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مراسم سالروز نیروی دریایی 
ارتش در کانون بازنشستگان البرز

حسین کرد، مدیر مجموعه عصر سیستم:

پول خود را هزینه  برند کنید
 نه اجناس متفرقه

حفظ آرامش و مهیا کرد ن بهترین 
شرایط آموزش برای د انش آموزان 
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البرز

تفاهم نامه همکاری سپاه البرز با استاند اری جهت محرومیت زد ایی 

2

تشکیل اولین شورای تحول قضایی د ر البرز
اولینشورایتحولقضاییباهدفمحققکردنطرحتحولقضاییاستانالبرزتشکیلشد.

بهگزارشخبرنگارجامجمالبرز،اینشورابهریاسترئیسکلدادگستریاستانالبرزنظارتبررونداجرایاقداماتتحولی
دردادگستریاستانرابرعهدهخواهدداشت.

حسینفاضلیهریکندیدراینبارهگفت:طرحتحولقضاییاستانالبرزبراساسطرحتحولقوهقضائیهوسندتحول
قضاییباظرفیتهایبومیاستانالبرزطراحیشدهاستکهبااخذتاییدرئیسقوهقضائیه،اینطرحدراستانالبرزاجرایی

میشود.ویباذکردیگرجزئیاتاینطرحبیانکرد:سندتحولدارای...

با تمام توان حافظ 
و نگهبان رای مرد  م 

4هستیم

2

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج:

استاند  ار:

فرماندهسپاهاستانالبرزبابیاناینکهبسیجوسپاهبرایمحرومیت
زداییازمناطقکمبرخوردارومحروماســتانتالشمیکند،گفت:

هزارو۲۰۰طرحزودبازدهمحرومیتزداییدراستاناجراییشد.
بهگزارشخبرگزاریصداوسیما،مرکزالبرز،سرداریوسفموالیی
گفت:یکیازماموریتهایاصلیواساســیسپاهپاسدارانانقالب
اسالمیوبسیجمستضعفینگامنهادندرراهمحرومیتزداییاست
کهجزوماموریتهایاصلیسپاهمحسوبمیشود.ویافزود:رهبر
معظمانقالبدرموردمحرومیتزداییبهسپاهوبسیجماموریتدادندومحرومیتزداییدرهمهابعاددردستور
کارســپاهوبسیجقراردارد.فرماندهسپاهپاسداراناســتاناضافهکرد:نیازهاییکهامروزاحصاشدهمارابراین

هدایتکردکهبهمناطقمحروموکمبرخورداراستانالبرزبرویم.
سردارموالییگفت:تعمیروبازسازیمنازلمحرومینیاجادهکشیوآبرسانیوموضوعاتدیگرازآذر۹۷
تاامروزدردستورکارسپاهاستانالبرزبودهودراینمدت1۲۰۰طرحزودبازدهمحرومیتزداییدراستانالبرز
تعریفشدهاست.ویبابیاناینکهبخشعمدهاینطرحهاآمادهوتحویلدادهشدهاست،ادامهداد:برایسال
بعدپروژههایکوچکوبزرگراداریمکهاجراییمیشــود.ویبیانکرد:طرحشــهیدرهنمودرابرایمباحث
بهداشتیودرمانیوطرحهایجهادیدرحوزههایمختلف،طرحجواداالئمهوکرامت۲برایمناطقخاصو
حاشیهنشینوطرحهاییبهنامطرحپیشرفتآبادانیبرایبرخیازدهستانهاراداریمکههمهاینهامجموعه
فعالیتهایبسیجبرایخدماترسانیبهمردماست.موالییافزود:درهفتهبسیجدوسالنورزشیویکمرکز

مهارتآموزیدرنظرآبادافتتاحوبهرهبرداریرسید.

با تالش سپاه استان البرز؛
1200 طرح زود  بازد ه محرومیت زد ایی 

اجرایی شد 
طبقماده۵قانونشــهرداریها،تسهیل
درتــرددوعبورومرورشــهروندانازوظایف
مدیریتشــهریاستونبایدتوقعداشتاین

امربدونهزینهکردمحققشود.
بهگزارشپایــگاهخبریکرجامروز،علی
کمالــیزادهدرصدوهفتادویکمینجلســه
شورایشــهرکرجضمنتبریکهفتهبسیج
اظهــارکرد:علیرغماینکهدرروزهایپایانی
ماهصفر)آبان(تعدادتعطیالترسمیزیادبود،
شهرداریموفقبهجذب111میلیاردتوماناز
بودجهنقدخودشدهکهایندرآمددرمقایسهبا

مهر۲۰درصدافزایشداشتهاست.
ویادامهداد:درحوزهجذببودجهتهاتری
هماقداماتمناسبیصورتگرفتهکهخروجی
آندرآذرمشــخصمیشود.ویهمچنینبا
اشارهبهاولویتشــهرداریکرجدرپرداخت
مطالباتپرســنلابرازکرد:درشرایطکنونی

کشــورپرداختحقوقومطالباتپرســنلاز
مهمتریندغدغهمدیریتشهریاستواین
موضوعباجدیتپیگیریمیشودتاکارکنان
باآرامشبهاربابرجوعخدماترسانیکنند.

شــهردارکرجبابیــاناینکــهمدیریت
واحدشــهرییکــیازمهمترینچالشهای
کالنشهرهایامروزیاســت،گفت:کرجبه
عنوانچهارمینکالنشهرکشوربامشکالت
زیادیدســتوپنجهنــرممیکندکهبخش
مهمیازآنهاناشــیازعدموجودسیســتم
مدیریتواحدشــهریاست.ویاضافهکرد:
عدموجودسیســتممدیریتواحدشــهریتا
کنونهزینهزیادیبرایشــهروشهروندان
داشــتهوآسیبزیادیبهشهرداریواردکرده
است.کمالیزادهبااشارهبهاینکهدرسالدوم
اجرایبرنامهششــمتوســعهقرارداریموباید
باهمافزاییوتعاملدرمســیرتحققسیستم
مدیریتشــهریگامبرداریم،افــزود:برای
تحققاینهــدفبایدازتمامیداشــتههاو

امکاناتموجودبهرهبگیریم.
ویدرادامهبهضرورتتشــکیلشورای

ترافیکدرکــرجادامهداد:طبقماده۵قانون
شهرداریها،تســهیلدرترددوعبورومرور
شــهروندانازوظایفمدیریتشهریاست
ونبایدتوقعداشــتاینامربدونهزینهکرد

محققشود.
شــهردارکرجتوضیحداد:باتعاملباپلیس
راهوروتشــکیلشــورایترافیکمسیری
برایافزایشدرآمدهایپایدارشــهرداریباز
میشود.اینمسئولبااشارهبهافزایشدرآمد
ناشیازدریافتعوارضخودرودرسالجاری
افزود:سالگذشتهمجموعدرآمدشهرداریاز
عوارضخودرو1۴میلیاردتومانبود،ولیاین
درآمددر8ماهاولامسالبه۲1میلیاردتومان
رسیدهوپیشبینیمیشودتاپایانسالبه۴۰

میلیاردتومانبرسد.
ویبابیاناینکهروزانهدرمرکزمانیتورینگ
شــهرداریکرج۷۰۰برگجریمهصادرمی
شــود،گفت:باصدوراینبــرگهایجریمه
شــهروندانبهاینباورمیرسندکهتخلفات
آنهادیدهمیشــودکهاینامــردرنهایتبه
کاهشحوادثرانندگیدرشهرمنجرمیشود.

تاکید  شهرد ار کرج بر تشکیل شورای ترافیک

آرماتوربندیپــلb۴حصارکبه
صــورتکاملانجامشــدهودرحال
حاضــردرمرحلهغالفگذاریوکابل

اندازیاست.
بهگزارشخبرنــگارجامجمالبرز،
عســگرنصیریدرگفتوگوباپایگاه
b۴خبریکرجامروزبابیاناینکهپل
یکــیازمجموعهپلهایحصارکدر

حالتکمیلاســت،اظهارداشت:پس
ازانجامعملیاتغالفگذاریوکابل
اندازی،پروژهآمادهبتنریزیمیشود.
معاونفنیوعمرانیشــهرداریکرج
بااشــارهبهاینکهامیدواریمبامساعد
شدنشــرایطجویبتنریزیاینپل
ظرفروزهایآیندهانجامشود،گفت:
باتکمیلاینپروژهترددشــهروندان
تســهیلشــدهوزمانســفرومیزان
مصرفســوختنیزکاهــشپیدامی
کند.بــهگفتــهنصیریبــاافزایش
حمایتهاتکمیلپروژههایشــهری

تسریعمییابد.

