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لبرز
ا

ج تاکید کرد؛ امام جمعه کر
حفظ خانواده از انهدام، از اهداف پیوند اجتماعی اسالم 

نماینده ساوجبالغ  در مجلس:
مردم باید جهش تولید را در سفره های خود ببینند
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یور و با رعایت پروتکل های بهداشتی؛  ۲۱ شهر

صدور برگ حمایت تحصیلی برای 
دانش آموزان اتباع خارجی

 مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری البرز از آغاز صدور 
فاقد  خارجی  تبعه  آموزان  دانش  نام  ثبت  تحصیلی  حمایت  برگه 

مدرک معتبر در مدارس استان البرز در سال تحصیلی 1400-1399 خبر داد.

به گزارش جام جم  کامبیز جعفری گفت : با توجه به فرمایشات و تاکیدات مقام 

معظم رهبری مبنی بر لزوم بهره مندی فرزندان الزم  التعلیم اتباع افغانستان 

آموزشی و دستورات هیات محترم وزیران و وزیر  ساکن در کشور از امکانات 

محترم کشور، صدور برگه حمایت تحصیلی و ثبت نام از دانش آموزان فاقد 

مدرک معتبر اتباع خارجی در مدارس کشور در سال تحصیلی 1400-1399 آغاز 

شد.

در آستانه سال تحصیلی جدید؛

مرحله دوم  انتخابات مجلس
  برگزار می شود
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 امکان واگذاری زمین به سرمایه گذاران
 با شرایط ویژه در شهر جدید هشتگرد
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؛ دکتر افشین قاسمی،  جراح و متخصص البرزی از سوی مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز
ح کرد؛  مطر

در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی؛

  ویژه برنامه های رادیو، تلویزیون و 
فضای مجازی  در محرم اعالم شد

اعمال جراحی  با  به روزترین 
تکنیک های  پیشرفته

423

مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد؛

زی برای ورود به دانشگاه رقابت ۴۰ هزار البر

 دانش آموز نظرآبادی
 افتخارآفرین شد



سخنی با رئیس قوه قضائیه
موقعیت  در  ما  کشور 
مشکالت  دچار  فعلی 
اقتصادی،  فــــزاینده 
بهداشتی و ..   .  می باشد.

بیماری  شیــوع    
زندگی  ویروس کرونا 
روزمره مردم را بسیار 
و  است  کرده  تلخ 
شرایط  چنین  در 
ناهنجاری  و  سخت 
مسئوالن  از  برخی 
گرهی  تنها  نه  دولتی  دستگاه های  مدیران  و 
با  کنند، بلکه  باز نمی  از مشکالت زندگی مردم 
وظایف  انجام  در  انگاری ها  سهل  و  کاری ها  کم 
بحران های  به  خود  اصلی  مسئولیت های  و 
واقع  در  و  می زنند  دامن  بهداشتی  و  اقتصادی 
از نمونه های  که  پا می کنند  بر  توفان مشکالت 
بارز آن گرانی های پی در پی اقالم مصرفی مردم 
آری،  می باشد.   مختلف  جوانب  و  ابعاد  در 
فروشگاه های  از  بسیاری  ویترین  به  بانگاهی 
بزرگ در سطح شهرها متوجه از هم گسیختگی 
و بی سروسامانی در امور زندگی مردم هستیم. 
که رئیس محترم  بر همین اساس همان گونه 
قوه قضائیه تا به این جای کار قاطعیت و مردمی 
بودن را به اثبات رسانده اند، مردم انتظار دارند 
روز خور در هر پست و  خ  نر به  نان  با عناصر  تا 
مقامی برخورد قانونی نمایند تا فضای جامعه ما 
که بسیاری از شهداء واالمقام در راه اعتالی آن 
آرامش  سوی  به  نهادند،  اخالص  طبق  در  جان 
و امنیت در ابعاد مختلف هدایت شود.  بدون 
قوه  محترم  رئیس  واقعی  حامی  مردم  تردید 
جهاد  این  در  رئیسی  اهلل  آیت  حضرت  قضائیه، 

مدیریتی خواهند بود. 

ج صورت گرفت؛  در محمدشهر کر

و  افغان  اتباع  شمارش  آغاز 
عراقی در ایران

طرح آمایش و هویت اتباع افغانی و عراقی در محمد 
ج آغاز شد. شهر کر

به گزارش جام جم مدیر کل امور اتباع و مهاجرین 
ویژه   1۵ آمایش  ح  طر گفت:  کشور  وزارت  خارجی 
اتباع افغاستان و هویت 14 ویژه اتباع عراقی ساکن 
در ایران به صورت نمونه در یکی از دفاتر خدمات 

ج آغاز شد.  اتباع خارجی محمد شهر کر
به  هدف  با  ح  طر این  گفت:  محمودی  مهدی 
روزرسانی آمار و اطالعات پناهندگان جمعی ساکن 
 کشور و ثبت تغییر و تحوالت جمعیتی پناهندگان 
) تولد، وفات، ازدواج، طالق، اشتغال یا جابه جایی 
آسیب  قابلیت ها،  شناسایی  سکونت(،  محل 
امکان  ساختن  فراهم  نیازمندی هاو  پذیری ها، 
مدیریت جامعه اتباع اجرا می شود. وی افزود: همه 
ح بر اساس فراخوان ها و نوبت دهی  مشموالن طر
صورت گرفته با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
به  می توانند  کرونا  بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری 

دفاتر خدمات اتباع خارجی مراجعه نمایند.  
مهاجرین  و  اتباع  ساماندهی  کمیسیون  دبیر 
این  اجرای  راستای  در  گفت:  کشور  وزارت  خارجی 
ح شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع مجاز  طر
ابالغ و با هماهنگی اداره کل اشتغال وزارت تعاون، 
صدور  یا  تمدید  به  نسبت  اجتماعی  رفاه  و  کار 

پروانه کار آنان اقدام خواهد شد.

زمـــین های  دوبـــاره  بازگشـــت 
کشـاورزی فردیس به عرصه تولید
با  گفت:  فردیس  کشاورزی  جهاد  اداره  مدیر 
مربع  متر  هزار   ۲۵  ، غیرمجاز  بناهای  تخریب 

زمین های زراعی در فردیس آزاد شد.
این  گفت:  بدری  علیرضا  جم؛  جام  گزارش  به 
از  بناها در اجرای تبصره ۲ بند 10 قانون حفاظت 
زمین های زراعی و باغی با حکم دادستان عمومی 
مشکین   1۵ کالنتری  و  شهرستان  انقالب  و 

دشت فردیس تخریب شد.
این  افزود:  فردیس  کشاورزی  جهاد  اداره  مدیر 
ساخت و سازهای غیرمجاز ، تعداد 9 مورد دیوار 
باغی  و  کشاورزی  زمین های  در  تفکیک  و  کشی 
زارعی  شهید  خیابان  دشت  مشکین  در  که  بود 
تولید  عرصه  به  تخریب،  از  پس  و  داشت  قرار 

بازگشت.

امام جمعه نظرآباد:
امسال، محرم و عاشورایی متفاوت 

خواهیم داشت 

امـام جمعـه نظرآبـاد در خطبـه مکتـوب ایـن هفتـه 
ضمـن دعـوت مومنـان بـه عـزاداری درمـاه محـرم 
داشـت  اعـالم  بهداشـتی  پروتکل هـای  برمبنـای 
درقلـوب  امـام  ،محبـت  اسـت  حائزاهمیـت  آنچـه 

اسـت. مومنـان 
موسـوی  االسـالم  حجـت  جام جـم  گـزارش  بـه 
بـه  ازآن  روزمباهلـه  گرامیداشـت  ضمـن  درابتـدا 
آن  کـه در  روزهـای سرنوشت سـاز  از  عنـوان یکـی 
چهره هـا  کامل تریـن  در  امامـت  و  نبـوت  توحیـد، 
جلـوه کـرد  و حقیقـت نـاب و نورانـی خـود را نشـان 
داد یادنمـود. وی بااعـالم ایـن نکتـه کـه مباهلـه در 
حقیقـت مواجهـه  تمـام ایمـان بـا تمـام کفـر اسـت 
اعـالم نمـود کـه در ایـن روز پیامبـر اکـرم عزیزتریـن 
عناصـر انسـانی خـود را بـه صحنـه آورد و بـا تکیـه 
عزیـزان  بـا  اقتـدار  و  آرامـش  بـا  خـود  حقانیـت  بـر 
ادامـه می دهـد  خـود در مباهلـه حاضـر شـد. وی 
کـه معنویـت و صفـا و اقتـدار پیامبـر  همانطـوری 
اکـرم و خانـواده اش توانسـت دشـمن را از صحنـه 
ج کنـد بـه فضـل الهی ملـت ایران هم بـا ایمان  خـار
ج خواهنـد  و اقتـدار خـود دشـمن را از صحنـه خـار

کـرد.
بـا  مکتـوب  خطبـه  درادامـه  نظرآبـاد  جمعـه  امـام 
اشـاره بـه ارزشـمندی روزخانـه وخانـواده آن را یـک 
نهـاد مقـدس، ذکـر نمـوده کـه بـه عنـوان سـلول 
تشـکیل دهنده پیکـره جامعـه از ابتدا مـورد توجه 
ادیـان مختلـف بویژه اسـالم بـوده اسـت چراکه اگر 
خانـواده سـالم باشـد جامعـه سـالم خواهـد بـود.

