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دومین پزشک البرزی  به شهدای 
مدافع سالمت پیوست

ابالغ شیوه نامه های اعطای 
تسهیالت  کسب و کارهای 

آسیب دیده

بیشترین آمار بیکاری در جمع 
دانش آموختگان دانشگاه ها

رفاه  تعاون، کار و  نژاد، مدیرکل  حسین فالح 
اجتماعی استان البرز از ابالغ شیوه نامه اعطای 
از کرونا در  تسهیالت ویژه کسب و کارهای آسیب دیده 

استان البرز خبرداد.

حمید پور اصغری، معاون علمی، فرهنگی و 
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
در حالی که متوسط نرخ بیکاری کشور حدود ۱۱ درصد 
است، اما نرخ بیکاری در دانش آموختگان دانشگاهی ۳۵ 

درصد است.

دکتر غنی زاده آسمانی شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان خبر داد؛

توسط بازرسی شهرداری؛ 

معاون سازمان برنامه و بودجه 
کشور اعالم کرد؛

تخلفات ساخت و سازها
 پیگیری می شود
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 جمعیت کرج ثانیه ای
در حال افزایش است

 نکات ایمنی هنگام 
استفاده از کارت بانکی

به همت معاونت اجتماعی 
دادگستری البرز انجام شد؛

شناسایی و ساماندهی 
 200 کودک کار

ارائه مشاوره دقیق 
در سرمایه گذاری ملک  

تخصص ماست

رئیس کمیسیون خدمات شهری:

جانشین فرماندهی انتظامی نظرآباد 
تشریح کرد؛

صادق مرادی، مدیر امالک مرادی:
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نمایشگاه صنایع دستی  در کـرج دائمی می شود
استاندار البرز:
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زمان ارسال به سردبیر: ۱7:20زمان صفحه آرایی: ۱0 زمان دریافت مطالب: 8 صبح

امضای دبیرزمان ارسال به دبیر: ۱۵زمان ویراستاری و خوانش: 8 تا ۱0



به گزارش جام جم متن پانزدهمین خطبه مکتوب جمعه  
آیت ا... حسینی همدانی، نماینده رهبر معظم انقالب 
اسالمی در استان البرز و امام  جمعه کرج به شرح زیر 

است:
الزامات  از  تعدادی  به  جا  این  است  خوب   ...«

اداره کشور  در  امروز  نیاز جدی  که  مدیریت جهادی 
تقویت  از عوامل مؤثر در  اول: یکی  اشاره کنم:  است 
روحیه و ایجاد انگیزه در بین مدیران برای انجام بهتر 
مأموریت ها، ارتباط صمیمی و منطقی با آنان است که 
نتیجه چنین رفتاری، رشد حداکثری و پیشرفت است. 

یعنی مدیر جهادی هرگز گفتمان غیرمنطقی، تحکمی 
با  می کند  دشمنی  و  کینه  ایجاد  که  را  تحقیرآمیز  و 

همکاران خود ندارد. 
 دوم: مدیر جهادی دارای ظرفیت باال و سعه صدر است. 
از تحمل باال برخوردار بوده  و زود شانه از مسئولیت 

فرمودند:  علیه السالم  امیرالمؤمنین  نمی کند.  خالی 
»کسی که سینه اش تنگ باشد )کم ظرفیت باشد( بر 
ادای حق تاب نیاورد. کسی که سعه صدر ندارد چگونه 
می تواند از عدالت پاسداری کند و حق را نگهداری کند 

و برای مردم بی منت کار کند؟«

نماینـدگان  بـا  سـخنی 
یازدهـم مجلـس 

مجلس  نمایندگان 
فراز  از  پس  یازدهم 
و نشیب های مختلف 
ایام انتخابات و طرح 
شعــارهای مـردمی 
افتتاح  با  باالخـره 
دوره جـدید مجلس 
آغاز به کار کرده اند. 
هر چند در یک نگاه 
و بررسی کلی نسبت 
به عملکرد مجلس و 
نمایندگان در دوره های مختلف بویژه مجلس ششم 
و پیشین انتقادات و نارضایتی هایی در خصوص 
عدم تامین منافع و مصالح عامه مردم وارد بوده 
اما متاسفانه در بسیاری  پابرجا است،  و همچنان 
جوانان، صنعت خودرو،  اشتغال  از جمله  موارد  از 
خودکفایی صنایع و تولیدات ملی، معلق و معطل 
ماندن روستائیان در ساخت و سازهای مورد نیاز با 
طرح هایی همچون طرح هادی روستائی که موجب 
تهدید و تحدید مالکیت اراضی شده و کاغذ بازی 
و معطلی بیش از حد متقاضیان ساخت مسکن در 
روستاها از سوی دیگر مصوبات هسته ای که در 
کمترین زمان با اعمال نفوذ دولت و رئیس مجلس 
قبلی به تصویب رسید  مشکالتی برای مملکت 
بدون  و  شتابزده  تصمیمات  آری،  کرد.  ایجاد 
برنامه و مطالعات کافی و اصولی تا کنون لطمات 
جبران ناپذیری به ارکان مملکت وارد کرده و یکی از 
بخش های بسیار مهم خالء تصمیم گیری و قانون 
پرورش و  و  آموزش  بهنگام در خصوص  گذاری 
از  اعم  فرهنگیان  و  معلمان  بزرگ  اوضاع جامعه 
مغفول  بازنشسته می باشد که همچنان  و  شاغل 
مانده و فکری اساسی برای آن نشده است.  بنابراین 
و  جوان  نیروهای  با  یازدهم  مجلس  که  اکنون 
ریاست پرتجربه و جهادی آن یعنی دکتر محمدباقر 
قالیباف سکان هدایت این مرکز مهم را به دست 
گرفته اند، مردم انتظار دارند که نمایندگان مجلس 

جدید مشکالت مردم را شناسایی و حل کنند.

ُافول آمریکا
وقتی  گرگ ها  می گویند 
از پا می افتند و مستأصل 
زوزه  می شوند  ناتوان  و 
دهند  نشان  تا  می کشند 

همچنان قدرتمندند.
از  برخی  به  توجه  با 
آمریکا،  بر  حاکم  شرایط 
رژیم  این  گذشته  اقتدار 
اُفول  به  رو  روز  به  روز 
استیصال  و  عجز  از  خبر  موثق  منابع  و  است 
این  سران  چند  هر  دارد.  دیروز  ابرقدرت  این 
اقتدار  ژست  و  نیاورده  کم  دارند  سعی  کشور 
خود را به نمایش بگذارند که به نمونه هایی از 

این اُفول اشاره می شود:
به  مجبور  را  کشور  این  آمریکا  شرایط   -۱
دنیا  کشورهای  از  خود  نیروهای  بازگرداندن 

ساخته است.
جرم شان  که  آمریکا  دموکرات  نمایندگان   -2
از  کمتر  بشری  ضد  جنایات  تاریخ  در 
نشان  به  روزها  این  نیست،  جمهوری خواهان 
همدردی با مردم به صورت نمایشی و نمادین 
بر زمین  زانو  و فریب مردم همانند معترضان 

زدند!
می کنند  سعی  آمریکا  حکومت  سران   -۳
کشورهای  علیه  و  نشود  رو  ضعف شان 
و  می کشند  نشان  و  خط  ایران  بویژه  مستقل 
متهم   مذهبی  آزادی  نقض  به  را  ایران  حتی 
 می کنند در حالی که ۵0  ایالت این کشور در تب

نژاد پرستی می سوزد.
نکته حایز اهمیت اینجاست که اخیراً رئیس و 
)نانسی  آمریکا   نمایندگان  سخنگوی مجلس 
»جورج  مرگ  از  خبری  کنفرانس  در  پلوسی( 
ُفُلوید« به عنوان شهادت یاد کرد، عنوانی که 

در گفتمان سیاسی آمریکا بی سابقه است.
اُفول جدی آمریکا دارد  از  این ها همه نشان 
هرچند سران آن تالش می کنند روحیه ملت 
کرده  حفظ  گوناگون  نمایش های  با  را  خود 
علیه  ترس  و  عجز  روی  از  معمول  مطابق  و 

کشورهای مستقل خط و نشان می کشند. 

