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لبرز
ا

ج، فردیس و اشتهارد در مجلس: نماینده کر
آموزش و پرورش محل شایسته ساالری است

ج : امام جمعه کر
دولت جوان حزب اللهی در برابر نقشه های شوم زیرک باشد
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اختتامیه جشنواره ادبی شعر و 
داستان فجر برگزار شد

افزایش سرانه ورزشی، در 
دستور کار 

 مبارزه قاطع دادستانی
 با جرائم خشن و سارقان 
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با حضور وزیر نیرو؛مدیر عامل شرکت گاز استان اعالم کرد؛مدیر کل زندان های البرز خبر داد؛
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توزیع بسته های معیشتی میان 
خانواده های زندانیان 

بهره مندی ساکنان روستای کندر 
ج از نعمت گاز طبیعی  کر

ح تغذیه مصنوعی دشت های  طر
هشتگرد  و نظرآباد افتتاح شد
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با حضور 9 برگزیده و مسئوالن 
فرهنگی؛

سرپرست سازمان فرهنگی  شهرداری 
ح کرد؛ ج مطر کر

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
و  اماکن  بازسازی  و  ساخت  با  گفت:  کرج  شهرداری 
برداشته  ورزشی  سرانه  افزایش  در  مهم  گامی  ورزشی،  زمین های 

خواهد شد.
و  اماکن  احیای  و  بازسازی  ساخت،  گفت:  کاظمینی  جواد  محمد 
زمین های ورزشی در شهر کرج می تواند به افزایش سرانه ورزشی و 
همچنین سالمتی شهروندان کمک کند و از طرفی با در اختیار قرار 
دادن این فضاها به عموم مردم، سهم ویژه ای در ایجاد شور و نشاط 

اجتماعی خواهیم داشت.

3

دادستان عمومی و انقالب مرکز  استان اعالم کرد؛

2

در صورت بی توجهی فعاالن صنفی به پروتکل های بهداشتی؛

 اعمال مصوبات ســتاد ملی کــــرونا  در  محدودسازی فعالیت ها 
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والدت باسعادت امام علی)ع (  و روز پدر را تبریک می گوییم



بازار شب عید را کنترل کنید
اسفنِد هر سال، موسم 
خریدهای نوروزی است 
امسال  اسفند  اما 
اقتصادی  لحاظ  از 
است.  دیگری  طور 
اجناس  همه  بهای 
و  معیشتی  اقالم  و 
طور  به   غیرمعیشتی 
قارچ  رشد  رویه ای  بی 
این  از  و  داشته  گونه 
کاهش  موجب  نظر 
خرید  قدرت  شدید 

مردم شده است. 
با نگاهی گذرا در فروشگاه های عرضه اجناس 
زیستی متوجه می شویم که مدیریتی اصولی بر 
این آشفتگی بازار حاکم نیست و قیمت ها روز 

به روز سیر صعودی دارد.
غ، لبنیات،  غ، تخم مر آری قیمت چندین برابری مر
و  نجومی   ... و  آجیل  سبزی،  و  میوه  حبوبات، 
بازار  غیرطبیعی  وضعیت  این  گویای  مصداق 

است. 
اندرکار  دست  مسئوالن  که  است  حالی  در  این 
با  مصاحبه  در  روزها  بیشتر  در  دولت 
اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  خبرنگاران 
به  را  قیمت ها  تعدیل  و  اصالح  وعده  ایران 
مردم می دهند، ولی نه تنها آثاری از کنترل بازار 
کاالها  گرانی  سیر  بلکه  نمی شود،  مشاهده 
روز  به  روز  ها  قیمت  و  دارد  ادامه  وقفه  بدون 
آیت اهلل  رئیس قوه قضائیه  یابد.  افزایش می 
در  قیمت ها  کنترل  ضرورت  بر  اخیرا  رئیسی 
آن جایی که  از  اما  اند،  بازار  تاکید ویژه داشته 
این وظیفه اصوال به عهده دولت می باشد، به 
انتظار  این  دولتی  مسئوالن  از  منظور  همین 
 جدی وجود دارد که با ساز و کارهای اصولی  و 
این  به  جهادی  طور  به  کاربردی  روش های 
و  بازار  کنترل  با  و  نموده  ورود  مهم  موضوع 
از  بهداشتی  کارآمد  نظارت های  آن  بر  عالوه 

نگرانی های مردم در این زمینه بکاهد. 

آیت اهلل حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه 
دولت  داشت:  اظهار  گذشت،  که  هفته ای  جمعه  نماز  خطبه های  در  کرج 
باشد.  داشته  کارایی  و  توانمندی  که  است  موفق  وقتی  حزب اللهی  جوان 
مدیریت توانمند وقتی است که عالوه بر تدین و تقوا، از زیرکی و فراست الزم 
برای تشخیص نقشه های دشمن برخوردار باشد و اجازه ندهد که اطراف او را 

افرادی بگیرند که در موقع لزوم تصمیم برخالف منافع ملی بگیرد.
که  کند  توانمند عمل  افزود: دولت جوان وقتی می تواند  کرج   امام جمعه 
تجربه های الزم را با خود همراه کرده باشد تا بتواند در مقابل مشکالتی که 
که  باشد  داشته  مؤثری  اقدام  است  کرده  درست  ما  کشور  برای  استکبار 
الحمدهلل تعداد مدیران جوان الیق، باتجربه، متدین و متعهد کم نداریم، 

 کسی که 
ً
باید فرصت به میدان آمدنشان را فراهم کرد. در این دوره قطعا

را  توانمندی  و  قوی  همکاران  باید  می گیرد  عهده  بر  را  کشور  اداره  سکان 
همراه خود کرده باشد تا بتواند منشأ اثر باشد. وی افزود: مردم ما فریب 
زبان فارسی شمارا هم نمی خورند و همچنان بر موضع قاطع خود که نابودی 

