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بهروز کرمی،  مدیر شیرینی فروشی رنگارنگ: 

محصوالت به روز را با بهترین کیفیت 
تحویل مشتریان می دهیم 

دیدار دکتر محمود بهمنی، نماینده 
مجلس از باغ پرندگان چهارباغ

مهدی علیزاده، مدیر شیرینی فروشی تینا:
کیفیت در شغل ما حرف اول را 
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البرز

بازدید  میدانی استاندار ، فرماندار و هیئت همراه از منطقه 
حلقه دره البرز 2

مرور10 دوره انتخابات مجلس 
با نگاه ویژه به کرج

همانگونه که قبال اشــاره داشتم با توجه به فضای باز سیاســی اکثر گروه های مذهبی، ملی و حتی مارکسیستی 
امکان معرفی کاندیدا برایشــان فراهم شد. گروه های وابســته به جریان ملی با رعایت قواعد بازی موفق به کسب 
تعدادی از کرســی های مجلس اول شــدند.اما گروه هایی چون مجاهدین خلق، فداییان خلق، حزب توده و پیکار 
وقتی با عدم اقبال مردمی روبرو شــدند پس از برگزاری انتخابات نیروهای پیاده نظام کم ســن و سال خویش را به 

ســطح خیابان ها گسیل نمودند  و ضمن ایجاد درگیری های خیابانی شروع به ...

تشدید نظارت دستگاه 
قضا بر ساخت و سازهای 

غیرمجاز
2

3

معاون دادستان کرج تاکید کرد؛

ورزش کردن و رعایت تغذیه بدنی 
سالم را می سازد. بدن سالم تمام ابعاد 
ســالمت روح را نیز به همــراه دارد. 
پگاه علیزاده مربی رسمی فدراسیون 
ورزش هــای همگانــی اســت. در 
گفتگویی کــه با او داشــتیم وی از 
اهمیت ورزش بانوان صحبت کرد و 

بر این اصل بسیار تاکید داشت.
خبرنگار جام جم البــرز: علیزاده 
گفت: 11 سال ســابقه مربیگری در 
رشــته های آمادگی جسمانی، تی آر 

ایکس، بدنسازی، ایروبیک و فیتنس 
و تسلط بر علم برنامه نویسی و تغذیه 
ورزشــی  دارم. بایــد بگویم ورزش 
کردن باید در کنار تغذیه صحیح باشد 
تا بدنی سالم و تناسب اندام را به همراه 

داشته باشد.
وی افزود: ورزش مداوم و پیوسته 
عالوه بر بدن ســالم و تناســب اندام 
باعث ایجاد انگیزه برای رســیدن به 
اهداف و موفقیت در زندگی اســت. 
طــی تحقیقات انجام شــده افراد به 
ازای هر یک ســال ورزش پیوسته و 
تغذیه مناســب 10 سال به عمرشان 
اضافه می شود. وی ادامه داد: ورزش 
کردن را در زندگی خود جدی بگیرید 
تا بعد از مدتی متوجه تغییرات اساسی 

آن باشید.

با پگاه علیزاده از مربیان برتر و کاردان استان البرز:

ورزش را جــدی بگیرید تا متوجه 
تغییرات اساسی آن در زندگی شوید



چهار شنبه اول آبان 1398   شماره 5510

شهید محمد حسین فهمیده:
نامی که همیشه در تاریخ 
مبارزات ملت ما ماندگار شد

اســمش محمد حســین بود، محمد حسین 
فهمیده. فقط 13سال داشــت. پیش از آن که به 
جبهــه برود و آن کار بزرگ را انجام دهد، خیلی ها 
او را نمی شناختند، او هم مثل هزاران و میلیون ها 
نوجوان دیگر بود، اما ناگهان با کار بزرگ خود همه 
را متوجه خودش کرد و اسمش بر سر زبان ها افتاد. 
او در زمانی که ارتش صدام، خرمشــهر را اشغال 
کــرده بود، به آن جا رفــت و با متجاوزان تا دندان 
مســلح جنگید و عاقبت در حالی که نارنجکی به 
همراه داشت، خود را زیر یکی از تانک های عراقی 
انداخت و با شهادت قهرمانانه خود، تانک دشمن را 
از بین برد. آن روز، این خبر در سرتاسر ایران پیچید. 
رادیــو، تلویزیون، روزنامه ها و مجالت ســخن 

گفتند، فیلم ها نشان دادند و مقاله ها نوشتند.
مردم از شــنیدن چنین خبری به هیجان آمدند 
و از ایــن که ایران صاحب چنین فرزندی اســت، 
خداوند را شــکر کردند، اما در این میان زیباترین 
کالم را امام خمینی )ره( فرمودند. آن رهبر بزرگ 
و الهی در اعالمیه ای نوشتند: رهبر ما آن طفل 13 
ســاله است که با قلب کوچک خود- که ارزش آن 
از صدها زبان و قلم ما بزرگتر اســت- با نارنجک، 
خود را زیر تانک دشمن انداخت، آن را منهدم کرد 
و خود نیز شــربت شهادت نوشــید.به این ترتیب 
شهید محمد حســین فهمیده نمونه یک نوجوان 
مســلمان ایرانی شــد و نامش، برای همیشه در 
تاریــخ مبارزه های ملت ما مانــدگار ماند تا بعد از 
این دشــمن ها بدانند که اگر بخواهند به سرزمین 
ما تجاوز کنند، هزاران و میلیون ها حسین فهمیده 
در کمین آن ها نشسته اند تا آن ها را با سرافکندگی 

و خواری از مرزهای ایران عزیز بیرون بریزند.
خبرنگار جام جم البرز

امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه گفت: چه دلیلی دارید که با آوردن مدیر غیربومی 
این همه هزینه به استان تحمیل کنید؟

خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حسینی همدانی با طرح این سوال که آیا باید با سرمایه 
مردم برای مدیر غیربومی مسکن تهیه کرد؟ خطاب به برخی مسئوالن استان گفت: بترسید از 
روزی که باید حساب و کتاب پس دهید.وی با اشاره به برخی اتفاقات اخیر مبنی بر برنامه ریزی 

برای رهن خانه های میلیاردی برای دو نفر از معاونان اســتانداری با بودجه شهرداری گفت: 
متن مذاکرات و فیلم جلسه شورای شهر را دیدم، واقعا با سرمایه مردم برای مدیر غیر بومی در 
جای گران باید مسکن تهیه کرد؟ این کار قابل قبول نیست، برای شهر و استان هزینه درست 
نکنید. امام جمعه کرج در ادامه گفت: بعضی وقت ها می بینیم برای آزاد کردن زندانی، بحث 
مهدویت در شــهر، مساجد، مصلی و مباحث فرهنگی طوری برخورد می شود که می گویند 

نداریم و وضعیت بد است، اما در برخی جاها هزینه گزاف می شود.  وی افزود: به بعضی چیزهای 
دیگر که می رسیم جور دیگری برخورد می شود. مثال به حق جلسه که می رسد می بینیم 1۵ 
میلیون پاداش برای مدیری که در آن جلسه بوده، تصویب می شود و ۵ میلیون تومان نیز حق 
جلسه به اعضا می دهند. وی گفت: این چه مصوبه ای است و اکنون همه اعضا و اسامی که 

امضا کرده اند نیز وجود دارد، به این طور مسائل که می رسد آقایان دست و دلباز می شوند.

