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به منظور ورود به مجلس شورای اسالمی؛

منتخبین البرز را بهتر بشناسید
«مهدی عســگری» و «علی حدادی» دو نماینده البرزی از دو حوزه انتخابیه این اســتان که به مجلس شورای اسالمی راه
یافتهاندرابیشتربشناسید.
بهگزارشخبرگزاریفارس«،مهدیعسگری»و«علیحدادی»دونمایندهالبرزیکهبهمجلسشورایاسالمیراهیافتند
هر دو مورد حمایت شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی بودند«.مهدی عسگری» به عنوان منتخب حوزه کرج ،فردیس و
اشتهارد در دور اول انتخابات راهی مجلس شورای اسالمی شد ،متولد سال ۱۳۵۶و صادره از کرج است.وی کارشناسی خود را در
رشته مهندسی متالوژی گرفته و در حال نگارش پایاننامه دکتری در رشته فلسفه و حکمت اسالمی است.از جمله سوابق وی
میتوان به مشاور استاندار البرز در سالهای ۹۱و ،۹۲مؤسس و...
2

باشگاههای ورزشی در البرز
تعطیل شد
4

جلوه پرشور مردم استان البرز در انتخابات
عرضه گلچین فرش های نفیس
ایرانی با اقساط بدون بهره

بهترین مشاوره خرید و فروش
ملکی را از ما بخواهید
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حضور در انتخابات سیلی دیگری بر صورت دشمنان نظام بود

ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
البرز

آیتاهلل حســینی همدانی در خطبههای نماز عبادی سیاسی
جمعه دوم اســفند در مصالی بزرگ امام خمینی (ره) با تأکید بر
اینکه رجب ماه دعا با مضامین بلند معرفتی اســت ،اظهار داشت:
در دعاهــای ماه رجب از خداوند درخواســت میکنیم که در ماه
رمضان توفیق عبادت داشــته باشیم ،لذا این ماه مقدمه درک ماه

رمضان است.
خبرنگار جام جم البرز :وی در واکنش به تحریم برخی
اعضای شــورای نگهبان توســط آمریکا ،بیان داشت :هر وقت
قسمتی از نظام کارش را درست انجام میدهد و نقشههای آمریکا
را به هم میزند بالفاصله آن قســمت را تحریم میکنند که این

یادداشت

با ائمه جمعه استان

استاندار:

 2نفر در البرز به مجلس راه یافتند

وصیت نامه سردار سلیمانی
دریاییپاالینده
علی حدادی

اســتاندار البرز اعالم کرد :عسگری و حدادی در مرحله
اول به مجلس شورای اسالمی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز ،شهبازی
با اشــاره به پایان یافتن شــمارش آرا در استان البرز گفت:
براســاس اعالم نتایج شمارش آراء ســتاد انتخابات البرز
مهدی عســگری به عنوان نفر اول و منتخب مردم البرز در

حوزه کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا معرفی انتخاب گردید.
وی افزود :با توجه به آرا اخذ شده فاطمه آجرلو و علیرضا
عباسی برای انتخاب نفر دیگر این حوزه انتخابیه به مرحله
دوم راه یافتنــد و در  ۲۹فروردیــن باید بار دیگر با یکدیگر
رقابت کنند.
اســتاندار البرز با اشــاره به انتخابات مجلس شورای
اسالمی در حوزه انتخابیه ســاوجبالغ ،نظر آباد و طالقان
ادامه داد :علی حدادی با کســب بیشــترین رای به عنوان
منتخبان مردم البرز در این حوزه انتخابیه معرفی گردید.
با توجه به شــمارش آرا مهدی عســگری با کسب ۸۷
هــزار و  ۸۰۸رای و علی حــدادی با  ۴۳هزار و  ۲۳۳رای به
طور مستقیم به مجلس شورای اسالمی راه یافتند و فاطمه
آجرلو با کســب  ۶۱هزار و  ۵۷رای و علیرضا عباسی با ۵۲

استاندار البرز وارد میدان مقابله
با کرونا شد

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی البرز از دستور استاندار
البرز به منظور تهیه کیت ها و انجام آزمایشات تشخیصی
بیماری کرونا در استان خبر داد.
بــه گزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین الملل
اســتانداری البرز ،دکتر حســین کریم در گفتگویی کوتاه
با خبرنگار ما اظهار داشــت :در نشســتی به ریاست دکتر

شــهبازی اســتاندار البرز ،دکتر دالرام درود معاون تولید
انستیتو و رئیس مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتوپاستور
ایران دستور تهیه دستگاه تشخیص بیماری کرونا و انجام
آزمایشات اولیه در استان البرز صادر شد.
وی افزود :بر این اســاس مقرر گردیــد تا پایان هفته
جاری مقدمات الزم به منظور اســتقرار دستگاه ها و انجام
آزمایشات اولیه در استان صورت پذیرد.
دکتر دالرام درود نیز با اشــاره به همکاری مشــترک
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتوپاستور و دانشگاه علوم
پزشکی ،خاطر نشان کرد :همکاری مشترک برای انتقال
دانش فنی آزمایش تشــخیص کرونا ویــروس از جمله
مسائلی بود که مورد تاکید و توجه قرار گرفت.
وی یادآور شــد :بر این اســاس مقرر شــد در دو مرکز
درمانی البرز دانش فنی آزمایش تشخیص کرونا ویروس
انجام شود تا بتوان در کمترین فرصت نسبت به شناسایی
شهروندان درگیر با این بیماری اقدام کرد.

