
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

مراسم تشییع و ترحیم مادر شهیدان »شفیعی زاده« برگزار شد آمریکا منتظر انتقام سخت و دردناک فرزندان اسالم باشد
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یکه تاز در تولید انواع فول فت سویا 
در کشور هستیم

توسط مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افتتاح شد؛

راه اندازی اولین شعبه بانکی کشور 
به نام »سردار سلیمانی «در البرز 

صدور بیانیه حزب موتلفه اسالمی 
البرز در محکومیت ترور شهید 
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نام شهید پرآوازه »حاج قاسم سلیمانی« 
بر پیشانی بزرگراه شمالی کرج

به منظور قدرشناسی از زحمات و خدمات سپهبد شهید قاسم سلیمانی؛ پروژه بزرگراه شمالی به نام این شهید مزین شد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز به نقل از پایگاه خبری کرج امروز، با تصویب اعضای شورای اسالمی شهر کرج در یکصد و 
هفتادو هفتمین جلسه شورای شهر کرج و با توجه به پیشنهاد روز گذشته مهدی حاجی قاسمی دبیر اول و رئیس کمیسیون عمران، 
ترافیک و حمل و نقل شــورا، به منظور قدرشناســی از زحمات و خدمات سپهبد شهید قاسم سلیمانی؛ پروژه بزرگراه شمالی به نام 
این شهید مزین شد.  گفتنی است برای احداث این طرح عمرانی بالغ بر هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد که بزرگ ترین پروژه 
عمرانی تاریخ مدیریت شهری کرج بعد از قطار شهری است. این نامگذاری مراتب قدرشناسی مسئوالن شهری از فداکاری های 

سردار سلیمانی است که...

راهپیمایی البرزنشینان 
درغم شهادت

» سرداِر دل ها«
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خطیب نماز جمعه کرج:

قاسم جان تو بردی
دل نوشته دریادار شمخانی برای سپهبد شهید سلیمانی



هوالمحبوب
سالم قاسم جان، جان برادر

نوشــتن برایت ســخت نیست، چون 
فقط باز کــردن صندوقچه خاک گرفته 
ای اســت که در دل، نامه های یک یک 
مان را سالها به ودیعت نگاه داشته برای 
یــوم العهــد. باالخره طاقــت نیاوردی 
و ســبقت گرفتی و رفتی. پر کشــیدنت 
گوارای وجود، رفیق. به رفتنت بی پا، به 
بال گشودنت بی دست، به سینه  سوخته 
و شــرحه شــرحه ات حســرت بر سینه 
مانده شــهادتمان، باز تازه شد ...حسرت 
شــهادت به دست اشقی االشقیا را پشت 
سر گذاشــتی و با زمزمه لبخند پر رمز و 

رازت همه نگفتنی ها را فریاد زدی.
قاســم جان، شهادتت چقدر جگرسوز 

شد و انتظار دوباره دیدنت ابدی. 
عملیات به عملیات، میدان به میدان، 
از بیت المقــدس و فتح المبین، از کربال 
تــا کربــالی ۴ و ۵ و ۸، خیبرتــا فاو، تا 
قطع نامه، تا مرصــاد، پای عهدی که با 
پیر و قائد این راه پر حماســه داشــتیم 
مانــدی و این راه بــی پایان و ابدی را تا 
لبنان، فلســطین، عراق، سوریه، یمن و 

افغانســتان و دور و نزدیک ره سپردی تا 
دستت به آسمان رسید و پرکشیدی. هر 
جا که ردی از عشــق خمینی و خامنه ای 
بود و هرجا کــه کینه ورزی جنایتکاران 

و زور گویان بود تو بودی.
قاســم جان، تو بردی. میدان، میدان 
تو بود و دشــمن مقهور نگاه نافذت. این 
ره که گشــوده ای بسته نخواهد شد. این 
سوز بر سینه نشســته خاموش نخواهد 
شد. این شــور برانگیخته، طومار دشمن 
کــورت را در هــم خواهــد پیچید و آن 
گســتره که زیر نفوذ قلــب تو بر انقالب 
و مســتضعفان عالم گشــوده شد دیری 
نخواهد گذشــت که برافــروزد و عالم 

بگیرد.
دوباره سالم جان برادر، سالم 
بر روح بلند و کبریائیت، سالم بر 
عزم آسمانی و بی فرودت، سالم 
بر عقیق پیشانی ات، سالم، پیکر 
ارباً اربا، ســالم بر دست عباس، 
سالم بر جسم صد پاره حسین، 

سالم...

علی شمخانی- 13 دی 1398

رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مادر بزرگوار 
شهیدان گرانقدر داوود، ابوطالب و محمدرضا شفیعی زاده 

از درگاه ایزد منان برای این مادر مومنه رحمت واسعه الهی 
و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان 
صبر و اجر مسالت نمود. به گزارش خبرنگار جام جم البرز، 
متن پیام حجت االسالم حسن روحانی به این شرح است:

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت مرحومه حاجیه خانم ســکینه محسنی 
گردکوهی مادر بزرگوار شهیدان گرانقدر داوود، ابوطالب و 
محمد رضا شــفیعی زاده از دلیرمردان دوران دفاع مقدس 
موجب تالم خاطر شــد. این شیرزن مومنه در سایه ارادت 
خالصانــه به خاندان امامــت و والیت عمر با عزت خود را 

وقف تربیت فرزندانی شــجاع و انقالبــی کرد و با تقدیم 
بی دریغ این سرمایه های ارزشمند برای عظمت اسالم و 
انقالب، نام و یاد خود را در دفتر ایثار و شهادت برای همیشه 
ماندگار کرد. اینجانب مصیبت وارده را به مردم شــریف 
استان البرز بویژه خانواده محترم آن مرحومه تسلیت می 
گویم و از درگاه ایزد منان برای ایشان رحمت واسعه الهی 
و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان 

صبر و اجر مسالت دارم .
حســن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی 
ایران

نماینــده ولی فقیه، معــاون رئیس جمهــور و رئیس 
بنیاد شــهید و امــور ایثارگران با صدور پیامی درگذشــت 

»حاجیه خانم سکینه محسنی گرده کوهی« مادر شهیدان 
ســرافراز »داوود، ابوطالب و محمدرضا شفیعی زاده گرده 
کوهی« را تســلیت گفت.به گزارش خبرنگار جام جم البرز،  
متن پیام حجت االســالم سید محمدعلی شهیدی به شرح 

