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عضو شورای شهر کرج خاطرنشان کرد:شهردارفردیس خربداد:

بــه گــزارش نــور اقتصــاد، مســعود نجفــی در جمــع 
ــی  ــای مطبوعات ــود دکه ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــگاران ب خبرن
ــات  ــه اقدام ــرد: اینگون ــار ک ــس، اظه ــی در فردی غیرقانون
می شــود  باعــث  و  محســوب  تخلــف  قانونــی  نظــر  از 

ــوند. ــرر ش ــه متض ــن عرض ــی ای ــاالن حقیق فع
وی اضافــه کــرد: مجموعــه مدیریــت شــهری فردیــس تــا 

دو هفتــه آینــده بــا همــکاری مقــام قضایــی.....

ســارا دشــت گرد در نطــق پیــش از دســتور صــد و شــصت و 
هشــتمین جلســه شــورای شــهر کــرج ضمــن تبریــک ۱۳ آبــان مــاه 
روز تســخیر النــه جاسوســی، از تــاش شــهردار و مجموعــه مدیریــت 
ــر  ــزود: اگ ــرد و اف ــی ک ــا قدردان ــارش ه ــت ب ــرای مدیری ــهری ب ش
ــی  ــی حــل م ــای جذب ــاه ه ــر چ ــا حف ــر ب مشــکل آبگرفتگــی معاب

ــن کار انجــام شــود. ــر اســت ای شــود بهت
ــارش هــا  برخــی نقــاط  ــا بیــان اینکــه هــر ســال در زمــان ب وی ب
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شهردار کرج:

کیان پرویزی مدیر مسئول

اشاره:
از  پــس  فردیــس  شــهر  شــورای 
اســتعفای مهنــدس غفــاری بــه جهــت 
گزینــش فــردی بــرای ســکانداری 
ــک  ــه ی ــدام ب ــس اق ــهرداری فردی ش
فرخــوان نمــود کــه پــس از ثبــت 
ــه قبــا  ــک اســم ک ــه  ی ــر ب ــام 60نف ن
ــی از  ــی در یک ــابقه ی مدیریت ــم س ه
ــیدند  ــت رس ــس را داش ــق فردی مناط
ــه وزارت   پــس از ارســال صورتجلســه ب
ــرای  ــان ب ــرایط ایش ــراز ش ــور،  اح کش
ــه  ــس ب ــهرداری فردی ــری ش تصدیگ
ــور  ــط وزارت کش ــورد وتوس ــکل خ مش
عــدم تاییــد ایــن فــرد اعــام گردیــد. 
ــاب  ــرای انتخ ــاردوم ب ــددا ب ــورا مج ش
ــه در  ــرد ک ــدام ک ــهردار اق ــومین ش س
ــاه   ــخ 21مهرم ــردر تاری ــد نف ــن چن بی
ــروزاده  ــد خس ــج رای دکترمحم ــا پن ب
ــاب  ــس انتخ ــهردار فردی ــوان ش را بعن
ــن  ــدت ای ــن م ــی ای ــا در ط کردند.ام
ســازیهایی  جریــان  بــا  انتخــاب 
دســتخوش یــک ســری اتفاقــات بــوده 
ــه  ــون صورتجلس ــا اکن ــه ت ــت ک اس
انتخــاب شــهرداربرای وزارت کشــور 
ــه  ــی ک ــا جای ــت ت ــده اس ــال نش ارس
در  مــردم  نماینــده  دیگــه صــدای 
مجلــس شــورای اســامی درآمدودراین 
ــورا  ــس ش ــت: رئی ــم گف ــوص ه خص
صورتجلســه  بایــد  قانــون  طبــق 
انتخــاب شــهرداررا درتاریــخ 11 ابانمــاه 
ــرد  ــی ک ــال م ــرای وزارت کشورارس ب
ــون  ــادآور مــی شــود کــه طبــق قان وی
ــس  ــا رئی ــتی ب ــرده وبایس ــف ک تخل

ــود. ــورد ش ــورا برخ ش

پرده اول - روز داخلی :
در دویســت بیســتمین جلســه شــورای شــهر 
کــه بیشــتربرای  احــراز وتشــخیص صاحیــت 
انتخــاب نماینــدگان مــردم درپارلمــان شــهری 
تشــکیل شــده بــود در فضــای پــراز کنایــه هــا 
ــود  ــر ب ــه همدیگ ــبت ب ــاء نس ــی از اعض بعض
ــه  ــه راه ب ــاعت جلس ــه س ــس س ــفانه پ متاس
ــر«رای« خــود  جایــی نبــرد و رئیــس شــورا ب
ــت اعضــاء نســبت  ــد هرچنــد اکثری ــی مان باق
بــه احــراز صاحیــت دکترمحمــد خســروزاده 
ــه رخ  ــتر ب ــرا بیش ــتند.ولی ظاه ــرار  داش اص
ــی وســوابق شــغلی  ــدارک تحصیل کشــیدن م

ــود.  اعضــاء مهمتــر ب
پرده دوم روز- داخلی

نگاهی به سوابق دکتر محمد خسروزاده 
در شهرداری تهران 

ــهرداری،  ــه ۱۴ ش ــازی منطق ــاون شهرس مع
نماینــده ســازمان نوســازی شــهرداری و دبیــر 
ــهرداری  ــازی ش ــازی و بهس ــا نوس ــتاد احی س
منطقــه ۱۴ ، عضــو ارشــد شــورای تخصصــی 
آموزشــهای شــهروندی شــهرداری منطقــه 
ــدوی و  ــات ب ــق هی ــروه تحقی ــو گ ۱۴، عض
تجدیــد نظــر رســیدگی بــه تخلفــات کارکنــان 
شهرســازی  معــاون  جانشــین  شــهرداری، 
شــهرداری منطقــه ۱۴، شــهردار ناحیــه ۲ 
منطقــه ۵، فرمانــده بســیج شــهرداری ناحیــه 
۲ منطقــه ۵، معــاون شــهردار شــهرداری 
ناحیــه ۴ منطقــه ۵، و عضــور کمیســیون 
شهرســازی  اداره  رئیــس  ناحیــه  تحویــل 
شــهرداری ناحیــه ۶ منطقــه ۵، مدیــر بحــران 
ــناس  ــه ۵ ، کارش ــه ۲ منطق ــهرداری ناحی ش
شهرســازی شــهرداری منطقــه ۵، کارشــناس 
شــهری  توســعه  و  ریــزی  برنامــه  حــوزه 
شــهرداری منطقــه ۵و همچنیــن مــدرس 
ــدس،  ــهر ق ــد ش ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
واحــد تهــران جنــوب کــه مــی توانــد قســمتی 
ــد. ــروزاده باش ــد خس ــر محم ــه دکت از رزوم

پرده سوم- روزداخلی
بــه  شــهری  پارلمــان  نماینــدگان  رای 
مثابــه رای مــردم اســت بنابرایــن رعایــت 
ــات  ــه اثب ــردم ب ــه رای م ــرام ب ــول واحت اص
ــردم  ــوق م ــت حق ــی ورعای ــل دوموکراس اص
ــه وزارت  ــه ب ــال صورتجلس ــدم ارس ــت ع اس
کشــور شــاید یــک نــوع برخــورد قهــری 
ــدم  ــاد ع ــائبه ایج ــا ش ــا وی ــر اعض ــا دیگ ب
رعایــت دوموکراســی در شــورای اســامی 
شــهر فردیــس دراذهــان متبــادر ســازد. 
ــت  ــگاه ریاس ــی درجای ــه هرکس ــن تفکرک وای
قراربگیــرد مختــار بــه هرتصمیمــی اســت 
قطعــا بــه ضــرر مــردم وایجــاد خســارت هــای 

جبــران ناپذیــر بــرای مدیریــت شــهری دربــر 
خواهــد داشــت.پس مــی طلبــد هرچــه زودتــر 
ــه وزارت کشــور انجــام  ارســال صورتجلســه ب

ــرد . پذی
نتیجه گیری

ــه اثبــات رســاندن منیــت  ــده ب هرچنــد نگارن
ــدارد  ــاره ای ن ــورا اش ــاء در ش ــی ازاعض بعض
ولــی بــا توجــه بــه تحــرکات اخیــر در شــورای 
اســامی بــه جهــت انتخــاب شــهردار و پخــش 
ــط  ــورا توس ــی روز ش ــب داخل ــائل ومصائ مس
ــدم  ــرای ع ــان درفضــای مجــازی ب ــک جری ی
ــردم  ــهردار، م ــاب ش ــیدن انتخ ــرانجام رس س
ــرای  ــی ب ــه جوی ــی رویکــردی از بهان ــه خوب ب
ــان  ــن جری ــخصی ای ــال ش ــه امی ــیدن ب رس
مــی داننــد چــرا کــه  براســاس قانــون، 
احرازوتشــخیص افــراد دراینگونــه مســائل 
بــه عهــده ی وزارت کشــور ویــا دســتگاههای 
نظــارت کننــده واگــذار نمــوده اســت هرچنــد 
ــل از انتخــاب  ــات بایســتی قب ــن اتفاق ــه ای ک
ــت  ــی گرف ــورت م ــورا ص ــط ش ــهردار توس ش
ــت  ــم رخ داده اس ــم ه ــن مه ــا ای ــه قطع ک
ــس  ــد پ ــیده ان ــی رس ــاب نهای ــه انتخ ــه ب ک
ــس  ــامی فردی ــورای اس ــس ش ــتی رئی بایس
طبــق قانــون پیــش بــرود در غیــر اینصــورت 
انتخــاب شــهردار را بــرای خــود بعنــوان یــک 
ــا  ــه قاعدت ــرده ک ــی ک ــی تلق ــم خصوص حری
پاســخگوی افــکار عمومــی هــم خــود ایشــان 

