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عباس نصرتی، مدیر بزرگترین مرکز خرید و فروش 
خودرو:

اسفند ماه مدل 99 را از ما بخرید

معاون استاندار:

از رای مردم با حساسیت حراست
 و مراقبت می شود

به مناســبت سالروز بزرگداشــت نیروی هوایی و دهه 
مبارک فجر؛

از پرسنل بازنشسته و فداکار نیروی 
1 و3هوایی تجلیل شد 4 2

2 2

البرز

افتتاح مركز تشخیص و پیشگیری سرطان 
»شهید سبحانی«

به همت خانواده شهید موسی سبحانی خیر حوزه سالمت مرکز تشخیص و پیشگیری زود هنگام سرطان گشایش یافت.
خبرنگار جام جم البرز: دکتر حسین کریم در آیین گشایش مرکز تشخیص و پیشگیری زود هنگام سرطان شهید سبحانی 
گفت:  بســیار خوشــحالیم که این امر خیر به همت فرزندان شهید سبحانی رقم خورد. این امر به عنوان الگوی ارزشمندی است که 
جامعه به آن نیاز دارد . باید به این فرزندان افتخار کرد و در جهت توســعه این امور خیر نهایت ســعی و تالش خود را به کار گیریم تا 

حامی آنها باشیم .
دکتر کریم با اشاره به اینکه البرز استان نیکوکاران است، افزود: در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی و...

مردم در ساعات اولیه صبح 
در شعب اخذ رأی 

حاضر باشند
2

2

خطیب نماز جمعه کرج:

دبیر ستاد انتخابات کشور:

عباس نصرتی، مدیر بزرگترین مرکز خرید و فروش خودرو:

اسفند ماه مدل 99 را از ما بخرید
اول اردیبهشت از دم قسط می فروشیم

آنانی كه حماسه 22 بهمن  را آفریدند 
پای صندوق های رای هم حاضر خواهند شد 

خبرنــگار جــام جــم البــرز: صنعت 
خودرو جزو مهمترین صنایع پیشرو در 
رشد و شــکوفایی اقتصاد ملی است.

در فرآینــد ایــن زنجیره مســتحکم، 
حلقــه توزیع منصفانه خــودرو و ارائه 
خدمات تملیکی با شــرایط فوق العاده، 
ماننــد نگینی درخشــان جلوه می کند. 
این مهم دســتاورد مردانی خوشفکر، 
دلســوز و معتمد اســت کــه در وهله 
اول رضایت خریــداران، هدف اصلی 
آن هاســت. وقتی در اتوگالری شــیک 
و مجهز با مدیریت آقای عباس نصرتی 
حضــور پیــدا کردیم متوجه شــدیم، 
استانداردهای توزیع خودرو با میزان 
کامــا درجه یک و ممتاز در خدمات این 

نمایشکاه کاما مشهود است. مدیریت 
و هوشــمندی این کارآفریــن جوان و 
نخبه ستودنی است. علت این تعاریف 
صادقانــه آن اســت کــه فــردی تمام 
هــم وغم خــود را برای تامیــن خودرو 
خانواده هــا جــزم کــرده و نیــت پاکی 
دارد تا حتی اقشار ضعیف هم بتوانند 
صاحب اتومبیل شوند. توجه شما را به 
خاصــه ای از مصاحبه ما بــا این مدیر 

توانمند جلب می کنیم:
* عــاوه بر خــودروی خارجــی تمام 

محصوالت ایرانی را هم داریم
عبــاس نصرتــی، مدیــر بزرگترین 
مرکز خرید و فروش خودرو در استان 
البــرز ابتدا اعام کرد: حدود ۵ ســال 

است مجموعه خودروی عباس نصرتی 
شــروع به فعالیــت کرده و ۱۵ ســال 
اســت که در این زمینه مشغول به کار 
هستم. ۲۱ پرسنل فروش به صورت 
مســتقیم و 4۲ نفر غیر مســتقیم در 
مجموعه با ما همکاری می کنند. خدمات 
فروش خودرو به صورت نقد و اقساط 
را به همشهریان عزیز عرضه می کنیم. 
خودروهای ایرانی و خارجی مدل صفر 
و کارکــرده همیشــه در نمایشــگاه و 
پارکینگ مجموعه موجود و قابل رویت 

است.

ادامه این گفتگو را در صفحه ســوم 
بخوانید.



موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات 
کشــور تعداد واجدین شــرایط رای دادن را 
مجموعــًا ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر 
به تفکیک تعداد ۲۹ میلیون و ۳۹ هزار و ۱۵۳ 
نفــر مرد و ۲۸ میلیــون و ۸۷۹ هزار و ۶ نفر 
زن برشــمرد همچنین تعداد رای اولی ها را 
۲ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۷۷۶ نفر عنوان کرد.

