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لبرز
ا

 رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری خبرداد؛
ج راه اندازی سامانه ساماندهی مشاغل مزاحم در کر

ح کرد؛ ج  مطر امام جمعه کر
ضرورت اقدام مشترک و عملی جوانان برای حل مسائل مردم
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بیشتر بخوانید

اجاره دهندگان باغ ویالها 
در البرز مراقب باشند

ج  ، کر در آستانه بهار
مهمان الله ها می شود

 قادر به ادامه فعالیت 
در استان نیستیم

 نفس  البرزنشینان 
به شماره افتاد

معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان  هشدار داد؛

 مدیرعامل باشگاه گل ریحان 
: البرز

مدیر کل حفاظت محیط 
ح کرد؛ زیست استان مطر

بیمه انقالب با بنیانگذاری 
فرهنگی برای کودکان و 

نوجوانان
و  فردیس  کرج،  مردم  نماینده  عباسی،  علی رضا 
با  دیدار  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  اشتهارد 
مسئوالن کانون استان بر اهمیت فعالیت های فرهنگی حوزه 

کودک و نوجوان تاکید کرد.
به گزارش جام جم، علیرضا عباسی در این دیدار با اشاره به 
گیری  شکل  چگونگی  و  ایران  اسالمی  شکوهمند  انقالب  
بیانیه های  و  اعالمیه ها  شدن  پخش  به   ۱۳۴۲ سال  از  آن 
امام راحل)ره(  اشاره کرد و گفت: انقالب ما از ابتدا در قالب 

فعالیت های فرهنگی شروع شد.
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استاندار خبر داد؛

یت کرونا در  استان البرز  قدردانی از مدیر
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ج، فردیس و اشتهارد  نماینده کر
در مجلس:

یدگان سومین دوره  کتاب سال البرز معرفی شدند  برگز



برگزار  خمینی)ره(  امام  مصلی  در 
شد ؛

بزرگداشت عالمه آیت اهلل مصباح 
ج یزدی در کر

مصباح  اهلل  آیت  عالمه  بزرگداشت  مراسم 
برگزار  ج  کر خمینی)ره(  امام  مصالی  در  یزدی 

شد.
آیت  که  مراسم  این  در  جم،  جام  گزارش  به 
شهرستان  جمعه  امام  همدانی  حسینی  اهلل 
این  انقالبی  مردم  و  روحانیون  و  علما   ، ج  کر
صادق  سید  مداحی  با  داشتند  حضور  شهر 
تهرانی  آقا  االسالم  حجت  سخنرانی  و   عبادی 
گرامی  یزدی  مصباح  فرزانه  عالم  خاطره  و  یاد 

داشته شد.
به  اشاره  با  تهرانی  آقا  االسالم  حجت 
یزدی،  مصباح  اهلل  آیت  برجسته  ویژگی های 
ایشان  را در اخالق و والیتمداری و بهره مندی 
و  خاص  چهره ای  اسالمی  و  انسانی  علوم  از 

منحصر به فرد و یك الگو معرفی کرد.
حجت االسالم آقا تهرانی افزود: عالمه مصباح 
و  نظریه ها  زمینه  در  فراوانی  مطالعات   یزدی  
افکار سوسیالیستی داشت و به همین دلیل 
رمز  سعادتمندی کشور را بر پایه مردم ساالری  

دینی و پیروی از والیت فقیه می دانست. 
اشاره  با  همچنین  تهرانی  آقا  االسالم  حجت 
به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری 
تصریح کرد: مردم باید به دنبال انتخاب فردی 
باشند که برای اصالح امور و مشکالت موجود 
تالش کند و از جنس خودشان و در میان آنان 

باشد.

آمــوزش عکاســی حرفــه ای بــا 
تلفن همراه

عکاسی  دوربین  اگر 
اما عالقه مند  ندارید، 
با  گرفتن  عکس  به 
گوشی همراه هستید، 
می کنم  پیشنهاد 
عکس  شروع  از  قبل 
لب  مطا ، فتن گـــر

آموزشی ما را بخوانید. 
بیشترین  روزها  این 
ثبت  عکس های 
همراه  تلفن  با  شده 
با  هفته  هر  است. 
ما همراه باشید تا با آموختن آموزش های صحیح، 
به  را  آن ها  برسانید.  ثبت  به  جذاب  عکس هایی 

اشتراک بگذارید و اطرافیان خود را شگفت زده کنید.
* کادر بندی

کادر بندی در  زاویه و  امروز می خواهیم در مورد 
عکاسی با موبایل صحبت کنیم.

قبل از این که عکس بگیرید، باید فکر کنید که 
ای می خواهید ثبت  زاویه  را در چه  عکس خود 
کنید. عالقه مند هستید از زاویه باال، پایین و تراز 
به ثبت برسانید. زاویه باال، کوچک بودن سوژه 
و زاویه پایین، بزرگ بودن سوژه و زاویه تراز ، دید 
طبیعی را به عکسی که  شما گرفته اید، می رساند.  
می توانیم  مناسب  بندی  کادر  و  زاویه  ترکیب  با 

بهترین عکس را از سوژه ثبت کنیم.
به  کمپوزوسیون  یا  بندی  ترکیب  بندی،  کادر 
صورت متقارن و یکدست می باشند که سوژه در 
مرکز کادر قرار گرفته و تعادل در عکس یکنواخت 
می شود. کادر بندی عمومی دیگری هم داریم به 
چپ  یا  راست  سمت  اصلی  سوژه  که  اسم ۱/۳ 
متمایل به قسمت مرکزی کادر قرار گرفته که به 

آن کادر طالیی نیز گفته می شود.
عکس  شده،  داده  آموزش های  به  توجه  با 
بگیرید وبرایمان بفرستید. در این ستون عکس 
ارسال  منتظر  می گیرد.  قرار  بحث  مورد  شما 

عکس های شما هستیم.

در  فقیه  ولی  نماینده  همدانی،  حسینی  اهلل  آیت  جم،  جام  گزارش  به 
ج در خطبه های جمعه ای که گذشت، گفت:  استان البرز و امام جمعه کر
با اجرای بیانیه گام دوم، جوانان با گفتگو و نزدیک کردن افکارشان به 
برای  هم؛ همیار و همکار می شوند و می توانند اقدام مشترک و عملی 

این  به  رسیدن  الزمه  و   باشند  داشته  مردم  ابتالی  مورد  مسائل  حل 
و  باتجربه  و  متخصص  افراد  که  است  میانی  حلقه های  تشکیل  نقطه 
دورهم  باید  دارند  را  مسئولیت ها  پذیرش  توان  که  بااستعداد  فعاالن 
دستگاهی  و  است  جوانان  خود  وظیفه  هم  کار  این  و  شوند  جمع 

وظیفه ای ندارد. بحث امروز چگونگی اقدام برای رسیدن به این هدف 
است، یعنی چگونه جوانان می توانند وارد میدان عمل شده و مسائل 

کشور را حل کنند.
ج را در سایت جام جم البرز بخوانید. ادامه مطالب امام جمعه کر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

ح کرد؛ ج مطر امام جمعه کر
ضرورت اقدام مشترک و عملی جوانان برای حل مسائل مردم

مصطفی غیاثی

عکاس خبری
 جام جم البرز

نماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به این که مردم همچنان 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند تا شاهد پیک شیوع کرونا 
نباشیم، گفت: طبق گزارش سخنگوی ستاد ملی کرونا که ضمن تقدیر 
از البرز صورت گرفت، این استان روند بسیار خوبی در مدیریت بیماری 

کرونا داشته و نگرانی ها را برطرف کرده است.
به گزارش جام جم، شهبازی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به این که اخبار بسیار 
خوبی در نشست امروز وجود داشت، افزود: رئیس جمهور اعالم کرد 
که طی کمتر از یک ماه اخیر در کشور حدود 80 درصد از بستری ها و 70 

درصد از فوتی های ناشی از کرونا کاهش پیدا کرده است.
کادر بهداشت و درمان و مسئوالن در  از فعالیت های  با قدردانی  وی 
و  استان  در  پاسداران  سپاه  محور  محله  ح های  طر داد:  ادامه   ، البرز

همراهی های مردم و بویژه اصناف در البرز سبب شد که در چند هفته 
متوالی البرز روند کاهشی بسیار خوبی در شیوع کرونا داشته باشد.

