فرماندار کرج خبر داد؛

امام جمعه کر ج:

محدودیت تردد و فعالیت صنوف ،از اول آذر در کرج

کسانی که دم از مذاکره با استکبار میزنند؛ استقالل کشور را نشانه گرفتهاند
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در دیدار نماینده مجلس با اعضای شورا
و شهردار ی مطر ح شد؛

سرعت بخشی به تعیین
وضعیت نیروهای شرکتی
شهرداری کمالشهر
بــا تصویــب کمیســیون سیاســی و
دفاعی هیات دولت؛

چهارباغ هم شهرستان میشود

2

معاونخدماتشهریشهرداری کرج
در گفتگوباجامجم بیانکرد؛

نماینده کر ج در مجلس:

حذف سبدهای زباله به بهداشت
و زیبایی شهر کمک میکند

2

عکس  :مرضیه جوانمرد

2

مدتی است که طرح حذف سبدهای زباله از کنار منازل
آغاز شده است .بعضیها از این طرح راضی و برخیها
هم از اجرای این طرح گلهمند هستند .آنها که ناراضیاند از
سرانجام کار بی اطالع هستند .اطالعرسانی دقیق از طرف معاونت
خدمات شهری شهرداری کرج ،میتوانست مردم را راضی و
مشارکت آنها را در این طرح دوچندان کند.

پیشرفت متروی کرج
رضایت بخش است

2

گپ و گفت جام جمیها با فرماندار ساوجبالغ؛

در گفتگو با جام جم مطر ح شد؛

مدیر جهاد کشاورزی نظر آباد؛

ساوجبالغ،ظرفیتهاوتوانمندیهای
بسیاری دارد

فناوری جدید برای مقابله با وخامت
آلودگی هوا
3

 ۹۰درصد طالی سر خ البرز در
نظرآباد برداشت میشود
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

امام جمعه کر ج:

کسانی که دم از مذاکره با استکبار میزنند؛ استقالل کشور را نشانه گرفتهاند
به گزارش جام جم ،متن سی و هفتمین خطبه مکتوب
جمعه آیت اهلل حسینی همدانی ،نماینده رهبر معظم
انقالب اسالمی در استان البرز و امامجمعه کرج به شرح
زیر است:
یکی از اصلیترین شعارهای انقالب اسالمی استقالل بوده

یادداشت

خبر

مالـکان موتورسـیکلتهای
توقیفـی بشـتابند

مالکان البرزی بیش از  ۲۹هزار موتورسیکلت
توقیفی برای استفاده از شرایط تشویقی ترخیص به
پلیس راهور استان مراجعه کنند.
به گزارشجامجم،رئیسپلیسراهور استان گفت:
با هدف تسهیل در ترخیص موتورسیکلتهای
رسوبی ،طرح ترخیص موتور سیکلتهایی که قبل
از  29اسفند  1398توقیف و در پارکینگها نگهداری
میشوند در حال اجراست .سرهنگ غالمعلی
شرق گفت :مجموع موتور سیکلتهای توقیف
شده در استان  29هزار و  517دستگاه است که از
این تعداد  27هزار و  301دستگاه مشمول این طرح
بوده و  2هزار و  216موتورسیکلت آن شامل طرح
ترخیصموتورسیکلتهایرسوبینمیشوند.
وی افزود :در  ۷روز گذشته که از اجرای این
طرح تشویقی میگذرد؛ تعداد قابل توجهی
موتورسیکلت رسوبی و غیررسوبی در استان
ترخيص شدند که امیدواریم این روند با قانون
مداری شهروندان تا خالی شدن پارکینگ این
وسائل ادامه یابد.
از جمله تسهیالت در نظر گرفته شده در این طرح
حذف جریمه دو برابری این وسائل نقلیه است.

خبر

نماینده کرج در مجلس:

ساده انگاری درباره کرونا می تواند
منجر بهفوتشود

همگان بر این مهم
واقفند که یکپارچگی
و تعامل تنگاتنگ
در میان مردم و
دستگاهها بی شک
موجب جلوگیری از
ابتال و شیوع و نیز
ناصر محمدی
سرایت این ویروس
بنادکی
منحوس میگردد.
خبرنگار اجتماعی
هرگونه تعلل و تاخیر
جام جم
و خصوصا سلیقه ای
عملنمودندر اجرایمصوباتستادملیمقابلهبا
ویروس کرونا میتواند حتی برای ساعاتی چند روند
موفقیت و غلبه بر ویروس و اجرای سیاستهای
اتخاذ شده را بی اثر نماید .چندی پیش مقرر
داشتند بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با
ویروس کرونا هرگونه سیاست گذاری برای استان
تهران همانند استان البرز باید به یک معنا به اجرا
درآید چه به واسطه شرایط جغرافیای و چیدمان
جمعیتی و نیز نحوه آمد و شد و محل سکونت
مردم در دو کالنشهر تهران و کرج  ،بنابراین آنچه
تاکنون ستاد مرکزی مقابله با ویروس کرونا را در
فشار و رنج قرارداده است برخی اقدامات از سوی
عدهاندکیاز افرادجامعهوبعضیاز متولیانبودهکه
متاسفانه در راستای مصوبات کارشناسان و اطباء
خبره و دلسوز علوم پژشکی نبوده و نمیباشد.
ملموس ترین صورت قابل مثال عدم استفاده از
ماسک و نیز عدم رعایت محدودیتهای به عمل
آمده پیرامون مسافرتهای غیر ضروری است که
به طور قطع این اقدام موجبات وخامت اوضاع را به
دنبالخواهدداشت.همانگونهکهمطلعمیباشید
برخی از کشورها با اتخاذ جرائم بسیار سنگین و
جلوگیری از تردد خودروها به دیگر شهرها بدون
هرگونه ترحم و اغماض عمل نموده اند و حتی در
جراید و رسانههای گروهی درد کشیدن و فوت و
دفن مبتالیان را به عنوان پایان یک حقیقت تلخ
و غیر قابل انکار به تصویر کشیده و بهواسطه
اهمیت حفظ جان برای توجه بیشتر قاطبه مردم
بهمخاطبانمنتقلمیکنند.اگر امروز سهلانگاری
و اهمال در  3نکته طالئی از جمله زدن ماسک،
رعایت فاصله فیزیکی و شستشوی دستها رابا
بی تفاوتی ادامه دهیم و توصیههای بهداشتی را
به کناری بگذاریم چگونه میتوان انتظار داشت
به این زودیها این ویروس منحوس وبی رحم
از کشورمان رخت بر بندد؟ ضمن طلب رحمت و
مغفرت برای متوفیان امید است با دقت فراوان و
وسواس بسیار و اطاعت بی چون و چرا از توصیهها
و مصوبات و تصمیمات مسئوالن محترم و دلسوز
کشورمان که هدفی به جز بازگشت آرامش و
سالمتی برای هم میهنان عزیز در سرندارند روزی
شاهد نابودی این بال باشیم .انشاءاهلل

و هست .یکی از مهمترین درسهای انقالب که حضرت
امام(ره) به ما آموختند و رهبر معظم انقالب هم بر آن تاکید
کردند شعار «ما میتوانیم» است که نتیجه اش شکوفائی
استعدادهای درونی ،باال رفتن توان داخلی و اقتدار کشور
است.

