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درمان فیزیوتراپی را با جدیدترین 
یافته های علمی انجام دهید

ارتباط منظم با مراجعین امالک تا 
حصول نتیجه شاخصه ماست 

طب سنتی و نوین می توانند
 در کنار هم کار کنند
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البرز

قرارداد خرید 120 واگن برای قطار شهری کرج منعقد شد
3

نظارت بر بازار تشدید می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به اینکه نباید از قشر ضعیف غافل شد، گفت: اصناف جهت 

عرضه شکر در مناطق حاشیه نشین شهر حضور فعالتری داشته باشند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی واموربین الملل اســتانداری البرز، جهانگیر شــاهمرادی در کار گروه تنظیم بازار با 
بیان اینکه در سطح استان و کشور شکر با کمبود مواجه نیستیم بیان کرد:در عرضه شکر در خصوص شیوه توزیع مشکل 
وجود دارد به همین دلیل مقرر شــد فروشــگاه های بزرگ به عرضه شکر باقیمت مصوب  بپردازند واگر همکاری الزم 
صورت نگیرد طبق قانون برخورد خواهد شد. وی در ادامه تاکید کرد: واردات شکر با ارز دولتی صورت گرفته  تا با قیمت 

مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد ....

اعضای هیات رئیسه 
شورای شهر کرج انتخاب 

شدند
4

2

البرز: استاندار

غدیرمنشاءوحدتبینمسلماناناست
نمایندهولیفقیهدراستانالبرزوامامجمعهکرج:
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آیت اهلل حســینی همدانی گفت: اگر با معارف غدیر آشنا شویم و خطبه های غدیر به 
درستی خوانده شود متوجه خواهیم شد که چه زیبا همه امت اسالمی را به وحدت دعوت 

می کند.
خبرنگارجامجمالبرز:  خطیب جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه افزود: خطبه 
غدیر تنها یک جمله من کنت مواله فهذا علی مواله نیســت این خطبه مضامین بلند و 

عالی دارد که در آن به 58 آیه قرآن اشــاره شــده است و در این خطبه به صراحت امامت 
را ادامه راه نبوت دانســته که از علی بن ابیطالب آغاز و تا ظهور حضرت حجت ادامه دارد 
و اشــاره به دوران غیبت حضرت حجت که به صراحت از ســوی پیامبر در آن زمان بیان 
می شود بیانگر رابطه بین مهدویت و غدیر است .آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های 
امروز با اشاره به 30 مرداد که روز جهانی مساجد نام گذاری شده است بر افزایش  عملکرد 

مساجد تاکید کرد و گفت : مساجد باید محل تربیت دینی ، الهی و آموزش حقوق شهروندی 
باشد. نیروهای جهادی و نیروهای پاکدست باید در مساجد تربیت شوند . وی با اشاره به 
اینکه شــخصیتهای بزرگی که برا ی دین افتخار آفرین بودند همه در مساجد رشد کرده 
اند افزود: کسانی که در مساجد تربیت می شوند پیشگام در اجرای عدالت و مبارزه با فساد 
هستند واستکبار جهانی می داند که تا هنگامی که مساجد باشند راحتی نخواهند داشت .

غدیرمنشاءوحدتبینمسلماناناست

یادداشت

ضمیمهرایگان2
روزنامهدراستان

البرز

نماینده عالی دولت در اســتان البــرز گفت: آگاهانه از 
ارزش های انقالب اسالمی پاسداری می کنیم و امید است 

در این راه توفیق روز افزون یابیم.
بــه گزارش اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملل 
اســتانداری البرز، شــهبازی در نهمین همایش روسای 
ایثارگــران ســازمان ثبت احوال کشــور در مجتمع ایثار 
ســاوجبالغ با حضور رییس ســازمان ثبت احوال کشور 
برگزار شــد، افزود: از حضور در این جمع ارزشی و ایثارگر 
بسیار خرسندم.وی با اشاره به اینکه یاد شهدا هرگز در دلها 
نمی میرد، ادامه داد: از خداوند متعال می خواهیم که توفیق 
ادامه راه شــهدا را به ما بدهد تا به تاســی از ایثارگری های 
شهدا و جانبازان و بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی بتوانیم 

اسباب خدمتگزاری و رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه البرز بیش از 5 هزار شــهید واالمقام 
برای تحقق و حفظ نظام مقدس جمهوری اسالمی تقدیم 
کرده اســت، گفت: امید اســت بتوانیم با ادامه این مسیر، 
اسباب رشد و شکوفایی هر چه بیشتر البرز و به تبع آن میهن 
اسالمی را فراهم کنیم. شهبازی گفت: جای خرسندی دارد 
که سازمان ثبت احوال کشور با تالش ها و ایثارگری های 
تمامی کارکنان و مدیریت صحیح مفتخر به کســب مقام 
نخســت در بین کلیه دستگاه های اجرایی کشور در اولین 
دوره طرح ملی سنجش رضایتمندی مردم شده است. وی 
با اشاره به اینکه البرز آخرین استان کشور است که در سال 
8۹ ثبت و مســتقل شد، افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری 

این استان به لحاظ تنوع اقوام و نگرش های مختلف، ایران 
کوچک لقب گرفته و رنگین کمانی از اقوام در نهایت صلح 

و همگرایی در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
استاندار البرز با اشاره به امنیت باالیی که در البرز وجود 
دارد، اضافه کرد: بواسطه این امر البرز، عالوه بر ظرفیت ها 
بسترهای مختلف به اســتانی امن برای سرمایه گذاران 
تبدیل شده است و سال گذشته جزو 3 استان برتر کشور در 

جذب سرمایه گذاران قرار گرفته است.
وی گفــت: البرز توفیق یافت در 3 ماهه اول ســال ۹8 
رشد ۷0 درصدی صادرات به خارج از کشور نسبت به مدت 

مشابه سال قبل را رقم بزند.
شهبازی افزود: استان البرز به عنوان مهاجرپذیرترین 

اســتان کشــور، نیازمند توجه ویژه ملی بــرای ارتقای 
زیرساخت های الزم با هدف پذیرایی از این جمعیت بزرگ 
اســت. وی عنوان کرد: طبــق بیانات مقام معظم رهبری 
بسیجی باید در میدان باشد تا ارزش های انقالب حفظ شود 
از این رو نیاز اســت که مصادیق ایثار و شهادت در مصادر 
مختلف کشــور به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت 

حضور موثر داشته باشند.
اســتاندار البرز گفت: آگاهانــه از ارزش های انقالب 
اســالمی پاسداری می کنیم و امید است در این راه توفیق 

روز افزون یابیم.

استاندارالبرز:

آگاهانه از ارزش های انقالب اسالمی پاسداری می کنیم

نظارتبربازارتشدیدمیشود

خطیبنمازجمعهفردیس:
فرهنــگایثارگریبه
نسلهایآیندهانتقالیابد

امام جمعــه فردیس ضمن گرامیداشــت 
روز ۲۶ مــرداد ســالروز ورود آزادگان به میهن 
اسالمی به پایداری و مقاومت آزادگان سرافراز 

در دوران اسارت اشاره کرد.
خبرنگارجامجمالبرز:حجت االسالم 
ایمانی گفت: از مسئوالن انتظار داریم فرهنگ 
ایثارگری را به نسل امروز و بعدی انتقال دهند.

وی افــزود:  آزادگان دوران ســختی را در 
اســارتگاه ها ســپری کردنــد و خانواده های 
آنها نیز متحمل رنج شــدند.حجت االســالم 
ایمانی  با اشــاره به اینکه جمهوری اســالمی 
و امام)ره( انســان هایی را ســاخت که پس از 
۴0 ســال همچنان راســت قامت ایستاده اند، 
بیــان کرد: هیــچ قدرتی را نمی تــوان در تراز 
آزادگان و ایثارگران دانســت، بنابراین نه تنها 
جامعه ایرانی، بلکه تمام مسلمانان دنیا مدیون 
شــهدا، آزادگان و ایثارگران هستند. امام جمعه 
شهرســتان فردیس در ادامه با اشاره به اینکه 
روحیه جهــادی کار کردن و انقالبی بودن باید 
در تمامی نهادها و ادارات گســترش یابد، ادامه 
داد: خدمت به مردم فلســفه کار کردن دولت در 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران است. 
حجت االســالم ایمانی با تاکید بر اینکه تمامی 
مســؤوالن و کارکنان بایــد به قصد خدمت به 
مــردم و اجرای قوانین اســالمی با جان و دل 
کار کننــد، افزود: مقام معظم رهبری بر اجرای 
کارهای فرهنگی و تربیــت نیروهای انقالبی 
تاکیــد داشــته اند. وی گفت: مســؤوالن باید 
اجرای فعالیت های فرهنگی را مورد توجه قرار 
بدهنــد و فکر و ذهن خود را به تربیت نیروهای 

انقالبی و مومن معطوف و متمرکز کنند.