به گــزارش روابط عمومــی فرمانداری 
کرج) کمیته تبلیغات و اطالع رســانی ستاد 
انتخابــات( به نقل از  پایگاه اطالع رســانی 

وزارت کشــور؛ در پــی درخواســت مکرر 
اصحاب رســانه و لزوم آگاه سازی عمومی 
نسبت به آمار و اطالعات مربوط به برگزاری 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســالمی، موســوی دبیر و سخنگوی ستاد 
انتخابات کشــور مواردی از این اطالعات را 

در گفتگو با  این پایگاه مرور کرد.
دبیر ســتاد انتخابات کشور گفت: تعداد 
حوزه هــای انتخابیه برای انتخابات مجلس 
شــورای اســالمی   ۲۰۸ حــوزه  اصلی و 

همچنیــن تعداد حوزه هــای انتخابیه برای 
انتخابــات مجلس خبرگان رهبری  ۵ حوزه  

اصلی است.
موسوی تعداد واجدین شرایط رای دادن 
را مجموعًا ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر 
به تفکیک تعداد ۲۹ میلیون و ۳۹ هزار و ۱۵۳ 
نفــر مرد و ۲۸ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۶ نفر زن 
برشــمرد همچنین  تعــداد رای اولی ها را   ۲ 

میلیون و ۹۳۱ هزار و ۷۷۶ نفر عنوان کرد.
سخنگوی ســتاد انتخابات کشور تعداد 
مجریــان و دســت انــدرکاران برگزاری 
انتخابات را  بیش از یک میلیون نفر در سراسر 
کشــور اعالم کرد و افزود:  تعداد عوامل هر 
شــعبه اخذ رای به طــور میانگین حدود ۱۹ 

نفر شــامل عوامل اجرایی شعبه، نمایندگان 
فرماندار، محافظین شــعبه، بازرس شعبه و 

ناظرین شورای نگهبان می باشد.
دبیر ستاد انتخابات کشــور زمان آغاز و 
پایــان رای گیری را از ســاعت ۸ صبح روز 
جمعه مورخ ۲-۱۲-۹۸، حداقل به مدت ۱۰ 
ســاعت که بنا بر تشخیص وزیر کشور قابل 

تمدید می باشد، اعالم کرد.
وی ادامه داد: اســامی و کد نامزدی تمام 
نامزدهای تائید صالحیت شــده به تفکیک 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبــرگان رهبری در شــعب اخذ رای نصب 

شده است.
موســوی بیان کرد: مــدارک الزم برای 

رای دادن شــامل اصل شناسنامه به همراه 
کارت ملی یا شماره ملی می باشد.

موسوی حداقل  سن رای دهندگان را  ۱۸ 
سال تمام عنوان کرد و افزود: کلیه متولدین 
۲-۱۲-۱۳۸۰ و ماقبــل آن می تواننــد در 

انتخابات شرکت کنند.
موســوی همچنین شــعب اخذ رای در 
سراسر کشــور را ۵۴ هزار و ۶۱۱ شعبه اخذ 

رای برشمرد.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور بر 
توجه به اطالعیه های صادره از ســوی ستاد 
انتخابات کشور تاکید کرد و از مردم خواست  
در ساعات اولیه صبح در شعب اخذ رای برای 

رای دادن حاضر باشند.
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

البرز

امــام جمعه کرج خطاب به نیروهــای انقالبی گفت: اگر وحدت 
نداشته باشــید این فرصت را شما برای خناسان فراهم کردید که به 
جریان انقالبی لطمه بزنند و افرادی که بر طبل تفرقه می زنند در نزد 

خدای متعال باید پاسخگو باشند.
خبرنگار جام جم البرز:  آیت اهلل سیدمحمد مهدی حسینی 

همدانی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در این زمان بسیار تعیین 
کننده اســت و نشان دهنده این اســت که مردم نظام و کشورشان 
را دوســت دارند و با وجود مشــکالت و اعتراضاتی که به نحوه اداره 
کشــور دارند، صحنه را خالی نمی کنند.امام جمعه کرج گفت: دشمن 
مدت هاســت سعی دارد با انوع شــگردهای رسانه ای کاری کند که 

مردم در صحنه حاضر نباشند اما مردم هوشیارانه با حضور پرشور خود 
دشــمن را مایوس خواهند کرد چرا که حضور مردم در انتخابات هر 
چقدر باالتر باشد ضریب امنیت کشور باالتر می رود.حسینی همدانی  
خطاب به کاندیداهای انتخابات مجلس هم گفت: دوستان داوطلب از 
هر جناحی که باشید اگر حرف حقی دارید بزنید اما همدیگر را تخریب 

نکنید. به همه دغدغه مندان و انقالبیون عرض می کنم خوب میدان 
و صحنه را ببینید که گرگ صفتان ولو به اسم انقالبی گری به صفوف 
شما دارند حمله می کنند و رسما در جلساتشان و زمزمه هایشان اعالم 
کرده اند که این افتراقی که گاهی دیده می شود فرصت مناسبی برای 
از کار انداختن و خاموش کردن خط والیت و انقالبیون در استان است.

