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لبرز
ا

با حضور علی اکبری، تهیه کننده و فیلم ساز سینما مورد بررسی قرار گرفت؛
، نماد مظلومیت شهید بهشتی ویاران شهیدش واقعه  7تیر یک  نماینده ولی فقیه  استان به آیت اهلل رئیسی  تبر

4

تش نشانی و خدمات ایمنی  رئیس سازمان آ
 خبر داد؛

فرمانده نیروی انتظامی البرز خبر داد:مدیر کل  تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد:

3

نجات جان ۲۱  فرد گرفتار 
ج  در رودخانه کر

خ بیکاری در البرز یال کاالی قاچاق کاهش نر کشف ۱۳۸میلیارد ر
در  استان

23

چشم انداز امید و آرزوهای مردم در فردای انتخابات 
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جام جم البرز گزارش می دهد؛

2

۱۵۰ مگاوات برق به سهمیه 
البرز افزوده شد

آشنایی با منتخبان 
شورای شهر استان البرز

2

نیرو  وزیر  موافقت  با  گفت:  البرز  استاندار 
استان  برق  ظرفیت  به  برق  مگاوات   ۱۵۰
برای تامین نیاز های بخش تولید و صنعت 

اختصاص یافت.
کنونی  شرایط  در  افزود:  شهبازی  جام جم،  گزارش  به 
یکی از مهمترین دغدغه های فعاالن اقتصادی استان 
البرز به ویژه تولیدکنندگان و صنعتگران، تامین برق 
است که برای تحقق این امر با وزیر نیرو دیدار و گفتگو 
داشتم و مطابق همیشه با همراهی و تعامل ویژه برای 

حل این معضل مواجه شدم.

: استاندار البرز

معاون استاندار البرز اعالم کرد:

2

کاروانسرای شاه عباسی، 
مکانی برای عرضه تولیدات 

صنایع دستی 
3

معاون استاندار البرز اعالم کرد:



محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز در پی 
پیروزی آیت اهلل ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری پیام تبریک 

صادر کرد.
 به گزارش جام جم، نماینده ولی فقیه در استان البرز در پی پیروزی آیت 
اهلل ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری پیام تبریک صادر کرد. 

که  شاکریم  و  حامد  را  تعالی  خدای  است:   آمده  پیام  این  از  بخشی  در 
ملت شریف ایران به خصوص مردم والیت مدار البرز سرافراز را محروم 
ریاست  انتخابات  اولین  در  که  داد  توفیق  و  نگرداند  خود  عنایات  از 
جمهوری در گام دوم انقالب حماسه ای دیگر بیافرینند و بر عزت و اقتدار 
نظام بیفزایند و گام محکمی در مسیر برقراری عدالت و تداوم استقالل 

آیت  منتخب  جمهور  رئیس  به  تبریک  ضمن  اینجانب  بردارند.  کشور 
اهلل رئیسی زیده عزه آرزوی موفقیت در انجام این مسئولیت سترگ که 
از  از خدای منان مسالت نموده،  را  از طرف مردم به ایشان محول شد 
همه عزیزانی که در بهتر برگزاری انتخابات تالش بی وقفه کردند تشکر 

و قدردانی می نمایم. 

چهارشنبه    2  تیر  1400     شماره  5969
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

 تبریک  نماینده ولی فقیه  استان به آیت اهلل رئیسی

: استاندار البرز
150 مــگاوات بــرق بــه ســهمیه 

البرز افزوده شد

 150 نیرو  وزیر  موافقت  با  گفت:  البرز  استاندار 
تامین  برای  استان  برق  ظرفیت  به  برق  مگاوات 

نیاز های بخش تولید و صنعت اختصاص یافت.
شرایط  در  افزود:  شهبازی  جام جم،  گزارش  به 
فعاالن  دغدغه های  مهمترین  از  یکی  کنونی 
و  تولیدکنندگان  ویژه  به  البرز  استان  اقتصادی 
صنعتگران، تامین برق است که برای تحقق این 
مطابق  و  داشتم  گفتگو  و  دیدار  نیرو  وزیر  با  امر 
این  برای حل  با همراهی و تعامل ویژه  همیشه 

معضل مواجه شدم.
و  صنایع  که  این  بیان  با  البرز  استاندار 
ارائه  ابعاد ملی خدمات  البرزی در  تولیدکنندگان 
بسیار  تهران  و  البرز  موضوعات  گفت:  می دهند، 
در هم تنیده هستند از این رو صاحبان صنایع در 
باشند.  برابری داشته  انتظار دارند شرایط  استان 
شهبازی گفت: برخی واحد های صنعتی و تولیدی 
تامین برق هستند  برای  ژنراتور  به دنبال  استان 
که نیاز است موانع واردات این امکان رفع شود. 
وی با بیان این که اولین طرح پست 400 کیلوولت 
البرز در باغستان کرج به سرعت در حال پیشرفت 
است، افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی پست 
400 کیلو ولت زکی آباد نیز در دستور کار قرار گرفته 
با  نشست  این  در  نیرو  وزیر  اردکانیان،  است. 
افزایش 150 مگاواتی برق برای حل مشکل صنایع 
و تولیدکنندگان موافقت کرد و گفت: در خصوص 
تولیدکنندگان  برای  ژنراتور  واردات  برای  همراهی 
و صنایع البرز نیز قول مساعدت و رایزنی با وزیر 

صنعت ، معدن وتجارت را می دهم.

مشاوران حقوقی جام جم 
البرز

خــوانــنــدگــان گــرامــی، 
ــد  ــیـ ــوانـ ــی تـ ــا مـ ــمــ شــ
مــشــکــالت حــقــوقــی 
را  خــــود  قــضــایــی  و 
بــا روزنـــامـــه جــام جــم 
ــان  ــیـ مـ در  الــــــبــــــرز 

بگذارید. 
مـــســـئـــول پــرســش 
مشکالت  پــاســخ  و 
حقوقی و قضایی به 

می توانند  خود  مجرب  کارشناسی  تیم  وسیله 
سئوال های  به  ستون  همین  در  و  هفته  هر 
ــم که  ــی ــدان ب پــاســخ دهـــنـــد. الزم اســــت  شــمــا 
جنبه  صرفا  سئوال،  به  شده  داده  پاسخ های 
مشورتی دارد و قابل استناد در مراجع قضایی 
شما  تــمــاس هــای  منتظر  نمی باشد.  اداری  و 

هستیم.
خرید ملک ورثه ای 

فوت  آن  مالک  که  است  ملکی  ــه ای،  ورث ملک 
نموده و به ورثه ارث رسیده است. 

رعایت  باید  نکاتی  امــالکــی  چنین  خرید  بــرای 
ملک  گـــردد  حــاصــل  اطمینان  ابــتــدا   -1 گـــردد: 
چنین  هم  و  بوده  متوفی  به  متعلق  نظر  مورد 
گواهی   -2 شــود.  رویــت  ملک  سند  اصــل  باید 
شود  مشخص  تا  گردد  مطالبه  وراثت  انحصار 
ورثه مالک، چه اشخاصی می باشند. 3- حضور 
در  نامشان  که  مالک  وارثــان  تمامی  رضایت  و 
فروش  در  گردیده،  ذکر  وراثــت  انحصار  گواهی 
از   یک نفر 

ً
ملک ضروری است و چنانچه صرفا

وراث نیز حاضر نباشد، مشکل ایجاد می گردد. 
توسط  که  مالیاتی  حساب  مفاصا  بررسی   -4
اداره دارایی صادر می گردد. 5- چنانچه تعدادی 
از ورثه صغیر یا محجور باشند باید برای ایشان 
نامه  قیم  رویـــت  از  پــس  و  گـــردد  تعیین  قیم 
توسط  صغیر  سهم  فــروش  موافقت  البته  و 
رفع  قانونی  منع  سرپرستی،  امور  در  دادستان 

می گردد.

