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البرز

فالح نژاد خبر داد؛امام جمعه کرج:
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نظرآباد، رتبه اول تولید 
دانه های روغنی

بدرزاده خبر داد؛

مساجد برای برگزاری نمازهای 
جماعت آماده باشند

محمد والیی:

نگاهی به زندگی روحانی  
شهید مدافع حرم
 »علی تمام زاده«

استفاده دانش آموزان
 از وسایل حمل و نقل 

عمومی، ممنوع

رئیس دادگستری استان خبر داد؛

معاون سالمت آموزش و پرورش استان:دعای مادر در حق فرزند اجابت شد؛

پیشگیری از توقف فعالیت 
واحدهای تولیدی در البرز
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پاییز سال 1363 درختان انار تازه شکوفه 

داده بودنــد. خنــکای پاییز توی شــهر 

پیچیده بود.

در راه خانه داشت به موضوع انشــایی که آقا معلم 

گفته بود، فکر می کرد. صدای خشــاخش برگ های 

چنار که روی زمین ریخته بود...

معاون ســالمت آموزش و پرورش استان 

البرز گفت: والدین از وسائل نقلیه عمومی و 

ســروریس مدارس برای جابه جایی دانش آموزان 

استفاده نکنند.

به گزارش جام جم البرز، فرشــید علیزاده افزود: در 

ز  مانور بازگشایی مدارس همه...
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رونمایی از اولین هتل 5 ستاره البرز
 با حضور استاندار
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تئاتر؛ جلوه ویژه اندیشه ورزی

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز 
به مناســبت اردیبهشت تئاتر پیامی صادر کرد .

بــه گزارش جام جم البرز ، ناصر مقدم مدیر کل 
،  به مناســبت اردیبهشت تئاتر پیامی صادر کرد .

متن پیام بدین شــرح است:  تئاتر به عنوان یکی 
از موثرترین جلوه های اندیشــه ورزی و گفتمانی 
بشر در کنار ســایر فعالیت های فرهنگی و هنری، 
نقش بسزایی درنشــاط پایدار اجتماعی نیز داشته 

اســت ،  هنرمندان تئاتر اســتان البرز با اســتمرار 
فعالیت های خالقانه خود سهم موثری در آفرینش 
های فرهنگی و هنری این اســتان داشــته اند به 
گونــه ای که در همه ایام ســال در جای جای این 
استان شــهروندان به تماشــای این آثار فاخر در 

قالبهای گوناگون نمایشی نشسته اند. 
بنا به رســم شایســته سالیان گذشــته و با نام 
اردیبهشــت تئاتر، از تالش هنرمندان تئاتر استان 
البــرز که در ســال ۱۳۹۸ ،  قریب به هشــتاد اثر 
نمایشــی را در اســتان اجرا کرده اند قدردانی می 
شــود.  همچنین با ابراز تاســف وتاثر از شرایط به 

وجود آمده ناشــی از ویروس کرونا، اعالم می دارد 
اصحــاب فرهنگ و هنر به ویــژه هنرمندان تئاتر 
که اجرای آثارشــان وابســته به تماشاگر و حضور 
اجتماعی شــهروندان اســت بیشــترین آسیب را 
متحمل شــده اند که امیدواریم با برنامه های پیش 
بینی شــده وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی هم 
چنین ظرفیتهای اداره کل اســتان البرز این آسیب 
بــه حداقل برســد. این اداره کل تــالش می کند 
گروههای نمایشــی انســجام خود را حفظ کرده و 
با بهبود شــرایط انشااهلل شــاهد تالش هنرمندانه 

آنها باشیم.    

کسب رتبه برترین نمایندگی 
فروش قطعات خودرو افتخار 

ماست

سهیل یونس سینکی:

ناصر مقدم،  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 استان البرز



نماینده دولت در استان البرز با بیان اینکه به شیب 
نزولــی مبتالیان به کرونا و مرگ و میر ناشــی از آن 
نزدیک می شــویم، ادامه داد: مصوب شد که کنکور 
سراسری برگزار شــود و دانشگاه های سراسر کشور 

از ۱۷ خــرداد فعالیت خود را آغاز کنند.
به گزارش جام جم البرز، شهبازی در حاشیه جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست رییس جمهور 
و با حضور اســتانداران سراسر کشور به صورت ویدئو 

کنفرانس برگزار شد، با اشاره به اینکه در این نشست 
وضعیت مدیریت کرونا در کشور و مقایسه آن با سایر 
کشــورها بررسی شــد، افزود: مقرر شد که با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی برای مقابلــه با کرونا برخی 
فعالیت ها در کشــور یا نقاط دارای ریســک کمتر از 

سرگیری شود.
وی با بیان اینکه به شیب نزولی مبتالیان به کرونا 
و مرگ و میر ناشــی از آن نزدیک می شــویم، ادامه 

داد: مصوب شــد که کنکور سراســری برگزار شود و 
دانشــگاه های سراسر کشور از ۱۷ خرداد فعالیت خود 

را آغاز کنند.
شهبازی گفت: با رعایت استانداردهای الزم پس 
از ماه مبارک رمضان رستوران ها و مراکز اقامتگاهی 

بازگشایی می شوند.
وی افــزود: نماز عید فطر در سراســر کشــور در 
مســاجد و مراکز روباز برپا می شود و راهپیمایی روز 

قدس نیز در 2۱۸ شهرستان کشور که دارای وضعیت 
سفید هستند با رعایت فاصله گذاری هوشمند برگزار 

می شود.
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

البرز

در پی شــیوع ویروس کرونا و توصیه مسئوالن و متخصصان 
امور بهداشتی و درمانی مبنی بر پرهیز از برگزاری تجمعات باهدف 
جلوگیری از گسترش بیماری که منجر به توقف موقت برگزاری 
مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه شده، آیت اهلل حسینی همدانی در 
قالب یازدهمین خطبه مکتوب جمعه توصیه ها و تذکراتی را ارائه 

کردند.متن یازدهمین خطبه مکتوب جمعه نماینده رهبر معظم 
انقالب اسالمی در استان البرز و امام جمعه کرج به این شرح است.

... جدیداً آمریکا اعالم کرد که ایران و چهار کشــور دیگر که 
همکاری کامل با او جهت مبارزه با تروریســم را ندارند در لیست 
ســیاه قرار می دهد. این را کشوری می گوید که خود تروریست و 

تروریست پرور است و قسمتی از هزینه های عملیات تروریستی 
در جهان توسط او پرداخت می شود. و مستقیماً در بعضی کشورها 
و در بعضی دیگر نیابتی عملیات ترور انجام می دهد.ایران سالیان 
طوالنی است که زخم خورده ترورهای مستقیم و نیابتی این مایه 
ننگ بشریت قرارگرفته. ســردار بزرگ مقاومت و جهان اسالم 

شهید قاسم سلیمانی را با اعالم رسمی به شهادت رساندند. حاال 
از ایــران می خواهد با او در مبارزه با تروریســم همکاری کنیم؟ 
ای بیچاره ما سال هاســت در حال مبارزه با تروریسم هستیم. و تا 
دست پرورده کثیف تو، یعنی رژیم منحوس، تروریست و کودک 

کش را از صفحه جهان محو نکنیم آرام نخواهیم شد.

