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البرزی قهرمان قهرمانان شد

در جهانشهر کرج صورت گرفت؛
بازدید سرزده استاندار از خانه 

هنرمندان البرز

ظرفیت گردشگری ساوجبالغ بررسی شد؛
کوهسار ساوجبالغ، شایسته 

تحقق قطب گردشگری
4

2
2

2 2

البرز

دیدار سرپرست روزنامه جام جم البرز
 با مدیر کل صدا و سیمای استان

 محمدتقی حسنی، سرپرست روزنامه جام جم استان البرز با مقدسی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز البرز دیدار کرده و به تشریک 
مساعی پرداخت.

خبرنگار جام جم البرز: در این مالقات که حدود 2 ساعت به طول انجامید، طرفین به ارائه دیدگاه های خود پرداختند و بر 
لزوم توجه به اهمیت رسانه ها در رونق تولیدات کشور و سایر موارد ضروری جامعه تاکید و اهتمام داشتند. مدیر کل صدا و سیمای 
مرکز البرز همچنین طی سخنانی به واکاوی شرایط حال حاضر کشور و استان البرز پرداخت و در ادامه یادآور شد: اکنون اولویت ما 

توجه به برنامه سازی و تولید محتوایی در شبکه البرز است و بخوبی می توانیم از ظرفیت های این استان بهره مند شویم.
 در ادامه سرپرست روزنامه جام جم البرز و شهرستان های ...

امکان صادرات 
بیشتری را داریم
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خطیب نماز جمعه کرج:

رئیس اتاق بازرگانی البرز:مدیرعامل مجتمع سیمان آبیک:

مدارس، ذهن و فکر نوجوانان 
2را با فضای کسب و کار آشنا کنند

طرح قضا زدائی پرونده های حوادث ناشي از کار در البرز اجرایي مي شود
حســین فالح نژاد مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان البرز در نشست 
تخصصي در خصوص طرح قضا زدایي پرونده هاي حوادث ناشي از کار با حضور 
جواد یاوري معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب کرج  در 
اداره کل تعاون کار اســتان از اجراي طرح قضــا زدایي در پروند ه هاي حوادث 
ناشــي از کار در البرز جهت تســریع در رســیدگي به پرونده هاي قضایي در این 

خصوص خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعي اســتان 
البرز در این نشست تخصصي با تشریح اقدامات اداره کل در رسیدگي به حوادث 
ناشــي از کار واهمیت صیانت از نیروي کار به عنوان یکي از مســئولیتهاي مهم 
وزارت کار  گفت :  صیانت از نیروي انساني و کاهش حوادث ناشي از کار از جمله 
اهداف این اداره کل ووزارت متبوع  اســت و در این راستا همکاری نزدیک بین 
بازرســان کار، کارگران و کارفرمایان در اجرای قوانین کار و اعمال ونظارت آن 
در کارگاه ها منجر به کاهش مشــکالت ،پیشگیري ازحوادث ناشي از کار ، ارتقا 

سطح ایمني وسالمت نیروي کار مي گردد.
وي ادامه داد: طرح قضا زدائی پرونده های حوادث ناشــي از کار با مشــارکت 
اداره کل دادگســتري ، اتاق صنعت،معدن وبازرگاني و شــرکتهاي بیمه گزار و 
اداره کل تعاون کار اســتان در جهت تســهیل کار کارگران،کارفرمایان با هدف 
کوتاه کردن فرآیند دادرســی ها در جهت حمایت از کارفرمایان و حادثه دیدگان 
ناشــي از کار است تا درگیر مراحل قضایی نشوند و زودتر بتوانند به حق و حقوق 

قانونی خود ونتیجه الزم دست یابند.

فالح نژاد در خصوص نحوه اجراي این طرح افزود : در این طرح با هماهنگي 
انجام شده با نهادهاي مرتبط ،کارگران حادثه دیده ناشي از کار با یک بار مراجعه 
به دبیرخانه طرح قضا زدایي در اتاق بازرگاني اســتان البرز  نســبت به پیگیري 
حقوق خود از جمله اخذ غرامت برابر نظریه پزشــکي قانوني از طریق بیمه هاي 
مسئولیت مدني اقدام نموده و تمام امور با ترك تشریفات وبدون رعایت مقررات 

قضایي صورت مي پذیرد .
وي در خصوص وظایف اداره کل تعاون کار در این طرح ادامه داد : بازرســان 
کار اداره  کل تعاون،کاروفــاه اجتماعي در هنگام وقــوع حادثه کار ،علل وقوع 
حادثه و شــمول قانون کاردر رابطه کارگر وکارفرما ومیزان قصور وتقصیر کارگر 

وکارفرما در حادثه ناشــي از کار را بررســي وتحقیق وگزارش نموده ومستندات 
وگزارشــات به دبیرخانه قضا زدایي در اتاق بازرگاني ارســال ومراحل رسیدگي 

براي فرد حادثه دیده اجرا مي گردد.
در ادامــه جواد یاوري معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای عمومی و 
انقالب کرج  نیز با تاکید بر اینکه  اجرای این طرح باعث کاهش حجم پرونده ها 
و پیشــگیری از تراکــم  کاری در  محاکم قضایي اســتان مي گردد گفت : طرح 
قضازدائــی از پرونده هــای حوادث ناشــي از کار طبق »مــاده ٨2  قانون آئین 
دادرســی کیفری« وبا تاکید بر حفظ شــان کارفرما و کارگر انجام مي پذیرد و 
در این راســتا  با شــرکت های بیمه نیز مذاکره و هماهنگی الزم صورت گرفته 
است تا بر اســاس نامه دبیرخانه قضا زدایي در اتاق بازرگاني  نسبت به پرداخت 

دیه اقدام  نمایند. 
وي در پایان تصریح کرد :  با عملیاتی شــدن اجرای طرح قضازدائی در اتاق 
بازرگانــی البــرز، از این پس کارگران و کارفرمایان برای رســیدگی به حوادث 
ناشــي از کار دیگــر نیازی به مراجعه به مرجع قضائــی ندارند و اینگونه موارد با 
هدف تکریــم کارگران وکارفرمایان و با حفظ تمامــی حقوق طرفین در کوتاه 
ترین زمان در اتاق بازرگانی البرز مورد رســیدگی وحصول نتیجه قرار می گیرد.

شایان ذکر است در این جلسه نمایندگاني از پزشکي قانوني ،نیروي انتظامي، 
اتاق بازرگاني و رئیس شــوراي هماهنگي بیمه هاي اســتان و مدیر روابط کار 
وکارشناســان بازرسي کار اداره کل تعاون ،کار استان نیز حضور داشتند و موارد 
و مســائل مرتبط در خصوص اجراي بهینه طرح مورد بحث وبررسي قرار گرفت.



رئیــس اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی البرز  با اظهار این مطلب که نگاه 
به کســب و کار باید از نوجوانــی در ذهن ها 
شکل بگیرد گفت: مدارس باید پیشقدم شوند 

و وظیفه خطیــر آموزش دانش آموزان در این 
زمینه را برعهده گیرند.

 به گزارش روابــط عمومی اتاق بازرگانی 
البرز، رحیم بناموالئی درنشســتی با مدیرکل 

آمــوزش و پرورش البــرز  و جمعی از فعاالن 
اقتصادی افــزود: در دهه های گذشــته کم 
توجهی ها نســبت به آشنائی دانش آموزان  با 
کسب و کارها باعث شده است امروزه بسیاری 

از تحصیلکرده هــای دانشــگاههای ما نیز با 
بحــث مهم کســب و کار و کارآفرینی غریبه 

و ناآشنا بمانند.
وی  آمــار بــاالی فارغ التحصیالن فاقد 
مهارت های فنی و حرفه ای در کشور را ناشی 
از کم توجهــی مراکز آموزش عالی در تربیت 
نیروهــای ماهر و مورد نیاز بخش صنعت ذکر 
کرد.وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی حاکم 
در جامعه ضروری است دانشگاههای کشور با  
تربیت نیروهــای مورد نیاز بخش صنعت، در 
مسیر تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
گام بردارند.رئیس اتاق بازرگانی البرز با تاکید 
بر این نکته که باید آمورش به عنوان زیربنای 
صنعت مورد توجه خاص قرار گیرد اظهار کرد: 
متاسفانه مهارت آموزی در اولویت برنامه های 
آموزش عالی قرار ندارد و تنها به مدرك گرائی 
اولویت داده شده است. بناموالئی اظهار کرد: 
در حال حاضر به ازای هر هشت مهندس، یک 
تکنسین در کشور تربیت کرده ایم، در حالی که 
در کشورهای پیشــرفته دنیا به ازای هر یک 

مهندس، هشت تکنسین تربیت می شوند.
وی افزود: هم اکنون  اکثر صنایع ما باروش 
استاد کاری فعالیت دارند و در مقابل تحصیل 
کرده های ما که فاقد مهارت هستند گاهی کار 

داللی را پیشه کرده اند.

