
ح کرد؛ ج مطر امام جمعه کر

کنید  فرصت  را از افراد قدرت طلب ، طلب 

از  لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  همراه  به  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ج بازدید نمود.  بخش های مختلف بیمارستان و زایشگاه فوق تخصصی مریم کر

مدیری  دلشاد  دکتر   : گفت  بازدید  این  حاشیه  در  فتحی  محمد  جم،  جام  گزارش  به 
توانمند می باشد که خدمات وی متعلق به کل کشور است. بیمارستان های تخصصی 
افتخارات  از  مریم  تخصصی  فوق  وبیمارستان  است  ای  هرجامعه  مهم  اولویت های  از 

استان البرز می باشد.
مریم  بیمارستان  شرایط  از  رضایت  ابراز  ضمن  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس   
داشتن  با  و  دارد  مطلوبی  بسیار  شرایط  مریم  بیمارستان  خوشبختانه  داشت:  اظهار 
همکاری های  زمینه   خصوص  در  دکترفتحی  است.   کشوری  الگویی  باال  استانداردهای 
بین دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی گفت: با ایجاد تفاهم نامه های مشترک 
نظر  مورد  آموزش های  می توان  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  مریم  بیمارستان  بین 

دانشجویان پزشکی را پیگیری و اجرا نمود. 
 با گسترش این همکاری ها خدمات سالمت مطلوبی به آحاد 

ً
وی در ادامه افزود: قطعا

 تخت مادر وکودک 
ً
مردم ارائه خواهد شد. ما ازگسترش تخت های بیمارستانی خصوصا
توسط بخش دولتی وخصوصی استقبال و از آنان حمایت می کنیم. 

از حضور رووسای دانشگاه علوم  با تشکر  نیز  زایشگاه مریم  مدیر عامل بیمارستان و 
و  بیمارستان  در  گفت:  مریم  تخصصی  فوق  بیمارستان  در  لرستان  و  البرز  پزشکی 
زایشگاه مریم عمل های ویژه و نادری صورت می گیرد که همه آنان به صورت مقاله علمی 
کارهای  دانستن  مهم  با  دلشاد  الدین  صالح  دکتر  می گردد.  ارائه  همه  استفاده  جهت 
علمی اظهار داشت : خوشبختانه در این بیمارستان کار درمانی و علمی همزمان صورت 
می گیرد که کاری بسیار ارزشمند است. بیمارستان مریم از مراکز درمانی موفق در استان 
توانسته است رضایت  و  دارد  را تحت پوشش  بیمه ها  تمام  که  کشور می باشد  و  البرز 
پایان این  آباد نیز در  مراجعین خودرا کسب نماید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی خرم 
صورت  وکودکان  مادران  برای  بسیارمهمی  خدمات  مریم  بیمارستان  در  گفت:  بازدید 
گرفته است و تمام اصول استاندارد را دارا می باشد، که انجام عمل های موفق در بخش 
اطفال از دستاوردهای این مرکز درمانی است. دکتر محمد رضا نیک بخت ضمن تشکر 
از تالش های دکتر دلشاد در موسسه محک افزود: در استان محروم لرستان، موسسه 
محک با حضور دکتر دلشاد اقدامات خوبی برای کودکان دارای مشکالت لب شکری و... 

انجام داده است که جا دارد از زحمات ایشان تشکر و قدردانی نمایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در بازدید از بیمارستان فوق تخصصی مریم:

یم الگوی کشور است  بیمارستان و زایشگاه فوق تخصصی مر

رئیس ستاد انتخابات اعالم کرد:

آغاز ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر از ۲۰ اسفند  

3

: رئیس سازمان صمت در گفتگو اختصاصی با جام جم البرز

مایحتاج ضروری برای شب عید تامین است
3

ج کر کالنشهر  کمالی زاده، شهردار محترم  میهمان ویژه پایان سال، دکتر علی اصغر 

صطفی قیاثی
س: م

   عک

کوچک  پارک ملی ایران 
 به بهره برداری رسید 

در حفظ و نگهداری 
سنت های پاک نوروز 

کنیم   تالش 

در آستانه روز درختکاری؛

یخ کتاب تار  رونمایی از 
کرجی گویش   و 

در مراسم عطر کتاب صورت گرفت؛

: سرپرست روزنامه جام جم البرز
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بیشتر بخوانید

جنگل های  وسعت 
دست کاشت به ۲۲۰۰ 

می رسد هکتار 

: شهردار البرز

با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت، محیط زیست و منابع طبیعی مورد تهدید 
جدی قرار گرفته است. دفع پسماندهای های شهری و صنعتی از مشکالت اساسی 
تمام کشورهای جهان است. تولید روزانه صدها تن زباله در کالن شهرها و مناطق شهری و 

روستایی کشور و دفن آنها در محیط، موجب آلودگی محیط زیست و منابع آبی می گردد. رفع 
3این مشکالت و حفظ منابع برای آیندگان ضرورت استفاده از شیوه ای نو و مدرن را طلب می کند. 

تاق  بازدید ماموران ا
اصناف از صنوف

 وضعیت اقتصادی 
مردم بعد از توافقات 

نکرد تغییری 

وزتان خجسته  و  بال و بیماری از همه دور باد نور

لبرز
ا

یم آیندگان را بساز زندگی 

گفتگوی اختصاصی با اولین وارد کننده 
 دستگاه هوشمند تفکیک پسماند خشک

؛  از مبداء در البرز

گفتگوی اختصاصی جام جم 
؛ با رئیس اتاق اصناف البرز

نماینده ساوجبالغ:
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ویژه ها

پرتاژ ر
 



در حفظ و نگهداری سنت های 
پاک نوروز تالش کنیم  

نوروز که می آید، به همراه 
خــــودش سنت های

زیبایش را هم می آورد. از  
جمله سنت های نیکو و 
زیبای نوروز خانه تکانی، 
پاکیزه کردن خانه و خرید 

لباس های نو است.
دید و بازدید ها و زدودن  

کدورت ها ی کهنه از دل 
و جایگزین ساختن مهر 
و محبت به جای آن ها از 

جمله سنت های خوب و ماندگار نوروز است. 
اما نوروز امسال با تمام سال ها متفاوت است، باید 
بپذیریم که اگر دید و بازدیدها و روبوسی های عید 
نوروز سالمتی والدین، خویشاوندان و دوستان ما 
را به خطر می اندازد، مصلحت در این است که از دید 
و بازدید ها و روبوسی ها چشم پوشی کنیم و در خانه 
بمانیم. می خواهم در این نوشته، نوروز کرونایی را 
از نگاه بعضی از آدم ها بررسی کنم. کسانی هستند 
آدم ها با  که قلب شان جایگاه خداوند است. این 
وجود بودن ویروس کرونا که نمی گذارد به دید و 
بازدید یکدیگر برویم، یکی از سنت های زیبای نوروز 
که زدودن کدورت هاست را فراموش نمی کنند. این 
افراد حتما از طریق تلفن یا فضای مجازی نخواهند 
بماند.  زمین  بر  مان  نوروزی  سنت های  گذاشت 
زیرا در قلب هایی که خدا جایگاه دارد، حتما مهر و 
محبت جایگزین کدورت خواهد شد. اما دسته ای 
این  هستند.  متفکر  آدم های  آدم ها،  از  دیگر 
انسان های متفکر در روزهایی که به خاطر ویروس 
استفاده  موقعیت  این  از  هستند  خانه  در  کرونا 
مناسب می کنند. آن ها دقایق و ساعاتی را با خود 
به خلوت می نشینند و ارزیابی درستی از سال کهنه 
برای خودشان به دست می آورند.   ترجیح می دهند 
شهدایشان  یاد  سال،  پایانی  روزهای  این  در  که 
هفت  های  سفره  حتما  ها  آن  دارند.  نگه  زنده  را 
دفاع  شهدای  از  تصاویری  به  مزین  را  سینشان  

مقدس و مدافع حرم و درگذشتگان خواهند کرد.

