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ج اعالم کرد: رئیس شورای شهر کر
همکاری مجموعه شورای شهر با رسانه های شناسنامه دار و اصیل

|    2     |   

ال فروشگاه برتر منطقه مالرد توژ افتتاح واحد تامین محافظ   تولیدات 
صنعتی و لوازم خانگی در استان

افتتاح واحد تامین محافظ 
تولیدات صنعتی و لوازم خانگی 

در استان البرز

ع و قیمت  این فروشگاه تنو
محصوالتش مناسب است

ال بیان کرد: مدیر فروشگاه برند  هایپر رنگ و ابزار صنعتی رضا : مدیر فروشگاه توژ
خ داد: در هفته دولت، در شهرک سیمین دشت البرز ر
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کرج شد کرج شدمصطفی سعیدی سیرایی شهردار  مصطفی سعیدی سیرایی شهردار 
؛؛ دردر نشست رسمی اعضای شورای شهر نشست رسمی اعضای شورای شهر

 افراد شاخص و دارای قابلیت
 به رئیس جمهور معرفی شدند

: آیت اهلل حسینی همدانی در مراسم رونمایی از کتاب نظام مسائل استان البرز

4

یخ معاصر را به  باید تار
بشناسیم خوبی 

رئیس پارک علم و فناوری البرز گفت: این استان با 
حضور 2۶۰ شرکت دانش بنیان به عنوان قطب علم 
مسایل  حل  برای  همکاری  آماده  امکانات  تمام  با  فناوری  و 

مختلف از جمله اشتغال و توسعه اقتصاد است.
با  نشست  در  عباسی  مهدی  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
فرماندهان  سپاه امام حسن مجتبی)ع( و بنیاد تعاون بسیج  
شرکت های  صاحبان  و  فناوران  از  حمایت  هدف  با  که  البرز 

دانش بنیان و ...

: :رئیس پارک علم وفناوری البرز معاون امور مجلس رئیس جمهور

حرکت البرز در مسیر 
توسعه اقتصاد دانش بنیان
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نماینده ولی فقیه در استان البرز بیان کرد: امروز تحول خواهی در امور، مبارزه 
با رانت خواری و اخالق مداری مهم ترین مطالبه های مردم از دولت جدید است.
اعتماد  رای  به  اشاره  با  همدانی،  حسینی  اهلل  آیت  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری و 
تشکیل هیات دولت، گفت: امروز تحول خواهی در امور، مبارزه با رانت خواری 

و اخالق مداری مهم ترین مطالبه های مردم از دولت جدید است.
آیت اهلل سیدمحمد مهدی حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه کرج  با 
اشاره به رابطه حاکم اسالمی مردم از دیدگاه اسالم افزود: همه باید به میدان 
بیاییم و کابینه رئیس جمهوری  اسالمی ایران که در گام دوم انقالب تشکیل 
شده را کمک کنیم. وی بیان داشت: این روزها  همزمان با سالروز گرامیداشت 

شهادت شهیدان رجایی و باهنر، دولت جوان و انقالبی در کشور شکل گرفته 
و انتظار می رود، دولت با سرعت ضمن تعیین استانداران و  فرمانداران جوان 

و انقالبی پر شور و پر کار عمل کند.
خطیب جمعه کرج گفت: باید عقب ماندگی ها را  که در گذشته مغفول مانده 

با برنامه ریزی و مدیریت زمان جبران کرد.

چهار شنبه    10 شهریور    1400   شماره 6021
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

ج عنوان کرد : امام جمعه کر
توجه به مطالبات به حق مردم، مهم ترین هدف هیات دولت

مشاوران  جام جم البرز
گرامی،  خوانندگان 
ــا مـــی تـــوانـــیـــد  ــمـ شـ
مــــــــشــــــــکــــــــالت  و 
قـــضـــایـــی  خـــــود را 
ــام  ــه جـ ــ ــ ــام ــ ــ بــــا روزن
میان  در  الــبــرز  جــم 

بگذارید. 
و  پرسش  مسئول 
و  مشکالت   پاسخ 
وسیله  بــه  قضایی 
ــیـــم کـــارشـــنـــاســـی  تـ
مـــــــــجـــــــــرب خـــــــود 

به  ســتــون  همین  در  و  هفته  هــر  می توانند 
سئوال های شما پاسخ دهند. 

شده  داده  پاسخ های  که  بدانیم  اســت  الزم 
قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  سئوال،  به 
نمی باشد.  اداری  و  قضایی  مراجع  در  استناد 

منتظر تماس های شما هستیم.
توقیف منزل مسکونی

که  ــت  ــ ــن اس ــ ای ــــداول  ــت ــ ــؤاالت م ــ ــ از س ــی  ــک ی
ــاه  دادگـ حــکــم  مــوجــب  بــه  شخصی  چنانچه 
منزل  آیــا  گـــردد،  مبلغ  ــت  ــرداخ پ بــه  محکوم 
 مسکونی شخص محکوم علیه قابل توقیف 

می باشد؟
اجــرای  نحوه  قــانــون   24 مــاده  در  قانونگذار 
را  دیــن(  )مستثنیات  مالی  محکومیت های 

مشخص نموده است. 
منزل  ــن،  دیـ مستثنیات  مــصــادیــق  از  یــکــی 

مسکونی شخص محکوم علیه می باشد.
 الــبــتــه بــه شــرطــی کــه مــدیــون مــلــک دیــگــری 
 در شأن 

ً
نداشته باشد و منزل مسکونی عرفا

محکوم علیه باشد.
دارای   

ً
صرفا علیه  محکوم  چنانچه  اگــر  پس   

یک منزل مسکونی بوده که بیش از شأن وی 
صورتی  در  و  نمی باشد  توقیف  قابل  نباشد، 
که توسط دادگاه توقیف شده باشد، محکوم 
علیه حق مراجعه به مرجع توقیف کننده برای 

درخواست رفع را توقیف خواهد داشت.

یادداشتخبر

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

ــج بــه  ــ ــی ــ ــس ــ پـــــایـــــگـــــاه هـــــای ب
پـــــایـــــگـــــاه هـــــای ســـــالمـــــت و 

امدادرسانی تبدیل می شود
 

امام جمعه فردیس در مراسم نماز عبادی، سیاسی 
کتمان  را  حق  دانسته  افرادی  که  گفت؛  جمعه 
روبرو  هم  روشن  و  واضح  ادله  با  می کنند،هرگاه 
شوند باز هم منکر می شوند، این افراد مورد لعنت 

خداوند قرار می گیرند.
ایمانی  االسالم  حجت  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
را تشخیص  اگر فردی حق  این که  به  اشاره  ضمن 
را در مالعام ناحق جلوه دهد حتی اگر  آن  دهد اما 
گفت؛چنین  نیست  پذیرفته  وی  کند،توبه  توبه 
کردن  آبرو  بی  و  الناس  حق  تضییع  باعث  فردی 
شخص شده و طلب بخشش وی در خلوت،در نزد 
پروردگار مقبول نیست چرا که با اقدام خود باعث 
بی حیثیت شدن فرد شده است،مگر این که آشکارا 
به  پایگاه های بسیج  از وی طلب بخشش نماید. 

پایگاه های سالمت و امدادرسانی تبدیل می شود 
پدر معنوی شهر با اشاره به مشخص شدن کابینه 
سیزدهم و سفر رئیس جمهور به استان خوزستان 
و  باقدرت  اول  روز  همان  از  سیزدهم  گفت؛دولت 
پرتوان شروع به کار کرد و امیدواریم که با همدلی 
دولت  این  در  مسئوالن  بین  بیشتر  هماهنگی  و 
اولویت های کشور مانند ریشه کن شدن بیماری 
منحوس کرونا، بهبود وضعیت معیشتی و بیکاری 
جوانان مرتفع شود و گام های مثبتی برای رفع این 
گفت:طبق  ادامه  در  برداشته شود. وی  معضالت 
که  است  شده  مقرر  البرز  استان  سپاه  اطالعیه 
پایگاه های بسیج به پایگاه سالمت و امدادرسانی 
این  برای  دارو  خرید  از  اعم  کرونایی  بیماران  به 
بیماران و همچنین  توزیع بسته های معیشتی بین 

خانواده های نیازمند شود.