پرسش و پاسخ حقوقیخبر

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

انتخابات با تمام اما و اگرها به پایان رسید. ستادهای 
و  ودر  آوری  جمع  پوسترها  شد،  جمع  انتخاباتی 
دیوارشهرها، شهرستان ها و روستاها به دست پرتوان 
طرفداران  شد.  مرتب  و  تمیز  شهرداری  زحمتکشان 
کاندیداهای مختلف که برابر هم صف آرایی کرده بودند 
نظرشان  مورد  کاندیدای  نشاندن  کرسی  به  برای  و 
تالش می کردند، اینک از تکاپو افتادند و در کنار هم قرار 
گرفتند. تمام اختالف سلیقه ها به پایان رسید و اینک 

همدلی آغاز شده است. 
انتخابات،  برگزاری  برای  تکاپو  مدت ها  از  پس  باالخره 
رسید.  پایان  به  ریاست  دوره  سیزدهمین  انتخابات 
از  قابل توجهی  اهمیت  از  خود  جای  در  که  انتخاباتی 

اهمیت  لحاظ  به  برخورداربود.  خارجی  و  داخلی  منظر 
هم  مسائلی  و  اقتصادی  مشکالت  وجود  داخلی، 
داده  قرار  خود  تاثیر  تحت  آنذرا  برگزاری  کرونا  چون 
و  ظالمانه  تحریم های  وجود  خارجی،  لحاظ  به  و  بود 
تبلیغات دشمنان برای مایوس کردن مردم از شرکت 
در انتخابات از نمودهای بارز این انتخابات بود. اما بار 
دیگر این صاحبان اصلی انقالب یعنی مردم بودند که 
برغم همه تبلیغات و فشارهای خارجی و ناکارآمدی های 
و  تعقل  با  دیگر  بار  اقتصادی  مشکالت  و  داخلی 
گذاشتند  به میدان  پای  به اصل والیتمداری  تمسک 
بیایند  بیرون  سربلند  امتحانات  همه  از  توانستند  و 
خود  حداکثری  مشارکت  و  حضور  حماسه  خلق  با  و 

جهانیان را مبهوت و مقهور اراده خویش کنند. 
انبوهی  با  انتخابات  برگزاری  پروسه  در  مردم  همواره 
انتخاباتی  نامزدهای  و  کاندیداها  وعیدهای  و  وعده  از 
مواجه می شوند که متاسفانه پس از برگزاری انتخابات 
با روزمرگی های دولتمردان به فراموشی سپرده می شود 
وضعیت  بار  این  اما  نمی یابد،  تحقق  کامال  گاه  وهیچ 
اساسی  تغییرات  به  نیاز  که  است  گونه ای  به  جامعه 
به خصوص در حوزه اقتصادی کامال ضروری به نظرمی 

رسد. سهم مردم مشارکت حداکثری و اعالم حمایت 
از دولت آینده بود که محقق شده است و اینک مردم 
بی صبرانه منتظر اعالم برنامه های اجرایی دولتی قوی 
و منسجم هستند که سابقه مثبت و قاطعیت آن را 
در برخورد با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه به عینه 
آینده،  دولت  بخش  امید  بارقه های  از  یکی  اند.  دیده 
وامیدواری  آن  والیتمداری  و  قاطع  و  جهادی  مدیریت 
به برخورد با اختالسگران و مفسدان اقتصادی است 
که موجب بروز نابسامانی در اقتصاد کشور و در نتیجه 

نابسامانی معیشت مردم شده است. 
به هر جهت مردم با رای حداکثری خود زمینه فعالیت 
دولتی مقتدر و مردمی را فراهم کرده اند و امید دارند با 
برنامه ریزی های درست سعی در بهبود وضعیت کشور 
و  اجتماعی و سیاسی  و  اقتصادی  زمینه های  تمام  در 
آزمون و خطا  فرهنگی باشند. به نظر می رسد مبحث 
و  اجتماعی  و  سیاسی  مختلف  برنامه های  اجرای  در 
برداشتن  زمان  و  آمده  سر  به  فرهنگی  و  اقتصادی 
قدم های محکم و استوار با تکیه به سرمایه های داخلی 
 ، اسالمی  ایرانی  امید  به  است.   فرارسیده  جوانان  و 

باشکوه و عزتمند.

جام جم البرز گزارش می دهد؛

 چشم انداز امید و آرزوهای مردم در فردای انتخابات

در مراسمی با حضور مصطفی مبلغی 
رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه 
از  الــبــرز و جمعی  آزاد اســالمــی اســتــان 
مسئوالن استان و واحد کرج از سامانه 
نــانــو در  ششمین جــشــنــواره فــنــاوری 
استان  امــنــاء  هــیــات  دبیرخانه  محل 

رونمایی شد.
ــزارش جــام جــم؛ مصطفی مبلغی  گـ بــه 
استان  امناء  هیات  دبیرخانه  رئیس 
البرز به عنوان نایب رئیس ششمین 
جــشــنــواره فــنــاوری نــانــو بــا حــضــور در 
ایـــن مـــراســـم از رونــــد فــعــالــیــت هــای 
ــاه گــذشــتــه و  ــ ــی 3 م ــده طـ ــ ــام ش ــجـ انـ
بازید  اقـــدام  دســت  در  فعالیت های 
داشــت:  بــیــان  مبلغی  آورد.  عمل  بــه 
آزاد  دانشگاه  نانو  فــنــاوری  جشنواره 
رویـــداد  بزرگترین  بــه  عــنــوان  اســالمــی 
ساله  هــر  دانشگاه  ایــن  نانو  فــنــاوری 
ــا، نـــهـــادهـــا و  ــاه هـ ــا حـــضـــور دانـــشـــگـ بـ
برگزار  داخلی  خصوصی  و  مراکزدولتی 

اســالمــی  آزاد  دانـــشـــگـــاه  و  مـــی شـــود 
واحد کرج میزبان ششمین دوره این 
ــود. وی گــفــت: از  جــشــنــواره خــواهــد بـ
ششمین  بــرگــزاری  اهــداف  مهم ترین 
جشنواره نانو، حمایت از توسعه علم، 
فناوری و تجاری سازی محصوالت نانو، 
افــراد حقیقی  از  شناسایی و قــدردانــی 
حــوزه  در  فــعــال  و  توانمند  حقوقی  و 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  در  نانو  فناوری 
هـــدایـــت فــعــالــیــت هــای واحـــدهـــای 
فعال  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاهی 
ــه ســمــت فـــنـــاوری نــانــو  دانـــشـــگـــاه بـ
امنا  هیات  دبیرخانه  رئیس  می باشد. 
استان البرز در ادامه افزود: اختراعات 
برتر، ابتکار و نوآوری برتر، مقاالت برتر، 
محصوالت  برتر،  ایــده هــای  برتر،  کتب 
ــر، شـــرکـــت هـــای دانـــش بـــنـــیـــان و  ــرتـ  بـ
تولیدی برتر، محقق  برتر )در شاخه های 
افــراد حقیقی ، اعضای هیات  مختلف: 
ــوزی(،  دانـــش آمـ دانــشــجــویــی،  علمی، 

برتر،  تحقیقات  مرکز  برتر،  آزمایشگاه 
طـــرح هـــای پــژوهــشــی و دانــش بــنــیــان 
از  برتر، پایان نامه برتر) ارشد و دکتری( 
محورهای برگزاری ششمین جشنواره 

فناوری نانو می باشد.
 در ایــن مــراســم حــامــد ثــابــت معاون 
پژوهش و فناوری واحد کرج و استان 
البرز بعنوان دبیر کل جشنواره ضمن 
از  شــده  انــجــام  فعالیت های  تشریح 
نــحــوه تــعــامــل و هــمــکــاری حــوزه هــا و 
برگزاری  در  استان  مختلف  واحد های 

ارائــه داد،  گــزارش مبسوطی  جشنواره 
سامانه  و  جشنواره  پوستر  از  سپس 
شــشــمــیــن جـــشـــنـــواره فـــنـــاوری نــانــو 
انــجــام شـــد. گفتنی اســت،  رونــمــایــی 
دانشجویان،  محققین،  اساتید،  تمام 
و  تولیدی  شرکت های  دانــش آمــوزان، 
دانش بنیان، و... می توانند با مراجعه 
به  نانو  به سایت ششمین جشنواره 
آدرس /http://6nanoft.ir ثبت نام 
و با ارسال آثار خود در این رخداد علمی 

مشارکت نمایند. 

با هدف حمایت از توسعه علم، فناوری و تجاری سازی محصوالت نانو صورت گرفت؛

 رونمایی از سامانه ششمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسالمی 

و  ج  کر  2 ناحیه  پرورش  و  آموزش  اداره  مدیر 
سال  برای  که  کرد  اعالم  فردیس  شهرستان 
در  آموزشی  فضای  ح  طر چهار  جدید  تحصیلی 

فردیس آماده بهره برداری است.
؛ ولی اله احمدی افزود: این  به گزارش جام جم البرز
چهار پروژه آموزشی شامل مدارس امیرسلیمانی، 
بعثت ، وحدت و دمیرچی در مجموع با 53 کالس 
درس و با ظرفیت حدود 2 هزار دانش آموز است.
آموزشی  پروژه  سه  این  این که  به  اشاره  با  وی 
نوسازی و یک پروژه خیرساز است، اظهار داشت: 
گذشته  سال های  طول  در  ساز  مدرسه  خیرین 
و  آموزش  اداره  با  آموزشی  فضاهای  ساخت  در 
احمدی  اند.  داشته  مشارکت  فردیس  پرورش 
و  بازسازی  و  تخریب  پروژه  چهار  اکنون  افزود: 

در  جدید  درس  کالس   62 ظرفیت  با  ساز  خیر 
شهرستان فردیس در دست ساخت است.

