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 برپایی آیین گرامیداشت روز 
پرستار در بیمارستان  و زایشگاه 

مریم کرج

هنرمند ان؛ د ید ه بانان  معتمد  
فرهنگ و هنر

محصوالت ما جزو با کیفیت ترین 
کاالهای بدنسازی و ورزشی ایران است
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البرز
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استاند ار خبر داد؛

رشد  ۳۲ د رصد ی صاد رات البرز
نمایند ه عالی د ولت د ر استان البرز گفت: جای خرسند ی د ارد  که طی تعامل سازند ه د ولت و بخش خصوصی، امسال صاد رات 

البرز د ر مقایسه با مد ت مشابه سال قبل ۳۲ د رصد  افزایش د اشته است.
به گزارش اد اره کل روابط عمومی و امور بین الملل استاند اری البرز، شهبازی د ر جلسه شورای گفتگوی د ولت و بخش خصوصی 
استان که د ر اتاق بازرگانی البرز برگزار شد ، با اشاره به حواد ث اواخر آبان ماه امسال، افزود : د شمن همواره بد نبال برنامه ریزی برای 

ضربه زد ن به نظام جمهوری اسالمی است و این بار نیز اصالح قیمت بنزین را د ستاویز قرار د اد .
* مرد م هوشیار و آگاه د ر آسیب رساند ن به مراکز عمومی و همراهی با برهم زنند گان امنیت، همراهی نکرد ند 

وی با اشاره به آماد گی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی برای مقابله با...

مپنا؛ نمونه ای موفق از 
رابطه صنعت ، بازار 

و جامعه
2

3

خطیبنمازجمعهکرج:

دبیرشوراىعالیانقالبفرهنگیمطرحکرد؛

امام جمعه کرج تاکید کرد؛

فعالیت متمرکز و جریان ساز، الزمه پیشبرد مسائل فرهنگی

والد ت باسعاد ت حضرت زینب )س(  و روز رپستار را  تبریک می گومیی

علی احمدی، مدیر نمایندگی اسنوا در استان البرز:

مشتری بیشتر به مشاوره با ما نیاز دارد تا فروش
تنوع زیاد و نوع کیفیت لوازم خانگی معموال 
خریداران را در انتخاب وخرید دچار ســردرگمی 

می کند . 
خبرنگارجــامجمالبرز: فروشــگاه 
احمدی، نمایندگی اســنوا در استا ن البرز با ارائه 
مشــاوره و شرایط خرید آســان برای مشتریان 
توانسته است گامی مهم در جلب رضایت مراجعه 
کنندگان خود بردارد . خبرنگار جام جم البرز با علی 
احمدی مدیر جوان، خوشفکر، توانمند و منصف نمایندگی اسنوا در استان البرز گفتگویی 

انجام داده است که در ذیل می خوانید :
*لطفامختصرىازسابقهمجموعهخودرابیاننمایید.

مجموعه احمدی با سابقه ای ۲8 ساله در امر فروش لوازم خانگی در کنار اشتغال آفرینی 
به صورت مستقیم برای 6 نفر و به صورت غیر مستقیم برای 1۲ نفر، به نظر اکثر مشتریان 
خود پیشــروترین فروشــگاه لوازم خانگی در امر خدمات رسانی و مشاوره به خریداران در 

سطح استان البرز می باشد.
*چهخالقیتونوآوىدرزمینهفروشایجادکردهاید؟

از آنجایی که دغدغه اصلی مشــتریان در امر خرید مهمترین مســئله در اعتماد سازی 
می باشد، ما با شناسایی این دغدغه ها و تماس های متمادی با مشتریان، در زمینه دیجیتال 
و فروش غیر حضوری، در مبحث مشاوره، ارسال و همچنین خدمات پس از فروش تالش 
نمودیم تا دغدغه های مشتریان را مرتفع نماییم. هدف اصلی مجموعه احمدی ارائه مشاوره 

درست به جای تالش برای فروش کاال می باشد. وظیفه مشاوران ما این است که به مشتری 
کمک کنند تا بهترین انتخاب وخرید را داشته باشند.

*خدماتشمابراىخریدآسانمشتریانچیست؟
برای خرید آسان وب سایتی طراحی کرده ایم. مشتریان از طریق تلفن، پیامک یا با ورود 
به ســایت می توانند سفارشات خود را انجام دهند. همچنین راه اندازی اپلیکیشن را نیز در 
دستور کار تیم دیجیتال مجموعه قرار دادیم  تا مشتریان ما بتوانند براحتی به تمامی خدمات 

ما دسترسی پیدا کنند.
*ازشــاخصههاىمجموعهشمانســبتبهدیگرهمکارانتانچه

میباشد؟
همانطور که بیشتر هم گفتم، رفع دغدغه های مشتریان دستور کاری مجموعه احمدی 
می باشد، در این راستا تالش نمودیم تمام مخاطرات مشتریان را از بحث، خرید و حمل تا 
ارائه نصب و خدمات پس از فروش مرتفع نماییم. از زمانی که مشتری خرید خود را از مجموعه 
احمدی انجام دهد تا همیشــه، همه کارهای مربوطه از طریق خود مجموعه صورت می 
گیرد. در مجموعه احمدی ما معتقدیم ارتباط ما با مشتری تازه از زمان فروش آغاز می گردد 
و در مســیر اســتفاده از کاالی خریداری شــده در کنار هم خواهیم بود. در انتها امیدواریم 
با راهنمایی هایی که از مشــتریان خود می گیریم، بتوانیم اعضای خانواده بزرگ مجموعه 

احمدی را در کنار خود برای همیشه و برای چند نسل داشته باشیم.
آدرس: کرج، دولت آباد، خیابان ابوسعید، نبش ابو سعید 16، فروشگاه احمدی

تلفن: 0۲6-۳۲7۳9001
0۲6-۳۲74418۲
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افتفعالیتمطبوعاتچرا؟
با گرانــی و بحران 
کاغذ فعالیت مطبوعاتی 
فعــاالن  نفــس  و 
مطبوعاتی به شــماره 
افتاد ه است. د ر شرایط 
فعلــی و د ر فضــای 
انتخابات این جریان به 
حالت سکون و یا افتان و 
خیزان تبد یل شد ه است. 
باید  مسئوالن د ســت اند رکار مجلس و د ولت پاسخ 
د هند  که چرا وضعیت مطبوعات که وسیله بسیار موثر 
ارتباطات و روشنگری اجتماعی، فرهنگی و ... است، 
به این د رجه از نزول و ســقوط رسید ه است؟ آیا آقایان 
مسئول و تصمیم گیرند ه می د انند  که اگر مطبوعات 
و رســانه ها تضعیف و یا تعطیل شوند ، چه بالیی بر 
ســر مملکت و ملت عارض خواهد  شد ؟! کافی است 
که همین کشــمکش های اخیر و د رگیری ها و آتش 
افروزی هــا را ببینید  تا بــه عمق مطلب پی ببرید . به 
هر حال جــا د ارد  که د ر مورد  تقویت مطبوعات چاره 

اند یشی اساسی صورت گیرد ! 

قلعوقمع5۷دیوارکشــی
غیرمجازدرساوجبالغ

فرماندار ســاوجبالغ از اجرای تبصره ۲ ماده 10 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها در روستای 

عرب آباد قوهه در بخش چهارباغ خبر داد 
خبرنگارجامجمساوجبالغونظرآباد: 
پالیــز گیر با اعالم این نکته که اقــدام مذکور با رای 
دادستان عمومی و انقالب اسالمی ساوجبالغ و امور 
اراضی جهاد کشاورزی انجام گرفته است.   افزود : در 
اجرای آزاد سازی اراضی کشاورزی 14 ویال و  انباری 

9 استخر و 4 مورد گود برداری تخریب گردید. 
پالیز گیر مســاحت آزاد شده از لوث ساخت و ساز 
غیر مجاز در اراضی شهرستان را 114000 متر مربع 
بیان نمود. وی از همه مردم درخواســت کردتا قبل از 
خرید زمین و اقدام به ساخت و ساز از مبادی قانونی از 
جمله جهاد کشاورزی و یا دهیاری ها استعالم و سپس 

مبادرت به ساخت و ساز کنند.