شد  مقرر  نشست  این  در  نیز  واکسن  خصوص  در  گفت:  شهبازی 
رویکرد  با  واکسن  تزریق  به  نسبت  فاز   ۴ در  بندی  اولویت  طبق  که 

گروه های حساس، اقدام شود.
واکسن  تهیه  خصوص  در  نیز  داخلی  بزرگ  موسسه   ۲ افزود:  وی 
اقداماتی انجام داده اند که امید است هر چه سریع تر برای تزریق تولید 

و آماده شود.
میزان  رنگ های  مجموعه  به  دیگری  رنگ  کرد:  اضافه  البرز  استاندار 
شیوع کرونا اضافه شد، در مناطقی که به عنوان آبی شناخته می شوند، 

تمامی فعالیت ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی آزاد است.
وی گفت: در البرز نیز طالقان در شرایط آبی است و سایر شهرستان ها 

در وضعیت زرد قرار دارند.
شهبازی افزود: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت تردد 

از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد همچنان استمرار دارد.

قدردانی از مدیریت کرونا در  استان البرز

طی مراسمی از برگزیدگان نخستین جشنواره ملی 
امیر کبیر در اتاق بازرگانی البرز تقدیر شد. 

رئیس اتاق بازرگانی گفت: بین دانشگاه و صنعت 
نیازمند  این خالءها  رفع  که  دارد  خالءهایی وجود 
اعتماد سازی است  و امیدوارم تمام پایان نامه های 
شوند.پرهام  کاربردی  صنایع  در  دانشجویان 
رضایی افزود: استان البرز ۳500 واحد صنعتی دارد 
التحصیالن  غ  فار تخصص  و  روز  علم  از  باید  که 
اقتصادی  رشد  تا  نمود  استفاده  زمینه ها  این  در 
بنیاد  نماید .رئیس  پیدا  بهتری  شرایط  کشور 
نخبگان البرز نیز در این مراسم گفت: استفاده از 

تمام ظرفیت انجمن های علمی کشور در شروع کار 
همین  بر  است،  بوده  ما  دغدغه های  از  جشنواره 
اساس از 5 گروه، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم 
پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی و هنر کار را آغاز 

نمودیم. 
محمد نبیونی افزود : در این جشنواره بیش از ۴5 
ح ها  دانشگاه و مرکز علمی، فن آوری، پژوهشی طر
کارشناسی  درمقاطع  یی  ورساله ها  نامه ها   ،پایان 
ارشد و دکترا به دبیرخانه جشنواره ارسال نمودند. 

تعداد  به  اشاره  البرزضمن  نخبگان  بنیاد  رئیس 
حوزه  در  گفت:  ارسالی  رساله های   و  نامه  پایان 
حوزه  در  رساله  و  نامه  پایان   ۱9 مهندسی  فنی 
در   ،۳۲ زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی 
حوزه علوم پایه ۲7 ودر حوزه علوم انسانی ۱9 پایان 
کبیر امیر  ملی  جشنواره  اولین  به  رساله  و   نامه 

همراه  به  بودن  کاربردی  شرط  شد.  ارسال  البرز 
تاییدیه از طرف کارفرما از شروط اصلی ومهم این 

رساله ها وپایان نامه ها بوده است.  

« برگزیدگان خود را شناخت  نخستین جشنواره ملی »امیر کبیر

تفاهم نامه همکاری برای خرید ، احداث و تعمیرات 
با  )ره(  امام  امداد  کمیته  بین  مددجویی  مسکن 

سازمان بسیج سازندگی استان البرز منعقد شد.
گزارش جام جم، محمد محمدی فرد مدیرکل   به 
تفاهم نامه  انعقاد  به  اشاره  با  البرز  امداد  کمیته 
استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  همکاری 
موضوع  گفت:   ، سازندگی  بسیج  سازمان  با  البرز 
تعمیر  در  مشارکت  از  است  عبارت  تفاهم نامه 
برای  مسکونی  واحد   ۱50 احداث  و  خرید   ،
خانواده های مددجویان مورد حمایت این نهاد که 
شامل ۱۲5 مورد تعمیرات مسکن و ۲5 مورد کمک 

به خرید و احداث واحدهای مسکونی می باشد.
بر  تأکید  با  البرز  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
و  سازمان ها  افزایی  هم  و  هماهنگی  ضرورت 
به  حمایتی  خدمات  ارائه  راستای  در  ارگان ها 
این  افزود:  کاری  موازی  از  جلوگیری  و  مددجویان 
همسویی  و  تعامل  ایجاد  به منظور  تفاهم نامه 
نیازهای  تامین  برای  سازندگی  بسیج  سازمان  با 
مسکن مددجویان مورد حمایت ، ترویج فرهنگ 
منعقد  اجتماعی  همکاری  و  نیکوکاری   ، احسان 

شده است.
تفاهم  این  اجرای  راستای  در  این که  بیان  با   وی 
به  نسبت  شهرستان ها  در  اجرایی  ادارات  نامه 
می نمایند  اقدام  سازندگی  بسیج  با   همکاری 
گفت : تعهدات کمیته امداد، شناسایی و اولویت 
بندی خدمات مسکن خانواده های مورد حمایت ، 
برآورد هزینه توسط کارشناس مسکن و پرداخت 
سهم 70 درصدی امداد  به سازمان بسیج استان 

خواهد بود.  

بازگشایی کتابخانه های عمومی در استان تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بسیج سازندگی استان 

شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
از  ج  کر شهرداری  کشاورزی  فرآورده های  و 
راه اندازی سامانه ساماندهی مشاغل مزاحم 

ج خبر داد. برای اولین بار در کر
به گزارش جام جم، احمد خیری از راه اندازی 
برای  مزاحم  مشاغل  ساماندهی  سامانه 
ج خبر داد و گفت: با راه اندازی  اولین بار در کر
این سامانه همه مراحل رسیدگی به پرونده 
کمیسیون  رأی  صدور  تا  اصناف  و  مشاغل 

به صورت الکترونیک انجام خواهد شد.
کمیسیون  جلسات  این که  به  اشاره  با  وی 
دهگانه  مناطق  میزبانی  به  شنبه  هر   ۲0 بند 

افزود:  می شود،  برگزار  ج  کر شهرداری 
در  شهرستانی  کارگروه  جلسات  همچنین 

فرمانداری به صورت ویژه برگزارشده است.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
گفت:  ج  کر شهرداری  کشاورزی  فرآورده های 
برابر بند ۲0 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی 
از وظایف مدیران شهری ساماندهی مشاغل 
برای شهروندان  نه تنها  که  و صنایعی است 
تبعات  بلکه  می کند  مزاحمت  ایجاد 

زیست محیطی نیز به دنبال دارد.
خیری مهم ترین اهداف این بند را جلوگیری از 
ایجاد و تأسیس اماکنی دانست که به نحوی 
شهرها  ساکنان  برای  مزاحمت  بروز  موجب 
می شود و افزود: جلوگیری از ایجاد و تأسیس 
مخالف  آن ها  فعالیت  نحوی   به  که  اماکنی 
اصول بهداشت شهری است یا مزاحمت و 
سروصدا ایجاد می کنند یا شغل هایی که در 
اماکن مسکونی با تأسیس دفاتر اداری و 
برای  مزاحمت  ایجاد  موجب  بهداشتی 
دیگر  از  نیز  می شوند  ساکنان  سایر 

اهداف این بند است.

کتابخانه های عمومی استان البرز با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی می شود.
بازگشایی  از  استان  عمومی  کتابخانه های  اداره کل  سرپرست  آشتیانی،  جم،  هادی  جام  گزارش  به 
به  خدمات  ارائه  و  بازگشایی  دستورالعمل  گفت:  و  داد  خبر  البرز  استان  در  عمومی  کتابخانه های 
اعضا، در کتابخانه های عمومی بر اساس اقدامات کنترلی ویروس کرونا، در وضعیت های مختلف 
کاربران  و  اعضا  میزبان  آبی  و  زرد   مناطق  در  عمومی  کتابخانه های  می شود.  اجرایی  و  سنجیده 
ارائه خواهند  با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی به اعضا  را  می باشند و خدمات حضوری خود 

داد.
وی در ادامه افزود: به موجب قرار گرفتن استان البرز در وضعیت قرمز و نارنجی، تمامی کتابخانه های 
بستر  در  کتابخانه ها  فعالیت  و  بود  بسته  اعضا  برای  حضوری  خدمات  ارائه  برای  استان  عمومی 
فضای مجازی جریان داشت. اما اکنون با اعالم وضعیت زرد برخی شهرستان ها و وضعیت کم خطر 
در برخی دیگر و بر اساس دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا، کتابخانه های عمومی استان 
البرز با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی برای استفاده عالقه مندان و امانت کتاب باز می باشند.