با مشاوران حقوقی جام جم البرز
خوانندگان گرامی، شما 
مشـکالت  می توانیـد 
حقوقـی و قضایـی  خـود 
جـم  جـام  روزنامـه  بـا  را 
البـرز در میـان بگذاریـد. 
پرســـــش  مسئـــــول 
مشـکالت  پاسـخ  و 
بـه  قضایـی  و  حقوقـی 
وسـیله تیم کارشناسـی 
مجـرب خـود می تواننـد 
همیـن  در  و  هفتـه  هـر 

دهنـد.   پاسـخ  شـما  سـوال های  بـه  سـتون 
بـه  شـده  داده  پاسـخ های  کـه  بدانیـم  اسـت  الزم 
سـوال، صرفـا جنبـه مشـورتی دارد و قابـل اسـتناد 
منتظـر  نمی باشـد.  اداری  و  قضایـی  مراجـع  در 

هسـتیم. شـما  تماس هـای 
کاهش مشکالت حقوقی معامالت

عـدم   ، امـور گردیـدن  تخصصـی  بـه  توجـه  بـا 
حـدوث  موجـب  متخصـص  بـه  مراجعـه 
مشـکالت متعـددی گردیـده اسـت. متاسـفانه 
قضایـی  محاکـم  پرونده هـای  از  مهمـی  بخـش 
 
ً
خصوصـا معامـالت  از  ناشـی  مشـکالت  بـه 
یکـی  اسـت.  یافتـه  اختصـاص  خـودرو  و  ملـک 
تخصـص  از  اسـتفاده  عـدم  آن،  اصلـی  علـل  از 
حقوقدانـان و وکالی دادگسـتری در معامـالت 
و قراردادهـا می باشـد. حـق خریـدار و فروشـنده 
اسـت کـه یـک نسـخه از قـرارداد را قبـل امضـاء 
از متصـدی دفتـر مشـاور امـالک یـا نمایشـگاه 
خـودرو دریافـت نمایـد و بابـت متـن و شـروط 
دادگسـتری  وکالی  و  حقوقدانـان  از  داد  قـرار 
مربوطـه  متصـدی  نمایـد.  دریافـت  مشـاوره 
بایـد شـرایط را فراهـم آورد. بدیهـی اسـت وکیـل 
مسـتحق دریافـت حـق الوکاله نمی باشـد بلکه 
صرفـا حـق المشـاوره دریافـت می نمایـد کـه در 
عقالئـی  امـری  امـوال،  بـاالی  ارزش  بـا  مقایسـه 
کاهـش  موجـب   

ً
ضمنـا می باشـد.  منطقـی  و 

در  معامـالت  بـه  مربـوط  متعـدد  پرونده هـای 
گردیـد. خواهـد  دادگسـتری  محاکـم 

ج در خطبه های نماز  نماینده ولی فقیه در استان البرز  و امام جمعه کر
باشیم  هم  تشویق  صدد  در  همه  گفت:  گذشت،  که  هفته ای  جمعه 
برای شرکت در انتخابات آینده تا مشارکت حداکثری که دشمن شکن 
است و قدرت رئیس جمهور را بیشتر می کند شکل بگیرد و در توطئه 

دشمنان هم خنثی شود.

به گزارش جام جم، آیت اهلل حسینی همدانی، با لزوم دقت در انتخاب 
دقت  شوراها  بحث  در  افزود:  شوراها  رو  پیش  انتخابات  در  افراد 
بیانات  در  و  ندهید  فرصت  را  طلب  منفعت  و  طلب  قدرت  افراد  کنید 
کنید  دقت  می توانید  تا  حامیانشان  و  طرفداران  اطرافیان،  خودشان، 
ندهید  یا  بدهید  رای  که  می کند  حمایت  کسی  چه  از  کسی  چه  ببینید 

و  معتمدین  گفت:  همدانی  حسینی  اهلل  آیت  است.   کافی  همین 
ناظران و محققان و نظر دهندگان خدا را شاهد و ناظر بر اعمال خود 
ببینند و بدانند که کوچک ترین چیزی در دستگاه الهی گم نمی شود و 
به حساب می آید، آن که آخرت خودش را به خاطر دنیای دیگران خراب 

می کند خسران زده تر خواهد بود.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

مشاور حقوقییادداشت 

ح کرد؛ ج مطر امام جمعه کر
 فرصت  را از افراد قدرت طلب ، طلب کنید

حسین طاهری پور 

 وکیل پایه یک 
دادگستری

محمد تقی حسنی

سرپرست روزنامه
 جام جم البرز

مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی و خدماتی به حساب استان 
محل استقرار واریز می شود

مصوبه  این  تاثیر  به  اشاره  با  اشتهارد  و  فردیس  ج،  کـر مردم  نماینده 
و  شهرداری ها  برای  پایدار  مد 

ٓ
درا ایجاد  و  استانی  مدهای 

ٓ
درا افزایش  بر 

بر  مالیات  مجلس  امروز  مصوبه  طبق  گفت:  البرز  استان  دهیاری های 
ارزش افزوده باید در استان محل استقرار واحدهای تولیدی و خدماتی 

پرداخت شود.
از  برخی  دفتر  استقرار  به  توجه  با  عـسـگـری،  مـهـدی  جام جم  گزارش  به 
نها 

ٓ
واحدهای اقتصادی بزرگ در تهران علی رغم این که فعالیت تولیدی ا

استان  این  ظرفیت های  و  امکانات  از  و  می شود  انجام  البرز  استان  در 
بهره می برند مالیاتشان در پایتخت پرداخت می شد که این بی عدالتی 

با مصوبه مجلس لغو شد.
بخش  بررسی  جریان  در  علنی   نشست  در  مجلس  شود:  می  آور  یاد 
کرد  مکلف  را  مالیاتی  امور  سازمان   ،۱۴۰۰ سال  بودجه  الیحه  هزینه ای 
یا  تولیدی  که محل استقرار واحد  تولیدی و خدماتی  پرونده  واحدهای 
نها نیست، به اداره 

ٓ
ن ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی ا

ٓ
خدماتی ا

ارسال  خدماتی  و  تولیدی  واحد  استقرار  محل  استان  مالیاتی  امور  کل 
کند. 

هستند  مکلف  کارخانجات  و  معادن  و  صنایع  و  تولیدی  واحدهای 
ایجاد  احداث،  محل  شهرستان های  در  را  خود  بانکی  حساب های  که 
و  مالیات  و  کرده  منعقد  شهرستان ها  همان  در  را  خود  قراردادهای  و 

عوارض ارزش افزوده را در همان استان پرداخت کنند.

واریز مالیات واحدهای تولیدی و خدماتی به حساب استان محل استقرار

 پارک ملی ایران کوچک به
بهره برداری رسید 

به صورت  کوچک  ایران  پارک ملی  روز درختکاری  آستانه  در 
بهره  به  ج  کر در  جمهوری  رئیس  توسط  کنفرانس  ویدیو 

برداری رسید.
به گزارش جام جم، در آستانه روز درختکاری پارک ملی ایران 
کوچک به صورت ویدیو کنفرانس توسط رئیس جمهوری و با 
ج، شهردار  ، فرماندار ویژه شهرستان کر حضور استاندار البرز
ج و دیگرمسئوالن استانی به بهره برداری رسید. برای پارک  کر
ملی ایران کوچک از سه سال پیش تاکنون ۵۰ میلیارد تومان 
هزینه شده است.   شبیه سازی سکونتگاه های اقوام ایرانی 

شامل سکونتگاه  
های استان یزد، اصفهان، شیراز، گیالن ،مازندران، بندرترکمن، 
پارک  در  استان ها  دیگر  و  البرز  خوزستان،  فارس،  خراسان، 
آب  ایران کوچک احداث شده است. روستای خضری،  ملی 
انبار، مسجد سفره یزد، و بازار صدرالسلطنه به صورت سازه 

در محوطه این پارک ساخته شده اند. 

