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نماینده آمریکا »سردار قاآنی«
 را تهدید به ترور کرد

معاون استاندار و فرماندار شهرستان کرج:

فجر ۹۸ در چله انقالب
 با شکوه تر از همیشه

 برگزار شود
2

3

خطیب جمعه کرج:

البرز

اخیرا نماینده آمریکا در امور ایران، "سردار قاآنی" را تهدید به ترور کرده است.این 
پرروئی نماینده آمریکا معلول رفتار انفعالی دستگاه دیپلماسی کشور است. 

اگر  وزارت خارجه پس از حضور سفیر انگلیس در تظاهراِت هنجار شکن برخورد 
جدی داشت و از اهرم های قانونی بین المللی بدرستی استفاده می کرد، نه برخورد 
به قول آقای عراقچی خیلی تند)مثاًل(، اکنون این تروریست آمریکایی به خود اجازه 

هرزه گویی نمی داد. تاکی...؟

آغاز به کار مجمع مشورتی زنان کرج
2

شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( را تسلیت می گوییم2
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

البرز

با ائمه جمعه استانیاد داشت

خطیب نماز جمعه کرج گفت: دشمن با تالش گسترده برای ایجاد تزلزل در 
عقاید و اهداف نسل جوان جامعه به دنبال شکست مقاومت ماست ولی در 

سایه راهبرد مقاومت, امریکا خود در حال فروپاشی است.
خبرنگار جام جم البرز: خطیب نماز جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه با 

اشاره به نهم بهمن شهادت حضرت زهرا)س(گفت: اگر همه زندگی ایشان 
را الگوسازی کنیم آرامش زیادی در زندگی ها ایجاد می شود، زهرای مرضیه 
تنها الگوی زنان نیست بلکه الگوی بشریت است.آیت اهلل حسینی همدانی 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن یازدهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی در اسفند امسال انتخاب نمایندگان جوان، متخصص 
و شایسته را در کمک به پیشرفت کشور و رفع مشکالت ضروری دانست.

امام جمعه کرج همچنین از مسئوالن رسانه ملی خواست ساخت برنامه های 
ارزشی، انقالبی و دشمن شناسی را در اولویت کاری خود قرار دهند.

آمریکا در سایه راهبرد مقاومت، در حال فروپاشی است

انتظــار مــردم از شــورای 
نگهبــان و قــوه قضائیــه

سید نصرالدین میر عربشاهی، خبرنگار 
فرهنگی و اجتماعی جام جم البرز

در اخبار رسانه ها آمده بود که حدود 90 
برای  فعلی مجلس که  نمایندگان  از  نفر 
انتخابات مجلس آینده ثبت نام کرده بودند، 
پرونده آنان از سوی هیات نظارت بررسی 
ند. حال  و تا کنون احراز صالحیت نشده ا
باید منتظر ماند تا نتایج نهایی شکایت ها 
ی داوطلبان مذکور در آینده نزدیک پس از 
بررسی ها و تحقیقات کافی هیات نظارت بر 
نتخابات مجلس مشخص و روشن شود،  ا
اما انتظاری که مردم شهید پرور و خداجوی 
ایران اسالمی از هیات نظارت و شورای 
نگهبان و قوه قضائیه دارند این است که اگر 
نمایندگانی دارای پرونده سوء استفاده مالی یا 
رانت از بیت المال، اختالس و ... هستند هر 
تعدادی که باشند باید با قاطعیت به جرائم 
و خیانت های ارتکابی آنان توام با عدالت 
را  قانونی  مجازات های  و  رسیدگی شده 
تحمل نمایند، چرا که بعد از حدود چهار دهه 
فراز و فرود ها و مشکالت و دشواری های 
کمر شکن در زندگی مردم سزاوار نیست 
که با هنجار شکنان و سوء استفاده گران از 
بیت المال با »پرده پوشی و مدارا« برخورد 
و رفتار کرد. آری این موضوع »حق الناس« 
است و باید حقوق به یغما رفته آنان در 
پوشش های مختلف از حلقوم قانون شکنان 
باز ستانده شود. بدون تردید در سایه این گونه 
برخورد های قضائی و انقالبی امنیت روانی 

جامعه و سالمت آن تضمین خواهد شد.

امام جمعه طالقان:
حضـرت صدیقـه طاهـره مایـه 

حیـات امـت اسـت

امام جمعه طالقان در قسمتی از خطبه های نماز جمعه 
این شهر اظهار نمود: از امیرمؤمنان علی علیه السالم 
روایت شده است که فرمود: إِنَّ اَلَْحَسَن َو اَلُْحَسْیَن 
ٍد َکَمَکاِن اَلَْعْیَنْیِن  ِة َو ُهَما ِمْن ُمَحمَّ مَّ ِسْبَطا َهِذِه اَْلُ
ا  ا أَنَا َفَکَمَکاِن اَلَْیَدْیِن ِمَن اَلَْبَدِن َو أَمَّ أِْس َو أَمَّ ِمَن اَلرَّ
َفاِطَمُة َفَکَمَکاِن اَلَْقلِْب ]ِمَن اَلَْجَسِد. بحاراالنوار، ج 

39، ص 352
خبر نگار جام جم البرز : این یک قضیه حقیقیه 
که  قضایایی  اساسًا  شخصیه.  قضیه  نه  است 
در معارف دینی مورد استفاده قرار می گیرد، همه 
قضایای حقیقیه هستند. بنابراین حسن و حسین 
علیهما السالم دو چشم نبوت و مایه بصیرت امت و 
امیرمؤمنان دو دست نبوت و قدرت دفاع و صیانت از 
امت و فاطمه قلب نبوت و مایه حیات و آرامش امت 
است.پمپاژخون به تمامی رگ های حیات امت با این 
قلب تپنده صورت می گیرد. حضرت صدیقه طاهره 
مایه حیات امت است. او لیلة القدر است که برای امت 
تا پایان عالم  َخْیٌر ِمْن أَلِْف َشْهٍر  است. این البته یکی 
از کارکردهای قلب است که کارکرد ظاهری است. اما 
کارکرد باطنی قلب، حیات معنوی است. همان طور 
که منظور از قلب، حیات قلب، مرگ قلب، زنگ زدگی 
قلب و ... که در روایت ها آمده قلب باطنی و قلب 
معنوی است. قلب معنوی یعنی کانون صفا و شوق 
و عاطفه و محبت و به خصوص محلی برای دریافت 
اشراقات و انوار الهی.پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 
هم فرمود: أاَل إَِنّ َفاِطَمَه بَابَُها بَابِی َو بَْیُتَها بَْیتِی َفَمْن 
ِ.   هر کس این قلب را  َهَتَکُه َفَقْد َهَتَک ِحَجاَب اهلَلّ
بشکند نه تنها نمی تواند به بارگاه معارف پیغمبر راه 

یابد، بلکه از معارف الهی نیز هیچ بهره ای نمی برد.

