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لبرز
ا

آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه مکتوب جمعه:
ج بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید امام جمعه کر

حدادی در تشریح نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها:
شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد
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ایران  گسترده  رزمایش  در  گفت:  البرز  استان  )ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
همدل کمیته امداد امام )ره( با کمک مردم نوعدوست فردیس اقدام به تهیه و 

توزیع ۶ هزار سبد کاالی معیشتی به ارزش ۲ میلیارد تومان نموده است.

به گزارش جام جم، محمد محمدی فرد، مدیرکل کمیته امداد امام )ره( البرز با 
اشاره به این که در این پویش اجتماعی بزرگ نهادهایی از قبیل دفتر امام جمعه، 
مشارکت  فردیس  امداد  کمیته  و  اصناف  سپاه،  معدن،  و  صنعت  فرمانداری، 
اجتماعی  مردمی  هسته های  که  نیکوکاری  مرکز   ۳۳ حدود  گفت:  داشته اند 
هستند به همراه حامیان، نیکوکاران و آحاد مردم نوعدوست این شهرستان در 

این رزمایش گسترده معنوی و انسانی شرکت کردند.
توزیع  جهت  در  را  مقدور  ظرفیت های  تمامی  نهاد  این  این که  به  اشاره  با  وی 
ح اقالم برنج،  گسترده ارزاق و مایحتاج مددجویان به کار بسته گفت: در این طر
نیازمندان  بالغ  بر۲ میلیارد تومان بین  ارزشی  با  گوشت  روغن، ماکارونی، رب و 

شهرستان توزیع می شود.
کمیته  به ۱۳ دفتر  گفت: مراجعه حضوری  البرز  )ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
 ، البرز استان  در  نهاد  این  با  تعامل  طرف  نیکوکاری  مرکز   20۰ و  )ره(  امام  امداد 
کارت  شماره  به  نقدی  کمک  واریز  و   ۲۶۳65566597 تلفن  شماره  با  تماس 

ح است. ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۸۰ راه های مشارکت مردم نیکوکار در این طر

با همکاری کمیته امداد و مراکز نیکوکاری فردیس؛

۶ هزار سبد کاالی معیشتی بین نیازمندان توزیع شد

ج عنوا ن کرد؛  مهدی عسگری با اشاره به مشکالت مردم کر

آمادگی بهداشتی در شعبات اخذ 
رای البرز

 تذکر نماینده مجلس
 به مسئوالن کشوری

آبخیزداری شهرستان اشتهارد گفت: با همکاری  اداره منابع طبیعی و  رئیس 
ملی  زمین های  از  مترمربع  هزار  دو  طبیعی،  منابع  حفاظت  یگان  نیروهای 

اشتهارد از دست متصرفان آزاد شد.
به گزارش جام جم حسین نعمائی گفت: این زمین ها به مساحت 100 مترمربع در پالک 
با  که  داشت  قرار  آباد  پلنگ  بخش  گنگ  پالک  در  مربع  متر   1900 و  مرکزی  بخش  قوزلو 

همکاری نیروی انتظامی و بر اساس حکم قضائی رفع تصرف شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشتهارد افزود: اولویت یگان حفاظت منابع طبیعی 
ملی  زمین های  تصرف  و  تخریب  از  پیشگیرانه  اقدامات  زمین خواری،  با  مبارزه  حوزه  در 

است.

در آستانه برگزاری انتخابات دور دوم 
مجلس؛

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری اشتهارد:
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زمین خواران ، زیر ذره بین قانون
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رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد 
دانشگاهی استان:

: مدیر شعب بانک مسکن استان:مدیر کل آموزش و پرورش البرز

فرستادن دانش آموزان به 
مدرسه اختیاری است

 ارتقاء تسهیالت خرید مسکن 
در راستای  رسالت بانک مسکن

رشته بورس هم به جهاد دانشگاهی 
البرز پیوست

کالس های درس  زنــگ 
ز نواخته شــد   در البــر

با حضور نماینده ولی فقیه در اســتان:
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رئیس شورای اسالمی شهر کرج با تبریک فرا رسیدن 
سال تحصیلی جدید به دانش آموزان، اولیاء و معلمان 
گفت: تعلیم و تربیت مقدمه ای برای بلوغ فکری و کمال 
شرایط  در  مدارس  امسال  که  آنجا  از  و  است  معنوی 
آغاز می کنند، توجه به  را  کرونایی فعالیت ساالنه خود 
پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

بسیار ضروری است.
به  حال  عین  در  نژاد  سلیم  اکبر  جام  جم،  گزارش  به 
و  جدید  تحصیلی  سال  گشایش  از  والدین  نگرانی 
شرایط  به  توجه  با  مدارس  به  آموزان  دانش  فراخوان 
این  سوم  موج  آغاز  بر  مبنی  بینی ها  پیش  و  کرونایی 
بیماری همزمان با فرا رسیدن پاییز اشاره کرد و گفت: 
به  مدارس  در  را  خود  دارایی  گرانبهاترین  والدین 
 امانت می سپارند و باید توجه خاصی به حفظ سالمتی 

دانش آموزان شود.
وی اظهار کرد: فراگیری تعلیم و تربیت و حضور فرزندان 
به  انسان ها  ورود  برای  ای  مقدمه  مدارس  سنگر  در 
مسئولیت  آموختن  و  پذیری  نقش  پذیرش  جامعه، 
آستانه  در  کشور  فضای  ساله  همه  و  است  پذیری 
گشایش مدارس مملو از نشاط و تحرک بود و والدین 
حال  در  شان  فرزندان  تحصیل  ملزومات  تهیه  برای 
تدارک و خرید کیف و کفش و لوازم التحریر بودند. وی 
افزود: متاسفانه با ورود کرونا به کشور در اواخر سال 
گذشته بسیاری از امور عادی تحت الشعاع قرار گرفتند 

که یکی از آنها غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه ها 
بود تا از سالمتی افراد در برابر این بیماری مراقبت شود 
و انتظار می رفت که تدریس غیرحضوری تا زمان کنترل 
کامل ویروس مذکور ادامه داشته باشد و البته نگرانی 

والدین کاماًل طبیعی و بحق است.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: گرچه وزارت 
آموزش و پرورش طرح زوج و فرد حضور دانش آموزان 
 دروس پایه به صورت 

ً
در مدارس را طراحی نموده و صرفا

پاییز  گرفتن  نظر  در  با  شد،  خواهد  تدریس  حضوری 
آنفوالنزای فصلی  از  کرونایی که پزشکان شیوع موجی 
اند، همین حضور حداقلی هم  کرده  نیز پیش بینی  را 

نگران کننده است و امیدواریم با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و توجه به فاصله گذاری اجتماعی توأم باشد.

برای  موفقیت  آرزوی  با  پایان  در  نژاد   سلیم 
میهن  فردای  سازان  آینده  عنوان  به  آموزان  دانش 
کرد:  نشان  خاطر  جدید،  تحصیلی  سال  در  اسالمی 
مدیریت شهری کرج همچون سنوات گذشته با اجرایی 
ح استقبال از مهر در حد توان به مشکالت  نمودن طر
عمرانی و خدماتی مدارس رسیدگی کرده و به نوبه خود 
برای ایجاد فضایی بهتر جهت تعلیم و تربیت فرزنداِن 
نظام  کرونا،  پایان  با  امیدواریم  و  نموده  تالش  جامعه 

آموزشی به شرایط قبلی خود بازگردد.

ج: رئیس شورای استان شهر کر

غ فکری و کمال معنوی  تعلیم و تربیت مقدمه ای بر بلو
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بــا  گالیــه  جنــس  از  حرفــی 
ج  مسئوالن شهر کر

طی سال های حیات 
امام  حضرت  پربار 
علیه«  اهلل  »رحمة 
در  ایشان  از  آنچه 
دیدیم  مردم  باب 
 
ً
واقعا شنیدیم  و 

نادر  و  عجیب 
موضوع  این  بود. 
متفاوت شامل؛ نوع 
نقش،  مردم،  نگاه، 
اقتدارات  و  جایگاه 
آنها و نیز اعتماد شگفت انگیزی بود که به تعهد، 
تحرک و همراهی مردم داشت. مقام معظم رهبری 
بزرگ  سرمایه  سه  امام  حضرت  در  است  معتقد 
و سه باور پایه وجود داشت که این انقالب از آن 
بهره گرفت. همین سه باور به او قاطعیت می داد، 

شجاعت می داد و استقامت می داد.
۱باور به خدا، ۲-باور به مردم، ۳-باور به خود. 

با  هم  مردم  می زد،  حرف  مردم  با  خود  دل  با  امام 
جان خود به او لبیک گفتند، به وسط میدان آمدند 
را  این  علیه«  اهلل  »رحمة  امام  ایستادند.  مردانه  و 
سپردن  یعنی  گرایی  مردم  که  می دانست  خوب 
همه کارها به دست مردم،کلید حل تمام مشکالت 
امور  متولیان  و  مسئوالن  از  برخی  اگر  اما  است. 
هنوز برای مردم مرجعیت قائل نیستند و پیام این 
سیره و روش و سخنان واضح امام را نمی شنوند 
و نشنیده اند و از آن برداشت های دیگر می کنند 
را  آهنگ سرد و نوع نگاه، عاقبت خوشی  که این 
نخواهد داشت و ممکن است بتدریج کارمان را به 

نقطه نامعلومی بکشاند.
 آقایان مسئول باید این را بدانند که برای انقالبی 
بودن شاخصه های وجود دارد که یکی از مبانی آن، 
محور بودن مردم است که وقتی ما مردمی بودن 
می کنیم  همراه  اسالم  با  را  مردم  بودن  محور  و  را 
ترکیب این ها می شود جمهوری اسالمی. جمهوری 
مردم  برای  مقاصد  محورند،  مردم  یعنی  اسالمی 
است. هدف ها متعلق به مردم است. منابع مال و 