یخ  رونمایی از کتاب تار
و  گویش کرجی

ج رونمایی  ، کتاب تاریخ و گویش کر در مراسم عصر کتاب البرز
ج در مراسم عصر کتاب البرز که  شد.کتاب تاریخ و گویش کر
با حضور ناصر مقدم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز، 
مسئوالن فرهنگی و جمعی از نویسندگان استان در سالن 
البرز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  گفتگوی  جلسات 

برگزار گردید، رونمایی شد. 
به گزارش جام جم، ناصر مقدم این اثر را یکی از آثار ارزشمند 
ج شناسی برشمرد و اظهار داشت: برگزاری مراسم رونمایی  کر
از این کتاب باعث معرفی شایسته تر آن به اهالی قلم به ویژه 
آقازاده  رضا  می شود.   شناسی  ج  کر و  ج  کر به  مندان  عالقه 

ج در این مراس نویسنده کتاب تاریخ و گویش کر
و  مطالب  گردآوری  چگونگی  خصوص  در  توضیحاتی  م 
ویژگی های این اثر ذکر کردند و اعالم داشتند این اثر نتیجه 
زیادی  مطالعات  آن  تالیف  برای  که  است  پژوهشی  کار  یک 

صورت گرفته است.

تنظیم  ستاد  اقدامات  به  اشاره  با  البرز  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
بازار استان در راستای رفع نیاز مردم در حوزه کاالهای اساسی از نظارت های بیشتر بر بازار 

کاالهای پرمصرف در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان خبر داد.
اظهارداشت:  البرز  جم  جام  با  اختصاصی  گفتگوی  در  ربیعی،  رامین  جم  جام  گزارش  به 
ذخیره سازی میوه و مرکبات از ماه های گذشته انجام شده است و با استفاده از ظرفیت 
اصناف و تشکل ها و همکاری خوب مجموعه جهاد کشاورزی توزیع گسترده این کاالها 
بازار میوه  بر  گسترش و شدت نظارت ها  بر  تاکید  با  آغاز خواهد شد. وی  آینده  از هفته 
شب عید، افزود: نظارت ها از محل دپوی میوه و انبارها تا سطح شبکه توزیع خرد توسط 
بخش های نظارتی به صورت ویژه انجام خواهد گرفت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، 

بالفاصله برخورد قانونی انجام می شود.
 دبیر ستاد تنظیم بازار استان البرز در کنار سایر اقدامات سازمان صمت در خصوص تعدیل 
قیمت ها، هماهنگی بین دستگاه ها و تالش در راستای حذف دالل ها و واسطه های اضافه 
را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: هم اینک مواد پروتئینی مورد نیاز خانوارها در میادین 
میوه و تره بار و مراکز عرضه مستقیم در سراسر استان با قیمت مصوب در حال توزیع است 

کمبودی و خوشبختانه در کشور از نظر تامین  و  مشکل  کاال،  ذخیره  و 
خواست تا خریدهای خود را مدیریت وجود ندارد. وی از عموم شهروندان 
خرید  خود  نیاز  اندازه  به  و  نمایند و در ادامه گزارشی از عملکرد نموده 
ثبت  سامانه  جاری  سال  مـــــردمی بهمن  شکایات 

تعداد یک هزار ۱69 ۱2۴ ارائه کرد و افزود: در بهمن 
رسیــده شکایت توسط سامانه ۱2۴  ثبت   به 
مـــورد   926 مقدار  ازاین  تعداد که  و  بــررسی 

دســت  در  مـــورد  بررسی است. 2۴3 

: رئیس سازمان صمت در گفتگو اختصاصی با  جام جم البرز

مایحتاج ضروری برای شب عید تامین است

بر  تاکید  ایام  این  در  البرز  اصناف  اتاق  رئیس 
بازدیدهای همه روزه از اماکن عمومی داشت و 
هم قول تمامی کسبه مسائل پروتکل بهداشتی 
را در باالترین سطح رعایت خواهند کرد. گفتگوی 

ما با ایشان را بخوانید: 
البرز  اصناف  در  شاغالن  و  صنوف  تعداد   

چقدر است؟ 
که  داریم  صنفی  واحد   ۱2۵۰۰۰ استانی  بخش  در 
اتاق اصناف مدیریت  و 6  اتحادیه  در قالب ۱2۵ 
 ۸۰ و  اتحادیه   6۰ ج  کر شهرستان  در  می شوند. 
بافت  چهارم  یک  دارد.  وجود  صنفی  واحد  هزار 
اصناف  مستقیم  طور  به  را  استان  جمعیتی 
و  شاغل  نیروهای  شامل  که  می دهند  تشکیل 

خانواده آنها می شود.
کشور  در  البرز  اصناف  اتاق  جایگاه  رتبه 

چگونه است؟
ج چهارمین شهر پرجمعیت کشور است و هر   کر

مهاجرپذیر  دلیل  به  ساله 
بودن به جمعیت استان اضافه می شود و تعداد 
استاندارد  از  باالتر  ج  کر و  البرز  دراستان  اصناف 

جهانی است. 
در  قاچاق  کاالی  بحث  و  تخلفات  ما   که  زمانی 
واحدهای صنفی را بررسی نمودیم متوجه شدیم 
که بیشترین تخلفات مربوط به واحدهای صنفی 
فاقد مجوز می باشد با تشکیل تیمی صد نفره، 
که  نموده  رصد  را  شهر  صنفی  واحدهای  تمام 
حدود  مدت   این  در  کشید.   طول  ماه  چهار 
که  شد  صادر  ج  کر شهر  در  اخطاریه  هزار   ۱9
واحد  هزار   ۸ تعداد،حدود  این  از  خوشبختانه 
اتاق  به  کسب  پروانه  دریافت  جهت  صنفی 

اصناف مراجعه نمودند. 
بیشتر  که  می دهد  نشان  ما  بررسی های 
ناهنجاری هادر این بخش به علت عدم آموزش 
است و ما طی برنامه ای شروع به آموزش اصناف 

نموده ایم که این کار  قدمی مثبت و حرکتی رو 
و  صنفی  واحد های  قانونمندسازی  در  جلو  به 
کاهش تخلفات صنفی  بود.  مهم ترین اقدامات 
چه  کرونا  بیماری  با  مبارزه  خصوص  در  اصناف 

اقداماتی بوده است؟
به  کرونا  ویروس  گذشته  سال  پایانی  ماه های 
کشوری  تصمیمات  با  و  شد  وارد  البرز  استان 
درمان  کادر  از  بعد  و  آمدند  کار  پای  هم  اصناف 
زمینه  این  در  را  همکاری  بیشترین  اصناف 
اصناف  نیز  را  آسیب  بیشترین  البته  داشتند 
برای  کاری  این حوزه  متحمل شدند.  دولت در 
دهد  انجام  مناسبی   اقدام  نتوانست  اصناف 
البته  دولت نیز به واسطه تحریم ها و مشکالت 
ارائه  خدمات  اصناف  به  نتوانست  اقتصادی 
نماید به گونه ای که اصناف از وام ها و ثبت نام در 

سیستم کارا استقبال نکردند. 
عنوان نمونه تاالرهای پذیرایی  بیشترین آسیب 

زیادی  افراد  و  شدند  متحمل  شرایط  این  در  را 
بیکار شدند. 

رعایت  نظر  از  کشور  کل  در  پنجم  ماه  در  ما  
راکسب  سوم  رتبه  بهداشتی  پروتکل های 
را توانستیم به  نمودیم و در ماه نهم  رتبه اول 

دست آوریم.
پزشکی  علوم  دانشگاه  گزارشی   در  همچنین   
اصناف  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  میزان 
کشور را 96 درصد اعالم نمودو نیروی انتظامی آن 

را 97  درصد اعالم کرد. 
معاون بازرسی سازمان صمت نیز  96 درصد و به 
طور میانگین اصناف توانستند باالی 96 درصد 

پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند.  
برنامه های اصناف برای خریدهای پایان سال 

چیست؟
چالش ها،  از  که  هستند  ملتی  ایران  مردم 
گردنه ها و شرایط سخت عبور کرده اند و در این 

۴2 سال پیروزی انقالب در دفاع مقدس و شرایط 
مردانه  و  نموده اند  مقاومت  تحریمی  سخت 

ایستادگی کرده اند. 
ورود  با  و  می کنند  درک  را  موجود  شرایط  مردم 
این  شرایط  کرونا  ویروس  واکسن  ساخت  و 
 کرونا 

ً
 بهبود خواهد یافت و ما قطعا

ً
بیماری قطعا

را شکست خواهیم داد. 