تـردد قطـار متـروی شـهید 
سـلیمانی شـهر جدید هشتگرد 

به حالـت اول برگشـت

تردد قطارهای متروی شهر جدید هشتگرد به صادقیه 
و بالعکس که بدلیل انجام اقدامات فنی وعمرانی قرار 
بود در روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل متوقف 

گردد انجام می شود.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: مدیر 
عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد گفت: 
براساس دستوراستاندار البرز مبنی بر تداوم ارائه 
خدمات متروی شهر جدید هشتگرد در روزهای 
تعطیل،  قرار براین گردید که خط متروی این 
شهربدون تعطیلی بر اساس برنامه از قبل اعالم 
شده به مردم خدمات دهد .  وی گفت: براین اساس 
با استقبال و تقاضای مردم، تعطیلی روزهای پنج شنبه 
و جمعه متروی گلشهر به شهر جدید هشتگرد، منتفی 
است .مسعود حق لطفی افزود: با توجه به برودت هوا 
و تقاضای پیمانکار برای تکمیل سکوی ایستگاه 
ماموت، روزهای پنج شنبه و جمعه، تردد قطار برقی 
برای اجرای عملیات عمرانی متوقف شده بود که با 
تقاضای شهروندان و تاکید آقای شهبازی استاندار 
البرز، تردد قطار برقی در  این روزها برقرار خواهد شد 

و مردم می توانند از خدمات مترو استفاده کنند .
 وی درعین حال یادآور گردید که با فعالیت مجدد 
مترو در روزهای تعطیل، اقدامات برای تکمیل 
سکوی ماموت به ساعاتی که قطار برقی تردد ندارد 

ونیزدرساعات شب موکول خواهد شد .
پروژه قطاربرقی گلشهر- شهرجدید هشتگرد سه 
هفته پیش  با حضور رئیس جمهور گشایش یافت که 
این خط ریلی به طول حدود 2۷ کیلومتر بین کرج و 

شهر جدید هشتگرد راه اندازی شده است.
جمعیت شهرجدید هشتگرد از شهرستان ساوجبالغ با 
واگذاری ۴9 هزار مسکن مهر و بیش از 20 هزار واحد 
مسکونی طرح ملی مسکن و انبوه سازی براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته در چند سال آینده از 

500 هزار نفر فراتر می رود.
قابل ذکراست تعداد سکنه شهرجدید هشتگرد هم 
اکنون حدود ۶5 هزار نفر می باشد که راه اندازی قطار 
برقی گلشهر کرج - شهرجدید هشتگرد، شرایط 
مناسبی برای آمد و شد مردم در این شهر ایجاد 

کرده است.

پروژه های آماده افتتاح شهرداری 
هشتگرد در دهه فجر

دردهه فجرسال جاری تعدادی ازپروژه های شهرداری 
هشتگرد بهره برداری خواهند شد.

خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: براساس 
اعالم روابط عمومی شهرداری هشتگرد طرح ها و 
پروژه هایی نیز طی سال جاری اجرا و تکمیل شده آماده 
وکار بهره برداری ازآنها آغازخواهدشد. بنا بر همین 
گزارش افتتاح و بهره برداری از بازار دائمی حمایت از 
کاالی ایرانی در سال رونق تولید با هدف اشتغالزایی و 
حمایت از تولید کنندگان ایرانی، تملک و تعریض معابر 
شهری و بویژه تعریض خیابان راه آهن، احداث خیابان 
شهید سالمی، افتتاح مرکز معاینه فنی خودروها، آسفالت 
و جدول گذاری معابر و... بخشی از پروژه هایی است که 
در ماه های قبل و بویژه در هفته دولت افتتاح گردیده 
است که در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب نیز پروژه های متعددی در زمینه ابنیه، راهسازی 

و... آماده افتتاح خواهند بود.
شهردار هشتگرد در بازدید از مراحل ساخت ساختمان 
اداری آرامستان امامزاده جعفر)ع( با تقدیر از واحد عمران 
شهرداری در راستای پیشرفت مناسب این پروژه، بر 

تکمیل آن در فرصت باقیمانده تا دهه فجر تاکید نمود.
امیر بهمنی گفت: خوشبختانه پیشرفت پروژه نسبت به 
وضعیت آن در بازدید قبلی مناسب بوده و انتظار می رود 
کارهای الزم مراحل پایانی آن نیز در فرصت باقیمانده 
انجام و بهره برداری از این بنا، خدمات ارائه شده در 
این آرامستان را تکمیل نماید .وی گفت: از سال گذشته 
توجه ویژه ای به این آرامستان شده است و احداث قطعه 
۱3 قبور، ساماندهی پیاده روها، ساخت آبخوری، نصب 
تابلوهای راهنما، زیباسازی، گلکاری، اجرای فضای 
سبز، رنگ آمیزی و ... بخشی از تالشها برای بهسازی 
این آرامستان بوده و انتظار می رود با احداث ساختمان 
اداری، برگ زرینی دیگر بر خدمات رسانی به شهروندان 

افزوده گردد .
شهردار هشتگرد افزود: ساختمان اداری این آرامستان 
در زمینی به مساحت ۱۴0 متر مربع در یک طبقه شامل 
اتاقهای پرسنل اداری، مدیریت، ۸ چشمه سرویس 
بهداشتی و امکانات دیگر اداری در آینده نزدیک بهره 
برداری خواهد شد و در طراحی این بنانیز سعی شده با 
استفاده از مصالح و نقشه های اجرایی مناسب امکان 

افزایش طبقات فراهم گردد.

خبر

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: با بهره برداری از قطعه یک 
آزادراه تهران-شمال و ادامه آزادراه شهید همت در البرز، ۳۰ درصد 
از بار ترافیکی اتوبان از گرمدره تا حصارک کاهش می یابد و مردم 

می توانند ترددی سهل را تجربه کنند.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز،  شهبازی در حاشیه بازدید از ادامه 
پروژه شهید همت که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی و  مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور صورت گرفت، 
افزود: این پروژه ملی در البرز به ایستگاه پایانی رسیده و تنها 8 متر آن 

باقی مانده که بزودی نوید تکمیل آن را خواهیم داد.
وی ادامه داد: بودجه الزم برای اتمام این طرح توسط سازمان برنامه و 

بودجه کشور تامین شده و پیمانکار کار خود را دنبال کرده است.
شهبازی گفت: با بهره برداری از قطعه یک آزادراه تهران-شمال و 
ادامه آزادراه شهید همت در البرز، ۳۰ درصد از بار ترافیکی اتوبان از 
گرمدره تا حصارک کاهش می یابد و مردم می توانند ترددی سهل را 
تجربه کنند. وی افزود: تکمیل این پروژه های ملی از مطالبات مردم 
بوده که از سال 92 تاکنون با اهتمام ویژه ای آغاز و دنبال شده  و 

اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

ابرپروژه های راه سازی البرز ، آماده بهره برداری 

آغاز به کار مجمع مشورتی زنان کرج

معاون استاندار و فرماندار شهرستان کرج بر ضرورت برنامه ریزی 
مناسبت های پیش رو در چهلمین فجر پیروزی انقالب اسالمی تأکید کرد 
و خواست که جلوی هرگونه سوء استفاده از تریبون های عمومی در جهت 

تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی گرفته شود.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز،  "غفور قاسم پور" در جلسه هماهنگی 
برنامه های ایام اهلل دهه فجر که در فرمانداری برگزار شد؛ اظهار داشت: 
امسال دهه فجر با چهلمین روز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی مقارن 
است و تلفیق این دو رویداد رنگ و بوی خاصی به برنامه های دهه فجر 9۸ 

می بخشد.
 وی افزود: هفته آتی دهه فجر نیز برگزاری انتخابات دوم اسفند را در 
پیش داریم که همزمانی آن با چله دوم انقالب ضرورت برنامه ریزی هر 

