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لبرز
ا

ناگفته هایی از حاج سعید رحیمی ؛
اطالعیه امام را  میان  اجناس مغازه توزیع می کردیم

ج  : امام جمعه کر
راه حل مشکالت روی کار آمدن جوانان انقالبی است
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

 پیروزی انقالب با فریاد اهلل اکبر 
به دست آمد 

ین وظیفه، تبیین مبانی و   اصلی تر

دستاوردهای انقالب اسالمی است

 نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: فرمانداران مسئولیت دارند که با 
اهتمام ویژه ای نسبت به کنترل و نظارت بازار در شهرستان ها اقدام کنند.

به گزارش جام جم، شهبازی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در سالن شهدای 
دولت استانداری برگزار شد، با بیان این که این جلسه هر هفته در یک زمان مقرر در 
البرز تشکیل می شود، افزود: حضور تمامی مدیران مرتبط با تنظیم بازار و فرمانداران 

استان در نشست الزامی است چرا که تصمیمات مهمی اتخاذ می شود.
وی با اشاره به این که مصوبات جلسات گذشته و همچنین ستاد تنظیم بازار کشور 
به جد اجرایی می شود، ادامه داد: بیشترین حساسیت این نشست بر روی کاالهای 

اساسی مردم مانند شکر، برنج، گوشت و... است.  

:حجت االسالم کیایی نژاد : استاندار
2

 فرمانداران نسبت به کنترل و نظارت بازار
 اقدام کنند
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ج   نایب رئیس شورای شهر کر
خبر داد؛

 افزایش سقف تسهیالت 
خرید و ساخت مسکن

اختصاص ۷۰۰۰ مترمربع زمین 
برای احداث تئاتر شهر 

پشتیبانی  اتاق   اصناف البرز در همراهی 
با نهضت امام خمینی)ره( 

24
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ج:  معاون اجرایی مدیریت شعب رئیس اتحادیه قالیشویان کر
بانک مسکن اعالم کرد؛

اعتبار قالیشویان را از اتحادیه 
استعالم کنید

3

فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی را گرامی می داریم

ح شد؛ در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب در سالن  اجتماعات اتاق اصناف البرز مطر



ج خبر داد؛ نایب رئیس شورای شهر کر
اختصاص ۷۰۰۰ مترمربع زمین 

برای احداث تئاتر شهر 

نایب رئیس شورای شهر کرج گفت: با هدف تامین 
هزار   7 شهروندان،  فرهنگی  مطالبات  از  بخشی 
متر مربع زمین برای احداث مجموعه تئاتر شهر با 

معماری فاخر اختصاص یافته است.
به گزارش جام جم، رحیم خستو با اشاره به نیازهای 
طبق کرد:  اظهار  کرج  کالنشهر  هنری  و   فرهنگی 
تاجیکستان  بوستان  در  شهر  تئاتر  ریزی  برنامه   
ساخته  کرج  مرکزی  شهرداری  ساختمان  روبروی 
می شود.  رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای 
شهر کرج افزود: یکی از مصوبات شورای شهر کرج 
ایجاد تئاتر شهر است که چگونگی ساخت و اجرای 
آن در قالب  یک مسابقه فراخوان داده شد و بزودی 
عملیاتی می شود. سخنگوی شورای اسالمی شهر 
کرج در بخش دیگری با اشاره به مصوبه های شورا 
در زمینه طرح ها و برنامه های فرهنگی هنری،  تاکید 
محصوالت  کنندگان  توزیع  از  حمایت  برای  کرد: 
فرهنگی، نویسندگان، مکان های فرهنگی و مذهبی 
مصوبه هایی در شورای شهر داشته ایم تا کمترین 
عوارض صنفی را پرداخت کنند.  خستو عنوان کرد: 
همچنین مصوبه  نصب تندیس ها یا سردیس های 
فرهنگی و هنری در شورای شهر تصویب شده تا 
مفاخر شهر بیشتر معرفی شوند.  وی با اشاره به 
با  مکان  این  گفت:  کرج  هنرمندان  خانه  اهمیت 
هنرمندان  به  کرج  شهر  اسالمی  شورای  تصویب 
واگذار شد، ضمن آن که تفاهم نامه ای با اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
و  هنری  آثار  گسترش  برای  مشارکت  خصوص  در 

بازارهای روز در کالنشهر کرج منعقد شده است.

 با مشاوران حقوقی جام جم البرز
خوانندگان گرامی، شما 
مشکالت  می توانید 
حقوقی و قضایی  خود 
جم  جام  روزنامه  با  را 

البرز در میان بگذارید.
پرسش  مسئول   
مشکالت  پاسخ  و 
قضایی  و  حقوقی 
تیم  وسیله  به 
مجرب  کارشناسی 
هر  می توانند  خود 
هفته و در همین ستون به سوال های شما 

پاسخ دهند.
شده  داده  پاسخ های  که  بدانیم  است  الزم 
قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  سوال،  به 
استناد در مراجع قضایی و اداری نمی باشد. 

منتظر تماس های شما هستیم.
* عقد وکالت 

یکی از سواالت رایج حقوقی  که برای افراد زیادی 
شخصی  چنانچه  که  است  این  آید  می  پیش 
قصد خرید مالی را داشته باشد، اگر فروشنده 
و  تام  وکالت  رسمی،   اسناد  دفاتر  از  یکی  در 
کامل و باتمام اختیارات به صورت بالعزل ولو 
خریداری  به  اختیاری  هرگونه  و  فروش  حق  با 
تضمین  وکالت،  اعطاء  صرف  آیا  نماید،  اعطا 
می باشد؟ خریدار  مالکیت  برای   مناسبی 

 پاسخ خیر است.
 زیرا ذات عقد وکالت دال بر نمایندگی وکیل 
عقد  آن  بر  عالوه  مال،  واگذاری  نه  و  دارد 
در  یعنی  می باشد،  جایز  عقود  جزو  وکالت 
صورت فوت یا محجوریت هر یک از طرفین، 
رسمی  اسناد  دفتر  در  وکالتنامه  اگر  حتی 

تنظیم شده باشد، نیز باطل می گردد. 
بنابراین مناسب ترین و بهترین کار  در این 
وکالتنامه  اخذ  کنار  در  که  است  این  مورد 
و  بیع  صلح،  از  اعم  دیگری  قرارداد  رسمی، 
در   ( می باشد  الزم  عقد  که  عقودی  سایر 

مقابل عقد جایز ( بین طرفین منعقد گردد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، در خطبه های نماز جمعه 
کرج در هفته ای که گذشت، گفت: رهبر معظم انقالب با تسلط خوب بر تاریخ 
جهان و ایران و به عنوان پدر امت، نقشه ۴۰ ساله آینده کشور را ترسیم فرموده 

که هدفی متقن و قوی رسم کرده است.
به گزارش جام جم آیت اهلل محمدمهدی حسینی همدانی،  تصریح کرد: مقام 

معظم رهبری به عنوان نگارنده این بیانیه خیلی امیدآفرین قلم زده و در عین 
حال صداقت را در این بیانیه رها نکرده و به کمبودها و  نقاط ضعف نیز اشاره 
کرده اند. وی با اشاره به این که روح انقالبی بودن در این بیانیه کامال ترسیم 
شده، افزود: هر کسی آن را بخواند می فهمد مسئولیتی بر عهده اش است و 
باید در مقابل آن کاری انجام داد به طوری که در هفت توصیه تمام آحاد جامعه 

را درگیر می کنند.  وی  با اشاره به بیست و دوم بهمن  سالگرد پیروزی انقالب 
آن روزها  اتفاقاتی که در  اسالمی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی، بیان کرد: 
می افتاد عبرت آموز بود و رهبری های امام و اطاعت مردم در کمال وحدت و 
انسجام، به همراه حرکاتی نظیر مانور ۱۹ بهمن همافران نیروی هوائی در آن 

موقعیِت حساس و بیعت با امام، نتیجه اش موفقیت و پیروزی انقالب شد.