انتقاد امام جمعه کرج از برخی بی مسئولیتی ها در استان

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

معاون دادســتان کــرج از تشــدید نظارت های 
دستگاه قضا بر ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی صمدی 
قربانی با حضور در منطقه ۲ شهرداری کرج با قدردانی 
از تالش های صورت گرفته برای کاهش ســاخت و 
ســاز غیرمجاز و ساماندهی بازار روز ولی عصر )عج( 
اظهار داشــت: طی چند ماه گذشــته از روند ساخت 
و ســاز های غیرمجاز در این منطقه جلوگیری شــده 
است. وی در ادامه با اشاره به وجود خالءهای قانونی 

در شــهرداری ها گفت: ماده 100 قانون شهرداری ها 
نیــاز به بازنگری جــدی دارد. این مســئول با بیان 
اینکه تالش می کنیم شــهرداری در راستای اهداف 
مدیریت شــهری و رفاه شهروندان قدم های اساسی 
بــردارد، ادامه داد: باید بــه دنبال کاهش معضالت و 

چالش های شهری باشیم.

* صــدور پروانه ســاختمانی؛ راهکار 
پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

مدیر منطقه ۲ شهرداری کرج در حاشیه این بازدید 
افزود: اســتفاده از ابزارهای نظارتی سدی محکم در 
مقابل ســاخت و ســازهای غیرمجاز است. مرتضی 
جاللیان با اشــاره به اینکه ایــن منطقه اهتمام ویژه 
ای در انجام امور صدور پروانه ســاختمانی در کوتاه 
ترین زمان ممکن دارد، خاطرنشــان کرد: تسهیل در 
امور صدور پروانه ســاختمانی می تواند از اقدامات و 
راهکارهای مناســب به منظور پیشگیری از ساخت 
و ســازهای غیرمجاز باشــد. وی همچنین نظارت 

جدی را از دیگر اقدامات مطلوب در جهت جلوگیری از 
ساخت و ساز غیر مجاز دانست و گفت: اعمال مدیریِت 
واحد در حریم شهری، استفاده از ابزارهای نظارتی و 
تصمیم گیری های درســت در کنترل و پیشگیری از 

معضل ساخت و ساز غیرمجاز موثر است.

معاون دادستان کرج تاکید کرد؛

تشدید نظارت دستگاه قضا بر ساخت و سازهای غیرمجاز

معاون استاندار و فرماندار شهرستان 

کرج در بازدید از مرکز دفن زباله حلقه دره 
بر ضرورت ساماندهی و رسیدگی به بوی 

نامطبوع این منطقه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
کرج، غفور قاســم پور در پی نارضایتی 
مردم کیان مهر و مهرشهر از بوی نامطبوع 
مرکز دفن زباله کرج و به دنبال بازدید به 
اتفاق استاندار البرز در مصاحبه ای رسمی 

به مدیریت شــهری کرج مأموریت داد 
تا به قید فوریت نســبت به رسیدگی به 
دغدغه مقام عالی دولت در استان دست 
به کار شــوند.وی با اشاره به قرارگیری 
حلقه دره در مجاورت بافت مسکونی که 
موجب نارضایتی شهروندان شده است، 
افزود: عدم پیگیری وضعیت حلقه دره به 
دغدغه چندین ساله ساکنان کیان مهر و 

مهرشهر کرج تبدیل شده است.
معاون اســتاندار با اشاره به ضرورت 
اتخاذ تدابیــر الزم از ســوی مدیریت 
شهری و ســازمان پسماند تصریح کرد:  
با توجه به تردد مسافران از این محدوده 
و قرارگیری  فرودگاه باری و هوایی پیام  
که این منطقــه را به یکی از قطب های 
اقتصادی اســتان تبدیل کرده اســت، 

مدیریت شــهری باید برای رسیدگی 
به وضعیت خدمات شهری اقدام عاجلی 
صورت دهد. وی افزود: امروز نیز اعالم 
می کنم که ظرف کوتاه ترین مدت باید 
اقدامات اجرایی بــرای رفع نارضایتی 
مردم صورت پذیرد تا گزارش کامل آن 
به اســتاندار محترم مقام عالی دولت در 

استان اعالم شود.

بازدید میدانی استاندار ، فرماندار و هیئت همراه از منطقه حلقه دره البرز

خطیب نماز جمعه فردیس:
اردوغان در باتالق ســوریه 

گرفتار خواهد شد

حجت االســالم دکتر علی اکبــر ایمانی، امام جمعه 
شهرســتان فردیس در خطبه های نماز جمعه این شهر 
ضمــن دعوت خود و همه مومنین به تقوای الهی گفت: 
فرمایشــات رهگشــا و راهبردی مقام معظم رهبری در 
جمع دانش آموختگان دانشــگاه امام حســین )ع( را به 
گوش جان شنیدیم که فرمودند: مشی و جهت و حرکت 
جمهوری اســالمی را امام حسین )ع( آن حدیثی که از 
پیامبــر )ص( نقل فرمودند مشــخص کرده اند که: ای 
مردم! پیامبر خــدا)ص( فرمودند: »هر کس ســلطان 
ســتمگری را ببیند که حرام خدا را حالل شمرده، پیمان 
الهی را شکســته و با سّنت رسول خدا مخالفت ورزیده، 
در میــان بندگان خدا به ســتم رفتار می کند و او با زبان 
و کردارش با وی به مخالفت بر نخیزد، ســزاوار اســت 
خداونــد او را در جایگاه آن ســلطان ســتمگر )دوزخ( 

بیاندازد.
 خبرنــگار جام جم البــرز: وی در ادامه گفت: 
ترکیه بــه بهانه ایجاد منطقه امن در نوار مرزی خود، به 
ســوریه تجاوز کرده، واقعیت امر این است که اردوغان 
به دنبال احیای امپراطوری عثمانی اســت و اهدافی را 
در این تجاوز دنبال می کند. اردوغان در باتالق ســوریه 
گرفتار خواهد شــد.وی افزود: او متهم است که کودتای 
چند سال گذشته را خودش راه انداخته تا رقبای سیاسی 
خــود را از صحنه بیرون کند و دســت به تصفیه ارتش و 
ادارات ترکیــه بزند که ایــن کار را هم انجام داد و بیش 
از ۲0 هــزار نفر روانه زنــدان و آمریکایی ها برای حمله 
به ســوریه به اردوغان چراغ سبز نشان دادند. سوال این 
اســت که آیا آن ها به دنبال تلــه گذاری برای اردوغان 

هستند؟

با ائمه جمعه استان

بهروز کرمی، مدیر شیرینی فروشی رنگارنگ: 

محصوالت به روز را با بهترین کیفیت تحویل مشتریان می دهیم 

کیک وشــیرینی در مجالس مختلف مورد استفاده 
قرار می گیرد. تهیه انواع شیرینی به عنوان کسب و 
کاری به روز و پرمصرف در حال گســترش می باشد. 
رعایت نظافت و بهداشــت و اســتفاده از مواد اولیه 

مرغــوب در این صنف اهمیت ویژه ای دارد. رضایت 
مصرف کنندگان در میزان سوددهی و ادامه فعالیت 
این واحدها تاثیر مستقیمی می گذارد. خبرنگارجام 
جــم البرز با بهــروز کرمی، مدیــر توانمند، اخالقمند 
و مجرب شیرینی فروشــی رنگارنگ گفتگویی انجام 

داده اســت که در ذیل می خوانید:  

*  لطفــا خودتان رامعرفی کنید.
بهــروز کرمــی، مدیر شــیرینی فروشــی رنگارنگ 
و  ســاختمان  مهندســی  مــدرک   دارای  هســتم. 
کارشــناس ارشــد شهرســازی می باشــم، بــه خاطر 
شــغل پدری که از بچگی درگیر این کاربودم در این 
صنف هم فعالیت دارم. شــیرینی رنگارنگ ســابقه 
38 ســاله دراســتان البرز داشــته و یکی از قدیمی 
تریــن و خوشــنام ترین شــیرینی فروشــی های این 

استان به شمار می رود.

