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 برپایی انتخابات مجدد 
در خانه مطبوعات استان

 برند روشنایی دارکار؛ زیباترین 
صنایع چوبی در ایران و خاورمیانه

برترین تاکسی سرویس 
منطقه چهارباغ در استان البرز

بهره مندی مناطق محروم البرز از خدمات 
درمانی پزشکان نیکوکار

پزشــکان نیکوکار البرزی در قالب طرح سرخوشه خیر و احسان ســامت کمیته امداد به مددجویان 
تحت حمایت این نهاد و سایر نیازمندان مناطق محروم خدمت درمانی ارائه می کنند.

خبرنگار جام جم البرز:  محمد محمدی فرد، مدیرکل کمیته امداد البرز با اشــاره به ضرورت اســتفاده هدفمند 
از حس نوعدوســتی مردم نیکوکار درجهت رســیدگی به امور طبقات محروم اعم از مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد وســایر نیازمندان گفت: این نهاد در اســتان البرز با اجرای طرحی جامع درصدد ســاماندهی و هدایت نّیت های 
خیر نیکوکاران متخصص در زمینه های مختلف صنفی، اشــتغال، درمان، حقوقی، فرهنگی وتحصیلی برای رفع نیاز 

محرومان و در قالب سرخوشه های خیر و احسان است.

رئیس مجلس؛ سخنران 
22 بهمن کرج
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البرز

هواپیمایی که مثل طال می درخشید



چهار شنبه 10 بهمن 1397   شماره 5313

هواپیمایی کــه مثل طال 
می درخشید

بعضی از هواپیما ها، پشــت ابر ها هستند، 
فقط صدای شــان را می شنویم. بعضی ها از سینه 
آســمان صاف عبور می کنند. هوا که سرد باشد، 
خطی ســفید روی بوم آبی آســمان بــه یادگار 
می کشند. هواپیما ها شب ها چراغ های چشمک 
زن خود را روشــن می کنند و از البه الی ستاره ها 
رد می شــوند، همیشه فکر می کنم هواپیما هایی 
که شبانه سفر می کنند، از آن همه تاریکی دلشان 
می گیرد، خوابشان می آید، صدای شان انگار که 

ناله است. تک و تنها، توی آن همه تاریکی ...
اما من، یک بار هواپیمایی در آسمان دیدم که 
زیــر نــور خورشــید صبحگاهــی، مثل طا 
می درخشید. من هواپیمایی را دیدم که میلیون ها 
جفت چشــم از زمین به آن دوخته شده بود و همه 
آن چشــم ها می خواســتند فرودگاه آن هواپیما 
باشــند. من فکــر می کنم آن هواپیما، دوســت 
داشــتنی ترین هواپیمای عالم باشد و هیچ وقت، 
در هیچ جای زمین، این همه چشم مشتاق، خیره 
به یک هواپیما نشــده باشد. گویا همای سعادت 
بود آن هواپیمایی که صبح روز 12بهمن ســال 
1357از میان ابرهای زرین بیرون آمد، دوری بر 
فراز میدان آزادی تهران زد و در فرودگاه مهرآباد 
بر زمین نشست!آن روز، نوجوانی شب را تا صبح 
با دوستانش در شبستان مسجد محلشان خوابید 
تا همــان صبح بعد از نماز خود را به میدان آزادی 
برساند. در آن روز سرد آن قدر ایستاد تا آن هواپیما 
به زمین نشســت. مسافر عزیزش از آن پیاده شد. 
سوار بر ماشــین از میدان آزادی گذشت. از برابر 
دیدگان اشک آلود آن نوجوان عبور کرد. نوجوان 
با دیدن آن مسافر دلش تپید، نوجوان زد زیر گریه! 
قطره های گرم اشــک، بر گونه های ســردش 
غلتید، فکر می کنم حدود ســاعت 9 صبح بود که 
آن مسافر آمد و رفت. در حوالی میدان آزادی بود 
که آن نوجوان حیران مانده بود و اشــک هایش را 

پاک می کرد!
احد آذری

 برپایــی انتخابات مجدد 
در خانه مطبوعات استان

انتخابــات هیأت مدیــره خانه مطبوعات 
استان البرزمجدداً برگزار می شود.

خبرنگار جام جم البــرز: ناصر مقدم با 
اعام این خبر که در راســتای حمایت و کمک به 
تأمین حقوق اصحاب رسانه استان است، افزود: با 
توجه به ثبت نشدن صورتجلسه انتخابات هیأت 
مدیــره در تاریخ مقرر در اداره ثبت شــرکت ها، 
هیأت مدیره فعلی خانه مطبوعات اســتان البرز 

از امروز فاقد رسمیت است.
مقدم با اســتناد به ماده 33 اساســنامه خانه 
مطبوعات، افزود: هیــأت مدیره خانه مطبوعات 
باید پس از تأیید صحت انتخابات توسط نماینده 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان البرز، 
برای طــی مراحل ثبت قانونــی، ظرف  2٠ روز 
بعــد از تاریخ قبولی هیأت مدیــره، تمام اوراق، 
اســناد، دفاتر، حسابها، مهر و موجودی های خانه 
مطبوعــات به هیأت مدیره جدید تســلیم و پس 
از ثبــت تغییرات در اداره ثبت شــرکتها، ترتیبی 
اتخاذ شــود تا امضاهای مجــاز معرفی گردد که 
این امر محقق نشده اســت.مدیرکل فرهنگ و 
ارشــاد اسامی استان البرز اضافه کرد: علی رغم 
گذشــت بیش از یک سال و پیگیری ها و تشکیل 
جلســه های متعدد با حضور اعضای هیأت مدیره 
خانه مطبوعات اقدامات الزم برای این مسأله به 
نتیجه نرسیده اســت.وی افزود: انتخابات جدید 
هیــأت مدیره خانه مطبوعات اســتان همزمان 
بــا تعدادی از اســتان های کشــور بــه صورت 

الکترونیکی در اسفند برگزار می گردد.
مقدم گفت: امید است اصحاب رسانه استان با 
توجه به شــرایط عضویت در فرصت مناســب 

نسبت به ثبت نام اقدام الزم به عمل آورند.

نماز عبادی سیاســی جمعه پنجم بهمن شهرســتان کــرج به امامت آیت اهلل 
حســینی همدانی، نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج در مصای 

بزرگ امام خمینی )ره( اقامه شد.
خبرنــگار جام جم البرز: آیت اهلل حســینی همدانــی در خطبه های نماز 

عبادی سیاســی جمعه پنجم بهمن  در مصای بزرگ امام خمینی )ره( با اشــاره 
به نزدیکی ایام اهلل دهه فجر و پیروزی انقاب اســامی بیان داشــت: خوب است 
 که دســتاوردهای انقــاب از منظرهــای مختلف برای مردم تبیین و تشــریح 

شود.

وی بابیان اینکه انقاب اســامی در طول چهار دهه عمر پربرکت خود نه تنها 
از حرکت نایســتاده، بلکه با تمام مشکات و سختی ها، پرقدرت و بالنده در مسیر 
تحقق آرمان های خود حرکت کرده، تصریح کرد: در این مســیر پویایی و رشــد 

تجربیاتی نیز برای خود اندوخته ســاخته که باید چراغ راه آیندگان قرار گیرد.

حرکت انقالب اسالمی در مسیر تحقق آرمان ها
امام جمعه کرج:

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

22 بهمن امسال رئیس مجلس شورای اسامی در جمع راهپیمایان 
کرجی سخنرانی می کند.

بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز، حجت االســام 
روحی مسئول شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان البرز در جلسه 
هماهنگی و بررســی اجرای مراســم ایام اهلل دهه فجــر و راهپیمائی 22 
بهمن 97 در مهرشــهر ضمن اعام این خبر گفت: امسال راهپیمایی 22 
بهمن البرز، همزمان با سراســر کشور راس ساعت 9 در نقاط مختلف البرز 
انجام می شــود و سخنران مراســم در کرج رئیس محترم مجلس شورای 

اسامی است.
وی اضافه کرد: مراســم نورافشــانی و گلبانگ اهلل اکبر امســال بنا بر 
دســتور العمل اباغی در شــامگاه 22 بهمن خواهد بود و غبارروبی گلزار 

شــهدا به شــکل متمرکز در گلزار شهدای امامزاه محمد )ع( در 18 بهمن 
اجرا می شود .

حجت االسام روحی با اشاره به نقشه های دشمنان برای ایجاد ذهنیت 
منفی در مردم انقابی و همچنین افکار دنیا در خصوص برگزاری مراســم 
دهه فجر در اســتان گفت: مراسم امسال در قالب چله انقاب و متفاوت با 
ســالهای گذشته برگزار می شود، چرا که هم دشمنان سنگ تمام گذاشته 
اند که این مراسم برگزار نشود و هم مسئولین امر تاش جدی در برگزاری 

این مراسم دارند .
وی افزود : دشــمنان بــا تمام وجود به میدان آمــده و به دنبال کاری 
هســتند که مردم چهلمین ســال پیروزی انقاب خود را نبیند و توطئه ها 
و نقشــه هایی را در این خصوص طراحی کــرده اند، لذا می طلبد که همه 

مسئولین و مردم از یک انسجام الزم برخوردار باشند .
حجت االســام روحی اضافه کرد: بعضی از افراد می خواهند به بهانه 
ایام شــهادت حضرت زهرا )س( مراســم چله انقــاب را کم رنگ جلوه 
دهند ولی با توجه به حفظ حرمت حضرت زهرا )س( شــورای هماهنگی 
تبلیغات اســامی برای این که مراسم چله انقاب طوری شود که تلفیقی 

از بزرگداشت چله انقاب و تجلیل از مقام شامخ حضرت زهرا باشد با نظر 
مراجع تقلید و هماهنگی ارگانهای مختلف قرار بر این شد که تا روز شهادت 
حضرت زهرا )س( پرچم های مشکی در سراسر استان برافراشته باشد ولی 
تاکید بر این شده است که نام حضرت زهرا )س( بر روی آن درج شده باشد 
که ســود جویان از آن سوء اســتفاده نکنند و تزئینات و چراغانی ها تا روز 

بیســت و یکم با توجه به  شهادت حضرت زهرا رعایت شوند .
در این جلسه امام جمعه مهرشهر ضمن اشاره به دشمنی بیش از پیش 
دشــمنان برای ضربه زدن به انقاب اسامی ایران و اخال در برگزاری 
جشــن چهلمین سالگرد پیروزی شــکوهمند انقاب اسامی ایران و کم 
رنــگ جلــوه دادن آن، تاش همگانی را در برگزاری هر چه با شــکوه تر 

مراسم دهه فجر در مهرشهر خواستار شد.
حجت االســام رضائی همچنین بر حضور و مشــارکت بیش از پیش 
همه ارگانها و نهاد های ذیربط به منظور تشویق اقشار مختلف مردم برای 
حضور در جشن چهلمین سالگرد انقاب و راهپیمائی 22 بهمن تاکید کرد .

راهپیمائی 22 بهمن 97 در مهرشهر از مبداء خیابان دوم در بلوار ارم به 
مقصد مصای نماز جمعه مهرشهر انجام می شود .

رئیس مجلس؛ سخنران 22 بهمن کرج

پزشــکان نیکوکار البرزی در قالب طرح سرخوشــه خیر و احسان 
سامت کمیته امداد به مددجویان تحت حمایت این نهاد و سایر نیازمندان 

مناطق محروم خدمت درمانی ارائه می کنند.
خبرنگار جام جم البرز:  محمد محمدی فرد، مدیرکل کمیته امداد 
البرز با اشاره به ضرورت استفاده هدفمند از حس نوعدوستی مردم نیکوکار 
درجهت رســیدگی به امور طبقات محروم اعم از مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد وسایر نیازمندان گفت: این نهاد در استان البرز با اجرای طرحی 
جامع درصدد ساماندهی و هدایت نّیت های خیر نیکوکاران متخصص در 
زمینه های مختلف صنفی، اشــتغال، درمان، حقوقی، فرهنگی وتحصیلی 

برای رفع نیاز محرومان و در قالب سرخوشه های خیر و احسان است.
وی اجرای طرح فعال ســازی سرخوشــه های خیر و احسان را موجب 
توسعه اجتماعی کمیته امداد و ترویج فرهنگ نیکوکاری در بین الیه های 
مختلف مردم دانست و افزود: در طرح سرخوشه های خیر و احسان انتظار 
ایــن نهاد صرفًا جذب کمک مالی نیکوکاران نیســت و هدف اصلی بهره 

مندی نیازمندان از خدمات تخصصی خّیران است.

محمــدی فرد بابیان اینکه در این طرح یکی از سرخوشــه های فعال، 
سرخوشــه خیر و احسان سامت اســت افزود: پزشکان نیکوکار البرزی 
در قالب طرح سرخوشــه خیر و احسان سامت کمیته امداد به مددجویان 
تحت حمایت این نهاد و ســایر نیازمندان مناطق محروم خدمت درمانی 

ارائه می کنند.
مدیــرکل کمیته امــداد البرز بیان کرد: گروهی از پزشــکان نیکوکار 
متخصص روانشــناس، قلب و عروق، دندانپزشک، بیماری های مفاصل، 
دردهــای اســکلتی، عضانی وعصبی وپزشــک عمومــی در اقدامی 
خداپسندانه باحضور در مسجد صاحب الزمان)عج( منطقه محروم حصار 

کرج حدود 2٠٠ بیمار محروم را به صورت رایگان ویزیت کردند.
وی تأکید کرد: بر اساس توصیه های مکرر مقام معظم رهبری و طبق 
اساســنامه کمیته امداد، توســعه این نهاد باید در ابعاد مردمی و نه ساختار 
تشــکیاتی صورت بگیرد لذا این اداره کل با افزایش 2٠٠ درصدی مراکز 
نیکــوکاری اعم از فراگیر، تخصصی و محله محور به لحاظ کمی و کیفی، 
فعال ســازی سرخوشه های خیر و احسان، تاش در جهت جذب حمایت 

بیش از پیش آحاد مردم و خّیران در طرح های اکرام ایتام و محســنین در 
تحقق این مهم گام بر می دارد.

مدیریت حج وزیارت اســتان البرز تاریخ پیش 
ثبت نام عتبات نوروزی و نحوه حضور و قرعه کشــی 

متقاضیان را اعام کرد.
خبرنگار جــام جم البرز: بر اســاس همین 
گــزارش، عباس دمیرچی، مدیر حج وزیارت اســتان 
دربــاره برنامــه ریزی های صورت گرفتــه برای نام 
نویسی سفر زائران به عتبات ایام نوروزی98اظهارکرد: 

ســازمان حج وزیارت در جهت ایجاد رفاه و ســهولت 
بیشــتر وبه منظور پیشــگیری از ازدحام عاقمندان 
تشرف به سفر زیارتی عتبات مقدسه در دفاتر زیارتی، 
اقدام به ایجاد ســامانه پیش ثبت نام اینترنتی عتبات 

کرده است . 
وی افــزود : متقاضیانــی کــه قصد تشــرف به 
عتبــات عالیــات در دوره آتی از تاریخ 24 اســفند تا 

8 فروردیــن ســال 98 را دارند باید بــا رعایت موارد 
 مربوط به نام نویســی و تکمیل فرم مربوط در سایت

 )atabat.haj.ir(بــرای خود و همراهانشــان 
پیش ثبت نام نمایند .

