انسان وقتی خود را در محضر خدا دانست به مقام 

احسان نائل می شود.
نماینده ولی فقیه در استان البرز، مقام احسان را بعد 
از مرحله ایمان دانســت و اظهار داشت: مقام احسان، 
مقام واالیی است که اگر در وجود انسان نهادینه شود 

حالل بسیاری از مشکالت است.
آیت اهلل حســینی همدانی بابیان اینکه خداوند در 
قرآن به صورت کوتاه به انســان تذکرهایی را یادآور 
َ َیَری«  شده است، گفت: آیاتی چون »أَلَْم َیْعلَم بَِأَنّ اهلَلّ
ِفیَن« در عین کوتاهی نکات بزرگی را  و »َوْیــٌل لِلُْمَطِفّ

به انسانی یادآوری می کند.
وی در ادامــه ضمن تأکید بر اســتفاده از این آیات 
و پیام های قرآنی در فضاهای شــهری، خاطرنشــان 
ساخت: پیام های بصری آیات قرآن، پیام های روشنی 

است که می تواند هدایت کننده باشد.

امام جمعه کرج خطاب به اعضای شورای فرهنگ 
عمومی افزود: از جلوه های بصری و هنری در رساندن 
پیام خودتان به مخاطــب غفلت نکنید چراکه گاهی 
استفاده از این ابزار بسیار تأثیرگذارتر از زبان و تصریح 

است.
آیت اهلل حســینی بابیان اینکه امیرالمؤمنین مال 
رشوه را همچون قی کرده مار تعبیر کرده است، تصریح 
کرد: اســتفاده از تعابیر اهل بیت بسیار آموزنده و مؤثر 
است.وی با اشاره به طرح های موفق شورای فرهنگ 

عمومی استان البرز گفت: آموزش های پیش از ازدواج 
که شروع طرح آن از همین شورا بود باعث کاهش آمار 
طالق در اســتان شــد که این طرح هم اکنون در سه 

استان کشور در حال اجراست.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز بابیان 
اینکه اســاس و پایه آموزش هــای اجتماعی باید از 
مدارس ابتدایی آغاز شود، تأکید کرد: آموزش وپرورش 
می تواند با آموزش های صحیح مسیر درست را برای 

دانش آموزان ترسیم کند.

اخالق الزمه انجام امور است 
یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

خبر

مفاخر البرز تجلیل می شوند

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان البرز اعالم کرد: طبق 
برنامه ریزی مفاخر فرهنگی و ادبی این استان از امسال مورد تجلیل ویژه 

قرار می گیرند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
البرز، ناصر مقدم افزود : در گام نخســت محمدحســین کتابچی تبریزی 
متخلص به علومی شــاعر و غزلسرای بزرگ معاصر که از مفاخر کشور و 

ساکن شهرستان فردیس هستند، تجلیل خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز گفت: مفاخر فرهنگی 
و هنری، ســرمایه و الگوهای ارزشمندی هستند که باید به جامعه و بویژه 

جوانان عزیز، شناسانده شوند.
وی بیان داشــت: این حرکت مهم، موجب الگو برداری برای نسل نو و 
جریان سازی در حوزه فرهنگ و هنر البرز است که در این مسیر، مجموعه 
مدیریتی شهرستان فردیس اعم از امام جمعه فرهیخته و فرماندار فردیس 
و سایر نهادها و دوایر اجرائی، همراه و همگام هستند که امیدواریم بتوانیم 
به نحو شایســته، انجام وظیفه نمائیم.مقدم افزود: شهرســتان فردیس 

دارای ذخایــر و فرصت های ارزنده فرهنگی، هنری و مذهبی اســت که 
بحق می تواند نام و آوازه خوب این شهرســتان را در سطوح استانی و ملی 
بیش از پیش اعتال بخشد.دبیر شورای فرهنگ عمومی استان البرز، ضمن 
اشاره به برخی از شخصیتهای بزرگ فرهنگی و هنری شهرستان فردیس، 
افزود: حضور و سکونت شخصیت های بزرگ و ارزنده ای همچون مرحوم 
استاد ابراهیم ناعم و استاد علومی تبریزی در حوزه شعر، استاد احمد دامود 
در عرصه تئاتر، استاد علیرضا نادری در عرصه موسیقی سنتی و شخصیت 
بابرکت حجت االسالم قدوســی در عرصه گسترش و ترویج فعالیتهای 
دینی، مرحوم حاج بخشــی و شهید واالمقام، بهنام محمدی در حوزه ایثار 

و شهادت، قابلیت عرضه و ارائه در سطح استانی و ملی را دارند.
مقدم گفت: باید در این راه اهتمام جدی و مســتمری صورت پذیرد و 
بالطبع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز، از هیچ کوشش و مساعدتی 

در این راه، دریغ نخواهد کرد.