کل  وددادگستری  اصناف  نامه  تفاهم  از 
استان بگویید؟

اند  بوده  مردم  امانتدار  کسبه   االیام  قدیم  از 
وآنها مرجع رسیدگی، حل مشکالت مردم و رفع 

اختالفات بین آنها بوده اند.
البرز ودادستان  کل دادگستری  استان   رئیس 
محترم نگرش مثبتی به این موضوع دارند والبته 
نیز  اصناف  رئیسی  االسالم  حجت  دستور  با 
تمایل به بازگشت به نقش قدیمی خود را دارند 
وما آمادگی خود را در این قضیه اعالم نموده ایم. 
 با ورود اصناف به حل مسائل ومشکالت 

ً
قطعا

استان  دادگاههای  به  پرونده ها  ورودی  مردم 
کاهش خواهند یافت . ما در بحث سالمتی مردم 

پروتکل های  رعایت  و  نداریم  شوخی  کسی  با 
و  به جد پیگیر هستیم  را  بهداشتی در اصناف 
البته  نمود  خواهیم  پلمب  را  متخلف  اصناف 
خوشبختانه بیشتر اصناف با شرایط پروتکل ها 

آشنا هستند.
 راه های ارتباطی و تلفن مستقیم ما با مدیریت 
برقرار  ارتباط  مردم  می توانند  می تواند  بازرسی 
کنند که در این زمینه ما نمره قبولی گرفته ایم. 
مغازه های  بستن  با  اصناف  از  بسیاری  به 
نمونه   عنوان  به  شد  وارد  زیادی  آسیب   خود 
روز  چند  طی  آن ها  سرمایه  اصل  گلفروشی ها 
ایام  در  که  قنادی ها  همینطور  و  رفت  بین  از 
اصلی  بازنده  اصناف  و  شدند  متضرر  عیدخیلی 

بحران کرونا بودند.
آن در ایام عید   برای گران فروشی و مبارزه با 

چه برنامه ای دارید؟
قائل  تمایز  وجه  گرانفروشی  و  گرانی  بین  باید   
سوء  گرانی  شرایط  از  دالل ها  و  واسطه ها  شد.  
شهید  قرارگاه  قالب  در  ما  می کنند  استفاده 
سلگی با همکاری فرمانده سپاه امام حسین)ع( 
ج را به  ۵2 قسمت تقسیم کردیم و هر  شهر کر
اتحادیه سه نفر از اعضای هیات مدیره به همراه 
ازنیروهای  بسیج اصناف یک قسمت  نفر  یک 
روزانه  صورت  به  که  گذاشتیم  اختیارشان  در  را 
عدم  احتکار،  گرانفروشی،  و  پروتکل ها  بحث 
را رصد می کردند  نصب اتیکت و فاکتور فروش 
این  گسترده  حجم  دلیل  به  نیز  ما  برتر  رتبه  و 
مشکالت  بیشتر  البته  است.  بوده  بازرسی ها 

گران فروشی در اختیار اتاق اصناف نیست. 
 همچنین مصرف کنندگان نیز باید در خرید خود 
دقت نمایند و پیش از مصرف خرید نکنند و از 
هجوم به  مراکز خرید خودداری نمایند.  امیدوارم 
و  مردم  حال  رفاه  جهت  در  باشیم  توانسته  که 

اهداف انقالب تالش کرده باشیم. 

؛ گفتگوی اختصاصی جام جم با رئیس اتاق اصناف البرز

بازدید ماموران اتاق اصناف از صنوف
پرتاژ ر

 

اتاق اصناف استان البرز در 
ماه پنجم سال ۱399 درکل 

کشور از نظر رعایت پروتکل 
های بهداشتی رتبه سوم 

راکسب نمود. هم چنین در 
ماه نهم  توانستیم رتبه اول را 

به دست آوریم.



به مناسبت روز درختکاری در البرز  صورت گرفت؛
 کاشت نهال به یاد همکاران فوت شده کرونایی در مخابرات منطقه

درختـکاری  روز  مناسـبت  بـه  و  طبیعـت  بهـار  فرارسـیدن  آسـتانه  در 
آییـن کاشـت 3 اصلـه نهـال بـه منظـور زنـده نگهداشـتن یـاد و خاطـره 
محوطـه  در  کرونـا  ویـروس  بـه  ابتـالء  اثـر  بـر  شـده  فـوت  همـکاران 

شـد.  برگـزار  زاده  همـت  یـاد  زنـده  سـاختمان 

ایـن  در  منطقـه  مخابـرات  سرپرسـت  شـجاعی  جام جـم  گـزارش  بـه 
مراسـم ضمـن گرامیداشـت روز درختـکاری و اهمیـت فرهنـگ کاشـت 
نهـال بـا قرائـت فاتحـه ای یـاد و خاطـره همـکاران در گذشـته را گرامـی 

داشـت. 

گفتنـی اسـت 3 اصلـه نهـال بـه یـاد  مدیـر فقیـد مخابـرات منطقـه زنـده 
یـاد حمیـد همـت زاده و دو تـن از همـکاران بازنشسـته کاشـته شـد.

حضـور  نیـز  فقیـد  همـکار  سـه  ایـن  خانـواده  اعضـای  مراسـم  ایـن  در   
. داشـتد 
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اقتصادی
 اجتماعی

با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت، محیط زیست و منابع 
طبیعی مورد تهدید جدی قرار گرفته است. دفع پسماندهای های 
جهان  کشورهای  تمام  اساسی  مشکالت  از  صنعتی  و  شهری 
مناطق  و  شهرها  کالن  در  زباله  تن  صدها  روزانه  تولید  است. 
آلودگی  آنها در محیط، موجب  شهری و روستایی کشور و دفن 
حفظ  و  مشکالت  این  رفع  می گردد.  آبی  منابع  و  زیست  محیط 
را  مدرن  و  نو  شیوه ای  از  استفاده  ضرورت  آیندگان  برای  منابع 
طلب می کند. با خبر شدیم در شهر جدید هشتگرد تالش هایی 
در جهت بازیافت هوشمند پسماند صورت گرفته است بدین 
منظور با مهندس امیر حسین ارمندی مدیر عامل شرکت پاک 
سازان امید شهر و اولین وارد کننده دستگاه هوشمند تفکیک 

پسماند خشک از مبداء در استان البرز گفتگویی انجام دادیم که 
ماحصل آن را در ادامه می خوانید با ما همراه باشید: 

امیدشهر  پاک سازان  شرکت  فعالیت های  از  مختصری 
بگویید؟ 

در  پرسنل   6۰ دارای  اکنون  هم  شهر،  امید  پاک سازان  شرکت 
قسمت های مختلف می باشد و حدود ۱6 سال سابقه فعالیت 
و  گرمدره،  میالد،  ج  بر تهران،  مختلف  مناطق  شهرداری های  در 
بابلسر را در کارنامه کاری خود دارد. مهندس ارمندی افتخار دارد 
، تمام امورات مربوط به خدمات  که به عنوان نماینده تام االختیار
شهری پروژه های فوق را به انجام رسانده است. همچنین از سال 
92 در شهرستان ساوجبالغ و شهر جدید هشتگرد با عقد قرارداد 

ح فرهنگ سازی  با شهرداری این شهر به عنوان اولین مجری طر
و آموزش پسماند خشک از مبداء فعالیت خود را آغار نموده ایم. 
و  بروشور  ارائه  با  شهروندان  به  الزم  آموزش های  مدت  این  در 
بسته آموزشی و تشویقی به صورت چهره به چهره صورت گرفته 
است. همچنین با هماهنگی شهرداری شهر جدید هشتگرد و 
اداره آموزش و پروش شهرستان ساوجبالغ، آموزش در مدارس 
شهر جدید هشتگرد با ارائه بروشورهای آموزشی، استقرار کلبه 
بازیافت در مدارس، برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی بازیافت 
آموزان  دانش  بین  تشویقی  بسته های  توزیع  و  دانش آموزان 
در  بازیافت  و  پسماند  اصولی  و  صحیح  فرهنگ سازی  در  سعی 

بین دانش آموزان این شهر نموده ایم.       
 از طرحی که در حال اجرا دارید بیشتر توضیح می دهید؟

