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علیرضا عباسی:
امید است با »مجلسی قوی« گام بلندی در حل مسائل برداشته شود 
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سرپرست معاونت نظارت بر زندان های البرز خبر داد؛ 
بیشتر بخوانید

دستگیری یکی از اراذل 
و اوباش تحت تعقیب 

در نظرآباد

اجرای عدالت و برخورد با 
مفسدان خواسته مردم 

است

فضای کسب و کار نوپا در 
حــوزه  دارویی گســترش 

می یابد

: فرمانده انتظامی استان البرز

امام جمعه نظرآباد:

با همکاری پارک علم و فناوری و 
شرکت بهنود ژن فارمد؛

 تحقق رشد و توسعه در 
سایه اعتماد  به جوانان 

در  طالقان  و  نظرآباد  ساوجبالغ،  مردم  نماینده 
انتظار   « که  این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
توجه بیشتری از سوی وزارت ورزش و جوانان به استان البرز 
داریم » ، رشد و توسعه را تنها در سایه اعتماد به جوانان قابل 

تحقق دانست.
به گزارش جام جم علی حدادی باحضور در مراسم تودیع و 
معارفه مدیرکل ورزش و جوانان البرز، ضمن اشاره به پتانسیل 
باالی استان در این حوزه اظهار کرد: جمعیت باالی جوان در 
همه  در  توسعه  برای  العاده  فوق  فرصت  یک  البرز  استان 

زمینه هاست.

علی حدادی، نماینده 
ساوجبالغ ، نظر آباد و طالقان 

در مجلس: 
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غربالگری زندانیان در یک ماه آینده 

نویدی برای شهروندان در یکی از  شنبه های جهادی؛

یر گذر ولیعصر گذر از ترافیک آق تپه با ز
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ج به نماینده منتخب مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس توصیه های امام جمعه کر



عملگرایی در محرومیت زدایی
محرومیت زدایی باید 
از  و  عمل  به  شعار  از 
اقدامات  به  گفتمان 
شود؛  تبدیل  اجرایی 
شورای  پنجم  دوره 
کرج  شهر  اسالمی 
فعالیت  ابتدای  از 
کرده  تالش  تاکنون 
از  محرومیت  گرِد  تا 
کمتر  محالت  چهره 
زدوده  یافته  توسعه 
از  بهره برداری  شاهد  نیز  گذشته  هفته  و  شود 
زیرگذر ولیعصر)عج( در آق تپه بودیم، پارک هاشمی 
در اخترآباد افتتاح شد و در همین محالت اجرای 
باور  می کنیم،  پیگیری  را  شهری  فاضالب  شبکه 
مشکالِت  و  نیازها  از  غفلت  دوره  باید  که  داریم 
شهرک های پرجمعیت و کم برخوردار شهر جبران 

شود.
مسئول  نهادهای  همه  مجال  این  در  اینجانب 
دعوت  را  ورزشی  و  فرهنگی  حوزه های  در  بویژه 
می کنم تا از محالت محروم شهر سرکشی داشته 
باشند و از نزدیک شاهد مشکالتی باشند که به 
را  آن ها  و  شده  تبدیل  شهروندان  ذهنی  دغدغه 
می آزارد، با مردم به صورت رو در رو و چهره به چهره 
به گفتگو بنشینند و در ادامه از نهادهای متبوع 
اعتبارات  تخصیص  پیگیر  ملی  سطح  در  خود 
در  کرج  شهری  مدیریت  متاسفانه  باشند،  ویژه 
 تنها مانده و همراهی چندانی را 

ً
این میدان تقریبا

شاهد نیست! در هر حال اعتبارات شهری محدود 
است و این که بخواهیم یک جانبه نیازهای این 
شدنی  سازیم،  مرتفع  نیستند،  هم  که  را  محالت 
نیست و نیاز به اهتمام و جدیتی همه جانبه دارد، 
مشارکت و نقش آفرینی و مسئولیت پذیری همه 
دستگاه های مربوطه، در عین حال بار دیگر تاکید 
می کنم که شورای اسالمی شهر کرج آماده هرگونه 
همکاری در این راستا می باشد و محرومیت زدایی، 
و  اجرایی  و  استراتژیک  راهبردی  بلکه  شعار،  نه 

تاکید همیشگی نمایندگان مردم می باشد.

امام جمعه نظرآباد:
اجــرای عدالت و برخورد با مفســدان 

خواسته مردم است

امام جمعه نظرآباد ضمن تشکر از دستگاه قضایی 
خواستار آن گردید تا روندمبارزه با فساد اقتصادی و 

محاکمه مفسدان تداوم داشته باشد.
حجت  نظرآباد:  و  ساوجبالغ  جم  خبرنگارجام 
االسالم موسوی در ابتدا ضمن بیان خطبه۱۵۷ نهج 
البالغه و فرمایش  حضرت علی بن ابیطالب )ع( که 
می فرماید:  ای بندگان خدا بدانید که تقوا دژی محکم 
خانه ای  گناه،  و  هرزگی  ولی  است  شکست ناپذیر  و 
در حال فرو ریختن و خوارکننده است که از ساکنان 
خود دفاع نخواهد کرد وکسی که بدان پناه برد در امان 
نیست. آگاه باشید که با پرهیزکاری ریشه های گناهان 
را  انسان  از خلقت  برید. وی هدف غایی  را می توان 
سیر  و  انسانی  کمال  سوی  به  او  راهیابی  و  هدایت 
صعودی برای رسیدن به مقام قرب الهی عنوان نمود 
که در این مسیر ،انسان همواره در معرض ابتالء و 
امتحان قرار دارد و تنها با رعایت و حفظ تقواست که 
االسالم  حجت  بخشد.  مصونیت  خود  به  می تواند 
مجازی  آموزش  چه  اگر  که  نمود  اظهار  موسوی 
آموزش،  در  تسهیل  مانند  خوبی هایی  و  محاسن 
برابری  و  متون  و  منابع  به  دسترسی  در  سرعت 
آموزشی در انتقال مفاهیم را دارد اما تبعاتی نیز مانند 
کاهش ارتباط مستقیم معلم و دانش آموز، گسترده 
شدن کاربرد فضای مجازی در خانواده ها، نوجوانان و 
کودکان و کاهش فعالیت های پرورشی رانیز به همراه 
دارد که انتظار می رود مسئوالن نسبت به آسیب های 
فضای مجازی فکر اساسی نمایند که راه اندازی شبکه 

ملی اطالعات از مهم ترین این  اقدامات می باشد.

: متن بیست و هشتمین خطبه مکتوب  جام جم البرز
استان  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نماینده  جمعه 

ح زیر است: ج به شر البرز و امام جمعه کر
و  آسارا  فردیس،  ج،  کر مناطق  در  انتخابات  ....امروز   
اشتهارد در حال انجام است و مردم با حفظ بهداشت 

مهم  آنچه  می کنند.  شرکت  دستورالعمل ها  رعایت  و 
نفر  و  می شود  اعالم  نتیجه  بزودی  که  است  این  است 
سوم استان هم به مجلس می رود و بنده در همین جا 
ضمن  نباشد،  احتیاج  جدید  بیانیه  صدور  به  دیگر  که 
می کنم؛  عرض  می شود  انتخاب  که  بزرگواری  به  تبریک 

امیدوارم که بتوانید در طول دوران نمایندگی خدا را ناظر 
بر اعمال تان دیده در مسیر دین حرکت کرده از ارزش ها 
وضع  در  و  کنید  پاسداری  انقالب  و  اسالم  آرمان های  و 
قوانین و نظارت بر اجرای آن کوشا باشید. خدمتگزاری 
به مردم و تالش برای رفع گرفتاری و مشکالت آنان را برای 

خود افتخار بدانید و با شفافیت کامل علیه تجمل گرائی 
دشمن  و  استکبار  ضد  داشته،  اقدام  گری  اشرافی  و 
را  مسلمین  امر  ولی  از  اطاعت  باشید.  صهیونیست ها 
آخرت  و  دنیا  سعادت  بدانید  و  بدهید  قرار  خود  روش 

شما در گرو نیت شماست.
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ج به نماینده منتخب مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس توصیه های امام جمعه کر

اقتصادی
 اجتماعی

خبریادداشت

اکبر سلیم نژاد

رئیس شورای 
اسالمی شهر کرج

و  فردیس  ج،  کر انتخابیه  حوزه  والیت مدار  و  بصیر   ، سرافراز مردم  خدمت 
اشتهارد

