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پروژه تغذیه مصنوعی طرح 
مهم نجات آبخوان دشت 

هشتگرد

مدیران جوان برند مبلمان، سرویس خواب و 
دکوراسیون ماکان دکور:

کیفیت را فدای سود 
نمی کنیم 

حسن رنجبر کندری، مدیر شیرینی فروشی 
مادر اعالم کرد؛

15 درصد تخفیف برای 
3عروس و دامادها 3 2

3 2

البرز

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

حقوق بشر سالح فریبنده و  دروغین آمریکایی هاست

4

در اولین هفته تیر؛

 6 نفر در رودخانه ها و سدهای البرز 
غرق شدند

در اولین هفته تیرماه ، شــش نفر دررودخانه ها و سدهای استان البرز غرق شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، رئیس مرکز اورژانس 115 اســتان گفت: با شروع موج گرمای 
تابســتانی، ماموریتهای اورژانس البرز بیشــتر شده است، اما غرق شدگی های مکرر در این فصل از سال، بیش از 
ســایر حوادث است که نیاز به حساسیت بیشترو به کارگیری تمهیدات ویژه از سوی مسئولین ذیربط و شهروندان 

را ، بیش از پیش آشکار می کند...

فرمانده انتظامی استان البرز؛

اجرای طرح ضربتی 
ارتقای امنیت اجتماعی 

2در البرز

3

براساسآمارهاروندکشوربهسمتمهاجرتمعکوساست والدت با سعادت حضرت معصومه)س( و روز دختر را تبریک می گوییم



چهار شنبه12 تیر 1398   شماره 5421

ســوالازشــما،جواباز
کارشناسانجامجم

پرســند:  می 
قــرآن بــه زبان 
عربــی اســت و 
زبان ما غیر عربی، 
با تــاوت قرآن 
متوجه معنای آن 
نمی شــویم در این صورت آیــا خواندن قرآن به حال 

ما تاثیری دارد؟
پاســخ:  همانگونه که بیمار در عین بی خبری از اثر 
دارو آن را مصــرف می کند و بر او اثر می گذارد، تاوت 
قرآن هم که خداوند در ســوره نحل آیه ۶۹ فرموه: » 
فیِه ِشــفاٌء لِلّناس«  برای روح و جان انسان دوا و شفاء 
بخش و تاثیر گذار است، هر چند خواننده قرآن معنای 
آن را نفهمــد و البته اگر معنای آن را متوجه شــود در 
اثر روحــی، روانی معجزه می کند. خداوند همه ما را از 

تاوت کنندگان و بهره وران قرآن قرار دهد.
محمدحسینروحییزدی

بهمناسبت14تیر،روزقلم؛
قســمبــهقلــموآنچه

مینویسد
جایــگاه قلم 
در تمامی ادیان، 
به خصوص دین 
اسام بسیار رفیع 
شــمرده  وعزیز 
شده است که این 
اهمیت  امرموید 
و  علم  فریضــه 
دانش در فطرت و نهاد تمامی انســان ها درهمه ادوار 
تاریخ بوده است و به همین سبب است که در نخستین 
ارتباط وحیانی با رسول گرامی اسام، خداوند به قلم و 

آنچه می نویسد، سوگند یاد کرده است. 
اولین بار که بشر به ضبط احساسات خود از پدیده ها 
و حــوادث و رخدادهای درونــی و بیرونی خود همت 
گماشت، با ابتدایی ترین وسایل ازقبیل سنگ، چوب، 
پوســت حیوانات، برگ درختان، کاغذ و ... به این نیاز 
فطری خود جامه عمل پوشاند و به جز دوره هایی کوتاه 
از تاریخ، تقریبا در تمامی ادوار، عالمان و صاحبان فکر 
و اندیشه مورد توجه و تکریم مردم وحاکمان بوده اند.از 
دیرباز و خیلی قبل تر از ملل دیگر، ایران مهد پرورش 
عالمــان و صاحبان قلم بوده اســت. ظهور و پیدایش 
دانشمندان وصاحبان فکر و اندیشه های واالی بشری 
در تاریخ ایران از صدها و هزاران ســال پیش موید این 
مطلب است که سرزمین ایران جایگاهی بس رفیع در 
ترفیع و شــکوفایی مادی و معنوی بشریت از دیرباز 
داشته اســت.  ازاین رو، به پیشنهاد انجمن قلم ایران 
و تصویب شــورای فرهنگ عمومــی، چهاردهم تیر 
به عنوان روز قلم نامگذاری شــده اســت. قلم و آنچه 
می نویسد اگر انعکاس گر دردها و گرفتاریهای مردم و 
هرآنچه که با روح اجتماعی بشر درارتباط است باشد، 
واجد قداستی می گردد که خداوند به تراوشات آن قسم 
یاد می کند و بی شک سعی و تاش صاحبان اینگونه 
قلمها با عمل مجاهدان فی سبیل اهلل می تواند برابری 
کند. آیا برای شان و جایگاه قلم وعلم و دانش نمونه ای 
از این رساتر می توان سراغ داشت که پیامبر)ص( پس 
از پایان هر جنگی، دستور می دادند اسیرانی که به 10 
نفر از مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزند، آزاد شوند. 
بدون شک هر قلمی به خودی خود، واجد ویژگی ممتاز 
نیســت، بلکه خلق محتوایی فاخر، تکلیف و رسالتی 
است که نویسندگان متعهد هیچگاه شانه از آن خالی 
نکــرده و هیچگاه این رســالت تاریخی خویش را به 
بهایی اندک در جهت خوشــایند صاحبان زر و زور به 

چوب حراج تباه نخواهند ساخت.

فرامرزمالحسینتهرانی

خطیب نماز جمعه کرج گفت: در جنگ اراده ها، قطعا ایران پیروز است.
خبرنگارجامجمکرج:  آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه با اشاره 
به سالروز شهادت امام صادق)ع( گفت: بخش زیادی از زندگی این حضرت را فعالیت های 
علمی و فرهنگی تشکیل داده است، دوره ای از زمان زندگی امام مثل زمان ماست، تولید 
علم برای مبارزه با استکبار، امروز روز علم است و فناوری، ما به توانایی هایی رسیدیم که 

دشمنان با آن مشکل دارند. امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه به بزرگداشت دهه 
کرامت که از پنجشنبه 13 تیر هم اشاره کرد . دهه کرامت همزمان با سالروز میاد حضرت 
فاطمه معصومه )س( در اول ذی القعده آغاز می شــود و یازدهم این ماه به ســالروز میاد 

حضرت امام رضا )ع( متصل می شود . 
وی در ادامه به موضوع نامه حقوق بشــر آمریکا در سال ۲013 که دروغ های زیادی را 

به ایران نسبت دادند اشاره کرد و گفت: تیر ماه برای ما مظهر افشای حقوق بشر آمریکایی 
است، وقتی هواپیمای مسافر بری ایران را ساقط کردند و جان بیش از 300 نفر را گرفتند 
تمام کشور های مدعی حقوق بشر سکوت کردند، ایران در جایی قرار گرفته که می تواند 
گران ترین پهپاد آمریکایی ها را سرنگون کند و این پیام را دارد که ایران هر کاری را بخواهد 

می تواند انجام دهد و قطعا در جنگ اراده ها ایران همیشه پیروز است.

