امام جمعه کر ج:

حاج قاسم سلیمانی؛ سردار همیشه جاویدان

۹دی روزی بود که مردم از موازین انقالب کوتاه نیامدند
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استاندار البرز خبر داد:

اجرای طرح تشویقی برای
احیای بافتهای فرسوده
2

مدیر کل استاندار د استان البرز خبر داد:

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی البرز اعالم کرد؛

حذف کاالهای غیر استاندارد
در البرز کلید خورد

وام بالعوض برای
آبیاری نوین در کشاورزی
م ــدی ــر آب و خـ ــاک ج ــه ــاد کـ ــشـ ــاورزی ال ــب ــرز از تــجــهــیــز ۴۵درص ـ ــد

مدیر کل استاندارد البرز با اشاره به اجرای طرح طاها در کشور گفت :شناسایی
و برخورد قانونی با عوامل تولید این محصوالت با جدیت در استان دنبال میشود.

به گزارش جام جم البرز ،رضایی گفت ۵۳ :هزار و  ۶۹۰هکتار اراضی کشاورزی در این

بازرسی نمونه محصوالت در بازار به منظور آزمون و ارزیابی برای کنترل و ...

مدیریت مجموعه طاها چوب مطرح کرد:

مدیر فروشگاه برادران مجیدی:

 ۴هزار قلم ظروف یکبار مصرف
به روز را توزیع میکنیم

|

به گزارش جام جم البرز ،امیرحسین محتشم ،هدف از اجرای طرح طاها را

3

استان وجود دارد که  ۲۴هزار هکتار این اراضی به آبیاری نوین مجهز
شدهاند .مدیر آب و خاک جهادکشاورزی البرز با اشاره به برخورداری ...

3

|3

و حذف محصوالت فاقد کیفیت مشمول استاندارد اجباری از بازار مصرف

از اراضـ ـ ــی کـ ــشـ ــاورزی ایـ ــن اس ــت ــان ب ــه آبـ ــیـ ــاری ن ــوی ــن خــبــر داد.

تشییع بانوی مبلغه پیشکسوت
در کــرج با حضور مــردم قدرشناس

2

گزارشی از بازار مبل امام علی (ع)

3

کیفیت و تحویل به موقع؛
افتخار کابینت طاها چوب

3
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نماینده ولی فقیه البرز :

۹دی روزی بود که مردم از موازین انقالب کوتاه نیامدند

اجتماعی

نماینده ولی فقیه در البرز و امام جمعه کرج گفت :حماسه ۹دی عدم عقب نشینی
مردم از انقالب و موازین آن را به جهانیان نشان داد.
به گزارش جام جم البرز ،آیتاهلل حسینی همدانی ،در خطبههای نماز جمعه با اشاره
به سالروز حماسه  ۹دی این روز را روز بصیرت و میثاق با والیت دانست و گفت:

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

خبر

خبر

استاندار البرز خبرداد؛

شهردار کر ج:

ک ــرج پــایـتـخــت قــرآ نــی کشور
میشود

شهردار کرج گفت:احداثاولینبوستانقرآنیاین
کالنشهر سال آینده آغاز میشود.
به گزارش جام جم البرز ،مصطفی سعیدی سیرائی
در مراسم افتتاح ششمین دوره از مسابقات قرآنی
محالت که در مسجد امام جعفر صادق (ع) برگزار
شد ،با اشاره به اینکه برگزاری مسابقات قرآنی
نقش به سزایی در ترویج آموزههای این کتاب
مقدس در جامعه بهویژه در میان نسل جوان دارد،
اظهار کرد :امیدواریم این مسابقات در سالهای
آینده با شور و استقبال بهتری برگزار شود .وی
بابیان اینکه ششمین دوره مسابقات قرآنی
محالت کرج طی سه ماه ،در پنج گروه سنی برگزار
میشود ،گفت :بهافتخار چهل و سومین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ۴۳ ،مسجد و مرکز قرآنی
میزبان برگزاری این مسابقات هستند .شهردار
کرج با اشاره به اینکه اواخر بهمن یا اوایل اسفند
هم شاهد برگزاری مراسم اختتامیه این مسابقات
هستیم ،توضیح داد :هر بخش از این مسابقات
به نام شهیدی مزین شده است .این مسئول با
تأکید با اینکه بخش آغازین این مسابقات بانام
سردار دلها شهید سلیمانی مزین شده ،گفت:
در این دوره از مسابقات بخش ویژه خطابهخوانی
قرآنی هم اضافهشده است .سعیدی سیرائی
بابیان اینکه سال آینده عملیات احداث اولین
بوستانقرآنیشهر کرج آغاز میشود،اضافه کرد:به
دنبال این هستیم که کرج به فرمایش مقام معظم
رهبری به پایتخت قرآنی کشور تبدیل شود تا تعداد
قرآن آموزان ما در حوزه حفظ ،ترتیل ،مفاهیم و ...
روزبهروز بیشتر شوند .وی تأکید کرد :متأسفانه
توجه به قرآن در جامعه مغفول مانده و برنامهریزی
برای اجرای طر حهای مرتبط با این حوزه چندان
کاربردی نبوده است .شهردار کرج توضیح داد :این
دوره از مدیریت شهری اهتمام ویژهای برای ترویج
آموزههای قرآنی بهویژه در میان نسل جوان دارد و
متناسب با توانی که دارد ،در راستای تبدیل کرج به
شهری قرآنی تالش میکند.

این واقعه از منظرهای مختلفی قابل بررسی است ،خواص آگاه ،خواص بی بصیرت،
خواص مترود ،ضد انقالب ،کشورهای استکباری ،جریان سکوالر و سست ایمان
داخلی و از همه مهمتر نقش رهبر انقالب در خنثی کردن این فتنه قابل تامل بوده
و نیاز به مطالعه دارد .وی با بیان اینکه دشمنان انقالب نسبت به مردم ایران

شناخت ندارند افزود :استکبار و دشمنان ایران اسالمی اقداماتی بر علیه مردم
و انقالب برای براندازی نظام انجام دادند که این اقدامات بر اساس سه تاکتیک
جلوگیری از صدور و گسترش انقالب ،جلوگیری از ثبات حاکمیت سیاسی که بر
اساس آموزههای دینی به وجود آمده تا الگوی کشورهای دیگر باشد،

مشاوران حقوقی جام جم البرز

اجرای طرح تشویقی برای احیای بافتهای فرسوده

استاندار البرز از دستگاههای اجرایی خواست برای احیا و بازسازی بافتهای
فرسوده طر حهای تشویقی مانند صدور پروانه ساخت رایگان و تسهیالت
مناسبتعریفکنند.
به گزارش جام جم البرز؛ مجتبی عبدالهی در نشست شورای تامین مسکن
استان البرز افزود :ساکنان بافتهای فرسوده باید خانه به خانه برای ثبت
نام در طرح ملی مسکن تشویق شوند .وی ادامه داد :مدیران استان البرز

وضعیت تعاونیهای مسکن دستگاه خود را با اهتمام ویژهای مورد بررسی
قرار دهند .استاندار البرز بیان داشت  :باید نهایت همراهی را داشته باشیم
تا اقشار مختلف مردم مالک مسکن شوند و بار بزرگی از هزینههای اجاره بها
از دوششان برداشته شود .عبداللهی گفت :ضرورت دارد دفاتر تسهیلگری
در بافتهای فرسوده استان البرز راه اندازی و احیا شوند و پویاتر از سابق به
فعالیت بپردازند.مسئوالن استان البرز در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز
مسامحه نکنند .استاندار البرز تاکید کرد :از فرمانداران و شهرداران البرز
انتظار دارم که با جدیت در رابطه با ساماندهی وضعیت ساخت و ساز و
پیشگیری از بروز تخلف در این حوزه وارد میدان شوند.
عبداللهی اضافه کرد :نباید شاهد بلندمرتبهسازی بدون توجیه در مناطق
مختلف به ویژه روستاها باشیم چرا که این امر معضالت فراوانی را همراه
خواهد داشت.وی با تاکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت مسکنهای
مهر در استان البرز گفت :ساکنان این شهرکها از ابتدا مورد بیمهری
قرار گرفتهاند و گاهی از کمترین خدمات نیز برخوردار نمیشوند بنابراین
فرمانداران باید به ساماندهی امور و کسب رضایتمندی مردم در این مناطق
بپردازند و از روند کار خود گزارش ارائه دهند.
استاندار البرز افزود :ایجاد خدمات آموزشی ،درمانی و امنیتی در شهرکها
و مساکن مهر باید دغدغه تمام متولیان باشد .وی گفت :همچنین باید

