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عقد تفاهم نامه بین 
توزیع برق  البرز و 
شهرداری کمالشهر

سعی ما ارائه بهترین 
خدمات گردشگری به 

مشتریان است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان البرز؛

راه اندازی 38 خط 
تولید تجهیزات پزشکی 

و دارویی  در منطقه 
4ویژه اقتصادی پیام 3 3

3 2

ویژه برنامه های صدا و سیمای 
البرز به مناسبت دهه فجر 

برپایی 57 موکب به 
 مناسبت اربعین 
»شهید سلیمانی«
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امام جمعه کرج:

البرز

علی صادق مقدسی مدیرکل صداو سیمای البرز ویژه برنامه های این مرکز را در خصوص ایام 
ا... دهه فجر در حوزه های رادیو، .تلویزیون، خبر و فضای مجازی تشریح نمود:

خبرنگار جام جم البرز: در حوزه تلویزیون:
 ویژه برنامه طلوع امید با آیتم ویژه گفتگو با نخبگان استان

  راه اندازی چالش عکس با پرچم جمهوری اسالمی ایران و تولید نماهنگ با استفاده از 
تصاویر ارسالی مردم که از این ظرفیت برای برنامه های انتخاباتی نیز استفاده خواهد شد.

 فراخوان عکس های حضور در مراسم سردار سلیمانی ...

2

راهپیمایی 22 بهمن امسال، تماشایی و با شکوه تر از هر سال



امام جمعه کمالشهر:
نماز آلودگی ها را از بین می برد

امام جمعه کمالشهر در قسمتی از خطبه های 
نماز جمعه این شهر اظهار نمود: نماز خاکریز 
این  اگر  می رود.  شمار  ها به  انسان  نخستین 
یکی  دیگر  های  ارزش  کند  سقوط  خاکریز 
پس از دیگری سقوط می کنند. به همین دلیل 

ائمه ما فرمودند: صالة عمود دین است .
حجت االسالم علی اکبر وثوقی ادامه داد: آن 
چیزی که به انسان امید می دهد، به روشهای 
ما، سیاست ما، اقتصاد ما، فرهنگ ما و ... نماز 
است. نماز عهداهلل است و حکم خدا می باشد 
و به عنوان یکی از نعمت های بیکران الهی 
که خداوند برای امت پیغمبر مقرر داشته، نماز 
و  پاک  انسان  است که  نماز  به وسیله  است. 

مطهر می شود.
خواستند  اهلل)ص(  رسول  وقتی  گفت:  وی 
جایگاه نماز را معرفی کننند، فرمودند: اگر یک 
باشد و روزی چند  آبی در منزل شما  چشمه 
می  تمیز  بشورید  را  تان  و صورت  دست  بار 
بین  از  را  آلودگی های ظاهری  نماز هم  شود 
می برد و هم آلودگی های باطن را اگر اسالم 
اصرار دارد برای اقامه نماز برای این است که 
فضای جامعه باید فضایی معنوی و همراه با 
جامعه  که  خداست  یاد  این  و  باشد  خدا  یاد 
کرد،  سقوط  نماز  که  وقتی  می کند.  بیمه  را 
دست کارمند برای رشوه گرفتن باز می شود. 
آماده می شود.  برای گناه کردن  انسان  چشم 
زبان انسان برای تهمت زدن باکی ندارد. نماز 
می کند.  دور  منکرات  و  فحشا  از  را  انسان 
های  زمینه  در  است  ممکن  حتی  منکر  این 

سیاسی، اقتصادی و  تربیتی هم  پیدا شود.

 چهار شنبه 16  بهمن  1398   شماره 5593

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

البرز

با ائمه جمعه استانیاد داشت

خطیب نماز جمعه کرج گفت: خیلی ها تالش کردند که مردم نتوانند این 
روزها را جشن بگیرند ولی همه تیرهای آنها تا به امروز به سنگ خورده 

است .
خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حسینی همدانی گفت: عده ای از جامعه 
شناسان می گویند که انقالب اسالمی هم مثل بقیه پدیده های دنیا یک تولد 

و یک مرگی دارد و روزی هم از بین می رود و این انقالب هم مستثنی نیست 
اما ما بنا بر آموزه های قرآنی و وعده های الهی و روایات معصومین )ع( اعتقاد 
داریم که اسالم عالم گیر خواهد شد. وی افزود : این را می دانیم که تحقق 
وعده های خداوند متعال با شرایطی مثل ایمان، عمل صالح، توکل، صبر و 
را  باید شروطی  اسالمی  انقالب  بقای  برای  لذا  استقامت محقق می شود، 

رعایت کنیم و همه ما در مسیری مناسب قدم برداریم، هر گاه از این شروط 
و کرامت  غفلت شد شکست قطعی شد و هر جا دشمن غلبه کرد عزت 
انسان ها به خصوص مسلمانان را از بین برد.امام جمعه کرج گفت: توحید را 
خدای تعالی در کنار مقاومت قرار داده است، اگر موحد بودید و اهل مقاومت، 

بشارت بهشت دارید. 