رئیــس اتاق بازرگانی البــرز تصریح کرد: 
علمی در اقتصاد جامعه تحول ایجاد خواهد کرد 
که موجب تولید ثروت شــود و رفع مشکالت 
خرد و کالن جامعه را درپی داشته باشد.در این 
نشســت مدیرکل آموزش و پرورش البرز نیز 
طی سخنانی از اجرای برنامه آموزش فناوری 
و کارآفرینــی به دانش آموزان خبر داد و گفت:  
آشنائی و آگاهی دانش آموزان با کار آفرینی و 
اقتصاد از برنامه های این اداره کل است.ساالر 
قاسمی افزود:  باید دانش آموزان را در مسیری 
هدایت کنیم تا با کارآفرینی و فضای کسب و 

کار کامال آشنا شوند.
وی بازدید دانش آموزان از واحدهای صنعتی 
و حضور کارآفرین ها درساعات تدریس علم و 
فناوری در مــدارس را  از برنامه های آموزش 
و پروش  اســتان عنوان کرد.وی با اشــاره به 
هفته معرفی مشاغل گفت: این هفته فرصت 
خوبــی برای ایجاد  تعامل بین اتاق بازرگانی و 
آموزش و پرورش است.قاسمی افزود: با وجود 
ظرفیت باالی کشــاورزی  در البرز،  تاسیس 
یک هنرستان کشاورزی در این استان بسیار 
ضروری اســت.مدیرکل آموزش و پرورش 
البرز برای تاســیس هنرســتان کشاورزی با 
مشــارکت فعاالن اقتصادی حوزه کشاورزی 

استان اعالم آمادگی کرد.  

نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت: توسعه همه جانبه با رشد 
متوازن در تمامی حوزه های سیاســی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و... 
محقق می شــود از این رو برای نیل به جامعه متعالی باید درصدد رشــد 

شاخص ها در تمامی حوزه ها باشیم.
بــه گزارش خبرنگار جام جم البرز، شــهبازی در بازدید ســرزده از 
پروژه بازســازی خانــه هنرمندان البرز که در جهانشــهر کرج صورت 
گرفت، افزود: این امر را به شــخصه دنبال می کنم چراکه برای ارتقای 

زیرساخت های فرهنگ و هنر استان دغدغه جدی دارم.
وی با بیان اینکه زیرســاخت های فرهنگی، هنری و گردشــگری 
البــرز را با جدیت رصد میکنیم، ادامه داد: ضرورت دارد که بســترهای 
فعالیت هنرمندان ارزشــمند و فرهیخته البرزی، شایســته و درخور نام 

و جایگاهشان باشد.
شــهبازی گفت: هنرمنــدان و مخاطبان آنها در اثــر هنری و هنر 
آرامــش را می جویند و بــا توجه به اینکه یکــی از مهمترین اهداف ما 

بعنوان خدمتگزاران مردم ایجاد آرامش در جامعه اســت، برای ارتقای 
زیرساخت های فرهنگ و هنر اقدام می کنیم.

وی افــزود: در جهان امروز، اکوتوریســم و صنعت گردشــگری از 
مهمترین منابع درآمدی محســوب می شــوند و بسیاری از کشورها با 

ایجاد جاذبه های مصنوعی و... در این راســتا برنامه ریزی می کنند.
اســتاندار البرز عنوان کرد: البرز منبع عظیم جاذبه های گردشگری 
به لحاظ طبیعی و تاریخی اســت که باید برای معرفی و بسترسازی این 

ظرفیت بزرگ، برنامه محور وارد عمل شویم.
شــهبازی گفت: ارتقای زیرســاخت های گردشــگری البرز نیز از 
مهمترین ماموریت های محوله از ســوی رئیس جمهور محترم اســت 

که برای این امر نیز وارد میدان شده ایم.

بازدید سرزده استاندار از خانه هنرمندان البرز
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روزنامه د  ر استان 

البرز

امام جمعه کرج گفت: آمریکا تمام تالشــش را برای ایجاد 
تفرقه و نیرنگ کرد ، تا چهره اســالم را تضعیف کند، اما موفق 

نشد .
خبرنگار جام جم البرز:  خطیب جمعه کرج گفت: آمریکا 
در قدرت نمایی مثل آدم های مســت و ملنگ می ماند که ما به 

او ســیلی زدیم تا هوشیار شــود و کمترین انتقام ما خروج او از 
منطقه است  .

آیت اهلل  حسینی همدانی افزود :انتقام گرفتن ما باید زیرکانه 
و بازدارنده باشــد و در منطقه امنیت را ایجاد کند و فقط پرتاب 
چند موشک برای تسالی خاطر نباشد. ما در این انتقام هدفمان 

کشتن افراد نبود ، هدف ما بازدارندگی و از بین بردن ابزار و ماشین 
آالت جنگی بود.خطیب جمعه کرج در ادامه به ســخنرانی مقام 
معظم رهبری در خصوص دشــمن شناسی اشاره کرد و گفت: 
دشمن شناسی وظیفه انقالبی مردم است و در شناخت دشمن 

نباید ساده انگاری کرد .

 آیت اهلل حســینی همدانی در ادامــه در مورد جنگ روانی 
دشمنان در رسانه ها و فضای مجازی گفت: جنگ روانی یکی از 
روش هایی است که دشمنان برای از بین بردن ما به کار می برند 
و هدف دشــمن از بین بردن امنیت روانی جامعه است تا بتواند 

افکار جامعه را تحت تاثیر قرار دهند .

یادداشت

مدارس، ذهن و فکر نوجوانان
 را با فضای کسب و کار آشنا کنند

خبر

خطیب جمعه فردیس:
کمترین خونبهای شهید 
سلیمانی خروج آمریکا از 

منطقه است

خطیب موقت فردیس گفت: ضربه موشکی 
اقدام انتقام نبود بلکه به فرموده رهبری ســیلی 
اول بــود و روندی بود که به اخــراج آمریکا از 
منطقه منجر خواهد شــد. کمترین خون بهای 
شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
خروج قطعی و همیشگی آمریکا از منطقه است.

خبرنگار جام جــم البرز:  نماز جمعه 
فردیس این هفته به امامت حجت االســالم 
روحی یزدی، امام جمعه موقت این شــهر با و با 
حضور نمازگزاران برگزار گردید. خطیب جمعه 
فردیس به مناســبت های هفتــه، به تحلیل و 
بازتابهای شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
و شــهید ابومهدی المهنــدس و همرزمانش 
پرداخت و گفت: با شهادت حاج قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس در ابتدای ســال 2۰2۰ 
رسماً آغاز فروپاشــی آمریکا کلید خورد. برای 
نابودی آمریکا نیازی نیســت که حتما جنگی 
درگیرد و یا با امکانات فیزیکی این کار صورت 
پذیرد، بلکه بر اساس سنت الهی به خودی خود 
زمینه نابودی آمریکا فراهم است، زیرا فرموده 
لِم«   اند: »الُملَک َیبَقی َمَع الُکفِر َو ال َیبَقی َمَع الظُّ
آمریکا مظهر ظلم و استکبار است و ظلم اساس 
و ریشــه ظالم را می زند و نابود می کند و بر این 
اســاس آمریکا در زمانی ابرقــدرت دنیا بود و 
اموراتش توسط شاه، اسرائیل و آل سعود انجام 
می گرفت که شاه رفت و اسرائیل و آل سعود هم 
هرکدام گرفتار مشکالت و مخالفین خود اعم از 
داخلی و خارجی هستند، امروز آمریکا در منطقه 
با بازیگران ســخت و قوی مانند ایران، روسیه، 

چین و کره شمالی روبروست.

