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رستوران »میرزایی«، میزبان
 40 ساله اصالت و خوشمزگی 

پیمان زرین بخش، مدیر فروشگاه زرین بخش: 

عمل به تعهدات و رضایت مشتریان 
از اولویت های کاری ماست

توصیه دکتر بابایی برای بهبود  روند درمان؛

مطالعه،  انتخاب،  اعتماد
4

2
2

4 2

البرز

در آخرین جلسه مجمع خیرین سالمت؛

ساخت بیمارستان کمالشهر در اولویت قرار گرفت
4

۲۷ آذر ؛  اعالم صالحیت داوطلبان 
انتخابات مجلس

 فرماندار مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای کرج، فردیس و اشتهارد گفت:  نتایج صالحیت داوطلبان یازدهمین دوره نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی 27 آذر به داوطلبان اعالم می شود.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان کرج، »غفور قاسم پور« با اعالم این خبر افزود : در 
روز 27 آذر نتایج استعالمات داوطلبان به فرمانداران و شخص داوطلب...

گام موثر کمیته امداد 
در رونق تولید
 و اشتغالزایی
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با تسهیل شرایط کارفرمایان صورت می گیرد؛



چهارشنبه 27  آذر 1398   شماره 5553

مروری بر 10 دوره انتخابات مجلس
 با نگاه ویژه به کرج

پس از راهیابــی نمایندگان به مجلس  هنوز 
چندی از تشــکیل آن نگذشــته بود که جنگ 
تحمیلی آغاز شــد و از ســوی دیگر درگیریهای 
خیابانــی گروه های مخالف نظــام با گروه های 
حزب اللهی نیز فضای کشــور و مجلس را تحت 
تاثیر قرار داد. در کرج نیز با وجود اختالفات نظری 
که بین نیروهای انقالبی وجود داشــت همه در 
راه مقابله با اغتشاشــگران متفق القول بودند. در نتیجه این اغتشاشات 
که توسط عده ای از جوانان فریب خورده تحت عنوان میلیشیایی انجام 
می شد هر روز شاهد مضروب یا شهید شدن جمعی از نیروهای انقالب در 
شهرستان بودیم که در نهایت با هماهنگی و همگرایی تمام تشکل های 
انقالبی، خانه های تیمی آنان در حصار محاصره شد و به غائله شان  پایان 
داده شد. البته همکاری، مشارکت و مساعدت نیروهای کمیته انقالب و 
ســپاه پاسداران در این پاکسازی نقش مؤثری داشت.  مقارن همین ایام 
هسته تشکل هایی چون مجاهدین انقالب اسالمی با محوریت شهدایی 
چون هالکویی، بابکان، شفیعی و مرحوم شریفی و تعداد دیگری از افراد 
که در قید حیات هســتند شــکل گرفت. همزمان اتحادیه انجمن های 
اســالمی دانش آموزی با حضور جمع کثیــری از فعالین  دانش آموزی 
وسیاســی راه اندازی شــد که در اعزام دانش آموزان به جبهه ها فعالیت 
چشــمگیری داشتند که  آقایان امینی و عسکری از اعضا ی موثر آن  در 

جریان دفاع مقدس به اسارت درآمدند. 
شــاخه دانش آموزی حزب جمهوری اسالمی نیز با مسئولیت بنده 
شکل گرفت که شــهیدانی چون سعید و وحید ناحی، رضامالمحمدی، 
دهقانی سانیچ، محمد خیلدار، ابوطالب شفیعی و باقر نجفی تشکیل دهنده 
هسته اولیه آن بودند.   همزمان با این رویدادها، حزب جمهوری اسالمی با 
دبیری فرد جوانی به نام محمد عطایی  موفق شد در آرایش سیاسی شهر 
نقش موثری را جهت مقابله با فتنه های خیابانی ایفا نماید. )ناگفته نماند 
که در این مبارزات خیابانی اعضای المراقبون هم نقش فعالی داشتند( در 
اواسط سال 61 بود که به علت شکاف بین جامعه روحانیت کرج و حزب 
جمهوری اسالمی، دبیر حزب مجبور به استعفا شد و شهید حجت االسالم 
ملک زاده امام جمعه موقت به عنوان دبیر حزب در کرج منصوب شد که 
با این انتصاب آرایش سیاســی کرج شکل جدیدی به خود گرفت و عماًل 
مشــی حزب از مجاهدین انقالب و اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان فاصله گرفت. با گذشــت زمان به دومین دوره انتخابات مجلس 
شــورای اسالمی نزدیک می شدیم و فعاالن سیاسی از یک سال قبل از 
آن به صورت نا محسوس فعالیت خود را آغاز نمودند که عالوه بر مرحوم 
شــجونی در بین افراد مطرح چهار نفر نامشــان بیش از دیگران در افکار 
عمومی مطرح بود )حجت االســالم سلطانی، حجت االسالم محقق، 
حسین فریدون و محسن کشاورز( که در قسمت بعد به بررسی عملکرد و 

مشی آنان و دیگر مسائل پیرامون انتخابات خواهم پرداخت.

 آیت اهلل حســینی همدانی با بیان اینکه در روزهای اخیر باز صحبت از مذاکره به 
میان آمده است، افزود : هرگز راضی به بازگشت به پای میز مذاکره نیستیم، مسئوالن 

محترم نیز این کار را تکرار نکنند چراکه مردم راضی به این کار نیستند.
خبرنگار جام جم البرز: وی یک نکته انتخاباتی هم گوشــزد کرد و افزود: از 
وعده هایی که قادر به انجام آن نیســتند بپرهیزند و باید همه التزام به قانون داشــته 

باشــند، تبلیغات پر خرج نیز یکی از عوامل رد شــدن در تایید صالحیت ها خواهد بود، 
دســتگاه های نظارتی هم باید به دقت بر عملکرد کاندیداها نظارت کنند.امام جمعه 
کرج با اشاره به 27 آذر شهادت آیت اهلل مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه هم گفت: 
این آرمان از اندیشــه های بلند امام راحل برخاســته است و منشاء آثار برکات زیادی 
در جامعه اســت، البته بین حوزه و دانشگاه در سال های اخیر بحث های زیادی هم به 

وجــود آمده که آیا ایــن وحدت وجود دارد یا خیر ، اما با توجه به بیانیه گام دوم انقالب 
باید این وحدت قوی تر شــود و جوانان انقالبی از حوزه و دانشــگاه بیرون بیایند.وی 
افزود : ایجاد و گســترش اختالف در بین امت اســالمی یکی از اهداف استکبار علیه 
انقالب اســت تا بنیادهای اســالمی را تخریب کنند، وحدت حوزه و دانشگاه امنیت 

ملی را محکم می کند.

