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ج:  امام جمعه کر
خواب مستکبران برای جبهه اسالم بی تعبیر خواهد ماند
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: ج؛ مدیر دکوراسیون زارعی در گفتگو با جام جم البرز منتخبی از فعالیت های شورای اسالمی و شهرداری کالنشهر کر

گزارشی از بازار مبل امام علی )ع( یع در تشکیل هیات مدیره  لزوم تسر
میدان بزرگ میوه و تره بار

سعی کرده ایم شکیل ترین تزئینات 
داخلی البرز  را  ارائه دهیم 432

|    4
    |  

  

ر  د ا  ر مسکن  ر   د ا  ر مسکن  د  بنیا  ، ن ا د خیر بنیا  ، ن ا  خیر
کنند ی  ر یا ن  ما و محر ن  شد ر  ا د نه  کنندخا ی  ر یا ن  ما و محر ن  شد ر  ا د نه  خا

کمالی دهقان  محسن 
 شهید شاخص استان البرز انتخاب شد

کرامت در شامگاه   شکوه 
یم اهل بیت)ع(  کر  میالد باسعادت  

در موسسه محکم

  : سردار حیدرنیا فرمانده سپاه البرز

ج ،فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسالمی در نشست با خبرنگاران : نماینده مردم کر

ــاح الــدیــن  بــه هــمــت مــدیــرعــامــل مــوســســه مــحــکــم )دکــتــر صـ
دلــشــاد( و اعــضــای هــیــات مــدیــره موسسه محکم )موسسه 
خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاری های مـــادرزادی( مراسم افطاری در 
شامگاه میاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی )ع( برگزارشد.
به گزارش جام جم البرز، جمعی از خیران البرزی با حضور در این مجلس و با 
اهــدای هدایای خود به موسسه محکم در بهبود کودکان بیمارمادرزادی 

نیازمند مشارکت کردند .حضور خیرین از همه اقشار و... 

 انتصاب مدیران در البرز 
رضایت بخش نیست
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رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی البرز درخواست کرد:رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی البرز درخواست کرد:

رفا رسیدن ایام شهادت و سوگواری موالی متقیان حضرت علی )ع( و شبهای قدر تسلیت و تعزیت باد



ج گفت: خواب شوم  نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کر
مستکبران به برکت مقاومت اسامی و خون های ریخته شده شهدا از 

جمله شهید سردار سلیمانی برای جبهه اسام بی تعبیر خواهد ماند.
آیت اهلل سید محمد مهدی حسینی همدانی  ؛  به گزارش جام جم البرز
بر  مستضعفان  پیروزی  جشن  زودی  به  پروردگار  لطف  به  گفت:  

ح  طر پیش  چندی  که  غاصب  اسرائیل  می شود؛  گرفته  مستکبران 
امروز  کرد  ح  ایران اسامی مطر پای درآوردن  از  برای  هزاران ضربه چاقو 

ح دامن خودش را گرفته است. همان طر
را  افزود: امروز جوانان فلسطینی درجا های حساس نفس اسرائیل  او 
گرفته و بسیاری از سیاست های صهیونیست ها را با شکست مواجه 

به  و  است  نزدیک  الهی  وعده  کرد:  تصریح  ج  کر جمعه  اند.امام  کرده 
زودی لکه ننگین بشریت )اسرائیل غاصب( نابود می شود؛ نشانه این 
بسیاری  که  است  االقصی  مسجد  به  هجوم  مانند  تحرکاتی  اضمحال 
و  عجز  نشانه  اقدام  این  که  کردند  بازداشت  و  مجروح  را  نمازگزاران  از 

ناتوانی رژیم غاصب صهیونیستی است.
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اقتصادیاقتصادی
ج : خواب مستکبران برای جبهه اسالم بی تعبیر خواهد ماند اجتماعی اجتماعی امام جمعه کر

خبر
مشــاوران حقوقــی جــام جــم 

البرز
گرامی،  خوانندگان   
ــی تــوانــیــد  ــ شـــمـــا م
حقوقی  مــشــکــالت 
خـــود  ــی   ــ ــای ــ ــض ــ ق و 
جــام  روزنـــامـــه  بـــا  را 
میان  در  الــبــرز  جــم 

بگذارید. 
مــــــــــــســــــــــــئــــــــــــول 
ــخ  ــاس پ و  پـــرســـش 
حقوقی  مــشــکــالت 

کــارشــنــاســی  ــه وســـیـــلـــه تـــیـــم  ــ و قـــضـــایـــی ب
مـــجـــرب خــــود مـــی تـــوانـــنـــد هـــر هــفــتــه و در 
پاسخ  شــمــا  ســئــوال هــای  بــه  ســتــون   همین 
داده  پاسخ های  که  بدانیم  است  الزم  دهند.  
دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  ســئــوال،  به  شــده 
اداری  و  قضایی  مــراجــع  در  اســتــنــاد  قــابــل  و 

نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.
ساختمان  تعمیرات  در  شرکاء  مسئولیت 

مشاعی
مشاعی  صورت  به  بیشتر  یا  نفر   2 چنانچه 
و  باشند  شریک  ساختمانی  یا  ملک  در 
تعمیر  به  نیاز  ساختمان  از  قسمت هایی 
حاضر  شرکاء  از  تعدادی  و  باشد  داشته 
نباشند،  تعمیرات  هزینه های  پرداخت  به 
اینکه:  جمله  از  شرایطی  وجود  صورت  در 
نگهداری  و  حفظ  جهت  و  اساسی  تعمیرات 
بابت   

ً
صرفا و  باشد  داشته  ضرورت  ملک 

هزینه  این که  ودیگر  نباشد  زیباسازی 
میزان  با  متناسب  و  مطابق  شریک  هر 
امکان  صورت  این  در  لذا  باشد؛  قدرالسهم 
الزام شریک یا شرکای مذکور به  ح دعوای  طر
تعمیر ساختمان مشاعی و یا در صورت پایان 
یا  شریک  الزام  دعوای  ح  طر تعمیرات،  یافتن 
صورت  هزینه های  پرداخت  به  مذکور  شرکاء 
قدرالسهم  میزان  به  تعمیرات  بابت  گرفته 
خواهد  وجود  صاح  ذی  قضایی  مراجع  در 

داشت.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

ج ،فردیس  مهدی عسگری نماینده مردم کر
در  اسامی  شورای  مجلس  در  اشتهارد  و 
نشست با خبرنگاران استان البرزبه سواالت 

آنان پاسخ گفت.
در  وی   ، البرز جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر وضعیت 
درصد   ۷۰ گفت:  البرز   استان  در  انتصابات 
که  هستند  بومی  غیر  انتصابی  نیروهای 
باالی  پتانسیل های  با  البرز  استان  زیبنده 
کرد:  تاکید  نیست.عسگری  انسانی  منابع 
نباشد  البرز  استان  به  آشنا  مدیری  وقتی 
موضوع  به  اشراف  تا  می برد  زمان  سال ها 

پیدا کند.
فردیس  و  اشتهارد  ج،  کر مردم  نماینده 
این که  بیان  با  اسامی  شورای  مجلس  در 
دولت سیزدهم با کسری بودجه ۴۵۰ میلیارد 
گرفت،  تحویل  را  کشور  مدیریت  تومانی، 
هم  استقراض  و  کرده  تسویه  را  بدهی ها 
نداشته است تصریح کرد: انتظارات از دولت 
سیزدهم پس از گذشت هشت ماه فعالیت 
باید به نسبت بازده زمانی فعالیت آن باشد.

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
واردات  ح  طر به  ادامه  در  اسامی  شورای 
واردات  داد:  ادامه  و  داشت  اشاره  خودرو 
شرایط  به  توجه  با  باید  کشور  به  خودرو 
سازان  خودرو  اگر  و  شود  کنترل  شده  دیده 
نمی توانند نیاز داخلی را تامین کنند به همان 
میزان واردات داشته باشیم تا مطالبه مردم 

محقق شود.
استان  در  آالینده  نیروگاه های  به  عسگری 
البرز اشاره کرد و گفت تذکراتی به وزیر نیرو 

برای نیروگاه های آالینده داده شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن به موضوع 
پرداخت  ۱2۰کیلومتری  شعاع  محدویت های 
سال های  دربین  که  شرکت هایی  گفت:  و 

داخل  همچنان  شدند  تاسیس  ۹۴و۹۸ 
شعاع ۱2۰ کیلومتری هستند.