درس آموزش دفاعی 
همه گیر شود

درس آمــوزش دفاعی ســال ها در میان 
دانش آمــوزان مقاطع راهنمایی ســابق و 
متوســطه از طریــق آموزش و پــرورش با 
همکاری بســیج مستضعفین سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی تدریس و اردوهای عملی 
آن در پادگان ها و یا اردوگاه های ویژه به اجرا 
در می آمد. اما سال به سال این درس مهم که 
یادآور ایثارگری ها ی رزمندگان ٨ سال دفاع 
مقدس و زمینه ای برای آشــنایی و آموزش 
مبانــی دفاعی در شــرایط جنگی و بحرانی 
بــود رو به تضعیف و تحلیــل رفت و اکنون 
که سردار دالور و پرافتخارسپاه قدس ایران 
سپهبد شهید سلیمانی به دستور ترامپ رئیس 
جمهور جنگ طلب و آشوبگر آمریکا در حومه 
فرودگاه بغداد بــه همراه جمعی از همراهان 
مبارزش ناجوانمردانــه هدف ترور فیزیکی 
قرار گرفت و ملــت قهرمان و غیور ایران در 
یک بدرقه و تشــییع تاریخی پیکر مطهر آن 
الگوی کم نظیر اخالق، دیانت، انســانیت و 
مدیریــت جهادی و انقالبی در آرامگاه ابدی 
به خاك سپردند. همه مردم باید بدانند که در 
سایه برکات تالش های آن مرد بزرگ امنیت 
به کشــورمان ارزانی داشــته شده، پس باید 
برای پاسداری از ارزش های انقالب اسالمی 
و زنده نگه داشــتن  آثار تالش های 4۰ ساله 
سپهبد شهید سلیمانی و سایر شهدای دوران 
دفــاع مقــدس بحــث درس آموزش های 
دفاعــی دانش آموزان به صــورت قانونمند 
و مقتــدر در آموزش و پــرورش و عالوه بر 
آن برای دانشــجویان به صورت آموزشی و 
تئوریک به اجرا در آید تا سدی باشد در مقابل 

تحرکات آمریکای جهان خوار. ان شااهلل!

سیلی اول را زدیم تا آمریکا هوشیار شود

دوستی برای بعضی انسان ها ارزش واالیی دارد. چرا، 
دلیلش این اســت که دوســت انتخاب خود فرد است، بنا 
بــر این مثل خانــواده آدم می ماند. چون هر دو را خودمان 
انتخاب کــرده ایم. یک روز هایی در زندگی هر انســان 
هست که حرف هایی روی قلبش سنگینی می کند و افکار 
مختلفی به سرش هجوم می آورد. در این مواقع با خود فکر 
می کند باید با چه کســی صحبت کرد تا او را کامال درك 
کند. این جاست که متوجه می شود دوستی ها و رفاقت ها 
به درد می خورد. امام علی )ع( می فرمایند: دوستی کسانی 
که به خاطر خدا دوســت هستند، ادامه پیدا می کند چون 
عامل آن دوستی دائمی است، ولی دوستی برادرانی که به 
خاطر دنیا دوســت شده اند بریده می شود، زیرا عوامل آن 

دوستی ها زود از بین می رود.
خبرنگار جام جم البرز: در روزهای گذشــته به 
جلســه ای دعوت شــدیم برای تهیه گزارش. عنوان این 
جلسه این طور بود :» دیدار با دوستان قدیم« بانی این کار 
عالی» حجت االسالم محمد حسین روحی یزدی« بود. 
البتــه خودش می گوید در این کار دیگران هم من را یاری 
کرده اند، اما هر چه باشد، کاری زیباست. چنان که شاعری 
می گوید: مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده ست          

 دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست
نمی دانم این چندمین جلسه این دوستان قدیمی است. 
اما این را می دانم که قرار اســت این جلســات به صورت 
فصلی برگزار گردد. به رســم تمام جلسات، ابتدا مجری از 
حجت االســالم کریمی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز 
استان البرز خواست پشت تریبون برود و آغازگر این جلسه 

باشد. 
آقای کریمــی ابتدا ضمن خیرمقدم بــه حاضرین و 
درخواســت تداوم این کار از حاضریــن، حدیثی خواند. 
این حدیث شــور و هیجانی خاص به دوستان داد: خداوند 
دوست دارد مداومت و دیدار بین دوستان قدیم را. یادمان 
نرود خداوند می فر ماید، دوستان قدیم. جایی می فرماید، 
دوســتی که از بیست سال گذاشت، قرابت می آورد. یعنی 
خویشاوندی می آورد. یعنی نزدیکی و وابستگی می آورد. 

نسبت می آورد. 
در این جلســات ما می توانیــم از حال همدیگر با خبر 
شــویم. کار به جایی رسیده که شــاید در این جلسات ما 
بتوانیم با خبر شــویم که فالنی از دنیا رفته اســت. در این 
جلســات می توانیم متوجه شــویم که آن دیگری چقدر 
مشکل دارد و ما متوجه قضیه نبوده ایم. فقط به همین یک 
دلیل نیاز به وجود چنین جلساتی را برایمان آشکار می کند. 
به زبان بهتر بگویم که به درد دل هم برسیم.  در این جا الزم 
می دانم یادی کنم از کســانی که دیگر در جمع ما نیستند. 
دو شــهید بزرگواری که اگر بودند حتما به جمع ما حال و 

هوایی دوستانه بیشتری میدادند. اولی حاج آقا سلطانی و 
دیگری حجت االســالم ملک زاده. و کسان دیگری که 

بیمار هستند و نمی توانند کنار ما بیایند. 
ســخنران بعدی حجت االســالم روحی یزدی بود. 
ایشــان این طور گفتند: ابتــدا خیر مقدم عرض می کنم و 
بعد سالمتی همگی را از خداوند منان خواستارم. در شروع 
می خواهم توضیحاتی درباره فلسفه تشکیل این جلسات 
بدهــم. امام باقر)ع( می فرمایند: هــر مومنی که به دیدار 
بــرادرش برود، هر قدمی کــه حرکت کند و هر گامی که 
بردارد یک حسنه برایش نوشته می شود. در مرحله بعدی 
می فرماید گناهانش ریخته می شود. خداوند در مراحل بعد 
باز هم برای رونده ثوابی در نظر گرفته است. می گوید ما باز 
به او رتبه ای می دهیم. زمانی که در خانه را بکوبد، در های 
آسمان و زمین به روی او باز می شود. وقتی چشم در چشم 
هم بدوزند و شــروع به صحبت کنند، این جاســت که با 

خداوند روبرو می شوند. 

اما فلســفه تشکیل جلسه دیدار دوســتان قدیم: اول 
این که قرار اســت این جلسات فصلی باشــد. و بعد این 
که می خواهم کســی دچار شک وشبه نشود. باید بگویم 
که این جلســه هیچ ارتباطی بــا انتخابات پیش رو ندارد. 
فقط و فقط دیدار دوستانی است که دلیل دوستی ها را هم 
برایتان گفتم. الزم اســت این را هم بگویم که سیاست ما 
عین دیانت و دوســتی های ماست. ائمه معصومین علیه 

الســالم مصداق بارز سیاستمدار عصر خود بودند. ولی در 
این جلسات بنایی بر این طور کارها نداریم. اما الزم است 
متذکر شــوم که به فرموده مقام معظم رهبری شرکت در 

انتخابات یک امر واجب است.  
بــه قول بعضی ها ما مغازه ای باز کرده ایم. باید بگویم 
که بله، اما در مغازه ما اجناسی که فروخته می شود از جنس 
دوستی و دوست داشتن است. مغازه ما سوپر مارکت نیست 
که هر جنســی در آن عرضه شود. می خواهیم دوستان هر 
چند وقت یک بار همدیگر را ببینند و از حال هم آگاه باشند. 
مورد دیگر فضایی اســت که در آن جمع می شویم. ما 
مهدیه را انتخاب کردیم. چرا که اوال مهدیه مرکز شــهر 
است و جای پارك ماشین هم در این جا فراوان وجود دارد. 
مبنای کار ما دوســتی اســت. نباید در این جلسات کسی 
بگوید که چرا دیگران مثل ما فکر نمی کنند. این ها رابریزید 
بیــرون. واقعا هم بنا داریم کنــار بگذاریم. اگر در حق این 
جلســه این طور فکر کنیم، خیانت بزرگی انجام داده ایم. 
فقط می خواهیم از حال هم با خبر باشیم. مطمئمن باشید 
چیز دیگــری در کار نخواهد بود. ما بنا داریم به وســیله 

پیامک دوستان را برای جلسات آتی خبردار کنیم. 
مــورد دیگری را که می خواهم یاد آور شــود، موضوع 
اطلس شناســی شــخصیت های اســتان البرز اســت. 
می خواهیم یکی از اهداف این جلسات تابلوی چهره های 
اســتانمان باشد. این اتفاق قدم بزرگی می تواند باشد. این 
گونه جلسات اولش با خواست خداوند بوده و تداومش هم 
حتما با خواست او خواهد بود. در پایان باید یادآور شوم که 
این جلسات هیئت مدیره ندارد. همگی عضو هیئت مدیره 
هســتند. این که من می آیم و توضیح می دهم فقط و فقط 
به خاطر خدمت گزاری دوســتان است. اگر کسی کاری 
داشت، می تواند به آقایان شفیعی و شریفی اطالع دهد. هر 
دو این عزیزان از خدمتگزاران این جمع هستند. عزیزان به 
این جلسات به دید ثواب نگاه کنید، اگر این طور باشد، کار 

بسیار با ارزشی است.    

