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 نمایشگاه دستاوردهای انقالب 
اسالمی برگزار می شود

توسعه فرهنگ خدمتگزاری 
توسط کلینیک نور نگاه 

تخصص، اعتبار و صداقت 
حرف اول را می زنند

شهر جدید هشتگرد، همچنان در 
مسیر توسعه و آبادانی

با ورود مدیریت جدید در شرکت عمران شهر جدید 
هشــتگرد، روند رو به رشــد شــهر جدید دو برابر 

خواهد شد.
خبرنگار جام جــم البرز: مهدی رضیئی، سرپرســت 

شرکت عمران شهر...

فرش قرمز البرزی ها برای 

سرمایه گذاران خارجی
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سیدرضا مساعد واریانی؛

مدیر سال های سخت درگذشت
استاندار مطرح کرد؛
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سیدرضا مساعد واریانی؛
مدیر ســال های سخت 

درگذشت

در روزهای گذشته، دکتر سید رضا مساعد 
واریانی از دنیا رفت تا استان البرز یک مدیر الیق 
را از کف بدهد و افسوســی دیگر بر دل خانواده، 
همکاران و مردم شریف کرج برجای بماند و این 
نگرانــی پیش می آید که تــا مدت ها جایگزینی 
برای این مدیر الیق شــهری در شهرداری کرج 

بیش از پیش احساس شود.
خبرنگار جام جم البرز: با درگذشت سید 
رضا مســاعد، شهرداری کرج یکی دیگر از چهره 
های خدمتگزار و ماندگار خود را از دست داد. سید 
رضا به علت ایست قلبی در بیمارستان درگذشت. 
جامعه خدمتگزاران شــهری طی سال های اخیر 
برخی از بزرگان خود را از دســت داده اســت و در 
روزهای گذشته مساعد نیز محبت هایش را با خود 
برد، هر چند خدمات او به واسطه آثار زیادی که در 

شهر باقیست، ماندگار خواهد ماند.
در روز تشییع جنازه سید رضا و در مقابل مهدیه 
کرج، جمعیــت انبوهی از بســتگان، همکاران 
و مردم کرج حضور داشــتند. ابتدا آیت اهلل ســید 
محمود مدرســی بر جنازه وی نمــاز گذارد. و در 
حالی که همگان اشک در چشم داشتند و بر جنازه 
فاتحه می فرستادند، به راه افتادند و آن عزیز را در 

بهشت سکینه و در قطعه یک  به خاک سپردند.
مساعد متولد 1351 بود. او یکی از آن اعضای 
نسل درخشانی بود که با تمام وجود پاک زیست.

روزنامه جام جم البرز در گذشت این پاکمرد را 
به خانواده محترم، همکاران و مردم شریف کرج 

تسلیت می گوید.

آغــاز بــه کار نهمیــن 
نمایشگاه کتاب البرز

مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
آیین افتتاح نمایشــگاه کتاب البرز از رفع مشکل 
کمبود کاغذ برای ناشــران با راه اندازی ســامانه 

رصد واردات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، 
محمــد مهدی احمدی در مراســم آغــاز به کار 
نهمین نمایشگاه کتاب اســتان البرز با بیان این 
مطلب افزود: روند توزیع کاغذ با نرخ تعیین شــده 
بین ناشــران از طریق ســامانه هوشمند واردات 

رصد می شود.
وی با بیان اینکه این تصمیم وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی  به جلوگیری از قاچاق کاغذ کمک 
زیادی کرده اســت افــزود: متقاضیان کاغذ می 
توانند با نام نویســی در ســامانه رصد واردات در 
صورت داشــتن شرایط الزم، کاغذ مورد نیاز خود 

را دریافت کنند.
مشــاور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با 
بیــان اینکه یکی از برنامه هــای این وزارتخانه 
کمک بیشــتر به مولفان و فروشگاه های عرضه 
محصوالت فرهنگی است افزود: این وزارتخانه 
470میلیارد ریال اعتبار برای توســعه فرهنگی 

کشور درنظر گرفته است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان هم 
با بیان اینکه با برگزاری نمایشــگاه های مختلف 
باید زمینه دسترســی آسان مردم به کتاب فراهم 
شود افزود: کتابهای این نمایشگاه با چهل درصد 

تخفیف به عالقمندان ارائه می شود.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی البرز از ارائه  
48 هــزار عنوان کتاب با موضوعات پزشــکی، 
کودک، ادبیات و دین دراین نمایشــگاه خبرداد و 
افزود: نقد و بررسی کتاب، تئاتر خیابانی با گویش 
کرجی، رونمایــی از کتاب مولفان و شــاهنامه 
خوانی از برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب البرز 
است.نهمین نمایشگاه کتاب البرزدر 130 غرفه 
و با حضور 300 ناشر تا پایان هفته در باغ گل های 
 پارک چمران کــرج آماده بازدیــد عالقمندان 

است.

امام جمعه چهار باغ:
مسئوالن عملکردشان را به 

مردم گزارش دهند

خبرنــگار جام جم البــرز: حجت 
االسالم قادر محمدی، امام جمعه شهر چهار باغ 
در خطبه هــای نماز جمعه هفته ای که گذشــت 
گفت: مســأله عاقبت به خیری بسیار مهم است، 
چرا که گاهی انسان یک عمر در مسیر حق است 

اّما با یک حادثه منحرف می شود یا بر عکس.
 ابتدا بر باطل بوده است ولی پایانش به سعادت 
ختم می شــود، مثل حّربن یزیــد ریاحی که امام 
حسین علیه الســالم درباره او می فرماید: » بأبی 
أنت و أمی ؛ پدر و مادرم فدای تو باد« که این جمله 

را درباره دیگران نفرمود.
 درباره یوســف علیه الســالم می خوانیم که 
بعد از رســیدن به آن همه مقامات و نجات از آن 
همه مشــکالت که در زندگی کمتر کسی دیده 
می شــود، آخرین تقاضایی که از خدا داشت این 
بود: مرا مســلمان بمیران و بــه صالحان ملحق 

فرما«.
 از جملــه در حدیثی در تعقیبــات نماز از امام 
صادق علیه السالم می خوانیم: خداوندا! من از تو 
می خواهــم این که مرا در طاعت خودت اســتوار 
داری تا این که مرا در حالی که از من راضی هستی 
از دنیــا ببری و از تــو می خواهم پایان عمر مرا در 

سعادت قرار دهی«. 

