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استاندار البرز:

پیشرفت 90 درصدی پروژه بزرگراه همت
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فرهنگ غنی ایرانی، اسالمی؛ عامل 
انزوای فرهنگ غرب 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز گفت: فرهنگ غنی ایرانی - اسالمی و استفاده هر چه بیشتر از 
این فرهنگ موجب می شود تا تحت سیطره فرهنگ غربی و دیگر کشورها قرار نگیریم.

خبرنگار جام جم البرز: ناصر مقدم در همایش نقش خانواده در گسترش سبک زندگی...

»معلمان؛ معماران 
نسل آینده« را 

دریابیم
4

2

امام جمعه کرج:



چهار شنبه 11 اردیبهشت 1398   شماره 5372

به مناسبت روز معلم؛
ســوختن در ســکوتی 

مقدس 

 خبرنــگار جام جم البرز: انســان های 
بزرگ، چهره های ماندگار تاریخ ملت ها، کسانی 
بــوده اند که در کودکی و نوجوانی قدر آموزگاران 
خود را دانسته اند، به آن ها مهر ورزیده اند و حرف 
هــای آن ها را آویزه گوش خود کرده اند. اگر پای 
صحبت هر کدام از آن بزرگان بنشینیم، خواهیم 
دیــد که آن ها از آمــوزگاران و معلم های دوران 
کودکــی و نوجوانی خــود، خاطره های خوش و 
آموزنــده فراوانی به یاد دارند و با لذتی آمیخته به 
حسرت، برای از دســت رفتن آن روزها، خاطره 

های خود را تعریف می کنند.
روی سخنم با پدرها و مادرهاست. به فرزندان 
خود بیاموزید که بیشــتر بــه معلم ها توجه کنند، 
چهره شان را خوب به خاطر بسپارند، سعی کنند تا 
آن جا که ممکن اســت نکته های ظریف و زیبای 
رفتار و گفتار آن ها را، از آن خودشــان کنند و این 
را بدانند که معلم ها نیز انسان هستند. آن ها مثل 
همه مردم با مشــکالت زندگی دست و پنجه نرم 
می کنند. با این تفاوت که معلم ها سعی می کنند 
با چهره ای باز و با آرامش خیال سر کالس بیایند 
و هــر زنــگ، پرتویی از نور علــم و معرفت را به 
فرزندان شــما هدیه کنند و خودشان مانند شمع، 

در سکوتی مقدس، بسوزند و بسازند!

امام جمعه کرج گفت: مساجد نقش مهمی در سالمت جامعه دارند، نقش مساجد 
در بیانیه گام دوم مهمترین پایگاه نیروی انسانی متعهد کارآمد است.

خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل ســیدمحمد مهدی حسینی همدانی افزود: 
مســجد از شــروع اسالم تا به امروز محل تربیت انســان ها بوده است و دهه تکریم 

مســاجد فرصت مناسبی برای کمک به بهسازی و نوسازی است و نباید همه کارها 
بر دوش خادم مساجد باشد.

وی با اشــاره به نقش مهم و موثر مسجد در تمدن بزرگ اسالمی گفت: در طول 
تاریخ حکومت های مختلف با مسجد مبارزه کردند، مسجد باید در زمینه تحقق بیانیه 

گام دوم رهبری جلودار باشــد، مســاجد باید برای عملیاتی کردن شعار سال توسط 
مومنان برنامه و طرح داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در اســتان البرز گفت : مســجد محل تربیت انسانی است و این 
انسان تربیت شده در همه جا نقش فعال و موثری دارد.

مساجد؛ مهم ترین پایگاه نیروی انسانی متعهد
امام جمعه کرج:

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

فرمانده انتظامی شهرســتان نظرآباد از دســتگیری سارقان اماکن 
خصوصی با اعتراف به 70 فقره ســرقت خبر داد.

ســرهنگ »علی ســلیمانی« در گفت و گو با خبرنگار جام جم البرز 
گفت : در پی مراجعه تعدادی از شــهروندان به پلیس آگاهی شهرستان 
نظرآباد مبنی بر ســرقت اماکن خصوصی ، پیگیری موضوع در دستور 

کار ماموران  قرار گرفت .
وی افزود : ماموران با انجام تحقیقات گســترده میدانی و مراجعه به 
آلبوم تصاویر ســارقان سابقه دار در نهایت 2 نفر را که سابقه سرقت در 

شهرستان داشتند شناســایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و به 
پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی در ادامه بیان داشــت: متهمان دســتگیر شده در بازجویی های 
مامورن به 70 فقره ســرقت امکان خصوصی با همدســتی 5 نفر دیگر 

اعتراف کردند.
ســرهنگ ســلیمانی اظهار کرد: با تالش شــبانه روزی ماموران، 
سایر همدســتان متهمان نیز در چندین عملیات جداگانه دستگیر و در 
بازرســی از مخفیگاه ســارقان تعداد زیادی لوازم منزل و وسایل برقی 

کشف شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان نظرآباد در پایــان گفت: علت وقوع  
بســیاری از جرایم بویژه ســرقت ها به دلیل عدم توجه شهروندان به 
هشدارهای پلیســی و موضوعات پیشگیرانه است که اطالع رسانی و 
آگاهی بخشــی مستمر در حوزه قوانین و مقررات شهروندی و عمل به 

توصیه ها و هشــدارهای پلیسی نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد.

باند سارقان اماکن خصوصی در »نظرآباد« 
زمینگیر شد

به مناســبت 4 اردیبهشــت سالروز تاســیس رادیو مراسمی با حضور 
پیشکســوتان و فعاالن عرصه رادیو در ســالن الغدیر صدا و سیمای مرکز 

البرز برگزار شد.
خبرنــگار جام جم البرز: مدیــرکل صدا و ســیمای مرکز البرز 
در این مراســم با تبریک ســالروز تاســیس رادیو گفت : با توجه به وجود 
قومیتهــای مختلف در ایرانی کوچک باید با ســاخت برنامه های جذاب و 
 متنوع و توجه به آداب و رســوم اقوام ایرانی مخاطبان بیشــتری را جذب 

کنیم.
صادق مقدســی در ادامه افزود : پرسشــگری و نقادی و همچنین بهره 
گیری از تجارب اســاتید در حوزه رادیو ، برای ارتقای ســطح کمی و کیفی 

برنامه های رادیویی اهمیت ویژه دارد. 
وی همچنین از عوامل ســاخت برنامه های رادیویی خواست با رعایت 

اخالق حرفه ای به مشکالت موجود جامعه بپردازند.
در پایان این مراسم از پیشکسوتان و فعاالن عرصه رادیو قدردانی شد.