کوهسار ساوجبالغ، شایسته تحقق قطب 
گردشگری

دوستان قدیم، دو  روح در  یک بدن چون دو 
مغز در یک پوست

سیدنصرالدین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی و 
اجتماعی جام جم 

البرز

خداوند دوست دارد مداومت و دیدار 
بین دوستان قدیم را. یادمان نرود خداوند 

می فرماید، دوستان قدیم. جایی می فرماید، 
دوستی که از بیست سال گذاشت، قرابت 

می آورد. یعنی خویشاوندی می آورد. 
یعنی نزدیکی و وابستگی می آورد. نسبت 

می آورد

غالمرضازارع، نماینده وخبرنگارجام جم 
ساوجبالغ و نظرآباد

ازمدت ها قبل عزمــم براین امرقرارگرفته بود تا به 
نوعی دســت به قلم بــرده واز دغدغه های ذهنی خود 
و دیگرانی مثل خودم در خصوص امر گردشگری اعم 
ازبسترها و ظرفیت های موجود و ممکن در شهرستان 
ســاوجبالغ کــه ازآن می توان با واژه فــوق العاده یاد 

نمود،مطلبی بنگارم.
البته شــوربختانه می باید به این واقعیت تلخ اذعان 
نمود که در ســطح کلی آن گونه که شایسته و بایسته 
است صنعت گردشگری درکشورمان به نوعی مغفول 
مانده وبه حقوق واقعی خود دست نیافته است و ازجمله 
علل ودالیل آن نیزمی توان به مهیا نبودن بســترهای 
اقتصادی و مناســب بــرای جذب ســرمایه گذاری 
باالخص درامراحداث اماکن مرتبط با این صنعت اشاره 
نمود و در این نقطه است که شاهد خواهیم بود که بدلیل 
فقدان برخی ازمسائل ازاین دست موجبات عدم رغبت 
و تمایل بخش خصوصی به ســرمایه گذاری دربخش 
عظیم گردشگری بدلیل عدم خاطرجمعی ازسودآوری 
الزم ونیزانجام یک سری اقدامات سلیقه ای و محدود 
کننده و پرواضحترعدم هماهنگی ها وهمکاری های 
الزم میان سازمان ها و ارگان های دخیل دراین مسئله 

نمود پیدا می نماید.
ایــن مقدمــه راعنــوان نمــودم تــا زمینه ای 
ذهنــی درشناســاندن هرچه بیشــترمنطقه ای ناب 
وبســیارمصفاواقع درشهرستان ســاوجبالغ فراهم 
نمایم که بطورجدنیازمندنگاه  وتوجه ویژه ترمسئوالن 

دررده های مختلف به این نقطه می باشد.
»کوهسار«شهری که در آغاز بعنوان روستای چندار 
شــناخته می شد که پس از ادغام با روستای قلعه چندار 
از توابع همین بخش بصورت تجمیعی تبدیل شــد به 

شهری به نام کوهسارکه ازسال ۱۳٨4درآن شهرداری 
رســماافتتاح گردید. حریم این شهر از بخش جنوبی به 
اتوبان کرج قزوین،ازشرق به شهرستان کرج، از شمال 
به دامنه های البرز و از غرب نیزهم مرز با شــهر جدید 

هشتگرد می باشد.
 کوهسار ضمن دارا بودن شرایط عالی آب و هوایی 
ونقاطــی چون کردان، قلعه ســلیمانخانی، خوروین، 
ازنق، بانوصحــرا، باغبانکاله، چنــدار، هرجاب و.....

بعنوان نگینی درخشان برتارك ساوجبالغ درخشش 
دارد. وجود سه رودخانه کردان که بصورت دائمی است 
ونیزآردهــه و چندارکه بصورت فصلی جریان دارد و از 
کوههای ولیان و برغان سرچشــمه می گیرد موجب 
گردیده اســت تا در ایام هفته شاهد حضورگردشگران 

مناطق مختلف درآن باشیم.
در گفتگویی که در محل شــهرداری کوهســاربا 
عظیمی شــهردار و جمعداررئیس شــورای اسالمی 
شهرداشتم آنچه استماع کردم و تکیه کالم دو مسئول 
شهری یاد شده بود موضوع گردشگری بود که دغدغه 

اصلی شان رارقم زد.
از شهردار پرســیدم ازخواسته اصلی ات بگو پاسخ 
می شنوم که کوهسار از سوی مسئوالن مربوطه بعنوان 
قطب گردشگری شناخته ومعرفی گرددودلیل آن هم 
ظرفیت و پتانسیلی می باشد که داراست ودرخواستش 
فراهم ســازی امکانــات الزم و مهیا کردن شــرایط 
مرتبط با امرگردشــگری در جهــت رونق منطقه بود. 
وی وضعیت شــهرداری را از بعد درآمدی نگران کننده 
توصیف می نماید و خواستار برنامه ریزی های درازمدت 
و پایه ای از ســوی مسئوالن ذیربط بوده که نتیجه آن 
همان نتیجه بخشــی درجهت معرفی کوهساربعنوان 
قطب گردشگری در شهرستان وبه تبع آن  بهره مندی 
اهالی استان، کشــوروحتی گردشگران خارجی ازاین 

منطقه می باشد.عظیمی در جمالتش انتقادهایی را هم 
چاشنی این گفتگومی نماید آنجا که به مصداقی اشاره 
می نماید که درمقطعــی جهت اخذ مجوزاحداث هتل 
،سه ســال به انتظارنشسته اند و چنین نتیجه می گیرد 
که ســاز و کارهای به سرانجام رســانیدن موافقت ها 
در جهت اجرای پروژه ها می باید در ســریعترین زمان 
ممکن حاصل گردد نه آنکه از هفت خوان رستم گذشته 

تا امکان اخذ مجوز میسر گردد. 
شهردار کوهساردر پاسخ به این سوال که درآمدهای 
شــهرداری تاچه میزان متکی بــه جرایم ماده صدمی 
باشد چنین عنوان می دارد که در حال حاضر شهرداری 
باالجبارنیازمند درآمد از طریق اینگونه درآمدها می باشد 
وی ادامه می دهد در صورتی که شــاهد رشد سرمایه 
گذاری از ناحیه اجرای پروژه های مرتبط با گردشگری 
و اخذ عوارض مربوطه گردیم طبیعتا نگاهمان به درآمد 

از ناحیه جرایم ماده صد کاهش خواهد یافت.
درادامه گفتگو جمعدار رئیس شورای اسالمی شهر 
کوهسار از یک راهکار بعنوان چاره پرده برمی داردوآن 
نیازبه آمایش سرزمین می باشدوچنین ادامه می دهدکه 
بدلیل گستردگی حریم منطقه افزایش تخلفات ساخت 
وسازوبه تبع آن ارزش افزوده ایجادشده امالك، قابل 
تصورواجتناب ناپذیرمی باشــد.وی تاکید می نمایددر 
صورتــی که به عنوان مثال شــخصی این اطمینان را 
پیــدا نماید که دررابطه با احداث و ایجاد هتل یامکانی 
تفریحــی وشــهربازی درقطعه زمین خودبادســت 
اندازهای مختلف روبرونمی گردد قطعا ترغیب خواهد 
شد تا سرمایه گذاری نماید امری که به خودی خود قادر 
است عنصر افزایش اشــتغال ورونق منطقه را فزونی 

بخشد. 
وی در پاســخ به این ســوال که چــه اقداماتی در 
این راســتا داشــته اید می گوید در حال پیگیری اجاره 
بستررودخانه کردان هستیم تابتوانیم شرایطی رافراهم 
سازیم که مجتمع گردشگری احداث گردد و مقدمات 
آن فراهم شــده است ونیز تپه 2۷هکتاری وبانو صحرا 
که عزممان برآن قرارگرفته تا آن را بعنوان بام کوهسار 
قــرار دهیم. جمعداراز مســئوالن مربوطــه عاجزانه 
درخواســت می نماید که صرفا از کوهســاربه عنوان 
منطقه گردشگری یاهدف جامع گردشگری نام نبرند و 
حرکت ها بصورت عملی صورت گیرد و تحقق این امر 
را هنگامی می داند که راهبردی وجود داشــته باشد که 
الزمه آن پایش منطقه وانجام آمایش توسط ارگان ها و 
سازمان های مرتبط با این امرمی باشد که با این حرکت 

بتوانیم عمال شاهد رونق روزافزون کوهسار باشیم.
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مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری کرج از برگزاری 
دوره های آموزشــی مقابله با تهدیدهای پدافند غیر عامل خبر 

داد.
به گــزارش خبرنگار جام جم البــرز، علی فتحی در گفت 
و گو بــا پایگاه خبری کرج امروز، با اشــاره به برگزاری دوره 

آموزشــی مقابله با تهدیدهای پدافند غیرعامل گفت: در این 
دوره آموزشــی که برای پرسنل حراست و بازرسی برگزار شد، 
سه مورد از ســرفصل های پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار 

گرفت.
این مسئول، اصول و مبانی پدافند غیر عامل، حفاظت های 

فیزیکــی و حفــظ و صیانت از اســناد و مــدارك را از جمله 
سرفصل های دوره آموزشی مذکور اعالم کرد.

