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محمد بیرانوند، مدیر موفق در کسب و کار:

تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم 
دکتر بهرام علیایی، چشم پزشک البرزی توصیه کرد؛

ضرورت معاینات چشم نوزادان 
از بدو تولد

هشدار دکتر مسعود حیدری، متخصص کودکان؛ 

کودکان بیمار را فقط به پزشک 
3متخصص کودکان ارجاع دهید
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انسان های شکست ناپذیر
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دیدار مدیر کل صدا و سیمای البرز
 با مدیران رسانه های استان 

در نشســتی صمیمی با حضور مدیرکل صداو ســیمای البرز و مدیران رسانه های مکتوب و غیر مکتوب نحوه هم 
افزایی در راســتای رفع مسائل و مشکالت استانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل صداو ســیمای البرز با اشــاره به اینکه رسانه ها دیده بانان متعهد اســتان هستند گفت: وظیفه اصلی ما 
اطالع رسانی و پیگیری مطالبات مردمی  است و این امر در فضای تعامل و همفکری محقق خواهد شد.علی صادق 

مقدســی امید آفرینی و افزایش نشاط اجتماعی را مهم...

مالیات هر واحد 
تولیدی باید در همان 

استان پرداخت شود
2

2

مدیرکل امور مالیاتی البرز:



چهار شنبه 17 مهر 1398   شماره 5499

انسان های شکست ناپذير

خبرنگار جام جم البرز: صدای عاشورا، 
صدای امام شــهیدان امام حسین )ع( است که 

می گوید: آیا کسی هست که مرا یاری کند؟
امام عزیز ما آن زمان پرچم مبارزه با ظالمان 
عالم را بر دوش کشــید و تســلیم نشد. آن قدر 
مقاومــت کرد تا بــه همراه همــه یارانش به 
شــهادت رسید. اما یاد و نامش نه تنها فراموش 
نشده بلکه روز به روز گسترش پیدا کرد و عالم 
گیر شــد. در اربعین میلیون ها انســان، با یاد 
آن امام مظلوم راهپیمایــی می کنند و اتحاد و 
قدرت خود را به رخ ظالمان جهان می کشــند. 
چرا که امام عزیز ما در روز عاشــورا گفت: ای 

مردم، اگر دین ندارید الاقل آزاده باشید.
مســلمانان و آزادگان عالــم در اربعیــن 
کیلومترهــا راهپیمایــی می کنند تــا به همه 
ظالمــان دنیا بگویند این اســت پیوند مردم و 

رهبری اسالم.
به همین خاطر قــدرت های ظالم جهان و 
یزید ها و شمرهای زمان مانند ترامپ، نتانیاهو 
و دوســتان اروپایی و عربی آن ها می خواهند 
این صداهــا را خاموش کنند و اجــازه ندهند 
کســی در برابر جنایت هایشــان قد علم کند. 
در راهپیمایی اربعین زمزمه های شکوفا شدن 
ظرفیت های جدید به گوش می رســد. ســیل 
مــردم پرانگیزه و مومــن می تواند به مقاومت 
رنــگ و بوی تازه ای بدهد. این را مســلمانان 
و آزادگان دنیــا آموخته اند که در اوج فشــار و 
سختی انسان های شکست ناپذیر پدید خواهد 

آمد. 

خطیــب نماز جمعه کرج گفت: همایش بزرگ اربعین باعث ناکامی دسیســه های 
دشمنان اسالم و ایران خواهد شد.

خبرنگار جام جم البرز:  آیت اهلل حســینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان 
البرز و امام جمعه کرج با اشاره به نا آرامی ها در برخی شهرهای عراق گفت: چند روزی 
است که دشمنان، مطالبات مردم عراق را با بزرگنمایی به عنوان ابزار استفاده می کنند تا 

حرکت بزرگ راهپیمایی روز اربعین را تحت تاثیر قرار دهند و کمرنگ کنند، اما امسال 
مردم با حضور پرشور خود همایش روز اربعین را بهتر و گسترده تر برگزار خواهند کرد تا 
چشــم دشمنان را کور و دسیسه آنها را ناکام کنند.نماینده ولی فقیه در استان همچنین 
تالشهای دشمن برای عقب نشینی کشور در پیشرفتهای هسته ای را بی تاثیر توصیف 
کرد و افزود: به فرموده رهبر معظم انقالب تا زمانی که غربیها به تعهدات خود عمل نکنند 

تعهدات هســته ای ما نیز کاهش خواهد یافت و سخنان رهبری تمام ترفندهای آنان را 
نقش بر آب می کند، البته آمریکا و نوکرانش بدانند که هر چه آنها برای شکســت ملت 
ایران تالش می کنند، مردم با ایستادگی و مقاومت خود امید آنها را به یاس تبدیل خواهند 
کرد.خطیب نماز جمعه کرج در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: پلیس وظایف 

متعددی دارد که با انجام وظیفه بموقع، امنیت در جامعه حاکم می شود.

تاکيد امام جمعه کرج بر ناکامى دسيسه دشمنان با راهپيمايى با شکوه اربعين

یادداشت

ضميمه رايگان 2
روزنامه در استان 

البرز

در نشســتی صمیمی با حضور مدیرکل صداو ســیمای البرز و مدیران 
رسانه های مکتوب و غیر مکتوب نحوه هم افزایی در راستای رفع مسائل و 

مشکالت استانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرکل صداو ســیمای البرز با اشاره به اینکه رسانه ها دیده بانان متعهد 
استان هستند گفت: وظیفه اصلی ما اطالع رسانی و پیگیری مطالبات مردمی  
اســت و این امر در فضای تعامل و همفکری محقق خواهد شد.علی صادق 
مقدســی امید آفرینی و افزایش نشاط اجتماعی را مهم دانست و گفت: نقد 

کردن خوب است اما نباید نقدها منتج به نقد نظام شوند و باید نقد حقیقی را 
نهادینه کنیم. مدیرکل صدا و سیمای البرز افزود: برخی از مسائل و مشکالت 
اجتماعی و فرهنگی را نمی توان نادیده گرفت و رسانه های استانی دلسوز تر 
از دیگران در جایگاه یک کارشناس مطلع و با تحلیل های مناسب می توانند 
مشکالت مردم را رصد و پیگیری کنند. مقدسی در بخش دیگری از صحبت 
های خود به اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: همایش جهانی اربعین حسینی 
نزدیک است و رسانه ها در پوشش خبری این مهم باید هم افزایی بیشتری 

داشته باشند.مدیرکل صدا و سیمای البرز در پایان با پیشنهاد تشکیل شورای 
عالی سیاستگذاری رسانه ای در استان تاکید کرد: تعامل هرچه بیشتر رسانه 

ها توسعه را به دنبال خواهد داشت.
سارا سادات حسينى - مدير روابط عمومى صدا و سيمای 
البرز

دیدار مدیر کل صدا و سیمای البرز
 با مدیران رسانه های استان 

خبرنگار جام جم البرز: شورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی استان البرز به مناسبت 13 مهر 

روز نیروی انتظامی بیانیه ای صادر نمود.
متن بيانيه به شرح زير است:

نیــروی انتظامی مظهر امنیــت و اقتدار ملی 
است.    

امام خامنه ای)مد ظله العالى(
 امنیــت و آرامش حاکم بــر جامعه، مرهون 
تالشها و رشادت کلیه نیروهای نظامی، انتظامی 
و امنیتی اســت که همواره با از خود گذشتگی این 
موهبت ارزشــمند را برای ملت عزیز ایران فراهم 
کرده اند. ســیزدهم مهرماه روز نیروی انتظامی 
فرصت مغتنمی برای تجلیل از ایثارگران عرصه 

امنیت و اقتدار کشــور و پاسداشت دالوری های 
ســبز جامگان نیروی انتظامی اســت. مرز بانان 
غیــوری که در راه برقــراری و حفظ نظم و امنیت 
کشــور ایثارگرانه تا پای جان ایستاده اند و در این 
مســیر پر فراز و فرود جز رضای حضرت حق و سر 
افرازی هموطنان ســودای دیگری در سر ندارند.