ایران،پیروزجنگارادههاست

یادداشت

ضمیمهرایگان2
روزنامهدراستان

البرز

معاون عمرانی وزیر کشــور گفــت: البرز در حوزه 
عمرانی، رشــد بســیار خوبی در ارتقاء زیرساخت ها و 
تقویت زیربنا ها برداشــته که این موضوع جای بســی 

خرسندی دارد.

بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکــز البرز، 
جمالی نــژاد در همایش یــک روزه معاونین عمرانی 
اســتانداری های سراسر کشــور که به میزبانی البرز 
برگزار شــد، با اشاره به اینکه این نشست ها به صورت 
فصلــی تشــکیل و سیاســتگذاری های کان حوزه 
عمرانی کشور تبیین می شود، افزود: در این نشست ها، 
در خصــوص موضوعات مختلف بحــث و تبادل نظر 
می شود و اکنون نیز مباحث مربوط به سیل مورد تاکید 

است.

وی بــا بیان اینکه بحث و تبادل نظر، چراغ راه آینده 
عمرانی کشــور محسوب می شــود و در بیشتر موارد 
موضوعات مطروحه در تمامی استان ها مشترک است.

پس از این همایش، کارگروههایی برای حل موانع 
و اتخــاذ تدابیر الزم، بــرای عملیاتی کردن مصوبات، 

تشکیل می شود.
وی افــزود: تفاهــم نامه ای بین وزارت ارشــاد و 
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور، برای 
توسعه سالن های سینما در شهرهای فاقد این امکان، 

یکی از اقدامات ارزشمند این دوره از همایش معاونین 
عمرانی بود.

معاون وزیر کشــور اضافه کرد: در این جلســات از 
مدیرانی که بیشــترین چالش را بــا معاونین عمرانی 
دارنــد، دعوت می شــود و موانع مورد بررســی قرار 

می گیرد.
جمالی نــژاد افزود: امیدواریم تیــم عمرانی البرز، 
همچنان در راســتای تحقق رســالت خــود مبنی بر 
توسعه و ارتقای شهرها و روستاها توفیق داشته باشد.

معاونعمرانیوزیرکشورمطرحکرد؛

خیز بلند البرز، برای ارتقای زیرساخت و زیربنا ی توسعه

فرمانده انتظامی استان البرز؛ اجرای طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در البرز

امامجمعهکمالشهر:
کاروتجارتازنگاهامام

صادق)ع(

حجت االســام وثوقی امــام  جمعه 
محترم کمالشهر در خطبه های نماز جمعه 
گفت: شــهادت رئیس مکتــب امام جعفر 
صــادق)ع( را محضر حضــرت ولی عصر 
حجت بن الحسن عســگری)عج(، مقام  
معظم رهبری و به عموم محبان و شیعیان 
و ارادتمندان اهل بیت)ع( خاصه شما مردم 

با صفا و نمازگزار عرض تسلیت دارم .
خبرنگارجامجمکرج:وی افزود: 
راجــع به امام صادق )ع( باید عرض بکنم، 
یکی از نیازهای بشــر کــه برای گذراندن 
زندگــی در رفاه و آســایش بــرای خود و 
خانواده می تواند به آن اقدام بکند داشــتن 
حرفه و شــغل و کار اســت، بیکاری فساد 
اســت، بیکاری گناه می آورد آیا از خودمان  
پرســیده ایم که یک کار شرافتمندانه چه 

نوع کاری است.
 اهل بیت آن را برای ما معرفی می کنند.  
وی با بیان اینکه مشــاغلی که برتر است از 
منظر امام صادق)ع(  باغداری و کشاورزی 
است گفت: بارزترین مصداق انسان های 
متوکل، کشــاورزان هســتند چون سایر 
شــغل ها زود نتیجه می دهنــد ولی یک 
کشــاورز وقتی دانه ای را مــی کارد باید 

تاش و کوشش بکند اما باتوکل به خدا .

با ائمه جمعه استان

پیام تسلیت اعضای شورای شهر کرج به مناسبت 
درگذشت »حاج داوود شعبانی«

اعضای شــورای اسامی شــهر کرج با صدور پیامی 
درگذشت حاج داوود شعبانی از پیشکسوتان عرصه کار و 
خدمت در مدیریت شهری این کانشهر را تسلیت گفتند 
و بــرای آن مرحوم علو درجات و رحمت واســعه الهی را 

خواستار شدند. 
به گزارش پایگاه اطاع رســانی شورای اسامی شهر 

کرج، متن پیام تسلیت بدین شرح است:
 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

خبر درگذشــت مرحوم مغفور شــادروان حاج داوود 
شعبانی از پیشکســوتان عرصه کار و خدمت در مدیریت 
شــهری کرج موجب تأســف و تألم خاطر گردید. ایشان 
یکی از چهره های خوشنام، توانمند و پاکدست در سالهای 
خدمت در شــهرداری کرج و یکی از فعاالن و دلســوزان 
فرهنگــی و مذهبی در هیئات مذهبی بودند و نام و خاطره 
آن عزیز سفر کرده تا ســالیاِن متمادی در یاد و خاطره ها 
باقی می ماند که همانا »مــرد نکونام نمیرد هرگز / مرده 

آن است که نامش به نکویی نبرند«
 اعضای شورای اسامی شهر کرج درگذشت جانسوز 
یکــی از اعضای خدوم و محبوب خانواده بزرگ مدیریت 

شهری ایران کوچک را در درجه نخست به خانواده محترم 
و بازماندگان ایشــان همچنین همکاران و دوستداران آن 
خادم اهل بیت علیهم السام و به جامعه بزرگ هیئت های 
مذهبی استان البرز صمیمانه تسلیت گفته و ضمن آرزوی 
صبــر جمیل و اجر جزیل برای خانواده های داغدیده، علو 
درجات و رحمت واسعه الهی و بهره مندی از شفاعت سرور 
و موالیش حضرت سیدالشــهداء )ع( را از درگاه احدیت 

خواهان و خواستاریم.
اعضایشورایاسالمیشهرکرج

مصرف آب مــردم البرز درخــرداد در 
مقایسه با زمان مشــابه سال قبل ۶ درصد 

افزایش یافت.
بــه گــزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکز البــرز، درحالیکه در خرداد امســال 
میــزان مصــرف آب شــهروندان البرزی 
نسبت به خرداد سال قبل ۶ درصد افزایش 
داشته،شــرکت آب وفاضــاب البــرز به 
شــهروندان کرج وســایر شــهرهاي این 
اســتان براي رعایت بیشــتر صرفه جویي 
درمصرف آب شــرب هشــدار داد. روابط 

عمومي شــرکت آب وفاضاب اســتان 
البرز گزارش داد، با توجه به افزایش شــدید 
دماي هوا ودرنتیجــه افزایش مصرف آب 
طــي روزهاي اخیر،حجــم مخازن ذخیره 
آب دربعضي از ســاعتها بخصوص درپیک 
مصــرف )قبــل از ظهر و هنــگام غروب(

کاهش یافته وموجب افت فشــار در برخي 
مناطق اســتان بخصوص درطبقات باالي 

ساختمانها شده است. 
بنابرایــن به منظور برخــورداري تمام 
شــهروندان از نعمت آب در تمام ساعتهاي 

