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خدمات ویژه ما؛ نصب و فروش 
سیستم های اعالن و اطفاء حریق 
ساختمان های مسکونی و اداری

32 سال سابقه و عضویت رسمی 
در اتحادیه،  نمونه ای از توانمندی 

4و اعتماد مشتریان است 4 2
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البرز

اعالم آمادگی مالزی برای مشارکت 
و سرمایه گذاری در البرز

2

حجت االسالم و المسلمین مجتبی محمدی، امام جمعه کوهسار:

کوهسار البرز قطب قرآنی کشور 
می شود

رویدادی قرآنی که شــاید آن را بتوان به عنوان نمونه ای کم نظیر و شــاید هم بی نظیر در اســتان البرز قلمداد نمود و 
رنگ و بویی کاماًل مردمی در آن مشــهود بود برگزاری مســابقات قرآنی در رشــته های حفظ 5، 1، 20، کل و نیز ترتیل 
خوانی میان آقایان و بانوان زیر 16 ســال و باالی 16 ســال در شهر کوهسار استان البرز بود که طی سه روز برگزاری آن 
در روزهای 25 لغایت 28 تیر در محل اردوگاه ایثار شــهر کوهســار البرز توانست شکوه معنوی خاصی را در این شهر رقم 

زده و مشتاقان زیادی را راهی این مسابقات نماید. مسابقاتی که بدون شک زمینه ساز و...

در جلسات مجمع خیرین سالمت استان البرز تصویب شد؛

شروع به کار مجمع 
خیرین سالمت محمد شهر
4
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مقاومت، رمز پیروزی در برابر استکبار
امام جمعه کرج:



چهار شنبه9 مرداد 1398   شماره 5445

دیپلماسی شتاب زده

در این روزها رفــت و آمدهای محرمانه و غیر 
محرمانه دیپلماسی از ایران و به ایران فراوان شده 
کــه معموال در این رفت و آمدها حرف ها و مواضع 
از دســت در رفته هم مطرح می شــود که نگران 

کننده است.
آقای ظریف در ســفر تیرماه به نیویورک گفته 
اســت: »ما می توانیم در صورت باز گشت آمریکا 
به برجام دوره بازرســی آژانس بین المللی انرژی 

اتمی را ابدی کنیم« !
آقای روحانی در جلسه اخیر هیات دولت گفت: 
»دولت هرگز فرصت مذاکره را از دســت نداده و 
نخواهد داد«. در حالیکــه مقام معظم رهبری در 
پاسخ به »شینزوآبه« نخست وزیر ژاپن فرمودند: 
»من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی 
نمی دانم و هیچ پاســخی هم به او ندارم و نخواهم 
داد«.اکنــون کــه آمریکایی ها و انگلیســی ها و 
سعودی ها و صهیونیســت ها و اماراتی ها پی به 
قدرت ایران برده و به آن اعتراف می کنند، وقت آن 
اســت که جمهوری اسالمی ایران در این فرصت 
اقتــدار به حقــوق حقه خود برســد و حتی حقوق 

تضییع شده طی چهل سال گذشته را دریابد.
ســفر یوســف بن علوی وزیر امــور خارجه 
سیاستمدار کهنه کار عمان نیز که سکانسی از این 

سریال است در همین راستا صورت گرفته است.
فرامــوش نکنیم عمــان در یک ســال اخیر 
)1397/8/3( میزبان نخست وزیر آدم کش رژیم 
صهیونیســتی در مسقط بوده و مقامات پادشاهی 
عمان اظهاراتی در حمایت از معامله قرن داشته اند 
و عمان اولین کشور عربی منطقه خلیج فارس می 
باشد که روابط خود را با اسرائیل علنی کرده است.
محمد حسین روحی یزدی

بــا  معضــل ترافیــک 
وجود احــداث چند تقاطع 

غیرهمسطح
به رغــم احداث 
تقاطــع  چنــد 
در  غیرهمســطح 
برخــی خیابان ها و 
معابر پرتردد شــهر، 
امــا هنــوز حجــم 
ترافیک  در ساعات 
پیک رفــت و آمد، 
دقایق و ساعات زیادی از وقت شهروندان کرجی 

را تلف می کند.
 در کنار معضل عدم ساماندهی دستفروشان در 
برخی معابر که چهره ای نامطلوب به شــهر داده و 
باعث به وجود آمدن تراکم جمعیتی در گذر بساط 
این دستفروشان در پیاده روها و حواشی خیابان ها 
شــده، کمبود مکان های پارک و پارکینگ های 
عمومی در افزایش حجم ترافیک، نقشی پررنگ 
دارد که باید درجهت احداث پارکینگ های جدید، 
البته با اهتمام مســئوالن و مدیران شــهرداری 
ها وهمچنین مباشــرت بخش خصوصی همت 

گماشت.
از دیگر علــل تراکم حجــم ترافیک، ضعف 
سیستم حمل ونقل و کهنه و فرسوده بودن ناوگان 
اتوبوس و تاکسی رانی شهری است که به جدیت 
باید اذعان داشــت این شمایل وصورت از ناوگان 
حمل ونقل شهری، اصال درخور کالنشهر کرج و 
اســتان البرز نمی باشد و همچنین سال هاست که 
پروژه متروی شــهری با آرام ترین شکل ممکن 
درحال فعالیتی الک پشتی است که معلوم نیست 
تا چــه زمان ومدتی باید منتظر افتتاح حداقل یک 
ایســتگاه از خطوط طراحی شــده مترو در شهر 

باشیم. 
چراکــه با دل خــوش کردن بــه احداث چند 
تقاطع غیرهمســطح و راه و جاده درون شــهری، 
بــدون تجهیز نــاوگان حمل ونقــل عمومی که 
متــرو در اولویت اول آن اســت، نمی توان مردم 
را از ســرگردانی در خیابان ها، آن هم پشــت راه 
بندان های بلند مدت نجات داد. بی شــک تسریع 
در راه اندازی متروی کرج درکنار نوسازی و تجهیز 
نــاوگان اتوبوســرانی و تاکســیرانی، باید اولین 

اولویت کاری مسئوالن استان باشد.
البته الزم به ذکر می باشــد که اعتبار مصوب 
دولــت برای متــروی کرج کــه بالغ بــر 187 
میلیاردتومان اســت و در سفر ســال 95 ریاست 
محترم جمهوری به اســتان البــرز وعده آن داده 
شده، به رغم پیگیری های مکرر مجموعه مدیریت 
شــهری هنوز راه به جایی نبرده است که اگر این 
مهم صورت پذیرد، گشایشــی در کالف پیچیده 

ترافیک خواهد شد.
 فرامرز مالحسین تهرانی

امام جمعه کرج گفت: ملت ایران همواره با مقاومت، به پیروزی رسیده است .
خبرنگار جام جم البرز:  آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه با اشاره 
به اینکه ملت ما این را می داند که با مقاومت می توان به پیروزی رسید افزود : مقاومت در 
برابر اســتکبار راه پیروزی است و ملت ما در جنگ تمام عیار با استکبار، راهی جز مقاومت 

ندارد و در عمر ۴0 ساله انقالب اسالمی ، همیشه پیروزیها ، با مقاومت مردم به ثمر رسیده 
است . امام جمعه کرج با بیان اینکه مردم بخوبی راه پیروزی را که همان مقاومت است می 
دانند گفت : آقایان مسئله مذاکره را مطرح نکنند و بیش از این عزت سوزی نکنند و عزت 
و اقتداری که با شهامت و شهادت به دست آمده را فدای راههای رفته بی نتیجه نکنند و به 

تکبیــر ملت که مقاومت را تنها راه پیروزی می دانند گوش دهند . خطیب نماز جمعه کرج 
همچنین به مقاومت بی نظیر مردم فلســطین اشــاره کرد و افزود : مقاومت بی نظیر مردم 
فلسطین اجازه نداد تا صهیونیستها قدس را پایتخت همیشگی خود بدانند و آنچه که به چشم 
می خورد این است که کار اسرائیل با توجه به مسائل و مشکالت داخلی که دارد تمام است.  