ــود.  ــد ب خواه
ــه برخوردهــا کــه  ــن گون ــا ای  از ســوی دیگرب
)فقــط مختــص شــورای شــهر فردیــس اســت( 
قطعــا روزگار مدیریتــی شــهری را بــه روز 
مرگــی تبدیــل خواهــد کــرد ونتیجــه همــان 
نارضایتــی مــردم نســبت بــه امــورات شــهری 

اســت.
ــده  ــرای نگارن ــا ب ــه تنه ــئوال ن ــن س ــال ای ح
ــس هــم پیــش  ــرای شــهروندان فردی بلکــه ب
مــی ایــد دلیــل ایــن همــه ناســازگاری 
ــت  ــه ی ندام ــال نام ــت؟هرچندکه ارس چیس
غفــاری  انتخــاب  بــرای  جریــان  همیــن 

شــهردار پیشــین رافرامــوش نکــرده انــد.
ــی  ــه مســعود نجف ــد ک ــه نمان ــان ناگفت درپای
ــه  ــس ب ــهرداری فردی ــرم ش ــت محت سرپرس
همــراه معاونیــن شــهرداری بــا تــاش شــبانه 
روزی خــود ســعی دارنــد کــه امــورات شــهری 
ــه انجــام  ــه نحــو احســن تمــام وکمــال ب را ب
برســانند ودر طــی ایــن مــدت هــم بــه جــرات 
مــی تــوان گفــت کــه عملکــردی قابــل قبــول 
داشــته اســت کــه در آینــده بــه آنهــم خواهیم 
پرداخــت.  امــا نقــش اصلــی مدیریــت شــهری 

توســط شــورا رقــم خواهــد خــورد.

احترام به رای مردم اثبات اصل دوموکراسی است
درخشش ستارگان شرافت در کنکور ۹8

افزایش  ضرورت 
شهری  خدمات  بودجه 

کرج شهرداری 
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فرمانــده ســپاه ناحیــه شهرســتان 
اشــتهارد گفــت: 13 آبــان یکــی از 
نمادهــای برجســته حمایــت مردم 
از حاکمیــت اســامی و نشــانه 
روحیــه استکبارســتیزی ملــت 

ــت. ــران اس ــی ای انقاب

بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از 
خبرگــزاری بســیج؛ ســرگرد پاســدار ترابــی 
فرمانــده ســپاه ناحیــه شهرســتان اشــتهارد 
بــه مناســبت یــوم اهلل ۱۳ آبــان اظهــار 
ــه جاسوســی توســط  داشــت : تســخیر الن
ــه  ــام )ره( نقط ــط ام ــرو خ ــجویان پی دانش
ــخ انقــاب اســامی اســت. ــی در تاری عطف
وی بیــان کــرد: برخــی تــاش مــی کننــد 

ــوم اهلل  ــرار دادن ی ــعاع ق ــت الش ــا تح ــا ب ت
ــان تنهــا راه نجــات ملــت را مذاکــره  ۱۳ آب
بــا آمریــکا القــا کننــد کــه ایــن تفکــر غلــط 
و اشــتباه اســت زیــرا آمریکایــی هــا هرگــز 

قابــل اعتمــاد نیســتند.
ــت  ــات مل ــا راه نج ــرد: تنه ــد ک وی تاکی
ایــران و نســخه شــفابخش کشــور تکیــه بــر 

ــت. ــی اس ــوان داخل ــت و ت ظرفی
فرمانــده ســپاه ناحیــه شهرســتان اشــتهارد 
ــه  ــه هم ــان ب ــیزدهم آب ــرد : س ــح ک تصری
ــد  ــی توانن ــه م ــت ک ــتضعفان آموخ ی مس
چپــاول گــران را بــه زبالــه دان تاریــخ 
مســلمانان  بــه  همچنیــن  و  بســپارند 
ــه  ــانیت، آزادن ــد انس ــه در معب ــت ک آموخ
ــی هــای ارجمنــد  ــر واالی ــه در براب و آگاهان

مکتــب توحیــد، بــه نمــاز بایســتند، تنها در 
برابــر »اهلّل « بــه کرنــش و ســجود بنشــینند 

ــد. ــرد کنن ــه را ط ــز او، هم و ج
ــه ی  ــت : واقع ــی گف ــدار تراب ــرگرد پاس س
ــه دل هــای مؤمنــان قــوت  ــان ب ســیزده آب
بخشــید و غــروری مقــدس و حماســه 
ــوی  ــرد و پرت ــده ک ــان زن ــن را در آن آفری

ــد و  ــان تابانی ــر آن ــی ب ــوار اله ــاک از ان تابن
درس هایــی بــزرگ از شــهادت و رشــادت و 

ــت. ــان آموخ ــه آن ــری ب دلی
در  کــرد:  نشــان  خاطــر  پایــان  در  وی 
ــه  ــران ب ــان، مــردم ســرافراز ای ســیزدهم آب
همــه ی مســتضعفان جهــان نشــان داد کــه 

ــت. ــتنی اس ــتم، شکس ــوار س دی

دوهفته نامه
اقتصادی و اجتامعی استان الربز

اخبــار استـان

اقدامــات شــهرداری کــرج در ایــام 
ــدوده ۴5  ــژه در مح ــه وی ــی ب بارندگ
ــای  ــپاه ج ــدان س ــهر و می ــری گلش مت

قدردانــی دارد.

فریــده بزنــی در صــد و شــصت و هشــتمین 
جلســه شــورای اســامی شــهر کــرج بر ضــرورت 
افزایــش بودجــه خدمــات شــهری تاکیــد کــرد.

ــات شــهر  ــه اینکــه حــوزه خدم ــا اشــاره ب وی ب
یکــی از حــوزه هــای مهــم در امــر خدمــت 
ــه  ــرد: ب ــوان ک ــی رود، عن ــمار م ــه ش ــانی ب رس
عنــوان مثــال بــرای مدیریــت بــارش هــا تمامــی 
ــات  ــود و جلس ــده ب ــی ش ــهر الیروب ــر ش معاب
ــزار شــده  ــم برگ ــن مه ــق ای ــرای تحق ــادی ب زی
ــا مشــکل  ــاز هــم هنــگام بارندگــی ب ــود امــا ب ب

ــدیم. ــه ش مواج
ــات  ــه داد: خدم ــهر ادام ــورای ش ــو ش ــن عض ای
ــی  ــی فرهنگ ــای عمران ــد کاره ــز مانن ــهر نی ش
اجتماعــی و ... نیازمنــد بودجــه بیشــتری اســت و 
در صورتــی کــه اعضــای شــورای شــهر موافقــت 
ــق  ــم محق ــه متم ــم را در بودج ــن مه ــد ای کنن
کــرده و خدمــات دهــی در شــهر را افزایــش 

ــم. دهی
بزنــی در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود 
ضمــن تســلیت شــهادت امــام حســن عســگری 
)ع( و تبریــک روز ۱۳ آبــان کــه مصــادف اســت 
ــه جاسوســی  ــش آمــوز و تســخیر الن ــا روز دان ب
ــن روز  ــی ای ــا در راهپیمای ــت ت ــه خواس از هم

شــرکت کننــد

تزریق اعتبار به بیمارستان فردیس

پیام بزرگ یوم اهلل 13 آبان حمایت مردم از حاکمیت اسالمی است

علــوم  دانشــگاه  ئیــس 
پزشــکی اســتان البــرز بــا 
 ۴5 پیشــرفت  بــه  اشــاره 
درصــدی بیمارســتان فردیــس، 
ــن  ــه ای ــار ب ــص اعتب از تخصی

داد. پــروژه خبــر 

ــن  ــم آخری ــین کری دکترحس
ــی  ــای درمان ــروژه ه ــت پ وضعی
و  کــرد  تشــریح  را  اســتان 
ــم در  ــروژه مه ــد پ ــت: چن گف
ایــن حــوزه اجرایــی مــی شــود 
ــتان  ــک بیمارس ــه کلینی از جمل
ــت  ــرج اس ــی ک ــهید رجای ش
ــاح  ــال افتت ــان امس ــا پای ــه ت ک

. د می شــو
وی بــه وضعیــت بیمارســتان 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــس اش فردی
ــی  ــت باالی ــروژه از اهمی ــن پ ای
برخــوردار اســت و در حــال 
حاضــر ۴5 درصــد پیشــرفت 

دارد. فیزیکــی 
بــه گفتــه رئیــس دانشــگاه 
ــرز  ــتان الب ــکی اس ــوم پزش عل
ــرای  ــی ب ــار خوب ــال اعتب امس
ــس  ــتان فردی ــبرد بیمارس پیش
کــه  اســت  دریافــت شــده 
رونــد  در  تســریع  موجــب 
اجرایــی ایــن پــروژه مــی شــود.
دکتــر کریــم اضافــه کــرد: 

اعتبــار دریافتــی  از  بخشــی 
فردیــس  بیمارســتان  بــرای 
و  برنامــه  ســازمان  توســط 
بودجــه و بخشــی دیگــر توســط 
درمــان  و  بهداشــت  وزارت 

تامیــن شــده اســت.
ــا  ــرد ت ــدواری ک ــراز امی وی اب
پیشــرفت  آینــده  ســال  دو 

بیمارســتان فردیــس بــه 80 
درصــد برســد.

