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امکانات و زیرساخت های محدود و نیروی انسانی 
کم؛ محدودیت های دستگاه قضا
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خواننــدگان  گذشــته  شــماره  در 
گرامــی روزنامــه مطلــع شــدند که در 
حــوزه تخصصــی کایروپراکتیک یکی از 
شــگرف ترین تحوالت علم پزشــکی در 

ایران محقق شده است. 
گــروه خبرنــگاران و تصویربرداران 
جام جــم البرز: برای ما بســیار جالب بود 
تا زوایای تکنیکــی و کاربردی این حوزه 
را بیشــتر واکاوی کنیم. در این زمینه با 
آقای دکتر شــمس الدین محمد شــمس 
متخصــص کایروپراکتیــک از کانــادا و 
آمریکا به گفت وگوی دیگری نشســتیم 

که ماحصل آن در ذیل می آید:

* مرکز درمانی مدرن با استانداردهای 
روز دنیا

ایــن مرکــز درمانی بســیار مــدرن با 
اســتانداردهای ایــران و بــر اســاس 
خارجــی  کشــورهای  اســتانداردهای 

خصوصا کانادا می باشد.
ویژگی های خاص ایــن مرکز عبارتند 

از:
1- مرکــز درمانی باید محلی بســیار 
راحت بــرای بیمــاران باشــد بنابراین 
بــرای بیمــاران بــه لحاظ دسترســی در 
این مرکز تســهیالت ویــژه ای مخصوصا 

پارکینگ وجوددارد.
2-  سعی مان بر این بوده تا استاندارد 
حــد فاصلــه حیاط تــا در ورودی حفظ و تا 
زاویه 30 درجه باشــد کــه تردد ویلچر 

به سهولت امکان پذیر باشد.

3- ســرویس های بهداشتی مجموعه 
باید دارای تعــدادی توالت های فرنگی 

نیز باشــد که این مرکز این گونه است.
همچنیــن اگــر بیمار احتیــاج به کمک 
داشــته باشــد کارکنــان ســریعا به آن 
رســیدگی می کنند و نیز بهداشت  کامل 
رعایــت می شــود و میــز و صندلی هــا با 

الکل تمیزمی شوند.
از طرفــی به بیمــاران پکیجی تحویل 
داده می شــود که عالوه بــر کاله، یخ و... 
اطالعات نوشــتاری نیز دارد و همان روز 

اول به بیمار آگاهی الزم را می دهیم. 
صندلی هــای انتظــار از اســتاندارد 
ویژه و از گرانترین صندلی ها هستند.

همچنین دکور طوری طراحی شــده که 
بیمار احســاس آرامــش کند و این تمام 
کارهایی اســت که در کانــادا نیز انجام 
می شــود. حتی از بیماران پذیرایی هم 
می شــود که احساس خســتگی نداشته 

باشد.

* پاســخگویی آنالیــن بــه ســواالت 
بیماران

از خدمــات ویــژه مرکــز می تــوان به 
پاســخ دهی تلفنی و آنالین به ســواالت 
بیمــاران اشــاره کــرد بــه ایــن نحو که 
ســواالت بیمــاران ضبط می شــود یا در 
تلگرام به صورت آنالین به این سواالت 

پاسخ داده می شود.
90 درصد تجهیزاتی که در این مرکز 
موجود اســت از بهترین نوع خودشــان 

هســتند که نمی شود بعضی از آنها حتما 
کاالی ایرانــی باشــد بنابرایــن خیلی از 
آنها از کشورهای خارجی تهیه شده اند، 
چــون بحث درمان اســت باید تجهیزات 
از بهتریــن نــوع باشــند بنابراین از نظر 
قیمــت نیــز گرانتریــن و مجهزترین ها 
هســتند و از این لحاظ این مرکز درمانی 

یگانه و نادر است. 

* کارکنانی آموزش دیده
تمــام اتاق هــا را مانیتــور می کنیــم. 
کارکنان مرکز همگی دوره دیده هستند. 
هــر هفته با آنها در مورد اخالق درمان و 
برخورد صحیح با بیمار صبحت می کنیم. 
همچنیــن برای بیمار نیز درمورد درمان 
و تجهیــزات توضیــح می دهیــم و بعــد 
شــروع به درمــان وی می کنیــم. مرتب 
بــا اطرافیان بیمــار صبحــت می کنیم تا 
بفهمیم هر جلســه، درجه بهترشدن وی 
چطور است و آیا رعایت می کند؟ بیماری 
کــه رعایــت و همــکاری نمی کنــد خیلی 
محترمانــه عــذر وی را می خواهیم زیرا 
ایــن مجموعه فرهنگ خــاص خودش را 

دارد.

* تشویق برای بیماران بهبود یافته
زمانــی که درمــان بیمار تمام شــد و 
بهبودی اش حاصل شــد بــه وی تبریک 
می گوییــم  و هم بــا او مصاحبه می کنیم 
و هم روی کانتر وی را تشــویق می کنیم. 
برای هر بیمار این تشــویق را داریم از 

نظر پیگیری زمانی که بیمار خوب شد به 
وی می گوییم ماهــی یک بار برای چکاپ 
مراجعه کند و دوبــاره پیگیری می کنیم 
که پیشــرفت و همکاری وی چگونه بوده 
اســت. نه تنهــا دکتر در قبال ســالمت 
جامعــه وظیفــه دارد بلکــه خــود افراد 
جامعه نیز در قبال ســالمت خود و جامعه 

این وظیفه را دارند. 

 * خود درمانی اشتباه است
در ایــران معمــوال خــود درمانی زیاد 
اســت که این اشــتباه می باشد. باید به 
افــراد حرفه ای مراجعــه کنیم بنابراین 
به بیماری که کامــال بهبود یافته توصیه 
کاریوپرکتیــک  بــه  گاهــی  می شــود 
مراجعــه کنــد زیــرا کاریوپرکتیــک نه 
تنهــا درمــان اســت بلکــه پیشــگیری 
هم اســت و پیشــگیری بهتــر از درمان 
ایــران  می باشــد. روش درمانــی در 
بیشتر تک روی اســت اما در کشورهای 
پیشــرفته خصوصا کانــادا نه تنها روش 
درمانــی بلکه در هر محیط اداری، کار به 
صورت »تیم ورک« اســت بــه این معنا 
که اگر یکی برنده شده یعنی همه برنده 
شــده اند. در این مجموعه در درمان ها 
نیز همینطور اســت یعنی وقتی بیمار به 
ما مراجعه می کند بــرای مثال می گوید: 
مشــکل کمر و گــردن دارم اما نمی دانم 
چرا وقتی از خواب بیدار می شــوم سرم 
گیج مــی رود یا مثال می گوید استرســم 
زیاد اســت یا مشــکل پوست هم دارم، 

تشــخیص می دهیــم مشــکل وی یــک 
مجموعــه اســت نه یــک چیــز بنابراین 
برای کمر و گردن او معالجه می نویســم 
اما وی را به دکتر پوســت و روانشناس 
هــم ارجــاع می دهیم. نامــه ای به دکتر 
می نویســم یعنــی بــا ایشــان همکاری 
می کنیم و این باعث می شــود که مریض 
احســاس آرامــش کنــد و به طــور کلی 

معالجه شود.

* 50 درصــد از درمــان بســتگی بــه 
همکاری بیمار دارد

بیمــار حــدود یــک ســاعت یــا یک و 
نیم ســاعت که اینجاســت، درمان های 
متفاوتــی روی وی انجــام می شــود و 
درمانگــر همیشــه با او همراه هســت.  
مــا ده هــا درمــان داریــم و بر اســاس 
ایــن درمان هــا کارکنان شــما را معرفی 
می کننــد و اتاق هــای مختلف را نشــان 
می دهند. 50 درصد درمان بســتگی به 

خود بیمار و همکاری وی دارد.