* شــیرینی خوب چه ویژگی هایی دارد؟
اولین ویژگی شــیرینی خــوب، تازگی و خوش طعم 
بودن آن است به طوری که ظاهرآن مشتری را جذب 
کنــد و مــزه آن دلچســب و شــیرین بــوده و حداقل 

ضرر را داشته باشد.

* ویژگــی های مجموعه خود را بیان کنید.
کامــل  منــدی  رضایــت  مــا  مجموعــه  اولویــت 
مشــتریان می باشــد. تمام پرســنل ملزم به رعایت 
حقــوق مشــتریان و تکریم آنهــا هســتند. مجموعه 
  10004 ISO مــا گواهینامــه هــای مختلفی ماننــد

دریافت کرده است.
 همــواره تالش کرده ایم بهترین مواداولیه تولید 
شــده توسط شرکت های معتبر را که دارای  تاییدیه 
و اســتاندارد های الزم از اداره بهداشت هستند به 

کار ببریم . 
همچنیــن از روش های ســنتی و تلفیقی در پخت و 

تولید شــیرینی استفاده می کنیم.
از دیگــر شــاخصه های مجموعــه ما، اســتفاده از 
دســتگاه های مدرن و تکنولوژی روز دنیا می باشد.

از شــرح وظایــف مهــم و پایــه ای  پرســنل، ارائه 
خدمات مطلوب به مشــتریان و کســب رضایت آن ها 

به هر طریق می باشد.
 در تولیــد و ارائه محصوالت همواره از نمونه های 
مختلف با اســتفاده از ســایت های مجــازی موجود و 

همــکاران دیگر بهــره گرفته ایم. تولیــدات نیز  به 
صورت هفتگی رصد و به روزرســانی می گردد.

 الزم بــه ذکراســت جهــت رقابــت ســالم و جلــب 
 ISO( اعتماد مشــتریان تمام استانداردهای مرتبط
HACCP ، 22000 صنایــع غذایــی توف ازآلمان، 
حضــور در مجمــع جهانی مدیریت در کشــورامارات 

متحده عربی -دبی، آبان 96( اخذ گردیده اســت.
در پایــان یــادآور مــی شــود بــا توجه به شــرایط 
اقتصادی، هزینه باالی تمام شــده محصوالت، ســود 
پایین فروش و اســتفاده ازمواد اولیه درجه یک در 
تولید محصول، ســعی شــده قیمت ها در حد معقول 
باشــد. البته با توجه به قیمــت پایین  کیفیتی درحد 

مطلوب به مشــتریان عزیزارائه می گردد.

* لطفاً نشــانی و راه های ارتباطی فروشــگاه خود را 
اعالم نمایید؟  

نشانی، کرج، گوهردشــت )رجایی شهر(، اول سه 
باندی، باالتر از فرش وزرا

تلفن تماس :
کارگاه :34411094

34427120 - 34426279

رئیس بازرســی فرمانــداری کرج از 
شناسایی و پلمب ۲ باغ رستوران در محور 
کرج - چالوس خبر داد و گفت: واحدهای 
صنفی متخلف هشدارها را جدی بگیرند 
و با عملکــرد ضعیف اجــازه ندهند که 
مجبور بــه تعطیلی کامل مجموعه های 

خدماتی متخلف باشیم.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری 

کرج، کیوان کاظم با اعالم این خبر افزود:  
طبق دســتور فرماندار محترم در جریان 
بازدیدهای تیم بازرسی شهرستان کرج، 
در روزهــای پایانــی هفته کــه حجم و 
تراکم حضور گردشــگران و مردم نیز از 
مســیر پر تردد کــرج -  چالوس افزایش 
پیدا می کند، بــه منظور رصد نحوه ارائه 
خدمــات تعدادی از باغ رســتوران های 

این محور مورد بررســی قــرار گرفت. 
وی افزود: به جهــت عدم رعایت موارد 
بهداشــتی و ســطح ضعیف خدمات،۲ 
باغ رســتوران در محور کرج - چالوس 
پلمب شد.  کاظم در این زمینه با اشاره به 
سیاست های فرماندارکرج تصریح کرد: 
هشــدار تیم بازرسی به واحدهای صنفی 
است که ســالمت مردم را نشانه گرفته 

اند، توصیه ها و بازدیدهای سرزده جدی 
است و با افرادی که سالمت شهروندان 
برایشان اهمیتی ندارد نه تنها پلمب چند 
روزه کــه در صورت عــدم رفع نواقص 
تعطیلی کامل واحد صنفی خود را شاهد 
خواهند بــود.  وی افزود: طرح برخورد با 
اماکن صنفــی متخلف بخصوص باغ ها 
و ســفره  خانه ها و تورهای گردشــگری 

غیرمجاز در دســتور کار قرار گرفته و 
ظرف یک هفته از فعالیت 3  واحد صنفی 
متخلف جلوگیری به عمل آمده اســت. 
وی اضافه کرد: تخلفات صنفی را بدون 
اغماض و بــا قاطعیت پیگیری می کنیم 
و در راســتای مقــررات مربوطه ضمن 
تشــدید نظارت های صنفی متخلفان به 

مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

پلمب ۲ باغ رستوران در محور کرج - چالوس
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رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و ترکیه در نشســتی باهیات رئیســه اتاق 
بازرگانی البرز از بســتر ســازی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی 

بزرگ استان البرز از کشور ترکیه خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، مهرداد ســعادت با اشاره به ظرفیت 
صنعتی باالی ترکیه در تامین مواد اولیه صنایع بزرگ  استان البرز گفت: در حال حاضر 

تنها راه ارتباط ما با کشورهای اروپایی کشور ترکیه است. وی نمایشگاه توانمندی های 
تولیــدی و صنعتــی اتاق بازرگانی البرز را گامی مهــم در معرفی ظرفیت های تولید 
محصوالت صادرات محور استان عنوان کرد. وی افزود: محصوالت تولیدی صنایع 
غذایی و داروئی استان البرز از پتانسیل خوبی برای صادرات به ترکیه برخوردار است. 
وی اظهار کرد: ما در پی واردات کاال از کشور ترکیه به ایران نیستیم، اما از انتقال دانش 

فنی از این کشــور به کشورمان استقبال می کنیم.  وی با ذکر این نکته که واحدهای 
صنعتی ترکیه دانش روز دنیا را در اختیار دارند گفت: اگر بتوانیم دانش فنی صنایع برند 
ترکیه  را به کشــورمان انتقال دهیم، توسعه اشتغال در کشور را در پی خواهد داشت. 
سعادت برگزاری همایشــی با عنوان آشنایی با ظرفیت های تجاری ترکیه با حضور 

فعاالن اقتصادی ترک را ضروری  دانست.