همه ما دوســت داریــم در زمــان خرید 
مراجعه  فروشگاهی  به  خانگی  ــوازم  ل
کنیم که تمام نیازهای ما را برآورده کند. 
به عالوه قیمت اجناس آن مناسب و 
دارای کیفیت مطلوب باشد. همچنین 
به  ــای خـــریـــداری شـــده  ــااله ک تحویل 
مشتریان به موقع و سریع انجام شود. 
ــوژال  ــوازم خانگی ت فــروشــگــاه بـــزرگ لـ
واقع در مالرد استان البرز عالوه بر دارا 
بــودن مــوارد ذکر شده از شرایط ویژه 
بــرخــوردار است.  نیز  فــروش اقساطی 

تــوژال  فــرد  بــه  منحصر  مجموعه  در 
از وســایــل صوتی  لـــوازم خانگی  انـــواع 
موتور  و  دوچرخه  تا  گرفته  تصویری  و 

سیکلت یافت می شود. 
روزنامه جام جم البرز در همین زمینه 
بــا  هــادی حــیــدری، مدیر خــوش ذوق 
و توانمند فروشگاه تــوژال، گفتگویی 
که  ــت  ــ اس داده  ــام  ــجـ انـ اخــتــصــاصــی 

ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
انــــدازی  راه  چــگــونــگــی  ــوص  ــص خ در 
ــی تــــــوژال و  ــگ ــان فـــروشـــگـــاه لــــــوازم خ

توضیح  آن  فــــروش  ویــــژه  خـــدمـــات 
دهید. 

تــعــدادی  همکاری  بــا  مجموعه  ــن  ای  
راه  گوناگون  مشاغل  در  همکاران  از 

اندازی شده است.
ــنـــاس فـــروشـــگـــاه تـــــوژال شــامــل   اجـ
ــــگــــی صــــوتــــی و  ــان انــــــــــواع لــــــــــوازم خــ
دوچرخه،  فــرش،  مبلمان،  تصویری، 
کامپیوتر  و  موبایل  موتورسیکلت، 
ــا به  م فــــروش  ــد.  همچنین  ــاش ــی ب م
صورت اقساط ۳۶ ماهه و از قیمت ۷ 

تا ۱۰۰ میلیون متغیر است. 
ــامــیــن اجــتــمــاعــی،  بــازنــشــســتــگــان ت
نیروهای مسلح، فرهنگیان، کارمندان 
بخش دولتی و خصوصی با در دست 
داشـــتـــن کــــارت مــلــی، شــنــاســنــامــه و 
ــنــد به  ــوان ــود مــی ت ــه بــیــمــه خــ ــرچ ــت دف
کنند و صفر  تــوژال مراجعه  فروشگاه 
تا صد کارهای بانکی آن را به ما واگذار 
این که تمام اشخاص  ضمن  نمایند.  

حقیقی تا ۱۸سال مجاز به استفاده از 
این شرایط طالیی می باشند. 

فروشگاه  شاخصه های  و  ویژگی ها  از 
ــواردی  ــوژال بــه چــه مـ ــ ــوازم خانگی ت ــ ل

اشاره می کنید؟
این  تــوژال  از محاسن فروشگاه  یکی 
است که چون مشتری در جستجوی 
جایی است که به قول معروف جنس 
آن  آن جور باشد، همه نوع کاالیی در 
یافت می شود. بنابراین زمانی که مردم 
دست  مــی شــونــد  مــا  فــروشــگــاه  وارد 
همچنین  نــمــی شــونــد.  ــارج  ــ خ خــالــی 
تر  مناسب  مشتری  ــرای  بـ قیمت ها 
است.  ما معتقدیم که اولین نیستیم، 
از  دیگر  یکی  هستیم.  بهترین  بلکه 
ــوژال این  ــ شــاخــصــه هــای فــروشــگــاه ت
در  ما  همکاران  از  کــدام  هر  که  اســت 
کار خود مستقل هستند .  همچنین 
تحویل اجناس به مشتریان سریع تر 

انجام می شود.

ال را ذکر نمایید. راه های ارتباطی با فروشگاه لوازم خانگی توژ
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ال فـــروشگاه تـوژ
مدیر فروشگاه توژال بیان کرد:

ال فروشگاه برتر  توژ
منطقه مالرد

مصطفـی  خـود  رسـمی  نشسـت  در  ج،  کـر شـهر  اسـالمی  شـورای  اعضـای 
کردنـد. انتخـاب  ج  کـر شـهردار  عنـوان  بـه  را  سـیرایی  سـعیدی 

ج گفـت: پـس  ، رئیـس شـورای اسـالمی شـهر کـر بـه گـزارش جـام جـم البـرز
مصطفـی  ج،  کـر کالنشـهر  تصـدی  قطعـی  گزینـه  سـه  صالحیـت  بررسـی  از 
سـعیدی سـیرایی بـا کسـب هشـت رای از مجمـوع ۱۳ رای اعضـای شـورای 
ج، به عنوان شـهردار منتخب این کالنشـهر شـناخته شـد. اسـالمی شـهر کر
جـواد چپـردار  افـزود: امیـر یـزدی بـا چهـار رای  و سـیدعلی اکبـر میـر وکیلـی بـا 

ج شـوند. وی  کسـب یـک رای نتوانسـتند حائـز اکثریـت آرا شـورای شـهر کـر
ج بـرای صـدور حکـم نهایـی بـه وزارت کشـور  ادامـه داد: شـهردار منتخـب کـر

معرفـی می شـود.
سـعیدی سـیرایی حـدود 22 روز پیـش بـا رای اکثریـت آرای  اعضـای شـورای 

ج انتخـاب شـد. شـهر بـه عنـوان سرپرسـت شـهرداری کـر
در  نیـز  را  البـرز  اسـتان  فردیـس  شـهرداری  مسـئولیت  ایـن  از  پیـش  وی   

دارد.  خـود  کاری  کارنامـه 

؛ در نشست رسمی اعضای شورای شهر

ج شد مصطفی سعیدی سیرایی شهردار کر

رئیس پارک علم و فناوری البرز گفت: این استان با 
حضور 2۶۰ شرکت دانش بنیان به عنوان قطب علم 
آماده همکاری برای حل  با تمام امکانات  و فناوری 
مسایل مختلف از جمله اشتغال و توسعه اقتصاد 

است.
به گزارش جام جم البرز؛ مهدی عباسی در نشست 
با فرماندهان  سپاه امام حسن مجتبی)ع( و بنیاد 
فناوران  از  حمایت  هدف  با  که  البرز  بسیج   تعاون 
برگزار  فناور  و  بنیان  دانش  شرکت های  صاحبان  و 
شد، افزود:  استان البرز دست کم بیش از ۳ هزار و 
5۰۰  واحد تولیدی و حدود 2۶۰ شرکت دانش بنیان 
دارد بنابراین باید تالش کنیم این ظرفیت ها به کار و 
اشتغال و تولید منجر شود. وی ادامه داد: با حضور 
در  که  خوبی  زیرساخت های  وجود  با  جدید  دولت 
کشور و استان صورت گرفته، باید تالش کنیم زمینه 
و بستر اشتغال در کشور را فراهم کنیم. رئیس پارک 
علم و فناوری البرز با استقبال از ورود سپاه به بحث 

توسعه اقتصاد دانش بنیان گفت: وظیفه پارک های 
کارآفرینی  اکوسیستم  تکمیل  فناوری  و  علم 
ایجاد  فیزیکی،  فضای  تسهیالت،  و  است  استان 
همچنین  و  شرکت ها  بین  تبادل  و  کنسرسیوم ها 
فروش و بازار شرکت ها از جمله رویکردهای پارک ها 
این  امید  کرد:  تاکید  عباسی  می شوند.  محسوب 
می رود با همیاری بخش خصوصی اولین مرکز تجاری 
برداری  بهره  به  البرز  بنیان  دانش  بخش  در  سازی 
برسد. سرهنگ ولی اهلل شادمان جانشین فرمانده 
سپاه امام حسن مجتبی)ع( استان البرز نیز در این 
نشست مشترک با اشاره به تالش های جهادی برای 
موفقیت در عرصه های مختلف گفت: یقین داریم 
که با تالش های جهادی و استفاده از توان و ظرفیت 
برسیم  خود  اهداف  به  می توانیم  جوان  نیروهای 
کشورمان  توانستیم  روحیه  همین  با  که  همانطور 
دنیا  در  شایسته ای  جایگاه  به  دفاعی  زمینه   در  را 
برسانیم. مهدی حقی  مدیرعامل شرکت پیشگامان 
( نیز در  بنیاد تعاون بسیج )مدیر پیشگامان کشور
این نشست بر توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق 
توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور تاکید کرد 
و گفت: با همکاری پارک علم و فناوری البرز بستر و 
زمینه همکاری های خوب برای توسعه شرکت های 
دانش بنیان و فناور در بخش های مختلف استان 

فراهم شده است.