سه شنبه    21   بهمن   1399   شماره 58۷5
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

مشاورحقوقیخبر

ج :  راه حل مشکالت روی کار آمدن جوانان انقالبی است امام جمعه کر

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه  مراسم مهمانی الله ها و غبارروبی، عطرافشانی و گلباران گلزار مطهر شهدا در البرز با حضور
ج، استاندار و جمعی از مسئوالن استانی به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر همزمان با سراسر کشور در گلزار شهدای امامزاده   کر

ج برگزار شد. محمد )ع( کر
به گزارش جام جم  این آیین معنوی که به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان با عنوان "آیین مهمانی الله ها" نامگذاری شده 
بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی و با حضور آیت اهلل حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان، شهبازی استاندار البرز، سردار 
ج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای  موالیی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع(، فرمانده انتظامی استان و نمایندگان مردم کر
اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی و خانواده معظم شهدا و جانبازان در گلزار شهدای امامزاده محمد )ع( همزمان با سراسر کشور 

برگزار شد. بالگردهای نیروی انتظامی در این مراسم مزار شهدای انقالب و هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم را گلباران کردند.

برگزاری مهمانی الله ها و غبارروبی گلزار شهدا 

محمد  االسالم  حجت  گرانقدر  فرزند  نژاد،  کیایی  مفید  شیخ  االسالم  حجت 
کیایی نژاد  از تبار عالمانی است که سوابق بسیار درخشانی از روزگاران قبل 
کسوت  در  نیز  بزرگوارش  اجداد  و  پدر  دارد.  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  و 
اشتغال  )ع(  اهل بیت  مکتب  ترویج  و  تحقیق  تبلیغ،  به  روحانیت  مقدس 
داشته اند.  حجت االسالم مفید کیایی نژاد سه دوره نمایندگی مردم شریف 
ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی را در کارنامه خود دارد. 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی برای کسانی که آن روزها را از نزدیک دیده و با 
تمام وجود لمس کرده اند ولو در آن زمان در سنین نوجوانی یا کودکی بوده 

باشند ماالمال از خاطره هاست.
از زبان  یکی از جاذبه های دهه فجر در طول سال ها نیز نقل همین خاطرات 

شخصیت های مختلف و حتی شهروندان عادی یا انقالبیون بوده است. 
 22 در  ایران  مردم  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز  دومین  و  چهل  آستانه  در 
بهمن ۱357 با حجت االسالم شیخ مفید کیایی نژاد به گفتگو نشستیم تا از 

آن روزهای غرور آفرین یادی کرده باشیم:
* از خودتان بگویید؟

در سال ۱33۱ در روستای گلیرد طالقان، زادگاه مبارز نستوه حضرت آیت اهلل 
طالقانی )ره( به دنیا آمدم. پدرم به همراه والدین به قم مهاجرت می کنند. من 
از همان طفولیت به آموزش قرآن در مکتبخانه روی آوردم. با تشویق خانواده 
حوزه  در  و  پرداختم  دینی  علوم  تحصیل  به  خودم  فراوان  عالقه  همچنین  و 

علمیه قم به تحصیالتم ادامه دادم. 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی   و به دستور آیت اهلل طالقانی به عنوان مسئول 
ادامه  برای  سپس  شدم.  فعالیت  مشغول  طالقان  اسالمی  انقالب  کمیته 
وارد  اسالمی  شورای  مجلس  به  که  ۱368بود  سال  برگشتم.  قم  به  تحصیل 
شدم. در دوره سوم و چهارم نماینده مردم محترم ساوجبالغ و طالقان بودم. 
بعد از اتمام خدمت در مجلس مدتی در گزینش صدا و سیما و مدت 5 سال 
این  آزاد اسالمی تهران)جنوب( بودم. در  هم نماینده ولی فقیه در دانشگاه 

موقع بود که بازنشسته شدم. 
دوباره در انتخابات مجلس نهم از طرف مردم ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان بار 
دیگر به مجلس رفتم و در حال حاضر مشغول تدریس و سخنرانی هستم.   

* مشوقتان برای پیوستن به انقالب چه کسی بود؟
برایم  خوبی  بسیار  مشوق  ایشان  بودم.  مانوس  بسیار  طالقانی  مرحوم  با 
ونوارهای  اعالمیه ها  رساله ها،  انقالب،  اوج  روزهای  و  نوجوانی  دوران  در  بود. 
از  گلپایگانی  و  حقانی  مدرسه  می کردیم.  پخش  را  امام  حضرت  سخنرانی 
مدارس معروف قم در عرصه مبارزات انقالب بود. حدود 5 سال در خدمت 
که  بود   5۱ سال  دیدم.  را  الزم  آموزش های  و  کرده  فعالیت  قدوسی  شهید 
آزادی  از  بعد  کشید.  طول  ماه   6 حبس  این  شدم.  دستگیر  ساواک  توسط 
مراسم  در   5۴ سال  در  بودیم.  نظر  تحت  چون  می کردیم،  فعالیت  احتیاط  با 
سالگرد شهدای قم قرار شده بود این برنامه در مدرسه فیضیه برگزار شود، 
اما نیروهای ساواک با این کار مخالفت کردند، ولی مراسم برگزار شد. حاضران 
روز  کردند.  محاصره  را  مدرسه  امنیتی  نیروهای  کردند.  تحصن  مدرسه  در 
۱6خرداد ساعت ۴ بعدازظهر کماندوهای رژیم، وارد مدرسه شدند و با شدت 
به طالب حمله ور شدند. همه را ضرب و شتم کردند. دستگیر شده ها را در ۱7 

خرداد سال 5۴ از قم  به تهران و سپس به زندان اوین فرستادند.
با  و  بود  فاطمیه  ایام  در  زندان  دوران  آن  مخفیانه  فعالیت های  و  زندان 
که  این  کردند و جالب تر  آزاد  را  روز  ما   2۰ از  توسل به حضرت زهرا )س( بعد 
بعد از آزادی ما را به سربازی نیز نفرستادند. در آن دوران به  صورت مخفیانه 
به روستای  تبلیغ  برای  این که در ماه رمضان سال 57  تا  فعالیت می کردیم.  
ورکش طالقان رفتم ودر امامزاده یوسف در روز 2۱ رمضان برای جمعیت آنجا 
سخنرانی نمودم و مردم مرگ بر شاه می گفتند و قرار بود شب دستگیر شوم 
قم  به  دوباره  شد  مساعد  شرایط  وقتی  رفتم.  طبس  به  و  شدم  فراری  من  و 

برگشتم. 
ج چه بود؟ * نقش آیت اهلل طالقانی و روحانیون کر

آیت اهلل طالقانی نقش مهمی در حرکت انقالب در کل کشور داشت ومردم 
حرکت ها  این  ادامه  در  نیز  ج  کر وروحانیون  داشتند  ایشان  به  خاصی  عالقه 
انجام  ایشان  را  کارها  تبعید  در  حضورامام  زمان   در  و  کردند  تالش  خیلی 

می دادند  و به پیروزی منجر شد . 
سه عامل مهم در پیروزی انقالب دخیل بود . اول اسالمی بودن انقالب. دوم 
نقش امام در رهبری مردم واطاعت مردم از ایشان و اتحاد و همبستگی مردم 

و باالخره تکبیر اهلل اکبر باعث پیروزی انقالب شد.
و فقیه  ولی  به  اعتقاد  وبا  است  شده  اشاره  مسلمین  وحدت  به  قرآن   در 
باید  همه  می شود.  حل  مشکالت  از  خیلی  رهبری  اوامر  کردن  العین  نصب 

متحد شوند و همگام با اوامر رهبری پیش برویم.
رفتارها  اصالح  در  وباید  ماست  خود  از  نواقص  دارد  وجود  نواقصی  اگر   

وعملکردهای خودبکوشیم .
در آستانه انتخابات، مردم باید دقت کنند و با تحقیق در این انتخابات شرکت 

کنند.  و تدین، تعهد و والیت مداری کاندیداها را در نظر بگیرند. 