تحکیـم  و  حفـظ  کـه  نکتـه  ایـن  اعـالم  ضمـن  وی 
خانـواده، تربیـت فرزنـد صالـح و سـالم از وظایـف 
زن و شـوهر اسـت و زن و مـرد می تواننـد همدیگـر 
را بهشـتی یاجهنمـی کننددعـوت نمودتـا اعضـای 
خانـواده لزومـا در اطاعـت و بندگـی تـالش نماینـد.
امـام جمعـه نظرآبـاد بـا اشـاره بـه فرارسـیدن ایـام 
و  محـرم  نمودکـه  عنـوان  راسـالی  امسـال  محـرم 
اظهـار  و  شـد  خواهـد  تجربـه  متفـاوت  عاشـورایی 
نمـود: آن چـه مهـم اسـت محبـت امـام  در قلـوب 
مومنـان اسـت ودرایـن رابطـه عـزای امـام حسـین 

علیـه السـالم تعطیـل بـردار نیسـت.

با هدف پیشگیری از شیوع کرونا؛
البرز   آمار  ارتباطی  سامانه 

راه اندازی شد

چهار  سرشماره  با  البرز  آمار  ارتباطی  سامانه 
آماری بویژه طرح  رقمی ۲1۲1 برای اجرای طرح های 
آمارگیران نیروی کار فصل تابستان برای ۲ هزار و 
14۸ خانوار نمونه از خانوارهای شهری و روستایی 
و با هدف پیشگیری از شیوع کرونا در استان البرز 

راه اندازی شده است.
و  مدیریت  سازمان  رئیس  جم  جام  گزارش  به 
آمارگیری  طرح  گفت:  البرز  استان  ریزی  برنامه 
با  و  فصلی  صورت  به  تابستان  فصل  کار  نیروی 
مراجعه حضوری به خانوارهای نمونه در سال های 
گذشته اجرا می شد ولی به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، ماموران آمارگیر به جای مراجعه حضوری از 
طریق تماس تلفنی با خانوارهای نمونه، پرسش 
نامه های مربوطه را تکمیل می کنند و در صورت 
یا  خانوار  تماس  شماره  به  نداشتن  دسترسی 
حضوری  صورت  به  خانواده ها،  نبودن  پاسخگو 
کرد. خواهند  اقدام  آمار  آوری  جمع  به  نسبت 
عربشاهی افزود: طرح آمارگیری فصل بهار نیروی 
کار از 1۸ مرداد آغاز شده است و تا 31 مرداد ادامه 

دارد. 
براساس  نیز  کار  نیروی  آمارگیری  طرح  گفت:  وی 
نیاز برنامه ریزان و با هدف محاسبه شاخص های 
فصلی و ساالنه نیروی کار از جمله نرخ مشارکت 
اقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات آنها طراحی شده 
از مهم ترین طرح های  است. همچنین این طرح 
برآخرین  منطبق  که  است  ایران  آمار  مرکز  آماری 
توصیه های سازمان بین المللی کار طراحی شده 
و برای مقایسه بین المللی شاخص های نیروی کار 

امکان بهتری را فراهم می کند.

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم

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

البرز و امام جمعه کرج به شرح زیر است:
یکی از مسائل مهم و پر تأکید اسالم، مساله خانواده، 
و  رفتن  بین  از  به هیچ وجه  و  است  آن  تحکیم  و  حفظ 

بعد  و  زوجین  بین  که  خانوادگی  پیوند  شدن  متالشی 
فرزندان برقرار است نمی پذیرد . حفظ خانواده از انهدام 
است.  اسالم  اجتماعی  پیوند  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
اصل  که  میفهمیم  کریم  قرآن  شریفه  آیات  به  توجه  با 
انسان  تعالی است.  به دستور خدای  تشکیل خانواده 

احتیاج به آرامش و سکون داشت، آدم احتیاج به همسر 
و تشکیل خانواده داشت تا در کنار همسر سکونت و 
آرامش داشته باشد. خداوند در آیه ۲1 سوره مبارکه روم 
برای  که  این است  از نشانه های قدرت خداوند  فرمود: 
کنارشان  در  تا  آفرید  همسرانی  خودتان  جنس  از  شما 

آرامش پیدا کنید.  بعد به دو امر مهم و حیاتی که برای 
ازدواج  تحکیم  موجب  و  است  الزم  آرامش  این  ادامه 
می شود اشاره فرمود که نسبت به هم صمیمانه، دوست 
داشته  انعطاف  هم  به  نسبت  این که  دیگری  و  باشید 

باشید و یکدیگر را مورد رحمت و گذشت قرار دهید.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

ج تاکید کرد؛ امام جمعه کر
حفظ خانواده از انهدام، از اهداف پیوند اجتماعی اسالم 

اقتصادی
 اجتماعی

خبریادداشت

مراسم تکریم ومعارفه شهردارسابق وفعلی هشتگرد 
استانداری  عمرانی  امورهماهنگی  باحضورمعاون 
مردم  نماینده  استانداری،  شهری  ،مدیرکل  البرز
،سرپرست  جمعه  ،امام  اسالمی  شورای  درمجلس 
فرمانداری ساوجبالغ ،پدرشهیدان بغدادی وجمعی 
دوایر  کارکنان  و  مدیران  و  شهرستان  مسئوالن  از 

شهرداری برگزارشد.
به گزارش جام جم امام جمعه شهر هشتگرد دراین 
البرز  استان  نمایندگان  از  سخنانی  طی  جلسه 

خواست تا با پیگیری های الزم به گونه ای عمل گردد 
تهران  در  ساوجبالغ  افزوده  ارزش  بر  مالیات  که  
ظرفیت های  وجود  با  بخش  این  و  نشود  بسته 
قرارداد ها  تا  گردد  لحاظ  شهرستان  برای  فراوان 
نصیب  آن  منعقدومنفعت  شهرستان  درهمین 
ساوجبالغ،  نماینده  حدادی  علی  گردد.    نقطه  این 
 نظرآباد و طالقان هم دراین جلسه مطالبه گری را از 
نمایندگی  مسئولیت  در  خود  اصول  ترین  محوری 
با  ارتباطاتم  من  وگفت:  کرد  بیان  مجلس  در  مردم 

وزرا و مسئوالن برای حل مشکالت و مطالبه گری در 
را با  آن  از قوا را جزو برنامه خود قرار داده و  هر یک 

قوت پیگیری خواهم کرد.
آمایش  را   کشور  مفقوده  حلقه های  از  یکی  وی 
چشم  سند  شد  قرار  افزود:  و  کرد  ح  مطر سرزمین 
از  مانع  موارد  همه  در  که  سرزمینی  آمایش  انداز 
عملکرد سلیقه ای مسئوالن خواهد شد، در اولویت 
قرار بگیرد و این می تواند در تصمیم گیری ها بسیار 

مهم باشد. 
با پرداختن به بحث عدالت اجتماعی  ادامه  وی در 
فعال  بخش  این  در  می تواند  عدالت  محور  گفت: 
شود و در بحث منابع در آمدی فروش از سد طالقان 
باید در منطقه هزینه شود و این عادالنه نیست که 

در آمد ارزش افزوده به تهران برسد.
نقشه  تولید  جهش  افزود:  ادامه  در  حدادی  علی 
نمی شود  عملی  صحبت  و  بیان  با  که  است  راهی 
در  باید  را  تولید  جهش  مردم  و  کرد  حرکت  باید  و 

سفره هایشان ببینند.

باید   شهرستان  سه  در  تبدیلی  صنایع  افزود:  وی 
تعلق  آنها  به  است  مردم  حق  آنچه  و  شوند  فعال 

گیرد.
معاونان  با  نشستی  در  نمود:  تاکید  حدادی 
وزراپیگیر مطالبات بحق مردم در حوزه های مختلف 

می باشم.
نماینده مردم ساوجبالغ در مجلس شورای اسالمی 
در  همدلی  این  تا  کرد  وحدت  و  انسجام   به  دعوت 
و  خیر  منشا  اسالمی  شوراهای  عمر  مانده  باقی 
قانون  اصالح  از  وی   . باشد  ساکنان  برای  برکات 
شوراهای اسالمی خبر داد و گفت: تا قبل از انتخابات 
ح به صحن مجلس ارسال می شود تا  شوراها این طر
خالءهای قانونی ترمیم شود و شاهد خدمات بهتر 

شوراهای اسالمی درشهرها وروستاها باشیم .
امور  هماهنگی  معاون  همچنین  مراسم  دراین 
شورای  رئیس   ، ،فرماندار البرز استانداری  عمرانی 
شهر و نیز شهرداران سابق و فعلی به ایراد سخن 

پرداختند.