روی  پیــاده  همایــش 
خانوادگی در شهر جدید 

هشتگرد

شــرکت عمران شــهر جدید هشتگرد با 
مشارکت شــهرداری این شهراقدام به برپایی 

همایش پیاده روی خانوادگی نمودند.
خبرنــگارجامجمســاوجبالغو
نظرآباد:با هدف ایجادنشــاط اجنماعی و نیز 
ترویج امرورزش در میان خانواده ها و در راستای 
اجرای برنامه های اجتماعی، فرهنگی در شهر 
جدید هشــتگرد اقدام به برپایی این همایش 
خانوادگی بــا حضور اقشــار مختلف مردم و 

مسئولین محلی گردید.
حضور پررنگ نوجوانان و جوانان  به همراه 
اولیای خود که از فاز ۷ شــهر جدید تا مجموعه 
ورزشی شرکت عمران ادامه داشت چشمگیر 
بود. این همایش با انجام برنامه های فرهنگی 
،ورزشی ومسابقه حضوری و اهدای جوایزمیان 

شرکت کنندگان مراسم خاتمه یافت.

با ائمه جمعه استان

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری البرز 
با اشــاره به اینکه نباید از قشــر ضعیف غافل شد، گفت: 
اصناف جهت عرضه شــکر در مناطق حاشیه نشین شهر 

حضور فعالتری داشته باشند.
بــه گزارش اداره کل روابــط عمومی واموربین الملل 

استانداری البرز، جهانگیر شاهمرادی در کار گروه تنظیم 
بازار با بیان اینکه در ســطح استان و کشور شکر با کمبود 
مواجه نیســتیم بیان کرد:در عرضه شــکر در خصوص 
شــیوه توزیع مشــکل وجود دارد به همین دلیل مقرر شد 
فروشــگاه های بزرگ به عرضه شــکر باقیمت مصوب  
بپردازند واگر همــکاری الزم صورت نگیرد طبق قانون 
برخورد خواهد شــد. وی در ادامه تاکید کرد: واردات شکر 
بــا ارز دولتی صورت گرفته  تا با قیمت مناســب در اختیار 
مصرف کنندگان قرار گیرد همچنین جهت توازن عرضه 
وتقاضا مقرر گردید توزیع شکر در بین ادارات صورت گیرد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به 
اینکه نباید از قشر ضعیف غافل شد، گفت: اصناف به جهت 
عرضه شکر در مناطق حاشیه نشین شهر حضور فعالتری 
داشته باشند همچنین مقرر شد، سازمان بازرسی ، بازرسی 
صنعت ومعدن ، بازرســی اصناف و تعزیرات حکومتی با 
تخلفات برخورد جدی وقانونی داشته باشند. وی با اشاره 
به نزدیک شــدن به ایام محرم افزود: برنامه ریزی الزم 
در خصــوص تامین اقالم پر مصرف در ماه محرم در نظر 
گرفته شده است تا با کمبودی در خصوص ارزاق مصرفی 

مواجه نشویم.

 شــاهمرادی با تاکیــد بر اینکه نظارتهــا به صورت 
مثمرثمر وجود دارد تاکید کرد: با توجه به وضعیت موجود 
چند قلم کاالی اساســی از جمله الســتیک ماشینهای 
ســنگین وســبک، میلگرد و روغن موتور نیاز به نظارت 

بیشتری دارد. 
وی با اشاره به  وضعیت بازار در خصوص روغن موتور 
گفت: در صورتی که بعد از بررســی مشخص شود بازار با 
کمبود مواجه است از طریق وزارت صنعت ومعدن تعیین 
تکلیف صورت می گیرد وبا توجه به نیاز بازار عرضه انجام 

می پذیرد.

معاون دادســتان عمومــی و انقالب 
کرج گفت: شــعبه تخلفات فضای مجازی 
تشکیل شده و هر گونه فعالیت در کانال ها 
و شــبکه های اجتماعی مجاز و غیرمجاز 

رصد می شود.
به گزارش روابــط عمومی فرمانداری 

شهرستان کرج، محمدآقایاری در نشست 
شورای اداری شهرستان کرج  که در سالن 
غدیر فرمانداری برگزار شــد، با اعالم این 
خبر افزود:  یکی از دغدغه های امروز نظام 
اسالمی و مقام معظم رهبری بحث حقوق 

عامه است.
 وی ادامه داد: این امر گســتره وسیعی 
از منافع مردم و شــهروندان را بر اســاس 
اصــل ۱5۶ قانون شــامل می شــود و از 
طریق دادســتانی به کلیه اســتانها دستور 

العمــل نظارت و پیگیــری حقوق عامه  به 
استانها ابالغ شــده است. معاون دادستان 
کرج گفت:  استان البرزدر اجرای این قانون 
طی ۲ سال اخیر جزو رتبه های برتر کشور 
بــوده و مدیران نیز زحماتی  را در این زمینه 

داشته اند.
آقایــاری گفت: هر آنچه در شــهر که 
ضرر و آســیب اجتماعی دارد از بهداشــت 
، حمــل و نقل ، اراضی ملی ، تغییر کاربری 
، آموزش، حریم آب و بستر رودخانه ، بستر 

راه و ســتاد تنظیم بــازار و مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز  شــامل حقوق عامه می شود. وی 
خاطرنشــان کرد: الیحه مبــارزه با زمین 
خــواری در 50 ماده  در آســتانه تصویب 
اســت که طی آن هر گونه اقدام ساخت و 
ســاز از بستر رودخانه ها و کوه ها و هر آنچه 
در اراضــی ملی تا تغییر کاربری ها، حریم و 
بســتر رودخانه  اســت را شامل خواهد شد 
و شــهر کرج نیز شــرایط خاصی را در این 

زمینه داراست. 

وی افزود: شــهر کرج به عنوان یکی از 
نقاط تفرجگاهی و از  بستر کشاورزی عالی 
و حاصلخیــز برخوردار اســت و در صورت 
رویــت هرگونه تغییر کاربــری به عنوان 

مدعی العموم ورود پیدا می کنیم.
آقایــاری گفــت: پیشــگیری برای ما 
از اهمیت برخوردار اســت و از بســیاری 
هزینه های تحمیلی خواهد کاست،بنابراین 
هرگونه اغمــاض هزینه های هنگفت به 

دنبال خواهد داشت.

شعبه رصد تخلفات فضای مجازی در کرج تشکیل شد

آیاانسانهایخوبوبد
یکسانند؟

محمدحسینروحییزدی
آیا انسان های خوب و بد یکسانند؟ پاسخ را از 
امیر المومنین )علیه السالم ( بشنویم: چقدر این 
دو عمل با هــم متفاوتند: عملی که لذتش می 
رود و عواقب ســوء آن باقی می ماند و عملی که 

زحمتش می رود و اجر و پاداشش باقی است.
در میان کارهای نیک و بد و اعمال حســنه 
و ســیئهـ  با این که هر کدام جنبه مثبت و منفی 

دارندـ  این تفاوت آشکار دیده می شود.
 اعمــال گناه آلــود دارای لذتــی موقتی و 
ناپایدار اســت که به زودی زایل می گردد .ولی 
عواقــب بد آن هم در دنیا و هم در آخرت دامان 

انسان را می گیرد. 
مثاًل انســانی برای برخورداری از لذتی آنی 

به شراب پناه می برد. 
 ممکن اســت این ماده مخدر ساعتی او را از 
غم و اندوه تهی کند و در نشــئه ای لذت بخش 
فرو برد؛ اما به زودی پایان می یابد و آثار ســوء 
آن در تمــام اعضای بــدن او تدریجًا ظاهر می 
شــود و در آخرت نیز از شــراب طهور بهشتی و 

نوشیدن آب کوثر محروم می گردد.  
ولی به عکس، انســانی که به سراغ بندگی 
خــدا می رود و در میــدان جهاد با نفس و جهاد 
با دشــمن حاضر می شود، هر چند با مشکالتی 
روبرو می گردد؛ اما این مشــکالت تدریحا از 
بین می رود و اجر و پاداش دنیوی و اخروی آن 

باقی می ماند. 