وضعیت نظافت شهرها به درستی سامان بگیرد چرا که معابر ،خیابانها
از جلوه بصری خوبی برخوردار نیستند ،ورودیها و خروجیهای شهر نماد
و المان خاصی ندارند و این در حالی است که البرز مزین به بیش از پنج
هزار شهید و ویژگیهای طبیعی و تاریخی فراوانی است .عبداللهی افزود:
در ورودی شهرها برخی مشاغل مزاحم منجر به سد معبر و تجاوز به حریم
خیابان هستند که باید ساماندهی شوند.
*طرحویژهنظافتوزیباسازیشهرهااجراییشود
استاندار البرز گفت :از هم اکنون باید برای ایام عید نوروز طرح ویژه نظافت
و زیباسازی شهر از سوی شهرداریها پیشبینی شود .عبداللهی افزود:
از فرمانداران انتظار دارم که شبانه روزی کار کنند و البرز را در ابعاد مختلف
دگرگون کنند و با بازدیدهای میدانی در نقطه به نقطه شهر نظارت دقیق
بر روند امور داشته باشند .وی گفت :راهاندازی نهضت درختکاری در
استان البرز و کاشت درخت توسط شهروندان میتواند از بسیاری حوادث
پیشگیری کند .عبداللهی افزود :فرمانداران باید با همافزایی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری ،شهرداریها و دستگاههای متولی برای اجرای این
نهضت اقدام کرده و مردم را برای همراهی تشویق کنند .وی تاکید کرد :از
طر حهای اجرایی در خصوص نهضت درختکاری بازدید خواهم کرد .استان
البرز حدود  ۲هزار هکتار بافت فرسوده و غیر مقاوم دارد.

اعزام  ۳۰گروه بسیج جامعه پزشکی به مناطق محروم البرز
رئـیــس بسیج جــامـعــه پــزشـکــی سپاه
امام حسن مجتبی (ع) البرز گفت۳۰ :
گروه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی
و دیـگــر رش ـت ـ ههــای مــرتـبــط پــزشـکــی از
ص ـبــح ام ـ ــروز ب ــه م ــدت ی ــک هـفـتــه به
مناطق محروم استان اعزام شدند.
بــه گ ــزارش جــام جــم الـبــرز ،علی جمال
محمدی ،افزود :این تیمهای تخصصی
و فوق تخصصی به صورت همزمان به
این مناطق اعــزام میشوند که در این

هفته تمرکز بیشتر برای خدمات رسانی
در مناطق ملکآباد شهرستان چهارباغ
و سهرابیه شهرستان کــرج میباشد.
رئـیــس بسیج جــامـعــه پــزشـکــی سپاه
ام ــام حـســن مجتبی (ع) ال ـبــرز گفت:
خــدمــاتدهــی در ایــن مناطق شامل
دنــدانـپــزشـکــی ،چشم پــزشـکــی ،زنــان،
قلب ،داخـلــی ،اطـفــال ،فــوق تخصصی
غـ ــدد ،عــفــونــی ،گ ــروهه ــای پــرس ـتــاری،
م ــام ــای ــی ،اپــتــوم ـتــری ،ع ـی ـن ـکســازی،

بـ ـه ــداش ــت روان و تــغ ــذی ــه اسـ ــت.
مـحـمــدی ،گـفــت :در اج ــرای ایــن طرح
روزان ــه حــدود  ۴۰نفر از اعضای بسیج
مهــا مستقر
جــام ـعــه پــزش ـکــی در ت ـی ـ 
هستند و خدمات رایگان حوزه پزشکی
را از ســاعــت  ۹صـبــح تــا  ۱۴بعدازظهر
ارائه میدهند .این خدمات رسانی در
راس ـتــای اج ــرای طــرح ســامــت شهید
ره ـنــمــون کــه از س ــال  ۹۶در ســراســر
کــشــور آغ ــاز ش ــده ،ان ـجــام شــده است

«طرح خدمات رسانی شهید رهنمون
توسط بسیج جامعه پزشکی به منظور
خدمات رسانی به مردم مناطق محروم

خوانندگان گرامی،
ش ــم ــا مــیت ــوان ــی ــد
مشکالت حقوقی
و قــضــایــی خ ــود را
ب ــا جـ ــام ج ــم الــبــرز
در میان بگذارید.
مــســئــول پــرســش
حسین طاهری پور
و پاسخ مشکالت
حقوقی و قضایی
وکیل پایه یک
ب ـ ــه وس ــی ــل ــه تــیــم
دادگستری
کارشناسی مجرب
خــود میتوانند هر هفته و در همین ستون
به سئوالهای شما پاسخ دهند .الزم است
بدانیم که پاسخهای داده شــده به سئوال،
صرفا جنبه مشورتی دارد و قابل استناد در
مراجع قضایی و اداری نمیباشد.
منتظر تماسهای شما هستیم.
معامله صوری جهت فرار از اداء دین
اگر شخص مدیون به قصد فرار از پرداخت
دین اعم از مهریه ،طلب ،چک و غیره اقدام
به انتقال اموال به اشخاص ثالث نماید،
شخص طلبکار حق طرح دعوای حقوقی ابطال
قرارداد صوری را دارد و طبق قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب سال 1394
موجب حبس تعزیری درجه  6یا جزای نقدی
معادل نصف محکوم به یا جمع هر دو مجازات
ً
میگردد .ضمنا در صورتی که شخص انتقال
گیرنده نسبت به موضوع ( فرار از اداء دین )
علم داشته باشد ،نیز دارای مسئولیت قانونی
میباشد .البته طبق قانون و رأی وحدت رویه
دیوانعالی کشور تحقق این جرم منوط به ابالغ
اجرائیه به محکوم علیه میباشد.

و کمبرخوردار در استانهای مختلف
کشور بــا هــدف ارتــقــاء سطح سالمت
اجرا میشود».

تسهیالت نوسازی به تاکسیهای فرسوده اعطا میشود

رئیس کمیسیون عمران وحمل و نقل شورای اسالمی شهر کرج از اعطای
تسهیالت نوسازی برای ناوگان تاکسیرانی این کالنشهر خبر داد.
به گزارش جام جم البرز ،مسعود محمدی در تشریح این خبر اظهارداشت:

با توجه به پیگیریهای به عمل آمده و مصوبه شورای اسالمی شهر کرج،
تسهیالت بانکی برای نوسازی تاکسیهای فرسوده در نظرگرفته شده
است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر کرج تصریح
کرد :یکی از دالیل کند شدن روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی افزایش
قیمت خودرو است زیرا رانندگان توان مالی برای تهیه خودرو با این قیمت
را ندارند و نیاز است که از تسهیالت بانکی در این زمینه استفاده کنند.
محمدی با بیان اینکه برای نوسازی تاکسیهای فرسوده تسهیالت کم
بهره اختصاص مییابد ،افزود:تا کنون  ۴۵دستگاه خودرو پیکان به خودرو
سمند صفر کیلومتر تبدیل شده و انشاهلل با پیگیری و اعطا وام ظرف چند
ماه آینده این رقم به  ۱۰۰دستگاه خواهد رسید.
به گفته عضو شورای اسالمی شهر کرج ،اگر اسقاط خودروها طبق قانون
پیش برود ،میتواند نقش زیادی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد .

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر کر ج در گفتگو با جام جم البرز:

بزرگترین دغدغه نظام ،تحکیم نهاد خانواده است
شورای شهر مانند پارلمان شهری است و زمانی
که صحبت آن به میان میآید ،سیاست گذاری،
تالیف و تصویب قوانین تداعی میشود .سیاست
گذاری یا با كمی ارفاق برنامهریزی در شورای شهر
یعنی باید با استفاده از اطالعات موجود ،بررسی
نقاط ضعف و قدرت ،فرصتها و آسیبها ،نیاز
سنجی و آینده پژوهی ،استفاده از تجارب و نظر
صاحبنظران ،افقی برای توسعه شهر ترسیم و البته
راههای دستیابی به این مهم را بررسی کنیم .در
همین رابطه روزنامه جامجم البرز با حجت االسالم
والمسلمین علیرضا سعیدی،رئیس کمیسیون
فرهنگی،هنری،اجتماعی،ورزشی و جوانان شورای شهر
کرج گفتگویی اختصاصی انجام داده است که ماحصل
آن را در ذیل میخوانید:
* آخرین اخبار کمیسیون فرهنگی شورا و تصمیمات
گرفته شده در شورای شهر کرج را بیان نمایید.
نکته اول بحث کمیته نامگذاری است که در جلسه
گذشته شورا و در هفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی
مطرح و مقرر شد که تمام معابر ،میادین و اماکن فاقد
نام و یا دارای نامی که متناسب با هویت و ساختار
فرهنگی و شهری ما نیستند و همچنین مراکز تازه
تاسیس که قرار است نامگذاری شوند ،استخراج و
همه آنها با اولویت نام شهدا که اخیرا نیز مورد تاکید
مقام معظم رهبری قرار گرفته بود ،نامگذاری شوند.
مطلب دوم که از موضوعات داغ جامعه هنری کشور
میباشد،مسئله تئاتر شهر است .یکی از مراکزی که
در هر شهری حکایت از اهمیت و فعالیت حوزه هنری