پیام نماینده رهبری در البرز در پی حضور مردم در انتخابات؛

مردم با هوشمندی رجزخوانیهای دشمنان را از بین بردند
در پی حضور پرشکوه و حماسی مردم در یازدهمین دور ه انتخابات مجلس شورای
اسالمی ،حضرت آیتاهلل حسینی همدانی نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان
البرز پیام تشکر و قدردانی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مقام معظم رهبری در استان البرز و امامجمعه
کرج ،متن پیام نماینده رهبر انقالب اسالمی در استان البرز به این شرح است:بار دیگر
عنایات ویژه رحمانی شامل حال ملّت ایران و بهخصوص مردم والیت مدار و شهیدپرور
استان البرز شد و توانستند صفحه نورانی دیگری از شور و شعور و معرفت را به کتاب
عظیم اقتدار و امنیت و عزت ایران اسالمی اضافه کنند .اقشار مختلف مردم با سالیق
گوناگون با هوشمندی و از روی آگاهی رجزخوانیهای دشمنان پلید و عملیات روانی
رسانهای گسترده آنان در جهت عدم شرکت در انتخابات را با حضور خود از بین برده
و زمینههای ایران قوی را با تشکیل مجلس قوی تراز انقالب اسالمی فراهم کردند.
اینجانب ضمن عرض تبریک به نمایندگان منتخب مجلس شورای اسالمی استان
البرز و آرزوی توفیق انجام مسئولیت بزرگی که از طرف مردم به آنان واگذارشده از
نامزدهای دیگر که تنور انتخابات را گرم کردند و زمینهساز حضور مردم در این عرصه را
فراهم کردند تشکر مینمایم و تذکر این نکته را خالی از لطف نمیدانم که تا پایان دوره
مجلس فعلی و آغاز مجلس جدید نزدیک صد روز فرصت وجود دارد که عزیزان منتخب
بار دیگر وظایف خطیر نمایندگی مردم ،فرصتها و تهدیدهای استان را بررسی کنند ،به
دیدار مردم رفته صحبتهای آنان را گوشداده و از تجربیات و ایدههای رقبای انتخاباتی
برای برنامهریزیهای آینده بهرهمند شوند.الزم است در اینجا از همهکسانی که در
بهتر برگزار شدن این م ّهم از ماههای قبل تالش داشتند ،از شورای محترم نگهبان و

هیئتهای اجرایی ،از دستگاههای اطالعاتی امنیتی و قضایی ،از مجریان و ناظران و
رسانهها ،از اولیاء مساجد و مدارس و از صداوسیمای مرکز استان ّ
تشکر و قدردانی نمایم.
در پایان با سجده شکر در مقابل خدای سبحان به خاطر همه نعمتهایش و سپاس
از عنایت ویژه حضرت ولیعصر ارواحنا فداه ،یاد امام (ره) و شهیدان بخصوص سردار
دلها حاج قاسم عزیز را گرامی داشته و برای ایران اسالمی و مردم غیور کشورمان
افتخار و سربلندی تا رسیدن به تمدن نوین اسالمی تحت زعامت نایب االمام ولی امر
مسلمین امام خامنهای مدظلهالعالی از خداوند متعال مسألت مینمایم.
حسینی همدانی  -نماینده ولیفقیه در استان البرز و امامجمعه کرج
 ۳اسفند ۹۸

منتخبین البرز را بیشتر بشناسید

«مهدی عسگری» و «علی حدادی» دو نماینده البرزی از دو حوزه انتخابیه این
استان که به مجلس شورای اسالمی راه یافتهاند را بیشتر بشناسید.
به گزارش خبرگزاری فارس « ،مهدی عسگری» و «علی حدادی» دو نماینده
البرزی که به مجلس شورای اسالمی راه یافتند هر دو مورد حمایت شورای ائتالف
نیروهای انقالب اسالمی بودند«.مهدی عسگری» به عنوان منتخب حوزه کرج،
فردیس و اشتهارد در دور اول انتخابات راهی مجلس شورای اسالمی شد ،متولد سال
 ۱۳۵۶و صادره از کرج است.وی کارشناسی خود را در رشته مهندسی متالوژی گرفته
و در حال نگارش پایاننامه دکتری در رشته فلسفه و حکمت اسالمی است.از جمله

سوابق وی میتوان به مشاور استاندار البرز در سالهای  ۹۱و  ،۹۲مؤسس و مدیر دانشگاه
علمی -کاربردی مرکز فرهنگ و هنر البرز ،مسؤول اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کرج
از سال  ۸۷تا  ،۸۹معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز از سال
 ۸۹تا  ۹۰و دبیری شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرج به مدت دو سال اشاره کرد.
وی که بر خالف گمانهزنیها پیروز انتخابات شد اخیراً لیست اموال خود را به شرح زیر
اعالم کرده است:یک باب واحد مسکونی در دهقانویالی دوم ،یک دستگاه خودروی
ال  ،۹۰یک باب واحد استیجاری برای فعالیتهای کاری همسر و مبلغ مختصری
پس انداز که بابت هزینههای تبلیغات منظور شده است.همچنین «علی حدادی»
دیگر منتخب استان البرز از حوزه انتخابیه ساوجبالغ ،طالقان و نظرآباد است که پس
از پیروزی انقالب اسالمی ایران به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آمد و
از پایه گذاران بسیج و سپاه پاسداران در شهرستان نظرآباد بود و در سال  ۶۷فرمانده
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در شهرستان ساوجبالغ شد.پس از آن در سمت معاونت
فرماندهی سپاه کرج (سال  ،) ۷۱معاونت فرماندهی سپاه غرب تهران (سالهای  ۷۰تا
 )۷۳و معاونت فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان کرج (سال های  ۷۶تا  )۸۰مشغول
خدمت بود .او در سالهای  ۸۰تا  ۸۴معاون فرماندهی سپاه استان تهران بود.حدادی
فرماندار شهرستانهای نظرآباد و ساوجبالغ در دولت نهم و دهم بوده است و سابقه
معاونت سازمان رسانه ای اوج را در کارنامه دارد.وی دانش آموخته رشته فقه و مبانی
حقوق در مقطع کارشناسی و علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی ارشد است.
همچنین کارشناس علوم نظامی از دانشگاه امام حسین(ع) است.حدادی هشتم مرداد
سال  ۱۳۴۱در روستای احمدآباد شهرستان نظرآباد به دنیا آمده است.

هزار و ۷۲۶رای در حوزه انتخابیه کرج ،فردیس و اشــتهارد
به دور دوم راه یافتند.
اســتان البرز در یازدهمیــن دوره از انتخابات مجلس
شــورای اسالمی یک هزار و  200شعبه اخذ رای داشت که
در شهرستان کرج  ۷۰۴شعبه  ،فردیس  ۱۵۶شعبه به عالوه
یک شعبه برای اقلیتهای مذهبی  ،شهرستان اشتهارد ۴۸
شعبه  ،شهرستان ساوجبالغ  ۱۴۳شعبه  ،نظرآباد  ۹۹شعبه
و طالقان  ۴۹شعبه فعال شده بود.
تعداد واجدان شــرایط برای رای دادن در اســتان البرز
یــک میلیون و  ۷۵۰هزار و  ۵۹۰نفر بــوده که از این تعداد
 ۸۷۹هزار و  ۲۰۹نفر مرد و  ۸۷۱هزارو  ۳۸۱نفر زن بودند.
تعداد رای اولیهای اســتان البرز ۸۵هزار و ۲۷۷نفر بود
که از این تعداد  ۴۳هزارو ۴۸۳نفر مرد و  ۴۱هزار و  ۷۹۴نفر

