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بدون چک، بــدون ضامن و تمام 
اقساط خرید کنید 

مدیران تولیدی مبلمان نگار؛

کیفیت اتفاقی نیست 
از  بازدید مسئوالن ساوجبالغ 
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البرز

استاندار:

شاهد خودکفایی کشور با دانش ایرانی پس از اعمال تحریم ها هستیم
2

رفع  مشکالت بخش خصوصی، درگرو 
میزان کار آمدی اتاق های بازرگانی

رئیس اتاق مشــترک ایران و عراق رفع مشــکالت و موانع فعاالن اقتصادی در مسیر  رونق تولید و اشتغال را در 
گــرو میزان نقش آفرینی و کارآمدی اتاق های بازرگانی عنوان کرد.

بــه گــزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، یحیی آل اســحاق  در نشســت با هیات رئیســه اتاق بزرگانی 
البرز گفت: پشــتیبانی کامل درحل چالش ها درشــرایط اقتصادی غیر عادی و برقــراری ارتباط نزدیک با مدیران 

دستگاه های اجرائی از ویژگی های اتاق بازرگانی موفق در...

فرماندار کرج به 2 سال 
چشم انتظاری بام نشینان 

پایان داد
2

2

خطیب نماز جمعه کرج:

به همراه نیروی انتظامی؛



چهار شنبه 24 مهر 1398   شماره 5505

تشــریح سرنوشت طرح 
اســتانی شــدن انتخابات 

مجلس
رئیس کمیســیون 
امور داخلی کشــور و 
شــوراهای مجلــس 
گفــت: با عــدم رای 
نماینــدگان به حذف 
مواد مربوط به استانی 
انتخابــات  شــدن 
مجلــس پس از ایراد شــورای نگهبان، اگر نظر 
مجلس اصرار بر اســتانی شدن انتخابات مجلس 
باشــد، این موضــوع باید در مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام بررسی شود.
خبرنــگار جام جم البــرز: محمدجواد 
کولیونــد در گفتگو با خبرنــگار خبرگزاری خانه 
ملــت، در خصوص سرنوشــت طرح اســتانی 
شــدن انتخابات مجلس، اظهار داشت: نامه ای 
را بــه دکتر الریجانی ارســال کرده ایم تا با توجه 
به ایراد شــورای نگهبان به مواد مربوط به طرح 
استانی شــدن انتخابات مجلــس تکلیف ادامه 

رسیدگی به این طرح را مشخص کنند.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای 
مجلس شورای اســالمی بیان کرد: نمایندگان 
مردم در خانه ملت پس از ایراد شــورای نگهبان، 
به حذف مواد مربوط به اســتانی شدن انتخابات 
مجلس رای ندادنــد، از طرفی هم هیات نظارت 
بر سیاســت های کلی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز ایراداتی را در زمینه استانی شدن مطرح 

کرده است.
وی افــزود: اگر نمایندگان در صحن به حذف 
مــواد مربوط به استانی شــدن انتخابات مجلس 
رای مثبت می دادند، مابقی مواد این طرح پس از 
تصویب در صحن به شــورای نگهبان می رفت تا 
در صورت تایید، این قانون قابلیت اجرا پیدا کند.

کولیونــد ادامــه داد: با توجه بــه رای ندادن 
نماینــدگان به حــذف مواد مربوط به اســتانی 
شــدن انتخابات مجلس و بازگشت این طرح به 
کمیســیون، این تلقی ایجاد شده که مجلس به 
نظر قبلی خود در خصوص استانی شدن انتخابات 

مجلس اصرار دارد.
نماینده مــردم کرج در مجلس گفت: اگر نظر 
مجلس اصرار بر اســتانی شدن انتخابات مجلس 
باشــد، این موضــوع باید در مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام بررسی شود.
وی افزود: اکنون نمایندگان طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس را به کمیسیون برگردانده اند تا 
کمیسیون رســیدگی کند اما این طرح نیازی به 
رســیدگی دوباره ندارد، زیرا آنچه که باید را حذف 

و آنچه که الزم بود را اصالح کرده ایم.
رئیــس کمیســیون امــور داخلی کشــور و 
شوراهای مجلس شورای اسالمی بیان کرد: نظر 
ما این است که این طرح باید به صحن بازگردد و 
اگر صحن اصرار کند، مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام باید تصمیم گیری کنــد. در نامه به رئیس 
مجلــس تعییــن تکلیف در این زمینــه را تقاضا 

کرده ایم.

رونق کشاورزی اشتهارد 
بــا اجــرای طرح هــای 

آبخیزداری

مدیرکل منابــع طبیعی اســتان البرز گفت: 
اجــرای طــرح آبخیــزداری در بخشــهایی از 
شهرستان اشتهارد زمینه رونق کشاورزی در این 

مناطق را ایجاد کرده است.
به گــزارش  خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز 
البرز فرضی گفت: با توجه به خشکی آب و هوای 
اشــتهارد، این شهرستان برای اجرای طرحهای 
آبخیزداری قابلیت های زیادی دارد که باید از این 

قابلیتها استفاده کرد.
وی افزود: در سال جاری ۴۰ میلیارد از صندوق 
ذخیره ملی برای اجرای طرحهای آبخیزداری در 

استان اختصاص داده شده است.
فرضــی ادامه داد: ۳۶ هــزار هکتار از اراضی 
کشاورزی استان به اجرای طرحهای آبخیز داری 
اختصاص داده شــده است و۶۰ هزار هکتار دیگر 

هم مستعد اجرای طرحهای آبخیزداری است.
کردی فرمانداری شهرستان اشتهارد نیز از ۵ 
برابر شدن اعتبارات اختصاص داده شده به حوزه 

کشاورزی و خصوصا منابع طبیعی خبر داد.
گفتنی اســت بیش از ۲۵ هــزار هکتار کانون 
بحرانی بیابانی در استان وجود دارد که نزدیک به 
۳هزارهکتار آن در شهرستان اشتهارد با درختان 

مقاوم بیابانی پوشیده شده است.

امام جمعه کرج گفت: مســتکبرین برای برهم زدن مراسم اربعین دست به اقداماتی 
زدند اما اربعین حسینی معادالت آنان را برهم زده است.  

خبرنگار جام جم البرز:  نماینده ولی فقیه دراستان البرز و امام جمعه کرج با اشاره 
به اینکه دشمنان در تالش بودند تا حضور مردم را در اربعین کمرنگ کنند گفت: دشمنان 
تمام تالش خود را برای کاهش حضور حداکثری در راهپیمایی اربعین حســینی )ع( به 

کارگرفته اند اما این تحرکات تاثیری در اراده مردم نداشته است.
آیت ســید محمد مهدی حسینی همدانی درخطبه های نماز جمعه کرج افزود: تا به 
امروز شاهد حضور حداکثری و پرشور مردم دراین راهپیمایی عظیم بوده ایم که حاکی از 
آن است قدرت اربعین نقشه های دشمنان را برهم زده و آنان را عصبانی ساخته است. وی 
ادامه داد: در اربعین اسالم و قرآن به جهان معرفی می شود و این مناسبت مهم تاریخی 

نشــانه نصرت امت اسالمی است.امام جمعه کرج گفت: تمام تالش ها برای رسیدن به 
دولت کریمه مهدوی است که کار و تالش مقدمه سازی استقرار این دولت جهانی است.

وی اضافه کرد: در بیانیه گام دوم انقالب اســالمی مقام معظم رهبری به همه مردم 
به ویژه جوانان به کارآزموده بودن و انگیزده داشــتن سفارش کرده اند چراکه دهه های 

بعدی را از آن نسل آینده می دانند.

