
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

کربال دانشگاهی با درس های فراوان است
نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج:

جذب سرمایه گذار در البرز سخت، اما شدنی است

Wednesday - 2019 Sep  4  |  5473 شــماره   - بیســتم  ســال   | صفحــه   4  |  1441 محــرم   4  |  1398 شــهریور   13 چهارشــنبه 

www.daneshpayam.ir
www.jamejamonline.ir

افتتاح مرکز نیکوکاری دانشگاه 
خوارزمی

قالیشویی را با صداقت، 
حساسیت و رعایت آیین اسالمی 

انجام می دهیم 

توزیع ۳۱۳ سبد کاال بین 
نیازمندان البرزی در طرح 

3»رسم ابرار« 2 4

2 3

البرز

وداع با پیکر مرحوم حاج غالمعلی حسنی )معمار( 
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اعزام کاروان خدمات شهری شهرداری 
کرج به نجف و کربال

معاون خدمات شهری شهرداری کرج از اعزام کاروان نیروهای خدمات شهری به کشور عراق در آستانه اربعین 
حسینی )ع( خبر داد.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، محمد رضا زین العابدینی در گفت وگو با پایگاه خبری  اظهار داشــت: امســال 
نیز همانند ســال های گذشته، شــهرداری کرج تمهیدات ویژه ای برای خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی در 

کشور عراق در نظر گرفته است...

فکر و اندیشه جوانان 
تحریم شدنی نیست

2

2

شهردار کرج:

معاون استاندار و فرماندار کرج:

قاسمی، مدیر فروشگاه مبلمان بابک: 

مبلمان بابک، شیک، زیبا، مدرن و با بهترین 
کیفیت توزیع می شود

خبرنــگار جام جم البرز:  چیدمان صحیح وزیبای وســایل 
منــزل به حس آرامش افراد خانــواده کمک زیادی می کند.   
انتخاب مبل مناســب یکی از وســایل راحتی و زیبایی در هر 
خانه ای اســت  که باید با دیگر وســایل همخوانی و تناســب 
داشــته باشــد. تنــوع زیاد مبلمــان در مدل هــا وطرح های 
مختلــف  انتخاب را برای خریداران دشــوار نموده اســت. 
ماندگاری رنگ و کیفیت باال از شاخصه های مهم هر مبلمانی 
می باشــد. ماحصل گفتگوی خبرنگار جام جم البرز با سرکار 
خانم قاســمی، مدیر مجرب، خوشــفکر و کارآفرین مبلمان 

بابک را در ذیل می خوانید: 
* لطفاً خودتان را معرفی نمایید ؟ 

ساحل افتاده ای گفت، از چه بسی زیستم 
هیچ نه معلوم گشت ،آه که من کیستم 

موج زخود رفته ای ،تیز وخرامید وگفت 
هستم اگر می روم ، گر نروم نیستم 

قاســمی هســتم  و حدود   30 سال است که در عرصه کار 
تولید و فروش  مبلمان و کار آفرینی فعالیت می نمایم. 

* در حال حاضر در مجموعه شــما چند نفر مشــغول به کار 
هستند ؟ 

حــدوداً 40 نفر پرســنل در ســه مجموعه فروشــگاهی 
مبلمان مشــغول هســتند و در گروه های سالن ، سفارشات 
، فروشــندگی و خرید با ما همکاری می نمایند. خوشــبختانه 
تمام پرسنل متعهد وآشنا به کار  می باشند.  دیدگاه نیروهای 
شاغل در فروشگاه این است که برای مجموعه خود فعالیت 

می نماینــد و با تمام وجــود و عالقه کار می کنند. این دیدگاه 
موفقیت ما را در فروش  و رضایت مشــتریان در پی داشته 

است.  مشتری مداری در اولویت کاری ما قراردارد.  
* ویژگی مهم فعالیت شما در این صنف چیست؟ 

از زمانــی کــه وارد کار تولیــد و فروش شــدم همیشــه 
وجــدان کاری در انجــام امور برایم اهمیت زیادی داشــته 
اســت.  بارها به پرســنلی که در مجموعه ها به کار مشــغول 
هســتند تاکیــد می کنــم کــه کار و تولید خود را  بــا بهترین 
کیفیت به مشــتریان ارائه کنند و این یکی از شــاخصه های 

مهم مبلمان بابک می باشد. 
* یک مبلمان  خوب دارای چه شاخصه هایی است؟ 

ویژگی هــای یــک مبل خوب این اســت که بایــد از مواد 
مرغوب و درجه یک تهیه  شده باشد. کیفیت باالی پارچه ای 
که به عنوان روکش اســتفاده می شود، از شاخصه های یک 
مبل خوب اســت، رویه کوبــی و همچنین نوع رنگ کاری نیز 

در زیبایی و دوام مبلمان اهمیت دارد. 
در ادامه این گفتگو با میالد کشاورز، مدیر داخلی مبلمان 
بابــک مصاحبه ای انجام دادیم کــه در مورد عامل موفقیت 
مبلمــان بابک گفت: مدیریت خانم قاســمی به خاطر تجارب 
باال و اخالق خوب بی نظیر است و به تمام پرسنل خود اجازه 
فعالیت و رشد در محیط کاری را داده است و به نوعی پرسنل 
خود را در بیان نظرات شــغلی وایده پردازی آزاد گذاشــته 
اســت.  ما در فروشــگاه  از کارهای ثبت شــده و شناسنامه 
دار اســتفاده می کنیم ونوع رنگ باید از رنگ های ماندگار و 
تغییر ناپذیر باشــد. نوع چوب از بهترین چوب ها بخصوص  
چوب راش است.  مشتریان از نظر کیفیت خیالشان آسوده 
باشــد که یک محصول با کیفیــت و خوب تحویل گرفته اند. 
ما یک ضمانت 12 ماهه برای مبلمان فروخته شــده در نظر 
گرفته ایــم که در صورت هر گونه مشــکلی آمادگی اصالح 
آن را داریم. در شــعبه بهاران نیز شــرایط اقســاطی خرید 
از طریق کارت اعتباری برای پرســنل و کارمندان ادارات و 

سازمان های مختلف دولتی و خصوصی وجود دارد.   

* نشانی و تلفن های فروشگاه خود را اعالم نمایید ؟ 
 نشانی شعبه 1 و2: کرج، خیابان امیری، مبلمان بابک 

 تلفن 32240672-32246577 
نشــانی شعبه 3 : کرج، شاه عباسی، باالتر از اداره پست، 

مبلمان بهاران
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نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج آیت اهلل حســینی همدانی گفت: 
عاشــورا همانند دانشــگاهی اســت که باید از آن درس ها آموخت و در زندگی امروز این 

تعالیم را به کار گرفت.
خبرنگار جام جم البرز: در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه کرج با بیان اینکه 
روشــنگری و تهییج احساسات در عزاداری های محرم باید توام باشد، گفت: اگر این دو با 

هم در محرم لحاظ نشود اثرگذاری مناسبی ندارد.  وی به تالش دشمنان برای ضربه زدن 
به فرهنگ عزاداری محرم و اثرگذاری آن اشــاره کرد و گفت: سرویس های جاسوس در 
حال تالش برای نفوذ و ایجاد انحراف در این حرکت عظیم هســتند. وی افزود: دشمنان 
در حال نفوذ و نشر خرافات و بدعت ها در این مراسم مهم و کارساز هستند که باید مراقب 
باشیم در این دام ها نیفتیم.خطیب نماز جمعه کرج اضافه کرد: هر چیزی که حرمت کربال 

و عظمت آن را تحت تاثیر قرار دهد بدعت و اشتباه است. آیت اهلل حسینی همدانی یکی از 
تعالیم اصلی عاشورا را امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: تضعیف و ناکارآمد نشان 
دادن جمهوری اسالمی منکر است.  امام جمعه کرج به دیگر مصادیق امر به معروف و نهی 
از منکر نیز اشــاره کرد و گفت: حجاب و عفاف در کربال معروف مهمی است که حضرت 
زینب )س( الگوی این موضوع است و باید این فرهنگ به عنوان معروف نشر داده شود. 