ضامن تحقق شعار استقالل و
استحکام درونی کشور،
ِ
آزادی است .همان چیزی که سالیان متمادی رهبری بسیار
بر آن تاکید کردهاند و توجه میدهند که نگاهمان به داخل
و درون باشد و بدانیم که تنها راه عالج مشکالت کشور و
مقابله با دشمنیها ،این است که توان داخلی و اقتدار ملی

جدی گرفته شود و ساخت درونی کشور مستحکم گردد.
این دقیقا مقابل تفکری است که تصور میکند با کوتاه
آمدن در برابر مستکبران میتوان منافع و نیازهای کشور
را تأمین کرد و حتی برای رسیدن به مقصود باطل خود
حاضرند مسیر انقالبی در سیاست خارجی را تغییر دهند.

خطبــه نمــاز جمعــه مکتــوب ایــن
هفته؛

پیشرفت متروی کرج رضایت بخش است
نماینده مردم کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به اینکه روند پیشرفت متروی کرج رضایت بخش است،
گفت :پیگیر رفع مشکالت پروژه هستیم.
به گزارش جام جم ،علیرضا عباسی در حاشیه بازدید از پروژه متروی
کرج ،اظهار کرد :برخی موانع و مشکالت باعث شده بود روند تکمیل
این پروژه در طول بیش از یک دهه به کندی پیش برود.
وی ادامه داد :طی سه سال و نیم اخیر بسیاری از این مشکالت رفع شد
و در چند سال گذشته شاهد پیشرفت قابل توجه این پروژه بودهایم.
نماینده مردم کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسالمی

انتقــاد امام جمعه از عدم ثبات
مدیریتی در نظرآباد

افزود :با تسریع در تکمیل ایستگاههای مختلف این پروژه ،شاهد
توسعه سیستم حمل و نقل پاک در کرج خواهیم بود.
عباسی با بیان اینکه سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری کرج یکی
از پیشرفته ترین سیستمهای پیش بینی شده کشور است ،توضیح
داد :امیدواریم با تالش بیشتر مسئوالن و حمایت دولت ،بزودی انتظار
طوالنی شهروندان کرجی برای استفاده از مترو به پایان برسد.
عباسی توضیح داد :به عنوان نماینده مردم استان البرز در مجلس
شورای اسالمی با همه توان پیگیر رفع مشکالت هستیم تا متروی کرج
هر چه زودتر به سرانجام برسد.

با تصویب کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت؛

چهارباغ هم شهرستان میشود

کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت ،تبدیل بخش چهارباغ به شهرستان چهارباغ را تصویب کرد.
به گزارش جام جم ،نماینده مردم شهرستانهای ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی گفت :پس از بررسی همه شرایط از سوی
نهادهای مسئول در چند سال گذشته این موضوع برای بررسی در هیات دولت و ابالغ به وزارت کشور تصویب شد.
علی حدادی گفت :در جلسات مشترک با وزرای راه و شهرسازی ،اطالعات ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون اول رئیس جمهور مزایا و
تهدیدهای این اقدام بررسی شده است.
بخش چهار باغ  80هزار نفر جمعیت ثابت و  ۲۵هزار نفر جمعیت شناور دارد .لشگر آباد بزرگترین روستای استان در چهار باغ واقع شده و
بیشترین گلخانههای استان البرز در این بخش مستقر هستند.
برای تاسیس یک شهرستان نیاز به تاسیس فرمانداری و ادارات اجرایی مستقل است که هزینههای آن باید تامین شود.
استان البرز هم اکنون دارای  6شهرستان کرج ،ساوجبالغ ،طالقان ،اشتهارد ،نظرآباد و فردیس است.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج در گفتگو با جام جم بیان کرد؛

حذف سبدهای زباله به بهداشت و زیبایی شهر کمک میکند
مدتی است که طرح حذف سبدهای زباله از کنار منازل آغاز شده
است .بعضیها از این طرح راضی و برخیها هم از اجرای این طرح
گلهمند هستند .آنها که ناراضیاند از سرانجام کار بی اطالع هستند.
اطالعرسانی دقیق از طرف معاونت خدمات شهری شهرداری کرج،
میتوانست مردم را راضی و مشارکت آنها را در این طرح دوچندان
کند .باالخره تماسهای مکرر خوانندگان با تحریریه روزنامه جام جم
البرز ،ما را بر آن داشت تا به سراغ آقای علی اصغر همتی ،معاونت
خدمات شهرداری کرج برویم تا جویای سیل سوالهای هموطنان
کرجی باشیم .شما هم حتما درباره این طرح میخواهید بیشتر بدانید:
* زبالهها را در زمان مقرر کنار در منازل بگذارید
علی اصغر همتی در خصوص طرح جمع آوری سبدهای زباله جلوی
ساختمانها گفت :متاسفانه این طرح در سالهای گذشته در قبال
صدور پروانه ساختمانی اجرا شده وامروز با توجه به افزایش زباله
گردی وبیماری کرونا به یک معضل شهری و بهداشتی تبدیل شده

قسمت اول

غذاهای فرآیند شده
خوب یا بد؟

است .معاون خدمات شهری شهرداری کرج با اشاره به مواد قانونی،
این امر را مغایر با قانون اعالم نمود و اظهار داشت :طبق تبصره  2ذیل
ماده  55و ماده  16قانون مدیریت پسماند نصب این سبدها مغایر
با قانون است و پس از اطالع رسانی ،نسبت به جمعآوری آنها اقدام
میگردد.
وی در ادامه افزود :تمام مراحل جمع آوری ،شستشو و تحویل این
سبدها به مالکان ،توسط عوامل پرتالش شهرداری صورت خواهد
گرفت .معاون خدمات شهری شهرداری کرج جمع آوری این سبدها را
در حفظ سالمت همشهریان و زیبایی بصری شهر بسیار مهم خواند
و گفت :این طرح در مناطق دهگانه کرج در حال اجرا میباشد وطی
روزهای آینده جمع آوری سبدهای مناطق 9و 10درکرج به اتمام خواهد
رسید .وی به همشهریان توصیه نمود زبالهها را در زمانهای مقرر
جلوی منازل بگذارند و از مخازن پالستیکی زباله در پارکینگهای
منازل استفاده نمایند .همچنین با تفکیک زبالهها وقراردادن آنها در

کیسههای مخصوص زباله
به نظافت محیط و فرهنگ
سازی ،با خدمات شهری
شهرداری کرج همکاری
کنند.

حجت االسالم موسوی امام جمعه شهرستان
نظرآباد این هفته نیز به ارائه خطبه نمازجمعه
مکتوبپرداخت.
خبرنگارجامجمنظرآبادوساوجبالغ:حجتاالسالم
موسوی با اشاره به انتخابات اخیر در آمریکا
ً
بیان داشت :انتخاباتی که قاعدتا باید سمبل
مردمساالری و آزادی باشد چیزی جز رقابتهای
آلوده با صدها میلیون دالر هزینه ریالی و تبلیغات
منحطانتخاباتیومناظراتمشمئزکنندهانتخاباتی
ً
بین دو نامزد و نهایتا تقلب گسترده و تخلفات
بیشمار انتخابات به ادعای خودشان نبودوبراین
اساس بزرگترین بازنده و شکستخورده
انتخابات اخیر آمریکا نظام آمریکاست که در جهان
بیآبرو گردید .امام جمعه نظرآبادچنین ادامه
میدهدکهدر مواجههجمهوریاسالمیباانتخابات
آمریکا مساله مهم آن است که مسئوالن نباید
نگاهشان به خارج از ایران باشد و مسائل کشور را
به انتخابات آمریکا گره بزنند؛ زیرا آمریکا نماد دولت
استکبار و نقطه مرکزی آن در ظاهر است که هسته
اصلی اش صهیونیسم جهانی است و با جابهجایی
رئیسجمهور و قدرت در آمریکا در ماهیت این
دولت استکباری که تجسم و تجسد شیطان
است تفاوتی حاصل نخواهد شد .امام جمعه
نظرآباد در پایان با انتقاد از عدم ثبات مدیریت در
شهرستان نظرآباد و توصیه به مسئوالن استانی از
آنها میخواهد با توجه به حوزه مدیریتی آنان و لزوم
در نظر داشتن تخصص و تعهد در انتصاب افراد
در پستهای مدیریتی فکری اساسی در این رابطه
بنمایند .وی بااشاره به این نکته که شهرستان
نظرآباد دارای مردمانی مؤمن ،انقالبی و نجیب
میباشدولی متأسفانه مدتی است عدم ثبات در
مدیریت شهری و عدم رسیدگی به امور ،مردم را
ناراضی و ناراحت کرده است به طوری که چندین
اداره مهم و مرتبط با کار مردم مدتهاست بدون
مسئول یا با سرپرست ،اداره و رسیدگی به امور
مردم را به آینده موکول میکنند و این زیبنده مردم
شهرستاننمیباشد.