ملک مردم است. اختیاردر دست مردم است.
امروز  و  است  محور  مردم  خواست  مردم،  رای 
برای  بتوانیم  ما  است  ممکن  که  چیزی  بهترین 
کشور  مسئوالن  منش  و  رفتار  اخالق،  تصحیح 
در  مردم  رای  دادن  قرار  محور  دهیم  قرار  مالک 
رویه های  آن  بالعکس  و  ست  گیری ها  تصمیم 
غیر مردمی با هر سلیقه ای و برخاسته از هر نهاد 

تصمیم گیری ما را از اهداف انقالب دور می کند.
مدرسه  تعلیم  تحت  سال  سال های  ما  مردم 
عاشورا مدرسه انتظار و مدرسه انقالب بودند و در 
پس این تعلیمات توانستند تا اینجای کار را بیایند 
و پس از این هم با توکل به خداوند قادر متعال 
را  با رهنمودهای ولی امرشان به سالمت طی  راه 

خواهند کرد.
و اما بعد…

مسئوالن نیز باید با مردم و همراه با مردم باشند، 
نگاهشان با نگاه مردم پیوند داشته باشد، مردم را 
ولی نعمت خود بدانند، در تصمیم گیری ها به رای 
و نظر مردم احترام بگذارند و موجب آسایش مردم 
بشود ،همه هم و غم شان؛ نه آنکه به هر گوشه که 
می نگری مردم از بی تدبیری ها و حواس پرتی شان 
در رنج و عذاب باشند. بخشی از شهر با کمبود آب 
درگیری دارند و گوشه ای دیگر شهر بوی متعفن 

پسماندها مردم را آزار و اذیت دهد و …
 هر روز یک جای شهر را به هیچ تدبیری دستخوش 
تغییر می کنند و هر بار به بهانه ای جغرافیای شهر 
حکم  به  مسئوالن  از  که   زمانی  و  می کند   تغییر 
و  کرده  مطالبه  اجتماعی،  مسئولیت  و  وظیفه 
سؤال می پرسیم می گویند در پی راحتی و آسایش 
مردم هستیم، اگر اینگونه است پس چرا از مردم 
نظر نمی گیرید و تنها به عقل و خرد خود بسنده 

می کنید. مگر هدف مردم نیستند؟!
شهر  جمهوری  میدان  مورد  همین  در  شده  آیا 
کرج که بنا دارید زیرگذری احداث کنید و چه را به 
چه متصل کنید مردم را  در تصمیم گیری های تان 
خلوت  در  گذشته  چون  هم  باز  یا  کردید؟  دخیل 
نتیجه  و  یافته  این  به  خود  جمعی  خرد  و  خود  با 
به مثابه  که می تواند  اید.میدان جمهوری  رسیده 
تجمع گاه مردمی و انقالبی در برخی از ایام از جمله 
تجمعات دینی باشد، امروز با چه معیار و شاخصه 

دستخوش مهندسی مدیران شهر شده است. 
روز عاشورای امسال که در قاب تلویزیون شاهد 
کشور  نقاط  اقصی  در  مردم  عاشورایی  تجمعات 
را  جایش  که  کرج  شهر  نقطه  یک  از  دریغ  بودم، 
خالی حس کردم و به بی تدبیری مسئوالن شهر 
مسئوالن  و  مدیران  کاش  خوردم.   افسوس 
در  قدری  کاش  یا  و  کنند  تامل  قدری   شهر 
تصمیم گیری های شان مردم را، حال مردم را، نگرانی 
آینده این شهر را نیز ببینید و  مردم را، نسل های 
را  ما  آیندگان  باشد  یادمان  بگیرید.   بعد تصمیم 

قضاوت خواهند کرد، پس مراقب باشیم.

در انتخابات دور دوم مجلس؛
ج  کــر  تجهیــز شــعب اخــذ رای 

با دستگاه احراز هویت

فرماندار کرج گفت: برای پیشگیری از سوء استفاده 
فوت  افراد  و  جعلی  شناسنامه های  از  افراد  برخی 
شده و همچنین آرای تکراری تمامی شعب اخذ رای 
به دستگاه احراز هویت الکترونیکی مجهز شده اند.
به گزارش جام جم غفور قاسم پور گفت: تمام رای 
ای  انتخابیه  حوزه  در  فقط  دوم  مرحله  دهندگان 
شرکت  اند  داده  رای  انتخابات  اول  مرحله  در  که 
خواهند کرد و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک 
از حوزه های انتخابیه رای نداده باشند می توانند در 

مرحله دوم انتخابات شرکت کنند.
دخالت  انتخابات،  قانون  براساس  همچنین 
نامزد  نفع  به  تبلیغ  برای  اجرایی  دستگاه های 
انتخاباتی خاص به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

تخلف محسوب می شود و ممنوع و جرم است.
فرماندار کرج افزود: استان البرز با ۲ حوزه انتخابیه و 
۶ شهرستان ، جمعیتی حدود سه میلیون نفر دارد 
که ۱۱۵ نامزد در مرحله اول یازدهمین دوره انتخابات 

مجلس شورای اسالمی به رقابت پرداختند.
استان البرز دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس 
مهدی   « اول  مرحله  در  که  است  اسالمی  شورای 
عنوان  به  ترتیب  به   « حدادی  علی   « و  عسگری« 
فردیس  کرج،  انتخابیه  حوزه  از   مردم  نمایندگان 
و  نظرآباد  طالقان،  انتخابیه  حوزه  و  اشتهارد  و 

ساوجبالغ به مجلس شورای اسالمی راه یافتند.
در حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس ، رقابت 
بین » فاطمه آجرلو« و » علیرضا عباسی« به دور دوم 

انتخابات کشیده شد.

مکتوب  خطبه  هفتمین  و  بیست  متن    : البرز جم  جام 
جمعه نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان البرز 

و امام جمعه کرج به شرح زیر است:
..... همان طور که قباًل هم تذکر دادم شرکت در انتخابات را 
همه مهم بدانید و شرکت کنید و کار قبلی خود )شرکت در 

مرحله اول( را به اتمام برسانید. به تذکرات و شاخص هایی 
که داده شده توجه داشته باشید. شما با شرکت پرشور 
 نخواهید گذاشت حرکت اصالحی 

ً
خود در انتخابات قطعا

که برای ریشه کن کردن مفاسد در استان شروع شده ابتر 
بماند. بنده بخصوص مثل دوره های قبل از کسی حمایتی 

ندارم و اگر کسانی یا جریانی فردی را به من نسبت دهند، 
انتخاب  در  دقت  تأکیددارم  آنچه  می کنم.  تکذیب  بنده 
برای  رفتاری  و  علمی  صالحیت های  که  کسی  و  اصلح 
نمایندگی مردم البرز در مجلس را داراست می باشد که این 
مهم در این مرحله به راحتی در نوع عمل تبلیغاتی هر دو 

کاندیدا قابل بررسی است. لذا قباًل هم تذکر دادم هر دو 
ع، عرف و قانون نداشته  بزرگوار رفتار خارج از موازین شر
باشند، مردم ما کاماًل هوشیار و بصیر هستند. لذا هر دو 
 به رعایت تقوا، رعایت قانون 

ً
عزیز و طرفدارانشان را مجددا
و حسن رفتار دعوت می کنم.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

آیت اهلل حسینی همدانی د ر خطبه مکتوب جمعه:
ج بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید امام جمعه کر

اقتصادی
 اجتماعی

خبریادداشت

با حضور نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه 
کرج، معاون آموزش های عمومی و مهارتی سما، معاون 
آموزش  کل  مدیر  البرز،  استانداری  امنیتی  سیاسی 
وپرورش استان و دیگر مسئوالن استانی در دبیرستان 

ع، زنگ آغاز مدارس نواخته شد..   دخترانه شهید زار
البرز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  جام جم  گزارش  به 
طی سخنانی با اشاره به آیات قرآن، یادگیری و تاثیر آن 
بر شنونده را منوط به ارتباط با خداوند دانست و گفت: 
رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنانی مطالب بسیار 

آموزش و پرورش بیان نموده اند که  مهمی در بحث 
باید به آن نکات توجه داشت.  

امام جمعه کرج در ادامه افزود: با شروع کرونا وتعطیلی 
از افتخارات  آموزش ها در کشور  ، ادامه  مراکزآموزشی 
نظام اسالمی است ، در این دنیا هرکس عالم تر باشد 

قوی تر خواهد بود.
 آیت اهلل حسینی همدانی در پایان دانش آموزان را به 
توجه علم ، سالمت جسم ومعنویت در خانه ومدرسه 

سفارش کردند. 

معاون آموزش های مهارتی دانشگاه آزاد نیز با انتقاد 
از برخی دیدگاه ها بر حذف مدارس در روزهای کرونایی 
آموزه های  آموزش  مدارس،  وظیفه  مهم ترین  گفت: 
آموزش های  شروع  با  ولی  است،  وتربیتی  فرهنگی 
مجازی برخی افراد بر تعطیلی مدارس تاکید دارند که 
این طرز فکر بسیار خطرناک می باشد. ادامه این طرز 
فکر زنگ خطر جدی برای مدارس است.  وزیر  بطحایی 
مغاهیم  و  تعارف  ارائه  برای  فقط  مدرسه  داد:   ادامه 
نیست، بلکه مدرسه جایی است که آموزش ها به عمل 
تبدیل می شوند و تالش آموزش وپرورش روشن نگه 
داشتن این چراغ تا رسیدن به اهداف فرهنگی وتربیتی 
است. معلمان باید در تبیین این دیدگاه تالش کنند.  