یادداشت

مردم در ساعات اولیه صبح در شعب 
اخذ رأی حاضر باشند

خبر

 امام جمعه ماهدشت:
انسان در پرتو تقوا رشد 

و تکامل می یابد

امام جمعه ماهدشــت در قســمتی از خطبه 
های نماز جمعه این شهر اظهار نمود: انسان در 
پرتو تقوا رشــد و تکامل پیدا مــی کند و از عباد 
صالــح خداوند متعال می گــردد . تقوا بهترین 
وسیله کســب رضایت الهی است و تنها وسیله 
و امتیاز برتری انسان ها نسبت به یکدیگر است.

حجت االســالم حسینی در ادامه افزود: تقوا 
در زندگی امروزی و مادی عالم یک ســپر است 
و اگر کســی این سپر الهی را داشته باشد در امان 
اســت. اگر تقوا داشته باشــید، خداوند توفیقی 
عنایــت می کند که حق و باطــل را از یکدیگر 

تشخیص بدهید و بشناسید. 
وی در ادامه بیان داشــت: در دوران انقالب 
و در روزهــای پایانی رژیــم منحوس پهلوی، 
دیدار همافران با امام خمینی کمر رژیم پهلوی 
را شکســت، چرا که رژیم طاغــوت روی آنها 
حساب کرده بود. بصیرت مردم نشان داد جایی 
که پای اســالم و آرمان های اسالمی و انقالبی 
در میان باشــد با تمام مشکالتی که وجود دارد، 
کوتاه نمی آیند و در صحنه حضور می یابند .وی 
سردار سلیمانی را نمونه بارز تقوا، تواضع، اخالق، 
والیتمداری و... دانست و برایش طلب آمرزش 
کرد و گفت: امروز اگر گاهی مشــکالتی وجود 
دارد می بینیم که در انتخاب خودمان ایراد داشته 
ایم. امروزه وظیفه همگانی ما این است که به جد 
تحقیق و اصلح را انتخاب کنیم . باید به کســانی 
رای دهیم که عــالوه یر ایمان و تقوا تخصص 

الزم را نیز دارا باشند.

 توســعه همــه جانبه 
شهر هشــتگرد؛ خواسته 

مدیریت شهری 

رویکرد مدیریت شــهری هشتگرد در دوره 
پنجم شــورای اسالمی شهر بر عدالت محوری 
و خدمات رســانی در همه مناطق شهری و نیز، 
تالش شــهردار ســبب گردیده تا شاهد انجام 
کارهای مختلف عمرانی و خدماتی در محالت 
مختلف باشیم به طوری که پروژه های عمرانی 
بصــورت متوازن در جای جای شــهر توزیع و 

درحال اجراست.
خبرنگارجــام جــم ســاوجبالغ 
ونظرآباد: توجه به معابر شهری شامل تملک، 
بازگشــایی و ایجاد معابر جدید از ابتدای ســال 
در دســتور کار کمیته تملــکات و حوزه عمرانی 
شــهرداری قرار گرفته و در ماههای پایانی سال 
شــاهد تملک و تعریض انتهای خیابان جالل 
آل احمد به سمت سبزعلی آباد خواهیم بود.امیر 
بهمنی شهردار هشتگرد در بازدید از پروژه های 
عمرانی، از بازگشــایی این معبر بازدید و ضمن 
تشــکر از مســئولین حوزه عمران و رانندگان، 
این پروژه را یکی از خواســته های شــهروندان 
دانســت. بهمنی گفت:  وجود مدرسه، دارالقرآن 
و نیز تردد زیاد خودروها در این مســیر و در عین 
حــال عرض کــم معبر موجب گردیــد تا بنا بر 
درخواست شهروندان و موافقت رئیس و اعضای 
شورای اسالمی شهر عملیات تملک، تعریض و 
بازگشایی این معبر آغاز و خوشبختانه مشارکت 
شهروندان و ساکنین موجب تسریع در کار گردیده 
اســت و در اینده نزدیک با تعریض این معبر، در 
تردد وسایل نقلیه تسهیل و موجب ایمنی بیشتر 
دانش آموزان و عابرین پیاده خواهد شد. شهردار 
هشتگرد در تشریح نحوه اجرای پروژه بیان کرد: 
برای کاهش هزینه ها و تسریع در کار، از ماشین 
آالت راهسازی شــهرداری جهت خاکبرداری، 
تسطیح و مخلوط ریزی مسیر استفاده خواهد شد 
و شــهرداری این رویه را از ابتدای سال در تمامی 
پروژه ها مد نظر قرار داده اســت به طوری که با 
کاهش هزینه ها توانسته ایم شاهد روند مناسب 

پیشرفت کارها باشیم .
محله ســبزعلی آباد  در بخش جنوبی غربی 
شــهر قرار گرفته و ایجاد راه دسترسی مناسب 
که یکی از آرزوهای ســاکنین این محله است با 
جدیت شهردار هشتگرد و تالش معاونت ودست 
اندرکاران عمرانی شهرداری با سرعت مناسبی 

در حال انجام است .