پل b۴ حصارک تکمیل می شود 
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خضر زمان

بســیاریجهتپیبردنبهعمقوریشــهآشوب
هایآبان۹8میپرسند؛چهشدکهرهبریدرسومین
روزآشــوبهاورودپیداکردندواعتراضهایبرحق
مردمراتاییدوصفاغتشاشگرانراازمردمجداوآنان

رااشرارنامیدند؟
دراینکهمقاممعظمرهبریاِشرافکاملبرمسائل
کشورومنطقهوجهاندارندبرایهمهدنیاثابتشده
استتاجاییکهســرانکشورهاوسیاستمداراندنیا
وقتیبهدیدارایشــانمیآیندشخصیتحضرتآقا
رایکشــخصیتمعنویوفراتــراززمینمیبینند،
مسیحیانایشانرابامســیح)ع(ویهودیانایشانرا
باموسی)ع(مقایســهمیکنند،ازاینروبایدبهژرف
نگــریومنظورنمودنالیههــایزیرینهرحادثه
اذعانداشــت.معظملهدرسال1۳۹۷بااشارهبهطرح
آمریکاییمبنیبرتابستانداغدرایرانفرمودند:»به
کوریچشمآنهاامسالیکیازبهترینتابستانهای
سالبود...ممکناستجنجالرابرایسال۹۷بکنند،
نقشــهرابرایسال۹8بکشند.«ونیزایشانچندروز
قبلازفتنهآبان۹8درجمعدانشآموختگاندانشگاه
افســریارتشفرمودند:»فتنهایدرراهاست.«شاید
منظورمعظملههمینفتنهبودهاســتکهاحســاس
کردندبایدقبلازعمیقشدنفتنهازآنجلوگیریکنند
تاخسارتبیشتریبرمردمونظامواردنیاید.ازاینروبه
موضوعواردشدندومعجزهوارآنراخاتمهدادندومردم
هــمدردفاعازرهبریالحقواالنصافخوبوبموقع
بهمیدانآمدندوتجدیدبیعتمجددبارهبریداشتند.
گرچهبعضیازخودیهاآنزماندلخورشدند/

ازسوالوشبههونقدوتاملُپرشدند.
غافــلازاینکهچهجنگیپشــتایــنصحنهبه
پاســت./درکمینگاهندگــرگانلحظهایغفلت

خطاست.

نمایندهولیفقیهدرالبرزگفت:چندروزآیندهثبتنامبرایانتخاباتآغازمیشود،
وظیفهماســتکهنمایندگانیرابهمجلسبفرســتیمکههمانندمدرس،مســلمانی

انقالبیباشند.
خبرنگار جام جم البرز:  آیتاهللحســینیهمدانیگفت:ازمردممیخواهمتا
درانتخابنمایندهخودهوشــیاریکاملراداشتهباشندوازهرگونهانتخاباحساسی

بــرمبنایقومیقبیلهایاجتنابکنند.ویخطاببهمردمگفت:انتخابقومیقبیله
اینتیجهاشآنمیشودکهامروزدرجامعهحاصلشرامیبینیم،برادرشهیدبودنیا
جانبازبودنیاروحانیبودنیامدارکعلمیداشتندلیلبراصلحبودننیست.گاهی
میبینمطرفجانبازبودهیاازخانوادهشهداست،اماخالفاسالموانقالبعملکرده
اســتواینجاســتکهدرقبالآنشهیدکهبرایانقالبواسالمجانخودرافداکرده

مسئولهستیموهنگامیکهشهدادرآندنیاازمابپرسندکهعلتاینانتخابچهبوده
شماچهحجتودلیلیدارید؟

خطیبجمعهکرجاصلکارانتخاباترادردســتمردمدانســتوافزود:شورای
نگهبانکفصالحیتهارادرنظرمیگیردواینمردمهســتندکهبایدفرداصلحرا

انتخابکنند.

مهم ترین ویژگی کاند ید ای انتخاباتی مسلماِن انقالبی بود ن است

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

اســتاندارالبرزباحضوردرســپاهامامحســن
مجتبی)ع(باسردارموالییدیداروگفتگوکرد.

خبرنگار جام جم البرز: شــهبازیدراین
دیــدارضمنقدردانیازتالشهــایمجاهدانه
فرماندهسپاهامامحسنمجتبی)ع(،افزود:سردار
موالییفردیاخالقمداروبســیجیاســتکه
هموارهباهمدلیومســاعدتدرشرایطمختلف،

گرهگشــابودهاســت.ویبابیاناینکهبســیج
خاســتگاهوپایــگاههمهمردماســت،ادامهداد:
ســپاهامامحســنمجتبی)ع(،اقداماتاجتماعی
وسازندگیخوبیدرمناطقمحرومداشتهونتایج

خوبینیزدربرداشتهاست.
شــهبازیدرایــندیــدارمتعهدشــدکهدر
راســتایاقداماتحوزهاقتصادیمقاومتیسپاه

درروستاهایاســتانباارائهطرح،اعتبارالزم
اختصاصدادهمیشود.درایننشستبهپیشنهاد
اســتاندارالبرزمقررشــدتفاهمنامههمکاریبا
سپاهامامحســنمجتبی)ع(جهتبرنامهریزی
واقدامبــرایمحرومیتزداییوارتقایوضعیت
اجتماعیروستاهایاســتانبویژهدرشهرستان

فردیسمنعقدشود.

تفاهم نامه همکاری سپاه البرز با استاند اری جهت محرومیت زد ایی 
خطیب نماز جمعه کمالشهر:

هشد ارهای اجتماعی و سیاسی 
از منظر قرآن و روایات 

امامجمعهمحترمکمالشهردرخطبههاینمازجمعهاین
شهرستانضمندعوتخودودیگرانبهتقوایالهیگفت:
هشدارهایاجتماعیوسیاســیهمدرلسانقرآنوهمدر
لســانروایاتائمهماایناستکههرجاکههشدارباشددر
کنــارشیکهدایتنیزوجوددارد،وقتیقرآننهیازمنکر
میکنددربرابرآنهدایتهممیکند.معروفراهمنشــان
میدهدومعروفاتقرآنیورواییمابهمراتبازهشدارهای

آنبیشتراست.
 خبرنگار جام جم البرز:حجتاالسالموثوقیافزود:
پیغمبراکرمصلیاهللمطلعشــدندکهمنافقینوفاســقین
سقفیرابرایخوددرستکردهوزیرآنسقفاجتماعوایجاد
نفاقمیکنندوبرایاینکــهآنجاموردتهاجمقرارنگیرندو
بازدارندگیداشتهباشد،اسمآنجارامسجدگذاشتهاند.گاهی
ازاوقاتبعضیهاازبعضیاســمهااســتفادهمیکنند،مثل
همینجریانداعشکهزیرپرچمالالهاالاهللمحمدرســول
اهللبااســتفادهازاینعنوانجنایتهایبسیاریانجامدادند.

بنابراینپیغمبرقرارشدمسجدوپایگاهنفاقراازبینببرد.
ویدرادامهبیانکرد:نبیگرامیاســالمحضرتمحمد
بنعبداهلل)ص(فرمودند:بپرهیزیدازهمنشــینیبامردگان.
پرســیدهشدیارسولاهلل)ص(مقصودازمردگانچهکسانی
هستند؟فرمودند:خوشگذرانوکسانیکهبهجزخوشگذرانی
چیزیبلدنیستند.اگرحتیانسانمومنومعتقدباشد،ولیبا
انسانفاسدهمنشینشودامکانداردازراهمستقیمدینخارج
شود.درزیارتاربعینامامحسنعسکری)ع(میفرماید:چرا
مردمکوفهبهجنگامامحســینعلیهالسالمرفتندوچندین
ویژگیبرایمردماهلکوفهذکرمیکندکهیکیازآنهااین
بودکهفرمودند:اینهابااهلشــقاقونفاقهمنشینبودندو

رفیقهایآنهاانسانهایصالحودرستینبودند.