نــگاه تولید بدون 
اســتفاده  و  کارخانه 
مــازاد  از ظرفیــت 
تولیدی  واحدهــای 
و صنعتی و اســتفاده 
از ســرمایه داخلی و 
کمک به کارگاهها و 
بنگاههــای کوچک 
و متوســط امنیت سرمایه گذاری را بیشتر و به 
مردم احساس حمایت بیشتری منتقل خواهد 

شد.
با توجه به پایین بــودن قیمت نفت ارزش 
افــزوده کاالهــای مرتبط بــه محصوالت 
پتروشــیمی نیز باید قیمــت آن پایین آمده و 
خوراک الزم تهیه و به دســت مصرف کننده 
برســد.در ســال های اخیر اقدامات خوبی در 
جهت تقویت مشاغل خرد و همچنین کاهش 
آسیب های اجتماعی انجام شده است و دولت 
هزینه های ســنگینی برای تقویت گسترده 
اشــتغال و کارآفرینی کرد، اما به جهت اینکه 
هنوز برنامه های توانمندسازی به نقطه باثباتی 
نرسیده است، می توان گفت این مسئله آسیب 
پذیری از ویروس کرونا را تشــدید می کند. با 
توجــه به مبالغ تخصیص یافته از طرف دولت 
پیشنهاد میگردد برای صنایع کوچک و متوسط 
به ازای حفظ سطح اشتغال کارگران موجود به 
واحد های صنعتی بــه ازای هر نفر کارگر 50 
میلیون تومان وام بصورت صفر درصد بهره با 

تسویه ۳6 ماهه پرداخت گردد.
در ادامه پیشنهاد میشود که یارانه های نقدی 
به یارانه های کاالیی تبدیل شــود و دولت به 
جای پرداخت پول نقد، یک کارت اعتباری که 
فقط قابل استفاده در دستگاه پوز فروشگاه ها، 
به ویژه برای کاالهای ایرانی اســت را به مردم 
اعطا کند، در این صورت رشــد نقدینگی هم 

کنترل می شود. 
ادامه دارد...

رابطه انسان و خدا 
زیباتریِن روابط است

جام جم البرز: آدم وقتی کسی را 
دوســت دارد، می خواهد هر طور شده، 

عالقه خود را به او نشان بدهد. 
برای این کار دنبال فرصت می گردد 
تا هر وقت که مناسب بود، دوستی خود 
را به او ثابت کند و تا این عالقه را نشان 
نــداده مدام به این در و آن در می زند و 

بی قراری می کند.
عمیق تریــن و زیباترین رابطه ها در 
جهان، رابطه انســان و خداست. یعنی 
میــان خالق و مخلوق. ایــن همه دعا، 
این همه مناجات، این همه زمزمه های 
زیبا، این همه شــعر و نیایش، نشان از 

شیدایی و عشق دارد.
 در ایــن میان ماه مبــارک رمضان 
و روزه داری یکی از آن دوســتی های 
کمیاب اســت که انسان می تواند عشق 
و دلدادگی خود را به خدا نشــان بدهد. 

یــک مــاه روزه داری، یک ماه راز و 
نیاز، یک ماه هر لحظه به یاد خدا بودن، 
یک ماه تمرین سخت، اما شیرین، یک 
ماه مراقبت و مواظبت، و آن شــب های 
قدر پر شــکوه و ســرانجام عید فطر و 
شــادی های فراموش نشدنی آن، همه 
و همه فرصتی برای نشان دادن عالقه 
و عشق خود به خالق همه هستی است.

به خدایــی که بخشــنده و مهربان 
اســت. به خدایی که سرچشــمه همه 

خوبی های عالم است! 

محمد والیی:
مساجد برای برگزاری 
نمازهــای جماعت آماده 

باشند

مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان 
البرز گفت: مســاجد برای برگزاری دائم 

نمازهای جماعت آماده باشند.
 بــه گــزارش جــام جــم البــرز، 
حجت االســالم محمد والیی با اشاره به 
رعایت پروتکل های بهداشــتی توسط 
مــردم، گفت: با توجه به اظهارنظر رئیس 
جمهور، کارشناســان و مســئولین ستاد 
ملی مبارزه بــا کرونا مبنی بر رعایت این 
مســئله مهم، احتمال بازگشــایی دائم 

مساجد بسیار باالست.
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان 
البرز  گفت: طبق اعالم رســمی کمتر از 
نیم درصد از مبتالیــان به دلیل مراجعه 
به مساجد و اماکن مقدس بوده و رعایت 
دقیق مســائل بهداشــتی توسط مردم 
می توانــد این درصد بســیار پایین را هم 

به صفر برساند.
حجت االســالم محمد والیی افزود: 
هیئت امنا و مسئوالن مساجد با توجه به 
این ظرفیت، آمادگی خود را جهت رعایت 
همه دستورالعمل ها جهت اقامه نماز دائم 

مهیا کنند.
حجت االســالم والیی برحق گفت: 
بازگشایی مساجد اماکن مقدس منوط به 
دستور مستقیم ستاد ملی مبارزه با کرونا 
بوده و هرگونه فعالیت مســاجد متناسب 
با اطالعیه های رســمی این ستاد خواهد 

بود.
 مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان 
البرز همچنین گفت: این در حالی اســت 
کــه برگزاری نمازهــای جماعت یومیه 
جمعیت بسیار پایین تر از این خواهد بود. 
بدیهی اســت با این شــرایط احتمال 
بازگشایی دائم مساجد برای مردم بسیار 

باالست.

آمریکا خود تروریسم و تروریسم پرور است

برداشــت گل محمدی بــه عنوان 
درآمد زا تریــن محصول در بزرگترین 
مزرعــه اســتان البرز در شهرســتان 

ساوجبالغ آغاز شد.
به گزارش جام جم البرز، سرپرست 
فرمانداری ساوجبالغ در آیین برداشت 
گل محمــدی که مدیــران اداره های 
خدمات رسان نیز در آن حضور داشتند؛ 
برطرف شــدن مشکالت این مزرعه را 
خواســتار شــد و کارخانه گالب گیری 

این مزرعه را نیز افتتاح کرد .
حمید رضا ورزشــی در این مراسم 
گفت: ایران رتبه اول تولید گلبرگ گل 
خشــک و گالب را در دنیا دارد ولی در 
تولید اســانس و روغن گل محمدی که 
کاربــرد دارویی و عطــر و ادکلن دارد؛ 

هنوز به رتبه های جهانی نرسیدیم.
ورزشــی افزود: کارخانه اســانس 
گیــری این مزرعه بــرای اولین بار در 

کشــور تا یک ماه دیگر به بهره برداری 
می رسد و انتظار داریم ایران را در ردیف 
تولید کنندگان برتر اســانس قرار دهد.

وی گفت : محصول تولیدی این مزرعه 
به کشــورهای عربی و همچنین برخی 
کشــورهای اروپایی صادر می شــود. 
سرپرســت فرمانداری ســاوجبالغ از 
تاخیر در صدور مجوزهای ســاختمانی 
برای گالب گیری این مجموعه گالیه 
کــرد و از جهاد کشــاورزی و اداره گاز 
خواســت در اجرای عملیات و خدمات 

تسریع داشته باشند .
مدیر جهاد کشــاورزی ساوجبالغ 
هم در این مراســم گفت: انتظار داریم 
در ســال جاری بیــش از 200 تن گل 
محمــدی از بزرگتریــن مزرعــه گل 
محمدی اســتان البرز در ســاوجبالغ 
برداشت شــود .ایرج الماســی افزود: 
محصــول گل محمدی ایــن منطقه 

دارای مزیت هایی نســبت بــه دیگر 
مناطــق دیگر از جملــه زودرس بودن 

گل هاست .
وی افزود: بر اساس پیش بینی های 
انجام شده میزان برداشت گل محمدی 
از ایــن مزرعه در هــر هکتار 6 تا ۸ تن 
اســت که این میزان در کشور به کمتر 

از 5/۴ تن می رسد .
الماســی گفت: برداشت گل از این 
مزرعه تا پایان اردیبهشــت ادامه دارد 
و پیــش بینی می شــود حدود 250 تن 

گالب ناب از این مزرعه گرفته شود.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
ســاوجبالغ افــزود : بــا راه انــدازی  
کارخانــه صنعتی تولیــد گالب در این 
مزرعه  برای ۳0  نفر به صورت مستقیم 
اشــتغال ایجاد شده اســت  و در حال 
حاضر بیــش از 500 کارگر به صورت 

فصلی به چیدن گل مشغولند. 

