
هنوز تصمیمی برای اجـرای طرح
زوج و فـرد در کـرج نگرفته ایم

دوهفتهانهم

شوراهای حل اختالف ویژه امور اقتصادی و 
بازرگانی در البرز راه اندازی شد کمپانی های  تولید دارو  فرآورده های 

خونی ایران را ترجیح می دهند 

این فرد مأمور نیست

۳ واحد صنفی عطاری در کرج پلمب شد

رحیم بنا موالیی عنوان کرد:
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرج:

مدیرعامل سازمان انتقال خون: 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز:

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان البــرز از راه 
ــژه  ــاف وی ــل اخت ــوراهای ح ــدازی ش ان
امــور اقتصــادی و بازرگانــی درالبــرز خبــر 

داد.
رحیــم بنــا موالیــی در مراســم آغــاز افتتاح 

همزمــان شــورای حل اختــاف ویــژه ...

ــون  ــال خ ــازمان انتق ــل س مدیرعام
ــه  ــی ک ــت: کمپانی های ــور گف کش
کننــد،  تولیــد  دارو  می خواهنــد 
فــرآورده هــای خونــی ایــران را 
ــان  ــن نش ــد و ای ــح می دهن ترجی
ــالم و  ــانی س ــرمایه انس ــده س دهن

ــت. ــران اس ــمند ای ارزش
پیمــان عشــقی در مراســم تودیــع و معارفــه مدیــرکل انتقــال 
خــون البــرز ضمــن تبریــک والدت حضــرت زینــب )س( و روز 
پرســتار  اظهــار داشــت: خــون یــک فــرآورده درمانــی بــرای 
نجــات جــان یــک انســان اســت و ســازمان انتقــال خــون یک 

ســازمان اســتراتژیک اســت.
وی افــزود: کمبودهــا روز بــه روز بیشــتر می شــوند و توقعــات 
اجتماعــی و رســانه ای در حــال افزایــش اســت کــه بــه حــق 

اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــون کش ــال خ ــازمان انتق ــل س مدیرعام
ــارات ســتادی و  ــه اعتب ــزان وابســتگی ب ــرز در می اســتان الب
ــرد: ــان ک ــتانی رده اول را دارد، بی ــارات اس ــی از اعتب بی بهرگ

فرماندهــی انتظامــی شهرســتان 
فردیــس بــا انتشــار تصویــر فــردی 
ــه  ــدام ب ــور اق ــش مام ــه در پوش ک
زورگیــری مــی کــرد، از شــهروندان 
خواســت، چنانچه از ســوی ایــن فرد 
ــد  ــرار گرفته ان ــری ق ــورد زورگی م
بــرای شناســایی یــا طــرح شــکایت 

ــد. ــه کنن ــتان مراجع ــن شهرس ــی ای ــس آگاه ــه پلی ب
ســرهنگ بیــژن جنتــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: در پــی 
وقــوع چنــد فقــره ســرقت تحــت عنــوان مامــور پلیــس، در 
شهرســتان »فردیــس«، رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار 

کانتــری 14 »شــهرک نــاز« قــرار گرفــت.
ــردی  ــه ف ــد ک ــخص ش ــه مش ــات اولی ــزود: در تحقیق وی اف
ــی  ــتگاه ب ــک دس ــتن ی ــا داش ــس و ب ــاس پلی ــش لب در پوش
ســیم و کارت جعلــی اقــدام بــه گرفتــن گوشــی تلفــن همــراه 
شــهروندان کــرده و بــا یــک دســتگاه موتــور ســیکلت از محل 

ــواری مــی شــود. مت
ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه حساســیت 
ــام  ــا انج ــده و ب ــل ش ــه وارد عم ــوران بافاصل ــوع، مام موض
ــه شناســایی متهــم در  ــق ب اقدامــات گســترده پلیســی موف

ــدند. ــس ش ــتان فردی شهرس

ــرات حکومتــی اســتان  ــرکل تعزی مدی
عطــاری  واحــد   ۳ پلمــب  از  البــرز 
ــاز  ــای غیرمج ــروش داروه ــل ف به دلی

خبــر داد.
علی اکبــر مختــاری اظهار داشــت: ۳ 

عطــاری در کــرج به دلیــل...
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رئیس دادگستری البرز:

فرماندار فردیس:دادستان فردیس:  امام جمعه فردیس:

عزیزاله شهبازی ، استاندار البرز:

وسایل و ابزار کار 
تولیدکنندگان البرز 
نباید توقیف شود

اقدامات اخیر قوه 
قضائیه موجب افزایش 
امید شده است

در انتخاب شهردار فردیس منافع
شخصی برای اعضای شورای 
شهر ارجحیت دارند

شهرستان  فردیس
 تداخل مـرزی

دارد

تفاهم نامه راه اندازی 
کارخانه نوآوری 

البــرز
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سنگ تمام کرجی ها در
مراسم بزرگداشت شهید  سلیمانی

3

مهمترین پروژه دردست اقدام مشکین دشت به نام سرادرشهید سپهبد قاسم سلیمانی مزین شد
شهردار مشکین دشت خبر داد:

همزمان با انتشار اخبار ترور و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی موجی از اعالم انزجار و تنفر نسبت به عامالن این حادثه شکل گرفت، تا جایی که احاد هموطنان در همان ساعات اولیه انتشار خبر شهادت با ارسال بیانیه، پیام تسلیت این اقدام خبیسانه آمریکا را محکوم کردند، این 
موضوع بیانگر محبوبیت سردار حاج قاسم سلیمانی در جامعه را نشان می داد و حتی شهادت این مرد بزرگ در مجامع بین المللی حساسیت های خاصی را ایجاد نمود تا جایی که در بازار نفت هم شاهد افزایش قیمت بودیم اما آنچه که در اینجا به آن خواهیم پرداخت حساسیت های خاص 
در مدیریت شهری مشکین دشت است که به پاس رشادت  ها و یک عمر مجاهدت فی سبیل اهلل سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در دوران هشت سال دفاع مقدس، دفاع از حرمین در مقابل مزدوران و داعشیان و حفاظت از مرز های وطن با پیشنهاد سید جعفر موسوی شهردار مشکین 

دشت، مهمترین پروژه ی در حال اجرای این شهر به نام این شهید واالمقام مزین خواهد شد.

ــده  ــور زن ــه منظ ــت ب ــکین دش ــهری مش ــت ش ــندیده مدیری ــدام، پس ــن اق ای
ــام شــهدای واالمقــام و تکریــم و تجلیــل از رشــادت  هــای  ــاد و ن نگهداشــتن ی
سراســر پرافتخــار ایــن ســردار انجــام مــی گیــرد. البتــه ناگفتــه نمانــد ســردار 
ــرای محــور مقاومــت در جهــان  ــده و بزرگــی ب شــهید ســلیمانی خدمــات ارزن
اســام و ایــران انجــام داده و نامگــذاری برخــی اماکــن در کشــور بــه نــام ایشــان 
اقدامیســت کــه میتوانــد بــه پــاس خدمــات ارزنــده ایشــان و زنــده نگــه داشــتن 

ــرای نســل هــای آینــده صــورت پذیــرد . رشــادت هــای ایــن ســردار ب
مجموعــه مدیریت شــهری مشــکین دشــت هــم با ایــن هدف اقــدام مناســبی در 
ایــن رابطــه داشــته، آنهــم نامگــذاری مهمتریــن پــروژه ی در دســت احــداث ایــن 
شــهر، بعنــوان اولیــن شــاهراه اصلــی مشــکین دشــت طی ســالهای اخیــر خواهد 
ــام ســردار شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی  ــه ن بــود کــه از ایــن پــس ب
مزیــن مــی شــودهر آنچــه کــه در ادامــه مــی خوانید ماحصــل گفتگــوی خبرنگار 

تماشــاگران امــروز بــا مدیــران شــهری مشــکین دشــت اســت .
شــهردار مشــکین بــا اشــاره بــه تــرور و شــهادت ســردار بــزرگ اســام شــهید 
ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و محکــوم کــردن ایــن اقــدام وحشــیانه گفــت: 
اینجانــب بــه ســهم خــود شــهادت ســردار رشــید اســام حاج قاســم ســلیمانی را 
خدمــت مقــام معظــم رهبــری، همرزمــان و مــردم عزیــز ایــران، بویژه شــهروندان 
شــهر مشــکین دشــت تبریــک و تســلیت عــرض مــی کنــم و امیــدوارم بــه زودی 

قاتــان ســردار بــزرگ بــه ســزای اعمــال خــود برســند.
موســوی افــزود؛ ســردار ســلیمانی نماد محــور مقاومــت و حامی مردم ســتمدیده 
ــام و خاطــر ایــن شــهید بزرگــوار در تاریــخ  ــود و همیشــه ن و مظلــوم جهــان ب
ابــدی خواهــد بــود و از طرفــی بــرای ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت پیشــنهاد 
نامگــذاری مهمتریــن پــروژه در دســت اجــرای ایــن شــهر را بــه نــام ایــن شــهید  
واالمقــام بــه صحــن شــورای اســامی شــهر ارســال کــردم و بــا موافقــت هفــت 
عضــو شــورای اســامی شــهر بــه شــورای نامگــذاری ارجــاع شــد و نهایتــا ایــن 

پیشــنهاد تصویــب شــد.
ســید جعفــر موســوی اظهــار داشــت؛ پــروژه کمربنــدی و کنــار گــذر مشــکین 
دشــت کــه ان شــاءاهلل  در ایــام دهــه فجــر در بهمــن ماه ســال جــاری فــاز اول آن 
بــه بهــره بــرداری میرســد، را به نام ســردار شــهید ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی 

را مزیــن خواهد شــد.
شــهردار مشــکین دشت در پاســخ ســئوال خبرنگار تماشــاگران امروز در خصوص 
طــرح کلــی ایــن پــروژه گفت: ایــن کنارگــذر بخشــی از کمربنــد اتصال روســتای 
فــرخ آبــاد- زیبادشــت بــه اتوبــان کــرج - تهــران اســت کــه بــا برنامــه ریــزی و 

پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه در ســه فــاز احــداث و افتتــاح خواهــد شــد.
ــن کمربنــدی و کنارگــذر  ــرداری از ای ــا احــداث و بهــره ب ــه داد: ب موســوی ادام
ــا صــرف کمتریــن زمــان  ــه مرکــز اســتان ب دسترســی جنــوب اســتان البــرز ب
ــتای  ــدی روس ــیر کمربن ــن مس ــن در ای ــت و همچنی ــد گرف ــورت خواه ص
ــاز دوم و شــهر مشــکین  ــه شــهر مشــکین دشــت در ف ــاد- زیبادشــت ب فرخ آب
دشــت بــه شــهرک هــای بعثــت و مهندســی زراعــی بــه مشــکین دشــت در فــاز 
اول و ایــن شــهرکها بــه اتوبــان کــرج تهــران در فــاز ســوم متصــل خواهــد شــد 
کــه در ایــن مســیر دو یــا ســه تقاطــع غیرهمســطع نیــز وجــود دارد و مــی تــوان 
از آن بعنــوان شــاهراه موصاتــی مشــکین دشــت بــه شــهرهای فردیــس، محمــد 

