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دکتر حمید خسروی، رئیس مرکز سالمت پا:

درمان زخم پای دیابتی تخصص ماست  
عبداهلل ابراهیمی، مدیر فروشگاه عینک سناتور : 

هــر غیرممکنی در فروشــگاه 
»سناتور«  ممکن می شود

هیئت مدیره شرکت تعاونی میثاق کشت آتی 
با برند »میکا« اعالم کرد؛

با  ارائه محصوالت شــترمرغ 
2بهترین کیفیت 
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البرز

استفاده از ظرفیت شورای حل اختالف در اختالفات 
تولید کنندگان و کارگران

4

بانوی مددجویی که با گل فروشی 
همسرش را از زندان آزاد کرد

بانوی مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام)ره( البرز با حمایت این نهاد و دریافت وام قرض الحســنه اشتغال 
ضمن راه اندازی گلخانه و فروش گل با پرداخت بدهی های همسرش او را از زندان آزاد و برای 6 نفر نیز کارآفرینی 

کرده است.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، بانوی مددجوی البرزی با اشاره به سختی های زندگی و تالش  برای کسب 

موفقیت گفت: در ســال ۷۳ و زمانی  که 20 ساله بودم ...

آزادسازی اراضی ملی 
البرز به ارزش 8 هزار 

میلیارد ریال
3

4

امام جمعه کرج:

دادستان عمومی و انقالب کرج خبر داد؛

تقدیر از حماسه سازان دفاع مقدس 
به مناســبت هفته دفاع مقدس آیین های تقدیر از 
رزمندگان و ایثارگران در شهرســتان های ساوجبالغ 

و نظرآباد برگزار گردید. 
 خبرنگار جام جم ســاوجبالغ و نظرآباد: 
فالح نــژاد فرمانــدار شهرســتان نظرآبــاد  ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا، از تمام رزمندگانی که 
با دفــاع خالصانه و دلیر مردی جنگ منفور تحمیلی را 
تبدیل به دفاع مقدس نمودند تشکر نموده و آنها را اسوه 

تمام و کمال نسل جوان برشمرد.
وی در ادامــه افزود: هرکدام از ما به نوعی جنگ را 
لمس نموده و از آن خاطراتی داریم که بایدآن خاطرات 
را بــه نوجوانان و جوانانی که در آن ایام نبوده اند منتقل 
نماییــم هرچند قطــع بریقین تمام ایــن خاطرات و 
فیلم هایی که از آن دوران ســاخته می شود نمی تواند 
حتی نیمی از آنچه را که در 8ســال جنگ تحمیلی در 
سراســر ایران بطور حقیقی تجربه شــده به نمایش 

گذارد.
این مسئول  بااشاره به نقش کلیدی تمام ملت ایران 
در پاسداری از انقالب و کشورکه شجاعانه و جان برکف 
مبارزه نمودند گفت: همــه ما در هر نقش و جایگاهی 
که هســتیم باید راه غیور مردان 8 ســال دفاع مقدس 
را ادامــه داده و اجازه قدرت نمایــی و تجاوز را ندهیم 
و دشــمن بداند در هیــچ دوره ای از تاریخ نمی تواند بر 
ایران و ایرانی غلبه نماید. گفتنی است با همکاری بسیج 
هنرمندان شهرستان نظرآباد نیز نمایش هنری »اینجا 
تا ابدیت« به نویسندگی و کارگردانی مهدی فتحی که 
بــا محتوای یاد و خاطره شــهدای گمنام بوده و دارای 
مقام و افتخارات چندین مسابقه هنری کشوری است 
اجرا شــد و در پایان نیز از ۵0 رزمنده گرانقدر شهرستان 
نظرآباد تقدیر گردید.همچنین درمراسمی که به همین 
منظورودرمحل فرهنگسرای امام علی شهرهشتگرد 
و با حضورمســئوالن شهرســتان برپا گردید پالیزگیر 

فرماندار ساوجبالغ بر حفظ فرهنگ  ایثار تاکید نمود و 
اشــاره داشت که  اکنون برای جلوگیری از تحریف آن 
دوران پر افتخار نیاز داریم تا این فرهنگ تشــریح و به 

نسل جدید منتقل گردد.
وی با ذکر این مطلب که هر چه می دانید و اگر توان 
یادداشت را هم ندارید با صحبت نمودن وقراردادن فایل 
مربوطه به ارگان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در 

راه استمرارآن ارزش ها تالش نمایید.

اشتغالزایی با افتتاح خط تولید قطعات خودرو در اشتهارد
یک شرکت تولید قطعات خودر در اشتهارد با افتتاح 
خط جدید تولید، با اشتغالزایي برای ۱۷0 نفر، تولیدات 

خود را افزایش داد.
به گــزارش خبرگزاری صدا وســیما، مرکز البرز؛ 
یک شــرکت تولید قطعات خودرو در شهرک صنعتی 
اشــتهارد با افتتــاح خط جدید تولید ، عــالوه برایجاد 
اشتغال برای ۱۷0 نفر به صورت تک شیفت ، تولیدات 
خود را نیز افزایش داد .صنعت قطعه سازی در اشتهارد 

یکی از صنایع معتبر و پر رونق ســال های گذشــته در 
شــهرک صنعتی این شهرستان بود که با رکود در بازار 
خــودرو، این صنعت و برخی واحد های تولیدی در این 
خصوص یا نیمه فعال شــدند یا رو به تعطیلی هستند.

ایــن صنعت با رونق در بازار خودرو و تغییرات مدیریتی 
دوباره رونق گرفته است .شهرک صنعتی اشتهارد ۱2 
شرکت تولید قطعات خودرو دارد را که بخش عمده ای از 
فعالیت های اقتصادی و اشتغال شهرستان و حتی استان 

البرز را تامین می کند.تولید قطعات با کیفیت خودرو 
در این واحد ها کال به دست متخصصان داخلی صورت 
می گیرد و مورد استفاده در صنعت خودروسازی است. 
این فرایند نیاز کشــور را تامین و وابستگی به قطعات 
خارجی را برطرف کرده است.در صورت حمایت های 
مالی و تسهیل در تولید و رفع مشکالت این صنعتگران، 
شــاهد رونق تولید در بخش های دیگر این شــهرک 

صنعتی نیز خواهیم بود.
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ساختار پزشکی مدرن
از میان ده ها ساختار 
ثبــت شــده در جهان 
امروز ســاختار پزشکی 
مــدرن ســاختار غالب 
در نظام درمــان ایران و 
سایر کشورهای جهان 
می باشد، به این ساختار 
مدرن پزشکی، طب مولکولی نیز اطالق می شود، چرا 
که تکیه اصلی آن در درمان بر شیمی مولکولی است.

یکی از ویژگی های این ساختار پزشکی، جزء نگر 
بودن آن اســت، همه می دانیم که بر بدن انســان  به 
عنوان یک کل، رابطه حکیمانه و سیستماتیکی حاکم 
اســت، از این رو، بر اساس روش های تشخیص در 
طب ســنتی از شیوه های ملموسی ده ها نوع بیماری 
قابل تشخیص است، ولی در ساختار پزشکی مولکولی 
تشــخیص بیماری وابســتکی کاملی به مهندسی 

پزشکی و ادوات گران قیمت آن دارد.
شــاید باور این نکته عجیب باشــد کــه تعداد 
دســتگاه های ام آر آی در تهران از کل سیستم های 
آم آر آی در کشــور انگلستان بیشتر است و تعداد کل 
این دســتگاه ها در ایران با سیستم های موجود در ۱۳ 
کشــور اروپایی برابری می کند! بــا اینکه ایران وارد 
کننده صرف این سیستم های های تک و گرانقیمت 
می باشد! بزرگ ترین تولیدکننده های سیستم های ام 
آر آی شرکت های  زیمنس )آلمان(، جنرال الکتریک 

)آمریکا(، توشیبا )ژاپن(، و فیلیپس )هلند( می باشند.
چنان چه به مراکز ام آر آي در کشــورمان مراجعه 
کنید متوجه می شوید که آن ها از پذیرش افراد باالتر 
از ٩0 کیلوگرم خودداري مي کنند، به این دلیل که ریل 

انتقال دهنده بیمار به درون دستگاه آسیب می بیند!
 معلوم نیســت چه افرادي ذینفــع بوده اند که به 
جاي دستگاههاي با حداکثر تحمل وزن ۱۳0-۱20 
کیلو ســفارش دستگاههاي با حداکثر وزن ٩0 کیلو 
که مخصوص نژادهاي کوچک اندام آسیاي جنوب 

شرقي را داده اند!
در نژادهــای ایراني حدود 2۵ درصــد از آقایان 
بیــش از ٩0 کیلو وزن دارند. از مدیران محترم وزارت 
بهداشــت انتظار می رود نسبت به این مسئله سوال 

برانگیز پاسخ  مناسبی ارائه دهند.

امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه امروز با اشاره به میالد امام باقر )ع( و انقالب 
علمی ایشان گفت: نظام اسالمی ما می تواند از سیره ایشان یک الگوی عملی برای گام 

دوم انقالب بردارد.
خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حســینی همدانــی افزود: اولین بیانیه گام دوم 
انقالب تولید علم و پژوهش است، لذا این با جهش و انقالب علمی میسر می شود، یکی 

از روش های امام باقر )علیه الســالم( برجسته کردن علم و آموزش و ایجاد انگیزه برای 
حرکت در علم آموزی بود روش ها و شرایط فراگیری از مهمترین فعالیت های ایشان بود.

