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تجلیل از رتبه های برتر کنکور 
ساوجبالغ

نهادینه سازی صحت و دقت در 
تجزیه کمی، کیفی و آنالیز مواد 

دیدار شهردار و رئیس شورای 
اسالمی شهر جدید هشتگرد
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البرز

نماینده ولی فقیه در استان البرز: 

رسانه ها خبر را به قدرت تبدیل کنند

4

پایان تابستان؛ آخرین وعده 
راه  اندازی متروی شهر جدید هشتگرد

سال هاست که مردم شهرستان ساوجبالغ، چشم انتظار راه اندازی مترو هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، شهر جدید هشتگرد که قرار بود محلی برای سکونت بخشی از جمعیت 
کالنشهرهای تهران و کرج باشد اکنون به منطقه ای با انبوهی از آپارتمانهای خالی تبدیل شده است. یکی از راهکارهای 
اساسی برای افزایش جذابیت سکونت در این شهر، راه اندازی متروی شهر جدید هشتگرد است تا عالوه بر کاهش زمان 

سفر به تهران، زمینه اشتغال برای فعاالن عرصه مسکن فراهم شود...

دادستان کل کشور:

عقالنیت انقالبی، مبارزه 
با ستمگری و استکبار 

2است

3

 نماینده عالی دولت در استان:

تکیه بر توانمندی های داخلی در شرایط تحریم
امام جمعه کرج مطرح کرد:



چهار شنبه23 مرداد 1398   شماره 5456

آیت اهلل حسینی همدانی گفت: در شرایط تحریم اقتصادی باید به توانمندی های داخلی 
و توان جوانان اعتماد کنیم.

خبرنگار جام جم البرز:  آیت اهلل حســینی همدانی در خطبه های نماز جمعه کرج  
گفت:  اگر به توان جوانان اعتماد کنیم و مســئوالن در مســیر درست حرکت کنند اقتصاد 
کشــور درست خواهد شد. وی با اشاره به روز مقاومت اسالمی گفت: جنگ سی و سه روزه 

حزب اهلل لبنان در برابر اســرائیل نمونه موفقی از مقاومت در برابر دشــمنان مسلح و مجهز 
است که بر همگان ثابت شد وقتی در برابر دشمنان مقاومت شود، دشمن خوار می شود و از 
جبهه حق شکست می خورد. وی با اشاره به جنگ اقتصادی غرب علیه ایران افزود: ما هم تا 
نابودی کامل دشمنان ایران اسالمی مقاومت خواهیم کرد. وی به ابالغیه راهبردی جمعیت 
از سوی رهبر معظم انقالب تاکید کرد و گفت: پنج سال از ابالغ این سند راهبردی می گذرد، 

اما همچنان در عمل به این سند کوتاهی می شود.وی با بیان اینکه کاهش جمعیت، همراه 
با پیری موجب مشــکالت امنیتی برای کشور خواهد شــد، افزود: سیاست فرزند آوری در 
کشورهای غربی بر افزایش جمعیت تاکید می کند و متاسفانه شیپورچی های تبلیغی دشمن 
بر کاهش جمعیت تاکید می کنند، اما برای مقابله با این مسئله باید افزایش فرزند به صورت 

یک فرهنگ در بیاید و افزایش تعداد فرزند به عنوان فرمان ولی امر مسلمین تلقی شود.

امام جمعه کرج مطرح کرد: تکیه بر توانمندی های داخلی در شرایط تحریم

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

دادستان کل کشــور گفت: وقتی عقالنیت انقالبی 
ابزار حرکت باشــد الزمه آن مبارزه با ستمگری، استکبار 

و هر نوع ظلم  پذیری است.
به گزارش  خبرگزاری صدا وسیما، مرکز البرز؛ حجت 
االســالم محمدجعفر منتظری گفت: عقالنیت انقالبی 
یعنی نفی عقالنیت غربی و سکوالریسم و هرچیزی که 

مغایر با پایه های نظام جمهوری اسالمی است.
وی ادامه داد: امروز حتی به این اذعان دشــمنان، آن 
چیزی که منطقه ما را در برابر ظلم و استکبار، نگه داشته 

مقاومت است، آثار مقاومت در ایران، عراق، لبنان، سوریه 
و در کشــور مظلوم از نظر ظاهری و مادی هم مشخص 
است. یک طرف سعودی جنایتکار و یک طرف هم ملت 
مظلوم اســت. حجت االسالم منتظری ادامه داد: دشمن 
در عرصــه های مختلف و با ابزارهای گوناگون بشــدت 
درحال تهاجم به کشور است و تالش می کند تا مقاومت 
ما را درهم بشکند. دادســتان کل کشور افزود: مقاومت 
هوشمندانه الزمه عقالنیت انقالبی است، باید با مقاومت 
هوشمندانه در مسیر درست حرکت کرد. این حرکت خواه 

ناخواه با مانع مواجه می شود که الزمه آن مقاومت است.
دادســتان کل کشــور افزود: دشــمن برای نفوذ در 
عرصه های مختلف سیاســی، فرهنگی و هنری سرمایه 
گذاری می کند.وی ادامه داد: یکی از برنامه های اساسی 
در جنگ این است که مواضع، سالح ها و تاکتیک دشمن 
را شناســایی کنیم، دانشــجویان باید حتمًا دشــمن را 

بشناسند تا بتوانیم در برابر آن مقاومت کنیم.
حجــت االســالم منتظری گفت: نظــام جمهوری 
اسالمی مبتنی بر عدالت است، البته عدالت فقط بر عهده 

عدلیه نیســت، بنابراین مدیران جمهوری اســالمی از 
قضایی و اجرایی باید در چهارچوب عدالت حرکت کنند.

دادستان کل کشور چهارشــنبه شب در سفر به البرز 
این ســخنان را در همایش انجمن های اســالمی 60 

دانشگاه کشور در دانشگاه خوارزمی بیان کرد.

دادستان کل کشور:

عقالنیت انقالبی، مبارزه با ستمگری و استکبار است

 نماینده عالی دولت در استان:

 ما در مقابل جان و مال مردم مسئول هستیم

امام جمعه ساوجبالغ:
متصدیان امور، شهوات 
ثروت و قدرت پرســتی را 

قربانی نمایند

حجت االسالم مختاری دربخشی ازخطبه 
های نمازجمعه ازمسئوالن امرخواست تاضمن 
باورکردن جوانان ومیدان دادن به آنان بسترهای 

پیشرفت روزافزون جامعه رافراهم سازند.
خبرنگارجــام جــم ســاوجبالغ ونظرآباد: 
امام جمعه ســاوجبالغ باتبریک فرارســیدن 
اعیادسعیدقربان و غدیر بروز بسیاری ازمشکالت 
امروز جامعه را ناشــی از عــدم قربانی نمودن 
شــهواتی چون قدرت وثروت پرستی نزدبرخی 
افرادی دانست که درسمت های اجرایی مشغول 
به کارمی باشند ودرادامه توصیه نمودتاافراد،قبل 
ازتصدی مسئولیت اجرایی به نکته فوق توجهی 
ویــژه نماینــد. وی ضمن تاکید بــر دارابودن 
شایستگی های زیاددرمیان جوانان ازمسئوالن 
خواستارفضادهی هر چه بیشتر به آنان در ارتباط 
با حل مشکالت گردید.حجت االسالم مختاری 
دربخش دیگری از خطبه دوم نمازضمن تبریک 
روز خبرنــگار از خبرنگاران به عنوان افرادی که 
ثابت نمــوده اند پول و تطمیع بر عدالت خواهی 
وآرمان آنان تاثیرندارد یاد نموده و به مســئوالن 
گوشــزد کرد تــا در کنار تجلیــل، راه های نقد 
صحیح ودرست را نیزبرای آنان بازبگذارند.وی 
نقد منصفانه وتوجه به شــرایط خاص اجتماعی 
راازجمله نکات مهم درحرفه خبرنگاری عنوان 
نمود.امام جمعه ساوجبالغ خطاب به خبرنگاران 
حساسیت های موجوددررابطه باکارخبرنگاران 
راحاکی ازاثرگذاری های مربوطه بیان نموده و 
تحمل نامالیمات در راستای رسیدن به آرمان ها 

و اهداف موردنظر را به آنان توصیه نمود.

با ائمه جمعه استان

نماینده عالی دولت در اســتان البرز با اشاره به اینکه 
باید با انجام دقیق مســئولیت ها و تکالیف از شرافت خود 
دفاع کنیم، گفت: ما در مقابل جان و مال مردم مســئول 
هستیم بنابراین با برنامه ریزی درست باید بر مشکالت 

و حوادث احتمالی فائق آییم.
بــه گزارش  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری البرز، شــهبازی در جلسه شورای معاونین با 
تاکیــد بر ضرورت افزایش تعامــل و هم افزایی مدیران 
و معاونان اســتانداری با سازمان مدیریت برنامه استان، 
افزود: باید طی همراهی متقابل نسبت به برنامه ریزی در 
جهت بهره برداری مطلوب از اعتبارات و بودجه اســتان 

اقدام شود.

وی ادامه داد: در شــرایط کنونــی لزوم صرفه جویی 
در هزینــه هــا بیش از پیش محســوس اســت و باید 
مســئوالن طبق دستورالعمل های مدون و ابالغی ملی 
و رویکردهای اســتانی متناســب با این امر به مدیریت 

اعتبارات بپردازند.
شــهبازی با بیان اینکه قانون فصل الخطاب است، 
گفت: نباید از حدود قانون عدول کرد از ســوی دیگر نیز 
در اســتان البرز براســاس قوانین برنامه و بودجه کشور، 
اعتبــارات با اولویت محرومیت زدایــی از مناطق کمتر 
برخــوردار برای رونق تولید و به تبع آن اقتصاد و تکمیل 
پروژه های نیمه کاره با پیشرفت باالی 90 درصد صرف 
می شــود. وی افزود: با برنامه ریــزی صورت گرفته در 
استان می توان به فراخور مناطق مختلف از ظرفیت های 
موجود در جهت رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی 
بهره برد.استاندار البرز به اهمیت جایگاه بازرسی در استان 
اشــاره کرد و گفت: زیر مجموعه ایــن اداره باید افرادی 
متخصــص، مجــرب، کاردان و ماهر باشــند که برای 
سیســتم هزینه و زحمت ایجاد نکنند از این رو برگزاری 
دوره های آموزشــی برای کارشناســان این حوزه مورد 

تاکید است.