آشتیانی تاکید کرد: استفاده از ماسک در فضای کتابخانه ضروری بوده و بخش مخزن کتابخانه نیز 
در  تغییر  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  با  مطالعه  سالن های  شد.  خواهد  اداره  بسته  صورت  به 
چیدمان میز و صندلی ها فعال می باشند و اعضای کودک در این مرحله امکان حضور در کتابخانه را 
ندارند اما والدین می توانند کتاب های مورد نیاز فرزندان خود را امانت بگیرند. بخش نابینایان نیز  

همچنان تعطیل خواهد بود.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان تصریح کرد: هر هفته بر اساس اعالم ستاد مبارزه 
با کرونا در استان، شرایط شهرستان ها بررسی می شود و در صورت تغییر وضعیت شهرستان ها از 

نظر شیوع بیماری، فعالیت کتابخانه های شهرستان نیز تغییر خواهد کرد.
ج و ساوجبالغ نیز  ح پیک کتاب در استان اظهار داشت: در شهرستان کر وی با اشاره به اجرای طر
ح »پیک کتاب« اجرا می شود و عالقه مندان برای امانت کتاب می توانند با شماره ۳۲80۱۱6۱ )میز  طر
الهادی(  عمومی  کتابخانه  امانت  )میز   ۴۴۲۳5655 شماره  و  حلی(  عالمه  عمومی  کتابخانه  امانت 

تماس حاصل نمایند و کتاب های درخواستی خود را مقابل منزل تحویل گیرند.

از نصب ۲۴00  البرز  گاز استان  مدیر عامل شرکت 
انشعاب تا پایان آذر سال جاری خبر داد.

به گزارش جام جم ، حسین تقی نژاد با اعالم این 
ابتدای سال جاری تاکنون به میزان  از  ، افزود:  خبر
شبکه های  به  گاز  شبکه  کیلومتر  از۱57  بیش 
وجود،  این  با  که  شده  افزوده  استان  گازرسانی 
شرکت  تأسیس  ابتدای  از  گذاری  شبکه  میزان 

تاکنون، به بیش از 65۲۱ کیلومتر رسیده است.
گاز  انشعاب   ۲۴6۴ زمانی،  بازه  این  در  افزود:  وی 
از این تعداد،  جدید نیز در استان نصب شده که 
۱50۳ علمک در شهرها و 96۱ انشعاب در روستاها 

بوده است.
کرد:  تصریح  البرز  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 

تعداد  احتساب  با  شده  نصب  انشعابات  تعداد 
علمک های نصب شده در سال جاری  به ۲78589 

هزار انشعاب رسیده است.
را  البرز  استان  گاز  شرکت  عملکرد  نژاد،  تقی 
جذب  حوزه  در  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از 
ابتدای  از  داد:  توضیح  ح،  شر بدین  نیز  مشترک 
در  جدید  مشترک  هزارو۴6۴   ۲۳ تاکنون،   99 سال 
جذب  تجاری  خانگی،  از  اعم  مختلف  بخش های 
تعداد  راستا،  همین  در  که  شده  شرکت  این 
مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس این شرکت، 

به 898 هزارو۱56  مشترک رسیده است.
از  وی در ادامه سخنان خود روستاهای بهره مند 

گاز طبیعی در استان البرز را ۱59 روستا برشمرد.
با  پایان،  در  البرز  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تاکید بر رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی، 
افزود: از تمام همشهریان و مشترکان شرکت گاز 
سرد،  فصل  شروع  به  توجه  با  دارم  تقاضا  استان 
و  خاص  توجهی  ایمنی،  موارد  رعایت  به  نسبت 
آینده ان شاءاهلل شاهد  دقیق داشته باشند تا در 
گاز  ناایمن  مصرف  از  ناشی  حادثه  هیچگونه 

طبیعی نباشیم.

نصب بیش از 2400 انشعاب گاز در استان  ج راه اندازی سامانه ساماندهی مشاغل مزاحم در کر

پرداخت عوارض آزادراه ها برای کسانی که تردد دائمی 
دارند به معضل روزانه تبدیل شده است.

به  مربوط  مقررات  به  باتوجه  جم،  جام  گزارش  به 
بعضی  که  جا  آن  از  و  آزادراه ها  در  عوارض  پرداخت 
افراد به دلیل موقعیت شغلی شان دائما مجبور به 
تردد در آزادراه برای رسیدن به محل کار خود هستند، 
پرداخت مکرر عوارض تردد برای این قشر به دغدغه 
روزانه تبدیل شده است بنابراین این مورد را با گودرز 
محمودی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

البرز در میان گذاشتیم.
محمودی گفت: پرداخت عوارض مساله ای قانونی 

درنظر  باید  اما  کرد  عدول  آن  از  نمی توان  که  است 
داشت که مبلغ آن بسیار ناچیز است . وی افزود: بر 
اساس نظر وزارت راه و شهرسازی هر ثبت عوارض 
مبلغ چهارهزار ریال و معادل چهارصد تومان مصوب 
شده است . مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
البرز گفـت: برای افرادی که در ماه بیش از چهل بار از 
آزادراه تردد داشته باشند سی درصد تخفیف اعمال 
می شود . وی افزود: از آن جا که گیت های پرداخت 
عوارض باعث ترافیک و گاهی زمینه ساز تصادفات 
صورت  به  آزادراه ها  عوارض  ثبت  می شد،  ای  جاده 

الکترونیکی انجام می شود.

عوارض آزادراه ها، دغدغه این روزهای شهروندان

اختتامیه سومین دوره کتاب سال البرز در سالن گفتگوی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان با حضور مدیر کل، معاونان، روسای انجمن های ادبی و 

برگزیدگان برگزار گردید.  
به گزارش جام جم: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز در این مراسم اظهار 
داشت: تجلیل از نویسندگان و مترجمان موجب سنجش توانایی ها وایجاد 

انگیزه بین آنان برای ارائه آثار فاخر خواهد شد.
وی ادامه داد: پرداختن به تمام زمینه ها مهم است، اما حوزه دفاع مقدس در 
اولویت نویسندگان باشد، چون آشنایی نسل های آینده با این موضوع، مهم 
و ضروری است . مقدم با اشاره به رشد ۳00 درصدی ارسال آثار به سومین دوره 
کتاب البرز گفت: رشد چشمگیر آثار ارسالی نسبت به دوره  قبل نشان دهنده 

ظرفیت های باالی استان البرز می باشد و امیدواریم در آینده آثار فاخرتری در 
نیز  فرهنگی  اداره  رئیس  محمدطاهری،  گردد.   ارائه  ادبی  مختلف  حوزه های 
گفت: با اعالم فراخوان سومین دوره کتاب سال استان در تیر امسال،  70 اثر 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی توسط داوران خانه کتاب، 5 
اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند .   وی در ادامه افزود: از بین آثار برگزیده 
۴ اثر به صورت تالیفی و یک اثر ترجمه می باشد .   دو اثر در حوزه نثر معاصر، 
یک اثر در حوزه دفاع مقدس، یک اثر در حوزه کودکان و نوجوانان و یک اثر نیز 
ترجمه است.   آثار برگزیده کتاب سال البرز به شرح زیر می باشد:  در حوزه ترجمه 
) سربازان ساالمیس – محمد جوادی (  در حوزه دفاع مقدس ) شخصیت 
پردازی –مجموعه داستان های کوتاه دفاع مقدس – نسیم بذر افشان(  در 

حوزه کودک و نوجوان ) الهه خاموش معبد – سمیه سیدیان (  نثر معاصر 
)رمان تاریخی –بومی، هیچکس این زن را نمی شناسد – ندا رسولی ( و )تن های 