امام جمعه کرج:    تیر دشمنان، برای ناامیدی مردم به سنگ خورده است

۴۱5 پروژه در البرز به بهره برداری می رسد
شادی مردم در آن روز بی مانند

بهمن  در  ایران  مردم 
از  شدند،  آزاد  زندان  از 
زندانی به بزرگی سرزمین 
آمریکایی  حکومت  مان. 
به  تبدیل  را  ایران  شاه، 
زندان مردم این سرزمین 
بود.  آمریکایی ها  اختیار  در  بود. همه چیز  کرده 
آن ها هر کار که دلشان می خواست، می کردند. 
می زدند، می کشتند، می بردند، زندانی می کردند 
و شکنجه می دادند.مردم ایران در بهمن 57 پس 
از مبارزه ای طوالنی شاه و آمریکا را از سرزمین 
ایران بیرون انداختند و خود را از شر آن ها خالص 

کردند و لذت آزادی را چشیدند.
پرنده ای درک می کند  را آن  آزادی  البته لذت 
پشت  از  و  بوده  قفس  در  ماه ها  و  سال ها  که 
میله ها به پرواز و آواز پرندگان آزاد چشم دوخته 
معنی  ای  پرنده  چنین  باشد.  کشیده  حسرت  و 
فضای  سنگینی  و  تنگی  و  می فهمد  را  اسارت 
قفس را احساس می کند. بر خالف او، پرنده ای 
که هر زمان به دلخواه پر بگشاید و در آسمان 
حس  هیچ  کند  پرواز  آزادانه  و  بگیرد  اوج  آبی 
زندان  و  قفس  از  تصوری  و  تصویر  و  حال  و 
و  همیشه  زندگی  او،  خیال  به  داشت.  نخواهد 
نداشته  دیگری  و شکل  بوده  چنین  برای همه 
و ندارد.اما چنین نیست، هر روز قفس های زیبا 
را در  پرنده ها  تا  نوازی ساخته می شود  و چشم 
آن زندانی کنند.نمی دانم تا به حال پرنده ای را 
در حال آزاد شدن از قفس دیده ای یا نه؟ خیلی 
تماشایی است! پرنده از خوشحالی نمی داند چه 
کار کند. قفس بال هایش را ضعیف کرده، با این 
حال به سختی می پرد. روز 22 بهمن، مردم ایران 
هم قفس تنگ نظام شاهنشاهی و آمریکایی را 
کردند.  آزاد  را  خود  سال ها  از  پس  و  شکستند 
شادی مردم ایران، در آن روز بی مانند بود، شاید 
تا آن روز چنین شاد نبوده اند. روز 22 بهمن 57 
روز پیروزی انقالب اسالمی و روز آزادی مردم 
شد،  شکسته  اسارت  قفس  روز  آن  بود.  ایران 
اما قفس ها، قفس های به ظاهر زیبا و فریبنده 

همچنان ساخته می شوند، باید هوشیار بود!

برنامه های  البرز ویژه  علی صادق مقدسی مدیرکل صداو سیمای 
رادیو،  حوزه های  در  فجر  دهه  ا...  ایام  خصوص  در  را  مرکز  این 

.تلویزیون، خبر و فضای مجازی تشریح نمود:
خبرنگار جام جم البرز: در حوزه تلویزیون:

 ویژه برنامه طلوع امید با آیتم ویژه گفتگو با نخبگان استان
  راه اندازی چالش عکس با پرچم جمهوری اسالمی ایران و تولید 
نماهنگ با استفاده از تصاویر ارسالی مردم که از این ظرفیت برای 

برنامه های انتخاباتی نیز استفاده خواهد شد.
 فراخوان عکس های حضور در مراسم سردار سلیمانی

 برگزاری مسابقه ای همراه با جوایز مانند
یک جمله به سردارسلیمانی، یک جمله به ترامپ

 همچنین لباهنگ ) جور خوانی ( سرودهای انقالبی و ترانه های 
حماسی 

استان  ویژه جشن های مردمی در شهرستانهای  انقالب  کاروان   
البرز همراه با چهره های شاخص هر شهرستان

در حوزه خبر:
تولید بسته دیروز، امروز، فردا

در این بسته سعی خواهد شد تا اشاره ای کوتاه به گذشته ، آسیب 
شناسی حال و ترسیم افق آینده با محوریت گام دوم و تلفیق آن با 

زمینه های استانی داشته باشیم.
رادیو  برنامه های  ویژه  به  همچنین  البرز  سیمای  صداو  مدیرکل 
گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز  مناسبت  به 
به  رادیویی و سفر  استودیو سیار  اتوبوس  ویژه  از ظرفیت  استفاده 
به  صداوسیماست  برنامه های  دیگر  از  البرز  استان  شهرستانهای 
دهه  در  مردمی  نشاط  و  شور  و  دستاوردها  اخبار،  انعکاس  منظور 
اولین  رادیو  سیار  استودیو  اتوبوس  اینکه  توجه  قابل  فجر  مبارک 
استودیو سیار در کشور است و دارای اتاق فرمان مجهز به تجهیزات 
استودیویی و استودیو اگوستیک به همراه فرستنده آمادگی تهیه و 

تولید برنامه از جای جای استان را نیز دارد.
به  با عکس شهید  با خانواده شهدا همراه  ارسال عکس   پویش 

منظور توجه ویژه به این قشر در ایام دهه فجر و پخش از رادیو نما
 پیش بینی استقرار گروه تولید رادیو در مسیر راهپیمایی 22 بهمن 

در قالب استیج
 برنامه صدای انقالب، صدای زندگی با محوریت نقش خانواده

و برنامه عصر پیروزی. در این برنامه نقاط قوت فعالیت های پس از 
انقالب بررسی می شود .هنر انقالبی، سروده های انقالب و معرفی 
برنامه  این  آیتم های  از  نیز  انقالب  ایام  در  استان  تاثیر گذار  افراد 

است.
در حوزه فضای مجازی نیر دو مجموعه موشن گرافیک تولید شده 

است.
از  پس  کشور  پیشرفت های  موضوع  با  نشان  چهل  مجموعه   
 2 مدت  به  و...  پزشکی  و  نظامی  علمی،  عرصه های  در  انقالب 
تا ۳ دقیقه با کیفیت عالی در 2۰ دقیقه. و مجموعه موشن گرافی 
سطرهای نا خوانده در 2۰ دقیقه 2 تا ۳ دقیقه ای با موضوع فساد 

خاندان پهلوی در کرج به روایت اسناد و مدارک ساواک .