دارد .از سال  ۹۸این پروژه استارت زده شد ،ولی کاری
انجام نگرفت .آخرین بررسیها نشان میدهد زمینی
که برای این کار در نظر گرفته شده باید طبق ماده ۵
استانداری تغییر کاربری در آن لحاظ شود .در جلسه
قبل که خدمت استاندار بودیم و جلساتی که با اعضای
محترم شورا و همکاران در شهرداری داشتیم،همگی
بر این موضوع تاکید داشتند که به امید خدا و با
اهتمام مسئله تئاتر شهر را پیگیری کنیم.
* مواردی که جنابعالی ذکر کردید به ویژه موضوع
نامگذاری ،دقیقا در چه پروسه زمانی انجام میگیرد؟
در حوزه نامگذاری اولین اقداماتی که مکلف کردیم
این است که روابط عمومی طی نامه نگاری با مناطق
خود ،مسائل را اعالم کند .در هر منطقه باید یک فرد
با کمک نیروهای خدماتی و شهری ،اسامی که نیاز به
تغییر ،نامگذاری و همچنین اسامی تکراری یا اماکن
جدید که نیاز به نام دارد ،اقدام نمایند .قرار بر این شد
که ظرف یک ماه آینده موارد فوق به کمیسیون عودت

داده شود تا در رابطه با اسامی آنها تصمیم گیری شود.
* در بخش فرهنگسازی به خصوص در بحث بازیافت
و اطالعرسانی تا به امروز ،موضوعی که این سالها
مشهود بوده،فقدان عملکرد از طرف شهرداری و
شورای شهر در دورههای قبل میباشد .نقطه نظرات
شما در این حوزه چیست؟
در حوزه پسماند معتقدیم که در ارتباط با بازیافت و
تمام مسائل ،حتی در کارهای عمرانی پیوست فرهنگی
آن کار دیده نشده و نمیشود .همچنین تبلیغات
محیطی صورت نگرفته است .در این خصوص مقرر
شده که سرپرست جدید ،طرحی ارائه دهند که حوزه
فرهنگ سازی این کار انجام شود .امروزه مساله زباله
به یکی از دغدغههای مردم تبدیل شده است ،جمع
آوری انجام نمیشود و سطلها سر جای خود نیستند.
بنابراین نیاز به فرهنگسازی در این زمینه احساس
میشد .مردم باید به طور کامل از مزیتها ،نکتههای
مثبت و احیانا مضراتی که ممکن است در صورت عدم
رعایت دچار آن شوند مطلع میشدند.
* اشاره خوبی به موضوعات فرهنگی داشتید ،به
عنوان آخرین پرسش چه مطلبی در حال حاضر مورد
اهتمام و ضرورت جامعه است؟
امروز بزرگترین دغدغه نظام مساله تحکیم نهاد
خانواده است،یکی از مهمترین موارد موضوع پنج
مساله ،خانواده میباشد .تحکیم خانواده یکی از
دغدغههای بزرگ جامعه ماست .خانوادهها باید کمک
کنند نظام شایسته ساالری در خانواده به جایگاه
واقعی خود بازگردد.

مدیر فروشگاه برادران مجیدی:

 ۴هزار قلم ظروف

یکبار مصرف به روز
را توزیع میکنیم

فــروشــگــاههــای عــرضــه کننده ان ــواع ظــروف
یکبار مصرف بسیاری در شهرها وجود دارند
که نیازهای مشتریان برای تامین اجناس در
این حوزه تامین میکنند .فروشگاه برادران
مجیدی یکی از معدود مجموعههای عرضه
کننده ظروف یکبار مصرف در استان البرز
میباشد که عالوه بر فروش این محصوالت،
بــه عــنــوان تولیدکننده نیز در ایــن صنف
فعال است .این فروشگاه نایلون ،کارهای
چـ ــاپ تــبــلــیــغــاتــی و هــمــچــنــیــن شــم ـعهــای
استوانهای و وارمر تولید میکند .مجموعه
ب ــرادران مجیدی به لحاظ تنوع محصوالت
نیز به روز است و سعی کرده کاالهای مورد
پسند مــردم در بــازار را مطابق سلیقه آنها
تهیه و ارائــه نماید .چرا که رضایت مشتری
بـ ــرای ای ــن فــروشــگــاه از اهــمــیــت ویـ ــژهای
ب ــرخ ــوردار م ـیبــاشــد .یکی از شاخصههای
ویـ ــژه فــروشــگــاه ب ـ ــرادران مــجــیــدی ،تــوزیــع
تــعــداد بسیار ب ــاالی اجــنــاس و محصوالت
تا  ۴هــزار نــوع میباشد که آن را نسبت به

مجموعههای مشابه خــود متمایز کــرده
است .در همین رابطه روزنامه جام جم البرز
با سعید مجیدی ،مدیر متعهد و توانمند
فروشگاه بــرادران مجیدی گفتگویی انجام
داده است که در ادامه میخوانید:
* در خ ــص ــوص فــعــالــی ـتهــای تخصصی
ف ــروش ــگ ــاه ب ـ ـ ــرادران مــجــیــدی ب ــه ص ــورت
مختصر توضیح دهید.
مجموعه ما دارای  4هزار قلم جنس اعم از
ظروف مخصوص مایکروویو ،یکبار مصرف،
نایلون ،نایلکس و  ...میباشد .ما نمایندگی
صنایع البرز پالستیک موفقی نیز هستیم.
* مجموعه شما چه خدمات ویــژهای برای
مردم در نظر گرفته است؟
فــروشــگــاه بـ ــرادران مجیدی بــه لحاظ تنوع
محصوالت به روز میباشد .همچنین سعی
میکنیم کاالهای مورد پسند مردم در بازار را
برای اقشار مختلف جامعه و مطابق سلیقه
آنــهــا تهیه و ارائ ــه کنیم .بــه لــحــاظ کیفیت
نیز حتی الــمــقــدور سعی کــردهایــم رضایت

مشتریان را جلب نماییم ،چون در کاسبی
رضایت مردم بسیار مهم است.
* وجه تمایز فروشگاه بــرادران مجیدی با
مجموعههای مشابه در چیست؟
مــا در ب ـخــش تــولــیــد نــیــز فــعــالــیــت داریـ ــم،
نایلون  15تا  110سانتی متری تولید میکنیم
و کارهای چاپ اعم از چاپ بر روی نایلون،
تبلیغاتی ،فروشگاهی و ...انجام میدهیم
که سفارشهای ما بیشتر شرکتی هستند.
همچنین تولیدکننده شمعهای استوانهای
و وارمـ ــر( بــا بــرنــد لــرد  ) lordهستیم .این
شمعها باالی سی مدل و در انواع رنگبندی
تــولــیــد م ـیشــونــد .شــم ـعهــای اســتــوان ـهای
و وارم ــر ( بــا برند لــرد  ) lordدر بستههای
ده تــایــی ،پنجاه تــایــی و صــدتــایــی تولید و
بستهبندی میشوند و بــرای رســتــورانهــا،
ت ــاالره ــا و جــش ـنهــا مـ ــورد اس ــت ــف ــاده ق ــرار
میگیرند .مشتریان عزیز میتوانند طر حهای
مورد نظر خود را برای چاپ از طریق واتساپ
برای ما ارسال کنند.

راههای ارتباطی با فروشگاه برادران مجیدی را ذکر نمایید.