پیمانکار بیمارستان کمالشهر 
خلع ید شد

ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
البــرز تاکیــد کــرد: پیشــرفت فیزیکــی 
بیمارســتان فردیــس بــه ۸۰ درصــد برســد 

دولــت در کوتاه تریــن زمــان ممکــن پــروژه 
ــه اتمــام مــی رســاند،  را تکمیــل کــرده و ب
بــا توجــه بــه تخصیــص اعتبــار چشــم انــداز 
خوبــی بــرای ایــن بیمارســتان پیــش بینــی 

مــی شــود.
بــه  دیگــری  بخــش  در  کریــم  دکتــر 
ــتان  ــد اس ــئوالن ارش ــای مس ــری ه پیگی
ــرای بیمارســتان  ــار ب ــرای تخصیــص اعتب ب

ــرد. ــاره ک ــس اش فردی
ــتان  ــتان بیمارس ــت بیمارس ــه وضعی وی ب
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــهر نی کمالش
ــود  ــه وج ــای ب ــی ه ــه پیچیدگ ــه ب توج
آمــده، پیمانــکار قبلــی خلــع یــد و در حــال 
حاضــر مدیریــت شــهری کمالشــهر بخشــی 
از کارهــای مربــوط بــه ایــن پــروژه را عهــده 

ــت. ــده اس دار ش
ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
البــرز اضافــه کــرد: طبــق قــرارداد موجــود، 

کمالشــهر  شــهر  شــورای  و  شــهرداری 
ــاد  ــا ایج ــتان را ت ــی بیمارس ــل اجرای مراح
ــد در  ــی برن ــش م ــاختمانی پی ــکلت س اس
ادامــه دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــن پــروژه 

ــرد. ــد ک ــل خواه را تکمی
جانمایی آسانسور در 

بیمارستان اشتهارد

آدکتــر کریــم بــا اشــاره بــه نبــود آساســور 
در بیمارســتان شهرســتان اشــتهارد، گفــت: 
اشــتهارد  بیمارســتان  ایــرادات  از  یکــی 
ــاختمان  ــرا س ــتن آسانســور اســت زی نداش
بیمارســتان پیــش از ایــن در دو طبقــه بنــا 
شــده بــود، اتــاق هــای عمــل در طبقــه دوم 
قــرار دارد و انتقــال بیمــاران توســط رمــپ 
ــاختمان  ــن س ــده در ای ــی ش ــای جانمای ه

انجــام شــده اســت. 
ــات و  ــان طبق ــپ می ــود رم ــت: وج وی گف
ــه  ــود کــه ب تعــداد بیمــاران باعــث شــده ب

ــود. ــی نش ــور توجه ــی آسانس جانمای
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
جانمایــی  افــزود:  البــرز  اســتان 
ــتهارد در  ــتان اش ــور در بیمارس آسانس

دارد. قــرار  کار  دســتور 
دکتــر کریــم همچنین گفــت: مقاوم ســازی 
کلینیــک مجــاور بیمارســتان اشــتهارد کــه 
در حــال ســاخت اســت نیــز در دســتور کار 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان قــرار گرفته 
کــه امیــد اســت هــردوی ایــن اقدامــات تــا 

پایــان امســال بــه پایــان برســد..
منبع خبر:خبرگزاری مهر

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای کرج تاکید کرد:

ضرورت افزایش بودجه 
خدمات شهری شهرداری کرج

جریمه دو میلیاردی 
قاچاقچی سوخت در البرز

ــرز  ــتان الب ــی  اس ــرات حکومت ــر کل تعزی دی
ــر  ــاوه ب ــوخت ع ــی س ــک قاچاقچ ــت: ی گف
ــت   ــه پرداخ ــوفه ب ــوخت های مکش ــط س ضب
ــق  ــدی در ح ــزای نق ــال ج ــار د ری دو میلی

ــد. ــوم ش ــت محک دول
علــی اکبــر مختــاری اظهــار کــرد: مأموریــن 
انتظامــی  نیــروی  قاچــاق  بــا  مبــارزه 
واقــع  مکانــی  از  بازرســی  اســتان ضمــن 
در ماهدشــت پــس از بررســی های انجــام 
شــده مقــدار ۱۴ هــزار و ۳۸۹ لیتــر ســوخت 

قاچــاق از نــوع گازوئیــل کشــف کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از تعزیــرات 
البــرز، مختــاری افــزود: بنــا بــر وصــول 
ــی  ــای نفت ــی فرآورده ه ــرکت مل ــکوائیه ش ش
و تشــریح علــت تخلــف از ســوی متهــم و 
اذعــان بــه فــروش آنهــا بــر خــاف ضوابــط، 
شــعبه اتهــام انتســابی متخلــف را محــرز 
ضبــط  بــر  عــاوه  را  متخلــف  و  دانســت 
دو  پرداخــت  بــه  مکشــوفه  ســوخت های 
ــزای  ــال ج ــزار و ۲۰۶ ری ــارد و ۴۴۹ ه میلی

ــرد. ــوم ک ــت محک ــق دول ــدی در ح نق
ســوخت های  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
پخــش  شــرکت  بــه  نیــز  مکشــوفه 
در  تــا  شــد  تحویــل  نفتــی  فرآورده هــای 

شــود. عرضــه  قانونــی  شــبکه 

برنامه دشمن برای برهم زدن 
امنیت غذایی کشور شکست خورد

رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامل کشــور بــا بیان 
اینکــه در دفــاع زیســتی بایــد بتوانیــم تهدیدات 
در حــوزه زیســتی و عامــل آن را شناســایی کنیم، 
ــخیص  ــای تش ــم راداره ــاز داری ــا نی ــزود: م اف
دفــاع زیســتی را ارتقــا دهیــم کــه ایــن رادارهــا 
آزمایشــگاه تخصصــی تشــخیصی در حــوزه دام، 

گیــاه و انســان هســتند.
ســردار غامرضــا جالــی، در نشســت تخصصــی پدافند 
ــی  ــام خمین ــی ام ــوزش عال ــز آم ــه در مرک زیســتی ک
ــزار شــد،گفت: موضــوع  ــس برگ مشــکین دشــت فردی
گرامیداشــت یــوم اهلل ۱۳ آبــان روز دانــش آمــوز و 
استکبارســتیزی پرداخــت و گفــت: انقــاب اســامی در 
ــداف و  ــدر اه ــتیزی را در ص ــود، استکبارس گام دوم خ
ــن  ــدا ای ــد خ ــه امی ــرار داده اســت و ب ــش ق برنامه های
مبــارزه بــا تــوان جوانــان و نوجوانــان دهه هــای چهــارم 
ــان  ــای مســتقل جه ــع ملت ه ــه نف ــاب ب و پنجــم انق
ادامــه خواهــد داشــت و پیــروزی بســیار نزدیــک اســت.
ــازی  ــه بی اثرس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــردار جال س
ــری  ــیب پذی ــاندن آس ــل رس ــه حداق ــدات و ب تهدی
هــا از اولویت هــا و اهــداف پدافنــد غیرعامــل اســت، 
گفــت: مــا ۲ دســته تهدیــد؛ یکــی طبیعــی و دیگری 
انسان ســاز داریــم کــه قلمــرو فعالیــت ســازمان 
پدافنــد غیرعامــل کشــور، مهــار و مقابله بــا تهدیدات 
عامدانــه و انسان ســاز اســت کــه از تهدیــدات طبیعی 
ــر  ــه ذات آن علمــی، متغی ــر اســت چــرا ک پیچیده ت

ــه اســت. و فناوران
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ذات بســیاری از فنــاوری 
ــد  ــت: پدافن ــود دارد، گف ــه وج ــدات نهفت ــا تهدی ه
غیرعامــل بــا ارائــه الزامــات و رویــه هــا تــاش دارد 
تــا بســتر بهره بــرداری مطمئــن و فراگیــر از فنــاوری 

هــا را پدیــد آورد.
ســردار جالــی بــا بیــان اینکــه مــا در پدافنــد 
زیســتی یــک اولویــت بــه نــام تامیــن امنیــت غذایــی 
ــن  ــا ای ــت ت ــاش اس ــمن در ت ــت: دش ــم، گف داری
امنیــت غذایــی مــا را برهــم بزنــد کــه خوشــبختانه 
تــاش هــای آنهــا نــاکام مانــده اســت و امروز کشــور 
مــا در حــوزه امنیــت غذایــی وضعیــت مطلوبــی دارد.

بد اخالقی های انتخاباتی 
بازی در زمین دشمنان است

معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی 
ــد اخاقــی هــای  ــدار کــرج گفــت: ب فرمان
انتخاباتــی بــازی در زمیــن دشــمنان نظــام 

ــت. ــران اس ــلمان ای ــت مس و مل

ســتاد  اعضــای  جمــع  در  قاســمی  ارســان 
ــزود: متاســفانه در  ــداری کــرج اف ــات فرمان انتخاب
فضــای مجــازی شــاهد بعضــی از بداخاقــی هــای 
ــوع  ــن ن ــمنان از ای ــه دش ــتیم  ک ــی هس انتخابات

ــد. ــی کنن ــوء م ــرداری س ــره ب ــرکات به تح
وی ادامــه داد: ســاز و کار، قوانیــن انتخابــات 
ــامت  ــن س ــامی ضام ــوری اس ــام جمه در نظ
ــر  ــوده و بناب ــت ب ــت از رأی مل ــات و صیان انتخاب
ملــت  رای  رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایــش 

اســامی حــق النــاس اســت.
ــت دار  ــات امان ــان انتخاب ــت: مجری ــمی گف قاس
ــدرت از  ــام ق ــا تم ــد ب ــتند و بای ــت هس رأی مل

ــرد. ــداری ک ــت پاس ــن امان ای
ــام  ــت نظ ــت: مقبولی ــرج گف ــدار ک ــاون فرمان مع
سیاســی هــر کشــوری را بــا انتخابــات مــی 
ــر  ــامی  پ ــران اس ــه ای ــن زمین ــنجند و در ای س
افتخــار بــوده و ســالمترین انتخابــات بــا مشــارکت 

