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»قهوه سیاح«، سالم، ارگانیک 
و سازگار با ذائقه ایرانی

خالقیت در هنر عکاسی 
کودکان

اجرای زیباترین سبک 
 دکوراسیون با هنر صنعت آینه 

3و شیشه های مشبک 2 2

1 2

البرز

افتتاح سریع ترین خط تولید جامدات 
دارویی کشور

2

بازدید از سد امیرکبیر و پروژه 
آبخیزداری روستای کندر

رئیس بازرسی کل کشور در بازدید از سد امیرکبیر و طرح آبخیزداری روستای کندر بخش آسارا گفت: 
طرح های آبخیزداری با هزینه های کم از خسارات سنگین سیل پیشگیری می کند.

خبرنگار جام جم البرز:  قاضی ســراج بر ســودآوری اقتصادی طرحهای آبخیزداری تاکید کرد و افزود: اجرای 
طرحهای آبخیزداری با کمترین هزینه برای اجرا در هنگام وقوع سیل از خسارت های جانی و مالی پیشگیری می کند 

و با توجه به کوهستانی بودن بخش آسارا و شهرستان طالقان ...

شورای اطالع رسانی 
دولت تشکیل می شود
2

4

تصمیم استقرار میز خدمت در 
مصالی امام خمینی )ره(  با توجه به 
فراوانــی مشــکالت در حوزه های 
مختلــف کارکردی دســتگاه های 
اجرایــی و عدم دسترســی آســان 
شهروندان به مدیران این دستگاه ها 
برای طرح و پیگیری مشکالت خود 
اتخاذ شده و هر هفته پیش از آغاز نماز 
جمعه یک یا دو مدیر به  منظور حضور 
و پاسخگویی به شهروندان، انتخاب 

و اطالع رسانی می شود.
خبرنگار جام جم البرز: این 
میز خدمت که نشان از همدلی و وفاق 
مسئوالن و مدیران استان البرز برای 
چاره اندیشی و رصد مطالبات مردم با 
هدف تأمین هرچه بیشتر خواسته های 
آنــان دارد چنــد هفته اســت که در 
راســتای تحقق پیشنهاد امام  جمعه 
کــرج در مصــالی نمــاز جمعــه 
مستقرشده است.این اقدام با استقبال 
چشــمگیر مردم همراه شده و برای 

تحقق شفافیت و تکریم ارباب رجوع 
راه اندازی می شود تا عالوه بر برپایی 
باشکوه تر نماز عبادی سیاسی جمعه، 
مسئوالن نیز به پاسخگویی در مقابل 
مردم تشویق شوند و رودر رو پای درد 
دل مردم بنشینند.ابراهیم طاهر نژاد، 
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اســتان البرز، علی اصغر کمالی زاده، 
شهردار کرج، احمد فاضلیان، رئیس  
کل دادگســتری استان، ناصر مقدم، 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
البرز، جهانگیر شــاه مرادی، رئیس 

ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان البرز، محمد محمدی فرد، 
مدیرکل کمیته امداد اســتان، سید 
مدیــرکل  مرتضــوی،  عبــداهلل 
زندان های البرز، اســداهلل حیدری، 
مدیرکل بهزیســتی اســتان البرز، 
مرتضی ســالمی، مدیرکل تأمین 
اجتماعی اســتان، اسماعیل خلیلی، 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
البــرز، محمدامین فرشــی، رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت 
شهرک های صنعتی اســتان البرز، 

ساالر قاســمی، مدیر کل آموزش  و 
پرورش استان، اســحاق جاللیان، 
رئیس دانشــگاه های پیام نور البرز، 
علی اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات 
حکومتی اســتان البــرز و احمدعلی 
آبادی فراهانی، مدیر کل بازرســی 
اســتان، حامد فرضی، مدیر کل اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز، 
احمــد علــی هراتــی، مدیــر کل 
کتابخانه هــای عمومــی و رئیس 
انجمن کتابخانه های عمومی استان 
البــرز و تقی غیاثی تبــار، مدیر کل 
آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان تا 
کنــون در این مکان پاســخگوی 
سواالت و مطالبات مردم بوده اند.بر 
همین اســاس در نمــاز جمعه هفته 
آینده از ســاعت ۱۰:۳۰ تا اذان ظهر، 
»بهنام بیات«، مدیرعامل شــرکت 
توزیــع نیروی بــرق اســتان البرز 
پاسخگوی شهروندان در پشت میز 

خدمت بود.

دوره اشــغال طوالنــي گذشــت اي استقرار میز خدمت در مصالی امام خمینی )ره( 
صهیونیست

آن همه بند اســارت ها گسســت اي 
صهیونیست 

فتنه جــرم و جنایت ها شکســت اي 
صهیونیست

 اصل  بیداري اسالمي نموده مسلمین 
متحد،بیــدار و آگــه، منســجم اي 

صهیونیست
 هر فلســطینی به غــزه هم مقاوم هم 

شجاع
 با امید محو نابودي تو اي صهیونیست
 امتي واحد بر آزادي آن قدس شریف

 هــم مقــاوم در جهــاد و انتفاضــه 
صهیونیست

 کل دنیا نفرت از این شیوه جنگیدنت 
بــا جنایتهــاي تــو بر کــودکان اي 

صهیونیست 
این همــه محکومیت در ســطح دنیا 

ناله ها 
بهــر نابــودي ات کافــي بــود اي 

صهیونیست 
این ســري نابود صددرصد شوي ضد 

بشر 

در عمــل چون گور خود را کنده اي 
اي صهیونیست 

در چهل سال گذشته گفته اجباري بود
 قصــه نابودیــت، پیــر جمــاران، 

صهیونیست
پــاک گردانم مســجداالقصی هم از 

لوث وجود
با عنایت بر توان مسلمین نصر من اله 

صهیونیست
 دولت بدنــام آمریکا خــودش ننگ 

جهان
تــو جدیدا ننــگ آمریکا شــدي اي 

صهیونیست
 هیچکس از تو انسانیتي هرگز ندید

شــهره بر خونخواري و حیوانیت اي 
صهیونیست

 تو نداري یک نشــان حتي ز موســي 
و یهود

 آبرو بردي از این دین الهي صهیونیست
این همه ویرانگري آدمکشي شرمت 

کجاست ؟
مــرگ بــر تو، ننــگ بر تو تــا ابد اي 

صهیونیست
رضا خازمی

در البرز؛

دادســتان عمومی و انقالب مرکز 
اســتان البرز از رفع تصرف به مســاحت 
یک میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۶۷متر مربع 
از اراضی و عرصه های ملی در شهرستان 

کرج خبر داد.
خبرنگار جام جم البرز: حاجی 
رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان البرز در جمع خبرنگاران در 
خصوص اقدامات انجام شــده در حوزه 
منابع طبیعــی و آبخیزداری کرج اظهار 
کرد: مســاحت یک میلیون و ۴۳۴ هزار 
و ۳۶۷ متــر مربع از اراضی و عرصه های 
ملی شهرســتان کرج در اجرای ۸ فقره 
احکام قضائی، رفع تصرف به عمل آمده 

است.
دادســتان عمومــی و انقالب مرکز 
اســتان البــرز تصریح کــرد: در اجرای 
تبصــره یک مــاده ۵۵ قانون حفاظت و 
بهره برداری از جنگل هــا و مراتع، پنج 

فقــره و جمعا به مســاحت هزار و ۸۵۲ 
مترمربع رفع تصرف شده است.

وی افزود: ۱۱۱ فقره پرونده شــامل 
۱۳ فقــره پرونده دامی مــاده ۴۴ قانون 
مذکور به تعداد ۶ هزار و ۶۶۹ واحد دامی، 
۹۸ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی 
ملی به مساحت ۴۹ میلیون و ۱۳۰ هزار 
و ۵۰۵ متر مربع تشــکیل گردیده است.