البرز:  فرهنگیان  دانشگاه  پردیس های  امور  مدیر 
۷5۰ نفر از داوطلبان پذیرفته شده کنکور ۱4۰۰ جذب 

دانشگاه فرهنگیان این استان می شوند.
پردیس های  امور  مدیر  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
این که فرآیند  با اشاره به  البرز  دانشگاه فرهنگیان 
– تخصصی هزار و ۱۰۰ نفر داوطلب  مصاحبه علمی 
آغاز شده است، گفت:  از امروز در البرز  کنکور ۱4۰۰ 
جذب  داوطلبان  از  نفر   ۷5۰ قانونی  مراحل  از  بعد 

دانشگاه فرهنگیان استان می شوند.
متقاضی   ۷5۰ جذب  فرآیند  افزود:  احدزاده  سعید 
 – سالمتی  رویکرد  با  استان  در  معلمی  دانشجو 

تخصصی درحال انجام است.
وی با بیان این که مصاحبه معرفی شدگان در آزمون 
متقاضی  عنوان  به  کشور  دانشگاه های  سراسری 
می کشد،  طول  روز   ۱۰ استان  در  معلمی  دانشجو 
نیم  و  یک  البرز  پرورش  و  آموزش  امسال   : گفت 
برابر ظرفیت از معرفی شدگان کنکور سراسری ۱4۰۰ 
را پذیرش می کند. احد زاده افزود: پذیرفته شدگان 
پس از انجام مراحل مختلفی چون معاینه پزشکی، 
آموزش  مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش در 
ادامه  برای  البرز  فرهنگیان  دانشگاه  و  پرورش  و 
استان  فرهنگیان  دانشگاه  رشته های  در  تحصیل 

و تربیت دبیر شهید رجایی تهران جذب می شوند.
وی گفت: امسال نیز این فرآیند مهم با مشارکت 

دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش البرز درحال 
اجرا و پیگیری است.

البرز  فرهنگیان  دانشگاه  پردیس های  امور  مدیر 
افزود : معرفی شدگان در سه محور روانشناسی و 
مشاوره، علوم تربیتی و حوزه مربوط به علوم انسانی 

مصاحبه می شوند.
و  توانمند  افراد  درست  انتخاب  با   : گفت  زاده  احد 
در  کیفی  فعالیت  سال   ۳۰ زمینه  باید  صالحیت  با 
آموزش و پرورش البرز را برای متقاضیان داوطلب در 
این حرفه مقدس بوجود آوریم. وی گفت: انتخاب 
و  ضوابط  قوانین،  اساس  بر  معلمان  دانشجو 
بهداشتی  دستورالعمل های  و  استانداردها  رعایت 
درحال انجام است. مدیرامور پردیس های دانشگاه 
متقاضیان  انتخاب  برای  افزود:  البرز  فرهنگیان 
با تجربه و  گر  توانمند در استان تیم های مصاحبه 
آموزشی و  قوی از نظر علمی در رشته های مختلف 

تربیتی انتخاب شده است.

جذب ۷۵0 دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان البرزحرکت البرز در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان



سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

ایــــن روزهــــــــا، مـــردم 
از  زیــــــــــادی  ــــش  ــــخ ب
ــای ســالمــت  ــازهـ ــیـ نـ
راه هـــــای  از  را  خــــود 
گــونــاگــون بــه دست 
ــن کــار  ــ مــــی آورنــــد. ای
بعضی  در  مــی تــوانــد 
در  و  مــفــیــد  ــع  ــواقـ مـ
مــواقــع  از  ــاری  ــی ــس ب
حتی خطرناک باشد.  
ــای  ــ ــه ه ــ ــام ــ ویـــــــــژه ن
که شنونده  کرده است  را فراهم  جام جم شرایطی 
به  و  باشد  شما  پزشکی  پرسش های  و  ســواالت 
صورت مکتوب برای سئوال های  شما جواب های 

مناسبی داشته باشد.  
واکسن  ــد-۱۹؟  ــووی ک واکسن های  جانبی  ــوارض  ع
اولین  از  کــوویــد-۱9 می تواند عــوارض خفیفی بعد 
یا دومین تزریق داشته باشد که شامل موارد زیر 
تــزریــق، تب،  ناحیه  در  تــورم  یا  اســت. درد، قرمزی 
لــرز، درد مفاصل،  خستگی، ســردرد، درد عضالنی، 
تهوع و استفراغ، حس ناخوشی و تورم غدد لنفاوی 
شخص پس از تزریق به مدت ۱5 دقیقه تحت نظر 
قرار می گیرد تا مشخص شود که آیا واکنش ناگهانی 
نسبت به تزریق واکسن دارد یا خیر. بیشتر عوارض 
مشاهده  تزریق  از  بعد  اول  روز  طی ۳  شده  گفته 
می شود و به صورت عادی ۱ تا 2 روز طول می کشند. 
هر کس به نوعی به واکسن واکنش نشان می دهد 
یا فقط برخی عالئم در وی مشاهده گردد. همچنین 
بــرخــی افــــراد عــــوارض جــانــبــی شــدیــدتــری نسبت 
ــدت عـــوارض جانبی  ــد. مــیــزان ش ــ بــه دیــگــران دارن
ایمنی بدن نیست. واکسن  نشان دهنده سطح 
کووید-۱9 ممکن است عوارض جانبی نظیر عالئم 
و نشانه های بیماری داشته باشد. اگر فرد قباًل به 
بیماری کووید-۱9 مبتال شده و عالئم ذکر شده بعد 
از ۳ روز از انجام تزریق شروع شد یا عالئم بیش از 
2 روز طول کشید باید خود را قرنطینه کند و تست 
بــدهــدو عـــوارض جانبی در خانم ها  کــرونــا  بــه  ابتال 

بیشتر از آقایان باشد. 

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشک عمومی

پزشک جام جم

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی اعالم کرد:
تخریب 30 ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی گرمدره

۳۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی با حکم قضایی در  
گرمدره تخریب شد.

گفت:  ج  کر جهادکشاورزی  اراضی  امور  مدیر  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
زمین های  کاربری  حفظ  قانون   ۱۰ ماده   2 تبصره  اجرای  زمینه  در  تخریب ها 

کشاورزی  زمین های  در  غیرمجاز  کاربری  تغییر  از  جلوگیری  و  باغ ها  زراعی، 
صورت گرفت. یعقوب لنکرانی با بیان این که این متخلفان قصد تفکیک 
هکتار   5۰ از  بیش  امروز  تخریب های  با  افزود:  داشتند  را  سازی  وشهرک 
به  گفت:  وی  بازگشت.  تولید  چرخه  به  سازی  آزاد  کشاورزی  زمین های  از 

منظور حفظ امنیت غذایی از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از هزار هکتار 
داد:  ادامه  لنکرانی  است.  شده  آزادسازی  استان  کشاورزی  زمین های  از 
به  را  کشاورزی  زمین های  در  مجاز  غیر  ساز  و  ساخت  هرگونه  شهروندان 

سامانه تلفنی ۱۳۱ جهاد کشاورزی اطالع دهند.

