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لبرز
ا

ج تاکید کرد؛ امام جمعه کر
شهر را با پرچم و پیام های حسینی سیاه پوش کنید

با احیای سنت های قدیمی در محرم؛
هر خانه یک حسینیه
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همزمان با آغاز هفته دولت؛

ضربه  هوشمندانه به باند بزرگ 
قاچاق سالح و مهمات در البرز

با  البرز  استان  اطالعات  کل  اداره  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان   
و  سالح  قاچاق  بزرگ  باند  اعضای  عملیاتی،  و  اطالعاتی  اقدامات 

مهمات را شناسایی کردند.

اطالعات  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 

اعالم کرد، سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات استان البرز با 

اقدامات اطالعاتی و عملیاتی، اعضای باند بزرگ قاچاق سالح و مهمات که با 

سوء استفاده و جعل مکاتبات و عناوین وزارت اطالعات، نهادهای حاکمیتی، 

مراجع قضایی و ارگان های نظامی در استان های مختلف  فعالیت داشته اند، 

شناسایی و از تداوم فعالیت مجرمانه آنها جلوگیری کردند.  

در نخستین روز از هفته دولت؛113، پل ارتباطی وزارت اطالعات با مردم؛
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ج گلباران شد گلزار شهدای کر

ح عمرانی در استان   309 طر
به  بهره برداری می رسد

2

رز 
الب

ن 
ستا

ر ا
ه د

قی
ی ف

 ول
ده

این
نم

ر 
فت

ی د
وم

عم
ط 

واب
: ر

س
عک

   

3

؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد؛به مناسبت محرم و صفر توسط مدیر کل راه و شهرسازی استان؛

 »همین حوالی، همان روزها«
 روی آنتن می رود

 تمدید زمان ثبت سفارش
 کتب درسی

224

 یک واحد مسکونی به خانواده
 6 قلوها هدیه شد

همزمان با آغاز هفته دولت؛
دیدار جمعی از مسئوالن صدا و سیما 
با نماینده ولی فقیه در استان 
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سخنی با والدین، معلمان و 
دانش آموزان

از زیباترین و با  یکی 
خاطرات  ارزش ترین 
دوران  در  ما  همگی 
تحصیل  و  مدرسه 

تجلی پیدا می کند .
تحصیلی  سال  آغاز 
جدید در خاطر همه 
ثبت  آموزان  دانش 
آنها  و  شد  خواهد 
باز  آیندگان  برای  را 
چرا  کرد،  خواهند  گو 
که این سال تحصیلی بسیار متفاوت تر از تمامی 
کافی  بود،  خواهد  گذشته  تحصیلی  سال های 
است که روی تفاوت های آن تمرکز  کنیم آن وقت 

پذیرفتنی تر خواهد شد.
از  مدت هاست  که  عزیز   دانش آموزان  خصوصا 
محیط مدرسه دور بوده اند. این بازگشایی حالوت 
و شیرینی خاص خود را برای آنان و معلمان خواهد 
است  آن  بودن  اجتماعی  انسان  ذات  زیرا  داشت 
هیاهوی  و  بودن  جمع  در  دانش آموزی  دنیای  و 

مدرسه تعریف می شود .
 درس و مشق، زنگ تفریح و ورزش و شیطنت های 
که  را دارد  با همکالسی ها دنیای خودش  مدرسه 
کمتر  وصف کردنی است و باید دانش آموز باشی 

و حس آن را با تمام وجود لمس کنی.
وجود  با  گرفتیم  یاد  گذشته  ماه   ٧ طی  ما  همه 
ویروس  کرونا چگونه زندگی کنیم، بهداشت  فردی 
و فاصله اجتماعی را چگونه رعایت کنیم،  از ابزارهای 
موجود مانند ماسك و ضد عفونی کننده ها چطور 
بهره مند شویم و ضریب سالمتی خود را افزایش 
کمك  ما  به  رفتارها  این  تمامی  رعایت  که  دهیم 
آموزان و هم معلمان  خواهند کرد که هم دانش 
بتوانند با آرامش در کالس حاضر شوند و هم اولیا 
با خیال راحت فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. 
اینها شکل صحیح خودمدیریتی می باشد که یکی 
از مؤلفه های مهارت های زندگی است و بر والدین 
الزم است در فرصت باقی مانده طرز استفاده از آن 

را به فرزندان شان به شکل صحیح آموزش دهند.
عالقه  با  آموزان  دانش  امسال  که  است  جالب 
بیشتری نسبت به سال های قبل مدرسه خواهند 
آنها و هم والدین ضرورت تحصیل  رفت، زیرا هم 
را می دانند و همچنین الزم است که معلمان عزیز  
اهمیت نقش دانش آموزان را به عنوان نسلی که 
آنان  برای  بود  خواهند  عزیزمان  میهن  آینده ساز 
شفاف نمایند.   در شرایط فعلی و خاص کرونایی 
تالش  می کنیم  بهار تعلیم و تربیت چون گذشته 
با همت والدین، معلمان  و  آغاز شود  و  بخوبی 
دانش آموزان عزیز این سال تحصیلی متفاوت را با 

موفقیت  به پایان برسانیم .

؛ به مناسبت محرم و صفر
»همین حوالی، همان روزها« 

روی آنتن می رود

مجموعه نمایشی »همین حوالی، همان روزها« 
تولید  ایام محرم و صفر در نظرآباد  به مناسبت 

و منتشر می شود.
به گزارش جام جم ساوجبالغ و نظر آباد خانم مقدم 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
به  نمایشی  مجموعه  تولید  و  طراحی  از  نظرآباد 
مناسبت محرم برای انتشار در فضای مجازی خبر 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  افزود:  وی  داد. 
کانون  و  نمایشی  هنرهای  انجمن  همکاری  با 
کل  اداره  نظرآباد،  شهرستان  هنرمندان  بسیج 
استان  هنری  حوزه  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
»همین  نمایشی  مجموعه  تولید  حال  در  البرز 
به  هنر  فرهنگسرای  در  روزها«  همان  حوالی، 
خبر  بنابه  است.   صفر  و  محرم  ایام  مناسبت 
دریافتی ازروابط عمومی فرهنگ و ارشاداسالمی 
توسط  مجموعه  این  نظرآباد  شهرستان 
تئاتر  هنرجویان  از  تعدادی  و  ح  مطر هنرمندان 
و نویسندگی  کارگردانی مهدی فتحی  به  نظرآباد 
با  ۶۰  قسمت  کشور در  از نویسندگان  تعدادی 
موضوع محرم  تولید و در فضای مجازی منتشر 

می شود.

بزرگ  باند  به  هوشمندانه  ضربه 
قاچاق سالح و مهمات در البرز

اطالعات  کل  اداره  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان 
استان البرز با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی، اعضای 
باند بزرگ قاچاق سالح و مهمات را شناسایی کردند.
و  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش   به 
سربازان  کرد،  اعالم  اطالعات  وزارت  رسانی  اطالع 
گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات استان 
البرز با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی، اعضای باند 
بزرگ قاچاق سالح و مهمات که با سوء استفاده و 
جعل مکاتبات و عناوین وزارت اطالعات، نهادهای 
در  نظامی  ارگان های  و  قضایی  مراجع  حاکمیتی، 
استان های مختلف  فعالیت داشته اند، شناسایی 
آنها جلوگیری کردند.   و از تداوم فعالیت مجرمانه 
یکی از مسئوالن روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
مستندات  و  اعترافات  اساس  بر  افزود:  اطالعات 
و  استفاده  سوء  با  مذکور  باند  اعضای  پرونده، 
جعل مکاتبات و عناوین وزارت اطالعات، نهادهای 
حاکمیتی، مراجع قضایی و ارگان های نظامی، اقدام 
به قاچاق سالح و مهمات، مواد مخدر و مشروبات 
کرده  عتیقه  و  طال  منسوجات  سکه،  ارز،  الکلی، 
بودند. به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
اطالعات، در این عملیات هوشمندانه بیش از 20 
نفر از اعضای اصلی باند مذکور با هماهنگی مراجع 
قضایی دستگیر و تعداد قابل توجهی سالح جنگی، 
کمری، شکاری، مهمات و خودروهایی با پوشش 
و  عمومی  روابط  مرکز  شد.  ضبط  و  کشف  نظامی 
اطالع رسانی وزارت اطالعات از هموطنان خواست 
تا با هوشیاری در حین مواجهه با اشخاصی که خود 
را نیروی امنیتی معرفی می کنند، ضمن درخواست 
و رویت کارت شناسایی فرد مورد نظر، از مراجع ذی 
شناسایی  کارت  سقم  و  صحت  درباره  نیز  صالح 
افراد مدعی، استعالم کنند. سامانه 113، پل ارتباطی 

وزارت اطالعات با هموطنان است. 