اربعین حسینی معادالت مستکبرین را برهم زد

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

نماینده عالی دولت در اســتان البرز از یکــی از بزرگترین هلدینگ 
تولیدات دارویی کشور در البرز دیدن کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، 
شــهبازی در بازدید از یکی از بزرگترین هلدینگ های تولیدات دارویی 
کشور که در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صورت گرفت، افزود: 
این بازدید براســاس برنامه ریــزی قبلی و به دعوت مدیریت هلدینگ 

برای تسهیل و رفع موانع تولید انجام شد.
وی ادامه داد: این هلدینگ متشــکل از 8 شــرکت تولیدات دارویی 
است که با ۳ هزار نفر نیروی کار جوان و تحصیلکرده بیش از ۶۰ درصد 

صادرات دارویی کشور را دارد.
شــهبازی گفت: خط تولید این شرکت ها در راستای تولید داروهایی 
مرتبط با بیماری هایی اســت که سطح گسترده ای را تشکیل می دهند و 
اکنون شاهد برنامه ریزی خوب این شرکت در راستای تولید محصوالت 

دانش بنیان برای درمان طیف وسیعی از بیمارها هستیم.
وی افزود: پیش از اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران اســالمی، 
مخزن هــای کوچــک و بزرگ مخصوص تولیدات دارویی به کشــور 
وارد می شــد که برای واردات و خدمات پس از فروش آنها هزینه های 
هنگفتی صرف می شــد اما اکنون این مخازن در این هلدینگ ساخته 

می شود.
استاندار البرز اضافه کرد: تحریم ها باعث شد که دانش ایرانی در این 
مجموعه شرکت ها بروز و ظهور پیدا کند که عالوه بر تولیدات دارویی و 

مخازن مخصوص نیز با حجم 1۰ هزار لیتر تولید شود.
وی گفت: امید اســت همچنان همت ایرانی باعث سرافرازی مردم 

این مرز و بوم شود.
در این بازدید مقرر شد مشکالت و موانع تولید این هلدینگ بررسی 

شده و تدابیر الزم جهت رفع آنها اتخاذ شود.

استاندار:

شاهد خودکفایی کشور با دانش ایرانی پس 
از اعمال تحریم ها هستیم

رئیــس اتاق مشــترک ایــران و عراق رفع 
مشــکالت و موانع فعاالن اقتصادی در مسیر  
رونق تولید و اشــتغال را در گــرو میزان نقش 
آفرینی و کارآمــدی اتاق های بازرگانی عنوان 

کرد.
به گــزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی 
البرز، یحیی آل اســحاق  در نشســت با هیات 

رئیسه اتاق بزرگانی البرز گفت: پشتیبانی کامل 
درحل چالش ها درشرایط اقتصادی غیر عادی و 
برقراری ارتباط نزدیک با مدیران دستگاه های 
اجرائــی از ویژگی های اتــاق بازرگانی موفق 
درحوزه های تجاری، اقتصادی و خدماتی است.

وی افــزود: معموال در شــرایط اقتصادی 
غیر عادی  ارگان ها با یک ســری مشکالت در 
ارائه خدمــات به بخش تولید  و صادرات مواجه 
می شــوند و در اینگونه مواقع این کارشناسان 
مجرب اتاق های بازرگانی کاردان هســتند که 
با ارائه راهکارهای مناســب و انتقال تجربیات 
ارزشمند به بدنه دولت وظیفه خطیر ساماندهی و 
رفع چالش های اقتصادی را برعهده می گیرند.

وی از اتاق بازرگانی البرز به عنوان اتاق موفق 
در ســاماندهی تشکلها، نزدیک کردن صنعت و 

دانشگاه و برقراری ارتباط با ارگانهای مختلف 
نــام برد و گفت:  تالش های این اتاق به ویژه در 
شرایط تحریم در رفع بسیاری از موانع کسب و 

کار راهگشا بوده است.
رئیس اتــاق مشــترک ایران و عــراق از 
نمایشگاه توانمندیهای تولیدی مستقر در اتاق 
بازرگانی البــرز  به عنوان مکانی نقش آفرین و 
تاثیر گذار در معرفــی ظرفیت های صنعتی به 
هیات های تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی 

نام برد.
آل اســحاق بــا اظهار این مطلــب که رفع 
مشکالت اقتصادی با شعار برطرف نخواهد شد 
گفــت: موفقیت در این مســیر  تنها با همراهی 
و هماهنگــی کامل میــان  بخش خصوصی و 

دولتی امکان پذیر است.

رفع  مشکالت بخش خصوصی، درگرو میزان کار آمدی 
اتاق های بازرگانی 

خطیب نماز جمعه مهرشهر:
رهبر معظم انقالب به نخبگان 

عالقه مند هستند

حجت االســالم یداهلل رضایــی در خطبه های نماز 
جمعه ضمــن دعوت همه مومنین به تقوای الهی گفت: 
یکــی از مصادیق رعایت تقوای الهــی و خدا محوری 
توجــه به اتمام حجت ها و هشــدارهای الهی و پرهیز از 
قرار گرفتن در دام وسوســه های شیطان و تاثیرپذیری 

از آن هاست. 
خبرنــگار جام جم البــرز: وی در ادامه گفت: 
یکی از مناســبت های این ایام روز عقیدتی سیاســی در 
ارتش است. مستحضر هستید که این نهادهای عقیدتی 
سیاســی چه در ارتش و چــه در نیروی انتظامی و چه در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به طور کلی در نیروهای 
مسلح با این هدف شکل گرفته و به وجود آمده است که 
نیروهای مسلح جمهوری اســالمی نیروهایی متفاوت 
باشند با سایر نیروهای مسلحی که در دنیا هستند. یعنی 
نیروهایی که مکتبی هســتند ومودب به آداب اسالمی و 
اخالقی اسالمی هستند و در کنار کار نظامی گری و دفاع 
از ملک و مملکت خدای متعال را می شناســند واخالق 
اســالمی را هم مطلع هســتند و رعایت می کنند و حتی 
درارتباط با دشــمن اجازه از آن حد مجاز برخورد ندارند و 
این که در استفاده از سالحهای دفاعی از آن سالحهایی 

استفاده می کنند که مجاز هستند .
امــام جمعه مهرشــهر در ادامه افــزود: مقام معظم 
رهبــری دیداری با نخبگان علمی داشــتند  و از گوش 
دادن مقام معظم رهبری  به ســخنان و پیشــنهادات و 
طرح های آنها،  پیدا اســت ایشــان به این قشــر بسیار 

عالقه مند هستند.
 ایشــان در مورد این نخبــگان این طور فرمودند که 
اینها نیروهایی هستند با استعدادهای بسیار باال و کشف 
شده و در واقع اینها هستند که رمز گشای حل مشکالت 
کشــور در ابعاد علوم انسانی و علوم پایه هستند ،حضرت 
آقا تاکیدات بســیار ارزشمندی داشــتند که  یکی از آنها 
این بود که ایرانی زندگی کنید و ایرانی فکر کنید و حتی 
حضرت آقا مطالبه شــان از این افراد این بود که در آینده 
ای نزدیک آنقدر تولید علم و دانش کنید که کشــورهای 
دنیا مجبور باشــند برای بهره مند شدن از علوم تولیدی 

شما زبان فارسی را بلد باشند.

تاج استاندارد بر سر واحدهای 
تولیدی البرز

در روز و هفتــه جهانــی 
اســتاندارد، باخبر شدیم که 
از 18 واحد تولیدی در سطح 
ملــی، پنج واحــد تولیدی از 
اســتان البرز موفق به کسب 

تندیس و لوح تقدیر شدند.
 این واحدهــای تولیدی 
افراتاب)تاسیس  از:  عبارتند 
1۳77 تولیدکننــده محصوالت الکتریکی و مخابرات(، 
پــارت الکتریک)تاســیس 1۳۶۴ تولیــد محصوالت 
الکتریکی(، )گلنــوش تولیدکننده محصوالت غذایی(، 
مانداناشیمی)تاســیس 1۳7۰ صنایــع بســته بنــدی 
فلزی،غذایــي و صنعتــی( و نمانور)تاســیس 1۳89 
تولیدکننــده محصوالت برقی و روشــنایی( که با تولید 
محصوالت باکیفیت در طول یک سال گذشته در لیست 
برترین واحدهای تولیدی استاندارد کشور قرار گرفتند. 
واحدهای صنعتی ذکر شده، نمونه ای از توانمندیهایی 
است که استان البرز به علت برخورداری از ظرفیت های 
مســتعد علمی و طبیعی و وجود شهرک های صنعتی و 
زمین های کشاورزی و باغ های مثمراز آن برخوردار بوده 
و باید اذعان داشــت که بســیار بیشتر از واقعیت موجود 
می توان نقش ســازنده و تاثیرگذاری در خودکفایی همه 

جانبه کشور برای استان البرز قائل شد. 
الزمه چنین برداشــت و تحلیل آرمانی، مدنظر قرار 
دادن اصــول بهینه تولید یعنی دقت در کیفیت و بســته 
بندی محصوالت مطابق با میل و ســلیقه مشــتری در 
تمامــی مولفه های تعریف شــده در قوانین اســتاندارد 
جهانی می باشــد که با اســتناد به گفته فتانه شکراللهی 
مدیرکل محترم اســتاندارد اســتان البرز، در راســتای 
اجــرای طرح کنتــرل بازار)طاها(، بیــش از 9۰ درصد 
فراورده های مشــمول اســتاندارد اجباری در اســتان، 

دارای نشــان استاندارد و کد 1۰ رقمی معتبر بوده اند.
این مســئول اســتانی همچنین تاکید کرد: عالمت 
اســتاندارد فاقد کد ده رقمی دال بر جعلی بودن عالمت 
اســت و شــهروندان می توانند کد ده رقمی زیر عالمت 
اســتاندارد را به سامانه پیامکی 1۰۰۰1۵17 ارسال و از 
اصالت و عدم اصالت عالمت استاندارد اطمینان حاصل 
کنند.همچنین در دومین روز ازهفته استاندارد، مدیرکل 
و جمعی از کارکنان اداره کل اســتاندارد اســتان البرز با 
حضور در حرم مطهر امام خمینی )ره( با آرمانهای واالی 

معمار کبیر انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.