ویژه برنامه های صدا و سیمای البرز به مناسبت دهه فجر 

استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
در  حسینی  اربعین  موکب  امسال57   : گفت  البرز 
طول مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن کرج پذیرای 

حاضرین در این راهپیمایی باشکوه خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات 
محمدحسین  البرز، حجت االسالم  استان  اسالمی 
روحی یزدی در نشست خبری با اصحاب رسانه به 
منظور اعالم برنامه های ستاد دهه فجر استان البرز 
البرز  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  دفتر  در 
برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری 
و  یاد  گرامیداشت  و  فاطمه)س(  حضرت  شهادت 
سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  سرادر  شهید  خاطره 
و همرزمانش، گفت: شهادت حاج قاسم سلیمانی 
قاسم  حاج  بود،  سنگین  و  بزرگ  مصیبت  یک 
مقام  بدست  اسالم  مکتب  شده  تربیت  سلیمانی 
معظم رهبری بود و کسی بود که در طی کردن 

مراحل عرفان و سیر و سلوک بسیار موفق بود  و 
باعث شد که  قاسم  تقوای حاج  و  این خودسازی 
مهر و محبت این سردار رشید اسالم در دل همه 
مردم ایران و جهان اسالم قرار گیرد.روحی یزدی 
به  مسلط  بود  فردی  قاسم  حاج  کرد:  خاطرنشان 
زبانزد  و  پاکدستی چیره دست  در  و  نظامی  فنون 
بود و به فرمایش مقام معظم رهبری او انسانی بی 
نظیر بود، 22 بهمن امسال مصادف با چهلمین روز 
شهادت سردار سلیمانی است و پیش بینی الزم برای 
اینکه برنامه های امسال شکل و نمای این موضوع 
را  داشته باشد شده است.رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی استان البرز با بیان اینکه 22 بهمن 
امسال مصادف با چهلمین روز شهادت حاج قاسم 
شایسته  روز  این  در  کرد:  عنوان  است،  سلیمانی 
می باشد مراسمی مطابق با شان و جایگاه این چهره 
مردمی برگزار گردد و به همین مناسبت 57 موکب 
اربعین حسینی  در طول مسیرهای راهپیمایی 22 
راهپیمایی  این  در  حاضرین  پذیرای  کرج  بهمن 
تشریح  در  ادامه  در  بود.وی  خواهند  باشکوه 

برنامه های دهه فجر پرداخت و بیان داشت: در طول 
دهه فجر برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های 
طناب کشی  و  دارت  تیراندازی،  والیبال،  فوتسال، 
را خواهیم داشت، همچنین خیمه انقالب در بقاع 
متبرکه استان برپا خواهد شد و غرفه های کودک، 
بیان  با  دایر می شود.وی  انقالب  ایستگاه  و  رسانه 
اینکه مسابقه بهترین و جذاب ترین تزئین مساجد 
افتتاح  کرد:  اعالم  داشت  خواهیم  ایام  این  در  را 
توسط  کشور  جنوب  سیل زدگان  مسکونی  منازل 
سپاه و نیز اعزام نیروهای جهادی استان برای ارائه 
محروم  مناطق  به  دندانپزشکی  و  درمانی  خدمات 
استان اعزام انجام خواهند شد.روحی یزدی گفت: 
امسال استان البرز در سینماهای ساویز، پرشین و 
هجرت میزبان جشنواره بین المللی فیلم فجر خواهد 
بود و مستند آیت اهلل طالقانی و روایت زندگی وی از 
سیمای مرکز استان البرز پخش خواهد شد.وی بیان 
داشت: مراسم بزرگداشت ۹۰۰ شهید اصناف، انس 
یادواره شهدای قبل  انقالب و  با قرآن، شب شعر 
اینکه  بیان  با  برنامه هاست.وی  دیگر  از  انقالب  از 
مراسم نورافشانی در میدان جمهوری اسالمی کرج، 
امامزاده حسن و پارک هامون مهرشهر اجرا خواهد 
شد، گفت: این مراسم شب قبل از روز 22 بهمن 
راهپیمایی  در خصوص  یزدی  می شود.روحی  اجرا 
روز 22 بهمن هم گفت: این مراسم ساعت ۹ صبح 
آغاز و ساعت ۱۱ به اتمام می رسد، پنج مسیر برای 
راهپیمایی در نظر گرفته شده است، مسیر شماره 
و  طالقانی  چهارراه  به سمت  شهدا  میدان  از  یک 
میدان جمهوری اسالمی، مسیر شماره دو از میدان 
آزادگان به طرف چهارراه طالقانی و میدان جمهوری 
اسالمی، مسیر شماره سه از فلکه اول رجایی شهر 
به سمت بلوار ماهان و میدان جمهوری اسالمی، 
مسیر شماره چهار از میان جاده به سمت سه راه 
جمهوری  میدان  و  سپاه  میدان  و  شهر  رجایی 
حضرت  مسجد  از  پنج  شماره  مسیر  و  اسالمی 
ابوالفضل دولت آباد به سمت بلوار عالمه جعفری و 

میدان سپاه و میدان جمهوری اسالمی است.