چه باشکوه تر برنامه های دو ماه پایانی سال را می طلبد.فرماندار کرج 
از مدیران عضو در ستاد گرامیداشت دهه فجر شهرستان کرج خواست 
تا سریعتر برنامه ها و پروژه های آماده بهره برداری در این دهه را نیز به 
فرمانداری اعالم کنند.قاسم پور همچنین با بیان اینکه 23 بهمن زمان 
قانونی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس خواهد بود؛ تصریح کرد: کسی 
حق تبلیغ پیش از موعد را ندارد و نباید اجازه داده شود که این دهه تریبون 
محافل و سخنرانی ها به سمت تبلیغات انتخاباتی برود .وی افزود: بیطرفی 
کامل دستگاه های اجرایی ضروری است و مدیران سعی کنند خود را از هر 
گونه شائبه بدور نگه دارند. فرماندار کرج تصریح کرد: طرفداری از نامزدی 
خاص در برنامه های این ایام و استفاده از اموال دولتی به نفع نامزدها خالف 

قانون است.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان کرج:

فجر ۹۸ در چله انقالب با شکوه تر از همیشه برگزار شود

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز گفت: مجمع مشورتی زنان 
کرج زمینه ساز اعتماد بیشتر جامعه به توانمندی زنان است .

به گزارش خبرنگار جام جم البرز مریم اسماعیلی فرد گفت: مجمع مشورتی 
زنان کرج متشکل از 95 نفر از 2۶ قشر در استان با پیام استاندار البرز تشکیل و 

اعضای شورای مرکزی و نمایندگان استانی انتخاب شدند.

وی افزود: بانوان عضو مجمع با خودباوری و رعایت الزامات کار تشکیالتی 
تجربه موفقی از مشارکت زنان استان به یادگار گذاشته و زمینه ساز اعتماد 
بیشتر جامعه به توانمندی زنان شوند.اسماعیلی فرد گفت: در هفته گرامیداشت 
مقام زن مجمع مشورتی زنان استان البرز متشکل از منتخبین مجامع مشورتی 

شهرستان ها به صورت شش گانه افتتاح می شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در ایام کوتاه 
پس از انتصاب رئیس قوه قضائیه بیش از 30 بخشنامه و 
دستورالعمل صادر شده که بیانگر ضرورت حاکمیت روحیه 
جهادی و تالش مضاعف در قوه قضائیه است تا برنامه های 

مدنظر محقق شود.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، حسین فاضلی هریکندی 
در نشست شورای قضایی استان که در محل سازمان 
قضایی نیروهای مسلح استان البرز برگزار شد با گرامیداشت 
ایام فاطمیه)س( به الزمات دوره تحول قضایی پرداخت و 
گفت: در ایام کوتاه پس از انتصاب رئیس قوه قضائیه بیش 
از 30 بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که بیانگر ضرورت 
حاکمیت روحیه جهادی و تالش مضاعف در قوه قضائیه 

است تا برنامه های مدنظر محقق شود.
وی افزود: به دلیل اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف 
از جمله تکریم ارباب رجوع، بازدیدهای استانی رئیس قوه 

قضائیه، برخورد با مفاسد اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی و انتظارات از قوه 
قضائیه افزایش یافته است.

عالی ترین مقام قضایی استان با اشاره به تدوین طرح تحول قضایی دادگستری 
استان البرز بیان کرد: بدین منظور مدت زمانی برای آشنایی از نزدیک با مسائل 
و مشکالت دادگستری در حوزه های مختلف قضایی اختصاص یافت و پس از 
بررسی دقیق مشکالت، برنامه تحول قضایی دادگستری استان البرز به تناسب 
نیازهای بومی تهیه و محضر رئیس قوه قضائیه تقدیم شد که پس از تایید 
ایشان به عنوان اولین استان دارای طرح تحول متناسب با شرایط بومی اجرای 

طرح را آغاز کردیم.

وی در ادامه به برکات سفر رئیس قوه قضائیه به استان البرز اشاره کرد و گفت: 
پیش از انجام سفر و بر اساس روال مرسوم هیئت ارزیابی قوه قضائیه در استان 
حاضر شده و اقدام به بررسی امکانات و شرایط استان کرده و گزارشی را تهیه و 
محضر رئیس قوه قضائیه ارائه کردند که همه این پیشنهادات در جلسه شورای 
قضایی قوه قضائیه در بیست و سوم دی تصویب شد.رئیس کل دادگستری 
استان البرز در ادامه یکی از اولویت های مهم استان را ساماندهی پرونده های 
مسن و معوق عنوان کرد و گفت: بر اساس ابالغ رئیس قوه قضائیه تمام 
پرونده های ثبت شده پیش از اول مهر امسال مسن تلقی می شوند بنابراین 
برای رسیدن به آنچه مدنظر ایشان است باید با تالش بیشتر از حداکثر 

ظرفیت های موجود بهره برداری شود.
وی با اشاره به دیگر برکات سفر رئیس قوه قضائیه به 
استان البرز بیان کرد: تشکیل کارگروه آسیب  شناسی 
ایجاد شورای حل اختالف  مشکالت و موانع تولید، 
واحدهای تولیدی، بررسی وضعیت چاه های غیرمجاز، 
مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی موانع 
فعالیت یکی از شرکت های بزرگ تولید مواد غذایی در 
استان از دستاوردهای این سفر بود. رئیس شورای قضایی 
استان البرز تصریح کرد: افتتاح همزمان شورای حل اختالف 
ویژه امور اقتصادی و بازرگانی کرج، نظرآباد، ساوجبالغ و 
اشتهارد  تنها ۷2 ساعت پس از دستور رئیس قوه قضائیه 

در کرج انجام شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تغییر کاربری 
کشاورزی را از مشکالت جدی استان  البرز برشمرد و 
گفت: در موارد متعددی شاهد هستیم که تعاونی های 
مسکن استان های همجوار و در مواردی از استان های جنوبی کشور، اراضی را 
در استان البرز خریداری کرده و در اختیار اعضا قرار داده اند که معضالتی برای 
استان البرز در پی داشته است و ضرورت دارد دستگاه های اجرایی و قضایی 
به دنبال اتخاذ سازوکارهای مناسب باشند. بخش مهمی از این نشست که با 
دستور رئیس کل دادگستری استان برای بررسی موضوعات مرتبط با سازمان 
قضایی نیروهای مسلح استان البرز در این سازمان برگزار شد به بررسی 
مشکالت دستگاه های تابعه قوه قضائیه در استان البرز هم اختصاص داشت 
که رئیس کل دادگستری استان البرز دستوراتی را برای برطرف کردن آن ها 

صادر کرد.