مانور آمادگی در زمان وقوع زلزله بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده 
با همکاری شــرکت توزیع نیروی برق استان البرز ،اکیپ نیروی انتظامی، 
تیم های عملیاتی آتش نشانی و امداد و نجات، شرکت گاز، مرکز اورژانس 
و هــالل احمر برای تامین بــرق چادرهای فرماندهی و خدماتی در میدان 

استاندارد )شیخ آباد( برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق استان البرز،  از جمله 
اهداف این مانور که با موضوع آمادگی در زمان وقوع زلزله، نشت گاز، قطع 
برق و با ســناریوی مصدومیت فرضی تنی چند از کارگران برگزار شد، می 
توان به توانمند سازی و ارتقاء سطح آمادگی کارکنان شرکت برای مدیریت 
بحران و آموزش خود امدادی، خروج اضطراری و انسجام بخشی اقدامات 

گروه های امدادرسان در مواجهه با شرایط واقعی، مقاوم سازی نقاط آسیب 
دیده و برق رســانی به واحدهای خدمات رســان با رعایت قوانین ایمنی و 
افزایش هماهنگی بین دســتگاه های اجرایی استان، مدیریت دقیق زمان 
در عملکرد پرســنل در مواقع  اضطراری که نتیجه آن به حداقل رســاندن 

تلفات درزمان بحران بود اشاره کرد.

جشن سالروز تاسیس رادیو در صدا و سیمای مرکز البرز 

توزیع برق شرق کرج برگزار کرد؛

 مانور مقابله با زلزله و آتش سوزی در زمان بحران

امام جمعه نظرآباد:
قدردان زحمات کارگر باشید

حجت االسالم موســوی در خطبه های نماز 
جمعه هفته ای که گذشــت: با بیان اینکه شوراها 
نماد مردم ساالری دینی و برآمده از متن جامعه و 
منتخب مردم منطقه خود هستند، افزود: شوراها 
بایــد در طول چهار ســال مدیریت، بر اســاس 
برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و برنامه های 

بلندمدت عمل کنند.
خبرنگار جام جم البرز: وی تصریح کرد: 
شــورای موفق شورایی است که بتواند وقتی روز 
شــورا فرا می رسد مردم خودجوش از آن ها تقدیر 
کننــد و وقتــی دوران مدیریت آن ها تمام شــد 
گزارش جامعی از موفقیت های خود ارائه دهند و 

مردم شاهد تغییر در شهر خود باشند.
خطیب جمعه ضمن تبریک روز کارگر عنوان 
داشــت: در روایات بیان شده است کسی که برای 
معاش خانواده اش تالش می کند همانند مجاهد 
فی ســبیل اهلل است. در ســیره پیامبر اکرم است 
که پیامبر دســت کارگر را می بوسد لذا مسئولین 
و کارخانــه داران صاحبــان مشــاغل دولتی و 
غیردولتی باید قدردان زحمات کارگران باشــند. 
با کارگر با عزت و احترام و کرامت انســانی رفتار 
کننــد و با او به عنوان یــک ابزار رفتار نکنند بلکه 
کارگر شخصی اســت که می تواند شعار سال را 
محقق کند.امام جمعه شهرستان نظرآباد با توجه 
به آغاز هفته معلــم این روز را به معلمین تبریک 
گفــت و اظهار کرد: رهبر فرزانه انقالب فرمودند: 
همه ســعادت ها و شــقاوت ها انگیزه اصلی آن 
در مدرسه ها شــکل می گیرد؛ کلید آن در دست 
معلمین اســت و نقش معلمان در جامعه همچون 

نقش انبیاست برای مردم می باشد.

خبر

خبرنگار جام جم البرز: بازدید ما از کارخانه بزرگ و پیشرفته سرآمد طب پارایه 
همراه با احساس غرور بود. این که می دیدیم یک مجموعه تولیدی در کشور به صورت 
کامال خودکفا از صفر تا صد دستگاه ها و تجهیزات و محصوالت تولیدی را ابداع، تولید 
و به مرحله بهره برداری می رساند موجب شعف بود. دکتر قاسم عباسپور مدیر کارآفرین، 
هوشمند و بسیار فرهیخته این کارخانه از جمله چهره های ماندگاریست که در عرصه 
تولید دســتگاه ها و تجهیزات و اقالم پزشکی بیهوشی نه تنها ابتکارات فوق العاده ای 
داشته بلکه در مساعدت به اقتصاد کشور نیز سهم بسزایی داشته است. این متخصص 

نخبه در گفتگو با خبرنگارجام جم بیان داشت که:
شرکت ما دانش بنیان است . در این مجموعه تحقیق، توسعه، طراحی و تولید صورت 
می گیرد . درحال حاضردر شــرف  صادرات هستیم و اولین سفارش ما از طرف کشور 
کانادا بوده اســت.این شرکت اولین و تنها تولید کننده دستگاه ها وتجهیزات  بیهوشی 
در کشوراســت. امیدوار هســتیم که با تولیدات خود بتوانیم از وارد شدن دستگاه ها و 

تجهیزات به کشور جلوگیری کنیم .
دکتر عباســپورادامه داد: درحال حاضر  تولیدات ما شــامل دستگاه های بیهوشی، 
لوازم مصرفی مثل فیلترها، لوله های خرطومی، ماســک ها، رابط ها و لوازم تنفســی 
icu وccu می باشد. وی با ابراز تاسف از وجود لوازم غیرمجاز و لوله های خرطومی 
بــی کیفیــت در این  حوزه گفت : لوازمی که به صورت غیرمجاز و با کیفیت پایین  وارد 
کشور می شود می تواند تهدیدی برای سالمت جامعه باشد اما مجموعه ما با مهندسی 
معکوس توانســته اســت کیفیت تولیدات را باال ببرد و در حال حاضر این تولیدات در 
بیمارســتان ها مورد استفاده می باشد. مدیر کارخانه سرآمد طب پارایه ضمن اشاره به 

واردات لوازم آزمایشــگاهی گفت: لوازم آزمایشگاهی از چین و کشورهای دیگر وارد 
می شــود اما بخاطر تحریم ها ما شــروع به تولید این لوازم کردیم و توانستیم در تولید 
این لوازم اثرگذار باشیم . دکتر عباسپور در پاسخ به این سوال که چه مشکالتی در کار 
تولیدات مجموعه وجود دارد اظهار داشت: از معضالت مهم بخش تولید این است که 
مواد اولیه شرکت مربوط به پتروشیمی هاست  که به بورس واگذار می شود و ما مجبور 
هستیم به مقدار خیلی باالیی از بازار سیاه تهیه کنیم . اگر وضعیت به شکلی باشد که از 
کارخانه های پتروشــیمی به طور مستقیم  مواد اولیه خریداری شود خیلی به نفع تولید 

کنندگان است.
هرچیزی را که تهیه می کنیم  به صورت نقد و بدون فاکتور اســت، متاســفانه فقط 

مالیات دریافت میشود .
پیشــنهاد من این است که سهمی از مواد اولیه را به شهرک های صنعتی بدهند تا 