: حجت االسالم کیایی نژاد در بازدید از سرپرستی روزنامه جام جم در البرز

سرپرست فرمانداری نظرآباد در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری بر لزوم همت جمعی پیروزی انقالب با فریاد اهلل اکبر به دست آمد 
و احساس مسئولیت مضاعف مسئوالن در گره گشایی از مشکالت مردم تاکید نمود.
به گزارش جام جم، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان به ریاست قاسمی 
سرپرست فرمانداری نظرآباد به دبیری اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان و با 

حضور روسای ادارات مربوطه برگزار گردید.
قاسمی در این جلسه ضمن تبریک والدت حضرت زهرا )س( و تبریک ایام اهلل دهه 
فجر اظهار داشت: در شرایط فعلی جامعه یکی از کارگروه های بسیار حائز اهمیت در 

حوزه حل مشکالت، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری است.
به  توجه  با  که  باشیم  مردم  مشکالت  گشای  گره  موظفیم  مسئوالن  ما  افزود:  وی 
اهمیت حوزه اشتغال طبق فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( باید همگی 

به این مهم توجه ویژه داشته باشیم.
سرپرست فرمانداری نظرآباد در ادامه با تاکید بر ظرفیت های بسیار شهرستان نظرآباد 
در بخش های مختلف گفت: شهرستان نظرآباد دارای ظرفیت های بسیار در حوزه های 
مختلف کشاورزی، صنعتی، فرهنگی و ... است که هرکدام بستر مناسب اشتغالزایی را 
داشته و بهره مندی از این ظرفیت ها مستلزم احساس مسئولیت مضاعف و همت 

جمعی مسئوالن است که بحمداهلل در شهرستان نظرآباد شاهد آن هستیم.
این مسئول در خاتمه با اشاره بر این که شورای هماهنگی بانک ها و کارگروه اشتغال 

و سرمایه گذاری مکمل هم هستند و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها می تواند 
بسیار کارگشا باشد خاطرنشان کرد: تمام اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند که با تالش بیشتر در این حوزه، ضمن حل 

مشکل اشتغال جامعه در حد توان، مانع از برگشت تسهیالت بانکی نیز شوند.
گفتنی است در سال جاری بیش از ۴ میلیارد تومان وام کرونایی در شهرستان نظرآباد 

به 6۴7 پرونده با میزان اشتغال ۹37 نفر پرداخت شده است.

ح کرد؛ سرپرست فرمانداری نظرآباد مطر

ضرورت همت جمعی مسئوالن در گره گشایی از مشکالت 

اولین رویداد شتاب )استارت آپی( صنعت حمل و نقل هوایی البرز با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. 
به گزارش جام جم، نخستین رویداد شتاب )استارت آپی( صنعت حمل و نقل هوایی البرز با هدف معرفی ایده های برتر به صنایع مرتبط، با حضور مسئوالن 
المللی پیام، با محورهای  ایرانیان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین  آسمان  کاربردی صنعت هوانوردی  آموزش علمی  ایده پردازان در مرکز  و 
فناوری های نوین در طراحی و ساخت وسایل پرنده، روش های نوین آموزش در صنعت هوانوردی، واقعیت های مجازی در توسعه صنعت هوانوردی، نقش 

اویونیک مدرن و آینده هوانوردی و گسترش هوانوردی عمومی به صورت حضوری و آنالین برگزار گردید. 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان گفت : این استارت آپ اولین رویداد شتاب صنعت حمل و نقل هوایی در زمینه 

صنعت هوانوردی در استان البرز می باشد. 
خلبان مصطفی سرخیل با پیش بینی استارت آپ های بیشتر در آینده هدف از برگزاری این رویدادها را پیوند بین صاحبان ایده، دانشگاه ها، صاحبان سرمایه 

و فعاالن صنعت و همچنین ایجاد زیرساخت ها را تجاری سازی و هدایت ایده های کاربردی به سمت نیاز صنعت هوانوردی ذکر کرد. 
با ایده پرینتر ملخ  ارائه و در معرض داوری قرار دادند، بهنام زارعی  را  ح های خود  الزم به ذکر است ۱۱ شرکت کننده به صورت حضوری و مجازی ایده ها و طر
هواپیما، رضا غیور با ایده وسیله بدون سرنشین سه زیست و علیرضا محسنی با ایده طراحی و ساخت شبیه ساز پرواز ۱۰8۰ درجه عناوین اول تا سوم این 

رویداد استارتاپی را کسب نمودند. 

برپایی اولین رویداد شتاب صنعت حمل و نقل هوایی البرز

دانشگاه علوم پزشکی استان البرز طی برنامه ریزی هایی و با تشکیل کمیته 
در  اولویت  طبق  را  واکسن  تزریق  شرایط  کرونا  واکسیناسیون  هماهنگی 
استان فراهم کرده است و به محض رسیدن واکسن به استان تزریق انجام 

می شود.
به گزارش جام جم، کمیته هماهنگی واکسیناسیون کرونا برای تزریق در فاز 
اول این واکسن در استان تشکیل شد.  گفتنی است که پس از تایید وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واکسن کرونا برای تزریق در فاز اول به 
استان ها تحویل می شود. برهمین اساس کمیته اجرایی واکسیناسیون 
اورژانس  توسعه،  معاونت  درمان،  معاونت  از  نمایندگانی  حضور  با  کرونا 
است.  شده  فعال  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  در   ۱۱5

بررسی تجهیزات و امکانات موجود و مورد نیاز در تأمین زنجیره سرماه و 
اورژانس  کامل  باش  آماده  واکسن،  تزریق  منتخب  مراکز  در  توزیع  نحوه 
در مراکز تزریق واکسن، تهیه فهرست پزشکان، پرستاران و کادر شاغل 
در »آی سی یو« بیمارستان های استان برای تزریق واکسن کرونا از جمله 
اقداماتی است که توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است. شایان 
ذکر است در فاز نخست، جانمایی مراکز درمانی تزریق واکسن، هماهنگی 
کشوری  سند  براساس  دار   اولویت  جمعیت  به  واکسیناسیون  ارائه 
مختلف  دستگاه های  در  موجود  منابع  همه  از  استفاده  واکسیناسیون، 
برای اجرای بهینه واکسیناسیون کرونا، حفظ اعتماد و مشارکت عمومی، 
برنامه ریزی شده است.  همچنین واکسیناسیون، هماهنگی برون بخشی 

بین دستگاه ها و نهادهای مختلف دولتی و حکومتی از برنامه های محوری 
واکسن  ریزی  برنامه  طبق  کروناست.   واکسیناسیون  هماهنگی  کمیته 
وارداتی در مرحله نخست به گروه های در معرض خطر مانند کارکنان عرصه 

سالمت تزریق می شود و سپس به صورت عمومی اجرا خواهد شد.