اکنون که به فضل الهی و توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم )روحی و ارواحنا له 
الفداء( و رهبری حکیمانه و مدبرانه  امام خامنه ای )مدظله العالی( انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی با حضور مسئوالنه شما مردم عزیز، 
والیتمدار و سرافراز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد در مرحله اول 

و دوم به پایان رسیده و نتایج آن اعالم شده است، برخود وظیفه می دانم 
تشکر صمیمانه خود را خدمت شما مردم شریف و عظیم الشأن ابراز کرده و 

پیشانی سپاس و ستایش بر درگاه خداوند هدایتگر بسایم. 
حضور  با  هوشیار  و  بصیر  مردم  شما  دیگر  باری  متعال،  خداوند  یاری  با 
آگاهانه در انتخابات بیست و یکم شهریور ۱۳۹۹ قدم دیگری در راه اعتالی 
آگاهانه شما ملت بزرگ در پای  نظام جمهوری اسالمی برداشتید.  حضور 
صندوق های آراء در شرایطی رقم خورد که کشور و ملت بزرگ ایران در اوج 
فشارهای همه جانبه نظام استکبار جهانی قرار دارد و مسائل و مشکالت 
عدیده ای متوجه ملت شریف ایران است.  همچنین در این روزها باتوجه 
به گسترش بیماری کرونا در جهان، شرایط خاصی بر کشور حکم فرماست 
که بی شک در قرن اخیر کم سابقه است، لیکن شما ملت والیتمدار به 
وظیفه دینی و قانونی خود عمل کردید.امید است نمایندگان منتخب ملت 
کارساز و  با تصویب قوانین  با قدرشناسی و وفای به عهد و پیمان خود، 
نظارت عالی بر اجرای آنها، گام   های بسیار موثری در حل مسائل و مشکالت 

مردم عزیز بردارند.  برخود فرض می دانم مراتب سپاس خود را نسبت به 
دوم  و  اول  مرحله  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  نامزدهای  تمامی 
حوزه انتخابیه ابراز داشته و بویژه برای »سرکار خانم فاطمه آجرلو« کسب 
توفیقات هرچه بیشتر، در مسیر انقالب اسالمی را از خداوند متعال مسالت 
 می نمایم . همچنین از تمامی عوامل اجرایی، نظارتی، امنیتی، انتظامی و دیگر 
دست  اندرکاران این انتخابات که از ماه  ها قبل، نهایت تالش خود را برای 
فراهم کردن شرایط اجرای هر چه مطلوب  تر انتخابات به کار گرفته بودند، 
و  قوی  مجلسی  داشتن  با  است  امید  دارم.    را  قدردانی  و  تشکر  کمال 
تاثیرگذار، گام بلندی در حل مسائل و مشکالت کشور برداشته شود و این 
برادر کوچک شما توفیق هر چه بیشتری برای خدمتگزاری به مردم شریف 
ایران و استان البرز و وفای به عهد به عنوان نماینده منتخب را داشته باشد.
از درگاه خداوند منان برای ملت شریف ایران و مردم استان البرز، توفیق و 

عاقبت بخیری مسالت دارم.
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تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری 
منظور  به  فارمد  ژن  بهنود  شرکت  رشد  مرکز  و  البرز 
گسترش فضای کسب و کارهای نوپا در حوزه دارویی 

به امضا رسید.
به گزارش جام جم، در این مراسم که ابتدا با بازدید 
پژوهشگاه  گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، بانک ژن 
مرکز ملی ذخائر ژنتیک و همچنین نمایشگاه دائمی 

محصوالت شرکت های پارک علم و فناوری البرز شروع 
طرفین  میان  مشترک  همکاری های  جنبه های  شد، 

تفاهم نامه تشریح شد.
مهندس عباسی، رئیس  پارک علم و فناوری البرز و 
مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی در مراسم 
مشترک  مدل های  خصوص  در  تفاهم نامه  امضا 
همکاری بین بخش خصوصی و مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری کشور سخن گفت و از راه اندازی یک 
به  توجه  با  دارویی  حوزه  در  خصوصی  رشد  مرکز 
پتانسیل استان البرز  ابراز خوشحالی نمود .در بازدید 
مدیرعامل  محمدی  مهندس  آقای  آمده  عمل  به 
شرکت بهنود ژن فارمد و همچنین آقای دکتر آقایی 
همکاری های  از  ژن  پرسیس  دهنده  شتاب  مدیر 
مشترک خود با مراکز بازدید شده مذاکراتی را به عمل 
آوردند و در پایان نیز تفاهم نامه تهیه شده به منظور 
گسترش فعالیت های حوزه دارویی میان طرفین به 

امضا رسید.

دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد 
آزمون  اولین  از  ج  کر واحد  و  البرز  استان  اسالمی 
در  البرز  استان  دادگستری  رسمی  کارشناسان 

ج بازدید کرد. کر
به گزارش جام جم محمدحسن برهانی فر رئیس 
دکتر  اتفاق  به  البرز  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دادگستری  انسانی  منابع  معاون  اعظمی  حسین 
البرز ، دکتر رضا جمالپور رئیس کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری البرز و جمعی از مسئوالن این 
رسمی  کارشناسان  آزمون  برگزاری  محل  از  کانون 

دادگستری البرز بازدید نمودند.
این  در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  جمالپور  رضا 
برگزار  ج  کر خوارزمی  دانشگاه  محل  در  که  آزمون 
رسمی  کارشناسی  مجوز  اخذ  داوطلبان  شد، 
در  کشور  سراسر  با  همزمان  البرز  دادگستری 
روی پنج شنبه 02 شهریور برای اولین بار در حوزه 

امتحانی استان البرز شرکت کردند.

نفر  هزار   86 از  بیش  آزمون  این  در  افزود:  وی      
به صورت همزمان در سراسر کشور در رشته های 
استان  در  که  دارند  شرکت  کارشناسی  مختلف 
آزمون ثبت نام  البرز 3432 نفر  شرکت کننده در 
کرده اند که از این تعداد 463 نفر از بانوان و 9791 

نفر از آقایان حضور داشتند.

با همکاری پارک علم و شرکت بهنود ژن فارمد؛

فضای کسب و کار نوپا در حوزه  دارویی گسترش می یابد

ج بر پا شد؛ در محل دانشگاه خوارزمی کر

  اولین آزمون کارشناسان رسمی دادگستری البرز

طی چند ماه اخیر تشدید تحریم ها، کمبود درآمدهای 
نفتی  غیر  و  نفتی  صادرات  افت  از  ناشی  دولت  ارزی 
ارزش  کاهش  بابت  مردم  نگرانی  مهم تر  همه  از  و 
بازارهای  در  تقاضا  تا  شده  موجب  دارایی هایشان، 
مختلف همچون بورس، ارز، طال، مسکن و... افزایش 
دنبال  به  سرگردان  نقدینگی  که  شرایطی  در  و  یابد 
دوباره  جوالن  بود،  گذاری  سرمایه  برای  امن  بازاری 
دالالن در بازار ارز شروع شد، به نحوی که طی چند 
و  ارزی  فنر  دوباره  شدن  رها  شاهد  گذشته  هفته 

خ خود بوده ایم. رسیدن دالر به باالترین نر
ارزی  منابع  کمبود  با  کشور  امروز  متاسفانه 
)افت  غیرنفتی  و  نفتی  صادرات  کاهش  از  ناشی 
و  کرونا  ویروس  شیوع  تداوم   ،) اخیر ماهه  سه  به  نسبت  درصدی   ۵۰
مواجه  اقتصادی  ظرفیت های  و  گذاری  سرمایه  کاهش  آن،  از  ناشی  آثار 
افزایش  بابت  را  نگرانی هایی  و  شده  انتظارات  ایجاد  موجب  این  که  است 
آینده در بازار ایجاد کرده است و این سبب هجوم و تقاضای  ارز در  قیمت 
غالب  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  است.  شده  ارز  بازار  سمت  به  مردم  باالی 
برای  مرکزی  بانک  تالش های  و  گذاری  سیاست  مسائل،  این  شدن 
تعادل  برای  ارزی  منابع  وقتی  که  چرا  شود،  تر  پررنگ  باید  شرایط  کنترل 
این  در  بود،  نخواهد  تقاضاها  پاسخگوی  عرضه،  نباشد،  اختیار  در  بازار 
می شود.  ج  خار نیز  مرکزی  بانک  کنترل  از  ارز  بازار  هدایت  طبیعتا  شرایط 
صادرکنندگان  سوی  از  ارز  بازگرداندن  بر  مبنی  بخشنامه هایی   اگرچه 