*راه انــدازی مرکز با نیــت خدمت به 
هموطنان

در ادامــه بــا ســید فرهــاد شــاهی 
مدیریــت مجموعه دکتر شــمس گفت و 

گو کرده ایم:
این مجموعه از ســال 1394 فعالیت 
خــود را آغــاز کــرده اســت. در طی این 
مدت همکاری بسیار زیادی با ارگان های 
مختلفی از جمله شهرداری، استانداری، 

فرمانــداری، موسســات، درمانگاه هــا 
داشــته ایم. خداراشکر باالی 10 هزار 
مراجعــه کننــده داشــتیم کــه رضایت 
باالیــی داشــتند. ایــن مرکز بــه قصد 

خدمت به هموطنان عزیز دایر شد.
در رابطــه بــا دســتگاه های  مرکــز 
کایروپراکتیک دکتر شمس باید بگویم 

که اکثر دستگاه ها وارداتی هستند.
ابتــدای کار در ســال 1394، در برج 
ققنــوس ســه راه گوهردشــت بودیم 
که اســتقبال زیــادی از جانــب بیماران 
در اســتان البــرز صورت گرفــت و تنها 
مرکــز کایروپراکتیک در اســتان البرز 
بــود کــه از لحــاظ تجهیزات کامــل بود و 
به دلیل همین اســتقبال فراوان وادار 
شــدیم تا مرکز را بزرگ تــر کنیم. واحد 
دیگــری نیز در برج ققنــوس بود که باز 
هم جوابگوی نیاز بیماران نبود بنابراین 
تصمیم گرفتیم بخاطر رفاه حال بیماران 
و دسترســی آسان به این مرکز به مکان 
بزرگ تری نقل مــکان کنیم.تبدیل یک 
ملــک ویالیی بــه کلینیکی کــه با کدهای 
معاونت درمانی ســازگاری داشته باشد 
بسیار سخت است. دکتر شمس از لحاظ 
هزینــه ای هیچ دریغی نکردند و ســعی 
کردیــم کلینیــک را با کدهــای معاونت 
درمان از لحاظ بهداشتی و درمانی تطابق 
دهیــم تا خانــه ویالیی تبدیــل به مرکز 
درمانی شــود که با همت دکتر شمس و 
دستورات ایشــان این امر به سرانجام 

رسید و سهل الوصول شد.

»کایروپراکتیک«، درمان شگفت انگیز در ایران و جهان

خطیب جمعه کرج تاکید کرد؛
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

خطیب جمعه کرج تاکید کرد؛
ضرورت داشتن برنامه برای مقابله با شبیخون 

فرهنگی دشمن
نماینده ولی فقیه در اســتان البــرز و امام جمعه 
کرج در خطبه های نمازجمعه این هفته، با اشــاره به 
تخریب مرقد مطهر ائمه بقیع، در هشتم شوال ۱۳۴۴ 
قمری توســط نقشــه پلید انگلیس و با اجرای فرقه 
افراطی وهابیت، بیان داشــت: مبارزه با ظلم و ستم، 
جزو عقاید اصلی شیعه است که موجب دشمنی های 
عمیق و ریشــه دار جبهه استکبار با تشّیع شده است 
که برای مقابله نیز فرقه هایی چون بهاییت و وهابیت 

و تفکر تکفیری را به وجود آورده و تالش می کنند مظاهر دینی را از بین ببرند.
کرج-خبرنگار جام جم: آیت ا... ســید محمد مهدی حســینی همدانی یادآور شد: 
امــروز که خانواده و فرزندان ما در محاصره  افکار و تبلیغات نابودکننده ایمان قرار دارند، اگر 
ما به صورت دغدغه مند، در این فضای آکنده از شبیخون، تهاجم و ولنگاری، اقدامی نداشته 

باشیم، شکست ما قطعی است.
وی بــا بیان اینکه باید در زمینه های فرهنگی و تبلیغی، جهادی عمل کرد، خاطرنشــان 
ساخت: کسانی که در مسند این امور قرار می گیرند، باید تفکر اسالمی و انقالبی را باور داشته 

باشند، اهل کار جهادی باشند و از روی باور و اعتقاد عمل کنند.

امام جمعه ساوجبالغ:
سیاست های اقتصادی باید همسو با مصالح 

مردم باشد
امــام جمعه شهرســتان ســاوجبالغ در 
خطبه هــای این هفته نمازجمعه با بیان اینکه 
رهبر معظــم انقالب، در خطبه های عید فطر 
سخنان مهم و راهبردی ایراد نمودند که الزم 
اســت دنبال شــود، گفت: تولید در کشور که 
باعث رشــد ســرمایه و جلوگیری از بیکاری 
اســت باید حمایت شود. بیکاری عامل فساد 

اخالقی، جرم و جنایت است. 
ســاوجبالغ-خبرنگار جام جم: حجت االسالم محمد تقی ناطقی ادامه داد: امروز 
دشــمن با فشــار اقتصادی و جنگ روانی در صدد شکستن روحیه مقاومت مردم و تضعیف 
نظام است که پادزهرش حرکت منسجم و عملی قوای سه گانه در مساله اقتصادی و حمایت 

یکپارچه مردم است. 
امام جمعه ساوجبالغ افزود: بعضی از سیاست های کالن اقتصادی باید همسو با مصالح 

عموم مردم باشد. ارز از مملکت خارج نشود تا ماشین لوکس، لوازم آرایشی و... وارد شود. 
وی خطاب به افرادی که برای مذاکره به آمریکا نامه نوشــته اند، اظهار داشت: این عمل 
یعنی ایجاد فشــار داخلی بر نظام به نفع دشمن. شــما با این کار به دشمن ثابت می کنید که 
ایران بدون همکاری با آمریکا قادر به اداره کشــور نیســت. این عمل به ضرر کشــور بوده و 

دشمن را امیدوار می سازد. 

بازدید اســتاندار البرز از شرکت تولید 
قطعات خودرو 

 استاندار البرز گفت: مدیران 
استان باید با دید فرابخشی برای 
افزایش مقاومت در برابر شرایط 
اقتصــادی تحمیلــی خارجی 

برنامه ریزی کنند.
به گــزارش پایــگاه اطالع 
رسانی اســتانداری البرز؛ محمد 
علی نجفــی پــس از بازدید از 
خط تولید شرکت تولید قطعات 
خودرو آذین خودرو با حضور در 
جلســه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید این واحد افزود: در این واحد توسعه 
و تحقیــق بــا نظم و انضباط تلفیق شــده و یک واحد بــزرگ همراه آینده  

امیدوارکننده ای را رقم زده است.
وی بــا بیــان اینکه حضور اســاتید و متخصصان کارشــناس در کنار 
تولیدکنندگان اقدامی موثر و راهگشاســت، ادامه داد: انرژی و دیدگاه مثبت 
مدیریــت این واحد باید در بخش خصوصی و بویژه اتاق بازرگانی اســتان 

تسری پیدا کند.
نجفی گفت: یاس، ســیاه نمایی و دامن زدن به موانع و مشکالت، هیچ 
نتیجه ای در بر نخواهد داشت.وی افزود: وضعیت اتاق بازرگانی استان باید 
مــورد بازنگری قرار گرفته و با چند برابر توان فعلی نســبت به فعال کردن 
بخش های مختلف آن اقدام شود.اســتاندار البرز با اشــاره به اینکه مدیران 
باید با دید فرابخشی برای افزایش مقاومت در برابر شرایط تحمیلی خارجی 
برنامه ریزی کنند اضافه کرد: استکبار با تمام توان و برگرفته از روحیه پلید و 
استعمارگر خود در صدد ایجاد اختالل در روند اداره جمهوری اسالمی است.

وی گفت: باید برای ادامه مســیر توسعه همه جانبه، برنامه محور اقدام 
کنیم تا برای موانع احتمالی راهکاری از پیش تعیین شده داشته باشیم.

نجفــی افزود: ضــرورت دارد با همراهی تمامی دســتگاه ها فشــار بر 
تولیدکنندگان کم شــود.وی خاطرنشــان کرد: واحدهای سالمت و فعال 
می توانند بیمه و مالیات پرداخت کنند بنابراین دستگاه های مربوطه باید در 

این راه با نگاه مثبت و مساعدت ویژه وارد عمل شوند.
استاندار البرز با بیان اینکه طرح توسعه این واحد با حمایت ویژه پیگیری 
می شود، گفت: در شــرایط فعلی باید به شکل ویژه درصدد اعمال اقدامات 

مدبرانه و عاقالنه برای رونق تولید و ایجاد اشتغال باشیم.
گفتنی اســت هلدینگ آذین خودرو در کل کشور ۱۷ واحدی تولید دارد 

که در مجموع حدود ۵ هزار و ۴۰۰ اشتغال ایجاد کرده است.
۶ واحد از این هلدینگ در اســتان البرز مســتقر است که با ایجاد ۲ هزار 
و ۷۰۰ شــغل فعالیت می کند.واحدی که امروز مــورد بازدید قرار گرفت با 
اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ســرمایه گذاری برای ۶۰۰ نفر اشــتغال 

ایجاد کرده است.

با ائمه جمعه استانخبر

آغاز به کار میز خدمت استانداری با حضور 
کارشناسان خبره
اســتاندار البرز گفت: میز خدمت اســتانداری 
بــا حضور کارشناســان معاونت های سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعی، هماهنگی امــور عمرانی، 
 هماهنگــی امور اقتصادی فعالیــت خود را آغاز 

کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری 
البرز؛ محمــد علی نجفی با حضور در میز خدمت 
استانداری البرز با بیان اینکه یکی از ارکان درست 
اقتصاد مقاومتی بررســی روند خدمت رســانی 

مطلوب اســت افــزود: بر اســاس منویات مقام 
معظم رهبری روانسازی امور و مدیریت جهادی 
را در راس امور مســئوالن اســت.وی ادامه داد: 
طبق ابالغ صریح رئیس جمهور به دســتگاه ها، 
میز خدمت باید بــه نحوی خدمات ارائه دهد که 

مردم در ادارات سرگردان نشوند.
نجفــی گفــت: رونــد خدمات رســانی میز 
 خدمت به صورت مســتمر بــه دبیرخانه گزارش 

می شود.