مقاومت، رمز پیروزی در برابر استکبار

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

مالزی برای مشارکت و سرمایه گذاری 
در استان البرز در زمینه تجهیزات پزشکی 
از جمله تست های ســریع آزمایشگاهی 

اعالم آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
البرز، »داتو رستم یحیي«  ضمن حضور در 
نشستی با هیات  رئیسه اتاق بازرگانی البرز 
و بازدید از نمایشگاه توانمندیهای تولیدی، 

صنعتــی و خدماتی مســتقر در این نهاد 
گفت:  در جریان بازدیدم از این نمایشــگاه 
با پتانســیل و مراکز صنعتی بسیار قوی و 
تولید انواع محصوالت مرغوب در اســتان 
البرز  آشنا شدم و تحت تاثیر توانمندی های 
ایــن خطه از ایران قــرار گرفتم.وی ادامه 
داد: هنگام مشــاهده انــواع  محصوالت 
تولیدی و صنعتی متنوع در این نمایشــگاه 

به این  نتیجه رسیدم که بستر برای سرمایه 
گذاری فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
مالزی در این خطه فراهم است.وی ادامه 
داد: بــا توجه به فراهم بــودن زمینه های 
الزم برای جذب سرمایه گذاری در استان 
البــرز، ما می توانیم  در صنایع مواد غذایی، 
ســاختمانی و ساخت و ســاز نیز با بخش 
خصوصی اســتان البرز تعامالت تجاری و 

اقتصادی برقرار گنیم.
 سفیر مالزی در ایران گفت: استان البرز 
عالوه بر طبیعت زیبــا از مزایای ویژه ای 
ازجمله نزدیکی به پایتخت، ســهولت در 

رفت و آمد و امکانات وســیع در زمینه انبار 
و نگهداری مواد اولیه بهره مند اســت، لذا 
وجود این امکانات بســتر مناسبی را برای 

جذب سرمایه گذاری ها مهیا کرده است.

اعالم آمادگی مالزی برای مشارکت 
و سرمایه گذاری در البرز

 مجموعه پاستور؛ مجاهدی خاموش در عرصه تولید و سالمت کشور 

امام جمعه مهرشهر:
از نظــرات حکیمانــه 

رهبری دفاع کنید
جمعــه  امــام 
مهرشــهر در خطبه 
هــای نمــاز جمعه 
از  یکــی  گفــت: 
مصادیــق و جلــوه 
های تقــوی ذکر و 
یاد خدای متعال می 

باشــد لذا در بیان موال علی علیه السالم یاد خدا 
به عنوان خوی پرهیزکاران معرفی شده است.

خبرنگار جام جم البرز: حجت االسالم 
یداهلل رضایی افزود: نماز جمعه ذکر اهلل اســت . 
نمــاز جمعه تامین کننده ذکر الهی برای بندگان 
است. بندگان الهی برای آرامش و آسایش نیازمند 
ذکر الهی هســتند. ذکر سبب می شود یاد خدا در 
اعماق جان انسان رسوخ کند و ریشه های غفلت 
و بی خبری را که عامل اصلی هرگونه گناه است 
بسوزاند و انســان را در مسیر فالح و رستگاری 
قــرار دهد. وی در ادامه در مورد شــاخصه های 
یک فرد انقالبی گفت:  شــاخصه اول پایبندی 
بــه مبانی و ارزش های اســالمی یعنی به هیچ 
وجه یک مســلمان نباید اجازه دهد ارزش های 
اسالمی زیر پا گذاشته شــود. دوم هدف گیری 
آرمانهای انقالب و همت بلند برای رســیدن به 
آنها. خب ببینیم انقالب چه شــد و چرا این همه 
انســانهای پاک خون خــود را برای  این انقالب 
و گســترش و پیروزی و حفــظ آن دادند. هدف 
انقالب چه بوده اســت ؟این اهــداف را در ذهن 
داشته باشــیم و پیگیری کنیم. سوم پایبندی به 
استقالل کشور. چهارم حساسیت در برابر دشمن 
و نقشــه دشــمن و عدم تبعیت از دشمن. پنجم 
تقوای دینی و سیاســی. حــاال نهاد نماز جمعه و 
اهالی نماز جمعه اینها می توانند در تقویت روحیه 
انقالبی نقش بسزائی داشته باشند به این صورت 
که دارای عمل هوشــمندانه بوده و از تند روی و 
صراحت در بیان مواضع انقالبی داشته باشند که 
توسط حضرت آقا اعالم می شود. از نظرات بلند و 
حکیمانه حضرت آقا در هر جا و در هر جمعی دفاع 
کنند، ایجاد امید و اعتماد اجتماعی، نباید حرف ما 

سخن ما و تحلیل ما باعث یاس شود.

نمایندگــی  پســت 
مادام العمر نیست!

پست نمایندگی مادام 
العمر نیست! اگر به مردم 
اجازه داده شــود جامعه 
اي پویا خواهند ســاخت 
.مردم به دنبال نوگرایی 
و نوسازي هستند. انسان 

ها از تکرار ودرجا زدن دوري می جویند وبه دنبال 
تغییر رو به جلو هســتند. نسل جدید چهره هاي 
جدید را می جوید. مردم از ایســتایی و خمودگی 
بیزارنــد. اگر به مردم اجازه داده شــود جامعه اي 
زنده،شاداب همراه با حرکت به سوي جلو خواهند 
ساخت، انتخابات یعنی اختیار براي انتخاب جدید 
مشــارکت اجتماعی، یعنی حضور براي تغییر و 
پویایی. بگذارید استان البرز نفس بکشد، بگذارید 
پوســت اندازي کند. این اســتان فقط با دست 
جوانان،مردان وزنان خود، پویا ،شاداب وزنده می 
شود. لطفا پست هاي سازمانی را انحصاري نکنید 
وجایگاه نمایندگی را مادام العمر نســازید واجازه 
انتخابات آزاد را که دم بوده اســت فراهم نمائید، 
خواهید دید که مــردم چگونه می آیند وچگونه 
انتخاب خواهند کرد، تنها در این صورت است که 
ساختار سیاسی در امان خواهد بود. نظام سیاسی 
سرنوشــت خود را با انحصار طلبان قدر نشناس 

گره نزند.
محمد صفــري، دیپلمات ســابق 
جمهوري اســالمی و فعال سیاســی 
استان البرز 

البرزی هــا؛  سرشــب 
بزودی از سیمای البرز

ســیمای البرز هر شــب با برنامه هایی شاد و 
متنوع همراه خانواده های البرزی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیما سر شب 
تولید صدا و سیمای استان البرز بزودی از سیمای 
البرز پخش خواهد شــد. گشــت و گذار به نقاط 
مختلف استان – حرفم و حرفم )حرفه ام( – یک 
حرف و هزار حرف با مروری بر ادبیات طنز کهن 
و معاصر در قالب پویا نمایی- استند آپ کمدی- 
مبارک )خیمه شب بازی( و روایت زندگی دیروز 
و امــروز – زنگ مجــازی و آکاپال تکنیک صدا 
ســازی بدون استفاده از ساز با حضور هنرمندان 
موسیقی البرز از جمله قسمت های مختلف این 

برنامه هستند.
تهیه کننــدگان: حامد توکلی- علی 
حشمتی 
 کارگردان: حامد توکل

با ائمه جمعه استان

نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت: مجموعه 
پاســتور با مجاهدت خاموش در عرصه تولید و سالمت 
کشــور، اسباب آرامش و آســایش مردم ایران را فراهم 

می کند.

بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین 
الملل اســتانداری البرز، شهبازی در بازدید از واحد تولید 
انیستیتو پاســتور که در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید صورت گرفت، با بیان اینکه این مجموعه با قدمتی 
بیش از 100 ســال برای تمام مردم ایران خاطره انگیز و 
موثر اســت، افزود: برخی از تولیدات واکسن و محلول 

های تزریقی در پاستور انحصاری است.
وی ادامه داد: تعداد بســیاری از فرزندان دانشمند و 
فرهیختــه ایران زمین در این مجموعه اســتراتژیک و 

مهم با عشق و تعصب مشغول به کار هستند.
شــهبازی گفت: فعالیت پاستور مصداق بارز اقتصاد 
مقاومتی براساس منویات مقام معظم رهبری است که 
محصوالت تولید شــده عالوه بر تامین نیاز داخل کشور 

قابلیت صادرات نیز دارد.
وی افزود: اکنون پاســتور در حال مهیا شــدن برای 
تولید یک واکسن بسیار مهم دیگر است که در این راستا 

تفاهم نامه اولیه تهیه و تدوین شده است.
اســتاندار البرز اضافه کرد: امید اســت با این بازدید 
بتوانیم موانع راه تولید را برداشــته و روند این امر مهم را 

بر اساس شعار سال مبنی بر رونق تولید تسهیل کنیم.
وی گفت: بخشــی از مشکالت مطرح شده را که در 
حوزه اختیارات استانی است به طور قطع پیگیری کرده 
و دستور الزم را برای حل آنها صادر خواهیم کرد و موانع 
ملــی را نیز به طور دقیق با مســئوالن ملی در میان می 

گذاریم.
شهبازی افزود: این مجموعه با مجاهدت خاموش در 

عرصه تولید و ســالمت کشور، اسباب آرامش و آسایش 
مردم ایران را فراهم می کند.

نگاه مثبت اســتاندار البرز می تواند مشکالت تولید 
محصوالت دارویی اســتراتژیک پاســتور را از سر راه 
بردارد.معاون تولید انیستیتو پاستور ایران در این بازدید با 
ابراز خرسندی از اینکه برای نخستین بار یک استاندار در 
طول عمر استان شدن البرز برای رفع موانع این مجموعه 
حضور یافته، افزود: امید است با این نگاه مثبت موانع این 
مجموعه حل شود و بتوانیم برای تولید محصول مهم و 

استراتژیک دیگری در پاستور گام برداریم.
دالرام درود عنــوان کــرد: این میزبانــی برای ما 
افتخــاری بود چراکه مبین تالش اســتاندار البرز برای 

حل مشکالت تولید داروست.

فرمانده انتظامی شهرســتان نظرآباد از توقیف محموله 10میلیارد ریالی 
الستیک قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، سرهنگ علی سلیمانی با 
اعــالم این خبر گفت: مأموران مبارزه با کاالی قاچاق حین گشــت زنی در 
محورهای اصلی به یک دســتگاه کامیون ماک که حامل بار بوده مشکوک 

و خودرو را متوقف کردند.وی افزود: مأموران انتظامی در بازرســی از خودرو 
موفق به کشــف 18۴حلقه الستیک قاچاق و بدون هرگونه مدارک گمرکی 
شدند که در این رابطه یک نفر نیز دستگیر شد.  فرمانده انتظامی شهرستان 
نظرآباد در ادامه اضافه کرد: ارزش ریالی مجموع کاالی قاچاق کشــف شده 
توسط کارشناسان 10میلیارد ریال برآورد شده و متهم پس از تشکیل پرونده، 

برای سیر مراحل قانونی تحویل تعزیرات حکومتی شد. 
 سرهنگ سلیمانی در پایان قاچاق کاال را به عنوان تهدیدي جدي براي 
تولید و اشتغال جامعه نام برد و گفت: مبارزه با قاچاق کاال یک تکلیف همگاني 
اســت و نیروي انتظامــي در برخورد با این پدیده بــه صورت قاطع برخورد 

خواهد کرد.

مدیــرکل کمیته امداد امام )ره( اســتان البرز گفت: 

هر کارفرمــای صاحب کارگاه فعــال تولیدی یا بنگاه 
توزیعــی که پنج مددجوی تحــت حمایت کمیته امداد 
را به کارگیری کند می تواند تا ســقف 2.5 میلیارد ریال 

تسهیالت قرض الحسنه دریافت کند.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، محمد محمدی 
فرد مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان البرز با 
تأکید بر اینکه اصلی ترین هدف این نهاد توانمندسازی 
مددجویان از طریق اشــتغال زایی و خودکفایی اســت 
گفت: در طرح راهبران شــغلی کارفرمایان و صاحبان 
مشاغل دارای مجوز در صورت به کارگیری مددجویان 
تحت حمایت این نهاد با قید بیمه و ارائه تضمین سه ساله 
اســتخدام می توانند از تســهیالت با کارمزد ۴ درصد و 

بازپرداخت پنج ســاله بهره مند شــوند.وی با اشاره به 
اینکه این تســهیالت از طریق برخی بانک های عامل 
استان پرداخت می شــود افزود: هر کارفرمای صاحب 
کارگاه فعــال تولیدی یا بنگاه توزیعی که پنج مددجوی 
تحت حمایــت کمیته امداد را به کارگیری کند می تواند 
تا ســقف 2.5 میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه 
دریافــت کند.محمدی فرد بابیــان اینکه در این طرح 
کارفرمایان دارای شــرایط ذکرشــده می توانند از یک 
تــا پنج مددجــو را به کارگیری و به ازاء هــر نفر پانصد 
میلیون ریال تســهیالت دریافت کنند گفت: موفقیت 
و پایداری مشــاغل در طرح راهبران شغلی در مقایسه 
با اعطای تســهیالت انفرادی به مددجویان از ضریب 

اطمینــان بیشــتری برخوردار اســت.مدیرکل کمیته 
امداد اســتان البرز با تأکید بر اینکه این نهاد امســال به 
مددجویان مجری طرح اشــتغال تا سقف پانصد میلیون 
ریال تســهیالت پرداخت می کند یادآور شد: همه ساله 
تعدادی از مددجویــان تحت حمایت این نهاد از طریق 
اشــتغال و خودکفایی از جمــع خانوارهای کمیته امداد 
خارج می شــوند.گفتنی است: تســهیالت اشتغال این 
نهاد به طورمعمــول در زمینه های خدماتی، دامپروری، 
کشاورزی و صنایع دستی به مددجویان و زنان سرپرست 
خانوار تحت حمایت کمیته امداد و همچنین نیازمندان 
غیــر تحت حمایت مراجعه کننده به دفاتر امداد پرداخت 

می شود.