با ائمه جمعه استان

به همراه نیروی انتظامی؛

فرماندار کرج به 2 سال چشم انتظاری 
بام نشینان پایان داد

معاون استاندار و فرماندار شهرســتان کرج با صدور دستور تخریب 
1۳۰ بافت مســکونی )پاتوق معتادان متجاهــر( در خط ۴ حصار، به دو 
سال چشم انتظاری ساکنان پایان داد تا بام نشینان کرج آرامش و امنیت 
اجتماعی را تجربه کنند، از امروز با پاکســازی این منطقه کمربند امنیتی 

را در بر گرفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان کرج، »غفور قاسم 
پور« به دســتور اســتاندار البرز با همراهی ســردار محمدیان فرمانده 

انتظامی استان البرز، ســرهنگ فیروزخواه فرمانده انتظامی شهرستان 
کرج و جمعی از معاونان انتظامی و مدیران شــهری، روند اجرای طرح 
ضربتی ) پاکسازی 1۳۰ بافت مسکونی واقع در خط ۴ حصار که به پاتوق 
معتادان متجاهرتبدیل شده بود  و با گذشت دو سال( پاکسازی آن یکی 

از مطالبات بام نشینان کرج به شمار می رفت، به مرحله اجرا گذاشت.
وی در جریــان بازدید از روند اجرای ایــن طرح، با حضور میدانی در 
محله های مســکونی خط ۴ حصــار، آخرین جزییات را پیگیری و نحوه 
اجــرای کار را نیز بصورت کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار داد و گفت:  با 
وجود اینکه پاتوق معتادان دراین منطقه پلمب شــده بود اما درخواست 
ســاکنان تخریب و پاکســازی کامل این اماکن بود چرا که به پاتوق و 
مرکــز تجمع معتادان تبدیل شــده بود، لذا به قیــد فوریت این اقدام به 

مرحله اجرا گذاشته شد.
قاســم پور گفت:  پس از تخریب نیز پاکســازی این بافت ها توسط 
شــهرداری منطقه انجام شــد، بدنبال این اقدام سایر مطالبات ساکنان 

خط ۴ حصار نیز پیگیری می شود. 
معاون اســتاندار افزود: صدوراســناد مالکیت خــط ۴ حصار، احیاء 
بافت های فرســوده بام کرج، ایجاد امکانات بهداشتی و درمانی، رفاهی 
و خدمات شــهری از جمله اولویت هایی است که در دستور کار اجرا قرار 

دارد.
وی در پایان از همراهی فرماندهی انتظامی اســتان و شهرســتان 
کرج،مدیران شهری و ســایر دستگاه های خدمات رسان و یاری گر در 
اجرای دستور استاندار البرز و ساماندهی خط ۴ حصار کرج قدردانی نمود.

در طرح ضربتی پلیس با سوداگران مرگ بیش 
از 9۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشــف شد و بیش 

از ۳۰ نفر نیز دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 
فرمانده نیروی انتظامی اســتان البرز گفت: کشفیات 
انواع مواد مخدر که نزدیک به یک تن اســت از نوع 

شیشــه، هروئین، تریاک و حشیش و گل است.
ســردار محمدیان افزود: از ابتدای سال تاکنون 
بیش از 1۰ تن انواع موادمخدر در ســطح استان البرز 
و در برخی عملیات خارج از استان کشف شده است. 
وی در ادامــه اضافــه کرد: در ایــن رابطه ۴۲۴ 
قاچاقچــی و حمل کننــده موادمخدر نیــز در البرز 
دســتگیر شــدند و حدود 7 هــزار و ۵۰۰ نفر توزیع 

کننده جزء هم دستگیر شدند.

کشف بیش از ۹۰۰ کیلو 
انواع مواد مخدر در البرز

محمدجواد کولیوند

مرکز نیکوکاری شــهر باهدف توســعه امور نیکــوکاری و مبارزه با 
پدیده شــوم فقر از طریق هم افزایی و با اســتفاده از تمامی ظرفیت ها 
و امکانات شــهری افتتاح و شــهردار کرج به عنوان رئیس هیات عامل 

»مرکز نیکوکاری شهر « معرفی شد.
 به گزارش ســایت خبری کمیته امداد، کمالی زاده شــهردار کرج و 
رئیس هیئت عامل مرکز نیکوکاری شــهر در مراســم افتتاح این مرکز 
با تأکید بر لزوم تمرکز امکانات شــهری برای رفع نیازهای شهروندان 
گفت: در مرکز نیکوکاری شــهر امیدواریم بــا کمک رئیس و اعضای 
محترم شورای شهر کرج عالوه بر خدمت رسانی به شهروندان نیازمند، 
ضمن مبارزه با پدیده شوم فقر بتوانیم در مقوله نیکوکاری ارزش آفرینی 
کنیم.ســلیم نژاد رئیس شورای شــهر کرج نیز در این مراسم با تشکر از 
مدیریت شــهری کرج در احداث و بهره برداری پارک و فضای ســبز در 

مناطق محروم گفــت: انتظار داریم با کمک کمیته امداد امام )ره( البرز 
و مرکز نیکوکاری شــهر در دو موضوع مبارزه بــا مقوله تکدی گری و 
برچیدن آن از چهره شــهر و همچنین کمک به بازگشت دانش آموزان 
بازمانــده از تحصیل به علــت فقر و محرومیت در مســیر علم آموزی 

گام های مؤثری برداشته شود.
مدیرکل کمیته امداد امام )ره( البرز در این برنامه با ابراز خرسندی از 
اینکه شــخص مهندس کمالی زاده، شهردار کرج ریاست هیئت عامل 
مرکز نیکوکاری شــهر را بر عهده گرفتند، این موضوع را ضمن تبریک 
به شــهروندان کرجی نویدبخش برکات برای شهر دانست و گفت: در 
ایام کمک رســانی به هموطنان ســیل زده شاهد جوشش فطری خیر و 
احســان در کرج بودیم و امیدواریم در افقی روشن در آینده بتوانیم یاری 

کننده نیازمندان سایر شهرهای استان ها باشیم.

وی با اشــاره بــه تجربه موفق جذب کمک هــای مردمی از طریق 
ســامانه 1۳7 شهرداری افزود: آماده هستیم تمامی امکانات این نهاد را 
با مجموعه شــهرداری کرج و مرکز نیکوکاری شهر هم افزایی کنیم و 
در جهت اشتغال و توانمندسازی محرومان و تأمین جهیزیه نوعروسان 

نیازمند اقدامات موثری را انجام دهیم. 

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد

مدیرکل صداو ســیمای البرز در این نشست ، اطالع 
رســانی در خصوص افزایش آگاهی مردم و تولید ویژه 
برنامه های انتخاباتی در جهت اغنای افکار عمومی برای 
شــرکت در انتخابات مجلس را مهم دانســت و افزود: 
دشمن روز به روز بر طبل تفرقه افکنی می کوبد و ما باید 
در برابر زمینه سازی عوامل نفوذی آماده تر از قبل باشیم.