تولیدکنندگان براحتی با مقدار پایین به مواد اولیه دست پیدا کنند.
 مشکل دیگر ما این است که بیمارستان ها مبلغی را که باید  پرداخت کنند نمی دهند 
در حالی که سفارش  وسایل به ما می دهند و پول را به چند ماه آینده موکول می کنند . این 

موضوع باعث می شود حتی بعضی اوقات ما از پرداخت حقوق کارمندان عاجز باشیم.
وی ادامه داد: این مســائل  به تحریم ها مربوط نیســت و فقط به دست دولت حل 
می شود. اگر ما وابسته به بازارهای ایران باشیم حتی اگر  شرکتی از ما جنس خریداری 
کند دچار مشکل نقدینگی می شود و تنها راه نجات صادرات است. وی با انتقاد از عملکرد 
ادارات دولتی و قوانین تامین اجتماعی  گفت : این قوانین به شــرکتها آسیب می رساند 
درحالــی که بیمه تامین اجتماعی هم خدمات مورد نیاز کارگران را پرداخت نمی کند و 
هم این که بیمارســتان های تامین اجتماعی از ما جنس می خرند و یک سال بعد پول 

را پرداخت می کنند.
قوانین داخلی ما دســت و پا گیر اســت زیرا ما کارگر و انرژی و مواد اولیه داریم، اگر 
مواد اولیه را در بخش تولید خرج کنند هم باعث اشــتغالزایی می شــود و هم انرژی از 

بین نمی رود .
وی در پایان اظهارداشت: ما می توانیم برای کشور ارزآوری کنیم. امسال  سال  رونق 
تولید است ولی نمی دانیم سیاست دولت برای رونق چیست؟ اگر واقعا می خواهیم رونق 
صــورت گیرد باید  قوانین مازاد تامین اجتماعــی  را کاهش دهند و مالیات به صورت 

عادالنه پرداخت شود. 
نباید فقط شعار داد بلکه باید قوانین را تغییر داد و منافع تولید کننده به منافع تامین 

اجتماعی ارجحیت داده شود.

وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی ما را 
مساعدت کنند

مدیر کارخانه سرآمد طب پارایه:

کشــتی گیر محمدشهری در مســابقات آسیایی 
چین اولین مدال طالی کشتی فرنگی را کسب کرد.

خبرنگار جام جم البرز: در وزن 87 کیلوگرم 
حســین نوری ســاکن محمدشــهر کرج در دیدار 
نخســت فی پنگ دارنده مدال برنز آسیا از چین را با 

نتیجه 3 بر یک مغلوب کرد.
نوری در دور دوم ماتســو سومی دارنده مدال نقره 
آسیا از ژاپن را با نتیجه 4 بر 2 شکست داد و به مرحله 

نیمه نهایی راه یافت. 
حســین نوری در این مرحله بــا نتیجه 3 بر یک 

از سد رســتم آســاکولوف دارنده مدال نقره جهان 
و قهرمان آســیا از ازبکســتان گذشت و راهی دیدار 

فینال شد.
وی در این دیدار کومار ســونیل از هند را با نتیجه 

2 بر صفر مغلوب کرد و به مدال طال دســت یافت.

در مسابقات آسیایی چین؛
افتخار آفرینی قهرمان البرزی و کسب اولین طالی کشتی فرنگی

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه ریزی 
برای ســهام دار شــدن کارگــران در کارخانه ها و 
افزایش 52 درصدی حق بیمه کارگران ساختمانی 

خبر داد.
خبرنگار جام جم البرز: شــریعتمداری در 
نشســت با نخبگان مهارتی در مرکز تربیت مربی 
فنی و حرفه ای گفت: بیمه کارگران ســاختمانی با 
تکلیف دولت انجام شد و این کارگران تا سال های 
قبــل دارای هیچ گونه پرداختــی نبودند به همین 
دلیل دارای بدهی معوق هســتند کــه باید بتدریج 

نسبت به پرداخت بدهی به دولت اقدام کنند.
وی افــزود: این تصمیــم در ســازمان تامین 

اجتماعــی گرفتــه شــده و ممکن اســت در این 
خصوص تجدید نظر صورت بگیرد.

وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در خصوص 
اختصاص بخشــی از سهام کارخانه ها به کارگران 
شــاغل در آنها گفت: این قانون ســال ها پیش به 
تصویب رســیده و قرار بود تا سقف 33درصد سهام 
کارخانه ها به کارگــران همان کارخانه اختصاص 
داده شــود ، اما در این سالها روند تغییر کرد و سهام 

عدالت جایگزین آن شد.
شــریعتمداری اضافه کرد: ما اختصاص سهام 
کارخانه ها را به کارگران یک امر ضروری می دانیم 
و آن را در شــورای عالی خصوصی ســازی مطرح 

کرده ایم تا با قوانین فعلی کشــور اجرایی شود.
وی در خصوص اینکه سهام کدام کارخانه ها به 
کارگران داده می شــود، گفت:در مرحله اول سهام 
کارخانه هایی که خصوصی ســازی می شــوند به 

کارگران اختصاص داده می شود.
رئیس ســازمان فنــی و حرفه ای کشــور نیز 
در نشســت وزیر تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعی با 
نخبــگان مهارتی با بیان اینکــه 11 نفر از نخبگان 

ملی مهارتی در هجدهمین دوره مســابقات جهانی 
مهارت شرکت خواهند کرد افزود: برپایی مسابقات 
جهانــی مهارت فرصت مناســبی برای اشــتغال 

جوانان در بازار های جهانی است.
پاک سرشــت گفــت : عضویت کشــور ما در 
مســابقات جهانی مهارت از سال 137۹ آغاز شده 
اســت و امسال دوره هجدهم این مسابقات شرکت 
مــی کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه 
افزود : برای انتخاب نفرات برتر به منظور حضور در 
این مســابقات سه دوره مسابقه در استانها بر اساس 

استانداردهای جهانی بر گزار شد.
وی اضافه کــرد: در حال حاضر از 30 اســتان 
کشور نفرات برتر از 11رشته مهارتی انتخاب شدند 
و در نهایــت پس از برگــزاری آزمون نهایی 11 به 

مسابقات جهانی اعزام می شوند .
پاک سرشــت گفــت: حضــور پررنگ بخش 
خصوصــی از ویژگی های این دوره از مســابقات 

است.
مســابقات جهانی مهارت اوایل شهریور امسال 

در کشور روسیه برگزار می شود.