چهار شنبه    10 شهریور    1400   شماره 6021
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

یادداشت

ج از کجا آمده است؟ ریشه نام کر
فرهنگی،  مــیــراث  اداره 
صـــــنـــــایـــــع دســــــتــــــی و 
البرز  استان  گردشگری 
در معرفی کــرج و دربــاره 
ریــشــه نـــام ایـــن اســتــان 
داده  انجام  را  تحقیقاتی 
آورده  زمــیــنــه  ایـــن  در  و 

است:
اصلی  و  قــدیــم  گــویــش 

این منطقه زبــان تات بــوده اســت. بر این اساس 
کلمه کرج از لغت کاوک به معنی میان تهی گرفته 
شده است. از این روی که کرج میان دره واقع شده 
تسمیه  وجــه  خصوص  در  نظریه  چندین  اســت. 
زیر به مختصر شرح  که در  کرج بیان شده است 
آن پرداخته می شود. کرج، از کرجی به معنای نوعی 
قایق گرفته شــده اســت. گفته اند در زمــان قدیم 
آب رود کرج زیــاد بــوده و بــرای عبور از این رود، در 
مسیر شرق به غرب و بالعکس از نوعی قایق به 
کوه  از  کــرج،  نام )کرجی( استفاده می شده اســت. 
از  ردیفی  کرج در دامنه  گرفته شده اســت.زیــرا  رج 
کــوه قــرار گرفته اســت. کــرج، از واژه کــرژ به معنای 
کوهپایه نیز می باشد. کرج ، از کراج یا اکراج است. 
پیشینه  با   ، شــده  گرفته  فریاد  و  بانگ  معنای  به 
کالک،قلعه  کــوه هــای  آتشگاه،  تپه  در  آن  تاریخی 
دختر شهرستانک و قلعه اشتهارد که در روزهای 
تابستان برای خبررسانی و دیده بانی آتش افروزی 

می شده،مرتبط است.
کرج، از نام کوه کروج که در شمال کرج و در ادامه 
قله کهار، بعد از قله ماشه نو و مشرف به تعدادی 
تالیان،  برغان،  دروان،  و  طالقان  باال  روستاهای  از 
ولــیــان، ورده، ســرهــه، اغــشــت، ســنــج، خـــوارس، 
گرفته  شــده،  واقــع  سیبستان  و  عالقبند  سیرود، 
شــده اســت. عده ای معتقدند بعد از احــداث پل 
بر روی رود کرج در زمان صفویه، کرج به سرپل و 
همچنین پل شاه تغییر نام داده شد.اما همچنان 
نام قدیمی رایج بود.حتی نام کالک را که در حاشیه 
ــه روی ســرحــدآبــاد قــرار  شرقی رودخــانــه کــرج و روب
از  دیگر  نوعی  )کلک(  واژه  از  برگرفته  نیز  را  گرفته 

شناور که کوچک تر از "کرجی"می باشد، می دانند.

ج گفت: مجموعه شورای شهرو مدیریت  رئیس شورای اسالمی شهر کر
شهری از هرگونه همکاری و تعامل سازنده با رسانه های شناسنامه دار 

و اصیل برای انجام بهتر امور شهری استقبال می کند.
به گزارش جام جم البرز، جواد چپردار در بازدید از خانه مطبوعات استان 
ضمن  مطبوعات  خانه  بازرسان  و  رئیسه  هیات  اعضاء  جمع  در  البرز 
تقدیر و تشکر از خدماتی که این تشکل صنفی برای جامعه خبر و رسانه 
رویدادهای  به  نسبت  رسانه ها  عملکرد  اظهارداشت:  می دهد،  انجام 
مدیریت شهری از یك سو منعکس کننده نیازها و تقاضاها و مطالبات 
مردم است و از سوی دیگر عامل اطالع رسانی فعالیت های انجام گرفته 
آگاهی مردم  از سوی مسئوالن عرصه مدیریت شهری است که باعث 
آنها  ارایه شده و یا مشارکت در  از این فعالیت ها، استفاده از خدمات 
می شود و در مجموع ارتباط مستقیمی با مقوله توسعه شهری و به تبع 

ج دارد. آن توسعه همه جانبه شهرستان کر
و  تبیین  را  رسانه ها  دیگر  نقش  ج  کر شهر  اسالمی  شوری  رئیس   
به  شهرداری  بزرگ  مجموعه  پنهان  و  پیدا  اقدامات  و  خدمات  تشریح 
ذاتی  و  اصلی  وظایف  از  یکی  شک  بدون  افزود:  و  دانست  شهروندان 

رسانه ها انعکاس خدماتی است که در جای جای شهر برای شهروندان 
با  و  به درستی  این خدمات  از  تا شهروندان  ارائه می گردد و الزم است 

شفافیت آگاهی یابند.
چپردار به  ایجاد بستر مناسب برای رسانه های شناسنامه د ار اشاره و 
بیان کرد: متأسفانه شاهد نگاهی ناعادالنه بین رسانه ها، خبرنگاران و 

فعاالن این حوزه در مدیریت شهری هستیم و تمایزی بین کار تخصصی 
از  درآمد  کسب  منظور  به   

ً
صرفا که  فعالیت هایی  و  رسانه  حوزه  در 

ظرفیت های رسانه ای انجام می گیرد وجود نداشته و رسانه هایی که به 
صورت جدی در حوزه تولید محتوی فعال و اثرگذار هستند بدلیل برخی 

از گروه ها و کانال های مجازی کم رنگ تر شده اند. 
وی یادآور شد: عملکرد رسانه ها نسبت به رویدادهای مدیریت شهری 
است  مردمی  مطالبات  و  تقاضاها  نیازها،  کننده  منعکس  سو  یک  از 
سوی  از  شده  انجام  فعالیت های  رسانی  اطالع  عامل  سوی دیگر  از  و 
ج بیان کرد:  مسئوالن در این عرصه است. رئیس شوری اسالمی شهر کر
انتظار داریم رسانه های شناسنامه دار و اصیل با تحلیل های منطقی به 
مجموعه مدیریت شهری کمک کنند تا در این مسیر پرچالش، مدیریت 
شهری بتواند با کمک رسانه ها بهترین تصمیم را برای توسعه و آبادانی 
شهر اتخاذ کند. به گفته چپردار، فرصتی که طی این مدت چهار سال در 
اختیار ما گذاشته شده است، باید در خدمت مردم باشیم و برای حل 
کاماًل  کنیم و  امانت به درستی وفا  این  از  و  برداریم  گام  آنها  مشکالت 

رضای خدا را در نظر بگیریم. 

مریم دهقانی سانیج

 نویسنده و کارشناس
 سازمان آب

ج اعالم کرد: رئیس شورای شهر کر

همکاری مجموعه شورای شهر با رسانه های شناسنامه دار و اصیل

به مناسبت 2۶ مرداد سالروز آزادی آزادگان سرافراز 
زندانیان  آزادی  پویش  اندیشی  هم  جلسه  ایران 
غیرعمد در بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

، در این جلسه سلیمان   به گزارش جام جم البرز
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  رستمیان 
هماهنگی  اهمیت  به  اشاره  با  البرز  استان 
سیاستگزاری  و  اجرا  در  فرهنگی  دستگاه های 
استان  در  سازی  فرهنگ  و  المنفعه  عامه  امور 
متولی  دستگاه های  گذشته  در  متاسفانه  گفت: 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  انتقال  و  فرهنگ سازی  
به نسل جدید توفیق چندانی نداشته اند و بر این 

اساس باید تالش در این زمینه افزایش یابد.
البرز  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
به ایثاری که جامعه ما از منظر بهداشت و درمان 
رویکرد  کرد:  تصریح  و  کرد  اشاره  دارد  نیاز  آن  به 
دولت سیزدهم، رویکردی جهادی و مردمی است 

به  زمینه ها  تمام  در  باید  مختلف  وسازمان های 
عمل  جهادی  کرونا،  بیماری  با  مبارزه  خصوص 

کنند.
وی با اشاره به گسترش بیماری کرونا و محدودیت 
تصریح  مختلف  مناسبت های  در  مراسم  برگزاری 
البرز  استان  در  سرافراز  آزادگان  امسال  کرد: 
پویشی خداپسندانه  را طراحی کردند که از 2۶ مردا  
تا اربعین حسینی ادامه دارد و هدف آن جمع آوری 
زندانیان  آزادی  برای  مردم  و  خیران  کمک های 

غیرعمد است .
کمک  با  البرز  زندان ها  کل  اداره  افزود:  رستمیان 
خیران با پرداخت 5 میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در 
یادواره شهدای استان البرز 4۶ زندانی غیر عمد را 
از زندان آزاد و به آغوش خانواده هایشان بازگرداند.

