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ج: امام جمعه کر
فروپاشی در آمریکا قطعی است

: معاون استاندار البرز
البرز را می توان پایتخت شعر و داستان ایران نامید
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شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 عک

درخشش نویسندگان البرزی در 
جایزه ادبی »جمالزاده«

معاون فرماندار فردیس 
تاکید کرد؛

برخورد با گرانفروشی

با مشارکت کمیته امداد؛ 

مرکز نیکوکاری محمدشهر  
راه اندازی می شود

از   ، البرز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  معاون فرهنگی و رسانه ای     
درخشش نویسندگان البرزی در جایزه ادبی جمالزاده خبر داد .

: دومین دوره  با اعالم این خبر اظهار داشت  با جام جم  ، در گفتگو   علی مرادی نور
پدر داستان  زادگاه  در استان اصفهان  که  جایزه ملی داستان محمدعلی جمالزاده 
البرز برگزیده شدند. معاون فرهنگی  نویسی ایران برگزار شد،  دو نویسنده استان 
و رسانه ای اداره کل افزود: جشنواره داستان نویسی از معتبرترین جایزه های ادبی 
در زمینه داستان کوتاه است و دو نویسنده البرزی که از اعضای انجمن نویسندگان 
ج می باشند به عنوان برگزیدگان این جایزه ادبی معرفی شدند. مرادی نور اظهار  کر
آزاد، داستان با موضوع اصفهان، زندگی  داشت: این جایزه در چهار بخش داستان 
بخش،   سه  در  البرز  نویسندگان  که  شد  برگزار  کرونا  نگاره  زندگی  و  اصفهان  نگاره 

برگزیده شدند.

معاون رسانه ای  اداره کل فرهنگ البرز خبرداد؛
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ح میثاق بانک مسکن تا پایان  طر
مرداد تمدید شد

معاون اجرایی مدیریت شعب بانک مسکن استان:
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ویژه ها

البرز در پرونده تسهیالت رونق تولید رتبه اول شد
ج:  شهردار کر

برای کم کردن 
 مشکالِت 

زیست محیطی 
تالش می کنیم  
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فضای خبرنگاری را ساماندهی کنید
را  سال  هر  مرداد   17
شهادت  سالروز  که 
شهید محمود صارمی 
روز  عنوان  به  است، 
خبرنگار در تقویم ملی 
نامگذاری  میهمان 
آن شهید  آری  کرده اند. 
اعتالی  راه  در  گرانقدر 
و  حقیقت  و  حق 
1377در  سال  در 
شهر  کنسولگری 
مزار شریف افغانستان به دست عناصر طالبان به 
لحظه  آخرین  تا  وی  که  این  جالب  رسید.  شهادت 
حیات ماموریت اطالع رسانی و خبرنگاری را با صداقت 

و پایمردی مثال زدنی به اتمام رساند.
بدون تردید خبرنگاران با عشق و عالقه وافر جامعه 
تفسیرهای  و  تحلیل  و  اخبار  با  را  حقایق  تشنه 
متعدد سیراب می نمایند و در واقع می توان گفت 
هستند  عمومی  افکار  مهندسان  خبرنگاران،  که 
که با انجام ماموریت های خود آرامش روانی و امید 
موضوع  این  بر  عالوه  می دهند.  نوید  را  آینده  به 
گزارش های افشاگرانه بسیاری از خبرنگاران عناصر 
و عوامل فسادها و سوء استفاده ها را رسوای عام 
و خاص نموده است. به طور خالصه و چکیده باید 
گفت که خبرنگاران متکی به اصولی از قبیل صحت، 
تهیه  فرآیند  در  باید  که  می باشند  دقت  و  سرعت 
خبر و گزارش مالک عمل قرار گیرد. همان گونه که 
از اخبار مختلف در سراسر جهان استنتاج می شود، 
خبرنگاران در صف اول یا خط مقدم حوادث و سوانح 
هستند تا چگونگی و چرایی وقوع حوادث را برای 
آحاد جوامع بازشکافی، تشریح و تبیین نمایند. به 
طور قطع و یقین بسیاری از خبرنگاران در ادامه این 
مسئولیت های خطیر و ارزشمند جان به جان آفرین 
تسلیم نموده یا دچار آسیب های سخت جسمی و 
روحی شده اند.  خبرنگاران صدیق در دوران دفاع 
مقدس و پیش از آن و همچنین خبرنگاران فعال 
مقدس  مسیر  همین  در   ... و  لبنان  سوریه،  در 
همه  از  کردن  یاد  ضمن  پایان  در  داشتند.  بر  گام 
الزم  خبررسانی  و  خبر  عرصه  مقام  واال  شهدای 
یعنی  حوزه  همین  بزرگوار  شهید  از  تا  می دانم 
خبرنگار اسبق کیهان شهید حمید حسنی زنجانی 
که تمثال زیبایش نصب دیوار تحریریه روزنامه جام 
دفتر  کتابخانه  همچنین  و  است  البرز  استان  جم 
مبارک  نام  به  که  البرز  جم  جام  روزنامه  سرپرستی 
همین شهید عزیز است، دوباره یاد کنم و بر ادامه 
و استمرار این مسیر خداپسندانه پای فشاریم و 
لوازم  و  اسباب  تا  داریم  انتظار  مجلس  و  دولت  از 
قانونی فعالیت خبرنگاران رسانه ها بویژه اصحاب 
و ایادی مطبوعات را به بهترین طریق ممکن )رفع 
اوضاع  تسهیل  و  ویژه  یارانه های  و  کاغذ  مشکل 

رفاهی زندگی( فراهم نمایند.     

خبر

با تجهیز 2 سالن ورزشی جدید؛
ج  کر شهرداری  ورزشی  سرانه 

افزایش پیدا کرد

اماکن  توسعه  و  تجهیز  نگهداری،  اداره  رئیس 
ج از تجهیز دو سالن ورزشی  ورزشی شهرداری کر
چند منظوره به منظور استفاده شهروندان خبر 

داد.
گفت:  جام جم  با  گفتگو  در  علوی  علیرضا 
آبادی  سالن های شهید خدمت محمد خمیس 
سلیمانی  سردار  و  کالک(  )محله   ۱۰ منطقه   در 
صورت  به   ) آباد  محمود  محله   (  ۷ منطقه  در 
اماکن  و  توسعه  تجهیز،  اداره  تحویل  رسمی 
بیان   با  وی   . است  شده  ج  کر شهرداری  ورزشی 
در  ج  کر شهردار  و  شورا  ی  اعضا  اولویت  این که  
تکمیل پروژه ها و میزان رضایتمندی شهروندان 
است، افزود: سالن دو منظوره کالک با مساحت 
تقریبی هزار مترمربع و سالن چند منظوره سردار 
برای  مترمربع  هزار  دو  وسعت  به  سلیمانی 

ورزش های توپی و رزمی تجهیز شده است.
 علوی ضمن تاکید بر تدابیر با ارزش شورای شهر 
ج در تصویب بودجه جهت توسعه تجهیزات  کر
ج بر این موضوع  ورزشی و نگاه مثبت شهردار کر
ورزشی  اماکن  ساخت  با  کرد  امیدواری  اظهار 
ج  کر کالنشهر  ورزشی  سرانه  افزایش  شاهد 

باشیم.

پیام تبریک سرپرستی جام جم 
انتصاب های  دلیل  به  البرز 

جدید در شهرداری 

و  نقل  و  حمل  سازمان  سه  سرپرست های 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  مسافر،  و  بار 
فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  و 

ج معرفی شدند. کشاورزی شهرداری کر
زاده؛  کمالی  علی  حکم  با  جم  جام  گزارش  به 
سرپرست  عنوان  به  خیری؛  احمد  ج،  کر شهردار 
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان 
عباس  ج،  کر شهرداری  کشاورزی  فرآورده های 
آتش  سازمان  سرپرست  عنوان  به  وحیدی؛ 
به  یساولی؛  محمد  ایمنی،  خدمات  و  نشانی 
و  بار  و  نقل  و  حمل  سازمان  سرپرست  عنوان 
از  پیش  است  گفتنی  شدند.   منصوب  مسافر 
این، یساولی؛ در سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی، وحیدی؛ در سازمان ساماندهی مشاغل 
در  خیری؛  و  کشاورزی  فرآورده های  و  شهری 
فعالیت  مشغول  پسماند  مدیریت  سازمان 

بودند.
انتصاب   ، البرز جم  جام  روزنامه  سرپرستی  دفتر 
عباس  یساولی،  محمد  آقایان  شایسته  و  بجا 
و  لیاقت  بیانگر  که  را  خیری  احمد  و  وحیدی 
صمیمانه  می باشد،  عزیزان  این  شایستگی های 
تبریک می گوید و عزت و سربلندی آن ها را در این 

سنگر مهم، از درگاه کبریایی طلب می کند. 