نیرویی که با اقتدار دربرابر اخاللگران نظم و امنیت 
ایستاده و تیشه برریشه های ظلم وفساد می کوبدتا 
ارمغان آور آرامش وعدالت باشد. نیروی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایــران امروز با اســتعانت از 
خداونــد متعال و بهره مندی از رهنمودهای معمار 
کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)رحمة 
اهلل علیــه( و تحت فرماندهــی معظم کل قوا امام 

خامنه ای)مدظله العالی( و با پشتیبانی و حمایت 
بی دریغ ملت بیدار و همیشــه در صحنه و تعامل 
سازنده و همکاری صمیمانه با دیگر قوای مسلح 
کشــور، به عنوان مظهر اقتدار و رحمت نظام و دژ 
مستحکم امنیتی کشور در برابر مجرمان و قانون 
شــکنان عرض اندام می کند.شورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی استان البرز ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدای جــان برکف عرصه نظم و 
امنیت، فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به کلیه 
فرماندهان و کارکنان غیور و تالشگر نیروی استان 
البرز تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون همه 
عزیزان را در راه انجــام وظایف و ماموریت های 

محوله، از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی البرز
به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

امام جمعه چهار باغ:
دزدان غارتگــر بــا برخــورد 

دستگاه قضا به هراس افتاده اند

خبرنگار جام جم البرز : حجت االســالم قادر 
محمدی در خطبه های نمــاز جمعه ضمن دعوت همه 
مومنیــن و نمازگزاران به رعایت تقــوای الهی گفت: 
نیروی خدوم و شجاع انتظامی در راستای تأمین جامعه 
و امنیت مردم، تاکنون 13 هزار شــهید و ۲۲ هزار جانباز 

تقدیم انقالب اسالمی کرده است. 
فعالیت هــای نیــروی انتظامی، در جهــت ایجاد و 
برقراری نظم، قانون و امنیت بر ســه اصل »آگاهی«، 
حالت هشیاربودن »پیش گیری« و »پی گیری« استوار 
اســت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر، گویاي این مهم 
است که پیشگیري از جرم براساس آموزه هاي اسالمي 
یــک جریان دو طرفه بوده که هم پلیس و هم مردم، در 

آن نقش سازنده و تاثیرگذاري دارند.
 »اقتدار« و »مهربانی« نیروی انتظامی را دو عنصر 
مکمــل یکدیگر امروز نیروی انتظامی در خدمت مردم، 
در کنار مردم و پشــتیبان آنان اســت و آحاد مردم نیز به 

ایــن نیرو افتخار می کنند و به آن اعتماد دارند. 
همه  مردم قدرشــناس ایران اسالمی از اعماق دل، 
از زحمات مخلصانه و شــبانه روزی مجموعه شــریف 
نیــروی انتظامــی جمهوری اســالمی ایران تشــکر 

می کنند. 
وی در ادامه گفت: دشــمن را باید شناخت. بعضی ها 
آشکارا دشمنی خود را ابراز می کنند و لذا برخورد با آنان 
آســان است، چون انسان تکلیف خود را با آنها می داند. 
اما دشــمنی که اظهار دوستی می کند و دشمنی خود 
را پنهــان می ســازد تا در فرصت مناســب ضربه بزند، 
بسیار خطرناک است. منافقان از این گونه دشمنان اند.

با ائمه جمعه استان

 چرا شــرکتی که در البرز مستقر است 
و فعالیتش برای محیط زیست، ترافیک 
و ... پیامدهایــی در پی دارد مالیاتش را به 

تهران می دهد؟
به گــزارش  اداره روابط عمومی امور 
مالیاتی البــرز، مدیر کل امــور مالیاتی 
البــرز گفــت: طبق قانــون، مالیات هر 
واحــد تولیدی و صنعتی در هر اســتان 
باید در همان اســتان پرداخت شود ولی 
متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم 
که تعــداد زیــادی از واحدهای تولیدی 
اســتان مالیات خود را به تهران پرداخت 

می کنند.ســید مجتبی تقوی در نشست 
شورای هماهنگی مدیران دستگاه های 
تابع وزارت امــور اقتصادی و دارایی که 
در منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شد، 
اظهار کرد: 90 در صد درآمدهای استان 
از طریق سیستم مالیاتی تامین می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی 
در استان ادامه داد: این طرح از اواسط سال 
گذشته در استان اجرایی شده تا براساس 
آن عدالت مالیاتی، رضایت مردم و درآمد 

مناسب مالیاتی محقق شود.
وی افــزود : بــدون شــک با تحقق 

عدالت مالیاتی رضایت مردم بیشتر شده 
و در نهایت درآمد های مالیاتی نیز بیشتر 

می شود.
این مســئول با اشــاره بــه اعمال 
تحریم ها خاطر نشان کرد: در این شرایط 
دست مدیران کل مالیاتی استان ها برای 

بخشودگی و تقسیط مالیات باز است.
تقــوی گفت : ســال گذشــته دهها 
میلیارد بخشــودگی و تقسیط مالیات در 
استان داشتیم که این امر اعتماد عمومی 
به سیســتم مالیاتی را افزایش می دهد. 
وی در بخش دیگــری از صحبت های 

خود بــه پرونده های مــاده 110 قانون 
مالیات اشاره کرد و گفت: طبق این ماده 
مالیــات هر واحد تولیدی، صنعتی و ... در 
هر اســتان باید در همان استان پرداخت 
شــود ولی متاسفانه در حال حاضر شاهد 
آن هســتیم که تعداد زیادی از واحدهای 
تولیدی اســتان مالیات خود را به تهران 

پرداخت می کنند.
وی اظهار کرد : چرا شــرکتی که در 
البرز مستقر است و فعالیتش برای محیط 
زیســت، ترافیــک و ... پیامدهایی دارد 

مالیاتش را به تهران دهد؟

مالیات هر واحد تولیدی باید در همان استان پرداخت شود

مسابقات چهارجانبه بسکتبال
 در ساوجبالغ 

مســابقات چهارجانبه بسکتبال گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس در سالن پوریای ولی شهر جدید هشتگرد 

برگزارگردید.
خبرنگارجام جم ساوجبالغ ونظرآباد: در 
این مسابقات که با شرکت 1۲ تیم در سه رده سنی مینی 
بسکتبال، نوجوانان و بزرگساالن به همت اداره ورزش 
و جوانان و هیئت بســکتبال شهرستان ساوجبالغ به 
میزبانی شهر جدید هشتگرد و با حضور 1۸0 ورزشکار 
از شــهرهای کرج، فردیس، هشــتگرد و شهر جدید 
هشــتگرد برگزارگردید در پایــان حائزین  مقام های 
اول تا سوم هر رده سنی به این شرح معرفی گردیدند.

* رده مينى بسکتبال:

مقام اول تیم آریانا شهر جدید هشتگرد با مربیگری 
آقایان علیرضا خاکسار و پژمان نورخلج 

مقــام دوم تیم ایرانیان بــا مربیگری آقای مهدی 
نعیمی

مقام ســوم تیم نوین بال البرز بــا مربیگری آقای 
محمد جواد نریمانی 

* رده سنى نوجوانان
مقام اول تیم مدرســه بسکتبال سپهر با مربیگری 

آقای عباس نصراللهی 
مقــام دوم تیم آکادمی جردن بــا مربیگری آقای 

محمد شکوری 
مقام سوم مشترک تیم های آبان به مربیگری آقای 
بهــراد قلی نژاد و تیم نونهاالن آریانا به مربیگری آقای 

دانیال جودکی 

* رده سنى بزرگساالن 
مقام اول تیم مدرســه بسکتبال سپهر با مربیگری 

آقایان مهرداد اشکانی و سپهر نصراللهی 
مقام دوم تیم امیدان البرز به مربیگری آقای ایمان 

بیرقدار
مقام ســوم تیم آکادمی جردن بــا مربیگری آقای 

محمد شکوری 
تیم اخالق این مسابقات 

تیم جوانان آریانا با مربیگری آقای علی البرزی
دور اول مســابقات طــی ۵ روز و مســابقات رده 
بندی و فینال هر ســه رده  در ســالن پوریای ولی شهر 
جدید هشــتگرد برگزار  و کاپ، حکم و مدال قهرمانی 
بازیکنان توسط رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 

ساوجبالغ و مسئولین مهمان اهدا گردید.