نماینده ساوجبالغ، نظر آباد و طالقان  در مجلس:
مردم باید جهش تولید را در سفره های خود ببینند

به  هشتگرد  شهرجدید  عمران  شرکت  مدیرعامل  لطفی  حق  مسعود 
مدیره  هیات  اعضای  از  بذرپاچ  و  فر  ناصری  رضیئی،  زاده،  حاجی  اتفاق 
سالن  درمحل  خبرنگاران  حضور  با  صمیمی  نشست  دریک  شرکت 
سواالت  به  پایان  در  و  پرداخته  مختلف  مسائل  تشریح  به  کنفرانس 

مختلف پاسخ گفتند.
مثبت  با  مدیره  هیات  اعضای  از  رضیئی  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
شهرجدید  متروی  سیگنالینگ  اجرای  عملیات  پیشرفت  خواندن 
رام   12 به   10 از  قطارها  رام  تعداد  رساندن  در  شرکت  قصد  از  هشتگرد 

خبرداد.
وی پیش بینی نمود با توجه به ورود امکانات مربوطه به گمرک و انجام 

کار ترخیص، تا پایان بهمن عملیات مربوطه به پایان برسد.
درادامه نشست و پس از ادای توضیحات  مرتبط بافعالیت های انجام 
مدیرعامل  لطفی  حق  دیگراعضا،  ازسوی  مختلف  دربخش های  شده 
شرکت عمران شهرجدید هشتگرد  از آغاز فعالیت پروژه ناجا در ابتدای 
شهر خبر داد و گفت: پروژه 4 هزار و ۵00 واحدی ریحانه)ناجا( بر اساس 
هماهنگی به عمل آمده با بنیاد تعاون ناجا از هفته دولت فعال می شود 

ح اقدام ملی مسکن متصل شود. و مقرر شده تا بخشی از پروژه به طر
حق لطفی با اشاره به پیگیری به عمل آمده برای شروع مجدد فعالیت 
پروژه ریحانه )ناجا( گفت: مقرر شده ساخت و تکمیل این پروژه پس از 

سال ها انتظار در هفته دولت از سر گرفته شود.
ح اقدام  وی یادآور شد: بخشی از پروژه بعد از تکمیل در راستای طر

ملی  ح  طر در  که  انتظامی  نیروی  کارکنان  اختیار  در  مسکن  ملی 
مسکن ثبت نام و واجد شرایط بوده اند، قرار داده خواهدشد.  

به  بلوار شرقی  اجرای عملیات  اتمام  از  حق لطفی همچنین 

غربی )بلوار H( وبلوار شرقی به غربی شهر )بلوار La و Lb(خبر داد و گفت: 
در زمان حاضر این پروژه ها، مراحل پایانی خود را با 9۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی طی می کنند و بزودی به بهره برداری خواهند رسید.
وی با اشاره به جنگل حاشیه اتوبان، از راه اندازی ایستگاه پمپاژ پساب 
هیدرومکانیکال  تاسیسات  با  پروژه  این  گفت:  و  داد  خبر  فاضالب 
به  شهر  ورودی  جنگل  احیای  جهت  اول  فاز  در  الکترومکانیکال  و 

بهره برداری خواهد رسید.
حق لطفی همچنین از کاشت ۲۲ هزار اصله نهال در جنگل ورودی شهر 

خبر داد و گفت: درختان موجود نیز احیا و رفع آفت خواهند شد.
عملیات  از  ادامه،  در  شهرجدیدهشتگرد  عمران  شرکت  مدیرعامل 
احداث کالنتری، ۲ سالن ورزشی چند منظوره و ۲ بوستان شهری که از 
بهره برداری  به  بزودی  و  است  عمران  شرکت  مجموعه  اقدامات  دیگر 

خواهند رسید خبرداد.
حق لطفی با اشاره به بیمارستان نیمه تمام شهر جدید هشتگرد اعالم 
تعیین   حال  در  سال   ۲0 از  پس  شهر  کاره  نیمه  بیمارستان  که  نمود 
تکلیف می باشد که پس از تحویل از سوی شهرداری به شرکت عمران، 
حداکثر پس از دو سال تکمیل و جهت بهره برداری به دانشگاه علوم 

پزشکی واگذار خواهد شد.
وی همچنین ازفرماندار، شهرداری، شورای شهر و دادگستری درخواست 
نمود تا هر چه سریع تر نسبت به رفع مشکالت حقوقی ملک فوق اقدام 

گردد. 
وی همچنین درپاسخ به سوال خبرنگارجام جم درخصوص میزان توجه 
به سرمایه گذاران بخش خصوصی درامرسرمایه گذاری اعالم نمود : در 
کامل  آمادگی  درمان  و  ورزش   ، آموزش  همچون  مختلف  بخش های 
اقدام  گذاری  سرمایه  به  حضورعالقمندان  درصورت  تا  داریم 
بلندمدت  اقساط  و  قیمت  باحداقل  زمین  واگذاری  به 

بنماییم.
دستگاه  هر  به  که  داشت  اعالم  همچنین  لطفی  حق 
به  تا  ایم  آماده  باشد  مصوب  بودجه  دارای  که  دولتی 

صورت رایگان زمین اختصاص دهیم.

امکان واگذاری زمین به سرمایه گذاران با شرایط ویژه در شهر جدید هشتگرد

  ویژه برنامه های رادیو، تلویزیون و فضای مجازی  در محرم از سوی مدیرکل 
صدا و سیمای مرکز البرز اعالم شد که به شرح ذیل می باشد:

 در حوزه رادیو؛
 »باران بی امان« ویژه برنامه   عصرگاهی زنده هر روز،  »مسابقه سراج« ویژه 
واقعه  ابعاد  بررسی  ویژه  ضبطی  برنامه  پروانه«  بال  و  »آتش   ، محرم  ایام 
عاشورا ،  »ریسمانی از آسمان« ویژه برنامه زنده روز تاسوعا و عاشورا،  »آوای 
محرم« برنامه ضبطی هر روز ، پخش نواهای محرمی شاخص دیگر استان ها 
با توجه به سکونت اقوام مختلف در البرز   »تکیه البرز« ویژه برنامه زنده 
صبح جمعه در محرم و صفر،   »دمی از عشق »  ، برنامه ضبطی با موضوع 
از  یکی  عنوان  به  البرز  استان  تعزیه  و  نوجوان   و  جوان  مداحان  معرفی 
،   »مانده در راه«  برنامه آرشیوی هرروز،  »شور  قدیمی ترین تعزیه های کشور
شیدایی«،  ویژه برنامه زنده پخش مداحی و نواهای محرمی،  »پاتوق هنر 
» برنامه زنده معرفی شاعران ، نویسندگان و هنرمندان عاشورایی و آئینی  
استان البرز،  »یک کهکشان ستاره » برنامه زنده  پخش دلگویه های مردمی 
، شعر و موسیقی محرمی،   »قلم چرخک »  برنامه زنده با موضوع آداب و 
رسوم مردم در مناطق مختلف استان در محرم،  »سوگ حسینی« در آینه 
لهوف  6 برنامه مقتل خوانی،  نمایش »تکیه«، نمایش »عبور«،   »البرز من 
سالم« برنامه زنده پوشش و اطالع رسانی برنامه ها و رویدادهای محرمی 

استانی،  »آواجار »برنامه معرفی مداحی ها و نواهای محرمی شاخص،  »قطار 
سریع السیر »برنامه زنده ویژه جوان امروز و درس های عاشورایی،  »بیست«  
برنامه زنده ویژه محرم با رویکرد نوجوان،   »کودکانه » ویژه برنامه محرم با 
رویکرد  با  نمایشی  ترکیبی  برنامه  ویژه  زندگی«   »صدای  کودکان،   رویکرد 

خانواده، 
در حوزه تلویزیون؛

سفرنامه آسمان، از شب اول محرم 14 برنامه تولیدی با حضور پیر غالمان 
یک  خانه  هر  پویش  برگزاری  و  استان  شاخص  سخنرانان  و  ،مداحان 
حسینیه، مستند) یادگاری از محمد(  روایتی متفاوت از سفر اربعین سال 

کربال در  تو، قصه های  توان  به  برنامه  در  گذشته، حضور مداحان نوجوان 
برنامه کودک بوم رنگ خونه زندگی معرفی بانوان عاشورایی، یه صبح دیگه 
معرفی جهادگران عرصه سالمت و معرفی هنرمندان عرصه شبیه خوانی، 
آستان ملکوت، انعکاس پیام نهضت حسینی، دلنوا ویژه برنامه دهه آخر 
محرم ، سریال خونمردگی از دهه اول ، پیرغالمان  مداحان حسینی دهه اول 
محرم و دهه آخر محرم، جهانشهری ها،  مجموعه مستند اسالم در خارج،  
از اول محرم،  مجموعه مستندمحرم در ایران ،  دهه اول محرم، مجموعه 
یه  واقعه،   روز  سینمایی های    ، اول  دهه  سیدالشهدا  حسین   ، مستند 