معــاون اســتاندارالبرز و فرمانــدار ویــژه 
شهرستان کرج با حضور در مرکز سامد پاسخگوی 
تلفن هــای مردمی بــود، بیشــترین تماس های 
شهروندان کرج با ســامانه ۱۱۱ مسائل مربوط به 

امور شهری بشمار می رفت.
به گــزارش روابط عمومی فرمانــداری ویژه 
شهرستان کرج، سیروس شــفقی صبح سه شنبه 
۱۳ آذر در ســاختمان مرکز سامد حضور پیدا کرد و 

مدت یک ســاعت به تلفن های مردم پاسخ گفت.
فرماندار ویژه شهرســتان کرج گفت: بیشترین 
زنگ تلفــن مرکز ســامد به منظور درخواســت 
پیگیری مســائل شهری از ســوی مردم کرج به 

صدا درآمد.
وی افزود: سنجش َرندمی موضوعاتی که طی 
تماس های تلفنی مردم با ســامد مطرح می شود، 
خود بیانگر نیازهایی است که باید توسط مسئوالن 

امر احصاء و در جهت اجرایی شدن آن اهتمام الزم 
صورت پذیرد. 

مهندس شــفقی بیان کــرد: در حوزه خدمات 
شهری هم که امروز بیشترین درخواست مردم به 

شــمار می رفت، نیاز اســت که رسیدگی بیشتری 
داشته باشیم. 

دریافت یارانه، امور خدمات شهری، بهزیستی، 
اشــتغال و قدردانی از پیگیری های فرماندار ویژه 
شهرســتان کرج نســبت به رســیدگی آب شرب 
ساکنان ذوب آهن کرج از جمله موضوعات مطرح 

شده در تماس های تلفنی مردم بود. 
گفتنی اســت؛معاون اســتاندارالبرز و فرماندار 
ویژه شهرســتان کرج ســه شــنبه های هر هفته 
پذیــرای حضور شــهروندان در محل فرمانداری 
به منظور رســیدگی به مســائل و مشکالت شان 
هســتند که این هفته وی شــخصا در مرکز سامد 
اســتانداری حضور پیدا کرد تا از آن سوی خطوط 
ارتباطی پاسخگوی درخواست های مردمی باشد.

ســامانه ۱۱۱ ، پل ارتباطی شــهروندان برای 
برقراری این ارتباط تلفنی با مسئوالن است.

افراد مبتال به کم خونی "خرمالو" بخورند.
خبرنگار جام جم البرز: میوه خرمالو سرشــار از ویتامین های آ، ب 
و ث است همچنین حاوی مواد معدنی مانند کلسیم، گوگرد، آهن، فسفر، 

منیزیم و پتاسیم است. 
هانیه ناصری، کارشناس ارشد گیاهان دارویی به وجود مقادیر فراوان 
پکتین)فیبر محلول درآب( در خرمالو اشــاره کرد و افزود: این امر موجب 

می شود مصرف خرمالو به کاهش چربی خون منجر شود.
البته هرچه خرمالو رسیده تر باشد پکتین آن کمتر است.این کارشناس 
ارشــد گیاهان دارویی به وجود تانن در برخی از انواع خرمالو نیز اشاره کرد 
و افــزود: تانن متراکم در میوه خطــر ابتال به بیماری های قلبی و عروقی، 

فشارخون باال و دیابت را کاهش می دهد.
ناصری، به مطالعات انجام شــده در کشور ژاپن بر روی پوست خرمالو 

اشــاره کرد وافزود: این مطالعات نشان می دهد پوست خرمالو حاوی 
موادی اســت که احتماال ســلول را در برابر آسیب اکســیداتیو مربوط به 
پیری محافظت می کند. وی گفت: خاصیت آنتی اکســیدانی میوه خرمالو 
باالســت و با زغال اخته و توت فرنگی قابل مقایسه است.ناصری خرمالو 
را یک میوه اســیدی عنوان کرد وافزود: این میوه دارای اسیدهای مالیک 
-تارتاریک و اســید سیتریک است که این اسیدها باعث جذب بهتر آهن 
و روی در بدن می شــوند.این کارشناس ارشد گیاهان دارویی به خواص 
درمانی خرمالو اشــاره کرد و افزود: خرمالو برای زهکشی کبد و کلیه و نیز 
برای کم خونی بسیار مفید است و این میوه و بویژه هسته آن کاربرد طبی 

و درمانی بخصوص در طب چینی دارند.
وی یادآور شــد: خرمالو میوه ای است که می تواند موجب تسریع رشد 

کودکان شود و خانواده ها باید به مصرف این میوه توجه داشته باشند.

