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البرز

قاری البرزی در  دوره  بیست و پنجم  برگزیده قرائت قرآن شد؛
تکریم از خادمان قرآن با حضور رئیس جمهور

ج : امام جمعه کر
سیاست قطعی نظام در مورد برجام را  رهبر انقالب بیان کردند
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حفظ وحدت جامعه،  یک 
ضرورت جدی

 استفاده همزمان از 2 ماسک 
توصیه می شود

شناسایی بیش از

 ۲۵۰۰  متقاضی   مشاغل خانگی
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ج؛ ج: گفتگو با عضو کمیته انقالب اسالمی کر :رئیس اتحادیه قالیشویان کر حسن فتاحی در گفتگو با جام جم البرز
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مشاهده دوستان جانبازم 
خجالت زده ام می کند

 اعتبار قالیشویان را از اتحادیه
 استعالم کنید

 کمیته  های انقالب اسالمی از 
بطن  مردم ایجاد شده بود

43

۲۰ جایگاه عرضه موقت میوه 
راه اندازی می شود     
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در دیدار محسن رضائی با دبیر و 
اعضای شورای ائتالف  نیروهای 

انقالب استان تاکید شد؛

ع کرونا؛ برای پیشگیری بهتر از شیو

البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  کرونای  ستاد  سخنگوی 
عید  و  شده  تمام  کرونا  کنند  تصور  نباید  مردم  گفت: 
داشته  بازدید  و  دید  گذشته  سال های  مثل  می توانند  امسال 
باشند، به خرید و پاساژگردی بروند و روال عادی زندگی را در پیش 

بگیرند.
مهرداد بابایی با اشاره به مشاهده یک مورد بیمار مبتال به کرونای 
انگلیسی در بیمارستان امام جعفر صادق)ع( هشتگرد اظهار کرد: 
این بیمار که ساکن آبیک قزوین بوده به علت شدت عالئم و رشد 

سریع ویروس در بیمارستان فوت می کند.
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مدیر دفتر تجاری سازی خبر داد؛

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری  شهرداری:

گهی مزایده شماره 99/3    م آ

                         فروش امالک و مستغالت بانک تجارت با شرایط استثنایی به صورت نقد و اقساط
ح ذیل با وضع موجود و با شرایط  بانک تجارت در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را به شر
نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان  می توانند جهت کسب 
، بازدید از امالک، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده، به سرپرستی  اطالعات بیشتر
ج، خیابان دانشکده، کوچه سازمان آب، ساختمان بانک تجارت  بانک تجارت واقع در کر
خ  99/12/06   )طبقه پنجم ( مراجعه  و جهت  تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 12 مور
به دبیرخانه ) طبقه دوم (  مراجعه فرمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ 99/12/12 رأس ساعت 
ج، خیابان دانشکده، کوچه  10 صبح در محل ساختمان  مدیریت بانک تجارت وا قع در کر

سازمان آب  انجام خواهد شد و حضور  شرکت کنندگان درجلسه بازگشایی بالمانع است. 
چنانچه تغییری در تاریخ  بازگشایی پاکات صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان 

خواهد رسید.  
گهی درسایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir قابل دسترسی   متن آ

ً
ضمنا

می باشد
 توضیحات: 

گهی می باشد که  ج در آ 1 مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندر

2  شرکت کنندگان مبلغ  مي بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانك تجارت واریز گردد.
000ر000ر1ریال ) به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانك تجارت( واریز و 
 مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه 

ً
فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند.  )ضمنا

3 رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای  مسترد نخواهد شد(.
پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت دربسته 
4 کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از  تسلیم گردد.

محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد.

6  در صورت مساوی  5 بانك در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مي باشد.

7 در پیشنهادهای خرید  بودن قیمت پیشنهادی اولویت فروش با شرایط نقدی می باشد.
به صورت نقد و اقساط صرفا باالترین قیمت مالک بوده و افزایش پیش پرداخت و کاهش 
8 در صورت واگذاری اقساطی مواردی  مدت بازپرداخت اقساط مالک تعیین برنده نمی باشد.
 از جمله: حق کسب و پیشه - سرقفلی -حقوق جانشینی - امالک مشاعی، برنده مزایده 
می بایست ملک ارزنده شهری سهل البیع به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهد یا به صورت 

9 هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد. نقدی خریداری نماید.

یت شعب استان البرز بانک تجارت مدیر

ف
دی

ر
 مساحت عرصهشــرحشناسه

 )مترمربع(
 مساحت اعيان

 )مترمربع(      
قيمت پایه 

شرایط پرداختتوضيحات )ریال(

ج، حسن آباد، ابتداي شهرك اوج نواب 2 واحد 219 و 220 111947 نقدیمتصرف ندارد و تخلیه است 139.7835,500,000,000ششدانگ یک باب واحد تجاری به پالک ثبتی 154/18480 واقع درکر

ج، خیابان بهشتی، خیابان کمالی، مقابل پاساژ21248 نقدیمتصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه به عهده برنده مزایده می باشد.29.601.230.000.000یک و نیم دانگ از ششدانگ یک واحد تجاری به پالک ثبتی 155/7177 واقع درکر

خ سود 18%متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه به عهده برنده مزایده می باشد.871,840,000,000  24سهم از یکصد سهم یک باب واحد مسکونی به پالک ثبتی 170/47768  واقع در  مهرشهر، بلوار ارم، خیابان ششم شرقی، پالک 3142/15134 50% نقد الباقی اقساط 36 ماهه با نر

نقدیمتصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه به عهده برنده مزایده می باشد.1039,100,000,000ششدانگ یک باب واحد مسکونی  به پالک ثبتی 161/61276 واقع در فردیس، خیابان کانال غربی، مجتمع پارسیان41720

، بلوار ارم، خ شهید داوود رسولی، پ 16، طبقه اول52000 نقدیمتصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه به عهده برنده مزایده می باشد.84.857,100,000,000ششدانگ یک باب واحد مسکونی  به پالک ثبتی 170/33130 واقع در مهرشهر

نقدیمتصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه به عهده برنده مزایده می باشد.84.057.400.000.000ششدانگ یک باب واحد مسکونی  به پالک ثبتی 170/33350 واقع در مهرشهر، بلوار ارم، خیابان شهید داوو د  رسولی، پالك 16،  طبقه پنجم61998

خ سود 18%ملک تخلیه می باشد. 100010,000,000,000ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 367/1637 واقع در جاده قدیم هشتگرد، روبروی سه راه سنقر آباد72115 50% نقد الباقی اقساط 24 ماهه با نر

خ سود 18%ملک تخلیه می باشد. 10009.750.000.000ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 367/1627 واقع در جاده قدیم هشتگرد، روبروی سه راه سنقر آباد 82117 50% نقد الباقی اقساط 24 ماهه با نر

خ سود 18%ملک تخلیه می باشد.  10009.750.000.000ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 367/1629 واقع در جاده قدیم هشتگرد، روبروی سه راه سنقر آباد 92121 50% نقد الباقی اقساط 24 ماهه با نر

خ سود 18%ملک تخلیه می باشد.  120010,500,000,000ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 194/504 واقع در جاده قدیم هشتگرد، بعد از زعفرانیه، شهرک کامرانیه 102122 50% نقد الباقی اقساط 24 ماهه با نر

خ سود 18%ملک تخلیه می باشد.  120010,500,000,000ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 194/305 واقع در جاده قدیم هشتگرد، بعد از زعفرانیه، شهرک کامرانیه 112124 50% نقد الباقی اقساط 24 ماهه با نر

خ سود 18%ملک تخلیه می باشد.120010,500,000,000ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 194/653 جاده قدیم هشتگرد، بعد از زعفرانیه، شهرک کامرانیه122125 50% نقد الباقی اقساط 24 ماهه با نر

نقدیمتصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه به عهده برنده مزایده می باشد.3605198,520,000,000  3/9دانگ از شش دانگ یک باب واحد مسکونی  به پالک ثبتی  69/4382 واقع در نظرآباد، خیابان الغدیر جنوبي خیابان غدیر18پالك 13133645

نقدیمتصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه به عهده برنده مزایده می باشد.122.69851.800.000.000ششدانگ یک واحد مسکونی به پالک ثبتی  306/595 واقع در جاده اشتهارد، دهستان رحمانیه پلنگ آباد، خیابان مسجد ابوالفضل141279

نقدیملک تخلیه می باشد.  50007,800,000,000ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی  196/372 واقع در جاده سهیلیه، روستای اقبالیه، سه راه نجم آباد، سه راه دولت، مقابل گاوداری، قطعه 152229299

نقدیملک تخلیه می باشد.  500010,000,000,000ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 196/371 واقع در جاده سهیلیه، روستای اقبالیه، سه راه نجم آباد، سه راه دولت، مقابل گاوداری، قطعه 162228252

نقدیملک تخلیه می باشد.  8203,000,000,000ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 196/1814 واقع در جاده سهیلیه، روستای اقبالیه سه راه نجم آباد جنب شهرک کوروش شهرک زمردیه  قطعه 172226125