وی تقویت روحیه پاســخگویی مدیران اســتان را 
ضروری دانســت و افزود: تمامی دستگاه ها باید تسریع 
در پاســخگویی به مکاتبات را به جد در دســتور کار قرار 
دهند چراکه هر گونه کوتاهی و تعلل در این امر منجر به 

نارضایتی مردم می شود.
شــهبازی اضافه کرد: روند رسیدگی به امور مردم در 
دســتگاه های اجرایی استان، رصد می شود از این رو هر 
گونه اهمال و سهل انگاری با برخورد جدی مواجه خواهد 
شــد. وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: تمامی هم و 
غم ما برگزاری انتخاباتی امن و پرشــور همراه با آرامش 
اســت و با تمام قوا نقش تســهیل گری خود را به عنوان 
نماینده دولت در البرز برای ایجاد بســتری جهت فعالیت 
تمامی کاندیداهای قانونی ایفا می کنیم و اقبال مردم هر 

چه باشد ما بیطرفانه تمکین می کنیم.
استاندار البرز افزود: باید زیرساخت های الزم را نیز به 
لحاظ ســخت افزاری برای برگزاری انتخابات اسفند 98 

در البرز مهیا کنیم.
وی اقدامات پیشــگیرانه برای مهار ســیالب های 
ناشــی از بارندگی های احتمالی را مــورد تاکید قرار داد 
و عنوان کرد: فروردین امســال با مدیریتی که از چند ماه 

قبل صورت گرفت علی رغم شدت بارش ها به لطف خدا 
با حادثه جدی مواجه نشــدیم بنابراین باید از اکنون نیز 

تمهیدات الزم را برای آینده داشته باشیم.
شهبازی با اشاره به اینکه باید با انجام دقیق مسئولیت 
ها و تکالیف از شرافت خود دفاع کنیم، گفت: ما در مقابل 
جان و مال مردم مسئول هستیم بنابراین با برنامه ریزی 

درست باید بر مشکالت و حوادث احتمالی فائق آییم.
وی بــه ضرورت حضور میدانــی مدیران در مناطق 
مختلف اســتان و دیدار چهره به چهره با مردم اشاره کرد 
و افزود: ســکونت مدیران در محل مسئولیت خود تاثیر 
بســزایی در کیفیت خدمتگزاری آنها دارد از این رو باید 
این امر مهم همانطور که بارها اشاره شده، اجرایی شود.

اســتاندار البرز خاطرنشان کرد: برای برگزاری هفته 
دولــت با اهتمام ویژه ای برنامه ریزی می کنیم تا به نحو 
مطلوب دســتاوردهای دولت و نظام را منعکس کرده و 
در راســتای تقویت امید و نشاط در استان تدابیر الزم به 
واسطه بهره برداری از پروژه ها و طرح ها به این مناسبت 
در دســتور کار اســت. وی گفت: معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری، مسئولیت برنامه ریزی برای این ایام 

مبارک را بر عهده دارد.

فرماندار نظرآباد خواســتارنهادینه شدن امر سپاس 
و تشکر از خدمت گزاران در جامعه شد.

خبرنگار جام جم نظرآباد و ســاوجبالغ: 
درنشســتی باحضورمقــدم مدیــرکل فرهنــگ و 
ارشاداسالمی استان البرز،فالح نژاد فرماندار نظرآباد و 
نظری معاون امنیتی انتظامی فرمانداری از خبرنگاران 

و فعاالن رســانه ای درنظرآباد بااهدای تندیس ولوح 
،تقدیرگردید.فــالح نژاد فرماندار نظرآباد با اشــاره به 
کارکردها و نقش بارزرســانه در امر انتقال اخبار ونتایج 
حاصله از آن گفت: نقش خبرنگاران درانجام وسرعت 
بخشــیدن به اجرای پروژه ها و افتتاح آنها در این شهر 
گاهی منتج به نتایج خوبی گردیده اســت که این نکته 

ای حائزاهمیت می باشــد.وی به عنوان مثال ازتالش 
های صورت گرفته درامرافتتاح پل ورودی نظرآبادکه 
ماه هابه درازاکشیدونیزروکش آسفالت جاده بادامک 
کــه باتوجه به حجم باالی ترددخودروها مشــکالت 
زیادی راباعث گردیده بوداشــاره نمودکه خبرنگاران 
نقش خوبی داشــته اند.فرماندارنظرآباددرادامه ضمن 
اســتقبال از انتقــادات و نقدهای ســازنده در جامعه 
ازرســانه های خبری خواســت تادرکنارآن شرایطی 
راهــم که منجربه امرتشکروسپاســگزاری از خدمت 
گــزاران می گرد نیــز فراهم و نهادینــه نمایند.مقدم 
مدیرکل فرهنگ وارشاداسالمی استان البرزنیزضمن 
تبریک روزخبرنگار،امرمطالبه گری راجزوذات حرفه 
خبرنگاری عنوان کرد ونکته مهم درکارآنان رااطمینان 
یافتن ازصحت ودرستی خبروســپس انتشارآن بیان 
نمودتادرایــن رابطه به خاطراحیانــا اخبارغیرصحیح 

آبروی افرادبه مخاطره نیفتد.

تشکر فرماندار نظرآباد از خبرنگاران 

یادگار 8 سال دفاع مقدس به برادر شهیدش پیوست
علی اصغر نیک گســتر، رزمنده و جانباز دوران 
8 ســال دفاع مقدس پس از سال ها تحمل بیماری 
از موج انفجار و مواد شــیمیایی که از دوران حضور 
در جبهــه ها برایش به یادگار مانده بود، به ملکوت 

اعلی پیوست.
خبرنــگار جام جم البرز: علی اصغر نیک گســتر 
رزمنــده و جانباز دوران 8 ســال دفــاع مقدس در 
ســال 1335 در خانــواده ای متدین دیده به جهان 
گشود. او پس از گذراندن تحصیالت متوسطه وارد 
ژاندارمــری گردید. بعد از پیروزی انقالب به جبهه 
ها رفت و در آن جا مســئولیت آبرســانی با تانکر به 
مناطــق جنگی و مقر رزمندگان را به عهده گرفت.  
شهید نیک گســتر 4 سال در جبهه ها حضور فعال 
داشــت. بعد از پایان جنگ و زمان بازنشســتگی 
حدود 8 ســال در بســتر بیماری بود. در این مدت 

همســر فداکارش با تمام وجود از ایشان نگهداری 
می نمود. پزشکان, علت بیماری را از موج انفجار و 
مواد شــیمیایی که در سلسله اعصاب او اثر مخربی 
گذاشــته بود، دانستند. نیک گســتر در نهایت در 
تاریــخ 1398/5/17 پس از ســال ها تحمل درد و 
رنج ناشــی از موج انفجار و مواد شیمیایی به دیدار 
معبود شــتافت وبه خیل همرزمان و برادر شهیدش 

حیدر نیک گستر پیوست.
الزم به ذکر اســت پیکر این عزیز ســفر کرده 
با مشــایعت همرزمان ومردم قدرشــناس با شکوه 
خاصی تشــییع و پس از اقامــه نماز بر پیکر مرحوم 
در مســجد مهدویه میدان آزادگان به سوی جایگاه 
ابدی واقع در قطعه مجاور 13 آرامســتان بهشــت 

سکینه )س( به خاک سپرده شد.
روحش شاد و یادش گرامی باد!

به گزارش روابط عمومی شــرکت 

توزیع نیروی برق اســتان البرز، اجرای 
پروژه خطوط فشــار متوســط و فشار 
ضعیف جهــت تامین بــرق مطمئن و 
پایدار و نیز ایجاد پتانســیل الزم برای 
تامین برق آتی مشترکین صنعتی جدید 
در محدوده شهرک صنعتی زیبادشت با 
هزینه برآوردی 5 میلیارد ریال توســط 
مدیریت توزیع برق شهرستان فردیس 

انجام شــد. این مهم در راستای تکالیف 
مشخص شده از طرف استانداری البرز 
و بنــا بر تاکیدات مقام معظم رهبری در 
خصوص نامگذاری ســال 98 با عنوان 
رونــق تولید و جهــت کمک به بخش 
صنایع و نیز اشــتغال زایی انجام شــد. 
الزم به ذکر است تمامی مراحل احداث 
خطوط فشار قوی و فشار ضعیف مذکور 

بدون استفاده از پرسنل پیمانکاری برق، 
توسط همکاران مدیریت توزیع نیروی 
برق شهرستان فردیس بمنظور تقویت 
شــبکه و ایجاد ظرفیت جهت واگذاری 
انشــعابات دیماندی بــه کارخانجات 
صنعتــی و جهت تامین امنیت محدوده 
شهرک صنعتی مذکور، شبکه روشنایی 

نیز احداث شد.