خبرنگار جام جم البرز: علی  صادق مقدسی با 

اشاره به این که بیشتر مطالبات مردمی بحق است گفت: 
باید شــفاف و واضح با مردم گفتگو کنیم و با بررســی و 
نقد منصفانه عملکرد نمایندگان در ادوار گذشته، اطالع 
رســانی و روحیه امید را در مردم افزایش دهیم .مدیرکل 
صداو سیمای البرز با تاکید بر نصب العین قراردادن تعابیر 
رهبر معظم انقالب در خصوص مجلس از مدیران حوزه 
تولید و محتوا خواســت با دقت بیشتر نسبت به منظومه 
فکری ایشــان و بدون گرایش به جناحی خاص وظیفه 
اطالع رسانی در حوزه های رادیو تلویزیون و خبر انجام 
شود.صادق مقدســی، در بخش دیگری از صحبتهای 

خود گفــت: این انتخابات اولین انتخابات در مرحله گام 
دوم انقالب اســت و تولید و ساخت برنامه ها باید به دور 
از ســیاه نمایی و تخریب باشد و به عنوان نماینده افکار 
عمومی ســعی کنیم با افزایش نشاط فضای سیاسی و 
اعتماد عمومی شاهد حضور حداکثری مردم در این دوره 
از انتخابات مجلس باشیم.  در ادامه رئیس هیئت نظارت 
بر انتخابات استان گفت: آنچه که باید مد نظر باشد حضور 
نامزدهای انقالبی و دلسوز مردم است که در راستای نظام 
و انقالب باشــند. نوراللهی با اشاره به ضرورت تمکین 
قانــون در انتخابات مجلس ، مهم ترین اقدام را اصالح 

قانون  دانست و گفت: باید مطالبه گری در مردم ، نخبگان 
و همه دســتگاهها ایجاد شود تا نسبت به این مهم اقدام 
گردد.رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان گفت: سعی 
کردیم بی طرفی خود را در استان نشان دهیم ودر بحث 
نظارتی نیز تالش کردیم با تشــکیل کارگروهی برای 
بررســی صالحیت افراد ، به طور دقیــق و فارغ از اتهام 
به جناحی بودن، انتخابات سالمی در استان برگزار کنیم.

نوراللهی از مردم خواســت، عملکــرد نماینده ها و 
نامزدها را رصد کنند و با شــناخت رای دهند چرا که هر 

رای آنها، آینده آنها و استان را ترسیم خواهد کرد. 

درنشست مشترک مدیران صداوسیمای البرز و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مطرح شد؛

مردم تحت القائات دشمن قرار نمی گیرند

فرامرز مالحسین تهرانی
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نشست بررسی وضعیت زمین های خریداری شده در منطقه کمال شهر کرج ،در محل 
اتاق اصناف و با حضور هیات امناء زمین های فوق برگزار شد .

خبرنگار جام جم البرز: این نشســت ، پیرو درخواســت جمعی از اعضاء، مبنی بر 
پیگیری اتاق اصناف و حل مشــکالت موجود برگزار شد و طی آن موانع پیش رو و دالیل 
به تعویق افتادن اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت .در پایان این نشست مقرر شد: 

1-اعضای هیات امناء زمین های مذکور با استفاده از ظرفیت های موجود در اتاق اصناف 
،موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند .۲- هیات مدیره آمادگی خود را جهت پاسخگویی 
به اعضاء و پیگیری پرونده های موجود با حضوردر دفترهیات امناء : واقع در میدان آزادگان 
،طبقه فوقانی پاساژ رضا . روزشنبه هر هفته از ساعت 17 الی 18:۳۰ اعالم کردند.۳- جلسه 
ای با حضور رئیس شورای اسالمی شهر و شهردار کمال شهر برگزار شود که طی آن کلیه 

جوانب موضوع ،محدودیت های قانونی و راهکارهای حل موانع به طور دقیق و شــفاف 
مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد . بدیهی است که پس از برگزاری این نشست ،نتایج آن و 
تصمیمات اتخاذ شده از طریق هیات امناء به اطالع اعضاء محترم خواهد رسید . شایان ذکر 
است که هیات رئیسه فعلی اتاق اصناف هیچ گونه مسئولیت حقوقی در این خصوص ندارند 
و ورود آنها به موضوع این زمین ها صرفا به جهت حل مشکالت اعضاء انجام شده است .

3بررسی وضعیت زمین های خریداری شده در منطقه کمالشهر  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

فرماندارســاوجبالغ به همراه بخشدار چهارباغ و رئیس 
اداره گردشــگری ســاوجبالغ از باغ پرنــدگان چهارباغ و 

کلکســیونهای مختلف این مجموعه بازدید کردند .
بــه گــزارش  پایگاه خبــری فرمانداری ســاوجبالغ، 
ابوالقاســم پالیزگیر با قدردانــی از همت امیر راد، مدیر این 
مجموعه گفت: ایشان ظرفیت بزرگی در حوزه گردشگری 
ایجاد کرده اند که باید از سرمایه گذاری کالن وی حمایت 

گردد .
وی در ادامه گفت: در بازدید دو ســاعته ای که داشتم از 
مجموعه پرندگان نادر، کلکســیون های متنوع و با ارزش 
باغ پرندگان لذت بردم، این باغ در کشــور بی نظیراست و 

پتانســیل مهمی برای توسعه بخش گردشگری دارد.
 وی افــزود: این مجموعــه با توجه بــه نزدیک بودن 
به کالن شــهرهای تهران و کرج می تواند توســعه شهر 

چهارباغ را نیز فراهم  کند .
فرماندار ســاوجبالغ اظهــار داشــت: در بازدید مدیر 
مجموعــه گزارشــی از مشــکالت جهــت پیگیــری و 

درخواســتهایی را مطرح کرد، وعــده دادیم تمام مطالبات 
ایشان پیگیری شود .

پالیزگیر همچنین از بخشــدار چهار باغ که در این بازدید 
حضورداشــت خواســت تا تمام موارد مطرح شده  را دسته 
بندی و به فرمانداری ســاوجبالغ  اعالم و پیگیری نماید. 

الزم به ذکر است که امیر راد در سال  97از طرف انجمن 
مجموعه داران کشــور  به عنوان مجموعه دار برترمعرفی 

شده است. 
 وی دارای اولیــن مجوز باغ پرندگان بی نظیر و کمیاب 
ایران را با حمایت جهاد کشــاورزی دریافت نموده است.  

در ایــن مجموعه انواع تمبرها و اســکناس های ایرانی 
از زمان قاجار، ســی هزار ســیگار و کبریت ایران و جهان 
از زمان قاجار، موتور ســیکلت های کالســیک و قدیمی، 
مجموعــه بی نظیر پرنــدگان و بیش از ۴۰۰ نوع کاکتوس  
منحصــر به فرد وجو دارد. الزم به یادآوری اســت که این 
مجموعه در زمینی به مســاحت ده هــزار متر مربع و در ۶ 

سالن طراحی شده است.

بازدید مسئوالن ساوجبالغ از
 باغ پرندگان چهار باغ

مروری بر 10 دوره انتخابات مجلس با نگاه 
ویژه به کرج

)قسمت دوم(
پس از پیروزی انقالب اســالمی شور و شعف 
مردم برای حضور در صحنه های گوناگون، بسیار 
گســترده و وسیع بود.یکی از این عرصه ها حضور 
وشــرکت پر شــور آنان در اولیــن دور انتخابات 
مجلس در ۲۴ اسفند 1۳۵8بود که اکثر گروه های  

سیاســی برای معرفی کاندیدای خود پا به عرصه انتخابات گذاشــتند) البته 
برخی گروهای سیاسی مخالف از همان ابتدا راه خود را از مردم جدا کردند و با 
شعارهای انحرافی سعی در بر هم زدن انتخابات داشتند که در ادامه بیشتر به 
این موضوع پرداخته خواهد شد(.اولین دوره مجلس شورا در فضای باز سیاسی 
کشور به گونه ای بود که عالوه بر گروه های مذهبی، تشکل هایی چون نهضت 
آزادی و جنبش مسلمانان مبارز موفق شدند تعدادی از کرسی های مجلس را 
تصاحب نمایند. اما در مجموع حزب جمهوری اســالمی به عنوان تنها حزب 
قدرتمنــد و بالمنازع در کنار جامعه روحانیت  توانســت اکثریت مجلس را به 

دست آورد.
به یاد دارم برای ما جوانان انقالبی آن روز که برای اولین بار شاهد تشکیل 
مجلس بعداز انقالب بودیم نحوه و متن قســم یاد کردن برایمان بســیار با 
اهمیت بود . وقتی متن قســم نامه را از رادیو گوش می دادیم چنان ســنگین 
و تعهدآور به نظرمان می آمد که به یکدیگر می گفتیم دیگر کســی جرات.... 
نخواهد داشت. لذا بی مناسبت ندیدم قبل از ورود به بخش اصلی این مقاله که 
بررسی چند و چون انتخابات مجلس در کرج است، متن قسم نامه نمایندگان 
را جهت اطالع موکلین یاد آور شــوم. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیســت 
که این قســم نامه می تواند به عنوان چراغ راهی در تبیین عملکرد نمایندگان 
در دوره های مختلف مورد اســتناد قرار گیرد. لذا ضروری است هم داوطلبان 
حضور در انتخابات به عنوان نامزد و هم رای دهندگان، بند به بند قسم نامه رابه 
دقت مطالعه نمایند تا نمایندگان آینده بدانند که با چه مســئولیتی پا به میدان 
انتخابات می گذارند و مردم نیز بدانند چه انتظاراتی باید از نمایندگان منتخب 
داشته باشند. به نظر نگارنده تطبیق بندهای قسم نامه با عملکرد آنان در دوره 

نمایندگی بهترین ترازوی سنجش اعمال و  رفتار وکال می باشد. 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

من دربرابر قرآن مجید به خدای قادر متعال ســوگند یاد می کنم و با تکیه 
بر شــرف انســانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسالم و نگاهبان 
دســتاوردهای انقالب اسالمی ملت ایران و مبانی جمهوری اسالمی باشم، 
ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم ودرانجام 
وظایف وکالت،امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به اســتقالل و اعتالی 
کشور و حفظ حقوق ملت  و خدمت به مردم پایبند باشم،از قانون اساسی دفاع 
کنم و در گفته ها ونوشــته ها و اظهار نظرها، اســتقالل کشور و آزادی مردم و 

تامین مصالح آن ها را مد نظر داشته باشم.                                             ادامه دارد...