شــاکرمی ادامه داد: در سال گذشته در 
جریان رسیدگی به پرونده های تصرفی، 
اقــدام به اخذ خســارت بــه مبلغ ۲۳۷ 
میلیــون و هفــت هــزار و ۲۸۳ ریال از 
اجرای احکام قضایی و تبصره یک ماده 
۵۵ قانــون اخیرالذکــر و همچنین اخذ 
عوارض تمدیــد پروانه چرا تبصره ماده 
۲۸ قانــون حفاظت و بهــره برداری از 
جنگل ها و مراتع بالــغ بر یک میلیارد و 
۱۰۰ میلیــون ریال و به بیت المال اعاده 

گردیده است.

رفع تصرف  یک میلیون و ۴۳۴ هزار متر 
مربع از اراضی و عرصه های ملی
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تو خواهی آمد

محمد رضا اصالنی   
تو خواهی آمد. آن روز نزدیک اســت. اگر چه 

نمی دانم کدامین روز است.
تو خواهی آمد و من از خداوند می خواهم که تا 
زمان آمدنت همیشه، همیشه، همیشه منتظرت 

باشم!
اکنون ای چشــم ها بیدار بمانید. ای خواب، از 
من دور شو و تنهایم بگذار. ای عشق، بر زخم های 
کهنه ام نمک انتظــار بپاش. ای دل بی آرام، بی 
آرام تر باش. ای سرپرشــور، شوریده تر باش. می 
خواهم آنگاه که پرندگان عاشــق، زیباترین ترانه 
شان را می خوانند، می خواهم در آن زمان که بهار، 
نســیم بهاری، شکوفه ها و تمام عالم انتظارش را 

می کشند، من نیز بیدار بمانم.
در آن هنگام، گردونــه زمان بر مدار دیگری 
خواهد چرخید و عالم و عالمیان الیق آن خواهند 

بود تا شاهد برقراری عدالت جاودان باشند.
حال، ای مهمان عزیز، نسیم سرگشته فرشی 
از گلبرگ های شــقایق در قدمگاهت گســترده 

است و جاده ها، سر بر راهت نهاده اند.
چراغ دل را از سوز و اشتیاق برافروخته ام و خار 
 انتظــار بر آیینه چشــمانم فرو بــرده ام تا »تو« 

بیایی!  

خطیب نماز جمعه کرج گفت: انقالب اســالمی زمینه ساز ظهور حضرت صاحب 
الزمان )عج( است.

خبرنــگار جام جم البرز: امام جمعه کــرج در خطبه های نماز جمعه کرج با 
اشاره به میالد با سعادت حضرت مهدی )عج( گفت: انقالب اسالمی مقدمه فرج امام 

زمان )عج( و آزادی همه مردم جهان و سقوط ظالمین است، لذا باید برای رسیدن به 
این هدف تالش کنیم و به سفارشات قرآنی و احادیث عمل کنیم و از آیات قرآن دور 
نباشیم، در تمام صفحات قرآن دشمنان درون و بیرون مشخص شده است، رسیدن به 
آن روز بزرگ قطعا باانقالب ایران گره خورده است، وقتی صدای انقالب ما به گوش 

جهان رسید باعث بیداری اسالمی و تشکیل گروه های مبارز برای شکستن ظلم شد.
آیت اهلل حســینی همدانی ادامه داد: دشمن، چهل سال است با تمام قدرت سعی 
دارد انقالب را از بین ببرد اما دشمنان عصبانی ما بدانند که مردم ما با پیروی از قرآن 

و عترت محکمتر از گذشته در مقابل شما ایستاده اند.

تاکید امام جمعه کرج بر استفاده از ظرفیت جوانان انقالبی 

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

خط تولید جامدات دارویی شــرکت داروسازی 
اکتــوور باحضور وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی در استان البرز آغاز به کار کرد.
خبرنگار جام جم البرز:  این خط تولید ساالنه 
به میزان ۶ میلیارد قرص و کپسول ظرفیت تولید دارد 
و بالــغ بر ۱۲۰ نوع دارو در حــوزه اعصاب، گوارش و 

دیابت تولید می کند.
نمکی وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشکی با 
اشــاره به اهمیت شــرکت های دارویی بویژه شرکت 
اکتوور با تکنولوژی به روز برای کشــور گفت: توسعه 
این چنینــی در خطوط تولید دارویی مــا را همگام با 
بــزرگان دارویی جهان پیش می بــرد و توان رقابتی 

ایجاد می کند.

وی با اشــاره به لزوم مشارکت بیشتر در بازارهای 
جهانــی گفت: شــرکت هــای دارویی ما با توســعه 
تکنولــوژی و ارتقای اســتانداردهای تولید در ســال 
های اخیر علی رغم وجود تحریم ها بر ضد کشــورمان 
توانسته اند پیشرفت های قابل توجهی را برای حضور 

در بازارهای جهانی ایجاد کنند.
مدیر عامل شــرکت دارویی اکتوور نیز با اشاره به 
هزینــه ۲۵ میلیون یورویی برای احداث این خط تولید 
گفت: با افتتاح این بخش جدید تولیدی در مســاحت ۴ 
هزار و ۲۰۰ متری، برای ۳۰۰ نفر اشــتغال پایدار ایجاد 

شده است.
نراقی افزود: دستگاهی که در این بخش تولیدی به 
کارگرفته شده مجهزترین و سریع ترین دستگاه تولید 

داروی های جامد کشــور است که در شرایط تحریمی 
با همکاری بین شــرکت اکتوور ایران و یک شــرکت 

آلمانی امکان ایجاد این خط تولید فراهم شده است.
مدیر عامل شــرکت دارویی اکتــوور اضافه کرد: 
ســاخت گرانول و پرس قرص در دو طبقه در شرکت 
مذکور انجام و بســته بندی اولیــه و ثانویه نیز در این 
مجموعــه با به روزترین تجهیــزات صورت می گیرد 
و گفتنی اســت مشابه این جامدات در کشور تولید می 

شود.

نراقی گفت: شرکت اکتوور با افتتاح این خط عالوه 
بــر تأمین نیازهــای داخلی، به میــزان قابل توجهی 

صادرات نیز به کشورهای منطقه انجام می دهد.
در شرکت دارویی اکتوور بیش از ۳ هزار نفر مشغول 
به کار هســتند و این شرکت ۱۹۰ قلم دارو در ۱۴ حوزه 
درمانی برای بیماران قلبی و عروقی، سرطانی، پیوند، 
ام اس، اعصــاب، داخلی، زنان و بیماری های خاص با 
تــوان ۷ میلیارد عدد قــرص و ۱۰۰ میلیون آمپول با 

سرنگ از پیش پر شده تزریقی تولید می کند. 

افتتاح سریع ترین خط تولید 
جامدات دارویی کشور

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز اعالم کرد 
که بنا به دستور استاندار ، شوراهای اطالع رسانی دولت و هماهنگی روابط 

عمومی ها در این استان تشکیل می شود. 
خبرنگار جام جم البرز:  حســین رحمانیان در حاشــیه بازدید از 
هفتمین جشــنواره الله های کرج افزود:شــاخص ترین هدف شــورای 

هماهنگــی روابط عمومی ها، همکاری در مســائل مختلف توســعه ای 
استان است.

وی با تاکید بر اینکه با تشکیل شورای روابط عمومی های استان زمینه 
برای ارتقای این بخش مهم فراهم می شود، گفت: استاندار البرز بر جایگاه 
رفیع رســانه ها و روابط عمومی ها باور دارد و بر تسریع در تشکیل شورای 
اطالع رسانی دولت و شورای هماهنگی روابط عمومی ها تاکید می کند.