برنامه ریزی برای سهام دار شدن کارگران کارخانه ها 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
البرز گفت: فرهنــگ غنی ایرانی - 
اســالمی و اســتفاده هر چه بیشتر 
از ایــن فرهنگ موجب می شــود تا 
تحت ســیطره فرهنگ غربی و دیگر 

کشورها قرار نگیریم.
خبرنگار جام جم البرز: ناصر 
مقدم در همایش نقــش خانواده در 
گســترش ســبک زندگی ایرانی - 
اســالمی که در سالن سیروس صابر 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
البرز برگزار شد، افزود: سبک زندگی 
ایرانی - اســالمی موجب می شود تا 
در کنار یکدیگر زندگی سالمی داشته 

باشیم.
وی اظهار داشت: نمی توان گفت 
که دیگر فرهنگ ها، دچار مشــکل 
هســتند اما نبایــد فرهنگ خودمان 

را از دســت داده و بــه صورت کامل 
در اختیار فرهنگ هــای بیگانه قرار 

بگیریم.
مقــدم گفت: صداقت، درســتی، 
امانتداری، مســائل دینی و اینکه در 
زندگی مان بایــد رضایت خداوند را 
در نظر داشته باشیم از جمله مواردی 
است که باید به ســمت آنها حرکت 

کنیم.
وی بــا بیان اینکه مبنا و ریشــه 
در ایران و اســالم بــه خانواده برمی 
گردد، اظهار داشت: در ایران و اسالم 
همواره بر نقش خانواده تاکید شده و 
در هر 2 خانواده دارای ارزش باالیی 

بوده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان البرز افزود: امروز آمیختگی 
دو فرهنــگ ایرانی و اســالمی را در 

زندگی مان شــاهد هســتیم و باید 
جهت گیری  ها به سمتی باشد تا این 

دو فرهنگ هر چه بیشــتر در زندگی 
مان جاری شوند.

فرهنگ غنی ایرانی، اسالمی؛ عامل انزوای 
فرهنگ غرب 
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استاندار البرز گفت: پروژه ادامه بزرگراه همت، تیر سال جاری باید زیر بار ترافیک برود.
خبرنگار جام جم البرز: شــهبازی با اشــاره به وعده های مسؤالن کشوری و 
پیمانکار در خصوص تعیین تکلیف بزرگراه شــهید همت گفــت: این پروژه تا تیر باید 

تکمیل و نهایی شود.

شــهبازی افزود: اکنون بحث معارضان پروژه مطرح اســت که باید هرچه سریع تر 
برطرف شود.وی با اشاره به این که این پروژه از اهمیت باالیی برخوردار است گفت: باید 
طی مکاتباتی با شــرکت ساخت راههای کشور نسبت به حل و فصل 120 میلیارد ریال 

هزینه رفع معارضان از طریق اداره کل راه و شهرسازی البرز اقدام شود.

پروژه بزرگراه شــهید همت در هفت کیلومتری شرق کرج به دلیل وجود معارضان 
حدود پنج ســال پیش متوقف شــده بود که با پیگیری های انجام شده اکنون این پروژه 
مراحل پایانی را می گذراند.پروژه ادامه بزرگراه همت هم اکنون پیشــرفت ۹0 درصدی 

دارد و 10 درصد دیگر این پروژه درحال آماده سازی است.

3پیشرفت 9۰ درصدی پروژه بزرگراه همت ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

اولین جلســه هیئت مدیره شهرک صنعتی سپهر در سال ۹8 با حضور 
دکتر فالح نژاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نظرآباد، در این جلسه 
اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل این شــهرک ضمن تقدیر از پیگیری های 
فرماندار شهرســتان نظرآباد در خصوص برگزاری جلسات ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید در شهرســتان که موجب تســریع در حل مشــکالت 
صنعتگران شــده، مشکالت عمده شهرک صنعتی سپهر را نیز که شامل 
راه دسترسی شــهرک، بوی نامطبوع فاضالب شهرک صنعتی نظرآباد، 
موضوعات مربوط به شرکت های حسابرسی تامین اجتماعی، قطعی برق 

در روزهای گرم سال، احداث تصفیه خانه و .... را عنوان نمودند.
همچنین در این جلســه دکتر فالح نژاد فرماندار شهرستان نظرآباد با 
اشــاره به لزوم حمایت از کارآفرینان و ســرمایه گذاران بیان کرد: تولید، 
خودکفایی ملی و اشتغال مثلث مهم شرایط کنونی کشورمان هستند که با 
توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری نیز اهمیت حمایت از کارآفرینانی 

که در تالشــند تا چرخ تولید کشور عزیزمان ایران بیش از پیش به حرکت 
درآید مشهود است.

وی ادامه داد: در همین راســتا به عقیده بنده، باید همه ما مسئولین در 
کنار توجه اکید به قوانین و استانداردها همراه و یاور سرمایه گذاران باشیم 
چرا که آنان افزون بر همــت برای تولید و خودکفایی ملی، برای اعضای 
جامعه اشــتغال ایجاد نموده اند که موجب جلوگیری از بیکاری که یکی از 
عمده دالیل آســیب های اجتماعی و کمبود نشاط جمعی در جامعه است 

می باشد.
دکتر فالح نژاد تاکید کرد: حمایت از ســرمایه گذاران حمایت از تولید 
کشور می باشد که در همین راستا در سال گذشته که مزین به نام حمایت از 
کاالی ایرانی بود با کسب اجازه از استاندار محترم البرز ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید در شهرستان نظرآباد جهت بررسی هر چه سریعتر و دقیقتر به 
مشکالت صاحبان مشاغل برگزار شد و در سال جدید که سال رونق تولید 
می باشــد تالش مضاعفی خواهیم داشت تا تولید در بخش های مختلف 

کشاورزی و دامپروری، صنعتی، صنایع دستی و غیره را رونق ببخشیم.
این مسئول یادآور شد: با توجه به اینکه اکثر اراضی شهرکهای صنعتی 
ســپهر و نظرآباد به اتمام رســیده و زمین جدیدی جهت واگذاری وجود 
ندارد از سال گذشته عملیات اجرایی شهرک صنعتی نجم آباد و رایزنی در 
خصوص نواحی صنعتی روستایی در روستاهای واجد شرایط شهرستان را 
داشــته ایم تا در سال رونق تولید بتوانیم به سهم خود در رونق تولید کشور 

مثمر واقع شویم.

بررسی مشکالت واحدهای صنعتی شهرک 
سپهر نظرآباد

محمد علی بهادری
علوم  پژوهشگری  کارشناس 

اجتماعی
این از چگونگی ساختار رفتار فرزندان 
نســبت به والدیــن و اما در مــورد نقش 
تاثیرگذاری والدیــن در تربیت فرزندان 
نیــز در صورتی که والدین با فرزندان خود 
تفاهم داشــته باشند و آن ها را درک کنند، 
به همان نسبت می توانند در تربیت آن ها 

تاثیرگذار باشند. اگر والدین فرزندان خود 
را نفــی کنند، فرزندان نیز دنیای خود را از 
والدیــن پنهان خواهند کرد. والدین وقتی 
مــی توانند فرزندان خود را راهنمایی و آن 
ها را تربیت کنند که فرزندان را درک کرده 
باشــند و فرزندان دنیای خــود را از آن ها 
پنهان نکنند.انسان معمواًل حرف دل خود 
را جایی می زند که مورد تایید واقع شود، نه 
این که مرتب نفی شود. فرزندان نیز در هر 
محیطی که مورد تایید قرار بگیرند، دنیای 
خود را ارائه می کنند و از همان محیط تاثیر 
می پذیرند. پس والدینی موفق هستند که 
فرزنــدان خود را درک کننــد تا فرزندان 
نیز نســبت به دنیای خودشان به والدین 

اعتمــاد کنند و زمینه هــای تربیت آن ها 
برای والدین فراهم گردد.