استکبار و صهیونیسم بین الملل است ایستاده اند . 
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ج : امام جمعه کر
دولت جوان حزب اللهی در برابر نقشه های شوم زیرک باشد

 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. 
پــــــــرسش  مسئـــول 
مشکالت  پاسخ  و 
به  قضایی  و  حقوقی 
وسیله تیم کارشناسی 
مجرب خود می توانند 
همین  در  و  هفته  هر 
ستون به سوال های شما پاسخ دهند.  الزم است 
صرفا  سوال،  به  شده  داده  پاسخ های  بدانید که 
مراجع  در  استناد  قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه 

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

* شارژ ساختمان
و  شارژ  آپارتمان  مستأجر  یا  مالک  چنانچه 
مدیر  ننماید،  پرداخت  را  مشترک  هزینه های 
مهلت  و  مبلغ  قید  با  اظهارنامه ای  ساختمان 
گذشت  از  پس  و  می نماید  ارسال  وی  برای 
ساختمان  مدیر  پرداخت،  عدم  و  مهلت 
تملک  قانون  مکرر   10 ماده  طبق  می تواند 
قبیل  از  مشترک  خدمات  دادن  از  آپارتمان 
غیره  و  گرم  آب  و  برق   ، شوفاژ مطبوع،  تهویه 
حق  این  نماید.   )  خودداری  مذکور  واحد  به 
متخلف  واحد  اختصاصی  برق  یا  آب  مشمول 
را  خویش  سهم  هم  باز  چنانچه  و  نمی گردد( 
پرداخت ننماید، مدیر ساختمان به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل وقوع ملک مراجعه و برای 

واحد متخلف اجرائیه صادر می گردد. 
در  می تواند  ساختمان  مدیر  آن  بر  عالوه 
مطالبه  دادخواست  ح  طر قضایی  مراجع 
از 20 میلیون  نماید و چنانچه مبلغ شارژ کمتر 
و چنانچه   ) اختالف  باشد )شورای حل  تومان 
دادگاه  باشد  تومان  میلیون   20 از  بیش  مبلغ 
این  به  و  می نماید  رسیدگی  حقوقی  عمومی- 

ج از نوبت می باشد. نوع دعاوی خار

مشاورحقوقی

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم 

البرز

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز گفت:  
و  خاص  جرائم  با  مبارزه  قرارگاه  با  هماهنگی  در 
ح های  طر استان،  شهرستان های  دادستان های 
شناسایی و بازداشت سارقان با قوت در سال جاری 

و سال آینده در استان البرز اجرایی خواهد شد.
ج  حسن مددی با اشاره به حساسیت دادستانی  کر
در خصوص مبارزه مستمر و قاطعانه با جرائم مربوط 
با رهنمودهای  کرد:  بیان  به سرقت و جرائم خشن 
انجام  هماهنگی  و  استان  دادگستری  کل  رئیس 
شده با فرماندهی نیروی انتظامی استان و سرپرست 
معاونت پیگیری پرونده های خاص دادگستری کل 
و  سرقت  با  مقابله  ح  طر دو  تاکنون   ، البرز استان 

مالخرها در استان اجرایی شده است.
هفته  که  ح  طر این  اجرای  دوم  مرحله  در  افزود:  وی 
انجام  شهرستان  آگاهی  پلیس  هماهنگی  با  جاری 

شد 81 سارق و مالخر که عضو 24 باند سرقت بودند 
شناسایی و بازداشت شدند و مقادیر قابل توجهی 
از اموال شناسایی و تحویل مالباختگان شده است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان با هشدار به 
باندهای  بویژه  سرقت  باندهای  و  حرفه ای  سارقان 
با  مبارزه  قرارگاه  با  هماهنگی  در  کرد:  تصریح  فیوج 
جرایم خاص و تمامی دادستان های شهرستان های 
سارقان  بازداشت  و  شناسایی  ح های  طر استان، 
البرز  استان  در  آینده  با قوت در سال جاری و سال 

اجرایی خواهد شد.
وی متذکر شد: در هماهنگی با اداره کل زندان ها نیز 
مقرر شده تمام محکومان زندانی سابقه دار جرایم 
ارفاقی محروم شوند؛ همچنین  از نهادهای  سرقت 
کیفری  احکام  اجرای  معاونت  با  هماهنگی  در 
ج، سارقان حرفه ای از بهمن  دادستانی شهرستان کر

برخوردار  مرخصی  از  فروردین  پایان  تا  جاری  سال 
نخواهند شد.

را  قرارگاه  در  شده  تصویب  نامه   شیوه  مددی 
محدودیت های  برای  شده  اتخاذ  تصمیم  پشتوانه 
ایجاد شده برای برخورداری زندانیان جرایم سرقت و 
خشن از نهادهای ارفاقی و مرخصی بیان و تاکید کرد: 
از شهروندان می خواهیم در راستای کمک به ارتقای 
محل  و  فعالیت  از  اطالعی  اگر  استان،   در  امنیت 

اختفای اعضای باندهای سرقت و سارقان حرفه ای 
دارند ضمن اعالم این موضوع به پلیس 110، زمینه 

پیگیرد قضایی این عوامل را فراهم آورند.
زمینه  در  متعدد  ح های  طر اجرای  از  همچنین  وی 
ارتقای امنیت اجتماعی و اخالقی در آینده نزدیک خبر 
ح ها در راستای مبارزه با فساد و  داد و گفت: این طر
اقدامات منافی عفت و آسیب های اجتماعی تدوین 

شده که به سرعت در استان اجرایی خواهند شد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز  استان اعالم کرد؛

 مبارزه قاطع دادستانی با جرائم خشن 
و سارقان 

اشتهارد  و  فردیس  ج،  کر شریف  مردم  نماینده 
گفت: در مجموعه آموزش و پرورش نکته 
است  ساالری  شایسته  ما  تاکید  مورد 
راهبردی  مجموعه  این  نیست  قرار  و 
این  و ما هم  محل سیاسی بازی شود 