رحمانیــان گفت:چارچوب فعالیت روابط عمومی های دســتگاه های 
اجرایی در این شــورا تبیین شده و روابط عمومی ها به عنوان بازوان اصلی 
اطالع رسانی در استان و شهرستان ها برای هماهنگی بیشتر و تسهیل در 

خدمت رسانی به مردم فعالیت می کنند.
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز درباره اهمیت 
جایگاه روابط عمومی ها در دستگاه های اجرایی اضافه کرد: روابط عمومی 
در واقع پل ارتباطی مســئوالن با افکار عمومی، مخاطبان خاص و عام با 

نگرش ها، تمایالت ، عادت ها و سالیق متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه استاندار البرز به اثر گذاری نقش روابط عمومی ها 

تاکیــد دارد ، افزود: روابط عمومی هر مجموعه با داشــتن اطالعات دقیق 
و آشــنایی کامل از ماموریت های درون ســازمانی خود باید بتواند هدایت 

کننده و پاسخگوی افکار عمومی باشد.
رحمانیان ، برگزاری نشست های تخصصی با مدیران، هماهنگی دوره 
های آموزشــی و تالش برای ارتقاء جایگاه روابط عمومی مجموعه های 
ادارات اســتان البرز را از الزامات برنامه های پیش رو برشمرد و تاکید کرد: 
عملکرد خــوب روابط عمومی ها می تواند پل ارتباطی قوی بین مدیران و 
شهروندان باشد.مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز 
خاطرنشــان کرد: بدون تردید روابط عمومی ها و رســانه های جمعی به 
عنوان ۲ کانون مهم از نظام ارتباطی و اطالع رسانی نقش تعیین کننده ای 
در افزایــش آگاهــی های عمومی جامعه و فرهنگ ســازی و تنویر افکار 
عمومی، برعهده دارند.رحمانیان از احیا و تقویت شــورای اطالع رســانی 
دولت به دســتور اســتاندار البرز خبر داد و گفت: در این زمینه حرکت هایی 
شــروع شده که نیازمند همراهی و همکاری تمام مسئوالن روابط عمومی 

ادارات و نهادها هستیم .

شورای اطالع رسانی دولت در البرز تشکیل می شود

امام جمعه ماهدشت:
آمریکایی ها در قضیه طبس 

به خاک ذلت نشستند
ر  نــگا خبر
جام جــم البرز: 
االســالم  حجــت 
امام  زاده،  عظیمــی 
جمعه شهر ماهدشت 
در خطبه هــای نماز 
جمعه هفتــه ای که 
گذشت، گفت: یکی از 
تقوا  های  شــاخص 

مردمداری و حل کردن گرفتاری های مردم است 
. همه ما موظف به گشــایش مشــکالت مردم 

هستیم. 
وزارت اطالعــات بــه دلیــل محدودیت در 
گزارش کار مظلوم واقع شــده است . امروز یکی 
از ارکان های مهم کشور، سربازان گمنام آقا امام 

زمان)عج( هستند .
تاسیس سپاه هم یکی از برکات بزرگ انقالب 
اســالمی بود کــه از وظایف اصلــی این ارگان 

پاسداشت ارزش های اسالمی است .
در هفته مشــاغل باید اســتعدادیابی شود و 
جوانان باید در اســتعدادهای مــورد عالقه خود 

قدم بردارند .
در قضیه طبــس ما خواب بودیــم ولی ذات 
سبحانه تعالی بیدار بود و آمریکایی ها را به خاک 

ذلت نشاند.
ان شــاء اهلل از روز شنبه ماهدشتی ها در شهر 
ســیل زده معموالن مشــغول به کار خواهند شد 
و انتظــار از مــردم فهیم ماهدشــت باالســت 
 کــه از ایــن امتحان موفــق و ســربلند بیرون 

بیایند .
سخنرانی وزیر ارتباطات در شهر ژنو و حمایت 
از سند ۲۰۳۰ بســیار مایه تاسف است که باید به 

ایشان تذکر جدی داده شود .
مشــکالت فرانســه همچنان پابرجاست و 
متاســفانه هیچ گونه تبلیغی از اعتراضات فرانسه 

نمی شود.    

خبر

خبرنــگار جــام جم البــرز: معرفی 
ســبک غنــی آیینــه و شیشــه هــای 
مشبک در ساختار هنر صنعت زیبای 
ایرانی توســط شــخصیتی هنرمند، 
خــاق و خوش ذوق موجــب مباهات 
اســت. کیــوان مســعود زاده فردی 
بســیار فرهیختــه و با متانــت باال به 
توضیــح فعالیــت و اقدامــات انجام 
شــده اش در ایــران و جهــان مــی 
پــردازد و کارهایی را کــه می تواند 
انجــام دهد در گفتگو بــا خبرنگار ما 
تفسیر می کند. در ذیل گفتار ایشان 

را می خوانیم:
عمــده تولیــدات مــا بــه اماکــن 
تفریحــی، تاالرهــا، هتل هــا، مراکز 
درمانــی و تمــام مــکان هایــی که با 
ارتبــاط  در  داخلــی  دکوراســیون 

هستند به فروش میرسد.
 منشــاء این نوع از آینه ها و معرق 
شیشــه درهــم آمیختــه شــده، در 
ایــران دارای قدمت چندین ســاله 
اســت که مجموعه ما با بــه کارگیری  
طراحــی مــدرن و خاقانــه در ایــن 

حیطــه منجربــه روی کارآمدن مجدد 
 این ســبک از هنــر در جامعه شــده 

است. 
امروزه با توجه بــه گرایش افراد 
به دکوراســیون و زیبا ســازی محیط 
پیرامــون خــود، هنر آینه و شیشــه 
های مشــبک با اســتقبال بســیاری 

مواجه شده است. 
تولیــدات ایــن نــوع محصــوالت 
بــه صــورت کامــا سفارشــی و بــه 
درخواست مشــتری ماده سازی می 
شــود که معموال پروسه آن در حدود 
10تــا 15 روز بــه طول مــی انجامد. 
مبلــغ تعیین شــده برای هــر یک از 
محصــوالت ما باتوجه به مواد اولیه و 
ابزار اســتفاده شده در سفارش که 
بر حســب متر مربع می باشــد از یک 

میلیون تومان به باال می باشد.
تلفن: 

09037887317
09123682105

آدرس اینستاگرام:
@ honarkadealborz

در مصاحبه با »کیوان مسعود زاده« معرفی شد؛

اجرای زیباترین سبک دکوراسیون با هنر صنعت 
آینه و شیشه های مشبک

خبرنگار جام جم البرز: پای صحبت های حاذقانه و دلســوزانه 
تولیــد کننده ای نشســتیم که به عنوان یک ســرمایه گذار در 
محصــوالت غذایی ایران اشــتغال آفرینی فعاالنه ای داشــته 
است. مانی اسدیان به عنوان کارآفرین و دارنده ی لوح افتخار 
حمایــت از حقوق مصرف کننــده با توانمندی باال از زمانبر بودن 
دریافت مجوزها گایه بســیار دارد. در ادامه توجه شــما را به 

گفتگو با این کارآفرین جلب می نماییم:
- برند سیاح دارای چه پیشینه ای است؟

قهوه ســیاح یک برند خانوادگي اســت که با بیش از80 سال 
ســابقه و قدمت طوالنی در واردات قهوه دارد، پدر بزرگ بنده 
حاج ســیاح بنیانگذار قهوه و اولین نفري هســتند که دان قهوه 

را وارد کشور کردند.
همچنین برند قهوه ســیاح بیش از 20 ســال سابقه تولید در 
داخــل را دارد کــه محصوالتــي اعم از قهوه تــرك فوري همراه 
با جینســینگ، کاپوچینو بدون شــکر، اسپرســو فوری، شکات 
قهوه، چاي ماســاال بدون شــکر و.... را که مي توان گفت در دنیا 

هم وجود نداشت به مرحله تولید رساند.
- لطفا در رابطه با قهوه توضیحات اجمالي دهید.