رئیس جمهور  به سفر استانی  ادامه  در  وی 
مجموع  در  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  البرز  به 
سفر خوبی بود ، یکی از موضوعات مترو بود 
که رئیس جمهور در بازدید از مترو قول های 

خوبی دادند.
در  فردیس  و  اشتهارد  ج،  کر مردم  نماینده 
بودجه  در  گفت:  اسامی  شورای  مجلس 
۱۴۰۱ اعتبار ارزی برای مترو دیدیم و مهم ترین 
ادامه  راه  البرز در حوزه  مطالبه دیگر استان 
در  موثری  نقش  که  است  همت  اتوبان 
از  یکی  داد:  ادامه  وی  دارد.  ترافیک  کاهش 
که  است  آب  بحث  البرز  در  اصلی  معضات 
سد  دو  از  مترمکعب  میلیون   ۵۵ ابه  حق 
طالقان و امیرکبیر به البرز اضافه شده است 
و مشکل اصلی ایجاد  زیرساخت هایی مانند 

تصفیه خانه است.
در  فردیس  و  اشتهارد  ج،  کر مردم  نماینده 
البرز  این که  بیان  با  اسامی  شورای  مجلس 
بیمارستانی   سرانه های  در  استان  آخرین 

بیمارستان  سه  کرد:  اضافه  است  کشور  در 
در  ج  کر سیدالشهدا  و  فردیس   ، کمالشهر
قرار  البرز مورد توجه  به  رئیس جمهور  سفر 
سفر  در  را  تاسیسی  پروژه  اولین  و  گرفت 
کشور  در  البرز  استان  به  جمهور  رئیس 
آن هم بیمارستان کمالشهر بود  داشتیم و 
شده  رها  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۱۵ با  که 

بود.
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
تومان  گفت: اختصاص ۴۰۰ میلیارد  اسامی 
مدرسه ساز  خیرین  پروژه های  تکمیل  برای 
جمهوری  رئیس  سفر  مصوبات  دیگر  از 
 ، انتظامی  نیروی  درجه  ارتقای  بود.  البرز  به 
هزار   ۶ ورزشگاه  تکمیل  برای  اعتبار  تامین 
رئیس جمهور  سفر  مصوبات  ازدیگر  نفری 
ج، اشتهارد  البرز بود که نماینده مردم کر به 
و فردیس در مجلس شورای اسامی به آنها 

اشاره داشت.
مجموع  تومان  میلیارد  ۱۱هزار  گفت:  وی 
بوده  البرز  به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبات 
محسوب  استان  یک  برای  رقم  باالترین  که 

البرز  مردم  نماینده  سه  نامه  با  و  می شود 
به  استاندار  و  اسامی  شورای  درمجلس 
نیز  قابل توجهی  بخش  رئیس جمهوری 

اضافه خواهد شد. 
پروژه  ادامه  درخصوص  کرد:  تاکید  عسگری 
سوال  ح  طر شهرسازی  و  راه  وزیر  از  همت 
البرز قول هایی  به استان  و در سفر  داشتم 
از  باشیم  نداشته  پاسخی  اگر  است  داده 
کرد.  خواهیم  استفاده  نظارتی  ابزارهای 
از  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  عسگری 
خبرنگاران نیز بیان داشت: اعتبارات عمرانی 
تملک دارایی البرز ۷۰ درصد افزایش یافته که 
بی  البرز  شدن  استان  زمان  از  موضوع  این 
اعتبارات خوبی دربخش های  و  سابقه بوده 

محرومیت زدایی و نفت داشتیم. 
کمبود آب و خشکسالی موضوع دیگری بود 
ج، اشتهارد و فردیس در  که نماینده مردم کر
کرد و  آنها اشاره  مجلس شورای اسامی به 
پساب  مترمکعب  ۱۰۰میلیون  انتقال  افزود: 
دشت های  مصنوعی  تغذیه  برای  تهران 
این  به  رئیس جمهور  سفر  در  البرز  استان 
مشکات  از  بخشی  که  شده  دیده  استان 

حوزه آب را مرتفع می سازد. 
سفر  اعتبارات  دیگر  خصوص  در  عسگری 
گفت:  نیز  البرز  استان  به  جمهوری  رئیس 
داده  رسانه ها  به  اعتباری  سفر  این  در 
و  ،اشتهارد  ج  کر مردم  است.نماینده  شده 
فردیس در مجلس شورای اسامی درادامه 
به ناهنجاری های فرهنگی ناشی از مهاجرت 
 ۱2۰ ساالنه  افزود:  و  کرد  اشاره  البرز  بی رویه 
که خود  البرز داریم  هزار مهاجرت به استان 
معادل جمعیت  یک شهرستان است. وی 
زیرساخت های  می خواهیم  اگر  داد:  ادامه 
رشد  به  رو  روند  این  با  کنیم  ایجاد  فرهنگی 

مهاجرت تعادل ایجاد نمی شود.

ج ،فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسالمی در نشست با خبرنگاران : نماینده مردم کر

 انتصاب مدیران در البرز رضایت بخش نیست

رئیس بنیاد مسکن البرز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت مقاوم سازی 
منازل روستایی برای ترغیب روستاییان به مهاجرت معکوس و بازگشت به 
روستاها اشاره و اعام کرد: در روستاها و مناطق شهری زیر 2۵ هزار نفر استان 
البرز حدود ۱۰ هزار واحد فرسوده غیرمقاوم وجود دارد که با توجه به وجود 

گسل فعال زلزله در استان لبرز، بحث مقاوم سازی ضروری است .
، بهزاد رسولی زاده گفت: با اشاره به این که اگرچه در  به گزارش جام جم البرز
طول سال های اخیر بخش زیادی از بافت های فرسوده در این مناطق مقاوم 
سازی شده اما همچنان به اقدامات جدی نیاز داریم تا بتوانیم در سال ۱۴۱۰ 

جشن پایان مقاوم سازی منازل فرسوده را برگزار کنیم.
بنیاد  این که  به  اشاره  با  البرز  استان  اسامی  انقاب  مسکن  بنیاد  رئیس 
مسکن در بسیاری از حوادث غیرمترقبه از قبیل وقوع سیل و زلزله در کشور 
گمنام به کمک مردم شتافته است تصریح کرد: خیرین و نیکوکاران می توانند 
از طریق حساب ۱۰۰ حضرت امام )ره( در ساخت مسکن محرومان ما را یاری 
کنند و رسانه ها واقعیت ها را انعکاس دهند تا خیرین با خیال راحت در این 

امر خداپسندانه کمک کنند.
رسولی زاده افزود: تمام تاش ما در بنیاد مسکن اینست، در کوتاه ترین زمان 
امور محرومان  را انجام دهیم، چرا که هیچ منتی بر سر مردم نداریم و خالصانه 

و خاضعانه در مقابل آنان تعظیم می کنیم.
رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی استان البرز اظهار کرد: در سنوات گذشته 
در  البرز  اسامی  انقاب  مسکن  بنیاد  توسط  مسکونی  واحد   ۷۰۰ و  هزار   ۸
شهرهای با جمعیت زیر 2۵ هزار نفر ساخته و به محرومان تحویل داده شده 
ح جهش تولید مسکن اعام شده  است.وی با بیان این که از سال گذشته  طر
ح در چهار شهرستان طالقان،  است خاطرنشان کرد: در استان البرز این طر
اشتهارد، چهارباغ و شهر ماهدشت با احداث 2 هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی اجرا 

می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی البرز درخواست کرد:

 خیران، بنیاد مسکن را در 
خانه دار شدن محرومان یاری کنند

ملی  تــقــویــم  در  اردیــبــهــشــت  اول 
گرفته  نــام  سعدی  روز  یــاد  ایــرانــیــان 

است.
برای این که بدانیم سعدی کیست و 
جایگاه این شاعر گرانمایه در شعر و 
پرداختن  و  کجاست  پارسی  ادبیات 
چه  تا  سخن  استاد  اندیشه های  به 
مــیــزان بــه عــنــوان یــک نــیــاز امـــروزی 
ــاه  ــت، مــــــروری کــوت ــ مــحــســوس اسـ