آدرس :ابتدای جاده محمدشهر  ۲۰۰ -متر پایینتر از میدان تره بار – فروشگاه نایلون برادران مجیدی

تلفنهای تماس026-36701227 - 026-36700921 :
شماره واتس اپ 09363083791 :
کانال تلگرام@foroshgahBM :
پیج اینستاگرامforoshgah_majidibm:

چهار شنبه  8دی  1400شماره 6117

تشییع بانوی مبلغه پیشکسوت در کرج با حضور مردم قدرشناس
مراسم تشییع پیکر حاجیه خانم اکبری مبلغه پیشکسوت ،از مهدیه کرج برگزار شد.
به گزارش جام جم البرز ،حاجیه خانم اکبری از بانوان مبلغه پیشکسوت
استان البرز ،پس از تشییع در مهدیه کرج و خواندن نماز توسط حجتاالسالم
سید محمود مدرسی سر یزدی و با حضور انبوه مردم قدر شناس به بهشت

سکینه انتقال یافت و در قطعه  ۳۱به خاک سپرده شد.
جلسات حاجیه خانم اکبری در مهدیه و فاطمیه کرج هر ساله و پیش
از شیوع بیماری کرونا در مناسبتهای محرم و فاطمیه برگزار میشد.از
این بانوی مبلغه کتب متعددی به رشته تحریر در آمده است و شاگردان

زیادی را تربیت کرد .همچنین از آن مرحومه صدها ساعت صوت جلسات
سخنرانی با موضوعات مختلف به جای ماند که عالقمندان برای آشنا
شدن با کتابها و مطالب میتوانند به نشانی ذیل مراجعه نمایند:
http://shamsotalea.com
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

خبر

خبر

دکتر مستوفی در گفتگو با جام جم البرز اعالم کرد:

افزایش سن بازنشستگی در
انتظار رای مجلس

الیحه افزودن ۲سال به سن بازنشستگی در انتظار
بررسی و تصویب مجلس به سر میبرد.
به گزارش جام جم البرز ،بر اساس بند «د» تبصره
 ۲۰الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۱به منظور پایدارسازی
منابع صندوقهای بازنشستگی ،از ابتدای سال
آینده سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی
تمامی مستخدمان مرد و زن دارای حداقل
مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوقهای
بازنشستگی اعم از کشوری ،لشکری و سازمان
تامین اجتماعی ۲ ،سال افزایش مییابد.
همچنین حداقل و حداکثر سن بازنشستگی
تمامی مستخدمان مرد و زن به هر میزان سابقه
خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی،
۲سال افزایش مییابد ،اما احکام قطعی هیئتهای
رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از
این حکم مسثنی است .رئیس ارتباط مردمی
سازمان تامین اجتماعی البرز گفت :الیحه افزایش
سن بازنشستگی هنوز تصویب نشده است
که براساس آن پیشنهاد شده ۲سال به سن
بازنشستگی اضافه شود که این مساله سن
بازنشستگی آقایان را به  ۵۲و سن بانوان را به ۴۷
سالگی میرساند .پورتقی ،افزود :بر اساس این
بند از الیحه بودجه سال آینده ،محاسبه حقوق
بازنشستگی در تمامی صندوقهای بازنشستگی
اعم از کشوری ،لشکری و سازمان تامین اجتماعی
بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان
اشتغال خواهد بود .پورتقی با بیان این که این
الیحه درحال کارشناسی است ،گفت :دالیل الیحه
را باید از خود دولت پرسید ،عدهای میگویند که
بعد از مدتها تجربه باید در عرصه بمانیم.

ابتالی یک البرزی به سویه امیکرون
شهاب معینی مستوفی ،معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت
استان البرز در مصاحبه با جامجم البرز با اعالم اینکه در حال حاضر همه
شهرستانهای استان البرز در وضعیت آبی قرار دارند تاکید کرد :بدون
شک عالوه بر تالشهای ایثارگرانه و شبانه روزی همکاران حوزه سالمت،
همکاری مردم و حمایت همه سازمانها در دستیابی به این دستاورد
مهم دخیل بوده است.
رئیس مرکز بهداشت استان البرز اضافه کرد :با توجه به ورود سویه
ُ
امیکرون به کشور ،همه ظرفیتهای حوزه بهداشت برای پیشگیری
از وقوع موج جدید بیماری بسیج شده است .وی گفت :نباید با ساده
انگاری ،دستاوردهای ارزشمند مقابله با کرونا را از دست بدهیم.
شهاب معینی مستوفی اعالم کرد :یک البرزی به سویه امیکرون مبتال
شده است .اما با توجه به این که مهمترین ویژگی شناخت شده سویه
جدید انتشار سریع آن است ،عمل به همه مصوبات کمیته ملی مدیریت
کرونا سرلوحه فعالیتهای مراکز بهداشت در استان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد :افرادی که  ۳دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند نسبت
ُ
به سویه جدید امیکرون ایمنی بیشتری دارند و به افرادی که هنوز در

واکسن زدن تردید دارند توصیه میشود هر چه سریعتر نسبت به تزریق
واکسن اقدام کنند .رئیس مرکز بهداشت استان البرز خاطر نشان
کرد:برای رسیدن به ایمنی ناشی از واکسن ،بعد از تزریق دوز دوم حداقل
به  ۲هفته زمان نیاز است بنابراین به تاخیر انداختن دریافت واکسن به
هیچ عنوان مجاز نمیباشد.وی افزود :افراد باالی  ۱۸سال که سه ماه از

وام بالعوض برای آبیاری نوین در کشاورزی

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی البرز از تجهیز
۴۵درصد از اراضی کشاورزی این استان به آبیاری
نوین خبر داد.
به گزارش جام جم البرز ،رضایی گفت ۵۳ :هزار و
 ۶۹۰هکتار اراضی کشاورزی در این استان وجود
دارد که  ۲۴هزار هکتار این اراضی به آبیاری نوین
مجهز شدهاند .مدیر آب و خاک جهادکشاورزی

البرز با اشاره به برخورداری  ۴۵درصد از اراضی
کشاورزی این استان به آبیاری نوین مجهز
شدند ،افزود :آبیاری نوین در این اراضی شامل
آبیاری بارانی ،قطره ای ،موضعی و آبیاری کم فشار
است.
رضایی گفت :هدف از تجهیز اراضی کشاورزی به
آبیاری نوین صرفه جویی در مصرف آب است.
او افزود ۲۴ :هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی
البرز که ۴۵درصد میشود به آبیاری نوین مجهز
شده است .مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی
البرز در خصوص وام بالعوض که به کشاورزان
داده میشود گفت :هکتاری  ۴۰میلیون تومان
برای آبیاری قطرهای و دیم پرداخت و هکتاری
 ۳۵میلیون تومان برای ماشینهای آبداری به
کشاورزان پرداخت میشود.

حذف کاالهای غیر استاندارد در البرز کلید خورد
مدیر کل استاندارد البرز با اشاره
به اجرای طرح طاها در کشور گفت:
شناسایی و حذف محصوالت فاقد
کیفیت مشمول استاندارد اجباری از
بازار مصرف و برخورد قانونی با عوامل
تولید این محصوالت با جدیت در
استان دنبال میشود.
به گزارش جام جم البرز ،امیرحسین
محتشم ،هدف از اجرای طرح طاها را
بازرسی نمونه محصوالت در بازار به
منظور آزمون و ارزیابی برای کنترل و
یکنواختی این نمونهها با استانداردهای
تدوین شده ذکر کرد.مدیر کل استاندارد
البرز با اشاره به اجرای طرح طاها (طرح
هماهنگ استاندارد) در کشور گفت:
امسال در بازه زمانی فروردین تا آبان
۲هزار بازرسی از سطح بازار مصرف
استان صورت گرفت .محتشم ادامه
داد :در این مدت همچنین با مشارکت
کارشناسان استاندارد و دستگاههای
اجرایی ذیربط استان  ۴۵گشت مشترک

با هدف برخورد قانونی با عوامل تولید
و عرضه کاالهای نامرغوب مشمول
استانداردهای اجباری انجام شد.
مدیرکل استاندارد البرز گفت :در
جریان بازرسیها در بازار صاحبان
واحدهای صنفی با نحوه شناخت و
آگاهی از اصالت محصوالت مشمول
استاندارهای اجباری آشنا میشوند
که این مهم در حذف کاالهای
غیر استاندارد از چرخه عرضه موثر است.
محتشم ،اجرای طرح طاها را زمینهساز

تقویت ارتباط اداره کل استاندارد البرز با
بازار فروش و تشویق مردم به استفاده
از کاالهای منطبق با استانداردهای
تعیین شده عنوان کرد.
او افزود :اجرای طرح این ضمن تقویت
گروههای بازرسی ،زمینه کنترل و کاهش
ورود کاالها بی کیفیت به بازار را بیش
از پیش فراهم میکند .محتشم حفظ
ایمنی ،بهداشت و سالمت جامعه،
حمایت از مصرفکنندگان و ارتقا در
تولید کاال و خدمات را از جمله اهداف

استاندارد سازی عنوان کرد.مدیرکل
استاندارد البرز گفت :کارشناسان اداره
کل استاندارد ن مجاز هستند در مراکز
تولید ،بستهبندی ،عرضه و فروش کاال و
خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد
شوند و ضمن بازرسی و نمونه برداری
اجازه ندهند فرآوردههای مشمول
استاندارد اجباری فاقد کیفیت وارد بازار
شود .محتشم استانداردسازی و تدوین
استانداردهای ملی ،ترویج فرهنگ
استاندارد و ارزیابی انطباق و کنترل
کیفیت کاال و خدمات را از وظایف مهم
سازمان استاندارد عنوان کرد.
او به مصرف کنندگان توصیه کرد در
صورت اطالع از مکانهای تولید و توزیع
مواد غذایی غیر ستاندارد ،از طریق
سامانه تلفنی  ۱۵۱۷مراتب را به این اداره
کل اطالع دهند تا اقدامات قانونی انجام
شود .طرح طاها با هدف شناسایی و
حذف محصوالت فاقد استاندارد در
کشور اجرایی شده است.