حــدود ۶ هــزار البــرزی بــرای 
چهارمین ســال پیاپی به پاکســازی 
طبیعت جاده کرج- چالوس پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان در 
این مراســم با اشــاره به اجرای طرح 
پاکســازی جاده کــرج- چالوس به 
مســاحت ۷۰۵ کیلومترمربع با حضور 
حدود ۶ هزار نفر از مردم استان افزود: 
مهم ترین پیام این همایش این است 
که طبیعت متعلق به حال و آینده است 

و باید در حفظ و نگهداری آن کوشــا 
باشیم.

امیر غفرانی افــزود: این همایش 
برای چهارمین ســال است که برگزار 

می شود.
استاندار البرز هم با اشاره به اهمیت 
جاده گردشگری کرج- چالوس، گفت: 
بررسی کاستی ها و نارسایی های این 
جاده مهم در اولویت برنامه های دولت 
قــرار دارد.محمدعلــی نجفی افزود: 
یکی از مشکالت جاده کرج- چالوس 

پخش زباله در نقاطی از این مسیر است 
که باید با همت و مشــارکت مردم این 

مسیر زیبا را از زباله پاک کنیم.
وی بیان داشــت: زیبنده کشور ما 
نیست که به عنوان یکی از کشورهای 
تولیدکننــده زبالــه مطرح باشــیم و 
باید همه برای زیباســازی طبیعت و 

پاکسازی آن از زباله پای کار بیایند.
اســتاندار البرز افزود: یکی دیگر از 
مشکالت جاده کرج- چالوس آلودگی 
ناشی از کثرت تردد خودروهاست که 

افتتاح بخشی از آزاد راه تهران- شمال 
و بزرگراه شــهید همت در کاهش این 

آلودگی تاثیرگذار خواهد بود.

طرح ویژه خدمت رســانی به محــالت منطقه به 
حســین آباِد راه آهن رسید، این طرح جهادی هر هفته 

انجام شده و هنوز هم ادامه دارد.
بــه گزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری کرج؛ 
سیدرضا فیض با اعالم این خبر افزود: رسیدگی ویژه به 
وضعیِت نظافت محالت توسط شهرداری از مهم ترین 
اهدف اجرایی طرح جهادی خدمت رسانی و پاکسازی 

محله به محله خواهد بود.سرپرست منطقه ۲ بیان کرد: 
در این طرح که از هفته های گذشــته با هدف رسیدگی 
مضاعف به محالت آغاز شــده اقداماتی از جمله امور 
خدماتی و فضای ســبز در ســطح محالت و با حضور 
تمامی نیروهای حوزه خدمات شــهری و فضای سبز 
و نظارت مســتقیم در حال اجراست.وی تصریح کرد: 
به منظور جلب رضایت شهروندان جمع آوری خاک و 

نخاله شهرک مهندس زراعی، حاشیه اتوبان، پاکسازی 
از میدان شــهدا امام زاده حسن )ع( و مصلی و تسطیح 
و پاکســازی اراضی، رفت و روب و نظافت شهری را در 

هفته گذشته با تالش نیروهای این حوزه انجام شد.
فیض تاکید کرد: زیباســازی سیما و منظر شهری 
یکی دیگر از اولویت هایی است که به شکل مستمر در 

دستور کار قرار دارد.

هفته قوه قضائیه با یک اســم عجین شده است و آن 
شهید مظلوم بهشتی اســت. این شهید واالمقام، معمار 
دستگاه قضائی جمهوری اسالمی ایران به عنوان  دیوان 
عالی کشــور اســت که در دوران زندگانی پر برکت خود 
بویژه پس از پیروزی انقالب اســالمی مورد هجمه های 
زیادی از ســوی منافقین واقع شــد امــا در مقابل همه 
توهین ها و تهدیدها، صبر و ســعه صدر از خود نشان داد. 
وی ســرانجام در حین انجام وظیفه nvسمت ریاست 
دیوان عالی کشور بود که در شامگاه ۷ تیر سال ۱۳۶۰ در 
حین ســخنرانی در تاالر حزب جمهوری اسالمی بر اثر 
انفجار ســاختمان حزب توسط منافقین به همراه کاروان 

۷۲ نفره خود به خیل عظیم شهدای کربال پیوست.
کرج-خبرنــگار جام جم:  نشســت خبــری رئیس و 
معاونان دادگســتری کل اســتان البرز به مناسبت هفته 

قوه  قضائیه در دادگستری برگزار شد.
در این نشست احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری 
اســتان البرز، حاجی رضا شــاکرمی دادستان عمومی و 
انقالب مرکز اســتان البرز )کرج(، سید داوود میر غفاری 
رئیــس کل محاکم عمومی و انقالب شهرســتان کرج، 
لقمان کیاپاشــا رئیس شــوراهای حل اختالف استان، 
مهــدی جوهری معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جــرم و فرید نجف نیا معاون فرهنگی دادگســتری کل 

استان البرز حضور داشتند.
احمد فاضلیان رئیس کل دادگســتری اســتان البرز 
ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای هفتم تیر، گفت: هدف اصلی تالش همکاران در 
دستگاه قضایی اثر بخشی در جامعه و راه اندازی کار مردم 
اســت. وی افزود: با امکانات و زیرساخت های محدود و 
نیروی انســانی کم تالش می کنیم تا به درخواست های 

مردم رسیدگی کنیم. 
فاضلیــان گفت: میزان ورودی پرونده ها نســبت به 
سال گذشــته تنها ۲ درصد افزایش داشته که پیشرفت 
خوبی اســت چرا که سال قبل رشد ورودی بعضی تا ۲۰ 

درصد افزایش داشت. 
وی بــا بیان اینکه اولین قدم کاهش اطاله دادرســی 
است، اظهار داشت: در ۲۰ درصد پرونده ها موضوع اطاله 

دادرسی را داریم که ۱۰ درصد آنها اجتناب ناپذیر است و 
امیدواریم از این شرایط سخت عبور کنیم. 

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: به لحاظ 
میزان ورودی پرونده ها در کشــور رتبه ۱۱ را داریم و این 
نشــان می دهد که تعداد پرونده ها زیاد است و باید کاری 

انجام شود. 
وی ادامه داد: امســال با وجود مشــکالتی از جمله 
مســائل اقتصادی که در کشــور وجود دارد، تالش ما بر 
این اســت که روند کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه 

قضایی را دنبال و آن را متوقف و یا به حداقل برسانیم.
فاضلیان ۱۰ جرم برتر کشــور را این چنین برشمرد: 
ســرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، ایراد 
صدمــه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی، تهدید، 
تخریــب، کالهبــرداری و خیانت در امانــت و حمل و 

نگهداری مواد مخدر.
 وی ادامه داد:  در بخش ســرقت موجب تعذیر رتبه ۷ 
را در کشور داریم، در بخش ضرب و حرج عمدی نیز طی 
ســال گذشته ۶۱۲ هزار پرونده در کل کشور تشکیل شد 
که ســهم استان از این میزان ۲۱ هزار پرونده بوده و البرز 
رتبه ۱۰ در خصوص میزان پرونده های ورودی ضرب و 

جرح عمدی را داشته است.
فاضلیان با اشاره به موضوع ضرب و جرح بیان داشت 
: برای مقابله با ضرب و جرح عمدی تنها مقابله کارســاز 
نیســت و الزم است تا متولیان امور فرهنگی، حوزه های 
علمیه، طالب، روحانیون و اصحاب رســانه نیز پای کار 

آمده و فرهنگ سازی در این زمینه صورت گیرد.
وی ادامــه داد: اســتان البــرز در میــزان ورودی 
پرونده هــای مربوط به ضرب و جرح عمدی در ســال 
9۶ نسبت به ســال 9۵، رشدی 8 درصدی داشته است. 
آموزش های الزم به جوانان ما داده نشــده، نیاز است تا 
خانواده ها در تربیت فرزندان خود بیشتر از همیشه نظارت 
داشته و دستگاه های متولی نیز آموزش های کنترل خشم 

را ترویج دهند.
فاضلیان بیان داشــت: توهین و فحاشی از مهم ترین 
جرایم در البرز هســتند که ۷ هزار پرونده در اســتان در 
این رابطه تشــکیل شــده و اســتان در خصوص میزان 
پرونده های ورودی در توهین و فحاشــی رتبه ۲۳ را در 