نقدیملک تخلیه می باشد.  1300/753,600,000,000ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 196/1749 واقع در جاده سهیلیه، روستای اقبالیه، سه راه نجم آباد، جنب شهرک کوروش، شهرک زمردیه، قطعه 18222760

نقدیملک تخلیه می باشد.238/9050.000.000.000ششدانگ یک واحد تجاری به پالک ثبتی 4434/22 واقع در خلج آباد بلوار شهرداری نرسیده به پمپ بنزین محل سابق شعبه خلج آباد 1910424
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ساده پنداری کرونا، خطر بزرگی 
برای سالمت جامعه است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز بر لزوم 
استمرار و تقویت رعایت اصول بهداشتی تاکید کرد.
ناصرمقدم در جلسه ستاد کرونای اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی البرز گفت: طبق آمار و گزارش مراجع 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  متأسفانه  رسمی، 
توسط شهروندان از 85 درصد به 75 درصد کاهش 
یافته و تعداد شهرهای زرد و نارنجی افزایش یافته 
 وضعیت شهرها قرمز 

ً
و در برخی استان ها مجددا

برای  هشدار  و  زنگ خطر  یعنی  این  و  است  شده 
فعلی  رفتار  و  روند  ادامه  درصورت  که  جامعه  کل 
 شاهد گسترش شیوع و انتشار 

ً
شهروندان، مجددا

این ویروس در جامعه خواهیم بود.
روانی  جو  مدیریت  و  رسانی  اطالع  کمیته  مسئول 
و  انگاری  عادی  گفت:  البرز  کرونای  ستاد  جامعه 
بزرگی  و  مهلک  خطر  کرونا،  ویروس  پنداری  ساده 
ورود  با  که  حالی  در  است  جامعه  سالمت  برای 
ویروس جهش یافته انگلیسی باید رعایت اصول 
و دستورالعمل های بهداشتی دوچندان شود زیرا 
سرعت انتشار و کشندگی ویروس جدید بیشتر از 
نوع قبلی است و متأسفانه سنین پائین تر را نیز 
درگیر خواهد کرد بنابراین باید با عزمی همگانی و 

جدی بیشتر از گذشته رعایت کنیم.
ناصر مقدم با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز 
کشور  باستانی  عید  و  مناسبت  نوروز  عید  گفت: 
نوروز  عید  ایام  شدن  نزدیک  با  معموال  و  ماست 
اقشار مختلف جامعه به آماده شدن و نو کردن امور 
افزایش  و شئون زندگی می پردازند و این موضوع 
تردد مردم در معابر و فروشگاه ها را موجب می شود 
بهداشتی  پروتکل های  و  اصول  رعایت  با  باید  و 
بخصوص رعایت فاصله گذاری های اجتماعی، مانع 
از آن شویم که فرارسیدن عید نوروز، بستری برای 
به  شود  ما  شهرندان  میر  و  مرگ  و  ابتال  افزایش 
طوری که در نوروز سال گذشته، خانواده های زیادی 
در سوگ عزیزان خود، عزادار شدند و این تجربه تلخ 

نباید دوباره تکرار شود.
افزود:  البرز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
عزم  و  هماهنگی  نوروز  ایمن  تعطیالت  برای  باید 
بهداشت  به  توجه  با  و  باشیم  داشته  همگانی 
فردی و اجتماعی و پرهیز از ترددهای غیر ضرور و 
مناسبی  جلوه  ممکن،  حداقل  به  تردد ها  کاهش 
را رقم بزنیم و  از هوشمندی و هماهنگی عمومی 
بهداشتی   توصیه های  حداکثری  و  دقیق  رعایت  با 
قرن  و  سال  به  ورود  برای  را  الزم  و  مناسب  زمینه 

جدید و مبارک فراهم کنیم.

ع کرونا؛ برای پیشگیری بهتر از شیو
استفاده همزمان از 2 ماسک 

توصیه می شود
پزشکی  علوم  دانشگاه  کرونای  ستاد  سخنگوی 
البرز گفت: مردم نباید تصور کنند کرونا تمام شده 
و عید امسال می توانند مثل سال های گذشته دید 
و بازدید داشته باشند، به خرید و پاساژگردی بروند و 

روال عادی زندگی را در پیش بگیرند.
مهرداد بابایی با اشاره به مشاهده یک مورد بیمار 
مبتال به کرونای انگلیسی در بیمارستان امام جعفر 
صادق)ع( هشتگرد اظهار کرد: این بیمار که ساکن 
رشد  و  عالئم  شدت  علت  به  بوده  قزوین  آبیک 

سریع ویروس در بیمارستان فوت می کند.
وی ادامه داد: همکاران ما در بیمارستان هشتگرد 
به خاطر شدت عالئم به ویروس شک می کنند و 
نمونه ای به انستیتو پاستور ارسال می کنند که بعد 
نوع  از  ویروس  این  می شود  مشخص  آزمایش  از 

انگلیسی بوده است.
علوم  دانشگاه  تماس  از  پس  داد:  توضیح  وی   
کرونا  تست  فرد،  این  خانواده  با  قزوین  پزشکی 
نتیجه  اعالم  از  بعد  و  می شود  گرفته  نیز  آنها  از 
مبتال  کرونا  به  آنها  از  نفر  دو  می شود  مشخص 
هستند ولی خوشبختانه عالئم شدیدی ندارند و 

وضعیت و حال عمومی آنها خوب است. 
وی در پاسخ به این که آیا کرونای انگلیسی به درمان 
خاصی نیاز دارد، توضیح داد: برای درمان به درمان و 
داروی متفاوت تری نسبت به انواع قبلی نیاز نیست 

و روش پیشگیری نیز مثل قبل است.
سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز 
در پاسخ به این که آیا استفاده از دو ماسک می تواند 
منجر به پیشگیری بهتر از شیوع کرونا باشد، افزود: 
قطعا استفاده همزمان از دو ماسک سد قوی تری 

برای جلوگیری از ورود ویروس به بدن است.

امام  و  البرز  در استان  نماینده ولی فقیه  آیت اهلل حسینی همدانی، 
ج در خطبه های نماز جمعه ای که گذشت با بیان این که آن  جمعه کر
ح است و بعضی از آقایان در مصاحبه هایشان  چه در مورد برجام مطر
می گویند با آن چه حضرت آقا فرمودند مغایرت دارد، گفت: سیاست 
اواًل  که  کردند  بیان  انقالب  معظم  رهبر  را  مورد  این  در  نظام  قطعی 

ایران  توسط  بعد  و  شود  لغو  آمریکا  توسط  تحریم ها  همه   باید 
 راستی آزمایی صورت بگیرد و بعد برگشت ایران به تعّهدات برجامی

 است.
آیت اهلل حسینی همدانی با تأکید بر این که بازگشت به برجام وقتی 
افزود:  شود،  جبران  وارده  خسارات  و  برداشته  تحریم ها  که  است 

 نمی توان انجام داد و آقایان 
ً
برداشتن تحریم ها و راستی آزمایی را فورا

مواظب باشید این رئیس جمهور با قبلی فرقی ندارد.
به  مربوط  تخلفات  که  مطلب  این  کردن  القا  گفت:  ج  کر جمعه  امام 
قبلی ها بوده است زمینه ای برای شخص جدید فراهم نمی کند چراکه 

هردوی آن ها و سیاستمداران آن ها نابودی کشور را می خواهند.

چهارشنبه  29 بهمن   1399   شماره 5880
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

خبر

ج : امام جمعه کر
سیاست قطعی نظام در مورد برجام  را رهبر انقالب بیان کردند

 با مشاوران حقوقی جام جم البرز
خوانندگان گرامی، شما 
مشکالت  می توانید 
حقوقی و قضایی  خود 
جم  جام  روزنامه  با  را 
البرز در میان بگذارید. 
پرسش  مسئول 
مشکالت  پاسخ  و 
به  قضایی  و  حقوقی 
وسیله تیم کارشناسی 
می توانند  خود  مجرب 
همین  در  و  هفته  هر 
ستون به سوال های شما پاسخ دهند.  الزم است 
بدانیم که پاسخ های داده شده به سوال، صرفا 
مراجع  در  استناد  قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه 

قضایی و اداری نمی باشد. 
 منتظر تماس های شما هستیم.