داشته باشیم برآنچه درباره افکار این 
شاعر گرانمایه بیان شده است:

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
آثــار  بــه  توجه  دانــشــوران  از  بسیاری 
از  گرفتن  الــهــام  و  اخـــاق ســعــدی  و 
و  الزمـــه  را  سخن  اســتــاد  شخصیت 
می دانند.  امــــروزی  زنــدگــی  ــرورت  ــ ض
شیخ اجل عاوه بر شاعری و استادی 
در عرصه ادبیات، دانشمندی بزرگ، 
عالی  روانشناسی  و  شناس  جامعه 

قدر هم بوده است.
دو کتاب ارزشمند بوستان و گلستان 
حاصل شناخت او از انسان است و 

این دو اثر گرایش انسانی دارد.
به  زندگی اش  از  دوره ای  در  سعدی 
سیر وسیاحت در کشورهای اسامی 

پرداخت به بلخ و غزنه رفت چندین 
بار به هندوستان سفر کرد و با تجربه 
برهمن های هند آشنا شد و در دهلی 

زبان هندی را فراگرفت.
و  یــمــن و حبشه  ــه  ب ــا  ــ دری طــریــق  از 
به  سپس  و  رفــت  عربی  کــشــورهــای 
و  مــدتــی در دمــشــق  و  کعبه  ــارت  ــ زی
بعلبک لبنان و بیت المقدس ساکن 

شد.
شیراز  بــه  بسیار  سفرهای  از  پــس   *
نگارش  به  را  خود  تجارب  و  بازگشت 

درآورد 
لطیف ترین  گــرانــمــایــه   شــاعــر  ــن  ایـ
زیــبــاتــریــن شــعــرهــای خـــود یعنی  و 
در  و  ــرود  سـ بـــاب  ده  در  را  بــوســتــان 
و  اخــاقــی  مسائل  مهم ترین  بــه  آن 
انسانی مانند عدل، احسان، عشق، 
تواضع، قناعت شکر و توبه پرداخت 
از  را که مجموعه ای  سپس گلستان 

حکایات است به رشته تحریر درآورد. 
و  انــســانــیــت  ســفــیــر  را  او  ــای  عـــدهـ
می دانند.  همزیستی  و  همبستگی 
عرفان،  معنویت،  عالم  در  او  اشعار 

فلسفه می باشد.
و  گلستان  کــتــاب  دو  و  اجـــل  شــیــخ 
انــدیــشــه و  تـــاروپـــود  بــوســتــان او در 
کرده است.  ایرانیان رسوخ  فرهنگ  
ــج سفر ضمن  رن از ســال هــا  پــس  او 
ستایش خداوند بزرگ به زبانی شیوا 
گنجینه های  اســتــفــاده  ــه  ب را  هــمــه 
ارزشــمــنــد خـــود دعـــوت مــی کــنــد  آن 

چنان که می گوید:
به چه کار آیدت ز گت طبقی 

از گلستان من ببر ورقی
گل همین پنج روز و شش باشد

این گلستان همیشه خوش باشد

یم دهقانی سانیج مر
نویسنده

یادمان گلستان همیشه خوش با سعدی
یادداشت

نزد پلیس شکایت کنید
ج، بررسی  در پی وقوع چندین فقره زورگیری با تهدید ساح سرد توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو پژو۴۰۵ خاکستری در مناطق مختلف شهر کر

موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
، کارآگاهان در تحقیقات اولیه خود متوجه شدند که متهمان به صورت دو الی سه نفره به نام های سینا کریمی و علیرضا میرلو و  به گزارش جام جم البرز
ج متهم هستند به سرقت مقرون به آزار یا مسلح  سعید توفیقی فرد  به موجب پرونده مطروحه در شعبه ۱۵دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 3 کر
بودن سارق که از طریق خودرو پژو ۴۰۵ خاکستری رنگ اقدام به سرقت مقرون به آزار با استفاده از ساح سرد )قمه( می نموده اند و اموال با ارزش از جمله 
پول نقد و گوشی تلفن همراه شکات را می ربوده اند و با توجه به مراتب فوق امکان داشته که متهمین با همین شیوه جرائم یاد شده را علیه افراد زیادی 
ح شکایت ننموده باشند یا شکایت آنان به نتیجه نرسیده باشد. دادیار شعبه  مرتکب شده اند و شکات و بزه دیدگان به علت عدم شناسایی متهمین طر
ج در این باره اعام کرد: تمام افرادی که توسط متهمان مورد بزه واقع شده اند پس از شناسایی آنان با مراجعه به پلیس  ۱۵ دادسرای عمومی انقاب کر

ح شکایت نمایند. ج)مهدی سبزواری نژاد(  مراجعه و طر ج و یا به دادیار شعبه ۱۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کر آگاهی شهرستان کر

:  مدیر دکوراسیون  زارعی در گفتگو  با جام جم البرز

ین تزئینات داخلی البرز را ارائه دهیم سعی کرده ایم شکیل تر
همچنین  منزل،  داخلی  دکوراسیون  به  توجه 
کنار  در  رنگ ها  و  خانه  وسایل  مناسب  ترکیب 
کند.  شکوفا  را  شما  خاقیت  می تواند  یکدیگر 
فضایی  ایجاد  برای  توجه  جالب  روش های  از  یکی 
از کاغذ  استفاده  منزل،  در  صمیمی   و  دلنشین  
دیواری  و پرده می باشد. انتخاب رنگ و طرح کاغذ 
دیواری به دکوراسیون خانه و سلیقه شما بستگی 
دارد، ولی بهتر است رنگ و طرحی را انتخاب کنید 
شکل  به  خانه  مبلمان  و  پرده  با  دیواری  کاغذ  که 
در  واقع  زارعی  دکوراسیون  شود.  هماهنگ  بهتری 
از برترین مجموعه هایی است  عظیمیه کرج، یکی 
که می توانید از آن کمک بگیرید و دکوراسیون منزل 
این مجموعه  تیم متخصص و حرفه ای  به  را  خود 
بسپارید. چرا که دوره های آموزشی الزم در این حوزه 
آلمان گذرانده اند. منصور زارعی، مدیر  را در کشور 
به  که  است  زارعی  دکوراسیون  خاق  و  توانمند 
همین بهانه روزنامه جام جم البرز با وی گفتگویی 
اختصاصی انجام داده است که در ادامه می خوانید:   
مجموعه  تخصصی  فعالیت های  خصوص  در   *

دکوراسیون زارعی توضیح دهید.
مثل  داخلی  تزیینات  پخش  حوزه  در  ما  فعالیت 

پرده، کاغذ دیواری، پارکت وغیره است. محصوالتی 
تولیدات  از  می دهیم  انجام  را  آن  پخش  و  کار  که  
مشتریان  تمام  خوشبختانه  و  هستند  داخلی 
که  است  سال  چهار  حدود  دارند.  رضایت  آن  از 
با  واردات اجناس لوکس ممنوع شده است و ما 
کرده ایم.  صحبت  پارچه  تولید  داخلی  شرکت های 
پارچه هایی که هم اکنون در کشور تولید می شود 
از لحاظ کیفیت ویژه  هستند، حتی از پارچه های ترک 
نیاز  تولید  برای  که  را  اولیه ای  مواد  است.  برتر  نیز 
داریم اگر دولت و شرکت های پتروشیمی با قیمت 
خوب و مناسب به ما بفروشند، ما برای صادرات نیز 
آمادگی داریم. این موضوع باعث ارزآوری برای کشور 

می شود.
* از شاخصه های ویژه مجموعه خود بگویید.

را  البرز  سعی کرده ایم شکیل ترین تزیینات داخلی 
ارائه دهیم. در این راستا مجریان دکوراسیون زارعی 
قبل از نصب، موارد استاندارد حوزه فنی کار را تمهید 
کرده و با آزمایش و نصب های متعدد توسط نصابان 
دوره های  زمینه  این  در  و  آلمان  در  که  متخصص 
آموزشی را گذرانده اند، بهترین نوع مقدمات اجرایی 
فرایندهای  برای  سپس  و  می نمایند  اقدام  را  عالی 

تکمیلی آن تاش می کنند. در استان البرز نیز پخش  
کاغذ و لمینت را انجام می دهیم. ما همچنین ارسال 
تولیدی های  به  پرده  ساخت  برای  خام  پارچه های 
کل کشور و ارسال پرده های ساخته شده با ابعاد 
را انجام  معین برای فروشگاه ها و همکاران گرامی 
می دهیم. برند اولیه ما به اسم سایه روشن بود ولی 
در حال حاضر اسم  فروشگاه و برند ما دکوراسیون  

زارعی است.