   شرایط برای تزریق واکسن کرونا در   استان  فراهم است

البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
گفت: بیش از چهل ویژه برنامه فرهنگی ، هنری 
، سینمائی و قرآنی در استان در طول دهه مبارک 

فجر در حال برگزاری است.
تشریح  در  مقدم،  ناصر  جم،  جام  گزارش   به 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  برنامه های  ترین  اصلی 
اسالمی استان البرز به مناسبت دهه مبارک فجر 
اظهار داشت: دهه مبارک فجر و 22 بهمن مقطع 
و  وابسته  نظام  پایان  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
ظالمی بود که با رهبری و زعامت امام راحل)ره( و 
با وحدت کلمه اقشار مختلف مردم محقق شد و 

به معنای واقعی کلمه، آغاز استقرار نظامی مردمی 
و اسالمی است که طی ۴2 سال عمر شریف این 
نظام، نیل به آرمان های اصیل انقالب اسالمی که 
همان شعار و هدف استقالل-آزادی و جمهوری 
و  مردم  هدف  و  آرمان  همواره  است،  اسالمی 

مسئوالن بوده است.
البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اساس  بر  که  راحل  امام  رهنمودهای  افزود: 
آموزه های اسالم شکل گرفته بود، چراغ راه سعادت 
ملت و دولت ماست و باید همواره نصب العین 
مقام  داهیانه  رهبری  از  تاسی  با  و  گیرد  قرار  ما 

معظم رهبری و تحت تدابیر و رهنمودهای ایشان 
اسالمی  انقالب  اصیل  آرمان های  تحقق  راه  در 
و  کنیم  تالش  مردم  دنیای  و  دین  به  خدمت  و 
مقدم  بدانیم.  را  فرصت ها  این  لحظه  لحظه  قدر 
جشن  ایام  فجر،  مبارک  دهه  کرد:  خاطرنشان 
هرساله  که  ماست  آزادیخواه  و  آزاده  ملت  ملی 
مختلفی  برنامه های  ویژه  آن  گرامیداشت   برای 
کل  اداره  رو  همین  از  می شود  اجرا  و  ریزی  برنامه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز نیز در راستای وظایف 
انقالبی و ارزش های سازمانی خود برنامه های مختلف 

و متنوعی را پیش بینی نموده و در دست اجرا دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

 اصلی ترین وظیفه، تبیین مبانی و دستاوردهای انقالب اسالمی است



وداع غمناک با هنرمندی محبوب
مردم چه زیبا و هنرمندانه، هنرمند محبوبشان را بدرقه 

کردند. 
برجسته،  توانمند،  فقید،  هنرمندی  اسدی،  محمد 
مردمی و بی  ریا که عطر محبوبیتش نزدمان، بیشتر از 

شهرتش، شامه را نوازش می  کرد، از میان ما رفت.  غم و اشک مردم ثابت کرد 
که او تنها هنرمند هنرهای نمایشی نبود، بلکه هنرمند تسخیر قلوب بود. وی 
همیشه در میان مردم و با مردم بود و راز فهم زیبایی را، با مردم بودن می دانست. 
چه زیبا فرمود مقام معظم رهبری که: »هنرمند حقیقت را زودتر می فهمد.« آری، 

همان فهمیدن او بود که مردم فهیم در دل سرمای زمستان همزمان با قطره های 
زالل باران و اشک چشمشان مزار این هنرمند بسیجی را در کنار گلزار شهدا مزین 
نمودند.  خدایا هنری بر ما عطا کن که همانند شادروان محمد اسدی هنر تسخیر 

قلوب مردم را بیاموزیم. روحش شاد و نامش جاودان.
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3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

سواالت پزشکی خود را از 
پزشک جام جم البرز بپرسید

مـردم  روزهـا،  ایـن 
از  زیـادی  بخـش 
سـالمت  نیازهـای 
راه هـای  از  را  خـود 
گوناگون به دسـت 

می آورنـد. 
ایـن کار می توانـد در 
بعضـی مواقـع مفیـد 
از  بسـیاری  در  و 
مواقع حتی خطرناک 

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

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

شما پاسخ خواهند داد.
ویروس  نشانه  جدیدترین  پوستی،  عالئم   *

کرونا 
در  را  نفر  میلیون ها  امروز  به  تا  کرونا  ویروس 
از  مختلفی  عالئم  و  کرده  آلوده  جهان  سراسر 

خود بروز داده است. 
یکی از جدیدترین این نشانه ها عالئم پوستی 

ویروس کروناست.
که  نشان  می دهند  رشد  حال  در  شواهِد 
 
ً
تقریبا است  قادر   )۱۹ )کووید  کرونا  ویروس 
تأثیر  پوست  جمله  از  بدن،  اعضای  همٔه  بر 
جهان  سراسر  در  پوست  متخصصان  بگذارد. 
بثورات،  انواع  مورد  در  را  اطالعاتی  و  تصاویر 
است  ممکن  که  پوستی ای  اثرات  و  التهابات 
مربوط به کووید ۱۹ باشد به اشتراک  می گذارند. 
پیشنهاد می شود که نسبت به این نشانه ها 
هشیار بوده و اطالعات و عالئم جدیدتان را با 

پزشک خود در میان بگذارید.

روستای گردشگری برغان، نیازمند 
توجه شایسته مسئوالن

گردشگری  روستای 
برغان که سال هاست به 
گردشگری  مکان  عنوان 
مسئوالن  سوی  از 
شده  انتخاب  مربوطه 
مشکالت  دارای  است، 
اقتصادی،  فراوان 
فرهنگی، اجتماعی و غیره 
مسئوالن  اما  می باشد 
توجه  جای  به  مربوطه 
به  وکاربردی  اصولی 
و  شعاری  جنبه های  به  فقط  مذکور  مشکالت 
است  شرایطی  در  این   . اند  پرداخته  آن  تبلیغاتی 
که روستای تاریخی برغان در حدود 5۰ سال قبل 
و پیش از آن دارای مردمی فعال و سختکوش در 
همان محدوده داخلی روستا دارای بازاری مرکب از 
هنرمندان صنایع دستی مانند سبد بافی، جاجیم 
زنبیل  آهنگری،  کوبی،  نعل  کوبی،  باروت  بافی،  
پاالن  بافی،  جوراب  ریسی،  نخ  دوزی،  لحاف  بافی، 
دوزی و کارخانه تولید و کت و شلوار دوزی و غیره 
مردم  مختلف  نیازمندی های  از  بسیاری  که  بود 
روستاهای اطراف را تحت پوشش خود قرار می داد، 
توجه  عدم  و  داخلی  اختالف های  برخی  اثر  بر  اما 
آن  از  اندرکار، دیگر خبری  عملی مسئوالن دست 
فعالیت های سازنده نیست، آری روستای تاریخی 
برغان مهد تعزیه خوانی و علم و دانش اکنون نیاز 
که  چرا  دارد  ذیربط  مسئوالن  شایسته  توجه  به 
روستای  مسیر  از  گردشگران  از  زیادی  جمعیت 
کم  روستای  وارد  برغان   - کردان  جاده  و  آتشگاه 
گرفتار  ظرفیت مذکور شده و ساعت های متوالی 
طور  به  می باشند.   خودروها  روزی  شبانه  ترافیک 
راه  یک  از  دریغ  گفت  می توان  مختصر  و  خالصه 
مناسب و امکانات و تسهیالت عمرانی و بهداشتی 
پیشین   شده  سپری  سال های  طی  که  حداقلی 

