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با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

رئیس ســازمان صمت البرز منصوب 
شد

مــی توانیم 14 محصــول کلیدی 
ساختمانی را با سازندگان تهاتر کنیم

ارائه مشاوره و نصب سیستم های 
هوشمند جهت کاهش مصرف انرژی 

3و هزینه ها
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البرز

حضور مقتدر و پویای جوانان در گام دوم انقالب

3

نواخته شدن زنگ جشن شکوفه ها 
در البرز

۴۴ هزار دانش آموز البرزی در آســتانه آغاز سال تحصیلی در جشن عاطفه ها شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما،  ساالر قاســمی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در آئین استانی جشن 
غنچه ها و شکوفه ها ویژه کالس اولی ها که در دبستان شایستگان کرج واقع در شهرک اوج برگزار شد، اظهار کرد: 
امروز دانش آموزان کالس اول ابتدایی در کنار پیش دبســتانی یکروز زودتر برای آمادگی در مدرســه حاضر شدند تا 

با حال و هوای مدرســه و از سویی معلمان خود آشنا شده و...

پیشکسوتان، آماده 
جانفشانی برای دفاع 

از ارزش های کشور
2

3

امام جمعه کرج مطرح کرد؛



چهار شنبه 3 مهر 1398   شماره 5487

قهر جهانــی در روز جهانی 
صلح

روز  ســپتامبر   21
جهانــی صلح  اســت 
درحالی که تقریبا تمامی 
نقاط جهان در آتش نزاع 
و شورشهای منطقه ای 
می ســوزد و کشورهای 
مدعی دموکراسی غربی، 
اصلی ترین تامین کنندگان ســالح و تجهیزات برای 

کشورهای دیکتاتور حامی خود هستند.
امروزه درست  بدیهی ترین قوانین مربوط به حقوق 
اولیه انسانی توسط رژیم های دیکتاتور تابع فرهنگ 
سرمایه داری و لیبرالی غرب نقض می شود که شاهد این 
مدعا آوارگی و کشته شدن دهها هزار زن و مرد و کودک 
بی پناه درکشورهای یمن، سوریه، میانمار و افغانستان 
و نقض آشکار اصول دمکراســی و مردم  ساالری در 
کشــورهای آمریکای التین است که مصداق بارز آن 
دسیسه های مجریان و طرفداران کودتای مخملی در 
کشور ونزوئال می باشد.آنچه در تضاد آشکار با اهداف 
تعیین روز جهانی صلح توسط سازمان ملل است، حق 
وتوی پنج عضو دائم شــورای امنیت در برابر تمامی 
کشــورهای عضو این سازمان است که کامال با اصل 
حقوق مسلم دولتها در مشارکت همه جانبه در تامین 
صلح و امنیت جهانی مغایرت دارد.کشــور  ما بیش از 
همگان در آرزوی برآورده شــدن اهداف و آرمانهای 
مقدس روز جهانی صلح اســت و هرســاله در چنین 
روزهایی با برپایی برنامه ها و همایش های سراسری، 
به تبلیغ و ارزش گذاری به فرهنگ صلح و آشتی درمیان 
ملتها همت می گمارد. همپای همه شهرهای کشور، 
اســتان البرز همواره یکی از احیاکنندگان کرامت روز 
جهانی صلــح بوده، که برگزاری ویژه برنامه های این 
روز، به همت ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی، 
شهرداری کرج و کانون رشد خالق، در فرهنگسرای 
کوثر وبرنامه اجرای موســیقی صلــح، کار گروهی و 
نمایشگاه نقاشی صلِح کودک که به همت اداره جوانان 
و بانوان معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری کرج ، نمونه ای از فعالیتهای انجام 

شده دراین حیطه می باشد.                
  فرامرز مالحسین تهرانی

آیت اهلل حسینی همدانی گفت: عربستان تالش داشت ایران را درگیر آتش جنگ منطقه 
کند،اما امروز آتش جنگ به دامن خودش افتاد و اکنون مغلوب یمن شده است.

خبرنــگار جام جم البرز: نماینده ولی فقیه در اســتان البــرز و امام جمعه کرج در 
خطبه های عبادی سیاســی نمازجمعه با بیان اینکه حمله پهپادی یمنی ها به پاالیشــگاه 
عربستان تمام معادالت را برهم زد، گفت: این حمله ضمن بی اثر نشان دادن قدرت آمریکا و 

دست نشانده هایش در منطقه، قدرت این دولت ها را در عرصه بین المللی نیز زیر سوال برد.
وی افزود: علی رغم تحریم و محاصره ۴ ساله یمن از لحاظ غذایی و دارویی، امروز شرایطی 
پدید آمده که یمنی ها به تهدید حمله کنندگان به کشورشان پرداخته اند. وی در تذکری جدی 
به آمریکا گفت: اگر خطایی از آمریکایی ها و دســت نشانده های آنها در منطقه بر ضد ما رخ 
دهد ایران پاسخ کوبنده ای به آنان خواهد داد.آیت اهلل حسینی همدانی در بخش دیگری از 

خطبه ها با یادآوری 31 شهریور سالروز آغاز حمله نظامی به ایران، گفت: دفاع مقتدرانه 8 ساله 
و پیــروزی در این جنگ نابرابر را باید به تمام جانبازان و رزمندگان تبریک گفت.وی با بیان 
اینکه در طول دفاع مقدس  فهمیدیم زیر بیرق ولی فقیه می توان در برابر فشــار حداکثری 
ایستادگی کرد، اضافه نمود: مقاومت ما در 8 سال دفاع مقدس به الگویی تمام عیار برای تمام 

مستضعفان جهان تبدیل شده است.

نابودی قدرت عربستان و آمریکا با پهپادهای یمنی

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

استاندار البرز گفت: کســانی که در جریان انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس نقش آفرینی کردند،زمانی که نظام و کشــور نیاز به وجودشان 

داشته، تجارب ارزشمند خود را در اختیار جوانان گذاشته اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما  ، مرکز البرز؛ عزیزاهلل شهبازی 
در اولین جلســه هماهنگی شورای پیشکسوتان دفاع مقدس استان، با 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و حلول مهرماه و آغاز سال تحصیلی 
گفت: اکنون ســرفرازی ایران اســالمی در منطقه و جهان در امتداد 
رشــادت ها و ایثارگری های رزمندگان در دوران دفاع مقدس و ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت توسط آن نسل ارزشمند است.
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی در دوران دفاع مقدس سختی ها و 
مرارت های بسیاری را متحمل شد ولی اجازه نداد که حتی یک وجب از 

خاک کشور به دست دشمنان تسخیر شود.
شــهبازی با بیان اینکه تمامی طبقات اجتماعــی در بروز و ظهور 
انقالب اســالمی ســهم داشــتند، گفت: در مطالعه ای که در اوایل 
انقالب به دســتور بنیان گذار کبیر انقــالب در خصوص انقالب های 
جهــان صورت گرفت، طی گفتگو با یکی از پیشکســوتان انقالب در 
نیکاراگوئه، پرهیز از ایجاد شکاف بین نسل های انقالب و حفظ احترام 

پیشکسوتان جنگ توصیه شده بود.
استاندار البرز اضافه کرد: همراهی رسانه ها برای تبیین جایگاه دفاع 
مقدس و نقش روایتگران این برهه بســیار موثر است چراکه با روایت 

این دوران، فرهنگ ایثار و شهادت ترویج پیدا می کند.
وی گفــت: در ایــن 3 تا ۴ ســال اخیــر موج خوبی بــرای روایت 

ایثارگری ها و تاثیر رشــادت های رزمندگان ایجاد شــده و نسل های 
جوان با ارزش های این دوران آشنا شده اند.

