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البرز

دیدار مدیران صدا و سیمای استان البرز 
با نماینده ولی فقیه

4

ارسال 2 هزار اثر به دبیرخانه جشنواره 
هنر و ادبیات دینی و پژوهشی

    محمدحسن برهانی فر از ارسال بیش از 2000 اثر به دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی 
خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان البرز،  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز و واحد کرج اعالم 
کرد: تا کنون بیش از 250 اثر در بخش ادبی، 900 اثر در بخش هنری، 800 اثر در بخش پژوهشی و 30 اثر در بخش تولید نرم 
افزار و اپلیکیشن به دبیرخانه جشنواره تحویل شده است و پیش بینی می شود تا پایان وقت امروز آثار سایر واحدهای باقیمانده 
نیز به این آمار افزوده شــود.برهانی فر به اتفاق جمعی از مســئولین دانشــگاه آزاد اسالمی واحد کرج در آخرین روز ارسال آثار 

دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور به...

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات البرز:

گرایش سیاسی، بی تاثیر 
در تأیید صالحیت ها در 

2انتخابات

2

بازارچه دائمی هشتگرد افتتاح شد

دکتر راشین عارف نیا، روانشناس بالینی:

اختالالت روانشناختی را 
جدی بگیرید

جذاب ترین هتل ایران 
در رامسر آماده پذیرش 

مسافران است

ساخت 21 هزار واحد 
مسکونی در شهر جدید 

3هشتگرد  4 2



 چهارشنبه 26 تیر 1398   شماره 5433

چرا سخنان متفاوت؟
اخیرا معاون اول رئیس 
جمهــور مواضعی در جهت 
خالف دولــت پیش گرفته 
و علیرغــم اینکه دولتی ها 
همه چیــز را خوب تعریف 
می کنند و نظراتی متفاوت 
با واقعیت های موجود کشــور دارند، امــا آقای جهانگیری 
حرف هایی زده و می گوید: »شــرایط کشور از نظر معیشت، 
بودجه دولت و شرایط ارزی بسیار بحرانی است وکمتر با این 
شرایط روبرو بودیم.« این سخنان برای برخی سوال برانگیز 
شده که چرا آقای معاون اول که در دوره اول ریاست جمهوری 
آقای روحانی اکثر وزراء و در دوره دوم نیز تعدادی از وزیران از 
هم حزبی های ایشــان بوده و هستند و در یک کالم حال که 
قدرت اجرایی در دســت ایشان و دوستانش هست پس چرا 
متفاوت سخن می گوید؟! روشــن است که این ژست های 
سیاســی ظاهر کار وآقای جهانگیری مواضعش تبلیغاتی و 
برای انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری می باشد و در اصل 
ایشــان سهم خود را از دولت جدا می کند تا جلب نظر و کسب 
رای داشــته باشد و به قول شاعر می گوید: »تو مو می بینی و 

من پیِچش مو«
محمد حسین روحی یزدی

توزیــع امکانات ورزشــی در 
روستاهای نظرآباد و ساوجبالغ

طی هفته جــاری 10بــاب خانه ورزش روســتایی در 
شهرســتان نظرآباد و نیز 16 روستای ســاوجبالغ به لوازم 

ورزشی مجهز گردیدند.
خبرنگارجام جم ساوجبالغ ونظرآباد: با تالش 
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، فرمانداری شهرستان 
نظرآباد و بخشــداری های تنکمان و مرکزی و به صورت هم 
زمان باحضورمســئوالن 10باب خانه ورزش در روستاهای 
اقبالیه،کریم آباد، محمدآباد، علی سید، فیروزآباد، کاظم آباد، 
خرم آباد، ابراهیم  جیل ،حســن آباد،حسین آباد،درشهرستان 
نظرآبادازتجهیزات ورزشــی برخوردارگردیدند. همچنین در 
حرکتی مشــابه در شهرستان ساوجبالغ نیز به طورهمزمان 
اهالــی 16 روســتای بانو صحرا، آجین دوجیــن، جلنگدار، 
خوروین، کوشک زر، عباس آباد بزرگ، آران، نمکالن، زکی 
آباد، حســین آباد، محمدآباد افشار، کهریزک، ورده، سلطان 
آباد، حســین آباد کوشکذر  و آغچه حصار از امکانات ورزشی 

تخصیص یافته بهره مند گردیدند.

امــام جمعه کــرج و   نماینده ولی فقیه در اســتان البرز  گفــت: ترویج بی حجابی و 
هنجار شکنی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

خبرنگار جام جم کرج: آیت اهلل حســینی همدانی با اشاره به روز عفاف و حجاب 
گفت: حفظ حجاب از دســتورات دین اســت و تنها متعلق به جامعه بانوان نیست و متعلق 
به مردان هم هست، هرگز رعایت حجاب کسی را محدود نکرده و از پیشرفت جلوگیری 

نمی کند بلکه مراقبت از حجاب آثار فراوان فردی دارد که یکی از آن ها پیشگیری از فساد 
و نابســامانی اجتماعی اســت. وی افزود: دشمنان در صددند که خانواده »تراز« در کشور 
تشــکیل نشود و در این راســتا تخریب باورهای دینی از جمله بی حجابی و بی عفتی در 
دســتور کار دشمنان قرار دارد. وی عنوان کرد: این موضوع تنها مختص به یک دستگاه 
خاص نیست، بلکه باید همه دستگاه  های متولی در این زمینه همکاری و مشارکت کنند . 