زیر است:
انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده محترم شهیدان گرانقدر شفیعی زاده گرده کوهی
صالبت و شــکیبایی مادران شهدای معزز که فرزندان 
خویش را در راه رضای پروردگار و ســربلندی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، نثار کردند در وصف نمی گنجد و کلمات 

قادر به ســتودن صبر جمیل این بانوان واالمقام نیســت.  
درگذشــت بانوی ماجده و مؤمنه »حاجیه خانم ســکینه 
محســنی گرده کوهی« مادر گرامی شهیدان معزز »داوود، 
ابوطالب و محمدرضا شــفیعی زاده گرده کوهی« را به شما 
خانواده محترم تسلیت عرض می نمایم. از منظر ادب و ارادت 
بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و از درگاه 
پروردگار علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و بردباری 
برای بازماندگان مسألت دارم. امید آن که به فضل الهی و در 

جوار فرزندان شهیدشان قرین رحمت ربوبی گردند.
سید محمدعلی شهیدی

معاون استاندار و فرماندار کرج با صدور پیامی درگذشت 
حاجیه خانم »سکینه محسنی گرده کوهی« مادر شهیدان 
معظم »داوود،ابوطالب و محمدرضا شفیعی زاده« را تسلیت 

گفت.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز،  متن پیام قاســم پور 
معاون استاندار و فرماندار شهرستان کرج به شرح زیر است:

 انا هلل و انا الیه راجعون
 خانواده محترم شهیدان گرانقدر شفیعی زاده

صالبت و شکیبایی مادران شهدای معزز که فرزندان 
خویش را در راه رضای پروردگار و سربلندی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، نثار کردند در وصف نمی گنجد و کلمات 

قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان واالمقام نیست.
درگذشت بانوی ماجده و مؤمنه »حاجیه خانم سکینه 

محسنی گرده کوهی« مادر گرامی شهیدان معزز »داوود، 
ابوطالب و محمدرضا شفیعی زاده را به خانواده محترم شان 
تســلیت عرض می نمایم. از منظر ادب و ارادت بر ساحت 
ایمــان و مقام صبرشــان ادای احترام نمــوده و  از درگاه 
پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و 
بردباری برای بازماندگان مسألت دارم. امید آن که به فضل 
الهی و در جوار فرزندان شهیدشــان قرین رحمت ربوبی 

گردند.
غفور قاسم پور، معاون استاندار 
و فرماندار کرج

بــه گزارش خبرنگار جام جم البرز، علی الریجانی 
در پیامی با تســلیت درگذشت مادر بزرگوار شهیدان 
گرانقدر داوود، ابوطالب و محمدرضا شــفیعی زاده، از 
درگاه ایزد منان برای این مادر مؤمنه رحمت واســعه 
الهی و همجواری با فرزندان شــهیدش و برای عموم 

بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.
متن پیام چنین است:

در گذشــت بانــوی مکرمه ســرکار حاجیه خانم 

محسنی گرده کوهی، مادر شهیدان گرانقدر ابوطالب، 
داوود و محمد رضا شــفیعی زاده را به خانواده محترم 
ایشــان تســلیت گفته، برای آن مرحومه مغفوره که 
اینک در جوار فرزندان شــهیدش آرام گرفته اســت، 
رحمــت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از 

درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.
 علی الریجانی، رئیس مجلس شــورای 

اسالمی

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان »شفیعی زاده« را تسلیت گفت

پیام تسلیت حجت االسالم شهیدی در پی درگذشت مادر شهیدان »شفیعی زاده«

تسلیت فرماندار کرج در پی درگذشت مادر شهیدان »شفیعی زاده«

پیام تسلیت رئیس مجلس درپی درگذشت مادر شهیدان »شفیعی زاده« 

مردم غیور و والیتمدار البرز در غم شــهادت ســردار سرافرازاسالم، شهید حاج قاسم 
سلیمانی راهپیمایی کردند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مردم والیتمدار و 
همیشه در صحنه استان، پس از اقامه نماز جمعه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
سرافراز سپهبد حاج قاسم سلیمانی راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی که با حضور پرشور 
مردم  در نقاط مختلف اســتان برگزار شد، همه یکصدا به مقام معظم رهبری لبیک گفتند 

و بار دیگر انگیزه ملت غیور ایران برای ایستادگی در برابر دشمن را به نمایش گذاشتند. 
مردم غیور خطاب به آمریکا و دشمنان نظام جمهوری اسالمی گفتند: انقالب با خون شهدا جانی دوباره می گیرد و امروز 
ما به دشمن اعالم می کنیم انقالب رشد کرد و بدانند که تاوان سختی را پس خواهند داد. راهپیمایان البرزی بر گرفتن انتقام 

خون سردار سپاه اسالم از جنایتکاران تاکید کردند.

به منظور قدرشناسی از زحمات و خدمات سپهبد شهید قاسم سلیمانی؛ پروژه بزرگراه 
شمالی به نام این شهید مزین شد.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز به نقل از پایگاه خبری کرج امروز، با تصویب اعضای 
شورای اسالمی شهر کرج در یکصد و هفتادو هفتمین جلسه شورای شهر کرج و با توجه 
به پیشنهاد روز گذشته مهدی حاجی قاسمی دبیر اول و رئیس کمیسیون عمران، ترافیک 

و حمل و نقل شورا، به منظور قدرشناسی از زحمات و خدمات سپهبد شهید قاسم سلیمانی؛ پروژه بزرگراه شمالی به نام این 
شــهید مزین شــد.  گفتنی است برای احداث این طرح عمرانی بالغ بر هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد که بزرگ ترین 
پروژه عمرانی تاریخ مدیریت شهری کرج بعد از قطار شهری است. این نامگذاری مراتب قدرشناسی مسئوالن شهری از 

فداکاری های سردار سلیمانی است که توسط اکبر سلیم نژاد رئیس شورا اعالم شد. 

راهپیمایی البرزنشینان درغم شهادت 
سرداِر دل ها

نام شهید پرآوازه »حاج قاسم سلیمانی« 
بر پیشانی بزرگراه شمالی کرج
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

البرز

امــام جمعه کــرج در خطبه های نماز جمعــه گفت: یکی از 
نمادهایی که دشمن از آن هراس دارد شهداست.