در دیدار نماینده مجلس با اعضای شورای اسالمی و شهردار مطرح شد؛
یادداشت

اغلب ،از عبارت «غذاهای فرآیند شده» (processed
 )foodsبرای اشاره به تمام غذاهای نه چندان کامل و
مغذی که باید از آنها اجتناب کنیم استفاده میکنیم.
وقتیعبارت«غذاهایفرآیندشده»رامیشنویدممکن
است غذاهای اسنک ،شکالتها و نوشابههای گازدار
به ذهنتان خطور کند.
در واقع 43،درصدمصرف کنندگاندیدیمنفینسبت
ترنم بدیع نیا
به غذاهای فرآیند شده دارند و آنها را «بد» میپندارند.
دانشجوی دامپزشکی اما ،آیا این دید منفی دقیقا توصیف کننده همه
غذاهای فرآیند شده است؟ فرآوری غذا اصطالحی
است که هر نوع تغییر حساب شده در یک غذا را که بین منشا و مصرف روی
میدهدتوصیفمیکند.
میزان فرآوری انجام شده روی ماده غذایی میتواند از شستن میوهها و سبزیها
قبل از بخش تولید تا کنسرو کردن یا منجمد کردن محصول تازه برای فرموله
کردن محصولی جدید با افزودن چند ماده به یک ماده غذایی متغیر باشد .هر نوع
غذایی که در معرض شستن ،تمیز کردن ،آسیاب کردن ،برش دادن ،حرارت دادن،
پاستوریزه کردن ،بالنچ کردن ،پختن ،کنسرو کردن ،منجمد کردن ،خشک کردن،
دهیدراته کردن،مخلوط کردن،بستهبندییاروندهایدیگر قرار گیرد کهمادهغذایی
را از حالت طبیعی آن تغییر میدهد ،آن غذا « فرآیند شده» به حساب آورده میشود.
همه غذاهای فرآیند شده بد نیستند .بدون برخی مواد غذایی فرآیند شده ،سالمت
ما ممکن است به مخاطره بیفتد .نگهداری مواد غذایی آنها را از باکتریهای مضر در
امان نگاه میدارد.
تقویت یا غنی سازی مواد غذایی سالهاست به پیشگیری از بیماری و بهبود
سالمتی مان کمک کرده است .در اینجا میتوانید ویتامین  Dافزوده شده به شیر،
ویتامینهای  Bافزوده شده به آرد ،فوالت افزوده شده به غالت صبحانه ،کلسیم
افزوده شده به آب پرتقال ،نانها ،سریالهای صبحانه تقویت شده با آهن و فیبر
افزوده شده به تعداد زیادی از محصوالت را در نظر بگیرید .البته ،غذاهایی را که
مستلزم حداقل فرآوری هستند سالم ترین غذاها در نظر میگیرند .نمونه این نوع
غذاها شامل میوهها و سبزیهای شسته و بسته بندی شده ،ساالدهای بسته
بندی شده ،آجیلهای برشته یا آرد شده و یا سیبی که در میوه فروشی میبینید
میشود .گاهی اوقات ،غذاها برای کمک به نگهداری و افزایش مواد مغذی و تازگی
غذاها در باالترین حد خود نیازمند فرآوری هستند .این حالت شامل مواردی مانند
ماهی تن کنسرو شده ،میوهها و سبزیهای کنسرو شده یا منجمد شده است .در
این مرحله ،آن سیب یاد شده به صورت سس سیب غیر شیرین ،کنسرو میشود.
ادامه دارد

سرعت بخشی به تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری کمالشهر
در جلسه ای که پس از بازدید دکتر عسگری
نماینده محترم مردم شریف شهرستان کرج،
اشتهار ،فردیس و بخش آسارا ،در صحن علنی
شورا با حضور ریاست ،اعضای شورای اسالمی
و شهردار کمالشهر برگزار شد ،ناصری مقبل
ضمن تشکر از عسگری به دلیل اهمیت دادن
به شهرهای اقماری و بازدید از سطح کمالشهر
و همکالمی با مردم همیشه در صحنه و شهید
پرور کمالشهر ،گفت :حضور چنین مسئوالن
دلسوزی باعث دلگرمی مردم و مسئوالن
شهری است که با امید و همت بیشتر و
همکاری و همدلی در رفع نیازهای شهر تالش
کنند.
به گزارش جام جم البرز ،در این جلسه ناصری
مقبل شهردار کمالشهر در تشریح مشکالتی
که شهرداری همواره سعی در رفع آن دارد ،با
اشاره به برگزاری آزمون استخدامی در استان و
تقدیر از زحمات و تالشهای کارکنان شرکتی
شهرداری گفت :برگزاری آزمون استخدامی
دراستان البرز برای جذب و تعیین تکلیف این
کارکنان خدوم بسیار حائز اهمیت است زیرا
برخی از کارکنان رسمی این اداره بازنشسته
شدند یا در آستانه بازنشستگی قرار دارند و این
موضوع اهمیت ساماندهی سریعتر وضعیت
این پرسنل را دوچندان میکند و البته برگزاری
این آزمون ،پیگیری نمایندگان محترم استان و
مسئوالنمربوطهرامیطلبد.
شهردار کمالشهر در ادامه ضمن اشاره به
ناوگان فرسوده حمل و نقل کمالشهر گفت:
فرسوده بودن خودروهای حمل و نقل عمومی
وبهینهسازیاینناوگان کهدر استانمسکوت
مانده است و همچنین پیگیری بیمه تأمین
اجتماعی رانندگان زحمتکش تاکسی این
خطوط که متاسفانه مدتی است متوقف شده،

ً
نیازمندنگاهویژهمسئوالنخصوصانمایندگان
محترم استان است چراکه قوی بودن این
ناوگان میتواند یکی از بخشهای مهم رفاه
شهروندیراتقویتنماید.
ناصری مقبل درادامه به مشکل ساماندهی
آبهای سطحی اشاره کرد و افزود :این مشکل
مدتهاست که گریبانگیر مردم و مسئوالن
کمالشهر است که در مقاطع مختلف مدیریتی
تدابیری در این خصوص اندیشده شده است،
اکنون ساالنه  20الی  30میلیارد ریال برای این
پروژه هزینه میشود و بنا به نظر کارشناسان
مربوطه باید بیش از  600میلیارد ریال دیگر تا
پایان این طرح ،هزینه گردد که شهرداری با
همین توان ناچیز خود در حال پیشبرد این
طرح است.
وی ادامه داد :قابل ذکر است مساحت این
شهر حدود  1300هکتار است که حجم آبهای
باالدستی و نزوالت آسمانی قابل توجهی به
سمت این شهر سرازیر میشود بویژه در زمان
اوجبارندگی کهماباتمامتوانوماشین آالتالزم
تنهاکاریکهمیتوانیمانجامدهیمایناستکه
جلوی نفوذ آب به منازل مسکونی را بگیریم و
بازهم در این خصوص کمک مسئوالن مربوطه
را برای تخصیص اعتبارات الزم خواستاریم.
این مقام مدیریتی کمالشهر در ادامه ضمن
تأکید بر اهمیت پسماند شهری گفت :معضل
مهم دیگری که استان با آن دست و پنجه نرم
میکند و البته شهرهای کوچک و اقماری از
جمله کمالشهر بیشتر با آن درگیر هستند،
مشکل جمع آوری و دفع پسماندهای شهری
است که مدیریت شهری کمالشهر عوارض
حداقلی از مردم در این خصوص دریافت
میکند اما شهرداری کرج به یکباره  ۲۴۰درصد
مبالغ دریافتی از شهرهای استان را افزایش

