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کرج با کاشت بیش از 50 هزار 
اصله درخت جان می گیرد

نشست مدیر کل صدا و سیمای 
 البرز با اصحاب هنر، فرهنگ، رسانه

 و ادب ساوجبالغ

 راه آهن شمال-جنوب 
در نوبت ثبت جهانی است

استفاده از تحریم برای جدا کردن مردم 
از انقالب ناکام ماند

 استاندار البرز گفت: حضور مردم در مقایسه با سال گذشته تماشایی اســت و بیانگر حمایت ایران از 
انقالب بوده و نشان می دهد استفاده از فشار اقتصادی برای جداکردن مردم انقالب ناکام بوده است و 

این راه به شکست دشمن ختم خواهد شد. 
خبرنگار جام جم البرز: عزیزاله شــهبازی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار 

داشت: موضوع جالب توجه و حائز اهمیت این راهپیمایی حضور گسترده جوانان در ...

انقالب اسالمی، سدی 
در برابر استکبار جهانی
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البرز

حضور با شکوه مردم کرج در چهلمین حماسه 22 بهمن  عضو مجلس خبرگان رهبری در البرز مطرح کرد؛
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چهار شنبه 24 بهمن 1397   شماره 5322

 مقابــل اســتکبار کوتاه 
نمی آییم

در روز 22 بهمن یا در راهپیمایی شــرکت 
کرده بودید یا از طریق تلویزیون شاهد راهپیمایی 
مردم علیه توهین کنندگان به کشــورمان بودید. 
مردم ایران بــه قلدرهای عالم یعنــی آمریکا و 
دوستان غربی و عربی شان جواب دندان شکنی 

در چهلمین 22 بهمن دادند. 
راستی آمریکا و اروپایی ها چرا فشار می آورند؟ 
چرا ما را آزار می دهند؟ مگر ما چه بدی ای به آن ها 
کرده ایم؟ غیر از این اســت که آن ها قرن هاست 
که ثروت مســلمانان را غارت می کنند و آن ها را 
فقیــر نگه می دارند؟ و باز مگر غیر از این اســت 
که هر وقت مســلمانان خواســته اند حق خود را 
به دســت بیاورند، آن ها به بهانه ها ی مختلف با 
هواپیما، بمب و موشــک به جان مسلمانان افتاده 
انــد و هزاران کودک، زن و مرد را به خاک و خون 

کشیده اند؟
واقعیــت این اســت که آن هــا از بس ثروت 
ســرزمین های اســالمی را غارت کــرده اند، 
گردنشان کلفت شده و حاال دارند زور می گویند. 
حقوق بشــر دست خودشان اســت و هر کاری 

دلشان می خواهد، می کنند. 
تنها راه نجات از این وضع ایمان به وعده الهی، 
اتحاد و همدلی و پیشرفت در همه زمینه هاست. 
یادمان باشد که آدم های توسری خور، دوست 

داشتنی نیستند!
احد آذری

حضور مردم در جشــن 
انقالب دیدنی بود 

شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و ستاد 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی استان البرز با 
صدور بیانیه ای از حضور با شکوه مردم قدرشناس و 

با بصیرت البرز تشکر کرد. 
خبرنگار جام جم البرز: در بخش هایی از این 

بیانیه آمده است:
حضور پرشــور، دشمن شــکن و اعجاب انگیز 
مردمان سرافراز و انقالبی استان البرز در راهپیمایی 
سراسری یوم اهلل 22 بهمن ماه آن هم در شرایطی که 
رســانه های استکباری و صهیونیســتی با طراحی 
ســناریوهای خباثت آمیز و بکارگیری شــیوه های 
فریبنــده و حیله گرانه تالش گســترده ای را برای 
دلسردکردن مردم و ایجاد فاصله آنها با نظام اقداماتی 
کرده بودند، نشــان داد که دشــمنان انقالب و نظام 
اســالمی، در مقابل بصیرت، هوشــیاری، موقعیت 
شناســی و والیت مداری ایرانیان همچنان مغلوب 

مطلق و رسوای افکار عمومی جهانیان هستند. 

امام  جمعه کرج گفت: عده ای می خواهند مردم را نســبت به آینده انقالب ناامید 
کنند،اما این آرزو را به گور می برند.

خبرنــگار جام جم البرز: امام جمعه کرج با بیــان اینکه عده ای می خواهند 
مردم را نسبت به آینده انقالب ناامید کنند،گفت: این خواب را به گور خواهند برد. 

آیت اهلل ســیدمحمد مهدی حســینی همدانی در خطبه های نمازجمعه این هفته 

کرج با اشــاره به شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س( گفت:  عظمت علمی و احاطه 
ایشان در خطبه فدکیه قابل مشاهده است.

امام جمعه کرج افزود: اوج مادری و همسری در حضرت زهرا قابل مشاهده است، 
وی الگوی بشــریت است و ابواب شخصیتی حضرت زهرا بیانگر آن است که ایشان 

یک سیاستمدار مبارز سیاسی مسلمان اسالمی است.

خطیب نماز جمعه کرج بیان کرد: حضرت زهرا ســالم اهلل علیها با تمام وجود از 
مقام امامت و والیت دفاع کرد و در این راه شهید شد.

نماینده ولی فقیه در اســتان البــرز در بخش دیگری از خطبه هــا  با بیان اینکه 
می خواهند مردم را نســبت به آینده انقالب ناامیــد کنند،گفت: این خواب را به گور 

خواهند برد.
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روزنامه در استان 

البرز

عضو مجلس خبرگان رهبری در جمع راهپیمایان 
کرجی گفت: انقالب اســالمی سدی در برابر استکبار 

جهانی است. 
خبرنــگار جــام جــم البــرز: آیــت اهلل 
ســیدمحمدمهدی میرباقری نماینده مردم استان البرز 
در مجلــس خبرگان رهبری در ســخنرانی یوم اهلل 22 

بهمن که با حضور گســترده مردم در میدان جمهوری 
کرج برگزار شد با تشکر از حضور گسترده مردم البرز در 
راهپیمایی، گفت: این حضور باعظمت یکی از بزرگترین 
عبادات بوده و این عالمت اســتواری نظام و جوانان ما 

در راه اسالم است. 
وی با بیان اینکه بعد از انقالب اسالمی موازنه قدرت 

تغییر کرده و ایران سبب برهم خوردن معادالت جهانی 
شده است، افزود: برنامه ریزی غرب برای گسترش نوع 
جدید دنیاپرستی است و این کار برای استعمار و حاکمیت 
کل جهان اســت، ملت منطقه بــرای جلوگیری از بت 
پرســتی مدرن قیام کردند و به فضل خدا دستاوردهای 
خوبی هم حاصل شد. آیت اهلل میرباری افزود: چهل سال 
اســت که پرچم انقالب در میان هجوم گسترده دشمن 
ســرپا مانده اســت و این رویش ها بزرگترین شاخص 
دینداری است و برخالف القای عده ای هرگز دینداری 
تضعیف نشده و این حضور جوانان عالمت استواری دین 
در متن جامعه و قلوب انسانهاست. نماینده مردم استان 

البرز در مجلس خبــرگان رهبری با بیان اینکه تنها راه 
برچیده شــدن جنگ، حاکمیت کلمه توحید بر کل عالم 
است، اضافه کرد: جنگ های بزرگ جهانی ده ها میلیون 
کشته از جامعه جهانی گرفته است و علی رغم اینکه ایران 
در جنگ جهانی حضور نداشــت جنگ تلفات زیادی از 
ایران اسالمی گرفت و تا توحید حاکم نشود جنگ است. 
استاد حوزه با بیان اینکه این دنیای مدرن که از چند قرن 
قبــل تمدن و نظم خود را آغاز کــرد یک نظم مبنی بر 
دینداری اســت، گفت: روح باطنی این تمدن چیزی جز 
ایدئولــوژی مــدرن نیســت و روح این تمــدن روح 

ایدئولوژیک است. 