خواب کوچولو  مرثیه ای برای مرتضی ،چراغهای رابطه، هیهات و اربعین
 در حوزه فضای  مجازی 

زنان  معرفی  مداحان،  بسیج  همکاری  با  مجازی  ی  liveخیمه  برنامه   
امام.   حرم  تکمیل  موشن  فتو  ای،   دقیقه  یک  قسمت   14 عاشورایی 

پادکست عالمه جعفری 14 قسمت.
:  در حوزه خبر

گزارش های تولیدی با عناوین: 
دستور  رعایت  حسینیه،  یک  خانه  هر  پویش  خون،   نذر  ماسک،  نذر 
با  خبری  ویژه  گفتگوهای  بیرق،  سامانه  محرم،  در  بهداشتی  العمل های 

موضوع محرم و کرونا

؛ از سوی مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز
  ویژه برنامه های رادیو، تلویزیون و فضای مجازی  در محرم اعالم شد

: در کربال همه با هر سن و سالی آمده بودند. کربال کامل  جام جم البرز
به  گوش  همه  و  آماده  همه  بودند.  خود  امام  سر  پشت  همه  بود. 
فرمان. آن ها آمده بودند تا به امام خویش بگویند ما گوش به فرمان 

هستیم، بی وفا نیستیم، ما امام خود را تنها نمی گذاریم. 
در کربال همه آمده بودند تا امتحان خود را پس بدهند.

یک طرف جبهه کفر و ظلم بود، با لشکری فراوان و امکانات زیاد. طرف 
از  دیگر سپاه حق بود به تعداد کم و امکانات اندک. نتیجه جنگ هم 

قبل مشخص بود.
 قبال از نبرد امام یاران خود را برای رفتن و ماندن آزاد گذاشته بود. یاران 
امام بی معرفتی نکردند، ماندند تا به همه جهانیان بگویند که پیوند 

مردم و رهبری اسالم چگونه است.
ولی  بریدند،  را  گلویمان  نشکستیم.  اما  خوردیم،  شکست  عاشورا  در 
که فریاد عاشورای ما همه جا  بود  این چنین  نتوانستند.  را  صدایمان 

پیچید و به گوش جهانیان رسید. 
همه فهمیدند که در کربال بر ما چه گذشت.  سال ها این چنین در پی 

هم آمدند و رفتند. تا این که به روز 22 بهمن سال 1357 رسیدیم. 
باز هم طرفداران حق و باطل مقابل هم ایستادند. باز هم لشکر یزید 

زمان به میدان یاران امام آمدند.
 امام این بار  فرق می کرد، این بار یاران امام تصمیم گرفته بودند متحد 

باشند و انتقام کربال را از یزید زمان بگیرند. 
فرمان  به  گوش  و  ایستادند  خمینی  امام  سر  پشت  آدم  میلیون ها 

ماندند.
 آن سو هم، شاه با کمک آمریکا، انگلیس، فرانسه و بعضی از کشورهای 
اروپایی با تمام تجهیزات مقابل یاران امام خمینی صف کشید. یعنی باز 
امام  نباید  که  بودیم  گرفته  درس  عاشورا  از  کربال.  هم  باز  عاشورا،  هم 

خود را تنها بگذاریم. 
نباید فریب بخوریم.  فریب نخوردیم و عاقبت پیروز شدیم. 

امروز باز هم یزید زمان با شکل های گوناگون به سراغمان آمده است.
آمریکا و متحدان   این بار او کسی جز ترامپ، رئیس جمهور جنایتکار 

اروپایی و عربی اش نیست. 

باشیم.   انقالب  معظم  رهبر  فرمان  به  گوش  و  باشیم  هوشیار  باید 
مبارزه حق و باطل پایان ندارد.

مبارزه حق و باطل پایان ندارد

خبر



بیش از 40 هزار دانش آموز البرزی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه های کشور 
با هم رقابت می کنند.

به گزارش جام جم مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: آزمون سراسری ورود 
به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال 1399 چهارشنبه تا شنبه 29 تا 1 

شهریور به صورت همزمان در همه استان های کشور برگزار می شود.

ساالر قاسمی گفت: سهم آموزش و پرورش استان، میزبانی از ۲۲ هزار داوطلب در 
1۷0 حوزه امتحانی است.

صبح  هنر  آزمایشی  گروه  داوطلبان  اختصاصی  و  عمومی  آزمون  افزود:  وی 
علوم  و  فنی  ریاضی،  علوم  آزمایشی  گروه های  داوطلبان  مرداد،   ۲9 چهارشنبه 
انسانی صبح پنجشنبه 30 مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه 
31 مرداد و داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی صبح شنبه 1 شهریور برگزار 
می شود.  قاسمی گفت: با هدف جلوگیری از تراکم جمعیت داوطلبان و مقابله 
با شیوع بیماری ویروسی کرونا، زمان برگزاری آزمون از ۲ روز به 4 روز افزایش پیدا 
کرده و صندلی های داوطلبان نیز با فاصله 1۸0 سانتی متر از هم، جاگذاری می شود. 

شهرستان نظرآباد نیز برای اولین بار میزبان این آزمون سراسری خواهد بود.

مدیر کل راه و شهرسازی البرز گفت: 26 درصد البرز نشینان در مناطق ناکارآمد استان 
سکونت دارند و تاکنون نیز 25 هزار شهروند البرزی در هر دو مرحله طرح اقدام ملی 

مسکن نام نویسی کرده اند.
به گزارش جام جم خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ؛ تقی رضایی با اشاره به سکونت 26 
درصد از البرزنشینان در بافت های ناکارآمد شهری استان گفت: تاکنون 25 هزار نفر در 

استان البرز برای دریافت مسکن ملی نام نویسی کرده اند.
البرز افزود: در حال بررسی مستندات و شرایط متقاضیان   مدیرکل راه و شهرسازی 
شرایط  واجد  که  کسانی  تا  شد  خواهد  پاالیش  آنها  ارسالی  مدارک  تمامی  و  هستیم 
هستند، از طریق این طرح خانه دار شوند. رضایی با اشاره به شرایط الزم برای دریافت 
مسکن ملی گفت: فرد ثبت نام کننده و تمامی افراد تحت تکفل آن نباید از تاریخ یکم 
باشند.  گونه سابقه مالکیت ملکی شخصی داشته  به بعد هیچ  فروردین سال ۸4 
همچنین از بهمن سال ۵۷ به بعد نیز فرد ثبت نامی و افراد تحت تکفل آن نباید از 
امکانات دولتی زمین و مسکن استفاده کرده باشند.  متاهل و سرپرست خانوار بودن 
نیز به عنوان شرط سوم برای متقاضیان و ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی مسکن 
و همچنین پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا شرط چهارم است.   مدیرکل 
راه و شهرسازی استان البرز افزود: نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی 
از دیگر شروط مهم برای ثبت نام کنندگان در این طرح است. همچنین توانایی تامین 

هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیالت بانکی نیز شرط مهم دیگر برای متقاضیان 
است زیرا متقاضیان باید حداقل 30 درصد هزینه ساخت مسکن را سپرده گذاری کنند.  
رضایی گفت: میزان تسهیالت بانکی در نظر گرفته شده در این طرح، از ۷۵ تا 100 میلیون 
تومان با بهره 1۸ درصد و بدون نیاز به سپرده و با دو سال دوره مشارکت و بازپرداخت 1۲ 
ساله است.  وی گفت: در حوزه بازآفرینی شهری که شامل ساخت مسکن در بافت های 
فرسوده شهری است بیش از 40 الی ۵0 میلیون تومان تسهیالت بانکی با بهره 9 درصد 
در نظر گرفته شده و دوره مشارکت آن 30 ماهه است. همچنین در بافت های فرسوده 

نیز تسهیالت بانکی ۵0 الی ۶0 میلیونی با بهره بانکی 1۸ درصد پرداخت می شود.

با روشن بودن چراغ قرمز کرونا؛
ج همچنان خاموش است چراغ تاالرهای پذیرایی  کر

رئیس اتاق اصناف البرز: گفت با وجود ضرر و زیان مالی تاالرهای پذیرایی در ماه های اخیر به 
 دلیل شیوع کرونا، در حال حاضر هیچ تاالری در کرج فعال نیست و ناظران نیز با بررسی های

 دوره ای، با جدیت بر این موضوع نظارت کامل دارند.
به گزارش جام جم بهروز حصاری گفت: متاسفانه صنف تاالرداران از اسفند 98  تاکنون آسیب 

و ضرر مالی زیادی را متحمل شده اند و با شرایط شیوع کرونا نیز زمان از سرگیری فعالیت شان 
هنوز مشخص نیست.  نظارت نیز بر عملکرد تاالرهای پذیرایی در دوران شیوع کرونا وجود دارد 
و با هر گونه تخلفی برخورد خواهد شد. وی با اشاره به تعطیلی برخی از واحدهای صنفی استان 
تا اطالع بعدی افزود: دستورالعمل ستاد ملی کرونا نسبت به تعطیلی برخی از صنوف مانند 

تاالرها، سالن های زیبایی و آرایشگاه های زنانه الزم االجراست.  رئیس اتاق اصناف البرز همچنین 
با تاکید بر ضرورت تکمیل اظهار نامه های مالیاتی از جانب واحدهای صنفی استان البرز گفت: در 
مرداد فرصتی قانونی  به صنوف مختلف استان برای تکمیل اظهارنامه های مالیاتی داده شده و 

امیدواریم صاحبان این واحدها با احساس مسئولیت به تکلیف قانونی خود عمل کنند.