برپایی 57 
موکب به مناسبت 

 اربعین 
"شهید سلیمانی"

محمد تقی حسنی 

به مناسبت دهه فجر ۹۸؛

نماینده عالی دولت در استان البرز از بهره برداری ۴۱5 پروژه با اعتباری 
اعتباری ۸۰5  با  پروژه  تومان و کلنگ زنی ۴2  میلیارد  حدود ۳2۰۰ 

میلیارد تومان به مناسبت دهه مبارک فجر ۹۸ در البرز خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، 
شهبازی با اعالم این خبر ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر و 
یاد و خاطره تمامی شهدای انقالب اسالمی بویژه سردار سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی، به پروژه های بخش دولتی اشاره کرد و افزود: بر 
این اساس 2۹۰ پروژه در شهرستان های استان بهره برداری می شود.

وی ادامه داد: در کرج 6۰ پروژه با اعتباری حدود ۱۰7 میلیارد تومان، 
نظرآباد ۳6  تومان، در  میلیارد  با حدود ۹2  پروژه  در ساوجبالغ ۱۱۴ 
پروژه با اعتباری حدود ۴۱ میلیارد تومان، در فردیس ۱۴ پروژه با حدود 
۱5 میلیارد تومان، در طالقان ۴۴ پروژه با حدود 22 میلیارد تومان و در 
اشتهارد 22 پروژه با حدود ۴5 میلیارد تومان در بخش دولتی مورد بهره 
برداری قرار می گیرد.شهبازی گفت: در این ایام بهره برداری از پروژه 
ادامه آزادراه شهید همت با اعتباری حدود 5۰۰ میلیارد تومان و قطعه 

اول آزادراه تهران-شمال در محدوده البرز با حدود هزار میلیارد تومان 
اعتبار را با حضور مسئوالن ملی خواهیم داشت.وی با بیان اینکه در 
مجموع ۳۰5 پروژه دولتی با اعتباری حدود 22۱۳ میلیارد تومان، در 
البرز به مناسبت این ایام آماده افتتاح است، افزود: از این تعداد ۱۳ پروژه 
نیز با اعتباری حدود ۳۹۱ میلیارد تومان در شرکت عمران شهرجدید 
پروژه های بخش خصوصی در دهه  به  البرز  هشتگرد است.استاندار 
مبارک فجر اشاره کرد و گفت: بر این اساس در کرج ۹ پروژه با اعتباری 
حدود 7۳ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 7۱ نفر، در ساوجبالغ 2۱ 
پروژه با اعتباری حدود ۱6۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۹7۰ نفر 
و در نظرآباد 22 پروژه با اعتباری حدود ۱۱2 میلیارد تومان و اشتغالزایی 
برای 6۳۴ نفر افتتاح می شود.وی اضافه کرد: همچنین در فردیس ۳ 
پروژه با اعتباری حدود 2۰7 میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۴۸5 نفر، 
در اشتهارد 5۴ پروژه با اعتباری حدود ۴۱۴ میلیارد تومان و اشتغالزایی 
برای هزار و 2۰ نفر و در طالقان یک پروژه با اعتباری حدود ۱۴ میلیارد 

تومان و اشتغالزایی برای ۸۰ نفر مورد بهره برداری قرار می گیرد.
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

البرز

یادداشت

»اولین جشنواره فرهنگی هنری اقوام استان البرز« برگزار می شود
ــری  ــن جشــنواره فرهنگــی هن نیمــه اول اســفند ســالجاری " اولی

ــود. ــزار می ش ــرز " برگ ــتان الب ــوام اس اق
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــتان  ــوام اس ــری اق ــی هن ــنواره فرهنگ ــن جش ــرز ،اولی ــتان الب اس
ــان اداره کل  ــن و کارشناس ــر کل، معاونی ــور مدی ــا حض ــرز، ب الب

پیرامــون برگــزاری هــر چــه بــا شــکوه تــر ایــن جشــنواره ،جلســه 
ــد . ــزار گردی ای برگ

در خصــوص برگــزاری  » اولیــن جشــنواره فرهنگــی، هنــری 
اقــوام اســتان البــرز« ناصــر مقــدم مدیــر کل اظهــار داشــت: البــرز 
ــادی دارد و در  ــته زی ــد و شایس ــیار توانمن ــدان بس ــر و هنرمن مفاخ

تــالش هســتیم بــا حمایــت آنهــا زمینــه ارتقــای جایــگاه فرهنگــی 
ــم. ــری اســتان را فراهــم کنی و هن

ــف  ــای مختل ــوام و فرهنگ ه ــور اق ــطه حض ــه واس ــزود : ب وی اف
ــزاری  ــاهد برگ ــالجاری  ش ــفند س ــه اول اس ــرز، نیم ــور در الب کش
اولیــن جشــنواره فرهنگــی هنــری اقــوام در اســتان خواهیــم بــود .

فراخــوان شــعر مقاومــت در 
کانــون البــرز منتشــر شــد

ــتان  ــال اس ــا ۱۸ س ــان 7 ت ــودکان ونوجوان ک
ــش شــعر  ــا انتخــاب و خوان ــد ب ــرز می توانن الب
مناســب بــا موضوعــات فراخــوان در ایــن 