امنیــت و آرامش مردم؛ 
وزارت  هــدف  مهم ترین 

اطالعات

وزیر اطالعات با اشــاره به این که یکی از 
اهداف سرویس های جاسوسی برای ضربه زدن 
به نظام اســالمی آســیب رســاندن بــه روان 
انسان هاســت گفــت: امنیت و آرامــش  مردم 

مهمترین هدف وزارت اطالعات است.
خبرنگار جام جم البرز: حجت االســالم 
علوی در نشست شورای اداری استان البرز افزود: 
این حق طبیعی مردم اســت که امنیت  برای آنان 

تامین شود.
علوی گفت: امنیت  و توجه به کرامت انسانی 
بسیار مهم است و اگر کرامت انسان ها حفظ  شود 

سراغ کار خالف نمی روند.
وی افزود: اگر این فرهنگ درجامعه پیاده شود 
جامعه بیمه خواهد شــد و امروز با رفتار درست از 
قبیل پرهیز از دروغ گویی، تهمت و حرمت شکنی 
می توان بسیاری از ارزش های اخالقی و انقالبی 

را در جامعه پیاده کرد. 
دکتر علــوی ادامه داد: اخیرا شــاهد حرکت 
تروریســتی در چابهار بودیم که دشمن با هدف 
ضربه زدن اقتصادی به این منطقه وارد عمل شد.

وزیــر اطالعات افــزود: فعالیت های صورت 
گرفته در مبارزه با تروریســم از ســال های92 تا 
کنون بیشتر بوده و بسیاری از اقدامات تروریستی 
بــا تالش ســربازان گمنام آقا امــام زمان)عج( 

شناسایی و خنثی شده است.
وزیر اطالعات یادآور شد: اکنون تروریست ها 
با روش های پیچیده اطالعاتی عمل می کنند که 
با وجود این شرایط سربازان گمنام امام زمان)عج( 
همواره موفق عمل کرده و هیچ کشــوری در دنیا 
این نوع ســرویس اطالعاتی موفق را مانند ایران 
اسالمی ندارد.علوی اضافه کرد: جامعه اطالعاتی 
اعم از ســپاه، بسیج، ناجا، قوه قضائیه و نیروهای 
مســلح تحت فرماندهی هوشمندانه مقام معظم 
رهبری مدظله العالی تمام این پنجه های امنیتی 
به صورت یک مشــت شده و بر فرق دشمن وارد 
آمده اســت.وزیر اطالعات با اشاره به اینکه چند 
سالی از عمر تاسیس استان البرز نمی گذرد گفت: 
این اســتان بــا توجه بــه جوان بــودن نیازمند 
مراقبت های خاصی اســت که بایــد مدیران با 
تالش های جدی تر جهــادی عمل کنند.علوی 
گفت: با تالش بیشــتر باید البرز را به پای ســایر 
اســتان های دیگر رساند که ســابقه طوالنی در 

استان شدن دارند.

نماز عبادی سیاســی جمعه بیست و ســوم آذر شهرستان کرج به امامت آیت اهلل 
حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در مصالی بزرگ 

امام خمینی )ره( اقامه شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج، 

آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه بیست و سوم آذر در 
مصالی بزرگ امام خمینی )ره( با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی 
از خانواده های شهدا بیان داشت: هشدارهایی که رهبر معظم انقالب در هفته گذشته  

دادند مطالب بسیار مهمی بود که هم مردم و هم مسئولین باید به آن توجه کنند.

وی در ادامه افزود: مردم باید با بصیرت کامل عرصه را رصد کرده و بموقع اقدام و 
عمل داشته باشند و اجازه خرابکاری به وابستگان داخلی بیگانگان ندهند و مسئوالن 
هم باید مواظب باشــند که با بیانات نســنجیده، نظام، مردم و رهبر معظم انقالب را 

تضعیف نکنند و امنیت ملی را به مخاطره نیندازند.

مسئوالن هشدارهای رهبری را جدی بگیرند
امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه:

استاندار البرز گفت: هیچ دستگاهی نباید سرمایه 
گذاران را معطل کرده و سد راه قانونی آنها شود.

خبرنگار جام جم البرز: شــهبازی در نشست 
شورای برنامه ریزی استان که در سالن شهدای دولت 
اســتانداری برگزار شد گفت: در البرز فرصت های کم 
نظیری برای سرمایه گذاری وجود دارد و از این رو برای 
حضور فعال سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کنیم 
همچنین نباید هیچ دستگاهی سرمایه گذاران را معطل 

کرده و سد راه قانونی آنها شود.
وی با بیان اینکــه حضور موثر نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی در چنین جلسات مهمی جای 
خرسندی دارد، افزود: اکنون افتخار سربازی جمهوری 

اســالمی را در البرز پیدا کرده و توفیق خدمتگزاری به 
مردم شــریف البرز را یافته ام و ایــن امر در این برهه 

حساس نعمت بزرگی از سوی خداوند است.
مقــام عالی دولت در اســتان البرز بــا قدردانی از 
تالش های اســتانداری سابق گفت: نمایندگی دولت 
و نظام در اســتانی همچون البرز، مســئولیت بزرگ و 

خطیری است که به بنده محول شده است.
شهبازی با اشاره به اینکه در این نشست تصمیمات 
مهمی اتخاذ می شــود گفت: سند آمایش سرزمین در 
حوزه های مختلف اعم از اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
و ... بســیار حائز اهمیت است از این رو این سند را مورد 

مطالعه و بررسی قرار دادم.

وی افــزود: چند اطلــس در حوزه های مختلف در 
ســطوح کشوری و اســتانی تهیه و تدوین شده که در 
جای خود ارزشــمند بوده ولی ســند آمایش سرزمین 
به جهت اینکه ریل گذاری مســیر توســعه استان را 

مشخص می کند دارای اهمیت ویژه ای است.

استاندار البرز اضافه کرد: از سازمان برنامه و بودجه 
استان انتظار می رود که با تسریع در تدوین برش های 
شهرستانی این سند، شرایط برنامه ریزی کوتاه مدت، 
بلند مدت و میان مدت را در تمامی نقاط اســتان فراهم 

کند.

فرش قرمز البرزی ها برای 
سرمایه گذاران خارجی
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فرماندار ویژه کرج در همایش »سه شنبه های بدون خودرو«
معاون اســتاندارالبرز وفرماندار ویژه شهرستان کرج در جمع مردم ، 
ورزش دوستان و مسئوالن مسیر مهرشهر کرج را با دوچرخه طی کردند.

خبرنگار جام جم البرز: ســیروس شفقی در هفته ای که گذشت، 
در هشــتاد و چهارمین همایش دوچرخه ســواری و سه شنبه های بدون 
خودرو که در منطقه مهرشهر کرج با حضور رئیس فدراسیون ورزش های 
همگانی، مدیرکل ورزش و جوانان و جمعی از دوچرخه ســواران و مردم 
برگزار شد، بخشی از این مسیر را با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی 

طی کردند. 
مهندس شــفقی در حاشــیه این همایش ورزشی در جمع خبرنگاران 
گفت: برای توســعه ورزش همگانی باید هرچه بیشــتر اطالع رسانی و 

فرهنگسازی صورت گیرد. 
وی افزود: پیش بینی مســیرهای ویژه دوچرخه سواری در جای جای 
مناطق شهری کرج توسط شهرداری ها، می تواند زمینه ساز ترغیب اقشار 

مختلف جامعه برای روی آوردن به ورزش باشد.
معاون اســتاندارالبرز همچنین توســعه ورزش دوچرخه ســواری را 

حرکتی در جهت اســتفاده کمتر از وســایل نقلیه شخصی برای کاهش 
آلودگی هوا عنوان کرد. 