روز جهانی غذا

۲۴ مهــر مصادف بــا 1۶ اکتبر بــه عنوان روز 
جهانی غذا ثبت شــده و همه ســاله در سطوح بین 
المللی در خصوص اهمیــت تغذیه و غذا، کمبود ها 
و بحران های غذایی و راه حل های بهبود و توســعه 
و کیفیت آن از ســوی کارشناســان صنایع غذایی 
در قالب مباحث و موضوعات متنوع در جلســات و 
همایش ها و یا در قالب مانورهای رســانه ای به این 

گونه مناسبت می پردازند.
 اما با وجود این همه تبلیغات ظاهری متاســفانه 
باید اذعان داشــت که گرســنگی بر بســیاری از 
کشورهای جهان حاکم است و حکومت های فاسد 
و به ویژه اســتکبار جهانی و آمریکای جهانخوار با 
راه اندازی جنگ هــای خانمان برانداز نظیر آن چه 
در ســال های اخیر در یمن، فلسطین، سوریه، عراق 
و افغانســتان از طریق حکام دست نشانده صورت 

می گیرد. 
ســاکنان و شهروندان بی گناه و بی دفاع همواره 

در معرض آســیب های جانی و مالی می باشند.
 آری سیاســت های تغذیه ای متکی به نســل 
کشــی آن ها عالوه بر توسعه فقر و تنگدستی دامنه 
بــروز و شــیوع بیماری های العــالج امثال انواع 

سرطان ها را دامن می زند.
پس بســیار به جاســت که مســئوالن دولت و 
مجلــس با همــکاری مردم نظارت هــای عالیه و 
کارســازی بر امور تغذیه و بهداشــت نسل حاضر 

و آینده اعمال نمایند. » والسالم«
میرعربشاهی سیدنصرالدین 

خبرنــگار فرهنگی - اجتماعی جام جم 
البرز

یادداشت یادداشت

مدیران تولیدی مبلمان نگار:

کیفیت اتفاقی نیست 
مبلمان خاص و مدرن را از ما بخواهید

خبرنــگار جام جم البرز: دکوراســیون ومبلمــان منزل بر زیبایی 
وآرامش افراد خانواده ومهمانان تاثیر گذار است . انتخاب مبلمان 
شــیک، باکیفیت وبا دوام به اقتصاد خانوار کمک خواهد کرد .گروه 
تولیدی نگار با مدیریت محســن نوری و تولیدات مدرن توانســته 
است با تمام مشکالت بخش تولید  سهم بسزایی در صنعت مبلمان 
داشــته باشــد. جام جم البرز گفتگویی با مدیران جــوان، متعهد و 
خوشــفکر تولیدی مبلمان نگار داشــته اســت که ماحصل آن را در 

ذیل می خوانید:    
* لطفاً خودتان را معرفی نمایید.

محســن نوری مدیریت گروه تولیدی مبلمان نگار 13 سال است 
کــه در این صنــف فعالیــت دارم. موفقیتمان بخاطــر تالش ولطف 
خداوند بوده است که توانسته ایم به این مرحله برسیم . 30سال 

سن دارم ودر حوزه صنایع چوب فعالیت می کنم . 
* از شاخصه های مهم برند تولیدی مبلمان نگار چه می باشد؟

اخالق کاری ومشــتری مداری برای ما بســیار مهم اســت و تولید 
محصــوالت با کیفیــت در اولویت کاری ما می باشــد، تا خریداران با 
اســتفاده از محصوالت ما بتوانند از محیط زندگی ومحیط کاری خود 
لذت ببرند. شــعار ما این اســت که رضایت مشــتریان باعث جلب 

خریداران دیگر می گردد.
* لطفا شما نیز به عنوان مدیر فروش تولیدی مبلمان نگار معرفی 

نمایید.
مســعود نوری 28 ســال ســن دارم .مدیر فــروش مبلمان نگار 
هســتم وحدود 10 ســال در زمینــه مبلمان ودکوراســیون منزل 

فعالیت می نمایم .
* در زمینه فروش محصوالت خود توضیحاتی ارائه کنید.

بیشتر فروش ما به صورت مراجعه حضوری می باشد و ما به علت 
کپی از نمونه کارها توســط دیگران ترجیح دادیم فروش اینترنتی 
وفضای مجازی را انجام ندهیم. اعتقاد ما این است که مشتریان باید 

برنده واقعی خرید باشــند .محصوالت ما با طرح های به روز وبا مواد 
با کیفیت تهیه می شــود.هدف ما رضایت کامل مشتریان در هنگام 
خرید وپس از تحویل کاال می باشد . محصوالت تولیدی مبلمان نگار 
با ایده ها وطرح های نوین ومدرن در جهت رضایت مشــتریان تولید 
می گــردد. با توجه به کم شــدن   متراژمنــازل ومحدودیت جا ما نیز 
مبلمان هایی متناســب با این سبک زندگی تولید کرده ایم که مورد 

استقبال قرار گرفته است . 
* طراحــی و تولیــد محصــوالت در مجموعه تولیــدی نگارچگونه 

است؟
 مجموعــه تولیدی نگار هر 6 ماه یک طــرح وایده جدید در زمینه 
مبلمــان به بازار ارائــه می کند.کارهای تک ومدرنــی تولید وارائه 
می نماییــم کــه مــورد حمایــت خریداران قــرار می گیرد. بیشــتر 
مشتریان ما ثابت می باشــند چون اعتقاد داریم کار خوب ومشتری 

پسند موجب رونق فروش می شود .
* چه مشکالتی در زمینه فروش دارید؟

ازجمله مشــکالتی که در این بخش وجود دارد  کپی از محصوالت 
تولیدی می باشــد . متاســفانه برخی با ارائه کارهــای بی کیفیت به 
ســایر تولید کنندگان ضربــه وارد می کنند.مابه تولید وخدمت به 
مردم عشق می ورزیم .بایداز کاالهای ایرانی حمایت بیشتری شود 
ومــردم محصوالت وتولیدات داخلی را خریداری کنند .البته تولید 
کننــدگان نیــز باید محصــوالت را با باالترین کیفیــت عرضه کنند. 
تولید واشتغال به سالمت روانی افراد خصوصاً جوانان کمک زیادی 

می کند.  
* راه های ارتباطی خود را بیان بفرمایید.