راضی به مذاکره نیستیم

یادداشت- قسمت ششم

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د ر استان 

البرز

محمد حسین روحی یزدی
بنابــر گفته ها قرار اســت بــزودی آقای 
روحانــی رئیس جمهور به ژاپن ســفر کند و با 
شــینزوآبه نخست وزیر این کشور دیدار داشته 
باشــد. ژاپن هم  برای ایــن میزبانی از آمریکا 
اجــازه گرفته و ترامپ نیز اظهار خرســندی و 

تمایل نموده است! 
اهداف و پشــت پرده این سفر نا گفته است.

اما رسانه های ژاپنی نوشــتند؛ ابتکار انجام 
این سفر با طرف ایرانی بوده و عباس عراقچی 
در سفر هفته گذشــته به توکیو انجام این سفر 
را پیشــنهاد کرده و خواســتار آن بوده که این 

ســفر در سریع ترین زمان ممکن انجام شود.
طیف اصالح طلب هم این ســفر را فرصت 

خوبی برای مذاکره اعالم کرده اند.
مردم فرامــوش نمی کننــد؛ روزی آقای 
شــینزوآبه به ایران آمد تا وســاطت کند بین 
ایــران و آمریکا، اما مقــام معظم رهبری حتی 
بــه او اجازه روکردن و تحویــل نامه ترامپ را 
ندادنــد. پس اگر مالقات با شــینزو به منظور 
مالقات های بعدی است، این که از قبل مردود 

می باشد، پس هدف از سفربه ژاپن چیست؟!

مدیــر کل تعزیــرات از پلمب 20 
نانوایی متخلف به علت کم فروشــی 

خبر داد.
  بــه گزارش روابــط عمومی اداره 
کل تعزیرات حکومتی اســتان البرز، 

مختاری گفت:  طی هشــداری که به 
نانوایان کم فروش  متخلف داده شده 
بود  در گشــت ســیار ویژه روزانه این 
اداره کل که به همــراه  ناظرین ویژه 

اقتصادی صورت می گیرد.
 پس از بازرسی از تعدادی از نانوایان 
در ســطح شــهر برای 20 نانوایی به 
علت  تخلف کم فروشــی نان پرونده 
تخلف تشــکیل  واحد صنفی متخلفین 

پلمب گردید . 
وی در ادامه به بازرســی مستمر از 

نانوایها در روزهای آتی خبر داد .

پلمب ۲0 نانوایی کم فروشروحانی به ژاپن می رود
 در البرز

امام جمعه مهرشهر بیان کرد؛
بیانیه گام دوم؛ بهترین نقشه راه 
برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه 

نماز جمعه این هفته مهرشــهر با حضور اقشــار مختلف 
مردم و به امامت حجت االسالم یداهلل رضایی برگزار گردید.

خبرنــگار جام جم البرز: امام جمعه مهرشــهر در 
قســمتی از خطبه نماز ضمن اشــاره به سالروز شهادت آیت 
اهلل مجاهد، شــهید فرزند برومند حوزه و دانشگاه دکتر مفتح 
اظهار نمود:  این شخصیت جزو معدود شخصیتهای ارزشمند 
و ســرمایه های مفیدی بود که با پنجه پر خون گروه منافق 
فرقان در صحن دانشــکده الهیات دانشگاه تهران از دست 
امت اســالمی ایران ربوده شد. روح و رضوان خدا بر این مرد 
بزرگ به همین جهت روز وحدت حوزه و دانشــگاه محصول 

این اتفاق است. 
حجت االسالم رضایی ادامه داد: مطلب دیگری که باید 
بگویم  رقم خوردن یک اتفاق بزرگ و تاثیر گذار در کشــور 
می باشــد که کم کم به ســمت نهایی شدن انتخابات در 12 
اسفند 98 ، انتخابات مجلس شورای اسالمی پیش می رویم 
و باید بسیار هوشمندانه عمل کنیم و انتخاب ما انتخاب دقیق 
باشد. اوال باید حضور ما حضور حداکثری باشد. در طول چهل 
سال گذشته دشمن خیلی خدعه و نیرنگ کرده است و خیلی 
چوب الی چرخ انقالب اسالمی گذاشته است. دشمنی هایی 
که دیگر بیش از این نمی تواند داشــته باشد اما ما ایستادیم،  
چون ایران کشــور ما و خانه ما بود و آرامش و افتخار و زادگاه 
ما بود  و خدای متعال هم تا االن یاری کرده اســت و ان شــا 
اهلل یاری خواهد کرد و با حســن انتخاب و شاخصه هایی که 
مقام معظم رهبری بیان خواهند کرد ، داوطلبی که آرمانخواه 
و مخلــص و انقالبی و پر حــرارت و پر حرکت و فقط صالح 
مملکت و مردم را بخواهد و حزبی و جناحی نباشد ، خدا محور 
باشد، جوان و پر نشاط باشد ، حاال این ها را در انتخاب های قبل 
حضرت آقا برای ما بیان کردند. ان شــا اهلل بعد از این هم این 

مرد بزرگ این مشعل هدایت روشنگری انجام خواهند داد.