اجازه را به کسی نخواهیم داد.
اعضای  با  دیدار  در  عباسی،  علیرضا   
جمعیت  مرکزی  شورای 
فرهنگیان جوان استان  
خانه  در  که  البرز 
برگزار  ج  کر ملت 
انقالب  گفت:  شد 

دشمن  هم  امروز  و  بود  فرهنگی  تماما  انقالب  یک  اسالمی 
می خواهد از همان ناحیه به انقالب آسیب بزند، بنابراین تمرکز 
بر حل مشکالت آموزش و پرورش، تدوین و اجرای اسناد بومی 

باید به عنوان یک اصل در این مجموعه قرار گیرد.  
تشکل های  از  حمایت  آماده  همیشه  ما  کرد:  بیان  عباسی 
داریم،  اعتقاد  حمایت  این  به  و  هستیم  جوان  البته  و  فرهنگی 
اصل بر این است که جوان شایسته انقالبی باید آماده مدیریت 
کشور شود و میدان دادن به جوان  زمینه های تحقق این مهم 

را فراهم می کند.
فرهنگیان  جمعیت  دبیر   ، فالحتکار نشست  این  ابتدای  در 
جوان به ارائه گزارشی از وضعیت جمعیت و بیان نکاتی پیرامون 

مشکالت آموزش و پرورش پرداخت.

از  بازرسی  گشت  جریان  در  البرز  مرکزاستان  اصناف  اتاق  رئیس 
واحدهای صنفی گفت : گشت های بازرسی اصناف با هدف نظارت بر 
عملکرد صنوف در رعایت شیوه نامه های بهداشتی تشدید می شود .

بهروز حصاری افزود : تمامی افراد شاغل در واحد های صنفی مکلف 
فاصله  رعایت  شامل  بهداشتی  دستورالعمل های  دقیق  رعایت  به 
صنفی،  واحد  داخل  در  مشتریان  ازدحام  از  جلوگیری  و  اجتماعی 

استفاده از ماسک، تهیه مواد ضد عفونی کننده دست و قرار دادن 
از  آن در محل دید مشتریان، شستشوی مرتب دست ها، استفاده 
کارت بانکی به جای پول نقد، بازگذاشتن در و پنجره به منظور تهویه 
هوا، استفاده از هواکش در طول مدت فعالیت واحد صنفی، نصب 
تابلوهای هشدار دهنده در محل دید مشتریان، ممانعت از ورود افراد 
فاقد ماسک و دیگر نکات ضروری هستند. حصاری افزود : در جریان 
گشت بازرسی که با همراهی ریاست اتحادیه صنف پوشاک فروشان 
داشتیم، رعایت پروتکل های بهداشتی، نصب پروانه کسب در محل 
فروش های  در  صنفی  واحد های  عملکرد  بر  نظارت  عمومی،  دید 
مجوزهای  فاقد  حراج  اطالعیه های  و  تابلوها  آوری  جمع  فوق العاده. 
وی   . گرفت  قرار  بررسی  مورد   ... و  صنفی  واحد های  برخی  در  قانونی 
افزود : تمامی فعاالن صنفی توجه داشته باشند که کرونا تمام نشده 

است و خطر شیوع موج چهارم کرونا و قرار گرفتن در وضعیت قرمز 
در استان البرز وجود دارد. لذا برای پیشگیری از افزایش مبتالیان به 
آن تعطیلی گسترده صنوف و اعمال  این ویروس خطرناک و در پی 
مجدد مصوبات ستاد ملی کرونا در محدودسازی فعالیت های صنفی، 
به  مکلف  البرز  استان  بازار  در  شاغل  افراد  و  صنفی  فعاالن  تمامی 
 : افزود  حصاری  هستند.  بهداشتی  دستورالعمل های  دقیق  رعایت 
همه باید تالش کنیم تا زنجیره انتقال ویروس قطع شود و تنها راه 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بیماری،  گسترش  و  شیوع  با  مقابله 

است .
یا  بنر  نصب  و  العاده  فوق  فروش   : شد  یادآور  همچنین  وی 
صنفی  تخلف  قانونی،  مجوز  دریافت  بدون  تبلیغاتی  اطالعیه های 

محسوب شده و با افراد خاطی برخورد خواهد شد .

در صورت بی توجهی فعاالن صنفی به پروتکل های بهداشتی؛

اعمال مصوبات ستاد ملی کرونا در محدود سازی فعالیت ها 

ج، فردیس و اشتهارد در مجلس: نماینده کر

آموزش و پرورش محل شایسته ساالری است

بسته   1۶00 گفت:  البرز  زندان های  کل  مدیر 
معیشتی بین خانواده های آسیب دیده زندانیان 

البرزی توزیع شد.
اهمیت  به  اشاره  با  جمیاری،  اسماعیل 
خانواده های زندانیان در اولویت های دوازده گانه 
اولویت های  از  یکی  گفت:  زندان هاست  سازمان 
خانواده  به  توجه  زندان ها  سازمان  دوازده گانه 
زندانیان است و به خصوص در ایام بیماری کرونا 
از کسب و کارها شده  که باعث رکود در بسیاری 
است. مدیر کل زندان های البرز افزود: 1۶00 بسته 
حمایتی به خانواده زندانیان به ارزش ۵00 میلیون 

تومان تهیه و توزیع شد. 
جمیاری گفت: برای اولین بار در 14 سری جهیزیه 
به فرزندان زندانیانی که به دلیل نداشتن جهیزیه 
اهدا  نبودند  خود  مشترک  زندگی  شروع  به  قادر 
هوشمند  گوشی  دستگاه   ۶۳ همچنین  و  کردیم 
به فرزندان دانش آموز آسیب دیده زندانیان اهدا 
شد تا این دسته از فرزندان از تحصیل باز نمانند 

و این کمک ها همچنان ادامه دار خواهد بود. 
بسته  هزار   ۳ گذشته  ماه   ۵ ظرف  افزود:  وی 
زندانیان  خانواده های  به  معیشتی  و  حمایتی 

اهداشد.