شــبانه روز،رعایت صرفه جویي وپرهیز از 
مصارف غیر ضروري الزم اســت. در این 
گزارش با اشاره به اینکه افزایش این میزان 
مصرف آب  درخرداد امســال که میانگین 
دمای کمتری نسبت به زمان مشابه درسال 
گذشته داشته هشداردهنده است، تصریح 
شده است: افت سطح سفره هاي زیرزمیني 
که عمده ترین منابع تامین آب استان البرز 
هستندبخاطر برداشــت بي رویه ،افزایش 
جمعیــت وافزایش نزدیک به 40 درجه اي 
دماي هوا وروشن شدن کولرهاي آبي ،رشد 

مصرف و... از جمله عواملي هســتند که در 
کنار رعایت نشدن روشهاي درست مصرف 
آب شرب توسط شهروندان می تواند موجب 
بروز کم آبي وافت فشــار دربعضي مناطق 

شود. 
براساس گزارش روابط عمومي شرکت 
آبفــاي البرز،درحال حاضر میزان ســرانه 
مصرف آب توسط هر یک از شهروندان بالغ 
بر۲۲0 لیتر درشبانه روز است که حدود 47 
درصد باالتر از اســتاندارد هاي تعریف شده 
است )یعني 150 لیتر درشبانه روز(بنابراین 

تصحیح الگوهاي رفتاري ومصرفي توسط 
شهروندان واعمال دقیق مدیریت مصرف 

مي تواند از تنش آبي جلوگیری کند.
براســاس این گزارش ،تنظیم شــناور 
کولر ها براي جلوگیري از نشــت آب،کوتاه 
کردن زمــان اســتحمام،حذف موارد غیر 
ضروري مثل شستن حیاط،کوچه وخیابان 
وخودروها با شیلنگ آب،آبیاري درختان و 
فضاي سبز منازل درشب یا صبح زود)بدون 
غرقاب کــردن(و...از جملــه توصیه هاي 

آبفاي البرز به شهروندان این استان است.

با هوشــیاری و تاش نیــروی انتظامی 
استان البرز، 31 باند سرقت در استان شناسایی 

و دستگیر شد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز 
البرز،  فرمانده انتظامی استان البرز با اعام این 
خبــر گفت: در پی اجرای طرح ضربتی ارتقای 

امنیت اجتماعی و بــا تاش نیروی انتظامی 
اســتان، در چند روز گذشته، 77 مجرم حرفه 
ای در زمینه سرقت منزل و خودرو، زورگیری، 
سند نمره کردن خودرو، جعل، کاهبرداری و 

قتل شناسایی و دستگیر شدند. 
سردار محمدیان افزود: این افراد در قالب 

31 بانــد خافکار فعالیت می کردند که از این 
تعداد 5نفر زن و ۶1 نفر دارای ســابقه کیفری 
هســتند . فرمانده انتظامی اســتان همچنین 
با اشــاره به تعداد قابل توجه ســرقتهای این 
باندهــا افزود: با تحقیق از اموال مکشــوفه و 
مالباختــگان، حدود 400 مورد از ســرقتهای 

اخیر که غالبا در فردیس و ســاوجباغ بوقوع 
پیوسته، مربوط به این باندها بوده است.  سردار 
محمدیان افزود: مالباختگان برای شناسایی 
اموال مســروقه خود به سایت پلیس،قسمت 
سامانه جامع پلیس آگاهی، سامانه نما مراجعه 

کنند. 

البرزی ها در مصرف آب مدیریت داشته باشند

بر اساس آمارها روند کشور به سمت 
مهاجرت  معکوس است

باحضورمعــاون توســعه روســتایی ومناطق محروم 
ریاســت جمهوری 5واحدتولیدی ،کشاورزی ومسکونی 

افتتاح وکلنگ زنی گردید.
خبرنگارجامجمساوجبالغونظرآباد:محمد 
امید معاون توســعه روســتایی ومناطق محروم ریاست 
جمهوری درجلسه ای باحضورمسئوالن مختلف مربوطه 
درمحل فرمانداری شهرســتان ساوجباغ باارائه گزارشی 
ازروندرســیدگی بــه روســتاهاومناطق محــروم اعام 
کرد:براســاس آمارهــای موجودوبررســی های صورت 
گرفته و عمدتا بدلیل ایجادشــرایط اشتغال در روستاها به 
نظرمی رســد روند مهاجرت معکوس ازشهربه روستاهم 
اکنون در حال شکل گیری می باشد. وی با اشاره به خدمات 
و فعالیت های صورت گرفته در کشور از بدو انقاب ،تشکیل 
معاونت توسعه روســتایی و مناطق محروم درنهادریاست 
جمهوری را نشــانه توجه ویژه و خاص نظام به امر توسعه 
روستاها دانست. محمدامید با ممتازخواندن موقعیت استان 
البرز در کشــوردر جهت کیفیت و اعتباررسانی به روستاها 

از تاشهای شهبازی اســتاندار البرز که نقش مهمی را در 
تحقق اهداف پیش بینی شــده دولت دررسیدگی به نقاط 
محروم وروســتایی داشته اند ســخن گفته و آن را نشانه 
تعامل وهمراهی مجموعه اســتان عنوان کرد. شــهبازی 
اســتاندارالبرز نیز با مطرح نمــودن ایجادتغییرات درمدل 
بودجه بندی مناطق استان ازسال ۹۸ازسطح نقاط محروم 
به باالتر و ارایه برنامه های اســتانداری در امررسیدگی به 
نقاط دارای محرومیت بیشتر خبرداد و در ادامه نقش رسانه 
های جمعی اســتان البرز را در تهیــه اخبار و گزارش های 
مربوطه تقدیر و تشــکر نمود. پالیزگیر فرماندار شهرستان 
نیز در ادامه جلسه ضمن تاکیدبرفعالیت های مثبت صورت 
گرفته در سطح روستاهای شهرستان دربخش های مختلف 
صنعتی، تولیدی و کشــاورزی از معاونت توسعه روستایی 
ریاست جمهوری خواستار توجه ویژه به شهرستان گردید. 
همچنین بهمنی نماینده شهرســتان های ســاوجباغ، 
نظرآباد و طالقان در مجلس شــورای اسامی ضمن حائز 
اهمیت دانســتن توجه ویژه به حریم های روســتایی و به 

تبع آن تداوم یافتن تخلفات ساخت وسازخواهان بازنگری 
بــه قوانین مربوطه گردید. آغــاز بهره برداری از یک واحد 
تولید پوشاک درروستای آغچه حصار با اعتباری به مبلغ4۲ 
میلیارد ریال آورده بخش خصوصی و تســهیات ،افتتاح 
پروژه شــرکت فرش نقشــینه با اعتبار1۶0میلیارد ریال و 
امکان اشتغال100نفر در دهکده طالقانی،ساخت یک واحد 
مســکونی محرومین درروستای قاسم گرجی و نیز آغاز به 
کار واحــد تولید و فروش گلهــا و گیاهان تزیینی در بخش 
چهار باغ با اعتباری به مبلغ ۲0میلیارد ریال، طرح های مورد 
افتتاح دراین روز بود.همچنین کلنگ زنی احداث کارخانه 
اسانس وگاب گیری،عرقیجات وداروهای گیاهی رضایی 
بااعتبار35میلیاردریال باایجاداشــتغال۸0 نفرکلنگ زنی 

گردید. 