یاد د اشت

ضمیمهرایگان2
روزنامهدراستان

البرز

مپنا نمونه ای از اقتصاد دانش بنیان در بهینه کردن 
رابطه صنعت، بازار و جامعه در رقابت بین المللی است.

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 
عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کرد؛  
گفت : با وجود چنین شرکت های بزرگ صنعتی امروزه 
صنعت کشور هم تراز با رقبای دیگر در صنعت جهانی 

است.
وی افــزود : این در حالی اســت کــه تحریم های 

آمریکا و مجموعه دیگر کشــورهای جهان به تبعیت 
از آمریکا کارســاز نبوده و تراز مالی و اقتصاد مناسبی 
در کشــور بوجود آمده است.عاملی افزود: امروزه هیچ 
قطعه مکانیکی وجود ندارد که نتوان آن را در شــرکت 
مپنا تولید کرد و از این رو این شــرکت جایگاه بین اول 
تا ســوم را بین 10 کشور برتر صنعتی دارد.دبیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی با اشــاره به گره های حقوقی و 
قانونی و نظام بروکراســی کشور در راه توسعه صنعت 

گفت: در حال حاضر بیش  از چهار میلیون دانشــجوی 
بالفعل با تنوع رشــته های مختلــف وجود دارد که اگر 
ظرفیت دولتی دانشــگاهی و بازار به صورت بهینه گره 
بخورد شاهد رشد اقتصاد کشور در کسب و کار جهانی 
خواهیم بود.وی گفت : در کشــورهای توســعه یافته 
بیــش از 70 درصد بودجه تحقیق و توســعه مربوط به 
بخش خصوصی اســت که این سهم در کشور ما عدد 

مشخصی ندارد.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کرد؛

مپنا؛ نمونه ای موفق از رابطه صنعت ، بازار و جامعه

با ائمه جمعه استان

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی، خبرنگار 
فرهنگی و اجتماعی 

جام جم البرز

مطالبهمردم،شــفافیت
تبلیغــات هزینههــاى

انتخاباتیاست

حجت االســالم محمد  حســین روحی یزد ی 
خطیب موقــت نماز جمعه این هفته شهرســتان 
فرد یس د ر خطبه اول به بیان وظایف شیعه د ر عصر 
غیبت پرد اخت و گفت: شیعه د ر زمان غیبت وظایفی 

د ارد  که نمی تواند  نسبت به آنها بی تفاوت باشد . 
خبرنگارجامجمالبرز:حجت االســالم 
روحی یزد ی د ر خطبه د وم پس از بیان مناسبت های 

پیش رو به تبیین و تحلیل سه موضوع پرد اخت .
اول: پیــام مقــام معظم رهبری به بیســت و 
هشتمین اجالس سراسری نماز که بسیار ارزشمند  
و بــا نگاهی نو به آثار و بــرکات نماز بود  و فرمود ند : 
خد اوند  این نعمت بزرگ را به ما هد یه فرمود ه است، 
با آن می توانیم جان خود  را پاالیش کنیم، می توانیم 
خــود  را از گناهان د ور کنیــم، می توانیم ارتباطات 

بشری را د ر جامعه خود  برخورد ار از معنویت کنیم.
دوم: موسسه ای د ر انگلستان اخیراً کتابی با نام 
)شبکه های نفوذ ایران د ر خاورمیانه( منتشر کرد ه و 
د ر آن به صراحت گفته است: رهبری انقالب عامل 
ثبات د کترین ایران و موفق ترین بازیگر منطقه ای 

د ر عصر حاضر است. 
د ر این کتــاب آمــد ه: پاســد ار نهایی موضع 
استراتژیک ایران آیت اهلل سید  علی خامنه ای بود ه 
است و این یعنی اهمیت والیت فقیه و نقش رهبری 

د ر حفظ سرمایه های ملی و د ینی.
سوم: بــرای مجلس شــورای اسالمی تعد اد  
زیاد ی د ر اســتان البرز ثبت نام کرد ه اند ، اما مطالبه 
مرد م، شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی است 
و مرد م به کاند ید اهایی که بی حســاب و نامتعارف 
برای تبلیغات هزینه می کنند  باید  به د ید ه ترد ید  نگاه 

کرد.

امام جمعه کرج گفت: حضرت زینب )س( کســی بود ند  که از 
علم نبوی، فاطمی و علوی بر خورد ار بود ند  و همیشه د ر کنار والیت 
حضور د اشــتند  و از هیچ قد رتی جز خد ا ترس ند اشته و قد رت های 
د روغین زمان خود ش را ذلیل کرد  و حقایق را به مخاطبان انتقال د اد .

خبرنگارجامجمالبرز:  آیت اهلل حسینی همد انی با توجه به 
این روز و نامگذاری روز پرستار اضافه کرد : مسئولین باید  مشکالت 
صنفی پرستاران را با مد یریت د نبال کنند  تا این گروه بتوانند  با انگیزه 
وظیفه خود  را انجام د هند  و یک آرامش نســبی د اشــته باشند .  وی 

گفت: حضرت زینب)س( از امام خود ش تبعیت محض د اشــت و 
لحظــه ای جلوتر یا عقب تــر از امام خود ش نبود  و مانیز باید  گوش 
به فرمان ولی خود  باشیم زیرا حواد ث مهم و طراحی شد ه د شمنان 
برای ســاقط کرد ن نظام اســالمی با رهبری رهبر خنثی شد . امام 
جمعه کرج افزود  :مهم ترین فتنه آنها فتنه ســبز 88 بود  که به امید  
بر اند ازی برای نظام هزینه د رست کرد ند ، مرد م را سر د ر گم کرد ند  

و بعضی از خواص هم د ر زمین د شمن بازی کرد ند ، اما د ر تمام این 
مد ت رهبر انقالب روشــنگری کرد ند  و صف مرد م را از صف فتنه 
جد ا و چهره آنهارا ترسیم نمود ند . وی افزود : این روشنگری ها باعث 
حضور مرد م د ر راهپیمایی با شکوه 9د ی 88گرد ید  و همه ی مرد م 
آمد ند  تا از نظام و سرزمینشــان د فاع کنند ، 9د ی شد  مظهر قد رت و 

استقالل کشور ، 9د ی انقالب را تثبیت کرد .

حماسه٩دىانقالبراتثبیتکرد

اورژانس هوایی البرز د ر 2عملیات ، 5 مصد وم را به مرکز د رمانی انتقال د اد 
اورژانس هوایی البرز طی انجام د و عملیات نجات 
بخش د ر شهرســتان طالقان و جاد ه چالوس توانست 
د ر کمترین زمان ممکــن بیماران بد حال را به مرکز 

د رمانی تخصصی ، با موفقیت انتقال د هد . 
به گــزارش خبرنگار جام جم البرز، اولین عملیات 
ســاعت 10:۳8 و به د رخواستی از ســوی د رمانگاه 

شهید  البرزی شهرســتان طالقان و به منظور انتقال 
د و خانم که هر د و 85 ســاله و با مشــکالت احتمالی 
ســکته مغزی و نارسایی قلبی ضمن د ریافت خد مات 
د رمانــی ویژه حفظ حیات به بیمارســتان البرز کرج 

انتقال یافتند .
عملیات بعد ی ســاعت 1۳:15 و به منظور انتقال 

۳ مصــد وم تصاد فی بد حال از جــاد ه چالوس انجام 
گرفت.مصد ومین حاد ثه تصاد ف بین ســمند  و جیلی 
د ر جــاد ه چالوس ، منطقه شهرســتانک که ۲ خانم و 
یک نفر آقا بــا صد مات متعد د  بود ند  ، پس از د ریافت 
خد مــات د رمانی توســط کارشناســان فوریتهای 

پزشکی ، به بیمارستان البرز منتقل شد ند .

مروری بر زندگی بسیجی وار »دکتر صالح الدین دلشاد«؛

دوستش داریم، چون بچه ها را دوست دارد

خبرنگار جام جم البرز: مدت ها بود می خواســتم 
با او گفتگویی داشته باشم. بارها این مرد شریف 
را در بیمارســتان مریــم دیــده بــودم. او چهره 
آشنایی برای خیلی از مادران استان البرز است. 
همین طور مادران ایران و مادران غیر ایرانی. به 

همین خاطر دوست داشتنی است.
نامش صالح الدین دلشــاد اســت. کســی که اگر 
برایش هیچ بزرگداشتی هم گرفته نشود، چهره 
و نامش در ایران و اســتان البرز جاودانه خواهد 

ماند.