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان البرز نیز در حاشیه همایش دوچرخه 
ســواری که صبح سه شنبه در مهرشــهر کرج با حضور رئیس فدراسیون 
ورزش، فرمانــدار کرج و جمعی از مســئوالن و مردم عالقمند به ورزش 

دوچرخه ســواری برگزار شد، گفت: پویش سه شنبه های بدون خودرو در 
اســتان البرز با هدف ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، کاهش آلودگی هوا 

و داشتن هوای پاک در بیش از 80 هفته کاری برگزار شد.
امیر غفرانی افزود: سه شنبه های بدون خودرو، حرکتی است در جهت 
فرهنگ ســازی ورزش و اداره ورزش و جوانان، در این زمینه بیش از  80 
هفته  وقت گذاشــته و نه تنها در شهرستان کرج بلکه در سایر شهرستانها 

نیز این پویش در حال انجام است.
وی ادامــه داد: تمــام تالش خود را به کار گرفته ایــم تا این فرهنگ 
جا بیفتد؛ این حرکت محیط زیســتی و با ماهیت ورزشــی است و دوست 
داریم این آرزو نه تنها در روزهای ســه شنبه بلکه سایر روزهای هفته نیز 
جریان داشــته باشد.وی افزود: این همایش با استقبال قابل توجه مردم و 

شهروندان سه شنبه های هر هفته برگزار می شود.
گفتنی است،برنامه سه شنبه های بدون خودرو در هفته ای که گذشت 
با حضور مردم و مســئوالن و عالقمندان به ورزش دوچرخه ســواری در 

مهرشهر کرج برگزار شد.

تولید 70 درصدی محصوالت دارویی کشور در البرز

پیروزی نماینده فوتسال استان البرز در لیگ برتر کشور

توسعه فرهنگ خدمتگزاری توسط کلینیک نور نگاه 

سارق لوازم داخلی خودرو دستش رو شد

بیش از 20 کارخانه تولید دارو در اســتان البرز 
فعالیت دارند که محصوالت آن ها به دیگر اســتان ها 

صادر می شود.  
 خبرنــگار جام جم البرز: در شــرایط جنگ 
اقتصــادی علیه ملــت ایران، یکی از مــواردی که 
می توانــد آرامــش روانی مردم را تامیــن کند وجود 
دارو، بــه اندازه نیاز مصرف کنندگان داخلی اســت. 
خوشــبختانه با وجود زیرســاختهای علمی و فنی در 
کشور اکثر داروهای اساسی مورد نیاز در داخل ایران 

تولید می شود.
چندی پیش معاون وزیر بهداشت و درمان و رئیس 
سازمان غذا و داروی کشور که برای رونمایی از داروی 
نوربیون بــه البرز آمده بود با اعــالم این خبر گفت: 
بسیاری از داروهایی که در گذشته وارد کشور می شد، 
اکنون در داخل تولید می شــود و ایــن باعث افتخار 
اســت.غالمرضا اصغری افزود: پیش بینی های الزم 

برای تامین داروی کشــور در نظر گرفته شده و بانک 
مرکزی 5/3 میلیــارد دالر ارز برای تامین مواد اولیه 
دارو در نظر گرفته اســت. همچنین تولید ۶7 درصد 
ماده اولیه داروهای تولید داخل و 97 درصد داروهای 
مورد نیاز کشور، یک رکورد بین المللی است که دقیقا 
در شرایط دشوار حاصل شده و با شتاب بیشتری قابل 
تداوم است. این در حالی است که البرز بخش بزرگی 

از نیاز داخلی کشور به دارو را تامین می کند.
اســتاندار البرز پنجم آذر امسال با اعالم تولید 70 
درصد از محصوالت دارویی کشــور در این اســتان 
گفــت: ظرفیت های بزرگی در حوزه تولیدات دارویی 
البــرز موج می زند و تعداد زیادی ســرمایه گذار برای 

مشارکت در این امر اعالم آمادگی کرده اند.
همچنین یکی از نقاط برجسته البرز در زمینه تولید 
دارو، کســب رتبه نخســت تولید در حوزه داروهای 
بیولوژیک در کشــور اســت. رئیس دانشــگاه علوم 

پزشــکی البرز ضمن اعالم این موضــوع از فعالیت 
بیش از 20 کارخانه تولیدکننده دارو در استان خبر داد 
و گفت: همچنین 30 کارخانه ساخت مکمل ورزشی 
و  غذایــی در البرز وجود دارد کــه محصوالت آن به 

استانهای دیگر کشور نیز صادر می شود
* بزرگ تریــن کارخانه تولید داروهای 

ضد سرطان در خاورمیانه
از مزیتهای ویژه البرز در زمینه تولید دارو پشتیبانی 
از فعالیــت بزرگ ترین کارخانــه تولید داروهای ضد 
ســرطان در خاورمیانه است. این کارخانه که آذر سال 
جاری با حضور وزیر بهداشت مورد بهره برداری قرار 
گرفت بناست 9 خط جدید تولید دارو با سرمایه گذاری 

بالغ بر 100 میلیون یورو ایجاد کند.
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در 
آیین بهره برداری از این مجموعه گفت: این شرکت 
دارویی در حال حاضر شــامل 2700 پرسنل و بیش از 

40 هزار متر مربع فضای تولید است و در شرایطی که 
به دلیل تحریم ها و تهدیدهای بین المللی، داروهای 
بیماری هــای خاص و صعب العالج مانند ســرطان، 
ام اس و... در معرض تهدید اســت، توانسته با انتقال 
فناوری ســاخت، طیف گسترده ای از داروهای مورد 
نیاز مبتالیان به ســرطان و ام اس را با کیفیت و قیمت 
مناســب فراهــم کند.خط کامل تولیــد قرص ضد 
ســرطان بــا اســتاندارد OEL 4-5 از API تــا 
بســته بندی به ظرفیت 400 میلیون عدد، خط کامل 
 OEL تولید کپســول های ضد سرطان با استاندارد
4-5 از پلت تا بســته بندی بــه ظرفیت 300 میلیون 
عــدد، خط کامل تولیــد ویال اســتریل از API تا 
بســته بندی به ظرفیت 15 میلیون ویال و خط کامل 
تولید ویال لیوفیلیزه از API تا بسته بندی به ظرفیت 
پنج میلیون ویال از جمله خطوط تولید این شــرکت 

دارویی است.