معاون  رسانه ای اداره کل فرهنگ 
البرز خبر داد؛

درخشش نویسندگان البرزی در 
جایزه ادبی »جمالزاده«

و  فرهنگ  کل  اداره  رسانه ای  و  فرهنگی  معاون 
نویسندگان  درخشش  از   ، البرز اسالمی  ارشاد 

البرزی در جایزه ادبی جمالزاده خبر داد .
، در گفتگو با جام جم با اعالم این   علی مرادی نور
خبر اظهار داشت : دومین دوره جایزه ملی داستان 
محمدعلی جمالزاده که در استان اصفهان زادگاه 
پدر داستان نویسی ایران برگزار شد،  دو نویسنده 

استان البرز برگزیده شدند. 
افزود:  کل  اداره  رسانه ای  و  فرهنگی  معاون 
جشنواره داستان نویسی از معتبرترین جایزه های 
ادبی در زمینه داستان کوتاه است و دو نویسنده 
ج  کر نویسندگان  انجمن  اعضای  از  که  البرزی 
ادبی  جایزه  این  برگزیدگان  عنوان  به  می باشند 
معرفی شدند. مرادی نور اظهار داشت: این جایزه 
موضوع  با  داستان  آزاد،  داستان  بخش  چهار  در 
اصفهان، زندگی نگاره اصفهان و زندگی نگاره کرونا 
بخش،   سه  در  البرز  نویسندگان  که  شد  برگزار 
در  رسانه ای  و  فرهنگی  معاون  شدند.  برگزیده 
پایان گفت : در بخش زندگی نگاره اصفهان سمیه 
به  گمشده«  »آدم های  نگاره  زندگی  با  سیدیان 
عنوان رتبه اول انتخاب شد و خسرو عباسی دیگر 
نویسنده البرزی در  دو بخش داستان اصفهان با 
با  آزاد  داستان »سفر عیسا« و در بخش داستان 
داستان »وقتی مهتاب برگوراب ها می تابد« برگزیده 

شد.

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار جام جم 
البرز

قالب  در  کرج  جمعه  امام  همدانی،  حسینی  آیت اهلل 
و  توصیه ها  جمعه  مکتوب  خطبه  دومین  و  بیست 

تذکراتی را بیان کرد که به شرح زیر است:
.....همان طور که توجه دارید مسأله  حقوق بشر همیشه 
کشورهاى  تا  بوده  وسیله ای  بزرگ  قدرت هاى  براى 

پیدا  سلطه  آنان  بر  و  دهند  قرار  تحت فشار  را  مستقل 
از جنگ سرد یعنی فروریختن دیوار برلین و  کنند. بعد 
فروپاشی شوروى یکی از ابزار های مورداستفاده استکبار 
زمانی  هیچ  در  خودشان  ولو  بود.  بشر  حقوق  بحث 
خودشان  مردم  به  نسبت  نه  و  دیگران  به  نسبت  نه 

در  گسترده  جنایات  بر  عالوه  نکردند.  رعایت  را  حقوق 
این  که  ژاپن  اتمی  بمباران  مثل  دیگر  کشور های  حق 
آمریکا  روز ها سالگشت آن است، قتل عام بومیان قاره 
که  می بینید  هم  االن  همین  و  نیست  فراموش شدنی 
و  می کنند  رفتار  چگونه  خیابان ها  در  خودشان  مردم  با 

جلوی چشم مردم دنیا با وقاحت تمام حقوق انسان ها را 
لگدکوب می کنند که تعبیر امروز حضرت آقا و بیان شان 
 مالحظه کردید. آمریکا 

ً
در پیام حج را راجع به آمریکا حتما

دلدادگان  و  است  قطعی  فروپاشی  و  تمام شده  کارش 
دنبال محبوب دیگری بگردند.

 چهارشنبه  15 مرداد 1399   شماره 5724
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

ج: امام جمعه کر
فروپاشی در آمریکا قطعی است

اقتصادی
 اجتماعی

خبریادداشت

ج با مشارکت  بهره برداری از دومین تصفیه خانه محلی فاضالب در کر
ج آغاز شد. آبفای استان البرز و شهرداری کر

مدیرعامل  زاده،  مهدی  ذوالفقار  مهندس  جام جم  گزارش  به 
گفت:  این تصفیه خانه  افتتاح  البرز در مراسم  آبفای استان   شرکت 
ح منحصر به فرد  ج یک طر تصفیه خانه محلی فاضالب مهرویالی کر
و کم نظیر از نظر نحوه اجرا در سطح کشور است که با مشارکت دو 
ج( اجرا شده است و  ارگان خدمات شهری )آبفای البرز و شهرداری کر
با بهره برداری از آن حدود 5000 نفر جمعیت زیر پوشش این تصفیه 

خانه قرار می گیرند.
وی افزود : بر اساس تفاهم نامه ای که در سال 1394 میان شهرداری 
فاضالب  محلی  تصفیه خانه   6 اجرای  شد،  منعقد  البرز  آبفای  و  ج   کر
توسط  خانه  تصفیه  اصلی  سایت  اجرای  که  گرفت  قرار  نظر  مد 
فاضالب  انشعاب های  نصب  و  آوری  جمع  شبکه  اجرای  و  شهرداری 

مردم و تحویل فاضالب خام بر عهده آبفای البرز گذاشته شد.
بر همین اساس اولین تصفیه خانه در سال 98 با ظرفیت 10 لیتر بر 
ثانیه در حوالی امام زاده محمد حصارک به بهره برداری رسید و در این 
با  مهرویال  در  هستیم  آن  افتتاح  شاهد  اکنون  هم  که  خانه  تصفیه 
ظرفیت 10 لیتر در ثانیه با مجموع اعتبار صرف شده 180 میلیارد ریال 
( به آبفا  ریال توسط  80 میلیارد  و  ریال توسط شهرداری   )100 میلیارد 

 بهره برداری رسید.
فاضالب  تحویل  و  تهیه  برای  البرز  آبفای   : کرد  تصریح  زاده  مهدی 
فقره   1000 و  فاضالب  انتقال  متر  کیلو   6 حدود  خانه  تصفیه  این  خام 

انشعاب فاضالب مردم را با اعتبار 80 میلیارد ریال اجرا کرده است.
ح ها شاید بزرگ و حجیم نباشند ؛ اما ویژگی های  وی ادامه داد: این طر

خدمات  دستگاه های  مشارکت  به  می توان  که  دارند  زیادی  مثبت 
آوری  جمع  محیطی،  زیست  و  بهداشتی  مشکالت  حل  در  شهری 
آبیاری  برای  از پساب  و استفاده  به صورت محلی  و تصفیه فاضالب 
عدم  نتیجه  در  و  فاضالب  تولید  محدوده  همان  در  سبز  فضای 
ح و اجرای  استفاده از آب های زیرزمینی، کاهش قابل توجه هزینه طر
کاهش  و  انتقال  و  اصلی  لوله های  خط  طول  کاهش  دلیل  به  ح  طر
هزینه های بهره برداری، حفظ و جلوگیری از تغییرات عمده در ظرفیت 
تولید  محدوده  همان  در  پساب  از  استفاده  دلیل  به  آبخوان ها 
ح های مدیریت فاضالب  فاضالب و عملکرد مناسب و قابل توجه طر
صورت  )در  غیرعامل  پدافند  و  بحران  نظر  از  )محلی(  متمرکز  غیر 
معضل  با  شهر  نواحی  از  کوچکی  بخش  تأسیسات،  دیدن  آسیب 
روبه روی می شود(، اشاره کرد. وی ابراز امیدواری کرد: سومین تصفیه 
خانه نیز در منطقه خط 4 حصار بزودی اجرا می شود و به بهره برداری 

برسد.
شورای  اعضای  ج،  کر فرماندار  مراسم  این  در  می شود  نشان  خاطر 

ج نیز حضور داشتند.      ج و شهردار کر اسالمی شهر کر

؛ ح منحصر به فرد در کشور به عنوان یک طر
ج آغاز شد  بهره برداری از تصفیه خانه محلی فاضالب در کر

تمام  کنار  در  پیام  المللی  بین  فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  منطقه 
از واحدهای  از جمله گسترش اشتغال، حمایت  وظایف ذاتی خود 
تولیدی و رشد بخش صنعت، رویکرد حمایت از آموزش بخصوص 
در دانش هوایی کشور با هدف شکوفایی هر چه بیشتر این بخش 

را نیز یکی از برنامه ها و اولویت های  جدی خود قرار داده است.
آموزش  اکنون 5 مدرسه  به همین منظور هم  گزارش جام جم،  به 
عالقمندان  به  دادن  آموزش  مشغول  منطقه  این  در  خلبانی 
هستند که در کنار این مدارس، مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت 

هوانوردی نیز در پیام به صورت تخصصی در حال فعالیت است.
با  پیام  المللی  بین  فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  منطقه  عامل  مدیر 
اشاره به آغاز به کار این مرکز آموزشی از سال 93 گفت: مرکز آموزش 
تحصیلی  رشته  پنج  در  پیام  در  هوانوردی  صنعت  کاربردی  علمی 
هواپیما،  الکترونیک  هواپیما،  نگهداری  و  تعمیر  خلبانی،  جمله  از 

فعال  کارشناسی  و  کاردانی  مقطع   2 در  دیسپچری  و  مهمانداری 
مترجمی  و  کار  و  کسب  مدیریت  افزود:  مطلق  ثناگو  نادر  است.  
زبان انگلیسی نیز به عنوان 2 رشته پشتیبان در مرکز آموزش علمی 
تدریس  دانشجویان  به  پیام  فرودگاه  هوانوردی  صنعت  کاربردی 

می شود.
و  هزار  یک  تاکنون  مرکز  این  تاسیس  سال  از  این که  بیان   با  وی 
از این تعداد 500 نفر آن مشغول تحصیل شدند گفت:   800 نفر در 

غ التحصیل و بقیه نیز در حال تحصیل هستند.  فار
غ التحصیالن این مرکز  ثناگو مطلق با اشاره به جذب 40 درصدی فار

با هدف حفظ سالمت  کار داخلی و خارجی اظهار داشت:  بازار  در 
ویروس  شیوع  با  همزمان  اداری  کادر  و  اساتید  دانشجویان، 

برگزار  مجازی  صورت  به  مرکز  این  آزمون های  و  آموزش  کرونا، 
شده اند.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیان کرد؛

