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 امیرحسین کریمیان، مدیرامالک امپراطور:
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برگی از دفتر خاطرات یک دانش  آموز ؛

از آن چه داشتیم دفاع کردیم 
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آغاز پرواز های مسافربری فرودگاه پیام 
با حضور استاندار

نماینده عالی دولت در اســتان البرز با اشــاره به اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اشتغال و رضایتمندی 
مــردم توجه به ظرفیت هایی مانند فرودگاه بین المللی پیام مهم اســت، افزود: با ایرالین های مختلف وارد مذاکره 

شــده ایم؛ چون توسعه و انجام پروازهای مسافری از این فرودگاه مطالبه مردم البرز است.
به گزارش  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری البرز، شــهبازی در مراسم  بدرقه مسافران پرواز 

کرج- مشــهد که بعد از وقفه ای مجدد از سرگیری شده بود ضمن تسلیت ایام سوگواری...

بزرگداشت چهلمین 
سالگرد درگذشت 

آیت اهلل طالقانی)ره(
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نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج:

پــگاه علیــزاده مربــی رســمی 
فدراسیون ورزش های همگانی است. 
او با 11 سال سابقه، هم اکنون مشغول 
فعالیت در رشــته های ایروبیک،  تی آر 
ایکس، فیتنس، بدنســازی و آمادگی 
جسمانی در باشگاه رویال بلوار دانش 
آمــوز می باشــد. در گفتگویی که با او 
داشــتیم وی از اهمیت ورزش بانوان 
صحبت می کرد و بر این اصل بســیار 

تاکید داشت. 
خبرنگار جام جم البرز: علیزاده گفت: ورزش عالوه بر سالمت جسم 
ســالمت روح را نیز در پی دارد و باعث ایجاد نشــاط، انگیزه، اعتماد به نفس و 

خودباوری و تناسب اندام می شود.
وی  افزود: زنانی که می خواهند ســالم بمانند به طور مدام و پیوسته ورزش 
کنند. زنان ســالم و ورزشکار جامعه ای سالم و شاد و موفق را می سازند. من از 
بانوان سرزمینم می خواهم همیشه ورزش کنند و ورزشکار بمانند تا سالمتی و 
شــادی و موفقیت را به خانواده و جامعه خود هدیه دهند و با مربیان دارای علم 

و دانش، تجربه،اخالق و نظم، ورزش را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

با پگاه علیزاده از مربیان برتر استان البرز:

ورزش باعث اعتماد به نفس
 و خودباوری می شود
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برگــی از دفتــر خاطــرات یک 
دانش  آموز ؛

از آن چه داشتیم دفاع کردیم

وقتی که بچه بودیم به ما می گفتند جنگ بد است. 
با کســی دعوا نکن. جنگ نکن. ســعی کن با کسی 

درگیر نشوی. سعی کن با همه مهربان باشی و ...
اما یک روز که با بچه ها در کوچه مشــغول بازی 
بودیم، بــدون این که بدانیم چرا، امــا باران بمب بر 
سرمان بارید. بعد فهمیدیم که صدام به ما حمله کرده 
و می خواهد با ما بجنگد.روزهای ســختی بود. ما تازه 
انقالب کرده بودیم و می خواســتیم وطنمان را خوب 
بسازیم، اما دشــمن حمله کرده بود. پس ما هم وارد 
جنگ شدیم. تمام مردم آماده جنگ شدند. حتی بچه 
ها. می خواستند به جبهه بروند و بجنگند. زن و مرد و 
پیــر و جوان، همه و همه در کنار هم برای جنگ آماده 
شــدند. من هم با بچه های مدرسه برای کسانی که 
در جبهــه بودند کمک جمع می کردیم و به جبهه می 
فرستادیم.وقتی دشمن به شهر ما نزدیک شد، مردم 
همه بسیج شدند و اسلحه به دست گرفتند. گاهی به 
اسلحه های پدرم که از جبهه می آمد خیره می شدم و 
با خودم می گفتم اگر الزم باشد حتی تفنگ به دست 
می گیرم و می جنگم و .... به همین خاطر جنگ حاال 
برایمان مقدس شــده بود. جنگ ما دفاع مقدس نام 
گرفــت. چون ما می خواســتیم از خودمان، از ارزش 
هایمان، از وطن مان دفاع کنیم. می خواســتیم زنده 
بمانیم و وطنمان را بســازیم. آن ها آمده بودند تا شقه 
شقه کنند، دشمنی کنند و ما می جنگیدیم تا دفاع کنیم، 
می جنگیدیم تا ارزش هایمان از دست نرود. این نوع 
جنگیدن مقدس است. این نوع جنگیدن دفاع مقدس 
است و خدا هم این نوع جنگیدن را دوست دارد. وظیفه 
همه ماســت که در این لحظه ها از آن چه داریم دفاع 
کنیم. چون آن وقت پیش خدا سربلند خواهیم بود. خدا 
آنانی را که در راه او مبارزه و جهاد می کنند، دوســت 

دارد.                                                                          مهناز فتاحی

نماینــده ولی فقیه در البرز و امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه کرج گفت: 
تالش آمریکا و اسرائیل این است که نفوذ ایران را کم کنند اما مالقات شخصیتهای 
مختلف با رهبر انقالب نشــان می دهد که برخالف خواســته دشمنان نفوذ ایران در 

منطقه هر روز بیشتر می شود.
خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حســینی همدانــی ادامه داد: با رفتن جان 

بولتون موضع ضد ایرانی آمریکا تغییر نمی کند و همچنان آمریکا برای مذاکره قابل 
اعتماد نیســت.وی همچنین با بیان اینکه یک ســال و نیم از خروج آمریکا از برجام 
می گذرد، گفت: مردم در این مدت نشان دادند که با مقاومت و ایستادگی، تحریم های 
آمریکا را بی اثر کرده اند. حال در ســال رونق تولید باید مسئوالن پاسخگو باشند که 
در راستای گشایش اقتصادی چه اقداماتی را به سرانجام رسانده اند. مردم و رسانه ها 

نیز باید در این زمینه مطالبه گری کنند.
نماینده ولی فقیه در اســتان همچنین شــفافیت آرای نماینــدگان مجلس را از 
الزمه هــای وکالت برای مردم عنوان کرد و افــزود: در صورتی که آرای نمایندگان 
برای مردم شــفاف شــود، صداقت از دروغ و درست از غلط تشخیص داده می شود و 

برای انتخابات وعده های دروغین کمرنگ تر می شوند.

پیروزی مردم در مقابل دشمنان هر روز نمایان تر می شود

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

خبرنگار جام جم البرز:  بابا جان! قلبم خالی است. مرگ تو، 
با تهی شدن وجود من برابر بود. انگار چیزی را گم کرده ام و آن چیز 
تو هســتی. ندیدن و نبودن تو برایم سخت است. دیگر منزل پدری 
برای من چه معنی می تواند داشــته باشــد؟ وقتی تو نیستی تا باغت 
را آبیاری کنی؟ تو نیســتی تا در را به روی ما باز کنی و ساکت و آرام 

یک گوشــه بنشینی و بازی بچه ها را نگاه کنی.
دوســت دارم بگویم: بابا و تو بگویی: جان بابا؟ آن وقت بدانم که 
ســرحال و خوشحال هســتی. آن وقت خودم را برای صحبت با تو 

همراه کنم.
***                                

 مراســم ترحیم پدر محمد تقی حســنی سرپرست روزنامه جام 
جم البرز با حضور خانواده معظم شــهدا، مقامات اســتانی،  شهری، 
مدیران ادارات و ســازمان ها، اصحاب رســانه،  هنرمندان و اقشار 
مختلــف مردم در مســجد حضرت فاطمه معصومــه )س( برگزار 
گردید.   سخنران مراسم حجت االسالم سعیدی بود. او صحبتهای 
خود را این طور آغاز کرد: باید مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی )ع( 
را باشــکوه برگزار کنیم و این طور ادامه داد که گریه بر امام حسین 