شبکه های  از  انتقاد  با  پرورش  و  آموزش  سابق  وزیر 
نمی توانند  مجازی   شبکه های  اظهارداشت:  مجازی 
جای معلم ومدرسه را بگیرند. فضای مجازی مسکن 
است که باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد. اگر حتی 
فضای مجازی قوی داشته باشیم،  نباید جلوی حضور 

فیزیکی معلمان و دانش اموزان در مدارس را گرفت.   
دانش  گفت:  نیز  استان  پروش  و  آموزش  کل  مدیر 
آموزان سرمایه های اصلی هر جامعه ای هستند و حفظ 
سالمت دانش آموزان با وجود شرایط کرونایی بسیار 
باید در این زمینه تالش  برای ما اهمیت دارد وهمه 

کنیم. 
مجازی  آموزش های  به  اشاره  با  قاسمی  ساالر 
این  در  استان  معلمان  داشت:  اظهار  دانش آموزان 
فعال  و  پررنگ  حضوری  شاد  شبکه  و  آموزش ها 
داشتند و توانستند  80 درصد تولید محتوا را به خود 

اختصاص  دهند. 
تومان  70میلیارد  اختصاص  و  افزایش  پایان  در  وی 
بودجه آموزش و پرورش را به نسبت 7 میلیارد در سال 
تجهیز  و  نوسازی  بحث  در  گفت:  و  خواند  مثبت   96

مدارس استان باید تالش کنیم.  
در این مراسم پیام وزیر آموزش و پرورش قرائت و زنگ 

آغاز مدارس نواخته شد.  

؛ همزمان در سراسر کشور

زنگ کالس های درس در البرز نواخته شد 

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: علیرغم نوبت بندی کالس های 
درس و رعایت پروتکل های بهداشتی، حضور دانش آموزان در مدارس 
اجباری نیست و تصمیم برای رفتن آنها به مدرسه بر عهده والدین 

است.
با  آموزان  دانش  چند   هر  گفت:  قاسمی  ساالر  جم  جام  گزارش  به 
از  استفاده  و  اجتماعی  فاصله  حفظ  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت 
ماسک به صورت نوبت بندی شده دو روز در هفته در مدرسه حاضر 
می شوند ولی اجباری در این کار نیست و والدین می توانند فرزندان 

خود را به مدرسه نفرستند.
اندرکاران  دست  عنوان  به  افزود:  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
دانش  حضور  برای  اجبار  از  می توانیم  نه  کشور  آموزشی  سیستم 
مدرسه  به  که  کنیم  تاکید  نه  و  کنیم  استفاده  مدارس  در  آموزان 
نیایند. وی گفت: به دنبال آن هستیم تا با ایجاد مکان مناسب در 

را  مدرسه  به  فرزندانشان  فرستادن  برای  والدین  اعتماد  مدارس، 
فراهم کنیم.

در حال حاضر نیز تاکید بر حضور حداقلی دانش آموزان در مدارس 
آن هم با رعایت کامل دستورالعمل های ستاد کروناست.

قاسمی افزود: از اسفند سال گذشته در کنار کمک های سازمان ها 
و  بهداشتی  اقالم  برای   آموزی  دانش  بسیج  مثل  نهادهایی  و 
از  آموزش و پرورش نیز بیش   ، ضدعفونی کننده مورد نیاز مدارس 

چهار میلیارد تومان برای تهیه این اقالم اختصاص داده است.
که  کند  وادار  را  آموزان  دانش  نباید  مدرسه ای  هیچ  اساس  این  بر 
و  باشد  داشته  همراه  به  شخصی  کننده  ضدعفونی  مواد  و  ماسک 
قرار  همه  اختیار  در  رایگان  صورت  به  را  اقالم  این  موظفند  مدیران 
ناظران  و  بازرسان  افزود:  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  دهند. 
آموزش و پرورش با حضور سرزده در مدارس بر وضعیت بهداشتی 

آنها نظارت می کنند و در صورت رعایت نکردن پروتکل ها، به مدیران 
مدارس تذکر و اخطار خواهند داد.

فرستادن دانش آموزان به مدرسه اختیاری است

خبرنگار جام جم: برخی از تذکرات کتبی مهدی عسگری نماینده مردم 
ج، اشتهارد و فردیس به مسئوالن کشوری:  کر

1-تذکر به وزیر بهداشت:
دستور تحقیق و پژوهش بر روی داروهای سنتی و اسالمی و اعطای 
مجوز به داروسازان این حوزه و همچنین حرکت به سوی ترویج و 

نهادینه کردن طب سنتی ناظر بر سیاست های کلی سالمت.
2-تذکر به وزیر نیرو :

نیاز  آبه مورد  آب و اختصاص حق  کمبود  رسیدگی فوری به مشکل 
کیفیت  عدم  به  توجه  با  امیرکبیر  و  طالقان  سدهای  از  البرز  استان 
کمبود شدید و حتی قطعی آب شور در برخی از مناطق حوزه انتخابیه 

ج فردیس و اشتهارد  کر
3- تذکر به وزیر امور اقتصادی و دارایی:

از ۲۵۰ شرکت بزرگ محل  آتی بیش  ارجاع پرونده های مالی  ضرورت 
فعالیت آنها در استان البرز بوده ولی مالیات بر ارزش افزوده آن ها در 

تهران پرداخت می شود. 
4- تذکر به وزیر نفت: 

منابع  سازی  ذخیره  مراکز  از  صیانت  جهت  الزم  تدابیر  اخذ  لزوم 
سوخت به ویژه مرکز انبار نفت فردیس که در منطقه مسکونی واقع 
شده است و انجام بررسی های الزم و امکان سنجی جهت انتقال این 

مرکز در میان مدت. 
5- تذکر به وزیر نفت: 

علیرغم  پتروشیمی  صنعت  در  رگوالتوری  نهاد  تاسیس  عدم  علت 
از  دهه  یک  از  بیش  گذشت  وجود  با  و  نفت  وزارت  قانونی  تکلیف 

خصوصی سازی صنعت پتروشیمی.
۶-تذکر به وزیر نفت:

دلیل ناهماهنگی بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت در خصوص عرضه 
سهام پاالیشگاه ها در قالب صندوق ETF علیرغم وعده داده شده 
به مردم که منجر به ریزش شدید بورس در روزهای اخیر شده است .

7-تذکر به وزیر راه و شهرسازی: 
چرایی عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی مصوب ۱۳۹۴ 
و همچنین فراهم نیاوردن زیرساخت های مورد نیاز اجرای این قانون 

به ویژه راه اندازی سامانه اطالعات امالک.
۸-تذکر به وزیر امور خارجه: 

تذکر نسبت به ضعف شدید دیپلماسی اقتصادی دولت و تجارت 
بین المللی به ویژه پایین بودن تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای 

هدف صادرات.
9- تذکر به وزیر امور خارجه: 

شرایط  به  توجه  با  مناسب  اقتصادی  آرایش  اخذ  در  تاخیر  دلیل 

جنگ  شرایط  به  ناظر  تجاری  دیپلماسی  تقویت  ضرورت  و  تحریمی 
اقتصادی.

 : 1۰- تذکر کتبی به رئیس جمهور
در خصوص مصوبه هیات دولت مبنی بر محدودیت یارانه موالید 

جدید که مغایرت با سیاست های کلی ابالغی حوزه خانواده است.
 : 11- تذکر کتبی به رئیس جمهور

ضرورت لغو مصوبه هیئت وزیران که با ایجاد ممنوعیت برای مشارکت 
نهادهای نظامی و شرکت های تابعه آنها در مناقصات محدود منجر به 

حذف برخی از پیمانکاران توانمند خوش سابقه و موفق از جمله 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا علیه السالم گردیده است.

 به ویژه این که مصوبه مذکور با سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد .

 : 12-تذکر کتبی به رئیس جمهور
عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه 

ثبت  سامانه  خصوص  در 
تمام  مدیران  مزایای  و  حقوق 

با  که  اجرایی  دستگاه های 
وجود گذشت ۴ سال هنوز 

به آن عمل نشده است.

تذکر نماینده مجلس به مسئوالن کشوری

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از تعیین شرایط برای ثبت نام در 
انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها خبر داد.

به گزارش خبرنگار جام جم علی حدادی  در تشریح نشست کمیسیون امورداخلی کشور و 
شوراها در مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست 
جمهوری در دستور کار کمیسیون قرار داشت که بخشی از مواد آن در کمیسیون امورداخلی 

کشور و شوراهای مجلس مصوب شد.
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی با بیان این که اصل 
115 قانون اساسی شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را مشخص می کند، بیان کرد: 
ماده یک این طرح به عنوان ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری جایگزین می شود که 

مقرر می دارد؛ داوطلبان ریاست جمهوری باید شرایط اختصاصی ذیل را داشته باشند:
- رجال مذهبی و سیاسی

- ایرانی االصل و تابع ایران
- مدیر و مدبر

- حسن سابقه امانت و تقوا
وی افزود: ماده 2 این طرح به عنوان  ماده 35 مکرر به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق 

می شود که در آن شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری مقرر شده است:
- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن که مورد تایید وزارت علوم باشد

- حداقل سن 45 سال تمام و حداکثر 70 سال تمام در هنگام ثبت نام
- برخورداری از سالمت و توانایی جسمی و روانی

- دارا بودن کارت پایان خدمت
- عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی

- عدم محکومیت به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
- عدم اقدام بر ضد نظام، عدم خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی

- عدم محکومیت کیفری موثر، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
- نداشتن سوابق سوء امنیتی

- عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی
- عدم موثر بودن در تحکیم رژیم سابق

- عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و عدم استعمال
این قانون  از تغییرات  که یکی  نیز بسیار مهم است  این ماده  بند 10  این که  بیان  با  حدادی 
محسوب می شود، ادامه داد: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل 8 سال سابقه 

تصدی مناصبی که در ادامه گفته می شود را داشته باشند؛
- مقامات سیاسی موضوع بندهای »الف« الی »ج« ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری

- معاونین روسای قوای سه گانه
- دبیران شورایعالی امینت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام

- روسای بانک مرکزی و دیوان محسابات عمومی کشور
- استانداران با جمعیت استان 2 میلیون نفری و شهرداران شهرهای باالی 3 میلیون نفر

- روسای سازمان ها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح کشور
- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و باالتر

- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور
نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی با بیان این که تا ماده 2 
این طرح مصوب شده و ادامه مواد این طرح در جلسات آینده بررسی می شود، گفت: بحث 
ما این است که اصالح قانون انتخابات به این منظور است که در سنوات گذشته ثبت نام های 
متعددی انجام می شد و نهایتا شورای نگهبان بررسی می کرد. با تصویب این طرح افرادی که 
حداقل 8 سال سابقه اجرائی داشته باشند و تحصالیات و سوابق الزم را داشته باشند، می توانند 

اقدام به ثبت نام کنند.
الزم به ذکر است  که در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:

سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز 
شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

الف- رؤسای سه قوه
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای نگهبان

ج- وزرا ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس جمهور.