امــروزه اهمیت آب ونقش مهــم وبی بدیل آن درامرحفظ 
حیات جمادات ونباتات برهیچ کس پوشــیده نیست وهدف 
گذاری هــای صورت گرفتــه درامراســتفاده صحیح وبه جا 
ازمنابع آبی درکشــورمان به نســبت برپایه واساس طراحی 
شــرایطی می باشدکه درسایه آن بتوان نهایت بهره برداری 

را از این نعمت خداداد فراهم ساخت.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: از جمله طرح هایی که 
از سوی سازمان آب منطقه ای استان البرزهم اکنون مراحل 
اجرایــی خودراطی می نمایدپروژه تغذیه مصنوعی رودخانه 
کردان درشهرستان ساوجبالغ می باشدکه بادعوت به عمل 
آمده ازســوی روابط عمومی ســازمان آب منطقه ای اســتان 
البــرز از اصحــاب رســانه موردبازدیدقرارگرفته ودعوت 
شدگان دربازدیدخودازجریان وچندوچون اجرای این طرح 
ارزشمنداززبان مهندس علی مظفریان معاون طرح وتوسعه 

آب منطقه ای استان البرزقرارگرفتند.
آن چــه زیبایــی کاررادوچنــدان مــی ســازدتالش هــای 
خستگی ناپذیرمهندسین وکارگرانی است که باتالش وصف 
ناپذیردرگرمای تابســتان وحرارت باالدرسالی که به عنوان 
رونق تولیدنام نهاده شــده اســت بی وقفه وتارســیدن به 
نتیجه کارعزم برپیمودن این مســیرونهایتا شــکوفانمودن 
بخشی ازمیهن اسالمیمان درچارچوب اجرای طرح می باشد.

مهنــدس مظفریان اجرای طــرح تغذیه مصنوعی رودخانه 
کردان وطرح هایی ازاین دست رادارای مزایایی فوق العاده 
دانســته وآن را  جزوبرنامــه هــای اولویــت داردرمجموعه 
وزارت نیرودرســایرنقاط بیــان مــی داردکــه باانجــام آن 
مشکالت زیادی رادرزمینه معضل کم آبی حل خواهدنمود. 
وی درتشــریح ســازه های احداثــی دررودخانه کــردان که 
هــم اکنون کاراحــداث آن باتوجه به قطع شــدن جریان آب 
وامــکان فراهــم گردیدن حرکت ســریع تردرجهــت بهره 
بــرداری ازآن تاپایــان ســال جــاری فراهم گردیده اســت 
عنــوان مــی دارد:عملیــات اجرایی تغذیــه مصنوعی صرفا 

درنقاطــی عملیاتی مــی گرددکــه دارای رودخانه وآب کافی 
بوده وآبخوان داشته باشــد. وی این طرح راشاهرگ حیاتی 
منطقه می داندکه باهزینــه ای نه چندان باالوتقریبی ۱۵۰ 
میلیاردریال درحال اجراســت که هــدف آن تغذیه آبخوان 
هاازطریق نفوذآب به درون آنهاواســتفاده صحیح ازسیالب 
های فصلی منطقه که درطول ســال جریــان داردودرنهایت 
باال آمدن ســطح آب ســفره های زیرزمینی دانســته که هم 
اکنــون باوضعیت کلی موجوددارای ســطح رضایت بخشــی 
نمی باشــد. وی درتشــریح حوضچه ها به استخرهایی مثال 
می زند که کف آنهابگونه ای باشــدکه آبهاباسرعت بیشتربه 
اعماق نفوذنموده ونیزســاخت حوضچه های مسیرراموجب 
کندشــدن سرعت سیالب هاکه یکی ازدالیل اصلی خسارت 
می باشــدعنوان وجلوگیری ازســرعت راموجب نفوذهرچه 

بیشترآب درآبخوان هاعنوان می نماید.
مهنــدس مظفریــان این نویــد را هم به خبرنــگاران می 
دهدکــه درجهــت کنترل هرچه بیشترســیالب و اســتفاده 
بهینــه از منابع آبی طرح های مطالعاتی ســدهرجاب که نقطه 
باالدســت سازه های احداثی می باشد در حال انجام می باشد 
تا اوضاع آبی به نحو بهتری تحت کنترل قرارداشــته باشــد. 
معاون طرح وتوســعه آب منطقه ای البرز در ادامه اشاره می 
کندکــه در هر حوضچه احداثی به طورتقریبی طی هر مرحله 
۳۰۰تا۵۰۰هزارمترمکعــب آب ذخیره ســازی که در طول 
زمانــی یک روز این حجم از آب بــه زمین تزریق می گردد که 
باپایان عملیات ۳حوضچه از۵ حوضچه در حال ساخت حدودا 
۱۲ میلیون مترمکعب نفوذ آب به داخل سفره های زیرزمینی 
خواهیــم داشــت که بااســتفاده ازیــک چــاه اب باظرفیت 
۳۰لیتردرثانیــه قادر بــه برداشــت ۵۰۰هزارمترمکعب 
آب درســال خواهیــم بودکه باتوجه به شــکل یافتن منطقه 
وباالخص اســتقرار صنایع بزرگ در شــهر جدید هشــتگرد 
پیش بینی می گردد که با افتتاح این طرح گام های موثری در 

جهت رشد برداشته شود.

پروژه تغذیه مصنوعی، طرح مهم نجات 
آبخوان دشت هشتگرد
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همایش معاونین عمرانی اســتانداری های سراسر کشور در مجموعه 
فرهنگ و هنر وزارت ارشاد در جاده کرج - چالوس  آغاز به کار کرد.

بهگزارشخبرگزاریصداوسیما، معاون عمرانی استانداری 
البــرز گفــت: در این همایش میــان معاونین هماهنگــی امور عمرانی 

اســتانداری ها در خصوص مشکات و مسایل مختلف با معاون عمران و 
توســعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و مدیران ستادی و معاونین 
محترم ســازمان شهرداری ها و دهیاری های کشــور بحث و تبادل نظر 

صورت خواهد گرفت.

درویش پور افــزود: همچنین بازدید از پروژه های بزرگ عمرانی البرز 
پایان بخش این همایش خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشــاد نیز با همراهی اســتاندار البــرز در بخش دوم 
برگزاری همایش حضور می یابند. 

3البرز؛میزبانهمایشمعاونینعمرانیاستانداریهایسراسرکشور ضمیمهرایگان
روزنامهدراستان

البرز

رئیس صندوق توســعه ملي گفت: این صندوق از 
طرح هایی که بتوانند در توســعه فزاینده کشور سهیم 

باشند حمایت می کند.
بهگزارشخبرگزاریصداوســیمامرکز
البرز،رئیس صندوق توسعه ملی کشور در جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی البرز گفت : از چهار سال پیش تاکنون 

۶0 هزار میلیارد تومان از ســوی صندوق توسعه ملی 
در اختیار طرح های کشاورزی، صنعت و معدن، دانش 

بنیان و تولیدی کشور قرار گرفته است.
مرتضی شــهیدزاده افزود: این صنــدوق با هدف 
تبدیل بخشــی از منابع به ثروت هــای ماندگار، حفظ 
ســهم نســل های آینده از منابع نفت و گاز و حمایت از 
طرح هایی که بتوانند در توســعه فزاینده کشور سهیم 

باشند، ایجاد شده است.
وی گفت : طبق اساســنامه صندوق و نظام بانکی، 
بانک های عامل باید نســبت به بررســی این طرح ها 
اقدام کننــد و پس از تایید طرحها از ســوی بانک ها، 

منابع اعتباری در اختیار بانک ها قرار داده می شــود تا از 
طریق آنها به پروژه ها پرداخت شود.