 عضو مجلس خبرگان رهبری در البرزمطرح کرد؛

انقالب اسالمی، سدی در برابر 
استکبار جهانی

اســتاندار البرز گفت: حضور مردم در مقایسه با 
سال گذشته تماشــایی است و بیانگر حمایت ایران از 
انقالب بوده و نشان می دهد استفاده از فشار اقتصادی 
برای جداکردن مردم انقالب ناکام بوده است و این راه 

به شکست دشمن ختم خواهد شد. 
خبرنگار جام جم البرز: عزیزاله شــهبازی در 
حاشــیه راهپیمایی 22 بهمن در گفت وگو با خبرنگار 
فــارس اظهار داشــت: موضوع جالب توجــه و حائز 

اهمیت این راهپیمایی حضور گســترده جوانان در این 
راهپیمایی است. 

وی افزود: این حضور یکپارچه نشان می دهد هرچه 
از عمــر انقالب می گذرد مفاهیم و آرمان های انقالب 
برای مردم تازه تر شــده و زوایــای جدیدتری برای ما 

نمایان می شود. 
اســتاندار البرز با بیان اینکه مردم همواره به دنبال 
اهــداف انقالب هســتند، گفت: شــعارهای انقالب 

آبرومندانه به تحقق رســید؛ شــعار اصلی »استقالل، 
آزادی وجمهوری اســالمی« بود که بیانگر اصالت و 

جهت گیری اصلی انقالب بود. 
شهبازی یادآور شد: حضور مردم در مقایسه با سال 
گذشته تماشایی است و بیانگر حمایت ایران از انقالب 
بوده و نشــان می دهد استفاده از فشار اقتصادی برای 
جداکردن مردم انقالب ناکام بوده اســت و این راه به 

شکست دشمن ختم خواهد شد. 

معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان میراث 
فرهنگــی گفت: راه آهن شــمال-جنوب در نوبت ثبت 

جهانی است.
خبرنگار جام جم البرز: علی اصغر مونســان در 
ســفری یک روزه به استان البرز، اظهار کرد: استان البرز 
دارای ظرفیت های بی نظیر گردشگری است. این استان 
همچنین در حوزه صنعت و کشاورزی حرف هایی برای 

گفتن دارد.
وی بــا تأکید بــر اهمیت شــکوفایی ظرفیت های 
گردشگری اســتان البرز، گفت: همجواری استان البرز 
با پایتخت یکــی دیگر از ظرفیت هایی اســت که باید 

موردتوجه قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه مدیریت ارشد 
استان به شکوفایی ظرفیت های گردشگری توجه دارد، 

گفت: همه باید برای توسعه گردشگری تالش کنیم.
مونســان در بخش دیگری به مواصالتی بودن البرز 
و اینکه بر ســر راه ۱۴ استان کشور قرار دارد اشاره کرد و 
گفت: هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه 

گردشگری این استان در حال انجام است.

وی بــا تأکید بر اینکه البــرز در حوزه بوم گردی باید 
فعال تر شود، گفت: این استان ظرفیت های گردشگری 
طبیعی بسیاری دارد، بوم گردی موردعالقه مردم است 

برای این مهم باید برنامه ریزی شود.
* بازارچه صنایع دستی در البرز ایجاد شود

رئیس ســازمان میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت 
باالی صنایع دســتی در کشور، گفت: اســتان البرز در 
این حوزه نیــز ظرفیت های خوبی دارد به همین منظور 
ضروری اســت یک بازارچه صنایع دستی در استان البرز 

ایجاد شود که به رونق این بخش کمک کند.
مونســان در بخش دیگری به آخرین وضعیت ثبت 
جهانی اثر باســتانی »تپه اُزبکی« واقع در شهرســتان 
نظرآباد، گفت: همه کشــورهای عضو یونسکو ساالنه 
یک ســهمیه جهانی برای ثبت آثار تاریخی و باستانی 

خوددارند.
وی تأکیــد کرد: قدمت تاریخی آثاری که برای ثبت 
جهانی انتخاب شده اند را بررسی می کنیم، در حال حاضر 
پرونده راه آهن شمال به جنوب که یکی از محورهای مهم 

مواصالتی است برای ثبت جهانی پیگیری می شود.

معاون رئیس جمهور با اشــاره به اینکه سال گذشته 
یک محور به جامانده از دوره ساســانی در استان فارس 
ثبت شد که بیش از ۱۰۰ کیلومتر طول دارد، گفت: در این 
محور هشت بنای تاریخی وجود دارد که همه در پرونده 

ثبت جهانی اثر به ثبت رسیده است.
مونسان ابراز امیدواری کرد که اثر تاریخی - باستانی 

تپه اُزبکی پس از راه آهن شمال جنوب به ثبت برسد.
* ارائــه طــرح به شــورای امنیت برای 

حوضه های آبریز
وی در بخش دیگری و در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی 

بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره رودخانه ها، که 
برخی از پروژه های گردشگری را با مشکل مواجه کرده 
اســت، گفت: این مصوبه اتفاقاً مسیر گردشگری را باز 
گذاشــته بااین حال مقرر است سازمان میراث فرهنگی 
و وزارت راه طرحی مشــترک را به شورای عالی امنیت 

ملی ارائه کنند.
رئیس ســازمان میراث فرهنگی بــا تأکید بر اینکه 
مصوبه شــورای عالی امنیت ملی مصوبه مهمی است، 
گفــت: در قالب این مصوبه حوضــه آبریز البرز و تهران 
موردتوجه قرارگرفته است، باید از محیط زیست مراقبت 
کنیم.مونسان تأکید کرد: خوشبختانه سازمان به همراه 
وزارت راه برای توسعه گردشگری به شورای عالی امنیت 
طرحــی را ارائه می کنند که امیدواریم موردپذیرش واقع 

شود.
وی گفت: امید است طرحی که قرار است به این شورا 
ارائه شــود هرچه ســریع تر با همکاری سازمان میراث 
فرهنگــی و وزارت راه و شهرســازی آماده و به تصویب 
شــورای امنیت برســد. تصویب این طرح به شکوفایی 

ظرفیت های گردشگری کمک می کند. 