آدرس:کــرج، خیابان، امیری نبش کوچه بیــت الزهراء ، مبلمان 
نگار 

تلفن فروشگاه: 026-32243292
همراه: 09126842850

علی خیلدار

ســالمتی افراد جامعه با تغذیه سالم تامین می 
شود. نان و شیرینی از جمله مواد غذایی می باشند 
که نحوه تهیه و نوع مواد مورد اســتفاده در آن ها 

اهمیت ویژه ای دارد. 
رســول ملکی، مدیرمجــرب مجموعه نان و 
شــیرینی ملکی در زمینه اهمیت ســالمت مواد 
غذایی و شــیرینی به خبرنگارجام جم البرز گفت: 
در بخش مواد غذایی حساسیت های زیادی وجود 
دارد کــه باید ارزش غذایی و همچنین ســالمت 

مردم حفظ شود. شــیرینی شادی آور است و باید 
طوری در نظر گرفته شــود که همه افراد بتوانند از 

شیرینی استفاده کنند.
 ایــن مدیر کارآفرین البــرزی در ادامه افزود: 
مجموعه ما از مواد نگهدارنده در تهیه  شــیرینی 
ها و محصوالت خود اســتفاده نمی کند و بیشــتر 
از مواد طبیعی مانند زغفران، هل و...اســتفاده می 
شود که پس از مدت ماندگاری شیرینی، این مواد 
طبیعی تاثیــرات خوبی بر طعم و بوی شــیرینی 
دارند، ولی شــیرینی های تر این ویژگی را ندارند. 
ملکی با اشــاره به افزایش  قیمت شــیرینی ها 

اظهار داشــت: معمواًل اتحادیه قیمت تمام شــده 
را آنالیــز و برای آن تصمیــم گیری می کند، ولی 
هزینه های تهیه شــیرینی ها باال رفته و االن به 
صورتی اســت که جعبه آن ها گرانتر از شــیرینی 

می باشد. 
وی در پایان گفت: برای رونق تولید و افزایش 
تولیدات داخلی  به عشــق نیاز است، عشقی که از 
رضایت کار برای مردم و کشــور باشــد، من تمام 
ســختی ها را با داشتن این عشق تحمل  نموده ام. 
هدف من، گســترش و رشــد صنعت شیرینی 

پزی و ســرویس دهی خوب و کارآفرینی است.

مدیر شیرینی ملکی:

عشق، الزمه رونق تولید و افزایش 
تولیدات داخلی است

پس از ســال ها تالش و اختصاص 
یافتن اعتبارات الزم از سوی مسئوالن 
مربوطه در جهت احداث مترو طی روزها 
و شــاید هفته های آینده شاهد تحولی 
شــگرف و بنیادین در سطح شهرستان 
ساوجبالغ و مناطق اطراف خواهیم بود 
و شهروندان شهرجدید هشتگرد شاهد 
به صدا درآمدن بوق قطار شهری خواهند 
بود که قراراست توسط ریاست جمهوری 
بهره برداری رسمی از آن به عمل آید که 
به طور قطع این رویداد بسیار مهم نقش 
بزرگی در زمینه های مختلف اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و... در سطح استان 

البرز و پایتخت خواهد داشت.
با عرض خداقوت و خســته نباشید 
حضورتک تک دســت انــدرکاران امر 
مطالعــه، اجرا و احداث این پروژه عظیم 
نکاتی را که به عنــوان پیامدهای پس 
از افتتاح پیش روی باالخص مسئوالن 
مربوطــه در بخــش هــای مختلف 
قرارخواهد گرفت به اختصاراشــاره می 
گردد.شهر جدید هشتگرد به عنوان یکی 
از شهرهای اقماری در فاصله نزدیکی از 
مرکز اداری کشور قرارداشته که ازمهم 
ترین اهــداف ایجاد آن، بسترســازی 
شرایطی بوده اســت تا جمعیت سرریز 
تهران بــه این نقطــه عزیمت و رحل 

اقامت گزینند که بدیهی اســت با آغاز 
به کار متــرو و تســهیل درآمد و رفت 
شــهروندان و حائزاهمیت بودن عنصر 
وقت و زمان برای آنان موجب گســیل 
شــدن عالقمندان زیادی برای زیستن 
در این شــهر را فراهم ســازد که کامال 
قابل پیش بینی برای همه بوده اســت 
که دراین رابطه فراهم بودن زیرساخت 
های اقامت در یک شــهر مشــتمل بر 
امکانات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 
درمانــی و...را ایجاب و این امرغیرقابل 
اجتناب را موجب می گردد تا انگیزه های 
زندگی درنقطه ای به نام شهر را مضاعف 
ســازد و اگرچه در ایــن رابطه فعالیت 

هــای خوبی صورت گرفته اســت که 
درادامه نیز امید وافر داریم تا مســئوالن 
آســتین همت رابیشترباالزده و از طرق  
مختلف باالخص اســتفاده ازســرمایه 
گذاران بخش خصوصــی که با هدف 
بردبردحرکت های مثمرثمری خواهند 
داشت و طبیعتا با در نظر گرفتن شرایط 
خاص بالقوه و بالفعل شهرســتان با در 
نظر گرفتن احــداث مترو رغبت زیادی 
برای ســرمایه گذاری پیدا خواهند نمود 
به شــکوفایی هرچه بیشتر شهرستان و 

به تبع آن استان کمک نمایند.

غالمرضازارع

متروی شهر جدید هشتگرد
 و ضرورت تداوم حرکت



همزمان بــا هفته نیروی انتظامــی و با حضور 
فرمانــده و کارکنــان منطقه انتظامــی نظرآباد و 
میزبانی دانشــگاه آزاد اســالمی، همایش بررسی 

آسیب های اجتماعی برگزار شد.
به گزارش خبرنگارجام جم ساوجبالغ و نظرآباد 
در این همایش که به منظور آشنایی دانشجویان با 
آســیب  های اجتماعی در زمینه تهدیدهای فضای 
ســایبری و مجازی برگزار شــد، تهدیدات بالقوه 
در ایــن زمینه و دســتاوردهای نیروی انتظامی در 
مبارزه با چالش  ها و آسیب های اجتماعی بیان شد.

در ابتدای ایــن همایش ســیدعباس صارمی 
حصاری سرپرســت دانشگاه آزاد اسالمی نظرآباد 
گفــت: »امنیــت دارای ابعاد مختلــف اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعی اســت که بخشی از آن امنیت 
و بخشــی از وظایف خطیر نیروهــای انتظامی در 

نامگذاری ایام هفتۀ ناجا گنجانده شده است.«
وی افزود: »بی شک آســایش امروز جامعه ما 
نیز مرهون از خودگذشــتگی و فداکاری کارکنان 

ناجاست که جای قدردانی دارد.«
علــی ســلیمانی فرمانده انتظامی شهرســتان 
نظرآباد نیز در این همایش گفت: »پشت هر امنیتی 
که می بینیم، حتمًا عرق یا خونی ریخته شــده و بنا 
بر فرمایش رســول اکرم )ص( امنیت نعمتی بزرگ 

است که به ما ارزانی شده است.«
وی با بیان اینکه شــعار امســال پلیس »پلیس 
هوشــمند، امین مردم« اســت، افزود: »این شعار 
دارای بار معنایی زیادی اســت و هوشمندی پلیس 
از ایــن جهــت نمایان می شــود که در مبــارزه با 
چالش های اجتماعی، امنیتی و سیاسی دست های 

پشت پرده را شناسایی و قطع می کند.«
به گفتــه فرمانــده انتظامی نظرآبــاد، نیروی 
انتظامــی در برخورد با غائله ها و اغتشاشــاتی که 
توســط هنجار شــکنان و عوامل بیگانه در کشور 
به وجــود می آیــد  بهتریــن روش هــا را در پیش 

می گیرد.
ســلیمانی با بیان انتظارات خود از نســل جوان 
دانشــجو و اســتادان گفت: »امروز دشــمنان و 
اردوگاه های شــیاطین در اتاق های فکر خود بیکار 
نبوده و برای انحراف جوانان ما از مســیر انقالب و 

مسیر صحیح زندگی برنامه ریزی می کنند.«
وی افزود: »نباید فرصت ها را از دســت بدهیم 
و باید برای روشــنگری جوانــان به ویژه از طریق 
دانشــگاه وقت و هزینه کافــی صرف کنیم که که 
در واقع این، نه هزینه بلکه ســرمایه گذاری برای 

داشتن آینده ای روشن برای مملکت است.«
جواد محمدی یانســی از کارشناسان پلیس فتا 
و مبــارزه با آســیب های اجتماعی فضای مجازی 
نیز در ســه موضوع بازی های رایانه ای، خریدهای 
اینترنتــی، صفحات جعلی ســایت های اینترنت و 
شــبکه های ارتباطی مجازی برخی نکات امنیتی 

را تشریح کرد.
وی گفت: »آســیب های فضای مجازی ربطی 
به سن و سال نداشته و همۀ قشرها و سنین را در بر 
می گیرد و جامعۀ زنان بیشــتر از سایرین در معرض 

آسیب هستند«.
کارشناس پلیس فتای نظرآباد افزود: »بسیاری 
از بازی هــای موجود ارزش های دینی و مذهبی ما 
را نشــانه گرفته و پایــش و دقت نظر الزم از طرف 

والدین و مسئوالن در این زمینه الزامی است.«
به گفتــه محمدی اهمیت فضــای مجازی در 
بیان رهبر معظم انقالب کــه فرموده اند »اگر من 
امــروز رهبر انقالب نبــودم رئیس فضای مجازی 

