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از میــان هــر یــک از افــرادی کــه بســته های اینترنــت همــراه 
اول را خریــداری نمــوده بودنــد، بــه قیــد قرعــه بــه 20 نفرهــر 

یــک مبلــغ 500 میلیــون ریــال جایــزه تعلــق گرفــت.
مدیــرکل ارتباطــات ســیار اســتان البــرز و شهرســتان های 
غــرب اســتان تهــران بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: قرعــه کشــی 
بــه صــورت ماهانــه بــرای هــر مــاه در نیمــه نخســت مــاه 
بعــد برگزارشــد و افــرادی کــه ســیم کارت جدیــد دائمــی یــا 
اعتبــاری همــراه اول فعــال نمــوده یــا یکــی از بســته های 
مکالمــه یــا پیامــک را خریــداری کــرده بودنــد، در ایــن قرعــه 

کشــی شــرکت داده شــدند.
ج اســداللهی در ادامــه گفــت: ایــن قرعه کشــی امتیــازی  ایــر
بــرای برنــده شــدن  نبــود و هــر نفــر دارای یــک شــانس 
ــه و مشــموالن  ــوری کــه قرعــه کشــی ماهان ــه ط داشــت، ب
ایــن قرعــه کشــی شــرکت  از مــاه دیگــر در  آن مســتقل 
داشــتند. الزم به ذکر اســت که ســیم کارت های ســازمانی، 
حقوقــی )دولتــی و خصوصــی( و گــروه  دار مشــمول ایــن 
را  ح  طــر ایــن  در  نحــوه شــرکت  نبودنــد. وی  قرعه کشــی 
ح  بســیار ســاده دانســت و اظهــار داشــت: شــرکت در طــر

قرعــه کشــی نیــاز بــه اقــدام خاصــی از ســوی مشــترکان 
نداشــت و شــماره تلفــن تمــام مشــترکان واجــد شــرایط 
بــه صــورت خــودکار در فایــل مشــموالن قرعــه کشــی، قــرار 

داده شــد.
تومانــی  میلیــون   50 جایــزه  شــانس  خــوش  برنــده   

البرزی:
جایزه 50 میلیون تومانی برایم رویایی است 

همــراه اول در راســتای افزایــش ضریــب نفــوذ و تشــویق 
اســتفاده کنندگان  بیــن  در  خــود  فعــال  مشــترکان 
بــه قیــد قرعــه  اینترنــت همــراه اول ماهانــه  بســته های 
بــه 20 نفــر در کشــور و هریــک بــه مبلــغ 500 میلیــون ریــال 

جایــزه اهــدا نمــوده اســت.
 یکــی از برنــدگان دوره مذکــور ســرکار خانــم مریــم میرقلــی، 
برنــده خــوش شــانس جایــزه 50 میلیــون تومانــی همــراه 

اول در اســتان البــرز اســت. 
خانــم میرقلــی بــا حضــور در دفترمدیــرکل ارتباطــات ســیار 
تهــران  اســتان  غــرب  شهرســتان های  و  البــرز  اســتان 

جایــزه و لــوح خــود را از مدیــرکل دریافــت نمــود. 

خانــم میرقلــی می گویــد: خیلــی خوشــحالم و حــس خوبــی 
دارم از ایــن کــه برنــده ایــن جایــزه شــدم. 

بــاور نمی کــردم وهنــوز هــم در شــوک هســتم  ابتــدا  در 
و بــرای مــن مثــل یــک رویاســت.  خانــم میرقلــی ادامــه 
می دهــد: مــن بــا توجــه بــه نــوع شــغلم کــه طراحــی ســایت 
اســت  نیــاز بــه اســتفاده از بســته های اینترنتــی همــراه 
بســته های  از  کارم  و  منــزل  در  هــم  مــدام  و  دارم  اول 

می کنــم.  اســتفاده  اول  همــراه  اینترنتــی 
برنــده خــوش شــانس همــراه اول، پشــتیبانی آنتن دهــی 
و می گویــد:  عالــی می دانــد  را بســیار  اول  اپراتــور همــراه 
همــراه اول جــزو اپراتورهــای خــوب کشــور اســت کــه در 
بخــش پشــتیبانی امکانــات خوبــی در اختیــار مشــترکان 
خــود قــرار می دهــد و مــن از ایــن ســرویس دهــی رضایــت 

زیــادی دارم. 
اول  از مدیریــت همــراه  گفــت:  پایــان  خانــم میرقلــی در 
آقــای اســداللهی تشــکر ویــژه دارم  اســتان البــرز جنــاب 
وهمچنیــن از همــراه اول کــه ایــن جشــنواره هــا را بــرای 

مشــترکان برگــزار مــی کنــد.  

مدیر کل ارتباطات سیار استان البرز و شهرستان های غرب تهران: 

شرکت در قرعه کشی همراه اول نیاز به اقدام خاصی از سوی مشترکان ندارد

پرتاژ ر
 

ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام

جشنواره »۱00ثانیه ای« با 
ع معضالت شهری موضو

خبرنگاران برای پوشش اخبار 
کنند آمادگی  انتخابات اعالم 

ج برگزار می کند؛ شهرداری کر : معاون استاندار

ــا هــمــکــاری ســـازمـــان فــرهــنــگــی، اجتماعی  ــرداری منطقه ۶ ب ــهـ شـ
ــاه ۱00  ــوت ج نخستین جــشــنــواره فیلم ک و ورزشــــی شـــهـــرداری کـــر
ثــانــیــه ای بــا مــوضــوع معضات شــهــری از دیــد شــهــرونــدان را بــرگــزار می کند.

معاون استاندار گفت: خبرنگاران و عکاسان خبری که تمایل دارند یک هفته 
کاری برنامه های انتخابات ۱400 را در سایت ثبت نام از داوطلبان ششمین 
ج پوشش دهند آمادگی خود را اعام نمایند. دوره انتخابات شوراهای اسامی شهر کر

ح شد؛گفتگوی اختصاصی جام جم البرز با همسر شهید سالمت؛ در جلسه  شهردار کمالشهر و اعضای شورا مطر

یب بود و  مسافــری غـر
ناشناس رهگذری 

مزایده شماره 99/2 فروش 
امالک مازاد بانک صادرات 

ایران -  استان البرز
یت شهری  نگاه ویژه مدیر

به بودجه ۱۴00  232
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با حضور جمعی از مسئوالن؛

توماسیون جامع امالک   ا
ج رونمایی شد کر  شهرداری 

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع(:

ســربازان و جوانان نماد 
افتخــار و اقتدار نظام اند

ج : امام جمعه کر
نیست شرعاجایز  کورکورانه  انتخاب 

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد خبر داد:

آسفالت ۳ میلیون متر مربع از معابر شهر جدید هشتگرد 

لبرز
ا
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بودجه آموزش وپرورش را ارتقا 
دهید