استاندار:

استفاده از تحریم برای جدا کردن مردم از انقالب ناکام ماند

معاون رئیس جمهور:

راه آهن شمال-جنوب در نوبت ثبت جهانی است

 حضور مــردم در میدان 
22بهمن

نمــاز عبــادی 
سیاســی مهر شهر به 
امامت حجت االسالم 
یداهلل رضایــی برگزار 

شد.
خبرنــگار جام 
جم البــرز: وی در 

جمع در نمازگزاران به تشــریح تعبیری که از 22 
بهمن می شــود پرداخت و گفــت: تعبیری که از 
روز 22 بهمن می شــود این است که این روز یوم 
اهلل است. در این شعارهایی هم که می گوئیم 22 
بهمن یوم اهلل یوم اهلل یعنی روز خدا. حاال چرا 22 
بهمن روز خدا اســت ؟  ببینید تمام روزها و تمام 
آنچه که در عالم وجود اســت همه از آن خداست 
امــا اختصاص یافتن روزهایی و ســاعاتی به نام 
مثال ایام اهلل و یا یوم اهلل به این خاطر اســت که در 
این روزها فرمان و امر خدای متعال آشــکار شده 
است و در این روزها برای فرمان جز خدای متعال 
هیچ ظهوری و بروزی نیســت در این روزها امر و 
فرمان فقط فرمان خداســت به طوری است که 
باطــل هیچ جوالنی نمی تواند بکند و هیچ عربده 
ای نمی تواند بکشــد و هیچ قدر قدرتی نمی تواند 

از خودش نشان بدهد.
 امــام راحل عظیم الشــان در رابطه با یوم اهلل 
تعابیر قشنگی دارند و امر و فرمان هایی دارند و می 
فرمایند بر ملت شــریف ماست که ایام اهلل را که 
هدیه ای از عالم غیب ربوبی اســت با جان و دل و 
چنگ و دندان حفظ و نگهداری کنیم، در تفســیر 
ایام اهلل مرحوم عالمه طباطبائی یک بیانی دارند 
که آنچه که بنده عرض کردم استفاده از بیان این 
مرحوم عالمه بود ایشــان مــی فرمایند ایام اهلل 
ایامی اســت که هیچ حکومت و سلطه ای نیست 
مگر برای خدا مثل روز مرگ جلوی مرگ را هیچ 
کس نمی تواند بگیرد مثــل عالم برزخ مثل روز 
قیامــت و مثــل روز عــذاب اســتیصال عذاب 
استیصال یعنی عذاب نابودی و از بین رفتن و محو 
شدن و نابودی کفار و طاغوت ها بنا بر این ایام اهلل 
روزهای بزرگ و تاریخی و سرنوشت سازی است 
که این روزها در تاریخ یک ملت یا در سرنوشــت 
یک نســل و کال در سرگذشت انسانها پیش می 

آیند اینها ایام اهلل هستند. 

کاروان ۴۰ عروس و داماد 
در راهپیمایی کرج

۴۰عــروس و داماد به مناســبت چهلمین 
سالروز پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی در 

جمع راهپیمایان کرجی حاضر شدند. 
خبرنگار جام جم البرز: این کاروان از سه 
راه رجایی شــهر کرج به سمت میدان سپاه وارد 

مسیر راهپیمایی شده اند. 
این عــروس و دامادها دلیــل حضور خود را 
تجدید پیمان با آرمان های واالی نظام اسالمی 
و برکت دار شــدن زندگی خود با دعای خیر شهدا 

و مردم همیشه در صحنه کرج اعالم کردند. 

خبر

مدیر بازرسی و نظارت اصناف شهرستان کرج از 
طرح های اجرایی در ایام جاری و پایانی سال خبر داد.

علی بیات بیان داشت: با توجه به بررسی های به عمل 
آمده و ضرورت اخذ شکایات مردمی در خارج از ساعات 
اداری، اتوماســیون و سازوکار ثبت شکایات به صورت 
شبانه روزی در این حوزه فراهم و مورد بهره برداری قرار 
گرفت. بدین ترتیب شــهروندان در تمامی ایام و اوقات 
می توانند با هر یک از شماره تلفن های 322۱8۱5۴-5 
و   322۱8۱57 ،  3222597۱ ، و 322۱8268-69 
3222727۱ داخلی 2 تماس حاصل کرده و نســبت به 
ارائه مشخصات واحد صنفی متخلف و جزئیات تخلف 

صورت گرفته اقدام نمایند.
وی افزود: به منظور افزایش کیفیت ارتباطات موثر 

شــهروندان با این حوزه، تلفن مستقیم مدیر بازرسی با 
شــماره 322۱8۰79 نیــز در ســاعات اداری، آمــاده 
پاسخگویی به شهروندان عزیز و پیگیری پیشنهادات، 
انتقادات و شکایات آنها خواهد بود.این مقام مسئول به 
حضور گشت های فعال بازرسی در شهر در شیفت عصر 
و حتی تا ساعات پایانی شبانه روز نیز اشاره داشت و افزود: 
با توجه به وقوع برخی تخلفات در ســاعات غیر اداری و 
ایام تعطیل و به منظور پیشگیری از خالء نظارتی، از آذر 
تدابیری اتخاذ گردید تا اکیپ هایی از بازرســان زبده و 
خبره در بازار حضور فعال و کارآمد داشــته باشــند تا در 
صورت وصول شکایات یا گزارش وقوع تخلفات، فرآیند 
بررسی و رسیدگی را تسریع نمایند.وی افزود: همچنین 
در ماه جاری و اخیر جلسات ویژه ای با هیئت مدیره برخی 

اتحادیه های صنفی برگزار گردید. تشکیل این جلسات، 
با رویکرد آســیب شناسی و شناخت نیازها، مقتضیات و 
الزامات در هر صنف و افزایش همکاری و تعامالت فی 
مابیــن بوده و مصوبات و نتایج ارزنده ای را نیز به دنبال 
داشــته که در برنامه های جاری و آتی این حوزه لحاظ 
خواهد شــد.مدیر بازرســی اصناف برگــزاری طرح 
ســاماندهی صنوف، نظارت بر عطاری ها، نانوایی ها و 
مبارزه با کاالی قاچاق را از جمله اهم طرح های اجرایی 
حاضر و در دستور کار برشمرد و از شهروندان درخواست 
نمــود: در صورت مواجهه با تخلفات صنفی مراتب را از 
طریق شــماره تلفن های اعالمی به بازرســی اصناف 
اطالع رســانی نمایند تا اســرع وقت مورد بررسی قرار 

گیرد.

مبارزه با کاالی قاچاق، در دستور کار

شهبازی اســتاندار البرز در مسیر شماره یک در 
جمع راهپیمایان کرجی حاضر شد. 

خبرنگار جــام جم البرز: اســتاندار البرز در 
مراسم راهپیمایی 22 بهمن 97 و جشن چهل سالگی 
انقالب اســالمی در صفوف حضور پرشور مردم کرج 

گفت: حضور با شــکوه و پرشور جوانان و بانوان در این 
راهپیمایی، تماشایی است. وی افزود: مردم، پایدارتر از 
همیشه به آرمان های انقالب اسالمی وفادار هستند. 
شــهبازی گفت: مردم با حضور خود از اســتقالل، 

آزادی و جمهوری اسالمی حمایت می کنند. 