در قالب طرح راهبران شغلی انجام می شود؛

اعطای وام قرض الحسنه 2/5 میلیارد ریالی به کارفرمایان

یادداشت

استانداردسازی امور مربوط به مراکز2۰2۰
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران اظهار داشت: با هدف استاندارد سازی و 
بهبود کیفیت پاسخگویی مراکز 2020، ساز و کار پرداختی به پرسنل این مراکز 

از حقوق ثابت به ترکیب حقوق ثابت و متغیر تبدیل می شود .
به گزارش اداره کل ارتباطات وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، سید 
مجید صدری ضمن اعالم مطلب فوق خاطرنشــان کرد : برای تمام کارکنان 
مراکز 2020، در صورت پاســخگویی بیشتر از حداقل تعداد تماس تعیین شده، 

به ازای هر تماس مبلغی به عنوان کارانه پرداخت می شود .
وی افزود : به منظور برآورده شــدن اهداف و شــاخص های مراکز تماس ، 
جذب پاســخگو به صورت ساعتی نیز امکان پذیر است ؛ یعنی برای افرادی که 

به صورت پاره وقت وســاعتی تمایل به اشــتغال دارند شامل گروه هایی مانند 
دانشــجویان ، سربازان و… امکان همکاری و دریافت حقوق متناسب با تعداد 
پاســخگویی فراهم شده اســت . مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین 
تصریح کرد : با توجه ویژه به کارکنان مراکز 2020، اقدامات اضافه دیگری برای 
پرســنل برنامه ریزی شده است ؛ به نحوی که برای کارکنانی که پاسخگویی 
قوی تر و باالتر از میانگین استاندارد تعریف شده دارند، به ازای هر تماس ، پاداش 
جداگانه ای در نظر گرفته می شود . وی همچنین افزود : توجه به سرمایه انسانی 
وبه خصوص کارکنانی که در نزدیک ترین حوزه ارتباط با مشــتریان و تعامل 

با آن ها قرار دارند، از مهمترین اولویت های مجموعه مخابرات ایران است .

صدری اضافه کرد : استانداردسازی وضعیت پاسخگویی وپرداخت پاداش 
و کارانــه ویژه به کارکنان برتر در رفع دغدغه هــای کارکنان این مراکز موثر 

خواهد بود .

توقیف محموله الستیک قاچاق در نظرآباد 

نگرش متمایز شورای پنجم به فرهنگ و هنر 

شهردار کرج گفت: ایجاد کاخ موزه در کاخ 
مروارید، ساخت تئاتر شهر و کتابخانه مرکزی 

استان با جدیت پیگیری می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کرج، 
علــی کمالی زاده در مراســم تجلیل از داوود 

فتحعلی بیگی، آقای هنرهای نمایشی ایران، 
اظهار کرد: یکی از رویکردهای شورای پنجم  
رسیدگی و توجه به هنرمندان و امور فرهنگی 
شهر است. وی ادامه داد: نگرش شورای پنجم 
به مقوله هنر و فرهنگ بســیار ویژه و متمایز 
از ســایر دوره های شوراست که از نمودهای 
آن می توان به تشــکیل کمیســیون های 
فرهنگی و هنر، ارتباطات و رسانه اشاره کرد. 
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های 
هنری و فرهنگی کرج توضیح داد: با حمایت 

شورای اسالمی شــهر کرج، بزودی کلنگ 
ساخت مجموعه سالن های تئاتر شهر زمین 
می خورد. شهردار کرج اضافه کرد: این سالن 
هــا هم اکنون در مرحلــه طراحی قرار دارد و 
امیدواریــم بتوانیم با راهنمایی و مشــاوره 
هنرمندان و متخصصــان، مکانی حرفه ای 
را برای فعاالن این حوزه تاســیس کنیم. این 
مســئول در ادامه به کلنگ زنــی کتابخانه 
مرکزی کــرج به عنوان دیگر اقدام فرهنگی 
صورت گرفته در چند هفته اخیر اشــاره کرد 

و گفت: مراحل ســاخت ایــن کتابخانه آغاز 
شــده و با بهره برداری از آن پس از ۴0 ســال 
یکی از نیازهای جدی شــهر در حوزه مطالعه 
و کتابخوانی مرتفع می شــود.وی همچنین 
از انجام مقدماتــی برای تحویل گرفتن کاخ 
مروارید خبر داد و افــزود: این اقدام از طریق 
تفاهم با دادستانی و اداره کل میراث فرهنگی 
در حال انجام اســت. کمالی زاده، بازســازی 
کاخ مروارید به منظــور ایجاد یک کاخ موزه 
را از برنامه های شــهرداری این کالنشــهر 

عنــوان کرد و گفت: آثار فاخــر هنرمندان و 
فرهیختگان فرهنگی و هنری شــهر در این 

کاخ موزه به نمایش گذاشته می شود.
گفتنی اســت مراســم تجلیــل از آقای 
هنرهای نمایشــی ایران به همت شهرداری 
و شــورای اســالمی کرج و اداره کل ارشاد 
البرز، بــا حضور هنرمندان شــاخصی چون 
علی نصیریان، بهزاد فراهانی، حســام الدین 
سراج، جالل مقامی، ساالر عقیلی و ... در تاالر 

شهیدان نژاد فالح برگزار شد.
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حجت االسالم و المسلمین مجتبی محمدی، امام جمعه کوهسار:

کوهسار البرز قطب قرآنی کشور می شود 

رویدادی قرآنی که شــاید آن را بتوان به عنوان نمونه ای کم نظیر 
و شــاید هم بی نظیر در اســتان البرز قلمداد نمود و رنگ و بویی کامالً 
مردمی در آن مشــهود بود برگزاری مســابقات قرآنی در رشــته های 
حفــظ 5، 1، 20، کل و نیــز ترتیل خوانی میــان آقایان و بانوان زیر 16 
ســال و باالی 16 ســال در شهر کوهسار اســتان البرز بود که طی سه 
روز برگــزاری آن در روزهای 25 لغایت 28 تیر در محل اردوگاه ایثار 
شــهر کوهسار البرز توانست شکوه معنوی خاصی را در این شهر رقم 
زده و مشــتاقان زیادی را راهی این مســابقات نماید. مســابقاتی که 
بدون شــک زمینه ســاز و نوید دهنده انجام آن در بعدی وسیع تر طی 

سالهای آتی را نوید می دهد. 
خبرنــگار جــام جم البرز: به بهانــه 5 مرداد چهلمین ســالروز اقامه 
اولین نماز جمعه در کشــور و آگاهی از تالشــها و فعالیتهای ســتاد نماز 
جمعه شهر کوهسار و نیز فعالیتهای صورت گرفته قرآنی و موارد دیگر 
الزم دانســتیم که ضمن حضور در دفتر حجت االســالم و المســلمین 
مجتبــی محمــدی، امــام جمعه کوهســار و بخش چندار که بــا توجه به 
مدت زمان انتصاب ایشــان از مرداد 93 تا کنون به عنوان اولین امام 
جمعه این شــهر منشــا خدمات زیادی گردیده است توضیحات ایشان 

را جویا شویم.
امام جمعه کوهســار در ابتدا ضمن تبریک ســالروز برگزاری اولین 
نمــاز جمعه در تهران و گســترش یافتن این تجمع پر شــکوه و معنوی 
به بیش از 900 نقطه کشــور در حال حاضر فعالیتهای انجام شــده در 
ایــن شــهر را صرفاً ایراد خطبه و انجام فریضــه نماز جمعه نمی داند و 
در پاســخ به پرســش خبرنگار ما در خصوص بسط گفتاری این موضوع 
به نکات گســترده تر دیگری اشــاره می نماید از جمله اجرای طرحهای 
ابتــکاری مشــتمل بر نهضت خدمات رســانی جمعه هــا همانند حضور 
پزشــک آدینــه، برگزاری میز خدمــت همه هفته با حضور مســئوالن 
ادارات مختلــف شهرســتان، مشــاوره حقوقــی، ایســتگاه صلواتی، 
نمایشــگاه کتــاب و حتــی در برخی اوقات تهیه عکســهای پرســنلی از 
متقاضیان در محل نماز جمعه و ارائه به آنان و نیز حضور آرایشگران 
مــرد در روزهــای جمعه و اصــالح رایگان نمازگــزاران را می توان نام 

