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افتخار آفرینی کانون پرورش در 
جشنواره بین المللی قصه گویی

شهردار کرج اعالم کرد؛

جذب ۹۴ درصدی درآمد در آذر 
 عطسه ترامپ شنیده 
می شود، فریاد ملت نه

آمادگی البرز در گرفتن سهمی از بازارهای 
بین المللی غذای حالل آلمان

رئیس اتاق بازرگانی البرز در نشست مشترک هیئت تجاری کشور آلمان با فعاالن اقتصادی استان البرز 
که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شــد، اظهار کرد: این استان آمادگی دارد 

برای گرفتن سهمی از بازارهای بین المللی غذای حالل با کشور آلمان همکاری کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، رحیم بنا موالیی به تجارت از دســت رفته حالل در اروپا اشــاره کرد و 

یادآور شد: با توجه به رشد صنعت فعال...

ملت ایران گوش به فرمان 
رهبری و آماده ایثار است
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البرز

 آگاهی و بصیرت در حضور 
مردمی 9 دی

استاندار:



چهار شنبه 12 دی 13۹7   شماره 528۹

گرمای خدایی
بعضــی وقت ها مثل خیلی ها احســاس 
عجیبی دارم، یک میل شــدید بــه تنهایی. نه 
تنهایی در تاریکی،تنهایی با روشــنی برای بهتر 
دیدن، عمیق تر دیدن، بهتر شــنیدن، بوکردن، 
حس کردن ورسیدن!رسیدن به چه؟نمی دانم. 
فکر می کنم هرکســی که این تجربه را داشته 
باشــد،حس مرا درک می کند و مثال بعد ازیک 
روز ســکوت و تنهایی در خلــوت طبیعت،یک 
حس خالء،ســبکی و آرامش بــه وجود می آید.

بــرای آزمایش ایــن حس، طبیعــت بهترین 
امکانات را دراختیار آدم می گذارد، بخصوص در 

این فصلها.
 فصل رنگ ها،ریزش وبعــد دوباره رویش.
فرقی نمی کند که یک روز آفتابی باشد یا بارانی.

این روزهــا در همه چیز طبیعت گرمی و حرکت 
مالیمی وجود دارد .

 بارش باران یا بارش نور،جریان نرم وآرام آب 
و بارش باران و......

ایــن منظره های لطیف و تازه گاهی آدم را به 
رویــا می برند،این همان جایی اســت که آدم از 
هرگونه انتظار و نگرانــی وحتی برای لحظاتی 
از هــر گونه وابســتگی،دور می شــود و فقط 
خــودش رامی بیند ویک دنیای بکر و تازه را که 
انگار برای اولین بار آن را دیده اســت.این جور 

تنهایی ها خیلی کوتاه اند. 
ولــی آثــار دراز مدتی روی رفتــار، حس و 
توانایی هــای آدم می گذارند. به نظر می آید این 
اثر یکی از پدیده های شگفت انگیز زندگی است 
که برای کشف آن آدم باید احساس نیاز کند و به 
دنبال چاره برود. از آن جا به بعد،طبیعت خودش 

همه کارها را می کند.
پرده های ســطحی از روی هر چیز کنار می 
رود و آدم یــک دفعه یــادش می آید که زندگی 
همــه جا و جود دارد،توی یک کویر خشــک یا 
درعمق یک اقیانوس بی کرانه،از پســت ترین 
نقطه زمین تا اوج آسمان و اگر وسیع تر فکرکند، 
می بیند ســبکبالی و حس آرامشی که به دست 
آورده، ناشی از همین اصل است،این که زندگی 

جاری است،هیچ جا متوقف نمی شود.
لحظات چه خوب و چه بد،همگی می گذرند 
وآن چــه اهمیت دارد ،آینده اســت. این طوری 

گرمای تازه ای حس می شود. 
فکــر می کنــم به ایــن گرما مــی گویند 
امید،گرمایی که خیالی نیســت، واقعی اســت، 

یک گرمای خدایی!
احد آذری

جمع آوری هزار ُتن زباله 
در کرج ۱۲۰ میلیارد تومان 

هزینه دارد
معــاون امــور برنامه ریزی و توســعه 
فرمانداری ویژه شهرســتان کرج با اشــاره به 
هزینه بر بودن جمع آوری پســماند در شــهر 
کرج گفت: با توجه بــه هزینه بر بودن فرایند 
جمــع آوری پســماند، ضــروری اســت که 

ساماندهی در این زمینه صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه 
شهرستان کرج، »محمدمجرد« در بخشی از 
جلســه » اقتصاد  مقاومتی« این شهرســتان 
که بــه موضوع » کارگروه مدیریت پســماند 
شهرستان کرج« اختصاص داشت، با تحلیلی 
از »اقتصــاد پســماند«، گفت:هزینه هــای 
مســتقیم و غیرمســتقیم تولیــد زباله و جمع 
آوری به صورت ســنتی زباله بسیار باال بوده  
وضروری اســت پســماندهای شــهری هر 
چه ســریعتر با اســتفاده از تکنولوژی مدون 
و ســرمایه گذاری در این بخــش مدیریت و 

ساماندهی شود. 
معاون برنامه فرمانداری شهرستان کرج با 
استناد به آخرین گزارش اعالم شده از سازمان 
مدیریت پســماند شهرداری کرج عنوان کرد: 
جمع آوری 1000 ُتن زباله در شــهر کرج 120 
میلیــارد تومان اعتبار و ســاالنه هزینه بر می 
دارد که این امرخود ضرورت  فرهنگســازی 
برای اجرایی شــدن طرح تفکیــک از مبدا و 
کاهش هزینه های اضافی را یادآور می شود. 
مجــرد گفت: در این شــرایط اگر مدیریت 
پســماند هدفمند نباشد، شــاید نتوانیم دیگر 
»پســماند« را »طالی سیاه« بنامیم، چرا که 
این عنوان تنها زمانی است که بتوانیم از زباله 
تولید درآمد و ثروت داشــته باشــیم. موضوع 
»طرح مدیریت ســبز در ادارات« نیز در ادامه 
جلســه اقتصاد مقاومتی مطرح شــد. معاون 
برنامه ریزی و توســعه فرمانداری شهرستان 
کرج در این رابطه بیان کرد:  با هدف کمک به 
مصرف بهینــه انرژی ،جلوگیــری از اتالف 
منابع انرژی و آلودگی های محیط زیســت و 
حفاظت بیشــتر از محیط زیســت اجرای این 

طرح باید در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه مهرشهر:
را سرشــار  زندگی   قرآن 

از نور می کند

حجت االســالم یداهلل رضایی، امام جمعه 
مهرشــهر در خطبه های نماز جمعه هفته ای که 
گذشت، گفت: یکی از موارد مهمی که در زندگی 
ما کمتر بدان توجه می شود تالوت قرآن به عنوان 

کتاب دینی ما و تعمق در آیات آن است.
خبرنــگار جام جم البرز: اگــر ما به آثار 
خوانــدن قرآن توجه و قرآن را مانند دوســتی در 
زندگی انتخاب کنیم آیاتش را بخوانیم و در معانی 
آســمانی اش تفکر کنیم پس از مدتی زندگی ما 
سرشــار از نور، روشنایی، طراوت و زیبایی خواهد 

شد.
وی در ادامه گفت: نکاتی خدمت شما عزیزان 
عرض می شود، یک نکته مربوط است به ارتحال 
تاســف بار فقیــه مجاهد آیت اهلل ســید محمود 
هاشــمی شــاهرودی رضوان اهلل تعالی علیه و 
حقیقت ایشــان از مصادیق ایــن روایت بودند: 
»وقتی که یک مومن، فقیه عالم و دانشمند از دنیا 
رخــت بر می بندد و می رود، رخنه ای و ثلمتی در 
پیکره اسالم به وجود می آید که با هیچ چیز قابل 
جبران نیســت و ترمیم پذیر نیست.« در حقیقت 
می توان گفت ایشــان گمنام هم بود. یعنی ابعاد 
شــخصیتی این مرد بزرگ برای خیلی ها مخفی 
بود. عظمت شخصیت این مرد بزرگ را می شود 
از پیــام حضرت آقا مقــام معظم رهبری دریافت 
کرد. از ایشان یاد کردند به عنوان استادی بزرگ 
و حقیقت هم همین اســت. ایشــان در سن 27 
ســالگی به درجه اجتهاد رســید. آن شخصیت 
ارزشــمند در طول این 40 ســال گذشته یک بار 
اخالق دینی را زیر پا نگذاشت. سه برادر او شهید 
شــدند و دم برنیاورد و هیچ استفاده ای وصحبتی 

هم نکرد. 