وی تصریح کرد: شــروع پیش ثبت نام روز شــنبه 
6بهمن امســال خواهد بود که پایان آن نیز دوازدهم 

بهمن پیش بینی شده است .

به گفته دمیرچی، زمان اعام نتایج قرعه کشــی 
نیز بعد از پیش ثبت نام ها متعاقبًا اعام و نتایج برروی 
ســایت پیش ثبت نــام )atabat.haj.ir(قابل 

رویت خواهد بود .
شایان ذکر است متقاضیان عزیز حتمًا به اطاعیه 
مربوط در خصوص مراحل کامل پیش ثبت نام و نحوه 

آن دقت الزم را داشته باشند .

مدیر عامل شرکت شــهرک هاي صنعتي استان البرز از برگزاري 
میــز خدمت در مصــاي کرج خبر داد و گفت: این میــز با هدف ایجاد 

اشتغال براي افراد جویاي کار برگزار شد.
خبرنگار جام جم البرز: محمد امین فرشــي بــا بیان اینکه میز 
خدمت این شــرکت با هدف ثبت نام افراد جویاي کار برگزار شد،افزود: 
روز جمعه 5 بهمن مدیران شــهرک هاي صنعتي استان البرز و جمعي از 
کارشناسان شــرکت با حضور در مصاي نماز جمعه کرج،ضمن قرائت 
فاتحه بر مزار شــهداي گرانقدر،در مصاي کرج مستقر شده و نسبت به 

نام نویسي از افراد جویاي کار اقدام نمودند.

وي خاطرنشــان کرد: میز خدمت در راســتای اجــرای طرح تکریم 
ارباب رجوع برگزار مي شــود چرا که جلب رضایت و تکریم ارباب رجوع 
 از مهمترین وظایف مســئوالني اســت که با مردم و مراجعین سر و کار 

دارند.
بر این اســاس شرکت شــهرک هاي صنعتي استان البرز با برگزاري 
میز خدمت تاش نمود تا در دسترسي آسان افراد جویاي کار به مشاغل 

موجود گامي برداشته باشد.
فرشــی ادامه داد: ثبت نام افراد جویاي کار را تا حصول نتیجه نهایي 

پیگیري خواهم کرد. 

بهره مندی مناطق محروم البرز از خدمات درمانی پزشکان نیکوکار

 تاریخ پیش ثبت نام های عتبات نوروزی اعالم شد 

 برگزاري میز خدمت شرکت شهرك هاي صنعتي البرز در مصالي کرج

فردیس؛ برترین شورای آموزش و پرورش در البرز 

دستاوردها و موفقیت های 
انقالب در طول 4 دهه

دســتاوردهای انقاب در راستای کسب 
افتخــارات فراوان در حوزه های علمی ، صنعتی ، 
هسته ای ، فن آوری و غیره در طول 4٠ سال بوده 

است.
 خبرنگار جام جم البــرز: نماز عبادی 
سیاســی شهرستان فردیس به امامت امام جمعه 
موقت حجت االســام قدوســی در مصلی امام 

خمینی )ره( شهرستان فردیس برگزار شد.
 وی در جمع نمازگزاران به اهداف، امکانات و 
موانعی که در انقاب اسامی با آن مواجه بودیم 
اشــاره کرد و گفت: با توجه بــه موانع زیادی که 
در پیش روی انقاب اســامی بــود و امکانات 
زیادی هم در اختیار نبود، اما اهداف انقاب عالی 
و بلنــد بود.وی با بیان اینکــه با وجود همه موانع 
و امکانات ناچیز و دشــمنی دشــمنان، انقاب 
اســامی موفقیت های فراوانی را در طول 4دهه 
به دســت آورده اســت ، افزود: دســتیابی امروز 
کشــور ایران به استقال و تمامیت ارضی در ظل 
توجهات امام زمان )عج( و در ســایه والیت فقیه 
هر روز قدرتمندتر پیش می رود.امام جمعه موقت 
فردیس اظهار داشــت: ارتقای جایگاه ایران در 
جهان، امید افزایی در جهان اســام، رشد اسام 
خواهی و بیداری در دنیا به وســیله انقاب، رشد 
آزادی و تشویق جوانان آزاد اندیش، نعمت بسیار 
بزرگی است که در این مدت باور شد ما می توانیم .

وی در ادامــه به دیگر دســتاوردها و موفقیت 
های انقاب اســامی اشاره کرد و افزود: رشد و 
گسترش معنویت در کشور، توسعه عدالت خواهی 
اجتماعی، مبارزه با عوامل فســاد ، ایستادگی در 
برابر کشورهای خواهان سلطه و سلطه طلبان از 
دیگر دســتاوردهای انقاب اســامی در کشور 

است. 

به مناسبت هفته هوای پاك؛
دوچرخه سواری استاندار 

در سه شنبه بدون خودرو

استاندار البرز هم با رکاب زدن به پویش سه 
شنبه های بدون خودرو پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، 
در پویش سه شنبه های بدون خودرو که این هفته 
از مقابل اســتانداری البرز آغاز شــد، شــهبازی 
استاندار البرز با حضور در جمع دوچرخه سواران و 
دوچرخه ســواری با آنان حمایت خــود را از این 
کمپین اعام کرد.اســتاندار البــرز پیش از آغاز 
حرکت گفت: با اســتفاده از دوچرخه و این چنین 
پویش هایــی ضمن حفظ ســامت، می توان به 
وضعیــت ترافیکی شــهرها و هوای پاک کمک 
کرد.کمپین سه شنبه های بدون خودرو دوسالی 
اســت که در البرز به راه افتاده و هر هفته یکی از 
دستگاه های دولتی با کارکنان خود ضمن شرکت 
در این حرکت، حمایت خود را از این پویش اعام 

می کند.

میلیارد  کشف تخلف 22 
ریالی در یک بیمارستان

تخلف 22 میلیارد ریالی در یک بیمارستان 
کرج کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، 
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز ضمن اعام این 
خبر گفت: این بیمارستان  با ارائه خدمات مازاد بر 
نیاز بیماران و اکثرا خارج از تعهدات بیمه اقدام به 

اضافه دریافت از بیماران کرده است.
مختــاری با بیان اینکه با بررســی های فنی 
انجام شــده از صورتحساب حدود 4 هزار و 2٠٠ 
نفــر از بیمــاران بالغ بر 22 میلیــارد ریال اضافه 
دریافت کشف شده است، افزود: مردم به صورت 
حساب نهایی زمان ترخیص دقت نمایند زیرا این 
بیمارســتان با اضافه کردن دو ردیف به صورت 
غیرقانونــی و مبهم در صورت حســاب بیماران 
اقــدام به دریافت مبالغی از یــک میلیون ریال تا 

هفت میلیون ریال از بیماران کرده است.
وی افــزود: پرونــده این تخلــف در یکی از 
شــعبه های بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان 

کرج رسیدگی می شود.