نقش روحانیت و عالمان دین
در جامعه
مهدی عسگری

وصیت نامه سردار
سپهبد شهید قاسم
سلیمانی که به
مناسبت مراسم
چهلم آن شهید عالی
مقام انتشار یافت،
سید نصرالدین
واجد مفاهیم ،معانی
میرعربشاهی ،خبرنگار
فرهنگی و اجتماعی و مضامین معنوی
و عرفانی و ...می
جام جم البرز
باشد که تدقیق و
موشکافی ابعاد و جوانب آن از طریق رسانههای
صوتی ،تصویری و مکتوب ،وعاظ و اهالی منابر و
نیز تالش فرهنگی همزمان او در سپاه پاسداران
انقالب اسالمی بویژه نیروهای قدس می تواند
افکار عمومی در جامعه را به سوی اهداف متعالی
وی رهنمون شود .بدون تردید اهمیت تبعیت
از ولی فقیه زمان حضرت آیت اهلل خامنهای و
ضرورت تالش همگانی برای تقویت این جایگاه
مظلوم بویژه از سوی مراجع دینی و نیز توجه آحاد
جامعه به موضوع جهاد و مبارزه با استکبار جهانی
اتحاد و انسجام فزاینده برای اتصال و پیوستگی با
ملل مسلمان دنیا به قصد ریشه کنی صهیونیسم
بین الملل و اسرائیل غاصب به منظور تقویت
همبستگی و یکپارچگی ملل و ممالک مسلمان
جزء رئوس و سرفصلهای مهم آن «وصیت
نامه»میباشد.
آری ،سردار شهید قاسم سلیمانی محبوب قلوب
مردم دنیاست .آن هم به خاطر سرکوبی عناصر
پست داعش و ریشه کنی آن از سطح کشورهای
عراق،سوریهوجانفشانیکمنظیراودرمیدانهای
جهاد و مبارزه  .حال آیا بهتر نیست که مسئوالن
برای معرفی این شخصیت ملی و جهانی و انتشار
گسترده اهداف واالی دینی ،انقالبی گری و
جهادی وی با گنجاندن در مواد درسی دانش
آموزان و دانشجویان دانشگاه ها و ساخت فیلم
های ویژه همت گمارند تا این گوهر کم نظیر برای
همیشه تاریخ در اذهان و افکار و هدایت مردم و به
ویژه جوانان نقش آفرین باشد .بر همین اساس از
درگاه حق تعالی می خواهیم که ما را همواره و پیرو
خالص اهداف آن شهید دالور قرار دهد.

نشانه درستی مسیر حرکت آن دستگاه است.نماینده ولیفقیه در
استان البرز بابیان اینکه امروز دشمنان نظام بهخصوص استکبار
جهانی از حضور مردم در پای صندوقهای رأی دق کردند ،اذعان
داشــت :مردم برنده اصلی رقابتهای انتخاباتی هستند و پیروز
میدان مثل همیشــه مردم خواهند بود و مردم امروز دشــمن را

مأیوس میکنند و فردای انتخابات باهم برادرند.آیتاهلل حسینی
همدانی بابیان اینکه آمریکا  40ســال اســت که از ایران سیلی
و شکستخورده اســت ،خطاب به استکبار جهانی ،خاطرنشان
ســاخت :امروز هم به فضل پروردگار سیلی دیگری از ملت رشید
ایران پای صندوقهای رأی خورد.

زن بودند.اســتان البرز با  ۲حوزه انتخابیه و  ۶شهرســتان ،
جمعیتی حدود سه میلیون نفر دارد .
این اســتان دارای سه کرســی نمایندگی در مجلس
شورای اسالمی است.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی صبح
روز جمعه دوم اسفند در سراسر کشور برگزار شد.

قطعه یک آزادراه تهران  -شمال
افتتاح شد

هم زمان با آغاز بهره برداری رسمی از قطعه یک آزادراه
تهران-شمال ،معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی
از کاهش  ۵هزار تومانی عوارض آزادراه تهران-شمال به
دستور رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز البرز؛ با حضور
حســن روحانی رئیس جمهور ،محمد اسالمی وزیر راه و
شهرسازی ،حجت االســام علوی وزیر اطالعات ،سید
پرویز فتاح رئیس بنیاد مســتضعفان انقالب اســامی و
شهبازی اســتاندار البرز ،قطعه یک آزادراه تهران-شمال
افتتاح شــد.قطعه یک ایــن آزادراه به طول  ۳۲کیلومتر از
انتهای بزرگراه همت غرب در منطقه  ۲۲تهران آغاز شده
و تا شهرستانک در استان البرز ادامه مییابد.
ساخت این آزادراه از سال  ۱۳۷۵آغاز شد که پس از تغییر
مکرر پیمانکاران آن و ســپس واگذاری آن به پیمانکاران
چینی تا ســال  ۱۳۸۴تنها  ۲۰درصد پیشرفت داشت که با
ورود بنیاد مســتضعفان به این پروژه ۸۰ ،درصد پیشرفت

فیزیکی مابقی در  ۴ســال اخیر با حضور پیمانکاران ایرانی
تکمیل شده اســت.فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در این
زمینه گفت :قرار است بخشــی از هزینه کرد این بنیاد در
آزادراه به صورت نقدی و اعتباری و بخشی دیگر به صورت
تهاتر اراضی میان دولت با بنیاد مســتضعفان ،به این نهاد
بازگردانده شود.

نماز جمعه این هفته کمالشــهر به امامت
حجت االســام وثوقی امام جمعه شهرستان
در مصالی این شهر برگزار گردید.
خبرنگار جــام جم البــرز :وی در
خطبه های نماز این هفتــه امام جمعه ضمن
دعوت همه مؤمنیــن و نمازگزاران به رعایت
تقوای الهی گفت :در ادامه بحث هشــدارهای
اجتماعی به موضوع استخفاف رسیدیم و چند
مورد از آن را بیــان کردیم  ،یکی دیگر از انواع
استخفاف ،اســتخفاف به مردم و عالمان دین
میباشد  ،فرضا اگر عوامل پیروزی یک انقالب
را چند چیز بدانیــم قطع ًا یکی از علل آن نقش
مردم و حضور آنها در صحنه اســت و ضلع دوم
آن نقش روحانیت و عالمان دین و رهبران دینی
است  ،مردم به عنوان پایههای اصلی جامعه از
جایگاه اساسی و اصیل برخوردارند و رای آنها در
سرنوشت جامعه تاثیر بنیادی دارد و حضور آنها
هم تعیینکننده اســت  ،تعبیر زیبایی که معمار
کبیر انقالب داشتند این بود که میزان رای مردم
است .این تعبیر امام به گونهای شخصیت دادن
به مردم در جامعه و حکومت دینی اســت نکته
بعدی رابطه مردم در نظام ارزشــی دینی رابطه
ماهی و آب اســت .اگر آبی وجود نداشته باشد
حیات ماهی هم در خطر اســت این آب است
که منشــأ حیات و زندگی مردم است .بنیانگذار
جمهوری اسالمی در آغاز سخنرانی خودشان
در بهشــت زهرا در سال  ۱۳۵۷فرمودند من با
پشــتوانه این مردم دولت تعیین می کنم و تو
دهــن این دولت میزنم  ،امــام اگرچه ذاتا آدم
شجاعی است اما او بعد از تکیه گاه خداوند علی
اعــا با حمایت مردم و حضور مردم قهرمانانه
این حرف را میزد .