می شدم« برجسته شده است.
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بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن
حافظکاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

یاد یاران آشنا

مراســم چهلمین روز ارتحــال حاج غالمعلی 
حســنی گرده کوهی)معمار ( بــا حضور خانواده 
های معظم شهدا و ایثارگران، مدیران، مسئولین، 
اصحاب رسانه ها  و اقشار مختلف مردم در مسجد 

حضرت فاطمه معصومه )س( کرج برگزار شــد.
خبرنگار جام جم البرز: حجت االســالم 
میالنــی نژاد در این مراســم با تاکیــد بر این که 
مرحوم حســنی عاشــق اهــل بیــت )ع( و امام 

حســین)ع( بودند، گفت: نوکــری ائمه)ع( وامام 
حســین )ع ( از جملــه نعمت هایی اســت  که از 

بین نمی رود. 
وی با اشــاره به مقام شــکر نعمت و مقام ذاکر 
نعمت  طی سخنانی گفت: خداوند در قرآن آیه ۴۰ 
سوره بقره  بنی اسرائیل را به یاد آوری نعمت های 
اعطایی ســفارش می کند. نعمــت ها به صورت 
مــادی و معنوی وجود دارند که نعمت های مادی 
مثــل توانایی و زیبایی از بین می روند، اما بهترین 

نعمت ها نعمت معنوی اســت که ماندگار است. 
وی با اشــاره بــه نعمت هــای اعطایی گفت: 
گاهــی عزت آدمی نیز ممکن اســت از بین برود. 
عزت ظاهری مهم نیســت و مهــم عزت باطنی 
اســت و عزت معنوی فقط در خدمت و نوکری به 

اهل بیت ) ع( به دست می آید.
 میالنــی نــژاد با بیــان خاطراتــی از افراد و 
شــخصیت ها در زمان حیات والدین آن ها گفت: 
از بزرگترین نعمت ها وجود پدر اســت که از تمام 

خوشی های خود دست کشیده تا فرزندان را سرو 
ســامان دهــد و باید به یاد آن ها بــود و کارهای 
نیک برایشــان انجام داد. بیشتر نعمت ها از طرف 
خداونــد به افراد داده می شــود و باید در کنار این 

تالش ها به خداوند امید داشت.
 وی در پایــان یادآور شــد:  تقوا را رعایت کنید 
و در حــد توان هر فرد باید این تقوا وجود داشــته 
باشــد و اگر به یاد خدا باشــیم خداوند نیز به یاد ما 
خواهد بود و باید شــکرگزار بود و کفر نعمت نکرد .

در مسجد حضرت فاطمه معصومه )س( کرج؛

مراسم چهلمین روز درگذشت حاج غالمعلی حسنی 
گرده کوهی )معمار( برگزار شد

* امور ارباب رجوع را آسان کنید
اربــاب رجوع همواره در مســیرهای تکراری 
دستگاه های اداری دچار مشکل و معطلی هستند. 
لطفا مدیران دســتگاه های اداری با برنامه ریزی 
اصولی نســبت به پاســخگویی درست و صحیح 

درخواست های آن ها اقدام نمایند.
انوشیروان صحرایی از رجایی شهر

* پارک هــای کــودکان را تجهیز و 
ایمن سازی کنید

برخی از وســایل و امکانــات بازی کودکان در 
پارک های کودک واقع در بوســتان های کرج بر 
اثر عدم نظارت و بروز فرســایش کارآیی خود را از 
دســت داده و در اثر این حالت ایمنی آن از بین رفته 
است. بر همین اساس از مسئولین شهرداری کرج 
درخواست می شود برای جلوگیری از آسیب های 
جانی و مالی به کودکان نسبت به تعمیر و یا تعویض 
و یا اصالح قطعات دستگاه های بازی اقدام اساسی 

نمایند.
پیمان فاضلی از کوی کارمندان جنوبی

* جاده چالوس را ایمن سازی کنید
جاده چالوس به عنوان یک مســیر گردشگری 
کهن، ســال های متوالی پذیرای گردشــگران 
مختلف می باشــد. اما از نظر آسفالت و خط کشی و 
سرویس های بهداشتی و نمازخانه، دارای کمبود ها 
و محدودیت های مختلف می باشد و از سوی دیگر 
برای عبور ســالمت از عرض برخی قسمت های 
جاده نیاز به احداث پل عابر پیاده می باشــد. بنا بر 
این از مســئوالن اداره راه و شهرســازی اســتان 
البرز خواهان چاره اندیشــی اساسی در خصوص 

ساماندهی مشکالت مزبور هستیم.
مهرداد احمدی از کرج

* بازار شــهید مطهری را ساماندهی 
کنید

بازار شــهید مطهری و برخــی از مغازه های 
اطراف آن بهداشــت محیط را رعایت نمی کنند. 
لذا از مسئوالن شهرداری کرج خواهان رسیدگی و 

ساماندهی مجموعه مذکور هستیم.
محسن فالح پیشه از کالک  

پرچم اسالم را در جهان 
بر پا کنید

شــهید اروج محمد پور 
سامانلو، تحصیالتش را تا 
اول راهنمایــی ادامه داد و 
بعد از آن برای امرار معاش 

شروع به کار کرد.
جم  جام  خبرنگار 
البرز: در زمان حمله عراق 
به خاک ایران وی ســرباز 
وظیفه بود که از طرف ارتش به جبهه اعزام شد و مسئولیت 

دیده بان را در جبهه داشت.
»شهید اروج محمد پور ســامانلو« در جبهه حق علیه 
باطــل جانانه جنگید و ســرانجام در تاریخ پانزدهم خرداد 
1۳۶۳ در منطقه پنجوین که آغشــته به خون صدها بلکه 
هزاران جوان گلگون کفن ایرانیست، به شهادت رسید وبه 

لقا اهلل پیوست.
* وصیت نامه شهید اروج محمد پور

مپندارید کســانیکه در راه خدا کشته می شوند، مرده اند 
بلکه زنده اند و در نزد خدایشان روزی می خورند. اول سالم 
بر ضامن آزادی خون شهیدان به یگانه منجی عالم بشریت 
آقا امام زمان )عج( و نایب بر حق او امام خمینی و ســالم بر 
شهدای صدر اسالم از آدم تا خاتم از تا عصر حاضر بنام او که 
زندگی ام در جهت اوست. بعد رو به خدا کرده و می گویم که 
پروردگارا من با چشــمانی باز و با آگاهی بر اینکه چه راهی 
را مــی روم و با ایمان به تو و طرفداری از حق و مبارزه با کفر 
بدین راه آمدم نه بخاطر ریا و تکبر و خود نمائی و برای مبارزه 
بــا نفس و کامل کردن ایمان خود این راه را انتخاب کرده ام 
و بعد این که ســالم ای پدر و مادر و برادران و ای خواهران 
عزیزم اکنون که به خواست خداوند تبارک و تعالی توفیق آنرا 
پیدا نموده تا در میدان امتحان الهی راه یابم امیدوارم در این راه 
فاتح شاد و مسرور و در بازگشت با قلبی آکنده از شادی و نوای 
پیروزی به آغوشتان بازگردم. ای اسالمیان بر خروشید پرچم 
اســالم را در سرتاسر جهان بر پا کنید ای ملت و ای جوانان 
همه مسئولید در برابر ملتهای تحت ستم برخیزید و بکوشید 
تــا به یاری اهلل آنها را از زیر یوغ چپاولگران نجات دهید ای 
مردم بی تفاوت نباشــید و هر کدام بدست خود تا می تواند 
بکوشید کارگر در کارخانه کشاورز در کشتزار سرباز در جبهه 
معلم در مدرســه مردم در صحنه هر کدام می تواند فعالیت 
کنید تا اسالم را حفظ کنید و مقدمه ای برای انقالب جهانی 
حضرت بقیۀ اهلل می باشد و در این راه از هیچ کس نهراسید. 