ــد. ــرکت کنن ــرواره ش مه
ــون  ــی اداره کل کان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــون و  ــر کل کان ــلیمانی، مدی ــم س ــرز، قاس الب
ــتاد  ــوان س ــودک و نوج ــروه ک ــوول کارگ مس
گرامیداشــت دهــه فجــر اســتان ضمــن اعــالم 
ــری  ــرورش فک ــون پ ــزود: کان ــر اف ــن خب ای
ــی  ــبت گرام ــه مناس ــان ب ــودکان و نوجوان ک
ــن پاسداشــت  ــام اهلل و هم چنی ــن ای داشــت ای
ــاج  ــپهبد ح ــهید س ــردار ش ــره س ــاد و خاط ی
قاســم ســلیمانی و بــا هــدف اشــاعه و ترویــج 
ــه  ــه ب ــتادگی و توج ــت و ایس ــگ مقاوم فرهن
ظرفیت هــای  موجــود در فضــای مجــازی، 
ــت «  ــعر مقاوم ــرواره  شعرخوانی»ش ــن مه اولی
ــزار  ــان اســتان را برگ ــودکان و نوجوان ــژه  ک وی
می کند.ســلیمانی هم چنیــن موضــوع  ایــن 
ــه  ــون ده ــعاری پیرام ــت اش ــوان را قرائ فراخ
فجــر، دفــاع مقــدس، دفــاع از آزادگــی و 
و  شــهید  پیرامــون  اشــعاری  و  وارســتگی 
شــهادت بــه ویــژه ســردار حــاج قاســم 
ــاران گرانقدرشــان مطــرح کــرد. ســلیمانی و ی

الزم بــه توضیــح اســت تمامــی کــودکان 
و نوجوانــان 7 تــا ۱۸ ســال اســتان البــرز 
بــا  را  خــود  انتخابــی  اشــعار  می تواننــد 
موضوعــات اعــالم شــده  ضبــط کــرده و 
تــا تاریــخ ۳۰ بهمــن ۱۳۹۸،  همــراه بــا 
مشــخصات کامــل خــود و متــن شــعر، ارســال 
ــط  ــد در ضب ــدگان نمی توانن ــرکت کنن کنند.ش
آثــار از جلوه هــای صوتــی  و زیــر صــدا بهــره 
ــد  ــر می توان ــد و هــر شــرکت کننده حداکث ببرن

ــد. ــال کن ــه ارس ــه دبیرخان ــر ب ۳ اث
ــهید  ــان ش ــرج، خیاب ــه: ک آدرس دبیرخان
صدوقی)ساســانی(، انتهــای خیابــان شــهید 
اداره  ادبــی  آفرینش هــای  واحــد  نامجــو، 
کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 

ــرز ــتان الب ــان اس نوجوان

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی و فــرودگاه بیــن المللــی 
ــی بخــش خصوصــی  ــارد ریال ــزار میلی ــار ۱۰ ه ــام از اعتب پی
انــدازی ۳۸ خــط تولیــد  بــرای ســرمایه گــذاری و راه 
ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــی در منطق ــکی و داروی ــزات پزش تجهی

ــر داد. ــام خب پی
ــادی و  ــژه اقتص ــه وی ــی منطق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فــرودگاه بیــن المللــی پیــام، نــادر ثناگــو مطلــق بــا اشــاره بــه 
اختصــاص 7هکتــار از اراضــی منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام 
در فــاز ســالمت  بــه یــک شــرکت خصوصــی  در حــوزه تولید 
تجهیــزات پزشــکی و دارویــی، خاطرنشــان کــرد:  بــا انعقــاد 
ــام  ــادی پی ــژه اقتص ــه وی ــن در منطق ــذاری زمی ــرارداد واگ ق
بــرای ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی در حــوزه تجهیــزات 
دارویــی و پزشــکی، پیــش بینــی اشــتغال زایــی بــرای بیــش 

از 6۰۰ نفــر در مجموعــه اســتان فراهــم خواهــد شــد.

ــر یــک هــزار  ــغ ب ــا اعتبــاری بال وی افــزود: ایــن شــرکت ب
میلیــارد تومــان نســبت بــه راه انــدازی ۱۱ خــط تولیــد در فــاز 
اول و در نهایــت بیــش از ۳۸ خــط تولیــد، اقــدام بــه تولیــد 
ــتی  ــی و آنژیوپالس ــوزه آنژیوگراف ــکی در ح ــزات پزش تجهی
خواهــد کرد.بنابرایــن گــزارش منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام 
در ابعــادی بــه وســعت  ۳6۰۰ هکتــار در ۴ فــاز بــه عنــوان 
ــا  ــت  ب ــه پایتخ ــادی ب ــژه اقتص ــه وی ــن منطق ــک تری نزدی
ــت از ســرمایه  ــر ســاخت های مناســب و حمای ــودن زی دارا ب
گــذاران بخــش خصوصــی در مقیاس هــای کوچــک و 

ــع جنــوب شــهر کــرج واقــع شــده اســت.  ــزرگ در ضل ب
ــعه و  ــرای توس ــتر های الزم ب ــاد  بس ــا ایج ــه  ب ــن منطق ای
ــق اقتصــاد و همچنیــن ایجــاد فرصــت شــغلی مناســب   رون
ــرز  ــتان الب ــادی اس ــش اقتص ــده بخ ــب تپن ــوان قل ــه عن ب

محســوب می شــود.