کشور دارد.
رفع تصرف از اراضی ملی البرز موضوع بعدی سخنان 
رئیس کل دادگستری البرز بود: ارزش ریالی این زمین ها 
طی برآوردهای صورت گرفته ۳۰۰ میلیارد تومان است، 
از ابتدای استانی شدن البرز تا کنون 8۰۰ هکتار از اراضی 

ملی این استان رفع تصرف شده است.
وی با اشــاره به ثبت نام افراد در ســامانه ثنا با هدف 
خدمات رســانی بیشــتر به مردم گفت: هر ایرانی باید در 

این سامانه ثبت نام کند، تاکنون ۳۰۰ هزار نفر در البرز در 
این سامانه ثبت نام کرده اند این در حالی است که جمعیت 
این اســتان حدود ۳ میلیون نفر اســت و باید اهمیت این 

موضوع بیشتر برای مردم روشن شود.
فاضلیان تاکید کرد: ۶8 درصد ابالغ ها در اســتان به 
صورت الکترونیکی انجام می شود و به دنبال این هستیم 

تا این رقم را به 9۰ درصد برسانیم.
وی اشاره ای نیز به زندان های موجود در استان کرد و 
گفت: ۴ زندان در البرز وجود دارد که از این تعداد ۲ زندان 
قزلحصار و رجایی شهر با دستور سال گذشته ریاست قوه 
قضاییه متعلق به استان تهران شدند و جزء حوزه قضایی 

تهران محسوب می شود.
فاضلیــان همچنین به کاهش ۱۴ درصدی طالق در 
استان اشاره کرد و بیان داشت: با اقدامات و مشاوره هایی 
که قبل از طالق صورت گرفته توانسته ایم میزان ورودی 

پرونده های طالق را در البرز کاهش دهیم.
در ادامــه حاجی رضا شــاکرمی دادســتان عمومی 
و انقــالب کرج، گفت: در ارتباط با کانــال انتقال آب از 
ســد امیرکبیر به تهران، نامه نگاری هــای الزم انجام 
شــده و کارشناسی های الزم توسط سازمان های محیط 
زیســت، جهاد کشاورزی و دیگر دســتگاه های مرتبط 
صورت گرفته و اثرات مخرب این انتقال پس از بررســی 

کارشناسی مشخص شده است.
وی ادامــه داد: در خصوص کانال انتقال آب از ســد 
طالقان به تهران نیز نامه نگاری های الزم صورت گرفته 
اســت، چرا که این کانال نقش یک زهکش را می تواند 
داشته باشــد که منطقه را با خشکسالی مواجه کرده و بر 

روی کشاورزی و محیط زیست نیز تاثیر بگذارد.
دادستان عمومی و انقالب کرج درخصوص اقدامات 
صورت گرفته برای مقابله با تصرف اراضی ملی در استان 
اظهار داشــت: با اقدامات انجام شده، دیگر امروز کسی 
جــرات نمی کند، اراضی ملی را تصــرف کند چرا که به 
خوبــی می داند زیان می بیند. انتظار ما از دســتگاه های 
مرتبط نیز این است که برای مقابله با تصرف اراضی ملی 
و تغییر کاربری ها حتما از سیستم های جدید مانند پهباد و 
ماهواره ها استفاده کنند، چرا که روش های قدیمی دیگر 

پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: زمانی جرائم خشن مانند قتل، آدم ربایی 
و درگیری های خیابانی در البرز زیاد بود به گونه ای که در 
ســال 9۳، ۱۰۳ قتل در این استان داشتیم، اما با اقدامات 
صورت گرفته این رقم امروز به ۳۰ رســیده است. عمده 
قتل های خشــن در البرز که بیشــتر توسط اتباع بیگانه 
صورت گرفته در درگیری ها با هموطنان خودشــان بوده 

است.
شاکرمی افزود: سرقت های مســلحانه نیز امروز به 

طور عملی در این استان وجود ندارد و بیشتر سرقت های 
صورت گرفته در البرز مربوط به ســرقت خودرو و وسایل 
داخل خودروست. همچنین ۴9 درصد سرقت مربوط به 

منازل نیز مربوط به طبقه اول است.
مهدی جوهری معــاون اجتماعی و پیشــگیری از 
وقــوع جرم نیز به موضــوع آموزش های پیش از ازدواج 
و مشــاوره های پیش از طالق اشاره کرد و گفت : کاهش 
آســیب طالق مرهون زحمات و حمایت های معاونین 

دادگستری است. 
ایجاد مرکز دیــدار فرزندان با والدین، ســاماندهی 
کــودکان کار و خیابانی، ایجاد مرکــز غربالگری نیز از 

دیگر مواردی بود که وی به آنها اشاره کرد. 
داوود میــر غفاری رئیــس محاکم عمومی و انقالب 
کــرج با اشــاره به تشــکیل ۴۰ پرونــده در خصوص 
اغتشاشــات سال گذشته در اســتان البرز اظهار داشت: 
از ایــن تعداد ۲۱ پرونده در دادگاه انقالب کرج در نهایت 
رافت اســالمی مورد بررسی قرار گرفته و بسیاری از آنها 

با اخذ تعهد آزاد شدند.
وی گفت: تعداد زیادی از افرادی که در اغتشاشــات 
ســال گذشته در شهرستان شــرکت کرده بودند سابقه 
کیفری نداشــته اند و به همین دلیل مشمول تخفیف در 

مجازات شدند.
میرغفاری ادامه داد:  برای افرادی که به اتهام اخالل 
در نظم عمومی دســتگیر شــده اند، مجازات هایی چون 
پرداخت جزای نقدی، کار در اداره هایی چون بهزیســتی 
و شهرداری، تعلیق و جایگزین حبس در نظر گرفته شد. 
بــرای آن دســته از افرادی که در اغتشاشــات به اموال 
عمومی آســیب وارد کرده اند مجازات  سنگینی از جمله 

حبس و شالق در نظر گرفته می  شود.
گفتنی اســت در آســتانه هفته قــوه قضاییه، احمد 
فاضلیــان، رئیس کل دادگســتری البرز بــا همراهی 
حاجی رضا شــاکرمی، دادستان عمومی و انقالب کرج و 
فریــد نجف نیا معاون فرهنگی این مجموعه با حضور در 
دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان البرز با آیت ا... حسینی 
همدانی دیدار و گفت وگو کرده و به ارائه گزارش عملکرد 

مجموعه قضایی استان طی امسال پرداختند.

پاکسازی جاده کرج – چالوس با مشارکت مردم 

خدمات رسانی محله به محله در منطقه 2 شهرداری کرج

رئیس کل دادگستری استان اعالم کرد؛

امکانات و زیرساخت های محدود و نیروی انسانی کم؛ محدودیت های دستگاه قضا
رئیس مرکز پژوهــش و مطالعات راهبردی 
شورای اسالمی شهر کرج در شصت و پنجمین 
جلســه علنی شــورای اسالمی شــهر کرج از 
تخلفات شــهرداری منطقه 8 و قطع درختان در 

نیمه های شب پرده برداشت.
بــه گزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری 
کرج؛ ســارا دشــت گرد در نطق پیش از دستور 
خود در شــصت و پنجمین جلسه علنی شورای 
شهر کرج به موضوع توسعه فضای سبز و اهمیت 
حفاظت از آن اشــاره کرد و گفت: توسعه فضای 
ســبز و حفاظت از آن بسیار مهم و ضروری است 
اما به نظر می رســد آن گونه که شایسته است به 

این موضوع توجه نمی شود.
وی بیان کرد: به عنوان مثال زمینی در خیاباِن 
۲۱۶ منطقه چهار شهرداری کرج وجود دارد که به 
جای ایجاِد فضای سبز از آن به عنوان پارکینِگ 
رستوران استفاده می شود که این موضوع جای 
تامل دارد، متاســفانه آن چنان که شایسته است 
در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشــته ایم و 
بایــد خیلی جدی تر از گذشــته در این حوزه کار 
کنیم.  رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی 
شــورای اسالمی شــهر کرج در ادامه به برخی 
تخلفات صورت گرفته در منطقه 8 شــهرداری 
کرج اشــاره کرد و یادآور شد: با خبر شده ایم که 
در این منطقه  با افزودن مواد شیمیایی به آبیارِی 
درختان، نیمه های شــب درختان را خشــک و 
ســپس قطع می کنند که امیدوارم این موضوع 

به سرعت پیگیری و با متخلفین برخورد شود. 
دشــت گرد با اشاره به این که مواردی از این 
دست از ســوی شهروندان اطالع داده می شود، 
تصریح کرد: از شــهرداری انتظار می رود پس از 
پیگیری موضوعات مطرح شده نسبت به صحت 