استاندار:
ملــت ایران گــوش به 
فرمان رهبری و آماده ایثار 

است

اســتاندار البرز گفت: ملت ایران گوش به 
فرامین مقام معظم رهبری، آماده جانفشــانی و 

ایثار برای سرافرازی کشور است.
خبرنگار جام جم البرز: عزیزاهلل شهبازی 
در حاشیه برگزاری راهپیمایی 9 دی با بیان اینکه 
مردم ایران اســالمی همواره با بصیرت حرکت 
می کنند، افزود: این ملت ایثارگر در راه سرافرازی 
ایران اســالمی گام بر مــی دارد.وی اضافه کرد: 
اجتماع میلیونی مردم در 9 دی 88، متشــکل از 
تمامــی گویش ها و گروه های سیاســی در کنار 
یکدیگــر نماد اتحاد، انســجام و وفاق مردم بود.

شهبازی با اشــاره به اینکه شعارها اتحاد آفرین 
اســت، خاطر نشــان کرد: این درحالی است که 
سیاست های نظام استکباری سمت و سوی زیر 

سوال بردن استقالل ایران را پیدا کرده است.

میلیارد  کالهبــرداری 3 
تومانی کارمند بانک

دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان 
البرز از کالهبرداری ســه میلیاردی کارمند بانک 

در کرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، شاکرمی 
دادستان عمومی و انقالب استان البرز گفت: یک 
کارگزار بانک در کرج که در بخش افتتاح حساب 
فعالیــت می کــرد هنگام انجــام مراحل افتتاح 
حساب دو فیش به مشتریان ارائه می کرد که یکی 
از ایــن فیش هــا، فیش واریــز و دیگری فیش 
برداشــت بوده اســت که پــس از امضای فیش 
برداشت از سوی مشتریان، این کارمند به برداشت 
از حساب آنها اقدام و با این شیوه حدود سه میلیارد 
تومــان کالهبــرداری کرده اســت.وی افزود: 
کارمند کالهبــردار برای طی مراحل قانونی هم 

اکنون در بازداشت به سر می برد.

آیت اهلل حسینی همدانی در بخشی از خطبه های نماز جمعه کرج گفت:  بازخوانی 
نقشــه  های دشمن در مقابله با نظام اســالمی، بخصوص در ایجاد اغتشاشاتی مثل 
ســال 78، 88، دی 9۶ و تیر 97 می تواند ما را نســبت به توطئه  های آتی دشــمن 

بیدارتر  کند.

خبرنگار جام جم البرز: وی بابیان اینکه بررسی فتنه 88 و حماسه 9 دی خیلی در 
این مورد کارساز است، گفت: یکی از ویژگی های نظام اسالمی، حضور دائمی و نقش 
اساسی مردم در عرصه های مختلف بخصوص در مدیریت کشور است که دشمن را 

آزار می دهد، بنابراین سعی می کند بین مردم و نظام فاصله بیندازد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز افزود: در فتنه 88 با دروغگویی، اتهام 
زنی، کودتاهای مخملی و اردوکشــی خیابانی می خواستند بین مردم و نظام فاصله 
بیندازند و مردم ساالری دینی را با باطل کردن انتخابات قانونی، زیر سؤال ببرند و به 

تعبیر رهبری تودهنی به مردم بزنند.

حماسه ۹ دی سرمایه اجتماعی نظام را نشان داد
امام جمعه کرج:

همایش نهضت روشنگری بصیرت عاشورایی 
به مناسبت سالروز ایام اهلل 9 دی در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما، فرمانده سپاه 

استان البرز در این همایش به دشمنی ها علیه انقالب 
اشــاره کرد و گفت: دشــمن تاکنون ۳جنگ را علیه 
انقالب انجــام داده که در همه آن شکســت خورده 

است.سردار موالیی افزود: بهترین کار برای آنها این 
اســت که حاال دنبال تفرقه انداختن بین کشورهای 
اسالمی هســتند تا مانند کشوری مثل سوریه و یمن 
تمام زیرساخت های آنها توسط عربستان از بین رفت.

وی در ادامه گفت: دشمن از وجود ظرفیت اختالف 
و تفرقه خوب اســتفاده کرده اســت و تشدید آن بین 

مسلمانان هدف دشمنان اسالم است.
ســردار موالیی اضافه کرد: االن شــرایط طوری 

است که باید برای حفظ انقالب و اسالم بین قومیت ها 
و مذاهب مختلف وحدت ایجاد کرد.

فرمانده سپاه استان با اشاره به شبکه های ماهواره 
ای و اقدامات وحدت شــکن افزود: در استان البرز هم 

با وجود اقوام مختلف لزوم وحدت بسیار مهم است.
ســردار موالیی در پایان گفت: مداحان و شعرا هم 
می توانند در این میان از هنر شعر و مداحی برای ایجاد 

وحدت تاثیرگذار باشند.

به مناسبت سالروز 9 دی برگزار شد؛

همایش نهضت روشنگری 
بصیرت عاشورایی 

سخنی با خوانندگان

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

خبر

استاندار:

تامین مسکن برای محرومان را با قدرت دنبال می کنیم
نماینــده عالی دولت در اســتان البرز گفت: بر 
اساس باورهای دینی و مسئولیت های محوله از سوی 
دولــت و نظام درصدد ایجاد بســتر الزم برای تامین 

مسکن محرومین هستیم.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری البرز، 

شهبازی در جلسه شورای مسکن 
محرومین که در حوزه استاندار برگزار شد با اشاره 
به این کــه مدیران تمامی دســتگاه های اجرایی به 
عنوان نمایندگان دولت در البرز مسئولیت ایجاد رفاه و 
امنیت در استان را دارند، افزود: توزیع عادالنه امکانات 

در کشور از تکالیف نظام و دولت است.
وی ادامه داد: از دهه ۶0 تا کنون، کمیته امداد امام 
خمینی )ره( بر اساس وظیفه ذاتی و توانایی های خود 
برای بازسازی، نوســازی و تامین مسکن محرومین 

اقدامات خوبی داشته است.
شهبازی گفت: دولت تدبیر و امید تعامل سازنده ای 
با کمیته امداد امــام خمینی )ره( در جهت محرومیت 
زدایی داشــته و این همراهــی در برنامه های پنجم و 

ششم توسعه نیز مشهود است.
وی افزود: در این راستا دولت با توجه به مسئولیت 
خدمتگزاری خود بــه محرومین با نهادهای حمایتی 
از جمله کمیته امــداد امام خمینی )ره( با اهتمام ویژه 
ای اقدام می کند و این مشــارکت و همراهی را نیز از 

مسئوالن استان ها انتظار دارد.
استاندار البرز اضافه کرد: در استان البرز این عزم و 

اراده را داریم که در راستای اتخاذ تدابیر الزم در جهت 
تامین مسکن محرومین اقدام کنیم.