مقدسی  باقر  محمد  همچنین  جلسه  این  در 
از  استقبال  با  البرز  استان  دیه  ستاد  عامل  مدیر 

پویش آزادی ،زندانیان غیرعمد که با ابتکار آزادگان 
تصریح  است  شده  شروع  البرز  استان  سرافراز 
البرز نزدیک به 2۰۰ زندانی غیرعمد  کرد: در استان 
به  مربوط  زندانیان  دسته  سه  جزء  که  دارد  وجود 
بدهکار  زندانیان  و   ، بدهکار زندانیان  تصادفات، 

مهریه  هستند. 
مدیر عامل ستاد دیه استان البرز با بیان این که با 
آزادی یک زندانی نه تنها خود زندانی بلکه خانواده 
وی هم آزاد می شود گفت: تالش ستاد دیه استان 
، این است که با شناسایی زندانیان غیر عمد  البرز
از  افراد  این  خانواده های  آنان  آزادی  و  مستحق 

مشکالت و فروپاشی نجات یابند. 
البرز  استان  در  خیران  و  مردم  همه  از  مقدسی 
آزادگان  پویش  با  همگام  که  کرد  درخواست 
به شماره  کمک های خود  واریز  با  سرافراز استان 
جهانشهر  شعبه  ملی  بانک   ۰۱252525۰۰2 حساب 

ج  در این امر خیر که تا اربعین حسینی )پنجم  کر
( ادامه دارد مشارکت کنند. مهر

پویش نذر آزادی زندانیان غیرعمد   

 ابزارهای صنعتی و باغبانی آنقدر متنوع هستند 
درباره  و استفاده  انتخاب  از  بهتر است قبل  که 
آنها اطالعات کافی داشته باشیم؛ چون این ابزار 
به دلیل کارکرد و کاربرد گوناگون متنوع هستند 
را  انتظاری  و  نیاز  چه  این که  به  بسته  .هــرفــردی 
می خواهد برطرف کند، دست به انتخاب درست 
خواهد زد.  تنوع  این محصوالت و مناسب بودن 
قیمت آنها برای افــرادی که در مشاغل مرتبط با 
برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  هستند  حــوزه  این 
ابــزار صنعتی  است. فروشگاه برند  هایپر رنگ و 
فــروش  زمینه  در  ساله  ســی  سابقه  دارای  رضــا 

و  محصول  تنوع  اســت.  باغبانی  و  صنعتی  ــزار  اب
بــرای  را  انتخاب  حــق  اجــنــاس،  مناسب  قیمت 
اســت.  کــرده  ســاده تــر  فروشگاه  ایــن  مشتریان 
ضمانت  دارای  آن  اجــنــاس  تــمــامــی  همچنین 
این  در  البرز  جام جم  روزنامه  خبرنگار  می باشد. 
زمینه گفتگویی با محمدرضا مرادخانی، مدیریت 
باتجربه فروشگاه برند  هایپر رنگ و ابزار صنعتی 

رضا انجام داده است که در ادامه می خوانید:
* از سوابق شغلی خود در حوزه ابزار فروشی و در 
خصوص محصوالت فروشگاه برند  هایپر رنگ و 

ابزار صنعتی رضا بگویید.
مدت سی سال است که در زمینه ابــزار فروشی 
فعالیت دارم. خوشبختانه در فروشگاه ما تنوع 
قیمت و محصوالت بسیار زیاد است و همه نوع 
ابــزار صنعتی و باغبانی موجود می باشد.  اقالم  و 
همچنین قیمت اجناس در فروشگاه برند  هایپر 
ــزار صنعتی رضــا بسیار مناسب است،  اب رنــگ و 
تولیدکننده  از  عمده  ــورت  ص بــه  را  کــاالهــا  چــون 

خریداری می کنیم و با قیمت مناسب به صورت 
عمده و جزئی به خریدار می فروشیم.

* فروشگاه برند  هایپر رنگ و ابزار صنعتی رضا چه 
خدماتی به مشتریان خود ارائه می دهد؟

ــای مــا بــا شرکت ها و  ــراردادهـ ــود و نــه درصـــد قـ ن
محصوالت  تمامی  و  اســـت  مــرغــوب  بــرنــدهــای 
فروشگاه برند  هایپر رنگ و ابزار صنعتی رضا دارای 

ضمانت می باشد.
* مهم ترین ویژگی فروشگاه برند هایپر رنگ و ابزار 

صنعتی رضا چیست؟
فروشگاه  در  ما  شاخصه های  مهم ترین  از  یکی 
باالی  تنوع  ــزار صنعتی رضــا  اب و  رنــگ  برند  هایپر 
محصوالت با برندهای مختلف می باشد که حق 
انتخاب را برای مشتری آسان تر نموده و قیمت ها 

نیز به نفع مشتری است.
ــا فــروشــگــاه  * مـــردم از چــه طــریــقــی مــی تــوانــنــد ب
برند هایپر رنگ و ابزار صنعتی رضا ارتباط داشته 

باشند؟

- بلوار شهید بهشتی- جنب  بانک ملت- فروشگاه  هایپر رنگ و ابزار صنعتی رضا آدرس ما : کمالشهر
تلفن های تماس:     ۰۲۶۳۴۷۱۲۶۴۴     ۰۲۶۳۴۷۱۲۶۴۵

ع و  این فروشگاه تنو
قیمت محصوالتش 

مناسب است

محمد رضا مرادخانی، مدیر 
فروشگاه برند  هایپر رنگ و 

ابزار صنعتی رضا :

حجت االسالم اکبر حمیدی در سال ۱۳4۰در یکی 
شرقی  آذربایجان  توابع  از  هشترود  روستاهای  از 
هستی  عالم  به  پا  شهریار  استاد  همسایگی  در 
تحصیل  به  کرمان  در  ۱۸سالگی  سن  تا  و  نهاد 
پرداخت. هم زمان با شکل گیری انقالب اسالمی 
با  گــردیــد.  قــم  علمیه  حـــوزه  وارد   ۱۳5۷ ســال  در 
علیه  حــق  جبهه های  در  تحمیلی  جنگ  شــروع 
باطل به صورت رزمی و فرهنگی حضور داشته و 

از جانبازان شیمیایی هستند.
نیروی  سیاسی  و  عقیدتی  در  ســال   2۷ ایــشــان 
انتظامی خدمت و در سال ۱۳۸۶ به بازنشستگی 
از سال ۱۳۶۰ در  آمد و دارای ۳فرزند بوده و  نائل 
اهالی  درخــواســت  به  بنا  و  می باشد  ساکن  ج  کــر
را   » الــبــرز »دلشدگان  ادبــی  انجمن  ادب،  و  شعر 

تاسیس نموده است.
و  عــلــمــی  ســـوابـــق  از  لــطــفــا  ــدی،  ــی ــم ح جــنــاب   *

فرهنگی خودتان بگوئید.
از سال ۱۳5۷ وارد حوزه علمیه قم شدم و تا سطح 
اسالمی  حقوق  و  فقه  در  ارشـــد(  2)کــارشــنــاســی 
در  ــال  سـ  2۷ مـــدت  ــه  ب و  دادم  تحصیل  ادامــــه 
فرهنگی  علمی  مــرکــز 
انتظامی  نیروی 
مـــــشـــــغـــــول 
خدمت بودم 
ســــال  از  و 
د  ر ا ۱و ۳ ۷ ۰
شعر  عـــرصـــه 
شــــاعــــری  و 

آذر شاهی، ناظر  شدم با شعرای بزرگی چون علی 
بــهــدارونــد،  اکبر  نریمانی،  نـــوراهلل  ای،  شرفخانه 
، آواره همدانی  حسین شیدائیان، ابوالحسن فقیر
تهران  نــام  بــه  و  ح  مطر شــعــرای  بــا  بعدها  کمی  و 
، سبزواری  آقایان قزوه، مشفق کاشانی، براتی پور
با مراکز شعر و ادبیات، مانند  آشنا شدم  و   ... و 
و  فرهنگ  کل  اداره  و  تهران  استان  هنری  حــوزه 
فعالیت  و  همکاری  ج  کر و  تهران  اسالمی  ارشــاد 

داشتم.
* از انجمن ادبی دلشدگان بگوئید.