برد.
حجت االسالم والمسلمین محمدی در ادامه به طرح دیگری با عنوان 
نیکوکاری اشــاره می نماید که از جملــه وظایف  مجریان این طرح تهیه 
و توزیع بســته های ارزاق و توزیع آن میــان نیازمندان، نان مهربانی 
تحویل شــده از سوی نانوایان مشخص در شهر به افراد نیازمند ثبت 
نام شــده، جمع آوری لوازم خانگی استفاده شده جهت ارائه به افراد 
بــی بضاعت، اجرای طــرح خانواده موفق با حضور کارشناســان خانه و 
خانــواده و اســتقبال خــوب مردم از آن که این طــرح را دارای ارزش 

باالئی می دانند.
 امــام جمعه کوهســار در ادامــه گفتگو به انجام طــرح دیگری با نام 
نهضت کتابخوانی اشــاره کرد و آن را با توجه به استقبال خوب اقشار 
مختلــف مــردم از امــور مثبتی می دانــد که با قوت در حــال انجام آن 
بــوده و نحوه آن را به صورت حضوری و مجازی بیان داشــته که عالقه 
مندان به دو صورت اینترنتی و حضوری اقدام به پاســخ به ســواالت 

مطروحه نموده و در مســابقات شرکت می نمایند. وی جوایز مسابقات 
کتابخوانــی را نیــز در نوع خــود منحصر به فرد می دانــد که به عنوان 
نمونــه در مســابقات کتــاب خوانــی درســهای پیامبر اعظم، ســالم بر 
ابراهیم و خورشــید هشــتم که در هر کدام از آن مسابقات سه گانه 
بیش از 1500 شــرکت کننده داشــتیم که به ترتیب 15 کارت هدیه 
500 هــزار تومانــی، 20 کارت هدیه 200 هــزار تومانی و 20 کارت 

هدیه 500 هزار تومانی در میان نفرات برتر توزیع گردیده اســت.
وی طــرح بصیرتی عمار را نیز از جمله طرح هایی می داند که با توجه 
بــه تاکیدات رهبــر معظم انقالب حضــرت آیت اله خامنــه ای که نماز 
جمعــه را مهمترین قــرارگاه جنگ بصیرتی عنــوان و امام جمعه را نیز 
فرمانــده این قرارگاه نامیده اند با برگزاری نشســت های بصیرتی با 
موضوعات دشمن شناســی، اقتصاد مقاومتی و دیگر عناوین با حضور 
اســاتید موضوعات مختلف هم اکنون در حال اجرای آن در این شــهر 
هســتیم. حجت االســالم والمســلمین محمدی به مــوارد مهم دیگری 
در این گفتگو اشــاره می نماید که انجام آن توانســته اســت موجبات 
رضایت ســاکنین آن مناطق را فراهم نماید طــرح اقامه نماز جمعه در 
برخی هفته ها در روســتاهای این شــهر می باشــد که تنها محدود به 

برگزاری فریضه نماز جمعه در شــهر نباشد.
 امــام جمعه کوهســار در ادامــه به امر اشــاعه روز  افزون قرآن و 
فرهنــگ قرآنــی در منطقه مــی پردازد و چنین عنــوان می دارد که از 
اردیبهشــت 1397 تا کنون طرح موفق تبیان در حال انجام اســت که 
در حال حاضر در روز پنج شــنبه هر هفته با حضور 120 پســر  و 120 
دختر و با اجرا و همکاری آقای ســبزعلی از قاریان مطرح کشورمان در 
مقطع ســنی نوجوانــان و جوانان در محل دفتر امــام جمعه برگزار می 
گردد که تا کنون 65 جلســه و بدون غیبت حتی یک جلسه توسط آقای 
ســبزعلی به طور مســتمر در رشــته های حفظ و قرائــت قرآن برگزار 
گردیده اســت .وی ادامه می دهد در جهت تشــویق شرکت کنندگان 
نیز که از ســوی خیر مســابقات جناب آقای حاج حســین نام آور اهداء 
جوایــز صــورت می گیرد چنــدی پیش اقدام به توزیــع جوایزی چون 
لــوازم خانگی شــامل یخچال، جارو برقی، ســرویس قابلمــه و آبمیوه 

گیری و نیز دوچرخه گردیده اســت . 
امام جمعه در ادامه با اشاره به مسابقات بزرگ قرآنی برگزار شده 
در این شــهر که به صورت اســتانی و با حضور 500 نفر از مشــتاقان 
بــه این کتاب آســمانی در رشــته های حفــظ و ترتیل در میــان آقایان 
و بانــوان برگزار گردید در خصوص ســطح مســابقات چنین اظهار می 
دارد : تمام ســعی ما در انجام مســابقات بزرگ قرآنی مشــکوة فراهم 
نمودن شــرایطی است که ضمن آشــنایی هرچه بیشتر اقشار مختلف 
با فرهنگ قرآنی زمینه ساز انجام مسابقاتی به مراتب بزرگتر گردیم 
بــه طــوری که ضمن تــالش در جهت انجام آن در ســال آینده و اضافه 
نمودن اســتان تهران به البرز، کوهســار را در آینــده به قطب قرآنی 
کشــور تبدیل نمائیم. وی حضور داوران و اســاتیدی چون مهدی قره 
شــیخلو ، محمد حسین سبزعلی، عباس امام جمعه، امیر آقائی و مهدی 
عباسی و نیز اساتید خانم را در طول مسابقات نشانگر اهمیت و سطح 
باالی آن دانســت که در اختتامیه مســابقات نیز حضور استاد شهریار 

پرهیزگار توانســت بر رونق حضور اساتید بزرگ قرآنی بیفزاید و در 
پایان جوایز مســابقات شامل ده ها سکه ، نیم سکه، ربع سکه و جوایز 

نقدی و غیر نقدی به شــرکت کنندگان اهدا شد.
 امام جمعه کوهســار همچنین به برگزاری مراسم اختتامیه با شکوه 
مسابقات فوق در محل اردوگاه ایثار با حضور مسئوالن و مردم موحد 
و قرآن دوســت اســتان البرز و نیز تجمع بزرگ قرآنی در اختتامیه با 
حضور بیش از 7000 نفر اشــاره کرد و ضمن تشــکر از پیام سراســر 
معنــوی حضرت آیت اله العظمی مکارم شــیرازی و حضور ســید جواد 
حسینی قاری بزرگ بی المللی قرآن را موجب رضایت شرکت کنندگان 
در مراســم بیان داشــته و در پایان مراتب ســپاس و تشکر خود را از 
جنــاب حاج حســین نام آور کــه امر تقبل عمده هزینه مســابقات را به 
عهده داشــته و همچنین دیگر دست اندرکاران این امر مهم قرآنی و 
نیز حضور گسترده مردم والیت مدار کوهسار و استان البرز در حین 

برگزاری و نیز اختتامیه مســابقات تقدیر و تشکر نمود. 
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گر تیغ بارد در کوی آن ماه
گردن نهادیم الحکم هلل

