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اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در کرج
 صفحه3

همایش یاوران حجاج کاروان های حج تمتع اســتان 
البرز برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی حج و زیارت اســتان البرز؛ 
ایــن همایش با حضور یاوران حجاج به همراه روحانیون 
و مدیران حج تمتع اســتان در روز سه شنبه پنجم تیرماه 
امسال در محل سالن آمفی تئاتر حج و زیارت استان البرز 
برگزار خواهد شد.امســال 1130 نفر در قالب 8 کاروان ) 
چهــار کاروان مدینه قبل و چهــار کاروان مدینه بعد( از 
استان البرز به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.به منظور 

ایجاد وحدت رویه و اطالع رســانی برنامه ها هر ســال 
افرادی از بین کاروان ها به عنوان "یاوران حجاج"مدیران 
کاروان و روحانیــون حج را داوطلبانه یاری می کنند.این 
افــراد فرهیخته و منتخب بــا هماهنگی روحانی و مدیر 
کاروان بخشی از عملیات در کاروان ها را بر عهده خواهند 
گرفت. کمک در اجرای برنامه های فرهنگی، برگزاری 
جلســات، مســابقات، ختم قرآن و هر فعالیت فرهنگی 
دیگر نیز توسط یاوران حجاج برگزار می شود. همچنین 
کمک رســانی در مدیریت بحران، ترددها و رفت وآمد و 

همراهی روحانی کاروان در مســائل عبادی نیز از دیگر 
وظایف یاوران حجاج است.

فرماندار ســاوجبالغ به کار فرمایانی که از اتباع غیر 
مجاز استفاده می کنند هشــدار داد تا روش خود را تغییر 

دهند.
به گــزارش روابط عمومی فرمانداری ســاوجبالغ؛ 
ابوالقاسم پالیزگیر خواستار برخورد جدی با کارفرمایانی 
شد که از اتباع  غیرمجاز استفاده می کنند.پالیزگیر افزود : 
بر اساس ماده ٢81 قانون کار در صورتی که کارفرمایان 

اتبــاع غیر مجاز به کارگیری نمایند بــه ازای هر نفر به 
کارگیری روزانه ٥ برابر حقوق روزانه کارگر جریمه نقدی 

می شوند.
 وی گفت: در صورت تکرار، کارفرمایان در اســتفاده 
از اتبــاع غیر مجاز  به دادگســتری معرفی و برابر قانون 
کارفرمایان از ســه تــا ٦ ماه زندانی محکــوم خواهند 
شــد.پالیزگیر افزود: باتوجه به اهمیت موضوع و بیکاران 

شهرداران و دهیاران و دستگاه های خدمات رسان به هیچ 
وجه از اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد کارت اقامت و کارت 
اشــتغال استفاده ننمایند که در صورت عدم توجه، با آنها 

برخورد قانونی خواهد شد.
وی در پایــان از نیروی انتظامی به لحاظ جمع آوری و 
طرد اتباع غیر مجاز در شهرستان تشکر نموده وخواستار 

تداوم این موضوع شد.

برگزاری همایش یاوران حجاج کاروان های حج تمتع استان البرز

هشدار فرماندار ساوجبالغ درباره به کارگیری اتباع غیر مجاز 

از جمله آسیب های جدی در کشور، 
از هم گســیختگی خانواده ها و افزایش 
طــالق توافقــی در بیــن خانواده ها و 

زوج های ایرانی است. 
به گزارش روابــط عمومی معاونت 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل اســتان البرز؛ به همین 
منظــور برگزاری دوره های آموزشــی 
)طرح مهــر( برای زوجین در آســتانه 
جدایی و طالق به عنوان فرصتی برای 
بازنگری مســیر طی شــده و تأمل بر 
ویژگی های فردی خود و همســر برای 
خودشناسی و آشــنایی با مهارت های 

زندگــی مشــترک می توانــد کمک 
قابل توجهی به پیشــگیری از طالق و 
صیانت از نهاد خانــواده نماید.  مهدی 
جوهری معاون اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادگســتری کل اســتان 
البــرز درخصوص لــزوم برگزاری این 
دوره ها اظهار کرد: مرکز مشــاوره پیش 
از طالق دادگستری کل استان البرز به 
همت معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم دادگســتری استان از ابتدای 
ســال94 در فرهنگسرای غدیر واقع در 
اسالم آباد کرج آغاز به کار کرد و تمامی 
پرونده های طــالق توافقی به صورت 

متمرکز برای انجام مشاوره های فردی 
به این مرکز ارجاع می شــوند. جوهری 
گفت: با توجه به ابالغ شورای اجتماعی 
کشــور در خصوص اجرای برنامه های 
متنوع به منظور کاهش طالق، برگزاری 
دوره های مدیریت مهارت و دانش رفتار 
)طــرح مهــر( در قالب مشــاوره های 
گروهی بــه عنوان یکی از این برنامه ها 
در دســتور کار این معاونت قرار گرفت 
که با توجــه به بازخوردهــای موجود 
مورد اســتقبال زوجین قرار گرفت. وی 
افزود: از ابتدای امسال، 70 ساعت دوره 
آموزشی برای بیش از ٦0 زوج متقاضی 

طالق در شهر کرج برگزار شد. 
گفتنی اســت دوره های مهر از جمله 
دوره های آموزشــی است که با استفاده 
از تلفیق آموزه های دینی و روانشناسی 
تــالش می کنــد فرد به خودشناســی 
رسیده و به مرتبه ای از بصیرت و آگاهی 
و شــناخت فردی و اجتماعی برسد که 
توانایی رویارویی با مسائل را در زندگی 
مشترک داشته باشد. حضور متقاضیان 
طــالق در این دوره هــا در کنار انجام 
مشــاوره های فردی فرصتــی را برای 
بازنگــری در تصمیــم جدایی زوجین 

فراهم می آورد.

با هدف پیشگیری از طالق انجام شد؛

 برپایی 70 ساعت دوره آموزشی برای زوج های کرجی

دبیرخانه جشــنواره کتابخوانی رضــوی از میان 
آثار منتشــر شده طی 3 ســال اخیر، 7 عنوان کتاب با 
موضوع ســیره امام رضا علیه السالم را به عنوان منابع 
هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در سه رده سنی 
»کودک«، »نوجوان« و »جوان و بزرگسال« معرفی 

کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور؛ بر این اساس در رده سنی کودک )4 تا 
11 سال( کتاب های »مهمان خراسان« نوشته سعید 
بیابانکی از انتشــارات به نشــر و »مژده گل« نوشته 
محمود پوروهاب از نشــر جمکران با موضوع داستان 
هایی از زندگی امام رضا)ع( و در رده سنی نوجوان )11 
تا 17 سال( کتاب های »مسافر هشتم« با موضوع امام 
رضا)ع( و »کاش تــو را می دیدم« با موضوع حضرت 
معصومه)س( نوشته مژگان شیخی از نشر قدیانی، به 

عنوان منابع این جشنواره معرفی شده است.
در بخــش جوان و بزرگســال )17 ســال به باال( 
این جشــنواره نیز کتاب های »ماه هشتم« اثر مهدی 
غالمعلی از نشــر دارالحدیث با موضوع امام رضا)ع(، 
»مهر والیت در آســمان ایــران« اثر آیت اهلل کریمی 

جهرمی از نشــر بوستان کتاب با موضوع امام رضا)ع( 
و کتاب »به ســپیدی یک رؤیا« اثر فاطمه سلیمانی از 
نشر کتاب نیستان با موضوع حضرت معصومه)س( به 

عنوان منابع این جشنواره معرفی شده است.
این جشــنواره همچنین به منظور ترویج ســبک 
زندگی رضوی، بخشــی با عنوان »مسابقه کتابخوانی 
خانواده رضوی« با حضور تمام اعضای خانواده برگزار 
می کند. بر این اساس شرکت برای تمامی عالقه مندان 

در تمامی گروه های سنی میسر است.
عالقه مندان برای شــرکت در هشتمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی می توانند برای دسترســی به منابع 

این جشــنواره به کتابخانه های عمومی سراسر کشور 
مراجعــه کننــد. همچنین عالقه منــدان می توانند 
پرسشــنامه و فایل PDF منابع هشتمین جشنواره 
کتابخوانــی رضــوی را از پایگاه اطالع رســانی نهاد 
www.iranpl.( کتابخانه های عمومی کشــور

می تواننــد  کنند.شــرکت کنندگان  دریافــت   )ir
پاسخنامه های خود را تا 31 تیرماه سال 1397 به یکی 
از کتابخانه های عمومی در سراسر کشورتحویل دهند.