حدادی در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:

شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد

حسین دالوری

نویسنده



سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

با  مدارس  که  حال 
وجود وضعیت کرونا، 
می شوند،  بازگشایی 
دانش آموزان  باید 
حداکثری  رعایت  با 
ی  لعمل ها ا ر ستو د
بهداشتی در کالس های 
در  شوند.  حاضر  درس 
زنجیره  برای قطع  ادامه 
انتقال کرونا ویروس در مدارس چند توصیه کاربردی را 

ارائه خواهیم کرد.
- شستشوی دست ها

دستان خود را قبل از ورود به مدرسه و همچنین 
قبل و بعد از پایان هر کالس به مدت یک دقیقه با 
آب و صابون بشویید. قبل از شستن دست ها، از 

دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.
- استفاده از ماسک و دستکش

و  ماسک  از  مدرسه  در  همه  می شود  توصیه 
دستکش استفاده کنند تا شانس ابتال به ویروس 
کرونا به حداقل برسد. دانش آموزان هم چنین باید 
توجه داشته باشند که پس از استفاده ماسک و 
دستکش به هیچ عنوان آنها را در محیط مدرسه یا 
کالس رها نکنند. حتما آنها را در کیسه پالستیکی 

بگذارند و سپس در یک سطل زباله دردار بیندازند.
- به همراه داشتن بطری آب

دانش آموزان در صورت احساس تشنگی به هیچ 
و  کنند  استفاده  مدارس  آبخوری  از  نباید  عنوان 
الزم است هر دانش آموز بطری آب شخصی همراه 

داشته باشد.
-رعایت فاصله اجتماعی ایمن

دانش آموزان باید قانون فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت کرده و حداقل یک و نیم تا دو متر از یکدیگر 

فاصله داشته باشند.
-استفاده از لوازم التحریر شخصی

التحریر  لوازم  از  می شود  توصیه  آموزان  دانش  به 
شخصی خود استفاده کنند و از دیگران ابزاری قرض 

نگیرند.

جهاد  به  هم  بورس  رشته 
دانشگاهی البرز پیوست

رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی البرز 
گفت: مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تنها 
مرکز در استان البرز است که رشته بورس را در دو 
مقطع کاردانی و کارشناسی رشته بورس ارائه کرده 

است.
به گزارش جام جم محسن داورپناه گفت: این مرکز 

در حال حاضر حدود ۱۴۵۰ دانشجو دارد.
درصد   ۱۵ هنری،  مرکز،  این  رشته های  درصد   ۶۵
حوزه مدیریت و ۲۰ درصد هم به رشته های مرتبط 

با فناوری اطالعات است.
و  امکانات  این که  به  اشاره  با  داورپناه 
مرکز  در  مجازی  آموزش  برای  الزم  زیرساخت های 
علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایجاد شده، گفت:  
بارگذاری  برای  مشکلی  اساتید  هم  خوشبختانه 
محتوای درسی تولید شده ندارند و دانشجویان 
نیز براحتی می توانند خروجی دروس عملی خود را 

در سایت بارگذاری کنند.
وی تاکید کرد: با تمهیدات اندیشیده شده تاکنون 
در حوزه برگزاری امتحانات و آزمون نه برای اساتید 

و نه برای دانشجویان با مشکل روبه رو نشده ایم.
رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی البرز 
افزود: سال گذشته ۱۷ کد رشته در این مرکز وجود 
به جدید  تحصیلی  ترم  در  تعداد  این  که   داشت 

 ۲۹ کد رشته افزایش پیدا کرده است.
کالس رشته بورس به صورت حضوری و با رعایت 
فاصله  حفظ  و  بهداشتی  پروتکل های  کامل 
اجتماعی بین اساتید و دانشجویان برگزار خواهد 

شد.

بهره برداری از آموزشگاه رانندگی ویژه بانوان در البرز
بار  نخستین  برای  گفت:  البرز  راهور  پلیس  رئیس 
، آموزشگاه رانندگی ویژه بانوان در استان  در کشور

البرز افتتاح شد.
رئیس  گزارش جام جم سرهنگ غالمعلی شرق  به 

که  آموزشگاه  این  گفت:  البرز  استان  راهور  پلیس 
کار خود را آغاز کرده است با کادر و مربیان خانم در 
ج واقع شده و آماده خدمت رسانی  دهقان ویالی کر

به عالقمندان است.

در  است  قرار  افزود:  البرز  راهور  پلیس  رئیس 
آینده نیز ۵ آموزشگاه رانندگی ویژه بانوان  ماه های 

در استان البرز افتتاح شود.
 60 حاضر  حال  در  گفت:  شرق  غالمعلی  سرهنگ 

آموزشگاه رانندگی در استان البرز فعال است. 
سال گذشته بیش از 84 هزار خدمات گواهینامه به 
مردم استان ارائه شد که از این تعداد 66 هزار مورد 

آن صدور اولیه گواهینامه بوده است.
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اجتماعی
اقتصادی

دکتر سید مهدی 
موسویان

خبرپزشک جام جم گذشته  سال  گفت:  البرز  استان  در  دولت  نماینده 
دفاع  هفته  بزرگداشت  برای  بسیاری  تالش های 
ضرورت  و  گرفت  صورت  استان  سراسر  در  مقدس 
با  فرمانداران  و  اجرایی  دستگاه های  تمامی  دارد 
اهتمام ویژه ای برای افزایش اثربخشی این دوران بر 

روی بویژه قشر جوان امسال نیز اقدام کنند.
ستاد  جلسه  در  شهبازی  جم  جام  گزارش  به 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس که با حضور آیت اهلل 
برگزار  دراستان  فقیه  ولی  نماینده  همدانی  حسینی 
از  محرم  ایام  در  عزاداری ها  قبولی  آرزوی  ضمن  شد، 
تکایا  و  عزاداری  هیات های  از  افزود:  خداوند،  درگاه 
رعایت  نهایت  چرا  دارم  را  قدردانی  کمال  ایام  این  در 
راستا  این  در  و  داشتند  را  بهداشتی  پروتکل های 
رهنمودها و حضور میدانی نماینده محترم ولی فقیه 

در استان تاثیر بسزایی داشت.
هیات  هزار   2 به  نزدیک  البرز  استان  داد:  ادامه  وی 
برنامه  و  انسجام  و  اتحاد  با  که  داشت  عزاداری 
در  را  حسینی  شعور  و  شور  گرفته  صورت  ریزی های 

قالب مراسمی با خیل عظیم جمعیت برگزار کردند.
البرز  در  که  مدارس  بازگشایی  به  اشاره  با  شهبازی 

همزمان با سراسر کشور صورت گرفت، گفت: دوران 
، فداکاری و گذشت  دفاع مقدس نمایشی بزرگ از ایثار
سوی  از  شور  با  اکنون  که  اقداماتی  تمامی  و  است 
صورت  وحدت  و  همدلی  و  مواسات  قالب  در  مردم 

می گیرد، بر گرفته از آن دوران است.

برکت  با  عمر  از  سال  چهل  گذشت  با  افزود:  وی 
آزادی  و  استقالل  دشمنان  همواره  اسالمی،  انقالب 
برای  بسیاری  تالش های  شیعی،  کشور  این  کشور 
آسایش و امنیت ایران اسالمی داشته  از بین بردن 
اند ولی همیشه علی رغم هزینه ها و برنامه ریزی های 

، ناکام ماندند. بسیار
استاندار البرز اضافه کرد: بیماری عالمگیر کرونا، ایران 
نشر  با  هم  طریق  این  از  دشمنان  و  فراگرفته  نیز  را 
شایعات کاذب درصدد ایجاد ناآرامی و تنش هستند. 
استان،  دستاوردهای  و  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
ارائه شده، مصرف برق  گفت: بر اساس گزارش های 
واحدهای صنعتی البرز  11 درصد افزایش یافته و این 
نشان از توسعه تولید در این استان در سال جهش 

تولید دارد.
وی گفت: امسال صادرات البرز در 5 ماهه اول سال 
رشد  درصد   38 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

داشتیم.
استاندار افزود: در فضای مجازی هجمه های بسیاری 
موجبات  و  می شود  ح ریزی  طر معاندان  سوی  از 
نگرانی خانواده ها را فراهم کرده ولی با برنامه ریزی های 
اندیشیده  مقابله  برای  الزم  تدابیر  گرفته  صورت 
انتخابات  دوم   مرحله  به  اشاره  با  وی  می شود.  
مجلس شورای اسالمی، عنوان کرد: امید است این 
مرحله از انتخابات نیز در استان البرز با شور و نشاط 

در بیست و یک شهریور برگزار شود.