با ائمه جمعه استان

ارتقاء آگاهی های عمومی و پیشگیری از جرائم 
د ر د انشگاه های البرز

نشستهماندیشیباهدفگسترش
روابطواجــرایبرنامههایمشــترک
فرهنگیوپژوهشی،بهمیزبانیدانشگاه
آزاداسالمیواحدکرجوباحضورسرپرست
معاونتاجتماعیوپیشگیریازوقوعجرم
دادگستریالبرزوهیأتهمراهبرگزارشد.
خبرنگار جــام جم البرز:دراین

جلسهدارابخانی،معاونقضاییرئیس
کلوسرپرســتمعاونــتاجتماعیو
پیشگیریازوقوعجرمدادگستریالبرزبا
اشارهبهنگاهویژهمسؤوالنعالینظامبه
پیشگیریعلمیازوقوعجرایم،بهتشریح
مراحلبرگزارینشستهایتخصصی
دردانشگاههایاستانپرداخت.ویاظهار
کرد:انتخابموضوعاتنشستبراساس
اولویتهایاستان،انتخاباعضایپنل،
تعییــنزمانومکانبرگزارینشســت
ها،اطالعرســانیبهجامعهمخاطبودر
نهایتبرگزاریوارزیابینشســتهای
علمــیوتخصصی،دردســتورکاراین

معاونتقراردارد.
ویهمچنینازبرگزاریکارگاههاي
سبک بر مبتني ارتباطي مهارت ارتقاء
زندگياسالميایرانيبــرایدخترانو
پسراندــانشجو»مدلعشق«خبرداد.
دراینجلســهکهباحضــوربرهانیفر،
رئیسدانشــگاهآزاداسالمیواحدکرج،
حجتاالسالمیعقوبی،معاوندفترنهاد
نمایندگیمقاممعظــمرهبری)مدظله
العالــی(،مدیرکلفرهنگیدانشــگاهو
رئیسبسیجاساتیدبرگزارشد،مقررگردید
تفاهمنامههمکاریدوجانبهبینطرفین

جلسهمنعقدشود.

محمدحسین روحی یزدی

حسین کرد، مدیر مجموعه عصر سیستم:

پول خود را هزینه  برند کنید، نه اجناس متفرقه 

خبرنگار جام جم البرز: سابقه 24 ساله مدیریت عصر سیستم 
نشــان می دهد که توانایی این مجموعه منحصر به فرد در اســتان 
فوق العاده اســت. ارائه خدمات با بهــره مندی از برندهای جهانی 
ایــن قدرت را به فروشــگاه عصر سیســتم داده اســت تا بتواند 
حرف اول را در این زمینه تخصصی برای شهروندان البرزی بزند. 
حسین کرد از جمله مدیران حرفه ای و متخصص در زمینه سیستم 
های صوتی، تصویــری و امنیتی خودرو طی گفت و گویی صمیمانه 
با خبرنگاران ما به تشــریح توانمندی های مجموعه عصر سیستم 

پرداخت که ماحصل آن را ذیل می خوانید:

* مختصری از فعالیت خودتان بگویید؟
فروشــگاه عصر سیستم با 24 سال سابقه فعالیت حرفه ای در 
زمینه نصب سیســتم های صوتی و تصویری خــودرو که نماینده 
 XPAudio(  با زیر مجموعه های )Cadence( مرکزی برند کدنس

Grand Power-(در استان البرز می باشد.
برندهــای  رســمی  نماینــده  مجموعــه  ایــن  همچنیــن 
 Sony, StetSom, Winca, AVATAR, معتبــر 
APPHARD,PRV,BANDA نیز سیستم های امنیتی خودرو 

برندهای Magicar و EasyCar  می باشد.

* در مجموعه شما چه خدماتی به مشتریان عرضه می شود؟
صفر تا صد سیســتم های صوتــی، تصویری و امنیتی خودرو را 

انجام می دهیم، همچنین جی پی اس ســرقت خودرو و دی وی دی 
فابریک اتومبیلهای 2۰۰۵به باال داخلی و خارجی از دیگر خدماتی 
اســت که به مشتریان عرضه می شود. فقط از اجناس برند، اصلی 
و درجه یک استفاده می کنیم. به هیچ عنوان سیستم های متفرقه 
کار نمی کنیم،  با 16 نمایندگی در کل استان البرز فعالیت داریم. 

* ساعات کاری مجموعه شما چیست؟ 
از ساعت 1۰ صبح تا 22 شب مشغول ارائه خدمات هستیم.

* حرف آخر؟
هدف ما جلب رضایت مشتری هایمان می باشد و از نظر اینجانب 
عواطف و ارتباط انســان ها با یکدیگر خیلی از پول مهم تر اســت. 
ما ســعی کرده ایم با مشــتریان خود ارتباط دوستانه خوبی برقرار 
کنیــم. وجدان کاری در کارمان از اهمیت باالیی برخوردار اســت؛ 

چرا که سالمتی و امنیت مشتریان برایمان با ارزش است. 

* راه های ارتباطی؟
کرج، رجایی شهر، فاز 3، خیابان رستاخیز، نبش بن بست چهارم 

غربی، روبروی بانک پاسارگاد.
تلفن: 342۰3۹۸۵ ۰26

تلفن همراه : ۰۹122۸۹۰4۸۰ – ۰۹123۰۰۰4۸۹
  www.asresystem.com:وبسایت

تشکیل اولین شورای تحول قضایی د ر البرز

اولینشــورایتحــولقضاییباهدف
محققکردنطرحتحولقضاییاســتان

البرزتشکیلشد.
بهگزارشخبرنگارجــامجمالبرز،این
شورابهریاسترئیسکلدادگستریاستان
البرزنظارتبررونداجرایاقداماتتحولیدر
دادگستریاستانرابرعهدهخواهدداشت.

حســینفاضلیهریکنــدیدراینباره
گفــت:طرحتحولقضاییاســتانالبرزبر
اساسطرحتحولقوهقضائیهوسندتحول
قضایــیباظرفیتهایبومیاســتانالبرز
طراحیشــدهاســتکهبااخذتاییدرئیس
قوهقضائیه،اینطرحدراستانالبرزاجرایی
میشــود.ویباذکردیگرجزئیاتاینطرح
بیانکرد:ســندتحولدارایابعادگسترده
ومبتالبهقوهقضائیهاســتکهباتشــکیل
کارگروهیپسازبررسیهمهابعادمتناسب
بانیازهاواولویتهایاســتانالبرزنسخه

بومیآنطراحیوتدوینشد.
عالــیترینمقامقضاییاســتانافزود:
براســاساینطرحهــریکازبخشهای
دادگستریکلاســتانوظایفخودرادر8
محورعملیاتــیخواهندکردکهمحورهای
عملیاتــیدرنظرگرفتهشــدهدراینطرح
شــاملبرنامههایمرتبطباحوزهاقتصاد،
تحــولفرهنگی،کاهــشورودیواطاله
دادرسی،تحولدرشــاخصهایاداریو
ارتقــایآنها،تحولســامانهها،تکریمو
صیانت،ساماندهیاجرایاحکام،ساماندهی
پروندههایمسنوتعیینسازوکاررسیدگی
بهپروندههایمهموملیاســتوبرایهر
یککارگروهیمســتقلتشکیلشدهکه
زیرنظرشــورایتحولقضاییاستانالبرز

فعالیتخواهندکرد.
رئیسکلدادگستریاستانالبرزتاکید
کــرد:برایاجرایدقیقومنســجمطرح،
سامانهویژهایدراستانطراحیشدهاست
تابرگزارشعملکردیواثربخشیاقدامات
نظــارتکنیم.برایناســاساگرهریکاز
بخشهــادرتحققاهــدافمدنظرموفق
عملنکنندبســرعتدرمــوردآنبخش
تصمیمگیریخواهدشدتابتوانیمبهاهداف

مدنظربرسیم.

نشستخبریمعاونفضایمجازیسیمایالبرزباحضور
اصحابرسانههادرصداوسیمایمرکزالبرزبرگزارشد.

خبرنگار جام جم البرز:درایننشستمحمداحسان
خرامیدضمنمعرفیمعاونتفضایمجازیســیمایالبرز
گفت:بیشاز۲سالازشکلگیریاینمعاونتگذشتهاست
وعمدهفعالیتآنتولید،توزیعونشــرمحتوامیباشــد.وی
همچنیندرادامهبااشارهبهبرنامههایمختلفصداوسیمای
البرزاظهارداشت:هربرنامهایکهساختهمیشودبایدبهگونه

تهیهگرددکهبتوانآنرادرفضایمجازیبازتابداد.خرامید
درپایانبرهمافزاییوارتباطبیشتررسانههایمکتوبوغیر
مکتوباســتانباصداوسیمایمرکزالبرزتاکیدکردوگفت:
اینارتباطرسانهایمیتوانددرحلبیشترمشکالتمردمو

پیگیریمطالباتآنهاتاثیرگذارباشد.
برنامــه»یهصبحدیگه«دربخشمیزخبرفرصتیبرای
رســانههامیباشــدکهمیتواننداخبارخودرابهاینبرنامه

ارسالکنند.