مدیریت مجموعه طاها چوب مطرح کرد:

کیفیت و تحویل به موقع؛
افتخار کابینتطاهاچوب
زیبایی آشپزخانه هر خانهای را
دکوراسیون چوب و کابینت دوچندان
میکند .به طور کلی انتخاب چوب با
کیفیت در تولید مصنوعات چوبی از
اهمیت ویژهای برخوردار است .چرا که
در این صورت دوام و طول عمر آن نیز
باالتر خواهد بود .مجموعه طاها چوب
یکی از برترین تولیدکنندگان کابینت
در استان البرز میباشد که در تولیدات
خود از اجناس با کیفیت استفاده
میکند .همچنین در تحویل به موقع
سفارش به مشتریان خود پایبند
است .در همین رابطه روزنامه جام
جم البرز با حسین لنگری ،مدیریت

مهارت آموزی بیش از ۲۱هزار
البرزی در  ۹ماه نخست سال

زبده و توانمند مجموعه طاها چوب
گفتگویی انجام داده است که ماحصل
آن را در ذیل میخوانید:
* در خصوص فعالیتهای تخصصی
مجموعهطاهاچوبتوضیحدهید.
مجموعه طاها چوب تولیدکننده
کابینت آشپزخانه میباشد .در بخش
تولید چهار نفر و در نمایشگاه دو
نفر مشغول به کار هستند .هیچ
تولیدکنندهای مایل نیست که جنس
بیکیفیت به مشتری خود تحویل
دهد .تجربه در کار مالک اصلی و اولیه
است .جنس درجه یک و دو در بازار نیز
وجود دارد.

* لطفا راههای ارتباطی با مجموعه طاها چوب را بیان نمایید.

*تحویلسفارشاتمشتریانمعموال
در چه بازه زمانی انجام میشود؟
به دلیل اینکه تولیدکننده نیز
هستیم از نظر زمانی مشکل تولید
نداریم .حتی در بعضی موارد جنس
را به صورت تقریبی بین  3الی  4روز
تحویل دادهایم ،در صورتی که در
حالت عادی انجام یک سفارش دو
هفته زمان میبرد.

* از نقاط قوت مجموعه طاها چوب به
چه مواردی اشاره میکنید؟
نقطه قوت مجموعه ما از نظر
مشتریان جنس باکیفیت و تحویل به
موقع سفارش میباشد .مشتریان ما
قدیمی هستند و مشتریانی داریم که
تقریبا  20سال است با آنها کار میکنیم.
این همکاری طوالنی مدت قطعا به
خاطر سابقه خوب کاری ماست.

آدرس :بلوار مؤذن – اشتراکی شمالی – بین گلستان  18و  – 19کابینت طاها
پیج اینستاگرامhoseinlangari29 :
تلفن ثابت 34321576:
تلفن همراه09121967012:

دریافت نوبت دوم واکسن آنها گذشته است ،باید برای دریافت نوبت
سوم واکسن به پایگاههای تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند .معینی
مستوفی گفت :با افزایش ساعات فعالیت پایگاههای واکسیناسیون
امیدواریم تزریق نوبت سوم در استان سرعت بیشتری بگیرد تا شروع
موج بعدی هر چه بیشتر به تاخیر بیفتد.معینی مستوفی با تاکید بر این
که رعایت پروتکلهای بهداشتی کماکان بهترین اقدام برای پیشگیری
و کنترل بیماری کووید  19است تصریح کرد :استفاده از ماسک ،رعایت
فاصله فیزیکی  2متر ،تهویه صحیح هوا و پرهیز از حضور در دورهمیها و
تجمعات در ضروری است.
مستوفی با اشاره به این که کلیه مراکز بهداشت در استان البرز برای
ُ
مدیریت و مقابله با سویه امیکرون در آماده باش کامل میباشند و همه
دستورالعملهای کشوری به ایشان ابالغ گردیده است ،اضافه نمود
:بازرسان بهداشت نیز نظارت بر اجرای پروتکلها را تشدید نموده و با
حضور مستمر در سطوح مختلف جامعه اعم از اماکن عمومی ،اصناف،
مدارس ،ادارات و سازمانها ،بدون هیچ اغماضی و بر اساس مصوبات
کمیته ملی با متخلفان برخورد قانونی خواهند نمود.

فرسودگی ۷۰درصدی ناوگان حمل و نقل عمومی فردیس

معاون برنامهریزی و امور هماهنگی فرمانداری
فردیس گفت ۷۰ :درصد ناوگان حمل و نقل شهری
فردیس فرسوده است که نیاز به تعویض و نوسازی
دارد.
به گزارش جام جم البرز ،بهزاد پرویزی افزود :اکنون
 ۳۴دستگاه اتوبوس و  ۶۰۰دستگاه تاکسی در
فردیس فعال هستند که بیشتر آنها به نوسازی نیاز

دارند .معاون برنامهریزی و امور هماهنگی فرمانداری
فردیس گفت :با توجه به جمعیت باالی فردیس به
یک هزار و  ۲۰۰دستگاه تاکسی و  ۱۰۰دستگاه اتوبوس
نیاز داریم.پرویزی گفت :شهرداری فردیس از طریق
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درصدد
جذب یارانه دولتی برای خرید خودروهای جدید
عمومی است .او با اشاره به اینکه زیرساختهای
فنی و عمرانی ،وسایل نقلیه عمومی و رانندگان سه
ضلع اساسی توسعه حمل و نقل است ،افزود :حمل
و نقل یکی از شاخصها و فاکتورهای اساسی توسعه
یافتگی شهرها محسوب میشود .پرویزی افزود:
توسعه زیرساختهای فنی و عمرانی شامل آسفالت
معابر و تقاطع ،افزایش وسایل نقلیه عمومی و
توسعه نیروی انسانی مثلث سه ضلعی توسعه
حمل و نقل است که باید در فردیس لحاظ شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای البرز از
توانمندسازی بیش از ۲۱هزار نفر البرزی از طریق
فراگیری آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای در این
استان خبر داد.
به گزارش جام جم البرز؛ بهزاد غفاری در حاشیه
بازدید از یکی از مراکز فنی و حرفهای کرج از ارائه
۲۱هزار و  ۱۸۱نفر دوره معادل ۴میلیون و ۲۱هزار و
 ۶۲۲نفر ساعت آموزشهای مهارتی در این استان
در ۹ماهه نخست امسال خبرداد ،گفت۱۰ :هزار
و  ۹۶۲نفر دوره معادل ۱میلیون و ۴۴۹هزار و ۲۶۲
نفر ساعت در بخش دولتی و ۱۰هزار و ۲۱۹نفر دوره
معادل ۲میلیون و  ۵۷۲هزار و ۳۶۰نفر ساعت در
بخش آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای تحت
نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان
البرز ،آموزشهای مهارتی به مهارت جویان ارائه
شده است.مدیرکل آموزش فنی و حرفهای البرز
افزود :آموزشهای فنی و حرفهای در بخشهای
مختلفی از جمله پادگان ،زندان ،حاشیه نشینی
شهرها ،محیط کار واقعی ،ثابت شهری ،روستایی،
عشایری ،دانشگاه ،اصناف ،مراکز درمانی تحت
پوشش بهزیستی ،جوار کارگاهی و ...در  ۴حوزه
خدمات ،صنعت ،کشاورزی و فرهنگ و هنر انجام
میشود.
او رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
را ارائه آموزشهای مهارتی بر اساس نیاز بازار کار
دانست و افزود :هدف از این آموزشها ،افزایش
تواناییهای دانش ،مهارت و قدرت درک افراد و
انجام مطلوبتر کار در حوزه وظایف شغلی است
و این سازمان نقش بسزایی در کاهش میزان
بیکاری ایفا میکند.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز
خبر