خبرنــگار جــام جــم البــرز: در کنــار 
عوامل مختلف دخیل در توســعه جوامع 
بشری، منابع انسانی یکی از مولفه های 
پیشرفت کشــورها محسوب می شود. 
افــراد جــوان و تحصیلکرده بــا نیروی 
جوانی و دانــش روز می توانند تحوالت 
عظیمــی در عرصه هــای مختلف اجتماع 
ایجــاد نماینــد. اقتصــاد و کارآفرینی 
یکــی از حوزه های مهم جامعه اســت که 
ورود جوانان با انگیزه و مســتعد موجب 
افزایش تولید و ســطح رفاه عمومی می 
شــود. محمد بیرانونــد، مدیر مجموعه 
رمنس، نمونه ای از این جوانان است که 

بــا اراده ای محکم و به کارگیری توانایی 
هــای مدیریتــی خود توانســته اســت 
موفقیت هایی کســب نمایــد. ماحصل 
گفتگوی خبرنگار جــام جم البرز،  با این 
مدیــر کارآفرین، نخبــه و توانمند را در 

ذیل می خوانید: 
* لطفا خودتان را معرفی نمایید؟ 

محمــد بیرانونــد، مدیــر مجموعــه 
آرایشــی و بهداشــتی رمنس هستم. 
ارشــد  کارشناســی  مــدرک  دارای 
مدیریت کســب و کار و مــدرس مراکز 

آموزشی می باشم. 
* مختصــری از فعالیــت کاری خود را 

بیان کنید؟ 
از سال 88 فعالیت اقتصادی خود را 
بــا ورود به بازار بورس شــروع و اقدام 
به  خرید و فروش سهام کردم. در سال 
91 وارد حــوزه آرایشــی و بهداشــتی 
شــدم. در ســال 93 مدیریت  مجموعه 
رمنــس را برعهده گرفتــم و با توجه به 
تخصص خود در مدیریت، مجموعه را به 
سودآوری رساندم. با شروع تحریم ها، 
بازار کار ما نیز با رکود مواجه شــد، اما ما 
توانســتیم تهدید هــا و تحریم ها را به 

فرصت تبدیل کنیم. 
* بــرای آینــده کاری خود چــه برنامه 

هایی دارید؟ 
مــا در آینده بــا ایجاد شــعب، افراد 
زیادی را به کارخواهیم گرفت واعتقاد 
دارم در شــرایط ســخت هم مــی توان 
اقتصــاد و تولید را رونــق داد. اولویت 
ما اشــتغال اســت و با توســعه این کار 
افراد بیشــتری را می توانیم مشــغول 
بــه کار نماییم. برنامه هایــی در زمینه 
های کالن اقتصادی داریم و پیش بینی 
مــی کنیم تا 50 نفر را در توســعه کاری 
خــود به کارگیــری نماییم. با اســتفاده 
از تولیــدات و ظرفیــت هــای داخلــی 
کشــورمان مــی توانیم به یک توســعه 

پایدار دست یابیم. 
* با توجه به تجارب مدیریتی خود یک 

مدیر خوب چه ویژگی هایی دارد؟ 
یک مدیر موفق باید بتواند شکست 
هــا و تهدیــد ها را به فرصت و شــرایط 
بهتر تبدیل کند. تالش وکوشــش برای 
جوانــان و افراد جویای کار باید به نوعی 
باشــد که آن ها ضمن آموزش های الزم 

بتوانند وارد بازار کار شوند.

محمد بیرانوند، مدیر موفق در کسب و کار؛

تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم 

البــرزی  شــهروندان 
می توانند آســیب های زیست 
محیطــی و آلودگی هــوا را از 
طریق سامانه 1۵۴0 به محیط 

زیست استان گزارش دهند.
بــه گــزارش خبرگزاری 
صــدا و ســیما، مرکــز البرز؛ 
ســامانه ارتباط مردمی 1۵۴0 محیط زیست استان البرز آماده 
دریافت شــکایات و گزارشات زیست محیطی مردم از طریق 
تلفن ثابت وهمراه؛ بدون نیاز به مراجعه حضوری اســت.این 
ســامانه )1۵۴0( برای پیگیری شکایات، گزارشات مردمی و 
ثبت حوادث زیست محیطی طراحی شده تا به صورت آنالین 
به شــکایات و گزارشات مردمی پاسخگو باشد. سامانه مذکور 
پل ارتباطی مردم با این اداره است تا با جلب مشارکت مردمی 
در حفاظت از محیط زیست گام موثری بردارد.با اطالع رسانی 
مطلوب در این زمینه توسط تمام فعاالن عرصه محیط زیست 
و همچنین کمک شــهروندان می توان به هدف مهم حفاظت 

از محیط زیست دست یافت.

سامانه ١٥٤٠؛ پل 
ارتباطی مردم با محیط 

زيست

14500 سالمند البرزی مددجوی کمیته امداد هستند
چهــارده هــزار و ۵00 مددجــوی 
ســالمند تحت حمایت کمیتــه امداد 
امــام)ره( در اســتان البــرز از خدمات 

معیشتی بهره مند هستند.
 به گزارش ســایت خبــری کمیته 
امداد، سید هادی کرابی، معاون حمایت 
و سالمت کمیته امداد البرز بابیان اینکه 
عمده مددجویان تحت حمایت ســاکن 
در مناطق روســتایی شهرســتان های 
طالقان، ســاوجبالغ، نظرآبــاد و جاده 
چالوس را ســالمندان تشکیل می دهند 

گفــت: ارائه خدمات ویژه معیشــتی و 
درمانی و اولویت در اعزام به ســفرهای 
زیارتی عتبات عالیات و مشــهد مقدس 
ازجمله خدمــات کمیته امــداد برای 
خدمت رسانی سالمندان تحت حمایت 

است.
وی با اشــاره به اینکه خدمت رسانی 
به سالمندان در قالب طرح شهید رجایی 
انجام می شــود افزود: چهــارده هزار و 
۵00 مددجوی ســالمند تحت حمایت 
کمیتــه امداد امام)ره( در اســتان البرز 

از خدمات معیشــتی بهره مند هستند. 
کرابی با اعالم اینکــه توجه به تقویت 
و حفظ عزت نفس ســالمندان نیازمند 
در زمــره برنامه هــای مهــم این نهاد 
قــرار دارد، گفت: مددجویان ســالمند 
می تواننــد به صورت رایگان از امکانات 
درمانی آسایشــگاه خیریه کهریزک در 
زمینه های بستری، خدمات توانبخشی، 
خدمات پزشــکی شبانه روزی، مشاوره 
گروهــی، اردوهای تفریحی اســتفاده 
کنند. معاون حمایت و ســالمت کمیته 

امداد البرز افــزود: هم اکنون حدود ۲۶ 
هــزار مددجو در اســتان البــرز تحت 

حمایت کمیته امداد امام)ره( هستند.

بازديد وزير نفت از 
شرکت های صنعتى مپنا

وزیر نفــت از صنایــع نیروگاهــي مپنا در 
شهرستان فردیس استان البرز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ 
در این بازدید، بیژن زنگنه با همراهی اســتاندار 
البرز بخش های مختلف صنایع نیروگاهي مپنا 
از جمله بخش توربین سازی و ساخت تجهیزات 
میادین نفت و گاز کشور را بازدید کرد و از نزدیک 
در جریان فعالیت های تولیدی این مجتمع بزرگ 

قرار گرفت.صنایع نیروگاهــی مپنا در فردیس 
یکي از بزرگترین مجتمع هاي ســاخت قطعات 
نیروگاهی از جمله توربیــن های گازی، بخار و 
آبي کشور است که حدود 10 سال پیش با امضای 
تفاهم نامــه وزارت نفت بخشــی از تجهیزات 

میادین نفت و گاز کشور را تولید می کند.