زارعی  دکوراسیون  با  ارتباطی  راه های  لطفا   * 
را بیان نمایید.

ج- عظیمیه- ۴۵ متری کاج- جنب  آدرس : کر
- طبقه دوم-  پل آزادگان- ساختمان البرز
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سامانه رصد عملکرد در سال جدید راه اندازی شد
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: که در سال جدید عملکرد دادگستری 

استان با سامانه اختصاصی »تبادا« مورد رصد قرار خواهد گرفت.
با  جدید  سال  در  البرز  استان  کل  دادگستری  مدیران  شورای  جلسه  نخستین 
محوریت بررسی عملکرد سال گذشته و همچنین تبیین برنامه عملیاتی سال 

جاری با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.

به گزارش جام جم البرز، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به تقدیر رئیس قوه 
به  که  جدید  سال  روزهای  نخستین  در  البرز  استان  کل  دادگستری  از  قضائیه 
جهت عملکرد سال گذشته در حوزه های مختلف از جمله تسریع در رسیدگی به 
پرونده های کثیرالشاکی، صدور احکام بدیع در رد مال از سوی محکومان با لحاظ 
کاهش ارزش پول، رفع موانع از بستر و حریم رودخانه ها، رفع تصرف از بستر و 

اراضی ملی و منابع طبیعی و هوشمندسازی در  کرج، رفع تصرف  حریم رودخانه 
پیشگیری و مقابله با تغییرکاربری ها با سامانه های آناین طراحی شده در استان 
بود، این موفقیت را مرهون تاش کلیه کارکنان قضایی و اداری دادگستری کل 
استان در سال گذشته دانست و از همه همکاران و مدیران، به ویژه از حسن نظر 

و توجه رئیس قوه قضائیه تقدیر و تشکر کرد.

چهارشنبه      31 فروردین    1401   شماره 6197
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشک جام جم
پزشکی  ســــواالت 
پزشک  از  را  خـــود 
ــرز  ــ ــب ــ جـــــــام جـــــم ال
ــن  ــ ــدایـ ــ ــیـ ــ ــرسـ ــ ــپـ ــ بـ
روزهــــــــــــــا، مــــــردم 
بــخــش زیــــــادی از 
سامت  نــیــازهــای 
راه هـــای  از  را  ــود  خ
گوناگون به دست 
ــد. ایــن کار  مــی آورن
بسیاری  در  و  مفید  مواقع  بعضی  در  می تواند 
نامه های  ویــژه  بــاشــد.  خطرناک  حتی  مــواقــع  از 
که  است  کــرده  فراهم  را  شرایطی  البرز  جم  جام 
شما  پزشکی  پرسش های  و  ســواالت  شنونده 
بـــرای ســئــوال هــای   بــه صـــورت مکتوب  بــاشــد و 
دکتر  بــاشــد.   داشته  مناسبی  جــواب هــای  شما 
هر  و  ستون  همین  در  موسویان  مهدی  سید 
شما  پزشکی  دغدغه های  و  ســواالت  به  هفته 

پاسخ خواهند داد.
* عالئم سرخک در کودکان چیست؟

پس از آلوده شدن کودک، اولین عائم  سرخک 
ظاهر  روز   ۱2 تا  هفته  یک  طی  در  کودکان  در 
سرماخوردگی  به   شبیه  معمواًل  و  می شوند 

هستند:
کردن،  بینی، سرفه  آبریزش بسیار شدید  تب، 
کم  انرژی  چشم،  از  آبریزش  و  چشم ها  قرمزی 
و اشتهای ضعیف چند روز بعد، ممکن است 
در دهان کودک لکه های مشخصی ایجاد شود. 
این لکه ها به ویژه در غشاهای مخاطی در زیر 
بگیرند.  شکل  است  ممکن  کودک  گونه های 
به  و  می شوند  نامیده  کوپلیک  لکه ها  این 
صورت نقاط سفید ریز – مانند دانه های نمک 
قرمز  به  مایل  برجستگی های  روی   – ماسه  یا 

ظاهر می شوند. 
چند روز پس از آن، بثورات سرخک در صورت 
به  سپس  می شود.  ظاهر  موها  خط  در  کودک 
به  سپس  و  تنه  پشت،  گردن،  پایین  سمت 
بازوها و دست ها و در آخر نیز به پاها گسترش 

می یابند.

خورشید عدالت
لیالی  آســتــانــه  در 
شـــهـــادت  و  قـــــدر 
ــوا و  ــ ــ ــق ــ ــ اســـــــــــوه ت
عـــدالـــت عــلــی )ع( 

قرار داریم.
امــیــرالــمــؤمــنــیــن 
السام  علیه  علی 
بــه شــهــادت تاریخ 
واعتراف دوست و 
دشمن در کماالت 

انسانی نقیصه اى نداشته و نمونه کاملی از تربیت 
پیامبر بود. علی )ع( در علم ودانش داناترین یار 

پیامبرو در شجاعت ضرب المثل بود .
حق  عبادت  و  دینی  تقواى  در  علیه السام  علی 
یگانه بود، در مهربانی به زیر دستان و دل سوزى 
و  فقرا  به  سخا  و  کــرم  و  بیچارگان  و  بینوایان  به 
علی  بدرستی  دارد.  بسیار  حکایات  مستمندان 
تواند  مــی  و  دارد  جایگاهی  چــه  مــا  حیات  )ع(در 
داشته باشد آیا فقط دم زدن از علی و فضائل وی 
و گفتن یا علی کافی است. قطعا جواب نه است 
.باید به قدر فهم علی را شناخت و در راهش قدم 
برداشت.  از عدالتش درس گرفت و همانگونه که 
وی در پیشگاه قاضی با یک مسیحی بــرای خود 
برخورد  عدالت  به  خــدا  خلق  با  نشد  قائل  فرقی 
کرد. در روزگار ما متاسفانه حساسیت به تضییع 
بیت المال کم شده است. یادآوریم روزی که علی 
)ع( به مسند خافت برحقش بازگشت به مردم 
چه گفت. فرمود: بیت المال را باز خواهم گرداند 
حتی اگر کابین زنانشان کرده باشند . آری بیاییم در 
روزهایی که به نام علی )ع( مزین شده است سعی 
ــرو واقــعــی ایــشــان باشیم و زنــدگــی خود  کنیم ره
آنگاه که  آغاز کنیم و به پیش ببریم  را علی گونه 
سیاهی شب، آسمان خاموش کوفه را فرا گرفته 
بود علی آمد و آخرین اذان سرخ را تا اوج آسمانها 
پــرواز داد. و در محراب محبوب، به نماز ایستاد. 
لحظه  ای بعد، سر بر آستان دوست گذاشت و تا 
زُت َو 

ُ
ابد، رستگار شد و زمانه را داغدار خویش »ف

کعِبه«
ْ
َرّبِ ال

دکتر سید مهدی 
موسویان

به همت مدیرعامل موسسه محکم )دکتر صاح الدین دلشاد( و اعضای 
با  کــودکــان  از  حمایت  خیریه  )موسسه  محکم  موسسه  مــدیــره  هیات 
ناهنجاری های مادرزادی( مراسم افطاری در شامگاه میاد با سعادت کریم 

اهل بیت امام حسن مجتبی )ع( برگزارشد.
به گزارش جام جم البرز، جمعی از خیران البرزی با حضور در این مجلس و 
با اهدای هدایای خود به موسسه محکم در بهبود کودکان بیمارمادرزادی 
نیازمند مشارکت کردند .حضور خیرین از همه اقشار و صنوف ،زن و مرد 
و پیرو جوان ،روحانیان و دانشجویان ، مسئوالن دولتی و خاصه همه و 
اهلل  ضیافت  در  کرامت  و  احسان  و  همدلی  از  زیبایی  صحنه های  همه... 
رمضان به نمایش گذاشت. همه آمده بودند تا با تأسی از کریم اهل بیت 
که  کنند و نشان دهند  ادای دین  انــدک  )ع( هرچند  امــام حسن مجتبی 
کرامت و بخشندگی را از اهل بیت علیهم السام  آموخته اند و در کمک به 