از بیست و پنجمین خطبه  به گزارش جام جم بخشی 
مکتوب جمعه نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در 

ح زیر است: ج به شر استان البرز و امام جمعه کر
منحوس،  و  مهاجم  ویروس  این  خاطر  به  امسال   ....
خوب  را  این  باید  همه  اما  کرده،  فرق  عزاداری  روش 

ولو  شود،  ترک  نباید  عزاداری  وجه  به هیچ   که  بدانند 
شده با زدن یک پرچم مشکی جلوی در مغازه و منزل 
عشق و ارادت خودتان را به سیدالشهداء نشان دهید. 
می خواهند  گفتن  چیزی  هرروز  و  درآوردن  بازی  با  اگر 
مردم و هیئتی ها و مسجدی ها را خسته کنند و نگذارند 

باهم  همه  بیائید  کند  پیدا  توسعه  حسینی  شعائر 
خ بکشیم. شهر  تظاهرات حسینی را بیش ازپیش به ر
و  سیاه پوش  حسینی  پیام های  و  پرچم  با  یکپارچه  را 
عزادار کنید. در کوچه و خیابان مجالس کوچک عزاداری 
با حفظ دستورالعمل ها و بدون مزاحمت برای دیگران 

برپا کنید.
ح همدلی و مواسات و همچنین اقامه عزا را هر  ادامه طر
شب و روز با توسل به یکی از شهداء کربال به نیت کادر 
درمانِی یکی از بیمارستان ها انجام دهید. از کودکان و 

نوجوانان در امور عزاداری بیشتر استفاده کنید.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

ج تاکید کرد؛ امام جمعه کر
شهر را با پرچم و پیام های حسینی سیاه پوش کنید

اقتصادی
 اجتماعی

خبریادداشت

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: 
حسینیه«، یک  خانه  »هر  پویش  راه اندازی   با 
البرز  در  خانگی  روضه   ۲۰۰۰ می شود  بینی  پیش 

برگزار شود.
به گزارش جام جم؛ حجت االسالم علی دشتکی 
»هر  و  حسینیه«  یک  خانه  »هر  پویش  گفت: 
منزل یک بیرق امام حسین )ع( » با هدف احیای 
روضه های  آن ها  از  یکی  که  قدیمی  سنت های 

خانگی است، راه اندازی شده است.
وی افزود: در این پویش ۲۰۰۰ برنامه روضه خانگی 
با حضور ۲۰۰ مبلغ و مداح روضه خوان برپا می شود 
بقاع  متبرک  بسته  و  پرچم  اهدای  همراه  به  که 
متبرکه در منازل حضور می یابند.   بر این اساس، 
هر شخصی که خواهان میزبانی روضه در منزلش 
است، باید کلمه »روضه« را به سامانه پیام کوتاه 
۱۰۱۱۴۲۶۱ ارسال کند و پس از آن بعد پیامی برای 

آن ها  مشارکت  بر  مبنی  می شود،  ارسال  آن ها 
برای  که  حسینیه«  یک  خانه  »هر  پویش  در 
اعزام مداح و روضه خوان از طریق تماس تلفنی 
هماهنگ خواهد شد.    حجت االسالم دشتکی 
گفت: همچنین ذاکرین، مداحان و مبلغان روضه 
پویش  این  اجرای  در  هستند  مایل  که  خوانی 
شرکت کنند می توانند کلمه »ذاکر« را به سامانه 

پیام کوتاه ۱۰۱۱۴۲۶۱ ارسال کنند.  

با احیای سنت های قدیمی در محرم؛

هر خانه یک حسینیه

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  نایب 
کشاورزی البرز گفت: مقدمات احداث یک شهرک 
تخصصی نساجی، پوشاک، چرم و صنایع سلولزی، 

در منطقه ویژه اقتصادی پیام البرز فراهم شد.
در  گفت:  مالمیر  یداهلل  جم  جام  گزارش  به 

پیام  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیران  با  مذاکره 
این  است  قرار  شده  انجام   ریزی های  برنامه  و 
شهرک تخصصی با استفاده از فناوری های نوین 
و  احداث  البرز  پیام  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 

راه اندازی شود.

بر این اساس در فاز نخست صد هکتار زمین به 
این شهرک اختصاص می یابد و با حضور و فعال 
، فرصت  شدن واحدهای تولیدی، برای 10 هزار نفر

اشتغال فراهم خواهد شد.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  نایب 
شهرک  این  در  تولید   : افزود  البرز  کشاورزی 
با  و  نوین  فناوری های  از  گیری  بهره  با  تخصصی 
هدف ایجاد تحول در  صادرات استان خواهد بود.
این شهرک  فاز دوم  امیدواریم در   : گفت  مالمیر 
افزوده  شهرک  این  به  دیگر  زمین  هکتار   200 نیز 

شود که سبب  اشتغال 30 هزار نفر خواهد شد.
 نائب رئیس اول اتاق بازرگانی البرز درباره حضور 

واحدهای تولیدی در این شهرک تخصصی گفت : 
در فاز نخست، نگاه ویژه ما معطوف به واحدهای 
تولیدی و سرمایه گذاران استان البرز است، اما در 
فازهای بعدی از سرمایه گذاران دیگر استان ها و 
ج از کشور نیز دعوت به عمل  سرمایه گذاران خار

خواهد آمد.
ح، کارگروهی متشکل   برای اجرایی شدن این طر
از نمایندگان اتحادیه های صنفی و بخش صنعت 
کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی  با مشارکت  و 
با  و  تشکیل  مرتبط  دستگاه های  سایر  و  پیام 
این  تخصصی،  انجمن  تعاونی  شرکت  راهبری 

ح، تا تحقق آن پیگیری می شود. طر

ج صاحب ۶ قلو شد. مادر البرزی در مرکز آموزشی درمانی کمالی کر
به گزارش جام جم  این نوزادان که سه دختر و سه پسر هستند، 
در سن ۲۸ هفتگی، به روش سزارین توسط دکتر بهنام متخصص 

زنان و زایمان مرکز کمالی به دنیا آمدند. 
هم اکنون حال این مادر که زایمان دوم خود را می گذراند، مساعد 
و نوزادان به دلیل زایمان زودرس در بخش NICU بستری هستند. 
هم  را  روزیشان  خود  همراه  خداوند  گفته  اساس  بر  قلو ها   ۶ این 
آوردند.  محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی ویژه با خبر 

سیمای البرز خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: پس 
از دریافت درخواست مکتوب پدر این ۶ قلوها یک واحد مسکونی 
از واحدهای موجود و آماده تحویل در استان البرز به خانواده این 

۶ قلو ها اهدا شود. 
الزم به یاد آوری است که از هر گوشه و کنار سیل حمایت و کمک از 

این خانواده 9 نفری ادامه دارد. 
الزم به ذکر است که بسیاری از مراکز حمایت خود را از این خانواده 

9 نفری اعالم داشتند. 