پرورش  و  آموزش 
سال های  کشورمان 
با  همواره  طوالنی 
کمبود بودجه دست و 
پنجه نرم نموده و امور 
کلیدی  وزارتخانه  این 
مدیریت  نقش  که 
پشتیبانی  و  سازمانی 
مدرسه  هزاران  بر 
و  آموزشی  مراکز  و 
تربیتی را برعهده دارد، 
اشکال  دچار  همواره 
است.  بوده  نقصان  و 
با  که  گفت  می توان  چکیده  و  خاصه  طور  به 
وجود توصیه های مکرر مقام معظم رهبری مبنی 
این  امور  به  مجلس  و  دولت  اصولی  توجه  بر 
کاستی های  از  بودجه  ضعف  که  مهم  وزارتخانه 
موثر  اقدامی  و  اراده  متاسفانه  است،  آن  اصلی 
و تنظیم  این مشکل  برای حل و فصل  وکارگشا 
و تصویب بودجه قوی برای آموزش و پرورش در 
این  در  مربوطه  تصمیم گیران  که  چرا  نبوده،  کار 
مصرفی  نهاد  یک  را  پرورش  و  آموزش  خصوص 
و  آموزش  که  است  حالی  در  این  می پندارند.  
آن  وظیفه  که  است  تولیدی  نهاد  یک  پرورش 
اندیشه  و  باسواد  انسان هایی  تربیت  و  تولید 
خصائل  انواع  به  آنان  کردن  مجهز  و  ورز 
اجتماعی  دینی،  وزین  وآداب  اخاق  وآراستگی 
و فرهنگی است. پس سرمایه گذاری در بستر 
زیربنای  تقویت  موجب  پرورش  و  آموزش 
بنابراین  آینده خواهد شد.  کشور در  نهادهای 
اگر ما خواهان توسعه و ترقی مملکت در ابعاد 
و  جدی  تقویت  به  نسبت  باید  باشیم  مختلف 
بر  گماریم.  همت  پرورش  و  آموزش  اساسی 
مجلس  و  دولت  مسئوالن  از  اساس  همین 
که  اکنون  که  است  این  انتظار  اسامی  شورای 
موعد مذاکرات بودجه کل کشور است نسبت 
کارآمد  و  متناسب  بودجه  ردیف  تخصیص  به 
وپرورش  آموزش  در  اساسی  تحول  ایجاد  برای 

اقدام مساعد معمول نمایند.

خبر

مدیر عامل عمران هشتگرد خبرداد؛
آسفالت 3میلیون متر مربع از 

معابر شهر جدید هشتگرد

جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
 500 و  میلیون   ۳ از  بیش  اجرای  از  هشتگرد 
شهر  این  معابر  در  آسفالت  مربع  متر  هزار 
خبر داد و گفت: این حجم از عملیات در سال 
اجرا  شهر  این  مختلف  محله های  در  جاری 

شده است.
لطفی  حق  مسعود  جم؛  جام  گزارش   به 
استانداردهای  از  رفته  کار  به  آسفالت  افزود: 
بیش  عمران  شرکت  و  است  برخوردار  الزم 
آسفالت  قیر  خرید  برای  تومان  میلیارد   ۱۶ از 
 5۷5 از  بیش  افزود:  وی  است.  کرده  هزینه 
هزار   20۳ خاک برداری،  مکعب  متر   ۶00 و  هزار 
طول  متر  هزار   ۱۸۶ ریزی،  خاک  مکعب  متر 
به  بیس  ساب  و  بیس  اجرای  جدول گذاری، 
معابر  کفپوش  و  مترمکعب  هزار   ۷0 میزان 
اقدامات  از اهم  نیز  ۶۱ هزار متر مربع  به طول 
تا  جاری  سال  ابتدای  از  صورت گرفته  عمرانی 
پایان دی سال جاری در شهر جدید هشتگرد 

بوده است.
خیابان های  آنجائی که  از  افزود:  پایان  در  وی 
از  یکی  عنوان  به  شهرها  فرعی  و  اصلی 
معیارهای اثرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان 
همین  بر  عمران  شرکت  می شود،  محسوب 
اساس  ساماندهی معابر را در دستور کار خود 
بهسازی  پروژه  سازی  آماده  برای  و  داده  قرار 
 2۸ از  بیش  مجموع  در  شهر  این  آسفالت  و 

میلیارد تومان هزینه کرده است.
آستانه  در  عمران  شرکت  است  ذکر  شایان 
بهار  فصل  فرارسیدن  و  نوروز  از  استقبال 
آسفالت  جمله  از  شهری  مختلف  ح های  طر
، جمع آوری خاک و  ، بهسازی فضای سبز معابر
نخاله، نصب مبلمان و .. . را در دست اجرا دارد.

جم  جام  حقوقی  مشاوران  با 
البرز

خوانندگان گرامی، شما 
مشکات  می توانید 
حقوقی و قضایی خود 
و  دوشنبه  روزهای  را 
ساعت  از  شنبه  پنج 
۱5 تا ۱۷ با شماره تلفن 
۳225099۳ دفترروزنامه 
جام جم البرز در میان 

بگذارید.
پرســـش  مســـئول 
مشکات  پاسخ  و 

کارشناسی  تیم  وسیله  به  قضایی  و  حقوقی 
همین  در  و  هفته  هر  می توانند  خود  مجرب 

ستون به سوال های شما پاسخ دهند. 
 الزم است بدانید که پاسخ های داده شده به 
سوال، صرفا جنبه مشورتی دارد و قابل استناد 

در مراجع قضایی و اداری نمی باشد.
 منتظر تماس های شما هستیم.

خریدهای  در   ) کاال  دادن  پس   ( فسخ  حق   *
اینترنتی

گاهی اوقات افراد جامعه برای تهیه مایحتاج 
خدمات  و  کاال  اینترنتی  صورت  به  خویش 
پس  خریدار  چنانچه  و  می نمایند  خریداری 
مبلغ،  پرداخت  و  خدمات  کاال،  سفارش  از 
داشته  را  خرید  از  انصراف  قصد  دالیلی  بنابر 
قانون   ۳۷ ماده  طبق  صورت  این  در  باشد، 
روز  هفت  خریدار  باید  الکترونیک،  تجارت 
کاری مهلت داشته باشد که از خرید خویش 
انصراف دهد. در صورت اعام انصراف، خریدار 
نه تنها جریمه ای پرداخت نمی کند بلکه حتی 
الزامی به بیان دلیل این که چرا انصراف داده 
 باید هزینه پس فرستادن 

ً
است ندارد و صرفا

بپردازد. چنانچه فروشنده پول خریدار  را  کاال 
دادسرای  به  مراجعه  امکان  ندهد،  پس  را 
جرائم رایانه ای و نیز سازمان حمایت از حقوق 
وجود  اینترنتی  خریدار  برای  کنندگان  مصرف 

خواهد داشت.

خطبه های  در  ج  کر جمعه  امام  و  البرز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
 
ً
هفته ای که گذشت گفت: کورکورانه و بدون تحقیق انتخاب کردن شرعا
صاحیت دار  افراد  و  کنید  دنبال  االن  همین  از  بنابراین  نیست،  جایز 

موردنظر خود را در نظر بگیرید.
به گزارش جام جم آیت اهلل حسینی همدانی، بابیان این که متأسفانه 

سال هاست که افراد قبیله ای و قومیتی و گاهی لیستی انتخاب شده اند، 
افزود: توجه داشته باشید در این دوره با بصیرت بیشتری وارد شوید 
و هرگز مثل نوبت های قبل رأی ندهید. کارایی، تعهد و توان افراد را در 

نظر بگیرید. 
نماینده ولی فقیه در البرز با تأکید بر لزوم تنظیم بازار شب عید، خطاب 

به مسئوالن استانی، گفت: با توجه به شرایط کرونایی و نزدیک شدن 
مردم  دست  به  نیاز  مورد  کاالهای  رسیدن  برای  سال  پایانی  به روزهای 
کنید و جلوی  را قوی تر و هوشمندانه تر  باقیمت عادالنه، نظارت خود 
را  این ها  امثال  و  اجحاف  کم فروشی،  گران فروشی،  سیاه،  بازار  قاچاق، 

بگیرید و به معیشت مردم توجه بیشتری داشته باشید.