خبرنگار جام جم البرز:  آیت اهلل حسینی همدانی افزود: 
یکی از نمادهایی که دشــمن از آن هراس دارد شهداست، در روز 

جمعه یک نماد دیگر به نماد ما اضافه شد، فرمانده شجاع، رزمنده 
فداکار، عارف خودساخته و بسیجی بزرگوار شهید قاسم سلیمانی 

آغشته شد و روح مطهرش به یاران شهیدش پیوست. 
وی در ادامه اضافه کرد: او که دائماً خود را جا مانده از این قافله 

می دانســت آرزوی شهادت می کرد، در این ایام والدت حضرت 
زینب کبری ســالم اهلل علیها و ایام فاطمیــه در روز جمعه مزد 
سال ها مبارزه و مجاهدت در راه قرآن و دفاع از حریم اهل بیت را 
گرفت. خطیب جمعه کرج افزود: این شهادت را به فرمانده اصلی 
حضرت بقیةاهلل  االعظم و ســپس به فرمانده کل قوا رهبر معظم 
انقالب، به همه شما والیتمداران و دوستداران و خانواده محترم او 

تسلیت عرض می کنیم.آیت اهلل حسینی همدانی گفت: رزمایش 
موفق بین ایران، چین و روسیه که در آب های بین المللی انجام شد 
و شکستی که برای آنها بود پشت سر هم شکست برای استکبار 
به وجود آمد عصبانی هستند و این را بخوبی فهمیده اند که در این 
نقطه عالم بلکه همه جای عالم، دیگر جایی برای آن ها نیســت 

بلکه سعی می کنند راه نجات پیدا کنند.

ایرج نوروزی، مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور لبن گستر سامان:

یکه تاز در تولید انواع فول فت سویا در کشور هستیم

خبرنــگار جام جــم البرز: تولید انبوه نهــاده های دامی و 
خوراک ویژه دام و طیور از جمله تولیداتی است که نیازمند 
برخورداری از دانش، نــوآوری، تجربه و مهارت زیادی می 
باشــد که با مدیــران متخصص تغذیه دام و دامپزشــکان 
تعاونی لبن گســتر سامان تکمیل می گردد. جام جم البرز با 
ایــن مدیران متخصص و تکنوکرات این مجموعه گفتگویی 

انجام داده اســت که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:

* چــه محصوالتــی و با چــه ویژگی هایی در کارخانه شــما 
تولید می شود؟

مــا دانه هــای ســویای وارداتی را بــا تجهیزاتــی که در 
کارخانه داریم فراوری می کنیم. در ســه نوع رســت فلیک 
و اکسترود و البته طی پروسه حرارتی و رطوبتی برای دام 
و طیــور قابل مصرف می کنیم که به یک غذای پرانرژی و با 

پروتئین عبوری باال تبدیل می شود.

*  شاخصه های مجموعه شما نسبت به دیگر همکارانتان 
چه می باشد؟

کارخانــه هایی که دانه های ســویا را در کشــور فرآوری 
می کننــد تعــداد محدودی هســتند. در تهــران و کرج تنها 
مجموعــه ماســت که ایــن کار را به صورت تــوام انجام می 
دهد. در ضمن کارخانه های ســطح کشــور نمــی توانند هر 
ســه نوع یعنی رســت، فلیک واکســترود تولید کنند، ولی 
مجموعــه لبن گســتر ســامان توانایی تولید انــواع فولفت 
ســویا را دارد. مــا بــه چنــد دلیــل تولیدات خــود را ویژه 

می دانیم:
 1- قابــل دســترس بودن بــه لحاظ محل اســتراتژیک 
کارخانه اســت. 2-توانایی حرارت دادن مناســب به دانه 
های رست شده به دلیل انتقال لبه ها به خط اکسترود. 3- 
اســتفاده از ماشین آالت، تجهیزات به روز و با برند خاص.

* آدرس و راه هــای ارتباطی خود را بیان نمایید.
آدرس: کــرج، شــهرک صنعتــی ماهدشــت، خیابــان 

سرداران، خیابان ششم شمالی 
تلفن : 09128957588

تلفکس: 02637851094

یادداشت

قاسم جان تو بردی

خبر

امام جمعه کوهسار:
آرزو داشــت شهادت 

نصیبش شود

امام جمعه کوهسار در قسمتی از خطبه های 
نماز جمعه این شــهر اظهار نمود: خدای باری 
تعالی در سوره  مبارک احزاب آیه 21 می فرماید: 
از مومنین مردانی هســتند که در عهدی که با 
خدای باری تعالی بستند صادق هستند و به عهد 
خود وفا می کنند. فمنهم من قضی نحبه بعضی 
از این مردم مومن شــربت شهادت را نوشیدند 
و منهــم من ینتظر و بعضــی دیگر منتظر این 
اتفاق هستند یعنی منتظر شهادت هستند و ما 
بدلــوا تبدیال و در عهد خود با خدا هیچ تغییری 
ایجاد نمی کنند و همچنان بر ســر عهد خود با 
خدای متعال وفادار هستند و آماده شهادت اند 
یا به شهادت می رسند یا منتظر شهادت هستند 
که مصداق بارز این آیه مبارکه ســردار سرافراز 
اســالم حاج قاسم ســلیمانی بود که بارها دعا 
و آرزو کرد که شــهادت نصیبش شود و حیف 
بــود این مرد بزرگ الهی با مرگ عادی بمیرد و 
حیف بود چراکه شهادت که هنر مردان بزرگ 
خداســت نصیب او نشود و این آیه نورانی قرآن 

کریم شامل حال او می شود.
خبرنــگار جام جم ســاوجبالغ و 
نظرآباد: خون شــهید سلیمانی باعث خواهد 
شــد که طومار مســتکبرین این عالم در این 
منطقه جمع شــود. یکی از فرماندهان ســپاه 
اعالم کرد به آمریکا اعالم می کنم سربازهای 
خود را در منطقه جمع کنید یا بروید ســفارش 
تابوت برای آن ها بدهید و به رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد چمدان های خود را ببندید و از همان 
کشــورهایی که آمده اید به همان کشــورها 

برگردید.