شهبازی افزود: هفتم مهر امسال شورای پیشکسوتان دفاع مقدس 
در تمامی شهرستان های البرز برگزار می شود.

وی عنوان کرد: از رســانه ها و بویژه صدا و سیمای مرکز البرز انتظار 
می رود اطالع رســانی الزم را در راســتای برگزاری این رویداد مهم 

داشته باشند.

پیشکسوتان، آماده جانفشانی برای دفاع 
از ارزش های کشور 

رئیــس دانشــگاه بصره عراق بــه همراه 
هیئتی از پارک علم و فناوری و شــرکت های 

دانش بنیان این مجموعه بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز 
البرز؛ سعد شاهین حمادی در این بازدید گفت: 
توانمندی فناوران ایرانی قابل ســتایش است 

و محصــوالت دانش بنیان این مجموعه توجه  
هیئت عراقی را به خود جلب کرده اســت . 

رئیــس دانشــگاه بصــره افــزود: بزودی 
قراردادهــای خرید محصــوالت فناورانه بین 
شــرکت های دانش بنیان ایرانی و عراق منعقد 

خواهد شد.

بازدید هیات عراقی از پارک علم
 و فناوری البرز

امام جمعه کمالشهر مطرح کرد؛
باید از راه و روش اهل بیت درس 

بگیریم

امام جمعه کمالشــهر در خطبه هــای نماز جمعه ضمن 
دعوت همه مؤمنین و نمازگــزاران به رعایت تقوای الهی  
گفت : قرآن کتاب آســمانی است که برای عموم مسلمانان 
است و مطابق با فطرت بشریت است و هیچگاه به فصلی و 
زمانی خالصه نمی شود و تمام آیات الهی که در قرآن وجود 

دارد سراسر آن مطابق با نیاز و فطرت بشر است. 
حجت االســالم وثوقی در ادامه گفــت: ایمان دو نیمه 

است نیمی صبر و نیمی شکر.
خبرنگار جام جم البرز: وی گفت: روزهای گذشته 
بخش دوم اســارت اهل بیت شــروع شد که از کوفه آنها را 
به ســمت شام بردند و آنچه که در این سفر اهمیت دارد هم 
نقش امام سجاد)ع( وهم نقش حضرت زینب )س( می باشد 
که هر دو عزت مندانه ســخن گفتند ،هــردو عزت مندانه 
عمل کردند.  با اقتدار بودند واز موضع ضعف و ذلت صحبت 
نکردند. ابهت دشمن را شکستند و کاری کردند که موجب 
شــد یزید رســما اعالم کند که من اشتباه کردم و گناه را به 

گردن ابن زیاد انداخت .
این ایام فرصتی اســت که ما باید از راه و روش و ســیره 

اهل بیت انشااهلل درس بگیریم .
امام جمعه کمالشــهر افزود: نکته بعــدی : هفته دفاع 
مقدس اســت ، اوال : این جنگ که بر ما تحمیل شــد یک 
جنگ نابرابر بود. همین که امروز در بحث برجام می گوییم 
1+5 همین ها بودند با شــوروی سابق که شروع به حمایت 
کردند.اما آن چه که مهم اســت ملت ایران بخوبی در برابر 
اینها ایســتاد و در حقیقت آن روز امام بزرگوار جنگ را اداره 
می کرد. به فضل الهی در این هشــت ســال دفاع مقدس 
ما ســختی دیدیم اما یک روز بحرانی در این کشــور وجود 

نداشت .

با ائمه جمعه استان

امیرحســین  کریمیــان مدیر امالک 
امپراطور  وکارشناس صنایع در گفتگویی 
با خبرنگار جام جم البرز درزمینه تحوالت 
حوزه مســکن گفت: بازار مسکن در کل 

کشــور دارای نوســانات قیمتی می باشد 
وســال های زیادی در رونق یا رکود به سر 

می برد.
خبرنگارجام جــم البرز:  وی 
با اشــاره به نوســانات قیمت مسکن در 
سال های گذشته افزود : درسال 97 واوایل 
سال 98 جهش قیمتی باالیی در این بخش 
به وجود آمد که گاهی تا 300درصد افزایش 
قیمت را نشــان می داد . کریمیان در ادامه 
بیان داشــت : در حال حاضر بازار مسکن 

دارای رکود تورمی می باشد وبه علت نبود 
تقاضا، در البرز بین 15-10 درصد کاهش 
قیمت داشــته ایم و پیــش بینی وضعیت 
مسکن برای آینده دشوار است . این فعال 
حوزه مسکن با انتقاد از قیمت های مختلف 
وغیر کارشناسانه مسکن گفت : متاسفانه 
قیمت گذاری مســکن از نرخ مشخصی 
تبعیت نمی کند وگاهی وقت ها دو ملک در 
یک مکان قیمت مختلفی دارند . افزایش 
قیمت مســکن متاثر از شرایط اقتصادی 

جامعه می باشد و نوسانات نرخ ارز بر قیمت 
مصالح ساختمان تاثیر داشته است که این 
در روند افزایشی قیمت مسکن موثر بوده 
است .  وی همچنین افزایش جریمه های 
ساخت وساز توسط شهرداری ها را از دیگر 
عوامل افزایش قیمت ها دانســت وگفت 
: دولت بایــد از تولید کننــدگان مصالح 
ساختمانی حمایت بیشــتری کند وتمام 
افراد فعال در بخش مســکن نیز منصفانه 

به شرایط نگاه کنند .