)ع( مخصوصــا در ایام محرم اجر فراوان دارد. در روایت های زیادی 
وجود دارد کســی که بر عزای امام حســین )ع( گریه کند یا حالت 

حزن و اندوه داشــته باشد، بهشت بر او واجب است. 
در حاشــیه این مراســم خبرنگار جام جم البرز به میان جمعی از 
دوســتان و آشنایان آن مرحوم رفت. آن ها از ویژگی های اخالقی و 

مردم داری آن مرحوم گفتند. با هم بخوانیم:
 حاج زارع) از دوســتان(: در ســالیان گذشته خادم همین مسجد 
بودم. دوستی من با این مرحوم 50 ساله است. چون دوستی ما از حد 
گذشــته بود، پس به غیر دوســتی با هم برادر هم بودیم. باید بگویم 
که مرحوم حسنی و همسرشــان از خوش اخالق های محله بودند 
و دیگر این که فرزندان صالحی هم داشــتند. ان شــااهلل در بهشت 

جایگاه خوبی خواهد داشت!
رمضــان غالمی) هم محلی(: هر چه به گذشــته نگاه می کنم، 
خوبی و خوبی اســت از این مرحوم و خانواده محترمشان. خدایش 

بیامرزد!
عباس خراسانی ) هم محلی(: تا زمانی که سالم و سرحال بود، در 
میان مردم بود. خاطرات خوشــی از خود به یادگار گذاشت. دستگیر 

محرومان بود. روزی در پیشــگاه خداوند، تمام اهل محل شهادت 
خواهیم داد!

امیر خاکی) از دوستان(: مرحوم حسنی آدم زحمتکشی بود. حتی 
در این روزهای گذشته به کشاورزی و باغ داری می پرداخت. معمار 
بود و خانه می ســاخت. اهل کارهای خــالف نبود، به همین خاطر 

احترامش بر تمامی اهل محل واجب بود. روحش شــاد!
عیسی زاده) از دوستان(: شوخ طبع بود و دوست داشتنی. اکثریت 
هم محلی ها او را دوســت داشــتند. حتی در این روزهای آخری که 
خیلی هم سرحال نبود، دست از شاد کردن دوستانش بر نمی داشت. 

یادش گرامی باد!
رجب حیدری) از کسبه محل(: به ایمان و مردم داری شهره بود. 
زحمتکش بود و به نان حالل بســیار معتقد. اهل نماز و عبادت بود 
و البته بســیار خوش حساب. اطمینان دارم که جایگاه خوبی در آن 

دنیا خواهد داشت!

مراسم ترحیم پدر محمد تقی حسنی برگزار شد؛

دوست دارم بگویم: بابا و تو بگویی: 
جان بابا؟

نمایشــگاه ویژه بازگشــایی مدارس با هدف 
حمایــت از تولید ملی و مصــرف کننده ایرانی در 

کرج افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، 
حصاری رییس اتاق اصناف استان البرز گفت: این 
نمایشگاه با 70 غرفه برای عرضه ملزومات دانش 

آموزان کار خود را آغاز کرد.
وی با اشــاره به عرضه لوازم التحریر، پوشاک، 
کیف و کفــش در این نمایشــگاه، افزود: تمامی 
کاالها بدون واسطه در این نمایشگاه عرضه شده 

و محصول داخلی است.
حصاری اضافه کرد: برپایی این نمایشــگاه بر 

اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار استان البرز 
انجام شده و کاالهای موجود بین 15 تا 30 درصد 

ارزان تر از قیمت بازار عرضه می شود.
این نمایشــگاه تا 29 شــهریور همــه روزه از 
ساعت 16 تا 22 در گلستان گلشهر پذیرای دانش 

آموزان و اولیاست.

افتتاح نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس با هدف حمایت
 از تولید و مصرف کننده

خطیب نماز جمعه مهرشهر:
چراغ نهضت عاشورا همواره 

روشن می ماند

امام جمعه مهرشــهر گفــت: اراده خداوند متعال بر 
این بود که چراغ راه نهضت عاشــورا همواره روشــن 
بماند و تفکر امام حســین )ع( در همه جا چشــمگیرتر 

باشد.
خبرنگار جام جم البرز:  حجت االسالم رضایی 
با تســلیت به مناسبت شهادت امام حسین )ع( و سالروز 
شهادت امام زین العابدین )ع( در خصوص برگزاری با 
شکوه مراسم عزاداری ســرور و ساالر شهیدان گفت: 
علی رغم شــبهاتی که از طرف شیعه نما ها و دشمنان 
داخلی و خارجی ایجاد شــد تا نور عاشورا خاموش شود، 
اما مراســم روز عاشورا با شــکوه هر چه بیشتر در نقاط 
مختلف برگزار شــد و عاشــورای حسینی این ظرفیت 
را دارد تــا آزاده خواهان و عدالــت خواهان عالم را به 

هم پیوند دهد.
وی ادامــه داد: تفکر عاشــورایی و نور عاشــورا در 
سراســر جهان تجلی یافته است و این امر موجب ایجاد 
غم جانکاه بر دل مســتکبران عالــم از جمله آمریکا و 

سیاستمداران معاند اسالم شده است.
حجت االســالم رضایــی افزود: آمریــکا تالش 
می کنــد تا بــا جمع آوری پســمانده هایی از کوفیان و 
یزیدیان زمان و گردهم آوردن آنان بخصوص در کنار 
هیات های مذهبی و دســته های سینه زنی آن هم با به 
کارگیری شیوه های اهانت آمیز به ساحت مقدس امام 
حســین )ع( و رسانه ای کردن آن در فضاهای مجازی 
جامعه متدین و مذهبی را دلســرد کند اما عاشــورای 
امســال نشان از شکست آنها داشت و قوت قلبی برای 
رهروان راســتین امام حسین )ع( و نهضت عاشورا بود .

با ائمه جمعه استان

بعــد از مطالبه گری مردم و بازدید اســتاندار البرز، 
بخش خدمات سونوگرافی بیمارستان تامین اجتماعی 

البرز کرج در این بیمارستان راه اندازی شد.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 
اســتاندار البرز گفت: مردم این استان شایسته بهترین 
امکانــات رفاهی و درمانی هســتند و ضرورت دارد از 

خدمات مطلوب در این حوزه برخوردار شوند.
عزیزاله شــهبازی ادامه داد: در بازدید ســرزده از 
بیمارســتان البرز پس از اینکه مطالبات و دغدغه های 
مراجعان شــنیده شــد، رئیس بیمارستان و مسئوالن 
دانشــگاه علوم پزشکی موظف به اســتقرار خدمات 

سونوگرافی شبانه روزی در این بیمارستان شدند.
وی رضایتمندی مــردم از خدمات دولت و نظام  را 
یک اصل مهم دانســت و گفت : مطالبات بحق مردم 
با جدیت دنبال می شــود و ما به عنوان کارگزاران نظام 

موظف به خدمتگزاری مردم هستیم.
بیمارســتان فــوق تخصصــی البرز بــا زیربنای 
۴3هزارو۸00 مترمربع در سال 13۸0 در 7 طبقه توسط 
ســازمان تامین اجتماعی در باغستان کرج راه اندازی 
شــد.این بیمارســتان با 316 تخت بیش از 30 بخش 
فوق تخصصی، تخصصــی و عمومی مانند اورژانس، 
هشــت اتاق عمل مرکزی، 2 اتــاق عمل زنان، بلوک 

زایمان، بخش دیالیز، بخش ســنگ شکن، واحدهای 
پاراکلینیک، آی ســی یو، ســی سی یو، بخش اطفال، 
جراحــی مردان، جراحی زنــان، بخش تصویربرداری 

تخصصی  پزشکی و ... است.