وی با اشــاره به اینکه تهدیدهای مختلف پدافند غیرعامل 
شناسایی شده است، اظهار کرد: سازمان پدافند غیر عامل روی 
این تهدیدها کار کرده اســت و آموزش را به عنوان مهم ترین 

راهکار مقابله با آن در دستور کار خود قرار داده است.
مدیر بحران و پدافند غیر عامل شــهرداری کرج در پایان 
خاطرنشــان کرد: دوره های آموزشی ادامه دار خواهد بود و در 
آینده ای نزدیک ادامه این دوره ها به منظور باال بردن ســطح 

امنیت برگزار خواهد شد.

3به منظور باال بردن سطح امنیت؛ آموزش مقابله با تهدیدهای پدافند غیرعامل برگزار شد ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 

البرز

با هم به نابودی باطل کمک کنیم
از شــهادت  پــس 
سردار دل ها حاج قاسم 
ســلیمانی، برخی از بُز 
ِدالن بیمقــدار، ماننــد 
بیمقدار  نماینده واقعــاً 
و بــی لیاقــت یکی از 
شهرهای کشور )هرچند جوانان غیور مانند همیشه 
با او در خور شــأنش برخورد کردند و از خجالتش در 
آمدند.( و نیز معدود افراد مرعوب از کدخدا به هذیان 
گویی افتاده و پیشــنهاد مذاکره و برقراری رابطه با 

آمریکا می دهند.
اما به عنوان یک عضو کوچک از جامعه، از همه 
کاربران متعهد می خواهم نسبت به این گونه حرفها 
بی توجه باشند و به انتقال و انعکاس و نشر و ارسال 

این سخنان بی منشأ کمک نکنند. 
در روایــات آمده اســت؛»الباِطُل َیُموُت بَِترِك 
ِذکِرِه«یعنــی باطل همین قدر که از ســر زبان ها 
بیفتد و تکرار و بازنشر نشود به خودی خود می میرد. 
باید بدانیم که دشمنان جاسوس در فضای مجازی 
منتظر افزایش کاربران این مطالب هستند و خرسند 
می شوند.بنابراین به اراجیف دشمنان و بد خواهان 
دامن نزنیم و ناخواسته با آنان همراهی و همسویی 
نداشته باشــیم و از پخش و بازنشر مطالب مغایر و 
منافی با مصالح نظام و مقدسات خودداری کنیم تا با 

این روش به نابودی باطل کمک کنیم.

بازدید معاون وزیر کشور از 
متروی شهر جدید هشتگرد

جمالی نژاد، معاون وزیر کشور به اتفاق درویش 
پور معاون عمرانی اســتانداری، فالح پورمدیرکل 
شهری وشوراهای اســتانداری  و هیئت همراه  از 
ایستگاه مترو شهید ســپهبد سلیمانی شهر جدید 

هشتگرد بازدید کردند.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ ونظرآباد: 
معاون وزیر کشــور بر رفع کاستی ها و مشکالت، 
افزایش ساعات قطار شهری و تقویت ناوگان حمل 
و نقل جهت خدمات دهی مناســب به شهروندان 
تاکید داشتند. مســئوالن فوق از روند اجرای جاده 

شهرجدید به طالقان نیزبازدید به عمل آوردند.

مدیرعامل مجتمع سیمان آبیک:

امکان صادرات بیشتری را داریم

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فردیس از آزادی ۳5 زندانی جرائم غیرعمد در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، غالمرضا نادری نژاد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون  ۳5 زندانی 
از زندانیان جرائم غیرعمد، جرائم مالی از جمله مهریه و غیره در زندان فردیس، با حمایت خیرین و توسط انجمن 
حمایت از زندانیان شهرســتان فردیس آزاد شدند.وی مبلغ هزینه شده برای آزادی این زندانیان را  256 میلیون 
تومان اعالم کرد و افزود: تالش برای آزادی زندانیان از طریق جلب مشارکت خیرین ادامه دارد و با کمک خیرین 
به زودی تعدادی دیگر از زندانیان آزاد خواهند شد.مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان فردیس همچنین حمایت 
از خانواده های زندانیان را به عنوان بخش مهمی از وظایف انجمن، مورد تأکید قرار داد و گفت: خانواده زندانیان از 
اقشار آسیب پذیری هستند که به حمایت همه جانبه از سوی خیران نیاز دارند.وی با بیان اینکه انجمن حمایت از 
زندانیان شهرستان فردیس با کمک و مشارکت خیرین نیکوکار، تأمین نیازهای خانواده های زندانیان را در اولویت 
خود دارد؛ افزود: در این راستا بسته حمایتی به صورت سبد کاال به 26۰ خانواده تحت پوشش این انجمن اهدا شد.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فردیس

آزادی 35 زندانی جرائم غیر عمد در فردیس

یادداشتیادداشت 

درروزهــا ی اخیــر با دعــوت مدیریت 
عامل مجتمــع صنعتی ســیمان آبیک به 
عنوان بزرگترین واحد تولید ســیمان کشور 
و خاورمیانه تعدادی از خبرنگاران شهرهای 
ســاوجبالغ، نظرآباد، کرج وآبیک میهمان 
ایــن واحد تولیدی بودند که در بدو امر ضمن 
بازدید از بخش های مختلف تولید ســیمان 
و توضیحات مســئوالن هربخش با فرآیند 
تولید آشــنایی بیشــتری را پیــدا نمودند و 
درادامه درنشست خبری با حضورعلی اصغر 
گرشاسبی مدیرعامل مجتمع وهمکاران وی 

حاضر و به طرح پرسش های خود پرداختند.
مدیرعامــل شــرکت درابتداضمــن 
تشــکرازخبرنگاران به ارائــه فعالیت های 

ایــن واحد تولیدی تا کنــون پرداخت . وی با 
اشاره به تولید ساالنه ٨۹ میلیون تن سیمان 
درکشوررقم هدف گذاری شده کشوری این 
محصول را ساالنه ۱۰۰میلیون تن بیان نمود. 
گرشاسبی ضمن اعالم موفقیت های حاصله 
توسط کارکنان این مجموعه تولیدی طی ۹ 
ماهه اول سال جاری که ازسوی رهبرمعظم 
انقــالب به عنوان ســال رونــق اقتصادی 
نام گرفته اســت با اعــالم افزایش 4برابری 
صادرات سیمان پاکتی نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل به افزایش 5۰درصدی صادرات 
کلینکربعنوان ماده اصلی تولید سیمان اشاره و 
این میزان صادرات محصول را نسبت به توان 
این شــرکت پایین ترازظرفیت امرصادرات 

بیــان نمود و خواســتارتوجه بیشــتری در 
رابطــه با صادرات گردیــد. وی ادامه داد: در 
امر صــادرات کلینکرا زســال قبل تا کنون 
به میــزان ۳۰۰هزارتن وبصــورت ریلی به 
کشورهای آفریقایی، شرق آسیا و حوزه خلیج 
فارس صادرات داشــته ایم که دراین رابطه 
ازماه گذشته نیز بصورت بسته های 5/۱تنی 

صادرات به روسیه پرداخته ایم.
گرشاســبی با اعــالم افزایــش یافتن 
هزینه های ارسال محصول بویژه ازآبان ماه 
امسال که توسط راه آهن کشور اعمال گردیده 
اســت اعالم نمود که درتالش جهت تعدیل 
ایــن افزایش بوده تا شــاهد فزونی صادرات 
باشــیم و رونــق آن در بخش کلینکــر را از 
دغدغه هــای خود بیان نمود که حائز اهمیت 
زیادی می باشــد.مدیرعامل سیمان آبیک با 
اعالم رشــد ٨۱درصدی فروش سیمان این 
مجتمع درســال جاری این امــر را نیز دارای 

پتانسیل افزایش بیشتری عنوان نمود.
وی بــا تاکید بر اســتاندارد بودن تمامی 
محصوالت شرکت و دارا بودن گواهینامه های 
معتبرجهانی با بیان منحصربه فردبودن بسته 
بندی های محصول دراین شــرکت ازمرجع 
بین المللی بودن آزمایشگاه نیزازسال گذشته 

یادنمود.
گرشاسبی ضمن اعالم واحدهای مجتمع 
سیمان آبیک مشتمل برشرکت تهران بتن، 
واحد پاکت سازی ،ساخت و نصب البرز جهت 
تولید ماشــین آالت و قطعات و نیز دانشگاه 
علمی کاربردی که توانســته درامرتوانایی 

علمی تاثیربسزایی داشته باشد یاد نمود.
وی درادامه درپاســخ به سوالی ازجام جم 
دررابطه بابومی سازی قطعات درشرکت این 
امــر را ازاولویت ها عنوان کــرد و نمونه آن را 
تولید مواد نسوز که کاربرد زیادی دارا می باشد 

دربحث اقتصاد مقاومتی دانست.