وجود دارد.
این که  به  نسبت  مرکزی  بانک  اطمینان  وجود  با  می رسد  نظر  به  اما   
بازار بر  انقباضی  سیاست های  شاهد  امروز  اما  نداریم،  ارزی  منابع   کمبود 

 ارز هستیم.
 از سوی دیگر در بازار دارایی ها همچون طال به دلیل افزایش قیمت جهانی 
اونس، تقاضا برای دالر جهت تامین طال نیز بیشتر می شود، همچنین امروز 
خ تورم بوده که این تورم نیز بر قیمت زمین،  اقتصاد کشور درگیر افزایش نر

مسکن، کاال، لوازم خانگی و... اثرگذار است.
* وضعیت شاخص های اقتصادی

اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار معضل کرونا شده است که هم در سطح 
به واسطه  هم  و  است  مواجه  اطمینان  عدم  و  چالش ها  انواع  با  داخلی 
مواجه  متعددی  محدودیت های  با  بین الملل،  فضای  در  تحریمی،   شرایط 

است.
نخست  ماهه   ۹ اقتصادی  رشد   ، آمار مرکز  توسط  شده  ارائه  آمار  اساس  بر 
صفر  تقریبا  نیز  نفت  بدون  اقتصادی  رشد  و  درصد   ۷.۶ منفی   ۱۳۹۸ سال 
در  ساالنه  تورم   ، آمار مرکز  گزارش  اساس  بر  همچنین  است.  بوده  درصد 
اسفند به ۳۴.۸ درصد رسید و پیش بینی صندوق بین المللی پول در اکتبر 
تورم های  و  کشور  برای   ۲۰۱۹ سال  در  درصدی   ۳۵.۷ حدود  تورم  خ  نر از   ۲۰۱۹
حکایت  رو  پیش  سال های  در  درصد(   ۲۱ و   ۲۵ بین  )متغیر  باال  و  دورقمی 

می کند.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند شیوع کرونا و روند رو به گسترش این بیماری 
از  پیش بینی ها،  و  معادالت  از  بسیاری  زدن  برهم  ضمن  جهان  سطح  در 
که شرط اصلی  کشور حکایت دارد؛ چرا  اقتصاد  بر  تحمیل شرایط سخت تر 
اجتماعی  تعامالت  حداکثری  کاهش  ویروس،  کرونا  شیوع  کنترل  برای 
، تعطیلی بسیاری از  غیرضروری در ماه های آینده خواهد بود و الزمه این امر

فعالیت های اقتصادی است.
یکی از مسائلی که در عبور از شرایط فعلی برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی 

دارد، فراهم کردن شرایط تولید و بهبود محیط کسب و کار است.
برای  نمی رود،  فراتر  حدی  از  کشور  داخلی  بازار  ظرفیت  این که  به  توجه  با 
جهش تولید باید به فکر بازارهای صادراتی و توسعه آنها نیز بود و جز حرکت 

، چاره دیگری وجود ندارد. در این مسیر
از  زیادی  حد  تا  را  نفت  صادرات  امکان  تحریم ها  دلیل  به  ما  که  شرایطی  در 
از تولید و  از شرایط فعلی، حمایت  دست داده ایم بهترین گزینه برای عبور 
تنها  فعالیتش  پایانی  سال  در  بتواند  دولت  اگر  رو  این  از  و  است  صادرات 
سر  بر  موجود  داخلی  تحریم های  و  محدودیت ها  و  مشکالت  از  بخشی 
بیشتری امید  آینده  سال های  به  می توان  بردارد،  را  صادرات  و  تولید   راه 

 داشت.
فعلی  وضعیت  با  رابطه  در  دیگر  سوال  هزاران  و  فوق  مسائل  به  توجه  با 
بنزین  بودن  نرخی  چند   – ارز  بودن  نرخی  چند  از  ناشی  که  ایران  اقتصاد 
آن  تاثیر  و  بورس  بر  حاکم  شرایط  و  ربوی  سودهای  با  بانک ها  نابسامانی  و 
در معیشت مردم و تحمیل شرایط به تولید کنندگان اصیل وعدم قوانین 
حمایتی از تولید و استراتژی توسعه شرایط خاص مدیریتی برای رفع و عبور 

از این بحران را میطلبد.
آن واحد های  حدود 900 شهرک صنعتی و 90 هزار واحد صنعتی که 10 درصد 
شفاف  علت  به  عموما«  که  می باشد    SME واحدهای  آن  درصد   90 و  بزرگ 
برابر   5 تا  دو  تولید  به  قادر  واحدها  کشور  داخل  در  مصرف  سرانه  نبودن 
مصرف داخل می باشد و صادرات بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف 

شدن  ج  خار برای  ظرفیتی  موضوع  این  که  می باشد  دالر  میلیارد   11 حدودا« 
اقتصاد متکی به نفت است.

پیشنهاد  بحران  این  از  عبور  و  مشکالت  حل  برای  پیشنهاداتی  جا  این  در 
می شود:

خ ارز مبادالتی در کشور باید تک نرخی شود. 1- نر
که  قوانینی  االمکان  حتی  و  شناسایی  کار  و  کسب   مخل  سازمان های   -2

مخل کسب و کار است پایش و کنار گذاشته شود.
ملی  نگاه  با  و  نهاد  مردم  واقعی  و  تخصصی  تشکل های  به  باید  امور   -3
درون  اقتصاد  منظر  از  سرمایه  جذب  و  سرمایه  هدایت  نقش  و  تشکیل 

گرایی که به برون گرا تبدیل شود واگذار شود.
ارائه  مسئولیت  باید  عالی  آموزش  و  پرورش  و  آموزش  و  سیما  و  صدا   -4
الگوهای مصرف مناسب و معرفی کسب و کار های نوین و مولد که  منتج 
به افزایش صادرات و درآمد ملی می شود و آموزش مدیریت منابع و مصارف 

در تمام زمینه ها به عموم مردم را مدیریت نماید.
 – معدنی   – صنعتی  توانمندی های  بررسی  قالب  در  سرزمین  آمایش   -5
شناسایی منابع انسانی و شرکت های واقعی دانش بنیان و استارت آپ ها 
ظرف مدت کوتاهی با برنامه ریزی زمانی صورت پذیرد و اطالعات آن در قالب 
شبکه قابل ارائه و تبدیل به B2B  و B2C  توسط شرکت های توسعه صادرات 
بازاریابی و   – بازار شناسی  که حاصل  با نگاه منطقه ای  و  افراد متخصص  با 

تقسیم بازار در آن باشد عملیاتی شود.
تشکل های  همکاری  با  برند  و  ایده  نگرش  با  کارخانه  بدون  تولید  نگاه   -6
خالی  ظرفیت های  از  و  پیگیری  آپ ها  استارت  و  بنیان ها  دانش  تخصصی، 

کارخانجات استفاده شود.
7- فروش یا انتقال یکسری کارخانجات 
در  می باشد  بازاراشباع  در  که  موجود 
قالب سرمایه گذاری مشترک یا انتقال 
از  همسایه  کشور های  به  تکولوژی 
 – افغانستان   - میانه  آسیای  جمله 
عراق به طور جدی توسط اتاق بازرگانی 

و تعاون دنبال شود.
قالب های  در  توریست  صنعت   -8

صنعتی – ورزش – سالمت - تفریحی – تاریخی – زیارتی در کل کشور تعریف 
تشکل های  توسط  آن  زیرساخت های  و  آماده  شبکه  صورت  به  اطالعات  و 
به  توجه  با  گردشگری  و  توریستی  ظرفیت های  ولیست   تعریف  مربوطه 
آماده و قابل ارائه  ظرفیت های استان های مختلف و سایر مسائل مربوطه 
ج از کشور  به سازمان های بین المللی و سفارت خانه های کشورمان در خار

باشد تا ساالنه شاهد افزایش ورود توریست ها به کشور باشیم.
* انتقال اقتصاد دولتی به غیر دولتی بخش خصوصی 

اتاق های بازرگانی – تعاون و اصناف به عنوان تشکل های مادر و دارای تجربه 
استفاده  و  تجربه  انتقال  به  مکلف  زیر  حوزه های  در  کار  و  کسب  حوزه  در 