شــهر و کــرج نــام بــرد.
ایــن مســئول شــهری با بیــان اینکه بنــده و همکارانم در شــهرداری و دوســتانمان 
در شــورای اســامی تــاش مــی کنیــم تــا بــا کمتریــن برداشــت از منابــع داخلی 
ایــن پــروژه را اجــرا کنیــم افــزود : ضمــن تشــکر از مجموعــه فرمانــداری فردیــس 
کــه بخــش عمــده ای از اعتبــار ایــن پــروژه )بیــش از ۳۰ میلیارد ریــال( اختصاص 

داده شــده اســت کــه شــامل بخــش آســفالت ریــزی، روشــنایی و گاردریــل ایــن 
پــروژه مــی باشــد کــه تــا اکنون بخــش آســفالت ریزی بــا اعتبــار تخصیــص داده 

شــده توســط فرمانــداری بــه اتمام رســیده اســت.
وی در ادامــه تصریــح کــرد؛ مهمتریــن بخــش احــداث ایــن کمربندی زیرســازی، 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــود ک ــزی ب ــفالت ری ــرای آس ــازی ب ــازی و بسترس ــاده س آم
ســازندگان صاحــب نــام شــهر مشــکین دشــت و بــدون پرداخــت هرگونــه هزینه 
ــاز دوم  ای صــورت گرفــت اســت و در حــال حاضــر نیــز عملیــات زیرســازی ف
ایــن کنارگــذر از ابتــدای کانــال انتقــال آب در منطقــه کریــم آبــاد تــا روســتای 

ــاز شــده اســت. ــاد- زیبادشــت آغ فرخ آب
موســوی همچنیــن تملــک اراضــی مــورد نظر بــرای احــداث ایــن پــروژه را گامی 
مهــم ارزیابــی کــرد و گفــت: بــا هماهنگــی و توافــق بیــن شــهرداری مشــکین 
ــا اداره جهــاد کشــاورزی در دو پــروژه کمربنــدی و کنــار گــذر ســردار  دشــت ب
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و جهــاد مجموعــا ۳۳ هــزار متــر مربــع آزادســازی 
انجــام شــده اســت کــه از مجموعــه مدیریــت اداره جهــاد کشــاورزی که بــا تعامل 
بســیار باالیــی ایــن مســیر را در اختیــار شــهرداری مشــکین دشــت قــرار داده اند 
تــا بتوانیــم ایــن دو کمربنــدی را احــداث و گــره بزرگــی از ترافیــک ایــن منطقــه 

بــاز کنیــم تقدیــر و تشــکر میکنم.
ســید جعفــر موســوی بــا اشــاره بــه منابــع اعتبــاری بــرای احــداث ایــن پــروژه 
افــزود: بــه همــت شــهرداری و همکاری فرمانــداری شهرســتان فردیس و شــورای 
ــا پیگیــری هــای مســتمر از اعتبــارات ارزش  اســامی شهرمشــکین دشــت و ب
افــزوده روســتای فاقــد دهیــاری کــه در حســاب فرمانــداری شهرســتان راکــت 
مانــده بــود و بــا دریافــت مجــوز از فرمانــداری شهرســتان فردیس و تایید شــورای 
اســامی شــهر مشــکین دشــت بــرای ایــن طــرح هــا اختصــاص داده شــد تــا 
در آینــده نزدیــک شــهروندان عزیــز بتواننــد مســافت بیــن روســتای فــرخ آبــاد-

زیبادشــت، مشــکین دشــت، شــهر کــرج و همچنیــن دسترســی بــه اتوبــان کرج 

تهــران و بلعکــس را بــا کمتریــن ترافیــک وزمــان طــی کننــد.

خسروزاده عنوان داشت:
مهمتریــن پــروژه شــهر مشــکین دشــت را بــه نــام و یــاد ایــن 

ســرداردلها مزیــن خواهــد شــد
مهنــدس بهــزاد خســرو زاده رئیــس شــورای اســامی شــهر مشــکین دشــت بــا 
بیــان اینکــه خــون شــهیدان بــه برقــراری امنیــت کشــور و منطقــه و وحــدت 
ملــت  هــای مســلمان و مــردم شــریف ایــران منجــر خواهــد شــد گفــت: ســردار 
ســلیمانی بــدون تردیــد درخــت مقاومــت در منطقــه و جهــان را تنومندتــر کرده 
و ان شــاءاهلل در آینــده شــاهد خواهیــم بــود کــه ریشــه ظلــم و تروریســت را در 

ایــن کــره خاکــی خشــکانده شــود.
رئیــس شــورای اســامی شــهر مشــکین دشــت گفــت: بــر خــود الزم مــی دانــم 
ــم و زور جهــان کــه باعــث شــهادت  ــرور وحشــیانه توســط عامــان ظل ــن ت ای
ســردار ســلیمانی و همراهانــش شــد را بــه رهبــر انقــاب، ملــت بــزرگ ایــران 
ــان  ــن قهرم ــز مشــکین دشــت و همچنیــن عاشــقان ای ــژه شــهروندان عزی بوی

مدافــع حقــوق مظلومــان جهــان را تبریــک و تســلیت عــرض کنــم.
وی در ادمــه افــزود: بــرای ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت و همچنیــن زنــده 
یــاد داشــتن شــهیدان قهرمــان کشــور مهمتریــن پروژه شــهر مشــکین دشــت را 
بــه نــام و یــاد ایــن ســردار بزرگــوار مزیــن کنیــم و امیــدوارم کــه رونــد پــروژه بــه 
برکــت نــام ایــن شــهید تســریع شــود و هرچــه زودتــر بــه بهــره بــرداری برســد.

بهــزاد خســرو زاده در خصــوص ایــن پــروژه گفــت: ایــن پــروژه در ســه فــاز در 
دســت ســاخت اســت کــه مــی توانــد بــه روان ســازی ترافیــک ایــن شــهر کمک 

ــایانی کند. ش
بهــزاد خســرو زاده رئیــس شــورای اســامی شــهر مشــکین دشــت در ادامــه 
ــه  ــیرازی ب ــاد ش ــوار شــهید صی ــدی اتصــال بل ــروژه کمربن ــرد: پ ــح ک تصری

بلــوار شــهید کاظمــی و پــروژه کنارگــذر خیابــان شــهید زارع بــه بلــوار امــام 
خمینــی از طریــق فهرســت بهــا انجــام شــده و همینجــا از همــکاری و حمایت 
قاطــع مجموعــه فرمانــداری شهرســتان فردیــس تقدیــر و تشــکر مــی کنــم، 
زیــرا مجموعــه فرمانــداری در جــذب منابــع عمرانــی مربــوط بــه ارزش افــزوده 
روســتاهای فاقــد دهیــاری کمــک شــایانی بــه احــداث ایــن کمربنــدی کــرده 
اســت و یکــی از مهمتریــن دغدغــه مدیریــت شــهری مشــکین دشــت تکمیل 
پــروژه هــای عمرانــی نیمــه کاره اســت کــه امیــدوارم بــا نــگاه ویــژه مســئوالن 
ــه ســرانجام  ــر ب اســتانی، شهرســتانی و شــهری ایــن مهــم نیــز هرچــه زودت

برســد.

حسینی تبار:
ــوار  ــهید بزرگ ــن ش ــام ای ــت بن ــکین دش ــدی مش کمربن

ــد. ــد ش ــذاری خواه نامگ
دکتــر ســید احمــد حســینی تبــار نایــب رئیــس شــورای اســامی مشــکین 
دشــت ضمــن تبریــک و تســلیت خــود در خصــوص شــهادت ســردار شــهید 
قاســم ســلیمانی بــه شــهروندان مشــکین دشــت و همرزمــان ایــن قهرمــان 
اســام و ملــی بــه خبرنــگار تماشــاگران امــروز گفــت: یکــی از خواســته هــا 
ــور ترافیکــی  ــره ک ــردن گ ــات شــهروندان مشــکین دشــتی حــل ک و مطالب
مســیرهای مشــکین دشــت بــه شهرســتان کــرج و فردیــس اســت کــه پــروژه 

ی حاضــر میتوانــد گــره گشــای ایــن معضــل ترافیکــی بشــود.
ــار گــذر و  ــروژه بعنــوان یــک کن ــن پ ــزود: ای ــروژه اف ــن پ وی در خصــوص ای
کمربنــدی و در ســه فــاز پیــش بینــی شــده اســت کــه هــم اکنــون آســفالت 
ریــزی فــاز اول بــه اتمــام رســیده و مرحلــه نصــب گاردریــل و روشــنایی در حال 
انتخــاب پیمانــکار مــی باشــد و ایــن امیــد را داریــم کــه تــا بهمــن مــاه ســال 

جــاری و همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر افتتــاح و بــه بهــره بــرداری برســد.
رئیــس کمیســیون عمــران شــورای شــهر مشــکین دشــت بــه جزئیــات ایــن 
پــروژه پرداخــت و افــزود: ایــن کمربنــدی در فــاز اول مشــکین دشــت را بــه 
شــهرک بعثــت و مهندســی زراعــی متصــل خواهــد کــرد کــه طــول ایــن فــاز 

حــدود دو کیلومتــر اســت.
وی همچنیــن در ادامــه افــزود : فازهــای دیگــر ایــن پــروژه بــه صــورت بلنــد 
مــدت درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه فــاز دوم امتــداد بلــوار شــهید صیــاد 
شــیرازی را از ابتــدای کریــم آبــاد بــه روســتای فــرخ آبــاد و زیبــا دشــت متصل 
خواهــد کــرد و فــاز ســوم ایــن پــروژه از بلــوار شــهید کاظمــی شــهرک بعثت و 
مهندســی زراعــی عبــور خواهــد کــرد و از بلــوار مپنــا بــه ســمت بلــوار کامیون 
داران، میــدان اســتاندارد و در انتهــا بــه اتوبــان کرج-تهــران متصل خواهد شــد.
دکتــر حســینی تبــار تصریــح کــرد:  بــا توجــه اهمیت ویــژه ی ایــن پــروژه، دو 
یــا ســه تقاطــع غیــر همســطح هــم پیــش بینــی شــده اســت کــه در آینــده 
نزدیــک شــهروندان مــی تواننــد بــا صــرف زمان کمتــری مســیر اتوبان کــرج و 

یــا مســیرهای کــرج، فردیــس، محمــد شــهر طــی کنند.
رئیــس کمیســیون شــورای شــهر مشــکین دشــت در پایــان گفــت؛ بــا توجــه 
بــه اهمیــت ایــن پــروژه کــه طــی چندین ســال اخیــر مورد مشــابهی در شــهر 
نداشــته ایــم و همچنیــن ســاخت و اجــرای آن مصــادف بــا شــهادت ســردار 
ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی شــد و بنــا بــر پیشــنهاد ســید جعفر موســوی 
شــهردار مشــکین دشــت و موافقت شــورای اســامی و شــورای نامگذاری مقرر 
شــد ایــن کمربنــدی و کنــار گــذر بنــام ایــن شــهید بزرگــوار نامگــذاری شــود 
و امیدواریــم بــه برکــت نــام ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی در آینــده ای 
نزدیــک و همزمــان بــا جشــن پیــروزی انقــاب اســامی فــاز اول افتتاح شــود.