انجمن  گر چه رسما و در قالب یک  انجمن  این 
کار خود را از سال ۱۳9۰ شروع کرد، ولی در واقع از 
سال ۱۳۷2به بعد با حضور دوستانی که نامشان 
را در سئوال اول آوردم، هر هفته شب ها در منزل 
ما برقرار می شد. در این جلسات به شعر خوانی 
و نقد آن می پرداختیم که هم اکنون این انجمن 
با حضور بزرگان عرصه شعر و ادبیات در اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز و حوزه هنری 
بار برگزار می شود و دو نشریه  البرز هفته ای یک 
چاپ  به   ) الــبــرز )دلشدگان  انجمن  ایــن  از  شعر 

رسیده است.
ثار خودتان را برای خوانندگان معرفی کنید. آ

اولین مجموعه شعر من به نام )گریه خاموش( 
گــرامــی سعید  ــرادر  بـ کــه  زمــانــی  در ســال ۱۳۶۷در 
عهده  بر  را  تهران  هنری  حوزه  مدیریت  پور  فالح 
تا  آن  از  بعد  و  گــردیــد  منتشر  و  چــاپ  داشــتــنــد، 
کنون توانسته ام ۱4 مجموعه شعر به بازار عرضه 
در  کتاب  5جلد  اشعار  مجموعه  بر  عــالوه  کنم. 
زمینه های قرآن- تاریخ و سیره اهل بیت)ع( هم 

به چاپ رسانده  ام.
* از دیدارتان با مقام معظم رهبری بگوئید.

همراه  بــه  تــا  شــد  نصیبم  ۱۳94توفیقی  ســال  در 
شرفیاب  رهبری  معظم  مقام  ــدار  دی به  شــاعــران 

ماندگارترین شوم و این یکی  و  بهترین  از 
دوران  شــیــریــنــی  و  لـــذت 
بنده هست، در این سی 

سال فعالیت!
افطار  بــه  مــانــده  ساعت   2
ایشان  بیت  محوطه  وارد 
ــوان  ــم. شـــاعـــران جـ ــدیـ شـ
کنار  و  گــوشــه  از  پیشکسوت  و 
هم  خارجی  کشور های  از  حتی  و  کشور 
ــد. حــضــرت آقـــا یــک ساعت  ــودن ــده ب آمـ

را  شاعران  آثــار  و  آوردنــد  تشریف  افطار  به  مانده 
معرفی  خدمتشون  به  هم  بنده  کردند.  دریافت 
و یکی از آثار را خدمت ایشان تقدیم نمودم. بعد 
می گوئید؟«  شعر  بیدلی  فرمودند:»شما  تورق  از 
فرمودند:»صائب  بله«  حــدودی،  کــردم:»تــا  عرض 
نقصی  بی  شاعر  صائب  بخوانید،  زیــاد  را  تبریزی 

است.« 
سپس نماز را به جماعت به ایشان اقتدا و بعد از 
نماز افطار کردیم. بعد نوبت شعرخوانی رسید که 
تا ساعت ۱2 شب ادامه داشت. از جمله نکاتی که 
فرمودند این بود که شاعر باید فرزند زمانه خود 
جامعه  دردهــای  و  آالم  دهنده  انعکاس  و  باشد 
ــرای مــردم شعر  ب از جنس مــردم و  خــود باشد و 

بگوید.
* وضعیت ادبیات، به ویژه شعر را در استان البرز 

یابی می کنید. چگونه ارز
مستلزم  زمینه  ایــن  در  کــامــل  طــور  بــه  صحبت 
فرصت و مجالی فراتر از این گفتگو را می طلبد، اما 
البرز  استان  کنم  عرض  می توانم  اجمالی  طور  به 
همواره در عرصه های هنری و فرهنگی به خصوص 
زده  را  کــشــور  در  نخست  حــرف  ــیــات  ادب و  شعر 
جدی  را  ما  مسئوالن  هنوز  متاسفانه  ولی  است، 
نمی گیرند و حمایت چندانی از ما به عمل نمی آید. 
ادبیات و شعر در استان البرز نظام یافتگی ندارد و 
بسیاری از شاعران که دوران کهولت خود را سپری 
جوانان  و  مواجه اند  زیــادی  مشکالت  با  می کنند 
پایان  آورده نمی شوند.در  به حساب  هم معموال 

یکی از اشعارتان را برای ما بخوانید.
آن شعری را که در محضر مقام معظم رهبری 

خواندم برایتان می خوانم که عنوانش هست: 
سرخوش ز جنون

سر خوش ز جنون دل شیدایی خویشم
در بزم پریشانی تنهایی خویشم

با این که گرفتار عطش جوش کویرم
خرسندم و در کار شکیبایی خویشم

با این همه بت های تعلق که عیان است
من پیرو اندیشه یکتایی خویشم

تا آمدی  ای عشق به سر وقت من امشب
آماده پرواز مسیحایی خویشم

از بس که دلم غرق تماشای تو گشته
 در حلقه وصل شب شیدایی خویشم

غ دلم می شکند بند قفس را تا مر
آماده پرواز تماشایی خویشم

گفتگوی جام جم البرز با حجت االسالم اکبر حمیدی)شایق( شاعر و نویسنده: 

شاعر باید از جنس مردم و برای مردم شعر بگوید
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
امام خمینی )ره(در کوى غم تو پایداریم، همه

چهار شنبه    10 شهریور    1400   شماره 6021

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

گردد.
شهرداری کرج پیگیری کند

همه  انگیز  بر  سئوال  اقدامی  در  کرج  شهرداری 
جایگاه های جمع آوری زباله های مناطق مسکونی 
محالت را جمع آوری کرده و اکنون زباله های شهری 
مسکونی  منازل  مقابل  و  روها  پیاده  سراسر  در 
در  مسئول  می شود.آقایان  انباشته  هم  روی  بر 
شهرداری پاسخ دهند که این گونه بی نظمی های 

خدماتی چه زمانی می خواهد ساماندهی شود؟
احمد کسروی از کرج

سرعت گیر نصب کنید
سرعت باالی خودروها در خیابان های مسکونی 
شهر کرج و حومه و خطرات تصادفات ناگوار جانی 
و مالی برای شهروندان همواره یکی از نگرانی های 
مردم به ویژه سالمندان و کودکان و... می باشد. از 
مسئوالن شهرداری. امور ترافیکی خواهان نصب 

سرعت گیر در اماکن مورد بحث هستیم.
محسن عزیزی از کرج

مسئوالن فرمانداری ساوجبالغ اقدام کنند
عبور و مرور سنگین خودروها و مسافران در مسیر 
روستاهای کردان- برغان، ورده، سیباندره، اغشت 
و کم عرض بودن و نواقص فراوان ایمنی مسیرها 
و  طوالنی مدت  و  انسداد  موجب  مذکور  معابر  و 
تصادفات مکرر در جاده ها و به ویژه مسیر کردان- 
مسئوالن  لطفا  ...می شود.  و  آتشگاه  برغان- 
فرمانداری ساوجبالغ نسبت به برنامه ریزی و هدایت 