داده و مشکالت بزرگی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد :این مشکل مستقیما متوجه
محیط زیست بوده و اگر شهرداری کرج از تخلیه
پسماند در حلقه در خودداری کند تبعات
زیست محیطی در پی خواهد داشت چرا که دفع
آنها در مکانهایی دیگر باعث آلودگی و از بین
رفتن محیط زیست میگردد که البته شهرداری
کمالشهر تمام تالش خود را به کار گرفته تا این
روند به گونهای انجام پذیرد که باعث آلودگی
محیط زیست نگردد .ناصری مقبل در ادامه با
اشاره به وجود بافتهای فرسوده و ناکارآمد
شهری در حوزه استحفاظی شهر گفت :حدود
 220هکتار در کمالشهر بافت ناکارآمد شهری
و سکونتگاههای غیررسمی وجود دارد که
متاسفانه اکثر معضالت فرهنگی اجتماعی
کمال شهر در این مناطق اتفاق میافتد که
البته ما در تالشیم در حد بضاعت شهرداری
تا حدودی این مشکل را مدیریت و برطرف
ً
نمائیم ولی انصافا بیشتر از این در حدتوان
شهرداری نیست .از سویی با عنایت به اینکه
این مشکل در بیشتر شهرها وجود دارد،
سعی داریم با جذب اعتبارات کشوری و جذب

توسعه گر ،طی فازبندیهای مختلف این
مشکل را در حوزه کمالشهر رفع نمائیم.
وی ادامه داد :مشکل دیگری که این
سکونتگاههای غیررسمی بویژه در منطقه
شهرک امیرالمومنین دارد ،بحث تعین تکلیف
این زمینها بااداره اوقاف است که شهرداری
جلسات متعددی را با اداره اوقاف در خصوص
رفع مشکل زمینها برگزار نموده است.
شهردار کمالشهر خاطر نشان کرد :ما سعی
میکنیم در روند این تحوالت و انتقال اسناد و
سیکل مربوطه ،برای شهروندان این منطقه،
مشکلی پیش نیاید و این اطمینان را به عزیزان
ساکن در منطقه میدهیم که شهرداری همواره
سعی در برقراری آرامش و تامین رفاه آنان دارد.
این مقام مدیریت شهری در ادامه گفت :باید
جهت رفع این مشکل با جذب توسعه گران و
سرمایه گذاران محترم از مبادی قانون و کمک
مقامات استانی بستر الزم فراهم گردد.
گفتنی است پیش از این جلسه ،دکتر عسگری
در معیت شهردار کمالشهر طی بازدید از
سطح شهر ،از نزدیک در جریان روند پیشرفت
پروژههای عمرانی قرار گرفت.
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فرماندار کرج خبر داد؛
محدودیت تردد و فعالیت صنوف ،از اول آذر در کرج

جزییات طرح محدودیت تردد خودروها با
پالکهای بومی و غیربومی در کرج بزودی اعالم
خواهد شد.
به گزارش جام جم ،معاون استاندار و فرماندار
کرج گفت :با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا

پزشک جام جم

سواالتپزشکیخودرااز پزشک
جامجمالبرز بپرسید

این روزها ،مردم بخش
زیادی از نیازهای سالمت
خود را از راههای گوناگون
به دست میآورند .این
کار میتواند در بعضی
مواقع مفید و در بسیاری
از مواقع حتی خطرناک
دکتر سید مهدی
باشد .ویژه نامههای جام
موسویان
جم البرز شرایطی را فراهم
کردهاستکهشنوندهسواالتوپرسشهایپزشکی
شما باشد و به صورت مکتوب برای سوالهای شما
جوابهایمناسبیداشتهباشد.
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون و هر
هفته به سواالت و دغدغههای پزشکی شما پاسخ
خواهندداد.
* سالمت روحی چیست؟
بسیاری از آدمها اشتباه فکر میکنند اگر دچار
یک بیماری روحی نیستند ،پس به خودی خود از
سالمت روحی و روانی برخوردارند .درحالی که همه
افراد برای رسیدن به تعادل روحی باید به مرام و
خصوصیات مشخصی دست یابند .نظیر داشتن
یک؛ احساس رضایتمندی از زندگی در هر شرایط
روحی ،دو؛ نشاط و انرژی برای خندیدن و لذت بردن
از زندگی ،سه؛ توانایی روبهرو شدن با شکست و
برخاستن و ادامه مسیر دادن ،چهار؛ وجود یک
معنا و مفهوم در زندگی که همه اعمال و رفتار ما
را رقم بزند ،پنج؛ نرمش الزم برای یاد گرفتن چیزهای
تازه و به همان نسبت قدرت تطبیق با شرایط
جدید و شش؛ ایجاد رابطه صمیمی با دیگران و
مهمتر از آن توانایی حفظ آن رابطه.

خبر

تکریم و معارفه بخشداران و
معاون فرمانداری طالقان

عالوه بر تداوم محدودیت فعالیت صنوف و
مشاغل غیرضرور پس از ساعت  ،18از ابتدای
آذر ،محدودیت تردد در مرکز استان و سطح شهر
اعمال خواهد شد.
غفور قاسم پور افزود :هر گونه تجمع و تردد باید
ساوجبالغ از شهریور سال جاری با حکم صادره از
وزارت کشور ،شاهد حضور مهدی مهرور ،فرماندار
جدید در این شهرستان گردیده که با تجربه ای
گرانسنگ و اشتغال گذشته در پستهایی چون
فرمانداری فردیس ،مدیریت بحران استانداری
البرز و مدیریت کل سیاسی امنیتی استانداری به
ارائه وظیفه خطیر نمایندگی دولت در شهرستان
پرداخته تا شرایطی محقق گردد که وضعیت
بخشهای مختلف اعم از اقتصادی ،اجتماعی،
صنعتی و...را از آن چه که دیده میشود مناسب
تر سازد.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد :به همین
بهانه به اتفاق تنی چند از همکاران روزنامه جام
جم با ایشان به گفتگو نشستیم.
فرماندارشهرستان دربدو امراز رسانه به عنوان
بازوئی نام برد که قادراست مسئوالن مختلف را
در زمینه اقدامات پیشگیرانه و همچنین درحین
موضوعات وبحرانها و نیز بازسازی پس از آنها
یاریگر باشند.
وی ازساوجبالغ به عنوان مهد تمدن استان نام
میبرد که قدمت و آثار باستانی موجود و نهفته
درآن به صورتی ریشه دار و بنیادی نمودار میباشد
و ضمن اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای
موجود در آن ،چه از بعد اقتصادی ،کشاورزی،
صنعت و ...این گونه عنوان مینماید که تمامی
تالش خود را خواهد نمود تا ظرفیتهای موجود
احصا و تقویت گردد.
مهرور به عنوان مثال به موضوع کشاورزی
شهرستان ساوجبالغ پرداخت که بادارا بودن

به حداقل ممکن برسد و مردم با خودمراقبتی به
قطع زنجیره این بیماری کمک کنند؛ این در حالی
است که متاسفانه عدهای با برگزاری مهمانیهای
خانوادگی و تجمعهای غیرضروری در طر حهای
مقابله با کرونا خلل ایجاد میکنند.