ضرورت فعالیت جهادی برای تحقق طرح تحول قضایی

محققان موفق به تشخیص عوامل بیماری لوک آمریکایی و اروپایی در زنبور شدند

خبر

رئیس بخش تحقیقات زنبور عسل، کرم ابریشم و حیات وحش موسسه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، از تشخیص مولکولی عوامل 
بیماری های باکتریایی، ویروسی، انگلی و قارچی زنبور عسل از جمله 
بیماری شایع و خطرناک »لوک آمریکایی« و »لوک اروپایی« توسط 

محققان این موسسه خبر داد.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، دکتر مجتبی محرمی با بیان اینکه 
موسسه رازی تنها مرکز در کشور است که به صورت تخصصی در حوزه 
تحقیقات بهداشت و بیماری های زنبور عسل فعالیت می کند، گفت: 
موسسات دیگری نیز در حوزه زنبور عسل فعال هستند اما موسسه رازی 
در بخش تحقیقات بهداشت و بیماری های زنبور عسل در کشور منحصر 
به فرد است و خدمات تشخیصی و فنی به زنبورداران و سازمان دامپزشکی 
ارائه می دهد.وی افزود: تا کنون طرح های متعددی در حوزه تحقیقات 
بیماری های ویروسی، باکتریایی و انگلی زنبور عسل در موسسه رازی اجرا 
شده یا در حال اجراست که در نهایت به بهبود صنعت زنبورداری کشور 
کمک شایانی خواهد کرد.دکتر محرمی در ادامه در خصوص شایع ترین 
بیماری زنبور عسل نیز گفت: "لوک آمریکایی"، شایع ترین بیماری با منشا 
باکتریایی در زنبور عسل است و با توجه به اینکه از وظایف مهم موسسه 
رازی، بهبود روش های تشخیصی است، برای نخستین بار در کشور بررسی 
مولکولی تشخیص بیماری لوک آمریکایی در این موسسه انجام شد و هم 

اینک این روش در موسسه رازی و سایر مراکز آزمایشگاهی به کار می رود.

رئیس بخش تحقیقات زنبور عسل، کرم ابریشم و حیات وحش موسسه 
رازی با بیان اینکه در حوزه بیماری های ویروسی زنبور عسل نیز تحقیقات 
فراوانی در موسسه رازی انجام شده است، یادآور شد: از سال ۱390 بر روی 
هفت عامل ویروسی مهم در زنبور عسل که منجر به تلفات در کلونی های 
زنبورعسل می شد، تحقیقات گسترده ای انجام شده و برای نخستین بار 
در کشور، روش های تشخیص بیماری های ویروسی در موسسه رازی راه 

اندازی شد و این خدمات توسط موسسه رازی به زنبورداران ارائه می شود.
وی اضافه کرد: در بیماری های دامپزشکی، پس از تشخیص بیماری در فارم 
یا مزارع، آزمایشگاه نیز باید آن را تایید کند و تنها در این صورت است که 
مراحل تشخیص بیماری به طور کامل طی می شود و می توان به تشخیص 

اعالم شده اعتماد کرد.
گفتنی است؛ بخش تحقیقات زنبور عسل، کرم ابریشم و حیات وحش 
موسسه رازی از سال ۱3۷۴ کار خود را به سرپرستی دکتر ایرج امیر جلیلوند 
آغاز کرد و پس از وی، دکتر مجتبی محرمی مدیریت این بخش را بر عهده 

گرفت.
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

البرز

خبریادداشت

سرود دانش آموزان ساوجبالغ در جشن پیروزی انقالب

توصیه هایی به مسافران برای
 رانندگی در برف و کوالک

لبرز گفت: شهروندانی که  معاون امداد و نجات ا
هنگام بارش برف قصد سفر دارند موارد ایمنی را 

رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز البرز، 
پاک  برف  بررسی  گفت:  وطنی،  حسین  محمد 
کن ها، ترمز خودرو،  استفاده ازضد یخ، روشن نگه 
داشتن چراغ های روشنایی و هشدار دهنده و به 
همراه داشتن یخ شکن و زنجیر چرخ  در جاده های 
کوهستاهی در فصل سرما و  هنگام بارش برف، 

برای شهروندانی که قصد سفر دارند الزم است.

وطنی افزود: شهروندانی که  در کوالک در خودرو 
محبوس می شوند، باید حتما چراغ های خطر را 
روشن کرده،   هر ۱0 دقیقه  موتور و بخاری را 
روشن کنند، در گوشه ای توقف و پیاده روی نکنند  
و به نوبت بخوابند.وی با اشاره به اینکه شهروندان 
هنگام بارش برف از رانندگی خودداری کنند گفت: 
در مواقع ضروری و در این شرایط جوی سعی کنند 
نندگی  سفر در روز را انتخاب کنند، به تنهایی را
نکنند، در جاد ه های اصلی حرکت کنند و برنامه و 

ساعت حرکتشان را به دیگران اطالع دهند.

فرماندار ساوجبالغ در جلسه شورای آموزش و پرورش از اجرای سرود ۱39۸ نفری 
دانش آموزان این شهرستان در راهپیمایی 22 بهمن امسال خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ پالیزگیر گفت: درسال های گذشته نیزاین سرود 
توسط دانش آموزان اجرا می شد که امسال هم متناسب با سال ۱39۸ تعداد دانش 

آموزان اجراکننده هم با رقم امسال هماهنگ شده است. وی در ادامه از آمادگی تمام 
عوامل مدارس در شهرستان برای اجرای انتخابات خبر داد وافزود: تمامی ۱۴3 شعبه 
در شهرستان با هماهنگی های قبلی آماده برگزاری انتخابات شده است و تمامی 
امکانات در مدارس هم برای این امر مهم استفاده خواهد شد و راس ساعت ۷ صبح 

روز 2 اسفند همزمان با سراسر کشور کار رای گیری آغاز می شود. فرماندار ساوجبالغ با 
تاکید بر نشست بازنشستگان آموزش وپرورش گفت: بازنشستگان این قشر همچون 
سایر اقشار، سرمایه های اجتماعی آموزش وپرورش اند و باید از این ظرفیت تاثیرگذار 

در اتاق های فکر استفاده شود.

نماینده آمریکا »سردار قاآنی« 
را تهدید به ترور کرد

محمد حسین روحی یزدی
اخیرا نماینده آمریکا در امور ایران، "سردار قاآنی" 
را تهدید به ترور کرده است.این پرروئی نماینده 
آمریکا معلول رفتار انفعالی دستگاه دیپلماسی 
کشور است. اگر  وزارت خارجه پس از حضور سفیر 
انگلیس در تظاهراِت هنجار شکن برخورد جدی 
داشت و از اهرم های قانونی بین المللی بدرستی 
استفاده می کرد، نه برخورد به قول آقای عراقچی 
خیلی تند)مثاًل(، اکنون این تروریست آمریکایی 

به خود اجازه هرزه گویی نمی داد. تاکی...؟

خانواده ای از جنس سردار
محمد صفری 

قاسم سلیمانی فارغ التحصیل مکتب اسالم بود. هر 
گاه کفر در حال غالب شدن باشد و تبلیغات مکتب 
شیطان مردم را از دین بری کند و مسلمان نماها چون 
داعش و طالبانیسم چهر ه دین را منسوخ  کند، قاسم 
سلیمانی ها بروز  و ظهور پیدا می کنند .قاسم سلیمانی 
یک فرمانده نظامی در چشم و قلب ملت ها، توصیف 
به ایثار، از خود گذشتگی، مهربان، مخلص و  دوستدار 
جوانان، مردمدار، با احساس، مرد فعالیت های سخت 
بدون ریا، فراری از پست و مقام و منصب و فراری از 
اشرافیگری، ضد تروریسم و سردمدار مبارزه با داعش 
و برقرار کننده امنیت برای ایران، عراق، سوریه، ترکیه، 
اکراد واروپا گردید.  قاسم سلیمانی ها چنین فرزندانی را 
از خود به جا می گذارند که تماما صبور و مهربان و با 
گذشت از نامالیمات و جفای نادانان هستند. در برابر 
توهین و فحاشی و پاره کردن عکس چنین پدری 
اعالم گذشت و درخواست مختومه شدن پرونده را 
از دادگاه می نمایند. دین را باید در قاسم سلیمانی ها 

جستجو کرد. . 