تاکید مدیر امالک وکارشناس صنایع در البرز؛ 

دولت از سازندگان مصالح ساختمانی حمایت کند   

بررسی مشــکالت واحدهای 
صنعتی درنظرآباد

باحضور مسئوالن ارشد قضایی و اعضای کارگروه ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید استان البرزمسائل ومشکالت 
تعدادی ازواحدهای صنعتی نظرآبادموردبررسی وتصمیم 

گیری قرارگرفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نظرآباد، 
با حضور  شــاهمرادی معاون هماهنگــی امور اقتصادی 
استانداری البرز،  فالح نژاد فرماندار شهرستان نظرآباد و دیگر 
مسئولین مربوطه مشکالت و موانع تولید شرکت سپهر چرم 
خاورمیانه، کارخانه مقدم و دو تن از دیگر تولیدکنندگان حوزه 
کشاورزی همزمان با بازدید صورت گرفته مورد بررسی قرار 
گرفت.در ابتدا اعضای کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید 
استان البرز درخواست کارخانه سپهر چرم خاورمیانه مبنی 
بر دریافت تســهیالت جهت راه انــدازی فاز جدید و خرید 

دستگاه های بیشتر را مطرح ننموده که مقرر شد تسهیالت 
این واحد تولیدی با مساعدت مسئولین از بانک های ملی و 
ســپه تامین گردد.در ادامه کارخانه ریسندگی مقدم مستقر 
در شهرک صنعتی سپهر میزبان اعضای کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید استان البرز بوده و مدیرعامل آن مجموعه 
درخواســت خود را در خصوص اینکه شهرداری نظرآباد در 
تفکیک 9 هکتار موجود کارخانه سطح شهر نظرآباد همراهی 
نماید تا این مدیریت بتواند ضمن واگذاری سهمی از ملک 
موجود به شهرداری با تبدیل بخش دیگری از ملک خود به 
پول نقد ضمن پرداخت بدهی هایش، قسمتهای بافندگی 
و تکمیل را نیز باماشــین آالت جدیدتر در شهرک صنعتی 
ســپهر افتتاح نماید که براین اساس طبق قول مدیرعامل 
این کارخانه در صورت راه اندازی بخشهای جدید کارگران 
جدیدی اســتخدام و این مجموعه در سه شیفت مشغول 
به کار خواهند شــد .فالح نژاد فرماندار شهرستان نظرآباد 
در پاســخ به موضوعات عنوان شده بر برگزاری نشستی با 
حضور شــهردار و اعضای شورای اسالمی شهر نظرآباد با 
مدیرعامل این کارخانه در فرمانداری در آینده نزدیک تاکید 

نمود تا افزون بر مســاعدت در طرح توسعه کارخانه مقدم، 
دغدغه های مدیریت شــهری و همچنین تعهد کارخانه 
برای تبدیل به نحواحسن این ملک در جهت توسعه صنعتی 
شهرستان نظرآباد و افزایش واحدهای تولیدی مقدم طبق 

قول های بیان شده در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد.
در خاتمه نیز ریاســت محترم دادگســتری و دادستان 
محترم استان البرز با حضور در کارخانه تولید آبمیوه مجتبی 
به بررسی مسائل و مشکالت آن  پرداختند که در این جلسه 
نیز نماینده عالی دولت در شهرســتان نظرآباد ضمن تقدیر 
از مســئوالن ارشد قضایی اســتان البرز از برگزاری منظم 
ستاد تســهیل و رفع موانع تولید شهرستان نظرآباد جهت 
رسیدگی به مشکالت کارخانجات مستقر در این شهرستان 
خبر داد و گزارشــی در خصــوص اهمیت حمایت کامل از 
ســرمایه گذاران ،کارآفرینان و صاحبان مشــاغل مطابق 
با سند توســعه شهرستان نظرآباد همچون احداث و تعبیه 
تبادل های جدید در ورودی و خروجی شهرستان برای ارتقاء 
سطح راه ها، افتتاح دو تصفیه خانه در شهرک های صنعتی 

و ..... ارائه نمود.

جام جم البرز: توســعه و پیشــرفت علمی وصنعتی هر 
کشوری با وجود شرکت های توانمند ودانش بنیان محقق 
خواهد شــد . تحقیق وتوســعه علمی بر مبنای علوم روز و 
تکنولــوژی هــای پیشــرفته از ویژگی های مهــم این نوع 
شــرکت ها می باشد. شرکت »فراپویان هوشمند انرژی« 
نمونه ای از صدها  شــرکت فعال ودانــش بنیان در حوزه 
صنایع است که توانسته با هدایت مدیری توانمند و خالق 
بــه موفقیت هایی دســت یابد. خبرنگار جام جــم البرز با 
محمدرضا فرهمند، مدیر عامل شرکت فراپویان هوشمند 
انرژی گفتگویی انجام داده است که در ذیل می خوانید: 

* لطفاً خود و اعضاء هیئت مدیره شرکت را معرفی نمایید ؟ 
محمدرضــا فرهمنــد مدیر عامل و عضــو هیئت مدیره 
شرکت فراپویان هوشمند انرژی، متولد 1341 در تهران 
و کارشــناس بــرق گرایش قدرت هســتم و ســایر اعضا 
ابراهیــم برجعلی رئیــس هیئت مدیره متولــد 1361 و 
دارای مدرک کارشناس برق با گرایش مخابرات و همچنین 
پریسا فرهمند مدیر اجرایی شرکت متولد 1368 و دارای 
مدارک کارشــناس برق گرایش الکترونیک –کارشناس 
الکترونیک هواپیما وکارشناس ارشد هوافضا می باشند.

* مختصــری از شــروع فعالیت های شــرکت فرا پویان 
هوشمند انرژی را بیان کنید ؟

فعالیــت این شــرکت بــا یک ایــده اولیه تحــت عنوان 
»موتورخانه هوشمند« در سال 1396  آغاز شد و پس از 
اجرای طرح در چندین ساختمان مسکونی، اداری و با تکیه 

بر دانش بومی توانســته است سابقه درخشان خود را بار 
دیگر در راســتای تکنولوژی خانه هوشــمند ، سامانه های 
مدیریت انرژی )BMS( و روشــنایی ساختمان )LMS( را 
در قالب شــرکت های دانش بنیان گذشته همچون تماس 

گستر کیش، مورد راستی آزمایی قرار دهد. 
دیگر فعالیت های شــرکت فراپویان هوشــمند انرژی 
پــس از ســالها تجربــه در زمینــه طراحــی سیســتم های 
الکترونیکــی، مخابراتی دیجیتال، اتوماســیون صنعتی و 

...می باشد . 

* شــاخصه مهم خدمات ارائه شــده توسط مجموعه شما 
چیست؟

 رضایــت مندی مشــتریان از محصوالت تولید شــده  و 
اتمام پروژه ها در زمان مقرر از شــاخصه های مهم شرکت 
ما می باشد . الزم به ذکر است که استفاده از سیستم های 
مدیریــت انرژی باعث  کاهش مصرف انرژی وهزینه های 

مشتریان گردیده است . 