* پر تالش و با انگیزه
دکتر صــالح الدیــن دلشــاد، متخصــص جراحی 
عمومــی و فوق تخصــص جراحی کودکان اســت. 
رشــته جراحــی عمومــی را از دانشــگاه معروف 
»جراح باشان« اســتانبول ترکیه گرفته و رشته 
فوق تخصصی جراحی اطفال را از دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران و دوره تکمیلــی اش را در لندن 
گذرانده است. یک دوره جراحی اطفال به صورت 

فشرده را نیز در لندن سپری کرده است. 
وقتی به ســرزمینش باز می گــردد، مصادف می 
شــود با جنگ تحمیلی. یک راســت راهــی اهواز 
می شــود. آن هم بــرای درمــان مجروحین دفاع 
مقــدس. مدتــی در اهــواز مــی مانــد و دوباره 
بازمی گردد به اســتانبول، آن هم بــرای امتحان 
تخصصــی. وقتــی بازمی گــردد، در بیمارســتان 
امیرالمومنیــن)ع( به عنــوان جــراح عمومی در 
تهران مشــغول کار می شــود. طولی نمی کشــد 

که به حج مــی رود و در آن جا مســئولیت هیئت 
پزشــکی حجاج را به عهده می گیرد. بــه فکر راه 
انــدازی بیمارســتانی در مکه و مدینــه می افتد 
و این اتفاق خوشــایند به ســرانجام می رسد. با 
اصرار مسئولین علوم پزشکی کشور، مسئولیت 
هــای جدیــدی بــه عهــده مــی گیــرد. اولینش، 
بیمارستان طالقانی و بعدش بیمارستان دانشگاه 
علــوم پزشــکی ایــران. اولیــن مســئولیت این 
بیمارستان با دکتر دلشــاد می باشد. در کنار این 
مســئولیت ها، مســئولیت درمان غرب اســتان 
تهران را که آن زمــان کرج هم جــزو آن بود، می 
پذیرد. ســپس به وزارتخانه مــی رود آن هم به 
عنوان قائم مقام آموزشــی وزارت بهداری سابق 
به خدمت می پردازد. جالب اســت کــه همزمان 
تامین خدمات پزشــکی جبهه ها را نیــز به عهده 

می گیرد.

* شوق بیشتر آموختن
بعد از پایان یافتن جنــگ تحمیلی، روحیات خاص 
دکتر صالح الدیــن دلشــاد، او را بــرای آموختن 
بیشــتر در رشــته فوق تخصصی جراحــی اطفال 
راهی دانشــگاه می کنــد. در آن روزهــا در این 
رشــته فقــط 40 نفــر فعالیــت داشــتند. اغلب 
اســتان ها از داشــتن پزشــک متخصص جراحی 
اطفال بی بهــره بودند. بــه لندن و به دانشــگاه 
»گرید اورماند« می رود برای بیشــتر دانســتن 
و بیشــتر خدمت کردن بــه مــادران و فرزندان 
ایران. دانشــگاه گرید اورماند در هر ســال و از 
هر کشــور یک نفر را پذیرش می کند. پذیرفته 
شدگان آن دانشگاه نباید از 9 نفر بیشتر باشند. 
دکتر دلشــاد پذیرفته در دانشــگاه می شــود و 
تخصص الزم را می گیرد. دوبــاره به ایران برمی 
گردد و تحــول نوینی در جریان جراحــی اطفال با 
همکارانش در ایران به دســت می آورند. تا آن 
زمان بچه ها برای درمان به خارج از ایران اعزام 
می شــدند، ولــی او و دیگر همکارانــش فضایی 
ایجاد کردند که دیگر برای این کار نیازی به خارج 
رفتن برای درمان نباشد. این توفیقی برای دکتر 
دلشــاد و یارانش بود. انجام خدمات پزشــکی را 

دکتر دلشاد در بیمارستان حضرت علی اصغر)ع( 
ادامه می دهد و سرانجام بازنشسته می شود.

* چگونه سر از کرج در آورد؟
کمی بــه عقب برگردیم. ســال 1365بــه همراه 
همســرش، خانم دکتر شــیرزاد که ایشــان هم 
متخصص اطفال بودند، به کرج می آیند. پزشکی 
به خانم دکتر شیرزاد پیشــنهاد می دهد که اگر 
مــی خواهید بیشــتر از ایــن ها ســالمتی تان به 
مخاطره نیفتد، بروید به یک جایــی با آب و هوای 
بهتر. این زوج کرج را انتخاب می کنند. خانه شان 
را در تهران می فروشــند، با آن پول خانه ای در 

گلشهر کرج می خرند.
 البــرز در آن دوران جــزو محــروم تریــن و در 
البرز، کرج در زمینــه درمان از همه بدتر بود. در 
کرج آســتین ها را باال می زند و بــه کمک خیرین 
بیمارستان های شهر را توســعه می دهد. فضای 
بیمارســتان شــهید مدنی و بیمارســتان شــهید 
باهنر را بــا کمک خیرین به 4 برابــر افزایش می 
دهنــد. بیمارســتان کمالــی در حد بســیار عالی 

توســعه می یابد. همین طور بیمارســتان شهید 
رجایی. بیمارســتان امام خمینی که در آن روزگار 
زندان شــهر بود، تبدیل به بیمارســتان توسعه 
یافته ای می گردد. اغلب بیمارستان ها این گونه 

رشد و ترقی می یابند. 

* ساخت بیمارستان مریم   
در یــک دورانــی حــس کــردم که کــرج نیــاز به 
بیمارستانی دارد تخصصی که کار جراحی کودکان 
در آن جــا انجام بگیــرد. در آن زمــان تمامی این 
گونــه بیماران بــه تهران مــی رفتنــد. آن هم با 
هزینه های بسیار ســنگین. خانه مسکونی خودم 
را خراب و بــه جــای آن بیمارســتان مریم فعلی 
را ساختم. ســاخت این بیمارســتان 5 سال طول 
کشــید. بیمارســتان مریم به علــت خدماتی که 
ارائه می کند، بسیار خوشنام اســت. بیماران ما 
نه تنها از اســتان البــرز، بلکه از سراســر ایران 
برای درمان می آیند و جالب تر این که از کشــور 
خارج هم ما بیمــاران فراوانی داریم که می آیند، 
درمان می شــوند و می روند. بیمارســتان مریم 

تنها بیمارستانی است که از دست وزیر وقت لوح 
زرین گرفته است. 

بیمارستان مریم، مشــوق زایمان طبیعی است و 
همین طور زایمان بدون درد!

* درباره موسسه خیریه محکم  
در رشــته جراحــی اطفــال، نیمــی از بیمــاران 
ناهنجــاری هــای مــادرزادی دارنــد. یعنی نقص 
خلقتی زمان تولد. این نوع بیمــاران هم فراوان 
هســتند. بیمارانی کــه بــرای درمان مــی آیند، 
بیشــتر از شهرســتان های دور افتاده هستند. 
بســیاری از والدین، حتــی پول پرداختــی برای 
درمــان را ندارند. با علم به این کــه باید چندین 
روز هم در کــرج بماننــد. باید فکری بــرای این 
خانــواده ها می شــد. در ایــن جا بود کــه به فکر 
تاســیس یــک موسســه خیریــه افتادیــم. این 
موسســه هم باید بــرای بیمــاران چــاره ای می 

اندیشید، هم برای همراهان بیمار. 
با جمعی از خیرین جلســه ای گذاشتیم. چون کار 
خیر و خداپســندانه ای بود، در همان جلسه اول 
با حضور خیرین ایــن موضوع مطــرح و بالفاصله 
تصویب شد. نام این موسســه را هم گذاشتیم 
»موسســه خیریه محکم«. از فــردای همان روز 
موسســه خیریه محکــم کار خــود را آغــاز کرد. 
موسســه محکم به غیــر از این فعالیت، دســت 
به کار بزرگتــر دیگری زد و آن ایجــاد بخش های 
مختلــف جراحی کــودکان بــود. اولیــن آن بخش 
جراحی اطفال در زاهــدان بود. این حرکت جلوی 
مرگ و میــر اطفــال را گرفــت. بخش بعــدی در 
بندرعباس و دیگــری در ایالم راه اندازی شــد. 
با هماهنگی موسسه تمامی پزشــک ها از تهران 
اعــزام و کار درمــان را در بخش هــای مختلف به 
عهده می گیرند. چون این کار بــا موفقیت انجام 
شد، تصمیم بر این شــد تا با هماهنگی موسسه 
و به صورت مــوردی تیم پزشــکی جراحی اطفال 
هر بار به یک شهرســتان اعزام و فعالیت خود را 
انجام دهند و دوبــاره به مرکز بــر گردند. ادامه 
این گفتگو را در ســایت »جام جــم البرز« پیگیر 

باشید. 