شروع برداشت گل محمدی  
در ساوجبالغ

مراســم تودیع و معارفه مدیران شــعب 
بانک کشــاورزی البرز با حضور مدیر عامل 
بانک کشــاورزي، رئیــس اداره کل روابط 
عمومي بانک کشــاورزي، رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان البرز و مدیر کل امور 
اقتصادی اســتانداری و مدیران و معاونین و 
روسای شعب بانک دراســتان البرز برگزار 

شد.
جــام جم البرز: در مراســم تودیع و 
معارفه از زحمات ارزشمند ایرج یوسفی مدیر 
پیشــین این اســتان با اهداء لوح و هدایایی 

تشــکر و قدردانی گردیــد و منوچهر رافعی 
دهکردی با اهدای حکــم، به عنوان مدیر 
شعب بانک کشاورزي در استان البرز معرفی 
شــد.   روح اهلل خدارحمي مدیر عامل بانک 
کشــاورزی در این مراســم با مهم دانستن 
نظام بانکی در اقتصاد کشور، گفت: سیستم 
بانکــی موتور محرک اقتصاد کشــاورزی 
اســت و نظام بانکی با تأمیــن منابع مالی، 
نقش تأثیرگذاری در پویایی اقتصاد کشــور 
و امنیت غذایی جامعه دارد.ایرج یوسفی نیز 
در این مراســم ضمن آرزوی موفقیت برای 

آقاي رافعی مدیر جدید استان البرز گفت: تا 
پایان سال ۹۸ بانک کشاورزی استان البرز 
رتبه های عملکردي باالیی در بخش های 
مختلف در کشور کســب کرد که مي توان 
به افزایش سپرده هاي ارزان قیمت، سود آور 
شدن اکثر شعب استان و رتبه اول در میزان 
ضریب خوداتکائي اســتان اشاره نمود. وی 
ادامه داد: قطعًا با وجود مدیریت جدید و توجه 
به نیروهای جوان و تجارب ارزنده مهندس 
رافعی موفقیت هــا ادامه خواهد داشــت. 
منوچهــر رافعی که تجارب مدیریتی بانکي 

بســیاری در سطح کشور دارد طی سخنانی 
گفت: در موفقیت های سیســتم بانکداری 
عــالوه بر سیاســت ها و برنامه های بانکی 
همراهی ســازمان ها و ادارات نقش بسیار 
مهمی دارد. وی با اشاره به نامگذاری امسال 
به نام سال جهش تولید اظهار داشت: بانک 

کشاورزی در توســعه و اشتغال روستایی و 
طرح های کشاورزی نقش بی بدیلی داشته 
و در صف اول ایجاد اشــتغال قراردارد. وي 
افزود: با هماهنگی سیســتم بانکی و ادارات 
و کار تیمی همکاران، برنامه و اهداف عالیه 

بانک را محقق خواهیم ساخت.

با حضور جمعی از مسئوالن؛

تودیع و معارفه مدیران شعب بانک 
کشاورزی البرز برپا شد 

شهبازی خبر داد؛

آغاز فعالیت دانشگاه ها از ۱۷ خرداد 

بدرزاده خبر داد؛

نظرآباد، رتبه اول تولید دانه های روغنی

در ســال زراعی جاری حــدود ۹0۳ هکتار از اراضی 
زراعی اســتان به کشت دانه های روغنی کلزا اختصاص 
یافته که فقط در شهرســتان نظرآباد رشــد ۸0 درصدی 

سطح زیر کشت کلزا را نشان می دهد.
به گــزارش جام جــم البرز، مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان نظرآباد اســتان البرز گفت: در سال جاری 
بــا اقدامــات حمایتی دولــت در اجــرای برنامه خرید 
محصوالت کشــاورزی، به ازای هر کیلوگرم محصول 
بــا 2 درصد ناخالصی و ۱0 درصد رطوبت ۴6 هزار و 602 

ریال پرداخت خواهد شد.
بدر زاده افزود: شهرستان نظرآباد با 5۴0 هکتار سطح 

زیر کشت در رتبه اول استان البرز قرار دارد.
وی افزود: شهرســتان نظرآبــاد دارای آب و هوای 
مناســب و خاک حاصلخیز از جمله مناطق مستعد برای 
کشــت دانه های روغنی از جمله کلزاست و کاشت کلزا 
بــه دلیل حاصلخیز بودن اراضی و مناســب بودن آن در 
تناوب کشــت و با دارا بودن نیاز آبی پایین موجب رغبت 
کشاورزان برای زیر کشت بردن این محصول شده است.

وی گفــت: دانه های روغنی در بحــث تامین روغن 
خوراکــی، کنجالــه دام و طیور و پایــداری تولید غالت 
بســیار نقش آفرین است و کلزا در تناوب با کشت غالت 
سبب پایداری کشت و افژایش عملکرد این محصوالت 

می شود.
مدیر جهاد کشــاوری شهرســتان نظرآباد گفت: این 
شهرســتان رتبه اول اســتانی از نظر سطح زیر کشت و 
میزان تولید دانه های روغنی را به خودش اختصاص داده 
و در برنامه آتی قرار است سال آینده هزار هکتار از اراضی 

به کشت کلزا اختصاص پیدا کند.

رئیس دادگستری استان خبر داد؛

پیشگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی در البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: به تمام روسای 
حوزه های قضایی و دادستان های استان تاکید شده است از 
هر نوع توقف خط تولید بر اســاس احکام قضایی ممانعت 
کننــد و راهکارهای جایگزین را برای اجرای حکم در پیش 

بگیرند.
 به گزارش جام جم البرز، حســین فاضلی هریکندی در 
دیدار منتخب کرج، فردیس و اشــتهارد در یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی که در محل دادگستری برگزار شد 
با اشــاره به روند برگزاری انتخابات اخیر در استان گفت: با 
همکاری و تعامل ایجاد شده بین دستگاه قضایی، مجریان 

انتخابات و نهاد نظارتی و همچنین اقدامات پیشگیرانه که 
پیش از برگزاری انتخابات در دادگســتری استان اتخاذ شد 
انتخاباتی سالم در استان برگزار شد و امیدواریم دیگر منتخب 
حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشــتهارد نیز با مشــارکت 
حداکثری مردم برگزیده شــود.وی به نگاه ویژه قوه قضائیه 
به اســتان البرز اشاره کرد و متذکر شد: رئیس قوه قضائیه به 
دلیل سابقه فعالیت قضایی در استان، شناخت کافی نسبت به 
مسائل این منطقه داشته و در فرصت های مختلف مشکالت 
استان را پیگیری می کند.رئیس کل دادگستری استان البرز 
افزود: سفر سال گذشته آیت اهلل رئیسی به استان البرز منجر 
به افزایش روحیه کارکنان دادگستری و مجموعه واحدهای 
قوه در اســتان شــد که برای اولین بار شاهد سفر رئیس قوه 
قضائیه به استان بودند و از طرف دیگر بسیاری از مشکالت 
زیرساختی و منابع استانی در قالب مصوبات این سفر برطرف 
شــد. وی تصریح کرد: به تمام روسای حوزه های قضایی و 
دادســتان های استان تاکید شده است از هر نوع توقف خط 
تولید بر اســاس احکام قضایی ممانعت کنند و راهکارهای 

جایگزین را برای اجرای حکم در پیش بگیرند. 