 دوران دفاع مقدس؛ نماد همدلی،
 اتحاد، ایثار و مواسات 

مهدی بلوچی، مدیر شعب بانک مسکن استان البرز در گفت و گو با خبرنگار 
در  که  مسکن  بانک  اعتباری  سیاست های  به  اشاره  ضمن  البرز  جم  جام 
گردیده  ، طراحی  انقالب  رهبر معظم  سال جاری حول محور تحقق شعار 
است،  بیان کرد: بسته جهش تولید در بانک مسکن شامل 22 خبر مهم و 
کلیدی بوده که در گام نخست آن افزایش سقف تسهیالت خرید و ساخت 
واحدهای مسکونی از محل اوراق حق تقدم و افزایش عمر ساختمان در 
تسهیالت خرید از محل اوراق و از محل حساب پس انداز مسکن صندوق 

یکم می باشد.
بلوچی افزود: از آن جایی که بخش عمده دغدغه های شخصی مردم، خریداری 
خانه  یا ساخت واحد مسکونی می باشد لذا بانک مسکن با توانائی ها و 
افزایش گام به گام ظرفیت های خود با اعطای تسهیالت مسکن به منظور 

خانه دار شدن مردم اقدامات موثری در این مسیر داشته است .
کاهش چشمگیر تعداد  به  با توجه  گفت:   ادامه  مدیر شعب استان در 
معامالت در سال جاری که از مهم ترین دالیل آن، کاهش قدرت خرید مردم 
بوده ، یکی از اقدامات مهم بانک در این بخش انتقال تسهیالت مشارکت 
مدنی ساخت واحد مسکونی سازندگان در قالب فروش اقساطی سهم 
افزایش  بر  عالوه  می تواند  که  می باشد  مسکونی  واحد  خریدار  به  الشرکه 

قدرت خرید مردم ، شرایط افزایش عرضه را نیز بهبود بخشد.
وی در ادامه افزود: هدف از افزایش سقف تسهیالت، ایجاد انگیزه مضاعف و 
افزایش قدرت خرید متقاضیان  واحدمسکونی و رونق پایدار درحوزه  مسکن 
بوده است .  بلوچی به تشریح انواع تسهیالت خرید مسکن پرداخت و گفت: 
اخذ تسهیالت مسکن جهت متقاضیان به دو روش صورت می پذیرد. 1 – از 
محل اوراق حق تقدم 2 – از محل انواع حساب های تعهدی که پرتقاضاترین 
داشت:  اظهار  وی  می باشد.  یکم  صندوق  مسکن  انداز  پس  حساب  آن 
اساسی ترین وظیفه بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش 
، ایجاد راهکارها و خدمات  به منظور تعادل در بازار  مسکن و ساختمان 
ایرانی  خانوارهای  شدن  دار  خانه  شرایط  در  تسهیل  همچنین  و  مسکن 
ذهن  طوالنی  مدت های  مساله  این  که  می باشد  جوان  زوج های   

ً
خصوصا

 نسل جوان را به خود معطوف داشته و از طرفی به 
ً
بسیاری از مردم خصوصا

علل مختلف مسکن تبدیل به یکی از سرمایه گذاری های پرسود گردیده که 
تمامی این موارد تالش بی وقفه افراد جامعه را در به سمت خرید واحدهای 
مسکونی رقم زده است. بلوچی در ادامه به تشریح جزئیات تسهیالت خرید 
مسکن پرداخت و گفت: زوج های جوان می توانند از تسهیالت زوجین از 
محل اوراق حق تقدم به صورت مشترک با مبلغ 160 میلیون تومان در قالب 

 
ً
خرید خانه به همراه تسهیالت جعاله تا سقف 40 میلیون تومان مجموعا

تا سقف 200 میلیون تومان جهت امالکی با قدمت 25 سال بهره مند گردند. 
 زوجین که مشمول خانه اولی می باشند هر یک با سپرده گذاری به 

ً
ضمنا

 تا سقف 120 میلیون تومان 
ً
مبلغ 30میلیون تومان به مدت یک سال مشترکا

بابت خرید همراه با تسهیالت جعاله تا 
تا   

ً
مجموعا تومان  میلیون   40 سقف 

سقف 160 میلیون تومان بابت امالکی 
با قدمت 20 سال بهره مند گردند.

بانک  شعب  افزود:  بلوچی  پایان  در 
آمادگی هر گونه  مسکن استان 

خدمات و تسهیالت بانکی 
به  را  خصوص  این  در 

کلیه افراد مشمول با 
و  شده  ذکر  شرایط 

دستورالعمل های 
خواهد  را  مربوطه 

داشت. 

ارتقاء ظرفیت تسهیالت خرید مسکن در راستای  رسالت بانک مسکن

در تداوم گفتگوهای انجام شده با رده های مختلف مسئوالن در 
نژاد بخشدار چهار  زارعی  بار به سراغ  شهرستان ساوجبالغ این 
باغ شهرستان ساوجبالغ رفته و جویای تالش ها و فعالیت های 
مختلف  زمینه های  در  بخشداری  مجموعه  در  گرفته  صورت 

شدیم که به نظر خوانندگان می رسد.
رابطه با وضعیت جغرافیایی بخش  آغاز در  زارعی نژاد در  صادق 
اظهار داشت: این بخش از دهستان های رامجین و چهاردانگه 
مهدی  مناطق  نیز  و  شهر  یک  روستا،   ۲۲ تعداد  بر  مشتمل  که 
آباد و ملک آباد و شهرک ابریشم می باشد تشکیل گردیده است 
و جمعیت آن نیز بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵حدود۸۰هزار 
گرفتن  نظر  در  بدون  آمار  این  البته  که  است  گردیده  نفراعالم 
تعداد اتباع افغانی منطقه و نیز شهرک ابریشم می باشد و باتوجه 
به موقعیت خاص منطقه و حضور تعداد زیادی از ویالداران در 

سطح بخش می توان گفت درروزهای آخرهفته جمعیتی بالغ بر
 ۲۰۰ هزار نفر در این بخش تردد می نمایند.

وی خوبی آب وهوای منطقه هم چون سهیلیه با وجود باغات 
ج و نیز محصور بودن در جاده  فراوان میوه و نزدیکی به شهر کر
ج و اتوبان و نیز قزلحصار را یادآور و این امر را نیز عاملی  قدیم کر

در جهت جذب افراد به بخش می داند.
زارعی نژاد با اشاره به تمرکز بیشترخانواده  های آسیب دیده در 
در  را  قزلحصار  ندامتگاه  وجود  آباد،  ملک  و  آباد  مهدی  مناطق 

این موضوع دارای نقش بارزی می داند.
نفر  حضور۱۷هزار  به  اشاره  با  گفتگو  درادامه  چهارباغ  بخشدار 
حجم  این  که  می دارد  اعالم  منطقه  سطح  در  افغانی  اتباع  از 
الزم  امتیازات  تمامی  از  ایرانی  شهروندان  همانند  جمعیت  از 

برخوردارند.
غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  با  مبارزه  الزمه  ادامه،  در  نژاد  زارعی 
الزم  که  می داند  مرتبط  مسئوالن  تمامی  یکدلی  و  بلند  راهمت 

است جملگی پای کار باشند.
با  که  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  به  قضاییه  قوه  ورود  به  وی 
جهادکشاورزی،  انتظامی،  نیروی  دادستانی،  هماهنگی 
۲ماده  تبصره  اعمال  جهت  در  شهرداری  و  بخشداری 
اشاره  کشاورزی  اراضی  آزادسازی  امر  اجرای  و  ۱۰قانون 
و چنین نتیجه گیری می نماید که اجازه ساخت و ساز 

غیرمجاز دربخش به احدی داده نخواهد شد.
کرد: در زمینه احداث بناهای غیرمجاز  نژاد تاکید  زارعی 
به وظایف  آن  انجام  و در صورت  نداریم  تعارف  کسی  با 

قانونی خودعمل می کنیم. 
درخواست  کشاورزی  جهاد  از  می دهد  ادامه  وی 
موضوع  اهمیت  به  توجه  با  که  ایم  نموده 
ترتیبی اتخاذ گردد تا اقدام الزم در جهت 
یا  و  کشاورزی  جهاد  اداره  استقرار 
اکیپ  صورت  به  اراضی  امور  اداره 
مستقل اقدام نموده تا قادر باشند 
کنترل  امر  در  مناسبی  اقدامات 

بناهای احداثی بعمل آورند.
جهاد  اداره  از  نژاد  زارعی 
درخواست  نیز  کشاورزی 
نمود تا در زمان سرمازدگی 
با  مبارزه  و   محصول 
آفات کشاورزی همچنان 
عزیز  کشاورزان  یاور  و  یار 
باشد تا با دلگـــــرمی هر چه 
کشاورزی  امر  به  بیشتر 

بپردازند. 
به  پاسخ  در  وی 

تخلفات  کاهش  راه های  با  دررابطه  جم  خبرنگارجام  سوال  این 
احداث  به  اصرار  سازندگان  که  همانطور  می گوید:  ساختمانی 
می نماید  الزم  نیز  اندرکار  دست  ارگان های  دارند  غیرمجاز  بنای 
از  تا  می طلبد  امر  این  و  زنند  باال  را  همت  آستین  گذشته  مانند 
وی  گردد.  مقابله  آن  با  می خورد  کاراستارت  که  کنی  پی  مرحله 
اهمیت  نیزحائز  را  ساخت  پروانه  صدور  در  تسهیل  ادامه  در 
اجازه  قانون،  که  جایی  در  می دارد  عنوان  چنین  و  اعالم  فراوان 
باید  نیز  پروانه  صدور  پروسه  می دهد  را  ساخت  پروانه  صدور 

سرعت الزم را داشته باشد تا افراد اقدام 
به  ننمایند.  مجاز  غیر  بنای  احداث  به 
غیرمصوبی  درشهرک های  مثال  عنوان 
زعفرانیه،  اقدسیه،  طاوسیه،  چون 
درخشانیه  افشاریه،  طالقانی،  دهکده 
سند  دارای  دیگردرگذشته  نقاط  برخی  و 
تفکیکی گردیده اند و آماده صدور پروانه 
خیلی  نیز  اکنون  هم  و  هستند  ساخت 
آماری  ازشهرک های غیرمصوب دارای کد 

می باشند.
در  که  صورتی  در  می نماید  تاکید  وی 
روستا  بصورت  اکنون  هم  که  نقاطی 
و  می باشد  آبادی  کد  دارای  و  می باشد 
فرآیند  می باشند  هم  ح هادی  طر دارای 
قطعا  یابد  کاهش  ساخت  پروانه  صدور 

ازمیزان تخلفات کاسته می گردد.
و  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  نقش  نژاددرزمینه  زارعی 
پررنگ  را  می گردد  تشکیل  دراستان  که  مربوطه  کارگروه های 
همچون  رسان  خدمات  ادارات  تا  می دهد  پیشنهاد  و  دانسته 
می نمایند  احداث  غیرمجاز  بنای  که  نقاطی  در  گاز  و  برق  آب، 