* خدمات جانبی شرکت فراپویان را ذکر نمایید ؟ 
طراحی و تولید انواع سیستم های الکترونیکی،مخابراتی 
و کنترلی، تجهیزات هوشمند سازی، تاسیساتی ساختمان 
و هــم چنین سیســتم های کنتــرل صنعتی، نصــب و راه 
اندازی سیستم های هشدار دهنده و سیستم تهویه هوا 
، ساخت و تولید تجهیزات برق ،ابزار دقیق و کالیبراسیون 
آن هــا، نصــب و راه اندازی تجهیــزات مخابراتی ،دوربین 
مدار بسته ،سانترال و مرکز تلفن، تولید و فروش ردیاب 

خودرو ، اجرای ممیزی انرژی
ISO 50001 اعطای گواهینامه

* لطفــاً نشــانی وراه هــای ارتباطی شــرکت فــرا پویان 
هوشمند انرژی  را اعالم نمایید ؟ 

نشــانی : کرج ، چهار راه مصباح –به ســمت میدان شــاه 
عباســی –بعد از بانک ملی –باالی داروخانه ســینا – طبقه 
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 مدیر عامل »فراپویان هوشمند انرژی« اعالم کرد؛
ارائه مشــاوره و نصب سیستم های هوشمند جهت کاهش 

مصرف انرژی و هزینه ها

در دیــداری که در محل صداو ســیمای 
اســتان انجام شــد فرمانده انتظامی البرز 
ضمن تشــکر از همکاریهــای خوب صداو 
سیما از ابتدای سال تاکنون گفت: به منظور 
آمــوزش ،  پیشــگیری از ارتکاب جرم و در 
جهت ارتقای فرهنــگ عمومی و آرامش 

مردم اســتان خواســتار تولید برنامه های 
مشترک هستیم.

خبرنگار جام جــم البرز: مدیرکل 
مرکز البرز نیز با قدردانی از زحمات و خدمات 
نیروی انتظامی گفت آنچه که مســلم است 
ما با ناجا در برخی حوزه ها اهداف مشــترک 
داریم وبرای همکاری به ویژه در هفته ناجا 

آمادگی خود را اعالم می کنیم.
صادق مقدسی همچنین تحول و تنوع در 
تولید برنامه در حوزه های رادیو و تلویزیون 
را اثرگذار دانســت و تاکید کــرد: با اعالم  
شــاخص ها و مصادیق نیروی انتظامی در 
ســطح اســتان و با همفکری در این زمینه 

نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

نشست مشترک مدیران صدا 
و سیما و نیروی انتظامی

ریزش کوه؛ تهدید مسافران جاده چالوس
جاده کرج چالوس یکی از محور های کوهستانی و مهم 
ارتباطی استان البرز است که به علت ریزش سنگ هر ساله 

حوادث تلخ و جبران نایذیری در این محور رخ می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،  گودرزی رئیس 
پلیس راه اســتان به کوهستانی  و ریزشی  بودن جاده کرج 
کندوان اشــاره کرد و گفت: نقاطی در جاده وجود دارد که 

ریزش ســنگ و در زمستان بهمن در این نقاط رخ می دهد 
که چند نقطه بحرانی)ریزشــی( در محور وجود دارد.وی 
ادامه داد: محدوده هــای وینه، دوراهی نوجان، خوزنکال، 
تونل 2،3 تا 5 ، ســیرا، حسنکدر ، گچسر ، درراهی دیزین 
تا پیچ سرهنگ به راهداری جهت ایمن سازی اعالم شده 
است. جهانی، مدیر کل اداره راه و حمل و نقل جاده استان  

نیز  به کوهســتانی  بودن جاده کرج کندوان اشــاره کرد و 
افزود: در محور کرج چالوس ۴5 نقطه حادثه خیز و ریزشی 
شناســایی شــده که با توجه به حساسیت و حوادثی که در 
سال های اخیر رخ داده، 8 نقطه پرحادثه شناسایی  گردیده  
کــه در اولویت اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 

استان قرار دارد.
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هفته دفاع مقدس یادآور رشــادت ها و مردانگی انسان هایی است که برای استقالل 
کشور از جان خود گذشتند.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، اکبر سلیم نژاد در صد و شصت و سومین جلسه 
رسمی شــورای شهر کرج از شهردار کرج برای بهره برداری از فاز یک آرامستان جامع 

استان البرز، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه شهردار کرج قول داده بود هر ماه شاهد بهره برداری از یک پروژه در 
کرج باشــیم، افزود: خوشبختانه تا کنون این مهم محقق شده و امیدوارم این روند ادامه 
داشــته باشد.سلیم نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون پروژه های مختلف عمرانی با جدیت 
در حال پیگیری اســت، عنوان کرد: با تالش مجموعه مدیریت شهری و پیگیری های 
اعضای شورا هر ماه شاهد افتتاح یک پروژه عمرانی هستیم که امیدوارم با توجه به آغاز 

تغییرات آب و هوایی این رویه باز هم ادامه پیدا کند.
رئیس شــورای اسالمی شهر کرج در ادامه با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس 
گفت: هفته دفاع مقدس، یادآور رشادت ها و مردانگی انسان هایی است که برای استقالل 
کشور از جان خود گذشتند. وی همچنین به آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس پرداخت 

و یادآور شد: ایام فراگیری آموزش را به دانش آموزان تبریک می گویم.

3رئیس شورای شهر کرج: هر ماه شاهد بهره برداری از یک پروژه در کرج هستیم  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

استاندار البرز در مراســم رژه نیروهای مسلح البرز 
گفت: آنچه امروز مشــهود اســت، حضور پویا و مقتدر 

جوانان در گام دوم انقالب همچون گام اول است.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 
عزیزاهلل شهبازی در مراسم رژه آغاز هفته دفاع مقدس 
که در کرج با حضور نیروهای مسلح استان البرز برگزار 
شــد، با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از 5 هزار و 200 
شهید این اســتان گفت: از وفاق، همدلی و هم افزایی 
نیروهای مسلح در استان و پشتیبانی های نماینده ولی 
فقیــه در البرز برای برقراری و تداوم امنیت و آرامش و 

برگزاری این رژه قدردانی می کنم.
وی ادامه داد: ایران اســالمی به پشــتوانه همین 
نیروها ، توهم دشــمنان مبنی بر اینکه در ۶ روز کشور 
را تســخیر می کنند ، نقش بر آب کرد، آنهایی که قصد 
داشــتند مانع برگزاری جشن چهل ســالگی انقالب 

شوند.
شــهبازی گفت : برخالف خواست و دسیسه های 
دشــمنان ، اکنون شاهد استمرار سرزندگی و پایندگی 

انقالب اسالمی هستیم.
وی افزود: امروز به پشــتوانه دانش جوانان این مرز 
و بوم به یکی از کشــورهای دارای فناوری های نوین و 

به روز تسلیحاتی دنیا مبدل شده ایم.
اســتاندار البرز گفت : اکنون پهپــاد آنها به محض 
اینکه وارد مرزهای کشور می شود، با بیداری نیروهای 

مسلح، از بین می رود. 
وی ادامه داد: استکبار جهانی با راه اندازی جنگ های 
نیابتی درصدد ایجاد تنش و ناآرامی در منطقه است ولی 
ایران اســالمی همچنان با صالبت و قدرت ، معادالت 

آنها را بر هم می زند.
شــهبازی افزود: اکنون جمهوری اسالمی ، الگوی 

نهضت های آزادی خواه جهان است.