چهارشنبه  13 اسفند   1399   شماره 5891
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

مشاور حقوقییادداشت 

ج : امام جمعه کر
انتخاب کورکورانه شرعاجایز نیست

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم 

البرز 

عکاسان  و  خبرنگاران  گفت:  استاندار  معاون 
خبری که تمایل دارند یک هفته کاری برنامه های 
انتخابات ۱400 را در سایت ثبت نام از داوطلبان 
اسامی  شوراهای  انتخابات  دوره  ششمین 
اعام  را  خود  آمادگی  دهند  پوشش  ج  کر شهر 

نمایند.
به گزارش جام جم ) کمیته تبلیغات و اطاع رسانی 

ج( - غفور قاسم پور با اعام  ستاد انتخابات کر
کرونایی  شرایط  تداوم  دلیل  به  افزود:  خبر  این 
اخبار  پوشش  برای  رسانه ها  ویژه  جایگاه 
از سایت  انتخابات ۱400 شوراهای اسامی شهر 
ثبت نام داوطلبان در فضای باز و آزاد پیش بینی 

شده است. 
که  خبری  عکاسان  و  خبرنگاران  افزود:  وی 
از  نویسی  نام  سایت  در  حضور  به  تمایل 
انتخابات  اخبار  رسانی  اطاع  و  داوطلبان 
هفته  یک  مدت  ظرف  دارند  را  ج  کر شهرستان 
و  اینترنت  در  خبر  این  جستجوی  با  می توانند 
ح  شر قسمت  در  خبر  این  ذیل  کامنت  ارسال 
نظرات،  با ذکر مشخصات، شماره تماس و نام 
رسانه آمادگی خود را اعام نمایند یا برای کسب 
ج  اطاعات بیشتر  با روابط عمومی فرمانداری کر

به شماره  02۶۳25۶۶۶5۱ تماس حاصل نمایند.

گفـت:  مجتبـی)ع(  حسـن  امـام  سـپاه  فرمانـده 
شـکل  کـه  زمانـی  از  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
و  دارد  ی  متمایـز  ویژگی هـای  امـروز  بـه  تـا  گرفتـه 
انقاب هـا  دیگـر  بـه  نسـبت  اسـامی  انقـاب  در 
را  جوانـان  بویـژه  انسـانی  نیـروی  آفرینـی  نقـش 

هسـتیم. شـاهد 
مراسـم  در  موالیـی  سـردار  جام جـم،  گـزارش  بـه 
)ع(  اکبـر  علـی  حضـرت  جشـنواره  سـیزدهمین 
، در جمـع سـربازان کـه در کانـون  روز جـوان سـرباز
شـهید سـبحانی برگـزار شـد، ضمـن گرامیداشـت 
یـاد و خاطـره شـهدای دفـاع مقـدس و مدافعـان 
حـرم و سـامت و شـهدای سـرباز در تمـام ارکان 
داشـت:  اظهـار  ایـران،  اسـامی  جمهـوری  نظـام 
انقـاب اسـامی در بخش هـا و مسـائل موجـود 

بـرای  غیـره  و  صنعـت  حـوزه  در  مثـال  طـور  بـه 
از  ایـران  اسـامی  جمهـوری  دارد،  برنـدی  خـود 
زمانـی کـه شـکل گرفتـه تـا بـه امـروز برندهـا یعنـی 
نمونه هایـی را کـه واضـح و آشـکار و متمایزکننـده 
از حکومت هـا و نظام هـای دیگـر اسـت، دارد؛ یکی 
از آن مـوارد مهـم کـه می توانـد وجـه تمایـزی بیـن 
نقـش  باشـد  انقاب هـا  دیگـر  و  اسـامی  انقـاب 
نیـروی انسـانی بویـژه جوانـان اسـت.  وی تصریـح 
کـرد: اول انقـاب، جنـگ به ما تحمیل شـد، جنگ 
کار سـاده ای نیسـت، پیچیده  اسـت؛ علمی ترین، 
سـخت ترین و فنـی تریـن کار در تمـام دنیـا جنـگ 
مبـداء  کنیـد  بررسـی  را  تکنولـوژی  شـما  اسـت، 
تمـام تکنولوژی هـا جنـگ اسـت، وقتـی جنـگ بـه 
نیـروی  مـا  دانشـگاه های  هنـوز  شـد  تحمیـل  مـا 

انسـانی تربیت شـده کافـی نداشـتند، فرماندهان 
در سـطح یک لشـکر وقتی مسـئولیت می گرفتند 

22 یـا 2۳ سـال بیشـتر نداشـتند.
  سـردار موالیـی بـا بیـان این کـه در همیـن لشـکر 
فرمانـده  الشـهداء)ع(  سـید  حضـرت   ۱0 عملیاتـی 
زمـان  گفـت:  بـود،  سـرگرد  کـه  داشـتیم  گـردان 
جنـگ درجـه نبـود، سـربازها بـا نقـش آفرینـی خـود 
نـگاه  آن  دیگـر  نـگاه،  رسـیدند،  عالـی  درجـات  بـه 
یعنـی  اول  نکتـه   ایـن  نیسـت،  محـض  سـربازی 
جایـگاه یـک انسـان می شـود شـهید حججـی کـه 

بـا یـک عکـس بـه نقـش قامـت سـرو و ایسـتاده 
می رسـد.  

وی یـادآور شـد: سـربازان آمریکایـی بـا تمـام 
آموزش هـای تخصصـی کـه می بیننـد وقتـی 

گریـه  می رونـد  سرشـان  بـاالی  سـپاه  نیروهـای 
ایـن  فـرق  می کننـد، 

دو را در ذهنمـان 
داشته باشیم. 

صادرات  از  البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
در  البرز  فناوری  و  علم  پارک  دالری  هزار  یکصد 

سال 99 خبر داد. 
به گزارش جام جم، مهدی عباسی با اعام این 
خبر گفت: همه تاش ما در پارک علم و فناوری 
از فعالیت ها  آمار و اطاعات  البرز اعام واقعی 
و  تولیدی  علمی،  مختلف  بخش های  در 

صادراتی و تعداد شاغان و فناوران است.
عنوان  به  البرز  استان  افزود:  ادامه  در  وی 
و  ظرفیت ها  کشور  فناوری  و  علمی  قطب 
و  علم  حوزه  در  خوبی  بسیار  توانمندی های 
عنوان  به  خوارزمی  دانشگاه  و  دارد  فناوری 
توان  و  زیرساخت ها  با  مادر  دانشگاه  یک 
علمی خوب در این استان قرار دارد که همواره 
تاش  و  مجموعه  این  با  همکاری  ما  تاش 
و  علمی  مجموعه های  همه  با  همکاری  برای 

و  خصوصی  مختلف  بخش های  در  فناوری 
کامل  زنجیره  شکل گیری  بر  وی  است.  دولتی 
کارآفرینی استان  و جامع اکوسیستم نوآوری و 
البرز  استان  داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  البرز 
می تواند  الزم  زیرساخت های  ایجاد  صورت  در 
نخبگان و فناوران خود را حفظ کند وگرنه این 

نخبگان از استان می روند.

حسین طاهری پور 

 وکیل پایه یک 
دادگستری

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع(:

سربازان و جوانان نماد افتخار و اقتدار نظام اند

: معاون استاندار

خبرنگاران برای پوشش اخبار انتخابات اعالم آمادگی کنند
رئیس پارک علم و فناوری استان خبر داد؛

صادرات صد هزار دالری پارک علم و فناوری البرز در سال 99

با تکمیل خط و اختراع کاغذ به مرور زمان صنعت چاپ توسعه یافت. 
کتاب های مختلف با تنوع موضوعی گوناگون در جوامع بشری نمودار 
جهانی  ادبیات  عرصه  به  پا  فاخر  آثاری  با  بزرگی  نویسندگان  و  گشت 
گذاشتند. نویسندگان با مهارت های نوشتاری و خاقیت های ذهنی 
برفرهنگ   و...  شعر  کوتاه،  داستان  نمایشنامه،  رمان،  قالب های  در 
جامعه و افکار خوانندگان آثارشان تاثیر می گذارند. برگزاری سومین جشنواره کتاب سال استان 
البرز بهانه ای شد تا خبرنگار جام جم البرز با یکی از برگزیدگان این رویداد ادبی گفتگویی انجام 

دهد که ماحصل آن را در ادامه می خوانید :  
 خودتان را معرفی نمایید؟

ً
 لطفا

کارمند  ج هستم، دارای لیسانس حسابداری و  کر مریم دهقانی سانیج متولد تهران وساکن 
بازنشسته اداره آب می باشم.