در  آموزی  دانش  جمعیت  تراکم  به  اشاره  با  وی 
فقیرترین  فردیس  افزود:  فردیس  شهرستان 
نقطه ایران به لحاظ سرانه فضای آموزشی است، 
سرانه استاندارد فضای آموزشی به ازای هر دانش 
آموز بیش از هشت سانتی متر مربع است ،این 
استان  در  مترمربع،  سانتی  کشور5.4  در  رقم 
البرز3.3 سانتی مترمربع و در شهرستان فردیس 
1.۸0 سانتی مترمربع است. احمدی سرانه فضای 
میانگین  دوم  یک  از  کمتر  را  فردیس  آموزشی 
آموزشی  فضای  گفت:  و  کرد  عنوان  البرز  استان 
بارها  که  بوده  مبرم  نیازهای  از  یکی  فردیس  در 
کمبود  به  اشاره  با  وی  است.  شده  اشاره  آن  به 

انتظار  گفت:  شهرستان  این  در  آموزشی  فضای 
می رود شورای اسالمی شهر و شهرداری فردیس 
این  در  آموزشی  فضای  کمبود  به  نسبت  نیز 
منطقه اهتمام ورزند. وی از مسئوالن شهرستان 
آموزشی  کاربری  که  زمین هایی  خواست  فردیس 
 2 ناحیه  پرورش  و  آموزش  اداره  اختیار  در  دارد 
برای ساخت مدرسه قرار دهند. شهرستان  ج  کر
مختلف  مقاطع  در  آموز  دانش  هزار   ۸6 فردیس 

تحصیلی دارد.

تا  البرز:  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
مهر 1400 با مشارکت خیرین و اعتبارات دولتی 43 طرح 

آموزشی در البرز آماده بهره برداری می شود.
قالب  در  افزود:  دالوریان  محمد  جام جم،  گزارش  به 
این تعداد طرح 340 کالس درس در زیربنای 5۸ هزار 
و 3۷۸ مترمربع تکمیل و آماده تحویل به آموزش و 

پرورش البرز می گردد.
وی گفت: طرح های آموزشی البرز با اعتباری بالغ بر 300 
از  دانش آموزان  بهره مندی  منظور  به  تومان  میلیارد 
کالس های استاندارد و ایمن درحال تکمیل و آماده 

سازی است.
دالوریان افزود: ساخت چهار هزار کالس درس در این 

استان توسط خیران نیک اندیش با زیربنای 251 هزار 
و 654 مترمربع با اعتباری بالغ بر 340 میلیارد تومان 

ستودنی است.
اقدامات  با  ساز  مدرسه  خیران  داد:  ادامه  دالوریان 
درجامعه  مشارکت  فرهنگ  مروج  آموزشی  عمرانی 
اقدام معنوی خود موجب  با  که  گونه ای  هستند به 
جمله  از  کشور  در  آموزشی  استانداردهای  تا  شدند 
کمبود   ، مهاجرت ها  رشد  گفت:  وی  یابد.  ارتقا  البرز 
از  درصد   35 فرسودگی  و  آموزشی  فضای  شدید 
با  همواره  استان  این  تا  شده  سبب  البرز  مدارس 
تراکم دانش آموزی در کالس ها مواجه شود. دالوریان 
افزود: با وجود افزایش اعتبارات نسبت به گذشته اما 

همچنان به واسطه مهاجرت با فقر آموزشی در استان 
روبرو هستیم.

البرز  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
اضافه کرد: استان به لحاظ سرانه فضاهای آموزشی در 

پایین ترین رتبه کشوری قراردارد.
مانند  نیز  امسال  کمبود،  این  به  باتوجه  گفت:  وی 
سال گذشته اعتبار مناسبی برای البرز در نظر گرفته 
شده است تا بخشی از کمبود فضاهای این استان 
پایین  لحاظ  به  البرز  افزود:  شود.  دالوریان  جبران 
بودن سرانه فضای آموزشی بعد از استان سیستان 
و بلوچستان ، به همراه تهران و آذربایجان غربی جزو 

چهار استان زیرخط فقر سرانه آموزشی کشور است.

 نیروهای امدادی ناجی 21 نفر از شهروندانی شده اند که گرفتار رودخانه بودند  با 
سامانه 125 مبنی بر گرفتار شدن چند خانواده که به علت افزایش دبی آب، هنگام 
بازگشت در وسط رودخانه گرفتار شده بودند، بالفاصله تیم های امداد و نجات 
سازمان از دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند. وی گفت: در این حادثه نیروهای 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در قالب دو تیم عملیاتی، دو 
دستگاه خودرو به فرماندهی )مسئول ایستگاه( با بهره گیری از تجهیزات نجات و 
تالش، جدیت خوشبختانه موفق شدند به افراد گرفتار شده دسترسی پیدا کنند 
و نفرات را از غرق شدگی نجات داده و آن ها را به محل امن انتقال دهند.  رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: با تالش تیم امداد و 
نجات سازمان، 21 نفر در قالب 5 خانواده )12نفر آقا و 9 نفر خانم( گرفتارشده در 
رودخانه سرجوب حصار، بعد از آبگیر بیلقان نجات یافتند. رئیس سازمان آتش 

ج افزود: سامانه 125 آتش نشانی به صورت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کر
شبانه روزی آماده پاسخگویی به هم وطنان است و نیروهای عملیاتی این سازمان، 

در حوادث مختلف آماده امدادرسانی به همشهریان هستند.

ح آموزشی فردیس آماده بهره برداری چهار طر

تش نشانی و خدمات ایمنی خبر داد؛ رئیس سازمان آ

ج  نجات جان ۲۱  فرد گرفتار در رودخانه کر

ح آموزشی البرز تا مهر بهره برداری از 4۳ طر

آشنایی با منتخبان شورای شهر 
استان البرز

  هفت  منتخب شـورای اسـالمی شـهر ماهدشـت  به 
ترتیب  فاطمه عسـکری با پنج هزار و 20رای، معصومه 
تـاری قلـی بـا چهـار هـزار و 9۷2 رای، داود حیـدری چهـار 
هـزار و 949 رای، وحیـد سـعیدی  چهـار هـزار و 360 رای، 
نعمـت امیـری چهار هزار و 262 رای، ابوالفضل هدایتی 
محبـوب  چهـار هـزار و 6۸ رای و  رضازریـن پنـاه بـا  سـه 

هـزارو 930 رای اعـالم شـد.
شهر آسارا:

کـه  اسـت   کرسـی  پنـج   دارای  آسـار  شـهر  شـورای  
حسـین محمدی سـیرایی با  45۷رای، محمد آسارایی 
442 رای، عباسـعلی آسـارایی 41۸ رای، سـید حسـین 

موسـوی 413 رای و علـی کریمـی رزکانـی بـا 363 
رای  بـه عنـوان منتخبـان شـورای ایـن شـهر 

شـناخته شـدند.

دارای  کـه  نیـز  شـهر  محمـد  شـهر   
شـورای هفت نفره  اسـت، به ترتیب  
رضـا عزیـزی بـا چهـار هـزار و 199 رای، 
محمـد احمدونـد بـا  سـه هـزارو 1۸6 
 94۷ و  هـزار   2 بـا   اکبـری  احمـد  رای، 
و  هـزار   2 بـا  اسـکندری  محمـد  رای، 
هـزار   2 بـا  مهـرزاد   محمـد  رای،   ۸9۸
آجرلـو 2 هـزار و  و ۸۸2 رای، محسـن 
۸۸2 رای و کریـم قدیـان لـو  بـا 2 هـزار 
و 60۷ رای حائـز بیشـترین آرای مـردم 

شـدند.. شـهر  ایـن 

گرمدره که دارای پنج  کرسـی شـورای 
سـیاوش  ترتیـب   بـه  اسـت  شـهر 
غالمـی قعلـه ناظـری بـا 2 هـزار و 331 
رای، امیـر مسـلمی قلعـه ناظـری بـا 2 
بـا  هـزار و 211 رای، مصطفـی تیمـوری 
یـک هـزار و 9۷1 رای،  خسـرو میرالـی 
بـا  یـک هـزار و ۷49 رای  و امیـر ربانـی  
بـا یـک هزار و 5۷1 رای بیشـترین آرای 
و  کردنـد  کسـب  را  شـهر  ایـن  مـردم 

شـدند. منتخـب 

محسـن افشـار بـا چهـار هـزار و 20۷ 
رای، سـعید بهرامی سـه هزار و ۷20 
رای، مجیـد دامنجانـی  سـه هـزار و 
رای، یوسـف اسـکندری  سـه   42۸
جعفـری  مسـعود  رای،   163 و  هـزار 
افشـار  رای، مجیـد  سـه هـزار و 130 
اهلل  سـیف  و  رای   12 و  هـزار  سـه 
هفـت  رای   950 و  هـزار  میرزاپـور2 
منتخـب مـردم کمالشـهر در دوره 
ششـم شـورای اسـالمی ایـن شـهر 

. هسـتند

:شهر ماهدشت: محمدشهر گرمدره : کمالشهر : 