نهادهای دولتی از این ظرفیت ها هستند:
ارتقاء  ارتقاء کیفیت محصول، مدیریت هزینه و کاهش قیمت تمام شده، 
بهره وری هم محصول هم منابع انسانی ، پرداخت دستمزد از وقت مزدی به 
کار مزدی با توافق کارمند یا کارگر ، واگذاری امور به مدیران میانی به صورت 
دادن  مشارکت  کیفی ،  و  کمی  نظر  از  آن  اصولی  تحویل  و  مدیریتی  پیمان 
و  ،ایجاد شبکه توسط تشکل ها  از سود حاصله ساالنه  در بخشی  کارکنان 
عملیاتی کردن آن با سازمان های دارائی – تامین اجتماعی – محیط زیست – 
سازمان صمت و جهاد کشاورزی – اداره کار و گمرکات و سایر سازمان های 

. مورد نیاز

رحیم بناموالیی 

عضو هیات 
نمایندگان اتاق 
بازرگانی استان 

البرز

یادداشت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان البرز

 تحلیلی بر شرایط اقتصادی کشور
 و آینده پیش رو

جمع بندی:
 5 برنامه  یک  در  باید  دولت  فوق  موارد  تحقق  صورت  در   
دولت  شدن  چابک  و  انسانی  نیروی  تعدیل  به  نسبت  ساله 
بخش  و  نماید  اقدام  مردم  و  اتاق ها  به  خود  وظایف  انتقال  و 
کار و تالش شبانه روزی درجهت  رونق اقتصادی  خصوصی با 
مالیات  جای  به  دولت  با  همکاری  و  درآمد ها  سازی  شفاف  و 
گریزی با پرداخت مالیات با توجه به کاهش هزینه های دولت 
در  و  نماید  جدی  اقدام  دولت  توسط  بهینه  خدمات  انجام  و 
دولت های بعدی وزرای اقتصادی توسط اتاق ها معرفی شوند 
افراد  به  مجلس  کرسی های   %50 حداقل  آتی  مجلس  برای  و 
اقتصادی که توسط اتاق ها معرفی می شوند اختصاص  یابد تا 
و  کار  و  کسب  مخل  قوانین  تغییر  به  نسبت  ملی  عزم  یک  با 
 رونق و توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار از حضور در بازارهای

 بین المللی با خدمات و محصوالتمان موفق باشیم.



سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

مردم  روزها،  این 
از  زیادی  بخش 
نیازهای سالمت خود 
گوناگون  راه های  از  را 

به دست می آورند. 
در  می تواند  کار  این 
بعضی مواقع مفید و 
مواقع  از  بسیاری  در 

حتی  خطرناک باشد. 
جم  جام  نامه   ویژه 
شنونده  که  است  کرده  فراهم  را  شرایطی  البرز 
به  و  باشد  شما  پزشکی  پرسش های  و  سواالت 
جواب های  شما  سوال های   برای  مکتوب  صورت 

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

خواهند داد.
* عالئم جدید ویروس کرونا

مرکز کنترل بیماری های واگیر دار آمریکا به تازگی اعالم 
کرده است دو عالمت جدید اورژانسی ابتال به ویروس 
کرونا وجود دارد که در صورت افراد قابل مشاهده است. 
رنگ به  لب ها  شدن  متمایل  شامل  عالمت   این 
 آبی است.  همچنین گونه ها و چهره فرد نیز می تواند 
باید  این حالت فرد  آبی متمایل شود. در  رنگ  به 
 برای دریافت خدمات اورژانسی به بیمارستان  

ً
سریعا

مراجعه کند.  این مرکز تایید کرد عالئم اورژانسی دیگر 
که می تواند نشانه ابتال به کرونا باشد و پس از آن باید 
کرد، شامل مشکالت  به بیمارستان رجوع   

ً
سریعا

تنفسی شدید، وجود فشار دائمی در قفسه سینه، 
گیجی و سردرگمی دائمی، عدم توانایی در بیدار شدن 

از خواب یا ناتوانی در خوابیدن می شود.

مدیریت ها را جهادی کنید
مقطع  در  ما  کشور 
مشکالت  دچار  فعلی 
اقتصادی،  شدید 
می باشد   ... و  فرهنگی 
از  بسیاری  ریشه  که 
از  مشکالت  همین 
قبیل بحران اشتغال و 
ورشکستگی  بیکاری، 
انحالل  یا  تعطیلی  و 
کارخانجات تولیدی و ... 
مدیریت های  از  ناشی 

غیر جهادی و ضعیف و مجلس ناکارآمد بوده 
در  مدیر  عنوان  به  که  عناصری  که  چرا  است، 
می شوند،  نصب   ... و  اداری  دستگاه های  راس 
پیش از هر چیزی باید دانش و تخصص حرفه 
نیز ذهن فعال  او  و  را داشته باشند  مورد نظر 
بحرانی  شرایط  در  ریزی  برنامه  برای  سیال  و 
جرات،  موارد  این  بر  عالوه  باشد.  داشته  را 
شهامت و شجاعت در تصمیم گیری ها، تدین 
انقالب  ارزش های  حاکمیت  برای  دلسوزی  و 
بسیار  و  الزم  خصایصی  عنوان  به  اسالمی 
از  کدام  هر  فقدان  و  می رسند  نظر  به  ضروری 
خصایص و اوصاف مذکور در شخصیت فردی 
افت  موجب  سازمانی  مدیران  اجتماعی  و 
عملکرد و وارد شدن خسارت بی حد و حصر در 
ابعاد مختلف به بیت المال و نهایتا شهروندان 

و روستائیان خواهد شد.
کنونی  مقطع  در  کمرشکن  گرانی های  وجود 
اساسی  نکته  همین  به  پیشین  سال های  و 
متمایل و منعطف می شود که ما از مدیریت های 
معظم  مقام  اکید  توصیه های  علیرغم  جهادی 
رهبری غافل شده ایم. آری تجارب مدیریت های 
دوران دفاع مقدس و پس از آن بویژه در گرو کار 
موفق جبهه ها و عملکرد سردار سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی بهترین الگو و معیار و شاخص 

مدیریتی پیش روی ماست.
 آیا بهتر نیست این موضوع را امتحان و آزمون 

کنیم. پس یا علی مدد!

پویش »ختم قرآن کریم« در البرز
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی البرز گفت:  با توجه 
به ضرورت اجرای متناوب برنامه های قرآنی در ماه محرم 
و صفر، طرح پویش ختم قرآن   کریم تا پایان ماه صفر اجرا 

خواهد شد.

توجه  با  امسال  افزود:  مالزاده  جواد  جم  جام  گزارش  به 
شیوع ویروس کرونا فعالیت های قرآنی دارالقرآن تبلیغات 
به  توجه  با  شد.  برگزار  مجازی  فضای  در  البرز  اسالمی 
سازمان  دارالقرآن  قرآنی  فعالیت های  امسال ،  این که 

تبلیغات اسالمی البرز با رویکرد استفاده بیشتر از ظرفیت 
هیئت های مذهبی، مؤسسات مردمی و خانه های قرآن 
با مشارکت همه  نیز  برگزار شد، طرح پویش ختم قرآن 
ـ مردمی، هیئت های مذهبی،   جانبه مؤسسات فرهنگی 

جلسات قرآن و خانه های قرآن برگزار می شود.وی افزود: 
عالقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی تالوت 
آیدی telavat@ در  به نشانی www.telavat.ir یا از طریق 

شبکه های اجتماعی نام نویسی کنند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اجتماعی
اقتصادی

دکتر سید مهدی 
موسویان

یادداشتپزشک جام جم

قالب  در  )عج(  ولیعصر زیرگذر  از  بهره برداری  آیین 
شهری  مدیریت  جهادی  شنبه های  دوازدهمین 
ج  با حضور مردم، عسگری نماینده مردم در خانه  کر
مهرشهر  تپه  آق  محله  در  مسئوالن  سایر  و  ملت 

برگزار شد.
نژاد  سلیم  اکبر  مراسم  این  در  جم  جام  گزارش  به 
کمیسیون  رئیس  قاسمی  حاجی  مهدی  رئیس، 
تلفیق  کمیسیون  رئیس  ع  زار عباس  عمران، 
بودجه، منصور وحیدی رئیس کمیسیون فرهنگی، 
خدمات  کمیسیون  رئیس  بیرانوند  بزنی  فریده 
برنامه  کمیسیون  رئیس  ایلیات  ج اله  فر شهری، 
و  گذاری  سرمایه  رئیس  نبیونی  محمد  بودجه،  و 
کمیسیون  رئیس  اردکانی  خلیلی  محمدحسین 

ج  کر شهر  اسالمی  شورای  اداری  تحول  و  نظارت 
بهره برداری  به  پروژه ای  آن  طی  و  داشتند  حضور 
گالیه  محل  به  آن  افتتاح  در  تأخیر  که  رسید 

شهروندان تبدیل شده بود.
ج در مجلس  دکتر مهدی عسگری نماینده مردم کر
شورای اسالمی در این مراسم طی سخنانی خواستار 
توجه بیشتر به محالت محروم و کمترتوسعه یافته 
تپه  آق  در  ولیعصر  زیرگذر  بهره برداری  از  و  شد 
مشابه  اقدامات  استمرار  خواستار  و  کرد  قدردانی 
تقسیم  در  عدالت  و  متوازن  توسعه  راستای  در 
همچنین  وی  گردید.  شهری  پروژه های  و  سرانه ها 
راستای  در  سازنده  فعالیت های  از  خود  حمایت  از 

خدمت رسانی به شهروندان خبر داد.