تیم فوتسال مقاومت البرز در هفته بیستم لیگ برتر کشور در سالن 
انقالب کرج برابر ارژن شیراز به برتری 3-1 رسید.

 به  گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، در این دیدار محسن 

باغشینی، سهیل حامدی و میثم خیام برای مقاومت البرز ، مهدی زاهدی 
نیز برای ارژن شــیراز گلزنی کردند.اکنون تیم مقاومت البرز با کسب 25 
امتیاز در رده هشــتم جدول و تیم ارژن شیراز هم با 23 امتیاز در رده دهم 

جدول رده بندی است.در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال نیز دو تیم 
مقاومت البرز و ارژن شیراز روز جمعه 30 آذر از ساعت 1۶ به ترتیب برابر 

تیمهای شهروند ساری و سوهان محمد سیما قم به میدان می روند.

دکتر ابوالحسن ملک فر بنیانگذار و مدیرعامل 
کلینیــک فوق تخصصــی نور نگاه طــی گفتگوی 
اختصاصــی با خبرنگار ما گفــت: ما به دعوت پایگاه 
بسیج روستای فشندک طالقان همراه یک اپتومتر و 
دو چشم پزشک با دســتگاه های مورد نیاز متعلق به 
کلینیک به این روســتا مراجعه کردیم و از ســاعت 9 
صبح تا 18/30 به ویزیــت غربالگری متقاضیان به 
صورت رایگان مشــغول شــدیم. وی ادامه داد: در 
روســتای فشــندک 170متقاضی و مراجعه کننده 

ویزیت چشم را مورد معاینه قرار دادیم.

خبرنگار جام جم البرز: این متخصص چشم 
پزشکی همچنین اشــاره کرد: برنامه روستای وشته 
و روستای فشــندک به دعوت پایگاه بسیج روستای 
کرکبــود صورت گرفت که اولی به همت و همکاری 
اعضای شــورای دهداری روستای وشته و در همین 
محل و دومی با همکاری مسئولین دستان محمدی 

در روستای فشندک صورت گرفت.
دکتــر ملک فر در پایان این گفتگو خاطر نشــان 
ســاخت: قصد ما از این حرکت خیرخواهانه توســعه 
فرهنگ خدمتگــزاری در مناطق محروم و کمک به 

مردمی است که نیاز به این مساعدت ها دارند. در ادامه 
ایــن مصاحبه با دکتر محبوب، مدیر برنامه ریزی این 
اردوی جهادی گفتگــوی کوتاهی انجام دادیم. وی 
گفت:گروهی که در روز تعطیل جمعه به این دو روستا 
رفتند و از استراحت خودگذشتند و این کار خیرخواهانه 
را انجام دادند هدفشــان صرفا خدمت به محرومان 
بوده و امیدواریم این امر در راســتای ترویج فرهنگ 
خدمتگــزاری و کمــک به محرومان کشــورمان و 
خصوصا اســتان البــرز اقدامی اثرگــذار و به عنوان 

الگویی برای دیگر پزشکان متعهدمان باشد. 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کــرج از 
دستگیری سارق لوازم داخلی خودرو با اعتراف به 

20 فقره سرقت خبر داد .
 خبرنــگار جام جــم البرز: ســرهنگ 
حسنعلی فیروزخواه  گفت : در پی مراجعه تعدادی 
از شــهروندان به کالنتری 22 مهرشهر و اعالم 

شــکایت مبنی بر ســرقت لــوازم داخل خودرو ، 
پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .

وی افزود : ماموران با انجام اقدامات پلیسی و 
گشــت زنی های نامحسوس در مناطق مهرشهر 
، کیانمهــر و آق تپه به سرنشــین یک دســتگاه 
خودروی پراید که در یکــی از کوچه های فرعی 

مهرشهر پارک کرده بود مشکوک شدند .
ایــن مقام انتظامی با بیان اینکه در اســتعالم 
از پالک خودرو ســرقتی بودن آن محرز شد بیان 
کرد: بر این اســاس،  بالفاصله ماموران اقدام به 

توقیف خودرو و دستگیری راننده آن کردند.
ســرهنگ فیروزخواه با اشــاره بــه اینکه در 

بازرســی از این خودرو 150 کارت بانکی و مقادیر 
زیادی وســایل داخل خودرو کشــف شد تصریح 
کرد : متهم که دارای چند فقره ســابقه ســرقت 
است در بازجویی های ماموران به جرم خود مبنی 
بر 20 فقره ســرقت لوازم داخــل خودرو اعتراف 

کرد. 
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صادقانه؛  رسانی  خدمت 
از  قدردانــی  مصــداق 

شهروندان 

 عضو شــورای اسالمی شــهر کرج گفت: 
مصــداق بارز قدردانی ازمردم، خدمات رســانی  

صادقانه و رسیدگی به مطالبات آنان است. 
خبرنــگار جام جم البــرز: فریده بزنی 
بیرانونــد در آییــن مانــور عملیات زمســتانی 
شــهرداری کــرج، اظهار کرد: خدمت  رســانی 
مطلوب به شهروندان مهمترین رسالت مجموعه 

مدیریت شهری است.
رئیس کمیســیون خدمات شــهری و ایمنی 
شــورای اسالمی شــهر کرج افزود: همه ساله با 
آغاز فصل سرما شاهد یخ زدگی و لغزندگی معابر 
هســتیم که شــهرداری کرج به منظور کنترل و 
مهاِر مشــکالتی از این دست اقدام به جانمایی، 
تجهیز و راه اندازی ایستگاه های برفروبی و دپوی 

نمک کرده است.
عضو شورای اسالمی شــهر کرج با اشاره به 
نقــش مدیران در مدیریت زمان یادآور شــد: هر 
چه مدیران شــهری در مواقع بحران از آمادگی 
کافی برخوردار باشند بهتر می توانند مشکالت را 
مدیریت کنند که نتیجه ای که این آمادگی در پی 
دارد وارد شــدن آسیب کمتر به شهر و شهروندان 

است.
این مســئول تصریح کرد: مشارکت مردم در 
موقع بحران و همکاری آنان با مجموعه مدیریت 
شــهری می تواند به کاهش آسیب های احتمالی 

کمک کند. 