شــهیدزاده گفت: امروز کشــور با مسائلی از جمله 
تحریم مواجه اســت و بخش خصوصــی باید توانایی 
این را داشــته باشــد که با بالندگی به جلو حرکت کند 
تا چالش های این بخش کمتر شــود و ما نیز مشــکلی 
بــا بخش خصوصی نداریم، پشــت آنها با تأمین مالی 

ایستاده ایم.
وی افــزود: همچنیــن بــا هدف توســعه بخش 
گردشــگری، موافقــت نامه هایــی نیز با ســازمان 
گردشــگری برای ساخت و تجهیز هتل ها منعقد شده 

است.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: چهار هزار میلیارد 
تومان در ۲ ســال گذشــته در اختیار ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری قرار گرفته که در برخی استان ها 
اقدامات خوبی از محل این اعتبارات انجام شده است.

شهید زاده با اشاره به ظرفیتهای البرز هم افزود: این 
استان از مشخصه های زیادی برخوردار است، با وجود 
مراکــز بزرگ تحقیقاتی در این اســتان، پس از تهران 
البــرز می تواند مرکز محصوالت دانش بنیان باشــد و 
اگر این اســتان نتواند در این مساله پیشتاز باشد، هیچ 

استانی نمی تواند.

رئیس صندوق توسعه ملی کشور در کرج:

اختصاص 60 هزار میلیارد تومان به طرح های تولیدي
وام1۵میلیــونتومانی
بــرای قرضالحســنه

مددجویانمستاجر
امداد  کمیتــه 
امام )ره( اســتان 
البــرز بــا هدف 
حمایــت از حدود 
هــزار  هفــت 
مددجوی  خانوار 
ضمن  مســتاجر 
اختصــاص تســهیات 15میلیــون تومانی 
قرض الحسنه ودیعه مسکن از مردم این استان 
در پیوســتن به پویــش »صاحب خانه خوب« 

دعوت کرد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، محمد 
محمدی فــرد مدیرکل کمیته امداد اســتان 
البرز در اســتان البرز با اشاره به گرانی مسکن 
و رشد فزاینده ودیعه مسکن و اجاره بهاء منازل 
مسکونی گفت: این روزها و در فصل جابجایی 
مســتاجران، خانوارهای طبقــه محروم بیش 
از ســایر اقشــار جامعه با مشکات جدی تر در 
زمینه تامین مســکن مواجه شــده اند و لذا این 
نهاد تدابیر حمایتی بیشــتری برای مددجویان 

مستاجر در نظر گرفته است.
وی افزود: از آنجایی که نهاد حمایتی کمیته 
امداد همواره با همراهــی خیران و نیکوکاران 
توانســته به اهداف خود دســت یابد با تشکیل 
پویــش صاحبخانه خوب درصدد آن هســتیم 
تا زمینه را برای مدارای هرچه بیشــتر صاحب 
خانه ها با مســتاجران نیازمند زیر پوشش خود 

فراهم کنیم. 
محمدی فرد با بیــان اینکه حدود 53 هزار 
شهروند البرزی تحت حمایت این نهاد هستند 
گفت: کمیته امداد امام )ره( استان البرز با هدف 
حمایــت از حدود هفت هــزار خانوار مددجوی 
مستاجر ضمن اختصاص تسهیات 15میلیون 
تومانی قرض الحســنه ودیعه مسکن از مردم 
این اســتان در پیوستن به پویش »صاحب خانه 

خوب«دعوت کرد.

باســیدمحمدامیناحمدی،مدیر
امالکرویالدرحاشیهمراسم؛

اهدافمانکارآفرینیورونق
تولیدملیاست

خبرنگارجامجمکرج:اهدافشما
درموردمسائلپیشرو،چیست؟

 اهداف کوتاه مدت تا پایان ســال راه اندازي 
دو شــعبه دیگر است و کار آفریني در شهر کرج 
می باشــد. اهداف آتی کارآفریني در شهرستان 

هاي دیگر و رونق ملي است. 
*آینــدهامالکرویــالراچگونه

ارزیابیمیکنید؟
اخیرا با یک تیم آموزشــی قرارداد بستیم و در 
کنار آن با تیم حقوقي که در کنار خودمان داریم 
مجموعه خوبی در شــهر داریم. قطعا آینده رو 
به جلو و خوبــی در پیش رو داریم و حتما این با 

موفقیت همراه است. 
*پیامشــمابرایکســانیکهمی
خواهندبــهاینحرفــهروبیاورند،

چیست؟
بهتریــن پیام که مي توانــم به بچه ها بدهم 
که فارغ از نصیحت باشــد این که دوستان عزیز 
خودتــان را با توجه به برنامــه ریزي که دارید، 
اســتارت بزنید. آدم هایي زیادي هســتند که 
فکرهاي خوبی دارند، اما، جرات حرکت ندارند. 
و اما کام آخر: کافي است که خودتان را باور 
کنید تا عالم و آدم دســت به دست هم بدهند تا 

شما به خواسته هایتان برسید.

خبر گفتگو

حسن رنجبر کندری، مدیر شیرینی فروشی مادر اعالم کرد؛

15 درصد تخفیف برای عروس و دامادها

نــان وشــیرینی از جمله خوراکــی های مهمی 
هســتندکه تاثیر مســتقیمی بر رشد و سالمت 

افرادجامعه دارند .
 انتخــاب و خریــد شــیرینی هــای تــازه و 
بهداشــتی از دغدغــه هــای مهم خانــواده ها 
دربهتر برگزارنمودن جشــن هــا و مهمانی می 

باشد . 
امــروزه با گســترش مراکز تهیــه و فروش 
کیک و شــیرینی انتخاب بسیارســخت شــده و 
دقت بیشــتری را در این زمینه طلب می کند .

ازجملــه فروشــگاه های معتبــر و ممتاز کرج 
نان و شــیرینی مادراست که با مدیری با تجربه 
وقانونمند ســال هاست به همشهریان البرزی 

خدمت می نماید.
 گفتگوی خبرنگار کرج با حســن رنجبر کندری 
مدیریــت نان وشــیرینی مــادر را در ذیل می 

خوانیم:

* لطفا خودتان را بیشــتر معرفی کنید؟ 
دارای ۳۰ سال سابقه کاری در شیرینی پزی 
هســتم . از کودکی وارد این کار شدم وتجربه 

های زیادی بدست آوردم. 