3بستر برای تامین مواد اولیه بخش تولید البرز از ترکیه فراهم است ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

همزمان با اربعین حسینی، مردم والیتمدار 
البرز، با شــرکت در آئین های عزاداری، ارادت 
خود را به ســاحت مقدس شــهدای کربال به 

نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز 
البرز، البرزنشینان در صبح روز اربعین حسینی 
)ع( خود را به دســته های سینه زنی و عزاداری 
سرور و ساالر شــهیدان می رسانند و در چهلم 

شهدای دشت نینوا به عزاداری می پردازند.
مردم سراســر استان پس از قرائت زیارت با 
فضیلت اربعین امام حسین )ع( و زیارت عاشورا، 
به تکریم و بزرگداشت این روز و احیای خاطره 
غمبار عاشورا به عنوان رمز تداوم شور عاشورایی 
می پردازند. عزاداران حســینی )ع(  با حضور در 
بقاء متبرکه، مســاجد، تکایا و حســینیه ها در 
مصیبت خاندان رسول خدا عزاداری می کنند. 

عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت 
)ع( در این دیار مانند ســایر مسلمانان و شیعیان 
جهــان در تمام روزهای ســوگواری حضرت 
سیدالشــهداء )ع( و از آن جملــه روز اربعین آن 
حضرت، یاد و خاطره حماســه سازان کربال را 
گرامی می دارند. پخــش نذری های مختلف 
توســط ارادتمنــدان امام حســین )ع( در بین 
عزداران از دیگر آیین های مرســوم این روز در 

البرز است. 
حضور هــزاران عزادار اربعین حســینی از 
شــهرهای مختلف البرز در بقاء متبرکه استان 
مانند آستان مقدس امام زاده محمد )ع( از جمله 
سنت های عزاداری در البرز است که هرسال به 
صورت خودجوش در روز اربعین برگزار می شود 
و صدا و سیمای البرز نیز به صورت زنده آن را به 

تصویر می کشد.

پیاده روی جاماندگان اربعین 
در البرز برگزار شد

مرور10 دوره انتخابات مجلس با نگاه ویژه به کرج
با توجه به فضای باز سیاســی اکثر گروه های مذهبی، ملی 
و حتی مارکسیستی امکان معرفی کاندیدا برایشان فراهم شد. 
گروه های وابسته به جریان ملی با رعایت قواعد بازی موفق به 
کسب تعدادی از کرسی های مجلس اول شدند.اما گروه هایی 
چون مجاهدین خلق، فداییان خلق، حزب توده و پیکار وقتی 
با عدم اقبال مردمی روبرو شــدند پــس از برگزاری انتخابات 
نیروهای پیاده نظام کم سن و سال خویش را به سطح خیابان ها 

گسیل نمودند  و ضمن ایجاد درگیری های خیابانی شروع به تخریب چهره های موثر نظام 
بویژه در راس آنان دکتر بهشتی نمودند وبه گونه ای ظالمانه علیه حزب جمهوری اسالمی 
و دکتر بهشــتی جوسازی کردند. شدت این تبلیغات سوء به حدی بود که متاسفانه برخی 
خودی ها هم تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفتند. این مظلومیت بهشتی تا بدانجا پیش رفت 
که بعد از حادثه هفتم تیر حضرت امام)ره( فرمودند بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد.  سهم 
اولین دوره انتخابات مجلس در کرج )شامل آسارا، کرج، ساوجبالغ، نظر آباد و طالقان( فقط 
دو کرسی بود که با آغاز رقابت انتخاباتی از همان ابتدا ردپای اختالف و چند دستگی برخالف 
دیگر شهرهای بزرگ در کرج خیلی زود هویدا شد. حزب جمهوری اسالمی همراه با انجمن 
اسالمی دانش آموزان و مجاهدین انقالب راه خود را از جامعه روحانیت جدا کرده و کاندیدای 
اصلح خود را دکتر عباسعلی زالی و محمد باقر اویسی معرفی کردند. جامعه روحانیت هم 
حجت االســالم فیاضی را که فردی میانه رو و معتدل بود به عنوان کاندیدای اول خود به 
مردم معرفی نمودند. همزمان دو شخصیت به نام های شیخ جعفر شجونی و دکتر محمود 
هنجنی پا به عرصه انتخابات گذاشــتند. مرحوم شجونی به خاطر سابقه مبارزاتی قبل از 
انقالب و دکتر هنجنی با توجه به فعالیت در تشکیالت انجمن حجتیه از نام و نشان بیشتری 
در بین مردم برخوردار بودند، در کنار تشکل های انقالبی و مذهبی کرج، تشکیالت دیگری 
به نام المراقبون متشکل از برخی اعضای ستاد نماز جمعه و محافظه کاران بازاری شکل 
گرفت که در انتخابات دور اول مجلس  نقش موثری ایفا کردند. المراقبون در کنار حمایت 
قاطع خود ازحجت االسالم شجونی با بسیج کسبه و اقشار مذهبی جامعه، نیم نگاهی هم 
به سمت حزب جمهوری داشت و از محمد باقر اویسی به عنوان کاندیدای دوم خود نام برد. 
سرانجام پس از حدود یک ماه رقابت شیخ جعفر شجونی و دکتر هنجنی توانستند به عنوان 

نمایندگان کرج به مجلس شورا راه یابند.
 با عدم موفقیت حزب جمهوری و جامعه روحانیت موازنه قدرت در کرج شکل جدیدی 
به خود گرفت. نا گفته نماند علی رغم اینکه کاندیدای اول جامعه روحانیت، مرحوم حجت 
االســالم فیاضی بود بخشــی از وعاظ در منابر خود رسما از شیخ شجونی به عنوان مبارز 
سیاســی قبل از انقالب نام می بردند. با شکست حزب جمهوری اسالمی در کرج و برخی 
شــهرها، دبیر کل حزب )دکتر بهشتی( ضمن سفر به کرج سعی در حل مشکل و نزدیک 
کردن حزب به جامعه روحانیت نمود. با توجه به اینکه مجلس اول، مجلسی بود با حضور 
افراد گوناگون و تکثر تنوع فکری و به قول برخی کارشناسان مجلس همانند رنگین کمانی  
متشکل از طیف های گوناگون بود، انتظار می رفت در ریل گذاری و تصویب قوانین بر محور 
شعار اصلی انقالب یعنی )استقالل، آزادی و جمهوری  اسالمی(  به گونه ای عمل کند که  
زمینه تحقق اهداف انقالب اســالمی را  تسهیل نماید، اما به دالیل گوناگون که در آینده 

بدان  خواهم پرداخت ، چندان موفق عمل نکرد.