رحیم بنا موالیی

قسمت دوم

یادداشتیادداشت
بخش خصوصی 

و پسا کرونا

در بیانیه رئیس دانشگاه آزاد 
البرز به مناسبت روز قدس؛

معامله  شیطانی  طرح 
از جاهلیت  نمادی  قرن، 

مدرن است

به گزارش جام جــم البرز، برهانی فر ضمن 
مــردود خواندن طرح شــیطانی معامله قرن، با 
صدور بیانیه ای به مناسبت روز جهانی قدس، بر 
حمایت جامعه دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز 

از مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد. 
در این بیانیه آمده اســت:  »امروز با توســعه 
ابزارهــای ارتباطی و نزدیک تر شــدن جوامع 
بشری در قالب یک جامعه واحد، ورای مرزهای 
سیاسی و جغرافیایی سبب شده است که انسان 
ها همدلی بیشتری از فجایع و مصیبت ها داشته 
و عینیت این موضوع در ماه های اخیر ، با شــیوع 
ویروس منحوس کرونا، قابل مشــاهده است 
که با ایجاد هراســی کم سابقه میان مردم همه 
کشــورها ، درک عمیق تری از مفهوم یکسان 
بودن سرنوشــت ملت ها را رقم زده و زمینه ساز 
تالش آدمیان برای همگرایی واتحاد در مقابل 
مصیبت های ناشــی از  فقر و تبعیض و تجاوز و 
جنگ شده اســت.   اما سالها پیش از این وقایع، 
بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی حضرت امام 
خمینــی)ره(، در اقدامی انقالبــی، راهبردی، 
حکیمانــه و آینده نگرانه با نامگذاری جمعه آخر 
ماه مبارک رمضان به عنوان »روز جهانی قدس« 
، بر لزوم همدلی و حمایت تمامی مسلمین جهان 
از ملت مظلوم فلســطین - در قالب یک جامعه 
متحد – به منظور احقاق حقوق تضییع شــده و 
مسلمش تاکید کرده است.   امروزه با کمال مسرت 
شاهد این امر هستیم که انتفاضه فلسطین، فراتر 
از سرزمین های اشغالی به انتفاضه جهانی و بین 
المللی تبدیل شــده و معادله پایداری و مقاومت 
درمقابل ظلم و جور و اســتکبار، با زیبایی هرچه 
تمام تر، تحقق شعار راهبردی حضرت امام )ره( 
در »حذف اسرائیل از صفحه روزگار« را نوید می 
بخشــد و با استناد به منویات نورانی مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( قضّیه فلسطین از یادها 
نخواهد رفت و مســلّماً ملّت فلســطین و همه 
ملّت های مسلمان در مقابل اسرائیل و همدستان 
آن خواهند ایستاد و نمی گذارند طرح منحوس 

معامله قرن اتفاق بیفتد.انشاء ا...«

خبر



ضوابط و شــرایط نوسازي ناوگان 
باري برون شــهري از ســوي سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي اعالم و 

زمان ثبت نام متقاضیان واجد شــرایط 
واردات کامیون هاي کارکرده تا ســه 

سال ساخت اعالم شد.

به گزارش جــام جم البرز، مدیر کل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي اســتان 
گفت: ســازمان راهداری و حمل نقل 
جاده ای کشور از ۳ خرداد از متقاضیان 
ورود خودروهاي ســنگین تا ۳ ســال 
ساخت در www.rmto.ir  بخش 
نوسازي و توســعه ناوگان ثبت نام می 

کند.
گودرز محمودی افــزود: ذي نفعان 
ایــن طــرح شــامل شــرکت هاي 
تولیدکننده داخلي خودروهاي سنگین، 
شــرکت هاي حمل ونقل توانمند داراي 
مجوز از سازمان راهداري و حمل ونقل 
جــاده اي، شــرکت هاي وارد کننــده 

کامیون هــاي ســنگین داراي مجوز از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و مالکین 
حقیقي و حقوقي کامیون هاي فرسوده 
واجد شرایط و متقاضي واردات هستند.

محمودی خاطرنشــان کرد: اجرای 
ایــن طرح برای کامیون های وارداتی ، 
کامیون های اقساطی و  واردکنندگان 

شرایطی تعیین شده است.
کامــل  شــرایط  و  اطالعــات 
نوســازی نــاوگان بــاری در پایگاه 
اطالع رســانی ســازمان راهداری و 
 حمل ونقل جاده ای کشــور به نشانی

 www.rmto.ir   قابل مشــاهده 
است.

گودرز محمودی خبر داد؛

ثبت نام نوسازی حمل و نقل کاالی برون شهری، از سوم خرداد

نماینده عالی دولت در استان البرز از 
روند تکمیل هتل رز ) اولین هتل 5 ستاره 

البرز( دیدن کرد.
به گزارش جام جم البرز، شــهبازی 
در ایــن بازدید با بیــان اینکه هتل قصر 
رز اولین هتل 5 ســتاره در اســتان البرز 
است، افزود: این مجموعه در یک فضای 
بسیار خوب و با استانداردهای ملی ایجاد 

شده است.
وی ادامه داد: ســرمایه گذاری بسیار 
خوبی انجام شده و جزو مجموعه هایی 
است که تسریع در بهره برداری آن مورد 

تاکید ریاست محترم جمهور است.

شــهبازی با اشاره به اینکه برای رفع 
موانع تکمیل پروژه مساعدت و همراهی 
الزم را خواهیم داشــت، گفت: بازدیدی 
که امروز صورت گرفت، نظارت بر روند 
تکمیل پــروژه بود و پروژه با ســرعت 
در حال پیشــرفت اســت و بسیاری از 

قسمت های پروژه تکمیل شد.
وی با اشــاره به اینکه این هتل می 
تواند در جذب گردشــگران به البرز تاثیر 
بسزایی داشته باشد، افزود: سرمایه گذار 
به جد پای کار اســت و قول داده که این 
پروژه تا دهه فجر امسال به بهره برداری 

برسد.

رونمایی از اولین هتل 5 ستاره البرز با حضور استاندار

 چهارشنبه 31  اردیبهشت 1399   شماره 5665

اولین پارک موضوعی دوستدار کودک در البرز در ضلع شرقی پارک 
نبوت ساخته خواهد شد

به گزارش جام جم البرز، پیمان بضاعتی پوربا اشاره به این که پارک 
موضوعی دوســتدار کودک به منظور خدمات رسانی به خانواده ها و 

کودکان و با اهداف دســتیابی به استانداردهای شهر دوستدار کودک 
احداث می شــود، گفت: در پارک موضوعی دوستدار کودک فضای 
بازی، سرگرمی و آموزشی برای سه گروه سنی خردساالن، کودکان 
و نوجوانان پیش بینی خواهد شــد.به گفته وی؛ پروژه پارک دوستدار 

کودک با محوریت تقویت قوای جســمانی و حرکتی، تقویت قوای 
ادراکی و شناختی و تقویت قوه خالقیت کودکان ایجاد می شود.رییس 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با بیان اینکه 
اولین پارک موضوعی دوســتدار کودک در زمیِن خالی شمال شرقی 

پارک نبوت ساخته خواهد شد، توضیح داد: این زمین ها در گذشته بال 
تکلیف و بدون برنامه اجرایی مشــخص به محل دپوی فضای سبز و 
عمران منطقه ۸ تبدیل شده بود که با ارائه طرحی از سوی سازمان سیما 

و منظر و با مشارکت این منطقه به پارک تبدیل خواهد شد.

3 احداث پارک موضوعی دوستدار کودک در کرج ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 

البرز

کــرج به معنــی دیگر 
تهــران شــماره 2 آن هم 
به دلیــل همســایگی و 
همجواری با شــهر تهران 
و قطب صنعتی و اقتصادی 
متصل بــه تهــران نباید 
کوچک و حقیر انگاشــته 
شود. شما فقط تجسم کنید 
تهران بدون کرج دارای چه مشــکالتی خواهد بود. 
لذا با این دیدگاه متوجه می شوید که کرج چه جایگاه 

مهمی در رفع مشکالت پایتخت دارد. 
رشــد این استان نیاز به افکار بزرگی دارد و افکار 
بزرگ نیاز بــه مدیران با تجربه و بزرگ! بنده نظرم 
توهین به دوستان خوبم در مدیریت استان نیست. 
الکن کرج نیازمند کرجی بیشتر در راس مدیریتهای 
اســتاندارد که به تاریخچه و مشکالت فرهنگی و 
زیرساختی استان آشنایی بیشتری دارند. برای مثال 
پیگیری منطقه آزاد پیام و حاشیه آن به عنوان یک 
قطب اقتصادی. ایجاد مناطق گردشگری و تفریحی 
در حاشیه رودخانه با در نظر گرفتن مشاوران مجرب 
بــا رعایت ضوابط و اصول بهداشــتی و زیســت 
محیطی، جلوگیری از ایجاد صنایع و شهرک های 
صنعتی بی رویه و خارج از بافت. برنامه ریزی و طرح 
جامع حل ترافیکی شهر که البته همه این موارد نیاز 
به کمک و مساعدت دولت نیز می باشد و نباید کرج 
را صرفا با بودجه و درآمد فعلی شــهری رها کرد. از 
نمونه های بارز در سطح شهر کرج تغییر بافت منطقه 
زیبای مهر شهر و شهرک های اطراف و باغات درون 
شهر کرج می باشد که متاسفانه با صدور مجوز های 
بی رویه تبدیل به ساختمان های ناهمگون با نقشه 
اولیه آن شده و عمال کل استان تغییر کاربردی یافته 

و زیر ساخت ها دیگر جوابگوی نیاز فعلی نیست. 
در نهایت پیشــنهادم این است همانند خیلی از 
اســتان ها اجازه بدهید یکی از شاخصهای انتخاب 
مدیران در اســتان و شهرستانهای تابعه استفاده از 
جوانان و مدیران با ســابقه کرجــی به معنی دیگر 

البرزی باشد.