کربال دانشگاهی با درس های فراوان است

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

نماینده عالی دولت در استان البرز در پاسخ به اظهار نظر یکی از بانوان 
که وی را رجایی اســتان البرز خطاب کرده بود، ادامه داد: شهید رجایی را 
الگــوی خود در راه کارگزاری نظــام و خدمتگزاری به مردم قرار داده ام و 

امیدوارم بتوانم پا جای پای او بگذارم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری البرز، 
شــهبازی در جلسه دولت زنان البرز که همزمان با هفته دولت برگزار شد، 
با گرامیداشــت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، افزود: 
شــهیدان رجایی و با هنر، مســئوالنی مردمی بودند و بویژه اقشار طبقات 

پایین جامعه را مورد توجه ویژه قرار می دادند.
وی در پاســخ به اظهار نظر یکی از بانوان که وی را رجایی استان البرز 
خطاب کرده بود، ادامه داد: شــهید رجایــی را الگو قرار داده ام و امیدوارم 

بتوانم پا جای پای او بگذارم.
شــهبازی گفت: ســعی داریم راه کســانی را که برای حفظ و حراست 
از کیان کشــور و آرمان های نظام جمهوری اســالمی جان خود را هدیه 

کرده اند ادامه دهیم و امید اســت که تالش های مســئوالن قوا در کسب 
رضایتمندی مردم به رهبری مقــام معظم رهبری مورد قبول حق تعالی 

قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه باید از شــعار دور شــده و عملگرا باشیم، افزود: حدود 
نیمی از جمعیت استان را بانوان تشکیل می دهند و در عرصه های مختلفی 

افتخار آفرین بوده اند.
استاندار البرز با اشاره به اینکه وقت بیشتری را به حوزه بانوان اختصاص 
خواهــم داد، اضافه کرد: بخش بزرگی از جمعیت اســتان دسترســی به 
مســئوالن ندارند بنابراین باید مدیران با حضور در نقاط مختلف استان با 

اقشار مختلف دیدار و گفتگو کنند.
وی گفت: غالب بانوان افرادی وظیفه شناس، پاکدست و منظم هستند 

از این رو در مسئولیت های خود خوش درخشیده اند.
شــهبازی افزود: اکنون 2 بانو در پســت های معاونت فرمانداری های 
نظرآبــاد و فردیس منصوب شــده اند که نقش آنهــا در تصمیم گیری و 

تصمیم سازی غیر قابل انکار است.
وی عنــوان کــرد: همچنین مدیــران کل مدیریــت برنامه ریزی و 
ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس ســازمان اســتاندارد البرز بانوانی 

توانمند و موثر هستند.
استاندار البرز گفت: از ظرفیت مجمع مشورتی بانوان البرز که به همت 
اداره کل بانوان و خانواده اســتانداری تشــکیل شــده حتما بهره برداری 

خواهد شد.
وی افزود: در حوزه کارآفرینی البرز نیز بانوان موفق فراوان هستند و با 

آنها دیدارهایی نیز داشته ام.
شــهبازی با بیان اینکه رضایتمندی مردم و مشارکت آنها در انتخابات 
پیش رو مد نظر است، گفت: در دنیای امروز بیش از گذشته حضور بانوان 

در عرصه های سیاسی و اجتماعی موثر است.

استاندار:

شهید رجایی را الگوی خود 
قرار داده ام

معاون خدمات شهری شــهرداری کرج از 
اعزام کاروان نیروهای خدمات شهری به کشور 

عراق در آستانه اربعین حسینی )ع( خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار جام جــم البرز، محمد 
رضا زین العابدینی در گفت وگو با پایگاه خبری 

کرج اظهار داشت: امسال نیز همانند سال های 
گذشته، شهرداری کرج تمهیدات ویژه ای برای 
خدمات رســانی به زائرین اربعین حســینی در 

کشور عراق در نظر گرفته است.
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا مکاتبات و 
هماهنگی هــای الزم برای اعــزام پاکبانان، 
تجهیزات و ملزومات مورد نیاز به نجف اشــرف 
انجام و برنامه ریزی های الزم در این خصوص 

صورت گرفته است.
این مسئول تصریح کرد: این کاروان شامل 
پاکبانان و تجهیزات خدمات شــهری است که 

دو هفتــه قبل از اربعین به کشــور عراق اعزام 
می شــوند.معاون خدمات شــهری شهرداری 
کرج در ادامه از تشکیل کمیته ستاد اربعین خبر 
داد و افــزود: وظیفه اصلی این کمیته نظافت و 
پاکســازی، راه اندازی و تأمین سرویس های 
بهداشــتی و برپایــی چادرهای اســکان در 

شهرهای نجف و کربالست.
زیــن العابدینی بیان کرد: از دســتگاه های 
ذیربــط انتظــار می رود با انجــام هماهنگی و 
تمهیدات الزم نسبت به تأمین سوخت خودروها 

در عراق اقدامات الزم را صورت دهند.

اعزام کاروان خدمات شهری شهرداری کرج 
به نجف و کربال

امام جمعه کمالشهر مطرح کرد؛
و  اخالقی  هشــدارهای 

تربیتی از منظر قرآن
امام جمعه کمالشهر 
در خطبــه هــای نماز 
جمعه ضمــن دعوت 
از همــه مومنیــن و 
رعایت  به  نمازگزاران 
تقــوای الهــی  گفت: 

درادامه بحث هشــدارهای اخالقی و تربیتی در 
قرآن و روایــات معصومین )ع( این رهنمود نبی 
مکرم اســالم به خانواده ها می باشــد. بویژه به 
پدران و نســل های آخرالزمان کــه باید وظیفه 
شــناس باشند و کوتاهی های خودشان را جبران 

کنند.
خبرنگار جام جم البرز: حجت االســالم 
علی اکبر وثوقی گفت: وظیفه اصلی و نخســتین 
و اساســی ترین وظیفه پدر نسبت به فرزندان و 
خانواده خود این اســت که وسائل و زمینه های 
تعلیم و تربیت و هدایت و رشــد آنها را فراهم کند 
و به یادگیری مســائل دینی فرزندان خودشــان 
اهتمام ورزند و آنها را نســبت به این مسائل آشنا 

کنند.
وی در  ادامه افزود: قرآن مجید 3 مسئولیت را 
برای انسان مطرح می کند: اول: خودسازی، دوم: 

ساختن خانواده و سوم: ساختن جامعه.
امام جمعه کمالشهر گفت: درباره خودسازی 
در درجه اول می فرماید: هرکس مسئول خودش 
است و باید خودش را اصالح کند. مسئول خانواده 
عالوه بر ســاختن خود به عنــوان الگوی الهام 
بخــش باید به فکر خانواده نیز باشــد. در روایت 
اســت که انسان هفته ای یک بار آن هم روزهای 
جمعه را باید اختصاص دهد به اموردینی و تربیتی 
خود  و خانواده ، چطور روز جمعه می شود انسان به 
امور بهداشتی وزندگی فردی رسیدگی می کند.

نکتــه دیگر: علمای علــم اخالق می گویند: 
تربیــت باید تربیت ریلی باشــد نه تربیت دیمی، 
سومین وظیفه انســان از نگاه دین و آموزه های 
قرآن این است که به فکر و اندیشه ساختن جامعه 

و محیطی باشد که در آن زندگی می کند.

توزیع ۳۱۳ سبد کاال بین 
البرزی در طرح  نیازمندان 

»رسم ابرار«

3۱3 ســبد کاال با اعطای کمک ۸۰۰ میلیون 
ریالــی خّیــران در قالب طرح »رســم ابرار« بین 
مددجویان تحت حمایت کمیتــه امداد امام )ره( 

البرز توزیع می شود.
 به گزارش ســایت خبری کمیتــه امداد، رضا 
لشــینی، معاون توسعه مشــارکت های مردمی 
کمیتــه امداد البرز بــا بیان اینکه »رســم ابرار« 
عنوان طرحی است که بر اساس یک مستند تاریخ 
اسالم و با مشارکت برخی نهادها از سوی معاونت 
فرهنگی قوه قضائیه اجرا شــده اســت گفت: در 
روزهایی که اهل بیت امیرالمومنین حضرت علی 
علیه السالم سه روز روزه نذر گرفتند و هر روز افطار 
خود را به یتیم، مسکین و اسیر بخشیدند، تعدادی از 
نیازمندان از احسان و انفاق خیران بهره مند شدند.

وی با اشــاره به لزوم مشــارکت محرومان در 
طرح هــای محرومیت زدایی این نهاد افزود: 3۱3 
ســبد کاال با اعطای کمــک ۸۰۰ میلیون ریالی 
خّیران در قالب طرح »رسم ابرار« بین مددجویان 
تحــت حمایت کمیته امداد امــام )ره( البرز توزیع 

می شود.
لشــینی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی 
این نهاد توسعه مشارکت و حضور مستقیم مردم و 
خیران در برنامه های فقرزدایی است، افزود: حدود 
3۰ درصــد از کمک های بالعوض به خانوارهای 
تحت حمایت کمیته امداد از محل مشارکت مردم 
نیکوکار در امور خیر تأمین می شود.معاون توسعه 
مشــارکت های مردمی کمیته امــداد البرز گفت: 
ایفای نقش مردم و خیران البرزی در جشــن های 
ملــی عاطفه ها و نیکوکاری، احســان و انفاق در 
ماه مبارک رمضان، کمک رســانی به هموطنان 
زلزله زده و ســیل زده مثال زدنی و قابل ســتایش 

است.
 وی با اشــاره به اینکه ترغیب مردم به استفاده 
از روش های جدید شــرکت در امور نیکوکاری در 
دســتور کار کمیته امداد قرار دارد یادآور شد: مردم 
و خیــران برای پرداخت صدقه و شــرکت در امور 
نیکوکاری از طریق شماره تلفن ثابت 3۵۵۷، تلفن 
همراه ۰2۶3۵۵۷، کد دستوری # ۰2۶*۸۸۷۷* 
و ثبت درخواست انفاقات در سامانه ۱3۷ شهرداری 

استفاده کنند.

با ائمه جمعه

مجمع خیرین ســالمت 
ماهدشت آغاز به کار کرد 

جلسه مجمع خیرین ســالمت استان البرز در 
محل این مجمع درکرج برگزار گردید. 