* نگهداری حیوانات در ساختمان
می باشند:  قسمت  دو  دارای  آپارتمان ها 
قانونگذار  مشترک؛  و  2-مشاعی  1-اختصاصی 
اجرائی  نامه  آئین   3 ماده  تبصره  در   

ً
صراحتا

است  داشته  اعالم  آپارتمان ها،  تملک  قانون 
مشترک  قسمت های  در  حیوانات  نگهداری  که 
ساختمان  مدیر  و  می باشد  ممنوع  ساختمان 
طبق صورتجلسه انتخاب مدیر، حق طرح شکایت 
از  یکی  اگر  داشت.  خواهد  را  قضایی  مراجع  در 
مالکان آپارتمان ها حیوانی را در قسمت اختصاصی 
نگهداری نماید، در این صورت چنانچه این عمل 
آسایش  و  امنیت  سالمت،  علیه  تهدید  موجب 
اگر  ساکنان ساختمان گردد، در این صورت حتی 
اختصاصی  قسمت های  در  حیوانات  نگهداری 
شکایت  طرح  امکان  باشد،  آپارتمان  مالکان 

حسب مورد طبق قانون وجود دارد. 
کس  »هیچ  داشته:  مقرر  اساسی  قانون  اصل 40 
را وسیله اضرار به  نمی تواند اعمال حق خویش 

غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.«

و  توسعه  شورای  جلسه  اولین 
حمایت از تشکل های مردم نهاد 

برگزار   شد

از  حمایت  و  توسعه  شورای  جلسه  اولین 
تشکل های مردم نهاد در شهرستان فردیس به 
ریاست صیاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری شهرستان فردیس در راستای تعامل با 
سازمان های مردم نهاد شهرستان به عنوان بازوی 
فرهنگ سازی و حلقه ارتباطی بین دولت و مردم در 

مسیر دستیابی به توسعه پایدار برگزار شد.
 علیرضا صیاد در این جلسه بر اهمیت سمن ها 
تاکید کرد و افزود: سمن ها بهترین حلقه ارتباطی 
وظایف  از  برخی  می توانند  که  اند  دولت  و  مردم 
بر عهده  بر اساس ضوابط و مقررات  را  حاکمیت 
در  فعاالن  از  ما  انتظار  داشت:  اذعان  وی  گیرند. 
سازمان های مردم نهاد تاثیرگذاری و یاری رسانی در 

تصمیم سازی های شهرستانی می باشد. 
در این جلسه نمایندگان تشکل های مردم نهاد 
به  مربوط  دغدغه های  و  موضوعات  مسائل، 
کامل  صورت  به  را  خود  نهاد  مردم  سازما ن های 
مطرح  خصوص  این  در  را  خود  مطالبات  و  بیان 
نمودند.  در پایان معاون فرماندار ضمن تقدیر از 
کار  کرد:  تشریح  نهاد  مردم  سازمان های  رسالت 
سازمان های مردم نهاد که در زمینه های پیشگیری 
آموزشی، فرهنگی و  از آسیب های اجتماعی، امور 
می کنند  فعالیت  نیازمندان  به  خدمت  و  ورزشی 
عملی خداپسندانه و خیر برای منافع عمومی است 

که باید پررنگ تر شود.

سیم  انواع  تولید  در  کشور 
خودرو خودکفا شد

توانمندی  بر  اتکا  با  پویش  سیم  سازه  شرکت 
متخصصان داخلی و صنعت قطعه سازی، تولیدات 
را از 45 درصد به بیش از 75 درصد افزایش  خود 
داد. این واحد صنعتی تاکنون 300 نفر را شاغل کرده 
و با اجرای طرح های توسعه ای، زمینه ی اشتغال 400 

نفر دیگر را هم فراهم می کند.
در   92 سال  از  خودرو  سیم  ست  سازه  شرکت 
روستای یوزبند از توابع شهر کلیبر آذربایجان شرقی 
تولید ست سیم خودرو های داخلی  با  را  کار خود 
و  کرد  آغاز  سایپا  و  خودرو  ایران  خودروسازی  دو 
در  دیگری  تولیدی  واحد  ایجاد  با  اندک  مدتی  در 

اشتهارد تولیدات خود را افزایش داد.

مشاورحقوقی

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
بازار  در  عرضه  قابل  کاالهای  تامین  نگران  گفت:  ج  کر شهرداری 

روزهای شهر در روزهای پایانی سال نیستیم.
سال  آستانه  در  ساله  همه  سوال که  این  به  اشاره  با  خیری  احمد 
جدید و با هدف خدمت رسانی مطلوب به شهروندان، جایگاه هایی 
کرد:  اظهار  می شود،  گرفته  نظر  در  نوروزی  میوه  عرضه  منظور  به 
امسال در کنار بازار روزهای فعال، 20 جایگاه موقت عرضه میوه در 

ج ایجاد می شود. مناطق مختلف کر
پیشنهاد  با  سال  هر  روال  طبق  جایگاه ها  این  داد:  ادامه  وی 
خدمات  معاونت  تایید  و  البرز  استان  بازار  تنظیم  کارشناسان 
ج در مکان های مناسب جانمایی خواهند شد. شهری شهرداری کر
این  ویروس کرونا،  شیوع  به  توجه  با  کرد:  تاکید  مسئول  این 
مستمر  صورت  به  دائمی  روزهای  بازار  همانند  نیز  جایگاه ها 
عید  شب  میوه  راحت  خیال  با  شهروندان  تا  می شوند  ضدعفونی 

خود را با بهترین کیفیت و مناسبت ترین قیمت تهیه کنند.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
بتوانند  واقعی  کنندگان  عرضه  داریم  نظر  در  گفت:  ج  کر شهرداری 

محصوالت خود را بدون واسطه در این جایگاه عرضه کنند.
خیری با بیان این که در این جایگاه ها شاهد عرضه سیب و پرتقال 
خ مصوب در اختیار مصرف  خواهیم بود، افزود: این محصوالت با نر

کننده قرار می گیرد.
وی در پایان در پاسخ به این که وضعیت کاالهای اساسی مورد نیاز 
شهروندان در بازار روزهای شهر چگونه است، گفت: خوشبختانه 
اندیشیده شده و  از قبل  کاالها  نوع  این  انبار  برای  تمهیدات الزم 
هیچ نگرانی ای برای تامین کاالهای اساسی مردم در روزهای پایانی 

سال نداریم.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری  شهرداری:

20 جایگاه عرضه موقت میوه   راه اندازی می شود

مدیر عامل خبرداد؛

ایجاد بیش از 1500 فرصت شغلی در 
منطقه ویژه اقتصادی پیام 

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام 
گفت: بیش از یک هزار و 500 نفر به صورت مستقیم از سال 
خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  به  توجه  با  کنون  تا  گذشته 
به  مشغول  منطقه  این  در  تولیدی  واحدهای  اندازی  راه  و 

فعالیت شدند.
 نادر ثناگو مطلق با بیان این که هر اشتغال مستقیم حداقل 
موجب ایجاد سه شغل غیرمستقیم می شود اظهار داشت: 
گرفته  صورت  اقدامات  با  که  گفت  می توان  اساس  این  بر 
بیش از چهار هزار شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

در منطقه ایجاد شده است.
وی با اشاره به این که طی این مدت بیش از یک هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه جذب شده 
تا  گذشته  سال  از  گذاری  سرمایه  قرارداد   100 از  بیش  افزود: 
پیام  المللی  بین  فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  کنون 
برداری  بهره  به  ماهه   18 زمانی  بازه  یک  در  که  شده  منعقد 
رسیده و موجب افزایش اشتغال در منطقه می شوند. ثناگو 
اولویت  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  مطلق 
بنیان  دانش  آی.سی.تی،  آی.تی،  صنایع  استقرار  در  منطقه 
در  صنایع  این  بیشتر  چه  هر  استقرار  با  پیام  گفت:  و هایتک 
حال تبدیل شدن به یک قطب صنعتی در این بخش است 
که این مزیت می تواند برای تمام مجموعه های اطراف منطقه 

از جمله ساکنان استان البرز نیز ارزش آفرینی داشته باشد.

امام  قدیمی  شاگردان  از  یکی  کنی،  مهدوی  اهلل  آیت  مرحوم 
از  پس  و  است  ارزشمندی  مبارزاتی  پیشینه  دارای  خمینی)ره( 
جمهوری  نظام  به  مختلف  سمت های  در  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
در  وی  خدمات  از  یکی  است.  کرده  ارزشمندی  خدمات  اسالمی 

اوایل انقالب اسالمی، ساماندهی کمیته های انقالب می باشد.
درباره  می گوید:  خود  خاطرات  از  بخشی  در  کنی،  مهدوی  اهلل  آیت 
بسیار  کمیته ها  نقش  آمد،  وجود  به  انقالب  در  که  بحران هایی 
عظیم بود. یعنی بچه های مخلص کمیته خیلی زحمت کشیدند و 
شهدا و جانبازان زیادی تقدیم انقالب اسالمی ایران کردند. یکی از 
این جانبازان قطع نخاعی واحد عملیات کمیته های انقالب اسالمی 
به  که  نداشت  بیشتر  23سال  است.  سهرابی  علی  عزیزمان  ج،  کر
انقالب  کمیته های  تاسیس  با  که مصادف  روزها  این  کمیته رفت. 
دفتر  به  که  پذیرفت  گرفتیم.  سهرابی  از  سراغی  است،  اسالمی 
آمد.  دل  و  جان  با  آمد.  عصا  دو  با  بیاید.  البرز  در  جم  جام  روزنامه 
آمد.  همان طور که در روزهای انقالب با جان و دل به یاری انقالب 
از آن روزها گفت. گفت که چگونه برای کمک به بچه های انقالب به 
از  از دوران بعد  را  کمیته های انقالب پیوست. با هم ناگفته های او 

انقالب بخوانیم:
* روزهای بعد از پیروزی انقالب

جنازه  تشییع  برای  روزی  می کردم.  عکاسی  انقالب،  پیروزی  از  بعد 
برای  رفتم  دامادمان  همراه  به  ادیبی(  ج)شهید  کر شهید  اولین 

عکاسی. 14 سال بیشتر نداشتم. 