شرححکمت۱۲۱نهجالبالغه

هنرمندانتئاترنظرآباد؛
در البــرز نماینــدگان

جشنوارهالهیجان

جشــنواره شــهروندالهیجان شــاهدنمایش 
هنرمندان نظرآبادی می باشد.

خبرنگارجامجمنظرآبادوساوجبالغ:
پس از ارســال ۱۶8اثر تئاتر از سراســر کشــور به 
دبیرخانه دهمین جشــنواره تئاتر خیابانی شهروند 
الهیجان و بازبینی اولیه توســط هیان داوران، تعداد 
۱۴ اثر به بخش پایانی مســابقات راه یافتند که تئاتر 
خیابانی کالف متشکل ازهنرمندان نظرآباد به عنوان 
تنها نماینده استان البرزبه اجرای برنامه می پردازند. 
کارکارگردانــی تئاترخیابانــی فــوق برعهده علی 
کشــاورزی  از نظرآباد و با بازی مهدی فتحی، جمال 
رنجبرزاده، ســید محمدحسینی، سیدامیرمهجور، و 

علی محمد شاهی درحال اجراست. 
عوامل دیگر نمایش نیز علی کشــاورزی طراح 
ونویسنده ،محسن صامت مدیر گروه، علی پرتو مدیر 
هماهنگی، ســوگند اسدی و حسن محمدلو عکس 
و تصویر و حســن فیضی موســیقی می باشند. الزم 
به ذکراست که دهمین جشــنواره تئاتر خیابانی در 
هشت نقطه شهر  الهیجان در طی روزهای ۲۶تا30 
مردادماه جاری و در 8 نقطه شــهر الهیجان در حال 

برگزاری می باشد.

علــی اصغر نائیجــی کارگردان 
وتهیه کننده ارشدصدا وسیمای مرکز 
البرز در بیست ودومین دوره جشنواره 
تولیدات مراکز استان ها که در مرکز 
خراسان شمالی برگزار شد، در بخش 
جنبی - دفاع مقدس -حائز رتبه اول 
و کسب دیپلم افتخار بهترین مستند 

از مدیران این جشنواره گردید. 
خبرنگارجــامجمالبرز: 
این هنرمند خالق ومســلط با بیش 
از دو دهه ســابقه حضــور حرفه ای 

مســتند زیبایی با عنوان بنده عشق 
به رشته تصویر درآورد که در نهایت 
با نظر هیات داوران ســیما وبا امضاء 
علــی دارابی معاون امور اســتان ها 
ورئیس جشــنواره به عنوان برترین 
اثر تلویزیونی کشــور دیپلم افتخار 

دریافت کرد . 
سرپرستی روزنامه جام جم البرز 
کســب این افتخار را بــه نمایندگی 
از ایــن اســتان بــه وی وخانواده 

صداوسیما تبریک می گوید .   

برنده بهترین مستند جشنواره تولیدات مراکز 
استان ها  مشخص شد

نشاطاجتماعیازمولفههایتوسعهشهری
ســازمان فرهنگی اجتماعی شــهردار 
کرج با برگزاری جشــن های متنوع برای 
ایجاد و گسترش نشــاط اجتماعی تالش 

می کند.
علیرضا رحیمــی در گفت و گو با پایگاه 

خبــری کرج امــروز، گفــت: دهه والیت 
کــه بین عید قربان و غدیــر قرار دارد دهه 
عشق و نزدیکی به خداست و این دو عید از 
بزرگترین اعیاد مسلمانان به شمار می رود. 
وی بیــان کــرد: بر این اســاس و با تاکید 

شــهردار کرج و به مناسبت فرارسیدن این 
ایام ۲0 جشن در مناطق دهگانه شهرداری 
کرج برگزار می شود. این مسئول ادامه داد: 
در این جشــن ها برنامه های شاد و مفرحی 
مانند مولودی خوانی، اســتندآپ کمدی و 

مسابقات فرهنگی برای شهروندان تدارک 
دیده شده اســت.رییس سازمان فرهنگی 
اجتماعی شــهرداری کرج خاطرنشــان 
کرد: نشــاط اجتماعی یکی از مولفه های 
توسعه شهری است و ســازمان فرهنگی 

با برگزاری جشــن های متنوع برای ایجاد 
و گسترش نشاط اجتماعی تالش می کند.

به مناسبت ۲۲مردادماه ســالروز تشکل های مردمی 
و غیردولتی،خبرنگاران رســانه های جمعی میهمان این 

نهادبودند.
خبرنگارجــامجمســاوجبالغونظرآباد: 
روزبان، مدیر ســمن های شهرســتان ساوجبالغ ضمن 

اشــاره بــه چگونگی و اهداف تاســیس ســارمان های 
مــردم نهادباهدف رســیدگی هرچــه بهتربه معضالت 
ومشــکالت اجتماعی از خبرنگاران خواســت در جهت 
معرفی این ســازمان هاوحرکت فزاینده تر،همکاری های 
خودرابااینگونه ســازمانهای برخاسته ازدل مردم افزایش 
دهند .وی بااشــاره به وجودکمیته های پنجگانه خیریه ها، 
فرهنگــی اجتماعی،جوانان، بانوان و نیز گردشــگری و 
محیط زیســت و حمایت ازحیوانات ، ظرفیت ســمن ها را 
در جهــت حل معضــالت اجتماعی در صــورت حمایت 
دستگاههای دولتی باالعنوان نمود وخواستارتوجه ویژه به 
این ســازمان هاکه قادربه رفع بسیاری از ناهنجاری های 

اجتماعی می باشندگردید.

مدیر سمن های ساوجبالغ، خواستار
 همکاری رسانه ها 

خبر

خبر
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شورای ماده ۱۷ شــرکت های تعاونی تولید روستایی، سهامی اراضی و کشت 
و صنعت البرز به منظور حفظ و یکپارچه ســازی و مالکیت اراضی کشاورزی آغاز 

به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیر تعاون روستایی البرز گفت: 
وجود این شــورا آغاز یک حرکت مثبت برای تاسیس شرکت های کشت و صنعت 

به خصوص ایجاد ارزش افزوده زنجیره های تولید و محصوالت کشاورزی است.
ســید محسن موسوی گفت: با ایجاد این شورا شرکت هایی برای ایجاد تولید، 
فرآوری، نگهداری و عرضه محصوالت کشــاورزی در بخش بازرگانی تاســیس 

می شوند.
وی افــزود: شــرکت هایی که در قالــب مدیریت واحد قــرار می گیرند برای 

دریافت مجوزهای تاســیس شرکت های زیرمجموعه همچون صنایع و فراروی 
محصوالت کشاورزی دچار مشکل نمی شوند.

موســوی ادامه داد: اراضی کشاورزی زیر نظر این شرکت ها از تسهیالت ویژه 
دولت بهره مند می شــوند، تا تشــویق برای افزایش بهره وری اراضی کشاورزی 

باشد.