پیام های مردمی

فرمانــده انتظامی شهرســتان نظرآباد گفت: از 
ابتدای ســال 98 تاکنون 19۰ میلیارد ریال کاالی 

قاچاق در این شهرستان کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز، 
سرهنگ ســلیمانی با اشاره به اهمیت پیشگیری از 
جرایم در ســطح جامعه گفــت: هدف اصلی پلیس 
پیشــگیری است اگر نه کشف افتخار نیست و تمام 
تالش ما پیشــگیری از آسیب های اجتماعی منجر 

به وقوع جرایم است.
ســلیمانی ادامــه داد: در همین راســتا همواره 

تالش بنده و همکارانم در ســتاد فرماندهی نیروی 
انتظامی شهرستان نظرآباد این بوده است تا بتوانیم 
با آموزش در بین اقشــار مختلف جامعه و فرهنگ 
سازی درســت در راستای پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی گام های ثمربخشی برداریم.
وی افزود: با توجه به پیشــرفت و توســعه علم و 
هوشمند شدن کلیه امورات در جامعه، پلیس نیز باید 
اقدامات مهمی در این زمینه انجام دهد که در همین 
راســتا لزوم بهره از پایش تصویری و سیســتم مها 
در شهرســتان نظرآباد دو مسئله بسیار حائز اهمیت 
است که بنا به ضرورت این مهم بارها نیز در جلسات 
شــورای تامین مطرح و با موافقت ریاست و اعضای 
آن همراه بوده است. سلیمانی گفت: اهمیت امنیت 
در شهرستان نظرآباد کلیه مسئولین و روسای ادارات 
را ملزم بــه اجرای پایش تصویری می کند که قطعًا 
این موضوع احساس امنیت در تمام سطح شهرستان 
را منجر خواهد شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان 

نظرآباد در تشــریح اهم اقدامات انجام شده در یک 
ســال اخیر ادامه داد: با هم افزایی بین دستگاهها و 
رهنمودهــای امام جمعه محترم  و مدیریت محترم 
شــورای تامین، نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد 
در راســتای مبارزه با کاالی قاچــاق و مواد مخدر 
از افزایش کشــفیات قابل توجهی برخوردار است 
بــه طوری که در بحث مبــارزه با کاالی قاچاق 8۲ 
درصد افزایش نســبت به سال گذشته داشته ایم و 
در مجموع 19۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق ضبط و 
میــزان قابل توجهی مواد مخدر از باندهای فعال در 
سطح استان توســط مامورین پر تالش شهرستان 

نظرآباد ضبط و منهدم شده است.
وی در پایان افزود: از جمله دیگر موضوعاتی که 
می توان به آن پرداخت این است که خوشبختانه هیچ 
ســرقت و جرم خشن ناشناخته ای در شهرستانمان 
موجود نبوده و امنیت این شهرســتان کاماًل تحت 

کنترل پلیس قرار دارد.

کشف 1۹0 میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در نظرآباد

شهید
 اروج محمدپور سامانلو

همایش آسیب های اجتماعی 
در دانشگاه آزاد اسالمی نظرآباد

برپایی نمایشگاه دستاوردها و 
توانمندی های روستایی فردیس

مراسم شب شعر حدیث اشک با موضوع اربعین در 
سالن میالد کرج برگزار شد. 

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکــز البرز، 
شــاعران ایرانی و خارجی در این شــب شعر به قرائت 
اشعار خود در مدح سرور و ساالر شهیدان و یاران باوفای 

ایشان و همچنین تشریح مصائب کربال پرداختند. 
رحیمی رییس ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
کرج در این مراســم با بیان اینکه این سومین شب شعر 
آیینی با موضوع اربعین در کرج است، گفت: این مراسم 
با هدف نشــر فرهنگ واالی عاشــورا و کربال، نمایش 
ارادت هنرمندان به خاندان عصمت و طهارت و حمایت 

از شاعران برگزار شده است. 
در پایان این مراسم از ۳ مجموعه شعر آئینی شاعران 
اســتان البرز با عنوان »مربع شــش گوشه« اثر داوود 
کوچکی، »چشمه ثار« اثر وحید عظیم پور  و »دمنوش« 

اثر محمود یوسفی رونمایی شد. 

عرض ارادت شاعران به 
سرور و ساالر شهیدان 

نمایشگاه دســتاوردها و توانمندی 
روستایی و جهاد کشاورزی فردیس در 
پارک فدک مشکین دشت در جوار مزار 
شــهدای گمنام، برای بازدید، عرضه و 
فروش محصوالت و هنرهای دســتی 

برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 

مرکز البرز؛ کمالی، مســئول برگزاری 
نمایشگاه گفت: این نمایشگاه  ۵۰ غرفه 
را داراست که ســی غرفه آن  سوغات 
ســایر استان ها، تولیدات و محصوالت 
روستایی است و بیســت غرفه آن نیز 
هنرهای دستی اســت که از هجدهم 
مهر آغاز شــده و تــا ۲7ادامه خواهد 

داشت.
این نمایشــگاه هر روز از ســاعت 
9 صبح تا ســاعت بیســت و یک شب 
مهیــای بازدید عالقمندان به تولیدات 

و هنرهای اصیل ایرانی است.

میز خدمت در شهرداری شهر 
جدید هشتگرد

در راســتای اجرای طــرح تکریم 
ارباب رجوع، میز خدمت در شهرداری 
شهر جدید هشتگرد با حضور مهندس 

آقائی و معاونین ایشان دایر گردید.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ 
و نظرآبــاد: مدیرروابــط عمومی 
شهرداری شهرجدید هشتگرد اعالم 
نمود: طرح  میز خدمت در شــهرداری 
شــهر جدیــد هشــتگرد بــا هدف 
پاسخگویی مناســب به ارباب رجوع 
و تکریم مراجعه کننــدگان با حضور 
شهردار و معاونین روزهای یک شنبه، 
سه شنبه، پنج شنبه هرهفته از ساعت 
8 الــی 9:۳۰ صبح در ســالن ورودی 

شهرداری برگزار می گردد.

علی ساالر، مدیر فروشگاه های لوازم خانگی ساالر:

بدون چک، بدون ضامن و تمام اقساط 
خرید کنید 

با توجه به نیاز خانواده ها و شــرایط اقتصادی تهیه 
لوازم خانگی اولویت بندی می شود . راحتی و سرعت 
در انجــام کارهــای روزمــره از مزایای برخــی لوازم 
خانگی محسوب می شود. تنوع زیاد و نوع کیفیت این 
محصــوالت معمــوالً خریــداران را در انتخاب و خرید 

دچار  سردرگمی می کند. 
انتخــاب یــک کاالی با کیفیــت و قیمت مناســب به 
اقتصــاد خانواده هــا وصرفه جویی هزینــه های  آنها 
کمــک زیادی می کنــد. فروشــگاه های معتبــر ارائه 
کننــده  لوازم خانگــی بهترین انتخــاب در خرید های 

مورد نیاز خانواده ها هستند. 
مجموعه فروشــگاه های ســاالر با عرضه کاالهای با 
کیفیت و شرایط خرید آسان برای مشتریان توانسته 
اســت گامی مهــم در خدمت بــه اقتصــاد خانواده ها 
بــردارد . خبرنگار جــام جم البرز با علی ســاالر مدیر 
خوشفکر، توانمند و منصف فروشگاه ساالر گفتگویی 

انجام داده اســت که در ذیل می خوانید : 

* فروشــگاه ساالر چه ویژگی هایی دارد؟ 
فروشــگاه لوازم خانگی مبلمان و ســایر محصوالت 
شــعبه کرج حدود ســه ســال اســت که افتتاح شده 

است. فروشــگاه کرج 180 متر وسعت و متراژ دارد 
و محصوالت برندهای معتبر ایرانی در این فروشــگاه 
عرضه می شــود. ما از فروشــگاه های مهم وموفق در 

این حوزه هستیم .

* وجه تمایز خدمات فروشــگاه های ســاالر با مراکز 
مشابه شما چیست؟ 

 در فروشــگا های ما تمام فروش ها به صورت کامال 
اقســاطی می باشد. خریداران می توانند بدون پیش 
پرداخــت، فقط به صورت تمام اقســاط خرید نمایند و 

طی چندین قســط هزینه را  پرداخت کنند. 

* اولین شعبه شما چه زمانی افتتاح شد و نمایندگی 
های خود را معرفی نمایید؟ 

اولین شــعبه ما درحدود  30 سال پیش افتتاح شد 
و در آن زمــان در فروشــگاه ما انواع  لــوازم خانگی،  
چینی و بلور عرضه می شــد. درحال حاضر در مناطقی 
ماننــد ورامین، شــهر ری،  رودهن و کــرج نمایندگی 
داریــم. البته شــعبه دیگــری نیز بــزودی افتتاح می 

نماییم. 

* تســهیالت بســیار خوبی را ارائه مــی دهید، لطفا 
نشــانی و تلفــن هــای تماس مرکز فروش در اســتان 

البرز را جهــت متقاضیان محصوالت اعالم کنید؟ 
کرج، محمد شــهر، بلوار دشــت بهشت، مرکز خرید 
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