وقف را پاس بداریم
4آبــان در صفحــات 
تقویم کشورمان به عنوان 
روز »وقف« نــام گذاری 
شده اســت. وقف عبارت 
اســت از انحصار مالکیت 
امالک یــا منافــع آن در 
موارد عــام المنفعه یا رفع 
مشکالت زندگی افراد کم 
تــوان مالی، اقتصادی و ... مانند اداره معاش یتیم خانه ها. 
برگزاری هزینه های مجالس دینی و مذهبی و در مواردی 
دیگر تامین حوائج ســفرهای زیارتی، تامین افراد ناتوان 
یا کم توان در زمینه های مذکور می باشــد که اگر درست 
برنامه ریزی، نظارت و اجرایی شود به عنوان یک » سنت 
حســنه جاریه« مطرح خواهد بود و اثرات آن حتی پس از 
مرگ واقف یا واقفان امالک و اموال به صورت مستمر به 
حساب آنان در پیشــگاه پروردگار متعال منظور و اعمال 
خواهد شــد، اما موضوعی که الزم است مدیران سازمان 
اوقاف و امور خیریه کشــور به آن توجه کنند، اســتفاده از 
نیروهای معتقد و متخصص و کارآشنا در جهت حفاظت 
از این امانت های الهی است که اصوال باید در جای خاص 
خود و مطابق نیــت واقفان اموال و امالک مورد مصرف 
واقع شــود، چرا که وجــود کوتاهی ها موجب نفوذ برخی 
افراد فرصت طلب و گستردن بساط سوء استفاده از منافع 
و مصارف امالک و اموال وقف خواهد شــد و این موضوع 
خود باعث افت ســیر حســنه وقف گذاری مردم در جای 
جای میهن اســالمی مان خواهد شد و جا دارد که از سوی 
مسئوالن مربوطه عناصر ناصالح در این زمینه شناسایی و 

از گردونه سازمان اوقاف خارج و پاکسازی شوند. 
وجود هزاران امامزاده به عنوان مراکز فرهنگی و دینی 
می توانــد در صورت طراحی و برنامه ریزی و اســتفاده از 
درآمدهــا و عایدات آن در جهت رشــد و ترقی معارف و 
فرهنــگ دینی و مذهبی به این ســنت حســنه قوام و 
اســتحکام ماندگار بخشــد. بنابراین می طلبد تا آقایان 
مســئول در ســازمان اوقاف و امور خیریه با اســتفاده از 
هیات امنای کارآمد و پرتوان در محالت مختلف در ادامه 
و استمرار این سنت حسنه یعنی وقف را تضمین و تکمیل 
نمایند. در پایان روز وقف را به مســئوالن و شاغالن این 

صنف خدمتگزار تبریک و شادباش می گوییم.

یادداشت- قسمت سوم یادداشت

دیدار دکتر محمود بهمنی، نماینده مجلس از 
باغ پرندگان چهارباغ 

دکتر محمود بهمنی، نماینده محترم مردم ساوجبالغ در مجلس 
شورای اسالمی وهیئت همراه از مجتمع گردشگری باغ پرندگان 

چهارباغ بازدید نمود.
این مجموعه با 10 هزار متر مربع بنا به منظور نگهداری از گونه 
های کمیاب پرندگان، طوطی سانان، ماکیان، قرقاول ها وکبوتران 
زینتی طراحی شــده و به بهره برداری رسیده است. باغ پرندگان 
چهارباغ با بیش از 20 سال سابقه فعالیت و دریافت بیش از 20 
لوح ســپاس و تقدیر نامه به عنوان اولین مرکز نگهداری از گونه 
های خاص و کمیاب است که بزودی به عنوان مرکز آموزش علمی 
تحت نظارت دانشگاه جامع علمی –کاربردی استان البرز پذیرای 

دانشجویان رشته های مربوطه خواهد بود. 
دکتر بهمنی با توجه به آن که 5 سال اسکناس های بانک مرکزی 
بــا امضــاء وی چاپ مــی گردید با عالقه و تخصــص خاصی از آلبوم 
های اســکناس هــای این مجموعه دیــدن نمود. عــالوه بر موارد 
ذکر شــده مجموعه موتورســیکلت و اتومبیل های کالســیک که 

در حال بازســازی و به روزرســانی اســت از ویژگی های با ارزشی 
برخوردارهستند. 

همچنیــن چند هزار تمبر نفیس به صــورت آلبوم های کامل و 
بیش از 30 هزار کبریت و سیگار ایران و جهان از دوران قاجاریه 
تا به امروز در این مجموعه آماده بازدید مراجعین می باشد. وجود 
کلکســیون های خاص موجب  معرفی امیر راد به عنوان مجموعه 

دار برتر سال 97 از طرف انجمن مجموعه داران کشور گردید.
 وی تمــام مجموعه هــای با ارزش  خــودرا از دوران نوجوانی با 
جیره روزانه 5 تومانی خود و با تشویق معلمان، مدیران و خانواده 
جمــع آوری نموده اســت و همچنان در جمــع آوری آن ها فعالیت 
دارد. مدیریت مجموعه به دنبال گسترش فضای الزم و مورد نیاز 
مجموعه های خود در اســتان البرز می باشــد. وی در نظر دارد در 
یک فضای مناسب موزه ای جداگانه به صورت حرفه ای و تخصص 
طراحی و اجرا کند و در طرح آمده حدود 100 نفر نیز اشتغالزایی 

می گردد.

علی خیلدار
سیدنصرالدین  میرعربشاهی

خبرنگار فرهنگی - اجتماعی 

جام جم البرز

بازدید مدیرکل سازمان میراث فرهنگی البرز از 
باغ پرندگان چهارباغ  

مدیــر کل ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
وگردشــگری البــرز از باغ پرنــدگان چهارباغ ســاوجبالغ 

بازدید کرد. 
حجت االسالم صابری گفت: استان البرز معبر و گذر گاه 
میلیون ها مسافر در طول سال می باشد که به استان های 

غربی و شمالی سفر می کنند. 
مدیر کل ســازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان 
البرز ادامه داد: توقف و اقامت گردشــگران در اســتان 
البــرز موجــب رونــق اقتصــادی و گردش ســرمایه مالی 
واشــتغال نسل جوان  خواهد شد و مجموعه باغ پرندگان 
چهارباغ از مقاصد جذاب گردشــگری در اســتان البرز می 

باشد.
 حجت االســالم صابــری در پایان گفــت: وزارت میراث 

فرهنگی، صنایع دســتی وگردشــگری بــا تمامی امکانات 
آماده همکاری با ســرمایه گذاران در جهت تســهیل امور 

زیر ساخت ها وفرصت های گردشگری می باشد.
مجموعه باغ پرندگان چهارباغ با مدیریت امیرراد جهت 
نگهداری گونه های خاص و کمیاب طراحی و ســاخته شده 
است. از اســتان های مختلف برای فاز بندی این مجموعه 
دعوت شده است. حمایت و توسعه این مجموعه می تواند 

به گردشگری استان البرز رونق بخشد.
 امیر راد با تجربه 20 ســاله در راه اندازی باغ پرندگان 
تهــران و عشــق و عالقــه خــود بــه جمــع آوری و خریــد 
انــواع کبریت هــا و ســیگارهای ایرانی ازکلکســیونرها 
وگردشــگران خارجی بــا هزینه شــخصی مجموعه ای کم 

نظیربه صورت یک سرمایه ملی ایجاد نموده است.   