مردم گرفتار این وضعیت ناهنجار هستند. 
روستای  اطراف  کوه های  موضوع  این  بر  عالوه 
برغان و مسیر آتشگاه تبدیل به محلی از حضور 
موتورسواران حرفه ای و غیر حرفه ای یا اتومبیل 
اوضاع  که  شده  حرفه ای  غیر  و  ای  حرفه  رانان 
محیط زیست و بهداشت محیط را بشدت آلوده 
و تخریب کرده و زیبایی های طبیعی و بکر منطقه 
را به حاشیه برده است. سوال مردم از مسئوالن 
زننده  که این وضعیت بسیار  مربوطه این است 
اگر  یابد.  ادامه  صورت  همین  به  می خواهد  کی  تا 
باشند  داشته  را  مشکل  رفع  قصد  مسئوالن 
مطالعات  به  نیاز  آن  اطراف  و  برغان  روستای 
بودجه های  اختصاص  و  اصولی  طراحی های  و 
تحولی  گردشگران  و  روستاییان  تا  دارد  مناسب 

عمیق و سازنده را نظاره نمایند . 

بین مناطق ویژه پیام و آزاد کیش؛
مسافر و  بار  ترانزیت  کریدور    

 راه اندازی می شود

فرودگاه و  اقتصادی  ویژه  منطقه  عامل   مدیر 
ترانزیت  کریدور  اندازی  راه  از  پیام   المللی  بین   
حمل بار و جابه جایی مسافر بین این منطقه و 

منطقه آزاد کیش در آینده نزدیك خبر داد.
بازدید  در  مطلق  ثناگو  نادر  جم،  جام  گزارش  به 
به  افزود:  فرودگاه  این  از  ایر  کیش  عامل  مدیر 
انجام  حال  در  برنامه ریزی هایی  منظور  همین 
است که در آینده نزدیك از ظرفیت های موجود 
پیام و کیش برای جابه جایی مسافر و حمل بار 

هر چه بیشتر استفاده شود.
در  باری  وجود هاب  به  اشاره  با  مطلق  ثناگو 
منطقه آزاد کیش عنوان کرد: بر همین اساس و 
با توجه به ایجاد یك کریدور مناسب برای انتقال 
بار به تهران و البرز، این ظرفیت در منطقه ویژه 
اقتصادی پیام وجود دارد که به عنوان این کریدور 
عمل کند.  وی ادامه داد: همچنین با ایجاد این 
کریدور و تسهیالت لجستیکی موقعیت مناسبی 
تا  می شود  فراهم  صنایع  صاحبان  و  تجار  برای 
خود  فعالیت های  توسعه  برای  فرصت  این  از 

بخصوص در امر صادرات و واردات بهره گیرند.
فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  منطقه  عامل  مدیر 
بین المللی پیام در ادامه با اشاره به ظرفیت های 
این  کرد:  خاطرنشان  منطقه  این  در  موجود 
بتوان  که  دارد  وجود  پیام  فرودگاه  در  قابلیت 
آن  در  را  کشور  نقاط  به دیگر  پروازی  مسیرهای 

توسعه داد.

دکتر سید مهدی 
موسویان

یادداشتپزشک جام جم

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: فرمانداران مسئولیت دارند که با 
اهتمام ویژه ای نسبت به کنترل و نظارت بازار در شهرستان ها اقدام کنند.

به گزارش جام جم، شهبازی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در سالن 
شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان این که این جلسه هر هفته در 

یک زمان مقرر در البرز تشکیل می شود، افزود: حضور تمامی مدیران مرتبط 
با تنظیم بازار و فرمانداران استان در نشست الزامی است چرا که تصمیمات 

مهمی اتخاذ می شود.
وی با اشاره به این که مصوبات جلسات گذشته و همچنین ستاد تنظیم 
این  حساسیت  بیشترین  داد:  ادامه  می شود،  اجرایی  جد  به  کشور  بازار 
نشست بر روی کاالهای اساسی مردم مانند شکر، برنج، گوشت و... است.  
شهبازی گفت: بازرسی ها و نظارت های دو ماه اخیر با گذشته بسیار متفاوت 
است چراکه در ماه های پایانی سال این روند از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. وی افزود: اصناف البرز همواره همراه و منصف هستند و فراموش 

نمی کنیم که در جریان مقابله با شیوع کرونا بسیار همکاری کردند.
و  سازی  پرونده  جریمه،  اعمال  قصد  اساس  این  بر  گفت:  البرز  استاندار 
پلمب واحد های صنفی را نداریم ولی با جدیت نظارت می کنیم و اگر جایی 

تخلفی صورت گیرد به طور قطع برخورد قاطعی خواهیم داشت.
وی افزود: فرمانداران مسئولیت دارند که با اهتمام ویژه ای نسبت به کنترل 

و نظارت بازار در شهرستان ها اقدام کنند.
شهبازی گفت: کاالهای اساسی اکنون متناسب با جمعیت هر شهرستان 
داشته  روند  این  بر  کافی  نظارت  باید  فرمانداران  بنابراین  می شود  توزیع 

باشند.
در  نظرآباد،  فرماندار  نظارت  با  آبیک  سیمان  کارخانه  شد  مقرر  افزود:  وی 
راستای تامین سیمان پروژه های استان همراهی ویژه ای داشته باشد و 

تامین سیمان استان را در اولویت قرار دهد.
سیمان  مدیرعامل  با  هماهنگی  طی  اساس  این  بر  گفت:  البرز  استاندار 
آبیک موضوع تامین سیمان کمربند شمالی کرج و قطار شهری کرج که مورد 

درخواست شهردار بود، حل شد.

: استاندار

فرمانداران نسبت به کنترل و نظارت بازار اقدام کنند

شدن  تبدیل  هدف  با  تربیتی  کانون  مدرسه،  کشورى  ح  طر
مدرسه به کانون پیشرفت محله در البرز آغاز شد.

به گزارش جام جم، مدیرکل دفتر انجمن اولیا و مربیان وزارت 
ح مدرسه کانون تربیتی محله با  آموزش و پرورش گفت: طر
هدف ارتباط بین مدرسه و زندگی اجتماعی، تبدیل مدرسه به 
اثر بخش  افزایش مشارکت عوامل  کانون پیشرفت محله، 
ارتباط  و  تعامل  مدارس،  پرورشی  و  آموزشی  امور  در  بیرونی 

سازنده با ساکنان در البرز به مرحله اجرایی رسید.
آموزش  وزارت  مربیان  و  اولیا  انجمن  دفتر  مدیرکل  قاسمی 
پایان  تا  محله  تربیتی  کانون  مدرسه،  ح  طر افزود:  پرورش  و 
آموزش  مدیرکل  می شود.  اجرا  کشور  کل  در  تحصیلی  سال 
در استان  ح  این طر گفت: ١٧١مدرسه مجرى  البرز  پرورش  و 

هستند که ١٠درصد مدارس استان را شامل می شود.