نقش فرودگاه پیام در شکوفایی دانش هوایی کشور 

فرمانداری  سرپرست  حضور  با  که  نشستی  طی 
شرکت  عامل  مدیر  تامین،  شورای  اعضای  ساوجبالغ، 
جدید  شهر  جدید  شهر  شورای  اعضای  و  عمران 
هشتگرد برگزار شد بر ارائه خدمات بیشتر و تسریع در 

اجرای زیر ساخت های این شهر تاکید شد.
گفت:  ورزشی  حمیدرضا  جام جم  خبرنگار  گزارش  به 
برای  ساخت   زیر  تامین  و  آرامش  ایجاد  ما  اولویت 
باید  اداره ای  هر  و  شهرجدیدهشتگرداست  ساکنان 

وظیفه خود را بدرستی در این شهر انجام دهد.
وی افزود: تا هفته دولت بیش از ۳ هزار مسکن مهر در 
این شهر تحویل متقاضیان می شود و این خانه ها باید 
از نظر زیرساختی تکمیل شود تا بعد از سکونت مردم 

هیچ دغدغه ای را نداشته باشند.
ورزشی به مسائل امنیتی و ارتقای کالنتری ها اشاره کرد 

و گفت: پایش تصویری کل شهر در دستور کار قرار دارد 
و بزودی با نصب دوربین های مجهز کار پایش تصویری 

شهر انجام خواهد شد.
وی به شورای اسالمی شهر جدید هشتگرد تاکید کرد تا 
ع وقت نسبت به تعیین شهردار این شهر اقدام  در اسر

نمایند.
و  امالک  مشاور  مجوز  صدور  عدم  خواستار  ورزشی 
ایجاد  آنها  جای  به  و  مجوز  بدون  بنگاه های  تعطیلی 
واحدهای صنفی مورد نیاز مردم در شهر جدید هشتگرد 
شد. سرپرست فرمانداری ساوجبالغ از پیگیری بخشی 
آرامستان،  از مطالبات مهم این شهر خبر داد و گفت: 
آبیاری درختان فضای سبز و واکاری ۲۰ هزار  بیمارستان، 
شرکت  جدی  دستور  در  جاری  سال  آذر  در  نهال  اصله 
عمران و شهرداری است و فرمانداری تا حصول نتیجه 

پیگیر  است .
رئیس دادگستری شهرستان ساوجبالغ نیز به وسعت 
۴ هزار و ۵۰۰ هکتاری شهر جدید هشتگرد اشاره کرد و 
گفت: متاسفانه در گذشته برای خدمات رسانی به این 
امکانات  این  با  چگونه  که  نشده  فکر  بدرستی  شهر 

خدمات الزم به مردم داده شود.
بروز  عامل  را  گذشته   ناکارآمد  مدیریت  نوروزی  احمد 
و  کرد  بیان  هشتگرد  جدید  شهر  در  امروزی  مشکالت 
گفت: در گذشته تصمیمی اتخاذ شده و امروز باید مردم 
حصر  و  حد  بی  پراکندگی  و  زیرساخت  کمبود  لحاظ  به 
شهر با مشکل  مواجه شوند که حقشان نیست. وی 
و  استانی  ملی،  عزم  با  باید  شهر  این  مشکالت  افزود: 
شهرستانی حل شود تا مردم در امنیت و آرامش کامل 

زندگی کنند.
نیز  هشتگرد  جدید  شهر  عمران  شرکت  عامل  مدیر 
جدید  شهر  عمران  شرکت  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به 
میزان  اساس  بر  ما  کار  گفت:  و  پرداخت  هشتگرد 
بودجه های مالی است که هر ساله در اختیار این شرکت 
قرار می گیرد و بخشی از آن برای امور عمرانی به کار گرفته 
می شود که با وضعیت فعلی اقتصادی، امور عمرانی را با 

مشکل مواجه کرده است.
مسعودحق لطفی در ارتباط با  این که بودجه ای که باید 
در شهر هزینه می شده در مترو صرف شده گفت: از ۱۰۰۰ 
که در مترو استفاده شده ۴۵۰ میلیارد  میلیارد تومانی 
تومان توسط دولت، ۲۵۰ میلیارد تومان توسط شرکت 
شرکت  توسط  هم  تومان  میلیارد   ۳۰۰ و  تخصصی  مادر 
این  راه اندازی  که منفعت  اختصاص داده شده  عمران 
خط تنها به این شهر نمی رسد و تمام مردم شهرستان 

از آن منفعت برده و موجب توسعه شهرستان می شود.
وی گفت:  ۳۳ هزار واحد مسکن مهر در حد ۸۸ درصد 
پیشرفت فیزیکی مراحل نازک کاری خود را طی می کنند 
شهر  این  در  احداث  دست  در  مشارکتی  مدرسه   ۱۰ و 
وجود دارد و چند مدرسه هم آماده تحویل می باشد که 
متاسفانه آموزش و پرورش اقبالی از خود برای تحویل 

گرفتن آن نشان نمی دهد.
از  گزارشی  طی  هم  ساوجبالغ  انتظامی  فرمانده 
ماموریت های این نیرو برای افزایش ضریب امنیت در 
این شهر خبر داد و گفت: اجازه نخواهیم داد این شهر 
به لحاظ پراکندگی، محلی امن برای افراد خالف کار باشد . 
سرهنگ سلیمانی تاکید کرد: اگر هر اداره ای به خصوص 
شهرداری به وظایف خود در قبال این شهر به درستی  

عمل می کرد  قطعا رضایت مردم چندین برابر می شد .
برای  بیشتری  تعامل  تا  خواست  عمران  شرکت  از  وی 
مهر  مسکن  مجتمع های  در  محله  نگهبان  استقرار 

داشته باشند تا زیر نظر کالنتری ها فعالیت کنند.
دادستان عمومی و انقالب ساوجبالغ هم گفت: مردم 
باید  و  شهر جدید هشتگرد شایسته خدمت هستند 
نهایت همت و تالشمان به ارائه کار و خدمت بهتر به 

آنان باشد.
کارشناسی تر  باید  جلسات  افزود:  دهقانیان  علیرضا 
که  چرا  نباشد  اقدامات  و  عملکرد  بیان  صرفا  شده 
از  مردم  اما  می گذرد  شهر  تاسیس  از  سال  چندین 
خدمات درمانی و... بر خوردار نیستند در حالی که این 
نشست ها در گذشته بوده و خروجی مناسبی نداشته 
و  خدمات  ارائه  سوی  و  بسمت  را  کار  رنگ  باید  پس 

رضایت مردم ببریم.

پایش تصویری کامل شهرجدیدهشتگرددردست اقدام است

برق  نیروی  توزیع  شرکت  از  البرز  استاندار  سرزده  بازدید  حاشیه  در 
برق  مصرف  گفت:  شرکت  این  مدیرعامل  بیات  بهنام  البرز  استان 
از 4  گذشته بیش  بخش صنعتی در مدت مشابه نسبت به سال 

درصد رشد داشته است.
به گزارش جام جم بیات افزود: امسال رشد مصرف برق در بخش 
درصد  از 4  بیش  گذشته  سال  به  نسبت  مشابه  مدت  در  صنعتی 
است  بوده  درصد  یک  استان  بار  مصرف  کل  رشد  که  داشته  رشد 
که این نشان می دهد مشترکان صنعتی بیشتر مصرف می کنند و 
آمده  وجود  به  متقابلی  درک  یعنی  کمتر  تجاری  و  خانگی  مشترکان 
که ما مدیریت مصرف کنیم که هر چه چرخه صنعت بیشتر بچرخد 
استان رو به صنعتی شدن و اشتغالزایی و حرکت های نوین در کار و 

خ می دهد و ما از مردم تشکر می کنیم . صنعت ر
پست اولین  کلنگ   گذشته  سال  کرد:  اظهار  ادامه  در   بیات 

 400 کیلوولت استان البرز در باغستان زده شدو فاز اول آن در سال 

آینده افتتاح خواهد شد. 
در ادامه عزیزاله شهبازی استاندار البرز تصریح کرد: توصیه می شود 
که مردم در بخش های اداری، خانگی، تجاری و در بخش صنعتی تا 
جویی  صرفه  برق  و  آب  مصرف  در  نرسد  آسیبی  تولید  به  که  جایی 

کنند. 
از البرز  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  در  افزود:  ادامه  در   وی 
 فن آوری های روز استفاده شده که در حال حاضر بیش از 60 درصد 
از  تکفاز  به عبارتی 33 هزار مشترک  برق استان  کنتور های مصارف 
راه دور قرائت می شود این نشان دهنده آن است که این شرکت از 

مرزهای دانش در استان البرز عبور کرده است. 
وی در پایان از مردم فهیم استان به دلیل صرفه جویی در مصرف آب 
و برق و همراهی آنها با صنعت تشکر کرد و گفت: بیش از 46 درصد 
پست 400 کیلوولت استان البرز در منطقه باغستان پیشرفت داشته 
است که با پیگیری های الزم این پست سال آینده افتتاح خواهد شد.

رشد بیش از 4 درصدی مصرف برق بخش صنعتی در البرز
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؛ با افزایش تولید ماسک در البرز
ماسک را گران نخرید!

حال  در  گفت:  البرز  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
حاضر قیمت ماسک از هزار و 200 تا هزار و 400 تومان است و اگر مراکزی، 
ماسک را گران تر از این قیمت عرضه کنند، تخلف است و شهروندان 

می توانند تخلف را به سامانه 124 اطالع دهند.