آغازبهکارشورایماده۱۷شرکتهایتعاونیهایروستایی

3 ضمیمهرایگان
روزنامهدراستان

البرز

تجلیــلازخبرنــگاران
رســانههایگروهــیدر

ساوجبالغ 

مراسم تجلیل ازخبرنگاران رسانه های گروهی 
درساوجبالغ درجلسه شورای اداری برگزارگردید

خبرنگارجامجمساوجبالغونظرآباد: 
این بارجلسه شورای اداری ساوجبالغ باحال وهوای 
حضورودعوت ازرسانه های خبری درجهت تجلیل 
ازآنان به مناســبت روزخبرنگاروباحضورنماینده 
مــردم درمجلس شــورای اســالمی، فرماندار، 
شــهرداران ودهیاران، همچنین سایر مسئوالن 
ادارات دولتی در محل سالن جلسات اداری برگزار 
و با اعطای لوح تقدیر و هدایا از آنان تجلیل به عمل 
امد. در ابتدا بهمنی، آقایی، عظیمی، سادات رسول 
و عطایی شهرداران هشتگرد، شهر جدید هشتگرد، 
کوهسار، گلســار و چهارباغ هر یک در زمینه های 
مشــخص حوزه مربوطه به ارائه آمار فعالیت های 
انجام شده یا در شــرف انجام مربوطه پرداختند و 
پس از آن بهمنی نماینده مردم شهرســتان های 
ســاوجبالغ، نظرآباد و طالقان ضمن تبریک روز 
خبرنگار از آنان خواست تا در ارائه اخبار و اطمینان از 

صحت و سقم خبر،سعی وافری نمایند.
پالیزگیر فرماندار شهرستان نیز با ارائه گزارشی 
از فعالیت هــای انجام شــده از جملــه مجموعه 
گردشــگری طاووســیه، بزرگتریــن واحد تولید 
شــترمرغ، آماده ســازی در جهت  افتتاح متروی 
شهر جدید هشتگرد، را برشمرد و در پایان از تمامی 
متولدین و ساکنین این شهرستان درخواست نمود 
تا با توجه به پروژه راه اندازی شرکت تعاونی عمرانی 
شهرستان با پرداخت مبلغی اندک و عضویت درآن 
ضمن برخو ردار شــدن از ســود حاصله از کارکرد 
شرکت،درامرمشــارکت دراحــداث پروژه هابه 

رشدبیشترشهرستان کمک شود.

خبر

قراردادخرید۱۲0واگن
برایقطارشــهریکرج

منعقدشد

شهردار کرج گفت: تالش می کنیم تا دو سال 
آینده بخشــی از فاز اول خط ۲ قطار شهری کرج 
حدفاصل زیرگذر طالقانــی تا چهل و پنج متری 

گلشهر با سه ایستگاه به بهره برداری برسد.
به گزارش پایگاه خبری کرج ، علی کمالی زاده 
در حاشــیه بازدید از کارخانه واگن سازی ایرکو در 
زنجان اظهار داشــت: قرارداد خرید ۱۲0 واگن به 
منظور تامین تجهیزات متروی کرج با این شرکت 
منعقد شــد و رایزنی های الزم برای خرید دو رام 

قطار )هر رام دارای هشت واگن( صورت گرفت.
وی ارزش هــر واگن را حدود یک میلیون یورو 
اعالم کرد و گفت: مقرر شده است تامین مالی آن 
در قالب فاینانس و با بهره گیری از کمک دولت و 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور انجام 
شود.شــهرداری کرج ادامه داد: بــا تامین مالی 
صورت گرفته و فروش اوراق مشــارکت به مبلغ 
۲50 میلیارد تومان در سال گذشته و ۴00 میلیارد 
تومان در ســال جاری، تالش می شود تا دو سال 
آینده بخشی از فاز اول خط ۲ مترو کرج، حدفاصل 
زیرگذر طالقانی تا چهل و پنج متری گلشهر با سه 

ایستگاه به بهره برداری برسد.
کمالی زاده با اشــاره به اینکه برای شروع، در 
اختیار داشــتن ۴ رام واگن ضروری است، عنوان 
کرد: به همین منظور با ســفر به شهر ابهر ضمن 
بازدیــد از خطوط تولید، موضــوع خرید ۲ رام )به 

تعداد ۱۶ واگن( نیز مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی اســت برای خریداری این واگن ها؛ تا 
کنون ۲0 میلیارد تومان پرداخت شده و ۲ رام )هر 

رام دارای ۷ واگن( تحویل شهر کرج شده است.

خبر

چرا والیت فقیه؟
می خواهم به این سوال پاسخی بدهم که اواًل ساده و 
همه فهم باشد و ثانیًا برای تأیید اساس آن نیاز به مراجعه 

به منابع تاریخی، روایی و حتی قرآن مجید هم نباشد.
قبل از پاســخ، ذکر این نکته را ضروری می دانم که 
این پاسخ، مناسب کسانی است که بُن مایه دینی دارند 
و شــامل کفار، منافقین و معاندین نظام نمی شود، برای 
اثبات به آنها، استدالل ها و شیوه های متفاوتی هست.

این شــیوه بحث کردن را برهان َســبر و تقســیم 
می گویند که با ســوال آغاز می شود و هر سوال فقط دو 
پاسخ دارد که در نقطه مقابل هم هستند و مخاطب باید 

یکی را انتخاب کند و انتخاب سومی نیست.

ســوالاول:آیا جامعه ما نیاز به حکومت و حاکم 
دارد یا خیر؟ اگر پاسخ بدهید نه، احتمااًل شما آنارشیست 
هســتید جزء گروه اندکی که معتقد بودند جامعه نیاز به 
حکومــت ندارد و با رعایت اخالق، همه به حق و حقوق 
خود می رسند، این اعتقاد آنقدر رمانتیک و ساده لوحانه 
است که امروزه از میان متفکران دینی و غیر دینی همه 

ادیان و مکتب های فلســفی شاید کمتر کسی را بتوان 
پیدا کرد که در عمل به آن معتقد باشد.

امام علــی)ع( فرمودند: جامعه به حاکــم نیاز دارد 
چه عادل و چه جائــر. توضیح اینکه حاکم جائر، از حق 
کســانی می گیرد و به کسان دیگر می دهد، ولی جایی 
که حکومت نباشــد، ســنگ روی سنگ بند نمی شود، 
بــه هر حال قریب به اتفاق مــردم و همه متدینینی که 
می خواهند قوانین اســالم پیاده شود به ضرورت وجود 

حاکم اعتقاد دارند.

سوالدوم:حــال آیا بهتر است این حاکم، دیندار 
باشــد یا بی دین؟ قطعا هیچ انســانی که فطرتش بیدار 

است نمی گوید بی دینی بهتر از دینداری است. 
قــرآن مجید نیــز می فرمایید: لیکن خــدا ایمان را 
برای شــما دوست داشــتنی گردانید و آن را در دلهای 
شــما بیاراســت و کفر و پلیدکاری و سرکشــی را در 
نظرتان ناخوشــایند ســاخت آنــان ]کــه چنین اند[ 

ره یافتگانند)الحجرات آیه۷(

سوالســوم: آیا بهتر اســت این حاکم دیندار، 
خودش صاحب نظر و متخصص باشد یا مقلد دیگران؟

قطعــا هر عاقلی مقلد بودن را بهتراز متخصص نمی 
داند واال وجود این همه دانشــگاه و حوزه های علمیه و 

مراکز آموزشی و پژوهشی بی پایه و اساس می شد.

ســوالچهارم:آیا بهتر است این حاکم دیندار و 
متخصص، توانایی اداره جامعه را داشــته باشدیا نه؟ به 
عبارت دیگر، بهتر اســت مدیر و مدبر باشــد یا نباشد؟ 

جواب روشن است.
حضرت امــام خمینی)ره( نیــز فرمودند: ولی فقیه 
کســی اســت که آنقدر عاقل و با تدبیر باشــد که حتی 
یــک حکومت کفر را هم بــه او بدهند بتواند آن را اداره 

کند)نقل به مضمون(

سوالپنجم: آیا بهتر است این حاکم متخصص، 
مدیــر و مدبر، تقوای الهی داشــته باشــد و در خلوت و 
جلوت، حتی آنجا که کســی نمی بیند و نمی داند دست 

به دزدی و چپاول و سوء استفاده از قدرت بزند یا نزند؟
قطعا اگر تقوا داشته باشد بهتر است.

»شــیعه معتقد است ولی فقیه از چنان ملکه تقوایی 
برخوردار است و عدالت دارد که اگر یک گناه را عامدانه 
و عالمانــه انجام دهد، دیگر طاغوت اســت، البته چون 
معصوم نیســت ممکن است اشــتباه کند و یا فراموش 

کند.
نتیجهبحث:ما این شخص را ولی فقیه می نامیم 
شما هر چه دوست داری نام بگذار، سلطان عادل، حاکم 

دینی، شهریار عادل و یا...

حجتاالسالمعلیارجمندعینالدین

اولین همایش سراسری ســازمان های مردم نهاد 
استان البرز برگزار شد . 