از نظــر من قهــوه به بزرگی دنیاســت، دقیقا مثل موســیقي 
یعني داراي نژاد، سبک و مدل ها و نت هاي بسیار متنوع است 
و همچنیــن قهــوه یک پکیــج از ارزش غذائي مختلف اســت که 

توضیحات آن در این مصاحبه نمي گنجد.
محل تولد قهوه کشــور اتیوپي می باشــد، ولي اولین افرادی 
که قهوه را فرآوری کردند ایتالیایي ها بودند. باور غلطي که بین 
مردم وجود دارد این اســت که فکر مي کنند کشور ترکیه قهوه 
را کشــت و فرآوری می کند در صورتي که سرمنشــاء آن کشور 

ارمنستان مي باشد.
قهــوه یکي از پول ســازترین بیزنــس هاي بیــن المللي دنیا 
محســوب مي شــود. علت تفــاوت قیمــت قهوه هــا در مغازه ها 
نوع ُرســت یا به اصطاح و این اســت که دســتپخت چه آشپزي 

مي باشد.
-تفاوت مجموعه و برند شــما با ســایر قهوه هــاي موجود در 

بازار چیست؟
ســایر همکاران بنده30 سال است که در این حرفه فعالیت 
مي کنند ولي متاسفانه هیچ شناختي از قهوه اي که وارد مي کنند 

ندارند.
ولــي کار مــا کامــا حرفــه اي و تخصصــي پیش مــي رود و ما 
محصوالت کاما منحصر به فرد با کیفیت هاي باال تولید مي کنیم.

بــه جــرات مي توانیــم بگوییم در کــرج کاري کردیــم که هر 
شــخصي در هر قشــري که هســت چه ضعیف چه قوي در سبد 
کاالي خود قهوه را جاي داده است به این دلیل که ما طي 5 سال 
هیچگونه افزایش قیمتي نداشــتیم و حتي این امر باعث شــد 

تا از طرف دولت لوح حمایت از مصرف کننده دریافت کنیم.

از طرفــي محصوالتــي که تولیــد مي کنیم با انــواع ذائقه ها 
سازگاري دارد و کاما سالم و ارگانیک بدون هیچ مواد افزودني 
شــیمیایي تولید مي شــود، چون معتقدیم استفاده از این مواد 

جنایت محسوب مي شود.
جالب است بدانید اکثر افرادي که معده آنها نسبت به قهوه 
واکنش نشان مي دهد واذیت مي شوند بعد از استفاده از قهوه 

سیاح هیچ مشکلي نداشتند.
- در رابطــه با اشــتغالزایي و رونــق تولید چــه برنامه هایي 

دارید؟
در ســالي کــه مقــام معظم رهبــري به نــام »رونــق تولید« 
نامگذاري کردند از ســازمان ها و ارگان هاي دولتي درخواست 
دارم که بستر را با حذف قوانین دست و پا گیر از جمله زمان بر 

بودن أخذ مجوز ها هموار سازند . 
در کل زمــان بر بودن اخذ مجــوز ها ضربه جبران ناپذیری به 

تولید می زند.
با توجه به اینکه درخواســت مردم نســبت به قهوه باالست و 
از قهوه بشــدت اســتقبال مي کنند دولت هم از ما حمایت کند 
تــا واحد هاي تولیدي را با نظارت مســتقیم بهداشــت و ســایر 
ســازمان هــاي مرتبــط راه اندازي کنیــم که هر واحــد تولیدي 

مي تواند حدودا براي 100نفر ایجاد شغل کند.
بنده با توجه به شرایط کنوني که دارم هیچ نیازي به تأسیس 
کارخانــه و ... ندارم ولي وقتي توانایي، فکر و ایده این را دارم 
کــه بتوانم بــراي تعداد زیــادي از افراد اشــتغالزایي کنم چرا 

انجام ندهم!
-لطفا تلفن تماس و راه های ارتباطی خود را بگویید.

تلفن: 09356010093
www.sayahcoffee.ir

www.mani-asad.com
Insts:@sayahcoffee1

@mani.asadian
Telegram:@sayahcoffee

»مانی اسدیان«، مدیر اجرائی برند سیاح:

»قهوه سیاح«، سالم، ارگانیک و سازگار با ذائقه ایرانی
زمان بر بودن اخذ مجوز ها ضربه جبران ناپذیری به تولید می زند
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رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه البرز از دیدار ۴۰ نفر از فعاالن، نخبگان، 
قاریان و دست اندرکاران قرآنی البرز با مقام معظم رهبری خبر داد.

خبرنگار جام جم البرز: حجت االسالم احمد اشرفی در گفت و گو با خبرنگار 
ایســنا منطقه البرز، اظهار کرد: این فعاالن قرآنی ســاعت هشــت صبح روز دوشنبه 

۲۶ فروردین از مقابل آســتان مقدس امامزاده حســن )ع( کرج به سمت حسینیه امام 
خمینی )ره( در تهران حرکت کردند.وی ادامه داد: هرساله برگزیدگان مسابقات قرآنی 
و فعاالن قرآنی کشور پس از پایان مسابقات بین المللی با رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیدار می کنند.حجت االسالم اشرفی گفت: سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی 

قرآن  کریم در پنج بخش بزرگساالن، دانش آموزی، طالب، روشندالن و بانوان از ۲۱ 
تا ۲۵ فروردین جاری در مصالی امام خمینی )ره ( تهران برگزار شد.

گفتنی است مرحله مقدماتی و شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری 
قرآن کریم نیز اردیبهشت امسال برگزار می شود.

3دیدار ۴0 فعال و نخبه قرآنی البرز با رهبر انقالب ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

بشــر در طول تاریــخ تمدن خــود همواره در 
معرض انواع تهدیدات طبیعی ونیز تهدیدات انســان 

ساخت قرار داشته است.
خرد و تدبیر ، انســان را از حیــوان متمایز نموده و 
بر طبیعت حاکم ســاخته است. انسان خلق شده تا بر 
حیوان و طبیعت فایق آید. بشــر اولیه بدون کمترین 
امکانات و صرفا با تدبیر خود از گزند حیوانات وحشــی 

و خشم طبیعت در امان بوده است. 
 حال چگونه اســت که ما در قــرن ۲۱  و علیرغم  
توسعه علم و دانش وفناوری و ارسال ماهواره به خارج 
از مدار زمین قادربه حفاظت از خود و سرمایه های مان 
در برابر چند روز باریدن باران نیستیم! آیا نباید این بی 

تدبیری مورد مواخذه و محاکمه قرار گیرد؟!
آمار وشــاخصه های در دسترس ذیل ، بی توجهی 
به پیش بینی،پیشــگیری،رفع آسیب پذیری در برابر 
وقایع طبیعی جرم ما را صد چندان می نماید چرا که ما 
می دانستیم  ایران به لحاظ شرایط جغرافیایی وزمین 

شــناختی در زمره کشورهایی است که آسیب پذیری 
بسیار زیادی در برابر سوانح طبیعی دارد.

از نظر تنوع حادثه جزء ۵ کشــور دنیاســت. ما می 
دانســتیم که این ســرزمین از ۴۱ نوع پدیده بالخیز 
جهــان بیش از ۳۳ مــورد آن را تجربه می کند ما می 
دانستیم ۸۰ در صد کشــور در معرض زلزله باال و۵۰ 
درصد آن در معرض خطر سیل ودر مجموع ۹۰ درصد 
جمعیت کشــور در معرض خطرات ناشــی از سیل و 
زلزله قرار دارد. ما می دانستیم که ساالنه  حدود ۱۰۰۰ 
زلزلــه در ایران رخ می دهد که به طور متوســط ۲۴۰ 
مورد آن باالی چهار ریشتر است و ما می دانیم که ۸۶ 
درصد جمعیت شــهری کشور روی گسل های زلزله 
خیز زندگی می کنند .علم امروز دانســته های زیادی 
به ما منتقل می کند و تهدیدات را به ما می شناســاند 
وراهکارهای آنرا نیز بر ما آشــکار می سازد. اگر آسیب 
هــا و نقاط ضعف ها را مرتفع نکنیم و در برابر اینگونه 
حوادث آسیب پذیر باشیم به نحوی که با چند روز باران 