گزارش  ویــژه



دوهفتهنامه
اخبــار استـاناقتصادیواجتماعیاستانالبرز دوهفتهانهم

وسایل و ابزار کار تولیدکنندگان البرز نباید توقیف شود
بیــان  بــا  االبــرز  دادگســتری  رئیــس 
قضاییــه  قــوه  ریاســت  تاکیــد  اینکــه 
واحدهــای  تعطیلــی  از  جلوگیــری 
کار  ابــزار  و  است،گفت:وســایل  صنعتــی 
ــود. ــف ش ــد توقی ــرز نبای ــدگان الب تولیدکنن
حســین فاضلــی هریکنــدی در آییــن افتتاح 
همزمــان شــوراهای حــل اختــاف ویــژه 
امــور اقتصــادی و بازرگانــی شهرســتان های 
ــاد، ســاوجباغ و اشــتهارد کــه  کــرج، نظرآب
در اتــاق بازرگانــی اســتان برگــزار شــد بــا 
تســلیت شــهادت ســردار رشــید اســام حاج 
قاســم ســلیمانی،اظهار داشــت: ســردار 
ســلیمانی در دوران دفــاع مقــدس در دفــاع 
و  اســامی مجاهدت هــا  ایــران  مرزهــا  از 

تاش هــای بســیاری را انجــام دادنــد.
وی افــزود: ایشــان بعــد از دفــاع مقــدس 
حــرم  از  دفــاع  در  اخیــر  ســال های  در 
در  ایــران  مرزهــای  از  دفــاع  و  اهلبیــت 
ــا گروه هــای تکفیــری مجاهــدت و  ــه ب مقابل
ایثــار  فراوانــی داشــتند و  بــه فیــض عظیــم 

شــهادت نائــل آمدنــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان البــرز  بــا 
اشــاره بــه ســال رونــق تولیــد و لــزوم حمایــت 
ــدگان  ــد کنن ــزود: تولی ــوع، اف ــن موض از ای
رزمنــدگان جنــگ اقتصــادی هســتند و بنــا 

ــد   ــاب بای ــم انق ــری معظ ــش رهب ــر فرمای ب
همــان وظیفــه ای کــه در مقابــل رزمنــدگان 
جنــگ نظامــی داریــم در مقابــل تولیــد 
کننــدگان  کــه ســربازان اقتصــادی هســتند 

ــیم. ــته باش داش
ــوه  ــت ق ــفر ریاس ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب فاضل
قضاییــه بــه اســتان البــرز در هفتــه گذشــته 
و اهتمــام حجــت االســام و المســلمین 
رئیســی بــه مســائل مربــوط بــه تولیــد، 
ــاالن  ــای فع ــی از دغدغه ه ــرد: یک ــان ک بی
بــه  رســیدگی  البــرز  اســتان  اقتصــادی 
بــود  کارفرمایــی  و  کارگــری  پرونده هایــی 
کــه بــه جهــت مســائل مربــوط بــه تولیــد  در 
مراجــع قضایــی مطــرح شــده بود،اختــاف 
در کار اقتصــادی توجیــه ناپذیــر اســت و 
ممکــن اســت کــه حوادثــی در حیــن کار بــه 

ــد. ــود بیایی وج
ــه  ــان اینک ــا بی ــرز ب ــتری الب ــس دادگس رئی
ــه  ــد ک ــور بودن ــته مجب ــان در گذش کارفرمای
ــی  ــع قضای ــکایات در مراج ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــود  ــد خ ــا بای ــند و حتم ــته باش ــور داش حض
تولیــد کننــده در مراجــع حضــور می یافــت 
ــرای تولیــد آســیب زا  ــود کــه ب کــه ممکــن ب
باشــد،گفت: نظــر ریاســت قــوه قضاییــه 
ایــن بــود کــه مســائل مربــوط بــه تولیــد بایــد 

در شــورای حــل اختــاف رفــع شــود کــه در 
ایــن زمینــه دســتوری از جانــب ریاســت قــوه 

ــه صــادر شــد. قضایی
ــتورات  ــمت اول دس ــه قس ــان اینک ــا بی وی ب
ریاســت قــوه قضاییــه اجرایــی شــد و  از ایــن 
ــای  ــکایت واحده ــرح ش ــای ط ــه ج ــس ب پ
ایــن  مســائل  دادگســتری  در  تولیــدی 
حــوزه در شــورای حــل اختــاف  مطــرح 
می شــود،ادامه داد: 4 شــعبه ویــژه حــل 
اختــاف امــور اقتصــادی و بازرگانــی امــروز 

ــرد. ــه کار ک ــروع ب ــهرک ش ــار ش در چه

ــان  ــا بی ــرز ب ــتان الب ــتری اس ــس دادگس رئی
ــدم  ــه ع ــوه قضایی ــت ق ــد ریاس ــه تاکی اینک
تعطیلــی واحدهــای صنعتــی و تولیــدی 
ــا در  ــال قطع ــد فع ــد تولی ــت،گفت: واح اس
دادگســتری اســتان البــرز توقیــف نمی شــود 
و بــا حفــظ حقــوق دارنــدگان حــق بایــد ایــن 
موضــوع از طریــق دیگــری اجرایــی شــود و 
فعالیــت هیــچ واحــدی نبایــد تعطیــل و ابــزار 
کار واحدهــای تولیــدی نبایــد توقیــف شــوند 
ــای  ــی واحده ــی فعال ــین آالت ــچ ماش و هی
تولیــدی در اســتان البــرز توقیــف نمی شــود.

امــام جمعــه کــرج بــا محکــوم کــردن اقــدام 
آمریکایــی در بــه شــهادت رســاندن ســردار رشــید 
اســام حــاج قاســم ســلیمانی و همراهانــش 
ســخت  انتقــام  منتظــر  گفت:آمریکایی هــا 

فرزنــدان رشــید اســام باشــند.
 آیت اللــه ســیدمحمد مهــدی حســینی همدانی 
ــا  ــرج ب ــه ک ــن هفت ــه ای ــه دوم نمازجمع در خطب
تســلیت شــهادت ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ــکای جنایتــکار در عــراق،  ســلیمانی توســط آمری
ــر  ــاد دیگ ــک نم ــروز ی ــت:بامداد ام ــار داش اظه
بــه نمــاد هــای جمهــوری اســامی افــزوده شــد، 
ــداکار،  ــده ف ــدار، رزمن ــجاع و والیتم ــده ش فرمان
عــارف خودســاخته و  بســیجی بزرگــوار شــهید 
ــد و  روح  ــته  ش ــون آغش ــه خ ــلیمانی ب ــم س قاس

ــت. ــهیدش پیوس ــاران ش ــه ی ــرش ب مطه
ــا  ــود را ج ــًا خ ــلیمانی دائم ــردار س ــزود: س وی اف
ــه می دانســت و  آرزوی شــهادت  ــن قافل ــده ای مان
می کــرد، در ایــن ایــام والدت حضــرت زینــب 
ــه در روز  ــام فاطمی ــا و ای ــام الله علیه ــری س کب
ــدت در راه  ــارزه و مجاه ــال ها مب ــزد س ــه م جمع

ــت را گرفــت. ــم اهــل بی ــاع از حری ــرآن و دف ق
امــام جمعــه کــرج بــا بیــان اینکــه ایــن شــهادت را 
بــه محضــر حضــرت بقیةالله االعظــم و ســپس به 
فرمانــده کل قــوا رهبــر معظــم انقــاب، بــه همــه 
شــما والیــت مــداران و دوســتداران و خانــواده 
ــان کــرد:  ــرم او تســلیت عــرض می کنیم،بی محت
رزمایــش موفــق بیــن ایــران، چیــن و روســیه کــه 
ــتی  ــد و شکس ــام ش ــی انج ــای بین الملل در آب ه
بــرای آمریــکا و همپیمانانــش بــود و این شکســت 

ســبب عصبانیــت آمریکایی هــا شــده اســت.
بیــان  بــا  البــرز  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
به خوبــی  را  موضــوع   ایــن  دشــمنان  اینکــه  
فهمیده انــد کــه در ایــن نقطــه عالــم بلکــه همــه 
ــت  ــا نیس ــرای آن ه ــی ب ــر جای ــم، دیگ ــای عال ج
بلکــه ســعی می کننــد راه نجاتــی بــرای خــود 
ــات  ــرای نج ــرکات ب ــن تح ــت: ای ــدا کنند،گف پی
بــه  دســت  اســت،آمریکایی ها  آمریکایی هــا  
ــدی را شــروع  ــازی ب ــد و ب ــه ای زدن ــدام احمقان اق
کرده انــد کــه قطعــًا تمام کننــده ایــن بــازی آن هــا 

ــتند. نیس
بــا محکــوم کــردن  آیت اللــه حســینی همدانی 
بــه  در  آمریــکا  وحشــیانه  و  مذبوحانــه  اقــدام 
ابــو  و  ســلیمانی  ســردار  رســاندن  شــهادت 
مهنــدس مهــدی، متذکــر شــد: آمریکایی هــا 
ــه بدســت آنهــا  ــازی کودکان ــن  ب ــان ای ــد  پای بدانن
نیســت، آمریــکا  منتظــر انتقــام ســخت فرزنــدان 
رشــید اســام در هــر نقطــه ای از عالــم کــه 

منافعــی دارنــد باشــند.
خطیــب نمازجمعــه کــرج بــا بیــان اینکــه  صــدای 
ــرائیل  ــکا و اس ــتخوان های آمری ــدن اس ــرد ش خ
در منطقــه کامــًا بــه گــوش می رســد،گفت: 
امــروز  از  جنایــت  و  آدمکشــی  جرثومه هــای 
راحــت نمی خوابیــد و بایــد هــر لحظــه ای منتظــر 