امام جمعه کرج تاکید کرد؛

فعالیت متمرکز و جریان ساز الزمه پیشبرد مسائل فرهنگی
نماینــده ولی فقیــه در البرز: بودجه مســائل 
فرهنگــی قابل توجه اســت اما چــون هدفمند، 
تخصصی و برنامه ریزی  شــده صــرف این امور 
نمی شــود، گویی هیچ کاری صورت نگرفته است.

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ 
آیت اهلل حســینی همدانی در پنجاهمین جلســه 
شــورای فرهنگ عمومی البرز  به تحوالت نوروز 
در ســطح شهر اشــاره کرد و گفت: همان گونه که 
هیجان رســیدن ایام ســال نو در سطح شهر جلوه 
دارد، ســایر کارهای فرهنگی نیز باید در جامعه و 

بین مردم، همین شــور و هیجان را ایجاد کند.

وی ادامــه داد: رهبر معظم انقالب در خصوص 
اهمیت کار فرهنگی فرمودند که به خاطر مســائل 
فرهنگی خوابشــان نمی برد، لذا همه دســتگاه ها 
باید در کنــار هم و منســجم کار کنند تا فرهنگ 

عمومی استان را پیش ببرند.
وی بیانیه گام دوم را مورد توجه قرارداد و گفت: 
بیانیه گام دوم با هفــت موضوع، مخاطبان عام و 
خاصی دارد کــه مردم و جوانان هســتند و برای 
هر بندی مخاطــب اخص دارد که به عنوان نمونه 
صداوســیما، سازمان تبلیغات و شــورای شهر از 
مخاطبان اخص موضوع ســبک زندگی می باشند.

رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان البرز به  
ضرورت برنامه ریزی شــورای فرهنگ عمومی در 
راســتای بیانیه گام دوم اشاره کرد و افزود: بیانیه 
گام دوم، برنامه  کاری چهل ســاله اســت و سؤال 
این اســت که شــورای فرهنگ عمومی استان در 
راســتای این مانیفست 40 ساله چه برنامه مدونی 

دارد؟
آیت اهلل حسینی همدانی با بیان اینکه مصوبات 
عفاف و حجاب به خوبی ابالغ و اجرا شد، به ضرورت 
اولویت سنجی و داشــتن چشم انداز در جهت حل 
مشــکالت فرهنگی اجتماعی استان اشاره کرد و 

افزود: مشــاجره و عصبانیت از معضالت اجتماعی 
این استان اســت که بدون رویکرد و برنامه ریزی 

حل نخواهد شد.
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حمید  کریمی خیر و رییس سابق اتاق اصناف البرز،پرچمد ار 
امور خیــر و نیکــوکار کرجی،پس از حواد ث آبــان ماه کمر 
همت جهت یاری رســاند ن به مغــازه د اران مجتمع تجاری 

گلشهر،بست.
بــه گزارش خبرنگار جــام جم البرز، بنا بــه گفته یکی از 

مغازه د اران د ر حاد ثه آتش ســوزی ایــن مجتمع د ر آبان ماه 
سالجاری،حد ود  6۳ د هنه مغازه د چار حریق شد ه، بطور  کامل 
ســوخته و میزان خسارت وارد ه ۳0 میلیارد  تومان برآورد  شد ه 

است.
حمید  کریمی از مرکــز نیکوکاری اصناف البرز،از خیرین، 

اصنــاف و اتحاد یه ها جهت گلریزان و کمک به مال باختگان 
د عــوت نمود ه و از آنجاییکــه  وی یکی از  معتمد ین امور خیر 
شناخته می شود ،با استقبال چشمگیر خیران،آیین گلریران د ر 

تاالر آرش برگزار و مبلغ قابل توجهی جمع آوری شد .
طی جلســه ای که با حضور،روسای اتحاد یه ها و  تعد اد ی 

از مغازه د اران مجتمع د ر ســالن اجتماعات اتاق اصناف البرز 
برگزار شد ،چک های حمایتی صاد ر و تحویل گرد ید .

وی هد ف از این اقد امات را خوشــحال نمود ن خســارت 
د ید گان و نشاند ن لبخند  بر روی لب این عزیزان ذکر نمود .

کریمی گفت:امکان د ارد  این اتفاق برای هر کسی بیفتد .

3دستانمهربان،چترحمایتبرسرخسارتدیدگانمجتمعتجارىگلشهرگشودند ضمیمهرایگان
روزنامهدراستان

البرز

د ستگیری هکر 16 ساله 
با 500 فقره کالهبرد اری

فرماند ه انتظامی ســاوجبالغ از د ستگیری 
جوان 16 ســاله ای خبــر د اد  که به 500 فقره 
کالهبــرد اری اینترنتی طی 6 مــاه اعتراف 

کرد ه است .
به گزارش خبرنگار جام جم البرز،  سرهنگ 
مهد ی فضلی علیشــاه گفت : با شکایت مرد م 
د ر پی کسر از حساب های آنان و تالش پلیس 
فتا این جوان 16 ســاله د ر یاسوج به د ام پلیس 

افتاد .
وی افزود  : این جوان 16 ســاله , ۲ میلیارد  

ریال کالهبرد اری کرد ه است.
فرمانــد ه انتظامــی ســاوجبالغ افزود  : 
متهم با تبلیغات گســترد ه خرید  شــارژ ارزان 
و کانال هــای د وســت یابی د ر شــبکه های 
اجتماعــی و گروه های تلگرامی کاربران را به 
صفحات جعلی پرد اخت وجه هد ایت و پس از 
سرقت اطالعات حسابشان اقد ام به برد اشت 
غیرمجاز از حســاب آنها می کرد  .وی از مرد م 
خواســت برای امنیت حساب های مالی خود  
حتما از رمز های یکبار مصرف اســتفاد ه کنند  
و فریب د رگاههای جعلی اینترنتی را نخورند  .

مدیرعاملایرانفریمکو
کمیتــهکســب رئیــس
وکاریونسکودرایرانشد

علی اصغر کیهانی بنیانگد ار شــرکت های 
ایران فریمکو ، پارس النه واســکلت بتن د ر 
اســتان البرز  با رای اعضای کمیســیون ملی 
یونســکو د ر ایــران به عنوان رئیــس کمیته 
تخصصی کســب و کاراین سازمان د ر ایران 

انتخاب گرد ید .
خبرنگارجــامجمســاوجبالغو
نظرآباد: د ر این نشســت که  برای نخستین 
بار با حضور د بیر کل یونسکو د ر ایران ، جمعی 
از نخبگان اقتصاد  کشــورد ر کمیســیون ملی 
ســازمان د ر ایران بر گزار شــد  ایوبی د بیرکل 
یونســکود رایران طی ســخنان خود  هد ف از 
تشــکیل کمیته تخصصی یونسکو د ر ایران را  
ارتقاء سطح د انش کســب و کار و سواد  مالی 
و همچنین شناســاند ن توانمند یهای اقتصاد  

ایران به جهانیان ببان کرد . 
براساس گزارش پایگاه خبری فرماند اری 
شهرستان ساوجبالغ  د ر اد امه نشست پس از 
تباد ل نظــر و رای حاضرین کیهانی به عنوان 
رییــس کمیته،  فتــح الهی به عنــوان نایب 
رییــس و د کتر رضا یاد گاری بــه عنوان د بیر 
کمیته کســب و کار یونسکو انتخاب گرد ید ند . 
د ر پایــان ، احکام اعضای هیات رییســه این 

کمیته به اعضااعطاگرد ید .