* وجه تمایز شــیرینی فروشی شما چیست؟ 
شیرینی فروشی ما جزو پنج  شیرینی فروشی 
اول و ممتــاز کــرج اســت  . اســتفاده از مواد 
اولیــه با کیفیت ، رنگ هــای طبیعی )زعفران ( 
و بهداشــتی  با برندهــای معتبر از ویژگی های 
مهــم مــا در تهیه وپخــت کیک و شــیرینی می 
باشــد، به عنوان مثال از خامه های متفرقه که 
دارای پالم می باشــد به هیچ عنوان اســتفاده 
نمی کنیم همچنیــن رنگ های متفرقه در تهیه 

محصوالت به کار برده نمی شود.
 رعایــت اصول بهداشــتی در تمــام مراحل 
تهیه کیک و شــیرینی رعایت می شود، در واقع 
مــی توان گفت از لحاظ بهداشــتی و اســتفاده 
از مــواد اولیه مرغوب حــرف اول را می زنیم. 
صداقت در کار و رضایت مشــتری را همیشــه 

در نظر داشته ایم.

* در سفارشــات مهمانی ها ســرعت عمل در 
کار شما چگونه است؟

ســالمت مصرف کننــدگان وتحویل به موقع 
سفارشــات اولویت کاری مــا در ارائه خدمات 
اســت . به تعهدات خود پایبندیم و سفارشات 
مشــتری نیم ســاعت قبــل از حضور مشــتری 

جهت دریافت سفارش آماده خواهد بود.

تخفیفات شــما برای برگزار کنندگان جشــن 
ها ومراسمات چگونه می باشد؟ 

برای مراســمات عقد وعروســی ما بین ۱۰تا 
۱۵درصــد تخفیف برای خانواده هاوتشــویق 

جوانــان در امر ازدواج  در نظر گرفته ایم . 
* نشــانی وتلفن های نان وشیرینی مادر:

نشــانی : 4۵ متری گلشــهر ، بین خ ترابی وخ 
گالیل 

تلفن فروشگاه : ۰۲6-۳464۰۵۰۵
۰۲6-۳464۰۰87                    

مدیران جوان برند مبلمان، سرویس خواب و دکوراسیون ماکان دکور:

کیفیت را فدای سود نمی کنیم 

خبرنگارجام جم کرج: اســتفاده از دکوراســیون زیبا و 
مبلمــان خوب درمنــزل تاثیرات مثبتی بــر روحیه افراد 

خانواده و مهمانان دارد. 
تنــوع رنــگ و طرح های مــدرن، تناســب و همراهی با 
فرش وگلیم ایرانی و ســایر ملزومات،  زیبایی های منزل 
را دو چندان خواهد کرد. برند ماکان دکور با مدیر جوان، 
خوشــفکر و با آتیه علــی محمدی با همراهی و مشــارکت 
امیر سیاهوشــی در مدیریت فروش و بازرگانی توانسته 
است در استان البرز و کشور تحولی نو در صنعت مبلمان 
و ســرویس خواب ایجاد نماید. بهــره گیری از فکر و ایده 
ایرانــی، همــگام  با تکنولــوژی روز جهانی عامل توســعه 
و تولیــد بــا کیفیت برنــد ماکان دکور اســت. در گفتگوی 
خبرنــگار جام جم کرج، با مدیــران جوان  این برند ایرانی 

بیشتر آشنا می شویم: 

* به عنوان مدیر مجموعه خود را بیشتر معرفی کنید ؟ 
علــی محمدی متولد ۱۳7۰ هســتم. ۱۲ ســال در این 
زمینه ســابقه فعالیت دارم. دارای تحصیالت کارشناسی 
بازاریابی  می باشــم .از ســال  89 با کمک خواهرزاده ام 

امیر سیاهوشی وارد این کار شدیم. 

* شــاخصه اصلی محصوالت تولیــدی برند ماکان دکور 
چیست ؟ 

ویژگــی تولیــدات مجموعه مــا کیفیت باالی آن اســت 

کــه درکشــور نمونه اســت. طراحی، قیمت گــذاری، نوع 
بســته بندی و تکریم مشــتریان در کارما بی نظیر اســت. 
اســتفاده از بهتریــن مــواد اولیه و یــراق آالت با کیفیت 
بــاال درمحصوالت ما نمود واقعی دارد و مشــتریان از این 
کیفیت رضایت کامل دارند. شــعار برند ما این اســت که 
هیچ وقت کیفیت را فدای ســود بیشترنمی کنیم و اصل 

کار ما بر این اساس است. 

* آقای سیاهوشــی شــما نیز بــه عنــوان مدیر فروش 
مختصری در زمینه تولیدات خود توضیح دهید ؟ 

امیر سیاهوشی، مدیر فروش برند ماکان دکور هستم. 
مدرک دانشگاهی کارشناسی بیهوشی دارم ومتولد   7۱ 
هستم. به صورت نمایشگاهی وحضوری دارای سه شعبه 

در کرج هستیم. 
فــروش تولیــدات ما به صــورت حضــوری و اینترنتی 
است. در بخش فروش سرویس خواب، ما برای نوجوانان 
تا بزرگســاالن وســلیقه های مختلــف در طرح های متنوع، 
مــدرن وکالســیک تولیــدات داریــم. بزرگتریــن مرکز 
تخصصی ســرویس خواب در اســتان البرز هستیم و در 

کشور نیز حرف هایی برای گفتن داریم. 

* کســب و کار شــما در فضای مجــازی و اینترنت به چه 
شکلی معرفی می شود ؟ 

در اینترنــت ما دارای یک ســایت بــا ویژگی های خاص 
هســتیم. طیف گســترده ای از کارهــا ومدل های مختلف 
تولیدی ما قابل بازدید و خرید آنالین  می باشد .در فضای 
مجازی نیز اینســتای شــرکت فعال اســت وخوشبختانه 
تولیــدات ما بازخوردهای خوبی داشــته اســت. رضایت 
مشــتریان وکیفیــت کار ارائه شــده و قیمت مناســب از 
اولویت هاســت و بــرای کیفیت کارمــان اهمیت ویژه ای 

قائل هستیم. 

* لطفا نشانی و راه های ارتباطی خود را بیان بفرمایید.
نشــانی: کــرج. خیابــان بهشــتی. خیابــان امیــری، 

فروشگاه های ماکان دکور
تلفن: ۰۲6۳۲۲۱۰9۳9

۰۲6۳۲۲4۳997
۰۲6۳۲۲۳۳۱۲7

@ makandecor_com  :اینستاگرام
www.makandecor.com :سایت

در اولین هفته تیر؛

 6 نفر در رودخانه ها و سدهای البرز غرق شدند
در اولیــن هفته تیرماه ، شــش 
نفر دررودخانه ها و سدهای استان 

البرز غرق شدند.
خبرگزاری گــزارش به
البرز،  مرکز صداوســیما،
رئیس مرکز اورژانس 115 استان 
گفــت: با شــروع مــوج گرمای 
تابســتانی، ماموریتهای اورژانس 
البرز بیشتر شــده است، اما غرق 
شدگی های مکرر در این فصل از 
ســال، بیش از سایر حوادث است 
که نیاز به حساســیت بیشــترو به 
کارگیری تمهیدات ویژه از سوی 
مســئولین ذیربط و شهروندان را ، 

بیش از پیش آشکار می کند.  