گرشاسبی درپاسخ به پرسش آالیندگی 
این امررامحتمل عنوان ننمود و تاکید داشت  
که انــدازه گیری های لحظه ای، پایش های 
ماهیانه توسط آزمایشگاه محیط زیست و نیز 
بررسی های موردی سه گزینه ای هستند که 
بطوردقیق و منظم این امر را رصد می نمایند 
و تاکیــد نمود که با اعــداد و ارقام موجود این 
اطمینان خاطرداده می شــود که مجموعه 
سیمان آبیک براساس شاخصه های محیط 
زیســت واحد االینــده نمی باشــد چرا که 
اگر چنین بود مشــمول جرایم مربوطه هم 

می گردید که این امر نیزاتفاق نیفتاده است.
وی درپایــان این مجتمع را پیشــقراول 
مصرف ســوخت گازبه جای مازوت عنوان 
نمود که درامرتولید بســیارمقرون به صرفه 

می باشد.
وتنظیــم: غالمرضازارع،  تهیه 
خبرنگارجام جم ساوجبالغ ونظرآباد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی طالقان خاطرنشان کرد:با 
توجه به اینکه طالقان یک منطقه گردشگری محسوب می شود و 
عنایت به لزوم گسترش فرهنگ کتابخوانی، این اداره با مشارکت 
اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرستان، 

مراکز اقامتی شهرستان را به کتابخانه تجهیز نمود.
بــه گزارش خبرنگار جــام جم البرز،  کریم شــریف کاظمی 
براساس این توافق، مراکز اقامتی در قسمت ورودی، قفسه کتاب 

نصب می کنند و اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی این قفسه ها را به کتاب تجهیز می نماید. در مرحله اول این طرح ، 
تعدادی از مراکز تجهیز شدند و در آینده نزدیک ، دیگر مراکز نیز به کتابخانه مجهز می شوند.

رئیس اداره فرهنگ طالقان
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی طالقان 

مراکز اقامتی طالقان مجهز به کتابخانه می شوند

بهشتی و سلیمانی؛ 2 شهید 
مظلوم انقالب اسالمی

 دکتر محمد صفری
دو نفــر در 4۰  ســاله انقالب مظلوم زیســتند 
ومظلوم مردند. شــهید بهشــتی که به قول امام، 
بهشــتی به تنهایی یک ملت بود و خون این شهید  
درخت انقالب را آبیاری کرد وبعد از4۰ ســال شهید 
قاسم ســلیمانی بود که خود به تنهایی برای مبارزه 
با آمریکا ،اســراِئیل  و تروریست های داعش کافی 
بود که مظلومانه زیســت و ناجوانمردانه شهید شد. 
هر دو شهید در مقابل تروریسم بین الملل جنگیدند 
و سپس  از ســوی تروریست جهانی با انفجار بمب 
از راه دور شــهید شدند، هر دو بدنشان تکه تکه شد 
وبر دستان یک ملت نه بلکه از سوی ملت های دنیا 
تشــییع شدند. تروریست ها برای کشتن هر کدام از 
این شــهیدان مجبور شدند نفرات پیرامونی آن ها را 
بکشند وسپس هر دو نمادهای مبارزه با تروریسم را 
تروریست خواندند. برای بهشتی خمینی گریست و 
برای سلیمانی خامنه ای اشک ریخت. نتیجه ترور 
هر کدام از این دو شــهید احیاء دوباره دین و انقالب 
اسالمی بود. مردم از شهادت بهشتی بیدارتر شدند 
وخمینی فریاد زد: بکشید ما را ملت بیدارتر می شود. 
حرف درســتی بود، ملت بیدارتر شــدند وانقالب را 
4۰ ساله کردند، اما حیف که برخی مسئولین خواب 
ماندند ودر جهل و غفلت  کم مانده بود توقف  انقالب 
در 4۰ ســالگی را به ارمغان بیاورند که خون دومین 
مظلوم تاریخ انقالب اســالمی عمری دوباره به راه 
خمینی بخشید که اگرعبرتی باشد برای مسئولین، 
می توانــد انقالب را با افتخار،٨۰ ســاله کند. بهای 
شهادت آن شــهید خمینی را تنها کرد وبهای این 

شهید خامنه ای را تنهاتر از همیشه نمود.
 روحشان شاد ونامشان پاینده باد.    

این جانب توفیق همکاری با هر دو شــهید را  با 
افتخاردر کارنامه ام ثبت نموده ام.

با احترام   به سردار شهید سلیمانی؛
تــا انتقام خون تــو، آرام 

نمی شویم
ای مقتدای علی)ع(، چو رفتی دلم شکست

ببریده باد دستی که قد تو را شکست
سردار سرفراز، چه خوش آسمانی شدی

آن گه که پیکرت، به گلستان خون نشست
سرباز با وفای والیت، شهید عشق

با رفتنت، نماد جنایت ز هم گسست
وصف شهید زینت سرداری تو بود
رفتی، غم نبودن تو، بر دلم نشست

در سوگ تو، امت قرآن بسی گریست
این سیل اشک، رفت و به دریای غم نشست

ای ذوالفقار خشم علی در سپاه قدس
از نام تو خانه و پشت ستم شکست
جنگ تو با داعش و تکفیریان دهر

داغی شد و نیزه به قلب ستم نشست 
آن انسجام لشکر کفر در عراق و شام

با همت شما و دلیرانتان گسست
در »جبهه مقاومت« الگوی جان شدی
کاخ ستم، ز همتت افسانه شد، شکست
آن گه که پای به عرصه میدان نهاده ای

هم خیمه گاه دشمن و هم جامشان شکست
بودی تو بر حسین زمان، آن علم به دوش

بر یاری اش، خون تو در نی نوا نشست
مرگ تو در بالد شهیدان کربال

داغی ست تا ابد که به جان و دلم نشست
سوگند به خون تو اسطوره زمان

اردوی دشمنان همه از بیخ و بن گسست
تا انتقام خون تو، آرام نمی شویم

تا آن زمان که کشتی دشمن به گل نشست

حسن میرزایی

رئیس بخش تحقیــق و تولید توبرکولین و مالئین 
موسسه تحقیقات واکســن و سرم سازی رازی از راه 
اندازی دقیق ترین تست تشخیصی بیماری مشمشه 
در آزمایشگاه تشخیص مشمشه این موسسه خبر داد.

بــه گزارش روابــط عمومی موسســه رازی، نادر 

مصــوری در خصوص تازه ترین روش تشــخیصی 
بیماری مشمشه در دنیا که اکنون آزمایشگاه موسسه 
رازی نیــز به آن مجهز شــده اســت، گفت: تکنیک 
»وسترن بالت« روش جدیدی در تشخیص بیماری 
مشمشه است که در رفرانس سازمان جهانی بهداشت 
دام اجرا می شــود. وی افزود: برای بومی ســازی این 
روش در آزمایشگاه تشخیص مشمشه موسسه رازی 
یکی از کارشناســان این موسسه به منظور گذراندن 
دوره های آموزشــی به FLI -موسســه تحقیقاتی 
ســالمت حیوانات در آلمان- اعزام شد و پس از ایجاد 
تغییــرات و اصالحات در آن و جذب دو دانشــجوی 

پزشکی، کاربه شکلی تخصصی تر پیش رفت.
وی ادامــه داد: این تکنیک اکنون در آزمایشــگاه 
تشــخیص مشمشه موسســه رازی راه اندازی شده و 
مطابق بــا تکنیک های روز دنیا از روش »وســترن 
بالت« که یک تســت تشــخیصی تاییــدی برای 
تشــخیص دقیق بیماری مشمشــه به شمار می رود، 
اســتفاده می کنیم. وی اضافه کــرد: مدتی پیش نیز 
روش االیزای تشــخیص مشمشــه در این بخش راه 
اندازی شــد که به کمک آن به سرعت مشمشه اسب 
و انسانی در آزمایشگاه تشخیصی موسسه رازی قابل 

تشخیص خواهد بود. 

