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البرز

ج تاکید کرد؛ امام جمعه کر
اهمیت زندگى اجتماعى و ضرورت قانون براى اداره جامعه

: مدیرکل بنیاد مسکن البرز
برای صاحب خانه شدن در اشتهارد ثبت نام کنید
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 از سوی رئیس کل دادگستری استان صورت گرفت؛

قدردانی از صدا و سیمای البرز در انعکاس اقدامات دادگستری 

بیشتر بخوانید

اعتبارات ملى، اهرم 
ج  ورود قطار شهری کر
به ایستگاه مسافران

ضرورت حمایت از 
کشت گلخانه ای 

صیفى و سبزیجات

ظرفیت های ورزشى 
بیش از گذشته تقویت 

شود

رئیس سازمان مدیریت و 
ح کرد؛ برنامه ریزی استان مطر

 مدیر جهاد کشاورزی 
نظر آباد تاکید کرد؛
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افزایش نظارت، بهترین 
 راهکار برای برخورد با 

کج روی ها
 افزایش نظارت ها در بدنه شهرداری و بخش های 
مختلف بویژه حوزه پلیس ساختمانی می تواند مانع 

از برخی کج روی ها شود.
به گزارش جام جم رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی 
ساختمانی  پلیس  بحث  در  داشت:  اظهار  ج  کر شهر  شورای 
نظارت  ایجاد  با  است  ضروری  که  می شود  ح  مطر مباحثی 
احتمالی،  تخلف  و  فساد  هرگونه  با  مقابله  ضمن  کارشناسی 
از  همچنین به بحث ساخت و سازها سامان بخشید و مانع 

هرگونه عملیاِت غیرمجاز در ساختمان سازی شد. 

رئیس مرکز پژوهش شورای شهر 
ج بیان کرد؛ کر

اصحاب رسانه امید آفرین 
گاهى بخش هستند و آ

: استاندار البرز
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ویژه ها

؛ در مرحله دوم رزمایش مواسات در البرز
3۵3 هزار بسته معیشتى بین نیازمندان توزیع شد

تشریح جزئیات متناسب سازی حقوق مستمری بگیران 
مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز به بیان جزئیات دستورالعمل متناسب سازی 

حقوق مستمری بگیران  پرداخت. 
ح تمام )مستمری بگیران  به گزارش جام جم مرتضی سالمی گفت: مشموالن این طر
بازنشسته، از کارافتاده کلی و مجموع مستمری بازماندگان( هستند که مستمری 

آنان تا پایان سال 1398 برقرار شده است.
معیشت  سطح  ارتقاء  منظور  به  گفت:  ح  طر این  تطبیق   تفاوت  خصوص  در  وی 
آنان قبل از 1 /1 /1399 بوده و به طور  مستمری بگیرانی که تاریخ برقراری مستمری 
نمونه افرادی که  دارای 30 سال و بیشتر سابقه پرداخت حق بیمه می باشند، مقرر 
برای  متناسب سازی،  اجرای  از  پس  آنان  جنبی  مزایای  و  مستمری  مبلغ  تا  است 
سوابق 30 تا 35 سال، حداقل 28.000.000ریال و برای سوابق 35 سال و باالتر حداقل 

مبلغ 30.000.000 ریال باشد.
مستمری  به  تطبیق  تفاوت  عنوان  تحت  مذکور  مبالغ  تا  احتمالی  کسری  مبلغ 
بگیران مربوطه پرداخت می گردد.  سالمی افزود: تاریخ اجرای متناسب سازی تمام 

 1399/ 5/ 1 از  است   شده  برقرار  آنان  مستمری  سال 1398  پایان  تا  که  مشموالنی 
خواهد بود.

افزایش  از  بخشی  جبران  منظور  به  جنبی  کمک های  میزان  داد:  ادامه  سالمی 
ضوابط  رعایت  با  مستمری بگیران،  معیشت  وضعیت  ارتقاء  و  زندگی  هزینه های 

جاری شامل:
میزان کمک هزینه مسکن به ازای  هر پرونده مستمری بازنشستگی، از کارافتاده 
به  کمک  میزان  و  ریال   700,000 مبلغ  1 /5 /1399ماهانه  تاریخ  از  بازماندگان  و   کلی 
معیشت مستمری بگیران نیز به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، از کارافتاده  
کلی و بازماندگان از تاریخ  1 /5 /1399 ماهانه مبلغ 1,200,000 ریال تعیین شده است.  وی 
گفت: حداقل مبلغ متناسب سازی یک میلیون و 500 هزار ریال بوده که امیدواریم  
با سعی و تالش تمامی مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی توانسته باشیم 
در جلب رضایت مستمری بگیران و  تمام مخاطبان سازمان اقدامات موثری انجام 

داده باشیم.



 ۱۸ ح  "طر آموزش های  در  گفت:  صنعت  بخش  فعال  رنجبر،  حسین 
ح  طر ماهه   ۱۸ ح  طر می شدند؛  شاغل  افراد  درصد   ۸۰ از  بیش  ماهه" 
جامعی بود که اگر کسی در آن شرکت می کرد، جامع االطراف می شد و 

هیچ خط تولیدی در صورت استفاده از آنها متوقف نمی شد.
به گزارش جام جم  مهارت در انجام هر کار و شغلی یک عامل مهم در 
اشتغال افراد است. برخی ها گواهینامه هایی در دست دارند که نشان 

می دهد آنها در رشته خود فرد ماهری هستند اما بعضی ها هم هستند 
از مراکزی این  آموزشی شان نه تنها اعتباری ندارد، بلکه  که گواهینامه 
بخش  اند.  بوده  منفعت  دنبال  آن ها  که  اند  گرفته  را  گواهینامه ها 
خصوصی چون نظارتی بر آن ها نیست، پول فراوانی می گیرند و کارآموز را 
با دست خالی به امان خدا رها می کنند. تنها با اندک حرفه ای گواهینامه 
می گیرند و این ها جایگاهی برای کار ندارند. به گفته رنجبر، زمانی که اداره 

فنی و حرفه ای به خاطر اعتبار وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار 
کرده، آسیبی واقعی به صنعت وارد شده که جبران ناپذیر است. 

بخش  فعال  رنجبر،  باحسین  آن  با  مرتبط  مسائل  نیز  و  این باره  در 
صنعت به گفت وگو نشسته ایم.

ح آموزش های 18 ماهه  یا همان   لطفا خوانندگان ما را بیشتر با طر
ح ایران و آلمان آشنا کنید. طر

- کسانی که با حرفه قطعه و ماشین سازی آشنایی دارند، می دانند که 
دوره ای در اداره فنی و حرفه ای وجود داشت که معروف شده بود به 
آلمان. این دوره تحت لیسانس  ح ایران و  دوره 18 ماهه یا همان طر
برای  کارفرما ها  اکثر  که  بود   متنوع  قدری  به  آموزش ها  بود.  آلمانی ها 
جذب آن ها راضی و خشنود بودند. اعتبار گواهینامه ها در حدی بود که 
به عنوان امتیاز ارزیابی می شد. کامال به یاد دارم که واحد قالب سازی 

شرکت سایپا با این دوره دیده ها شکل گرفت. 
 آیا دلیل این که اداره فنى و حرفه ای عالقه ای برای ادامه کالس های 
آموزش ندارد، فقط مسائل اعتبار مالى بوده یا موارد دیگری هم در این 

کار دخیل بوده است؟
شده  وارد  ناپذیری  جبران  آسیب  کار  این  به  بوده،  که  دلیلی  هر  به   -
در  که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها  شود.  نظر  تجدید  باید  حتما  که 
مدیریت دوره های گذشته نفراتی بوده اند که عالقه وافری به داشتن 
آموزشگاه های خصوصی داشتند. به همین دلیل اکثر مراجعه کنندگان 
برای آموزش را به سمت تفکر خود سوق می دادند. این درست است 
نباید  اما  باشد،  داشته  حضور  باید  آموزش  در  خصوصی  بخش  که 
و  فنی  دهد.  قرار  خود  تاثیر  تحت  خصوصی  بخش  را  آموزش  اساس 
آلمان،  و  ایران  معروف  برند  بود.  شده  برند  یک  تقریبا  البرز  حرفه ای 
از دست  را  برند  که  این  از  یا همان دوره 18 ماهه. در حال حاضر غیر 

داده ایم، بلکه ظرفیت هایی را که در فنی و حرفه ای بود ساقط کردیم. 
تمام نفرات به طرف بخش خصوصی رفته اند. 