وی گفــت: از مشــکالت و دغدغه های بانک ها 
آگاهیم ولی با توجه به منزلت اجتماعی افراد آســیب 
پذیر جامعه به دنبال تمهیــدات الزم در جهت ایجاد 

تعادل و تعامل هستیم.
شــهبازی افــزود: بر اســاس باورهــای دینی و 

مســئولیت های محوله از سوی دولت و نظام درصدد 
ایجاد بســتر الزم بــرای تامین مســکن محرومین 

هستیم.
وی عنــوان کرد: برای نیل به اهداف با اهمیت این 
شــورا باید شرایطی فراهم شــود که از ظرفیت های 
مسکن مهر و خیرین مسکن ساز بهره برداری کنیم.

اســتاندار البرز گفت: از سوی دیگر باید تمهیدات 
ویــژه ای در راســتای تامین مســکن ایثارگران نیز 

بیندیشیم.
وی افــزود: گروه هدف برای تامین مســکن باید 
احصا و طی برنامه ریزی دقیق اقدامات الزم توســط 

دستگاه های مربوطه و بانک ها انجام شود.
شــهبازی خاطرنشــان کرد: فرمانداران موظف 
هستند در شهرستان ها نسبت به پیگیری اهداف این 

شورا اقدام کنند.
وی گفت: به تفاهم نامه همکاری استانداری البرز 
و کمیته امــداد امام خمینی )ره( در راســتای تامین 

مسکن محرومین وفادار هستیم.

کرج میدان مرکزی میوه و تره بار کم دارد

توصیه هایی براي جلوگیري از یخ زدگي کنتور آب

امام جمعه ساوجبالغ :

برپایی سرود سالروز پیروزی انقالب در مصلی 

شهردار کرج اعالم کرد؛

جذب 94 درصدی درآمد در آذر 

شــهردار کرج بر ضرورت افزایش میادین مرکزی میوه و تره بار در 
شهر تاکید کرد. 

علــی اصغر کمالی زاده در گفت وگو با پایگاه مدیریت شــهری کرج 
اظهار کرد: کرج با کمبود میدان مرکزی میوه و تره بار مواجه است و باید 
به فکر راه اندازی میادین جدید در شهر باشیم.وی ادامه داد: با راه اندازی 
دو یا ســه میدان جدید، تمرکز از میدان مرکزی محمد شــهر برداشــته 
می شــود و شاهد کاهش ترافیک و تردد خودروهای حمل میوه و سبزی 

در آن محــدوده خواهیــم بود.وی افزود: با توجه بــه نتیجه بخش بودن 
اجرای این طرح در برخی شــهرها، در فــاز اول به دنبال راه اندازی یک 
میدان با تجهیزات و امکانات ویژه مثل سردخانه و... در غرب شهر هستیم.

شهردار کرج با اشاره به ظرفیت استان در تولید میوه و سبزی توضیح داد: 
البرز یکی از قطب های صادرات میوه در کشــور است و ظرفیت  ویژه ای 
در این بخش دارد و به نظر می رســد راه اندازی یک میدان میوه و تره بار 
در کنار فرودگاه پیام بتواند در به فعلیت رســاندن بخشــی از این ظرفیت 

موثر باشــد.کمالی زاده ابراز کرد: با راه اندازی این میدان، عالوه براینکه 
فرایند صادرات میوه و ســبزی از استان با سهولت و کیفیت بهتری انجام 
می شود، سرویس دهی به شهر نیز  با سرعت بیشتری انجام می شود.وی 
در بخش دیگری از صحبت های خود به آمادگی شهرداری برای ساخت 
برج اصناف در کرج اشــاره کرد و گفت: شــهرداری آمادگی دارد هر نوع 
همکاری در زمینه صدور مجوز یا تغییر کاربری برای ساخت این برج را با 

اتاق اصناف داشته باشد.

آبفاي البرز براي پیشــگیري از یخ زدگي کنتور 
وانشــعابهاي آب درایــن اســتان ،توصیه هایي به 

شهروندان ارائه کرد.
خبرنــگار جام جم البرز: با توجه به شــروع 
فصل سرما و پیش بینی کاهش دمای هوا احتمال یخ 

زدگی کنتور وانشعابهای آب می رود.

برهمین اساس شــهروندان ساکن دراین استان 
ضروري اســت اقدامهاي پیشگیرانه راکه موثرترین 
روش بــراي جلوگیري از یخ زدگي وآســیب دیدگي 
کنتور ولوله هاي آب واحدهاي مســکوني و تجاري 
اســت،انجام دهندتا دچار قطع آب ومشکالت بعدي 

نشوند.

روابط عمومي آبفاي البرز،از شــهروندان خواست 
عالوه بر اســتفاده از خاک اره)که درکیســه ریخته 
شده(،پوشال پارچه،گوني،پشم شیشه و...درمحفظه 
ومحل اســتقرار کنتوروپوشــاندن لوله هاي متصل 
بــه کنتور،تمامي لوله هــاي روکار اعم از فلزي وغیر 
فلــزي را که درمعرض هواي آزاد وســرماي محیط 

قراردارند،با عایق مناسب بپوشانند. 
شهروندان براي یخ زدایي از کنتورهایي که دچار 
یخ زدگي شــده اند،به هیچ وجــه آب داغ روي کنتور 
ولوله هــا نریزند زیرا موجب ترکیدگي مي شــود و به 
جاي این کار از کیســه آب داغ،سشوار وحرارت غیر 

مستقیم برای یخ زدایی استفاده شود.

شهردار کرج از جذب 94 درصدی درآمد نقدی 
و تهاتری شهرداری در آذر سال جاری خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری کرج، 
علی اصغــر کمالی زاده در صد و یازدهمین جلســه 
رسمی شورای شــهر کرج افزود: شهرداری کرج در 

آذر سال جاری رکورد درآمد را شکست.

 شــهردار کرج کل درآمد نقــد و تهاتر آذر را حدود 
1۳۳ میلیــارد تومان عنوان کرد و گفت: شــهرداری 
کرج موفق شد در آذر 7۵ میلیارد و 700 میلیون تومان 
به صورت نقد و ۶7 میلیــارد و 200 میلیارد تومان به 
صورت تهاتری جذب داشــته باشــد. به گفته کمالی 
زاده؛ جذب درآمد شــهرداری در آذر امسال نسبت به 

مدت مشــابه در سال گذشــته ۶۶ درصد رشد داشته 
است. وی اظهار کرد: تالش می کنیم با برنامه ریزی 
مناســب شاهد جذب درآمد صد در صدی  شهرداری 
کرج باشیم. شهردار کرج در بخش دیگری به پرداخت 
عیدی پرسنل اشــاره کرد و افزود: ســایر مطالبات 

پرسنل بزودی پرداخت می شود.

امام جمعه شهرســتان ســاوجبالغ با تقدیر از فعالیت های ســتاد 
هماهنگی نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مســاجد البرز گفت: سرود 

هــزار نفری ســالروز پیروزی انقــالب در مصلی نماز جمعه شهرســتان 
ساوجبالغ برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اســتان البرز،حجت االســالم مختاری طــی دیدار با مســئول دبیرخانه 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد البرز که در دفتــر مصلی نماز جمعه 
شهرستان ساوجبالغ برگزار شد، گفت: کانون های فرهنگی هنری مصلی 

نماز جمعه شهرستان ساوجبالغ بار دیگر احیاء می شود.
امام جمعه شهرستان ساوجبالغ افزود: مشارکت و هم اندیشی دبیرخانه 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد اســتان البرز با ائمه جمعه در راستای 

برنامه های فرهنگی اهمیت بسزایی دارد.