۲ متخلف ارزی در تعزیرات حکومتی اســتان 
البــرز به پرداخت ۲۶۸ میلیــارد و۴۴۰ میلیون ریال و 

بازگرداندن ارز دریافتی محکوم شدند.
خبرنگار جــام جم البرز : علی اکبر مختاری 
مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان البرز اعالم نمود: 
طبق بررســی های انجام شده توسط کارشناسان این 
ســازمان صاحبان یک کارخانه تولیدی در شــهرک 
صنعتی اشــتهارد ۲ میلیون و۱۳۰هــزار و۵۶۳ دالر 
بــرای واردات مواد اولیه فــوالدی از بانک مرکزی 

 دریافــت کرده بودنــد لیکن به تعهــدات خود عمل 
نکردند.

 وی گفــت: ایــن ۲ متهم افزون بــر بازگرداندن 
دالرهای دریافتی به نرخ روز، جریمه تعیین شــده را 
باید پرداخت کنند. وی همچنین اظهار داشت: کارت 
بازرگانــی صاحبان متخلف این کارخانه به مدت یک 
سال تعلیق شد. شایان ذکر است طی چند ماه گذشته 
بیش از ســه هزار میلیارد ریال تخلف ارزی دراستان 

البرز کشف شده است.

موضوعات شهری؛ بیشترین درخواست  در تماس با ۱۱۱ 

محکومیت 2 متخلف ارزی در تعزیرات حکومتی البرز

خرمالو ضد کم خونی

همایش روز جهانی خاک در البرز؛
زندگی  باکیفیــت،  خاک 

باکیفیت 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت: 
منابع آبی و خاکی البرز نیازمند حفاظت و پاسداری 

است.
خبرنگار جــام جم البرز: موســوی به 
اهمیت حفظ خاک اشــاره کرد و گفت: برای تولید 
هر یک ســانتیمتر خاک ۳۰۰سال زمان نیاز است 
اما تخریب خاک به سرعت در حال پیشرفت است.

موســوی مواردی چون توســعه شهرنشینی، 
هجوم بــه باغات، ریختــن زباله، مــواد نفتی و 
فاضــالب در اراضی کشــاورزی و ملی را عوامل 

تخریب خاک در  و استان بر شمرد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی البرز به اهم 
اقدامات این بخش در حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغی اســتان اشــاره کرد و گفت: مهم ترین این 
اقدامات تهیه نقشــه اراضی ســنتی کشــاورزی 
شامل تسطیح، یکپارچه ســازی اراضی و توسعه 

سیستم های نوین آبیاری است.
وی فعالیت هایی چون مدیریت در اســتفاده از 
کود و ســم در زمین های کشاورزی، پوشش انهار، 
تجدید و نوســازی اراضی کشاورزی و  جلوگیری 
از آلودگی های خــاک در اثر ورود فاضالب، زباله 
و آلودگی هــای نفتــی را از جملــه فعالیت های 

کشاورزان و جهاد کشاورزی در استان دانست.
موسوی یکی از مشکالت جدی در بخش حفظ 
اراضی کشاورزی را تخریب باغات دانست و گفت: 
در البرز بشــدت با هجوم خالفکاران و متصرفان 

روبه رو هستیم.
وی افزود: بــه همین منظور در ســال جاری 
9۰۰مورد توقف عملیــات تغییر کاربری از طریق 
صدور اخطاریه داشــته ایــم و برای ۱۴۳۲مورد از 

تخلفات نیز حکم قطعی صادر شده است.
موســوی گفت: تاکنون ۵هزار و ســه هکتار از 
اراضی سنتی کشاورزی نیز تجهیز و نوسازی شده 
اند که باعث حفظ خاک و صرفه جویی در مصرف 

آب شده است.