اجرای طرح ملی تحولی خوانا
در  ۱۵۶دبستان البرز

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش
البرز گفت :در سال تحصیلی جاری  ۱۵۶مدرسه
مقطع ابتدایی با محوریت تلفیق مهارتهای زندگی
مجری طرح ملی تحولی خوانا شدند.
به گزارش جام جم البرز؛ یونس جاوید نسب گفت:
هدف از برگزاری این بسته را تلفیق و افزایش
مهارتهای زندگی در بین دانش آموزان پایههای
مختلف دوره ابتدایی ذکر کرد .وی با اشاره به اینکه
این طرح ملی ازاول دیماه سال گذشته در بستر
شبکه آموزشی شاد برای دانشآموزان دوره ابتدایی
اجرا شد ،افزود :این بسته آموزشی به دنبال افزایش
مهارتهای شنوایی ،بینایی ،خواندن و نوشتن
در کالسهای درس دوره ابتدایی است .او گفت:
اکنون این مهارتها به صورت تلفیقی و در قالب
بسته تقویت مهارت زندگی ،مشارکت مدرسه
محور ،مهارتهای زبانی و آداب زندگی در یک هزار
و  ۷۷۶کالس در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش
البرز برای  ۵۷هزار دانشآموز این استان در حال
اجراست.جاوید نسب با بیان اینکه دراین طرح
دانش آموزان با استفاده از زبان درست و استفاده
از کلمات مناسب تربیت میشوند تا خواستههای
خود را به شکلی رسا بیان کرده و از ابزار نوشتن
نیز ب ه خوبی استفاده کنند ،اضافه کرد :با اجرای
این طرح مهارت «آدابدانی» در دانش آموزان
افزایش مییابد ،زیرا دانش آموزان رفتار درست را
در موقعیتهای مختلف فرامیگیرند .وی ادامه
داد :دانش آموزان در مدرسه روخوانی و رونویسی را
آموزش میبینند ،در حالی که مهارت خواندن و درک
مطلب که خوب صحبت کردن و ابراز وجود را در پی
داشته باشد ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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حاج قاسم سلیمانی؛ سردار همیشه جاویدان

در میان مؤمنان مردانی هستند که بر
سر عهدی که با خدا بستند صادقانه
ایستادهاند؛ بعضی پیمان خود را به آخر
بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند،
و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و
تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند (.سوره
احزاب آیه ) 23
مهران رزمجوی
بامداد  ۱۳دی  ۱۳۹۸سردار قاسم سلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و
خبرنگار فرهنگی
ابومهدی المهندس معاون نیروی مردمی
و اجتماعی جامجم البرز
عراق (الحشد الشعبی) و همراهانشان
هنگام خروج از فرودگاه بین المللی بغداد
با دستور مستقیم رئیس جمهور وقت آمریکا ترامپ درحمله موشکی
پهپادهای آمریکایی به شهادت رسیدند.
شهادت سردار سلیمانی شوک عظیمی در جهان ایجاد کرد و هیاهوی
عظیمی در جهان براه انداخت که همه نشانه عظمت وجودی این سرباز
پاک باخته والیت و این سردار بزرگ اسالم داشت .گفتن از زندگی پرفراز
و نشیب سردار سلیمانی با عمق وسعت روحی و معنوی وی و مبارزات
خستگی ناپذیرش در مبارزه با تروریسم و حامیان آن و سردمداران نظام
ظلم جهانی و استکبار در یک مقوله نمیگنجد .اما به گفته بزرگان آب دریا

را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید .قاسم سلیمانی در تاریخ
 ۲۰اسفند سال  ۱۳۳۵در شهرستان ُ
رابر از توابع استان کرمان به دنیا آمد.
او بیست سال بیشتر نداشت که در سال  ۱۳۵۵وارد جریان مبارزه با رژیم
شاهنشاهی شد .با پیروزی انقالب اسالمی ،شهید سلیمانی به عضویت
سپاه پاسداران انقالب درآمد .ایشان در سال  ۵۸به عنوان فرمانده پادگان
سپاه قدس کرمان ،منصوب شد .با شروع جنگ تحمیلی و در طول دوران
 ۸ساله دفاع مقدس ،فرماندهی عملیاتهای مختلفی را بر عهده داشت.
در عملیات طریق القدس از ناحیه دست ،به درجه جانبازی نائل آمد .وی در
سال  ۱۳۷۹و با حکم رهبر معظم انقالب ،به عنوان فرماندهی نیروی قدس

پیامهای مردمی

سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد .وی در این نیرو ،فعالیتهای
گستردهای در زمینه تقویت و گسترش نیروهای محور مقاومت داشت.
در واقع عملکرد درخشان سردار سلیمانی در کنار شهید عماد مغنیه
بود که سبب قدرتمندتر شدن این نیرو و ناکامی رژیم صهیونیستی در
رسیدن به اهداف خود در خصوص فلسطین و همچنین لبنان شد .یکی
از درخشانترین حوزههای فعالیت سردارقاسم سلیمانی ،مبارزه با داعش
در سوریه و عراق بود .وی در سال  ۱۳۹۱جهت مبارزه با این گروه تکفیری،
راهی سوریه شد .سه سال بعد (در سال  ۲۰۱۴میالدی) زمانی که بغداد در
آستانه اشغال داعش قرار داشت ،او با کمک نیروهای حشد الشعبی ،مانع
از این اتفاق شد .شهید سردار قاسم سلیمانی یکی ازمحبوبترین چهرههای
انقالب اسالمی و نماد مبارزه با نظام سلطه جهانی در عرصه بینالمللی
شناخته میشود .قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان برجسته و فداکار ایران
بود .فعالیتها و مجاهدتها ایشان هرگز از یاد و خاطره ملت ایران ،پاک
نخواهد شد .ایشان از همان اوایل جوانی تا آخرین روزهای حیات گرانقدر
خویش ،به دفاع از ارزشهای انقالب ،قرآن و اهل بیت پرداخت.
هنوز دشتهای فاو ،بیابانهای شرق کرمان ،خاکریزهای حلب ،سوریه و
عراق ،خاطرات این سردار غیور را از یاد نبرده اند .چه کسی باور دارد آن سردار
سرشار از ابهت ،آن دستهای نوازشگر و آن قلب رئوف ،همچو موالیش
حسین (ع) اربا اربا شده باشد.قاسم سلیمانی تا ابد در قلوب نه مردم ایران
که در قلوب تمام آزادی خواهان عالم زندگی خواهد کرد.

ساخت رباتهای عروسکی توسط کودکان
یک واحد فناور مرکز رشد جامع ،با ارائه سبک نوین در
آموزش رباتیک به کودکان آنها یاد میدهد که چگونه
یک ربات را طراحی و برنامه نویسی کنند.
علی یغمایی ،مدیر گروه صنعتی فن آوران در گفتگو
با خبرنگارجام جم البرز ،درباره سبک جدید آموزشی
خود در حوزه ساخت ربات و برنامهنویسی گفت:
آموزشی را طراحی کردم که کودک میتواند با استفاده
از ماژولهای در دسترس (مجموعه قطعات الکتریکی
فشرده) رباتهای عروسکی بسازد .در واقع اساس
کار ساخت یک ربات از راهی به کودک آموزش داده
میشود که میتواند با سیم کشیهای ساده و بدون
لحیم کاری از ابتدا با کارکرد ماژولهای الکرونیکی آشنا
میشود.
مدیر گروه صنعتی فنآوران با بیان اینکه ساخت

ربات با ماژول برای کودک فرآیندی بسیار سادهتر از
روشهای دیگر است تصریح کرد :برای ساخت ربات
عروسکی تنها نیازمند ماژولهای برنامهپذیر ،چند
سیم ،بارز هشدار و یک بدنه است و در واقع با چند
قطعه ساده میتوان یک ربات انسان نمای جامع را
طراحی کرد .وی در تشریح این سبک آموزشی ساخت
ربات به کودکان گفت :وقتی کودک با نقشههای
راهنما موفق به ساخت بدنه ربات شد ،میتواند
برنامه نویسی آن را هم به راحتی و بدون کدنویسی از
طریق آموزشهایی که در سایت بارگذاری شده است،
انجام دهد .در واقع دستگاه ساخته شده دارای یک
پیش نمایش است که قابلیت برنامهنویسی مجدد را
دارد .در حقیقت کودک میتواند با ثبت نام در سایت
محتوای کامل برنامهنویسی برای رباتی که ساخته

است را فرا بگیرد .یغمایی با تشریح نحوه برنامه
نویسی توسط کودکان گفت :برنامهها به گونهای
طراحی شده است که کودک نیازی به کدنویسی برای
طراحی آن ندارد و تنها با الگوهای از قبل طراحی شده
میتواند برنامه مورد نظر ربات خود را بسازد.
مدیر گروه صنعتی فن آوران با اشاره به اینکه هدف ما
این است که کودکان نتیجه کار خود را از همان ابتدای
یادگیری به طور عینی ببینند و سریعتر وارد عرصه
هوش مصنوعی شوند تصریح کرد:هدف این است
که خانوادهها با هزینه کم در بحث آموزش و به صورت
غیرحضوری به جایی برسند که کودکشان ظرف مدت
زمان کوتاهی هوش مصنوعی را یاد بگیرند.
یغمایی با انتقاد از روندهای فعلی آموزش دانش
رباتیک در بسترهای آکادمیک کشور گفت :به اعتقاد

امام خمینی

(ره)

من آموزش آکادمیک فعلی در ایران روند مناسبی
برای بروز خالقیت در آموزش رباتیک را در اختیار افراد
قرار نمیدهد.