آمریکا، بگرد تا بگردیم
ترامپ حاج قاسم 
را از مــا گرفت، ولی 
نمی دانست خداوند 
او را به سوی خود می 
بــرد و محبتش را در 
دلها می گذارد و سردار 
سپاه »سپهبد دلها« می شود.حاج قاسم به آرزوی 
خود رسید و دعای رهبر در حقش مستجاب شد 
و به دوســتان و همرزمان شهیدش پیوست و ما 
خاکیان نمی توانیم شــکوه استقبال از او را تصور 
کنیم که چگونه امام و صف ســرداران شهید به 
استقبالش آمدند و اربابش او را در آغوش گرفت 
و چه تماشــایی و لذت بخش بوده؟ » یالَیَتناُکّنا 
َمَعَک«.خبر آمد حشدالشــعبی عــراق دو نفر 
مظنون به جاسوســی در این رابطه را دســتگیر 
کرده و به نظر می رســد این توطئه منشأ داخلی 
نیز داشته باشــد که تکلیف مسئوالن مربوطه 
را ســخت تر می ســازد. بهای خون حاج قاسم 
و ابومهدی و همرزمانشــان کمتر از پاکسازی 
خاورمیانــه از لــوث وجود پلیــد آمریکاییان و 
صهیونیست ها و آل سعود و آل زیاد نخواهد بود.

حماســه آفرینــی مردم 
و مســئوالن چهاربــاغ در 
بزرگداشت »سردار سلیمانی« 
مردم و مسئولین والیتمدارچهارباغ در مراسم 
بزرگداشت ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس حماســه آفرینی کردند. به 
گزارش جام جم البرز، مراسم گرامیداشت سردار 
سرافراز سپاه اسالم، ســرباز والیت حاج قاسم 
ســلیمانی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم 
و مســوولین در مصالی بزرگ امام )ره( بخش 
چهارباغ برگزار شــد.  در این مراسم امام جمعه 
ساوجبالغ به ایراد ســخنرانی در وصف شهید 
قاسم ســلیمانی پرداخت. مردم عزادار در ادامه 
ضمن تجدید بیعت با آرمان های امام )ره( و مقام 
معظم رهبری با ســر دادن شعار مرگ بر آمریکا 
و مرگ بر اســرائیل جنایت آمریکا در به شهادت 

رساندن سردار عزیز را محکوم نمودند.

دل نوشته دریادار شمخانی برای سپهبد شهید سلیمانی

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دلنوشته ای برای سردار شهید سلیمانی نوشت: پر کشیدنت گوارای وجود. قاسم جان، تو بردی. میدان، 
میدان تو بود و دشمن مقهور نگاه نافذت.

آمریکا منتظر انتقام سخت و دردناک فرزندان اسالم باشد

محمدحسین روحی 
یزدی
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توسط مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افتتاح شد؛

راه اندازی اولین شعبه بانکی کشور به نام 
»سردار سلیمانی «در البرز 

3

دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر 
ایران اولین شــعبه بانکی کشــور در اســتان البرز را به نام 

سردار سلیمانی افتتاح کرد.
خبرنگار جام جم البرز: همزمان با ایام شــهادت اســطوره 
دالوری ایران سردار شهید قاسم سلیمانی شعبات گلشهر و 
هشــتگرد نیز مورد بهره برداری قرار گرفت. در این مراسم 
مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهر ایران طــی گفتگویی 
تلویزیونی و مطبوعاتی ابتدا از مقام شــامخ سردار سلیمانی 
تجلیــل کــرد و اظهار داشــت: افتخار می کنیم کــه به عنوان 
اولین بانک در میهن مان شعبه ای را به نام این نماد مقاومت 

و اتحاد نامگذاری کرده ایم.

* از ابتدای ســال یک میلیون و 600 هزار فقره تسهیالت 
داده ایم

دکتر اکبری  در پاســخ به ســوال خبرنگار ما به ذکر خالصه 
ای از عملکــرد بانک قرض الحســنه مهر ایران در ســال 98 
اشــاره کرد و گفت: این بانکی است که با تمام توان در حوزه 
قرض الحســنه فعالیــت کرده و مصمم اســت فرهنگ آن را 
در راســتای بانکداری اســالمی توسعه دهد. وی ادامه داد: 
در این فرایند از حدود 4 ســال قبل برنامه منسجمی شروع 
شــده اســت. مجموعه خدمات قرض الحســنه و تســهیالت 
مربوطــه در حوزه های مختلف را با شــبکه بانکی پیشــرفته 
مــان ارائــه می کنیم. خوشــبختانه نتایج عالی داشــته ایم و 
موفــق شــده ایم از ابتدای ســال جاری بالغ بــر یک میلیون 
و 600 هــزار فقره تســهیالت را پرداخت کنیــم که مجموع 
آن رقمــی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان بوده اســت. مدیر 
عامل بانک قرض الحســنه مهر ایران سپس اظهار امیدواری 
کرد: ان شااهلل تا پایان سال 98 این عدد به 2 میلیون فقره 
تســهیالت ارتقا  یابد و امیدواریــم  حدود 18 هزار میلیارد 
تومان را شــاهد باشــیم. مــا برنامه ریزی کــرده ایم که این 

ارقام قابل توجه حتما محقق گردد.

* تالش ما حمایت از رونق تولید بوده اســت 
ایــن مدیــر متخصص بانکــی همچنیــن در پاســخ به این 
پرســش کــه عملکرد بانــک قرض الحســنه مهر ایــران در 
راســتای تحقق شــعار رونق تولید چگونه بوده اســت خاطر 
نشــان ســاخت: ما طی سال های گذشــته در ارائه تسهیالت 
بانکــی با زمینه های معیشــت، درمــان و ازدواج فعال بوده 
ایم و اکنون در حوزه های مختلف به ســمت اشتغالزایی خرد 
حرکت می کنیم و ســعی کرده ایم ضمن پشتیبانی از مشاغل 
کوچــک و خانگــی حامی تولیــد کاالی ایرانی نیز باشــیم. وی 
سپس به آســیب شناسی بخش پرداخت تسهیالت در محور 
رونق تولید اشــاره کرد و نیز متذکر شــد: یکی از مشکالتی 
کــه این بخــش دارد مبحث تامین مالی در سیســتم بانکی با 
نرخ 18 تا 20 درصد است این میزان مصوب هزینه گزافی 
را بــه تولیــد کنندگان تحمیل می کنــد. وی گفت: با توجه به 
اینکــه بازده تولید پایین اســت انتقال نرخ ســود 18 تا 20 
درصد به تولید کننده کار را ســخت می کند و موجب تسهیل 
پروسه تولید نمی شود، اما با این وجود بانک قرض الحسنه 
مهــر ایران تالش کرده اســت در این زمینــه با کارمزد صفر 
درصد تــا 4 درصد عمال این هزینه را حذف کند. 40 درصد 
از یــک میلیــون و 600 هزار فقره تســهیالتی که امســال تا 
کنون پرداخت کرده ایم به مشاغل خرد و خانگی تعلق گرفته 
اســت. عمال ما بخشــی از هزینه های مالی را از دوش تولید 
کنندگان برداشــته و ســهم رونق تولیــد را با کاهش هزینه 

هایشان افزایش داده ایم.