پیام سامتی
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ای پیک راستان خبر یار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسیم غم مخور

حافظبا یار آشنا سخن آشنا بگو

نماینده مردم کرج ،اشــتهارد، فردیس و بخش 
آســارا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تحریم ها 
و شــرایط اقتصادی گفت: وحدت و همدلی مهم ترین 
راهکار برای رفع مشکالت و چالش های کنونی کشور 

است.
خبرنگار جام جم البرز: عزیز اکبریان در جلسه 
شــورای اداری کرج که با حضور مهندس ســیروس 
شفقی معاون استاندارالبرز و فرماندار ویژه شهرستان 
کــرج و جمعی از مدیــران ادارات در محل فرمانداری 
برگزار شد، گفت:مســئوالن و مدیران برای روزهای 
سخت باید مدیریت بهتری داشته باشند و با همدلی و 

اتحاد در برابر مشکالت ایستادگی کنند.

وی با اشــاره به موضوع بودجه سال آینده که این 
روز ها در حال تدوین است، ادامه داد: با وجود اصالحات 
احتمالی برای این بودجه هفته آینده بررسی های الزم 
در این زمینه در مجلس شــورای اســالمی انجام می 

شود.
اکبریــان گفت: قدر مردم را باید بیشــتر بدانیم و با 
وجود مشکالت بیکاری و شرایط سختی که در کشور 
وجود دارد تکریم ارباب رجوع بیش از پیش مورد توجه 

قرارگیرد.
وی خاطرنشــان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان 
دیگری به اتحاد و همدلی نیاز دارد و بحث اســتیضاح 

برخی از وزراء به صالح نیست.

نماینــده مردم کرج اضافه کــرد: با توجه به جنگ 
اقتصــادی که ســخت تر از جنگ نظامی اســت اگر 
وحدت و همدلی نباشد آسیب های جبران ناپذیری به 
کشور وارد می شود.وی در بخش دیگری با قدردانی از 

تالش های نجفی استاندارالبرز قدردانی کرد.
گفتنی است، کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس 
شورای اســالمی نیز در ادامه به جلسه شورای اداری 

شهرستان کرج پیوست. 

فرمانده انتظامی اســتان البرز گفت: با تعامل 
شــهرداری و ناجا می توان خدمــات ارزنده ای به 

شهروندان ارائه کرد.
خبرنگار جام جم البرز: ســردار عباســعلی 
محمدیان در جلســه معرفی و آشنایی فرماندهان 
پلیــس راهور شهرســتان کرج با شــهردار کرج، 
معاونین و مدیران مناطق شهرداری، اعالم کرد: با 
تعامل شــهرداری و ناجا می توان خدمات ارزنده و 

مطلوب تری را به شهروندان ارایه کرد.
وی با اشــاره به این که بــا برنامه ریزی صورت 
گرفتــه حوزه مناطق راهور )ایســتگاه های راهور( 
کالنشهر کرج بر اســاس منطقه بندی شهرداری 

کرج جانمایی شــده اســت، گفت: با این اقدام، هر 
منطقــه راهور می داند با کدام شــهردار در ارتباط 

است.
فرمانده انتظامی اســتان البرز با تشریح وضعیت 
خاص و ویژه کالنشــهر کرج، خاطرنشــان کرد: 
فرماندهی انتظامی اســتان البــرز در تمام زمینه ها 
نظیر انضباط شــهری در خدمت مجموعه مدیریت 

شهری و شهروندان خواهد بود.
ســردار محمدیان گفت: پلیــس البرز می تواند 
شهرداری کرج را در راستای اجرای طرح ساماندهی 
دستفروشان، اجرای طرح زوج و فرد و فرهنگسازی 

حوزه ترافیک یاری دهد.

نماینده کرج در مجلس عنوان کرد؛

 کشور به وحدت و همدلی 
نیاز دارد

همکاری ناجا و شهرداری، یاریگر انضباط شهری 

پیمان برادری 2 شهید
خبرنگار جام 
جــم البرز: شــهید 
علیرضــا محمــودی 
پارســا در ۲۳ تیر سال 
۱۳۴۸ در شــهر تهران 
دیده به جهان گشود. در 
کالس اول ابتدایی بود 
که به رجایی شهر کرج 

عزیمــت نمودند. با فرمان امــام پس از پیروزی 
انقالب، وارد بسیج گردید و در همان موقع با برادر 
عزیز شــهید رضا جهازی آشنا شد. و آن دو، هم 
پیمان شــدند که تا آخر عمر با هم باشــند. شروع 
جنگ تحمیلی شور و هیجانی عجیب در دل این 
دو دوست ایجاد نمود، اما به علت کمی سن به آنها 
اجازه نمی دادند. باالخــره علیرضا با تالش زیاد 
عازم جبهه ســومار گردید. خبر شــهادت عزیز 
همسنگر و هم پیمانش او را بشدت متاثر ساخت. 
بــرای آخرین بار علیرضــا در حمله مقدماتی 
والفجر در منطقه فکه شــرکت نمــود و با جمله 
السالم علیک یا اباعبداهلل به سوی لقاء یار شتافت 
و خــود را به هدفش رســاند و دیــداری تازه را با 
دوســتانش بخصوص دوســت عزیــزش رضا 

جهازی انجام داد.

