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توجه به مهدویت، وظیفه 
شیعیان در دوران غیبت است

اجتماع بزرگ بیعت با امام عصر )عج(

پیگیری نحوه تامین مالی تراموا ضروری است

همزمان با ســالروز آغاز امامت حضرت موعود )عــج(، اجتماع بزرگ مردمی 
بیعت با آن حضرت در آستان مقدس امامزاده حسن )ع( کرج برگزار شد.

خبرنــگار جام جم البرز: در این آئین معنوی که با عنوان »بر ســر پیمان 
می مانیم« برگزار شــد   تعداد زیادی از عاشــقان امامت و والیت برای تعجیل در 

ظهور امام عصر )عج( دست به دعا برداشتند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز در...
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

خطیب جمعه کرج :
توجه به مهدویت، وظیفه شیعیان در دوران 

غیبت است 
خطیب جمعه البرز گفت: امام حسن عسگری)ع( 
مســئولیت ســنگین و خطیر آماده سازی روحی – 
فکری مردم بــرای غیبت امام زمان )عج( را برعهده 

داشتند.
خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حســینی 
همدانی در خطبه های نماز جمعه با تسلیت شهادت 
مظلومانه یازدهمین پیشــوای شــیعیان امام حسن 

عسگری)ع( و آغاز امامت منجی عالم بشریت مهدی موعود)عج( گفت: امروز باید 
همه با امام زمان انس بیشتری داشته باشند و به مسائل مهدویت توجه ویژه کنند 

و در زندگی اجتماعی مقید آن امام همام باشند.
وی اشــاره ای هم به دوازدهم ربیع االول آغاز هفته وحدت داشــت و تصریح 
کرد: امروز مهمترین مســئله جهان اســام وحدت بین مسلمان است چراکه اگر 
وحدت بین شیعه و سنی حفظ شود دشمنان اسام دیگر نمی توانند به اسام ناب 
محمدی ضربه بزنند.امام جمعه کرج با تبریک 2۹آبان هفته بسیج این هفته را به 
تمام بســیجیان سلحشور و مدافع ایران اسامی تبریک گفت و خاطر نشان کرد: 
بسیج در طول ۴۰سال نظام مقدس جمهوری اسامی در تمام زمینه های علمی، 
اقتصادی، امنیتی حضوری فعال و چشــمگیر داشته و با پیروی از خط امام و رهبر 

معظم انقاب در دفاع از کیان اسامی از هیچ تاشی دریغ نکرده است
وی در پایان از ســربازان گمنام امام عصر)عج( استان به دلیل برخورد قاطع با 
برخی منافقان و سلطنت طلبان که قصد خرابکاری در استان را داشتند قدردانی کرد 
و افزود: این ســربازان همیشه حامی نظام مقدس جمهوری اسامی بوده و برای 

برقراری امنیت مرز های ایران اسامی همیشه هوشیار و از جان گذشته هستند.

   حفظ شــخصیت و جایگاه بــرادر دینی؛ 
از شاخصه های مومنان 

امام جمعه شهرســتان ساوجباغ)هشتگرد( 
حجت االســام حاج آقا ناطقــی در خطبه های 
نمازجمعــه پس از حمد و ثنــای خداوند، مؤمنین 
و مؤمنــات را بــه رعایــت تقوا ســفارش کرد و 
گفت: حفظ شــخصیت و جایگاه بــرادر دینی از 

شاخصه های مومنین است.
 تحقیــر و کوچــک کردن مومــن از گناهان 
کبیره اســت و مورد غضب خداســت. روایت است از محمد مصطفی )ص( که 
می فرمایند: حرمت مردم را نگهدارید، مبادا کســی را تحقیر کنید و بندگان خدا 
را به دلیل فقر و یا ... کوچک بشمرید و تضعیف کنید و سپس برای خود استدالل 

کنید. »بحار ج 75 ص1۴7«

 رویکــرد پدافنــد غیــر عامــل 
در استانداری  البرز

محمد صفری، استاد دانشگاه ومدیرکل سابق 
امنیتی و انتظامی استانداری البرز

علیرغم تصور عامه،پدافند غیرعامل شاخه ای از علوم نظامی 
نیســت حتی در عصر کنونی وبا ظهور تهدیدات نوین وفناورانه 
می توان گفت که مخاطرات نظامی در انتهای لیســت تهدیداتی 

است که پدافند غیر عامل به آن باید بپردازد.
رویکرد هــای پدافنــد غیرعامل همراه با تغییــرات ماهیت 
تهدیدات دچار تغییر شده والزم است مسئولین وقت در این حوزه 
این تغییرات را درک کرده وبر مبنای شــرایط جدید تهدیدات به 
برنامه ریزی وطراحی برای حفاظت از جان مردم ومصون سازی 
زیرساخت های کشــور واســتان بپردازند بخصوص مسئولین 
پدافنــد غیر عامل در اســتانها وبویژه اســتانداریها که به عنوان 
روسای "شــورای پدافند غیرعامل استانداری" در استانها نقش 
آفرینــی می نمایند باید بدانند اولویت هــای پدافند غیرعامل در 
شرایط نوین چیست تا بر مبنای آن اقدام به صدور دستورات الزم 

بــرای  طراحی و برنامه ریزی به منظور تحقق آن صورت گیرد.
در شــرایط رشــد روز افــزون تکنولوژی وتوســعه بی امان 
صنعت نرم ونیز با عنایت به ظهورجنگ های اقتصادی،سایبری 
وجنگ نــرم وجنگ ایده ها وباورها وجنگ رســانه ای وفضای 
مجازی،نبایــد همچنان مانند دهه های گذشــته اولویت ها را به 
تهدیدات ســخت ونظامی داد بلکه با تغییر ماهیت تهدیدات علیه 
کشورمان باید رویکردهای پدافند غیرعامل به مقابله با تهدیدات 
جدید چرخش آشکار داشته باشد باید تمرکز این علم به  تهدیدات 

مردم محور وتهدیدات فناورانه ونوین قرار گیرد.
ادامه در صفحه 4

با ائمه جمعه استانیادداشت

اجتماع بزرگ بیعت با امام عصر )عج(
همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت 
موعود )عج(، اجتماع بزرگ مردمی بیعت 
با آن حضرت در آســتان مقدس امامزاده 

حسن )ع( کرج برگزار شد.
خبرنگار جــام جم البرز: در این 
آئین معنوی که با عنوان »بر ســر پیمان 
می مانیم« برگزار شــد   تعــداد زیادی از 
عاشــقان امامت و والیت برای تعجیل 
در ظهــور امام عصر )عج( دســت به دعا 

برداشتند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 

البرز در اجتماع مــردم کرج ، گفت: نهم 
ربیع االول پیام رسان بهار ظهوری است 
که گل های زیبای زندگی همچون عدل، 
عزت، عشــق، صفا، صمیمیت، گذشت، 

ایثار، ایمان و احسان در آن می شکفد.
حجــت االســام صالحــی افزود: 
امیدواریم به لطــف خداوند متعال پرچم 
آزادی واقعــی، عدالــت و هدایت جامعه 
جهانی هر چه زودتر با دست توانای فرزند 
پیامبــر اکرم )ص( در سراســر جهان به 

اهتزاز درآید.