با ائمه جمعه استان

کاهــش تلفات جاده ای در فصل زمســتان با 
همــکاری و همیاری مردم از طریق رعایت نکات 
ایمنی و  به همراه داشــتن تجهیزات زمســتانی 

ممکن خواهد بود.
بــه گزارش خبرنــگار جام جم البرز، ســردار 
عباسعلی محمدیان، فرمانده نیروی انتظامی البرز 
در رزمایش آغاز طرح انتظامی ترافیکی زمســتان 
سال 98 که در ســتاد فرماندهی انتظامی استان 
البرز برگزار شــد، گفت: جاده های برفی و ریزش 
بهمن در جاده کرج-چالوس اهمیت رســیدگی 
به محورهای اســتان را  هنگام فصل سرما بیشتر 

می کند.
وی افــزود: امســال همزمان بــا دیگر نقاط 
کشــور در استان البرز شــاهد آغاز طرح انتظامی 
ترافیکی زمستانه بودیم و قصد داریم با هماهنگی 
و همکاری همه دستگاه های خدمات رسان مانند 

سال های گذشته  تلفات را به حداقل برسانیم.
محمدیــان گفت: هرجا که نامــی از وظایف 
نیروی انتظامی به میان می آید به دنبال آن نظم و 
امنیت نیز برقرار اســت.وی ادامه داد: اگر با حضور 
خود بتوانیم به کاهش یک تصادف یک کشــته یا 

یک مجروح کمک کنیم، ارزشمند است.
فرمانــده انتظامــی البرز گفت: مــا باید حین 
ماموریــت جانب ادب و اخالق را نگاه داشــته و 
بدون منت انجام وظیفــه کنیم.محمدیان افزود: 
ویژگی شروع طرح زمستانی امسال این است که 
صرفا به جاده ها اختصاص ندارد و به درون شــهر 

نیز پرداخته است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان البرز گفت: به کار فرمایانی که 
در راستای رونق تولید قدم بر می دارند وام قرض 

الحسنه اعطا می شود.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز 
البرز؛ شاهین رضایی، معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان البرز در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از البرز، گفت: امســال بــرای اولین بار  به 
کارفرمایانی که در راســتای رونق  تولید فعالیت 
می کنند قرار است وام قرض الحسنه اعطا گردد.

رضایی افزود: هر کارفرمایی که دچار مشــکل 
نقدینگی اســت و توانمندی ایجاد شغلی دوباره 
دارد به شرط جذب نیرو از کمیته امداد و فرزندان 
مددجویان به ازای هر نفر ۵0 میلیون تومان وام 
قرض الحســنه به کارفرما تعلق مي گیرد .وی 
گفت:  کار فرما  زمانی به بانک معرفی می شود که 
متعهد باشد و هر نفر را تا سه سال بیمه کند.معاون 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان افزود: در طرح راهبردی شغلی،  امسال در 
رشــته قالیبافی 170 نفر از افرادی که هیچگونه 
مهارتی نداشتند با اجرای این طرح آموزش دیدند 
و در حال اشتغال هستند.رضایی گفت : در هشت 
ماه نخست ســال جاری درطرح توسعه اشتغال 
روستایی نیز به بیش از ۵00 نفر  مبلغی بالغ بر  ۴1 
میلیارد تومان وام پرداخت شده است.وی افزود: 
72 درصد وام اشــتغال به زنان سرپرست خانوار 

پرداخت شده است.

علی خیلدار

گام موثر کمیته امداد در رونق تولید 
و اشتغالزایی

مطالعه، انتخاب، اعتماد

خبرنــگار جام جم البرز: اهمیت ســامت دهان و دندان در 
اجتماع بر هیچ کس پوشیده نیست، برای ما جای بسی مباهات 
اســت که با یکــی از فرهیختگان عرصه دندانپزشــکی آشــنا 
شدیم و توانستیم شیرازه فکری ایشان را هرچند به اختصار 

جویا شویم.
دکتــر محمدرضــا بابائــی، جــراح  دندانپزشــک از جملــه 
پیشــگامان این رشته با ســابقه درخشان است. در این زمینه 
که پس از 30 سال خدمت در حوزه نظامی و اشتغال به درمان 
بیمــاران در ارتش جمهوری اســامی در حــال حاضر در مطب 
خود مشــغول به خدمت در زمینه های مختلف دندانپزشــکی 
می باشــد. ایشان عاوه بر فراگیری علوم مختلف این رشته از 
جمله ایمپلنت، زیبایی و... در زمینه هیپنوتیزم درمانی دارای 
درجه مســتری می باشــد که از انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی 
ایران دریافت نموده و عضو این انجمن می باشد. مصاحبه زیر 

با ایشان خصوصا ترتیب داده شده که می خوانیم:

* خودتان را معرفی کنید.
اینجانب دکتــر محمدرضا بابائی، جراح دندانپزشــک فارغ 
التحصیل از دانشــگاه تهران هســتم. قبا در ارتش جمهوری 
اسامی در مرکز دندانپزشکی و ستاد مشترک ارتش مشغول 
خدمــت بودم و فعا در مطب خــودم در عظیمیه کرج به درمان 

بیماران مشغول هستم.

* نقش دندانپزشــک در ســامت دهان و دنــدان را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

امروزه نقش دندانپزشک را بیشتر باید در زمینه پیشگیری 
جستجو کرد تا درمان، به این ترتیب که به کودکان و نونهاالن و 
جوانان ارزش و بها داد تا نسل های آینده ضمن برخورداری از 
دهان و دندان سالم از عزت و اعتماد به نفس باالئی در اجتماع 
خود برخوردار باشــند و از طرفی هزینه سنگین دندانپزشکی 
و تحمیــل آن به خانواده و در نتیجه هزینه بهداشــت و درمان 

مملکت کاسته شود.
* در این زمینه چه خدماتی می توان به مراجعان ارائه نمود؟

ابتــدا آگاه ســازی والدیــن و معلمــان و مربیــان بــه نقش 
پیشــگیرانه درمان دندانپزشکی، دوم تربیت بهداشتکاران 
دهان و دندان و اســتخدام آنها در آموزش پرورش، سوم هم 
دادن ســهمیه اجباری به هر دندانپزشک در هر محل از افراد 
زیر 14 سال که به عنوان درمان رایگان بتوانند مراجعه کنند، 

چهارم نظارت مستمر و واقعی بر امور فوق.