 گامی برای ایجاد شهرک تخصصی
 نساجی  و پوشاک در البرز

اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
ح همزمان  اسـتاندار البـرز گفـت:  309 طـر
افتتـاح  البـرز  بـا هفتـه دولـت در اسـتان 
بـه  مربـوط  آن  مـورد   ۲۴۶ کـه  می شـود 
بـه  متعلـق  ح  طـر  ۶۳ و  دولتـی  بخـش 

اسـت.   خصوصـی  بخـش 
فـردی  نورمحمـد  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
دوم  از  دولـت  هفتـه  آغـاز  بـه  اشـاره  بـا 
ایـن  از  بهره بـرداری  بـا   : گفـت  شـهریور 
پایـدار  اشـتغال  نفـر   ۱۷۲۷ بـرای  ح هـا  طر

شـد. خواهـد  ایجـاد 
ح هـا، 4 هـزار و  وی افـزود : اجـرای ایـن طر
تومـان هزینـه دربرداشـته  336 میلیـارد 

اسـت.

توسط مدیر کل راه و شهرسازی استان؛

یک واحد مسکونی به خانواده 6 قلوها هدیه شد

همزمان با آغاز هفته دولت؛

ح عمرانی در استان به بهره برداری می رسد 309 طر

مدیر عامل منطقه ویژه 
اقتصادی و فرودگاه پیام: 

افزایش پروازهای 
فرودگاه پیام به 

مقصد اهواز 
فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  منطقه  عامل  مدیر 
بین المللی پیام گفت: بنا به استقبال خوب و 
گسترده مردم استان از پروازها به مقصد اهواز 
مقصد  به  فرودگاه  این  از  پروازها  بالعکس،  و 

اهواز افزایش یافت.
به گزارش جام جم، نادر ثناگو مطلق افزود: هم 
اکنون در روزهای چهارشنبه و شنبه هر هفته 
پروازهای مسافری از فرودگاه بین المللی پیام 

به مقصد اهواز و بالعکس انجام می شود.
وی اضافه کرد: از زمان از سرگیری این پروازها، 
از این  شاهد استقبال چشمگیر مردم استان 
مسیر پروازی بودیم به نحوی که ظرفیت پرواز 
تکمیل  پرواز  هر  در  برگشت  و  رفت  مسیر  در 

است. 
ثناگو مطلق گفت: به دنبال استقبال خوب مردم 
از پروازهای مسافری از فرودگاه بین المللی پیام، 
توسعه این پروازها در دستور کار قرار گرفت که 
ابتدای شهریور در روزهای  از  به همین منظور 
و  اهواز  مقصد  به  پرواز  نیز  هفته  هر  دوشنبه 
خواهد  انجام  فرودگاه  این  طریق  از  بالعکس 

شد. 
جدید  مسیرهای  همچنین  داد:  ادامه  وی 
اعالم  به  توجه  با   ، کشور استان های  دیگر  به 
است،  انجام  حال  در  که  مطالعاتی  و  استان 
آینده به مسیرهای پروازی از این  طی چند ماه 

فرودگاه اضافه خواهد شد.

روشنایی برق خانه زن البرزی با انرژی خورشید تامین 
شد.

به گزارش جام جم مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
عنوان با  گزارشی  انتشار  از  پس  گفت:  استان   برق 
 » زنی که ۶۰ سال است در کوهستان زندگی می کند« 
در فضای مجازی و توضیح مشکالت زندگی زنی به نام 
»ننه نساء« که از رنج زندگی ۶۰ ساله خود در کوهستان 
تا  منزلش  شدن  دار  برق  به  عالقه  اظهار  و  گفته 

شب ها فضای خانه اش روشن باشد نصب دستگاه 
تولید برق خورشیدی در منزل وی آغاز شد.

بودن  صعب العبور  توجه  با  گفت:  بیات  بهنام 
امکان  کوهستانی،  منطقه  در  زن  این  زندگی  محل 
شرکت  نداشت،   وجود  برق  انشعاب  از  برخورداری 
برق  تولید  دستگاه  یک  استان،  برق  نیروی  توزیع 
خورشیدی تهیه و اداره برق حصار نیز آن را در منزل 

وی نصب کرد.

فرنگیس نجارزاده

كارشناس ارشد 
روانشناسی

خبر

خورشید برق خانه زن البرز ی را روشن کرد



سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

مردم  روزها،  این 
از  زیادی  بخش 
سالمت  نیازهای 
های  راه  از  را  خود 
دست  به  گوناگون 
کار  این  آورند.  می 
بعضی  در  تواند  می 
در  و  مفید  مواقع 
بسیاری از مواقع حتی خطرناک باشد. ویژه نامه جام 
جم البرز شرایطی را فراهم کرده که شنونده سواالت 
صورت  به  و  باشد  شما  پزشکی  پرسش های  و 
مکتوب برای سوال های  شما جواب های مناسبی 

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

خواهد داد.
توصیه هایی برای مراقبت کرونایی بعد از کنکور

به  کنکور  آزمون  سالمتی  به  عزیز،  کنکوری های   
بهترین ها  هستیم  امیدوار  همگی  و  رسید  پایان 
شد،  تمام  علمی  آزمون  بخورد.  رقم  شما  برای 
همچنان  و  نرسیده  اتمام  به  سالمتی  آزمون  ولی 
زیر  موارد  باشید.  تان  خانواده  و  خود  مراقب  باید 
طور  به  کنکور  زمان  در  اگر  اول:  کنید:  رعایت  را 
اید  داشته  حضور  تجمعی  در  ناچار  به  یا  اتفاقی 
نشده  رعایت  بخوبی  بهداشتی  های  پروتکل  که 
بهتر است تا دوهفته حتی با سایر افراد در منزل 
بخصوص  باشید.  نداشته  مستقیم  تماس  هم 
مانند  مزمن  های  بیماری  با  یا  سالمند  فردی  اگر 
کلیوی، سرطان و غیره  دیابت، بیماری های قلبی، 
اجتماعات  از  پرهیز  دوم:  دارد.  حضور  منزل  در 
این که می دانیم  به  با توجه  دارد.  ادامه  همچنان 
شما مدت زیادی مشغول درس خواندن بوده اید 
و با دوستان دور هم جمع نشده اید، ولی االن زمان 
مناسبی برای مهمانی رفتن نیست. سوم: به پدر 
آشنایان سفارش کنید که االن  و مادر و فامیل و 
وقت خوبی برای سفر رفتن نیست. چهارم: ورزش 

و فعالیت بدنی فراموش نشود.

مرحله چهارم تزریق اتوبوس های 
نو به حمل و نقل عمومی

در  همکارانم  زحمات  و  شهر  شورای  همت  به 
شهرداری شاهد رسیدن یازدهمین شنبه جهادی 
با عنوان شنبه های نو، اتفاق نو هستیم که در این 

شنبه توسعه ناوگان عمومی را شاهد بودیم.
آیین  در  زاده  کمالی  علی  جم  جام  گزارش  به 
و  حمل  ناوگان  جدید  اتوبوس های  از  بهره برداری 
نقل عمومی گفت: این چهارمین مرحله از تزریق 
اتوبوس های نو به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج 
است.  شهردار کرج تاکید کرد: با دو مصوبه بسیار 
گرفته است که  این اقدامات صورت  خوب شورا، 
هستیم.   آن  رسیدن  ثمر  به  شاهد  زیاد  تالش  با 
از محل  این هزینه ها  کرد: تمامی  وی خاطرنشان 
صورت  در  و  شده  صرف  کرج  شهرداری  اعتبارات 
دریافت ۶۰ میلیارد اوراق دولتی آن را نیز صرف خرید 

اتوبوس خواهیم کرد.

تبلیغات مرحله دوم انتخابات 
مجلس با تمرکز بر فضای مجازی

انتخابیه  حوزه  مرکز  فرماندار  و  استاندار  معاون 
و  اشتهارد   – فردیس   – کرج  شهرستان های 
حوزه فرعی بخش آسارا از ابالغیه وزارت کشور در 
دوم  مرحله  نامزدهای  تبلیغات  نحوه  خصوص 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی خبر داد 
انتخابات  نامزدهای  تبلیغات  نحوه  کرد:  اعالم  و 
مجلس با توجه به شرایط کرونا با تمرکز بر بستر 
بر  عالوه  می شود  انجام  رسانه ها  و  مجازی  فضای 
این مردم از طریق  صدا و سیمای مرکز استان نیز با 
برنامه  نامزدهای این حوزه انتخابیه آشنا می شوند.