آسانسورها ساالنه گواهی 
استاندارد بگیرند

پس از صدور گواهینامه اولیه استاندارد بهره 
برداری آسانســور باید مجددا هر ســال گواهی 
نامه آن اخذ شــود. مردم باید نسبت به وضعیت 
ایمنی و اســتاندارد آسانســورهایی که استفاده 

می کنند؛ حساس باشند.
به گزارش جام جم البرز، مدیر کل استاندارد 
اســتان البرز گفت: شــهرداری ها و دفاتر بیمه 
موظفنــد تا زمانی کــه گواهینامه اســتاندارد 
برای آسانســور صادر نشــده از صدور پایان کار 
ســاختمان یا بیمه نامه آسانسور خودداری کنند.

فتانــه شــکراللهی گفت: مدیران ســاختمان ، 
مالکین ، ساکنین و بهره برداران موظف هستند 
گواهی نامه اســتاندارد آسانســور ساختمان را 
دریافــت کنند و در صورت عدم دریافت و وقوع 
حوادث ، مسوولیت قانونی آن متوجه همین افراد 
است.وی گفت: اگر آسانسور با الزامات استاندارد 
منطبق باشد گواهینامه اولیه یک ساله برای آن 
صادر می شــود اما در صورتی که این آسانسور از 
تعمیر و نگهداری مناسب ماهانه برخوردار نباشد؛ 
بسرعت از شرایط استاندارد خارج می شود.دبیر 
شورای استاندارد اســتان افزود: استاندارد فقط 
متولی بررســی کیفیت خود آسانســور است و 
نظارت بر فعالیت شرکت های نصاب و فروشنده 
آسانســور و قیمت گذاری هــای آنها در حیطه 
وظایف اتحادیه ها و ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت است.شــکراللهی از شهروندان استان 
خواســت در صورت مشــاهده آسانسور بدون 
تاییدیه استاندارد به شماره تماس ۱5۱۷ اطالع 
رســانی کنند و از مشاوره کارشناسان استاندارد 
درباره نحوه شروع استاندارد سازی آسانسورها 

برخوردار شوند.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره 
به آغاز ثبت نام برای دریافت وام کرونا گفت: صاحبان کسب 
و کارهای آسیب دیده از کرونا که پیامک دریافت کرده اند در 
سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir در قسمت 

تسهیالت کرونا با ثبت کد ملی ثبت نام نمایند.
جام جــم البرز: حســین فالح نژاد افــزود: در 
اجرای مصوبات ســتاد ملی مدیریــت بیماری کرونا با 
هدف حمایت و پشــتیبانی از کســب و کارهای بشدت 
آسیب دیده از شــیوع ویروس کرونا، وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی امکان ثبت نام کارفرمایان مشــمول 
این حمایت را در ســامانه »کارا « فراهم کرده اســت و 
 ثبت نام در این خصوص از 2۴ اردیبهشــت در ســامانه

 kara.mcls.gov.ir آغاز گردیده است.
وی اظهار داشت: تمامی صاحبان واحدهای کسب 
و کار خصوصی و تعاونی مشــمول طرح )کارفرمایی و 
خویش فرمایی( که در رســته های سیزده گانه مصوب 

کارگروه اقتصادی مقابله شیوع کرونا فعال بوده و دارای 
کد بیمه نزد ســازمان تامین اجتماعی هستند و اقدام به 
حفظ اشــتغال موجود داشته اند، مشمول این تسهیالت 
هســتندمدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی البرز در 
رابطه با شــرایط دریافت تســهیالت حمایتی توسط 
بنگاه ها گفت: بنگاه هایی مشــمول دریافت تسهیالت 
قرار می گیرند که از ســال گذشــته تا کنون فعال بوده و 
نیرو های کار خود را تعدیل نکرده باشــند به نحوی که 
شاغل بیمه شده داشته و کارگران آن ها از بیمه بیکاری 

استفاده نکرده باشند.
فالح نژاد ادامه داد: پس از تایید اطالعات از ســوی 
داده های تامین اجتماعی، از سوی ستاد ملی کرونا برای 
پرداخت تســهیالت حمایتی انتخاب و معرفی خواهند 
شــد.وی یادآور شــد: بنگاه هایی که کــد کارگاهی از 
ســازمان تامین اجتماعی داشته باشند این تسهیالت را 
دریافــت خواهند کرد، اما اگر ارتبــاط بیمه ای با تامین 

اجتماعی نداشته باشد شامل دریافت تسهیالت حمایتی 
نمی شوند.مدیرکل تعاون کار استان تصریح کرد: میزان 
پرداخت تسهیالت برای واحد هایی که به اجبار تعطیل 
شــده اند ۱6 میلیون تومان وام و برای واحد های کسب 
و کاری که فعال بوده و تعطیل نشــده اند به ازای هر فرد 

شاغل ۱2 میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود.
وی افزود: همچنین برای بنگاه های با نیروی شاغل 
کمتر از 50 نفر، ۷0 درصد از تســهیالت برای پرداخت 
دســتمزد خواهد بود و ۳0 درصد به عنوان ســرمایه در 

گردش در نظر گرفته شده است.
فــالح نژاد گفت: برای بنگاه هــای بزرگ تر نیز 50 
درصد برای دســتمزد و 50 درصد به عنوان سرمایه در 
گردش منظور شــده است.این مســئول اظهار داشت: 
کارفرمایانــی که مشــمول تســهیالت کارفرمایی  یا 
خویش فرمایی هستند و برای آنها پیامک ارسال نشده 
اســت، در مراحل بعدی منتظر ارســال پیامک از سوی 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.
وی گفت: از کارفرمایان و خویش فرمایان اســتان 
البرز مشــمول که تمایل به اســتفاده از این تسهیالت 
دارند، دعوت می شود با مطالعه و بررسی شرایط و ضوابط 
اعالمی، نســبت به ثبت نام و تکمیل فرآیند آن در این 

سامانه کارا اقدام کنند.

فالح نژاد خبر داد؛

آغاز ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونا

یادداشتخبر

پنج مرکــز نیکوکاری متبرک بــه نام حضرت 
علــی)ع( بیش از 2۴ میلیارد ریــال به مددجویان 

کمیته امداد امام)ره( و سایر نیازمندان استان البرز 
خدمت ارائه کردند.

جام جم البرز: رضا لشــینی معاون توســعه 
مشارکت های مردمی کمیته امداد البرز با اشاره به 
اینکه مراکز نیکوکاری پایگاه های مردمی توســعه 
خیر و احســان در سطح استان هستند گفت: در بین 
مراکز نیکوکاری استان البرز پنج مرکز نیکوکاری 
امیرالمومنین)ع( گرمدره، امیرالمومنین)ع( بخش 
آســارا، امام علی)ع( ماهدشــت، امیرمومنان)ع( 
محمدشــهر و حضرت امیر)ع( در فردیس متبرک 
به نام مبارک حضرت علــی)ع( فعالیت می کنند و 
ضمن برقراری ارتبــاط با خیران و با بهره گیری از 
تمامــی ظرفیت های محلی بــه مددجویان کمیته 

امداد امام)ره( البرز و سایر نیازمندان در زمینه های 
معیشتی خدمت رسانی می کند.