بزرگترین نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی 
البرز با حضور هیئت های تجاری 1۰ کشــور در کرج آغاز 

به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز البرز هیات های 
تجاری 1۰کشور در نمایشــگاه توانمندی های تولیدی و 

صادراتی صنایع کوچک و متوسط البرز شرکت کرده اند.
عراق، افغانستان، ســوریه، لبنان، ترکیه، آذربایجان و 
قزاقستان از جمله کشورهایی هستند که در این نمایشگاه 

حضور خواهند یافت.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی البرز در آئین 
افتتاح نمایشــگاه گفت: جدیدتریــن پدیده های صنعتی 
و فنــاوری این اســتان در حوزه تولید و صــادرات در این 

نمایشگاه  معرفی می شوند.
فرشــی افزود: هدف از برگزاری این نمایشــگاه فقط 
نمایــش کاال و انجام مذاکره تجاری نیســت، بلکه تبادل 
اطاعــات مختلف در زمینه قیمت هــای رقابتی، آخرین 
استانداردهای کیفی، پیشرفت های صنعتی، دستاوردهای 

پژوهش علمی و ایده های اقتصادی و فناوری است.
بــزازی پورفرشــی گفت: در ایــن نمایشــگاه عقد 
قراردادهای بازرگانی جدید با بازارهای صادراتی و فروش 

داخلی هدف گذاری شده است.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتــی البرز در 
بخش دیگری از ســخنان خود به برگــزاری فن بازار در 
این نمایشــگاه اشــاره کرد و گفت: این اســتان به عنوان 
قطب علم و فناوری کشــور و به دلیل برخورداری از مراکز 

دانشــگاهی و صنایع بزرگ، ظرفیت خوبی در حوزه تولید 
فناوری دارد و فن  بازار منطقه ای شرایطی را فراهم می کند 
تا عرضه کنندگان فناوری بتوانند به سهولت محصول خود 

را ارائه کنند.
وی ادامه داد: جذب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی 
هدف عمده برگزاری نمایشــگاه بــزرگ توانمندی های 
تولیدی، صادراتی و فرصت های ســرمایه گذاری صنایع 

کوچک و متوسط استان است.
وی گفت: با توجه به توانمندی های تولیدی و صادراتی، 
صنایع موجود در این اســتان، تمام هدف ما این است که با 
شناساندن هر چه بیشتر ظرفیت های البرز بتوانیم، سرمایه 
گذاران داخلی و خارجی بیشتری را برای سرمایه گذاری در 

استان جذب کنیم.
وی اضافه کرد: صنایعی که در این نمایشــگاه حضور 
دارند از بهترین واحدهای تولیدی اســتان البرز هستند که 

بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده اند.
بزازی پورفرشــی ادامه داد: نمایشگاه توانمندی های 
تولیدی و صادراتی فرصت مناســبی اســت تــا بتوانیم 
ظرفیت های اســتان را در بخش تولید و صادرات با هدف 
توسعه و گسترش آنها به دیگر مناطق بیشتر معرفی کنیم.

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی البرز گفت: 
رایزنــان بازرگانــی، هیات های تجاری، شــرکت های 
مدیریت صادرات و نمایندگان کشــورهای هدف در این 
نمایشــگاه حضور دارند و واحدهــای تولیدی و صادراتی 
استان می توانند با معرفی محصوالت خود بازاریابی خوبی 
در این کشــورها انجام دهند.بزازی پورفرشــی ادامه داد: 
صنایع کوچک و متوســط مشــکلی برای صادرات ندارند 
و با ســرمایه گذاری بیشتر در این بخش می توان به توسعه 
اقتصادی البرز کمک کرد.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی البرز در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به 
اینکــه افزایش کیفیت تولیدات داخلــی، تنها راه مقابله با 
تحریم های دشــمنان در شرایط کنونی است خاطر نشان 
کرد: در اســتان البرز منتظــر تحریم ها و چگونگی اعمال 
آنها نمانده ایم و با مساعدت تمام دستگاه ها و در راس آنها 
استاندار، اقدامات خوبی در زمینه تولید با کیفیت در استان 
انجام شده اســت.بزرگترین نمایشــگاه توانمندی های 
تولیدی و صادراتی اســتان البــرز از 26 تا 2۹ آبان در کرج 
دایر اســت.بیش از 12۰واحد صنعتــی و تولیدی البرز در 
زمینه صادرات فعالیت دارند. بیش از ســه هزار و 5۰۰واحد 

تولیدی و صنعتی در این استان مشغول فعالیت هستند.

آغاز به کار بزرگترین نمایشگاه دستاورد های صنعتی و تولیدی

مدیر و موسس فست فود درشکه طالیی اعالم کرد؛

 درشکه طالیی، منحصر به فردترین 
فست فود البرز

معرفــی تــازه تریــن ، با کیفیــت تریــن و منحصر به 
فردتریــن فســت فود اســتان البرز در بیان ســخنان 
صمیمی و دلنشــین مجید ســپاهی فر جالب توجه بود. 
این جوان خوش ذوق و حرفه ای در گفتگو با ما از نکات 

ویژ ای سخن گفت که در ذیل می آید:
فســت فود از بخش های مختلفی تشــکیل می شود 
یک بخش خدمات و محیط و سرعت کار و .... است که به 
لطف خدا همه جوانب را به نحو احسن ارائه می دهیم. 
خدمات ما بســیار متنوع می باشد و همیشه رضایت 
مشــتری بــرای مــا در اولویــت کار بوده اســت. از نظر 

کیفیت و قیمت سعی کردیم بهترین باشیم. 
نکتــه ای کــه خیلــی قابــل اهمیت می باشــد بخش 
خرید های فســت فود است که ما همیشه به روز و تازه 
خریدهایمان را انجام می دهیم زیرا ســامتی مشتری 

برای ما مهم است.
کار خاقانه جدیدی که ایجاد کردیم طرح TT1  است 
که به ازای هریک دقیقه تاخیر 1درصد تخفیف داریم.