یادداشتیادداشت
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امام جمعه کرج بیان کرد؛
مدیریت جهادی؛ نیاز امروز جامعه 

پیامی درگذشت پزشک  به گزارش جام جم، دکتر حسین کریم طی 
محمود دکتر  مرحوم  مدنی،  شهید  بیمارستان  اورژانس   فداکار 

غنی زاده را به جامعه پزشکی، خانواده ایشان و مردم شریف استان 
تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است: 
اناهلل وانا الیه راجعون

محمود  مرحوم  عزیزمان  همکار  و  پزشک  درگذشت  بار  اندوه   خبر 
و  اینجانب  فراوان  اندوه  و  تالم  انجام وظیفه موجب  زاده حین  غنی 

جامعه پزشکی گردید. 
یکی از تلخ ترین و سخت ترین فقدان ها، از دست دادن عزیزی در 
تیم سالمت است که برای نجات جان دیگران تالش می کند و در 

حین خدمت جانش را از دست می دهد و این غمی جانکاه برای تمامی 
اعضای خانواده بزرگ سالمت است. 

بی شک مجاهدت این پزشک فداکار در خط مقدم خدمات رسانی به 
مردم که با جانفشانی همراه بوده، جلوه ای از ایثار و مسئولیت پذیری 
جان  نجات  برای  بیمارستان ها  در  درمانی  کادر  و  پزشکی  جامعه 

انسان ها می باشد. 
این  پزشکی  جامعه  به  تسلیت  بر خود الزم می دانم ضمن  اینجانب 
مصیبت را به خانواده محترم مرحوم دکتر محمود غنی زاده و خانواده 
درگاه  از  و  نموده  عرض  تسلیت  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بزرگ 
و  درجات  علو  و  آمرزش  طلب  مرحوم  آن  روح  برای  متعال  خداوند 

برای خانواده ایشان صبر و شکیبایی مسئلت نمایم.

دومین پزشک البرزی
 به شهدای مدافع سالمت پیوست

معضالت  حل  راستای  در  امروز  به  تا  که  اقداماتی  مهم ترین  از  یکی 
اجتماعی، آموزشی، تربیتی و بهداشتی کودکان کار و خیابان در استان 
البرز انجام شده، راه اندازی مرکز غربالگری و ساماندهی کودکان کار و 
خیابان به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 

کل استان البرز و با همکاری دستگاه  های مرتبط می باشد.
به گزارش جام جم این مرکز که در راستای اجرایی کردن و استفاده از 
ظرفیت  های آئین  نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب هیئت وزیران 
افتتاح گردیده، نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی کودکان کار و 
خیابان ایفا کرده است. طی سال 98 در مرکز مذکور، 22۱ کودک جذب 
و شناسایی شدند که از این تعداد برای ۳۱ کودک پرونده تشکیل شد و 
مابقی در دست رسیدگی می باشد.  همچنین بیش از ۳0 مورد بازدید از 
خانواده و محل سکونت کودکان مذکور به عمل آمد. در ادامه به برخی از 

اقدامات انجام شده در این خصوص اشاره شده است:
* معرفی تعدادی از خانواده ها به کمیته امداد امام خمینی)ره( استان جهت 

تحت پوشش قرار دادن آن ها.
* تالش جهت توانمندسازی کودکان کار و خیابان )معرفی ۳۱ مورد به 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان جهت کسب مهارت های شغلی( 
* معرفی ۳ مورد به اداره کل آموزش و پرورش استان جهت ثبت نام 

کودکان بازمانده از تحصیل 
معرفی  و  و خیابان  کار  درمانی کودکان  و  بهداشتی  نیاز های  تأمین   *

تعدادی از آن ها به دانشگاه علوم پزشکی استان جهت درمان 
آباد کرج  امام علی )ع( واقع در منطقه اسالم  بیمارستان  اختصاص   *

جهت درمان کودکان کار و خیابان
از کودکان کار تحت پوشش مرکز مذکور جهت  تعهد  اخذ  * تذکر و 

پیشگیری از تکدی گری 
* غربالگری و شناسایی کودکان فاقد هویت و بدسرپرست 

* ارائه بسته های معیشتی و بهداشتی به افراد فوق )همزمان با شیوع 
ویروس کرونا(

* هماهنگی با سمن های فعال جهت گشت زنی در شهر و جذب کودکان 
کار در شیفت بعد از ظهر

* پیگیری نصب سامانه چهره شناسی کودکان کار و خیابان در مرکز )از 
اداره کل بهزیستی استان(

شناسایی و ساماندهی  200 کودک کار 
به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز انجام شد؛

جهانگیر شاهمرادی، معاون هماهنگی 
گفت:  البرز  استانداری  اقتصادی  امور 
تعامل و هم افزایی صنعت و دانشگاه 
نیاز امروز کشور است که باید از حالت 
کتابخانه ای خارج شده تا اثرات خود را 

در جامعه نشان دهد.
با  جام جم  با  گفتگو  در  شاهمرادی 
افتتاحیه  مراسم  در  مطلب  این  بیان 
نوآوری  توانا،  فناوری  توسعه  مرکز 
اظهار  خوارزمی  دانشگاه  شتابدهی  و 
داشت: تغییر نگرش به حوزه مشاغل 
در شرایطی که جهان با بیماری کرونا 
مواجه شد؛ بخوبی خود را نمایان کرد 
به گونه ای که از آن به عنوان رنسانس 

کرونا یاد می کنند.
نقش  عرصه  این  در  افزود:  وی 
دانشگاه ها به عنوان مرکز تولید فکر و 
اندیشه در کنار صنعت و تولید می تواند 
به عنوان مکمل بسیار مناسبی عمل 
کیفی  و  تقویت کمی  و موجب  کرده 

محصوالت تولیدی شود.

از  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  این 
به  توجه  با  و  جاری  سال  ابتدای 
حوزه  در  رهبری  معظم  مقام  تاکید 
اقتصادی و نامگذاری سال و همچنین 
محترم،  استاندار  ویژه  پیگیری های 
اقتصادی  حوزه  در  مهم  اتفاق  چند 
است که  رقم خوردن  در حال  استان 
در آینده ای نه چندان دور می توان آثار 

و نتایج آن را مشاهده کرد.
وی افزود: امضای تفاهم نامه سه جانبه 
معاونت  و  استانداری، شهرداری کرج 
ایجاد  برای  جمهوری  ریاست  علمی 
اضالع  از  یکی  نوآوری«  »کارخانه 
 این مثلث تحول است که با توجه به 
هماهنگی  جلسات  و  ریزی ها  برنامه 
برگزار شده امیدواریم تا پایان شهریور 
جاری شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

خود  سخنان  ادامه  در  شاهمرادی 
پژوهش  »صندوق  شدن  فعال  به 
گفت:  و  کرد  اشاره  فناوری«  و 
و  پژوهش  صندوق  کردن  فعال 

بسته  طراحی  از  گام  دومین  فناوری 
منظور  به  که  است  البرز  اقتصادی 
باال  با ریسک  از شرکت های  حمایت 
که  است  بنیان  دانش  شرکت های  و 
محصوالت آنان وارد بازار نشده است.