* محرم؛ نقطه اثر گذار در پیروزی انقالب 
اسالمی

ســردار یوسف موالیی با اشاره به اینکه تقارن هفته 
دفاع مقدس و ماه محرم فرصتی شده که یکی از اوراق 
گرانبهای 8 ســال دفاع مقــدس را ورق بزنیم، گفت: 
رابطــه منطقی و معناداری بیــن محرم و دفاع مقدس 

وجود دارد.
فرمانده ســپاه امام حســن مجتبی )ع(  استان البرز 
با بیان این که رزمندگان اســالم از محرم و یاران امام 
حســین)ع(  تاسی گرفته اند، ادامه داد: محرم نقطه اثر 

گذار در پیروزی انقالب اسالمی بوده است.
وی افــزود: پیــروزی انقالب اســالمی ایران به 

پشتوانه دفاع مقدس و محرم است.

سردار موالیی با بیان این که رزمندگان ما به تاسی 
از حضرت عباس )ع( پا به میدان گذاشــتند، ادامه داد: 
یکی از الگوهای اصلی در 8 سال دفاع مقدس حضرت 

عباس )ع( است.
ســردار موالیی با بیان اینکه حضور این نیروها در 
این رژه به نوعی پشــتوانه نظام و دلگرمی  برای مردم 
محســوب می شــود، افزود: این رژه بخشی از اقتدار و 
قدرت نظامی کشــور است  و آمادگی  نیروهای انسانی 

سپاه، نیروی انتظامی  را به نمایش می گذارد.

حضور مقتدر و پویای جوانان در گام دوم انقالب

۴۴ هزار دانش آموز البرزی در آســتانه آغاز ســال تحصیلی در جشن 
عاطفه ها شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما،  ســاالر قاسمی مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان البرز در آئین استانی جشــن غنچه ها و شکوفه ها ویژه 
کالس اولی ها که در دبستان شایستگان کرج واقع در شهرک اوج برگزار 
شــد، اظهار کرد: امروز دانش آمــوزان کالس اول ابتدایی در کنار پیش 

دبســتانی یکروز زودتر برای آمادگی در مدرســه حاضر شــدند تا با حال 
و هوای مدرســه و از سویی معلمان خود آشــنا شده و زنگ شکوفه ها در 

مدرسه ها با حضور آنها نواخته شود.
وی در ادامه گفت: ســال تحصیلی امسال را با حضور 253 هزار دانش 
آموز ابتدایی در سراســر استان البرز آغاز می شود که از این تعداد ۴۴ هزار 

نفر دانش آموز پایه اول ابتدایی هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان البرز افزود: امسال بالغ بر ۶ هزار و 

700 کالس ابتدایی در استان داریم.
وی اضافه کرد: از 25 هزار همکار فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش 
البرز بالغ بر ده هزار نفر در دوره ابتدایی مشــغول فعالیت هستند که از این 
تعداد بخشــی به عنوان معلم و بخش دیگر نیز در قالب مدیران مدرسه یا 

پرسنل دفتری و اداری دوره ابتدایی کار می کنند.
قاســمی افزود: امســال تعداد نوآموزان پیش دبستانی مدارس استان 

البرز نیز بالغ بر 13 هزار نفر است.
وی با اشــاره به اینکه در سال تحصیلی 99- 98 سه موضوع مهم را به 
عنوان ســرفصل برنامه های خود در آموزش و پرورش البرز قرار داده ایم، 

گفت: نخستین موضوع نشاط و شادابی تربیتی است که با رویکرد معنوی 
و دینی و بر اســاس اعتقادات ما دنبال می شــود؛ به عبارتی بر رعایت مرز 
میان شــادی و رفتارهایی که مورد پسند نیســت تاکید می شود بویژه در 

دوره ابتدایی که ایجاد مهارت نیز مهم است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان البــرز در خصوص دومین برنامه 
مهمی که در ســال تحصیلی جدید در مدارس البرز دنبال می شود، گفت: 
بحث ارتقای مدیریت بســیار مهم است؛ چرا که معتقدیم مدرسه با مدیر 
موفق به کیفیت آموزشی خوب می رسد و در این قالب برای دانش افزایی 
و توانمندســازی مدیران و همچنین انتخاب مدیران توانمند در مدارس 

تالش کرده ایم.
وی افزود: سومین برنامه و نکته مهم برای ما در سال تحصیلی جدید در 
راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که مطالبه مقام معظم 
رهبری و دولت اســت، در این مورد سعی کرده ایم در راستای اجرای سند 

تحول بنیادین در مدارس اقدامات اجرایی را پیش ببریم.
اول مهر امســال در آغاز تحصیلی جدید، حدود نیم میلیون دانش آموز 

البرزی در مدارس این استان حاضر می شوند.

آتش نشانی را تقویت نمائیم
نصرالدین  سید 
عربشــاهی،  میر 
خبرنگار فرهنگی و 
جم  جام  اجتماعی 

البرز
7 مهر مــاه در اوراق 
تقویــم ملی مــان به 
عنوان روز آتش نشانی و 

ایمنی ثبت شده است. آتش نشانی و آتش نشانان از 
گذشته تا به امروز یکی از مشاغل و حرف پرکار و پر 

مسئولیت اما بسیار مظلوم می باشد.
 آری آتش نشانان ایثارگر در لحظات وقوع آتش 
ســوزی با جان و دل به مقابله با توسعه آتش سوزی 
می پردازند و چه بسا در انجام ماموریت های مختلف 
دچار آســیب های متعدد جانی ، جســمی و روحی و 
غیرو می شــوند تا امنیت عمومی را برای هموطنان 

به ارمغان بیاورند.
 به راستی جامعه امروز باید به آتش نشانان عزیز 
به دیده احترام نگریســته و از ابعاد و جوانب به آن ها 
دســت یاری و مســاعدت بدهند. هنوز به یاد داریم 
که ده ها آتش نشان مظلوم و فدارکار چند سال قبل 
برای اطفای حریق و آتش سوزی مهیب و گسترده 
ســاختمان پالســکو در تهران در میان شعله ها ی 
سرکش آتش جان باختند. روحشان شاد و راهشان 
پررهرو باد! جا داردکه مقامات مسئول و دست اندرکار 
مجلس و دولت سازمان آتش نشانی و پرسنل آن را 
از لحاظ ســازمانی، تجهیزاتی، رفاهی، آموزشی و ... 

تقویت و پشتیبانی نمایند.