 چه زمانی به نویسندگی عالقه مند شدید؟
در دوران نوجوانی، حدود ۱۳ سالگی، در مسابقه نوشتن نمایشنامه شرکت کردم و برنده جایزه 
بهترین نمایشنامه استان تهران شدم. سپس چندین نمایشنامه دیگر نیز نوشتم که همگی 
بر روی صحنه نمایش به اجرا درآمدند. البته در حال حاضر نمایشنامه نمی نویسم چون فراغت 

بیشتری دارم. وقتم را با نوشتن کتاب می گذرانم و به صورت جدی نویسندگی را شروع کرده ام.
ثارتان بگویید؟  از درون مایه آ

موضوع کتاب های من پرداختن به مشکات ومسائل جامعه است. به صورت داستانی، روایتی 
ح می کنند. من در الیه های زیرین داستان هایم راهکار نیز  از جامعه ومشکات جوانان را مطر

ارائه می دهم. البته القاء به مخاطب در آن ها وجود ندارد و مخاطب خود باید نتیجه گیری کند. 
کتاب »آنا« زندگی نامه  است. اثر »در 45 دقیقه« با موضوع خاطرات مادربزرگی است که خاطرات 
خود را در 45 دقیقه بیان می کند. »افسون مهرت« داستان زندگی یکی از دوستانم می باشد. 

»سرنوشت را بایداز سر نوشت« نیز زندگی نامه است و کامًا واقعی است.
 دیدگاه شما در مورد کتاب های دیجیتال و فضای مجازی چیست؟ 

به نظر من دنیای مجازی الزم است، چون زندگی ما انسان ها روبه جلو و با پیشرفت علوم  گره 
 باید در دسترس باشد، حسی که به فرد از لمس کتاب و 

ً
خورده است، اما کتاب چاپی حتما

کاغذ به دست می آید را نمی توان فراموش کرد. با لمس کتاب می شود طبیعت را حس کرد اما 
متاسفانه دنیای مجازی این مزایا را ندارد. 

 برای ترویج کتابخوانی چه پیشنهادی دارید؟  
اگر به صورت  کتابخوانی خیلی مهم است،  برگزاری مسابقات  کتابخوانی در جامعه  رواج  برای 
منطقه ای و محدود مثًا شهرداری ها در پارک ها این مسابقات را برگزار کنند و با حضور والدین 

اجرا شود می تواند در کتابخوانی کودکان و افراد تاثیرگذار باشد و جامعه را آگاه تر کند. 
 به نویسندگان جوان چه توصیه ای می کنید؟ 

کند  فعالیت  می خواهد  زمینه ای  هر  در  که  کسی  هر  کا  و  نویسندگان  به  عاقمندان  به   
توصیه می کنم که کتاب خوب بخواند. البته باید کتاب خوب را خوب خواند. یعنی کتاب هایی 
با موضوعات خوب انتخاب کنند و کتاب خوب کتابی است که شما را رشد دهد. نکته مهمی 
که خیلی ها توجه نمی کنند این است که  برخی کتاب ها برای جامعه های خاص نوشته شده 
و مناسب جامعه و فرهنگ ما نیست، پس بهتر است کتابی راکه بر اساس فرهنگ وقانون 

جامعه ما نوشته شده است بخوانیم.
این  از  کردید.  کسب  را  برتر  رتبه   ، البرز استان  سال  کتاب  دوره  سومین  در  امسال  شما   

جشنواره بگویید؟
ابتدا الزم است از اداره فرهنگ و ارشاد اسامی البرز به دلیل برگزاری این جشنواره  تشکر کنم. 
کتاب »تن های تنها« از بین ۷0  اثر ارسالی به جشنواره در بخش نثر معاصر)به همراه رمان تاریخی 
-بومی »هیچکس این زن را نمی شناسد« نوشته خانم رسولی(  توانست رتبه برتر را کسب کند.    
کتاب »تن های تنها« بیشتر مشکات مربوط به گذران عمر را بیان می کند و به نوعی دوری از 
کالبد خودمان است که همه ما گاهی آن را فراموش می کنیم. در این کتاب شخصیت جاوید و 
اتابک در دو سن متفاوت و موقعیت های مختلف قرار دارند و بر مبنای یک اتفاق واقعی نوشته 

شده  است. برخی شخصیت های این داستان را همه لمس کرده ایم واز ما دور نیستند. 

مریم دهقانی سانیج، برگزیده سومین جشنواره کتاب سال استان:

کتاب های خوب را، خوب بخوانید
حسن بنواری 

خبرنگار  

گفتگوی اختصاصی جام جم البرز با همسر شهید سالمت؛

یب بود و رهگذری ناشناس مسافری غر

شهید مدافع سامت، فرانک داوودی از پرستاران تاشگر 
از  ج بود. حتما شهید داوودی  کر بیمارستان شهید مدنی 
بندگان خاصی بوده که خداوند شهادت را روزی اش کرده 
است. وی بعد از ابتا به ویروس کرونا به تهران منتقل و در 
بیمارستان امید بستری شد، اما سرانجام به درجه شهادت 

نائل آمد. 
شهید فرانک داوودی در بخش جراحی مردان بیمارستان 
شهید مدنی خدمت می کرد و با تاش و صاحدید پزشکان 
بیمارستان امید تهران، نوزاد ۷ ماهه اش قبل از شهادت از 
طریق عمل جراحی سزارین سالم متولد شد. همکارانش 
می گفتند بسیار مهربان بود و آرام، اصا او مسافری غریب 

بود و رهگذری ناشناس. انشااهلل روزی شفاعت ما را خواهد 
کرد. در روزهایی که خانواده شهید در خلوت خود و غریبانه 
به سوگ عزیزشان نشسته اند، همسر ایشان آقای احمد 
و  صبورانه  البرز  جم  جام  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  اکبرپور 

سربلند از همسرش چنین گفت:
همسرم، حدود 25 سال سابقه کاری داشت. دارای بهترین 
اخاق بود. در زندگی خانوادگی همیشه با ادب و احترام با 
کوتاهی  هیچ  خانه  وظایف  انجام  در  و  می کرد  برخورد  من 
همکاران  و  بیمارستان  کارکنان  نیز  کار  محیط  در  نمی کرد. 
از   یکی  در  و  بود  افتخار  با  او  شهادت  بودند.  راضی  او  از 
ج خدمت می کرد. در زمان  بخش های بیمارستان مدنی کر
ابتا به  بیماری کرونا باردار بود و ۷ ماه  از دوران بارداری اش 
می گذشت، اما متاسفانه نتوانست فرزند خود را ببیند و از 
زمان بیماری تا شهادت حدود 4 روز زمان برد و وقتی متوجه 
درگیری ریه های او با بیماری شدیم در یکی از بیمارستان های 
تهران بستری شد، اما متاسفانه فوت نمود.  ما زندگی خوبی 
را شروع کرده بودیم  اما این حادثه همه چیز را به هم زد. از 
تمام هموطنان وهمشهریان البرزی عاجزانه تقاضا می کنم  
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، چون  اگر مردم رعایت 

کنند خانواده های کمتری داغدار خواهند شد. 