این  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  این 

بخش  گذاری  سرمایه  با  صندوق 
 ۱00 معادل  رقمی  با  و  خصوصی 
با  که  شد  خواهد  فعال  ریال  میلیارد 
حمایت بخش دولتی می تواند مکمل 
به  اقتصادی  حوزه  در  خوبی  بسیار 

شمار رود.

سیدنصرالدین
میرعربشاهی

خبرنگارجامجمالبرز

معاون استاندار مطرح کرد؛

هم افزایی صنعت و دانشگاه؛ نیاز امروز کشور 

هنرمندان صنایع دستی با معرفی ادارات میراث 
تسهیالت  و گردشگری  فرهنگی، صنایع دستی 

۱۶ میلیون تومانی دریافت کنند.
مدیر  محمدی،  فریدون  جم،  جام  گزارش  به 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
البرز در بازدید از نمایشگاه صنایع دستی  استان 
ساوجبالغ گفت: با توجه به بررسی های به عمل 
دیده  آسیب  صنایع دستی  کارگاه های  از  آمده 
این  فعاالن  از  حمایت  برای  که  شده  پیشنهاد 
از  ناشی  خسارات  تسهیالت  پرداخت  با  عرصه 

کرونا جبران شود.
هنرمند   2۵ نمایشگاه  این  در  افزود:  محمدی 
نمایش  به  را  خود  ارزشمند  آثار  غرفه   20 در 
گذاشتند که تمام تالش ما برای ارائه این آثار 
از  بر حمایت  تا عالوه  مرزهاست  آن سوی  به 
برای فعاالن  را هم  بازار خوبی  هنرمندان خود 

این صنعت فراهم کنیم.
این  در  درآمده  نمایش  به  آثار  گفت:  وی 

قرنطینه  ایام  در  که  است  آثاری  نمایشگاه 
بیماری کرونا تولید شده و در معرض دید عموم 

قرار گرفت.
محمدی تخصیص بازار دائم به صورت مجازی 
برای فروش آثار صنایع دستی را در هر شهرستان 
و مرکز استان مهم مطرح کرد و گفت: این خالء 
باید ترمیم و هر چه سریع تر قدم های اقتصادی 
برای این قشر زحمتکش برداشته شود تا دغدغه 

فروش آثار خود را نداشته باشند.
این نمایشگاه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، 
جمعه  امام  استان،  صنایع دستی  و  گردشگری 
میراث  اداره  مدیر  ساوجبالغ،  شهرستان  مرکز 
از  هنرمندان   از  جمعی  و  ساوجبالغ  فرهنگی 
ساعت 9 تا ۱9 آغاز به کار کرده و 2۶ خرداد به 

کار خود پایان  داد.
این نمایشگاه در خیابان آثار باستانی، ساختمان 
اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 

بر پا شده و بازدید از آن برای عموم آزاد بود.

به منظور جبران خسارات ناشی از کرونا؛

اعطای تسهیالت ۱۶ میلیون تومانی  به هنرمندان صنایع دستی

حقوقی  مشاوره  جهت  در  باال  اطالعات  کسب 
انتقال  و  قراردادها  در  مشکالت  و  مسائل  و 
اطالعات و مشاوره دقیق و درست با صداقت 
و با وجدان کاری و مسئولیت پذیری می باشد. 

از  عامری  امالک  دفتر  مدیر  عامری،  سعید 
که  توانمندی است  و  جمله مدیران هوشمند 
توانسته فعالیت خوبی را در کرج بزرگ انجام 

دهد.
دفتر امالک عامری با 14 سال سابقه درخشان 
مورد اعتماد بسیاری از شهروندان کرجی است 
که در شرایط حاضر اهمیت صداقت و وجدان 

در کار در اولویت انتخاب هایشان بوده است.
توجه شما را به گفتگوی کوتاه خبرنگار جام جم 

مدیر دفتر امالک عامری مطر ح کرد؛

صداقت و وجدان کاری؛مهم ترین ویژگی 
دفتر» امالک عامری« 

ما با این مدیر کارآفرین جلب می نماییم:
مهم ترین ویژگی دفتر امالک عامری آگاهی باال 
از بار حقوقی در قراردادها و صداقت در گفتار 
و کارشناسی با وجدان کاری و مشاوره آگاهانه 
به مشتری از لحاظ حقوقی و مسئولیت پذیری 
در  تا  شده  باعث  کارمان  به  عالقه مندی  و 
فعالیت مان موفق باشیم چون آگاهی از تمامی 
مسائل حقوقی ملک و اطالعات درست دادن به 

مشتری از اهمیت باالیی برخوردار است.
آگاهانه  کارکرد  و  برخورد  نوع  از  ما  مشتریان 
ما راضی هستند و این خود بزرگ ترین تبلیغ 
می شود  باعث  که  می گردد  محسوب  ما  برای 

خود مشتری مبلغ ما باشد.
* لطفا آدرس و راه های ارتباطی خود را بگویید:

نشانی:مهرشهر، ساماندهی، ابتدای بلوار نور، 
نبش معراج یکم، مشاوران امالک عامری

تلفن:  ۰26332156۰۰
همراه: ۰9123682۰۰9

اقتصادی
اجتماعی



تاثیر  به  با اشاره  با جام جم  رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در گفتگو 
محور  کرج  کالنشهر  داشت:  اظهار  شهر  یک  از  مطلوب  ذهنیتی  و  تصویر  ایجاد  در  شهر  ورودی های 
مواصالتی ۱4 استان کشور و برخوردار از 8  ورودی است که این شرایط ویژه نیازمند بازتعریف و نگاه 

ویژه به این موضوع است.
به گزارش جام جم پیمان بضاعتی پور با اشاره به تاثیر موثر ورودی های شهر در ایجاد تصویر و ذهنیتی 
مهمی  موضوع  کشور  و  دنیا  همه شهرهای  در  ورودی شهر  بحث  داشت:  اظهار  شهر  یک  از  مطلوب 
مبنای  این طریق شکل می گیرد و می تواند  از  از یک شهر  و نخستی تصویر ذهنی  محسوب می شود 
قضاوت قرار بگیرد. بضاعتی پور با توضیح این که شهر کرج محور مواصالتی ۱4 استان کشور است اظهار 

داشت: کالنشهر کرج از معدود شهـرهایی است که 8 ورودی دارد.
بیلقان از شرق- ورودی حصارک در غربی ترین نقطه – ورودی ماهدشت و  وی تصریح کرد: ورودی 
محمدشهر از جنوب و ورودی کالک و مهرویال شرایط ویژه ای را بر این شهر حاکم می کند که نیازمند 
باز تعریف و نگاه ویژه به این موضوع است. این مسئول خاطر نشان کرد: مدیریت شهری کرج در دوره 
پنجم حساسیت ویژه ای نسبت به ساماندهی و زیباسازی ورودی های شهر داشته و با تخصیص اعتباری 
بالغ بر ۱0 میلیارد تومان نسبت به محوطه سازی و زیبا سازی ورودی شرقی و غربی کرج یعنی 2 منطقه 

بیلقان و حصارک اقدام کرده است.