شورای  انتخابات  نتایج  جم،  جام  گــزارش  به 
این  ج و پنج شهر دیگر  کر کالنشهر  اسالمی 

شهرستان اعالم شده است.
غــفــور قــاســم پـــور مــعــاون اســتــانــدار الــبــرز و 
ج  کر شهرهای  منتخبان   ج  کر ویژه  فرماندار 
آسارا، محمد شهر و گرمدره این  ماهدشت، 

ح زیر اعالم کرد: شهرستان را به شر
ایــن اســـاس اســامــی 13 منتخب شــورای  بــر 
زیر مشخص  ج به شهر  کر کالنشهر  اسالمی 
صحیح  رای   650 و  هــزار   1۸2 مجموع  از  شــد. 
با  یــار  ایــزد  ج، عمار  کــر شــورای اسالمی شهر 
با  اعتصامی  مرتضی  سید  رای،   906 22هـــزارو 

1۸ هزار و 392 رای، حسین سعیدی سیرایی 
 1۷ قاسمی   حاج  مجتبی  رای،   624 و  هــزار   1۷
و  هــزار   14 سعیدی  علیرضا  رای،   510 و  هــزار 
516 رای، مسعود محمدی 14 هزار و 243 رای، 
 69 و  هــزار   14 آبــادی  محمود  رحیمی  علیرضا 
رای، حسین  10 هزار و ۸93  رای، جواد چپردار 

مهاجری با 10 هزار و 539 رای، محمد اسدیان 
با 10 هزار و 1۸6 رای، علی قاسم پور با 9 هزار و 
با 9 هزار و ۸30  991 رای، مریم قهرمانی صارم 
رای و فاطمه منعمی  با 9 هزار و ۸0۷ رای را به 
ج شناخته  عنوان منتخبان شورای ششم کر

شدند..

معاون استاندار البرز اعالم کرد:



ــود را از  ــ ــی خ ــک ــزش ــواالت پ ــ ــ س
پزشک جام جم البرز بپرسید

ــن روزهـــــا، مــردم  ایـ
از  زیــــــــادی  بـــخـــش 
ــای ســالمــت  ــازه ــی ن
راه هــــای  از  را  خـــود 
دست  به  گوناگون 
ــد. ایـــن کــار  ــی آورنـ مـ
بعضی  در  می تواند 
در  و  مفید  مــواقــع 
مــواقــع  از  بــســیــاری 
ــاک  ــ ــرن ــطــ حــــتــــی خــ
شرایطی  البرز  جم  جــام  نامه های  ویــژه  باشد. 
کــه شنونده ســـواالت و  کـــرده اســت  را فــراهــم 
صورت  به  و  باشد  شما  پزشکی  پرسش های 
جــواب هــای  شما  ســئــوال هــای   بـــرای  مکتوب 
مــنــاســبــی داشــتــه بــاشــد. دکــتــر ســیــد مهدی 
به  هفته  هــر  و  ســتــون  همین  در  مــوســویــان 
پاسخ  شما  پزشکی  دغــدغــه هــای  و  ســـواالت 

خواهند داد.
آیا واکسن آنفلوآنزا برای کودکان الزم است؟

 در بیشتر موارد بله. مراکز کنترل و پیشگیری 
بیماری ها، دریافت واکسن آنفلوآنزا در کودکان 
تا  بزرگتر  و  ماهه  شش  کــودکــان  تمام  بــرای  را 
جانبی  عــوارض  می کنند.  پیشنهاد  مهر  پایان 
ح  طر تزریق  محل  در  درد  شامل  است  ممکن 
درد عضالنی و احساس ضعف باشد. اگر کودک 
شما کوچکتر از 9 سال است و برای اولین بار 
قصد دارد واکسن آنفلوآنزا دریافت نماید بهتر 
است دودوز واکسن آنفلوآنزا با فاصله 4 هفته 
زده  واکسن  گذشته  ســال  اگــر  امــا  کند،  تزریق 
که  بسپارید  خاطر  به  کافیست.  بار  یک  است 
الزم  زمــان  واکسیناسیون  از  بعد  هفته  دو  تا 
است تا کودک به طور کامل در مقابل آنفلوآنزا 

محافظت شود.

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشک جام جم

ج تشییع پیکر شهید محمد اسحاقی در امامزاده طاهر )ع( کر
پیکر پاک شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس، شهید محمد 
ج  اسحاقی در گلزار شهدای آستان مقدس امامزاده طاهر )ع(  مهرشهر کر

در کنار یاران شهیدش به خاک سپرده شد.
با  اسحاقی  محمد  شهید  مطهر  پیکر  تشییع  آئین  جام جم،  گزارش  به 
سپاه  ستاد  از  خودرویی  صورت  به  و  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 

ج با  ج و سپس تا مقابل مصالی نماز جمعه کر البرز تا میدان شهدای کر
ج، ایثارگران و خانواده شهدای البرز برگزار شد. حضور مردم شهیدپرور کر

پیکر پاک این شهید به سمت آستان مقدس امامزاده طاهر )ع( تشییع و 
در کنار همرزمان و یاران شهیدش آرام گرفت.

حق  جبهه های  در  پاسدار  عنوان  به   1349 متولد  اسحاقی  محمد  شهید 

در  دیده بانی  پست  با   1366 سال  فروردین   2۷ و  یافت  حضور  باطل  علیه 
از این شهید واالمقام 2 فرزند دختر به یادگار  شلمچه به شهادت رسید. 

مانده است. 
دفاع  درزمان  نیز  اسحاقی  احمد  شهید  نام  به  واالمقام  شهید  این  برادر 

مقدس شربت شهادت نوشید. 
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شهری
 اجتماعی

کور  گره  مالک،  چند  با  زمینی 
ج درمانی حصار کر

کمبود سرانه درمانی از مطالبات اصلی شهروندان 
ج محسوب می شود. حصار کر

و  ای،  حاشیه  نقاط  از  ، یکی  جــم  ــام  ــزارش ج گ بــه 
منطقه  کـــرج،  شهری  امــکــانــات  از  مــحــروم  نسبتا 
های  آسیب  با  مبارزه  و  پیشگیری  اســت؛  حصار 
این منطقه چند هزار نفره همواره از دغدغه های 
مدیریت شهری و سایر مسئوالن در ادوار مختلف 

بوده است.
 از مطالبات اصلی اهالی این منطقه، کمبود سرانه 

درمان نیز محسوب می شود.
یکی از ساکنان حصار در این باره  گفت: سال ها 
یک فضای خالی را که در آن سازه ای قرار داده شده 
رها کرده اند به بهانه آن که قرار است در این نقطه 

درمانگاهی برای حصاری ها بسازند.
رحیمی مدیر گسترش شبکه بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی البرز نیز گفت: این فضا را یک خیر 
به ما اختصاص داده که سه دانگ از آن به نام ما و 
سه دانگ دیگر به نام ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
است. وی افزود: برای احداث درمانگاه مشکالتی 
آن حل شود،  در زمینه سند داریــم و اگر مشکل 

مراحل راه اندازی درمانگاه را آغاز می کنیم.
رحیمی گفت: طرح تحول سالمت از مدت ها پیش 
آغــاز شده اســت، بــدون توجه به آن که  در حصار 
فضایی داریم یا خیر دو مرکز را در آن منطقه مستقر 
کردیم که فضای آن به صورت اجاره ای است. وی 
افزود: اکنون به دنبال ساختمان دیگری هستیم 
که فضای بهتری داشته باشد هرچند ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( هم درخصوص انتقال سند ملک 

درمانگاه یادشده قول مساعدت داده است.

خبر

نماینـده مـردم سـاوجبالغ، نظرآبـاد، طالقـان و چهاربـاغ در مجلـس 
گفـت: مشـارکت مـردم در انتخابـات نشـان داد کـه اقشـار مختلـف 
مـردم بـا روحیـه مقاومـت و اسـتقامت باوری پـای نظـام ایسـتاده اند.

بـه گـزارش جام جـم، علـی حـدادی در حاشـیه بازدیـد از شـعب رأی 
شهرسـتان چهاربـاغ اظهـار کـرد: از صبـح حضـور مردم پشـت در های 
بـه  مـردم  سـنگین  بسـیار  پیـام  دارای  خـود  دادن  رأی  بـرای  بسـته 
کـرد:  بیـان  وی  شـود.  درک  درسـتی  بـه  بایـد  کـه  اسـت  مسـئوالن 
مسـئوالن بایـد کنـار مـردم قـرار بگیرنـد، چراکـه ولی نعمت هـای ایـن 
نظـام مـردم هسـتند و خدمـت بـه آنهـا بایـد در اولویـت اصلـی قـرار 

گیـرد. نماینـده مـردم سـاوجبالغ، نظرآباد، طالقـان و چهارباغ 
در مجلـس بـا اشـاره بـه این کـه مشـارکت مـردم مشـارکتی 

مثال زدنـی اسـت، تصریـح کـرد: بـا توجه به تحریم و فشـار 
اقتصادی، معیشـتی و بیکاری همه این ها نشـان داد که 

مـردم بـا روحیـه مقاومـت و اسـتقامت بـاوری 
پـای ایـن نظـام ایسـتادند. 