وی با بیان این که رئیس جمهور منحوس آمریکا فکر می کرد که اگر تحریم ها را سنگین 
کند و یک طرفه از برجام خارج شــود، هر چه را آن ها بخواهند ملت ایران انجام می دهد، 
اما ایران در این زمینه صبوری کرد، انجام کامل تعهدات از ســوی ایران انجام شد و وقتی 
فرصت 60 روزه تمام شد و آن ها به  تعهدات خود در برجام عمل نکردند غنی سازی بیشتر 
از حد برجام شد ،آنها سعی دارند که با تردید و ایجاد مانع و فضا سازی، ایران را منزوی کنند.
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یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

رئیس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات البرز گفت: 
گرایش های سیاسی در بررســی صالحیت کاندیداها 

دخیل نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، سید 
رضــا نورالهی رئیس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات 
شورای نگهبان اســتان البرز در آستانه سالروز تاسیس 
شورای نگهبان، در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی 
گفت: در شــورای نگهبان، صالحیت افراد بر اســاس 
گرایش های سیاســی و حزبی بررسی نمی شود، بلکه 
آنچه مورد بررســی قرار می گیرد بر اســاس مدارک و 
مســتندات و صالحیت های مشخص شــده در قانون 
اســت.وی با بیان اینکه نهاد شــورای نگهبان، حافظ 

قانون اساســی است افزود: مهمترین کارکرد این نهاد ، 
نظارت بر تطبیق در حوزه قانون گذاری است وبر اساس 
همین وظیفه، شــورای نگهبان، مصوبات مجلس را با 

قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق می دهد.
نورالهی با تأکیــد بر اینکه خط قرمز فعالیت های ما،  
قانون و منویات مقام معظم رهبری اســت، افزود: دفاتر 
شــورای نگهبان به عنوان بازوی نظارتی نهاد مرکزی 
شــورای نگهبان با بی طرفی و مواضع شــفاف فعالیت 

می کنند.

رئیس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات استان، رصد 
جریانات سیاســی، احزاب، فعاالن سیاسی و مدیران  را 
از جمله کارکردهای دفاتر نظارت و بازرســی انتخابات 

برشمرد .
نورالهی اضافه کرد: با توجــه به برگزاری انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی در اسفند امسال،  ایجاد شور و 
نشاط انتخاباتی یکی از رسالت های اصحاب رسانه است 
که امیدواریم رسانه ها امسال نیز در این خصوص تالش 

ویژه ای داشته باشند.

گرایش سیاسی، بی تاثیر در تایید صالحیت ها در انتخابات

 ارسال 2 هزار اثر به دبیرخانه جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی 

 امام جمعه ماهدشت:
زنان  تــالش  امروزه 
در خانــواده کمتر دیده 

می شود

حجت االســالم عظیمی زاده، امام جمعه 
ماهدشت در خطبه های نماز جمعه گفت: به 
نماز بسیار اهمیت دهید و قطعا یکی از ارکان 
اصلی تقوا نماز است و تاجایی که امکان دارد 

آن را به جماعت اقامه کنید .
وی در ادامه چنیــن گفت: خانم ها نیاز به 
تبــرج دارند یعنی نیاز به دیده شــدن دارند و 
متاســفانه در جامعه امروزی تالش های زن 

در خانواده کمتر دیده می شود .
 لذا مخصوصا به پدرها توصیه شــده است 
کــه دختر ها را در خانه از لحاظ دیده شــدن 
اشباع کنید تا دچار فریب های خیابانی نشوند 

.
 رعایت این موضوع در بهتر شــدن روابط 

خانواده گره گشاست .
 جامعــه ای که تالش افراد بر این باشــد 
که شــادی در دل یکدیگــر ایجاد کنند خود 

بهشت است. 
عظیمی زاده در ادامه خطبه و درباره جنگ 
33 روزه لبنان گفت: اسرائیل در این جنگ با 
تمام قدرت وارد شد ولی قدرت و اراده خدا بر 
ایــن بود که آنها را خوار و ذلیل کند و بار دیگر 

پرچم اسالم باال بماند .
  امام جمعه ماهدشــت دربــاره پذیرش 
قطعنامه 598 شــورای امنیت از سوی ایران 
افزود: چون بهتریــن قطعنامه و نزدیکترین 
بــه اهداف ما همین قطعنامه بود، لذا پذیرفته 

شد .

با ائمه جمعه استان

در ســالروز میالد ثامن الحجج حضرت علی 
بن موسی الرضا )ع( طی مراسمی فاز اول بازارچه 
دائمی  شهر هشتگرد با حضور مسئوالن محلی 

افتتاح گردید.
خبرنــگار جام جم ســاوجبالغ و 
نظرآباد: بهمنی شهردار هشتگرد در مراسم آغاز 
به کار بازارچه ضمن اشــاره به اهداف مدنظر در 

ایجاد این پروژه که با حمایت های موثر به عمل 
آمده از ســوی امام جمعه و فرماندار شهرستان 
ساوجبالغ همراه بوده است فراهم نمودن محیط 
کســب و کار توام با آرامش برای اقشــار محروم 
جامعه و نیز متمرکز نمودن دستفروشان شهر که 
به عنوان معضل بزرگی مطرح می باشــد در این 
نقطه یاد نموده و موارد فوق را از جمله هدف های 

ایجاد آن بیان کرد. وی ضمن اشــاره به مساحت 
کلی پروژه کــه 30000 متر مربع خواهد بود فاز 
اول احداثــی را8۷00 متر مربع عنوان داشــت و 
تاکید نمود: ادامه عملیات تا تحقق کامل آن ادامه 
خواهد داشت. بهمنی ضمن بیان این نکته که از 
این به بعد اجازه نخواهیم داد تا معابر و پیاده روهای 
شهر دراشغال دستفروشان قرار گیرد انجام طرح 

مذکور را گام موثری درساماندهی معابردانست. 
پالیزگیــر فرماندارشهرســتان نیز خواســتار 
الگوگیری در انجام اینگونه طرحها در جهت رفاه 
حال مردم گردید. حجت االسالم مختاری امام 
جمعه ســاوجبالغ و شجری پور، رئیس شورای 
اسالمی هشــتگرد نیز خواســتار توجه هر چه 

بیشتردستفروشان به مقررات مربوطه  گردیدند.