نظارت در کار بخش خصوصى چگونه است؟
خواهند  نباشد،  کارهایشان  بر  درستی  نظارت  اگر  خصوصی  بخش   -
رفت به طرف منفعت محوری! با دستمزدهایی که از کارآموز می گیرند 
و عجله ای که برای پایان هر دوره خواهند داشت، گواهی هایی خواهند 
هم  اند.  ندیده  واقعی  آموزش  کارآموزان  یعنی  ندارد،  اعتباری  که  داد 
اکنون شرکت هایی در استان وجود دارند که دنبال قطعه ساز و تراشکار 

ماهر هستند. کار بعضی از شرکت ها به مشکل برخورده است.
  آینده را چگونه مى بینید؟

آن زیاد  - این اتفاق به تازگی افتاده است. به همین خاطر برگرداندن 
غیر  شاید  آن  احیاء  شد،  زمان  مشمول  دچار  وقتی  اما  ندارد.  زحمتی 

ممکن باشد.
 متولى سروسامان دادن این کار چه کسانى هستند؟

با  شاید  باشد.  داشته  کار  این  به  ویژه  توجه  استانداری  باید  اول   -
اقتصادی  مدیریت  ایشان  باشند.  زرگر  آقای  فرد  ترین  صالحیت 

استانداری را به عهده دارند. نباید کوتاهی شود.
 باالخره مراجعان برای گذراندن دوره به کجا مراجعه کنند؟

که  کنیم  باور  باید  کنند.  مراجعه  باید  خصوصی  بخش  به  که  البته   -
آموزشگاه های جدیدی در سطح شهر افتتاح شده اند. هر روز هم زیادتر 
می شوند. اگر آدم دلسوزی این مقوله را بررسی کند، حتما متوجه خواهد 
شد که موضوع بسیار غیر عادی است. غیر عادی به خاطر وجود تعداد 
فراوان این آموزشگاه ها و دیگر نقش اداره کل فنی و حرفه ای که مراجعه 
کنندگان را به آن جا عودت می دهند. واقعا باید این موضوع مهم را پیگیر 

باشیم.   

طبیعــت  لودگــى  آ و  تخریــب 
چــرا؟

هجــــوم  بی امــان
 مسافران و گردشگران 
با خودروهای شخصی، 
ن  میو ، کا س بو تو ا
به  بارها  وانت  و 
رودخانه ها،  حواشی 
جاده های  و  دره ها 
ورده،  برغان،  کردان، 
اغشت،  سیباندره، 
ولیان، جلنگدار و ... 
آلودگی های  موجب 
سوزی های  آتش  بروز  و  خاک  و  آب  فزاینده 
گسترده و وارد آمدن خسارات مالی به منابع طبیعی 
و صاحبان باغ های شخصی و خصوصی شده است. 
این موضوع سابقه چندین ساله دارد، اما معلوم 
نیست که چرا مسئوالن دست اندرکار برنامه ریزی 
اجرایی، انتظامی و امنیتی فاقد برنامه منسجم و 
هماهنگی برای برخورد با این ناهنجاری ها و کاهش 
آثار زیانبار آن هستند.   به نظر می رسد که فرمانداری 
هدایت  و  جامع  ریزی  برنامه  با  باید  ساوجبالغ 
از  موصوف،  اندرکار  دست  دستگاه های  فعالیت  
توسعه تخریب و آلودگی منابع طبیعی به اشکال 

مختلف ممانعت و پیشگیری نمایند.

ناحیه  سازندگى  بسیج  مسئول 
امام هادی )ع( خبر داد؛

و  مواسات  رزمایش  تداوم 
مهرشهر  در  مومنانه  کمک های 

و کمالشهر

خانواده های  به  معیشتی  کمک  بسته   ۲۱۰۰
آسیب دیده از بیماری کرونا در مهرشهر و کمالشهر 

اهدا شد.
مواسات  رزمایش  ادامه  در  جم،  جام  گزارش  به 
از مرحله دوم  اول  گام  کمک های مومنانه و در  و 
ارگان های  و  مردم  خیران،  همت  به  رزمایش  این 
مختلف این بسته های کمک معیشتی که شامل 

کاالهای ضروری می شد؛ تهیه و توزیع شد.
)ع(  امام هادی  ناحیه  سازندگی  بسیج  مسئول 
گفت: در مرحله اول رزمایش مواسات در مهرشهر 
و کمالشهر 12 هزار بسته کمک معیشتی تهیه و 
توزیع شد و در این مرحله در گام اول نیز 2 هزار و 
100 بسته به یاری خیران و مردم انقالبی مهرشهر و 
کمالشهر تهیه و توزیع می شود.  کامران کولیوند 
گفت: در ادامه این رزمایش در دهه اول محرم و 
آخر صفر بسته های کمک معیشتی دیگری  دهه 

نیز تهیه و توزیع خواهد شد .

و  فرهنـگ  اصحـاب   معرفـى 
بـه  کرونـا  از  دیـده  آسـیب  هنـر 
تسـهیالت اخـذ  بـرای  بانک هـا 

البرز  استان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  کل  مدیر 
آسیب  استان،  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  معرفی  از 
از  تسهیالت  اخذ  جهت  کرونا  ویروس  از  دیده 

بانک، خبر داد.
 به گزارش جام جم ناصر مقدم مدیر کل، ضمن 
اعالم خبر فوق گفت : با توجه به دعوت از صاحبان 
مشاغل و بنگاه های بخش فرهنگ، هنر ورسانه 
که از ویروس کرونا آسیب دیده اند و در سامانه 
کارا جهت دریافت تسهیالت ثبت نام نموده اند، 
تا کنون 369 پرونده مراکز و موسسات فرهنگی 
نمایشی،  هنرهای  آموزشگاه های  جمله  از  هنری 
فعاالن  تجسمی،  هنرهای  سینمایی،  موسیقی، 
فرهنگی، هنری و قرآنی و . . . و 406 نفر از هنرمندان 
پس  نیز  البرز  استان  هنری  مختلف  رشته های 
به  تسهیالت  اخذ  جهت  کل،  اداره  این  تایید  از 

بانک های عامل معرفی شدند . 
بانک   20 کرونا،  ملی  ستاد  سوی  از  افزود:  وی 
به  تسهیالت  پرداخت  برای  مالی  موسسه  و 

متقاضیان معرفی شده اند.

ظرفیت باالی ساوجبالغ در تولید 
پامچال و گل های زینتى

تشکیل  شهرستان،  کشاورزی  جهاد  مدیر 
از  جلوگیری  و  المال  بیت  از  صیانت  قرارگاه 
از  که  را  باغ ها  و  اراضی  غیرمجاز  کاربری  تغییر 
ابتدای سال جاری با دستور ریاست محترم کل 
از ارگان های  البرز و متشکل  دادگستری استان 
گامی  است،  نموده  آغاز  را  خود  کار  مختلف 

مثبت اعالم نمود.
به گزارش خبرنگار جام جم مدیر جهاد کشاورزی 
که هم  این نکته  با اعالم  شهرستان ساوجبالغ 
شهرستان  گلخانه ای  و  باغی  محصوالت  اکنون 
حتی در سطح کشور حرف های زیادی برای گفتن 
آلو، گیالس و هلو به عنوان نمونه هایی  از  دارد 

شاخص از بعد کمی و کیفی نام برد.
باالی  بسیار  ظرفیت های  به  اشاره  با  الماسی 
ساوجبالغ در زمینه گل پامچال و گل های زینتی 
از ایده تحقق هر ایرانی یک گل پامچال نام برد و 
رتبه باالی این شهرستان در زمینه  ادامه به  در 
نیز  و  استان  تولید  قطب  عنوان  به  چ  قار تولید 
غ، گوشت  غ، شترمر غ، تخم مر تولید گوشت مر
قرمز و پرورش بز انحصاری، پرورش اسب و نیز 
این  در  گرمابی  و  سردابی  زینتی،  ماهیان  انواع 

منطقه اشاره نمود. 
جام  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی   
بناهای  احداث  از  روندجلوگیری  درتشریح  جم 
غیرمجاز الزمه ادامه آن را همکاری هر چه بیشتر 
روستاها  سطح  در  مربوطه  ارگان های  و  نهادها 
عنوان نمود و در این رابطه اطالع رسانی ازطریق 
چنین  هم  و  امالک  مشاوران  و  دهیاری ها 
فضای مجازی را از جمله اقدامات صورت گرفته 
درجهت جلوگیری از تخلفات مذکور بیان نمود.