مدیر کل زندان های البرز خبر داد؛

توزیع بسته های معیشتی میان خانواده های زندانیان 

ج خبر داد؛ مدیر آموزش و پرورش ناحیه 4 کر

درخشش دانش آموزان البرزی در مسابقات همخوانی قرآن کشور

دانش آموزان البرزی در مسابقات همخوانی قرآن کشور مقام اول را کسب کردند.
ج گفت: گروه همخوانی قرآن دختران رکن الهدی دارالقرآن  مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار کر
حضرت مهدی )عج( البرز در مسابقات قرآن به میزبانی استان سمنان مقام اول کشور را از آن 

خود کرد .
همچنین گروه همخوانی قرآن پسران، به جمع 20 تیم برتر کشوری  راه یافت.

ج از نعمت گاز طبیعی  بهره مندی ساکنان روستای کندر کر
پرتاژ ر

 

 با کنترل مصرف گاز طبیعی در فصول ســرد ســال عالوه بر کاهش چشــمگیر گاز بها از هدر رفتن 
بی مورد این انرژی پــاک جلوگیری خواهیم کرد

کاهش 1 درجه دما موجب 6 درصد صرفه جویی در مصرف گاز می شود

طی آیینی با حضور حسین تقی نژاد، مدیر عامل شرکت گاز استان 
روستای  گازرسانی  ح  طر  ، البرز استاندار  شهبازی،  عزیزاله  و  البرز 

کوهستانی کندر مورد بهره برداری قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز در این آیین گفت: برای گازرسانی 
به روستای کندر 12 هزار متر طول خط تغذیه و 6هزار و 600متر شبکه 
پلی اتیلن اجرا شده  و 9 میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه شده 
است.  حسین تقی نژاد ادامه داد: در مسیر اجرای این پروژه یک 
شده  احداث  مترمکعب   2500 ظرفیت  با  فشار  تقلیل  ایستگاه 

است. 
 مدیر عامل شرکت گاز استان البرز  افزود: با بهره برداری از این پروژه 

675 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. 
 وی گفت: آغاز عملیات اجرایی این پروژه ابتدای سال 98 بوده و در 
17 بهمن سال جاری به پایان رسید که با برخورداری این روستا از گاز 
البرز و 99/9 درصد  از 86 درصد جمعیت روستایی  طبیعی بیش 

جمعیت شهری تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند.  
در این آیین نماینده عالی دولت در استان البرز نیز ضمن قدردانی از 
ج-  تمامی مسئوالنی که در راستای گازرسانی به روستاهای جاده کر
آرزوی دیرینه مردم این منطقه با  گفت:  کردند،  چالوس همراهی 
وجود مشقاتی که در مسیر این گازرسانی وجود داشت محقق شد.



ج مرکزی اضافه می شود تا  نوروز امسال؛ 15 درصد به تولید آب کر
ج  کر رودخانه  درحاشیه  چاه  حلقه  سه  از  برداری  وبهره  تجهیز   ، حفر با 
، بهره برداری از بخشی از  واجرای 700 متر خط انتقال با قطر700 میلی متر
ج مرکزی برای جمعیت 100  تخصیص جدید آب از سوی وزارت نیرو به کر

هزار نفر تحقق می یابد.
به   : گفت  خصوص  این  در  البرز  استان  آبفای  عامل  مدیر  زاده  مهدی 

دنبال موافقت وزارت نیرو به منظور تخصیص آب بیشتر برای مصارف 
آب  شرب شهروندان کرجی که نیازمند احداث زیرساخت تصفیه خانه 
ج اخذ شد  است، مجوز حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه درحاشیه رودخانه کر

که تا کنون  سه حلقه از آن حفر وآماده تجهیز شده است.
تصفیه  احداث  چون  افزود:  باره  این  در  البرز  استان  آبفای  عامل  مدیر 

ج نیازمند 1۵0 میلیارد تومان اعتبار است وساخت آن  خانه شماره ۳ کر
با توجه به کمبود منابع مالی زمان برخواهد بود،در طرحی ابتکاری و با 
هزینه ۶ میلیارد تومان، امکان برداشت بخشی از  حقابه تخصیصی به 
میزان 2۵0 لیتر بر ثانیه با حفر سه حلقه چاه واحداث خط انتقال، اجرای 

آن محقق شده است.

چهارشنبه  6 اسفند   1399   شماره 5886
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

سواالت پزشکی خود را از 
پزشک جام جم البرز بپرسید

مـردم  روزهـا،  ایـن 
از  زیـادی  بخـش 
سـالمت  نیازهـای 
راه هـای  از  را  خـود 
گوناگـون به دسـت 
کار  ایـن  می آورنـد.  
بعضـی  در  می توانـد 
در  و  مفیـد  مواقـع 
مواقـع  از  بسـیاری 
حتی خطرناک باشد. 
ویژه نامه های جام جم در البرز شرایطی را فراهم 
کرده است که شنونده سواالت و پرسش های 
مکتوب  صورت  به  و  باشد  شما  پزشکی 
مناسبی  جواب های  شما  سوال های    برای 

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

پاسخ خواهند داد.
* التهاب چشم و تهاجم کرونا

تهاجم  نشانه های  از  می تواند  چشم  التهاب 
ترشحات  ضمن  در  باشد.  کرونا  ویروس 
اشکی دقیقا همانند مخاط بینی، عامل انتقال 
کروناست. کرونا چشم ها را از طریق ورم ملتحمه، 
درگیر  چشم  سوزش  و  اشک  قرمزی،  با  همراه 
مدت ها  که  داشته ایم  را  بیمارانی  حتی  می کند. 
بهبودی  و  بوده اند  درگیر  عوارض  این  با  صرفا 
است.   نشده  ایجاد  شان  چشمی  وضعیت  در 
بینی  مخاط  همانند  دقیقا  اشکی  ترشحات 
می تواند عامل انتقال ویروس کووید 1۹ باشد، 
بنابراین در محیط های عمومی هرگز به چشمان 
مکرر  شوی  و  شست  و  نزنید  دست  خود 

دست ها را فراموش نکنید.