نسبت به قطع انشعاب آنان اقدام نمایند.
جذبی  چاه های  احداث  به  اشاره  با  ادامه  در  چهارباغ  بخشدار 
درزیرگذرهای  راه آهن، سهیلیه و چهار باغ در جهت عدم تجمع 
تردد  به  توجه  با  تا  می دهد  پیشنهاد  آن ها  در  سطحی  آب های 
در  باالخص  سهیلیه  جاده  در  سنگین  ترافیک  و  خودروها  زیاد 
آخر هفته برنامه ریزی الزم درخصوص احداث پل هوایی در  ایام 
آن که دراین نقطه، زیرگذر تاثیری  کار قرار گیرد. به دلیل  دستور 

ندارد.
ح می نماید.  را مطر آبی  بخشدار چهارباغ در ادامه، دغدغه دیگر 
ج به همراه فاضالب  آنجا که می گوید متاسفانه آب های سطحی کر
جوب  سیاه  معروف  کانال  سمت  به  ج  کر نقطه  شمالی ترین  از 
حرکت  ماهدشت  جاده  پایین  سمت  به  قزلحصار  جاده  کنار  از 
نموده، بطوری که دربارش های صورت گرفته درفصل پاییزکانال 

فوق کشش و ظرفیت این حجم از آب را نداشته و گاها شاهد 
از  متر  یک  حدود  طوریکه  به  می باشیم.  کانال  از  آب  رفت  برون 
به  را  فوق  آب های  باالجبار  که  می گیرد  فرا  آب  را  قزلحصار  جاده 
که  درحالیست  واین  می نماییم  قزلحصارهدایت  اراضی  سمت 
حجم  به  توجه  با  متاسفانه  و  می شود  بسته  جاده  مواقع  برخی 
باالی آب شاهد ورود آن به مرکز پالک گذاری و بی سیم بوده ایم 
که مشکالت زیادی به همراه داشته است. وی ادامه می دهدکه 
که  گردیده  نیز مکاتبه  ج  کر با مسئوالن ذیربط در  رابطه  این  در 
ای  ویژه  توجه  موضوع  این  به  امیدواریم 
الزم  اقدام  عدم  صورت  در  که  چرا  نمایند. 

قطعا این مشکل تداوم خواهد داشت.
خصوص  در  گفتگو  ادامه  در  نژاد  زارعی 
ضمن  نیز  روستاها  در  ح هادی  طر اجرای 
بیان مشکالت دهیاری ها در زمینه اجرای 
با  رابطه  این  در  که  نمود  اعالم  ح ها  طر
استان  مسکن  بنیاد  کل  مدیر  از  دعوت 
البرز  استانداری  عمرانی  معاونت  و  البرز 
فوق  موضوعات  به  بخشداری  محل  در 
به  توجه  با  که  گردیده  مقرر  و  رسیدگی 
ساله  ده  که  ح ها  طر اجرای  زمان  مدت 
سال  ده  که  روستاهایی  در  می باشند. 
در  مشکالتی  با  و  است  نیافته  پایان  آنها 
بازنگری  به  نسبت  هستند  روبرو  اجرا 
مجدد کاربری ها باالخص توسعه آتی فعال 
برای تعداد ده روستای بخش عملیاتی گردد تاشاهد تبدیل به 

احسن کاربری ها باشیم.
بخشدار چهار باغ در پاسخ به سوال خبرنگارجام جم درخصوص 
آبفای شهری  آب آشامیدنی روستاهای بخش، ادغام  مشکالت 
ح ، ولی درعین  وروستایی را موجب فراهم آمدن مشکالتی مطر
حال جمع آوری انشعاب های غیرمجاز آب از جمله کارهای خوبی 
بود که پس از امر تجمیع آبفای شهری و روستایی صورت گرفت.
و  تپه  اوغالن  آباد،  سلطان  روستاهای  در  آب  حفرچاه  به  وی 
سنقرآباد اشاره که همزمان در برخی از روستاهای مذکور نیزکار 
شبکه گذاری و ساخت مخزن نیز صورت گرفته است. همچنین 
آب  نیز اصالح شبکه فرسوده  آغچه حصار  در روستای رمنده و 
در  ما  مشکل  عمده  که  می دهد  ادامه  وی  است.  شده  انجام 
آب نمی باشد، بلکه مشکل اصلی بر سر مصرف و  زمینه تولید 

مدیریت مصرف است.
آن نیز  شهرک ابریشم بخش چهارباغ و مشکالت زیاد مرتبط با 
ح شد و بخشدار چهارباغ در پاسخ  پرسش دیگری بود که مطر
اظهار داشت: در این شهرک که عمدتا مسکن مهر می باشد در 

گذشته بدون در نظر گرفتن هرگونه زیرساخت اقدام به احداث 
آنچنان  رابطه،  این  در  که  است.  گردیده  مسکن  واحدهای 
آن  در  فرهنگی  تفریحی،   ، ورزشی  فضاهای  احداث  پیش بینی 
نفر  هزار  بر۲۰   بالغ  جمعیت  با  حالی که  در  است  نگرفته  صورت 
انجام  جلسات  در  و  هستند  روبرو  مختلفی  مشکالت  با  اهالی 
نوبه  به  کدام  هر  خدمات رسان  ارگان های  تا  گردید  مقرر  شده 
مشکالت  انشااهلل  و  بوده  کوشا  شهرک  مشکالت  رفع  در  خود 

مرتفع گردد.
کوهسار  در  البرز  استاندار  حضور  به  گفتگو  ادامه  در  نژاد  زارعی 
تمامی  استاندار  دستور  به  توجه  با  می دارد:  عنوان  و  اشاره 
مدیران کل استان طی دو جلسه در سالن جلسات بخشداری 
مربوطه  مشکالت  رفع  درخصوص  مربوطه  دستورات  و  حاضر 

صادر گردیده است.
ابریشم  شهرک  و  آباد  ملک  آباد،  مهدی  از  چهارباغ  بخشدار 
و  کمک ها  نیازمند  واقعا  که  می نماید  یاد  نقاطی  عنوان  به 
خیرآباد،  روستاهای  از  ادامه  در  و  می  باشند  الزم  مساعدت های 
آباد  آباد، شورقلعه پایین، باال و سلطان  آباد، اسماعیل  یعقوب 
سوی  از  ویژه  توجهی  نیازمند  که  می نماید  یاد  نقاطی  عنوان  به 

مسئوالن می باشند.
بخش  روستاهای  به  گازرسانی  به  اشاره  با  همچنین  نژاد  زارعی 
اقدسیه و اسماعیل  گازرسانی روستای  افتتاح  با  اعالم می دارد: 
به  چهارباغ  بخش  که  داشت  اعالم  باید  پایین  قلعه  شور  آباد 

عنوان منطقه سبزدرحوزه گاز معرفی می گردد.
ازمردم نقش  امر راهسازی روستایی، ضمن تقدیر  وی درزمینه 
آنان را در زمینه همراهی و مساعدت با بخشداری نقش پر رنگی 
عنوان می دارد که در برخی موارد با مشارکت ۵۰ درصدی همراه 
ورزشی  دهکده  جاده  بهسازی  با  رابطه  در  ازجمله  است.   بوده 
اعتبارات دولتی و۵  از  ریال  میلیارد  کیلومتر مبلغ ۶  به طول دو 

میلیارد ریال نیز از طریق مشارکت مردمی هزینه گردیده است.
و  رامجین  دهستان  دو  ارتباطی  روستایی  راه های  از  وی 
چهاردانگه و اوغالن تپه به ابراهیم آباد و اوغالن تپه به کهریزک 
آن  کرد  هزینه  در  مردم  پررنگ  نقش  که  راه هایی  عنوان  به  نیز 

مشهود میباشد، یاد نمود.
زارعی نژاد همچنین با ارائه آماری از خدمات و تالش های خیرین 
از  روستاها  در  آموزشی  اماکن  احداث  جهت  در  ساز  مدرسه 
صورت  دیگراقدامات  اِز  و  نموده  سپاسگزاری  آنان  تالش های 
و  تصویری  پایش  به  ویژه  توجه  چهارباغ  بخش  در  پذیرفته 
انجام  برنامه ریزی درجهت  که  روستا اعالم نمود  آن در ۹  اجرای 
این امرمهم درمابقی روستاها نیز در شرف انجام می باشد. وی 
به عنوان فرماندهان خط مقدم  بارز دهیاران  از نقش  پایان  در 

تالش، تشکرنمود.

بخشدار چهار باغ ساوجبالغ:

چهارباغ توجه ویژه ای طلب می کند

 بخشدار چهارباغ از مهدی آباد، 
ملک آباد و شهرک ابریشم به عنوان 
نقاطی یاد می نماید که واقعا نیازمند 

کمک ها و مساعدت های الزم می  باشند 
و در ادامه از روستاهای خیرآباد، 

یعقوب آباد، اسماعیل آباد، شورقلعه 
پایین، باال و سلطان آباد به عنوان 

نقاطی یاد می نماید که نیازمند توجهی 
ویژه از سوی مسئوالن می باشند
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امام خمینی )ره(

پیام های مردمی خبر

ح  طــر جهــت  می تواننــد  یــز  عز خواننــدگان 
مشــکالت شــهری و اســتانی در ابعاد مختلف 
یــه یر تحر دفتــر   3221۰۰۰9 تلفــن  شــماره   بــا 
 جام جم البــرز همه روزه بــه غیر از ایــام تعطیل 
در وقت اداری تماس بگیرند تا مشکالتشــان 

ج گردد. با نام خودشان در همین ستون در
* شهرداری مشکین دشت رسیدگی کند

مهندسی  شهرک  بوستان های  و  پارک ها  وضع 
متعدد  کمبودهای  و  اشکاالت  دچار  زراعی 
مشکین  شهرداری  مسئوالن  لطفا  می باشد. 
سرویس های  قبیل  از  مواردی  به  دشت 
آبخوری  نمازخانه ها،  بهداشت  بهداشتی، 
مناسب، فضاهای ورزشی و تفریحی نوجوانان و 

جوانان رسیدگی نمایند.
مهرداد علوی از شهرک مهندسی زراعی و بعثت
ج و حومه را تجهیز کنید * خطوط اتوبوسرانی کر