اجرای پروژه خطوط فشار متوسط و ضعیف برای تامین 
برق پایدار شهرک صنعتی زیبادشت

انتخابات اســفند ۹۸ را 
جدی بگیریم

محمد حســین 
روحی یزدی

دوم اســفند ســال 
جاری انتخابات مجلس 
شورای اسالمی برگزار 
می شــود، اما ظاهراً برخی نشسته اند تا خداوند 
خــودش جماعتی را غالب و تفکــری را حاکم 
ســازد. غافل از اینکه» اَبَی اهلُل اَن َیجِرَی ااُلُموَر 
ااِّل بَِاســبابِها« خداوند عالم را بر اســاس قانون 
علت و معلول و فراهم شدن اسباب اداره می کند. 
اینکه بنشــینیم و بگوییم خدا خودش همه چیز 
را ردیــف می کنــد و نامش را تــوکل بگذاریم، 

خطاست.
اصولگرایــان بر اســاس دوره هــای قبل 
انتخاباتــی یک محاســبه اشــتباه دارند و آن 
اینکه می گویند دو دوره مجلس دســت اصالح 
طلبان بوده و حاال نوبت ماســت یا اینکه شرایط 
نامناســب اقتصادی مردم را نســبت به اصالح 
طلبان زده کرده و مورد حمایت قرار نمی دهند، 
این محاســبات بی مبناست. لذا باید تالش کنند 

و فضا را تغییر دهند.
ثانیا؛ مشــکل امــروز اصولگرایان بیشــتر 
نداشتن یک لیدر سیاســی است و اینکه منتظر 
بمانند تا شــورایی یا جبهــه ای به میدان بیاید و 

انتخابات را رهبری کند خطای دیگر است.
 زیــرا عملکــرد اصولگرایــان بــا اصالح 
طلبان متفاوت اســت، اصــالح طلبان معمواًل 
بــه تصمیمــات حزبــی تمکین می کننــد اّما 
اصولگرایــان بیــش از تصمیمــات جناحی به 
وظیفه دینی معتقد هســتند و رهبری سیاســی 
کسی را می پذیرند که از جهت مذهبی مقبولیت 

داشته باشد. 
از این رو بــزرگان جبهه اصولگرایان باید در 
انتخابات به فکر تعیین و انتخاب لیدری باشــند 
که مقبولیت دینی داشــته و به او معتقد باشــند 
مثل مرحــوم آیت اهلل مهــدوی کنی و مرحوم 

عسگراوالدی.

به مناسبت روز خبرنگار در مراسمی با حضور استاندار 
و جمعی از مدیران اجرایی اســتان از خبرنگاران صدا و 

سیمای البرز قدردانی شد.
خبرنگار جام جم البرز: تکریم مدیران اجرایی 
اســتان که در سال 97 نیز بیشــترین تعامل با رسانه را 
برای پاسخگویی به مردم داشتند از ویژه های این مراسم 
بود.مدیرکل صدا و ســیمای استان البرز ضمن تبریک 
روز خبرنــگار توجه به فرهنگ مــردم را ضامن و عامل 
موفقیــت در راه رونق تولید دانســت و گفت:آنچه که 
همگان می دانند درگیر بودن جمهوری اسالمی با جنگ 
تمام عیار اقتصادی است جنگی که با ابزار تحریم برملت 
ایران تحمیل شــده و شکل و ابعاد گسترده تری به خود 
گرفته اســت و توجه به این مهم نباید موجب غفلت از او 

مهم دیگری به نام جنگ فرهنگی شود.
صادق مقدســی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقالب 
با عنوان شــبیخون فرهنگی افزود: تعداد بیشــماری از 
شبکه های صوتی و تصویری با هدف تخریب حاکمیت 
نظام اسالمی در حال فعالیت هستنداما آنچه که موجب 
شــده است با وجود این هجمه سنگین، نظام استکباری 
نتواند کاری از پیش ببرد پیوند عمیق مردم و ارزشــهای 
اسالمی است و البته هســتند مدیرانی که در این راستا 
تقویت کننده این پیوند هســتند.صادق مقدسی، صداو 

سیمای اســتان را دیده بان متعهد فعالیتهای مسئوالن 
اســتان دانســت و تاکید کرد: رســانه تالش می کند 
خدمات مدیران اســتانی را بخوبی منعکس کند تا از این 
طریق بستر ســاز امید و نشاط اجتماعی در استان شود.

مدیرکل صداو ســیمای البرز پاسخگویی به صدا و سیما 
را پاســخگویی به مردم دانست و افزود: امسال به بهانه 
روز خبرنگار از مدیران پاســخگو قدردانی می شود چرا 
که بســیاری از مطالبات مردمی بحق است و اگرنقدی 
می شــود نقد عملکردهاست و منتج به نقد نظام نیست.

استاندار البرز نیز با تبریک روز خبرنگار و پاسداشت شهید 
صارمی گفت: رسانه ملی عالوه بر اینکه مطالبات مردم 
را به گوش مســئوالن می رساند با دید انصاف و منطقی 
اخبار خوبی از دســتاوردهای دولــت و نظام برای امید 

افزایی به جامعه منتقل می کند.
شــهبازی با اشاره به همکاریهای صمیمانه و تعامل 
مثبت بین رسانه استان و مسئوالن استانی دربخشهای 
مختلف افزود: قدردانی از مدیران پاسخگو توسط صداو 
سیمای البرز کاری بدیع و نو در استان است که در استانهای 
دیگر نمونه آن را ندیدم .وی در ادامه گفت: طی نامه ای از 
تمامی مدیران کل و مســئوالن استان نیز خواسته شد تا 
از اصحاب شــریف و فرهیخته رسانه های استان به نحو 
شایســته قدردانی شود. در پایان با اهدای تندیس و لوح 

تقدیر از مدیران پاسخگو و خبرنگاران صداو سیمای البرز 
قدردانی شد. دستگاههای پاسخگوی استان به رسانه : 

1-بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشــهای دفاع مقدس 
2-فرماندهی انتظامی اســتان 3-جمعیت هالل احمر 
اســتان 4-اداره کل کمیتــه امداد امــام )ره( 5-مرکز 
فوریتهای پزشــکی 6-اداره کل منابع طبیعی اســتان  
7-رئیــس شــورای شــهر کــرج 8-اداره کل جهاد 
کشاورزی اســتان 9-پارک علم و فناوری 10-منطقه 
ویژه اقتصادی پیام 11-اداره کل آموزش و پرورش12- 
اداره کل دادگستری 13-حوزه هنری استان 14-اداره 
کل فنــاوری و اطالعــات 15-بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی 16-شــهرکهای صنعتی استان 17-اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان 
سارا سادات حسینی، مدیر روابط عمومی 
صدا و سیمای البرز

پاسخگویی به رسانه پاسخگویی به مردم است
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با هدف شناسایی، تشویق و ترغیب افراد؛ جشنواره مروجان کتابخوانی برگزار می شود

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

به منظور کسب ۱۸۰ سهمیه؛
اســتخدامی  آزمــون 
مشــاغل آتش نشــانی 

برگزار شد

آزمون استخدامی آتش نشانی البرز با حضور 
4 هــزار و 413 داوطلب در دانشــگاه خوارزمی 

برگزار شد.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز 
البرز؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
البرز گفت: این آزمون برای کسب 180 سهمیه 

استخدام در آتش نشانی البرز برگزار شد.
علی درویش پور افــزود: امیدواریم با جذب 
نیروهــای توانمنــد بتوانیم در بحــث ارتقای 
فرهنــگ ایمنی و همچنیــن تقویت تجهیزات 

آتش نشانی گام های موثری برداریم.
وی در بازدیــد از رونــد برگــزاری آزمون 
استخدامی مشاغل  آتش نشانی افزود: براساس 
پیگیری های صورت گرفته و مجوز ارائه شــده 
در 19 اسفند 97 از سوی سازمان امور استخدامی 
کشــور و متعاقب آن مجــوز 25 فروردین 98 از 
سازمان شــهرداری ها و دهیاریهای کشور این 

آزمون در البرز برگزار شد.
درویش پور با اشــاره به برگزاری جلســات 
منظــم جذب نیرو و آزمون، گفت: با هماهنگی و 
تعامل صورت گرفته، جهاد دانشگاهی استان به 
عنوان  مجری برگزاری این آزمون انتخاب شد.

وی افزود: برای شرکت در آزمون های عملی 
حدود 3 برابر سهمیه موجود، افراد انتخاب و در 9 

پارامتر مورد ارزیابی قرار می گیرند.
درویــش پور ادامه داد: از این تعداد، 82 نفر در 
کرج، 75 نفر در فردیس، 15 نفر در محمدشهر، 5 
نفر در گرمدره و 3 نفر در مشکین دشت استخدام 

می شوند.

خبر

خدمت رسانی ۲۲۰ میلیارد 
ریالی مراکز نیکوکاری

خیــران 78 مرکــز 
نیکــوکاری طرف تعامل 
با کمیته امــداد امام )ره( 
اســتان البــرز طی چهار 
ماه نخســت ســال 98 
رقمی معادل 220 میلیارد 
ریال به مددجویان تحت حمایت این نهاد و ســایر 

نیازمندان کمک کردند.
به گزارش از  ســایت خبری کمیته امداد، محمد 
محمدی فرد مدیرکل کمیته امــداد امام )ره( البرز 
با اشــاره به نقــش مؤثر مراکز نیکــوکاری در رفع 
مشــکالت معیشتی مددجویان و نیازمندان البرزی 
گفت: ارائه خدمات معیشتی در زمینه های مسکن، 
جهیزیه، درمان، اعطای ســبد کاال به مددجویان و 
نیازمندان و همچنین مشارکت چشمگیر در هنگام 
بالیای طبیعی همچون زلزله ســال 96 کرمانشاه و 
سیل اخیر با اســتفاده از ظرفیت خیران، مهم ترین 
فعالیت هــای مراکز نیکوکاری در اســتان البرز را 
تشــکیل می دهد.وی بابیان اینکه توسعه اجتماعی 
و ابعاد مردمی کمیته امداد امام )ره( ازجمله مهم ترین 
اهداف و سیاســت های برنامه شش ساله این نهاد 
است، افزود: خیران 78 مرکز نیکوکاری طرف تعامل 
با کمیته امداد امام )ره( طی چهار ماه نخست سال 98 
رقمی معادل 220 میلیارد ریال به مددجویان تحت 
حمایت این نهاد و نیازمندان کمک کردند.محمدی 
فرد با اشــاره به اینکه وصل کردن منابع خیر اغنیا به 
نیازهای فقرا یکی از اهداف اصلی مراکز نیکوکاری 
است گفت: در مراکز نیکوکاری محله محور با توجه 
به اینکه معتمدان محلی اشــراف کامل و مناسبی بر 
وضعیت مددجویان و نیازمندان ســاکن در محالت 
دارنــد، ارائه خدمات به محرومــان و امور خیریه با 
ضریب اطمینان مطلوبی انجام می شود وی با اشاره 
به برخی فعالیت های انجام شده در مراکز نیکوکاری 
فراگیر گفت: مراکز نیکــوکاری اصناف و بازاریان، 
فرهنگیان و امام حسن مجتبی علیه السالم سپاه در 
جشن نیکوکاری و حوادث زلزله و سیل اخیر در کشور 
خدمات قابل توجهی را بــه محرومان و مردم عزیز 
استان های آسیب دیده از بالیای طبیعی ارائه کردند.