وی گفت :کرونا در وسایل نقلیه عمومی بیش
از هر جای دیگری جوالن میدهد و باید بسیار
مراقب بود و با به کارگیری تمام امکانات و
تجهیزات الکترونیکی زمینه ارائه خدمات از راه دور
را فراهم کرد.

گپ و گفت جام جمیها با فرماندار ساوجبالغ؛

ساوجبالغ ،ظرفیتها و توانمندیهای
بسیاری دارد
برخی محصوالت و سردرختیها دارای انحصار
میباشد و در مثال خود از آلوی برغان نام میبرد
که همچون زعفران که نام قائنات را با خود دارد و
برندش جهانیست.
این محصول نیز نام برغان را دارا بوده و برسر
زبانهاست .وی در ادامه به این موضوع پرداخته
و آن را جزو برنامههای در دست اقدام میداند

که قرار است شرایطی فراهم گردد تا کشاورزان
و صنعتگران این امکان برایشان ایجاد شود تا
محصوالت تولیدی خود را در مکانهایی فراهم
شده به صورت مستقیم به مردم عرضه نمایند
که با این کار ضمن ایجاد فرصتهای اقتصادی
و ایجاد اشتغال بیشتر دست واسطهها نیز در
میان نبوده و اقالم و اجناس به دست مردم

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز
برسد.
وی ادامه میدهد که در این رابطه ازبخشداران
چندار ،چهارباغ و مرکزی خواسته شده است تا
ضمن نقطه یابی ،امکان ایجاد این گونه مراکز
را فراهم نمایند تا بتواند مشوق خوبی نیز برای
تولید کنندگان باشد.
درادامه
درشهرستان
دولت
نماینده
صحبتهایش تمرکز ویژهای بر روی موضوع
گردشگری درشهرستان ساوجبالغ مینماید و
به دارا بودن استعدادها و ظرفیتهای خاص
و منحصر به فرد این منطقه میپردازد که با
ظرفیتهای موجود و نابی که دارد این امکان
میتواند فراهم گردد تا به جذب هرچه بیشتر
گردشگران و استفاده از مواهب طبیعی شهرستان
منجر گردد و با نام بردن از نقاط ارزشمندی چون
ولیان ،سرخاب ،سیباندره ،خوروین ،برغان و
دیگر مناطق از لزوم فراهم شدن بسترهایی چون
احداث هتلهای گردشگری جهت تسهیالت
اقامت گردشگران سخن میگوید.
ن ساوجبالغ همچنین به
فرماندارشهرستا 
ساماندهی صنوف و برخوردار شدن از اتاق اصناف
مقتدر و منظم وسازماندهی شده ،توجه ویژه
داشتند و امر طر حهایهادی روستایی را با هدف
جلوگیری ازساخت وسازهای غیرمجاز که تهدیدی
برای اراضی کشاورزی و به تبع آن فرونشست
آبهای زیرزمینی و فراهم گردیدن مشکالت بعدی
میباشد از دیگربرنامههای خودعنوان داشته که
دردست اقدام بوده ونسبت به تحقق آنها اقدام
خواهد شد.

نشست هماهنگی در اجرای دستورالعمل ستاد ملی کرونا برگزار شد
نشست هماهنگی در اجرای دستورالعمل ستاد ملی کرونا ( محدودیت
فعالیتهای صنفی ) برگزار شد .
به گزارش جام جم ،نشست بررسی چگونگی اجرای دستورالعمل
ستاد ملی کرونا در محدود سازی فعالیتهای صنفی و تحلیل
عملکرد واحدهای بازرسی در روزهای گذشته و هماهنگی بیشتر
با روسای اتحادیههای صنفی با حضور هیات رئیسه اتاق اصناف،
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اقتصادی
اجتماعی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف و روسای اتحادیههای پوشاک
فروشان  ،کفاشان و خرازی برگزار شد.
در این نشست دستور اکید دادستان استان البرز مبنی بر
اجرای دقیق طرح و برخورد با هرگونه سرپیچی یا بی توجهی به
دستورالعمل فوق از سوی متصدیان واحدهای صنفی  ،مورد تاکید
مجدد قرار گرفت .

یادداشت

رویکرد جدید دستگاه قضا
و پاسخگو کردن مدیران در
ابعاد مختلف

سیدنصرالدین
میرعربشاهی
خبرنگار فرهنگی
واجتماعی جام جم

سیاست و رویکرد
جدید ریاست قوه
قضاییه در خصوص
مبارزه با فساد و
قانون گریزی و توجه
به این اصل مهم
که هر مدیری در
دستگاههایمختلف
اداری ،اجرایی و...
باید متناسب با
مسئولیتهای خود
و آثار آن پاسخگویی
اعمالدورانمدیریت

و نتایج پس از آن باشد.
بدون تردید یکی از خألها در سالهای سپری
شده پیشین وجود این مشکل دامنهدار
بود که شماری از مدیران دستگاههای اداری
و اجرایی را برای ارتکاب جرم و خالف شائق
میکرد.
با نگاهی به عملکرد مدیریتی برخی مدیران در
سطوح تصمیم گیریهای کالن و ...خسارات
فراوان اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،امنیتی
و ...بر جامعه وارد میشد.
حال با تصمیمات فعلی و روند رو به رشد
دستگاه قضایی انتظار میرود که مدیران در
همه سطوح تصمیم گیری و اجرایی مراقب
اعمال و سیاستهای اجرایی مطروحه
باشندکه از این منظر بازدارنده مسیر خالف
قوانین و مقررات در ابعاد مختلف میباشد.
آری هر مدیری باید به بازتاب اعمال خود در
تمامی دورانها بیندیشد و پاسخگوی کم
دقتیها و یا کم کاریها و خسارات مادی و
معنوی در جامعه باشد و دستگاه قضایی
احکام عدالت را با قاطعیت در جامعه ساری
و جاری نماید .ان شاء اهلل.

رئیس شورای شهر کرج:
مراسم تکریم و معارفه بخشداران و معاون
فرمانداری شهرستان طالقان برگزار شد.
به گزارش جام جم ،آیین تکریم و معارفه معاون
فرماندار ،بخشداران باال طالقان و مرکزی با
حضور دکتر کردی مدیرکل سیاسی ،انتخابات و
تقسیمات کشوری استانداری البرز ،سید سجاد
حسینی نسب سرپرست فرمانداری و مسئوالن
دستگاههای اجرایی شهرستان ،در سالن
اجتماعات آیت اله سید محمود طالقانی برگزار شد.
در این مراسم با قرائت احکام صادره از سوی جناب
آقای دکتر شهبازی استاندار محترم البرز ،دکتر
مهدی آقا براری بهعنوان معاون فرماندار ،مصطفی
مهین فالح سرپرست بخشداری مرکزی و محمد
صیادی بهعنوان سرپرست بخشداری باال طالقان
معرفی و منصوب شدند.