تصویب طرح ساماندهی، توسعه و تسهیل تاسیسات گردشگری 
طرح ســاماندهی، توســعه و تســهیل تاسیســات 
گردشــگری در کالنشهر کرج در بیست و دومین جلسه 
کمیسیون شهرســازی، معماری و بافت های فرسوده 
شهری شورای اسالمی شهر مصوب شد؛ ساعت ها کاِر 
کارشناســی و جلسات متعدد تخصصی به منظور تهیه و 

تدوین این طرح جامع صرف و برگزار شده است.
خبرنگار جام جم البرز: بیســت و دومین جلسه 
کمیسیون شهرســازی، معماری و بافت های فرسوده 
شهری شورای اسالمی شهر کرج با حضور عباس زارع، 
فرج اله ایلیات، سارا دشــت گرد، مهدی حاجی قاسمی 
و به ریاست احد رســولی برگزار شد؛ معاون شهرسازی 
و معمــاری و تعدادی از مدیران شــهرداری کرج نیز در 

این جلســه برای دفاع از لوایح مطروحه حضور داشتند.
مهمترین مصوبه این جلســه طرح ساماندهی، توسعه و 
تاسیسات گردشگری در کالنشهر کرج بود که بر اساس 
منویات رهبر معظم انقالب اسالمی در راستای شکوفایی 
صنعت گردشــگری و همچنین سیاست های کلی نظام 
و قوانیــن موجود تهیه و تدوین شــده و نمایندگان مردم 
پــس از بحث و تبادل نظر و اســتماع دیدگاه نمایندگان 
شهرداری با اعمال تغییرات جزئی آن را مصوب کردند. با 
تصویب نهایی این طرح، متقاضیان احداث هتل، متل و 
تاسیسات گردشگری با بهره مندی از امتیازات و مشوق 
های موجود و با کمترین بروکراســی اداری و معافیت از 
پرداخت بسیاری از عوارض ها قادر به سرمایه گذاری در 

کالنشــهر کرج خواهند بود که نتیجه آن تقویت اقتصاد 
شــهری و شکوفایی صنعت گردشــگری است. یادآور 
می شود که حمایت از توسعه زیرساخت های گردشگری 
یکی از شــعارها و تاکیدات دوره کنونی مدیریت شهری 
کرج است. حاضرین در بیست و دومین جلسه کمیسیون 
شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شهری شورای 
اســالمی شــهر کرج همچنین تعدادی پرونده و الیحه 
مرتبــط با پالک های ثبتی را مورد بحث و بررســی قرار 
دادند و پــس از چکش کاری آنها و مطالبه توضیحات از 
نمایندگان شهری در خصوص آنها اعالم نظر کردند. این 
مصوبات برای تائید نهایی باید در جلســه رسمی شورای 

اسالمی شهر نیز به نظرخواهی گذاشته شوند.
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فرمانده انتظامی شهرســتان اشــتهارد گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری با درایت 
مامورین انتظامی اشتهارد شاهد کاهش 10 درصدی جرم در این شهرستان بودیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ سرهنگ ملکی در مراسم صبحگاه 
مشترک ســتاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان با اشاره به وجود شهرک صنعتی 
این شهرســتان، گفت: در سالهای گذشته شاهد وقوع برخی جرائم خرد و کالن بودیم 

که خصوصا در حوزه صنعت اتفاق افتاده است که با آنها برخوردهای انتظامی و قضایی 
مناســبی  صورت گرفت. وی افزود: اشــتهارد یکی از شهرستانهای مهاجر پذیر استان 
است که این موضوع تنوع فرهنگی و قومیتی متنوعی در شهرستان ایجاد کرده است و 
زمینه ارتکاب جرم در چنین اجتماعی دور از ذهن نیست.فرمانده انتظامی اشتهارد ادامه 
داد: شهرک صنعتی اشتهارد به واسطه وسعتی که دارد، نیازمند تقویت بنیه انتظامی است.

وی گفت: با راه اندازی کالنتری شــهرک صنعتی در ماه های آینده مشکالت و برخی 
جرائم خصوصا قاچاق کاال و  سرقتهای خرد و کالن در این شهرک صنعتی بخوبی رصد 
و از وقوع آنها جلوگیری خواهد شد.وی افزود: تصادفات جرحی و منجر به فوت شهری 
در ۶ ماهه ســال جاری در مقایسه با مشابه سال گذشته به صفر رسیده و تا کنون اتفاقی 

که منجر به فوت یا مجروحیت شخصی شود مشاهده نشده است.

3کاهش ١٠ درصدی جرم در اشتهارد ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان 

البرز

عزیزاله شهبازی، استاندار البرز در جمع هیات رئیسه دانشگاه در نشستی 
که به منظور بررسی وضعیت بهداشت و درمان چالش های این حوزه برگزار 
شــده بود، ضمن تقدیر از فعالیت های جهادی دانشگاه در ارتقای شاخص 
های سالمت در اســتان اظهار داشت: بررسی های میدانی بیانگر کاهش 

گالیه ها و شکایات مردم از خدمات بخش سالمت استان است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز وی افزود: شرایط 
ویــژه البرز،  درصد باالی رشــد جمعیت و مهاجر پذیر بودن این اســتان  
مشــکالتی را در بخش تامین بهداشت و درمان و زیرساخت های درمانی 
ایجاد کرده است که امیدواریم با توان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی البرز 
و حمایت های همه جانبه مسئوالن کشوری، وزارتی و استانی چالش های 
حوزه سالمت مرتفع شود.شهبازی ادامه داد: در سفر آبان 9۵ رئیس جمهور 

به اســتان البرز ساخت هشت بیمارســتان برای این استان تصویب شد که 
تاکنون احداث پنج بیمارســتان آنها اجرایی شده است. وی در ادامه ضمن 
اســتقبال ازاجرایی کردن  طرح دانشگاه  با موضوع روستای سالم در استان  
تاکید کرد و گفت : با توجه به اهمیت طرح سالمت روستاها باید از همکاری 
دهیاری ها دراین زمینه هرچه بیشــتر بهره برد. شهبازی گفت: برنامه ها و 
سیاست های رشــد همه جانبه استان البرز بر مدار علم و پژوهش در حوزه 
های مختلف دنبال می شــود و واالترین هدف خود را کسب رضایت مردم 
می دانیم.وی افزود: در بازدیدهای مســتمری که از مراکز درمانی اســتان 

داریم شاهد کمترین گالیه های مردمی از این بخش هستیم.
اســتاندارالبرز با بیان اینکــه ۲ اولویت مهم در افــق برنامه های البرز 
مورد توجه قرار دارد افزود: نخســت امنیت اســت که زیرشاخه آن آرامش، 

رضایتمنــدی مردم، رونق تولید و نشــاط اجتماعی  بــوده و اولویت بعدی 
سالمت نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.

وی در پایــان ضمــن تاکید بر بررســی و حل چالش هــای موجود در 
بخش بهداشــت، درمان و آموزش بر حمایت استانداری در تسریع ساخت 
بیمارســتان فردیس، پرونده الکترونیک ســالمت، وضعیت بهداشتی و 
درمانی اتباع خارجی، بدهی تامین اجتماعی به دانشــگاه و تجهیز و توسعه 

دانشکده ها و فضای آموزشی تاکید کرد.

استاندار البرز: 

حوزه سالمت از اولویت های مهم در استان است

همزمان بــا اولین روز از هفته ناجا 
از دوربین البســه نیروی انتظامی در 
ســتاد فرماندهــی انتظامی اســتان 

رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
مرکز البرز، فرمانــده نیروی انتظامی 
استان در مراســم رونمایی از دوربین 
البسه پلیس گفت: یکی از برنامه هایی 
که داشــتیم رونمایــی از تجهیزات 
جدیدی است که در اختیار پلیس قرار 
گرفته و از امروز همه پرســنل نیروی 

انتظامــی که در ســطح شــهر انجام 
ماموریت دارند مجهز به دوربین های 
روی البســه هســتند و تمام اقداماتی 
که انجــام می دهند به صورت آنالین 
قابل دیــدن و به صورت آفالین قابل 

ضبط است.
ســردار محمدیــان افــزود: این 
تجهیزات به ماموران در زمان اجرای 
ماموریت ها کمک می کند که بحث و 
جدل هایی که بیــن آنها و فرد مقابل 
اتفاق می افتد یــا در تعقیب و گریز ها 
مراحل استفاده از سالح را نشان دهد.