به گزارش جام جم؛ رامین ربیعی گفت: با حمایت و کمک ستاد اجرایی 
 ، فرمان امام و تأمین و تجهیز خطوط تولید با دستگاه های مورد نیاز
روزانه دو میلیون و 500 هزار ماسک در استان البرز تولید و هر روز 130 
صنعت،  سازمان  رئیس  می شود.  توزیع  استان  این  در  ماسک  هزار 

معدن و تجارت استان البرز افزود : پیش از شیوع کرونا، روزانه 30 تا 40 
هزار ماسک در استان البرز تولید می شد که با شیوع کرونا و افزایش 
روز  در  عدد  هزار   500 و  میلیون  دو  به  ماسک  تولید  شهروندان،  نیاز 
رسید.  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان البرز نیز با 

، از شهروندان  اشاره به شدت شیوع کرونا در موج دوم در استان البرز
خواست تا حتما از ماسک استفاده کنند.  وی تاکید کرد : ماسک های 
کارگاهی که به دست مردم می رسد به تأیید دانشگاه علوم پزشکی 

رسیده است.  
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اجتماعی

یادداشت

پزشـک  از  را  خـود  پزشـکی   سـواالت 
جام جم البرز بپرسید

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

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

پاسخ خواهند داد.
کووید ۱۹ افراد متفاوت را به طرق گوناگون تحت 
تاثیر قرار می دهد. بیماری اکثر افراد مبتال خفیف یا 
متوسط است و بدون نیاز به بستری شدن بهبود 

می یابد .
خستگی  خشک،  سرفه  تب،  عالئم  ترین  شایع 
عالئم کمتر شایع درد وکوفتگی گلو درد، اسهال، 
دادن  دست  از  سردرد،  چشم،  ملتحمه  التهاب 
تغییر  یا  بثورات پوستی  بویایی،  و  حس چشایی 

رنگ انگشتان دست و پا  می باشد.
* عالئم جدی:

فشار  یا  درد  نفس،  تنگی  یا  تنفس  در  مشکل 
یا  تکلم  توانایی  دادن  دست  از  سینه،  قفسه 

حرکت کردن 
درصورت بروز عالئم جدی فورا به پزشک مراجعه 
کنید. همیشه پیش از مراجعه به پزشک یا مراکز 

بهداشتی با آنها تماس بگیرید.
از هرلحاظ دیگر  و  که عالئم خفیفی دارند  افرادی 
خانه  در  را  بیماری   عالئم  باید  هستند  سالم 
مدیریت کنند. از زمانی که فردی به ویروس مبتال 
می شود به طور متوسط ۵ تا ۶ روز طول می کشد 
بروز  است  ممکن  اما  کند،  بروز  بیماری  عالئم  تا 

عالئم تا ۱۴ روز نیز طول بکشد.

شهردار گرمدره خبر داد؛
و  مواسات  دوم  مرحله   اجرای 

همدلی و کمك های مومنانه 

و  برادری  موج  گفت:  گرمدره  شهردار  دادخواه، 
همدلی با دومین رزمایش کمک های مومنانه در 

گرمدره متبلور شد.
از  بعد  رهبری  مقام معظم  جم  جام  گزارش  به 
مشکالت  به  توجه  با  و  کرونا  ویروس  شیوع 
معیشتی و اقتصادی که این بیماری برای بسیاری 
از مردم و نیازمندان به وجود آورد انجام رزمایش 
ح  مواسات و همدلی و کمک های مومنانه را مطر
نمودند و بنا به دستور ایشان برگ زرین دیگری 
از حضور و تبلور مردم همیشه در صحنه ایران 

اسالمی به منصه ظهور گذاشته شد.
این  بیان  ضمن  گرمدره  شهردار  دادخواه 
همدلی  و   مواسات  دوم  مرحله   داد:  خبر  مهم 
انجام  گرمدره   شهر  در  مومنانه  کمک های  و 
سخنان  تبیین  راستای  در  گفت:  دادخواه  شد. 
تکریم  جهت  در  و  رهبری  مقام معظم  گوهربار 
و  نیازمندان  به  بیشتر  چه  هر  خدمت  و 
خانواده های آسیب دیده از کرونا دومین مرحله  
شهر  شورای  و  شهرداری  مومنانه  کمک های 
گرمدره، بسیج و همچنین  امام جمعه  گرمدره، 
خیران گرمدره ای در سطح این شهر انجام شد.  
وی تصریح کرد: مدیریت شهری گرمدره و شورا 
و تمامی خیران این شهر تا شکست کامل کرونا 
این مسوول  بود.   خواهند  نیازمندان  یاریگر 
و  شریف  مردم  به  رو  پیش  اعیاد  تبریک  ضمن 
والیت مدار گرمدره اظهار کرد: یاریگر نیازمندان 
ارزانی  ما  به  خداوند  که  است  توفیقی  بودن 
فرصت  در  کنیم  تالش  باید  و  است  داشته 
نشویم.  غافل  نیازمندان  نیاز  از  خدمتگزاری 
دادخواه با اشاره به مجمع خیرین گرمدره بیان 
یاریگر قشر  کرد: در این مجمع نیز تالش شده 
امر  به  متفاوت  نگاهی  با  و  بوده  محروم جامعه 
توانمند  جهت  در  تالش  و  نیازمندان  کمک به 

سازی آن ها نگاه شود.
شهردار گرمدره در آخر اظهار امیدواری کرد روزی 
فرا برسد که هیچ نیازمندی در جامعه مان وجود 

نداشته باشد.

روزنامـه یا شـبکه های اجتماعـی، َبرنده 
نهایـی کدامند؟
امروزه شاهد پیشرفت 
فناوری  و  تکنولوژی 
رسانه ها  حوزه  در 
گسترش  با  هستیم. 
دیجیتال،  رسانه های 
اخبار  انتقال  سرعت 
یافته  افزایش  بسیار 
طور  همین  است. 
این  که  تحلیلی  نگاه 
دیجیتال  رسانه های 

در پیش گرفته اند، چالشی برای بقای نشریات مکتوب 
همچون روزنامه ها به وجود آورده است.

علوم  اساتید  از  تعدادی  از  که  تحقیقاتی  طبق 
بر  آن ها  انجام شده،  روزنامه نگاران  ارتباطات و 
است  داده  خ  ر عصر  هر  در  اتفاقاتی  باورند  این 
که ما نیز در این شرایط باید آمادگی الزم را برای 
تطبیق  آن  با  را  خودمان  و  باشیم  داشته  آن ها 

دهیم.
بتوانند  که  است  این  در  رسانه ها  بقای  راز 
تنها  این  کنند.  پیدا  را  خود  تطبیق  قابلیت 
نمی کند،  صدق  ما  نوشتاری  رسانه های  درباره 
همین  هم  تلویزیون  و  رادیو  حوزه  در  بلکه 
صورت  این  به  هم  اتفاق  این  داریم.  را  بحث 
نخواهیم  چه  و  بخواهیم  چه  که  است 
ما  برای  را  اتفاقاتی  جبری  صورت  به  تکنولوژی 

رقم می زند.
کشورهای  از  خیلی  با  تیراژ  نظر  از  ما  کشور 
مکتوبمان  نشریات  تیراژ  و  دارد  تفاوت  دنیا 
با  مقایسه  قابل  و  است  کم  بسیار  مراتب  به 
عادت  همچنین  نیست.  جهانی  معیارهای 
نتیجه  در  و  است  کمتر  بسیار  ما  مطالعه  به 
حال  در  ما  رسانه های  برای  که  مشکالتی 
با رسانه های  حاضر وجود دارد متفاوت است 
مشخص  هم  آن  دلیل  اروپایی.  کشورهای 
بیشتری  مطالعه  به  عادت  آن ها  زیرا  است، 
خود  میلیونی  تیراژهای  نشریاتشان  و  دارند 
دارد.  واقعیت این است که تیراژ روزنامه های 
این  از  است  ممکن  و  است  کاهش  به  رو  ما 
حفظ  با  ما،  رسانه های  ولی  شود،  کمتر  هم 
را  خود  فعالیت  می توانند  مکتوب  نسخه های 
در فضای مجازی ادامه دهند و چنین فعالیتی 
نسخه  حذف  سبب  که  نیست  این  بر  دال 
زیرا رسانه های چاپی خود یک  چاپی می شود، 
نسخه  یک  اگر  حتی  و  هستند  خبری  منبع 
شبکه های  در  شود،  منتشر  هم  روزنامه  از 
اجتماعی باز نشر می شود و هنوز هم خیلی ها 
کاغذی  نسخه  گرفتن  دست  در  به  عالقمند 
کنار  مکتوبات  سادگی  به  و  هستند  روزنامه 
گذاشته نمی شوند. به همین دلیل رسانه های 
فضای  برای  و  کرده  برنامه ریزی  باید  مکتوب 
داشته  را  خود  خاص  محتوای  هم  دیجیتال 

باشند. 
را  خود  عوارض  و  معایب  هم  دیجیتال  فضای 
ضعف  مشکالت  به  می توان  جمله  از  که  دارد 
اینترنت در مواقع خاص و همچنین مشکالتی 
البته  کرد.  اشاره  می کند،  ایجاد  چشم  برای  که 
این  است  ممکن  تکنولوژی  پیشرفت  با 
این  حاضر  حال  در  اما  شود،  حل  مشکالت 