جلسه رسمی  شورای اسامی  شهر کمالشهر 
با حضور رئیس و اعضای شورای شهر ناصری 
معاون  مهدیلو،  همچنین  و  شهردار  مقبل 

مالی برای بررسی بودجه سال ۱400 در سالن 
جلسات شورای شهر برگزار گردید .

به گزارش جام جم، در سال ۱400 شورای شهر 
نمودن  مصوب  خصوص  در  ویژه ای  نگاه 
مختلف  زمینه های  در   ۱400 سال  بودجه 

فرهنگی ؛عمرانی ؛ورزشی و ... دارد .
ناصری مقبل در صحن علنی شورای اسامی 
شورا  اعضای  حمایت  از  تشکر  ضمن  شهر 
 99 سال  گفت:  بودجه  تصویب  راستای  در 
سالی سخت برای تمام مردم کشور از جمله 
کمالشهر  پرور  شهید  و  فهیم  شهروندان 

از  و  کرونا  ویروس  با  مبارزه  طرفی  از  بود 
گیر  گریبان  که  اقتصادی  مشکات  طرفی 
شهردار  شد.  شهری  مدیریت  و  شهروندان 
شورای  به  پیشنهادی  بودجه  خصوص    در 
با  شهری  مدیریت  گفت:  شهر  اسامی 
تدابیری که اندیشیده در نظر دارد سال ۱400 

را سالی شکوفا برای شهر رقم بزند.
حمایت  با  :امیدواریم   کرد  تصریح  شهردار 
تاش  و  شهر  اسامی  شورای  اعضای 
بودجه  شهری  مدیریت  در  بنده  همکاران 

مصوب شده را محقق کنیم.

جلسه  نوروز  به  شدن  نزدیک  با  همزمان 
به   ۱400 بهار  از  استقبال  ح  طر هماهنگی 
حضور  و  محمدشهر  شهردار  صفری  ریاست 
سالن  در  شهرداری  مسئوالن  و  معاونان 
بهار  کوی  ورزشی  فرهنگی  مجتمع  جلسات 

برگزار شد.
جلسه  این  ابتدای  در  جم  جام  گزارش  به 
سالروز  تبریک  ضمن  محمدشهر  شهردار 
شهرداری  کارکنان  از  )ع(  جواد  امام  والدت 

جاری  سال  در  که  مختلف  بخش های  در 
تاش  با  فجر  مبارک  دهه  در  مخصوصا   و 
را  متعدد  پروژه های  توانستند  روزی  شبانه 
عمل  به  قدردانی  نمایند  بهره برداری  آماده 
آورد. در ادامه هر یک از معاونان و مسئوالن 
خود  پیشنهادی  ح های  طر جلسه  در  حاضر 
کرده  ارائه  را  نوروز  از  استقبال  خصوص  در 
واحد ها  از  هریک  وظایف  بررسی  از  پس  و 
این  برنامه های  جمله  از  شد.  مشخص 

محمدشهر،  محات  جهادی  پاکسازی  ح،  طر
کاشت  جداول،  ترمیم  آسفالت،  لکه گیری 
نوروزی،  المان های  نصب  بهاری،   گل های 
خط کشی بلوار اصلی شهر، امحا و سفیدکاری 
معیوب،  پل های  ترمیم  دیوارنوشته ها، 
نخاله های  و  ساختمانی  مصالح  جمع آوری 
شستشوی  و  پاکسازی  ساماندهی،  شهری، 
فرهنگی  مسابقات  برگزاری  زباله،  باکس های 

در فضای مجازی و ... را می توان نام برد.

نگاه ویژه مدیریت شهری به بودجه 1۴۰۰ 

ح استقبال از بهار برگزار شد جلسه هماهنگی طر



رئیس سازمان صمت استان اعالم کرد؛
تشدید نظارت بر واحدهای صنفی  در روزهای پایانی سال

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز از تشدید نظارت بر واحد های 
صنفی، تولیدی و خدماتی در ماه های پایانی سال 99 خبر داد.

به گزارش جام جم،  رامین ربیعی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
البرز گفت: با توجه به افزایش خرید مردم در ماه های پایانی سال، بازرسی 

خدمات  و  کاال  کننده  عرضه  صنفی  واحد های   
ً
خصوصا صنفی  واحد های  از 

مرتبط با ایام نوروز تشدید می شود. ربیعی افزود: در دی امسال از مجموع 
سه هزار و 555 بازرسی صورت گرفته ۷90 پرونده به ارزش ریالی 990 میلیارد 

ریال تشکیل و به مراجع ذی صاح ارجاع شده است.

وی گفت: عاوه بر بازرسی در مرکز استان نظارت بر شهرستان ها نیز جریان 
رعایت  عدم  افزود:  البرز  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  دارد. 
دستورالعمل های بهداشتی، کم فروشی، گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و... 

از جمله تخلفات مهم به شمار می رود.
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مزایده امالک مازاد
مزایده شماره 99/2 فروش امالک مازاد بانک صادرات ایران -  استان البرزبانک صاردات اریان

بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان البرز در نظر دارد تعدادی از امالک خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده، مطالعه مدارک و بازدید از امالک مورد 
نظر خود همه روزه از تاریخ انتشار آگهی )غیر از ایام تعطیل( از ساعت 8:00 صبح لغایت 13:00 به مدیریت شعب استان البرز به نشــانی: کرج - چهارراه طالقانی - روبروی اداره پست مرکزی - ساختمان بانک صادرات - طبقه پنجم - دایره 
تدارکات و ساختمان مراجعه و یا با شماره 322۷201۶ تماس حاصل نمایند و پاکت های حاوی پیشنهادات خرید خود را تا قبل از ساعت  13:00 روز یکشــنبه 99/12/24 به نشانی فوق الذکر به دایره روابط عمومی تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
الزم به ذکر است آخرین مهلت فروش اسناد تا ساعت 13 روز پنجشنبه 99/12/14 و جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادات خرید شرکت کنندگان در روز دوشنبه 99/12/25 راس ساعت 9:00 در طبقه چهارم مدیریت شعب استان البرز واقع در 

نشانی فوق الذکر با حضور مسئولین ذیربط مفتوح و قرائت خواهد شد.

تبصره 1: در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی، اولویت صرفا با پیشنهاد )نقدی( است.
تبصره 2: در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی )نقد و اقساط( اولویت ابتدا با درصد )حصه نقدی( بیشتر و سپس مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود مصوب بانکی می باشد.