ــود دارد. ــردم درآن وج ــاد م ــری آح حداکث
شــورای  مجلــس  انتخابــات  دوره  یازدهمیــن 
ــی شــود و  ــزار م اســامی اســفندماه جــاری برگ
اعضــای هیــات نظــارت برانتخابــات اســتان البــرز 

ــت. ــده اس ــخص ش مش

عضو شورای شهر کرج عنوان کرد:

قوانین دست و پاگیر باید 
اصالح شود

کودک ربوده شده ساوجبالغی به آغوش خانواده بازگشت
کانتــری  مامــوران  تــاش  بــا 
نظرآبــاد  شهرســتان  مرکــزی 
ــگام  ــه هن ــاله ای ک 3 س ــودک  ک
ــدرش  ــودرو پ ــل خ ــرقت، داخ س
ربــوده  ســارق  توســط  و  بــود 
بــه  و  یافتــه  را  بــود  شــده 

بازگرداندنــد. اش  خانــواده 

ســرهنگ ” علــی ســلیمانی ” در ایــن 
ــری  ــره خب ــی مخاب ــت: در پ ــوص گف خص
ــودرو  ــرقت خ ــره س ــک فق ــر ی ــی ب مبن
“ریــو” در محــدوده شهرســتان ســاوجباغ 
ــودن کودکــی ۳ ســاله کــه در داخــل  و رب
ــوران  ــرب از مأم ــی مج ــود تیم ــودرو ب خ
کانتــری مرکــزی شهرســتان نظرآبــاد 
تمامــی  و  شــده  عمــل  وارد  بافاصلــه 
ــتان  ــی شهرس ــای ورودی و خروج محوره
تحــت  را  ســاوجباغ  و  نظرآبــاد  هــای 

ــد. ــود درآوردن ــارت خ ــرل و نظ کنت
بــرای  جســتجو  افــزود:  ادامــه  در  وی 
کشــف خــودرو ســرقتی ادامــه داشــت 
کــه مامــوران گشــت کانتــری در نزدیکــی 
ــه  ــو شهرســتان ســاوجباغ ب روســتای هی
ــا مشــخصات کــودک  دختــر ۳ ســاله ای ب
ربــوده شــده برخــورد کردنــد کــه در کنــار 
جــاده در حالــی کــه گریــه مــی کــرد رهــا 

ــود. شــده ب
ایــن مقــام انتظامــی یــادآور شــد: مامــوران 
پــس از تمــاس بــا والدیــن کــودک و 
ــودک  ــه وی همــان ک ــن ک ــان از ای اطمین
ــه  ــت، ب ــودرو اس ــل خ ــده داخ ــوده ش رب
ــت  ــه داده و در نهای ــود ادام ــت خ ماموری
ســمت  بــه  کــه  را  ســرقتی  خــودرو 
شهرســتان نظرآبــاد در حــال حرکــت بــود 
ــودرو و  ــف خ ــه توق ــق ب ــایی و موف شناس

ــدند. ــارق ش ــتگیری س دس

وی افــزود : متهــم پــس از انتقــال بــه 
کانتــری اعتــراف کــرد کــه در حیــن 
تــردد متوجــه یــک دســتگاه خــودرو 
ــل یــک فروشــگاه  ــو” روشــن کــه مقاب “ری
توقــف کــرده بــود مــی شــود کــه ناگهــان 
وسوســه مــی شــود کــه خــودرو را ســرقت 
کنــد امــا پــس از ســرقت متوجــه کودکــی 
مــی شــود کــه در صندلــی عقــب خــودرو 
ــن  ــرس ای ــن از ت ــت، بنابرای ــده اس خوابی
ــرعت از آن  ــه س ــود ب ــایی نش ــه شناس ک
جــا دور شــده و در حوالــی روســتای هیــو 
کــودک را رهــا کــرده و بــه مســیرش 

ــد. ــی ده ــه م ادام
ــه  ــارق ک ــت : س ــلیمانی گف ــرهنگ س س
دارای چندیــن فقــره ســوابق کیفــری 
و  تکمیلــی  تحقیقــات  بــرای  اســت، 
احتمالــی  جرایــم  ســایر  شناســایی 
ــار  ــی در اختی ــده مقدمات ــا پرون ــراه ب هم

پلیــس آگاهــی شهرســتان نظرآبــاد قــرار 
ــت. گرف

ــتان نظرآبــاد  ــي شهرس ــده انتظام فرمان
ــن  ــدر ای ــه پ ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب در پای
کــودک ســوئیچ خــودرو را داخــل آن 
گذاشــته و خــودرو را بــه صــورت روشــن 
رهــا کــرده بــود فرصــت ارتــکاب جــرم را 
ــن از  ــرد، بنابرای ــم ک ــارق فراه ــرای س ب
ــا رعایــت  شــهروندان تقاضــا مــی شــود ب
ارتــکاب  فرصــت  پیشــگیرانه،  مــوارد 

ــد. ــم نکنن ــرم را فراه ج
وی بــه والدیــن گرامــی توصیــه کــرد 
: هیــچ گاه کــودک خردســال خــود را 
هنــگام  و  نگذارنــد  تنهــا  خــودرو  در 
ــه ای  ــرای لحظ ــی ب ــودرو حت ــرک خ ت
ــورد  ــا م ــد ت ــل کنن ــوش و قف آن را خام

دســتبرد ســارقان قــرار نگیرنــد.
منبــع خبر : پلیس البرز

عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم خبرداد:
خبر: خبر
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بــا اصــاح ســاختار قوانیــن شــهرداری 
ــن  ــاختار ای ــاح س ــه اص ــوان ب ــی ت ــا م ه
مجموعــه و تســریع در تحقــق اهــداف پیــش 

ــود. ــدوار ب ــده امی ــی ش بین
محمدحســین خلیلــی اردکانــی در کارگــروه ســاختار 
ــای  ــهرداری ه ــای ش ــود روش ه ــکیات و بهب تش
ــا  کشــور افــزود: شــهرداری کــرج در حــال حاضــر ب
مشــکل نیــروی انســانی مــازاد موجــه اســت و بایــد 
ــن  ــرای تعیی ــات الزم ب ــب اقدام ــازوکار مناس ــا س ب

ــرد. تکلیــف وضعیــت آنهــا صــورت بگی
ــرورت  ــه ض ــه ب ــرج در ادام ــهر ک ــورای ش ــو ش عض
کاهــش زمینــه فســاد در مجموعــه مدیریــت شــهری 
تاکیــد کــرد و گفــت: الکترونیکــی کــردن امــور 
ــنل  ــوع و پرس ــاب رج ــن ارب ــاط بی ــش ارتب و کاه
ــش فســاد در  ــزایی در کاه ــه س ــش ب ــهرداری نق ش

شــهرداری دارد.
وی ادامــه داد: البتــه فســاد در ســاختار اداری را نمــی 
ــب  ــم ضری ــی توانی ــی م ــاند ول ــر رس ــه صف ــوان ب ت
وقــوع آن را بــه حداقــل برســانیم تــا اعتمــاد مــردم 

ــد. بــه شــورا و شــهرداری افزایــش یاب
ایــن عضــو شــورا توضیــح داد: از آغــاز شــورای پنجــم 
ــی  ــرای الکترونیک ــبی ب ــات مناس ــون اقدام ــا کن ت
کــردن ســازوکارهای شــهرداری صــورت گرفتــه ولــی 
هنــوز تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب فاصلــه داریــم.

خلیلــی اردکانــی بــا بیــان اینکــه نظــارت و ارزیابــی 
عملکــرد شــهرداری یکــی از مهمتریــن وظایــف 
شــورای شــهر اســت؛ خاطرنشــان کــرد: فکــر نمــی 
کنــم شــورای شــهر هیــچ کــدام از شــهرهای کشــور 
توانســته باشــد بــه ایــن وظیفــه خــود را بــه خوبــی 

عمــل کنــد.
ــق  ــارت دقی ــد نظ ــه فراین ــا زمانیک ــه داد: ت وی ادام
وکارآمــد نباشــد؛ تحــرک و پویایــی در بدنــه مدیریت 
شــهری ایجــاد نمــی شــود و توجیــه منطقــی در عزل 
و نصــب هــای ایــن مجموعــه وجــود نخواهــد داشــت.

ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب عضــو شــورای شــهر کــرج ب
دوره ای قــرار داریــم کــه تغییــر و تحــول بــه ســرعت 
اتفــاق مــی افتــد؛ یــادآور شــد: بــا ایــن اوصــاف نمــی 
ــمت  ــه س ــد ب ــد و بای ــی مان ــته باق ــوان در گذش ت
اصــاح قوانیــن دســت و پاگیــر و زائــد گام برداریــم.