آئین تقوی ما نیز دانیم
حافظلیکن چه چاره با بخت گمراه

یاد یاران آشنا

شــهادت، عزت و شــرف 
فرزندتان خواهد بود 

دانشــجو  شــهید 
»عبدالحســین داستان 
ایمچه« در اول فروردین 
ســال 13۴3، در خانواده 
اي متوســط و مذهبــي 
چشــم به جهان گشود. 
تحصیالت ابتدایي خود 
را تا ســال چهارم در دبستان خواجه نصیر طوسي در 
اردبیل به اتمام رســاند. بعد از آن در ســال 1358، با 

خانواده به شهر کرج هجرت کردند.
خبرنگار جام جم البرز: عبدالحسین همزمان 
بــا تحصیل به مبــارزه با رژیم ستمشــاهي هم می 
پرداخت. در همان اوان زندگي با شرکت در تظاهرات 
هاي خیاباني و شرکت در نماز جماعات مساجد، انزجار 
خود را از رژیم پهلوی نشــان می داد.او با فعالیت هایي 
که در بســیج و انجمن اســالمي مي کرد، در جهت 
پیشــبرد اهداف انقالب بســیار موثر واقع مي شد تا 
اینکه در ســال 1366 که در ســال چهارم دبیرستان 
ادامه تحصیل مــی داد به جبهه رفت. وی در حالیکه 
رزمنده بود ادامه تحصیل هم می داد و در رشته زمین 
شناسی دانشگاه تبریز قبول شد.  سرانجام وی بعد از 
اعزام های متعدد به جبهه حق علیه باطل در عملیات 
بیت المقدس شــرکت کرده و در شــب عید فطر در 
بیست و ششم اردیبهشت 1367، در منطقه عملیاتي 
ماووت در ارتفاعات شــیخ محمد به شــهادت رسید. 
تربت پاک شهید در جوار امامزاده محمد کرج نمادی 

از ایثار و استقامت در راه وطن است.
گوشــه ای از وصیــت نامه شــهید دانشــجو 

عبدالحسین داستان: 
تــو خود مــی دانی که واســطه ای جــز رضای 
خوشــنودی تو ندارم. از ســویی به گناهانم و سراسر 
عمــری که به بیهودگی و غفلــت گذراندم، نگاه می 
کنــم، تنم می لرزد. می گویم: نکند مرا نبخشــی و از 
سوی دیگر به رحمت و فضل و بخششت نگاه می کنم 
امیدم به رحمت و بخشودگیت زیادتر می شود. ان شا 
اهلل خداوند زنگارها و حجاب های بین من و خودش را 

کنار بزند و با دیده دل ان شااهلل پر بکشم. 
خدایا مرگی به جز شهادت در راه خودت برای همه 

رزمندگان اسالم قرار مده. 

به مناسبت گرامیداشــت هفته ملی مهارت، مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای استان به همراه معاونان و کارکنان این اداره کل و مراکز با حضور 
در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرج با ایشان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مقام معظم رهبری در اســتان 
البرز و امام جمعه کرج، در این جلسه آیت اهلل حسینی همدانی با بیان اینکه 
استان البرز از قابلیت های بسیاری برخوردار است، خاطرنشان ساخت: اگر 
این قوه ها به فعلیت برسد می تواند بخشی از معضالت استان را حل کند 
و در مناطق دیگر کشور هم اثراتی داشته باشد اما باید با اهتمام خاصی به 
آن پرداخته شود. وی با بیان اینکه خدای تبارک وتعالی انسان را از بیکاری 
نهی کرده است، عنوان داشــت: اولین کارگر عالم هستی خود خداست 

چراکه دائم خلق و ایجاد می کند لذا از افراد بیکار خوشش نمی آید.
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز با بیان اینکه اگر مؤمن شغل نداشته 
باشــد شــروع به دین فروشــی می کند، گفت: باید حرفــه یاد گرفت و 
حرفه آموزی کرد و کســانی که حرفه دارنــد باید مهارت خود را افزایش 

دهند. آیت اهلل حسینی همدانی بابیان اینکه »خداوند مؤمِن محترِف امین 
را دوست دارد«، تصریح کرد: محترف کسی است که در شغل خود کاماًل 

مسلط بر کار است.
وی با اشــاره به بیانیه »گام دوم« رهبر معظم انقالب، تأکید کرد: گام 
اول انقالب توســط جوانان برداشته شد و جوانان در تمام مراحل انقالب 
پیشــگام و پیشــرو بودند.امام جمعه کرج بابیان اینکه گام اول انقالب با 
ســختی هایی چون جنگ و فرقه ها همراه بــود، تأکید کرد: »گام دوم« 
انقالب باید با یک قوه و ســرعت بیشتری برداشته شود.آیت اهلل حسینی 
همدانی با اشاره به تفاوت های »بیانیه« با اطالعیه و پیام، اذعان داشت: 
بیانیه »گام دوم« چکیده تجربه چهل ســاله رهبر معظم انقالب است که 
باید تمامی دســتگاه ها و ارگان ها در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدت خود آن را مدنظر قرار دهند.
وی با بیان اینکه در »گام دوم« انقالب و ســال رونق تولید ســازمان 
فنی و حرفه ای باید بیشــتر تالش کند، تصریح کرد: یکی از مشــکالت 

امروز جامعه اشتغال است و سازمان فنی و حرفه ای باید افراد متخصص 
و کارآزموده تربیت کند. رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان البرز با 
اشاره به افزایش بدون چشم انداز دانشگاه ها، تأکید کرد: متأسفانه بدون 
نگاه سیســتمی و جامع دانشگاه های بســیاری بدون توجه به خروجی 
آن تأســیس شد. آیت اهلل حســینی همدانی با تأکید بر تربیت نیروهای 
متخصص، عنوان داشــت: ســازمان فنی و حرفه ای باید افراد جاافتاده، 
حرفه ای و امین تربیت کند و به جامعه مخاطب تحویل دهد.وی با تأکید 
بر گســترش فرهنگ مهارت آموزی  اظهار داشــت: برای گسترش این 
مهم باید خبررسانی و فرهنگ سازی شود و تمامی دستگاه ها با همکاری 

یکدیگر برای آن تالش کنند. 
امام جمعه کرج ضمن توصیه به مســئوالن سازمان فنی و حرفه ای 
اســتان جهت ارائه طرح »فرهنگ مهارت آموزی« به شورای فرهنگ 
عمومی البرز، تأکید کرد: اســتان البرز باوجود قابلیت های بسیاری چون 
وجود بیش از ۴70 هزار دانش آموز باید پیشــتاز فرهنگ مهارت آموزی 

باشد و این طرح باید از البرز آغاز شود.
آیت اهلل حسینی همدانی با اشاره به پتانسیل باالی استان در مشاغلی 
چون کشــاورزی، باغداری و دامداری، عنوان کرد: با توجه به وجود منابع 
این مشاغل در استان توسعه آموزش های حرفه ای این مشاغل کار بسیار 
مناســبی است. گفتنی است در پایان این مراسم تفاهم نامه ای بین مرکز 
رسیدگی به امور مســاجد البرز و سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان 

به امضا رسید.