مردم؛ حماســه سازان 
انتخابات آینده

انتخابات ۲ اســفند ســال جاری برای تعیین 
ترکیب نمایندگان مجلس آینــده به حول و قوه 

الهی برگزار خواهد شد. 
افرادی »نان به نــرخ روز خور« در دوره های 
مختلف انتخابات با شعارهای توخالی اما پرهیجان 
و با جو سازی های کاذب و با اتکاء به حمایت های 
معنــادار برخی کانون های» قدرت و ثروت « وارد 
مجلس شده اند. متاسفانه این افراد به جای توجه 
به شناسایی و درمان دردهای کهنه مردم صرفا به 
توافق های پشت پرده، رانت خواری ها، مشارکت 
در چینش مقامات و مسئوالن دستگاه ها و نهایتا 
تصویب قوانینی بی خاصیت و یا جهت دار به نفع 
برخی طبقات ویژه پرداختند. آن نمایندگان با این 
گونه اقدامات دل مردم رنج دیده را خون و عمرشان 

را به تباهی کشاندند.
 گزارش هــای رد صالحیت عــده زیادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از سوی هیات 
نظارت و شورای نگهبان که اصوال مستند به اسناد و 
مدارک و تحقیقات مراکز قانونی می باشند، بهترین 
دلیل و راهنمای ارزنده ای اســت که مردم را برای 
رای دادن حساب شده تر و با تحقیقات و مطالعات 
اصولــی و بدون جوزدگی فرا می خواند و مهم تر از 
این موضوع توجه به شاخص های امام خمینی)ره( 
و مقام معظم رهبری است که نامزدهای مجلس 
را دارای ویژگی های مردمی بودن، دلسوز، متعهد، 
مکتبی، مستقل و دارای تفکر و مدیریت جهادی 
و توجه به پتانســیل های ویژه داخلی، جوانگرایی 
و قانــون گرایی و پرهیز از وابســتگی به خارج از 
مرزها یعنی اتکا به مذاکرات بی حاصل با استکبار 
جهانــی و ... و به عبارتی صحیح تر می توان گفت 
همه این ویژگی ها در عملکرد سردار سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی نمودار شده است که مردم بیش از 
۲۵ میلیونی در تشییع پیکر مطهرش در ایران و ... 
وفاداری به آرمان های آن شهید دالور را در زندگی 
خویــش با جان و دل پذیرفتند. پس نتیجه این که 
مجلس آینده ایران باید در تراز تفکر شهید سلیمانی 
پایه گذاری شده و موجب افتخار و سربلندی نظام 
جمهوری اسالمی باشد. بنابر این می طلبد تا همه 
مردم قدرشــناس ایران اسالمی برای سربلندی 
میهن خویش و فرزندان آینده ســازان، حضوری 
شکوهمند و فعال و با نشاط در انتخابات دوم اسفند 
داشته باشند.بدون تردید همه با هم در صفی واحد 
و دشمن شکن به پای صندوق های رای خواهیم 
رفت و امید اســتکبار جهانی را به یاس و نا امیدی 

مبدل خواهیم کرد. 

معاون استاندار:
از رای مردم با حساسیت 
حراست و مراقبت می شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
البرز گفت: سیاست راهبردی استاندار البرز امنیت، 
سالمت و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 

است.
به گزارش کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات 
اســتان البرز، فردی با بیان این مطلب در جلســه 
کمیته تبلیغات و اطالع رســانی ســتاد انتخابات 
استان اظهار داشــت: سیاست راهبردی استاندار 
امنیت، سالمت و مشــارکت حداکثری مردم در 
انتخابات است و از رای مردم با حساسیت حراست و 
مراقبت می شود.وی افزود: این حق طبیعی مردم 
است که خودشان سرنوشــت ۴ ساله خود را رقم 
بزننــد و در این خصوص مــالک و معیار اجرایی 
دقیق قانون اســت.فردی گفت: بنابراین بستر و 
زمینه برای حضور با شکوه مردم در انتخابات چه از 
بعد امنیتی و چه از بعد تبلیغات الزم را فراهم کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان با بیان اینکه درب 
اتاق اســتاندار استان البرز به روی همه کاندیداها 
جهت اظهار نظر و هر گونه پیشنهاد باز است، افزود: 
انتخابات مظهر اراده سیاسی مردم است و این شور و 
شوق باید خود را نشان دهد.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری البرز گفت:  تمام امکانات و 
تجهیزات برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای فراهم است.وی افزود: رای مردم 
زینتی نیست بلکه سرنوشت ساز و تاثیرگذار است 
براساس برنامه ریزی های انجام شده و طبق جدول 
زمانبندی تمام امکانات و تجهیزات اعم از سخت 
افــزاری و نرم افزاری برای برگــزاری انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی فراهم 

شده است.