خبرنگارجــامجمالبرز:در این همایش که با 
حضورمسئوالن ومدیران شهری واعضاء سازمان های 
مردم نهادوفعاالن این حوزه  درسالن میالدشهرداری 
کرج برگــزار گردید ، مدیــر کل اجتماعی وفرهنگی 
اســتانداری البرزدر این مراســم گفت : سازمان های 
مــردم نهاد بهــار ۹8 درکمــک به مردم ســیل زده 
اســتان های مختلف حضوری فعال نشان دادند واین 

حضور انعکاس خوبی در جامعه داشت .
 عیســی قبادی ضمن اشــاره به دوره های تاریخ 
باستان واسالم در ایران  اظهارداشت : ایرانیان به گواه 
تاریخ نویســان ، مردمی خالق ، صمیمی ، مهمان نواز 

، مهربان وفداکاردرتاریخ شــناخته می شــوند چرا که 
پیشینیان ما اینگونه می زیسته اند .مشارکت در جامعه 
ایرانی از زمان های باســتان وجودداشته است . با ورود 
اســالم آموزه های دینی در مورد همکاری ، مشورت 
ومشارکت واهمیت مردم با فرهنگ ایرانی آمیخته شد 
. وی ادامه داد: امروزه حضور مردم به صورت ســازمان 
یافته ویا ســازمان نیافته در کشور وجوددارد، ازاهداف 
حضورآگاهانه مردم به شکل سازمان های مردم نهاد ، 

سازمان یافته شدن مشارکت های مردمی است.
وی بــا مهم خوانــدن ســرمایه اجتماعی گفت : 
ســرمایه های اجتماعی  دارای اهمیــت ونیازجامعه 
هستند . هیچ کشوری بدون ســرمایه اجتماعی نمی 
تواند مسیرتوســعه وپیشــرفت را طی کند.ســرمایه 

اجتماعــی تولید اعتماد می کندوایــن اعتمادعمومی 
نظم اجتماعی می آوردکه به وسیله سازمان های مردم 

نهاد می توان به این  نظم اجتماعی دست یافت . 
قبادی درپایان بیان داشت : سمن ها) سازمان های 
مردم نهاد(دارای ویژگی های غیردولتی ، غیر انتفاعی 
، مســتقل ، خودجــوش ، داوطلبانه وســازمان یافته 
هســتندواین ویژگی هاباعث ماندگاری  سمن هاشده 
است. این سازمان ها  با رویکردداوطلبانه وخیرخواهانه 
خــود به دولت ها کمک زیادی می کنند وباری از دوش 

دولتها  برمی دارند. 
زارع رییس شورای اسالمی شهرکرج نیزبا انتقاد از 
بی نظمی مدیران وبرخی مسئوالن مشکل اساسی در 
تصمیم گیری وتصمیم سازی را عدم مسئولیت پذیری 

دانست وافزود : مسئولیت پذیر بودن بایددر جامعه  رشد 
وتوســعه یابد و روحیه مسئولیت پذیری اگر به صورت 
فردی پرورش یابدقطعًا مسئولیت اجتماعی را به دنبال 
خواهد داشت که این امر منجر به همبستگی اجتماعی 
خواهد شــد که گاهی ازآن غفلت می شود . مسئوالن 
باید برای جامعه الگو باشندتابه این فرهنگ دست یابیم 
.   در ادامه دوتن ازنمایندگان خانه ســمن ها ی البرز در 
سخنانی به تشریح روند تاسیس خانه سمن های البرز 
وارائــه گزارش از روند کمک های ارســالی به مناطق 
سیل زده لرستان پرداختند . البته دراین مراسم تعدادی 
از فعاالن سازمان های مردم نهاد به برخی موارد مطرح 
شده در تشکیل خانه سمن ها  و بی توجهی ها اعتراض 

داشتند که روند اجرای برنامه همایش را تغییر داد . 

مشارکت تشکل های مردمی، ایجاد نظم و توسعه مسئولیت اجتماعی  

آرمین احمدی، مدیر امالک زمرد: 

ارتباط منظم با مراجعین امالک تا حصول نتیجه 
شاخصه ماست 

جام جم البرز: مســکن از اولویت های زندگی اجتماعی 
بشراســت . با افزایــش جمعیت و نیاز افراد به مســکن 
،ســاخت وسازشــروع می گــردد و رونق ســاخت وســاز 

مســکن باعث توسعه اقتصادی واجتماعی خواهد شد.
کمبودمســکن در کشــور وموانــع موجــود درســاخت 
آن مشــکالتی رابرای افــراد جامعه ایجادنموده اســت. 
اســتفاده از نظــرات کارشناســان وفعــاالن ایــن حوزه 
می توانــد به رفع مشــکالت صنعت ســاختمان ومســکن 

کمک کند.
افراد زیادی در این صنف مشــغول خدمات رسانی به 
مراجعان هســتند. انتخاب مســکن جهت اجــاره یاخرید 
نیزنیازمندمشــاوره بــا افــرادی متخصــص ومتعهدمی 
باشــد.خبرنگارجام جــم البــرز درگفتگویــی بــا آرمین 
احمــدی مدیر جوان ،مشــاورحرفه ای و متخصص امالک 
زمرد به بررســی وضعیت مســکن پرداختــه که در ذیل 

می خوانید:

* لطفا بــه طور کامل خودتان را معرفی نمایید؟
آرمین احمدی 31 ساله ،متولد محمدشهر کرج هستم 
که حدود12 ســال است در حوزه امالک ومسکن فعالیت 

می نمایم .

* شــاخصه مجموعه شــما نســبت به دیگر همکارانتان  
در چیست ؟ 

در مجموعــه امالک زمرد ، ارتباط و تماس با مراجعین و 

مشــتریان تا حصول نتیجه مطلوب به صورت منظم انجام 
می شــود . همچنیــن با دیگــر همکاران مســتقر درحومه 
و منطقــه محمد شــهر مشــارکت وهمکاری دوســتانه ای 
داریــم. مــا با ســازنده های  خوبی در ارتباط هســتیم که 
شــرایط خریداران و مراجعین را در نظر می گیرند . جهت 
ارائــه خدمات و مشــاوره بهتر به مشــتریان نیز آمادگی 
کامــل داریم و در راســتای رونق تولید اقتصادی ســعی 
بــر این داریــم که طبق فرمایشــات مقــام معظم رهبری 

عمل نماییم.

* منطقــه فعالیــت شــما دارای چــه پتانســیل هایی 
می باشد ؟

در منطقه فعالیت مجموعه امالک زمرد قیمت مناســب 
ملک هــای مســکونی و غیر مســکونی قابل توجه اســت. 
شــهرداری این منطقه  نیز با مالکین و سازنده ها همکاری 
می کند.وجــود این عوامل شــرایط مطلوبــی جهت خرید 
وســرمایه گــذاری ملک ومســکن در منطقه محمد شــهر 

ایجاد کرده است . 

* لطفا نشــانی و راه های ارتباطی خود را بیان کنید؟
کرج،محمدشهر،روبروی مسجد بزرگ جامع محمدشهر 

، دفتر امالک زمرد
تلفکس:۰2۶3۶21۵۶1۰ 

همراه: ۰۹12۵۶11۸۶۵

حکیم دکتر ایمان غیاثی، فوق تخصص طب سنتی:

طب سنتی و نوین می توانند در کنار هم کار کنند

طب ســنتی و طب نوین می توانند کنار هم فعالیت کنند و برای درمان  بهتر 
است انتخاب را به دست مردم بسپاریم.

خبرنگارجامجمالبرز: در ســال های اخیر اســتقبال مردم برای مصرف 
گیاهان دارویی و اســتفاده از مواد غذایی ارگانیک رو به افزایش اســت. شاید رواج 
انواع بیماری ها از یک سو و نا امیدی از داروهای صنعتی، موجب چنین استقبالی 
شده است. در همین زمینه گفتگویی داشته ایم با »حکیم دکتر ایمان غیاثی«. با 

جام جم البرز همراه باشید:
*بعضیهادربارهطبسنتیطوریمیگویندکهانگارمنجی
تمامبیماریهاســتودرمقابلگروهدیگــرآنراقبولندارندو
پزشکیجدیدرابهترمیدانند.دراینبارهبیشترتوضیحدهید.
خداوند در قرآن می فرماید: هیچ بیماری در دنیا نیست، مگر آنکه شفای آن در 
طبیعت وجود داشــته باشد. پس ما اعتقاد داریم دوای همه بیماری ها در طبیعت 
هست، فقط باید ما آن را پیدا کنیم. بنده با پزشکی جدید مشکلی ندارم ولی اعتقاد 

دارم طب ایرانی و اسالمی از عوارض کمتری برخوردار است و کامل تر است.
*نظرتــاندربارهافرادیکهطبســنتیرابههیچوجهقبول

ندارندوحتیبهآنتوهینهممیکنند،چیست؟
خــب این حــرف همانطور که پیداســت از تحجر می آید. با این همه شــفا 
یافته از طب ایرانی اســالمی فکر می کنم نمی شــود این طــب رارد کرد. برای 
مثال بیماری هایی همچون ms، هپاتیت، پارکینســون، IBS و... به وســیله 
متخصصان طب ســنتی به راحتی درمان می شــود ولی در طــب جدید درمان 

خاصی ندارد.
*طباسالمیوســنتیبیشازآنکهبردرمانتکیهکند،بر
سالمتیوپیشگیریتاکیددارد.آنهامعتقدهستندکهطبیعت
افرادبایدشناســاییشودوتغذیهبراساسطبعومزاجصورت

گیرد.لطفادراینزمینهبیشترتوضیحدهید.