وی اضافه کرد: همه اینها به عنوان 
دالیل اثباتی در پرونده های قضایی، 
علیه مجرمین به واسطه اثبات صحت 
عملکرد پرسنل نیروی انتظامی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

آشنايى با تاريخچه انتخابات و 
فضای سياسى  و اجتماعى کرج

 قسمت اول:
کمتــر از  1۵0  روز بــه 
یکی از مهمترین انتخابات 
کشــور  باقی مانده اســت 
و مردم شــریف ایــران در 
آستانه انتخابات یازدهمین 
دوره مجلــس، مجلســی 

کــه  حضرت امام و رهبر معظــم انقالب در خصوص 
اهمیت و جایگاه آن نکات بسیار کلیدی فرمودند که در 
این مقال بنا بر این نیســت که به موضوع صدراالشاره 
پرداختــه شــود. در حال حاضر تورقــی به تاریخچه 
انتخابات مجلس کرج کرده  تا نســل های دوم، سوم 
و چهــارم انقالب و مهاجرینی که در ســال های اخیر 
به کرج هجرت نموده اند آشنایی بیشتری با تاریخچه 
انتخابات و فضای سیاسی اجتماعی وقت پیدا کرده تا 
در خصوص مشارکت و نحوه برگزیدن کاندید اصلح راه 
روشن و بصیرت سیاسی خاصی پیش رو داشته باشند. 
در طول ده دوره از برگــزاری انتخابات ملی و دو دوره 
انتخابات میان دوره ای در کرج جمعا 13 نفر توانستند به 
کرسی های مجلس دست یابند که به رسم ادب و تاسی 
از تعلیم  تاریخ، شایسته است که از همه این 13 نفر بویژه 
شهید واالمقام  حجت االسالم سلطانی و دیگر وکالی 
عزیز که هر کدام در شرایط خاص خویش خدماتی برای 
نظام و کرج انجام داده اند قدر دانی شود )البته آن عزیزان 
هم همانند خیلی از مســئولین به علت عدم تجربه یا 
عدم آشنایی با وظایف مجلس دارای نقاط ضعف جدی 
بودند که در زمــان خود به موضوع انتقاد از ضعف ها و 
کالبدشکافی نحوه عملکرد آن عزیزان پرداخته خواهد 
شد( اما به نظر نگارنده نمایندگان کرج در مجلس جزو 
نمایندگان تاثیر گذار و حتی در برخی مقاطع سرنوشت 
ســاز بودند.پس از پیروزی انقالب  با برگزاری چندین 
دوره انتخابات دوره ای و میان دوره ای مرحوم شجونی 
و آقایان هنجنی، محقق و شهید سلطانی، آقایان شرع 
پســند، دکتر زالی، مهندس احمدیه، مهندس خلیلی، 
مهندس موســوی، سردار جاللی، سرکار خانم آجرلو، 
سردار اکبریان و دکتر کولیوند توانستند اعتماد مردم را 
به خود جلب نموده و با راهیابی به مجلس تاثیر مهمی 

در سرنوشت کشور و شهر کرج داشته باشند.

پليــس هوشــمند، ضرورت 
جامعه

ســیزدهم مهرماه هرسال 
به عنوان روز نیروی انتظامی 
نام نهاده شــده است که براین 
اســاس هم اکنــون درهفته 

نیروی انتظامی قرار داریم.
درعصر کنونی با گسترش یافتن انواع و اقسام بزه کاری 
ها، بروز هرگونه تخلفات مجرمانه در بخش های مختلف 
اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کننده شــرایطی 
گردیده اســت که در جهت ارتقای هرچه بیشترامنیت در 
سطح جامعه مجهز نمودن پلیس به امکانات وتجهیزات روز 
و پیشــرفته به عنوان ابزاری کامال ضروری والزم اجتناب 
ناپذیرگردد.خوشبختانه با در نظر گرفتن همین ضرورت، 
شــعار سال جاری نیز با عنوان پلیس هوشمند، امین مردم، 
برای این نیرو در نظر گرفته شده است که چنین می طلبد که 
با ایجاد و یا بهبود ساختاری هوشمندانه بر مبنای نیازهای 
امــروز جامعه به تجهیزات و امکانات روز و در اختیار پلیس 
به یاری هرچه بیشتر این نهاد بسیار موثر امنیتی، انتظامی 
پرداخته شــود، چراکه حرکت هاوشگردهای مجرمانه و 
تخلفات مشهود مجرمین در هرکدام از سطوح کشور و نیز 
تغییر یافتن الگوهای جرم از ســنتی به مدرن که به عنوان 
مثــال در بخش های اقتصادی و در ماجرای التهابات بازار 
سکه و ارز در کشور و نیز هرگونه کالهبرداری های اینترنتی 
در ارتکاب اعمال مجرمانه سایبری راهی را باقی نمی گذارد 
تا با هوشمند ساختن بخش های مختلف مجموعه نیروی 
انتظامی شتاب و درجه تالش های آنان را افزونترسازیم و 
ذکر این نکته مهم نیز ضروریست که پررنگ ترشدن نقش 
و حضور آحاد مردم در صحنه های مختلف یاری رسانی به 
نیروهای خدوم و زحمتکش پلیس از جنبه اطالع رســانی 
انواع مختلف بزه در جامعه و ارتباط تنگاتنگ مردم و پلیس 
حالل بســیاری از مشکالت خواهد بود. راه اندازی پلیس 
110 از بــدو امر با هدف تحکیم امنیت و آرامش عمومی و 
در ادامــه آن ایجاد تلفن گویای 19۷که در جهت تکمیل و 
گسترده ســازی چتر امنیتی کشور در قالب ارائه انتقادات، 
پیشنهادات، گزارش و ارسال اخبار هرگونه ارتکاب اعمال 
مجرمانــه حتی در میان کارکنان ســازمان حاکی ازادامه 
روندی است که با هدف به نتیجه رساندن اهداف مدنظر در 
آســایش مردم در سایه نیروی انتظامی قدرتمند و تالشگر 

انجام و به خواست خداوند تداوم خواهد یافت.

یادداشت یادداشت

امکان رصد آنالين و آفالين 
ماموران پلیس با البسه دوربین دار

دکتر بهرام علیایی، چشم پزشک البرزی توصیه کرد؛

ضرورت معاینات چشم نوزادان از بدو تولد

خبرنگار جام جم البرز : چشم انسان دارای پیچیدگی های 
اعجــاب آوری اســت که تحســین متفکریــن را از خالق آن 
برانگیخته است. چشــم اندامی کوچک می باشد اما دارای 
توانایی های بزرگی است. چشم در برابر حوادث وبیماری ها 

آسیب پذیر است.
 تشخیص ودرمان بیماری ها و ناهنجاری های چشمی توسط 
متخصصین صورت می گیرد. چشــم پزشکان با استفاده از 
دســتگاه های مختلف و تجارب باالی خود به رفع موانع دید 

افراد می پردازند. 
دکتــر بهــرام علیایــی چشــم پزشــک مجــرب، توانمند 
ومحجوب در گفتگویی با خبرنگار جام جم البرز به ســواالتی 

در زمینه چشم پاسخ داده است که در ذیل می خوانید: 

* لطفاً مختصری از سوابق کاری خود را بگویید؟ 
از ســال 1375 در حوزه چشــم پزشکی فعالیت می کنم. 
در شهرستان های بوشهر، آذربایجان و کرج طبابت کرده ام. 
جراحی های چشم مانند آب مروارید، انحرافات چشم،اصالح 
ضعف بینایــی، نزدیک بینی، دوربینی، آســتیگمات با لیزر 

و... را انجام می دهم.

* مراحل ،تشــخیص ودرمــان بیماری های چشــم چگونه 
است ؟

پــس از مراجعه بیمار، چشــم با وســیله میکروســکوپی 
معاینه می شــود واز سطح چشــم تا عصب چشم قابل رویت 
می باشد. پس از تشخیص، مراحل مورد نیاز اعمال می شود. 
کسانی که افت بینایی داشته باشند با معاینه،  بیماری آنان  
ماننــد آب ســیاه آب مروارید وســایر بیماری ها تشــخیص 
داده می شــود. بیشــتر بیمــاران بــا افت بینایی به چشــم 

پزشــک مراجعه می کنند که ممکن اســت این به خاطر کدر 
شــدن عدسی چشم باشد و با جراحی سرپایی عدسی چشم 

برداشته شده ویک عدسی مصنوعی جایگزین می گردد.
بعضــی بیماری های چشــمی مثل آب ســیاه )گلوکوم( تا 
مراحــل انتهای بیماری عالمــت خاصــی ندارد.وقتی بیمار 

متوجه می شود که کار از کار گذشته است. 
دیدی که در آب سیاه از بین می رود قابل برگشت نیست 
بنابراین معاینات ســاالنه بخصوص در افراد باالی ۴0 سال 
توصیه می گردد.یادمان باشــد پیشــگیری همیشه بهتر از 

درمان و کم هزینه تر است.

* برای پیشگیری از آسیب های چشمی چه توصیه ای برای 
خانواده ها دارید؟

ضروری اســت کــه با تولد هر نوزاد معاینات چشــم آغاز 
شــود.احتمال این کــه نــوزادان دچــار بیماری های خاص 
چشــمی شــوند وجود دارد که باید از همان ابتدا تشخیص 
داده شود، مانند آب مروارید مادرزادی که اگر از بدو تولد 
تشــخیص داده شــود نتیجه بهتــری دارد تا ایــن که در دو 
ماهگــی این کار صــورت پذیرد، زیرا موجــب ضعف بینایی 
یــا کــوری می گردد. پس توصیه می شــود که هنــگام تولد 
کودکان، والدین نســبت به مراجعه و انجام معاینات چشــم 

پزشکی اقدام نمایند.