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار جام جم 
البرز

به گزارش جام جم متن بیست و سومین خطبه مکتوب 
جمعه  آیت اهلل حسینی همدانی،  نماینده رهبر معظم 
انقالب اسالمی در استان البرز و امام جمعه کرج به شرح 

زیر است:
هیچ انسانی اهمیت زندگی اجتماعی و ضرورت قانون براى 

آنچه موجب اختالف و  اداره جامعه را انکار نمی کند، اما 
انحراف جوامع بشری شده، اصِل قانون گذارى براى اداره 
توان  می داند  و  دارد  که  نقایصی  با  بشر  است.  جامعه 
قانون گذاری کامل و جامع را ندارد، اما با پیروی از هوا و 
به  رسیدن  گمان  به  دارد  که  خودخواهی هایی  و  هوس 

سعادت بدون شناخت دقیق از ابعاد گوناگونی که دارد 
البته  برنامه ریخته و  آخرت خود  برای خوشبختی دنیا و 
در مسیر انحراف قدم برداشته و خود را نابود کرده است. 
به  که  بریزد  قانونی  نمی تواند  کسی  خدا  از  غیر  بنابراین 
همه ابعاد بشر آگاه باشد و نیازهای او را هم بداند. بعد از 

قانون گذاری، مجرِی قانون هم باید کسی باشد که کاماًل بر 
آن قانون و بر تمایالت خودش مسلط باشد. از نظر شیعه 
رسول خدا و امامان معصوم بعد از او این وظیفه خطیر 
را دارند و وقتی معصوم به دالیل مختلف غائب است، 
دین شناسان باتقوا این مسئولیت گران  را بر عهده دارند.
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ج تاکید کرد؛ امام جمعه کر
اهمیت زندگى اجتماعى و ضرورت قانون براى اداره جامعه

اقتصادی
 اجتماعی

یادداشت

خبر

خبر

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: شخصا با بسیاری از خبرنگاران 
استان ارتباط دارم و از طرق مختلف شنوای موضوعات و مسائل سراسر 
استان  توسعه  مسیر  در  البرز  رسانه  اصحاب  واقع  در  و  هستم  استان 

ساعی هستند.
از خبرنگاران که در سالن  به گزارش جام جم شهبازی در مراسم تجلیل 
شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به این که طی هماهنگی با 
افزود:  شد،  ریزی  برنامه  نشست  این  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
مرکز  سیمای  و  صدا  و  مطبوعات  خانه  در  خبرنگار  روز  گرامیداشت  برای 
البرز نیز حضور یافتیم. وی ادامه داد: به دلیل شرایط شیوع کرونا تعدادی 

دعوت  استان  فهیم  خبرنگاران  از  نمایندگی  به  استان  رسانه  اصحاب  از 
عنوان  به  رسانه  اصحاب  توسط  مطالبی  این که  بیان  با  شهبازی  شدند. 
مسئولیتی  با  خطیر  و  سخت  کاری  خبرنگاری  گفت:  شد،  ح  مطر دغدغه 
معاون  مسئولیت  با  کارگروهی  شد  مقرر  افزود:  وی  است.   سنگین 
استان،  مطبوعات  خانه  رئیس  استانداری،  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تشکیل شود که مشکالت و موانع اصحاب رسانه البرز را 
احصا و برای حل آنها اقدام کنند. شهبازی گفت: از اصحاب رسانه استان 
آفرین است و  امید  آگاهی بخش و  آنها  اخبار  را دارم چراکه  کمال تشکر 

کنونی  سخت  شرایط  با  متناسب  و  دلسوزانه  آنها  نقدهای  و  تحلیل ها 
است.  وی افزود: رسانه های البرز در جلب همراهی مردم برای مقابله با 
موج اول کرونا تاثیر بسزایی داشتند و در موج دوم نیز این روند را ادامه 
دادند، امید است بزودی بتوانیم بر موج دوم نیز فائق آییم. استاندار البرز 
گفت: شخصا با بسیاری از خبرنگاران استان ارتباط دارم و از طرق مختلف 
اصحاب  واقع  در  و  هستم  استان  سراسر  مسائل  و  موضوعات  شنوای 

رسانه البرز  در مسیر توسعه استان ساعی هستند.
وی افزود: در البرز ید واحده هستیم تا با پرهیز از حواشی مخرب و در سایه 
اتحاد و انسجام مجموعه استان برای آبادانی و پیشرفت البرز تالش کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت: با استفاده از 
ج در سال جاری به حرکت در می آید. اعتبارات ملی، قطار شهری کر

به گزارش جام جم زهرا عربشاهی گفت : در حال حاضر، شورای اسالمی 
ج متعهد ایستگاه های داخل شهر است و قرار است ۲ ایستگاه  شهر کر

در خیابان شهید بهشتی افتتاح شود.
فاصل  حد  ایستگاه های  تا  است  متعهد  ج  کر شهرداری  همچنین   
چهارراه طالقانی تا ابتدای 45 متری گلشهر به طول حدود چهار کیلومتر 
را تا بهمن امسال افتتاح کند.  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و  اتصال  امکان  ایجاد  زمینه  در  دولت  کمک های   : گفت  البرز  استان 

افتتاح پروژه از چهار راه طالقانی تا ایستگاه شهید سلطانی ) فردیس( 
افزایش پیدا کرده و با توجه به برنامه زمان بندی شده تا اردیبهشت 1400 
اعالم خواهد شد. عربشاهی همچنین از افزایش 2 برابری اوراق مشارکت 
: اعتبارات تملک  ج در سال جاری خبر داد. وی افزود  قطاری شهری کر
برای سایر استان های کشور ۱۴ درصد  دارایی نسبت به سال گذشته 
کاهش داشته ولی البرز با نیم درصد افزایش همراه بود. این کاهش در 
بخش اعتبارات تملک دارایی  به دلیل کاهش درآمدهای نفتی است. 
همچنین ۱۷ درصد اعتبارات هزینه ای در استان البرز افزایش داشته و 

در این زمینه، باالترین استان پس از تهران هستیم.

: استاندار البرز
گاهى بخش هستند اصحاب رسانه امید آفرین و آ

ح کرد؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطر

ج به ایستگاه مسافران اعتبارات ملى، اهرم ورود قطار شهری کر

کارآموزانمیشد آموزشهای»طرح۱۸ماهه«سبباشتغالاکثر
یکفعالبخشصنعت:

شهردار  از  گفت:  ج  کر شهر  اسالمی  شورای  ارتباطات  و  هنر  کمیسیون  رئیس 
و  مجسمه  و  المان  احداث  برای  هنرمندان  با  که  قراردادهایی  بحث  در  دارم  تقاضا 
نقاشی های دیواری منعقد می شود، شخصا نظارت داشته باشد تا هنرمندان برای 
دریافت حق الزحمه اندک خود در ساختارهای پرپیچ و خم اداری آزرده خاطر نشوند.

و  دویست  ابتدای  در  دستور  از  پیش  نطق  طی  خستو  رحیم  جم،  جام  گزارش  به 
ج اظهار داشت: در ابتدا عید سعید  هشتمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر کر
غدیر و روز خبرنگار را تبریک عرض می کنم، خبرنگاران چشم و گوش جامعه هستند 
و با نظارت بر اصحاب قدرت برای سالمت جامعه تالش می کنند، بویژه از خبرنگارانی 
که در سرما و گرما و با تحمل مشکالت برای انعکاس اخبار در جلسات شورا حضور 
پیدا می کنند، صمیمانه قدردانی می کنم و امیدوارم در بحث نقد و تحلیل رسانه ای 

شاهد توجه بیشتر اصحاب رسانه باشیم.
ج ادامه داد: بودجه شهرداری همه ساله در حال افزایش  نایب رئیس شورای شهر کر
بخش  که  است  رسیده  تومان  میلیارد  هزار  سه  حدود  به  رقم  این  اکنون  و  است 

با توجه به  آن مربوط به سرفصل های فنی و عمرانی و مهندسی است ولی  عمده 
رویکرد و توجه شورای پنجم به مباحث فرهنگی و این که روحیات و فضای معنوی 
شهر با المان های فرهنگی، مجسمه ها و نقاشی ها شکل می گیرد، انتظار دارم این 

حوزه نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
و  فیزیکی  المان های  ساخت  بودجه  گرچه  کرد:  تصریح  پایان  در  خستو 

مجسمه ها در سال به یک میلیارد تومان هم نمی رسد اما هنرمندانی که در 
این راستا با شهرداری قرارداد منعقد می کنند اواًل به جهت عدم اطالع دقیق 

 به دلیل نگاه ساختاری شهرداری 
ً
از مناسبات داخلی شهرداری ها و ثانیا

در دریافت حق الزحمه خود دچار مشکل می شوند و از شهردار محترم 
تقاضا دارم با برگزاری جلسه ای با هنرمندان این موضوع را مدیریت 

کند تا کسورات متعدد همچون بیمه و مالیات مبالغ توافق شده با 
ایشان را نکاهد و همچنین بروکراسی اداری موجبات آزردگی آنها 

را فراهم نسازد.