راه اندازی خدمات شبانه روزی سونوگرافی
 در بیمارستان البرز

آغاز پرواز های مسافربری فرودگاه 
پیام با حضور استاندار

نماینــده عالی دولت در اســتان البرز با اشــاره به 
اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اشــتغال و 
رضایتمندی مردم توجه به ظرفیت هایی مانند فرودگاه 
بین المللی پیام مهم اســت، افزود: بــا ایرالین های 
مختلف وارد مذاکره شــده ایم؛ چون توســعه و انجام 
پروازهای مســافری از این فرودگاه مطالبه مردم البرز 

است.
به گزارش  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری البرز، شــهبازی در مراسم  بدرقه مسافران 
پرواز کرج- مشهد که بعد از وقفه ای مجدد از سرگیری 
شــده بود ضمن تســلیت ایام ســوگواری تاسوعا و 
عاشورای حسینی اظهار کرد: در سال گذشته تالش ها 
و هزینه های زیادی شد تا از ظرفیت های فرودگاه بین 
المللی پیام به جز حمل و نقل باری در زمینه جابه جایی 

مسافر نیز استفاده شود.
وی در ادامه بیان کرد: ســال گذشــته بیش از 60 
میلیارد تومان برای توســعه تجهیزات، توســعه باند 
فــرودگاه، سیســتم ناوبری، هواشناســی و هر آنچه 
بــرای ایمنی فرودگاه بین المللــی پیام در بحث باری 
و مســافری نیاز بود انجام شــد و فرودگاهی به روز با 

امکانات نو در البرز داریم.
اســتاندار البرز گفت: در گذشــته انجام پروازها به 
کیش و مشــهد و بالعکس را از فرودگاه بین المللی پیام 

داشتیم اما  چند ماه قبل سانحه هوایی در فرودگاه فتح 
موجب متوقف شدن پروازهای مسافری فرودگاه بین 

المللی پیام شد.
وی در ادامه به برگزاری جلسات مختلف در ماه های 
قبل و با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای راه و 
ارتباطات و مســئوالن سازمان هواپیمایی کشور برای 
از ســرگیری مجدد پروازهای مسافری پیام اشاره کرد 
و افزود: در جلســات هیئت دولت و در مجلس نیز این 

موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
شــهبازی با اشاره به اینکه در گذشته مجوز موقتی 
برای انجام پروازهای مسافری در فرودگاه بین المللی 
پیام صادر شــده بود، بیان کــرد: به دلیل ظرفیت های 
استان البرز کار و تالش مجدانه برای اخذ مجوز رسمی 
انجام این پروازها صورت گرفت و با تایید ایمنی پروازها 
توسط سازمان هواپیمایی کشور این موضوع در جلسه 

هیئت دولت مطرح و با آن موافقت شد. 
وی با اشــاره به اینکه در بحــث اقتصاد مقاومتی 
بــرای ایجاد اشــتغال و رضایتمندی مــردم توجه به 
ظرفیت هایی مانند فرودگاه بین المللی پیام مهم است، 
افزود: با ایرالین های مختلف وارد مذاکره شــده ایم؛ 
چون توسعه و انجام پروازهای مسافری از این فرودگاه 

مطالبه مردم البرز است.
اســتاندار البرز با اشاره به اینکه بر اساس آماری که 
از استان های دیگر داریم بیش از  500 تا 600 هزار نفر 
جمعیت ساکن در البرز دارند که به یقین برای سفرهای 

هوایی می تواننــد از ظرفیت های فرودگاه بین المللی 
پیام البرز استفاده کنند، گفت: با احتساب جمعیت البرز 
و اســتان های همجوار می توانیم  جمعیت 20 میلیون 
نفری را در بحث مســافرین پروازی از طریق فرودگاه 

پیام تحت پوشش قرار دهیم.
وی تاکید کرد: امروز برای بدرقه مسافران و زائرین 
پرواز کرج- مشــهد که برای زیارت و حضور در مراسم 
عزاداری عازم  این شــهر مقدس می شوند در فرودگاه 

بین المللی پیام البرز حضور یافته ایم.
شهبازی در ادامه با درخواست از مسئوالن فرودگاه 
بیــن المللی پیام البرز بیان کرد: در ادامه و بر اســاس 
فناوری های روز مسائل مرتبط با امنیت و ایمنی پرواز 
را دنبال کنند و تالش داشــته باشــند تا در آینده شاهد 
توســعه پروازهای مســافری داخلی و حتی خارجی از 

این فرودگاه باشیم.
وی با تاکید بر اینکه فرودگاه بین المللی پیام بخشی 
از بــاری را که بر دوش فرودگاه بین مهرآباد و فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( و در زمینه جابجابی مسافر 
اســت به دوش می کشــد، عنوان کرد: در پرواز امروز 
مشهد بخشی از مسافران از استان های همجوار بودند 
و این نشــان از نقش مهم فرودگاه پیام در تبادل مسافر 

دارد.
اســتاندار البرز در پایان گفت: فرودگاه بین المللی 
پیــام در بحث صادرات و واردات نیز نقش مهمی برای 

البرز دارد.

خبرنــگار جــام جم البرز: ســامت افــراد اولویت 
جامعــه پزشــکی و مســئولین حکومتی هر کشــوری 
می باشــد. اقتصاد و پیشــرفت هر کشــوری منوط به 
داشــتن افرادی با ســامت جســمی و روانی مناسب 

است.
 رعایــت بهداشــت دهــان و دندان و تاثیــر آن بر 
زیبایــی وســامت افراد در روابط اجتماعی بر کســی 

پوشــیده نیست و این از دغدغه های مهم است. 
اجرا و ادامه دقیق برنامه های بهداشتی از دوران 
کودکی در بخش دهان و دندان  و فرهنگ ســازی در 
ایــن حوزه می تواند هزینه های باالی درمان  آن را در 

آینده برای جامعه کاهش دهد. 
خبرنــگار جام جــم البرز با دکتر حســین طبســی، 
دندانپزشــک بــا ســابقه، توانمند و متعهــد البرزی 

گفتگویــی انجام داده که در ذیل می خوانید : 

* لطفاً خودتان را معرفی و ســوابق کاریتان را بیان 
کنید ؟ 

حسین طبسی متولد 1321 و اصالتاً یزدی هستم. 
از سال 1354 وارد فعالیت در حوزه دندان پزشکی 
شــدم و حدود 45 سال سابقه دندانپزشکی عمومی 
دارم. بنده در آســتانه 80 سالگی همچنان با افتخار 
در این رشته مشغول خدمت رسانی به مردم هستم 

و جزو اولین نفرات فعال در این بخش می باشــم . 

در دوران دفاع مقدس نیز به عنوان بسیجی نمونه 
در خطــوط مقــدم و جبهه های غرب و جنوب مشــغول 

خدمت بودم که این از افتخارات بنده می باشــد.   

* راز توانمندی و ادامه فعالیت در این ســن را چه 
می دانید ؟ 

من همیشــه ســحر خیز بوده ام. با داشــتن حدود 
80 ســال ســن، ســاعت 6:30 صبح و زودتر از سایر 
همکارانــم در محل کار خود حاضر هســتم. همیشــه 
سعی کرده ام بموقع وزود در محل کار یا ماقات های 

دیگر حاضر شوم. 
بــه ورزش هایی مثــل کوه نوردی، اســتخر و... به 

طور مداوم و مستمر می پردازم. 
از همــه این هــا مهــم تر خــوش اخاقی اســت که 
همیشــه رعایت می کنم. به قول یکی از اســاتیدم با 
خوش اخاقی نیمی از مشــکل بیمار حل خواهد شد و 
مــن تاش کرده ام این مطلب مهم را فراموش نکنم.   