ممتد وضعیت کشــور را قرمز اعالم کرده و استانهای 
آسیب دیده را در وضعیت فوق العاده قرار دهیم آیا نباید 

به بی کفایتی خود اقرار نمائیم؟!
 مرگ انســانهای بی گناهی که می توانستند زنده 
بمانند، تخریب بی حد وحصر زیرســاخت های کشور 
و سرمایه های ملی که باید با بودجه و خزانه یک ملت 
بازسازی شود که می توانست برای رفاه و آسایش مردم 
به کار گرفته شود که جملگی ناشی از بی تدبیری وبی 
برنامه گی نظام اجرایی کشــور است که می توانست 
الزامات پدافند غیرعامل )حفاظت از شــهروندان در 
مقابل انواع تهدیدات و رفع آسیب پذیریهای کالبدی 
کشور و ساخت شهری ایمن( را محقق سازد ومدیریت 
بحرانی )به مثابه آنچه ســایر کشورهای توسعه یافته 
دارند، مدیریتی واقعی مبتنــی بر مهارت وتخصص 
نه تشــریفاتی وناکارآمد( که بتواند مانع بحران شده 
ونهایتا در صورت وقوع حوادث بتواند در کاهش آسیب 
پذیریها موثر واقع شــود مدیریت بحرانی که خود در 

درون حوادث غرق شــده و صرفا در کنار فعالیت های 
مردمی فعال جلوه می نماید! نمی تواند حوادث را پیش 
بینــی نموده واصول پیشــگیری را به کار گرفته یا در 

زمان وقوع حوادث کارآمد باشد.
نظام سیاســی هوشمند باید خود را آسیب شناسی 
کــرده دولتمردان ناکارآمد را بــه عذر خواهی از ملت 
وکنار گذاشتن قدرت وادار سازد در اینصورت ملت در 

کنار دولت  باعث  پایداری حکومت خواهد شد.
 دکتر محمد صفری، استاد  دانشگاه 
و مدرس پدافند

عذرخواهی از ملت و کنار گذاشتن قدرت

چند سال قبل با »مرحوم مغفور محمد ابراهیم 
رنجبــر امیری« قدیمی تریــن روزنامه فروش فقید 
ایران و جهان که در حدود ۸۰ ســال روزنامه فروشی 
صاحب چند کتاب خاطرات تاریخی روزنامه فروشــی 
اســت در یک سفر زیارتی با جمع زیادی از خبرنگاران 

و اصحاب رســانه استان البرز به مقصد مشهد مقدس 
که با اتوبوس و به همت خانه مطبوعات اســتان البرز 
صورت گرفت، آشنا شــدم. درست به یاد دارم که آن 
زنده یاد با وجود ســن باال زبانی گویا و صریح اللهجه 
داشــت و از زمان حرکت اتوبوس تا رســیدن به شهر 
مشــهد مقدس به صــورت متوالی وقایــع تاریخی 
مطبوعاتی و سیاســی را با شوق و عالقه فراوان برای 

همسفران بازگو می کرد.
 در آن ســفر به یاد ماندنی که عالوه بر زیارت چند 
باره مرقد مطهر حضــرت ثامن االئمه امام رضا)ع( و 
بازدید از موزه های مختلف آستان مقدس آن حضرت 
و دیدار با مســئوالن روزنامه قدس خراسان صورت 
پذیرفت، مرحوم رنجبر امیری با هر کدام از مسئوالن 
ذیربط به طور خصوصی مذاکره نموده و ســوابق خود 
را بــرای آن ها بازگو می کرد و از همه مهم تر این که 

آن مرحوم تمام وقایع ســفر زیارتی را لحظه به لحظه 
در دفتر ویژه خاطرات خود ثبت می نمود. او بعد از سال 
ها در این اواخر یک بار دیگر در دفتر تحریریه روزنامه 
جام جم اســتان البرز حاضر شــد و از قصد خود برای 
چاپ و انتشــار سایر خاطرات روزنامه فروشی و پس از 
آن را مطرح کرد که متاســفانه اجل به او مهلت نداد و 
در غروب چهارشنبه ۱۴ فروردین سا ل ۱۳۹۸ با کوله 
باری از علم و دانش و خاطرات ناگفته گوناگون، جان 
به جان آفرین تسلیم نموده و در روز شنبه ۱۷ فروردین 
طی یک تشــییع » کم سر و صدا« مظلومانه در قطعه 
هنرمندان بهشت سکینه به خاک سپرده شد. خدایش 
رحمــت کند و به خانواده گرامی اش صبر و ســالمت 

عنایت فرماید. 
اما از آن جایی که او یکی از مفاخر کم نظیر اســتان 
و از چهره های ملی و فراملی ) صاحب عنوان گینس( 

بود. شایسته بود که مسئوالن مربوطه تشییع با شکوه 
تری را برای خاکســپاری آن  مرحوم برنامه ریزی می 

کردند. والسالم.
سید نصرالدین میرعربشاهی، خبرنگار 
فرهنگی و اجتماعی جام جم

 خاطره ای با قدیمی ترین روزنامه فروش ایران و جهان در مشهد

2 نکتــه کلیدی در تربیت 
فرزندان

محمــد 
علی بهادری

کارشــناس 
پژوهشــگری 

علوم اجتماعی
قسمت اول:

در تربیت فرزند 
دو نکتــه نقــش 
کلیــدی داشــته و 

بسیار پر اهمیت است. 
یکی تفاهم بین والدیــن و فرزندان و این که 
والدیــن فرندان خــود را از لحاظ نیازهای روحی 
و فکری درک کنند. فرزندان مثال آینه هســتند، 
ضمیر آن ها بسیار پاک و زالل است و والدین هر 
آنچه در آن بکارنــد می توانند درو کنند. خوبی و 
تفاهم یا بدی و دیکتاتوری. رفتار فرزندان نسبت 
به والدین بازتاب رفتار والدین در کودکی فرزندان 

است.
 انســان اگر به والدین خــود خوبی کند اجر و 
پاداش خود را از خــدای متعال دریافت می کند؛ 
چرا که خدای متعال امر به نیکی نسبت به والدین 
کرده اســت ولی اگر پدر و مــادر به فرزندان خود 
نیکــی کرده و آن هــا را درک کنند، بازتاب رفتار 
خود را در آینده ای نه چندان دور از سوی فرزندان 

باز خواهند یافت.
 پــس ابتدا والدین هســتند کــه وقتی فرزند 
خردسال است و از خود توانایی چندانی ندارد می 
تواند نسبت به او نیکی کند و در عمل نیکی کردن 
را به او بیاموزد تا این که دیکتاتور و مستبد نباشد و 
تنها در گفتار بخواهند نیکی کردن را به او آموزش 
دهند که این یک تناقض بین گفتار و عمل است و 
نوعی دوگانگی در شخصیت فرزند ایجاد خواهد 
کرد و فرزند در آینده همان شــخصیتی را پیدا می 
کند که در عمل از والدین خود درک کرده نه آنچه 

که از زبان والدین شنیده است. 
عــن المعصوم )ع(: با عمــل مردم را به نیکی 

دعوت کنید )به غیر از زبان هایتان(.        

بهار ، همیشه

 چقدر زود فصل ها تکرار می شــود. تابستان، 
پاییز، زمستان و بهار.