حضور استاندار در جمع راهپیمایان کرجی 



چهار شنبه 24 بهمن 1397   شماره 5322

22 بهمن ۱397 چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی بود. این انقالب پاک دارد با قــدرت و با همان 
شعارهای ســال اول به راه پاکیزه خود ادامه می دهد. این 
انقالب براحتی پیروز نشــد و این چهل سال را هم براحتی 

پشت سر نگذاشته ایم. 
خبرنگار جام جم البرز: سال هاســت که دشمنان 
خارجی و عده ای هم در داخل کشور شعار برچیدن انقالب 
را ســر می دهند. اما به خاطر الهی بــودن و پاک و پاکیزه 
بودن انقالب اســالمی، نفوذ معنوی ایــران در منطقه و 
جهان روز به روز بیشــتر می شود. این نفوذ به خاطر قدرت 
نظامی، موشکی وهســته ای ما نیست. آمریکا و دوستان 
عربی و غربی اش از قدرت نظامی و هســته ای ما نگران 
نیســتند، بلکه نگرانی آنها از این است که چگونه انقالب 
اســالمی دل های مردم جهان را فتح کرده اســت. در این 
حالت تمام مظلومان و مستضعفان جهان مخصوصا اهالی 
خاورمیانه می خواهند حکومتی مثل ایران داشــته باشند. 
این جاست که آمریکا و دوستانش با تمام توان برای مقابله 
با ایران بسیج شده اند. ناراحتی رئیس جمهور نادان آمریکا 
و دیگران از این است که می گویند چگونه است که با تمام 
ســرمایه گذاری همه جانبه ما و در تمام حوزه ها، این ایران 

است که دست برتر را دارد. 
عصر روز ۱7 بهمن پیشکســوتان انقالب اســالمی 
گردهم آمدند. این همایش با ســخنرانی حجت االسالم 
مصطفی پورمحمدی، مشاور محترم قوه قضاییه و دبیرکل 

جامعه روحانیت مبارز در کرج برگزار شد. 
مشــاور عالی قوه قضائیه به اهمیت آشنایی جوانان با 
دستاوردهای ۴۰ سال انقالب اسالمی پرداخت و افزود: ۴۰ 
ســال از عمر انقالب اسالمی گذشــت. ۴۰سال همراه با 
شرف، عزت، عظمت، از جان گذشتگی ما، به همراه داغ ها 
و غم ها و. . . . !این ها توفیقاتی بود که نصیب ما شــد. شــما 
پیشکسوتان پشتیبانی کردید، پاسداری از انقالب کردید، 
صبوری به خرج دادید تا این نهال آبیاری شود. از تمام شما 
تشــکر می کنم، ما باید دســتاوردهای انقالب را به خوبی 
بشناســیم، باید بدانیم که چه اتفاق هایی در این ۴۰ سال 
افتاد. پورمحمدی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی خیلی 
زود به پیروزی رسید ، افزود: هنوز نمی دانستیم چه خبر است 

که از گوشه و کنار کشور بلواها شروع شد، از یک طرف خلق 
ترکمن، از طرف دیگر خلق عرب، خلق مسلمان، خلق بلوچ 
و حوادث کردســتان و. . . . دشمن در آن روزها خیال تجزیه 
ایران را داشــت. دشــمنان می خواستند ما نباشیم، در این 
کشــور انقالب اسالمی نباشد، حاال از عمر این انقالب ۴۰ 
سال می گذرد و ما هستیم. انقالب اسالمی با قدرت به راه 
خود ادامه می دهد. شــماها تاریخ این انقالب هســتید. 
شعارهای روزهای انقالب و شماها، همانی است که از روز 
اول وجود داشت. پیشکسوتان این تاریخ چهل ساله را برای 
جوانان بگویند، باید این میراث گرانبها را به جوانان تحویل 
دهیم تا این انقالب با قدرت به راه خود ادامه دهد. دبیرکل 
جامعه روحانیــت مبارز تهران به دســتاوردهای انقالب 
اســالمی اشاره کرد و افزود :آمارهای سازمان ملل که این 
روزها منتشــر شده، گویای این اســت که ما در زمینه فقر 
مطلق، توســعه انسانی، آموزش بهداشــت، طول عمر، 
توســعه های علمــی، دانش ســلول های بنیــادی، نانو 
تکنولوژی، در بخش مهندســی، هســته ای، نظامی و. . . 
بسیار پیشرفت داشته ایم. ما معموال در بیشتر این زمینه ها 
بین ۱۰ کشور برتر دنیا هستیم. در بعضی از حوزه ها از آمریکا 
، روســیه ، چین و هند هم برتر هســتیم. ایرانی که در اوج 
فشارها به اینجا رسیده است، پس حرف های زیادی برای 
گفتن دارد. وی افزود: در بعضی جاها هم اشتباه داشته ایم، 
باید جوانان ما با قدرت بایســتند تا اشتباهات درست شوند. 
پیشکســوتان به جوانان امید دهند. امید را به نســل آینده 
تزریق کنیم، باید تفکر توانستن در جامعه بیشتر شود، باید 
به جوانان عزیز این را بگوییم که ما پیشــرفت های خوبی 
داشته ایم، اما مشکالت زیادی هم وجود دارد. چرا ایران ما 
با وجود این همه مشکل، هنوز هم که هنوزاست، خاری در 
چشم دشــمنان است. باید با قدرت ایستادگی کرد و ایران 

عزیز را آباد تر از همیشه ، به سر منزل مقصود رساند. 

به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، ساخت مجتمع دانشگاه 
علمی – کاربردی اســتان البرز با حضور مسئوالن اســتانی و رئیس دانشگاه علمی 

کاربردی کشور آغاز شد. 
خبرنگار جام جم البرز: رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان در این 

مراســم گفت: این طرح در زمینی به مســاحت 6 هزار متر مربع و با زیربنای اداری - 
آموزشی حدود 2 هزار متر مربع ساخته می شود. 

آراســته گفت: برای ســاخت این طرح 5 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و 
قرار اســت در مدت 9 ماه ساخته شــود. وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی در 

اســتان البرز دستاوردهای قابل توجهی داشته است و 2۰ هزار دانشجوتاکنون از این 
دانشــگاه فار غ التحصیل شده اند. رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان افزود: هدف 
دانشــگاه علمی کاربردی پرورش نیروهای مهارتی در رشــته های مختلف صنعتی، 

کشاورزی و فنی در استان است. 

3آغاز ساخت مجتمع دانشگاه علمی کاربردی البرز ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

رئیس سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری 
شهرداری کرج از کاشت بیش از ۱2 هزار اصله درخت 

در نقاط مختلف شهر خبر داد. 
خبرنگار جام جم البرز: پیمان بضاعتی پور در 
گفت و گو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، با بیان 
اینکه درختکاری یکی از برنامه های مهم این سازمان 

در  فصل زمســتان محســوب می شود، اظهار کرد: از 
ابتدای دی عملیات کاشــت نهال در مناطق دهگانه 
شــهر آغاز شده و تاکنون بیش از ۱2 هزار اصله درخت 
در معابر اصلی و فرعی کاشته شده و طبق برنامه انجام 
شــده پیش بینی می شود این آمار تا پایان سال به 5۰ 

هزار اصله برسد.
رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج، با اشاره به  اجرای موفقیت آمیز پویش 
"جای درختان کرج را خالی نخواهیم گذاشت" اظهار 
کرد: مشارکت و استقبال شهروندان از این طرح نشان 
می دهد که شــهروندان نسبت به حفظ محیط زیست 
و فضای سبز شــهری اهمیت ویژه ای قائل هستند و 
تاکنون بیش از 6۰۰ پیام شهروندی برای کاشت نهال 

به سامانه پیامکی سازمان ارسال شده است.
وی ادامــه داد: یکی از اهداف این طرح این اســت 
که بتوانیم شهروندان را در حفظ و نگهداشت درختان 

با خود همراه کنیم.
این مســئول اظهار داشت:امید اســت با ارتقای 
آگاهی، اطالع  رســانی، آموزشهای شــهروندی، و 
تبلیغات صحیح و درگیر کردن شهروندان در تصمیم 
ســازی و اجرا، اهداف این سازمان با سرعت بیشتری 