خبرنگار جام جم البرز : سابقه تاریخی 
مبلمان در ایران قدمتی 4 هزار ساله دارد. امروزه 
ارتباط بخش های مختلف جهت تولید مبلمان، 
این صنعت را به یک صنعت اشــتغالزا در کشور 
تبدیل نموده اســت. تولید و فروش مبلمان جزو 
صنایع کوچک و زودبازده اســت. خوشبختانه 
مصرف سرانه مبلمان در ایران باالتر از متوسط 
جهانی است و توجه و رفع مشکالت این صنعت 
توسط ارگان های مرتبط می تواند به جهش این 
صنعت در صادرات منجر شــود. در این راســتا 
خبرنــگار جام جم البرز با حمیــد کامران، تولید 
کننده و کارشــناس خبــره در صنعت مبلمان 

گفتگویی انجام داده اســت که ماحصل آن را در 
ذیل می خوانید: 

* لطفاً خودتان را معرفی نمایید؟  
حمید کامــران، مدیر برند مبــل کامران ) 
کارشــناس  اتحادیه ودادگستری ( و کارشناس 
طراحی و تولید مبلمان از دانشگاه تهران و عضو 

انجمن علمی دانشگاه تولید مبلمان می باشم. 
* با توجــه به تجارب خود وضعیت 
صنعت مبلمــان را چگونــه ارزیابی 

می کنید؟ 
شرایط اقتصادی و نوسانات نرخ ارز کار تولید 
را ســخت و تا حدودی با مشــکل مواجه نموده 
است. در حال حاضر چوب های جنس خوب و با 
کیفیت در دســترس تولید کنندگان نمی باشد با 
این اوصاف شرایط تولید و بازار فروش هماهنگی 

ندارند. اگر شــرایط تولید فراهم گردد تولیدات 
بهتری حتی از رقبای خارجی می توانیم داشــته 
باشیم. چوب بیشترین مصرف را در تولید مبلمان 
دارد و از کشورهای همسایه وارد می کنیم، اما با 
توجه به مشکالت امروزه واردات کم شده است 
و از جنگل های داخلی نیز نمی توانیم اســتفاده 
کنیم. در نتیجه تهیه چوب برای تولید کنندگان 

سخت شده است. 
* جهت رشــد ایــن صنعت چه 

پیشنهاداتی دارید؟ 
در صنعت مبلمان ســازی متاسفانه کارهای 
مربوط به تولید به صورت علمی پیشرفت نداشته 
است و آموزش های علمی در این زمینه ضعیف 
بوده است. ارتباط با کشــورهای دارای تجربه 
وعلم در این حوزه می تواند کمک کننده باشــد. 

باید برای تولید کنندگان شــرایطی مهیا شود تا 
بتواننــد آموزش هــای الزم و صحیح را ببیند تا 

محصوالت با کیفیت و استانداردی تولید کنند.
 متاســفانه وجود کارگاه هــای زیر زمینی 
و بــدون مجوز و تولیدات بی کیفیت بیشــتر به 
مصرف کنندگان ضرر و آســیب رسانده است، 
البته به خاطر سختگیری های برخی ادارات این 
افراد مجبور به فرار از سازمان ها و ادارات شده اند 

و به تولیدات زیر زمینی روی آورده اند.
 با همت تولید کنندگان و حمایت های دولت 
و حل مشــکالت بخش های بیمه ای ومالیاتی 
صنعت مبلمان مــا می تواند حرف اول را در دنیا 
بزند. بهترین تولیدات را باید برای ادامه کار انجام 
داد و همکاران باید حرفه ای فعالیت کنند تا عقب 

ماندگی های این بخش  جبران شود.  

حمید کامران، مدیر برند مبل کامران:

نگاه علمی در صنعت مبلمان ضروری است
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تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست
حافظبنفشه زار شود تربتم چو درگذرم

یاد یاران آشنا

یزدی ها در غرب اســتان تهران بویژه منطقه کرج از 
سابقه دیرینه و درخشانی برخوردارند و اکنون که کمتر از 
یک قرن از حضور یزدی ها در این خطه می گذرد عمومًا 
از این جماعت به نیکی یاد می کنند و توســعه و عمران و 
رونق پیدا کردن بخش قابل توجهی از این منطقه مدیون 
یزدی هاست. در کرج، شهریار، ساوجبالغ، رباط کریم، 
مالرد و شهر قدس اقوام دیگر معمواًل یزدی ها را منشاء 
خیر و متدین و بی آزار می شناسند. خدا رحمت کند مرحوم 
حاج محمد صادق فاتح سرمایه گذار و بنیان گذار جهان 
چیــت، روغن جهان، چای جهــان و... که نقش و تاثیر 
انکارناپذیری در توســعه و رشــد عمرانی و آبادانی کرج 
داشــته و آثار تدابیر اقتصادی وی همچنین در این شهر 
محسوس اســت و خوشبختانه هیچ کدام از یزدی های 

ساکن کرج که به نیکی از آنان یاد می شود در عمر خویش 
تعرضی به اموال دیگران نداشته و از نجابت و  پاکدستی 
ستودنی برخوردار بوده اند. نویسنده در این یادداشت منکر 
تاثیرگذاری اقوام دیگر در این دیار نیســت، اما نمی توان 
اظهار نکرد که یزدی ها در توسعه و گسترش و آبادی کرج 
نقش بســزا و بی بدیلی داشته اند و علیرغم این که اکثر 
اقوام پرجمعیت در کرج از انسجام و اقدامات حمایتی خود 
برخوردار هستند، یزدی ها برخالف توصیف مذکور چنین 
انسجامی ندارند ودر زمان حیات پر خیر و برکت مرحوم 
آیت اهلل حاج سید علی مدرسی یکی از کارهای با ارزش 
آن فقید تشویق و ترغیب به شکل گیری جامعه یزدی ها 
در کــرج بود و با حمایت های آن عالم دینی و اهل تدبیر، 
در سال های قبل از 80 دعوت کرده وعده ای را ماموریت 
دادند تا برای تشکیل جامعه یزدی ها اساسنامه بنویسند 
ومقدمات شــکل گیری جامعه یزدی ها را فراهم سازند 

که نقش مرحوم حاج ولی اهلل خیره )دادســتان عمومی 
وقت کرج ( فراموش نشــدنی است. وی به اتفاق جمعی 
از جملــه مرحوم دکتر علی اصغر کاظمینی، حاج شــیخ 
فضل اهلل ذاکری، حاج ابوطالب شــفیعیان، حاج محمد 
علی مختاری، مهندس عباس روشن اردکانی و حقیر قرار 
شد این موضوع را دنبال و به سرانجام برسانیم. موردی در 
منطقه محمد آباد )محمد شهر کنونی ( شناسایی  و مورد 

حمایت قرار گرفتند.
به هرحال غرض حمایت از یزدی های مقیم کرج بود 
و انسجام این جماعت اما از سال های 80 به بعد وهمزمان 
با مجلس ششم که فضای سیاسی کشور تغییر پیدا کرد 
تعدادی از همشهری ها جامعه یزدی ها را سیاسی صرف 
کــرده و دیگر جامعه را از جامع بودن خارج ســاختند، در 
تجمع ها و نشســت ها هر که با آنان همراه بود و یا با آن 
حضرات موضع نداشت دعوت می شد و این روال متاسفانه 

آســیب بزرگی به جامعه یزدی ها به معنای واقعی وارد 
ساخت تا جایی که معمواًل هروقت به انتخابات نزدیک 
می شویم این عنوان مطرح و بر زبان ها می افتد و به قول 
یکی از بزرگان یزد ساکن کرج می فرمود:» جامعه ای که 
فقط وقت انتخابات چراغش روشن می شود و ما را برای 
رای گرفتن می خواهند این جامعه مورد نظر ما نیست« 
ســخن، سخن صحیح و منطقی است و باید فکری شود 
تا جامعه یزدی ها جامعیــت خود را پیدا کند، یعنی همه 
یزدی تباران ساکن کرج با هر دیدگاه و جایگاهی حضور 
داشــته باشند و این عنوان از انحصار تفکر و افراد خاص 
خارج شــود، زیرا ظرفیت یزدی ها در این دیار به مراتب 
قوی تر و تاثیرگذارتر از آن است که تا کنون بوده وانتظار 
اقوام دیگر نیز از این جماعت به مراتب بیش از آن اســت 