خبر

پاسداشت روز آزادی کبوترهای عاشق
26 مــرداد ســال 1369 روزی بــه 
یادماندنی بــرای ملت قهرمــان ایران، 
مخصوصــا خانواده های صبور اســرای 
جنــگ تحمیلی یعنــی آزادگان دالور در 
بازگشت به دامان پرمهر مام میهن است. 
الحــق که مردان و زنان آزاده و ایثارگر بعد 
ازشــهدای گلگون کفن، صاحبان اصلی 

انقالب اسالمی هستند. 
حق بزرگی که عزیزان ایثارگر بر گردن 
تک تک ما دارند رسالتی عظیم را بر دوش 
همگان برای زنده نگه داشــتن فرهنگ 
ایثار و شــهادت گذارده تــا به اهداف آن 
عزیزان در جهانی شــدن فرهنگ و تمدن 
عدالت محور اسالم در سراسر جهان جامه 

عمل بپوشانیم.
امــروز کمتــر کوچــه و خیابانــی در 
کشورمان اســت که به نام شهید عزیزی 
نامگذاری نشــده باشــد و آنچه این غم 
غربت را بــرای ما قدری ســبک و قابل 
تحمــل می کند وجود نازنیــن ایثارگران 
و آزادگانی اســت که عصــاره و آینه تمام 
نمایــی از فضایل و خوبی های شــهدای 

عزیزمان می باشند.
 به راســتی کیســت که با دیدن قامت 
زخم خورده و مصدوم عزیزانی که سالهای 
جوانی شــان را در راه حراست و حفاظت 
از مرزهــا و نوامیس این مــردم مجاهده 
کرده و در اسارتگاه دژخیمان بعثی با صبر 

واستقامت پوالدین خود، ندای حق طلبی 
و آزادگــی مردم دالور ایــران را به گوش 
جهانیان رساندند، سر تعظیم فرود نیاورد و 
از عمــق جان به وجود نازنین آنان غبطه و 

حسرت نخورد.
این روزها ســالگرد بازگشت آزادگان 
سلحشور به کشــورمان می باشد. رقمی 
نزدیــک به 44 هزار رزمنــده مجاهد که 
ســالها در اسارتگاه دشــمن بعثی و دور از 
وطن، آیتی از صبر و مقاومت در ســخت 
ترین روزهای مبــارزه ملت قهرمان پرور 
ایران با اســتکبار جهانی بودند. قهرمانانی 
کــه با ورود به میهن، نســیم عطرآگین و 
باطراوت شــهدای مظلــوم دفاع مقدس 

را درهوای وطن پاشــیدند و چشم امام و 
امت را به نور وجود شــریف خویش روشن 

ساختند.
ســهم اســتان البرز از بوستان سرسبز 
دفاع مقدس، تقدیم 800 آزاده ســرافراز 
درکنار صدها شــهید و جانبــاز در جنگ 
تحمیلی اســت. آزادگان دیروز و شاهدان 
رشید امروز که با حضور سبزشان در سایه 
ســار یاد و نام شــهدا، نظاره گر رفتارها و 
اعمــال و گفتار ما در پاســداری از حریم 
مقدس آرمانهای انقالب هستند و میزان و 
معیاری برای خلوص نیت ما در پاسداری 

از حریم ارزشهای انقالب اسالمی.
در بخشــی از پیام ســیدحمید طهایی 

استاندارمحترم اســتان البرز به مناسبت 
سالگرد بازگشــت آزادگان به کشورآمده 
اســت: »بزرگمردانــی که بــرای عزت، 
سربلندی و امنیت و دفاع از کیان دیانت و 
سرزمین خویش پای بر ورطه خطر نهادند 
و جان بر کف گرفتند و سالها را در بندهای 
اســارت سفاک ترین دشمنان این ملک و 
ملــت تجربه کردند، ِدینی عظیم بر گردن 
مــا دارند که کمترین آن پاسداشــت روز 

آزادی شان است«.
فرامرز مالحسین تهرانی

سال هاســت که مردم شهرستان ساوجبالغ، چشم 
انتظار راه اندازی مترو هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، شهر 
جدید هشتگرد که قرار بود محلی برای سکونت بخشی 
از جمعیت کالنشــهرهای تهران و کرج باشد اکنون به 
منطقه ای با انبوهی از آپارتمانهای خالی تبدیل شــده 
است. یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش جذابیت 

ســکونت در این شــهر، راه اندازی متروی شهر جدید 
هشــتگرد است تا عالوه بر کاهش زمان سفر به تهران، 
زمینه اشتغال برای فعاالن عرصه مسکن فراهم شود.

شــهر جدید هشــتگرد یکی از چهار شــهر جدید 
اطراف تهران اســت که از سال 1369 در شمال غربی 
این کالنشــهر جایابی شده اســت. شهری که با وجود 
زمین های مناســب غیرکشاورزی با مالکیت عمومی و 
قابل تملک، شــیب قابل قبول برای شهرسازی، خاک 
مناسب جهت استقرار سازه های بلند، دسترسی مطلوب 
به منابع آبی، وضعیت جغرافیایی و طبیعی مناسب و آب 
و هوای معتدل کوهستانی قرار بود بخشی از جمعیت دو 

کالنشهر تهران و کرج را در خود جای دهد.
همزمان با ســاخت بیش از 80 هزار واحد مسکونی 
در شهر جدید هشــتگرد کارشناسان پیش بینی کردند 
جمعیت این شــهر در چند ســال آینده بــه 700 هزار 
نفر می رســد. هدفی که هنوز محقق نشــده و یکی از 
مهمترین دالیل آن سختی تردد و طول مدت زمان سفر 
از این منطقه به تهران و کرج است. خصوصا در استانی 

که تــردد در محورهای جــاده ای آن 5 برابر میانگین 
کشــوری اســت و ترافیک و آلودگی زیست محیطِی 
ناشــی از تردد خودرو، یکی از بزرگترین معضالت آن 
است. برای حل این مشکل قرار بود متروی شهر جدید 
هشتگرد روی ریل برود تا بدین ترتیب با ارائه وسیله ای 
ایمن، ارزان و سریع، جذابیت سکونت و سرمایه گذاری 
در ایــن منطقه افزایش یابد. تکمیل این طرح عالوه بر 
افزایش اشــتغال از طریق رونق بخشیدن به ساخت و 
ســاز مسکن، می تواند زمان سفر به تهران را حداقل 30 
دقیقه کاهش دهد. طرحی که کلنگ آن سال 1387 به 
زمین زده شــد و طبق وعده مسئوالن قرار بود تا پایان 

سال گذشته به بهره برداری برسد.
قطار شهری شهر جدید هشــتگرد در ادامه توسعه 
خط 5 متروی تهران قرار دارد و از گلشهر شروع می شود 
و تا جنوب شــهر جدید هشتگرد به طول 82 کیلومتر به 
صورت 2 خطه ادامه دارد. مســیر قطار برقی در حاشیه 
ضلع شمال آزادراه کرج - قزوین به طور همسطح پیش 
بینی شــده و شامل ســه گالری به طول 4/8 کیلومتر و 

حدود 17دهنه پل اســت و در افق سال 1402 ظرفیت 
جابجایی 74هزار مســافر را به صورت رفت و برگشت 
خواهد داشت. همچنین ایســتگاه متروی شهر جدید 
هشتگرد بزرگترین ایســتگاه متروی کشور با 22هزار 

متر مربع مساحت خواهد بود.
به گفته معاون برنامه ریزی وزیر راه و شهرســازی 
برای ساخت متروی شهر جدید هشتگرد تاکنون هشت 
هزار میلیارد ریال هزینه شده و طرح 76 درصد پیشرفت 
دارد.غفاری در بازدید از این طرح ملی با اشــاره به اینکه 
وزارتخانه برای تامین بقیه اعتبار الزم مشــکلی ندارد 
گفت: با تزریق اعتبار و تکمیل برق باالســری، این خط 

مترو تا پایان تابستان امسال راه اندازی می شود.
وزیــر راه و شهرســازی نیز در ایــن بازدید گفت: 
خوشبختانه دو رام قطار، برای این طرح خریداری شده 
و با هماهنگی که با شــرکت مترو و شــهرداری تهران 
انجام داده ایم،  به محض اینکه مســیر و ایستگاه قطار 
شهر جدید هشتگرد آماده کار شود، جابجایی مسافران 

آغاز خواهد شد.