از  را  خـود  پزشـکی  سـواالت 
پزشـک جام جـم البرز بپرسـید

این روزها، مـردم 
از  زیادی  بخش 
سالمت  نیازهای 
خود را از راه های 
گوناگون به دست 

می آورند.
نامه  جام جم   ویژه 
را  شرایطی  البـرز 
است  کرده  فراهم 
که شنونده سواالت 
پـرسـش های  و 
برای  مکتوب  به صورت  و  باشد  پزشــکی شمـا 

سوال های  شمـا جواب های مناسبی داشته باشد. 
ستون  همین  در  موسویان  مهدی  سید  دکتر 
و هر هفته به سواالت و دغدغه های پزشکی 

شما پاسخ خواهند داد.
*کرونادرسفر

انتقال  اصلی  راه های  از  یکی  کردن  سفر 
ویروس کرونا است. 

برای پیشگیری از ابتال به این ویروس در خانه 
بمانید.

فرقی نمی کند این سفر هوایی، زمینی، ریلی 
یا حتی با  ماشین شخصی باشد. 

چراکه هنگام مسافرت اغلب مسافران با بدن 
درد و خستگی ناشی از تغییرات آب و هوایی 
و تضعیف سیستم ایمنی بدن مواجه می شوند 
سفر  حین  را  مسافران  بدن  تغییرات،  این  و 
بیشتر در معرض ابتال به کرونا قرار می دهد. 
از طرفی سرویس های بهداشتی عمومی بین 
و  رستوران های مسیر  ها،  بنزین  پمپ  راهی، 
خرید و تجمع در مراکز و فروشگاه های بزرگ 
نیز ریسک ابتال به کرونا را افزایش می دهد. 
اگر کسی  در بازگشت از سفر متوجه شد که 
باید  به ویروس کرونا مبتال شده است، حتما 
اطالعات سفرش را به پزشک بدهد. سفر شهر 
به شهر و روستاهای دور افتاده دسترسی شما 
می  کاهش  پزشکی  تخصصی  خدمات  به  را 

دهد. 

اشتهارد به عنوان یکی از ۱4 منطقه نمونه در کشور 
شناخته شد که قرار است ارقام مختلفی از انواع پسته 

در آن کشت شود.
کشاورزی  جهاد  اداره  باغداری  و  زراعت  کارشناس   

اشتهارد در گفتگو با جام جم اظهار کرد: با برنامه های 
جهاد  سازمان  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  ترویجی 
کشاورزی استان البرز کاشت درختان پسته با استقبال 

بیشتری روبرو شده است.

باغداران  که  نیست  زیادی  سال های  افزود:  قوامی 
اشتهاردی به کاشت پسته روی آوردند چرا که اقلیم 
خشک و کم آب اشتهارد موجب شده تا کاشت درختان 
میوه که نیاز به آب بیشتری دارند، کمتر و کاشت و 

پرورش درخت پسته با استقبال بیشتری روبه رو شود. 
وی افزود: چند سالی است که اغلب باغداران اشتهاردی 
با استفاده از تجربه دیگر نقاط پسته خیز گامی بزرگ در 

راستای توسعه کشت این محصول برداشته اند .

خبر خبر

 سه شنبه 27 خرداد 1399   شماره 5683

دکترسیدمهدی
موسویان

استاندار البرز:
نمایشگاه صنایع دستی در کــرج 

می شـود دائمی 
عزیزاهلل شهباری، استاندار البرز که به مناسبت 
صنایع دستی  نمایشگاه  از  صنایع دستی  هفته 
استان در کاروانسرای شاه عباسی کرج بازدید 
این  شدن  دائمی  پیگیری  دستور  می کرد 

نمایشگاه را صادر کرد.
خبرگزاری  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
نمایشگاه  از  بازدید  در  شهبازی  سیما  و  صدا 
کرج  عباسی  شاه  کاروانسرای  صنایع دستی 
برای  یکدیگر  تعامل  با  نهادها  همه  گفت: 
ارتقای تولیدات تالش کنند تا شان و جایگاه 

هنرمندان صنایع دستی حفظ شود.
 استاندار البرز در بازدید از بازارچه صنایع دستی 
دائر  مختلف  مناسبت های  در  تنها  که  کرج 
مجموعه  این  شدن  دائمی  دستور  می شود، 
از  حمایت  منظور  به  افزود:  و  کرد  صادر  را 
این  باید  دائم  اشتغال  ایجاد  و  هنرمندان 
و  کند  فعالیت  دائم  صورت  به  مجموعه 
هنرمندان  از  زمینه  این  در  نیز  استانداری 
صنایع دستی حمایت خواهد کرد.  وی با اشاره 
به این که در کاروانسرای شاه عباسی جوانان و 
ادامه  داشتند،  پرشوری  و  فعال  حضور  بانوان، 
داد: در کنار برنامه ریزی برای حفظ و حراست 
از بناهای تاریخی استان به صورت هدفمند در 
نظر داریم از صنایع دستی و فعاالن این عرصه 

حمایت ویژه ای داشته باشیم. 
نمایشگاه  که  هستیم  درصدد  گفت:  شهبازی 
دائمی صنایع دستی استان را راه اندازی کنیم تا 
مکان آبرومندی در شان هنرمندان البرزی ایجاد 
شود. در این بازدید هنرمندان و تولیدکنندگان 
صنایع دستی طی نامه ای از استاندار البرز دائمی 
کاروانسرای  در  صنایع دستی  نمایشگاه  شدن 
شاه عباسی را درخواست کردند و استاندار نیز 
دستور پیگیری ویژه در این خصوص را صادر 
کرد. در صورت دائمی شدن ۱۵ غرفه نمایشگاه 
به  کرج  عباسی  شاه  کاروانسرای  صنایع دستی 
ایجاد  اشتغال  نفر   ۱00 برای  مستقیم  صورت 

می شود.
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اقتصادی
اجتماعی

این که  بیان  با  کرج  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  سلیم نژاد،   اکبر 
توصیه ای در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز نداشته و نخواهیم 

داشت و مالک قانون است، گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز و سایر 
باید  باشد،  ارتباط  با مدیریت شهری در  به نوعی  تخلفات مشهود که 

توسط بازرسی شهرداری رصد شود تا با آنها برخورد گردد.
سلیم نژاد در گفتگو با جام جم در صد و نود و هفتمین جلسه رسمی 
معاون  بازرسی،  مدیرکل  حضور  با  که  کرج  شهر  اسالمی  شورای 
انتظامی شهرستان،  فرمانده  استاندار،  عمرانی  امور  معاون  دادگستری، 
مدیرعامل شرکت برق، رئیس اتحادیه امالک، شهردار و مدیران شهری 
با موضوع »بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز« برگزار شد، مقابله با 
ساخت و سازهای غیرمجاز را نیازمند همراهی و حمایت تمامی دستگاه ها 
ساختمانی  تخلفات  وقوع  از  پیشگیری  داشت:  اظهار  و  خواند  مردم  و 
از  ساز  و  ساخت  حیطه  در  شهروندان  فعالیت  بر  نظارت  و  کنترل   و 
شاخص ترین برنامه های دوره پنجم شورای شهر کرج است. وی گفت: 
مدیریت  مجموعه  و  کرج  شهر  اسالمی  شورای  پنجم  دوره  اعضای 

شهری با جدیت در برابر ساخت  و ساز غیرمجاز ایستاده و با کسانی که 
قصد تعدی به حقوق مادی و معنوی شهروندان داشته باشند، برخورد 
می کند؛ با روحیه ای که در اعضای شورا سراغ دارم و این که ما برای 
عمران و آبادانی شهر قدم به این عرصه گذاشته ایم، یقین دارم سفارش 
برای چشم پوشی بر تخلفات ساختمانی در روحیه همکاران بنده نیست 
و انتظار داریم تا بازرسی شهرداری با جدیت بیشتری به این مسئله ورود 
نماید. این مسئول تصریح کرد: امیدواریم با تداوم همکاری و احساس 
مسئولیت اجتماعی از سوی مردم و همیاری دیگر دستگاه ها و نهادها 
در آینده نیز شاهد هیچ گونه آسیب و تعرض و تخلفی در عرصه های 
ساخت و سازهای غیر مجاز نباشیم. این معضل یک آسیب چند وجهی 
است و نهادهای متولی باید حرکت جهادی برای ریشه کنی معلول ها 
داشته باشند، در غیر این صورت با شعار و جلسه و سخنرانی ریشه یابی 

و درمان محقق نمی گردد!