    محمدحســن برهانی فر از ارســال بیش از 2000 اثر به 
دبیرخانه بیست و چهارمین جشــنواره هنر و ادبیات دینی و 

پژوهشی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اســالمی استان 
البرز،  رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی استان البرز و واحد کرج 
اعالم کــرد: تا کنون بیش از 250 اثــر در بخش ادبی، 900 
اثر در بخش هنری، 800 اثر در بخش پژوهشــی و 30 اثر در 
بخش تولید نرم افزار و اپلیکیشن به دبیرخانه جشنواره تحویل 
شــده است و پیش بینی می شود تا پایان وقت امروز آثار سایر 
واحدهای باقیمانده نیز به این آمار افزوده شــود.برهانی فر به 
اتفاق جمعی از مســئولین دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در 
آخرین روز ارسال آثار دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه 

آزاد اسالمی سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره هنر و ادبیات 
دینی از محل دبیرخانه و روند تحویل و ثبت آثار رسیده بازدید 
کرد.    وی ضمن بازدید از محل تحویل، نحوه ثبت، دسته بندی 
و نگه داری آثار توصیه هایی را به منظور انجام بهتر امور ارائه 
نمود و تاکید کرد: میزبانی این جشنواره قرآنی مهم افتخاری 
است که واحد کرج همچون سایر امور فرهنگی، اهتمام ویژه ای 
در انجام شایسته آن به کار خواهد گرفت.   برهانی فر در حاشیه 
این بازدید در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی واحد کرج 
گفت: دبیرخانه این جشنواره در پنج بخش پژوهشی، فناوری، 
هنری، ادبی و تحقیقات و با 20 رشــته شامل: مقاله نویسی، 
تلخیص کتاب، تولید نرم افزار و اپلیکیشن، کانال و شبکه های 
مجازی، خوشنویســی، معرق و منبت، عکاسی، فیلم کوتاه، 

نقاشــی، نقاشی خط، طراحی پوستر، مشبک، تذهیب، شعر، 
داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی، نماهنگ 
و پویانمایی آثار دانشــگاهیان سراسر کشور را دریافت کرده 
و پــس از اتمام زمان مقرر بــه کمیته های تخصصی داوری 
تحویل خواهد داد.   رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان 
البرز با اشــاره به تعداد باالی آثار رســیده به لزوم تفکیک و 
داوری دقیــق آثار در کمیته های داوری اشــاره کرد و گفت: 
تاکنون واحدهای همدان، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، 
زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، خراسان رضوی و 
شمالی، ایالم، بوشهر، کرمان، گیالن، مازندران، چهارمحال 
و بختیاری، قزوین، سمنان و کرمانشاه، قم و همدان آثار خود 
را ارسال نموده و سایر واحدهای دانشگاهی نیز تا پایان امروز، 

آثار خود را به دبیرخانه تحویل خواهند داد.   گفتنی است برهانی 
فر همچنین با نمایندگان واحدهای دانشگاهی حاضر که به 
منظور تحویل آثار خود در دبیرخانه جشــنواره حضور داشتند 
دیدار و گفتگو کرد.   در این دیدارها نماینده اســتان قزوین، از 
حسن مهمان نوازی و قبول مسئولیت خطیر فرهنگی میزبانی 

این جشنواره توسط واحد کرج تقدیر کرد.

بازارچه دائمی هشتگرد افتتاح شد

کامیاب اسدی، مدیر رستوران گل اعالم کرد؛

سرو پیش غذا و دسر رایگان همراه با غذا

زندگــی ماشــینی و پر از مشــغله امــروزی کمتر به 
افــراد مجال اســتفاده از غــذای خانگــی را می دهد. 
سرعت شتابان زندگی انسان را ناگزیر از روی آوردن 
بــه غذاهای آمــاده و رســتوران می نمایــد. تغذیه و 

سالمتی رابطه ای وابسته با هم دارند. 
هر چقدر غذا ســالم تر باشد ســالمت افراد جامعه 

نیز تضمین خواهد شد. 
رســتوران ها از جملــه مراکزی هســتند که افراد 
لذت یک غذای خوب و دورهمی خانوادگی یا دوستانه 
را تجربــه می کننــد. محیط آرام و دلنشــین به همراه 
پذیرایــی حرفــه ای از ویژگی هــای رســتوران گل 
)یادمــان ( می باشــد. خبرنگار جام جم کــرج با کامیاب 
اســدی، مدیر با اخالق و مردمی  و علی جالل مند مدیر 
داخلی فعال این رســتوران به گفتگو پرداخته که در 

ذیل می خوانید:

* چه زمانی فعالیت خود را شــروع کردید ؟ 
ایــن فعالیــت از پدربــزرگ بــه پدرم و از ایشــان 
به بنده ســپرده شــده اســت بنابراین یک شغل آبا و 

اجدادی می باشــد که بیش از 30 سال قدمت دارد.

* رســتوران شما دارای چه ویژگی هایی است ؟  
مــردم دار بــودن در شــغل مــا خیلی مهم اســت. 
شــرایط مردم را در برگزاری مراســم های آنها باید با 

ارائه تخفیف و اشــانتیون در نظرگرفت. اولویت اول 
بــرای مجموعــه ما مردم داری و اولویــت دوم کیفیت 

غذاست. 
کیفیــت غــذا بهداشــت و نظافت محیط رســتوران 

دارای اهمیت است.

* به عنوان مدیر داخلی رســتوران خود را معرفی و 
مختصــری از وظایف خود توضیح دهید ؟ 

علی جالل مند مدیر داخلی رســتوران گل هســتم. 
5 ســال اســت که با این مجموعه همــکاری می کنم، با 
19 پرسنل مجرب و سالنی با ظرفیت بالغ بر 140 نفر 
آماده برگزاری جشــن ها و مراســم و ارائه خدمات به 

مشتریان می باشد. 

* ویژگی خاص رستوران شما چیست ؟
این رســتوران  دارای شــرایط و ویژگی هایی است 
که دیگر رســتوران ها این موارد را ندارد. این موارد 
امتیــازی مثبــت برای ما محســوب می شــوند. به طور 
مثال ما پیش غذا و دســر را به صورت رایگان همراه 
غذا در اختیار مشتری قرار می دهیم. ورودی را برای 
افرادی که در رســتوران ما مراســم برگزار می کنند 

رایگان قرارداده ایم. 
 