پایان تابستان؛ آخرین وعده راه اندازی متروی شهر جدید هشتگرد

مهندس مجتبی نیک زاد، مدیر عامل شرکت دانش بنیان آریا شیمی شریف عنوان کرد؛

نهادینه سازی صحت و دقت در تجزیه کمی، کیفی
 و آنالیز مواد 

خبرنگار جام جم البرز: تحقیق و پژوهش از پایه های مهم پیشــرفت و 
توســعه هرکشوری است. تمام علوم وصنایع برای ادامه راه علمی و صنعتی خود 
نیازمند اســتفاده از تحقیقات محققین و نتایج بررســی های آنها هستند. ایجاد و 
راه اندازی شــرکت های دانش بنیان از ضروریات این امر می باشد. خوشبختانه 
چند ســالی اســت که این حرکت در کشــور ما آغازشده اســت. توجه وحمایت 

بیشترازشرکت های دانش بنیان به این حرکت شتاب بیشتری می بخشد. 
شــرکت آریا شیمی شــریف نمونه ای موفق از شرکتهای دانش بنیان است. 
خبرنگارجــام جم البرز گفتگویی با مهندس مجتبی نیک زاد مدیر تحصیلکرده، 
باانگیزه، تالشــگرو کارآفرین این شــرکت انجام داده است که ما حصل آن را در 

ذیل می خوانیم: 

* در رابطه با مجموعه فعالیت های خود توضیح دهید.
شرکت دانش بنیان آریاشیمی شریف به عنوان یک شرکت فرا آزمایشگاهی 
در حــوزه انتقال دانش فنی و فرموالســیون و تجزیه کمــی و کیفی و آنالیز مواد 
مشغول فعالیت می باشد. خدمات ارائه شده توسط این شرکت  به صنایع تولیدی، 
معدنی، زیست محیطی، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان مقاطع دکترا و ارشد، آب 
و فاضالب و ...می باشــد. این شــرکت با استفاده از متد های روز دنیا و با در اختیار 
داشــتن تجهیزات تخصصی مطابق و متناسب با استانداردهای جهانی از قبیل 
دســتگاه های   ICP OES و Atomic Absorption spectrometer   با 
اتکا به پرسنل مجرب خود و با ارائه خدمات آنالیز و با انتقال تجارب علمی و فنی 
نقش مهمی در حمایت از صنایع تولیدی ملی داشته و امید است  سهمی  در رشد 

و ارتقاء آنها داشته باشد. 

* آیا مجموعه شما مجهز به دستگاه های روز دنیا می باشد؟
از جمله دستگاه هایی که داریم ICP OES می باشد. که یکی از به روزترین 
دســتگاه هایی است که در زمینه  تجزیه مواد استفاده می شود و عالوه بر دستگاه 
ICP OES دستگاه اتمیAtomic Absorption spectrometer   که 

جزو مدرن ترین ها در آنالیز مواد هســتند در مجموعه ما وجود دارد. نکته مهم و 
قابل توجه که این دستگاه ها را شاخص می کند، مهارت استفاده از این دستگاه ها 
می باشــد ،چرا که این دستگاه ها در بخش های دولتی هم وجود دارند اما مهارت 
اســتفاده از آنها را ندارند اما کاری که در مجموعه ما انجام می شــود ارزشی  است 

که نیروی انسانی به این دستگاه ها می دهند.

* از شــاخصه هایی که مجموعه شــما را از دیگر همکارانتان 
متمایز می کند چیست؟

ویژگی های مجموعه ما در این اســت که رضایت مشتری را پایش می کنیم 
چرا که با در اختیار قرار دادن فرم هایی آنها را ارزیابی می کنیم و از طرف شــبکه 
آزمایشــگاهی هم این رضایتمندی ارزیابی می شود که چه تعداد از مشتریان ما 
رضایت دارند که این ویژگی بارز ما با ســایرین اســت و در رابطه با آنالیز یکی از 
چالش هایی که وجود دارد زمان اســت که مجموعه ما با استفاده از تکنیک هایی 
که به کار برده است زمان را بسیار کم کرده که کمک شایانی به محقق می کند.

زمان برای محققین بســیار اهمیت دارد که سرعت در آنالیز به فرآیند فعالیت 
آنها سرعت می بخشد.

ما در مجموعه سعی داریم که صحت و دقت را در نتایج نهادینه کنیم به طوری 
که مراجعه کنندگان ما می توانند نتایج آنالیز های خود را برای صحه گذاری نتایج 

به مراکز بین المللی هم ارسال کنند.

* از اقداماتی که دولت جدید برای شــرکت های دانش بنیان 
انجام داده به چه موردی می توان اشاره کرد؟

در دولــت جدید به خصوص در 4 ســال اخیر صندوقی با عنــوان نوآوری و 
شــکوفایی ایجاد شــد که این عمل از طرف مدیریت علمی فناوری ریاســت 
جمهوری تاســیس شده و بســیار موثر واقع شده و کمک شایانی به شرکت های 
دانش بنیان کرده است که نیرو محرکه و پیشران دانش فنی هستند و باعث کسب 
اطالعات جدید در کشــور می شــود لذا از این ایده به عنوان یک اتفاق خوب یاد 

می کنیم و کمال تشکر را داریم.

* لطفا راه های ارتباطی خود را بیان کنید.
شماره تماس:۰۲63۲74۲۸۸5

تلفکس: ۰۲63۲74۲۸۹3
www.ariyachem.com :آدرس سایت

پســت الکترونیکی: ariya_chem@yahoo.com و 
info@ariyachem.com

@ariya_chem_sh: آیدی تلگرام
@ ariya-chem :کانال تلگرام
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پالک ۱۰۸ - ساختمان اشکوری - طبقه 6- واحد ۱7-واحد ۹

دیدار شهردار و رئیس شورای اسالمی 
شهر جدید هشتگرد با وزیر علوم

مهنــدس اصغر آقائی شهردار،شــمس اهلل ارمندئی رئیس 
شــورای اســامی و مجذوب عضو هیئت مدیره شــرکت عمران 
شهرجدید هشــتگرد همراه با مدیران شهری شش شهر دیگر 
عضــو شــبکه یادگیرنده یونســکو با دکتر منصــور غامی وزیر 
علوم،تحقیقات و فناوری و رئیس کمیســیون ملی یونســکو در 

ایران دیدار و گفتگو کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــورای اســامی و شــهرداری 
شهرجدیدهشــتگرد، طی مراســمی صبح روز شنبه 19 مرداد 
در دفتر وزارتخانــه با حضور غامی وزیر علوم و ایوبی دبیرکل 
کمیســیون ملــی یونســکو-ایران ، گواهی پیوســتن شــهرها 
به شــبکه شــهرهای یادگیرنــده ســازمان جهانی یونســکو به 
شهرداران شهرهای بهبهان، کاشان، یزد، مشهد، اراک، شیراز 
و شهرجدیدهشــتگرد اهــداء شــد.دبیرکل کمیســیون ملی 
یونسکو-ایران عنوان کرد: برای حل چالش های شهری، جایگاه 
شــهرداری ها از اهمیت بســزایی برخوردار است؛ در گذشته 
اگر شــهرداری ها متولی زندگی شهری بودند اکنون متولی جان 
و روح و جسم مردم هستند.دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-

ایران با اشــاره به اثرگذاری فرهنگ در جمع معضات شــهری 
افزود: امروز بســیاری از مشکات شــهری همچون جمع آوری 
پســماندها و زباله ها، با فرهنگ ســازی و استفاده از علم قابل 

حل اســت.وی تاکید کرد: در ۶ ســال گذشــته ۴ شهر ایران به 
عنوان شــهرهای یادگیرنده ثبت شدند. بهبهان، کاشان، اراک، 
شیراز شهرهایی هستند که پیش تر به عنوان شهر یادگیرنده 
به ثبت رســیدند.در ادامه این مراســم با حضور دکتر منصور 
غامی وزیــر علوم، تحقیقات و فنــاوری، دکتر حجت اهلل ایوبی 
دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو- ایران، مدیران کمیسیون 
ملــی یونســکو-ایران، اعضــای شــورای شــهر و شــهرداران 
شهرهای یادگیرنده، گواهی پیوستن شهرها به شبکه شهرهای 
یادگیرنده ســازمان جهانی یونســکو به شــهرداران شــهرهای 
یادگیرنده اهدا شــد. ایوبی گفت: ســال گذشته اهتمام ویژه 
ای شــد و در کمیســیون ملــی یونســکو- ایــران پرونده های 
متعددی را پیگیری کردیم و در یک ســال شهرهای مشهد، یزد 
و شهر جدید هشتگرد را به کاروان شهرهای یادگیرنده اضافه 
کردیم.وی با تقدیر از شــهرداران و شورای شهر و کارشناسان 
همــراه در ثبت شــهرها در جمع شــهرهای یادگیرنــده عنوان 
کــرد: ما در کمیســیون ملی برای گرفتن امتیازات و کرســی ها 
و نــام و نشــان ها بســیار  تاش مــی کنیم و نباید تصــور کرد با 
گرفتــن این برندها کار تمام شــده چراکه این آغاز راه اســت.

گفتنی اســت  در مجموع ۲۲۴شهر از۵۲کشور دنیا عضو شبکه 
شهرهای یادگیرنده هســتند و در ایران، شهرجدیدهشتگرد 
پنجمین شــهر ثبت شده بعد از شــهرهای شیراز،اراک،کاشان 
و بهبهان و قبل ازشــهرهای مشــهدو یزدبوده و در دنیانیزپس 
ازشــهرseodaemon_gu در کشــورکره جنوبــی بعنــوان 
دومیــن شــهریادگیرنده بشمارمی رود.شــهرهای یادگیرنده 
شــهرهایی هســتندکه بطور موثر منابع شــان رادربخش هایی 
چــون ترویج یادگیــری فراگیراز آموزش پایــه تاعالی،باززنده 
ســازی یادگیری درخانواده هاو جوامع،تســهیل یادگیری برای 
کارودرمحل کار،گســترش اســتفاده ازتکنولــوژی های مدرن 
یادگیری وهمچنین افزایش مزیت وکیفیت یادگیری وپرورش 
یک فرهنگ یادگیری درطول زندگی به کاربرده  و قدرت فردی 
وهمبســتگی اجتماعی ،موفقیت اقتصادی ،فرهنگی وتوســعه 

پایدارراایجادکرده وارتقادهند.