وی با اشــاره به اینکه توســعه ابعــاد اجتماعی 
و مردمــی از جملــه اهداف اصلی این نهاد اســت 
گفــت: پنج مرکز نیکوکاری متبرک به نام حضرت 
علــی)ع( بیش از 2۴ میلیارد ریــال به مددجویان 
کمیته امداد امام)ره( و سایر نیازمندان استان البرز 

خدمت ارائه کردند.
لشینی با اشــاره به نقش مهم مراکز نیکوکاری 
در رفع مشــکالت معیشتی مددجویان و نیازمندان 
البرزی گفــت: ارائــه خدمات متنــوع اجتماعی 
بــه محرومان، متناســب با نــوع فعالیت هر مرکز 
نیکــوکاری و همچنیــن ارائه خدمات معیشــتی 

در زمینه های مســکن، جهیزیه، درمان، اشــتغال 
و اعطــای ســبد کاال به مددجویــان و نیازمندان 
بــا اســتفاده از ظرفیــت خیــران و نیکــوکاران 
مجموعه ای از فعالیت های خیر و احســان در این 

مراکز را تشکیل می دهد. 
معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته 
امــداد البــرز با تاکید بــر اینکه ترغیــب مردم به 
اســتفاده از روش هــای جدیــد شــرکت در امور 
نیکوکاری در دســتور کار کمیتــه امداد قرار دارد 
یادآور شــد: مردم و خیران بــرای پرداخت صدقه 
و شــرکت در امــور نیکوکاری از طریق شــماره 
تلفــن ثابت ۳55۷، تلفــن همراه 026۳55۷ و کد 

دستوری 026۸۸۷۷ استفاده کنند.

طی یک سال گذشته در البرز انجام شد؛

کمک  ۲۴ میلیارد ریالی مراکز نیکوکاری به محرومان

سهیل یونس سینکی، مدیر نمایندگی فروش قطعات مدیران خودرو:

کسب رتبه برترین نمایندگی فروش قطعات 
خودرو افتخار ماست

جام جــم البرز: کســب رتبــه برترین 
نمایندگــی فــروش قطعــات در البرز 
و نیــز انتخــاب آن در میــان 3 رتبــه 
برتر در کشــور از سوی شــرکت مدیران خودرو 
افتخــاری اســت که جــوان تریــن نماینــده این 

شرکت بزرگ را شاخص کرده است. 
خبرنگار ما با آقای ســهیل یونس ســینکی مدیر 
31 ســاله نمایندگــی فــروش قطعــات شــرکت 
مدیران خودرو با کد 5062 گفتگویی انجام داده 

است که چکیده آن را در ذیل می خوانید:
* به نظــر شــما خریــد از نمایندگی ها نســبت به 

فروشگاه های متفرقه چه مزیت هایی دارد؟
 اجنــاس موجــود در نمایندگی هــا بــه قیمــت 
با کیفیــت و اصل هســتند، همچنین بازرســین 
نظارت دقیق و مستمری دارند تا جنس تقلبی به 

مشتریان عرضه نشود.

* چه عواملی موجب  شــد که شــما جزء بهترین ها 
در فــروش قطعــات خودرو در اســتان و کشــور 

باشید؟

برخــورداری از کادری مجــرب،  تکمیــل بــودن 
اجنــاس، برقــراري ارتبــاط دوطرفه و شــنیدن 
صداي مشتري، بررسي شــکایات و رسیدگی به  
درخواســت ها در کوتــاه ترین زمــان ممکن )در 
اســرع وقت(، توجه به دیدگاهها و خواسته هاي 
مشتریان از اهداف شرکت ماست. سرلوحه کار 
ما  مشــتری مداری اســت که با توجه به خواسته 
مشــتری  کاالی مورد نیازش را ارســال می کنیم 
. همچنین مجموعــه ما از مدیران و کارشناســان 
فــروش، پرســنل  زحمتکــش مدیــران خودرو 
بابت همکاری ها  و ارائه خدمات  نهایت تشــکر و 

قدردانی  را دارد.

* آیا فقط  ساکنین البرز می توانند از این امکانات 
برخوردار شــوند یا ســاکنین ســایر شــهر ها نیز 
می تواننــد از نمایندگی شــما ســفارش داشــته 

باشند؟
 بله نمایندگی ما امکان ارســال به تمام شهر های 

ایران را دارد.

* در پایــان اگــر مشــتریان عزیز تمایل داشــته 
باشــند که خریدی از برترین نمایندگی اســتان 
البرز انجام دهند باید از چه طریقی با شما ارتباط  

برقرار کنند؟
mvm_ghataat :اینستاگرام

 می توانند با شماره  های 15- 02634309814-
09126623648 -34304353 تماس گرفته 
یا بصورت حضوری به نشــانی: کرج- گوهر دشت 
بلوار انقالب شــمالی - بیــن خیابان دوم و ســوم 
غربــی - نمایندگی ســینکی کــد 5062  مراجعه 

کنند. 
ساعت کاری ما  از شــنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 
صبح تا 8 شب  ودر پنج شنبه ها تا ساعت 6 آماده 

خدمت رسانی به مشتریان هستیم.

شکراللهی-مدیر کل استاندارد استان البرز

تهران بدون کرج 
مشکالت فراوانی دارد

عبداهلل تفرشی

نویسنده

خانــواده متوفیان تنها بــرای فاتحه 
خوانی می توانند در آرامستان حضور پیدا 

کنند و برگزاری مراسم عزاداری تا اطالع 
ثانوی همچنان ممنوع است.

به گزارش جام جــم البرز، حمیدرضا 
عسگری اظهار داشت: در پی اطالعیه های 
وزارت بهداشت در خصوص جلوگیری از 
ایجاد تجمع در مکان های عمومی برای 
کاهــش میزان شــیوع کرونــا، درهای 
آرامستان بهشت سکینه)س( در فروردین 
و دهــه اول اردیبهشــت در روزهای پنج 

شــنبه و جمعه بســته بود. وی ادامه داد: 
با توجه به عادی ســازی امور از نیمه دوم 
اردیبهشــت، و بر اساس درخواست های 
مکرر شــهروندان در خصــوص زیارت 
اهل قبــور در روزهای آخر هفته، درهای 
آرامســتان بهشت ســکینه )س( به طور 
آزمایشــی از پنجشنبه و جمعه هفته پیش 
باز شده اســت.این مسئول توضیح داد: با 
توجه به اینکه فضای آرامســتان باز است 

و امــکان رعایت فاصله اجتماعی خانواده 
متوفیان وجود دارد، به نظر می رســد این 
طرح همچنان ادامه داشــته باشد.رئیس 
سازمان آرامســتان های شهرداری کرج 
ادامه داد: از شهروندان درخواست می شود 
در راســتای حفظ سالمت خود و دیگران 
از تردد غیر ضروری در آرامســتان بهشت 
سکینه )س(خودداری و زمان حضور خود 

در این فضا را مدیریت کنند.

پنجشنبه و جمعه این هفته ؛
درهای آرامستان بهشت سکینه باز است
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یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد
آن جوانبخت که می زد رقم خیر و قبول

حافظبنده پیر ندانم ز چه  آزاد نکرد

با موضوع »در خانه می مانیم « 
تمدید جشنواره 

»خونه بهار « 

 مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
البرز، از تمدید جشــنواره فیلم کوتاه و عکس 
موبایلی » خونه بهار « با موضوع »در خانه می 

مانیم « تا پایان اردیبهشت خبر داد.
جــام جم البرز: ناصر مقــدم مدیر کل، 
ضمــن اعالم این خبــر خاطرنشــان کرد: با 
توجه به اســتقبال اصحــاب محترم فرهنگ 
هنر و رســانه البرز و دیگر اســتان های کشور 
و شــهروندان هنرمند در راستای موضوعات 
مختلف اجتماعی با پویش » در خانه می مانیم 
«، تا کنون ۹0 اثر در قالب ۴5 اثر فیلم و کلیپ، 
انیمیشن 2اثر، استاپ موشن ۸ اثر و عکس ۱6 
نفر با ۴0 عکس آثار خود را به دبیرخانه ارســال 

نموده اند که ۸0 اثر پذیرفته شده است. 
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
البرز افزود: در جشــنواره فیلم کوتاه و عکس 
موبایلــی »خونــه بهار« با موضــوع »ر خانه 
می مانیم « به غیر اســتان البرز از اســتان ها و 
شهرهای دیگر کشور از جمله گلستان، رشت، 
مشــهد، تهران آذربایجان شــرقی، بوشهر، 
قزوین، اهواز و شــیراز نیز آثار بســیار خوب و 

ارزشمندی به دبیرخانه رسیده است .
 ناصر مقدم اظهار داشت: از اصحاب محترم 
فرهنگ هنر و رســانه، خانواده های محترم و 
هنرمنــدان انتظار داریم تا در این جشــنواره با 
کارهای ارزنده خود طبق فراخوان جشــنواره 
فیلم کوتاه و عکــس موبایلی »خونه بهار « با 
موضوع »در خانه می مانیم «شــرکت نمایند .