عوارض  وجود دارد.
جایگاه  می توان  تالش  با  که  معتقدم  حال 
نظر  از  که  این  دلیل  به  کرد،  حفظ  را  روزنامه ها 
روزنامه  فاقد  بگوییم  نمی توانیم  هم  حیثیتی 
تهدید  این  با  ببینیم  باید  اما  هستیم،  چاپی 
اکنون  چه  آن  کرد.  خواهیم  چه  فرصت  و 
و  اجتماعی  شبکه های  که  است  این  می بینیم 
را  خود  اخبار  شب  هر  کشور  رسانه های  خود 
قبل از انتشار روی سایت می گذارند که این خود 
بزرگ  روزنامه های  از  برخی  می زند.  ضرر  تیراژ  به 
دنیا در صورت پرداخت هزینه ای اجازه خواندن 
مطالب خود را در سایت می دهند و رسانه های 
ما هم باید به این سمت بروند. در نهایت الزم 
به  مجازی  شبکه های  لطف  از  که  است  ذکر  به 
زیرا  بود.  غافل  نباید  نیز  مکتوب  رسانه های 
رسانه های  به  زمینه  این  در  مجازی  شبکه های 
به  را  خبر  پیش  زیرا  می کنند  کمک  مکتوب 
ذهنی  زمینه  پیش  و  کرده  منتقل  مخاطب 
را  آن  عمیق  تحلیل  بعد  و  می کند  ایجاد  برایش 

می توانند در روزنامه ها بخوانند. 
بسیار  گروه  دو  این  در  هم  هزینه ها  بحث 
از  بسیاری  شدن  دیجیتالی  است.  متفاوت 
به  و  می دهد  کاهش  را  مطبوعات  هزینه های 
اقتصاد مطبوعات کمک می کند. وقتی به سمت 
هزینه های  می رویم،  پیش  شدن  دیجیتالی 
کاغذ، انتشار و ... کاسته می شود و این امکانات 

جدیدی را برای ما فراهم می کند.
بنابراین باید تاکید داشت که در کنار هم بودن 
دو  این  در  یکدیگر  امکانات  از  گرفتن  بهره  و 
ماندگاری  راز  اجتماعی(  شبکه  و  )نشریه  فضا 

رسانه هاست!

پزشکجامجم

دکتر سید مهدی 
موسویان

شهال بیدقی)عارفی(

  مدیر سایت
 جام جم البرز  

معاون اجرائی شعب استان طی نشستی از جزئیات 
مطالبات  جرائم  بخشودگی  وی ژه  میثاق  ح  طر تمدید 
از  حمایت  در  مسکن  بانك  غیرجاری  تسهیالت 
مشتریان گرامی بانك در ایام شیوع بیماری کرونا خبر 

داد.

تشریح  با  زاده  مهدی  محسن  جم  جام  گزارش  به 
از  حمایت  جهت  میثاق  ح  طر جزئیات  از  کاملی 
محترم  مدیره  هیات  گفت:  بانك  گرانقدر  مشتریان 
در  اقتصادی  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  مسکن  بانك 
بدهکاران  از  حمایت  در  کرونا  بیماری  شیوع  دوران 

بانك، مشتریان دارای اقساط غیرجاری با بخشودگی 
در   1399/05/31 پایان  تا  میثاق،  ح  طر در  جرائم  کامل 

بند های ذیل تمدید و موافقت نموده است:
1-بخشودگی کامل خالص جرایم تسهیالت به نسبت 

واریزی نقدی 
2-بخشودگی خالص جرایم تسهیالت مشارکت مدنی 

بخش مسکن همزمان با تقسیط مطالبات
صورت  در  تدریجی  فروش  ضوابط  در  3-تسهیل 
تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری تسهیالت مشارکت 

مدنی 
مشتریان  درصد:  واریز  بدون  مدیون  نام  4-تغییر 
خریداری  را  ملکی  وکالتی  صورت  به  که  محترمی 
نموده اند امکان تبدیل سند وکالتی به قطعی بدون 

واریز درصد را دارند.
 ، البرز استان  مسکن  بانك  شعب  میثاق  ح  طر در 
ضمن ارائه تمام خدمات بانکی به مشتریان،چنانچه 
اقساط  دارای  که  حقوقی  یا  و  حقیقی  مشتریان 
غیرجاری می باشند، نسبت به تسویه نقدی مطالبات 

معوق خود اقدام نمایند، خالص جرائم تسهیالت آنان 
مراجعه  به  الزامی  مشتریان  این  می شود،  بخشوده 
حضوری به شعب برای بهره مندی از این بخشودگی 
را ندارند و آنان می توانند از طریق هر یك از درگاه های 
غیرحضوری  صورت  به  نیز  مسکن  بانك  اینترنتی 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.
خود  بدهی  از  میزان  هر  پرداخت  ازای  در  ح  طر این   
جرایم  خالص  بخشودگی  مشمول  نسبت  همان  به 

می گردند.  
شعب  اجرایی  معاون  زاده  مهدی  محسن  ادامه  در 
بانك  گرامی  مشتریان  از  دعوت  ضمن  البرز  استان 
اجرای  باقیمانده  مهلت  از  استفاده  برای  مسکن 
الزامی  عزیز  مشتریان  تمامی  کرد:  تاکید  میثاق  ح  طر
به ارائه درخواست مکتوب به شعب برای بهره مندی 
اطالعات  کسب  برای  و  ندارند  میثاق  ح  طر مزایای  از 
32535522دایره  تماس  شماره  با  می توانند  بیشتر 
حاصل  تماس  بانك  این  مطالبات  وصول  پیگیری 

نمایند. 

: یت شعب بانک مسکن استان البرز معاون اجرایی مدیر

ح میثاق بانک مسکن تا پایان مرداد تمدید شد طر

با  فردیس  فرمانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  و  ریزی  برنامه  معاون 
با  شهرستان،  حکومتی  تعزیرات  و  صمت  ادارات  روسای  همراهی 
و  ماهی  گوشت،  غ،  مر موجود  وضعیت  از  فردیس  بازار  در   حضور 
پروتکل های  اجرای  و  قیمت ها  افزایش  میزان   ، بازار در  غ  تخم مر

بهداشتی اصناف بازدید کرد .
بهزاد پرویزی در گفتگو با جام جم با بیان  این که وضعیت بازار به دو 
اهمیت  از  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  قیمت ها  افزایش  جهت 
بازرسی  و  نظارتی  گشت های  تداوم  با   : افزود  است  برخوردار  ویژه ای 
به  کم فروشی  و  گرانفروشی  کردن مایحتاج عمومی،  انبار  اجازه  نباید 
متخلفان داده شود و باید بشدت با اینگونه افراد برخورد جدی شود .

 وی ضمن تاکید بر لزوم نظارت بر اصناف و بازارها در راستای مقابله با 
گرانفروشی و دیگر تخلفات صنفی، موضوع اجرای دستورالعمل های 

و  فعالیت  محدودیت  بحث های  در  را  کرونا  از  پیشگیری  به  مربوط 
صمت  اداره  گفت:  و  دانست  جدی  بسیار  بهداشتی  پروتکل های 
صنعتی،  تولیدی،  واحد  هزار   ۲۲ دادن  قرار  پوشش  تحت  با  فردیس 
صنفی و توزیعی می تواند نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با کرونا 

داشته باشد.
 پرویزی با بیان  این که در این بازدید از ۵۰ واحد صنفی بازدید به عمل 
آمد افزود: ۴۴ واحد صنفی اخطار دریافت کردند و ۶ واحد صنفی هم 

به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند .
صورت  الزم  مراقبت های  اگر   : کرد  تصریح  فردیس  فرماندار  معاون   
مردم  با  مستقیم  ارتباط  در  که  توزیعی  و  صنفی  واحدهای  نگیرد 
شیوع  می تواند  و  است  همراه  زیادی  خطر  با  فعالیتشان  هستند، 

گسترده این بیماری را در پی داشته باشد.

برخورد با گرانفروشی
معاون فرماندار فردیس تاکید کرد؛

دفتر  همکاران  و  اعضاء  دیدار  و  صمیمانه  نشست 
با البرز  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی   شورای 
 آیت اهلل حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه شهر کرج به مناسبت چهلمین سالروز 

تاسیس این نهاد مقدس برگزار گردید.
به گزارش جام جم در ابتدای این نشست حجت االسالم 
روحی یزدی، رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات 
فرا  مناسبت  به  تبریک  ضمن  البرز،  استان  اسالمی 
رسیدن دهه والیت و اعیاد سعید قربان و غدیر خم 
حسینی  اهلل  آیت  حضرت  بویژه  مسلمین  عموم  به 
آرزوی  استان،   در  فقیه  ولی  محترم  نماینده  همدانی 
کن شدن  ریشه  و  تمامی مردم جهان   برای  سالمتی 
روزهای  این  در  کرونا  منحوس  ویروس  زودتر  هرچه 

مبارک را داشت.
 حاج آقا روحی یزدی در ادامه از اجابت دعوت نماینده 
محترم ولی فقیه در استان تشکر نمود و افزود: شورای 
به   ۱۳۵۹ سال  مرداد   ۱۲ اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
دستور حضرت امام خمینی )رحمة اهلل علیه( تاسیس 
شد و در ابتدا حجت االسالم شهید حقانی ریاست این 
انفجار  و  وی  شهادت  از  پس  داشت.  برعهده  را  نهاد 
حضرت  تیر،  هفتم  در  اسالمی  جمهوری  حزب  دفتر 
آیت اهلل شیخ احمد جنتی با حکم حضرت امام خمینی 
)رحمة اهلل علیه( سکان دار این نهاد مقدس را تا کنون 
شد  باعث  مقدس  نهاد  این  تاسیس  گرفت.  برعهد 
برگزاری  و  تبلیغات  امر  در  موجود  ناهماهنگی های  تا 
مراسمات در کشور از بین رفته و نقش و جایگاه شورا 
در تحقق اهداف و آرمان های انقالب اسالمی بسیار پر 

رنگ و حائز اهمیت باشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان البرز 
در ادامه برنامه و مناسبت هایی را که این نهاد متولی 