نکته دومــی که در تربیــت فرزندان 
نقش کلیدی دارد، عــدم دخالت والدین 
یا بزرگتر ها در دعواهای فرزندان اســت 
و ایــن وقتی اهمیت پیــدا می کند که در 
خانه بیش از یک فرزند باشد و مخصوصًا 
این که فرزند کوچکتر دختر باشد و والدین 
او را در مقابل برادر خود ضعیف احســاس 
کنند. در بگومگوهایــی که بین فرزندان 
پیــش می آید، فرزند کوچکتر زبان آزاری 
و شیطنت می کند و فرزند بزرگتر را مکدر 
می کند. فرزند بزرگتر دل سنگین می شود 
و مــی خواهد به مقدار آزردگی که از زبان 

فرزند کوچکتر به او رسیده است بازتابی از 
خود نشــان دهد یا به اصطالح می خواهد 
او را بزند تا روحیه اش آرام شود و به حالت 
عــادی برگــردد. ولی بعضــی از والدین 
متاسفانه نســبت به رفتار فرزند کوچکتر 
بی توجه اند که او شــیطنت و زبان آزاری 
کــرده و فرزند بزرگتــر را مورد اذیت قرار 
داده است و اکنون فرزند بزرگتر می خواهد 
بازتاب خود را نشــان دهد تا از نظر روحی 
تخلیه شود تا بتواند باز هم نسبت به برادر 
یا خواهر کوچکتر خود مهربان باشد؛ ولی 
بعضی والدین متاسفانه به محض این که 
مشاهده می کنند یکی از فرزندان دیگری 
را مــی زند بالفاصله بــا دخالت خود او را 

توبیخ می کنند که چرا زدی؟! و این دخالت 
باعث می شــود که فرزند در مقابل توبیخ 
والدین قرار بگیرد و نتواند نســبت به رفتار 
زشــتی که از برادر یا خواهر کوچکتر خود 
ســر زده )یعنی شیطنت و زبان آزاری( و او 
را مکدر ساخته، بازتاب مناسبی نشان دهد 
و از لحاظ روحی تخلیه نشــود و از طرفی 
فرزند کوچکتر که محیط را برای خود امن 
احساس می کند باز به رفتار خود ادامه می 
دهــد و زبان آزاری و شــیطنت می کند و 
فرزنــد بزرگتر هم به خاطر نا امنی محیط 
نسبت به خودش ظاهراً هیچگونه بازتابی 

از خود نشان نمی دهد.
ادامه دارد...

2 نکته کلیدی در تربیت فرزندان

ضربه ای مهلک بر رشــد 
تولید

محمد حسین روحی یزدی
می گوینــد؛ هر که بخواهد کســی را از نظر 
اجتماعــی زمین بزند، ابتدا به طور جهشــی او را 
بــاال می برد، به اوج که رســید رهایش می کند. 
تصمیمی که دولت در روزهای پایانی ســال ۹7 
گرفت که حداقل دســتمزد کارگری و کارمندی 
را تا حدود 37% برای ســال ۹8 باال ببرد و مصوبه 
را درتاریخ 13۹7/12/28 جهت اجرا ابالغ نمود. 
ایــن اقدامی بود که برحســب ظاهر کارمندان و 
کارگران را خرســند ســاخت اما پیامدهای این 
مصوبــه به نظر کارشناســان، افزایــش تورم و 
تعطیلــی کارگاه های کوچــک و بزرگ و بی کار 
شــدن خیل عظیمی از شــاغلین است که بسیار 
خطرناک و برای رشــد تولیــد یک ضربه ُمهلک 

است.
ناگفته نمانــد نگارنده مخالفتــی با افزایش 
دستمزد شاغلین ندارد، زیرا با تورم موجود و گرانی 
اجناس و مایحتاج عمومی حداقل دستمزدی که 
پرداخت می شــد فقط کفــاف چند روز زندگی را 
داشــت. غرض این است که دولت باید بیشتر به 
مهــار تورم با اســتفاده از روش ها و ابزارهای در 
اختیار می پرداخــت و همزمان حقوق کارمندان 
و کارگــران را افزایش می داد تا توازن هزینه ها و 
در آمدها حفظ شــود و افراد کم درآمد تحت فشار 
اقتصادی بیشــتر قرار نگیرند. در مجموع به نظر 
مــی آید بازهم آن که در این تصمیمات آســیب 
پذیرتر می شود و خسارت بیشتری می بیند، قشر 

کم  در آمد است.

سرقت  باند  دســتگیری 
خودرو با ۶۰۰ جرم

اعضای 2 باند حرفه ای 
ســرقت خــودرو و لوازم 
داخلــی آن، بــا تــالش 
ماموران پلیس آگاهی البرز 

در کرج دستگیر شدند.
خبرنگار جام جم البرز: رئیس پلیس آگاهی 
البرز با اعــالم این خبر گفت: اعضــای 2 باند با جرم 
سرقت 175 دستگاه خودرو و 450 مورد سرقت وسایل 

داخل خودروها در این استان دستگیر شدند.
وی افزود: درپی افزایش سرقت خودرو و تجهیزات 
داخل خودرو ها در مناطق مختلف استان البرز پیگیری 
موضــوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس آگاهی 
این استان قرارگرفت.سرهنگ محمد نادر بیگی اضافه 
کرد: با تحقیقات بیشتر و سرقت های مشابه مشخص 
شد که عمده این جرائم در اطراف بیمارستان ها و مراکز 
تجاری انجام می شود که با رصد موضوع اعضای یک 

باند سه نفره سرقت خودرو و 2 مالخر دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی البرز افزود: بررسی ها نشان داد 
که این سارقان در اطراف بیمارستان ها و مراکز خرید، 
خودروهای پراید مدل پایین و بدون وســایل ایمنی را 
شناســایی و پس از سرقت وســایل داخل آن ها این 

خودرو را رها می کردند.
وی گفت: اعضای این بانــد تاکنون به 600 فقره 
ســرقت اعتراف کردند که 150 فقــره خودرو و بقیه 

مربوط به وسایل داخل خودرو بوده است.
نادربیگــی افزود: از مخفیگاه این ســارقان تعداد 
زیادی تجهیزات داخل خودرو کشــف و شناســایی 

مالباختگان نیز ادامه دارد.
 * دســتگیری اعضــای باند ســرقت 

خودرو های پژو
نادربیگی در خصوص دیگر باند ســرقت خودرو در 
این استان گفت: این افراد خودرو های پژو پارس و 206 
را سرقت و اقدام به سند نمره آنها در مراکز اوراقی های 
خودرو می کردند .رئیس پلیس آگاهی البرز افزود: این 
ســارقان خودروها را پس از ســند نمره به فروش می 
رســاندند.وی گفت: در این زمینه 3 سارق دستگیر و 3 
دستگاه خودروی سرقتی از آن ها کشف شده که تالش 

برای کشف سایر خودروهای مسروقه ادامه دارد.