اگــر بخواهم از خاقیت دیگر مجموعه بگویم محیطی 
سرشــار از انرژی داریم وســایل بازی گذاشته ایم که 

عزیزان سرگرم باشند.
همچنین تنوع کار ما بســیار زیاد اســت و نســبت به 
ســلیقه عزیزان منوی غذایی داریم برای مثال از  فیله 
مــرغ  برای انواع ســاندویچ و پیتــزا  و بویژه برای   مرغ  
سوخاری استفاده می کنیم  .  کالباس های گوشت و مرغ 

با درصد باال استفاده می شود.
 همچنیــن گوشــت را بــه ســه روش اســتیکی چرخ 

شــده و روست بیف در ساندویچ ها و پیتزا ها  استفاده 
می نماییم. ما از ســال اول تا االن همیشــه با کیفیت و 

به صورت منحصر به فرد خدمات رسانی داشته ایم.
در پایان از جناب آقای مهدی زنجانی دوست عزیزم ، 
شــریک و باجناق ارجمندم به دلیل همکاری و اعتمادی 
که به من داشــتند و نیز پرســنل دلسوز مجموعه که به 
سرپرســتی جناب آقای حاتمی از اول راه  با ما همکاری 
داشــتند تشــکر و قدردانــی می نمایم و بــرای همگی  

آرزوی روزهای قشنگتری را از خداوند منان دارم.
آدرس :کــرج ، عظیمیه، رو به روی پارک ایران زمین 

جنب پاساژ ایران زمین ،فست فود درشکه طایی.
شماره تماس: 02632551008 

و02632551009 
@doroshkeh_talaie    :اینستاگرام

در گفتگو با مدیر فروشگاه موسیقی »پیک گالری« معرفی شد؛

فروشگاه لوازم موسیقی در استان البرز
هنر موســیقی وابســتگی بســیار به ابزار و آالت این 
صنعت جذاب و دل انگیز دارد این هنر صنعت با گویش 
صمیمانه پوریا میرزاخانی مدیر فروشگاه پیک گالری در 
استان البرز جلوه ویژه ای یافته است. در ذیل به گزیده 

سخنان تکنیکی این هنرمند می پردازیم:
گالــری ما انواع ســازها را اعــم از ایرانــی و غربی به 

هنرمندان عزیز ارائه می دهد.
 اگر بخواهیم نام ببرم بســیار وســیع است بنابراین 
مختصری از ســازهای زهی و کوبه ای را نام می برم: تار ، 
ســه تار، تنبور، سازدهنی ، هنگ درام ،پرکاشن و تمام 

سازها موجود می باشد.
تمامی ســازهای فروشگاه ما برندهای مطرح می باشد  
من همیشــه ســعی کردم بهترین برندهــا اعم از فندر 
آمریکا و... را به عزیزان مشتری ارائه دهم که مشتریان 

از کار راضی و با اطمینان خاطر ساز را تهیه کنند.
آدرس : کرج ، عظیمیه ، میدان مهران به سمت میدان 

طالقانی جنب کارواش ایران زمین 
شماره تماس :026-32540016 

 www. Pickgallery.ir: سایت
@ pick_gallery:اینستاگرام
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مدال نقره آسیا، برگردن اسکی باز البرزی
اســکی باز البرزی در مسابقات پارا اسکی کاپ آســیا موفق به کسب مدال 

نقره شد.
خبرنگار جام جم البرز: در رقابت های پارا اسکی کاپ آسیا که در  پیست 
سرپوشــیده دبی برگزار شد، اســکی بازان در ۳ مانش مارپیچ کوچک با یکدیگر 
رقابت کردند و در  پایان نماینده کشور ژاپن با مجموع زمان 5۹ ثانیه و 5۰ صدم 

ثانیه بر سکوی نخست ایستاد.
صادق کلهر اسکی باز البرزی تیم ملی ایران با ثبت زمان یک دقیقه و  5 ثانیه 
و ۹ صدم ثانیه نایب قهرمان شــد و نماینــده ترکیه نیز با یک دقیقه و 15 ثانیه و 
۳6 صدم ثانیه در جایگاه ســوم قرار گرفت. همچنین احمد جعفری با زمان یک 
دقیقه و 22 ثانیه و ۴1 صدم ثانیه مقام چهارم را کسب کرد. در این رقابت ها جواد 

سولقانی جایگاه هشتم و غامرضا پناهی نیز عنوان نهم را به دست آوردند.

نشســت هم اندیشــی روابــط عمومی 
شهرداری هشتگرد با رسانه ها

نشست هم اندیشی واحد روابط عمومی شهرداری هشتگرد با اصحاب رسانه و 
فضای مجازی با حضور علی شجری پور، رئیس شورای اسامی شهر ، مدیر روابط 
عمومی شــهرداری هشتگرد و اصحاب رسانه و جراید در سالن جلسات شهرداری 

هشتگرد برگزار شد .
خبرنگار جام جم البرز: شــجری پور ضمن گرامیداشت سالروز شهادت 
شــهید تهرانی مقدم ،از همکاری و تعامل دوسویه اصحاب رسانه و خبرنگاران با 
شــهرداری تقدیر نمود و آگاه ســازی شهروندان را از اقدامات موثر در جهت جلب 
مشارکت آنها دانست .وی گفت: تهیه اخبار از حوزه شهری توسط واحدهای روابط 
عمومی می تواند نشانگر تاش اعضای شورا و شهردار برای خدمات رسانی باشد 
ولی نمی توان در این راستا توقع نشر معایب و مشکات را از این واحد داشت لذا نیاز 
است تا اصحاب رسانه و خبرنگاران مستقل به صورت بی طرف آنچه را که واقعیت 
است گزارش نمایند و بی شک یکی از نکات مثبت این کار ، شناسایی  نقاط ضعف 

و مسائل و مشکات و انتقال آن به مسئوالن خواهد بود.

راه اندازی بازارچه دائمی ویژه دستفروشان
بازارچه دائمی دستفروشان فردیس راه اندازی شد.

خبرنگار جام جم البرز: شهردار فردیس در شروع مراسم گفت:اجرای طرح 
ساماندهی دستفروشان موفقیت بزرگی برای مدیریت شهری به شمار می رود .

غفاری افزود: دستفروشــان در بازارچه ساماندهی، مستقر شده اند و به کسب و 
کار خود می پردازند.وی با اشــاره به این که 2۳۰ دستفروش در این بازارچه مستقر 
هســتند افزود : مدیریت شهری فردیس در نظر دارد نسبت به افزایش 1۰۰ غرفه 
دیگر برای دستفروشــان محدوده پیاده رو ها که بــا تاخیر برای ثبت نام و دریافت 

غرفه مراجعه کرده بودند،اقدام کند.

برگزاری همایش اســتانی پوشاک و 
صنایع نساجی

مدیــرکل صنعت، معدن وتجارت البرز از برگزاری همایش اســتانی 
پوشاک وصنایع نساجی در دی سال جاری خبرداد.