آن می باشد به شرح ذیل نام برد: برگزاری و بزرگداشت 
حاکمیت  سالروز  همچون  مناسبت هایی  و  مراسم 
 ،) ) 12 فروردین  ایران  نظام مقدس جمهوری اسالمی 
هفته زن و مقام روز مادر، سالگرد ارتحال ملکوتی امام 
)ره(، سالروز قیام 15 خرداد، هفته افشای حقوق بشر  
(، روز جهانی قدس،  13 آبان، روز  آمریکایی ) هفتم تیر
ملی مبارزه با استکبار جهانی، سالروز حماسه مردمی 9 
دی، ایام ا... دهه مبارك فجر و 22 بهمن سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی ایران
حجت االسالم  روحی یزدی به نقاط عطف موجود در 
تاریخ شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اشاره کرد و 
افزود:  یکی از نقاط عطف این نهاد دعوت و فراخوان 
مردم در ختم غائله ۱۸ تیر سال ۱۳۷8 بود که مردم در 
روز ۲۳ تیر با حضور در صحنه باعث برچیده شدن این 

غائله شدند، حرکت عظیم مردم در  9 دی سال 1388 
نقطه عطف دیگری در تاریخ این مجموعه انقالبی می 
نقش  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  که  باشد 

بسیار مهمی را ایفا نموده است. 
بودن  فراجناحی  پایان  در  یزدی  روحی  االسالم  حجت 
شورای  افزود:  و  دانست  ارزشمند  بسیار  را  شورا  این 
هماهنگی تبلیغات اسالمی در تمامی برنامه ها طی این 
40 سال سعی بر این داشته است تا فراجناحی عمل کند 
تا اقشار مختلف مردم با دیدگاه ها و نظرات متفاوت در 
صحنه حضور داشته باشند و یکی از ویژگی های مهم و 
منحصر به فرد این نهاد مردمی، استواری در پای والیت 

می باشد.
ملی  منافع  که  لحظه  هر  تا  شده  باعث  موضوع  این 
مالحظات  بدون  گرفته  قرار  خطر  معرض  در  کشور 

جناحی به میدان آمده و در دفاع از والیت فقیه و انقالب 
اسالمی همواره محکم ایستاده است.

در ادامه آیت اهلل حسینی همدانی ضمن خوش آمد 
گویی و تبریک ایام دهه والیت بویژه عید سعید قربان و 
عید غدیر بیان کرد: عید غدیر فقط مخصوص شیعیان 
نمی باشد بلکه این عید برای کل جهان اسالم و همه 
مسلمین می باشد و عید غدیر در واقع یکی از عوامل 

وحدت جهان اسالم است.  
تبلیغات  هماهنگی  شورای  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
از  نهاد  این  و  است  اسالمی  انقالب  همزاد  اسالمی 
سال 59 تا کنون پا به پای انقالب پیش آمده است و 
که  است  این  مجموعه  این  ویژگی های  مهم ترین  از 
وابستگی به هیچ ارگان و سازمانی نداشته و وابسته به 
هیچ جناح و دولتی نبوده، این نهاد به صورت مستقل و 
وابسته به نظام مقدس جمهوری اسالمی عمل نموده، 
بنابراین همیشه توانسته روی یک خط مستقیم بدون 

هیچ انحرافی حرکت نماید. 
جنگ  یک  دشمن  با  ما  امروز  جنگ  کرد:  بیان  وی 
 تمام عیار ترکیبی می باشد، جنگ ترکیبی یعنی جنگ 
جنگ  نظامی،  جنگ  شامل  که  جنگی  جانبه  همه 
اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ اعتقادی و... می باشد و 
راه مقابله با جنگ ترکیبی دفاع ترکیبی می باشد. دشمن 
در تمام زمینه ها به دنبال تغییر رفتار مردم علیه نظام 
تمام  در  و  عرصه  این  در  باید  هم  ما  است.  انقالب  و 

جبهه ها و با تمام توان به مقابله با دشمن بپردازیم. 
آیت اهلل حسینی همدانی در پایان افزود: امروز وظیفه 
همه ما در جبهه مقاومت این است که به فرموده رهبر 
معظم انقالب در همه عرصه ها مانند صنایع موشکی 
را  ما  با  مقابله  توان  دشمن  تا  کنیم  ایجاد  بازدارندگی 

نداشته باشد.

حجت االسالم روحی یزدی:
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی همزاد انقالب است

احداث تصفیه خانه های محلی یکی از راه های کاهش مشکالت حوزه محیط 
زیست است.

ج در مراسم افتتاح تصفیه خانه  به گزارش جام جم علی کمالی زاده، شهردار کر
مهرویال اظهار داشت: این پروژه جزو تباصر ۲۸ گانه سال ۹۹ بوده است.

بخش  این  پروژه های  تمام  بتوانیم  مضاعف  تالشی  با  امیدوارم  گفت:  وی 
را تا پایان سال به اتمام برسانیم.  به گفته این مسئول؛ همه هدف شورا و 
شهرداری کاهش معضالت زیست محیطی و ساختن شهری پایدار در همه 

ج در ادامه از ساخت ۲ تصفیه خانه دیگر خبر داد و  حوزه هاست.  شهردار کر
افزود: کار احداث این دو تصفیه خانه در حال انجام است.  کمالی زاده نقش 
پروژه های این چنینی در حفاظت از محیط زیست را موثر دانست و عنوان کرد: 
برنامه ریزی های  محیطی  زیست  مشکالِت  و  شهری  هزینه های  کاهش  برای 
با  را  خود  همیشه  بشر  این که  به   اشاره  با  وی  است.    گرفته  انجام  خوبی 
الگوهای مختلف تطبیق داده است، یادآور شد: با سود بردن از تکنولوژی های 

جدید برای ساختن شهری توسعه یافته تالش می کنیم.

ج:  شهردار کر

برای کم کردن مشکالِت زیست محیطی تالش می کنیم  

خبر
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حــــالی، نشد نصیبم از این رنج و زندگی   
    پیــــرى رسید غرق بطالت، پس از شباب
از درس و بحث مدرسه ام حــاصلی نشد

       کـــی می توان رسید به دریا از این سراب

15 مرداد 1399   شماره 5724  چهارشنبه

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی یادداشت
ح  طــر جهــت  می تواننــد  یــز  عز خواننــدگان 
مشــکالت شــهری و اســتانی در ابعاد مختلف 
یــه یر تحر دفتــر   32210009 تلفــن  شــماره   بــا 
 جام جم البــرز همه روزه بــه غیر از ایــام تعطیل 
در وقت اداری تماس بگیرند تا مشکالتشــان 

ج گردد. با نام خودشان در همین ستون در
* فرماندار ساوجبالغ اقدام کند

سنگ سبز ورده سال های طوالنی با کامیون های 
متعــدد حمــل ســنگ بــه صــورت شــبانه روزی به 
ج از روستا انتقال داده می شود و مردم ساکن  خار
و اهالی روســتا باید صداهای انفجار معادن و گرد 
و غبــار غلیــظ عبــور و مــرور کامیون هــا را نظاره گــر 
باشند. بر همین اســاس از فرمانداری ساوجبالغ 
درخواســت داریــم تــا بــرای عمــران و آبــادی و رفاه 
اهالــی روســتای ورده درصــدی از درآمــد و عوایــد 
تولیــد ســنگ ســبز معــادن مذکــور را بــه دهیاری 

روستای ورده اختصاص دهند.
جمعی از اهالی روستای ورده ساوجبالغ

* شهرداری فردیس پاسخ دهد
ابتــدای خیابــان شــهرداری ناحیــه یــک )۱۲متــری 
گودرزی یا هشــتم شــرقی جدید( چالــه بزرگی حفر 
شــده که متاســفانه عوامل شــهرداری نسبت به 
مرمت و اصالح آن اقدام نمی کنند و در نتیجه این 
موضوع باعث ســقوط خودروها و عابران پیاده و 
زخمی شدن آنان و خسارات متعدد مالی می شود. 
سوال این است که چرا اقدامات عمرانی این قدر 

طوالنی و مسله دار شده است.
حمید معافی از فردیس

* شهرداری منطقه یک فردیس اقدام کند
درمحــدوده ۱۲ متــری گــودرزی یــا هشــتم شــرقی 
ابتدای بن بســت گل هــا واقع در فردیس ســطل 
بزرگ زباله ای بود کــه حدود ۲ تا ۳ ماه اســت دیگر 
خبری از وجود آن نیســت. به همیــن دلیل محل 
مذکــور جــای تجمــع آشــغال و زباله هــا و توســعه 

آلودگی شده است.
بدینوســیله از مســئوالن شــهرداری فردیــس 
درخواســت داریــم تــا با نصــب ســطل بــزرگ زباله 

بهداشت محیط را تضمین نمایند.
آرمین حقیقی از فردیس 

اتاق فرمان
مرکـز  فرمـان  اتـاق 
فرماندهـی  هـر سیسـتمی 
برنامـه های  کـه  اسـت 
را  شـده  تعییـن  قبـل  از 
راهبـری می کنـد و هـر آن 
نویسـی  برنامـه  کـه  چـه 
فرآینـد  یـک  اجـرای  بـرای 
اتـاق  بـه  باشـد  نوشـته 
و  می شـود  داده  فرمـان 
برنامـه  اجـرای  حیـن  در 
برنامـه  آن  براسـاس 
فرمـان ها صـادر می شـود 
اجرائـی  عملیـات  و 