ــید. ــرتان باش ــر س ــه ای ب ــدن صاعق ــرود آم ف
عزیــزان  فقــدان  اینکــه   بیــان  بــا  وی 
ایــن ســردار  ناراحت کننــده و ســخت اســت و 
شــهید در ســال گذشــته  در محضــر رهبــر معظــم 
انقــاب آرزوی شــهادت کــرده بود،گفــت: رهبــر 
معظــم انقــاب هــم بــه ســردار گفتــه بــود حــاال 
ــه شــهادت  ــا شــما کار داریــم بعــد از آن ب حــاال ب

ــود. ــم ش خت
اینکــه  بیــان  بــا  حســینی همدانی  آیت اللــه 
ســردار ســلیمانی دائمــا  در ســخنانش می گفــت 
می توانســت  کــه  جــا  هــر  و  کنیــد  دعــا  کــه 
ــه  ــرد و ب ــا می ک ــهادت دع ــرای ش ــد ب ــرف بزن ح
شــهادت رســید،گفت: بنــده وقتــی  پیکــر شــهید 
را در فضــای مجــازی دیــدم بافاصلــه یــاد روضــه 

ــادم. ــرت عبــاس)ع( افت حض
امــام جمعــه کــرج بــا بیــان اینکــه توصیــه دیگری 
کــه می کنــم ایــن اســت کــه مواظــب باشــید 
شــهادت و  خــون شــهید ســلیمانی عامــل وحدت 
ــت  ــن اس ــتکبار ای ــاش اس ــام ت ــد،گفت: تم باش
کــه خــط مقاومــت وحــدت و انســجام خــود را از 
ــادی خبیثــی  ــا ای ــران هــم ب دســت بدهــد و در ای
ــن  ــت، ای ــوع اس ــن موض ــال ای ــه دنب ــه دارد ب ک
ــان  ــاع مؤمن ــدت اجتم ــل وح ــد عام ــهادت بای ش
ــادان  ــت بازان ن ــه سیاس ــد، البت ــون  باش و انقابی
و دنیاپرســت بایــد، ببینیــد اگــر دشــمن روزنــه ای 

ــد. ــگ نمی کن ــد درن ــدا کن پی
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد از ایــن بــه بعــد در داخــل 
کشــور بشــنویم کــه کســی بــه دنبــال مذاکــره بــا 
ــن  ــد ای ــز نبای ــد: هرگ ــد،متذکر ش ــگان باش بیگان
کلمــه از داخــل کشــور و از لســان کســی شــنیده 

شــود.

انتقــال خــون کشــور گفــت:  مدیرعامــل ســازمان 
کننــد،  تولیــد  دارو  می خواهنــد  کــه  کمپانی هایــی 
فــرآورده هــای خونــی ایــران را ترجیــح می دهنــد و ایــن 
نشــان دهنــده ســرمایه انســانی ســالم و ارزشــمند ایــران 

ــت. اس
ــرکل  ــه مدی ــع و معارف ــم تودی ــقی در مراس ــان عش پیم
ــرت  ــک والدت حض ــن تبری ــرز ضم ــون الب ــال خ انتق
ــک  زینــب )س( و روز پرســتار  اظهــار داشــت: خــون ی
فــرآورده درمانــی بــرای نجــات جــان یــک انســان اســت 
ــتراتژیک  ــازمان اس ــک س ــون ی ــال خ ــازمان انتق و س

ــت. اس
وی افــزود: کمبودهــا روز بــه روز بیشــتر می شــوند و 
توقعــات اجتماعــی و رســانه ای در حــال افزایــش اســت 

کــه بــه حــق اســت.
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون کشــور بــا بیــان اینکه 
اســتان البــرز در میــزان وابســتگی بــه اعتبارات ســتادی 
و بی بهرگــی از اعتبــارات اســتانی رده اول را دارد، بیــان 
کــرد: دولــت اعتباراتــی را بــه اســتان ها تخصیــص 
می دهــد و آن هــا بایــد بــه ادارات کل خــود کمــک 

کننــد.
ــی  ــرآورده درمان ــک ف ــون ی ــه خ ــان اینک ــا بی ــقی ب عش
ــک  ــک انســان اســت، گفــت: ی ــرای نجــات جــان ی ب
ویژگــی کــه در خــون وجــود دارد و آن را از داروهــای 
ــز می کنــد، ایــن اســت کــه خــون وابســته  دیگــر متمای

ــه انســان اســت. ــول نیســت و وابســته ب ــه پ ب
ایــران  برابــر  در  کشــورها  از  بســیاری  افــزود:  وی 
زیرســاخت های بهتــری دارنــد ولــی هنــوز نتوانســته اند 
اهــدای خــود را بــه صــورت صددرصــد داوطلبانــه 
داشــته باشــند،. کمپانی هایــی کــه می خواهنــد دارو 
ــح  ــران را ترجی ــی ای ــای خون ــرآورده ه ــد، ف ــد کنن تولی
می دهنــد و ایــن نشــان دهنــده ســرمایه انســانی ســالم 

ــت.  ــران اس ــمند ای و ارزش
ــورد  ــور در م ــون کش ــال خ ــازمان انتق ــل س ــر عام مدی
ــی کــه خــون خــود را اهــدا می کننــد، عنــوان  داوطلبان
کــرد: از نظــر کیفــی و کمــی، اهــدای خــون از طریــق 
ــردم  ــن م ــرا بی ــت، زی ــی اس ــی مثال زدن ــان ایران داوطلب
و ســازمان انتقــال خــون اعتمــاد دو طرقــه وجــود دارد. 
ــرای  ــرز ب ــردم اســتان الب ــه بیشــتر م ــان اینک ــا بی وی ب
بــه بیمارســتان های تهــران مراجعــه  درمــان خــود 
ــد  ــران 16 درص ــه ته ــم اینک ــت: علی رغ ــد، گف می کنن
ــتر  ــه بیش ــل اینک ــه دلی ــا ب ــور را دارد ام ــت کش جمعی
اعمــال جراحــی و شــیمی درمانــی در ایــن شــهر انجــام 
می شــود مصرف کننــده 25 درصــد خــون کشــور اســت.
عشــقی بــا بیــان اینکــه اســتان البــرز رتبــه ســوم پایــگاه 
ــر  ــت، متذک ــدا دارا اس ــاخص اه ــاظ ش ــور را از لح کش
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــون رتب ــتمر خ ــدای مس ــد: در اه ش
ــد  ــه می توان ــت ک ــون اس ــتمر خ ــدای مس ــت و  اه اس

ــد. ــن کن ــه را تامی ــه و جامع ــامت منطق س
ــان  ــا بی ــور ب ــون کش ــال خ ــازمان انتق ــل س ــر عام مدی
اینکــه اهــدای خــون توســط بانــوان البــرزی نیــز با رشــد 
ــرز  ــتان الب ــت: در اس ــت، گف ــوده اس ــراه ب ــی هم باالی
ــا ســه اســتان دیگــر موسســاتی در زمینــه جمــع  و دو ی
آوری پاســما و تولیــدات داروهــای وابســته بــه پاســما 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــته ب ــه وابس ــد ک ــت می کنن فعالی

هســتند.

امام جمعه کرج:
صدای خرد شدن استخوان های 

آمریکا و اسرائیل در منطقه کامالً به 
گوش می رسد

مدیرعامل ســازمان انتقال خون: 
کمپانی های  تولید دارو  فرآورده های 

خونی ایران را ترجیح می دهند 

تفاهم نامه راه اندازی کارخانه نوآوری البرز با حضور
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور امضا می شود

اســتاندار البــرز از آمادگــی اســتان بــرای امضــا 
تفاهــم نامــه راه انــدازی کارخانــه نــوآوری البــرز 
بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 

ــر داد. ــور خب جمه
ــش  ــی پی ــت بررس ــهبازی در نشس ــه ش عزیزال
کارخانــه  انــدازی  راه  نامــه  تفاهــم  نویــس 
ــعه  ــتاد توس ــر س ــور  دبی ــا حض ــرز ب ــوآوری الب ن
دانــش  اقتصــاد  و  فنــاوری  علــم،  فرهنــگ 
رییــس  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  بنیــان 
جمهــور برگــزار شــد، اظهــار داشــت: رونــد 
اســتارت  بنیــان،  دانــش  امــور شــرکت های 
ــتیاق  ــا اش ــد دی را ب ــوع آر ان ــا و در مجم آپ ه

می کنــم. دنبــال  فراوانــی 
ــای  ــه دنی ــتم ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــزود: ب وی اف
فناوری هــای  و  بنیان هــا  دانــش  بــه  آینــده 
ــعه  ــه توس ــد زمین ــن بای ــق دارد بنابرای ــن تعل نوی
کمــی و کیفــی ایــن امــر مهــم و تحــول ســاز را 

ــم. ــم کنی فراه
اســتاندار البــرز بــا بیــان اینکــه  از مدت هــا 
پیــش بــا مشــاهده تپــه مــرادآب و موقعیــت 
بســیار خــوب آن در نظــر داشــتم کــه چــه 
ایــن  بــرای  تــوان  مــی  ای  ویــژه  پیشــنهاد 
منطقــه داد،بیــان کــرد: در حــال حاضــر  ایجــاد 
ــراوان  ــعف ف ــور و ش ــا ش ــوآوری را ب ــه ن کارخان
ــه  ــرای ب ــی ب ــچ تاش ــم و از هی ــال می کن دنب

ثمــر رســیدن آن فروگــذار نیســتم.

شــهبازی بــا بیــان اینکــه از هــر 3 معــاون 
موضــوع  ایــن  در  کــه  خواســتم  اســتانداری 
همراهــی الزم را داشــته باشــند و در راس امــور 
نیــز شــخصا حضــور دارم،عنــوان کــرد:  یکــی 
از بزرگتریــن آرزوهایــم توســعه فنآوری هــای 
نویــن، اســتارت آپ هــا، صنایــع دانــش بنیــان و 
بویــژه تحقــق و بــه ثمــر رســیدن پــروژه کارخانــه 

ــت. ــتان اس ــوآوری اس ن
وی بــا بیــان اینکــه البــرز دومیــن اســتان کشــور 
ــت و  ــان اس ــش بنی ــوالت دان ــروش محص در ف
ــور  ــارت مح ــتغال مه ــون اش ــی همچ پروژه های
را نیــز بــه صــورت پایلــوت در ایــن اســتان 
 3 کاهــش  داد:  ایم،ادامــه  کــرده  اجرایــی 
درصــدی نــرخ بیــکاری در پاییــز امســال در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل نشــان از 
عــزم جــدی اســتان بــرای اشــتغالزایی و رونــق 

تولیــد دارد.
اســتاندار البــرز گفــت: بــرای رونــق تولیــد و 
ــا  ــان ب ــش بنی ــژه در بخــش دان ــه وی اشــتغال ب
ــه فهمــی مشــترک رســیده  مجموعــه اســتان ب
ایــم و بــدون شــک بــا همراهــی و تعامــل ایــن 

ــم. ــی کنی ــر را دنبالم ام
وی افــزود: آمادگــی کامــل را بــرای کمــک بــه 
شــهرداری کــرج و امضــای تفاهــم نامــه راه 
انــدازی کارخانــه نــوآوری اســتان البــرز داریــم.

 پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ 

علــم، فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان نیــز در 
ــا بیــان اینکــه حضــور اســتاندار  ایــن نشســت ب
ــی  ــت علم ــال معاون ــتان خی ــن اس ــرز  در ای الب
و فنــاوری رئیــس جمهــوری را در خصــوص 
ــا   ــتارت آپ ه ــان، اس ــش بنی ــای دان فعالیت ه
ــاس  ــن اس ــر ای ــت: ب ــت، گف ــرده اس ــت ک راح
ــرز  ــتاندار الب ــه اس ــم ک ــیده ای ــاور رس ــن ب ــه ای ب

ــت. ــتان اس ــی در اس ــن اقدامات ــی چنی حام

وی افــزود: اکنــون بــا همراهــی شــهرداری 
عمــا  البــرز،  اســتاندار  حمایــت  و  کــرج 
امــور اجرایــی کارخانــه نــوآوری البــرز آغــاز 
از  البــرز  اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت.  شــده 
ــف  ــای مختل ــی در حوزه ه ــای فراوان ظرفیت ه
برخــوردار اســت از حضــور معــاون علمــی و 
فنــاوری رییــس جمهــور بــرای امضــای تفاهــم 

نامــه در البــرز خبــر داد.

رئیس دادگستری البرز:

استاندار البرز:
خبر خبر

نیمهاولدیماه98

ایستگاه مترو هشتگرد به نام 
شهید قاسم سلیمانی نام گذاری شد

بــا دســتور اســتاندار البــرز بزرگتریــن ایســتگاه 
ــرباز  ــام س ــه ن ــرز ب ــور در الب ــطحی کش ــرو س مت
ســلیمانی  قاســم  ســپهبد  میهــن  قهرمــان 

شــد. نامگــذاری 
عزیزالــه شــهبازی اظهارداشــت: نــام و راه ســردار 
ــواره  ــلیمانی هم ــم س ــاج قاس ــام، ح ــید اس رش

ــود. ــه خواهــد ب جاودان
وی افــزود: ایــن شــهید بزرگــوار در ادوار مختلــف 
انقــاب اســامی، فدایــی مقــام معظــم رهبــری 
ــوده و جــان ارزشــمند خــود را در  ــی ب و منافــع مل

ایــن راه گذاشــت.
ــرو  ــتگاه مت ــه ایس ــان اینک ــا بی ــرز ب ــتاندار الب اس
ــم  ــپهبد قاس ــردار س ــی س ــام نام ــه ن ــتگرد ب هش
ســلیمانی مزیــن شــد تــا بهانــه ای بــرای تداعــی 
همیشــگی یــاد، خاطــره و راه ایــن شــهید گرانقــدر 
باشــد،عنوان کــرد: ایــن طــرح بــا اعتبــاری بیــش 
از هــزار میلیــارد تومــان، هفتــه گذشــته بــا حضــور 
ــه بهــره  دکتــر روحانــی رییــس محتــرم جمهــور ب

بــرداری رســید.

ترور سپهبد سلیمانی سبب پایان استبداد 
و وحشیگری آمریکا در منطقه می شود

به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی عصبانیت 
دشمن از عملکرد محور مقاومت است

فرمانده سپاه البرز:فرمانده انتظامی البرز :

فرمانـده انتظامـی اسـتان البـرز بـا 
شـهید  سـپهبد  شـهادت  تسـلیت 
سـلیمانی،گفت:ترور  قاسـم  حـاج 
پایـان  سـبب  سـلیمانی  سـپهبد 
در  آمریـکا  وحشـیگری  و  اسـتبداد 

می شـود. منطقـه 
محمدیانضمـن  عباسـعلی  سـردار 
مناسـبت  بـه  تسـلیت  و  تبریـک 
شـهادت مالـک اشـتر زمان سـپهبد 
سـلیمانی،اظهار  قاسـم  پاسـدار 
خودجـوش  حرکـت  ایـن  داشـت:  
مـردم کـرج  نشـانه اعتـراض و عمق 

دارد. اجانـب  و  آمریـکا  از  تنفـر 

وی افزود:  خون این شـهید و سـایر 
کـه  میشـود   سـبب  رزمانـش   هـم 
هرچـه زودتر شـاهد نابـودی آمریکا 

. شیم با
اسـتان  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده 
البـرز بـا محکـوم کـردن ایـن اقـدام 
بیـان  آمریـکا،  توسـط  مذبوحانـه 
متعـال  خداونـد  فضـل  بـه  کـرد:  
از  اسـتکبار   ایـن  همـه  دسـت 
شـود  کوتـاه  اسـامی  کشـورهای 
و  اسـتبداد  دوره  پایـان  شـاهد  و 
منطقـه  در  آمریـکا  وحشـیگری 

. شـیم با

فرمانده سـپاه اسـتان البرز بـا بیان اینکه 
سردار سـلیمانی آرزوی شـهادت داشت، 
بیـان کـرد: به شـهادت رسـاندن سـپهبد 
سـلیمانی به دلیـل عصبانیت دشـمن از 

عملکرد محـور مقاومت اسـت.
سـردار موالیـی  در مـورد اقـدام وحشـیانه 
آمریـکا در بـه  شـهادت رسـاندن سـردار 
حـاج قاسـم سـلیمانی، اظهـار داشـت: 
دشـمن از سـردار سـلیمانی و جمهـوری 
سـاالمی بـه خاطـر محـور مقاومـت کینه 
را  اقـدام زهـر خـود  ایـن  بـا  داشـت کـه 

ریخـت.
جنایـت  عـراق:  حزب اللـه  گردان هـای 

فـرودگاه بغـداد آغـازی بـر پایـان حضـور 
اسـت عـراق  در  آمریکایی هـا 

از  بسـیاری  کینـه  دشـمن  افـزود:   وی 
عملکرد محور مقاومت داشت و این کینه 
از عملکـرد محـور مقاومـت مجبـور شـد 
سـپهبد سـلیمانی  را به شـهادت برساند. 
فرمانده سـپاه اسـتان البرز بـا بیان اینکه 
شـهید سـردار سـلیمانی آرزوی شـهادت 
داشـت،بیان کرد: نکته مهم تر این اسـت 
که شهادت خاصیت و فلسـفه ای دارد که 
فلسـفه وجـودی شـهادت ایـن اسـت کـه 
وقتـی کـه اتفـاق می افتد حرکـت آفرین و 

شـتاب دهنده اسـت.



دوهفتهنامه
اقتصادیواجتماعیاستانالبرز

دوهفتهانهم

شهرستان فردیس تداخل مرزی دارد
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب ــدار فردی فرمان
هیــچ  بــدون  فردیــس  شهرســتان 
زیرســاختی در دولــت دهــم مســتقل 
شــد، گفــت: دورتــادور ایــن شهرســتان 
احاطــه شــده و تداخــل مــرزی دارد.

ابوالفضــل اینانلــو در جلســه شــورای 
اداری شهرســتان فردیــس کــه پیــش 
ــات  ــالن جلس ــنبه در س ــر پنجش از ظه
برگــزار  شهرســتان  ایــن  دادگســتری 
شهرســتان  اینکــه  بیــان  بــا  شــد، 
فردیــس بــدون هیــچ زیرســاختی در 
اظهــار  شــد،  مســتقل  دهــم  دولــت 
کــرد: دورتــادور ایــن شهرســتان احاطــه 

شــده و تداخــل مــرزی دارد.
ــس  ــه فردی ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
دارای جمعیتــی آســیب پذیــر باالیــی 
ــا فقــر  اســت، اضافــه کــرد: متأســفانه ب
معیشــتی و فرهنگــی در این شهرســتان 
مواجــه هســتیم کــه نیازمنــد اقدامــات 
مؤثــری اســت؛ اشــرار در حــوادث اخیــر 
فردیــس  را در  بــدی  بســیار  اتفاقــات 
ــی و  ــارات مال ــیار خس ــد و بس ــم زدن رق

ــد. ــس وارد ش ــه فردی ــی ب ــی جان حت
ــرد  ــس، عملک ــدار فردی ــه فرمان ــه گفت ب
در  فردیــس  شهرســتان  مســئوالن 
بــود  مثبــت  بســیار  اخیــر  اتفاقــات 
ایســتادگی  اشــرار  مقابــل  در  چراکــه 
کردنــد و نگذاشــتند بــه مراکــز دولتــی و 

شــود. وارد  لطمــه ای  نظامــی 
توجــه  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  اینانلــو 
ــتان  ــی شهرس ــروی انتظام ــه نی ــژه ب وی

نیــروی  کــرد:  اضافــه  فردیــس، 
ــک  ــس در ی ــتان فردی ــی شهرس انتظام
ــن کار را در  ــت و ای ــع اس ــری واق کانت

بــود. کــرده  ســخت  اغتشاشــات 
ــتان  ــداری شهرس ــه وی، فرمان ــه گفت ب
ــکونی  ــاختمان مس ــک س ــس در ی فردی
متعلــق بــه شــهرداری مســتقر اســت 
و ایــن نشــان می دهــد کــه بایــد کار 
جــدی در ایــن شهرســتان انجــام شــود.

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــدار فردیــس ب فرمان
فردیــس  در  درمانــی  مرکــز  هیــچ 
ــه کــرد: متأســفانه  ــدارد، اضاف وجــود ن
وضعیــت درمانــی در اســتان نیــز چنــان 
ــدی  ــد کار ج ــذا بای ــت. ل ــوب نیس مطل
ــا بیمارســتان نیمــه کاره  انجــام شــود ت

ــود. ــل ش ــس تکمی فردی
از  فردیــس  اینکــه  بیــان  بــا  اینانلــو 
ــت،  ــوردار اس ــی برخ ــرانه های پایین س
نیازمنــد  فردیــس  پیشــرفت  گفــت: 
دارای  فردیــس  اســت؛  ملــی  نــگاه 
تجهیــزات ملــی و اســتانی همچــون 
مپنــا، نیــروگاه بــرق، انبــار نفــت و غیــره 

اســت.
وی در بخــش دیگــری بــا اشــاره بــه 
کســب  گفــت:  مجلــس،  انتخابــات 
ــژه در  ــور وی ــه ط ــردم ب ــدی م رضایتمن
دســتور کار اســت؛ خوشــبختانه مــردم 
از عملکــرد دادگســتری فردیــس بســیار 
مجموعــه  ایــن  امــا  هســتند  راضــی 
بــرای  زیرســاخت  ایجــاد  نیازمنــد 

خدمــت رســانی بــه مــردم اســت.