یاد یاران آشنا

محــدوده زیرین اتوبــان و پل 
حصارک را ایمن سازی کنید

محــدوده زیریــن اتوبان کــرج- قزوین و 
بالعکس و پل حصارک بــه علت توقف های پی 
در پــی اتومبیل های ســواری و اتوبوس و برخی 
کامیون ها و وانــت بارها عمال باعث راهبندان و 
ترافیک های دنباله دار می شــود. لطفا مسئوالن 
پلیس راهور اســتان البرز با ممانعت از این گونه 
عوامل و موانع ترافیک ســاز عبور و مرور روان و 
ایمنی را برای حضــور رانندگان خودروها فراهم 

نمایند.
پیمان کلید ساز از حصارک 

ضرورت چاره اندیشی برای آلودگی 
هوا 

آلودگی هوا بویژه در هسته مرکزی شهر کرج 
حیات و زندگی شهروندان مربوطه را با تهدیدات 
روزانــه روبرو کرده اســت. به همیــن منظور از 
مســئوالن دست اندرکار امور شهری در خواست 
اکید داریم تا با انجام تصمیمات موثر و کارگشــا 
از توســعه هر چه بیشــتر آلودگی هوا جلوگیری 

نمایند.
احمد موازینی از عظیمیه

برق همایون ویا، نیازمند ساماندهی 
جریان برق ســاکنان همایون ویال به خاطر 
نوسان های پیاپی باعث ســوختن وسایل برقی 
مردم می شــود.بر این اســاس از مسئوالن اداره 
برق مربوطه درخواســت اصالح و ســاماندهی 
نواقــص و معایب خطوط برق رســانی محدوده 

مذکور را داریم.
محسن رستمی از همایون ویا

جریان برق شهرک مهندسی زراعی 
را اصاح کنید

جریان برق شــهرک مهندسی زراعی و بعثت 
دارای نوســان های پیاپی بــوده که این موضوع 
موجب برخی خسارات به وسایل برقی شهروندان 
و اختالل در زندگی آنان می شود. بر همین اساس 
از مسئوالن مربوطه خواهان رفع عیوب مربوطه 

می باشیم.
جمال زراعی از شهرک مهندسی 

زراعی و بعثت 

پیام های مردمی

سرپرست اســتانداری البرز با بیان اینکه اکنون 
آرامش و وحدت در اســتان حاکم است، گفت: سرمایه 
انسانی بســیار خوبی در البرز وجود دارد که باید از این 

ظرفیت ها بهره کافی برد.
خبرنگار جام جم البرز:  شــهبازی در دیدار با 
جمعی از فعاالن سیاســی و اجتماعی اســتان با اشاره 
به مشــارکت باالی مردم البرز در انتخابات گذشته و 
درصد قابــل توجه رای به دولت تدبیر و امید، افزود: با 
حمایت مردم، در این برهه حساس تدابیر و برنامه های 

ویژه ای برای برون رفت از مشکالت موجود دارد.
وی ادامــه داد: دولت با اهتمام ویــژه ای، برنامه 
محور در راســتای تحقق سیاست های نظام و اهداف 

و برنامه های مدون داخلی و خارجی گام بر می دارد.
شــهبازی به اقدامات دولت اشــاره کرد و گفت: 
این دولت علی رغم تالش های صورت گرفته بســیار 

مظلوم واقع شده است.
وی افــزود: البرز ظرفیت های فراوانی دارد و باید از 
ظرفیت های مردم در حوزه های سیاســی و اجتماعی 

بهره برد.

سرپرست اســتانداری البرز با اشــاره به ضرورت 
توســعه هدفمند راه ها در البرز، اضافه کرد: این استان 
محل گذر ۱۲ اســتان کشور بوده و بار ترافیک حاصل 

از آن آرامش مردم البرز را تحت تاثیر قرار داده است.