فعالیت نهادهای دست اندرکار اقدام عاجل نمایند.
سید نصرالدین میرعربشاهی- ساوجبالغ

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

رسیدگی کافی و جامع نمایند.
ج احمد مهرانی از کر

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233۵11

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

خبر

ســئوال از شما پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان البرز

خوانندگان  شما  پرسش  به  مربوط  ستون  این 
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی 
ظرفیت  افزایش  منظور  به  می باشد.   البرز  استان 
برقراری  و  اجتماعی  تأمین  ســازمــان  پاسخگویی 
ارتباط این سازمان با جامعه بزرگ مخاطبان،  بیمه 
می توانید  کــارفــرمــایــان،  بازنشستگان،  شــدگــان، 
ــام جــم الــبــرز با  ــود را بــا تحریریه ج ســئــوال هــای خ
مسئوالن  بــگــذاریــد.  مــیــان  32210009در  شــمــاره 
همین  در  البرز  استان  اجتماعی  تامین  ســازمــان 

ستون پاسخگوی سئوال های شما خواهند بود. 
سئوال: لطفا درباره  طرح خدمات غیر حضوری ۳۰۷۰ 
: ابوالحسن قورچیان،  بیشتر توضیح دهید. پاسخ از

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز
غیر  خدمات  طرح  دستورالعمل های  اجرای  در 
حضوری ۳۰۷۰و ضرورت خدمت رسانی غیر حضوری 
در  الزام  و  کرونا  بیماری  گیری  همه  به  توجه  با  و 
و  پسشگیرانه  اقدام  یک  عنوان  به  تردد  کاهش 
موثر، خدمات به شرح ذیل به صورت غیرحضوری 

انجام می گیرد.
۱-دریافت فیش  2-دریافت حکم افزایش سالیانه
۳-گواهی حقوق 4-دریافت گواهی کسر از اقساط

در  و  آخر  2سال  دستمزد  میانگین  5-محاسبه 
وضعیت  ۶-استعالم  بازنشستگی  خواست 
و  تعهدنامه  فرم  ۷-تکمیل  بگیران  مستمری 
به  بازمانده  دختر  فرزندان  خروج  تاریخ  تمدید 
درمان  استحقاق  و  مستمری  دریافت  منظور 
بازماندگان  مستمری  برقراری  ۸-درخواست 
ثبت  با  می توانید  شما  مربوطه  مدرک  ارائه  و 
سامانه در  خود  بانکی  حساب  و  همراه   تلفن 
 es.tamin.irاز خدمات غیر حضوری سازمان تامین 

اجتماعی بهره مند شوید.

تاریخ  در  سلطانی  مهرداد  شهید   : البرز جم  جام 
و  مذهبی  خانواده  یك  در   ۱۳4۳ سال  بهمن   22
متدین و کشاورز در شهرستان فومن از استان 
رشت پا به عرصه وجود نهاد و دوران تحصیالت 
با  جا  همان  در  را  خود  دبیرستان  و  ابتدایی 

موفقیت به پایان رسانید.
حوزه  طریق  از   ۱۳۶2/۱۰/29 تاریخ  در  شهید 
مقدس  خدمت  به  حیدریه  تربت  وظیفه  نظام 
اعزام و در همان سال در حین خدمت  سربازی 
راه  جزء  افسری  آزمون  در  شرکت  به  موفق 
نظامی،  دوره های  ماه   ۷ مدت  طول  در  و  یافت 

و  شد  التحصیل  غ  فار  ۱۳۶۳/۰۶/۰4 تاریخ  در 
از  نظامی  علوم  کاردانی  مدرك  اخذ  به  موفق 
مفتخر  سومی  ستوان  درجه  به  و  دانشگاه  آن 
گردید. وی برای طی دوره رسد توپخانه صحرایی 
مرکز  به   ۱۳۶۳/۱۱/2۱ الی   ۱۳۶۳/۰۶/۰5 تاریخ  از 
انتقال  اصفهان  موشك های  و  توپخانه  آموزشی 
تاریخ  در   

ً
مجددا مذکور  دوره  طی  از  پس  یافت 

به  و  منتقل  توپخانه   55 گروه  به   ۱۳۶۳/۱2/۰5
عنوان افسر شناسایی و نقشه برداری و معاون 
اجرای  راستای  در  نمود.و  وظیفه  انجام  آتشبار 
دریغ  کوششی  هیچ  از  محوله  مأموریت های 

نورزید و مسئولیت های مربوطه را بنحو احسن 
به انجام می رسانید. این افسر شجاع و فداکار در 
حالی که مدت ۱2ماه حضور مداوم در جبهه های 
بر   ۱۳۶4/۱2/۱۸ تاریخ  در  و  داشت  مقدس  دفاع 
اثر حمله هوایی دشمن در منطقه و الفجر )فاو( 
اثر  بر  خود  یگان  سربازان  از  نفر  چهار  همدوش 
اصابت ترکش به ناحیه سر دعوت حق را لبیك 
و به درجه رفیع شهادت نایل گردیند و در تاریخ 
بر  بزرگوار  شهید  این  مطهر  ۱۳۶4/۱2/24پیکر 
شهرستان  فهیم  و  شناس  قدر  مردم  دوش 
شهدای  گلزار  زادگاهش  در  و  تشییع  فومن 

روستای کرد محله به خاک سپرده شد.
روحش شاد و یادش گرامی باد

فرازهایی از زندگی نامه پر افتخار سرتیپ دوم شهید مهرداد سلطانی

گام  بیانیه  اجرایی  راهبران  نهضت  جلسه  یازدهمین 
دوم انقالب اسالمی استان و همچنین مراسم رونمایی 
حسینی  آیــت اهلل  حضور  با  البرز  مسائل  نظام  کتاب  از 
همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه 
و  نهضت  ایـــن  کــشــوری  مــســئــوالن  از  جمعی  و  ج  کـــر

مسئوالن استانی برگزار شد.
این  در  همدانی  حسینی  آیـــت اهلل  جــام جــم  ــزارش  گـ بــه 
از زحمات و تالش های  جلسه ضمن قدردانی و تشکر 
انقالب اسالمی  گام دوم  بیانیه  اجرایی  راهبران  نهضت 
بی ثمر  تالش ها  ایــن   

ً
قطعا داشـــت:  بیان  الــبــرز،  استان 

نخواهد ماند و استفاده خواهد شد. وی بابیان این که طی 
توافق صورت گرفته با مجموعه ریاست جمهوری مسائل 
به  شناسایی شده  دار  قابلیت  اشخاص  و  شــده  احصا 
دولت معرفی خواهند شد، گفت: هر چه این کار قویم 
گرفته  صـــورت  بیشتری  دقــت  بــا  مطالب  احــصــاء  و  تــر 
کرد  به کارگیری خواهد  آن  از  که  بــرای مجموعه ای  باشد 

اطمینان بخش تر خواهد بود.
آیت اهلل حسینی همدانی در ادامه بابیان این که »جوان 
سنی«، »جـــوان ظــاهــری« و »جـــوان روحــیــه ای« از اقسام 
آنچه با توجه به  مختلف جوانی اســت، اذعــان داشــت: 
نیز  ــات استنباط می شود مهم ترین مساله  روای و  آیــات 
ــوان روحــیــه ای« اســت که با ایــن تعریف شهید حاج  »ج
در  ولی فقیه  نماینده  است.  جوان  هم  سلیمانی  قاسم 
استان البرز در ادامه به تعریف فرصت و اهمیت استفاده 
آن در زمان مناسب پرداخت و تصریح کرد: »فرصت  از 
شناسی«، »فرصت سازی« و »استفاده از فرصت« از ارکان 
موفقیت مدیریت های فردی، سازمانی، اجتماعی و ملی 
است. وی در ادامه افزود: با توجه به این بیان امام صادق 
دولت حزب اللهی را می توانیم در دو رکن »تالش مستمر 
و جهادی« و »ساده زیستی و مردمی بودن« تعریف کنیم 
اردیبهشت سال 9۶ فرمودند:  نیز در ۱۰  آقا  که حضرت 
توانست  نخواهیم  انقالبی  کــار  و  جهادی  باکار  ما  »جــز 
در  دیگری  بیان  در  و  برسانیم«  سامان  به  را  کشور  این 
کردیم  انقالبی عمل  فــرمــودنــد: »هــر جــا  ســال 95 هــم 
جهادی  حرکت  و  گــری  انقالبی  از  جا  هر  و  رفتیم  پیش 
غفلت کردیم عقب ماندیم و ناکام شدیم«. نماینده رهبر 
به  ــاره  اش با  پایان  در  استان  در  اسالمی  انقالب  معظم 