* حــذف کاغــذ، الکترونیکــی شــدن و ســرعت در ارائــه 

تسهیالت 
دکتــر اکبــری در بخش دیگــری از این گفتگــوی خبری به 
تشریح برنامه های بانک قرض الحسنه مهر ایران در آستانه 
ســیزدهمین ســالگرد تاســیس آن پرداخت و یادآور شد: 
شــعب ما محدود اســت و با برنامه های خوبی که داشته ایم 
حجم قابل توجهی از متقاضیان تســهیالت را شاهد هستیم. 
یکــی از کارهایــی که الزم بود امســال انجــام دهیم با توجه 
به ایــن حجم انبوه مشــتریان، افزایش ســطح رضایتمندی 
اربــاب رجوع بوده اســت.  وی در این زمینــه اعالم کرد: کار 
بزرگی که تقریبا در آستانه 22 بهمن سال جاری عملیاتی می 
شــود و در حال تکمیل آن هســتیم این است که در سیستم 
فعالیــت بانک قرض الحســنه مهر ایران تقریبا اســتفاده از 
کاغذ حذف شــده اســت. هر فردی از مرحله افتتاح حســاب 
تــا دریافت تســهیالت بانــک تنها با یــک کارت ملی می تواند 
در پروســه الکترونیکی ایــن فرآیند ضمن بایگانی اســناد 
و مــدارک مربوطــه و در نهایت انعقاد قرارداد ســریع ترین 
پروســه بروکراسی را در سیســتم بانکی تجربه کند. مدیر 
عامــل بانــک قرض الحســنه مهر ایران ســپس خبــر جدید 
دیگــری را اظهــار کرد و گفت: در آســتانه دهه فجر با برنامه 
ریــزی ویــژه ای اجرای طرح بیمه کردن یکی از اســتان ها را 
در حوادث غیر مترقبه در دســتور کار داریم که این مهم از 

جمله افتخارات این بانک خواهد بود.

* علل موفقیت های بانک قرض الحســنه مهر ایران 
دکتــر اکبری در پاســخ به این ســوال که علــل موفقیت و 
پیشــگامی ایــن بانک به خصوص در ســال هــای اخیر را در 
چه مــواردی می دانید،  تصریح کرد: ســه دلیل عمده وجود 
دارد، دلیل اول اهمیت بحث سنت قرض الحسنه در جامعه 
اســت. در واقع این ســنت نیــک به دالیل مختلــف از جمله 
فشــارهای اقتصــادی در کشــور کمی کمرنگ شــده بود؛ به 
طــوری که  تقریبا فرهنگ قرض الحســنه کمتــر مورد توجه 
قــرار مــی گیرد، اما اکنون مردم احســاس کــرده اند با وام 
هــای کــم بهره یا بدون بهــره و با کارمزد مختصــر می توانند 
مشــکلی از مشکالتشــان را حل کنند که در این راستا بانک 
قرض الحســنه مهر ایران تا کنون با تالش و پشتکار پرسنل 
خدوم کارنامه موفقی داشــته اســت. دکتر اکبری در ادامه 
دیگر دلیل موفقیت بانک قرض الحسنه مهر ایران را تالش 
در جهت تکریم ارباب رجوع دانســت و افزود: سعی ما جلب 
رضایت مشــتریان اســت؛ برنامــه ما این بــوده که رضایت 
مشــتریان را تا آنجــا که بتوانیم فراهم کنیــم؛ وقتی ارباب 
رجوع در بانک حضور می یابد با کمترین فشــار وارده مواجه 
شــود. وی همچنین نقش مهم کارکنان این بانک را به عنوان 
ســومین علت موفقیت یاد آور شــد و گفت: پرســنل ما همه 
جوان، ســرحال و آمــوزش دیده هســتند. برخالف اکثریت 
بانک ها به دلیل مواجه شدن با پرداخت تسهیالت کالن نحوه 
ارتبــاط کارکنان شــان با مخاطب به این شــکل که ما برخورد 
می کنیم با تســهیالت خرد همخوانی و همســویی ندارد. در 
واقع به دلیل اینکه بانک ما تســهیالت خرد پرداخت می کند 
و مبالــغ مــورد نظر پایین اســت عمدتا توانســته ایم با همه 
اقشــار مشــتریان ارتباط خوبی برقرار کنیم. وی ادامه داد: 
همواره سعی کرده ایم خدمات مناسبی را به مشتریان ارائه 
نماییــم که  تا کنون کارکنــان ما در این زمینه تجربه خوبی را 

کسب کرده اند.

* سامانه میعاد، سرعت در ارائه خدمات
دکتر اکبری در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه راه اندازی 
سامانه میعاد چه مزیتی خواهد داشت بیان کرد: راه اندازی 
این ســامانه از دو جهت قابل توجه است ابتدا ازلحاظ  زمانی 
که برای مشــتری تقلیل می یابد و دوم کاهش هزینه ای که 

به نفع مشتری تمام می شود.
هدف ما از راه اندازی سامانه میعاد این است که مشتری 
با کمترین هزینه و بیشــترین ســرعت ممکن خدمات بگیرد. 
نکتــه حائــز اهمیت این می باشــد که دیگــر کاغذی در میان 
نیســت و مراجعیــن می تواننــد براحتی با ارائــه کارت ملی 
از تمامــی خدمــات بانک بهره مند شــوند. در خصوص بخش 
بایگانــی پرســنل بانک مــا از بایگانی کاغذی رها می شــوند 
و در ارائــه خدمــات به مشــتریان از لحاظ ســرعت در روند 
کاراز امکانات بیشــتری برخوردار شــده انــد. همچنین این 
فراینــد موجب افزایش خدمت رســانی بیشــتر بــه ارباب 

رجوع خواهد شد.