گفتنی اســت 313 نفــر از برگزیدگان بخش انفرادی 
عالوه بر دریافت لوح ســپاس و تندیس هشــتمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی، جایزه یک میلیون ریالی 
نیــز دریافت می کنند. عالوه بر این 8 جایزه ویژه به 8 
برگزیده بخش خانوادگی اهدا می شود. بر این اساس: 
مبلــغ ٥ میلیون ریال به خانواده اول و دوم ٢ نفره، مبلغ 
7 میلیون و ٥00 هزار ریال به خانواده اول  3 نفره، مبلغ 
10 میلیون ریال به خانواده اول 4 نفره، مبلغ 1٥ میلیون 
ریــال به خانواده اول ٥ نفره، مبلــغ ٥ میلیون ریال به 
خانواده دوم 3 نفره، مبلغ 7 میلیون و ٥00 هزار ریال به 
خانــواده دوم 4 نفره و مبلغ 10 میلیون ریال به خانواده 

دوم ٥ نفره تعلق خواهد گرفت.

فراخوان شرکت در هشتمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی منتشر شد

فرمانده انتظامی اســتان البرز از کشف 10 میلیارد 
ریال لوازم خانگی قاچــاق از یک انباری در کرج خبر 

داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس؛ ســردار عباسعلی 
محمدیان گفــت: در پی دریافت گزارشــی مبنی بر 
دپوی کاالی لوازم خانگی قاچاق در انباری در منطقه 
خرمدشــت کرج و توزیع آن در استان البرز، پیگیری 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
وی افــزود: ماموران به همراه عوامل اداره صنعت 
و معــدن به محل مذکور اعــزام و پس از هماهنگی با 
مراجع قضائی و در بازرسی از انبار، 3٦3 دستگاه انواع 
موتــور، پنل و کولر گازی با برندهای قاچاق کشــف 

کردند.
سردار محمدیان با اشاره به پلمب انبار و دستگیری 
یک نفر در این رابطه، گفت: متهم در تحقیقات پلیسی 

ضمــن اعتراف به دپوی لــوازم خانگی قاچاق اذعان 
داشــت: برخی از کولرها، خراب یا دست دوم بوده که 
پس از دســتکاری و ســرویس به عنوان کاالی نو به 
مــردم فروخته و از ســوی دیگر بــرای گمراه کردن 
خریداران، برگه های گارانتی تقلبی به مشتریان ارائه 
می داد.فرمانده انتظامی اســتان البرز در پایان گفت: 
ارزش کاالهای مکشــوفه توســط کارشناسان 10 

میلیارد ریال برآورد شده است .

مجید طاهرخانی از اســتان البــرز مقام قهرمانی 
مسابقات انتخابی تیم ملی بولینگ را از آن خود کرد.

به گزارش روابــط عمومی هیات بولینگ و بیلیارد 
استان؛ مسابقات انتخابی تیم ملی بولینگ برای اعزام 
به رقابت های جهانی در کشور هنگ کنگ در باشگاه 
تیراژه با حضور ٢٢ بازیکن برگزار شــد که در پایان 8 

گیم، شش بازیکن برتر به عضویت تیم ملی درآمدند.
٢٢ بازیکن راه یافته به مسابقه انتخابی از بین بیش 
از 70 بازیکن شــرکت کننده در رنکینگ کشوری که 
ســال گذشــته در چهار مرحله در شهرهای اصفهان، 
تهران و شــیراز برگزار شــده بود، توانستند به مرحله 
انتخابی تیم ملی راه یابند.در پایان مســابقه انتخابی 

تیم ملــی ٦ بازیکن برتر به عضویت تیم ملی درآمدند 
که در آذرماه امسال به مسابقات قهرمانی مردان جهان 
که در کشور هنگ کنگ برگزار می شود اعزام خواهند 
شد.در مســابقه انتخابی تیم ملی مجید طاهرخانی از 
اســتان البرز با کســب 1٥74 امتیاز مقام قهرمانی را 

از آن خود کرد.

کشف 10 میلیارد لوازم خانگی قاچاق از انباری در کرج

قهرمانی نماینده البرز در مسابقات انتخابی تیم ملی بولینگ
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۲ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

برگزاری جلسه  هماهنگی آزمون های جامع و 
ادواری سال 96-7

جلســه برگزاری دومین آزمون جامع و 
بیســت و پنجمین آزمون ادواری سال 9٦-

97 برگزار شد.
  بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز؛ جلسه 
برگــزاری دومین آزمون جامع و بیســت و 
پنجمیــن آزمــون ادواری 9٦-97  در دفتر 
معاونت امور هنری ســینمایی و ســمعی و 
بصــری با حضور فوالدوند سرپرســت این 
معاونت،   بهراد مشــاور اجرایــی مدیر کل، 
قربانی مسئول حراست، محمد  طاهری مسئول دفتر آموزش،  بزرگمهر مدیر روابط 
عمومی،  قائمی کارشناس،  حامد طاهری کارشناس و دستکار مدیر مسئول موسسه 
راه روشــن سرزمین ایرانیان برگزار شــد.گفتنی است آزمون تئوری در 1٥ تیرماه و 

آزمون عملی بعد از آزمون تئوری برگزار می گردد .

کاشت بیش از 4 هزار اصله نهال در اشتهارد 
آغاز شد

مســئول فضای ســبز شــهرداری 
اشــتهارد از آغاز کاشــت بیش از 4 هزار 

اصله نهال در سطح این شهر خبر داد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
شــهرداری اشــتهارد؛ محمد شاه بیگ 
گفت: این تعداد نهال برای بوســتان ها، 
ورودی مســکن مهر، ورودی شهر، بلوار 
تامین اجتماعی و بلوارها پیش بینی شده 

است.
وی افزود: کاشــت ایــن نهال ها از 

گونه های ســازگار با شرایط آب و هوایی نظیر توت، کاج تهران، نارون، سنجد، سرو 
نقره ای، زیتون تلخ و ارغوان به شــمار می رود. اکنون کاشت این نهال ها در ورودی 

شهر، بلوارهای مسکن مهر و تامین اجتماعی و سطح شهر در حال انجام است.
مســئول فضای سبز شهرداری اشــتهارد گفت: امید است با کاشت این نهال ها 

بتوان گامی موثر در جلب رضایت شهروندان برداشت. 

کسب بیش از هزار مدال توسط ورزشکاران 
البرز 

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
البرز از کســب هزار و 819 مدال برون 
مرزی از سوی ملی پوشان این استان 
طی یک سال گذشــته در رشته های 

مختلف ورزشی خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان البرز؛ 
امیر غفرانی به تشــریح موفقیت های 
ورزشــی اســتان البرز در یک ســال 
گذشته پرداخت و گفت: طی سال 9٦، 
٦0 مدال ورزشــی جهانی، ٦٥ مدال 
آســیایی، 30٢ مدال بین المللی و در مجموع 47٢ مدال برون مرزی از ســوی ملی 

پوشان استان البرز در دو بخش آقایان و بانوان کسب شد.
وی افزود: در بخش انفرادی نیز در مســابقات قهرمانی کشور، در قسمت بانوان 

74٢ مدال و در بخش آقایان نیز ٦٥٥ موفقیت به ثبت رسید.
مدیــرکل ورزش و جوانان همچنین گفت: در بخش تیمی مســابقات قهرمانی 

کشور نیز 71 بانوی البرزی و آقایان 81 مورد کسب عنوان داشته اند.
غفرانــی بیان کرد: در مجموع هــزار و 39٢ مدال انفرادی و 1٥٢ مدال تیمی در 

مسابقات قهرمانی کشور توسط ورزشکاران البرزی ثبت رکورد شد.
وی افــزود: ایــن مدال های رنگارنگ در رشــته های مختلف ورزشــی اعم از 
اسکواش، اسکی، اســکیت، اتومبیلرانی، بسکتبال، بدمینتون، بوکس، ووشو، وزنه 
برداری، ورزش های همگانی، بولینگ و بیلیارد، بدنسازی و پرورش اندام، پهلوانی، 

جانبازان، چوگان، دوچرخه سواری، تکواندو، کشتی، قایقرانی و... بوده است.