به گزارش خبرنگار جام جم البرز جلســه مجمع 
خیرین ســالمت اســتان البرز با حضورامام جمعه 
محترم ماهدشت  اعضاء وخیرین این شهر تشکیل 
شد و رســماً مجمع خیرین سالمت ماهدشت کار 

خود را آغاز نمود.
 حجت االســالم ذاکری، مدیــر عامل مجمع 
خیرین ســالمت اســتان البرز ضمن گرامیداشت 
یاد وخاطره شــهیدان رجایی وباهنر وتبریک هفته 
دولت گفت : تشــکیل وراه اندازی مجمع خیرین 
شهر ماهدشت اولویت اصلی ما با محوریت توسعه 
وتصویب خدمات درمانی بیمارســتان شــریعتی 
می باشد. وی بر پیگیری مالکیت زمین بیمارستان 
شریعتی ماهدشت تاکید کرد وافزود : در ابتدا از طریق 
مکاتبات اداری بین دانشگاه وبنیاد مستضعفان این 
موضوع پیگیری شــود و در صــورت نیاز مالقات 
حضوری با رئیس بنیاد مســتضعفان نیز در دستور 
کار باشدوبا استفاده از تمام ظرفیت های موجود این 
مسئله پیگیری شود  . حجت االسالم عظیمی زاده 
امام جمعه ماهدشــت نیز با انتقاد از نبود عزم جدی 
از طرف دانشــگاه علوم پزشکی در بحث مالکیت 
بیمارستان شریعتی گفت: در دوره های قبلی عزمی 
از طرف دانشگاه وجود نداشت ودر این امر ارائه یک 
گردش کار ضــرورت دارد. پیگیری این موضوع با 
دانشگاه اســت وبنده هم در صورت نیاز حاضر به 
پیگیری حتی از دفتر مقام معظم رهبری می باشم 
. وی با اشــاره به مشــکالت بیمارستان شریعتی 
بازســازی بخش اورژانس را مهم دانســت وگفت 
: موقعیت ویژه اورژانس بیمارســتان ماهدشت در 
حــوادث و تصادفات، ضــرورت اجرای طرح های 
توسعه ای را  نشان می دهد وانجام این کار خدمات 
رسانی به مردم را چندین برابر می کند که در نهایت 
موجب افزایش رضایت مندی مردم خواهد شد . در 
ادامه  سرپرست بیمارستان دکترشریعتی ماهدشت 
نیز با ارائه گزارشــی در خصوص طرح های در حال 
اجرا  ومشــکالت بیمارســتان گفت : تجهیز وراه 
اندازی بخش دندان پزشــکی با کمک خیرین در 
ماه هــای آینده صورت خواهد گرفت . دکترعباس 
نصیری بیان داشت :  فضای اورژانس جهت خدمات 
رسانی مطلوب تر به همشهریان نیازمند بازسازی و 
تغییراتی می باشد که با تکمیل آن ظرفیت اورژانس 
دوبرابر خواهد شــد . وی در پایان با اشاره به بخش 
تصفیه فاضالب بیمارســتان گفت :  این بخش به 
جهت مسائل بهداشــتی ومحیطی خیلی اهمیت 
دارد وبایــد با همت باالوتامین منابع مالی مورد نیاز 
در جهت رفع آن اقدام شــود . برای خدمات رسانی 
به بیماران یک ســری دســتگاه های تخصصی 
نیاز داریم که امیدواریم با تالش های مســئولین 

وهمکاری خیرین مرتفع گردد .  

بهــره برداری از ســالن 
همایش های محمدشهر در 

هفته گرامیداشت دولت

با حضور معاون اســتاندار و فرماندارشهرستان 
کرج، ســالن همایش های محمدشــهر به بهره 

برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
کرج،»غفور قاســم پور« در آییــن بهره برداری از 
ســالن همایش های مهرمحمدشهر کرج در جمع 
هنرمندان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر اظهار داشت: خدا را شاکر هستیم که 
امروز این توفیق دســت داد که در جمع  امام جمعه 
معزز محمدشــهر و مسئوالن شــهری و اعضای 
شورای اسالمی محمدشهر حضور دارم.وی افزود: 
شــهیدان رجایی و باهنر الگوی استقامت، صبر و 

ایستادگی برای ملت ایران و دولتمردان بوده اند. 
قاســم پور بهره برداری از این پروژه فرهنگی 
را گامی در جهت ارتقاء زیرســاخت های فرهنگی 
محمدشهر کرج عنوان کرد و گفت: تالش می شود 
توسعه متوازن را در شهرستان کرج با تکمیل طرح ها 
و پروژه هــای نیمه تمام اجرایی نماییم. بنابر اعالم 
صفری شهردار محمدشهر، این سالن اجتماعات در 
دوره پنجم شورا و شهرداری استانداردسازی و مورد 
بازســازی قرار گرفته است این سالن با اعتبار  ۴۶۵ 
میلیون  و ظرفیت ۱۴۴ صندلی  تقدیم مردم شریف 

و شهیدپرور محمدشهر کرج شده است.

و  اســتاندار  معــاون  ســخنان  مشــروح 
فرماندارشهرستان کرج در پیش خطبه های این هفته 

نماز جمعه محمدشهر کرج منتشر شد.
به گــزارش روابط عمومی فرماندار شهرســتان 
کرج،»غفور قاســم پور« در سالروز شهادت شهیدان 
رجایی و باهنر سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه 

محمدشهر کرج بود. 
*نیت کار باید برای کسب رضای خداوند 

و مردم باشد
وی در ادامــه با تاکید بر اینکــه در هر کاری باید 
رضایــت خداونــد را در نظر گرفت افــزود: نیت کار 
باید برای خدا باشــد و اگر اینگونه بود در عمل موفق 
خواهیم بود. نماینده عالی دولت در شهرســتان کرج 
همچنین بیان کرد:  خدا را شاکرهستیم که به مناسبت 
گرامیداشت هفته دولت در محمدشهر کرج حضور پیدا 
کرده ایم، پروژه های خوبــی در حوزه های فرهنگی 
– اجتماعــی و عمرانی )مدیریت شــهری( به بهره 
برداری رســید که در راستای توسعه ارتقاء سرانه های 
زیرساختی ارزشــمند به شمار می رود که از مسئوالن 

امر مراتب تشکر و قدردانی را دارم.

*رشد ســرمایه گذاری پروژه های هفته 
دولت در کرج

فرماندار شهرســتان کرج همچنین خاطرنشــان 
کرد: امســال در ایــن شهرســتان علیرغم شــرایط 
اقتصادی کشــور، طرح ها و پروژه های ارزشــمندی 
مورد بهره برداری و کلنگ زنی قرار گرفت که بخشی 

از آنها  نیز با حضور وزارت دولت انجام شد.
وی افزود:  در مقایســه سال گذشــته، پروژه های 
شهرســتان کرج هفته دولت در بخــش دولتی ۱۰۰ 
درصد رشــد و در طرح های بخــش خصوصی ۱۱2 

درصد رشد سرمایه گذاری را داشته است.
*تامین منافع ملی – رفاه مردم و توسعه 

کشور راهبرد دولت است
نماینــده عالــی دولت در شهرســتان کرج محور 
دیگری از ســخنان خود را به راهبردها و سیاست های 
کشــور اختصاص داد و گفت: در شــرایطی که کشور 
مورد هجمه دشــمنان نظام و انقــالب در حوزه های 
اقتصادی قرار گرفته اســت، تامین منافع ملی – رفاه 
مردم و توســعه کشــور اولویت و راهبردی است که 
دولتمردان با تمام توان در جهت کاهش مشــکالت 

به دنبال حفظ آن هستند.
وی افزود: در این شرایط خطیر،  اتحاد دولت و ملت 

به استحکام نظام قوت  می بخشد.
*توسعه شبکه دولت الکترونیک، عامل 

پیشگیرانه در فساد اداری
فرماندار شهرستان کرج همچنین سیاست توسعه 
شبکه دولت الکترونیک را نیز گامی در جهت جلوگیری 
از فساد اداری در استان عنوان کرد که توسط استاندار 
محترم به جد در دستور کار اجرایی شدن قرار دارد و در 

شهرستان کرج نیز در زمره اولویت هاست.
قاســم پور اضافه کرد: دولت اهتمام ویژه ای برای 
رفع مشکالت اقتصادی دارد و  تالش می شود  به ثبات 

مطلوب دست پیدا کنیم.
 * فکر و اندیشه جوانان تحریم نشدنی 

است
وی تاکید کــرد:  اگر ما به عنــوان مدیران دولتی 
منفعل عمل کنیم، اعتماد عمومی را از دســت داده و 

دچار مشکالت جدی خواهیم شد.
 فرماندار شهرســتان کرج در ادامــه با تحلیلی بر 
شــرایط منطقه تصریح کرد:  دشــمن به دنبال ناامن 

کردن منطقه اســت تا رژیم صهیونیســتی از طریق 
درگیری و نفاق در کشورهای همسایه همانند عراق، 
ســوریه و یمن و.. اهداف شوم خود را اجرا کند در این 
شــرایط که هدف دشــمن ایجاد ناامنی داخلی است 
سیاســت ما مقاومت و ایســتادگی و ثبات و پایداری 

منطقه است. 
قاسم پور عنوان کرد: امریکایی ها شاید بتوانند نفت 
ما را تحریم کنند اما فکر و اندیشــه جوانان ما تحریم 
شــدنی نیست.نماینده عالی دولت در شهرستان ادامه 
داد: اســتفاده از ظرفیت های علمی و نخبگان کشور و 
شــنیدن درد دل مردم و مشکالت آنها، موجب تقویت 
همبستگی و وحدت و عبور از شرایط فعلی خواهد بود.