با حضور معاون وزیر صمت و حدادی نماینده مردم در استان، 
خط تولید موتور dc شیشه باالبر خودرو و قفل کابلی خودرو در 

شهرک صنعتی سپهر نظرآباد به بهره برداری رسید.
به گزارش جام جم صالح نیا،  معاون وزیر صمت گفت: در حال 
حاضر روزانه 35۰۰دستگاه خودرو در کشور تولید می شود که 
خودکفایی در تولید قطعات سبب کاهش قیمت محصول و 

افزایش میزان تولید می شود.
همت  و  کشور  داخلی  متخصصان  تالش  با  افزود:  نیا  صالح 
نیروی جوان این شرکت روزانه 6 هزار عدد dc موتور شیشه باال 
بر و 8۰۰ قفل کابلی در خودرو تولید می کند که با راه اندازی این 

خط تولید 8۰درصد نیاز بازار صنعت خودرو تامین می شود.
  معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در این باره افزود: برای

 راه اندازی این واحد صنعتی 8۰میلیارد هزینه شده است.

ح »مدرسه، کانون تربیتی محله« آغاز طر  پشتیبانی اتاق اصناف البرز در همراهی گامی دیگر در خودکفایی صنعت خودرو
با نهضت امام خمینی)ره( 

خبر

بوده،  جوان  که  روزگارانی  در  رحیمی،  سعید  حاج 
رژیم  علیه  فعالیت  به  شروع  مردم  بقیه  همپای 
و  اش  خانواده  خودش،  می کند.  شاهنشاهی 
انقالبیون.  پاتوق  می شود  کسبش  محل  حتی 
حاج سعید از زمانی می گوید که بین اجناس مغازه 
اش اطالعیه امام را می گذاشته و بیان مردم توزیع 
می کرده است. گفتگوی خواندنی  با حاج سعید 
رحیمی از دوران انقالب ما را به آن روزگاران خواهد 

برد. با هم بخوانیم:    
* از دوران روزهای انقالب بگویید، چه می کردید؟

درآن دوران متاهل بودم وسی  وچند سال داشتم. 
خانم من در آن دوران همراه من بود. این همراهی 
شدن  پیروز  همه  هدف  دارد.  ادامه  هم  امروز  تا 
آن دوران به دست  را که  انقالب بود. سالح هایی 
می کرد.  پنهان  پتو  الی  همسرم  بودیم  آورده 
پوشاک  فروش  و  خرازی  مغازه  روزگاران  آن  در 
داشتم. اطالعیه های امام را بین اجناسم به مردم 
می رساندیم. ماموران ساواک متوجه فعالیت های 
نمی کردند.  پیدا  مدرکی  اما  بودند،  شده  ما 
همچنین یک بار مقداری از اعالمیه های  امام را به 
خمینی شهر بردیم وشبانه بین منازل ومغازه های 
مردم پخش کردیم ودوباره به کرج برمی گشتیم. در 
اوایل انقالب محل تجمع ما دولت آباد چهار صد 
بود اما بعد از ظهر و عصر خودمان را به مسجد 
در  ابتدا  تظاهراتمان  شروع  می رساندیم.  جامع 
از  تظاهرات  این  مرور  به  اما  بود،  مسجد  حیاط 
خیابان  جلوی  تا  و  می شد  شروع  جامع  مسجد 

شهید قریشی)سعدی( ادامه پیدا می کرد. 
ج  * اولین شهید کر

در یکی از همان روزها درجه داری به نام برزآبادی 

و بر روی تانک به تظاهر کننده ها تیر اندازی کرد. 
حمید ادیبی اولین شهید کرج بود بود که آن جا به 
شهادت رسید. جنازه این شهید عزیز را به حسین 
و  امینی  دهباشی  حاجی  بردند.   شهر  آبادمهر 
محسنی و چند نفر دیگر بودند که قرار گذاشتند 
جنازه شهید عزیز اول صبح جلوی  مسجد جامع 
حصارک نبش خیابان امامزاده محمد برده شود. 

اطالع رسانی شد و جمعیت زیادی آمدند.
* نقش روحانیت در تظاهرات 

غ و بیشتر  آقای فار آقا مدرسی، شیخ هادی،  حاج 
ج در آن روز آمده بودند. مردم جنازه  روحانیت کر
شهید را بر دوش گرفته و با شعار: قسم به روحت 
دشمنان  از  انتقامت  /بگیریم  جوان  حمید  ای 
/من  التماس  می کند   / هراس  در  /دشمنت 

بیگناهم /مامور شاهم!
* مسیر راهپیمایی

جا  همان  و  کردیم  حرکت  زاده  امام  سمت  به     
ماجرا  آن  از  پس  شد.  خاکسپاری  شهید  جنازه 
حصارک  محمد)ع(  زاده  امام  از  روز  همه  که   بود 
شعارها  می شد.  پا  بر  تظاهرات  توحید  میدان  تا 
که:  این بود  مختلف بود. در ماه محرم شعار ما 
گلشن   / می جوشد  جا  همه  در  زهرا،  عزیز  خون 
آب  بقا می نوشد / تا جهان را  از این خون،  دین 
خمینی  با  حق  برجاست/  پا  نهضتش  بقاست، 

است، مرگ بر شاه.
تا میدان شهدا تظاهرات می کردیم، اما برای این 
نمی توانستیم،  برویم،  ج  کر میدان  سمت  به  که 
زیرا ماموران حضوری قوی داشتند. این تظاهرات 
ادامه داشت. همگی عاشقانه  انقالب  تا پیروزی 

مطیع رهبری بودیم.

: ناگفته هایی از حاج سعید رحیمی در گفتگوبا جام جم در  البرز

 اطالعیه امام را  میان  اجناس مغازه 
یع می کردیم توز

علی خیلدار

نویسنده

پایانی سال  ایام عید و روزهای  با نزدیک شدن به 
و  خانه تکانی  یعنی  ایرانیان  ما  دیرینه  سنت 
کار شروع می شود. اولین و  نظافت منزل و محل 
فصل  این  در  خانواده ها  دغدغه  مهم ترین  شاید 
شستشو،  نحوه  است.  موکت  و  فرش  شستن 
نرخ های قالیشویان و مشکالت دیگر این حوزه را 
در گفتگویی با آقای محمدرضا احسانی نیا، رئیس 
ح نمودیم. حاصل این  ج مطر اتحادیه قالیشویان کر
گفتگو را درادامه خواهید خواند. با ما همراه باشید.

خ های مصوب قالیشویان درسال جاری چگونه  * نر
است؟ 

در سال ۹8 با توجه به مسائل سیاسی -اجتماعی 
خدمات  خ  نر تغییر  با  دولت،  موافقت  عدم  و 
خ  نر گذشته  سال  ما   نشد.  موافقت  قالیشویان 
در  قبل  سال  پایه  خ  نر همان  و  نداشتیم  مصوبی 

ارائه خدمات اعمال شد. خوشبختانه ما برای سال 
خ خدمات را از کمیسیون  ۹۹ توانستیم مصوبه نر

نظارت استان دریافت کنیم. 
خ های مصوب سال 99 خدمات قالیشویان   نر

ً
* لطفا

اعالم  همشهریان  اطالع  برای  را  حمل   کرایه های  و 
نمایید؟ 

فرش ها تنوع و مساحت متفاوتی دارند و سلیقه 
توافقی  صورت  به  و  متفاوت  نیز  مشتریان  های 
فرش  مضاعف  خدمات  نمونه  عنوان  به  است. 
شامل شیرازه، رفوگری، دارکشی، دوگره و... پرداخت 