رسانه های استان وسیمای البرز، نیازمند  هم افزایی رسانه ای 

ســریزدی،نیکوکارالبرزیمقیمآمریکاباحضور
درمنــزلخانوارهایتحتحمایتکمیتهامدادامام
)ره(استانالبرزدرمجموع۲8۰میلیونتومانبهاین

خانوادههاکمککرد.
بهگزارشســایتخبریکمیتهامــداد؛محمد
محمدیفرد،مدیــرکلکمیتهامدادامام)ره(البرزبا
ارائهتوضیحاتیپیراموناقدامخداپسندانهسریزدی
نیکوکارالبرزیگفت:اینفردنیکوکارطیســفردو
هفتهایبهاســتانالبرزباحضوردرمنزل1۴خانوار
مددجــویدارایوضعاضطرارکمیتهامدادامام)ره(
اســتانالبرز،نیازهایدرمان،مسکن،لوازمخانگیو

معیشتیاینخانوادههارابرطرفکرد.
ویافــزود:مــردموخیرانالبــرزیدرصورت
تمایلمیتوانندبــاهماهنگیایننهاددرزمینهرفع
نیازخانوارهایمددجویدارایوضعاضطرارضمن

مشــارکتوهمافزایــیباکمیتهامدادامــام)ره(از
نزدیکبرنحوههزینهکردوجوهاهداییخودنظارت
وازنتایجآنمطلعشــوند.محمدیفردبابیاناینکه
مردمنوعدوستاســتانالبرزدرطولسالازطریق
دفاتــرکمیتهامدادامــام)ره(ومراکزنیکوکاریاین
نهــادرادرارائهخدمتبــهنیازمندانیاریمیکنند
گفت:نیازهایخانوارهایمددجویایننهاددرقالب
برنامه»مبین«بهترتیــباولویتاضطراراحصاءو
دستهبندیشدهاستوخدماتایننهادبابهرهگیری
ازمنابعواعتبــاراتکمیتهامدادوهمچنینظرفیت

خیران،بهمددجویانارائهمیشود.

کمک ۲۸۰ میلیون تومانی نیکوکار البرزی مقیم آمریکا به مد د جویان

گذری بر ساخت و راه اند  ازی بیمارستان امام )ره( کرج

درســال1۳66درمانگاهــیبــا
نامشــهیدآجرلوکهامــروزماآنرابا
نامبیمارســتانامــام)ره(درکرجمی
شناسیم،افتتاحگردیدهاست.ازجمله
افرادپیگیرکــهدراینرابطهمیتوان
اورابنیانگذاروموســسبیمارستان
فعلیدانست،مرحومآیتاهللسیدعلی
مدرسییزدی،ریاســتحوزهعلمیه
امامصادق)ع(میباشد.ایشاناعتقاد
داشــتندزنداندروســطشهرصورت
خوشینداردوتبعاتاجتماعیفراوانی
رادرخودخواهدداشــت.بهعالوهدر
خصوصافرادمستاصلوبیبضاعت
کهمشــکلعدمتامیــنهزینههای
درمانیرادارند،وظیفهمدیرانارشدو
مسئولینشهروائمهجماعاتاستکه
بدینموضوعاهتمامداشــتهوکاریرا
درجهترفعمشــکلعزیزانبهانجام

برسانند.
خبرنگار جام جم البرز:دراین
میانافرادخیریباایشانهمراهبودند.
ازمدیرانارشــدشهرگرفتهتاریاست
اتحادیههایصنفیوکسبهشهرکرج
وبرخــیازافرادمتمولمومنومعتقد
کهایشــانرایاریمینمودند.اغلب

جلساتبرایتصمیمگیریهادردفتر
امامجمعهبرگزارمیشد.آقایشریفی
امامجمعــهفقیدوآقایعبدوسازآن

جملهبودند.
بههــرحالدرمانگاهبــهکارخود
مشــغولبودودربرخیافرادکمدرآمد
بایادداشــتائمهجماعاتوبعضیاز
مسئولیندرمانبهنمایندهفرمانداری
ونمایندههیئتامنایموسسمستقر

دردرمانگاهمعرفیمیشدند.
براســاستوافقاتبــهعملآمده
ازابتداقرارشــدمدیریــتمجموعه
درمانگاهیبهصــورتهیئتامنایی
سیاســتگذاریومدیریتگرددوبه
دنبالتالشفراوانفضاهایافزایش
یافتهزمینهایمجاورالحاقشــدهو
نظرمثبتومساعدشهربانیکلکشور
وسازمانزندانهااخذشدهودرنهایت
بسطوگسترشفضایدرمانیوتجهیز
درمانگاهبهاینمهمختمگردیدکهباید
بهدنبالاستقبالبیسابقهمردمازاین
مرکزدرمانگاهبهبیمارستانارتقایابد.
بههرحالمقدماتوموخراتدست
بهدســتهمدادندوتعــاونوتعامل
مدیرانارشدشهرســتانوروحانیت
دلسوزوفهیموخیرینمنجربهافتتاح
بیمارستاندربهمن1۳۷۰شد.قراردر
ابتدااینبودوتمامیمدیرانارشدبرای
بهسرانجامرساندننیاتخیرینلحظه

ایدرنگنمیکردند.
ازجملــهافــرادخیــرکــهامروز
ســاختمانیبهنامایشاندرمجموعه
بیمارستانموجوداست،دکتر»کشی

افشــار«اســتادتاریخدانشگاهتهران
اســتکهدرمراســمافتتاحبههمراه
همسرشــانبــررویویلچرنظارهگر

افتتاحبیمارستانبودند.
امروزمااوراقتاریخراورقمیزنیم
ویادآورمیشــویمتمامیمراحلثبت
اسنادزمینهایمجاوربهنامسازمان
درمانیشــفاوابستهبهبنیادوامثالهمو
نیزتجهیزوخریدنامکاناتوافزایش
فضاهایدرمانیودیگراقداماتکهاز
جلساتباشهربانیکلکشوروسازمان
زندانهــاگرفتهتااخذمجوزازوزارت
بهداشــتوبهعبارتیاخذپروانهبرای
بیمارستانتماماازسال1۳66تا1۳۷۰و
بعدازآنبــاهمکاریوهمدلیهیئت
موسسوبانظرخیرینصورتگرفته
اســتودراینبیناگرخشتیوحتی
مشــتیمالتازســویخیریبانیت
قربــتبــرایســاختوراهاندازیو
ایجــادمرکزدرمانیامروزاختصاصو
پرداختشدهوقفبودهونمیتوانآن
رابدونکســبرضایتخیروواقفبه
فروشرساند.هنوزبسیارندافرادیکه
اطالعکاملازروندجلســاتونشست
هادارند،درقیدحیاتهســتندوآنچه
گذشتهوآنچهدرجلساتبرگزارشده
دردفاترامامجمعهگفتهوشنیدهشدهرا
درذهندارندودرعبارتکوتاهازنتیجه
وتصمیمــاتآنروزائمــهجماعاتو

مسئولینشهرآگاهمیباشند.
چراها،بایدهاونبایدهابسیارند.قرار
بودههیئتامناییادارهشود،قراربوده
افرادبیبضاعتوایثارگرانوخانواده

شهداکاردرمانشاندراینمحلانجام
شــود،آنهمبهصورترایگان،قرار
بودهدغدغهروحانیتودلســوزوفهیم
بهواســطهمراجعاتافرادبیبضاعت
کــهنیازبهدرمــاندارنــدوپولیدر
جیبندارنددرآنجــاصورتبگیرد.
نبایدکاریکردکهدینفردمســلمانی
برگردنافــرادومجموعهایکهخود
بایدمدافعحقوقمردمباشــد،بیفتدو
تاثیــراتمنفیبراذهانخیرینوافراد

متدینوقاطبهمردمنقشببندد.
بهاســتنادماده۴۹قانوناساســی
جمهوریاسالمیهرگونهسوءاستفاده
ازموقوفاتوکسبمالوانتفاعخالف
قانــونبایدتوســطدولتبــهافرادو
اشــخاصصاحبحقبازگرداندهشود
ویابهحســاببیتالمالمنتقلگردد.
اینمهمتکلیفیاســتکهقانونگذار
بهعهدهدولتگذاشــتهاستوامروز
شبهاتبهوجودآمدهوروندموضوعو

جریانبهکلتغییرکردهاست.
کدامدستگاهمتولیپیگیرموضوع
میباشــدودرپیبررسیهابهحقیقت
دستیابدوبهابهاماتموجودرامرتفع

سازد.