* در زمینــه درمــان بیماران چه ویژگــی متمایزی 
نسبت به دیگر همکارانتان دارید؟ 

مــا با تمام بیمه ها قرارداد داریم. البته با توجه به 
اختــاف تعرفه ها با بیمه نیروهای مســلح فعاً با این 
بیمه همکاری نمی کنیم. شــروع به کار مطب در صبح 
خیلی زود است واین برای افرادی که از شب تا صبح 
درد دندان داشــته اند خیلی مهم است چون هنگام 
مراجعه به مطب و رفع مشــکل خیلی تشــکر می کنند 
واز ایــن کــه مرکزی در این وقت صبــح باز بوده و به 
درد آنان رســیدگی کرده است بسیار خوشحال ودعا 
گو هســتند. ایــن رضایت بیماران بــرای من خیلی با 

ارزش می باشد.     

* لطفاً نشانی مطب، ساعات کاری و تلفن های تماس 
خود را اعام نمایید؟ 

کرج، خیابــان طالقانی جنوبی، جنب داروخانه دکتر 
صفوی زاده، طبقه همکف مطب دندانپزشــکی، دکتر 

حسین طبسی   
ســاعات کار مطــب : 11-7 صبــح و 15/30-20 

عصر
تلفن :32703998 

دکتر حسین طبسی، دندانپزشک مجرب البرزی:

رضایت بیماران برایم با ارزش است
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با انتخاب اعضای شــورای اسالمی شهر نظرآباد و حکم صادره ازسوی استاندار البرز 
مجتبی عسگری به عنوان شهردار نظرآباد تعیین گردید.

خبرنگار جام جم نظرآباد و ســاوجبالغ: مراسم تکریم و معارفه شهرداران 
سابق و فعلی نظرآباد با حضور تعدادی از مسئوالن استانداری البرز، امام جمعه و مدیران 

دستگاه های مختلف اداری شهرستان نظرآباد و هشتگرد برگزار گردید.

 عســگری شهردار جدید نظرآباد در مراسم معارفه خود ضمن تاکید بر لزوم تالش و 
کوشــش مضاعف در جهت داشتن شهری آباد و برخوردار از مزایای شهرنشینی از توجه 
ویژه به ورودی شهر، پیگیری تصفیه خانه فاضالب شهری، نظم و انضباط اداری تکریم 
ارباب رجوع، مسئولیت پذیری، توزیع متوازن امکانات در سطح شهر، احداث پارک بانوان 
و مجتمع فرهنگی و هنری و نیز بهادادن به بخش خصوصی را از اهم موضوعاتی عنوان 

داشت که توجهی ویژه به آنها خواهد داشت. وی همچنین با خط قرمزدانستن ساخت و 
سازهای غیرمجاز و لزوم اهمیت دادن به آن ادامه قطار برقی هشتگرد به نظرآباد از سوی 

مسئوالن را خواستار شد.
همچنین معاون عمرانی اســتاندار البرز، امام جمعه، فرماندار، رئیس شورای اسالمی 

نظرآباد و شهردارسابق در مراسم فوق به ایراد سخن پرداختند.

3شهردار نظرآباد  تعیین شد ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

شــهردار کرج گفت: باید شــرایطی فراهم کنیم تا علم آموزان مقاطع 
مختلف تحصیلی با کمترین دغدغه به استقبال ماه مدرسه بروند.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی زاده در جلســه ســتاد 
اســتقبال از مهر اظهار داشت: با نزدیک شدن به ماه مهر و زمان بازگشایی 
مدارس، شــهر چهره دیگری به خود می گیرد و شاهد تکاپوی شهروندان 

برای خرید مایحتاج فرزندانشان در آستانه شروع مدرسه هستیم.
این مســئول با اشاره به اینکه شــهرداری در آستانه آغاز فصل مدارس 
وظایف ســنگینی بر عهده دارد، افزود: تعداد زیادی مدرســه و دانشگاه در 
کرج فعالیت دارند و زیبا ســازی و ترمیم فضای ســبز آنها در راستای ایجاد 

نشاط در علم آموزان مقاطع مختلف ضروری به نظر می رسد.
شــهردار کرج با اشــاره به تدابیر الزم برای استقبال مناسب از ماه مهر 
تصریح کرد: با برنامه  ریزی مناسب، طرح استقبال از مهر را به منظور ارتقاء 
ســطح خدمات، فضاسازی و آماده سازی هر چه بهتر مسیرهای منتهی به 
مراکز آموزشــی و مدارس شــهر به  صورت ویژه در دستور کار قرار داده ایم 

تا با این اقدامات رضایتمندی شهروندان و دانش آموزان را فراهم کنیم.
کمالی زاده افزود: شــهرداری کرج زودتر از سال های پیش با برگزاری 

جلســه های اســتقبال از مهر با حضور مدیران و معاونین نسبت به بررسی 
و شناسایی مشــکالت و برنامه ریزی جهت به حداقل رساندن مشکالت 

درون شهری و رفع آن ها، شهر را آماده بهار علم و دانش می کند.
شهردار کالنشهر کرج بیان کرد: در این راستا مناطق دهگانه شهرداری 
بخصوص معاونت خدمات شــهر  اقدام به زیباســازی و ترمیم فضای سبز 
منتهــی به مدارس، خط کشــی خطوط عابرین پیاده، پاکســازی و حذف 
نخاله های ســاختمانی، شست وشــوی معابر، بهبود وضعیــت خیابانها، 
زیباســازی و پاکســازی معابر و پیاده روها به خصوص در محدوده اطراف 

مدارس و آموزشگاه ها کرده است.
به گفته وی، ســتاد اســتقبال از مهر موظف اســت جهت تســریع در 
پروژه هــای مرتبط با تردد پیاده ها هماهنگــی الزم را به عمل آورده و در 
صورت نیاز، نســبت به انجام سریع اصالحات هندســی در نقاط بحرانی 

ترافیکی اقدام کند.
کمالی زاده یادآور شــد: از دیگر برنامه های ستاد استقبال از مهر نظافت 
و پاکســازی داخل اتوبوس ها و تاکسی ها، نصب بنر و پرچم  های تبریک، 
اجرای کف نوشــته ها، نصب و ترمیم تابلوهای احتیاط عبور دانش آموزان 

و عبــور عابر پیاده در مناطق پرتردد و پرخطر، رنگ آمیزی ســرعتکاه ها و 
اصالح چراغ های ترافیکی و خط کشی عابر پیاده مدارس، ترمیم تابلوهای 

راهنمایی و رانندگی و چراغ های چشمک زن خواهد بود.
در ادامه این جلســه هریک از معاونین خدمات شهری به ارائه گزارشی 
از اقداماتی که در جهت رفع موانع و مشــکالت آغاز ســال تحصیلی وجود 
دارد پرداخته و مقرر شــد، جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی پیرامون 
مدارس حاشیه شهر، بر طرف کردن مشکالت ترافیکی و حمل و نقل درون 
شــهری، ارتقاء سطح ایمنی مدارس در برابر حوادث غیر مترقبه، آموزش و 
ارتقاء فرهنگ ترافیکی و بهداشــتی دانش آموزان و اطالع رسانی مطلوب 

به شهروندان در اولویت کاری قرار گیرد.