حضور حداکثری در انتخابات ضروری است

افتتاح مركز تشخیص و پیشگیری سرطان »شهید سبحانی«

سید نصرالدین 
میر عربشاهی، 

خبرنگار فرهنگی 
و اجتماعی جام 

جم البرز

به همت خانواده شــهید موسی سبحانی خیر 
حوزه ســالمت مرکز تشخیص و پیشگیری زود 

هنگام سرطان گشایش یافت.
خبرنــگار جام جم البرز: دکتر حســین 
کریــم در آییــن گشــایش مرکز تشــخیص و 
پیشــگیری زود هنگام ســرطان شهید سبحانی 
گفت:  بسیار خوشحالیم که این امر خیر به همت 

فرزندان شــهید ســبحانی رقم خورد. این امر به 
عنوان الگوی ارزشــمندی است که جامعه به آن 
نیــاز دارد . باید به ایــن فرزندان افتخار کرد و در 
جهت توســعه این امور خیر نهایت سعی و تالش 

خود را به کار گیریم تا حامی آنها باشــیم .
دکتــر کریم با اشــاره به اینکه البرز اســتان 
نیکوکاران است، افزود: در بیمارستان ها، مراکز 

بهداشتی، درمانی و کلینیک های این استان شاهد 
کارهای خیر هستیم و اگر حضور نیکوکاران نبود 
اقداماتی از جمله افزایش تخت های بیمارستانی 
و یا ارائه خدمات بهداشتی- درمانی را نداشتیم.

وی ادامه داد: ســه گروه از بیماران در جامعه 
بســیار مظلوم هستند و باید به آنها توجه بیشتری 
شــود . بیماران ســرطانی، بیمــاران دیالیزی و 
بیماران روانی  و در این میان بیماران ســرطانی 
از بقیه گروه ها حســاس تر هســتند و عالوه بر 
بیمار خانواده وی نیز فشــار روانی گسترده ای را 

تجربه می کنند.
رئیس دانشــگاه عنوان کــرد:  در حال حاضر  
بیشترین کار خیری که به آن نیاز داریم مهربانی 
و همدلی اســت. این امور خیر عــالوه بر  حوزه 
درمــان تاثیــرات فرهنگی بســیاری در زمینه 

گسترش نوعدوستی در جامعه دارد .
 امیدواریــم بــرکات این کار خیــر و دعای 
بیماران این مرکز برای آن شهید بزرگوار و سایر 

بازماندگان ایشان به یادگار بماند .
در ادامه فرزند شهید سبحانی گفت: امیدواریم 
از فردا کار این مرکز با قدرت و قوت پیش برود و 
پزشــکان حاذقی در این مرکز حاضر شوند. خالء 
این مرکز بشدت در کشور احساس می شود  و اگر 
بتوان از ســرطان پیشگیری کرد می توان جلوی 

هزینه های بیشتر را گرفت .
همچنیــن دکتر حســین کریم در حاشــیه 
افتتاح مرکز تشــخیص زودهنگام سرطان تیپ 
یک شــهید ســبحانی در شــهر کرج که شامل 
ارائه خدمات تخصصی کولپوســکوپی )زنان(، 
ســونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش و 
اسپیرومتری اســت، در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: به کمک خانواده شــهید سبحانی توانستیم 

این مرکز خیریه را در البرز افتتاح کنیم.
به گفته دکتر کریم مرکز تیپ ســه ســرطان 
عمدتًا کارهای درمانی برای بیمارانی که مراحل 
پیشــرفته سرطان را دارند شــامل می شود که از 
جمله این موارد می توان به رادیوتراپی، شــیمی 

درمانی های پیشرفته و ... اشاره کرد.
وی افزود: در مرکز تیپ ســه سرطان با تعرفه 
دولتی و با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی ارائه 

خدمات به بیماران را خواهیم داشت.
وی در خصــوص نحــوه ارائــه خدمات به 
بیمــاران و هزینه دریافتــی از آنها گفت: خیرین 
این مجموعه بــا کمک کمیته امداد خمینی )ره( 
کارهای خیر را در ایــن مرکز پیش خواهند برد، 
مــا نیز نیروهای دولتی را در اختیار این مجموعه 
می گذاریم کــه دریافتی آنها بر اســاس تعرفه 

دولتی است.

سرپرســت روزنامه جام جــم البرز در 
پیامــی چهلمیــن روز درگذشــت جانباز 
دوران دفاع مقدس و معاون فقید خدمات 
شهری شــهرداری کرج، مهندس محمد 

رضا زین العابدینی را تسلیت گفت.
بــه گــزارش خبرنگار جام جــم البرز، 
سرپرست روزنامه جام جم البرز در پیامی درگذشت  جانباز سرافراز، 
رزمنده دفاع مقدس و معاون فقید خدمات شــهری شهرداری کرج 

را تســلیت گفت.در متن این پیام آمده است:
به نام های نیک که می رســیم، واژه هــا رنگ دیگری می گیرند. 
نام هــای بزرگی کــه ظرف مکان و ظرف زمــان، رنگی از آن نمی 

کاهد.
نام )مهندس محمد رضا زین العابدینی( جانباز ســرافراز، رزمنده 

دفاع مقدس و معاون فقیدخدمات شــهری شــهرداری کرج، بدون 
تردید یکی از این نام هاســت که با نیکی و خیرخواهی، گره خورده و 
در ذهن و یاد مردم کرج تا همیشــه جادوان خواهد بود و آن گونه که 
شیخ اجل سعدی شــیرازی فرموده: مرد نکونام نمیرد هرگز.او دی 
ماه، به دیار باقی شــتافت. جایی که اثرات اخروی باقیات صالحات 