تنها –مریم دهقانی سانیج(

برگزیدگان سومین دوره  کتاب سال البرز معرفی شدند 



سردار »غالمحسین دهقان آزاد« آسمانی شد 
آزاد« از یادگاران دوران دفاع مقدس از استان  »غالمحسین دهقان  سردار

البرزبه خیل شهدای مدافع حرم پیوست.                        
به گزارش  جام جم  البرز، مراسم تشییع پیکر پاک این شهید گرانقدر سه 
شنبه ۲۳دی همزمان با ایام عزاداری صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سالم 

اهلل علیها از کرج به صورت خودرویی  به سمت امام زاده محمد علیه السالم 
تشییع و در گلزار شهدای این مکان مقدس به خاک سپرده شد.   گفتنی 
یادگاران دوران  از  آزاد«  است شهید واالمقام سردار »غالمحسین دهقان 
دفاع مقدس، متولد شهریور ۱۳۴۱ در ساوجبالغ با وجود عوارض شیمیایی 

و جانبازی دفاع مقدس  برای دفاع از حرم اهل بیت )ع( عازم سوریه شد که 
در آن جا نیز  به دلیل شدت یافتن عوارض شیمیایی دوران جنگ تحمیلی 
شدید  جسمی  مشکالت  روز  چند  از  پس  که  شد  داده  انتقال  کشور  به 

دعوت حق را لبیک گفت و به خیل شهدای مدافع حرم پیوست.
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3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

سواالت پزشکی خود را از 
پزشک جام جم البرز بپرسید

مـردم  روزهـا،  ایـن 
از  زیـادی  بخـش 
سـالمت  نیازهـای 
راه هـای  از  را  خـود 
دسـت  بـه  گوناگـون 
کار  ایـن  می آورنـد. 
بعضـی  در  می توانـد 
در  و  مفیـد  مواقـع 
مواقـع  از  بسـیاری 
خطرنـاک  حتـی 
البـرز شـرایطی  باشـد. ویـژه نامه هـای جـام جـم در 
و  سـواالت  شـنونده  کـه  اسـت  کـرده  فراهـم  را 
صـورت  بـه  و  باشـد  شـما  پزشـکی  پرسـش های 
 مکتوب برای سوال های  شما جواب های مناسبی 

داشته باشد. 
دکتـر سـید مهـدی موسـویان در همیـن سـتون 
و هـر هفتـه بـه سـواالت و دغدغه هـای پزشـکی 

شـما پاسـخ خواهنـد داد.
* ویژگی های کرونای جهش یافته انگلیسی

دو   -۲ است.  تر  واگیردار  قبلی  گونه های   -۱ از 
برابر عفونی تر است۳ .-  سرعت انتشار آن 70 
جایگزین  سرعت  به   -۴ است.  بیشتر  درصد 
نوع  این  آزمایش   -5 می شود.  قبلی  گونه های 
از ویروس هفته ها و ماه ها طول می کشد. 6- 
آن  روی  کمتر  تاثیر  ن  یافتگا  نجات  آنتی بادی 
دارد .در حال حاضر راه حل سریع برای مقابله 

با آن اعمال قرنطینه است. 
آن  با  مقابله  به  قادر  فعلی  واکسن های 
است  ممکن  کند،  جهش  باز  اگر  اما  هستند، 

واکسن ها کارایی نداشته باشند.

 با مشاوران حقوقی جام جم البرز
خوانندگان گرامی، شما  

مشکالت  می توانید 
حقوقی و قضایی  خود 
جم  جام  روزنامه  با  را 
البرز در میان بگذارید. 
پرسش  مسئوالن 
مشکالت  پاسخ  و 
به  قضایی  و  حقوقی 
وسیله تیم کارشناسی 
می توانند  خود  مجرب 
همین  در  و  هفته  هر 
ستون به سوال های شما پاسخ دهند.  الزم است 
بدانید که پاسخ های داده شده به سوال، صرفا جنبه 
مشورتی دارد و قابل استناد در مراجع قضایی و اداری 

نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.
* پیش خرید ساختمان و مشکالت پیش رو

احراز  درباره  حتما  خرید  زمان  در  که  گفتم  برایتان 
مالکیت واگذار کننده و بعد اخذ قرارداد پیمانکار 
اطالع داشته باشید در ذیل ادامه نکات آمده است. 
در  مشارکت  قرارداد  در  مندرج  شرایط  بررسی   -۳
 زمان تحویل ملک، شرایط جواز 

ً
ساخت خصوصا

ساختمانی  مصالح  و  لوازم  شهرداری،  از  ساخت 
تعیین شده.  ۴- تعیین وجه التزام مناسب برای 
انجام تعهدات ) خسارت عدم انجام تعهد (، تعیین 
زمان تحویل ملک وتنظیم سند رسمی و تعیین 
دفترخانه اسناد رسمی.  5- تعیین تکلیف اضافه یا 
کسری متراژ و نحوه محاسبه مبلغ  مازاد یا کسری 
متراژ اعم از قیمت زمان معامله یا قیمت روز ملک
ساختمان  فروش  پیش  قراردادهای  تنظیم   -6
این  در  قانونی  که تکلیف  در دفاتر اسناد رسمی 
در  و  داور  تعیین   

ً
نهایتا  -7 دارد.  وجود  خصوص 

پیشنهاد  طرفین  بین  اختالف  حدوث  صورت 
می گردد هریک از طرفین نسبت به یک داور واحد 
تراضی نمایند در غیر این صورت هر طرف می تواند 
یکی از افراد خبره را به عنوان داور خویش تعیین 
نمایند و داور می تواند در حل مشکالت طرفین 
میانجی گری نموده و حتی در صورت مراجعه افراد 
به مراجع قضایی، طبق قانون نظر داور قابلیت اجرا 

را از طریق مراجع قضایی خواهد داشت.

دکتر سید مهدی 
موسویان

مشاورحقوقیپزشک جام جم

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

کرج،  مردم  نماینده  عباسی،  علی رضا 
شورای  مجلس  در  اشتهارد  و  فردیس 
کانون  مسئوالن  با  دیدار  در  اسالمی 
فرهنگی  فعالیت های  اهمیت  بر  استان 

حوزه کودک و نوجوان تاکید کرد.
در  عباسی  علیرضا  جم،  جام  گزارش  به 
این دیدار با اشاره به انقالب  شکوهمند 
اسالمی ایران و چگونگی شکل گیری آن 
اعالمیه ها  به پخش شدن  از سال ۱۳۴۲ 
کرد  اشاره  راحل)ره(   امام  بیانیه های  و 

قالب  در  ابتدا  از  ما  انقالب  گفت:  و 
وی  شد.  شروع  فرهنگی  فعالیت های 
ضربه  برای  دشمنان   نیز  امروزه  افزود: 
 بر روی از بین بردن  

ً
زدن به انقالب  یقینا

فرهنگ، سرمایه گذاری خواهند کرد، پس  
فرهنگی  متولیان  و  مسئوالن  وظیفه 
توجه  باید  عزیزان   این  و  است  سنگین 
باشند،  داشته  فرهنگ  حوزه  به  جدی 
و  کودک  فرهنگی  بنیان های  اگر  بویژه  
نوجوان درست گذاشته شود، یعنی که ما 

انقالب را بیمه کرده ایم.
امور  مسئوالن  گفت:  همچنین  عباسی 
فعالیت  به  سطحی  نگاه  نباید  فرهنگی 
خود داشته باشند که اگر غیر  از این باشد 
خواهیم  آینده  در  جدی  مشکالت  یقینا 
کار  داشت .  این مقام مسئول  اهمیت 
فرهنگی را بسیار زیاد دانست و  گفت: اگر 
رویشی در نظام داشته ایم از مراکز فرهنگی 
بوده و اگر خدای نکرده ریزشی هم وجود 

داشته باشد  از همین مراکز خواهد بود.

بیمه انقالب با بنیانگذاری فرهنگی برای کودکان و نوجوانان

ویروس  کنار  در  زندگی  ماه   ۱۱ تجربه 
کرونا ثابت کرده است که هر زمانی این 
ویروس را دست کم گرفته ایم با قدرت 
کرده  خودنمایی  و  برگشته  بیشتری 

است.
و  تدابیر  کنار  در  جم؛  جام  گزارش  به 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
همچنان باید دروهمی ها را حذف کنیم  
جدی  را  کرونایی  محدودیت های  و 
ستاد   سخنگوی  سلیمانی،  بگیریم.  