وی افزود: خوشــبختانه مــردم خــوب و عزیــز، 
مشکالت را تحمل می کنند و از مردم غیرتمند تشکر 
می نمایم و به عنوان یــک ایرانی افتخار می کنم  که 

ایران در اوج اقتدار وعزت است.

معاون استاندار و فرماندار کرج:

فکر و اندیشه جوانان تحریم شدنی نیست

در آســتانه مــاه محرم همایــش تجمع هیئات 
مذهبی اســتان البرزبا عنوان پرچمداران عاشــورا 

درکرج برگزار گردید . 
خبرنگارجــام جــم البــرز: ایــن همایــش با 
حضورنماینده اســتان درمجلس خبرگان رهبری، 
فرماندهان نظامی و انتظامی، مســئولین اســتانی 
، نماینــدگان هیئات مذهبی ،پیشکســوتان مداح 
وخانواده معظم شــهداء درحســینیه شهیدبهشتی 

کرج برگزارشد. 
آیت اهلل میرباقری عضو خبرگان رهبری در این 
همایش با اشــاره به ظرفیت های عظیم ماه محرم 
وعاشورا گفت : ماه محرم دارای ظرفیت های بزرگی 

برای اســتفاده مومنین می باشد که متاسفانه هنوز 
به طور کامل از این ظرفیت عظیم اســتفاده نشــده 
است. وی با بیان تفسیرسوره مبارکه فجر ومنسوب 
بودن آن به امام حســین علیه السالم به جنبه های 
مختلف طغیان گری اقوام گذشــته وحال پرداخت 
واظهار داشت : با استفاده از امکانات و ظرفیت های 
عطا شــده خداوند به پیامبر،امت اسالمی ومومنین 
که بالقوه وجوددارد می توان مشــکالت را حل کرد 
البته به شــرطی که آن ها را از حالت بالقوه به بالفعل 

تبدیل نمود .
محرم وعاشــورا یکی از این موهبات الهی است. 
وی ادامه داد: با شروع محرم یک جوشش عظیم در 
دل ها به وجودمی آیدوهر ســاله این جوشش تکرار 
می شــود واین امدادی الهی اســت که در روایات 

مختلف به آن اشاره شده است . 
عضو خبرگان رهبری با اشاره به تقابل همیشگی 

شــیطان با مومنین بیان کــرد : امروزه یک جنگ 
فرهنگــی علیه مومنین به راه افتاده که شــیطان با 

تمام قوا در این جنگ واردشده است . 
محرم یک ســرمایه بزرگ واقعی در عالم است 
که خداوندآن را برای مومنان قرار داده است ومحرم 
یک امکان بزرگ در دفع خطرات شــیطان می باشد 
که اگر درســت احیاء شود نسل جوان را از خطرات 

شیطان نجات می بخشد .
آیــت اهلل میــر باقــری درپایان ســخنانش با 
اشــاره به روایات واحادیث مختلف درآداب محرم 
وعزاداری ها گفت : گریه بر مصائب ســید الشهداء 
علیه السالم پاک کننده تمام گناهان است وزیارت 
امام حسین علیه السالم از دور ونزدیک ریشه های 

گناهان را می سوزاند وانسان را نجات می دهد. 
یاد امام حســین علیه الســالم وطلب در صف 
شــهدای کربال بودن، ثوابی مانند ثواب شــهدای 

کربــال دارد. عاشــورا باعث رشــد وتعالی مومنین 
است .  

در پایان مراســم دادســتان اســتان البرز طی 
ســخنان کوتاهی برحفظ نظــم ورعایت قانون در 
برگزاری عزاداری های حضرت ســید الشهدا علیه 
السالم توسط مردم ومســئولین هیئات تاکید کرد 
وگفت : با هنجارشــکنان وکســانی که شــئونات 
ایــن ماه را رعایت نکنند بشــدت وقاطعانه برخورد 

انتظامی وقضایی خواهد شد. 
شــاه کرمــی درادامه اظهــار داشــت : در ماه 
محرم مشــاهده هرگونــه عمل قمه زنــی ، علم 
گردانــی باخودرو،آرایش هــای زننــده، تجمعات 
مختلــط وبدعت های دیگر که درشــان عزاداری 
ساالر شــهیدان نباشــد موجب برخوردانتظامی ، 
دستگیری، توقیف یک ماهه خودرو، وپلمب مراکز 

متخلف می گردد.   

عضو مجلس خبرگان رهبری درهمایش پرچمداران عاشورا: 

محرم و عاشورا از موهبت های الهی است

خبر

با تاکید بر فرهنگ سازی در عزاداری ها؛

همایش طالیه داران تبلیغ 
در ماهدشت برگزار شد

همایــش طالیــه داران تبلیغ همزمان با فرا رســیدن ایام محرم در 
فرهنگسرای بعثت ماهدشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، دهقاندار رئیس شورای 
هیئات مذهبی ماهدشــت در این همایش که با حضور امام جمعه، ائمه 
جماعات مســاجد ، هیئات مذهبی، مداحان و ذاکران اهل بیت و هیئت 
امنای مساجد وحســینیه ها برگزار شد، گفت: ۱۵ مسجد، ۱۴ حسینیه و 
۷۸ هیئت مذهبی در این شــهر وجود دارد و این پتانســیل قابل توجهی 

برای نشر فرهنگ ناب اسالمی در جامعه است.
وی افــزود: هم موضوعات مورد نیاز در جامعــه برای مخاطبین در 
هیئات مذهبی مســاجد و تکایا مطرح می شــود و  امسال در عزاداری ها 

موضوع تحکیم خانواده مورد توجه خواهد بود.
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متقاضیان ســاخت تیزر و فیلم های تبلیغاتی در خصوص اخذ مجوز جهت انجام فیلم 
برداری هوایی، به ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی مراجعه نمایند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز، با عنایت به 
نامه مدیرکل دفتر تبلیغات و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص 

چگونگی انجام فیلم برداری هوایی )هلی شــات( توسط آن دسته از کانون های آگهی و 
تبلیغاتی متقاضی ســاخت تیزر و فیلم های تبلیغاتی با ایــن روش، متقاضیان در مرحله 
نخست ضروری است حداقل 3۵ روز قبل از شروع کار با پرواز ریز پرنده ، تقاضای خود را 
به همراه کاربرگ تکمیل شده که نسخه آن را می توانند از ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی 

محــل فعالیــت خود دریافت نمایند و بعد از تکمیل اطالعات، جهت صدور مجوز  به اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تحویل دهند.خاطرنشان می سازد: حداقل زمان الزم برای 
رســیدگی و صدور تاییدیه 3۰روز کاری می باشد و این زمان از تاریخ وصول نامه در دفتر 
معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی محاسبه می گردد.

3قابل توجه متقاضیان ساخت تیزر و فیلم های تبلیغاتی با هلی شات ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

مراســم تشــییع و تدفین مرحوم حاج غالمعلی حسنی، پدر آقای محمد تقی 
حسنی، سرپرست روزنامه جام جم البرز  با حضور اقشار مختلف مردم استان البرز 
در کرج برگزار شد. به گزارش خبرنگار جام جم البرز، مراسم تشییع و تدفین مرحوم 
حاج غالمعلی حســنی )معمار(، پدر بزرگوار آقای محمد تقی حسنی، سرپرست 
روزنامه جام جم البرز و شهرســتان های غرب استان تهران روز یکشنبه  برگزار 
شد. این مراسم با حضور جمعی از  روحانیت معظم، مسئوالن استانی، هنرمندان، 

نویسندگان، اصحاب رسانه، خبرگزاری ها و خیل عظیم مردم قدرشناس از مقابل 
حســینیه جواداالئمه )ع( کرج تشییع و ســپس به خاک سپرده شد.   الزم به ذکر 
اســت  که مراسم تشییع این خادم اهل بیت)ع( مملو از جمعیت بود.اقامه نماز بر 
پیکر مرحوم حســنی توسط آیت اهلل سید محمود مدرسی انجام شد و بعد از نماز 
مراسم تشییع از مقابل منزل آن مرحوم  به  سمت گلزار شهدای منطقه چهار صد 
دســتگاه برگزار و به خاک سپرده شد. مراسم شام غریبان مرحوم در روز یکشنبه 
برگزار و مراسم سوم و هفتم آن  روز سه شنبه ساعت ۱۶  در مسجد حضرت فاطمه 

معصومه )س( واقع در خیابان طالقانی جنوبی، خیابان ۱۶ متری انقالب، خیابان 
۱3 آبان  برگزار شــد.الزم به یادآوری است مرحوم غالمعلی حسنی از معماران با 
سابقه و قدیمی سال های  ۱33۰ به بعد در کرج بود. در آن دوران معماران با سابقه 
بسیار اندک بودند. ایشان فردی زحمتکش و خستگی ناپذیر در عرصه سازندگی 
و ســاخت و ساز بود. از دیگر عالقه مندی های او کشاورزی و باغداری بود. حتی 
در حالت های ناخوشی هم دست از کار وتالش برنداشت.روحش شاد و با ارباب و 

موالیش ساالر شهیدان در این ایام محرم حسینی محشور باد! 