وی گفت: توســعه راه های اســتان باید برای رفاه 
مردم و تسهیل در ترددها با برنامه ریزی دقیق صورت 
گیرد و این امر بــا همراهی تمامی بخش ها و  وصول 

بموقع اعتبارات محقق شود.

شــهبازی افــزود: طراحی های خوبــی در حوزه 
راه های اســتان صورت گرفته ولی با تخصیص بموقع 

اعتبارات و نگاه ملی به سرانجام مطلوب می رسد.
وی خاطرنشــان کــرد: البرز بــا جمعیت بزرگ 
مهاجران مواجه اســت که در کمــال صفا و صمیمت 
در کنار یکدیگــر زندگی می کنند از این رو باید چنین 
فرصت هایی در جهت رشــد و توسعه استان استفاده 
شود.سرپرست اســتانداری البرز با بیان اینکه اکنون 
آرامش و وحدت در اســتان حاکم است، گفت: سرمایه 
انسانی بســیار خوبی در البرز وجود دارد که باید از این 

ظرفیت ها بهره کافی برد.
وی افزود: البرز منشــا اقدامات بسیار خوبی برای 
کشــور بوده از این رو نیاز است که نگاه و توجه ملی به 

این استان معطوف شود.
شــهبازی با اشــاره به اینکه بردباری و پویایی در 
مجموعه البرز مثال زدنی اســت، عنوان کرد: فرصت 
پرداختن بــه بداخالقی ها نداریم و این اســتان پویا، 
سراســر تالش و کوشــش برای پیشــبرد اهداف و 

سیاست های نظام و دولت است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی درحاشیه بازدید 
از شــرکت داروسازی سها گفت: مواد اولیه صنعت داروسازی با ارز ۴۲۰۰ 

تومانی وارد نمی شود.
خبرنگار جام جم البرز:  خدادادی در بازدید از کارخانه داروســازی 
ســها در کمالشــهر کرج گفت:  با برنامه ریزی اشتباه طی سال های اخیر 

داروسازان را با مشکالت زیادی روبرو کرده ایم.

وی گفــت: اگر حــواس ما به قیمت مــواد اولیه بــرای کارخانه های 
داروسازی نباشد، در نهایت بیماران با مشکل گرانی دارو روبه رو می شوند 

که اصال شرایط خوبی نیست.
وی افــزود: در حــل حاضــر 9۶ درصــد  از داروهــای مــورد نیــاز 
کشــور در داخــل تولیــد می شــود ولــی  همــان ۴ درصــد داروهای 
 خارجــی، ارزش ریالــی ۴۰ درصــدی بــازار را بــه خــود اختصــاص

داده اند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در ادامه به اهتمام 
دولت برای پیــش بینی ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه 9۸ برای واردات مواد 
اولیه در صنعت داروســازی اشــاره کرد و گفت: امیدواریم در سال آینده با 
تصمیم گیری های درست و برنامه ریزی دقیق از گران شدن دارو در کشور 

پیشگیری کنیم.

بــا تالش ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
استان ، ۲ جاعل زمین خوار که با جعل اسناد زمین های دولتی را به فروش 

می رساندند، دستگیر شدند .
سرهنگ "محمد نادربیگی" سرپرســت پلیس آگاهی استان البرز در 
گفــت و گو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، در این خصوص گفت : در پي 
شکایت تعدادي از شهروندان شهرجدیدهشتگرد ، مبني بر معامله قطعات 

زیادی ملک با اســناد جعلی ، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی 
استان البرز قرار گرفت .

وی افزود: در بررســی های تکمیلی از شکات محرز شد که آن ها اقدام 
بــه خرید قطعات زیادي زمین که در مالکیت شــخصی به نام "ح" بود در 
یــک بنگاه معامالت ملکی کــرده و مالک دفتر امالک ، با تهیه نقشــه 
تفکیــک قطعات ونصــب آن و جلب اعتماد خریــداران ، اقدام به فروش 
قطعات ۲۰۰متري به قیمت هرقطعه ۵۰ میلیون تومان به مشــتریان خود 

کرده است .
این مقــام انتظامی افــزود : صاحبان امالک با ارائه اســناد دولتی به 
مشــتریان خود وعده داده بودند که ظرف مهلت یک ماه ، اسناد ملک هاي 
فروخته شــده تحویل آن ها خواهد شــد ؛ اما پس از گذشت حدود یک ماه 