 خبرنگار جام جم البرز: شاهمرادی گفت: این همایش فرصتی 
برای ارائه راهکار های عملی  به منظور رونق برند سازی و کیفیت تولیدات 
داخلی است.   وی  با اشاره به این که در همایش پیش رو باید نقاط ضعف 
و قوت صنعت نســاجی استان ارزیابی شود افزود: بخش خصوصی سهم 
بسزایی در افزایش کیفیت پوشاک داخلی دارد.انتقال تجارب کارآفرینان 
نمونه برای رونق تولید، تغییر در کســب و کار سنتی، بررسی تعرفه های 
مواد وارداتی وحمایــت از تولیدکنندگان خانگی از دیگر مواردی بود که 

نمایندگان اصناف و تولیدکنندگان در مورد آن تبادل نظر کردند.

آغاز نشر آگهی ها به صورت الکترونیکی 
در البرز

معاون آمار و فناوری اطاعات دادگســتری استان از آغاز نشر آگهی 
به صورت الکترونیکی در استان البرز خبر داد.

خبر نگار جام جم البرز: مهدی شمســی با اعام این خبر گفت: 
باتوجه به ماده 16 آیین نامه نحوه اســتفاده از ســامانه های رایانه ای و 
مخابراتی موضوع ماده 175 و 176 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 
آن مبنی بر کافی و معتبر بودن انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشــار الکترونیکی، نشر آگهی در استان البرز به صورت الکترونیکی 
آغاز به کار کرد.وی خاطر نشــان کرد: با توجه به ایجاد سامانه آگهی ها 
و همچنین درج آنها در روزنامه رســمی الکترونیکی، تمام آگهی ها اعم 
از اعامــی یا اوراق قضایــی به صورت الکترونیکی انتشــار می یابند.
 وی افزود: از  1۴ آبان امســال تمام آگهی های اســتان البرز در سامانه

 http://agahi.adliran.ir  و  www.rrk.ir  قــرار گرفته 
و مردم  می توانند با مراجعه به ســامانه و انتخاب گزینه "ســامانه آگهی 
الکترونیــک قضایی" و ورود اطاعات ســجلی از آگهی مربوط به خود 

مطلع شوند.

کشف 41 هزار نخ سیگار قاچاق در کرج
فرمانده انتظامی شهرســتان کرج از کشــف بیش از ۴1 هزار نخ سیگار 

خارجی قاچاق از یک دستگاه خودروی پراید در منطقه ولدآباد خبر داد.
خبرنگار جام جم البرز: سرهنگ حسنعلی فیروزخواه  گفت: ماموران 
کانتری ۴۴ ولدآباد در حین انجام ماموریت به یک دستگاه خودروی پراید 
مظنون شده و خودرو را جهت بازرسی بیشتر متوقف کردند.وی با بیان اینکه 
ماموران در بازرسی از خودرو ۴1 هزار و ۴۴۰ نخ سیگار قاچاق کشف کردند، 

گفت: ارزش محموله قاچاق 12۰میلیون ریال برآورد شده است.

خبرخبر

نماینــده مــردم کــرج در مجلس 
شــورای اســامی بر ضرورت چابک 

سازی مجموعه شهرداری تاکید کرد.
خبرنــگار جام جــم البرز: 
محمدجواد کولیوند با اشــاره به فرایند 
انتخاب شــهردار اظهار کرد: شــورای 
پنجم هیچ کــم کاری ای در خصوص 
معرفی گزینه های مناســب شهرداری 
نداشت ولی به دالیلی این فرایند زمان 

بر شد.
وی ادامــه داد: همه گزینه هایی که 
اعضای شــورا برای شهرداری معرفی 
کردنــد از تخصــص و تــوان باالیی 
برخوردار بودند ولی به دالیلی با انتصاب 
آنها موافقت نشــد و قرار شد هر یک از 
آنها در ســنگری دیگر به مردم خدمت 

رسانی کنند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای 
اسامی با اشاره به انتخاب کمالی زاده 
به عنوان شــهردار کرج افزود: کمالی 
زاده فردی شجاع ، متخصص و متعهد 
اســت و با اشرافی که بر حوزه مدیریت 

شهری دارد می تواند در حل مشکات 
کانشهر کرج موفق عمل کند.

وی با اشــاره به بخشــی از رزومه 
شــهردار کرج اظهار کرد: کمالی زاده 
1۰5ماه معاون شهردار بوده و شناخت 
خوبی از پروژه ها، مســائل شهر و بدنه 
شهرداری دارد و در ارتباط با مسئوالن 

نیز موفق عمل کرده است.
نماینــده مــردم کــرج در مجلس 
شــورای اســامی توضیح داد: بدون 

شک اگر کســی به حیطه وظایف خود 
مســلط باشد و شجاعت خدمت رسانی 
به مردم را داشــته باشــد، در پیشــبرد 
اهداف خود موفق خواهد شــد.کولیوند 
گفت: نمایندگان مردم کرج در مجلس 
شورای اسامی به انتخاب شورای شهر 
احترام گذاشته و تمام قد در کنار کمالی 
زاده می ایستند.وی در ادامه با اشاره به 
اینکــه نباید انتظار معجزه از شــهردار 
داشته باشــیم، توضیح داد: بدون شک 

مشــکاتی که طی چند سال به وجود 
آمده یک شبه و یک ماهه حل نمی شود 
به همین دلیل باید به شــهردار فرصت 
کافی بدهیم.این مسئول ادامه داد: باید 
اجــازه دهیم ریل گــذاری و چارچوب 
بندی شــهردار  برای خدمات رســانی 
به مردم مشــخص شود و قطار خدمات 

شهرداری در مسیر مناسب قرار گیرد.
وی اظهار کــرد: باید فرصتی ایجاد 
کرد تا شــهردار بر اســاس اولویت ها و 
اســناد باال دستی  مشکات کانشهر 
کرج را بررســی و برای رفــع آنها گام 
بردارد.این مســئول در بخش دیگری 
از صحبت هــای خــود بــر ضرورت 
چابک سازی شــهرداری تاکید کرد و 
گفت:شــهرداری باید تــا حد امکان از 
سیستم سنتی فاصله بگیرد و به سمت  

الکترونیکی کردن امور پیش برود.
کولیونــد گفت:با کاهــش دخالت 
افراد درخدمات رســانی به مراجعین، 
ســرعت، دقت و کیفیــت کار افزایش 

خواهد یافت.