بله، اگر ما مزاج خود را بشناســیم و بر اســاس آن تغذیه خود را اصالح کنیم و 
غذاها را همراه مصلح آن اســتفاده کنیم، سالمتی ما حفظ خواهد شد. چرا باید با 
تغذیه نامناسب سالمتی خود را به خطر بیندازیم و بعد به فکر درمان و باز گرداندن 
سالمتی باشیم؟ ولی وقتی ما تدبیر بر حفظ الصحه کنیم، بدنی سالم و سالمت 

خواهیم داشت.
*یکیازآفتهایطبسنتیکهبهآنآسیبمیزند،ایناست
کهاگرکسیبانسخهایازطبسنتیمداواشد،تصورمیکندکه
دیگراننیزباهماننســخهشفامییابند.حالآنکهامکاندارد
دارویسنتیخاصیبرایدردمعدهفردالفمفیدباشدوبرایفرد

بغیرمفیدیاحتیمضر.آیااینگونهاست؟
بله متاســفانه این مشــکل در طب سنتی و طب جدید هست، مطمئنا امروزه 
مشاهده کرده اید که در تمام خانه ها یک قفسه دارویی پراز قرص و شربت هست، 
در طب ســنتی هم ما این مشــکل را داریم. باید مردم عزیزمان بدانند که پزشک 
دارویــی خاص را برای فــردی با بیماری خاص تجویز کرده و نباید از خود، دارویی 
برای دیگران تجویز کنند. به خصوص در طب سنتی که دارو بر اساس نوع بیماری 
و نوع مزاج تجویز شــده و ممکن اســت برای فردی دیگر مضر باشد و عوارضی را 

به همراه داشته باشد.
*بعضیهاتصورمیکنندچونداروهایگیاهیزیانچندانی
ندارند،بههمیندلیلبیضابطهوبیرویهمیتوانمصرفکردو
ازعوارضشمصونماند.درحالیکهاینطورنیست.لطفابرای

اینگونهافرادتوضیحبیشتریبدهید.
بلــه دقیقًا همینطور اســت، داروهای گیاهی هم ممکن اســت عوارضی به 
دنبال داشــته باشد و باید زیر نظر حکیم و پزشک متخصص استفاده شود. ما در 
طب ســنتی گیاهان دارویی سمی زیادی داریم که بر اساس نوع بیماری به اندازه 
و طریق مختلف تجویز می شــود. برای مثال گل ساعتی، گلنار فارسی، هندوانه 
ابوجهل و... همانطور که فواید بســیار زیادی دارند، سمی نیز هستند. داروهایی 
مثل آویشــن و دارچین ســالهای زیادی در کبد باقی می مانند و مصرف زیاد آن 

باعث بیماری خواهد شد.
*منشااختالفاتطبمدرنوطبسنتیچهچیزهاییهستند؟

به نظر من اختالف بین طب ایرانی اسالمی و طب نوین به وسیله سودجویان 
از هر دو طرف به وجود آمده اســت. اگر پزشــکان هر دو طب به دانش خودشان 
اعتقــاد و ایمــان دارند. خــب می توانند کنار هم فعالیت کنند و در راه ســالمت 
جامعه بکوشند. مردم خودشان می توانند انتخاب کنند که کدام طب را برای حفظ 

سالمتی خود برگزینند.
کالم آخر این که طب سنتی و طب نوین می توانند کنار هم فعالیت کنند و هر 

کدام جایگاه خود را داشته باشد و انتخاب را به دست مردم بسپاریم.
همــان طور که بنده بیماری هایی ماننــد ام اس، هپاتیت و بیماری های کبد، 
پیســی و برص، پســوریازیس و.... را به راحتی درمان می کنم،گاهی نیاز بیمار به 
جراحی های نوین اســت و این خیلی مهم اســت که با بیمارمان صادق باشیم و 

اولویت اول ما سالمت بیمار باشد.
شمارهتلگرام:09۲۱36۲3۱08

@ dr_imanghiasi:آیدیتلگرام

 یادداشت
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صباتونکهتآنزلفمشکبوداری
بهیادگاربمانیکهبویاوداری

دلمکهگوهراسرارحسنوعشقدروست
حافظتوانبهدستتودادنگرشنکوداری

یاد یاران آشنا

شهیدعملیاترمضان؛
پهلوانعاشق

علــی  شــهید 
ســال  در  خرکچی، 
۱3۴۴، در روســتای 
قارپوز آبــاد از توابع 
شهرستان ساوجبالغ 
در خانواده ای مذهبی 
از قشر محروم اجتماع 
دیده به جهان گشود. 
دردامان مهرپرور مادری مومن رشــد کرد و فقر و 
محرومیــت را از کودکی با عشــق و ایمان و توکل 

جبران کرد.
خبرنگارجامجمالبرز:در ســن ۷ سالگی 
به دبســتان رفت و در ســال ۱35۱، دوره تحصیل 
ابتدایــی را آغاز کــرد. وی تا پایه پنجــم ابتدایی 
تحصیل کــرد و از آن پس آســتین همت به یاری 
خانواده برکشــید و به کار و تــالش روی آورد. او 
در کارخانجــات ریســندگی و بافندگی فخر ایران 
مشــغول کارشد و از ســنین نوجوانی جوهره کار و 

تالش در وجودش به قوت رسید.

*انتخابیشایستهدرعملیاِترمضان
او به ورزش ســنتی نیز عالقه بسیارداشت و در 
این زمینه فعالیت های زیادی داشت در فعالیت های 
اجتماعی و مراسم مذهبی همواره از پیشگامان بود و 
نیروی جسمانی و قامت بلندش وی را از همساالن 
ممتــاز می کــرد و او این امتیــازات را در راه یاری 

ضعیفان و نیازمندان به کار می بست. 
عاشــق اهل بیت بود و در پی قرابت آنان بود که 

راه شایسته شهادت را برگزید. 
شهید در سال ۱3۶۱، در صف بسیجیان جان بر 
کف راهی جبهه های جنگ شــد و در میادین نبرد 
مردانه جنگید و درراه حفظ آرمان های اســالم ناب 

محمدی جان شیرین را فدا کرد. 
ســرانجام در پنجم مرداد ماه ۱3۶۱، در عملیات 
رمضان در منطقه پاســگاه زیــد در اثر اصابت تیر 
مســتقیم دشــمن جان پاکش جسم خاکی را وداع 
گفت و بــه دیدار حق شــتافت. پیکر مطهرش در 
گلزار شــهدای روســتای قارپوز آباد زادگاهش به 

خاک سپرده شد.