* نشــانی رســتوران و شــماره های تمــاس جهــت 
هماهنگی و رزرو را اعالم نمایید ؟  

نشــانی : کرج ، خ آزادگان،  طالقانی شــمالی باالتر از 
فروشــگاه فرهنگیان، رستوران گل ) یادمان سابق ( 

تلفن: 09356639608

انســان موجــودی اجتماعــی و ناگزیر از اجتماع اســت.  
پیچیدگــی زندگــی ماشــینی افــراد را در تعارضــات و 
فشــارهای گوناگون ذهنی قرار داده و لزوم اســتفاده از 
تجــارب متخصصان را طلب می کند. راهنمایی و مشــاوره 
افــراد با دانــش و دارای تجربه در حــل معضالت فردی و 
اجتماعــی قطعــا مفید بــوده و تاثیــرات مثبتی بــر جامعه 

خواهد گذاشت. 
خبرنــگار جــام جــم البــرز: دکتــر راشــین عــارف نیا، 
روانشــناس خبره و متعهد، پژوهشگر و محقق توانمند در 
حوزه روانشناســی بالینی و مشاوره است که در گفتگویی 
بــه بیــان دانش، نظــرات و تجربیــات خود در ایــن زمینه 
پرداخته اســت. همچنیــن این روانشــناس حاذق دارای 
تالیفاتی اســت که از جمله 3 کتاب درمان اختالل وسواس 
فکری عملی، زوج درمانــی برای متخصصان و زوج درمانی 
بــرای درمانجویــان را به رشــته تحریر درآورده اســت. 
مصاحبــه خبرنگار ما را با این بانــوی فرهیخته در ذیل می 

خوانید: 

* لطفا تخصص و ســوابق کاری خود را بیان کنید؟ 
روان شــناس بالینی و دارای دکترای تخصصی هســتم 
و حیطــه تخصصــی زوج درمانــی، اضطراب، افســردگی و 

وسواس را به مراجعان ارائه می کنم.

* شــیوه درمانی شما به چه صورت است؟ 
زمانــی که فرد بــه ما رجوع مــی کند در صــورت تمایل 
بــه درمــان بایــد حس همــکاری داشــته باشــد، آنچه که 
مــا بــه عنوان راهکار به او نشــان می دهیــم انجام دهد و 

مسئولیت رفتار خود را بپذیرد.

 در آن صــورت مــی توانیم به فرد کمــک کنیم تا درمان 
شــود، امــا این مشــروط به آن اســت که واقعــاً بپذیرد تا 
بتوانــد تغییــر کند. ما ســعی می کنیم در طــول درمان به 
هیــچ وجــه فرد و رفتــارش را مورد انتقاد قــرار ندهیم. 
رفتاری از نگاه برتر و باال به او نداشــته باشــیم تا فرد در 
این دوره احســاس خوب و راحتی داشــته باشد. هر دو با 
کمک همدیگر خط مشــی را در جهت درمان پیاده خواهیم 
کــرد، مــن به جای بیمــار تصمیم نمی گیــرم و انتخاب نمی 
کنــم. در مدت درمان با نشــان دادن راهکارهای درمانی 
و همیــاری بــا فرد تصمیم گیــری نهایی را بــر عهده او می 
گذارم. قطعیتی در کار وجود ندارد، بلکه نسبی است.70 
درصد مسئولیت کار بر عهده خود فرد است. اگر همکاری 
الزم را داشــته باشد با هم پیشرفت خواهیم کرد و نتیجه 

خوبی حاصل خواهد شد. 

* خانم دکتر مشاوره های شما بیشتر به صورت حضوری 
صورت می گیرد یا تلفنی؟

مشــاوره تلفنی شــیوه مناســبی برای درمان  نیســت، 
بلکه مشــاوره چهره به چهره بــا در نظر گرفتن زبان بدن و 
نحــوه  برخورد بازگو کننده خصوصیات و مشــکالت افراد 
می باشــد.  بنابراین ما یکســری از اطالعات را در مشاوره 
تلفنی از دســت می دهیم مگر اینکه مراجعی که من قبالً با 
او در تمــاس بــودم و در موقعیت های بحرانی خاصی قرار 
داشــته به صورت تلفنی مشــاوره ارائه مــی کنم. در غیر 

این صورت ترجیح ما مشاوره حضوری است.  

* لطفا از تجربیات مطلوبی که در مدت کاری خود داشتید 
مثالی بزنید.

مراجعی داشــتم کــه مدت زمــان مدیدی بــا اختالالت 
بالینی دست و پنجه نرم می کرد و همکاری ایشان به نتایج 
رضایت بخشی منتج شد. با ما همکاری کرد و مسائل او حل 
شد و خطاهای شناختی اش اصالح شده است، مکلف بودن 
بیمــار بر انجام تکالیــف باعث پیشــرفت و بهبود عملکرد 

وی شد.  

* نشــانی و راه های ارتباطی مراجعین با شما چیست؟ 
کــرج، چهــارراه طالقانی، جنــب داروخانــه چلنگر، پالک 

356، طبقه سوم، مرکز مشاوره حس نو  
Telegram: dr.rashin_arefnia

Insta:@hessenoclinical
34209151 
34209161

09122689209

دکتر راشین عارف نیا، روانشناس بالینی:

اختالالت روانشناختی را جدی بگیرید
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مهندس سینا آهنگری، مدیر عامل شرکت مهندسی آرسی:

جذاب ترین هتل ایران در رامسر آماده پذیرش مسافران است

صنعت ساختمان یکی از صنایع مهم و تاثیر گذار در 
توســعه و پیشرفت هر کشور اســت. رشد ساختمان 
ســازی با رعایت اصول ساخت وساز منوط به استفاده 
از تجــارب ســازندگان و مشــاوران برتر ســاختمانی 
می باشــد . ایجاد شرایط مناسب جهت سرمایه گذاری 
و حمایــت واقعی ســازمان های مرتبــط ازاین صنعت 

می تواند راهگشای مشکالت گردد.
مهندس ســینا آهنگری، مدیر عامل گروه مهندسی 
آرســی، به عنوان جوانی خوشــفکر، خالق، فن ســاالر 
و ســرمایه گــذار پروژه هــای ســاختمانی در البــرز و 
کشــور طی گفت گویی تفصیلی به تشــریح جذابیت ها 
و زیبایی هــای پروژه منحصر به فرد  هالی دی رامســر 
پرداخــت و در ادامه نیز معضالت ســاخت پروژه های 

ساختمانی را مورد واکاوی قرار داد.