تبدیل بوستان جهان نما به قطب گردشگری 
کرج

سرپرســت ســازمان ســیما، منظر و 
فضای ســبز شهری شــهرداری کرج در 
بازدید از بوستان های جهان نما و مجموعه 
بین المللی تنیس از امکان ســنجی جهت 
جذب ســرمایه گذار برای این دو بوستان 

در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبــری مدیریت 
شــهری کرج؛ با وجود بوســتان جنگلی 
جهان نما در شرق کرج بزودی این مکان 
به یکی از قطب های بزرگ گردشــگری 

تبدیل و با امکان سنجی جذب سرمایه گذار برای این بوستان و مجموعه بین المللی 
تنیس زمینه های  الزم برای حضور و استفاده بیشتر شهروندان از این فضاها فراهم 

خواهد شد.
پیمان بضاعتي پور سرپرســت ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شهری 
شهرداری کرج از دو بوســتان بزرگ جهان نما و مجموعه بین المللی تنیس بازدید 
کرد تا نقاط نیازمنِد اصالح و مناسب ســازي ها مشخص و تصمیماتي براي اصالح 

فضاها جهت حضور همه شهروندان در این مکان ها اتخاذ شود.
وی طــی این بازدیدها به ضرورت بهره منــدی از ظرفیت های این مجموعه ها 
بویژه جهان نما اشاره کرد و گفت: پارک جهان نما در حوزه گردشگری مستعد و دارای 
ظرفیت های فراوانی اســت و این بوســتان می تواند بستِر توسعه گردشگری شرق 
کرج را مهیا ســازد.بضاعتی پور ابراز امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک با شناخت و 
ایجاد فضاهای مناســب برای امکان سنجی، جذب سرمایه گذار و تقویت و توسعه 

قطب گردشگری این دو مجموعه اقدام خواهد شد.

 شــورای شــهر در انتخاب شــهردار 
به »سریزدی« رسید

چندی بود کــه اعضای 
شورای اســالمی شهر کرج 
در پــی اســتعفای نصیری 
شــهردار ســابق مترصــد 
انتخاب شــهرداری توانمند، 
متعهــد، با انگیــزه و دارای 
ســوابق اجرایی الزم بود. در 
نهایت در سیزدهم خردادماه 
در اجتماعــی ضابطه مند و 
بر اســاس روالی که بســیار 
پر نشــیب و فراز می نمود در 
نهایت مهندس سریزدی از 
شهرداران اسبق کالنشهر با 
پیشینه شهرداری کرج، سمنان و زاهدان با اندوخته 1٢ ساله با اخذ اکثریت 
آرا به عنوان شــهردار کالنشهر برگزیده شد. هر چند در جریان انتخاب وی 
گفت و شــنودها در صحن علنی و حواشــی آن از دور و نزدیک بحث ها و 
پیام های فراوانی در مخالفت و موافقت گماردن ایشان بر سر زبان ها داشت 
لیک نقد و تحســین مانند موج های بلند بر ســاحل این ساختمان تصمیم 
گیری در رفت و آمد بود تا غایت در چنان روزی آرام گرفت، نمی توان از یاد 
برد قصه تاســیس بلدیه یا همان شــهرداری را در ایران که ناصرالدین شاه 
قاجار در سال 1300 هجری قمری فرمان راه اندازی آن را صادر کرد و هیچ 
واقع نشــد و از آن زمان بســیار برای این موسسه خدمات رسان غیر دولتی 
گفتند و نوشتند. بالغ بر 110 سال است که همواره دغدغه تمامی دستگاه ها 
و ارگان هــای دولتی و حتی غیر وابســته به دولت، شــهرداری و وظایف و 

تکالیف، اقدامات و کاستی های آن بوده است. 
در آن ســال ها مواردی چون آبرســانی، نظافت و حمل زباله شــهری، 
روشنایی معابر و خیابان ها، نام گذاری کوچه ها پالک گذاری منازل و تسریع 
و تجهیز امکاناتی که موجبات رفاه و آســایش مردم و ساکنین شهرها را در 
آن روزگار فراهم می آورد در کنار صدور مجوز ساخت بناها از جمله تکالیف 
شهرداری ها در مراحل آغازین راه اندازی این تشکیالت خدمات رسان بود 

که حرف و حدیث نیز کم نداشت. 
هم اکنون شــهرداری ها در کل به نقطه مرکزی مدیریت کالنشــهرها 
مبدل شده اند. هر آنچه می توان اندیشید و هر آنچه می توان به انجام رساند 
می تواند در دستان شهرداری ها جای گیرد تا شهروندان با آرامش به زندگی 

در شهرها ادامه دهند. 
ایجاد فضاهای آموزشی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی، خدماتی و امثالهم 
از رویکردهای بســیار جامع شهرداری هاست تا معماری و سبک ساخت و 
سازها در قالب فرهنگ ملی و دینی و ایجاد مناظر زیبا برای تمّدد اعصاب و 
رضایت مندی ساکنین شهرها، ساخت پارک ها و افزایش فضای سبز، معابر 
و بهبود آمد و شــد و روان ســازی ترافیک، کاهش آلودگی هوا و جلوگیری 
از رونــد افزایش آالیند ه های محیط زیســتی، ســاماندهی مراکز اداری، 
تجــاری، خدماتی، مطالعات جامع و کالن در برنامه های درازمدت، رعایت 
اســتانداردهای حمل و نقل عمومی و همگانی رویکرد کاربردی در راستای 
سالمت همگانی و ارتقای بهره وری در چارچوب حقوق شهروندان مطابق 
با اســتانداردهای بین المللی و شهرســازی در قالب طرح های تفضیلی با 
رویکرد استفاده از ابزارهای نوین به همراه آموزش شهروندان و آگاهی دادن 
با اتکا به ده ها ســازمان خدمات رسان چون آتش نشانی، مدیریت پسماند، 
حمل و نقل، فضای ســبز، آرامستان ها، قطار شهری، سازمان های ورزشی، 
فرهنگی، اجتماعی، تفریحی، میوه و تره بار در کنار شــهرداری های مناطق 
در قالب مجموعه ای عظیم با ســرمایه ای مضاعف و کالن با بهره مندی از 

ظرفیت توان مند، این وظیفه سنگین را به دوش دارند. 
هرچند اخذ عوارض بخشــی از هزینه های این غول خدمات رســان را 
تامین می کند لیکن همواره شــهرداری ها نیازمند کمک های دولتی بوده 

و می باشند. 
بیان این مطالب مقدمه ای اســت تا مســئولیت و جایگاه خطیر شهردار 
با تامل و دقت نظر باالتری مورد ارزیابی و بازنگری از ســوی همشــهریان 

قرار گیرد. 
شایان ذکر اســت تمامی دستگاه ها و خصوصا پارلمان شهری )شورای 
اسالمی شهر( به عنوان بازوی قدرتمند قانون گذاری الزم و ضروری است 
این کرسی مسئولیت و مدیریت آن را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند. 