جلسه ستاد احیاء امربه معروف و نهی 
از منکر البرز، به ریاست نماینده ولی فقیه 
در استان و با حضور سایر اعضاء در محل 

دفتر امام جمعه کرج برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده 
مقام معظــم رهبری در اســتان البرز و 
امام جمعه کرج، آیت اهلل حسینی همدانی 
ضمن تبریک دهه والیت، بیان داشــت: 
در آستانه عید غدیر قرار داریم که از اعیاد 
بزرگ و وحدت آفرین اســت که انشاء اهلل 

از برکات آن بهره مند شویم.
وی در ضمــن چند روایــت اهمیت 
امربه معــروف و نهی از منکــر را یادآور 
شــد و گفت: احادیث مربوط به این حوزه 

بسیار تکان دهنده اســت که یکی از آن 
موارد وصیتی اســت کــه امیرالمؤمنین 
-علیه الســالم- در بســتر شهادت بیان 

فرمودند.
امام جمعه کرج ادامه داد: معمواًل افراد 
در لحظــات پایانی عمر خــود وصایای 
اساســی را مطرح می کنند. حضرت امیر 
هم در بســتر شــهادت وصیــت مهمی 
داشــتند که در بخشی از آن فرمودند: اگر 
شــما امربه معروف و نهی از منکر را ترک 
کنید، ِشــرار شما بر شما حاکم می شوند و 

دعا می کنید؛ اما مستجاب نمی شود.
آیت اهلل حســینی همدانی در شــرح 
این بیان امیرالمؤمنین -سالم اهلل علیه- 

اظهار داشت: منظور از شرار خلق در اینجا 
ســلطه و قدرت حاکمیتی نیســت. بلکه 
در زمــان ما بااینکه دســتگاه حکومتی و 
حاکمیتی، اسالمی اســت؛ اما متأسفانه 
طوری عمل شــده است که کسی جرئت 
ندارد در خیابان به کسی تذکر دهد و نهی 

از منکر داشته باشد.
وی افــزود: ریشــه یابی که می کنیم 
می بینیم زمانی کــه باید امربه معروف و 
نهی از منکر توســعه پیدا می کرده، افراد 
سکوت کردند و در چنین فضایی هم دیگر 
دعا به جایی نمی رســد، چون مقصر خود 
افراد هســتند. نماینده ولی فقیه در استان 
البرز گفت: اجرای امربه معروف و نهی از 
منکر عمر کســی را کوتاه و رزق کسی را 

قطع نمی کند.
آیت اهلل حســینی همدانی با اشاره به 
روایتی از پیامبر اکرم -صلی اهلل علیه و آله 
و سلم- ترک امر به  معروف و نهی از منکر 

را از عوامــل مبتال شــدن به عذاب الهی 
عنوان کرد و اظهار داشــت: عذاب الهی 
لزومًا عذاب استیصال نیست که همه چیز 
از بین برود. باید توجه داشــته باشیم که 
تنگی معیشت و رواج بداخالقی در جامعه 
هــم از مصادیق عذاب الهی اســت. وی 
به گســتردگی دایره امربه معروف و نهی 
از منکر اشــاره کرد و بیان داشــت: دایره 
امربه معــروف و نهی از منکر را باید از کار 
کوچکی مثل امر بــه نچیدن گل در نظر 
بگیریم تا شهادت که نهایت نهی از منکر 
اســت و تشــکیل حکومت اسالمی که 

مهم ترین معروف است.
رئیس ســتاد امربه معــروف و نهی از 
منکر، ورود بموقع دســتگاه ها در اجرایی 
کــردن امربه معــروف و نهــی از منکر 
را ضــروری دانســت و تأکید کــرد: اگر 
دســتگاه های مربوطه با مظاهر فســاد 
بجا و بموقع برخورد کنند و دســتگاه های 

غیردولتــی هم ملتزم به قانون باشــند، 
بخش مهمی از کار صورت گرفته است.

آیت اهلل حســینی همدانی با تأکید بر 
تشکیل شــورای امربه معروف و نهی از 
منکر در ادارات تصریــح کرد: باید توجه 
شــود که وظیفه این شورا اجرایی نیست، 
بلکــه تبیینی، صیانتــی و مطالبه گری 

است.
وی در پایــان در خصــوص در نظــر 
گرفتن ساختمانی مجزا برای شورا، گفت: 
اینکه شورای امربه معروف و نهی از منکر 
ساختمان مســتقلی داشته باشد، تصمیم 
خوبی اســت که برای مراجعــه مردم و 

سرعت کار مفید خواهد بود.
گفتنی اســت در ابتدای جلسه آقای 
شــاه کرمی دبیر ســتاد امربه معروف و 
نهی از منکر استان البرز، با توجه به تغییر 
ساختار این ستاد در سطح کشور،  به بیان 
رویکردهای جدید در این حوزه پرداخت.

آیتاهللحسینیهمدانیدرجلسهستاداحیاءامربهمعروفونهیازمنکرالبرز:

شورای امر به  معروف و نهی از منکر در ادارات
 استان تقویت شود 

سرگردانیروستائیانبرایساختمسکن
ودریافتمجوز

روستائیان ساوجبالغ و به ویژه روستاهای بخش چندار 
مانند کردان، برغان، ولیان، تالیان، ورده، سیباندره و ... به 
علت مطالعات و مصوبا ت ناقص و دســت و پاگیر سالیان 
ســال باعث محدودیت ها، معطلی ها و وقت سوزی های 
مکرر و در نتیجه اســباب تخریب روح و روان روستائیان 
متقاضی مجوز تغییر کاربری در داخل طرح هادی شــده 
است. لذا از استانداری البرز درخواست می شود تا با بررسی 
دقیق این موضوع راه حلــی عاجل و پایدار برای معضل 

مذکور طراحی و جستجو نمایند.
جمعیازاهالیروستاهایساوجبالغ

*مســیرجادهکرج-شهریاروبالعکسرا
ساماندهیکنید

مسیر جاده کرج - شهریار و بالعکس دارای خرابی های 
فراوان و چاله و گودال های بی شــمار و نیز تراکم عبور و 
مرور باالی خودروها را به دنبال دارد که البته این موضوع 
موجب بروز خسارت ناشی از تصادفات جاده ای می شود. 
بر این اساس از مسئوالن اداره راه و شهرسازی استان البرز 
درخواست شناسایی و برنامه ریزی برای اصالح و مرمت 

مسیر مذکور را داریم.
مهردادپیمانپذیرازشهریار

*قابلتوجهفرماندارکرج
عملکرد خیلی از صاحبان نانوایی ها از جهت ســاعات 
پخــت و کیفیــت و وزن نان و قیمــت آن به صورت آزاد 
و خودســرانه شده است. اســتفاده از کنجد بر روی آن و 
گرانفروشی نان و حذف نان ساده و یا کم کردن عرضه نان 
ساده در نانوایی های دولتی باعث وقت سوزی و سرگردانی 
اقشــار ضعیف و کم توان مالی در تهیه قوت غالب روزانه 
شــده است.  سوال این است که چرا نظارت اصولی بر کار 
نانوایان از سوی مراجع مربوطه صورت نمی گیرد؟! چرا؟!
محسناحمدیازکرج

*چــرادراتوبانخرابعــوارضمطالبه
میشود؟!

مســیر اتوبان کرج - قزوین در محدوده ساوجبالغ از 
طریق الکترونیکی و صــدور پیامک از خودروها در قبال 
عدم پرداخت عوارض و الــزام پرداخت آن مطالبه گری 
می شود. مسئوالن اداره راه و شهرسازی البرز پاسخ دهند 

واقعا آیا انصاف است؟!
احمدعسکریازکرج

شهردارکمالشهر : 

خبرنگاران در طول تاریخ ، تاریخ ساز بوده اند 
به مناسبت روز خبرنگار مراسمی با حضور مدیران 
ومسئولین شــهری واصحاب رسانه ها در کمالشهر 

برگزار شد.
خبرنگارجــامجمالبرز: در این مراســم 
شهردار شهر کمالشــهر طی سخنانی با تبریک این 
روز به فعاالن حوزه رسانه  گفت : این روز باید مبنایی 
بــرای تکریم خبرنگاران وپیشکســوتان حوزه خبر 
وپاسداشــت فعالیت های این عزیزان باشــد که در 

طول تاریخ تاریخ سازبوده اند.
ناصری مقبل ادامه داد: مقام معظم رهبری درمورد 

خبرنگاران گفته اند: خبرنگاران لحظات نابود شدنی 
وزوال یافتنــی را تثبیت وابــدی می کنند . این جمله 
هم هنری اســت وهم تخصصی وهمه ابعاد فعالیت 

خبرنگار را به طور هنری نمایان کرده اند . 
در ادامه رییس شــورای شــهر کمالشهرگفت : 
برخــی از خبرنگاران درموردشــورا کم لطفی هایی 
می کننــد که مقرر شــده هــر دوماه جلســه ای با 
حضورخبرنگاران تشکیل شــود تا کارهای عمرانی 
ورفاهی که توســط مدیریت شهری وشورا ها انجام 
وپیگیری می شــوداطالع رسانی گردد. وی در ادامه 

اظهار داشــت : ما اعتقادداریــم کارهای خوب باید 
اطالع رســانی شــودالبته ضعف هایی نیز در کارها 
وجودداردکه رســانه ها باید گوشزد کنند و انتقادکنند 
اگر مشــکل برطرف نشد آن را به صورت مستقیم به 

مردم انعکاس دهند . 
وی با اشاره به نقش مهم رسانه ها گفت : از رسانه ها 
انتظار داریم پل ارتباطی مردم ومسئولین باشند واگر 
رســانه ها در کنار ما بایستند ما هم می توانیم از دولت 
و وزارت خانه ها مطالبه داشته باشیم ودر آبادی ورفع 
مشکالت شهر کمالشهر بتوانیم بیشتر خدمت کنیم.