پزشک جام جم

دکتر سید مهدی 
موسویان

منفعت  بیشترین  گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
چراکه  است  البرز  مردم  متوجه  غدیر  آزادراه  پروژه  از  بهره برداری 
با کاهش چشمگیر ترافیک، تسهیل و تسریع در تردد و کاهش 
آلودگی هوا به واسطه احتراق سوخت خودروها در ترافیک همراه 

خواهد بود.
شهبازی در بازدید از روند آماده سازی آزادراه غدیر برای بهره برداری 
مهیا  افزود:  گرفت،  صورت  شهرسازی  و  راه  وزیر  حضور  با  که 
را  ابر پروژه راهسازی کشور  از یک  می شویم که نوید بهره برداری 

به مردم بدهیم.
البرز پس از سال ها انتظار  وی با بیان این که پروژه های بزرگی در 

در ماه های اخیر افتتاح شد، ادامه داد: منطقه یک آزادراه تهران_ 
کیلومتر   14 و  مردم  مطالبه  و  انتظار  سال   2۵ از  بعد  نیز  شمال 

اتوبان شهید همت در البرز پس از 12 سال زیر بار ترافیک رفت.
به  امید  و  تدبیر  دولت  در  که  غدیر  آزادراه  پروژه  گفت:  شهبازی 
طول 1۵8 کیلومتر آغاز شد در زمانبندی مقرر دنبال شد و اکنون 
بزرگ و قابل  اقدامی  گفت  که می توان  پایانی رسیده  ایستگاه  به 

تقدیر است.
به  رسمی  صورت  به  امسال  اسفند   7 پروژه  این  افزود:  وی 
بهره برداری می رسد و مردم 14 استان کشور از مزایای تردد در آن 
رها  ملی  ترافیک  بار  از  البرز  مردم  همچنین  می شوند،  بهره مند 

می شوند.
مردم  متوجه  پروژه  این  منفعت  بیشترین  گفت:  البرز  استاندار 
البرز است چراکه با کاهش چشمگیر ترافیک، تسهیل و تسریع 
در تردد و کاهش آلودگی هوا به واسطه احتراق سوخت خودروها 

در ترافیک همراه خواهد بود.
وی افزود: بیش از 40 درصد بار ترافیک محورهای مواصالتی البرز 
کاهش می یابد و انتقال بار و تردد خودروهای سنگین با سهولت 

و امنیت بیشتری صورت می گیرد.

: استاندار

مردم البرز از بار ترافیک رها می شوند

 1۵ حداقل  این که  اعالم  با  ج  کر شهرستان  انتخابیه  حوزه  مرکز  فرماندار 
بینی  پیش  گفت:  می کنند  برگزار  را  ج  کر  1400 انتخابات  نفر  هزار 
تا  کند  پیدا  تغییر  صبح   ۶ به  صبح   8 از  رأی  اخذ  ساعت  شده 

مردم اول وقت بتوانند آراء خود را به صندوق رأی بیندازند.
غفور قاسم پور با بیان این که توزیع شعب و صندوق های 
گفت: در  رویکرد سالمت پیش خواهد رفت،  با  ج  کر رأی 
رأی  اخذ  شعبه های  به  درصد   10 حدود   ،1400 انتخابات 

و  جانمایی  صندوق ها  و  شعب  سالمت،  رویکرد  با  و  است  شده  اضافه 
توزیع می شوند.

ج همچنین با تاکید بر این که  فرماندار مرکز حوزه انتخابیه شهرستان کر
تالش می شود تا  از تجمع و صف های طوالنی در شعب اخذ رأی خودداری 
برگزاری  آغاز  زمان   ، کشور وزیر  موافقت  با  و  اساس  این  بر  افزود:  شود 
انتخابات از ساعت 8 صبح به ۶ صبح تغییر داده خواهد شد تا مردم اول 
خود  رأی  و  کرده  پیدا  حضور  شعب  در  بتوانند  زودتر  ساعت  دو  و  وقت 

عوامل  و  مجریان  برای  این که  بیان  با  ادامه  در  پور  قاسم  نمایند.   ثبت 
برگزار  مجازی  صورت  به  آموزشی  دوره های  ج  کر  1400 انتخابات  برگزاری 
نیروهای  اجرایی،  از مجریان، عوامل  نفر  گفت: حداقل 1۵ هزار  می شود، 

ج را برگزار می نمایند.  انتظامی انتخابات کر
ج گفت: طبق آنچه اعالم شده   فرماندار مرکز حوزه انتخابیه شهرستان کر
است، هر دو انتخابات ملی و محلی )ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 

شهر و روستا( همزمان در یک روز برگزار خواهد شد.

ج را برگزار می کنند 15 هزار نفر انتخابات 1400 کر

مراسم اختتامیه جشنواره ادبی شعر و داستان 
و  جشنواره  این  برگزیده   ۹ حضور  با  فجر 

مسئوالن فرهنگی برگزار شد.
و  شعر  ادبی  جشنواره  اختتامیه  مراسم 
داستان فجر با حضور ۹ برگزیده این جشنواره 
گفتگوی  سالن  در  فرهنگی  مسئوالن   و 
ارشاد اسالمی  و  کل فرهنگ  اداره  چند منظوره 
البرز با رعایت پروتکل های بهداشتی و جمعیت 

مصوب برگزار شد.  ناصر مقدم مدیر کل فرهنگ 
ضمن  مراسم  این  در  البرز  اسالمی  ارشاد  و 
کنندگان  شرکت  و  کنندگان  برگزار  از  تقدیر 
و  شعر  جایگاه  و  اهمیت  بیان  و  جشنواره  این 
داستان در ماندگاری یاد و خاطره انقالب اسالمی 
ایران و توجه ویژه شاعران و نویسندگان به این 
موضوع افزود: در شرایط کنونی توجه به رعایت 
پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی 

از  همه  تا  باشد  ایرانی  هر  اقدام  بزرگ ترین  باید 
آسیب های بیماری کرونا در امان باشیم.