فرماندار  پور«  قاسم  غفور   « جم  جام  گزارش  به   
مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای کرج، فردیس و 
اشتهارد و حوزه فرعی بخش آسارا، اظهار داشت: 
با توجه به شرایط کرونا، بیشترین تمرکز تبلیغات 
انتخاباتی از بستر فضای مجازی و رسانه ها خواهد 
بود. وی افزود: نامزدها از طریق رسانه های عمومی 
و صدا و سیمای مرکز استان، طبق زمانبندی که 
توسط ستاد انتخابات اعالم خواهد شد، مجاز به 
ارائه برنامه ها و ایده هایشان با مردم حوزه انتخابیه 

خود خواهند بود.

نظارت بر خودروهای سنگین 
البرز فنی تر می شود  

حفاظت  کل  اداره  پایش  و  نظارت  معاون 
، از تشدید نظارت ها  محیط زیست استان البرز
خودروهای  فنی  معاینه  مراکز  فعالیت  بر 
خبر  البرز  در  خودرو  اسقاط  مراکز  و  سنگین 

داد.
 : گفت  رحیمی  کیوان  جم  جام  گزارش  به 
پایش  هدف  با  دوره ای  نظارت های  این 
فعالیت های این مراکز بر اساس شیوه نامه ها 
و چارچوب های قانونی اعالم شده و پیشگیری 
و  نظارت  معاون  می شود.   اجرا  تخلف  بروز  از 
پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
البرز افزود : متولی فعالیت این مراکز اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است 
استانداری،  از  متشکل  ستاد  یک  قالب  در  و 

پلیس راهور و محیط زیست هستند.

با حضور استاندار صورت گرفت؛
ح عمرانی، خدماتی  افتتاح 25 طر

و کشاورزی در فردیس

ح  طر چند  دولت،  هفته  از  روز  نخستین  در 
شهرستان  کشاورزی  و  خدماتی  عمرانی، 
فردیس با حضور استاندار البرز به بهره برداری 

رسید.
این  حاشیه  در  استاندار  جم  جام  گزارش  به 
به  امسال  دولت  هفته  در  گفت:  مراسم 
رشد  شاهد  قبل  سال  مشابه  مدت  نسبت 

ح ها بودیم. ۸۵ درصدی اعتبارات طر
این  اعتبارات  گفت:  شهبازی  اهلل  عزیز 
هزار   ۳ حدود   ۹۸ سال  در  عمرانی  ح های  طر
به   ۹۹ سال  در  اما  بوده  تومان  میلیارد   ۲۰۰ و 
رسیده  تومان  میلیارد   ۳۰۰ و  هزار   ۴ از  بیش 
مناسبت  به  امسال  افزود:  وی  است. 
 ۶۳ که  ح  طر  ۳۰۹ دولت  هفته  گرامیداشت 
است  خصوصی  بخش  به  مربوط  آنها  مورد 
بهره برداری می شود.  استاندار البرز گفت: ۲۵ 
بیش  اعتبار  با  فردیس  در  هم  عمرانی  ح  طر
و  دولتی  بخش های  در  تومان  میلیارد   ۱۶۰ از 

خصوصی افتتاح شده اند.

در رشته فقه و حقوق اسالمی؛
دانشگاه آزاد اسالمی 

دانشجوی دکتری می پذیرد
و  آموزش  معاونت  سرپرست  خدابین،  مرتضی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 
از پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی فقه  ج  کر
دانشگاه  این  در  سال 1399  در  اسالمی  وحقوق 

خبر داد.
خبر  این  اعالم  با  خدابین  جم  جام  گزارش  به 
دکترای  رشته   52 از  بیش  وجود  بر  عالوه  گفت: 
ای در دانشگاه  1 رشته دکتری حرفه  و  تخصصی 
عالقمندان  اختیار  در  که  ج  کر واحد  اسالمی  آزاد 
به تحصیالت تکمیلی قرار دارد؛  بنا به درخواست 
ارشد  کارشناسی  التحصیالن  غ  فار از  بسیاری 
مختلف  ادارات  و  دستگاه ها  محترم  شاغالن  و 
قضایی استان البرز برای ادامه تحصیل  و کسب 
تخصص در رشته فقه و حقوق اسالمی در شهر 
ج  کر واحد  خویش،  اشتغال  و  سکونت  محل 
از مهر 1399 در مقطع دکتری تخصصی در رشته 
وی  می پذیرد.      دانشجو  اسالمی  حقوق  و  فقه 
در  نام  ثبت  نحوه  به  مربوط  اطالعات  افزود: 
سال  تخصصی  دکترای  رشته  انتخاب  دفترچه 
عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها   1399
آموزش  گردیده است.  سرپرست معاونت  ج  در
از  برخورداری  ج  کر واحد  تکمیلی  تحصیالت  و 
استادان و محققان مجرب  حوزه و دانشگاه و نیز 
بهره مندی از کتابخانه کامال تخصصی را  از دیگر 
امتیازات ویژه این رشته در دانشگاه آزاد اسالمی 

ج نام برد. واحد کر

عزاداری و سینه زنی در فضای باز برای کارکنان بانک مسکن استان 
همزمان  محرم  ماه  گرامیداشت  و  عزاداری  آئین 
ساالر  و  سید  عزاداری  و  ماه  این  از  روز  چهارمین  با 
فضای  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  شهیدان 
باز پشت بام ساختمان مدیریت بانک مسکن واقع 
ج برگزار شد و کارکنان به سینه  آزادگان کر در میدان 

زنی و سوگواری پرداختند.
به گزارش جام جم مهدی بلوچی، مدیر شعب استان 
این  پس  در  حتما  گفت:  باره  این  در  مسکن  بانک 
عزاداری ها و سینه زنی ها یک شعف باطنی برای ما به 
وجود می آید. ما برای کسی عزاداری می کنیم که فرموده 

است: حوائج مردم به شما، یک نعمت است. مردمی 
را که برای رفع مشکالت به شما مراجعه می کنند برای 
خود نعمت بدانید. به طور یقین بعد از مراسم عزاداری 
و سینه زنی کارکنان بانک مسکن با روحیه مضاعف به 

خدمت به مردم ادامه خواهند داد.

زنی  سینه  و  عزاداری  مراسم  که  است  یادآوری  به  الزم 
به   ٧/45 ساعت  و  آغاز  بام  پشت  در  صبح   ٧/15 از 
پروتکل های  کامل  رعایت  با  مراسم  این  رسید.  پایان 
وضع  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  طرف  از  که  بهداشتی 

شده بود، شروع و به پایان رسید.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اجتماعی
اقتصادی

دكتر سید مهدی 
موسویان

پزشک جام جم

خبر

شرکت  برای  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
تعیین  ماهه  یک  االجل  ضرب  استان  نمایشگاه های 
نمایشگاه  اجرایی  عملیات  مدت  این  در  که   کرد 
بین المللی البرز آغاز شود چراکه در این راستا دولت به 

تمامی تعهدات خود عمل کرده است.
به گزارش جام جم  شهبازی در جلسه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی که با حضور نمایندگان مردم 

فعاالن  از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  البرز 
استانداری  دولت  شهدای  سالن  در  استان  اقتصادی 
افزایی  هم  که  دارد  خرسندی  جای  افزود:  شد،  برگزار 
از  بهره برداری  برای  البرز  مسئوالن  بین  خوبی  بسیار 
ابعاد  در  موجود  استعدادهای  شکوفایی  و  ظرفیت ها 

مختلف بویژه تولید، صادرات و کشاورزی وجود دارد.
وی ادامه داد: در 4 ماهه اول سال 99 تراز بازرگانی و تجاری 

البرز مثبت بوده و 211 میلیون دالر صادرات از این استان 
ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد 