* مختصــری از فعالیت های خودتان بیان کنید؟ 
در حــال حاضر در کرج ســرمایه گــذاری انجام نمی 
دهــم . فعــالً خدمــات مهندســی، طراحــی، نظــارت و 
مشــاوره مهندسی در صنعت ساختمانی دارم . آخرین 
پــروژه ای که در البرز انجام دادم ســاختمان تجاری، 
اداری آگرین در جهانشــهر بود و در خارج اســتان نیز 

فعالیت هایی داشته ام. 

* اســتان البرز پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر 
در کل کشــور دارد. مطلــع شــده ایــم کــه یکــی از 
مجهزتریــن، شــیک ترین و جــذاب تریــن پروژه های 
گردشــگری کشــور توســط جنابعالــی و همکارانتــان 
مهندســی و سرمایه گذاری شده اســت، لطفا در این 

خصوص توضیح دهید؟ 
در ســال 96 پروژه هتل رامســر شــروع شد و در 
فروردین 98 به بهره برداری رسید. در رامسر پروژه  

هالــی دی را بــا 6700 متر زیربنا احــداث کردیم . با 
توجه به اینکه این هتل در ارتفاعات رامســر ســاخته 
شده چشم انداز زیبایی از دریا وجنگل دارد . دارای 
30 واحــد اقامتی با ظرفیت 200نفــر و مجموعه های 
کافی شــاپ، رستوران،استخر، ســونا، جکوزی، حمام 
آفتــاب، ســالن ماســاژ،حمام ترکــی، ســالن بیلیارد، 
اماکن تفریحی و... می باشــد. جاذبه های گردشــگری 
زیــادی مانند: جنــگل های رامســر، حوضچه های آب 
گــرم طبیعی، رودخانه، آبشــار، پارک هــای دریایی و 
تلکابیــن رودخانه، آبشــار و... درنزدیکی هتل وجود 
دارد. مســافران شــمال معموال تصوری که از هتل ها 
دارند یک ســوئیت بدون امکانات اســت. در صورتی 
که  مجموعه ما نســل جدیدی از هتل ها را ارائه کرده 

است .
 بــا توجه به اطالعات آماری که بدســت آوردیم 90 
درصــد افراد به صورت گروهی بــه تعداد 5 تا  6نفر 
به شــمال ســفر می کنند. ما نیز واحدهایی 2 خوابه با 
ظرفیت 6 نفر و تراس های 15 متری مجهز به کباب پز 
، آشپزخانه و سایر امکانات مورد نیاز جهت استراحت 

وآشــپزی طراحی و اجرا کرده ایم . 
خیلــی از افــراد تمایل دارند ایــن کارها را در ویال 
انجــام دهند اما ما تمام این شــرایط را در هتل ایجاد 
کرده ایم وشــرایط برای تفریــح و لذت از محیط، ایده 
آل اســت . درحال حاضر بیشــتر مراســم ها و تولد ها 
درهتل انجام می شود. امیدوارم از این نوع پروژه ها 

در کشــور بیشتر اجرا و افتتاح شود . 

* جهــت رزرو این هتل عالی با چه شــماره ای تماس 
گرفته شود؟

تلفن: 09120210703

Insta: HolidayPark_Ramsar

* موانع و مشــکالت سازندگان ســاختمانی چیست؟ 
چــه راهکارهایی بــرای مرتفع کردن آن ها پیشــنهاد 

می دهید؟ 
کســانی که در کار ســاختمان فعال هستند،  بیشتر 
دیــدگاه اقتصــادی دارند . بــا توجه به شــرایط بازار 
وتورم و عدم ثبــات قیمت ها ترجیح می دهند فروش 
نداشــته باشــند و ملک را نگــه دارند تــا اینکه بهره 
بــرداری کننــد. آینده صنعــت ســاختمان به صورت 

ساختن و بهره برداری است. 
در حال حاضر پروژه های بزرگی ســاخته می شود که 
به صورت مشــارکتی با سرمایه داران و فعاالن بزرگ 
صــورت می گیرد. هیچگونه برنامه وطرحی برای جذب 
ســرمایه گــذاران و این نوع امالک در کــرج نداریم. 
متاســفانه طرح تفصیلی که در  ســال 88 شــروع و در 
ســال 93 به پایان رســیده هنوز به همان شیوه عمل 

می شود .
در ایــن زمینــه بایــد بازنگــری در مجوز ها صورت 
بگیــرد و از بیــن ســرمایه گــذاران و افــراد دیگــر 
دراخذ مجوزها تفاوت قائل شــوند تا سرمایه گذاران  
بتوانند پروژه ها را زودتر به اتمام برســانند. فعاالن 
اقتصــادی و ســازندگان ســاختمانی نیازی بــه ارائه 
ارزان مجوزهــا ندارنــد بلکــه نیازمنــد تضمیــن در 
ارائــه مجوز در کمترین زمان و بهترین حالت در جهت 

برداری اقتصادی هستند. 
وقتــی طبــق زمان بنــدی و برنامه طرحی بــه نتیجه 
برســد باعث تشــویق ســرمایه گذاران می شــود اما 
متاســفانه این نــوع دیدگاه و تضمیــن وجود ندارد و 

زمان بر بودن مجوزها مشــکل ساز است. 