تلفن پیامگیر 116
دریافت  آمــاده 
اخبــار، اطالعــات 
در  گزارشــات  و 
خصــوص کارکنان 

ناجا می باشد. 
خبــری  ســتاد 
حفاظــت اطالعــات فرماندهــی انتظامی 

شهرستان نظرآباد

رئیس سازمان صمت البرز 
منصوب شد

به گــزارش روابــط عمومی و اطالع رســانی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان البرز، در 
حکم ربیعی آمده اســت: نظر به شایستگی و تجارب 
مفید جنابعالی به موجب این حکم به سمت »ریاست 
ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان البرز« 

منصوب می شوید. 
مقتضی است بر اساس وظایف و تکالیف ابالغی 
نســبت به برنامه ریزی و طراحی شیوه های روزآمد، 
بهــره گیری از تــوان علمــی و تخصصی نیروی 
انســانی و ســازماندهی امکانــات و ظرفیت های 
موجود در راســتای تحقق اهداف ســازمانی اقدام 
نمایید. ایجاد تحرک و پویایی در نهادهای صنعتی، 
معدنی و تجــاری از طریق ارتقاء دانش فنی، تعامل 
و همکاری مناســب با تشــکل های تخصصی غیر 
دولتی و مردم نهاد، شناســایی و ساماندهی واحدها 
و طرح های صنعتی، معدنی و تجاری منطقه، ارتقاء 
نظام مهندســی صنعت و معدن برای تولید صادرات 
محــور با هدف افزایش تــوان ارزآوری مورد تاکید 
اســت. بدیهی اســت هماهنگی و تعامل مناسب با 
دستگاه های حاکمیتی و اجرایی، هماهنگ سازی و 
تقویت تشکل های تخصصی غیردولتی، بهره گیری 
از ظرفیت ها و نظارت موثر بر فعالیت های اقتصادی، 
دســتیابی به اهــداف تعیین شــده را بیش از پیش 
محقق خواهد ســاخت. انتظار دارم با تکیه بر اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی ضمن 
رعایــت کامل قوانین و مقــررات و با برنامه ریزی و 
نظارت صحیح و اتخاذ تصمیم اصولی و به هنگام در 
جهت ایفای وظایف اقدام نمایید. توفیق روز افزون 

شما را از درگاه ایزد متعال خواستارم.
رضا رحمانی -وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت

یادداشت خبر

نواخته شدن زنگ جشن شکوفه ها در البرز

پویش »هر دفتر، یک داستان« در مرکز مهر کودکان کار و خیابان

بــا حضور جمعــی از خیرین و بازیگران ســینما و 
تلویزیون، بخشــی از ملزومات و لوازم تحریر مورد نیاز 
120 کودک کار، بدسرپرست و بی سرپرست شهرک 

ولیعصر)عج( به آنها اهداء شد.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 
حســن قنبری مسئول جمع آوری کمک های مردمی 
این پویش گفت: این طرح با هدف پاسخگویی به نیاز 
آغاز ســال تحصیلی این کودکان از جمله کیف، کفش 
و لوازم تحریری توســط اقشار مردمی برای کودکان 
کار مشغول به تحصیل در مرکز آموزشی خانه مهر زیر 
نظر انجمن حامیان کــودکان کار و خیابان در آق تپه 

مهرشهر آغاز شده است.
وی ادامه داد: تا کنون حدود 21 میلیون تومان برای 
خرید لوازم التحریر، کیف و کفش و لباس فرم مدرسه 
برای 120 کودک کار این مرکز جمع آوری شده است 

و این کمک ها همچنان ادامه دارد.
قنبری اضافه کرد: باید تالش کنیم تا کودکان کار 
در کنار حضورشــان برای کار در خیابان، به حقوقشان 
همچون امنیت، بهداشت، بیمه و آموزش نیز دسترسی 
داشــته باشــند، چرا که حذف کودک کار و خیابان در 

اوضاع اقتصادی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: کــودکان کار و خیابان در این مرکز 
عــالوه بر تحصیــل در پایه ابتدایی اول تا ششــم در 
کالس های دیگری نظیر کتابخوانی، داستان نویسی، 
نقاشی و زبان انگلیسی نیز شرکت کرده و آموزش های 
الزم را می بیننــد. کودکان کار و خیابــان بازمانده از 

تحصیل نیز در این مرکز به تحصیل می پردازند.

مدیر مجموعه تولیدی محصوالت ساختمانی »کیارش ناصری«: 

می توانیم 14 محصول کلیدی ساختمانی را با سازندگان 
تهاتر کنیم

خبرنگارجام جم البرز: صنعت ســاختمان ســازی از صنایع 
مهم می باشــد. اهمیت این صنعت در ارتباط آن  با بسیاری از 
صنایع بزرگ و کوچک اســت. رونق گرفتن صنعت ســاختمان 
ســازی موجب تحرک و افزایش تولید در دیگر صنایع خواهد 
شــد. مجموعه ناصری بــا مدیریت کیارش ناصری توانســته 
اســت ضمن ارتقاء کیفیت و قیمت مناسب، رضایت مشتریان 
را جلــب نمایــد. خبرنگارجام جم البرز با ایــن جوان توانمند، 
خوشــفکر و متعهــد مصاحبــه ای انجــام داده کــه در ذیل می 

خوانید: 
* لطفاً خودتان را معرفی نمایید؟ 

مدیــر فروش و بازرگانــی مجموعه صنعتی »شــیب آرا« و 
مدیــر مجموعــه کیارش ناصری هســتم. در تولیــد و فروش 

محصوالت ساختمانی در البرز فعالیت می نمایم.  
* عمده تولیدات مجموعه شما چه محصوالتی می باشد؟

مجموعــه مــا در زمینه تولیــد محصوالت ســاختمانی نظیر 
شیشــه های دوجــداره در و پنجــره های دوجــداره upvc و 
آلومینیوم، ســازه های کناف و پروفیل تقویتی گالوانیزه و در 

و پنجره های آلومینیومی فعالیت می نماییم. 
* مختصری از مجموعه تحت مدیریت خود توضیح دهید؟ 

 ایــن مجموعه در شــهرک صنعتی کوثر اشــتهارد با 3000 
مترمربع و در چهار سالن مجزا با 40 نفر نیرو فعالیت می نماید 
و اســتان های همجوار را نیز تحت پوشــش قرار داده است. 
از سال 93 وارد این کار شدیم و شرکت از سال 76 در حوزه 
ســاختمان فعالیت دارد. خوشــبختانه محصــوالت ما کیفیت 
بســیار باالیی دارند، چون در زمینه صادرات نیز برنامه هایی 
داریم. طبیعتاً باید کیفیت محصوالت باال باشــد. پس کیفیت 
برتر برای ادامه کار ما اهمیت دارد. وجود ماشین آالت مدرن 
و نیــروی متخصص به باال بردن کیفیت محصوالت کمک زیادی 