ج و حومه همواره  خطوط مختلف اتوبوسرانی کر
روبروست.  مختلف  مشکالت  و  کمبودها  با 
دچار  روزی  شبانه  صورت  به  مسافران  که   چرا 
مسئوالن  که  دارد  جا  هستند.  سوزی  وقت 
ج به خواسته عمومی  شورای شهر و شهرداری کر

شهروندان رسیدگی سریع و جامع نمایند.
ج و حومه جمعی از شهروندان کر

ج اقدام کند * شورای شهر کر
ج  کر اتوبوسرانی  خطوط  ذهاب  و  ایاب  وضع 
بویژه در خطوط اصلی از جمله باغستان به مترو 
ج و ... بسیار نارسا و با کمبودها روبه رو می باشد.  کر
سرگردانی  و  وقت  اتالف  موجب  موضوع  این 
مسافران شهری می شود. لطفا مسئوالن شورای 
شهر کرج به عنوان نمایندگان مردم به این مشکل 

عمومی شهروندان رسیدگی نمایند.
ج احمد ولی پور از کر

* اداره راه و شهرسازی ساوجبالغ اقدام کند
برخی نقاط جاده کردان- برغان- ولیان و .... فاقد 
عالئم ایمنی و هشدار دهنده و چراغ چشمک زن 
می باشند. لذا از مسئوالن اداره راه و شهرسازی 
مورد  نواقص  به  رسیدگی  خواهان  ساوجبالغ 

اشاره هستیم.
جمعی از روستانشینان بخش چندار

زمین خواران ، زیر ذره بین 
قانون

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
همکاری  با  گفت:  اشتهارد  شهرستان 
نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، دو هزار 
دست  از  اشتهارد  ملی  زمین های  از  مترمربع 

متصرفان آزاد شد.
گفت:  نعمائی  حسین  جم  جام  گزارش  به 
در  مترمربع   100 مساحت  به  زمین ها  این 
در  مربع  متر   1900 و  مرکزی  بخش  قوزلو  پالک 
که  داشت  قرار  آباد  پلنگ  بخش  گنگ  پالک 
حکم  اساس  بر  و  انتظامی  نیروی  همکاری  با 

قضائی رفع تصرف شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشتهارد 
طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  اولویت  افزود: 
اقدامات  زمین خواری،  با  مبارزه  حوزه  در 
پیشگیرانه از تخریب و تصرف زمین های ملی 

است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون به جز 
اجرا،  قابل  احکام  و  قضایی  دستورات  اجرای 
طبق تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت 
و حمایت از جنگل ها و مراتع، نزدیک به 5 هزار 
فقره   ۷ قالب  در  ملی  زمین های  از  مربع  متر 
اقدام قانونی، از متصرفان باز پس گرفته شد 

و به بیت المال بازگشت.
با  پرونده ها  تشکیل  از  قبل  گفت:  نعمائی 
منابع  حفاظت  یگان  نیرو های  بموقع  حضور 
طبیعی و اطالع رسانی مردمی از طریق سامانه 
تصرف  از  متصرفان،  توجیه  و  تذکر  و   ۱۵۰۴

اراضی ملی جلوگیری می شود.

سال ها قبل در قرن پنجم هجری قمری ایرانیان زیر سلطه 
ترکان سلجوقی بودند. ترکان سلجوقی ایران را مستعمره 
و  کشورداری بی اطالع بودند شخص دانا  از  کرده و چون 
امور  تمام  و  برگزیدند  وزارت  برای  ایرانیان  خود  از  فاضلی 
مملکتی به این شخص که خواجه نظام الملک نام داشت 

واگذار شد و تمام امور مملکت داری به نحو احسن اجرا می شد. شخصی از ایرانیان 
به نام »حسن صباح« پس از طی دروس فاضله و سفرهایی که به مصر و ممالک 
دیگر به سرکردگی فرقه ای به نام اسماعیلی درآمد و برای مبارزه خود از طریق زیر 
برای  شخص  این  برداشت.  گام  سلجوقیان  نابودی  تا  خائن  افراد  ترور  و  زمینی 
استقرار خود به حوالی زنجان )قزوین امروزی( و بر باالی سه تیغ کوهی که دسترسی 
به آن بسیار مشکل بود قلعه ای را یافت که به آن آشیانه عقاب می گفتند )الموت( 
صاحب قلعه را یافت و گفت: آیا این قلعه را می فروشی صاحب قلعه گفت: برای 
هم  ایشان  بگویید  را  مبلغ  دارم  نیاز  گفت:  هستید؟  کسی  چه  شما  و  کاری  چه 
گفتند هزار سکه حسن صباح بر روی یک کاغذ به صورت یک دایره نوشت حضرت 
بپردازید0 صاحب  آورنده  به  آقای نیشابوری تعداد هزار سکه طال  مستطاب حاج 
قلعه تعجب کرد و آن نامه را گرفت و به سبزوار رفت و نامه را به آن شخص دادوآن 
شخص بدون صبرو تحقیقی بالفاصله هزار سکه را به او داد. آن شخص برگشت 

وقلعه الموت را به خریدار حسن صباح واگذار نمود.
 ادامه دارد...

جنگ  در  که  را  افرادی  حکمرانان  قبل  سال ها 
بیگاری  آنها  از  برده  عنوان  به  می کردند  اسیر 
از  زمین ها  زدن  شخم  برای   

ً
خصوصا می کشیدند. 

آن ها با زور و شالق استفاده می کردند. 
به  کلنگ  سر  نیمه،  شکل  به  را  فلز  تکه  یک  شخصی  روزی  که  این  تا 
قوی  و  نر  گاوی  گردن  به  را  چوب  این  طرف  دو  و  متصل  محکم  چوبی 
وصل نمود. سپس آن گاو را برای شخم زدن زمین به کار گرفت و خود 
در باالی آن تکه فلز ایستاد و با چوبی بلند، آن گاو در مسیر شخم زدن 

زمین به کار گرفته شد. 
، زمین ها را بهتر و عمیق  بدین وسیله گاوآهن اختراع شد و قدرت گاو نر

تر شخم می زد. 
برده ها دیگر به این کار گماشته نمی شدند، بلکه از آن ها برای استفاده از 
گاوآهن استفاده می شد و قدرت شخم زدن که عمیق تر و سریع تر بود، 
باعث افزایش محصوالت کشاورزی از قبیل گندم و جو گردید، بنابراین 

استفاده  دوران  و  نمی کردند  استفاده  زدن  شخم  برای  را  برده ها  دیگر 
یا  کشاورزی  به دوران  را  برده داری جای خود  و  اتمام رسید  به  برده ها  از 

فئودالیست داد. 

یک تکه فلز دوران برده داری را به دوران فئودالیست تغییر داد خریدار قلعه الموت

همزمان با 40 سالگی دفاع مقدس؛
ج می آید یاد یاران به کر

فرماندار کرج گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس ، همایش استانی » یاد یاران« در کرج برگزار خواهد شد.
به گزارش جام جم غفور قاسم پور با اعالم برپایی »همایش یادیاران« در کرج همزمان با چهل سالگی دفاع مقدس گفت: 
تمام دستگاه ها و نهادهای متولی باید برای برگزاری باشکوه برنامه های هفته دفاع مقدس ، همکاری الزم، تعامل و 

هم افزایی را داشته باشند.
فرماندار کرج با اشاره به محتوا محور بودن برنامه های هفته دفاع  مقدس افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا ، امسال 
برنامه های هفته دفاع مقدس با شعار راهبردی«ما قوی هستیم« برگزار خواهد شد. وی گفت: دفاع  مقدس افتخار بزرگی 
برای ملت ایران و به ویژه رزمندگان و ایثارگران است و باید برنامه های مرتبط با آن به خوبی اجرا شود زیرا فرصتی بسیار 

مناسب است و قطعا می تواند آثار و برکات فراوانی داشته باشد.
قاسم پور افزود: در زمان برپایی همایش »یادیاران« در صورت نیاز، تمهیدات ترافیکی و انتظامی از محل های دسترسی 

ع پسند متناسب با ایام  به این همایش استانی پیش بینی خواهد شد. همچنین المان سازی پادگان شهید شر
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و مرمت و بازسازی گلزار شهدای بیلقان نیز از دیگر اقدامات الزم در هفته دفاع 

مقدس در کرج است. فرماندار کرج افزود: پنج هزار بسته حمایتی دانش آموزی و ۹ هزار بسته بهداشتی با 
همکاری شهرداری های استان و اصناف کرج در هفته دفاع مقدس توزیع می شود.