روسای  ایلیات  اله  ج  فر و  قاسمی  حاجی  مهدی 
شورای  بودجه  و  برنامه  و  عمران  کمیسیون های 
ج نیز طی سخنانی خواستار تعامل  اسالمی شهر کر
موانع  رفع  راستای  در  استانی  مسئوالن  بیشتر 
کالن  پروژه های  از  بهره برداری  در  تسریع  و  اجرایی 
: بزرگراه شمالی، مترو و کنارگذر  در دست اقدام نظیر

که اقدامات عمرانی  کردند  تاکید  مهرشهر شدند و 
و زیرساختی بدون هم افزایی و تعامل همه جانبه 
سایر نهادها به نتیجه نمی رسد و در بحث کنارگذر 
ارتباطی به سمت فرودگاه پیام  مهرشهر که مسیر 
دولتی  معارضان  تملک  در  تسریع  پیگیری  است، 

ضرورت دارد.

گذر از ترافیک آق تپه با زیر گذر ولیعصر

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم

ج گفت: مطالعات اولیه پیرامون  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کر
ایجاد زیرساخت الزم برای اولویت دهی به تردد خودروهای امدادی از تقاطعات 

ج به منظور استفاده بهینه از زمان طالیی در حال انجام است. هوشمند کر
از  استفاده  این که  بر  تاکید  با  نژاد  احمدی  محمدرضا  جم  جام  گزارش  به 
فناوری های نوین نقش اساسی در بهبود زندگی شهری دارد، اظهار داشت: 
پیشرفت تکنولوژی موجب شده در بسیاری از کشورها راهکارهای نوینی برای 

کنترل و بهبود وضعیت ترافیک ارائه شود.
چالش های  از  یکی  عنوان  به  همواره  ترافیک  معضل  مسئول،  این  گفته  به 
کالنشهرهاست؛ به طور قطع هرچه  امدادی در  مهم پیش روی خودروهای 
زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه کوتاه تر شود خسارت ناشی از 

آن نیز کمتر خواهد بود.
وی با اشاره به این که درصدد پیدا کردن راهکاری اساسی به منظور کاهش 
زمان سفر خودروهای امدادی هستیم، گفت: هوشمندسازی تقاطعات یکی 

از راه  حل های اساسی برون رفت از این مشکالت است.
هدف  با  تقاطعات  هوشمندسازی  ح  طر شد:  یادآور  همچنین  نژاد  احمدی 
کنترل ترافیک شهری به وسیله اندازه گیری شرایط فعلی ترافیک، تنظیم طول 
 ، تیر هفت  تقاطِع  سه  در  بعدی  تقاطع  با  تقاطع  یک  از  زمانی  فاصله  و  چرخه 

مصباح و امام حسین)ع( در حال اجراست.
ج با اشاره به این که اولویت دهی  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کر
از تقاطعات هوشمند به منظور استفاده بهینه  به تردد خودروهای امدادی 
از زمان طالیی، عدم اتالف وقت و حضور بموقع خودروهای امدادی به محل 
گفت:  ریزی است،  برنامه  درحال  معاونت  این  کارشناسان  توسط  نظر  مورد 

ح به صورت پایلوت در تقاطع هوشمند مصباح اجرا می شود. این طر

ج: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کر
ج سبز می شود مسیر تردد خودروهای امدادی در کر

: فرمانده انتظامی استان البرز
دستگیری یکی از اراذل و اوباش تحت تعقیب در نظرآباد

  با تالش ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان نظرآباد یکی از اراذل و 
اوباش سابقه دار فراری که تحت تعقیب مراجع قضائی بود در یک عملیات 

ضربتی دستگیر شد. 
بیان  در  محمدیان  سردارعباسعلی  نظرآباد:  و  ساوجبالغ  جم  خبرنگارجام 
بر  مبنی  قضائی  مقام  دستور  اجرای  راستای  در  گفت:  خبر  این  جزئیات 
سرقت  و  درگیری  پرونده  فقره  چندین  دارای  که  فراری  متهم  دستگیری 
بود،  شهروندان  برای  وحشت  و  رعب  ایجاد  و  تهدید  و  تخریب  مسلحانه، 
بالفاصله تیمی از ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان نظرآباد ضمن 

رصد تحرکات نامبرده، اقدامات ویژه ای را برای دستگیری وی آغاز کردند.
از تردد این فرد با یک  وی ادامه داد: ماموران با اشراف اطالعاتی و پلیسی 
از  پس  و  مطلع  نظرآباد   به  قزوین  محور  از  برلیانس  خودروی  دستگاه 
پوشش این محور و رصد خودرو های عبوری به صورت نامحسوس، خودرو 

را مشاهده و بالفاصله دستور توقف خودرو را صادر کردند.
راننده خودرو که قصد توقف نداشت پس  انتظامی گفت:  این مقام ارشد 
آن که خود را در محاصره ماموران دید به ناچار تسلیم شده و به همراه  از 
که  فرار داشتند  و  ور و قصد درگیری  به سمت ماموران حمله  اوباش  فرد 
شهرستان  عمومی  امنیت  پلیس  به  و  دستگیر  ماموران  عمل  سرعت  با 

نظرآباد منتقل شدند .
، با بیان این که استقرار نظم و امنیت در جامعه  فرمانده انتظامی استان البرز
از وظایف ذاتی پلیس است، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی در مسیر تحقق 
این مهم با قاطعیت و جدیت کامل با اراذل و اوباش و افرادی که قصد بر هم 

زدن نظم و امنیت عمومی و آسایش و امنیت شهروندان را داشته باشند 
به منظور شکسته  پایگاه خبری پلیس،  گزارش  به  بنا  کرد.  برخورد خواهد 
شدن هیمنه پوشالی این اوباش سابقه دار و با دستور مقام قضائی، حکم 
وی که یکصد و 11 ضربه شالق در مالء عام بود در مقابل ستاد فرماندهی 
انتظامی شهرستان نظرآباد با حضور دادستان ، فرمانده انتظامی شهرستان 
و تعداد زیادی از شهروندان نظرآبادی اجرا شد و شهروندان با ابراز رضایت 
انتظامی و  قضائی  مسئوالن  از  را  خود  تقدیر  مراتب  پلیس،  اقدام  این   از 

 اعالم کردند.

تاالب صالحیه و گفت و شنودی  با رئیس محیط زیست نظرآباد
تاالب هابه عنوان کانون های تجمع آب فالت خشک ایران 
همواره دارای جایگاه ویژه ای بوده و هستند. در  کشورمان 
شناسایی  مهم  تاالب  کنون ۴۸  تا  موجود  آمار  براساس 
تاالب   ۴۲ آن ها  کارکرد  و  اهمیت  به  توجه  با  که  گردیده 
ثبت  رامسر  کنوانسیون  در  المللی  بین  تاالب  عنوان  به 
ناچیزی  تنها میزان  از بعد مساحت  اگرچه  گردیده است. 
ایران واقع گردیده  از تاالب های جهان در  )حدودا۳درصد( 
است، ولی به خاطر شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی 
هر یک از تاالب های کشور، ویژگی های منحصر به فردی را دارا می باشند که شاید نظیر 

آن را در کمتر نقطه ای از پهنه گیتی بتوان شاهد بود.
در ارتباط با همین پدیده شاخص و نیز قرارگیری تنها تاالب استان البرز در شهرستان 
نظرآباد با نام تاالب صالحیه که در شماره هایی از ویژه نامه های جام جم به بیان اهمیت 
و ارزش وجودی آن در این شهرستان پرداخته ایم الزم دیدم تا گفتگویی داشته باشیم 
با امید رضا تونی رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد که در پی می آید:  وی 
در ابتدا ضمن اعالم این نکته که تاالب صالحیه به عنوان پست ترین نقطه در غرب 
استان البرز و ناحیه ای دشتی می باشد که دارای حدود 0011 متر ارتفاع و میزان بارندگی 
میانگین 022 میلیمتر در سال است بیان می کند کمترین نزوالت جوی در استان 
اختصاص به این نقطه دارد و بررسی های وضعیت تغییرات پارامترهای هواشناسی 
حوضه آبریز صالحیه نیز در جهت کاهش باران و افزایش دما و تبخیر می باشد. به 
طوری که میزان بارش ها در۵۱سال اخیر نسبت به دوره ۵۴ ساله به میزان ۸ درصد 