به مناسبت 12 آذر، روز جهانی معلوالن؛ 

مرکز توانبخشی و نگهد اری شبانه روزی معلوالن 
ذهنی پسران پرد یس د ر فرد یس افتتاح شد  

مرکزتوانبخشــیونگهداریشــبانهروزیمعلوالنذهنیپسران
باالی1۴ســالپردیسبافضای۲۷۰۰مترمســاحتوباظرفیت6۰نفر
مناسبسازیشــدهوباامکاناتوتجهیزاتکاملآمادهخدمترسانیبه
جامعهمعلولینباکادرروانپزشک،پرستار،بهیارروانشناس،کاردرمانیو

گفتاردرمانیبودهوقابلیتافزایشتا1۰۰نفررادارامیباشــد.
خبرنگار جام جم البرز:اینمرکزدرفردیس،جادهمالرد،گلســتان
۵6،بعــدازمســجدصاحبالزمان)عــج(،خیابانســعدی،پالک۷۷و
شــمارههای۳66۷۲۰۷۰-۳66۷۲۰8۰وهمراهمدیریتآقایحســینی
۰۹1۲۳618۷۳۹-۰۹1۲۷686۷۲۰.شــمارهحســاب۲۷۷۲۵1۴۲۴و
شمارهکارت۵8۹۴6۳11۲1۷18۲66بانکرفاهبهنامسیدمحمدحسینی

آمادهدریافتکمکهایمردمیمیباشد.
درمراســمافتتاحاینمرکزجنابآقایاینانلو،فرماندارمحترمفردیس،
آقایحیدری،مدیرکلمحترمبهزیســتیاستانالبرز،حاجداوودوحیدی

شــورایشــهرفردیس،آقایمحمــدزاده،رئیسادارهبهزیســتی
شهرســتانفردیسوخانمســلطانیان،معاونتوانبخشــیبهزیســتیو

کارشناساناستانیوشهرستانحضورداشتند.
ســیدمحمدحســینی،صاحبامتیــازمرکزتوانبخشــیپردیسجزو
نیروهایطرحیادارهبهزیســتیشهرســتانســاوجبالغدرحوزههای
فرزندانبیسرپرســتوبدسرپرســت،مددکاری،مشارکتهایمردمی
بهمدت۵ســالو۷سالبهعنوانروانشناسدرمرکزروانیمزمندریکی
ازمراکزکرج،یکســالمسئولفنیســالمنداندرتهران،اولینرئیس
ادارهکتابخانــههایعمومیفردیــس،رئیسادارهکتابخانههایعمومی
شهرســتانهایساوجبالغوطالقانبهمدت۵ســال،افتتاح۵کتابخانه
عمومیدرشهرســتانساوجبالغودرحالحاضربهعنوانکتابداریکیاز
کتابخانههایکرجمشــغولخدمترسانیبهجامعهفرهنگیاستانالبرز

میباشد.

گفتگو با مد یر مجموعه طب سنتی شفا، سرهنگ محمد رضا فرهاد ی؛

د رمان بیماری ها با د اروهای گیاهی و بد ون ضرر

خبرنگار جام جم البرز:طبســنتیشفامستقردرکانونبازنشستگانارتش
جمهوریاســالمیایران،استانالبرزبنابهدرخواستبازنشستگانعزیزواوامرامیر
ســرافرازارتشجمهوریاسالمیمرحومرســتمیافتتاحگردیدوباحمایتجناب
سرهنگعسجدیوجنابسرهنگفرهادیوخانمدکترفرهادیوخانمها:بابایی
ودرستیوباسرپرستیومدیریتآقایدکترکامرانغالمیکیاپزشکانبنامکرجبا
ویزیترایگانایشــانبالغبرهزاراننفرازبازنشستگانعزیزباحداقلهزینهویزیت
رایگانمداواشدهاندودرراستایکاریابیبالغبر۵۰۰نفرراباایجادکارخانگیجهت
پرورشزالودرشهرستانکرجوتهرانوآبگرمواصفهانوکرمانوکرمانشاهباکمترین
هزینهبهسودرسانیهدایتنمودهاندوبازدهکاراییاینعزیزانرامیتواندازنزدیک

بازدیدواطالعاتالزمهراکسبنمایید.
* خواص زالو و زالو د رمانی

خواصزالودربزاقآنقرارداردکهبیشازصدنوعآنزیمکهدربدنانســاننیازبه
۲۹تادارد.

1-آنزیمهیرودینکهبیحســیموضعیمیدهــدومهمترینمادهضدانعقاد
خوناست.

۲-بدلینیکآنزیممهارکنندهپروتنازاست
۳-آپیرازیکآنزیمقویتجمعپالکتیاست

۴-اکلینآنزیمضدتورمبودهونقشآنتیبیوتیکدارد
۵-داســتابیالزیکآنزیمضدتجمعپالکتیکهباتحملهیدرولیزکنندگیلخته

خونراتجزیهمیکند.
6-لیپازواسترازینآنزیمچربیهاراتجزیهمیکند

۷-منوکسیدنیتروژنسنتنازکهسببترمیماعصابمیشود
8-اورگالزبرایبیمارآرتروزمیباشد.

۹-آنتیآالستازاینمادهکهازطریقعملاالستازفعالیتمیکندوآنزیمیاست
کهاالستینجلدیرابویژهدرپوستکاهشمیدهد.

* زالو د رمانی
اماس،سکتههایمغزی،سردرد،میگرن،سینوزیت،سرگیجه،آلزایمر،پارکینسون،
لقوهفلجمغزی،وزوزگوش،آبمروارید،سکتهقلبی،واریکسول،ورمبیضه،بواسیر،
شقاقمقعد،دردمهرههایگردن،دردآرنج،آرتروز،رماتیسم،عفونتلثه،ورملثه،درد
دندان،خارپاشنه،نقرس،التهابمفاصل،ورمپشتپا،آرتریدروماتوئید،جوشهای
صورت،لکهصورت،اگزما،فشارخون،واریسپا،دیابت،دردسیاتیک،زخمهایوخیم

دربیماریدیابتی،اسپاسمعضالت،خونمردگیوریزشناگهانیمو.

* حجامت 
ســابقهحجامتبه۷هزارســالقبلبرمیگردد.براساسمنابعدینیحجامتاز
ســنتهایپیامبراناستوتاریخآنباعمررسالتپیامبرانبرابریمیکند.رسول
اکرم)ص(میفرماید:درشبمعراجزمانیکهبهآسمانهفتمصعودکردمهیچملکی
ازمالئــکازمــنگذرنکردندمگراینکهگفتندبامحمدحجامتکن.بهحجامتامر
کن.حجامتیکروشپیشگیریکنندهودرمانبیماریهاستکهباایجادمکشدر

رویپوستانجاممیشود.
* خواص حجامت

1-حجامتسببتقویتومحافظتازسیستمایمنیبدناست.
۲-درحجامتمیزانخروجگلبولهایسفیدخون1%خونوریدیاست.

۳-گلبولهایقرمزپیروناهنجارازمحلحجامتخارجمیشود.
۴-میزانکراتینینخونحجامتباالست.

۵-حجامتسببجوانماندنغدهتیموسمیشود.
6-حجامتسببانحرافاخالطفاسدمیشود.
۷-حجامتآهنموجوددربدنرانگهمیدارد.