 در ادامه با آقای احمدرضا دهقان نیری، مدیر بانک قرض 
الحســنه مهر ایران در استان البرزبه گفتگو نشستیم که به 

سواالت خبر نگار ما پاسخ دادند.
* افزایش مشتریان به 30هزار نفر درسال جاری

آقای دهقان نیری در پاســخ به این پرسش که پیش بینی 
جنابعالی برای تعداد مشتریان و تسهیالت پرداختی تا پایان 
ســال جاری چیست اعالم کرد: با توجه به استقبال مشتریان 
و آحــاد مــردم از عملکرد بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
اســتان البرز از ابتدای ســال تا کنون بالغ بــر 27 هزار نفر 
به تعداد مشــتریان این بانک اضافه شــده اســت که پیش 
بینــی می گردد تا پایان ســال تعداد مشــتریان به 30 هزار 
نفر افزایش یابد. همچنین مبلغ تســهیالت پرداختی در این 
استان بالغ بر 1700 میلیارد ریال می باشد که انشااهلل این 
عدد تســهیالت در بخش های مختلف تا پایان سال به2هزار 
میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد. شــایان ذکر است، 
ســرفصل پرداخت تســهیالت در این بانک شــامل: ودیعه 
مســکن، ایجاد اشــتغال، کارآفرینی، هزینه های تحصیالت 
دانشــگاهی، ازدواج، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و 

...می باشد.

* افتتاح 4 شعبه سردار شهید سلیمانی، گلشهر،هشتگرد 
و محمد شهر 

 ایــن مدیر مجرب در پاســخ به این ســوال کــه با توجه به 
پتانســیل اســتان البرزچــه برنامه ای دارید تشــریح کرد: 
خوشــبختانه اســتان البــرز بــه دلیل مجــاورت بــا پایتخت 
پتانســیل هــای بالقوه فراوانــی در همه زمینه هــا از قبیل 
صنعتی کشــاورزی و بازرگانی دارد که این پتانســیل ها در 
صورتــی که بالفعل شــود، تحوالت عظیمــی را در نظام بانکی 
استان رقم خواهد زد. این بانک نیز با توجه به رسالت عظیم 
که از زمان تاســیس تاکنون داشــته بیشــترین توجه را به 
ظرفیت ســازی برای اشتغال و توانمند سازی صاحبان حرفه 
و مشــاغل دارد. در این ســال که مزین به شعار رونق تولید 
می باشــد در زمینه اشــتغال و پرداخت تسهیالت قدم های 
موثری برداشــته اســت، لذا از این فرصت استفاده کرده و 
اعالم می نماییم که بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 
البرز آمادگی همکاری در پرداخت تسهیالت به تمام صاحبان 
مراکز صنعتی و کشاورزی در قالب قرض الحسنه برای رفاه 
حال پرســنل و کارکنان آن را داریم.همچنین توسعه شبکه 
شــعب این بانک در استان از برنامه های کوتاه مدت بوده که 
در سال جاری عالوه بر چهار شعبه موجود دو شعبه هشتگرد 
و شــعبه شــهید قاسم ســلیمانی واقع در مهر شهر همزمان 
با آغاز سیزدهمین ســالگرده تاسیس بانک به شبکه شعب 
ایــن بانک اضافه شــدند. امیدواریم تا پایان ســال شــعبه 
فردیــس را نیز راه اندازی نماییم. ذکر این نکته که با توجه 
به حوادث آبان دو شــعبه گلشــهر و محمدشهر دچار تخریب 
شــده بودند که شعبه گلشــهر در محل جدید بلوار حدادی و 
شعبه محمدشهر نیز در همان محل قبلی بعد از بازسازی راه 
اندازی در حال ارائه خدمات به مشــتریان وفادار این بانک 
می باشــد. جا دارد از بابت مخاطراتــی که در این مدت برای 
مشــتریان عزیز به وجود آمده پوزش  بطلبیم. از برنامه های 
میان مدت این بانک در اســتان نیز عالوه بر توســعه شــبکه 
شــعب در گوهردشت، کمالشــهر و باغســتان، روان سازی 
عملیات بانکی از طریق نرم افزارهای موبایلی و انفورماتیکی 
و حذف کاغذ از سیســتم این بانک می باشــد که امیدواریم 

بانکی پیشرو در ارائه این گونه خدمات باشیم.

* خدمات بیمه عمر و حوادث به صورت رایگان 
دهقان نیری در ادامه به ذکر خبرهای خوشی برای مشتریان 

پرداخت و گفت: پرداخت تســهیالت و توانمندسازی اقشار 
متوسط جامعه در قالب قرض الحسنه از ابتدای شکل  گیری 
این بانک از خبرهای خوب برای کشــور بوده و هست، ولی به 
فراخور زمان و تغییر مطالبات و نیازهای مشــتریان بانک نیز 
ســعی نموده  نســبت به همسان ســازی با این نیازها حرکت 
نمایــم، بنابراین عالوه بر طرح های موجود در بانک، طرح های 
جدیــدی برنامه ریــزی و اجرایی شــده که از جملــه آن بیمه 
عمــر و حوادث رایگان برای دو گروه از ســپرده گذاران می 
باشــد که ســپرده گذاران هدف، پرسنل شــرکت هایی می 
باشــند که حقوق پرسنل خود را از طریق این بانک پرداخت 
نماینــد. همچنین افرادی که در طرح مهر آتیه نوین یا پیوند 
مهر شــرکت مــی نمایند. از دیگر طرح های ایــن بانک انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با فروشگاه های زنجیره ای رفاه از طریق 
کارت هــای اعتبــاری خرید می باشــد که این طــرح نیز برای 
پرسنل شرکت هایی است که با این بانک تفاهم نامه دارند. 
طرح جذاب و فراگیری که باعث رونق و افزایش مشتریان 
واحدهای بازرگانی و خدماتی در فروش خواهند شــد؛ طرح 
حمایت از کاالها و خدمات ایرانی می باشد که بانک به عنوان 
واســط بین فروشــنده کاال، خدمات و خریــدار کاال و خدمات 
اقــدام خواهند نمود. این طرح حتی برای پرداخت شــهریه 
مدارس، دانشــگاه ها و حتی برای پرداخت عوارض و هزینه  
ســازمان های خدمات  رســان مانند آب و فاضالب، برق، گاز، 
شــهرداری ها و...  توجیه بســیار مناسبی خواهد داشت که 
در صورت اعالم از ســوی هر یک از ســازمان ها و واحدهای 
بازرگانــی و خدماتی، ایــن بانک آمادگی انعقــاد تفاهم نامه 
مذکور را دارد. همچنین الزم اســت که جهت کسب اطالعات 