خبر

فرماندار شهرســتان فردیس گفت: شــورای 
آموزش و پرورش شهرستان فردیس در البرز رتبه برتر 

را کسب کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی شورای هماهنگی 
تبلیغات اسامی استان البرز، ابوالفضل اینانلو در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شوراهای آموزش و پرورش 

بهترین فرصت برای رفع مشکات تربیتی هستند. 
وی با اشاره به اهمیت شوراها در آموزش و پرورش 
اظهار داشت: شــوراهای آموزش و پرورش باالترین 

مرجع تصمیم گیری در آموزش و پرورش است .
رئیس شــورای آموزش و پرورش فردیس افزود: 

در شــوراهای آمــوزش و پرورش با اتخــاذ بهترین 
تصمیمات، زمینه برای پیشــرفت و توسعه حوزه های 

مختلف آموزش و پرورش مهیا می شود.
وی با بیان اینکه شــوراهای آمــوزش وپرورش 
نهادی از مشورت و اتحاد است، گفت: مشورت و شورا 
در نظام جمهوری اســامی و بخصوص در دین مبین 
اســام جایگاه ویژه ای دارد و باید در این زمینه توجه 

خاصی داشت.
رئیس شــوراهای آموزش و پرورش شهرســتان 
فردیس اظهار داشت: شــوراهای آموزش و پرورش 
بهترین فرصت برای رفع مشکات تربیتی هستند، در 
حال حاضر نگاه مناســبی نسبت به آموزش و پرورش 
وجود دارد و باید از این فرصت برای بهبود امور استفاده 

کرد.نماینده عالی دولت در شهرستان فردیس گفت: 
توزیع اعتبــارات دولتی تخصیــص یافته به صورت 
آموزشــی و پرورشــی در بین مدارس، پیشنهاد وضع 
عوارض برای احداث، توســعه، نگهــداری و تجهیز 
وســایل کمک آموزشی و پرورشــی، برنامه ریزی و 
تصمیم گیری در مورد اجاره، احداث و توســعه اماکن 
آموزشــی، جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و 
تــاش در ارتقــای کیفیت برنامه های آموزشــی و 
پرورشــی و ارتقای ســطح دانش فرهنگیان از جمله 
 مهمتریــن وظایف شــوراهای آمــوزش و پرورش

 است .

دادستان عمومی و انقاب شهرستان فردیس در نامه ای اعام کرد: 
سگ  گردانی در شهر و پارک های فردیس ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حسن جهانشاه لو در نامه ای 
به فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس کــه تصویر آن در فضای مجازی 

منتشر شده است در ارتباط با موضوع سگ گردانی در شهر، از نیروی انتظامی 
خواســت به محض مشاهده افرادی که اقدام به آوردن سگ در شهر، معابر 
عمومــی و پارک ها به عنوان تفریح یا خودنمایی می کنند متذکر شــوند تا 

نسبت به انتقال حیوان اقدام کنند.
در این نامه آمده است: با توجه به اتفاقات اخیر صورت گرفته و بازتاب آن 
در رسانه های کشوری و مطالبه بحق مردم در برخورد با افرادی که مبادرت 
به ســگ گردانی می کنند و نظر به اینکه آوردن سگ در خیابان و ترسی که 
بیــن اطفال و افراد ایجاد می کند و مصادیق متعددی از حمله و آســیب به 
شهروندان در دادسرای فردیس وجود دارد، با توجه به اینکه موضوع منطبق 

بــا مواد 618، 619 و 688 قانون مجازات اســامی اســت از حیث وظیفه 
پیشــگیری از وقوع جرم تعرض به افراد، ایجــاد ترس، جرح و تهدید علیه 
بهداشت عمومی به تمام کانتری ها و یگان های تخصصی اباغ می شود، 
به محض مشــاهده افرادی که مبادرت به سگ گردانی در شهر، پیاده روها و 
پارک ها به عنوان تفریح یا خودنمایی می کنند متذکر شوند تا نسبت به انتقال 
حیوان اقدام کرده و در صورت عدم اجرای دستور قضایی، جلب و تحت الحفظ 
به دادســرا اعزام شوند.جهانشاه لو افزود: در صورت مشاهده چنین مواردی 
ســگ، تحویل مراکز نگهداری حیوانات شــود و مامورین شهرداری هم 

موظف به همکاری در اجرای دستور قضایی هستند.
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با دستور دادستانی فردیس؛

سگ گردانی ممنوع شد



چهار شنبه 10 بهمن 1397   شماره 5313

 مطبوعات را دریابید
ابزار  مطبوعات 
اطاع رسانی جامعه و 
محل مراجعه شــبانه 
روزی افــکار عمومی 
می باشــد که تقویت 
بنیان های فرهنگی را 
در میان مــردم دنبال 
می کند. اما با وجود این 
منفعــت اصولــی، متاســفانه مســئوالن و بویژه 
شهرداری ها همکاری موثری برای ترقی و پیشرفت 
چرخه کار مطبوعات از خود به یادگار نگذاشــته اند. 
بارها در شهر دیده شده که ماموران شهرداری بساط 
روزنامه فروشان و دکه داران را با خشونت برچیده اند 
یا خود شــهرداری با ایجاد مضایق و بن بســت های 
مختلــف برای صاحبان این صنف زحمتکش انگیزه 
آنان را برای فعالیت در این حوزه فرهنگی خنثی کرده 
اند . این در حالی است که انواع مجات و روزنامه ها که 
محصول زحمــات و خدمات عناصر متفکر و خاق 
می باشــد، جایگاه مطمئن و حساب شده ای در شهر 
برای عرضه به شهروندان ندارد. این در شرایطی است 
که همه ارکان دولت و شهرداری ها باید برای تقویت 
فرهنگ و استحکام پایه های آن نسبت به تخصیص 
تسهیات ویژه برای اصحاب مطبوعات و بویژه توزیع 
کنندگان آن در شــهرها فراهم نمایند.بســیار جای 
خرسندی و امیدواری است که در پی دعوت سرپرستی 
روزنامه جام جم اســتان البرز از رئیس کمیســیون 
فرهنگی شــورای اسامی شهر کرج طی جلسه ای 
ویژه با حضور سرپرســتان زنجیره توزیع و انتشــار، 
مشکات و دشواری های مشاغل مشمول این صنف 
فرهنگی مــورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته و آقای 
ســلیم نژاد قول مساعد جهت همکاری بیشتر در این 
خصــوص را مطرح کرده و بارقه ای از امید به آینده در 
میان این قشر خدوم فراهم نمود. البته انتظار این است 
که همه مسئوالن و دســت اندرکاران دولت و بویژه 
شورای اسامی شــهر کرج و شهرداری های تابعه 
سیاست های اصولی برای رشد فرهنگ و هنر ملی و 

صاحبان آن پیش بینی و اجرا نمایند.
خدا قوت و یا علی مدد!

سید نصرالدین میر عربشاهی، خبرنگار 
فرهنگی و اجتماعی جام جم البرز

به کمک خیران نمازگزار مسجد جامع رجایی شهر کرج، 626 جهیزیه برای جوانان 
نیازمند آماده شد.

خبرنگار جام جم البرز: حجت االسام رضایی محاتی امام جماعت و رئیس 
هیئت امنای مسجد جامع رجایی شهر کرج گفت: این کار خداپسندانه مدت زیادیست 

که در این مســجد انجام می شود و مســجد محور مهمی برای کارهای دیگری مانند 
سرپرستی خانواده های نیازمند هم شده است.حجت االسام رضایی محاتی با اشاره 
به اینکه جهیزیه و مراســم های آنچنانی تنها یک فرع از یک اصل مهم اجتماعی با نام 
ازدواج اســت، گفت: هیچ کس نمی گوید اگر جهیزیه نباشد ازدواج نباید انجام شود و ما 

نباید فرعیات را قربانی یک اصل کنیم.وی افزود: با کمترین هزینه می توان یک جهیزیه 
بسیار ساده و شیک تهیه کرد، لذا فرهنگ وقف بسیار مهم است و خیرین باید توجه کنند 
که خیر فقط در کمک به نیازمندان و تامین غذا و ساخت مدارس نیست و جوانان زیادی 

هستند که نیاز به جهیزیه دارند و این خود یک کار خیر است.