این  بر  بود.  اشکاالتی  و  معایب  دارای  بازیافت  قبلی  ح های  طر
هوشمند سازی  نام  به  طرحی  روی  بر  ماه   ۸ مدت  ما  اساس 
ح  شهروندان ابتدا  تفکیک پسماند از مبداء کار کردیم. در این طر
پسماند تر و خشک را در منزل جداسازی می کنند و پس از ثبت 
می کنند  پکیج  درخواست  سازان«  »پاک  اپلیکشن  دانلود  و  نام 
آموزشی  بروشور  و  می شود  داده  شهروندان  به  کیسه هایی  که 
اعالم  با  کیسه  شدن  پر  از  پس  می گیرد.  قرار  آنها  اختیار  در  نیز 
نموده  وزن  را  کیسه  و  مراجعه  منزل  در  به  ما  مامور  برنامه،  در 
می گردد.  واریز  مشترک  حساب  به  آن  هزینه  آنالین  صورت  به 
در این اپلیکشن برنامه های متنوع دیگری وجود دارد به عنوان 
ارائه  را  خوراکی  و  شوینده  مواد  قلم   2۵ فروشگاه هایی  نمونه 
می دهند و شهروندان در صورت تمایل می توانند به جای پول 
از این فروشگاه ها درخواست کاال دهند. امکان دیگر هم در این 
اپلیکشن وجود دارد، بدین صورت که شهروندان می توانند در 
قبال تحویل پسماند خشک و عدم دریافت وجه آن با اعالم در 
را به خیریه نیکان ماموت  آپ هزینه پسماند تحویلی خود  این 

اهدا نمایند .
 عملکرد دستگاه تفکیک پسماند چگونه است؟

  این دستگاه از کشور آلمان توسط یک شرکت ایرانی وارد شده 
است. متخصصان ایرانی با مهندسی معکوس موفق به ساخت 
به ثبت رسانده اند.  را  آن  ایران  اولین شرکت در  به عنوان  آن و 
دستگاه در دو نوع شهروندی و فروشگاهی ساخته شده است. 
دستگاه فروشگاهی فقط یک یا دو نوع پسماند را فشرده می کند 
می گردد  نصب  روستا  یا  شهر  سطح  در  آن  شهروندی  نوع  اما 
وتمام پسماند را بازیافت می نماید. این دستگاه دارای ۸ درگاه 
و...  کتاب  و  ،کاغذ  فلزی  پالستیکی،  ظروف  شامل  می باشدکه 

دستگاه،  استقرار  محل  به  مراجعه  با  شهروندان  می باشد. 

قبال  در  و  می کنند  دریافت  کارت«  »بازیافت  نام  ثبت  از  پس 
کارت  در  مبلغ  و  گرفته  رسید  دستگاه  از  خود  پسماند  تحویل 
نمایند.  دریافت  را  مبلغ  آنالین  صورت  به  یا  شارژ  آنان  بازیافت 
آن  تحویل  و  مبداء  از  پسماند  باتفکیک  شهروندان  همچنین 
به دستگاه هوشمند بازیافت می توانند در امر خیر که کمک به 

خیریه نیکان ماموت است سهیم باشند.

مزایای استفاده از این دستگاه چیست؟
از مشکالت اساسی در شهرستان ساوجبالغ دفع پسماند شهر 
بر  زیادی  هزینه های  زباله،  دفع  و  آوری  جمع  روستاهاست.  و 
شهرداری ها ودهیاری ها تحمیل می کند و صرفه اقتصادی برای 
دفع زباله ها وجود ندارد.خدمات شهری ویترین کار شهرداری ها 
ودهیاری ها می باشد به طوری که شهروندان به جمع آوری صحیح 
زباله ها بیشترازتکمیل پروژه های عمرانی توجه نشان می دهند. 
این دستگاه کمتر از ۵ سال است که در کشورهای اروپایی مورد 
تکنولوژی های  جزو  گفت  بتوان  شاید  و  گیرد   قرارمی  استفاده 
دستگاه  این  نصب  با  است.  شده  کشور  وارد  که  می باشد  نو 
می یابد  کاهش  شدت  به  گردی  زباله  شهر  مختلف  مناطق  در 
کار  این  همچنین  می یابد.  ارتقاء  شهروندان  سالمت  و 

با  دستگاه  این  باشد.  شهروندان  برای  درآمدی  منبع  می تواند 
آنها را کم می کند که  را خرد و پرس نمودن مواد پسماند حجم 
کار، مواد بازیافتی راحت تر و با قیمت باالتری به فروش  با این 

می رسند. 
در استان البرز چه تعداد دستگاه نصب شده است؟ 

استان  در  دستگاه  این  کننده  وارد  اولین  عنوان  به  ما  شرکت 
فاز۱، میدان شهرداری،  در  و در شهر جدید هشتگرد  البرزاست 
با  که  قراردادی  طبق  و  است  شده  نصب  نشانی  آتش  روبروی 
شهرداری این شهرداریم متعهد به نصب چهار دستگاه دیگر در 

فازهای ۱، 7،۴و2 شهر جدید هستیم.
ح چه انتظاری دارید؟  از مردم و مسئوالن برای اجرای این طر

رفع آلودگی های محیط زیست از وظایف مهم همه انسان هاست. 
»مسئله  فرموده اند  که  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  طبق 
محیط زیست مساله این دولت یا آن دولت،مسئله این شخص 
بلکه  نیست  جریان  آن  یا  جریان  این  مساله  و  شخص  آن  یا 
موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکالت مرتبط 
با آن همه دست به دست هم دیگر دهند « پس همه باید در 
حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مشارکت داشته باشیم و آن 
را برای آیندگان نگهداری نماییم. از شهروندان تقاضا دارم که به 
ح کمک کنند،در این راستا ما بسته های تشویقی و  اجرای این طر
حمایتی برای شهروندان در نظر گرفته ایم. هماهنگی و حمایت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان و فرمانداران در اجرای 
ح ضروری است. ادارات مرتبط باید همکاری های بیشتری  این طر

داشته باشند و روند کارها را تسریع کنند.
و اما حرف پایانی .....

،شهردار  هشتگرد  جدید  شهر  اسالمی  شورای  خوشبختانه 
مجذوب(  )مهندس  فعلی  شهردار  و  آقایی(   قبلی)مهندس 
ح داشته اند و جا دارد از همکاری ایشان  استقبال خوبی از این طر
تشکر کنم. بنده و مجموعه شرکت پاکسازان امید شهر معتقدیم  
ح های نو و جدید مورد  استفاده  در شهر جدیدهشتگرد باید طر
قرار گیرد چون این شهراز نظر فضا و امکانات پتانسیل های باالیی 

ح های نو و مدرن دارد. برای اجرای پروژه ها و طر

گفتگوی اختصاصی با  اولین وارد کننده 
؛ دستگاه هوشمند  تفکیک پسماند خشک از مبداء در البرز

یم زندگی آیندگان  را بساز

راه های ارتباطی:

 مردم می توانند با تفکیک 
پسماند از مبداء و تحویل آن 
به دستگاه هوشمند بازیافت 
می توانید در امر خیر که کمک 
به خیریه نیکان ماموت است، 

سهیم باشند
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سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

مردم  روزها،  این 
از  زیادی  بخش 
نیازهای سالمت خود 
گوناگون  راه های  از  را 
می آورند.  دست  به 
در  می تواند  کار  این 
مفید  مواقع  بعضی 
و در بسیاری از مواقع 
حتی خطرناک باشد.

جام  نامه های  ویژه 
را  شرایطی  البرز  جم 
فراهم کرده است که شنونده سواالت و پرسش های 
برای  مکتوب  صورت  به  و  باشد  شما  پزشکی 

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

شما پاسخ خواهند داد.
آیا پس از بهبودی بیماران کووید ۱9 این بیماران 

هنوز با عوارض آن درگیر خواهند بود؟ 
ُخلقی  مشکالت  و  تنفسی  مشکالت  خستگی، 
و روانی از جمله عوارضی است که ماه ها پس از 

بهبودی بیماری کووید-۱9 ادامه پیدا می کنند.
طبق تحقیقات جدید در بیش از 7۵ درصد افراد 
ماه  شش  حداقل  کووید-۱9  بیماری  به  مبتال 
پس از آلوده شدن به ویروس، حداقل یک مورد 
خستگی  می شودکه  مشاهده  بیماری  عالئم  از 
آن  ترین عالمت مداوم  و ضعف عضالنی شایع 

می باشد. 
از  خروج  از  پس  بیماران  اکثر  محققان  گفته  به 
بیمارستان حداقل با برخی از عالئم کروناویروس 
به  نیاز  کننده  تاکید  که  هستند  مواجه 
برای  ویژه  به  بیمارستان  از  پس  مراقبت های 
تجربه  را  شدید  عفونت های  که  است  افرادی 

می کنند.
است  جدیدی  بیماری  کووید-۱9  که  آنجا  از 
محققان در حال درک و شناخت برخی از تاثیرات 

طوالنی مدت آن بر سالمت بیماران هستند.

