امام جمعه کر ج:

ملک زاده در گفتگو با جامجم البرز مطر ح کرد؛

ایران از مواضع مستحکم خود در برجام عقبنشینی نمیکند
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رئیس صمت البرز:

طر حهای نیمه تمام صنعتی
در البرز به سرانجام رسید
2

رئیس کل دادگستری استان البرزخبر داد:

اولین جلسه اجرایی مجمع خیران
آبخیزداری و آبخوانداری استان
با همت استاندار

واگذاری قطعی بیمارستان امام
خمینی (ره) کرج به بنیاد شهید

رئیس اداره عملیات ستادکل نیروهای مسلح:

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشــاره به واگــذاری قطعی
بیمارستان امام خمینی (ره) کرج به بنیاد شهید ،ابراز امیدواری
کرد با حل مشکالت ،ارائه خدمات به مردم در این بیمارستان گسترش یابد.

مدیر گالری شمع فانتزی و هوم دیزاین اعالم کرد:

سرپرست معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری کرج:

برای معاینه فنی خودرو در کرج
به این مراکز مراجعه کنید

|3

3

واگذاری قطعی مالکیت بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) کرج به ...

3

|

به گزارش جام جم البرز ،حسین فاضلی هریکندی با تشریح نتایج نشست

شهید سلیمانی امنیت در کشور و
ثبات در منطقه را حاکم کرد

2

گزارشی از بازار مبل امام علی (ع)

3

از این گالری حضوری و آنالین
خرید کنید
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امام جمعه کر ج:

ایران از مواضع مستحکم خود در برجام عقبنشینی نمیکند

اجتماعی

نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به یاوهگوییهای برخی سران آمریکا و
رژیم صهیونیستی گفت :ملت قهرمان ایران از هیچ گونه تهدیدی هراس ندارد و از
مواضع مستحکم خود در برجام و هستهای عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش جامجم البرز ،آیتاهلل همدانی درخطبههای نمازجمعه این هفته کرج

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

اخبار شورا

گـلـچـیــن اخـ ـب ــار ه ـف ـتــه شـ ــورای
اسالمیوشهرداری کالنشهر کرج

مصطفیسعیدیسیرایی،شهردار کالنشهر کرج:
بیشترین درخواست شهروندان مربوط به
حوزه شهرسازی است.
علیرضا رحیمی ،نایب رئیس شورا:
مردم در 9دی راه را برای همیشه روشن کردند.
علی قاسم پور ،سخنگوی شورا:
افزایش بهای خدمات بر اساس ناحیه بندی
شهر انجام میگیرد.

سید مرتضی اعتصامی ،رئیس کمیسیون
محیط زیست و سالمت شورا:
شهرداری کرج به اصالح فرآیندها و تغییر
مسیر افق و چشم انداز شهر ملزم است.
مسعود محمدی ،رئیس کمیسیون عمران،
حمل و نقل شورا:
مزایده و مناقصات شهرداری کرج شفاف
میشود.

خبر

رئیس صمت البرز:

مشاوران حقوقی جام جم البرز

طر حهای نیمه تمام صنعتی در البرز به سرانجام رسید
رئیس صمت البرز گفت :از ابتدای سال برای  ۳۲۷واحد صنعتی پروانه
بهرهبرداری در این استان صادر شده است.
به گزارش جامجم البرز ،رامین ربیعی اظهار کرد :حجم سرمایهگذاری
انجام گرفته در این تعداد واحد صنعتی بالغ بر  ۱۱هزار و  ۲۲۰میلیارد
ریال بوده است که به صورت مستقیم برای بیش از  ۱۱هزار و  ۲۱۳نفر
اشتغالزایی داشتهاند.
وی ادامه داد :در مجموع  ۳۲۷پروانه بهرهبرداری صادر شده ،استان البرز
در تعداد پروانه صادره رتبه پنجم و در تعداد اشتغال ایجاد شده رتبه
دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :علیرغم برخی
فشارهای تحمیلی خارجی به حوزه تولید کشور ،باید اذعان نمود که
هنوز بسیاری از صنعتگران با چشم امید به آینده ،بسیار پرتالشتر از
پیش گام برداشته و به دنبال حفظ و توسعه شرایط کاری و تولیدی خود
هستند.
ربیعی اضافه کرد :هم اینک  ۵۷۷طرح نیمه تمام صنعتی با پیشرفت
باالی  ۶۰درصد در استان داریم که در صورت تکمیل ،اشتغالزایی برای ۲۹
هزار نفر را به همراه خواهد داشت.
وی تاکید کرد :براساس برنامهریزیهای صورت گرفته به ثمر رساندن