افزود:چهــار  بابایــی  دکتــر 
مأموریت با موضوع غرق شــدگی 
در هفته اول تیر، انجام شد که سه 
نفــر پس از خــروج از آب و انجام 
اقدامــات درمانی حفــظ حیات ، 
بــه مراکز درمانی منتقل شــدند ، 
این افراد شــامل کودک ۹ ســاله 
طالقانی بود که پــس از نجات از 
رودخانه ، با اورژانــس هوایی به 
بیمارســتان البرز منتقل شــد، اما 
متأســفانه 3 نفر نیــز جان خود را 

ازدست دادند.
 وی تعــداد تماس های  تلفنی 
پاســخ داده شــده در مرکز تریاژ 
تلفنی اورژانــس 115 البرز را 11 

هزار و 1۹5مورد بیان کرد و افزود: 
3 هــزار و 4۲5ماموریت در هفته 

اول تیرماه انجام شد.
دکتر بابایی افزود:در این تعداد 
ماموریت ، 45۲مورد امداد رسانی 
به حوادث ترافیکی و ۲ هزار و ۹73 
ماموریت نیز بــه منظور درمان و 
انتقــال بیمــاران و مصدومــان 

حوادث غیر ترافیکی، انجام شد.
رئیــس مرکــز اورژانس 115 
البــرز، تعداد بیمــاران اعزامی به 
مراکز درمانی البرز را، بالغ بر هزار 
و 3۸5 نفراعام کرد و افزود: هزار 
و 40۹ نفر نیــز از خدمات درمان 

سرپایی برخوردار شدند.

دکتر بابایــی از افرادی  که در 
ایام گرم تابستان به قصد تفریح و 
فرار از گرما به حاشــیه رودخانه ها 
و ســدها پناه می برند توصیه کرد،  
لحظــه ای از کودکان و نوجوانان 

خود غافل نشوندو به عائم ایمنی 
و تابلوهای هشــداردهنده در کنار 
ســاحل  رودخانه ها و سدها توجه 
کننــد، تــا از بروز حــوادث تلخ و 

جبران ناپذیر جلوگیری شود.
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یاد یاران آشنا

گذریبرزندگیشــهید»عباس
ساقیکلهری«؛

دلیرانهمیجنگید

شــهید عباس ســاقی کلهری در مدت خدمت 
در جبهه هاي حــق علیه باطل دلیرانه مي جنگید و 
ســرانجام در تاریخ 31 فروردین 13۶4، در بستان 
مورد اصابت ترکش خمپارة دشمن قرار گرفت و به 

درجة رفیع شهادت نائل گردید.
خبرنگارجامجمکرج:  شــهید »عباس 
ســاقي کلهــري« در ســال 1343، در میانــه در 
خانواده اي روستایي و مذهبي دیده به جهان گشود 
و بیش از یک ســال از عمرش نگذشته بود و هنوز 
احتیاج به مهر و محبت پدر و ســایه او بر سر داشت 
کــه پدرش دارفاني را وداع گفــت و عباس ماند و 
درد بي پدري و دوران کودکي که به کندي ســپري 
مي شــد، او همراه با دیگر افراد خانواده در زیر بال و 
پر مهر و محبت مادر زندگاني فقیرانه اي را گذراند.

شــهید عباس ســاقی کلهری بعــد از پیروزي 
انقاب اســامي به علت مشکات عدیده اي که 
بر سر راهش بود به کرج کوچ نمود و او همچنان در 
نبود برادر بزرگش که ســرباز بود در خدمت خانواده 
بود و در امرار معاش و تأمین هزینة  زندگي خانواده 

تاش بسیار مي نمود . 
عباس نیز درسال ۶۲، به خدمت شریف سربازي 
خوانده شــد و پس از گذرانــدن دورة آموزش هاي 
الزم به جبهه هاي غرب کشــور منتقل گردید و در 
مدت خدمت  در جبهه هاي حق علیه باطل دلیرانه 
مي جنگید و سرانجام در تاریخ 31 فروردین 13۶4، 
در بســتان مورد اصابت ترکش خمپارة دشمن قرار 
گرفت و به درجة رفیع شــهادت نائل گردید. تربت 
پاکــش در امامــزاده طاهر کرج نمــادی از ایثار و 

استقامت در راه وطن است. 

مراسم عزاداری شــهادت امام جعفر صادق ) ع( و 
گرامیداشت هفته حقوق بشر آمریکایی در مسجد امام 
ســجاد )ع( کرج- میدان توحید با حضور مسئولین و 
اقشــار مختلف مردم و ســخنرانی مهندس عزت اله 
ضرغامــی عضو شــورای عالی انقــاب فرهنگی و 

شورای عالی فضای مجازی برگزار گردید. 
بهگزارشخبرنگارجامجمالبرز،ضرغامی 
در این مراســم ضمن اشاره به جنایات آمریکایی ها در 
حق ملت ایران ، حقوق بشــر را یک ساح و ابزار برای 
ابرقدرت ها و اســتکبار جهانی جهت سرکوبی ملت ها 
ی آزاده دانســت و افزود : اگر در گذشته آمریکایی ها 

به هواپیمای مسافربری ما حمله کردند و۲۹0 مسافر 
بی گناه شــامل زن وکودک را به شهادت رساندند و ما 
در آن مقطع نتوانستیم کاری انجام بدهیم اما امروز، با 
هدف قرار دادن پهپاد پیشرفته وجاسوسی آمریکایی ها 
و سرنگونی آن تعجب جهانیان را بر انگیختیم و اقتدار 
نظامی خود را به رخ جهانیان کشاندیم . وی ادامه داد: 
توانمندی نظامی و شــجاعت شلیک، در حفظ اقتدار 
خیلی مهم است وما به فضل الهی هر دو را در اختیارداریم 
.اگــر جنگی بر علیه ما اتفاق نمــی افتد  بخاطر اقتدار 
ماست و دشــمنان می دانند ما از ساح های پیشرفته، 
قــوی و بومی برخورداریم و هر نقطه ای از کشــور را 
تهدید کنند چندین برابرخودشان تهدید خواهند شد. 
وی گفت: اهمیت حوزه حقوق بشــر و حوزه جنگ نرم 
از ساح های دیگرنظامی کمتر نیست، حقوق بشر یک 
ساح فریبنده، دروغین و ابزار بزک آمریکایی هاست و 
با این ساح به جنگ ملتها خصوصا ً ملت ما  می آیند . 
باید آن را شناخت تا بتوان در برابر آن آفند و پدافند کرد . 
عضو شورای انقاب فرهنگی وشورای فضای مجازی 
اظهار داشت : افشاگری جنایات آمریکا درهفته حقوق 
بشر امریکایی ویاد آوری آن ها ، یک نماد سازی برای 
آشــنایی جوانان و نســل جوان با حقایق است و هفته 
حقوق بشر آمریکایی فرصت خوبی برای افزایش این 

شناخت است. 
وی اظهارداشــت : دشــمن شناســی و شناخت 
ابزارهای دشــمنان از اهمیت باالیی برخوردار است 
، بمباران اطاعات در فضای مجازی و شــبکه های 
اطاع رسانی از طرف دشــمنان یک عملیات روانی 
ازطرف آنهاســت . با ســاح حقوق بشــر چهره ای 
دروغین از خود نشــان داده ، با عوام فریبی، رفتارهای 
جنایــت آمیز خود را توجیه می کنند و با فضا ســازی ، 
طراحی های تبلیغاتی و جنگ روانی ســعی در ایجاد 