خوانندگان عزیــز می توانند جهت 
طرح مشــکالت شــهری و استانی 
در ابعــاد مختلــف با شــماره تلفن 
32210009دفتــر تحریریــه جام 
جم البرز همــه روزه به غیر ایام تعطیل 
در وقت اداری تمــاس بگیرند تا با نام 

خودشان در همین ستون درج گردد.

* راه اندازی خطوط تولیدی
صاحبان حرف و صنایــع در محدوده کرج و 
شــهرهای تابع اســتان البرز جهت راه اندازی 
خطــوط تولیــدی و رونق و جهــش آن دارای 
مشــکالت متعددی هستند. جا دارد تا مسئوالن 
استانداری و فرمانداری های تابع و سایر نهاد های 
مسئول و دســت اندر کار به مسائل و مشکالت 
اداری و اجرایی این گونه افراد رسیدگی شایسته 

و بایسته صورت دهند. 
جمعی از صاحبان حــرف و صنایع 
شهرک های صنعتی البرز

* آبخوری و سرویس های بهداشتی 
در پارک ها احداث شود

یکی از نیازهای اساســی شــهروندان وجود 
آبخوری ها و ســرویس های بهداشتی مناسب و 
کارآمد نسبت به جمعیت میلیونی ساکن در کرج 
و در داخــل پارک ها و بوســتان ها و در محدوده 
میادین و تقاطع ها می باشــد. بر همین اساس از 
مسئوالن شــهرداری کرج و ... خواهان اقدام به 

موقع در این خصوص هستیم.
پیمان احدی از مهر شهر

* خیابان ها را تسطیح کنید
شــکاف ها و کنده کاری هــای مختلف در 
بســیاری از خیابان های کــرج ، رانندگی روان 
رانندگان را با دشواری و حوادث و سوانح مختلف 
روبرو می کند. آقایان مسئول در شهرداری کرج 
کی بنا دارند این مشــکالت کهنه و چندین سال 

مانده را رفع و رجوع کنند.
پیمان عالمه از بلوار جمهوری کرج

پیام های مردمیخبر

پاییز ســال ۱۳6۳ درختان انار تازه شکوفه داده 
بودند. خنکای پاییز توی شهر پیچیده بود.

در راه خانه داشــت به موضوع انشایی که آقا معلم 
گفته بود، فکر می کرد. صدای خشــاخش برگ های 
چنــار که روی زمین ریخته بود در گوش علی طنین 

انداز شــده بود.در خانه را باز کرد و یک راست رفت 
کنار والور نفتی نشست و دفتر و خوکارش را درآورد و 
شروع کرد به نوشتن. ساعتی گذشت. مادر علی رفت 
توی اتاق پشــتی تا پســرش را برای ناهار صدا کند. 
پســر نوجوان کنار والور دراز کشیده بود، گونه هایش 
بر اثر حرارت چراغ نفتی ســرخ شده بود. مادر اتاق را 
که کمی ریخــت و پاش بود جمع کرد، کتاب و دفتر 
علی را توی کیفش گذاشت، مداد را از الی انگشتان 
فرزندش گرفت. کاغذی که زیر دستش بود نظرش 

را جلب کرد.
 برگه را برداشــت. علی که تنها ۸ ســال بیشــتر 

نداشت با خطی ســاده نوشته بود:» ای کاش زودتر 
بزرگ شوم و به جبهه بروم تا در راه اسالم به شهادت 
برسم.«ازفرط خوشحالی، اشــک در چشمان مادر 
حلقه زد. برگه انشاء را به سینه چسباند و برای پسرش 
دعا کرد.سال ها گذشت، علی تمام زاده که حاال برای 
خودش مردی شــده بود، در حــوزه علمیه آیت اهلل 

ایروانی مشغول تحصیل شده بود. 
مهربانــی در رفتار وســیمایش نمایان بود. هنوز 
هم مانند دوران نوجوانی دست به قلم بود. این بار به 
جای انشــاء در محله شان نشریه ای دو برگی منتشر 
مــی کرد. برای همین بین هــم محلی و رفقایش به 

»علی شــلمچه« معروف شده بود.علی تمام زاده که 
ســال ها با عالقه و عشق به اهل بیت )ع( قد کشیده 
بود، حاال در راه مبارزه با دشمنان اسالم درسوریه به 
شهادت رسید. دعای مادر در حق فرزندش مستجاب 
شــده بود و علی به آرزوی کودکی اش رســید. حاال 
آخرین برگ زندگی دنیوی شــهید علی تمام زاده در 
صفحه آخر شناســنامه اش با مهــر خوش رنگ به 
فیض شــهادت نائل آمد، پر شده بود. پیکر علی تمام 
زاده که حاال لقب دومین شهید مدافع حرم را به خود 
اختصاص داده بود روی پلک های خیس شــهر کرج 

تشییع شد.

نگاهی به زندگی روحانی  شهید مدافع حرم،» علی تمام زاده«

رئیس کمیســیون نظارت و تحول اداری شورای 
اسالمی شــهر کرج گفت: حرکت بسیجی و گروهی 
در قالــب طرح بهبود نگهداشــت محوری مناطق ده 
گانه برای زیباســازی چهره شهر باید استمرار داشته 
باشد و اجرای آن برای شهروندان جذاب و قابل قبول 

بوده است.
به گزارش جــام جم البرز، محمدحســین خلیلی 
اردکانــی در نطق پیــش از دســتور در ابتدای صد و 
نود و چهارمین جلســه رســمی شورای اسالمی شهر 
کرج اظهار داشــت: مقرر گردیــده این طرح روزهای 
چهارشــنبه و پنج شــنبه هر هفته از ســاعت ۹ صبح 

الی ۱۳ ظهر در تمام مناطق و محالت ســطح شهر در 
راستای زیباسازی شــهری، حفظ بهداشت محیط و 

ایجاد محیط بهتر برای زیست شهری اجرایی شود.
 وی افــزود: امیدوارم این طرح خــوب تا انتها به 
صورت جدی دنبال شــود و تاثیر بســیار مطلوبی نیز 
در ایجــاد جلوه هــای بصری و ارتقای زیباســازی 
شــهری و رفع زوائد داشته اســت و شهروندان نیز از 
آن اســتقبال کرده اند و خالء اجرای چنین حرکتی در 
گذشــته محسوس بوده است چون مردم از آن راضی 
و خوشحال هستند، باید استمرار داشته باشد و با قوت 
بیشــتر پیگیری گردد.خلیلی اردکانی در پایان عنوان 
کرد: در این طرح اکیپ های خدماتی همراه با ماشین 
آالت و کارگران در ســطح محــالت حضور پیدا می 
کنند و نســبت به وضعیت فضای ســبز، رنگ آمیزی 
دیوارهــا، جمع آوری نخاله ها و زباله ها، پاکســازی 
اراضــی مخروبه، تعمیر المانهای شــهری، مقابله با 
ســد معبر و موضوعاتی که حیطه خدمات شهری می 
گنجد، رســیدگی فوری می کنند که استمرار آن می 
تواند نشــاط و شــادابی را به چهره کرج بازگرداند و 

محالت را آراسته تر و زیباتر نماید.

خلیلی اردکانی:

حرکت گروهی برای زیباسازی شهرادامه یابد

نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج بر توجه ویژه 
به چهره های هنری، اجتماعی، ورزشی و ... تاکید کرد.