پزشک جام جم

دکتر سید مهدی 
موسویان

اسالمی  شورای  مجلس  در  طالقان  و  نظرآباد  ساوجبالغ،  مردم  نماینده 
با بیان این که "آنهایی که زمانی دنبال گفت وگوی تمدن ها بودند امروز 
از  بعد  مردم  اقتصادی  وضعیت  گفت:  می زنند"  دنیا  با  ارتباط  از  حرف 

توافقات گذشته تغییری نکرد.
نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانی  در  حدادی  علی  جام جم،  گزارش  به 
جمعه شهرستان ساوجبالغ با بیان این که "همه ما مدیون خون شهدا 
هستیم" اظهارداشت: شهدا با شجاعت، صداقت و ایثار به پای اسالم، 
قران و گفتمان انقالب اسالمی ایستادند.وی با بیان این که "در این مقطع 
اگر  افزود:  است"  روشن  باطل  از  حق  شناخت  اسالمی  انقالب  زمان  از 

شعار انقالبی گری می دهیم باید مراقبت کنیم که انقالبی بمانیم.

اسالمی  شورای  مجلس  در  طالقان  و  نظرآباد  ساوجبالغ  مردم  نماینده 
ابعاد  در  کرد:  بیان  است"  مهم  بسیار  انقالب  دوم  "گام  این که  بیان  با 
مختلف فرهنگی اقتصادی و همچنین تحقق حکومت نوین اسالمی در 
این گام برنامه ریزی شده است. حدادی با اشاره به این که "در سال ۱۴۰۰ 
گام بلندی در راستای تحقق دولت انقالبی و اسالمی برداشته می شود" 
تصریح کرد: دولتی باید محقق شود که به جوانان افتخار و به ظرفیت های 
داخلی اعتماد کنند. وی با عنوان این که "گاهی چهره هایی در بدنه نظام 
کرد:  این بخش محافظت شود" خاطر نشان  در  باید  که  نفوذ می کنند 
مردم  نماینده  باشیم.  اسالمی  انقالب  واقعیت های  تحریف  مواظب 
ساوجبالغ نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی با عنوان این که 

"سوم آذر 92 در ژنو برنامه مذاکراتی انجام شد و برخی امتیازات داده شد" 
گفت: ارتباط مستقیم بهبود وضعیت اقتصاد مردم با این توافقات اعالم 
می کردند اما امروز پس از انجام توافقات حال اقتصادی مردم همچنان 

بد است.

مطبوعات را رونق دهید

مطبوعات کشور ما در چند سال اخیر دچار سیر 
قهقرائی شده است.

عدم  و  بودجه  ضعف  آن  عمده  و  اصلی  دلیل  و 
آن  ساختار های  از  اساسی  پشتیبانی  و  حمایت 
است. این در شرایطی است که مطبوعات شامل 
نامه ها،  هفته  استانی،  و  سراسری  روزنامه های 
ماه نامه ها، سال نامه ها و انواع مجالت در تیراژ 
موجب  و  می شد  توزیع  جامعه  سطح  در  باال 
ایجاد  و  عمومی  روابط  تقویت  و  سازی  فرهنگ 
اتحاد و همبستگی عمومی در بین مردم بود، ولی 
از زمان ورود رایانه ها و اینترنت، تلگرام، واتساپ، 
ارتباطات  انواع  ... با وجود تسهیل  اینستاگرام و 
اجتماعی متاسفانه بر اثر عدم برنامه ریزی کارآمد 
فعالیت های  گونه  این  بر  پویا  و  موثر  نظارت  و 
مختلف  اقشار  ارتباطات  و  فرهنگ  ای  رسانه 
انواع  دجار  نوجوانان  و  جوانان  ویژه  به  و  مردم 
شده  اقتصادی  و  فرهنگی  مفاسد  و  آسیب ها 
موصوف  رسانه های  و  مطبوعات  نتیجه  در  و 
بر اثر فقدان حمایت از جهات مختلف از سوی 
کاغذ  )گرانی  اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت 
و  تیراژ  شدید  افت  دچار  و...(  چاپ  ملزومات  و 
معلوم  و  شدند  جامعه  آحاد  توجهی  کم  سبب 
نیست که این بالی بزرگ کی و چگونه می خواهد 
هوای  و  حال  گفت  می توان  فقط  شود؟!  جبران 
مطبوعات هر سال بدتر از سال قبل... مسئوالن 

عزیز، لطفا مطبوعات را دریابید!

یادداشت نماینده ساوجبالغ:

 وضعیت اقتصادی مردم بعد از توافقات تغییری نکرد

و  هزار  دو  به  کرج  کاشت  دست  جنگل های  وسعت  گفت:  کرج  شهردار 

2۰۰ هکتار می رسد. به گزارش جام جم، علی کمالی زاده در سخنرانی پیش 
و  طبیعی  منابع  هفته  گرامیداشت  ضمن  کرج،  جمعه  نماز  خطبه های  از 
کرج  شهر  سبز  فضای  سرانه  گذشته  سال  سه  در  کرد:  اظهار  درختکاری، 
سالیانه یک متر افزایش پیدا کرده است.  وی با اشاره به این که طی سه 
تا  گفت:  بود،  شده  جنگل کاری  کرج  در  هکتار  هزار  حدود  گذشته  سال 
پایان امسال حدود هزار و 2۰۰ هکتار جنگل کاری انجام خواهد شد. به گفته 
شهردار کرج سرانه فضای سبز کالن شهر کرج از ۱3 و نیم متر به ۱6 و نیم متر 
افزایش یافته است.  کمالی زاده با اشاره به تراکم باالی جمعیتی در استان 
البرز به ویژه کالن شهر کرج، گفت: سرانه فضای سبز در سال های اخیر نه 

تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه افزایش هم داشته است.  وی در بخش 
دیگری به مجموعه هزار هکتاری باغستان اشاره کرد و گفت: برای نگهداری 
با اشاره به  ج  کر از این مجموعه سرسبز تالش فراوانی می شود.  شهردار 
 ،) ایجاد فضای سبز در 2۰۰ هکتار از اراضی جنوب غربی شهر )جاده قزلحصار
گفت: 2۰۰ هکتار دیگر نیز در اراضی حلقه دره و حوالی فرودگاه پیام به فضای 
سبز اختصاص یافته است. به گفته کمالی زاده ۴۰۰ هکتار از اراضی لشکر ۱۰ 
سیدالشهدا نیز به کشت فضای سبز اختصاص یافته است. وی تاکید کرد: 
با تحقق پروژه های ذکر شده سطح جنگل کاری در کالن شهر کرج به دو هزار 

و 2۰۰ هکتار خواهد رسید.