تبصره 3: در صورتیکه خریداران اسناد مزایده قبل از اتمام مهلت اعالمی نسبت به ارائه پاکات به بانک اقدام نمایند بازگشایی پاکات قبل از موعد انجام خواهد شد.
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شناسه ر
ملک

پالک   ثبتیآدرساستان
زمین/ ساختمان 
آپارتمان/ مغازه

کاربری
عرصه 

)مترمربع(
اعیانی 

)مترمربع(
آخرین تاریخ 

ارزیابی

قیمت پایه با احتساب 
تخفیف به )ریال (

 خرید نقدی

مبلغ سپرده تودیعی 
جهت شرکت در مزایده

 )به ریال( 

قیمت پایه با احتساب 
تخفیف )به ریال( خرید
 به صورت  نقد و اقتساط

توضیحاتشرایط فروش

البرز15814

کرج- خ شهید 
بهشتی-خ شهید 
حنیفه)شهربانی 

سابق( نبش خ برغان

پالکهای 1125 
 112۷ – 112۶ –
فرعی از 15۷ 

اصلی

تجاری-مغازه
نقد و اقساط34.241399/09/0512.330.000.000512.000.00013.۷00.000.000 -----سرقفلی

ملک مزبور به صورت یک باب تجاری
 و به صورت سرقفلی و تخلیه در اختیار 
بانک قرار دارد. با توجه به تعهد شغل 
ایجادی در محل مذکور طبق ماده 2 
قانون تجارت می بایستی از مشاغل 
تجاری باشد – اخذ هرگونه رضایت و 

پرداخت هرگونه هزینه به مالک و سایر 
ادارات و ارگانها به عهده برنده مزایده

 می باشد - فروش با وضع موجود

البرز28۷35

کرج-میدان سپاه
-به طرف میدان 
والفجر-خ هجرت
-پالک 2 واحد یک

قدرالسهم مسکونیآپارتمان15۶/944۶
نقد و اقساط۷1.501399/11/2۶۷.8۶0.000.000393.000.0008.۶4۶.000.000از عرصه

ملک به صورت سند انتقال اجرایی 
به تملک بانک در آمده است ، دارای 

متصرف می باشد ، اخذ سند تک برگ، 
هرگونه هزینه و مسئولیت تخلیه

 و کلیه هزینه های متعلقه مربوط به 
ملک به عهده برنده مزایده می باشد ، 

فروش با وضع موجود

مدیریت شعب استان البرز

1- مبلغ سپرده تودیعی شرکت در مزایده ، مربوط به هر ملک در آگهی مندرج می باشد که طبق مفاد اسناد مزایده  الزاما می بایست به حساب شماره 
0102495339005 دایره تدارکات و ساختمان نزد بانک صادرات ایران واریز گردد. ضمنا جهت خرید پاکات مزایده و دریافت اسناد و اوراق مزایده ، ارائه فیش 

واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب یاد شده الزامیست.
 2-  مطالعه مدارک و سوابق امالک و بازدید از آنها، قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری است. 

 3-  بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.
 4- کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسند.

 5-  مسئولیت تخلیه و کلیه هزینه های متعلقه مربوط به امالک دارای متصرف به عهده خریدار می باشد . 
 ۶-  هزینه های مالیات، عوارض شهرداری، بیمه و ... تا تاریخ انعقاد قرارداد به عهده فروشنده )بانک( و هزینه مالیات نقل و انتقال و هزینه های ارزیابی کارشناسی 

و آگهی برگزاری مزایده و هزینه های حق الثبت، حق التحریر، استعالمات و غیره در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مزایده می باشد.
 ۷-  در صورت انصراف برنده وجه سپرده شرکت در مزایده به نفع بانک ضبط و ودیعه نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده نزد بانک باقی خواهد ماند.

 8- پیگیری امور اداری دفترخانه اسناد رسمی، اداره ثبت ، اخذ مفاصاحسابهای شهرداری ، امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و سایر ادارات به عهده خریدار و برنده 
مزایده می باشد.

نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط جهت تنظیم قرارداد به شرح ذیل می باشد.

میزان پرداخت غیر نقدی )باقیمانده در اقساط(میزان پرداخت نقدی

ــــــــــــــــــ1%100

30% حداکثر در 3۶ قسط با احتساب کارمزد )سود( مصوب بانک مرکزی2%۷0

50% حداکثر در 3۶ قسط با احتساب کارمزد )سود( مصوب بانک مرکزی3%50

۷0% حداکثر در 3۶ قسط با احتساب کارمزد )سود( مصوب بانک مرکزی4%30

مبالغ قید شده در جدول به صورت 2 ستون جهت خرید نقدی و نقد و اقساط می باشد، در صورت ارائه پیشنهاد به 
صورت نقد و اقساط 10% به مبالغ پایه مزایده نقدی افزوده می گردد.

لطفًا پیشنهادات به صورت مشخص ، شفاف و فاقد قلم خوردگی در اسناد مزایده اعالم گردد.

توضیحات وشرایط:

ف
دی

ر

اقتصادی
 اجتماعی

از ابتدای سال جاری تا کنون یک میلیارد و 400 میلیون تومان برای پیشگیری از ابتا به سوءتغذیه کودکان زیر ۶ 
سال مددجوی کمیته امداد و کودکان نیازمند غیرمددجو پرداخت شده است.

به گزارش جام جم،  ابوالفضل فاح قنبری، معاون حمایت و سامت کمیته امداد البرز با بیان این که کمک 
به رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۶ سال یکی از برنامه های مهم کمیته امداد است گفت: از ابتدای سال جاری تا 
کنون طی چهار مرحله یک میلیارد و 400 میلیون تومان برای پیشگیری از ابتا به سوءتغذیه کودکان زیر ۶ سال 

مددجوی کمیته امداد و کودکان نیازمند غیر مددجو پرداخت  شده است. 
ح، کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی استان البرز برای شناسایی کودکان  وی با اشاره به این که در این طر
مبتابه سوءتغذیه باهم همکاری می کنند افزود:  هزار و ۳00 کودک نیازمند کمتر از ۶ سال، سبد غذایی پیشگیری 
تغذیه  بهبود  به  کمک  برای  خیران  مشارکت  گفت:  قنبری  کردند.  دریافت  را  البرز  امداد  کمیته  سوءتغذیه  از 

 در بهبود  آن ها اثرگذار است .
ً
کودکان زیر ۶ سال قطعا

ج برگزار می کند؛ شهرداری کر

ع معضالت شهری جشنواره »۱00ثانیه ای« با موضو
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان خبر داد؛

اهدای یک میلیارد تومان سبد غذایی به  کودکان  مبتال به سوء تغذیه 
با حضور جمعی از مسئوالن؛

ج رونمایی شد کر توماسیون جامع امالک  شهرداری   ا

ج نخستین جشنواره  شهرداری منطقه ۶ با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کر
فیلم کوتاه ۱00 ثانیه ای با موضوع معضات شهری از دید شهروندان را برگزار می کند.

به گزارش جام جم عاقه مندان می توانند آثار خود را با موضوع معضات شهری از دید شهروندان به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

، خدمات شهری، مبلمان شهری، ترافیک و  از جمله محورهای این جشنواره می توان به ساخت وساز
آلودگی هوا اشاره کرد. مهلت ارسال آثار به این جشنواره از یکم الی ۳0 اسفند اعام شده و مقرر است 

به سه فیلم برتر جوایز پنج، سه و دو میلیون تومانی اهدا شود.
بر  و دکتر »محمد محمدی«  زاده«  نوراهلل  را »مهران مزینی«، »خانم  این جشنواره  گفتنی است؛ داوری 
عهده دارند و عاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی      film ۱00 karaj @ gmai .com  ارسال کنند.  

شهری  مدیران  و  شهر  شورای  اعضای   ، شهردار حضور  با  ج  کر شهرداری  اماک  جامع  اتوماسیون 
رونمایی شد.