یادداشت خبر

البــرز:  جــم  جــام  خبرنــگار 
توانمنــدی هــا و خطــوط تولیدی 
شرکت درسا پژوهش با مدیریت 
عالــی آقای مهندس ســید مهدی 
ذاکریــان محصــوالت منحصر به 
فــردی را عرضــه کرده اســت که 
گــزارش ذیل زوایای تفســیر آن 

را بیان می کند:
مهنــدس ذاکریــان مدیر عامل 
شرکت درسا پژوهش اعالم کرد: 

دستگاه  انحصاری  ساخت 
cnc بات فیوژن

-مجموعه تحت مدیریت شــما 
از چه سالی آغاز به کار کرد؟

 شرکت تولیدي، صنعتی درسا 
پژوهش صنایع در سال 1385 
بنیان نهــــاده شد و اساسنامــــه 
آن در اداره ثبت شــــرکتها و 
مالکیتهاي صنــــعتی پذیرفــته 
ثبت  به  با شماره  280954  و 

رسید. 
در سال   1386 این شرکت به 
استان البرز منتقل و اساســنامه 
ثبت  به   19805 شماره  با  آن 

رسید.
به  امر  بدو  از  شرکت  این 
عنوان یک شرکت دانش بنیان، 
ملزومات  و  تجهیزات  تولید 
نفت،  فاضالب،  آب،  پروژههاي 
گاز و پتــــروشیمی را با تکیه بر 
فنی  متخصــــصین  روز  دانش 
خود و تجربیــات عملی و میدانی ، 

سرلوحه امور قرار داد . 

- وجه تمایز شما با دیگر شرکت 
های تولیدی در چیست؟

ســاختار منســجم و در عیــن 
حــال منعطــف شــرکت ما بــا بهره 
بردن از دانشــی بومی توانســته 
اســت  تمامی تجهیزات مورد نیاز 
با  منطبق  را  پایپینگ  پروژههاي 
استانداردهاي موجود و با کیفیت 
باال در مقیاس انبوه تولید نموده و 
علیرغم بیش از دو دهه فعالیت، 
در بیش از 300   پروژه  ملی و 

بینالمللی مشارکت داشته ایم.
با  مــا  شرکت  حاضر  درحال   
صادراتی  بالقوه  پتانسیل  درك 
و نیازهــــاي کشورهاي همسایه 
با اجــــراي اســــتراتژي توسعه 

مشــــارکت  طریق  از  همگن 
ثبت  از  پس   iltc شــــرکت  با 
امـــــارات  درکشور  شـــــرکت 
طریق  از  تا  نمـــــوده  تالش   ،
قراردادهاي ساخــــت و انتـــقال  
اما موثر  تکنولوژي گامی کوچک 
در توسعه اقتصاد ایران  بردارد. 

-چــه محصوالتــی در شــرکت 
صنعتی شما عرضه می شود؟

اکنون خطوط تولیدي شــرکت، 
محصوالت ذیل را تولید میکند:

1.دستگاه جوش الکتروفیوژن 
گازرسانی،  آبرسانی،   ویژه 
فاضالب 2. دستگاه بات فیوژن 
ویژه آبرسانی، ضالب   3.دستگاه 
 CNC بات فیوژن تمام اتوماتیک
4. محصوالت جانبی دستگاههاي 
جوش الکتروفیوژن 5. اتصاالت 

همراه  به  اتیلنی  پلی  جوشی 
رینگ و فلنچ مربوطه 6. اتصاالت 
اتیلنی  پلی  تکه  یک  فاضالبی 
دستی  پمپ  گریس  دستگاه   .7
و سطلی فشار قوي  8. دستگاه 
واترجت )پشت نیسانی- پشــت 
کامیونی 6 تن و 8تن(  9.دستگاه 
دیزل پمپ خودمکش اتوماتیک 
اتوماتیک10.دســتگاه  ونیمه 
آزمــون دســتگاه هــای جــوش 

الکتروفیوژن 

- در صــورت امکان توضیحاتی 
دربــاره یکــی از محصــوالت خود 

بیان کنید :
دســتگاه بات فیوژن اتوماتیک 
یا جــوش لب به لب خــودکار یکی 
از محصوالت خاص و نسبتا جدید  

شرکت  ماست .

 جوش لب به لب نوعی جوش در 
اجرای لوله کشــی های پلی اتیلن 
اســت کــه با حــذف هزینــه های 
اتصــاالت پلی اتیلن باعث کاهش 
هزینه های چنین پروژه هایی می 

شود. 
وابســتگی ایــن نوع جــوش به 
پارامترهــای فرایند جوش باعث 
می شــود در انواع دســتی و نیمه 
خودکار دســتگاه هــای جوش لب 
بــه لب ، کیفیت جــوش به مهارت 

جوشکار وابسته باشد. 
طراحی و ســاخت دســتگاه بات 
فیوژن تمام اتوماتیک )جوش لب 
به لب تمــام خودکار(برای اولین 
بــار در کشــور عزیزمــان ایــران 
توســط شــرکت درســا پژوهش 

انجام شده است . 
این دســتگاه وابستگی کیفیت 
جوش به مهارت جوشکار را حذف 
نمــوده و بــا اجرای کامل شــرایط 
اســتاندارد هــای مربوطــه باعث 
کاهــش هزینــه هــا و افزایــش 
ســرعت و کیفیــت پــروژه هــای 

مرتبط می گردد.