 چهارشنبه  29 مرداد 1399   شماره 5735

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اجتماعی
اقتصادی

دکتر افشین قاسمی  
جراح و متخصص 
ح کرد؛ البرزی مطر
اعمال جراحی
ین   با  به روزتر
تکنیک های
 پیشرفته

یکی از تخصص های مهم پزشکی که با تنفس انسان ارتباط نزدیکی دارد، 
تخصص گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن است. متخصص گوش 
بیماران، تجارب  و درمان  زیادی در مراکز علمی  بینی سال های  و  و حلق 
گرانبهایی کسب می نماید. خبرنگار جام جم البرز با دکتر افشین قاسمی 
جراح و متخصص توانمند البرزی گفتگویی انجام داده که ماحصل آن را 

در ادامه می خوانید: 
 مختصری از سوابق کاری خود بگویید؟  

ً
 لطفا

وبینی  وحلق  گوش  گردن،  و  سر  جراحی  تخصصی  بورد   1379 سال  در 
 15 از  بیش  و  نمودم  اخذ  تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه  از  را  وزیبایی 
سال است که در دانشگاه علوم پزشکی و مراکز دولتی مشغول فعالیت 

ج ( فعالیت دارم .  می باشم. در حال حاضر نیز در بخش خصوصی )کر
مواردی  چه  در  را  بیماران  رضایتمندی  و  پزشکان  کار  تمایز  وجه   

می بینید؟   
هم  من  هستند،  جامعه  سالمت  و  مردم  خدمت  در  پزشکان  تمامی 
تعهد،  شخصیت،  نظر  از  افراد  می باشم.  پزشکی  جامعه  این  از  عضوی 
 رضایتمندی بیماران نیز 

ً
تخصص، علم و تجربه با هم تفاوت دارند و قطعا

با توجه به موارد گفته شده متفاوت خواهد بود . 
برای  هم  هنوز  و  ام  نموده  علم  کسب  خوبی  اساتید  از  آموزی  علم  دوران  در 
کسب تجربه وعلم، انگیزه های باالیی دارم . در این مدت 20 ساله که علم آموزی 
داشته ام از این که به مردم خدمت کرده ام و بیماران همیشه از عملکرد 
زمینه های  بر   عالوه  که  بوده ام  جراحی  تنها  داشته اند،  رضایت  من 
فک  جراحی های  مانند  تخصصی   فوق  عمل های  خود   رشته  تخصصی 
جراحی های  بینی،  ترمیمی   و  زیبایی  تکنولوژیک  جراحی های   صورت،  و 
اندوسکوپیک پیشرفته سینوس ها و قاعده جمجمه و  انواع جراحی های  
پلک را در این مدت با  درصد موفقیت و رضایتمندی خوبی انجام داده ام.
 خدا را شکر می کنم و تنها جراح گوش وحلق بینی هستم که در این زمینه 

کارنموده ام . 

 گرایش جوانان به عمل های زیبایی را چگونه ارزیابی می کنید؟  
افراد  برای  زیبایی  از  زیبایی یک مقوله فلسفی است و تعاریف متفاوتی 
فردی  هر   . دارند  دوست  را  تغییر  وایجاد  زیبایی  انسان ها  دارد.  وجود 
انگیزه های خاص خود را برای زیبا شدن دارد و افکار افراد با هم متفاوت 
است. برای جوانان که افکار تازه ای دارند این زیبایی و تغییر یک فرصت 
وحتی یک چالش به حساب می آید، چرا که ممکن است در آینده از عمل 
زیبایی خود پشیمان شوند یا فرصت های شغلی و ازدواج مقبول تری به 

دست آورند.  
 با توجه به شرایط کرونایی برای اطمینان مراجعان در مطب خود چه 

تمهیداتی انجام می دهید؟  
محدودی  اپیدمی  ویروس  کرونا  و  دارند  حضور  همیشه  ویروس ها 
داشت، اما متاسفانه امروز کرونا ویروسی توسعه یافته است. پرچمداران 
مبارزه با این ویروس پزشکان اورژانس ومتخصصان بیهوشی هستند و 
برخی همکاران کادر درمانی فعال در این  بخش ها به این ویروس مبتال 
شده و به شهادت رسیده اند . ما نیز برنامه های پیشگیری را که شامل 
از ماسک و مواد ضدعفونی، توضیح به مراجعان ونصب بنر و  استفاده 
خود  رسالت  را  کار  این  و  می کنیم  اجرا  مطب  در  است  همگانی  آموزش 
نکات  و  پروتکل ها  رعایت  در  خوبی  همکاری  نیز  مراجعان  با   . می دانیم 

بهداشتی داریم. 

و  طالقانی  چهارراه  فاصل  حد  بهشتی،  شهید  خ  ج،  کر
پزشکان  ساختمان  هوایی،  پل  شهدا،جنب  میدان 

آرین، طبقه نهم.
تلفن مطب:  02632265551

همراه :  09371459194

نشانی مطب و راه های ارتباطی

اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
انتخابـات  سـتاد  رئیـس  و  البـرز  اسـتانداری 
یازدهمیـن  دوم  مرحلـه  گفـت:  البـرز  اسـتان 
انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی در  دوره 
حـوزه انتخابیـه کـرج، فردیـس و اشـتهارد بـا 
شـهریور   ۲1 بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت 

می شـود. برگـزار  جـاری  سـال 
بـا  فـردی  محمـد  نـور  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
بیـان ایـن مطلـب در جلسـه سـتاد انتخابـات 
اسـتان که در سـالن شـهدای دولت  با حضور 
هیـات نظـارت اسـتان و فرمانداری هـای حـوزه 
انتخابیه مرکزی و فرعی و مسئوالن کمیته ها 
و صـدا و سـیما و دانشـگاه علـوم پزشـکی بـه 
عنـوان عضـو مدعـو برگزار شـد اظهار داشـت: 
انتخابیـه  حـوزه  می دانیـد  کـه  طـور  همـان 
بـه  اشـتهارد  و  فردیـس  کـرج،  شهرسـتان 

مرحلـه دوم کشـیده شـده اسـت. 
وی افـزود: بـر اسـاس هماهنگی هـای انجـام 
شـده وزارت کشـور شـورای محتـرم نگهبـان 
دوم  مرحلـه  درمـان  و  بهداشـت  وزارت  و 
انتخابـات مجلـس شـورای  یازدهمیـن دوره 

 99/6/21 مـورخ  جمعـه  روز  در  اسـالمی 
برگـزار  بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت  بـا 

 . د می شـو
فردی تصریح کرد: حوزه انتخابیه شهرسـتان 
کـرج، فردیـس و اشـتهارد جمعـا 908 شـعبه 
شـعبه   60 تعـداد  ایـن  از  کـه  دارد  رای  اخـذ 

می باشـند. سـیار  شـعبه  و 39  روسـتایی 
زمـان  قانـون  برابـر  گفـت:  اسـتاندار  معـاون 
از8   می باشـد؛  سـاعت   10 انتخابـات  برگـزاری 
صبـح تـا 6 بعـد از ظهـر بنابرایـن بـا توجـه بـه 

تصمیمـات  اسـاس  بـر  و  موجـود  شـرایط 
اتخـاذ شـده بـه هیـچ وجـه تمدیـد نمی شـود. 
تجهیـزات،  امکانـات،  طرفـی  از  گفـت:  فـردی 
اقـالم و تعرفه هـای مرحلـه دوم آمـاده تحویل 
می باشـند و فرمانداران موظفنـد برنامه ریزی 
برگـزار  شـکوه  بـا  جهـت  را  الزم  اقـالم  و  کـرده 

آورنـد. فراهـم  انتخابـات  نمـودن 
کـرد:  رئیـس سـتاد انتخابـات اسـتان اضافـه 
تبلیغـات مرحلـه دوم انتخابات از 13 شـهریور 
بـه صـورت  تـا 19 شـهریور  شـروع می شـود و 

مجازی و غیرحضوری بین دو نفر از نامزدهای 
انتخاباتی که به مرحله دوم راه یافته  اند انجام 
می شود و با توجه به تصمیمات گرفته شده 
ابالغی از مرکز تبلیغات عمدتا از صدا و سیما 

و فضـای مجـازی صـورت می گیرد. 
در 9  نفـر   11 مجمـوع  در  کـرد:  تصریـح  فـردی 
حـوزه  البـرز  اسـتان  جملـه  از  کشـور  اسـتان 
انتخابیه شهرستان کرج، فردیس و اشتهارد 
بـه مرحلـه دوم کشـیده شـده انـد کـه بـا رای 
گیری در این مرحله امور انتخابات یازدهمین 
دوره مجلـس شـورای اسـالمی پایـان می یابد.

اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
کـه  مـی رود  انتظـار  البرزگفـت:  اسـتانداری 
مـردم فهیـم و بـا فرهنـگ حـوزه اتخابیـه کـرج، 
سرنوشـت  بـه  نسـبت  اشـتهارد  و  فردیـس 
خـود بـی تفـاوت نباشـند و مسـئوالنه در امـر 
انتخابـات شـرکت کـرده و بـه کاندیـدای مـورد 
نظر خود رای دهند. مجلس شـورای اسـالمی 
بـه عنـوان فضایـل ملـت در امر قانون گـذاری 
بسـیار  جایـگاه  از  قانـون  اجـرای  بـر  نظـارت  و 

اسـت. برخـوردار  مهمـی 

 21 شهریور و با رعایت پروتکل های بهداشتی ؛ 

مرحله دوم انتخابات مجلس برگزار می شود

هزینه مراسم سالگرد 
 »حاج غالمعلی حسنی گرده کوهی«   صرف خیریه  می شود

اهل بیت، حاج  پیر غالم  اولین سالگرد درگذشت  مراسم 
غالمعلی حسنی گرده کوهی به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و ضرورت رعایت نکات بهداشتی، از سوی بیت آن مرحوم، 

لغو و هزینه آن صرف امور خیریه خواهد شد.
سی ام مرداد مصادف با شب اول محرم، مصادف با اولین 
سالگرد ارتحال  پیر غالم اهل بیت، حاج غالمعلی حسنی 
گرده کوهی است که امسال به دلیل شرایط خاص بهداشتی 
و شیوع ویروس کرونا برگزار نمی شود. فرزند بزرگ ایشان 
غالمرضا حسنی  در این باره در گفت وگو با جام جم  اظهار 

کرد: هزینه مراسم بر اساس منویات ولی امر مسلمین و 
حسنه  نوعی  که  ویروس  این  انتقال  زنجیره  قطع  ضرورت 
شهر  بهداشت  و  سالمت  خدمت  در  می شود،  محسوب 

قرار خواهد گرفت.
وی افزود:  پنج شنبه 1399/05/30 بستگان درجه اول بر سر 
مزار این مرحوم در گلزار شهدای منطقه چهارصد دستگاه به 
سوگ خواهند نشست.  حاج غالمعلی حسنی گرده کوهی  
در شب اول محرم سال 1398 در سن 86 سالگی به دیار حق 

شتافت. روحش شاد و یادش گرامی باد.

 ، بازار در  کاالها  قیمت  نوسان  مدیریت  هدف  با  جدی  نظارت  گفت  ج  کر فرماندار 
، بسترساز مدیریت بحران کرونا ست. ضروری و ثبات در بازار

ثبات  بازار  در  باید  نظارتی  گفت: دستگاه های  پور  گزارش جام جم غفور قاسم  به 
ایجاد کنند تا از افزایش قیمت ها جلوگیری شود. همچنین باید بسترهای تثبیت 

قیمت ها در بازار فراهم باشد.
ج از بازرسان تعزیرات خواست تا ضمن فعال سازی تیم های نظارتی، از  فرماندار کر

نوسان قیمت اجناس و کاالهای ضروری مردم در بازار جلوگیری کنند.
آسیب های  شدت  قیمت ها،  مدیریت  کرونا،  بحران  در  کرد:  تاکید  پور  قاسم 

اقتصادی را کاهش می دهد. 

اهل  و  )ع(  الحسین  اهلل  اباعبد  حضرت  شهادت  احیای  اهمیت 
دلیل  به  اما  نیست،  پنهان  مؤمنان  بر  ایشان  اصحاب  و  بیت 
شرایط خاص شهرمان و ویروس منحوس کرونا همچنان نباید 
از لزوم اهتمام به رعایت دستورالعمل ها و حفظ سالمت فردی و 
عمومی غافل شد. کارشناسان بر ضرورت دوری از تجمع توصیه 

می کنند. باید مطابق اقتضای مصلحت عمومی باشد. 
ایران  خداجوی  و  شریف  مردم  امسال  جام جم  گزارش  به 
می خواهند از ابزار فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بیشترین 
بهره را ببرند. قرار است برای گسترش فرهنگ رسالت در جامعه 
اکرم )صلی اهلل و  کریم و سنت نبی  ارشاد مردم به سوی قرآن  و 
علیه و آله وسلم( و اهل بیت )علیهم السالم( و احیای عاشورای 
ابزار فضای مجازی  نهایت استفاده به عمل  از  )ع(  امام حسین 

آید.

هرچه  اسالمی  امت  خیر  دعای  و  الهی  فضل  به  که  امیدواریم 
تا  شود  دور  مملکت  این  از  کرونا  خطرناک  ویروس  سریع تر 
به  نسبت  بهتر  و  تر  شکوه  با  هرچه  قبل  سالیان  مانند  بتوان 
این  است  حیف  داشت.  ارادت  عرض  بیت)ع(  اهل  خاندان 
اهل  خاندان  مراسمات  اجرای  برای  که  زیبا  معنوی  فضاهای 
فضای  دلیل  به  بماند.    خالی  گونه  این  شده  ساخته  )ع(  بیت 
سالمتی  خاطر  به  و  محرم  ایام  در  عزاداران  ازدحام  و  سرپوشیده 
مردم، مهدیه کمالشهر قادر به برگزاری مراسم در ایام سوگواری 
محرم نخواهد بود.  از پروردگار منان عاجزانه درخواست داریم ما 
و همه ارادتمندان به خاندان اهل بیت )ع( را از غالمی ابا عبداهلل 

الحسین محروم نگرداند.
  التماس دعا 

روابط عمومی مهدیه کمالشهر 

لغو برنامه های مهدیه کمالشهر در محرم

ح کرد؛ ج مطر فرماندار کر
گرانفروشان البرز ، زیر ذره بین ناظران

مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد؛
رقابت 4۰ هزار البرزی برای ورود به دانشگاه

مدیرکل راه و شهرسازی البرز  اعالم کرد؛

 25 هزار البرزی، متقاضی مسکن ملی
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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

این جـــــاهالن که دعوى ارشاد می کنند 
در خرقه شان به غیر »منم« تحفه اى میاب

ما عیب و نقص خویش و کمال و جمال غیر  
پنهــــــــان نموده ایم، چو پیرى پس خضاب

 چهارشنبه    29 مرداد 1399   شماره 5735

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   3221۰۰۰9 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
* قابل توجه شرکت آبفای ساوجبالغ

فرسودگی  دچار  ورده  روستای  آبرسانی  شبکه 
گسترده می باشد. لذا از مسئوالن شرکت آبفای 
نوسازی  با  تا  داریم  اکید  خواست  در  ساوجبالغ 
آبرسانی مذکور و نیز تنظیف و پاکسازی  شبکه 
مصرفی  آب  بهداشت  مربوطه  آب  ذخیره  منبع 

اهالی روستا به نحو مقتضی تامین شود.
جمعی از اهالی روستای ورده

* امور ارباب رجوع را تسهیل کنید
کار ارباب رجوع در ادارات و سازمان ها معموال با 
کندی همراه است. بر همین اساس از مسئوالن 
و دست اندرکاران ذیربط خواهان رسیدگی سریع 

به مسائل و مشکالت ارباب رجوع هستیم.
ج و حومه جمعی از شهروندان کر

* استانداری البرز چاره اندیشی کند
با توجه  البرز  ارگان های استان  از ادارات و  برخی 
به  الوقت  دفع  با  عمال  کرونا  گسترده  شیوع  به 
مشکالت روزمره مردم رسیدگی نمی کنند و این 
موضوع موجب مراجعه پیاپی و گسترده مردم 
به آن مراکز می شود. در نتیجه این نوع غفلت ها 
و سهل انگاری ها بیماری ویروس کرونا گسترش 
از مسئوالن  بر همین اساس  کرد.  پیدا خواهد 
ریزی  برنامه  و  طراحی  خواهان  البرز  استانداری 

اصولی برای رفع مشکالت مردمی هستیم.
جمعی از شهروندان البرزی
مشکالت ایاب و ذهاب شهروندان را ساماندهی کنید

جای  جای  در  شهروندان  روزانه  مرور  و  عبورو 
شهرستان کرج و شهرک های حومه با سرگردانی 
بر  است.  شده  همراه  نقلیه  وسایل  کمبود  و 
و  کرج  شهر  اسالمی  شورای  از  اساس  همین 
با  که  است  این  جدی  انتظار  شهرداری  مدیران 
ارائه برنامه ای جامع تحولی سازنده در مسیر حل 