ج: رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسالمى کر

هنرمندان را آزرده خاطر نکنیم



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد طی گفتگویی 
کشت  اجرای  متقاضیان  از  حمایت  بر  خبرنگاران  با 
گلخانه ای صیفی وسبزی جات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار جام جم بدرزاده با اشاره به مشکالت 
از  جلوگیری  درجهت  و  کشاورزی  اراضی  در  آب  کمبود 
پایین رفتن بیشتر سطح آب های زیرزمینی تاکید نمود 
صورت  در  شهرستان  کشاورزی  آب  چاه  که ۷۷۱حلقه 
سال های  طی  آبی  منابع  بخشی   تعادل  قانون  اجرای 
ج می گردند و عمال اراضی مربوطه  آتی عمال از چرخه خار
به صورت بایر درخواهد آمد.وی بهترین راه پیشگیری 
از کم آب شدن اراضی را جهت دهی کشت محصوالتی 
چون صیفی و سبزیجات را انتقال آنها از فضای آزاد به 

داخل گلخانه اعالم نمود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در ادامه با اعالم این 
هکتار   ۶۵۰ احداث  مجوز  گذشته  سال  در  که  نکته 

کشت گلخانه ای در شهرستان صادر گردیده که از این 
میزان ۱۵۰ هکتار  هم اکنون در حال احداث است در 
بزرگی  بسیار  جهش  را  آن  فوق   سطوح  اجرای  صورت 
در تولید کشت گلخانه ای انواع صیفی و سبزیجات  از 
کاهش  که  نمود  عنوان  گلخانه  داخل  به  آزاد  فضای 
داشت.   خواهد  همراه  به  نیز  را  آب  مصرف  چشمگیر 
وی ادامه داد: برای متقاضیان احداث گلخانه در اراضی 
گردد.  می  صادر  الزم  مجوز  اکنون  هم  نیز  قولنامه ای 
سطح  رقم  نظرآباد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
میزان  به  گذشته  زراعی  سال  در  کلزا  گیاه  زیرکشت 
۵۴۰ هکتار عنوان نمود که افزایش سطح زیرکشت ۸۱ 
درصدی نسبت به سال قبل از آن  و نیز ۱۷۵ درصدی  

این محصول نسبت به۱۵سال اخیر می باشد.
انواع  تولید  در  شهرستان  باالی  آمار  به  بدرزاده 
گوشت  و  غ  مر تخم  شیر،  قبیل  از  دامی  محصوالت 

قرمز و سفید و در سطح کشور اشاره و اعالم نمود که از 
تعداد۱۵۵نمونه منتخب ملی  کشوری در امر کشاورزی 
شهرستان  این  کشاورزان  میان  از  آنان  از  نفر   ۴
می باشند. وی سپس با اعالم این که در جهت مقابله 
اراضی   این  آزادسازی  آمار  کشاورزی  اراضی  تخریب  با 
در ۴ ماهه اول امسال ۲۵۱ هکتار بوده گفت:  این در 
بوده  هکتار   ۱۶۱ میزان  به  قبل  سال  که   است  حالی 

است. وی پیشنهاد کرد در نقاطی که امر تغییر کاربری 
صورت می گیرد نسبت به قطع  آب  یا حقابه کشاورزی 
نظرآباد  کشاورزی  جهاد  مدیر  آید.  عمل  به  اقدام  آنان 
همچنین با اشاره به میزان سطح زیر کشت گندم و جو 
در شهرستان نظرآباد طی سال گذشته زراعی به میزان 
، این شهرستان را همچنان قطب تولید  ۱۱هزار هکتار

این دومحصول استراتژیک بیان نمود.

ج بیان کرد؛ رئیس مرکز پژوهش شورای شهر کر
افزایش نظارت، بهترین راهکار برای برخورد با کج روی ها

افزایش نظارت ها در بدنه شهرداری و بخش های مختلف بویژه حوزه پلیس 
ساختمانی می تواند مانع از برخی کج روی ها شود.

به گزارش جام جم رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر 
که  می شود  مطرح  مباحثی  ساختمانی  پلیس  بحث  در  داشت:  اظهار  کرج 

ضروری است با ایجاد نظارت کارشناسی ضمن مقابله با هرگونه فساد و تخلف 
احتمالی، همچنین به بحث ساخت و سازها سامان بخشید و مانع از هرگونه 
شهردار  از  افزود:  مهدوی  غدیر  شد.  سازی  ساختمان  در  غیرمجاز  عملیاِت 
تقاضا دارم گزارشی از اقدامات خود در راستای ارتقای شفافیت و سالمت و 

قرار  اشاره  مورد  شهروندان  برخی  صحبت های  در  که  آسیب ها  از  جلوگیری 
برخی با  جدی  برخورد  که  چرا  دهد،  ارائه  شهر  اسالمی  شورای  به   می گیرد، 

 کج روی ها می تواند به سالم سازی فضای خدمت، شایسته ساالری و تقویت 
منابع انسانی کمک کند.
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اقتصادی

خبر

 سواالت پزشکى خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

مــردم  روزها،  این 
از  زیادی  بخــش 
نیازهای سالمت خود 
گوناگون  راه های  از  را 
می آورند.  دست  به 
در  می تواند  کار  این 
بعضی مـواقع مفید و 
در بسیاری از مواقع 
حتی خطرناک باشد. ویژه نامه های جام جم البرز 
شرایطی را فراهم کرده است که شنونده سواالت 
صورت  به  و  باشد  شما  پزشکی  پرسش های  و 
مکتوب برای سوال های شما جواب های مناسبی 

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

پاسخ خواهند داد.
* کرونا در کودکان چه عالئمى دارد؟

به  مبتال  بزرگساالن  اکثر  اگرچه  باال،  حرارت   -1
سن  در  تب  اند.  داده  را  تب  از  گزارشی  کرونا 

کودکان کمتر شایع است.
از  درصد   ۷۳  

ً
تقریبا آنفلوآنزا،  شبیه  عالئم   -2

کودکان مبتال به کرونا دچار تب، سرفه یا تنگی 
نفس می شوند. 

به  مبتال  کودکان  تنفس،  دستگاه  3-عالئم 
آبریزش بینی  نوع خفیف بیماری عالئمی نظیر 

سرفه یا گلودرد را تجربه می کنند.
دچار  کودکان  بعضی  گوارشی،  عالئم   -4

استفراغ، اسهال یا تهوع می شوند. 
5- تغییر در حس بویایی

کرونا دچار درد عضالنی  به  ابتال  اثر  کودک در   -6 
می شود.

و  اضطراب  شامل  که  رفتار  در  تغییر   -7
کودک می باشد. در مجموع معمواًل  بداخالقی 

عالئم کرونا در کودکان خفیف تر است.

با حضور وزیر نیرو برگزار شد؛
جشـنواره  دومیـن  اختتامیـه 

رسـانه  و  نیـرو  سراسـری 

در آستانه روز خبرنگار اختتامیه دومین جشنواره 
نیرو و رسانه، با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو 

کنفرانس برگزار گردید.
جشنواره،  این  دراختتامیه  جم  جام  گزارش  به 
با سایر مراکز استان ها و با حضور  که همزمان 
بهنام بیات مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان در سالن کنفرانس این اداره برگزار شد 
ایل بیگی در  گردید.   ایل بیگی تقدیر  از مجید 
بخش گزارش تلویزیونی با پرداختن به موضوع 
ورود فاضالب های صنعتی  به تاالب صالحیه با 
نام ))تاالب کشی(( توانست رتبه سوم کشوری 
به  نیز  البرز  جم  جام  رسانه  .از  نماید  کسب  را 
خاطر انعکاس اخبار و رویدادهای شرکت توزیع 

نیروی برق البرز تقدیر شد.

ترانزیت  ورود  درصدی   34 رشد 
کاال به منطقه ویژه اقتصادی پیام 

میزان ورود کاال به انبارهای بخش ترانزیتی، منطقه 
به  نسبت  امسال  تیرماه  در  پیام  اقتصادی  ویژه 
مدت مشابه در سال گذشته رشدی 34 درصدی 

داشته است.
به گزارش جام جم در این مدت بیش از 1900 کانتینر 
محصوالت ایرانی و خارجی  وارد انبارهای اختصاصی 
و عمومی منطقه شده که نسبت به مدت مشابه 
بر  بنا  داشت.  درصدی   34 رشدی  گذشته  سال 
بخش  به   )TEU(کانتینر از 700  بیش  گزارش،  این 
کانتینر   200 و  هزار  از  بیش  و  اختصاصی  انبارهای 
پیام  اقتصادی  ویژه  منطقه  عمومی  انبارهای  به 
کاالها شامل  انتقال داده شده است.   تیرماه  در 
قطعات الکترونیکی، شیرآالت صنعتی و کمپرسور 
برودتی عمده کاالهایی هستند که به این انبارها 

منتقل شده است.

قدردانى از صدا و سیمای البرز در 
انعکاس اقدامات دادگستری 

اقدامات  از  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
اقدامات  انعکاس  در  البرز  صداوسیمای 

دادگستری  به مناسبت روز خبرنگار تقدیر کرد.
هریکندی،  فاضلی  حسین  جام جم  گزارش  به 
مناسبت  به  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
روز خبرنگار با همراهی دادستان عمومی و انقالب 
دادگستری  تحول  شورای  دبیر  استان،  مرکز 
استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
و معاون فرهنگی با حضور در مرکز صداوسیمای 
کارکنان صداوسیما  را به مدیرکل و  روز  این  البرز 
البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس  گفت.  تبریک 
در این دیدار با اشاره به مطالباتی که رهبر انقالب 
قضائیه  قوه  مسئوالن  از  مختلف  دیدارهای  در 
قضایی  دستگاه  اقدامات  انعکاس  خصوص  در 
برنامه های  مطالبات  این  از  پس  گفت:  داشتند 
رسانی ها  اطالع  تقویت  خصوص  در  مختلفی 
انجام شده که منجر به تاسیس خبرگزاری میزان 
قضایی  مقام  ترین  عالی  شد.  حمایت  روزنامه  و 
زمینه  در  شده  انجام  اقدامات  به  البرز  استان 
استان  در  غیرمجاز  کاربری های  تغییر  با  مقابله 
اشاره و بیان کرد: انعکاس اخبار مربوط به عملیات  
و  خرید  در  پیشگیرانه  نقش  می تواند  آزادسازی 
فروش اراضی دارای تغییر کاربری غیرمجاز داشته 
زیان  و  ضرر  از  جلوگیری  منظور  به  مردم  و  باشد 
سودجویان،  توسط  اراضی  این  فروش  از  ناشی 
استعالمات  اخذ  به  نسبت  اراضی  خرید  از  پیش 

الزم اقدام کنند.