* بــه طور علمــی چه خدماتــی را می توان بــرای نوجوانان و 
کودکان در مطب انجام داد؟

1. آمــوزش صحیح بهداشــت دهان و دندان بــه والدین و 
فرزندان، ۲ فلورایدتراپی، 3ســیاندرتراپی، 4. پیشــگیری 
از ارتودنســی، 5. درمان پوســیدگی های سطحی، ۶. آموزش 

نوع و زمان تغذیه جوانان.

* توصیه شما به والدین چیست؟
فقط یک توصیه و آن اینکه در همه زمینه ها پیشگیری راحت 
تر از و کم هزینه تر و سودمند تر است. چه در زمینه بهداشت 
دهان و دندان چه در زمینه تربیتی چه در زمینه داشتن جسم 
و روح ســالم، پس ضمن اینکه والدین محترم هزاران مشکل 
دارند، ولی فراموش نکنند که اگر از فرزندشــان غافل شوند 
در آینــده باید تاوان آن را بدهند. هر متاعی که به دســت می 
آید یا باید بهای آن را پرداخت )پیشگیری( یا به جبر تاوان آن 

را می گیرند )درمان( پس غافل نشویم.

* شما از هیپنوتیزم چه بهره ای در دندانپزشکی می برید؟
هیپنوتیــزم مــی توانــد در زمینــه هــای مختلــف از جمله 
بیماریهــای جســم و روح، خدمات شــایانی به بشــریت نماید. 
اولین قدم ایجاد امید در مراجعین است، بیمار نباید امیدش 

را از دست بدهد. 
دومین قدم اعتماد به درمانگر بی چون و چرا. سومین قدم 
پراتیک یا درمان اســت از جمله بی حســی تحت هیپنوتیزم و 
حتی بیهوشی تحت هیپنوتیزم و همچنین آرامش روحی ضمن 
درمــان به طــوری که برای بیمار خدمات دندانپزشــکی نه تنها 

انزجار نداشته باشد بلکه لذت بخش هم باشد.

* لطفا آدرس و راه های ارتباطی خود را بیان بفرمایید.
آدرس مطــب عظیمیــه: بلوار کاج، روبه روی مســجد جواد، 

ساختمان کوروش، طبقه اول
تلفن: 3۲5097۶4   روزهای مراجعه: یکشنبه و سه شنبه   

)صبح و عصر(
آدرس مطــب گوهردشــت: گوهردشــت، خیابان هشــتم 

شرقی، پاک ۲
تلفــن: 34451517  روزهای مراجعه: شــنبه، دوشــنبه و 

چهارشنبه  )صبح تا ظهر(
    

رستوران »میرزایی«، میزبان 40 ساله اصالت
 و خوشمزگی 

خبرنــگار جام جم البرز: اصالت، واژه ای که به محض ورود و 
همنشــینی با هر واژه دیگری، خیالمان را امن می کند که اتفاق 
خوبــی در حــال افتادن اســت. اصالت در لغت نامــه ها معانی 
مختلفــی دارد، اما اینجا، در رســتوران میرزایــی به زیباترین 

شکل ممکن معنا شده است. 
هیچ فکر کرده اید که 40 ســال، چند ســاعت می شود؟ بله، 
چندین هزار ساعت است که این رستوران اصیل و زیبا، همراه 
و همقدم با ما، محلی امن و خاطره انگیز برای دورهمی ها و بساط 
های دوســتانه و خانوادگیمان فراهم آورده تا بتوانیم لحظاتی 
چند، فارغ از مشــکات و درگیری های روزمره در کنار هم جمع 
شــویم، بگوییم، بخندیــم و از غذایی که نــوش جان می کنیم 
لــذت تمام را ببریم. مصاحبه ما با امیرحســین میرزایی، مدیر 
توانمنــد، با اخــاق و حرفه ای این رســتوران را می توانید در 

ادامه بخوانید:

* لطفــا خودتــان را معرفــی کنید و یک توضیــح کلی راجع به 
فعالیت خود بدهید.

میرزایی هستم، مدیر رستوران میرزایی. 40 سال است که 
در این حوزه فعالیت داریم. اولین شــعبه رستوران ما در جاده 
چالوس بوده و بعد از آن شعباتی در جهانشهر، عظیمیه و جدیدا 
در مهرشهر نیز راه اندازی کرده ایم و خوشبختانه بیش از صد 
نفر را در کنار خود به اشــتغال رســانده ایم که از این موضوع 

بســیار خرســندیم. هم غذای ایرانی و هم فرنگی را ارائه می 
کنیم و در هر قسمت به صورت حرفه ای وارد شده ایم.

* کیفیت رستوران خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
کیفیت غذا در رســتوران میرزایــی، در حد اعای خود قرار 
دارد، چــرا کــه رضایت مشــتری و بازگشــت دوبــاره آن ها به 
رستوران برای ما در اولویت است به گونه ای که حتی شرایطی 
را فراهــم کرده ایم تا افــراد بتوانند از مراحل کار ما و فرآیند 
تهیــه غذا دیــدن کرده و با خیال راحــت و اطمینان خاطر غذای 

خود را میل کنند.