محقق شود .
بضاعتی پور با اشاره به اهمیت نگهداری از درختان 
کاشته شده در شهر افزود: حفظ و نگهداری از درختان 
از کاشــت آنها مهمتر است به همین دلیل شهروندان 
باید نسبت به درختانی که می کارند احساس مسئولیت 

کنند.
وی در بخــش دیگری از صحبت های خود ضمن 
تقدیر از مجموعه مدیریت شهری ، سازمان های مردم 
نهاد و شــهروندان در اجــرای  برنامه های روز هوای 
پــاک افزود: حل معضل آلودگی هوا در کالنشــهرها 
نیازمند مشارکت دســتگاه های مختلف برای توسعه 

فضای سبز است.
این مســئول در پایان با تاکید بر اهتمام مجموعه 
مدیریت شــهری برای توسعه فضای سبز در مناطق 
کم برخوردار شــهر، اظهار داشت: شــورای پنجم و 
شــهرداری در تالش اســت با برنامه ریزی مدون و 
تخصیص اعتبار مناسب سرانه فضای سبز در مناطق 

کم برخوردار را افزایش دهد.                                 

کرج با کاشت بیش از 50 هزار اصله درخت 
جان دوباره می گیرد

رئیس مرکز اورژانس ۱۱5 البرز 
گفت: به منظــور ارتقای کمی و کیفی 
پیــش  اورژانــس  خدمــات 
بیمارستانی،ســامانه نویــن عملیاتی 

اورژانس ۱۱5 به بهره برداری رسید.
خبرنگار جام جــم البرز: در 
این ســامانه،همه عملیات انجام شده 
به صــورت یک پرونــده الکترونیک، 
بدون کاغذ)paperless( و قابل 
ردیابی ذخیره می شــود به گونه ای که 
در شــروع عملیات کارشناسان پرستار 
تریــاژ تلفنــی که در واحــد ارتباطات 
اورژانس، پاسخگوی شماره تلفن ۱۱5  
و با ارائه مشاوره و ثبت شرح حال بیمار و 
آدرس ، پیشگامان ارائه خدمات هستند 
، با نمایش لحظه به لحظه تعداد افراد در 
انتظار ، مدیریت بهتری در پاسخگویی 
به تماسها خواهتد داشت و زمان انتظار 
تماس گیرندگان به شکل قابل توجهی 

نسبت به قبل کاهش دارد 
وی افزود:همچنیــن با اختصاص 
دادن گوشــی تلفن همــراه یا تبلت به 

پایگاه های اورژانس و ارســال آنالین 
ماموریــت و آدرس محــل فوریت ، از 
طریق اینترنت ، زمان اعالم ماموریت 
کاهــش می یابــد و فرم های کاغذی 
ماموریت اورژانس، به کلی حذف شده 
اســت. به این ترتیب ، ثبت و نگهداری 
مســتندات مأموریتهــای اورژانس به 
صــورت الکترونیک انجام می شــود 
و این امــر موجب ســاماندهی آمار و 
اطالعــات و نیز بهره گیــری بموقع و 

آنالین از آمار را فراهم می کند.
دکتــر بابایــی افزود:همچنین با 
ثبت آنالین وضعیت بیمار در ســامانه 
،تمامی پروســه عملیات قابل مشاهده 
و نظارت پزشــک مقیــم مرکز خواهد 
بود و دســتورات الزم درمانی و  هدایت 
بیماربه بیمارستان از طریق این سامانه 

انجام خواهد شد.
رئیس مرکز اورژانس ۱۱5 اســتان 
گفــت: با بهره گیری از این امکان ، این 
فرصت به دســت می آید که با تکیه بر 
آمار صحیح و بموقع، برنامه های موثری 

برای بهبود خط مشــی ها و ارتقاء کمی 
و کیفی خدمــات تدوین و اجرا گردد و 
بیش از پیش زمینــه افزایش  رضایت 
مندی گیرندگان خدمات درمانی پیش 

بیمارستانی فراهم شود
وی اظهار داشــت: آمبوالنس های 
اورژانــس ،با لینک دســتگاه GS و 
پنــل ثبت موقعیــت آمبوالنس با این 
ســامانه ، با دریافــت آدرس ماموریت 
جدید ، نزدیکتریــن آمبوالنس آماده 
انجــام ماموریت بــه آدرس موردنظر 
شناســایی و بدون اتالف وقت ، آدرس 
به آمبوالنس مذکور ارسال می گردد و 
این امر در کاهش زمان اعالم ماموریت 

و رسیدن بر بالین بیمار موثر است.
دکتر بابایی از دیگر مزیتهاي سامانه 
نوین عملیاتی اورژانس ۱۱5 را ، وجود 
داشبوردهاي مدیریتی و کنترل کیفیت 
به صورت آنالین اعالم کرد ،به طوری 
که مدیــر مرکز اســتان و تیم کنترل 
کیفیــت&n ، به صــورت آنالین، به 
آمار و اطالعات ماموریت ها و موقعیت 

مکانی و زمانی آمبوالنسهاي اورژانس 
۱۱5 البرز دسترســی و نظارت دارند و 
در صورت لزوم، مداخله سریع خواهند 

داشت.
وی افزود:همچنین در صورت لزوم 
انتقــال به مرکز درمانی ،بیمارســتان 
مقصــد به صورت آنالین قبل از انتقال 
بیمار به آن مرکز به وسیله لینک تعبیه 
شده در بخش تریاژ از وجود بیمار ، علت 
بیماری و شرایط بالینی وی مطلع شده 
وپرســنل  اورژانس بیمارستان با آماده 
نمــودن دارو و تجهیزات متناســب با 
بیماری ،آماده پذیــرش بیمار خواهند 
بود.بابایــی افــزود: در پایان ماموریت 
قابلیت نظرسنجی آنالین از سوی بیمار 
و سوپروایزر اورژانس بیمارستان فراهم 
می شــود و در لحظه اتمام ماموریت، با 
ارســال پیامک به مرکز مسئول شیفت 
اورژانــس۱۱5در خصــوص کیفیت 
اقدامات درمانی انجام شــده توســط 
تکنســینهاي اعزامی مطلــع خواهد 

شد.

الکترونیکی شدن خدمات اورژانس 115 البرز

نماینده عالی دولت در استان البرز  گفت: مدیران کم 
حوصلــه و تنبل نمی توانند با مجموعه ما همراهی کنند و 

خود به خود کنار می روند.
خبرنگار جام جم البرز:  شــهبازی در حاشــیه 
چهارمین ســفر شهرســتانی کاروان تدبیر و امید البرز به 
مقصد فردیس در جمع خبرنگاران با اشــاره به برنامه امروز 
در شهرســتان پرجمعیت و متراکم فردیس افزود: در این 
شهرســتان در دهه مبارک فجر 22 پروژه با اعتباری حدود 

82 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
وی ادامــه داد: بخش خصوصی حضور بســیار موثر و 
فعالی دارند و تمام نقاط اســتان با همت و همدلی تبدیل به 

یک کارگاه بزرگ اجرایی شده است.
شــهبازی گفت: طی طریق توسعه در البرز با همراهی 
مجموعه دستگاه های اجرایی شتاب بیشتری گرفته است.