البرز، آمــاده میزبانی از 
زمستان 

طــرح انتظامی ترافیکی زمســتان97 با 
حضور دســتگاه های امداد و نجات اســتان در 

فرماندهی انتظامی استان البرز آغاز شد.
خبرنگار جام جم البرز: ســرهنگ رضا 
گودرزی، فرمانده پلیس راهور استان گفت: این 
رزمایش به مدت 3 ماه در مسیرها و نقاط پر خطر 
اســتان اجرا می شود و در ابتدا با مانوری نمادین 
همه دســتگاههای امداد و نجات استان از جمله 
راهداری، هالل احمــر، اورژانس و حمل و نقل 

جاده ای آمادگی خود را اعالم کردند.
سردار عبالسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی 
اســتان البرز مراســم مانور و رژه دستگاه های 
خدماتی، امدادی و انتظامی به حضور گشت های 
نامحسوس پلیس راه در محور های البرز در مدت 
اجرای این طرح اشــاره کرد و گفت: این تیم ها 
برای مدیریــت ترافیک، پیشــگیری و کنترل 
تخلفات رانندگان فعال شــده اند و در حال حاضر 
2تیم با بغل نویســی خودرو و چــراغ گردان در 
سطح جاده ها مستقر شده اند که در آینده نزدیک 

چند تیم دیگرنیز افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه دراین طرح برای رفع موانع 
ترافیکــی، امداد و نجات و کمک به مســافران 
برنامه ریزی ویژه ای شده است، افزود: با تعامل 
و همکاری دســتگاه های امــدادی وخدماتی 
دراستان البرز شــاهد همکاری خوبی در بخش 

امدادرسانی هستیم.
وی اضافــه کرد: در اجرای طرح  زمســتانی، 
تیم های گشت پلیس راه به صورت شبانه روزی 

در جاده های البرز مستقر می شوند.
سردار محمدیان، افزایش انضباط ترافیکی، 
تسهیل در رفت و آمد وسایل نقلیه و روان سازی 
ترافیک، جلوگیری از انســداد جاده ها و ترافیک 
احتمالی، رسیدگی ســریع به حوادث جاده ای و 
امدادرسانی بموقع به مسافران و در راه ماندگان 
را از اهــداف مهــم اجرای این طرح زمســتانی 

دانست.
طرح زمســتانی دســتگاه های امــدادی تا 

22اسفند سال جاری ادامه دارد.

اســتاندار البرز با قدردانــی از ابراز محبت مردم و مســئوالن در خصوص حکم 
انتصاب اســتانداری البرز، از آنها درخواســت کرد که هزینه بنر، گل و هدایا را صرف 

امور خیریه کنند.
خبرنــگار جام جم البرز: عزیزاهلل  شــهبازی، از اظهار لطف و محبت مردم 

شریف البرز و مسئوالن رده های مختلف سپاسگزاری کرد.
وی مســئولیت استانداری البرز را بسیار خطیر دانست و از تمامی مردم، مسئوالن 
و بویژه خانواده شــهدا برای انجام این ماموریت بزرگ در این برهه حســاس کشور 

طلب دعای خیر کرد.

اســتاندار البرز با اعالم این که نیازی به اقدامات تشــریفاتی و ابراز محبت های 
هزینــه بــر نیســت، از تمامی همــکاران خود درخواســت کــرد تا ایــن قبیل 
 هزینه هــا را در امــور خیریه صرف کنند تا دعــای خیر نیازمنــدان بدرقه راهمان 

شود.

دعای خیر مردم جایگزین تشریفات شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز و 
رئیس کارگروه فرهنگی هنری ستاد برگزاری مراسم 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در البرز در نشستی با 
حجت االســالم محمدحســین روحی یزدی، رئیس 
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان و رئیس 
ســتاد برگزاری مراســم چهلمین ســالگرد انقالب 

اسالمی در البرز دیدار و گفتگو کرد.
خبرنگار جام جم البرز: ناصر مقدم، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز و رئیس کارگروه 
فرهنگــی هنری ســتاد برگزاری مراســم چهلمین 
ســالگرد انقالب اسالمی در البرز در نشستی با حجت 
االســالم روحی یزدی، رئیس شــورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی استان و رئیس ستاد برگزاری مراسم 
چهلمین ســالگرد انقالب اســالمی در البرز دیدار و 
گفتگو کرد و بــه تبیین برنامه های کارگروه فرهنگی 
و هنــری در خصــوص چهلمین ســالگرد پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی پرداخت.
در این نشست،رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات 

اسالمی البرز و رئیس ستاد برگزاری مراسم چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمی در البرز اظهار داشت: با توجه 
به تمام تالش و تبلیغات سوء دشمنان ، جشن چهلمین 
ســال پیروزی انقالب اســالمی باید با شکوه تر و با 

عظمت تر از سال های گذشته برگزار شود.
حجت االســالم محمدحسین روحی یزدی افزود: 
امســال 14 کارگروه برای برگزاری چهلمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی در البرز تشکیل شده است.
وی ضمــن تشــکر از ارائه برنامه هــای کارگروه 
فرهنگی و هنری اســتان خاطرنشــان کــرد: برای 
برگــزاری هرچه بهتر برنامه ها هر کدام از کارگروه ها 
طبق آئین نامه به دنبال این هســتند که دستاوردهای 
چهل ســاله انقالب اســالمی را جمع آوری و تنظیم 

کنند.
وی پیگیــری اهداف انقــالب، احصاء نقاط قوت 
و ضعــف، تولید پیام و محتوا، برگزاری نشســت های 
تخصصی با حضور نخبــگان و صاحبنظران و تبیین 
دســتاوردهای انقــالب را ازجملــه برنامه های این 

کارگروه ها ذکر کرد.
حجت االسالم روحی یزدی گفت: این کارگروه ها 
شــامل کارگروه های فرهنگــی و هنری، اقتصادی، 
علــم و فناوری، رســانه و فضای مجازی، روســتا و 
محرومیت زدایی، ورزش و جوانان، زنان، تشکل های 
مردم نهاد، حوزه و روحانیت، ایثار و شــهادت، آموزش 
و پرورش، امور مســاجد، بهداشت و درمان و دفاعی و 

بسیج مردمی هستند.
وی گفت:امســال همزمــان بــا دهــه مبارک 
فجر، نمایشــگاه دســتاوردهای انقالب اسالمی در 

عرصه های مختلف درالبرز برگزار می شود.
وی یادآورشــد: نباید چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی را تنها به عنوان مراسم ببینیم بلکه 

باید در این سالگرد دســتاوردهای انقالب اسالمی و 
کارنامه 40 ســاله نظام برآمده از انقالب اســالمی را 

تبیین کنیم و به شبهات پاسخ دهیم.
رئیس کارگروه فرهنگی، هنری ســتاد برگزاری 
مراســم چهلمین سالگرد انقالب اســالمی در البرز 
ضمن اشــاره به مردمی تر کردن این جشنها، انقالب 
اســالمی را انقالبی مردمی خواند و گفت: الزم است 
ایــن برنامه ها را با شــرایط و ویژگی های خاصی اجرا 

کنیم تا بهترین نمایه از انقالب اسالمی باشد.
وی افزود: دلیل اســتمرار، تداوم و مانایی انقالب 
اســالمی نیز همیــن مردمی بودن آن اســت و اگر 
برنامه های اجرایی توسط مردم انجام شود بدون شک 

برنامه ها و مراسمات باشکوه تری خواهیم داشت.