هم نوعان نیازمند دریغ نخواهند کرد.
دکتر صاح الدین دلشاد مدیرعامل موسسه محکم ، فوق تخصص جراح 
اطفال و مردی که در زمینه کمک های خیریه و به خصوص  پزشکی شهره 
خاص و عام در کشور و بخصوص استان البرز است در این مراسم میزبان  
با  البرز،  با خبرنگار جام جم  البرزی است. وی درگفتگوی صمیمی  خیران 
بیان این که موسسه محکم با ایجاد 3۰ شعبه در سراسر کشور خدمات 
ارزنده ای به کودکان با ناهنجاری های مادرزادی ارائه داده است تصریح کرد:» 
محکم «موسسه ای است که با هدف حمایت از کودکان دارای ناهنجاری 
مــادرزادی تشکیل شده است و خدمت به مردم ایران افتخاری است که 
تاش شده در موسسه محکم با اقدامات درمانی رایگان به خانواده هایی 
که این مشکات را دارند انجام شود. مدیرعامل  موسسه محکم با اشاره 
خاطرنشان  داریــم  پوشش  زیــر  را  ــادرزادی  مـ ناهنجاری   این که 3۷نــوع  به 

کرد: سطح فعالیت موسسه محکم با این حجم پوشش ناهنجاری های 
مادرزادی، در جهان بی نظیر است.

در  بیشتر  کــه  پزشکان  و  ازخــیــریــن  جمعی  داشـــت:  اظــهــار  دلــشــاد  دکتر 
رشته های فوق تخصصی اطفال و استادان دانشگاه هستند، هزینه های 

سرسام آور درمان این نوع ناهنجاری ها را پوشش می دهند. 
وی با بیان این که موسسه محکم با 2۰ بیمارستان دانشگاهی برای درمان 
کودکان بی بضاعت  با ناهنجاری های مادر زادی طرف قرارداد است گفت:  
در حال حاضر ۷۴۰۰ کودک دارای ناهنجاری مادرزادی در کشور زیر پوشش 
ــی ایــن افـــراد رایــگــان تامین  ــرار دارنـــد و هزینه های دارویـ ایــن موسسه ق
به  کمک  این که  به  با اشــاره  می شود. مدیرعامل موسسه خیریه محکم 
بیماران نیازمند و خانواده های آنان اجر دنیوی و اخروی فراوانی دارد افزود:با 
از نقاط  و  از قشر بی بضاعت  این که بیماران و خانواده هایشان  به  توجه 
محروم کشور هستند موسسه محکم برای این بیماران در تهران اسکان 
و مواد غذایی و حتی هزینه سفررا فراهم می کند تا در مدتی که عمل های 
الزم و اقدامات درمانی برای کودک انجام می گیرد، خانواده هیچ دغدغه ای 

نداشته باشند. 
دراستان  فعالیت  به  محکم  موسسه  گفت:  محکم  خیریه  عامل  مدیر 
تهران و البرز بسنده نکرده است و عاوه بر ایجاد 3۰نمایندگی در سراسر 
کشوردر صورت نیاز با همراهی پزشکان متخصص به مناطق محروم سفر 

می کنند و به معالجه کودکان بی بضاعت می پردازند. 
مشکل  آنها با  کــودکــان  که  کرد: خانواده هایی  خاطرنشان  دلشاد  دکتر 
مستقیم  مــراجــعــه  بــا  می توانند  هستند  روبـــرو  مـــــادرزادی  بــیــمــاری هــای 
در  شـــدن  بستری  یــا  معالج  پــزشــکــان  معرفی  طــریــق  از  یــا  موسسه  بــه 
بیمارستان های زیرپوشش از خدمات حمایت موسسه محکم بهره مند 

شوند. در استان البرز می تواند به نمایندگی موسسه محکم در ۴۵ متری 
گلشهر ، برج اسام واحد 2۸ مراجعه و یا با تلفن  ۴- 33۵۵۵۱23  تماس 

بگیرند.
به سراغ دکترعلیمردانی  پزشک متخصص و مدیر اجرایی موسسه محکم 
مــی رویــم ،مـــردی کــه هــمــواره در کنار دکتر دلــشــاد دغــدغــه اش کمک به 
کودکان نیازمند و بیمار است. با روی باز مارا می پذیرد و از احساس شعف 
و آسودگی بعداز بهبود هر کودک به ما می گوید .دکتر علیمردانی می گوید 
لحظه های خوشحالی خانواده ها ی نیازمند بعداز درمان کودکانشان دیدنی 
است و در این لحظه هاست که ما و همه همکارانمان در موسسه محکم 

رضایت خداوند را می بینیم و به خودمان می بالیم.
لحظه ها از پس یکدیگر می گذرند و مراسم رو به پایان می رود و مدعوین 
یکی یکی جلسه را ترک می کنند و همه خوشحال از کمک هایی که هرچند 

اندک باشد درنزد خداوند بسیاراست.
با حمایت  یـــادآوری اســت: موسسه خیریه محکم در ســال ۱3۸۴  به  الزم 
پزشکی  مختلف  حــوزه هــای  از  متخصصان  حضور  بــا  و  خــیــران  از  جمعی 
عمل های  وی،  همکاران  و  دلشاد،  الدین  صاح  دکتر  شد.آقای  تشکیل 
مختلفی تاکنون برای کودکان سراسر کشور با ناهنجاری های گوناگون انجام 
داده انــد. در حقیقت خانواده این کودکان که با ناهنجاری روبــه رو بودند، 
امیدی به درمان کودک خود نداشتند یا برای تامین پول درمان نگران و 

ناامید بودند؛ اما، نتیجه ای را بر خاف تصور خود شاهد بودند.
دکتر صاح الدین دلشاد و همکارانش به دنبال آن هستند که حتی یک 
کودک با ناهنجاری مــادرزادی  در کشور بدون عمل باقی نماند. آقای دکتر 
در  پزشکان  آگاهی  و  علم  زکــات  باید  اســت  معتقد  دلشاد  الدین  صــاح 

خدمت محرومان کشور قرار بگیرد. 

شکوه کرامت در شامگاه میالد باسعادت 
کریم اهل بیت)ع( در موسسه محکم

محمدحسین روحی یزدی
علی اصغر پرده دار فرزند مسیح اله در تاریخ ۱3۴2/۱۱/۱2 مصادف با ۱۶ رمضان 
المبارک سال ۱3۸3 قمری در بویین زهرا و درخانواده ای مذهبی و متوسط از 
لحاظ مالی متولد شد. در دوران جنگ نابرابر استکبار علیه جمهوری اسامی 
ایران به سرکردگی صدام در سن 22 سالگی برای دفاع از میهن اسامی عازم 
افتخار  رزمندگان سرافراز لشکر  به  و  نبرد در جبهه های حق علیه باطل شد 
آفرین سیدالشهدا)ع( پیوست و تا پایان دفاع مقدس خالصانه و عاشقانه در 
جبهه های حق علیه باطل مجاهدت نمود. در این مدت تعدادی از دوستان 
نزدیکش به شهادت رسیدند و خود او از ناحیه ریه آسیب دید و شیمیایی 
ج، کمر همت بر خدمت به مردم و  شد و پس از پایان جنگ و بازگشت به کر
انقاب اسامی بست و برای رضای خدا از هیچ تاشی مضایقه نداشت. حاج 
، علی رغم این که در آن ایام سن زیادی نداشت و یک جوان  علی اصغر پرده دار
دل بسته به اسام و انقاب و خدمت به مردم بود، از مقبولیت اجتماعی و 

محبوبیت مردمی برخوردار  بود. 
او که مردمدار و برخوردار از معرفت، دیانت، پاک دستی، پاک دامنی و اخاق 
و  خیر  امور  در  و  شد  ج  کر غرب  ساکن  اهالی  برای  پناه  و  ملجأ  بود،  حسنه 
عام المنفعه و پایگاه ها و هیئات مذهبی فعالیت ویژه و موثر داشت و بیشتر 