وی اضافه کرد: شاگردان بزرگی تربیت شده امام باقر )علیه السالم( هستند که بیشترکتب 
ارزشمند اسالمی متعلق به آن هاست. خطیب نماز جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان 
خود به دیدار نخبگان با رهبر انقالب اشــاره کرد و گفت: ایشــان پیروزی بر مشکالت را 

مقاومت، پافشاری بر شــعار های انقالب و بی اعتمادی به دشمنان دانستند. وی افزود: 
امروز نظام اسالمی با به کارگیری راهبرد مقاومت در اوج عزت قرار دارد.آیت اهلل حسینی 
همدانی ادامه داد: کشــورهای استکباری تالش می کنند ایران را در موضع ضعف قرار 
دهند، بیانیه سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس نشان دهنده دشمنی آنهاست که حمله به 

مواضع عربستان را به گردن ایران می اندازند.

امروز نظام اسالمی با مقاومت در برابر استکبار در اوج عزت است

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

رئیس شورای اسالمی شــهر کرج گفت: آرامستان بهشت علی به 
عنوان بزرگ ترین گورستان استان در شرایط مشکالت درآمدی آماده 
بهره برداری شــده و فاز اول آن بالغ بر صــد میلیارد تومان هزینه بری 

داشته است.
به گزارش شــورای اسالمی شهر کرج، اکبر سلیم نژاد اظهار داشت: 
طبق مصوبه هیئت وزیران قطعه زمینی در حدود 224 هکتار به منظور 
احداث آرامســتان جامع در اختیار شــهرداری کرج قرار گرفته است که 
در فاز نخســت 40 هکتار از اراضی مذکور به منظور دفن متوفیان قطعه 

بندی و آماده سازی می شود.
 وی با بیان اینکه اکنون 4200 آرامگاه جهت خاکســپاری متوفیان 

آماده شده است، بیان داشت: فاز اول آرامستان بهشت علی با اعتبار ۱00 
میلیارد تومانی تکمیل شــده و با توجه به مشکالت درآمدی بنا داریم تا 
پروژه های نیمه تمام را ساماندهی کرده و با اولویت بندی وارد فاز بهره 
برداری کنیم. این آرامســتان همزمان به ساکنین دیگر شهرهای البرز 

نیز خدمت رسانی خواهد کرد.
 این مسئول از آماده سازی مقبره شهدای گمنام در آرامستان بهشت 
علی خبر داد و افزود: شــهدای گلگون کفن مایه برکت و عزت و اقتدار 
میهن اسالمی هستند و حضورشان در آرامستانها موجب تسری رحمت 
الهــی به تمام عزیزانی خواهد بود که در این مکان در خاک آرمیده اند و 
طبق هماهنگی های به عمل آمده بزودی شاهد خاکسپاری تعدادی از 

شهدای گمنام در آن خواهیم بود.
 ســلیم نژاد از احداث سالن معراج و نمازخانه، خیابان کشی، فضای 
ســبز، دفتر پذیرش، ساختمان اداری و... در آرامستان بهشت علی خبر 
داد و گفت: در این پروژه اســتانی حداقل 8 کیلومتر دیوارکشی با اعتبار 
۷0 میلیــارد ریالی صورت گرفتــه و در مجموع هزار میلیارد ریال برای 

آماده سازی فاز نخست پروژه هزینه کرده ایم.

با وجود مشکالت درآمدی؛ 

آرامستان بهشت علی)ع( آماده 
بهره برداری شد

شــهردار کرج از نصب دو هزار تابلوی معرفی شهدا در کوچه های 
شهر خبر داد.

علی کمالــی زاده دراین رابطه اظهار کرد: شــهرداری کرج طی 
ســال های اخیر اقدامات مناسبی در راســتای زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره شــهدا انجام داده که نصب تابلوی معرفی این دالورمردان در 

کوچه های شهر بخشی از این اقدامات بوده است.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری کرج، وی با اشاره به جایگاه 
واالی شهدا در میان اقشار مختلف جامعه افزود: همه می دانند امنیت 
امروز کشــور مرهون از خود گذشتگی و ایثار شهدایی است که برای 

حفاظت از وجب به وجب خاک این سرزمین از خون خود گذشته و 
با فدا کردن جان خود دشمنان را در دستیابی به اهداف شومشان ناکام 
گذاشتند. این مسئول با اشاره به اینکه همه ما وظیفه داریم دین خود 
را به شــهدا و خانواده ایثارگران ادا کنیم، توضیح داد: هر کس باید به 
فراخور جایگاه و امکاناتی که دارد برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا 

اقدام کند و در این میان وظیفه ادارات و دستگاه ها سنگین تر است.
شــهردار کرج در ادامه از ســاخت و نصب بیش از دو هزار تابلوی 
معرفی شهیدان در کرج خبر داد و گفت: در این تابلوها عالوه بر نام و 
عکس شــهید، نام شهر، محل تولد، سال تولد، محل و تاریخ شهادت 

نیز درج شده است .
کمالی زاده ابراز کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته، ترمیم و تعمیر 
ســاالنه این تابلوها و ســاخت تابلوهای جدید برای معابری که نام 
آنها در کمیته نامگذاری به نام شــهید متبرک می شود در دستور کار 

مدیریت شهری کرج قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه کرج دالور مردان بزرگی را تقدیم نظام و انقالب 
کرده، گفت: شــهرداری کرج برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از 
هیچ کوششــی فروگذار نخواهد بود و هر ساله اعتبار ویژه ای در این 

خصوص اختصاص می دهد.

کوچههایشهربانامشهداچراغانیمیشود

امام جمعه کمالشهر مطرح کرد؛
عزتمندی جمهوری اســالمی 

نتیجه راهبرد مقاومت است

امام جمعه کمالشــهر در خطبه هــای نماز جمعه ضمن 
دعوت همه مومنین و نمازگــزاران به رعایت تقوای الهی 
گفت:  چند مورد نیاز به ذکر است. اول این که دفاع مقدس 
مظهریت داشــت برای ما، یعنی یک دورانی برای ظهور و 
تجلی بود، مظهریت دفاع مقدس حماســه و مقاومت بود، 
یعنی در آن دوران حماسه و مقاومت به قشنگی خود را نشان 
داد و بعد از آن این حماســه و این مقاومت و این دو شــجره 
طیبه میوه های شیرین خودش را هم بر امت اسالمی ایران 
و هم امت های مظلوم زیر بار ظلم و ســتم مســتکبران به 
آنها هم میوه های شــیرین خود را عرضه داشت، مظهریت 
معنویت و آرمان خواهی بود و مظهریت تدبیر و حکمت بود. 
خبرنگار جام جم البرز: بنا بر این برکات و تجربه ها 
و دســتاوردهای بسیار ارزشمندی برای ما داشت .جنگی را 
بر ما تحمیل کردند .ما خواستار جنگ نبودیم و تازه انقالب 
کــرده بودیم. هنوز انقالب ما نیاز به گذشــت دورانی برای 
تثبیت داشــت، اما دشــمنان وقتی که توجه کردند به این 
نحــوه انقالب و مواضع رهبر انقالب. آن ها متوجه شــدند 
اسالم مکتبی است که اگر حقیقت آن اجرا شود به هیچ وجه 
اجازه ســلطه و ظلم به سلطه جو ها و ظالمین نمی دهد و لذا 
اقدام کردند برای نابودی این انقالب در حالی که هنوز این 
انقالب ریشه چندانی در زمین ندوانده بود این انقالب. ما در 
این شــرایط مشغول دفاع مقدس شدیم و این دفاع مقدس 
و آن جنگی که در مقابل آن دفاع کردیم معرف اســالم به 
جهان بود و مردم فهمیدند که اسالم مکتبی است که خیلی 
مســتکبرین و استکبار جهانی و مستبدین روی آن حساس 
هستند و احساس خطر می کنند و از آن طرف افشا گر چهره 

دشمنان اسالم بود. 

با ائمه جمعه استان

همزمان با پنجمین روز بزرگداشــت 
هفته دفــاع مقدس صبح جمعه همایش 
پیــاده روی خانوادگی با حضور اقشــار 

مختلــف مردم و جمعی از مســئوالن در 
فردیس برگزار شد.

به گزارش  خبرگزاری صدا و ســیما، 
مرکز البــرز؛ رییس اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان فردیس هــدف از برگزاری 
همایش پیاده روی خانوادگی را باالبردن 
شــور و نشاط و ترویج ورزش همگانی در 
بین خانواده ها دانست و افزود: جامعه ای 

که بانشــاط توام باشد، مسیر پیشرفت و 
توسعه در آن هموارتر می شود.عزیزی با 
بیان  اینکه بخشــی از سالمت جامعه با 
توسعه ورزش همگانی محقق می شود، 
افزود: توجه به ورزش و فرهنگ ســازی 
آن در جامعه موجب تقویت روحیه نشاط و 
شادابی در جامعه می شود.وی  افزود: این 
همایش در راستای بزرگداشت جانفشانی 

شهدا و رزمندگان اسالم در دفا ع از کیان 
اســالمی برگزار شده اســت که طی آن 
شــرکت کنندگان مســیر 4 کیلومتری 
فلکه چهارم فردیس تا پارک تندرســتی 
را راهپیمایی کردند .در پایان همایش به 
قید قرعه به تعدادی از شــرکت کنندگان 
جوایزی اهدا شد و همچنین از ۵ خانواده 

معظم شهدا تجلیل و قدردانی گردید.