همزمان با دهه فجر؛

 نمایشگاه دستاوردهای انقالب 
اسالمی برگزار می شود

خبر
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روزنامه دراستان 

البرز

خبر

ســمینار یکروزه تازه های سرطان پروستات با 
حضور اســاتید انجمن اورولوژی در تاالر لوتوس کرج 

برگزار شد. 
خبرنگار جام جم البرز: این ســمینار به همت 
انجمــن اورولوژی البرز با هدف تبادل دانش و آخرین 

دستاوردهای پزشــکی با موضوع سرطان پروستات 
بود.رئیــس انجمن اورولوژی البرز در این ســمینار با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر 35 اورولوژیســت در 
اســتان فعالیت می کنند گفت: حضور این پزشــکان 
متخصص باعث شده تشخیص سرطان پروستات در 

استان به سرعت انجام گیرد.دکتر همتیان اضافه کرد: 
تشخیص سرطان پروستات در سال های اخیر با توجه 

به پیشرفت های پزشکی بسیار سریع انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه ســرطان پروستات همیشه 
بیماری مرگباری نیســت و در بســیاری از موارد چند 

ســال طول می کشد افزود: ممکن است حتی در افراد 
مسن درمان جدی وجود داشته باشد.

وی در پایان گفت: روش های شناســایی و درمان 
جدید در سرطان پروستات مهمترین موضوعات این 

سمینار هستند.

در مراســمی از 50 دانشــجو و 
پژوهشــگر برتــر دانشــگاه علــوم 
پزشــکی البرز بــا حضورمعاون وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 

تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
معــاون برنامــه ریــزی راهبردی 
وهماهنگی وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشکی در این مراسم که به 
مناســبت گرامیداشت هفته پژوهش 
برگــزار شــد گفت: افزایش نشــاط 
اجتماعی در ســالمت روحی مردم و 
کاهش مرگ و میر تاثیر بسزایی دارد.

علی اکبر حق دوست افزود: طبق 
بررسی ها شــمار مرگ و میر زیر۶5 
سال ایران نسبت به دیگر کشورهای 
منطقه باالتر اســت که باید علت آن 

را جست وجو و برای پیشگیری از آن 
برنامه ریزی کرد.

وی افزود: هر چند مصرف غذاهای 
چرب، دخانیات و کــم تحرکی علت 
بســیاری از مرگ و میرها در ایران و 

جهان است اما مشکالت اجتماعی در 
کاهش نشــاط  و افزایش بیماری ها 

تاثیرگذار است .
معــاون وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی  با بیان اینکه سرعت 

علمی دنیا باالســت و اگــر ما با روند 
کنونی پیش برویم آســیب می بینیم 
افزود:بایــد بپذیریم که مدیریت ما در 
سطح آموزشی دانشــگاه ها معیوب 
اســت و افتخاراتی که کسب کردیم 

کم کم رنگ می بازد.
وی بــا بیان اینکه امروز 40 درصد 
دانش بشــری از تلفیق علوم به دست 
می آید در حالی که در سال 19۶0 این 
میزان کمتر از پنج درصد بوده اســت 
افزود: تــا زمانی که دانــش آموخته 
مراکز آموزش عالی کارآفرین نشود، 
نمی توان انتظار داشت در همه بخش 

ها شاهد آبادانی باشیم.
در ایــن مراســم از 50 نفــر از 
دانشجویان و محققان نمونه دانشگاه 

علوم پزشکی البرز قدردانی شد.

بــا ورود مدیریــت جدیــد در 
شرکت عمران شــهر جدید هشتگرد، 
روند رو به رشــد شــهر جدید دو برابر 

خواهد شد.
خبرنگار جام جم البرز: مهدی 
رضیئی، سرپرســت شــرکت عمران 
شهر جدید هشتگرد گفت: شهر جدید 

هشتگرد باید به شهری تبدیل شود که 
 هنر،  فرهنــگ و خالقیت در آن بروز 

کند. 
لذا تمام تالش خود را با اســتفاده از 
ظرفیت ها و پتانســیل های موجود به 
کار خواهیــم گرفت تا عالوه بر هویت 
بخشی به شــهر با اجرای پروژه های 

شاخص متناســب با جمعیت پذیری 
شهر توسعه، آبادانی، آرامش و امید به 

زندگی را برای ســاکنین و آیندگان به 
ارمغان آوریم.

معاون استاندار و جانشــین ستاد گرامیداشت 
هفته پژوهش البرز بر ایجاد ارتباط جدی تر بین حوزه 

های پژوهش و تولید تاکید کرد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، کامکار در 
مراســم گشــایش این نمایشگاه با اشــاره به اینکه 
این نمایشــگاه نتیجه تالش چنــد ماهه کمیته های 
مختلف ستاد بزرگداشــت هفته پژوهش است گفت 
: ارج نهادن به این رخداد علمی برازنده اســتان البرز 

است.
وی افزود : حدود 3500 واحد تولیدی در اســتان 

مشغول فعالیت اســت .وی با بیان اینکه البرز قطب 
علــم و فناوری کشــور اســت افزود: امــروز برای 
 رهایی از اتکا به نفت باید تولید و اشــتغال را توســعه

 دهیم.
کامکار گفت : تولید کنندگان برای تولید کاالی با 
کیفیت و بومی سازی آنها باید با پژوهشگران ارتباط 
برقرار کنند و فاصله بین این دو قشر تاثیرگذار جامعه 

باید کاهش یابد.
معاون اســتاندار البرز با اشاره به اینکه کیفی بودن 
این نمایشــگاه مدنظر اســت تصریح کرد: از هر پنج 

کاالی صادراتی ارائه شــده در این نمایشگاه سه کاال 
متعلق به استان البرز است.

وی گفت : در 170 غرفه این نمایشگاه جدیدترین 
یافته های پژوهشــی  موسسات تحقیقاتی، دانشگاه 
هــا، آموزش و پرورش و بخش خصوصی از 25 تا 29 
آذر از ســاعت 8 تا 1۶ در معــرض دید عالقه مندان 

است.
در پایان این مراســم از پژوهشگران برتر دانشگاه 
خوارزمی تجلیل و از تمبر یکصدمین ســال تاسیس 

این دانشگاه نیز رونمایی شد. 