اهداف انقالب اسالمی ایران

اسالمی  انقالب  ودستاوردهای  اهداف  از  یکی 
با  که  بود  ایران  حکومت  سیاسی"  استقالل   "
واستقرار  دوم  پهلوی  وابسته  ژریم  سرنگونی 
محقق  هدف  این  اسالمی،  جمهوری  نظام 
)امام  رهبران  راهبری   با  امروز  به  وتا  گشت 
خمینی و آیت اهلل خامنه ای(  و به برکت خون 
ناب  اسالم  مکتب  از  برآمده  جوانان  شهدای 
مرز  این  وجانبازان  ورزمندگان  محمدی)ص( 
بزرگ  دستاورد  است.این  مانده  محفوظ  بوم،  و 
که از الزامات توسعه هر کشوری تلقی می گردد 
اردوگاه شرق و غرب را از تاراج ودست اندازی 
به منابع نفت، گاز، معادن وسرمایه های طبیعی 
متوقف نمود و در عین حال افکار ،اندیشه ها و 
بتوانند  تا  نمود  آزاد  را  ایران  ملت  جوانان  نبوغ 
فناوریهای  به  نفس  به  واعتماد  باوری  خود  با 
نوین دست پیدا کرده وزمینه های توسعه کشور 
را فراهم نمایند که نتایج آن رشد و توسعه در 
بنیادی  نانو، سلول های  فناوری های هسته ای، 
ادامه  است.  بوده   ..... و  پیما  قاره  ،موشک های 
و  سالمت  نیازمند   کشور  توسعه  و  پیشرفت 
اسالمی  نظام  سردمداران  و  مسئوالن  صالبت 
و سرمایه دانستن منابع انسانی  وارزش نهادن 
امر  این  بود.  خواهد  بوم  و  مرز  این  جوانان  به 
برقرار  موکدا  معظم  رهبری  کالم  در  همواره 
بزرگ  دستاورد  آن،  به  عمل  با  باید  که  است 
کشور  توسعه  و  استقالل  که  اسالمی   انقالب 

بوده است را محقق و حفظ بداریم.

گفت:  البرز  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
همزمان با فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، 7پروژه راهداری در استان به بهره برداری می رسد.

گودرز  البرز؛  مرکز  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
یکمین  و  چهل  فرارسیدن  با  همزمان  گفت:  محمودی 
7پروژه  ایران  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد 
راهداری که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
بهره  به  استان  سطح  در  است،  شده  اجرایی  البرز  استان 

برداری می رسد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز افزود: 
این پروژه ها شامل تعمیر و مرمت 2 دستگاه گالری در جاده 

پیام  فرودگاه  محور  روشنایی  سیستم  احداث  چالوس،  کرج 
پایدار سازی 7۰۰ متر بحرانی تونل  به طول 5/2 کیلومتر و 

امیرکبیرمی شود.
محمودی گفت: روکش آسفالت محور های قزلحصار به طول 
المپیک به طول 2 کیلومتر، محور آران  ۱۱ کیلومتر، دهکده 
به طول ۳  کیانمهر-ماهدشت  محور  کیلومترو  به طول 5/۱ 
کیلومتر از دیگر پروژه هایی است که همزمان با دهه فجر بهره 

برداری می شود.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان البرز افزود: در 
مجموع برای این پروژه ها ۱6۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده 

که از منابع استانی و ملی است.

بهره برداری از 7 طرح راهداری در البرز

راه اندازی 38 خط تولید تجهیزات پزشکی و دارویی 
 در منطقه ویژه اقتصادی پیام

 محمد صفری -   استاد دانشگاه                 

خبر

صنعت  اهمیت  البرز:  جم  جام  خبرنگار 
گردشگری به گونه ای است که اگر پتانسیل های 
آن باور شود به میزان ۱۰ برابر بودجه نفت کل 
کشور درآمدزایی دارد. به سبب همین تراز وافر 
زاده  جوهری  جالل  دکتر  آقای  با  گفتگویی 
المللی و مدیر فرهیخته  بین  زبان  به ۴  مسلط 
دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ساینا 
گشت داشتیم که چکیده آن را در ذیل می خوانید:

به  را  خدماتی  چه  شما  مجموعه   
مشتریان ارائه می کند؟ 

در حال حاضر آژانس هواپیمایی ساینا گشت 
کارشناسان  ترین  ای  حرفه  به  کارگیری  با 
آماده  گردشگری  صنعت  متخصصان  و 
تمامی  به  گردشگری  خدمات  بهترین  ارائه 
تور  است:  محترم  مسافران  و  گردشگران 
خارجی و داخلی، تور انفرادی، تور ایرانگردی، 
و  هواپیما  بلیط  ایران،  به  ورودی  تورهای 
قطار، رزرو هتل، اخذ ویزا، برگزاری همایش 
و سمینار،  بیمه مسافرتی از جمله خدمات 

آژانس است.
به  نسبت  شما  مجموعه  شاخصه   

سایر همکارانتان چیست؟ 
آژانس ساینا گشت از بدو  تأسیس رضایت 
در  و  داده  قرار  خود  سرلوحه  را  گردشگران 
این راه توانسته است نیازهای مشتریان در 

تمامی حوزه های مرتبط با گردشگری را برطرف 
سازد. برگزاری ساالنه بیش از 5۰ تور مختلف 
و همراهی بیش از2۰۰۰ گردشگر بیانگر اعتماد 
و رضایت همسفران نسبت به آژانس هواپیمایی 
ساینا گشت است. ما می خواهیم به عنوان برند 
برتر و اصلی ترین مرکز خدمات گردشگری، هر 
شخص یا آژانس همکاری که قصد دارد سفری 
خود  مشتری  یا  خود  برای  را  و خاص  متفاوت 
کیفیت سفر  با  متناسب  مشتری  یا  کند  تجربه 
را  گشت  ساینا  فقط  باشد  داشته  اطمینان  خود 

انتخاب کند.
 ارزش های ساینا گشت:

  احترام بسیار ویژه برای مشتریان
  ایجاد سفر های خاص، به یاد ماندنی و تغییر 

در سبک سفر های مردم 
و  ایرانیان  برای  جهان  زیبایی های  نمایش    

زیبایی های ایران برای مسافرهای خارجی
  برقراری رابطه شفاف با مشتریان 

 رعایت قوانین و استانداردهای بین المللی
 ساعات کاری دفتر چگونه است؟ 

از ساعت ۸ صبح تا ۱2شب به صورت شبانه 
روزی آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز 

می باشیم. 
بیان  ارتباطی خود را   لطفا راه های 

بفرمایید. 
بلوار  ابتدای  آزادگان،  میدان  آدرس: 
مطهری، ساختمان ناو سهند، همکف 

تجاری 
تلفن های تماس:

خط ویژه: 02633114
026325551۷2
09124۷83841

t.me/sainaGasht  :تلگرام
آدرس سایت:

www.Sainagasht.com 

سعی ما ارائه بهترین 
خدمات

 گردشگری به 
مشتریان است

دکتر جالل جوهری زاده، مدیر دفتر خدمات مسافرت هوایي و جهانگردي ساینا گشت:
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  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

  سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
  تحریریه شهرستانها: 021-44233511

  د  فتر سرپرستی  استان البرز:   026-32210004-۹

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز چهارشنبه 16 بهمن  1398   شماره 5593

اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید
حافظز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها

پیام های مردمییاد یاران آشنا

خوانندگان عزیز می توانند جهت طرح 
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف 
با شماره تلفن 32210009دفتر تحریریه 
روزنامه جام جم البرز همه روزه به غیر از 
ایام تعطیل در وقت اداری تماس بگیرند تا 
به نام خودشان در همین ستون درج گردد. 
* خیابان جمهوری شمالی را اصالح و 

مرمت کنید
چند سال است که خیابان جمهوری شمالی به علت 
کند و کاری های فراوان و حفاری های متعدد دارای 
پستی و بلندی ها و شیارهای طوالنی و خرابی های 
آسفالت بوده و رانندگی را برای رانندگان دشوار و 
با خطراتی همراه می کند. با توجه به این که این 
موضوع از طریق رسانه ها و مطبوعات بارها به سمع 
و نظر مسئوالن شهرداری کرج رسیده، اما معلوم 
نیست که چرا مسئوالن شهرداری کرج نسبت به 
این موضوع فوریتی زندگی روزمره مردم قصور و 

تعلل می کنند. واقعا چرا؟!
مهرداد احمدی از کرج

* مخابرات کرج و حومه اقدام کند
اوضاع فنی خطوط مخابراتی کوی کارمندان جنوبی 
و ... بسیار ضعیف است. با مختصر بارندگی و یا برف 
ارتباطات تلفنی قطع و یا دچار اختالل می شود. لطفا 
مسئوالن مخابرات کرج نسبت به رفع نواقص 

ارتباطات تلفنی اقدام سریع معمول نمایند.
حسین مهر پیشه، کوی کارمندان جنوبی

* استاندار البرز اقدام کند
یکی از نیازهای فراموش شده در حوزه خطوط 
فقدان  بالعکس  یا  و  تهران- هشتگرد  متروی 
ایستگاه های کردان می باشد که شامل مناطق و 
محالت وسیعی از مردم و کارکنان کارخانجات 
مختلف از علی خان سلطانی و روستاها و بخش های 
مختلف مانند ورده، برغان، چندار، اغشت، باغبانکال، 
جلنگدار، سیاهکالن، عالقبند، تالیان، برغان، ولیان، 
سورهه، آردهه، خوروین و ... می باشد. بر همین 
اساس از استاندار البرز خواهان پیگیری سریع 

طراحی ایستگاه متروی کردان هستیم.
جمعی از ساکنان و اهالی روستاهای 
بخش چندار و ساوجبالغ

در نشستی که با حضور بهنام بیات مدیرعامل شرکت 
نیروی برق استان البرز به همراه معاونین و مدیران 
ارشد شرکت، ناصری شهردار کمالشهر تفاهم نامه 
نیروی  توزیع  مرکزی شرکت  انبار  انتقال  با  مرتبط 
برق استان البرز که در مسیر تعریض معبر و توسعه 
فضای سبز شهری قرار گرفته است با بار مالی بیش 
از دویست میلیارد ریال با شهرداری کمالشهر مبادله 

شد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، شهردار کمالشهر 
مردم  آرزوهای  از  یکی  گفت:  خصوص  این  در 
کمالشهر بحث تعریض جاده قزلحصار وایجاد سرانه 
با  بود  کمالشهر  غربی  شمال  ضلع  در  سبز  فضای 
به  البرز  استان  برق  نیروی  توزیع  همکاری شرکت 
خصوص آقای دکتر بیات این امر محقق شد.ناصری 
ادامه داد:تقریبا پروژه ای که ۱5 سال به تعویق افتاده 
بود به ارزش 2۰ میلیارد تومان تفاهم نامه ها تهیه شد 
و جزئیات کار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد 
باتوجه به مصوبات شورای اسالمی کمالشهر ظرف 
۱۰ روز آینده عملیاتی شود و این آرزوی مردم محقق 

شود.

وی در ادامه افزود:الزم است از همکارا ن خودم در 
شهرداری و حوزه معاونتهای مختلف آن تشکر داشته 

باشم.
شهردار کمالشهر با اشاره به اینکه این کار به صورت 
فشرده طی 6 ماه گذشته با کارگروه های مشترکی 
توزیع  شرکت  و  کمالشهر  شهرداری  طرف  از  که 
برق استان تشکیل شده بود، گفت:راهبری وجزئیات 
بررسی و ابعاد و اندازه ها وبرآوردهای ریالی صورت 
گرفت وهمچنین نحوه تبادالت مشخص شد. وی 
ابراز امیدواری نمود، هر چه زودتر مردم طعم شیرین 
هم  ما  و  باشند  داشته  را  این طرح ها  ایجاد  و  اجرا 
از این موضوع لذت ببریم. شهردار کمالشهر اضافه 
با همکاری متقابل  آینده  کرد:امیدوار هستم که در 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  و  کمالشهر  شهرداری 
بتوانیم پروژه های بزرگتری را که در نهایت  استان 
منجر به خدمات رسانی بهتر به مردم شریف استان 
مهمترین  از  است  دهیم.گفتنی  انجام  می شود 
دستاوردهای این تفاهم نامه می توان به رفع ترافیک 
متمادی معطل  ورودی شهر کمالشهر که سالهای 

مانده بود، اشاره نمود.