نموده است.
* شاخصه مهم محصوالت شما نسبت به دیگران چیست؟

قیمــت مناســب از شــاخصه های مهم ما نســبت به ســایر 
همــکاران می باشــد. ما با تامین بیشــترین متریــال و خرید 
مناســب مــواد اولیه محصــوالت بــا کیفیــت و ارزان تری به 
مشــتریان ارائه مــی نماییم .نوآوری در محصوالت ما بســیار 
زیاد است و شعار ما »مبتکر در صنعت ساختمان« است که هر 
6 ماه تا یک سال یک ابتکار در تولید و اجرا داریم. شعار دیگر 
ما در مجموعه کیارش ناصری این است که »بازار رکود نیست 
نــوع معامله را عوض کنید« می باشــد. در مجموعه کیارش ما 
ســبک معامله را عوض کرده ایم و با سازندگان ساختمانی می 
توانیم در 14 محصول شــامل اسکلت فلزی و بتنی، میلگرد، 
کاشی، سرامیک، شیشه دوجداره و... به صورت تهاتر با ملک 
و خودرو همکاری و مشــارکت داشــته باشــیم. مجموعه ما با 

دانش فنی و تجربه 30 ساله در استان البرز یکه تاز است.
* زمان بندی تحویل کار به مشتریان در مجموعه شما چگونه 

است؟ 
زمان بندی به بزرگی و کوچکی پروژه ها بســتگی دارد. در 
زمــان عــادی معموالً 7 روز کاری طول می کشــد تــا کار تحویل 
شود، ولی در پروژه های بزرگتر به زمان بیشتری نیاز دارد. 

* آیا شرایط ویژه و خاصی برای مشتریان خود در نظر گرفته 
اید؟ 

بلــه. بــه عنوان نمونه مــا در طراحی، تولید، اجــرا و نظارت 
خدمــات پس از فروش را برای یراق و پروفیل به صورت یک 
ســاله ارائه می کنیم، البته محصوالت ما پشتوانه بیمه ای نیز 
دارند و تا یک ســال بدون هزینه، محصوالت را  پشــتیبانی و 

ضمانت می کنیم.
* آیا برنامه ای برای آینده کاری  مجموعه ترسیم نموده اید؟ 
بلــه. تمام تالش خود را می کنیم کــه بتوانیم محصوالتمان 
را بــا ســازندگان تهاتــر کنیم و شــرایط خرید را بــرای تمامی 
ســازندگان تســهیل نماییــم. همچنیــن با پشــتکار مدیران 
و اســتفاده از ماشــین آالت جدیــد در زمینه تولید بیشــتر و 
اشــتغال بهتر برنامه هایی برای صــادرات محصوالت خود به 

کشورهای مختلف در نظر داریم. 
* لطفــاً نشــانی و راه هــای ارتباطــی مجموعه خــود را اعالم 

نمایید؟
نشانی دفترمرکزی، محمد شهر، خیابان زیبا دشت 

نشــانی دفتر فروش و نمایندگی انحصــاری، کرج، عظیمیه 
45 متری کاج، ساختمان شقایق، طبقه 4، واحد 8 
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Kiarashnaseri: اینستاگرام 
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گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

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

یاد یاران آشنا

کارگاه نقاشــی با حضور هنرجویان 
آموزشگاه تجســمی خسروی همزمان 
با روز شــعر و ادب فارسی و بزرگداشت 
استاد شــهریار در فرهنگسرای بوستان 
والیت اداره فرهنگ وارشــاد اســالمی 

شهرستان فردیس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ 
وارشاد اســالمی شهرستان فردیس، در 
این کارگاه که باحضورحجت االســالم 
ولیــزاده، رئیس اداره فرهنگ وارشــاد 

اسالمی شهرستان فردیس و هنرمندان 
شــعر، ادب وســینما برگزارشد20نفر از 
هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجسمی 
خســروی به خلــق آثار هنری نقاشــی 
و طراحی عکس اســتاد شــهریار ،دفاع 

مقدس وموضوع آزاد پرداختند.
مدیر مسئول آموزشگاه آزاد خسروی  
بابیــان اینکــه ایــن کارگاه صبح  روز 
پنج شنبه 27 شهریور 98در فرهنگسرای 
بوســتان والیت اداره فرهنگ وارشــاد 
اســالمی شهرستان فردیس با همکاری 
نمایندگی انجمن تجســمی شهرستان 

برگزارشد ، اظهارداشت: نقاشی وادبیات 
شعر هنر سوم وچهارم می باشند که  برای 
آشنایی نسل جوان ازشناخت هنر ایرانی 
اسالمی از اهداف برگزار این کارگاه بود.

وی گفت:هنــر نقاشــی کــه به آن 
نگارگری یا رســم نیز گفته می شــود، 
فرآینــدی اســت که طــی آن رنگ بر 
روی یک ســطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد 
نقــش می کنــد و اثری خلق می شــود. 
نگارگری ایرانی تجســم و خلق هر چه 
بیشــتر زیبایی هاست که در خیال روشن 
هنرمند نقش می بندد.هنر نقاشی هنری 

جامع اســت که موضوع آن شامل همه 
دنیای مرئی می باشــدو چنــان لذتی به 
بیننده خود می بخشــد کــه کمتر هنری 
قــادر به آن اســت.وی ادامــه داد: هنر 
نقاشــی از کودکــی آغازمی شــود هر 
چقدر کودکان به اطرافشــان شــناخت 
بیشتری داشــته باشند رشد آن ها حتمی 
تر اســت.کودکان با نقاشی کشیدن خود 
را به تصویر می کشــند و تمام احساسات 

ناگفته خود را بیان می کنند.
وی افــزود: کودک هرچــه بزرگتر 
می شود عالقه اش به خلق و کشف بیشتر 

خواهد شــد و ابتدایی  ترین این موضوع 
نقاشی کردن است.آموزش صحیح سبب 
می شود کودکان در مسیر درست و سالم 
حرکت کنند و آموزش و کشیدن نقاشی 
باعث رشد، اعتماد به نفس و جسارت در 

کودکان می شود.
در ایــن کارگاه نقاشــی 20 هنرجو 
کودک ونوجوان  حضور داشتند که فنون 
و اصول اولیه نقاشی را آموزش دیدند ودر 
پایان کارگاه از طرف انجمن تجســمی 
واداره فرهنگ وارشــاد اسالمی به رسم 

یاد بود لوحی تقدیم حضورشان گردید.