افزایش داشته ایم.
شهبازی با بیان این که سال 98 به نسبت سال 9٧ 
گفت:  ایم،  داشته  صادرات  رشد  درصد   ٧2 از  بیش 
واردات در این استان نیز در حوزه تامین مواد اولیه 
تولیدات مهم استان بوده و 136 میلیون دالر برآورد 
مطرح  فعاالن  حضور  لزوم  به  وی  است.  آن  مالی 
اقتصادی و منتخب هیات های علمی دانشگاه های 
استان در این جلسه اشاره کرد و افزود: موضوعاتی که 
در این شورا مصوب می شود، می تواند به جمع بندی 
برای ارائه در مجامع ملی برای اتخاذ تدابیر الزم باشد. 
استاندار البرز با قدردانی از فعاالن عرصه تولید و ایجاد 

و  بانک ها  همچنین  کرد:  اضافه  استان،  در  اشتغال 
دستگاه هایی که در راستای تحقق 56 میلیارد تومان 
از 6 هزار و 600 پرونده تسهیالت،  اعتبار برای بخشی 
با  گفت:  وی  دارم.   را  تقدیر  کمال  کردند،  همراهی 
جمهور  رئیس  ویژه  عنایت  و  دولت  هیات  مصوبه 
محترم لغو ممنوعیت شعاع 120 کیلومتر برای تمامی 
شهرک های صنعتی اشتهارد و معافیت های مالیاتی 
یک  تولید  جهش  سال  در  این که  ولی  شد  مصوب 
کارشناس در این روند خلل ایجاد کند، غیر معمول و 
نامتعارف است.  شهبازی افزود: حالوت و شیرینی لغو 
ممنوعیت شعاع 120 کیلومتر در اشتهارد، جان تازه ای 
به کالبد شهرک های صنعتی داد و این روند منجر به 

رونق تولید و اشتغال شد. 

با دستور استاندار انجام شد؛
 آغاز عملیات اجرایی نمایشگاه بین المللی البرز

8 دانش آموز مقطع متوسطه در استان البرز، در سی و 
هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز، منتخب 

کشوری شدند.
به گزارش جام جم معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل 
میرزایی  محمدحسین  گفت:  البرز  پرورش  و  آموزش 
کل قرآن کریم  دانش آموز متوسطه دوم در رشته حفظ 
موفق به کسب مقام نخست رتبه شد. مهدی عبدلی 
پایه  بابایی  علیرضا  تحقیق،  قرائت  رشته  دهم  پایه  در 
دوازدهم رشته مداحی و حسین فخار پایه دهم در رشته 

تفسیر به ترتیب رتبه های سوم، چهارم و پنجم را به خود 
متوسطه  محمدی  مبینا  همچنین  دادند.   اختصاص 
پایه  رمضانی  فاطمه  سوم،  رتبه  ۱۰جزء  حفظ  رشته  اول 
هفتم رشته قرائت تحقیق، زهرا رمل محمره پایه یازدهم 
رشته تفسیر و فرشته زارعی پایه دهم رشته نهج البالغه 
دست  به  را  مسابقات  از  دوره  این  کشوری  پنجم  رتبه 
آوردند.   فرشته فهمیده افزود : در مرحله استانی این 
فرهنگیان  از  نفر  و ۱۰  دانش آموز  مسابقات ۸۷  از  دوره 
مرحله  به  و  انتخاب  مجازی،  فضای  در  ارزیابی  پس  نیز 
کشوری راه یافتند. همچنین معاون پرورشی و فرهنگی 
حضور  به  اشاره  با  البرز  پرورش  و  آموزش  کل   اداره 
از  دوره  این  آموزشگاهی  مرحله  در  دانش آموز،  هزار   8۰
 مسابقات گفت : شرکت کنندگان در ۱۴ رشته پسران و
 ۱۲ رشته دختران دانش آموز مقطع اول و دوم متوسطه به 
صورت غیرحضوری با هم رقابت کردند . شرکت کنندگان 
در رشته های قرائت، ترتیل و تفسیر قرآن، نهج البالغه، 
صحیفه سجادیه، اذان و مداحی رقابت کردند. این دوره 

از مسابقات به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. 

همزمان با هفته دولت سه واحد گلخانه تولید سبزی، 
صیفی و نشاء مکانیزه در کرج افتتاح و زمینه اشتغال 43 

نفر فراهم شد.
گفت:  کرج  کشاورزی  جهاد  مدیر  جم  جام  گزارش  به 
شرایط  کردن  فراهم  به  توجه  با  ای  گلخانه  کشت های 
کنترل شده برای تولید و با خنثی کردن عوامل محیطی 
اهمیت ویژه ای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی 
 ۳۷۷ و  میلیارد  پنج  گلخانه ها  این  احداث  برای  دارد.  
میلیون تومان از محل سرمایه های بخش خصوصی و 

تسهیالت بانکی هزینه شده است.
اسماعیل صارمی افزود: شهرستان کرج به عنوان یکی 
از کانون های تخصصی کشاورزی کشور به علت استقرار  
موسسه های پژوهشی و  تخصصی و بهره برداران پیشرو 

است.
 مدیر جهاد کشاورزی کرج با اشاره به کاهش چشمگیر 
منابع آبی و لزوم وجود گلخانه ها گفت: هر چند بحران 
اما  کشورهاست،  تمام  برای  بزرگ  بسیار  چالشی  آب 
کشور ما نیز با قرار گرفتن در ناحیه گرم و کم بارش از 

این قاعده مستثنی نیست. بر همین اساس در شرایط 
بحرانی موجود برای مقابله با تنش آبی، توسعه کشت 
محصوالت گلخانه ای به عنوان جایگزین کشت سنتی، 

راهی برای برون رفت از این چالش جدی است.
صارمی افزود: بیش از نیمی از زمین های کشاورزی کرج 
از  زمین ها  این  از  بسیاری  و  است  زراعی  کشت  تحت 
ظرفیت خوبی برای توسعه کشت گلخانه ای برخوردارند.
کرج دارای پنج هزار و ۵۳۰ هکتار زمین باغی و سه هزار و 

۹۶۳ هکتار زمین زراعی است.

در سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن؛

دانش آموزان البرزی بر سکوی افتخارات کشوری ایستادند

با بهره برداری از 3 گلخانه تولید سبزی؛

گلخانه ها؛ مرهمی بر درد کم آبی البرز  

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور مشارکت های 
اسالمی  شورای  ویژه  تسهیالت  از  ج  کر شهر  شورای 
و  پروانه  صدور  در  تسهیل  برای  شهرداری  و  شهر 

مجوز ساخت مراکز درمانی و خصوصی خبر داد.
به  تبریک  ضمن  نبیونی  محمد  جم  جام  گزارش  به 
عرصه  زحمتکشان  تمام  به  پزشک  روز  مناسبت 
سالمت اظهار داشت: سالمت مردم اولویت اساسی 
و  شهر  شورای  مجموعه  و  است  اسالمی  شورای 
و  بهداشت  جهت  در  کوششی  هیچ  از  شهرداری 

سالمت مردم فروگذار نخواهند کرد.
ج با تاکید بر  این مسئول در شورای اسالمی شهر کر
ج  فراهم شدن زیرساخت های بهداشتی در شهر کر

افزود: خوشبختانه شورای شهر و مدیریت شهری در 
بحث تامین سالمت شهر و شهروندان تعامل خوبی 
با دانشگاه علوم پزشکی دارند و در این راستا اقدام 
بیمارستان  تخصصی  کلینیک  ساخت  و  تجهیز  به 
کوثر  بیمارستان  زمین  و  نمودند  ج(  کر )قلب  رجائی 
را نیز در اختیار دانشگاه علوم پزشکی برای افزایش 

سرانه درمان قرار دادند. 
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور مشارکت های 
و  شهرداری  اقدامات  به  اشاره  با  ج  کر شهر  شورای 
حمایت شورای شهر برای مدیریت بحران کرونا بیان 
شهر شورای  فوریتی  دو  ح  طر در  راستا  این  در   کرد: 
پرستاری  و  درمان  کادر  بابت  تومان  میلیارد   ۵  

تخصیص داد.
شهرداری  ارزشمند  فعالیت های  مجموعه  از  نبیونی 
بخصوص  در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تقدیر 
با نگاه مسؤلیت  یادآور شد: مدیریت شهری  و  کرد 
اجتماعی با اجرای برنامه های متنوع در ابعاد مختلف 
اقدامات  ساماندهی  حمایتی،  غربالگری،  پیشگیری، 
زمینه  این  در  مؤثری  تالش  و…  شهری  داخل  مدنی 

داشته که این اقدامات قابل تقدیر است.