نوبـت  فـردا  از  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
اسـت  مجریـه  قـوه  ویـژه  بـه  مسـئوالن 

بایسـتد  مـردم  پـای  و  انقالبـی  دولتـی 

دادن  قـرار  را  خـود  اولویت هـای  مهم تریـن  از  یکـی  و 
دهـد. قـرار  مـردم  معیشـت  و  اشـتغال 

مـا  امنیتـی  نظارتـی  دسـتگاه های  گفـت:  حـدادی 
این کـه  دلیـل  بـه  داشـته  خوبـی  پیش بینی هـای 
پیشـگیری بـرای هـر تخلـف داشـته باشـند. وی 
متذکـر شـد: نیروهـای بسـیج در صحنـه 
امنیـت  ایجـاد  بـرای  و  دارنـد  حضـور 
برخـورد  گیـرد  هرگونـه تخلفـی صـورت 

کـرد. خواهیـم  جـدی 

اجتماعی  رفــاه  و  کــار  تــعــاون،  مدیرکل 
البرز گفت: از بهمن سال 139۸ تا امروز 
چیزی حدود 20 هزار نفر به تعداد بیمه 
شــدگــان اجــبــاری افــــزوده شــده و نرخ 
کاهش  آن  تبع  به  هم  استان  بیکاری 

یافته است.
نژاد،  فالح  حسین  جام جم،  گــزارش  به 
در دومین نشست شورای هماهنگی 
مدیران کل دستگاه های زیر مجموعه 
ــاه اجــتــمــاعــی گفت:  ــ ــاون، کـــار ورفـ ــعـ تـ
الکترونیکی شدن فرآیند های اداری در 
دستگاه های دولتی و به ویژه در وزارت 
مهمترین  اجتماعی  ورفــاه  کــار  تعاون، 
سالمت  ارتقا  و  شفافیت  بــرای  راهکار 
اداری و سرعت بخشی به ارائه خدمات 

به جامعه هدف شده است.
خوب  بسیار  عملکرد  به  اشـــاره  با  وی 
تــعــاون،  مجموعه  زیـــر  دســتــگــاه هــای 
تحقق  در  استان  اجتماعی  رفــاه  و  کــار 
متبوع  وزارت  ابــالغــی  مــامــوریــت هــای 
به ویــژه در ایــام کرونا افــزود: مجموعه 
دستگاه های زیر مجموعه وزارت متبوع 
گزارش های  اســاس  بر  البرز  استان  در 
تعامل  دارای  ــار  کـ وزارت  مــســئــوالن 
ویــژه و مثال زدنــی در کشور با یکدیگر 
اجرای  در  تعامل  این  برایند  و  هستند 
موفق طرح های مشترک این اداره کل 
با دستگاه های زیر مجموعه برای ارائه 
کرد  استان  هــدف  جامعه  به  خدمات 
 قــابــل توجهی تــاکــنــون داشــتــه اســت.

فالح نژاد گفت: اداره کل تعاون، کار وفاه 
اجتماعی، با تامین اجتماعی به ویژه در 
کمیته های  مانند  مشترک  حــوزه هــای 
با  و  بــیــکــاری  بیمه  آور،  وزیـــان  سخت 
بانک ها وصندوق های زیر مجموعه در 
استان در خصوص ارائــه تسهیالت به 
ویژه تسهیالت اشتغالزا و نیز نهاد های 
حمایتی مانند صندوق بیمه اجتماعی 
نیز  و  بهزیستی  روستائیان،  و  عشایر 
وبازنشستگی  حرفه ای  و  فنی  آمــوزش 
همکاری خوب و موثری در رفع مسائل 
جامعه کار وتالش استان داشته و دارد 
همواره  همکاری ها  ایــن  امــیــدوارم  که 
بهتر و بیشتر از گذشته نیز ادامه داشته 

باشد.
ــام  ــج وی هــمــچــنــیــن بـــا اشــــــاره بـــه ان
فرآیند های دریافت تسهیالت کرونا در 
آن  مــزایــای  و  الکترونیک  دولــت  قالب 
ادارات  به  مــردم  مراجعات  کاهش  در 
کرونا  ایــام  مربوطه در این خصوص در 
فرایند های  شــدن  الکترونیکی  افـــزود: 

وبـــرقـــراری  ــا  ــرون ک تسهیالت  دریـــافـــت 
مقرری بیمه بیکاری در روز های ابتدایی 
کرونا که منجر به بیکاری جمع زیادی از 
مردم شد توانست بار مراجعات بسیار 
زیادی از مردم در این خصوص به ادارات 
ونیز  اجتماعی  تامین  و  کار  تعاون،  کل 
را  مــراجــعــات  ایــن  از  ناشی  هزینه های 
کاهش دهد. وی در ادامــه به افزایش 
در  اجــبــاری  شــدگــان  بیمه  چشمگیر 
ــاره کــرد گفت:  اســتــان در ســال 99 اشـ
علی رغم مشکالت ناشی از شیوع کرونا 
تعداد بیمه شده های اجباری استان که 
آمار آن از مهمترین و دقیق ترین آمار در 
خصوص فرایند های اقتصادی است در 
حال حاضر در حال رشد است و تاکنون 
به 31۷ هزار نفر بر اساس سامانه های 
تامین اجتماعی رسیده است و از بهمن 
139۸ تا به امروز چیزی حدود 20 هزار نفر 
به تعداد بیمه شده های اجباری افزوده 
شده و نرخ بیکاری استان هم به تبع آن 

کاهش یافته است.

روی  بــر   1340 ســال  در  امیرکبیر  ســد 
کــیــلــومــتــری   25 در  ج  کــــر رودخــــانــــه 
گردید.  افتتاح  چالوس  به  ج  کر جاده 
توسعه  در  شگرفی  تأثیر  ســد  ایـــن 
 55 در  ســد  محل  ــت.  داشـ پایتخت 
 2۸ و  تهران  غربی  ل  شما  کیلومتری 
ج  کر شهر  شرقی  شمال  کیلومتری 
هست. ظرفیت تخلیه سرریزها 1450 
تعداد  هــســت.  ثانیه  بــر  مترمکعب 

دریچه های تخلیه آب 6 عدد است.
از نوع بتنی دو قوسی اســت. در  سد 
حال حاضر 32۷ میلیون مترمکعب 
 ۷0 کــه  دارد  وجـــود  آب  ج  کـــر ســد  در 
درصــــد مــجــمــوع ظــرفــیــت ایــــن سد 
ــاج سد  را شــامــل مـــی شـــود.  طـــول تـ
و  متر  پی 1۸0  از  آن  ارتفاع  و  متر   390
مساحت دریاچه سد 5 و نیم کیلومتر 

کشور  اولین سد چندمنظوره  است. 
می باشد. 

ج  کر رودخــانــه  آب  شــدن  انباشت  از 
آن در  کارایی  بر  در پشت سد، عالوه 
تولید انرژی برقابی و تأمین بخشی از 
به  باعث  تهران،  شهر  آشامیدنی  آب 
زیبا گردیده  آمــدن دریــاچــه ای  وجــود 
که موجب استفاده تفریحی و ورزشی 
آبی  شده است امکانات ورزش هــای 
از جمله قایق سواری، اسکی روی آب، 
را  ــودش  خ عالقه مندان  ماهیگیری 
پاسخگوست؛ اما به دلیل گسترش 
برای توریست ها شنا  آلودگی و خطر 
شده  ممنوع  آن  در  قــایــق ســواری  و 

است. 
و  استراحتگاه  بهترین  دریــاچــه  ایــن 
آورده  به وجــود  را  ج  کر جاذبه طبیعی 
پی ریزی  از  پس  این که  جالب  است. 
به  ارتــبــاطــی  راه  تنها  امیرکبیر،  ســد 
ــه سد  ــاچ ــان، بــا قــایــق از دری ــ ده واریـ
ــاورزی و  ــ ــش ــ مـــی بـــاشـــد. گــســتــرش ک
آب رسانی به 50 هزار هکتار زمین های 
ج هــدف دیگر ساخت  کــر کــشــاورزی 

این سد بوده است. 
برق  شبکه  به  سد  ایــن  بــرق  نیروگاه 
کشور متصل است. نیروگاه آبی سد 
با یک خط انتقال نیرو به مرکز انتقال 
حــال  در  کــه  متصل  تــهــران  طــرشــت 

قرار  آب  سازمان  نظارت  تحت  حاضر 
دارد.