وی اضافه کرد: پروژه های اســتان البرز در ایام مبارک دهه 
فجر حدود 5۰۰ پروژه پیش بینی شــده که در افتتاح برخی 
از آنهــا توفیق حضور داشتیم.اســتاندار البرز گفت: اعتبار 
پروژه هــای البرز در ایام دهه مبــارک فجر بیش از هزار و 
5۰۰ میلیارد تومان اســت.وی افزود: در شــرایط فعلی که 
دشمنان نظام به واســطه تحریم ها و فشارهای گوناگون 

درصدد تنگ کردن عرصه برای مردم هستند، دست بخش 
خصوصی و خیرین را می بوسم و به آنها افتخار می کنم که 
همچنان فعال و دلسوز حضور دارند.شهبازی عنوان کرد: 
مردم وارد گود شده اند و روزانه در عرصه های مختلف تولید، 
فناوری، علمی و... حضور و فعالیت خود را بیشتر می کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص معیار و مالک 
استاندار برای انتصاب مدیران گفت: مالک و معیار اصلی 
من بــرای انتصاب مدیران، کار، تالش و همراهی با مردم 
است.استاندار البرز افزود: هر چه مدیر فاصله کمتری با مردم 

داشته باشد در نظر من ارزشمندتر جلوه می کند.
وی خاطرنشــان کرد: مدیران کم حوصله و تنبل نمی 
تواننــد با مجموعه ما همراهی کنند و خود به خود کنار می 
روند.شهبازی گفت: فرصت مسئولیت ها مانند برق و باد در 
حال گذر اســت و ما باید به نحو مطلوبی در راستای خدمت 

به مردم و رشد و توسعه استان گام برداریم.
وی افزود: مدیرانی که منصوب شــده و وارد مجموعه 
می شــوند مجال آزمون و خطا ندارند بلکه باید با تجربه و 
اهتمام در این شــرایط، برخط، گوش شنوای مردم باشند 
و ماموریت های محوله در سازمان را به بهترین نحو انجام 
دهند.اســتاندار البرز اظهار کرد: ارتباط با مردم معجزه می 

کند، چراکــه در تمام طول عمر مدیریتم این امر را به واقع 
حس کرده ام.وی گفت: در مدت چند ماهی که در البرز حضور 
دارم با ارتباط با الیه های مختلف مردم در قالب سازمان های 
مردم نهاد، تشکل های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... 
انس گرفته ام.شــهبازی افزود: برای اتخاذ تدبیری ویژه با 
هدف حل مشکالت مردم، باید گوش شنوای مسائل آنها 

باشیم تا با راهکاری مناسب، گره گشا باشیم.
وی عنــوان کرد: مدیران بایــد کار، تالش، پیگیری و 

ارتباط با مردم را مجدانه دنبال کنند.
استاندار البرز گفت: به برکت انقالب اسالمی مدیران از 
جنس مردم هســتند و می توانند با درک صحیحی از موانع 

آنها، تصمیم درستی برای حل مشکالت بگیرند.

مدیران تنبل و کم حوصله نمی توانند ما را همراهی کنند

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در سفر خود به البرز گفت: تا 
وقتی که قدرت داریم کسی به کشور طمع نمی کند.

خبرنگار جام جم البرز: صفارهرندی در مراسم یادواره ۱59 شهید 
دوران 8 سال دفاع مقدس با حضور مردم و مسئوالن در مسجد جامع محله 
چهارصد دستگاه گفت: توان موشکی و دفاعی ما موجب شده دشمن نتواند 

به این آب و خاک چشم طمع داشته باشد.
وی با اشاره به دشمنی آمریکا با ملت ایران گفت: مشکل آمریکا قدرت 
دفاعی ایران نیســت، آمریکا از نفوذ ایران در منطقه هراس دارد بنابراین 
همه تالش خود را به کار گرفته تا با ایران مقابله کند اما بخاطر الهی بودن 

انقالب اسالمی، پیروزی نهایی از آن ما خواهد بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جمهوری اسالمی دلها را 
فتح کرده است و اکنون مظلومان و مستضعفان جهان بویژه در خاورمیانه 

دوست دارند تا حکومتشان مثل ایران شود.

صفارهرندی گفت: دلیل اصلی ناراحتی آمریکایی ها این است که نفوذ 
معنوی مردم ایران در منطقه بیشــتر از آمریکایی هاســت، آمریکا از همه 
مسائل مطلع است و مشکل آن ها میزان محبوبیت و نفوذ ایران در منطقه 

است و این فتح به خاطر خون شهیدان است،
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جشن چله انقالب 
اســالمی در حال برگزاری است، گفت: دلیل نجنگیدن با ایران این است 
که جنگ برای آن ها هزینه بر اســت، هرجا که آمریکایی ها خواستند به آن 
حمله کنند قبل از آن تجهیزات نظامی را تضعیف و آن کشور را خلع سالح 

و تضعیف کردند.
صفارهرندی با بیان اینکه کســانی که می گویند دوره موشک و سالح 
تمام شــده دانسته یا نادانسته به  کشور ضربه می زنند، اضافه کرد: تا وقتی 
که قدرت دارید کسی طمع به کشور ندارد و اگر ضعیف شدید دیگر دشمن 
به هدف خود رســیده و مرگ ما آن روزی است که از دفاع فاصله بگیریم و 

به دنبال کاهش قدرت نظامی و دفاعی باشیم.
وی با اشــاره به موفقیت های جمهوری اسالمی در عرصه بین المللی 
گفت: امام خمینی )ره(  در سخنان خود خبر از آینده روشن نظام می داد که 
آن روزها باورش برای خیلی ها سخت بود اما امروز می بینیم که این نظام 

مقدس در حال فتح است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تا وقتی قدرت داریم کسی به کشور طمع نمی کند

پورمحمدی در همایش پیشکسوتان انقالب اسالمی:

شما عزیزان تاریخ این انقالب هستید

خبرنگار جــام جم البرز:هوشــنگ 
فرخــی، مخترع و مدیر عامل شــرکت 
گوهــر ســازان زیبــای طبیعــت وطن 
کــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ما از 
توانمنــدی هایی ســخن گفت که مایه 
مباهــات کشــورمان مــی باشــد این 
تکنوکــرات در فرآیند های تخصصی 
خــود اختراعــات و ابتکاراتی دارد که 
می تواند تمامی نخاله های ســاختمانی 
را بازیافت کند و حتی در مسئله خاک 
کشاورزی بهترین عملکرد در حفاظت 
از محیط زیســت  را داشــته باشد. در 
ذیــل توجه شــما را به ایــن مصاحبه 

جلب می نماییم:

* لطفــا در زمینه فعالیت تخصصی و 
فنی خود توضیح دهید.