۶2۶ جهیزیه برای جوانان نیازمند آماده شد
به همت مسجدی ها؛

یادداشت

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی 
اســتان البرز گفت: مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در 

کرج از سه مسیر به چهار مسیر افزایش یافت.
خبرنگار جــام جم البرز:    رئیس شــورای 

هماهنگی تبلیغات اســامی استان البرز گفت: مسیر 
شــماره یک چهارراه امام خمینی)ره( » میدان کرج«، 
میدان شهدا، میدان ســپاه، بلوار جمهوری اسامی و 

میدان جمهوری اسامی است.

حجت االســام محمد حســین روحی یزدی در 
جمع خبرنگاران افزود: مسیر شماره دو این راهپیمایی 
تاریخی، میانجاده – سه راه رجایی شهر، میدان سپاه، 
بلوار جمهوری اســامی، میدان جمهوری اســامی 
و مســیر شماره سه شــامل فلکه اول رجایی شهر – 

بلوارماهان – میدان جمهوری اسامی است.
وی در ادامه اضافه کرد: مســیر چهارم که امسال با 
توجه به استقبال گسترده مردم از این حضور سرنوشت 
ســاز پیش بینی شده شامل دولت آباد مسجد علی ابن 
ابیطالــب )ع(، بلــوار عامه جعفری، خیابان شــهید 
بهشتی، میدان سپاه، میدان جمهوری اسامی است.

حجت االســام روحی یزدی ادامه داد: سخنران 
راهپیمایی گرامیداشــت 22 بهمن در کرج نیز رئیس 

مجلس شورای اسامی خواهد بود.

وی گفت: درسایر شهرســتان های استان البرز از 
جمله ساوجباغ، فردیس، اشتهارد، نظرآباد و طالقان 
نیز مســیرهای راهپیمایی برای ایــن حرکت مهم و 

تاریخی پیش بینی شده است.
وی افــزود: زنگ انقاب نیز بــا توجه به اینکه 12 
بهمن مصادف با جمعه شده در روز 13 بهمن درسراسر 
مدارس استان البرز نواخته شده و رژه موتورسواران را 

خواهیم داشت.
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان 
البرز در پایــان گفت: گلباران مزار شــهدا، برگزاری 
نمایشــگاه های هنری و فرهنگی و تجمع فاطمیون 
مصادف با شهادت بانوی بزرگ اسام حضرت فاطمه 
زهرا)س( از دیگر برنامه های پیش بینی شــده در دهه 

فجر امسال در استان البرز است. 

 اعالم مسیرهای راهپیمایی 
در کرج

جایگاه ویژه ایران در علم 
جهانی

زهرا امام جمعه یکی از اســاتید برجســته 
کشور است که از سال2٠14 در جمع دانشمندان 

موثر جهان قرار دارد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز 
البــرز، دکتر زهرا امام جمعه با اشــاره به اینکه در 
ســال2٠٠9 مقاله علمی وی با موضوع خواص 
انار در سایت های معتبر علمی جهان منتشر شده 
است، گفت: تا کنون بیش از 4 هزار نفر از محققان 

دنیا به این مقاله رجوع کرده اند.
وی اضافه کرد: در انار خواص مهمی از جمله 
مقابله با بیماری های قلبی وجود دارد که بسیاری 
از انجمن های علمی و درمانی مانند انجمن قلب 
آمریکا از این مقاله برای تحقیقات خود اســتفاده 

کرده اند.
این استاد برجسته دانشگاه تهران در پردیس 
کشاورزی کرج در ادامه با اشاره به موفقیت های 
علمی خود در ســال های اخیــر گفت: مقاله برتر 
کنگره آســیا – اقیانوســیه، ترجمه بخشــی از 
دانشنامه کشــاورزی و نگارش بخشی از کتاب 
بســته بندی میکروبی مواد غذایی از مهمترین 

فعالیت های علمی وی بوده است.
امــام جمعــه گفــت: ریاســت دبیرخانــه 
پژوهش های بین المللی یونســکو و عضویت در 
انجمن متخصصان صنایع غذایی آمریکا از دیگر 

فعالیت های اوست.
رساندن ترکیبات ضدسرطانی به طور مستقیم 
از راه خــوردن غذا، مهمتریــن برنامه علمی این 

دانشمند ارزشمند البرزی به شمار می رود.

خبر

گفتگو با پیشکسوت و بنیانگذار سبک تولید 
انبــوه لوســترهای چوبــی ایرانی افتخــاری بود 
کــه از این هنر صنعت بیشــتر بدانیم. مصاحبه 
ذیــل ماحصل گفتگــوی خبرنگار جــام جم البرز 
بــا حمیدرضا وهابــزادگان، مدیرعامل شــرکت 
تولیدی  صنایع روشــنایی دارکار می باشد  که به 

نظر خوانندگان می رسد:
* ســابقه فعالیت شما از چه زمانی شروع شده 

و مبنای آن بر چه اساسی بوده است؟
 فعالیــت در این کار هنری را از ســال 1358 
شــروع کرده ام و همیشه دنبال ایده های جدید 

بوده ام.
همچنین عالوه بــر الهامات مختلف  برای مثال 
از طرح های زیبای طبیعت مانند پیچ برگ مو  و...

بهره برده ام.
مجموعــه تخصصــی و هنــری مــا عــالوه بــر 
آزمــون و خطاهای مختلف تحقیقــات همه جانبه 
ای داشــته اســت تا ضمــن اعمال ریــزه کاریها 
بــه اســتانداردهای قابــل توجــه و منحصــر به 
فردی دســت یابیــم و مفتخریم کــه بهترین و با 

کیفیت ترین تولید را به بازار ارائه می دهیم.
* محصوالت تولیدی تحت مدیریت، راهنمایی 

و نظارت شما چه ویژگی هایی دارد؟
گســتردگی محصوالت ما 250 مدل لوســتر، 
آباژور، کنار سالونی، چراغ های دیواری و سقفی، 
ســاعت دیواری و چراغ مطالعه اســت که دارای 
یکی از متنوع ترین  و زیباترین محصوالت با این 

سبک در کشور و خاورمیانه می باشیم.
محصــوالت ما هم مصرف خانگــی دارد و هم 
برای صنفهای مختلف از جمله هتلها، رستورانها 

و اماکن عمومی قابل استفاده می باشد.
تولیدات ما از چوب ســاخته شده و  هارمونی 
زیبایی با وســایل مختلــف خانه از جمله کابینت ، 
مبلها و ...دارد.  عالوه بر این تراز منحصر به فرد 
قیمت مناســب محصول ما نیز موجب  استقبال 
بســیار گردیده اســت.تولیدات ما مــدرن و با 
کیفیت کار باالست زیرا یک  تیم تخصصی طراح 
آن و بیــش از یکصد تکنیســین و کارگر متبحر 

مجری آن هستند.
از طرفــی شــکل پذیری چــوب، انــرژی و از 

جنس طبیعت بودن باعث توجه مشــتریان عزیز 
می گردد.