همایش پیاده روی خانوادگی در فردیس

در مراسم یادیاران )سنگر ساز بی سنگر ( تاکید شد؛

رفع مشکالت کشور با ایثارگری 
و روحیه جهادی  

همزمان با هفته دفاع مقدس مراســم استانی  یاد 
یاران ) ســنگر ساز بی ســنگر ( با حضور پیشکسوتان 
وجهادگران دفاع مقدس ،مدیران ومســئولین استانی 
، خانــواده معظم شــهدا،جانبازان وایثارگران در کرج 

برگزار گردید . 
خبرنگار جام جم البرز: در این مراســم حجت 
االسالم عین الدین نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد 
کشــاورزی استان البرز ضمن اشــاره به آیات الهی در 
مــورد قدرت وقــدرت طلبی گفت : نظــام جمهوری 
اســالمی به لطف خداوند وتالش رزمندگان اسالم در 
دوران دفاع مقــدس از امنیت واقتدار خوبی برخوردار 
است اما در حال حاضر موضوع مهم برای مردم شرایط 
اقتصادی ومعیشــت آنان می باشد که مسئولین باید با 
تالش وکوشــش وبه صورت عملی به این حوزه وارد 
شوندومشــکالت مردم را حل نمایند .  وی همچنین با 

انتقاد از بروکراســی های اداری در ادارات مختلف، آن 
را ناکارآمد دانست و ادامه داد: اصالح روند کاری ، رفع 
بروکراسی های دست و پاگیر و بهبود شرایط اقتصادی 
در امیدواری ورضایت مردم تاثیر بسیاری دارد ،این ها  
از دغدغه های مهم مردم هســتند که رفع این موانع در 

افزایش توانمند های نظام اسالمی موثر خواهد بود . 
سید مجید موسوی رییس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان البرزنیز طی ســخنانی کوتاه گفت : با تاسیس 
جهاد کشاورزی در ابتدای انقالب وفرمایشات حضرت 
امام خمینی ) ره(در تامین وامنیت مواد غذایی کشــور ، 
تولیدات کشــاورزی از 22 میلیون تن در اوایل انقالب 
به ۱۱8 میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی افزایش 
یافته و این امر با تالش ومجاهدت جهادگران محقق 

گردیده است .
در ادامه این مراســم سردار ســید یوسف موالیی 
فرمانده سپاه البرزنیز با یادآوری یاد وخاطره شهدای 8 
سال دفاع مقدس ، جنگ را ابزاری خطرناک در دست 

قدرتمندان دانســت واستفاده از آن را برضد ملت های 
آزاده ومظلوم جهان مذموم خواند واظهارداشت : توجیه 
آمریکاییان از جنگ افــروزی وادامه آن برضد ملتها ، 
حفظ نمودن به اصطالح منافع آنهاست که به دکترین 

کارتر معروف است .
 دردفاع مقدس ما تهدیدوجنگ را به فرصت تبدیل 
کردیم وبا تمام مشکالت به دفاع از میهن پرداختیم که 
برکات امروزه آن در پیشرفت های نظامی واقتدار ما در 

برابر زورگویان جهان نمود دارد . 
فرمانده ســپاه امام حسن مجتبی )ع( البرز با اشاره 
به واقعه عاشــورا وشهادت یاران سیدالشهدا )ع(گفت 
: منطق شــهدا ، منطق محرم وعاشوراســت که باید 
تکلیف خود را انجام داد وبه شــهادت رســید . شــهدا 
برای همه حجت هســتند وتمام مشــکالت کشوردر 
حوزه های مختلف را می توان بــا ایثارگری رفع نمود 
اما متاســفانه افرادی به جای ایثارگری به سودا گری 

می پردازند.
بینایی یکی از حواس پنج گانه بشری است . بیش از 
70 درصد شــناخت ما از محیط اطرافمان توســط چشم 

صورت می گیرد . 
حفــظ ونگهداری از سیســتم بینایــی دارای اهمیت 
زیــادی می باشــد . حوادث مختلف  وبیماری های شــایع 
چشــم بر عملکرد بینایی وســامت روانــی افراد تاثیر 
گذار اســت. عینک از جمله ابزار تزیینی وکمک بینایی 
می باشــد کــه مورد اســتفاده افراد مختلف در ســنین 

متفاوت قرار می گیرد.
 اســتفاده بموقع ومــداوم از عینــک در حفظ بینایی 
یاعیب انکســاری آن اثر گذار خواهد بود . اســتاندارد 
بــودن محصــوالت وخریــد از محل هــای معتبر فروش 

عینک ضامن ســامتی بینایی افراد جامعه می باشد. 
خبرنــگار جام جــم البرز با عبــداهلل ابراهیمی مدیر 
مجــرب، توانمند ومنصف فروشــگاه ســناتور و رئیس 
اتحادیــه عینک کــرج گفتگویــی انجام داده اســت که 

ماحصل آن را در ذیل می خوانید: 

* لطفــاً نــوع خدمات وســوابق کاری خــود را توضیح 
دهید؟

  حدود 42 سال است که در این حوزه فعالیت دارم. 
به عنوان رییس اتحادیه عینک کرج مشــغول خدمت به 

اعضاء اتحادیه وهمشهریان هستم . 

* توصیه شــما به خریداران عینک چیست؟
به افرادتوصیه می شــود که حد اقل سالی یک بار به 

چشــم پزشــک مراجعه کنند و در صورت گرفتن نسخه 
عینک باید از مراکز مجاز، خریدهای خود را انجام دهند 
ومراکزی مجاز هســتند کــه در اتحادیه عینک  عضویت 
داشــته باشند. این مراکز انواع خدمات مرتبط با عینک 
را انجام می دهند در صورتی که دستفروشــان ومراکز 
غیــر مجــاز این خدمــات را ارائــه نمی کننــد وپیگیری 

تخلفات آنها نیزبرای خریداران مشکل است.  

* ویژگی های  مهم فروشــگاه ســناتوراز دیدگاه شما 
شامل چه مواردی می باشد؟

موقعیــت جغرافیایی فروشــگاه عالی اســت و محل 
پارک برای خودروهای مشــتریان وجود دارد . خدمات 
ما همیشــه برای مشــتریان خاص وویژه بوده اســت . 
هــر کاری کــه مربوط به تعمیرات عینک باشــد و کســی 
نتوانــد آن را انجــام دهد در فروشــگاه ســناتور قابل 
انجام می باشــد . در صورت هر گونه اشکال ونارضایتی 
از محصول خریداری شــده یا تعمیر عینک، مشــتریان 
می توانند تا 24 ســاعت به فروشــگاه ســناتور مرجوع 

نمایند . 

* راههای ارتباطی فروشگاه سناتور را اعام نمایید؟ 
کــرج ، پــل آزادگان ، ابتدای بلوارمطهــری ،روبروی 

اداره ثبت اسناد 
تلفن : 

02634201113
02634479502
02634479504

همراه : 09123890563 

عبداهلل ابراهیمی، مدیر فروشگاه عینک سناتور : 

هر غیرممکنی در فروشگاه »سناتور« ممکن می شود 

کشاورز اشــتهاردی در روستای پلنگ آباد با بهره گیری از شیوه های 
نوین کشت و تالش فراوان موفق به تولید چند رقم مختلف پسته با کیفیتی 

باال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز؛ شهرستان اشتهارد به 
دلیل کم آبی منطقه ای مســتعد برای کشــت انواع محصوالت کم آب 
برمحسوب می شــود. به همین دلیل مدتی است کشاورزان اشتهاردی و 
روســتاهای اطراف آن با بهره گیری از روشــهای نوین آبیاری وکشت و 
کار توانســته اند محصوالت متنوعی تولید و به بازار مصرف عرضه کنند.

بنابراین گزارش، یک کشاورز اشتهاردی با همراهی خانواده خود توانسته 
است به مدت ۱2 سال تالش وپشتکار انواع پسته های مرغوب وبا کیفیتی 
را تولید کند.این کشاورز اشتهاردی گفت: چنانچه حمایتهای دولتی از این 
نوع کشــت صورت گیرد زمینه کشــت بیش از یکصد هکتار پسته در این 
منطقه وجود دارد واین کار زمینه اشتغال بیش از 40 نفر را ایجاد خواهد کرد. 
گفتنی است این کشاورز سال جاری زراعی توانسته در هر هکتار به میزان 

سه و نیم تن پسته برداشت و روانه بازار مصرف کند.

تولیدپستهمرغوب
درکویراشتهاردباتالش

کشاورزالبرزی

چهارمین  جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز برگزار شد
در چهارمین  جلســه کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال 
و ارز که به میزبانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز 
و با ریاســت جعفر داراب خانی معاون قضایی رئیس کل 
و سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان البرز برگزار گردید، بر لزوم پیشگیری 
از قاچاق کاال از مبادی رسمی ) محموله های پستی ( تأکید 

شد. 
خبرنگار جام جم البرز: داراب خانی در این جلسه 
اظهار کرد: اهمیت جلســات این کارگروه تا حّدی اســت 
که در بازه زمانی معین، مدیران محترم اســتان برای رفع 
مشکالت مردم و کاهش پدیده قاچاق؛ عالوه بر مسئولیت 

اصلی در جایگاه مدیریتی؛ در جلسات پیشگیری حاضر و 
برابر مقررات بر اجرایی شدن مصوبات توسط کارشناسان 

در حوزه مدیریتی خود نظارت دارند .  
  وی  افزود: موضوع محموله های پستی مساله ای است 
که تاکنون توجه کمی به آن شــده و باید دقت داشــت که 
گاهی امر قاچــاق ارز و کاالهایی که خرید و فروش آن به 
صورت اینترنتی انجام می شــود، از بستر و ابزار حاکمیتی 
بنام » شــبکه توزیع پستی« انجام شود که این امر زیبنده 
جامعه اسالمی نیســت و این نقطه ضعف شناسایی شده 

باید اصالح گردد . 
این مقام قضایی با اشــاره بــه قانون حمایت از حقوق 

عامه، از معاون دادســتان کرج در حقوق عامه خواســت با 
صدور دستور قضایی مقتضی، نسبت به شناسایی و رصد 
شــرکت های فعال در حمل و نقل مرسوله های پستی و 
خرید های اینترنتی در جهت ساماندهی این قبیل شرکت ها 

اهتمام جدی داشته باشد. 