با شــروع به کار مجلس 
دوم بار دیگر اکبر هاشــمی 
رفسنجانی همانند دور اول 
به عنــوان رئیس مجلس 
انتخاب شــد. دراین دوره 
دیگر خبــری از گروه های 
مخالف نظام چه به صورت 

میدانی ویا تشکیالتی نبود.
امــا در این دوره نمایندگان با چندین چالش بزرگ 
مواجه بودند که مجلس به ظاهر یکدســت و همفکر 
بایــد به حــل و فصل آن می پرداخــت: تداوم جنگ 
تحمیلی ،ســخت تر شدن مســایل اقتصادی برای 
مردم و اختالفات اساســی در شورای مرکزی حزب 
جمهوری اســالمی که دبیــر کلی آن با  حضرت آیت 

اهلل خامنه ای )مقام معظم رهبری( بود. 
نتیجــه ایــن اختالفات بــه گونــه ای در عرصه 
مدیریتی کشــور بروز و ظهور پیدا کــرد که حتی بر 

میدانهای جنگ تحمیلی هم تاثیر گذاشت. 
 ســر انجام حضرت امام »ره « دو فرمان اساســی 
شــامل عدم دخالت نظامی ها در عرصه های سیاسی 
و تعطیل کردن حزب جمهوری اســالمی صادر نمود، 
البته ســران حزب برای راضی نگه داشتن طرفداران 
خودشــان هرگز از تعطیلی حزب سخنی به میان نمی 
آوردند و اذعان می داشتند که امام» ره« فرمودند فعال 
فتیله حزب را باید پایین بکشــید اما فتیله ای که دیگر 
هرگز روشن نشد که نشد . از این به بعد نیروهای حزب 
با عنوان طرفداران حزب جمهوری اســالمی سابق پا 

در عرصه سیاسی گذاشتند.
از آنجایی که اکثریت ســران نظام عضو شــورای 

مرکزی حزب جمهوری اســالمی بودند این اختالف 
از تشــکیالت حزب فراتر رفت وبه ســطح مجلس و 

دولت کشیده شد. 
رئیس جمهور وقت بر خالف میل باطنی خود میر 
حســین  را برای نخســت وزیری به مجلس معرفی 
کــرد که در رای گیری ۹۹ نفر با وجود حمایت ضمنی 
حضرت امام »ره« از موســوی با نخست وزیری وی 

مخالفت کردند. 
از این پس در فرهنگ سیاســی کشــور در میان 
طیفهای سیاســی گوناگون، طیــف گروه ۹۹ نفر هم 
به آرایش سیاســی اضافه شد. مهمترین نکته این بود 
که هر دو نماینده کرج)شــهید سلطانی و محقق (نیز 
در ایــن طیف قرار گرفتند که این اتفاق به مذاق خیلی 
از طرفداران وموکالنشــان در کرج خــوش نیامد و 
احساسات آنان را بر انگیخت .به زعم همه ما که درآن 
برهه بسیار انقالبی و احساساتی رفتار می کردیم این 

۹۹ نفر را جزو مخالفان امام می پنداشتیم.
 امــا در نقطه مقابل برخی سیاســیون کارآزموده 
این رای مخالف را دال بر اســتقالل و اقتدار مجلس 
می دانســتند. اما اســتدالل های عقلی و سیاسی آنها 
هرگز نتوانســت جوانان رزمنــده و انقالبی را مجاب 
نماید و هر چقدر زمان به جلو می رفت از محبوبیت دو 

نماینده کرج کاسته می شد. 
در بحبوحــه این کــش و قوس های سیاســی، 
حجت االســالم سلطانی همراه شهید محالتی عازم 
جبهه هــای نبرد بود که هواپیمــای آنان مورد حمله 
دشــمن بعثی قرار گرفت و به خیل شــهدای انقالب 

پیوست.
ادامه دارد....

تجهیز آزمایشگاه تشخیص مشمشه موسسه رازی 
به جدیدترین شیوه تشخیص بیماری 

مروری بر 10 دوره انتخابات مجلس با نگاه 
قسمت نهمویژه به کرج

علی خیلدار 

محمدحسین روحی 
یزدی

شعر 
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دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
واندرین کار دل خویش به دریا فکنم

از دل تنگ گنهکار برآرم آهی
حافظکآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

یاد   یاران آشنا

محمدتقی حســنی، سرپرست روزنامه جام جم 
اســتان البرز با مقدســی، مدیر کل صدا و سیمای 
مرکــز البرز دیدار کرده و به تشــریک مســاعی 

پرداخت.
خبرنگار جام جم البــرز: در این مالقات 
که حدود 2 ســاعت به طول انجامیــد، طرفین به 
ارائــه دیدگاه های خود پرداختنــد و بر لزوم توجه 
بــه اهمیت رســانه ها در رونق تولیدات کشــور و 
سایر موارد ضروری جامعه تاکید و اهتمام داشتند. 

مدیر کل صدا و ســیمای مرکز البرز همچنین طی 
ســخنانی به واکاوی شــرایط حال حاضر کشور و 
اســتان البرز پرداخت و در ادامه یادآور شد: اکنون 
اولویت ما توجه به برنامه ســازی و تولید محتوایی 
در شــبکه البرز است و بخوبی می توانیم از ظرفیت 

های این استان بهره مند شویم.
 در ادامه سرپرســت روزنامه جــام جم البرز و 
شهرســتان های غرب استان تهران نیز با توجه به 
شــرایط نزدیک انتخابات مجلس شورای اسالمی 

بر ضرورت پشــتیبانی از افراد صدیــق، معتمد به 
نظــام، متخصص و مجرب به عنــوان نامزدهای 
مــورد نظر مردم تاکید کــرد و گفت: امیدواریم در 
دوره آتــی و بــا کارآمدی بتوانند گره بســیاری از 

مشــکالت کشور و استان البرز را باز کنند.
همچنیــن فرزاد حق الذاکرین، مدیر ســازمان 
بازرگانــی و روابــط عمومی سرپرســتی جام جم 
البرز در این نشســت به معرفی طرح نشان ایرانی 
پرداخت و خاطر نشــان ســاخت: روزنامه جام جم 

کشور فرصتی را برای مساعدت به تولید کنندگان 
کاالی ایرانی تمهید کرده است که این در راستای 
اطاعت از فرمایشــات مقام معظم رهبری است و 
مطالبه ما پشــتیبانی صدا و سیمای استان البرز از 
این طرح است که در پایان اظهارات مدیر کل صدا 
و سیمای البرز از این طرح استقبال کردند و حمایت 

خود را اعالم نمودند. 

دیدار سرپرست روزنامه جام جم البرز
 با مدیر کل صدا و سیمای استان

پیام های مرد  می

طی مراســمی با حضور فرماندار ساوجبالغ ، روسای 
دادگستری و محیط زیست ، اعضای هیات مدیره شهرك 
صنعتی غیر دولتی هشــتگرد و جمعی از صاحبان صنعت ، 
کار آزمایشی تصفیه خانه فاضالب شهر صنعتی هشتگرد 

آغاز به کار کرد .
خبرنگارجام جم ساوجبالغ و نظرآباد: فرماندار 
ساوجبالغ درمراســم بهره برداری گفت: احداث تصفیه 
خانه شهرك صنعتی هشتگرد به عنوان یکی ازمهم ترین 
معضالت محیط زیســتی شهرستان ساوجبالغ ومطالبه 
جدی شــهروندان هشــتگرد ونظرآباد کار ساخت آن در 
گذشــته آغاز شده بود که با پیگیری های جدی ،  دهه فجر 
ســال جاری شاهد شــروع به کار رسمی این طرح مهم در 
شهرستان خواهیم بود .پالیز گیر گفت: ساختمان اداری این 
تصفیه خانه  قسمت پایپینگ )لوله گذاری(حوضچه های 

تصفیه به صورت کامل تکمیل شده و فاز اول آن به میزان 
۹۰۰ تا 2۰۰۰ مترمکعب پســاب صنعتی وانسانی در روز 
توسط این تصفیه خانه تصفیه می گردد. بنابه همین گزارش 
،فرماندارســاوجبالغ ادامه داد: این تصفیه خانه درزمینی 
به مســاحت 6٨۰۰ مترمربع با پیش بینی طرح توسعه اجرا 
شــده و کار آزمایشــی این مجموعه شروع شده و در فجر  
۹٨ فازاول آن به بهره برداری خواهدرســید ودر این مرحله 
۷۰۰ مترمکعب ازفاضالب شهرك تصفیه و مورد استفاده 
در بخش اراضی کشــاورزی جنوب شهرستان ساوجبالغ 
قرار خواهد گرفت.رئیس اداره محیط زیســت ساوجبالغ 
نیزاز نظارت جدی این اداره به روند ســاخت و ادامه فعالیت 
ایــن تصفیه خانه گفت و تاکیــد نمود: همه موارد بصورت 
جدی دیده شــده که باید استاندارد های الزم رعایت گردد.