در سمینار یکروزه تازه های سرطان پروستات تاکید شد؛

ضرورت پیشگیری از سرطان پروستات

تجلیل از دانشجویان و پژوهشگران برتر البرز

شهر جدید هشتگرد، همچنان 
در مسیر توسعه و آبادانی

گشایش نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در البرز

استاندار البرز:

فرصتــی دســت داد تا با یکی از مدیران جــوان وخالق در صنف 
امالک اســتان البرزمصاحبه ای داشته باشــیم. گفتگوی ذیل را با 

مهندس محمدرضا صمدی، مدیر امالک خانه مجلل می خوانیم:
تحصیالت بنده مهندســی عمران هست البته  پیشینه ما خیلی 
قدیمــی می باشــد و پــدر بنده از خبــرگان صنف در ایــن کار بوده 
اســت و ایشــان 35 ســال در این زمینه فعالیت دارند و فرصت 
را غنیمت می شــمارم  قدردان زحماتشــان برای انتقال تجربیات 
گران بها هســتم.ما همیشه سعی کردیم به صورت اخالقی در این 
صنف فعالیت کنیم و اعتبار برای ما بســیار مهم اســت زیرا پول به 
مجموعه تزریق می شود ولی اعتبار خیر پس کل تالش ما در مرحله 
اول رســیدن به اعتبار اســت.از دیگر خدمات باید بگویم ما سعی 
کردیم تیم خوبی از مشــاوران داشته باشیم و به صورت صادقانه 
مشــاوره بدهیم و نســبت به نیاز اشــخاص راهنمایی داده شود و 
همین صادقانه بودن فعالیت ما باعث شــده اســت که مشــتریان، 

مشتری های دیگری را به ما معرفی  کنند.
آدرس: گوهردشــت، بلوار ملک شاه، بلوار استقالل، بین 11 و 

12 فاز یک، امالک خانه مجلل 
شماره تماس: 02634463564 -   02634479326 

09123091679-

مدیر امالک خانه مجلل:

تخصص، اعتبار و صداقت حرف اول را می زنند
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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 

چاپ : شرکت پیام آوران نشر روز

چهار شنبه 28 آذر 1397   شماره 5277
ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
                        این چنین با همه در ساختة یعنی چه 
شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای

حافظقدر این مرتبه نشناختة یعنی چه

نماینــده ولی فقیه در اســتان البرز گفت: امروز 
دشــمن با همه تــوان در پی تحریــف تاریخ انقالب 
اسالمی است به گونه ای که دوران طاغوت را با فریب 
دوره توســعه و بالندگی نشان دهد و ریشه کمبود ها را 
به ناتوانی نظام اسالمی در اداره بهینه کشور گره بزند.

به گــزارش خبرگــزاری صداوســیما ، آیت اهلل 
سید محمد حســینی همدانی در جلســه هماهنگی 
برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
افزود : این درحالی اســت که در همه حیات 40 ســاله 
انقالب اســالمی  که با هجمه های مســتمر دشمنان 
روبه رو بودیم ، در مسیر پیشرفت و توسعه گام برداشته 

ایم .
وی اضافه کرد :  پیشــرفت های کشور در مباحث 
علمی ، فناوری های نانو ، مهندســی ژنتیک و زیست 
فناوری که در آن ها جزو ســرآمدان جهان هســتیم ، 
نشان دهنده گوشــه ای از توانایی های نظام اسالمی 

است که دشمن تالش در تحریف آن ها دارد .
نماینده ولی فقیه در اســتان گفت : دشمن امروز با 
همه توان و برنامه ریزی می کوشــد مخاطب و بویژه 
نســل جوان را با سوءاستفاده از کمبود اطالعات تحت 
تاثیر قرار دهد و این ما هستیم که باید با کار ساختاری و 
نمایش دستاوردهای ارزشمند نظام اسالمی در حیات 

40 ساله خود ، تالش های دشمن را خنثی کنیم .  
وی با اشــاره به انتخاب شــعار افتخارات گذشته ، 
امید به آینده برای بزرگداشــت چهلمین سال انقالب 
اســالمی ، افزود : این شــعار راهبردی باید به عنوان 
اســاس کار قرار گیرد و با بیان دقیــق ، برنامه ریزی 
شــده   و جذاب ، دستاوردهای نظام اسالمی را به زبان 
روز برای مردم مطرح کنیم و بگوییم در این 40 ســال 

چه کرده ایم .
آیت اهلل حســینی همدانی گفت : دربیان عملکرد 
40 ســاله نظام در دستگاه های مختلف ، از گفتن آمار و 

فعالیت های جاری و روزمره خودداری کنیم و به بیان 
برنامه های ویژه و نوآوری های انجام شــده ، آن هم  با 
اســتفاده از زبان روز از جمله ســاخت تولیدات کوتاه و 

جذاب در فضای مجازی بپردازیم .
وی افزود : باید با بیانی مســتند و در برشی استانی  
به مــردم بگوییم که نظام اســالمی چــه خدمات و 
تالش هایی برای توسعه استان و محل زندگی و حیات 

آن ها انجام داده است .
آیت اهلل سید محمد حسینی همدانی با اشاره به این 
که امروز دشــمن در پی مهار و تغییر در نظام اسالمی 
است، گفت : امروز دشمن ســوار برعملکرد بد برخی 
مدیــران در حوزه اقتصادی اســت ، در حالی که خود 

دشمن نقشی اساســی در زمینه سازی این مشکالت 
داشــته و دارد و باید این مســائل برای مردم بدرستی 

تشریح شود.
وی افــزود: در بیان مباحث باید ضعف ها و علت ها 
راهم  بیان کنیم تا مردم در جریان امور قرار گیرند زیرا 
این امر می تواند نقشــی مهم در اعتماد سازی داشته 

باشد .
امــام جمعه کرج گفــت : این حرکــت می تواند 
تالش های دشمن برای  بی اعتماد کردن  مردم نسبت 
به  مسئوالن از طریق بیان کمبودهای ملموس جامعه 
و گره زدن ریشــه آن به ناکارآمدی نظام اســالمی را 

خنثی کند. 