حجت االسالم مختاری با اشاره به اهمیت فعالیت کانون های فرهنگی 
هنری مســاجد در زمینه های متعدد فرهنگی، هنری، اجتماعی و ... عنوان 
کرد: روند فعالیت کانون های مساجد با توجه به نظارت دبیرخانه کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان قابل تقدیر است.وی تصریح کرد: حمایت و 
همکاری در رابطه با برنامه کانون های فرهنگی هنری مساجد در شهرستان 
ســاوجبالغ وجود دارد و در این رابطه انتخاب نماینده کانون های فرهنگی 
هنری شهرستان ساوجبالغ برگزار خواهد شد.خطیب نماز جمعه شهرستان 
ســاوجبالغ تاکید کرد: سرود هزار نفری به مناسبت سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی در شهرســتان ســاوجبالغ با همت کانون های فرهنگی هنری 

مساجد در مصلی نماز جمعه این شهر برگزار می شود.
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آگاهی و بصیرت در حضور 
مردمی ۹ دی

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان البرز 
بــا صدور بیانیه ای از حضورآگاهانه و با بصیرت مردم 
استان در راهپیمایی باشــکوه سالروز حماسه 9 دی 

تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بیانیه آمده 
است: مردم والیتمدار و بصیر استان البرز یک بار دیگر 
در  بهار چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی و نهمین 
ســال بصیرت  در حمایــت از آرمان ها و ارزش های  
انقالب اسالمی و ولی فقیه حضرت آیت العظمی امام 
خامنه ای )مدظله العالی(  به زیباترین و باشکوه ترین 
شکل ممکن در سراسر استان حضور یافتند و سخن 
تاریخی رهبر معظم انقالب اسالمی را ثابت نمودند که 
فرمودند: »این حرکت یک حرکت خودجوش بود، این 
خیلی معنا دارد، این نشــانه این اســت که این مردم 
بیدارند، هوشیارند.«9 دی نماد ارادت مردم عاشورایی 
ایران به امامت، منشــور هدایت و ســرلوحه بیداری 
نســل های آینده است که با نگاه به آزمون بصیرت و 
بیعت عاشــقانه پدران و مادرانشان در تاللو نورانیت 
حضور بی دریغ و عزمی راسخ، چشمان فتنه را در این 
روز بــزرگ کور کردند و به تمامی فتنه گران داخلی و 
توطئه گران خارجی فهماندند که همیشــه بیدار و در 
صحنه اند و پاسدار واقعی میراث گران سنگ بنیان گذار 
جمهوری اسالمی هستند.شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان البرز از حضور با بصیرت، انقالبی و پر 
شکوه اقشار مختلف مردم استان البرز بویژه نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرج، استاندار البرز، 
فرماندار ویژه شهرســتان کرج،   فرماندهان نظامی و 
انتظامی، اعضای محترم شورای شهر کرج، مدیران 
کل محترم سطح استان، روحانیون، اصحاب رسانه، 
صدا و ســیما، اصناف و بازاریان، جوانان و نوجوانان و 
همه شــرکت کنندگان با بصیرت در نهمین سالروز 
بزرگداشت حماسه نهم دی تقدیر و تشکر نموده، تداوم 
نهضت شــکوهمند انقالب اســالمی را که یادگار 
ارزشمند امام راحل و شهدای گرانقدر بوده تا اتصال به 
انقالب منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر )عج( 

از خداوند قادر و متعال خواهان است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و 
ستاد بزرگداشت حماسه ۹ دی استان البرز 

افتتاح کانون غنچه هالل 
در فردیس 

همزمان با ســالروز زلزله بم  و هفته ایمنی 
در برابــر زلزله ، کانــون غنچه های هالل احمر 
شهرســتان فردیس در مدرسه راه زندگی افتتاح 

شد.
خبرنــگار جام جــم البــرز: رئیس 
جمعیت هالل احمر شهرســتان فردیس ضمن 
گرامیداشت یاد کشته شدگان زلزله بم گفت: هر 

زلزله درسی بزرگ برای آموختن است. 
محجوبه نامجــو افزود:  آموزش خود امدادی 
و خود ایمنی نقش بســزایی در کم شــدن میزان 

تلفات این گونه بالیا دارد.
رئیس شــعبه فردیس اظهــار کرد: با توجه به 
اینکه هیچ راهکاری برای پیش بینی و پیشگیری 
از زلزلــه وجود ندارد، بهتریــن راه در برابر زلزله 

آموزش های خود ایمنی و خود امدادی است.
وی در ادامه با تاکید بر آموزش به دانش آموزان 
و والدین آنها از  باید ها و نباید هایی که حین و قبل 
از زلزله باید آموزش و تمرین انجام شود به  اصول 
پناهگیــری صحیح ، خروج ایمــن و اضطراری 
اشــاره کرد و گفــت: باید با آمــوزش همگانی 
 این تلفات انســانی  حــوادث احتمالی را کاهش

 دهیم.  
 گفتی است جوانان شهرستان فردیس عالوه 
بــر اجرای مانــور زلزلــه، در دوره بــاز آموزی 
پناهگیری، حمل مصدوم و اسکان اضطراری نیز 

شرکت کردند.

80 درصد معابر شــهری ساوجبالغ مناسب سازی شده اند.
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیمای مرکــز البرز،مدیــران بــا 
حضــور فرماندار ســاوجبالغ ســوار بــر ویلچر شــدند تا رمپی کــه در اداره 
 خــود ســاختند فقط از ســر تکلیــف نباشــد و اســتاندارد الزم را داشــته

 باشد .
فرماندار ســاوجبالغ همراه با یک دستگاه ویلچر به صورت ناگهانی به چند 
اداره پر مخاطب رفت و از مدیران آنها خواست تا سوار بر ویلچر از رمپ ساخته 

شده عبور کنند. 

پالیز گیر گفت: ادارات تامین اجتماعی ، گاز ، شــهرداری هشتگرد در ساخت 
رمپ اســتاندارد های الزم را رعایت کردند ولی ســایر ادارات ظرف یک هفته 
باید به ترمیم رمپ های ســاخته شــده بپردازند تا استاندارد الزم برای تردد را 

کسب کنند.

یه سوزن به خودت بزن ، یه جوالدوز به مردم

 توجه بیش از حد مقامات جمهوری اسالمی به 
رجز خوانی و رفتــار نمادین رئیس جمهور آمریکا، نه 
تنها نشانه قدرت، جرات، شــجاعت و قهرمانی آنان 

نیست، بلکه ناشی از ضعف و عجز و وابستگی است.
اگر نیــم نگاهی به اعتراضات و اعتصابات مردمی 
در یک ســال گذشته بیندازیم به سادگی خواهیم دید 
که کارگران، معلمــان، کامیون داران، پرســتاران، 
ســرمایه گذاران بانکی، دستفروشان، دانشجویان و 
... نه با انگیزه های سیاســی و نه با هدایت و مدیریت 
ســرویس های اطالعاتــی کشــورهای بیگانه و نه 

با ســازمان های اپوزیســیون به خیابان آمدند. آنان 
مطالبات صنفی کامال بحقی داشــته اند که متاسفانه 
با مدیریت ناکارآمــد در مقابل اعتراضات بحق آنان، 
شــاهد تغییر شعارهای آنان به شعارهای سیاسی شده 
ایم. با نشــنیدن صدای مظلومانه کارگرانی که ۶ ماه 
حقوق دریافت نکرده چه انتظاری جز تغییر شعارهای 
صنفی به شعارهای سیاسی خواهیم داشت! در مقابل 
شعارهای سیاسی و حضور نیروهای امنیتی مجبور به 
بازداشت کارگر، پرستار و کامیونداران خواهیم شد که 
همســران و فرزندان آنان چیزی برای از دست دادن 
ندارند و سراسیمه در مقابل نظام گارد خواهند گرفت!