ورزشی فرماندار شهرستان ساوجبالغ به همراه زارعکار 
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، عظیمی شهردار و 
اعضای شورای اسالمی شهر کوهسار از شرکت صنعتی 
پرزان تولید کننده و تامین کننده  تجهیزات تعمیرگاهی 

و خطوط معاینه فنی بازدید نمودند.
به گزارش جام جم  ساوجبالغ ونظر آباد وی وهیات 
همراه ضمن بازدیداز روند ساخت تجهیزات تعمیرگاهی، 
مشکالت پیش روی این واحد صنعتی را مورد بررسی 
کوهسار  واحدخبرشهر  از  واصله  گزارش  به  قراردادند. 
رفع  ساوجبالغ   شهرستان  فرماندار  ورزشی  مهندس 
موانع تولید کننده را از اهم واجبات عنوان و خاطر نشان 
کرد: در همین  راستا  دغدغه و تالش تمام دستگاه های 

می باشد.  مهم  امر  این  به  کمک  شهرستان  اجرایی  
عظیمی شهردار نیز در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر 
از حضور فرماندار شهرستان ساوجبالغ  و هیات همراه 
در یکی از واحدهای صنعتی شهر کوهسار بیان نمود که 
 در ادامه این همکاری طرح توسعه این مجموعه 

ً
مطمئنا

دانش بنیان  در دستور کار قرار خواهد گرفت که  جذب 
نیروی کار را به دنبال خواهد داشت و هدف اصلی نیز  
حرکت چرخه صنعت کشورو در پی آن، کاهش بیکاری 
در سطح جامعه  می باشد و مدیریت شهری به دنبال 
این هدف  مهم تمام  تالش خود را خواهد کرد .  در ادامه 
از همکاری و تعامل همه جانبه  مهندس  بازدید  این 

عظیمی شهردار کوهسار تقدیر گردید.

آیت ا... حسینی همدانی در نشستی با مسئوالن صدا و سیما با بیان 
این که مکتب امام حسین )ع( مکتبی پویاست گفت: ما نسبت به امام 
حسین )ع( و گفتارهای ایشان غافلیم. وی با اشاره به کتاب گفتارهای 
در  حضرت  بیانات  تمامی  کتاب  این   : داشت  اظهار  )ع(  حسین  امام 
دقت  با  را  آن  کسی  اگر  و  می کند  بیان  را  کربال  به  ایشان  سفر  مسیر 
مطالعه کند متوجه خواهد شد حضرت برای چه از مدینه به مکه و از 

مکه به کربال رفتند.
ج با تاکید بر این که برنامه های صدا  به گزارش جام جم امام جمعه کر
و سیما باید پر محتوا باشند افزود: صدا و سیمای البرز جوان است و 
آن به صورت دقیق و بدون  با تمام کمبودهایی که دارد باید پی ریزی 

عجله انجام شود.
ج  با بیان این که یکی از مسائل مهم در رسانه شفاف   امام جمعه کر
 : گفت  سیما  صداو  مدیران  به  خطاب  است  مشکالت  بیان  و  سازی 
هنر رسانه بیان مشکالت به دقیق ترین نحو ممکن به صورتی است 
که نتوانند انگ سیاه نمایی بزنند و صدا و سیما موظف است شفاف 
سازی کندچرا که هرچه شفاف سازی بیشتر انجام شود کار آمدی نظام 

و امید در مردم نیز بیشتر می شود.
تولید  گفت:  برنامه سازان  به  خطاب  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کنندگان برنامه ها باید توجه کنند که برنامه ها را متناسب با همه اقشار 
بیانیه  در  نیز  انقالب  معظم  رهبر  کنند.  تولید  جوانان  ویژه  به  جامعه 

گام دوم تاکید بر جوانان دارند  و با ایجاد گروه رصد در شهرستان های 
را شناسایی و  انگیزه، توانمند و جوان در حوزه رسانه  با  افراد  استان، 

ضمن آموزش به آنها در این مسیر، سرمایه گذاری کنید.
و  ضروری  امری  را  ای  رسانه  سواد  تقویت  همچنین  ج  کر جمعه  امام 
تقویت  به  سیما  و  صدا  برنامه های  از  بخشی  افزود:  و  دانست  الزم 
سواد رسانه ای مردم بپردازد.  مدیرکل صداو سیمای البرز نیز در این 
از   : گفت  دولت  هفته  گرامیداشت  و  محرم  ایام  تسلیت  با  نشست، 
این که نماینده ولی فقیه و باال ترین مقام استان با دغدغه مندی و از 
می کند  فصل  و  حل  و  پیگیری  را  استان  مسائل  شفقت  و  صدق  سر 

برای من و همکارانم در صدا و سیما آموزش است و از این شیوه درس 
می گیریم.

وی در ادامه با اشاره به این که رویکرد و تاکید اولیه صدا و سیما توجه 
سیاه  برابر  را  مردم  مشکالت  ح  طر گفت:  است   مردمی  مطالبات  به 
نمایی نمی دانیم و در این راستا مدیران باید پاسخگوی مشکالت مردم 
باشند و اگر در قبال عملکرد ها هم نقدی می شود مدیران استان باید 

به دور از هرگونه تعبیری آن را بپذیرند و در صدد رفع مشکل برآیند.
علی صادق مقدسی در ادامه افزود: تمام تالش  ما در صدا و سیمای 
سازی  برنامه  در  ذوق  خوش  جوانان  حضور  از  که  است  این  استان 
بود  خواهیم  هنرمندانه  متاع  خریدار  البته  کنیم،  استفاده  بیشتر 
شهرستان ها  در  موجود  آسیب های  شناسایی   و  بررسی  با  همچنین 

توجه بیشتری به شهرستان های استان در دستور کار است.
و  رشد  روبه  روند  از  گزارشی  اعالم  با  استان  سیمای  و  صدا  کل  مدیر 
آموزش نیز اشاره کرد  افزایش تولیدات رادیویی و تلویزیونی به بحث 
و گفت: به مقوله آموزش و همین طور مظاهر استانی به عنوان مزیت 

نسبی شبکه استانی بیش از گذشته توجه شده است.
و  کودکان  ،جوانان،  نوجوانان  سالخورده ها،  استان،  مفاخر  به  توجه 
آنها  به  که مدیرکل  از دیگر مواردی بود  تولید محتوا در این خصوص 
و  کار  روند  از  گزارشی  خبر  و  سیما  صدا،  معاونان  کرد.سپس  اشاره 

توفیقات به دست آمده در هر حوزه را ارائه کردند.