 یادداشت
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حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند
محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
حافظهم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

یاد یاران آشنا

 شهید »عبداهلل معدن کن«؛
از هر راه ممکن می خواست 

عازم جبهه شود
شــهید 17 ساله 
البرزی چهارده دوره 
آموزشــی دید ولی 
همچنان اجازه اعزام 
سرانجام  نمی یافت. 
با حفظ آیه الکرســی 
که شــرط والدینش 

بود راه جبهه برای او باز شد.
خبرنگار جــام جم البرز:  شــهید »عبداهلل 
معدن کــن« در ســال 1344، در یک خانواده مذهبی 
در روستای »هیو« ازحومه ساوجبالغ متولد شد. روح 
اســالمی حاکم برخانواده، تجلی اخالق اسالمی وی 
بــود که ازهمان کودکی او را فردی مومن و با صداقت 

بار آورده بود.
وی بعــد ازدوران کودکی در زادگاهش شــروع به 
تحصیل کرد و این دوره را با موفقیت به پایان رساند. او 
در ســال اول راهنمائی مشغول تحصیل بود که جنگ 

تحمیلی عراق علیه ملت مسلمان ایران آغاز شد.
وی از همان دوران کودکی و نوجوانی فردی مذهبی 
و دوستدار امام )ره(و انقالب بود، نمازش ترک نمی شد 
و روزه اش را از سیزده سالگی به طورکامل می گرفت. 
به رزمندگان و جبهه عالقه زیادی داشــت و لحظه ای 

جبهه را فراموش نمی کرد.
او در تمــام راهپیمایی ها شــرکت می کرد و اکثر 
اوقاتش در بســیج و جهت تبلیغــات بود کمتر به خانه 

می آمد و در تمام صحنه های انقالب حضورداشت.
ازهرراه ممکن، می خواســت عازم جبهه شود ولی 
بزرگترین مشکلش سن کم بود. به چندین مرکز اعزام 
مراجعــه کرد ولی هیچ  یک بــرای اعزام وی موافقت 
نکردند با اینکه در بســیج ثبت  نام کرده  بود و چهارده 
دوره آموزش نظامی بسیج را با موفقیت به پایان رسانده 
بود، بازهم از اعزام وی خودداری می کردند. سرانجام 
بعد از 9 ماه حضور درجبهه های سوســنگرد، ســرپل 
ذهاب و قصرشــیرین، در عملیات رمضان برای خنثی 
 کردن مین، داوطلب شــد و در همین  زمان نیز به  درجه 
رفیع شهادت رسید. تربت پاکش در گلزار شهدای هیو 

نمادی از ایثار و استقامت در راه وطن است.

رسانه، مســئوالن و تئوری 
پنجره شکسته!

تئوری پنجره  شکسته 
یک تئوری معــروف در 
است.  جرمشناسی  حوزه 
بــرای جلوگیری از هرج و 
مرج، این تئوری می گوید 
فرض کنیــد تعداد اندکی 
از پنجره های یک ســاختمان شکســته باشــد. اگر 
ایــن پنجرهها برای مدت طوالنی تعویض نشــوند، 
خرابکاران میل بیشتری برای شکستن سایر پنجره ها 
پیدا می کنند و تعداد بیشــتری از آن ها را می شکنند. 
اگر این وضع ادامه یابد پس از مدتی ســاختمان کاماًل 

مخروبه و به مأمنی برای بزهکاران تبدیل میشود.
راه حل چیســت؟ هرگاه خرابکاران شیشــهای را 
شکســتند، به ســرعت آن را تعویض کنید، طبق این 
تئوری هر آشفتگی و مورد نامطلوبی باید در سریع ترین 
زمان ممکن به حالت اول بازگردد. هم هزینه و انرژی 
کمتری مصرف می شود، هم انگیزه برای تکرار مجدد 

مورد نامطلوب به حداقل میرسد.
فرهنگســازی و اطالعرســانی از جملــه اهداف 
مشــترک اکثر رسانه هاست. در دنیای» برودکست« 
انتقــال مفاهیم و پیام از یــک منبع به جمعیت هدفی 
گسترده با ابزارهای دیداری و شنیداری بر بستر سیگنال 
یا» برودبند« قدرتی است حیرت آور که چرخش آن به 
حوزه های دغدغه مند جوامع میتواند در فرهنگسازی یا 
تهییج و سودهی افکار عمومی با توجه به رسالت منبع 
ارسال کننده پیام بسیار مؤثر باشد. اینکه در حوزه انتقال 
پیام، رســانه ها تا چه حد میتوانند به رفع عیوب جامعه 
یا به عنوان ســوپاپ اطمینان به خالی شــدن حرارت 
دیگ بخار ناشــی از بحران های مقطعی حادث شده 
کمک نماید به بایدها و نبایدها زیاد نوشــته و نانوشته 
بستگی دارد.ولی این که رسانه به عنوان چشمان ناظر 
و امین مردم، مشکالت، تنگناها و معضالت موجود را 
نشــان داده و حــل آن را مطالبه نماید به مثابه حرکت 
به ســوی تعمیر پنجره  شکسته قبل از تخریب بیشتر 
و ایجــاد هزینه های مضاعف و خدای ناکرده مخروبه 
شدن بنای موجود است. انباشت معضالت اجتماعی، 
تنگناهای موجود در معیشــت، اشتغال، ازدواج و ... در 
جامعه بدون بیان واقعیتها و عدم مطالبه از مســئوالن 
امر جهت پاسخگوئی و در نهایت حل موضوع تنها پاک 
کردن صورت مسئله است در حالی که مسئله به قوت 
خود باقیست! این جاســت که مطالبه گری رسانه ها، 
خصوصاً رسانه ملّی هم از افزایش پنجرههای شکسته 
جلوگیری کرده هم اعتماد مــردم به درد دل در دایره 
نظام را در ســطح وســیع تری حفظ می نماید. اهتمام 
دســت اندرکاران اجرائی به حل مشــکالت هرچند 
کوچک مردم در ایجــاد اعتماد عمومی به کارگزاران 
و در نهایت نظام سیاسی کشور نقش مهمی دارد حتی 
اگر این اهتمام به اندازه تعویض یک پنجره شکســته 

باشد! 
امید نیک نژاد، کارشناس ارشد مدیریت 
و مدرس دانشگاه

جلســه مجمع خیرین ســالمت اســتان البرزدر 
بیمارستان شــریعتی ماهدشــت با حضور مسئولین 
شــهری، مدیــران واعضاء مجمع خیرین ســالمت 

وخانواده خیر مرحوم صیتی برگزار گردید. 
خبرنگارجام جــم البرز: در ابتدای جلســه 
حجت االسالم ذاکری رئیس مجمع خیرین سالمت 
با اشــاره به مصوبات جلســه گذشــته مجمع گفت : 
ملــک موردنظر حاج آقا مرتضوی برای ســاخت یک 
درمانگاه جهت بیماران دیالیزی مناســب می باشــد. 
رئیــس مجمع خیرین ســالمت اســتان البرز ضمن 
گرامیداشــت یادوخاطره مرحوم صیتی اظهار داشت 
:  خانواده مرحوم صیتی منت گذاشــتند ودر این جلسه 
حاضرشــدند آن مرحوم وخانم ایشــان در بیمارستان 
شــریعتی ماهدشــت کارهای زیادی انجام داده اند 
ازجملــه در بخش های دیالیــز، ccu، Icu، بخش 

زنان، سونو گرافی و.... مرحوم صیتی از محوری ترین 
خیرین فعال در این بیمارستان بوده است. دکترامراله 
آب روش ضمن ارائه گزارشی  در مورد حل مشکل آب 
شرب بیمارستان امام حسین )ع( محمدشهرگفت : در 
جلســه ای که باحضورمدیرعامل آبفای کرج تشکیل 
گردید  مقرر شــدبا ایجادیک انشعاب آب جدید برای 
ساختمان های درحال ساخت بیمارستان، تا 2/5برابر،  

ظرفیت آب بیمارستان افزایش یابد. 
دکتر عباس نصیری سرپرست بیمارستان شریعتی 
ماهدشــت طی گزارشــی به مشــکالت بیمارستان 
پرداخــت وگفــت : اولویت ما بخش ســبتیک و دفع 
فاضالب بیمارســتان اســت که نیاز بــه اصالحاتی 
دارد،انتشــار بــوی نامطبوع  درمحوطه مشــکالتی 
برای مراجعین و پرســنل ایجاد می کند. وی با اشــاره 
به ظرفیت پذیرش بیماران گفت : 130 تخت مصوب 
داریم که تعداد 108 تخت آن فعال می باشد. استاندارد 
سازی در بخش های آزمایشگاه، داروخانه،  انبار دارویی 
و.... نیازمند طراحی و بهینه ســازی مناسب می باشد. 
گل محمدی عضو مجمع خیرین ســالمت در تکمیل 

سخنان رئیس بیمارستان شریعتی درزمینه مشکالت 
موجود در این مرکز درمانی گفت : پیشــنهاد این است 
که یک طرح وپالن برای بیمارستان درنظرگرفته شود 
و براســاس آن طرح،  برنامه ریزی و پیگیری صورت 
گیرد. دکتردلشــاد رئیس بیمارستان مریم نیزدر ادامه 
این جلسه با اشاره به ســابقه بیمارستان در سال های 
قبل از انقالب اظهار داشــت : در گذشته این مرکز 30 
تخت فعال داشت. وی درادامه گفت : این مرکزدرمانی 
برای رفع مشــکالت نیازمندیــک اراده قوی  و همت 