اخبــار استـان

فرماندار فردیس:

نیمهاولدیماه98

خبر خبر

مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان البرز:

۳ واحد صنفی عطاری به علت 
فروش داروهای غیر مجاز در کرج 

پلمب شد
رئیــس پلیــس راهنمایی و رانندگی کرج:

هنوز تصمیمی برای اجرای طرح زوج و 
فرد در کرج نگرفته ایم

البــرز  تعزیــرات حکومتــی اســتان  مدیــرکل 
از پلمــب 3 واحــد عطــاری به دلیــل فــروش 

داروهــای غیرمجــاز خبــر داد.
 3 داشــت:  اظهــار  مختــاری  اکبــر  علــی 
ــای  ــروش داروه ــل ف ــرج به دلی ــاری در ک عط
و  متــادون  ترامــادون،  جملــه  از  غیرمجــاز 

الغــری پلمــب شــدند.
وی افــزود: بــرای ایــن ســه واحــد پرونــده 

اســت. شــده  تشــکیل  تعزیراتــی 
ــا  ــرز ب ــرات حکومتــی اســتان الب ــر کل تعزی مدی
بیــان اینکــه  گشــت ســیار  تعزیــرات به همــراه   
ــوم   ــگاه عل ــناس دانش ــاف، کارش ــی اصن بازرس
پزشــکی و نیــروی انتظامــی پــس از بازدیــد 
از واحدهــای صنفــی در صــورت تخلــف بــا 
متخلفــان بر اســاس قانــون برخــورد می کننــد، 
اضافــه کــرد: فــروش داروهــای غیر مجــاز 
در عطاری هــا ســبب برخــورد بــا متخلفــان 
ــی  ــه واحدهــای صنف می شــود و الزم اســت ک
در ایــن زمینــه بــه الزامــات صنفــی توجــه 

ــد. کنن

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان البــرز از راه انــدازی 
شــوراهای حــل اختــاف ویــژه امــور اقتصــادی و 

بازرگانــی درالبــرز خبــر داد.
افتتــاح  آغــاز  مراســم  در  موالیــی  بنــا  رحیــم 
همزمــان شــورای حــل اختــاف ویــژه امــور 
بازرگانــی  اتــاق  در  کــه  بازرگانــی  و  اقتصــادی 
ــاق  ــت: ات ــد،اظهار داش ــزار ش ــرز برگ ــتان الب اس
بازرگانــی اســتان البــرز طــی مــدت زمــان شــکل 
گیــری ســعی در تعامــل بــا قــوای ســه گانــه 

داشــته اســت.
ــه  ــت ک ــی اس ــی از مباحث ــد یک ــزود: تولی وی اف
ــوع  ــن موض ــت و ای ــر آن اس ــی درگی ــاق بازرگان ات
یکــی از دغدغــه رهبــری معظــم انقــاب اســت.

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان البــرز بــا بیــان اینکه  
ــی  ــه ســهم خــودش در هم افزای ــی ب ــاق بازرگان ات
و  اقتصــادی  فعــاالن  بیــن  ســازی  همســو  و 
،عنــوان  می کنــد  تــاش   دولتــی  مســئوالن 
ــب و  ــای کس ــود فض ــن بهب ــرای قوانی ــرد: اج ک
کار یکــی از مباحــث مهمــی اســت کــه در دســتور 
کار قــرار دارد و در ایــن قانــون اختیاراتــی بــه اتــاق 

ــت. ــده اس ــی داده ش بازرگان
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب ــا موالی بن
شــرایط جنــگ اقتصــادی هســتیم و دشــمن 
ــار  ــور فش ــه کش ــن راه ب ــد از ای ــی کنن ــاش م ت
وارد کند،ادامــه داد: در جنــگ اقتصــادی شــرایط 
خاصــی بایــد از نظــر قانونــی در کشــور حاکــم 
باشــد،  مســئوالن قضایــی در کنــار مســئوالن 
دولتــی و اقتصــادی بایــد تصمیماتــی بگیرنــد کــه 
ــته  ــی داش ــو وهم افزای ــه جل ــت روب ــم حرک بتوانی
ــم. ــرف کنی ــود را برط ــکات موج ــیم  و مش باش

ــث  ــه در بح ــان اینک ــا بی ــی ب ــاق بازرگان ــس ات رئی
شــورای حــل اختــاف کارگــری و کارفرمایــی 
ــه داد:  ــود، ادام ــظ ش ــد حف ــا بای ــت کارفرم حرم
کارفرمــا یــک فــرد اقتصــادی اســت و بــرای 
حفــظ  و بقــای ایــن کشــور درحــال تــاش اســت.

ــوی  ــدام از س ــن اق ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب بناموالی
قــوه قضاییــه قابــل تقدیــر اســت،گفت:  در اتــاق 
ــی هســتند کــه کارشــناس  ــرز فعاالن ــی الب بازرگان
رســمی دادگســتری هســتند و بنــا شــده ایــن 
ــرای  ــا ب ــوان آنه ــی و از ت ــایی و معرف ــراد شناس اف

ــود. ــتفاده ش ــات اس ــه اختاف ــیدگی ب رس

رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی کـرج گفـت: 
بـرای اجـرای دائم طـرح زوج و فـرد در کرج باید به 
توقعـات عمومی پاسـخ داد و زیرسـاخت های الزم 

هـم فراهم شـود.
سـرهنگ حمداللـه رحمتـی پـور اظهار کـرد: قرار 
بـود در خصـوص اجـرای طـرح زوج و فـرد در کرج 
در جلسـه شـورای ترافیـک هفته گذشـته تصمیم 
گیـری شـود که این جلسـه بـه دالیلی برگزار نشـد 
و تصمیـم گیـری در ایـن خصوص به جلسـه هفته 

آینـده موکول شـد .
هنـوز  اسـت  ایـن  واقعیـت  داد:  ادامـه  وی 
زیرسـاخت های مناسـب بـرای اجـرای دائـم ایـن 
طـرح در کـرج وجـود نـدارد و اجـرای آن نیازمنـد 

اسـت. جانبـه  همـه  بررسـی 
وی افـزود: بـه عنوان مثـال برای اجـرای این طرح 
نیـاز بـه اسـتفاده از دوربین هـای ثبـت تخلـف در 
کـرج داریـم کـه علـی رغـم اینکـه آمـاده بـه کار 
هسـتند ولـی هنوز به پلیـس تحویل داده نشـده و 

امـکان اسـتفاده از همـه آنهـا وجـود نـدارد.
ایـن مسـئول توضیـح داد: در اجـرای طـرح زوج و 
فـرد بایـد بـه مسـائل متعـددی از جملـه وضعیـت 
سـرویس هـای مـدارس و ... توجـه داشـت چـون 
کسـی کـه با خـودروی خود دانـش آمـوزان را جابه 
جـا می کنـد قطعًا نباید مشـمول این طرح باشـد.

بـا  فردیـس  شهرسـتان  انتظامـی  فرماندهـی 
انتشـار تصویر فردی که در پوشـش مامور اقدام 
بـه زورگیری مـی کرد، از شـهروندان خواسـت، 
چنانچـه از سـوی ایـن فرد مـورد زورگیـری قرار 
گرفته انـد بـرای شناسـایی یـا طـرح شـکایت به 
پلیـس آگاهـی ایـن شهرسـتان مراجعـه کنند.

خبـر  ایـن  اعـام  بـا  جنتـی  بیـژن  سـرهنگ 
گفـت: در پـی وقـوع چنـد فقـره سـرقت تحـت 
عنـوان مامور پلیـس، در شهرسـتان "فردیس"، 
رسـیدگی بـه موضـوع در دسـتور کار کانتـری 

14 "شـهرک نـاز" قـرار گرفـت.
وی افـزود: در تحقیقـات اولیـه مشـخص شـد 
کـه فـردی در پوشـش لبـاس پلیس و با داشـتن 
یـک دسـتگاه بی سـیم و کارت جعلـی اقدام به 
گرفتـن گوشـی تلفـن همـراه شـهروندان کـرده 
محـل  از  سـیکلت  موتـور  دسـتگاه  یـک  بـا  و 

متـواری مـی شـود.
توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  انتظامـی  مقـام  ایـن 
بافاصلـه  مامـوران  موضـوع،  حساسـیت  بـه 
وارد عمـل شـده و بـا انجـام اقدامـات گسـترده 
پلیسـی موفق به شناسـایی متهم در شهرستان 

شـدند. فردیـس 
بـه گـزارش نـور اقتصاد به نقـل از پلیـس البرز، 
ایـن مقـام انتظامـی گفـت : مخفیـگاه متهـم به 
صـورت نامحسـوس تحت کنتـرل درآمـد تا این 
کـه در یـک فرصـت مناسـب و در یـک عملیـات 
منتقـل  کانتـری  بـه  و  دسـتگیر  غافلگیرانـه 

کردند.
نفـر  یـک  کـه  ایـن  بیـان  بـا  جنتـی  سـرهنگ 
مـال خـر امـوال مسـروقه نیـز در ایـن خصـوص 
بازرسـی  در  کـرد:  دسـتگیر شـد، خاطرنشـان 
مسـروقه  امـوال  مقـداری  متهـم  مخفیـگاه  از 
و لبـاس پلیـس و کارت شناسـایی جعلـی کـه 
متهـم بـه وسـیله آن از شـهروندان اخـاذی مـی 

کـرد کشـف شـد.
بـا  متهـم،  از  بازجویـی  در  کـرد:  اظهـار  وی 
مشـاهده مسـتندات لـب به اعتراف گشـود و به 
هفـت فقـره اخاذی از شـهروندان تحـت عنوان 

مامـور نیـروی انتظامـی اقـرار کـرد.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان فردیـس در پایان 
بـه احتمـال زورگیـری متهـم  بـا توجـه  گفـت : 
بازپـرس شـعبه 4 دادسـرای  افـراد متعـدد،  از 
عمومـی و انقـاب شهرسـتان فردیس، دسـتور 
چـاپ عکـس بـدون پوشـش متهـم را در رسـانه 
بنابرایـن   ، اسـت  کـرده  صـادر  جمعـی  هـای 
مـورد  فـرد  ایـن  سـوی  از  کـه  شـهروندانی   از 
زورگیـری قـرار گرفتـه اند درخواسـت می شـود 
پلیـس  بـه  خـود  شـکایت  پیگیـری  جهـت  تـا 
آگاهـی این شهرسـتان، واقـع در خیابان اهری 

مراجعـه کننـد.