* لطفا راه های ارتباطی خود را بیان کنید.
شعبه مرکزی: کیلومتر 7 جاده چالوس 

353۶3755-0۲۶ و0۲۶-35353893
شعبه کبابخانه یکم: جهانشهر میدان هال احمر

34474139-0۲۶ و0۲۶-344۲7358
شــعبه دوم کبابخانه: عظیمیه، خیابان پامچال شمالی، نبش 

سنبل غربی
3۲5۶۶4۲3-0۲۶ و 0۲۶-3۲5۶۶4۲4

رســتوران ایرانی و فرنگی شــعبه مهرشهر: مهرشهر، بلوار 
دانش، جلوتر از سینما پرشین، نرسیده به چهار باندی

334۲3558-0۲۶ و 0۲۶-334۲3۶58

رعایت نکات ایمنی رانندگی؛
درخواست پلیس از مردم
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ای که مهجوری عشاق روا می داری
عاشقان را ز بر خویش جدا می داری

تشنه ی بادیه را هم به زاللی دریاب
حافظبه امیدی که در این ره به خدا می داری

یاد  یاران آشنا

محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاداسالمی 
البرز با حضور در واحد نظرآباد ضمن تقدیر از دانشجویان 

برگزیده و استادان پژوهشگر برتر این دانشگاه، بر لزوم 
درک و آگاهی سیاســی و اجتماعی توسط دانشجویان 

تاکید کرد.
     به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحد  کرج، همزمان با هفته پژوهش مراســم تقدیر از 
دانشجویان برگزیده و اســتادان پژوهشگر برتر مرکز 
نظرآباد در ســالن اجتماعات این دانشــگاه با حضور 
جمعی از مســئولین شهرســتان نظرآباد و ساوجبالغ 

برگزار شد.
محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
اســتان البرز در این مراسم ضمن تبریک روز دانشجو 
و هفته پژوهش گفت: دانشــجو باید در کنار کسب علم 
و تخصص، توان تحلیل سیاســی و درک اجتماعی را 
داشته باشد و بداند پشت صحنه اداره کشور چه اتفاقی 

در جریان اســت و از جامعه اطراف خود درک اجتماعی 
و سیاسی نیز داشته باشد.

      وی بــا تجلیل از درک، معرفت، توان سیاســی و 
ادب اجتماعی و دقت دانشجویان تصریح کرد: دانشجو 
باید در دانش علمی و فهم سیاســی تقویت شــود که 
بخشــی از این مسئولیت برعهده اســتاد و بخشی بر 

عهده مسئولین دانشگاهی است.
   برهانی فر از هدفگذاری در دانشگاه آزاد اسالمی در 
خصوص دقت در جذب استادان و متون و سرفصل های 
دروس دانشــگاهی خبر داد و ضمن تاکید بر لزوم حفظ 
شــأن، جایگاه و احترام اســتاد توســط دانشجویان 
فرهیخته گفت: خوشــبختانه دانشجویان استان البرز 
در این زمینه از دانشــگاه های ســرآمد کشور بوده و در 
بخش دستاوردهای پژوهشــی و علمی نیز از جایگاه 

بسیار خوبی در کشور برخوردار هستند.
    برهانی فر با اشاره به برخی از دستاوردهای دانش 
بنیان دانشگاه آزاد  اسالمی استان البرز که در نمایشگاه 
هفته پژوهش ارائه شــد؛ گفت: محصوالت ارائه شده 
توجه بســیاری از مســئولین و بازدیدکنندگان داخلی 
و خارجــی را به خود جلب نمــود و قراردادها و تفاهم 

نامه های خوبی با دانشگاه آزاد اسالمی منعقد شد.
    در ادامه مراسم دکتر سیدعباس صارمی حصاری 
رئیــس مرکــز نظرآباد نیز ضمن ســخنانی از نقش و 
جایگاه شهدای دانشــجو در پیروزی انقالب اسالمی 
و مسئولیتی که خون این شــهدا برای دانشجویان به 
همراه داشته اســت سخن گفت و ابراز امیدواری کرد: 
دانشــجویان در تمامی صحنه ها، حضوری فعال و پویا 

داشته باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی البرز:

دانشجو باید توان تحلیل سیاسی داشته باشد
خوانندگان عزیز می توانند جهت طرح 
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف 
با شماره تلفن32210009 دفتر تحریریه 
روزنامه جام جــم البرز همه روزه به غیر از 
ایام تعطیل در وقت اداری تماس بگیرند تا 
به نام خودشان در همین ستون درج شود.

* جایــگاه بازنشســتگان در طــرح 
رتبه بندی معلمان کجاست؟!

اکنون کــه وزارت آموزش و پرورش در پی طرح 
»نیم بند« رتبــه بندی در میان معلمان و فرهنگیان 
اســت، بنا به گفته مسئوالن مربوطه حدود 200هزار 
تا 700 هزار تومان به تناســب حقوق و مزایای افراد 
شــاغل اضافه می شود. اما ســوال بازنشستگان از 
مســئوالن مربوطه این است که آقایان مسئول چرا 
فکری به حال بازنشســتگان نمی کنند و چرا شکاف 

درآمدی و تبعیض روز به روز افزوده تر می شود؟!
آیا بهتر نیست مجلس شــورای اسالمی در این 
واپســین روزهای عمر خود حداقــل یک گرهی از 
مشکالت و دشواری های بازنشستگان فرهنگی باز 

نماید؟ پس کی؟!
جمعــی از بازنشســتگان آموزش و 
پرورش استان البرز

* قابل توجه مسئوالن مناطق و نواحی 
شهرداری کرج

بــرای ارزیابی عمق کارهــای عمرانی و به ویژه 
آســفالت و نهرها و ... کافی اســت کــه در یک روز 
بارانی زحمت کشــیده و از خیابان های کرج و حومه 
یک رشته بازدید میدانی توسط مسئوالن شهرداری 
انجام شــود که چطور خیابان ها تبدیل به دریا شده و 
عبور و مرور خودروها و عابران پیاده با مشکل فراوان 

روبرو می شود.
علی پیراسته از کوی کارمندان جنوبی

* خیابان ها را تسطیح و خط کشی کنید
شــکاف ها و کندوکاری های مختلف در بسیاری 
از خیابان هــای کرج، رانندگــی روان رانندگان را با 
دشواری و حوادث و ســوانح مختلف روبرو می کند. 
آقایان مسئول در شــهرداری کرج کی بنا دارند این 
مشــکالت کهنه و چندین سال مانده را رفع و رجوع 

کنند؟!
پیمان عالمه از بلوار جمهوری کرج

پیام های مرد می

به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری البرز؛ 
در مواقع رخداد آلودگی هوا، اقدامات احتیاطی زیر می تواند به شما 

کمک کند تا خود را از اثرات سوء آلودگی هوا حفظ کنید:
1. از فعالیت در فضای باز اجتناب کنید.