ــاختار  ــاح س ــا اص ــرد: ب ــد ک ــئول تاکی ــن مس ای
ــه اصــاح ســاختار  ــوان ب قوانیــن شــهرداریها مــی ت
ــش  ــداف پی ــق اه ــریع در تحق ــه و تس ــن مجموع ای

ــود. ــدوار ب ــده امی ــی ش بین

ــا  ــه ب ــم و فناوران ــرح مه ــه ط س
ــوم  ــر عل ــام وزی ــم مق ــور قائ حض
 در پژوهشــگاه مــواد و انــرژی 
ــی  ــرز رونمای ــتان الب ــع در اس واق

ــد. ش

ــه  ــی ب ــه "ذره روب صوت ــرح فناوران ط
منظــور زدایــش و ســیان ذرات اندازه 
صنعتــی "،  کاربردهــای  در  میکــرو 
طــرح فناورانــه " تولیــد دانــش فنی و 
ــش های  ــاخت پوش ــازی س ــاری س تج
ــه  ــر پای ــو ســاختار ب ــی نان ســد حرارت
ysz "، و طــرح فناورانــه " تولیــد 
کلســیم  ترکیــب  صنعتــی  نیمــه 
ــوان  ــه عن ــم اســتات)CMA( ب منیزی
یــخ زدای دوســتدار محیــط زیســت " 
بــا حضــور قائــم مقــام وزیــر علــوم در 

ــی شــد. ــرج رونمای ــس ک فردی

مقــام  قائــم  باقــری  عبدالرضــا 
وزیــر علــوم در حاشــیه بازدیــد از 
پژوهشــگاه مــواد و انــرژی کــه در 
ــد،  ــزار ش ــرج برگ ــت ک ــکین دش مش
ــت:   ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن در جم
یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در 
ــه  ــه آن توج ــد ب ــم بای ــرایط تحری ش
ظرفیت هــای  کــردن  فعــال  شــود 
موجــود در دانشــگاه ها و موسســات 

پژوهشــی داخــل کشــور اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مقــام معظــم 
ایــن  بــه  جمهــور  رئیــس  و  رهبــری 
مــورد بســیار تاکیــد دارنــد، افــزود: در 
ــش  ــبی پی ــت مناس ــم فرص ــرایط تحری ش
ــد از  ــا بتوانن ــگاه های م ــه پژوهش ــده ک آم
ــک  ــرای کم ــود ب ــود خ ــای موج ظرفیت ه
بــه بهبــود کیفیــت کاالی ایرانــی و کمبــود 
قطعــات و مــواد صنعتــی کــه کشــور بــه آن 

ــد. ــد نماین ــک و تولی ــد  دارد کم نیازمن

قائــم مقــام وزیــر علــوم و تحقیقــات و فــن 
آوری کشــور بــا بیــان اینکــه فضــای خوبــی 
در همــه مراکز دانشــگاهی و پژوهشــگاه های 
کشــور وجــود دارد، بیــان کرد:این فضــا باید 
بــه  ســمتی بــرود کــه محصــوالت دانشــی 

بــه ســمت تجــاری ســازی هدایــت شــود.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز ایــن پژوهشــگاه 

۳ دســت آورد مهــم در حــوزه صنعتــی 
داشــته  کــه بخــش مهمــی از نیازهــای 
پوشــش  کشــور  در  را  حوزه هــا  ایــن 
را  مــا  دســتاوردها  ایــن  می دهد،گفــت: 
ــات  ــا قطع ــواد ی ــردن م ــاز از وارد ک بی نی
بســیار  شــروع  ایــن  کــه  می کنــد  

خوبــی اســت.

متخصصان جوان ایرانی بار دیگر تحریم ها را دور ز دند
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خبر خبر

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان 
البــرز بــا بیــان اینکــه حکــم قطعــی رفــع 
ــده  ــادر ش ــدوان ص ــی کن ــرف از اراض تص
ــدی در  ــم جدی ــور تصمی ــت،گفت: هن اس
ــا  ــن آشــکده ها گرفتــه نشــده ام مــورد ای

ایــن اراضــی بایــد رفــع تصــرف شــود.

تصمیــات  مــورد  در  شــاکرمی  رضــا  حاجــی 
جابه جایــی  مــورد  در  شــده  اتخــاذ  قضایــی 
ــوس  ــرج ـ چال ــدوان در محــور ک آشــکدهای کن
ــوع  ــن موض ــورد ای ــوز در م ــت: هن ــار داش اظه
تصمیــم جدیــدی گرفتــه نشــده، امــا  ایــن 
ــی  ــتند اراض ــکده ها هس ــه در آن آش ــی ک اراض

ــت. ــی اس مل
ــی حکــم  ــد قضای ــزود: بر اســاس طــی رون وی اف
قطعــی رفــع تصــرف و قلــع ایــن اراضــی صــادر 

شــده اســت.
اســتان  مرکــز  انقــاب  و  دادســتان عمومــی 
البــرز بــا بیــان اینکــه ایــن حکــم ســال گذشــته 
ــوع  ــن موض ــرد: ای ــان ک ــت، بی ــده اس ــادر ش ص
در شــورای سیاســت گذاری حفــظ بیت المــال 
ــه ایــن  ــرای بهــار و تابســتان ب مطــرح شــده و ب

ــت. ــده اس ــت داده ش ــا مهل واحده
وی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت کــه بــر اســاس 
ــا  ــه ج ــکده ها جاب ــن آش ــی ای ــات قضای تصمیم
ــا تشــکیل  ــوان کــرد: ممکــن اســت ب شــوند، عن
یــک شــرکت تعاونــی اقدامــات ایــن واحدهــا بــه 
صــورت قانونــی بشود،دســتگاه قضایــی قصــد 
کمــک و رفــع ایــن مشــکل را دارد و تــاش 
ــی  ــم منطق ــک تصمی ــر اســاس ی ــه ب ــد ک می کن

ــد. ــا را برطــرف کن ــن  واحده مشــکل ای

ــران را  ــت بح ــل؛ مدیری ــد غیرعام ــت: پدافن ــرز گف ــتاندار الب اس
تســهیل مــی کنــد، بــه همیــن منظــور تحقــق ایــن مهــم بــه صــورت 

ــم. ــی کنی ــال م ــتان دنب ــدی در اس ج

ــی  ــات شــیمیایی در شــهرک صنعت ــور عملی ــه شــهبازی  در اجــرای مان عزیزال
ــم  ــوان مه ــه عن ــتهارد ب ــی اش ــهرک صنعت ــور در ش ــن مان ــزود: ای ــتهارد اف اش
تریــن شــهرک صنعتــی کشــور اجرایــی و در ســطح ملــی بســیار حائــز اهمیــت 

اســت.
وی اضافــه کــرد: اجــرای مانــور عملیــات شــیمیایی در شــهرک صنعتــی 
اشــتهارد، اقــدام موثربــرای کاهــش بحــران و پیگیــری از حــوادث اســت.
ــی و  ــتگاه اجرای ــش از ۱۴ دس ــن بی ــترک بی ــی مش ــت: کار تیم ــهبازی گف ش
ــران  ــامی ای ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــن س ــرز و همچنی ــان الب ــات رس خدم

ــود. ب
ــزود:  ــزار شــد اف ــر برگ ــا اجــرای ۲۰۰ نف ــش ب ــن رزمای ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
اتخــاذ تدابیــر الزم در جهــت اســتقرار پدافنــد غیــر عامــل در صنایــع و 
ــه در کشــور در  ــی اســت ک ــیار خوب ــدام بس ــیمیایی اق ــدات ش ــای تولی واحده

ــت. ــرا اس ــال اج ح
اســتاندار البــرز بــا اشــاره بــه اینکــه پدافنــد غیرعامــل یــک مجموعــه اقدامــات 
ــه  ــد اســت ک ــه اســت،گفت: امی ــرای کاهــش خســارات و هزین ــی ب ــر نظام غی
ــای  ــت ه ــرای سیاس ــدام ب ــل و اق ــی کام ــرای بازدارندگ ــی ب ــر گام ــن ام ای

ــد. ــوادث باش ــا و ح ــران ه ــل بح ــگیرانه در ماقب پیش
ــرداری تمامــی  ــرای بهــره ب ــی ب ــد الگوی ــور مــی توان ــن مان شــهبازی گفــت: ای

ــد. ــیمیایی کشــور باش ــدات ش ــای تولی واحده
ــی در کشــور  ــن شــهرک صنعت ــوان بزرگتری ــه عن ــی اشــتهارد ب شــهرک صنعت

ــی در آن مســتقر هســتند. ــزار واحــد صنعت ــش از ۲ ه ــه بی اســت ک

ــده و  ــای آالین ــا خودروه ــورد ب ــرح برخ ط
فاقــد معاینــه فنــی در همــه فصــول ســال 

اجــرا مــی شــود .

و  راهنمایــی  پلیــس  رئیــس  شــرق  غامعلــی 
ــا خودروهــای  ــرز از طــرح برخــورد ب رانندگــی الب
ــت:  ــرداد و گف ــی خب ــه فن ــد معاین ــده و فاق آالین
ــد  ــده و فاق ــای آالین ــا خودروه ــورد ب ــرح برخ ط
ــی  ــرا م ــال اج ــول س ــه فص ــی در هم ــه فن معاین
شــود امــا در ۶ مــاه دوم ســال بــه دلیــل آلودگــی 

ــد. ــی یاب ــدت م ــا ش ــهر ه ــتر در کانش بیش
ــتان و  ــل زمس ــه فص ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرق اف ش
ــوا  ــی ه ــبب وارونگ ــه س ــا ک ــی ه ــش آلودگ افزای
مــی شــود، ایــن طــرح بــه صــورت ویــژه در 
شهرســتان هــای اســتان البــرز اجرایــی مــی شــود 
ــص  ــی و دارای نق ــه فن ــد معاین ــای فاق و خودروه
فنــی در اجــرای ایــن طــرح اعمــال قانــون خواهنــد 

شــد.
ــیله  ــه وس ــه داد: چنانچ ــی ادام ــام انتظام ــن مق ای
ــدای  ــوده و دارای ص ــی ب ــص فن ــه دارای نق نقلی
ناهنجــار از ناحیــه اگــزوز و ســامانه صوتــی داشــته 
ــکان  ــد و مال ــد ش ــون خواهن ــال قان ــند اعم باش
ــون  ــر اعمــال قان ــف عــاوه ب ــه متخل وســایل نقلی
ــه رفــع نقــص فنــی وســیله نقلیــه  بایــد نســبت ب

ــد. ــدام کنن ــز اق خــود نی
ــی خــودرو  ــه فن ــز معاین در حــال حاضــر ۱۱ مرک
ــال اســت  ــا فع ــه خودروه ــات دهــی ب ــرای خدم ب
کــه از ایــن تعــداد یــک مرکــز در شهرســتان 
ســاوجباغ، ســه مرکــز در نظرآبــاد و بقیــه در 

ــد. ــت دارن ــرج فعالی ک

از  البــرز  اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
ــخ مصــرف گذشــته در  کشــف یــک کامیــون آرد تاری

شهرســتان نظرآبــاد خبــر داد.
علــی اکبــر مختــاری اظهــار داشــت: یــک کامیــون آرد 
تاریــخ مصــرف گذشــته در شهرســتان نظرآبــاد کشــف 

. شد
وی افــزود: بــه نظــر می رســد ایــن آرد تاریــخ 

ــع آوری  ــا جم ــطح نانوایی ه ــته از س ــرف گذش م

ــت. ــده اس ش

بــا  الــربز  اســتان  تعزیــرات حکومتــی  مدیــرکل 

بیــان اینکــه بخشــی از ایــن آردهــا تاریــخ مــرف 

ــل  ــه دلی ــود ک ــخص ش ــد مش ــرد: بای ــان ک دارد،بی

ــخ مــرف گذشــته  ــزان آرد تاری ــن می ــداری ای نگه

ــوده اســت. ــل ب ــه دلی ــه چ ب

مختــاری بــا اشــاره بــه کشــف گاز مایع،عنــوان کرد: 

5 تــن گاز مایــع خــارج از شــبکه نیــز در شهرســتان 

نظرآبــاد کشــف شــده اســت.