کاهش را نشان می دهد.
چنین  پرندگان  انواع  زیستی  تنوع  خصوص  در  جم  جام  سوال  به  پاسخ  در  تونی 
و  تخمگذاری  محل  گاهی  و  موقت  استراحتگاه  عنوان  به  صالحیه  تاالب  می گوید: 
جوجه آوری برخی از انواع گونه های پرندگان مهاجرآبزی و نیز کنار آبزی دارای اهمیت 
زیادی می باشد که بر اساس آخرین بررسی ها بیش از ۰۰۱گونه پرنده آبزی و کنارآبزی که 
اغلب گونه های حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست می باشند در این تاالب 
شناسایی شده اند. رئیس  حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد در ادامه با بیان 
این مطلب که کاهش بارندگی در سال های اخیر، احداث سد در باال دست به همراه 
ساخت و سازهای محلی و زراعی در مسیر رودخانه های منتهی به تاالب، احداث کانال 
زهکش در طول منطقه تاالبی، پایین رفتن  سطح آب های زیرزمینی به دلیل استفاده 
مفرط از منابع و احداث زهکش، خشکسالی و تغییر اقلیم را از عوامل تهدید و چالش 
( اشاره ای ویژه  زای تاالب مطرح نموده و به فشار مضاعف چرای مفرط )خصوصاشتر

می نماید که موجب تخریب مراتع اطراف تاالب را فراهم می سازد.
یکی  متاسفانه  می گوید  که  جا  آن  نمی دارد،  پنهان  را  خود  خاص  دغدغه مندی  وی 
است  افتاده  اتفاق  صالحیه  تاالب  آبریز  حوضه  در  ناپایدار  توسعه  بارز  مصادیق  از 
زیرساخت های  گرفتن  نظر  در  بدون  صنعتی  شهرک های  توسعه  و  ایجاد  با   و 
زیست محیطی الزم، فاضالب صنعتی، از شهرک های صنعتی نظرآباد، سپهر و هشتگرد 
در سالیان گذشته تا کنون موجب آلودگی شدید تاالب و به مخاطره افتاده حیات آن 

و تضعیف کارکردهای تاالبی آن گردیده است که الزم است توجه ویژه ای به آن گردد.

وی اساسا اهمیت وجودی تاالب و دشت سیالبی صالحیه را این می داند که ضمن 
آب  کیفیت  بهبود  در  تاثیرگذاری  موجب  آن  ذخیره  یا  سیالبی  جریان  نمودن  مهار 
حیات  برای  مهمی  زیستگاه  که  آن  ضمن  مذکور  تاالب  می دهد  ادامه  و  می گردد  
وحش را بخصوص در اقلیم گرم و خشک منطقه فراهم نموده است تغذیه آبخوان 
، کنترل فرسایش، پاالیش و بهسازی آب ، تامین اراضی حاصلخیز مجاور تاالب، احیا و 
توسعه بیشه زارها، تامین سایت ها برای فعالیت های متنوع گردشگری، ارزش زیبایی 
شناختی، کارکردآموزشی و تحقیقاتی درکنار فاکتور بسیار مهم کنترل گرد و غبار، برخی 

از کارکردهای تاالب صالحیه اعالم نمود.
تونی با ذکر این مطلب که از ابتدای سال ۷۹۳۱از سوی اداره کل محیط زیست استان 
البرز شاهد اقدامات خوبی در جهت احیای هر چه بیشتر تاالب صالحیه بوده ایم که 
باید اذعان نمایم در حال حاضر ضمن احیای تاالب الزم می نماید تا امر مهم همگرایی 
و هم افزایی تمام دستگاه های دولتی و نیز مشارکت دادن گروه های محلی را شاهد 
باشیم.  رئیس  حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد در توضیح اهم اقدامات 
صورت گرفته در راستای حمایت ویژه ازحیات تاالب صالحیه عنوان می دارد که در طول 
دوسال گذشته با پیگیری های به عمل آمده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان البرز و نیز همراهی فرمانداری نظرآباد و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ، امور 
منابع آب و حامیان و عالقمندان محیط زیست به سمت شکوفایی گام برداشته و به 
عنوان الگویی برای احیا و حفاظت تاالبی تبدیل شده است که از جمله آن ها می توان 
به الیروبی کانال منتهی به تاالب به طول ۳۱کیلومتر، مطالعه و تدوین برنامه احیای 
بامستثنیات منطقه، مطالعه  تاالب  اکولوژیک  تثبیت مرز  و  تاالب، مرزبندی  پایدار 
تعیین نیاز آبی یا حقابه زیست محیطی تاالب، بوته کاری با اولویت کاشت گونه های 
سازگار با منطقه در۵۳ هکتار، تشکیل کارگروه احیای تاالب در استانداری البرز، آبگیری 

از رودخانه کردان و هدایت روان آب ها و سیالب ها به سمت تاالب اشاره داشت.
وی در خاتمه خبر ویژه ای نیز می دهد آنجا که می گوید از سوی اداره کل محیط زیست 
استان البرز در سال جاری اجرای ۲طرح شامل بوته کاری به وسعت ۵۴هکتار در اطراف 
تاالب و طرح قرق و مدیریت چرا که موجب غنای اکوسیستم تاالبی و تقویت آن است 

درحال اجرا می باشد.

تصحیح یک خبر
به  گفتگوی  در  می گردد  اعالم  بدینوسیله 
ساوجبالغ  چهارباغ  بخشدار  با  آمده  عمل 
استان  نامه۱۳۹۹/۶/۱۹  ویژه  در  ج  مندر
دو  طی  استان  کل  مدیران  حضور  البرز، 
نوبت در شهر چهارباغ صحیح می باشد که 

اشتباها شهر کوهسار ذکر شده بود.

شورای  مجلس  در  طالقان  و  نظرآباد  ساوجبالغ،  مردم  نماینده 
اسالمی با بیان این که » انتظار توجه بیشتری از سوی وزارت ورزش و 
جوانان به استان البرز داریم » ، رشد و توسعه را تنها در سایه اعتماد 

به جوانان قابل تحقق دانست.
به گزارش جام جم علی حدادی باحضور در مراسم تودیع و معارفه 
، ضمن اشاره به پتانسیل باالی استان  مدیرکل ورزش و جوانان البرز
یک  البرز  استان  در  جوان  باالی  جمعیت  کرد:  اظهار  حوزه  این  در 

فرصت فوق العاده برای توسعه در همه زمینه هاست.
ایمان  بر  مردم  اجتماعی  و  فردی  سالمت  اگر   « که  این  بیان  با  وی 
اهمیت دارد، باید به ورزش و جوانان بهای بیشتری دهیم » افزود: 
باید  ورزش«   « و   « جوانان   « ی  حوزه  دو  به  توجه  که  است  ضروری 
به یک میزان و هم اندازه صورت گیرد و پر رنگ شدن یکی موجب 

غفلت از دیگری نشود.
البرز  کرد:  عنوان  و  اشاره  استان  مشکالت  از  بخشی  به  حدادی 
و  زیرساخت ها  توسعه  برای  که  است  کشور  استان  جدیدترین 
سازماندهی بهتر در تمام عرصه ها نیاز به بودجه و اعتبارات ویژه تری 

دارد.
وی اضافه کرد: در همین راستا انتظار توجه بیشتری از سوی وزارت 

ورزش و جوانان به استان ورزش خیز البرز داریم.
شورای  مجلس  در  طالقان  و  نظرآباد  ساوجبالغ،  مردم  نماینده 
ارزیابی کرد و  اسالمی نیروی انسانی فعال در البرز را بسیار توانمند 
ابالغ  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  که  انقالب  دوم  گام  بیانیه  گفت: 
حل  و  استان  و  کشور  رشد  برای  کامل  اندازی  چشم  می تواند  شد، 
تنها  توسعه  و  رشد   « که  این  بیان  با  وی  باشد.  موجود  مشکالت 
و  جوانان  کرد:  تأکید   « می شود  محقق  جوانان  به  اعتماد  سایه  در 
ورزشکاران البرز انتظار باالیی از این اداره کل دارند و باید مسئوالن 
حدادی  باشند.  عزیزان  این  خواسته های  تحقق  پیگیر  جد  به 
خاطرنشان کرد: آن چه که فکر می کنید از لحاظ اصالح قانون در حوزه 
ح کنید تا ما در مجلس آن را بررسی  ورزش و جوانان نیاز است مطر

کرده و به کمک این حوزه بیائیم.
و  ورزش  حوزه  در  نگرانی هایی  کرد:  تصریح  مردم  نماینده 
بیشتر پشتکار  و  تالش  با  امیدواریم  که  داشته  وجود   جوانان 

 بر طرف شود.