توسط بازرسی شهرداری؛ 

تخلفات ساخت و سازها پیگیری می شود

تمام مراکز فنی و حرفه ای کشور با رعایت آیین 
اجتماعی  گذاری  فاصله  و  بهداشتی  نامه های 

فعالیت های خود را آغاز کنند.
و  فنی  سازمان  رئیس  جم،  جام  گزارش  به 
پوراصغری،  حمید  بازدید  در  کشور  حرفه ای 
معاون علمی آموزشی سازمان برنامه و بودجه از 
مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای کشور گفت: 
به تمام مراکز فنی و حرفه ای کشور مشتمل بر 

مراکز ثابت دولتی و آزاد ابالغ کرده ایم در صورتی 
که مجوز دارند همانند سایر دانشگاه ها، مدارس 
فعالیت های  آغاز  برای  آموزشی  موسسات  و 
مهارتی اقدام کنند.  علی اوسط هاشمی گفت: 
بیکاری خبری  از  باشد؛  ماهر  نیروی  که  جایی 
در  که  کشور  مربی  تربیت  مرکز  بود.  نخواهد 
کرج واقع شده مرکز مادر محسوب می شود. نیاز 
کنار  در  حرفه ای  و  فنی  سازمان  مربی   ۵800
مربیان ۱2 هزار و  700 آموزشگاه آزاد فنی و 
را  تولیدی  و شرکت های  و سازمان ها  حرفه ای 
تامین می کند. وی افزود: این مرکز آموزشی در 
حال حاضر دارای ۱7 تا ۱8 مجموعه تخصصی 
و  تحوالت  با  منطبق  مجموعه  این  اما  است 
تغییرات حوزه تکنولوژی و تقاضای بازار نیست 
و باید به روزرسانی در این حوزه مبنای کار قرار 
گیرد و یکی از دالیل بازدید معاون امور علمی 
سازمان برنامه و بودجه از این مرکز همین است.

جایی که نیروی ماهر باشد از بیکاری خبری نیست؛

و  فرهنگی  علمی،  معاون  اصغری،  پور  حمید 
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در 
حالی که متوسط نرخ بیکاری کشور حدود ۱۱ 
درصد است، اما نرخ بیکاری در دانش آموختگان 

دانشگاهی ۳۵ درصد است.
با  نشست  در  پوراصغری  جم  جام  گزارش  به 
در  که  کشور  حرفه ای  و  فنی  سازمان  مدیران 
مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان فنی 
باالی  نرخ  گفت:  شد  برگزار  کشور  حرفه ای  و 
این  به  کشور  آموختگان  دانش  بین  بیکاری 
معناست که به آنها توانایی مهارت در بازار کار 

را آموزش نداده ایم.
وی گفت: در نظام آموزش و پرورش کمترین 
آموزش  دوره های  در  فعال  افراد  را  حقوق ها 
تالش  بنابراین  می کنند؛  دریافت   ابتدایی 
را  ابتدایی  آموزش  مربیان  امتیازات  کنیم  می 

افزایش دهیم.

افزود: بودجه سال 99 کشور، بیش  پوراصغری 
این  از  که  است  تومان  میلیارد  هزار   ۵80 از 
تحقق  تقریبا  تومان  میلیارد  ۱۵0هزار  میزان 
بودجه ای  منابع  از  یکی  زیرا  کرد؛  نخواهد  پیدا 
ما فروش نفت است و با توجه به شرایط تحریم 
از  بخش  این  تحقق  کرونا،  بیماری  شیوع  و 
اعتبارات متصور نیست اما امید است نیمه دوم 

سال جاری این شرایط تغییر کند.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد؛

کارشناس زراعت و باغداری مطرح کرد؛
اشتهارد؛ منطقه نمونه کشوری برای توسعه کشت پسته

حسین فالح نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان البرز از ابالغ شیوه نامه اعطای تسهیالت ویژه 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در استان البرز 

خبر داد.
به گزارش جام جم، فالح نژاد در خصوص نحوه اخذ 
تسهیالت مشاغل آسیب دیده از کرونا اظهار کرد: در 
اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با 
هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای بشدت 
آسیب دیده از کرونا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
امکان ثبت نام کارفرمایان مشمول این حمایت را در 

https://kara. اینترنتی  آدرس  به  کارا  سامانه 
mcls.gov.ir را فراهم نموده است که همچنان 
ثبت نام در این سامانه برای متقاضیان دارای شرایط 

در استان ادامه دارد.
تسهیالت  این  پرداخت  فرایند  تشریح  با  وی 
خصوصی  کار  و  کسب  واحدهای  صاحبان  به 
و  کارفرمایی  به صورت  طرح  مشمول  تعاونی   و 
آن  گفت:  و  نموده  ارائه  توضیحاتی  خویش فرمایی 
دسته از بنگاه هایی که در رسته های ۱4 گانه مصوب 
رفاه  تعاون، کار و  زیررسته اعالمی وزارت  با ۵۵0 
اجتماعی قرار گرفته اند و دارای کد بیمه نزد سازمان 
اشتغال  به حفظ  اجتماعی هستند و مبادرت  تامین 

موجود نموده اند مشمول این تسهیالت هستند.
که  بنگاه هایی  از  دسته  آن  داد:  ادامه  نژاد  فالح 
پیامک از سوی وزارت کار دریافت و در سامانه کارا 
ثبت نام کرده و مشمول دریافت تسهیالت شده اند 
و پرونده های آن ها به بانک های عامل ارسال شده 
است، می توانند به بانک هایی که در سامانه معرفی 
شده مراجعه و روند دریافت تسهیالت خود را تکمیل 

نمایند.
گروه های  به  تسهیالت  میزان  خصوص  در  وی 
هدف این طرح اعالم داشت: بر اساس شیوه نامه 
اعالمی وزارت متبوع سه نوع تسهیالت ۶ میلیونی، 
۱2 میلیونی و ۱۶ میلیون تومانی فراهم شده است 

ازای هر فرد کارکن برای  به  که میزان تسهیالت 
تومان  میلیون   ۱2 آسیب دیده  بشدت  بنگاه های 
است و بنگاه هایی که به ناچار تعطیل شدند به ازای 
هر کارکن ۱۶ میلیون تومان می گیرند و رانندگان 
خویش فرما  برون شهری(  و  )درون شهری  مسافری 
نیز مشمول وام ۶ میلیون تومانی شده اند که تمام 
این تسهیالت با نرخ سود ۱2 درصد و طول دوره 
تعیین  ماه   24 تنفس  زمان  احتساب  با  بازپرداخت 

شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در 
به  تسهیالت  پرداخت  ضوابط  و  شرایط  خصوص 
واحدهای کسب و کار بر اساس شیوه نامه اعالمی 
خاطر نشان کرد: واحدهای مشمول باید لیست بیمه 
تامین  به سازمان  را  اسفند 98  به  مربوط  شاغالن 
اجتماعی ارائه کرده باشند و در پرداخت تسهیالت 
اولویت با واحدهایی است که لیست شاغالن مربوط 
به فروردین 99 را تا پایان اردیبهشت 99 به سازمان 

تامین اجتماعی ارائه کرده باشند.
واحدهای  شاغل  که  صورتی  در  شد:  آور  یاد  وی 
مشمول از مقرری بیمه بیکاری در ماه های فروردین، 
مشمول  نماید  استفاده   99 خرداد  و  اردیبهشت 
این تسهیالت نخواهد شد و الزم به ذکر  دریافت 
کارا صرفا هیچ گونه  نام در سامانه  ثبت  است که 

حقی را برای متقاضی ایجاد نمی کند.