اجتماعی  و  سیاسی  معاون  و  انتخابات  ستاد  رئیس 
استاندار البرز گفت: زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات 

شوراهای اسالمی شهر از 2۰ اسفند آغاز می شود.
اعالم  با  فردی  نورمحمد   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
دوره  سیزدهمین  انتخابات  داشت:  اظهار  خبر  این 
اسالمی  شورای  دوره  ششمین  و  جمهوری  ریاست 
شهر و روستا در 2۸ خرداد ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار 

می گردد.
زمانبندی  جدول  طبق  کار  مقدمات  افزود:   وی 
انتخابات فراهم شده و از هفته آینده در روز چهارشنبه 
بیستم اسفند ثبت نام انتخابات شورای اسالمی شهر 

در سطح استان در فرمانداری ها انجام می شود.
 وی در ادامه تصریح کرد: ثبت نام از داوطلبان انتخابات 
، از روز چهارشنبه  ششمین دوره شورای اسالمی شهر
پایان ساعت ۱۸ عصر روز  تا  آغاز می شود و  2۰ اسفند 
ادامه   ، روز  به مدت 7 

ً
سه شنبه 26 اسفند، مجموعا

خواهد داشت. فردی گفت: داوطلبان به چهار روش 
طریق  از  نخست  روش  که  کنند  ثبت نام  می توانند 
کشور  وزارت  پورتال  در  بارگذاری  موبایلی،  اپلیکیشن 
و دریافت کد رهگیری است. معاون سیاسی امنیتی 
استاندار البرز  تصریح کرد:  روش دوم ثبت نام از طریق 
نسخه کامپیوتری و دریافت کد رهگیری و روش سوم 

ثبت نام از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دریافت کد 
رهگیری است. روش چهارم ثبت نام از طریق مراجعه 
از  استان  شهرستان های  فرمانداری های   به  حضوری 
ماده 32  برابر  کرد:  تأکید  وی  است.  الی ۱۸  ساعت ۸ 
مشمول  که  )3(مسئولینی  )2(و   ،)۱( بندهای  قانون 
استعفا می شوند باید قبل از ثبت نام استعفا داده و 
هنگام  و  نباشد  مشغول  پست  آن  در  وجه  هیچ  بی 

ثبت نام اصل استعفا نامه را ارائه دهند. 
که  این  به  اشاره  با  استان  انتخابات  ستاد  رئیس   
تمهیدات و زیرساخت های الزم برای برگزاری انتخابات 
آینده فراهم شده است، افزود: برنامه ریزی الزم صورت 

راستای فرمایشات مقام معظم  بتوانیم در  که  گرفته 
حضور  زیرا  باشیم  داشته  حداکثری  مشارکت  رهبری 
آنها عالوه بر این که باعث  مردم و مشارکت حداکثری 
یاس و ناامیدی دشمنان می شود باعث اتحاد، انسجام 

و استحکام نظام نیز خواهد بود.

: شهردار البرز

وسعت جنگل های دست کاشت به 2200 هکتار می رسد

آغاز ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر از 20 اسفند 

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم 

البرز 

پرتاژ ر
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

جــــــز فیض وجود او، نباشد هرگز   
عکس نمود او، نباشد هرگز

مرگ است، اگر هستی دیگر بینی  
بودى جز بود او، نباشد هرگز

چهارشنبه  20 اسفند   1399   شماره 5897

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

مشکالت  ح  طر برای  می توانند  عزیز  خوانندگان 
شهری و استانی در ابعاد مختلف با شماره تلفن 
32210009 دفتر تحریریه جام جم البرز همه روزه به 
بگیرند  تماس  اداری  وقت  در  تعطیل  ایام  از  غیر 
تا مشکالتشان با نام خودشان در همین ستون 

ج گردد. در
سگ گردانی در پارک ها چرا؟!

 شماری از شهروندان بدون توجه به حقوق سایر 
گردانی،  سگ  بهداشتی  خطرات  و  شهروندان 
پارک های  در  مقررات  خالف  کار  این  به  اقدام 
الزم  اساس  همین  بر  می کنند  شهری  محدوده 
با عوامل  انتظامی  و ماموران  تا مسئوالن  است 

این ناهنجاری ها برخورد قانونی نمایند.
ج   علی مهرانی از کوی کارمندان جنوبی کر

اعمال مشاوران امالک را ساماندهی کنید
 پاره ای از مشاوران امالک در قبال تنظیم قولنامه 
خرید و فروش امالک و دریافت حق کمیسیون 
مربوطه رعایت موازین قانونی را نداشته و موجب 
تضییع حقوق طرفین معامالت می شوند، جا دارد 
مشاوران   اعمال  خصوص  در  نظارتی  مسئوالن 

امالک، نظارت موثر و کارآمد تری داشته باشند. 
ج  مهرداد شیروانی از رجایی شهر کر
میزان حقوق کارگران و کارمندان را بر اساس تورم 

محاسبه کنید
کل   ۱۴۰۰ سال  بودجه  ویژه  مذاکرات  که  اکنون   
کشور در مجلس در جریان است، از نمایندگان 
انتظار  دولت  اعضای  و  اسالمی  شورای  مجلس 
کارگران و  این است که نسبت به ترمیم حقوق 
کارمندان و ارتقاء امور رفاهی آنان با توجه به تورم 
عاجل  اقدام  کاالها  چندباره  و  افزون  روز  گرانی  و 

کنند.
ج   علی آراسته - کر

بازار میوه و تره بار را کنترل کنید
ج و شهرهای حومه  کر  وضعیت توزیع میوه در 
حصر  و  بی حد  گرانی  و  ندارد  خوشی  روز  و  حال 
میوه و تره بار اقشار کم توان اقتصادی را به شدت 
نظارت  اندرکار  دست  مسئوالن   

ً
لطفا می آزارد. 

بیشتری در این خصوص اعمال نمایند.
 احمد خسروی از ماهدشت

سوال از شما، پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی البرز

خوانندگان  شما  پرسش  به  مربوط  ستون  این 
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی 
ظرفیت  افزایش  منظور  به  می باشد.  البرز  استان 
برقراری  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  پاسخگویی 
ارتباط این سازمان با جامعه بزرگ مخاطبان،  بیمه 
می توانید  کارفرمایان،  بازنشستگان،  شدگان، 
سوال های خود را با تحریریه جام جم البرز با شماره 

322۱۰۰۰9در میان بگذارید. 
دارم  کار  محل  در  که  شرایطی  به  توجه  با  سوال: 
بیمه من به صورت کامل در لیست اعالم نمی شود 
جهت تکمیل کسری بیمه خود چگونه اقدام کنم ؟
کل  اداره  ابوالحسن قورچیان، سرپرست  از  پاسخ 

تامین اجتماعی استان البرز
وفق  کامل  ماه  از  کسری  سوابق  تکمیل  جهت 
بیمه   ،9۸/۱2/۱7 مورخ  شماره۱۴۵۴۸  بخشنامه 
شدگانی که به دلیل ماهیت شغلی خود به صورت 
مشمول  کارگاه های  در  وقت(  )پاره  ماه  از  کسری 
)حداقل  می باشند  شاغل  اجتماعی  تامین  قانون 
یک روز در ماه( می توانند با عقد قرارداد و پرداخت 
بیمه  حق  پرداخت  با  را  خود  سوابق  بیمه  حق 
 ۵۰ درخواست  پذیرش  سن  نمایند.حداکثر  کامل 
حداقل  که  متقاضیانی  البته  می باشد  تمام  سال 
داشته  سازمان  نزد  پردازی  بیمه  سابقه  سال   ۱۰
باشند از شرایط سنی معاف خواهند بود واز تاریخ 
 
ً
ارائه درخواست در صورت احراز شرایط قانونی راسا

نسبت به پرداخت حق بیمه سوابق تکمیلی خود 
به   es.tamin.ir سامانه  به  ورود  با  نمایید.  اقدام 
شعب  به  مراجعه  نیاز  بدون  غیرحضوری،  صورت 

تامین اجتماعی مراحل آن را تکمیل کنید. 

پرسش و پاسخ

محمد اسدی هنرمند البرزی متولد سال ۱33۸ بود که 
در نمایش هایی همچون »آن زمان فرا خواهد رسید« 
به  حساس«  »ماموریت  هدایت،  هرمز  کارگردانی  به 
کارگردانی مجید مظفری، »بینوایان« به کارگردانی بهروز 
رضا  کارگردانی  به  ژنرال ها«  چای  »ضیافت  غریب پور، 
شالچی، »گوریل پشمالو« به کارگردانی اکبر زنجانپور، 
»نادر شاه اکتور تئاتر« به کارگردانی جمشید جهانزاده 

و … به ایفای نقش پرداخت.
قرن  »نابغه های  تلویزیونی  مجموعه های  در  بازی 
محب اهری،  حسین  کارگردانی  به  یکم«  و  بیست 
مجلل،  علیرضا  کارگردانی  به   ) )طنز »همشهری« 
ج منصوری،  کارگردانی تور »روزهای به یاد ماندنی« به 
»بچه های خیابان« به کارگردانی همایون اسعدیان و 
محرم  کارگردانی  به  ناتمام«  سینمایی»مرد  فیلم های 
حسن  کارگردانی  به  ناتمام«  »داستان  زینال زاده، 
یکتاپناه، »نگاه« به کارگردانی سپیده فارسی از جمله 

فعالیت های او در حوزه بازیگری به شمار می آید.
مرحوم  چون  هم  شریفی  هنرمندان  تردید  بدون 
در  مهمی  نقش  او  ای های  دوره  هم  و  اسدی  محمد 

درگذشت  از  روز  چهل  داشته اند.  سرزمین  این  هنر 
این هنرمند گرامی گذشته است. 