: مدیرکل بنیاد مسکن البرز
در  شدن  خانه  صاحب  برای 

اشتهارد ثبت نام کنید

ح اقدام ملی مسکن در  متقاضیان ثبت نام در طر
شهرستان اشتهارد فراخوان شدند.

مسکن  بنیاد  کل  مدیر  جم  جام  گزارش  به 
ملی  اقدام  ح  طر متقاضیان  همه  گفت:  البرز 
تا  حداکثر  باید  اشتهارد  شهرستان  در   مسکن 
 پنج شنبه 30 مرداد 1399 مدارک خود را در نشانی

 WWW.tem.mrud.ir تکمیل و بارگذاری کنند.
بارگذاری  از  افراد پس  این  گفت:  علی رحیمی  زاده 
در  با  باید  سامانه  این  در  شده  خواسته  مدارک 
بنیاد  ساختمان  به  مدارک  اصل  داشتن  دست 
ج،  کر در  واقع  شهرستان  اسالمی  انقالب  مسکن 
خیابان شاه عباسی، خیابان دانشکده جنوبی، بعد 
از دانشکده کشاورزی مراجعه نمائید یا با شماره 
تلفن 02632225029 تماس بگیرند. وی افزود: عدم 
انصراف  منزله  به  دلیل  هر  به  متقاضیان  حضور 

است و متقاضیان جدید جایگزین می شوند.

در  البـرز  اورژانـس  اقدامـات 
گذشـت کـه  هفتـه ای 

نیروهای اورژانس البرز در هفته گذشته به بیش 
از سه هزار ماموریت اعزام شدند و جان ده ها نفر 

را نجات دادند.
به گزارش جام جم مهرداد بابایی، رئیس اورژانس 
تا   ۱۱ از  گذشت،  که  هفته ای  در  گفت:  البرز   ۱۱۵
ارتباطات  و  دیسپچ  واحد  کارشناسان  مرداد،   ۱۷
تلفنی  تماس   ۱۱۶۹۹ پاسخگوی  البرز  اورژانس 
به  نیز  اورژانس  این  امدادی  نیروهای  و  بودند 
۳۴۱۸ ماموریت اعزام شدند.  وی افزود: ۳۴۳ مورد 
از این ماموریت ها، ترافیکی و ۳۰۷۵ مورد مربوط به 
حوادث غیرترافیکی بود.  رئیس اورژانس ۱۱۵ البرز 
از  نفر   ۲۷۹۷ ماموریت ها،  این  مجموع  در  گفت: 
بهره  البرز  بیمارستانی  پیش  اورژانس  خدمات 
بردند که از این بین، ۱۷۰۷ نفر در محل درمان شده 

و ۱۰۲۶ نفر به بیمارستان منتقل شدند.
نیز  استان  هوایی  اورژانس  همچنین،  افزود:  وی 
با انجام ۷ ماموریت به ۸ مصدوم امدادرسانی کرد 
که از این ۷ ماموریت، ۱ مورد سکته مغزی، ۳ مورد 
قلبی، ۱ مورد سقوط از ارتفاع، ۱ مورد حادثه شغلی 

و ۱ مورد تصادف بوده است.

پزشکجامجم

دکتر سید مهدی 
موسویان

گفت:  البرز  استان  مجتبی)ع(  حسن  امام  سپاه  فرمانده 
آغاز مرحله دوم رزمایش مواسات در استان البرز  همزمان با 

۳۵ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.
از تسنیم، سردار یوسف موالیی  نقل  به  گزارش جام جم  به 
همدلی  و  مواسات  رزمایش  دوم  مرحله  داشت:  اظهار 
اجرای  راستای  در  البرز  استان  در  کشور  سراسر  با  همزمان 
در  این که  بیان  با  وی  شد.  آغاز  رهبری  معظم  مقام  فرامین 
مختلف  نهادهای  و  دستگاه ها  خیران،  رزمایش  این  اجرای 
 ما را یاری کردند، افزود: در آغاز مرحله دوم رزمایش مواسات

توزیع  نیازمندان  بین  و  تهیه  غذایی   مواد  بسته  هزار   ۳۵
بسته  هر  ریالی  ارزش  این که  عنوان  با  موالیی  می شود. 
میانگین ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان است، بیان کرد: با توجه به 
این که این رزمایش مردمی است بیش از ۳۵ هزار بسته اعالم 
در  خودجوش  صورت  به  مردم  آمار  از  ج  خار صورت  به  شده 

لبیک به فرامین رهبری به نیازمندان کمک کردند.
رزمایش  دوم  مرحله  کرد:  تصریح  البرز  استان  سپاه  فرمانده 
مواسات در سه بخش برگزار می شود که در دهه امامت، دهه 

اول محرم و دهه آخر صفر برگزار می شود.

؛ در مرحله دوم رزمایش مواسات در البرز
3۵ هزار بسته معیشتى بین نیازمندان توزیع شد

مدیر جهاد کشاورزی نظر آباد تاکید کرد؛
ضرورت حمایت از کشت گلخانه ای 

صیفى و سبزیجات

دنیـای امـروز بـه یـک دهکـده جهانـی 
و  تولیـد  با  و  اسـت  شـده  تبدیـل 
ترویـج نـرم افزارهـای متفـاوت ارتبـاط 
ارتبـاط عامـه مـردم  امـکان  جمعـی و 
نـرم افزارهـا  ایـن  از طریـق  با یکدیگـر 
ایـن پـس  از  و شـبکه های اجتماعـی 
هیـچ خبـر و اتفاقـی از دیـد جهانیـان 
مـردم  همـه  و  مانـد  نخواهـد  پنهـان 
ملـل  اطالعات  و  اخبـار  از  دنیـا 
گاه می شـوند و پیوســته بــر عملکــرد  آ آنـان  مختلـف و دولت هـای 

مسئوالن خــود نظــارت نقادانــه خواهنــد داشــت.
از  امـروزی  نوجوانـان  و  جوانـان  گفـت  می تــوان  واقــع  در 
جهــان  و  کشـور  و  اطراف  سیاسـی  اوضاع  بـه  قبلـی  سیاسـتمداران 
آنهــا دچــار حیــرت  گاه ترنــد. به نوعــی کــه گاهــی در مصاحبــت بــا  آ
بـر اخبـار و اطالعـات  ایـن جوانـان  کـه  کــه چگونـه اسـت  می شــویم 
مسـلط شـده اند؟ در نتیجـه اسـتنباط ایـن اسـت کـه هیـچ حرکـت و 
سـخنی از دیـد مـردم پنهـان نخواهـد بـود.   یـادم می آیـد در دهکـده 
مـا غروب هـا مـردم تمـام اخبـار روزانـه را بـرای یکدیگـر بازگـو می کردنـد 
بــه  گذشــته  روزهــای  اتفاقــات  از  اطـالع  بــدون  کــس  هیچ  شـب  و 
منــزل نمی رفــت و اینجاســت کـه مثـال جهـان ماننـد یـک دهکـده 

اسـت عینیـت پیـدا می کنـد. 
در واقـع محـل کار افـراد بـه مثابـه اتـاق شیشـه ای چنـد وجهیسـت 
کـه همـه او را نظـارت می کننـد و ایـن یعنـی امتیـاز بـزرگی کـه فرصـت 
خوبـی بـرای درسـت کار کـردن اسـت و می توانیـم دنیـای خودمــان و 
دیگــران را متحــول کنیــم و قبــل از این کــه دیــر شــود از ایرادهــا و 
اشــکاالت عملکردمـان مطلـع می شـویم و فرصـت جبـران خواهیـم 
داشـت )حاسـبو قبـل ان تحاسـبو( و در زمـان مواخـذه و بازخواسـت 
)چـه در ایـن دنیـا وچـه در آخـرت( هیـچ بهانـه ای مـورد پذیـرش واقـع 
نمی شـود کـه مـن متوجـه نشـده یـا ازایـن اقـدام خـود بـی اطـالع بـودم 
وخوشـا به حـال کسـانی کـه بـه محـض اطـالع از نقائـص کارشـان و 
و  جبـران  مترصـد  داشـته انـد  روا  دیگـران  حـق  در  احیانـا  کـه  ظلمـی 
آن برمـی آینـد و هیـچ حقـی بـه یـوم القیامــه موکــول نمی شــود  رفـع 
آن روز هیــچ در اختیــار نداریــم کــه رضایــت طــرف مقابـل را  کــه در 