خوانندگان عزیز میتوانند جهت طر ح
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف با
شماره تلفن 32210009دفتر تحریریه جام جم
البرز همه روزه به غیر ایام تعطیل در وقت
اداری تماس بگیرند تا مشکالتشان با نام
خودشان در همین ستون در ج گردد.
انشعابات دولتی را قانونمند کنید
برقراری انشعابات آب ،برق و گاز شهری
و به ویژه در روستاها با محدودیتها،
دست اندازیهای اداری و غیر شفاف است.
لطفا مسئوالن مربوطه برای حل و فصل
دشواریهای زندگی مردم در این زمینه اقدام
و برنامه مناسب و منصفانه اعمال نمایند.
احمد یکتایی از ساوجبالغ
صدور پروانه ساختمانی را آسان کنید
صدور پروانههای ساختمانی در روستاها برای
روستائیان دارای مراحلی سخت و دشوار و
هزینههایی کمرشکن میباشد.
روستائیان از مسئوالن انتظار جدی دارند تا
مراحل صدور پروانه ساخت و ساز روستائی
را آسان کنند.
جمعی از اهالی روستاهای کرج و ساجبالغ
قیمت ،بهداشت و کیفیت نان را نظارت کنید
برخی نانوایان شهرهای حومه استان البرز
قیمت ،بهداشت و کیفیت نان تولیدی خود
را رعایت نمیکنند.
بر همین اساس از مسئوالن امور اصناف
و شورای آرد و نان فرمانداریهای مربوطه
خواهان نظارت و پایش گسترده به کار
نانوایان هستیم.
پیمان حضوری از مهرشهر
قیمت میوه و تره بار کنترل شود
قیمت میوه و تره بار در فروشگاهها ،تابع
هیچ قانون و مصوبهای نیست .در واقع هر
کس برای فروش میوه و تره بار به میل خود
قیمت تعیین میکند.
مسئوالن مربوطه پاسخ دهند که آیا این
وضعیت برای مردم کم توان مالی قابل تحمل
است؟!
جمعی از شهروندان کرجی

مقابله با عوامل آلودگی بحران آب در استان البرز
وجـ ــود ح ـیــات م ــوج ــودات زن ــده
بستگی به آب دارد.آب به علت
پـ ـ ـ ــارهای خـ ـ ــواص وی ـ ـ ــژه ،نقش
تنظیم کنندهای در طبیعت دارد
و طبیعت را در بــرابــر تغییرات
ناگهانی دمــا حفظ میکند .اکثر
شهــای
قــریــب ب ــه اتــف ــاق واک ـن ـ 
مریم دهقانی سانیج
شیمیایی در محیط آبــی صورت
نویسنده و کارشناس
میگیرد و به موجودات اجازه زنده
سازمان آب
ماندن ،رشد،تکثیر میدهند.
آب ب ـعــد از مـ ـص ــارف گــونــاگــون
(خانگی،کشاورزی ،صنعتی و  )...تبدیل به پساب میشود .برای
جلوگیری از آلودگی آب و محیط زیست توسط این پسابها باید
راهکارهایی برای تصفیه و استفاده مجدد از آنها را اتخاذ نمود.
نــوع زندگی ما انسانها به گونهای اســت که بخش عمده آب را
تبدیل بــه فــاضــاب میکنیم ،کــه در صــورت حــذف آالیـنــد ههــای
ناخالص میتوان آن را دوباره به چرخه مصرف بازگرداند.
البته فاضالبی که پس از تصفیه به مصرف آبیاری کشاورزی میرسد
یا فاضالبی که پس از تصفیه به آبهای سطحی برمی گردد دارای
روشهای تصفیه متفاوتی هستند.
این چرخه دوباره آب میتواند،تامین خوب یک منبع آب دائمی و
مطمئن جهت مصارف صنعت و کشاورزی باشد.
آبهای آلوده خودش به چند دسته تقسیم میشوند .بخشی از
این آبهای آلوده مصارف خاص داشته که قابل استفاده مجدد
نمیباشند مانند آبهای صنایع نوشابهسازی یا آبهای آلوده از
کارخانجات و مراکز صنعتی تولید شده که به شدت سمی هستند.
زبالههای هستهای ،حشرهکشها ،شویندهها ،مــواد آ لــی سمی
و مواد رادیو اکتیو مشکل نگهداری آب سالم را بوجود میآورند.
بهـ ــای سطحی میشوند
کلیه پ ــاک کنندهها زمــانــی کــه وارد آ 
ترکیباتی را در آبها وارد میکنند که اگر خنثی نشوند و یا توسط
میکروارگانیسمها تجزیه و تخریب نشوند بصورت سمی مهلک و
زیان بسیاری برای آبزیان ببار خواهند آورد.
حشره کشها ،سموم دفع آفــات نباتی و کودهای شیمیایی که
از ضــروریــات توسعه کـشــاورزی اســت ناخواسته موجب آلودگی
بهــای سطحی میگردند .اینها خود منابع آبی قابل شرب را از
آ 
دسترس خارج مینمایند.
این رفتارهای انسانی با آب ،مساله کم آبی را به بحران جدی تبدیل
خواهد کرد و آلوده شدن سفرههای آب زیرزمینی یکی از نتایج آن
است.
* حال ببینیم از نظر قانون چاه غیر مجاز و برداشت بیش از حد
مجاز چه تعریفی دارد؟
این مفهوم بسیار ساده و روشن است .اما ممکن است افرادی
با این مفهوم آشنا نبوده و به درستی ندانند که چاه غیرمجاز،چه
چاهی را گویند و منظور از برداشت غیرمجاز یا برداشت بیش از حد
مجاز چه میباشد .ضمن این که حفر کردن چاه غیرمجاز تنها یک
حرکت ساده نیست بلکه نوع حفر آن بدون در نظر گرفتن همه

شرایط ایمنی و مصون سازی میتواند منجر به آلوده شدن منابع و
سفرههای آب زیرزمینی شود.
عدهای تصور میکنند که چون سفره آب زیرزمینی در زمین شخصی
یا کشاورزی آنان قرار دارد میتوانند خودسر در آن چاه حفر کنند و
از آب آن برای کشاورزی استفاده نمایند .در حالی که چنین نیست
و برای حفر چاه آب باید پیش اقداماتی صورت گیرد.
یعنی ان ـجــام مــراحــل قــانــونــی ب ــرای دریــافــت مـجــوز حفر چــاه نیاز
میباشد .قانونگذار برای مقابله از برداشت بی رویه مجموعهای
قوانین وضع کرده است ،در هر منطقهای از کشور که باشد باید با
اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود.
وزارت نیرو با توجه به خصوصیات زمین شناسی و هم چنین
وضعیت فعلی سفره آب زیرزمینی در آن منطقه و با در نظر گرفتن
قوانین وضــع شــده پروانه حفر و بهرهبرداری از چــاه آب را صادر
میکند.این مجوز ،عمق یا سطحی بودن چاه را مشخص میکند.
در این مجوز میزان برداشت از چاه و زمان برداشت قید میگردد.
تا برداشت بی رویه صورت نگیرد و به سفره آب زیرزمینی منطقه
آسیب وارد نشود .بنابراین حفر هر نوع چاه بــرای برداشت آب
بدون دریافت مجوز غیرمجاز و غیرقانونی بوده و جرم محسوب
مـ یشــود .همچنین اگــر فــردی مجوز حفر چــاه داشته باشد اما
طبق آن مجوز عمل نکرده و بیش از حد تعیین شده آب برداشت
نماید،مشمول جریمه میگردد .زیــرا برداشت بیش از حد مجاز
داشته است.برداشت غیرمجاز آب در برخی از شهرستانهای
استان البرز سبب فرونشست زمین شده است .بیش از  8هزار
چاه غیرمجاز از منابع آبی استان برداشت میکنند .حدود نیمی
از این چاهها مسدود گردیده است .دادگستری استان اقدامات
متعددی در برخورد با اینگونه افراد انجام داده است .و در زمینه
مقابله با تجاوز به حریم رودخانهها تا حد امکان رفع تصرف شده
است.
مدیر کل پیشگیریهای مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقــوع جــرم قــوه قضائیه با بیان ایــن که مــردم میتوانند وجود
چاههای غیر مجاز را در سامانه سجام گــزارش کنند ،اعالم نمود
شهــای مــردمــی بــدون افـشــای هویت گ ــزارش دهنده،
ایــن گــزار 
مطالبهگری جدی خواهد شد .هر کس که اشراف کامل به منطقه
دارد و از وجود این چاههای غیرمجاز مطلع است باید صیانت از
منابع آب را مد نظر داشته باشد و اطالعرسانی نماید .این یکی
از اقــدامــات مناسب پیشگیری کنترل کننده حفر چاههای غیر
مجازمی باشد.
مردم متخلف بدانند در راستای برخورد با سوء استفاده گران عالوه
بر پلمپ چاهها ،کلیه اموالی که از این طریق نامشروع و فروش آب
غیرقانونی کسب کرده اند ضبط خواهد شد.
با وجود این قوانین که سالیان زیادی است وضع شده است هم
چنان شاهد بی رویه چاههای غیر مجاز هستیم که تا به حال در
استان کرج بسیاری از آنان شناسایی شده اند و در موارد بسیاری
با متخلفان برخورد قانونی شده است.
وزیر نیرو یکی از ریشههای اصلی اشاعه و ترویج چاههای غیرمجاز
را قوانینی میداند که برخی مواقع تاثیرگذاری داشتهاند .از جمله