* لطفاً نشانی مطب وساعات کاری خود را اعالم نمایید ؟ 
نشــانی : چهار راه طالقانی، باالی روگذر، بعد از ساختمان 

وزرا، ساختمان امید، طبقه 2، واحد 20۴ 
ساعات کاری مطب از شنبه تا چهار شنبه ساعات 16-20

تلفن: 026-32265625

مدیرعامل شــرکت گازاســتان 
البــرز گفت: از ابتدای آذر قبوض گاز 

به صورت پیامکی ارسال می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
تقی نژاد هدف از اجرای طرح حذف 
کاغذ و الکترونیکی شدن قبوض گاز 
را، صرفه جویــی در مصرف کاغذ، 
جلوگیــری از قطع درختــان برای 

تولید کاغذ و پیشگیری از آلودگی 
های زیست محیطی برشمرد.

وی افزود: مشــترکان می توانند 
از ابتــدای آذر با ارســال شــماره 
اشــتراک خــود به زبــان التین به 
ســامانه 100019۴، اعالم شماره 
تلفن همراه بــه ماموران کنتورخان 
در محــل یا مراجعه به ســایت این 
www.nigc. شرکت به آدرس

ir  نســبت به درخواســت پیامکی 
شدن قبوض گاز خود اقدام کنند.

مدیرعامل شــرکت گاز استان از 
البرزنشــینان خواست از ابتدای آذر 
با مشــارکت در اجرای این طرح این 
شرکت را در اهداف پیش بینی شده 

اجرای آن یاری کنند.

الکترونیکی شدن قبوض گاز 
مشترکان از ابتدای آذر

علی خیلدار

حوزه هنری استان البرز با همکاری پایگاه اطالع رسانی نذر 
اربعین نمایشگاه عکس اربعین را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری اســتان البرز؛ محمد 
مهرابی، معاون فرهنگی حوزه هنری البرز ضمن اعالم این خبر 
عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، حوزه 
هنری اســتان البرز با همکاری پایگاه اطالع رسانی نذر اربعین 
نمایشــگاه عکس اربعین را از روز شنبه 13 مهر ماه در نگارخانه 

سوره حوزه هنری البرز برگزار کرد.
 مهرابی افزود: پایگاه اطالع رســانی نــذر اربعین با هدف 
تولید و تبلیغ محصوالت فرهنگی، هنری و برگزاری مراســم 
فرهنگی با موضوع اربعین راه اندازی شده است. این مجموعه 
نمایشــگاهی شامل آثار عکاســی هنرمندان عکاس در سفر 
زیارتی کربال معلی و مراسم پیاده روی اربعین حسینی می باشد 
که توسط این پایگاه ویژه ایام اربعین حسینی عرضه می گردد. 
عالقمندان جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند از روز شنبه 
13 مهر ماه ســاعت 9 الی 1۷ به آدرس: کرج، چهارراه نبوت، به 
سمت خیابان مطهری، کوچه میالد، پالک ۸۲،  نگارخانه سوره 

حوزه هنری البرز مراجعه نمایند.

برپايی نمايشگاه عکس 
اربعین

هشدار دکتر مسعود حیدری، متخصص کودکان؛

کودکان بیمار را فقط به پزشک متخصص 
کودکان ارجاع دهید

کودکان در هر جامعه ای از افراد مهم و تاثیرگذار 
آن جامعــه در آینــده محســوب می شــوند. توجه و 
اهتمام خانواده ها و مســئولین به ســالمت جسمی 
و روحی این آینده ســازان باید در اولویت باشــد. 
آینــده نگــری و برنامه ریزی برای رشــد و توســعه 
پایدار کشــور منــوط به برخورداری ســالمت کامل 

کودکان می باشد. 
خبرنگار جــام جم البرز با دکتر مســعود حیدری، 
متخصص مجرب، توانمند و فعال در حوزه ســالمت 
کودکان گفتگویی انجام داده اســت که ماحصل آن 

را در ذیل می خوانید: 

* لطفاً مختصری از ســوابق کاری خود بیان کنید؟ 
بیــش از 30 ســال اســت کــه در حوزه ســالمت 
کــودکان ســابقه طبابت دارم. حدود  6 ســال عضو 
هیئت علمی دانشــگاه کاشــان بوده ام و 20 ســال 
نیــز در تامین اجتماعی و بیمارســتان هــای مختلف 

کرج فعالیت داشته ام.

 * تخصــص کودکان را معرفی کنید؟ 
تخصــص کودکان نیاز جامعه جهانی بوده که ایجاد 
شــده اســت  و بینــش متخصص کــودکان در مورد 

بیماری های کودکان با ســایر همکاران فرق دارد.

* علت اهمیت درمان بیماری های کودکان توســط 
متخصصین کودکان چیست؟

در مــورد بیماری هایــی که کودکان بــه آن  مبتال 
می شــوند باید به متخصص کودکان ارجاع شــوند. 
متاســفانه خوددرمانی و درمان هــای پیچیده ای بر 
روی کودکان ایجاد می شــود.  ما به عنوان متخصص 
کودکان باید ســعی کنیم داروهــای غیر ضروری را 
برای کودکان حذف کنیم. از خانواده ها  تقاضا دارم 
کــه بجا و بموقع کودکان بیمار خود را  به متخصصان 

کودکان ارجاع دهند.

* در انتهــای مصاحبــه چــه توصیه پزشــکی برای 
خوانندگان روزنامه دارید؟

در زمینــه درمان بیماری هــا بهترین کار مراجعه 
به پزشــک و متخصصین می باشد.

 توصیه اکید من به افراد این اســت که از درمان 
 هــای خودســرانه پرهیــز کنند. بــه عنــوان مثال 
بیمــاری ســرماخوردگی یک عفونت حاد ویروســی 
دســتگاه تنفسی فوقانی اســت که برای پیشگیری 
از آن دارو یا واکسنی وجود ندارد و فقط با مراقبت 
های بهداشــت فــردی باید از آن پیشــگیری نمود. 
آنفلوآنزا نیز عالئمی مانند ســرماخوردگی دارد که 

با شــدت بیشتر و تب و لرز همراه است.
 همچنیــن میکــروب هــا نیز مــی تواننــد عالئمی 
مانند ســرماخوردگی را بروز دهند که پزشک باید 
وجــه افتراق بین این بیماری ها را تشــخیص دهد.  
بنابراین برای یک ســرماخوردگی ساده اگر فکر می 
کنید بیمارتان حال خوبی ندارد و تب و ســرفه های 
شــدید می کند حتما به پزشــک مراجعــه کنید و از 

درمان های خودســرانه جدا خودداری نمایید. 

* لطفــا نشــانی و راه هــای ارتباطی خــود را اعالم 
نمایید؟ 

نشــانی: چهــار راه طالقانی -کــوی گلها - روبروی 
البسکو – ساختمان ماندگار  

ســاعات کاری مطب: 1۴/30 الی 10 شب  
تلفن: 026-3226۴677 

غالمرضا زارع
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چراغ روی تو را شمع گشت پروانه 
مرا ز حال تو با حال خويش پروا نه
خرد که قيد مجانين عشق مى فرمود
حافظبه بوی سنبل زلف تو گشت ديوانه

یاد یاران آشنا

طی مراســمی با حضــور نمایندگان 
جامعــه اســالمی کارگران، موســس 
ومدیران آموزشــی مرکز بنی هاشــمی، 
مدیریت  آموزش وپرورش ناحیه 3 کرج و 
سرپرستی روزنامه های جام جم ورسالت 
در البرز، تفاهم نامه همکاری آموزشــی 
بین جامعه اســالمی کارگــران ومرکز 

آموزشی بنی هاشمی به امضاء رسید . 
 خبرنگار جــام جم البرز: در این 

مراســم احمــد کرمی دبیــر کل جامعه 
اســالمی کارگران کشــور گفت: جامعه 
اســالمی کارگران بیش از 30 سال سابقه 
فعالیــت در ارائــه خدمات بــه کارگران 
وعرصــه تولید کشــور را دارد. ایران یک 
کشــور مهم وتاثیر گذار در دنیاست واین 
امر با تالش مســئولین ومربیان آموزشی 
صورت گرفته اســت. وی در ادامه اظهار 
داشت: جامعه اسالمی کارگران بر مبنای 
علم ودانش استوار است وافراد زیادی در 