 * ورودم به کمیته انقالب 
حضور  رمضان  عملیات  در  جبهه.  رفتم  شد،  شروع  جنگ  وقتی 
دادم  امتحان  انقالب.  کمیته  رفتم  که  بود  سالم   19 داشتم.  فعال 
داشتیم.  فروشی  میوه  تیر   7 میدان  در  زمان  آن  شدم.  پذیرفته  و 
تا به استخدام  ، میر یزدی و شهید مومنی معرف من شدند  کلهر
مدتی  و  شدم  مشغول  و  شهر  رجایی  کمیته  رفتم  آیم.  در  کمیته 
در  گفت  و  آمد  کسی  اطالعات  از  که  بود   64 سال  می دادم.  گشت 
سمت  به  ما  می کنند.  مخدر  مواد  معامله  دارند  افرادی  آباد  احمد 
کردیم.  دستگیر  را  افرادی  محل  در  کردیم.  حرکت  نظر  مورد  محل 
در راه برگشت به همراه دوستانم، تصادف سختی داشتیم. در آن 
تصادف مهره های کمر من شکست. درد شدیدی داشتم. نزدیک 
عید بود و من12 روز در اورژانس بیمارستان شماره 2 بستری شدم. 
شوم  عمل  که  شد  مقرر  دوستان  و  آشنایان  مکرر  پیگیری های  با 
بودم،  ویلچر  روی  ماه   8 عمل  از  بعد  رفتم.  آراد  بیمارستان  وبه 
ورزش  پاهایم  با  فقط  مدت ها  بودم.  شده  نخاع  قطع  که  این  برای 
می کردم. کارم شده بود ورزش کردن و دعا می کردم بتوانم فقط به 
خاطر مادرم راه بروم. خدا کمک کرد و من شروع کردم به راه رفتن. تا 

سر کوچه مان توانستم بروم، اما االن همه جا می توانم بروم. 
* برگشت به کار و خدمت دوباره

سال 68 بود که به کار برگشتم. به تلفنخانه رفتم. بعدها جایگزین 
نیروها می شدم. به خاطر تسلط وشهرشناسی در کارم موفق بودم. 

من به کارم عشق داشتم تا زمان ادغام در کمیته ماندم. 
 بعدها و پس از ادغام کمیته با شهربانی و ژاندارمری، کارم را ادامه 
دادم تا این که در سال 88 بازنشسته شدم.  از آن روزها تا االن هیچ 
برای  گونه مزایایی هم  برای جانبازی ام نکردم و هیچ  گونه پیگیری 

جانبازی ام دریافت نمی کنم. فقط حقوق بازنشستگی دارم. 
آسایشگاه  در  و  هستند  جانباز  که  دوستانم  از  بعضی  از  من 
هستم.  برادرم  حسابدار  اکنون  هم  می کشم.  خجالت  می مانند، 
ج که 120هکتار وسعت دارد. این سال ها فقط  در یک نهالستان کر
آن هم در بزرگ ترین نهالستان  با نهال و گل و گیاه سروکار دارم، 

کشور و این برایم بسیار لذت بخش است.

ج؛ گفتگو با عضو کمیته انقالب اسالمی کر

مشاهده دوستان جانبازم خجالت زده ام می کند

خبر

ضرورت معرفی قهرمانان قرآنی در جامعه، نشان 
در  قرآن  قرائت  راهبردی  کارکرد  و  اهمیت  از 

جامعه دارد.
 از این رو شناسایی، هدایت و پرورش نخبگانی 
را که در هنر پرفروغ قرائت قرآن فعالیت دارند بر 

خود الزم دیدیم. 
نداریم  کم  قرآنی  نخبگان  این  از  البرز  استان  در 
ریزی  برنامه  یک  با  و  کرد  بیشتری  تالش  باید  و  
همه جانبه و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای 
مجرب،  اساتید  از  مندی  بهره  و  فنی  و  علمی 
و  رشد  برای  مناسب  شرایط  تا  شود  تالش  
در  که  دیگری  فراوان  استعدادهای  شکوفایی 
با  شود.  فراهم  نیستند،  هم  کم  البرز  استان 
و  فنی  حیث  از  برجسته  قاریانی  تربیت  و  بودن 
در  بلندی  گام  انقالبی،  و  متدّین  شخصیت های 
معرفی الگوهای قرآنی به جامعه ایران اسالمی و 

حتی جامعه جهانی برداشته خواهد شد.
بر همین اساس بر خود الزم دیدیم تا گفتگویی 
ج  کر ساکن   ،1352 متولد  فرد،  اطهری  صالح  با 
پنجم  و  بیست  دوره  در  قرآن  قرائت  برگزیده  و 
داشته باشیم که به تازگی جوایز خود را از رئیس 

جمهور دریافت کرده است. 
قبل از این که گفتگو را شروع کرده و از تجربیات 
یادی  باید  کنیم  استفاده  وی  رهنمودهای  و 
احمد  حنیفی،  اکبر  علی  ایشان:  اساتید  از  کنیم 
می  استاد  که  سبز  محمدحسین  و  ابوالقاسمی 
همین  و  کشیده اند  زیادی  زحمات  برایم  گویند 
استاد  خارجی  و  داخلی  متعدد  عناوین  از  طور 
اطهری فرد که گفتن همه آن ها به درازا می کشد. 

به  وی  تبلیغی  سفرهای  استاد  افتخارات  از  یکی 
بسیاری از کشورها بوده است. 

را  موفقیت ها  این  تمامی  می گوید  خودش 
فعالیت های  آخرین  و  می دانم  خداوند  توفیق 
است.  استان  در  متعدد  آموزشی  جلسات  وی 

آنچه در پی می آید حاصل این گفتگوی صمیمانه 
است:

 از خودتان بگویید.
صالح اطهری فرد و متولد 1352 هستم. 16 ساله 
بودن  توفیق  پدرم  ویژه  تشویق های  با  که  بودم 
که  همزمان  آمد.  وجود  به  برایم  قرآن  محضر  در 
از اساتید منطقه استان البرز تا سطح ملی و بین 
رادیو قرآن  از  المللی استفاده می کردم، استفاده 
و شبکه قرآنی سیما هم برایم بهترین آموخته ها 
قرآنی  شبکه  و  قرآن  رادیو  داشت.  همراه  به  را 
کسانی  و  من  برای  بزرگی  بسیار  نعمت  سیما 
و  باشند  داشته  پیشرفت  می خواهند  که  بود 

استعدادشان شکوفا شود، 
 جلسات محلی قرآن چگونه بود؟

وجود  قرآن  درباره  متعددی  جلسات  استان  در 
به  حتی  متعددی  افراد  جلسات  این  در  دارد. 
هم  دور  عده ای  تا  دارند  فعالیت  گمنام  صورت 
افراد  این  تمامی  فراگیرند.  را  قرآن  و  شوند  جمع 
که  هستند  عده ای  هستند.  قرآن  خادمان 
استعدادهای نوجوانی را کشف می کنند و با آن ها 
مرتب کار می کنند. این افراد از هیچ مرکزی کمک 
خالصانه  کارهایشان  که  گفت  باید  نمی گیرند. 
هستند،  کریم  قرآن  خادمان  همه  این ها  است. 
اما به هر حال در سطح ملی باید کسانی از طرف 

شرکت  مسابقات  در  تا  شوند  انتخاب  این ها 
کنند.

* از مراسم برگزیده شدن تان بگویید.
عترت  و  قرآن  معاون  ساله  هر  که  بگویم  باید 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با همکاری انجمن 
سرفصل های  به  توجه  با  کریم  قرآن  خادمان 
به  رسته  چند  در  را  محدودی  نفرات  متعددی، 
به  تا  و  می کنند  انتخاب  کریم  قرآن  خادم  عنوان 
است.  شده  برگزار  تکریم  آئین  دوره   25 حال 
و  چهارمین  و  بیست  پیش  روز  چند  همین 
شد.  برگزار  هم  با  آن  دوره  وپنجمین  بیست 
و  شدند  تکریم  نفر   7 چهارم  و  بیست  دوره  در 
مورد  نفر   5 فقط  هم  پنجم  و  بیست  دوره  در 
قرائت  رسته  در  هم  بنده  گرفتند.  قرار  تکریم 
شدم.  انتخاب  کریم  قرآن  خادم  عنوان  به  قرآن 
را برگزار می کنم  28 سال است که جلسات قرآن 
و البته هنوز هم ادامه دارد. خودم در مسابقات 
متعددی شرکت کرده ام. بعد از آن سعی کرده ام 
اختیار  در  البرز  استان  یا  شهر  در  را  آموخته هایم 

نوجوانان و جوانان عالقه مند بگذارم.
چگونه  پرورش  و  آموزش  در  معلمی  دوران   

گذشت؟
رشته  هستم.  پرورش  و  آموزش  دبیر  من 
سازمانی که با آن آموزش می دهم زبان انگلیسی 
است، اما بیشتر فعالیتم آموزش قرآن کریم و آن 
هم در مدرسه است. مثل بقیه همکارانم تالش 
بین  در  را  کریم  قرآن  با  فهم  و  انس  که  می کنیم 
صحیح  برای  امروزه  کنیم.  فراگیر  آموزان  دانش 
نیز  کرده ها  تحصیل  از  بسیاری  قرآن  خواندن 

دچار مشکل هستند. 
پرورش  و  آموزش  در  همکاران مان  و  ما  تالش 
کودکان  به  را  قرآن  جذابیت  که  است  این  اول 
نشان دهیم، اما به دانش آموزی که هیچ تالشی 

نکرده نمره عالی نمی دهیم. 