فرهنگ مهارت آموزی بین خانواده های البرزی گسترش یابد 

در جلسات هفتگی مجمع خیرین سالمت استان البرز تصویب شد؛

شروع به کار مجمع خیرین سالمت محمد شهر

حجت االســالم ذاکری، مدیر عامل مجمع خیرین 
سالمت استان البرز گفت: مجمع خیرین سالمت محمد 
شهر شعبه ای از مجمع استان البرز می باشد که کار خود 

را رسما آغاز خواهد کرد.
خبرنگار جــام جم البرز: یکی از اهداف مجمع 
خیرین ســالمت، ترویج فرهنگ نوعدوســتی و جلب 
مشارکت بیشتر خیران و نیک اندیشان با بخش بهداشت 
و درمان اســت. خیران، بویژه خیران حوزه ســالمت از 
ســرمایه های مادی و معنوی استان می باشند. مجمع 
خیرین سالمت در سال1387تشکیل شد و فعالیت های 
گســترده ای در زمینه های مختلف سالمت و بهداشت 
ارائه داده اســت. احداث بیمارستان و خانه های بهداشت 
برای افراد بی بضاعت و محروم یکی از مهم ترین اقدامات 

انجام شده توسط این مجمع است.
جلســات هفتگی اعضای مجمع همراه مســئولین 
دانشگاه علوم پزشکی استان هر 15 روز یک بار سه شنبه 
ها در دفتر مجمع و بیشتر در محل بیمارستان) پروژه ها( 
انجام می گیرد. جلسه گذشته در بیمارستان امام حسین 
)ع( محمد شهر انجام شــد. بیمارستان امام حسین )ع( 
توسط مرحوم حاج جواد منصور بخت با 20000متر زمین 
و5000متر مربع ساختمان تا 50درصد پیشرفت فیزیکی 
به دانشگاه علوم پزشکی اهدا شد و توسط دانشگاه توسعه 
یافت . هم اکنون در محل بیمارستان، درمانگاه مجهزی 
در حال احداث است. این درمانگاه با نام خیریه پروژه پور 
کاشانی در حال آماده سازی است. آقای پور کاشانی خیر 
نیک اندیشــی است که مخارج این پروژه را به طور کامل 

متقبل شده است.
در آخرین  جلسه مجمع، حجت االسالم ذاکری، مدیر 
عامل مجمع خیرین ســالمت استان البرز گفت: ابتدا به 
تمامــی اعضاء خیر مقدم می گویــم. بعد از این که دکتر 
حسین کریم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به دلیل 

مشغله فراوان نتوانستند در این جلسه حضور یابند. 
وی افزود: مجمع خیرین سالمت محمد شهر، شعبه 
ای از مجمع استان البرز می باشد که کار خود را رسما آغاز 
خواهند کرد. خبر خوشحال کننده دیگری هم برای اهالی 
محمد شــهر دارم. در جلسه ای که با آقای مرتضوی - از 
خیران به نام – داشــتم، ایشــان قول زمینی به مساحت 
حدود 2 هکتار را برای ســاخت بیمارســتان در منطقه را 
دادنــد. آقای مرتضوی با عالقه آمده اند. ما با مشــورت 
مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان این پروژه را آغاز 
خواهیم کرد. با تکمیل این پروژه، محمد شهر در وضعیت 
بهتری در حوزه بهداشــت و سالمت قرار خواهد گرفت. 
دکتر ســینا، یکی از اعضای مجمع نیز گفت: بیمارستان 
امام حسین )ع( در محمد شهر با حداکثر ظرفیت فعالیت 
می کند. می خواهیم در بیمارســتان خدمات بیشــتری 

انجام دهیم، اما مشکالت فراوانی پیش رو داریم. تالش 
ما خدمات رســانی به مصدومان تصادفی است. حجت 
االسالم ذاکری برای حل مشــکالت بیمارستان قول 
مســاعد دادند و گفتند که این ها حل شدنی است. آقای 
مهندس محمد احمد وند، رئیس شــورای شــهر محمد 
شــهر نیز در این جلسه اظهار داشتند: بهداشت در منطقه 
ما موضوع بسیار مهمی است. این وظیفه همه است که به 
کمک مردم محمد شهر بیایند. دولت توان مالی بیش از 

این را ندارد و ما نیازمند خیرین هستیم.
آقای مهندس صفری، شــهردار محمد شهر گفت: 
محمد شهر جمعیت و مشکالت در حد قواره شهرستان 
و شــاید مرکز استان دارد. محمد شهر 1۴0000هزار نفر 
جمعیت دارد. باید این شــهر با شرایط ویژه ای دیده شود. 
ما آماده هر خدمتی به مردم شــریف این منطقه هستیم. 

خیرین بیایند ما هم با تمام توان آماده ایم.
حاج آقا مهین خاکی از خیرین به نام منطقه نیز ضمن 
خیر مقدم بــه حاضرین قول هرگونه مســاعدتی را به 

اعضای مجمع داد. 
خانم عســکری در ادامه جلســه گفت: مشکالت در 

بخش دیالیز فراوان است. دستگاه ها روز به روز فرسوده 
و نیاز به بازســازی آن ها داریم. کال در استان 210 تخت 
برای بیماران داریم. باید تدابیر بیشتری اندیشیده شود تا 

بیماران از این بیشتر به دردسر نیفتند.
آقای مهندس کرمی رئیس انجمن حمایت از بیماران 
کلیوی اعالم نمود: در بحث دیالیز نیاز به خرید دســتگاه 
هــای جدید داریم. نباید بیماران بــا صرف هزینه های 
ســنگین و اتالف وقت به تهران بروند. نیاز اســت یک 
هیئت امنایی  تشکیل شود. از این راه می توان تا حدودی 
مشکالت را از سر راه برداشت. بیماران دیالیزی در محمد 
شهر زیا د است. باید فکری کرد. فالح پور، دبیر اجرایی و 
مدیر روابط عمومی مجمع نیز از کمبود ها گفت و این که 
بیمارســتان شریعتی و دیگر مراکز نیاز به آب سرد کن و 

ویلچر و .... دیگر ملزومات دارند.
در پایان امام جمعه محمد شــهر ضمن تشکر از تمام 
حاضرین گفت: هر متاع و جنسی قیمتی دارد. قیمت هر 
کس به اندازه  چیزی است که به آن عشق بورزد. ان شاء 
اهلل این زحماتی که شما می کشید، ذخیره ای باشد برای 

عاقبت به خیری!

علی زاهدی، مدیر عامل شرکت ایمن فانوس پاسارگاد:

خدمات ویژه ما؛ نصب و فروش سیستم های اعالن 
و اطفاء حریق ساختمان های مسکونی و اداری

خبرنگار جام جم البرز : امنیت از مهم ترین خواسته های 
هر فرد وجامعه می باشــد . وجود امنیت و احساس آن در 
پیشبرد اهداف فردی وگروهی  و سالمت روحی آنها نقش 
مهمــی دارد .در صنعت ســاختمان  کیفیت بــاالی  مصالح 
ســاختمانی ورعایت اســتاندارد ها ضریب ایمنی سازه ها 
را در برابــر خطــرات طبیعی مانند زلزله ، ســیل و... ارتقا 
می دهد . خوشــبختانه امروزه با وجود نظارت های منظم و 
مستمر ســاختمان های با کیفیتی در استان البرز و کشور 

ساخته می شود. 
امــا نکتــه ای که در ایــن صنعت مغفول مانده اســت و 
بجاست مردم و مســئولین بیشتر به آن توجه ودقت نظر 
داشــته باشــند ایمنی ســاختمان ها در برابر حوادث غیر 
طبیعی چون آتش ســوزی و... می باشــد. هر ســاله بروز 
آتش ســوزی ها ی مختلف در مراکز خرید ، ســاختمان های 
اداری و مسکونی تلفات و خسارات انسانی و مالی،  جبران 
ناپذیری بر جامعه تحمیل می نماید. برنامه ریزی و فرهنگ 
سازی جهت نصب وراه اندازی سیستم های امنیتی، اعالم 
واطفاء حریق وآموزش استفاده صحیح آن ها  از ضروریات 
جامعــه اســت. مهندس علــی زاهدی، مدیــر کارآفرین ، 
فرهیختــه و توانــای شــرکت ایمــن فانوس پاســارگاد با 
خبرنــگار جام  جم البرز به گفتگــو پرداخته که ماحصل آن 

را در ذیل می خوانیم : 

* لطفا فعالیت شرکت خود را بیان کنید؟
 مدت 15 ســال اســت که شــرکت مــا در زمینه نصب 

وفروش سیســتم های حفاظتی و نظارتی در اســتان البرز 
فعالیت دارد . البته عمده فعالیت مجموعه نصب وفروش 
سیســتم های  اعالم واطفاء حریق در ساختمان های اداری 

مسکونی وتجاری می باشد . 