استاند ار خبر داد؛

رشد  ۳۲ د رصد ی صاد رات البرز

معاون اســتاند ار و فرماند ار شهرســتان کرج از پیگیری 
استاند ارمحترم د ر سفر آتی ریاست محترم جمهوری، جهت 
اخذ اعتبار فاینانس برای تکمیل خط ۲ قطار شهری کرج خبر 

د اد . 
بــه گزارش روابط عمومی فرماند اری شهرســتان کرج، 
»غفورقاســم پور« با بیان این مطلب گفت: د ر جریان بازد ید  
اخیر که به اتفاق استاند ارمحترم و شهرد ار کرج از روند  پیشرفت 

فیزیکی فاز د وم قطارشهری کرج انجام پد یرفت، خوشبختانه طی یک سال اخیر این پروژه پیشرفت خوبی د اشته است و 
بد نبال تسریع د ر تکمیل این پروژه ملی بعنوان مطالبه د یرینه مرد م کالنشهر کرج خواهیم بود . وی با بیان اینکه راه اند ازی 
قطارشهری کرج نقش بسزایی د ر کاهش آلود گی هوا و ترد د های د رون شهری خواهد  د اشت،افزود : استاند ار محترم البرز 
مصمم است تا د ر جریان  سفر ریاست محترم جمهوری به استان البرز از محل فاینانس، اعتبار ویژه ای برای اتمام سریعتر این 
طرح د ر حوزه حمل و نقل عمومی د ر کالنشهر کرج اخذ نماید . فرماند ار کرج د ر اد امه با قد رد انی از اهتمام مجموعه مد یریت 
شهری د ر پیگیری و تکمیل این طرح گفت: پیش بینی این است د ر د و سال آیند ه با تخصیص اعتبار از طریق فاینانس اوراق 

مشارکت، تهاتر و اعتبارات د ولتی و منابع شهرد اری کل این پروژه شهری به ایستگاه افتتاح برسد .

گسترش خطوط ریلی؛ درمان آلود گی هوا
مد یرکل صد ا و ســیمای البرز د ر  یک نشســت صمیمی 
ضمن ابراز خرســند ی از حضور اصحاب هنر استان د ر صد او 
سیما گفت:هنرمند ان د ید ه بانان  معتمد ی هستند  که نظرات 
کارشناســی و ارتباط مستمر این طیف از افراد  جامعه با صد ا و 
ســیما می تواند  د ر تولید  کیفی برنامه هــای راد یو و تلویزیون 

اثرگذار باشد .
خبرنگارجامجمالبرز:علی صاد ق مقد سی د ر اد امه 
افزود : مهربانی اجتماعی و د ید ه بانی اجتماعی د و مقوله ای است که روح حاکم  بر برنامه های ما د ر راد یو و تلویزیون 
است .مد یرکل صد ا و سیمای البرز با اشاره به رعایت حقوق شهروند ی گفت:این مسئله نمونه یک مهربانی اجتماعی 
است و ضرورت د ارد  این د ست مباحث د ر استان تقویت شوند  که د ر این راستا حمایت های حرفه ای هنرمند ان اثرگذار 
خواهد  بود .صاد ق مقد سی هم چنین د ر خصوص اشاره هنرمند ان نسبت به نحوه پخش موسیقی از صد ا و سیما تاکید  
کرد و گفت:  رویکرد  و الگوی کاری صد ا و سیما د ر حوزه موسیقی د ر راستای منظومه فکری رهبر معظم انقالب است.

مد یرکل صد ا و سیمای البرز د ر پایان از نمایند گان هنرمند ان استان خواست برای ارتباط ،تعامل و همفکری بیشتر د ر 
جلسات طرح و برنامه صد ا و سیما حضور یابند .

هنرمند ان؛ د ید ه بانان  معتمد  فرهنگ و هنر

خبرخبر 

علی اصغر میرزایی جوالدی، مدیرعامل شرکت تولیدی  ورزشی الموت کوشا:

محصوالت ما جزو با کیفیت ترین کاالهای بدنسازی 
و ورزشی ایران است

خبرنگار جام جم البرز: گفتگو با یکی از فعاالن حرفه ای صنعت 
تولید لوازم ورزشــی کشور بسیار موجب خرسندی بود. وقتی 
مصاحبه ایشان را در شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
دیدم متوجه شــدم که به چه میــزان از اطالعات و دانایی قابل 
توجه در این صنعت برخوردارند. با توجه به این آمار غیررسمی 
که 85 درصد وســایل بدنســازی کاربردی در کشــور وارداتی 
اســت، وجود چنین تولید کنندگان زحمتکشــی در کشــورمان 
مغتنم اســت. امیدواریم این حجم کالن ارز که برای خرید این 
لوازم به آن سوی مرزها می رود صرف پشتیبانی از رونق تولید 
کاالهای ورزشــی در میهن مان گردد. مصاحبه با این تکنوکرات 
فرهیخته  در راســتای توانمندی های شــرکت تحت مدیریت، 

خواندنی است که توجه شما را به آن جلب می کنم: 

* لطفا خودتان و مجموعه تان را معرفی نمایید.
علــی اصغر میرزایی جوالدی هســتم. متولد الموت قزوین و 
ســاکن در تهران می باشم. شــرکتی که ما در سال 89 به اتفاق 
فــارغ التحصیالن دانشــگاه علمــی کاربردی تاســیس کردیم، 
توانایی تولید تجهیزات ورزشــی مخصوص باشگاه ها، پارک ها 
و خانگــی را دارد. اقــالم متنوعی حــدود 100 قلم کاال را تولید 

می کنیم. 

* از آن جایــی کــه کاالی خارجی با کاالی ایرانی رقابت می کند، 
اما عمدتا کاال های چینی بر حسب قیمت پایین تر به کاالی ایرانی 
ضربه وارد می کند، شــما به عنوان تولید کننده این موضوع را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
کاالهای آمریکایی و اروپایی از کیفیت باالیی برخوردار است، 
اما قیمتشــان 10 برابر قیمت کاالهای دیگر است، کاالهایی که 
از چین نیز وارد می شــوند عمدتاً بی کیفیت است، اما کاالهایی 
کــه ما تولیــد می کنیم عالوه بر قیمت مناســب از کیفیت خوبی 
برخوردار اســت و از لحاظ مقاومت نسبت به کاالهای چینی بهتر 

و مقاوم تر است.

* شــاخصه هایی که کاالهای تولیدی شــرکت شما را از دیگر 
محصوالت متمایز می کند چیست؟

کاالهــای تولیدی مجموعه ما از کیفیت باال و قیمت مناســبی 
برخودار است. برای تولید دستگاه ها توسط اساتید دانشگاهی 
نقشــه مهندسی تهیه می شود. بهترین متریال ها از جمله آهن 
آالت، چرم، قطعات، رنگ پودری الکترواستاتیک )ضد خش( که 
همگی از نوع درجه یک در تولیدات استفاده می شود. قطعات با 
لیزر CNC برش داده می شــود. ابرهای مصرفی در محصوالت 
از نوع فوم سرد می باشد که کیفیت آن با تشک خودرو برابری 
می کند.همچنین قابل ذکر است که محصوالت ما دارای 15 ماه 
گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. برای مثال 
اگر کاالهای تولید شده ما دچار نقص شود در درجه اول نقصش 
را برطرف می کنیم، اگر رفع نشــد آن محصول را برای مشــتری 
تعویض می کنیم. برای مجموعه مهمترین نکته رضایت مشتری 
است که حدود 90 درصد مشتریان از کاالهای ما رضایت دارند 
و همین موضوع موجب ترغیب مشتریان و باشگاه داران نسبت 

به استفاده از محصوالت و کاالهای تولیدی شرکت می شود. 