جلـب کنیـم اما اعمـال نیـک و صالحـی کـه احیانـا در ایـن دنیـا ذخیـره 
گرفتـه هیـچ  را  مـا  گریبـان  کـه  تقوائـی  بـی  ایـن  بـا  کـرده ایـم چـه بسـا 
بنگریـد  اکنـون  باشـد.   نشـده  ثبـت  مـا  کارنامـه  در  صالحـی  عمـل 
نامشـروع  مـال  و  قـدرت  کسـب  درصـدد  تقوائـی  بـی  بـا  که  کسـانی 
زندگـی  دنیـا  ایـن  در  می تواننـد  بـی آبرویی  ایـن  بـا  چگونـه  هسـتند 
هـم  بـا  خودشـان  زدن  گـول  بـا  دنیـا  درایـن  کـه  چنـد  هر  کننـد؟  
خــدا  مــردم  عامـه  بیـن  در  و  می کننـد  آمـد  و  رفـت  خـود  مسـلکان 
تــرس و افــراد جامعــه ســر و کاری ندارنــد و اگــر دربیــن مــردم ظاهــر 
شــوند نـگاه های مـردم آنـان را متوجـه رفتارهایشـان خواهـد کـرد چـه 
رسـد بـه سـرای باقـی کـه فقـط بـا حسـرت وشـرمندگی وعـذاب های 
پـی در پـی بایـد روزگار بگذراننـد.  خطر ایــن توســعه دیجیتالــی و نــرم 
افزارهایــی کــه اکثـرا توسـط بیگانـگان طراحـی و مدیریـت می شـوند به 
حــدی زیــاد اســت کــه از جنگ هــای فیزیکــی کــه طرفیــن بــا سلــاح 
ســرد و گــرم رو در روی هــم قــرار می گرفتنـد به مراتـب بیشـتر اسـت 
چرا کـه هیچکـس قــدرت تشــخیص صحــت و جعلــی بــودن اخبــار 
سرســپردگان  مدیریـت  تحـت  مرزهـا  از  ج  خـار عـده  ویـک  رانـدارد 
بدنــام  قبیــل  از  موضوعاتــی  طراحــی  حــال  در  خارجــی  و  داخلــی 
کــردن مسئوالن کشــور و خادمـان واقعـی هسـتند وبـرای پذیـرش 
پخـش  خبرهایشــان  میان  هــم  واقعــی  خبــر  تعــدادی  مخاطبیان 

می کننـد کـه خواننـده بـراحتــی تمامـی اخبــار را بپذیــرد. 
اینجاســت کــه مســئولیت مــا بســیار سـنگین اسـت تـا هـر خبـری 
را  آن می زننـد  کـه بـه ایـن و  را نشـر ندهیـم و تهمت ها و افتراهائـی 

بالفاصله کپـی و ارســال نکنیــم. 
خیلــی از مــا به ســادگی خودمــان به محــض مطالعـه خبـری مبنـی 
بـر گفتـار یـا رفتـار فالن شــخص یــا اختالس فـلـان مســئول بــدون 
تحقیـق و اثبـات ادعـا رای صـادر می کنیـم و آن را هـم بـه مرحلـه اجـرا 
اجتماعــی  شــبکه های  در  کــه  مــا  حرکـت  ایـن  بـا  حـال  می گذاریـم 
افـراد  ایـن  سـر  بـر  چـه  می شـود  مخابـره  جهـان  تمــام  بــه  بیدرنــگ 
مهـم  می کنـد.  سـاقط  زندگـی  از  را  آنـان  مواقـع  از  خیلـی  و  می آیـد 
نیسـت چـون دلمـان از برخـی مسـئوالن خــون شــده ومنتظــر یــک 
کنیــم و برخی  بــاز  را  کــه عقــده دلمــان  یــک ادعــا هســتیم  انــگ و 
کـذب  اخبـار  ایـن  از  خیلـی  این که  از  غافـل  کنیـم.  تنبیـه  را  مدیــران 
ج  محـض اسـت و توسـط تیـم های بسـیار خبـره و روانشـناس در خـار

از مرزهـا بـرای مبـارزه بـا ایـران عزیـز طراحـی و سـاخته می شـود و مــا 
غافــل از ایــن هســتیم کــه ناخواســته مبلــغ و همــراه دشــمنان ایــن 

مــرز و بــوم هســتیم. 
ایـن  سـرمایه  چپـاول  و  دزدی ها  دلیـل  به  مـردم  مـا  از  خیلـی  البتـه 
کشـور به دسـت عـده ای مسـئول ناراضـی هســتیم یــا بهتــر بگویــم 
مخالــف سرســخت ایــن سیســتم مدیریتــی کشــور شــده ایــم . ولـی 
ای کاش قبـل از بازنشـر اخبـار کمـی تامـل کنیم و بـه صحـت و سـقم 
»کــه  راشــنیده ایــد  موضــوع  ایــن  حتمــا  بیندیشـیم.   هـم  مطالب 
یــک امــام جماعتـی در مسـجد محلـه ای بومـی بـه اقامـه نمـاز و رفـع 
مشکالت مـردم مشـغول بـود و ایـن فـرد نافــذ و درســتکار و مومــن 
شــدن  نجــس  دلیــل  به  جماعــت  امــام  ایــن  روز  یــک  بــود  هــم 
شســتن  وضمــن  شــد  مســجد  دستشویی  وارد  باعجلــه  پایــش 

پایــش بیدرنــگ وارد مســجد شــد و در محــراب بــه نمــاز ایسـتاد.
 فـردی کـه ورود و خـروج او را بـه دستشـوئی دیـده بـود زمزمـه کـرد 
از  کـه ایـن فـرد بـدون وضـو بـه نمــاز ایســتاده و مــن خــودم دیــدم 
ج شـد و بـدون وضـو بـه محـراب رفـت ومـردم هـم بـه او  توالــت خــار
اقتـداء کردنـد بعـد از چنـد روز تکـرار ایـن موضـوع کار به جایی رســید 
کــه مــردم از امــام جمعــه ای کــه دوسـتش داشـتند فاصلـه گرفتنـد و 
ج از محل  نهایتـا منجـر بـه گوشـه گیـری ایـن انسـان شـریف شـد و خـار
خانـه ای گرفـت و دیگـر دربیـن مـردم نبـود زیـرا مـردم بـا نـگاه هایشـان 
او را نفـی و تحقیـر می کردنـد و ایـن حاصـل بـی تدبیـری و تعمـق یک 
نفـر از همیـن مـردم بـود تـا بعـد از چنـد سـال ایـن راز برمال شـد کـه 

دیگــر آبــروی رفتــه یــک انســان را نمی توانســتند برگرداننــد«
بــه  کــه  آن  از  قبــل  دهــد  انجــام  را  کاری  که  کســى  نیســت  عاقــل   

عاقبــت آن کار بیندیشــد.
 حضرت على )ع(
را  کشـور  ایـن  امــور جــای جــای  کــه مســئولیت  کاش مدیرانــی  ای 
بـا خـود وخـدای خــود خلــوت می کردنــد وبــه  برعهـده دارنـد قـدری 
اگـر   : فرمودنـد  کـه  می نمودنـد  توجـه  هـم  اهلل  رســول  جملــه  ایــن 
خداونــد  بــدان  شــد  ســپرده  تــو  بــه  مســلمین  امــور  سرنوشـت 
نعمــت بزرگــی بــه تــو عنایــت کــرده و بابــت ایــن نعمـت بایـد شـاکر 
خدمــت  بــا  صرفــا  نعمــت  ایــن  وشـکر  باشـی  بـزرگ  خـدای  درگاه 

کــردن بــه مــردم میســور اســت و بــس.

یادداشت دهکدهجهانی

غالمرضا احمدی 
بیدا خویدی

ضمن  محمدشهر  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی  احمدوند،  محمد 
پروژه های اتمام  فرهنگی،  خدماتی،  عمرانی،  فعالیت های  به   اشاره 

و  تملک   ، شهر خدمات  پرسنل  ساماندهی  شهر،  سطح  نیمه کاره   
افتتاح  از  و...  معابر  روشنایی   ، سبز فضای  توسعه   ، معابر بازگشایی 
که حاصل تالش همه جانبه مجموعه  هر ماه  یک پروژه در سال ۹۹ 

مدیریت شهری می باشد خبر داد. 
از پروژه های  احمدوند در گفتگو با جام جم با بیان این که بهره برداری 
از  دهد  قرار  توسعه  و  رشد  مسیر  در  را  محمدشهر  می تواند  عمرانی 
یک  ماه،  هر  افتتاح  شعار  تحقق  در  شهروندان  همکاری  و  همراهی 
از پروژه های انجام شده و در  پروژه،  قدردانی نمود. وی افزود؛ بخشی 
محله  پارک  آباد،  ولد  در  نفت  لوله  حریم  بهسازی  جمله  از  انجام  حال 
پروژه های  افتتاح  و  پیاده  عابر  پل  دو  کردن  مکانیزه  و  آباد  عباس  ای 
شهید  بلوار  روشنائی  از  برداری  بهره  آزادگان،  پارک  جمله  از  دیگر 
سپهبد سلیمانی، خیابان بختیاری، فرهنگسرا ی کوی بهار، شهربازی 

آزادگان، بهسازی بلوار زیبای دشت بهشت، تعریض و بهسازی خیابان 
ماه های  در  که  و...  حسین  امام  بیمارستان  سمت  به  شهیدمطهری 
چندین  مطالبه  عنوان  به  گرفت  خواهد  قرار  برداری  بهره  مورد  آتی 
اهمیت  حائز  بسیار  شهری  مدیریت  مجموعه  برای  شهروندان  ساله 
رفع  شهرداری،  و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  تالش  تمام  می باشد.  
در  وی  است.  محمدشهری  عزیز  شهروندان  بحق  مطالبات  و  دغدغه 
پایان با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی چند سال اخیر که 
در تمامی ابعاد تاثیرگذار بود عنوان کرد: اهداف تعالی، همراه با اتحاد 
خدمت  برای  پیش  از  بیش  را  شهری  مدیریت  مجموعه  همدلی،  و 
مرهون  حاصله  موفقیت های  و  است  کرده  مصمم  شهروندان  به 
همین اتحاد و همدلی اعضای محترم شورا، شهردار و مجموعه خدوم 

شهرداری و از همه مهم تر همراهی شهروندان عزیز می باشد.