پلیس فتا هشدار داد؛

میان مردم و مطالعه فاصله نگران کنندهای وجود دارد
رئیس شورای اسالمی شهر کرج با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی ،گفت :متاسفانه بین مردم،
مطالعه و کتابخوانی فاصله نگران کننده ای افتاده است که بخشی از آن ناشی از جذابیتی است
که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای مخاطبان ایجاد کرده و اوقات فراغت افراد را آنچنان
بلعیده اند که دیگر مجالی برای مراجعه به کتابخانهها و استفاده از کتابهای مفید و درس آموز
نمانده است.
به گزارش جام جم ،اکبر سلیم نژاد با بیان اینکه آخرین معجزه الهی کتاب قرآن است که خداوند
متعال به وسیله آن با بشریت سخن گفته است ،گفت :کتاب روح را صیقل میدهد و اقیانوسی از
معارف و تجربیات و درسهای تاریخی را به رایگان در اختیار مخاطبان خود قرار میدهد؛ کتاب دوستی
پندآموز و خیرخواه است که هر چه همنشینی با آن بیشتر شود ،شخصیت فرد از غنا بخشیده و از
عمق بیشتری برخوردار خواهد بود و به چارچوب گفتار و رفتار انسانها انسجام خاصی میبخشد.
وی با بیان اینکه کلنگ کتابخانه مرکزی کرج در دوره کنونی مدیریت شهری به زمین زده شده است
و باور داریم هر اقدامی در راستای توسعه فضاهای کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی منجر به
ارتقای هویت فرهنگی شهر خواهد شد ،تصریح کرد :در این زمینه پیشنهاد میشود که شهرداری
کرج به هر یک از مجتمعهای مسکونی یا باشگاهها و مراکز تجاری و اداری سطح شهر که در راستای
ایجاد کتابخانههای کوچک مقیاس اقدامی داشته باشند ،تخفیف در عوارض قائل شود تا مشارکت

کالسهای مجازی را بدون رمز
برگزار نکنید

همگانی برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ایجاد شود.
این مسئول با اشاره به پرداخت مبالغی از سوی شهرداری کرج و سایر
شهرداریهای استان به اداره کل امور کتابخانههای البرز ،خواستار
هزینه کرد اعتبارات در مسیر نیازهای واقعی شهر و اقدام به نوسازی
کتابخانهها و همچنین خریداری کتابهای مورد نیاز گروههای
مختلف سنی و سالیق موجود در مخاطبان شد و از رسانهها تقاضا کرد
در این ارتباط مطالبه گری الزم را داشته باشند ،چرا که مردم وضعیت
کتابخانهها را چندان رضایت بخش نمی دانند.
سلیم نژاد در ادامه با بیان اینکه برگزاری مسابقات کتابخوانی ،استفاده از
فضاهای تبلیغی سطح شهر برای ترویج کتابخوانی ،ترویج فرهنگ استفاده
از کتاب به عنوان هدیه ،ترویج نذر کتاب ،تنوع در کتابخانههای سیار و
اتوبوسی ،تشویق مجتمعهای شهر به راه اندازی کتابخانههای کوچک
مقیاس و ...از جمله راهکارهای تقویت فرهنگ کتاب و کتابخوانی در
جامعه است ،از آمادگی مدیریت شهری کرج برای هرگونه تعامل و
همکاری در این زمینه خبر داد.

در گفتگو با جام جم مطرح شد؛

فناوری جدید برای مقابله با وخامت آلودگی هوا
پلیس فتا هشدار داد برگزاری کالسهای مجازی
بدون تعیین رمز برای حضور در کالس ،برای اعضا
مشکلامنیتیایجادمیکند.
به گزارش جام جم ،رئیس مرکز تشخیص و
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ضمن
هشدار به برگزار کنندگان دورههای آموزشی
آنالین گفت :امنیت این آموزشها به دو بخش
زیرساخت و امنیت کاربران تقسیم میشود.
سرهنگ محمد علی رجبی گفت :آموزش بر خط در
بسیاری از آموزشگاهها و مدارس بدون تعریف نام
کاربر و گذرواژه مناسب انجام میشود ،بهگونهای
که هر کسی میتواند فقط با داشتن نشانی کالس
مجازی مورد نظر ،وارد آن شود و برای معلم یا دیگر
دانش آموزان مزاحمت ایجاد کند.وی افزود :این
آموزشگاهها باید عالوه بر تأمین امنیت زیرساختی،
با تعریف نام کاربر و گذرواژه مناسب ،اجازه حضور
دیگران را در کالسهای آنالین ندهند.

جام جم البرز :حسن ابراهیم خانی متولد تهران و ساکن کرج میگوید پیشگام در به
روز کردن صنعت سیم و کابل ایران هستم و برای اولین بار دستگاههای مختلف و
متعلقات دستگاههای سیم و کابل و در دوران قبل از انقالب چندین قطعه خودرو
را تولید کردهام .میگوید در کشور  ۲۰میلیون خودرو وجود دارد و روزانه  ۱۰۰میلیون
لیتر بنزین مصرف میشود .هوای بیشتر شهرهای کشور با گازهای سمی آلوده
شده و به همین خاطر نفس کشیدن سخت شدهام.
وی ادعا دارد دستگاهی ساخته است که میتواند این آلودگی هوا را کاهش دهد.
* هوای پاک حق همه مردم است
ابراهیم خانی ادامه داد :حدود  ۵سال پیش در رسانهها اعالم کردند که با افزایش
آلودگی هوا مرگ و میر نیز افزایش مییابد.
حساس شدم که در این زمینه مطالعاتی انجام دهم .تحقیق کردم و دیدم در

کشورهای اروپایی برای این کار از تکنولوژی کربن زدایی استفاده میشود .تصمیم
گرفتم این دستگاه را بسازم .با همکاری افراد متخصص و دوستان این دستگاه
مهندسی معکوس شد.
وی در ادامه افزود :در سال  ۹۴با ساخت دستگاه به ستاد بحران استان البرز
مراجعه و رسما اعالم کردم .گفتم دستگاه آمادگی کاهش آلودگی هوا را دارد و در
آزمایشهایی عملکرد مثبت آن تایید گردید .حتی تاییدیه راستی آزمایی سازمان
حفاظت محیط زیست را گرفتم .باید یادآور شوم که دستگاه کاهنده آلودگی هوا
در سال  ۹۷به عنوان واحد صنفی برتر جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت
انتخاب گردید.
از او پرسیده شد :چرا با این همه آلودگی از دستگاه شما استفاده نمی شود؟
ابراهیم خانی میگوید :باید بگویم که  ۱۴نهاد ،سازمان و ارگان در بحث آلودگی
دخیل میباشند .اما آنها هنوز به جمع بندی در این زمینه نرسیدهاند.
این نهادها نیاز به یک فرماندهی واحد در این بحث دارند .با توجه به پیگیریها و
نامه نگاریهای متعدد اداری مقرر شد که از این طرح استفاده شود ،اما با گذشت
یک سال هنوز ادارات مرتبط ،جهت استفاده از این دستگاه هیچ اقدامی انجام
نداده اند.
ابراهیم خانی در مورد نحوه عملکرد دستگاهش اظهار داشت :دستگاه به صورت
ایستگاهی نصب و خودرو را حدود  ۵۰دقیقه سرویس ومحلول نانو را به صورت گاز
ً
وارد سیستم احتراق خودرو میکند .در این حالت است که سیستم احتراق را کامال