بیشتر متقاضیان به هر یک از شعب بانک مراجعه نمایند.
احمدرضا دهقان نیری، سرپرســت بانک قرض الحســنه 
مهر ایران در البرز در پایان ضمن تشــکر از اصحاب رســانه 
و مشــتریان وفادار و فهیم استان البرز گفت: جا دارد اعالم 
گــردد حمایــت و همکاری با ایــن بانک حمایــت از یک بنگاه 
اقتصادی نیست، بلکه حمایت از یک سنت است و آن سنت 
شــریف قرض الحســنه می باشــد، بنابراین همکاران بنده 
دست تمام کسانی که  در این بانک با هر دلیلی و نیتی سپرده 
گذاری می نمایند به گرمی فشرده و آمادگی هرگونه همکاری 

با سازمان ها نهادها و غیره می باشد.
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دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
واندرین کار دل خویش به دریا فکنم

از دل تنگ گنهکار برآرم آهی
حافظکآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

یاد   یاران آشنا

بسیج اساتید دانشــگاه آزاد اسالمی واحد کرج، در 
برابر اقدام تروریســتی و خفت بار آمریکا در به شهادت 
رساندن ســردار شجاع جمهوری اسالمی شهید قاسم 

سلیمانی بیانیه صادر کرد.
  به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحد کرج، بسیج اساتید این دانشگاه در محکوم نمودن 
اقدام خفت بار آمریکای جایتکار در شــهادت ســردار 
دالور نیروی قدس ســپاه پاسداران جمهوری اسالمی 

ایران بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرد:
اناهلل و انا الیه راجعون

َ َعلَیِه  »ِمــَن الُمؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقوا مــا عاَهُدوا اهللَّ

لوا  َفِمنُهــم َمن َقضــی نَحَبُه َوِمنُهم َمــن َینَتِظُرَوما بَدَّ
تَبدیاًل«)احزاب/23(

شهادت سردار قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش 
را به محضر قطب عالــم امکان امام زمان )عج(، مقام 
معظم رهبری، ملت شــهید پرور ایران اسالمی و مردم 
مظلوم منطقه، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و همه مبارزان جبهه حق علیه باطل تبریک 
و تســلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای 
آن مجاهدان ســرافراز، علو درجات واسعه و برای تمام 
بازماندگان صبر و شــکیبایی مســئلت داریم. نام این 
ســردار پر افتخار در تاریخ ایران اسالمی و اذهان ملت 

بزرگ ایران و مردم مظلوم منطقه همواره با رشــادت و 
شجاعت ثبت و ضبط خواهد بود و خون پاک و مطهر او، 
سرچشمه بزرگی برای مبارزه بی امان با دشمنان اسالم 
و ایران خواهد بــود. همانگونه که مقام معظم رهبری 
)مدظله( در پیام خود فرمودند انتقام ســختی در انتظار 
جنایتکارانی اســت که دست پلید خود را به خون پاک 
سردار سلیمانی آغشته کردند. این جنایتکاران با انتقام 
سخت منتقمین خون سردار سلیمانی در زمان و مکان 
مناســب روبه رو خواهند شد. بدون تردید خط جهاد و 
مقاومت با انگیــزه ای مضاعف ادامه پیدا خواهد کرد و 
درخــت مقاومت هر روز تنومندتر و شــکوفاتر خواهد 

شــد. بسیج اساتید دانشــگاه های آزاد اسالمی استان 
البرز ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار سپاه اسالم 
محضر امام عصر)عج(، مقــام معظم رهبری )مدظله 
العالی(، خانواده معزز ایشــان، عموم مردم شــریف بر 
لزوم دفاع از ارزش های نظام شــکوهمند اســالمی و 
جبهه مقاومت تاکیــد و آمادگی خود را جهت هرگونه 
نقش آفرینی در عرصه های  پاسداشت فرهنگ ایثار و 

شهادت اعالم می دارد.

بیانیه بسیج اساتید دانشگاه آزاد کرج در محکومیت  
اقدام شنیع آمریکا 

پیام های مرد  می

روز شــنبه 1۴ دی 9۸ پیکر مادر شــهیدان »داوود، 
ابوطالب و محمدرضا شــفیعی زاده« بــا بدرقه مردم 
قدرشــناس و همیشه در صحنه و انقالبی کرج از مقابل 
منزل شهیدان گرانقدر تا گلزار شهدای چهار صد دستگاه 
تشــییع و پس از اقامه نماز بر پیکر این مادر توسط آیت 

اهلل مدرسی سریزدی، در جوار شهیدانش آرام گرفت.
خبرنــگار جام جم البرز: اما در تاریخ 116 دی 
9۸ مراسم ترحیم »خانم سکینه محسنی گرده کوهی« 
مادر شهیدان داوود، ابوطالب و محمدرضا شفیعی زاده 
با حضور جمعی از مسئوالن ، خانواده های معظم شهدا، 
جانبازان و ...در مســجد حضرت فاطمه معصومه )س( 
برگزار شــد.در این مراسم حجت االسالم پور محمدی 

طی ســخنانی یاد وخاطره شــهدای مدافع حرم علی 
الخصوص سردارشهید قاسم سلیمانی  وشهدای دفاع 
مقدس را گرامی داشت وگفت : صبر بر مصائب وسختی 
ها از ویژگی های افراد مومن  اســت و صبر و استقامت  
از ویژگی های  بارز این مادرگرامی و محترم است که 3 
فرزند دلبند خود را تقدیم دین و انقالب کرده است وحق 
بزرگی بر گردن همه ما دارد.الزم به یادآوری اســت که 
ســیل پیام های تســلیت از هر طرف برای این خانواده 
گرامی می آید. رئیس جمهور، ریاســت مجلس شورای 
اسالمی ، ریاست بنیاد شهید کشور و فرماندار کرج و ... از 
جمله کسانی بودند که درگذشت این مادر عزیز را تسلیت 
گفتــه بودند.   پیکر این بانــوی مومنه و ایثارگر در گلزار 
شــهدای چهارصد دستگاه کرج و در جوار مزار و یادمان 
فرزندان شــهیدش به خاک سپرده شد.دفتر سرپرستی 
روزنامه جام جم البــرز این مصیبت عظما را به خانواده 
محترم آن شهیدان تسلیت عرض نموده و در مراسمی 
که به همین مناســبت در روز دوشنبه 16 دی 9۸ برگزار 

می گردد حضور خواهند یافت.