2. اگر الزاما باید در هوای آزاد فعالیت کنید، ضمن استفاده از ماسک 
مناسب، زمان فعالیت را به حداقل ممکن کاهش دهید.

3. اگر مجبور به خروج از منزل هســتید از ماسک مناسب استفاده 
کنید. ماســک های N9۵  و FFP2 بســیار موثر بوده و چند بار 
مصرف هســتند.) هنگامی که تنفس با ماسک سخت می شود  

نسبت به تعویض آن اقدام شود.(
۴. از ورزش در فضای باز به ویژه اگر دارای مشکالت تنفسی و آسم 
هستید خودداری کنید. پیاده روی در پارک ها نیز توصیه نمی شود.

۵. تعطیلی مدارس برای حفظ ســالمت دانــش آموزان صورت 
می گیرد که در معرض هــوای آلوده قرار نگیرند. بنابراین  دانش 
آمــوزان عزیز از بازی و گردش در هوای آلوده ) زمانی که به علت 

آلودگی هوا تعطیل اعالم می شود( خودداری کنند.
6. در خانه یا محیط های بســته بمانید و درها و پنجره ها را بســته 

نگاه دارید.
7. در صورت امکان، در اماکن دارای سیستم تهویه مطبوع بمانید. 
هنگام استفاده از دستگاه تهویه دکمه چرخش داخلی را فشار دهید.

8. در زمان آلودگی هوا شیشه های خودرو را باال نگه دارید.
9. اگر مبتال به آســم هستید و یا نشانه هایی مانند کوتاهی تنفس، 
ســرفه، خس خس کردن و درد قفسه سینه را مشاهده می نمایید 
برنامه درمانی خود را دنبال کنید و اگر نشــانه ها برطرف نشــد با 

پزشک خود مشورت کنید.
10. مایعات، میوه و سبزیجات را در زمان آلودگی هوا بیشتر مصرف 

کنید.
11. باران و برفی که بعد از آلودگی هوا بوده و برای ســالمتی انسان 
خطرناک می باشد بنابراین سعی کنید در معرض تماس مستقیم 

با آن قرار نگیرید.

 فرماندار مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای کرج، 
فردیس و اشتهارد گفت:  نتایج صالحیت داوطلبان 
یازدهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی 

27 آذر به داوطلبان اعالم می شود.
بــه گزارش کمیتــه تبلیغات و اطالع رســانی 
ســتاد انتخابات فرمانداری شهرستان کرج، »غفور 
قاســم پور« با اعالم این خبر افــزود : در روز 27 آذر 
نتایج استعالمات داوطلبان به فرمانداران و شخص 
داوطلب اعالم می شــود.وی افزود:  از آن تاریخ این 
افــراد فرصت دارند تا حداکثر چهــار روز بعد برای 
اعتــراض و دعوی به هیات هــای نظارت مراجعه 
کنند. فرماندار کرج با اشاره به رصد تخلفات داوطلبان 

نیــز بیان کرد: بــرای گزارش تخلــف داوطلبان، 
مردم می توانند هم به ســتاد پیشــگیری از تخلف 
در قــوه قضاییه و هم به فرمانداری ها و ســتاد های 
انتخاباتی مراجعه کننــد.  بنابراین گزارش؛ مراجع 
چهارگانه شامل دادسرا، اطالعات، نیروی انتظامی 
و ثبت احوال حداکثر تا 21 آذر پاســخ استعالمات را  
اعالم می نماینــد و هیات های اجرایی نیز تا 26 آذر 
کار رســیدگی به صالحیت ها را انجام خواهند داد.

براین اساس طبق قانون، در تاریخ 27 آذر نیز نتایج رد 
صالحیت ها به داوطلبان اعالم می شود و پس از آن 
طی دوره های تاریخی مشخصی بررسی شکایات 
داوطلبــان نمایندگی مجلس یازدهم انجام خواهد 
شد.اسامی قطعی نامزد ها به مراکز حوزه انتخابیه در 
تاریخ 98/11/22 از سوی وزارت کشور اعالم خواهد 
شد و از 23 تا 30 بهمن نیز به مدت یک هفته فرصت 
تبلیغات انتخاباتی نامزد هاست و پس از آن نیز در دوم 
اسفند اخذ رای از واجدین شرایط انتخابات یازدهمین 

دوره مجلس شورای اسالمی انجام می گیرد.

۲۷ آذر ؛  اعالم صالحیت داوطلبان توصیه های سالمت در مواقع رخداد آلودگی هوا
انتخابات مجلس

جام  خبرنــگار 
جــم البرز:  شــهید 
خان بابایــي  نصیــر 
در   13۴۴ ســال  در 
شهرســتان کرج و در 
خانواده اي مومن دیده 

به جهان گشود. 
وی پس از سپري کردن دوران کودکي وارد 
مدرسه اي در همان شهرستان محل سکونت 
خود شد و توانست تحصیالت اولیه و راهنمایي 
خویش را به پایان برســاند و به دلیل شرایط بد 
اقتصادي به  سختي به  درس خواندن خویش و 
به تشــویق خانواده ادامه داد و توانست مدرک 
دیپلم خویش را در یکي از دبیرستان هاي کرج 
دریافــت نماید. درباره منش و شــخصیت او 
باید بگوییم کــه وی در تمام مراحل زندگي با 
صداقت زندگي کرد و همیشــه در تمام کارها 

خداوند متعال را مدنظر داشت.

* امر بــه  معروف و نهــی  از منکر 
سرلوحه زندگی اش بود

وی انساني راســخ، باایمان و باتقوا بود که 
درتمــام مراحل زندگي از امربه  معروف و نهي  
از منکر دســت بر نداشــت. او از بدو طفولیت 
شــخصي مودب، پرتالش و پرهیزکار و داراي 
خصلــت سرشــار از مهر و محبــت بود. کمتر 
کســي پیدا مي شــود، این گونه مومن و موحد 

به اصول اخالقي و اجتماعي باشد.
 او کمک و مســاعدت و همدلــي را مقدم 
بر هر چیــزي که در اجتماع اتفــاق مي افتاد، 
مي دانســت و ســرانجام این انسان فرهیخته 
در ســال 136۴ عازم جبهه هاي جنگ شــد و 
با رشــادت هایی که از خود نشان داد سرانجام 
پــس از چندین ماه حضور مــداوم در منطقه 
حاج عمران عراق، بــا اصابت ترکش خمپاره 
به فیض شــهادت رسید. تربت پاکش در گلزار 
شــهدای مرزن آباد نمادی از ایثار و استقامت 

در راه وطن است.