اوقات خود را در مدیریت و خدمت در این مراکز سپری می کرد.
در کنار فعالیت های اجتماعی به لحاظ این که مناعت طبع و عزت نفس مثال 
زدنی داشت برای اداره زندگی به سراغ شغل نقاشی ساختمان رفت و در این 
زندگی  نیازهای  تأمین  به  جوان ها  از  تعدادی  برای  اشتغال  ایجاد  ضمن  کار 
خود پرداخت تا در جهت خدمت خالصانه به جامعه و مردم نیاز به دستمزد 

نداشته و آزاد مردانه و خالصانه خدمت کرده باشد.
، علی رغم این که خود از بیماری  با شیوع بیماری کرونا و تعطیل شدن کشور
پیشگامان  از  بود،  مبتا  دیگر  زمینه ای  بیماری های  به  و  می برد  رنج  تنفسی 
تهیه و توزیع کمک مؤمنانه و مواسات بود  و به اتفاق گروه های جهادی به 
آمد پرداخت و  پاکسازی و ضدعفونی کردن اماکن عمومی و مراکز پر رفت و 
می کرد. ومدیریت  هدایت  پشتیبانی،  را  کننده  ضدعفونی  متعدد  اکیپ های 
از  پس  و  گشت  مبتا  کرونا  بیماری  به  خود   ۱۴۰۰ سال  فروردین  در  این که  تا 
سن  در  و  گفت  لبیک  را  حق  دعوت  بیمارستان،  در  شدن  بستری  روز  چند 
۵۸ سالگی به دوستان شهیدش پیوست و به افتخار »شهیدخدمت« نایل 
گشت.از شهیدخدمت حاج علی اصغر پرده دار خاطراتی ماندگار بر دل ها و 
اطاعاتم  حد  در  او  کماالت  و  ویژگی ها  همه  به  بخواهم  اگر  که  مانده  اذهان 
ج  بپردازم این یادداشت به درازا می کشد و شاید از حوصله عزیزان خواننده خار

شود، اما به چند نمونه بارز ازمحاسن اخاقی او اشاره می کنم؛
، انسانی متدین با ایمان، با اخاص و مردمدار بود وبه  شهیدخدمت پرده دار
فرموده خداوند مصداق آیه شریفه »سیجعل لهم الرحمن ودا« شد وخداوند 
محبت او را در دلهای مردم جای داد و محبوب دلها شد. زیرا خالص، دلسوز 
و پیشقدم در عرصه های خدمت بود و جوانان و دوستانش را با خود همراه 
پیشقدم  همواره  بلکه  نداشت  هدایتگری  و  مدیریت  نقش  تنها  او  می کرد 
بود و دیگران را با خود همراه می کرد. شهید خدمت، در اجرای فرمان خداوند 
مطیع محض بود. اولین سفری که به حج مشرف شد برای محاسبه زندگی 

پاک  از لحاظ مالی  را  کتاب پرداخت و خود  و  به حساب  ادای دیون شرعی  و 
ساخت و سپس عازم زیارت خانه خدا گشت. وصایای خود را با اینجانب در 
لحاظ  به  اما  بنویسم  نامه  وصیت  برایش  خواست  من  از  و  گذاشت  میان 
روابط عاطفی و دوستانه ای که داشتیم و عاقه ای که به وی داشتم دلم نیامد 
او  برای  وصیت  ثبت  دفتر  این که  رغم  علی  کنم.  تنظیم  نامه  وصیت  برایش 
تهیه کردم ولی هیچ گاه برخاف اصرار و پیگیری ایشان نتوانستم آن را تکمیل 

کنم و بنویسم.
 ایشان قبل از انجام هر کار مشورت می کرد و گاه تلفنی و حضوری می گفت 
و  شخصی  کارهای  در  که  این  خاصه  بکنیم«.  باید  چه  ببینیم  و  »بنشینیم 
اجتماعی بدون مشورت کاری نمی کرد و به روحانیت اصیل و انقابی اعتقاد 
قلبی داشت و آنان مورد احترام او بودند؛ یکی از سروران روحانی خدمتگزار به 
مردم که مسن است و از جهت جسمی کمتر توانایی تهیه نیازهای زندگی خود 
دارد، می فرمود: حاج اصغر به من می گفت شما در پی خرید نیازتان نباشید هر 
چه می خواهید به من بفرمایید تهیه می کنم و درب منزل تحویل تان می دهم 

تا شما به زحمت نیفتید!
با  وافراد  می کرد  کوشش  همواره  نیازمندان  دستگیری  برای   ، اصغر حاج   
شرافت و نیازمند واقعی را شناسایی و کمک می نمود و بدون اطاع دیگران و 

برای خدا از هر کمکی به آنان دریغ نداشت.
و دافعه  امیرالمؤمنین)ع( دارای جاذبه  از موالیش  تأسی  شهید خدمت؛ در 
می زدند  حلقه  او  دور  نوجوانان  و  جوانان  از  زیادی  تعداد   

ً
اکثرا بود.  برحق 

در  و  داشتند  باور  و  پذیرفته  الگوی  عنوان  به  را  او  مهربان،  پدری  همچون  و 
می آموختند.خدایش  داری  مردم  و  اخاص  و  خدمت  درس  ایشان  مکتب 

رحمت کند و با انبیاء و ائمه و شهدا محشورش فرماید.

شهیدحاج علی اصغر پرده دار

 به یاد بسیجی شهید خدمت، حاج علی اصغر پرده دار

مهران رزمجوی
خبرنگار فرهنگی 

و اجتماعی جام جم  البرز
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طفیل هستی عشقند آدمی و پری
ارادتی بنما تا سعادتی ببری

بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
حافظکه بنده را نخرد کس به عیب بی هنری
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 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
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صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

پیام های مردمی
ح مشــکالت  خواننــدگان عزیــز می تواننــد جهــت طــر
ــن  ــماره تلف ــا ش ــف ب ــاد مختل ــتانی در ابع ــهری و اس ش
32210009دفتــر تحریریــه جــام جــم البــرز همــه روزه بــه 
غیــر ایــام تعطیــل در وقــت اداری تمــاس بگیرنــد تــا 
ج  مشکالتشــان با نام خودشــان در همین ســتون در

 گردد.
جــدی  را  شــهر  عمومــی  نظافــت  شــهرداری ها 

نــد بگیر
تصمیم هــای  برخــی  اجــرای  و  اهمــال  اثــر  بــر 
مقابــل  از  زبالــه  ســطل های  کارشناســی  غیــر 
ســاختمان های مســکونی محــات شــهر جمــع آوری 
شــد و اقــدام جایگزینــی بــرای بهینــه ســازی نظافــت 
عمومــی شــهر اعــال نشــد.اما در حــال حاضــر مقابــل 
زباله هــای  از  انباشــته  مســکونی  ســاختمان های 
شــهرداری های  مســئوالن  لطفــا  اســت.  پراکنــده 
ج بــه ایــن نقیصــه شــهری رســیدگی جامــع  مناطــق کــر

نماینــد. اصولــی  و 
ج حامد کیوان پور از کر
گــران  مســابقه  زنجیــره ای  فروشــگاه های  چــرا 

انــد؟ انداختــه  راه  فروشــی 
گاه هــای  فــروش  داخــل  بــه  گــذرا  ســیری  بــا 
زنجیــره ای صحنه هایــی اغواگرانــه از گــران فروشــی 
کــردن  پاییــن  بــاال  و  کننــده  گمــراه  تخفیف هــای  و 
قیمــت اقــام و اجنــاس مــورد نیــاز مــردم مشــاهده 
آشــکار  ظلمــی  برخوردهــا  گونــه  ایــن  کــه  می شــود 
محســوب  مــردم  اجتماعــی  شــعور  بــه  توهینــی  و 
انــدرکار  دســت  نظارتــی  مســئوالن  آیــا  می شــود. 
کــرده  را فرمــوش  وظایــف و مســئولیت های خــود 

انــد؟!
جمعی از شهروندان البرز

 اداره راه و شهر سازی ساوجبالغ اقدام کند
فصول  در  برغان  و  کردان  جاده  مسیر  در 
ناهمواری ها  وجود  علت  به  جوی  بارش های 
در  آب  آوری  جمع  موجب  بزرگ  چاله های  و 
بخش هایی از جاده مذکور شده و موجب کندی 
مسئوالن  لطفا  می شود.  خودروها  آمد  و  رفت 
اداره راه و شهرسازی ساوجباغ در هنگام بارندگی 
انجام  را  جاده ای  نواقص  شناسایی  بازدیدهای 
داده و نسبت به اصاح و ترمیم آن اقدام نمایند.