در شــرایط کنونی انتخاب شــهردار کرج و مشارکت صمیمانه اعضای 
محترم شورای اسالمی شهر در انجام این مهم از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بوده و ٢ نکته قابل تامل اســت: ابتدا ضروری است جناح بندی ها و اختالف 
نظرها و ســلیقه های گوناگون به کناری گذاشته شــود و تعامل و همدلی 

جای آن را بگیرد. 
دوم ایــن که هیچ اولویتی و تعلقی باالتر از توجه و اهتمام به منافع مردم 
و مصالح شــهر و کشــور نبوده و نمی باید هیچ یک از طرفین افکار و افعال 

خویش را بدان مشغول دارد. 
امروز شــهردار مهندس مجید سریزدی شــهردار تمامی سلیقه هاست. 
محبــت، صفــا، مهربانی، تعقل، تامل و هدف گــذاری هماهنگ در کمال 
همدلــی  باید در چارچــوب مقــررات و قوانین با وحدت کلمــه از اصول 

جدایی ناپذیر این گام بلند و اقدام مشترک باشد. 
اگر چه در کار تیمی اندکی ناپختگی مشــاهده می شــود بنابراین الزم 
می داند در این ایام فرامیــن مقام عظمای والیت رهبر فرزانه انقالب را در 
خصوص ضرورت اتحاد و همبستگی و ایجاد امید و اطمینان در میان قاطبه 
مردم یادآور شــد. در این بین طرح مسائل حاشیه ای و اقدامات نامتعارف که 
روند اجرایی و عملیاتی خدمات رســانی این دســتگاه عریض و طویل را با 
تاخیر مواجه می نماید قطعا با عقالنیت و مصالح موجود هیچگونه مشابهت 

و سنخیتی نخواهد داشت. 
مردم نجیب و شهید پرور و سرافراز نباید در پی اختالف نظرها و بر اساس 
سلیقه های مختلف که به طور قطع هیچ یک انگیزه بدی در سر ندارند و تنها 
به واسطه مشاهده مطالب و مسائل از زوایای گوناگون این موارد بروز نموده 
و بدینســان نمی باید مردمان در دل نسبت به مدیران و مسئوالن با تردید و 

خدای ناکرده بدبینی به عملکرد ایشان بنگرند. 
بنابراین تنها می توان گفت: وفاق به دور از هرگونه نفاق، امید است انس 
و الفت، همفکری، هم اندیشــی، همدلی، تعاون و همیاری در میان تمامی 
خدمتگزاران و دلســوزان و مسئوالن فداکار کالنشهر کرج در نهایت قدر و 
اندازه قرار گیرد. به کوری چشم دشمنان، امید است شاهد ترقی، پیشرفت و 

عمران روزافزون شهرمان در تمامی جهات و ابعاد مختلف باشیم. 
ناصر محمدی بنادکی

خبرخبر

البرز؛ ایستگاه پایانی کالهبرداران میلیاردی
فرمانــده انتظامی اســتان البرز 
از دســتگیری اعضای باندی که به 
شــیوه درج آگهی و بازاریابی، اقدام 
به 1٢ میلیارد ریــال کالهبرداری 
از شــرکت های پخش مواد غذایی 
در استان های مختلف کشور کرده 

بودند، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس؛ 
سردار عباســعلی محمدیان اظهار 
داشت: در پي اعالم شکایت فردی 
به پلیس آگاهی شهرستان فردیس 
مبني  بر کالهبرداری به  شیوه خرید 
مواد غذایــي از وی بــا چک های 
مســروقه، پیگیــری موضــوع در 
دســتور کار مأموران اداره مبارزه با 
جعل و کالهبــرداری پلیس آگاهی 

قرار گرفت.
وی افزود: شــاکی پس از دعوت 
بــه پلیس آگاهــی، درخصــوص 
جزئیات پرونده گفت که به  صورت 
اتفاقــی از طریق آگهی درج  شــده 
در ســایت دیوار با فردی که در کار 
پخش مواد غذایی به  صورت عمده 
بود و درخواست خرید از شرکت های 
تولید مواد غذایی را داشت، آشنا شد؛ 
پس از چندین مرحله قرارهای تلفنی 
و حضــوری و موافقت در خصوص 
چگونگــی فروش کاال، مواد غذایی 
را بــه وی در قبــال دریافت چک 
فروختــم و در زمــان موعد چک، 
متوجه عدم موجودي در حســاب و 

سرقتي  بودن چک شدم.

ســردار محمدیــان ادامــه داد 
: همزمــان بــا شــکایت مالباخته، 
پرونده هــای متعــدد دیگــري با 
موضوع کالهبرداري به شگرد خرید 
مواد غذایي و خشکبار در قبال ارائه 
چک های مســروقه در این پلیس 
تشکیل شــد که با توجه به اهمیت 
آن، پیگیری موضوع به  صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در بررســی های 
اولیه مأموران، مشــخص شــد که 
اعضاي یک باند حرفه ای و سابقه دار 
به  صورت مقطعــي و کوتاه  مدت با 
اسامی جعلی، اقدام به اجاره مغازه در 
مناطق مختلف شهرستان فردیس 
از جمله مشکین دشــت، فردیس، 
محمدشهر و... کرده و از طریق چاپ 
آگهي در سایت دیوار و عقد قرارداد 

با شــرکت های فروش مواد غذایی 
در قبــال خرید کاال به فروشــنده 
چک مســروقه تحویل داده و قبل 
از موعــد وصول چک هــا، اجناس 
خریداری شــده را به مکان دیگری 

منتقل کرده و متواری می شدند.
فرمانــده انتظامی اســتان البرز 
تصریــح کــرد: مأموران بــا انجام 
اقدامات اطالعاتــی و به کارگیری 
شــگردهای پلیســی، موفــق به 
شناسایی 4 نفر از اعضای باند مذکور 
شــده و اطالع یافتنــد که متهمان 
در حــال  حاضر در یک فروشــگاه 
پخش مــواد غذایی اجــاره ای در 
تهران، مشــغول فعالیت هســتند. 
وی عنوان کرد: مأموران با دریافت 
نیابت قضائی بــه تهران اعزام و در 
یک عملیــات غافلگیرانه، موفق به 

دستگیری متهمان شدند.
بیــان  محمدیــان  ســردار 
کــرد: متهمــان پــس از انتقال به 
پلیس آگاهــی، ضمــن اعتراف به 
جرم خود مبنی  بــر 1٢میلیارد ریال 
کالهبــرداری از ٦4 نفر از صاحبان 
شرکت های فروش مواد غذایی در 
سراسر کشــور، در تشریح جزئیات 
اقدامات مجرمانه خود، اقرار کردند 
که با اجاره فروشــگاه های پخش 
مــواد غذایی به  صــورت موقت در 
اســتان های لرســتان، کردستان، 
بندرعبــاس، قزوین، تهران، اراک، 
اصفهــان، البرز و زنجــان، اقدام به 
خرید چک های مسروقه، بازاریابي 
و تحویــل اجناس کرده و ســپس 
اجناس خریداری  شــده را در انباری 
دپو می کردند تا در زمان مناســب به 
فروش برسانند.وی افزود : سردسته 
باند که از متهمان سابقه دار و تحت 
تعقیب پلیس اســتان زنجان بود با 
تشــکیل بانــدی، اقــدام به جذب 
افــراد ســابقه دار و کالهبرداری از 

فروشندگان مواد غذایی می کرد.
فرمانــده انتظامی اســتان البرز 
بــا بیان این که متهمــان به  همراه 
پرونــده برای ســیر مراحل قانونی 
تحویــل مراجــع قضائی شــدند، 
تصریــح کــرد: تاکنــون 17نفر از 
مالباختــگان شناســایی شــده اند 
و تــالش برای شناســایي ســایر 

مالباختگان ادامه دارد.

اســتاندار البرز گفت: طــی دو ماه اخیر ٥8 پروانه 
بهره برداری با اعتبــاری حدود ٦4 میلیارد تومان در 

اســتان صادر شده که اشتغالی بیش از ٢ هزار و 4٥0 
نفر همراه دارد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری البرز؛ 
محمد علی نجفی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان که در ســالن شهدای دولت استانداری 
برگزار شد با تاکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به 
پرونده های این ستاد افزود: نوسازی صنایع در استان 
از اهمیت باالیی برخوردار است که باید با اهتمام ویژه 

در این خصوص اقدام شود.
وی ادامــه داد: باید بــه رفع موانــع واحدهای 
کوچک استان با نگاه ویژه ای پرداخت چرا که برخی 
مشکالت واحدهای بزرگ در سطوح استانی یا حتی 

وزارتخانه قابل حل نیست.

نجفی با بیــان این که طی دو ماه اخیر ٥8 پروانه 
بهره برداری در اســتان صادر شده گفت: پروانه های 
صادر شــده با اعتباری حدود ٦4 میلیارد تومان است 

که اشتغالی بیش از ٢ هزار و 4٥0 نفر همراه دارد.
وی افــزود: البرز در ایجاد فضای کســب و کار 
روند بســیار خوبی را طی کرده چراکه ســال گذشته 
در جایگاه آخر کشور بود که با اقدامات صورت گرفته 

ارتقا یافت.
اســتاندار البرز با اشــاره به این که طالقان باید در 
راستای ایجاد بســترهای اشتغال با جدیت بیشتری 
عمل کنــد، اضافه کرد: طالقان ظرفیت های بزرگی 
در حوزه گردشگری دارد که باید طرح های این حوزه 

با دقت بررسی شود.

معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان کرج در مرکز سامد )سامانه 
ارتباطات مردمــی( حضور پیدا کرد و 

بطور مســتقیم و تلفنی به سواالت و 
مشکالت مردمی پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت 
اســتانداری و فرمانــداری ویــژه 
شهرستان کرج؛ ســیروس شفقی با 
حضور در مرکز ســامانه الکترونیکی 
ارتباط مردمی دولت در اســتانداری 
البرز ضمن تاکید بر برقراری ارتباطات 
صمیمی با مخاطبان اظهار داشت: از 
ابتدای امســال موضوع پاسخگویی 
آنالیــن مدیران در اســتانداری آغاز 
گردیده اســت که مردم بطور مستقیم 
درخواســت های خود را با مسئوالن 

مطرح نمایند.
وی گفــت : ســامد یک ســامانه 
الکترونیکــی ارتباط مســتقیم مردم 
بــا دولت اســت کــه شــهروندان 
بــدون مراجعه حضوری بــه ادارات، 
درخواست ها و مشکالت و پیشنهادات 
خود را با مدیران  مطرح خواهند کرد. 

فرمانــدار کرج تصریح کرد : امروز 
اقشــار مختلف مردم کرج به صورت 
تلفنی در طرح ســامد پیشــنهادات و 
مشکالت خود را در سه حوزه اشتغال، 
مدیریــت شــهری و یارانه ها مطرح 
کردند و توصیه ها و راهکارهای الزم 

به همشهریان گرامی ارائه شد.                                                                
گفتنی است طرح سامد یک درگاه 
الکترونیکــی ارتباط مــردم با دولت 
اســت که بر اساس آن شــهروندان 
بــدون مراجعه حضوری بــه ادارات، 
درخواست، نظرات و پیشنهادات خود 
را با مدیران اجرایی با شــماره رایگان 
111 در میان گذاشــته و پس از طرح 
درخواســت، پیش شماره پیگیری 1٢ 
رقمی تحویل متقاضی داده می شــود 
تــا پس از طی 10 روز کاری فرد بتواند 
پاسخ درج شده در سامانه را مشاهده و 

دریافت نماید.

 رئیس ســازمان بسیج رســانه البرز گفت: طرح 
تریبون ملت با هدف احصاء نیازمندی مردم در البرز 

برگزار می شود .
رئیس سازمان بسیج رســانه استان با اعالم این 
خبر افزود: این سازمان برای پیگیری مطالبات مردم 
از هیچ تالشی فروگذار نبوده و تمام ظرفیت های خود 

را برای انجام این مهم به کار خواهد بست.
ابراهیم نوروزی فر در مصاحبه با اصحاب رســانه 
اظهار داشــت: یکی از محورهای مهم و مورد توجه 
در برنامه ریزی های ســازمان بســیج رسانه استان 
البرز طی امســال پیگیری مطالبات مردم از طریق 
مســئوالن اســت و تریبون ملت بهترین راه برای 
ارتباط مســتقیم با مردم و آگاهــی از نیازهای آنان 

است.
 وی در ادامه با بیان اینکه در برنامه تریبون ملت، 
مردم مشــکالت و ســواالت خود را در حوزه های 

مختلف اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و غیره صراحتا 
مطرح می کنند، اضافه کرد: ســازمان بسیج رسانه از 
طریق رســانه های انقالبی و مطالبه گر استان، این 
مطالبــات را عمومی و پیگیــری می کند و در مقابل 
مدیران را برای پاســخگویی در برابر خواست مردم 
قرار می دهد.رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز 
با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر 
لزوم حرکت مدیران مسئول به سمت رفع مشکالت 
مردم، تصریح کرد: اگر مدیران مشــکالت مردم را 
درک کنند، قطعا برای رفع آن اقدام می کنند و درصدد 
هســتیم با رسانه ای کردن مشــکالت مردم توسط 
رســانه های معتبر و انقالبی اســتان، مطالبه گری 
داشته باشــیم که قطعا این اقدام ثاثیر مثبتی خواهد 
داشــت.وی گفت: طرح تریبون ملت می تواند یکی 

از ابزارهای مهم در فرایند توسعه استان البرز باشد.
نوروزی فر با تاکید بر اینکه ســازمان بسیج رسانه 

اســتان البرز برای تحقق اهداف طرح تریبون ملت 
از هیچ تالشــی فروگذار نخواهد بود، خاطرنشــان 
کرد: اگر این طرح تاثیرگذار نباشــد و نتواند موجب 
جلــب اطمینان خاطر مردم شــود، قطعا تاثیر منفی 
نیز نخواهد داشــت. وی همچنین با اشاره به بیانات 
رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر اینکه ملت ایران 
بهترین مردم هستند و مسئوالن باید قدر آنها را بدانند 
و در مقابل مردم پاســخگو باشند، افزود: مسئوالن 
باید برنامه هایــی را در اولویت کاری خود قرار دهند 
که پاســخگوی مطالبات مردم بوده و موجب جلب 
رضایت آنها شــود. وی گفت: ممکن اســت نتوانیم 
برخی از مشــکالت و دغدغه های مردم را رفع کنیم 
اما برای پیگیری و به نتیجه رســاندن این مطالبات 
اقدام می کنیم چرا که برای حفظ و حراســت از کیان 
نظام جمهوری اسالمی به حمایت و پشتیبانی مردم 

نیازمندیم.

با صدور ۵۸ پروانه بهره برداری طی 2 ماه اخیر محقق شد؛

ایجاد بیش از 2 هزار فرصت شغلی در البرز

حضور فرماندار کرج در مرکز ارتباطات مردمی سامد

رئیس سازمان بسیج رسانه البرز عنوان کرد؛

احصاء نیازمندی مردم؛ هدف اجرای طرح تریبون ملت
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نواقص جاده ای را ساماندهی کنید
مســیر جاده ای کرج، محمدشهر به ماهدشت و... و ورودی و خروجی های آن پر 
از دست انداز بوده و از این نظر موجب خسارات مالی به صاحبان خودروها  می شود. 

لطفا مسئوالن مربوطه نسبت به رفع نواقص جاده ای با جدیت اقدام کنند. 
احد محمدپور از محمدشهر

سرویس های بهداشتی مناسب احداث کنید
یکی از نیازهای اساسی شهروندان کمبود سرویس های بهداشتی در سطح شهر 
می باشد. لطفا مسئوالن شهرداری کرج نسبت به رفع این نیاز شهروندان اقدام کنند. 
جمعی از شهروندان کرجی

اداره راه و شهرسازی ساوجبالغ چاره اندیشی کند
حواشــی و کناره های جاده کردان-برغان دارای اختالف ارتفاع اســت که این 
موضوع باعث انحراف و گاهی واژگونی خودروها می شــود. بنابراین از مســئوالن 

مربوطه درخواست تسطیح و مناسب سازی مسیر مذکور را داریم. 
جمعی از اهالی روستاهای کردان، برغان و ورده ساوجبالغ

شرکت آبفای البرز اقدام کند
جریان آب شهرک مهندسی زراعی و بعثت ساعت های متوالی و به صورت مکرر 
در اوج نیاز ساکنان شــهرک قطع می شود بنابراین از مسئوالن شرکت آبفای البرز 

درخواست رسیدگی داریم. 
جمعی از ساکنان شهرک مهندسی زراعی و بعثت

قابل توجه شهرداری 
ســاختار شهری و وضع نظافت عمومی شــهرک مهندسی زراعی و بعثت واقعا 
تاسف برانگیز اســت. جا دارد تا مسئوالن شهرداری و سایر دست اندرکاران ذیربط 

نسبت به اصالح نواقص و معایب موجود شهرک مذکور چاره اندیشی کنند.
حسین علیزاده از شهرک بعثت

ایستگاه مترو ویژه کردان و کوهسار ایجاد کنید
ما ســاکنان محدوده کردان و کوهســار و... برای تسهیل عبور و مرور به مناطق 
مختلف نیاز به ایســتگاه جدید مترو در مجاورت پل اتوبان محدوده کردان داریم. بر 
این اســاس از مقامات اســتانداری البرز و فرمانداری ساوجبالغ خواهان تامین این 