و  شعر  ادبی  جشنواره  اختتامیه  مراسم  در 
مسئول  معینی  ژاله  اجرای  با  که  فجر  داستان 
بود،  همراه  داستان  جدید  عصر  ادبی  انجمن 
ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این جشنواره 
از استقبال خوب شاعران و نویسندگان از این 

جشنواره یاد شد.  

و  شاعران  از  تعدادی  مراسم  این  ادامه  در 
نویسندگان برگزیده به شعرخوانی و متن خوانی 
آثار برگزیده پرداختند که با تشویق حضار همراه 
لوح  ارائه  با  اختتامیه  مراسم  پایان  در  و  بود 
تقدیر و هدایای در نظر گرفته شده از برگزیدگان 
تجلیل شد. گفتنی است ۵0 اثر به دبیرخانه این 
جشنواره ارسال گردیده بود که از این تعداد ۳۵ 

اثر داستان و 1۵ اثر شعر بود.

با حضور 9 برگزیده و مسئوالن فرهنگی؛

اختتامیه جشنواره ادبی شعر و داستان فجر برگزار شد

هشتگرد  دشت های  مصنوعی  تغذیه  ح  طر
ویدئو  طریق  از  البرز  استان  غرب  در  نظرآباد  و 
، نجفیان مدیر عامل  ، استاندار کنفرانس و با وزیر
حضور  با  و  البرز  استان  منطقه ای  آب  شرکت 

جمعی از خبرنگاران به بهره برداری رسید.
مصنوعی  تغذیه  ح  طر افتتاح  آیین  در  نیرو  وزیر 
به  که  البرز  استان  نظرآباد  و  هشتگرد  دشت های 
از  قدردانی  با  شد،  برگزار  کنفرانس  ویدئو  صورت 
آب  شرکت  مجموعه  و  البرز  استاندار  تالش های 
مصنوعی  تغذیه  ح  طر افزود:  استان  منطقه ای 
البرز نقش  نظرآباد استان  و  دشت های هشتگرد 

موثری در کنترل سیالب ها دارد.
البرز در  اردکانیان با اشاره به درخواست استاندار 
این استان،  آب در  و  برق  ح های  زمینه تکمیل طر
ح ها را پیگیری می کنیم ضمن  گفت:  تحقق این طر
البرز  روی  پیش  بزرگی   ح های  طر افتتاح  آن که 

خواهد بود.
نیرو   وزارت  گفت:  مراسم  این  در  البرز  استاندار 

استان  و  کشور  پروژه های  ماندگاری در  و  ح ها  طر
ح ها  این طر که بخش مهم  کرده است   اجرا  البرز 
ایران  افتتاح  – ب  در قالب پویش هر هفته الف 
درخواست های  تاکنون  افزود:  شهبازی  می شود. 
در  بویژه  امید  و  تدبیر  دولت  از  البرز  استانداری 
بخش آب و برق بی پاسخ نمانده ضمن این که در 
سال ۹8 پست 400 کیلووات برق البرز نیز اجرا شد.  
مترمکعب  میلیون   ۵۵ انتقال  داشت:  اظهار  وی 
جمله  از  البرز  به  طالقان  و  ج  کر سدهای  آب  

اقدامات موثر وزارت نیرو و دولت در البرز است.
با  سازگاری  برنامه  اکنون  گفت:   البرز  استاندار 
تاکنون  و  ایم  داده  قرار  کار  دستور  در  را  آبی  کم 
کارشناسی در این زمینه برگزار شده  140 نشست 

است.
هم  استان   منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
تغذیه   ح  طر گفت:  ح  طر این  افتتاح  مراسم  در 
سال  از  نظرآباد  و  هشتگرد  دشت های  مصنوعی 
و  جاری  آب های  انتقال  هدف  با  و  فاز   2 در    1۳80

آب زیرزمینی استان  رودخانه کردان به سفره های 
اجرا  سیالب ها  تخریبی  آثار  از  پیشگیری  و  البرز 

شد.  
تغذیه۵/8  با  پروژه  این  افزود:  نجفیان  داوود 
در  مهمی  نقش  سال،  در  مترمکعب  میلیارد 
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان بخصوص 
دشت هشتگرد و نظر آباد خواهد داشت. عالوه بر 
آن، کمک به کنترل سیالب های رودخانه کردان در 
پروژه خواهد  این  نتایج  از دیگر  بارش،  پر  فصول 

بود. 
ح بین سال های 80  وی گفت: فاز نخست این طر
تا  ۹2 زیر  نظر شرکت آب منطقه ای  استان تهران 
اجرا شد، اما فاز دوم این پروژه از سال ۹2 تاکنون 
زیر نظر شرکت آب منطقه ای البرز اجرا شده است.
البرز  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
میلیارد   ۳00 ح  طر این  اجرای  برای  این که  بیان  با 
دیگر  بخش های  تکمیل  برای  و   شد  هزینه  ریال 
منطقه  افزود:  است،  نیاز  ریال  میلیارد   1۵0 آن 

ح در شمال غرب دشت هشتگرد و  در  اجرای طر
است  شده  واقع  ساوجبالغ   شهرستان  محدوده 
را تحت پوشش  و دشت های هشتگرد و نظرآباد 
این  مطالعات  گفت:  نجفیان  است.   داده  قرار 
ح  به علت برداشت بی رویه آب و بیالن منفی  طر
روز  گسترش  سبب  به  زیرزمینی  آب   سفره های 
صنعتی،  باغداری،  کشاورزی،  فعالیت های  افزون 
ازدیاد  با  همراه  سکنی گزینی  توسعه  و  کارگاهی 