ــگیری  ــی و پیش ــش بین ــه پی ــن جلس پنجمی
ــی  ــرکت مل ــتان در ش ــاق کاال و ارز اس از قاچ

ــد. ــزار ش ــرز برگ ــی الب ــای نفت ــرآورده ه ف

ــری  ــرای جلوگی ــاورزی ب ــذاری ادوات کش ــاک گ پ
اداره کل  گــزارش  اســتان،  در  قاچــاق ســوخت  از 
آزمایشــگاههای  عملکــرد  خصــوص  در  اســتاندارد 
تاییــد صاحیــت و رونــد نظــارت بــر کیفیــت ســوخت 
تولیــدی و مشــتقات نفتــی مــواردی بــود کــه در ایــن 

ــد. ــرح ش ــه مط جلس
ــری  ــوع دیگ ــز موض ــی نی ــای نفت ــرآورده ه ــع ف توزی
ــه آن تاکیــد شــد و مقــرر  ــود کــه در ایــن جلســه ب ب
شــد تــا نظارتهــا بیشــتر شــده و کمبودهــا و تخلفــات 
صــورت گرفتــه هــم بــه شــرکت فــرآورده هــای نفتــی 

اســتان اطــاع رســانی شــود.
ــه  ــتی مصوب ــای پس ــری فعالیته ــا پیگی ــن ب همچنی
ــر  ــتگاههای ناظ ــزارش دس ــه گ ــی و ارائ ــه قبل جلس
ــا نظــارت  ــوع خدمــات دهــی ب ــن ن ــا ای مقــرر شــد ت
ــن  ــاق کاال و ارز از ای ــا از  قاچ ــود ت ــام ش ــی انج کاف

ــود ــری ش ــز جلوگی ــق نی طری

 دادستان کرج :

در  کنــدوان  آشــکدهای 
چالــوس  ـ  کــرج  محــور 

جابــه جــا می شــوند

هشدار پلیس به مالکان 
خودروهای آالینده

 یــک کامیون آرد تاریخ مصرف
گذشــته در نظرآباد کشف شد

 بررسی راهکار های جلوگیری
از قاچاق سوخت در البرز

رونمایی از سه طرح فناورانه در فردیس

پیشرفته ترین دستگاه و خدمات برتر در بیمارستان شهید رجایی کرج

مسکن مهر ماهدشت فاقد حداقل خدمات رفاهی است

استاندار البرز : 

اهداف پدافند غیرعامل در البرز به صورت جدی پیگیری می شود

ــر  ــام وزی ــم مق ــور قائ ــا حض ب
ــاوری از  ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ســه طــرح فناورانــه پژوهشــگاه 
ــد. ــی ش ــرژی رونمای ــواد و ان م

بــه  طــرح فناورانــه ذره روب صوتــی 
ــدازه  ــیان ذرات ان ــش و س ــور زدای منظ
ــرح  ــی، ط ــای صنعت ــرو در کاربرد ه میک
ــازی  ــاری س ــی و تج ــش فن ــد دان تولی
ــو و طــرح  پوشــش های ســد حرارتــی نان
ــیم  ــب کلس ــی ترکی ــه صنعت ــد نیم تولی
ــخ زدای  ــوان ی ــه عن ــتات ب ــم اس منیزی
دوســتدار محیــط زیســت، مجموعــه 
ــور  ــا حض ــه ب ــت ک ــی اس ــح های طرص
عبدالرضــا باقــری قائــم مقــام وزیــر علــوم 
ــد. ــی ش ــاوری  رونمای ــات و فن ، تحقیق

رییــس پژوهشــگاه مــواد و انــرژی کشــور 
ــر  ــه ارزان ت ــا  ک ــرح ه ــن ط ــزود: ای اف
ــه  ــه مرحل ــوده  ب ــی ب ــابه خارج از مش
ــروش  ــرای ف تجــاری ســازی رســیده و ب

ــوه  ــد انب ــای تولی ــا شــرکت ه ــرارداد ب ق
ــت. ــده اس ــد ش منعق

علیرضــا خاونــدی گفــت: ایــن پژوهشــگاه 
ــر  ــرژی تجدیدپذی ــاوری, ان ــوزه فن در ح
ــمگیری  ــت چش ــرفته فعالی ــواد پیش و م
بــا  خوبــی  قراردادهــای  و   داشــته  
شــرکت هــای خصوصــی  و فنــاور بــرای 
تجــاری ســازی دســتاوردهای علمــی 

ــم. ــرده ای ــد ک منعق
خاونــدی افــزود: پژوهشــگاه  مــواد و 
انــرژی ایــران تاکنــون توانســته گام هــای 
ــی  ــای داخل ــن نیازه ــرای تامی ــدی ب بلن

ــردارد. ــرژی ب ــواد وان ــه م در عرص
وی اضافــه کــرد:  همچنیــن طــرح هــای 
ــدام  ــی در دســت اق مشــترک بیــن الملل

داریــم .
از  یکــی  انــرژی  و  مــواد  پژوهشــگاه 
نظــر  زیــر  و  مســتقل  پژوهشــگاه های 
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
جمهــوری اســامی ایــران اســت. ایــن 

پژوهشــگاه از چهــار پژوهشــکده ســرامیک، 
انــرژی و پژوهشــکده  نیمــه هادی هــا، 
ــکیل  ــرفته تش ــواد پیش ــو و م ــاوری نان فن
شده اســت کــه در ۱۲ گــروه تخصصــی بــه 
فعالیــت هــای تحقیقاتــی در زمینــه هــای 
ــد. ــی پردازن ــرژی م ــواد و ان ــا م ــط ب مرتب
ــا پشــتوانه بیــش از ۴۰  ــن پژوهشــگاه ب ای
ســال تجربــه تحقیقاتــی و بــا برخــورداری 

ــی،  ــأت علم ــای هی ــای اعض از تخصص ه
ــی  ــین های پژوهش ــناس ها و تکنیس کارش
بعضــاً  و  پیشــرفته  تجهیــزات  نیــز  و 
منحصــر بــه فــرد در ایــران، نقــش مهمــی 
در توســعه و بهبــود کیفیــت صنعــت 

ــده دارد . ــه عه ــور ب ــای کش نوپ
ــرژی در شهرســتان  ــواد و ان پژوهشــگاه م

ــرار دارد . ــرز ق فردیــس اســتان الب

ــو  ــش اک ــکن و بخ ــا اس ــش گام بخ
کاردیوگرافــی و قلــب و عــروق 
بیمارســتان رجایــی کــرج رونمایــی 

ــد. ش

ــوم پزشــکی اســتان  رئیــس دانشــگاه عل
ــن بخــش   ــه ای ــرج در مراســم افتتاحی ک
ــا اســکن بیمارســتان  ــت: بخــش گام گف
تهاجمــی  غیــر  بخشــهای  از  رجایــی 

قلبــی عروقــی  بیماریهــای  تشــخیص 
دومیــن  مشــهد  از  بعــد  کــه  اســت 
ــتگاه  ــن دس ــه ای ــه ب ــتیم ک ــتان هس اس

ــم. ــده ای ــز ش ــرفته مجه پیش
دکتــر کریــم گفــت: ایــن دســتگاه از 
گامــا  هــای  نمونــه  تریــن  پیشــرفته 
اســکن غــرب  آســیا اســت و بــرای 
خریــد آن چهــار میلیــارد و نیــم هزینــه 

ــت. ــده اس ش
کــرج  رجایــی  بیمارســتان  رئیــس 
گفــت: عمــده فعالیــت ایــن دســتگاه 
ــی  ــی عروق ــتم قلب ــرداری سیس تصویرب
اســت بــه ایــن نحــو کــه گرفتگــی 
ــی  ــه صــورت غیرتهاجم ــب ب ــای قل رگه
ــت   ــود و در نهای ــی ش ــخیص داده م تش
نیــاز  بــه آنژیوگرافــی  بیمارانــی کــه 

دارنــد مشــخص مــی شــوند. 