درخشش صداوسیمای مرکز البرز در 
چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر

خبرنگار جام جم البرز: در چهارمین جشنواره 
رسانه ای ابوذر صدا و سیمای مرکز البرز خوش 

درخشید. اسامی برگزیدگان به شرح ذیل است:
* بخش موشن گرافیک 

 رتبه سوم جشنواره:   محمدجواد شجاعت مند از 
معاونت فضای مجازی صداوسیمای مرکز البرز 

با عنوان: "چهل نشان"
 رتبه دوم جشنواره:   محمداحسان خرامید از 

معاونت فضای مجازی صداوسیمای مرکز البرز 
با عنوان: "تنگه هرمز"

 * بخش فیلم 
شایسته تقدیر:  علی اصغر نائیجی از صداوسیمای 

مرکزالبرز 
با عنوان: "فرصتی برای رونق"

  رتبه سوم جشنواره:  امیرحسین خادمی از باشگاه 
خبرنگاران جوان مرکز البرز

با عنوان: "گذری بر از خودگذشتگی سرنوشت ساز 
شهید محمدحسین فهمیده"

* بخش عکس
از  ترابی  کهن  داوود  جشنواره:  سوم  رتبه   

صداوسیمای مرکز البرز
 رتبه دوم جشنواره:  امیرحسین خادمی از باشگاه 

خبرنگاران جوان صداوسیمای البرز
  بخش گزارش رادیویی 

 رتبه سوم جشنواره:    ناصر ترکیان از رادیو البرز
  رتبه دوم جشنواره:   آرزو دهکردی ازرادیو البرز 

 * بخش گزارش 
شایسته تقدیر:  دانیال خلج از باشگاه خبرنگاران 
جوان البرز با عنوان:"حلقه دره، حلقه مفقوده مدیریت 

شهری"

مرکز  اولین  گفت:  البرز  امداد  کمیته  مدیرکل 
نیکوکاری تخصصی رهنمون برای توسعه خدمات 
مشاوره ای و روانشناسی در جامعه هدف کمیته امداد 
امام خمینی )ره( در کرج راه اندازی شد. به گزارش 
خبرنگار جام جم البرز، محمدی فرد گفت: در این 
مرکز به مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( که 
نیاز به مشاوره تخصصی دارند کمک می شود.وی 
ادامه داد: خدمات مشاوره ای این مرکز نیکوکاری، 

استعدادیابی، مشاوره خانواده پیش از ازدواج و 
مشاوره های مربوط به روانشناسی است.محمدی 
فرد افزود: هزینه مشاوره به صورت رایگان است 
که توسط اساتید علمی دانشگاهها انجام می شود.

مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: در فاز نخست، 
کسانی می توانند به این مرکز مراجعه کنند که از سوی 
کمیته امداد معرفی می شوند و در مرحله دوم نیز در 

مناطق حاشیه نشین خدمت ارائه می شود.

فرمانده سپاه استان البرز گفت: امنیت کشور ما در منطقه 
نتیجه سالها تالش مدافعانی چون سردار سلیمانی است. 
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، سردار یوسف موالیی 
در این مراسم که همزمان با ایام فاطمیه به مناسبت 
پاسداشت شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
ابومهدی المهندس و همرزمانشان برگزار شد با اشاره به 
مقام ارزشمند این شهدا گفت: فرار امروز آمریکا از منطقه 
حاصل شجاعت سربازانی است که فرمانده ای چون 

قاسم سلیمانی داشتند. در این مراسم و در ادامه همچنین 
مداحان اهل بیت )ع( و شعرای به نوحه سرایی پرداختند.

 راه اندازی اولین مرکز نیکوکاری تخصصی 
خدمات مشاوره ای در البرز

 برگزاری مراسم یادواره 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی در کرج

برگزاری جشن بزرگ انقالب با محوریت مناطق روستایی و عشایری

برای خرید مطمئن خودرو، همگام با مشتری پیش می رویم
خبرنگار جام جم البرز: صنعت خودرو در کشور ما جزو صنایع مهم و 
تاثیر گذار در اقتصاد است. به همین منظور در فرآیند فروش اتومبیل که 
جزو ارکان اصلی زنجیره این صنعت می باشد واحد های صنفی توزیعی 
نقش پررنگی دارند. آقای مهندس امیر قربانی مدیر اتوگالری علیرضا 
از جمله تحصیلکردگان فرهیخته ای است که با وزانت و وجاهت کالمی 
بسیار مطلوب صمیمانه خدمات این نمایشگاه اتومبیل را برای مشتریان 

توصیف می کند. خالصه گفتگو با این جوان توانمند را در ذیل می خوانید:
* چند سال است که در این زمینه فعالیت می کنید؟

این حرفه در واقع شغل پدری ما می باشد.به نوبه خودم 15 سال است 
که در این زمینه با عالقه شخصی زیادی فعالیت می کنم.

* چه خودروها  و خدماتی در مجموعه شما ارائه می شود؟
با  توجه به تقاضای موجود هم خودروهای ایرانی و هم خودروهای 
خارجی را به مشتریان عرضه می کنیم. به علت نوسانات بازار بیشتر 
سعی می کنیم که خرید و فروش خودروها به صورت نقدی صورت 
پذیرد کما اینکه خیلی از مشتریان ممکن است در هنگام خرید با مشکل 
نقدینگی مواجه باشند که سعی می کنیم برای مساعدت و کمک به 
خریدار با حداقل کارمزد، خودروی مناسب و کارشناسی شده تقدیمشان 

کنیم.
* شاخصه های اتوگالری  شما نسبت به دیگر همکارانتان چه می باشد؟

در وهله اول خرید مطمئن و سالم الزمه اش این است که از جایی صورت 
گیرد که آن مجموعه مورد تایید اتحادیه اش و دارای پروانه کسب باشد. 

عالوه بر آن از شاخصه هایی مجموعه ما وجود خودروهای صد در صد 
کارشناسی شده هم از لحاظ رنگ و هم از لحاظ فنی خودرو می باشد 
که  تماما با ارائه برگه معتبر انجام می شود. مراکزی که بابت کارشناسی 
رنگ خودرو و فنی به آن مراجعه می کنیم از سوی اتحادیه معرفی شده و 
مورد اطمینان می باشند. تائیدیه های الزم را دریافت و طی یک نسخه 

داخل خودرو قرار می دهیم. 
 در خصوص خودروهای کارکرده تمام کارشناسی ها از قبل انجام 
می شود. به مصرف کننده اعالم می کنیم  که خودرو را می توانند به تایید 
کارشناس رنگ مورد نظر خودشان برسانند. در واقع یک اطمینان 
80 درصدی در مشتری ایجاد می کنیم . قدم بعدی که مهمترین و 
بزرگ ترین قدم می باشد سند خودرو و انتقال آن است که از ابتدا همگام 
با  مشتری پیش می رویم تا خرید سالم و خوبی از لحاظ سند خودرو، فنی 
و بدنه داشته باشند. تماما کارها با قولنامه رسمی اتحادیه که در واقع 

حکم یک سند را دارد انجام می پذیرد.
* لطفا راه های ارتباطی  و ساعات کاری مجموعه را بیان نمایید.