حجت االسالم علی 
ارجمند عین الدین
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در  پنجمین روز از هفته دفاع مقدس و همزمان با سراســر کشــور، مردم البرز مزار 
شهدای هشت سال دفاع مقدس استان را گلباران و عطرافشانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ، مرکز البرز؛ فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( 
در آیین متمرکز گلباران مزار شهدای استان البرز که در امامزاده محمد )ع( کرج گفت: 
هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، یادآورحماسه های 

دالورمندانی اســت که در هشت ســال جنگ تحمیلی با تمام قدرت برای پاسداری 
ازمیهن اسالمی جنگیدند و به لقاءاهلل پیوستند.

سردار یوسف موالیی افزود: رشادت ها و ازخودگذشتگی های رزمندگان اسالم در 
هشــت ســال دفاع مقدس برای ملت های جهان یک الگو و اسوه پایداری و مقاومت 

است.

وی ادامه داد: زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهدا وظیفه ای همگانی است چرا که 
آنان جان خود را در دفاع از نظام و انقالب فدا کردند.

گفتنی اســت در این مراســم فرماندهان نظامی، انتظامی و مســووالن استانی 
وشهرســتانی، خانواده های معظم شــهدا، جانبازان، ایثارگران و اقشار مختلف مردم 

با نثار گل و فاتحه به مقام واالی شهیدان ادای احترام کردند.

3گلباران مزار شهدای 8 سال دفاع مقدس ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

عضو شــورای اسالمی شهر کرج گفت: باید به نقطه ای برسیم که حتی 
یک مورد ســاخت و ساز غیرمجاز در سطح شهر گزارش نشود، چرا بناهای 
فاقد اســتحکام ضمن تشدید حاشیه نشینی، ســیما و منظر شهری را نیز 

مخدوش می سازند.
به گزارش شورای اســالمی شهر کرج، عباس زارع در جریان بازدید از 
معاونت خدمات شهری شهرداری کرج ضمن اطالع از اقدامات و عملکرد 
این حوزه، از زحمات کارگران شاغل در عرصه رفت و روب و تنظیف معابر 
و جمع آوری زباله ها تقدیر و تشــکر و تاکیــد کرد که این عزیزان در صف 
مقدم خدمت رسانی به شهروندان قرار گرفته اند و پاکیزگی شهر را مرهون 

تالش های شبانه روزی ایشان هستیم.

 وی در این بازدید به دغدغه همیشــگی اش در حوزه ســاخت و سازها 
اشاره کرد و بیان داشت: اینکه ساخت و ساز غیرمجاز در شهر صورت بگیرد 
و مدیران شــهری آن را امری اجتناب ناپذیر بدانند، قابل قبول نیست، چرا 
که کنترل ساخت و سازها بر عهده پلیس ساختمانی است و شاغلین در این 
بخش به همین منظور حقــوق دریافت می کنند و اینکه نظارت ها ضعیف 
اســت، به هیچ وجه قابل قبول نیســت. این مســئول در بخش دیگری از 
ســخنانش عدم اســتحکام و ایمنی، حاشیه ســازی و برهم خوردن سیما 
و کالبد شــهری را از آســیب های ساخت و ســاز غیرمجاز عنوان و اظهار 
کرد: ارائه راهکارهای نوین برای جلوگیری از ســاخت و سازهای غیرمجاز 
ضروری اســت. وی پیشگیری را مهم ترین گام مقابله با ساخت و سازهای 

غیرمجاز عنوان کرد و افزود: حتی وجود یک مورد ســاخت و ساز غیرمجاز 
هم در کرج زیاد اســت و باید به این موضوع رســیدگی شود. به گفته زارع، 
روند صعودی ســاخت و ســازهای غیرمجاز در کرج قابل پذیرش نیست و 
باید با تشدیِد نظارت ها و ارائه راهکارهای نوین جلوی این ساخت و سازها 
گرفته شــود. عضو شورای اسالمی شهر کرج در پایان با قدردانی از برپایی 
جلســات هم اندیشی برای بررسی کارشناسانه این موارد خاطرنشان کرد: 
امیدوارم با اقدام کارشناســی و به به کارگیری نیروهای متخصص و متعهد 
شــاهد افزایش میزان اعتماد عمومی و کاهش ساخت و سازهای غبرمجاز 

در کرج باشیم.

عضو شورای اسالمی شهر کرج:

باید به جایی برسیم که یک مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز هم گزارش نشود

۵ هزار نیکوکار طی نیمه نخســت سال به جمع 
حامیان فرزندان مددجویــان تحت حمایت کمیته 
امــداد امام)ره( البــرز در طرح های اکــرام ایتام و 

محسنین پیوستند.   
به گزارش ســایت خبری کمیتــه امداد، محمد 
محمدی فرد، مدیرکل کمیته امداد البرز با اشــاره به 
اســتقبال بی نظیر مردم نیکوکار از طرح اکرام ایتام و 
محسنین در مقایسه با سایر طرح های خیر و احسان 
این نهاد گفت: باتوجه به روحیات معنوی مردم مومن 

ایران اســالمی در ماه هــای رمضان و محرم عمده 
جــذب و ثبت نام از مردم نیکوکار در طرح اکرام ایتام 
و محســنین مربوط به مناسبت های خاص اسالمی 

است.
وی بابیان اینکه در طرح اکرام ایتام و محســنین 
حامیــان با شــماره کارت  اختصاصی وجوه اهدایی 
را به حســاب فرزندان معنوی خــود واریز می کنند 
افزود: ۵ هزار نیکوکار طی نیمه نخســت ســال به 
جمع حامیــان فرزندان مددجویــان تحت حمایت 
کمیته امداد امام)ره( البرز در طرح های اکرام ایتام و 
محسنین پیوســتند.   محمدی فرد با تأکید بر اینکه 
عمده نیاز فرزندان محسنین مسکن، جهیزیه و امور 
تحصیلی اســت گفت: ایتام و فرزندان محسنین در 
اثر حمایت های حامیان نیکوکار توانسته اند به مدارج 
مهم علمی، ورزشــی، فرهنگی و هنری دست پیدا 
کننــد و بحمداهلل نمونه های متعددی از این عزیزان 
در زمینه  رتبه های برتر کنکور سراســری، قهرمانی 
رشــته های ورزشی کاراته، ژیمناســتیک، فوتبال 

آمریکایی، کارگردانی تلویزیون، شعر، تألیف کتاب 
و رّمان نویسی و حفظ قرآن به موفقیت رسیده اند.

مدیــرکل کمیته امداد البرز بــا دعوت از خّیران 
برای برآورده کردن آرزوهای ایتام در سامانه آرزوها 
به آدرسHamiarezooha.ir یادآور شــد: 
در طول ســال مردم نیکوکار می توانند با حضور در 
واحدهــای طرح اکرام ایتام و محســنین دفاتر این 
نهاد در شهرهای استان البرز یا تماس با شماره تلفن 
۳280۱0۷۱ در این طرح ثبت نام و شناســنامه های 

فرزندان معنوی خود را نیز دریافت کنند.
وی استمرار توفیقات این نهاد در به ثمر رساندن 
برنامه های فقرزدایی را درگرو همیاری و مشــارکت 
مردم نیکوکار دانست و گفت: با توجه به محدودیت 
منابع مالی کمیته امداد و تنوع نیازهای جامعه هدف 
این نهاد، از خیران می خواهیم برای رفع مشــکالت 
خانوارهــای مددجو کمیته امــداد را یاری کرده و از 
نزدیک ضمــن نظارت بر نحــوه هزینه کرد وجوه 

اثرات کار خیر خود را مشاهده کنند.

تلنگری دیگــر در »روز 
جهانی معلم« به مسئوالن

۱۳مهر به عنوان روز 
جهانی معلم نام گذاری 
شده اســت. همه ساله 
عالوه بر ۱2 اردیبهشت 
که ســالروز شــهادت 
اســتاد مطهــری و روز 
معلم به ثبت رسیده، در 
۱۳ مهر نیز اشاره هایی 
خاص در قالب مقاالت 

، داســتان ها، یادواره ها و ... از طریق مطبوعات و 
رسانه های مختلف صوتی-تصویری و مکتوب 
در خصوص معلم و نقش سازنده آن در بهسازی و 
توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... 
عنوان می شود اما آن چه که بارها و بارها از گذشته 
تا به امروز در این زمینه یعنی ضرورت رســیدگی 
و توجــه به مقام و منزلــت معلمان و موضوعات 
معیشتی از سوی خطبا و نویسندگان و مسئوالن 
مختلف در ظاهر بیان می شود، متاسفانه در عمل 
به فراموشــی و بی توجهی بــه این عرصه مهم 
سوق داده شــده و در نتیجه معلمان و فرهنگیان 
در شــرایطی که در بسیاری از ملل و ممالک دنیا 
برخوردار از امکانات و مزایای ممتاز و برجســته 
ای هستند، اما در کشــور مان معلمان و دستگاه 
عظیم وزارت آموزش و پرورش از جهات منزلتی 
و مرتبتی، بودجه ســاختاری و رفاهی و ... سال به 
سال افتان و خیزان و در حالت سیر قهقرایی است. 
حال ســوال اصلی از مســئوالن دولت و مجلس 
این است که چرا به دســتگاه های مهم آموزش 
و پرورش و معلمان شــاغل و بازنشســته آن این 
گونه یعنی حالت مصرفی و هزینه ای نگریســته 

می شود.
 در حالی که معلمان و وزارت آموزش و پرورش 
»تولید مدار« و در حقیقت موجب توسعه کارکرد 
پایدار خواهد شد ولی به شرطی که مسئوالن نگاه 
خود را به این دســتگاه مهم و تاریخ و تمدن ساز 
اصالح اساسی نموده و زمینه تقویت و پشتیبانی 
معلمان و دســتگاه آموزش و پــرورش را فراهم 

نمایند.