 بهــاری که دل های ما را ســبز می کند. به گل 
فرصت شکفتن می دهد و پرنده ها را به سمت مرتع 
هــای آبی فرا می خواند. با بهار اســت که همه چیز 

عوض می شود.
 زمین پوســت عــوض می کنــد. وای به حال 
سنگ هایی که نمی توانند در بهار باالپوشی از خزه 
برای خود ببافند. با باغ هایی که هنوز در سراشــیبی 

پاییزند. 
بهار می آید تا دســت همه را بگیرد و بگوید هیچ 
وقت برای شــکفتن دیر نیســت. دریا، بهار چشمه 

است.
 آســمان، بهار پرنده و خــدا بهار همه دل ها. به 
دیــدن بهار عادت کنیم، پیش از آن که پاییز دوباره 

انگور ستاره ها را بچیند.
ایرج قنبری

یادداشت یک سبد آواز گنجشک

خبرنــگار جام جم البرز: در کشــور ما 
موجب افتخار است که جوانان باهوش، 
خاق و مبتکــری چون میاد مهربانیان با 
حداقــل امکانات به قله هــای موفقیت 
در هنر عکاســی رســیده اند، این مدیر 
خوشــفکر در گفتگو بــا خبرنگاران ما به 
تشریح آنچه که می تواند عرصه خدمات 
اســتودیو های عکاســی به خانــواده ها 
انجــام پذیرد پرداخــت و روزنه زیبایی 
از هنــر صنعت عکاســی کــودکان را در 

استان البرز و کشور گشود.

- چگونه وارد عرصه عکاسی شدید؟
حدود 11 ســال اســت که به صورت 
تخصصــی عکاســی کــودك انجــام می 
دهیم، در خانواده ای بزرگ شــده ام که 
شغل پدر و مادرم نیز حرفه عکاسی بود 
و می شــود گفت از همان دوران کودکی 

وارد ایــن عرصــه شــدم و تحصیــات 
دانشــگاهی را نیز در رشــته عکاســی 

گذرانده ام.
مــن و همســرم از یک فضای بســیار 
کوچک شروع به کار کردیم و فعالیتمان 
بــه صــورت اختصاصی عکاســی کودك 
نبــود. بــا همدلــی یکدیگــر کــم کــم 
توانستیم کار را گسترش دهیم و دلیل 
اصلــی موفقیــت در کارمــان صداقت 
بــا مردم و پشــتکار بوده اســت و نکته 
مهم این اســت که ما عاشقانه عکاسی را 
دوســت داریم و سعی می کنیم همیشه 
به روز باشیم و به دنبال تنوع و خاقیت 

هستیم.
استودیو عکس مجموعه ما در فضایی 
بالــغ بــر 450 متــر مربع دارای ســالن 
های مجزا جهت عکاســی نــوزاد، کودك 
و خردســال و اســتودیو عکس بارداری 

می باشــد، به عنوان مثال در اســتودیو 
نــوزادان، عکاســی کاما بــدون فلش 
انجام می شــود تا نوزاد توسط نور فلش 
اذیت نشــود، چرا که هدف اصلی ابتدا 
ســامت کودکان است و اهمیت وافری 

دارد. 

-تمایــز و تفــاوت کار شــما بــا دیگر 
استودیوهای عکاسی در چیست؟

به نظرم مهمترین تمایز ما این اســت 
که بنده و گروه 14 نفره ما همگی عاشق 
بچه ها هســتیم و از خدمت به کودکان و 
خانواده ها لذت مي بریم. ســعي کردیم 
بــا اختصاص فضا وســیع و اســتفاده از 
دکورهــاي رئال به کــودك اجازه دهیم 
احســاس راحتي کند و اتفاقا همیشــه 
بهترین عکس ها زماني رخ داده اســت 
که کــودك در حال کودکي کــردن بوده 

است.
طراحي و ســاخت اکثر دکورهای ما از 
صفــر تا صد در کارگاه مجموعه و توســط 
تیــم همکارانم انجام مي شــود که این 
موضوع باعث شــده عکس هــا متفاوت 

باشند.
تخصــص، ســابقه، تجربــه و خاقیت 
در کار موجب شــده که نســبت به آتلیه 
های عکاســی دیگر متفاوت باشــیم چرا 
که سعی کرده ایم دغدغه مشتری را به 
حداقل برســانیم. زمانی که شخصی به 
استودیو مراجعه می کند نیاز به آوردن 
لبــاس های زیادی برای عکاســی ندارد 
چرا کــه مجموعه ما لباس های مناســب 
بــارداری، ســت لباس مــادر و فرزند و 
لباس های کودك را فراهم کرده است.

از دیگــر تفاوت های کار ما می توان به 

هدیه ای اشــاره کرد که براي اولین بار 
در عکاســي کودك در ایران توســط تیم 
حس ابداع شــد؛ ایــن ابتکار به صورت 
فیلــم پشــت صحنه می باشــد، به گونه 
ای که وقتی شــخص وارد اســتودیو می 
شــود از همــان لحظــه دوربین روشــن 
می شــود و تمام اتفاقات حین عکاســی 

تصویربرداری می شود.

-آیا از ابتدا عکاســی کودك انجام می 
دادید؟

خیر، در شــروع کار بیشــتر عکاســي 
تبلیغــات و پرتره بزرگســال  و ... انجام 
می دادیم ولی بعد از مدتی که کار کودك 
انجام دادیم و بیشــتر با دنیاي قشــنگ 
بچه ها آشنا شدیم عاشق دنیای کودکان 
شــدیم. این فرآیند باعث شــد به طور 
کامل به سمت عکاسی کودك سوق پیدا 
کنیم و هر روز که این فرشــته هاي زیبا 
را در اســتودیو مي بینیم خدارو شــکر 

مي کنیم که وارد این عرصه شدیم.

-برنامه شــما براي آینده کاریتان چه 
می باشد؟

در این ســال هــا بیش از صــد هزار 
عکــس از کــودکان ایــران زمیــن ثبت 
کردیم و نکتــه زیبا و دلگرم کننده اش 
براي ما این اســت که هــر پدر و مادري 
وقتی یک بار مجموعه ما را براي عکاسي 
انتخاب می کند سالیان سال این افتخار 
را بــه مجموعه مــا می دهند و فرشــته 
کوچکشــان را برای عکاســی می آورند. 
این موضوع واقعا مســئولیت ما را زیاد 
مي کنــد که تنوع و کیفیت حفظ شــود و 
حــس تکــرار در عکس ها ایجاد نشــود 

البته من و تیمم هر روز در تاشیم براي 
بهتر شــدن و براي ایــن موضوع برنامه 
و ایــده هاي خاقانه داشــته باشــیم و 
مطمئنیــم براي پدر و مادرها و عکاســي 
کــودك در ایران شــگفت انگیز خواهد 

بود.
در انتها از همکاران خوبم که همیشه 
کنــارم هســتند و بخصوص از همســر 
عزیــزم که از ابتدا باهم کار را توســعه 
دادیم و به من کمک کردند تشــکر ویژه 

دارم.
-آدرس و شماره تماس های ارتباطی 

استودیو را بفرمایید.
کرج، خیابان مطهري
Insta:hesstudio

34433100
34469225

در گفتگو با «میالد مهربانیان«، مدیر استودیو عکس حس تشریح شد؛

خالقیت در هنر عکاسی کودکان
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بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم
زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم

آه کز طعنه بدخواه ندیدم رویت
حافظنیست چون آینه ام روی زآهن چه کنم

آیت اهلل حسینی همدانی با بیان اینکه لیبرال ها به مدیریت جوانان بدبین 
هستند، گفت: اگر ۴۰ سال گذشته را بررسی کنیم و به هشت سال دفاع مقدس، 
دفاع از حریم، علم و فناوری، سیاست، ورزش و غیره نگاهی بیندازیم می بینیم 
هرکجا که مدیریت در دست جوانان بوده، پیشرفت حاصل  شده و نقش اساسی 

را جوانان ایفا کرده اند.
خبرنگار جام جم البرز:  آیت اهلل حســینی همدانی در مراســم اولین 
اجتماع جوانان اســتان البرز، ضمن تبریک روز جوان و اعیاد شــعبانیه، اظهار 
کرد: حضرت علی اکبر )ع( شهید کربالست که در ۲۷ سالگی به شهادت رسید. 
ایشان خصوصیات منحصر به  فردی همچون شجاعت، بصیرت و تقوا داشتند 
و تا زمان شــهادت نماز شب خود را ترک نکردند و رابطه والیت پذیری ایشان 