اگر نظام سیاســی 40 ساله دوام آورد چون همواره 
در مقابلش معترضینی مــی دید که از جنس خودش 
نبود، اشراف و اشراف زاده ها و مرفهان بی درد و نهایتا 
گروه ها و احزاب سیاســی وابســته به غرب در مقابل 
نظام خود نمایی مــی نمودند، اما جنس کارگر، معلم، 
پرســتار و اقشاری را که خود انقالب کرده و پشت سر 

امام راحل بودند باید ببینیم و صدایشــان را بشنویم و 
این تفاوت را درک کنیم.

دولتمــردان باید بدانند که تهدید اصلی برای نظام 
سیاســی جنگ نیســت، نباید تهدید را در حوزه های 
نظامی گری شناســایی کنند. از امام راحل آموخته ایم 
کــه تهدید واقعی ناوهــای آمریکایی در خلیج فارس 
نیســتند، بلکه تهدید واقعی در سرزمین خودی مستتر 
است. تهدید برای نظام سیاسی را باید در حوزه مردمی 
بیابیم، مردمی که از جنس خود نظام هســتند ، مرمی 
که دســت خالی در مقابل صدام و 4۳ کشور حامی او 
ایســتادگی کردند . این مردم مــی توانند برای نظام 
بهترین فرصت هــا را ایجاد نمایند. اگر صدایشــان 
شنیده نشود به مثابه اصلی ترین تهدید در مقابل نظام 
خودنمایی خواهند نمود، اگر نظام سیاسی ، کارآمدی 
خود را از دســت بدهد و به جای اولویت قرار دادن رفاه 
اجتماعی مردم، به خارج از مرزها نگاه بیاندازد و مردم 
را فرامــوش نماید و حتی صدای آنان را نشــنود و به 

ندای آنان لبیک نگوید و بر خواســته های بحق ملت 
ســر تعظیم فرود نیاورد در گردبادی از خشــم همین 

مردم نابود خواهد شد.
نباید منتظر ماند تا صدای ملت به ناله تبدیل شــود 
و ناله شــان به فریاد بیانجامد و اگر فریادشان در میان 
عطســه های رئیس حکومت ظلم، گم بشــود نهایتا 
طوفــان به پا خواهد شــد و در فضای طوفانی تمنای 
دولتمردان شــنیده نخواهد شد. این امر نه ادعای من 

که سنت الهی و تجربه تاریخ است.
گوش دولتمردان باید نســبت به صدای آهسته و 
نجیب ملت ایران حساس شود و به تمنای مردم ایران 
پاسخ دهد. در این صورت می تواند به ملتش تکیه کند 
و دیگر نه تنها نیازی ندارد به عطسه ترامپ توجه کند، 
بلکــه فریاد ظلم جهانی تنها با اخم همین ملت درهم 

خواهد شکست.
محمد صفری- استاد دانشگاه و مدیر 
کل سابق امنیتی استانداری البرز

عطسه ترامپ شنیده می شود، فریاد ملت نه
خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

خبر

دومین جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت پیروزی انقالب اسالمی 
در ناحیــه یک کرج با حضور جلیلی معاون سیاســی و امنیتی فرمانداری 
شهرستان کرج،مهرانی نیا معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش استان البرز،نصیری رئیس بنیاد شهید منطقه دو کرج،زارع معاون 
بنیادشــهید،صحافی مشاور فرهنگی شهرداری گرم دره، مدیر و اعضای 
شورای معاونین ناحیه یک کرج و جمعی از مدیران مدارس منطقه در اتاق 

شورای ناحیه برگزارشد.
به گــزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرســتان کرج،  جلیلی 
معاون سیاســی و امنیتی فرمانداری شهرستان کرج دردومین جلسه ستاد 
بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی و دهه مبارک  با حضور 
مســئولین دستگاههای برون سازمانی در اتاق شورای ناحیه یک آموزش 
و پرورش  تشــکیل شــد، گفت : خدا را شاکرم که امروز توفیق داد در جمع 
صمیمی مســئولین و فرهنگیان محترم ناحیه یک شهرستان کرج باشم. 

وی در خصوص هماهنگی برنامه های چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی و گرامیداشت دهه فجر اظهار کرد : خیلی ها نمی خواستند ما به 
40 سالگی برسیم و با سنگ اندازی ها، تهدید ها، جنگها و تحریم ها این را 
نشــان دادند.نظام مقدس جمهوری اســالمی توانســته با همت شــما 
بزرگواران مخصوصا در عرصه آموزش و پرورش و تربیت نســلهای چهار 
دهه گذشته، این انقالب را به این جا برساند، این امر کوله بار سنگینی است 
برای مســئولین که بتوانند مانند سالهای گذشته و چه بسا بهتر از سالهای 
گذشــته این مهم را پیش ببرند.وی خاطر نشان کرد: امام راحل همیشه بر 
وحدت کلمه تاکید داشــتند اما امروزه شــاهد کمرنگ شدن آن در بعضی 
جاها هســتیم لذا برای ایجاد وحدت بیشــتر تالش بیشتر می طلبد و این 
ممکن نیســت مگر با تدبیر شــما عزیزان، چرا کــه اثراتی که آموزش و 
پرورش و قشر فرهنگیان دارند در مقایسه با سایر قشرها قابل قیاس نیست 
.معاون فرماندار شهرستان کرج  گفت: اگر همبستگی، وحدت، همگرایی، 

تعامل و هم افزایی باشد ثمره و خروجی آن استحکام و تداوم و بقای نظام 
مقدس جمهوری اســالمی، مملکت و مردم عزیز خواهد بود و هیچ کسی 
نمی تواند به آن آســیبی برســاند.جلیلی افزود:مردم صاحبان اصلی این 
انقالب هستند، ما نمی خواهیم برنامه های مرتبط با دهه فجر و 40 سالگی 
انقالب را حکومتی، اُرگانی و نهادی کنیم بلکه هنر ما این است که برنامه 
تدوین کنیم و اجرا را به مردم بسپاریم. البته باید از توان همه اقشار استفاده 
کنیم و در این راه فرهنگیان و محصالن، ارزشــمند و ســرمایه های این 
انقالب و ملت هستند.  با توجه به دامنه دربرگیری، آموزش و پرورش تقریبا 
سه قشــر جامعه را درخود دارد. محصالن، کادر اداری و آموزشی و طیف 
ســوم والدین و قرار گرفتن این ســه طیف در کنار هــم نیمی از جامعه را 
تشــکیل می دهند که با آموزش و پرورش در ارتباط هستند. تالش کنیم 
آنچه که در 40 سال گذشته انجام شده بخوبی و هنرمندانه تبیین و تشریح 

شود  و آگاهی رسانی مطلوب صورت بگیرد.