این فرد مأمور نیست

وقتی اشک فراق سردار مردم را امان را نمی دهد

سنگ تمام کرجی ها در مراسم بزرگداشت شهید  سلیمانی 
مــردم همیشــه در صحنــه کــرج امــروز 
ــا حضــور خــود در مراســم  ــار دیگــر ب ب
گرامیداشــت ســپهبد شــهید قاســم 
و  یــاد  کــرج  مصلــی  در  ســلیمانی 
خاطــره ایــن رزمنــده بــی ادعــا و مبــارز 

ــتند. ــی داش را گرام
مراســم گرامی داشــت یــاد و خاطــره 
قاســم  شــهید  پاســدار  ســپهبد 
ســلیمانی و همراهانــش ظهــر امــروز بــا 
ــی  ــردم در مصل ــه اقشــار م حضــور هم

ــد. ــزار ش ــرج برگ ک
در ایــن مراســم جمــع زیــادی از مــردم 
حضــور  البــرز  اســتان  مســئوالن  و 
داشــتند و مداحــان و ذاکــران اهلبیــت 
ــه  ــا عبدال ــای اب ــم در رث ــن مراس در ای
)ع( و یــاران باوفایــش بــه نوحــه خوانــی 

ــد. پرداختن
مراســم  ایــن  و کــودکان در  بانــوان 
ــاب  ــتند و خط ــگ داش ــوری پررن حض

ــی  ــلیمانی مطالب ــهید س ــان ش ــه قات ب
ــی  ــان م ــه از نظرت ــد ک ــرح کردن را مط

ــذرد. گ
ــه  ــان حمل ــه گــزارش تســنیم در جری ب
ــی  ــعبی در نزدیک ــه کاروان الحشدالش ب
فــرودگاه بغداد، ســردار سرلشــکر قاســم 
ســلیمانی فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه 
ــاون  ــدس مع ــدی المهن ــراه ابومه به هم
الحشــد الشــعبی و چنــد نفــر از اعضــای 
ــیدند و  ــهادت رس ــه ش ــازمان ب ــن س ای

برخــی دیگــر نیــز مجــروح شــدند.
ســلیمانی  قاســم  سرلشــکر  ســردار 
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی در ســال 1۳۳5 در 
ــه  ــان ب ــع کرم ــر از تواب ــتان رابُ شهرس
دنیــا آمــد و پــس از عمــری مجاهــدت 
پهپــادی  حملــه  در  امــروز  بامــداد 
شــهادت  بــه  آمریکایــی  نیروهــای 

ــید. رس

در انتخاب شهردار فردیس منافع شخصی 
برای اعضای شورای شهر ارجحیت دارند

اقدامات اخیر قوه قضائیه موجب 
افزایش امید شده است

امام جمعه فردیس:دادستان فردیس:  

دادسـتان شهرسـتان فردیس بـا انتقاد 
فردیـس  شـهردار  انتخـاب  عـدم  از 
توسـط اعضـای شـورای شـهر، گفـت: 
در  فردیـس  شـهر  شـورای  اعضـای 
شـخصی  منافـع  شـهردار  انتخـاب 

دارنـد.
انحـال  درمـورد  جهانشـاهلو   حسـن 
شـورای شـهر فردیـس، اظهارداشـت:  
بـا  فردیـس  شـهر  شـورای  انحـال 

نیسـت. دادسـتانی 
وی افـزود: دادسـتان یـک سـال قبـل  
مسـتندات خـود را  بـه مراجـع ذیربـط 
شـورا  ایـن  کـه  اسـت  کـرده  ارسـال 

نـدارد. را  شـهر  اداره  توانایـی 
دادسـتان عمومی و انقاب  شهرستان 
فردیـس بـا بیـان اینکـه هنوز هم شـورا  
انـدر خـم یک کوچـه اسـت  بتواند یک 
شـهردار انتخـاب کند یا نـه، بیان کرد:  
همـه اعضای شـورای شـهر فردیس در 
انتخاب شـهردار منافع شـخصی دارند 

و از بیـرون دخالـت  می کنند.
ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  جهانشـاهلو 
کـه  اسـت  شـده  سـبب  دخالت هـا 

وضعیـت شـهر فردیـس بـه این آشـوب 
و آشـفتگی برسـد، متذکـر شـد:  ایـن 
دخالت هـای انجام شـده سـبب از بین 
رفتـن منابـع شـهر  فردیـس می شـود.

وی در پاسـخ بـه سـوال کـه بـه عنـوان 
علیـه  بـر  اینکـه  قصـد  مدعی العمـوم  
ایـن اعضـا اعـام جـرم کنیـد، ندارید، 
جـرم  موضـوع  ایـن  متاسـفانه  گفـت: 
نیسـت و تخلـف اسـت و در صاحیـت 
در  و  اسـت  اختـاف  حـل  هیئـت 
صاحیـت دادسـتانی فردیس نیسـت.
دادسـتان عمومـی و انقـاب فردیس با 
بیـان اینکـه مـن نظـر خـود را یک سـال 
قانونـا  اگـر جرمـی کـه  و  قبـل داده ام 
باشـد  شـده  تعییـن  برایـش  مجـازات 
برخـورد  آن  بـا  باشـد  داشـته  وجـود 
می کنیـم ، ادامـه داد:  بعد از یک سـال 
اوضـاع بدتر شـده و بهتر نشـده اسـت، 
می خواهنـد   کـه  هـرکاری  آقایـان 
ایـن  در  گیـری  تصمیـم  و   می کننـد  
حـل  هیئـت  صاحیـت  در  زمینـه 
اختـاف اسـت و خودشـان باید در این 

بگیرنـد. تصمیـم  زمینـه 

امـام جمعـه فردیـس گفـت: اقدامات 
ماه هـای اخیـر قـوه قضائیـه موجـب 
افزایـش امیـد و بهبـود روحیـه مـردم 

است. شـده 
علـی  المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
اکبر ایمانی در جلسـه شـورای اداری 
شهرسـتان فردیس با اشـاره بـه اینکه 
عدالـت  برقـراری  حاکمیـت  هـدف 
اسـت، اظهـار کـرد: هـدف ایـن نبود 
کـه شـاه از مملکت بیـرون رود و افراد 
دیگـری جایگزین شـوند؛ امـروز یکی 
شـوک هایی  برخـی  نگرانی هـا  از 
می شـود.  وارد  مـردم  بـه  کـه  اسـت 
برخـی  درآمـدی  و  زندگـی  وضعیـت 
از مـردم بـه گونـه ای اسـت کـه نگران 
هسـتند و برخی نیز آشـوبگر هسـتند 
ضربـه  مـردم  بـه  می خواهنـد  کـه 

بزننـد.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
اقدامـات ماه هـای اخیـر قـوه قضائیه 
موجـب افزایـش امید و بهبـود روحیه 
کـرد:  اضافـه  اسـت،  شـده  مـردم 
رئیـس قـوه قضائیه پیـش از حکم وی 

معظـم  رهبـر  بـه  را  برنامه هـای خـود 
انقـاب اسـامی ارائـه کـرد و ایشـان 

تأییـد کردنـد. نیـز 
امـام جمعـه فردیس با تاکیـد بر اینکه 
اسـت،  سـخت  بسـیار  قضـاوت  کار 
بـا اشـاره بـه روایاتـی مبنـی بـر اینکـه 
کنـد  حکـم  حـق  بـر  کـه  ای  قاضـی 
جایـش در بهشـت اسـت، بیـان کرد: 
امـروز بـا ایـن حجـم بـاالی مراجعـات 
بسـیار  کار  فردیـس،  در  پرونده هـا  و 

دشـوار اسـت.
رهبـر  بیانـات  بـه  اشـاره  بـا  ایمانـی 
بـر  مبنـی  اسـامی  انقـاب  معظـم 
اضافـه  انقابـی،  و  جهـادی  عمـل 
هـزاران  کرسـی  هریـک  بـرای  کـرد: 
از  داریـم  هرچـه  ایـم؛  داده  شـهید 
شـهدا داریـم. وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
جمهـوری اسـامی اولیـن حکومتـی 
اسـت کـه محرومین دنیا به آن چشـم 
دوخته اند، گفت: مسـئولیتی بسـیار 
روز  و  شـب  بایـد  داریـم؛  سـنگین 
کار کنیـم تـا مقابـل شـهدا شـرمنده 

نباشـیم.

رحیــم بنا موالیی عنوان کرد:
شوراهای حل اختالف ویژه امور 
اقتصادی و بازرگانی در البرز راه 

اندازی شد



  اشـــاره:    شـهید سـردار قاسـم سـلیمانی یکی از 
نمـاد  و  اسـامی  انقـاب  چهره هـای  محبوب تریـن 
و ظلـم جهانـی شـناخته  نظـام سـلطه  بـا  مبـارزه 
می شـود. ایـن شـهید واالمقـام هرگـز فکـری جـز 
حرکـت بـرای عـزت اسـام و مظلومان جهان در سـر 
نداشـت و زندگی خـود را صرف مبارزه بـا ظالمان کرد 
و همـواره نگاهـش بـه افـق نگاه مقـام معظـم رهبری 

جمهـوری اسـامی دوختـه بود.

#انتقـام_سخت

در میان مؤمنان مردانی هستند که بر ســر عهدی که با خدا 
بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در 
راه او شربت شهادت نوشیدند، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز 
تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. )سوره احزاب آیه ۲3(

سردار بزرگ و پرافتخار اسام در روز 13 دی ماه 1398 آسمانی 
شد. دیشب ارواح طیبه  شــهیدان، روح مطهر قاسم سلیمانی 
را در آغوش گرفتند. ســال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در 
میدان های مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سال ها آرزوی شهادت 
در راه خدا، سرانجام ســلیمانی عزیز را به این مقام واال رسانید 
و خون پاک او به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این 
شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیة اهلل  ارواحناه  فداه و به روح 
مطهر خود او تبریک و به ملت ایران تسلیت عرض می کنم. او نمونه  
برجسته ای از تربیت شدگان اســام و مکتب امام خمینی بود، او 
همه  عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تاش 
بی وقفه  او در همه  این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوه  الهی کار 
او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار 
جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای 
حادثه  دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره  بین المللی مقاومت 
است و همه دلبســتگان مقاومت خونخواه اویند. همه  دوستان و 
نیز همه  دشمنان بدانند، خط جهاد مقاومت با انگیزه  مضاعف ادامه 
خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک 
است، فقدان ســردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه 
و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتان و جنایتکاران را تلخ تر 

خواهد کرد.
این جمات بخشی از پیام تســلیت آیت اهلل خامنه ای رهبر 

معظم انقاب اسامی است که در پی شهادت سردار شهید قاسم 
سلیمانی بیان شدند.