یاچه سد: در
ج در فصل بهار جــزو 5  کــر رودخــانــه 
رودخانه خروشان است. یکی از مراکز 
قزل  ماهی های  پرورش  مهم  طبیعی 
آالی رنگین کمان و خال قرمز و ماهی 
ــواع دیگری  ان و  سفید و سیاه اســت 
ماهی و از این نظر نیز سود بسیاری 

برای کشور دارد.
آخــر  تـــا  تــیــر  از  مــحــیــط زیــســت  اداره   
، مــجــوز صــیــد مــاهــی صــادر  شــهــریــور
می کند به طوری که هر فرد اجازه صید 

چند قطعه ماهی در روز را دارد.
مهاجران سد:

پــرنــدگــان وحــشــی همچون  و  کــبــک 
سرسبز  اردک  خاکستری،  حواصیل 
از مــنــاطــق  ــه  کـ پــرنــدگــانــی هــســتــنــد 
ــــری بــــــرای یـــافـــتـــن غـــــذا و  ــی ســــردســ
زیستگاهی بهتر در فصل زمستان به 

این منطقه مهاجرت می کنند.
درختان  از  سد  جنگلی  نیمه  فضای 
از  بوته زارها  و  متنوع  درختچه های  و 
ارتفاعات  در  علفی  گونه های  جمله 

پوشیده شده است. 
برای  مناسب  زیستگاه  دریاچه،  این 
انواع جانوران به ویژه خرس قهوه ای، 

، گرگ، جوجه تیغی و بز است. گراز

آلودگی نفتی و پسماندها:
نفتی  آلــودگــی  نشت  شاهد  هرساله   
ویـــالهـــا،  فــعــالــیــت  از  پــســمــانــدهــا  و 
رودخانه  به  تجاری  مراکز  رستوران ها، 
کرج هستیم؛ زیرا آنان به دلیل نداشتن 
گاز شهری و استفاده از نفت استفاده 
ــی مــی شــونــد. بـــا نصب  ــودگـ ــاعــث آلـ ب
رودخــانــه  نقطه  در4  آلــودگــی  سنسور 
ــه مــحــض وجـــــود مـــــورد مــشــکــوک،  بـ
سنسورها هشدار می دهند تا اقدامات 
الزم برای پاکسازی صورت گیرد. بااتصال 
این واحدها به شبکه گاز، بخش زیادی 

از این آلودگی ها کم خواهد شد.
کنترل رسوب در مخزن سدها:

از  یکی  سدها  مخازن  در  رسوب گذاری 
مشکالت اساسی است. 

ــاد مشکالتی  ــج ــده بــاعــث ای ــدی ایـــن پ
مخزن،  مفید  حجم  کاهش  قبیل  از 
محل  در  رســـوبـــی  جـــزایـــر  تــشــکــیــل 
اخــتــالل  بــه مــخــزن،  رودخـــانـــه  ورودی 
عدم  تحتانی،  دریچه های  عملکرد  در 
اطمینان پذیری در تولید انرژی برقابی، 
مضاعف  نیروی  ایجاد  سیالب،  کنترل 
هنگام زمین لرزه، اثرات زیست محیطی، 
آب مــخــزن  ــاذب ســطــح  ــ ــ ک ــش  ــ ــزای ــ اف

می شود.

یم دهقانی سانیج مر

ج برای گسترش شهر نشینی ظرفیت های سد کر
یادداشت

کاروانسرای شاه عباسی 
مکانی برای عرضه تولیدات صنایع دستی 

ج بـا حکـم دسـتگاه قضایی پلمب شـد و قرار اسـت بعد  مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی البـرز گفـت: کاروانسـرای شـاه عباسـی کـر
از فـک پلمـب بـه مجموعـه فرهنگـی و هنـری و مکانـی بـرای عرضـه تولیـدات صنایع دسـتی تبدیل شـود.

بـه گـزارش جام جـم، محمـدی افـزود: بنـا بـود کاروانسـرای شـاه عباسـی از طریـق بخـش خصوصـی بـه مجموعـه ای فرهنگی، هنـری و پذیرایی تبدیل شـود 
ولـی بـه علـت مشـکالت پیـش آمـده بـا حکم دسـتگاه قضا پلمب شـد.

مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی البـرز اضافـه کـرد: ایـن کاروانسـرا از طریـق صنـدوق احیـای بنا هـای تاریخـی بـه کانـون اتومبیلرانی و 
جهانگـردی واگـذار شـد و ایـن مجموعـه را بـه شـخص حقیقـی اجاره داده اسـت.

محمـدی گفـت: بهره بـردار بـرای درآمدزایـی قـرار بـود قسـمتی از ایـن مجموعـه را بـه رسـتوران اختصـاص دهـد، ولـی متاسـفانه بخـش عمـده ای بـه ایـن 
موضـوع اختصـاص داده شـد و سـازه ای در قسـمت غربـی کاروانسـرا بـرای آشـپزخانه ایجـاد کردنـد.

ج بـه خاطـر ایجـاد این سـازه، در کمیسـیون مـاده 100، بهره بـردار را به پرداخـت 20 میلیارد تومـان ملزم کرده اسـت، افزود:  وی بـا بیـان ایـن کـه شـهرداری کـر
عـالوه بـر ایـن موضـوع همسـایه های اطـراف ایـن کاروانسـرا بـه علـت مشـکالت و مزاحمت هـای ایجـاد شـده بـر اثـر فعالیـت ایـن آشـپزخانه از بهره بـردار 

شـکایت کردنـد کـه بـا پیگیری هـای انجـام شـده، دسـتگاه قضـا حکـم پلمـب ایـن مجموعـه را صـادر کرد.
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی گفـت: از چهـار سـال قـراردادی کـه بـا ایـن بهره بـردار منعقد شـده اسـت، سـه سـال باقـی مانده که 

بـا نامـه نـگاری بـا وزارت میـراث فرهنگـی درخواسـتی مبنـی بر انفصال قرارداد ارسـال شـده اسـت.
محمـدی گفـت: بعـد از فـک پلمـب، کاروانسـرای شـاه عباسـی بـه مجموعـه ای فرهنگـی و هنری و مکانـی برای حضور هنرمنـدان و عرضه تولیـدات صنایع 

دسـتی تبدیل می شـود.

 ۷۸4 و  13۸میلیارد  کشف  از  البرز  انتظامی  فرمانده 
میلیون ریال، انواع کاالهای قاچاق در اجرای سومین 
با  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  سراسری  ح  طر مرحله 

اولویت کاالهای ممنوعه در این استان خبر داد.

به گزارش جام جم، سردار عباسعلی محمدیان گفت: 
اجرای مصوبات قرارگاه استانی مبارزه با قاچاق کاال و 
ح سراسری مبارزه با قاچاق کاال و ارز  ارز، سومین طر
گذشته  کاالهای ممنوعه طی ۷2 ساعت  اولویت  با 

در استان البرز به اجرا درآمد.
شامل  شده  کشف  قاچاق  کاالهای  افزود:  وی 
ارز  استخراج  99دستگاه  دارو،  انواع  قلم  هزار  هفت 
 20 قاچاق،  پوشاک  ثوب   4۷2 و  هزار  یک  دیجیتال، 
میلیون و 29 هزار دستگاه تجهیزات پزشکی و امثال 
اجرای  داد:  ادامه  محمدیان  سردار  است.  بوده  آن 

خودرو  دستگاه  پنج   ، دستگیر 1۸متهم  ح  طر این 
متخلف توقیف، هشت باب انبار دپو کاالی قاچاق 
گفت:  وی  شد.  تشکیل  پرونده  فقره   3۸ و  پلمب 
ارزش ریالی کاالهای کشف شده 13۸ میلیارد و ۷۸4 
محمدیان  سردار  است.  شده  برآورد  ریال  میلیون 
کاالهای  احتکار  و  قاچاق  با  مبارزه  کرد:  خاطرنشان 
مهم  اولویت های  از  یکی  مردم،  ضروری  و  اصلی 
قرارگاه  تشکیل  با  راستا  این  در  که  است  پلیس 
ارز، شاهد اقدامات خوبی در  کاال و  با قاچاق  مبارزه 

این زمینه هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی البرز خبر داد:

کشف 1۳۸میلیارد ریال کاالی قاچاق در البرز

استانداری  منابع  و  توسعه  معاونت  سرپرست 
البرز اعالم کرد که با توجه به افزایش دما و باالرفتن 
میزان مصرف انرژی، ساعت اداری در این استان 

خبر داد.
ــم؛ عــلــی نــیــازی افـــــزود: طبق  ــام جـ ــزارش جـ ــ بــه گـ
مصوبه ستاد مدیریت برق استان  البرز با هدف 
صرفه جویی در مصرف انرژی، ساعت کاری کارکنان 
ادارات  از روز سه شنبه یکم تیر ماه تا اطالع بعدی  از 
ساعت 6:30 صبح تا 13:30 بعد از ظهر تعیین شده 
است. وی  افزود: البته دستگاه های خدمات رسان 
مثل بانک ها، مراکز درمانی، بهداشتی  تابع قوانین 
مربوط به خود هستند. افزایش دمای هوا در این 

باال  سبب  ــا  رفــــتــــن مـــصـــرف  روزهــ
الــبــرز  در  بــرق انــــــررژی  و  قــطــعــی 

شده است.