رضا محمودی ،مدیر دفاتر امالک بزرگ میفا:

بهترین مشاوره خرید و فروش ملکی را از ما بخواهید

خبرنگار جام جم البرز  :خرید ملک ،زمین ،اجاره و رهن
مسکن از جمله اموری است که هر فردی به صورت
مستقیم یا با واسطه با آن سروکار دارد  .سودآوری
وسرمایه گذاری در بخش امالک ومستغالت موجب
تشویق و گرایش افراد به این بازار شده است .با اين
ب نادرست وعقد قراردادهای مشکوک
حال گاهي انتخا 
در این بخش افرادی را متضرر كرده است .
با اين وصف ،تحقیق و ورود آگاهانه در خصوص چگونگي
انجام معامالت از جمله ضروریاتي است كه بايد به آن
توجه داشت .مجموعه امالک میفا كه به عنوان یکی از
بزرگترین دفاتر امالک در منطقه گلشهر با مدیریت
توانمند آقای رضا محمودی و مدیر شعبات ایشان آقای
ه ميشود دارای کادری مجرب و متعهد
رضا زند شناخت 
از فعاالن موفق در این صنف است ،توانسته است
رضایت مراجعین را جلب كند .خبرنگار جام جم البرز با
توگويي انجام داده که در
این مدیر خبره و خوشفکر گف 
پي میخوانید:
* لطفا در خصوص دفاتر امالک میفا توضیح دهید.
در مجموعه ما  7پرسنل جوان ،با تجربه و قانونمند
مشغول فعالیت هستند .خدمات مشاوره در زمینه خرید
و فروش ملک را به مشتریان عزیز ارائه میکنیم و 10
سال است که در این زمینه مشغول به کار هستیم .در
بخش حسابداری مجموعه دو نفر حسابدار با ما همکاری
میکنند که در این حوزه کار دقیق و حساب شده ای
داریم تا جابه جاییهای پول با اطمینان خاطر صورت
پذیرد.

* از اولویتهای کاری در مجموعه شما چه میباشد؟
برای خرید و فروش هرگونه ملک ابتدا از اطالعات و
جزئیات آن کامال آگاهی پیدا میکنیم و بدون اطمینان
معامله ای انجام نمی دهیم.معتقدیم که همیشه حق با
مشتری و خریدار است .تمام سعی خود را میکنیم که
معامله را به نفع خریدار انجام دهیم و تخفیفهای الزم را
برای رضایت آنها بگیریم .اطالعاتی که مشتری نیاز دارد
توسط مشاورین ما در اختیارشان قرار میگیرد.
* آیا در زمینه ساخت و ساز نیز فعالیت دارید؟
بله ،ساختمانهای ما با برند میفا در مجموعههایی با
واحد کم و متراژهای باال میباشد .زیرا معتقدم آپارتمان
با تعداد واحد باال خیلی معقول نمی باشد .یکی از این
ساختمانها در حال ساخت و واقع در محدوده  45متری
گلشهر میباشد .دو مورد دیگر نیز در مرحله اخذ جواز
میباشند.
* لطفا ساعات کاری مجموعه میفا و راههای ارتباطی خود
را بگویید.
شعبه  :1کرج 45 .متری گلشهر .بین بنفشه و بهار شرقی.
امالک بزرگ میفا
ساعت کاری 9:30 :الی  21یکسره
تلفن تماس026-34644161 - 026-34644640 :
شعبه  :2کرج 45 .متری گلشهر .بهار غربی .نبش 10
متری اول .امالک میفا
ساعات کاری 9 :الی  13و  15الی 20:30
تلفن تماس026-34608320 026-34608313 :

هماهنگی جهت ساخت كیت های رپید تست كرونا در البرز

جلسه ای در جهت تنظیم تفاهم نامه مابین دانشگاه علوم
پزشکی و شرکت پادیاب طب جهت همکاری های مشترک
آموزشی ،پژوهشی و صنعتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز ،این نشست
که با حضور ریاست دانشگاه و معاونین پژوهشی ،آموزشی و

غذا و دارو با نمایندگان شرکت پادیاب طب برگزار شد مقرر
گردید فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و صنعتی با همکاری
های مشترک دانشگاه علوم پزشکی البرز و شرکت پادیاب طب
در راستای تاسیس دانشگاه های فناوری های خواست هر چه
زودتر ارتباط خود را با آزمایشگاه پاستور در جهت ساخت کیت

خبر

میزان مصرف گاز طبیعی فشرده ()CNGبعد
از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت  34درصد
افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه البرز ،رئیس واحد  CNGاین
شرکت گفت :پس از اجرای طرح مدیریت مصرف
سوخت مایع در استان البرز با رشد مصرف گاز
طبیعی فشرده ( )CNGدر شهرستانهای مختلف
استان مواجه شدیم و این موضوع بیانگر افزایش
تمایل شهروندان به مصرف این سوخت پاک است.
مجیدصالحی افزود :دی سال جاری مصرف گاز
طبیعی فشرده ( )CNGدر استان  34درصد نسبت
به قبل از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت افزایش
داشته که با زیرساختهای موجود در استان خدمات
رسانی به شهروندان بدون هیچگونه چالشی انجام
شد .رئیس واحد  CNGشرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه البرزدر ادامه گفت :مشکل عرضه
 CNGمربوط به هسته مرکزی شهر را محدودیت
زمین برای احداث جایگاههای  CNGدانست و از
متقاضیان دعوت کرد با مراجعه به شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه البرز نسبت به احداث جایگاه
 CNGاقدام نمایند .الزم به ذکر است شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز دارای 52
جایگاه سوخت  CNGدر استان البرز می باشد .تا
قبل از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت مایع،
میزان مصرف  CNGدر استان البرز بطور میانگین
روزانه  600هزار متر مکعب بود که پس از اجرای
طرح مدیریت مصرف سوخت شاهد افزایش مصرف
گاز طبیعی فشرده ( )CNGدر استان البرز هستیم.
مجید صالحی افزود :با گذشت یک هفته از اجرای
طرح مدیریت مصرف سوخت مایع در استان البرز با
رشد  25درصدی مصرف گاز طبیعی فشرده ()CNG
مواجههستیم.