جمعی از اهالی روستاهای کردان و برغان

ج   محسن کمالی دهقان؛   گفتگوی جام جم با پدر اولین شهید مدافع حرم کر

 گاهی دلمان برای محسن تنگ می شود
کرج  در   ،۱3۶3 ماه  بهمن  نهم  در  دهقان  کمالی  محسن  شهید 
چشم به جهان گشود. وی دانش آموخته دانشگاه امام حسین و 
امام علی می باشد از رزمندگان مدافع حرم بود که دو سال جانانه 
از حریم حرم اهل بیت دفاع کرد و در اوج حماسه آفرینی در تاریخ 
بیست و چهارم فروردین ۱3۹۴، در سوریه به درجه اعلی شهادت 
نایل آمد و تربت پاکش در بهشت سکینه کرج نمادی از استقامت 

و پایداری در راه ایمان و میهن می باشد. 
جوانان غیرتمند ایرانی در هر برهه ای که مردم و مملکت خود را در 
خطر دیدند، سینه را سپر آماج خطرها  کردند تا وطن و کشور اسامی  
محفوظ بماند.  شهید »محسن کمالی دهقان« از جمله مدافعان 
حرمی است که در اوایل  حمله گروه تکفیری –صهیونیستی داعش 
و تعرض به حرم آل اهلل لباس رزم برتن کرد و با تاسی از پدری که 
در روزهای کودکی محسن رزمنده دفاع مقدس بوده است مهیای 

دفاع از حریم اهل بیت می شود.
حضرت  حرم  مظلومیت  از  تاب  بی  و  مشتاقانه  محسن   شهید   
زینب)س( به سوریه می رود تا حرم امام حسین )ع( اینباربه اسارت 
رکاب  در  غیرتمندانه  چه  راه  این  در  و  درنیاید  داعش  دژخیمان 

موالیش حسین )ع ( جنگید و به درجه رفیع شهادت نائل شد.
مدافع  شهید  غیرتمندانه  و مجاهدت های  خصوصیات  ح  شر  *

حرم »محسن کمالی دهقان« در کالم پدر بزرگوارش 

کرج  حصارک  اهل  اصالتا  ما  هستم.  دهقان«  کمالی  »یداهلل  بنده 
می باشیم . من چهار فرزند دارم که آقا محسن سومین فرزند ما بود. 
محسن بچه صبور و به قول معروف بدون اذیت و آزار بود و کاراش 
بین  در  عجیبی  محبوبیت  محسن  می داد.  انجام  خودش  هم  رو 
مردم داشت. اخاق محسن طوری بود که ما عصبانیتش را یک 
 بار هم ندیدیم.  بی اندازه مهربان، جوان مرد و سخاوتمند و عشق و 

عاقه اش این بود که بتواند کاری برای مردم انجام بدهد. 
و  امام حسین)ع(  دانشگاه  وارد  گرفت  که  را  دیپلمش  محسن 

امام علی)ع( شد و بعد هم مستقیم وارد سپاه قدس شد.
یه چه کاری انجام می داد؟ * شهید محسن  در سور

آموزش های  چون  و  بود  سپاه  نظامی  مستشاران  جز  محسن 
ویژه ای را دیده بود  انجا به امر آموزش نیروهای مردمی مشغول 
بود. البته قبل از اعزام به سوریه مسئول آموزش نیروی فاطمیون 
بود. از زمانی که  درگیری ها در سوریه شروع شد. محسن آرام و قرار 
داعشی های  شنید  اخبار  طریق  از  که  وقتی  خصوص  به  نداشت 
تکفیری به حریم اهل بیت بی احترامی می کنند و بعضی مقبره هارا 
و  منتظر  او  رسیدند  زینب  حضرت  حرم  نزدیکی  به  و  شکافتند 

داوطلب بود هر لحظه اعزام شود.
در طول دو سالی که به عنوان مدافع حرم در سوریه بودند فقط سه 
ماه ایران بود.تا این که در تاریخ ششم فروردین ۱3۹۴،اعزام شد و 

در بیست و هفتم فروردین ماه ۱3۹۴، به درجه شهادت نایل آمد.
 *آیا فکر می کردید محسن شهید شود؟

محسن  شهادت  احتمال  لحظه  هر  که  بود  طوری  کارش  بله؛ 
می رفت. خودش هم می دانست. می گفت:دوستانم شهید شدند 

و کار ما به این شکل می باشد که شهادت هم دارد. 
 *از آخرین خاطرات خود و محسن برای خوانندگان ما بگوئید؟

را  نمازصبح  شدیم  بیدار  زود  صبح  معمول،  طبق  روزبدرقه اش 
از زیر قرآن ردش کردیم. و به سوریه عزیمت کرد.دو سه  خواند و 
روز مانده به شهادتش بود که تماس گرفت.نزدیکای ظهر بود که 
پسر کوچک من آمد و دیدیم شروع کرد به گریه کردن و گفت: بابا 
محسن شهید شد و بعد همه دوستان و همکاران محسن آمدند.  
شهادت محسن اینگونه بود که، چون خیلی از نزدیک با داعشی ها 
درگیر بودند محسن به همرزمانش بی سیم می زند که ما از داعش 
تلفاتی گرفتیم و شب که محسن ماموریتش به گفته فرمانده تمام 
شده است به او بی سیم می زنند که برگرد عقب که نیروهای جدید 
بیایند اما محسن طبق آن غیرت و تعصبی که داشت نمی پذیرد و 
همان شب درگیری پیش می آید و ترکش یکی از نارنجک های پرتاب 

شده کنار محسن به سرش اصابت می کند واو شهید می شود.
* گاهی اوقات دلمان برای محسن تنگ می شود

خب؛ شهادت محسن برای ما سخت  بود.  جوانی که با جوان های 

دیگر فرق دارد و نمونه است. جز مهربانی و جز محبت و جز کمک 
از او چیزی ندیدیم.

 اما بهر حال خداوند صبرش را به ما داد. ما که سعادت نداشتیم 
شهید شویم اما فرزندانما ن این سعادت را داشتند. خانواده ما 
بعد از ماقات با مقام معظم رهبری و استماع فرمایشات مبارک 
داشتند  که  فراق  از  ناشی  قراری های  بی  ناراحتی هاو  تمام  ایشان 

فروکش کرد.

شهید محسن کمالی دهقان

سردار حیدرنیا فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز 
کمالی  محسن  شهید  خانواده  با  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و 

دهقان دیدار و گفتگو کردند. 

بیان  با  حیدرنیا  سردار  دیدار  این  در   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
این که با بررسی و تحقیق در باره شخصیت شهدا و عملکرد آنان 
امسال  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  طیبه اشان،  حیات  زمان  در 
این شهید مدافع حرم که در خدمتگزاری به خانواده های شهدا 
شهید  عنوان  به  بود  برداشته  بزرگی  قدم های  اهلل  آل  از  دفاع  و 

شاخص در استان معرفی شود. 
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( با بیان این که این شهید 
شهدا  معزز  خانواده های  به  رسانی  خدمت  در  همواره  بزرگوار 
مشی  و  نامه  زندگی  انشااهلل  کرد:  تصریح  است  بوده  سرآمد 
در  و  شد  خواهد  مستند  و  موشکافی  عزیز  شهید  این  زندگی 
اختیار جوانان و مردم عزیز استان البرز قرار خواهد گرفت. سردار 

حیدرنیا به توطئه های دشمنان انقاب اسامی در کمرنگ کردن 
و  باسعادت  زندگی  کرد:  تصریح  و  اشاره  مردم  میان  در  شهدا 
مردمی شهدا از آنها الگوهایی ماندگار برای جوانان کشور ترسیم 
کرده است و به برکت خون شهدا دشمنان انقاب اسامی هرگز 