 : داد  ادامــه  یزدانــی  شــهروز  دکتــر 
بــرای تصویربــرداری بــا ایــن دســتگاه از 
ایزوتوپهــای رادیــو اکتیــو ســاخته شــده 

ــود. ــی ش ــتفاده م در کشوراس
وی افــزود : ایــن دســتگاه  عــاوه بــر 
ــرای  ــی ب ــی عروق ــاران قلب ــخیص بیم تش
ماننــد  بــدن  ارگانهــای داخلــی  ســایر 
تیروئیــد ، اســتخوان ، غــدد ، کلیــه ، کبــد 

و مغــز کاربــرد دارد.
ــش  ــر بخ ــاوه ب ــروز ع ــت: ام ــی گف یزدان
ــی  ــو کاردیوگراف ــا اســکن از بخــش اک گام
ــوق  ــی و ف ــات تخصص ــامل خدم ــه ش ک
تخصصــی اکــو شــامل اســترس اکــو ، اکــو 
ــن  ــه اولی ــی ، دی ، آی ک ــو ت ــری ، اک م
ــتان  ــتانهای اس ــی در بیمارس ــش دولت بخ
ــارد  ــش از ۲ میلی ــه ای بی ــا هزین ــت ب اس

ــد . ــی ش ــان  رونمای توم

ــهردار  ــت: ش ــط نوش ــاد برخ اقتص
ــر  ــکن مه ــت: مس ــت گف ماهدش
ــکنه  ــزار س ــت دارای 20 ه ماهدش
ــام  ــی تم ــم جانمای ــت، علیرغ اس

امکانــات رفاهــی امــا اکنــون فاقــد 
ــت. ــی اس ــات رفاه ــل خدم حداق

 خلیلــی تارقلــی در جلســه بازدید اســتاندار 
البــرز از شهرســتان ماهدشــت، اظهــار 

دارای شــش  ماهدشــت  داشــت: شــهر 
ــوب  ــاحت در جن ــار مس ــزارو ۱۴۰ هکت ه
ــه دارای  ــرج اســت ک ــتان ک ــی شهرس غرب

ــد. ــی باش ــاله م ــزار س ــت ه ــت هف قدم
وی افــزود: ایــن شــهر بــا دارا بــودن قدمــت 
گردشــگری  هــای  جاذبــه  دارای  بــاال 
بســیاری اســت کــه تعــدادی از آثــار و 
مناطــق دارای ثبــت ملــی آثــار ملــی اســت.
شــهردار ماهدشــت تصریــح کرد: شــهرداری 
ــدازی شــده و  ماهدشــت از ســال ۷۰ راه ان
دارای ۱۵۹ نیــروی قــراردادی، رســمی و 

۱۵۰ نیــروی پیمانــی اســت.
ــای  ــت ه ــرد: از ظرفی ــوان ک ــی عن تارقل
شــهر ماهدشــت مــی تــوان بــه همجــواری 
ــای  ــام، و برخــی محــور ه ــرودگاه پی ــا ف ب
مواصاتــی اشــاره کــرد کــه ظرفیــت هــای 

ــود دارد. ــیاری وج ــزاری بس ــرمایه گ س

ــکن  ــروژه مس ــداث پ ــوص اح وی در خص
ــرد: از  ــر در ماهدشــت خاطــر نشــان ک مه
ســال ۸۸ پــروژه مســکن مهــر در مســاحت 
و  هــزار   ۱۰ قالــب  در  هکتــاری   ۱۵۰

ــرد. ــکار ک ــاز ب ــد آغ ۴۴۴واح
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــهردار ماهدش ش
ــر  ــزار نف ــد آن ۲۰ ه ــزار واح ــش ه در ش
ــون  ــرد: اکن ــان ک ــد، بی ــی کنن ــی م زندگ
ســه مدرســه، دو مســجد و یــک کانتــری 
در محــدوده مســکن مهــر وجــود دارد، امــا 
علیرغــم جانمایــی تمامــی امکانــات رفاهــی 
و خدماتــی در ایــن محــدوده اکنــون فاقــد 

ــات اســت. ــن امکان ــل ای حداق
ــتگاه  ــه دس ــد هم ــرد: بای ــان ک ــی بی تارقل
ــا  ــروژه ه ــرای پ ــرای اج ــی ب ــای متول ه

ــد ــک کنن ــه کم ــن منطق ــرای ای ب

تفاهم نامــه جــذب دانشــجویان عراقــی 
ــرز در  ــتان الب ــامی اس ــگاه آزاد اس دردانش
ــگاه و  ــن دانش ــس ای ــترک رئی ــت مش نشس
نماینــده شــرکت مرکریــان اقلیــم کردســتان 

ــد. ــد ش ــراق منعق ع

ــد  ــرز و واح ــتان الب ــامی اس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
کــرج در ایــن نشســت بــا تبییــن توانمندی هــا، 
ــی  ــی، پژوهش ــی، آموزش ــارات علم ــا و افتخ ظرفیت ه
ــرای  و فنــاوری واحــد کــرج، آمادگــی ایــن دانشــگاه ب
تعامــل در زمینــه پذیــرش دانشــجو از کشــورهای 
ــلمان  ــایه و مس ــورهای همس ــوص کش ــه به خص منطق

ــرد. ــام ک را اع
محمدحســن برهانــی فر گســترش تعامات دانشــگاهی 
دانشــگاه آزاد واحــد کــرج بــا ســایر کشــورهای منطقــه 
و جهــان را یکــی از سیاســت های ایــن دانشــگاه عنــوان 
ــای  ــتن توانمندی ه ــا داش ــرج ب ــد ک ــزود: واح ــرد اف ک
ــی  ــی، آمادگ ــون آموزش ــای گوناگ ــی و ظرفیت ه علم
کامــل بــه منظــور جــذب دانشــجویان خارجــی، 
ــراودات علمــی و  ــات علمــی، آموزشــی و م ــه خدم ارائ

ــا ســایر کشــورها دارد. پژوهشــی ب
وی اظهــار امیــدواری کــرد: پذیــرش دانشــجویان 
ــات  ــه خدم مســتعد از دیگــر کشــورها، زمینه ســاز ارائ
ــایر  ــه س ــگاه ب ــن دانش ــی ای ــی و آموزش ــدد علم متع
کشــورهای منطقــه بــوده و اقــدام موثــری را در ارتقــای 

ــد. ــه شــکل ده ــی منطق ــی و فرهنگ ــت علم کیفی
بیــال محمدمجیــد نیــز کــه بــه نمایندگــی از شــرکت 
ــت  ــن نشس ــراق در ای ــتان ع ــم کردس ــان اقلی موکری
ــت  ــرای هدای ــدی ب ــار عاقمن ــا اظه ــرد ب ــرکت ک ش
متقاضیــان عاقه منــد بــرای تحصیــل در دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد کــرج بــه عنــوان یکــی از دانشــگاه های 
ــه  ــم همــکاری هــای دوجانب ــد، گفــت: امیدواری توانمن
ــه  ــن زمین ــم کردســتان و واحــد کــرج در ای ــن اقلی بی

ــه خوبــی صــورت گیــرد. ب
در ایــن نشســت تفاهــم نامــه یــک ســاله ای بــه منظــور 
همــکاری شــرکت موکریــان بــا دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد کــرج بــرای جــذب دانشــجویان غیرایرانــی 
ــی  ــع تحصیل ــه مقاط ــل در هم ــه تحصی ــد ب عاقه من
در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج و هدایــت و 
ــم  ــه تحصیــل به خصــوص از اقلی ــان ب ــی متقاضی معرف

ــد شــد. ــن دانشــگاه منعق ــه ای کردســتان ب
دانشــگاه آزاد اســامی اســتان البــرز حــدود ۲۹ هــزار 
دانشــجو در مقاطــع کاردانــی، کارشناســی، کارشناســی 

ارشــد و دکتــرا دارد.

دانشگاه آزاد اسالمی البرز 
دانشجویان عراقی را جذب می کند
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ــاه  ــر چ ــرای حف ــال 98 ب ــه س در بودج
ــه  ــر گرفت ــار در نظ ــی اعتب ــای جذب ه
ــتفاده  ــد از آن اس ــه بای ــت ک ــده اس ش

ــود. ش

ســارا دشــت گرد در نطــق پیــش از دســتور صــد 
و شــصت و هشــتمین جلســه شــورای شــهر 
کــرج ضمــن تبریــک ۱۳ آبــان مــاه روز تســخیر 
ــه جاسوســی، از تــاش شــهردار و مجموعــه  الن
ــا  ــارش ه ــت ب ــرای مدیری ــهری ب ــت ش مدیری
قدردانــی کــرد و افــزود: اگــر مشــکل آبگرفتگــی 
ــی  ــل م ــی ح ــای جذب ــاه ه ــر چ ــا حف ــر ب معاب

ــن کار انجــام شــود. ــر اســت ای شــود بهت
وی بــا بیــان اینکــه هــر ســال در زمــان بــارش ها  
برخــی نقــاط مثــل مطهــری و روبــروی مهســتان 
و .... دچــار آبگرفتگــی مــی شــود، گفــت: در 
بودجــه ســال ۹۸ بــرای حفــر چــاه هــای جذبــی 
اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بایــد از 

آن بــرای ایــن موضــوع اســتفاده شــود. 
لزوم باز بودن درب گرمخانه ها در 

روزهای سرد

ــه  ــرج در ادام ــهر ک ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
ــرد:  ــوان ک ــاز فصــل ســرما، عن ــه آغ ــا اشــاره ب ب
ــن  ــرای ای ــرای ب ــه بودجــه ای کــه ب ــا توجــه ب ب
مــکان هــا در نظــر گرفتــه شــده ضــروری اســت 
در روزهــای ســرد درب ایــن محــل هــا بــه روی 

ــاز باشــد. ــان ب ــوان و آقای بان
پیگیری برای نقد شدن چک های 

برگشتی شهرداری کرج

ایــن مســئول همچنیــن بــه پیگیــری بــرای نقــِد 
ــاره  ــرج اش ــهرداری ک ــتی ش ــای برگش ــک ه چ
ــن  ــه ای در ای ــته جلس ــزود: روز گذش ــرد و اف ک