های رپید تست کرونا برقرار سازند تا هرچه سریع تر در البرز این
کیت ها ساخته شود.شركت ﭘادیاب طب با هدف تحقیق ،توسعه،
تولید و توزیع كیتهای تشخیصی آزمایشگاهی ،فرآوردههای
بافت ،سلول و نوترکیب و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی
تخصصی مورد نیاز بخش سالمت کشور تاسیس شده است.

ضمیمه رایگان
روزنامه دراستان
البرز

این شرکت ،با مد نظر قرار دادن ارتقاء سالمت به عنوان محور
اصلی فعالیتهای خود همواره سعی کرده است تا محصوالت با
کیفیت مطلوب و استاندارد جهان را جهت ارائه به آزمایشگاههای
تشخیصی و تحقیقاتی ،بیمارستانها و کلینیکهای داخل کشور
و منطقه ،تولید و ارائه نماید.

خبر

نماینده سابق مجلس شورای اسالمی آسمانی شد

رشد  34درصدی مصرف
 CNGدر منطقه البرز
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بــه جــرات مــی تــوان گفــت تنهــا نماینــده مــردم کــرج در خانــه ملــت
کــه توانســت بــدون تبلیغــات گســترده و ...باالتریــن آرای مــردم کــرج و
حتــی شــهریار را -کــه در آن زمــان زیرمجموعــه حــوزه انتخابیــه کــرج
بــود -کســب نمایــد ،دکتــر حــاج محمــود رضایــی هنجنــی بــود.
ایــن نماینــده والیتمــدار ،عاشــق امــام خمینــی (ره) و مقــام معظــم
رهبــری در بهــار  1350در روســتای هنجــن از توابــع کاشــان و در
یــک خانــواده متدیــن چشــم بــه جهــان گشــود و از کودکــی تحــت
تعالیــم قرآنــی قــرار گرفــت .وی چنــان تحــت تاثیــر انــوار نورانــی کالم
خداونــد قــرار گرفــت کــه همــگان وی را بــه اخــاق نیکو و بخشــندگی
و ســاده زیســتی یــاد مــی کننــد .ایــن مســلمان انقالبــی بــا تــاش
شــبانه روزی و چشــمگیر موفــق بــه دریافــت دکتــرای حقــوق ،دکتــرای
ادبیــات فارســی ،دکتــرای ادبیــات و عرفــان و دکتــری زبــان و ادبیــات
عــرب گردیــد .یــاران انقالبــی و جهادگــران قدیــم هرگــز ســخنرانی
هــای ایــن عالــم فقیــد در دهــه  30و  40را فرامــوش نخواهنــد کــرد.
حــاج محمــود رضایــی هنجنــی مفســر برجســته قــرآن بــود و از یــاران
ارزشــی حضــرت امــام (ره) ،مشــاور شــهید بهشــتی و رهبــر معظــم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز از اجرای طرح زوج وفرد از روز دوشنبه چهارم اسفند در کرج خبرداد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز ،سرهنگ غالمعلی شرق ،گفت :براساس برنامه ریزیهای انجام شده،
این طرح در برخی معابر پرتردد کرج از ساعت  ۱۶الی  ۲۱ادامه دارد.
وی به محدودههای اجرای طرح زوج وفرد اشاره کرد وافزود :از سمت غرب کرج ،میدان سپاه ،تا تقاطع
حضرت امام و از سمت شرق ورودی حضرت امام به سمت میدان سپاه در محدوده اعمال طرح زوج و
فرد قرار دارد.
شرق گفت :مسیرهای دیگر این محدودیتها ازتقاطع حضرت امام ،ورودیهای خیابان دانشکده ،میدان
قدس ،میدان توحید ،بلوار هفت تیر ،عالمه جعفری ،ورودی میدان سپاه ،کنار گذر پل روحانی ،ورودی
مطهری بعد از پل روحانی تا میدان آزادگان ،پل آزادگان ،ورودیهای  ۴۵متری کاج و بلوار جانبازان از
اولین دوربرگردان خیابان چالوس به سمت هسته مرکزی شهر را شامل میشود.کنترل ترددها در محدوده
زوج و فرد به صورت الکترونیکی و با استفاده از دوربینهای ثبت تخلف شهرداری کرج انجام میشود.
این طرح به منظور ایمنی بیشتر ،روان سازی ترافیک و کاهش آلودگی زیست محیطی و ایجاد آرامش
روانی برای خرید آخر سال مردم پیش بینی شده است.وی افزود :خودروهای امدادی ،حمل و نقل عمومی
از شمول این طرح خارج شده اند .استفاده از وسایل نقلیه عمومی اعم از تاکسی و اتوبوس درقالب اجرای
طرح زوج و فرد ازدیگر تمهیدات پیش بینی شده برای خدمات دهی به شهروندان است.اکنون حدود ۱۴
هزار دستگاه تاکسی و حدود  ۵۵۰دستگاه اتوبوس در کرج به شهروندان خدمات ارائه میدهند.همکاری
بیش از پیش مردم در اجرای طرح زوج و فرد کرج به روان سازی ترافیک و کاهش آلودگیهای زیست
محیطی میانجامد.این هشتمین سال است که طرح زوج و فرد اسفند در کرج اجرا میشود.

اعزامگشتهایتعزیراتبراینظارت
بربازارماسکوژلضدعفونی

انقــاب بودنــد .دکتــر هنجنــی در مســیر نشــر تعالیــم قرآنــی یــد
طوالنــی داشــتند و در عرصــه انقــاب بســیار فعــال و نقــش آفریــن
بودنــد .
ایــن جهادگــر در راه خــدا ،نماینــده اولیــن دوره مجلــس بعــد از پیــروزی
انقــاب بــود و ســپس معــاون حقوقــی اســتان هــا و امــور مجلــس
کمیتــه امــداد ،عضــو حــزب موتلفــه اســامی ،اســتاد دانشــگاه شــهید
بهشــتی ،دانشــگاه شــریف و موسســه عالــی بانکــداری ،رئیــس هیــات
امنــا بنیــاد خیریــه بیــن المللــی دارالهــدی ،عضــو حــزب جمهــوری
اســامی ،رئیــس کمیســیون کار و امــور اجتماعــی و  ...را بــر عهــده
داشــت کــه البتــه شــرح تحقیقــات علمــی او در ایــن مقــال نمــی
گنجــد.
الزم بــه ذکــر اســت در زمانــی کــه نمایندگــی مــردم کــرج را برعهــده
داشــتند چنــد خانــه و ارثیــه خــود را وقــف مــردم نیازمنــد کــرج نمودنــد.
دکتــر حــاج محمــود رضایــی هنجنــی همــاره ســاده زیســت و بــا قلبــی
مطمئــن و ضمیــری آرام چشــم بــر ایــن جهــان فــرو بســت.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