کشت صیفی و سبزیجات؛ 
تهدید منابع آب زیرزمینی

در سال های اخیر روند کشت سبزی و صیفی 
جات رو به افزایش است و این افزایش نیاز جدی 
به آب فراوان دارد که به ســفره های زیر زمینی 

خسارت زیادی را وارد کرده است .
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز 
البــرز؛ رئیس امور آب ســاوجبالغ گفت: برنامه 
خاصی بــرای مدیریت کشــت ها وجود ندارد و 
متاسفانه این روند موجب شده اغلب افراد بدون 
نیاز ســنجی مبادرت به کشت محصوالتی  کنند 

که به آب زیادی نیاز دارد.
غالمرضــا احمدی افزود: اغلب کشــاورزان 
اراضــی خود را با قیمت های نــه چندان زیاد به 
اتبــاع و مهاجرین ســایر شهرســتان ها واگذار 
می کنند که این افراد با کشــت محصوالت آب 
بر خســارت زیادی به سفره های زیر زمینی وارد 

کرده اند.
وی ادامه داد: هر ساله 80 سانتی متر افت آب 

در سفره های زیر زمینی داریم.
احمدی  افزود: اداره کشــاورزی ساوجبالغ 
باید به کشــاورزان الگوی کشــت  دهد و تالش 
شــود تا از تفکیک اراضی خودداری شــود چون 

اغلــب این اراضی مبادرت به حفر چاه نمودند .
رییس جهاد کشــاورزی ساوجبالغ گفت: در 
بیش از ۳هزار هکتار از اراضی ساوجبالغ صیفی 
و ســبزی جات کاشت شده و نیمی از این اراضی 

به صورت مکانیزه ابیاری می شود .
الماسی افزود : کشت های غرق آبی در مزارع 

کوچک اتفاق می افتد.
وی افــزود: قصد داریم بــا برنامه های جدی 
رویکــرد ایــن اداره را بــه ســمت محصوالت 

استراتژیک سوق دهیم .

یادداشت خبر

همکاری 5 هزار نیکوکار در اکرام ایتام و محسنین

طرح ملی چاوش در شرکت توزیع نیروی برق البرز کلید خورد
امیر حســین محمد خانی مدیر دفتر نظارت بر بهره 
برداری در مورد موضوع مدیریت ولتاژ مشــترکین در 
شــبکه توزیع به نام طرح چاوش اظهار کرد: طرح ملی 
چاوش از مرداد امســال در این شرکت کلید خورد که 
مدیریت ولتاژ مشــترکین را در شبکه توزیع به همراه 
دارد، از مزایای این طرح تأثیر مستقیم بر رضایتمندی 
مشترکین، میزان تلفات، پایداری شبکه و... می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان البرز، وی هدف از اجــرای این طرح را امکان 
نمایــش، ثبت، قرائت و مدیریــت مکانیزه ولتاژ تمام 
مشــترکین در محل مصرف که ولتاژ آنها با اســتفاده 

از پراب یا کنتورهای فهام انجام می شــود مطرح کرد و 
گفت: این اطالعات بر روی نقشــه GIS جغرافیایی 
ایجاد و نقاط )مشــترکین( دارای افت ولتاژ شناسائی 
و وضعیت ولتاژ تحویلی به مشــترکین اطالع رسانی 
و انجام اقدام اصالحی با روش ترســیم در راســتای 
رفع ضعف ولتاژ با هدف بهبود کیفیت برق رســانی و 
رضایتمندی مشترکین و کاهش تلفات شبکه صورت 

می پذیرد.
وی خاطرنشــان کرد: دســته بنــدی رکوردهای 
ولتــاژی و شناســایی ولتاژهای نامناســب، تعیین 
پســت های دارای افت ولتاژ، انجام اصالحات اولیه در 

حوزه بهره برداری، تهیه طرح و اولویت بندی در حوزه 
مهندسی و اجرایی پروژه های مربوطه است.

وی در پایان به اقدامــات اصالحی کوتاه مدت در 
این حوزه اشــاره کرد و تهیه گزارش مشترکین دارای 
افت ولتاژ و اعالم بــه مناطق مربوطه جهت بازدید از 
نقاط و شناسایی علل ضعف ولتاژ و ارایه راه حل، انجام 
اقدامات اصالحی ولتاژ با دیدگاه مهندســی شبکه در 
راســتای رفع ضعف ولتاژ با روشهای قابل اجرا توسط 
واحــد بهره بردرای، پیشــنهادطرح و پیگیری اجرای 
طرح توســط واحد مهندسی ونیزکنترل اثربخشی را از 
جمله اقدامات اصالحی کوتاه مدت این طرح برشمرد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی میثاق کشت آتی با برند »میکا« اعالم کرد؛

ارائه محصوالت شترمرغ با بهترین کیفیت 

بخش کشاورزی و دامپروری ظرفیت های فراوانی درایجاد اشتغال و کارآفرینی 
دارد . ظرفیت های باال وتنوع اقلیمی به این حوزه جایگاه ویژه ای داده است. با توسعه 
و ســرمایه گذاری های مناســب در پرورش طیور و ماکیان، معضل بیکاری کاهش 
می یابد. با افزایش صادرات محصوالت مختلف در این بخش، ارز آوری خوبی صورت 

خواهد گرفت که در رفع بحران های اقتصادی کشور کمک کننده می باشد. 
خبرنگار جام جم البرز با مدیر عامل شرکت آزاد آذرخش و رئیس هیئت مدیره شاپور 
ولی دشــتی ازکارآفرینان مجرب وفعال درزمینه پرورش شتر مرغ کشور گفتگویی 

انجام داده است که در ذیل می خوانید:  
* لطفاً به عنوان هیئت مدیره شــرکت میــکا خودتان را معرفی 

نمایید؟
آزاد آذرخش مدیرعامل شرکت تعاونی میثاق کشت آتی با برند میکا هستم . بنده 
نیز شاپور  ولی دشتی  نایب رئیس تعاونی پرورش دهندگان شترمرغ سراسر کشور و 
رئیس هیئت مدیره  شــرکت میکا می باشم که دارای ۱2 سال سابقه در امر پرورش، 
تولید،  کشتار و پخش گوشت  در سطح شهر تهران و استان البرز هستم. پس از سال ها 
زحمت و تالش در این عرصه با معرفی این پرنده بی همتا توانستیم جایگاهی اندک 

جهت مصرف گوشت شترمرغ ، دربین دام های دیگربرای آن پیدا نماییم .
* مختصری از فعالیت شرکت خود را توضیح دهید؟

شــرکت ما یک شرکت تولیدی توزیعی در زمینه کشاورزی و دامپروری می باشد 
که به صورت سنتی وکوچک است . ما فعالیت اصلی خود را در زمینه پرورش شترمرغ 

قرارداده ایم .
* دلیل شروع به کار خود را در زمینه پرورش شترمرغ بیان نمایید؟ 
از سال 88 تحقیقات خود را در زمینه کارهای تولیدی شروع کردیم وبه این نتیجه 
رســیدیم که بهترین کار، فعالیت دربخش پرورش شترمرغ می باشد. با بررسی نقاط 
ضعف پرورش دهندگان با ســابقه و پیگیری های مستمر وتالش زیاد وارد این شغل 
شدیم. این کار یک فعالیت چند محصولی است. از تمام قسمت های شتر مرغ شامل 
گوشت ، پر، ناخن ، پوست ، تخم و...استفاده می شود وبه هیچ عنوان دور ریز ندارد.از 
روغن شــترمرغ نیزدر تولید صدها نوع محصول بهداشتی ، دارویی وآرایشی استفاده 
می شود.با توسعه قسمت های مختلف می توان درآمد قابل قبولی از هر قسمت شتر 

مرغ  کسب نمود. 
* آیا در بخش صادرات نیز فعالیت دارید؟

بله. ما در زمینه صادرات نیز فعال هســتیم ، البتــه معتقدیم اول باید بازار داخلی 
را پوشــش داد و در صورت مازاد تولید باید به صادرات فکر کرد. محصوالتمان را با 

کیفیت باال ارائه می نماییم. 
* برای توسعه شغلی خود چه برنامه هایی دارید؟  

در آینده برنامه هایی جهت توســعه کاری داریم از جمله این که محصوالت را به 
صورت صنعتی ارائه و تولید نماییم . البته تغییردر قیمت ها تا حدودی مانع کار ما شده 
است ولی خوشبختانه با این شرایط توانستیم برای افراد بیشتری ایجاد شغل نماییم. 

ما به آینده این کار امید زیادی داریم . 
* توصیه شــما به افرادی که می خواهند این شغل را شروع کنند 

چیست؟ 
توصیه ما به افرادی که می خواهند وارد این کار شوند این است  که حتما از طریق 
اداره جهاد استان جویای تعاونی شترمرغ داران شوند. این افراد حتماً با تعاونی پرورش 
دهندگان کل کشــورتماس حاصل کنند و اطالعات نفراتی از قبیل جیره نویســان، 
کشــتارگاه داران و دامپزشــکان را دریافت کنند و جهت راه اندازی و صرف هزینه 

شروع کار، عجله نکنند .
* مهم ترین شاخصه ها وعوامل موفقیت مجموعه چیست؟

 توکل به خداوند ، جدیت در کار ، مشاوره با پیشکسوتان ، به روز بودن و نترسیدن 
از رویارویی با شرایط سخت از شاخصه های مهم مجموعه ما می باشد.