جهادی است تا مشکالت آن رفع شود. 
ســیف اله حیدر پور رئیس شورای شهر ماهدشت 
نیزطی سخنانی بااشــاره به آمادگی یکی ازخیرین در 
تخصیص دو میلیاردتومــان جهت تامین هزینه های 
بیمارســتان شریعتی بیان داشت : بیمارستان شریعتی 
ازبیمارستان های قدیمی منطقه است وتخصص های 
خوبی در آن وجود دارد اما از نظر امکانات وســاختمان 
پیشــرفتی نداشــته اســت. وی توجه بــه اورژانس 
بیمارســتان را مهم دانســت وگفت : اورژانس نمونه 
والگویی از تمام مجموعه بیمارستانی  است ورسیدگی 

به آن مهم می باشــد. دکتر کریم رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی البرز نیزدر پایان جلســه  با اشاره به تشکیل 
مکرر جلســات مجمع خیرین سالمت گفت : همت، 
احســاس مســئولیت وتعهداعضاء مجمــع خیرین 
سالمت جای  خوشــحالی بسیار دارد واین همت واال 
واراده قــوی یک گنج با ارزش اســت که بایدنهایت 
بهره مندی را از آن داشــت.وی تاکید کرد : بیمارستان 
شریعتی ماهدشــت یک بیمارستان محروم است که 
هیچ توســعه ای پیدا نکرده است و باید به صورت ویژه 
به منطقه ماهدشــت وبیمارســتان آن پرداخته  شود. 
دکتر کریم در پایان اظهار داشــت : مشــکالت اصلی 
دراین زمینه سندومالکیت بیمارستان است که مربوط 
به بنیاد مســتضعفان می باشد واین ازموانع توسعه  ای 

بیمارستان است.
 در پایان این جلســه با اهداء لوح سپاس به خانواده 
مرحوم صیتی توســط رئیس مجمع خیرین سالمت 
اســتان البرز  از زحمات آن مرحوم وهمســر ایشــان 
درتوســعه بخش های مختلف بیمارســتان شریعتی 

ماهدشت تقدیر وتشکرگردید. 

مجمع خیرین سالمت استان البرز در ماهدشت تاکید کرد؛ 

بیمارستان شریعتی؛ محروم تر از محروم 
خواننــدگان عزیز می توانند جهت طرح 
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف، 
با شــماره تلفن۰۲6-3۲۲۱۰۰۰۹ دفتر 
تحریریــه روزنامه جام جم البرز همه روزه 
به غیر از ایام تعطیل از ســاعت ۹ صبح تا 
۱5تمــاس بگیرند تا به نام خودشــان در 

ستون مربوطه درج شود.

* شــرکت آبفای اســتان البــرز چاره 
اندیشی کند

جریان آبرســانی کوچه بن بســت الله از شهرک 
مهندســی زراعی، ســاختمان یاس دچار اختالل و 
قطعی های مکرر می باشــد. لطفا مسئوالن سازمان 
آبفای اســتان البرز در این گرمای بی سابقه تابستان 
نسبت به شناسایی و حل و فصل مشکل مذکور اقدام 

اساسی نمایند.
جمعی از ســاکنان بن بست الله شهرک 
مهندسی زراعی

* دوربرگردان ایجاد کنید
در یکی از خطوط بزرگراه شهرک مهندسی زراعی 
و بعثــت به علــت طوالنی بودن مســیر نیاز به یک 
دوربرگردان جهت تســهیل عبور و مرور شهروندان 
می باشد. لطفا مسئوالن ترافیکی شهرداری مشکین 

دشت اقدام الزم معمول دارند.
کاظم احمدی از شهرک مهندسی زراعی

* فرمانداری ساوجبالغ اقدام کند
حضور تهاجمی برخی گردشــگران و به ویژه افراد 
قانون شــکن و ناهنجار در روستاهایی از قبیل : ورده، 
برغان، تالیان، عالقبند، جلنگدار، اغشت، ولیان و .... 
آن هم به صورت شــبانه روزی نظام و امنیت زندگی 
روســتائیان را هدف تخریب و خسارت ناجوانمردانه 
قــرار داده که از جمله این مــوارد آتش زدن مراتع و 
باغ های روســتایی اســت که بارها تکرار شده، ولی 
مســئوالن مربوطه تا کنون تصمیــم گیری و برنامه 
ریــزی الزم برای مقابله با موارد مذکور اعمال نکرده 
اند. روســتائیان از فرمانداری و دســتگاه های اعزام 
کننده گردشــگران و مراجع انتظامــی انتظار دارند 

کنترل اساسی بر رفتار گردشگران داشته باشند.
جمعــی از اهالــی روســتاهای هدف 
گردشگری، چندار و ساوجبالغ

به منظور شناخت بهتر مسائل؛

مدیران البرزی مشکالت را از نزدیک بررسی کنند 
اســتاندار البرز گفت: از مدیران دســتگاه های اجرایی و اداری می 
خواهم با حضور در مناطق مختلف نیازها و مشکالت مردم را به صورت 

میدانی و چهره به چهره بررسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ عزیزاله شــهبازی 
در نشست شــورای معاونان اســتانداری گفت: ما مسئوالن در مقابل 
جان و مال مردم مســئول هســتیم، بنابراین باید با برنامه ریزی درست 

مشکالت و حوادث مدیریت کنیم.
استاندار البرز افزود: ســکونت مدیران در محل مسئولیت خود برای 

کیفیت بخشی به خدمتگزاری تاثیر گذار است.
وی ادامه داد: در شــرایط کنونی لزوم صرفه جویی در هزینه ها بیش 
از پیش محســوس است و باید مسئوالن طبق دستورالعمل های مدون 
و ابالغی ملی و رویکرد های اســتانی متناســب با ایــن امر به مدیریت 

اعتبارات بپردازند.
شهبازی گفت: براساس قوانین برنامه و بودجه کشور، باید اعتبارات 
با اولویت محرومیــت زدایی از مناطق کمتر برخوردار برای رونق تولید  

و تکمیــل پروژه های نیمه کاره با پیشــرفت بــاالی 90 درصد هزینه 
می شود.

اســتاندار البرز به اهمیت جایگاه بازرسی در استان اشاره کرد و افزود: 
زیر مجموعــه این اداره باید افرادی متخصص، مجرب، کاردان و ماهر 
باشــند که برای سیستم هزینه و زحمت ایجاد نکنند، از این رو برگزاری 

دوره های آموزشــی برای کارشناسان این حوزه مورد تاکید است.
وی تقویت روحیه پاســخگویی مدیران استان را ضروری دانست و 
گفت: تمام دســتگاه ها باید تســریع در پاسخگویی به مکاتبات را به جد 
در دســتور کار قرار دهند، چرا که هر گونه کوتاهی  در این امر منجر به 

نارضایتی مردم می شود.
شــهبازی اضافه کرد: روند رســیدگی به امور مردم در دستگاه های 
اجرایی اســتان رصد می شود و از این رو هر گونه اهمال و سهل انگاری 

با برخورد جدی مواجه خواهد شد.

پیام های مردمی

مراســم افتتاحیــه اولیــن نمایندگی 
فابا)فرهنــگ ســازی،آموزش، بانکداری 
الکترونیکــی(در اســتان البرزبــا حضور 
مســئولین،مدیران ملی، استانی و صاحبان 
مشــاغل نو در تاالر میالد شهرداری کرج 

برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، دراین 
مراسم محمود اسماعیلی مدیر مرکزفابای 
اســتان البرز گفــت: امروزشــاهد افتتاح 
اولیــن دفتر نمایندگی مرکز فابادر اســتان 

البرزهستیم.
وی همچنین با اشــاره بــه دوره گذر از 

بانکداری سنتی به سیستمی گفت: سیستم 
بانکداری سیستمی جای خود را به سیستم 
الکترونیکی داده اســت و در حال حاضر به 
ســمت بانکداری دیجیتال می رود که باید 
برای شــرایط آن مهیا شود.اســماعیلی در 
ادامه اظهار داشت: یکی از مراجع ذیصالح،  
توانمند و قوی درکشور برای کمک به بانکها 
جهت رســیدن به بانکداری دیجیتال مرکز 
فابا می باشــد که این مرکز یک مرکزکامال 
تخصصی اســت که می تواند مشاوره های 
بســیاری در تمام حوزه هــای بانکداری به 

سیستم بانکی کشور ارائه نماید. 
از دیگرسخنرانان این مراسم محمد مراد 
بیات مدیر عامل مرکــز فابا بود که او نیز با 
اشاره به شرایط اجتماعی و نوع دیدگاه افراد 

جامعه به زندگی و شرایط آینده گفت: دنیای 
آینده دنیای فن آوری است و فن آوری پایه 

و اساس توسعه هر جامعه ای خواهد بود.
وی بــا ابراز تاســف از شــرایط موجود 
برخــی صنایع مانند صنایع خودرو ســازی 
افزود: ما در صنعت خودرو سازی چون فقط 
فن آوری را وارد کشــور کردیم پیشــرفتی 
نداشــتیم در صورتی که بایدبه انتقال دانش 
و فــن آوری روی بیاوریــم و ارتقای دانش 
فن آورانــه از وظایف مهم فابا می باشــد.