*دسترســی به محصوالت شــما از چه طریقی 
صورت می پذیرد؟

برنــد روشــنایی دارکار در اکثر شهرســتانها 
و شــهر های مختلف نمایندگی دارد و در اســتان 
البرز و در کرج هم درمناطق  گوهردشت ،عظیمیه 

و فردیس محصوالت ما عرضه می شود.
و   صنــف  ایــن  در  همــکاران  همچنیــن 
فروشــگاه های دیگــر محصــوالت مــا را دارند 
و مشــتریان می تواننــد از برنــد دارکار خریــد 

نمایند.
آدرس: جاده صفادشت، بلوار قپچاق، خیابان 

دوم غربی، پالک 7، شرکت صنایع دارکار
مدیر فروش: 09122064890 

و 6_65585005_ 021
آدرس سایت :

www.darkarlighting.com 
اینستاگرام:

@darkar.lighting

در گفتگو با مدیرعامل صنایع روشنایی دارکار اعالم شد؛

 برند روشنایی دارکار؛ زیباترین صنایع چوبی در ایران و خاورمیانه

اسد اهلل حیدری، مدیرکل بهزیستی استان البرز 
گفــت: در حال حاضر 6٠٠ میلیون ســالمند در جهان 
زندگی می کنند و رشد جمعیت سالمندی در جهان 4/2 
درصد اســت و در کشور ما طی 3٠ سال از سال 1355 
تا 1385 جمعیت سالمندی ایران از 2/5 به 3/7 رسیده 

است.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی شورای هماهنگی 
تبلیغات اسامی استان البرز، شورای سالمندان استان 
البرز به ریاست استانداری و دبیری اداره کل بهزیستی 
با حضورقبادی - مدیرکل امور اجتماعی استانداری و 
اسداهلل حیدری مدیرکل بهزیستی استان البرز و سایر 
دســتگاههای اجرایی مرتبط با امر سالمندان برگزار 

گردید.

مدیرکل بهزیستی استان البرز در این جلسه ضمن 
اشاره به رشــد جمعیت سالمندی در ایران اظهار کرد: 
اگر تا 3٠ ســال آینده همین روال طی شود، حدود 25 

درصد جامعه ما را سالمندان تشکیل خواهند داد.
وی ادامــه داد: ایــن موضوع با توجــه به وضعیت 
رفاهی، روحی روانی و معیشتی و اقتصادی سالمندان 
در ایران بســیار چالش برانگیز خواهد شد و اگر برنامه 
ریزی نشود جامعه به مشکات زیادی بر خواهد خورد.

ایــن مســئول در ادامه بــا تاکید بــر اینکه بحث 
سالمندی از موضوعات بسیار جدی جامعه ما در زمان 
حال و آینده خواهد بود گفت: این مسأله مهم باید مورد 
توجه قرار گیرد که در غیر این صورت در آینده با چالش 

و مشکات عدیده ای مواجه خواهیم شد.

وی به ارائه خدمات به سالمندان در منزل اشاره کرد 
و گفت: ســالمندان تحت پوشش اداره کل بهزیستی 
35٠٠ نفر می باشند که از این تعداد 125٠ نفر در مراکز 
تحت نظارت اقامت دارند و خدمات دریافت می کنند.

حیدری با بیان اینکه درصد ســالمندی در اســتان 
البرز 6/5 درصد و در کشــور حدودا 1٠ درصد اســت  
افزود:  اســتان البرز با حدود 16٠ هزار سالمند، استانی 

جوان به حساب می آید.
وی بــا اعام اینکه امید به زندگــی در مردان 78 
ســال و در زنان 8٠ سال است، تصریح کرد: براساس 
اعام سازمان برنامه و بودجه البرز اشتهارد جوان ترین 
شهرســتان و طالقان پیرترین شهرســتان این استان 

است.

از جملــه مصوبات این جلســه می توان به احداث 
خانه های امید ویژه سالمندان، تسهیل تردد سالمندان 
در فضای اجتماعی، اختصاص و بهسازی 5٠ دستگاه 
اتوبوس برای تردد معلوالن، جانبازان و ســالمندان، 
فرهنــگ ســازی از طریق صدا و ســیما، اختصاص 
باشگاه های ورزشــی جهت استفاده سالمندان توسط 
اداره کل ورزش و جوانان و ارائه بلیط رایگان سالن های 
سینما جهت سالمندان توسط اداره کل ارشاد اسامی 

اشاره کرد.

مدیرکل بهزیستی استان البرز: 

جمعیت سالمندی ایران رو به رشد است
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان البرز:  

026-32210004-9 

چهار شنبه 10 بهمن 1397   شماره 5313 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی
کز عکس روی او شب هجران سر آمدی

تعبیر رفت یار سفر کرده می رسد
حافظای کاج هر چه زودتر از در درآمدی

نویسنده: علی ارجمند عین الدین
نویسنده در شروع کتاب از معنی تراریخته می گوید: 
تراریخته به معنای دستکاری ژنتیکی بر روی موجودات 
زنده اعم از میکروارگانیسم، جانوران و گیاهان به منظور 
تغییرات صفات ویژگی های آن می باشــد. این تغییرات 
در حالــت عادی و به صورت طبیعــی اتفاق نمی افتد. 
این تغییرات پیشــرفته امروزه در تولیدات دارو، واکسن، 

محصوالت غذایی و غیره محسوب می شود.
* چکیده مســائل مربوط به محصوالت 

تراریخته
عین الدین معتقد اســت و اطمینــان دارد که یکی 
از چالش های اخیر در حوزه اندیشــه و اقتصاد، مبحث 
تهدید و یا فرصت بودن محصوالت دســتکاری شده 
ژنتیکــی )تراریخته( می باشــد. محصوالتی که بدون 
هیچ ارزیابی مستقل، ساالنه 5میلیارد دالر از آن ها وارد 
کشــور می شود. با وجودی که 39کشور در جهان – که 
28کشــور از این تعداد، عضو اتحادیه اروپا می باشند- 

کاشت گیاهان تراریخته را ممنوع اعام کرده اند و البی 
قدرتمند حمایت از تجاری ســازی این محصوالت که 
امــروزه ارتباط آن ها با بنیاد »راکفلــر« و نفوذ آن ها در 
دولت، عامت ســوال های فراوانی را برای هر محقق 
منصف و وطن دوســتی ایجاد کرده اســت، سخت به 
دنبال حذف منتقدین این محصوالت در صحنه مقابله 

می باشند.
*سلطه غذا و دارو

نویســنده ســال ها در این زمینه تحقیقات گسترده 
ای داشــته اســت. او در ادامه کتاب می آورد: برخی از 
استراتژیســت های معاصر همچون هنری کسینجر، 
مدیریت انرژی )نفت( را ابزار کنترل دولت ها و ســلطه 
غذا را به عنوان سیاســت کنتــرل ملت ها مطرح نموده 
است. امروزه، عاوه بر ســلطه خبری، سیاسی و دارو، 
ســلطه غذا توسط شــرکت های چند ملیتی همسو با 
اهداف کشــورهایی چون آمریکا در حال وقوع اســت. 
این شرکت ها با سوء استفاده از دستاوردهای مهندسی 
ژنتیک و با ایجاد بذرهایــی که قابلیت و مجوز یک بار 
کشت را دارند، منجر به انحصار بذر به عنوان مهم ترین 
نهاده پایه اصلی تولیدات کشــاورزی شــده اند و از این 
طریق تولید کشــاورزی کشورها، کنترل می شود. این 
کشــورها مجبور به تهیه انحصاری بذر از آن شرکت ها 
می باشند. این شرکت ها که زیر نظر سازمان ها ی مخفی 
انگلیس و آمریکا با مدیریت رژیم صهیونیستی هستند و 
به وسیله آن، با عقیم سازی مردم جهان، ممانعت از تولد 
و کنترل زاد و ولد را موجب گردیده و با همه قوا این پروژه 
را به کشــورهای شــرقی و مذهبی تحمیل می نمایند. 
دشــمن با این اقدام، کنترل سامت و توان جمعیتی و 