* نکته پایانی را بیان بفرمایید.
سازمان ها وادارات مرتبط باید کمک وحمایت بیشتری از کارآفرینان داشته باشند. 
برای شناســایی ما مردم در سراسر کشور می توانند با ارسال کلمه »میکا«  به شماره  

۱0008۵٩0 پیامک  ما را دریافت نمایند. 
* لطفاً نشانی و تلفن های مجموعه را اعالم نمایید؟  

نشانی: کیلومتر 8 جاده ماهدشت - اشتهارد، مزرعه پرورش شترمرغ 
آقای آذرخش:09353710061

آقای ولی دشتی: 09122874173

دادســتان عمومی و انقــالب کرج گفــت: 64 هکتار از 
اراضی ملی در مجــاورت اتوبان همت آزاد و به اداره کل راه و 

شهرسازی استان البرز تحویل داده شد.
خبرنگار جام جم البرز: حاجی رضا شاکرمی شاکرمی 
از رفع تصرف و خلع ید 64 هکتار از اراضی ملی در اســتان خبر 
داد و گفت: شخصا به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان در 
اراضی ملی بین استان های تهران و البرز حاضر شده و با دستور 
قضایی 64 هکتار از اراضی ملی در مجاورت اتوبان همت رفع 
تصرف و خلع ید شــد.وی افــزود: ارزش تقریبی اراضی رفع 
تصرف شــده حدود هشــت هزار میلیارد ریال است که پس از 

خلع ید به اداره راه و شهرسازی استان البرز تحویل داده شد.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان درباره این پرونده 
خاطرنشــان شــد: در خصوص این اراضی حکم قضایی پس 
از طی تشــریفات قانونی در محاکم تجدیدنظر استان تایید و 

قطعیت یافته بود.

آزادسازیاراضیملی
البرزبهارزش8هزار

میلیاردریال

سید نصرالدین 
میرعربشاهی، خبرنگار 

فرهنگی اجتماعی 
جام جم البرز

دکتر حمید خسروی، رئیس مرکز سالمت پا:

درمان زخم پای دیابتی تخصص ماست  

دیابت شایع ترین بیماری در جهان است که ساالنه 
موجب مرگ 4 میلیون نفر می شود .از هر 20 نفر ایرانی 
یک نفر به دیابت مبتالست وبیشتر آنها از بیماری خود 
اطالع ندارند .هر ۳0 ثانیه یک نفر درجهان به علت عدم 
آگاهــی از دیابت وروش های کنتــرل آن پای خود را از 

دست می دهد.
خبرنگار جام جم البــرز در گفتگویی با دکتر حمید 
خســروی متخصص حاذق ومجرب ارتوپد به بررسی 
زخــم پای بیماران دیابتی پرداخت که ماحصل آن را در 

ذیل می خوانید:  
* شایع ترین مشــکل بیماران دیابتی 

چیست؟  
متاســفانه آماراین بیماری افزایش پیدا کرده است 
وسنین افراد بین ۳0-24 ســاله است . بیماری دیابت 
یک بیماری پیش رونده است وشایع ترین مشکل افراد 
دیابتی ودیابت پیشرفته،  زخم پا می باشد . در این مرحله 
ابتدا با زخم های کوچک وعفونی شروع می شود، سپس 
زخم به سمت باالی اندام پیشروی می کند تابه مرحله 

قطع عضو برسد . 
* علت  زخم  پا دربیماران دیابتی چیست؟

در رابطــه بــا زخم پای دیابتی عــدم آگاهی  و نبود 
آمــوزش نقش مهمــی در ابتال و پیشــرفت روند این 
بیماری دارد.مشــاهده شده که برخی افراد مبتال، بعد از 
حدود20 ســال درگیری با بیماری هنوز از اصول اولیه 
این بیماری اطالعی ندارند. باید به صورت عمیق وفنی 
به این موضوع نگاه کرد و اصول اولیه آن به افراد توضیح 

داده شود.  
* برای پیشگیری از بیماری دیابت وزخم 

پا چه توصیه هایی برای افراد دارید؟  

با توجه به تجــارب خود فعالیت بدنی نقش مهمی 
در پیشــگیری وکنترل این بیماری دارد. در حال حاضر 
استرس و کم تحرکی باعث افزایش بیماری دیابت شده 
اســت . با هفته ای ۱/۵ ساعت فعالیت بدنی می توان از 
بیماری دیابت جلوگیری کرد. کنترل و تغذیه نیز بشدت 
در پیشــگیری دیابت تاثیر گذار است . بهداشت پا، نوع 
کفش و جوراب، نوع مواد شــوینده، وزن، معاینات دوره 
ای چشم و... باید توسط بیماران مراقبت وکنترل شوند 
.آموزش و ورزش خیلی اهمیت دارد و باید جدی گرفته 
شود. درمان زخم پای دیابتی تخصص مرکز ما می باشد 
در مرکز سالمت پا از تجارب کارشناس زخم آقای بهزاد 
نقاش بهره می گیریم و هدف ما خدمت رسانی به بیماران 

با بهترین کیفیت است .   
* لطفاً نشــانی و تلفن مرکز خود را اعالم 

نمایید؟  
کرج، چهارراه طالقانی به ســمت شهدا، برج حکیم، 

طبقه سوم واحد ۳۱
تلفن:  026-32219151

مهارت آموزی ۳۰ هزار البرزی در مراکز آزاد و دولتی
در 6 ماهه نخست امسال ۳0 هزار و ۱6۷ نفر از جوانان 
جویای شــغل استان در مراکز دولتی و آزاد تحت پوشش 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای این استان، مهارت مورد 

نیاز بازار کار را آموختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیرکل 
آمــوزش فنی و حرفه ای البرز گفت: این آموزش ها طبق 
برنامه ریزی عملیاتی و نقشه راه تدوین شده با هدف رفع 

معضل بیکاری، تحقق شعار سال رهبر معظم انقالب در 
راستای رونق تولید و نیاز بازار کار صورت گرفته است.

تقــی غیاثی تبار  ادامــه داد: ۱۱ هــزار و ٩08 نفر از 
متقاضیان آموزش های فنی و حرفه ای در بخش دولتی 
در رشته  های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی 
از آموزش های مهارتی بهره مند شده اند که از این تعداد، 
پنج هــزار و ٩82 نفر در مراکز ثابت، یک هزار و 2۷٩ نفر 

در حوزه های سیار شهری و سکونتگاه های غیر رسمی، 
۷4۵ نفر در بخش پادگان، ۷4٩ نفر در بخش روســتایی و 
عشــایری، ٩۷6 نفر در بخش زندان، یک هزار و ۳۵4 نفر 
در بخــش صنایع و اصناف و جوار کارگاهی و یک هزار و 
٩2 نفر در مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی، 
محیط کار واقعی و مراکز درمانی زیر پوشــش بهزیستی 

بوده است. 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان البرز:  

026-32210004-9 

چهار شنبه 10 مهر 1398   شماره 5493 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و  اطراف باغ را
حافظچون شیشه های دیده ما پر گالب کن

یاد یاران آشنا

بانوی مددجوی تحت حمایت کمیته 
امداد امام)ره( البــرز با حمایت این نهاد و 
دریافت وام قرض الحسنه اشتغال ضمن 
راه اندازی گلخانه و فروش گل با پرداخت 
بدهی های همســرش او را از زندان آزاد 

و برای 6 نفر نیز کارآفرینی کرده است.
به گــزارش ســایت خبــری کمیته 
امــداد، بانوی مددجوی البرزی با اشــاره 
به ســختی های زندگــی و تالش  برای 

کسب موفقیت گفت: در سال ۷۳ و زمانی  
که 20 ســاله بودم ازدواج کردم. حاصل 
زندگی مان دو دختر بود. همسرم به نقاشی 
ســاختمان اشتغال داشــت و خدا را شکر 
مشــکلی برای گذران زندگی نداشتیم.  تا 
اینکه همســرم به دلیــل بدهی به زندان 
افتاد و حدود ۷ ســال در زندان بود. با توجه 
به غیبت نان آور خانواده مشــکالت من 
آغاز شد. در خانه های مردم کار می کردم 
و زندگی به سختی می گذشت. مدتی بعد 

من و فرزندانم از طرف مددکاری زندان به 
کمیته امداد معرفی شدیم و تحت حمایت 

این نهاد  قرار گرفتیم. 
وی افزود:  در کمیته امداد به کســانی 
که مددجو هستند پیشــنهاد کار کردن و 
اجرای طرح هــای خودکفایی را می دهند 
و مــن نیز چون از دوران نوجوانی به گل و 
گیاه عالقمند بودم با مشورت کارشناس 
اشــتغال کمیته امداد وارد حرفه پرورش 
گل و گیاه شدم. ابتدا یک وام پنج میلیون 

تومانی قرض الحســنه گرفتم و در حیاط 
خانه ام یک گلخانه کوچک درست کردم. 
کاکتــوس پرورش مــی دادم و گلها را با 
دستفروشی و در کنار خیابان می فروختم. 
با همیــن کار بدهی های شــوهرم را به 
صورت اقســاط پرداخت کردم و توانستم 

تمام بدهی هایش را تسویه کنم.
بانوی کارآفرین البــرزی ادامه داد: با 
افزایش تعداد مشــتریان تصمیم گرفتم 
کارم را توســعه دهم بنابراین درخواست 

وام تکمیلی برای توســعه اشتغال  دادم و 
مجدد پنجاه میلیــون تومان وام دریافت 
کردم. ســپس با اجاره یک مکان بزرگتر، 
گلخانــه را به آنجا انتقال دادم و هم اکنون 
6 نفــر دیگر در گلخانه ام مشــغول به کار 

هستند. 
به لطف خدا بــا راه اندازی  این گلخانه 
توانسته ام همســرم را از زندان آزاد کنم، 
هزینــه جهیزیه دخترم را تامین کردم و به  

خانه بخت فرستادم.