* سم زد ایی 
سمزداییبدنموجبتقویتسیستمایمنیمیشود؛چراکهاعضایبدنپاکو
تمیزشدهوبراحتیفعالیتمیکنند.یکیازمهمترینفوایددفعسمومبدنایناست
کهموجبنرمیوشادابیپوستمیشود.همچنینبهرهاییازآکنهپوستکمکمی
کند.دفعسمومبدن:تنهابرایسالمتیبدنخوباست،بلکهموجبسالمتیموها
هممیشود.سمزداییبهمعنایدفعتمامیسمومبدناستکهموجبپرانرژیشدن
فردمیشود.ماساژدرمانی:درمانبیماریهایعضالنیاسکلتیوگوارشی،سردردها
ورفعاسترسوافزایشوبهبودجریانخونمیگرددوافزایشاکسیژنرسانیبهبافت

هاوبهبودیدههابیماریدیگرازخواصماساژدرمانیاست.
* خواص د اروهای گیاهی

طبسنتیایرانکهمیراثگذشتگاناستسرمایهطبیعتاستوشاملگیاهان
وموادمعدنیوحیوانیبهعنوانداروونیزشاملعلمطبیعیوعلمحیاتوسایرعلوم
الهیمیباشــد.داروهایگیاهیکهازطبیعتاستخراجمیگرددهیچگونهعوارض
یاتحتالشعاعقراردادنسایراعضایبدنرادربرنداردولیداروهایشیمیاییاثرات
مخربآنبراعمماایرانیانمشــهودواظهرمنالشــمرمیباشدوازطرفیداروهای
گیاهایوابستگیندارد،ولیداروهایشیمیاییوابستگیمیآوردوبهمرورزمانباید

دزآنراافزایشدهید.
آد رس: حصارک- بلوار خوارزمی- کانون بازنشستگان ارتش

شماره تماس: ۰99۰4717۸43- ۰91۲11۸۲67۰ 

بهمناسبت۷آذرروزنیرویدریاییوتجدیدمیثاقفرماندهانوکارکنان
نداجاباآرمانهایامام)ره(مراسمباشکوهیباحضورجمعیازپیشکسوتان
نیرویدریاییجمهوریاســالمیایرانوســایرنیروهــایدیگرهمراهبا
خانوادههایمحترمشــاندرکانونبازنشستگانارتشجمهوریاسالمی

ایراندراستانالبرزبرگزارگردید.
خبرنگار جام جم البرز:اینمراســمباتالوتآیاتیازقرآنکریمو
ســرودجمهوریاسالمیآغازشــد.امیردریاداردکترغالمرضاخادمبیغم،
رئیسکانونبازنشســتگاناســتانالبرزضمنخیرمقدمبهمدعوینگفت:
ایراناســالمیامروزدرامنیتکاملبهســرمیبردوهماکنونبهعنوان
الگوییدرمنطقهبرایپاســداریازاسالمشناختهمیشودوبهعنوانیک
نیرویراهبردیدردریاحضوریباصالبتداریم،چراکهبســیاریازمنافع
ماازطریقدریاتامینمیشــود.حالآنکهنقشــهاستعماربرایکشوردور

کردنماازدریاودسترســیبهآبهایآزادبودهاست.
سپسمعاونمحترممشاورهماهنگکنندهومشاورنظامیومعاونامور
اجراییوپشــتیبانیخدماترزمیســتادمشترکارتشجمهوریاسالمی
ایرانامیردریاداردکترحبیباهللســیاریکهخودازپیشکسوتانوجانبازان
دوراندفــاعمقدسمیباشــندودرعملیاتهایزیادیشــرکتنموده
انددعوتبهعملآوردندکهایشــانفرمودنــد۷آذر1۳۵۹یادآورعملیات

غرورانگیزمرواریداســتکهدراینعملیاتکارکنانناوچهموشــکانداز
پیکاندرراسیگانهاییکهدرعملیاتشــرکتنمودندتوانســتندضربه
مهلکــیبرپیکرنیرویدریاییحزببعــثواردنمایند،بهگونهایکهپس
ازآننتوانســتهیچگونهحضوریدردریاداشــتهباشدکهبههمینمنظور
بــهامرامامراحلاینروزرابهنــامروزنیرویدریایینامگذارینمودندکه
نیرویدریاییجمهوریاسالمیایراندررتبهنیرویدریاییدرجهانرتبه

چهارمرادرزمینهکشــتیوناوهایجنگیونیرویدریاییدارد.
دراینمراسمامیرسرتیپدکترعلیمحبیراد،رئیسکانونبازنشستگان
ارتشجمهوریاســالمیایرانوامیردکترنجفیپورجانشــینســازمان
تامیناجتماعینیروهایمســلحوسرهنگاولنجرئیسبازرسیکانونآجاو
سرهنگصبوریبازرسکانونآجا،جانشینکانونبازنشستگانآجااستان
البرز،ســرهنگحسینعسجدیوســرهنگابراهیمیرئیسکانونسپاه
پاسداراناستانالبرزوســرهنگدانشمقدمرئیسکانوننیرویانتظامی
اســتانالبرزودکترمختاریمدیرعاملســازمانتامیناجتماعینیروهای
مسلحاســتانالبرزوجنابرداییمدیرارشــدادارهبازنشستگاننیروهای
مســلحاستانالبرزوآقایپیغمبردوســتمدیرحوزهشهرداربهنمایندگی

شهرداریفردیسحضورداشتند.
اینمراســمباپذیراییوصرفشامبرایتمامیحاضرانپایانیافت.

مراسم سالروز نیروی دریایی ارتش در کانون بازنشستگان البرز
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان البرز:  

026-32210004-9 
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ای آفتاب آینه دار جمال تو
مشک سیاه مجمره گردان خال تو

صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود
حافظکاین گوشه نیست در خور خیل خیال تو

فرماندارمرکزحوزهانتخابیهکرج،فردیسواشتهاردبرضرورت
بهکارگیریافرادیمتعهدوصاحبتجربهدرشعباخذرأیتاکیدکرد
وگفت:شهرداریبازویمهمیدرانتخاباتپیشروستوتابهاکنون

تعاملخوبیباایننهادحاکمیتیدرمباحثمختلفداشتهاست.
بهگزارشکمیتهتبلیغاتواطالعرسانیستادانتخاباتفرمانداری
ویژهشهرستانکرج،غفورقاسمپوردرجلسهستادانتخاباتشهرستانکرجبابیاناینکهانتخاباتآبروی
نظاماســت،گفت:بایدبسترهایهرچهباشکوهتربرگزارشــدنانتخاباتازمجرایقانوندراینحوزه
انتخابیهفراهمباشد.ویباتاکیدبرضرورترعایتبیطرفیازسویمجریانبرگزاریانتخاباتافزود:
افرادمتعهدوصاحبتجربهبایدبهعنواننمایندگانفرماندارومعتمدینشــعبدرمدارسومســاجد
حضورپیداکنند.فرماندارحوزهانتخابیهکرج،فردیسواشــتهارددرادامهباقدردانیازتعاملشهرداریو
شــورابانهادحاکمیتیفرمانداریکرجافزود:تابهاکنونهمکاریخوبیدرمباحثمختلفوجودداشته

استواینروندباقوتوقدرتمضاعفبایدتداومداشتهباشد.

باید  د ر شعب اخذ رای معتمد ین متعهد  
و مجرب پای کار باشند 

یاد یاران آشنا

اســتاندارالبرزگفت:ازهمینتریبونبهالبرزیها
اعالممیکنمکهباتمامتوانوظرفیتحافظونگهبان
رایآنهاهســتیمودســتگاههاینظارتینیزدراین

راستااقداماتالزمراانجاممیدهند.
بهگزارشخبرنــگارجامجمالبرز،آیینرونماییاز
تمبرســتادانتخاباتباحضوراستاندارالبرزومسؤولین
اســتانیدرمحلفرمانداریکرج،مرکزحوزهانتخابیه

شهرستانهایکرج،فردیسواشتهاردبرگزارشد.
درساعاتاولیهمراسمغفورقاسم،پورفرماندارکرج
ازنحوهثبتنــامکاندیداهابازدیدکردوضمندیداربا
پرســنلثبتنامکننده،درجریانروندثبتنامهاقرار

گرفت.
دقایقیبعد،عزیزاهللشــهبازی،اســتاندارالبرزدر
بازدیــدازمجموعهدرجریانمراحلثبتنامکاندیداها
قرارگرفتوباکاربرانثبتنامکنندهدیداروگفتوگو

کردودرادامهازتمبرانتخاباترونماییشد.
عزیزاهللشــهبازی،استاندارالبرزدرحاشیهثبتنام
کاندیداهایانتخاباتمجلسشورایاسالمیدرکرج

درجمــعخبرنگارانگفت:امــروزروزپرخیروبرکتی
برایایراناسالمیاست.مردمکمکمآمادهمیشوند
کهدوماسفندرایخودرابهداخلصندوقهابیندازند.
استاندارالبرزبیانکرد:فرمانداریهاومراکزحوزه
هایانتخابیهوتمامبخشــداریهایمســتقلاستان
البرزنیزمانندســایراستانهایکشورازآغازینروزدر
پیدستوروزیرکشورمبنیبرآغازثبتنامکاندیداهای