تکاپوی شهر در آستانه فصلی جدید

اســتاندار البرز با احکامی جداگانه فرزانه معدن کن را به 
عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری 
ســاوجبالغ و احســان محمدزاده را به عنوان سرپرســت 

بخشداری تنکمان منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم  ساوجبالغ و نظرآباد به نقل 

از  خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ عزیزاهلل شــهبازی 
اســتاندار البرز طی احکامی جداگانه فرزانه معدن کن را به 
عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری 
ســاوجبالغ و احســان محمدزاده را به عنوان سرپرســت 

بخشداری تنکمان منصوب کرد.
شــهبازی در رابطه با انتصاب های جدید صورت گرفته 
با بیان اینکه تحقق اهداف دولت و نظام را در اســتان البرز 
مجدانه دنبال می کند، افزود: اســتفاده از ظرفیت بانوان و 
جوانان را با اعتماد کامل به این ســرمایه انســانی ارزشمند 

در استان با اولویت بومی گرایی مهم و ضروری می دانم.
در متن این احکام آمده است:

امید است در سایه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
در انجــام امور محوله جهت پیشــبرد اهداف دولت تدبیر و 

امید موفق و موید باشید.

انهدام باند سارقان داخل 
خودرو در  نظرآباد 

  فرمانده انتظامی 
شهرستان نظرآباد از 
دستگیری  10 سارق 
حرفه ای و کشف 9۴ 
فقره ســرقت داخل 
خــودرو و اماکــن 
خصوصی  توســط 

پلیس این  شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس،  سرهنگ »علی 
ســلیمانی« در تشریح خبر فوق  اعالم نمود: در پی 
وقوع چندین فقره ســرقت  داخــل خودرو و اماکن 
خصوصی در شــهر که توســط ســارق یا سارقان  
صورت می گرفت موضوع بصورت ویژه در دســتور 
کار مامورین کالنتری مرکزی قرار گرفت. این مقام 
انتظامی در ادامه افزود : مامورین با شگردهای خاص 
پلیسی، تحقیقات جامع از شکات، بازبینی تصاویر به 
جا مانده از ســارق یا سارقان و به کارگیری منابع و 
مخبرین، موفق به شناسایی و محل اختفاء سارقان 
شدند.وی تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی با 
مراجع قضایی و در یک عملیات غافلگیرانه،  موفق 
به دستگیری 9 نفر از  متهمین  شدند که در بازجویی 
اولیه، آنها منکر هرگونه بزه انتســابی شــده که  با  
مشاهده مستندات و تصاویر به ناچار لب به اعتراف 
گشــوده و تاکنون  به 9۴ فقره سرقت داخل خودرو، 
موتورســیکلت و اماکن خصوصی  اعتراف کردند. 
ســلیمانی  ضمن بیان اینکه در این خصوص مالخر 
اموال مســروقه نیز دستگیر  شده است خاطر نشان 
کرد:  متهمین پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت 
ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان نظرآبــاد در خاتمه با 
بیان اینکه در بررســی مخفیگاه متهمین 120 قلم 
اموال مسروقه شامل باطری خودرو، ضبط و پخش، 
الستیک،  دســتگاه موتورسیکلت کشف گردیده 
تعامل بین مردم و پلیــس را موجب به وجود آمدن 
امنیت پایدار عنوان کرد و اعالم نمود: شــهروندان 
می توانند هرگونه نظرات و پیشــنهادات خود را در 
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اطالع رسانی نمایند.

چهلمیــن  بزرگداشــت 
ســالگرد درگذشت آیت اهلل 

طالقانی)ره(

آیین نکوداشت چهلمین سالگرد رحلت ابوذر زمان 
حضرت آیت اهلل طالقانی )ره( در فرهنگسرای جالل 

آل احمد شهرستان طالقان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ در 
این مراسم که با حضور پرشــور قشرهای گوناگون 
مردم، خانواده معظم شــهدا، مســئولین کشوری و 
لشگری، حجت االسالم حسینی امام جمعه، حجت 
االسالم کیایی نژاد از روحانیون مبارز و هم محلی آیت 
اهلل طالقانی و خانواده آیت اهلل طالقانی برگزار گردید، 

یاد و خاطره این مجاهد نستوه گرامی داشته شد.
کیایی نژاد از یاران و شــاگردان آیت اهلل طالقانی 
ســخنران این مراســم، مهمترین ویژگی شاخص 
ایشان را جذب حداکثری در پیشبرد اهداف انقالبی و 

دفع حداقلی برشمرد.
کیایی نژاد دفــاع مقتدرانه آیــت اهلل طالقانی از 
مواضع خود را که برپایه مبانی و ارزش های اســالمی 

بود شاخصه دیگر این استاد فرزانه دانست.
وی همچنیــن نیاز جامعه امروزی را به داشــتن 
شخصیت هایی همچون  طالقانی دانست و گفت: اگر 
راه و ســیره امام و مرحوم طالقانی را ادامه دهیم از سد 

تمام مشکالت عبور خواهیم کرد.
مهدی طالقانی فرزند مرحوم آیت اهلل طالقانی نیز 
در این مراسم خاطراتی از این مجاهد نستوه بیان کرد.

وی از ویــژ گی های مرحــوم  آیت اهلل طالقانی به 
وقت شناســی و زمان شناسی اشاره کرد وگفت: آیت 
اهلل طالقانــی هر موضوعی را در زمان خودش مطرح 
می کرد و ایشان اولین شخصیتی بود که بحث تفسیر 
قــرآن و درس گرفتن و عمل کردن به قرآن را مطرح 

کرد.

خبر خبر

انتصاب سرپرست معاونت فرمانداری ساوجبالغ 
و سرپرست بخشداری تنکمان

فرمانده سپاه البرز:

بانوان ایرانی مسیر عاشورایی را طی می کنند

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز 
به نقش آفرینی بانوان در حادثه کربال اشــاره کرد 
و گفت: بانوان کشــورمان هم در پیروزی انقالب 
اســالمی و پس از آن در مسیر عاشورا حرکت کرده 

اند.
بــه گزارش روابط عمومی شــورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی اســتان البرز، سردار سید یوسف 
موالیــی در اجتمــاع بزرگ زینبیون شهرســتان 
فردیــس که با حضــور مادران و پدران شــهدای 
مدافع حــرم، بانوان و راهــروان راه زینب )ع( در 
مهدیه آل یاســین فردیس برگزارشد، افزود: نقش 

زنان در عاشــورای حسینی بی بدیل بود و  در عصر 
حاضر نیز بانوان ایرانــی با تربیت صحیح فرزندان 
در تراز انقالب اســالمی همان مسیر عاشورایی را 

در پیش گرفته اند.
وی ادامــه داد: بانوان ایران اســالمی با تربیت 
صحیــح فرزندان و حمایت از مــردان انقالبی، در 
رشــد و شکل گیری انقالب اســالمی نقش بسیار 

مهمی داشته اند.
سردار موالیی، مادران شهیدان بهنام محمدی 
و محمدحســین فهمیده  را نمونه بازر بانوان فداکار 
جامعه امروزی برشــمرد و اظهار داشــت با دیدن 
مادران شــهدا، صبر و بردبــاری حضرت ام البنین 

)س( دراذهان زنده می شود.
موالیی گفت: خــواص آن زمان، حاضر نبودند 
امام حسین)ع( را همراهی کنند ولی بعضی از زنان 
فرزندانشــان را تربیت کردند و در راه خدا و اسالم 

فدا کردند.
وی به نمونه بارز تراز تربیت عاشورایی به تربیت 
حســینی مادر شهید حججی اشاره کرد و افزود: اگر 

تربیت حسینی مادر شهید حججی نبود حججی ها 
به وجود نمی آمدند.

 فرمانده ســپاه استان البرز گفت: دردوران دفاع 
مقدس، مادران فرزنــدان خود را راهی جبهه های 
حق علیــه باطل می کردند و مشــوق و انگیزاننده 

برای رزمندگان اسالم بودند.
موالیی با اشــاره به فرمایشــات حضرت امام 
خمینی )ره ( کــه ملت ایران را بهتر از مردم دوران 
پیامبــر)ص( در حجاز می دانســتند، اشــاره کرد 
و افــزود: امروز مادران و همســران شــهدا مروج 
فرهنگ عاشورایی هســتند و اگر روحیه کربالیی 
مادران نبــود رزمندگان نمی توانســتند در جبهه 

پیروز شوند.
وی بــا بیان اینکه بهترین زمینه برای کار زینبی 
کردن دشــمن شناســی و بصیرت شناسی است، 
اظهار داشت: دشمن به دنبال گرفتن اسلحه ماست 

که اســلحه ما غیرت، دین، صالبت و ایمان است.
در پایان این مراسم از پدران، مادران و همسران 

شهدا در شهرستان فردیس تجلیل شد.