تالش مدیریت شهری محمدشهر  برای رفع مطالبات و ارائه خدمات به مردم
خبر
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هــــــــرچه فراگرفتم و هــــــرچه ورق زدم
چیـــــــزى نبود غیر حجابى پس از حجاب

، فصل جوانى بهوش باش هـــــان اى عزیز
در پیـــــــرى، از تو هیچ نیاید به غیر خواب

 چهارشنبه    22 مرداد 1399   شماره ۵729

امام خمینى )ره(

پیامهایمردمی خبر
ح  طــر جهــت  مى تواننــد  یــز  عز خواننــدگان 
مشــکالت شــهری و اســتانى در ابعاد مختلف 
یــه یر تحر دفتــر   32210009 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
* تعمیر کاران جاروبرقى نکات بهداشتى را رعایت 

کنند
آبان  خیابان  مسیر  در  جاروبرقی  تعمیرکاران  برخی 
ناقص  جاروبرقی های  تعمیر  و  تنظیف  برای  ج  کر
باعث  عمال  که  می اندازند  راه  خاک  و  گرد  خراب  و 
شهروندان  ریه  به  سرایت  و  آلوده  هوای  توسعه 
می شوند. لطفا مسئوالن اصناف مربوطه و نهادهای 

بهداشتی با این رویه غلط برخورد قانونی کنند.
ج مهرداد الهوتى از کر

* روستائیان را در ساخت مسکن حمایت کنید
در  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  که  شرایطی  در 
توسط  روستائی  بافت های  از  ج  خار و  داخل 
کرده،  پیدا  رونق  شدت  با  اقتصادی  توانمندان 
برای  را  بومی  روستائیان  اندرکار  دست  مسئوالن 
ساخت مسکن مورد نیاز سال دچار سرگردانی و 
ارائه  مجوز ساختمانی  از  به بهانه های غیرمنطقی 
خودداری می کنند. مسئوالن پاسخ دهند که این 

همه بی مهری با روستائیان چرا؟!
ج و ساوجبالغ جمعى از روستائیان کر
ساماندهى  را  اشتهارد  ماهدشت-  ج-  کر جاده   *

کنید
آسفالت  نظر  از  اشتهارد  ماهدشت،  کرج،  جاده 
وضع بسیار زننده و آشفته ای دارد. لطفا مسئوالن 
نواقص  این  رفع  به  نسبت  البرز   استانداری 

چاره اندیشی  کنند.
احمد جبال پور از محمد شهر

* قیمت اقالم ساختمانى را کنترل کنید
روند  ساختمانی  اقالم  و  مصالح  خرید  قیمت 
نیست.  حاکم  آن  بر  قانونی  و  کرده  پیدا  جهشی 
این  به  تا  دارند  انتظار  مربوطه  مسئوالن  از   مردم 
جامعه  اساسی  نیازمندی های  در  بی نظمی ها 

خاتمه دهند.
ج  اکرم جالل لو از کر

شهردار گرمدره: 
از  بیش  ورزشى  ظرفیت های 

گذشته تقویت شود

شهردار گرمدره به اتفاق آقای سعیدیان نائب رئیس 
سوله های  و  باشگاه ها  از  شهر  اسالمی  شورای 

ورزشی شهر گرمدره بازدید به عمل آورد.
به گزارش جام جم دادخواه در این بازدید با اشاره 
به جایگاه ورزشی شهر گرمدره و ایجاد زمینه های 
توسعه ای ورزش در این شهر گفت: شهر گرمدره 
در  خوبی  ظرفیت های  و  بنام  ورزشکاران  دارای 
ایجاد  با  شود  تالش  باید  و  است  ورزشی  بخش 
ورزشی  زیرساخت های  و  مناسب  زمینه های 
ورزش  کنیم  تالش  شهر  این  مختلف  نقاط  در 
مجمع  ما  شود.  تقویت  گذشته  از  بیش  گرمدره 
که  کردیم  اندازی  راه  شهرداری  در  را  ورزشکاران 
اولین جلسه آن در هفته جاری برگزار خواهد شد 
و با وجود قهرمانان ملی در رشته های مختلف در 
تقویت  و  ورزش  ارتقای  در  موثری  گام  شهر  این 

ورزشکاران عزیز این شهر برداشته خواهد شد.
شهردار گرمدره بیان کرد: توجه به اماکن ورزشی 
و ترمیم و تجهیز و همچنین افزایش سرانه های 
ورزشی نیازی انکارناپذیر است که باید در جهت 
کرد و تالش های بیشتری  برنامه ریزی  آن  تقویت 
صورت پذیرد.  وی اظهار کرد: توجه به ورزش های 
جهت  در  که  است  مواردی  دیگر  از  همگانی 
که  کرد  توجه  آن  به  باید  جامعه  سازی  شاداب 
کرونا  کامل  شکست  از  بعد  امر  این  امیدوارم 

بیش از گذشته میسر شود.
ایجاد  استان  ورزشی  مسووالن  کرد:  تصریح  وی 
زیرساخت های ورزشی گرمدره را مورد توجه ویژه 

قرار دهند.  

کودکان  برای  تپه،   اغالن  روستای  در  کانون  روستایی  سیار  کتابخانه   وجود  با 
ونوجوانان این  روستا فعالیت های فرهنگی اجرا شد.

به گزارش جام جم کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 

استان، ضمن اعالم این خبر افزود: با توجه به شیوع  بیماری کرونا و به جهت 
حفظ سالمت کودکان  و نوجوانان عزیز که در اولویت تمام فعالیت ها قرار دارد، 
در ابتدا  ماسک هایی توسط علی امام وردی زاده، مربی کتابخانه سیار روستایی 
استان به کودکان و نوجوانان اهدا و در ادامه فعالیت های مختلف فرهنگی و 

هنری برای اعضا اجرا شد .
وی ادامه داد: قبل از آغاز فعالیت ها، در قالب بحث آزاد با کودکان  و نوجوانان 
در خصوص بیماری کرونا، شیوع آن و لزوم فاصله گذاری اجتماعی، گفت  و گو شد 
و  سپس فعالیت های متنوع دیگری از جمله قصه گویی با ابزار  از کتاب »یک  راه 
بهتر «،  شعرخوانی از کتاب»هرکاری راهی داره« و مسابقه و سرگرمی برای  این 

عزیزان اجرا شد .
شهرستان  چهارباغ  بخش  توابع  از  روستایی  تپه،  اغالن  است  توضیح  به  الزم 
سیار  کتابخانه   پوشش  تحت  روستای   17 از  یکی  و  البرز  استان  در  ساوجبالغ 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

کارشناس فرهنگى کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :
اهدای ماسک و اجرای فعالیت های فرهنگى در روستای اغالن تپه

به  کرونا  منحوس  ویروس  ورود   : البرز جم  جام 
کشور مشاغل زیادی را تحت تاثیر قرار داد و بخش 
مهمان  این  از  را  آسیب  بیشترین  دستی  صنایع 
با  دستی  صنایع  .هنرمندان  کرد  تجربه  ناخوانده 
لغو نمایشگاه های عرضه محصوالت تولیدی خانه 
آثار  نشین شدند، اما همچنان امیدوارانه به خلق 
تیغ  با  که  محجوب  هنرمندی  با  می پردازند.  هنری 
خلق  زیبا  چوبی  پیکره های  و  می خراشد  را  چوب   ،
می کند به گفتگو نشستیم. ماحصل این گفتگو را در 

ادامه می خوانید:
 خودتان را معرفى کنید؟

ً
لطفا

 ،1347 سال  فروردین  اول  متولد  فرجی،  حمید 
پاالیشگاه  تجهیزات  ساخت  زمینه  در  ابتدا 

پتروشیمی وجوشکاری فعالیت می کردم . 
 چگونه از آهن به چوب رسیدید ؟  

که  وقت ها  گاهی  بودم،  جوش  مربی  که  زمانی 
در  داشتم،  زیادی  بیکاری  اوقات  نبود  کارآموز 
یک  بار  اولین  برای  بیکاری  زمان های  این  از  یکی 
تکه  تراشیدن  به  شروع  و  بستم  خودکار  به  تیغ 

و  ساختم  مختلفی  اشکال  کم  ،کم  کردم  چوبی 
و... ، جوش  ،سازه  آهن  در  20 سال  متوجه شدم 

کار با چوب برایم خیلی  به بیراهه رفته ام و لذت 
خاص تربود .