وجـود باغ هـای سرسـبز بـا درختـان گوجـه سـبز، 
سـیب و گالبـی و... که همه سـاله در فصل بهار و 
بـا باز شـدن شـکوفه های رنگارنگ خیابـان تهران 
شـهر نظرآبـاد را بـه یکـی از زیباتریـن وردی های 
ایـن شـهر در اسـتان البـرز و حتـی کشـور تبدیـل 

اسـت. کرده 
بـه گزارش خبرنـگار جام جم سـاوجبالغ و نظرآباد 
بـه نقل از حدود سـه سـالی اسـت کـه درخت های 
ایـن مجموعه صد هکتـاری که حفـظ و نگهداری 
آن بـر عهـده سـازمان پارکها و فضای سـبز شـهر 
داری نظرآبـاد اسـت  تحـت عنـوان احیـاء و جوان 
سـازی خشـک و در نهایت قطع شـد ولی متاسفانه 
نهال های جایگزین کشـت نشـد.با توجـه به اینکه 
ایـن درختان عالوه بـر زیبایی بصـری تاثیر زیادی 
در کاهـش آلودگـی هـوای شـهر نظرآبـاد دارنـد 
کاشـت و احیـاء ایـن باغ هـا بـرای مـردم طبیعـت 

دوسـت اهمیت زیـادی دارد.
ابتدای پاییز امسـال در گزارشـی به موضوع کاشت  

مجـدد درختان باغ های شـهرداری پرداختیم.
رئیـس سـازمان پارکهـا و فضای سـبز شـهرداری 
شـهر نظرآباد در پاسـخ به پیگیری ما قول کاشـت 
و احیـاء ایـن باغ هـا را در سـال جـاری داد.بعـد از 
گذشـت حـدود ۴ مـاه مجـدد سـری به ایـن باغ ها 
زدیم که خوشـبختانه شـواهد گویـای نتیجه بخش 
بـودن پیگیـری مـا و عمـل بـه وعـده مسـئوالن 
بود.بـا تـالش سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز 
شـهرداری حـدود ۱۰ هکتـار از بـاغ شـماره چهـار 
شـهرداری نظرآبـاد زیـر کشـت درختـان سـیب و 
گالبـی رفته اسـت.اتفاق خوبی که در کنار کاشـت 
درختـان صـورت گرفـت انجـام آبیاری ایـن باغ به 
روش آبیـاری تحـت فشـار اسـت  کـه عـالوه بـر 
کاهـش هزینـه باعـث صرفـه جویـی در مصـرف 
آب هـم  می شـود.به جـز مجموعـه ۱۰ هکتـاری 
کـه امسـال احیـاء شـد حـدود 2۰ هکتـار دیگـر 
شـهرداری  باغ هـای  هکتـاری  مجموعـه ۱۰۰  از 

نظرآبـاد نیـاز به احیـاء دارد.

عقد تفاهم نامه بین توزیع برق
 البرز و شهرداری کمالشهر

با تالش سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری صورت گرفت؛

احیاء ۱۰ هکتار از باغ های نظرآباد

جام  خبرنگار 
جم البرز: شهید 
 . . . ا سعید «
ر  د  » ینی بد عا
زمستان ۱۳۴۱ در 
یکی از روستاهای 
محروم آذربایجان 
شرقی و در یک خانواده مومن به دنیا آمد. دوران 
ابتدایی را در همان محل زادگاهش گذراند. آن 
دوران مصادف با ورود حضرت امام خمینی )ره( 
به میهن اسالمی شد که برای سالمتی و شکرانه 
بزرگترین حادثه تاریخ سه روز، روزه نذری گرفت و 
قربانی کرد و با قلب پاک خود برای پیروزی انقالب 
اسالمی دعا می کرد. چون شور انقالب در اعماق 
وجود مردم شهیدپرور روز به روز شدت می یافت. 
این بود که جهت شرکت در راهپیمائی های بی نظیر 
شهرستان ها و همچنین وجود مشاغل گوناگون 
برای انجام و امرار معاش خانواده اش تصمیم به 
مهاجرت به یکی از روستاهای ساوجبالغ به نام 
احمدآباد کاشانی گرفت.شهید عابدینی حضور 
فعال در راهپیمایی ها داشت. عضو فعال بسیج بود 
و از برگزارکنندگان دعاهای کمیل و توسل بود. 
در نیمه های شب با خدای خودش خلوت می کرد. 
مرتب به مزار شهدای محل می رفت و با خاموشان 
آن دیار گفت وگو می کرد. موذن مسجد روستا بود و 
همنشین محرومان و دوستدار انقالب بود. وقتی که 
خواستند عازم جبهه شوند اعضای خانواده هر یک 
به طریقی می خواستند او را از تصمیم خود منصرف 
نمایند ولی او تصمیم خود را گرفته و به مادربزرگش 
گفت: شما که 6۰ سال داری، اگر 6۰ سال دیگرهم 
خداوند به شما عمر عنایت نمایند، باالخره باید از 
این دنیا بروی ولی اگر شهادت نصیب من شود تا 
ابد مهمان او خواهم بود و زندگی جاودانه خواهم 
یافت تا اینکه با خلوص نیت به پیشگاه مهربان ترین 
مهربان رفت و در عملیات کربالی 5 توفیق شهادت 
یافت و مصداق آیه شریفه »والتحسبن الذین قتلوا 

فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء« شد.

شهیدی که موذن بود 