جمعیت در دستور کار قرار گرفت. 
نظر  از  کردان   رودخانه  ساماندهی  افزود:  وی 
سواحل  در  کناره ها  حفاظت  و  فرسایش  کنترل 
زا در  راست و چپ و حذف موانع مزاحم و بحران 
از نخاله ها  پاکسازی منطقه  طول مسیر رودخانه، 
و  فرسوده  و  شده  تخریب  سازه های  باقیمانده  و 
تصرفات غیرمجاز از بستر رودخانه، ایمن سازی و 
برای  سواحل  حفاظت  سازه های  پشت  زیباسازی 
و  روستائیان  برای  اشتغالزایی  و  مردم   استفاده 

ح است. سایر قشرها از اهداف اجرای این طر

با حضور وزیر نیرو؛

ح تغذیه مصنوعی دشت های هشتگرد  و نظرآباد افتتاح شد طر

پرتاژ ر
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

غیر از در دوست، در جهان کی یابی؟     
 جز او به زمین و آسمان کی یابی؟

او نـــــــــــور زمین و آسمـان ها باشد  
 قرآن گوید، چنان نشان کی یابی؟

چهارشنبه  6 اسفند   1399   شماره 5886

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
* اداره راه و شهرسازی ساوجبالغ اقدام کند

فصول  در  برغان  و  کردان  جاده  مسیر  در 
بارش های جوی وجود ناهمواری ها و چاله های 
بخش هایی  در  آب  آوری  جمع  موجب  بزرگ 
و  رفت  کندی  موجب  و  شده  مذکور  جاده  از 
اداره  مسئوالن  لطفا  می شود.  خودروها  آمد 
بارندگی  هنگام  در  ساوجبالغ  شهرسازی  و  راه 
انجام  را  جاده ای  نواقص  شناسایی  بازدیدهای 
داده و نسبت به اصالح و ترمیم آن اقدام نمایند.
جمعی از اهالی روستاهای کردان و برغان

ج * قابل توجه اعضای شورای شهر کر
وضع حمل و نقل مسافران داخلی و حومه شهر 
در  مسافران  است.  برانگیز  تاسف  واقعا  ج  کر
ایستگاه های اتوبوس به صورت همه روزه، دچار 
شورای  اعضای  باالخره  می شوند.  وقت  اتالف 
ج پاسخ دهند که کی قرار است به این  شهر کر
ایاب و  نیازهای اصولی شهروندان در خصوص 

ذهاب عمومی رسیدگی شود؟
ج مهرداد فالحی از کر

* دولت و مجلس اقدام کنند
بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  موضوع 
الیحه ای  صورت  به  بود  قرار  لشکری  و  کشوری 
و  ح  مطر اسالمی  شورای  مجلس  در  قانونی 
تصویب شود، اما معلوم نیست چرا این موضوع 
همچنان بالتکلیف بوده و خبری از اصالح قانونی 

وضعیت رفاهی بازنشستگان نیست!
ج علی کرد پیشه از کر

* بیمه های بازنشستگان را کارآمد کنید
بیمه های بازنشستگان دولت اصوال بیمه هایی 
زحمتکش  بازنشستگان  برای  الزم  کارآیی  فاقد 
درمانی  خسارات  دریافت  برای  باید  چرا  است. 
گرفتار  سالخورده  و  تالشگر  قشر  این  بیمه ای 

دفع الوقت و کاغذ بازی بیمه ها باشند.
ج مهرداد زارعی از کر

سوال از شما،  پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان 

این ستون مربوط به پرسش شما خوانندگان 
تأمین  سازمان  مسئوالن  پاسخ  و  محترم 

اجتماعی استان البرز می باشد. 
پاسخگویی  ظرفیت  افزایش  منظور  به 
ارتباط  برقراری  و  اجتماعی  تأمین  سازمان 
بیمه  مخاطبان،   بزرگ  جامعه  با  سازمان  این 
شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان، می توانید 
با  البرز  جم  جام  تحریریه  با  را  خود  سوال های 

شماره ۳221000۹در میان بگذارید. 
سوال: بعضی مشاغل، مانند رانندگان تاکسی 
کارفرمایان  و  ،کسبه  تلفنی  ،تاکسی  اینترنتی 
آزاد و...... برای این که  صنفی، شاغالن مشاغل 

بیمه شوند باید چه کار کنند؟
اداره  سرپرست  قورچیان،  ابوالحسن  از  پاسخ 

کل تامین اجتماعی استان البرز
تاکسی  رانندگان  مخصوصا  گرامی،  شاغالن   
کارفرمایان  و  کسبه  تلفنی،  تاکسی  اینترنتی، 
حرفه ای  هر  یا  آزاد  مشاغل  شاغالن  صنفی، 
دارای  چنانچه  بدانید  راستاست،  این  در  که 
کارفرما نیستید یا به صورت پورسانتاژی شاغل 
آزاد می باشید  که دارای شغل  این  یا  هستید.  
پرداز  بیمه  اجتماعی  تامین  سازمان  نزد  و 
صورت  به  می توانید  نباشید.  نگران  نیستید، 
از تعهدات  آزاد  بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
مند  بهره  اجتماعی  تامین  سازمان  خدمات  و 

گردید.
سایت:  به  می توانید  بیشتر  اطالعات  برای 
tamin.ir مراجعه کنید. تمامی دستورالعمل ها 

برای این کار ذکر شده است. 

پرسش و پاسخ

»رحیم شیرپیشه« در آذر سال 1۳41 در تهران به دنیا آمد خانواده او 
آن ها در محله ای  از لحاظ مالی خانواده وضعیت معمولی داشتند. 