علی حدادی، نماینده ساوجبالغ ، نظر آباد و طالقان در مجلس: 

 تحقق رشد و توسعه در سایه اعتماد  به جوانان

ع غالمرضازار

خبرنگار جام جم

نویدی برای شهروندان در یکی از  شنبه های جهادی؛
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امام خمینی )ره(

پیام های مردمی خبر

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
* پلیس راهور اقدام کند

و  تریلی ها  همچون  سنگینی  خودروهای 
کامیون های بزرگ و اتوبوس های بین شهری در 
آن  از  و  شده  شهری  محدوده  وارد  روز  ساعات 
مسکونی  واحد های  دارای  خیابان های  وارد  جا 
می شوند و در کنار خیابان پارک نموده و با بستن 
نظمی های  بی  موجب  معابر،  از  قسمت هایی 
از  بنابراین  می شوند.  خصوص  این  در  گسترده 
از  تا  می شود  درخواست  راهور  پلیس  مسئوالن 
و  ممانعت  شهری  محدوده  به  خودروها  ورود 

پیشگیری نمایند.
جمعی از ساکنان خیابان میر عماد کوی 
کارمندان جنوبی
* ساخت مسکن روستائیان را به سامان برسانید
مانند  ساوجبالغ  روستاهای  بومی  افراد   
جلنگدار،  اغشت،  برغان،  ورده،  اهالی  و  ساکنان 
سیباندره، ولیان، سرهه، تالیان و ... به علت برخی 
محدودیت های بی مورد و غیر منطقی در خصوص 
ساخت مسکن مورد نیاز دچار گرفتاری های ناشی 
از کاغذ بازی های متعدد برخی دستگاه های دولتی 
استان  نمایندگان  از  اساس  همین  بر  هستند. 
البرز  البرز در مجلس شورای اسالمی و استاندار 
خواهان حل و فصل این گونه مشکالت هستیم.
جمعی از ساکنان روستاهای بخش چندار 
ساوجبالغ
*  زیرساخت های مخابراتی کوی کارمندان جنوبی 

را نوسازی کنید
زیرساخت های مخابراتی کوی کارمندان فرسوده 
 ... و  مخابراتی  امور  در  اختالل  باعث  و  بوده 
می شود. لطفا مسئوالن مربوطه نسبت به اصالح 
اندیشی  چاره  و...  مخابراتی   خطوط  بازسازی  و 

اساسی نمایند.
ج مهرداد احمدی از کر

 کتاب تفسیر برگزیده منتشر شد
در مقدمه کتاب ارزشمند   
آمده  برگزیده  تفسیر 
کنون  تا  باز  از دیر  است: 
و  گسترده  کوشش های 
پیرامون  فرسایی  طاقت 
انجام  قـــرآن  تفسیـــر 

پذیرفته است.
و  عالمان  از  یک  هر   
اسالمی  دانشمندان 
تفاسیر  و  کوشیده  راه  این  در  خویش  توان  حد  در 
اکثر  ولی  آورد  اند.  در  تحریر  رشته  به  را  متعددی 
تفاسیر صرفا مورد بهره برداری روحانیون و اهل علم 
بوده و نوعا در دسترس مردم عادی نمی باشند. چون 
غریب به اتفاق تفاسیر دارای مجلدات زیادی است. 
همچنین استفاده از آن ها برای عامه مردم مستلزم 
حاضر  تفسیر  بنابراین  است.  زیاد  وقت  صرف 
برگزیده آیاتی از کل قرآن کریم به زبان سلیس و روان 
با استفاده از تفاسیر مجمع البیان، المیزان، نمونه 
از احادیث معتبره، قصص و حکایات و  و استفاده 
اشعار تهیه و جمع آوری شده و در اختیار عالقه مندان 
به قرآن کریم در یک جلد قرار گرفته است. به گزارش 
جام جم نویسنده کتاب می گوید: امیدوارم این کتاب 
مورد بهره برداری عامه مردم قرار گرفته و از هدایت 
قرآن بهره مند گردند. عالقه مندان می توانند برای 
تهیه این کتاب ارزشمند به پیشاهنگی، بلوار شهید 
باکری، جنب مطب دکتر مزروقی، نوشت افزار صدرا، 

مراجعه نمایند.   تلفن ۰۲۶۳۴۸۰۴۶۳۷

وقتی که بچه بودیم، به ما می گفتند جنگ بد 
است، با کسی دعوا نکن، جنگ نکن، سعی 
کن با کسی درگیر نشوی، سعی کن با همه 

مهربان باشی و ....
کوچه  در  بچه ها  با  که  وقتی  روز،  یک  اما 
بدانیم  که  این  بدون  بودیم  بازی  مشغول 
بعد  بارید.  سرمان  بر  بمب  باران  اما  چرا، 
و  کرده  حمله  ما  به  صدام  که  فهمیدیم 

می خواهد با ما بجنگد.
کرده  انقالب  تازه  ما  بود.  سختی  روزهای 
خوب  را  وطنمان  می خواستیم  و  بودیم 

بسازیم، اما دشمن حمله کرده بود. پس ما 
هم وارد جنگ شدیم.

تمام مردم آماده جنگ شدند. حتی بچه های 
کوچک تر هم می خواستند به جبهه بروند و 
بجنگند. زن و مرد و پیر و جوان، همه و همه 
در کنار هم برای جنگ آماده شدند. من هم 
با بچه های مدرسه برای کسانی که در جبهه 
جبهه  به  و  می کردیم  جمع  کمک  بودند 

می فرستادیم.
وقتی دشمن به شهر ما نزدیک شد، مردم 
دست  به  اسلحه  و  شدند  بسیج  همه 

از  که  پدرم  اسلحه های  به  گاهی  گرفتند. 
خودم  با  و  می شدم  خیره  می آمد  جبهه 
می گفتم اگر الزم باشد حتی تفنگ به دست 

می گیرم و می جنگم ...
به همین خاطر جنگ حاال برایمان مقدس 
نام  مقدس  دفاع  ما  جنگ  بود.  شده 
خودمان،  از  می خواستیم  ما  چون  گرفت، 
کنیم.  از وطن خود دفاع  و  ارزش هایمان  از 
وطنمان  و  بمانیم  زنده  می خواستیم 
جنگ  تا  بودند  آمده  آن ها  بسازیم.  را 
تا  می جنگیدیم  ما  و  کنند،  دشمنی  کنند، 

کنیم،  دفاع 
می جنگیدیم تا 
ارزش هایمان از 

دست نرود. 
نوع  این  است.  مقدس  جنگیدن  نوع  این 
جنگیدن دفاع مقدس است و خدا هم این 

نوع جنگ را دوست دارد.
وظیفه همه ماست که در این لحظه ها از آن 
چه که داریم دفاع کنیم. چون آن وقت پیش 
خدا سر بلند خواهیم بود. خدا آنانی را که در 

راه او مبارزه و جهاد می کنند دوست دارد.

فرق بین جنگ و دفاع مقدس

مهناز فتاحی

نویسنده

حجت االسالم سید 
سجاد موسوی

یادداشت

با برگزاری کارگروه تخصصی هنر با موضوع امکان سنجی ایجاد گالری هنری 
برای بهره مندی هنرمندان البرزی از امکانات ویژه شهر کرج، تحقق این مهم 

در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش جام جم در این نشست که با حضور رحیم خستو؛ نائب رئیس 
شورای اسالمی شهر کرج و رئیس کمیسیون هنر، مهدی حاجی قاسمی؛ 
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، علی سلطانی مقدم؛ معاون مالی 
سازمان  رئیس  سیرایی؛  سعیدی  حسین  و  کرج  شهرداری  اقتصادی  و 
فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج برگزار شد، ابعاد مختلف ایجاد گالری هنری 
به عنوان فضایی مناسب جهت ارائه خدمات هنری و فرهنگی هنرمندان 

شهر به عموم شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین ضمن بررسی شیوه ها و راهکارهای قانونی احداث این مجموعه، 
شورای  حمایت های  کنار  در  پروژه،  قانونی  مقدمات  انجام  با  شد  مقرر 
گالری  ساخت  اجرایی  عملیات  الزم،  مجوزهای  صدور  با  و  شهر  اسالمی 
هنری آغاز شود. شایان ذکر است؛ این نگارخانه در مساحتی معادل ۷۵۰ 
متر مربع به منظور استفاده بهینه هنرمندان و شهروندان عالقه مند به هنر 
طراحی شده و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده بزودی عملیات عمرانی 
آن آغاز خواهد شد.  در حاشیه این جلسه نیز، احکام اعضای جدید کارگروه 

تخصصی هنر به آنان اهدا شد. 