او پیش تر بدان جا شتافته اند. 
اینجانب فقدان این مرد بزرگ را به مردم شــریف کرج و خانواده 

محترمشان تسلیت می گویم.
بــه همین خاطــر گردهم می آییم بــه مناســبت چهلمین روز 
درگذشــت این عزیز روز چهار شــنبه ۳۰-۱۱-۱۳۹۸ از ســاعت 
۱۵ الــی ۱۶/۳۰در بلوار بالل – خیابان ۱۳ آبان- مســجد حضرت 
معصومه )س( تا بیشــتر بدانیم که تکیه گاهی را از دســت داده ایم. 

و به حق که باید گفت بهشــت برین ماوایش باد.

پیام تسلیت سرپرست جام جم البرز مناسبت  اربعین »محمد رضا زین العاعابدینی« 

اطالعیه کانون جهادگران جهادسازندگی البرز درباره انتخابات مجلس؛

کانون جهادگران همراه با آحاد ملت بزرگ ایران در پای صندوق های رای 
خبرنگار جــام جم البرز: متــن اطالعیه کانون 
جهادگران جهادسازندگی البرز درباره انتخابات مجلس به 

شرح ذیل می باشد:
 اکنون با گذشــت چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی 
و در گام دوم انقــالب یکبار دیگــر در برابر آزمونی بزرگ و 
مهم قرار گرفته ایم تا بــا بهره گیری از رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای) مدظله العالی( 
مجلسی مومن، انقالبی و جهادی شکل گیرد و متعاقب آن 
زمینه یــک دولت جوان، کارآمد و انقالبی را فراهم آورد.در 
چهل سال گذشته ملت بزرگ و مقاوم ایران با حضور بموقع 
خود در رویارویی شــجاعانه وبا ایستادگی و مقاومت ؛ همه 
توطئه ها و فتنه های دشــمنان خود را به شکست کشانید 

استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار،  بزرگترین 
شکســت خود را از جبهه جهانی مقاومــت به فرماندهی 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی 
المهندس و شــهدای مدافع حرم و نابودی داعش متحمل 
گردید. دشــمنان این بار ودر آستانه انتخابات ودر توطئه ای 
جدید قصد دارند با وسوسه های شیطانی و به کارگیری همه 
ظرفیتهای رســانه ای، فضای مجازی و تبلیغات مسموم  
مبنــی بر عدم حضور مردم در انتخابات پیش رو، بخشــی 
از ســرخوردگی و شکست خفت بار خودرا جبران نمایند، از 
این رو الزم اســت همچون گذشته با هوشیاری، بصیرت و 
حضور  گسترده در صحنه انتخابات حضور یافته و با انتخاب 
نمایندگانــی مومن، انقالبی، جهادی و شــجاع آنان را در 

رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاریم.
ما جهادگران در قالب تشــکل کانون جهادگران جهاد 
سازندگی استان البرز همراه با آحاد ملت بزرگ و رشید ایران 
اســالمی و با دعوت از مردمان سرو قامت استان البرز و در 
راســتای حفظ ارزشها و آرمانهای حضرت امام خمینی ره، 
شــهدای گرانقدر و ســرافراز و عمل به توصیه مقام معظم 
رهبــری حضرت امام خامنه ای مدظله العالی در روز جمعه 
۲اسفند ۹۸ با حضور در پای صندوق های رای یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی به تکلیف شرعی، الهی و 
قانونی در انتخاب نمایندگانی که معیارها و ویژگی هایی الزم 
در طراز انقالب اســالمی و مدافع منافع ملی کشور و همراه 

با مردم و پیگیر توسعه و پیشرفت استان عمل می نمائیم. 
کانون جهادگران جهاد ســازندگی استان 

البرز
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عباس نصرتی، مدیر بزرگترین مرکز خرید و فروش خودرو:

اسفند ماه مــدل 99 را از ما بخرید
اول اردیبهشت از دم قسط می فروشیم

اقساط عالی 36 ماهه
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود ادامه داد: از ابتدای 
اردیبهشــت برای خریداران محترم تســهیاتی با مشــارکت 
بانــک در نظــر گرفته ایــم که بــا دریافت وام تا ســقف ۱00 
میلیــون تومــان می توانند صاحب خودرو شــوند. از این طرح 
قبــا اســتقبال خوبی به عمل آمــده که مجددا همــکاری ما با 
تعــدادی از بانک ها از ابتدای اردیبهشــت آغاز خواهد شــد. 
تحویل فوری خودرو با اقســاط عالی تا 36 ماه در این مجموعه 

صورت می پذیرد.