بانوی مددجویی که با گل فروشی همسرش را
 از زندان آزاد کرد

* جاده چالوس را ایمن سازی کنید
جاده چالوس همواره و به ویژه در ایام پاییز، 
زمستان و بهار آبســتن حوادث و سوانح جاده 

ای است. 
بر همین اساس از مســئوالن وزارت راه و 
شهرسازی درخواست می شود تا با ایمن سازی 
جــاده مذکور و حواشــی و مواضع مختلف آن 
سالمت شهروندان و مسافران را در سفرهای 

جاده ای تضمین نمایند.
علی چراغی از مهر شهر

* یارانه قطعی بازنشســتگان را 
برقرار کنید

در چند ســال اخیر بر اثــر برخی اطالعات 
غلط یارانه برخی از خانواده ها ی بازنشستگان 
قطع شده است. لطفا مسئوالن مربوطه نسبت 
به برقراری مجدد یارانه بازنشســتگان اقدام 

اصولی نمایند.
جمعی از بازنشستگان کرج

 
جوابیه شرکت برق استان 

البرز
موضوع: خبــر منــدرج در روزنامــه مورخ 

۱۳٩8/06/۱۳
باسالم و احترام. احتراما بازگشت به مطلب مندرج 
مورخ ۱۳٩8/06/۱۳در ضمیمه رایگان آن روزنامه 
وزین مبنی بر روشــنایی خیابــان ۱0 متری چهارم 
)فراهانی( واقع در ســه راهی شنده کوهسار به نقل 
از سید جعفر حسینی خواهشمند است دستور فرمایید 

نسبت به درج پاسخ به شرح ذیل اقدام نمایند:
بنا بر گزارش توزیع برق شهرســتان ساوجبالغ 
محل مذکور فاقد شبکه فشــار ضعیف و روشنایی 
معابر می باشد که در این راســتا در تاریخ خرداد ماه 
۱۳٩8 طــرح تهیه و تصویب گردیده اســت که به 
محض تامیــن اعتبار در اولویت اجــرا قرار خواهد 

گرفت.
جمشــید یکه زارع، مدیر بازرســی و 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

آرزوی پرتکــرار شــهدا؛ 
گشایش راه کربال

خبرنگار جام جم البرز: شــهید اکبر توانگر 
رنجبــر بهمــن ۱۳46 در »کمال شــهر« از توابع 
شهرستان کرج به دنیا آمد. این شهید بزرگوار بعد از 
پایان تحصیالت به عنوان پاســدار وظیفه در جبهه 
حضور یافت. شــهریور ۱۳6۵، در حاج عمران عراق 
با اصابت ترکش به قلب و کمر شــهید شد. پیکر وي 
را در امامزاده محمد شهرســتان زادگاهش به خاک 

سپردند.
نامه به یــادگار مانده از شــهید اکبر 

توانگررنجبر: 
سفارش احترام به مادر

باســالم و درود به امام زمان و نایب برحقش امام 
خمیني و با درود به شهیدان کربالي ایران که باخون 

خود راه کربال را باز مي کنند.
 خدمت برادر عزیزم پس ازعرض سالم سالمتي 
تو برادر عزیز را از درگاه خداوند متعال خواســتارم و 
امیدوارم که درپناه خداوند متعال خوب و ســالمت 
باشــید. حســن جان، ســالم این بــرادر حقیر را 
از فرســنگ ها راه دور بپذیر. حســن جــان، ما را به 

۱0کیلومتري مرز بردند.
 نامه خودرا به همان آدرس بنویس. حسن جان، 
ســالم من را به مــادر و احمد و محمد و حســین و 
زن داداش و رضــا کوچولو برســان. حســن جان، 
به برادرمان حســین بگو یکي از دوســتانش به نام 

حسنعلي اصالنلو پیش ماست سالم مي رساند. 
حســن جان، ســالم من را به عمــو و زن عمو و 
پسرعمو و دخترعمویم برســان. حسن جان، برادر 
هم ســنگرم ســالم گرم مي رساند. ســالم مرا به 
خواهرانم؛ رقیه و ربابه و هما برســان. به هما بگو که 
در نمازهایش امام را دعا کند. حســن جان، احمد و 
محمد رابگو نماز خود راترک نکنند. دیگر سرتان را 

درد نمي آورم .خداحافظ، خدانگهدار.

پیام های مردمی

دومین جلســه کار گروه آراســتگی و شئون 
فرهنگی ورفتاری  با حضور رئیس دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد کرج و  به منظور بررسی وضعیت 
عفاف و حجاب  و اجرای چگونگی دستور العمل 
آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری برگزار شد.

   به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد کرج، محمدحســن برهانی فر 
رئیس دانشــگاه آزاد  اســالمی اســتان البرز و 
واحد کرج، با تاکیــد بر ایجاد محیطی فرهنگی 
و مذهبی در دانشــگاه، فعالیت در حوزه عفاف و 
حجاب را  یکی از وظایف شرعی و قانونی تمامی 

مسئولین دانشگاه برشمرد.
   وی بــا اشــاره به کارکرد خوب مســئولین 
در ایــن حــوزه،  بر لزوم وجود اهتمام بیشــتر و 
برنامه ریزی های کارشناســانه و  فراوان  تاکید و 

تصریح کرد: دوبعد پیشگیرانه در مورد برنامه ها 
و فعالیت های فرهنگــی، نظارت نمودن امور با 
حضور نیروهای متعهد حراســت و فعال نمودن 
هر چه بیشــتر کمیتــه انظباطی دانشــجویی 

می باشد.
     حجت االســالم ابراهیــم اکبری معاون 

فرهنگی و دانشجویی واحد کرج نیز توضیحات 
مبسوطی در خصوص دستورالعمل،  اجرا ، احکام 
صادر شــده و  اقدامات صــورت گرفته در قالب 
برنامه جامع عملیاتی  که توســط حوزه فرهنگی 

تهیه شده، ارائه نمود.
    وی همچنیــن با بررســی وضعیت موجود 
بر اســاس تهدیدها ،  فرصت هــا ، نقاط قوت و 
ضعف،  متذکر شــد: مجریان ایــن حوزه باید با 
داشتن ســعه صدر، تدبیر و عقالنیت، جسارت 
و روحیــه جهادی در اجــرای هرچه موثرتر آن 

تالش نمایند.
    از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این شورا 
، حضور نیروهــای فرهنگی در بخش محیطی 
دانشــگاه و فعالیت تیم گشــت فرهنگی توسط 

فعاالن این حوزه بود.

در کارگروه شئون فرهنگی و رفتاری بررسی شد؛

اجرای دستور العمل آراستگی و شئون فرهنگی و 
رفتاری در دانشگاه آزاد کرج

جوابیه
روایت 12 دوست بهشتی در 

کوچه عاشقی
کوچــه شــهیدان اعتصامی در محله چهــار راه کارخانه قند کرج، 

۱2شهید را در دل خود جای داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکــز البرز؛ این ۱2 نفر باهم 
دوســت و فامیل بودند که در دفاع مقدس شهید شدند. مقبره ۱۱ نفر از 
این شهدای واال مقام در امامزاده محمد )ع( کرج است و یک نفر آن ها نیز 
جاوید االثر است. حاال بازماندگان خانواده اعتصامی در جنگ اقتصادی 

پای کار آمده اند و گوشه ای از رونق تولید را در دست گرفته اند.

بسته های  جدید معاونت خبر صدا و 
سیمای مرکز البرز

* بی تعارف:
بســته انتقادی با نگاه خاکستری به رویدادهای استان و وعده های 
عمل نشده مسئوالن استانی و ملی در خصوص طرح ها و برنامه هایشان

* از خودمان شروع کنیم
 این بسته خبری  به اجرای قوانین توسط دستگاهها و سازمان های 
دولتی می پردازد و اینکه آیا دســتگاه های دولتی خود به قوانین عمل 

می کنند یا فقط اجرای قوانین را از مردم انتظار دارند. 
سارا سادات حسینی، مدیر روابط عمومی صدا  سیمای البرز

هشدار و آماده باش فرماندار ساوجبالغ به امورآب 

در صورت تکرار حادثه سیالب در رودخانه کردان، 
همه عواقب آن به عهده امور آب است.

خبرنگارجام جم ســاوجبالغ ونظرآباد: 
فرماندار ســاوجبالغ در چهارمین نشســت مدیریت 
بحــران شهرســتان کســب رتبــه اول فرمانداری 
شهرســتان ســاوجبالغ را در کشــور حاصل تالش 
همکاران فرمانداری و دســتگاه های اجرایی بیان کرد 
و گفت:  فرمانداری ســاوجبالغ امسال مقام اول را در 
کشــور از آن خود کرده و این کار بسیار سخت و دشوار 
است. امید وارم این رتبه حفظ شود ودر سال ٩8 باز هم 

به این رتبه دست یابیم .
فرماندار ســاوجبالغ در واکنش به ســیالب سال 
جاری ضمن اخطاربه امورآب شهرســتان  گفت:  اگر 
امسال یا بهار ســال آتی هر اتفاقی در رودخانه کردان 

بیفتد مســئولیت آن متوجه شــمامی باشد  و بهانه بی 
پولی را به هیچ وجه قبول نمی کنم. 