فرمانــده  محمدیــان  ســردار 
انتظامــی البرز که جزو اهداکنندگان 
مســتمر می باشــد با مراجعه هر سه 
ماه یکبار، جان ســه بیمــار نیازمند 
بــه فرآورده هــای خونــی را نجات 

می دهد.
به گزارش روابــط عمومی انتقال 
خون اســتان البرز، وی این بار ضمن  
شرکت در طرح نذر خون از محرم تا 
اربعین یادآور شد: اهدای خون امری 
بشردوستانه اســت و نیاز بیماران به 
خون همیشــگی است واهدای خون 

را نباید به روزهــای خاصی موکول 
نمود .

شرکت سردار محمدیان در طرح 
»نذر خون از محرم تا اربعین«

کسب مجوز پذیرش بیماران بین الملل  توسط بیمارستان 
و زایشگاه مریم  از وزارت بهداشت 

پس از بازدید های به عمل آمده ازبیمارســتان و زایشــگاه خصوصی مریم واقع 
در ۴5 متری گلشهرتوســط دکتر هاشم زاده )رئیس اداره گردشگری سالمت وزارت 
بهداشــت( و تیم همراه، این بیمارستان مفتخر به دریافت مجوز پذیرش بیماران بین 

الملل )IPD(  گردید. 
خبرنگار جام جم البرز: دکتر صالح الدین دلشــاد، مدیر عامل بیمارســتان 
و زایشــگاه مریم در این باره گفت: از ابتدای تاســیس بیمارســتان، بیماران عراقی و 
آذربایجانی و افغان و همچنین بیمارانی از کشورهای دیگر به این بیمارستان مراجعه 
کــرده و تحت عمل های جراحی قرار گرفته اند. مجوز IPD مجوز پذیرش بیماران 
بین الملل است. این مجوز برای هر بیمارستانی صادر نمی شود و بیمارستان باید دارای 
ویژگی ها و شرایط خاص باشد. خوشبختانه بیمارستان مریم تمام شرایط الزم را داشته 
و حضور بیماران  خارجی در بیمارســتان از ابتدای راه اندازی نشانه ای از اعتبار باالی 
بیمارستان است. دکتر دلشاد، فوق تخصص جراحی اطفال در ادامه افزود: بیمارستان 
مریم به عنوان اولین بیمارستان مادر و کودک استان البرز و دومین بیمارستان مادر و 
کودک کشور محسوب می شود. با ویژگی های خاص خود شامل : بخش های جراحی 
اطفــال، جراحی زنان، اتاق های عمل فعــال، اتاق های LDR مخصوص زایمان،  

جراحی  فوق تخصصی پروکتولوژی در مردان و زنان و همچنین بخش های تشخیص 
و درمان جنین، سونوگرافی جنین، آزمایشات غربالگری جنین و همچنین دارای اولین  
NICU بخش خصوصی  در استان البرز و همچنین اولین ICU مادران است که در 
واقع  تمام مراحل درمان مادر و نوزاد در خود بیمارستان صورت می پذیرد و دیگر نیازی 
به ارسال آنها به خارج از بیمارستان نیست. وجود امکانات خاص در بیمارستان باعث 
شد تا از ابتدا این مرکز مورد توجه  و استقبال مردم چه در ایران و چه در جهان قرار گیرد. 
بیماران خارجی ای که در رابطه با جراحی اطفال به بیمارستان مراجعه میکنند بیشتر 
در رابطه با بیماری های بی اختیاری مدفوع، بی اختیاری ادراری، ابهام جنســی، لب 
شکری، شکاف کام، ناهنجاری های روده ای و بیماری های کلیوی است که در حیطه 
رشته جراحی اطفال است. در حیطه جراحی های زنان، انجام زایمان های سخت، خارج 
کردن تومورها و فیبروهای بزرگ و ســخت و عمل های جراحی زیبایی از عمل های 
 )IVF( مهم به شمار می آید. در سال جاری مجوز راه اندازی کلینیک درمان ناباروری
 ،)IVF( را دریافت کردیم. در این کلینیک متخصصین زنان، فوق تخصص ناباروری
متخصصین آزمایشگاه مجرب، متخصصین جنین شناسی و اورولوژی حضور دارند. 
وجــود این مرکز نیز به خودی خود ســبب جذب بیماران  بخصوص از عراق شــده 
است.  زمینه های تخصصی بیمارستان شامل: اعمال و جراحی های ناهنجاری های 
مادرزادی، جراحی ابهام جنسی) مردانه به زنانه و یا زنانه به مردانه(، درمان ناباروری، 
جراحی های ارتوپدی شــانه، ناهنجاری های مادرزادی دســت، تمام اعمال جراحی 
کلورکتال، سرطان رکتوم، معده، روده، پستان، گوارشی، اعمال جراحی زیبایی صورت 
و بدن، بلفاروپالســتی،کلینیک درد، کاشــت مو، رینوپالستی، جراحی های زیبایی 
واژینال و ... می باشــد. بیمارستان مریم در 5 ســال اخیر توانسته است با فعالیت ها و 
زمینه های درمانی گوناگون مایه ی  رضایتمندی همه بیماران  چه خارجی و چه داخلی 
باشــد. این بیمارستان به عنوان بیمارستان نمونه از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز 
و اداره تعاون انتخاب شده است.  بیمارستان  ما تنها بیمارستانی است که لوح زرین از 
دست  وزیر بهداشت دریافت کرده است. اینها نشان می دهند که بیمارستان ما در ارائه 
خدمات به روز درمانی پیشــرو بوده اســت. هدف ما اینست که عالوه بر ارائه خدمات 
نوین درمانی به ایرانیان، در راســتای خدمت رسانی به بیماران بین المللی نیز پیشرو 
باشیم . حضور پزشکان و پرستاران مسلط به زبان انگلیسی و عربی در بخش بیماران 
بین الملل و مترجمان مســلط به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسوی و ترکی  سبب 

شده است اقامت بیماران خارجی در این مرکز آسان تر از گذشته شود. 
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زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
این چنین با همه درساخته ای یعنی چه

شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای
حافظقدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه

یاد یاران آشنا

 امیرحسین کریمیان، مدیرامالک امپراطور:

رضایت مشتري عین تبلیغ کار ماست

دریافــت iso10004 از شــاخصه های مهــم مجموعه ما  به 
شــمار مي آید. هدف مجموعه از هر قــرارداد به صورت »برد ، 

برد« برای مشتری و اماک است.
خبرنــگار جــام جم البرز: خریــد ملک، زمین یا اجــاره و رهن 
مســکن از جمله اموری اســت که هر فردی به صورت مستقیم 
یا با واســطه با آن ســروکار دارد. ســود آوری و سرمایه گذاری 
در بخش اماک ومســتغات موجب تشــویق و گرایش افراد به 
این بازار شــده اســت. با این حال اما گاهي انتخاب  نادرســت و 
عقــد قراردادهای مشــکوک در این بخش افــرادی را متضرر 
کــرده اســت. با این وصف، تحقیــق و ورود آگاهانه در خصوص 
چگونگي انجام معامات از جمله ضروریاتي است که باید به آن 
توجه داشــت. مجموعه اماک امپراطور که به عنوان بزرگترین 
مشاور اماک در منطقه مهرشهر شناخته  مي شود و داراي کادری 
مجرب و متعهد از فعاالن موفق در این صنف اســت، با مدیریت 
امیرحســین کریمیان توانســته رضایت مراجعان را جلب کند. 
خبرنــگار جام جم البرز با این مدیــر توانمند گفت و گویي انجام 

داده که در پي می خوانید:

* محدوده فعالیت اماک امپراطور در چه مناطقی است؟
محدوده فعالیت ما بیشتر در مناطق مهرشهر، مهرویا، گلشهر، 
کیانمهر و همچنین در سایر مناطق کرج متمرکز است و در زمینه 
خرید، رهن، اجاره، تهاتر، مشارکت در ساخت و مسائل مربوط به 
معامات اماک در خدمت همشهریان و مشتریان عزیز هستیم.