نیاز اساسی هستیم. 
جمعی از ساکنان کردان و کوهسار

طرح  هادی روستایی را اصالح کنید
طرح هادی روســتایی فعلی متناسب با نیازهای فعلی و آینده ساکنان روستاهای 
ســاوجبالغ نیست. بر این اساس از مســئوالن مربوطه خواهان بازنگری و اصالح 

طرح مذکور هستیم. 
جمعی از اهالی روستاهای ورده، برغان، اغشت و... ساوجبالغ

 تشــکیل جلسات مســتمر درمنطقه 7
 با هدف ارتقای درآمدزایی

درآمدی  کمیته  جلســه 
بــا هدف بهبــود روش هاِی 
کســب درآمدی در منطقه 7 

برگزار شد.
به گــزارش پایگاه خبری 
مدیریــت شــهری کــرج؛ 
امیرحسین کاظمینی با اشاره 

به برگزاری منظم جلسات به منظور بهبود کسب روش های درآمدی، اظهار 
کرد: طبق روال جلسات قبلی بر افزایش سطح درآمدی و نحوه بهینه وصول 
مطالبات شهرداری، دعوت از مودیان بدهکار در خصوص تعیین تکلیف نهایی 
پرونده ها و تسریع در حقوق معوقه شهرداری راهکارهای الزم مطرح، بررسی 

و جمع بندی شد.
وی خاطرنشان کرد: بهبود روش هاي کسب درآمدهاي نقدي و غیرنقدي 
و وصول بدهي و برنامه ریزي بر اساس پتانسیل ها و سرمایه هاي منطقه براي 
تحقق درآمدهاي معوقه به منظور خدمات رســاني مطلوب به شــهروندان، 
هم اندیشی و نظرسنجی در خصوص حصول درآمد و ایجاد درآمدهای پایدار و 
برنامه ریزی برای ادامه مسیر از دیگر اهداف برگزاری جلسات درآمدی است. 
سرپرســت منطقه 7 شهرداری کرج گفت: تشکیل جلسات مستمر هفتگي با 
هدف ارتقای درآمدزایي منطقه و پیگیري هر چه بیشــتر وضعیِت مطالبات 
و هزینه هاي شــهرداري با ارایه نظرات و ایده هــاي مختلف در زمینه هاي 

مشارکتي، در تمامي ابعاد فعالیت شهرداري یک ضرورت است.

تغییرپوشش گیاهی در منطقه 9 با هدف 
کاهش مصرف آب 

سرپرست منطقه 9 شهرداری کرج از تغییِر پوشش گیاهی این منطقه به 
سبب تالش برای کاهش مصرف آب خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری کرج؛ عباس حق محمدلو با 
اعالم این که مطلب با توجه به فرا رسیدن فصِل گرما و احتمال کمبود آب، 
فضای سبز منطقه اقدام به حذف جمع آوری چمن های بلوار شهدای دانش 
آموز و بلوار بالل کرده اســت، گفت: ٢0 هزار گیاِه ثابت پوششی مانند فیال 

که نیاز کمتری به آبیاری دارند جایگزین چمن شده است. 
سرپرســت منطقــه 9 با اشــاره به اینکــه عمده گیاه پوششــی مورد 
اســتفاده در فضای ســبز شــهری چمن اســت، گفت: با اجرای پژوهش 
 میدانــی و تجربی در خصوص جایگزینی گیاه پوششــی فیال با نام علمی

" Phyla nodiflora"به جای چمن در دســتور کار سازمان پارک ها 
و فضای ســبز شــهرداری کرج قرار گرفت. وی با اشاره به ضرورت توجه 
به موضوع زیبایی شــناختی در فضای ســبز و تاثیر گیاه فیال در این زمینه، 
تصریح کرد: از مزایای این گیاه می توان به طول دوره گلدهی چهار ماهه با 
گل های بســیار زیبا همچنین رنگ خاص برگ های این گیاه و زیبایی شهر 
در تمام ماه های سال اشاره کرد. حق محمدلو از خصوصیات مهم گیاه فیال، 
سازگاری کامل با شرایط آب و هوایی و مقاومت در مقابل خشکی و کم آبی، 
اســیدیته و شوری خاک، همچنین استقرار در شیب های خیلی تند و قدرت 
پاالیندگی بســیار باال اشــاره کرد و گفت: مقاومت نسبت به آفات از دیگر 
ویژگی های این گیاه اســت.به گفته سرپرســت منطقه 9 با نصب لوله های 
آبیاری قطره ای در بلوارشــهدای دانش آمــوزو بالل، مصرف آب به مقدار 

بسیار قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

 HSE  5000 نفر ســاعت آموزش در
شرکت نفت استان البرز

رئیس واحد ایمني، بهداشــت و محیط زیســت )HSE( شرکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي اســتان البرز از برگزاري پنج هزار نفر ساعت دوره 

آموزشي در سال 9٦ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 
البرز؛ محمدعلي نجفي با اشــاره به اهمیت پدافند غیر عامل گفت: ســال 
گذشــته  700 نفر ســاعت آموزش جهت کارکنان با هدف پیشــگیري از 
حوادث ناخواسته و چگونگي برخورد با آنها برگزار شده که در افزایش آگاهي 

و توانمندي کارکنان بسیار موثر بوده است. 
وی افزود: همچنین در ســال قبل با محوریــت رعایت الزامات محیط 
زیســت 1300 نفر ساعت دوره آموزشي برگزار شد که در بهبود فرآیندهاي 
زیســت محیطي نقش بسیار مهمي خواهد داشت. نجفی ادامه داد: توجه و 
رعایت اصول ایمني در هر جامعه و سازماني اجتناب ناپذیر است، از این رو و 
با هدف پیشگیري از وقوع حوادث و خسارات جاني و مالي اقدام به برگزاري 
3000 نفر ســاعت دوره هاي آموزشــي در ســال 139٦ با حضور کارکنان 

شرکت و کارکنان جایگاه هاي عرضه سوخت مایع وCNG  شد.
وی توانمندي و تغییر رفتار مدیران و کارکنان جایگاه هاي عرضه سوخت 
مایع و سوختCNG ، رانندگان نفتکش ناوگان حمل و نقل و شرکت را از 

مهمترین اهداف برگزاري دوره هاي آموزشي معرفي کرد.

تفاهم نامه همکاری پژوهشــگاه مواد و 
انرژي با دانشگاه صنعتی مالزی

نیما نادري سرپرســت معاونت بین الملل پژوهشگاه مواد و انرژی اعالم 
کرد: این پژوهشــگاه با هدف گسترش تعامالت علمی خود با کشور مالزی 
اقدام به امضای تفاهم نامه اي با دانشــگاه صنعتی مالزی )UTM( نموده 

است.
به گزارش روابط عمومي پژوهشــگاه مــواد و انرژی؛ نادري افزود: این 
تفاهم نامه با هدف تشــویق و حمایت از طرح های مشترک بین دو کشور، 
تبادل اساتید، دانشــمندان، کارشناسان و دانشجویان، آموزش هاي حرفه 

اي، برگزاری همایش ها و کنفرانس هاي مشترک به امضاء رسید.
وي گفــت: این تفاهم نامه تا ٥ ســال اعتبــار دارد و در صورت موافقت 
طرفین قابل تمدید اســت.گفتني است دانشگاه صنعتی مالزی بزرگ ترین 
دانشگاه پژوهش محور مالزی است و دارای رتبه ٢٥3 در رتبه بندی بهترین 

دانشگاه های دنیا در سال ٢018 قرار دارد.
این دانشــگاه در سال ٢011، توســط وزارت علوم مالزی به عنوان یک 
دانشــگاه پژوهش محور شناخته شد. به دانشــگاه های پژوهش محور در 

مالزی، بودجه ویژه ای برای اجرای طرح های تحقیقاتی تعلق می گیرد.