»نمــای نزدیک« 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.
علی اکبر دهخدا

»علــی اکبردهخدا« فرزند»خــان بابای قزوینی« 
ســال 1258 خورشــیدی در تهران به دنیــا آمد. علوم 
قدیمه را –دوره ای 10 ساله بود- نزد شیخ غالمحسین 
بروجردی خواند و از درس حاج شیخ هادی مجتهد نجم 
آبادی هم بهره برد. پس از آن به مدرســه سیاســی وارد 
شــد و دوره این مدرسه را نیز با موفقیت به پایان رساند. 
او، همزمان با ادامه تحصیل، زبان فرانســه را آموخت و 
به فرانســه سفر کرد. دو ســال در اروپا ماند و دانش خود 

را در زبان فرانســه کامل کرد و علوم جدیده را در آن دیار 
فراگرفــت و برابر با نهضت مشــروطه خواهی به وطن 
بازگشت.»دهخدا« با همکاری »میرزاجهانگیرخان« 
روزنامه »صوراسرافیل« را منتشر کرد. نخستین شماره 
این نشــریه هفتگی روز پنج شــنبه دهم خرداد 128۶ 
شمسی و در 8 صفحه در تهران انتشار یافت. این روزنامه 
تا 32 شماره چاپ و توزیع شد و نخستین روزنامه ای بود 
که در کوی و برزن فروخته می شد. اما، با بمباران مجلس 
توســط سربازان در اختیار محمد علی شاه –قزاق ها- و 
دستگیری و کشته شدن میرزا جهانگیر خان شیرازی و 

تبعید دهخدا، تعطیل شد.
»دهخدا« در ســال 1324میلیون ها فیش را که در 
تهیه لغت نامه فراهم کرده بود، به ملت ایران هدیه کرد. 
مجلس شورای ملی نیز قانونی را به تصویب رساند که این 

میراث گرانبها چاپ شود. بخشی از این اثر در زمان حیات 
دهخدا به چاپ رسید و بقیه در سال های بعد به سرانجام 
رســید که شــامل 2۶ هزار صفحه است.صاحب آزاده و 
اندیشمند »لغت نامه دهخدا« در هفتم اسفند سال 1334 
شمســی و هنگامی که دیری از بازجویی و آزادی اش از 
زندان نمی گذشــت در فقر و تنگدستی درگذشت. سال 
1358 و به مناســبت صدمین سال تولد او تمبر یادبودی 
از سوی جمهوری اسالمی ایران منتشر گردید و جایگاه 

علمی دهخدا گرامی داشته شد.
دهخدا شعر»یادآر ز شمع مرده، یادآر« را به یاد میرزا 
جهانگیرخان صور اسرافیل سروده است. او این »مسمط« 
را در شماره های دیگر صور اسرافیل که در سوئیس چاپ 
شــد، آورد. »دهخدا« و »میرزا جهانگیرخان« مدیران 

»صور اسرافیل« بودند. قطعه نخست شعر:

ای مرغ سحر! چو این شب تار
بگذاشت ز سر سیاهکاری

وز نفخه روحبخش اسحار 
رفت از سر خفتگان خماری 

یزدان به کمال شد پدیدار 
وهریمن زشتخو حصاری
یاد آر ز شمع مرده! یادآر!...

شعر دیگری از دهخدا: وطن داری
هنوزم ز خردی به خاطر در است

که در النه ماکیان برده دست
به منقارم آنسان به سختی گزید

که اشکم، چو خون از رگ، آندم جهید
پدر خنده بر گریه ام زد که :»هان!

وطنداری آموز از ماکیان.« 

نماینده ولی فقیه دراستان: 

دشمن در پی تحریف تاریخ 
انقالب است

علی اکبر دهخدا

گذری بر زندگی شــهید 
پیشگام در انقالب و شهادت

خبرنگار جام جم البرز: »شهید جعفر 
شاه بختي« در ســال 1331، در اشتهارد کرج در 
خانواده ای متدین و مسلمان و زحمتکش دیده به 
جهان گشــود و پس از گذرانــدن دوره کودکي 
خویش در 7 سالگي وارد دبستان شد و پس از آنکه 
دوره ابتدایــي را با موفقیت گذراند ترک تحصیل 
کرد و به کار کردن مشغول شد و دوره تراشکاري 

را کاماًل فرا گرفت و مشغول به این کار شد. 
او در 20 ســالگي به خدمت زیر پرچم احضار 
گشــت و بعد از اتمام دوره سربازي به شغل قبلي 
خویش بازگشت و سپس ازدواج نمود که حاصل 

آن سه فرزند بود.
شــهید در زمان اوج گیري انقالب اسالمي از 

مشوقین مردم در »اشتهارد« بود. 
براي شــرکت هــر چــه بیشــتر و بهتر در 
راهپیمایي هــا و تظاهرات علیــه رژیم منحوس 

پهلوي او یکي از پیشقدمان بود.
 پس از پیروزي انقالب اسالمي به فعالیت هاي 
خویش ادامه داد و به عضویت بسیج درآمد و پس 
از شــروع جنگ تحمیلي از طریق بســیج سپاه 
پاســداران کرج عازم کردستان گردید و در آنجا 
به مبارزات خویش ادامه داد و ســرانجام ششــم 
مرداد 13۶1، در »بانه« کردستان مور اصابت تیر 
مزدوران استکبار جهانی قرار گرفت و به شهادت 

رسید.
 تربت پاک شــهید در گلزار شهدای اشتهارد 

نمادی از ایثار و مقاومت در راه وطن است.

یاد یاران آشنا

شهرداری کرج چاره اندیشی کند
اراضی مجــاور پل کامیــون داران به محل 
تخلیه و انباشــت نخاله تبدیل شــده است. لطفا 
مسئوالن شهرداری نسبت به جمع آوری و انتقال 

آن به مکان دیگر اقدام کنند.
مصطفی میرزایی از کرج

یک پیشــنهاد برای بهبود مســیر 
متروی گلشهر

پیشــنهاد می شــود کــه روبروی شــهرک 
پردیسان پشــت شــهرک مترو خیابان شقایق 
غربی به خیابان شــقایق متصل گردد تا مســیر 
تــردد بــه متروی گلشــهر بهتر شــود. بدیهی 
 است این موضوع رضایت شــهروندان را در پی 

دارد.
مصطفی ناظمی از کرج

 متــروی تهــران - هشــتگرد را 
بهره برداری کنید

راه اندازی متروی تهران - هشــتگرد یکی از 
آرزوهای دیرینه ساکنان و شهروندان هشتگرد و 
حومه می باشد. لطفا مسئوالن دست اندرکار مترو 
زمینه بهره برداری هر چه ســریعتر از خط مذکور 

را برای رفاه بیشتر مردم فراهم نمایند.
محمد صالحی از هشتگرد

ضرورت جمع آوری موانع ساختمانی 
در پیاده روها 

برخــی از پیمانکاران ســاختمانی با اشــغال 
فضای پیاده روها و بخشــی از خیابان ها و معابر 
شهری باعث ســد معبر و مزاحمت عبور و مرور 

شهروندان می شوند. 
لطفا مســئوالن شــهرداری کرج با پیگیری 
دقیق این موضوع مشــکالت مذکور را شناسایی 

و حل و فصل نمایند.
مهران اردشیری از کرج

بر کار داروخانه داران نظارت کنید
برخــی از صاحبان داروخانه هــا داروهای مورد 
نیــاز  بیماران را با گرانفروشــی در اختیار آن ها قرار 
می دهند. آیا مســئوالن مربوطه بــه این گونه بی 
قانونی ها و بی نظمی ها قرار است رسیدگی نمایند؟!
علی مردان پور از حصارک کرج

پیام های مردمی

قتراح
ا