طرح زوج و فرد در کرج اجرا شد

بازار آشفته ماسک و ژلهای ضدعفونی لزوم برنامه
ریزی مشخص و تعیین اولویتها را از سوی وزارت
بهداشت و دانشگاهای علوم پزشکی در استانها
ضروری می نماید .
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی
استان البرز؛ مختاری ،مدیرکل استان افزود :استان
البرز قطب تولید لوازم آرایشی و بهداشتی است
لیک نباید شاهد کمبودی در خصوص ژلهای
ضدعفونی باشیم با پیگیری های معاونت غذا و
داروی دانشگاه البرز بزودی موضوع کمبودهای
این بخش به لحاظ تغییر خطوط تولید واحدهای
استان در مسیر سالمتی مردم مرتفع خواهد شد لیک
در خصوص ماسک ها به جهت خرید کلیه تولیدات
کشور توسط هیات امنای ارزی وزارت بهداشت و
عرضه آن بر اساس پروتکلی که ابالغ خواهد شد
نابسامانی این بخش نیز مرتفع شود با نارضایتی
های پیش آمده برخوردهای قهر آمیز تعزیراتی
ممکن است عواقبی دیگر در پی داشته باشد با این
اوصاف گشت های تعزیراتی به صورت هدفمند و
بر اساس شکایات مردمی ساماندهی شده که به
صورت مشترک به همراه کارشناسان غذا و دارو و
به بررسی عملکرد داروخانه ها ؛ مراکز درمانی اقدام
به فروش ماسک می نمایند و همچنین واحدهای
مجاز توزیع تجهیزات پزشکی استان می پردازد
امروز متاسفانه شاهد بازار آشفته و تشکیل پرونده
های متعدد در این بخش به لحاظ گرانفروشی بودیم
که مطمئنا برخوردهای سختی در انتظار افرادی
است که چه به صورت خرده فروشی یا شرکت
پخش از سالمتی مردم سوء استفاده می نمایند
خواهد بود لذا واحدهای توزیعی مکلف به رعایت
نرخ مصوب هستند و مشاهده با چنین روند غیر قابل
پذیرشی عواقب سختی در انتظار آنها خواهد بود .

مدیران فروشگاه های فرش دستبافت مژدهی و جعفری اعالم کردند؛

عرضه گلچین فرش های نفیس ایرانی با اقساط بدون بهره
تنید .ماحصل گفتگوی ما با آقای ســعید مژدهی را
درذیلمیخوانید:

خبرنــگارجــامجمالبــرز:شــخصیتمحجوبو
فرهیختــهآقــایســعیدمژدهیباگویشبســیار
صمیمانــهومعنویدرتوصیففرشاصیلایرانی
خاطره ای خوش برای ما خبرنگاران به جا گذاشــت.
ایشــان که با آقای محمد جعفری به عنوان شــریک
متحــدافروشــگاههایفرشمژدهــیوجعفریرا
اداره می کنند ،با تبحری بســیار ،ارزش فرش های
دستبافتمیهنمانرابازگوکردوریشههایاصیل
ایرانی را با ریشــه های بافت ایــن فرش ها در هم

*درمجموعهشــماچهخدماتیبهمشتریانارائه
میشود؟
درحــوزهفــروشفــرشوتابلــوفــرشهــای
دستبافت مشغول فعالیت هســتیم .انواع فرش
های دســتبافت کاشــان ،تبریز ،بختیــاری ،بیجار،
مود بیرجنــد ،اردکان،ایلیاتی و  ...در مجموعه ما به
فروشمیرسد.
درخصوصفرشهایکاشانبهدلیلخبرهبودن
جناب آقای محمد جعفری و اصلیت کاشــانی ایشان
فرش های ارزنده ای را بدون واسطه و مستقیم از
بافندهبهمشتریانعرضهمیکنیم.همچنینفرش
های کارکرده مشتریان را نیز در طرح تعویض با نو با
قیمتکارشناسیمعاوضهمیگردد.
* راهکار شــما بــرای رونق تولید فــرش ایرانی
چیست؟
خریداریفرشدستبافتنوعیسرمایهگذاری

مامعتقدیمهرشــخصدرهرصنفیکهفعالیت
مــیکندبایــدکارخودرابهنحواحســنانجامدهد
همچنیــنبانصــبنمونهایازقالیچههــابهدیوار
فروشگاههاوبارویتولمسآنهاتوسطمشتریاین
هدفرادنبالمیکنیمتانگذاریمهنرگذشتگانما
ازبین رفته و ریشه آن خشک شود و نقش بسزایی
در استفاده خانواده ها از فرش با اصالت ایرانی به
جاینمونههایمشابهداشتهباشیم.

اســتکهباگذشــتزمــانبــرارزشوقیمتآنها
افزودهخواهدشدومشتریانازداشتنواستفاده
آنلــذتخواهندبرد،همــگانمیداننددرتمامی
جهان داشــتن فرش های ایرانی باعث افتخار برای
دارندگان آن می باشد .
درهمینراستاسعیداریمکههمیشهفرشها
راازمحــلتولیدآنهاوازبافندگانبابهترینطرح
هاورنگبندیتهیهکنیمکهموجبمناســبشدن
قیمت ها برای مشتری و از طرف دیگر اشتغالزایی
و رونق تولید بیشتر فرش ایرانی باشیم و این هنر
دیرینــهرازنــدهنگهداریم.همچنیــندرانتخاب
فــرشهاخیلیدقتمیکنیــمبهگونهایکهانگار
برایخودمانمیخریم.

*شرایطفروشدرمجموعهشماچگونهاست؟
مشتریانعزیزمیتوانندبهصورتنقدواقساط
ازفروشــگاههایماخریدنمایندودرصورتخرید
اقساطهیچگونهسوداضافیدریافتنمیشود.