تفرقه در بین مردم ، خصوصًا جوانان دارند.
وی با اشاره به الگو گیری ملت ها از انقاب اسامی 
گفت :  شــجاعت و اســتقامت ملت ایــران در برابر 
زورگویی های آمریکا الگویی بــرای تمام ملت های 
دنیاست .ملت ایران پرچمدار جبهه مقاومت و در راس 
آن  اســت .  ما در اســتفاده از ساح حقوق بشر با توجه 
به جنایاتی که آمریکایی ها انجام داده اند دســتمان باز 
است وفرصت خوبی برای افشاگری داریم . وی با انتقاد 
از سکوت مجامع بین المللی حقوق بشر در محکومیت 
جنایــات آمریکا وایادی آن گفت : ســازمان های بین 
المللــی جنایات آمریکایی هــا را محکوم نکردند و در 
بمباران شــیمیایی شهرسردشت این سازمان ها هیچ 
عکس العملــی انجام ندادند و اگــر جنایات صدام را 

محکوم می کردند، جنایــت فجیع حلبچه اتفاق نمی 
افتاد در عوض انواع ساح ها را به صدام تحویل دادند 
، با چراغ ســبز آمریکایی هــا و حمایت اروپایی ها این 
جنایت ضد بشــری انجام شد و 5000 انسان بی گناه  
به شــهادت رســیدند.   ضرغامی با بیان خاطراتی از 
دوران اوایل انقاب و افشاگری های درون تشکیاتی 
، سازمان منافقین خلق ادامه داد: انقاب اسامی افراد 
مهمی را از دســت داد اما انقاب وابسته به فرد نیست 
و زنده اســت ، به مردم متکی اســت و راه خود را پیش 
می برد، اما جای افرادی مانند شــهید بهشتی و شهید 

مطهری و سایر شهدا خالی است. 
وی در پایان با اشــاره به جنایات سازمان منافقین 
خلق در حق مردم ایران و شــهادت 17000 نفر توسط 
این سازمان ، از کشورهای اروپایی، آمریکا و عربستان 
در حمایــت از این گروهک تروریســتی انتقاد کرد و 
حقوق بشر را یک ســاح مخرب در اختیار آمریکا در 
سرنگونی و فشار بر کشورهای مستقل جهان دانست 
و افــزود: امروزه باوجود آگاهی ملت های مســلمان و 
استفاده از ابزارها وقدرت رسانه ای ملت های مستقل   
و مقاومت و شجاعت ملت ایران شرایط با قبل متفاوت 
است و مقاومت و داشــتن اقتدارتنها راهبرد شکست 

امریکاست .

عضوشورایعالیانقالبفرهنگی:

حقوق بشر سالح فریبنده و  دروغین آمریکایی هاست 
خوانندگانعزیــزمیتوانندجهتطرح
مشکالتشهریواستانیدرابعادمختلف،
بــاشــمارهتلفن026-32210009دفتر
تحریریهروزنامهجامجــمالبرزهمهروزه
بهغیــرازایامتعطیلازســاعت10صبح
تا1۵تماسبگیرندتابهنامخودشــاندر

ستونمربوطهدرجشود.

*بنیادمســکنانقالباسالمیکارارباب
رجوعراساماندهیکند

متقاضیان ســاخت مسکن در شــهرها و روستاها 
برای دریافت مجوز تغییر کاربری و ســاخت مسکن و 
... راه هــای پرپیچ و خمی را به صورت فرسایشــی طی 
می کنند، آن هم مســیرهایی که بســیار خسته کننده و 
آزار دهنده می باشــد. لطفا  مسئوالن ذیربط به فکر حل 
و فصل دشواری های کار مردم باشند، چرا که مراجعان 

اوقاتشان دارای ارزش فراوانی است.
علیحسینیازکرج

*ضرورتساماندهیتوزیعناندولتی
مسئوالن دست اندر کار دولت با توجه به فقر درآمدی 
جامعه و اوضاع نابسامان اقتصادی نانوایی های دولتی 
را ایــن قدر کم نکنند تا برای تهیه چند قرص نان روزانه 

مبلغ آزاد بپردازند.
اردشیرجوادیازمحمدشهر

*پاسخدهیبهاربابرجوعراساماندهی
کنید

وجود برخی سیاســت های غلط در دســتگاه های 
اجرایــی و اداری همچنــان مردم را ســرگردان و با 
تکلیف کرده و موجب وقت ســوزی مردم می شود. به 
طوری که برای یک کار اداری باید هفت خوان رســتم 
را طی کرد تــا باالخره کاری آیا نتیجه بدهد و یا نتیجه 
ندهد. کمیســیونی تشکیل بشــود یا نشود و ... که همه 
این هــا یعنی ضرر و زیان جســمی، روانی و اقتصادی 

ارباب رجوع. 
لذا بر همین اســاس از مســئوالن و مراکز تصمیم 
گیرنده انتظار این اســت که از هدایت مراجعه کنندگان 
اداری به ســوی بن بست ها و معطلی ها ممانعت نموده 
و صرفــا راه حل و فصل مشــکات مطروحه را مد نظر 

و عمل قرار دهند. 
حسنمحمودیازماهدشت

پیام های مردمی

رونق تولید در نظرآباد با افزایش اراضی شهرک صنعتی
فاح نژاد فرماندار نظرآباد با حضور در شرکت دانش 
بنیان سیال نیرو صنعت تولید کننده انواع قطعات خودرو 
که از جمله پدیدآورندگان انقاب صنعتی ایران می باشد 
روز ملــی صنعت را به مدیران ایــن واحد تولیدی که از 
جمله بازوهای توانمند صنعت ایران هســتند به عنوان 
نماینده ای از صنعتگران شهرســتان تبریک گفته و در 
ایــن روز خبر از افزایش 15 هکتاری اراضی شــهرک 
صنعتی نظرآباد جهت رونق بیش از پیش تولید و حمایت 

از کاالی ایرانی داد.
بــه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان، 

رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نظرآباد 
در ادامــه حمایت از کارخانجــات و واحدهای تولیدی 
شهرستان نظرآباد و رفع موانع آنها را وظیفه اصلی خود و 
اعضای ستاد عنوان نموده و مقرر شد با دعوت از شهبازی 
اســتاندار محترم البرز و یکــه زارع مدیرعامل محترم 
گروه عظیم خودرو ســازی ایران خودرو که از فرزندان 
افتخارآفرین شهرستان نظرآباد نیز می باشد مشکات 

قطعه سازان شهرستان نظرآباد بررسی و مرتفع گردد.
گفتنی اســت این شــرکت دانش بنیان از نادرترین 
کارخانجات قطعه ســاز خودروهای ایرانی اســت که از 

جمله تولیدات شاخص اعم از کمک هیدرولیک فرمان، 
کنیستر)بخارگیر بنزین( کلیه خودروهای تولید داخلی، 
ســوکت بنزین و..... می باشــد که قطعات نامبرده را با 
استفاده از دســتگاههای اکثرا ایرانی و 150 نفر اشتغال 

مستقیم برای جوانان  نظرآبادی فراهم نموده است.
شــایان ذکر است در پایان این دیدار فرماندار نظرآباد 
از مهنــدس منصــوری ریاســت اداره صنعت و معدن 
شهرستان نظرآباد و برادران علی نژاد به عنوان مدیران 
این واحد تولیدی جهت تبریک روز ملی صنعت و معدن 

لوح زرینی را به آنها اهدا نمود.