مدیریت کرونا در استان البرز می گوید: آلودگی هوا نیز در کنار دورهمی ها می تواند  زمینه ای برای  رشد دوباره 
کرونا باشد.

سلیمانی افزود: توصیه می شود افرادی که دچار بیماری های پیش زمینه ای هستند مانند بیماران تنفسی و 
گروه های حساس  در فضای  بار حضور پیدا نکنند.  به نظر می رسد البرز با داشتن ۱۴ شهرک صنعتی دولتی 
و خصوصی و قرار گرفتن در شاهراه مواصالتی ۱۴ استان باید با اراده همگانی دستگاه های متولی برای مبارزه با 
آالینده ها و اجرای مو به موی قانون هوای پاک، تدابیر درستی برنامه ریزی کند که این نفس تلخ و به شماره افتاده 
تنها عاید از زیبایی های فصل زمستان نباشد وبر افزایش کرونا هم نیفزاید.  تقی پور، مدیر پرستاری بیمارستان 
کوثر کرج در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: برای حفظ سالمتی خود، کودکان و سالمندان باید پویش »در خانه 
بمانیم« را  نیز همچنان اجرایی  کرده و جدی بگیریم و از برگزاری مهمانی ها و دورهمی ها  به صورت جدی پرهیز 
کنیم.  نومیری، مدیر بیمارستان کوثر کرج  هم در این خصوص گفت:  قطعا دورهمی هایی که برگزار می شود به 
نفع کسی نیست  و سالمتی مردم را به خطر می اندازد.  مدیر بیمارستان کوثر کرج  افزود: بیماری کرونا ثابت کرده 
که تحمل دوران این بیماری برای سالمندان  سخت  تر خواهد بود، بنابراین رعایت دستورالعمل ها و پرهیز از 

دورهمی ها  ، حفظ سالمتی سالمندان را  در پی خواهد داشت.

11 ماه زندگی  با کووید 19؛
کرونا در انتظار غفلت مجدد مردم

 تعامل رسانه و اتحادیه ها  موجب  رونق
 کسب و کار می شود 

در  البرز  جم  جام  روزنامه  مدیریت 
اتحادیه  رئیس  با  صمیمانه  دیداری 
تاکید  با  ج  کر فروشان  پوشاک 
زمینه  در  مابین  فی  تعامالت  بر 
گفتگو  به  ای  رسانه  حمایت های 

وتبادل نظر پرداختند.
اتحادیه پوشاک  در  که  این دیدار  در 
اسماعیل  میر  شد،  برگزار  فروشان 
پوشاک  اتحادیه  رئیس  صدیق 
افزایش  با  گفت:  ج  کر فروشان 

داخلی  کنندگان  تولید  از  باید  است.  شده  بیشتر  کنندگان  تولید  مشکالت  تولید  هزینه های 
 حمایت کنیم و شرایط تهیه مواد اولیه برای آنان فراهم شود تا بتوانند  محصوالت تمام ایرانی ارائه

 نمایند. 
صدیق با اشاره به ظرفیت های استان  البرز اظهار داشت: در استان البرز تولید کنندگان خوبی در 
زمینه پوشاک داریم که نیاز به حمایت جدی دارند، همچنین فرهنگ سازی در زمینه خرید تولیدات 

داخلی از طریق رسانه ها در رونق این صنعت بسیار موثر خواهد بود. 
وی تعامل با کشورهای همسایه را که به لحاظ فرهنگی با کشورمان نزدیک هستند مهم دانست و 
گفت: کیفیت خوب تولیدات داخلی و قرابت فرهنگی با کشورهای همسایه می تواند موجب رونق 
صنعت پوشاک کشور شود. دولت نیز باید به تولیدکنندگان داخلی اعتماد کند و شرایط صادرات 

آنان را تسهیل نماید. 
کنندگان  تولید  از  وحمایت  داخلی  تولیدات  اهمیت  بر  تاکید  با  نیز  البرز  جم  جام  روزنامه  مدیریت 
به  می توانند  اتحادیه ها  مشکالت  و   نظرات  انعکاس  و  فرهنگی  پیوسته  کارهای  با  رسانه ها  گفت: 

بهبود شرایط کسب و کار کمک کنند. 

مدیر عامــل باشــگاه فرهنگــی ورزشــی گل ریحــان البــرز گفت: مشــکالت 
زیادی ســر راه ما قرار گرفته اســت و دیگر قادر به ادامه فعالیت در اســتان 

البرز نیستیم!
به گــزارش جام جــم، رضــا رضایی بــا بیــان این که مشــکالتی بــر ســر راه این 
باشــگاه قــرار دارد، گفــت: مشــکالت اجــازه نمی دهــد ایــن باشــگاه بتواند 

همچون گذشته در استان البرز فعالیت داشته باشد.
وی بیان کــرد: ما تقاضــای خــود را مبنی بر انتقــال امتیــاز از این اســتان را به 
مدیــرکل ورزش و جوانــان ایــن اســتان داده ایــم.  وی اضافــه کــرد: در ایــن 
نامه که رونوشــت بــه وزیــر ورزش و جوانان، ریاســت فدراســیون فوتبال و 
استاندار البرز نیز ارسال شــده از مجتبی جانعلی مدیر کل ورزش و جوانان  
استان خواسته شــده که با توجه به وجود برخی از مشــکالت با درخواست 
انتقــال امتیاز ایــن باشــگاه موافقــت نمایــد. رضایی گفــت: تنها خواســته 

باشگاه در زمان کنونی انتقال خروج امتیاز گل ریحان از البرز است.

  مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: معلمی که قبال 7 گوشی برای 
دانش آموزان نیازمند تهیه کرده بود، ۱5 گوشی دیگر به دانش آموزان 

کرجی اهدا کرد.
به گزارش جام جم،  ساالر قاسمی گفت: عطیه آرین پور، معلم نیکوکار 
به  تومان  میلیون   5۳ ارزش  به  هوشمند  گوشی  دستگاه   ۱5 کرجی 

ج اهدا کرد. دانش آموزان هنرستان کاردانش امامت کر
آموزگار پایه چهارم دبستان خالد ناحیه  آرین پور که  وی  افزود: خانم 
ج است در ابتدای سال تحصیلی جاری نیز 7 گوشی تلفن همراه  چهار کر
به ارزش ۲5 میلیون تومان به دانش آموزان شهدای اکبر آباد اهدا کرده 

بود. 
اش  نیکوکارانه  اقدامات  که  کرجی  معلم  این  که  این  بیان  با  قاسمی 
همواره شامل حال فرزندان این دیار بوده گفت: تالش دارم این کار را 

برای دانش آموزان دیگری هم انجام بدهم.

در  الله  گل  پیاز  هزار   ۱۲ کاشت  از  ج  کر شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
نزدیک شدن فصل رویش سبزینگی  با  این منطقه  عرصه های سبز 

طبیعت خبر داد.
ج  کر شهرداری  یک  منطقه  مدیر  سعادت،  ربی  جم،  جام  گزارش  به 
پیاز  پیازهای الله،۱۲ هزار  کاشت  با فصل مناسب  می گوید: همزمان 
در عرصه های سبز این منطقه کاشته شد و همزمان با آغاز فصل بهار 

الله های رنگین زینت بخش معابر شهری می شود.
، زیباسازی  وی افزود: این اقدام به منظور افزایش کیفیت فضای سبز

و توسعه فضای سبز شهری، ایجاد چشم انداز مناسب اجرایی شد.
ج گفت:  الله گلی کامال ایرانی است و  مدیر منطقه یک شهرداری کر
در صورتی که پیاز گل  الله پس از اتمام زمان گل  دهی از زمین بیرون 
آورده و در محل خنکی نگهداری شود، می توان این گل را تا سه سال 

مجددا کاشت و از آن لذت برد.