* از شــاخصه های مجموعه شــما نسبت به دیگر
همکارانتانچهمیباشد؟
تمامی فرش های موجود در فروشــگاه ها دارای
باالتریــن کیفیــت از لحاظ بافت و رنگ می باشــد و
مشتریانهمیشهاذعاندارندکهفرشهاینفیس
وباکیفیتعالیازماخریداریکردهاند.
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مهــدی عســگری منتخــب مــردم کــرج ،فردیــس ،آســارا و
اشــتهارد در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــا صــدور
بیانیــه ای از حضــور پرشــور مــردم و اعتمادشــان تقدیــر کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار جــام جــم البــرز ،در ایــن بیانیــه آمــده
اســت:
بایــد دســت ملتــی را بوســید کــه اگرچــه از ناکارآمــدی برخــی
مســئولین گالیهمندنــد امــا همچنــان بــرای تغییــر در وضــع
موجــود ایســتادهاند.
بویــژه مــردم نجیــب و صبــور کــرج ،فردیــس و اشــتهارد کــه
ایــن بــار قواعــد و کلیشــههایی را کــه معمــوال بــر صنــدوق
رأی حاکــم هســتند شکســتند و نســبت بــه تبلیغــات نجومــی،
پاســخی شایســته دادنــد.
هــزاران تشــکر از کســانی کــه خالصانــه و خودجــوش در نشــر
گفتمــان نــاب انقــاب همــت ورزیدنــد و انتخابــات را بــه بســتر
رقابــت اندیش ـهها تبدیــل کردنــد بهگون ـهای کــه بــا کمتریــن
هزینــه ولــی بــا مجاهــدت خالصانــه ،باالتریــن اعتمــاد را بــرای
ایــن گفتمــان ،رقــم زدنــد.
ایــن مهــم ،نشــان داد اگــر بخواهیــم و اراد ه جمعــی داشــته
باشــیم؛ باهــم «میتوانیــم» در مســیر «تغییــر» حرکــت کنیــم.
از یکایــک شــما کــه در امــر انتخابــات ســهیم بودهایــد
سپاســگزارم و امیــدوارم بــه لطــف الهــی و یــاری شــما

عزیــزان ،نســبت بــه اعتمادتــان کــه ســرمایهای اســت بــس
ارزشــمند ،قدرشــناس و خاضــع باشــم و عهــد مشــترک مــا را
کــه تــاش حداکثــری بــرای خدمتگــزاری بــه پیشــگاه شــما
مــردم عزیــز بودهاســت بــا تمــام وجــودم پــاس بــدارم.
خــدای متعــال را شــاکرم کــه فرصــت گرانبهــای خدمــت را
مقــدر فرمــود و بــا توســل بــه محضــر اهــل بیــت علیهــم
الســام ،توفیــق تــاش خالصانــه و صادقانــه را در راســتای گام
دوم انقــاب ،مســئلت مینمایــم.
اینــک فصــل رقابــت پایــان یافتــه ،تجربـهای سرشــار از فــراز
و نشــیب و تلخیهــا و بداخالقیهــا در کنــار دوســتیها
و اعتمادهــا ،رقــم خــورده اســت کــه امیــدوارم برآینــد آن
ـگ سیاســی و بصیــرت عمومــی شــود،
منجــر بــه رشــد فرهنـ ِ
همانطــور کــه در دوره رقابــت انتخاباتــی ،تمــام ســعی خــود را
بــرای رعایــت اخــاق و قانــون بــه کار بســتیم از ایــن پــس
هــم اذعــان مینمایــم ،بــه خطکشــیهای مصنوعــی در
بیــن جامعــه قائــل نیســتم ،منتخــب مــردم ،نماینــد ه همــه
مــردم اســت و الزم اســت از تمــام ظرفیتهــا در جهــت پیشــبرد
اهــداف و حــل مســائل اســتفاده شــود .از تمــام نامزدهــای
محتــرم و حامیــان آنهــا کــه ســهم مهمــی در شــکلگیری
فضــای رقابتــی داشــتند قدردانــی مینمایــم و آمــادهی
اســتفاده از ظرفیــت آنهــا در جهــت منافــع مــردم هســتم.

سود سهام عدالت تا پایان سال واریز میشود

مدیر کل تعاونی سهام عدالت البرز گفت :واریز سود سهام عدالت
برای مشموالن از سوم اسفند آغاز شده و تا پایان همین ماه ادامه
دارد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز ،مدیرکل تعاونی سهام عدالت البرز،
در گفتوگو با رادیو البرز ،گفت :با اشاره به مبالغ سود سهام عدالت
ادامه داد :برای مشموالنی که سهام عدالتشان یک میلیون تومان
است  ۲۰۵هزارتومان و برای کسانی که ارزش سهامشان بین ۴۰۰
تا ۶۰۰هزار تومان بوده ۱۰۰ ،هزار تومان واریز میشود.
اکبر حیدری با بیان اینکه برخی از مشموالن دریافت سود سهام
عدالت از فرایند ثبت نام بازماندهاند ،اظهار کرد :بدیهی است کسانی
که موفق به ثبت نام سهام عدالت نشده اند سودی هم دریافت

نمیکنند ولی در تالش هستیم ساز و کاری ایجاد شود تا سال آینده
در بازه زمانی کوتاهی امکان ثبت نام مشموالن جا مانده از ثبتنام
فراهم شود.حیدری اضافه کرد :دولت الیحهای در این خصوص به
مجلس ارائه داده ولی این الیحه اشکاالتی داشته و نیاز به اصالح
است و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.این مسؤول تاکید کرد:
برخی سایتهای کالهبرداری از افرادی که موفق به ثبت نام سهام
عدالت نشدهاند به بهانه خرید و فروش سهام یا ثبت نام جدید پول
دریافت میکنند.مدیر کل تعاونی سهام عدالت البرز گفت :با توجه به
اینکه امسال هیچ ثبت نامی انجام نمیشود ،مردم نباید فریب این
افراد را بخورند و پولی پرداخت کنند.
حیدری افزود :اگر امکان ثبت نام جدید برای سهام عدالت ایجاد شود،

باشگاههای ورزشی در البرز تعطیل شد
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان البــرز در اطالعیـهای از تعطیلــی تمامــی
باشــگاههای ورزشــی و اســتخرهای دولتــی و خصوصــی اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار جــام جــم البــرز ،در ایــن اطالعیــه آمــده اســت:
باتوجــه بــه حساســیت موضــوع ویــروس کرونــا  ،تمــام باشــگاههای
ورزشــی اســتان البــرز اعــم از خصوصــی و دولتــی (سرپوشــیده و روبــاز) تــا
پایــان هفتــه جــاری تعطیــل اســت.
همچنیــن تمامــی اســتخرهای اســتان نیــز اعــم از خصوصــی و دولتــی تــا
اطــاع ثانــوی تعطیــل اســت.