محمودی گفت:پیشنهادشده است باتوجه به مطالبه جدی 
کشاورزان و شهروندان شهرستان های نظرآباد و ساوجبالغ 
در خصوص استانداردسازی خروجی فاضالب شهرك به 
اراضی کشاورزی، دراسرع وقت جلسه مشترکی باحضور 
فرمانداران ودادســتان های هردوشهرستان،مدیران کل 
محیط زیست وصنعت ومعدن وآبفا در بهره برداری ازاین 

تصفیه خانه برنامه ریزی گردد .

دهه فجر، افتتاح رسمی تصفیه خانه فاضالب 
شهرک صنعتی هشتگرد

شــهید مدافع حرمی که 
قاتل خود را بخشید

مدافــع  شــهید 
حرم حســین دارابی، 
از دیگــر قهرمانــان 
عرصه دفــاع از حرم 
کــه  اســت  آل اهلل 
وصیت نامه خواندنی 
وی، روح بزرگــش را 

برمال می کند.
خبرنگار جام جم البرز: شهید دارابی، 
اردیبهشت ســال ۱۳65 در تهران متولد شد. 
او در خانــواده ای مذهبی و شــیفته اهل بیت 
پــرورش یافــت. از همــان دوران کودکی با 
قرآن کریم و آموزه های دینی انس گرفت. به 
همین دلیل هم در جوانی، همواره عشــق به 

پوشیدن جامه دفاع از حرم داشت.
 اما یــک رویای صادقه، عــزم او را برای 
اعزام به ســوریه جزم کرد. مادر شهید دارابی 
در مصاحبه ای گفته بود: »ســر بحث ســوریه 
ماشــین وانتی داشــت که فروخــت.  یکی از 
دوســتانش هم همان دوران خــواب دید که 
حضرت رقیه دســت حســین و چند نفر دیگر 
را می گیرد و از صــف جدا می کند. این خواب 
عزم حســین برای رفتن را جزم تر کرد.« وی 
ســرانجام، دی ماه ســال ۹4 به آرزوی خود 

رسید و به شهادت نائل آمد.

شــهید مدافع حرم حسین دارابی 
در بخشــی از وصیت نامه اش نوشته 
است: پــرودگارا، دوســت دارم در همین جا 
رضایت خــودم را از جاهلی که بنده را به قتل 
می رســاند تسلیم شــما کرده، و البته شکایت 
خود را نیز از دو گروه نزد شــما تا روز قیامت به 
امانت بگذارم، گروه اول: کســانی که خود در 
پوچ گرایی هســتند و برای آنکه آن ننگ را از 
دوش خــود بردارند، در صدد برمی آیند، تا مارا 
در راهی که هســتیم، بی هدف نشان بدهند؛ 
و گروه دوم: کســانی هســتند که با مکر و ریا 
ســعی می کنند، به تفریح و یا برای به دســت 
آوردن منافــع دنیوی روی خون شــهدا موج  

سواری بکنند.

خواننــدگان عزیــز می تواننــد جهــت طرح 
مشکالت شــهری و اســتانی در ابعاد مختلف با 
شــماره تلفن ۳22۱۰۰۰۹دفتر تحریریه روزنامه 
جام جم البرز همه روزه به غیر از ایام تعطیل در وقت 
اداری تماس بگیرند تا به نام خودشــان در همین 

ستون درج گردد. 
* استانداری البرز اقدام کند

محدودیت های غیر منطقی ناشی از طرح هادی، 
ســاکنان روستاهایی از قبیل ورده، برغان، اغشت، 
ولیان، کرزدان، ســیباندره و ســایر روســتاهای 
بخش های دیگر ساوجبالغ را برای ساخت مسکن 
به شدت تحت فشار قرار داده و عمال موجب سلب 
مالکیت اشخاص شده است. لذا از استاندار البرز در 
خواست داریم تا نسبت به حل و فصل محدودیت ها 
و تنگناهای روستائیان اقدامات موثر معمول نمایند.

جمعی از روســتائیان ورده، برغان، 
اغشــت، تالیان، عالقبند، ولیــان و ... 
ساوجبالغ

* دولــت بر وضع توزیع میوه و تره بار 
نظارت کامل داشته باشد

قیمت بسیاری از اقالم میوه و تره بار به صورت 
غیرقانونی باعث فشار اقتصادی بر خانوارهای کم 
درآمد شده است. لطفا دولت به وضع آشفته بار میوه 

و تره بار رسیدگی کند.
جمعی از شهروندان کرجی

* شهرداری کرج اقدام کند
کمیــت و کیفیت خدمات رســانی ســازمان 
اتوبوســرانی کرج به ویژه به ایستگاه های مترو و ... 
متناسب با جمعیت میلیونی استان البرز نیست. لطفا 
مسئوالن شورای شهر و شهرداری کرج برنامه ای 
عمرانی جامــع و کامل برای ترمیم نیازهای حمل 
و نقل مســافر به صورت کوتاه مدت، میان مدت و 
دراز مدت تنظیم و عملیاتی نمایند. چرا که وضعیت 
کنونی موجب »وقت ســوزی« شهروندان است. 

مگر وقت طال نیست؟!
محسن احمدی از کرج

* قیمت داروها را کنترل کنید
برخی صاحبــان داروخانه هــا داروهای مورد 
مصرف بیماران را به قیمت دلخواه به آن ها تحویل 
می دهند. لذا از سازمان بهداشت و درمان و تعزیرات 
حکومتی خواهان رسیدگی به این موضوع هستیم.

مهرداد پیروی از مهرشهر  

مدیــر منطقه ۳ شــهرداری کرج با بیــان اینکه 
بخش عمده ای از جمعیت کرج به ســمت سالمندی 
در حرکت اســت، گفت: بسترهای الزم برای حضور 
بی دغدغه آن ها در خیابان و معابر شــهر فراهم شود.

به گــزارش خبرنگار جام جم البرز،  علی آرایی، با 
اشــاره به اهمیت پرداختن به موضوع ســالمندان در 
جامعــه امروز گفت: طی ۳۰ ســال آینده بیش از ۳۰ 
درصد جمعیت ایران را افراد باالی 6۰ ســال تشکیل 
می دهند و این به آن معناســت که از هر سه نفر یک 

نفر سالمند خواهد بود.
مدیر منطقه سه شهرداری کرج با اشاره به وظیفه 
مدیریت شــهری برای تبدیل کرج به شهری زیست 
پذیر برای سالمندان ادامه داد: طبق سرشماری سال 
۹5، ۱۹.52 درصــد از جمعیت کــرج بین صفر تا ۱4 
سال، ۷۰.5۱ درصد بین ۱5 تا 5۹ سال و ۹.۹۷ درصد 

نیز سنشان از 6۰ سال بیشتر بوده است.
وی توضیح داد: در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت 
کرج در رده سالمندی قرار دارند ولی با توجه به اینکه 
بیش از ۷۰ درصد جمعیت این کالنشهر بین ۱5 تا 5۹ 
ســال سن دارند باید گفت بخش عمده ای از جمعیت 

کرج به سمت سالمندی در حرکت است.
آرایی با بیان اینکه برای جلوگیری از بروز بحران 
ســالمندی در کرج، مدیریت شــهری باید شــرایط 
زیست پذیری مناســب را برای این افراد ایجاد کند، 
افزود: وقتی سالمندی می خواهد برای انجام اموراتی 
مانند خرید یا انجام عملیات بانکی از منزل خارج شود 
باید این اطمینان را داشــته باشد که بسترهای الزم 
بــرای حضور بی دغدغه او در خیابان و معابر شــهر 
فراهم اســت.مدیر منطقه ۳ شــهرداری کرج اظهار 
کرد: در حال حاضر بســتر پذیرایی از آن ها در فضای 
شهری مهیا نیست و همین امر موجب شده بسیاری از 
سالمندان ترجیح دهند از منزل خارج نشوند. با ایجاد 
پیوســت های اجتماعی در کنار پروژه های عمرانی 
می توان زمینه حضور بیشــتر سالمندان در فضاهای 
شــهری را فراهم کرد. با ایجاد پیاده روهای پیوسته 
و ســاخت سرویس بهداشتی در مناطق مختلف شهر 
می توان امکان حضور پررنگتر ســالمندان در شهر را 

ایجاد کرد.

کرج به شهر دوستدار سالمندان تبدیل می شود

شهید مدافع حرم 
حسین دارابی