و فصل ایاب و ذهاب روزانه مردم ایجاد نمایند.
ج ع پیشه از کر مهرداد زار

: رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز
مراسم  بهداشتی  پروتکل های 

محرم با دقت تدوین و اجرا شود

نشست ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی البرز 
با حضور رئیس، معاونان و اعضای ستاد کرونا 

تشکیل شد.
نشست  این  در  کریم  دکتر  جام جم  گزارش  به 
برگزاری  بهداشتی  پروتکل های  کرد:  عنوان 
و  اجرا شود  با دقت تدوین  باید  مراسم محرم 
و  بهداشت  نیروهای  کنکور  برگزاری   برای   و 
فوریت های پزشکی در حوزه های آزمون  حضور 
با  را  بهداشتی  پروتکل های  و  باشند  داشته 
مناسبت  به  کرد  تاکید  وی  کنند.   پایش  دقت 
از خانواده های پزشکان مدافع  باید  روز پزشك 
سالمت تکریم شود و از پزشکان درگیر با کرونا 

تقدیر شایسته ای به عمل آید. 
ایجاد  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  رئیس 
تشخیص  جهت  مولکولی  جامع  آزمایشگاه 
کرونا و آنفلوآنزا اقدام بسیار ارزشمندی است که 
توسط معاونت بهداشتی در دست انجام است. 
در ادامه دکتر سلیمانی عنوان کرد: در هفته اخیر 
در  امیدواریم  و  شده  ثابت  بستری  و  ابتال  روند 

آینده روند کاهشی داشته باشیم .
وی خاطر نشان کرد: بزرگ ترین معضل  در فصل 
پاییز تشخیص کرونا از آنفلوآنزا خواهد بود و باید 

غربالگری ها با دقت انجام شود . 
در این جلسه در خصوص بررسی نحوه تامین و 
توزیع دارو های کرونا و واکسن آنفلوآنزا، نیرو های 
مورد نیاز بیمارستان ها و شیفت بندی پزشکان، 
تقدیر از پزشکان درگیر با کرونا در روز پزشك و راه 
اندازی هرچه سریع َتر آزمایشگاه جامع مولکولی 

جهت تشخیص کرونا بحث و بررسی شد.

شهید   : البرز جم  جام 
عدالت منش  علی 
 1325/11/25 تاریخ  در 
به  چشم  مذهبی  خانواده  ای  در  و  تهران  در 
جهان گشود و قبل از رسیدن به سن ثبت نام 
زمان،  ابوذر  )خواهر  مادرش  هدایت  و  ترغیب  با 
مرحوم آیت اهلل طالقانی( که خود نیز گوینده و مبلغ 
مذهبی و سیاسی بود، شروع به فراگیری قرآن کرد. 
پس از طی مراحل تحصیل، به قم مراجعت کرد و به 
تحصیل علوم دینی پرداخت و پس از مدتی کتابی با 

عنوان »تجوید قرآن« تألیف نمود.
حمایت  به  خرداد42  پانزده  خونین  قیام  جریان  در 
کنندگان به  امام خمینی)ره( جزو حمله  از حضرت 
حرکت  ضمن  که  بود  محل  ژاندارمری  و  شهربانی 
با  ورامین  باقرآباد  پل  محل  در  تهران  به سمت 
زندان  به  مأموران مسلح روبه رو و دستگیر شد و 
ماه  چندین  از  بعد  و  منتقل  مرکزی  زندان  و  قصر 

آزاد گردید. 

پس از آزادی از زندان به علت تکثیر و پخش رساله 
مسجد  در  سخنرانی  از  بعد  نیز  و  امام  حضرت 
زندان  سال  سه  به  و  دستگیر   

ً
مجددا ورامین 

محکوم گردید. در دوران زندانی اش نزد دایی خود 
»مرحوم حضرت آیت اهلل طالقانی« به فراگیری علوم 
از  آزادی  از  پس  پرداخت.   قرآن  تفسیر  و  اسالمی 
به  مساجد  و  مذهبی  مجالس  در  دوباره  زندان 
پرداخت.  اسالم  مبین  دین  معارف  نشر  و  تبلیغ 
ج عزیمت کرده و به صورت دبیر  در سال 1354 به کر
ج مشغول به   حق التدریس در آموزش و پرورش کر
دهخدا  جمله؛  از  ج  کر دبیرستان  های  در  و  شد  کار 
به  و...  رجایی  شهید   - فارابی   - انقالب  شهدای   -

تدریس دروس دینی، قرآن و عربی پرداخت.
انقالب  پیروزی  از  بعد  عدالت منش  علی  شهید 
در  چمران  مصطفی  شهید  هماهنگی  با  اسالمی 
حجت االسالم  جمله  از  برادران  از  گروهی  َمعیت 
علی  سید  امیرکمالی،  مهدی  عوالی،  حسین  شیخ  
نیک جالل، سردار حسن باقری )افشردی( و عباس 

کمالی نژاد در سفری به لبنان گزارش هایی از اوضاع 
استحضار  به  بازگشت  از  پس  و  تهیه  منطقه  آن 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و دفتر نخست  
وزیری رساند.  با شروع جنگ تحمیلی چندین بار به  
پاسداران  سپاه  سوی  از  بسیجی  و  داوطلبانه  طور 
ضمن  هم  آنجا  در  که  شد  اعزام  جبهه  ها  به  ج  کر

جهاد، به تبلیغ علوم و معارف اسالمی می پرداخت.
آخرین بار، مرداد سال 1361 به همراه گروه بهداری 
به مریوان اعزام و در آنجا پس از تالش زیاد جهت 
رساندن آب به رزمندگان اسالم )که پمپ آب را هم 
خودشان تهیه کرده و برده بودند( در منطقه »قوچ  
ترکش  و  گلوله  هدف  آب،  تأمین  از  پس  سلطان« 
خمپاره دشمنان اسالم و مزدوران بعثی قرار گرفت 

و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
سال  واالمقام  شهید  این  که  است  ذکر  به  الزم 
1393 از سوی سپاه پاسداران استان البرز به عنوان 
شاد،  روحش  شد.  معرفی  استان  شاخص  شهید 

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

شهیــد »علی عدالت  منش«؛
مبلغ معارف دین و سقای جبهه ها

سرپرست جدید شهرداری فردیس انتخاب شد
در  بیت)ع(  اهل  غالم  پیر  و  ذاکر   ، کار زیرک  فیروز  حاج  استاد  مغفور  مرحوم 

گذشت. 
به گزارش جام جم علی ابوطالبی، از مداحان نامدار استان البرز در این باره گفت:  
فقدان این پیرغالم و ستایشگر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم که 
آموزه های سرور  بر مبنای  و  بود   ترین چهره های عصر حاضر  از شاخص  یکی 
و  فضائل   ، مناقب  در   وقف  حریت  و  آزادگی  با  را  خود  برکت  پر  عمر   ، آزادگان 
درگذشت  کشور  حسینی  جامعه  نمود.   اهلل  صلوات  علیهم  اهلل  آل  مصائب 
این خادم اهل بیت)ع( را به خاندان محترم زیرک کار و مردم شریف آذربایجان 
تسلیت عرض می نماید وعلو درجات برای آن فقید سعید ، حشر با اولیای الهی 

و صبر و اجر برای بازماندگان را از خداوند متعال مسالت دارد. 

«، مداح اهل بیت)ع( درگذشت استاد »حاج فیروز زیرک کار

پرهام بدری دانش آموز نظرآبادی درمسابقات جهانی محاسبات ذهنی قهرمان قهرمانان شد.
آموزش و پرورش شهرستان  به گزارش خبرنگار جام جم بنابه اعالم جهانشا هلو، مدیر روابط عمومی 
ابتدایی مدرسه کوثر شهرستان نظرآباد تحصیل می نماید در  آموز فوق که در پایه سوم  نظرآباد دانش 
مسابقات جهانی محاسبات ذهنی که در کشور مالزی و به صورت آنالین و اینترنتی برگزار گردید، توانست 

در رده سنی خود قهرمان قهرمانان جهان شود. 
وی در پایان ضمن اعالم تبریک اداره آموزش وپرورش شهرستان بابت این دستاورد علمی ارزشمند به 
دانش آموز فوق و خانواده وی از برنامه ریزی، اقدامات صادقانه و کوشش خالصانه معلمان در راستای 

هدایت این قهرمان با استعداد جهت گام نهادن در عرصه علمی تقدیر و تشکرنمود.