پاکسازی مینماید .این دستگاه میتواند از موتور دنده ای انواع ماشینها گرفته تا
قطار و کشتی را کربن زدایی کند.
از مزایای دیگر این دستگاه کیفیت باالی آن نسبت به برخی مشابه خارجی وچینی
آن میباشد.
خوشبختانه باید بگویم که تمام قطعات آن ساخت داخل است.
ابراهیم خانی با تاکید بر اینکه حق حیات ،حق همه است و هوای پاک حق عامه
مردم است افزود :همه در بحث آلودگی هوا و محیط زیست مطالبه گرحق خود
باشیم.
وی همچنین نقش رسانهها را بسیار مهم میداند و میگوید :حل مشکالت آلودگی
هوا و استفاده از این روش نیاز به فرهنگ سازی ومطالبه گری دارد.
رسانهها در این زمینه نقش مهمی دارند و باید در این زمینه همکاری و تالش کنند
تا فرهنگ سازی شود.
این مختر ع البرزی در پایان با بیان اینکه خودروهای شخصی تاثیر بسیار زیادی
در آلودگی هوای کالن شهرها دارند ،تاکید کرد که برطرف نمودن مشکالت آلودگی
هوای کشور نه تنها دشوار نیست ،بلکه بسیار ساده هم هست و اگر مسئوالن
اندکی توجه و حمایت خودرا معطوف طر حهایی ازاین قبیل کنند ،نتایج مثبتی در
پی خواهد داشت.
ضمن اینکه ابعاد تولید،خودکفایی وهمچنین کارآفرینی این طرح برای کل
کشورهم قابل توجه وبررسی میباشد.

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانالبرز:محم دتقیحسنیگردهکوهی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

پرسش و پاسخ

سوالاز شما،پاسخاز مسئوالن
تامیناجتماعیاستانالبرز

این ستون مربوط به پرسش شما خوانندگان
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین
اجتماعی استان البرز میباشد.
به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی
سازمان تأمین اجتماعی و برقراری ارتباط
این سازمان با جامعه بزرگ مخاطبان ،بیمه
شدگان ،بازنشستگان ،کارفرمایان ،میتوانید
سوالهای خود را با تحریریه جام جم البرز با
شماره 32210009در میان بگذارید .مسئوالن
سازمان تامین اجتماعی استان البرز در
همین ستون پاسخگوی سوالهای شما
خواهند بود.
* سوال :دریافت هدیه ازدواج از سازمان
تامین اجتماعی به چه صورت است؟
پاسخ از ابوالحسن قورچیان ،سرپرست اداره
کل تامین اجتماعی استان البرز
تمام بیمه شدگان دارای  720روز سابقه
پرداخت حق بیمه در  5سال منتهی به
تاریخ ثبت رسمی عقد دائم میتوانند از این
ً
هدیه به صورت کامال غیر حضوری استفاده
نمایند .اطالعات ازدواج آنها به صورت بر
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پیام های مردمی

آمدنش با رویش گلها ؛ پروازش در دشت شقایق ها
جام جم البرز :اغشت در اولین روزهای مهر بود که هدایت اهلل متولد شد.
تولدش بسان روئیدن گل در دشت شقایق بود ،مثل نسیم نرم و سبکبال!
خیلی زود وارد صحنههای اجتماعی شد ،خیلی زود قد کشید و بارور شد و
وجود خویش را در باغچه زندگی به باغبانی تهذیب درآورد.
هدایت اهلل هرگز ظرف وجودی خویش را به دنیا طلبی نیاسود .به قدری
لطیف و مهربان بود که هرگاه او را میدیدی ،چیزهای جدید از لطافت در او
مییافتی.
دروس ابتدایی را در روستای اغشت و دوره راهنمایی را به روستای برغان
رفت .بقیه تحصیالتش را به دبیرستان دهخدا در کرج رفت و سرانجام دیپلم
گرفت.
هرگاه که به مسجد اغشت میرفتم و به گوشه و کنار آن نگاه میکردم،
مییافتمش .یا در گوشه ای مشغول خواندن نماز بود یا در یکی از
سجدههای طوالنیاش یا در قنوت عاشقانه یا خیلی نزدیک به خود احساس
میکردم .با سالمم میخندید ،با نرمی و لطافت!
آری هدایت اهلل را میگویم ،اگر روزی او را در راه میدیدی که نگران بالهای
خسته کبوتری است که در آسمان پرواز میکند ،میتوانستی باور کنی و
باز اگر او را میدیدی که گلبرگ جدا افتاده از گل را در حال دلداریست ،باز
میتوانستی بپذیری ،آری او این گونه بود .به گونه ای (خودش) بود .اصال او
از جنس ما نبود ،از قبیله نور بود ،همسان برادر شهید جاویداالثرش محمد

بود.
عشق شرکت در جبهه از اوایل جنگ در وجودش بود ،همان طور که
در وجود برادر شهیدش محمد بود.
هدایت اهلل عزیز در بیشتر عملیاتها حضوری فعال داشت.
اما در روزهای پایانی سال 1364عازم عملیات والفجر 8
میشود و بعد از آن به خواسته قلبی اش یعنی شهادت
رسید .آن هم در خرمشهر .در روز خاکسپاری و در اغشت همه
آمده بودند .هدایت اهلل به پدرش مینگریست .به دیگران هم همین
طور .انگاری جملهای را که در وصیت نامه اش بود را دوباره تکرار میکرد:
پدر عزیزم که باالی سرم ایستاده ای ،دوستان و مادر عزیزم که حضور دارید،
من راه خود را یافته بودم ،راه من راه اسالم و پیروی از دستورات قرآن و
رهنمودهای امام بود .راه من همانا راه سید الشهدا(ع) بود .راه ما را ادامه
دهید .سعادت در این راه است .این روزها اولین سالگرد درگذشت حاجیه
خانم سیده سکینه حسینی ،مادر شهیدان محمد خیلدار «جاوید االثر» و
سردار شهید هدایت اهلل خیلدار است و همین طور پدر شهیدان مرحوم
حاج قربانعلی خیلدار هستیم .بازماندگان این عزیزان ،مراسم یادبودی
به صورت مجازی از ساعت 20الی 24پنجشنبه  29آبان 1399به نشانی
 https://chat.whatsapp.com/dpkmnrhxoarapegszt7wfkبرگزار
خواهند کرد.

 ۹۰درصد طالی سرخ البرز در نظرآباد برداشت میشود

برداشت طالی سرخ البرز در حالی آغاز شده که  ۹۰درصد زعفران استان در
شهرستان نظرآباد کشت میشود.
خبرنگارجام جم نظرآبادوساوجبالغ :مدیر جهاد کشاورزی نظرآباد ضمن

امام خمینی (ره)

اعالم این خبر گفت :کاشت زعفران در نظرآباد رشد  ۲۰درصدی را نشان
میدهد و در سال زراعی جاری  ۳۷هکتار از اراضی کشاورزی نظرآباد به
کشت زعفران اختصاص یافته است.
بدر زاده با اشاره به اینکه زعفران با یکبار کشت تا هشت سال قابلیت
برداشت دارد افزود :کشت زعفران به دلیل قیمت و سودآوری باال و
مصرف آب کم از جمله محصوالتی است که در آینده زمینهای کشاورزی
بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد .وی گفت :خواص دارویی،
هزینه کم انبارداری و قیمت باالی زعفران در بازار ازجمله شاخصههایی
است که استقبال کشاورزان منطقه را به سمت کشت این گیاه افزایش
داده است .به گفته بدرزاده کیفیت زعفران نظرآباد از ویژگیهای خاصی
برخوردار است و آزمایشهای انجامشده توسط سازمان استاندارد
گویای این امر میباشد .مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد با اشاره

به مشکالتی مثل خام فروشی و خرده فروشی زعفران نیز گفت :سعی
داریم برای کوتاه شدن دست افراد سود جو با ارائه خدمات مناسب به
کشاورزان برای نشان سازی تولید محصول و ساماندهی تولید اقالم
تکثیری سالم و دریافت تاییدیه بهداشت زمینه را برای عرضه محصول با
قیمت مناسب فراهم کنیم تا سود حاصل از فروش محصول زعفران به
کشاورزان زحمتکش برسد .وی به برداشت  ۱۴۰کیلوگرم زعفران از مزار ع
نظرآباد اشاره کرد و گفت :میانگین عملکرد در واحد سطح زعفران در
کشور حدود  3کیلو در هر هکتار است اما شهرستان نظرآباد میانگین
برداشت بین  4تا  5کیلو در هر هکتار را دارد.
بدرزاده افزود :کاشت زعفران در نظرآباد زمینه اشتغال  ۱۰هزار نفر روز را
ایجاد کرده و پیشبینی میشود حدود  ۲میلیارد تومان سود ناخالص را
برای بهره برداران به همراه داشته باشد.