شــهردار فردیس از تکمیل تجهیزات زمســتانی 
شــهرداری فردیس با همکاری بخش خصوصی خبر 

داد.
خبرنــگار جام جم البرز: منوچهــر غفاری از 
تجهیز ناوگان سبک و ســنگین شهرداری فردیس با 
خرید ۴ دستگاه خودروی سبک فوریت های شهرداری 
بــا اعتبار ۴۴۰ میلیــون تومان خبــر داد و اظهار کرد: 
مدیریت شــهری فردیس در راستای افزایش خدمات 
رســانی به شــهروندان در فصل بارش های آسمانی 

تمهیدات الزم را اندیشیده است.
وی در ادامه با بیان اینکه اواخر ســال گذشــته یک 
دستگاه گریدر و ۴ دســتگاه خودروی برفروب توسط 
مدیریت شــهری فردیس برای جلوگیری از انســداد 
معابر شهر خریداری شده اســت، تاکید کرد: مدیریت 
شــهری فردیس به منظور تکمیل تجهیزات زمستانی 
و جلوگیــری از هرگونه حادثه احتمالی در هنگام بارش 
برف و باران نســبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی 

اقدام کرده است.

نماینده کرج در مجلس:

مشکالت شهر یک ماهه حل نمی شود 

 تکمیل تجهیزات زمستانی شهرداری فردیس با همکاری
بخش خصوصی

دکتر سینا یثربی در گفتگو با جام جم البرز اعالم کرد؛

افتتاح مجهزترین مرکز طب فیزیکی و توانبخشی در البرز
موجــب افتخــار بود که بــا یکی از 
متخصصین تــراز اول طب فیزیکی 
و توانبخشی اســتان البرز مصاحبه 
ای داشته باشیم. دکتر سینا یثربی 
مدیــر مجهزتریــن کلینیــک طــب 
فیزیکی و توانبخشــی طی گفتگویی 
بــه ذکــر امکانــات و توانمندی های 
خدماتی این مجموعه اشاره کرد که 

ماحصل آن در ذیل می آید:

* در مجموعه تحت مدیریت شــما 
چــه خدماتــی ارائه می شــود و چه 
ویژگی هایی آن را از مراکز مشــابه 

متمایز می سازد؟
- مرکــز جامــع طــب فیزیکــی و 
توانبخشی نشــاط را که در فردیس 
افتتاح کردیم 700 متر فضا دارد و 

خدمــات ویژه ما، هــم در بخش طب 
فیزیکی به بیماران دچار مشــکات 
آرتروز و دیســک کمر و گردن و هم 
در بخش توان بخشــی بــه بیماران 
دچار MS و ســکته مغزی به صورت 

حرفه ای ارائه می شود.
در حوزه درمان هــای نوین بویژه 
بــرای درمــان آرتــروز مفاصــل از 
جمله آرتروز مفصل زانو پیشرفت 
قابــل توجهــی داشــته ایــم. انواع 
تکنیک هــای بــه روز دنیــا در حوزه 
وهورمون هــای  درمانــی  ســلول 
محرک رشــد بافت همچــون روش 
 Stem Cell و PRP, Stem Cell
Serrum و نیز تکنیک های درمانی 
مزانشیمال ســل و نیز ارتوکین که 
خدا را شــکر کیت هــای آن اکثرا در 

ایــران تولید می شــود، روش های 
درمــان مشــکل  بــرای  مناســبی 
زانو و آســیب های بافتی ناشــی از 
ورزش بوده و در مرکز نشــاط ارائه 
می گردد. این روش ها در کل سبب 
تحریک رشــد غضروف هــا و ترمیم 
نســبی بافت های مفصل می گردند 
و عــاوه بر تســکین عایــم بیماری 
می تواننــد عمل جراحی را به تعویق 

اندازند.
در زمینه مشــکات کمر نیز انواع 
درمان های غیر جراحی دیســک کمر 
همچــون تزریقــات کــودال و بلوک 
اعصاب مدیالبرانش در مرکز نشاط 

انجام می شود.

* چــه تجهیزاتی در ایــن کلینیک 
وجــود دارد که بیمــاران بتوانند از 

آن بهره ویژه ببرند؟
- ما از به روز ترین دســتگاه های 
روز دنیــا اســتفاده کــرده ایم. در 

مرکز نشــاط از دســتگاه هایی مانند 
لیــزر پرتــوان، مگنــت، ویرپــول، 
شــوک ویو و تکارتراپی برای درمان 
بیماری هــای سیســتم اســکلتی و 
عضانی استفاده می کنیم؛  سیستم 
معلق ســازی بیمار که در توانبخشی 
بیمــاران دچــار ســکته های مغزی 
و MS بــه کار مــی رود و دســتگاه 
ســونوگرافی کــه کار تشــخیصی ما 
را قــوی و دقیقتــر کرده اســتفاده 

می شود.

* چــه مــوارد مهمــی در این حوزه 
لحاظ می شود؟

تخصص طب فیزیکی و توانبخشی 
»طــب  بخــش  دو  از  واقــع  در 
فیزیکی«که بــه درمان بیماری های 
اســکلتی و عضانــی می پــردازد و 
»توان بخشی«که به نگاهی جامع به 
نیازهای درمانی بیمار توجه نموده و 
سعی در بهبود عملکرد وی می نماید 

تشکیل شده اســت.این نگاه جامع 
مســتلزم جمــع شــدن مجموعه از 
تخصص هــا و امکانــات در کنار هم 
می باشــد. اگــر بخواهــم بــا مثالی 
ایــن نکتــه را توضیح دهــم باید به 
شــخصی که دچار یک آســیب مغزی 
مثــل ســکته مغــزی شــده و برخی 
توانایی هــای خود را از دســت داده 
اســت نگاهی بیاندازیم. متاسفانه 
در حــال حاضر ایــن بیمــاران غالبا 
پــس از ترخیــص از بیمارســتان با 
یــک نســخه فیزیوتراپی بــه منزل 
ارجــاع می گردند. در حالــی که این 
بیماران در ابتدا نیاز به ویزیت یک 
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 
دارنــد تا مجموعه نیازهای ایشــان 
کاردرمانــی،  فیزیوتراپــی،  بــه 

فنــی  ارتوپــدی  و  گفتاردرمانــی 
شناســایی شــود و بــرای بیمار یک 
برنامه جامع توانبخشی نسخه گردد. 
خوشبختانه تمام این تخصص ها در 
مرکز نشــاط در کنار هم جمع شــده 
انــد و عاوه بر رفــع نیازهای بیمار، 
آموزش هــای الزم را بــه خانــواده 

بیمار و مراقبین وی هم می دهند.
آدرس: کــرج، فردیــس، کانــال 
غربی، تقاطع جــاده دهکده، مجتمع 
برلیــان، مرکزجامع طــب فیزیکی و 

توانبخشی نشاط
شماره تماس:

)026( -36522559 
  36522550 -36522558 

 سایت:
www.neshatalborz.com
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*اتوبوس ها را بشویید
عبور و مرور اتوبوس های کثیف در شــهر بهداشت و روحیه شهروندان 
را تضعیف می کند. لذا از مســئوالن سازمان اتوبوسرانی کرج انتظار داریم 
با شســتن و نظافت بدنــه و داخل اتوبوس ها بهداشــت و روحیه عمومی 

شهروندان را تقویت نمایند.
مهرداد اسالمی از کرج

*بازار روز مطهری کرج را ساماندهی کنید
بازار روز مطهری واقع در مجاورت پل شــورای کرج از نظر بهداشتی و 
ترافیک خیابان های مجاور باعث مشکات مردم می باشد. بر این اساس از 

مسئوالن شهرداری خواهان ساماندهی مکان مذکور هستیم.
جمعی از شهروندان کرجی

*شهرداری کرج اقدام کند
زیر گذر و خطوط روگذر عبوری میدان ســپاه کرج از لحاظ فنی دارای 
اشــکاالت متعدد بوده که یک نمونه آن کنده کاری های ادامه دار اســت 
کــه اصوال باعث اختال در رفت و آمد خودروها و ایجاد خســارات متعدد 
به خودروها و ... می شــود. لطفا مسئوالن شــهرداری کرج نسبت به رفع 

اشکاالت اقدام نمایند.
حسن احمدی از کرج

*نظافت عمومی شهر را رعایت کنید
شــهر نظافت شده و تمیز، روحیه شــهروندان را شاد و تلطیف نموده و 
برکارایی و بازدهی کاری آنان خواهد افزود. لذا از مسئوالن شهرداری کرج 
در خواســت داریم با نظافت عمومی خیابان ها، کوچه ها و معابر عمومی و 

فرهنگ سازی آن در جامعه اقدام نمایند.
محمود زارع پیشه از میدان شهدای کرج

گوشه ای از زندگی ناصر فالحت پیشه؛
همیشه لبخند شیرینی بر  لب داشت

خبرنــگار جام جم 
البرز: ناصر عزیز ســومین 
فرزند پســر خانواده فاحت 
پیشــه و فرزند برومند یداهلل 

بود. 
متولد 1۳۴۳ و بزرگ شده 
چندار)ساوجباغ(  روستای 
و پایه تحصیاتش از ســوم 

راهنمائی تجاوز   نمی کرد.
او روح بــی قــراری را 
بــه عصیان وا می داشــت؛ 
می گویند وقتی در ســفره دو نوع غذا می دید ناراحت می شــد و 
می گفت شــما چطــور می توانید دو نوع غــذا بخورید در حالیکه 
بعضی ها نان خالی هم نداشــته باشــند تا با آن شکم خود را سیر 
 کنند و می گویند: او دوست داشت هر کار خیری میکند هیچکس

 نداند.
براستی ناصر یکی از پدیده های نادر روستای چندار بود او یکی 
از با ادب ترین و خوش اخاق ترین بچه های روســتا بود کسی به 
یاد ندارد که ناصر از ســر خشــم بر سر کسی فریاد کشیده باشد یا 
حرف نامربوطی زده باشــد با آن قد و قواره کشیده لبخند شیرینی 
همیشــه بر گوشه لبانش جای داشت که این لبخند با هر کلمه ای 

، مخاطب خود را جذب می کرد .
آرام، سخن می گفت و از اینکه مبادا موجب آزار کسی شود بیم 
داشت ، نجابتی توام با محبت و معنویت در چهره اش موج می زد.

با هجوم کفار بعثی به سرزمین اسامیمان ناصر بیشتر شکوفا 
شــد و با تبعیت از فرمان امام کبیرش بعد از تشــکیل بسیج این 
مدرسه عشــق و ایمان به آن پیوست و بعد آموزش نظامی . حاال 
دیگر هر وقت ناصر را می دیدی با شــلوار و پیراهن ســربازی و 
پوتین و شــلوارهای گت کرده قیافه یک بســیجی تمام عیار را 
داشت و وقتی چهره اش را نگاه می کردی، انگار خداوند اینچنین 

بندگانش را آماده می سازد که به مهمانی او روند .
اولین بار که به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شــد هنوز 
جثه و اندامی نداشــت ، به جنوب اعزام و در عملیات فتح المبین 

و بعد از آن یک نیروی همیشگی جبهه تا زمان شهادتش بود. 
بیشــتر اوقات هم که برای مرخصی می آمد در جهاد سازندگی 
منطقه مشــغول می شــد، بارها بود کــه دوره ۳ ماهه اش تمام 
 شــده بود اما حســب االمر رهبــر دوباره ماموریتــش را تمدید 

می نمود .

پیام های مردمییاد یاران آشنا

زدست کوته خود زیر بارم
که از باال بلندان شرمسارم

مگر زنجیر مونی گیردم دست
وگرنه سر به شیدایی برآرم

در تاریخ والدت خاتم پیامبران حضرت 
محمد بــن عبداهلل )ص( قول مشــهور 
شیعیان روز هفدهم ربیع االول از سال عام 
الفیل و قول مشــهور اهل سنت دوازدهم 
ربیع االول از عام الفیل اســت. عام الفیل 
)برابر با ســال 57۰میادی ( یادآور حمله 
»ابرهه« به مکه با قصد ویران کردن خانه 
کعبه می باشد. عبدالمطلب به ابرهه گفته 
بود:» خداوند خانه خــود را حفظ خواهد 
فرمود« سوره یک صد و پنج قرآن مجید 
ســرانجام این پادشاه و لشکر انبوهش را 

بیان نموده است.
پس از انقاب بزرگ اســامی ایران 
و بــا توجه به اهمیت وحدت مســلمانان 
جهان و بر اســاس میاد رسول رحمت 
و مهربانی یک هفته عنوان هفته وحدت 

گرفت. 
به روایت ابن اســحاق، »آمنه« دختر 
»وهب« مادر رسول خدا می گفت: چون 
به رســول خدا باردار شــدم، به من گفته 

شــد:» همانا تو به ســرور این امت باردار 
شده ای، پس هرگاه که تولد یافت، بگو:» 
او را از شر هر حسد برنده ای به خدای یکتا 

پناه می دهم.« سپس او را محمد بنام.
هنگام میاد رســول خدا چند اتفاق 
بســیار شگفت انگیز به ظهور رسید که از 
آن ها به »ارهامات« نام برده می شود، از 

جمله: لرزیدن ایوان کسری و فروریختن 
سیزده یا چهارده کنگره آن، فرو نشستن 
دریاچه ســاوه، خاموش شــدن آتشکده 
فارس پس از هزار ســال روشــن بودن و 

فرو افتادن بت ها بر زمین.
سعدی شاعر نکته سنج و پر آوازه ایران 
در اثر جاودانه اش » بوســتان « ستایش 