خ آن را بازار و توافق مشخص می کند. و نر
اما برای شستشوی انواع فرش ماشینی ۱۰۰۰۰تومان 
در مترمربع، فرش های  ۱2۰۰ و۱5۰۰ شانه ۱3۰۰۰تومان، 
 ۱8۰۰۰ متری  درشتباف  و  دستباف  فرش های 
و  تومان   2۴۰۰۰ کاشان  اردکان  فرش های  تومان، 
خدمات  قیمت  است.  تومان   35۰۰ متری  موکت 
شستشوی سایرفرش ها و ریزباف، اعالء باف،گل 
توافقی  کهنه  فرش های  و  ابریشم  تمام  ابریشم، 
مصرف کننده  با  توافق  مسیر  در  البته  که  است 
رعایت عرف بازار الزامی است. کرایه برای یک تخته 
چندین  برای  و  برگشت۱5۰۰۰تومان  و  رفت  فرش 
به  توجه  با  کاور  هزینه  و  تومان   2۰۰۰۰ فرش  تخته 
مشتری  تقاضای  به  کرونا  ویروس  شیوع  شرایط 

می باشد. 
فعالیت  بر  هایی  نظارت  نوع  چه  اتحادیه   *

قالیشویان مجاز دارد؟
فعال  شهر  سطح  در  ما  بازرسی  کمیسیون های 
در  می کنند.  بازدید  مجاز  مراکز  از  و  می باشند 
مشتریان  به  خدمات دهی  کیفیت  بازدیدها  این 
بررسی می شود. البته در کنار بازرسی های اتحادیه، 

واحدهای نظارت و بازرسی اصناف و بازرگانی پیگیر 
تخلفات هستند و در ایام عید نیز گشت های ویژه 

ای در نظر گرفته ایم. 
نباید  اما  می کنیم،  استقبال  پایین  نرخ  از  ما 
به  مطلوب  خدمات  و  گیرد  صورت  کم فروشی 
صورت  به  که  شود.کارگاه هایی  ارائه  مشتریان 
پایین  قیمت های  با  و  می کنند  فعالیت  غیرمجاز 
خدمات می دهند، نوعی کم فروشی و تقلب است 
آنان برخورد می شود. در خصوص قیمت های  و با 
 
ً
باالتر نیز باید بگویم که قیمت های ارائه شده حتما

کارشناسی و محاسبه می شود و اگر قیمتی باالتر از 
صورت  برتر  خدمات  باید   

ً
حتما باشد  مصوب  نرخ 

گرفته و توافق با مشتری به عمل آید که در راستای 
بازرسی های سطح شهر این موارد توسط اتحادیه 

کنترل خواهد شد.  
همشهریان  به  خسارت  بروز  از  پیشگیری  برای    *

چه توصیه هایی دارید؟ 
ج که ۱۰۰ واحد می باشند همگی  عمده قالیشویان کر
مورد تایید اتحادیه هستند، اما برخی واحدها یک 
غیرمجاز  قالیشویان  این  می آیند،  وجود  به  شبه 
مشکالت و خساراتی به شهروندان وارد می کنند. 
توصیه من به شهروندان این است که  قالیشویی 
ج استعالم  مورد نظر خود را از مراکز ۱۱8 و اتحادیه کر
خدمات  امروز  همین  از  این که  مهم  نکته  کنند. 
قالیشویی را انجام دهند و به ترافیک و پیک شب 
ج 322226۱۰  عید نسپارند. شماره تماس اتحادیه کر
شکایات  و  تایید  زمینه  در  پاسخگویی  آماده 
احتمالی است. همچنین در سایت اتحادیه، اسامی 
وجود  همشهریان  دسترس  در  مجاز  قالیشویان 

دارد. 

ج:  رئیس اتحادیه قالیشویان کر

اعتبار قالیشویان را از اتحادیه استعالم کنید

پرتاژ ر
 

در چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و با همت اتاق اصناف 
مرکز استان البرز، سازمان بسیج اصناف، اتاق تعاون استان البرز، اتاق بازرگانی صنایع، 
معادن و کشاورزی البرز، مراسمی با حضور بزرگان، پیشکسوتان، فعاالن حوزه کسب و 
کار، بازار و تجار استان البرز و به منظور تکریم از مقام شامخ صاحبان تجربه برگزار گردید.

به گزارش جام جم، در این مراسم ابتدا بهروز حصاری، رئیس اتاق اصناف استان البرز 
ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: عملکرد اتاق اصناف مرکز استان البرز در روزهای 
سخت کرونایی بسیار چشمگیر بود، به طوری در کشور رتبه اول را از این حیث به 
دست آورد. وی افزود: یکی دیگر از افتخارات اتاق اصناف البرز پشتیبانی های همه 

جانبه در طول دفاع مقدس بود که باید این ها برای مردم بارها بازگو شود.
حجت االسالم روحی، مدیر کل امور استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
کشور نیز از روزهای انقالب گفت و این که در زمان مبارزات مردم، امام خمینی یک 
ماه در کرج و در منطقه حصار ساکن بودند. به جاست که آن خانه مرکزی باشد برای 
گردشگری تا مردم به آن جا مراجعه کرده و در کوران مبارزات آن روزهای انقالب قرار 

بگیرند. 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       ۰21-44233511

۰26-3221۰۰۰4-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

غ از خویش شوى خ روزى که فار فّر
از هر دو جهان گذشته، درویش شوى

طغیان کنی و خرمن هستی سوزى 
»یا حق« گویان، رسته ز هر کیش شوى

سه شنبه    21   بهمن   1399   شماره 58۷5

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

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

ج گردد. در همین ستون در
ج * قابل توجه مسئوالن شهرداری کر

طراحی های  به  توجه  به  نیاز  ج  کر سبز  فضای   
حواشی  درختان  کردن  همسنگ  دارد.  ویژه 
خیابان ها و محالت مسکونی گلکاری مقابل و 
رسیدگی به وضع پارک ها و بوستان ها و تجهیز 
مناسب  بهداشتی  سرویس های  مذکور  مراکز 
تا مسئوالن  دارد  باشد. جا  نورپردازی شبانه  و 
حداکثر  موجود  فرصت های  از  شهرداری 
مذکور  اماکن  وضعیت  تغییر  در  را  استفاده 

معمول دارند. 
ج مهرداد زارعی از کوی کارمندان جنوبی کر

ج * قدردانی از اداره برق کر
تالش های  و  فعالیت ها  از  وسیله  این  به   
برق  اداره  عملیاتی  نیروهای  و  مدیران  سازنده 
رسانی  برق  شبکه  بازسازی  خصوص  در  ج  کر
قدردانی  و  تشکر  جنوبی  کارمندان  کوی 
می کنیم و برای آنان و خانواده هایشان سالمت 

و تندرستی از بارگاه خداوند متعال آرزومندیم.
ج  جمعی از ساکنان کوی کارمندان جنوبی کر

* قیمت اقالم معیشتی مردم را کنترل کنید 
دچار  مردم  معیشتی  و  زیستی  اقالم  عرضه 
سوال  است.  لحظه ای  نوسانات  و  نابسامانی 
با نداشتن  که ما  این است  از مسئوالن  مردم 
زندگی  به  چگونه  اندک  درآمدهای  با  و  درآمد 

ادامه دهیم؟
* قابل توجه مسئوالن راه و شهرسازی البرز 

نظر  از  وبالعکس  هشتگرد  ج  کر مسیر  اتوبان 
 
ً
لطفا دارد.  ناهنجاری  بسیار  وضع  آسفالت 

استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  مسئوالن 
نسبت  رانندگی  حوادث  از  جلوگیری  برای  البرز 
به اصالح و بازسازی خطوط مذکور اقدام عاجل 