- برنامه راهبردی شرکت شما 
درآینده چیست؟

پژوهــش  درســا  شــرکت 
همانطور که اشــاره شد اندوخته 
ای ارزشــمند از تجربیــات عملی 
و میدانــی دارد و همگامــی ایــن 
تجربیــات با دانــش روز، توانایی 
طراحی و ســاخت تمامی تجهیزات 
مــورد اســتفاده در صنایــع آب 
، فاضــالب و گاز را دارد. ایــن 
توانایــی در حــال حاضــر بــرای 
ســاخت تجهیــزات فعلــی صنایع 

اســتفاده می شــود اما با توجه به 
تحریــم های اقتصــادی و صنعتی 
کشــور عزیزمــان ایــران ، امکان 
طراحــی ملزوماتی از صنایع را که 
از کشــورهای دیگر تهیه می شود 

داریم . 
امیــدوارم نــه تنهــا با ســاخت 
چنیــن تجهیزاتی ، وابســتگی به 
بیگانــگان را کــم  و تهدیدهــا را 
بــه فرصــت تبدیل کنیــم ، بلکه 
بــه عنــوان شــرکتی پیشــرو در 
ایــن زمینــه بــا طراحی و ســاخت 
تجهیزاتی جدید، در ســطح جهانی 
عنوانی معتبر برای شرکت خود و 

کشور عزیزمان کسب نماییم .

-لطفــا آدرس و شــماره تماس 
خود را اعالم بفرمایید:

آدرس:  کرج – جاده مالرد، ســه 
راه نیروگاه )بلوار مپنا(، شــهرك 
صنعتــی نــور، خیابان نــور، دوم 

غربی، پالك 91
تلفکس:

   02636647815-17 
همراه:

-09377866620
09377866640

WWW.DRPSCO.COM

گام موثر شرکت »درسا پژوهش صنایع« در توسعه اقتصاد ایران

ت دوم
قسم
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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 11 اردیبهشت 1398   شماره 5372 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

روزگاریست که ما را نگران می داری
مخلصان را نه به وضع دگران می داری

گوشه چشم رضائی به منت باز نشد
حافظاین چنین عزت صاحبنظران می داری

12 اردیبهشت هر ســال را که سالروز شهادت 
فیلســوف و اســتاد مجاهد و توانا آیت اهلل شــهید 
مرتضی مطهری به دســت عوامل گروه منحرف 
فرقان است، در تقویم ملی کشورمان به عنوان روز 
معلم نام نهاده اند، لذا فرصت را غنیمت شمرده این 
روز را که پاسداشــت تالش های آن معلم بزرگ در 
راستای سازندگی عقیده و مرام آحاد جامعه اسالمی 
اســت، گرامی می داریم و به روح پر فتوح آن شهید 
واال مقام درود می فرســتیم و بر نسل جوان بویژه 
تاکید این اســت که مطابــق توصیه های حضرت 
امام خمینی )ره(، رهبر کبیر انقالب اسالمی و مقام 
معظــم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای مطالعه 
هدفمند و عمیق آثار گفتاری و نوشــتاری اســتاد 
مطهری موجب افزایش دانش و بینش اســالمی 

خواهد شــد. حال که به این مناسبت بحث معلمان 
و فرهنگیــان به میان آمد بــدون تردید باید اذعان 
و اقرار نمود که » معماران نســل آینده« به شــمار 
می روند و در طول 40 ســال گذشته پس از انقالب 
اســالمی و حتی پیــش از آن در همه صحنه های 
تاثیرگذار پیشــقراول بوده اند، اما متاسفانه به بوته 
فراموشی سپرده شده اند و وجود تبعیض های نابجا 
در مقایسه با کارمندان همتراز دولتی آن ها را بشدت 
رنــج می دهد و تجمع هــا و تحصن های متعدد در 
مقابل مجلس شــورای اسالمی و سازمان برنامه و 
بودجه یا در مقابل وزارت آموزش و پرورش یا ادارات 
کل و نواحی آموزش و پرورش معلوم نیست که چرا 
این صداهای بلند و اعتراض های مکرر، مسئوالن 
مربوطــه در »دولت و مجلــس« را به فکر خروج از 

این وضعیت دشــوار و طراحــی یک نظام آموزش 
و پــرورش فعال و همه جانبه نگــر نمی اندازد که 
معلمان و فرهنگیان» شــاغل و بازنشســته « را از 
لحاظ علمی، عملی، اقتصادی، معیشــتی و رفاهی 
تغذیه کند؟ متاســفانه براحتی این امر به فراموشی 
ســپرده می شــود. این در حالی است که در بیشتر 
ممالک و ملل دنیــا »معلمان و فرهنگیان « دارای 
موقعیت و وجاهــت اقتصادی و اجتماعی متمایز و 
برتری هســتند. بر این اساس اگر ما خواهان جامعه 
ای فعال، پویا و پیشرو در جهان هستیم باید اصالح 
معضالت اقتصادی و اجتماعی معلمان و فرهنگیان 
و توجه ویژه به وزارت آموزش و پرورش را سرلوحه 
اقدامات خود قرار دهیم، چرا که اگر این کوتاهی ها 
بیشــتر از این ادامه پیدا کند نتایج تلخ آن جامعه را با 

بن بست و قهقرایی روبرو خواهد کرد و چنین مباد!!!
در پایان روز معلم بر همه معلمان ســختکوش 

ایران اسالمی مبارک و فرخنده باد!
ســید نصرالدیــن میرعربشــاهی 
خبرنگارفرهنگی و اجتماعی جام جم البرز

»معلمان؛ معماران نسل آینده« را دریابیم چه  گفتند،  دوستانش 
قدر نوراني شدي؟!

ر  نــگا خبر
البرز:  جم  جام 
محمد  « شــهید
احمــدی« که نام 
پدرش رستم است 
در سال 1347، در 
تهران به دنیا آمد. 

پس از طي دوران کودکي وارد دبستان شد 
و کالس اول ابتدایي بود که به اسالمشــهر 
رفت. او بعــد از آن مجــددا تحصیل خود 
را ادامــه داد و مقطــع راهنمایــي را نیز با 
 موفقیت پشت سر گذاشت و وارد دبیرستان 

شد. 
او دوران دبیرســتان یک ســال ترک 
تحصیــل کرد و در این مــدت حدود هفت 
ماه در منطقه کردســتان به سر مي برد و این 

اولین اعزام شهید بود.
 بعــد از آن دوبــاره تحصیل خــود را در 
دبیرســتان البرز تهران ادامه داد و تا ســال 
ســوم دبیرســتان پیش رفت و دوباره عازم 
جبهه شــد و این بار به منطقه »شــلمچه 
« رفــت و حدود یک مــاه در آنجا بود و در 
 ایــن مدت در عملیات کربالي 5 شــرکت

 نمود. 
تــا اینکــه در 25 دی 1365، در منطقه 
شلمچه به شهادت رسید. تربت پاک شهید 
در بهشــت زهرای تهران نمــادی از ایثار و 

استقامت در راه وطن است.

به نقل از همســنگر شهید است 
که؛

صبح براي عملیات رفته و ظهر براي نماز 
برگشته بود. دوستان داخل سنگر به محمد 
گفتند که چه قدر نوراني شــدي؟! نکند مي 
خواهي شــهید شــوي و محمد با لبخند به 

دوستان جواب داد. 
بعــد از آن رفت کنار منبع آب براي وضو 
گرفتــن که ترکش به تمــام بدنش اصابت 

کرد و او به سوي معشوق خود شتافت.