معاون فرماندار البرز:

مردم صاحبان اصلی این انقالب اند 
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صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

رئیس اتاق بازرگانی البرز در نشســت مشترک هیئت تجاری کشور 
آلمان با فعاالن اقتصادی استان البرز که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی البرز برگزار شد، اظهار کرد: این استان آمادگی دارد برای گرفتن 

سهمی از بازارهای بین المللی غذای حالل با کشور آلمان همکاری کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، رحیم بنا موالیی به تجارت 
از دســت رفته حالل در اروپا اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به رشد صنعت 
فعــال ایران در حوزه غذای حالل درصــدد ایجاد بازار فروش محصوالت 

صنعت غذای حالل در آلمان هستیم.
وی  با بیان اینکه امیدواریم بستر ایجاد روابط اقتصادی بین کشور آلمان 
و ایران بیش از گذشته فراهم و میسر شود، اظهار کرد: استان البرز به واسطه 
ظرفیت های علمی و تخصصی از دانش فنی خوبی برخوردار است بنابراین 
با تکیه بر این توانمندی ها زمینه توســعه صادرات و تجارت بین دو کشــور 

ایران از جمله استان البرز و آلمان فراهم خواهد شد.
وی  به امنیت ســرمایه و سرمایه گذار در کشور ایران اشاره کرد و گفت: 

در ســایه امنیت و با تکیه بر توانمندی های اســتان البرز در ابعاد مختلف، از 
سرمایه گذاران خارجی متقاضی استقبال خواهیم کرد.

بناموالیی معرفی توانمندی های صادراتی، مزیت های تجاری و صنعتی، 
بررسی موانع و مشکالت در توسعه روابط تجاری و ارائه راهکارهای مناسب 

را از مهترین رسالت های اتاق البرز برشمرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز بیان کرد: ما آمادگی داریم در 
قالب مشارکت و همکاری در تولید با کشور های مختلف در بازارهای منطقه 

با برند محصوالت آنها حضور فعال داشته باشیم.
گفتنی است، این هیئت تجاری برای دومین بار با هدف بررسی راه های 
همکاری و توســعه روابط تجاری و اقتصادی مشترک به استان سفر کرده 
است.همچنین برگزاری نشست های تخصصی بین تجار و بازرگانان البرز 
و ایالت راینالند – فالتس بازدید از نمایشــگاه توانمندی های البرز در اتاق 
و دیدن از خط تولیدی در اســتان از جملــه برنامه های این هیئت تجاری 

محسوب می شود.
* ایالت فالتس آلمان خواســتار توسعه روابط تجاری با 

البرز
 در ادامه این نشســت مدیرکل نــوآوری وزارت اقتصاد ایالت راینالند 
– فالتس آلمان گفت که این ایالت خواهان توســعه و تعامالت بیشــتر در 

زمینه های مختلف اقتصادی با استان البرز است.
 جو وینگارتن ، ضمن ابراز خرســندی به واســطه حضور در ایران اظهار 
کرد: در بازدید از نمایشگاه توانمندی تولیدی، صنعتی و خدماتی استان البرز 
که در اتاق بازرگانی این استان جانمایی شده است، تحت تاثیر ظرفیت های 

ویژه این استان قرار گرفتیم.
وی با اشــاره به اینکه در این نمایشــگاه آثار صنعتی، صنایع شیمیایی و 
ماشین سازی تولیدی در استان به نمایش گذاشته شده است، افزود: عالقه 
مند به ایجاد روابط اقتصادی بین ایران و آلمان از جمله استان توانمند البرز 
هســتیم.وی بیان کرد: عالقه زیادی برای ایجاد روابط تجاری بین ایران 

و آلمان وجود دارد، لذا درصدد توسعه روابط تجاری خود با ایران هستیم.
جو وینگارتن با تاکید بر اینکه هم جهت با سیاست اتحادیه اروپا حرکت 
می کنیم، خاطرنشان کرد: برجام امضا شده مبنای خوبی برای شکل گیری 
آینده تجاری دو کشور ایران و آلمان خواهد بود، تحریم های صورت گرفته 
علیه ایران را به دید انتقادی می نگریم و مایل هســتیم اهرم های تجاری 
خوبی بین دو کشور ایجاد شود.مدیرکل اداره نوآوری و دیجیتال سازی ایالت 
راینالد فالتــس آلمان تصریح کرد: در تالش هســتیم برای جهان بزرگ 
سیاست، روابط تجاری بین دو استان راینالد فالتس و البرز را توسعه بخشیم 

و به دنبال همیاری و شریک متقابل هستیم .

ممیزی داخلی سیستم  مدیریت یکپارچه IMS سال 1۳97، مطابق 
  ،ISO14001:201۵ ISO9001:2015 با الزامات اســتانداردهاي
OHSAS 18001:2007  باحضــور بیش از ۵4 ممیــز داخلی با تلفیق 
مدیران وکارشناســان با تجربه و جوان در ستاد شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان البرز و مدیریت های توزیع برق  9 گانه شهرســتان ها در ۵ روز با 9 
تیم ممیزی که هر تیم ممیزی شامل بخش های خدمات مشترکین ، بهره 
 5s برداری، غیرمجاز، مهندســی ونظارت ، اداری و مالی، ایمنی و ارزیابی

انجام شد.
به گــزارش روابط عمومی، در این ممیزی تمامــی فرایند های کاری 
و کیفی شــرکت به دقت توســط ممیزان مورد ارزیابی قرار گرفت و موارد 
انطباق و عدم انطباق شناسایی شد وامید است با انجام اقدامات اصالحی و 
پیشــگیرانه  عدم انطباق ها از بین رفته و به بهبود مستمر سیستم مدیریت 

یکپارچه بیانجامد.

ناصر اســکندری، مدیرعامل شرکت همراه معاون منابع انسانی )برزو 
نجفیان ( ومدیردفتر توسعه مدیریت و تحول اداری اینانلو)متولی ممیزی(

در ســومین روز برگزاری ممیزی  طی بازدید از مراحل ممیزی در مدیریت 
توزیع برق مهرشــهر در جلسه پایانی ممیزی در خصوص برنامه های آتی 
در صنعت برق، به پتانسیل خوب ممیزان آموزش دیده اشاره و ضمن تقدیر 
از مدیران و ممیزان افزود: در راستاي دستیابي به ثمرات ارزنده ونیز بهبود 
مستمر سیســتم مدیریت یکپارچه )IMS( و همچنین ارزیابي فرصتهاي 
بهبود درخصوص حصول اطمینان از هماهنگ بودن اهداف کیفي، زیست 
محیطي و ایمني و بهداشــت، دانش و بینش و جدیت اغلب کارشناســان 
نســبت به سیستم یاد شده و دیدگاه فرآیندی آنان به انجام کار وهمچنین 
در بحث خدمات رسانی و تکریم ارباب رجوع برای شرکت بسیار ارزشمند 

خواهد بود، تا از این طریق، شرکت را به وضعیت مطلوب برسانند.
 اســکندری با اشاره به نامگذاری شــرکت به نام شرکت توزیع نیروی 

برق خاطر نشــان کرد :کارکنان باید باتوجه به نام شرکت در بحث هزینه 
و منفعت شــرکت و ایجــاد رضایمندی برای مردم خوب و فهیم اســتان 
 البرز اهداف درســت و قابل دسترس تعیین و در انتهای سال آن را محقق 

نمایند.
گفتنی است قبل از شروع  بیست و یکمین ممیزی  داخلی سیستم های 
یکپارچــه )IMS( به منظور برگزاری هرچه بهتر ممیزی مذکور با توجه به 
مصوبه شــرکت کنندگان در نشست های هم اندیشی و بهبود که با حضور 
اعضای کمیسیون توسعه مدیریت شرکت برگزار می شود ، دوره آموزشی 
 سیســتم  مدیریــت یکپارچــه IMS ســال 1۳97 مطابق بــا  الزامات

  ،ISO14001:201۵  ،ISO9001:2015اســتانداردهاي  
OHSAS 18001:2007 با حضور مدرس برجســته برای تیم ممیزی و 
نیز کارگاه آموزشــی )تفاوت ایزو 9001، 2008 بــا ویرایش ایزو9001، 

201۵( برای تمام کارکنان شرکت برگزار گردید.  