جهــت اعتالی این امــر تالش وزحمت 
می کشــند که من از تمام این افراد سپاس 
گزاری می کنم . دبیرکل جامعه اســالمی 
کارگــران با اشــاره به جمعیــت باالی 
خانــواده کارگری گفــت: از کل جمعیت 
۸۲ میلیون نفری کشور حدود ۵3 میلیون 
نفر را کارگران تشکیل می دهند، شخص 
کارگر با ادامه تحصیل، علم شــغل خود 
را توسعه می دهد وپیشرفت او به افزایش 
بهــره وری وتولید منجر می گردد . وی در 

پایان با اظهار امیدواری از توســعه مراکز 
علمی کاربردی، افتتاح این مرکز در استان 
البرز را زمینه ای برای ارتقاء سطح علمی 
وتخصصــی کارگــران در کارخانجات 

وشرکت ها دانست . 
در ادامه این مراســم فــالح نژاد مدیر 
آمــوزش پرورش ناحیــه 3 کرج نیزطی 
سخنان کوتاهی آغاز سال جدید تحصیلی 
وهفتــه دفــاع مقــدس را تبریک گفت 
وضمن اشــاره به برگزاری جشن عاطفه 

ها، هرگونه تالش در ارتقاء ســواد آموزی 
را نوعی جشن عاطفه ها وتقسیم مهربانی 
برشمرد وادامه داد: مشارکت در طرح های 
آموزشی وساختن افکار از زیر ساخت های 
مهم هر جامعه ای محســوب می شود که 
توسط سرمایه های انسانی یعنی معلمان 
صورت می گیــرد. وی در پایان از خانواده 
بنی هاشمی که تمام وقت وسرمایه های 
مادی خود را در جهت آموزش شهرستان 

کرج هزینه نموده اند تشکر نمود .  

افتتاح اولین مرکــز علمی -کاربردی جامعه 
اسالمی کارگران در البرز

* نان چــرا اين قدر گران شــده 
است؟!

نان این »قوت غالــب« مردم چرا باید این 
قدر گران شــود؟! ســوال مردم از مسئوالن 
دســت اندرکار دولت این است که چرا با وجود 
کمبود درآمد و یا نبود درآمد مکفی شهروندان 
و روستائیان باید شاهد گرانی چند برابری نرخ 
نان های مختلف باشــند. جا دارد که مسئوالن 
تصمیم گیر در دولت نسبت به اصالح و تعدیل 

قیمت نان اقدام نمایند.
احسان کرامتى از کرج

* ســازمان اتوبوســرانى کرج و 
حومه را تقويت کنيد

قدر و اندازه و امکانات سازمان اتوبوسرانی 
کــرج و حومه متناســب و موازنه بــا جمعیت 
میلیونی آن ندارد. لذا مســئوالن استانداری، 
فرمانداری، شــورای شــهر کــرج و ... برای 
تقویت و پشتیبانی ســازمان مذکور طرحی نو 

در اندازد.
جمعى از شهروندان کرجى

* عوارض های متعدد مسافرتى را 
تعديل کنيد

مســافران بــرای عزیمت به شــهرهای 
مختلف از طریق اتوبان هایی که هزاران عیب 
و نقص فنــی دارد قدم به قــدم باید عوارض 
ســنگین بپردازند. ســوال این اســت که این 
عوارض تکرار شــونده صعودی قرار است چه 

گلی به ســر جاده های ارتباطی بزند؟! کی ؟!
مهرداد مهرانى کرج

* تقويت کشاورزی چه شده؟!
هزاران آفت درختان گردوی روســتاهای 
ســاوجبالغ به ویــژه بخش چنــدار را هدف 
نابودی قرار داده اســت. ســوال این است که 
مســئوالن جهاد کشاورزی چرا به فکر جبران 
ایــن گونه خســارات اقتصادی روســتائیان 
نیســتند؟! و باالخــره آیا می تــوان با این نوع 
عملکرد ضعیف به رونق تولید ملی اندیشــید؟!

جمعــى از باغداران روســتاهای 
بخش چندار ساوجبالغ

فــرج اهلل روزبان؛ جانبازی 
که به درجه شهادت رسيد

شــهید فرج اهلل روزبان،  در دهم اسفند 13۴۵، در 
یــک خانواده مذهبی و متدین در روســتای نجم آباد 

از توابع شهرستان ساوجبالغ دیده به جهان گشود.
خبرنگار جــام جم البرز: او تعالیم مذهبی را 
از پدرش که خود مداح اهــِل بیت و تعزیه خوان بود، 
یاد گرفت و دوران تحصیلش را در زادگاهش تا پایان 
دوره راهنمایی گذراند. در همــان دوران نوجوانی با 
شروع جنگ تحمیلی، دفاع از میهن اسالمی و جهاد 
در راه خدا را بر تحصیل مقدم دانســت و به ندای پیر 
و مرشــد خود امام شهدا لبیک گفت. در سال 13۶۲، 
به جبهه های حق علیه باطل اعزام شــد و در چهارم 
خرداد مــاه 13۶۲، در منطقه جنگــی غرب واقع در 
منطقه ســرپل ذهاب و قصِر شیرین  هنگام ماموریت 
با اصابت ترکش خمپاره از ناحیه پشت گردن مجروح 
شده و به بیمارســتان لقمان الدوله اعزام می شوند و 

به مدت شش ماه تحت درمان قرار می گیرد.
* جانبازی و شهادت

او قبل از شهادت به درجه جانبازی رسید و با پنجاه 
درصد جانبازی با افتخار و سربلندی بعد از اتمام جنگ 
در زادگاهش، روســتای نجم آبــاد در اداره مخابرات 
مشــغول کار و فعالیت می شود. در سال 13۶۸، برای 
صیانت و سرپرستی از خانواده برادر شهیدش عباسعلی 
روزبان با همســر او ازدواج کرده و حاصل این ازدواج 
یک فرزند پســر به نام میالد است. زندگی مشترک او 
شش سال ادامه داشــت که در نهایت به علت همان 
ترکش خمپاره که در بدنش بود و چند ســالی باعث 
رنجش وی می شد، در تاریخ  ۲۸ مرداد ماه 13۷۴، به 
بیمارستان امام خمینی)ره( کرج اعزام شد. سرانجام 
وی در سی ام مرداد 13۷۴، جام شهادت را سرکشیده 
و در جوار برادر شــهیدش عباسعلی در بهشِت زینب 

روستای نجم آباد آرام می گیرد.

پیام های مردمی

جلســه  مجمع خیرین ســالمت اســتان البرز با حضور اعضاء مجمع 
خیرین ســالمت، امام جمعه کمالشــهر، شــهردارورییس شورای شهر 
کمالشــهر ،در محل شهرداری این شهر با محوریت بررسی روند تکمیل 

پروژه بیمارستان کمالشهر برگزار گردید . 
خبرنگار جام جم البرز: مدیر عامل مجمع خیرین سالمت استان 
البرز حجت االسالم ذاکری در ابتدای این جلسه  گفت: در شهر کمالشهر 
زمینی با ۵000متر مربع وسعت جهت احداث بیمارستان در اختیار دانشگاه 
علوم پزشــکی البرز قــرار گرفت که در این مدت کارهایی انجام شــد . 

وی با اعالم نارضایتی از روند کنونی طرح بیان نمود: متاســفانه به علت 
تخصیــص ندادن منابع مالی ادامه این پروژه متوقف شــده اســت وباید 
تدابیری اندیشــیده شــود تا با همکاری مسئولین شهری وخیرین دوباره 
این طرح که نقش مهمی در ســالمت ورضایت مردم منطقه دارد شروع 

وتکمیل گردد. 
حســین قهرمان پوران رییس شورای شهر کمالشهر نیز طی سخنانی 
گفت: این که چرا بعد از گذشــت چند ســال  هنوز این پروژه تکمیل نشده 
است، ازمطالبات اصلی مدیریت شــهری وشورای شهرکمالشهر است. 
وی با اشــاره به سفر استانی هیئت دولت به استان البرز اظهار داشت: این 
شهر با 1۷0000نفر جمعیت وقرارگرفتن در مسیر مهم مواصالتی کشور 
نیاز شــدیدی به یک بیمارســتان مجهزدارد. در سال ۸9 طی سفر رییس 
جمهوروقت طرح احداث بیمارســتان شهرکمالشهر  مصوب گردید وطی 
مراحلی در ســال 9۵ انعقاد قرارداد با پیمانکار صورت گرفت اما متاسفانه 
بعد از گذشــت  3 ســال هنوز بالتکلیف است . وی در ادامه با انتقاد شدید 
از  پیمانکاران علوم پزشــکی که در مراحل ساخت این بیمارستان فعالیت 
داشــته اند  گفت: کارشناسان ما هزینه های انجام شده توسط پیمانکاران 
را تایید نمی کنندومشکل کندی پیشرفت کار، عدم صالحیت پیمانکاران 

این طرح می باشــد، درخواست ما اصالح اصولی کار وخلع ید پیمانکاران 
ناکارآمد در این پروژه می باشد . 