اماک  اطاعات  نگهداری  و  شناسایی  هدف  با  ج  کر شهرداری  اماک  اتوماسیون  جم،  جام  گزارش  به 
 GIS نقشه های  روی  بر  ملک  هر  موقعیت  به  دستیابی  امکان  با  شهرداری  ملکی  معامات  تمام  و 
Base رونمایی شد.  این زیرسیستم  با همکاری سازمان فناوری اطاعات، ارتباطات و اداره کل اماک 
منسجم،  داده ای  پایگاه  ایجاد  ضمن  سیستم  زیر  این  اندازی  راه  با  است.  شده  تهیه  ج  کر شهرداری 
امکان ایجاد بستری شفاف برای بهینه سازی و بارگذاری اماک شهرداری بر اساس نیاز شهروندان، 
ح های عمرانی و  بهره برداری از سرانه های خدماتی و واگذاری اماک شهرداری برای تامین منابع مالی طر

ح و غیره میسر می شود. اعطای معوض به مالکان اراضی واقع در طر
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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:       ۰21-۴۴233511

۰26-3221۰۰۰۴-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اى عقده گشاى دِل دیوانه من     
اى نوِر رخت، چراغ کاشانه من
بــــــردار حجاب از میان تا یابد 
خ تو چشم بیگانه من راهی به ر

چهارشنبه  13 اسفند   1399   شماره 5891

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
* بازگشایی کنار گذرمیدان سپاه قابل تقدیر است 
باز گشایی مسیر کنار گذر میدان سپاه به سمت 
ترافیک  که  بود  شایسته  اقدامی   والفجر  میدان 
ج را کاهش می دهد. از  خیابان های  مرکز شهر کر

مسئوالن شهری تشکر می کنم.   
ج  سمیرا مرادی – کر

* قیمت اقالم دارویی را کنترل کنید 
بهای داروهای مورد نیاز بیماران به طور بی رویه ای 
در  بیماران  داروهای  برخی  حتی  و  است  رفته  باال 
مسئوالن  دارد  جا  نمی شود.  عرضه  داروخانه ها 
تعزیرات بهداشت و درمان به این موارد رسیدگی 

عاجل نمایند.
علی ساجدی – ساوجبالغ 
* به تخلفات فروشگاه های زنجیره ای رسیدگی کنید 
با  زنجیره ای  فروشگاه های  برخی  متاسفانه 
تخفیف های گمراه کننده منافع مشتریان و مصرف 
کنندگان را تهدید می کنند. جا دارد مسئوالن نظارتی 

رسیدگی قانونی بر این تخلفات داشته باشند. 
سجاد میرزایی – فردیس 

* قابل توجه اداره برق منطقه 
معابر و کوچه های شهرک بنفشه و شهرک وحدت 
نا  این مشکل موجب  ندارند.  روشنایی مناسبی 
اداره برق  از  امنی برای ساکنان و عابران می شود. 
رفع  و  پیگیری  تقاضای  مربوطه  مدیران  و  منطقه 

این مشکات را دارم. 
احمد موسوی – شهرک بنفشه 
تش زا برخورد کنید  * با فروشندگان مواد محترقه و آ
و عرضه مواد  پایانی سال فروش  روزهای  این  در 
محترقه و آتش زا درخیابان ها بیشتر شده است. 
 با فروشندگان این مواد برخورد جدی صورت 

ً
لطفا

گیرد. با این شرایط کرونایی بسیاری از خانواده ها 
در منزل بیمار هستند و نیازمند آسایش و آرامش 

می باشند. 
سهراب نظری – کمالشهر    

سوال از شما، پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی البرز

این ستون مربوط به پرسش شما خوانندگان 
تأمین  سازمان  مسئوالن  پاسخ  و  محترم 

اجتماعی استان البرز می باشد. 
به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی سازمان 
سازمان  این  ارتباط  برقراری  و  اجتماعی  تأمین 
شدگان،  بیمه  مخاطبان،   بزرگ  جامعه  با 
بازنشستگان، کارفرمایان، می توانید سوال های 
شماره  با  البرز  جم  جام  تحریریه  با  را  خود 
۳22۱0009 در میان بگذارید. مسئوالن سازمان 
البرز در همین ستون  تامین اجتماعی استان 

پاسخگوی سوال های شما خواهند بود. 
سوال: چگونه می توانم سوابق، ریز دستمزد، 
را  خود  پردازی  بیمه  آخر  دوسال  و...  شغل 

دریافت کنم؟
اداره  ابوالحسن قورچیان، سرپرست  از  پاسخ 

کل تامین اجتماعی استان البرز
شغل  دستمزد،  ریز  سوابق،  مشاهده  جهت 
بیمه  آخر  سال  دو  دستمزد  میانگین  و 
می توانید  شعبه  به  حضور  بدون  خود  پردازی 
به  اجتماعی  تامین  سایت  طریق  از  ابتدا  در 
پس  کنید.  نام  ثبت   eservis.tamin.ir نشانی 
داشته  توجه  درخواستی  اطاعات  تکمیل  از 
مالکیت  در  ثبتی  موبایل  شماره  که  باشید 
همان کد ملی می باشد. رمز خود را با یک حرف 
انگلیسی  بزرگ  حرف  یک  انگلیسی،  کوچک 
بعد کنید.  انتخاب  رقمی  شش  عدد  یک   و 

از فعال سازی واعام از طریق پیامک می توانید 
وارد سامانه شده و اطاعات مورد نیاز خود را 

مشاهده نمایید.  

پرسش و پاسخ

بزرگ تر  سالی   2 وحید  از  سعید 
در   ۱۳45 سال  سعید  بود. 
به  که  زمانی  آمد.  دنیا  به  ج  کر
شهادت رسید، ۱۷ سال بیشتر 

نداشت. 
آبان   ۱۶ ناحی،   سعید  شهید 
و  عملیات  در  که  حالی  در   ۶2
بر  بود،   یافته  حضور   4 الفجر 
منطقه  در  گلوله  اصابت  اثر 
شهادت  به  عراق  پنجوین 

پیکرش  رسید. 
امامزاده  در  و  زادگاهش  در  را 
اند.  سپرده  خاک  به  محمد)ع( 
سعید همانی بود که  چهره ای 
که  همانی  داشت،  نورانی 
آهسته سام می کرد و به همراه 
تقدیمت  نیز  لبخندی  سام، 
روزهای  آن  می گویند  می کرد. 

آخر همیشه با مفاتیح بود.
شهید وحید ناحی،  نیز در سال 

ج دیده به  ۱۳4۷ در کر
بر  اما  گشود  جهان 
ساله   ۱۸ برادرش  خاف 
رسید.  شهادت  به  که  بود 
آن هم در عملیات کربای یک. 

بود  این  وحید  خصوصیات  از 
را  وجودش  می خواست  که 
پاک  دنیا  این  تعلقات  غبار  از 
شود.  نورانی  و  شفاف  و  کند 
زاده  امام  مزار هر دو شهید در 
پدر  می باشد.  ج  کر محمد)ع( 
سال ها  نازینان،  این  مادر  و 
مانوس  فرزندانشان  مزار  با 
فرزندان  نزد  دو  هر  اما  بودند، 

از  بخشی  رفتند.  شهیدشان 
شهیدان  نامه های  وصیت 
مشترک  توصیه های  که  ناحی 
پدر  حق  در  است  عزیزان  این 

: و مادر
همچون  که  پدرمان  بر  درود 
را  خودش  فرزندان  ابراهیم 
قربانگاه  به  خداوند  فرمان  به 
که  باش  آگاه  پدرم  فرستاد. 
فرمان  از  هرگز  اسماعیل هایت 
و  زنند  نمی  باز  سر  باریتعالی 
سعادت  جز  را  خدا  راه  در  مرگ 
جهاد  جز  را  زندگی  و  دانند  نمی 
نمی  درست  عقیده  راه  در 

دانند و شهادت را جزو بهترین 
دانند.  می  خداوند  نعمت هاى 
پدر  می دانید ای  که  می دانم 
را  این ها  تمام  چون  عزیزم، 
ما  به  نازنین مان  مادر  و  شما 
عزیزمان،  مادر  اما  و  آموختید.  
می دانیم که باالخره بر احساس 

شد.  خواهی  پیروز  ات  مادرانه 
دوی  هر  به  که  هست  یادمان 
خدا،  راه  در  را  شما  که  گفتی  ما 
کنم.  می  اسامی  انقاب  هدیه 
ما به وجود تو افتخار می کنیم 
زهرا  فاطمه  ساله  از  مادرى   که 

)س ( هستی .