دستورالعمل های  رعایت  با  امسال  دیزین  المللی  بین  پیست 
ورزش های  به  عالقمندان  میزبان  کرونایی  محدودیت  و  بهداشتی 

زمستانی است.
بارش های  از  پس  دیزین  المللی  بین  پیست  جم،  جام  گزارش  به 
مناسب برف با رعایت دستور العمل های بهداشتی میزبان ورزشکاران 
رعایت  با  که  بوده  نفر  هزار  چهار  دیزین  مجموعه  می باشد.  ظرفیت 
کاهش  نفر  هزار  دو  به  کرونا  ستاد  مصوبات  و  کرونایی  محدودیت 
یافته،  کاهش  نفر  دو  به  نفره  چهار  کابین های  است.  ظرفیت  یافته 
مجموعه   به  ورود  هنگام  ورزشکاران  و  بوده  نفره  تک  صندلی ها  تله 
باید حتما ماسک داشته باشند.  پیست بین المللی اسکی دیزین با 
، تل  مساحتی بالغ بر 550 هکتار و امکاناتی چون تله کابین، تله سیژ
اسکی، رستوران و هتل  مهم ترین و بزرگ ترین پیست کشور و منطقه 

خاورمیانه است. 

ایثار مدام و بی پایان معلم کرجی

ظرفیت خوب محصوالت مشاغل خانگی برای صادراتنفس  البرزنشینان  به شماره افتاد

ج مهمان الله ها می شود ، کر در آستانه بهار
 فعالیت پیست بین المللی دیزین

 با محدودیت های کرونایی
:  مدیرعامل باشگاه گل ریحان البرز

 قادر به ادامه فعالیت در استان نیستیم

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز می گوید: وضع کیفی 
هوا در تمام مناطق استان به جز شهرستان طالقان برای 

تمام گروه ها ناسالم و در وضعیت اضطرار قرار دارد.
به گزارش جام جم؛ فردین حکیمی، مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان البرز گفت: بر اساس جدیدترین داده های 
بر  شاخص  استان،  هوای  آلودگی  سنجش  ایستگاه های 
خط کیفیت هوا )ذرات معلق کمتر از ۲.5 میکرون( در این 
شهرستان ها در محدوده قرمز است که در فردیس ۱76، 

ج ۱5۴ و نظرآباد ۱5۳  قرار دارد. ساوجبالغ ۱56، کر
همچنین  افزود:  البرز  زیست   محیط  حفاظت  مدیرکل 
شهرداری ها از انجام تمام فعالیت های عمرانی که موجب 
سازهای  و  ساخت  مانند  می شود؛  هوا  آلودگی  تشدید 

شهری، پروژه های عمرانی شهرداری جلوگیری کنند.
حکیمی گفت: در شرایط اضطرار آلودگی هوا دستگاه های 
اورژانس،  درمان،  و  بهداشت  مراکز  همچون  دیگری 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  اجرایی،  دستگاه های 
و  نفتی  فرآورده های  پخش  سازمان  و  معدن  و  صنعت 

امثال آن  دارای وظایفی می باشند.
معابر،  در  آتش  کردن  روشن  از  جلوگیری  افزود:  وی 
مانند  و  عمرانی  قیرکاری،  عملیات  الستیک،  سوزاندن 
و  ریوی  و  قلبی  بیماران  بدنی  فعالیت های  کاهش  آن، 
مبتال به آسم، بخصوص در فضای باز،  خودداری از خروج 
و  سوخت  مصرف  الگوی  رعایت  و  منزل  از  غیرضروری 
دقت الزم در استفاده از وسایل حرارتی آبگرمکن، بخاری و 
تأسیسات گرمایشی به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه 
درجه حرارت در فضاهای مسکونی، تجاری و اداری توصیه 

می شود.

نباید  گفت:  ج  کر شهرداری  کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
ظرفیت فعاالن حوزه مشاغل خانگی که امکان صادرات تولیدات خود را دارند نادیده بگیریم و باید 

ج از مرزهای کشور باشیم. به دنبال راهکارهای مناسب برای فروش محصوالت آنها در خار
ح ملی توسعه مشاغل خانگی البرز  به گزارش جام جم، احمد خیری در حاشیه بازدید از دبیرخانه طر
ح ملی توسعه مشاغل خانگی امکان مکاتبه و ارتباط با  با اشاره به این که برای اجرای هر چه بهتر طر
شهرداری های دیگر کالنشهرهای کشور وجود دارد گفت: می توانیم به سمتی پیش برویم که نظام 

ح درگیر شود. مدیریت شهری کشور به نوعی با این طر
حوزه  تولیدات  مستقیم  عرضه  و  نمایشگاهی  بخش  فعالیت   تالشیم  در  این که  به  اشاره  با  وی 
ج آغاز شود، ادامه داد: امیدواریم با راه اندازی  مشاغل خانگی از ابتدای بهمن در بازارچه سیب کر
ح ملی توسعه  بخش نمایشگاهی، بخشی از مسیر اتصال به بازار برای ۲500 نفری که در البرز ذیل طر

مشاغل خانگی قرار می گیرند، هموار شود.
مشاغل  حوزه  تولیدات  فروش  الکترونیکی  و  آنالین  سامانه  اندازی  راه  با  البته  کرد:  تاکید  خیری 

خانگی هم می توان به درآمدزایی مضاعف برای فعاالن این حوزه امیدوار بود.
این مسئول اضافه کرد: مقدمات راه اندازی سامانه آنالین و الکترونیکی فروش تولیدات مشاغل 
، شاهد ایجاد امکان فروش این تولیدات در  خانگی استان فراهم شده و با پایان فرایند اخذ مجوز

بستر مجازی خواهیم بود.
وی ادامه داد: البته در کنار راه اندازی این سامانه می توان فعاالن مشاغل خانگی را با سایت های 

ح فروش آنالین هم متصل کرد تا از این طریق فروش خود را باال ببرند. مطر

کنار  در  گفت:  ج  کر شهرداری  کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
موارد مذکور نباید ظرفیت فعاالن حوزه مشاغل خانگی که امکان صادرات تولیدات خود را دارند 
ج از مرزهای  نادیده بگیریم و باید به دنبال راهکارهای مناسب برای فروش محصوالت آنها در خار

کشور باشیم.
ح ملی با مدیریت و کارفرمایی وزارت  ح توسعه مشاغل خانگی به عنوان یک طر گفتنی است؛ طر
ح در سراسر کشور در  تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری جهاد دانشگاهی به عنوان مجری طر

حال انجام است.
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صاحب امتیاز :           
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یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل کی اثر است؟

چهارشنبه  24 دی   1399   شماره 5854

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

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

ج گردد. در همین ستون در
* حل مشکل آلودگی هوا عزم جدی می خواهد 

آلودگی هوا خیلی جدی تر از قبل شده   امسال 
تکرار  مشکل  این  که  سال هاست  متاسفانه  و 
آلودگی هوا عزم جدی می خواهد،  می شود، رفع 

ح های موقت دیگر تاثیر گذار نیست.   طر
ج مهدی سامانی پور – کر

* مهرشهر و سگ های ولگرد 
مهر شهر بلوار شهرداری خیابان ۱۱۱ در محاصره 
سگ های  این  وجود  است.  ولگرد  سگ های 
خیابان  ساکنان  برای  زیادی  مشکالت  ولگرد، 
 شهرداری منطقه  در 

ً
۱۱۱ ایجاد کرده  است . لطفا
ع وقت رسیدگی کند.   اسر

خلیلی – مهرشهر
* با سارقان خودرو برخورد شود

 در منطقه خرمدشت خیابان میثم ۱ سرقت از 
منازل وخودروها زیاد شده است وامنیت پایین 
رسیدگی  خرمدشت  کالنتری   

ً
لطفا  . است  آمده 

کند و با سارقان برخورد قاطع صورت گیرد. 
 علی مرادی – کمالشهرمنطقه خرمدشت

* شهرداری مشکین دشت رسیدگی کند
 خیابان های مشکین دشت نیاز به آسفالت و 
 شهرداری مشکین دشت 

ً
ترمیم دارد. خواهشا

رسیدگی کند.  
زهرا درویشی – مشکین دشت 

* مالکان با انصاف هنوز وجود دارند 
چندین سال است که در ملکی  مستاجر هستم. 
امسال برای تمدید قرارداد صاحبخانه بدون افزایش 
کرایه و مبلغ رهن به من و خانواده ام اجازه داد در 
 از ایشان 

ً
ملک ایشان یک سال دیگر بمانیم . واقعا

وسالمتی  خیر  ایشان  به  خداوند  می کنم.  تشکر 
با  صاحبخانه ها  تمام  می کنم  خواهش  بدهد. 