نمایند . 
ج  احمد مهرابی از کر

سوال از شما ،پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان 

این ستون مربوط به پرسش شما خوانندگان و 
تأمین اجتماعی استان  پاسخ مسئوالن سازمان 
می باشد.  به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی 
سازمان تأمین اجتماعی می توانید سوال های خود 
322۱۰۰۰۹در  شماره  با  البرز  جم  جام  تحریریه  با  را 
میان بگذارید. مسئوالن سازمان تامین اجتماعی 
پاسخگوی  ستون  همین  در  البرز  استان 

سوال های شما خواهند بود. 
کاغذی  دفترچه های  که  خواندم  خبرها  در  سوال: 
این  در  شد.  خواهد  حذف  اجتماعی  تامین  بیمه 

خصوص توضیحات بیشتری ارائه دهید؟
کل  اداره  ابوالحسن قورچیان، سرپرست  از  پاسخ 

تامین اجتماعی استان البرز 
کاغذی  دفترچه های  چاپ   ۱3۹۹ اسفند  ابتدای  از   
شد.  خواهد  متوقف  اجتماعی  تامین  سازمان 
پس از حذف دفترچه های کاغذی شناسایی بیمه 
شده از طریق کارت ملی، شناسنامه یا جلد عکس 
می گیرد.برای  صورت  قبلی  بیمه  دفترچه های  دار 
نوزادان فاقد کد ملی تا حداکثر یک ماه از طریق کد 
ملی مادر استفاده می شود. برای افراد خارجی نیز تا 
اطالع ثانوی از طریق جلد دفترچه بوده لذا ارائه آن 
الزامی می باشد.  در صورتی که به هر علتی امکان 
از نسخه الکترونیک فراهم نباشد )مانند  استفاه 
قطع اینترنت( پزشک می تواند از همان نسخه های 
باقیمانده در دفترچه قبلی یا نسخه خود استفاده 
و  ملی  کد  باید  ایشان  خود  نسخه  در  که  کند 

اطالعات هویتی و تاریخ ویزیت قید شود.
ما کارت هوشمند بیمه ای نداریم و هر موردی در 

این خصوص کالهبرداری است.  

پرسش و پاسخ

ج از برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع  رئیس اداره امور فراغت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کر
ج خواهد بود. گردشگری خبر داد که با رویکرد معرفی کر

به گزارش جام جم، محسن موسیوند با اشاره به اهمیت موضوع گردشگری، گفت: ظرفیت های گردشگری تاریخی، 
ج دارای غنای بسیار خاصی است که باید با برگزاری رویدادهای متفاوت، نسبت به شناخت  فرهنگی و هنری شهر کر

آنها تالش شود.
ج در نظر دارد مسابقه عکاسی شهروند با رویکرد گردشگری را  وی با اشاره به این که سازمان فرهنگی شهرداری کر
برگزار کند، گفت: این فراخوان که به منظور جذب مشارکت حداکثری شهروندان اعالم شده بر آن است تا ظرفیت های 

ج را معرفی کند. گردشگری کر
می توانند  کرجی  شهروندان  افزود:  ج  کر شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  فراغت  امور  اداره  رئیس 
عکس های خود را از طریق گوشی تلفن همراه به دبیرخانه مسابقه ارسال کرده و به قید قرعه از جوایز نفیسی بهره 

مند شوند.
موسیوند از شهروندان خواست برای کسب اطالعات بیشتر به سایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
ج مراجعه کنند. وی افزود: از جمله اهداف این فراخوان کمک به شناخت و فرهنگسازی برای حفظ میراث طبیعی و  کر

ج، معرفی منابع طبیعی و میراث تاریخی و ترغیب شهروندان به مقوله گردشگری است. تاریخی شهر کر
ج، میرات تاریخی،  ، آیین ها و رسوم بومی و محله ای شهر کر به گفته وی موضوعات پیشنهادی در مسابقه مذکور

ج  است. ج و باغ های کر ج، بوم گردی و طبیعت شاخص شهر کر مذهبی و گردشگری شهر کر
گفتنی است؛ شرکت در این مسابقه برای عموم عالقه مندان به عکاسی آزاد است. شهروندان می توانند آثار خود را به 

آدرس karajfarhangi@gmail.com ارسال کنند. هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر را ارسال کند.

ج برگزار می کند؛ سازمان فرهنگی شهرداری کر

ع گردشگری مسابقه عکاسی با موضو

مسکن  بانک  شعب  مدیریت  اجرایی  معاون  مهدیزاده،  محسن 
محل  از  مسکن  ساخت  و  خرید  تسهیالت  سقف  مصاحبه ای  طی 
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در شهر تهران، 
مراکز استان ها و شهرهای باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق 
شهری را در تسهیالت انفرادی به ترتیب ۱.۰۰۰ و 8۰۰ و 6۰۰ میلیون ریال 
و در تسهیالت زوجین به ترتیب 2.۰۰۰ و۱.6۰۰ و۱.2۰۰ میلیون ریال )زوج 

و زوجه هر کدام تا سقف ۱.۰۰۰و8۰۰ و 6۰۰ میلیون ریال( اعالم نمود.
مهدیزاده افزود: در تسهیالت خرید مسکن، سقف های تسهیالتی 
فوق ناظر بر واحدهای مسکونی با حداکثر قدمت 25 سال ساخت 
تا  حداکثر  و  ساخت  سال   25 از  بیش  قدمت  با  امالکی  در  و  است 
3۰سال، سقف تسهیالت در شهر تهران، مراکز استان ها و شهرهای 
تسهیالت  در  شهری  مناطق  سایر  و  جمعیت  نفر  2۰۰هزار  باالی 
انفرادی به ترتیب 8۰۰ و 6۰۰و ۴۰۰میلیون ریال و در تسهیالت زوجین 
به ترتیب ۱.6۰۰، ۱.2۰۰و 8۰۰ میلیون ریال )زوج و زوجه هر کدام تا سقف 

8۰۰ و 6۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال( می باشد.

افزود:  مسکن  بانک  شعب   مدیریت  اجرایی  معاون  همچنین   
)به  جوانان  مسکن  انداز  پس  حساب  محل  از  تسهیالت  اعطای 
تنهایی یا به صورت توأم با اوراق گواهی حق تقدم استفاده تسهیالت 
تا 3۰ سال در  از 25 سال قدمت و حداکثر  مسکن( در امالک بیش 
شهر تهران، مراکز استان ها و شهرهای باالی 2۰۰هزارنفر جمعیت و 
سایر مناطق در تسهیالت انفرادی به ترتیب 8۰۰ و 6۰۰و ۴۰۰ میلیون 
ریال و در تسهیالت زوجین به ترتیب ۱.6۰۰و ۱.2۰۰ و8۰۰ میلیون ریال 
تقدم  حق  گواهی  اوراق  محل  از  تسهیالت  سقف  مطابق   

ً
دقیقا و 

استفاده از تسهیالت مسکن در این امالک اعالم می باشد.
 در خصوص قدمت ساختمان بابت متقاضیان خانه اولی که 

ً
 ضمنا

در گذشته نسبت به افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم 
اقدام نموده اند، عمر ساختمان در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری 
ج از بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را 25  را حداکثر 2۰ سال و در خار

سال اعالم نمودند.
در انتها وی سقف تسهیالت جعاله تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی 

اعالم  ریال  میلیون   ۴۰۰ مبلغ  به  را  تقدم  حق  گواهی  اوراق  محل  از 
نمودند.

معاون اجرایی مدیریت شعب بانک مسکن اعالم کرد؛

 افزایش سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن
پرتاژ ر

 