نسل های کشور را می تواند مورد هدف قرار دهد.
* اثرات سوء زیست محیطی

رها ســازی بذرهای تراریخته، تنوع زیســت بومی 

کشــور را از بین خواهد برد. حجت االسام عین الدین 
در این باره معتقد اســت: تجربه تلخ واردات و رهاسازی 
جلبک آزوال که به بهانه افزایش عملکرد برنج، از کشور 
فیلیپین به مزارع شمال ایران راه یافت و منجر به تخریب 
تاالب ها و آلوده ســازی شالیزارها گردید. لذا نمی توان 
محیط زیســت را فدای رویای افزایش عملکرد و تولید 

غذا نمود.
* اثرات سوء بر سالمت جامعه

طبق سال ها پژوهش و خواندن چندین کتاب علمی، 
نویســنده با قاطعیت می گوید مصرف مدام و درازمدت 
این محصوالت نشان دهنده بیماری زایی می باشد که 
این موضوع در آزمایشــگاه ها به اثبات رســیده است و 
همین طور مصرف دراز مدت این محصوالت منجر به 
بیماری های متعددی هم چون: ناباروری، بیماری های 
گوارشی و غدد، اختال در سیستم عصبی، سرطان و... 

می شود.
* زمینه نفوذ دشمن و نمایندگان دشمن

و امــا در ادامــه بخوانید: شــرکت های چند ملیتی 
همچون: مونســانتو، داپونت،بایر، داو، سینجنتا و بی. 
ای.اس .اف بــا ایجــاد بورســیه های تحصیلی برای 
دانشــجویان کشــورهای در حال توســعه، نیروهای 
متخصص آتیه این کشــورها را در راستای اهداف خود 
تعلیم می دهنــد. این اقدام به ظاهر خیرخواهانه، تحت 
عنــوان بورســیه تحصیلی نخبگان بــه نوعی هزینه 
تبلیغاتی کمپانی های بیوتکنولوژی در کشــورهای در 
حال توسعه محسوب می شود. با این تاکتیک نمایندگان 
این کمپانی ها، در ظاهر نیروهای خودی، به داخل کشور 
ما نفوذ کرده اند و با عناوینی همچون :فن آوری هراسی، 
علم ستیزی و امپراطوری دروغ، سعی در خاموش کردن 
صدای منتقدان نظام سلطه غذا را دارند. به عنوان مثال: 
برنج تراریخته ای که کشــت آن امروز در کشور مطرح 

اســت، تحت حمایت مالی و مالکیت شرکت سینجنتا 
و بنیــاد راکفلر بوده و معلوم نیســت با چــه اهدافی و با 
چه ژن هایی، قرار اســت تحت عنوان دستاورد بومی در 

کشور کشت گردد.
* کنترل

در صفحات پایانی کتاب این طور آمده اســت: نظام 
ســرمایه داری در جهان یک کلیــد واژه دارد و آن هم 
»کنترل« اســت. کنترل جمعیت، کنترل پول، کنترل 
منابع، کنترل رسانه ها، کنترل ذهن، کنترل قدرت و هر 
چیزی که بتوان آن را کنترل کرد، لذا ســرمایه داری به 

دنبال کنترل است.
امــا نظر علما، مراجع تقلید و مقــام معظم رهبری، 
تحقیق علمی درباره تراریخته است.می فرمایند: اگر این 
محصوالت بد است، چه تولیدآن و چه واردات آن در هر 
شکلش باید متوقف شود. سامت این محصوالت باید 
احراز شود و اگر اثبات شــود که این فرآیند )تراریخته( 

ضرری ندارد، کسی مخالفتی با آن ندارد. 

روغن زیتون از سکته قلبی و مغزی پیشگیری می کند.
خبرنگار جام جم البرز: بر اســاس تحقیقات پژوهشــگران حوزه 
بهداشت و سامت، سکته قلبی و مغزی از شایع ترین علت های مرگ و میر 

ایرانیان است که در سکته قلبی و مغزی به علت تصلب شرائین یا لخته شدن 
خون در یک یا تعداد بیشتری از شریان هایی که به عضله قلب یا مغز خون را 
انتقال می دهند خون رسانی به قلب یا مغز مختل و این باعث مرگ سلول های 

عضله قلب یا مغز می شــود.روغن زیتون به علت داشــتن اسیدهای چرب 
غیراشباع مانع از تصلب شرائین و لخته شدن خون می شود و به همین علت 

است که روغن زیتون از سکته قلبی و مغزی پیشگیری می کند. 

نگاهی به کتاب »محصوالت تراریخته در ایران«

پیشگیری از سکته با روغن زیتون

 به یاد شهید »امیر منظمی«
ازدواج  اگــر  مادر گفت 

نکنی، فرزند من نیستی
هر وقت حرفی 
از ازدواجش به میان 
می آوردیم، می گفت: 
مــن االن زن نمــی 
خواهم. تا این که یک 
روز آب پاکی را روی 
دســتانش ریختم و 
گفتــم: اگــر ازدواج 
نکنی، دیگــر فرزند 

من نیستی!
آن وقت کــه این حرف را به احمد علی گفتم، 
برای زیارت قصد سفر به مشهد را داشتم. گفت: تو 
برو مشهد بیا، آن وقت من یک نفر را برای ازدواج 
انتخاب می کنم.من رفتم مشــهد و برگشتم. سر 
قولش بود، دو بار به خواســتگاری رفتیم، بار اول 
که هنوز چیزی هم مشخص نبود، وقتی داشتیم 
برمی گشــتیم، گفت: دیگر نروید منزل ایشان تا 
من خودم از ســر کار برگردم و با پدرشان صحبت 
کنم.چند روز بعد که احمد علی از سرکار برگشت، 
برای دومین بار به خواستگاری رفتیم. احمد علی 
رو کرد به آقای ســلیم پور و لب به سخن گشود و 
گفت: من کارم این شرایط را دارد، اگر می خواهید 
پــرس و جو کنید، این آدرس و این هم شــماره 
تلفن. من بچه جبهه هســتم، یــک وقت پایم را 
می دهــم، یک وقت چشــم می دهم، یک وقت 
دســت می دهم و در آخر هم شهادت، اگر راضی 
می شــوید دخترتان را به ما بدهید. من هیچ چیز 
ندارم، این شــلوار و لباس هم هدیه مادرم است، 
می خواهم زن بگیرم و بعدا به دنبال زندگی بروم.

آقای ســلیم پور که خیلی هــم راغب به این 
وصلت نبود پس از شنیدن این صحبت ها، مشتاق 
شــد و اصا برای تحقیق هم نرفت.احمد علی و 
خانمــش صاحب دو فرزند به نام های مصطفی و 
مرضیه شــدند و چهار سال با هم زندگی کردند تا 

احمد علی به شهادت رسید.
از کتاب شهدای کوهسار، به قلم 
علی گلباز، به نقل از مادر شهید، 
مرحومه زهرا منظمی 

یاد یاران آشنا

خوانندگان عزیز می توانند جهت 
طرح مشکالت شهری و استانی درابعاد 
تلفــن شــماره  بــا   مختلــف، 

تحریریه  02۶دفتــر   -32210009
روزنامــه جام جم البرز همه روزه به غیر 
از ایــام تعطیل از ســاعت 10صبح تا 
15تماس بگیرند تا به نام خودشان در 

ستون مربوطه درج شود.