همزمان با آغاز هفته دولت؛
دیدار جمعی از مسئوالن صدا و سیما با نماینده ولی فقیه در استان 

ج خبر داد؛ رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر کر

ارائه تسهیالت برای سهولت در صدور پروانه ساخت مراکز درمانی
فرماندارساوجبالغ:

رفع موانع تولید از اهم واجبات است

خبر
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بــــــه مــــی بـــــــر بند راه عقل را از خانقاه دل    
 کــــه این دارالجنون هرگز نباشد جــاى عاقل ها
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امام خمینی )ره(

پیام های مردمی خبر
ح  طــر جهــت  می تواننــد  یــز  عز خواننــدگان 
مشــکالت شــهری و اســتانی در ابعاد مختلف 
یــه یر تحر دفتــر   32210009 تلفــن  شــماره   بــا 
 جام جم البــرز همه روزه بــه غیر از ایــام تعطیل 
در وقت اداری تماس بگیرند تا مشکالتشــان 

ج گردد. با نام خودشان در همین ستون در
* محلی فاقد خط کشی و عالئم ایمنی

محل عبور عابران پیاده در خیابان شهید بهشتی 
و  کشی  خط  فاقد  صدرا  مال  بزرگ  بازار  مقابل  در 
است.  فعال(  دهنده  هشدار  )چراغ  ایمنی  عالئم 
رفع  به  نسبت  کرج  شهرداری  مسئوالن  لطفا 

نارسایی مذکور اقدام نمایند.
ج مهران عاملی از کر

ج * تشکر از شهرداری کر
مسئوالن و عوامل شهرداری کرج خیابان های کوی 
بدینوسیله  کردند.  آسفالت  را  جنوبی  کارمندان 
دست  مسئوالن  سایر  و  کرج  محترم  شهردار  از 
اندرکار به خاطر توجه به مشکالت ساکنان تشکر 

و قدردانی می نمائیم.
ساکنان کوی کارمندان جنوبی 

* قابل توجه استاندار البرز
ساکنان و اهالی روستاهای کرج و ساوجبالغ برای 
روستا  بافت  داخل  در  نیاز  مورد  مسکن  ساخت 
دچار بازی طوالنی مدت و وقت کشی هستند. بر 
البرز در خواست  استاندار  آقای  از  همین اساس 
در  مسکن  ساخت  مجوز  صدور  زمینه  تا  داریم 
چاره  الزم  تسهیالت  لحاظ  و  روستاها  محدوده 

اندیشی نمایند.
ج و ساوجبالغ جمعی از روستائیان کر

ج- مشکین دشت * بی نظمی در اتوبوس های کر
ساعت  یک  از  بیشتر  مواقع  بعضی  اغراق  بدون 
برای آمدن اتوبوس در ایستگاه می مانم، اما خبری 
از اتوبوس های مشکین دشت نمی شود. آن هم 
بعد از یک روز سنگین کاری که باید هر چه زودتر 
لطفا  کرج،  اتوبوسرانی  سازمان  برسیم.  خانه   به 
بی  این  از  هم  خودتان  اگر  بیندیشید،  چاره ای 
نظمی ها ناراحت هستید و همین طور چاره ای برای 

نظافت اتوبوس ها اگر شما هم موافق هستید؟
ج شریفی از کر

کمک های مومنانه در ماه 
محرم دوچندان شد

حسین  امام  شهادت  سوگواری  با   همزمان 
علیه السالم، برخی از شهروندان البرزی نذورات خود 
را در قالب بسته های مواد غذایی به نیازمندان دادند.
به گزارش جام جم چگینی، یکی از نیکوکاران کرجی 
داشته  مشارکت  همدلی  و  مواسات  طرح  در  که 
و  کمک  با  غذایی  مواد  بسته   ۱۵۰۰ گفت:  است، 
حمایت کمیته امداد امام در بین قشر آسیب پذیر 
استان توزیع شد که این تعداد تا روز عاشورا به ۷۵۰۰ 
بسته افزایش خواهد یافت.  وی با بیان این که در 
سال های گذشته در دهه اول ماه محرم حدود 10 هزار 
پرس غذای گرم به عنوان نذری توزیع می کرده است، 
برای  هم  و  مومنانه  کمک  برای  هم  امسال  گفت: 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، بسته های مواد 

غذایی توزیع می کنیم. 

آیت اهلل حسینی همدانی:
نگاه  یک  زن  به  اسالم  نگاه 

مترقی و متعالی است
بانوان  با  دیدار  در  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
شاغل در صداوسیمای مرکز البرز گفت: هنوز در 
برخی کشورهای غربی نگاه به زن نگاه برده داری 

است.
از هفته  روز  آخرین  با  گزارش جام جم همزمان  به 
خانواده، جمعی از بانوان شاغل در صداوسیمای 
ولی فقیه  نماینده  دفتر  در  حضور  با  البرز  مرکز 
آیت اهلل  حضرت  با  کرج،  امام جمعه  و  استان  در 

حسینی همدانی دیدار و گفتگو کردند.
این که نگاه  بابیان  این دیدار  آیت اهلل همدانی در 
اسالم به زن یک نگاه مترقی و متعالی است گفت: 
متأسفانه بانوان اقدامی برای بیان نقش و جایگاه 
خود نداشتند و کارهای انجام شده بسیار پراکنده 
و متفرقه بوده است.  نماینده ولی فقیه در استان 
البرز با تأکید بر این که اسالم زن را مستقل می داند 
و به او استقالل بخشید افزود: متأسفانه هنوز در 
برخی از کشورهای غربی برده داری نسبت به بانوان 
را مشاهده می کنیم.  رئیس شورای فرهنگ عمومی 
استان البرز با اشاره به برخی سریال های تولیدشده 
در شبکه نمایش خانگی گفت: متأسفانه اغلب 
سریال های تولیدشده در شبکه نمایش خانگی در 
پس زمینه های خود چیزهایی را به مردم القا و سعی 

می کنند بعضی موارد را عادی جلوه دهند.
برخی  افزود:  ادامه  در  همدانی  حسینی  آیت اهلل 
سریال های تولید شده در شبکه نمایش خانگی 
و  می برد  بین  از  را  مردم  اعتقادی  و  دینی  باورهای 
بعضی  در  حتی  و  می زند  لطمه  خانواده  بنیان  به 
موارد شاهد هستیم که وقایع تاریخی را نیز تحریف 
می کنند.  وی با تأکید بر این که کار تربیتی را باید از 
دوران خردسالی و کودکی آغاز کرد افزود: متأسفانه 

هیچ دستگاهی برای کودکان برنامه مدونی ندارد.

تمدید زمان ثبت سفارش 
کتب درسی

زمان ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان تا   
 ۱۰ شهریور تمدید شد.

پرورش  و  آموزش  مدیرکل  جم  جام  گزارش  به 
استان گفت: با توجه به محدودیت های به وجود 
آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا، هنوز تعدادی از 
دانش آموزان نتوانستند در مهلت قانونی مقرر در 
مدارس ثبت نام و به تبع آن اقدام به ثبت سفارش 
به  گفت:  قاسمی  ساالر  کنند.   درسی  کتاب های 
به  آموزان  دانش  همه  دسترسی  ضرورت  دلیل 
کتاب، زمان ثبت سفارش کتاب های درسی تمامی 
شهریور   10 دوشنبه  تا  تحصیلی  مقاطع  در  پایه ها 
تمدید شد.  وی افزود: تمام اطالعات دانش آموزان 
در  آن ها  تحصیل  محل  و  رشته  پایه،  دوره،  مثل 
نشانی  به  آموزشی   مواد  توزیع  و  فروش  سامانه 
https://irtextbook.com از سامانه سناد دریافت 
می شود، بنابراین دانش آموزان برای ثبت سفارش 
محل  مدرسه  در  ابتدا  دارد  ضرورت  درسی،  کتاب 

تحصیل خود ثبت نام کنند.

جاماندگان خجالت زده
زده   خجالت  بیشتر  می کنی،  نگاه  دقت  با  را  عکس  چقدر  هر   : البرز جم  جام 

می شود. 
یکی از حزن انگیزترین و در عین حال حماسی ترین لحظات فکه، ماجرای گردان 
حنظله است. 300  نفر از رزمندگان این گردان درون یکی از کانال ها به محاصره  
نیروهای عراقی در می آیند. آنها چند روز و صرفا با تکیه بر ایمان سرشار خود به 
مبارزه ادامه می دهند و به مرور همگی توسط آتش دشمن و با عطش مفرط به 
شهادت می رسند.  ساعت های آخر مقاومت بچه ها در کانال، بیسیم چی گردان 
دست  به  را  گوشی  و  بیسیم  پای  آمد  حاجی  خواست.  را  همت  حاج  حنظله 
گرفت. صدای ضعیف و پر از خش خش را از آن سوی خط شنیدم که می گوید 
: احمد رفت، حسین هم رفت. باطری بی سیم دارد تمام می شود، عراقی ها عن 

قریب می آیند تا ما را خالص کنند. من هم خداحافظی می کنم .... 
حاج همت که قادر به محاصره  تیپ های تازه نفس دشمن نبود، همان طور که 
به پهنای صورت اشک می ریخت، گفت : بی سیم را قطع نکن ... حرف بزن، هر چی 
دوست داری بگو، اما تماس خودت را قطع نکن. صدای بی سیم چی را شنیدم که 
می گفت : سالم ما را به امام برسانید، از قول ما به امام بگویید : همانطور که 

فرموده بودید حسین وار مقاومت کردیم، مانديم و تا آخر ایستادیم.