* لطفا راه های ارتباطی خود را بیان کنید.
 شماره های تماس:

09124019338 
026-37305843

نمایند ه عالی د ولت د ر اســتان البرز گفت: جای 
خرسند ی د ارد  که طی تعامل سازند ه د ولت و بخش 
خصوصی، امســال صاد رات البرز د ر مقایسه با مد ت 

مشابه سال قبل ۳۲ د رصد  افزایش د اشته است.
بــه گزارش اد اره کل روابــط عمومی و امور بین 
الملل استاند اری البرز، شــهبازی د ر جلسه شورای 
گفتگوی د ولت و بخش خصوصی استان که د ر اتاق 
بازرگانی البرز برگزار شــد ، با اشاره به حواد ث اواخر 
آبان ماه امسال، افزود : د شمن همواره بد نبال برنامه 
ریزی برای ضربه زد ن به نظام جمهوری اســالمی 
اســت و این بار نیز اصالح قیمت بنزین را د ســتاویز 

قرار د اد .
*مــردمهوشــیاروآگاهدرآســیب
رســاندنبهمراکزعمومــیوهمراهیبا

برهمزنندگانامنیت،همراهینکردند
وی با اشــاره به آماد گی نیروهای امنیتی، نظامی 
و انتظامی برای مقابله با برنامه ریزی های د شمنان، 
اد امه د اد : معاند ان با استفاد ه از پیاد ه نظام های د اخلی 
و خارجــی خود  حواد ثی را رقم زد ند  و قصد  د اشــتند  
که این روند  را تکرار کنند  ولی مرد م آگاه و هوشــیار 
با عد م حمایــت و همراهی از ناآرامی و اغتشــاش 

جلوگیری کرد ند .
شــهبازی گفت: د ر حــواد ث آبان مــاه، مراکز 
عمومی که به مرد م خد مات ارائه می د اد ند ، آســیب 
د ید نــد  از این رو به حقــوق و امنیت عمومی تعرض 

شد ه است.

*قــدردانحضورفعــالومتعصبانه
تولیدکنندگانوتجارالبرزهستم

وی افــزود : اتاق بازرگانی البــرز نیز محلی برای 
رفــت و آمد  مرد م بعنوان فعــاالن بخش خصوصی 

است که د ر حواد ث اخیر متحمل خسارت شد .
اســتاند ار البــرز با قد رد انــی از حضــور فعال 
تولید کنند گان و تجار اســتان که همواره پویا و موثر 
بــود ه اند ، اضافه کرد : واحد هــای تولید ی و صنعتی 
کوچک و بزرگ البرز حتی د ر شــرایط ســخت نیز با 
شــور و تعصب چرخ های اقتصاد  کشور را به حرکت 

د ر می آورند  تا حتی یک واحد  از تولید  کاســته نشود .
شهبازی با اشــاره به رشد  ۳۲ د رصد ی صاد رات 
البرز، افــزود : این توفیق بزرگی اســت که د ر البرز 
رقم خورد ه و نشــان از پویایــی تولید  و تجارت د ارد  
که بواســطه آن رشد  مهاجرت را د اریم و این امر نیز 

نیاز به افزایش بیش از پیش بسترهای اشتغال د ارد .
*اشــتغال،تولیدوتجارتودرطرف
دیگرامنیت،تکریمحقوقشــهروندىو

نشاطاجتماعیدوبالتوسعههستند
وی عنوان کرد : اشــتغال، تولیــد  و تجارت یکی 
از بال های توسعه اســت و بال د یگر امنیت، تکریم 
حقوق شهروند ی، نشاط اجتماعی است که برای پر 
گشود ن باید  هر د و بال با هم به پرواز د ر آیند  بنابراین 
تد ابیر الزم را د ر این راستا اتخاذ کرد ه و برنامه محور 
د ر حال حرکت هستیم.اســتاند ار البرز با بیان اینکه 
برای اســتقبال از ســفر رییس جمهور و رییس قوه 
قضائیه و بهره برد اری از این حضورها برای توســعه 
استان می شــویم، گفت: بر این باور هستیم که باید  
بستر حمایت و پشتیبانی از تولید  کنند گان و تجار د ر 

د اخل و خارج از کشور فراهم شود .

بررسی امور ترافیکی متروی 
شهرجد ید  هشتگرد 

د رآســتانه به صد ا د رآمد ن بوق قطار شــهری 
شهرجد ید  هشتگرد  مســئوالن مربوطه به بررسی 

راههای تسهیل د رامرترافیک پرد اختند .
خبرنگارجامجمساوجبالغونظرآباد: 
جلســه شــورای ترافیک شهرجد ید  هشــتگرد  با 
موضوع پیگیری پایانه حمل و نقل مترو شهرجد ید  
هشــتگرد  بــا حضور مســئولین برگــزار گرد ید  و 
د ر اد امــه بازد ید  مید انی از پایانه مترو شــهرجد ید  

صورت گرفت.
شهرد ار و اعضای شــورای اسالمی شهرجد ید  
هشــتگرد  به اتفاق نمایند ه اســتاند ار البرز، نمایند ه 
فرمانــد اری شهرســتان، رئیــس اد اره راهــور 
شهرســتان، هیئت مد یره شــرکت عمران، مشاور 
ترافیــک و مترو ضمن برگزاری جلســه شــورای 
ترافیک از پایانه ایســتگاه حمل و نقل مترو شــهر 

جد ید  بازد ید  کرد ند . 
براساس همین گزارش د ر این بازد ید  که باهد ف 
ارزیابی ســرویس د هی و کیفیت خد مات رســانی 
سیســتم حمل و نقل مترو به شهروند ان و مسافرین 
صورت گرفته شــد ، مســئولین شــهری جانمایی 
ایســتگاه حمل و نقل مترو و کیفیت خد مات رسانی 

به مسافرین را بررسی کرد ند .
 گفتنی اســت این پایانه قرار اســت به شهرها 
و همچنیــن شهرســتان های اطراف شــهرجد ید  
هشــتگرد  ازجمله هشتگرد ، آبیک، نظرآباد ، طالقان 
و ... خد مــات رســانی نماید  که امــورات مربوطه 
د راینخصوص با پیگیری مسئولین مربوطه د رحال 

بررسی و اجرایی شد ن می باشد .

طالقان؛شهراکرام

حامیان شهر طالقان با واریز متوسط ماهانه 1۳ 
میلیون ریال به حساب هر یتیم و فرزند محسنین 
تحت حمایت کمیته امداد امام )ره( طالقان ضمن 
ثبت بیشترین میزان کمک حامیان در کشور این 

شهر را به شهر اکرام تبدیل کرده اند.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، محمد 
محمدی فــرد، مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: 
در شــهر طالقان 790 حامی حمایــت از ایتام و 
فرزندان محســنین را بر عهده دارند و درمجموع 
ماهانه 680 میلیون ریال به فرزندان معنوی خود 

پرداخت می کنند.
وی بابیان اینکه در طرح اکرام ایتام و محسنین 
حامیان با شماره کارت بانکی اختصاصی، وجوه 
اهدایی خود را به صورت مســتقیم به حســاب 
فرزنــدان معنوی خــود واریز می کننــد افزود: 
حامیان شــهر طالقان با واریز متوسط ماهانه 1۳ 
میلیون ریال به حساب هر یتیم و فرزند محسنین 
تحت حمایت کمیته امداد امام )ره( طالقان ضمن 
ثبت بیشترین میزان کمک حامیان در کشور این 

شهر را به شهر اکرام تبدیل کرده اند.
محمدی فرد با تأکید بر اینکه هم اکنون عمده 
نیاز فرزندان محسنین را مسکن، جهیزیه و امور 
تحصیلی تشــکیل می دهد گفت: مردم نیکوکار 
می توانند برای رفع مشکالت سایر ایتام و فرزندان 
محسنین با حضور در واحدهای طرح اکرام ایتام و 
محسنین دفاتر این نهاد در شهرهای استان البرز 
ضمن دریافت شناســنامه های فرزندان معنوی 

خود در این طرح ثبت نام کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام )ره( البرز از خّیران 
بــرای برآورده کردن آرزوهای ایتام در ســامانه 
  Hamiarezooha.ir آرزوها بــه آدرس

دعوت کرد.