نیز در روایات بسیار ذکرشده است.
وی با بیان اینکه حضرت علی اکبر )ع( اسوه جوانان است، تأکید کرد: امروز 
به تأســی از جوانانی که انقالب کردند و شما جوانان انقالبی که سرمایه های 

کشور هستید این برنامه باشکوه برگزار شده است.
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز در بخش دیگــری عنوان کرد: گام دوم 
انقالب به جوانان مربوط می شــود و رهبر معظم انقالب از جوانان خواستند تا 
بار پیشرفت، توسعه و مدیریت کشور را به دوش بکشند چراکه مدیریت لیبرالی 
که سال ها دست به دست گشته چیزی جز چالش درراه نظام به وجود نیاورده و 

این مدیریت قطعًا باید کنار گذاشته شود.
آیت اهلل حســینی همدانی با بیان اینکه لیبرال ها به مدیریت جوانان بدبین 
هســتند، گفت: اگر ۴۰ ســال گذشته را بررســی کنیم و به هشت سال دفاع 
مقدس، دفاع از حریم، علم و فناوری، سیاست، ورزش و غیره نگاهی بیندازیم 
می بینیم هرکجا که مدیریت در دســت جوانان بوده، پیشــرفت حاصل  شده و 
نقش اساســی را جوانان ایفا کرده اند.وی جوان را فردی اعالم کرد که حریص 
نیســت و اگر درســت هدایت شــود کار را پرقدرت پیش می برد و گفت: این 
همایش در کمتر از یک هفته با همکاری جوانان برگزار شده است، درست است 
که همه ارگان ها، سازمان ها وادارات در برگزاری این برنامه مشارکت داشته اند 

اما اساس و پایه اصلی برگزاری آن را جوانان تشکیل می دهند.
امام جمعه کرج گفت: اگر بنا باشــد در دهه پنجم انقالب گشایشی صورت 

گیرد، آن را ۴۰ میلیون جوان مستعد ایرانی انجام می دهند.
آیت اهلل حسینی همدانی با اشاره به اینکه رسول اکرم )ص( هرکجا که کار 
مهمی انجام دادند، آن را به دست جوانان می سپردند، تصریح کرد: رسول اکرم 
)ص( امور فرهنگی، نظامی و غیره را به جوانان شایســته می سپردند و نتیجه 
می گرفتند، زیرا برخی به دنبال این هســتند که جوان را ناامید کنند و شادابی و 
طراوت را از جوانان بگیرند و آن ها را نسبت به کشور و انقالب بی تفاوت کنند.

وی به طرح سؤالی پرداخت و گفت: اگر امروز حضرت علی اکبر)ع( در میان 

ما بود و جوانان می خواستند از او خط بگیرند و او را الگو انتخاب کنند، چه ویژگی 
را انتخاب می کردند؟ اضافه کرد: ایشــان خصوصیاتی همچون علم، پژوهش 
و جوانمردی داشــتند و به دنبال فرهنگ و ورزش بودند و هیچگاه از تهدیدات 
دشــمن نمی هراسیدند و در مســیر حق می رفتند اما حاال برخی سند ۲۰۳۰ را 
می آورند و می گویند این نتیجه اقدامات فرهنگی و اجتماعی شماست و اخیراً 

هم نکته ای در این خصوص کشف شده است.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان البرز خطاب به جوانان، بیان کرد: با 
وجود شما دشمنان انقالب می دانند که در هیچ زمینه ای تاب مقاومت و مقابله 
نخواهند داشــت.آیت اهلل حسینی همدانی با اشــاره به سخنرانی رهبر معظم 
انقالب اسالمی در گام دوم انقالب مبنی بر لزوم همت، ابتکار، توانایی جوانان 
در همه محورهای سیاسی، فرهنگی و بین المللی تأکید کرد: مدیران جوان باید 
با اســتفاده از تجربیات افراد پیشکسوت بتوانند کشور را در مسیر درست پیش 
ببرنــد.وی بابیان اینکه جوانــان البرزی آمادگی خــود را اعالم می کنند که 
اثربخشی و توانایی خود را در توسعه کشور نشان دهند، گفت: از این  پس تعامل 
دفتر نماینده ولی فقیه بــا جوانان برقرار خواهد بود و در نظر داریم برنامه های 
مختلفی را در اســتان برای این قشــر برگزار کنیم، رهبــر انقالب از جوانان 
می خواهند تا اهل بن بست شکنی بوده و به آینده امیدوار باشند. مالک انقالبی 

بودن اخالق، مسئولیت پذیری، جهاد و ایستادگی است.

آیت اهلل حسینی همدانی در بزرگ ترین اجتماع جوانان استان البرز؛

کار باید به دست جوانان سپرده شود
همیشه پاک و منزه باشید

خبرنگار 
جام جم البرز: 
»بهمن  شــهید 
در  زاده«  کمالي 
ســال ۱۳۴۰، در 
اي  خانــواده 
مذهبي و متدین 

در حصــارک کرج دیده به جهان گشــود. تا 
هفت ســالگي مانند ســایر بچه ها در کنار 
والدین خود پرورش یافت و در همین سن به 

مدرسه رفت. 
پس از پایان دورة ابتدائي، دورة راهنمائي 
را نیز سپري کرد و وارد دبیرستان شد. با ورود 
او به دبیرستان، قیام مردم شروع گردید و آن 
موقع وی سرپرســت کتابخانة مسجد محل 
بود و در پخش اعالمیه هاي امام که از خارج 

مي آمد شرکت فعاالنه داشت.
 در همان زمان طرفداران طاغوت پس از 
شناســایي وي را تهدید به معرفي به ساواک 

مي نمودند. 
او هیچ وقت اعتنایي به این حرف نداشت 
و پیوسته در راهش جدي تر قدم برمي داشت 
تا اینکه انقالب اسالمي ایران در بهمن سال 
۱۳۵۷ ، بــه پیروزي رســید و بعد از آن دیگر 

آزادانه فعالیت مي کرد. 
بچه هاي محل را تشــویق به نگهداري 
از دســتاوردهاي انقالب مــي نمود تا اینکه 
جنگ ایران و عراق شــروع شــد. این شهید 
نیــز از آنهایي بود که دلش همیشــه در راه 
خدا مي تپید و با شــنیدن »نــداي هل من 
ناصر ینصرني« حســین زمان، خمیني کبیر 
را لبیک گفت و بــه همین منظور در پادگان 
امام حســین یک دوره فشرده نظامي را طي 
نمــود و ســرانجام وارد جبهه هاي نبرد حق 
علیه باطل گردید تا اینکه هفتم مهر ۱۳۶۱، 
در منطقة عملیاتي شــوش با اصابت ترکش 

به سر به شهادت رسید.
 تربــت پاکش در امامــزاده محمد کرج 
نمادی از ایثار و استقامت در راه وطن است. 

پیام شهید : همیشه پاک و منزه باشید 
و نماز جماعت را در مسجد به پا دارید. 