 روحشان شاد و یادشان گرامی باد

مناسبت  به  گفت:  ج  کر شهرداری   ۹ منطقه  مدیر 
چهارصد  شهدای  مزار  دولت،  هفته  گرامیداشت 
دستگاه با حضور مسئوالن شهری و استانی گلباران 

شد.
این که  به  اشاره  با  یگانی  آرش  جم  جام  گزارش  به 
اقتدار و عظمت کنونی کشور مدیون خون شهدای 
غبارروبی  مراسم  برگزاری  کرد:   بیان  است،  واالمقام 
شهدای  با  بیعت  تجدید  شهدا  مزار  عطرافشانی  و 
گرانقدری است که جان خود را فدای انقالب اسالمی 

کردند.
و  ایثارگری ها  با  شهدا  کرد:  خاطرنشان  وی 

جانفشانی  های خود چنان حماسه ای خلق کردند که 
انسان را متحیر می کند؛ امید است با انجام وظایف و 
تکالیف قانونی خود در محضر شهدا شرمنده نشده 
سربلند  و  موفق  امور  تمام  در  شهدا  از  پیروی  با  و 

شویم.
دستگاه  چهارصد  شهدای  مزار  گلباران  مراسم  در   
ج، فرمانده انتظامی استان  ، فرماندار کر استاندار البرز
)ع(،  مجتبی  حسن  امام  ناحیه  سپاه  فرمانده   ، البرز
مدیر منطقه ۹، رئیس  بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
و  جانبازان  شهدا،  معزز  خانواده ه ای  و  مسئوالن  

آزادگان وجمعی از اصحاب رسانه حضور داشتند.

در نخستین روز از هفته دولت؛

ج گلباران شد گلزار شهدای کر

بازگشایی  اجرائی  نامه  شیوه  قبل  چندی 
مدارس برای سال تحصیلی 1400-99 از سوی 
استان ها  تمام  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
مذکور  نامه  شیوه  در  چند  هر  گردید.  ابالغ 
کرونا  ویروس  شیوع  طی  گوناگون  شرایط 
سعی  وسیله  بدین  و  شده  بینی  پیش 
گردیده در مواقع سفید، زرد و قرمز تصمیمات 
بهداشتی  پروتکل های  با  مطابق  و  جداگانه 
گرفته شود، لیکن سواالت زیادی در اذهان عموم مردم و اولیاء دانش 
آموزان و معلمان دست اندرکار این مساله وجود دارد که پاسخ الزم به 

آن ها تا کنون داده نشده است.
 در این بین شبکه آموزشی دانش آموز که بدان شبکه شاد اطالق می گردد 
قرار است در طول مدت اجرای برنامه ابالغی به کمک سیستم آموزش 
و پرورش آمده و خالء های موجود را طی سال تحصیلی و در مواقعی که 
شرایط شیوع ویروس کرونا از حالت عادی خارج شده مسئولیت بخش 

اعظمی از آموزش را از راه دور به عهده بگیرد.
طبق بررسی ها در صورتی که وضعیت سفید باشد کالس های مدارس 
به  هفته  از  نیمی  زرد  وضعیت  در  و  شده  برگزار  حضوری  گذشته  مانند 
صورت حضوری و نیمی از هفته نیز غیر حضوری و با استفاده از شبکه 
شاد و دیگر امکانات آموزشی از راه دور و از آن جمله تلویزیون )شبکه 

به  کالس ها  تمام  قرمز  شرایط  در  و  یابد  ادامه  درس  جلسات  آموزش( 
صورت غیرحضوری و با بهره مندی از شبکه مجازی )شاد( به انجام خواهد 
رسید. چند نکته حائز اهمیت بوده که قابل تامل است و اهتمام اولیاء 

مدارس و مسئوالن آموزش و پرورش را می طلبد:
اول: آیا تمامی دانش آموزان به طور یکسان می توانند از اینترنت و گوشی 
دانش  از  دسته  آن  برای  پیشنهادی  چه  و  نمایند  استفاده  هوشمند 

آموزان کم بهره از این امکانات اندیشیده شده است؟
از  بهره برداری  و  تهیه  توان  آموزان  دانش  از  نیمی  که  صورتی  در  دوم: 
اینترنت را در خوش بینانه ترین حالت داشته باشند برای 50درصد بقیه 
که نمی توانند با معلم ها در ارتباط بوده و سواالت خود را طرح نمایند، بی 
با دیگر همکالسی های خود قرار  شک دچار افت تحصیلی در مقایسه 

خواهند گرفت، چه برنامه ای را در نظر دارید تا این چالش مرتفع گردد؟
سوم: با توجه به شیوع ویروس کرونا در زمستان سال 1398و لطمه های 
جبران ناپذیری که به دانش آموزان مقاطع پایه مثل کالس اولی ها وارد 
آمده و این که قرار است امسال نیز به طریق غیرحضوری و حتی بدون 
ارتباط مستقیم با معلم ها موضوع آموزش این عده ادامه یابد چگونه 

راهکاری برای جبران این مشکل خواهید داشت؟
آن هم در شرایطی که قرار  آموزان،  موضوع ترک تحصیل دانش  چهارم: 
است کالس های مدارس برای جلوگیری از شیوع ویروس، غیر حضوری 
برگزار گردد و در برخی مدارس و مناطق متاسفانه امکانات کمک آموزشی 

در  هوشمند  همراه  گوشی  و  اینترنت  و  بوده  اندک  یا  ندارد  وجود 
آموزش فرزندان علیرغم وجود مدارس  دسترس نمی باشد و فرهنگ 
عدم  بوده  مواجه  فراوانی  معضالت  با  عادی  شرایط  در  ترغیب  و 
آیا فرایند جلوگیری از ادامه  برگزاری کالس ها و نداشتن تجهیزات الزم 
تحصیل را در قشر ضعیف افزایش نمی دهد و آیا فکری برای این نکته 

بسیارمهم اندیشیده اید؟
پنجم: موضوع سرویس های دانش آموزی است.چگونه و چطور می شود 
بدون داشتن برنامه ثابت کالسی که به طور قطع مشخص نیست هفته 
بعد کالس ها برگزار می شود و یا خیر و حضوری و یا غیر حضوری برنامه 
ریزی ایاب و ذهاب دانش آموزان را تبیین نموده به عالوه به واسطه حجم 
ریسک  مدارس  سرویس  خودروهای  و  اتومبیل  بسته  فضای  و  اندک 
سرایت و شیوع ویروس بسیار باال خواهد بود و الزم و ضروری اولیاء با 
اشراف بر موضوع مبادرت به اخذ و عقد قرارداد سرویس مدارس نمایند.
ششم: موضوع هزینه استفاده از اینترنت یکی از مولفه هایی است که 
اولیاء نگرانی  و  دغدغه ها  رفع  جهت  در  ارتباطات  وزارت  دارد   ضرورت 

 دانش آموزان رایگان بودن آن را به طریقی مد نظر قرار دهد.  
و  آموزش  عرصه  سازان  تصمیم  بویژه  و  زحمتکش  عزیزان  است  امید 
را  الزم  تمهیدات  موضوعات  و  موارد  تمامی  داشتن  ملحوظ  با  پرورش 
در چهارچوب پروتکل های بهداشتی ابالغی از ستاد ملی کرونا به انجام 

برسانند.

بازگشایی مدارس و چالش های پیش رو

ناصر محمدی 
بنادکی

خبر

یادداشت