وداع با پیکر مرحوم حاج غالمعلی حسنی 
)معمار( در کرج 

پدیده کودکان کار و خیابان، از جمله آســیب های اجتماعی است که در اکثر 
مناطق شــهر با آن مواجهیم. کودکانی که در بهترین روزهای زندگیشان بنا به 
دالیل مختلف، مجبور به تالش زودهنگام برای امرار معاش هســتند؛ اما این 
موضوع نباید آن ها را از حقوق مسلم انسانی آن ها که حق برخورداری از آموزش 
مهارت های زندگی و شغلی، تفریح، امنیت، بهداشت و... است باز دارد. کودکان 
کار همچون ســایر کودکان حق دارند از شرایط یک زندگی متعادل برخوردار 

باشند. 
خبرنگار جام جم البرز: در اســناد باالدستی کشور، برنامه ریزی های 
مختلفی برای  کاهش جمعیت کودکان کار و خیابان از طریق اقدام های حمایتی 
انجام شــده است؛ در همین راســتا اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست های 
مندرج در آیین نامه ابالغی »ســاماندهی کودکان خیابانی«  در اســتان البرز 

شــروع شده که تاکنون دســتاوردهای خوبی نیز به همراه داشته است. جعفر 
داراب خانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز 
در گفتگو با خبرنگار این معاونت اظهار کرد: اطالع رســانی و ارتقاء آگاهی های 
عمومی در حوزه کودکان کار و خیابان در دستور کار قرار گرفته است و در جلسه 

ای که با حضور معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
کرج و به میزبانی معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل 
استان البرز برگزار گردید، بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های تبلیغاتی و اطالع 
رســانی به منظور ارتقاء آگاهی های شهروندان در برخورد با کودکان کار تاکید 
شد. وی افزود: مقرر شده معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج با استفاده 
از ظرفیت پردیس تولید محتوای شــهرداری، نســبت به تولید محتوای الزم 
درخصوص کودکان کار و خیابان جهت نشر در فضای مجازی، تلویزیون های 
شهری، پوستر، بنر و...  اقدام نماید. شایان ذکر است موضوع ساماندهي تشکیل 
بانــک اطالعات کودکان کار و همچنین نظارت بر اجراي صحیح و اثر بخش 
وظایف دســتگاه ها در آیین نامه مذکور، توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری 

از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با جدیت در حال پیگیری می باشد.

ضرورت ارتقاء آگاهی  عمومی در حوزه کودکان کار و خیابان

ویــژه برنامه هــای صداو 
سیمای البرز در ماه محرم

رادیو:
)بیرق عاشــقی( شــروع پخش از ۹ شهریور 

ساعت ۱۸ به صورت زنده و مستقیم
)سراج( پخش از ۱۰ شهریور ساعت ۱۶:3۰

شور شیدایی روز  پخش از ۱۴ شهریور به مدت 
۸ روز 

ویژه برنامه تاسوعا و عاشورا روزهای ۱۸ و ۱۹ به 
مدت ۱2۰ دقیقه به صورت زنده و مستقیم ساعت 

۱۰ صبح
تلویزیون: 

ویژه برنامه )آب تا عطش( به مدت ۵۰ دقیقه در 
۱3 قسمت از اول محرم ساعت 2۱

)ســوز دل( به مدت ۱۵ دقیقه هر شــب از اول 
محرم قبل از خبر به مدت ۱3 روز

)احلی من العســل( روز ۷ محرم به مدت ۱2۰ 
دقیقه در ساعت ۱۸

عزاداری )روز عاشــورا(۱۰ محرم به مدت 2۴۰ 
دقیقه ساعت ۸ صبح به صورت زنده و مستقیم

ویژه برنامه شــیر خوارگان حســینی ساعت ۸ 
صبح روز ۶ محرم به مدت ۱2۰ دقیقه

اجتماع بزرگ عاشوراییان، روز ۸ محرم ساعت 
۱۵ به مدت ۱2۰ دقیقه زنده و مستقیم

مراســم زینبیون ساعت ۱۸ روز ۱2 محرم ۱2۰ 
دقیقه به طور زنده و مستقیم

مراسم عزاداری شهرستان نظر آباد روز ۹ محرم 
از ساعت ۱۷ به مدت ۱2۰ دقیقه

مراسم شــام غریبان روز ۱۰ محرم در ساعت 
2۰:3۰ به مدت ۱2۰ دقیقه

سارا سادات حســینی، مدیر روابط 
عمومی صداو سیمای البرز

برپایی ۳ هــزار مجلس 
عزاداری در البرز

3 هــزار هیئت مذهبی در اســتان مراســم 
عزاداری ســید ساالر شــهیدان را در ماه محرم 

برگزار می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، 
حجت االســالم مهدی والیــی برحق مدیرکل 
تبلیغات اســالمی البرز ضمــن اعالم این خبر و  
با اشــاره به بخشی از برنامه های این اداره کل در 
ایام محرم گفت: سخنرانی به منظور تبیین واقعه 
کربال و اثرات آن در شــکل گیری انقالب های 
منطقه ای، جلســات پرســش و پاسخ، گفتمان 
عاشورایی، قرائت زیارت عاشورا، روضه خوانی، 
همراه مداحی و ســینه زنی، تالوت قرآن کریم و 
جلسات تفسیر، از مهمترین برنامه های فرهنگی 

در دهه اول و دوم محرم هستند.
وی افزود: برگزاری مراســم عزاداری سید و 
ســاالر شهیدان حضرت اباعبد اهلل الحسین علیه 
السالم در 2۰۰ موسسه قرآنی از دیگر برنامه های 

تبلیغات اسالمی در این ایام است.
مدیرکل تبلیغات اســالمی البرز با اشــاره به 
نقــش روحانیون در تبیین قیام عاشــورا تصریح 
کرد: نقش روحانیون در مســاجد و حسینیه ها به 
منظــور تبیین واقعه کربال مهم و اثرگذار اســت 
و تبلیغات اســالمی در این راســتا اقدام به اعزام 
مبلغ به مســاجد، حسینیه ها و هیئت های مذهبی 

می کند.
وی بــا تاکید بر ضرورت انتقــال ارزش ایثار 
و شــهادت به نســل جوان افزود: بدون شــک 
برگزاری مراســم عزاداری ساالر شهیدان نقش 
مهم و راهبردی در حفظ اســالم ناب محمدی و 

تربیت نسل مومن و انقالبی دارد.

خبر خبر

خبرنگار جام جم البرز: فلســفه وجودی برخی مشاغل خدماتی، کمک به 
خانواده ها، حفظ منابع مالی واقتصادی آنهاســت. شستشوی قالی، قالیچه، موکت 
و... در فرهنگ ایرانی ها جایگاه ویژه ای دارد. ایرانیان درحالت معمول ساالنه دوبار، 
یکی در ایام عید نوروز و دیگری در میانه سال به صورت خانوادگی به شستن فرش 
و قالی و.... اقدام می کنند. شستشوی قالی، فرش، موکت و.... برخالف عقیده بیشتر 
افراد کار ساده وآسانی نیست، بلکه یک کار تخصصی و حساس می باشد. در صورت 
بی توجهی به این مهم آســیب های شــدیدی به فرش و قالی و... وارد می شود که 
گاهی غیر قابل جبران است. خوشبختانه مراکزی به نام قالیشویی وجود دارند که این 
خدمت را به نحو احسن و با کمترین هزینه برای خانواده ها انجام می دهند. آگاهی 
و شــناخت بیشتر خانواده ها ازنوع خدمات قالیشویان موجب اطمینان خاطر آنان در 
ســپردن اموالی مانند فرش، قالی، موکت و.... به این مراکز خواهد شد. خبرنگارجام 
جم البرز در این رابطه با محمد قربانی فرد، مدیر توانمند و مردمی قالیشــویی منزه و 
عضو اتحادیه قالیشویان فردیس  گفتگویی انجام داده است که در ذیل می خوانید:        

* لطفاً خودتان را معرفی کنید و مختصری از ســوابق کاری خود 
بگویید؟ 

محمد قربانی فرد متولد ۱3۵۱ هســتم. حدود 2۰ سال است که در کارقالیشویی 
فعالیت دارم، البته به کارهای رفوگری فرش هم آشــنایی دارم که در مواقع نیاز به 

رفوی فرش مشتریان، برایشان انجام می دهم.    

* درصنف شما چه مشکالتی وجود دارد؟
از مشکالت مهم و اساسی در صنف ما وجود قالیشویی های غیرمجاز می باشد. 
افرادی با حداقل امکانات اقدام به راه اندازی  قالیشویی می کنند و با این کار به افراد 
باسابقه و دارای مجوز ضربه و ضرر وارد می کنند. این افراد از شرایط اقتصادی سوء 
استفاده می کنند و با قیمت های کمتری فرش را از مشتریان تحویل می گیرند که 
متاســفانه به فرش های مردم آســیب می زنند یا اینکه فرش های امانتی را گم می 
کنند یا شستشــوی خوبی انجام نمی دهند با این کارهم وجهه قالیشــویان مجاز را 

خراب می کنند. 