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

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:  

026-32210004-9 

ضمیمهرایگانروزنامهدراستانالبرز چهارشنبه 11  د ی 1398   شماره 5565

هرگزمنقشتوازلوحدلوجاننرود
هرگزازیادمنآنسروخراماننرود

ازدماغمنسرگشتهخیالدهنت
حافظبهجفاىفلکوغصهدوراننرود

یاد   یاران آشنا

د ر نشســت شــورای مد یران د اد گستری استان 
البرز رئیس کل د اد گســتری اســتان البرز بر اجرای 
همه  بخشنامه ابالغی رئیس قوه قضائیه تاکید  کرد .

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، حسین فاضلی 
هریکند ی د ر نشست شــورای مد یران د اد گستری 
اســتان البرز که به منظور بررســی اقد امات انجام 
شــد ه پس از ابالغ طرح تحول قضایی استان برگزار 
شــد  با تبریک انتصاب مد د ی به عنوان د اد ســتان 
عمومی و انقالب کرج از زحمات د اد ســتان پیشین 
ایــن شهرســتان تقد یر کرد  و گفــت: آقای مد د ی 
د ارای تجربه هــای متعد د  و عملی د ر زمینه وظایف 
د اد ســتانی بود ه کــه امید واریم با تکیــه بر تجربه، 
نظــم و توانمند ی بتواند  ایجاد  تحول د ر د اد ســرای 
کــرج د ر کنار نقــش نظارتی که بر د اد ســراهای 
اســتان د ارد  برنامه هــای مد ون مربــوط به تحول 

قضایی د اد گســتری اســتان را اجرایی کند .بخش 
د یگری از اظهارات عالی ترین مقام قضایی اســتان 
به اغتشاشــات پس از بهینه ســازی مصرف بنزین 
اختصاص د اشــت که وی د ر این باره گفت: استان 
البــرز یکی از اهد اف برنامه ریزی شــد ه د شــمنان 
برای ایجاد  آشــوب بود  که با هوشــیاری مرد م تنها 
د ر بخشــی از فرد یس و کرج شــاهد  برخی اقد امات 
از قبیل آســیب زدن به امــوال خصوصی و عمومی 

بود یم.
وی افزود : به قضات تاکید  شــد ه است د ر تعیین 
تکلیف بازد اشتی ها تسریع کنند  و د ر مورد  متهمینی 
که نقش اساســی د ر تخریب، تحریق و غارت اموال 
خصوصی و عمومی د اشــتند  با قاطعیت و قانونمند  
برخورد  شــود .فاضلی هریکند ی د ر اد امه با تاکید  بر 
اجرای همه بخشــنامه های رئیــس قوه قضائیه د ر 

استان البرز متذکر شد : یکی از این بخشنامه مربوط 
به »شــورای حل اختالف« و ارجاع پروند ه های با 
قابلیت صلح و سازش است که با توجه به نبود  منعی 
برای ارجاع پروند ه با قابلیت صلح و ســازش، انتظار 
د اریم د ر استان با همه توان اجرایی شود .وی د ر اد امه 
بر ایجاد  مرکز رصد  فضای مجازی د ر د اد گستری با 
پیشــنهاد  د اد ستان عمومی و انقالب کرج تاکید  کرد  
و گفت: امروزه شاهد  هستیم که محوریت تحرکات 
و تخریب ها به فضای مجازی منتقل شــد ه و برای 
د اد گســتری ضرورت د ارد  با توجه شرایط روز، رصد  
کاملی نسبت به فضای مجازی د اشته باشد  بنابراین 
د ر آینــد ه نزد یک ایجاد  این مرکز د ر د اد گســتری 

استان البرز  بررسی و اقد ام خواهد  شد .
رئیس کل د اد گســتری اســتان البرز با اشاره به 
اقد امات معاونت منابع انســانی د اد گستری د ر زمینه 

جذب قضات و کاد ر اد اری گفت: د ر تالش هســتیم 
بخش زیــاد ی از کمبود  منابع انســانی اســتان را 
برطــرف کنیم که د ر این راســتا تاکنون حد ود  ۲0 
قاضی از میان کارآموزان قضایی جذب شــد ه اند  و 
امید واریم تا پایان ســال با برطرف شد ن موانع تعد اد  
د یگــری از قضات و کارکنــان اد اری به مجموعه 
اســتان اضافه شــوند .وی با تاکید  بر اینکه یکی از 
معیارهای مهم ارزیابی مد یران، قضات و کارمند ان 
د اد گستری استان میزان عمل آن ها به طرح تحول 
قضایی خواهد  بود  تصریح کرد : طرح تحول قضایی 
استان البرز را هســته اصلی و مرکزی فعالیت های 
د اد گســتری می د انیم و برای عملیاتی شــد ن آن 

نیازمند  تالش جهاد ی هستیم.

تاکید  رئیس کل د اد گستری اســتان البرز بر اجرای 
بخشنامه ابالغی رئیس قوه قضائیه

پیام های مرد  می

یک فرد  فرانســوی الجزایری تبــار با جاری 
کرد ن شهاد تین توسط آیت اهلل حسینی همد انی، 
امام جمعه کرج، به د ین مبین اسالم و تشیع علوی 

مشرف شد. 
بــه گزارش خبرگــزاری صد اوســیما؛ مرکز 
البرز، مد یــر روابط عمومی د فتر نمایند ه ولی فقیه 
د ر اســتان البرز و امام جمعه کرج گفت:یک فرد  فرانســوی الجزایری تبار بعد  از جاری 
شد ن شهاد تین که توسط آیت اهلل حسینی همد انی، امام جمعه کرج قرائت شد ه بود  به 
د ین مبین اســالم و تشیع علوی مشــرف گرد ید . صاحبکاری افزود : آیت اهلل حسینی 
همد انی قبل از به جا آورد ن شــهاد تین ، این مرد  فرانســوی الجزایری تبار را با اصول 
د ین، »توحید «، »عد ل«، »نبوت«، »امامت«، »معاد « و فروع د ین »نماز«، »روزه«، 
»خمــس«، »زکات«، »حج«، »جهاد «، »امربه معروف«، »نهی از منکر«، »تولی« و 
»تبری« اســت، آشنا کرد .مورن بالسن پس از آشنایی با ایرانیان مقیم کشور فرانسه 
با د ین اسالم آشنا شد  و د ر سفر به ایران تحت تأثیر معارف و آموزه های آسمانی تشیع 

قرار گرفت و مذهب تشیع را برای خود  برگزید .

تشرف یک تبعه کشور فرانسه به 
د ین مبین اسالم

محمــد حســین حقیقــی د ر د وران د فاع 
مقد س برای د فاع از کشــورش د اوطلبانه به 
مناطق جنگی رفت و روز عاشــورا به شهاد ت 

رسید .
خبرنــگارجامجــمالبرز:شــهید  
»محمد حســین حقیقي« د ر ســال 1۳۳9 د ر 
خانــواد ه مذهبي د ر کرج به د نیا آمد . او با تمام 
مشــکالت زند گي، د وران طفولیت را پشــت 
ســر گذاشــت و پا به عرصه جواني نهاد . پس 
از گذرانــد ن د وره ابتد ایــي و راهنمایي وارد  

د بیرستان شد . 
او به خواند ن نماز به موقع اهمیت مي د اد  و 
روزه اش را ترك نمي کرد ند  و ســعي د ر ترك 

محرمات نیز با جد یت د اشت. 
 با قیــام مرد م بر علیه رژیــم طاغوتی بود  
کــه او نیز فعالیت هایــي د ر کتابخانه محل و 
جلساتي که به همین منظور تشکیل مي شد ، را 
د اشت تا این که انقالب به رهبري امام امت و 
از جان گذشتگي مرد م به پیروزي رسید . با فرا 
رسید ن خد مت ســربازی و پس از اخذ د یپلم، 
د اوطلبانــه راهي خد مت مقد س ســربازي د ر 

مناطق جنگی شد .
یازد ه ماه خد مت د اشــت که مزد وران بعثی 
به کشورمان حمله کرد ند . چند  روزی از جنگ 
نگذشته بود  که محمد  حسین راهی جبهه های 
نبرد  حق علیه باطل شد . او سرانجام بعد  روزها 
نبرد  واقعی باالخره روز بیســت و یکم آبان ماه 
1۳59 با اصابت ترکــش خمپاره که مطابق با 
ایام »عاشوراي حســیني« بود  به د رجه رفیع 

شهاد ت نائل آمد .