انتخاباتکارثبتنامراآغازکردند.
ویبــابیاناینکهامروزتــااینلحظهپنجداوطلب
براینمایندگیمجلسشــورایاسالمیدرکرجثبت
نامکردهاند،افزود:داوطلبانمیتواننددروزارتکشور
ومراکزحوزهانتخابیهکرجوساوجبالغمراحلثبتنام

خودراطیکنند.
افرادیکهدرخارجازکشورهستندنیزبامراجعهبه

سفارتخانههاثبتنامخودراانجامدهند.
شــهبازیاذعانکرد:آمادگــیبرگزاریانتخابات
الکترونیکیدرتمامحوزههادراستانالبرزوجودداردو
زیرساختهایالزمنیزفراهماستتاکاراخذوثبتآرا
واعالمنتایجانتخاباتبهشکلالکترونیکیانجامشود.
نیرویهایاجرایینیــزآمادگیکاملبرایبرگزاری

انتخاباتیمشارکتی،رقابتیوایمنرادرالبرزدارند.
استاندارالبرزاظهارکرد:ازهمینتریبونبهالبرزی
هــااعالممیکنمکهباتمامتــوانوظرفیتحافظو
نگهبانرایآنهاهســتیمودستگاههاینظارتینیز
دراینراســتااقداماتالزمراانجاممیدهند.باتوجه
بــهتعاملوهمافزاییخوبحاکمدرایناســتانامید
اســتمیزانمشــارکتمردمنیزافزایشیابد.ویدر
پایانخاطرنشانکرد:امیدآنمیرودنتیجهانتخابات
مجلسشورایاســالمیموجباتخوشحالیمردمرا
فراهمکندوکســانیبهمجلسشــورایاسالمیراه
یابندکهدرطول۴ســالدربخشهایمختلفموجب

بالندگیاستانالبرزشوند.

استاند  ار:

با تمام توان حافظ و نگهبان رای مرد  م هستیم
* سیستم اتوبوسرانی کرج و حومه را 

تقویت کنید 
سیســتماتوبوســرانیکرجوحومهباتوجهبه
جمعیــتچندمیلیونیآنبســیارناقصوناکارآمد
است.لطفامسئوالناســتانداریالبرز،فرمانداری
هایمربوطه،شــوراهایشــهروشهرداریهای
ذیربطو...نسبتبهنوسازیوبهینهسازیسیستم

اتوبوسرانیاقداماتعاجلمعمولنمایند.
مهرد اد  اربابی از کرج

* جریان آب کوی کارمند ان جنوبی چرا 
کم فشار است؟

آبمصرفیساکنانکویکارمندانجنوبیچون
ازچاهتامینمیشود،کمفشاربودهوکفافجمعیت
ســاکندرآپارتمانهایمتعــددمکانومحدوده
مذکــوررانمیدهد.بههمینخاطرازمســئوالن
ســازمانآبفایاستانالبرزدرخواســتداریمتابا
کمکگرفتنازآباســتحصالشــدهازسدهای
طالقانوامیرکبیرکرجنســبتبهتقویتفشــارو
کیفیتآبآشامیدنیمحدودهمطروحهاقدامکنند.
جمعی از ساکنان کوی کارمند ان جنوبی

* استاند اری البرز اقد ام کند 
جادهآتشــگاهبهبرغانداراینواقصایمنیو
ســاختمانیمختلفدارد.برهمیناساسوباتوجه
بــهعبورومــرورمتراکموگســتردهخودروهای
گردشگرانوســاکنانروستاهایمجاورنسبتبه
اصالحنواقصمذکوروبازسازیوآسفالتآناقدام

نمایند.
مهرد اد  جهاتی از کرج

* راه اند ازی خطوط تولید ی
صاحبــانحــرفوصنایعدرمحــدودهکرجو
شــهرهایتابعاستانالبرزجهتراهاندازیخطوط
تولیــدیورونقبخشــیدنآندارایمشــکالت
متعددیهســتند.جاداردتامســئوالناستانداری
البرزوفرمانداریهایتابعوسایرنهادهایمسئول
ودستاندرکاربهمسائلومشکالتاداریواجرایی
اینگونهافرادرســیدگیشایستهوبایستهصورت

دهند.
جمعــی از صاحبان حــرف و صنایع 
شهرک های صنعتی البرز

پیام های مردمی

پسازسالهاانتظاروپیگیریهای
انجامشــدهدررابطهبابیمارســتان
شهرجدیدهشــتگردونیمهکارهبودن
آنباتدابیرانجامشــدهوانتقالیافتن
سندازسویشرکتعمرانشهرجدید
بهشــهرداریمشــکلمذکورمرتفع

گردید.
ساوجبالغ  خبرنگارجام جم 
ونظرآبــاد  : پالیزگیــر،فرمانــدار
شهرســتانســاوجبالغضمنبیان
مطلــبفوقاعــالمنمود:بــاتاکید

اســتاندارالبرزمبنیبررفــعموانعو
مشــکالتبیمارستانشــهرجدید
هشتگردبادعوتفرماندارساوجبالغ
درنشستیبهریاستمعاونتعمرانی
استاندارالبرز،وباحضورنمایندهوزارت
راهوشهرسازی،شرکتعمرانشهر
جدید،شهردارشــهرجدیدهشتگرد،
درنشستیکهدراستانداریبرگزارشد
موانععدمپبشــرفتاینبیمارستان
بررسیومقررشدســندمالکیتاین
مجموعهبهشــهرداریشــهرجدید

منتقلشود.
ویگفت:بــاانتقالســندظرف
1۵روزآینــدهبخشخصوصیمجدد
متعهدبهاجــرایعملیاتاینطرحرا
دردســتورکارخودقرارمیدهدتاکار
اینبیمارستانچندینسالهبهمراحل

پایانیخودبرسد.
پالیزگیرافزود:بیمارســتانشــهر
جدیدازنیازهایاساســیاینشــهر
اســتکهچندینســالمتوقفودر
ســالهایاخیرباانعقادقراردادیبین

شهرداریوبخشخصوصیآغازشد
کهبهلحاظعدمتملیکموانعیبرای
بخشخصوصیایجادشــدهبودکهبا
انتقالســندازسویشرکتعمرانبه
شهرداریشهرجدیدموانعبرطرفو
مجددشاهداجرایعملیاتاینبخش
درمانــیخواهیمبــود.ویمجددااز
اهتماماستاندارالبرزدراتماماینطرح
عمرانیتشــکرکردوازشهردارشهر
جدیدهشتگردکهپیگیریهایویژه
دراینخصوصداشتندقدردانیکرد.

ازسوی فرماند  ار ساوجبالغ عنوان شد  ؛

گشایش قفل بالتکلیفی بیمارستان شهر 
جد  ید   هشتگرد  

آزاردهندگانکودککارباتالش
نیروهایســازماناطالعاتســپاه
اســتانالبرزدستگیروتحویلمراجع

قضاییشدند.
بهگزارشخبرگزاریصداوسیما؛
مرکزالبرز،دادســتانمرکزاســتان

گفت:بــاتالشنیروهایســازمان
اطالعاتســپاهاســتان،ایــنافراد
دســتگیروتحویلمراجــعقضایی
شدند.شــاکرمیافزود:تصویریدر
فضایمجازیپخششــدکهنشان
میدادفردییککودککارراداخل

ســطلزبالهمیاندازدوفرددیگری
نیزاقدامبهفیلمبرداریمیکندکهبا
توجهبهجریحهدارشــدناحساسات
عمــوممــردم،باتــالشنیروهای
امنیتیوانتظامی،نیروهایســازمان
دستگیرشدند.اطالعاتسپاهاستانالبرز،اینافراد

د  ستگیری آزارد  هند  گان کود  ک کار د  ر البرز

درراستایترویجفرهنگکتاب
وکتابخوانیدراقصینقاطاستان،
طرحاختصاصســهمیهکتاببه
اداراتشهرستانیفرهنگوارشاد

اسالمیاستانالبرزاجراییشد.
بهگــزارشروابطعمومیاداره
کلفرهنگوارشــاداســالمی
استانالبرز،ناصرمقدم،مدیرکل
فرهنگوارشــاداســالمیالبرز
گفت:جهتاجرایطرحاختصاص
سهمیهکتاببهاداراتشهرستانی
فرهنگوارشــاداسالمیاستان
البرزباهدفترویجفرهنگکتاب
وکتابخوانیدراقصینقاطاستان
البرزیکمیلیــاردو8۰۰میلیون

ریالازســهمیهکتاباختصاصی
وزارتفرهنگوارشاداسالمیبه
اینادارهکلبهاداراتشهرستانی
فرهنگوارشــاداســالمیالبرز

اختصاصیافت.
ویافزود:ســهمیهاختصاص
یافتهتوســطاداراتشهرســتانی
فرهنگوارشاداسالمیبهادارات،
مراکزفرهنگیهنری،مدارسو...