کارگاه نقاشــی »بزرگداشت روز شهریار « در 
فرهنگسرای بوستان والیت فردیس

* طرح هادی، بالی جان روستائیان
روســتائیان اگر در گذشته مالک امالک نسل 
اندر نسل خود بودند و در کشت و زرع و ساخت و ساز 
اختیار تام داشتند چندین سال است که طرحی خام 
و ناپخته به نام طرح هادی بالی جان روســتائیان 
شده و همه راه های مالکیتی را به روی آن ها بسته 
است. سوال این است که آیا با این وضعیت اسفبار 

روستائیان را می توان به زندگی دلگرم کرد؟!
چگونه درخواســت ها و اقدامات قانونی برای 
ســاخت مســکن روســتائی و کارهای تولیدی، 
کشاورزی و ... همه و همه فقط برای اتالف وقت و 
رکود و سکون روستائیان شده است، لذا از مقامات 
مسئول و دســت اندرکار درخواست می شود این 
طرح عقب افتاده را از مســیر زندگی روســتائیان 

خارج نمایند.
جمعی از روستائیان ساوجبالغ 

* شهرداری کرج چاره اندیشی کند
برخی از خطوط دسترسی مربوط به پروژه های 
راه ســازی و عبور و مرور شــامل زیرگذرها، کنار 
گذرها و روگذرها از جمله تقاطع شهید آجرلو قابل 

استفاده نیست. چرا؟!
محمد احمدی از کرج 

* اداره کل راه و شــهر سازی استان 
البرز چاره اندیشی کند

جاده آتشــگاه به برغان با توجه به این که مورد 
اســتفاده گردشگران و روســتائیان می باشد، نیاز 
به بازســازی آســفالت و نصب تجهیزات ایمنی و 
چراغ های هشدار دهنده می باشد. لذا از مسئوالن 
اداره کل راه و شهرســازی استان البرز درخواست 

رسیدگی داریم.
جمعــی از گردشــگران و اهالــی 
روستاهای برغان و حومه 

* اداره کل آمــوزش و پرورش البرز 
اقدام کند

بیمه شــاغالن و بازنشستگان فرهنگی بسیار 
ناکارآمد اســت. بر این اســاس از مقامات دست 
انــدرکار خواهان بیمه ای کارآمد که مدافع حقوق 

آنان باشد، هستیم.
جمعی از فرهنگیان کرج و حومه  

»سید غنی«  پزشکیاری بود 
که در سرپل ذهاب جاویداالثر 

شد
خبرنــگار جام جم 
البرز: شــهید ســیدغنی 
ســادات باریکانی، از سالله 
پــاک امامــت و طهارت 
اســت که اول شهریور سال 
1339 در روستای باریکان 

از توابــع بخش طالقان در اســتان البرز دیده به جهان 
گشود. پدرش سیدی، پرهیزگار بود در شغل کشاورزی 
که زحمت بســیاری می کشید تا روزی حالل در سفره 
خانواده بنهد و زندگی ســاده و بی آالیش برای خانواده 

مهیا ساخته بود.
سیدغنی در روستای زادگاهش تحصیالت ابتدایی 
را سپری کرد و سپس در تهران مشغول به ادامه تحصیل 
شد و به دلیل آن که روستای محل زندگی او از امکانات 
تحصیلی در سطوح باالتر محروم بود.وی در دبیرستان 
هدف چهار در شــهر تهران مدرک دیپلم را در رشــته 
طبیعی قدیم اخذ کرده و سپس در سال 1358 به خدمت 
ســربازی اعزام شد. در لشگر 21 حمزه سیدالشهدا )ع( 
پس از طی دوره های آموزش های نظامی مشغول نبرد 
با دشــمن بعثی شــد و به مدت دو سال وظیفه مقدس 
ســربازی را به نحو احسن و با رشادت و شهامت تمام به 
پایان رســاند و در این مدت در مناطق مختلف جنگی 
حضــور یافت و در عملیات مختلف شرکت جســت و 
افتخارات بســیار در صف مستحکم لشگریان اسالم 
برای ایران و اســالم آفرید. وی پــس از پایان خدمت 
ســربازی به منظور تداوم خدمت در بسیج منطقه غرب 
مشــغول فعالیت شــد و به دلیل آن در مدت سربازی با 
آموزش های مداوم و کســب تجربیات بسیار ارزنده در 
پزشــکیاری و مداوای مصدومین و مجروحین جنگ 
تبحری خاص یافته بود و در صف بسیجیان جان بر کف 
و ســپاهیان اسالم راهی منطقه عملیاتی سرپل ذهاب 
شــد تا در آن منطقه در خط مقدم به نیروهای اســالم 
مددی رساند و در یاری و مداوای مجروحین جنگی در 
نصرت اسالم و مسلمین نقشی مهم ایفا نماید اما در راه 
مسیر این ماموریت در منطقه سرپل ذهاب درهجدهم 
شــهریور 13۶1 مفقوداالثر شده و نام بلندش در زمره 
مفقودین دفاع مقدس و بر تارک تاریخ حماســه دفاع 

مقدس می درخشد.

پیام های مردمی

ناصر مقدم، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان البرز با بابک حقیقی، شاعر و پژوهشگر البرزی 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان البرز، ناصر مقدم، مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اســتان به اتفاق خانم کاظمی پور 

مسئول انجمن شعر فرزانگان البرز، با حضور در منزل 
استاد بابک حقیقی، شاعر البرزی با وی دیدار و گفتگو 

کردند.
بابک حقیقی، متولد1350 در تهران و ساکن استان 
البرز،محقق و پژوهشگر و مسلط به زبان های فارسی 
انگلیســی و عربی، فوق لیسانس ادبیات و ویرایشگر 

کتب دانشــگاهی، دارای ســابقه چهل سال تدریس 
ادبی در انجمن ها و در دانشــگاه معلولین،کارشناس 
زبده ادبیات فارســی به ویژه ادبیات کالسیک، تسلط 
و آگاهی کامل نســبت به علوم مختلف از قبیل نجوم 
، ریاضی ، فیزیک ، شــیمی ، علوم فنی مهندســی و 

غیره می باشد.

دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز با شاعر البرزی

مدیر آرامســتانهای اســتان البرز از بهــره برداری 
بزرگترین آرمستان جامع استان در اشتهارد خبر داد.

به گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 
اسماعیلی گفت: سال 93 قطعه زمینی به مساحت 22۴ 
هکتار برای این آرمستان در نظر گرفته شد که فاز اول آن 
در مساحت ۴0 هکتار به زودی به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: بخش های اداری و وعمرانی این آرمستان 

تا امروز 90 درصد پیشــرفت ساخت و ساز داشته است 
و بودجه آن در ســال 98 به صورت 100 درصد جذب و 

تامین شده است.
وی افزود: میــزان اعتباری که برای ســاخت این 
آرامســتان در نظر گرفته شده بالغ بر صد میلیارد تومان 
است.اســماعیلی گفت: بهره برداری از این آرامستان با 
نصب قطعه ای از ضریح حضرت علی بن ابیطالب)ع( در 

محلی که از پیش تعیین شده آغاز می شود .وی ادامه داد: 
ســاخت قسمت هایی از قبیل ۴ هزار و 123 قبر 2 طبقه، 
احداث ساختمان های معراج، نمازخانه واداره متوفیات، 
طراحی قطعه اصحاب شــهدا به مساحت 2/5 هکتار، 
کاشت ۴50 اصله نهال و احداث فضای سبز به مساحت 
۴000 متر مربع از مهمترین فعالیت های انجام شده در 

این آرامستان است.

بهره برداری از بزرگترین آرامستان البرز