که اکنون وجود دارد . 
محمد حسن روحی یزدی

نقش انکار ناپذیر»یزدی ها« در توسعه 
وآبادانی کرج

تبلیغ سیگار و قلیان چرا؟!
با وجود این که تبلیغ دخانیات و ســیگار و 
قلیــان و ... ممنوع بوده و بر روی بســته های 
آن ثبت می شــود، ولی معلوم نیســت که چرا 
برخی از کســبه و مغازه ها ویترین های مجلل 
و تابلوهــا و خطاطی های ویــژه برای تبلیغ 
فروش بیشــتر دخانیات انجــام می دهند که 
یک نمونه آن در خیابان رســالت واقع در بازار 
بزرگ مالصدرا روبروی فروشــگاه» اتکا « 

می باشد.
 آیا با این گونه تبلیغات با دست خود جوانان 
خــود را به انحراف و نابودی نمی کشــانیم؟! 
مردم و مسئوالن »واقعی و حقیقی« قضاوت 

کنند!
جمعــی از شــهروندان کــوی 
کارمندان جنوبی

ایستگاه متروی کردان چه شد؟!
اکنون کــه صحبــت از افتتــاح متروی 
هشــتگرد- تهران مطرح اســت، جا دارد تا 
مســئوالن اســتانداری البــرز و فرمانداری 
ســاوجبالغ و ... فکــری هم بــرای احداث 
ایستگاه ورودی جاده کردان- برغان، چندار و 
ســایر روستاهای مجاور و غیر مجاور بنمایند، 
چرا که این موضوع ســال های متوالی یکی از 
خواســته های مطرح و به حق ساکنان اماکن 
مزبور می باشد که هم چنان مسکوت و مبهم 

مانده است! چرا؟!
جمعی از اهالی کــردان، چندار و 
برغان،  ورده-اغشت،  روســتاهای 
جلنگدار، ولیان، تالیان

ورودی جاده کــردان و برغان در 
اتوبان کرج - قزوین را بهینه کنید

ورودی و خروجــی کردان- برغان واقع در 
محور اتوبان قزوین - کرج دارای اشــکاالت 
فنــی بوده و موجب انحرافــات خودروها و یا 

تصادف های متعدد می شود.
 لطفا مســئوالن اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان البرز نسبت به رفع سریع تر اشکاالت 

مذکور اقدام نمایند.
مهدی صفا پیشه از ساوجبالغ

تکریــم والدین در ســیره 
شهید »محمدرضا امینایی«

شــهید  والدیــن 
امینایــی  محمدرضــا 
می گوینــد کــه فرزندي 
مهربان و دلســوز بود که 
بیش از اندازه به پدر و مادر 

احترام مي گذاشت.
جم  جام  خبرنگار 
محمدرضا  شهید  البرز: 
امینایي در سال 1346، در خانواده اي مذهبي و متدین 
در استان تهران دیده به جهان گشود. از همان کودکي 
فردي ســاکت و آرام بود. به طوري که همیشه سعي در 
جلــب رضایت خانواده بخصــوص  پدر و مادر خویش 
داشــت. او بعد از دوران کودکي وارد دبستاني در شهر 
تهران شد و توانست به تحصیالت ابتدایي خود در حد 
متوســط ادامه داده و به پایان برســاند. بعد از آن وارد 
مدرســه راهنمایي شد و  تا ســال دوم راهنمایي ادامه 
تحصیل داد. در همان ســال ها بود که انقالب اسالمي 
به پیروزي رســید و بعد از پیروزي در بســیج محل به 

فعالیت هاي اسالمي مشغول شد.
وی بعد از اتمام دوره آموزشــي خویش در سال 66، 
به خدمت مقدس ســربازي رفت چون اعتقاد داشت؛ 
جوانان ایران زمین هســتند که در مقابل خون شــهدا 
بویژه شهداي انقالب مســئولیت دارند. بعد از 19 ماه 
خدمت دلیرانه در خط مقدم مســئول حمل مهمات به 
خط جلــو بودند که پنجم مــرداد 1367، در درگیري 
رویارو با منافقین و دشــمنان اسالمي در قصر شیرین 
به شهادت رسید. تربت پاکش در امامزاده طاهر نمادی 

از ایثار و استقامت در راه وطن است.

* تکریم والدین
والدین شــهید »محمدرضا امینایی« می گویند: او 
فردي مؤمن و اســالمي و نمازخوان بود. او اهل نماز و 
عبادت بود و تا سالي که به شهادت رسید، هفته اي نبود 
که در نماز جماعت روز جمعه شــرکت نکند و در بسیج 
محله عضو فعال بود. اخالق خوب و حســنه داشت و 
به مردم تا آنجایي که در توان داشــت یاري مي رساند. 
همچنین به رهبرش عشــق مي ورزید و همیشه تاکید 
می کرد که ما باید امام را پشــتیباني نماییم و تنهایش 

نگذاریم.

پیام های مردمی

فنــاوری  کاربــرد  همایــش 
اطالعــات در مدیریت ســازمان 
بــا حضــور بیــش از 3۵0 نفــر از 
مدیران ارشد ســازمان های دولتی 
و شــرکت های خصوصی، مدیران 
فناوری اطالعــات و فعاالن حوزه 

IT در شهر کرج برگزار شد.
 خبرنگار جام جــم البرز: در این 
همایــش مــژگان نــوری، رئیس 

ســازمان نظام صنفی رایانه استان 
اعالم کرد: اســتفاده از راهکارهای 
فناوری اطالعات در ســازمان های 
دولتی و خصوصی استان در راستای 
اجــرای طرح مقاومــت اقتصادی 
الزامی اســت و این همایش که به 
همت دو شــرکت پژواک ارتباطات 
آتیه روشــن و گــروه ارتباطات و 
اطالعات شــاتل برگزار می گردد، 
کمک به ارتقاء سطح دانش مدیران 
ارشــد ســازمانی و مدیران حوزه 

فناوری اطالعات می نماید.
احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل 
گروه شرکت های شاتل ضمن ارایه 
مطلب درباره  مدیریت استراتژیک، 

درخصــوص چگونگی اســتفاده 
از ICT در ســازمان  و مدیریــت 
 ICT ســازمان  به کمک ابزارهای
ســخن گفت. محمد اشرف، مدیر 
فروش راهکارهای سازمانی شاتل 
در بخــش دوم ایــن همایــش به 
معرفی راه کارهای سازمانی شاتل 
در راســتای رفع نیاز ســازمان ها و 
کســب و کارها با ارایــه  تجربیات 
پروژه هــای انجام شــده و برخی از 
فرآیندهــای داخلی شــاتل برای 
حفــظ کیفیــت ســرویس برای 
بخــش B2B پرداخت.در بخش 
پایانی این همایش، فرهاد سلطانی 
مدیرفنی گروه شــرکت های شاتل 

ضمن ارایــه  مطالب خــود درباره 
ســیر تحوالت فناوری، به موضوع 
پیش بینی مشــاغل در بیست سال 
آینده اشــاره کــرد. در ادامه مجید 
جالبی، مدیر دفتر کرج شــاتل نیز 
ابراز امیــدواری کرد که با برگزاری 
همایش هایی از این دست بتوانیم به 
کمک سازمان نظام صنفی رایانه ای 
و همچنین ســایر شرکتهای مطرح 
در اســتان البرز هر چه بیشــتر در 
زمینه به روزرسانی مباحث فناوری 
اطالعــات و ارتباطات در اســتان 
البرز  مؤثر باشیم و اشتغالزایی قابل 
توجهی برای جمعیت جوان جویای 

کار استان ایجاد نماییم.