اهداءمیشود.

اختصاص سهمیه کتاب به اد ارات 
شهرستانی فرهنگ و ارشاد  البرز

فرماند ه انتظامی البرز:

سرشاخه اصلی اغتشاشات محمد  شهر کرج 
د ستگیر شد 

فرماندهانتظامــیالبرزگفت:باتالشماموران
پلیــسامنیتعمومــیفرماندهــیانتظامیاین
اســتان،لیدرهایاصلیاغتشاشــاتمحمدشهر

کرجدستگیرشدند.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیپلیس،عباسعلی
محمدیــاناظهارداشــت:پسازاعالمســهمیه
بنــدیبنزیــن،۳زندرمنطقهمحمدشــهرکرج
باخاموشکردنخودرویخوددرخیاباننســبت
بهاینموضوعاعتراضکردهواقدامبهســردادن

شعارهایهنجارشکنانهکردند.
ویادامهداد:اینافرادفرصتطلبباتحریک

دیگرانوایجادتجمعهایغیرقانونیعاملشکل
گیریهســتهاولیهاغتشاشوآســیبرساندنبه
اموالدولتیدرمنطقه»محمدشــهرکرج«بودند.
محمدیــانبااشــارهبهاینکهمامــورانپلیس
امنیتعمومیاستانبااقداماتاطالعاتیپیچیده
این۳متهمزنراشناســاییودراقدامیغافلگیر
کنندهآنانرادســتگیرکردند،گفت:قانونبشدت
بااینگونهافــرادکهقصداخاللدرنظمعمومیرا

دارند،برخوردخواهدکرد.
فرماندهانتظامیاســتاندرپایانباقدردانیاز
حمایتهاوهمکاریخوبمردماســتانباپلیس

گفت:دســتگیریتمامعواملناامنیروزهایاخیر
باجدیتدردســتورکارپلیسقراردارد.

»رزم آور«  که  کشاورزی 
د ارخوین شد 

»صفرعلي شهید
در حســنلو« قــره
روستایي خانوادهاي
درروستايعربآباد
ســاوجبالغدرسال
1۳۳8دیدهبهجهان
نخســتین گشــود.
طعمــیکــهدراین
جهاندرکامشفروریختهشد،تربتمقدس

اباعبداهللالحسین)ع(بود.
خبرنگار جام جم البــرز: اودوران
ابتدایــيرادرهمانروســتاگذراندودوران
راهنمایيومتوســطهرادردبیرستانفارابي
کــرجبهاتمامرســاندوموفقبهاخذمدرک

دیپلمدررشتهتجربيشد.
ويدرزماناوجگیريانقالباســالمي
بهرهبــريحضرتامــامخمینــي)ره(با
پخــشاعالمیههاوشــرکتدرتظاهراتو
راهپیمایيهافعالیتچشــمگیريداشــتو
پــسازپیروزيانقالبهمیشــهدرصحنه

حضورداشت.
ویدردورانتعطیالتمدرسهدرکارهاي
کشاورزيبهیاريپدرشميشتافتوعالقه
وافرينســبتبهخانوادهواقوامداشــت.در
دورانجنگتحمیلــيهماننددیگرجوانان
غیوراینمرزوبومآرامننشســت.درســال
6۰بــهخدمتســربازياعزامشــدوبعداز
گذراندندورهآموزشــيعازمجبهههاينور
علیهباطلشــدودرسلسلهعملیاتبزرگياز
جملهفتحالمبین،بیــتالمقدس،رمضانو
محرمشــرکتفعالداشتوحماسههاآفرید
ورزمآورياودرحمالتزبانزددوســتانش
بودوسرانجامدرعملیاتمحرمشرکتکرد
ودردارخویــناولآذر1۳61مطابقباپنجم
صفرپــساز18ماهخدمتبــهدرجهرفیع
شــهادتنائلگردیدوتربتپاکشدرعرب
آبادقوهههشتگردنمادیازایثارواستقامت

درراهوطناست.

شهید  »صفرعلي قره  
حسنلو«

سید  حسن حسینی، مد یر مد رسه غیرانتفاعی شهریاران:

حفظ آرامش و مهیا کرد ن بهترین شرایط آموزش برای 
د انش آموزان از اهد اف ماست

مهارت های مهم اجتماعی و کالمی خود  را از محیط خانه و مد رسه فرا 
می گیریم. آموزش های منظم و صحیح مورد  نیاز توســط افراد  خبره 

آموزشی به تکامل روحی و جسمی ما کمک  خواهد  نمود .
خبرنــگار جام جم البرز: آمــوزش و یاد گیــری از مقوله های مهم 
تربیتی بشر می باشد ، مسائل تربیتی و آموزشی با توجه به فرهنگ 
ها و شــرایط اجتماعی افراد  د ارای جنبه های مختلف است. آموزش 
ابتد ا از خانواد ه شروع می شود  و به مرور این امر به مراکز آموزشی 
ســپرد ه می شود . مراکز آموزشی د ر کشور ما به بخش های د ولتی و 
خصوصی تقســیم می گرد د  و د ر کنار تجهیزات و امکانات آموزشــی 
کاد ر آموزشــی آموزشگاه ها نیز از اهمیت ویژه ای برخورد اراست. 
افراد  خوشفکر، با تجربه و متعهد  د ر روند  آموزشی و تربیتی فرزند ان 
بیشترین تاثیر را د ارند . خبرنگار جام جم البرز د ر گفتگویی با آقای 
سید  حسن حسینی، مد یر مد رسه غیر د ولتی شهر یاران به این نکات 

پرد اخته است که د ر ذیل می خوانید :

* لطفــا خود تان را معرفی کنید  و مختصری از فعالیت خود  توضیح 
د هید .

سید  حسن حسینی هستم. مد یر مد رسه غیرانتفاعی شهریاران 
واقع د ر مهر شهر کرج، از سال ۸2 وارد  این حوزه شد م و د ر 2 مقطع 

ابتد ائی با عنوان مهر سینا و متوسطه اول شروع به کار کرد م.

* کاد ر آموزش شما شامل چه افراد ی می باشد ؟
د ر مجموعه ما د و گروه مشغول به کار هستند . گروه اول شاغلین 
آموزش و پرورش که به صورت پاره وقت با ما همکاری د ارند  و گروه 
د وم بازنشســتگان با انگیزه و نیروهای آزاد ی که تجربه آموزشــی 
د اشــته باشــند  ابتد ا به آمــوزش و پرورش معرفی می شــوند  که 
پس از گزینش د عوت به همکاری می شــوند . الزم به ذکر اســت که 
بیشــتر نیروی ما را جوانان تشــکیل می د هند  و با ما همکاری د ارند  
که خوشبختانه با استقبال خوب د انش آموزان د ر این رابطه مواجه 

شد یم.

* شما با توجه به تجاربتان د ر زمینه آموزش با وجود  حساسیت ها 
این مقطع را چگونه ارزیابی می کنید ؟

مقطع متوســطه اول از مقاطع حساس آموزشی می باشد ؛ چراکه 
افراد  د ر شــرایط رشــد  و بلوغ هستند  که نیاز به حمایت های خاصی 
د ارند . مهم ترین مورد  که باید  به آن توجه  شود  مسئله رشد  و بلوغ 

این د انش آموزان است.
والد یــن انتظــار د ارند  که فرزند شــان د ر محیطــی آرام و بد ون 
د غد غــه تحصیل کنند  کــه تالش و هد ف ما نیز حفــظ آرامش و مهیا 
کرد ن بهترین شرایط تد ریس و آموزش برای د انش آموزان است. 
همچنین د ر تالش هستیم که با برگزاری کالس های مشاوره و فوق 
العاد ه مسیر انتخاب رشته را برای د انش آموزان هموار کرد ه و آنها 

را با مشاغل مختلف آشنا کنیم.

* لطفا راه های ارتباطی خود  را بیان بفرمایید .
آد رس و تلفــن هــای ایــن موسســه: مهرشــهر- بلــوار ارم- 
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