مستاجران در این شرایط مدارا کنند.  
احمد سلطانی – اشتهارد  

سوال از شما، پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان 

شـما  پرسـش  بـه  مربـوط  سـتون  ایـن 
خوانندگان محترم و پاسـخ مسـئوالن سازمان 

می باشـد.  البـرز  اسـتان  اجتماعـی  تأمیـن 
پاسـخگویی  ظرفیـت  افزایـش  منظـور  بـه 
ارتبـاط  برقـراری  و  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان 
مخاطبـان،   بـزرگ  جامعـه  بـا  سـازمان  ایـن 
کارفرمایـان،  و  بازنشسـتگان  بیمه شـدگان، 
تحریریـه  بـا  را  خـود  سـوال های  می توانیـد 
میـان ۳۲۲۱0009در  شـماره  بـا  البـرز  جـم   جـام 

بگذارید.
اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  مسـئوالن   
البرز در همین سـتون پاسـخگوی سـوال های 

شـما خواهنـد بـود. 
بـه  پرسـنل  بیمـه  لیسـت  ارسـال  آیـا  سـوال: 

اسـت؟ پذیـر  امـکان  غیرحضـوری  صـورت 
سرپرسـت  قورچیـان،  ابوالحسـن   : از پاسـخ 

البـرز اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  کل  اداره 
ح  طـر در  شـده  ارائـه  خدمـات  از  دیگـر  یکـی 
ارتقـاء  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان   ۳070
پرسـنل بیمـه  حـق  لیسـت  ارسـال   سـامانه 

 می باشد. 
بـا  می تواننـد  محتـــرم  کارفـــــرمایان  تمـام 
آدرس بـه  غیرحضـوری  سـامانه  بـه   ورود 
صـورت  بـه   )h t t p s : / / e s . t a m i n . i r (
را  بیمـه  حـق  لیسـت  فایـل  ابتـدا  غیرحضـوری، 
بارگـذاری کـرده، سـپس لیسـت حـق بیمـه جدید 
کپـی  البتـه  نماینـد،  ایجـاد  آنالیـن  صـورت  بـه  را 
لیسـت حـق بیمـه مـاه قبل نیز مـورد نیاز اسـت.  

پرسش و پاسخ

آباد  اسالم  روستای  اهالی  هنوز 
گرمسار، موذن کوچک مسجد محل 
را به یاد دارند که با صدای ملکوتی اش 
می کرد.  دعوت  نماز  ادای  به  را  مردم 
از پنج سالگی  شهید ابراهیم رضوانی 
از  بعد  شد.  مذهبی  برنامه های  وارد 
گذشت یکی دو سال ، به غیر از اذان، 
تکبیر و اقامه نماز را هم آموخت و بعد 

ج و سکونت خانواده در  از آمدن به کر
و  مساجد  وجود  با  آباد،  دولت  محله 
مکان های بیشتر، به یادگیری قرآن و 

احکام دینی نیز پرداخت.
جنگ که آغاز شد ابراهیم سن وسالی 
برنامه های  در  شرکت  با  اما  نداشت، 
جبهه  به  عزیمت  برای  را  خود  بسیج 
بار  اولین  برای  وقتی  می کرد.  آماده 
ساله  برود،۱6   جبهه  به  می خواست 
که  داشت  شوق  و  شور  قدر  آن  بود. 
جمعه  نماز  مصالی  در  قبل  شب  از 
نفرات  اولین   , جز صبح  تا  خوابید  
با صدایی  نیز  آن جا  اعزامی باشد. در 
را  توسل  و  کمیل  دعای  دلنشین 

خانه  به  مرخصی  زمان  داد.  سرمی 
گلزار  شهدای  زیارت  به  نرسیده 
می رفت و با گریه از آن ها می خواست 

که دعا کنند او هم به آنها بپیوندد. 
مادر هم از چشم های خیس ابراهیم 
به راز درونش آگاهی داشت. هنگامی 
شد  اعزام  چنانه  جنگی  منطقه  به  که 
مادر  دست های  در  شربت  لیوان  به 
از  من  به  کن  دعا  گفت:  و  کرد  اشاره 
با  و  بدهند  بهشتی  شربت های  آن 
آن ها مست شوم نه این شربت های 
دنیایی . حس غریبی داشت. هر چند 
قدمی که می رفت برمی گشت و به اهل 
خانواده نگاهی می کرد. در محور چنانه 

تازه نماز جماعت ظهر تمام 
آژیر قرمز  شده بود که صدای 
حمله هوایی دشمن در منطقه پیچید. 
باران بمب های خوشه ای از هر طرف 
می بارید. یکی از همان بمب ها در چند 
متری شهید ابراهیم رضوانی به زمین 
اصابت کرد و او را به آرزوی دیرینه اش 
از  بعد  روز  رساند.چند  شهادت  یعنی 
شهادت با یک تشییع با شکوه پیکر 
گلزار  در  رضوانی  ابراهیم  شهید  پاک 
به  ج  کر چهارصددستگاه  شهدای  

خاک سپرده شد.  یادش گرامی.

موذن کوچک

معصومه ابوالحسنی

خبرنگار فرهنگی و 
اجتماعی جام جم

ج به پیاده راه در جلسه مطالعه و  تبدیل خیابان دانشکده کر
خیابان های  از  برخی  محوری  پیاده  پروژه  اجرای  سنجی  امکان 

ح و مورد بررسی قرار گرفت. شهر مطر
به گزارش جام جم، جلسه مطالعه و امکان سنجی اجرای پروژه 
و  کندر  )عج(،  المهدی  امیری،  خیابان های  در  محوری  پیاده 
دانشکده  خیابان  و  عظیمیه  شریعتی   ، مهرشهر باندی  چهار 
ح تبدیل خیابان دانشکده به عنوان اولویت  برگزار و تهیه طر
اول در دستور کار مشاور قرار گرفت.  این جلسه با محوریت 
حضور  با  اولویت،  اساس  بر  ح ها  طر از  یکی  اجرایی  ح  طر تهیه 
احد رسولی، رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و بافت های 
معماری  و  شهرسازی  معاون  و  ج  کر شهر  شورای  فرسوده 

ج به اجرا درآمد.   ج در سالن جلسات شهرداری کر شهرداری کر
و  حمل  عمرانی،  و  فنی  معاونت های  از  نمایندگانی  همچنین 
، مهندسان  نقل و ترافیک، سازمان سیما و منظر و فضای سبز
مهندسان  و  زیستا  مشاور  مهندسان  توسعه،  فجر  مشاور 
حضور  نشست  این  در  ح(  طر )مشاور  پیراوش  نقش  مشاور 

داشتند.
ح توسط مشاور و تبادل نظر اعضای حاضر در  ارائه طر از  پس 
معابر  از  کدام  هیچ  بررسی،  مورد  گزینه های  میان  از  جلسه، 
ح شده در حال حاضر دارای شرایط تبدیل به یک پیاده راه  مطر
کامل تشخیص داده نشدند.  در عین حال خیابان دانشکده 
)ضلع جنوبی( به عنوان اولویت اول با توجه به وجود معیارها 
و شاخص های الزم برای تبدیل به پیاده راه انتخاب و با تبدیل 
و  مدارسازی  پیاده  برای  کامل  راه  پیاده  به  دانشکده  خیابان 

ارتقای نقش تفریحی و گردشگری موافقت شد.
ح انتخاب خیابان دانشکده  بر همین اساس موضوع تهیه طر
راه کامل به عنوان گزینه اول طراحی، به  آن به پیاده  و تبدیل 
ح الگوی بهینه سازی  ، طر مشاور اعالم شد.  همچنین مشاور
ترویج  و  همگانی  مدار  پیاده  فضاهای  ایجاد  راستای  در  کیفی 
ارائه  و  تهیه  شده  ح  مطر خیابان های  سایر  برای  مداری  پیاده 
شورای  استحضار  به  ح  طر مراتب  شد  مقرر  که  است  کرده 

ج رسیده شود. اسالمی شهر کر

طرح  گفت:  کرج  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
ساماندهی و حذف زوائد بصری در سطح مناطق دهگانه اجرایی شد.