* ویژگی مهم مجموعه شما چیست؟
در مجموعه ما شستشو به صورت کر اسالمی و با دستگاه های اتوماتیک انجام 
می شود. به خاطر اعتقادات مذهبی، به شستشوی اسالمی فرش ها، حساسیت ویژه 
ای دارم. بر اجرای صحیح این مورد نظارت خاصی اعمال کرده ام. عالوه بر فرش و 
قالی، قالیچه، پتو، مبل، موکت و موارد مشابه را شستشو می دهیم. اگر فرشی نیاز به 
تعمیر و رفوگری داشته باشد با توجه به تجربه و مهارتی که در این زمینه دارم این کار 
را انجام می دهم. اگر مشتری نیز تمایل به فروش داشته باشد فرش را از او خریداری 
می نمایم. فرش به صورت لول شده به قالیشویی منتقل و لول شده به مدت ۴۸ ساعت 
تحویل مشتری می گردد. البته با توجه به فصول مختلف سال و حجم کاری این زمان 
تفاوت دارد. مسئولیت هر گونه ایراد در شستن یا صدمه و آسیب به فرش مشتری، از 
زمان تحویل به قالیشــویی تا دریافت مشتری  را بر عهده می گیرم. نوع کار و انجام 
کار خوب از ویژگی های مهم ماست و صادق بودن با مردم در این کار خیلی اهمیت 

دارد. رضایت  و اعتماد مشتری افتخار ما می باشد و کیفیت کارمان تبلیغ ماست. 

  * به همشهریان چه توصیه ای دارید؟ 
شــهروندان با تحقیقات کامل فرش خود را به قالیشویان مجاز دهند. به صرف 
ارزان بودن خدمات در دام این افراد گرفتار نشــوند و به هرقالیشــویی اعتماد نکنند. 
از ۱۱۸ می توانند شماره های مراکز مجاز را دریافت نمایند. الزم به ذکراست که در 
صورت ســپردن فرش به مراکز غیرمجاز در قبال آسیب یا مفقودشدن فرش  کسی 
پاسخگو نیست، اما در مراکز مجاز این حسن وجود دارد که می توان از طریق اتحادیه 

پیگیری و مطالبه حق نمود.    

* لکه های فرش را چگونه پاک می کنید؟ 
 ابتدا ما تمام فرش را از نظر لکه و آســیب، بررســی و مشاهده می کنیم. اگر لکه 
قابل پاک شدن با شستشو باشد مشکلی ندارد، اما موادی مانند الک یا گواش و رنگ 
ها پاک نمی شوند با استفاده از مواد خاص و تکنیک هایی فرش را شسته به بهترین 
شــکل تحویل مشتری می دهیم. درصورت ایجاد چنین لکه هایی خانواده ها خود 
بــه پــاک کردن لکه ها ) مخصوصاً الک (  در منزل اقدام نکنند، بلکه آن را به افراد و 
قالیشــویی های معتبر تحویل دهند تا فرش آنان آسیب نبیند. مجموعه ما در چنین 
مواردی با تجربه رفوگری بنده و سایر همکاران فرش را مرتب و آماده سازی نموده 

درب منزل تحویل می نماییم.  

* لطفا نشانی و تلفن های قالی شویی منزه را اعالم نمایید؟ 
نشانی: فردیس، فلکه پنجم، خیابان شیراز شرقی، قالیشویی و رفوگری منزه 

تلفن دفتر: ۳6549652
همراه: 09۱9262۱20۳

محمد قربانی فرد، مدیر قالیشویی و رفوگری »منزه«:

قالیشویی را با صداقت، حساسیت و رعایت 
آیین اسالمی انجام می دهیم 

اصولی ترین کار این است که افرادی 
را برای مشــارکت انتخــاب کنیم که در 
دیگر کالنشهرها تجربه سرمایه گذاری 

داشته اند.
به گزارش پایــگاه خبری کرج، علی 
کمالی زاده در جلسه شورای معاونین که در 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری کرج برگزار شد، اظهار 
داشــت: برای کسب موفقیت در سرمایه 
گذاری و اجــرای پروژه های کالن باید 
از توان ســرمایه گذاران بــا تجربه بهره 
گرفت. این مسئول ادامه داد: برای شروع 
پروژه ها باید ابتدا بازخورد آن بررســی و 
مشخص شــود که اتمام پروژه بازگشت 

سرمایه دارد یا خیر؟ وی با تاکید بر اینکه 
برای جذب مشارکت بخش خصوصی در 
اجرای پروژه ها باید  شــرایط استفاده از 
راهبردهای آنهــا را فراهم کنیم، افزود: 
اصولی ترین کار این اســت که افرادی 
را برای مشــارکت انتخــاب کنیم که در 
دیگر کالنشهرها تجربه سرمایه گذاری 
داشته اند. کمالی زاده افزود: بدون شک 
این افراد می تواننــد از توان و تخصص 
پیمانکار و مشاور خوب بهره بگیرند و در 
کنــار آن در تامین منابــع مالی نیز تبحر 
دارند.وی در ادامه به تفاوت اســتان البرز 
در حوزه سرمایه گذاری با دیگر استان ها 
اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری در این 

استان با مشکالت زیادی مواجه است که 
ارائه فراخوان برای جذب سرمایه گذار از 
جمله این مشکالت است.شهردار کرج با 
اشــاره به اینکه استان آذربایجان شرقی 
هیئت شورای ســرمایه گذاری دارد که 
امــام جمعه، مدیــر کل اطالعات، مدیر 
کل بازرســی، رئیس کل دادگستری و 
دادستان اعضای آن را تشکیل می دهند، 
افزود: در این هیئت اطالعات کارشناسی 
می شــود و اعضا سرمایه گذاری را بدون 

فراخوان صورتجلسه می کنند.
کمالی زاده اضافه کرد: متاسفانه ما در 
استان البرز این شرایط را نداریم بر همین 
اســاس کار سخت می شــود اما شدنی 

اســت و نیازمند تالش و تعامل هستیم. 
* اتمام پروژه هــای ضروری نیمه تمام 
در دســتور کار قرار گیردشهردار کرج در 
ادامه به ضــرورت اتمام پروژه های نیمه 
تمام شــهر اشــاره کرد و گفت: در حال 
حاضر ادامه بلوار شــهیدان ناصربخت، 
گذر شــرقی مهرشــهر و تعریض خط 
چهار حصار از اولویت هایی هســتند که 
اتمام آنها ســهولت در تردد شهروندان را 
به دنبال دارد و  تسریع در تکمیل آنها باید 
در دستور کار مدیران شهری قرار بگیرد. 

جذب سرمایه گذار در البرز سخت، اما 
شدنی است

اولین دوره جامع سواد رسانه ای البرز 
با حضور دانش آموختگان و مســئوالن 
این اســتان در ســالن نژاد فالح پایان 

یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، 
مرکز البرز، مسئول بسیج رسانه استان 
البرز مراسم این دوره را بزرگترین دوره 
سواد رســانه ای برگزار شــده در البرز 
دانســت و گفت: با اعالم فراخوان برای 

حضور در این دوره ســواد رســانه ای، 
بیــش از هزار و ۱۰۰ نفر ثبت نام و اعالم 

آمادگی کرده اند. 
نوروزی با اشــاره بــه اهمیت حوزه 
رســانه بویژه در فضای مجازی گفت: 
در شرایطی که رسانه های جمعی شکل 
جدیدی بــه خود گرفته اند نیاز اســت 
کاربران فعال در فضای مجازی را بهتر 
بشناسند. وی با اشاره به اثر بخش بودن 

این دوره ها در شــرایط هجمه فرهنگی 
دشمنان گفت: الزم است کسانی که از 
فضای مجازی بهره بــرداری میکنند، 
ســواد استفاده را نیز کســب کنند تا در 
دام هــای فرهنگی دشــمنان گرفتار 

نشوند. 
مســئول بسیج رسانه اســتان البرز 
افزود: این دوره از ســواد رســانه ای با 
حضور اســاتید صاحبنظر عرصه های 

فرهنگی، رسانه و فضای مجازی در ۱۰ 
جلسه برگزار شد که بیش از ۷2۰ نفر به 
صورت مســتمر در آن ها حاضر و مجوز 
حضور در آزمون پایانی را کسب نمودند. 
وی افزود: این دوره ها مستمر خواهد 
بــود و بزودی عالوه بر تکرار دوره برای 
کسانی که عالقه مند به شرکت هستند، 

دوره های تکمیلی نیز برگزار می شود.

اختتامیه اولین دوره جامع »سواد 
رسانه« در البرز

بــه منظور تکریم و تجلیــل از زحمات و تالش 
هــای بازنشســتگان و پیشکســوتان » آجــا« 

مراســم بزرگداشــتی با هماهنگی رئیس کانون 
بازنشستگان امیر ســرتیپ دوم ستاد آقای محبی 
راد، جناب سرهنگ صبوری، بازرس مجمع کانون 
بازنشســتگان کشــور و با حضور آقای مختاری، 
مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مســلح ، آقای 
ردائــی، رئیس اداره بازنشســتگی و رئیس کانون 
بازنشســتگان جناب ســرهنگ حسین عسجدی 

برگزار گردید. 
این مراســم با آیاتــی از کالم اهلل مجید آغاز و با 

پخش ســرود جمهوری اســالمی ایران ادامه پیدا 
کرد. 

در ادامه با خوشــامد گویی آقــای ردائی و ایراد 
ســخنانی از وی و اجرای برنامه های شاد هنری و 
سخنرانی حجت االســالم حاج آقا احمد وند- که 
خود از همکاران بازنشســته آجا می باشند- برنامه 

ادامه پیدا کرد. 
الزم به یادآوری اســت این مراسم با صرف شام 
و اهداء هدایا به سرپرســتان خانوار به پایان رسید. 