به گــزارش جام جم البرز، رحیم خســتو در بازدید از 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل که به مناســبت روز 
ارتباطات انجام شد، ضمن تبریک این روز، بر توجه ویژه 
به چهره های این کالنشــهر، تاکید کــرد و افزود: باید 

سرمایه های شهر را با شهر آشتی دهیم.
وی با اشــاره به ضرورت ایجاد فضایی برای ارتباط 
نزدیک تر همه اقشار با مجموعه مدیریت شهری، گفت: 

الزم است کمی اخبار را از فضای اداری خارج کرده و با اضافه 
کردن بخش هایی، به معرفی هنرمندان و ورزشکاران نیز 
بپردازیم چرا که این قشر، جزو سرمایه های شهر هستند.

رییس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج ادامه 
داد: قطــع یقین تحقق این مهم موجب اعتماد بیشــتر 
شــهروندان به مجموعه مدیریت شهری خواهد شد.به 
گفته این مسئول؛ برای ارائه خدماِت اثرگذار نیاز است تا 
پل اعتماِد میان شهروندان و مدیران محکمتر از گذشته 

باشد.

رحیم خستو: 

هنرمندان و ورزشکاران سرمایه  شهر هستند

معاون ســالمت آموزش و پرورش اســتان البرز 
گفت: والدین از وســائل نقلیه عمومی و ســروریس 
مدارس برای جابه جایی دانش آموزان استفاده نکنند.

به گــزارش جام جم البرز، فرشــید علیزاده افزود: 
در مانور بازگشــایی مدارس همه واحدهای آموزشی 
استان ضد عفونی های الزم را بر اساس آیین نامه های 

بهداشتی انجام دادند.
وی خاطرنشــان کرد: مراقبان ســالمت مدارس 
و کارشناســان مراکز بهداشــتی و درمانی در مدارس 
حضور پیدا می کنند و برای بازآموزی کارکنان و دانش 

آموزانی که برای رفع اشــکال به مدارس مراجعه می 
کننــد آمادگی کامل دارند تا آن ها با خاطر آســوده در 

کالس درس خود حضور یابند.
وی اظهار داشــت: با برنامه ریزی های انجام شده 
اقالم بهداشــتی و ضد عفونی تا پایان سال تحصیلی 
تهیه شــده و در اختیار مدارس قرار داده شــده است و 
نگرانــی از این بابت وجود ندارد و به دانش آموزان نیز 
اطالع رسانی شده حضورشــان در مدارس با داشتن 

دستکش و ماسک باشد.
علیزاده با بیــان اینکه مدیران مدارس از تجمعات 
بــدون رعایــت فاصله مناســب در محوطــه مراکز 
آموزشــی و کالس درس جلوگیــری می کنند گفت: 
دانش آمــوزان نیز باید در زمان حضور در مدرســه و 
البته خارج از فضای مدرســه فاصله گذاری اجتماعی 

را رعایت کنند.
وی یادآور شد: فروشگاه مدارس در ایام بازگشایی 
تعطیل هســتند بنابراین دانش آموزان در منزل وعده 
غذایــی را صرف کرده و در مدرســه چیزی نخورند و 

درصورت لزوم باید دست هایشــان را قبل از مصرف 
مواد خوراکی شستشو یا ضدعفونی کنند.

علیزاده گفت: بهتر اســت دانش آموزان اسپری یا 
ژل ضدعفونــی کننده و دســتمال کاغذی به همراه 
داشــته باشند و اولیا نسبت به تعویض لباس در فضای 
خارج از منزل پس از بازگشت دانش آموز و شستشوی 

روزانه لباس ها توجه داشته باشند.
معاون ســالمت آموزش و پرورش اســتان افزود: 
دانــش آموزان با بیماری های زمینه ای مانند آســم، 
بیماری هــای قلبــی عروقی، خود ایمنــی و دیابت و 
همچنین دانش آموزانی که داروهای سرکوب کننده 
سیســتم ایمنی)کورتون( مصرف می کنند در مدرسه 

حضور پیدا نکنند. 
وی اظهارداشت: دانش آموزانی که عالئمی مانند 
سرفه، تنگی نفس، درد قفسه سینه، گلودرد، تب، لرز، 
بدن درد و ضعف و کاهش حس بویایی و چشایی در سه 
روز اخیر دارند، یا فردی در خانواده شــان این عالئم را 
طی روز های اخیر داشته، در مدرسه حضور پیدا نکنند.

معاون سالمت آموزش و پرورش استان تاکید کرد؛

استفاده دانش آموزان از وسایل حمل و نقل عمومی، ممنوع

تالش ما افزایش نقش هنر در شهر و مدیریت شهری 
و استفاده از ظرفیت این بخش در شناساندن موضوعات 
فرهنگی، اجتماعی و آموزش های شــهروندی به عنوان 
یکی از اصلی ترین اهداف ســازمان فرهنگی اجتماعی 

است.
به گزارش جام جم البرز، علیرضا رحیمی با اشاره اهمیت 
هنر و ابعاد مهم آن در سطح جامعه اظهار داشت: هنر یکی 
از ارکان مهم در زندگی شــهری است و نقش بسزایی در 
توسعه فردی اجتماعی دارد، از همین رو باید اهمیت ویژه 
ای برای این امر قائل شد.وی با بیان اینکه سال ۹۸ سالی 
پربار در حمایــت از هنر و هنرمندان عزیز بوده و در تاریخ 

شهرداری کرج بی ســابقه بوده است، گفت: راه اندازی و 
تجهیز خانه هنرمندان شــهر، برگزاری جشــنواره های 
فیلم، عکس، نقاشی، شعرهای آیینی و کالسیک، تئاتر، 
قصه گویی و خوشنویســی و... از جمله برنامه های اجرا 
شده در سال گذشــته بوده است به طوری که در راستای 
سیاست های شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر، این 
توجه و اهمیت در ســال ۹۸ حــدود ۱۴.5 درصد از بودجه 
تخصیصی ســازمان فرهنگی را به خود تعلق داده است و 
این عدد در مقایسه با سال ۹۷ رشد بیش از ۴00 درصدی 
را داشــته است.معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: در سال جاری 
نیز این اهتمام به تاکید رئیس و اعضای شورای اسالمی 
شهر و همچنین روسای کمیسیون های هنر و ارتباطات 
همچنان ادامه داشــته به طوری که در برنامه های ارائه 
شــده در ســال ۹۹ بیش از 2۴ درصد از بودجه را به خود 
اختصاص داده تا بدین صورت افزایش نقش هنر در شهر 
و مدیریت شــهری و استفاده از ظرفیت آن در شناساندن 
تمامی موضوعات فرهنگــی و اجتماعی و آموزش های 
شــهروندی به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف سازمان 

محقق شود.

علیرضا رحیمی عنوان کرد؛

تالش سازمان فرهنگی برای پیشبرد  اهداِف هنری

گروه سرود سوره آفتاب البرز به مناسبت روز جهانی 
قدس سرود »قدس« را بازخوانی و آماده اجرا می کند.

به گزارش جام جم البرز، به مناســبت فرا رســیدن 
روز جهانی قــدس و انجام ویژه برنامه های فرهنگی و 
هنری توسط حوزه هنری استان البرز برای این رویداد 
مهم، گروه سرود سوره آفتاب البرز سرود »قدس« را به 

سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی بازخوانی و آماده اجرا 
می  کند.این ســرود که به همت واحد موسیقی و سرود 
حوزه هنری استان البرز تهیه و بازخوانی شده قرار است 
توســط صدا و سیمای مرکز البرز ضبط و برای روزهای 
منتهی به جمعه 2 خرداد )روز جهانی قدس( از شــبکه 

البرز پخش شود.

گفتنی است سرود »قدس« به صورت صحنه ای و 
انتشار در فضای مجازی اجرا می شود.

عالقمندان جهت تماشای اجرای این سرود ارزشی 
می توانند به صفحات مجازی حوزه هنری استان البرز 
 @artalborz در تلگرام و اینســتاگرام به آدرس

مراجعه نمایند.

به مناسبت روز جهانی قدس؛

سرود »قدس« آماده اجرا می شود 