آمادگی البرز در گرفتن سهمی از بازارهای 

بین المللی غذای حالل آلمان

 مدیریت یکپارچه در شرکت توزیع نیروی برق البرز

به یاد ســردار شــهید محسن 
قاجاریان؛

 ناجــی مــادر و فرزنــد
خودش به شهادت رسید

خبرنگار جــام جم البرز: در یک روز 
سرد زمســتانی و در یکــی از روســتا های 
نیشــابور کــه در محاصــره برف  بــود، خانم 
بــارداری موقع وضع حمل دچار مشــکل می 

شود. 
اطرافیان نگران و دســتپاچه به این نتیجه 
می رســند که اگر زود رسیدگی نشود هم مادر 

و هم بچه تلف خواهند شد.
 ایــن خبر به نزدیــک تریــن فرمانداری 
شهر روســتای محاصره در برف می رسد. در 

فرمانداری جلسه ای برگزار می شود. 
در پایــان به ایــن نتیجه می رســند که نه 
ماشــین می تواند بــه آن جا بــرود و نه هلی 
کوپتر.... اما  یکی از اعضای جلســه دستوری 
مــی دهد تا دو تا تانک بــا تجهیزات کامل به 

روستا اعزام شود.
 این کار باعث نجات مادر و فرزند می شود.

بعدها خبر می رســد آن کســی که فرمان 
داده بــود و در آن فرمان  مادر و فرزندی نجات 
پیدا کرده بودند، خود در ســوریه و در یک روز 
برفی به وسیله داعش به شهادت رسیده است !

روحش شاد و یادش گرامی باد

یاد یاران آشنا

خواننــدگان عزیز مــی توانند جهت طرح 
مشــکالت شهری و اســتانی درابعاد مختلف، با 
شــماره تلفن02۶-۳2210009دفتر تحریریه 
روزنامــه جام جم البرز همه روزه بــه غیر از ایام 
تعطیل از ســاعت 10صبح تا 1۵تماس بگیرند تا 

به نام خودشان در ستون مربوطه درج شود.

مسئوالن اداره کل راه و شهرسازی 
البرز اقدام کنند

مســیر اتوبان کرج- قزوین و بالعکس بویژه 
در محــدوده حصارک و پــس از آن، محل وقوع 
تصادف های زنجیره ای خودروها می باشد. لطفا 
مســئوالن اداره کل راه و شهرسازی البرز نسبت 
به رفع موانع فیزیکی و خرابی آســفالت و یکسان 
سازی و مرتب کردن بافت آسفالت، اقدام عاجل 
نماینــد، چرا که اکثر اوقات این گونه عوامل خود 

باعث حوادث جانی و مالی می شود.
حسن احمدی از کرج

مســئوالن، نورپردازی روگذرها و 
زیرگذرهای کرج و حومه را جدی بگیرند

اغلب انحرافــات خورویــی و تصادف های 
ناخواسته شــبانه که موجب خســارات جانی و 
مالی سنگین می شــود، به دلیل تاریکی مسیر و 
محدودیت دید بر عدم اثر نورپردازی می باشــد. 
لذا لطفا مســئوالن مربوطه نسبت به نورپردازی 
محورهــای مواصالتی کرج- مــالرد و کرج- 

ماهدشت و ... اقدام نمایند.
مهدی مهر آیین از محمد شهر

سازمان اتوبوسرانی کرج چاره اندیشی 
کند

مقابل امام زاده محمد)ع( ابتدای خیابان مالک 
اشتر شهرک شهید چمران و پردیسان و شهرک 
مترو، فاقد ایستگاه پناهی مسافران می باشد. جا 
دارد که مســئوالن اتوبوســرانی کرج به این نیاز 

محله محروم از امکانات رسیدگی نمایند.
مصطفی میرزایی از کرج

جوابیه شــرکت توزیع نیروی برق 
استان البرز

سردبیر محترم روزنامه جام جم البرز، با سالم
احتراما بازگشت به مطلب مندرج مورخ 20-

9-1۳97در ضمیمه استان البرز آن روزنامه وزین 
مبنی بر جریان برق شــهرک مهندسی زراعی را 
اصــالح کنید به نقــل از آقای جمــال زراعی . 
خواهشمند است دســتور فرمایید نسبت به درج 
پاسخ به شــرح ذیل اقدام نمایند:» بنا بر گزارش 
توزیع برق شهرســتان فردیــس با توجه به عدم 
وجود نشــانی کامل و زمان بروز مشکل بررسی 

دقیق موضوع امکان پذیر نمی باشد. 
الزم به ذکر اســت که در سامانه فوریت های 
برق )121( نیز مورد خاصی در شهرک مهندسی 
زراعی و بعثت از ســوی مشترکین اعالم و ثبت 

نگردیده است.«
جمشید یکه زارع، مدیر دفتر 
بازرسی و ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات 

پیام های مردمی

مدیرکل صدا و ســیمای اســتان البرز از آمادگی صدا و سیما به منظور برپایی جشنواره 
رسانه ای ابوذر خبر داد و گفت: این جشنواره بزرگترین رویداد رسانه ای استان طی سال جاری 

است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان البرز، صادق 
مقدسی طی دیدار با مسئول بسیج رسانه استان البرز و مدیر روابط عمومی فرماندهی سپاه امام 
حســن مجتبی)ع( که اول دی برگزار شد، گفت: صدا و سیمای البرز به منظور برپایی جشنواره 

رسانه ای ابوذر آمادگی الزم را دارد.
مدیرکل صدا و ســیمای اســتان البرز افزود: جشنواره رســانه ای البرز یکی از بزرگترین 
رویدادهای رســانه ای استان تلقی می شــود چرا که بسیاری از افراد رسانه ای استان طی این 

جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.
مقدســی با اشــاره به اهمیت جایگاه رسانه در ارتقاء سطح فرهنگ جامعه بیان کرد: یکی از 
رویکردهای جدی صدا و سیمای استان البرز حفظ جایگاه رسانه ملی در قالب نظرسنجی های 

مداوم از مخاطبان است.
وی خاطرنشــان کرد: رسانه ملی در استان البرز، بزرگترین و تأثیرگذارترین رسانه به جهت 
گســتردگی مخاطبان تلقی می شــود به همین دلیل نیازمند کمک و حمایت اصحاب رسانه 

استان در ارتباط و تعامل بیشتر با مردم است.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز نیز طی این دیدار گفت: توسعه و تقویت جبهه رسانه 

تراز انقالب اسالمی یکی از مهمترین اهداف برپایی جشنواره رسانه ای ابوذر است.
بــه گفته ابراهیم نوروزی فــر، تولید محتوای ارزش های انقالبی و تقویت و پرورش روحیه 

آرمان های اسالمی از محورهای برنامه ای طی این جشنواره است.
در ادامه مدیر روابط عمومی سپاه استان البرز با بیان اهمیت ظرفیت و باورهای بسیج رسانه 
مطرح کرد: ظرفیت عظیم بسیج برای تمام تشکل ها و گروه های معتقد به نظام اسالمی ایران 
است و بسیج رسانه به دور از گرایش های جناحی و گروهی همواره در پیشبرد آرمان های نظام 

بهره می برد.

رئیس اداره امور اجرایی سامانه 1۳7 شهرداری 
کرج گفت: با راه اندازی ســامانه نظــارت همگانی، 
شــهروندان بر عملکــرد مدیریت شــهری نظارت 

می کنند. 
مجید کولیوند در گفت وگو با پایگاه خبری مدیریت 

شــهری کرج اظهار کرد: با راه اندازی این ســامانه، 
شــهروندان می توانند انتقادات، پیشنهادات، قدردانی 
و شــکایات خود از پرسنل و واحدهای شهرداری را به 

گوش مسئولین برسانند.
وی ادامه داد: عالوه براین، صندوق صوتی سامانه 
1۳7 نیز راه اندازی شــده و شــهروندان می توانند از 
طریق آن موارد مورد نظر خود را در سیستم ثبت کنند.