خواهـد شـد. 
شـما تصـور کنیـد جهانـی بـه ایـن عظمـت چـه برنامـه 
نویسـی دارد کـه تمامـی کـرات و کهکشـان ها بـدون 
کسـری از ثانیـه جابـه جـا می شـوند و هیـچ برخـوردی 
بـا یکدیگـر نخواهنـد داشـت و فرمـان صـادره از اتـاق 
هماننـد  می شـود،  اجـرا  دقیـق  چـه  خداونـد  کنتـرل 
فرمـان بـه بـاد و باران، رعـد و بـرق ،سـرما و گرما، ریـزش 
بـرگ درختـان و خـواب آن ها و رویـش مجـدد گیاهـان 
و درختـان و... همـه از یـک برنامـه دقیـق سرچشـمه 
می گیـرند کـه تصـورش بـرای زبـده تریـن دانشـمندان 
کـه هیـچ عملـی  محـال اسـت و همـه مـا می دانیـم 
در جهـان بـدون دسـتور خداونـد کـه مسـئول اتـاق 
فرمـان اسـت انجـام نمی شـود. حتـی بـا بـه دنیـا آمـدن 
انسـان کـه بـا فرمـان به ملـک الحـی و وفـات انسـان ها 
کـه بـا فرمـان بـه ملـک المـوت صـورت می گیـرد و هیـچ 
یـک بـدون کسـری از ثانیـه کـم و زیـاد نخواهــد شــد. 
بزرگ تریـن دانشـمندان جهـان درصـد بسـیار کمـی 
از راز جهـان هسـتی را کشـف کـرده انـد. اتـاق فرمـان 
از  بســیاری  هنـوز  و  اسـت  مغـز  انسـان ها  مـا  بـدن 
رمــوز بــدن انســان کشــف نشــده، ولــی تمـام عمـل و 
عکـس العمـل مـا انسـان ها و حتـی حیوانـات از اتـاق 
کــه  اســت  روایــت   . می شـود  کنتـرل  (مغـز  )فرمـان 
قبــل از خــوردن دســت ها را از آلودگـی پـاک کنیـد و 
غـذا را بـا دسـت تنـاول کنیـد ولـی خیلـی ها دلیـل ایـن 
دسـتورات را نمی داننـد. عصـب های نـوک انگشـتان 
بسـیار حسـاس هسـتند و متصــل بــه اتــاق فرمــان و 
بــه محــض لمــس غــذا مغـز بـه معـده فرمـان می دهـد 
و معـده اسـید ترشـح می کنــد و بــه محــض ورود غــذا 
بــه معــده اســید اطـراف غـذا را احاطـه کـرده و بـا غـذا 
خواهــد  غــذا  هضــم  موجــب  و  می شــود  مخلـوط 
شــد و هیچــگاه فــرد دچــار یبوســت و درد معــده 
فرمـان  مغـز  بـدن  رفتـار  تمامـی  در  شــد.  نخواهــد 
اجـرای صحیـح را صـادر می کنـد و ایـن بهتریـن عمـل 
خواهـد بـود. اعصــاب دیــداری، شــنیداری، چشــایی، 
فرمـان  مغـز  طریـق  از  همگـی  و...  المسه  بویایــی، 
می گیرنـد و عکـس العمـل دارنـد کـه تمامـی واکنش ها 
مفیــد اســت و از آســیب رسیدن بــه بــدن جلوگیــری 
می کنــد. بــه محــض آســیب بخشــی از بــدن مغــز بــه 
ســایر قســمت ها و بافــت های بــدن فرمــان می دهــد 
کــه نســبت بــه ترمیــم آســیب دیدگــی اقــدام کننــد. بـه 
محـض مواجـه شـدن بـا یـک خطـر در جـاده از اتــاق 
فرمــان بــه دســت و پــا فرمانــی صــادر می شـود کـه 
مسـیر را تغییـر دهیـم و از خطـر دوری کنیـم و هـزاران 

دسـتور دیگـر، پـس قـدر اتـاق فرمـان خـود را بدانیـم.

شهید فتح  اهلل فالح پور از بچه های روستای »چندار « 
روستائی که شاید سال ها پیش جزو اهالی خودش، 
غریبه ای را به خود نمی دید، صبح تا شام در صحرا  کار 
و شامگاه در منزل استراحت می کرد. شهید فتح  اهلل 
در بیست و پنجم بهمن سال 1340، در یک روز برفی و 
سرد در روستای چندار به دنیا آمد و در کوچه باغ های 
همین روستا بزرگ شد. ایام کودکی و نوجوانی خود را 
مانند همه مردم روستا گذراند و زندگی در محیط پاک 

روستا او را صاحب طبعی بلند و روحی لطیف کرد.
به گزارش جام جم فتح  اهلل فالح پور در کودکی از منبع 

حیات بخش قرآن جرعه هائی اگر چه اندک نوشید و 
ظرف وجودی او مانند تنگی بلورین و کوچک لبریز از 
طرفدار  او  داشت.  او  فطرت  در  ریشه  که  شد  عشقی 
مظلوم بود و روحیه ای ظلم ستیز داشت. فتح  اهلل این 
بود،  آموخته  زندگی  طول  در  که  را  ارزشمند  مفاهیم 
جرعه جرعه در جام خود ریخت و هستی خود را به آن 

آغشته کرد.
و  فتح  اهلل  تا  بود  بهانه ای  فوتبال  بخصوص  و  ورزش 
بچه های خاکی ده با هم دوست و آشنا شده و با هم 
دوست  و  خوب  خصوصیات  آن  با  وی  شوند.   بزرگ 
داشتنی اش خیلی زود پیوندهای خود را با بچه های 
محل عمیق کرد.  او براستی یک نوجوان ورزشکار بود. 
او  برجسته  خصوصیات  از  ادب  و  خلوص  و  افتادگی 
بود، خونگرم بود و با اولین برخورد هر غریبه ای را به 
سوی خود جذب می کرد. انقالب شکوهمند اسالمی 
و حرکت توفنده آن، جوانانی مانند او را با خود همراه 
خود  روز  و  شب  هدفمند  او  منظور  همین  به  کرد. 
سپاه  به  که  کرد  تالش  بسیار  وی  نمود.  آن  وقف  را 
پاسداران بپیوندد. آن روزها که زیاد اصرار داشت تا به 
سپاه برود، هنوز چیزی از پیروزی انقالب نگذشته بود، 
عاشق و شیفته سپاه بود. چه خوب و صاف حرکت 
شرکت  ظهرها  از  بعد  و  مکانیکی  شاگرد  روزها  کرد. 
صبح ها  زیباست.  چقدر  سپاه،  ایدئولوژی  کالس  در 

و  می کرد  کار  ماشین  و  آچار  با 
 2 منطقه  سپاه  در  ظهرها  از  بعد 
مشغول  ایدئولوژیک  آموزش  به 
نتیجه  تالش هایش  باالخره  بود.  

داد و در سپاه پذیرفته شد 
لباس  و  رفت  پادگان  به  و 
مقدس سپاهی بر تن کرد . 
در  عضویت  از  بعد 
کسی  چه  دیگر  سپاه 

جلودارش  می توانست، 
باشد، با عشق فراوان عازم منطقه 
کردستان شد تا کمکی باشد برای 

مورد  نیز  بار  یک  حتی  »کرد«  مسلمان  مظلوم  امت 
اصابت گلوله دموکرات خائن قرار گرفت اما خواست 
ظلمت  علیه  نور  جبهه های  به  و  بماند  تا  بود  خدا 
 . می دانست  شرعی  وظیفه  که  شود  اعزام  صدامی 
وقتی در گیالن غرب »سر پل ذهاب« بود، یکی از هم 
گردانی هایش که از دوستانش بود، می گفت : فتح  اهلل 
درحد  و  بود  شده  الگو  و  اخالق  نمونه  اواخر  این 
شانزدهم  سحرگاه  در  تا  بود  رفته  پیش  فرماندهی 
)ع(«  حسین  امام  »میالد  شعبان  سوم   1360 خرداد 
پاک  از عزیزان  نفر   90 به همراه  پاسدار  روز مبارک  در 
گلوله  اصابت  مورد  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 

سرانجام  گرفت.  قرار  کافر  صدامیان 
تیر  به  پای دشت شقایق  تیز  آهوی  این 
صیاد بر زمین غلتید. آری! باید برای آخرین بار با این 
بچه خوب ده خداحافظی می کردیم که دیدار دیگر به 
قیامت می ماند و مردم ده با چشمانی پر اشک او را به 

قبرستان امام زاده بردند. 
نبرد حق علیه  اولین شهید ده در جبهه های  او  آری! 
باطل بود. ما از فتح  اهلل آموختیم که خالصانه به مکتب 
خود عشق بورزیم و در راه مکتب صبور و بردبار باشیم 
تا  مستکبرین  چنگال  از  مستضعفین  نجات  برای  و 
مقدس  جهاد  این  مسیر  در  و  کنیم  تالش  جان  پای 

همواره از خداوند بزرگ بخواهیم تا ما را یاری کند.

؛ نبرد حق علیه باطل با روحیه ای ظلم ستیز

عشق ورزی را از اولین شهید چندار آموختیم 

پرونده تسهیالت رونق تولید سال ۹۸ در کشور با کسب رتبه اول استان 
البرز بسته شد و استان های؛ سمنان، زنجان و کرمان به ترتیب رتبه های 

بعدی را در این حوزه از آن خود کردند.
جلسه  در  مطلب  این  بیان  با  شاهمرادی  جهانگیر  جم  جام  گزارش  به 
ستاد تسهیل استان گفت: خوشبختانه با همکاری مطلوب و مناسب 
مدیران دستگاه های اجرایی و بانک های استان اقدامات شایسته ای در 
حوزه تزریق تسهیالت رونق تولید به فعاالن حوزه  تولید و صنعت استان 
آن منجر به تشکیل 238 فقره پرداخت به  که خروجی  صورت پذیرفت 

مبلغ 20299 میلیارد ریال شد.
با 63  البرز  افزود: در حوزه تسهیالت نوسازی و بازسازی نیز استان  وی 

را به دست  فقره پرداخت به مبلغ 1678 میلیارد ریال رتبه دوم کشوری 
آورد.