رسم  به  البرز  جم  جام  روزنامه  مناسبت  بدین 
آستانه  خود،در  ای  رسانه  ورسالت  پاسداشت 
چهلمین روز درگذشت این هنرمند شریف البرزی با 
خانواده و دوستان او گفتگویی انجام داده است که 

در ادامه می خوانید: 
هنرمند واقعی او بود 

ما  می گوید:  اسدی  مرحوم  همسر  حسینی  فاطمه 
و  آب  خوش  روستایی  که  هستیم  اغشتی  اصالتا 
تهران  شده  بزرگ  اما  است  البرز  ساوجبالغ  در  هوا 
کردم  زندگی  ایشان  با  سال   3۰ حدود  می باشیم. 
پسر  محمد  است.  فرزند  دو  ازدواج مان  وحاصل 
با   . دلسوز و  مهربان  رئوف،  بسیار  بود،  عمه ام  
همسایگان، دوستان و حتی حیوانات بسیار خوش 
و  زرق  دنبال  اسدی  مرحوم  بود.  مهربان  و  برخورد 
سفید  و  ساده  لباس های  همیشه  و  نبود  دنیا  برق 
می پوشید. وی با گریه و لحنی لرزان افزود: داغ فوت 
برای مان بسیار سخت است و هنوز همه ما در  وی 
کارهای  بیشتر  در  هستیم.  او  دادن  دست  از  شوک 
نمایشی من با ایشان همراه بودم . وی کارهای زیادی 
بازی کردند و من بیشتر کارهای تئاتر ایشان را دوست 
مرحوم  هنری  جایگاه  زمینه  در  همسرش  داشتم.  
اسدی گفت: متاسفانه  در هنر حقشان ادا نشد چون 
جایگاه  به  اما  بودند  دوره  هم  زیادی  هنرپیشگان  با 
واقعی خود در این عرصه نرسیدند. نمایش های  آقای 

مرزبان را با عشق بازی می کردند و نمایش پرده خوانی 
افالک را بسیار دوست داشتند .

بر  آن  تاثیر  و  جامعه  کرونایی  شرایط  به  اشاره  با  وی 
شرایط  خاطر  به  داشت:   اظهار  هنری  فعالیت های 
کرونایی و تعطیلی سالن های نمایش، مرحوم اسدی 
نیز خانه نشین شد البته گاهی وقت ها نیز به برخی 
نمی دادند  مجوز  تالش،  ماه ها  از  پس  که  کارها  از 
برای شان سخت و ناراحت کننده بود چون او عاشقانه 
بازی می کرد با وجود این شرایط ترجیح داد که در خانه 
بماند. خانم حسینی با بغض واندوه درباره علت فوت 
مرحوم اسدی گفت: ۱۵ سال پیش دچارسکته قلبی 
زندگی  به  دوباره  و  شد  معجزه  شکر  را  خدا  و  شدند 
برگشتند، مدتی تحت درمان بودند و دکتر خسروی 
سالمتی  پیگیر  خیلی  بود  قلب  متخصص  که  نژاد 
سکته  مجدد  امسال  شهریور  در  بودند.  ایشان 
نمودند اما پزشکان اعالم نمودند که مشکل خاصی 
نیست و قرار بود بهمن برای تست برویم که متاسفانه 

فوت کردند. مزارشان در روستای اغشت است.
او به شغل و هنرش عشق می ورزید   

اثر  چهار  اجرای  در  که  تئاتر  کارگردان  مرزبان،  هادی 
نمایشی با این بازیگر همکاری داشته است،  در مورد 
اسدی می گوید: او بدون سر و صدا و حاشیه پردازی 
به کارش می پرداخت به خاطر این خصوصیات ویژه 
کنم.  استفاده  او  از  کارهایم  دربیشتر  داشتم  تمایل 

اسدی در پشت صحنه آرامش زیادی ایجاد می کرد.  
 در روزی که در بیمارستان به کما رفته بود به منزل 

او  کردم  صحبت  دخترشان  با  و  زدم  زنگ  ایشان 
می گفت:» عمو جان تو رو به خدا به پدرم بگویید بیدار 
او بگویید این هم یک نقش است و بلند  شود، به 

شود«، این حرف من را خیلی منقلب کرد. 
که  نگفت  وقت  هیچ  اسدی  محمد  من  کارهای  در   
اعتقاد  همیشه  کنم  بازی  را  نقش  این  می خواهم 
داشت دیدگاه کارگردان محترم است و حتما صالحدید 
با  او    . است  من  توسط  نقش  این  اجرای  کارگردان 
این که به من بسیار نزدیک بود اما هیچ وقت تقاضایی 
از من نداشت ومن همیشه او را برای کارهایم دعوت 
زیادی داشت  اعتقاد  او به شغل و هنرش   . می کردم 
دیگران  از  که   می دانست  این  از  باالتر  را  خودش  و 
تقاضایی کند. در ارتباط با دوستان و همکاران پرستار 
همه بود و همه را مراقبت می کرد با این که مسیر او که 
ج می آمد دور بود  اما همیشه سر وقت در سالن  از کر
 
ً
حاضر می شد.۴ یا ۵ کار بزرگ با ایشان داشتیم و واقعا

حیف شد که ایشان ازبین ما رفت. 
 حمیدرضا پسر مرحوم اسدی اظهار داشت: مرحوم 
داشتند.  باالیی  و  خوب  بسیار  عمومی   روابط  پدرم 
سنش  طبق  کس  هر  با  و  بودند  مهربان  همه  با 
کار  از  و  بودند  منزل  در  سالی  چند  وی  می کرد.  رفتار 
کناره گیری کردند. در خانه به نوعی مشغول کارهای 
مختلف بودند و نویسندگی می کردند، مطالبی که به 
صورت فیلمنامه بود می نوشتند که در آینده بتوانند 
از آنها استفاده نمایند. پدرم  تئاتر نوبت دیوانگی که از 

کار  هادی مرزبان بود را بسیار دوست داشتند.

چهل روز در فراق هنرمند مرحوم محمد اسدی؛

از دوست داشتنی ترین چهره های تئاتر و سینمای ایران

: مدیر امور اقتصادی و دارایی البرز
لزوم ثبت نام مشموالن روش غیرمستقیم سهام عدالت در سامانه سجام

آزادسازی  غیرمستقیم  روش  که  مشموالنی  توسط  سجام  سامانه  در  نام  ثبت  لزوم 
سهام عدالت را برگزیده ا  ند.

روش  که  مشمولینی  کلیه  گفت:  البرز  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
باید نسبت به ثبت نام  کرده اند؛  انتخاب  آزادسازی سهام عدالت  را در  غیرمستقیم 
، ابوالفضل فالح مدیرکل امور  در سامانه سجام اقدام نمایند. به گزارش جام جم البرز
اقتصادی و دارایی استان البرز با بیان مطلب فوق افزود: تمامی مشموالنی که روش 

آزادسازی سهام عدالت انتخاب نموده اند، می بایست نسبت به  را در  غیرمستقیم 
 ثبت نام و احراز هویت خود و افراد تحت تکفل خویش در سامانه سجام به آدرس
و  اقدام نمایند. وی خاطرنشان ساخت: پرداخت سود، نقل    WWW.SEJAM.IR  
انتقال سهام و عضویت در هیئت مدیره و شرکت در مجامع شرکت سرمایه گذاری 
منوط به ثبت نام در سامانه سجام می باشد. وی  تاکید کرد: داشتن شماره شبای بانکی 

و شماره موبایل برای افراد باالی ۱۸ سال به نام خود شخص الزامی است.