پیغمبــر صل اهلل علیــه و آله را در دیباچه 
کتاب آورده است. تا عرض ادب به جایگاه 
آورنده. پیام توحید و یکتا پرستی و دارنده 
معجزه قرآن کریم کرده باشــد. چند بیت 

از مثنوی ستایش پیامبر)ص(:
شفیع مطاع نبی کریم

قسیم جسیم نسیم و سیم
یتیمی که ناکرده قرآن درست

کتب خانه چند ملت بشست
چو عزمش برآهیخت شمشیر بیم

به معجر میان قمر زد دو نیم
چو صیتش در افواه دنیا فتاد 
تزلزل در ایوان کسری فتاد

بلند آسمان پیش قدرت خجل 
تو مخلوق و آدم هنوز آب وگل
ندانم کدامین سخن گویمت 

که واالتری زانچه من گویمت
خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد

زمین بوس قدر تو جبرییل کرد
نویسنده: محمدرضا اصالنی

میالد رسول خدا)ص(

شــهردار کرج با بیان این که مشکلی در زمینه انجام 
مطالعات امکان ســنجی اجرای ســامانه تراموا در کرج 
وجود ندارد، گفــت: پیگیری مبحــث فاینانس و نحوه 
ســاختار تامین مالی سامانه تراموا توسط مشاور ضروری 

است.
علی اصغر کمالی زاده در جلســه مطالعه ویژه امکان 
ســنجی اقتصادی، راهبردی و عملیاتی جذب ســرمایه 
گذار جهت ایجاد بالقوه ســامانه تراموای سبک شهری، 
اظهــار کرد: وجود اتوبوس، تاکســی، تِــَرم، بی آر تی و 
مترو برای تســهیل در تردد شــهروندان کرجی الزامی 
اســت و توجه به هر یک از موارد یاد شده به معنای نقض 

دیگری نیست.

وی بــا اعام اینکــه در حال حاضر خطــوط پروژه 
قطارشــهری و بی آر تی در کرج مشــخص شده است، 
گفت: مشــکلی در زمینه انجام مطالعات امکان سنجی 

اجرای سامانه تراموا در کرج وجود ندارد.
کمالــی زاده کاهش آلودگی هــوا، کاهش مصرف 
ســوخت و تسریع در زمان سفر و جابه جایی شهروندان را 

از مهم ترین نتایج استفاده از تراموا بیان کرد.
 شــهردار کرج با تاکید بر لزوم توجه به نحوه ساختار 
تامین  مالی این طرح، گفت: بحث تامین مالی و فاینانس 
این پروژه برای مجموعه مدیریت شــهری بســیار حائز 
اهمیت اســت که باید توسط مشــاورین مربوطه به طور 

تخصصی پیگیری و مطرح شود.

 معــاون وزیر دادگســتری و رئیس ســازمان 
تعزیرات حکومتی درنشســت ویدئــو کنفرانس با 
عنوان مرور قوانین، مقررات و فرآیندهای رسیدگی 
به تخلفات درمانی گفت: امیدواریم با ارتقای سطح 
همکاری هــا بتوانیم گام موثری برای ارتقای وضع 

موجود در حوزه سامت برداریم.
خبرنگار جام جم البــرز: جمال انصاری 
ضمن تشکر از دســت اندرکاران حوزه سامت در 
ســطح کارشناســی و مدیریتی، اظهار داشت: کار 
متولیان در حوزه ســامت دارای ابعاد و گســتره 
پیچیده ای اســت و واضح اســت کــه فعاالن این 
 حوزه، شناخت کافی از مسائل موجود در این زمینه 

دارند. 
وی افزود: ســازمان تعزیــرات حکومتی برای 

بهبود و پیشــبرد اهداف وزارت بهداشــت و درمان 
آمادگی دارد تا در تامین امور نظارتی، رســیدگی و 
مشــارکت سازمانی با نظارت بیشتر و مداخله کمتر 

اقدامات الزم را انجام دهد.
انصــاری تصریح کرد:ترســیم افــق نظارتی 
مشــترک میان وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات 
نشــان دهنده اهمیت خوداتکایی وزارت بهداشت 
در نظــارت بر تخلفات بهداشــتی اســت و ما در 
ســازمان تعزیرات حکومتی به این استقال احترام 
می گذاریم زیرا این اقدام در جهت ارتقای سامت 
مردم و دسترســی آنان به خدمات بهداشتی به دور 

از تخلف می باشد.
معــاون وزیر دادگســتری و رئیس ســازمان 
تعزیرات حکومتی در پایان گفت: تاکیدم این است 

که تمام تاشــمان معطوف به نگاه سیاستگذاری 
در حوزه بهداشــتی و هم افزایی شود تا با گسترس 
همــکاری در این زمینه بــه اهداف خود در نظارت 
به تخلفات بهداشــتی و احیانــا برخورد با متخلفان 

نائل شویم.
این ویدئو کنفرانس در حضور قاسم جان بابایی 
معاون درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری 
و رئیس ســازمان تعزیرات حکومتــی و تنی چند 
از مدیران ســتادی وزارت بهداشــت و ســازمان 
تعزیرات، محمدعلی اســفنانی مدیرکل تعزیرات 
حکومتی اســتان تهــران و همچنین مشــارکت 
 ویدئویی کارشناســان و مدیران اســتانی برگزار 

شد.

ادامه از صفحه 2
تهدیــدات کنونی دراســتحاله 
پذیری فرهنگ،تفکر،ایده ورفتارها 
بــوده و هدف اینگونــه تهدیدات، 
نوجوانان،جوانان،واقشــاردانش 
آموز و دانشــجو و نخبگان سیاسی 

می باشند.
 پدافند غیرعامل ســه دســته 
تهدیدات را شناســایی کرده است 
که عبارتند از 1-تهدیدات ســخت 
نویــن  2-تهدیــدات  ونظامــی 
وفناورانه ۳- تهدیدات مردم محور. 
دو دســته تهدیــدات اخیــر در 
اولویت قرار داشــته ومعتقد است 
که دشــمن با هدف تاشــی نظام 
سیاســی یا به تسلیم کشاندن آن از 
طریق دودسته از تهدیدات مذکور 
که هرکدام دارای زیرشــاخه های 
معین و مشخص هستند اقدام نموده 

است ودر عین حال پدافند غیرعامل 
وظیفه توجه به تهدیدات دسته اول 
را نیز دارد اما متاسفانه تمرکز  غالب 
مســئولین پدافندغیرعامل در اکثر 
اســتانها وبویژه در استان البرز، به 
تهدیدات دسته اول که بعد نظامی 

وجنگ سخت دارد می باشد.
 نویســنده معتقد است که تاثیر 
اســتقرار ســرداران دفاع مقدس 
برسیاســت های پدافند غیرعامل 
باعث اثر بخشی رویکرد نظامی در 
سایر بخش ها بخصوص در استانها 
شــده اســت در حالی که سرداران 
موفــق در جنــگ ســخت)دفاع 
مقدس( نمی توانند الزاما در جنگ 
نرم موفق باشند نه تنها نمی توانند 
بلکه شکست در این صحنه )صحنه 
جنگ نرم( سرنوشــت نهایی آنان 
خواهد بود چرا که نمی شود با مشی 

ونیز با ســاح های جنگ سخت به 
مقابله با جنگ نرم رفت.