* در بخــش اعالم واطفــاء حریق لطفا توضیح بیشــتری 
ارائه کنید ؟  

شــرکت  ایمن فانوس پاســارگاد از زیــر مجموعه های 
سازمان آتش نشانی می باشد. این شرکت  دارای تاییدیه 
آتش نشــانی است . هر شرکتی نمی تواند این تاییدیه را 
اخذ نماید . با داشــتن مجوز و تاییدیه های الزم شرکت ما  

بحث ایمنی و امنیتی ساختمان ها را نیز انجام می دهد .  

* از شاخصه ها و ویژگی های متمایز شرکت شما چیست؟
 مــا در زمان اجــرا و ارائه خدمات بــه متقاضیان،  تمام 
تــالش خــود را در خــوش قولــی وانجــام دادن کارهــای 
محولــه به طــور دقیق واصولــی انجام می دهیــم واین را  
از ویژگی های شــرکت وســر لوحه کار خود قرارداده ایم 
وبه این متعهد هســتیم . البته در زمان اجرای پروژه های 
ســاختمانی برنامــه کاری مــا نیز مطابق با روند ســاختمان 

سازی پیش می رود. 

* بــا توجه به ســال رونق تولید آیا پیامــی در این رابطه 
دارید ؟ 

بله . برای رونق تولید وپیشرفت اقتصادی جامعه باید 
از تولیــدات ایرانی مصــرف کنیم . اســتفاده ازکاالهای 
تولیــد داخــل توســط مــردم خیلی مهم اســت . بیشــتر 
تولیــدات داخلــی  دارای کیفیت های خوبی هســتند . اما 
متاسفانه فرهنگ غلطی در جامعه  وجود دارد که به جنس 
خارجی بیشــتر  توجه می شــود و اولویت مردم مصرف هر 
چیز خارجی است در صورتی که این یک کار  اشتباه است 

و نیازمند تغییر و اصالح در این فرهنگ هستیم .    

* لطفاً نشانی شرکت وشماره تماس خود را اعالم کنید. 
کرج ، بلوار ذوب آهن ، روبروی بیمه نیروهای مســلح ، 

دفتر شرکت ایمن فانوس پاسارگاد 
تلفن دفتر شرکت : 32720368

همراه مدیر عامل : 09123632415

حاج حبیب اهلل عباسی نسب، مدیر قالیشویی مرکزی کرج:

32 سال سابقه و عضویت رسمی در اتحادیه،  
نمونه ای از توانمندی و اعتماد مشتریان است

جــام جم البــرز: فــرش، قالی، گلیــم و... تاریــخ کهنی در 
فرهنگ ایرانیان دارد و از دیرباز تا کنون مورد استفاده آنان 
بوده اســت. بافته هایی منحصر به فــرد از هنرمندان ایران 
زمین که شــکوه هنر و ســلیقه ایرانیان را بر جهانیان نمایان 
می ســازد. از مهمترین کاالهای صادراتی ایران محسوب می 
گــردد و همــه ایرانیان در منزل و محیــط کار خود از فرش به 
اشــکال مختلف استفاده می نمایند. نوروز و خانه تکانی رسم 
و آیینی از پیشینیان است که تا به امروز ادامه دارد. شستن 
فرش و قالی نیز در این آیین جایگاهی خاص دارد. هر ایرانی 
حداقل ســالی یک بار به شســتن فرش و گلیم و موکت منزل 
خود اقدام می کند. در بیشــتر مواقع  شســتن فرش و قالی 
و... در خانه باعث مشــکالتی می شــود و به کیفیت آن آسیب 
وارد خواهد شــد. کاهش عمر مفید فرش وقالی ... بر هزینه 
های اقتصادی خانواده می افزاید، بنابراین شستن فرش ها 
توسط مراکز مجازی به نام قالیشویی که دارای مجوزهای الزم 
و دستگاه های پیشرفته هستند مقرون به صرفه خواهد بود. 
شستن فرش، قالی، گلیم و... توسط این مراکز با مواد شوینده 
مناسب و رعایت مسائل بهداشتی و اسالمی هنگام شستشو 
به وســیله کادری مجرب موجب حفــظ زیبایی و کیفیت فرش 
می گردد.  قالیشــویی مرکزی کرج با مدیری متعهد، دلسوز و 
امانتدار و پرســنلی دارای تجربه و تجهیزات به روز توانسته 
اســت رضایت مشتریان را جلب نماید. گفتگوی خبرنگار جام 
جم البرز با این مدیر با تجربه و مردمی  را در ذیل می خوانید:   

* لطفا خودتان را معرفی کنید.

حبیب اهلل عباســی نســب، مدیر قالیشــویی مرکزی کرج 
هستم و32 سال است که در این رشته در کرج فعالیت دارم 

و عضو اتحادیه قالیشویان کرج هستم.

* ویژگی ممتاز قالیشــویی شما نســبت به دیگران از لحاظ 
ارائه خدمات در چیست؟

از جملــه دالیلــی که بنده در این شــغل موفــق و حرفه ای 
شدم و استاد کارش هستم  این است که همیشه سعی دارم 
بهتریــن خدمات را ارائه دهم و نســبت به فعالیتی که به من 
محول شده حساسیت زیادی به خرج می دهم. مجموعه ما اعالء 
تریــن فرش ها را با بهترین کیفیت بخصوص برای شســت و 
شــوی فرش های ابریشــمی از شــهرهای دیگر به ما مراجعه 
می کنند؛ چرا که این کار ســخت و حساسی است. در مجموعه 
ما خدمات پرداخت، رفوگــری، رنگ برداری و رنگرزی فرش 
ارائه می شــود. ســعی ما بر این اســت که بهترین و با کیفیت 

ترین خدمات را به مشتریان ارائه دهیم.
در شســت و شــو نیز از آب ُکر و اسالمی استفاده می کنیم. 
حتی در مواد شــوینده هم از ســود، تاید، کلر، پودر صابون و 
شامپو استفاده می کنیم. در مجموعه ما از آب ژاول استفاده 

نمی شود؛ چرا که برای فرش مضر است.

* چقدر زمان الزم اســت تا شــما فرش مشتری را شست و 
شو و تحویل دهید؟

معموال به فصل بســتگی دارد، اما ســعی ما در این اســت 
که کار را ظرف 48 ســاعت به مشــتریان تحویل دهیم. فرش 
دســتبافت اگر با آفتاب خشک شــود بهتر است و کیفیت آن 
حفظ می شــود، اما فرش ماشــینی چه در فصل سرد باشد چه 

گرم ما ظرف 48 ساعت تحویل می دهیم.

* لطفا اطالعات تماس خود را اعالم کنید.
آدرس : بلوار طالقانی جنوبی، نرسیده به چهارراه طالقانی، 
خیابان ســید الشهدا، نرسیده به مسجد سید الشهدا، دفتر 
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