چهل و پنج ســال است که در زمینه 
صنایع چوب فعالیت دارم ، ولی ســال 
84 از ایــن صنعت بیرون آمدم ،چون 
معتقــد بودم که تا کی باید درختان را 

قطع کنیم.
اولین اختراع بنده، چوب مصنوعی 
اســت که تهیه شــده از پسماند های 
پلیمــر و انــواع زباله های پالســتیکی 
اســت و جایگزیــن درخت می باشــد 
کــه البته بــا توجه به مســائلی اعم از 
تحریم ها و... به مرحله اجرا نرســید 
امــا تحقیقــات خــود را دربــاره محیط 
زیســت ادامه دادم و به مســئله مهم 
نخالــه ها و پســماند های ســاختمانی 

رسیدم.
نخالــه هــای ســاختمانی در دنیــا 
معــروف بــه ویرانگــر محیط زیســت 
)مرگــی خاموش( مــی باشــند، چون 
مراحــل پخت و حرارت روی آنها انجام 
شــده به محصول مرده تبدیل شده و 
قابلیت برگشــت به طبیعت را ندارد.
کشــورهای اروپایــی ماشــین هایــی 
ســاختند کــه نخاله هــا را تفکیک می 
کنــد ولی ما بدون تفکیک کردن نخاله 
ها ، همه اجزا به جز فلزات را فرآوری 
می کنیم و مصالح ساختمانی با کیفیت 
آمــاده تولیــد نموده ،اعــم از خوراک 
کل آجــر پزی ها را تامیــن می کنیم و 
محصوالت ســه بعدی ، نمــای بیرونی 

و داخلی و...را آمــاده تولید می کنیم 
کــه این امر باعث کاهش 40% هزینه 
ها دراین وضــع اقتصادی موجود می 
شــود و همچنین 80% کاهش مصرف 
انــرژی ، 70% تاثیر در اجرا را هنگام 
وقــوع زلزلــه داردو 90% کاهــش 
مصــرف آب در این برهــه بحران آب 
و اشــتغالزایی بــرای 300 نفر در فاز 

اول در نظر گرفته شده است .

* بــا توجه به این ضرورت حیاتی چه 
توصیه ای به مسئولین امر دارید؟

مشــکالت زیســتی که نخالــه ها به 
همــراه دارنــد را باهمت مســئولین 
شهرداری، پسماند و محیط زیست که 
اگر دلســوزانه با ما همراه شــوند می 
توانیــم به طــور کامل برطــرف کنیم.

البته دانشگاه پیام نور در ابعاد علمی 
با بنده همکاری داشته است.

* در ایــن راســتا چــه توصیــه ای 
دارید؟

تعهــد مــی دهیم که روزی هشــت 
هــزار تن نخاله روی زمیــن نماند و از 
طرفــی نمی گذاریم زمین کشــاورزی 
تبدیــل به خوراک آجرپزی ها شــود، 
تحقیقــات  و  آزمایشــات  همچنیــن 
زیادی درباره کاشت بذر بر روی خاک 
نخالــه ها انجام دادیــم، که آیا بر روی 
محصول بدســت آمده میکروبی نفوذ 

می کند یا خیر؟
تمامی این امور شــامل هزینه های 
ســنگین تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی 
می باشد که از ســازمان های مربوطه 
مــی خواهیم که بــا ما همراه شــوند.

بــه عبارتی دیگــر، بنده ســرباز وطن 
هستم و از سازمان ها و مسئولین امر 
می خواهم که خوراک و گلوله اســلحه 
هــای ما ســربازان را تامیــن کنند، تا 
دشــمن محیط زیست را از بین ببریم.

چه کسی پاسخگوست؟

انباشت نخاله های ساختمانی ویرانگر؛ مرگ 
خاموش  محیط زیست
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چراغ روی تو را شمع گشت پروانه
مرا زحال تو با حال خویش پروا نه
خرد که قید مجانین عشق می فرمود
حافظبه بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه

در چهلمین سال شکوفایی انقالب اسالمی و در 
راستای هم اندیشی، تبادل نظر و نیز استماع دغدغه ها 
موجود در عرصه فرهنگ، هنر، ادب و رســانه در حوزه 
شهرستان ساوجبالغ، مقدسی مدیر کل صدا و سیمای 
استان البرز به اتفاق معاونین در محل سالن فرمانداری 

شهرستان حضور یافتند. 
خبرنگار جام جم البرز: در ابتدای این نشست 
آقای پالیزگیر فرماندار ســاوجبالغ با اظهار تشــکر از 
حضور مدیر کل صدا و ســیمای استان در شهرستان 
در ایام دهه فجر با مقایســه و مثبت خواندن و رشد بی 
نظیر تالش های صورت گرفته در چهل ســاله پس از 
انقالب با روند آن در قبل از انقالب، این رشد را حاصل 
تالش تمامی دســت اندرکاران و حمایت های مردمی 
در راستای پیشرفت این شهرستان عنوان داشته و آن 
را خیره کننده دانست و از حاضران در نشست خواستار 
آن گردید تا ضمن بررســی های همــه جانبه اقدام به 
آماربرداری و لیســت نمــودن اولویت های فرهنگی، 
هنری شهرستان نموده تا پس از دریافت آن ها از سوی 
فرمانداری در برنامه ریزی های آتی مد نظر قرار گیرد. 
در ادامه حاضران در جلســه هر یک به ایراد نقطه 
نظرات و پیشــنهادات و انتقادات پرداختند و خواستار 
توجه بیشتر مســئوالن شهرستان به درخواست های 
خود شدند. آن گاه مقدسی رئیس صدا و سیمای استان 
با عرض تســلیت ایام فاطمیه و شهادت دخت گرامی 

نبی اکرم)ص( ونیز تبریک ایام دهه فجر به شــرکت 
کنندگان در جلســه و اهمیت دهی هر چه بیشــتر به 
این ایام، بهتر عمل نمودن مســئوالن در سایه آبدیده 
شدن از عصر شروع انقالب تا کنون را خواستار گردید 
و عنوان داشت: تمامی دلسوزان و حتی تک تک افراد 
الزم است تا ضمن بررسی های خود در جامعه اقدام به 
شناسایی و معرفی افراد فاخر که هر یک شاخصه های 
خــاص مربوط به خود را دارند، نمایند تا پس از معرفی 
آنان به صدا و سیما اقدام به شناساندن این گونه افراد از 
طریق صدا و ســیما گردد و در این رابطه هر فردی باید 

خود را یک مســئول صدا و سیما دانسته و آن را محدود 
به یک مدیر ندانند. 

وی ضمن تاکید بر همیاری، همراهی و مشــاوره 
حضار با رسانه ملی خواستار آن گردیدند تا ضمن حفظ 
ارتباط اصحاب فرهنگ و رســانه با صدا و سیما اقدام 
بــه ایفای نقش خود در چهار چوب معرفی ارزش های 
و هنجارهــای جامعه پرداخته و با ارائه بیشــتر اخبار و 

گزارش های مرتبط رسالت خود را به انجام رسانند. 
مدیر کل صدا و ســیمای استان ضمن توجه دادن 
بیشــتر به لزوم افزایش شــبکه های مجازی طرفدار 

انقالب اســالمی، این امــر را حائــز اهمیت زیادی 
دانست و از نقش بارز تاثیر گذاری از طریق شبکه های 
مجازی در جهت معرفی هر چه بیشــتر دستاوردهای 
انقالب ســخن گفته و از فرماندار شهرستان خواهان 
حمایت های الزم در راستای بستر سازی جریان سیال 
جبهه فرهنگی انقالب اسالمی از این طریق گردید. 

مقدسی ضمن تاکید بر مورد توجه ویژه قرار گرفتن 
هر چه بیشــتر دغدغه های حاضران در نشست، توجه 
نمودن به رشــد سطح تاثیر گذاری در جامعه را مبنای 
کار دانســته و آن را به عنوان هدفی مهم عنوان نمود 
و در این رابطه ضمن اظهار حمایت از پوشــش هر چه 
بیشتر گزارشــات و اخبار شهرستان در صدا و سیمای 
استان البرز خواهان افزایش هر چه بیشتر آن گردید. 