* خودروهای خارجی  نوسانات قیمت دارند
ایــن کارشــناس حرفــه ای در زمینــه نوســانات قیمــت 
اتومبیل هــای خارجی تصریح کرد: افزایش قیمت خودروهای 
خارجی نســبت به ایرانی بســیار چشمگیراســت. ماشینهای 
ایرانی افزایش یا کاهش قیمت ۲ تا ۱0 میلیون تومان دارند 
در صورتی که خودروی خارجی ۵0 تا 300 میلیون  نوســانات 
قیمت دارند، خودروهای خارجی ریسک خیلی باالیی دارند. 

* اسناد خودرو اولویت کار ماست
رئیــس بزرگتریــن مرکز خریــد و فروش خــودرو با تاکید 
بــر دریافــت یــا ارائه اســناد قانونــی متعلق بــه خودروهای 
گوناگــون بــر اهتمام نخســت در تاییــد هویت ایــن مدارک 
تصریــح کرد و خاطر نشــان ســاخت: نمی گوییم کــه در زمینه 
فــروش خــودرو نفر اول هســتیم اما به جــرات این موضوع 
را عنــوان می کنیــم کــه تا به حال  کســی از مــا ناراضی نبوده 
اســت. تمرکــز مــا روی اســناد خــودرو می باشــد و اســناد 
 خــودرو از فــروش بــرای مجموعــه مــا از اهمیت بیشــتری 

برخوردار است.

* از خریداران در اسفند حق کمیسیون دریافت نمی کنیم
عبــاس نصرتــی همچنین اعام کرد: هدیــه ای نوروزی که 
در اســفند بــرای خریــداران در نظر گرفته ایــم نگرفتن حق 
کمیســیون اســت. خریداران محترم با مراجعــه به مجموعه 
خــودروی عبــاس نصرتی در اســفند از پرداخت کمیســیون 

معاف هستند.

* به اتحادیه خود افتخار می کنیم
این مدیر کارآفرین سپس ضمن تمجید از همکاران دلسوز 
و فعــال در اتحادیه نمایشــگاه داران خــودرو البرز افزود: از 
جنــاب آقای حمید کریمی ریاســت محترم اتحادیه نمایشــگاه 
داران کــرج و اعضــای هیئت رئیســه نهایت تشــکر را دارم 
چرا که خیلی برای این صنف زحمت کشــیدند و نظارت بســیار 
خوبــی دارند. به اتحادیه خودمان می نازیم و افتخار می کنیم. 
از طــرف مجموعــه عبــاس نصرتی  به ایشــان و اعضای هیئت 

رئیسه خسته نباشید می گوییم.

* برای خرید خودرو چند روز دیگر صبر کنید
وی در ادامه یادآور شــد: همشهریان عزیز اگر قصد خرید 
دارنــد چند روز صبر کنند و دســت نگــه دارند تا مدلهای ۹۹ 
به بازار برســد کــه نهایتا تا نیمه اول اســفند اتفاق می افتد. 
در ســال های گذشته خیلی ســریع تر خودروهای مدل جدید 
وارد بازار می شدند.امســال به دلیل آشــفتگی بازار با تاخیر 

انجام شد.  

* هنگام خرید مدارک خودرو را رویت نمایید
وی متذکر شد: به مردم عزیز توصیه می کنم که جهت خرید 
بــه دفاتر غیر نمایشــگاهی مراجعه نکنند تا با مشــکل مواجه 
نشــوند. البته هیئت رئیســه اتحادیه نمایشــگاه داران کرج 
ســنگ تمام گذاشــته اند و نظارت  عالی در این زمینه دارند. 
هنگام خرید خودرو به اعتبار محل توجه کنند، دارا بودن جواز 
کسب را از اتحادیه استعام بگیرند، مدارک ماشین را رویت 

کنند و با مالک خودرو معامله انجام دهند.

* راه های ارتباطی
عبــاس نصرتی مدیــر بزرگترین مجموعــه خرید و فروش 
خودرو در پاســخ به این ســوال که متقاضیــان خودرو چگونه 
می تواننــد از خدمــات شــما بهــره منــد شــوند اعــام کرد: 
خریــداران عزیــز می تواننــد بــه آدرس مــا واقــع در کرج. 
بلــوار دانش آمــوز. روبروی بیمارســتان قائــم مراجعه و از 
طریــق تلفن هــای 0۹۱۲۲0۵0060 – 0۹۱۲۱67۱003 
0۹۱۲۲630۹0۲ - 3667۹700-0۲6 در ارتباط باشند.

ادامه از صفحه اول
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صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کند

بــه همــت کانــون بازنشســتگان آجا اســتان البــرز به 
مناســبت همین روز و تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان 
نیروی هوایی با آرمان های امام )ره( مراسم با شکوهی در 
تاالر شایســتگان کانون آجا با حضور جمعی از پیشکسوتان 
نیــروی هوایــی جمهــوری اســامی ایــران و خانواده های 
محترمشــان و دکتــر مختــاری، مدیر عامل ســازمان تامین 
اجتماعی نیروهای مســلح استان البرز و جناب آقای ردائی، 
مدیر ارشــد اداره بازنشســتگان نیروهای مســلح استان 
البرز و جناب ســرهنگ حسین عسجدی جانشین کانون آجا 
و ناخــدا یکم کیانی مشــاور کانون و حجت االســام حاج آقا 