 وقتی زمان پروژه به اتمام می رســد، شــهرداری و 
نظام مهندســی مجوز ها را بعد از مدتی  صادر می کند 
که بــا توجه به نوســانات بــازار و افزایــش قیمت ها 
موفقیت ســرمایه گذار به خطر می افتــد. پیش بینی 
درمــورد شــرایط محله هــا و مناطق غیرممکن اســت 
امــکان دارد با ورود یک مجتمع تجاری یا  هایپر در یک 

محله ســایر مغازه ها تعطیل شوند. 
به عنوان مثال در منطقه عظیمیه بیشــترین مجتمع 
پزشــکی ایجاد شده و برای مراجعان معضل جای پارک 
وجــود دارد. پیش بینی نشــدن برخی مســائل مانند 
جای پارک توسط مشاوران در پروژه های اجرایی باعث 
بروز مشکالتی برای مراجعین می شود واگذاری زمین 
توسط شهرداری ها به ســرمایه گذاران جهت احداث 
پارکینــگ می توانــد موثر واقع شــود. در حال حاضر 
شــرایط پیچیده و سخت برای ســرمایه گذاران وجود 
دارد و زمــان زیادی در شــهرداری و نظام مهندســی 
تلف می شــود . در این پروژه هــا هیچگونه حمایتی از 

سرمایه گذار نمی شود. 
بهتر اســت تشــویق و حمایت واقعی و با ارزشی از 
سرمایه گذاران صورت گیرد. به روز بودن رسیدگی 
به مســائل مرتبــط با پروژه ها در خصوص کمیســیون 

ماده 5  باید در مناطق مورد نظر اعمال شــود. 
وجود این مشکالت باعث دلسردی سرمایه گذاران 
و متمایل شدن آنها به مسکونی سازی شده و به مرور 
از کار ســاختمانی فاصله می گیرند . سرمایه گذاران، 
عالقــه منــد به ســاخت پروژه های تجــاری، خدماتی و 
تفریحــی هســتند اما این شــرایط ســخت و طوالنی و 
مشــکالت طــرح تفصیلــی و زمان بر بودن کمیســیون 

ماده 5 مانع جدی در این کار اســت.
 مســئولین بایــد توجه خاصی  به حل این مشــکالت 
داشــته باشند و با ایجاد برنامه و ارائه فازبندی، طرح 
تفضیلــی راپیگیــری کنند. این شــرایط باعث شــده 
واســطه ها بــا خرید ملــک قیمت ها را بــاال ببرند و به 

خریداران واقعی فشــار زیادی وارد کند. 
 بخشنامه ای  ازسال97 اجرا شده که  ملک هایی که 
درطرح تفضیلی قدیم تجاری نبوده و در حال حاضر در 
طرح جدید تجاری شده اند باید مالیات ارزش افزوده 
پرداخت کنند که این طرح دارای مشــکالتی اســت و 
بایــد کســبه را مورد توجه قرار داد؛ چــرا که با وجود 
شــرایط ســخت آنها ترجیح می دهند که فعالیت نکنند 
اگــر این وضعیــت ادامه پیدا کند برای شــهرداری و 
نظام مهندســی مشکل ایجاد می شود و شهر به شرایط 

آبادانی دست پیدا نخواهد کرد. 
مالیات بر مســتغالت تا ســه برابــر افزایش یافته و 
کار را دچار مشــکل کرده است. در نظام مهندسی نیز 
مهنــدس ناظر به صورت اجباری به ســرمایه گذاران 
و از بیــن افــراد خاصــی معرفی می شــوند و این عمل 
همراه با خســارت های زیاد مالــی باعث عدم موفقیت 

پروژه می شود. 
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نگاهی به زندگی شــهید 
بیت المقدس 6

جام  خبرنگار 
جم کرج: شــهید 
داوود سادات رسول 
که نام پدرش غیاث 
دی   یازدهم  اســت 
شــهر  در   ،134۷
تهران در خانواده ای 
مذهبــی و مقدس و 
متدین متولد شــد. دوران کودکــی را در دامان پر 
مهر خانواده ســپری کرد و در ۷ سالگی به دبستان 
رفــت و تحصیل علم را آغاز کرد. در کنار تحصیل 
علم آداب زندگی را آموخت و در مکتب انسان ساز 

اسالم و کانون گرم خانواده تربیت یافت . 
در زمــان پیــروزی انقالب اســالمی در کنار 
اعضای خانواده در تظاهــرات و مبارزات مردمی 
شرکت داشت و با انقالب رشد و بالیدن گرفت .در 
ســنین نوجوانی در عضویت بسیج به فعالیت های 
اجتماعی و مذهبی مشغول شد و در مراسم مذهبی 
و اجتماعات مردمی شرکت یافت و در پایگاه بسیج 

محل از آموزش های نظامی بهره گرفت. 
پــس از اخذ مدرک دیپلم در رشــته اقتصاد در 
صف بســیجیان جان بر کف راهــی میادین نبرد 
در مرزهای کشــور شــد. آن چنان کــه آموخته و 
تربیــت یافته بود در دفاع از عزت و آزادگی طریق 
ســرور و ساالر شــهیدان امام حسین)ع( در پیش 
گرفت و در مکتب ســید الشهدا پرچم سلحشوری 
و شهامت به آســمان برافراشت و طی سه مرحله 
اعــزام در مناطق مختلف جنگی حضور یافت و در 

عملیات های متفاوت شرکت جست . 
از  و  دالوری هــا  از  پــس  ســرانجام 
جان گذشــتگی های بسیار در تاریخ بیست و ششم 
اردیبهشــت سال 136۷، در منطقه شیخ محمد در 
عملیــات بیت المقدس 6 با اصابت ترکش خمپاره 
در گلوی پاک و مطهرش به فیض عظیم شــهادت 

رسید.
 پیکــر مطهرش در قطعه 40 بهشــت زهرای 
شــهر تهران به خاک ســپرده شــد و به شهیدان 
راه حق پیوســت. تربت پاکش در بهشت زهرای 

میعادگاه عاشقان و عارفان پاکباخته است.