و رفع تخلفات یاد شده، اقدام کند.
رئیس کمیســیون فرهنگی شورای اسالمی 
شهر کرج در این جلسه با بیان این که مناقصه ها و 
مزایده های سازمان ها باید به اطالع شورا رسیده 
شــود، گفت: ما به دنبال حمایت از شــهرداری 
هستیم و به عنوان سیستم نظارتی باید در جریان 
تمام اتفاقاتی که در این دســتگاه می افتد، قرار 
بگیریم.اکبر ســلیم نژاد بیان کرد: شورا خواستار 
پاســخ و اطالع رسانی کتبی از سوی شهرداری 

است اما این خواسته هنوز محقق نشده است.
رئیس شــورای اسالمی شهر کرج در شصت 
و پنجمین جلسه علنی شورا نطق پیش از دستور 
خود را به طرح های عمرانی نیمه کاره اختصاص 

داد.
محمد نبیونی با اشــاره بــه بهره برداری از 
بخشــی از بلوار شــهید ناصربخت در روزهای 
پایانی ساِل 9۶ گفت: عدم تکمیل روشنایِی بلوار 
شــهید ناصر بخت برای شهروندان مشکالتی 
را بــه وجــود آورده که ضروری اســت تکمیل 
روشــنایی بلوار هر چه ســریعتر در دستور کار 

شهرداری قرار بگیرد.
وی اضافــه کرد: بهره بــرداری از ادامه بلوار 
ناصربخت که قرار بود تا پایان فصل بهار محقق 
شــود مســکوت مانده که ضروری اســت این 

موضوع نیز پیگیری شود.
تکمیــل بلوار خوارزمی و گلدشــت از دیگر 
مواردی بود که رئیس شــورای اســالمی شهر 
کرج به آن اشــاره کرد و افزود: بــا وجود اینکه 
این طرح پیشــرفت بســیار خوبی داشــت اما 
متاسفانه به دالیلی متوقف شد که حوزه عمرانی 
و سرپرست شهرداری کرج باید در این خصوص 

پیگیری های الزم را انجام دهند.
رئیس شــورای اسالمی شهر کرج ادامه داد: 
زیرگذر آیت ا... هاشــمی رفسنجانی مشکالتی 
دارد که شهرداری کرج باید در این خصوص نیز 

پیگیری های الزم را صورت دهد.
سرپرســت شــهرداری کرج در پاســخ به 
موضوعات مطرح شده اعضای شورا، نخست به 
رئیس کمیسیون فرهنگی در زمینه اعالم کتبی 
مناقصات و مزایدات پاســخ داد و عنوان کرد: از 
ایــن پس نتایج مناقصه ها بــه صورت کتبی در 

اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
محمد رضا احمدی نژاد گفت: تمام مناقصات 
بــه صورت عمومی برگزار می شــود و نتایج آن 
در پرتاِل شهرداری و روزنامه های کثیراالنتشار 
ثبت می شــود.وی اختالفات پیــش آمده میان 
شــهرداری و پیمانــکار را دلیــل تاخیر در بهره 
بــرداری از ادامه بلــوار ناصربخت اعالم کرد و 
یادآور شــد: این موضوع هفته آینده پیگیری و 

نتیجه آن اعالم می شود.
سرپرست شهرداری کرج به تشریح مشکل 
پیش آمده زیرگذر آیت ا... هاشــمی رفسنجانی 
نیــز پرداخت و عنوان کرد: ایرادات کوچِک فنی 
در بخــش جمع آوری آب های ســطحی در این 
زیرگذر وجود دارد که با توجه به اینکه شهرداری 
این ایــرادات را به پیمانکار اعــالم کرده هنوز 
اقدامی برای رفع آن صورت نگرفته اســت که 

این موضوع نیز پیگیری خواهد شد.

 زمینی که به جای توسعه فضای سبز 
پارکینگ شد!
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مدیر قالیشویی، رفوگری »سید«: 

با یک بار امتحان، معرف ما به دیگران خواهید شد
مجهز، منظم، معتبر و با مجوز اتحادیه قالیشویان

 »کایروپراکتیک«، درمان شگفت انگیز 
در ایران و جهان

جهت آشــنایی با مجموعه فعالیت ها و 
اقدامــات صورت گرفته در قالیشــویی 
»سید« با ســید کمال موسوی مدیر این 
قالیشویی گفتگویی انجام داده ایم که با 

هم می خوانیم:
کرج- خبرنگار جام جم: 

* خودتان را معرفی نمائید.
سید کمال موســوی مدیر قالیشویی 
»ســید« هســتم. بنده 24 ســال عضو 
اتحادیه کرج و بعد از آن فردیس شدم.

* چــه خدماتی در مجموعه شــما ارائه 
می شود؟

تخصــص مــا شســت و شــوی انــواع 
فرش های دســتبافت، ماشــینی، انواع 
موکت، مبلمان، پتو و تشک تخت است. 

مجموعه ما، متخصص در تمامی خدمات 
قالیشــویی، رفوگری، بازسازی و مرمت، 
رنگبرداری، رفع سوختگی، ریشه بافی 
و شــیرازه به صــورت تضمینی توســط 
رفوگر با بیش از20ســال تجربه اســت 
و نیز متخصص در شســت و شوی انواع 
مبل و خوشــخواب با دستگاه رادکتور و 

شامپوی خارجی است.
* چه ویژگی های شــاخصی، قالیشویی 

»سید« را از بقیه متفاوت کرده است؟
مهم تریــن تفــاوت ما، ارائــه خدمات 

عالی به مشــتریان است، همچنین طبق 
نظرسنجی اتحادیه به هیچ عنوان شاکی 
نداشته ایم چرا که رفوگری و شست شو 
با کیفیت و دقت فراوان انجام می شود.

از طرفی شــوینده هایی که اســتفاده 
می کنیم بدون مواد مضر است. همچنین 
مجموعه مجهز به گرمخانه گازی اســت و 
تمامی مراحل کار با دستگاه های مکانیزه 
انجــام می گیرد. از ســویی بازســازی و 
مرمت ما نیز بســیار حســاس اســت که 
توســط متخصص امر صــورت می گیرد. 
ضمنا قالیشــویی رفوگری ســید ضامن 
حفظ ســالمت و با کیفیــت 100% فرش 
همشــهریان عزیز را بدون اســتفاده از 
مواد شیمیایی آسیب رسان و با دستگاه 

های مکانیزه شست و شو می دهد.

همچنین آبکشی و رعایت کامل اصول 
مذهبی با کر اســالمی انجــام می گیرد و 
تحویــل نیز به صورت لــول و اتوخورده 

انجام می شود.
ضمنــا بــرای حســینیه ها و مســاجد 

تخفیف ویژه در نظر می گیریم.
* زمــان تحویل کار از ســوی شــما چه 

مدت است؟
زمان تحویل ما فوری اســت و حداکثر 
ظرف 48 ساعت کار را تحویل می دهیم.

* تعرفه هــای خدمات تان به چه نحوی 
تعیین می شود؟

تعرفه های مــا طبق میــزان اتحادیه، 
بسیار مناســب و بدون افزایش قیمت 

ارائه می شود.
* راه هــای ارتباطی بــا مجموعه تان را 

بفرمائید.
آدرس: فردیس- ســه راه حافظیه- 
بلوار طالقانی- جنب بازار روز پردیس- 

قالیشویی و رفوگری سید
شماره های تماس:

سرویس 09122648424
09356919092
09212648424

026-36608181
026-36608151

ادامه از صفحه اول

* تجهیزات و ویژگی های کم نظیر در 
کلینیک

همچنیــن در بخــش دیگــری از این 
گــزارش بــا دکتــر هــادی دریابخش 
فیزیوتــراپ کلینیــک بــه گفت وگــو 

پرداختیم:
در ایــن مجموعــه خدماتــی ارائــه 
مســائل  در  بیشــتر  کــه  می شــود 
درمان های مفصلی از جمله مشــکالت 
دیسک کمر، دیســک گردن، ضایعات 
عضــالت  گرفتگی هــای  غضروفــی، 

می باشد. 
در مورد دردهای مفصلی، عضالنی، 
اســکلتی دکتــر شــمس رویکردهای 
جدیــدی را از آمریــکا وارد کرده اند. 
تعــداد تجهیــزات کم نظیــر را نیــز به 
ایــن مرکز آورده اند. بنده از تجربیات 
ایشــان بســیار اســتفاده کــرده ام. 
حــدود یــک ســال و نیم اســت کــه با 
ایشــان همــکاری می کنم. بیشــترین 
چیــزی که در این مجموعه شــیفته آن 

شدم شــخصیت بسیار گرم و صمیمی 
آقــای دکتر شــمس در رابطه بــا بیمار 
و کارکنان و دوســتان اســت و دومین 
خصیصه بارز ایشان نیز تخصص شان 

است.
خصوصیاتی که ایــن مرکز را نادر و 

ویژه کرده است عبارتند از:

1-تجهیزاتی که در این مرکز است 

در ایران کم نظیر است.

2-رویکردهای درمان های دســتی 
کــه بــه صــورت کامــال علمــی انجــام 

می شود.