این مسئول با اشاره به پرداخت تسهیالت تبصره 18 با 56 فقره به مبلغ 
، استان  4100 میلیارد ریال خاطر نشان کرد: با پرداخت این میزان اعتبار

البرز در این حوزه نیز موفق به کسب رتبه سوم کشوری شده است.
الزم به ذکر است معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در این 
جلسه به دلیل عملکرد مطلوب برخی مدیران استان از سرپرستی بانک 
مدیرکل  اجتماعی،  تامین  بیمه  مدیرکل   ، گاز شرکت  مدیرعامل  ملی، 
آینده،  صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل امور مالیاتی، سرپرستی بانک 
سرپرستی بانک صنعت و معدن، سرپرستی بانک کشاورزی، سرپرستی 

بانک تجارت، سرپرستی بانک صادرات و سرپرستی بانک ملت استان با 
اهدای لوح تقدیری از سوی استاندار البرز تجلیل به عمل آورد.

البرز در پرونده تسهیالت رونق تولید رتبه اول شد

غالمرضا احمدی 
بیدا خویدی

مدیر عامل مجتمع 
خیریه آموزشی و 

ج  توانبخشی رعد کر
و شهردار سابق

مراسم  در  البرز  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
اختتامیه نخستین کنگره ملی شعر و داستان »ایران من« گفت : 

البرز را می توان پایتخت شعر و داستان ایران نامید.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  فردی  جم  جام  گزارش  به   
داستان   و  شعر  ملی  کنگره  اختتامیه  مراسم  در  البرز  استاندار 
»ایران من« با بیان  این که ظرفیت های ادبی کل کشور در استان 
اندیشمندان،  صاحب نظران،  تمام  از  افزود:  اند  شده  جمع  البرز 
ج را آن طوری که هست  دانشگاهیان اهل قلم می خواهم که کر

معرفی کنند زیرا همه ما در مقابل این مردم مسئول هستیم.  
سردار  نام  به  که  کنگره  این  ویژه  بخش  خصوص  در  فردی 
مورد  در  گفتن  سخن  داشت:   اظهار  بود،  مزین  سلیمانی 
سلیمانی  قاسم  شهید  دل ها  سردار  فرد  به  منحصر  ویژگی های 

باید  ما  که  می کنم  عرض  اختصار  به  و  است  سخت  واقعا 
شخصیت واقعی سردار را برای جوانان تشریح نماییم. 

وی افزود: به طوری که حیات ایشان موجب استحکام و تقویت 
نظام بود و شهادت ایشان هم باعث وحدت و همبستگی ملی 

شد.
فردی تصریح کرد: شما کمتر کسی را می توانی پیدا کنی که مردم 
آن  مراسم  در  طوری  این  هفته ای  یک  در  مختلف  قشرهای  در 
یاد و خاطره شهید   : گفت  البرز  کنند.   معاون استاندار  شرکت 
راستین  فرزند  او  و  نمی شود  پاک  ذهن  از  هیچگاه  سلیمانی 
اقدام  این  کرد:   تصریح  ادامه  در  وی  بود.   والیت  و  انقالب 
»ایران  موضوع  با  البرز  استان  در  بار  اولین  برای  ادبی  فرهنگی، 
از برگزاری  من« و »سردار سیلمانی« برگزار شد. وی افزود: هدف 

این کنگره ایجاد هم افزایی و اتحاد در خصوص ایران است.
ایران  اقوام  همه  که  آنجایی  از  این که  بیان   با  استاندار  معاون 
رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به  و  هستند  ساکن  البرز  استان  در 
در  کشور  کل  ادبی  ظرفیت های  گفت:  است،  کوچک  ایران  ج  کر
را  البرز  اند و در حقیقت می توان استان  البرز جمع شده  استان 
به   : افزود  پایان  در  نامید.  فردی  ایران  و داستان  پایتخت شعر 
از  مستقیم  و  مجازی  صورت  به  مراسم  این  کرونا  بیماری  خاطر 
منتخبین  به  نقدی  هدایای  و  می شود  انجام  اینستاگرام  طریق 

اهدا می شود.
و  شعر  ملی  کنگره  نخستین  اختتامیه  مراسم  است،  گفتنی 
داستان »ایران من« به صورت کشوری و در فضای مجازی برگزار 

شد .

: معاون استاندار البرز

البرز را می توان پایتخت شعر و داستان ایران نامید

ج آمادگی مدیریت شهری این کالنشهر برای همکاری  اعضای شورای اسالمی شهر کر
با دستگاه قضا در راستای کاهش وقوع جرم را اعالم کردند.

ج با حضور معاون  به گزارش جام جم، جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر کر
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز و رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی 
با  جانبه  دو  همکاری های  توسعه  راهکارهای  بررسی  هدف  با  شهرداری  اجتماعی  و 
محوریت »کاهش خشونت و وقوع جرم در جامعه« تشکیل شد و طی آن طرفین بر 
اجرایی شدن تفاهم نامه های قبلی تاکید کردند. اکبرسلیم نژاد، رئیس شورای اسالمی 

و  خشونت  کاهش  راستای  در  شهرداری ها  این که  بیان   با  جلسه  این  در  ج  کر شهر 
وقوع جرم دارای تکلیف و مسئولیت هستند، گفت: امیدواریم با آغاز فصل جدیدی 
از همکاری ها با دستگاه قضا بتوانیم در جهت ارتقای امنیت و کاهش آسیب های 
اجتماعی گام برداریم و اقشار جامعه بویژه جوانان و نوجوانان را نسبت به پیامدهای 
مخرب گرایش به سمت خشونت و اعمال مجرمانه آگاه نماییم.   جعفرداراب خانی، 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز نیز در این جلسه گفت: 
این ضرورت احساس می شود که اعضای شوراهای اسالمی شهر و مسئوالن شهری، 
با نقاط جرم خیز شهر و کانون های خیزش جرم آشنا شوند و تحلیل دقیقی از جرایم 
آسیب های اجتماعی در شهر داشته باشند چرا که شناخت در این حوزه موجب  و 
می شود که در برنامه ریزی های شهری این موارد مدنظر مسئوالن قرار گیرد.  این مقام 
ج در انعقاد تفاهم  قضایی ضمن تشکر از همراهی شورای اسالمی شهر و شهرداری کر
نامه همکاری های دو جانبه عنوان کرد: از سال های گذشته فرهنگسرای غدیر با هدف 
پیشگیری از طالق در اختیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان قرار گرفته که فعالیت های این مرکز در سال ۹۸، منجر به حدود ۱۳ درصد صلح 
و سازش در بین زوجین البرزی گردید. یادآور می شود رحیم خستو نایب رئیس، مهدی 
ج نیز در این  حاجی قاسمی دبیر اول و احد رسولی خزانه دار شورای اسالمی شهر کر

جلسه حضور داشتند و به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و سخنگوی شورای اسالمی 
با  محمدشهر  شهری  مدیریت  نیکوکاری  مرکز  راه اندازی  از  محمدشهر 

مشارکت کمیته امداد امام خمینی )ره( خبر داد.
به گزارش جام جم محمد احمدوند گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی 
شهری  مدیریت    ، آسیب پذیر اقشار  از  حمایت  منظور  به  و  جامعه  بر  حاکم 
مصوب  و  پیش بینی  بودجه  در  قابل توجهی  مبلغ  ساله  هر  محمدشهر 
می نماید و همواره در امور خیریه از جمله کمک به سیل زدگان، زلزله زدگان، 
رزمایش کمک مومنانه، جشن های گلریزان و مشارکت در همایش سراسری 
به  توجه  با  رو  این  از  است  بوده  پیشقدم  حسینی  اربعین  بین المللی  و 
تمامی این فعالیت های خیرخواهانه و در جلسه ای که با حضور مدیر جدید 
کمیته امداد امام خمینی )ره( برگزار گردید، به منظور یکپارچه سازی، پرهیز 
عادالنه  توزیع  برای  مددجویان  اطالعاتی  جامع  بانک  ایجاد  و  کاری  موازی  از 
پوشش حمایتی، موضوع راه اندازی مرکز خیریه مدیریت شهری محمدشهر 
ح گردید که مقرر شد کمیته امداد امام خمینی )ره( با بررسی و مطالعه  مطر
دقیق، شیوه نامه های اجرایی را در اختیار مدیریت شهری محمدشهر برای 

راه اندازی این مرکز نیکوکاری قرار دهد. 
از  پس  شده  یاد  مرکز  راه اندازی  و  تاسیس  این که  به   اشاره  با  پایان  در  وی 

پارلمان  در  مردم  نمایندگان  تصویب  به  باید  کارشناسی  دقیق  بررسی های 
اهداف  مهم ترین  گفت:  گردد  مند  بهره  قانونی  پشتوانه  از  تا  برسد  شهری 
کارآفرینی، و  اشتغال  محرومان،  توانمندسازی  می توان،  را  مرکز   این 
 جمع آوری تکدی گری و پوشش حمایتی از کودکان کار و دانش آموزانی که 

به علت فقر از تحصیل بازمانده اند عنوان نمود.

مرکز نیکوکاری مدیریت شهری محمدشهر راه اندازی می شودآمادگی مدیریت شهری برای همکاری با دستگاه قضا 