هیچ اقدامي از سوی فروشندگان صورت نگرفت .
ســرهنگ نادربیگی افزود: ماموران به ســرعت وارد عمل شــده و با 
انجام تحقیقات میدانی و اســتعالم از ســازمان های عمران وشهرداري 
شهرجدیدهشــتگرد مطلع شــدند که تمامي امالک فــوق پالک ثبتي 
مشخصی داشته وهیچ مجوز یا نقشه اي از شهرداري تحویل فروشندگان 

نشده است و متهمان باجعل نامه مراجع قانونی و تغییر مشخصات آن به نام 
"ح" به عنوان مالک اقدام به تهیه نقشــه ، برابر اصل دردفتر اسناد رسمي، 

اقدام به فروش ۱۲۰قطعه زمین به شهروندان می کردند.
وی با بیان این که متهمان تا کنون مبلغ ۵ میلیارد تومان از مشــتریان 
خود کالهبــرداری کرده اند گفت : خریداران اغلب افراد کم درآمد جامعه 
هستند که به امید خرید زمین به قیمت پایین تر از عرف به این افراد مراجعه 

و متاسفانه در دام  شیادان گرفتار شده اند .
سرپرســت پلیس آگاهی اســتان البرز افزود : در بررســی های بعدی 
ماموران محرز شــد که اعضای این باند پس از ارتکاب به عمل مجرمانه 
خود متواری شده اند که با اقدامات اطالعاتی ماموران اداره مبارزه با جعل 
و کالهبرداری پلیس آگاهی اســتان شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه 
۲ نفــر از متهمان دســتگیر و پس از انتقال به پلیــس آگاهی به جرم خود 

اعتراف کردند .
به گفته ســرهنگ نادربیگی ، درمجموع ۱۲نفر از شــکات شناسایي و 
ضمن رسیدگی به شــکایت آن ها ، متهمان نیز با قرار وثیقه مناسب روانه 

زندان شدند .

سرپرست استانداری:

البرز متحد و پویا در مسیر توسعه قرار دارد

بررسی مشکالت داروسازان البرزی

زمین خواری 5 میلیارد تومانی در البرز

نماینده کرج در مجلس:
بازی ســازش با آمریکا 

شدنی نیست
نماینده مردم آسارا، اشتهارد، کرج و فردیس 
در مجلس شورای اسالمی گفت: هرگز با آمریکا 
وارد مذاکــرات جدید نخواهیم شــد، زیرا آمریکا 
مسیری رو به نابودی و افول در پیش گرفته است.

خبرنــگار جام جم البــرز: محمدجواد 
کولیونــد در گفت وگو با خبرنگار فارس در کرج در 
رابطه با تشدید تحریم ها علیه ایران توسط آمریکا، 
اظهار داشت: آمریکا سعی دارد با این قبیل رفتارها 
مردم ایران را تحت فشــار روانی و اقتصادی قرار 
دهد و به اهداف شوم خود دست پیدا کند اما تا این 
لحظــه اتحاد مردم، این شــیطان بزرگ را ناکام 

گذاشته است.
وی افــزود: آمریــکا زمانــی کــه درک کرد 
تحریم ها بر سیاســت های داخلی ایران تأثیرگذار 
نیســت، حاضر شد تا مذاکرات جدیدی با ما داشته 
باشد و این درخواست را به اشکال مختلف مطرح 
کرده اســت اما در ایــن برهه از زمان به هیچ وجه 

مذاکره ای با آنها نخواهیم داشت.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: آمریکا از این ترس دارد که موفق نشود 
کمبود توان نفتی ایــران را جبران کند همچنین 
نگرانی هایی در زمینه افزایش قیمت جهانی نفت 

برای دولتمردان آمریکایی احساس می شود.
کولیوند بــا بیان اینکه ترامپ امیدوار اســت 
به مذاکره دلخواه خود دســت پیــدا کند، اظهار 
کرد: آمریکا مســیر رو به افــول را طی می کند و 
این ایران اســت که در مسیر رشــد و توسعه قرار 
 گرفته اســت از ایــن رو هرگز مذاکــره عاقالنه 

نیست.
وی با تأکید بر اینکه باید توان داخلی کشــور 
را رونــق دهیم، یادآورشــد: ظرفیت های داخلی 
بســیار گســترده و وسیع اســت و با رشد و رونق 
این ظرفیت ها می توانیــم براحتی از تحریم های 
ظالمانه عبور کنیم و این بار با قدرت بیشــتری به 

توسعه کشور بپردازیم.
رئیس کمیسیون شــوراهای داخلی مجلس 
اظهار کرد: پیشــنهاد می شود برخی از گروه هایی 
که ســعی دارند به ســمت مذاکره با آمریکا پیش 
بروند، مســیر خود را در جهت اســتقالل و رونق 
 کشــور در پیــش گیرند و از این مســیر منحرف

 نشوند.