ترمیــم واصاح ایــن مهم در 
جبهــه خودی نه از مرکز ومنشــاء 
قابل حل است بلکه باید استانداران 
استانهای کشور به عنوان نهادهای 
حاکمیتــی در اســتانهای خود به 
اصاح امور بپردازند و با تغییر مشی 
وراهبردهــای پدافند غیرعامل وبا 
انتصــاب شایســته مدیــران کل 
پدافند غیرعامل در استانداریها که 
می توانند شــرایط رشد تکنولوژی 
را درک کرده وبــا علم جنگ های 
نرم بیگانه نیســتند،اقدام به اصاح 

وترمیم این آسیب بپردازند.
 نویســنده به عنوان شــهروند 
اســتان البرز کــه با سیاســت ها 
واقدامات مسئولین این استان بویژه 
با حوزه پدافند غیرعامل استانداری 

آشــنایی الزم را دارد متواضعانه از 
اســتاندار محترم البرز توقع دارد که 
به حوزه پدافند غیرعامل ومدیریت 
بحران که با جان مردم سروکار دارد 
ومولفه های امنیت ملی در اقدامات 
مناســب این دو حوزه بستگی دارد 

توجه بیشتری نماید.
اســتاندارالبرز باید سنت شکنی 
کــرده وبــا تشــکیل کار گــروه 
تخصصی وکارشناسی به شناسایی 
تهدیــدات نویــن در اســتان خود 
بپردازند وآســیب پذیریهای آن در 
فضای استانی خود را احصاء نمایند 
در این صــورت راهکارهای مقابله 
کشف خواهد شد در غیر این صورت 
ســاختار پدافند غیرعامل در استان 
مانند آنچه که هم اکنون وجود دارد 
ســاختاری بی اثر وناکارآمد خواهد 

ماند.

در پی مراجعه فردی به پلیس فتا استان البرز مبنی 
بر اینکه از کارت بانکــی وی مبلغ ۳ میلیارد ریال به 
صورت غیر مجاز برداشت شده، پیگیری موضوع در 

دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت .
خبرنگار جام جم البــرز: وی ادامه داد: در 
بررســی اطاعات پرینت حســاب شاکی مشخص 
شــد، فرد ناشناسی اقدام به برداشت ۳ میلیارد ریال از 
حســاب وی کرده و سپس از طریق دستگاه پوز یک 

طافروشی در تهران ، مبلغ موجود کسر شده است .
جانشــین فرمانده انتظامی استان البرز گفت: در 
ادامه روند پیگیری پرونده محرز شــد، متهم پس از 
ســرقت کارت عابر بانک شاکی و کپی آن، اطاعات 
کارت را هک و پس از خالی کردن موجودی حســاب 

وی، از طافروشی در تهران خرید کرده است .
این مقام انتظامی گفت: با پیگیری های شــبانه 
روزی ماموران، متهم دســتگیر شــد و در تحقیقات 

پلیســی به جرم خود مبنی بر برداشت وجه به صورت 
غیر مجاز اعتراف و اقرار کرد پس از برداشــت وجه از 
یک طافروشــی در تهران مبلغ 2۰ هزارو 5۰۰ دالر 

قاچاق خریداری کرده است .
ســردار حســینی با بیان اینکه طافروش و تهیه 
کننده دالرهای قاچاق نیز دســتگیر شدند، گفت : هر 
۳ متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضائی شدند.

معاون هماهنگی امــور عمرانی 
فرمانداری ویژه شهرســتان کرج آثار 
افزایش ســاخت و سازهای غیرمجاز 
شــهری را دامنه دار در ابعاد اجتماعی 
و شــهری دانســت و بــر ضرورت 

ساماندهی آن تأکید کرد.
 خبرنــگار جام جــم البرز:

 » حســین شریف کاظمی« در جلسه 
پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیر 
مجاز که با حضور جمعی از مسئوالن 
شــهری در محل فرمانداری برگزار 
شــد، در کرج شاهد شــهرک هایی 
هســتیم که با شاکله  های ناهنجار به 

شهر متصل شده اند. 

وی افــزود: بی توجهــی به این 
شــهرک ها تبعات جبران ناپذیری را 
به همراه دارد و بخش قابل توجهی از 
انرژی دســتگاه های خدمت رسان را 

به خود معطوف کرده اند. 
معاون هماهنگی امــور عمرانی 
ادامه داد: کانشــهر کــرج امروز با 
جمعیت باالیی به دلیل مهاجرپذیری 
مواجه اســت کــه ایــن جمعیت و 
افزایش ســاخت و سازهای غیرمجاز 
بازتاب هــای مختلــف شــهری و 

اجتماعی را به دنبال دارد. 
شــریف کاظمی گفت: کرج حلقه 
اتصال بیش از 1۴ استان کشور است 

و برای ایجاد و جانمایی ســرانه های 
خدماتی دچار مشکل هستیم بنابراین 

باید ساخت و ساز ها به بهترین شکل 
ممکن مدیریت شود. 

شهردار کرج: 

پیگیری نحوه تامین مالی تراموا ضروری است

دستگیری 3 متهم سرقت کارت بانکی

افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز آثار اجتماعی دارد

 کاهش تخلفات؛ هدف نهایی تعامل بهداشت 
و تعزیرات

رویکرد پدافند غیر عامل در استانداری  البرز

نمایشــگاه کتاب شهرداری کوهســار با حضور 2 ناشردر چند غرفه و با 
شــعار حال خوب با مطالعه درمحل نمایشگاه  مستقل شهرداری کوهساربا 
حضور مهندس عظیمی شــهردار کوهسار اعضا محترم شورای اسامی و 

خانواده معزز شهدا برپا شده است.
خبرنگار جام جم البرز: معاونت فرهنگی اجتماعی در حاشــیه این 
نمایشــگاه افزود: به جهت باال بردن قدرت خرید همشــهریان و گسترش 
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانی کتاب  های عمومی بــا تخفیف 5۰درصد و 

کتاب های درسی و کمک آموزشی با تخفیف 2۰درصد ارائه خواهد شد.

افتتاح نمایشگاه کتاب شهرداری 
کوهسار با حضور مسئوالن 