در ادامه حســین شفق مدیر پروژه های علوم پزشکی نیز گفت: پس از 
پرداخت نشدن مطالبات قبلی پیمانکاران وافزایش ناگهانی قیمت مصالح  
ساختمانی  آنها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند وکار را رها کردند که 
این امر مشــکالتی به وجود آورده است . سیستم ردیف بودجه این پروژه 

نیز هنوز پایدار نشده است .  
دکتر کریم رییس دانشــگاه علوم پزشــکی  البرز نیز طی سخنانی با 
اشــاره به نیاز کمالشهر به یک بیمارستان آماده ومجهز گفت: داشتن یک 
بیمارســتان از واجبات این شهر است که باید پیگیری وتامین اعتبار شود. 
با افتتاح این مرکز وضعیت درمانی اســتان البرز بهبود خواهد یافت  .وی 
در ادامه افزود:  یک طرح باید ردیف بودجه ای داشــته باشــد واین پروژه 
هنوز مصوب ملی نشــده وردیف پایدار بودجه ای ندارد، مسئولین شهری 
واستانی در مصوب نمودن بودجه این طرح پیگیر باشند تا در کنار حمایت 
خیرین سالمت، تکمیل این طرح پیشرفت  خوبی داشته باشد . البته روش 
هــای دیگری نیز برای تامین بودجه این طــرح وجود دارد که با تصویب 

وپایداری بودجه، امکان پذیرخواهد بود .  

مجمع خيرين سالمت استان البرز تاکيد کرد؛ 

تکميل بيمارستان کمالشهر؛ يک ضرورت شهری  

خبرهایی از هفته نیروی انتظامی در ساوجبالغ ونظرآباد

به مناسبت هفته نیروی انتظامی مراسم صبحگاه مشترک نیروهای 
مسلح با حضور مسئوالن محلی در شهرستان های ساوجبالغ و نظرآباد 

برگزار گردید.
 خبرنگار جام جم ســاوجبالغ و نظرآباد: سرهنگ فضلی 

علیشاه فرمانده انتظامی ساوجبالغ با تقدیر از تعامل کلیه دستگاه های 
اداری وامنیتــی شهرســتان با پلیس گفت: در هفتــه نیروی انتظامی 
فعالیتهای انجام شده در ایجاد امنیت به مردم منعکس می شود تا همگان 
در جریــان کارهای صورت گرفته قرار گیرند.وی افزود: در زمینه امنیت 
جای کار زیاد است و هرچه قدر تالش کنیم باز هم این مردم شریف الیق 
خدمت بیشــتر در عرصه امنیت هستند و با تمام قوا در تحقق آن اهتمام 

خواهیم داشت.
امام جمعه ســاوجبالغ هم پلیس را طالیه دار امنیت کشور و جامعه 
دانســت و گفت: شــما دژی محکم در مقابل تهاجم دشمنان و تخلف 
متخلفین در کشور و جای جای میهن اسالمیمان هستید.وی از فرمانده 
نیروی انتظامی کشــور خواســت تا فکری برای بهبود اوضاع معیشتی 
پرسنل کرده و در جهت رفع مشکالت زندگی نیروهای انتظامی بیشتر 
پیگیری نمایند.فرماندار ساوجبالغ نیز قدرت جمهوری اسالمی ایران در 
منطقه به عنوان جزیره امن را به برکت نیروهای نظامی مقتدر در کشور 

بیان کرد و گفت: اکنون که بر قله های رفیع اقتدار ایســتاده ایم حاصل 
ایثار و گذشت و فداکاری نیروهای نظامی وانتظامی در کشورمان است 
که با جان و دل از کشــور محافظت و پاسداری می کنند.پالیزگیردرادامه 
گفت: در این خصوص شهرجدیدهشتگرد وبخش چهارباغ  نیاز به ایجاد 
ساختاری جدید در بحث انتظامی داردکه باید هرچه سریعتر به آن توجه 
شود.فرماندار ساوجبالغ کاهش تصادفات،مبارزه با عرضه مواد مخدر در 
شهرستان و رشد 31۲ درصدی کشفیات و افزایش ۶۷ درصدی شناسایی 
و برخــورد با توزیع کنندگان مواد مخــدر را از توفیقات بزرگ نیروهای 
انتظامی در ســاوجبالغ دانســت.وی افزود:در پلیس فتا هم بیش از 90 
درصد پرونده ها منتج به نتیجه شده و پلیس آگاهی هم در بحث کشفیات 
توفیقات خوبی به دســت آورده است.درپایان این مراسم از فرماندهان 
و پرســنل برتر انتظامی در شهرستان تقدیر و از ۲ خانواده شهید نیروی 
انتظامی تجلیل گردید.بنا بر همین گزارش در مراسم صبحگاه مشترک 
نیروهای مســلح در محل نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد فرماندار 

نظرآباد درخواست نمود تا پایش تصویری در راس برنامه های مسئولین 
مربوطه در شهرســتان قرار گیرد. فالح نژاد فرماندار شهرستان نظرآباد 
ضمن تقدیر از امنیت سازان سبزپوش جمهوری اسالمی ایران، با اشاره به 
نقش بسیار مهم نیروهای انتظامی درامنیت جامعه اظهارداشت:  هر اداره، 
نهاد، سازمان و ارگانی موظف است مجموعه اقداماتی که درحوزه های 
اقتصادی، عمرانی و اجتماعی وظیفه دارد به نحو احسن عملیاتی نماید و 
قطعا اگر در عملکرد هر کدام از ارگان ها نقصی باشد این نیروی انتظامی 
اســت که متحمل زحمتی افزون گردیده   تا خللــی در آرامش خاطر و 
امنیت مردم عزیزمان ایجاد نشود.وی در ادامه در خصوص نیاز شهرستان 
نظرآباد به پایش تصویری و پارکینگ عمومی تصریح کرد: باید با همت 
همگانی مسئولین شهرستان پایش تصویری گسترده در کلیه محالت، 
پارکینگ عمومی و... بنا به نیاز ضروری مردم در اسرع وقت عملیاتی شود 
که اگر اجرای این مهم با سهل انگاری مواجه شود امنیت مال و جان مردم 
در معرض خطر قرار گرفته و کار نیروی انتظامی را مضاعف خواهد نمود.

رئیس شــورای تامین نظرآباد احداث پارکینگ عمومی در نظرآباد را 
گام موثری در پیشگیری از سرقت بیان کرد و گفت: با احداث پارکینگ 
عمومی در نظرآباد عالوه بر بهبود وضعیت ظاهری سیما و منظر شهری و 
جلوگیری از تخریب آسفالت ازطریق ریزش گازوئیل خودروهای سنگین 
و باری، می توان محل اختفای سارقینی که توسط پارک این کامیون ها 
شکل گرفته است نیز از بین برده و اقدام ثمربخشی در تامین امنیت شهر 
و روســتاها انجام داد. فالح نژاد در خاتمه ضمن تاکید بر اتحاد و انسجام 
موجود در بین مسئولین در نظرآباد یادآور شد: خوشبختانه این انسجام و 
همدلی موجود موجب گشته بتوانیم طرح های مثمرثمری برای نظرآباد 
تدوین کرده و سپس در راستای اجرای آن گام برداریم که در حوزه تامین 
امنیت نیز با هماهنگی اداراتی نظیر جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و... 
مقرر شده است با همکاری سبزپوشان نجیب شهرستان پیش از آغاز به 
کار نگهبانان واحدهای صنعتی و تولیدی توســط پلیس استعالم شده و 

نگهبان مورد نظر به نیروی انتظامی معرفی گردد.

شهید فرج اهلل روزبان