نماینده مردم ساوجبالغ در مجلس:

مردم با قدرت پای نظام ایستادند

خ بیکاری در البرز ساعت اداری البرز کاهش نر
تغییر کرد



سوال از شما پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان البرز

به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی سازمان تأمین 
اجتماعی و برقراری ارتباط این سازمان با جامعه بزرگ 
مخاطبان، بیمه شدگان، بازنشستگان، کارفرمایان، 
جم  جام  تحریریه  با  را  خود  سوال های  می توانید 
البرز با شماره 32210009در میان بگذارید. مسئوالن 
سازمان تامین اجتماعی استان البرز در همین ستون 

پاسخگوی سوال های شما خواهند بود. 
سازمان  حضوری  غیر  خدمات  از  لطفا  سوال: 

تامین اجتماعی بگویید.
پاسخ از ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره کل 

تامین اجتماعی استان البرز
 تامین اجتماعی تا کنون توانسته 30 خدمت غیر 
حضوری  غیر  خدمات  این  دهد.  انجام  حضوری 
را  حضوری  مراجعه  میلیونی   ۷0 کاهش  توانسته 
جزئیات  می خواهید  اگر  باشد.   داشته  همراه  به 
را  کارفرمایی  بدهی  حساب  گردش  و  محاسبات 
و  سایتes.tamin.irبروید  به  باید  ابتدا  ببینید، 
ثبت نام کنید. سپس به بخش ارائه حساب بانکی 
تمام  و  بروید  کارفرمایان  بخش  به  آخر  در  و  رفته 
کارفرمایان  توجه  قابل  ببینید.   را  مراحل  جزئیات 
خدمات  معرفی  اجتماعی،  تامین  سازمان  محترم 
محاسبات  جزئیات  مشاهده  امکان   ،30۷0 طرح 
عزیزان  کارفرمایانشما  بدهی  حساب  گردش  و 
می توانید جهت ثبت نام و ورود به سایت خدمات 
نشانی  به  اجتماعی  تامین  سازمان  غیرحضوری 
آینده  شماره های  در  گردید.  وارد   es.tamin.ir  :
خدمات دیگر غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی 
مرکز  ضمن  در  کرد.  خواهم  معرفی  خدمتتان  را 
ارتباطات و نظارت مردمی با شماره 1420 پاسخگوی 

شبانه روزی به شما عزیزان را به عهده دارد.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-442۳۳511

026-۳2210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

فــــــــوالد دلی که آه، نرمش نکند        
یا ناله دلسوخته گرمش نکند

طوقی ز جفا فکنده بر گردن خویش       
آزار دلم، دچــار شرمش نکند

چهارشنبه    2  تیر  1400     شماره  5969

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

ح  ــد جــهــت طــر ــن ــوان ــی ت ــز م ــزی ــان ع ــدگ ــن ــوان خ
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف با 
جام جم  تحریریه  دفتر   32210009 تلفن  شماره 
از ایام تعطیل در وقت  البرز همه روزه به غیر 
نام  با  مشکالتشان  تا  بگیرند  تماس  اداری 

ج گردد. خودشان در همین ستون در
بــهــشــت  ــی  ــ ــروج ــ خ و  ورودی  ســــــازی  ــه   ــن ــی ــه ب

سکینه)س(
ورودی و خروجی آرامستان بهشت سکینه)س( 
اغلب  که  بــوده  متعددی  فنی  مشکالت  دارای 
تصادف های  بروز  یا  و  بندان  راه  موجب  اوقــات 

ناخواسته می شود.
و  اصـــالح  بــه  مــربــوطــه نسبت  لطفا مــســئــوالن 

بازسازی نقیصه مذکور اقدام عاجل نمایند.
ج احمد مهر پیشه از کر

ج اقدام نماید فرمانداری کر
اقـــــالم و اجـــنـــاس مــعــیــشــتــی شـــهـــرونـــدان و 
بوده  صعود  حال  در  روز  به  روز  روستانشینان 
ــت را دچــار  و زنــدگــی کـــارگـــران و کــارمــنــدان دولـ

مشکالت و سختی کرده است.
کنترل  ــرای  بـ ج  کـــر ــداری  فــرمــان مــســئــوالن  لطفا 

عملکرد بازار تدابیری اساسی بیندیشند.
ج احمد عبدلی از کر

اداره کل راه و شهرسازی البرز اقدام کند
ج و هشتگرد  معابر ورودی و خروجی اتوبان کر
در محدوده جاده کردان و برغان دارای نواقص 

فیزیکی و ایمنی است. 
برای  شهرسازی  راهو  کل  اداره  مسئوالن  لطفا 
تضمین سالمت عبور و مرور مردم اقدام عاجل 

نمایند.
مهرداد کاویانی از کردان

به وضع توزیع دارو نظارت کنید
مصرف  مـــورد  داروی  داران  ــه  ــانـ داروخـ بــرخــی 
بیماران را با قیمت های گران در اختیار بیماران 
مسئوالن  از  انتظار  بنابراین  دهــنــد.  مــی  قــرار 
درمان  و  بهداشت  تعزیرات  ویژه  به  و  مربوطه 
داروخانه  کار  به  دقیق  نظارت  با  که  است  این 
را  بــیــمــار  ــدان  ــرون ــه ش مــنــافــع  و  حــقــوق  داران 

تضمین نمایند.
ج الهام پرتوی از کر

پرسش و پاسخ

اسالمی  انقالب  تاریخ  شک  بــدون  البرز:  جم  جــام 
اتفاقات و وقایع تلخ و شیرین بسیاری در حافظه 
جمهوری  حــزب  مقر  انفجار  واقــع  به  که  دارد  خــود 
این  ترین  تلخ  از  یکی   1360 تیر  هفتم  در  اسالمی 

وقایع است.
یــاران  و  بهشتی  دکتر  شهادت  سالروز  آستانه  در 
شهیدش هستیم. پای صحبت محسن علی اکبری 
تهیه کننده و فیلم سازی نشستیم که در بحبوحه 

انقالب اسالمی خاطراتی از آن واقعه دارد.
آقای علی اکبری ضمن معرفی خود درباره زندگی   *

هنری  و شروع فعالیت های هنری خود بگویید؟
هستم.از  تهران  در   1339 بهمن  دوم  متولد  من 
نوجوانی به هنر عالقمند شدم و فعالیت های هنری 
خود را از مسجد جواداالئمه)ع( در 16 متری امیری 
)کمیل فعلی( شروع کردم. با شروع جنگ به مناطق 
عملیاتی رفتم و همراه گروه دکتر مصطفی چمران 
در جنگ های نامنظم شرکت کردم و در جنگ علیه 

دشمن بعثی مجروح شدم. 
اواســـط ســال 60 به دعــوت  هــادی علی اکبری وارد 
حوزه هنری شدم  و اولین فیلم خود بنام »گورکن« 
را در اوج موشکباران دزفول در این شهر ساختم و 
تاکنون در ساخت 40  فیلم و سریال سهیم بوده ام 
که »بلمی به سوی ساحل« و »پــرواز در شب« دو 

نمونه از آن است.

ما  هنر  عرصه  در  جایگاهی  چه  تیر  هفتم  واقعه   *
داشته است؟

ببینید بعد از پیروزی انقالب اسالمی احزاب التقاطی 
زیادی از طرف گروه های التقاطی مختلف سعی در 
از خط  آنان  نفوذ در افکار جوانان و منحرف کردن 
والیت داشتند و اصطالحا دنبال یار کشی شدند. 
در این شرایط خطیر »دکتر بهشتی« احساس کردند 
باید با تشکیل حزب جمهوری اسالمی پایگاه هایی 
برای همراهی و هدایت نسل جوان و تازه کار انقالب 
آن  در  کنند.  ایجاد  آنــان  انحراف  از  جلوگیری  بــرای 
همچون   عزیزانی  کمک  به  ماهم  حساس  مقطع 
محمدتقی حسنی سرپرست روزنامه جام جم البرز 
و محمد عطایی شعبه حزب جمهوری اسالمی را در 
کرج راه اندازی کردیم. فعالیت های حزب جمهوری 
اسالمی درکرج برای هدایت و راهنمایی جوانان در 
آن شرایطی که گروه های سیاسی سعی در انحراف 
و  بــود  گـــذار  تاثیر  و  مهم  بسیار  داشتند  جــوانــان 
کسانی همچون حسنی و برخی دیگر از دوستان در 
این راه بسیار زحمت کشیدند و بعدها ما می بینیم 
از  بسیاری  و  جنگ  فرماندهان  و  جــوانــان  اکثر  که 
شهدای عزیز ما از اعضای حزب جمهوری اسالمی و 

از دست پروردگان شهید بهشتی بودند.
در واقع در جریان ترور شهید بهشتی در مقر حزب 
به  یــارانــشــان   از  تــن  جمهوری اســالمــی، وی و ۷2 
این  از  که  شدند  شهید  منافقان   گروهک  دست 
تعداد شهدا 40 نفر از نخبگان  تراز اول انقالب بودند 

که به شهادت رسیدند. 
اگر رهبری پیامبرگونه امام خمینی )ره( و تالش های 
در  رهــبــری  معظم  مــقــام  مــانــنــد  شخصیت هایی 
اسالمی  نــوپــای  انــقــالب  بسا  چــه  نــبــود  مقطع  آن 

آسیب های بسیارجدی می دید. 
تفکرات   و  بهشتی  دکتر  با  شما  آشنایی  سابقه   *
کجا شروع شد؟ نگاه  شهید بهشتی به هنر  وی از 

چگونه بود؟

من قبل از انقالب کتابفروشی داشتم و در مدرسه 
علوی با دکتر بهشتی آشنا شدم.