 * شــاخصه های برجســته مجموعــه شــما نســبت بــه دیگر 
همکاران تان چیست؟

مــا اولیــن گواهینامــه iso10004   را درمنطقه مهرشــهر 
کســب کرده ایم. این گواهینامه در واقع پایش رضایت مندی 
مشــتریان از عملکرد مجموعه ما ســت. صداقت با مشتریان و 
فراهم سازي شرایط و محیطي امن و آرام در انجام معامات براي 
آن ها اولویــت کاری ما در مجموعه امپراطور به شــمار مي رود. 
در واقــع هــدف مجموعه از هر قرارداد به صــورت »برد ، برد« 

برای مشتری و اماک است. 
امروزه بهترین تبلیغ در هر کسب و کاری، تبلیغ مشتریان به 
صورت فردی است. بر این اساس، اعتقاد داریم که رضایت هر 
مشــتري عین تبلیغ کار ماست و این امر از نظر ما بهترین تبلیغ 
به حساب مي آید. در همین جا فرصت را غنیمت مي شمارم و به 
تمام همکاران عزیز خود توصیه می کنم که صداقت را سرلوحه 

کار خود قرار دهند. 
صداقــت همواره کارگشــا خواهد بود. این نکتــه را هم در 
نظر داشته باشــیم که افرادی که این روزها به دفترهاي اماک 
مراجعه می کنند، عموما اطاعات نســبتا خوب و مناسبی درباره 
شــرایط خریــد و فــروش اماک دارنــد که در مــواردي حتي از 
اطاعات برخی از همکاران ما بیشــتر است. در هر حال عمیقا بر 
این نظر هستیم که اتمام یک معامله  پایان کار نیست؛ بلکه می 
تواند سر آغازي براي ادامه فعالیت های بیشتر باشد. به همین 
دلیل پیش از هر چیزي، رضایت مندی مشتری از عقد قرارداد 

واثبات صداقت مان در نظر او در اولویت کاری ما قرار دارد.  
بــه این نکته هم اشــاره کنم کــه در مجموعه امپراطور جهت 
ارتقاء دانش وتوانمندی مشــاوران مان کاس های آموزشی به 

صورت هفتگی در محل دفتر برگزار می کنیم.
 بــرای برگــزاری مفیدتــر ایــن کاس هــا از افــراد خبــره 
دراموراماک، بازاریابی و فروش جهت آموزش دعوت می شود. 
مشــاوران باید در این کاس ها شــرکت کنند تــا بتوانند نحوه 
ارتباط با مشتریان، ارائه مطالب مورد نیاز مشتری و امور مربوط 
به اماک را به بهترین شــکل ممکن یــاد بگیرند و در راهنمایی 
مراجعان به کار ببرند. این کاس ها به صورت مداوم و مستمر 

برگزار می شوند. 

* نشانی و راه های ارتباطی اماک امپراطور را اعام کنید. 
کرج ، فاز 4 مهر شهر، بلوار گلها، روبروی بانک مسکن، اماک 

امپراطور. 
تلفن : 33537211-33537212

Emperor.real.state :اینستاگرام

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با اشاره به اینکه معنی 
ندارد که هر کس هر جور دلش خواســت در شــهر تردد کرده و به عفت 
عمومی لطمه وارد کند گفت: دســتگاه های متولی باید در این زمینه ورود 

کرده و مطابق وظایف خود عمل کنند.
خبرنگار جام جم البرز:  آیت اهلل سیدمحمد مهدی حسینی همدانی 
در اجتماع عاشــورائیان استان البرز که در میدان شهدای کرج برگزار شد 
اظهار داشــت: اجتماع عاشــورایی عالوه بر  اینکه عبادت و تقواســت، 

پیام های بزرگی به همراه دارد.
وی افزود: مهمتریــن پیامی که امروز این اجتماع و همه اجتماعات از 

حسین)ع( گرفته اند درس مقاومت است.
نماینــده ولی فقیه در اســتان البرز با بیان اینکه درســی که قیام امام 
حسین)ع( به همه شیعیان و مسلمانان می دهد درس ایستادگی و مقاومت 
اســت،بیان کــرد: این درس امروز در میان مســلمانان یمن، کشــمیر، 
افغانستان، سوریه و عراق دیده می شود و این کشورها با تاسی از قیام امام 

حسین)ع( ایستادگی و مقاومت می کنند.
امام جمعه کرج با بیان اینکه مســیر انقالب در مســیر حق بوده است 
عنوان کرد: نصرت الهی و کمک خدای تعالی برای ماســت  و از آن بهره 
می بریم، وعده خدای تعالی هم همین است و فرموده است که اگر هر کس 
خدا را یاری کند خدا هم آنها را یاری می کند و در مسیر ثابت قدم می کند.

رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان البرز با بیان اینکه اگر کسی در 
راه خدا قدم برداشــت ثبات قدم نصیبش می شود تصریح کرد: استقامت و 
مقاومت در مســیر حق بســیار مهم است و این موضوع از دستورات دینی 

است.
امام جمعه کرج با بیان اینکه در حال حاضر ســیاه پوش حســین)ع( 
هستیم ادامه داد: امام حسین)ع( و اصحابش همه پافشاری بر حق داشتند 
و اهل مقاومت و ثبات قدم بودند، یاران حســین)ع( در شب عاشورا ثبات 
قدم داشــتند، شــیعیان و پیروان اهل بیت و مدیران جامعه الزم است که 
ثبات قدم داشــته باشــند و در مســیر حق قدم بردارند و در تمامی مسائل 
از جمله سیاســت خارجی باید با عزت و قدرت قدم برداشــت و با تاسی به 
مکتب حســین)ع( کار را پیش برد، درس مقاومت درســی است که رهبر 

معظم انقالب بر آن تاکید دارند.
نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه معضالت فرهنگی بدون 
مقاومت در جبهه حق درســت نمی شود،گفت: تمام عزت و مردانگی ما را 

به هم ریختند و چه شب های مظلومی بر حسین)ع( در همین شهر و کرج 
دارد رقم می خورد، محرم بر امام حســین)ع( در اینجا چه می گذرد؟ هنوز 

امام حسین)ع( مظلوم است.
امام جمعه کرج با بیان اینکه چند شــب اســت که بنده در شهر گشت 
می زنم، متذکر شــد: در این دو ســه شب و روز گذشته خوابم نبرده است و 
بســیار متاثرم از اینکه این کلمات را عرض می کنم، مجلس حســین )ع( 
و ســگ گردانی، مجلس حســین )ع( و بی حجابی به آن نحوی که دیده 
می شود؟ االن می بینیم که در کنار ما مجلسی گرفته می شود و در کوچه و 
خیابان به یک وضعی دیده می شــوند که انسان دلش می گیرد و باید خون 
گریســت، این اجتماع باید با زبان نرم جلوی منکر را با امر به معروف  نهی 
از منکر بگیرد و در غیر این صورت در مسیر حسین)ع( قدم برنداشته است.