یاد یاران آشنا

* پل های حصارک و تقاطع با اتوبان را ســاماندهی 
کنید

پل های تقاطع حصارک با اتوبان سال های متوالی درگیر عملیات 
عمرانی کند بــوده و این روند همچنان ادامه دارد. لطفا مســئوالن 
مربوطه پروژه مذکــور را تکمیل و آماده بهره برداری نمایند، چرا که 

ترافیک محدوده مذکور موجب اتالف وقت شهروندان می شود.
علی خزائی از حصارک

* شهرداری های مناطق کرج اقدام کنند
یکی از نیازهای شهروندان در شهرها لزوم احداث سرویس های 
بهداشتی مناسب و کافی در اماکن مختلف از جمله پارک ها، بوستان 
ها، میادین و گذرگاه ها و .... می باشــد. جا دارد تا شــهرداری های 
مناطق و نواحی نســبت به طراحی و احداث سرویس های بهداشتی 

الزم اقدام نمایند.
احمد قاصدی از کرج

* خرابی های آســفالت اتوبان کرج – هشــتگرد و 
بالعکس را ساماندهی کنید

خرابی های آسفالت اتوبان کرج- هشتگرد و بالعکس اغلب باعث 
انحرافــات خودرویی و بروز تصادف های رانندگی خســارت آور می 
شود. لطفا مسئوالن اداره راه و شهرسازی استان البرز جهت ترمیم و 

بهسازی مسیر مذکور چاره اندیشی اساسی نمایند.
احمد چراغی از کرج

* برقــراری عوارض راه اتوبان مشــکل دار، کاری 
غیرعادالنه است

برقــراری عوارض راه بــرای اتوبان پر از نقص های فنی و خرابی 
های متعدد کاری غیر عادالنه بوده و اسباب نارضایتی مردم و موجب 
افزایش شــلوغی و ترافیک و راه بندان می شود. جا دارد تا مسئوالن 
مربوطه در تصمیمات خود در این زمینه جانب انصاف را رعایت نمایند.

محسن محمدی از حصارک

* ترافیک جاده کردان، برغان و آتشگاه را ساماندهی 
کنید

جاده های کردان، برغان و آتشــگاه بویژه در ایام تعطیل به علت 
باریکی و کم عرض بودن مســیر دچار شلوغی و ترافیک سنگین می 
باشــد و ساعت های متوالی و طوالنی اسباب وقت سوزی و ناراحتی 
مسافران و شهروندان می شود. بر این اساس از مسئوالن فرمانداری 
ســاوجبالغ و سایر نهادهای دســت اندرکار بویژه ادارات راه و شهر 
ســازی و پلیس راهور مربوطه خواهان مدیریت و رفع نواقص مذکور 

هستیم.
جمعی از مسافران جاده کردان، برغان و آتشگاه و .... 

پیام های مردمی

ساختمان جدید درمانگاه خیریه منجی همزمان 
با ســالروز میالد حضرت ولــی عصر )عج( زیر نظر 
سرپرستی ایتام در امور خیریه کرج به بهره برداری 

رسید.
خبرنــگار جام جــم البرز: مدیــر عامل 
درمانگاه خیریه سرپرستی ایتام در امور خیریه کرج 
طی مراسمی گفت: فقط برای تجهیز و آماده سازی 

درمانگاه تا کنون 300 میلیون تومان هزینه شــده 
که تمامی آن را افراد خیر و مردم پرداخت کرده اند. 
حجت االســالم محمد حســین روحی یزدی 
افزود: این درمانگاه اکنون با چند پزشــک، دندان 
پزشک، ماما و در بخش های داخلی، قلب و عروق، 
چشم پزشکی ، نوار قلب، تست ورزشی، اکو، بخش 
های تزریقات، پانسمان و بستری های موقت آماده 

خدمت رسانی می باشد.
روحــی در ادامه گفت: این درمانگاه در ابتدا و در 
ســال 1372 مجاور مســجد امام جعفر صادق )ع( 
آماده شد. موسسه سرپرستی ایتام فعال 500 خانوار 
را تحت پوشــش خود دارد و با تمام سختی هایی که 
این روزها وجود دارد ما کمک هایمان را قطع نکرده 
ایم، بلکــه این راه خیر همچنــان ادامه دارد. الزم 

به یادآوری اســت که فرزندان ایتام اکثرا به مدارج 
علمی باالیی رســیده و در بین آن هــا افراد نخبه 

فراوانی وجود دارد. 

رئیس تامین اجتماعی شــعبه 4 کمالشــهر گفــت: 106000 فرد 
بیمه شــده و تحت پوشــش داریم و برای راحتی این عزیزان خدمات 

غیرحضوری بهترین راهکار جهت تکریم ارباب رجوع می باشد.
خبرنگار جام جم البرز: نوشــین محمــدی افزود: هر فرد باید 
بدانــد در جامعه چه حق و حقوقی دارد. بــه همین خاطر برای اطالع 

رسانی از تمامی قوانین، سایتی راه اندازی شده است که عمده هدفش 
»ارائه خدمات غیرحضوری« می باشد.

وی خاطر نشــان کرد: پیش از این خدمات غیرحضوری داشتیم، اما 
روز به روز این خدمات کاملتر می شود. برای نمونه بیمه شدگان از طریق 
سامانهeservice.tamin.ir  می توانند وضعیت پرداختی حق 
بیمه خود را از زمان شــروع به کار تا هم اکنون را ببیند و اگر اعتراضی 
دارد همان جا ثبت کند تا رســیدگی شــود. موارد دیگر:صدور و تمدید 
دفترچه های درمانی، هزینه عینک، هزینه لنز، خرید خدمت ســربازی 
و... می باشد. الزم به یادآوری است که تمامی خدمات روی سایت قابل 

مشــاهده اســت.وی تصریح کرد: برای کارفرماها هم خدمات داریم. 
کارفرماها هم می توانند از خدمات غیرحضوری اســتفاده کنند. آن ها 
می توانند لیســت پرسنل و پرداخت حق بیمه شان را به صورت آنالین 
انجــام دهند. کارفرما نیز می تواند نتیجه بازرســی از کارگاه خود را در 
ســایت مشاهده کند. بازنشستگان محترم نیز می توانند تمامی مراحل 
مورد نیازشــان را از همین طریق انجام دهند. آن ها می توانند احکام و 
افزایش حقوق و تمدید دفترچه درمانی و... را نیز در همین سایت پیگیر 
باشند. الزم به یادآوری است که در شعبه ما تقریبا 5000کارگاه فعالیت 

دارند. افراد تحت پوشش این شعبه نیز 106000نفر هستند.

ساختمان درمانگاه خیریه »منجی« افتتاح شد

خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی به مردم

ادداشت
ی