قاری البرزی در  دوره  بیست و پنجم  برگزیده قرائت قرآن شد؛

یم از خادمان قرآن تکــر
 با حضــور رئیس جمهـــور 



:  محدودیت های کرونایی در البرز اعمال می شود استاندار
استاندار البرز و رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان گفت: با توجه به شرایط 
وضعیت  محدودیت های   ، البرز استان  در  بیماری  مدیریت  برای  و  موجود 

قرمز را در استان اجرایی می کنیم.
عزیزاهلل شهبازی گفت: با توجه به وارد شدن کرونای انگلیسی و حجم قابل 

توجه تردد، استان در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

البرز  در  را  قرمز  وضعیت  محدودیت های  بیماری،  مدیریت  برای  افزود:  وی 
اجرایی می کنیم و از مردم، اصناف، کادر بهداشت و درمان، نیرو های نظامی 
با  مقابله  برای  که  می رود  انتظار  استانی  ستاد  اعضای  و  بسیج  انتظامی،  و 
موضوع  این که  به  اشاره  با  وی  باشند.   داشته  را  الزم  همراهی  ویروس  این 
ابتالی یک البرزی به ویروس کرونای انگلیسی در فضای مجازی منتشر شد 

قزوین  استان  از  فرد  این  شد  مشخص  گرفته  صورت  بررسی های  در  افزود: 
 بوده است. به دلیل همجواری قزوین با البرز دستور آماده باش به دانشگاه 

علوم پزشکی استان برای پیشگیری از شیوع این ویروس را صادر کردیم.
استاندار البرز افزود: واکسیناسیون در البرز نیز آغاز شده و بر اساس اولویت 

بندی صورت گرفته در حال تزریق است.
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اقتصادی
 اجتماعی

نظرآباد،  ساوجبالغ،  شریف  مردم  نماینده 
طالقان و چهار باغ در مجلس شورای اسالمی 
اشاره  با  طالقان  روحانیت  صمیمی  جمع  در 
به نقش ویژه روحانیت در مطالبه گری بیان 
مختلف  ادوار  طی  روحانیت  جامعه  کرد: 
تشکیل  در  نقش  مؤثرترین  اسالم  تاریخ 
و  است  کرده  ایفا  را  اسالمی  جنبش های 
تنها  و  داشته  هدایت کنندگی  و  مرجع  نقش 
درآوردن  جنبش  به  توان  که  بوده  گروهی 
را داشته است. وی ایشان  توده های مردمی 

امتیاز  و  تنباکو  تحریم  و  رژی  واقعه  افزود: 
حکایت   ، دیگر رویداد  ده ها  و  رویتر  ننگین 
بسیج  در  مرجعیت  قدرت  که  می کند  این  از 
بیشتر  دیگری  کس  هر  از  مردم  توده های 
روحانیت  توانایی  این  اوج  نقطه  که  است 
توسط  اسالمی  انقالب  هدایت  اسالمی 
حضرت امام خمینی )ره( بوده است. لذا باید 
بسیار  نقش  همواره  روحانیت  نیروی  گفت 
دینی  و  سیاسی  زندگی  در  تعیین کننده ای 

جامعۀ ایران ایفا کرده است.

بحث  به  باتوجه  ادامه  در  حدادی  علی 
از  که  اسالمی  شواری  مجلس  در  شفافیت 
موضوعات مهم است بیان کرد: دانستن، حق 
خودشان  نماینده  آرای  از  باید  و  است  مردم 
گاه باشند و تمام قد در این خصوص پیگیر  آ
گیرد.  تا شفافیت در مجلس صورت  هستم 
خود  مسئوالن  رفتار  و  عملکرد  از  باید  مردم 
مجلس  دولت،  در  شفافیت  شوند  باخبر 
سخنگوی  است.  مردم  حق  قضائیه  قوه  و 
مجلس  شوراهای  و  داخلی  امور  کمیسیون 

مبلغان  گفت:  ادامه  در  اسالمی  شورای 
مباحث  دهندگان  ترویج  عنوان  به  فرهنگی 
که  همچنان  روحانیت  فرهنگی اند.  و  دینی 
مقدس  دفاع  جلودار  بوده،   انقالب  جلودار 
جلودار  بوده،   فرهنگی  جنگ  جلودار  بوده، 
تقویت  که  چرا  بشود  هم  مطالبه گری  جبهه 
در  حدادی  است.  جامعه  تقویت  قشر  این 
الهی  هدیه ای  اسالمی  جمهوری  افزود:  پایان 
آن  قبال  در  را  خود  وظایف  باید  که  است 

بخوبی شناخت و به آن عمل کرد.

قرض الحسنه  بانک  شعبه  افتتاح 
مهر ایران در رجائی شهر 

الحسنه  قرض  بانک  مدیرشعب  نیری،  دهقان 
رجائی  از جانمایی شعبه  البرز  ایران در استان  مهر 

شهر)کد 2505( در کرج خبر داد.
مهر  الحسنه  قرض  بانک  کرج  شهر  رجائی  شعبه 
با حضور مسئوالن و  ایران )کد 2505( طی مراسمی 
یساولی مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های 
خیابان  در  و  کرج  شهرستان  در  و....،  البرز  استان 
رجائی شهر رسما افتتاح شد.  در این مراسم دهقان 
نیری گفت: خداوند متعال را شاکریم که همزمان با 
انقالب  چهل و دومین سالروز پیروزی شکوهمند 
اسالمی هشتمین شعبه استان البرز در گوهردشت 
)2505( بلوار مطهری با حضور جمعی از همکاران و 
حمل  سازمان  مدیرکل  یساولی  آقای  توسط  مردم 
ارائه  آماده  البرز افتتاح و  و نقل و پایانه های استان 

خدمت به هموطنان عزیز می باشد.

در  تجارت  و  سکونت  فرصت 
شهرجدید هشتگرد

به  هشتگرد  شهرجدید  تجاری  و  مسکونی  اراضی 
صورت نقدی و اقساطی به فروش می رسد.

هشتگرد  شهرجدید  عمران  شرکت  مالی  معاون 
و  دارد  قرار  تفصیلی  طرح  در  اراضی  این  گفت: 
که  این  بیان  با  فرد  یونسی  است.  سند  دارای 
سه  هشتگرد  جدید  شهر  اراضی  اقساطی  فروش 
اراضی شهرجدید  که  افرادی  به  افزود:  ساله است 
داده  تخفیف  درصد   15 بخرند،  نقدی  را  هشتگرد 
می شود. وی گفت: شهروندان می توانند برای خرید 
اراضی مسکونی و تجاری شهر جدید هشتگرد به 

شرکت عمران این شهر مراجعه کنند.

خبر
ح شد؛  در نشست نماینده مجلس با جمعی از روحانیون طالقان مطر

دانستن حق مردم است 

دادستان عمومی و انقالب شهرستان چهارباغ گفت: فردی که در پوشش فعالیت های 
بازداشت شده  کالهبرداری می کرده  به  اقدام  این شهرستان  نیکوکاری و خیریه در  مرکز 

است.
شاپور صفری از بازداشت شخصی خبر داده که در پوشش مرکز نیکوکاری، صندوق امداد 

کمیته  و  به والیت  نسبت  تسهیالت،  اعطای  وعده  با  و  خمینی)ره(  امام  امداد 
کالهبرداری از مردم با مبالغ باال اقدام کرده بود.

وی افزود: این فرد که هم اکنون در بازداشت به سر می برد 
از  آن به بیش  از 30 نفر کالهبرداری کرده که مبلغ  از بیش 
با  صفری  می رسد.  ریال  میلیارد   10
خیران  توسط  کمک  ارائه  به  توصیه 
شده  شناخته  و  رسمی  مبادی  از 
متذکر شد: دادسرای چهارباغ آماده 
دریافت شکایت های افراد قربانی 
دقت  ولی  است  کالهبرداری 
دارای  مراکز  و  افراد  انتخاب  در 
می تواند  معتبر  و  شناسنامه 
بهترین راه پیشگیری از بروز ضرر و 

زیان مادی و معنوی شود.