هنری  ارتباط  آهن  با  نتوانستید  دلیل  چه  به   
برقرار کنید؟

آهن ظرافت و روح چوب را ندارد، زمخت است و 
باید خیلی تالش کرد تا حالت دلنشینی پیدا کند.

و  بزرگ تر  فضای   ، زیاد  هزینه  کار  این  ادامه   
از  بعد  نتیجه  در  می طلبید  بیشتری  تجهیزات 
بازنشستگی تصمیم گرفتم به کار با چوب ادامه 
خاصی  فضای  یا  ابزار  به  نیاز  چوب  با  کار   . دهم 
که  جا  هر  و  پارک   ، کناردریا  مسافرت،   در  ندارد. 

باشم با تیغ و چوب اشکال مختلفی می سازم.
 رابطه هنر و طبیعت چگونه است؟ 

درخت  اگر  هستند  هم  مکمل  طبیعت  و  هنر 
وجود  هم  هنر   

ً
قطعا نبود  طبیعی  زیبایی های  و 

نداشت. 
آثار گذشتگان اشکالی  اگر دقت کنید در بیشتر 

از درختان و حیوانات دیده می شود که این نشان 
با طبیعت و محیط  ارتباط هنر  و  اهمیت  دهنده 
درختان  چوب  از  بیشتر  من  است.  بوده  زیست 
یا  افرا و... که معمواًل خشک شده  گردو، سنجد، 
استفاده  هستند  سوختن  برای  که  چوب هایی 

می کنم تا آسیبی به طبیعت وارد نشود. 
دغدغه هایى  چه  دستى  صنایع  هنرمندان   

دارند؟ 
شرایط مالی برای هنرمندان خیلی مهم است یک 
هنرمند نباید مشکل پرداخت اجاره بها یا تامین 
از  را  معاش داشته باشد چون تمرکز ذهنی خود 
دست می دهد. متاسفانه در حال حاضر با توجه 
به شرایط کرونایی در جامعه امکان فروش برای 

هنرمندان فراهم نیست.
  و سخن پایانى؟ 

ضعیف  بازاریابی  و  فروش  زمینه  در  هنرمندان 
 در بهبود 

ً
هستند،حمایت واقعی مسئوالن قطعا

مثبتی  تاثیر  هنرمندان  معیشتی  و  کاری  شرایط 
خواهد گذاشت. 

هنرمندی 
با 

تیغ جراحى

: شهید »غالمحسین  جام جم البرز
دفاع  دوران  شهدای  از  اربابی« 
شرکت  در  که  است  مقدس 
دفاع  برای  او  می کرد.  کار  زامیاد 
عملیاتی  منطقه  در  کشورش  از 
حاج عمران به شهادت رسید. در 
ادامه مختصری از زندگی نامه او را 

بخوانید.
اربابی«  »غالمحسین  شهید    
در   1340 سال  بهمن  دهم  در 
ج در خانواده ای مؤمن دیده به جهان گشود. وی دوران کودکی  شهر کر
را در دامان مادری مهربان و پدری زحمتکش سپری کرد. 7 ساله بود که 
و  کار  به  آن  از  کرد و بعد  راهنمایی تحصیل  تا سوم  او  به مدرسه رفت.  

گیری  اوج  در  پرداخت.وی  اشتغال 
انقالب مانند دیگر برادران و خواهران 

پیوست  انقالبی ها  صفوف  به  مبارزش 
به  پهلوی  منفور  و  سفاك  رژیم  علیه  و 

در  انقالب  پیروزی  از  بعد  پرداخت.  مبارزه 
سال 59 به خدمت سربازی رفت و پس از گذراندن 

دوره سربازی به خانه بازگشت و برای کار و امرار معاش در کارخانه 
»زامیاد« استخدام شد و در آن جا مشغول به کار شد. مادر شهید در بیان 
خصوصیات اخالقی شهید می گوید: من در تمام طول عمر او در اخالق 
و کردار جز مظلومیت و تقوا چیز دیگری ندیدم.  خیلی فداکار، مهربان و 
دلسوز بود و همیشه به مردم خدمت می کرد و از نظر اخالقی برای همه 
ما الگو بود و به برادرانش خیلی کمك می کرد.  همچنین او در مصیبت ها 
را مطابق  رفتارش  و  کارها  و  کمکی مضایقه نمی کرد  از هیچ  و عزاداری ها 

انجام  الهی  دستورات 
می داد.وی پس از سربازی به 
دلیل عالقه ای که به جبهه داشت برای دفاع از میهن، داوطلبانه از طرف 
بسیج کارخانه به جبهه های غرب کشور اعزام شد و پس از رزمی بی امان 
و حماسه آفرینی، سرانجام در تاریخ 26 اردیبهشت 1365 به آرزوی دیرینه 
خود که همان شهادت بود، رسید و با اصابت ترکش به سینه و کتف در 
این  آمد. پیکر پاك و مطهر  نائل  افتخار شهادت  به  منطقه حاج عمران 

ج به خاك سپرده شد. شهید در امام زاده محمد کر

مبارزهتاشهادت؛ از
منطقه»حاجعمران« تکتیرانداز

۱۱۰ سری کمک جهیزیه در ایام عید سعید غدیر خم با تعامل و هم افزایی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و مراکز نیکوکاری استان البرز بین نوعروسان 

محروم البرزی اهداء شد.

به گزارش جام جم محمد محمدی فرد، مدیرکل کمیته امداد امام )ره( البرز 
با اشاره به برنامه های این نهاد در ایام عید والیت و امامت و لزوم حمایت 
اقالم  گفت:  کنونی  سخت  اقتصادی  شرایط  در  محروم  خانوارهای  از  ویژه 
و  پتو  جاروبرقی،  گاز،  اجاق  فرش،  یخچال،  شامل  جهیزیه  کمک  تحویلی 
ظروف آشپزخانه بود که تحویل نوعروسان نیازمند شده است.  محمدی 
ویروس  با  مبارزه  مقدم  خط  رزمندگان  پاسداشت  لزوم  به  اشاره  با  فرد 
با  کاروان شادی در بیمارستان امام علی )ع(  منحوس کرونا افزود: حضور 
اجرای برنامه های متنوع سرود، مولودی خوانی و تجلیل از کادر درمان که 
در شرایط کنونی فداکارانه مشغول خدمت به بیماران کرونایی هستند به 

عنوان ویژه برنامه روز عید سعید خم حال و هوای معنوی را در بین کارکنان 
این واحد درمانی ایجاد کرد. مدیرکل کمیته امداد امام )ره( البرز همچنین 
گفت: تعدادی از پزشکان طی اقدامی تحسین برانگیز با حضور در مدرسه 
امام علی )ع( در دو نوبت صبح و عصر به بیماران منطقه محروم اسالم آباد 
خدمات ویزیت رایگان ارائه نمودند. گفتنی است راه اندازی کاروان شادی در 
سطح شهر، پخش نوای غدیر از ۱۱۰ مسجد، توزیع نان رایگان در ۱۱۰ نانوایی، 
آذین بندی اصناف و توزیع شیرینی و شربت با رعایت نکات بهداشتی، طبخ 
و توزیع غذا و توزیع بسته های معیشتی از جمله اقدامات صورت گرفته در 

روز عید سعید غدیر بود.

،  فالح پور  طی مراسمی با حضور حجت االسالم محمدی امام جمعه کوهسار
بخشدار، عظیمی شهردار، حسینی تبار مدیرکمیته امداد و دهیاران روستاها 
خانواده های  بین  تومان   ۳۵۰،۰۰۰ بسته  هر  تقریبی  ارزش  به  ارزاق  بسته   ۵۰۰

نیازمند توزیع شد.
ح پانصد  بسته کمک معیشتی  به گزارش خبرنگار جام جم در قالب این طر
در شهر کوهسار و بخش چندار برای نیازمندان ارسال شد.  نهضت تعاون و 
آن با همت  احسان  رزمایش مواسات و همدلی مومنانه است که در قالب 

همچنین  و  کوهسار  شهرداری  مشارکت  با  و  مردمی  کمک های  و  خیران 
ارسال می شود. نیازمندان بسته های معیشتی  برای  بخشداری و دهیاری ها  

غ،  مر برنج،  جمله  از  پرمصرف  غذایی  بسته های  شامل  معیشتی  کمک های 
برای  اقالم بهداشتی همچون ماسک  و  همچنین  روغن، حبوبات  و عسل  
پیشگیری از کرونا می باشد. رزمایش مواسات و همدلی در ۱۵ مرحله در شهر 
کوهسار و روستاهای بخش چندار برگزار شد که خدمات شایانی به نیازمندان 

ارائه شد. این نهضت نیکوکارانه قرار است  ماه محرم هم  ادامه داشته باشد.

عید سعید غدیر انجام شد؛
اهدای 110 کمک جهیزیه به نوعروسان محروم البرزی

توزیع ۵00 بسته ارزاق  در شهر کوهسار ساوجبالغ