 شهید نصیر 
خان بابایي

در آخرین جلسه مجمع خیرین سالمت؛

ساخت بیمارستان کمالشهر در اولویت قرار گرفت

جلســه هفتگی و مشــترک اعضــاء مجمع خیرین 
سالمت استان البرز با رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهت 
تکمیل هر چه سریعتر پروژه های نیمه تمام برگزار گردید.  
خبرنگار جام جم البرز: در این دیدار که در محل 
دفتر مجمع برگزار شد، حجت االسالم وثوقی امام جمعه 
کمالشهر، حجت االســالم ذاکری مدیر عامل مجمع، 
دکتر کریم رئیس دانشــگاه علوم پزشکی البرز، مهندس 
گل محمدی نائــب رئیس، مهندس صــدر نژاد، دکتر 
دلشاد، از اعضاء، محمد تقی حسنی و جناب غالمرضایی 
بازرسین، دکتر آبروش، دکتر میرشمسی، مهندس شفق 
و خانم عســگری از نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، 
مهندس قهرمان پور رئیس شــورای شــهر کمالشهر، 
مهندس ناصری شــهردار کمالشــهر و فالح پور دبیر و 

مسئول اجرایی مجمع نیز حضور داشتند.  
این دیدار با محوریت بررســی مشکالت پروژه های 
نیمه تمام خیرســاز با عنوان بیمارســتان کمالشــهر، 
بیمارستان فردیس و ... و ارائه راهکارهایی برای تکمیل 
پروژه هــای نیمه تمام و شــروع طرح های جدید برگزار 
شد. حجت االســالم ذاکری مدیر عامل مجمع، ضمن 
خیر مقدم به حاضرین در جلســه خواست تا تمام تالش 
خــود را در جهت پیگیری و پایان دادن به طرح های نیمه 
تمام بگذارند. دکتر کریم رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
استان البرز در این نشست بر ضرورت حضور هر چه بیشتر 

خیرین سالمت در پروژه های دانشگاه تأکید کرد.
وی عنوان کرد:  ایــن روزها ما فقط می توانیم پروژه 

هایی که تا 80 در صد پیشرفت دارند را به اتمام برسانیم و 
این کار هم با کمک خیرین، بزرگان و دلسوختگان شهر 

میسر شده است. 
رئیس دانشــگاه علوم  پزشکی البرز گفت: همان طور 
که همه می دانیم، در جلســات گذشته همواره بحث بر 
ســر نبود اعتبارات الزم برای بیمارستان کمالشهر بود. با 
جلساتی که با نمایندگان مجلس و دکتر نوبخت داشتیم، 
قرار بر این شــد که شهرداری کمالشهر تا یک مرحله ای 
کار را پیش ببرند و از آن به بعد کار به عهده مسئولین این 
جلسه باشد. برای این کار دکتر نوبخت قرار شد 3 میلیارد 
بدهند. دکتر نوبخت بقیه هزینه ها را هم منوط دانستند به 
پیشرفت پروژه. اگر این پروژه تا حد مورد نیاز به پیشرفت 

برسد، بقیه اعتبار نیز پرداخت خواهد شد.
وی افزود: ما زیــاد فرصت نداریم. فرصت ما فقط در 
این یک ســال اســت. بعد از یک سال دولت به روزهای 
پایانی خود می رســد و عمال کارها خواهد خوابید. باید به 

هر قیمتی شده در این یک سال کار به سرانجام برسد.
دکتــر کریم ادامــه داد: مطلب دیگــر در خصوص 
ساماندهی اورژانس بیمارستان شریعتی است. نیاز مبرم 
است که اورژانس ساماندهی و به روزرسانی شود، آن هم 
هر چه سریعتر. قول اعتبارات داده شده است، باید شروع 

کنیم تا در این یک سال آن هم به پایان برسد. 
رییس دانشگاه علوم پزشــکی ادامه داد: خبر خوش 
دیگر این است که برای بیمارستان فردیس نیز حدود 20 
میلیارداعتبار اختصاص دادند. با علم به این که این پروژه 
۵0 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است، اما این اعتبار 
اختصاص یافت. این پروژه نیز با ید قبل از اتمام دولت به 

پایان برسد و مورد بهره برداری قرار گیرد.
دکتــر کریم افزود: خبر خوب دیگر در مورد پروژهای 
بهداشتی است. با تالش فراوان توانستیم برای این موارد 
11 میلیارد اعتبار بگیریم. 10 میلیارد دیگر نیز توانستیم از 
معاونت بهداشت بگیریم. این پول ها نزد ماست. همگی 
تالش کنیم تا این پروژهای نیمه کاره تکمیل شــوند. با 
این کار می توانیم خدمات ارزنده ای به مردم استان انجام 

دهیم.
دکتــر کریم در پایان ادامــه داد: در مورد کلینیک ها 
نیز اعتبارات الزم را گرفته ایم. اما این پایان کار نیســت. 
مشــکل اصلی ما پروژه کمالشهر است. اعتبار برای این 
پروژه منوط به پیشــرفت کار اســت. باید برای این کار 
ردیف بودجه گرفت. باید این کار به جایی برســد تا بتوان 
اعتباری برایش به دســت آورد. این کار احتیاج به تالش 
همه مخصوصا نمایندگان مجلس و خیرین در اســتان 

البرز است.
 در پایان باید بگویم که ما در ســه ماه گذشته توانسته 
ایــم حدود 60 میلیارد تومان بودجه جذب کنیم. این پول 
ها می تواند ما را در پیشبرد پروژه ها یاری دهد. باید تالش 