پالیــز گیر گفت:  امور آب متعهد بــه تامین ایمنی 
الزم این رودخانه حد فاصل تهراندشــت اســت  که از 
سال های گذشته کار ذخیره سازی آب صورت گرفته و 
در ســیالب بهار سال جاری تخریب و بخش عمده ای 
از منطقه را ســیالب فرا گرفت که اگر این حادثه تکرار 
شود مقصر امور آب است و من وظیفه خودم می دانم تا 

علیه این سازمان اعالم جرم کنم .
وی به بخشداران ،شهرداران  و دهیاران هم هشدار 
داد و گفت: شما مســئول بحران منطقه خود هستید. 
باید به روز باشــید و طی ســال بیش از ۵ مانوررا اجرا 

نمایید.
 فرماندار ســاوجبالغ افزود: این که در این نشست 
شــرکت می کنید صــرف رفع تکلیــف وبیان  بیالن 

عملکرد نباشد .شما باید همیشه آماده باشید .
  وی گفت: اگر غفلت کنید دودش به چشم خودتان 
مــی رود، به مردم اعتمــاد بدهید که همیشــه آماده 
هستید .اگر غیر از این است بهتر است این مسئولیت را 
رهاکنید، چون شــوخی بردار نیست. شما با جان و مال 

مردم سر وکار دارید . 
فرماندار ســاوجبالغ افزود: کالس های آموزشی 

با مســئولیت هالل احمر و با همکاری شــهرداران و 
دهیاران اگر چه انجام شــده ولی کم است و من راضی 

نیستم .
فرماندار ســاوجبالغ گفت: تجهیــزات خود را باید 
نو ســازی کنید، اگر چه از ســال گذشــته این وسایل 
خریداری شــده ولی در گوشه انبار مانده و باید بازبینی 
گردد این وسایل مدام باید نوسازی و در مانور ها به کار 

گیری شود .
پالیز گیر گفت: بیمه حوادث بســیار مهم است و اگر 
در سیل نوشان کرج مردم آسوده خاطر بودند به لحاظ 
تدبیــر دهیار خانم آن منطقــه بوده پس به بیمه اهالی 

توجه کنید.
وی در ادامه بر ایمن ســازی مجتمع ایران زمین در 
محور بزرگراه کرج قزوین محدوده کردان تاکید کرد و 
گفت: اگر به تعهدات خود توجه نکرد نسبت به تعطیلی 

مجموعه اقدام شود.
پالیز گیر افزود: شرکت نفت وگاز از حاال آماده باشند 
و همکاری الزم را با ادارات خدمات رسان داشته باشند.

وی گفت: ،شــهرداریها، شرکت عمران شهر جدید 
هشــتگرد، پلیس راهور، دهیاریها، آبفای شــهری و 
روســتایی، برای مواقع اضطراری تامین سوخت را در 

نظر داشته باشند .

رئیس کل دادگستری البرز مطرح کرد؛

استفاده از ظرفیت شــورای حل اختالف در اختالفات 
تولید کنندگان و کارگران

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: مصمم هستیم در موضوع اختالفات کارگر و 
کارفرما و تمام مواردی که مربوط به تولید کننده است از ظرفیت های شورای حل اختالف 

جهت انجام مذاکرات اصالحی بهره ببریم.
خبرنگار جام جم البرز: جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
با حضور رئیس کل دادگســتری استان البرز، دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان و 
اعضای این ســتاد برگزار شــد. دکتر حســین فاصلی هریکندی در این نشست با اشاره 
به فلســفه شکل گیری ستاد گفت: این ســتاد با هدف اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتــی ابالغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی ایجاد شده تا از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقق سیاست های مذکور و 

هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی استفاده شود.
وی اضافه کرد: اولویت این ســتاد تقویت امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی - 
قضایی تولید و اشــتغال و مبارزه با مفاســد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه 
قضاییه اســت که متناظر با ستاد مرکزی در قوه قضائیه، ستادهای استانی هم به ریاست 

روسای کل دادگستری ها تشکیل شده است.
رئیس کل دادگســتری اســتان البرز در ادامه با تاکید بر خرد جمعی در اخذ تصمیمات 
مهم این ســتاد به حفظ تعادل در اجرای قانون و توجه به اصل اقتصاد مقاومتی به عنوان 
دو بال مهم این ســتاد اشــاره کرد و افزود: مهمترین نکته ای که در اجرای سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی باید لحاظ شود این است که در حد مقدوراِت استان با خرد جمعی 
در مورد موضوعات مطرح شــده تصمیم صحیح و مبتنی بر چارچوب های قانونی اتخاذ 
شــود.وی افزود: ظرافت و هنر اعضای ستاد این اســت که بین اجرای قوانین و مقررات 
موجود و پیشــنهاد برای اصالح آن دســته از مقرراتی که مانع تولید و اشتغال هستند به 
گونه ای توازن برقرار کنند که بدون نقض قانون، حمایت از ســرمایه گذاری و رونق تولید 

در بهترین شرایط انجام شود.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه در اجرای سیاســتهای اقتصاد مقاومتی که بر اساس 
منویات مقام معظم رهبری اســت باید تفسیر درســتی از مقررات ارائه شود، خاطرنشان 
کرد: آن تفســیر از اقتصاد مقاومتی که مد نظر مقام معظم رهبری بوده و در دستورالعمل 
صادره از ســوی رئیس محترم قوه قضائیه بارها بر آن تاکید شــده تعبیر و تفسیر مد نظر 
دادگستری استان البرز است و تالش داریم از تمام ظرفیتها در جهت رونق تولید و حمایت 
از اشــتغال استفاده کنیم.عالی ترین مقام قضایی اســتان ادامه داد: اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در دوره جدید مدیریت دادگستری کل استان البرز لحاظ شده است و در 

موضع گیری ها و سخنرانی های متعدد بارها بر آن تاکید کرده ایم.
دکتر فاضلی هریکندی خاطر نشان کرد: در اجرای این سیاستها نباید اقدامات قضائی 
و اجرایی به  گونه ای باشــد که تولید متوقف شــود. در این راستا اخیرا نیز بخشنامه ای در 
خصــوص نحوه احضار افراد حقوقی ابالغ و تاکید شــد که برای حمایت از اصل اقتصاد 
مقاومتــی و رونق تولید در اِعمال قانون بر شــرکتها و کارگاه هــای تولیدی که اتهامی 
وارد شــده است، به جای احضار مدیر عامل شرکت، نمایندگان حقوقی شرکت احضار و  

تحقیقات الزم انجام شود.
وی افزود: در زمینه حوادث ناشــی از کار، برای عدم احضار مدیران واحدهای تولیدی 
استان مذاکراتی از سوی دادگستری کل و نیز دادستان مرکز استان با اتاق بازرگانی شده 
بود و از 2۳ شــهریور امسال هم در دادسرای مرکز استان اجرایی گردیده است.عالی ترین 
مقام قضایی اســتان در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت مهم شورای حل اختالف 
اشــاره و اظهار کرد: با توجه به بخشــنامه اخیر رئیس محترم قــوه قضائیه در خصوص 
بهره گیری از ظرفیت شورای حل اختالف و نیز بخشنامه مربوط به نحوه احضار مدیران 
واحدهای تولیدی و بر اســاس مذاکرات انجام شــده با اتاق بازرگانی استان البرز مصمم 
هســتیم در موضوع اختالفات کارگر و کارفرما و تمام مواردی که مربوط به تولید کننده 

است از ظرفیت های شورای حل اختالف جهت انجام مذاکرات اصالحی بهره ببریم.
وی در پایان تصریح کرد: مواردی که با توجه به دســتور العمل سیاســتهای اقتصاد 
مقاومتی مربوط به استان و قابل حل است با همفکری اعضا در چارچوب قانون چاره جویی 
خواهد شــد و مواردی نیز که مربوط به خارج از اســتان است از طریق انعکاس مشکل به 
ســتاد پیگیری سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه به دنبال حل و فصل آن 

خواهیم بود.
گفتنی است در این نشست مشکل چندین واحد تولیدی و خدماتی مورد بررسی قرار 

گرفت و مصوباتی در خصوص رفع مشکل آن ها به تصویب رسید.

همایش نکوداشت پیشکسوتان دفاع مقدس 

جاذبه های نظرآباد درنمایشگاه عکس
به مناســبت آغازهفته گردشــگری نمایشگاهی 

ازجاذبه های گردشگری نظرآبادافتتاح گردید.
خبرنگارجام جم ســاوجبالغ ونظرآباد: 
باحضور جمعی ازمســئوالن، هنرمندان حوزه صنایع 
دســتی و گردشگری و اصحاب فرهنگ و رسانه اولین 
نمایشــگاه عکس جاذبه های تاریخی و گردشــگری 
شهرســتان نظرآباد درمعرض دیدعموم عالقمندان 

قرارگرفته است.
الزم به ذکر اســت نمایشگاه فوق تا تاریخ ۱۱مهر 
ماه از ســاعت ٩صبــح تا۱4 در محل فرهنگســرای 
هنر ســیدجمال الدین دایر بوده و مــردم می توانند از 
این نمایشــگاه که گزیــده ای از تصاویر جاذبه های 
گردشــگری وخالقیت های هنــری هنرمندان حوزه 

صنایع دستی شهرستان را درخوددارد بازدید نمایند.

در اجــرای منویات فرماندهــی کل قوا در تاریخ ۷/
مهر/٩8 کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در استان البرز اقدام به برگزاری همایش سراسری 
نکوداشــت پیشکسوتان دفاع مقدس با حضور استاندار 
البرز،فرمانده ارشد نظامی استان، امیر اسدی و جانشین 

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
و جمع کثیری از پیشکسوتان در تاالر این کانون برگزار 
نمود.این مراسم با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز و 
بــا قرائت بیانیه ادامه پیدا کرد. حضار پس از اقامه نماز با 
خیر مقدم ریاست کانون بازنشستگان»آجا« سرهنگ 

عسجدی به مهمانان و سخنرانی استاندار محترم ادامه 
پیــدا کرد. الزم به یادآوری اســت که در نهایت از تمام 

حضار با تقدیم لوح، تقدیر به عمل آمد. 

برگزاری »عصر خاطره«همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس
 ویــژه برنامــه »عصر خاطره« بــه همت اداره 
کتابخانه های عمومی شهرســتان ساوجبالغ و در 
محل فرهنگســرای امام علی )ع( هشتگرد برگزار 

گردید.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ ونظرآباد: 
درمراســمی با حضــور مدیــرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان البــرز، نماینده مــردم در مجلس 

شورای اســالمی، امام جمعه، فرماندار ساوجبالغ 
و نیز ایثارگــران، جانبازان، آزادگان، بســیجیان، 
اصحــاب فرهنگ و هنر و بــا محوریت روایتگری 
و خاطره گویی و نقالی در گرامیداشــت 8 سال دفاع 

مقدس مراسم فوق برگزارشد.
 در پایان از آخرین کتب چاپ شده در حوزه دفاع 

مقدس استان رونمایی شد.
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