 برپایی آیین گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان
 و زایشگاه مریم کرج 

بنــا بر ســنت هر ســاله و در آســتانه 
روز پرســتار طــی برگــزاری آیینــی در 
بیمارســتان و زایشــگاه مریــم کــرج از 
پرســتاران، بهیاران و کمک پرســتاران 

این مرکز درمانی تجلیل به عمل آمد.
خبرنگار جــام جم البــرز: مدیرعامل 
و بنیــان گــذار بیمارســتان مریــم در 
ایــن آیین گفــت: برگــزاری چنین آیین 
هایــی در واقــع قدردانــی ازعزیزان و 
زحمتکشــانی اســت که با فداکاری و از 
خود گذشتگی نقش بسزایی در بهبودی 

بیماران دارند.
دکتــر صــالح الدیــن دلشــاد افزود: 
مــا معتقدیم کــه پرســتاران رکن دوم 
بیمارســتان در فرایند بهبودی بیماران 
بــوده و ایــن عزیزان در زمانــی که همه 
در حال اســتراحت هستند با مهربانی و 
دلســوزانه به بیماران ارائه خدمت می 

کنند.
وی در ادامــه یــادآور شــد: بعــد از 
اســالمی در ســال  انقــالب  پیــروزی 
65 بــرای اولین بــار مراســمی در تاالر 
وحدت بــه منظور تجلیل از پرســتاران 
و زحمتکشان بیمارســتان های کشور با 
همکاری و حمایت انجمن خیرین سالمت 
برگزار شد که در نوع خود بی نظیر بود .

دلشــاد با اشــاره به توفیق برگزاری 
هرســاله ایــن آییــن در بیمارســتان 
مریم تصریح کــرد: در این روز عالوه بر 

قدردانــی از زحمــات و تــالش هــای 
ایــن عزیــزان هرچند به صــورت ناچیز 
یــادآور می شــویم کــه فــداکاری ها و 
از خودگذشــتگی هــای آنــان هیچــگاه 

فراموش نخواهد شد.
وی اظهار داشــت: مردم باید بدانند 
که پرســتاران، پس از معاینات پزشکی 
و جراحــی هــا به صــورت 24 ســاعته با 
مراقبت های دلسوزانه و تخصصی خود 
زمینــه بهبــودی بیمــاران را فراهم می 
آورند و امیدواریم که مســئوالن ذیربط 
گام هــای موثری در جهــت رفع نیازهای 
منطقی این قشــر زحمتکــش بردارند.

مدیرعامل  بیمارستان مریم در ادامه با 
نقــل روایتی از پیامبر اکرم )ص( که می 
فرماید: وقتی به بالین بیمار رسیدی از 
او بخــواه برای اجابت حاجتــت دعا کند. 

چــرا که خداونــد دعای بیمــار را زودتر 
اجابت می کند، تاکید کرد: پرستاران ما 
مــی دانند که بیماران در نزد خداوند از 
جایــگاه رفیعــی برخوردارند و به همین 
منظــور بــرای تقــرب  بیشــتر بــه مقام 
احدیــت از هیچ تالشــی در ایــن زمینه 
فروگذار نخواهند کرد.پس از پیروزی 
انقالب اسالمی و در سال 65 13شورای 
عالــی انقــالب بــه منظــور قدردانــی از 
پرســتاران و تجلیل از مقام شــامخ این 
زحمتکشــان  روز میــالد بانــوی کربــال 
حضــرت زینــب )س( را در تقویــم ملی 
کشــور به نام روز پرســتار ثبت کرد.در 
پایان نیز به رســم یــادگار و قدردانی از 
زحمات  پرســتاران پرتالش بیمارستان 
و زایشــگاه مریم لوح تقدیر و هدایایی 

تقدیم وجود پر مهرشان گردید. 

خوانندگانعزیزمیتوانندجهتطرحد اوطلب عاشورایی
مشکالتشهرىواستانیدرابعادمختلف
باشمارهتلفن3221000٩دفترتحریریه
روزنامهجــامجمالبرزهمهروزهبهغیراز
ایامتعطیلدروقتادارىتماسبگیرندتا
بهنامخودشاندرهمینستوندرجگردد.
*مدیریتتاکسیرانیکرجاقدامکند

د ر ســاعات پایانی روز غالب تاکســی های خط 
کــرج- فرد یس از ســوار کرد ن مســافران د اخلی 
فرد یس به بهانه وجود  ترافیک خود د اری نمود ه و اقد ام 
به ترد د  مســتقیم به فلکه 5 فرد یس از جاد ه مستقیم 
مالرد  می نمایند . این کار باعث اســتفاد ه مسافران 
از خود روهای شــخصی فاقد  ایمنی و با کرایه های 
سنگین می شــود . لطفا مسئوالن تاکسی رانی کرج 

اقد ام به ساماند هی این گونه بی نظمی ها نمایند .
علیرضاکارگرازکرج

*جریانبرقهمایونویالراساماندهی
کنید

جریان برق همایون ویال به علت وجود  نوسانات و 
ناپاید اری ها موجب خسارات به وسایل برقی زند گی 
مرد م می شــود . با وجود  این مشکل معلوم نیست که 
چرا مســئوالن مربوطه اقد امی موثر برای رفع این 

نابسامانی نمی کنند ؟! چرا؟!

*زمینخوارانرازمینگیرکنید
برخی زمین خواران با استفاد ه از ارتباطات ناسالم 
بــا چنگ اند ازی به اراضی مالکان خصوصی و منابع 
طبیعی برای خود  ثروت های باد آورد ه می تراشند . لذا از 
مقامات قضایی خواهان برخورد  قانونی قاطع با زمین 

خواران زالو صفت هستیم.
جمعیازروستائیانکرجوساوجبالغ

*شهردارىکرجاقدامکند
پیــاد ه روهای خیابان رســالت د ر مجاورت بازار 
بزرگ مالصد را و فروشگاه اتکا بسیار نامناسب و د چار 
اشکاالت فراوان است. با توجه به فراوانی عبور و مرور 
عابران پیاد ه و به ویژه ســالخورد گان و افراد  معلول 
و ... از شــهرد اری کرج د رخواست د اریم تا نسبت به 
بازسازی سنگ فرش معابر مذکور و اصالح و مرمت 

آن اقد ام اساسی معمول نمایند .
پیمانمهدوىازکرج

معــاون اد اره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان کرج گفت: سرشماری حیات 
وحش منطقه حفاظت شــد ه البرز مرکزی 
)جنوبی( با اولویت پســتاند اران شاخص 

توسط 14 اکیپ سرشماری انجام شد .
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، اصغر 

جواد یان نژاد ، معاون اد اره حفاظت محیط 
زیســت شهرستان کرج گفت: سرشماری 
حیــات وحش منطقه حفاظت شــد ه البرز 
مرکــزی )جنوبی( با اولویت پســتاند اران 
شاخص از بیســت وچهارم آذرماه به مد ت 
د و شــبانه روز توسط 14 اکیپ سرشماری 
د ر نقــاط مختلف و زیســتگاه های مهم و 

حساس منطقه انجام شد .
معــاون اد اره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان کــرج هد ف از سرشــماری 
را د ســتیابی بــه آمــار د قیــق و تفکیک 
جنســیتی حیات وحش، مقایســه آمار با 
سال های گذشــته، شناسایی نقاط قوت و 

ضعــف و عوامل تهد ید کنند ه زیســتگاه و 
برنامه ریزی های آتی برای حفظ و کنترل 

هرچه بهتر منطقه عنوان کرد .
وی با بیــان اینکه د ر ایــن برنامه ۳0 
نفــر از کارشناســان و مأمــوران اجرایی 
یگان حفاظت محیط زیســت استان البرز 
مشــارکت د اشــتند ، اظهار کرد : منطقه 
حفاظت شد ه البرز جنوبی با مساحت حد ود  
64 هزار هکتار د ر شمال شرقی شهرستان 
کرج د ارای گونه های جانوری شــاخص از 
قبیــل کل و بز، قوچ و میش، پلنگ، گرگ، 
خــرس قهوه ای، عقــاب طالیی و ماهی 

قزل آالی خال قرمز است.

سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت شد ه البرز مرکزی 
توسط 14 اکیپ