پیام های مردمیخبر به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری آغاز شد؛

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در کرج

مراسم »هفته حقوق بشر آمریکایی« باشکوه تر از قبل 
برگزار گردد

عملیــات اجرای طرح تفکیــک از مبدا مناطق 
10 گانه کرج به همت ســازمان مدیریت پســماند 

شهرداری کرج آغاز شد.
کرج-خبرنگار جام جم: در آئین آغاز این 
عملیات، رضا حســینی مشاور عالی شهردار کرج، 
صدرنژاد رئیس حوزه شــهردار کــرج، میروکیلی 
رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری کرج، 
نصیری مدیر عامل ســازمان مدیریت پســماند، 
ســعیدی کیا مدیر عامل ســابق سازمان مدیریت 
پسماند و لشگری معاون اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان البرز حضور داشتند. 
نصیری مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند 
ضمن خیر مقدم به حاضران از همراهی مسئوالن 
حفاظــت محیط زیســت اســتان قدردانی کرد و 
گفت: از مســئوالن و کارشناســان محیط زیست 
می خواهیم مانند سابق نظارت شان را داشته باشند 

و اشکاالت کارها را منعکس کنند. 
وی در ادامــه از ســازمان فرهنگی و اجتماعی 
شــهرداری و رسانه ها و صداوســیما خواست تا در 
زمینه اجــرای موفق این طرح به صورت فرهنگی 

به این سازمان کمک کنند. 
نصیری بیان داشت: با بررسی های کارشناسی، 
مناطق ده گانه را به 4 بخش تقســیم کرده ایم که 4 
پیمانکار مســئولیت هر بخش را بر عهده دارند و به 
پیمانکاران نیز قول می دهیم تا امور و شــرایط کار 

را تسهیل کنیم. 
وی بر همکاری و مشارکت های مردمی در این 
راستا تاکید کرد و افزود: شاید در شروع کار نواقصی 
وجود داشته باشد اما با بازبینی ها مرتفع خواهد شد. 
رضا حســینی مشاور عالی شــهردار کرج نیز با 
بیان اینکه زباله، طالی کثیف اســت، گفت: تولید 
زباله بــه یکی  از پر چالش ترین مباحث شــهری 

تبدیل شده است. 

وی اجــرای طــرح تفکیک از مبــدا را یکی از 
ملزومات توســعه پایدار عنوان و در این راســتا بر 
کار فرهنگی، اســتفاده از ظرفیت های صداوسیما ، 
آموزش در مهد کودک ها و مدارس و...  تاکید کرد. 
لشــگری معاون اداره کل محیط زیست استان 
البرز نیز با بیان اینکه کار کردن در حوزه پســماند 
بســیار سخت است، بر بازنگری در قوانین و تدوین  

قوانین تکمیلی تاکید کرد. 
صــدر نژاد رئیــس حوزه شــهرداری کرج نیز 
ضمن تشــکر از تالش های صورت گرفته، از عدم 
اجرای این طرح و قانون پســماند به صورت منظم 
در دوره های قبل انتقاد کرد و اظهار داشــت: عدم 
توجه مردم و عدم برنامه ریزی صحیح مســئوالن 
در حوزه پســماند سبب اتالف و هدر رفت هزینه ها 

و سرمایه های زیادی شده است.
میروکیلی رئیس ســازمان فرهنگی و ورزشی 
شــهرداری کرج نیز بر فرهنگســازی و استفاده از 

فناوری های نوین در این عرصه تاکید کرد.

* طرح با کمــک مردمی موفق خواهد 
شد

مهندس نصیری مدیرعامل ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری کرج در گفت و گوی اختصاصی 
با خبرنگار ما در خصوص این طرح گفت: این طرح 
در سنوات گذشته به صورت پراکنده انجام می شده 
اســت اما قصد ما بر این اســت که این طرح را به 
روش اصولی و صحیح و منظم و پیوســته با کمک 
پیمانکاران در سطح مناطق 10 گانه اجرایی کنیم. 
در همین راســتا 4 پیمانکار انتخاب شــده اند و 10 
منطقه شــهری را در نظر گرفته ایم و در اختیار آنها 
قرار داده ایم. پیمانکاران برای هر منطقه 10 خودرو 
و تعدادی آموزشــگر در نظر می گیرند و در محالت 
حضور پیدا می کنند و با کمک جلب مشارکت های 

مردمی و اطالع رســانی و آموزش  تالش می شود 
تا بتوان نســبت به کاهش تولیــد زباله و رفع همه 
مشکالت زیست محیطی شهر اقدامات موثرتری 

صورت پذیرد.
وی افزود: مطمئن هستم با اجرای طرح تفکیک 
از مبدا، نســبت به گذشته هم آلودگی های زیست 
محیطی بــه مراتب کاهش پیدا خواهد کرد، هم از 
نظر کیفی ارتقای ســطح زندگی بهتری را خواهیم 
داشــت و نیز هزینه هایی که امروزه برای دفع زباله 
انجام می شــود در آینــده ای نزدیک برای اجرای 
طرح های مختلف در راستای داشتن  شهری پاک 

و توسعه پایدار عملیاتی کنیم. 
نصیــری در خصوص نقش مــردم نیز اظهار 
داشــت: ســعی می کنیم زیرســاخت ها را فراهم 
و در محــالت حضور پیدا کنیــم اما آنچه که الزم 
است همکاری و مشــارکت مردم است و مطمئنم 
با همکاری و مشــارکت مردم، این طرح عملیاتی 

خواهد شد. 
وی به بحث فرهنگی و وظایف صداوســیما در 
این زمینه نیز اشــاره کرد و بیان داشت: با توجه به 
قانون مدیریت پســماند، صداوسیما موظف است 
نســبت به اطالع رسانی و آموزش های عمومی در 
کنار مدیریت پســماند حضور پیدا کند و همکاری 
الزم را انجام دهد و نیز برای ارتقاء ســطح فرهنگ 

عمومی گام بردارد. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
کرج در پایان در پاســخ به ســوالی در زمینه نقش 
فنــاوری در این طرح، اذعان داشــت: طرح های 
جدیدی در اســتارتاپ ها انجام شده که باید بتوانیم 
از آنها اســتفاده کنیم. به عنوان نمونه اپلیکیشنی 
ســاخته شده که کســانی که زباله خشک را آماده 
می کننــد می توانند از این اپلیکیشــن اســتفاده 
کنند و به مســئوالن جمــع آوری پیغام دهند. آنها 
هم به گشــت های سطح شــهر انتقال می دهند  
 تا به محل اعزام شــوند و زباله خشــک را تحویل 

بگیرند. 

اولین جلســه ســتاد بازخوانی و 
افشــای حقوق بشــر آمریکایی در 
محل شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان البرز با حضور رئیس 

و اعضای این ستاد برگزار شد. 
کرج-خبرنــگار جام جم: 
حجت االسالم روحی یزدی رئیس 
ستاد بازخوانی و افشای حقوق بشر 
آمریکایی استان البرز گفت: عنوان 
ایــن هفته برگرفته از پیشــنهاد دو 
ســال گذشــته مقام معظم رهبری 
است که فرمودند: بهتر است که این 
ایام را تحت عنوان هفته حقوق بشر 

آمریکایی نام گذاری کنید. 
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه 
منطقــه و عهدشــکنی های متعدد 
دولت آمریکا در زمینه های مختلف، 
اینهــا انگیزه و عاملی می شــود که 
مراســماتی کــه امســال در هفته 
مذکور در اســتان برگزار می گردد با 
شــکوه تر و با عظمت تر از سال های 

گذشته باشد.
رئیس ســتاد بازخوانی و افشای 
حقوق بشــر آمریکایی استان البرز 
یکی از تاکیدات مهم در مراســمات 
هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی 
در استان را مردمی برگزار شدن این 
برنامه ها عنوان کرد و بیان داشــت: 
شایســته اســت تا تمــام ادارات و 
نهادها بابت اعمال و اجرای اهداف 
و برنامه های ســتاد از تمام ظرفیت 

خود استفاده نمایند. 
در ادامــه جلســه حاضرین به 
بیان نقطه نظرات خود در برگزاری 

هرچه باشکوه تر مراسم هفته مذکور 
پرداختند.