کنیم تا به نتیجه برسیم! 
مهندس ناصری شهردار کمالشهر، با توجه به معضل 
پیمانکار اولیه اظهارداششــت: پیمانکار شکایت کرده و 
مبلــغ قرارداد ۵/1میلیارد تومانی خــود را به ۵/3 میلیارد 
تومان رسانده و ظاهرا دادگاه نیز با این مبلغ موافقت کرده 
اســت. این پول آماده شده تا در صورت نیاز و تایید حکم 
دادگاه با پیمانکار تســویه و مابقی کار را به شــکل دیگر 
ادامه دهیم. مردم کمالشــهر و شهرداری تمایل دارند که 
این بیمارستان هر چه سریعتر آماده شود. مطلب دیگر این 
است که از زمان شروع کار ما را تهدید می کنند. می گویند 
کارها مشــکل دارد. پیشنهاد می کنم در یکی از جلسات 
دادســتان به عنوان مدعی العموم در جلسه حضور داشته 
باشــد تا اگر روزی کار را ادامه دادیم، بعدها به مشــکل 
نخوریم. قرار نیست بیمارستانی ساخته شود و فردا روزی 
ما متهم شناخته شویم. باید تمام کارها قانونمند صورت 
بگیرد. در ادامه جلسه مهندس قهرمان پور رئیس شورای 
شهر کمالشهر نیز گفت که پیمانکار بی دلیل تقاضای پول 
اضافه داشته است. باید همگی کمک کنیم که این پول که 
مبلغش بیش از دو میلیارد می باشد، بی دلیل از جیب مردم 
ضعیف این شهر نرود. بهتر است نامه ای برای مسئولین 
دستگاه قضایی تنظیم شود با امضای حاضرین در جلسه 

تا این مشکل حل شود.   

پیمان زرین بخش، مدیر فروشگاه زرین بخش: 

عمل به تعهدات و رضایت مشتریان از اولویت های 
کاری ماست

خبرنگار جام جم البرز: اســتفاده از وسایل و محصوالت 
بــا کیفیــت در صرفه جویــی اقتصادی خانــواده ها نقش 
مهمی دارد. در شرایط اقتصادی امروز به کارگیری ابزار، 
تولیدات با دوام و قیمت مناسب در منازل مورد استقبال 
خانــواده هــا می باشــد. ارائــه خدمات پــس از فروش و 
تعهد فروشــندگان بــرای خریــداران از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت که خوشــبختانه فروشــگاه زرین بخش 
توانســته است با ارائه محصوالت با کیفیت، خدمات پس 
از فروش مناســب و عمل به تعهدات در قبال خریداران 
رضایت کامل آن ها را کسب نماید. خبرنگار جام جم البرز 
بــا پیمان زریــن بخش، مدیر فرهیخته، بــا اخاق و مجرب 
فروشــگاه زریــن بخش گفتگویــی انجام داده اســت که 

ماحصل آن را در ذیل می خوانید:

* لطفا خودتان را معرفی نمایید.
پیمــان زریــن بخــش، مدیــر مجموعه زریــن بخش می 
باشــم. حدود 15 سال اســت که در این حوزه فعالیت می 
کنم. در مجموعه ما شــیرآالت بخش عمده محصوالت ما را 
تشکیل می دهد. موارد دیگر مانند سینک، هود، گاز و در 
محصوالت بهداشــتی روشویی، فرنگی و... نیز می باشد.

* از ویژگــی هــا و شــاخصه های فروشــگاه زرین بخش 
چیست؟ 

ســعی کرده ایم خدماتی که به مشتریان ارائه می کنیم 
به نحو احسن انجام شود. در مجموعه ما تنها از محصوالت 
برند اســتفاده می شود و محصوالت متفرقه برای فروش 

نداریم.

* نصب و خدمات پس از فروش در مجموعه شما چگونه 
است؟

یکی از دغدغه های ما نصب محصوالت برای مشــتریان 
است. سعی کرده ایم با خوش قولی و انجام تمام تعهدات 
خــود رضایت مشــتریان را جلب نماییــم و هنگام خرید و 
نصب، فاکتور در اختیار خریدار قرار می دهیم. مشتریان 
بــا اطمینان خاطر می توانند از محصوالت خریداری شــده 
اســتفاده کننــد و در صورت مشــاهده هرگونه مشــکل 

تعویض می گردد و دارای گارانتی می باشــد.

* لطفــا راه های ارتباطی خود را عنوان نمایید.
آدرس: ســه راه گوهردشــت، ســه راه یاســر دوم، 

فروشگاه زرین بخش.
تلفن تماس: 34431099
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کالم آخــر شــهید؛ چه 
زیباست در راه خدا رفتن

برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان ناجا در البرز 
مراســم تجلیل از بازنشستگان ناجا به 
همت اداره کل »ساتا« استان البرز و کانون 

بازنشستگان ناجا استان البرز برگزار گردید.
خبرنگار جام جم البــرز: در این 
مراســم که با تالوت آیاتی از قرآن مجید و 
ســرود جمهوری اســالمی آغاز شد، آقای 
ردائی رئیس اداره بازنشســتگی نیروهای 

مســلح اســتان البرز ضمن خیــر مقدم به 
بازنشســتگان توضیحاتی در مورد بیمه و 
خدمات آن به آن هــا ارائه داد. در ادامه خانم 
دکتر رجبی در رابطه با تغذیه و دیابت نکاتی 
را ارائه نمودند. این مراســم با اهدای هدایا 
،اجرای برنامه های شــاد و موسیقی سنتی 
برای خانواده ها و حاضرین که بیش از ۴00 

نفر بودند با پذیرایی و صرف شــام به پایان 
رسید. در این مراسم آقای مختاری مدیر کل 
»ساتا« استان البرز، جناب سرهنگ دانش 
مقدم رئیس محترم کانون ناجا استان البرز، 
جناب ســرهنگ نصراهلل زال نژاد معاونت 
نیروی انسانی فرماندهی ناجا استان البرز نیز 

حضور داشتند.