مدیرکل و معاونان صداوسیمای استان البرز با هدف 
بحث و گفتگو درباره مسائل فرهنگی با نماینده ولی فقیه 

در البرز دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز البرز، نماینده 
ولی فقیه در استان، در این دیدار با بیان اینکه باید طوری 
برنامه ســازی و کار شود که مردم بتوانند از شبکه استانی 
استفاده کنند، افزود: از صداو سیمای البرز تشکر می کنم 
که با تمام مشکالتی که دارد از کمبود جا گرفته تا کمبود 
نفرات، با توانایی هایش توانســته در سنگر خود بخوبی 
مقاومت کند. آیت اهلل حســینی همدانی در ادامه اضافه 
کرد: ما باید در مقابل دشمن حضور داشته و مقابله کنیم، 
یکی از کارهایی که صدا و سیما می تواند انجام دهد نشان 
دادن حضور کشور در مقابل دشمن است و دشمن شناسی 
را که به مردم بشناســاند.نماینده ولی فقیه در البرز گفت: 
رهبر معظم انقالب نیز در ســخنرانی های خود از ابتدا تا 
انتها، دائم از دشمن صحبت می کنند، بنابراین، حضور و 
نقشه دشمن باید در نوع عملکردها و برنامه سازی ها حس 
شودو مردم باید دشمنی دشمنان را حس کنند و نباید امید 
به آینده از بین برود.آیت اهلل حســینی همدانی ادامه داد: 
مردم تا حس نکنند که دشمن دارند نمی تواننددر مقابل 
او ایســتادگی کنند.وی افزود: برای اینکه بعضی وقتها 
هیجان ایجاد کنیم و افراد را به حرکت درآوریم باید تفکر 
مردم، سیاسی بودن و اخالقی بودن را تقویت کنیم.امام 
جمعه کرج گفت: مســائل آب نیز باید جدی گرفته شود 
و طوری اطالع رســانی شود که مردم فکر نکنند، چون 

بارندگی ها خوب بوده اســت، هرطور که می خواهند آب 
مصرف کنند.آیت اهلل حسینی همدانی ادامه داد: امروز آن 
چیزی که ما و کشور را نجات می دهد تفکر اسالم ناب و 
تفکر انقالبی است، تفکری که جلوی رانت و مفاسد را هم 
می گیرد.وی در ادامه با اشــاره به حجاب نیز اضافه کرد: 
دشــمن روی این موضوع کار می کند که حجاب مانع از 
آزادی است، اتفاقا ما باید روی این کار کنیم که هر چقدر 
با حجاب و عفیف تر باشــند کارشان بهتر انجام می شود 
مــا بانوان فرهیخته ای در اســتان داریم که می توان از 
ظرفیت آنها اســتفاده کرد. وی گفت: ما 460 هزار دانش 
آموز در اســتان البرز داریم که نســبت به جمعیت استان 
یک پنجم اســت و باید برنامه ریزی در مورد کودکان و 
نوجوانان خیلی خوب و بودجه نیز در این زمینه فراهم باشد 

تا تأثیرگذاری خوبی داشته باشد.
 آیت اهلل حســینی همدانی در پایــان اضافه کرد: در 
استان البرز سطح جغرافیایی زیادی نداریم ولی از لحاظ 
جمعیتی چهارم کشورهســتیم و این مهم نیاز به برنامه 
ریزی مناســبی دارد. مدیرکل صدا و سیمای البرز هم در 
این دیدار با بیان اینکه همکاران این مرکز برای افزایش 
تاثیرگذاری برنامه ها ، همدل شــده اند افزود: نیاز است 
در حوزه های نمایشــی، دستگاه های فرهنگی پای کار 
بیایند و سرمایه گذاری کنند.علی صادق مقدسی افزود: 
در بخش های فرهنگی هزینه های زیادی می شــود اما 
تاثیرگذاری خاصی وجود ندارد و نیاز اســت با مشارکت 

صداوسیما ، فیلم و سریال تولید شود.

 دیدار مدیران صدا و سیمای استان البرز
 با نماینده ولی فقیه

افزایش قیمت مسکن و مشکالت اجاره نشینی در کشور سبب شد تا وزارت راه 
و شهرسازی احداث 200 هزار واحد مسکونی نوساز را به متولیان امور در شهرهای 
جدید محول کند که در این میان ســهم شهرجدید هشتگرد استان البرز 21 هزار 

واحد مسکونی تعیین شده است .
به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران  شــهر جدید هشتگرد،  شهر جدید 
هشــتگرد که در دهه ۷0 پا گرفته، اواخر دهه 80 ســاخت 51 هزار واحد مسکونی 
مهر در آن آغاز شــد و به موازات آن نیز تعدادی واحد مسکونی توسط انبوه سازان 

در این شهر ساخته شده است.
همچنین تاکنون بخش عمده واحدهای مسکونی مهر در شهرجدید هشتگرد 
تکمیل شــده اما کمبود امکاناتی مانند آب، برق، تلفن، فضای آموزشــی، فراهم 

نشدن خطوط ریلی سبب شده تا هنوز ظرفیت جمعیتی آن تکمیل نشود.
برهمین اساس متولیان امور تالش گسترده ای برای تأمین نیازهای شهرجدید 
هشــتگرد اســتان البرز آغاز کرده و انتظار می رود از امســال جمعیت ســر ریز 

کالنشهرهای تهران و کرج به سمت شهرجدید هشتگرد مهاجرت کند.
طبق بررســی ها، خط ریلی کرج - هشتگرد امســال مورد بهره برداری قرار 
می گیرد و ده ها پروژه عمرانی زیربنایی مانند مدرســه، درمانگاه، آبرســانی، برق 
رســانی، گازرسانی و دیگر ملزومات در این شهر به بار می نشیند.اما اکنون با توجه 
به گرانی مســکن در تهران و کرج به دســتور وزیر راه و شهرسازی قرار است که 
شــهرجدید هشتگرد 21 هزار واحد مســکونی دیگر به داشته های خود بیفزاید تا 
محرومان استان تهران و البرز بتوانند در این سرپناه ها اسکان یابند.بر اساس طرح 
وزارت راه و شهر سازی ساخت 200 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 99 به عهده 
شــهرهای جدید کشور واگذار شده که سهم شهر جدید هشتگرد از این مقدار 21 

هزار واحدمسکونی می باشد.