 دکتر جلیل
 ظفر صادقیان 

هنر، انعکاسی از دردها، رنج ها ، آرزوها و خواسته های اجتماع 
است.  هنری موفق خواهد شد که بتواند فاصله های بین خود 
و اجتماع را کوتاه کند و هنرهای نمایشی از این قابلیت برخور 
دارند. اما هنرهای نمایشی در البرز هنوز جایگاه واقعی خود را 
بازنیافته است. خبرنگار جام جم البرز با رئیس انجمن هنرهای 
که در  انجام داده است  گفتگویی  نمایشی خانم ندا قربانیان 

ادامه می خوانید:
 از چه سالی به طور جدی وارد عرصه های هنری شدید؟

از سال 1374با بازی در فیلم های کوتاه وگذراندن دوره بازیگری 
فعالیت هنری من آغاز شد. بازیگری و کارگردانی را نیز به طور 

نویسندگی،  )تئاتر،کارگردانی،  جامع  دوره  گذراندن  با  جدی 
از سال 1380دنبال نمودم و در  گریم(  بازیگری، طراح صحنه و 

سال ۸۹ نیز تصمیم گرفتم نویسندگی را شروع کنم.
ثار شما در چه جشنواره هایی حضور داشته اند؟   آ

حضور  استانی  و  منطقه ای  ملی،  جشنواره   25 از  بیش  در 
از  داشته ام و4 دوره در جشنواره فجر شرکت نموده ام. دو اثر 
متون من در قالب یک کتاب با نام )ساده با تو با یک ترانه( در 
سال 96 منتشر شد و در جشنواره تئاتر فجر حضور داشت. 
در سال ۹۴ با نمایش دیالن در جشنواره »سوره ماه« شرکت 
با  شات«  »اسکرین  متن  نمودم.  دریافت  جوایزی  که  کردم 
آستانه  کسب ۷جایزه در جشنواره رضوی برگزیده شد که در 

چاپ است. 
 در بخش سینمایی چه فعالیت هایی داشته اید؟

22 فیلم کوتاه، بلند، تله فیلم، سریال و سینمایی در کارنامه ام 
دارم، آخرین کار تصویری ام فیلم )آب بها ( بود. همچنین فیلم 
بلند سهوالن که هنوز اکران نشده است. یک فیلمنامه بلند 

نیز نوشته ام که در آستانه تولید است.  
آیا سوابق اجرایی و مدیریتی در بخش های هنری هم دارید؟

بله، در حال حاضر رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان البرز 
ج، عضو شورای  هستم. عضو هیات مدیره خانه هنرمندان کر
ایران   نویسان  نمایشنامه  کانون  عضو  البرز،  بانوان  مشورت 

وسرپرست گروه نمایش می باشم.  
 مختصری از تشکیل انجمن واهداف آن بگویید؟

انجمن نمایش به صورت رسمی وبه شکل جدید از سال 95 

شدم.  انتخاب  آن  رئیس  عنوان  به   98 وسال  گرفت  شکل 
برای  نمایشی  گروه های  به  کمک  انجمن  تشکیل  از  هدف 
تمام  است.  معنوی  کمک های  بیشتر  و  عمومی  اجراهای 

رویدادهای نمایشی استان زیر نظر انجمن می باشد.  
چگونه  درالبرز  نمایشی  هنرهای  با  مرتبط  ثار  آ کیفیت   

است؟
سطح  در  نمایشی  آثار  تولید  و  کیفیت  لحاظ  از  البرز  استان   
به  البرزی  هنرمندان  از  زیادی  آثار  دارد.  خوبی  جایگاه  کشور 
می کنند.  دریافت  جایزه  و  می یابند  راه  ملی  جشنواره های 
هنر  برای  مناسبی  زیرساخت های  ج  کر شهر  در  متاسفانه 

نیست و سالن های استاندارد و حرفه ای وجود ندارد. 
 راه حل رفع مشکالت چیست؟ 

 بخش دولتی درالبرزبه تئاترعالقه نشان نمی دهد، مسئوالن 
باید ایجاد و تاسیس سالن های استاندارد را در برنامه های خود 
بگنجانند. خیرین نیز می توانند در ساخت و تکمیل سالن های 

تئاتر پیشقدم شوند. 
چه  شرایط  این  به  دادن  سامان  برای  نمایش  انجمن   

برنامه هایی دارد؟
تئاتر  از  باشدمردم  داشته  وجود  استاندارد  سالن های  اگر 
و  ساخت  برای  خصوصی  بخش  با  کرد.   خواهند  استقبال 
 
ً
تکمیل پردیس تئاتر البرز مذاکراتی صورت گرفته است قطعا
با حمایت بخش خصوصی تحولی در هنرهای نمایشی استان 
آگاهی فعالیت  صورت خواهد گرفت. افرادی که بدون علم و 

می کنند را ساماندهی خواهیم کرد. 

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان:
ج وجود ندارد سالن نمایش استاندارد درکر

در  ساوجبالغ  چندار  بخشدار   : فالحپور علیرضا 
گفتگو با خبرنگارجام جم از حضور استاندار البرز و 
دیگر مسئوالن در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی 

در بخش چندار تقدیر کرد.  
بخشدار  نظرآباد:  و  ساوجبالغ  جم  جام  خبرنگار 
چندار ساوجبالغ، افتتاح پروژه های شاخص بخش 

دکتر  آقای  دولت  عالی  نماینده  حضور  با  که  چندار 
مجلس  در  مردم  نماینده   ، البرز استاندار  شهبازی 
استانداری،  محترم  ،معاونین  اسالمی  شورای 
جمعی  و  شهرستان  فرمانداری  محترم  سرپرست 
یکی  را  گردید  برگزار  شهرستان  و  استان  مدیران  از 
چندار  بخش  روستاییان   برای  ماندگار  خدمات  از 

عنوان نمود که با تمام سختی ها و پیگیری فراوان 
افتتاح و به بهره برداری رسید. 

سوگواری  مناسبت  به  تسلیت  با  چندار   بخشدار 
اباعبداهلل الحسین  سید و ساالر شهیدان حضرت 
روستاهای  به  گازرسانی  پروژه  گفت:  السالم  علیه 
آغاز  فراوان  پیگیری های  با    ۹۸ سال  از  که  بخش 
دو  گذشته  سال  پایان  در  رابطه  دراین  که  گردید 
به  و   آماده  دره  اسکول  و  سفیداران  روستای 
به  و امسال هم در هفته دولت  بهره برداری رسید 
دو  باهنر  و  رجایی  شهیدان  گرامیداشت  مناسبت 
ارائه خدمات به  آماده  روستای سیرود و سیباندره 
روستای  به  گازرسانی  حاضر  حال  در  و  گردید  مردم 
دیگر این بخش روستای سرهه در حال انجام بوده 
به  سال99  پایان  تا  شااهلل  ان  خداوند  یاری  با  که 

اتمام خواهد رسید. 
وی اعتبار تخصیص یافته برای اجرای این دو پروژه 
با  که  نمود  اعالم  ریال  میلیارد   45 را  جدید  سال  در 

آنها در این روستاها زندگی و  افتتاح و بهره برداری 
به  شهر  از  معکوس  مهاجرت  برای  بیشتر  انگیزه 
روستا فراهم خواهد شد. فالحپور ادامه داد: پروژه 
شرکت  اداری  ساختمان  احداث  بخش  این  دیگر 
گاز بود که با اعتبار30 میلیارد ریال در شهر کوهسار 
و  مناسب  فضای  در  نیز  مجموعه  این  و  افتتاح 
مطلوب خدمات مربوطه را به مردم فهیم بخش و 

شهر ارایه خواهد نمود. 
احداث  جمله  از  دیگر   پروژه های  گفت:  درپایان  وی 
ساختمان دهیاری،  بهسازی معابر روستایی)آسفالت، 
پایش  فرش،  سنگ  اجرای  گذاری(،  جدول  زیرسازی، 
 تصویری، احداث یادمان شهدای گمنام، احداث ایستگاه 
آتش نشانی واحداث سالن مدیریت بحران از دیگر 
امور بخش بوده که از سوی دهیاری ها و در راستای 
در  پروژه ها  این  بیشتر  مردم،  رضایتمندی  و  رفاه 
رسیده  برداری  بهره  به  و  اجرا  بخش  روستاهای 

است. 

ابرازامیدواری بخشدارچندارســاوجبالغ نســبت به مهاجرت معکوس

مجلس  انتخابات  دوم  دور  رأی  اخذ  شعب  در  ماسک  هزار   ۳۵
و  فردیس  کرج،  انتخابیه  حوزه های  در  اسالمی  شورای  یازدهم 

اشتهارد توزیع خواهد شد.
به گزارش جام جم فرماندار کرج گفت: با هدف پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا ، ضرورت ثبت اثر انگشت با استامپ در شعب اخذ 
رأی برداشته شده است و عوامل اجرایی و رأی دهندگان باید با 

خودکار شخصی در شعب اخذ رأی، آرای خود را ثبت کنند.
انتخابیه  حوزه های  در  توزیع  برای  نیز  ماسک  هزار  همچنین 35 
یازدهمین  دوم  مرحله  است.   شده  گرفته  نظر  در  البرز  استان 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی روز جمعه ۲۱ شهریور در 

سه حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد برای راهیابی سومین 
نماینده از استان البرز به ساختمان بهارستان برگزار خواهد شد.

در آستانه برگزاری انتخابات دور دوم مجلس؛

آمادگی بهداشتی در شعبات اخذ رای البرز

با رویکرد رعایت  پروتکل های بهداشتی؛

ح نظارت میدانی بر مدارس البرز آغاز طر
پروتکل های  رعایت  رویکرد  با  مدارس  بر  میدانی  نظارت  طرح 
بهداشتی، سنجش حضور دانش آموزان و ارتباط مستمر با اولیا 

در استان البرز اجرا می شود.
این  گفت:  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  جم  جام  گزارش  به 
طرح با هدف بررسی وضعیت مدارس و شناسایی نقاط ضعف 
مدارس در سال تحصیلی جدید با توجه به شرایط خاص کرونایی 

اجرا می شود.
ساالر قاسمی با اشاره به دغدغه بسیاری از خانواده ها برای حضور 
دغدغه  ترین  مهم  موضوع  این  گفت:  مدارس  در  فرزندانشان 
آموزش و پرورش نیز در سال تحصیلی جدید هست به همین 
دلیل معاونان و کارکنان حوزه ستادی به مدت ۲ هفته وضعیت 

و  آموزش  مدیرکل  کرد.   خواهند  رصد  نزدیک  از  را  البرز  مدارس 
بازدید میدانی کوتاهی مدیران  افزود: در قالب این  البرز  پرورش 
مدارس نسبت به دستورالعمل های بازگشایی مدارس و اجرای 
پروتکل های بهداشتی و پروژه مهر ۹۹ مورد بررسی قرار می گیرد.  
بر این اساس نقاط ضعف مدارس به صورت تذکر شفاهی و کتبی 
به مدیران آموزش و پرورش نواحی و مناطق هشتگانه آموزش و 
پرورش البرز منعکس می شود تا ظرف مدت کوتاهی مشکالت 
برطرف شود.  قاسمی تاکید کرد: حاصل این بازدید میدانی اطمینان 
بخشی به والدین برای حضور دانش آموزان در مدارس با رعایت 
 کامل پروتکل های بهداشتی درکنار رفع برخی از اشکاالت جزئی در

 آماده سازی مدارس در البرز خواهد بود.

 دکتر جلیل
 ظفر صادقیان 
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