مراسم تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان »آجا«

معاون وزیر ارشاد مطرح کرد؛
اهمیت توجه به فرهنگ و هنر در حوزه های تجاری

معاون وزیر ارشــاد در البرز گفت: هرچه به 
توســعه زمینه های فرهنگی کمک کنیم به 
غنی تر شدن زیست اجتماعی کمک خواهد 

شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز 
البرز؛ حسین انتظامی در آیین افتتاح پردیس 

ســینمایی فردیــس که به همــت بخش 
خصوصی ساخته شد، گفت: هفته دولت بهانه 
ای برای بهره برداری از پروژه های مختلف در 
جهت توسعه کشور است،وی ضمن تاکید بر 
اینکه باید پیشگیری از آسیب های اجتماعی را 
به کمک حوزه های فرهنگی انجام دهیم افزود 

: اینکه در حوزه های تجاری به بخش فرهنگ 
و هنر توجه شــود، از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت.وی با بیان اینکه توســعه فضاهای 
فرهنگی موجب کاهش آسیب های اجتماعی 
و افزایش زیســت اجتماعی جامعه می شود، 
ادامه داد: این موضوع موجب پیشــگیری در 

حوزه آســیب های اجتماعی می شود.معاون 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه 
توجه به مدیریت بانوان از سیاست های دولت 
به شمار می رود، گفت: توجه به مدیریت بانوان 
باعث پیشــرفت جامعه می شود و امید داریم 
ســهم مدیریتی بانوان در کشور تحقق یابد.

به گفته سرپرست ســازمان سینمایی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، بیش از هزار شهر در 
کشور فاقد سینماست که امید داریم در راستای 

ساخت سینما در این شهر ها اقدام شود.
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روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر
ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال

حافظگو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

یاد یاران آشنا

گذری بــر مجاهدت های 
شهید »علی شجاعی«

شــجاعی«  »علی 
در   ،۱33۰ ســال  در 
خانــواده ای از اقشــار 
در  جامعــه  متوســط 
شــهرک نظر آباد متولد 
شــد. پدرش به شــغل 
داشت  اشتغال  خیاطی 
و با این درآمد، خانواده 

امرار معاش می کردند. 
خبرنگار جام جم البرز: وی در ۶ ســالگی 
در دبستانی در شــهر نظرآباد مشغول  تحصیل شد. 
او ۱2 ســال بیشتر نداشت  که پدرش دار دنیا را وداع 
گفــت. در این جا بود که علی به تحت تکفل برادران 
خود درآمد. باالخره علی شــجاعی پس از چند سال 
در نیروی هوایی کشــور اســتخدام و به این ترتیب 

وارد ارتش شد.
 وی در ســال های اوج گیــری قیام خونین مردم 
ایران، از درجه دارانی بود که مردم را حمایت می کرد 
و با توجه به نفوذ زیادش در ارتش نقش بســیار قابل 
توجهی در پیروزی انقالب اســالمی داشت. همواره 
مطالعاتی در زمینه وســایل جنگی از جمله هواپیما 
و موشــک داشت و همچنین پس از انقالب همیشه 
در امور خیر و ســازندگی کشــورمان تالش بسیار 
می کرد. وی در پاســداری از ارزش های ملی و دینی 
و همچنین دســتاوردهای انقالب ســهم عمده ای 

داشت.
در دوران جنــگ تحمیلــی نیز با کمــال میل از 
هــر ماموریتی کــه به او محول می شــد همگی را 
به طیب خاطر پذیرفته و با  جان و دل انجام می داد. از 
جمله در مناطق عملیاتــی دهلران و ایالم، مهران، 
جزیــره خارک، آبدانــان و اهواز در هــر یک چند 
بــار حضور فعال داشــته و نقش اساســی در تک و 
پاتک های نیروی اسالم ایفا می کرد که سرانجام در 
منطقه آبدنان خوزســتان مسئول توپ در آن پایگاه 
بــود و درهمین موقعیت، درحیــن انجام وظیفه، در 
حمالت هوایی توســط جنگنده های هوایی دشمن 
به پایــگاه مذکور درحــال پاســخ دادن به گزارش 
بی ســیم در بمبــاران محل در هشــتم تیر ۱3۶۵، 
به شــهادت رســید. تربت پاکش در گلزار شهدای 
بهشــت زهرای نظرآباد نمادی از ایثار و اســتقامت 

در راه وطن است.

* اداره برق هشتگرد اقدام کند
خیابان ۱۰ متری چهارم )فراهانی( واقع در ســه 
راهی شنده فاقد روشــنایی شبانه می باشد و با توجه 
به این که مکاتبات الزم با اداره برق هشــتگرد توسط 
ساکنان انجام شده است ولی تا کنون اقدامی از طرف 
اداره برق صورت نپذیرفته، لذا از مسئوالن اداره برق 
هشتگرد درخواست ســریع در رسیدگی به خواسته 

مذکور را داریم.
سید جعفر حســینی از سه راهی شنده 
)کوهسار(

* شهرداری کمالشهر چاره اندیشی کند
خیابان میثم 2 مهر ۸ جنب ساختمان عاج واقع در 
خرمدشت از نظر نظافت بسیار تاسف انگیز است، لذا 
از مسئوالن شهرداری کمالشهر انتظار داریم نسبت 

به نظافت محله مذکور چاره اندیشی نمایند.
خانم حسینی از خرمدشت

* شهرداری کرج چاره اندیشی کند
سیستم خدمات دهی اتوبوســرانی کرج با توجه 
به ازدیاد اتوبوس های فرســوده کارآمد نیست. لذا از 
شهرداری کرج و سایر مقامات مسئول دست اندرکار 
شــهری درخواســت می شود تا نســبت به نوسازی 
ناوگان اتوبوســرانی متناسب با جمعیت میلیونی این 

شهر و حومه اقدام شایسته نمایند.
حسن احمدی از کرج

* جوابیه شــرکت آبفای البرز به مشکل 
آبرسانی شهرک مهندسی زراعی

روزنامه محترم جام جم سرپرستی البرز
موضوع: جوابیه
با سالم و احترام

بازگشــت بــه مطلب منــدرج در نشــریه مورخ 
۱3۹۸/۵/23 با موضوع »برای قطعی آب شــهرک 
مهندســی زراعی آبفای البرز چاره اندیشی کند« به 
اطالع می رســاند: در حال حاضر مسئولیت آبرسانی 
به شهرک مهندسی زراعی محمد شهر با آبفای البرز 
نبوده و این منطقه زیر پوشــش خدمات این شرکت 

قرار ندارد.
علیرضا لرستانی، مدیر روابط عمومی و 
آموزش همگانی

پیام های مردمی

زبان شناســی، برخــورداری از بصیرت و آگاهی از 
نیازهــای روِز جامعه از مهمترین ویژگی مداحان اهل 

بیت )ع( است.
خبرنــگار جام جم البرز:  آیت اهلل حســینی 
همدانــی یکــی از ضروری ترین زمینه هــا به منظور 
ترغیب و اثرگذاری شعر و مداحی بر مخاطب را شناخت 
شایســته ائمه اطهار )ع( و اهل بیت عنوان کرد و اظهار 
داشت: شاعران و مداحان حسینی )ع( باید معرفت خود 

را نسبت به این معصومان افزایش دهند.
وی به قدرت و تاثیر اشــعار شــاعرانی چون دعبل 
درباره ائمه اطهار )ع( اشاره کرد و گفت: رمز ماندگاری 
این اشعار در زبان شناسی قوی، بصیرت و اشراف شاعر 

بر احتیاجات روز جامعه است.
 این مســئول با بیان اینکه ذاکــران اهل بیت )ع( 
باید بتوانند با معرفی شایســته ائمه و اهل بیت ایشان 
بر دانش و محبت مخاطبان بیافزایند، ادامه داد: تالش 

دشــمن پاک کردن نام و یاد ائمه اطهار )ع( و اهل بیت 
آنهاست و یکی از برجسته ترین و موفق ترین راههای 
گسترش و یادآوری جایگاه واالی آنان هنر شاعران و 

ذاکران اهل بیت )ع( است.
حســینی همدانی، افــزودن بر دانــش و محبت 
مخاطبان نســبت بــه معصومیــن )ع( را از وظایف و 
ماموریت های ذاکــران و مداحان عنوان کرد و یادآور 
شــد: هر جا علم امام حســین )ع( برپاست باید زیر آن 

پرچم، َعلَم ِعلم و تقوا و محبت برقرار باشد.
وی با تصریح اینکه با بدعت ها و مناسک سازی ها 
باید بشــدت مقابله کرد، خاطرنشــان نمود: باید اجازه 
انحراف از مسیر را با شناخت دقیق مسیر و نمایاندن آن 

به مخاطبان، از دشمنان و گمراهان بگیریم.
پنجمیــن آیین تجلیل از پیرغالمان حســینی )ع( 
همزمان با سوم شــهریور در تاالر شهیدان نژاد فالح 

کرج برگزار شد.

امام جمعه کرج در همایش پیرغالمان حسینی:

راز اثرگذاری اشعار مداحان زبان شناسی و بصیرت 
است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان البرز گفت: 
رتبه اول کمک های مردمی کمیته امداد حضرت امام 
خمینی )ره( در کل کشــور به اســتان البرز اختصاص 

پیدا کرد.
به گــزارش  خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، 
محمدی فر در آیین افتتاح مرکز نیکوکاری دانشــگاه 
خوارزمی با اشــاره به همت مراکز نیکوکاری و نقش 
آفرینی موثر آنها در شــبکه نیکوکاری اســتان گفت: 

رتبه اول کمک های مردمی کمیته امداد حضرت امام 
در کل کشور به استان البرز اختصاص پیدا کرد.