3-رویکــرد اخالق مدارانه، یعنی با 
بیمــار با صمیمیت و بــه گرمی برخورد 

می شود.

سرپرســت منطقه ۱۱ گفت: کلیات اجریی اصالح 
هندســی میدان امام حسین )ع( با جدول کاری، ایجاد 
مسیر جدید و نصب تابلوهای هدایت مسیر نهایی شد.

به گــزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری کرج؛ 
آرش یگانی با اعالم این خبر افزود: مســیر بلوار شهید 
چمران به عنوان یکی از مبادی اصلی و ورودی شــهر 
کرج، همواره بار ترافیکی سنگینی را متحمل شده و در 

ساعات پیک ترافیک، این مشکل مضاعف می شود.
وی بیان کرد: هدف از اجرای اصالح هندســی در 
تقاطع بلوار شهید چمران و میدان امام حسین )ع( کاهش 
مســتقیم بار ترافیک با جداسازی مسیر و جلوگیری از 

انســداد بی رویه معبر توســط برخی خودروهاســت.
سرپرســت منطقه ۱۱ یادآور شــد: در اجرای اصالح 
هندســی در میدان امام حسین )ع( جداسازی مسیر از 
۱۰۰ متر قبل از میدان بــا جدول کاری صورت گرفته 
و از بی نظمــی تردد خودروها و ترافیک پدید آمده از آن 
حول محور میدان امام حســین )ع( جلوگیری می شود.

یگانی خاطرنشان کرد: رانندگانی که قصد ادامه مسیر 
از بلوار شــهید چمران به بلوار هفت تیر و بلوار طالقانی 
دارند، برای عدم اشتباه و سردرگمی در تعیین مسیر، به 
تابلوی هدایت مســیر که ۱۰۰ متر قبل از میدان نصب 

شده توجه کنند.

اعضای شورای اسالمی شهر کرج الیحه حمایت از 
کتاب فروشی های سطح شهر را به منظور چکش کاری 
و بررسی بیشتر به کمیســیون فرهنگی ارجاع دادند تا 

این کمیسیون نظر تخصصی را پیرامون آن ارائه کند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــورای اسالمی 
شــهر کرج؛ یکی از لوایحی که در شــصت و پنجمین 
جلســه علنی شورای اسالمی شــهر کرج مطرح شد، 
انســجام بخشــی و تاکید بر کتاب فروشی های سطح 
شــهر بود که اعضاء ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون 
آن و با هدف شــفافیت بیشــتر خواســتار ارجاع آن به 
کمیسیون فرهنگی شــدند تا پس از اعالم نظر صریح 

این کمیســیون، الیحه بار دیگر در صحن علنی مطرح 
و به رای گیری گذاشته شود.

یکــی از دغدغه های نمایندگان مردم سرنوشــت 
تلخی بود که دکه های مطبوعاتی شــهر به مرور زمان 
بــه آن دچار شــده و در آنها انواع تنقالت و ســیگار و 
غیره عرضه می شــود و آنچه مجالی برای عرضه ندارد 
مطبوعات و محصوالت فرهنگی و آموزشــی است و 
اعضاء شورای اسالمی شهر کرج خواستار تضمین هایی 
بودند که الیحه به حمایت ِصرف از کتاب فروشی های 
فعــال بپردازد و همچنین تعهدات فراتر از حدود قانونی 

برای مدیریت شهری این کالنشهر ایجاد نکند.

نماینــدگان مردم همچنین ۵۰ میلیون تومان برای 
حمایت از فعالیت های ارتش در ســطح البرز اختصاص 
دادند، اعضاء با الیحه دیگری که خواســتار تخصیص 
زمین به متراژ حدود ۲ هزار مترمربع برای ارائه خدمات 
رایگانی درمانی در شــهرک کوثر بود، رای منفی دادند 

و بر مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کردند. 
اعضای شــورا در شــصت و پنجمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر کرج همچنین به بررسی مصوبات 
کمیســیون های برنامه و بودجه و فرهنگی پرداختند و 
نیز ایرادات فرمانداری به برخی لوایح ارســالی به هیات 

تطبیق را مورد بحث و بررسی بیشتر قرار دادند.

با هدف کاهش بار ترافیک؛

بلوار شهید چمران و میدان امام حسین )ع( اصالح هندسی شد
به منظور بررسی بیشتر؛

الیحه حمایت از کتاب فروشی ها به کمیسیون فرهنگی برگشت
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      تحریریه شهرستانها:
021-44233511
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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

چهار شنبه 6 تیر 1397   شماره 5138 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

جوابیه شرکت آبفای شهری البرز
روزنامه محترم جام جم )سرپرستی استان البرز(

شــرکت آب و فاضالب اســتان البرز در پاســخ به مطلب مندرج در این ستون 
جوابیه ای صادر کرده است. 

متن این جوابیه بدین شرح است:
بازگشــت به مطلب مندرج در آن روزنامه در مورخ 9۷/۳/۳۰ با عنوان »فشار آب 
شــهرک بعثت و مهندسی زراعی را ساماندهی کنید« به اطالع می رساند: آبرسانی 
به شــهرک مهندسی زراعی در حال حاضر توسط بخش خصوصی انجام می شود و 

زیر پوشش آبفای شهری نیست.
اما توضیح در خصوص مشکل افت فشار در شهرک بعثت اینکه، هیچگونه قطعی 
عمومی آب در این شهرک وجود ندارد و در حال حاضر روند تعدیل و استانداردسازی 
فشار شبکه آب در حال اجراست. از آنجا که عموم ساختمان های شهرک بعثت بین 
۵ تا 8 طبقه هســتند، در صورتیکه فشار شبکه افزایش یابد موجب شکستگی شبکه 

شده و میزان حوادث و هدرروی آب افزایش می یابد.
 بنابراین با اســتناد به مبحث شــانزدهم مقررات ملی ساختمان در مواردی که 
ســاختمان های مســکونی بیش از ۴ طبقه با بیش از ۱۰ واحد آپارتمانی باشند، باید 
تهیه مخزن ذخیره آب به ازای ۲۵۰ لیتر برای هر خانوار و ســپس نصب پمپ بعد از 

مخزن از سوی مالک یا مالکان انجام شود.
اطالع رســانی در این خصوص هم با نصب بنر و توزیع بروشور در منطقه مذکور 

انجام شده است. 

راهنمایی و رانندگی کرج اقدام کند
برخــی رانندگان بدون توجه به حقوق عابران پیاده بــا تجاوز به حریم پیاده رو 
مشکالت فراوانی را برای آنان ایجاد می کنند. جا دارد مأموران راهنمایی و رانندگی 

نسبت به اینگونه رانندگان متخلف چاره اندیشی کنند.
جمعی از شهروندان کرجی 

ترافیک میدان دانشگاه حصارک را ساماندهی کنید
میدان دانشگاه حصارک و خیابان های مجاور بیش از حد شلوغ و دارای ترافیک 
و راه بندان اســت. جا دارد مســئوالن ترافیکی کرج نسبت به حل و فصل وضعیت 

دشوار کنونی اقدام عاجل نمایند. 
جمعی از شهروندان کرجی

اداره راه و شهرسازی ساوجبالغ چاره اندیشی کند
شانه خاکی جاده کردان برغان و مسیر آسفالته آن دارای اختالف ارتفاع خطرناک 
اســت و عالوه بر این جاده مذکور بدون خط کشی بوده و بسترساز حوادث رانندگی 
خواهد بود بنابراین از مسئوالن مربوطه خواهان اصالح و مرمت و بازسازی نواقص 

مذکور می باشیم.
جمعی از اهالی روستاهای کردان، برغان، ورده، اغشت، 

نام: وحید
نام خانوادگی: قلی زاده

محل تولد: تهران
تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۳/9 

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۷/۱۱
مسئولیت قبل از شهادت: بسیجی
نحوه شهادت: بر اثر اصابت ترکش 

نام عملیات: مسلم بن عقیل
محل شهادت: منطقه عملیاتی سومار

مزار شهید: گلزار شهدای امامزاده محمد )ع( کرج
شمه ای از زندگینامه: شــهید »وحیــد قلی زاده« در نهم خرداد 
ماه ۱۳۴۵، در خانواده ای مذهبی در شــهر تهران دیده به جهان گشود. 