حســینی همدانی با بیان اینکه وظیفه مســئوالن امروزه ســنگین تر 
اســت،گفت: مردم هم وظیفه دارند و باید در این مسیر قدم بردارند، امروز 
چه دســتگاه دولتی و چه بخش خصوصی اگــر برخالف موازین و عفت 
عمومی قدم بردارد دســتگاه های قانونی باید جلوی این کار را گرفته و در 
این زمینه مسئول هستند، معنی ندارد که در شهر ما هر کسی آزاد و هر جور 
دلش خواســت قدم بردارد و عفت عمومی را از بین ببرد، دستگاه هایی که 
باید کار انجام دهند باید بدون هیچ مالحظه ای کار را جلو ببرند و عزیزان 

باید در این امور جدی باشند.

اعتراض نماینده ولی فقیه به عدم رعایت 
حجاب و سگ گردانی در کرج

* اداره راه و شهرسازی ساوجبالغ 
اقدام کند

ســطوح و حواشــی جاده کردان » برغان « 
ولیان، ورده – ســیباندره و ... نیاز به بازســازی 
و آسفالت و تســطیح دارد .لذا از مسئوالن اداره 
راه و شهرسازی ســاوجبالغ در خواست داریم 
تا نســبت به ایمن سازی خطوط مذکور سرعت 

عمل معمول نمایند.
مهدی حسینی از چندار

* قابــل توجــه اداره کل آموزش و 
پرورش استان البرز 

معلمان و پرسنل شاغل در مناطق حاشیه ای 
کرج و سایر شــهرهای استان البرز برای ایاب و 
ذهاب به مدارس و بالعکس نیاز به سرویس رفت 
و آمد دارند، بر این اســاس از مسئوالن اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان البرز خواهان فراهم 

کردن این گونه امکانات برای معلمان هستیم.
جمعی از معلمان مناطق حاشیه ای 
کرج و ....

* شهرداری کرج اقدام کند
تاریکی مطلق یا عدم روشــنایی کافی مسیر 
روگــذر و زیرگذرهای کــرج-  مالرد و کرج – 
ماهدشت و ... موجب انحرافات خودرویی و بروز 
تصادف های متعدد و خسارات جانی و مالی برای 
شهروندان می شود. بر همین اساس از مسئوالن 
شهرداری کرج ، مسئوالن و سایر نواحی مربوطه 
شهرداری خواهان برقراری سیستم نورپردازی 

کافی برای اصالح مشکالت مذکور هستیم.
جواد مهرابی از فردیس

* اداره کل راه و شهرســازی البرز و 
شهرداری کرج چاره اندیشی کند

خطوط مواصالتی مربــوط به اتوبان کرج- 
قزوین و بالعکس و خیابان های داخلی و اطراف 
کرج و حومه فاقد آســفالت و خط کشی منظم و 
مناسب می باشــد. جا دارد تا مسئوالن مربوطه 
نســبت به رفع مشــکالت مطرح شــده اقدام 

شایسته به عمل آورند.
مهرداد جابری از رجایی شهر

  

شهید رضا مومنی؛ نمادی از 
ایثار و استقامت

رضا مومنی در شهر ری اصفهان در سال 1311، 
در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشــود و پس 
از طــی دوران کودکی تحصیالت خود را در ســال 
131۸، شــروع کرد و تــا کالس پنجم ابتدائی را در 

همان روستا گذراند.
خبرنگار جام جم البرز: وی تا پنجم ابتدایی 
ادامه تحصیل داد و بعد از آن مشــغول به کار شــد. 
تا اینکه در ســال 1337، با دختــری از یک خانواده 
متدیــن ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو دختر و 
۴ پســر است. وی مدت 20 سال در کارخانه سیمان 
تهران مشــغول به کار بود و سپس استعفاء داد و به 
همــراه خانواده به کرج نقل مکان نمود و برای امرار 
معاش به شغل آهنگری و جوشکاری روی آورد. وی 
در زمــان پیروزی انقالب در جریانات انقالبی نقش 
بسزائی داشــت و همین طور در زمان شروع جنگ 
در ســتاد کمک رسانی شهرستان کرج به ایثارگری 
می پرداخت و در خدمت رسانی به جبهه  زبانزد خاص 
و عام بود و زمانی هم که الزم شد با یک دستگاه وانت 
شخصی به میعادگاه عاشــقان و جبهه های جنوب 
شتافت و در این کار به یک بار و دو بار بسنده نکرد و 
قریب به هشت بار به جبهه های جنگ عزیمت کرد. 
سرانجام در صبحگاه ساعت 11 اسفند سال 1362، 
در عملیــات خیبر در جزیره مجنــون به درجه رفیع 
شــهادت رسید. تربت پاک شهید در امامزاده محمد 

کرج نمادی از ایثار و استقامت در راه وطن است.
به نقل از همرزمان شهید است که؛

وی در آخریــن بار به عنوان نیروهای رزمی وارد 
عمل شــد که با توجه به گفته دوســتان همرزمش 
پس از شــهید شدن یکی از همرزمان اسلحه وی را 

برداشته و برای نبرد با بعثیان وارد عمل شد.

پیام های مردمی

امیر بهمنی شــهردار هشــتگرد در جلسه شورای 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســاوجبالغ که با 
حضور حجت االســالم مختاری امام جمعه، پالیزگیر 
فرماندار ،علی جوادی رئیس شــورا و ســایر اعضا در 
ســالن جلسات آموزش و پرورش برگزار شد به تشریح 
برنامه های شــهرداری در اســتقبال از مهر پرداخت و 
گفت : برنامه های اســتقبال از مهر از ابتدای ماه جاری 
در شــهرداری آغاز شده و کارگروهی با حضور ریاست 
شورای شهر، معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری 
تشکیل و طی جلسات مکرر برنامه های متعددی در این 

زمینه تدوین و اجرا گردیده است.

خبرنگار جام جم ســاوجبالغ و نظرآباد: 
افزود: رنگ آمیزی و زیباســازی مــدارس و گلکاری 
محوطه بخشــی از کارهای انجام شــده بوده و نیز در 
راســتای ایمنی دانش آموزان تمامی سرعت گیرها و 
خطوط عابــر پیاده منتهی به مــدارس رنگ آمیزی و 
آشکارسازی شــده اند و همچنان نیز عملیات مربوطه 
ادامه دارد. تعویض عالئم راهنمایی و رانندگی ، ترمیم 
پیاده روها ، لکه گیری آســفالت و نیز شستشــو و رفت 
و روب و زیباســازی محوطه و مســیرهای نزدیک به 
مدارس از جمله کارهای دیگر شــهرداری هشتگرد در 
راســتای استقبال از مهر بوده اســت و در سال جاری 

عالمتهای »مدرسه« و »آهسته« و سایر عالئم مربوط 
بــه محل تردد دانش آموزان در ســطح خیابان ها اجرا 
خواهد شد .علی جوادی رئیس شورای اسالمی شهر نیز 
با تقدیر از عملکرد شــهرداری هشتگرد، از نرده گذاری 
خیابان اصلی شــهر سخن گفت و افزود : هدف از نرده 
گذاری خیابان اصلی، حفظ ایمنی شهروندان بوده است 
و بی شــک با توجه به فصل بازگشایی مدارس و لزوم 
تردد دانش آموزان از خیابان اصلی ، محل های ویژه ای 
برای عابرین پیاده در نظر گرفته شده و توصیه می شود 
دانش آموزان از پل های عابر و مکانیزه استفاده نمایند .

برنامه های شهرداری هشتگرد در زمینه بازگشایی 

مــدارس با عنوان طرح اســتقبال از مهــر به صورت 
شــبانه روزی در حال اجرا و پیگیری است و امیدواریم 
فضای مناسبی برای شروع سال تحصیلی برای دانش 

آموزان در شهر فراهم گردد .

تشریح برنامه های شهرداری هشتگرد در استقبال از مهر 
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