مراسم تشییع و ترحیم مادر شهیدان »شفیعی 
زاده« برگزار شد

پیکری بر دست آسمانیان
ر  نــگا خبر
البرز:  جــم  جام 
شــهید »ســیدکریم 
اعتصامی« در ســال 
»رنــان«  در   13۴3
اصفهان از خانواده ای 
مذهبی دیده به جهان 
دامدار  پدرش  گشود. 
بود و با درآمد کمی که 
داشت، زندگی را اداره می کرد. کریم 7 ساله بود که 
به همراه برادر بزرگ خود »شهید سیدمصطفی« 
بــرای تحصیل به کرج آمــد. وی با وجود این که 
نوجوانی بیش نبود اما در همه صحنه های انقالب 

و راهپیمائی ها فعالیت گسترده داشت.

* برسر دو راهی
ســال ۵9 همزمان بــا ورود کریــم به دوره 
دبیرســتان جنــگ تحمیلی عــراق علیه ایران 
اسالمی شروع شد و او بر سر دو راهی ماند و درس 
خوانــدن یا رفتن به جبهه و جنگیدن با متجاوزان 
و عوامل اســتکبار قرار گرفت. او در نهایت جبهه 
را ترجیح داده و نخســتین بار بــه جبهه مریوان 
اعزام شــد و بعد از آن در اکثر جبهه ها و سلســله 
عملیات  چون فتح المبین، بستان، رمضان و غیره 
حضور مستمر داشت و چندین بار در عملیات های 

مختلف مجروح شد.
* شجاعت و بی باکی

ســیدکریم در شجاعت و بی باکی زبانزد بود و 
ترس برایش معنا نداشت. او در جبهه یک رزمنده 
شیردل و شــجاع بود که از هیچ کس و هیچ چیز 
هراس نداشــت. در محیط خانــواده نمونه یک 
فرزند و یک برادر سختکوش و مهربان بود و دایره 

محبتش همه دوستان خدا را در برمی گرفت.
* نگاه مصمم

نگاه های مصممش هنگام عملیات همچون 
پاره های آتش خرمن سیاهی و ستم را می سوزاند 
و صالبت گام هایش کوه را به ســخره می گرفت. 
آری، او ســرانجام پس از 2 ســال نبرد و جنگ با 
دشمنان خدا سرانجام 12 آبان 1361 در عملیات 
محرم در منطقه سومار به درجه رفیع شهادت نائل 

آمد و پیکر مطهرش همان جا به یادگار ماند.

* به فکر گذران معیشت مردم باشید
افزایــش 3 برابری قیمت بنزین و قیمت صعودی 
نان مصرفی مردم و درآمد ناچیز شــهروندان و وجود 
گرانــی های بی ضابطه گــذران زندگی را برای افراد 
شاغل در پست های کارگری و کارمندی و بویژه برای 
بیکاران و کم کاران بسیار سخت و دشوار کرده است. 
لطفا مسئوالن دولت و مجلس چاره ای اساسی برای 
عبور از این وضعیت بحرانی و دشــوار مد نظر و عمل 

قرار دهند.
محسن الهامی از مهرشهر کرج
* سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی کند

برخی عوامل ذیربط در قراردادهای تکمیلی بیمه 
کارگری و کارمندی با توافق های پشت پرده موجب 
انحراف، فرصت ســوزی ضرر و زیان بیمه شدن می 
شوند. لذا از مسئوالن سازمان بازرسی کل کشور انتظار 
این است که به روند این گونه قراردادها و جریان کلی 
آن ها ورود کرده و با حسابرسی اصولی منافع طبقات و 

اقشار آسیب پذیر جامعه را تضمین نمایند.
جمعی از بیمه شدگان کرج و حومه  

حــزب موتلفــه اســالمی اســتان البــرز در 
محکومیت ترور شــهید قاسم ســلیمانی بیانیه ای 

را منتشر کرد.
در متن بیانیه حزب موتلفه اســالمی 
اســتان البرز آمده اســت:  با درود بر روح 
ملکوتــی و قهرمان پــرور بنیانگــذار جمهوری 
اســالمی ایــران و ارواح پــاک شــهدا بویــژه 
سیدالشــهداء مقاومت سردار سرافراز سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، سردار شهید 
حاج قاسم ســلیمانی اســطوره صبر و استقامت، 
شــخصیتی بود که با نا آرامی اش، به جهان اسالم 
آرامش بخشــید و حیاتش موجب امنیت و آرامش 

بود و شــهادتش تثبیت راه عزت و اقتدار است. 
خــدا مــی داند این شــهید عــزت و افتخار و 
مقاومت با او چگونه معامله کرد که چنین پاداشــی 
از پروردگار خویش نصیبش شد و شهادتش نشان 
داد کــه محبت او در دل هــای ملت ایران و همه 
آزادی خواهان جهان اســت. بی شک این عزت و 

دوستی چیزی جز پاداش الهی نیست.
دفتر حزب موتلفه اســالمی استان البرز عروج 
عزت مندانه سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی را 
تبریک و تســلیت عرض می نمایــد و به آمریکا 
و اوباش اعالم می کند با شــهادت سیدالشــهداء 
مقاومت همه جوانان ایران حاج قاســم سلیمانی 

. هستند
حزب موتلفه اسالمی استان البرز  

صدور بیانیه حزب موتلفه اسالمی البرز 
در محکومیت ترور شهید »قاسم سلیمانی«

شهید »سیدکریم 
اعتصامی«

جوابیه

پاسخ آبفای البرز به درخواست 
شهروندان کوی کارمندان جنوبی

روزنامه محترم جام جم )سرپرستی البرز(
موضوع: جوابیه

با ســالم و احترام. بازگشــت به مطلب مندرج در 
ویــژه نامه در مورخ 13-9-9۸ با عنوان »فشــار کم 
آب در کوی کارمندان جنوبی« به اطالع می رســاند 
بر اساس فشار سنجی صورت گرفته در شبکه آب این 
منطقه، میانگین فشار بین 3 تا ۴ اتمسفر است که فشار 
نرمال برای شبکه توزیع محسوب می شود و بر اساس 
بخشنامه های جاری، ساختمان های بلند مرتبه برای 
تامین فشار در طبقات فوقانی نیازمند سیستم مخزن 
ذخیره پمپ هســتند. در بخش دوم درخواست اهالی 
محترم که خواســتار آب از ســدهای کرج و طالقان 
هســتند نیز باید به اطالع رساند که از ۵ سال پیش تا 
کنــون تالش های الزم برای تخصیص های تعیین 
شده از آب این دو سد برای البرز صورت گرفته و کوی 

کارمندان جنوبی هم از آن بهره مند هستند.
علیرضا لرستانی، مدیر روابط عمومی و 
آموزش همگانی