اوایل انقالب در راهپیمایی ها شرکت می نمود تا اینکه انقالب به ثمر 
رســید. در سن چهارده سالگی وارد بسیج شــد و به فعالیت های مستمر 
خــود پرداخت تا اینکه برای آموزش ثبت نــام کرد و دوره نظامی را فرا 
گرفت و در آخر با اخذ رضایت نامه از پدر و مادرش به جبهه اعزام شــد 

و به جنوب کشور عزیمت نمود. 
ســرانجام در تاریخ یازدهم مهر ماه ۱۳۶۱، در عملیات »مســلم بن 
عقیل« در منطقه عملیاتی »ســومار« بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع 

شهادت نایل گردد.
شمه ای از وصیت نامه شهید: ما برای حفظ قرآن مبارزه کردیم 
ما به یاد شــما بودیم اینکه این وظیفه شماســت که زندگی  را انســانی 

نگهدارید. درد ما را در نـــظر آورید و در راهمان بپیمایید. 
ســخنی که با شــما دارم ای پدر و مادر و ای خواهر و برادر گرامي ام 
مبادا بعد از شهادت من روی از انقالب برگردانید و تـــقصیر را به گردن 
انقالب بیندازید و اگر چنین شــود خدای را شــاهد مي گیرم که از شــما 
ناراضی می شــوم سعی کنید صبور بوده و همیـــشه در پیشبرد انقالب 

کوشــا باشید و همیشه امام را دعا کنید. 
با تشکر از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان البرز

پیام های مردمییاد یاران آشنا

مدیریت پسماند، از اولویت های جدی البرز 

  برگزاری نشست کتابخوان با حضور مادران و زنان خانه دارجمع آوری دستفروشان دوره گرد در منطقه 9

 برپایی هفتمین برنامه »یکشنبه ها با کتاب« رنگ آمیزی 7 هزار متر از دیوارهای منطقه 7 
با محوریت اوقات فراغت

توسعه فضای سبز؛ اولویت مجموعه مدیریت شهری

معاون هماهنگــی امور عمرانی 
اســتاندار البرز گفــت: از آنجایی که 
مدیریت پســماند بــا چالش جدی 
مواجه اســت سیاست گذاری جدی 
برای مدیریت پســماندها در البرز در 

اولویت قرار گرفته است. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
استانداری البرز؛ خســرو ارتقائی در 
سی و یکمین جلسه کارگروه مدیریت 
پسماند اســتان گفت: جمع آوری و 
دفن بهداشــتی زباله های شــهری 
از مهم ترین مســائل و مشــکالت 
شهرهاســت که دولت نیز با اهتمام 
به این موضوع طرح ســاماندهی و 
تجمیع سایت های زباله را در دستور 

کار مدیریت شهری قرار داده است.
وی افزود: دولت سیاست گذاری 
جدی را برای مدیریت پســماندها به 
عنوان یک اولویت در مدیریت شهری 
و مناطق روســتایی در دســتور کار 
قــرار داده و برای ایــن موضوع در 
اســتان البرز نیز مصوبــات متعدد و 

تســهیالت و حمایت های مختلفی 
از فعالیت هــای مرتبــط با مدیریت 
پسماندها انجام شــده اما در شرایط 

کنونی مطلوب نیست. 
ارتقایــی اظهار داشــت: در این 
راســتا باید اقدامات اساسی از طریق 
مطالعات راهبردی و انتخاب سرمایه 
گذار خصوصی در مدیریت پسماندها 

مورد توجه قرار گیرد. 
وی بیان داشــت: در این نشست 
در خصــوص ســایت مدیریــت 
پســماندهای صنعتی و ویژه در ۳۰ 

هکتــار اراضی تصمیم گیری شــد. 
همچنیــن برنامــه زمانبندی انجام 
مطالعات راهبردی و انتخاب سرمایه 
گذار در مرکز دفــن حلقه دره )برای 
حــدود یکهزار تن در روز( ارائه شــد 
و مقــرر گردید اقدامات معطل مانده 
ســازمان پســماند در فرصت باقی 
مانده اقدام شــود. معاون اســتاندار 
افزود: مشــاور ذیصالح جهت انجام 
مطالعات طرح جامع و عملیاتی سایر 
شــهرهای استان توســط سازمان 

همیاری های استان انتخاب شود. 

وی ادامه داد: در این نشســت در 
خصوص اجرای طرح استحصال گاز 
و بازچرخانی شــیرابه، ایجاد کمربند 
فضای ســبز و جنگلکاری در مرکز 
دفن حلقــه دره تصمیم گیری های 
الزم اتخاذ و تصمیم جهت جانمایی 
تاسیسات مورد نیاز طرح ساماندهی 
مرکــز دفن حلقــه دره در ۲۰ هکتار 
اراضی مربوطه در قالب طرح توسعه 
اخذ شــد.معاون اســتاندار گفت: در 
الکترونیکی  پسماندهای  خصوص 
و پزشکی اســتان نیز تصمیم گیری 
و مقرر شــد طی مکاتبه ای با شرکت 
شهرک های صنعتی جهت پیگیری 
بازیافــت صنایع اقدامات الزم انجام 
شــود. وی بــه موضــوع مدیریت 
پســماندهای صنعتی اشــاره کرد و 
گفت: مدیریت این گونه پســماندها 
نیز از موضوعات مهم و اساسی است 
و اداره کل محیط زیســت اســتان 
برنامه هــا و اقداماتــی را در این  باره 

داشته است.

محمد مجرد معــاون برنامه ریزی و توســعه 
فرمانداری ویژه شهرســتان کرج در جلســه ستاد 
ســاماندهی اقتصــاد مقاومتی شهرســتان  بیان 
داشــت: حمایت از تولید داخلی یک شــعار نیست 
بلکه نیازمند مدیریــت اقتصاد و اثرگذاری در بازار 
اســت و دستگاه ها باید نقش خود را در این برهه از 

زمان بخوبی ایفا نموده و آثار را اعالم نمایند.
به گزارش روابط عمومی معاونت اســتانداری 
و فرمانداری ویژه شهرســتان کرج؛ وی در ادامه با 

تاکید بر هدفمند بودن جلسات، ادامه داد: این جلسه 
برای پیش بینی مســائل پیش روست که آمادگی 
نهادها و دستگاه های مختلف با ارائه گزارش های 
خود در راستای پاســخگویی، ارزیابی و مشخص 

می شود.
مجرد همچنین عنوان کرد: تمامی دســتگاه ها 
موظف هستند گزارش عملکرد خود را که به منظور 
تحقق اقتصاد مقاومتــی و حمایت از تولید داخلی 

انجام داده اند ارائه دهند.

گفتنی اســت در جلسه ستاد ساماندهی اقتصاد 
مقاومتی )حمایت از کاالی ایرانی( مصوب گردید، 
دســتگاه های صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و 
شــهرداری نســبت به اختصاص و تدارک زمین 
جهت عرضه محصوالت کشــاورزی و کاالهای 
اساســی بدون افزایش هزینه های واســطه گری 
در شهرســتان اقدام نمایند تا مردم به ســهولت و 
با قیمت پایین تــری بتوانند مایحتاج خود را تامین 

نمایند.

سرپرست منطقه 9 از اجرای طرح جمع آوری 
دستفروشاِن دوره گرد در این منطقه خبر داد.

به گــزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری 
کــرج؛ عباس حــق محمدلو با اعــالم این خبر 
افزود: وجود ضایعات فروشــی ها و نان خشکی 
چهره نامناســبی در این محالت به وجود آورده 
بــود که با هماهنگی های صــورت گرفته تعداد 
زیادی از این دســته دوره گردها از سطح منطقه 
جمع آوری و به انبار منطقه انتقال داده شــد و ۱۵ 
واحد مغازه ضایعات فروشــی و نان خشکی نیز 
در سطح محالت منطقه جمع آوری و پلمب شد.

وی خاطرنشان کرد: جمع آوری چهار چرخ ها 
و برخورد با دستفروشان و میوه فروشان سیار که 
بعضــی با ایجاد آالیندگی صوتی موجِب ســلب 
آســایش شهروندان شــده و یا با ایجاد سد معبر 
در معابر ســطح شهر موجب اعتراض شهروندان 
شده اند در دستور کار قرار گرفته و با آنها برخورد 

می شود.
حــق محمدلــو فعالیــت غیر مجــاز میوه 
فروشــی های دوره گرد را از دیگر مشــکالت 
ترافیکــی خواند و گفــت :گروهی بدون مجوز و 
پروانه کســب سال هاست که خودرو های خود را 
به مغازه ســیار تبدیل و اقــدام به فروش اجناس 
آن هــم در معابر پر تردد می کنند که این فعالیت 
عالوه بر مزاحمت برای شهروندان موجب بروز 
حــوادث رانندگی و اختالل در آمد و شــد مردم 

شده است.
وی از تمامی شــهروندان و صاحبان صنوف 
خواســت از همکاری با این گونه دستفروشــان 
خودداری کرده و در خصوص این گونه تخلفات 
با سامانه ۱۳۷و تلفن ۳۲۷۱8۳۶9 واحد خدمات 

شهری منطقه تماس حاصل نمایند.