به منظور حمایت از هنرمندان البرزی؛
ج کلید خورد پروژه احداث گالری در مجموعه فرهنگی میالد  شهرداری کر

ح های راه سازی  بازدید بخشدار چهارباغ از طر
آباد  عرب   ، قوهه  روستاهای  در  حضور  با  چهارباغ  بخشدار  نژاد  زارعی 
و  آسفالت  پروژه های  اجرای  روند  از  تپه  اوغالن  و  لشگرآباد  خسروی  

بهسازی معابر در سطح روستاهای مذکور بازدید نمود.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: صادق زارعی نژاد در حاشیه بازدید 
ح های دردست اجرا توسط بخشداری چهارباغ طی گفتگویی با جام  از طر
جم در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه زیرسازی و آسفالت معابر 

سنقرآباد،  روستاهای  شامل  را  جاری  سال  در  شده  انجام  پروژه های 
رمنده، لشگرآباد، زعفرانیه و دهکده طالقانی عنوان نمود.

ح های آسفالت  بخشدار چهارباغ در ادامه با اعالم در حال اجرا بودن طر
خسروی  آباد  عرب  قوهه،  طاووسیه،  روستاهای  در  معابر  وزیرسازی 
دهیاری هااجرایی  توسط  فوق  پروژه های  داشت.  اعالم  تپه  اوغالن  و 

گردیده یا در حال اجراست.

تمام  انجام غربالگری  از  البرز   زندان های  بر  سرپرست معاونت نظارت 
زندانیان البرزی ظرف یک ماه آینده خبر داد.

و  کل  رئیس  قضایی  معاون  خانی  داراب  جعفر  جم  جام  گزارش  به 
تمام  غربالگری  انجام  از  البرز  زندان های  بر  نظارت  معاونت  سرپرست 
آینده خبر داد و گفت: به دستور رئیس  زندانیان البرزی ظرف یک ماه 
و  قضائیه  قوه  رئیس  اخیر  منویات  اجرای  در  و  استان  دادگستری  کل 
رئیسی،  آیت اهلل  اخیر  ح تحول قضایی و بخشنامه های  به طر با توجه 
نوبت،  یک  در  استان  قضات  تمامی  شده  انجام  برنامه ریزی های  با 
تمام زندانیان را مالقات و پس از شنیدن مشکالت و تقاضاهای آنان، 

دستورات مقتضی را صادر خواهند کرد.

البرز افزود: اجرای کامل قانون   دبیر شورای مدیران دادگستری استان 
کاهش مجازات حبس، اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان، طرح تقاضای 
تامین،  قرارهای  بر  نظارت  مرخصی،  اعطای  عفو،  از  استفاده  مشموالن 
بررسی تقاضای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم به زندانیان، صدور 
رای باز برای محکومان، بررسی وضعیت بهداشتی و معیشتی زندانیان و 
انتقال زندانیان به نزدیک ترین حوزه های قضایی محل سکونت آن ها از 
مهم ترین برنامه های عملیاتی دادگستری استان در اجرای سیاست ها و 
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان هاست.
 وی دیگر برنامه های در نظر گرفته شده را پیگیری پرونده های ارسالی به 
در  زندانی دار  پرونده های  به  نوبت  از  خارج  رسیدگی  کشور،  عالی  دیوان 
محاکم، جذب کمک های ستاد دیه برای آزادی زندانیان مشمول، ُپر رنگ 
کردن اقدامات انجمن حمایت از زندانیان در مرکز استان و شهرهای تابعه، 
استفاده از ظرفیت خیران، گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد، 
افزایش تعداد دادرسی الکترونیک، افزایش استفاده از پابند الکترونیک،  
حرفه آموزی به زندانیان، تعیین تکلیف زندانیانی که مدت طوالنی در زندان 
به سر می برند، رسیدگی به وضعیت زندانیانی که با اعطای نیابت از سایر 

حوزه ها در زندان به سر می برند برشمرد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به تفاهم نامه های 
منعقده با تمام شهرداری های استان،  استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها 
سیاست ها  تحقق  برای  مردمی  گروه های  مشارکت  از  گیری  بهره  و 

کار  دستور  جزو   را  زندان ها  ساماندهی  حوزه  در  ابالغی  راهبردهای  و 
دادگستری کل استان دانست و متذکر شد: با  برخی از دستگاه ها مانند 
کمیته امداد، جمعیت هالل احمر، فنی و حرفه ای، اداره کل کار، رفاه و امور 
از خانواده های  برای حمایت  اجتماعی، میراث فرهنگی، سپاه پاسداران 
زندانیان در راستای اثربخشی مجازات حبس و توانمندسازی خانواده های 
شده  تدوین  و  طراحی  متنوعی  و  متعدد  عملیاتی  برنامه های  زندانیان 

است.
کل  رئیس  تاکیدات  به  استان،  شهروندی  حقوق  حفظ  هیات  دبیر 
برای  عملی  راهکارهای  ارائه  و  شناسی  آسیب  بر  مبنی  دادگستری 
استفاده از ظرفیت های زندانیان صاحب حرفه و فن اشاره کرد و گفت: 
در زندان های استان بنا داریم از توانایی زندانیان برای رونق کار و تولید، بر 
اساس دستورالعمل های موجود با همکاری برخی از نهادها مانند بنیاد 
تعاون نهایت استفاده را ببریم؛ برگزاری جلسات متعدد شورای قضایی، 
شورای معاونان، شورای مدیران، شورای پیشگیری از وقوع جرم برای چاره 
جویی و آسیب شناسی در راستای رفع مشکالت موجود و اصالح و بهبود 
روش های موجود با استفاده از ظرفیت های ملی و محلی از اولویت های 

کاری معاونت نظارت بر زندان های استان است.
داراب خانی در پایان از تمام خیرین و گروه های مردمی خواست تا همکاری 
و هم افزایی الزم را برای تحقق برنامه های عملیاتی، با مجموعه قضایی 

استان به عمل آورند.

سرپرست معاونت نظارت بر زندان های البرز خبر داد؛ 

آزادسازی بخشی  از اراضی زراعی و باغی در نظرآبادغربالگری زندانیان در  یک ماه آینده 
بخش  آزادسازی  دیگرشاهد  بار  نظرآباد  شهرستان 

دیگری از اراضی حاصلخیز کشاورزی بود.
بدرزاده مدیرجهاد  خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: 
در  خبرگفت:  این  اعالم  با  نظرآباد  شهرستان  کشاورزی 
با  مقابله  و  المال  بیت  از  صیانت  قرارگاه  اهداف  راستای 
تغییر کاربری غیر مجاز و حسب دستور دادستان دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان نظرآباد، این مدیریت در معیت 
پاسگاه انتظامی تنکمان وفق اجرای  تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها  تمام ساخت و سازهای 
غیر مجاز در اراضی روستاهای دولت آباد ، اقبالیه ، خیرآباد 
آباد ) محمودیه(  شامل  ۱۵۰ مورد دیوار  )کامرانیه( و زکی 
بناهای  مورد   ۲۵ متر،   ۲۵۰۰۰ طول  به  حصارکشی  و  کشی 
مسقف و غیر مسقف در مرحله فنداسیون به مساحت 
۱۵۰۰ متر مربع ،  ۳۰ مورد محوطه سازی به مساحت ۸۰۰۰ 
متر مربع   ۱۰ مورد استخر های بتونی تفریحی به مساحت 
بدرزاده  نمودند.  آزادسازی  و  قمع  و  قلع  را  مربع  متر   ۲۰۰۰
درخصوص  تا  نمود  درخواست  شهروندان  از  درپایان 
موارد مشکوک ضمن تماس با شماره۱۳۱ سامانه ارتباط 
در  را  مدیریت  این  کشاورزی  اراضی  حفاظت  مردمی 

پیگیری و انجام اقدامات قانونی یاری نمایند.