ایمن سازی تونل 5 محور 
کرج - چالوس

رئیــس پلیس راه اســتان از انجام عملیات 
ایمن سازی تونل شماره ۵ )امیر کبیر( محور کرج 
- چالوس و انسداد این مسیر از ۱۱ آذر تا ۲9 اسفند 

سال جاری خبر داد.
بــه گزارش خبرنــگار پایگاه خبــری پلیس، 
ســرهنگ رضا گودرزی با اعــالم این خبر گفت: 
درراستاي ایمن ســازي وتثبیت و تحکیم دیواره 
و ســقف تونل ۵ محورکرج – چالوس و به منظور 
پیشگیری از ریزش ســنگ و جلوگیری از وقوع 
تصادفات ناشی از ســقوط سنگ بر روی وسایل 
نقلیه عبوری، عملیات ایمن ســازی در تونل امیر 

کبیر انجام می شود .
وی افــزود : این عملیات از ۱۱ آذر تا تاریخ ۲9 
اســفند سال جاری از ســاعت ۲۲ شب تا ۵ صبح 
روز های شنبه تا سه شــنبه در این مسیر اجرا می 

شود .
رئیــس پلیس راه اســتان البــرز در پایان از 
رانندگان خواست تا در زمان انسداد مسیر، از سایر 

محورهای شمالی تردد کنند.

نامه ســاماندهی  تفاهم 
 مســیر خــط لولــه نفت 

در محمدشهر
تفاهم نامه اولیه ساماندهی بهسازی حریم 
مسیر خط لوله نفت ری قزوین / رشت در محدوده 
محمدشهر – با حضور صفری شهردار و معاونین 
شهرسازی و فنی عمرانی و نمایندگانی از شرکت 
خطوط نفت منطقه تهران روز یکشــنبه ۱۱ آذر در 

دفتر شهردار محمدشهر برگزار و تنظیم گردید.
خبرنگار جام جم البرز: در این جلسه مقرر 
شــد ابتدا شــهرداری طرح نهایی در طول مسیر 
حدود 7۰۰ متر  محدوده تقاطع ۲۲ بهمن ولدآباد را 
تهیه و با لحاظ نمودن محل عبور خطوط لوله نفت 
به شــرکت خطوط لوله و مخابــرات نفت منطقه 

تهران ارسال نماید.
بر اســاس این تفاهــم نامــه  لوله های این 
محدوده در داخل رفــوژ قرارگرفته و طرفین آن 

پیاده رو احداث می گردد.
شــایان ذکر اســت؛  نظارت اجرای عملیات  
توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 

تهران صورت می پذیرد.

مــرد بودایــی در کرج 
مسلمان شد 

یک فرد استرالیایی ویتنامی تبار که پیش از 
این معتقد به آئین بودایی بود بعد از جاری ساختن 
شــهادتین در حضور امام جمعه کرج به دین مبین 

اسالم و تشیع علوی مشرف شد. 
به گــزارش روابــط عمومی دفتــر نماینده 
ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، یک فرد 
اســترالیایی ویتنامی تبار که پیش از این معتقد به 
آئین بودائی بود بعد از جاری ساختن شهادتین که 
توســط آیت اهلل حسینی همدانی، امام جمعه کرج 
قرائت  شده بود به دین مبین اسالم و تشیع علوی 

مشرف شد.
این مرد استرالیایی ویتنامی تبار، پیش از به جا 
آوردن شــهادتین، با اصول دین، یعنی »توحید«، 
»عدل«، »نبوت«، »امامــت«، »معاد« و فروع 
دین که همــان »نمــاز«، »روزه«، »خمس«، 
»زکات«، »حج«، »جهــاد«، »امربه معروف«، 
»نهی از منکر«، »تولی« و »تبری« اســت، آشنا 
شــده و در این باره توضیحاتــی را از زبان آیت اهلل 

حسینی همدانی شنید.
"دنگ دوان ترن" پس از آشــنایی با ایرانیان 
مقیم کشور استرالیا با دین اسالم آشنا شد و در سفر 
به ایران تحت تأثیر معارف و آموزه های آســمانی 
تشــیع قرار گرفت و مذهب تشــیع را برای خود 

برگزید. 