* ما را از شــر پیامک هــای مزاحم 
خالص کنید

پیامک های تبلیغاتی مزاحم روند رو به رشدی 
در میان مردم پیدا کرده اســت. لطفا مســئوالن 
مربوطه پاســخ دهند که کی قرار است به عوامل 
ایــن گونه مزاحمت های پی در پی شــهروندان 

رسیدگی شود.
احد فیروزگر از کرج

* رشــد تعداد نانوایی هــای آزاد پز 
چرا؟!

در شــرایطی کــه گرانی اقــام و اجناس و 
ملزومات زندگی روزمره مردم امان شهروندان را 
بریده است، معلوم نیست که مسئوالن دست اندر 
کار دولت چرا به جای حمایت از مردم بســیاری از 
نانوایی های دارای ســهمیه آرد دولتی را تبدیل 
به نانوایی های آزاد پز کرده اند؟! ســوال مردم از 
مســئوالن این است که ما چگونه با قدرت خرید 

اندک نان گران بخریم؟!
محمود عالمی از کوی کارمندان جنوبی

* نیروی انتظامی البرز اقدام کند
ظهر یک روز آفتابی یک موتور سوار کیف یک 
خانــم را در حال خرید از کنار خیابان نوپرســت 
حقیقــی واقع در مجاورت بازار ماصدرا قاپید و پا 
به فرار گذاشــت. با توجه به این که بنده چند مورد 
مکرر از این نوع صحنه ها که منجر به وحشــت و 
زخمــی شــدن مالباخته می شــود دیــده ام از 
فرماندهی انتظامی اســتان البرز انتظار این است 
که با تقویت گشت های انتظامی در محدوده بازار 
ماصدرای کرج امنیت محدوده مذکور را فراهم 

نماید.
یک شهروند از کرج

پیام های مردمی

خبرنگار جام جم  البرز: در جهت آمادگی هر 
چه بیشتر دستگاه های خدمات رسان و ایجاد هماهنگی 
های الزم در هنگام وقوع حوادث، مانند زلزله، با همکاری 
ســتاد مدیریت بحران، اســتانداری البرز، شــهرداری 

دیگــر و  آبفــا  بــرق،  و  گاز  ادارات   هشــتگرد، 
 نهاد های مربوطه مانور مذکور با حضور مهرور مدیر کل 
مدیریت بحران استانداری، پالیزگیر فرماندار شهرستان 
ساوجباغ، بهمنی شهردار هشتگرد و دیگر مسئوالن در 

شهر هشتگرد برگزار گردید و برنامه های مربوطه از قبیل 
پیش بینی انفجار، قطعی آب، برق و گاز و نیز انسداد معابر 
در زمان بحران و خدمات رسانی و انتقال مصدومین و ... 

با موفقیت در مانور فوق اجرا گردید.

اجرای مانور زلزله در هشتگرد

خبرنــگار جام جم البرز: 
طی جلســه ای با حضور مدیر عامل 
شــرکت شــهرک هــای صنعتی و 
معــاون امور آب اســتان البرز، دکتر 

فــاح نــژاد فرماندار شهرســتان 
نظرآباد خواهان رســیدگی جدی به 
مشکات امور آب کارخانجات واقع 
در شــهرک صنعتــی شــده و از 

مســئوالن مربوطــه تقاضای حل 
عاجل آن را نمود.

 وی همچنین با توجه به مشکات 
پیش آمده در خصوص مشــکل آب 

کارخانه اطلس بهدیس که مســتقر 
در شهرک صنعتی نظرآباد می باشد، 
ضمــن پیگیری ، دســتورات الزم را 

صادر نمود.

درخواست فرماندار نظرآباد جهت رسیدگی به مشکالت آب صنایع

فرصتی شــد که با عباس اکبری یکی از 
با اخالق ترین ،صــادق ترین و مجربترین 
مدیــران صنــف اتومبیل کرایه اســتان 

البرز به گفتگو بپردازیم.
خبرنــگار جام جم البــرز: این ویژگی را 
بــا ادله مبرهنــی واکاوی کردیــم که نوع 
برخــورد، ادب و متانت این مدیر توانمند 
در بخــش روابط عمومــی روزنامه زبانزد 
شــد و حتی می توان به بروشــوری اشاره 
کــرد که درآن تقدیرنامه های متعددی از 
مجامــع بزرگ صنفی و علمی در تحســین 
عملکرد این موسسه به وی اعطاء گردیده 
بود وخط مشــی ایــن مجموعــه قدرتمند 
را ترســیم کــرده اســت. در ذیــل ایــن 
 مصاحبــه را به اطالع خواننــدگان گرامی

 می رسانیم:

* لطفــا در رابطــه با قدمت موسســه و 
برنامه ها توضیح دهید.

در نیمه شــعبان ســال 1384 با هدف 
خدمت رســانی بــه اهالی محتــرم منطقه 
چهاربــاغ و با در نظر گرفتــن کادری فعال 
و بهــره منــدی از کارمنــدان و رانندگان  
متعهــد و مجــرب که بــه عنوان ســرمایه 
اصلی می باشند شروع به فعالیت کردیم.

* کلیت فعالیت خود را شرح دهید.
اینجانــب بــه عنــوان مدیر موسســه 
اتومبیــل کرایــه ماهــان در راســتای 
دستیابی به اهداف  عالیه جهت استقرار 

الزامات مشــتری مداری و همچنین برای 
برنامــه ریــزی ،اجــرا ،کنتــرل و هدایت 
سیســتم مدیریت کیفی در تمام ســطوح 
کاری ایــن موسســه را معرفــی نمــوده و 
بــا حمایــت و پشــتیبانی از آن همه توان 
و تــالش خــود را جهــت ایجاد همــکاری و 
هماهنگی الزم از سوی همه همکاران در 
این موسســه به منظور نیل به اهداف به 

کار می برم.

* اهدافی که اشــاره کردید شــامل چه 
مواردی می باشد؟

1-جلــب رضایت مشــتریان از طریق 
بهبود سرویس دهی ســریع در رسیدن 

به مقصد 
2- پاسخگویی و رسیدگی به انتقادات 
و پیشــنهادات احتمالی ناشی از سرویس 

دهی رانندگان 
3- ارتقــای کارایی سیســتم مدیریت 

کیفیــت با بهــره مندی نظــارت و ارزیابی 
دقیق از تمام رانندگان در سرویس دهی 
4- افزایــش بازدهــی و کارایــی بــا 

مدیریت صحیح و همکاری پرسنل 
5- اســتقرار سیســتم برنامــه جامع 
و کامــل ســرویس دهی و نظــارت کلی بر 

سرویس ها 
6- افزایش همــکاری و عقد قرارداد 
با تمــام شــرکتها و ادارات جهت تبادالت 

سرویس دهی متقابل
7- افزایش هدفمندی و کارایی کلیه 

همکاران موسسه با مشتریان 
8- ایجــاد انگیزه از طــرف رانندگان با 

مشارکت مشتریان 
9- رعایت نکات مهم مشــتری مداری 
کــه الزم می دانــم بــرای مخاطبــان عزیز 
چند مــورد را ذکــر کنم: 1-همیشــه به 
فکــر خدمات بهتر باشــیم 2-با صداقت 
اســت که مشتریان وفادار باقی می مانند 
نه نیرنگ و حیله 3-اگر مشــتری نباشــد 
ســازمانی نیســت 4-مشــتری مداری با 
اســتخدام هــر عضــوی از ســازمان آغاز 

می شود. 

* راه هــای ارتباطی با موسســه را ذکر 
کنید.

شماره تماس: 44564142
44565002-6

09397273020
آدرس: کرج ،چهارباغ ،بلوار شهداء

در گفتگو با مدیر موسسه اتومبیل کرایه ماهان معرفی شد؛

برترین تاکسی سرویس منطقه چهارباغ در استان البرز