وی اضافــه کــرد: رتبه اولی البرز بــا فاصله قابل  
توجهی از سایر استان های برخوردار قرار داشته است 
و این جایگاه قابل دسترسی نبود مگر با روحیه تعامل، 
هم افزایی و احساس مسئولیت اجتماعی که در مردم 

نیکوکار این استان وجود دارد.
مدیــرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( البرز افزود: 
از نمونه های دیگر دســتاوردهای مثبتی که با حضور 
مراکز نیکوکاری حاصل شــد ســال گذشته در جشن 
عاطفه ها عالوه بر ۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز محرومی 

که در ســامانه های امداد ثبت شده اند، حدود 22 هزار 
دانش آمــوز نیازمند در کل اســتان شناســایی و این 
توفیق حاصل شــد که برای ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها 

بسته های تحصیلی تامین شود.
محمدی فر اضافه کرد: با کمک مراکز نیکوکاری 
و حتــی برخی از کارخانجات تولیــد لوازم التحریر در 
اســتان اقالمی را تا حدود ۶۰۰ میلیون تومان ســال 

گذشته اهدا کردند.
محمدی فر گفت: جشــن عاطفه های امســال به 
صورت نمادین در روزهای هفتم و هشــتم شــهریور 
در قالب پایگاه های خیابانی، ســتادهای نماز جمعه و  

۱۱۰ پایگاه شهری که اعم از مراکز نیکوکاری و دفاتر 
کمیتــه امداد حضرت امام بود آغاز شــد و تا دهم مهر 

ادامه دارد.
وی اضافه کرد: امیدوار هستیم با همت مردمی که 
مراجعه خواهند کرد، بتوانیم به هر دانش آموز محروم 
یک بســته به ارزش ۴۰۰ هزار تومان اقالم تحصیلی 

تامین و تقدیم کنیم.
مرکز نیکوکاری دانشــگاه خوارزمی در راســتای 
هم افزایی برای کمک به افرادی که در حوزه دانشگاه 
خوارزمی نیاز به حمایت های مالی دارند با همکاری و 

کمک کمیته امداد افتتاح شد.

افتتاح مرکز نیکوکاری دانشگاه خوارزمی

 با همکاری باشــگاه های سوارکاری 
طلوع کــردان، مهرگان و پــارت اولین 
فســتیوال آکروباتیــک ژیمناســتیک 
برروی اســب پونی کشوردر بخش چندار 

شهرستان ساوجبالغ برگزار شد.
خبرنگار جام جم ســاوجبالغ 
و نظرآباد: بخش چندار در شهرســتان 

ساوجبالغ شــاهد رویداد زیبایی توسط 
ورزشــکاران و قهرمانان ورزش ولتینگ 
)آکروباتیک، ژیمناســتیک( روی اسب 
های پونی بود که شرکت کنندگان درآن 
با انجام حرکات نمایشــی بر روی اســب 
لحظات و دقایق زیبایی را برای صدها نفر 

از شرکت کنندگان در مراسم رقم زدند.

در حاشــیه مراسم جواد باقری، رئیس 
کمیته آکروباتیک ژیمناستیک روی اسب 
پونی کشور ضمن گفتگویی با خبرنگارجام 
جم البرز با ابراز خوشــحالی از اســتقبال 
شــرکت کنندگان در این برنامه هنری و 
ورزشــی که در آن ورزشکارانی از استان 
های آذربایجان شــرقی، البرز، قزوین و 

تهران درآن شرکت داشتند، ضمن اعالم 
این نکته که برنامه فوق برای نخســتین 
بار در قالب این فســتیوال برگزارشــد از 
روســای ادارات ورزش و جوانان استان 
البــرز، فدراســیون ســوارکاری، هیئت 
ژیمناستیک و ســوارکاری استان البرز و 
ورزش و جوانان شهرســتان ساوجبالغ و 

نیز حامیان مالی برگزاری این فســتیوال 
تشکر نمود.

برگزاری اولین فستیوال آکروباتیک و ژیمناستیک روی اسب پونی 

براســاّس تفاهم نامه بین اداره کل 
منابــع طبیعــی وآبخیزداری اســتان 
البرز وشــهرداری چهارباغ و به استناد 
ابالغیه قانون هوای پاک کشــورطرح 
کمربندســبز چهارباغ برای اولین باردر 
بین شهرهای استان البرز اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری 
و شورای اسالمی شــهرچهارباغ، این 

طرح بــزرگ باهدف ترویج و اشــاعه 
فرهنگ درختکاری، حفاظت و توســعه 
فضای ســبز و ایجاد کمربند ســبز در 
اطراف شهرها و استفاده از ظرفیت های 
مشــترک طرفین تفاهم نامه به منظور 
نیل به مصوبات قانون هوای پاک کشور 
و اجــرای عملیات نهالــکاری و ایجاد 
کمربند سبز شــهرچهارباغ مورد توجه 

است.
بــه موجب این تفاهــم نامه 2۰۰۰ 
اصلــه نهــال از گونه هــای جنگلی و 
بومــی توســط اداره کل منابع طبیعی 
البرز در اختیار شــهرداری چهارباغ قرار 
می گیرد وشهرداری نیزعملیات کاشت 
نهال،نگهداری و بهره برداری ازفضای 

کمربندسبز راعهده دارخواهد بود.

همچنیــن وزارت نیرو مســوولیت 
تامیــن آب موردنیاز را ازمحل پســاب 
شــهر بارعایت روش های نوین آبیاری 

توسط شهرداری عهده دارمی شود.

کمربند سبز شهر چهارباغ اجرا می شود

 همزمان با پنجمین روز از هفته دولت 
و با حضــور فرماندارســاوجبالغ ۷ طرح 
اقتصادی، عمرانــی و اجتماعی با اعتبار 
22 میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریال به بهره 

برداری رسید.
خبرنگار جام جم ســاوجبالغ 
ونظرآبــاد: افتتاح طرح اشــتغالزایی و 
کســب و کار اینترنتی توسط چهارمعلول 

جســمی، حرکتی با اعتباری بالغ بر یک 
میلیــارد و ۸۵۰ میلیــون ریال در شــهر 
چهارباغ و مرکز شبانه روزی کاهش آسیب 
اجتماعی در شــهر ملک آباد با ظرفیت ۴۰ 
نفر از جمله طرح های بخش چهارباغ بود 
که به بهره برداری رسید.بخشدار چهارباغ 
اظهار داشــت: افتتاح پروژه های عمرانی 
شــامل جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت 

روستاهای آغچه حصار، کهریزک ، آغالن 
تپــه و ابراهیم آباد با اعتبــاری بالغ بر۱۹ 
میلیــارد ریال از دیگــر طرح هایی بود که 
در بخش چهارباغ ساوجبالغ بهره برداری 
شــد. صادق زارعی نژاد افزود: به مناسبت 
هفته دولت مسکن مددجوی بهزیستی در 
روستای آغالن تپه که توسط خیر مسکن 
ساز ساخته شده نیز به بهره برداری رسید.

وی افزود: با بهره بــرداری از این طرح ها 
زمینه خدمات رســانی بــه ۱۰ هزار نفر از 

اهالی بخش چهارباغ فراهم شد.

افتتاح 7 طرح  در بخش چهارباغ ساوجبالغ

مقدار 2 تن گوشت فاسد که در تولید 
همبرگر مورد استفاده قرار می گرفت در 

نظرآباد کشف شد.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ 

و نظرآباد: ســرهنگ» علی سلیمانی 
« فرمانده انتظامی شهرســتان نظرآباد 
 در تشــریح ایــن خبــر گفــت: در پی 
دریافت گزارشــی مبني بــر تولید انبوه 
همبرگرهــای غیر بهداشــتی در یک 
کارگاه فاقــد مجوز و غیر بهداشــتی، 
بالفاصله اکیپی از ماموران پلیس امنیت 
عمومی و کارشناســان اداره بهداشت 

شهرستان نظرآباد برای بررسی موضوع 
به محل کارگاه اعزام شدند .

وي افزود: در بررســي هاي به عمل 
آمده مشخص شــد که مالک کارگاه با 
تولید بي کیفیت و غیربهداشتی همبرگر، 
اقدام به توزیع آن ها با برندهای متفرقه 

در فروشگاه های شهر می کرد.
سرهنگ» سلیمانی « تصریح کرد: 

در بازرسی از کارگاه 2 هزار کیلو گوشت 
غیر بهداشتی کشف و معدوم شد .

فرمانده انتظامي شهرستان نظرآباد 
با اشــاره به پلمــب ایــن کارگاه غیر 
بهداشتی خاطر نشان کرد: در این رابطه 
مالک کارگاه دستگیر  و پس از تشکیل 
پرونده برای ســیر مراحل قانوني روانه 

دادسرا شد.

کشف 2 هزار کیلو گوشت فاسد در نظرآباد

جناب  آقای محمد تقی حسنی
مدیر محترم سرپرســتی روزنامه جام جم در استان البرز و شهرستان های 

غرب استان تهران
مصیبت درگذشــت پدر بزرگوارتان، زنده یاد حاج غالمعلی حسنی را به جنابعالی و 
خانواده محترم تســلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و 

برای تمامی بازماندگان صبر و سالمتی خواستاریم.
ناصر صبوری 

مدیر تحریریه استانی روزنامه جام جم

جوابیه