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شــرکت عمران شــهر جدید هشتگرد اعالم 
داشــت: ســهم این شهر از سهمیه تعیین شده کشــوری 10.5 درصد است که با 
مشارکت بخش خصوصی محقق می شود. در راستای اجرای طرح تولید و عرضه 
مسکن با مشارکت بخش خصوصی، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، 10 هزار 
واحد مســکونی را به صورت خودمالکی به بخــش خصوصی واگذار نموده که بر 
اساس قرار داد فیمابین، سرمایه گذار متعهد به ساخت این واحدهای مسکونی در 

کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.
داوود صفــدری گفت: در زمان حاضر مقدمــات اجرایی 16 هزار و 693 واحد 
مســکونی، از تعداد سهم تعیین شده در شهر جدید هشتگرد صورت گرفته و بقیه 
تا پایان سال 99 طبق تعهد شرکت عمران شهر جدید هشتگرد انجام خواهد شد.

وی افزود: طی تفاهم نامه های صورت گرفته پروژه های مشــارکتی شــامل 
مسکونی و تجاری، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا با ارائه خدمات و ارتقای 

سطح زندگی شهروندان، در راستای توسعه شهر گامی برداشته شود.
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شــرکت عمران شــهر جدید هشتگرد با بیان 
اینکه پروژه های مشــارکتی اهرمی برای رونق اقتصادی، اشتغال و توسعه شهر 
اســت، گفت: سهم شــرکت عمران از واگذاری عرصه و انجام مراحل اخذ پروانه 
ساختمانی در پروژه های مشارکتی دریافت پروژه های عام المنفعه شامل ساخت 
مدرســه، فضای سبز، مسجد، درمانگاه و دیگر خدمات عمومی در این شهر تعیین 
شــده است. صفدری با بیان اینکه مجموعه شرکت عمران شهرجدید هشتگرد از 
پروژه های مشــارکتی استقبال می کند، تاکید کرد: ما آماده ایم سهم خودمان را به 
ســرمایه گذار، واگذار کنیم و مشارکت کننده در مقابل با ارائه خدمات عمومی به 
توســعه شــهر کمک کند.مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت عمران اظهار 

داشت: پیش بینی ما جذب جمعیتی بالغ بر ۷4 هزار نفر تا پایان سال 99 است.
اکنون حدود 60 هزار نفر در شهر جدید هشتگرد واقع در 40 کیلومتری شمال 

غربی کرج مرکز استان البرز اسکان دارند.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:

ساخت 21 هزار واحد مسکونی در شهر جدید هشتگرد 

گردهمایــی دختران و زنــان البرزی در 
راستای حفظ میراث کهن ایرانی

به مناســبت روز عفاف و حجاب، همزمان با سراسر 
کشور، گردهمایی بانوان البرزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حجت 
االسالم سرلک، کارشناس مذهبی در این گردهمایی 
حجاب را طرح انســانیت منهای جنســیت برشمرد و 
افزود : در جامعه ای که   جنســیت حاکم باشد موفقیت 
و پیشــرفتی وجود نخواهد داشت و حجاب، درواقع رو 
در رویــی انســانیت زن و مرد در برابر هــم و به دور از 

تفاوتهای جنســیتی است .وی افزود : گناه بد حجابان 
تنها به عهده خودشان نیست ، بلکه افراد زیادی در این 
امر دخیل هســتند و ما باید درخصوص گناه بسیاری از 
گناهکاران پاســخگو باشیم، چون راههای جلوگیری 
از ارتــکاب آنها به گنــاه را بخوبی عملیاتی نکرده ایم. 
حجت االســالم سرلک گفت : حجاب امر خدا و تاسی 
از حضرت زهراست که رعایت آن هم برای زنان و هم 
مردان الزم و ضروری است .مسئول بسیج جامعه زنان 

سپاه اســتان و دبیر بر پایی این گردهمایی هم گفت : 
این مراسم به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب و با شعار 
حجاب ، میراث ایرانی- گرایش جهانی بر پا شده است .

خانم چگینــی افزود : این اجتمــاع بزرگ مردمی 
در راســتای تکریــم بنیان خانــواده ، مطالبه گری از 
مســئوالن برای نظارت بر قوانیــن عفاف و حجاب و 
فرهنگ ســازی در زمینه گســترش فرهنگ عفاف و 

حجاب برپا شده است.

بازدید رئیس کل دادگستری البرز از دادگاه انقالب اسالمی استان
رئیس کل دادگســتری البــرز به طور 
ســر زده از مجتمع قضایی دادگاه انقالب 
اســالمی مرکز اســتان بازدید کــرد و در 
جریان روند رسیدگی پرونده ها قرار گرفت 
و با مراجعه کننــدگان و کارکنان این واحد 

قضایی گفتگو کرد.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، 

فاضلی با اشاره به برنامه های تحولی برای 
ارتقای خدمات دســتگاه قضا در اســتان 
گفت: از این به بعد ما ســرزده به واحد های 
قضایی استان مراجعه می کنیم و از نزدیک 
با همکاران آشــنا شــده و با مردم صحبت 
خواهیم کرد و از نزدیک در جریان پرونده ها 
و مشــکالتی که وجــود دارد قرار خواهیم 

گرفت.رئیس کل دادگســتری البرز گفت: 
این برنامه تا فرصتی که خواهیم داشت ادامه 
دارد به تک تک واحد های قضایی مراجعه 
می کنیم.فاضلی گفت: متاسفانه میانگین 
پرونده هــای ورودی باالســت و بعضی از 
بازپرسی های ما باالی 350 پرونده ورودی 
در ماه دارند که واقعا حجم باالیی است ولی 

همکاران و قضات ســعی می کنند با کمال 
دقت و عدالت به پرونده ها رسیدگی کنند.