ساکن بودند که تمامی ساکنان آن همین گونه بودند. 
رحیم بعد از گذراندن دوران طفولیت و بعد از این که به سن 7 سالگی 
تا دیپلم  را  او تحصیالت  رسید، مانند تمام بچه ها به مدرسه رفت. 
ادامه داد و در کنار درس، به خواندن کتاب هم بسیار مشتاق بود. 
رفتار  و  زندگی  در  تغییری  توانست  آموخته هایش  از  تا  خواند  آنقدر 

خودش به وجود آورد.
رژیم  علیه  مردم  تظاهرات  اوج گیری  با  شد  مصادف  تغییرات  این 
شاهنشاهی. یکی از یاران همیشگی رحیم، برادرش موسی بود. چه 
در زمان تظاهرات و چه زمانی که باید به جبهه می رفتند تا از دین و 

مملکت دفاع کنند. آن ها از هیچ کمکی دریغ نمی کردند. 
این عزیز دانا عاقبت  گذاشت.  پا به جبهه های دفاع مقدس  رحیم 
مزد تالش خود را از پروردگار گرفت و در تاریخ 24آبان 1۳۶1 و در منطقه 
اثر اصابت ترکش توپ دشمن به شهادت رسید. موسی  بر  رقابیه 
یار و برادر همیشگی اش نیز در سال 1۳۶2 در جبهه جزیره مجنون 
به شهادت نائل آمد. تربت پاک شهیدان عزیز شیرپیشه  در امامزاده 

ج نمادی از ایثار و استقامت در راه وطن است. محمد )ع( کر
* گوشه ای از وصیت نامه شهید رحیم شیر پیشه:

.... من این بنده  حقیر چه وصیتی باالتر از این می توانم بکنم که از راه 
حق سرپیچی نکنیم و همیشه پیرو رهبر باشیم و وحدت مسلمین 
را حفظ کنیم. دیگر مردم ما آگاهند. آن ها هر کدام براى خود معلمی 

هستند که درسشان را خوب بلدند و می دانند که براى اسالم باید از 
جان ها و مادیات دنیوى گذشت و در معرض امتحان خود را از هر قید 

و بندى رهانید و به ریسمان استوار الهی چنگ زد.

آمده بود درس شجاعت به ما بیاموزد
شهید " رحیم شیر پیشه"

ج  سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کر
با ساخت و بازسازی اماکن و زمین های ورزشی، گامی  گفت: 

مهم در افزایش سرانه ورزشی برداشته خواهد شد.
از زمین های ورزشی  بازدید  کاظمینی در حاشیه  محمد جواد 
ورزش  امر  دانستن  ارزش  با  ضمن  سازمان،  نظارت  تحت 
مدیریت  مجموعه  ویژه  تالش  به  جامعه،  در  سالمتی  و 
و  بازسازی  ساخت،  گفت:  و  پرداخت  ورزشی  امور  در  شهری 

ج می تواند  احیای اماکن و زمین های ورزشی در شهر کر
سالمتی  همچنین  و  ورزشی  سرانه  افزایش  به 

با در اختیار قرار  از طرفی  شهروندان کمک کند و 
ویژه ای  سهم  مردم،  عموم  به  فضاها  این  دادن 
در ایجاد شور و نشاط اجتماعی خواهیم داشت.

تمامی  از  میدانی  بازدیدهای  داشت:  ابراز  وی 
اماکن  بخصوص  سازمان،  نظارت  تحت  مراکز 

ورزشی به صورت مستمر ادامه خواهد 
با پیگیری های متعدد  تا  داشت 

بتوان   ، امور در  تسریع  و 
مراکز  این  زودتر  هرچه 

مردم  اختیار  در  را  ورزشی 

سعدی  شیخ  محله  چمن  زمین  مثال  عنوان  به  دهیم.  قرار 
)نوروز آباد( به سرعت در حال احداث بوده و در بخش دیگری 
از این منطقه سالن ورزشی شهید فخری زاده به مرحله بهره 

برداری رسیده است.
بر  عالوه  حاضر  حال  در  افزود:  ج  کر شهردار  فرهنگی  معاون 
است،  مردم  به  رسانی  خدمت  آماده  ورزشی  مرکز   28 این که 
فرهنگی،  سازمان  آن  ذیل  در  و  ج  کر شهرداری  مجموعه 
را  خود  تالش  تمام   ، وافر انگیزه  با  ورزشی  و  اجتماعی 
راستای  در  مثبتی  قدم های  تا  برد  خواهد  کار  به 
ج  کر مهربان  مردم  نشاط  و  شادی  سالمت، 
برداشته و امکانات مختلف فرهنگی و ورزشی را 
تقدیم همشهریان کند.  الزم به ذکر است در این 
اداره تجهیز و نگهداری  بازدید علی علوی رئیس 
بازسازی  روند  و  داشته  حضور  نیز  ورزشی  اماکن 
محله  دالوران  ورزشی  سالن  بهسازی  و 
دولت آباد، زمین چمن شیخ کلینی 
حصارک،  چمن  زمین  اکبرآباد، 
نوروز  و  آباد  اسالم  چمن  زمین 

آباد مورد بررسی قرار گرفت.

ح کرد؛ ج مطر سرپرست سازمان فرهنگی ، اجتماعی و  ورزشی شهرداری کر

افزایش سرانه ورزشی، در دستور کار 
ج از  رئیس سازمان بسیج کارمندی استان البرز و فرمانده بسیج شهرداری کر
رئیس سازماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری تجلیل 

نمودند. 
کارمندی  در مراسمی با حضور سرهنگ خان بابایی، رئیس سازمان بسیج 
دلیل  به  ج  کر شهرداری  بسیج  حوزه  فرمانده  قربانی  وسرهنگ  استان 
حمایت و همکاری احمد خیری رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
ج از برنامه های سپاه و بسیج در شهر و  و فرآورده های کشاورزی شهردای کر
شهرداری تجلیل شد. ضمنا در این جلسه از همکاری صمیمانه حاج مصطفی 
ملک زاده، فرزند شهید حجت االسالم ملک زاده قائم مقام این سازمان  با 

مجموعه بسیج نیز تشکر، قدردانی و تجلیل شد. 

تجلیل از مدیریت سازماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی 