در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی؛

 دانش آموز نظرآبادی افتخارآفرین شد

بـا کمـک خیـران و اعضـای فعـال هیئـت حضـرت علـی اصغـر )ع( مسـجد 
ج 4000 پـرس غـذای گـرم در بیـن نیازمنـدان در عیـد غدیـر توزیع  جامـع کـر

کرد. 
صـورت  بـه  و  دولتـی  بودجـه  بـدون  هیئـت  ایـن  جام جـم  گـزارش  بـه 
کامـال مردمـی تمامـی شـب های جمعـه در طـول سـال، اعیـاد، وفات هـا، 
صدهـا  تعـداد  بـه  گـرم  غـذای  را  رمضـان  مبـارک  مـاه  کل  و  مناسـبت ها 

می نمایـد. توزیـع  نیازمنـدان  بیـن  در  و  تهیـه  پـرس 

با هدف دستگیری از خانواده های نیازمند صورت گرفت؛

پخت و توزیع  4000 پرس غذای گرم در بین نیازمندان 

مصطفی سعیدی سیرائی با رای اکثریت اعضای شورای شهر سرپرست شهرداری فردیس شد.
 ۵ با  سیرائی  سعیدی  مصطفی  فردیس،  شهر  شورای  فوق العاده  جلسه  در  جم  جام  گزارش  به 
رای در مقابل 4 رای رقیبش، میرزمانی، به عنوان شهردار فردیس انتخاب شد. در این جلسه که 
پس از تذکر و ضرب االعجل 10 روزه شورای حل اختالف استان به اعضای شورای شهر و با حضور 
روند  قانون  اساس  بر  داشتند.  حضور  شورا  عضو   9 شد؛  برگزار  استانداری  نمایندگان  و  فرماندار 
، پس از تأیید صورتجلسه توسط دو سوم اعضا، به  انتخاب شهردار در شهرهای باالی ۲00 هزار نفر
وزارت کشور ارسال و پس از تأیید نهادهای مربوطه، حکم شهردار توسط وزیر کشور صادر خواهد 
 ، شد. بنابر اعالم فرماندار فردیس، تا صدور حکم قطعی تایید این انتخاب جدید توسط وزیر کشور

کیهان نریمانی همچنان به عنوان سرپرست فعلی شهرداری مشغول فعالیت خواهند بود. 

مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری البرز از آغاز صدور برگه حمایت 
تحصیلی ثبت نام دانش آموزان تبعه خارجی فاقد مدرک معتبر در مدارس استان 

البرز در سال تحصیلی 1400-1399 خبر داد.
به گزارش جام جم  کامبیز جعفری گفت : با توجه به فرمایشات و تاکیدات مقام 
معظم رهبری مبنی بر لزوم بهره مندی فرزندان الزم  التعلیم اتباع افغانستان ساکن 
در کشور از امکانات آموزشی و دستورات هیات محترم وزیران و وزیر محترم کشور، 
صدور برگه حمایت تحصیلی و ثبت نام از دانش آموزان فاقد مدرک معتبر اتباع 

خارجی در مدارس کشور در سال تحصیلی 1400-1399 آغاز شد.
مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری البرز افزود : تمامی اتباع خارجی 
از  قبل  )متولدان  تمام  سال   20 تا  تمام  سال   6 سنین  بین  تحصیل  متقاضی 
دریافت  متقاضیان  می شوند.  مند  بهره  طرح  این  از  می توانند    )1393/07/01
و  اقامت   ، خدمات  دفاتر  به  مراجعه  با  می توانند  تحصیلی  حمایت  معرفی نامه 
اشتغال اتباع خارجی برای بهره مندی از این طرح اقدام کنند. جعفری افزود: این 
برگه صرفا برای تحصیل در واحدهای آموزشی وزارت آموزش  و پرورش استان محل 
صدور و برای سال تحصیلی جاری معتبر است. هدف از این طرح، آموزش فرزندان 
الزم التعلیم ، فراهم کردن امکان دسترسی به آموزش پایه برای کودکان بازمانده 
برای همه دانش آموزان و  آموزشی  برابر و عدالت  ایجاد فرصت های   ، از تحصیل 
همه افراد الزم التعلیم در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای اتباع 
خارجی است. جعفری با اشاره به مشموالن ثبت نام در این طرح گفت : عالوه بر 
نام در مدارس جمهوری  دارای مدارک معتبر مشمول ثبت  آموزان مجاز  دانش 
اسالمی ایران ، دانش آموزانی که در سال های گذشته اقدام به دریافت برگ حمایت 

تحصیلی کرده اند ، دانش آموزان دارای گذرنامه خانواری تمدید روادید شده تا تاریخ 
ایران  مدارس  در  تحصیلی  حمایت  برگ  یا  گذرنامه  با  گذشته  سال  که   97/6/31
تحصیل کرده یا کالس اولی هستند ، فرزندان مادر ایرانی که تاکنون موفق به اخذ 
تابعیت نشده اند اما مدارک الزم مبنی بر ازدواج والدین )عقد نامه( و گواهی والدت 
که در طرح سرشماری  اولی خانوارهایی  کالس  ، فرزندان  اختیار دارند  را در  فرزند 
غیرمجازان سال های 95 و 96 شرکت نموده و اطالعات ایشان در سامانه وجود 
دارد، دانش آموزانی که والدین آنان دارای مدرک معتبر اقامت هستند اما به علت 
و  اند  نشده  خود  فرزندان  برای  مدرک  اخذ  به  موفق   ، والدین  مدرک  نوع  تفاوت 
ح غیرمجازان سال 96-95  ثبت نام نموده اند برگه حمایت تحصیلی صادر  در طر
خواهد شد.  وی افزود: برای اتباع خارجی دارای معلولیت های هفتگانه با ارائه گواهی 
معلولیت از سوی سازمان بهزیستی از 2 سالگی به بعد برگ ویژه حمایت تحصیلی 
و گواهی سنجش سالمت با هدف امکان ثبت نام در کودکستان ها صادر می شود.

در آستانه سال تحصیلی جدید؛
صدور برگ حمایت تحصیلی برای دانش آموزان اتباع خارجی

از تایید  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی البرز 
ح اقتصادی البرز در ستاد جهش تولید کشور  24 طر
خبر داد که برای اجرایی شدن به استان ابالغ می شود.

به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، 
مرکز البرز؛ زهرا عربشاهی گفت: این طرح ها در زمینه 
کشاورزی، صنعت و زیرساخت های گردشگری است 

که از میان ۶0 پروژه ای که دستگاه های اجرایی استان 
جهش  استانی  ستاد  دبیرخانه  به  تائید  برای  البرز 

تولید معرفی کرده بودند انتخاب شده اند.
البرز  ریزی استان  برنامه  و  رئیس سازمان مدیریت   
ح ها در قالب تفاهم نامه ای بین رئیس  افزود:  این طر
سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران برای اجرا 

به استان ها ابالغ می شود.
 تاکنون تفاهم نامه 1۲ استان در جریان سفر استانی 
تولید  جهش  راهبری  و  ریزی  برنامه  ستاد  رئیس 
کشور، امضاء و مبادله شده و تفاهم نامه استان البرز 

نیز آماده امضاست.
عربشاهی گفت: استان البرز با دارا بودن 3500 واحد 
تولیدی و صنعتی و ۶۸ هزار هکتار زمین زراعی و باغی 

یکی از قطب های صنعتی و کشاورزی کشور است.

رسانی  روز  به  و  تقویت  ایمن  شهری  داشتن  برای 
تجهیزات آتش نشانی ضروری است.

کرج  شهردار  زاده،  کمالی  علی  جم  جام  گزارش  به 
دو  افتتاح  و  جهادی  شنبه های  از  هفته  دهمین  در 
تاب  افزایش  لزوم  به  اشاره  با  نشانی  آتش  ایستگاه 
ساخت های  زیر  گفت:  کرج  کالنشهر  ایمنی  و  آوری 
امدادی این کالنشهر تا پایان امسال تقویت می شود.

کرج  شهری  مدیریت  هدف  افزود:  مسئول  این 
که  است  حوادث  برابر  در  ایمنی  و  آوری  تاب  افزایش 
در این زمینه امسال با حمایت اعضای شورا بخشی 
از تجهیزات آتش نشانی کرج نوسازی و توسعه یافته 
است. به گفته وی؛ در اولین هفته از شنبه های جهادی 
نیز از 31 میلیارد تومان تجهیزات آتش نشانی رونمایی 
شد.  شهردار کرج در عین حال تاکید کرد: برای داشتن 

شهری ایمن به روز رسانی ادوات آتش نشانی ضروری 
است به همین منظور تا پایان سال دو دستگاه نردبان 
3۲ متری دیگر به تجهیزات سازمان آتش نشانی کرج 
شدن  بیشتر  ادامه  در  زاده  کمالی  می شود.  اضافه 
زمان  شدن  کم  باعث  را  نشانی  آتش  ایستگاه های 
رسیدن به محل حوادث عنوان کرد و یادآور شد: این 

استاندارد در حال حاضر زیر ۶ دقیقه است.

؛ با هدف جهش تولید در کشور

ح صنعتی، کشاورزی و گردشگری، در چند قدمی اجرا 24 طر

ج: شهردار کر

شهری ایمن و تاب آور خواهیم ساخت