وی با اشاره به بخشی از خدمات سامانه 1۳7 افزود: 
از طریق سامانه 1۳7 شهروندان می توانند شکایات و 
نقطه نظرات خود در خصوص وضعیت آسفالت، معابر، 
سیستم حمل و نقل عمومی، کیفیت فضای سبز و سایر 

امور مربوط به خدمات شهری را اطالع رسانی کنند.
این مســئول با اشــاره به تفاوت ســامانه نظارت 
همگانی با سامانه 1۳7 توضیح داد: از طریق این سامانه 
شهروندان می توانند مشکالت، انتقادات و پیشنهادات 
خود در خصوص عملکرد بدنه شــهرداری از کیفیت 
خدمات رســانی گرفته تا نحوه برخورد پرســنل را به 

اطالع مسئولین ذی ربط برسانند.
کولیونــد اظهار کرد: با راه اندازی ســامانه نظارت 
همگانــی به نوعــی نظارت شــهروندان بر عملکرد 
پرســنل و کارکنان مجموعه مدیریت شهری افزایش 
می یابد و از این طریق زمینه تعامل هر چه بیشتر مردم 

با مدیران شهری فراهم می شود.
رئیس اداره امور اجرایی ســامانه 1۳7 شــهرداری 
کرج گفت: بدون شــک اگر کارکنان شهرداری سایه 
نظــارت مردم بر عملکرد خــود را حس کنند، کیفیت 

خدمات خود را باال می برند.
وی افزود: راه اندازی این ســامانه از وقوع تخلفات 
احتمالی در مجموعه شهرداری  نیز جلوگیری خواهد 

کرد.
این مســئول با اشاره به نحوه ارتباط گیری مردم با 
این ســامانه توضیح داد: شــهروندان پس از تماس با 
سامانه 1۳7، گزینه ارتباط با سامانه نظارت همگانی را 

انتخاب و موارد مورد نظر خود را اعالم  می کنند.

»نمای نزدیــک« دریچه ای خواهــد بود برای 
نمایاندن گوشــه ای از ذوق و اســتعداد شما. منتظرتان 
هستیم تا عکس و گزیده شرح حال و نمونه ای از آثار ادبی 
و هنری خود را برای درج در این ســتون ارسال فرمایید. 

شرکت شما را در این اقتراح ارج می نهیم.
*»کســائی مروزی«، پیشقراول شاعران 

عاشورایی

»کســائی مــروزی« )مجدالدین ابوالحســن یا ابو 
اســحاق کسائی مروزی( در سال  ۳41هجری قمری به 
دنیا آمد. این شــاعر بزرگ تولد خود را چنین بیان نموده 

است:
به سیصد و چهل و یک رسید نوبت سال

چهارشنبه و سه روز باقی از شوال 
بیامدم به جهان تا چه گویم و چه کنم

سرود گویم و شادی کنم به نعمت و مال...
از کسائی مروزی هم مانند سایر شاعران قرن چهارم 
تنها آثار اندکی باقی مانده است. اما همین مقدار شعر هم 
او را در ردیف شاعران طراز اول زبان فارسی قرار می دهد.

»کسائی« به سبب استواری عقیده و پاکی و روشنایی 
ضمیر از مدح خلق به ســتایش خانــدان عترت و پیامبر 
اسالم)ص( و امام اول شیعیان روی آورده است. این شیعه 
پاک نهاد، شاید نخستین شاعر ایرانی است که در آثار خود 
به مدح حضرت علی )ع( پرداخته و شعر او تا به امروز باقی 

مانده است.

وفات کسائی مروزی بعد از سال ۳91 یا در همان سال 
بوده است. ستایش »حضرت علی )ع(« و »گل« عنوان 

دوقطعه از سروده های این شاعر است:
ستایش حضرت علی)ع(

مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر
بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار

آن کیست بدین حال و که بوده ست و که باشد
جز شیر خداوند جهان، حیدر کرار

این دین هدی را به مثل دایره ای دان
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار
علم همه عالم به علی داد، پیمبر

چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار 
گل نعمتی ست هدیه فرستاده از بهشت 

مردم کریمتر شود اندر نعیم گل
ای گلفروش، گل چه فروشی بری سیم

وز گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل 
نویسنده : محمد رضا اصالنی

سرهنگ علي سلیماني در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبري پلیس گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
کابل هاي برق در این شهرستان ، رسیدگي به موضوع 
و دستگیري ســارق یا سارقان در دستور کار کالنتري 

مرکزي این شهرستان قرار گرفت .
ایــن مقــام انتظامي بیان داشــت : مامــوران در 
بررســي هاي میداني محل هاي وقوع سرقت و گشت 
زنی هاي هدفمند ، به فردي که در حال پرســه زدن در 

اطراف مراکز پست برق نظرآباد بود ، مشکوک شدند .
ســرهنگ ســلیماني تصریح کرد : ماموران پس از 
نزدیک شــدن به نامبرده در یک فرصت مناسب وی را 
دستگیر و جهت تحقیقات تکمیلی به کالنتری منتقل 
کردنــد .این مقام انتظامــی تصریح کرد : متهم پس از 
انتقــال به کالنتری در بازجویي هــاي اولیه ماموران ، 
منکــر هرگونه جرمی شــد ؛ اما در مواجهــه با ادله و 
مســتندات موجود ، لب به اعتراف گشوده و به ۳۵ فقره 

سرقت سیم و کابل برق با همدستی 2 نفر دیگر اعتراف 
کرد .وی در ادامه گفت : با همکاری متهم دستگیر شده 
و اقدامات پلیسی ، همدستان متهم دستگیر و به سرقت 
کابــل برق و فروش اموال ســرقتی به تعدادی مالخر 
اعتراف کردند .فرمانده انتظامي شهرســتان نظرآباد با 
اشاره به این که متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتي 
جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند 

گفت : تحقیقات در این خصوص ادامه دارد .

رتبه اول بخــش پدر بزرگ، مادربزرگ ها، رتبه 
ســوم بخش علمی و رتبه ســوم بخش نــود ثانیه ای 

جشنواره بین المللی قصه گویی به استان البرز رسید.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســتان، فاطمه موسوی، 
مادر بزرگ قصه گوی اســتان البرز توانست در بیست 

و یکمین جشــنواره بین المللی قصه گویی، رتبه اول 
بخش پدر بــزرگ، مادربزرگ ها را با قصه »ســنگ 

صبور«، از آن خود کند.
فریبا فروزانفر، مربــی فرهنگی کانون البرز هم با 
مقاله علمی» تاثیر قصه گویی بر آموزش مهارت های 
زندگی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان 

کرج ســال1۳9۶«، توانســت در بخــش علمی این 
جشنواره رتبه سوم را به دست آورد. 

کوثر فالح نژاد عضو نوجوان مرکز هشتگرد کانون 
کرج هم توانســت با قصه »پشــت بام«، رتبه ســوم 
جشــنواره در بخش قصه های نود ثانیه ای را به دست 

آورد.

 آمادگی صدا و سیمای البرز برای برپایی جشنواره رسانه ای ابوذر

سامانه نظارت همگانی 1888 راه اندازی شد اقتراح

سارق کابل های برق در نظرآباد دستگیر شد افتخار آفرینی کانون پرورش در جشنواره بین المللی 
قصه گویی

جوابیه