کتاب نظام مسائل البرز این کار را ارزشمند و قابل توجه 
برشمرد و ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران، بیان 
داشت: ان شاءاهلل کتاب نظام مسائل استان البرز را طی 
گفتنی  کــرد.  خواهم  ارســال  رئیس جمهور  بــرای  نامه ای 
گــام دوم انقالب  اســت نهضت راهــبــران اجــرایــی بیانیه 
اسالمی البرز با رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان 
آیــت اهلل حسینی همدانی در  کرج حضرت  امام جمعه  و 
سال ۱۳99 ضمن اعالم موجودیت طی تعداد ۱24 جلسه 
خصوصی و عمومی با حضور مجموع 29۷ نفر از نخبگان، 
صاحبین نظر و مدیران جــوان و باتجربه ساکن استان 
البرز تشکیل شد. از این  روی کار گروه های تخصصی در ۱9 
محور شکل گرفت و اعضا هرکدام در کارگروه ها فعال شده 
ترسیم 5  به  عارضه یابی  نظام  مــدل  اســاس  بر   

ً
نهایتا و 

مسئله اصلی استان در ۱۸ موضوع پرداختند. البته در این 
راه موضوعات متعددی احصا شده است که در دبیرخانه 
اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  اجرایی  راهبران  نهضت 
متخصصین  و  مدیران  به  کمک  به منظور  البرز  استان 
آنچه  آینده نگهداری شده و در زمان نیاز ارائــه می شود. 
دارای اهمیت است، بهره گیری از نخبگان و جوانان البرزی 
با گرایشات سیاسی مختلف و تجربیات متمایز است که 
موجب گردیده تا این محصول از ویژگی های فراجناحی و 
متعهدانه به اصول و چهارچوب انقالبی خروجی علمی، 
قابل تعمیم و با روایی و پایایی باالیی را ایجاد کند. بنابراین 
درک دقیق از نحوه شکل گیری نهضت در البرز تا ترسیم 
نظام عارضه یابی این کتابچه می تواند به عنوان یک الگوی 
محوری در مسیر تحقق نهضت گام دوم انقالب در کشور 

موردتوجه نیز قرار گیرد.

: آیت اهلل حسینی همدانی در مراسم رونمایی از کتاب نظام مسائل استان البرز

افراد شاخص و دارای قابلیت به رئیس جمهور 
معرفی شدند

آبشار  شرکت  ریالی  میلیارد   4۰۰۰ سرمایه گذاری  با  دولــت  هفته  از  روز  آخرین  در 
شهرک  در  خانگی  لــوازم  و  صنعتی  محصوالت  محافظ های  تولید  کــار،  پالستیک 

سیمین دشت البرز آغاز شد.
معاون  صنعتی  واحــد  ایــن  افتتاح  مراسم  در  البرز  جم  جــام  خبرنگار  گــزارش  به 
شهیدان  خاطره  و  یاد  بزرگداشت  البرزبا  استانداری  واجتماعی  سیاسی،امنیتی 
رجایی و باهنر گفت: امسال در هفته دولت ۷۸5 میلیارد تومان در زمینه واحدهای 
صنعتی سرمایه گذاری شده است که از این میزان ۸ پروژه در بخش خصوصی با 

اعتباری بالغ بر ۷2۱ میلیارد تومان و با اشتغال زایی 2۳۳ نفر به بهره برداری رسید.
معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری البرزبا بیان این که قدر مشترک تمام 
پیام های مقام معظم رهبری در شروع سال های گذشته حمایت و سرمایه گذاری 
در بخش های اقتصادی کشور بوده است  تصریح کرد: تمام بدنه دولت در خدمت 
براین اساس  و  گــذاری و صنعتی اســت  از واحــدهــای سرمایه  توسعه و حمایت 
امسال در استان البرزدر مجموع 2۱۶ پروژه با اعتباری بالغ بر 2و نیم هزارمیلیارد 
تومان و با اشتغالزایی هزارو 52 نفر به بهره برداری رسیده است.  در این مراسم 
ابوالفضل اینانلو فرماندار فردیس نیز با گرامی داشت هفته دولت، با بیان این که 
حمایت از بخش های خصوصی ،صنعتی در اولویت کاری فرمانداری است افزود:در 
از بخش دولتی اعتبار جذب کرده و  شهرستان فردیس بخش خصوصی بیش 
نقش بیشتری در اشتغال زایی داشته است. محمدرضا خاتمی مدیرعامل شرکت 
آبشار پالستیک کارهم در مراسم افتتاح این واحد صنعتی و تولیدی  در گفتگو 
با جام جم البرز با بیان این که این مجموعه صنعتی بیش از 55 سال سابقه در 

لــوازم خانگی  زمینه تولیدات محافظتی و بسته بندی صنایع مختلف و تولیدات 
دارد تصریح کرد: در زیر مجموعه شرکت تولیدی و صنعتی ما بیش از پنج هزار نفر 

مشغول به کار هستند. 
خاتمی با بیان این که بیش از 4۰۰۰ میلیارد ریال برای راه اندازی این واحد صنعتی 
باالی  کیفیت  به دلیل  افــزود: تولیدات محافظتی ما  گــذاری شده است  سرمایه 
حفاظتی آن، عالوه بر استفاده در اکثر شرکت های ساخت لوازم منزل مانند یخچال، 
تلویزیون، اجاق گاز و ماشین لباسشویی و ظرفشویی، قابلیت صادرات نیز دارد. 
وی گفت :تولیدات این مجموئه در ساختمان سازی نیز برای جلوگیری از انتقال 

صدا استفاده می شود. 

خ داد: در هفته دولت، در شهرک سیمین دشت البرز ر

افتتاح واحد تامین محافظ تولیدات صنعتی و لوازم خانگی 

باهنر  و  رجائی  شهیدان  خاطره  و  یــاد  داشــت  گرامی  مجلس 
البرزبا  اســتــان  اســالمــی  تبلیغات  هماهنگی  شـــورای  طــرف  از 
رئیس  مجلس  امور  معاون  حسینی،  محمد  سید  سخنرانی 

جمهور در مسجد جامع رجائی شهر برگزار شد.
، سید محمد حسینی در این مراسم  به گزارش جام جم البرز
ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر گفت: 
ما  مدت  این  در  می گذرد.   عزیزان  این  ترور  حادثه  از  4۰ســال 
این  این  خون  برکت  با  کشور  اما  دیدیم،  زیادی  خسارت های 

شهیدان روز به روز به طرف جلو در حرکت است. 
ــرد:  مــا روزهـــای سخت بسیار دیــده ایــم.  کـ وی خــاطــر نــشــان 
اطالع  و  بخوانیم  خوب  را  معاصر  تاریخ  باید  ما  افــزود:  ایشان 
آن هایی که این ترور ها را انجام دادند، همگی  داشته باشیم. 
غربی های  که  ایــن  بارتر  تاسف  و  خزیده اند  غــرب  آغــوش  در 
ادامه  وی  می دانند.  تروریست  را  ایــران  ملت  پرور  تروریست 

داد: رهبری با همه اتمام حجت کردند. باید همه در مسیر عدالت حرکت کنیم تا مشکالت برطرف شود. معاون امور مجلس رئیس جمهور تصریح کرد:  نباید 
امروز و فردا کرد، باید با در نظر گرفتن اولویت ها حرکت کنیم و اگر حرکت هایمان در جهت عدالت باشد، خداوند هم کمکمان خواهد کرد.

باید تاریخ معاصر را به خوبی بشناسیم
: معاون امور مجلس رئیس جمهور