آدرس: کرج، گوهردشت، تقاطع بلواربیهقی به بلوارانقالب شمالی 
اتوگالری علیرضا

تلفن تماس: 09122466442
Telegram: https://t.me/AutogalleriAlireza

 همه روزه از ساعت 9 صبح تا ساعت 10 شب در حال خدمت رسانی به 
همشهریان عزیز هستیم.

امیر قربانی، مدیر اتوگالری علیرضا:

شهردار هشتگرد گرد و خاک کرد؛

 بازگشایی یکی دیگر از معابر؛
 هدیه مدیریت شهری هشتگرد به شهروندان 

رشد جمعیت شهرنشینی، گسترش شهرها، افزایش صنایع و مراکز عرضه کاال و خدمات 
بخش غیر قابل انکار یک شهر است و امروزه مدیران شهری باید برای تسهیل در زندگی 
شهروندان پا به پای این مسائل حرکت نمایند و نقش شهرداری ها به عنوان دستگاه های 
متولی شهر با وظایف متعددی در عرصه های عمرانی، فرهنگی و خدماتی در مدیریت این 

افزایشها انکارناپذیر است. 
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: وسعت، موقعیت، جمعیت و اهمیت شهرها 
موجب گردیده تا سطح خدمات رسانی نیز به نسبت آن ایجاد و ساختار سازمانی، بودجه 

بندی، تجهیزات و امکانات الزم مطابق با این شاخص ها تأمین گردد.
همانگونه که امروزه شاهد ایجاد شهرهای جدید در کشور با اهداف گوناگون و از جمله 
مدیریت جمعیت سرریز کالن شهرها می باشیم و بدون تردید با پیش بینی کارشناسانه و 
منطقی صورت گرفته شاهد ایجاد شهرهایی منطبق با اصول شهرسازی و دارای معابری 
عریض و متناسب با ترافیک عبوری خواهیم بود لیکن این مزیت در شهرهایی که با توسعه 
مناطق جمعیتی قدیمی تشکیل شده اند وجود نداشته و شهرهای با پیشینه تاریخی و با 
قدمت چندین ساله از این قاعده پیروی نکرده و همچنان بافتهای قدیمی و سنتی در نقاط 
مختلف آن خودنمایی می کند که نیاز به چاره اندیشی و استفاده از راهبردهای بلندمدت 

برای رفع مشکالت شهروندان دارد.
هشتگرد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بافتهای نه چندان قدیمی اما متعلق به دهه های 
گذشته در بعضی از مناطق موجود می باشد و تعریض و بازگشایی معابر و شریان های این 

مناطق به عنوان دغدغه ای برای شهروندان و مدیران مطرح بوده و هست.
دکتر امیر بهمنی شهردار هشتگرد در توضیح اقدامات انجام شده و راهکارهای تعیین 
شده برای حل این مشکالت گفت : معضل تردد در بعضی از نقاط شهری یکی از مسائل 
گریبانگیر شهر هشتگرد می باشد و درخواست های مکرر شهروندان موجب گردید تا با 
مشورت و حمایت رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر تصمیم بر رفع معضل و بازگشایی 
معابر گرفته شود، راه اندازی کمیته تملکات متشکل از کارشناسان شهرداری در بخش 
های گوناگون اولین اقدام در این راه بود و در گام بعدی تمامی معابر شهری بررسی و با 

اولویت بندی تعریض در این کمیته تصویب گردید. 
وی گفت : ایجاد معابر جدید برای دسترسی بهتر شهروندان نیز بخشی از این طرح می 
باشد که می توان به احداث خیابان شهید سالمی ،معابر جدید در شهرک بعثت، معبر 
دسترسی از بلوار امام خامنه ای به بلوار کارگر در ضلع شرقی دانشگاه پیام نور و. .. اشاره 
کرد و امیدواریم با تکمیل این طرح ها راه های جدید دسترسی در شهر ایجاد و بخشی از 

ترافیک بلوار اصلی را کاهش دهیم.
بهمنی افزود: ایجاد جاده کمربندی ضلع جنوبی شهر که خیابان راه آهن را به خیابان 
شهیدان حبیب زاده متصل می کند نیز یکی دیگر از این اقدامات بزرگ است و در آینده 

نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. 
وی در ادامه به تعریض خیابان راه آهن و جابجایی اتاقک برق در ابتدای خیابان اشاره کرد و 
گفت: تعریض خیابان راه آهن اولین اقدام شهرداری در سال جاری در راستای تعریض معابر 

بوده است و رضایتمندی شهروندان موجب گردید تا تالشها در این زمینه افزونتر گردد. 
بهمنی در خصوص منابع الزم برای اجرای این طرحها نیز سخن گفت و افزود : منابع الزم 
جهت تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای عمرانی از منابع درآمدی شهرداری تامین 

گردیده و به نوعی از آورده شهروندان جهت آسایش آنها بهره برداری می شود.
دکتر بهمنی همراه با اعضای شورای شهر در تخریب یکی از امالک واقع در خیابان مقداد 
حضور یافته و در تشریح این طرح گفت : بلوار مقداد یکی از معابر اصلی شهر می باشد که 
به عنوان راه دسترسی از بلوار سپاه به سمت بلوار مصلی مورد استفاده قرار می گرفته و در 
ضمن این منطقه تراکم جمعیت باالیی نیز دارد لذا  این طرح با اعتبار ۱3 میلیارد ریال با 
همراهی مالک خیراندیش آن اجرا و به عنوان هدیه مدیریت شهری به شهروندان در 

آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی تقدیم می گردد.
بهمنی افزود:  با اعتبار پیش بینی شده حدود 200 متر مربع از ساختمان و ملک مذکور 
خریداری و انشا ا.. موجب رضایتمندی شهروندان و تردد ایمن از این مسیر خواهد شد. 
وی از تالش کمیته تملکات شهرداری برای بازگشایی بخش های دیگر این بلوارخبر 
داد و بیان کرد : یکی دیگر از امالک واقع در این طرح نیز با اعتبار۱3 و نیم میلیارد ریال 

خریداری شده و در آینده نزدیک شاهد تخریب آن و بازگشایی ادامه معبر خواهیم بود.
در حالی که به دالیل مختلف از قبیل رکود در ساخت و ساز، رکود اقتصادی، افزایش قیمت 
مصالح و... بسیاری از شهرداری های کشور دچار کسری بودجه شده و حتی در پرداخت 
حقوق و مزایای پرسنل خود با مشکل مواجهند خوشبختانه شهرداری هشتگرد عالوه بر 
تامین حقوق، مزایا و هزینه  های جاری، پروژه های متعددی نیز در شهر اجرا نموده و در 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی شاهد افتتاح ده ها پروژه با اعتباری بالغ بر ۴0 میلیارد ریال 

خواهیم بود. 
امید است این رویه که با تعامل، همفکری و حمایت اعضای محترم شورای اسالمی شهر 
و تالش شهردار جوان این شهر در جهت ارتقای معیشتی شهروندان صورت گرفته ادامه 