ــت در  ــروری اس ــا ض ــد ام ــزار ش ــوص برگ خص
ــز مطــرح شــود. ــورا نی جلســه ش

وی افــزود: شــهرداری کــرج حــدود ۳۰۰ میلیــارد 
تومــان چــک برگشــتی دارد کــه درصــد مناســبی 
از بودجــه شــهر را شــامل مــی شــود؛ طبــق 
ــع  ــا وض ــک ه ــرای چ ــدا ب ــه جدی ــی ک قوانین
شــده هــر چقــدر قدمــت چــک هــا بیشــتر باشــد 
ــروری  ــود؛ ض ــی ش ــوارتر م ــردن آن دش ــد ک نق
ــای برگشــتی را  اســت مناطــق لیســت چــک ه

ــه کننــد. ــه شــورا نیــز ارای ب
سامانه ثبت اماک تهاتری در 

شهرداری کرج ایجاد شود

عضــو شــورای شــهر کــرج بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ایجــاد و یــا اصــاح ســامانه ثبــت امــاک تهاتــری 
ــن  ــدازی ای ــا راه ان ــزود: ب ــرج اف در شــهرداری ک
ســامانه شــهروندان بــرای تهاتــر امــاک خــود بــا 

مشــکات کمتــری روبــرو مــی شــوند.
ــک در  ــک ۵ مل ــوص تمل ــان در خص وی در پای
ــک  ــد: ۲ مال ــادآور ش ــرور، ی ــی پ ــان میرزای خیاب
ــز  ــات الزم را نی ــرده و اقدام ــی ک ــام آمادگ اع
انجــام داده انــد، بــرای جلوگیــری از ایجــاد 
هزینــه هــای اضافــی بــرای ایــن دو مالــک، 
ضــروری اســت کار ایــن مالــک هــا پیگیری شــود.

شهردار کرج عنوان کرد:

مسئولیت پذیری و اخالق مداری نیاز جامعه امروز
اگــر بتوانیــم نوجوانانــی مســئولیت پذیــر و اخــاق مــدار 
ــی و  ــای اجتماع ــه ه ــیاری از هزین ــم بس ــت کنی تربی

ــد. ــی کن ــدا م ــش پی ــور کاه ــهر و کش ــادی ش اقتص

علــی کمالــی زاده در اولیــن همایــش ملــی پیونــد اولیــا و مربیــان 
مــدارس و مدیریــت شــهری کــرج )شــهر پــی ونــد( کــه در تــاالر 
شــهیدان نــژاد فــاح برگــزار شــد، اظهــار داشــت: برگــزاری چنیــن 
همایــش هایــی فرصتــی بــرای مطــرح شــدن دغدغــه هــای دانــش 

آمــوزان را فراهــم مــی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد نظــام آموزشــی را بــه ســمتی ســوق دهیم 
کــه شــهروند مســئولیت پذیــر تربیــت کنیــم، گفــت: عمومــا مــا در 
کــرج ســاکن داریــم نــه شــهروند، چــرا کــه کلمــه شــهروند بســیار 

عمیــق و پــر مفهــوم اســت.
ایــن مســئول در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ضــروری اســت درس 

هایــی بــه دانــش آمــوزان آموختــه شــود کــه در زندگــی اجتماعــی 
آنهــا نیــز کارآمــد باشــد، ادامــه داد: دوای درد جامعــه نــه شــیمی و 
انتگــرال؛ بلکــه اخــاق مــداری و توجــه بــه اصــول اخاقــی اســت.

شــهردار کــرج بــا اشــاره بــه اجــرای طرحــی در شــهرداری کــرج 
ــع  ــرح در ۴۰ مجتم ــن ط ــت: ای ــی، گف ــفیران فرهنگ ــام س ــه ن ب
فرهنگــی شــهر در حــال اجــرا اســت تــا ســفیرانی در حــوزه هایــی 
مثــل ترافیــک، محیــط زیســت، پســماند و از همــه مهمتــر اخــاق 

مــداری آمــوزش ببیننــد.
ــاق  ــر و اخ ــئولیت پذی ــی مس ــم نوجوانان ــر بتوانی ــزود: اگ وی اف
مــدار تربیــت کنیــم بســیاری از هزینــه هــای اجتماعــی و 

ــد. ــی کن ــدا م ــش پی ــور کاه ــهر و کش ــادی ش اقتص
شــهردار کــرج بــا بیــان اینکــه شــورا و شــهرداری نــگاه ویــژه ای 
بــه موضــوع آمــوزش دارد، خاطرنشــان کــرد: شــهرداری کــرج در 
طــرح اســتقابل از مهــر امســال ۱۴۲ واحــد آموزشــی و ۳ دانشــگاه 

ایــن کانشــهر را بهســازی کــرد.

شهردارفردیس خربداد:

دکه های مطبوعاتی فردیس ساماندهی می شوند

مدیر منطقه یک شهرداری فردیس مطرح کرد:

درآمد ۹۷ میلیاردی منطقه یک شهرداری فردیس در مهر ماه

سرپرســت شــهرداری فردیــس گفــت: مجموعــه 
مدیریــت شــهری فردیــس در نظــر دارد بــا همــکاری 
مقــام قضایــی و اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی تــا 
ــاماندهی  ــع آوری و س ــرای جم ــده ب ــه آین دو هفت

ــد. ــدام کن ــی اق ــای مطبوعات دکه ه

جمــع  در  نجفــی  مســعود  اقتصــاد،  نــور  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه وجــود دکه هــای مطبوعاتــی 
ــات از  ــه اقدام ــرد: اینگون ــار ک ــس، اظه ــی در فردی غیرقانون
ــاالن  ــود فع ــث می ش ــوب و باع ــف محس ــی تخل ــر قانون نظ

حقیقــی ایــن عرضــه متضــرر شــوند.
وی اضافــه کــرد: مجموعــه مدیریــت شــهری فردیــس تــا دو 
ــگ  ــی و اداره فرهن ــام قضای ــکاری مق ــا هم ــده ب ــه آین هفت

ــوز در  ــد مج ــای فاق ــع آوری دکه ه ــه جم ــبت ب ــاد نس و ارش
ــدام خواهــد کــرد. ــه شــهری اق مناطــق دوگان

مطبوعاتــی  دکه هــای  ســاماندهی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــس  ــت شــهری فردی ــای کاری مدیری ــی جــزو اولویت ه قانون
اســت، عنــوان کــرد: طبــق قانــون شــهرداری ها بخشــی 
بــه تخلفــات صنفــی و ســاماندهی  از وظیفــه رســیدگی 

ــرار دارد. ــهری ق ــت ش ــده مدیری ــر عه ــوف ب صن
برخــی  کــرد:  تصریــح  فردیــس  شــهرداری  سرپرســت 
ــده و  ــارج ش ــود خ ــوب کاری خ ــا از چارچ ــکان دکه ه مال
ــه و  ــامل مجل ــاب، ش ــز کت ــا بج ــی آن ه ــام فروش ــر اق اکث
ــط شــهری  ــدام برخــاف ضواب ــن اق مطبوعــات اســت کــه ای

ــت. ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــن وزارت فرهن و قوانی

ــد  ــس از درآم ــهرداری فردی ــک ش ــه ی ــر منطق مدی
شــهرداری  یــک  منطقــه  ریالــی  میلیــارد   97
فردیــس در مهــر مــاه خبــر داد و گفــت: ایــن 
میــزان در مقایســه بــا همیــن بــازه زمانــی در ســال 
ــت. ــراه اس ــدی هم ــش 105 درص ــا افزای ــته، ب گذش

اشــاره  وارســته،با  شــهرام  اقتصــاد؛  نــور  گــزارش  بــه 
ــک  ــه ی ــاه منطق ــر م ــی مه ــارد ریال ــد ۹۷میلی ــه  درآم ب
ــاه گذشــته شــاهد  ــک م ــس گفــت: طــی ی شــهرداری فردی
هــای  فیــش  پرداخــت  در  شــهروندان  همــکاری خــوب 

ــم. ــوده ای ــره ب ــد و غی ــاده ص ــی، م ــوارض صنف ع
ــد  ــزان درآم ــه مقایســه می ــس ب سرپرســت شــهرداری فردی
ــال  ــی در س ــازه زمان ــن ب ــا همی ــاری ب ــال ج ــاه س مهرم

گذشــته پرداخــت و گفــت: درآمــد مهــر مــاه ســال جــاری 
ــوده اســت. ــراه ب ــش ۱۰۵ درصــدی هم ــا افزای ب

ــهری  ــوارض ش ــت ع ــه پرداخ ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
توســط شــهروندان بــا ارائــه خدمــات بهتــر و مطلــوب 
از  کــرد:  تاکیــد  دارد،  مســتقیمی  رابطــه  آنهــا  بــه  تــر 
پرداخــت  خصــوص  در  کــه  خواهیــم  مــی  شــهروندان 

باشــند. عــوارض شــهری همــکاری داشــته 
اشــاره  بــا  فردیــس  شــهرداری  یــک  منطقــه  مدیــر 
بــه وضعیــت درآمــدی شــهرداری،  بــه اهمیــت توجــه 
اداره  بــا همــکاری شــهروندان  خاطرنشــان کــرد: شــهر 
مــی شــود. ارتقــای ســطح زندگــی شــهروندی و جلــب 
اهــداف مدیریــت  از مهمتریــن  رضایتمنــدی شــهروندان 
شــهری اســت کــه بــرای تحقــق ایــن مهــم، همــکاری 

اســت. الزم  شــهرداری  و  شــهروندان  دوجانبــه 

مدیر اجرایی: پروانه عزیزی       
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