آنها بخشودگی حق النظارهها بوده است .هم چنین ماده واحده
تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه در عمل افزایش بهرهبرداری را
موجب شده است.
راه بــرون رفــت و مقابله از ایــن شــرایــط ،تقویت سیستم نظارت
و تقسیم آبرسانی محلی ،جلوگیری از حفرچاه و برداشتهای
غیرمجاز آب ،ذخیرهسازی صحیح از آبهای سطحی و استفاده از
سیستم آبرسانی پیشرفته در بخش کشاورزی و تبدیل فاضالب
خانگی به آب مصرفی غیرخوراکی میباشد.
شهروندان البرزی نسبت به گذشته آگاهی بیشتری به کمبود آب
پیدا کردهاند ولی همچنان نیاز به فرهنگسازی وجود دارد.در این
زمینه تجربههایی را این استان کسب کــرده ولی مطلوب نبوده
است.این جریان نیاز به یک همت جمعی از سوی دولت و از طرف
دیگر مردم میباشد که اداره آب در وسط کار قرار گیرد تا از بحران
بیآبی و فرونشست زمین به سالمت گذر کنیم.
باید در نظر داشت فرونشست زمین ،گاهی ریشه در اشکاالت
اساسی معماری و طراحی شهر دارد ،اما حفر بیرویه و غیرعلمی
چاههای عمیق در اطــراف شهرها یا معماری ساختمانها از این
قضیه بیتاثیر نمیباشد .البته دالیــل فرونشست هر منطقه با
منطقه دیگر متفاوت است و کارشناسان هنوز اتفاق نظر ندارند.
عامل اولیه انسانی فرونشست و آلودگی آب ،شامل پمپاژ بیش
از اندازه آب از سفرههای زیرزمینی ،نفت ،گاز ،تخریب آبخوانهای
سـنــگ آه ـکــی ،تخلیه و فــروپــاشــی م ـعــادن زیــززمـیـنــی ،زهکشی
خاکهای آلی و مرطوبسازی خاکهای خشک در مناطق بیابانی
است.
گاهی عوامل ثانویه سبب فرونشست زمین از جمله آن تغییرات
اقلیمی است که ناشی از تشعشعات رادیویی و امواج ماهوارهای
که میتواند در کاهش بارندگی و سایر نزوالت جوی سهم جدی را
ایفا نماید.

برخی از این عوامل و دالیل قابل پیش بینی هستند ولی قابل
پیشگیرینیستند.
سوءمصرف از منابع آبی که خیانت به آیندگان است ،بایستی از
سوی متولیان آب با متخلفان و کسانی که با خودخواهی چاههای
غیرمجاز حفر میکنند برخورد قانونی صورت دهند.
در خصوص تـعــداد چــا ههــای غیرمجاز آمــار دقیقی در دسترس
نیست.در بعضی مناطق مثل قارچ رو به افزایش میباشد.تعداد
این چاهها شاید بیش از  10هزار حلقه باشد که تعداد بسیار کمی از
آنها قابلیت اخذ پروانه بهره برداری را دارند.
عمده چــا ههــای غیرمجاز در بــاغــات ،مــزار ع،بــاغـچـ ههــا ،ویالهای
شهرستانهای اطراف کرج حفر شده است و آنان سهم فراوانی
در این زمینه دارنــد .هر کدام از این چاهها در هر ثانیه  10لیتر آب
برداشت میشود که میزان قابلتوجهی است.
بعضی از این چاهها قدیمی میباشند که وزارت نیرو و وزارت جهاد
کـشــاورزی مکلف به تعیین و تکلیف و ساماندهی ایــن چاهها
میباشند.
بهــای استخراج
حفرکنندگان بعضی از چاههای غیرمجاز ایــن آ 
شده را عمدتا توسط تانکرهای بزرگ به ویالهای غیرمجاز یا گاها
مجاز منتقل مینمایند و در این راستا نیز اقدامات الزم با سازندگان
ویالهای غیرمجاز و تغییردهندگان غیرمجاز اراضــی کشاورزی به
عمل آمده است.
از طرفی کلیه تانکردارانی که بر حسب ضرورت اقدام به حمل آب
میکنند باید شناسنامه دار و از چاههای مجاز و با اخذ مجوز اقدام
به حمل آب نمایند.
عملکرد امورها در حراست و حفاظت از منابع آبهای سطحی و
زیرزمینی بیش از همیشه ضــرورت و اهمیت دارد که در همین
راستا بازدیدهایی توسط گروههای گشت و بازرسی امورهای منابع
آبــی صــورت میگیرد و پس از تشکیل پرونده و مراحل اداری از

طریق مراجع قضایی با حضور نماینده دادستان از طریق پیمانکار
اقدام به مسدود نمودن چاه-های غیرمجاز آب مینمایند.
آنان در ابتدا چاههایی که فعال هستند را مورد بررسی قرار داده که
روی برخی از آنها کنتور هوشمند نصب نموده اند.
حفر چاههای غیرمجاز باعث ایجاد مشکالت زیست محیطی شده
اســت که در بلند مــدت موجب آسیب رسیدن به اکــو سیستم
منطقه خواهد شد.
با توجه به بروکراسی اداری در صدور احکام و هم چنین عدم صدور
حکم کلی از دستگاه قضا در کنار شرایط جغرافیایی و سیاسی
قطعا" این مهم در برخی موارد تعامل خواهد شد.
در بعضی موارد هم جهت رفع کم آبی به تغذیه مصنوعی اقداماتی
صورت گرفته که نتیجه آن در دشت شهریار کامال"مشهود است.
تغذیه مصنوعی از طریق پسابهایی که تولید میشود.
به گونهای که جای خالی آبهایی که برداشت شده را با پساب پر
میکنند.
اگر بتوانیم این اقدامات را به همین شکل پیش ببریم وضعیت
دشتها بهبود میباید و از فرونشست زمین تا حدودی جلوگیری
میشود.
چاههای مجاز آب نظرآباد نیز به دلیل برداشت بیش از حدمجاز
باعث خطر فرونشت دشت بین نظرآباد و اشتهارد میباشند.
برداشت آب از چاههای غیرمجاز نظرآباد و ماهدشت بیش از یک
برابر برداشت از چاههای مجاز است .این چنین شرایطی ،منبع
تامین آب کشاورزان در آینده را درهالهای از ابهام قرار میدهد.
مسدود سازی چاههای آب غیرمجاز فقط به نظرآباد و ماهدشت
محدود نمیشود و در تمام شهرستانهای استان اقدام گرفته و
خواهد گرفت.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای البرز راه برون رفت از این بحران و
پیشگیری از فرونشست زمین را در زمینه کشاورزی ،روی آوردن به
کشت گلخانهای دانست.
دست اندرکاران صنعت آب استان معتقدند در حال حاضر استان
البرز منابع آبی  20سال آینده خود را پیش خور کرده است.
ناگفته نماند برای مراعات کشاورزان ،در نظرآباد تعداد  150حلقه
چاه آب را بازگشایی کــرده تا فصل آبیاری به پایان برسد سپس
مجدد بعد از این زمان چاهها باز مسدود میشود.
کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی:
براساس قانون توزیع عادالنه آب مصوب  1361و تعیین و تکلیف
چاه-های آب فاقد پروانه بهره برداری ،وظیفه اصلی این کمیسیون
پلمپ چاههای غیرمجاز میباشد .برای کلیه چاههای فاقد پروانه
حفر شــده قبل از ســال  1385بر اســاس ظرفیت آبــی و با رعایت
حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به عموم مشروط به اجرای آبیاری
تحت فشار پروانه بهرهبرداری صادر میگردد که هر  3سال یکبار در
صورت عدم تخلف تمدید خواهد شد.
این کمیسیون در شرکتهای آب منطقهای مستقر هستند و
احکام توسط یک قاضی دادگستری صادر میگردد.
اما هم چنان متاسفانه تعداد زیادی چاههای غیر مجاز وجود دارد
که وزارت نیرو موفق به کشف آنها نشده است.