یافته و در آینده شاهد پیشرفت روز افزون این خطه از ایران اسالمی باشیم. 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان البرز از هدف گذاری 
برگزاری جشن بزرگ انقالب با محوریت مناطق روستایی و عشایری خبر داد.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز ، حجت االسالم علی ارجمندعین الدین 
افزود: کارگروه هماهنگی برنامه های روستایی و عشایری دهه فجر جهاد 
کشاورزی با حضور مدیران، نمایندگان و اعضاء کانون های خیرین آبخیزداری، 
جهادگران استان البرز، ایثارگران، بسیج جهاد کشاورزی، کانون بازنشستگان 
جهاد کشاورزی، کانون سنگرسازان بی سنگر در محل جهاد کشاورزی کرج 

برگزار می گردد. وی با اشاره به ۴0 سالگی انقالب تصریح کرد: دهه فجر از ایام 
اهلل است و با پیروزی انقالب همه آرزوها محقق شد. باید این راه را ادامه داد تا 
به نتیجه نهایی برسد. باید بدانیم که پیروزی انقالب معجزه قرن و انفجار نور 
بود. وی ابراز داشت: دهه فجر فرصت طالیی برای بازخوانی و بیان دستاوردها 
و اقدامات است و هرچه از زمان انقالب بگذرد، اهمیت تبیین دستاوردها و 
اقدامات دو چندان می شود.ارجمند عین الدین از فعالیت کمیته ای با محوریت 
۴0 سالگی انقالب خبر داد و بیان کرد: تبیین و انعکاس اقدامات انجام شده 

و پوشش مناطق روستایی و عشایری با محورهای چهل سالگی انقالب و 
دهه فجر از محورهای این برنامه است. مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جهاد کشاورزی استان ادامه داد: تبیین اقدامات انجام شده پس از انقالب، 
فراهم سازی زمینه مشارکت دستگاه های متولی حوزه عشایری و روستایی با 
محوریت برنامه های دهه فجر و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی هنری 
حوزه روستایی و عشایری با هدف افزایش نشاط از برنامه های هدفگذاری 

شده است.
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  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

  سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
  تحریریه شهرستانها: 021-44233511

  د  فتر سرپرستی  استان البرز:   026-32210004-9

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز سه شنبه 8 بهمن  1398   شماره 5588

شب وصل است و طی شد نامه هجر
سالم فیه حتی مطلع الفجر

دال در عاشقی ثابت قدم باش
حافظکه در این ره نباشد کار بی اجر

پیام های مردمییاد یاران آشنا

اکومال مشکین دشت و ساویز کرج 
میزبان جشنواره فیلم فجر

معـاون هنـری و سـینمایی اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـتان البـرز از اکـران فیلم هـای جشـنواره 

فیلـم فجـر در کـرج خبـر داد.
به گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز البرز؛ 
محمـود دهقـان هراتـی گفـت: فیلم هایـی کـه بـه 
جشـنواره فیلم فجر امسـال راه یافته اند، در اسـتان 
البـرز در دو سـینما ی اکومـال مشـکین دشـت و 
سـاویز کـرج بـرای عالقه منـدان اکـران خواهنـد 
شـد.دهقان هراتـی افزود: لیسـت فیلم ها و سـاعات 

اکـران بـزودی بـه اطـالع عمـوم خواهد رسـید.

وی گفـت: جشـنواره تئاتـر خیابانی کهن دشـت، از 
دیگـر برنامه هایـی اسـت کـه در اواسـط بهمـن بـا 
هنـر نمایـی هنرمنـدان البـرز در نظـر آبـاد برگـزار 
خواهـد شـد کـه در ایـن خصـوص نیـز اطالعـات 
تکمیلـی پـس از برگزاری جلسـه هماهنگـی اعالم 

. می شـود
معاون هنـری سـینمایی اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـتان البرز افـزود: در اسـفند سـال جـاری نیز هم 
اسـتانی های عزیـز شـاهد برگـزاری جشـنواره مد و 

لبـاس خواهنـد بود.

عاشـقانه های زندگـی شـهید »مهدی 
عسـگری« به روایت همسـر

خبرنگار جام جم البرز: الهام موالئی، همسر 
گرانقدر شهید مدافع حرم مهدی عسگری از زندگی 
مشترک ۱0 ساله اش با مهدی نازنین می گوید. از 
زندگی ۱0 ساله ای که سراسر رضایت بود و خاطره و 

عشق و شور. با هم بخوانیم:
می گویند مهدی در روز یکم مرداد سال 5۸ در 
منطقه آبگرم بوئین زهرا، چهاردهمین فرزند پسر 
حاج محمدعلی عسگری بود که دیده به جهان 
گشود. مهدی بزرگ و بزرگ تر می شد تا این انقالب 
اسالمی پیروز شد و او سربازی به سپاه رفت و بعدها 
به استخدام سپاه پاسداران در آمد.25 سال داشت که 
با هم ازدواج کردیم.با خانواده به خانه مان آمدند. در 
همان جلسه اول با هم صحبتی داشتیم. می گفت: 
من بیشتر از ۴0 سال عمر نخواهم کرد و عاشق 
شهادت در راه خدا هستم و اگر مقام معظم رهبری 
دستور جهاد دهند، تحت هر شرایطی که باشم عازم 
جهاد می شوم.به توافق رسیدیم. زندگی با مهدی 
برایم سر تا سر لطف بود و رضایت. روش زندگی 
ما طوری بود که مهدی بیشتر اوقات ماموریت بود 
و من از اینکه مهدی مشغول کارهایی بود که به آن 
عالقه داشت راضی بودم. با تولد نازنین فاطمه در 
سال 9۴ خوشبختی مان کامل تر شد، مهدی بسیار 
به نازنین فاطمه عالقه داشت.برای اولین بار بود که 
به سوریه می رفت. آن هم برای دفاع از حرم بی بی 
زینب )س(. برای بار دوم، مهدی به عنوان فرمانده 
گردان امام رضا )ع( عازم سوریه شد. من مخالفتی 

نکردم. 
دهم خرداد بود که خداحافظی کرد و عازم سوریه 
شد و در یک عملیات ابتدا دست و سپس پایش 
زخمی می شود  و در نهایت با اصابت گلوله ای به 

سرش به شهادت رسید.

مدیـر کل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری البـرز گفـت: جشـنواره فیلم 
کوتـاه البـرز بانو فرصتـی برای پوشـش تمامی سـاحت های وجـودی یک 

زن اسـت.
به گـزارش خبرنگار جـام جم البـرز،   مریـم اسـماعیلی فرد گفـت: دومین 
دوره جشـنواره فیلـم البـرز بانو  بـا هـدف معرفی زنـان شـاخص و توانمند 
اسـتان البـرز آغـاز بـه کار کـرده اسـت.وی ادامـه داد: امـروزه زنـان در 
جایگاههـای مختلـف در جامعـه نقش مهمـی را ایفـاد می کننـد، از این رو 
ایـن جشـنواره فرصتی اسـت تا ضمـن بـه تصویر کشـیدن نقـش آفرینی 

ایـن قشـر، سـاحت های مختلـف وجـودی آنـان را پوشـش دهـد.
اسـماعیلی فـرد افـزود: از اهـداف ایـن جشـنواره، امیـد آفرینـی در 
بین بانـوان و فرصتـی بـرای دیده شـدن فیلم سـازانی اسـت که به 
تازگـی وارد این عرصه شـده انـد. مدیـر کل امـور بانـوان و خانواده 
اسـتانداری البـرز افـزود: 20 بهمن آخرین مهلت ارسـال آثـار عالقه 
منـدان بـه شـرکت در ایـن جشـنواره است.اسـماعیلی فـرد گفـت: 
شـرکت کننـدگان بـرای اطـالع از ضوابـط جشـنواره می تواننـد بـا 

مراجعـه بـه سـایت جشـنواره اطالعـات الزم را کسـب نمایند.