برگزاری همایش کاربردهای فناوری اطالعات 
در مدیریت سازمان 

شهید
محمدرضا امینایی

جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار نظرآباد  به ریاست دکتر فالح 
نژاد فرماندار و باحضور رئیس اداره بازآفرینی شــهری اداره کل راه و 
شهرسازی استان البرز، عسگری شهردار و دیگر مسئوالن مربوطه و 

نیز جمعی از معتمدین در محل فرمانداری نظرآباد برگزار شد.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: عسگری شهردار 
و دبیر جلســه ستاد بازآفرینی شهرســتان در این جلسه ضمن بیان 
مسائل و مشــکالت موجود در محالت هدف، خواستار توجه بیشتر 
مدیران شهرستانی به بافت های فرسوده و ناکارآمد شد. وی ستادهای 
بازآفرینی شهری پایدار را در راستای تعامل و هم سویی دستگاه ها در 
راستای رسیدن به اهداف پیش رو ضروری دانست.  فالح نژاد فرماندار 
شهرســتان نیزدرجلسه  ضمن تشریح طرح های بازآفرینی شهری و 
نحوه شناسایی گونه های هدف، طرح های مذکور را به عنوان مقدمه 
فعالیت ها و مداخالت گوناگون در محالت هدف بسیار مهم دانست 
و ابراز امیدواری کرد با توجه به برنامه ریزی های انجام شــده، شاهد 

تغییرات و تحوالت خوبی در محالت هدف شهر نظرآباد  باشیم.

تاکید شهردار نظرآباد بر 
توجه ویژه به بافت های فرسوده

مهدی علیزاده، مدیر شیرینی فروشی تینا:

کیفیت در شغل ما حرف اول را می زند

از خوراکی های محبوب و مورد پســند تمام ســنین، 
شــیرینی و مواد قندی است. شیرینی در تمام مراسم 
هــا مــورد اســتفاده قرار مــی گیرد. میــزان مصرف و 
کیفیت شــیرینی در ســالمتی افراد تاثیر گذار است. 
شــیرینی فروشی از مشاغل جذاب و شیرین در جامعه 
مــی باشــد. خبرنگار جام جــم البرز با مهــدی علیزاده، 
مدیر مجرب و توانمند شــیرینی فروشی تینا گفتگویی 

انجام داده اســت که در ذیل می خوانید:   

* لطفاً خودتان را معرفی کنید ؟ 
مهدی علیزاده، مدیر شــیرینی فروشی تیناهستم.

* مختصری از شــروع فعالیت خود بگویید؟ 
10 ســال اســت که فروشــگاه شــیرینی تینا را در 
عظیمیــه تاســیس کــرده که با پشــتکار زیــاد و تالش 

فــراوان  مورد لطف مردم قرار گرفته ایم.
* در تهیــه شــیرینی هــا از چه موادی اســتفاده می 

کنید؟ 

جهــت تهیه شــیرینی های مورد نیاز مشــتریان ما از 
مــواد اولیه تولید داخل و مکمل های خارجی اســتفاده 
مــی کنیم. بیشــتر مواد اولیــه داخلی کیفیــت باالیی 
دارنــد، البته اســتفاده از مواد اولیــه داخلی منوط به 

انتخاب مشتریان می باشد. 

* میــزان سفارشــات مشــتریان را تا چــه مقدار می 
توانید تامین کنید؟ 

از آنجایــی که کیفیت بــاال در تهیه محصوالت برای ما 
حائــز اهمیت اســت پذیرش سفارشــات در زمان اوج 
فعالیــت را محدود مــی کنیم تا به کیفیت لطمه ای وارد 

نشود. 

* نشــانی و راه های ارتباطی خود را اعالم نمایید؟ 
نشــانی: عظیمیــه، بلوار 45 متــری کاج )بین پامچال 

وارکیده(، شماره 375 
تلفن :32509615 

www.tinashirini.com:وبسایت

بهزاد اصغرزاده، مدیر فروشگاه یدک برق و لوکس کامیون 555:

یکه تاز عرصه قیمت، کیفیت و سرعت هستیم 

نــاوگان حمل و نقل جــاده ای و عمومی نقش 
مهمی در اقتصاد و توســعه کشور دارد. تهیه لوازم 
لوکس و برقی انواع کامیون و کامیونت با سهولت و 
صرفه جویی در وقت رانندگان از ویژگی های یک 
فروشگاه مجاز می باشــد. فروشگاه یدک ۵۵۵ با 
مدیریت بهزاد اصغرزاده یک مرکز جامع و معتبر در 
تهیه لوازم مورد نیاز خودروهای سنگین می باشد. 
خبرنگار جام جم البرز گفتگویی با مدیر خوشفکر، 
توانمند و متعهد فروشــگاه یدک ۵۵۵ انجام داده 

است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:

* لطفاً خودتان را معرفی نمایید؟
بهزاد اصغرزاده هستم. با بیش از 30 سال تجربه 
در امر تهیه و توزیع لوازم یدکی برقی و لوکس و لوازم 
جانبی انواع کامیون، کامیونت و تمام کشنده ها در 
اســتان البرز فعالیت می کنم. با اصناف و اتحادیه 
همــکاری دارم و از صاحبنظــران این بخش می 

باشم . 
* عمده فعالیت فروشگاه خود را بیان 

کنید؟ 
تمام لوازم برقی وجانبی شــامل ســیم پیچی، 
چراغ،المپ، پروژکتورها و سیســتم برقی، لوازم 
لوکس و آیینه ها به جز لوازم فنی انواع کامیون های 
نسل قدیم و جدید در فروشگاه ما ارائه می شود. در 
این زمینه با کامیون داران، باطری سازان و شرکت 

های سازنده ارتباط مستقیمی داریم. 
* شاخصه مهم ویژگی فروشگاه یدک 

555 چیست؟ 

مشــتریان کرج و شهرهای اطراف جهت تهیه 
لوازم مورد نیاز خود به فروشگاه ما مراجعه می کنند. 
همــواره در پی آن بودم که هیــچ کامیون داری با 
مراجعه به تهران بــرای تامین قطعات برقی دچار 
اتالف وقت نشود. ما به تمامی شرکت های تولیدی 
و مواد غذایی استان، خدمات تهیه و توزیع لوازم ارائه 
می کنیم. شــعار ما همواره این بوده که ما نخستین 
فروشــگاهی هستیم که گفتن واژه ))نداریم(( را به 
مشتریان بلد نیستیم. از نظر کیفیت، قیمت و سرعت 

در ایران بی نظیر و یکه تاز هستیم.
* نشانی و راه های ارتباطی فروشگاه 

خود را اعالم کنید؟ 
کرج، کمالشــهر، سه راهی باسکول کمالشهر، 
روبروی تاالر پارســا، فروشگاه یدک برق و لوکس 

کامیون ۵۵۵
تلفن همراه : 09125651281

09123672850
@yadak555:اینستاگرام