در  بسزایی  نقش  انقالب  از  بعد  بهشتی  شهید 
نگارش قانون اساسی ما داشت و شما مشاهده 
اســاســی  قــانــون  در  هــنــر  و  فــرهــنــگ  کــه  می کنید 
جمهوری اسالمی ایران بسیار پررنگ و مشخص 
تفکرات هنری و  تاثیر  این نشان دهنده  و  است 
فرهنگی شهید بهشتی است. و این شهید بزرگوار 
دینی  ادبیات  و  اسالمی  هنر  و  فرهنگ  ترویج  در 

نقش بسیار خطیری داشت.
یستی در حزب جمهوری اسالمی  * روز حادثه ترور

شما کجا بودید؟
ج بودیم که خبر را  یادم می آید ما در مسجد جامع کر
ج مامور شدم  شنیدیم و من از طرف امام جمعه کر
تا به تهران بروم واز اوضاع حزب جمهوری اسالمی 

مطلع شوم. چون درآن شرایط شایعات زیاد بود . 
من به تهران رفتم و متاسفانه خبر شهادت دکتر 

بهشتی و دیگر عزیزان را برای دوستانمان آوردم.
کارهنری درحوزه فیلم و  کنون  آیا تا  * به نظر شما 
آن و ابعاد  یستی 7 تیر وعلت  سینما و واقعه ترور
شخصیت شهید بهشتی ساخته شده است، اگر 

نه چرا؟
تا امروز متاسفانه به جز چند کار مستند از واقعه 
انجام نشده است. واین  کار شاخصی  ۷تیر هیچ 
بار  چندین  تاکنون  مــن  خــود  دارد.  تاسف  جــای 
دکتر  شــهــادت  و  ۷تیر  واقــعــه  از  فیلم  تهیه  ــرای  ب
بهشتی اقــدام کرده ام و حتی دربــاره این موضوع 
با خانواده شهید هم صحبت و هماهنگی کرده ام 
اما متاسفانه با مخالفت مسئوالن ذی ربط مواجه 

شده ام .

در راستای مانور جهادی کشف ماینر در مدیریت 
ماینر  دستگاه   15 چهارباغ  شهرستان  بــرق  توزیع 

غیرمجاز کشف شد. 
ــزارش جـــام جـــم، کـــیـــوان خــردپــیــشــه گــفــت:  ــ بـــه گـ
 15 آوری  جمع  بــا  طــاووســیــه  شــهــرک  مــحــدوده  در 
دستگاه رمز ارز دیجیتال غیرمجاز به میزان 60 آمپر 
است  بــوده  ریــال  میلیارد   4 ریالی  ارزش  دارای  که 
منطقه  حقوقی  واحد  و  بازرسی  های  اکیپ  توسط 
مبارزه  ستاد  و  قضائی  مقام  با  هماهنگی  از  پس 
کشف و جهت صدور  البرز  کاالی قاچاق استان  با 

حکم به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

15 دستگاه ماینر غیرمجاز در 
شهرستان چهارباغ کشف شد

دانشگاه  کرونا  با  مقابله  ستاد  سخنگوی 
ــبــرز گــفــت: رونـــد بیماری  عــلــوم پــزشــکــی ال
از  امــا  اســت  ثابت  همچنان  البرز  در  کرونا 
استان های دیگر اخبار افزایش روند بیماری 
وجود دارد که در این مرحله احتمال انتشار 
ــا مــقــاومــت چند  ــتــای هــنــدی ب ــروس دل ــ وی

برابری کشور را تهدید می کند.
ــی،  ــای ــاب ــرداد ب ــهــ بـــه گــــــزارش جــــام جــــم، مــ

دانشگاه  کرونا  با  مقابله  ستاد  سخنگوی 
ثابت  رونــد  به  اشــاره  با   ، البرز علوم پزشکی 
هم  گفت:   ، الــبــرز اســتــان  در  کــرونــا  بیماری 
استان  بیمارستان های  در  نفر   500 اکنون 
 6 گذشته  روز  شبانه  در  و  هستند  بستری 
نفر جان خود را بر اثر کرونا  از دست دادند 
ثابت  البرز  استان  در  فعال  بیماری  رونــد  و 

است.
رعایت  اســتــمــرار  ــرورت  ضــ بــر  تاکید  بــا  وی 
پروتکل های بهداشتی، افزود: از استان های 
ــزان ابــتــال و  ــی ــه م ــد ک ــی رس دیــگــر اخـــبـــاری م
افزایش  درحــال  سرپایی  بیماران  مراجعه 
است، همچنین با توجه به این که موضوع 
در  آن  مقاومت  و  هندی  ویـــروس  سرایت 
مقابل افرادی که  واکسن زدند و یا قبال به 
ح است و امکان  بیماری مبتال شدند، مطر
رعایت  دارد،  وجود  افــراد  این  مجدد  ابتالی 

ماسک   جمله  از  بهداشتی  پــروتــکــل هــای 
مورد  بیشتر  باید  اجتماعی  فاصله  و  زدن 

توجه قرار گیرد.
این مقام مسئول در ادامه انتشار ویروس 
لغو  گــفــت:  و  ــرد  ک را تکذیب  روســـی  جــدیــد 
ویروس  انتشار  دلیل  به  روسیه  پــروازهــای 
جدیدی نیست؛ اما با توجه به این که بیماری 
افــزایــش اســت،  کشور روســیــه در حــال  در 
و  انتشار  از  جلوگیری  بــرای  الزم   تمهیدات 
ــــروس در کــشــورمــان از  ــزایــش مــجــدد وی اف
سوی ستاد ملی کرونا  اعمال می شود. وی 
کرونا،  واکسن  دوم  دوز  تزریق  خصوص  در 
بیان کرد: کسانی که دوز دوم را تزریق نکردند 
ج  بر اساس آنچه در پشت کارت هایشان در
شده به مراکز مربوطه که ُدز اول واکسن را 
مشکلی  هیچ  و  کنند  مراجعه  کردند  تزریق 

برای تامین واکسن کجود ندارد.

، در این پیام آمده است:  به گزارش جام جم البرز
)دامــت  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  ارجمند  بــرادر 

افاضاته(
خداوند قادرمتعال را شکر می گوییم که با توفیق 
وهدایت خود، ملت ایران رادرآزمون شکوهمندی 
سیزدهمین  و  ومفتخرساخت  کــامــیــاب   ، دیــگــر
دوره هـــای  ریاست جمهوری،همچون  انتخابات 
انــقــالب  معظم  رهــبــر  ــت  ــای رض ــاب  ــب اس پیشین 
ایران اسالمی شد.  افتخار  اسالمی و مایه عزت و 
حماسه ملت بزرگ ایران در این انتخابات، به رغم 
بیگانگان  تبلیغات  عجیب ترین  و  گسترده ترین 
برای تحریم انتخابات، پدیده ای شگفت انگیزبود. 
انــتــخــابــات  شکوهمند  حــمــاســه  تــبــریــک  ضــمــن 
آیــت  حــضــرت  انــقــالب  معظم  رهــبــر  پیشگاه  بــه 
ــردم  وم الــعــالــی(  )مــدظــلــه  خــامــنــه ای  اهلل العظمی 

ایران، تصدی مسئولیت خدمتگزاری به  قهرمان 
مردم ایران اسالمی را از صمیم دل به شما تبریک 
شما  صادقانه  سخن  می نمایم.   عرض  تهنیت  و 
از مدیران  در تعهد به رفع محرومیت و استفاده 
ومشی  راه  تــوشــه  ــااهلل  ان شــ انــقــالبــی  و  توانمند 

دولتمردان انقالبی باشد.

پیام تبریک آیت اهلل کازرونی نماینده مردم احتمال انتشار ویروس دلتای هندی بیخ گوش البرز 
البرزدرمجلس خبرگان رهبری 

با حضور علی اکبری، تهیه کننده و فیلم ساز سینما مورد بررسی قرار گرفت؛

، نماد مظلومیت شهید بهشتی ویاران شهیدش واقعه  7تیر