یاد یاران آشنا

* آموزش و پرورش ساوجبالغ 
چاره اندیشی کند

ساختمان مدرسه روستایی ورده به علت 
عدم رســیدگی و در اثر عوامل جوی در حال 

تخریب کامل می باشد. 
لطفــا مســئوالن آمــوزش و پرورش 
ســاوجبالغ برای تعمیر و نگهداری آن اقدام 

الزم به عمل آورند.
جمعی از اهالی روستای ورده

شهرســازی  و  راه  اداره   *
ساوجبالغ اقدام کند

جــاده کردان برغان و پل های موجود در 
محدوده نیاز به بازســازی و تعریض دارد. لذا 
از مسئوالن اداره راه و شهرسازی انتظار این 
است که عالوه بر رفع نواقص مذکور نسبت 
به اصالح و بازســازی نقاط پرخطر مســیر 

مذکور اقدام نمایند.
محسن صفاپیشه

* ســتاد بحران البــرز فعال تر 
برخورد کند

بــا توجــه بــه این کــه اســتان البرز و 
شهرســتان های تابعه و روستاهای مربوطه 
همجوار با رودخانه ها و مســیل های متعدد 
می باشــد و احتمــال طغیان و بروز ســیل 
هــای بنیان کن در رودخانه ها زیاد اســت، 
جا دارد که مسئوالن ســتاد بحران البرز در 
جهت پیشــگیری از خطرات جاری شــدن 
 ســیل و .... برنامه ریزی فعال تری داشــته

 باشند.
مهرداد علیپور از کمال شهر

* فضای ســبز شهری را تکمیل 
کنید

جمعیت میلیونی شــهر کرج فضای سبز 
محدودی دارد. بنابراین مسئوالن شهرداری 
کرج باید ترتیبی دهند تا با توسعه فضای سبز 
شــهری، شهروندان از آثار و برکات آن بهره 

مند شوند.
انوشیروان خانزاده از کوی 
کارمندان جنوبی

پیام های مردمی

روزانه ۲۵ هزار وعده غذای گرم از ســوی سه مرکز 
نیکوکاری استان البرز بین هموطنان سیل زده استان های 

لرستان و خوزستان توزیع می شود.
خبرنــگار جام جم البرز: محمــد محمدی فرد 
مدیــرکل کمیته امداد البرز با اشــاره به اینکه هم اکنون 
تعداد قابل توجهی از خانوارهای سیل زده استان خوزستان 
در کمپ های امدادی حضور دارند و در اســتان لرســتان 

نیز مردمی که دچار ســیل شــده اند و  اثاثیه زندگی شان 
آسیب دیده است نیازمند کمک های فوری هستند گفت: 
سه مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع( محمد شهر، روح اهلل 
و بنت الهدی فردیس با راه اندازی آشــپزخانه در مناطق 
سیل زده درمجموع روزانه معادل دویست میلیون تومان 
غذای گرم بین هم وطنان آســیب دیده از ســیل توزیع 

می کنند.

وی با اشاره به اینکه مراکز نیکوکاری امتداد اجتماعی 
کمیتــه امــداد امام )ره( اســت افزود: روزانــه ۲۵ هزار 
وعده غذای گرم از سوی سه مرکز نیکوکاری استان البرز 
بین هموطنان ســیل زده استان های لرستان و خوزستان 

توزیع می شود.
مدیرکل کمیته امداد البرز از عزم ملی برای بازســازی 
منــازل و تأمیــن اســباب و اثاثیه زندگــی خانوارهای 

آســیب دیده از سیل خبر داد و گفت: بدون تردید این نهاد 
با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود، مردم نیکوکار و 
همچنین خّیران البرزی تا رفع کامل مشــکالت در کنار 

هموطنان استان های سیل زده خواهند بود.
وی گفت: کد دستوری#۹۹*۸۸۷۷* و شماره کارت 
۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۰۰۰  برای کمک های نقدی مردم و 

خیران البرزی در نظر گرفته شده است.

توسط مراکز نیکوکاری استان البرز انجام می شود؛

توزیع روزانه 25 هزار وعده غذای گرم در مناطق سیل زده

ورزشکار نوجوان البرزی رشته تنیس روی میز 
از مرحله مقدماتی مسابقات تور جهانی تنیس روی میز 

صعود کرد.
خبرنگار جام جم البرز:  ورزشــکار البرزی با 
شکست حریف خود به جمع ۳۲ تنیسور برتر مسابقات 

تــور جهانی تنیــس روی میز نوجوانــان و جوانان در 
بلژیک صعود کرد.نوید شــمس تنیســور البرزی در 
مرحله حذفی مسابقات مقابل زاوادا از اوکراین با نتیجه 
۴ بــر ۲ به پیروزی رســید.این رقابت ها هم اکنون در 

بلژیک در جریان است.

تور جهانی تنیس روی میز 
نوجوانان در بلژیک

ویژه برنامه فرهنگی، تفریحی ماه مبارک رمضان 
تحت عنوان سفره های آسمانی شامل ۶برنامه مخصوص 

کارکنان شرکت ها و سازمان ها برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگار ما این برنامه ها از ابتدای ماه مبارک 
 رمضــان در بــاغ ملــی گیــاه شناســی تهــران 
) حدفاصل اتوبان تهران- کرج ( برگزار می گردد و شامل 
بازدید از این باغ، پذیرایی افطار با منوی متنوع، پوشــش 

تصویری، جنگ شبانه با اجرای مجریان مطرح و با حضور 
مهمانان ویژه از جمله بازیگران، ورزشکاران و هنرمندان 
کشــور با ظرفیت ۲۵۰۰نفر در هر شــب است. همچنین 
عالقه مندان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و 
هماهنگی رزرو با شــماره هــای ۴۴۸۰۱۲۰۷ و ۰۲۱-

۴۴۸۱۲۰۴۷   شــرکت ایده پــرداز – داخلی ۱۰۸  تماس 
حاصل فرمایند.

رئیس بازرســی کل کشــور در 
بازدید از سد امیرکبیر و طرح آبخیزداری 
روســتای کنــدر بخش آســارا گفت: 

طرح های آبخیزداری با هزینه های کم 
از خسارات سنگین ســیل پیشگیری 

می کند.

خبرنگار جام جم البرز:  قاضی 
سراج بر سودآوری اقتصادی طرحهای 
آبخیــزداری تاکید کرد و افزود: اجرای 
طرحهای آبخیزداری با کمترین هزینه 
بــرای اجــرا در هنگام وقوع ســیل از 
خســارت های جانی و مالی پیشگیری 
می کند و با توجه به کوهســتانی بودن 
بخش آسارا و شهرســتان طالقان باید 
برای اجــرای طرحهای آبخیزداری در 

این مناطق برنامه ریزی جدی شود.
اســتاندار البرز نیز در این بازدید، با 
بیان اینکه طرح آبخیزداری روســتای 
کنــدر با اعتباری حدود ۲میلیارد تومان 

از محل صندوق توســعه ملی، در حال 
اجراســت افزود: بایــد از منابع ملی و 
اســتانی اعتبارات ویژه ای برای اجرای 
طرحهای آبخیــزداری اختصاص داده 
شود.استاندار البرز افزود: در بارش های 
اخیر وضعیت ســدهای اســتان را به 
صورت آنالین مورد بررسی قرار دادیم 
وبا تدابیری که اندیشیده شد، از ماه های 
پایانی ســال۹۷ با رهاسازی آب پشت 
سدهای البرز گنجایش کافی برای مهار 
ســیالب های احتمالی وجود داشت و 
هنوز هم ســدها ظرفیت های مناسبی 

برای ذخیره سیالب دارند.

در ماه رمضان؛

ویژه برنامه سفره های آسمانی برگزار می شود

بازدید از سد امیرکبیر و پروژه آبخیزداری روستای کندر

شهبازی بر مشارکت بانوان به عنوان نیمی از افراد 
جامعه تاکید دارد ومعتقد اســت توسعه زمانی اتفاق می 
افتد که بتوانیم از تمام ظرفیت اقشــار جامعه اســتفاده 

کنیم.
خبرنگار جام جم البرز:  استاندار البرز در راستای 

تحقق وعده ســهم ۳۰ درصدی  بانوان از پســت های 
مدیریتی  در احکام جداگانــه ای راضیه نظری و مریم 
قهرمانی را به ترتیب در ســمت های معاونت سیاســی 
فرمانداری نظرآباد و معاونت برنامه ریزی و هماهنگی 
امور عمرانی فرمانداری فردیس منصوب کرد.شهبازی 

بر مشــارکت بانوان به عنوان نیمی از افراد جامعه تاکید 
دارد ومعتقد است توسعه زمانی اتفاق می افتد که بتوانیم 
از تمام ظرفیت اقشــار جامعه استفاده کنیم.  همچنین 
نخســتین بار است که در استان البرز مسئولیت معاونت 

فرمانداری به بانوان  سپرده می شود.

2 بانو معاون فرماندار شدند