ابالغ شیوه نامه های اعطای تسهیالت
 کسب و کارهای آسیب دیده

در راستای زیباسازی؛ 

ورودی های کرج ساماندهی می شود

جمله  از  مسکن  رهن  و  اجاره  زمین،  ملک،  خرید 
با  یا  مستقیم  طور  به  فردی  هر  که  است  اموری 
واسطه با آن سر و کار دارد. افراد با سرمایه های 
در  گذاری  سرمایه  به  مند  عالقه  معموال  متفاوت 
و  نادرست  انتخاب  هستند،  زمین  و  امالک  بخش 
عقد قرارداد های مشکوک در این بخش  افراد را 
متضرر می کند. انتخاب محل های مناسب نیازمند 
مشاوره با متخصصان حرفه ای می باشد. مشاوره با 
افراد خبره و معتمد در حفظ و افزایش سرمایه ها 

تاثیر فراوانی دارد.
توانمند  و  معتمد  مشاوره  و  مدیر  مرادی،  صادق 
به  خبرنگارجام جم  با  گفتگو  در  مرادی  امالک 
پاسخ  گذاری  سرمایه  و  ملک  زمینه  در  سواالتی 

داده که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
ارائه  و  فعالیت  خصوص  در  لطفا 

خدمات امالک مرادی برای مان بگویید.
در حوزه مشاوره امالک حدود 9 سال 
است که فعالیت می کنم، مبنای کار ما بر 
اساس مشاوره صحیح و اصولی است. 

 زمانی که مشتری به امالک ما مراجعه 

امالک  مشاور  بلکه  باشد  سردرگم  نباید  کند  می 
سرمایه گذاری  روش  از  دقیقی  اطالعات  باید 
دیدگاه  تا  دهد  ارائه  مشتری  به  ملک  ساختار  و  
نظر  مبنای  بر  امالک  صنف  به  نسبت  مشتری 
کارشناسی باشد و مشتری هم رضایت کسب کند.
گذاری  سرمایه  لحاظ  از  شما  فعالیت   منطقه 

دارای چه ظرفیت هایی است؟
 این منطقه به دلیل همجواری با فرودگاه در حال 
پیشرفت است و از لحاظ فضای شهری در حال به 
روز شدن است به همین دلیل ظرفیت خوبی برای 

جذب سرمایه گذار دارد.
لطفا آدرس و راه های ارتباطی خود را بیان کنید.
امیر  بلوار   - ارم  بلوار  مهرشهر-   کرج-  نشانی: 

کبیر - امالک مرادی
تلفن های تماس: ۰912423۰593

۰9121692659 
۰93617۰7384

تلفن ثابت:  332269۰9
332269۰2-332269۰6

صادق مرادی، مدیر امالک مرادی:

ارائه مشاوره دقیق در سرمایه گذاری
ملک  تخصص ماست

بیشترین آمار بیکاری در جمع دانش آموختگان دانشگاه هاآغاز فعالیت مراکز فنی و حرفه ای کشور
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 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
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ضمیمهرایگانروزنامهدراستانالبرز

درمحفلدوستانبهجزیادتونیست
افسوسکهعمردربطالتبگذشت
افسوسکهایامجوانیبگذشت

امامخمینی-رهجزهستیِدوستدرجهاننتوانیافت

خدمـات  کمیسـیون  رئیـس 
: ی شـهر

جمعیت کـرج ثانیـه ای در حال 
افزایش اسـت

رئیس کمیسیون خدمات شهری و ایمنی شورای 
اسالمی شهر کرج گفت: کالنشهر کرج به موجب 
نزدیکی به پایتخت و تحت تاثیر جاذبه های آن، 
طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و این 
موضوع به رشد ساخت و سازهای غیرمجاز دامن 

زده است.
به گزارش جام جم،  فریده بزنی بیرانوند در صد 
و نود و هفتمین جلسه رسمی شورای اسالمی 
شهر کرج که با حضور مدیرکل بازرسی، معاون 
دادگستری، معاون امور عمرانی استاندار، فرمانده 
برق،  شرکت  مدیرعامل  شهرستان،  انتظامی 
رئیس اتحادیه امالک، شهردار و مدیران شهری 
با موضوع »بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز« 
به  نزدیکی  دلیل  به  کرج  گفت:  شد،  برگزار 
کالنشهر تهران، گستردگی جغرافیایی، وجود 4 
زندان در این کالنشهر، افزایش واحدهای تولیدی 
و صنعتی نه در هر دقیقه بلکه در هر ثانیه در 
حال افزایش جمعیت است. این مسئول در شورای 
اسالمی شهر کرج افزود: جمعیت ساکن در حوزه 
شهر کرج و جمعیت شهرک های اقماری آن برای 
اشتغال و دریافت خدمات مختلف همه روزه در 
سطح این شهر تردد می کنند و این درحالی است 
برای  مسکن  زیرساخت های الزم همچون  که 
به  است.  نشده  فراهم  شهروندان  نیازهای  رفع 
گفته رئیس کمیسیون خدمات شهری و ایمنی 
جمعیتی  تغییرات  کرج،  شهر  اسالمی  شورای 
تاثیر زیادی بر مسکن و ساخت و ساز غیر مجاز 
دارد که این مهم باید در ارزیابی ها و تحقیق های 

دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. 

پیام های مردمی خبر
خواننـدگان عزیـز مـی تواننـد جهت 
اسـتانی  و  شـهری  مشـکالت  طـرح 
تلفـن  بـا شـماره  مختلـف  ابعـاد  در 
روزنامـه  تحریریـه  دفتـر   32210009 
جـام جـم البـرز همـه روزه به غیـر از 
تمـاس  اداری  تعطیـل در وقـت  ایـام 
بگیرنـد تـا به نـام خودشـان در همین 

سـتون درج گـردد. 
*ادارهآبفایکرجچارهاندیشیکند

جریان آب آشامیدنی ساکنان کوچه شهید میردارنژاد 
با توجه به ساخت و سازهای جدید فاقد فشار کافی 
می باشد، به طوری که آبرسانی به طبقات حتی 
پایین دچار افت فشار است. از مسئوالن سازمان 
آبفای کرج در خواست داریم تا به خواسته شهروندان 
گرم  تابستان  این  در  مذکور  محدوده  در  ساکن 

رسیدگی اصولی نمایند.
جمعیازساکنانکوچهشهیدمیردارنژاد
کرج
*مشکلایابوذهابمردمراساماندهی

کنید
تصمیمات اخیر مسئوالن در زمینه تغییر رویکرد 
آتی اتوبوسرانی و جا به جایی مسافران شهری و 
حومه نه تنها گرهی از مشکالت انباشته شهروندان 
سرگردانی  و  مشکالت  به  بلکه  نمی کند،  باز 
افراد می افزاید. لطفا مسئوالن امور حمل و نقل 
شهرداری به مشکالت فزاینده مردم به طور واقعی 