متن کامل پیام رهبر انقاب را بخوانید
مقام معظم رهبری همچنین شــامگاه 13 دی ماه با حضور در 
منزل سردار شــهید ضمن تفقد از خانواده شهید، شهادت آن 
مجاهد مخلــص و عالی مقام را تبریک و تســلیت گفتند. رهبر 

انقاب اسامی، شهادت 
سردار سلیمانی به دست 
خبیث تریــن افراد عالم 
و  آمریکایی ها  یعنــی 
افتخار آنها به این جنایت 
را یــک ویژگــی ممتاز 
برای آن مجاهد شــجاع 
و خاطرنشان  برشمردند 
کردند: جهــاد او جهاد 
بزرگی بود و خداوند نیز 
شــهادت او را شهادت 
بزرگی قرار داد. این نعمت 
عظیم بر حاج قاســم که 

شایسته آن بود، گوارا باشد. حاج قاسم باید همین جور به شهادت 
می رسید.

- شهادت در بغداد
 بامداد جمعه 13 دی 1398 خورشــیدی در حمله موشــکی 
بالگردهای آمریکایی بــه ۲ خودرو در فرودگاه بغداد، ســردار 
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون 
نیروی مردمی عراق )الحشد الشــعبی( و همراهان دیگرشان در 
این حمله هدف قرار گرفتند و به شــهادت رسیدند. این حمله با 
نظارت و دســتور مســتقیم رییس جمهوری آمریکا انجام شد. 
به گفته مقام های دولتی و وزارت دفــاع آمریکا، ترامپ ابتدا در 
۲8 دسامبر )شنبه هفتم دی ماه( گزینه ترور را رد کرده و به جای 
آن مجوز حمله به گروه های مورد حمایت ایران را  صادر کرد. وی 
چند روز بعد در حال تماشــای گزارش هــای تلویزیونی بود که 
اعتراضات مقابل سفارت آمریکا در بغداد را نشان می داد و احتماالً  
به دلیل خشم از تحقیر آمریکا در این ماجرا اواخر روز پنجشنبه 
به شدیدترین گزینه روی آورد و مقام های پنتاگون از این قضیه 

مبهوت شدند.

- زندگینامه و فعالیت های سردار قاسم سلیمانی در دوران 
جنگ تحمیلی

قاسم سلیمانی در اسفند 133۵ خورشــیدی در یکی از 
شهرستان های استان کرمان به نام رابُر چشم به جهان گشود. 
قاسم دوران کودکی و نوجوانی خود را در کنار پدر به کار بنایی 
گذراند و در ســال های جوانی در سازمان آب کرمان پیمانکار 
یکی از بخش های آن شد. او پس از پیروزی انقاب اسامی و 
تشکیل سپاه پاســداران انقاب اسامی به این نهاد پیوست. 
با شروع جنگ تحمیلی قاسم  ســلیمانی چندین گردان از 
سپاهیان کرمان را آموزش می دهد و به جبهه های جنوب اعزام 
می کند و کمی بعد، خود در صدر یک گروهان به سوســنگرد 
اعزام می شــود تا از پیشــروی رژیم بعث در جبهه مالکیه 
جلوگیری کند. سلیمانی در 13۶0  خورشیدی با حکم محسن 
رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران، به عنوان فرمانده لشکر 
41 ثاراهلل منصوب شد. این سردار شهید در بسیاری از عملیات 
ها شرکت داشت. همچنین شهید ســلیمانی از فرماندهان 
عملیات های والفجر هشت، کربای چهار و کربای پنج نیز بود. 
با پایان یافتن جنگ در 13۶۷خورشیدی، لشکر 41 ثاراهلل به 
فرماندهی سردار سلیمانی به کرمان بازگشت و درگیر جنگ 
با اشراری شــد که از مرزهای شرقی کشور هدایت می شدند. 

سردار سلیمانی در بهمن 1389 خورشیدی از طرف آیت اهلل 
خامنه ای، فرمانده کل قوا، درجه سرلشکری )باالترین درجه 

نظامی در ایران( را دریافت کرد.

- سردار سلیمانی و فرماندهی سپاه قدس پاسداران
سردار قاسم ســلیمانی در 13۷9 خورشــیدی از طرف 
آیت اهلل خامنه ای مقام معظم رهبری به فرماندهی سپاه قدس 
منصوب شد. بر اساس گزارش 
های نقل شده ســپاه قدس 
پاســداران جهــت افزایش 
ایران  برون مــرزی  فعالیت 
شکل گرفت و سلیمانی پس 
از احمــد وحیــدی دومین 
فرمانده ســپاه قدس ایران 
شد. شــهید قاسم سلیمانی 
نقش کلیدی در خاورمیانه به 
ویژه در ناآرامی های منطقه ای 
معروف به بیداری اســامی 
)بهار عربی( ایفا کرد. شهید 
سلیمانی تا پیش از انتصاب به 
فرماندهی سپاه قدس با باندهای قاچاق مواد مخدر در مرزهای 
ایران و افغانستان می جنگید. برخی از سیاستمداران معتقدند 
که انتصاب سردار سلیمانی به فرماندهی سپاه قدس همزمان با 
قدرت گرفتن طالبان یک پیش آمد محض نبود، بلکه او از این 
رو انتخاب شد که بومِی منطقه کوهستانی به نام رابُر در کرمان 
بود و با نظام سیاســی جوامع قبیله ای به طور کلی و با جامعه 
افغانستان به ویژه آشــنایی نزدیک داشت. شهید سلیمانی 
با تجربه ای که از جنگ داخلی کردســتان داشت نیز گزینه 
مناسبی به شــمار می رفت، چون بنا بود در افغانستاِن عصر 
طالبان که درگیر جنگ های داخلی بود، وارد عمل شود. گفتنی 
است، شهید سلیمانی در طول هشــت سال جنگ تحمیلی 
و نیز در مبارزه با باندهای مواد مخدر در مناطق مرزی ایران و 
افغانستان تا پیش از انتصابش به فرماندهی سپاه قدس تجربه 
بی مانندی اندوخته بود. در همیــن ارتباط مئیر داگان  رئیس 
سابق موساد درباره سردار سلیمانی گفته بود: »او با هر گوشه 
از نظام رابطه دارد. او کسی اســت که من به آن باهوش از نظر 

سیاسی می گویم.«

- فعالیت های شهید سلیمانی پس از ظهور داعش
پس از ظهور داعش در عراق و ســوریه، شهید سلیمانی 
به عنوان فرمانده ســپاه قــدس با حضــور در این مناطق 
و ســازماندهی نیروهای مردمــی، به مبارزه بــا این گروه 
پرداخت. ناگفته نماند که نیروی قدس به رهبری ســلیمانی 
نقــش تأثیرگذاری در روند جنگ عراق داشــته اســت. به 
طوری که موفق الربیعی  وزیر ســابق امنیــت ملی عراق در 
مصاحبه ای با روزنامه الشــرق االوسط، ســلیمانی را بدون 
شــک قدرت مندترین مرد در عراق خوانده بود. در 11 ژانویه 
۲00۷ میادی آمریکایی ها مستقیما به نقش تاثیر گذار قاسم 
ســلیمانی در عراق اعتراف کردند. در همین ارتباط استنلی 
مک کریســتال ژنرال آمریکایی می گوید: مطلع شدیم که 
قاسم ســلیمانی از طریق چند خودرو در حال حرکت به مرز 
ایران و عراق اســت. در عراق آمریکایی هــا در حال تعقیب 
آنها بودند. کاروان خودروها وارد ســاختمان ناشــناخته ای 
در شهر اربیل کردســتان عراق شدند که روی آن فقط نوشته 
بود »کنسولگری« که نشــان می داد، افراد داخل ساختمان 
تحت پوشــش دیپلماتیک عملیات انجام می دهند. نظامیان 
آمریکایی وارد ساختمان شدند و ۵ ایرانی که همگی پاسپورت 
دیپلماتیک را داشتند، دستگیر کردند، اما اثری از محمدعلی 

جعفری و قاسم سلیمانی نبود.

به گفته مک کریســتال، هر پنج تن از اعضای سپاه قدس 
بودند. 9 روز بعد از این واقعه، 9 تا 1۲ شــبه نظامی به رهبری 
گروه شــبه نظامی شــیعه عصائب اهل الحق در حمله ای به 
مقر فرماندهی نظامیــان آمریکا در کربا کــه در بین مراکز 
فرماندهی پلیس عراق واقع است، سوار بر تعدادی خودروی 
نظامی با گذشــتن از چندین الیه امنیتی به ساختمان اصلی 
فرماندهی که در آن هنگام 30 آمریکایی در آن مســتقر بود، 
نفوذ کردند و 4 نظامی آمریکایی را به اسارت گرفتند و از منطقه 
خارج شدند و به نزدیکی رود فرات رفتند در نهایت با تعقیب 
بالگردهای آمریکایی شبه نظامیان فرار کردند و در مجموع پنج 
نظامی آمریکایی کشته شــدند. این عملیات »برجسته ترین 
و پیچیده ترین عملیات در طول چهار ســال جنگ« در عراق 
توصیف شده و افسران آمریکایی و مقامات عراق ادعا کردند، 
ایران در آن نقش داشته و پاسخی به اسارت ۵ ایرانی در اربیل 

بوده است.

-جنگ داخلی در سوریه و حضور تاثیرگذار سردار شهید 
قاسم سلیمانی

ســردار ســلیمانی نقش پررنگی در دفاع از مردم بیگناه 
ســوریه در مقابل گروهک تروریســتی داعش داشت. او و 
یارانش که مدافعان حرم نام گرفتند در بیشــتر عملیات ها 
حضور داشتند و از مقام حرم و مردم بیگناه سوری به دفاع همه 
جانبه پرداختند. به طوری که پس از وقوع یک انفجار مهیب در 
دمشق که به کشته و زخمی شدن چندین مقام سوری انجامید، 
رسانه های جهان گزارش دادند که قاسم سلیمانی نیز در میان 
کشته شدگان قرار دارد و شایعه دخالت ایران در سوریه و کمک 
به بشار اسد برای سرکوب مخالفان قوت گرفت. چند روز پس از 
این ادعا قاسم سلیمانی در دیدار مسووالن نظام ایران با رهبر 
ایران در تهران حضور یافت. جان مگوایر افسر سابق سیا گفته 
بود: نبرد القصیر در ۲013 میادی  که منجر به بازپس گیری شهر 
استراتژیک القصیر به وسیله ارتش سوریه و نقطه عطفی در 
جنگ بود، تحت نظارت و فرماندهی سلیمانی بوده است و این 

نبرد را یک پیروزی بزرگ برای او خوانده است.
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پس از ظهور داعش در عراق و 
سوریه، شهید سلیمانی به عنوان 

فرمانده سپاه قدس با حضور در این 
مناطق و سازماندهی نیروهای مردمی، 

به مبارزه با این گروه پرداخت

شهید حاج قاسم سلیمانی چگونه
سـردار دلها شد؟