 بازداشت عامل کالهبرداری با پوشش 
مرکز نیکوکاری در چهارباغ در دیدار مدیرکل کمیته امداد 

عسگری  دکتر  با  البرز  استان 
فردیس  کرج،  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  اشتهارد  و 
اقدام  بر  طرف  دو  اسالمی 
اعم  مختلف  اقشار  جهادی 
اجتماعی،  علمی،  نخبگان  از 
سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی، 

در پویش ایران مهربان تاکید کردند.
اجرای  به  اشاره  با  استان  امداد  کمیته  نمایندگان  امور  و  حقوقی  اداره  رئیس 
پویش »ایران مهربان« گفت: کمیته امداد امام خمینی )ره( خود را ملزم به تعامل 
و  هدف  گروه  به  خدمت رسانی  راستای  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  با 
نیازمندان جامعه می داند.  کلهر با اشاره به پویش ایران مهربان با عنوان »گلی از 
ح ضمن مورد حمایت قرار گرفتن  گل های بهشت را ببوید« گفت: در گام اول این طر
تعدادی از فرزندان معنوی ایتام و محسنین توسط نماینده مجلس شورای اسالمی 
مقرر گردید در یک اقدام جهادی حمایت اقشار مختلف حوزه انتخابی ایشان اعم از 
نخبگان علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در این پویش جلب گردد.  
ح ایران  رئیس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد گفت: هدفگذاری در طر
مهربان پوشش صددر صدی ایتام و محسنین دائم و موقت مورد حمایت این نهاد 

با سرانه دریافتی باالی 700 هزار تومان می باشد.

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با نماینده 
مردم در مجلس 

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری:

 ساماندهی مراکز غیرمجاز خرید و فروش
ج  پسماندهای خشک در کر

پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
طرح  اجرای  از  کرج  شهرداری 
و  خرید  غیرمجاز  مراکز  ساماندهی 
فروش پسماندهای خشک در کرج 

خبر داد. 
سازمان  کرد:  اظهار  مسیبی  محمد 
کرج  شهرداری  پسماند  مدیریت 
سمت  به  حرکت  برای  مطالعه  با 
ارائه خدمات هدف دار و مناسب  از مبداء و همچنیین  روش های علمی و نوین تفکیک 
با  ح ساماندهی مراکز غیرمجاز  اجرای طر به  اقدام  از مبداء  شهروندی در حوزه تفکیک 
همکاری مراجع قضایی و انتظامی کرده است. وی با تاکید بر این که 400 مرکز غیرمجاز 
کلونی های  پاکسازی  منظور  به  مهم  این  گفت:  است،  شده  بندی  کالسه  و  شناسایی 
ح های تفکیک از مبداء شده و  مشخص شده است که سال هاست موجب شکست طر
شرایط رقابت سالم را در حوزه مدیریت پسماندها از پیمانکاران دیگر سلب کرده اند. وی 
ح 50 مرکز که معضالت  گفت: با تعامل خوبی که با حوزه قضایی ایجاد شده در فاز اول طر
بیشتری داشتند در دستور کار قرار گرفته، 48 مرکز پلمب و 10 مرکز غیرمجاز به صورت 

کامل پاکسازی شدند و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شد.
بتوان  تا  آنهاست  مدیران  و  مناطق  همه  همکاری  به  نیاز  ح  طر این  در  داد:  ادامه  وی 
ح های جامع تفکیک از مبداء  اهداف سازمان و شهرداری را که ایجاد روش های نوین طر

است با حفظ و ایجاد زیرساخت های درست به منصه ظهور رساند.

: حسن فتاحی در گفتگو با جام جم البرز

کمیته های انقالب اسالمی از بطن مردم ایجاد شده بود

سقوط  دیگری  از  پس  یکی  کالنتری ها  و  پادگان ها  انقالب،  پیروزی  روزهای  در 
می کردند. همین ها باعث شده بود که سالح های بسیاری به دست مردم بیفتد. به 
همین خاطر امام خمینی )ره( طی پیامی فرمان دادند سالح هایی که مردم و جوانان 

جمع کرده اند به مساجد محلشان زیر نظر امام جماعت تحویل بدهند.
در ادامه امام فرمان داده بودند که همین جوان های مسلح، مسئولیت حفاظت از 
محله ها و مراکز و مؤسسات را به عهده بگیرند. این طور شد که کمیته های انقالب 
را مامور تشکیل  آیت اهلل مهدوی کنی  اسالمی شکل گرفت و امام طی فرمانی، 

کمیته مرکزی انقالب اسالمی کردند. 
حجت االسالم دکتر محمد مفتح و حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری نیز آیت اهلل 

مهدوی را در تاسیس کمیته ها یاری کردند. 
کمیته های انقالب به عنوان یک نهاد خودجوش مردمی در شرایط دشوار دوران 
گذار، قاطعانه از موجودیت انقالب اسالمی در مقابل سخت  ترین دشمنان آن دفاع 
کرده بود. این کمیته ها در سال های بعد نیز نقش مهمی در استقرار نظم و امنیت 
جامعه عهده دار شدند و در پایان جنگ با ادغام در شهربانی و نیروهای ژاندارمری 
که ساختار مشابه قبل از انقالب را داشتند نهاد دیگری به نام نیروی انتظامی را 
تشکیل دادند. این ها گفته شد تا شما با یک آمادگی ذهنی پای گفتگوی ما با یکی 

از همان بچه های کمیته در روزهای پس از انقالب اسالمی بنشینید. نا گفته های 
جذابی که حتما خواندنی خواهد بود. حسن فتاحی از آن روزها برایمان گفت:

* آقای فتاحی از چه سالی وارد کمیته انقالب اسالمی شدید؟
در آن روزهایی که امام خمینی به ایران آمدند، همافران نیروی هوایی با ایشان بیعت 
کردند. در همان روزها درگیری بین گارد شاه و نیروی هوایی شروع شد. نیروهای 
رژیم، از تیپ قزوین کمک خواستند. تیپ قزوین هم قرار شده بود به کمک گارد و 

برای سرکوب به تهران برود. 
مردم انقالبی کرج، در منطقه حصارک وجاده قزلحصار چند روز جلوی آنها را گرفتند. 
یکی از عوامل موفقیت انقالب، همین جلوگیری مردم کرج از رسیدن تیپ قزوین به 
تهران بود. من و تمام مردم کرج و روستائیان اطراف، روزها با نیروهای تیپ قزوین 
درگیر شده بودیم. باالخره در روز 22 بهمن رژیم شاه سقوط کرد و انقالب اسالمی 
ایران به رهبری امام خمینی به پیروزی رسیده بود. امام فرمان تشکیل کمیته ها را 
دادند تا نظم در کشور برقرار شود. آن روزهای بسیار سخت گذشت تا این که بعد 
از جنگ تحمیلی، تصمیم برآن شد تا نیروهای کمیته، با شهربانی و ژاندارمری ادغام 

شوند. این کار انجام شد و نیروی انتظامی شکل گرفت.
ج بگویید.  * از تشکیل آن روزهای کمیته های انقالب در کر

 در کرج حاج آقا محالتی پیگیر تشکیل کمیته انقالب اسالمی شد. وی کمیته رجایی 
شهر را تشکیل داد. البته با مشورت با بزرگان این کار صورت گرفت. حاج آقا قدس 
محالتی نیز کمیته مرکزی کرج را تشکیل دادند. هر دو کمیته جدا و مستقل با 
فرماندهی جداگانه در کرج شروع به فعالیت نمودند اما بعد از دوسال این دو در 
هم ادغام شدند.  قبل از ادغام، گزینش از دفتر تهران شکل می گرفت. در کرج نیز 
در خیابان ادهم دفتر گزینش کرج ایجاد شد. پس از تحقیقات از نیروهای کمیته، 
آن ها به تهران معرفی می شدند. با وی مصاحبه انجام و بعد از تایید به کمیته کرج 
معرفی می شد. کمیته یک نهاد مردمی و از بطن مردم ایجاد شده بود. در پادگان 
آموزش های الزم طی 4 ماه به افراد داده می شد. البته ارزیابی هایی نیز در پادگان 
صورت می گرفت. من در پادگان نصر ارزیاب بودم و 400 نفر را زیر نظر داشتم واگر 
ارزیاب صالحیت فردی را تایید نمی کرد اورا از کمیته اخراج می کردند. کمیته انقالب 

اسالمی در23 بهمن 57 تشکیل شد و به نظام و مردم خدمت نمود.

مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی البرز 
ح توسعه مشاغل خانگی، تمام متقاضیان شناسایی شده، به  گفت: در فاز دوم طر
مشاوران حوزه کسب و کار معرفی می شوند تا استعدادسنجی و آموزش و هدایت 

شغلی آنها انجام شود.
ابوالحسن قاسم پور، در خصوص آخرین وضعیت طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
، با بیان این که فاز نخست این طرح جنبه مطالعاتی داشته است، گفت: در  در البرز
نخستین گام این طرح ملی در استان، شناسایی فرصت ها و مزیت های توسعه 
مشاغل خانگی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت. در انتها نیز نتایج به دست آمده 
با همکاری نخبگان حوزه کسب و کار و همراهی مسئوالن و دستگاه های اجرایی 

استان البرز، بررسی و جمع بندی شد.
ح، ثبت نام از متقاضیان کسب و کارهای   وی افزود: همزمان با فاز نخست این طر
خانگی نیز صورت گرفت و برای این منظور سامانه ای اختصاصی در نظر گرفته شده 
آنجا ثبت نام کنند اما از 2500 سهمی که برای البرز در نظر  بود که عالقه مندان در 
گرفته شده بود، فقط نزدیک به 500 نفر در مهلت مقرر در این سامانه ثبت نام 
کردند. این مسئول ادامه داد: البته جهاد دانشگاهی با همکاری دیگر دستگاه های 
اجرایی استان، با تالش هایی که صورت گرفت، موفق به شناسایی دیگر فعاالن 
حوزه مشاغل خانگی شدند و تا پایان دی بیش از 2500 نفر در این عرصه، شناسایی 
ح،  و به سامانه معرفی شده اند. قاسم پور ضمن تشریح اهداف فاز دوم این طر

و  آموزشی  نیازهای  تعیین  و  استعدادسنجی  ارزیابی،  دوم،  فاز  در  کرد:  عنوان 
مشاوره ای متقاضیان صورت می گیرد.   وی با اشاره به اهمیت مشاوره اصولی در 
زمینه کسب و کار، ادامه داد: در ادامه فاز دوم، تمام متقاضیان شناسایی شده، به 
مشاوران حوزه کسب و کار معرفی می شوند تا متناسب با استعدادسنجی هایی که 

صورت می گیرد، آموزش و هدایت شغلی آن ها به صورت اصولی پیش برود.
ارزیابی و پایش  از هزار نفر ضمن این طرح  قاسم پور تصریح کرد: تا کنون بیش 

شده اند و بخش مشاوره نیز با تعدادی از ثبت نام کنندگان آغاز شده است.

شناسایی بیش از 2500  متقاضی  مشاغل خانگی
مدیر دفترتجاری سازی خبرداد:

دادستان چهار باغ اعالم کرد؛

تجلیل از پاسدار حسن فتاحی و همرزمان  با حضور  سردار محمدیان 



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

درادامه خواهید خواند. با ما همراه باشید.
خ های مصوب قالیشویان درسال جاری چگونه  * نر

است؟ 
در سال 98 با توجه به مسائل سیاسی -اجتماعی و 
خ خدمات قالیشویان  عدم موافقت دولت، با تغییر نر
خ مصوبی نداشتیم  موافقت نشد. ما  سال گذشته نر
اعمال  خدمات  ارائه  در  قبل  سال  پایه  خ  نر همان  و 
شد. خوشبختانه ما برای سال 99 توانستیم مصوبه 
دریافت  استان  نظارت  کمیسیون  از  را  خدمات  خ  نر

کنیم. 
خ های مصوب سال 99 خدمات قالیشویان   نر

ً
* لطفا

کرایه های حمل  را برای اطالع همشهریان اعالم  و 
نمایید؟ 

فرش ها تنوع و مساحت متفاوتی دارند و سلیقه های 
نیز متفاوت و به صورت توافقی است. به  مشتریان 
عنوان نمونه خدمات مضاعف فرش شامل شیرازه، 
خ آن را بازار  رفوگری، دارکشی، دوگره و... پرداخت و نر
و توافق مشخص می کند. اما برای شستشوی انواع 
فرش های   مترمربع،  در  10000تومان  ماشینی  فرش 
دستباف  فرش های  13000تومان،  شانه  و1500   1200
اردکان  فرش های  تومان،   18000 متری  درشتباف  و 
کاشان 24000 تومان و موکت متری 3500 تومان است. 
ریزباف،  و  سایرفرش ها  شستشوی  خدمات  قیمت 
اعالء باف،گل ابریشم، تمام ابریشم و فرش های کهنه 
توافقی است که البته در مسیر توافق با مصرف کننده 
تخته  یک  برای  کرایه  است.  الزامی  بازار  عرف  رعایت 
فرش رفت و برگشت15000تومان و برای چندین تخته 
شرایط  به  توجه  با  کاور  هزینه  و  تومان   20000 فرش 

شیوع ویروس کرونا به تقاضای مشتری می باشد. 
* اتحادیه چه نوع نظارت هایی بر فعالیت قالیشویان 

مجاز دارد؟
فعال  شهر  سطح  در  ما  بازرسی  کمیسیون های 
این  در  می کنند.  بازدید  مجاز  مراکز  از  و  می باشند 
بررسی  مشتریان  به  خدمات دهی  کیفیت  بازدیدها 
می شود. البته در کنار بازرسی های اتحادیه، واحدهای 
تخلفات  پیگیر  بازرگانی  و  اصناف  بازرسی  و  نظارت 
هستند و در ایام عید نیز گشت های ویژه ای در نظر 
اما  می کنیم،  استقبال  پایین  خ  نر از  ما  ایم.   گرفته 
به  مطلوب  خدمات  و  گیرد  صورت  کم فروشی  نباید 

مشتریان ارائه شود.کارگاه هایی که به صورت غیرمجاز 
خدمات  پایین  قیمت های  با  و  می کنند  فعالیت 
آنان  با  و  است  تقلب  و  کم فروشی  نوعی  می دهند، 
نیز  باالتر  قیمت های  خصوص  در  می شود.  برخورد 
 کارشناسی 

ً
باید بگویم که قیمت های ارائه شده حتما

خ مصوب  و محاسبه می شود و اگر قیمتی باالتر از نر
 باید خدمات برتر صورت گرفته و توافق با 

ً
باشد حتما

مشتری به عمل آید که در راستای بازرسی های سطح 
شهر این موارد توسط اتحادیه کنترل خواهد شد.  

* برای  پیشگیری از بروز خسارت به همشهریان چه 
توصیه هایی دارید؟ 

ج که 100 واحد می باشند همگی  عمده قالیشویان کر
مورد تایید اتحادیه هستند، اما برخی واحدها یک شبه 
به وجود می آیند، این قالیشویان غیرمجاز مشکالت و 
خساراتی به شهروندان وارد می کنند. توصیه من به 
شهروندان این است که  قالیشویی مورد نظر خود را 
ج استعالم کنند. نکته مهم  از مراکز 118 و اتحادیه کر
انجام  را  قالیشویی  خدمات  امروز  همین  از  این که 

دهند و به ترافیک و پیک شب عید نسپارند.

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:       021-44233511

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پیداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پیداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

ایــــن سخن، از دل سنگش پیداست

چهارشنبه  29 بهمن   1399   شماره 5880

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

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

ج گردد. خودشان در همین ستون در
* قابل توجه مسئوالن نظارتی استان البرز

برخی ادارات و سازمان های استان البرز در شرایط 
فصل  و  حل  به  نسبت  کرونایی  سخت  بسیار 
انگاری های  سهل  و  کوتاهی  مردم  مشکالت 
غیر  حضور  به  مجبور  را  مردم  و  دارند  مختلف 
بهداشتی در ادارات می کنند. مردم از مسئوالن 

نظارتی انتظار پیگیری در این زمینه را دارند.
جمعی از ارباب رجوع سازمان های البرز 
اجرا  شتابزده  سال  آخر  عمرانی  پروژه های  چرا   *

می شوند؟
در روزهای پایانی سال پروژه زیادی در شهر کرج 
است  مهم  که  نکته ای  است.  انجام  حال  در 
بهتر است دستگاه های مختلف  که  این است 
از  را در طول سال انجام دهند و  پروژه های خود 
کارهای شتابزده وغیر کارشناسانه جلوگیری کنند. 
ج  علی ساسانی از کر
ترازوهای سنتی و دیجیتالی کسبه را کنترل کنید

برخی از کسبه و فروشندگان مواد غذایی، میوه 
و تره بار با ترازوهای مشکل دار سنتی و دیجیتالی 
حقوق مصرف کنندگان و مشتریان را به اشکال 
مختلف ضایع می کنند. لطفا مسئوالن مربوطه 
مغازه ها  در  دقیق  نظارت  و  بازرسی  به  نسبت 
از  تا  باشند  داشته  مختلف  فروشگاه های  و 

تخلفات در این زمینه جلوگیری شود.
محسن احمدی از ماهدشت

استاندار البرز چاره اندیشی کند
روستائیان بومی البرز برای ساخت مسکن مورد نیاز 
در روستا ها با ممانعت های غیرمنطقی و کاغذبازی و 
دفع الوقت بسیاری از ارگان ها و ادارات مربوطه روبرو 
هستند. بنابراین از استاندار البرز می خواهیم که به 
این مشکالت انباشته و سال ها مانده روستائیان 

مظلوم رسیدگی الزم معمول نمایند.
جمعی از روستائیان استان البرز  

سوال از شما،  پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان 

ایـن سـتون مربـوط بـه پرسـش شـما خواننـدگان 
تأمیـن  سـازمان  مسـئوالن  پاسـخ  و  محتـرم 