به گزارش جام جم، پیمان بضاعتی پور اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح شامل 
جمع آوری تابلوهای مستهلک و خطرساز در معابر و پیاده روها، تابلوهای LED و 

تابلوهای نما و قاب های خالی و زوائد بصری ساختمان ها، بنر و پالکارد و تابلوهای 
هشتی و پایه چراغ ها و غیره است.

مناطق  امور  و  اصناف  اداره  مشارکت  و  همکاری  با  طرح  این  این که  بابیان  وی 
اجرایی شده است، افزود: زیباسازی سیمای بصری شهر کرج از طریق پاک سازی 
ایجاد و  و  آثار هنری در فضاهای شهری  از  زوائد بصری، بهره گیری  و  ناهنجاری ها 
بهبود کیفیت المان ها و مبلمان شهری در دستور کار معاونت زیباسازی قرارگرفته 
است.  رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با تأکید بر 
آراستگی و ایمن سازی معابر و محیط های شهری، بیان کرد: زوائد  لزوم بهسازی، 
دچار  را  شهر  زیبایی  و  روان  سالمت  شهروندی،  حقوق  نقض  بر  عالوه  بصری 
از نوروز ۱۴00 در  اختالل می کند.  بضاعتی پور با تأکید بر این که فراخوان استقبال 
غ رنگی  بخش های مختلف هنر محیطی، دیوارنگاری، مجسمه های نوروزی و تخم مر
منتشرشده است، گفت: با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان سال در نظر داریم 
با تشکیل کمیته های مختلف ستاد نوروزی، پروژه های مطلوب و مناسبی را برای 

بهبود سیما و منظر و  ایجاد فضایی جذاب و شاداب در شهر تعریف کنیم.

نخستین فاز بازار بزرگ ایران )مهراد مال( بازاری که گفته می شود یکی از بزرگ ترین 
ج است، رونمایی شد. به نظر می رسد که مهراد مال نسبت  مراکز خرید درعظیمیه کر
ج بزرگ تر است، البته با معماری چشم نوازی که دارد مردم  به سایر مراکز خرید در کر

زیادی را نیز به طرف خود جلب خواهد کرد. 
به گزارش جام جم مجتمع مهراد مال در عظیمیه بنا شده است. جایی که ساکنان 
که  از تنوع  با وجود دنیایی  نیز دارند.  باالیی  آن ها قدرت خرید  خوش نشین دارد و 
در مهراد مال وجود دارد، خریداران حتما راضی خواهند بود. مهراد مال مجموعه ای 
تجاری، فرهنگی، رفاهی و تفریحی است. برای همین شاید متمایز از دیگر مراکز خرید 

در استان البرز باشد. 
این مرکز می تواند به طور میانگین برای 600تا 800 نفر اشتغالزایی ایجاد کند. 

ج افتتاح شد   »مهراد مال« در عظیمیه کر ج پیاده راه می شود خیابان »دانشکده« کر

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری:
ح ساماندهی و حذف زوائد بصری در مناطق دهگانه اجرایی شد طر

اجاره دهندگان باغ ویالها در البرز مراقب باشند

ساخت ماسک N99  برای مقابله با کرونای انگلیسی 
مدیر عامل این شرکت تولیدی می گوید قبل از کرونا 
5 هزار عدد در روز تولید داشتیم و در ایام کرونا با دو 
شیفت کاری تولید به یک صد هزار عدد در روز رسید.
حال  در  افزود:  شیرمحمدی  جم،  جام  گزارش  به 
روز  در  ماسک  عدد  هزار   60 تقاضا  کاهش  با  حاضر 

تولید می شود.
وی ادامه داد: ماسک کودک در دوران کرونا بیشتر 
متقاضی پیدا کرد و چون تعداد کمی در بازار موجود 

بود این شرکت ماسک کودک هم تولید کرد.
شیرمحمدی اضافه کرد: از آنجا که کادر درمان مدت 
ایجاد  برای  بودند  کرده  استفاده  ماسک  طوالنی 
ماسک های  پرستاری  و  پزشکان  بین  شاد  روحیه  

رنگی نیز تولید شد.
کربنی  ماسک های  این که  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
جذب  برای  صنعت  در  شرکت  این  در  شده  تولید 
آالینده ها و گاز های سمی مورد استفاده قرار می گیرد 

بزرگ  شهر های  هوای  آلودگی  فعلی  شرایط  برای  و 
شرکت  اهداف  از  گفت:  می باشد،  مناسب  بسیار 
کشور های  به  شرکت  آن  محصوالت  صادرات 

همسایه می باشد.
مدیرعامل این شرکت اضافه کرد: با همت و دانش 
این  ماسک های  راندمان  افزایش  به  موفق  ایرانی 
انتقال  از  جلوگیری  از N95 به N99 برای  شرکت 

بیماری کرونای انگلیسی شدیم.

به  تان  اس  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی   معاون 
اجاره دهندگان باغ و باغ ویالهای خصوصی در این استان 
هشدار داد و گفت: برخی جرائم رخ داده از جمله برگزاری 
مهمانی های مختلط، قمار، قتل و امثال آن در این استان 
در این باغ ها و ویالهای اجاره ای بدون اخذ مدارک رخ 

داده است.
اجتماعی  معاون  پور،  قاسم  علی  جم  جام  گزارش  به 
فرماندهی انتظامی استان گفت: صاحبان باغ و ویالهای 
امالک خود  روزانه  اجاره  به سپردن  اقدام  که  خصوصی 
می کنند باید در انتخاب مستاجر با هماهنگی  مشاوران  
امالک و اخذ مدارک و انعقاد قرارداد، دقت الزم را داشته 
باشند .وی اضافه کرد:  استان البرز به واسطه  قرار گرفتن 
در مسیر مناطق گردشگری کشور و داشتن آب و هوای 
مناسب همه ساله با شمار زیادی گردشگر مواجه است 
که در این رهگذر تعدادی از صاحبان باغ ویالها  اقدام 
کرده و سبب  روزانه امالک  اجاره غیرقانونی  به سپردن 

سوءاستفاده برخی افراد می شوند .سرهنگ قاسم پور 
افزود: مشاوران امالک برای اجاره روزانه ملک مورد نظر از 
متقاضیان مدارک معتبر دریافت کنند تا از هر گونه بروز 

حوادث و جرائم احتمالی جلوگیری شود.
وی بیان کرد: برخی مالکان به دلیل طمع زیاد بدون در نظر 
گرفتن جوانب مختلف، مشتریانی را که متقاضی پرداخت 
هزینه اجاره باالتر از عرف هستند را پذیرفته که باید در 
از  این مورد تامل بیشتری کنند .این فرمانده انتظامی 
دستگاه های ذیربط خواست نسبت به نظارت و کنترل 
اجاره این مکان ها توجه بیشتری کنند چرا که برخی جرائم 
رخ داده از جمله برگزاری مهمانی مختلط، قمار، قتل و 
اجاره  و ویالهای  باغ ها  این  این استان در  آن در  امثال 
ای بدون اخذ مدارک رخ داده است . معاون اجتماعی 
این  در  پرونده ای  به  البرز  استان  انتظامی  فرماندهی 
خصوص اشاره کرد و گفت: به تازگی در پی ارجاع پرونده 
ناپدید شدن فردی 80 ساله در شهرستان کرج، پلیس 

مشخص  گسترده  تحقیقات  در  و  پیگیری  را  موضوع 
خوبی  مالی  تمکن  از  فرد  این  این که  به  توجه  با  شد 
برخوردار بوده  و با ۲ نفر که مراودات مالی گسترده ای با 
آن ها در  از  وی داشتند همزمان ناپدید شده و اطالعی 
دست نیست که این موضوع تحقیقات پلیسی را وارد 
مرحله تازه ای کرد. قاسم پور افزود: در ادامه تحقیقات 
پلیسی این ۲ نفر در یکی از استان های کشور شناسایی 
و دستگیر شدند که در اعترافات خود اذعان داشتند که 
پس از اجاره باغ در شهرستان ساوجبالغ طعمه خود را 
به باغ مورد نظر کشانده و برای تصاحب اموالش با وارد 
آوردن ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده و در همان جا 
دفن کرده اند که این امر مشکالت زیادی را برای مالک 

باغ به وجود آورده است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی البرز تاکید کرد: در 
چنین شرایطی هرگونه جرمی رخ دهد مالکان درمحافل 

قضایی تحت پیگردقانونی قرارخواهند گرفت.