خوانندگان عزیز میتوانند جهت طر ح
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف با
شماره تلفن  32210009دفتر تحریریه جامجم
البرز همه روزه به غیر از ایام تعطیل در وقت
اداری تماس بگیرند تا مشکالتشان با نام
خودشان در همین ستون در ج گردد.
* اداره راه و شهرسازی البرز چاره اندیشی کند
جادههای کردان -برغان و کردان -ولیان و
حواشی و شانههای خاکی آن نیاز به بازسازی
و تسطیح دارد .بر همین اساس از مسئوالن
اداره راه و شهرسازی البرز درخواست میشود
تا عالوه بر رفع مشکالت مذکور با نصب
عالئم ایمنی و چراغهای هشدار دهنده از
وقوع حوادث تلخ رانندگی جلوگیری نمایند.
سیدنصرالدین میرعربشاهی ،کر ج
* عرشه پلها و زیرگذرها را نورپردازی کنید
عرشه پلها و زیرگذرها را نورپردازی کنید،
چرا که عبور و مرور در تاریکی مطلق شب
در جادههای مالرد و ماهدشت و ...واقعا
خطرناک و حادثه آفرین است.
نصیر احمد نیا کر ج
* بر وضع توزیع دارو نظارت کنید
برخی داروخانه داران داروی مورد مصرف
بیماران را با قیمتهای گران در اختیار
بیماران قرار میدهند .لذا انتظار از مسئوالن
مربوطه و بویژه تعزیرات بهداشت و درمان
این است که با نظارت دقیق بر کار داروخانه
داران حقوق و منافع شهروندان بیمار را
تضمین نمایند.
الهام پرتوی از کر ج
* شرکت برق ساوجبالغ اقدام کند
اشکاالت فراوان فاز روشنایی شب کوچهها
و معابر روستای ورده به علت عدم رسیدگی
مسئوالن مربوطه ،روستاییان ساکن و اهالی
روستای مذکور را در تاریکی مطلق قرار داده
ً
است .لطفا مسئوالن شرکت برق منطقه
ساوجبالغ نسبت به رفع نواقص مذکور اقدام
عاجل نمایند.
فاطمه امیدوار از ساوجبالغ

فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

توقیف تاکسی حامل
 85کیلو تریاک
بنابه اعالم فرمانده انتظامی استان البرز ،با تالش ماموران پلیس مبارزه با
مواد مخدر شهرستان نظرآباد 85 ،کیلو گرم تریاک از یک تاکسی کشف شد.
خبرنگارجام جم نظرآبادوساوجبالغ :سردار « عباسعلی محمدیان» فرمانده
انتظامی استان البرز در تشریح این خبر گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر شهرستان نظرآباد با انجام اقدامات اطالعاتی از انتقال مقدار قابل
توجهی تریاک از استانهای مرزی جنوب شرق کشور به وسیله یک تاکسی
به این شهرستان مطلع شده و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار
دادند.
فرمانده انتظامی استان البرز افزود :ماموران با همکاری پلیس مبارزه با مواد
مخدر شهرستان ساوجبالغ با استقرار در محورهای مواصالتی در نهایت
موفق به شناسایی تاکسی حامل مواد مخدر شده و با تعقیب و مراقبت آن
در یک فرصت مناسب خودرو را متوقف و  2سرنشین آن را دستگیر کردند.

بنابه اعالم پایگاه خبری پلیس این مقام انتظامی اظهار داشت :در بازرسی از
تاکسی توقیف شده  85کیلوگرم تریاک که به صورت ماهرانه ای در صندوق
عقب خودرو جاسازی شده بود ،کشف شد .فرمانده انتظامی استان البرز
با بیان این که در این زمینه پرونده ای تشکیل و برای انجام مراحل قانونی
به مراجع قضائی ارسال شد ،خاطرنشان کرد :پلیس با هوشیاری کامل در
مسیرهای مواصالتی حضور فعال داشته و در راه مبارزه با مواد مخدر به
عنوان بالی خانمان سوز در جامعه از هیچگونه تالشی فروگذاری نخواهد
کرد.

سرپرست روابط عمومی منطقه البرز:

فروش مکمل در جایگاههای
عرضه سوخت ،ممنوع
پنجمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای
نفتی استان البرز به میزبانی پخش فرآوردههای نفتی منطقه البرز برگزار شد.
به گزارش جام جم ،پنجمین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه
خارج از شبکه فرآوردههای نفتی با حضور مدیر و تعدادی از روسای واحدهای
منطقه البرز و اعضاء این کارگروه تشکیل شد.
قلندرزاده سرپرست روابط عمومی منطقه البرز با اشاره به بررسی پیگیری و
اجرای مصوبات جلسات پیشین در این کارگروه گفت :ارائه برنامه زمانبندی

گشت مشترك با همراهی سازمان صمت  ،پلیس امنیت اقتصادی و سازمان
تعزیرات حكومتی  ،ارائه لیست مصرف كنندگان سوخت فصلی و دائمی و
نیز برخورد با فروش مکمل در جایگاههای عرضه سوخت و رانندگان تاکسی
که اقدام به فروش سهمیه سوخت یارانه ای میکنند ،از مصوبات اخیر این
جلسه بود که مورد بررسی اعضا قرار گرفت .قلندرزاده افزود :در این نشست که
سازمانهای متولی در امر پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت
که شامل نمایندگانی از شرکت گاز ،تعزیرات حکومتی ،سازمان حمل و نقل بار
و مسافر شهرداری ،راهداری ،اداره اطالعات ،پلیس امنیت اقتصادی ،اداره کل
استاندارد ،جهاد کشاورزی ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت،گمرک  ،استانداری
و فرمانداری کرج حضور داشتند ،بر اهمیت برگزاری این نشستها و وجود
جلسات مشترک تاکید کردند.

چاپ بیش از  ۸۰۰هزار جلد کتاب در البرز
بیش از  ۸۳۹هزار جلد کتاب در  ۷ماهه نخست امسال در استان البرز چاپ
و منتشر شده است.
به گزارش جام جم ،معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان گفت :بر اساس آمار خانه کتاب و ادبیات ایرانیان  879عنوان
کتاب در  7ماهه اول  1399با مجموع شمارگان  839هزار و  800جلد در استان
البرز چاپ شده است.

علی مرادی نور گفت :از این تعداد کتاب چاپ شده 744 ،عنوان تالیف 135 ،
عنوان ترجمه 815 ،عنوان چاپ اول و  64عنوان تجدید چاپ بوده است که 56
عنوان در زمینه کودک و نوجوان منتشر شده است.
وی افزود :فعالیت  235ناشر ،نویسنده و مترجم در البرز ظرفیتی در استان
ایجاد کرده تا شاهد جایگاه مناسبی در زمینه تولید و چاپ کتاب در کشور
باشیم.