امید آفرینی؛ مهم ترین
 هدف   جشنواره البرز بانو

سرپرسـت منطقـه 5 شـهرداری کـرج: تـا پایان سـال 
تمام کیوسـک های مطبوعاتی سـطح منطقه یکسـان 

سـازی و بهسـازی می شوند.
بـه گـزارش خبرنـگار جام جـم البـرز، سـیدرضا فیض  
گفـت: در این طـرح جامـع رنگ آمیـزی بدنـه، نصب 

سـایبان متحدالشـکل و جمـع آوری اجنـاس خـارج از 
کیوسـک  صورت خواهـد گرفـت.وی در ادامـه افزود: 
بـر اسـاس ایـن طـرح، نواقـص و عیـوب دکه هـای 
مطبوعاتـی موجـود برطـرف شـده و عملیـات رنـگ 
آمیـزی بدنـه و سـایبان های آنها نیـز جهـت یکپارچه 

 5 سـازی انجـام خواهـد شد.سرپرسـت منطقـه 
شـهرداری کرج گفـت: این عملیـات در جهـت ارتقای 
زیباسـازی سـیما و منظـر شـهری صـورت گرفتـه و 
تـا پایـان سـال جـاری تمـام کیوسـک های منطقـه 

یکسـان سـازی و بهسـازی می شـوند.

دکه های مطبوعاتی منطقه ۵ یکسان سازی می شوند

جهت  می توانند  عزیز  خوانندگان 
استانی  و  شهری  مشکالت  طرح 
تلفن  شماره  با  مختلف  ابعاد  در 
32210009دفتر تحریریه روزنامه 
جام جم البرز همه روزه به غیر از ایام 
تعطیل در وقت اداری تماس بگیرند تا 
به نام خودشان در همین ستون درج 

گردد. 
* استانداری البرز اقدام کند

برغان،  ورده،  قبیل  از  روستاهایی  ساکنان 
سایر  و  سیباندره  کرزدان،  ولیان،  اغشت، 
روستاهای بخش های دیگر ساوجبالغ به دلیل 
محدودیت های غیر منطقی ناشی از طرح  هادی، 
برای ساخت مسکن بشدت تحت فشار هستند 
و این امر عمال موجب سلب مالکیت اشخاص 
شده است. لذا از استاندار البرز در خواست داریم تا 
نسبت به حل و فصل محدودیت ها و تنگناهای 

روستائیان اقدامات موثر معمول نمایند.
جمعی از روستائیان ورده، برغان، 
اغشت، تالیان، عالقبند، ولیان و ... 
ساوجبالغ

* دولت بر وضع توزیع میوه و تره بار 
نظارت کامل داشته باشد

قیمت بسیاری از اقالم میوه و تره بار به صورت 
غیرقانونی باعث فشار اقتصادی بر خانوارهای 
کم درآمد شده است. لطفا دولت به وضع آشفته 

بار میوه و تره بار رسیدگی کند.
جمعی از شهروندان کرجی

* شهرداری کرج اقدام کند
سازمان  رسانی  خدمات  کیفیت  و  کمیت 
اتوبوسرانی کرج به ویژه به ایستگاه های مترو و 
... متناسب با جمعیت میلیونی استان البرز نیست. 
لطفا مسئوالن شورای شهر و شهرداری کرج 
برنامه ای عمرانی جامع و کامل برای ترمیم 
نیازهای حمل و نقل مسافر به صورت کوتاه 
مدت، میان مدت و دراز مدت تنظیم و عملیاتی 
نمایند. چرا که وضعیت کنونی موجب »وقت 
سوزی« شهروندان است. مگر وقت طال نیست؟!
محسن احمدی از کرج

ــور  ــه منظ ــوع و ب ــاب رج ــم ارب ــرح تکری ــتای ط در راس
ــات  ــردم، مالق ــاد م ــان آح ــی آس ــهیل در دسترس تس
ــه  ــر هفت ــنبه ه ــه ش ــل روز س ــر عام ــا مدی ــی ب مردم
ســاعت 14 در ســالن جلســات شــرکت آب منطقــه 
ای واقــع در مهرشــهر، بلــوار ارم، خیابــان بوســتان، 
شــرکت آب منطقــه ای اســتان البــرز برگــزار می شــود و 
جمعــی از معاونیــن و مدیــران مربوطــه نیــز بــه منظــور 

ــد  ــور خواهن ــه حض ــن جلس ــخگویی های الزم در ای پاس
ــات  ــه مالق ــل ب ــه مای ــرم ک ــهروندان محت ــت.  ش داش
حضــوری بــا مدیــر عامــل هســتند، می تواننــد بــا تکمیــل 
ــد.  ــدام نماین ــی اق ــات مردم ــت مالق ــات جه ــرم مالق ف
ــان  ــا متقاضی ــا ب ــات، متعاقب ــان مالق ــالم زم ــت اع جه

ــد. ــد ش ــه خواه ــاس کرفت تم

تاریخچه مالقات مردمی مدیر عامل آب منطقه ای البرز 
با  ایشان  به مدتها پیش. مالقات هایی که  بر می گردد 
معاونین خود هر هفته برگزار می کنند، به طور حتم گره 
از مشکالت مردم شریف کرج باز کرده و راضیت مندی 

آن ها را در پی داشته است.
عامل  مدیر  نجفیان  داوود  البرز:  جم  جام  خبرنگار 
دیدار  آخرین  در  البرز،  استان  ای  منطقه  آب  شرکت 
اظهار داشت: رضایت مندی مردم و تکریم ارباب رجوع 
افزود: هر مسئولی  ادامه  هدف اصلی ماست.  وی در 
یک  عنوان  به  را  مردم  مندی  رضایت  دارد  وظیفه 
مسئولیت انسانی و دینی مورد توجه قرار دهد. نجفیان 
با بیان این که ارتباط مستقیم با مردم، مدیران را از 
نزدیک در جریان نقاط ضعف هر سیستم قرار می دهد، 
گفت: این دیدارها برای مردم نیز به دلیل تسریع در 
اهمیت  از  درخواست هایشان  بررسی  و  مشکالت  حل 
بسیاری برخوردار است. گفتنی است که هدف از برنامه 

مشکالت  مستقیم  طرح  امکان  ایجاد  مدیرعامل،  مردمی  مالقاتهای 
و  در حل مشکالت  تسریع  و  آب  منابع  برداران  بهره  دغدغه های  و 
فضایی  در  آنان  انتقادات   و  پیشنهادات   ، درخواستها  به  رسیدگی 
صمیمانه  و همچنین تکریم ارباب رجوع می باشد.مالقاتهای مردمی 

مدیر عامل در سال جدید نیز همانند سال گذشته به صورت هفتگی 
به  جداگانه  صورت  به  آن  در  و  می گیرد  انجام  قبلی  هماهنگی  با 
صورت  به  کننندگان  مراجعه  تک  تک  درخواست های  و  مشکالت 

دقیق و کارشناسانه رسیدگی می شود.

* برنامه مالقات مردمی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان البرز