جریمه  3میلیاردی قاچاقچی سوخت در البرز

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی البــرز گفــت :مامــوران پلیــس این شهرســتان
در توقیــف یــک تانکــر  ۲۶هــزار لیتــر ســوخت قاچــاق کشــف کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما ،مرکــز البــرز؛ علــى اکبــر مختــاری،
گفــت :مأمــوران پلیــس آگاهــی نیــروی انتظامــی شهرســتان اشــتهارد در
گشــت روزانــه خــود ضمــن بازرســی و توقیــف خــودروی تانکــر  ۲۶هــزار
لیتــر ســوخت قاچــاق کشــف کردنــد.
مختــارى افــزود :بــا رســیدگی بــه پرونــده در شــعب تعزیــرات حکومتــی
کــرج ،بــا توجــه بــه مســتندات موجــود در پرونــده ،متخلــف عــاوه بــر
ضبــط ســوخت مکشــوفه و پرداخــت ســه میلیــارد و  963میلیــون و
300هــزار ریــال جــزای نقــدی در حــق دولــت و ضبــط ســوخت مکشــوفه
محکــوم شــد.

با صدور دستور قضایی؛

عرضه قلیان در فردیس ممنوع شد

دادستان عمومی و انقالب شهرستان فردیس گفت :عرضه قلیان در فردیس
ممنوع شده است.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز ،حسن جهانشاهلو با تاکید بر لزوم همکاری
صنوف مربوطه در راستای حفظ جان و سالمت مردم ،افزود :چنانچه عرضه
کنندگان قلیان در مراکز مختلف شهر نسبت به جمع آوری و توقف عرضه
قلیان همکاری نکنند نیروی انتظامی بر اساس دستور دادستانی وارد عمل
خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه برخی چایخانهها و مراکز عمومی در شهر از طریق عرضه
قلیان امرار معاش و کسب درآمد دارند ،گفت :با توجه به شیوع بیماری کرونا
و اهمیت حفظ سالمت جامعه و شهروندان باید از عرضه قلیان در قلیانسرا ها،
چایخانهها ،پارکها و دیگر مراکز جلوگیری شود.دادستان عمومی و انقالب
شهرستان فردیس گفت :برای خروج کرونا ویروس از کشور باید همه نهادها و
مردم دست به دست هم دهند تا از این بحران عبور کنیم.

این موضوع از طریق رسانههای ملی اعالم خواهد شد.
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تجلیل از حضور با شکوه مردم در انتخابات

باران نور

خبرنگارجامجمالبرز:
شهید«عقیلساسانینژاد»
در سال  1350در «روستای
شلمزار» متولد شد .وی
دوران ابتدائی و راهنمائی را
در روستای شلمزار گذراند.
شهید «عقیل
ساسانینژاد» شهید عقیل از دوران
تحصیالت ابتدائی به نماز
و روزه خیلی اهمیت میداد و در کالسهایی که در
مسجد در مورد احکام و آموزش قرآن برگزار می
شد ،شرکت میکرد.
نظم ،ورزش ،دوستی و دقت در انتخاب دوست از
ویژگیهای شخصیتی او بود.
دوستانش هم مانند او انسانهای مومن و با خدایی
بودند که با هم در جلسات مذهبی شرکت میکردند.
از دیگر ویژگیهای اخالقی او در خانه و مدرسه،
برنامهریزی و هدفمندی بود .روی گشاده او زبانزد
عام و خاص بود.
خوش اخالق بود و بسیار خنده رو .در کارهای خانه
به پدر و مادر کمک میکرد و احترام خواهر و برادر
و پدر و مادر و فامیلها را نگه میداشت و صله
رحم هم یکی از ویژگیهای خوب او بود و به منزل
خواهر و برادر و فامیلها سرمیزد.
او بعد از گذراندن دوران راهنمایی وارد دبیرستان
شد و در این دوران قصد رفتن به جبهه را داشت .به
دلیل سن کم سپاه اجازه اعزام به او نمیداد تا اینکه
با دستکاری شناسنامه تاریخ تولد خود را تغییر داده
و با برادرزاده خود به جبهه اعزام شد و در عملیات
ماووت همراه برادرزادهاش به شهادت رسید«.رضا
ساسانینژاد» برادر شهید «عقیل ساسانینژاد» در
خصوص آخرین دیدار با برادر و برادرزاده شهیدش
چنین میگوید :هر سه در عملیات ماووت بودیم؛
من ،برادر شهیدم «عقیل» و برادرزاده شهیدمان
یعنی دو برادر و یک برادرزاده .برای من یقین شده
بود که اینها در این عملیات شهید میشوند؛ برای
این که نوری خاص از چهره آنها می بارید .چقدر
زیبا بود .آخرین لحظه و آخرین نگاه آنها را وقتی
یادم میآید ،دگرگون میشوم.

www.daneshpayam.ir

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان البرز:
026-32210004-9

آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد
تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم
از بازگشت شاه درین طرفه منزلست
آهنگ خصم او به سراپرده عدم

پیامهای مردمی

خوانندگان عزیز می توانند جهت
طرح مشکالت شهری و استانی
در ابعاد مختلف با شماره تلفن
32210009دفتر تحریریه روزنامه
جام جم البرز همه روزه به غیر از ایام
تعطیل در وقت اداری تماس بگیرند تا
به نام خودشان در همین ستون درج
گردد.
* بوی نامطبوع را حذف کنید
بر اساس گزارش های دریافتی از ساکنان
محدوده فرودگاه پیام بوی بسیار نامطلوبی به
صورت شبانه روزی فضای ناراحت کننده ای
برای مردم ایجاد کرده است .بر همین اساس از
مقامات و مسئوالن ذیربط و به ویژه شهرداری
های مربوطه در خواست می شود تا به منظور
فراهم کردن بهداشت و سالمت عمومی مردم
نسبت به شناسایی و رفع معضل مذکور اقدام
سریع نمایند.
جمعی از ساکنان شهرک های اطراف
فرودگاه پیام
* شهرداری کرج چاره اندیشی کند
محل عبور و مرور عابران پیاده واقع در خیابان
شهید بهشتی ابتدای بازار بزرگ مالصدرا فاقد
خط کشی و سرعت گیر بوده و اکثرا باعث
تصادفات ناگوار می شود .لطفا مسئوالن
شهرداری کرج اقدام کنند.
مهرداد علوی از کرج
* اداره کل راه و شهرسازی استان البرز
اقدام کند
حواشی جاده های کردان ،برغان ،ورده،
اغشت ،ولیان ،اختالف سطح برخی قسمت ها
و نامناسب بودن آسفالت آن و یال فقدان چراغ
های هشدار دهنده در تقاطع ها و کمبود عالئم
راهنمایی ایمنی موجب برخی حوادث و سوانح
مختلف جاده ای شده است .جا دارد تا مسئوالن
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و  ...نسبت
به اصالح موانع و معایب مذکور اقدام نمایند.