احمد وند در کانون آجا در اســتان البرز برگزار گردید.
خبرنگار جام جم البرز: این مراسم با تاوت آیاتی از قرآن 
کریم و ســرود جمهوری اسامی آغاز و سپس امیر دریادار 
دکتر غامرضا خادم بیغم، رئیس کانون بازنشســتگان آجا 
در اســتان البــرز ضمن خیر مقدم بــه مدعوین گفت: یکی 
از گام هــای بلنــدی که در جریان انقاب موجب ریشــه کن 
ســاختن حکومت پهلوی شــد، حرکــت متهورانــه نظامیان 

نیروی هوایی در ۱۹ بهمن ۱3۵7 بود. 
وی تصریــح کــرد: یک هفتــه از ورود امــام خمینی )ره( 
بــه ایران گذشــته بود و هنــوز رژیم شاهنشــاهی پا بر جا 
بود و بختیار مدعی مقاومت در مقابل انقاب اســامی بود. 
ملــت هم در انتظار وعده امام خمینی بودند که در بهشــت 
زهــرا)س( فرمودند: من توی دهن این دولت می زنم، من 

دولت تعیین می کنم...
دریــادار بیغــم افــزود: شــایعه کودتای ارتــش روز به 
روز فراگیــر می شــد و همه نگران اوضــاع و احوال بودند 
و نگــران آینــده و هــراس از روزی که درگیــری ارتش با 
مــردم عده ای هم آماده نبرد مســلحانه برای رســیدن به 
پیــروزی نهایــی می شــدند، در این حالت بهتریــن و عظیم 
ترین کاری که می توانســت روحیه انقــاب را تقویت کند، 

اعام همبستگی ارتش با ملت بود.
رئیــس کانون بازنشســتگان آجا در اســتان البرز ادامه 
داد: در این شــرایط کارکنان فداکار و متعهد نیروی هوایی 
به این نتیجه رســیدند که باید دســت به کار بزرگی بزنند 
و وظیفــه ملی و مذهبی خــود را انجام دهند و با یک حرکت 

متهورانه به سیل خروشان ملت بپیوندند. 
نیروهــای فــداکار نیروی هوایــی در ۱۹ بهمن ۱3۵7  با 
حضور در اقامتگاه رهبر بزرگ انقاب اســامی در مدرسه 
علــوی ســندی از افتخار، حماســه، رشــادت و ایمان را در 

برگ های زرین تاریخ انقاب اســامی به ثبت رساندند. 
از آن به بعد این روز با شکوه به نام نیروی هوایی ارتش 

جمهوری اسامی ایران نامگذاری شد.
در پایــان دریــادار بیغم افزود: این جانــب به نوبه خود 
۱۹ بهمن روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اســامی ایران 
را بــه محضــر مقــام معظم رهبــری، مردم شــریف ایران، 
خانواده های معظم شــهدا، جانبازان، ایثارگران و کارکنان 
فداکار و متعهد نیروی هوایی و به پدافند هوایی تبریک و 
تهنیت عرض می کنم و آرزوی سامتی و توفیق روز افزون 
در ســایه اقتــدار نظام مقدس جمهوری اســامی ایران از 
خداونــد منان مســئلت می نمایم. جا دارد که یاد شــهدای 
عزیز را خالی کنیم و درود بفرستیم به روح پاک همه آن ها!

در ادامــه ایــن مراســم ســرهنگ خلبان محمــد کریمی 
از خاطــرات دوران دفــاع مقــدس گفــت. خاطــرات جناب 

ســرهنگ به مراسم شور و حرارت خاصی بخشید.
ســخنران بعــدی، آقــای خلیــل ردائــی مدیــر ارشــد 
بازنشســتگی اداره کل ساتا استان البرز بود که به تشریح 

برنامه های رفاهی و درمانی این اداره پرداخت.
حجت االســام احمد وند نیز در این مراســم طی سخنان 
کوتاهــی ایــن روز را تبریک گفت و بــرای حاضران آرزوی 

سامتی و تندرستی کردند.
در بخــش پایانــی ایــن مراســم بــه 3 نفــر از فرزندان 
ممتــاز پرســنل محترم نیروهای مســلح، خانــم دکتر نگار 
ســادات فاتحــی، دکترای حقــوق بین الملــل phd و خانم 
پریسا سادات جوادی، کارشــناس زیر رتبه ۱000و رتبه 
63دانشــگاه پزشکی شهید بهشــتی و نوجوان آقای محمد 
نســیمی قهرمان آســیایی کاراته شــوتوکان و 3 نویسنده 
بازنشسته آقایان محمد پازوکی، رضا شریف پور . اباصلت 
رســولی و تعدادی از پیشکســوتان نیروی هوایی جوایزی 
اهدا شــد. این مراســم بعــد از پذیرایی و صرف شــام به 

اتمام رسید.

به مناسبت 19 بهمن، سالروز بزرگداشت نیروی هوایی و دهه مبارک فجر؛

از پرسنل بازنشسته و فداکار نیروی هوایی تجلیل شد