به همــت کتابــداران کتابخانه 
عمومی آیت ا... طالقانی و با حضور 
مــادران و زنان خانه دار، نشســت 

کتابخوان برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی اداره 
کل کتابخانه هــای عمومی البرز؛ 
زهرا دهقانــی کتابــدار کتابخانه 
عمومی آیت ا... طالقانی کرج گفت: 
در این نشســت ۶ نفــر از اعضای 
کــودک و نوجوان کتاب هایی را که 
خوانده بودند با حاضران به اشتراک 

گذاشتند.
فرشــته بیگدلی کتاب »کوری 
« اثر ژوزه ســاراماگو، زهرا شوقیان 
عزت کتاب »مــن زنده ام « به قلم 

معصومه آباد، فاطمه رضوانی کتاب 
» پنــج داســتان « تألیف جالل آل 
احمد، فرزانه قویدل کتاب »برخورد 
با ضربــه مغــزی« کاری از دیوید 

کــری، زهره طالبی کتــاب »لطفا 
گوسفند نباشید« اثر محمود نامنی و 
زینب طالبی کتاب »زنانی که دنیا را 
تــکان دادند « تألیف عفت برادران، 

تجربه خواندن آثــاری متنوع را به 
اشتراک گذاشتند.

گفتنی است سلسله نشست های 
کتاب خــوان باهــدف بهره مندی 
عالقه منــدان کتابخوانی و تمامی 
اقشار جامعه از کتاب در کتابخانه ها 
و مدارس برگزار می شــود. در این 
نویسندگان،  کتابداران،  جلســات 
شــخصیت های فرهنگــی عضو 
کتابخانه، اعضــای کتابخانه های 
عمومــی و ســایر عالقه مندان به 
معرفی کتاب های خوانده شده خود 
می پردازند.در پایان این مراسم، لوح 
تقدیر و هدیــه ای به ارائه دهندگان 

کتاب ها اهداء شد.

سرپرســت منطقــه ۷ شــهرداری کــرج از 
رنگ آمیــزی هفت هزار متر از جداول و دیوارهای 

این منطقه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج؛ 
امیرحســین کاظمینی با اشاره به اجرای طرح های 
زیباســازی و رنگ آمیزی بیش از هفت هزارمتر از 
جــداول خیابان ها و کوچه های منطقه، گفت: تمام 
این اقدامات برای جلب رضایت شــهروندان انجام 
می شــود. وی با اشاره به  ضرورت ایجاد طرح های 
زیباسازی در جهت ارتقای زیبایی شهری گفت: در 
این خصــوص ۳۵۰ مورد بنر و پالکارد و همچنین 

۱۲ داربست غیر مجاز جمع آوری شد.

کاظمینــی بیان کــرد: عملیــات رنگ  آمیزی 
مبلمان شــهری و نقاشــی دیــواری در منطقه به 
صورت رنگ آمیزی نرده  های محدوده میانجاده به 
متراز ۴۰۰ متر، طراحی و نقاشی دیوارهای حاشیه 
خیابــان مطهری و بلوار باغســتان به طول ۵۰۰ 
متر اجرا شــده اســت.وی عنوان کرد: آذین بندی 
و نصب ریســه جهت اعیاد و مناســبت های ملی و 
مذهبی به طول ســه هزار متر، برافراشتن ۷۰ مورد 
پرچم مشکی جهت ایام ســوگواری و رفع هشت 
مورد خاموشــی در پــل ۱۲ فروردین از مهمترین 
فعالیت هاي این منطقه در روزهای گذشــته بوده 

است.

با حضــور اعضــای کتابخانه 
نشســت کتاب خوان در یکشنبه ها 
بــا کتــاب فرهنگســرای غدیر 

ماهدشت برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
اداره کل کتابخانه هــای عمومی 
استان البرز؛  نشست کتابخوان در 
یکشــنبه ها با کتاب فرهنگسرای 
غدیر ماهدشت با حضور مسئوالن 
فرهنگی شــهر، رئیــس دبیرخانه 
انجمــن کتابخانه هــای عمومی 

ماهدشــت و اعضــای برگزیــده 
ماهدشت  کتابخانه های  خردسال 

برگزار شد. 
دبیرخانه  مســئول  عظیمــی 
انجمــن کتابخانه هــای عمومی 
ماهدشــت با اشــاره بــه در پیش 
بودن فصــل تابســتان و اهمیت 
مســأله اوقات فراغــت گفت: پر 
کردن اوقات فراغــت نوجوانان و 
جوانــان که این روزهــا با تعطیلي 
کالس هاي درس، تابستان گرم را 

در فضاهاي خارج از محل تحصیل 
خود ســپري مي کنند، از جمله دل 
مشــغولي هاي مسئوالن فرهنگی 

است.
وی افــزود: در این زمینه تدابیر 
مختلفي باید در نظر داشت. با توجه 
به شــروع شــدن فصل تابستان و 
کتابخانه های  مــدارس،  تعطیلی 
عمومی بــا داشــتن ویژگی های 
خــاص تربیتی و ایجــاد آرامش 
روانی مناســب ترین مکان برای 
غنی ســازی اوقات فراغت جوانان 
 و نوجوانــان در فصــل تابســتان 
است. عظیمی تصریح کرد: عادت 
به مطالعه بایــد در وجود هر کس 
نهادینه شــود، در غیر این صورت 
تنها به مطالعه مي توان به شــکل 
یک گــذران وقت نــگاه کرد. در 
اینجا چند پیشــنهاد بــه ما کمک 
مي کند تــا نه تنها پــس از مدتي 
کوتاه کتابخواني حرفه اي شــویم، 
بلکــه مطالعه تبدیل بــه یکي از 
مفرح ترین سرگرمي هاي ما شود.

وی گفت: در این نشســت تنوع 

فعالیت و برنامه های کتابخانه های 
عمومی  تشــریح شــد و حاضرین 
پیشــنهادات و نقدهایی را با هدف 
برگزاری هرچــه بهتر  برنامه های 
کتابخانه های عمومی در تابستان 

ارائه دادند.
عظیمــی در پایان افــزود: در 
ایــن مراســم با معرفــی ۴ کتاب 
توســط چهار تــن از اعضای فعال 
کتابخانه های ماهدشــت؛ نشست 
کتاب خوان برگزار شــد و جوایزی 
به رسم یادبود به آنها تقدیم گردید.

گفتنــی اســت در راســتای 
اطالع رســانی فعالیت ها و خدمات 
کتابخانه های عمومی و همچنین 
ترویج فرهنــگ کتابخوانی، اداره 
کتابخانه های عمومی شهرســتان 
کرج بــا همــکاری کمیســیون 
فرهنگی شــهرداری ماهدشت و 
شورای اسالمی شــهر ماهدشت 
روزهــای یکشــنبه هر مــاه در 
یکی از کتابخانه های ماهدشــت 
 طــرح یکشــنبه ها با کتــاب اجرا 

می گردد.

سرپرســت منطقــه ۲ شــهرداری کــرج از 
جمــع آوری و جابه جایی چهار هــزار و ۵۰۰ متر 
مربع پوشــش گیاهی در میدان امام حســین )ع( 

خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج؛ 
سیدرضا فیض افزود: توسعه فضاهای سبز اصل 
بســیار مهمی اســت که این روزها در مجموعه 
مدیریت شــهری بیش از گذشــته به آن اهمیت 

داده می شود. 
سرپرست منطقه ۲، حفظ گونه های با ارزش و 

کمک به افزایش ســرانه فضای سبز شهری را از 
اولویت های این منطقه عنوان کرد و گفت: تمامی 
فضاهای سبز و رفیوژهای سطح منطقه با استفاده 
از گونه های مختلف گیاهی تزیین شده تا فضایی 
نشــاط آور را برای ساکنان و شــهروندان فراهم 
کند.وی به اقدامات حوزه فضای ســبز نیز اشاره 
کرد و گفت: کاشــت یکصد اصله درخت و نصب 
چهارصد متر مربع سیســتم آبیاری در پارک شیخ 
آباد، جمع آوری درختان و شاخه های سقوط کرده 
و هرس حاشیه بلوار کامیونداران از جمله اقدامات 

انجام شــده در حوزه فضای سبز منطقه ۲ است.
به گفته فیض هفته گذشــته خاکبرداری میدان و 
لچکی های میدان امام حســین )ع( به مساحت 
۴۲۰ مترمکعــب، نخاله برداری ۳۶۰ مترمکعب، 
خاکریزی یک هزار و ۱۰۰ مترمکعب، تســطیح 
و ریــگالژ بســتر کاشــت ۷۲۰ مترمربع، ۷۰۰ 
مترمربــع چمن، ۳۳۰ مترمربــع ُرز - درختچه و 
۵۰۰ مترمربع گلــکاری انجام گرفته و ۳۰ اصله 
درخت جهت رفاه حال شهروندان در میدان امام 

حسین )ع( غرس شده است.

نقش دستگاه های اجرایی در اقتصاد مقاومتی موثر و 
قابل ارزیابی باشد