؛ توصیه شهیدان ناحی در حق پدر و مادر

ین نعمت خداوند است شهادت بهتر
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ح همیار کتاب- همراه قلم تقدیر  در جلسه تقدیر از همیاران و همراهان برتر قلم، از ۱5 همیار و همراه برتر طر
گردید.

ح همیار کتاب - همراه قلم با حضور ناصر مقدم،   به گزارش جام جم، جلسه تقدیر از همیاران و همراهان برتر طر
، مهراب رجبی، مشاور استاندار و رئیس بنیاد البرز شناسی، مسئوالن  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی البرز
ح با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و جمعیت مصوب برگزار شد و طی آن  فرهنگی اداره کل و برگزیدگان طر

اهداف این برنامه ملی تبیین و تاکید گردید. 
در این جلسه که در روز شنبه 9 اسفند ۱۳99 برگزار شد، مسئوالن حاضر در جلسه ضمن بیان دیدگاه های خود 

ح ارزشمند و برگزیدگان تقدیر کردند. از برگزار کنندگان این طر
افزایش 5  با شعار  کتابخوانی  کتاب و  ترویج فرهنگ  ح های  از طر کتاب - همراه قلم  ح همیار  گفتنی است طر
ح توسط انجمن نویسندگان  دقیقه ای مطالعه می باشد که از سال ۱۳9۸ فرایند اجرایی آن با برگزاری افتتاحیه طر
البرز و انتشارات آبتین رسانه هنر با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی البرز آغاز و تا کنون فعالیت های 

ارزشمندی در استان های مختلف کشور انجام شده است.

همیاران و همراهان برتر قلم تقدیر شدند

که  تحقیقاتی  و  مطالعات  طبق 
و  شناسی  جامعه  رویکرد های  با 
مختلف  جوامع  در  روانشناسی 
به  مفهومی  با  گرفته  صورت 
آشنا  اجتماعی  تفاوتی  بی  نام 
را  آن  محققان  که  می شویم 
آسیب های  از  یکی  عنوان   به 
و  انسانی  روابط  در  پر خطر 

اجتماعی می دانند. 
از  بسیاری  در  ما  که  آسیبی 
و  رفتارها   دیدن  با  مواقع 
زندگی  قالب  در  که  رخدادهایی 
کرده  تجربه  را  آن  خود  روزمره 
این  رفع  برای  گاهی تاشی   ایم و 

در  و  نداشته  بی تفاوتی ها 
و  شناخت  مواقع  از  بسیاری 
ماجرا  این  پشت  دغدغه ای 
ما  که  شده  حال  به  تا  آیا  نبوده، 
عضو  و  شهروند  یک  عنوان  به 
که  جامعه ای  نظام  در  گذار  تاثیر 
نسبت  می کنیم  زندگی  آن  در 
در  که  اتفاقاتی  و  موضوعات  به 
واکنش  می دهد  خ  ر اطرافمان 

نشان بدهیم؟
 آیا تا به حال شده برای شناخت 
و  اجتماعی  بی تفاوتی  مفهوم 
قدم  دیگران  برای  آن  تفهیم 
بهبود  برای  تاشی  و  برداشته 
– عاطفی که منجر  روابط انسانی 
اجتماعی   روابط  شدن  بهتر  به 

است داشته باشیم؟ 
ح این سواالت ایجاد  هدف از طر
توجه و عاقه برای اندیشیدن در 
مهم  و  پرخطر  اتفاق  این  مورد 
به  توجه  با  که  است  جامعه  در 
صورت  مطالعات  و  تحقیقات 
و  توجه  قابل  خروجی  گرفته 
و  نکرده ایم  مشاهده  را  موفقی 
شدن  عمیق تر  شاهد  روز  هر 
ارتباطات  بین  شکاف هایی 

نگران  که  هستیم  انسانی 
است  مساله ای  کننده ترین 
و  برادری  اتحاد،  یکپارچگی،  که 
قرار  هجوم  مورد  را  دوستی ها 
است.  ساخته  کمرنگ  و  داده 
تفاوتی  بی  بروز  علل  از  یکی 
انسان ها  بین  در  اجتماعی 
است؛  روانشناختی«  »عوامل 
احساس  فرد  یک  که  زمانی 
 – می کند  ناکارآمدی  و  ناتوانی 
احساس  و  پوچی  احساس 
بیگانگی از جامعه در او افزایش 
بیگانگی  خود  از  دچار  یافته، 
نتیجه  در  و  شود  می  اجتماعی 
پیرامون  به  نسبت  میلی   کم 
جهت  هر  به  باری  کم اعتنایی، 
 بودن و از خود بیگانگی و در نتیجه 
را  جامعه  به  نسبت  بی تفاوتی 
می کنیم. مشاهده  فرد   آن  در 

به  می توانیم  دیگر  عوامل  از 
اجتماعی  و  اقتصادی  زمینه های 
ساختار  این که  به  کنیم؛  اشاره 
درآمد  میزان  و  اقتصادی  نظام 
از  برخورداری  سطح  و  افراد 
چقدر  مردم  بین  در  آموزش 
همچنین  و  است  گذار  تاثیر 

جامعه  سیاسی  ویژگی های 
تاثیر گذار در  از دالیل   یکی دیگر 
که  می باشد  اجتماعی  بی تفاوتی 
قدرت  کسب  قواعد  چگونگی  با 
حاکمیت  و  مدیریت  وضعیت  و 

مورد بررسی قرار می گیرد. 
به  که  من  مثل  کسانی  و  بنده 
عنوان یک شهروند و کارشناس 
امور مشاوره در شهر ماهدشت 
محروم  مناطق  جزو  همواره  که 
رفاهی،  امکانات  از  بهره  بی  و 
تربیت  و  تعلیم  و  روانشناسی 
بوده یکی از وظایف مهم و البته 
می دانیم  خودمان  اجرای  قابل 
آسیب  و  رخداد  این  مورد  در  که 
و  بگوییم  سخن  اجتماعی 
راهبردی،  کمک های  خواستار 
 ... و  سیاسی  مذهبی،  علمی، 
تاثیرگذاران  و  مدیران  سوی  از 

عرصه اجتماع باشیم. 
مسائل  مورد  در  این که  امید  به 
روانشناسی  حوزه  آسیب های  و 
و جامعه شناسی به مردم بویژه 
تحقیق  محروم،  مناطق  مردمان 
و  شده  انجام  ریشه یابی ها  و 

کمک های الزم صورت گیرد.  

زنگ خطری به نام بی تفاوتی اجتماعی  

فاطمه صفری 

کارشناس مشاوره و 
روانشناسی

فرمانده انتظامی استان البرز از کشف 20 تن ماهی منجمد و تن ماهی قاچاق در ساوجباغ 
خبر داد.

با  برخورد  برای  پلیس  تاش  به  اشاره  با  محمدیان  عباسعلی  سردار  جم،  جام  گزارش  به 
20 تن  انتظامی  نیروی  با تاش ماموران  اظهار داشت:  البرز  استان  در  کاالی قاچاق  هرگونه 

ماهی منجمد و تن ماهی قاچاق در شهرستان ساوجباغ کشف شد.
وی افزود: ارزش ریالی این کاالها بیش از 5 میلیارد ریال است. فرمانده انتظامی استان البرز 
با بیان این که برای این محموله قاچاق پرونده تشکیل شده است، گفت: نیروی انتظامی 
بر اساس وظایف خود برای مقابله با قاچاق که به تولید و مردم کشور آسیب وارد می کند بر 

اساس قانون عمل می کند.

کشف 20 تن ماهی منجمد و تن ماهی قاچاق در البرز 

؛ با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز

یادداشت