در پایان و به عنوان حسن ختام جلسه و جمع بندی 
صورت گرفت، پالیزگیر فرماندار شهرستان با اشاره به 
تاکیدات مدیر عامل صدا و ســیمای استان، در دستور 
کار قرار گرفتــن افراد شــاخص، ترویج موضوعات 
قرآنی، حمایت هر چه بیشتر از الگو های خانواده موفق 
در زمینه مسائل قرآنی، فعال تر کردن شورای مجازی 
استان، تالش بیشتر در ارتباط با رشد هنرهای تجسمی 
نیز اســتفاده از ظرفیت فرهنگ عامیانه شهرســتان 
ســاوجبالغ را به عنوان یک اطلس فرهنگی در جهت 
ارائه هر چه بیشــتر آن از اولویت های آتی شهرستان 

دانست. 

 نشست مدیر کل صدا و سیمای البرز با اصحاب هنر، فرهنگ
 رسانه و ادب ساوجبالغ

شهید عملیات خیبر
شهید »منصور 
اکوان« در تاریخ یکم 
شهریور سال ۱3۴3، 
در شــهر تهــران در 
خانــواده اي مؤمن و 
به  دیــده  مذهبــي 
جهــان گشــود. وي 

دوران کودکــي را در دامان مــادري مهربان و 
عفیف و پدري زحمتکش و کارگر ســپري نمود. 
پدر ایشان در ترمینال غرب تهران کار مي کرد.

خبرنــگار جام جم البــرز: وي پس از 
ســپري نمودن دوران کودکي در هفت سالگي 
قدم به مدرســه گذاشت و دوره تحصیل خود را 
آغاز نمــود و با موفقیــت دوره تحصیل خود را 
یکي پس از دیگري پشــت سر مي گذاشت. وی 
از سن دوازده ســالگي نماز مي خواند و واجبات 
دینــي را به جا مي آورد و در اوج گیري انقالب او 
نیز همانند دیگر برادران مبارز خویش به صفوف 
انقالبیون پیوســت و با هوشیاري که اطرافیان 
در او بــه وجود آورده بودند علیه رژیم دســت به 
افشاگري مي زد و در اکثر راهپیمایي ها و پخش 
اعالمیه ها و نوارهاي سخنراني امام شرکت مي 
کرد و بعــد از پیروزي انقالب به یاري خداوند و 
همیاري مردم غیور ایران خانواده ایشان به کرج 

عزیمت کردند.
با شــروع جنــگ تحمیلــي و تهاجم ارتش 
بعث عراق به خاک میهن اســالمیمان در سال 
6۱ چهار ماه را در منطقه کردســتان به خدمت 
پرداخــت و در آنجا دالورانه مبارزه کرد و زماني 
که به تهران بازگشت، رضایت پدر و مادر خود را 
جلب کرد تا به جبهه هاي جنوب عزیمت نماید و 
در آنجــا به مبارزات خویش ادامه دهد که پس از 
رزمي بي امان و رشــادت هاي دلیرانه سرانجام 
در تاریخ نهم اســفند ۱362، در منطقه عملیاتي 
»جزیره مجنون« در عملیات خیبر شرکت کرده 
که بــر اثر اصابت گلوله کالیبر پنجاه ارتش کفار 
بعثي و صهیونیســتي دعوت حق را لبیک گفته و 

به لقاءاله مي پیوندد.
 تربت پاک شــهید در بهشــت زهرا تهران 
 میعــادگاه عابــدان و عاشــقان پاکباختــه

 است. 

یاد یاران آشنا

خوانندگان عزیز مــی توانند جهت 
طرح مشکالت شــهری و استانی درابعاد 
تلفــن شــماره  بــا   مختلــف، 

3221۰۰۰9 - ۰26 دفتــر تحریریــه 
روزنامه جام جــم البرز همه روزه به غیر از 
ایام تعطیل از ساعت 1۰صبح تا 15تماس 
بگیرند تا به نام خودشان در ستون مربوطه 

درج شود.

*شهرداری کرج اقدام کند
با توجه به جمعیت میلیونی کرج یکی از نیازهای 
زیستی شهروندان کمبود یا نبود سرویس بهداشتی 
در مناطق مختلف شــهر می باشــد. لذا ازمسئوالن 
شهرداری انتظار این است که احداث سرویس های 
بهداشــتی کافی را در برنامه ریزی های آتی مد نظر 

قرار دهند.
حسین محمودی از شاهین شهر

قابل توجه شرکت برق کرج 
برخــی از خیابان های اصلی دهقان ویال و محل 
سه شنبه بازار فاقد روشنایی کافی برای عبور و مرور 
عابران پیاده و شهروندان در هنگام خریدهای شبانه 
می باشد. لطفا مسئوالن شرکت برق کرج اقدام کنند.
حسین مهدوی از دهقان ویال دوم

 اداره کل بازرســی اســتان البــرز 
چاره اندیشی کند

بیمه آتیه ســازان حافظ طلب فرهنگیان بیمار را 
به صورت دفع الوقت رســیدگی می کند.چرا حقوق 

فرهنگیان این طور باید ضایع شود؟! 
از مسئوالن اداره کل بازرسی استان البرز خواهان 

نظارت و بازرسی به این موارد هستیم.
جمعی از فرهنگیان البرز

تعزیرات حکومتی اقدام کند
بعضی کارخانجات تولید لبنی غذایی و ... به طور 
گسترده ای اقدام به کم فروشی و گرانفروشی در بازار 
می کنند. شهروندان از مسئوالن تعزیرات حکومتی 
البرز انتظار دارند تا با نظارت و اقدام پیشگیرانه نسبت 
بــه این مــوارد منافع عمومی مصــرف کنندگان را 

تضمین کنند.
محسن اسدی از کرج

پیام های مردمی

بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون جام فجر پس 
از ۴ روز رقابت بدمینتون بازان صاحبنام دنیا با حضور جمعی از مســئوالن 

استانی و کشوری به پایان رسید.
خبرنگار جام جم البرز: بیســت و هشــتمین دوره مسابقات بین 
المللی بدمینتون جام فجر در محل ســالن انقــالب کرج به میزبانی البرز 
برگزار شــد که شهبازی استاندار البرز با حکم وزیر ورزش و جوانان دبیری 
این دوره از مســابقات را بر عهده داشــت.در ایــن رقابت ها ۱6۴ بازیکن 
صاحب نام از 3۰ کشور دنیا شــرکت کردند.نفرات برتر این این مسابقات 

جایزه 25 هزار دالری دریافت کردند.امتیازات این رقابت ها برای محاسبه 
رنکینگ جهانی بازیکنان، یک هفته دیگر از طریق سایت جهانی بدمینتون 
اعالم می شــود.همچنین6۰ ورزشکار از کشورمان در قالب 3 تیم آقایان و 
3 تیم بانوان در این دوره از رقابت ها شــرکت کردند که سهم استان البرز از 
این تعــداد ۱۰ نفر بود.بازیکنان حاضر در این رقابت ها تالش کردند که با 
افزایش رنکینگ خود، جزو نفراتی باشند که به المپیک 2۰2۰ توکیو اعزام 
می شــوند.تیم ملی ایران در گروه 2 نفره توانســت وارد یک هشتم نهایی 

شود.

اختتامیه مسابقات بین المللی بدمینتون جام فجر 