به اهداف پلیدخود نخواهند رسید.
و  اشاره  انقابی  دولت  آمدن  کار  روی  به  البرز  سپاه  فرمانده   
کرد  خواهیم  تاش  نظام  مسئوالن  و  ما  کرد:همه  خاطرنشان 
اجتماعی  و  اقتصادی  حوزه  در  خصوص  به  مردم  مشکات  تا 
همه  این  مستحق  ما  مردم  ،چراکه  شود  برطرف  فرهنگی  و 

مشکات نیستند.
جمهوری  در  مسئولیت  داشتن  این که  بیان  با  نیا  حیدر  سردار 

کرد:  تصریح  است  مردم  به  رسانی  خدمت  توفیق  اسامی 
رسیدگی به خانواده های شهدا و سرکشی به آنان از اهم وظایف 
ماست. سپس در شب میاد امام حسن مجتبی )ع( و در منزل 
شهید محسن کمالی دهقان یکی از مداحان اهل بیت عصمت 
پایان  ودر  پرداخت  مرثیه سرایی  و  خوانی  شعر  به  طهارت  و 
محسن  شهید  مادر  و  پدر  از  معنوی  هدیه ای  اهدای  با  مراسم 

کمالی دهقان تقدیر شد.
الزم به یادآوری است شهید محسن کمالی دهقان در تاریخ 2۷ 
فروردین ۱3۹۴ در جنوب شهرحلب سوریه در مبارزه با گروهک 
به  ناحیه سر  به  ترکش  براثر اصابت  تروریستی تکفیری داعش 

شهادت رسید.

ج؛ منتخبی از فعالیت های شورای اسالمی و شهرداری کالنشهر کر

یع در تشکیل هیات مدیره میدان بزرگ میوه و تره بار لزوم تسر

  : سردار حیدرنیا فرمانده سپاه البرز

محسن کمالی دهقان  شهید شاخص استان البرز انتخاب شد

ج تنها میدان مرکزی میوه و تره بار استان البرز است لذا باید از نظر سیما و منظر شهری آراستگی کامل داشته باشد  ج اظهار کرد: با توجه به این که میدان مرکزی میوه و تره بار کر ، جواد چپردار در بازدید از میدان بزرگ میوه و تره بار کر به گزارش جام جم البرز
ج نیست. و غیر از حجره داران هیچ احدی حق بهره برداری از محوطه را بعنوان فروشنده میوه و تره بار ندارد که مقرر شد شهرداری با هماهنگی هیات امنا اخطار الزم را صادر و پیگیری نماید. وضعیت جاری این میدان به هیچ وجه شایسته کان شهر کر

غ از اولویت بررسی و سرانجام پرونده های حقوقی از سوی اداره کل حقوقی مرکز و تعیین تکلیف نهایی بسیاری از شکایات و ابهامات ملکی و  ح ساماندهی این بازار در دستور کارقرار دارد، تصریح کرد: فار ج با بیان این که طر رئیس شورای اسامی شهر کر
درآمدی، طبق بررسی های بعمل آمده باید هر چه زودتر تکلیف رفت و روب، پاکبانی میدان و اصاح مدیریت و در آمد گیت ورودی آن مشخص و  طبق قرارداد به شهرداری پرداخت شود.

چپردار در پایان برجمع آوری صنوف مزاحم در مقابل حجره ها تاکید کرد و گفت: صنوف مزاحمی که در مقابل حجره ها وجود دارد در اولین جلسه باید به آنها اخطار داده شود و جمع آوری شود.

 برخورد قاطع با پیمانکاران 
ج خاطی  خدمات شهری کر

 همکاری بین شوراهای اسالمی شهر و 
فرهنگ  و ارشاد اسالمی البرز گسترش 

می یابد

ح تحقیق و تفحص از حقوق مدیران   طر
 و کارکنان شهرداری کلید خورد

ج طبق قانون فرآیند خود را طی خواهد کرد    ح استیضاح شهردار کر  طر

محمد اسدیان با اشاره به اعام وصول طرح استیضاح شهردار اظهار کرد: آنهایی که در شیپور تهمت و افترا می دمند 
بدانند که تخریب کسانی که طرح استیضاح را امضا کرده اند یا نکرده اند برای من علی السویه است.

  سالن های ورزشی در حال ساخت شهرداری 
یکی مواجه است با  کندی وعدم پیشرفت فیز

حصارک  شهدای  ورزشی  سالن  از  پایین  حصارک  ساکن  بانوان  از  تعدادی  درخواست  به  صارم  قهرمانی  مریم 
از  یکی  کرد:  اظهار  و  مواجه  موجود  ورزشی  فضای  خصوص  در  بانوان  از  کثیری  تعداد  دغدغه مندی  با  و  بازدید 

وظایف اصلی مدیریت شهری،بسط و گسترش ورزش های همگانی و ایجاد زیر ساختهایی به این منظوراست.

امروز  گفت:  ج  کر شهر  اسامی  شورای  رئیس  نایب 
حوزه  در  ناپذیری  جبران  خسارات  که  شاهدیم 
وارد  آنها  خانواده  و  پاکبانان  به  شهری  خدمات 
و  گذشت  آن  کنار  از  راحتی  به  نباید   

ً
قطعا که  شده  

قانونی  برخورد  ساز  حاشیه  و  خاطی  پیمانکاران  با 
پیش  نطق  در  محمودآبادی  رحیمی  علیرضا  شود. 
شورای  رسمی  جلسه  ششمین  و  چهل  دستور  از 
حوادث  خصوص  در  تذکری  طی  ج  کر شهر  اسامی 
کرد:   اظهار  شهردار  به  زحمتکش   پاکبانان  جانی 
دستور  از  پیش  نطق  اولین  گذشته  سال  مرداد  در 
بنده در خصوص پرداخت به موقع حقوق پاکبانان 
و  شهردار  مجدانه  پیگیری  با  که  بود  سبزبانان  و 

اعضای شورا به سرانجام رسید و محقق شد.

و ورزشی شورای اسامی  اجتماعی  کمیسیون فرهنگی،  رئیس 
مشترک  فصل  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  گفت:  ج  کر شهر 

همکاری شورای شهر با اداره کل ارشاد البرز می شود.
با  تخصصی  نشست  در  سعیدی  علیرضا  االسام  حجت 
و  البرز  استان  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سرپرست 
و  فرهنگ  وزارت  در  خود  سابقه  و  آشنایی  به  همراه  هیأت 
ارشاد اسامی اشاره و اظهار کرد: توجه به حوزه های فرهنگی و 
اجتماعی و هزینه کرد در راستای این مسائل را به منزله سرمایه 
اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس  می کنیم.  تلقی  گذاری 
حوزه  اهمیت  به  اشاره  با  ج  کر شهر  اسامی  شورای  ورزشی  و 
مختلف  درعرصه های  موفقیت  برای  شک  بی  افزود:  فرهنگ 
نیازمند تقویت این نگاه هستیم که هزینه کرد در حوزه فرهنگ 
ارتقای  و  معضات  کاهش  راستای  در  گذاری  سرمایه  منزله  به 

سطح فرهنگی و هنری و اجتماعی شهر است.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و نیروی انسانی شورای اسامی شهر کرج گفت: 
با تصویب مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه طرح تحقیق ، تفحص و دسترسی به 
حقوق مدیران و کارکنان شهرداری کلید خورد.عمار ایزدیار در جلسه کمیسیون 
برنامه و بودجه به بررسی این طرح اشاره کرد و افزود: با عنایت به وظایف نظارتی 
شورای اسامی شهر و در راستای شفاف سازی بند های ذیل ماده ۸۰ به خصوص 
بند 3 و بند 3۰ و به استناد ماده ۸۱ قانون تشکیات و وظایف و انتخابات شورای 
اسامی کشور امضا کنندگان درخواست داریم تحقیق  و تفحص از معاونت برنامه 
ریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاونت مالی و اقتصادی، در حوزه اقدامات مربوط 
به حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر )نقدی و غیر نقدی( مدیران ارشد و میانی 
شهرداری کرج، در بازه زمانی ۴ سال گذشته تاکنون صورت پذیرد. رئیس کمیسیون 
برنامه بودجه و نیروی انسانی شورای اسامی شهر کرج افزود: طبق مصوبه مجلس 
مقرر شده چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسامی شهر، تحقیق و تفحص 
در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته 
را الزم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسامی شهر تسلیم 
نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون 

تخصصی ذی ربط شورا جهت رسیدگی ارجاع می نماید.