و حقیقی رسیدگی کافی و جامع نمایند.
جمعیازاولیاءدانشآموزانمدارس

*قابلتوجهمقاماتنظارتیالبرز
شهید  کوچه  اواسط  در  ساختمانی  پروژه  یک 
میردارنژاد واقع در محدوده چهارراه مصباح کرج 
بدون عقب نشینی و اصالحی استاندارد و قانونی 
سوال  می باشد.  ساز  و  ساخت  مشغول  همچنان 
ساکنان و همسایه ها از شهرداری منطقه مربوطه 
این است که چرا دیگران باید قانون را در زمینه 
این  افرادی  ولی  کنند،  رعایت  سازی  ساختمان 
طور خود را فارغ از قانون بدانند؟!  انتظار این است 
تا مقامات نظارتی البرز از ادامه این بی قانونی ها 

ممانعت نمایند. 
واحدهای مالکان و ساکنان از جمعی
مسکونیکوچهشهیدمیردارنژادکرج

 سه شنبه 27 خرداد 1399   شماره 5683

مجتبی کاویانی، دوم خرداد سال ۱۳42 
جهان  به  دیده  متدین  خانواده ای  در 
توابع  از  اشتهارد  شهر  در  او  گشود. 
خواهران  و  برادران  دیگر  کنار  و  کرج 
سپری  را  کودکی  دوران  و  نمود  رشد 
رفت.  مدرسه  به  که  بود  ساله   7 کرد. 
در نوجوانی به دلیل عالقه فراوانی که 
به دین اسالم داشت وارد حوزه علمیه 
عنوان  تحت  آن  از  پس  و  شد  اشتهارد 

طلبگی مشغول تحصیل در علوم حوزوی شد.
 به گزارش جام جم در جریان انقالب و روزهای تظاهرات 
و درگیری، با وجود سن کم در تمام راهپیمایی ها شرکت 
فعال  عضو  عنوان  به  انقالب  پیروزی  از  پس  می کرد. 
بسیجی  عزیزان  دیگر  با  نگهبانی  به  شب ها  بسیج 

می پرداخت.
وی هیچ گاه نماز و روزه و واجبات اسالمی را ترک نکرد. 
نماز شب را در راس کارهای خویش قرار می داد و همراه 

دیگر طالب و روحانیون مجالس عزاداری سیدالشهدا )ع( 
و برپایی مجالس دسته جمعی دعای کمیل و توسل را 

برگزار می کرد.
با شروع جنگ تحمیلی درس حوزوی را برای مدتی ترک 
جبهه  به  داوطلبانه  رزمنده  عنوان  به  بار  چندین  و  کرد 

اعزام شده و در عملیات های مختلف شرکت می کرد.
*شهادتدرفکه

یک بار از طرف لشکر 27 محمد رسول ا... جهت حراست 
و نگهبانی از زندان ها به چابهار اعزام شد که با روحیه اش 
سازگار نبود و از همان جا بدون اطالع مسئوالن به جبهه 
فکه رفت و سپس خود را به تیپ سیدالشهدا)ع( معرفی 

کرد و مشغول رزم شد. 
آخرین اعزام او در تاریخ 2۶دی  ۱۳۶۱ به جبهه فکه بود 
و چهار روز قبل از پایان سه ماهه، 22 فروردین ۱۳۶2 در 
عملیات والفجر یک آغاز و در این عملیات مفقوداالثر شد 
و پس از ۱2 سال پیکر پاکش به میهن اسالمی بازگشت 

و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید کاویانی، عضو فعال بسیج

در  آن  واحد   ۶0 که  دارد  وجود  البرز  استان  در  اسب  پرورش  واحد   ۱00
شهرستان ساوجبالغ مستقر است.

ایرج الماسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبالغ در گفتگو با جام جم 
از برنامه ریزی برای رشد و توسعه صنعت پرورش اسب خبر داد.

وی افزود: در استان البرز بیش از ۱400 اسب وجود دارد که 900 راس آن در 
شهرستان ساوجبالغ نگهداری می شود.

الماسی گفت: مجموعه های نگهداری و پرورش اسب در شهرستان یکی از 
بهترین ها در نوع خود و در سطح ایران و خاورمیانه به شمار می آید و زمینه 
مناسبی برای رونق و توسعه این شهرستان در رشته های ورزشی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود.  وی افزود: وجود نژاد های برتر اسب 
و آب و هوای مناسب موجب شده ساوجبالغ به قطب تولید و پرورش اسب 
تبدیل شود به گونه ای که به ازای هر اسب ۳ نفر به صورت مستقیم و ۱0 

نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد شغل کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبالغ ادامه داد: پرورش اسب به عنوان 
صنعت سبز، پاک و بدون آالیندگی و پربرکت، به بخش دولتی متکی نیست 

و با ظرفیت بخش خصوصی می توان این صنعت را گسترش داد.
کنار  در  اسب  پرورش  ویژه  دانشگاهی  واحد های  است  الزم  گفت:  وی 

مجموعه نگهداری صنعت اسب تاسیس شود تا افراد آگاه تری در این رشته 
تربیت شوند.

مدیر جهاد کشاورزی ساوجبالغ مطرح کرد؛

پرورش اسب؛ صنعتی پرسود و پردرآمد
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل، از تمدید مهلت 
داستان  و  آثار در نخستین کنگره ملی شعر  ارسال 

»ایران من« خبر داد.
به گزارش جام جم، علی مرادی نور ضمن اعالم خبر 
فوق در دهمین جلسه نخستین کنگره ملی شعر و 
داستان »ایران من« که در روز چهارشنبه 2۱ خرداد 
کمیته های  و  سیاست گذاری  شورای  حضور  با   99
به  توجه  با  گفت:  شد  برگزار  ملی  کنگره  نخستین 
این که استقبال بسیار خوبی از کنگره شده است و تا 
کنون از البرز، فارس، خوزستان، هرمزگان، گرگان، 
استان ها  دیگر  و  شرقی  و  غربی  آذربایجان  قم، 
شورای  است،  رسیده  دبیرخانه  به  ارزشمندی   آثار 
سیاست گذاری نخستین کنگره ملی شعر و داستان 

»ایران من« به این نتیجه رسیده اند که به جهت 
آثار  ارسال  مهلت  کنگره،  این  در  حضور حداکثری 
را تا ۳۱ خرداد 99 تمدید نماییم. مرادی نور اظهار 
داشت: نخستین کنگره ملی شعر و داستان »ایران 
طنز،  و  ایرانی  داستان  و  شعر  بخش  در  که  من« 
و  نوجوان  کودک،  کوتاه  داستان  و  شعر  بخش 
سردار  ویژه  بخش  و  سال   ۱8 الی   ۱0 آن  نوجوان 
تاریخ ۳۱  تا  قاسم سلیمانی  مقاومت، سردار  ایرانی 
فرهیخته  هنرمندان  از  و  است  شده  تمدید  خرداد 
را  خود  آثار  مانده  باقی  مهلت  در  تا  می رود  انتظار 
کنگره  نخستین  نمایند.  ارسال  کنگره  دبیرخانه  به 
کل  اداره  توسط  من«  داستان  »ایران  و  شعر  ملی 
همکاری  با  البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

خانه انجمن های ادبی استان و پژوهش سرای دانش 
فرهنگی  موسسه  و   ) کرج   2 )ناحیه  کوثر  آموزی 

هنری فانوس ادب البرز برگزار می گردد. 

 جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد در راستای پیشگیری 
از کالهبرداری و سرقت از طریق کارت بانکی، از شهروندان خواست 
در فروشگاه هایی که امکان خرید با استفاده از کارت خودپرداز وجود 

دارد از دادن رمز کارت به فروشنده خودداری کنند. 
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فرج اله 
اسدالهی در این رابطه اظهار  داشت: همکاری و مشارکت شهروندان 
با پلیس از بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند بنابراین 
در  باید  کالهبرداری  و  سرقت  از  پیشگیری  راستای  در  شهروندان 
حفظ و نگهداری کارت های اعتباری دقت الزم را داشته باشند و از 

نگهداری رمز عبور در کنار کارت خودداری کنند.
اختیار  در  پول  دریافت  جهت  را  خود  عبور  رمز  و  کارت  افزود:  وی 
دستگاه از  وجه  برداشت  هنگام  در  یا  قرارندهید  ناشناس   افراد 

خود پرداز بانک به نحوی عمل کنید که دیگران از شماره رمز شما 
آگاه نگردند و سپس وجوه خود را برداشته و شمارش آن را به زمان 

دیگری موکول نمائید.
این مقام انتظامی تصریح کرد: برگ رسیدی که از دستگاه خودپرداز 
دریافت می گردد در محل رها نکنید و در صورت عدم نیاز آن را معدوم 
و هر چند وقت یکبار نسبت به تغییر کلمه عبور کارت های عابر بانک 
اقدام کنید. اسدالهی ادامه داد: موجودی حساب های بانکی بخصوص 
حساب های عابر بانک را در فاصله های زمانی مناسب چک کنید و از 
کارت بانکی خود کامال محافظت کرده و اگر به آن نیاز ندارید حتما با 
اطالع بانک آن را باطل کنید. وی خاطر نشان کرد: در فروشگاه هایی 
که امکان خرید با استفاده از کارت خودپرداز وجود دارد از دادن رمز 
کارت به فروشنده خودداری کنید و رمز شخصی کارت عابر بانک خود 
را به خاطر سپرده و از افشاء نمودن آن بپرهیزید. وی یادآور شد: برای 
انتخاب شماره رمز از تاریخ تولد، شماره تلفن یا سایر اعداد محرمانه 
شخصی استفاده نکنید و از در اختیار گذاردن کارت عابر بانک خود نزد 
دیگران خودداری کنید. جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد 

و  نظرات  هرگونه  می توانند  شهروندان  این که  بیان  ضمن  پایان  در 
پیشنهادات خود را در خصوص عملکرد پلیس از طریق سامانه ۱97 
اطالع رسانی نمایند خاطرنشان کرد: شهروندان از ارائه اطالعات مالی 
و  اعتباری  کارت های  شماره  حساب،  شماره  قبیل  از  خود  بانکی  و 
خودداری  مشکوک  و  متفرقه  سایت های  به  غیره  و  آنها  رمز  اعالم 
نموده و چنانچه کارت عابر بانک افراد مفقود گردید بالفاصله مراتب 

را به بانک مربوطه گزارش نمایید.

جانشین فرماندهی انتظامی نظرآباد تشریح کرد؛

 نکات ایمنی هنگام استفاده از کارت بانکی

۳۱ خـرداد؛ آخرین مهلت ارسال آثار  به کنگره ملی 
شعر و داستان »ایران من«

داریوش مردانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان 
کرج از شناسایی نقاط حادثه خیز در حواشی رودخانه کرج خبر داد و گفت: به منظور 
پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه احتمالی نسبت به ایمن سازی و ایجاد حرایم در 

مسیر تردد گردشگران اقدام الزم صورت پذیرد.
به گزارش جام جم مردانی در جلسه مدیریت بحران شهرستان کرج با اعالم این خبر 
افزود: از ابتدا تا به انتهای مسیر رودخانه کرج نقاط حادثه خیز شناسایی و احصاء شده 
است و طبق تأکیدات فرماندار محترم، دستگاه های متولی )آب منطقه ای( باید هرچه 
سریع تر نسبت به فنس کشی و ایجاد حرایم به منظور ایمن سازی مسیرهای پر خطر 
محدوده رودخانه شهرستان اقدام اجرایی داشته باشند تا شاهد وقوع غرق شدگی نباشیم.

*مدیریتواحد،بحرانهایاحتمالیرادرکرجمهارمیکند
وی همچنین پیشگیری قبل از وقوع حادثه را وظیفه ذاتی مدیریت بحران عنوان 
کرد و افزود: دستگاه های خدمات رسان قبل از وقوع هر بحرانی باید تمهیدات الزم 
را بیندیشند و در صورت وقوع هر بحرانی بدون هماهنگی با ستاد مدیریت بحران 

شهرستان و به دستور فرماندار محترم از اقدامات جزیره ای پرهیز نمایند.
تمهیداتدستگاههایخدماترسانبایدپیشازوقوعحریقدر

اراضیپیشبینیشود

مردانی در ادامه با اشاره به وقوع آتش سوزی های ناشی از ورود به فصل گرم نیز 
بیان کرد: عرصه های وسیع کشاورزی در محدوده قانونی و حریم شهرستان کرج 
وجود دارد که به صورت فصلی زیر کشت می رود و در مواقع برداشت هر لحظه 
امکان وقوع بحران وجود دارد؛ لذا دستگاه های خدمات رسان باید تمهیدات الزم را 

در این زمینه بیندیشند تا دامنه حریق وسعت پیدا نکند.
رفعمعضلفاضالبماهدشتپیگیریشود

رفع  به  نسبت  رسـان  دستـگاه هایخدمات  پیگیری  ضـرورت  بر  همچنین  وی 
مشکالتی نظیر قطعی موقت آب و برق در مناطق مختلف تاکید کرد و خواستار 
ساماندهی معضل فاضالب محدوده ماهدشت شد. وی در پایان مصوبات جلسه 
تمام  افزود:  و  دانست  االجرا  الزم  را  کرج  شهرستان  بحران  مدیریت  کارگروه 
تصمیمات به دستگاه های اجرایی ابالغ می شود و از سوی مدیریت بحران فرمانداری 

پیگیری خواهد شد و نتیجه اقدامات اجرایی نیز رصد و گزارش می شود. 
لزومتعیینتکلیفواستقرارپدهلیکوپتردرمحدودهبخشآسارا

رییس اداره بحران فرمانداری شهرستان کرج بر ضرورت اجرای دستور فرماندار کرج 
مبنی بر استقرار هر چه سریعتر پد هلیکوپتر در بخش آسارا تاکید کرد.

از روابط عمومی فرمانداری شهرستان کرج، جعفری  به نقل   به گزارش جام جم 
با اعالم این خبر افزود: طبق تاکید فرماندار محترم باید هرچه سریعتر نسبت به 
تعیین تکلیف استقرار پد هلیکوپتر در محدوده بخش آسارا به منظور اقدام سریع در 
مواقع بحرانی تاکید کرد. وی افزود: شماره ۵ رقمی خطوط ارتباطی مدیران بحران 
 شهرستان کرج در مواقع اضطرار است و در اولین فرصت، مانور مشترک دستگاه های 
خدمات رسان به منظور برقراری ارتباط مشترک انجام خواهد شد. جعفری گفت: 
طبق دستورالعمل و قانون مدیریت بحران، آموزش تمامی نیروهای عضو در مدیریت 
بحران بر عهده هالل احمر است و باید اقدامات بیشتری در این رابطه انجام شود. وی 
افزود: قانون مدیریت بحران وظایف دستگاه ها را مشخص کرده است و به خدمات 
رسانی مطلوب کمک خواهد کرد. جعفری بیان کرد: اسکان اضطراری برای مواقع 
بحرانی و تجهیز سالن های چند منظوره در مواقع بحرانی امری ضروری است که 

باید برای آن اقدام کرد.

ایمن سازی نقاط حادثه خیز حاشیه رودخانه کرج 
پیشگیری قبل از وقوع حادثه وظیفه مدیریت بحران است؛