در ادامــه ســردار جاللی معاون ســازمان 
پدافندغیر عامل کشــور نیز طی سخنانی 
با انتقــاد از رفتــار وعملکردبرخی مدیران 
وکارشــکنی آنها درپیشرفت طرح ها گفت 
: دراجرای پروژه ها ضعف های کارشناســی 

وجود دارد و بیشــترطرح ها با اشــکاالت 
زیادی اجرا می شــود که به محیط زیســت 
واقتصادضربه های سنگینی وارد می کند. با 
تمام این مشکالت وسختی ها بایدباتالش 
وجدیت رو به جلو حرکت کرد وپیشرفت در 
طرح های رویان، اتمی، موشکی و... را باید 

الگویی برای سایر برنامه ها قرارداد.
سردار جاللی در پایان گفت : فابا در بحث 
اشتغال زایی  ،کار آفرینی وتوسعه فن آوری 
در کشــور مهم وتاثیر گذار است وامیدوارم 

این روند ادامه داشته باشد.  
رحیم بنا موالئی رئیــس اتاق بازرگانی 
استان البرز نیزبا حضور در این مراسم گفت 
:برای توســعه فن آوری ودولت الکترونیک 
باید شفافیت وجود داشته باشد که متاسفانه 

ما از شفافیت گریزان هستیم.
وی بــا انتقاد از عدم حضور بخش دولتی 
دراین مراســم ادامه داد : با وجود یک نگاه 
شــفاف می توان تغییرات  واصالحات مورد 
نظر را انجام داد. وجود رانت واختالس ناشی 
از عدم شفافیت ونبودن قوانین شفاف در این 

حوزه است.
 بنا موالیی با انتقاد شدید از بازی با کلمات 
توسط برخی مســئولین ومدیران این نوع 
رفتار را باعث هدر رفت ســرمایه ها وانرژی 
افراد جامعه دانســت واظهار داشت : اصالح 
قوانین صادراتی ،ســاختارهای اقتصادی، 
برنامه هــای تولیدی وارائــه راهکارهای 
نوین به همراه مسئولیت پذیری به وضعیت 

اقتصادی کمک زیادی خواهد نمود. 

در مراسم افتتاح اولین مرکز فابا در البرز مطرح شد؛ 

ارتقای دانش فناورانه، از وظایف مهم فابا 

نماینده ولی فقیه در استان البرز: 

رسانه ها خبر را به قدرت تبدیل کنند
آیت اهلل حســینی همدانــی نماینده 
ولــی فقیه در اســتان البرز بــا جمعی از 
خبرنگاران واصحاب رسانه های مکتوب 
وغیــر مکتوب به مناســبت روز خبرنگار 

دیدارکرد. 
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، آیت 
اهلل حســینی همدانی در این دیدار ضمن 
تسلیت شهادت امام محمدباقر)ع (،گفت 
: روز 17مرداد ســالروز شهادت محمود 
صارمی،  خبرنگاری اســت که مجاهدانه 
در این عرصه وارد شد وبرای اعتالی این 

مسیر خون خود را تقدیم نمود.
 نماینده ولی فقیه در اســتان البرزبیان 
داشت:  همه باید درمسیرتربیت اسالمی 
قدم بردارند. یک قلم مســئولیت شناس 
ودغدغــه مندکــه در مقابــل کژی هــا 
باصالبت ومستدل ایستاده و روشنگری 
کرده اســت واز ارزش های دینی، انسانی  
وانقالبــی بــا صالبت وشــجاعت دفاع 
می کند خیلــی تاثیر گذار اســت ونقش 
اساسی درسعادت وشقاوت افراد واجتماع  

دارد.  

آیت اهلل حســینی همدانی با اشــاره 
به ســخنان مقام معظم رهبری در مورد 
رسانه ها اظهارداشــت : ایشان مجموعه 
مطبوعات کشــور را به سه قسم معاندین، 
بی تفاوت ها، وواقع بینانه تقســیم نموده 
اندکه مطالعه ومراجعه به آن مطالب را به 

شما توصیه می نمایم.
امــام جمعه کرج افــزود: ترویج دین 
وانقالب توسط رسانه ها مهم است وباید 
هــردو باهم صورت گیــرد. حفظ وحدت 
ویکپارچگی،  دوری از تنش ودودستگی 
و تقویت بصیرت وفرهنگ عمومی مردم 
ازنقش های اساسی رسانه هاست. نماینده 
ولی فقیه با اشــاره به رسالت خبرنگاران 
گفت: رســاندن پیام حق، رسالت بزرگی 
اســت و بخاطر ارتباط با طبقات مختلف 
مردم، وظیفه اهل رسانه سنگین تر است 
و باید دقت، صراحت، صداقت، شجاعت 

وامانت داشته باشند. 
وی با مهم دانســتن نقــش فرهنگ 
گفت :  هرنهادی که بخواهد در جامعه اثر 
گذار باشــد باید کار فرهنگی انجام دهد. 

حتی تولید کننــدگان وفعاالن اقتصادی 
باید بتواننــد بر ذهن مخاطب اثر بگذارند 
تا فروش محصول داشــته باشــند، پس 
تبلیغــات می کنندوتبلیغــات یــک کار 
فرهنگی است. در آستانه انتخابات نیز به 
این شکل است که افراد بر ذهن مخاطبان 
اثــر می گذارند تا به او رای بدهند و بر باور 
افراد تاثیــر می گذارند تا رای بیاورند ودر 
جایگاهــی که می خواهنــد قراربگیرند. 
آیــت اهلل حســینی همدانی بــا تاکید بر 
ارزش هــا وباورها ادامــه داد: اگرباورها 
تغییر کندارزش ها نیــز تغییرخواهد کرد. 
کســی که از فرهنگ دینــی وانقالبی و 
ارزش هــا  می تواند دفاع کرده و حقایق را 
درســت به جامعه القا کند رسانه ها است. 
نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به 
برخی گالیه های اصحاب رسانه در حوزه 
اطالع رســانی بیان داشت: شفاف سازی 
ومطالبه گری با امید داشتن منافاتی ندارد 
البتــه اگرخط قرمز ها را رد نکنیم. اگر من 
در خطبه های نماز جمعه  اســم کســی را 
کــه به بیت المال دســت درازی کرده به 

صراحت بگویم ودستگاه های ذیربط باآن 
برخورد کنند آیــا این امید آفرین نخواهد 
بود؟آیا مردم رضایت نخواهند داشــت؟ 
وی باابراز تاســف از برخوردرسانه های 
اســتان در تبیین اخبار ادامــه داد:  من با 
رصد رسانه های استان می بینم که خبر را 
به قدرت تبدیل نمی کنید.رسانه هاسعی 

کنند مطالب رابه قدرت تبدیل کنند.
متاســفانه در اســتان البرز بر مطالبی 
کــه در نماز جمعه یا جلســات دیگرگفته 
می شــود  یادداشــت یا مقالــه ای نمی 
نویســند وحرف های خــوب را به قدرت 

تبدیــل نمی کنند اما اســتان های دیگر 
همان مطالب را به قدرت برای خودشــان 
تبدیــل می کنند. مطالبــه ودنبال کردن 
مطالب مهم اســت واین رســالت مهم 
رسانه هاست. آیت اهلل حسینی همدانی با 
اشاره به انتخابات پیش رو اظهار داشت : 
تا برگزاری انتخابات من شرایط ومعیارها 
رامکرر اعالم می کنم و می گویم: کســی 
که تخلفاتی داشــته است برای انتخابات 
آینده مناســب نیســت. مقاله نویســی 
رســانه ها و نقــد گفتمانــی آن ها باعث 

روشنگری افکارعمومی خواهد شد.

تجلیل از رتبه هــای برتر کنکور 
ساوجبالغ

مراســم تجلیل از رتبه 
های برتر کنکور امســال با 
حضور فرماندار، امام جمعه 
ســاوجبالغ و مدیــرکل 
آموزش و پرورش اســتان 

البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ امام جمعه 
ســاوجبالغ در این مراسم گفت: شما مخاطبین رهبر معظم 
انقالب در گام دوم انقالب هســتید.فرماندار ساوجبالغ در 
ادامه گفت: شما باید معنویت واخالق را سرلوحه کار خودتان 
قرار داده و با تالش خود موجب تعالی علمی کشــورمان در 

عرصه های بین المللی گردید.
پالیزگیر افزود: شما ادامه دهندگان راه شهدا و همچنین راه 
دانشمندان کشورمان در عرصه های علمی کشور هستید و 
نباید از هیچ تالشی در اعتالی سطح علمی کشورعزیزمان 
دریغ کنید چون شــما آینده ســازان اصلی این نظام و امید 
انقالب هستید.مدیرکل آموزش وپرورش هم با تاکید بر تفکر 
اسالمی و اندیشه انقالبی گفت: شما جوانان به عنوان سرمایه 
های اصلی کشور باید با تفکر اسالمی واندیشه انقالبی پیش 
بروید.قاسمی افزود: آینده کشور به دست شماست و گام دوم 
انقالب را باید مدیریت نمایید.وی گفت: در این مسیر پیچهای 
زیادی وجود دارد، مبادا با غرور کاذب خودتان را مشغول نمایید 
بلکه با توکل برخدا وسعی وکوشش فراوان به قله های رفیع 
علمی دست یابید. مدیرکل آموزش وپرورش بر انتخاب رشته 
بر اساس عالقه مندی تاکید کرد و گفت: عالقه موتور محرک 
هر کسی است و با استفاده از این ظرفیت می توان در انتخاب 
بهتر رشته مورد عالقه موفق بود.در کنکور سراسری امسال 
60 دختر و پسر دانش آموز ساوجبالغی موفق به کسب رتبه 

های زیر 1000 شدند.

برپایی جلســات انجمن های 
شعر و ادب البرز

جلسات شــعرخوانی و نقد انجمن های شعر و ادب البرز 
متقاضی در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
البرز برگزار می شــود. به گزارش روابــط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز ،انجمن های شعر و ادب 
فراگفتار، انجمن فرزانگان، انجمن دلشدگان، انجمن گیله 
وران، انجمن ســفیران شعر و ادب، انجمن ادبی آذربایجانی 
ها از جمله انجمن هایی هستند که جلسات شعر خوانی خود 
را در روزهای شــنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 17 الی 
19 در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز 
برگزار می کنند.  همچنین ســایر انجمن های شــعر و ادب 
متقاضی ثبت شــده هم می توانند با ارائه درخواست، برنامه 
های شعرخوانی خود را در سالن جلسات این اداره کل برگزار 
نمایند. در این راستا از عالقمندان برنامه های شعرخوانی و نقد 
شعر و کتاب دعوت می شود در برنامه های ادبی این انجمن 

ها شرکت نمایند.   