پیام های مردمی

گروه تواشــیح تسنیم البرز در 
مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآنی

تنها نماینده استان البرز که اعضای 
آن از ســاوجبالغ و نظرآباد می باشند 
در مســابقات هم خوانی و هم سرایی 
قرآن در اســتان قم که از سوی اوقاف 
و امــور خیریه برگزار گردید با موفقیت 
درمرحلــه نیمــه نهایی مســابقات 

برگزیده شدند.
خبرنگارجامجمساوجبالغ

ونظرآباد: 
اعضایگروهتواشیحتسنیم

استانالبرز:
خزایــی،  محســن  آقایــان:   
غالمرضا هاتف صدیقی، سید حسین 
حســینی، امیرمحمد مرادی، حسین 
توده خرمن و علی نوفالخ با سرپرستی 

حمید روزبان تشکیل می دهند.

دکتروحیدمظلوم،متخصصفیزیوتراپیومدیرمرکزفیزیوتراپینیکی:

درمان فیزیوتراپی را با جدیدترین یافته های 
علمی انجام دهید

جام جم البرز: اهمیــت درمان های مربوط به فیزیوتراپی 
و توانبخشــی بویــژه در حوزه تخصصی طب ورزشــی و طب 
سوزنی موجب گردید تا با یکی از متخصصین و پزشکان حاذق 

این حوزه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. 
دکتــر وحید مظلــوم دارای دکترای تخصصی توانبخشــی 
ورزشی و فلوشیپ فوق دکترای ستون فقرات کمری و عضو 
هیئت علمی دانشگاه از جمله پزشکان و اساتیدی هستند که 
درک باالیی از اجرای تکنیک های درمانی و علمی این حوزه را 

دارا می باشند، ماحصل این مصاحبه را در ذیل می خوانید:

* در مرکــز تخصصی تحت مدیریت شــما چــه فرایندهای 
درمانی و شاخصه هایی اقدام می شود؟

 در مرکــز تخصصــی فیزیوتراپی نیکی درمــان مبتنی بر 
جدیدتریــن یافته های علمی انجام می شــود.این پروســه 
شامل خدماتی می شود که درمان با استفاده از سوزن خشک 
که عموم مردم آن را با نام طب ســوزنی می شناسند صورت 
می پذیرد، اما در واقع تفاوت هایی بین این نوع از درمان ها 

وجود دارد. 
همچنیــن درمــان های دســتی و انواع تمرینات ورزشــی 
برای عارضه های مختلف وجود دارند که مشکالت ارتوپدی، 
اعصــاب، روماتولوژی و بیماری های تنفســی بــا روش های 
نوین الکتروتراپی یا استفاده ازعوامل فیزیکی برای درمان 

بیماری ها را شامل می شوند.

* از تجربیاتــی که در حوزه تخصصی خود کســب کرده اید 
برای مخاطبین ما بیان نمایید.

۶ ماه اخیر بیماری داشــتیم که تصادف شدیدی داشت و 
از ناحیه هر دو پا دچار آسیب و شکستگی شده بود، پزشکی 
که وی را جراحی کرده بود، احتمال داده بود که درصد درمان 
قطعی  بسیار ضعیف است، اما خوشبختانه با اقدامات درمانی 
و توانبخشــی  که در مرکز فیزیوتراپی نیکی انجام دادیم در 
حــال حاضر وی براحتــی و بدون عصا راه مــی رود و به نوعی 

معجزه اتفاق افتاد.

* ســاعات کاری فیزیوتراپی نیکی و نشــانی مرکز درمانی 
شما چیست؟

ســاعت کاری مرکز ما با توجه به شــرایط بیماران متفاوت 
است، اما به طور معمول از ساعت 1۵/3۰ الی 2۰ در خدمت 

مراجعین محترم هستیم. 
نشــانی مــا: کرج- بلــوار دانش آموز- جنب بیمارســتان 
قائــم- خیابان شــهید حیــدر خانی- ســاختمان پزشــکان 

پارسیان- طبقه اول – فیزیوتراپی نیکی

تلفن تماس: 3271۸۰2۸ گرامیداشت ورود آزادگان در کانون  
بازنشستگان »آجا «

به مناســبت ورود آزادگان ســرافراز به میهن 
اســالمی با سرپرســتی کانون ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در اســتان البرزجناب سرهنگ 
باز نشسته حسین عســجدی همایشی با حضور 
آزادگان ،جانبــازان، اعضــاء کانــون ، جمعی از 
مســئولین و مدیران، خانواده های معظم شهدا، 

آزادگان، و جانبازان درکرج برگزار کرد . 
خبرنگارجامجمالبــرز: وی در ابتدا با 
اســتعانت از حضرت ولی عصر)عــج( و ولی امر 
مســلمین حضرت امام خامنه ای ضمن تقدیر از 
ریاســت محترم کانون مرکز امیر ســرتیپ دوم 
ســتادمحبی راد در جهت اعطــا و حفظ کرامت و 
آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشــان به تبیین 

عملکرد این کانون پرداخت. 
وی در ادامه افزود: در استان البرز حدود ۱5000 
نفر از آزادگان ، جانبازان وایثارگران در استان عضو 

کانون بازنشستگان ارتش می باشند که شامل 
بازنشستگان ، مستمری بگیران ووظیفه بگیران 

ارتش هستند . 
الزم بــه یادآوری اســت که این مراســم روز 
شــنبه ۱3۹8/5/۲۶ســاعت ۲0 در سالن کانون 
بازنشســتگان میزبــان تعــدادی از آزادگان و 
جانبازان بود که به همراه خانواده هایشان دعوت 

شده بودند. 
در ادامه  آقــای ردائی مدیر ارشــداداره بیمه 

و بازنشســتگی اســتان البرز نیز در این همایش 
به تبیین وتشــریح مســائل مرتبط بــا آزادگان 

وجانبازان پرداخت .
 سخنران حجت االســالم جانباز  علی محمد 
احمدوند اســتاد حوزه و دانشــگاه خدمت رسانی 
به بازنشســتگان ارتش  توسط کانون آجا را مهم 
دانست. الزم به ذکر است بعد از پذیرایی و اهدای 
هدایا به کلیه حاضران و بدرقه مهمانان توســط 

سرپرست کانون مراسم به اتمام رسید.
در پایــان رئیس کانون یادآور شــد که  جا دارد 
از همــکاری ســایر عزیزانی کــه در این راه قدم 

برداشته اند قدردانی شود:
 ناخــدا یکم نریمانی ، ناخدا ب نریمان ارواحی 
، ســروان ب جالل ظریف ، سروان ب علی اصغر 
قربانی کارمند ب علی گرامی فر ، کارمند مجتبی 

اسکندری ، کارمند محمد علی رمضانی .

اعضای هیات رئیسه شورای شهر کرج انتخاب شدند
در صد و پنجاه و هفتمین جلســه شورای شهر کرج 
انتخابات هیات رییســه برای سال سوم کاری شورای 
پنجم برگزار شد که اکبر سلیم نژاد با دوازده رای به عنوان 

رییس جدید شورای شهر کرج معرفی شد. 
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، در این انتخابات 
عباس زارع به عنوان یکی از کاندیدای ریاســت بود که 
پیــش از خواندن آرا انصراف خــود را اعالم کرد.رحیم 

خستو و منصور وحیدی برای نایب رییسی شورا کاندیدا 
بودند که رحیم خســتو بــا ۷ رای به عنوان نایب رییس 
انتخاب شد.مهدی حاجی قاسمی نیز با ۱0 رای به عنوان 
دبیر اول و ســارا دشــت گرد با ۷ رای به عنوان دبیر دوم 

شورای شهر کرج انتخاب شدند. 
گفتنی اســت؛ احد رسولی با ۷ رای خزانه دار شورای 

اسالمی شهر کرج شد.
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