در پایان مــوارد ذیل به تصویب 
رسید: مراسم محوری مرکز استان 
در یکــی از روزهای هفتــه برگزار 
گــردد، تمامــی ادارات و نهادها از 
طرح های یکسان که توسط شورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی تهیه 
شــده اســت در تبلیغات محیطی 
اســتفاده نمایند، شــهرداری ها با 
همکاری ســتاد طرح های جنایات 
آمریــکا را در میادین اصلی شــهر 
نصــب نماینــد، شــهرداری کرج 
تلویزیون های شــهری را در اختیار 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
بابت پخــش کلیپ هایی با موضوع 
مرتبــط قــرار دهد، بــا همکاری 
دفاتــر ائمه جمعــه و فرمانداران و 
رابطین شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی در شهرســتان ها مراسم 
محــوری ویژه این هفتــه را برگزار 
نمایند، ســپاه امام حســن مجتبی 

)ع( اســتان البرز از بســیجیان خود 
جهت حضــور در مراســم دعوت 
به عمــل آورد، ویژه برنامه شــهید 
ملک زاده و شــهدای ترور اســتان 
توسط ســتاد برگزار گردد، نیروی 
انتظامی نســبت به برقراری نظم و 
امنیت مراســم های فوق اقدام الزم 
را به عمل آورد، یک مســتند توسط 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان البرز با موضوع افشای حقوق 
بشــر آمریکایی تهیه و در ایام هفته 
مذکور از طریق مساجد و هیات های 
مذهبــی برای عمــوم مردم پخش 
گردد، شــورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی با همکاری صداوسیمای 
مرکز البرز اقدامات الزم در خصوص 
رسانه ای کردن این هفته را به عمل 
آورد، ســپاه امام حسن مجتبی )ع( 
اقدامات الزم در خصوص راه اندازی 
یک کمپین با موضوع حقوق بشــر 
آمریکایــی را با همکاری شــورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 

به عمل آورد، اتاق اصناف اســتان 
نســبت به تهیه پذیرایی مراســم 
محوری مرکز استان اقدام الزم را به 
عمل آورد، جهت تبیین هرچه بهتر 
و شایسته تر اهداف این هفته رئیس 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
در یــک برنامــه تلویزیونی مرکز 
صداوســیمای البرز شرکت نماید، 
دادگستری استان البرز برنامه های 
هفته قوه قضائیه و افشــای حقوق 
بشــر آمریکایــی را جهــت اعالم 
عمومی در اختیار شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی اســتان البرز قرار 

دهد. 
گفتنی است ششــم تا دوازدهم 
تیر ماه هر ســال به عنــوان هفته 
حقوق بشــر آمریکایی نامگذاری 
شده اســت. از جمله حوادث اتفاق 
افتاده در ایــن هفته می توان به این 
موارد اشاره کرد: سوء قصد نافرجام 
به مقام معظم رهبری در ششــم تیر 
٦0، بمب گذاری دفتر مرکزی حزب 
جمهوری اسالمی ایران در 7 تیرماه 
٦0، ترور مومــن مجاهد و انقالبی 
شــهید محمد کچویی در 8 تیر ٦0، 
بمباران شیمیایی سردشت در 8 تیر 
٦٦، شهادت شــهید ملک زاده امام 
جمعــه موقت کــرج در 10 تیر ٦٥، 
ترور شهید محراب آیت ا... صدوقی 
نماینده ولی فقیه در استان یزد در 11 
تیر ٦1 و حمله به هواپیمای ایرباس 
مسافربری جمهوری اسالمی ایران 
توسط ناوگان آمریکای جنایتکار در 

1٢ تیر ٦7. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از آغاز ثبت نام سیزدهمین جشنواره ملی 
تعاونگران برتر در این استان تا تاریخ 1٦ تیرماه امسال خبر داد.

اســماعیل خلیلی در خصوص اهداف این جشنواره اظهار داشت: این جشنواره در راستای 
شناسایی و معرفی الگوهای برتر بخش تعاون و به منظور فراهم نمودن زمینه های گسترش 
و ارتقای روحیه تعاونی و نمونه پروری در بخش های مختلف اقتصادی در کل کشور، با حضور 
مقامات برجسته کشوری، تعاونگران، پیشکسوتان و مدیران ارشد بخش تعاونی شهریور ماه 

سال 1397برگزار خواهد شد.
وی در خصوص نحوه ثبت نام تعاونگران استان در این دوره از جشنواره تعاونی های برتر بیان داشت: 
 عالقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند تا 1٦ تیرماه امسال با مراجعه به آدرس اینترنتی

 www.taavonibartar.ir  ثبت نام نمایند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
البرز ادامه داد: در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر، گرایش صنایع دستی نیز به مجموعه 
گرایش های شغلی تعاونی ها اضافه شده است.وی تصریح کرد: هدف از انتخاب تعاونی های 
برتر، دستیابی به توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه، معرفی توانمندی های بخش تعاون 
به اقشــار مختلف جامعه و مسئوالن، ارج نهادن به زحمات تالشگران بخش تعاون و ارتقای 
جایگاه و اهمیت تعاون و مشــارکت در جامعه است.خلیلی گفت: ایجاد انگیزه و رقابت سالم 
میان اعضای خانواده بزرگ تعاون، تشویق و ترغیب فعالیت های تولیدی، توزیعی و خدماتی 
در مناطق مختلف، معرفی الگوهای عملی موفق تعاونی برای بهره گیری ســایر تعاونی ها از 
روش ها، دســتورالعمل ها و ابزارهای مدیریتــی، تولیدی و نمونه های موفق با هدف تقویت 
وضعیت خود و ایجاد فضای مناســب برای انتقال دانش رســمی و بومی در تعاون و توســعه 
مشارکت های مردمی از دیگر اهداف این جشنواره است.شایان ذکر است جشنواره تعاونگران 

برتر استان البرز هر ساله در شهریور ماه و در هفته تعاون برگزار مي گردد.

مجتبی تقوی مدیرکل امور مالیاتی اســتان البرز مهلت تســلیم اظهار نامه مالیاتی 
شرکت ها و مستقالت را تا پایان تیرماه اعالم کرد. 

کرج-خبرنگار جام جم: وی محرومیت از معافیت مالیاتی 180 میلیون ریالی 
برای هر یک از کسبه و جریمه 30 درصدی عدم تسلیم اظهارنامه که غیر قابل بخشودگی 

است را به عنوان جرایم عدم تحویل بموقع اظهارنامه مالیاتی نام برد.
تقوی تصریح کرد: سال گذشته در بخش مالیات مستقیم ٢٢ درصد و در بخش ارزش 
افزوده ٢3 درصد نسبت به سال 9٥ افزایش داشته ایم. همچنین در ٢ ماهه ابتدای امسال 
نیز در زمینه جمع آوری مالیات مســتقیم و ارزش افزوده نســبت به مدت مشابه در سال 
گذشــته بیش از 9 درصد رشد داشــته ایم.وی ادامه داد: به منظور شفاف سازی با هدف 
اطمینان بخشــی به مردم، مدیران، تولید کنندگان و صادرکنندگان نسبت به شناسایی 
دانه درشــت ها پرداخته و از این رهگذر 900 میلیارد ریال تشخیص و صادر و در مراحل 
دادرسی مالیاتی قرار دارند. ما اطالعات دقیقی در خصوص دانه درشت ها داریم و انتظار 
ما از مردم و اصحاب رســانه این اســت که موارد این چنینی را به ما گزارش کنند.تقوی 
اظهار داشــت: بخشی از رشد مالیاتی در استان به اجرای ماده 110 شرکت هایی که در 
استان فعالیت می کنند اما مالیات را به استان های دیگر از جمله تهران پرداخت می کنند، 
مربوط می شود که با اجرای این ماده توانسته ایم بیش از ٢٦0 پرونده واحدهای تولیدی 
و صنعتی را دریافت کرده ایم.وی بیان داشت: تا آخر اردیبهشت ماه امسال، ٥40 میلیارد 
ریال به شهرداری و دهیاری های استان با هدف عمران، توسعه و آبادانی استان کمک 
شده است.مدیرکل امور مالیاتی استان البرز گفت: بیش از 100 برند ملی در استان وجود 

دارد که امسال از تمام واحدهای تولیدی حمایت می شود.

آغاز ثبت نام سیزدهمین جشنواره ملی 
تعاونگران برتر استان 

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز:

مردم، موارد تخلف مالیاتی را گزارش کنند



w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست ا ستان ا لبرز: 
محمد تقی حسنی گرده کوهی        

      تحریریه شهرستانها:
021-44233511

 دفتر سرپرستی استان البرز:
026-32210004-9

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن

وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
حافظکه در طریقت ما کافریست رنجیدن

سه شنبه 5 تیر 1397   شماره 5137 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 