می باشـد.  البـرز  اسـتان  اجتماعـی 
سازمان  پاسخگویی  ظرفیت  افزایش  منظور  به 
سازمان  این  ارتباط  برقراری  و  اجتماعی  تأمین 
شدگان،  بیمه  مخاطبان،  بزرگ  جامعه  با 
سوال های  می توانید  کارفرمایان،  بازنشستگان، 
خود را با تحریریه جام جم البرز با شماره 32210009در 

میان بگذارید.  
بیمه،  حق  پرداخت  سابقه  سال   10 با  آیا  سوال: 

می توانم تقاضای بازنشستگی نمایم؟ 
پاسخ از ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره کل 

تامین اجتماعی استان البرز
 60 دارای  که  متقاضی  شدگان  بیمه  از  دسته  آن 
سال تمام سن برای مردان و 55 سال سن برای 
زنان، همچنین دارای حداقل 10 سال تمام سابقه 
پرداخت حق بیمه می باشند می توانند درخواست 
بازنشستگی نمایند.  به عبارتی بیمه شدگانی که 
دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده وطبق 
آرای کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون 
کار  از  افراد  این  اجتماعی  تامین  تکلیف  تعیین 
افتاده کلی، شناخته شده باشند و سن متقاضیان 
مرد، کمتر از 60 سال و زن، کمتر از 55 سال باشد 
را شامل می گردد.  البته این نکته نیز الزم به ذکر 
است که چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه 
افراد فوق کمتر از 10 سال باشد برقراری مستمری 
منوط به پرداخت حق بیمه سنوات کمتر از 10 سال 

سهم بیمه شده و کارفرما می باشد. 

پرسش و پاسخ

به  دیده  تهران  در  رفتار  خوش  علی   1342 سال 
جهان گشود. خانواده علی هم مثل تمام خانواده ها 
متدین و مسلمان بودند. 7 سالش که تمام شد به 
مدرسه ابتدایی رفت تا این که بعد از سال های مقرر 
تحصیلی، دیپلم گرفت. انقالب که در حال اوج گیری 
بود، علی هم وارد سیل جمعیت مردم مسلمان شد. 
نوارهای  و  اعالمیه  پخش  سپس  و  راهپیمایی 
سخنرانی امام خمینی از جمله فعالیت های علی عزیز 
بود.  انقالب که پیروز شد، علی خوش رفتار به طرف 
طلبگی رفت. می گفت: می خواهم مهربانی در وجودم 
در  جان  تا  می خواهم  می گفت:  باشد.  داشته  خانه 

بدن دارم، مبلغ دین باشم.  زمانی که جنگ تحمیلی 
شروع شد، احساس مسئولیت شدیدی می کرد.  در 
دوران دفاع مقدس برادر بزرگ تر علی، ابوالفضل به 

شهادت می رسد. 
 علی به خانواده اش می گفت: می خواهم جای برادر 
که  بود   1361 سال  پرکنم.  جبهه ها  در  را  شهیدم 
عازم جبهه شد.یک سال از حضور علی در جبهه ها 
علی  که  بود  روزی  »خیبر«  عملیات  می گذشت. 
خوش رفتار به آرزوی دیرینه اش رسید و خداوند مزد 
زحماتش را با شهادتش داد.  جالب است همانطور 
که خواسته بود نام و نشانی از او باقی نماند، بعد از 

شهادتش پیکر مطهرش در منطقه سال های سال 
ماند. بعد از سال ها کسانی که مسئولیت تفحص را 
داشتند، سرانجام استخوان های علی خوش رفتار را 
به کشورمان آوردند و در امام زاده محمد)ع( به خاک 
سپرده شد.  از شهید علی خوش رفتار یک دختر باقی 
مانده است. دختری که حتما راه پر افتخار پدر را ادامه 

خواهد داد. 
فرازهایی ازوصیت نامه

عمر  بروید.  خدا  سوی  به  عزیزم  خواهران  و  برادران 
خود خصوصا جوانی خود را تلف نکنید. عمر خود را 
در کسب علم و معرفت و تهذیب اخالق بگذرانید. 

آخر  در  و  ننشینید  می کنند،  گناه  زیاد  که  کسانی  با 
از  او  که  کنید  دعا  بیشتر  را  امام  می خواهم  شما  از 
حافظان اسالم است و ما را هم از دعا خیر فراموش 

نکنید.

، »علی خوش رفتار بیاتی«؛ به یاد بسیجی شهید، فاتح خیبر

مهربانی در وجودش خانه داشت

نیروهای  ائتالف  اعضای شورای  و  با دبیر  که محسن رضائی  در دیداری 
انقالب اسالمی برگزار گردید، بر حفظ وحدت در جامعه تاکید شد. 

انقالب  نیروهای  موسس  هیات  دبیر  سیفی،  الدین  عالء  دیدار  این  در 

اسالمی استان البرز گفت: ما در برنامه ای تصمیم داریم داوطلبان احتمالی 
شورای شهر و رئیس جمهور را دعوت کنیم تا دیدگاه ها و برنامه های آنان 
را بشنویم و بتوانیم افراد و شخصیت هایی را که دیدگاه انقالبی دارند به 

جامعه معرفی نماییم. 
 دکتر محسن رضایی اولین مهمان دعوت شده هستند که دیدگاه های 
خود را در زمینه مشکالت داخلی وخارجی و معیشت مردم مطرح خواهند 
کرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه گفت: پس از 
پیروزی انقالب و در زمان اداره انقالب، حفره های دفاعی، امنیتی، سیاست 
داخلی، اقتصادی و... مطرح شد. جمهوری اسالمی با ایجاد نهاد های مرتبط 
وارد شد ومردم ساالری دینی شکل گرفت.  وی افزود: تشکیل سپاه و 

بسیج نیز حفره دفاعی و امنیتی را پوشش داد اما هنوز چندین حفره در 
کشور وجود دارد که بسیار خطرناک است. رضائی ادامه داد: خوشبختانه 
برنامه هایی در جبهه انقالب در حال شکل گیری است که امیدوارم حفره 

سیاست داخلی بزودی رفع شود. 
رضائی ضمن اشاره به انتخابات پیش رو، افزود: در زمینه انتخابات 1400 
باید برمبنای گذشته ونگاه به آینده عمل کنیم. ما در انتخابات 1400 دولتی 

می خواهیم که از گذشته عبور کند و آینده را پایه ریزی نماید.
 کشور در 8 سال آینده با همکاری سه قوه اداره خواهد شد و در تشکیل 
دولت باید بیشتر نیروهای انقالبی نقش داشته باشند. باید با حرکتی 

بسیجی بتوانیم ظرف 8 سال کشور را به اندازه 30 سال به جلو ببریم.

در دیدار محسن رضائی با دبیر و اعضای شورای ائتالف  نیروهای انقالب استان تاکید شد؛

حفظ وحدت جامعه،  یک ضرورت جدی

معرفی برگزیدگان مهرواره »من یک پژوهشگر هستم« در البرز 
ج  کر در  هستم«  پژوهشگر  یک  »من  مهرواره 

برگزیدگان خود را شناخت. 
پژوهش  و  آموزش  کارشناس   ، فروزانفر فرانک 
استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
افزود: این مهرواره در  البرز ضمن اعالم این خبر 
آذر 1399 و به مناسبت هفته پژوهش با حضور 60 

نفر برگزارشده بود.
مربیان  و  نوجوانان  و  کودکان  گفت:  درادامه  وی 
یا  ایده  یک  معرفی  موضوعات:  با  را  خود  آثار 
یک  شخصیت  معرفی  علمی-پژوهشی،  اختراع 
کتاب های  معرفی  علمی،  شخصیت  یا  پژوهشگر 
کاربردی  شیوه های  معرفی  پژوهشی،  علمی- 

پژوهشی و دیگر موضوع های خالق، در قالب های 
مختلف فیلم، عکس، نماهنگ و ... ارائه نمودند .
اظهار  مهرواره  این  برندگان  خصوص  در  فروزانفر 
داشت: پس از بررسی و داوری نهایی آثار در واحد 
آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان البرز همزمان با چهل و دومین 

مهدی  سید  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد 
بهنیا شانکی و عسل خواجه  از قزوین،  موسوی 
مهرواره  این  برگزیدگان  البرز  از  عطاری  احمد 
آرنیکا  رحیمی،  محمدحسین  از  همچنین  شدند. 
فروتن )سیستان و بلوچستان( و علی رضا رادفر 

( تقدیر شد.  نیا )البرز

ج:  رئیس اتحادیه قالیشویان کر

اعتبار قالیشویان را از اتحادیه استعالم کنید

پرتاژ ر
 

شماره تماس اتحادیه 
ج 32222610 آماده  کر

پاسخگویی در زمینه تایید و 
شکایات احتمالی است. 

همچنین در سایت اتحادیه، 
اسامی قالیشویان مجاز در 

دسترس همشهریان وجود دارد. 