مدیرکل استاندارد البرز:
وسایل توزین بدون برچسب استاندارد
در البرز جمعآوری میشود

عمار ایزدیار ،رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه شورا:
بودجه شهرداری مهمترین سند ساالنه در
مقیاس شهر است.
محمد اسدیان ،رئیس مرکز پژوهش و
مطالعات راهبردی شورا:
مرکز پژوهشها بازوی علمی شورای شهر
است.

افزود :این روزها شاهد اخباری در خصوص رئیس موساد که به آمریکا گفته است،
اگر مطالبات اسرائیل در متن مذاکرات هستهای لحاظ نشود به مراکز حساس ایران
اسالمی حمله میکنند .او اضافه کرد :همچنین اروپا توافقاتی داشته که به نفع ایران
نبوده یا مشاور امنیتی آمریکا در یاوهگوییهای خود برای پذیرش پیشنهادات آنها

در برجام زمان تعیین کرده است .امام جمعه کرج افزود :برخی از عوامل داخلی هم
بازار سرمایه را خراب میکنند تا مردم از نظر ذهنی تحت فشار قرار گیرند اما آمریکا،
اروپا و تمام دشمنان نظام اسالمی بدانند که ایران از مواضع خود عقبنشینی
نمیکند و با اراده مستحکم ملت مواجه میشوند.

مدیرکل استاندارد البرز گفت :تمامی وسایل توزین و سنجش اعم از وزنهها و ترازوهای فاقد
پلمب ویژه اوزان و مقیاسها غیرقانونی تلقی و جمعآوری میشوند.
به گزارش جام جم البرز ،امیر حسین محتشم در حاشیه نظارت بر بازرسی وسایل توزین در
استان البرز با اشاره به ماده  ۱۲قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،خطاب به واحدهای
صنفی اظهار کرد :در صورت قبول شدن در آزمون دورهای وسایل توزین و سنجش و انطباق
آنها با استاندارد ملی ،ضمن الصاق برچسب آزمون ،توسط بازرسان آزمایشگاههای همکار
این ادارهکل ،با پلمب ویژه اوزان و مقیاسها ،پلمبگذاری خواهند شد .وی بیان کرد :الصاق
پلمبهای مذکور بر روی وسایل توزین و سنجش ،به منزله قانونی بودن این وسایل بوده
و مسئولیت حفظ و نگهداری از آن بر عهده صاحب وسیله است .مدیرکل استاندارد البرز
تصریح کرد :تمامی وسایل توزین و سنجش اعم از وزنهها و ترازوهای فاقد پلمب ویژه اوزان
و مقیاسها ،غیرقانونی تلقی و به استناد ماده  ۱۹ضوابط اجرایی و مقررات اوزان ،مقیاسها و
وسایل سنجش ،توقیف و جمعآوری میشوند.محتشم در پایان یادآور شد :سازمان استاندارد
طبق قوانین و مقررات در طول سال توسط بازرسان خود صحت عملکرد وسایل توزین و
سنجش را مورد بازرسی و آزمون قرار میدهد.

طر حهای نیمه تمام صنعتی باالی  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت
این سازمان قرار گرفته است.

افزایش تعرفه برق پر مصرفها از اول بهمن
سخنگوی صنعت برق :طرح افزایش تعرفه برق برای
مشترکان پر مصرف از ابتدای بهمن اجرا خواهد شد .این
دسته از مشترکان هزینه نزدیک به قیمت تمام شده پرداخت
خواهند کرد.
به گزارش جام جم البرز ،حداقل  ۷۵درصد از مشترکان برق
که به درستی و به صورت صحیح از برق استفاده میکنند،
مشمول افزایش تعرفه نمیشوند.الگوی مصرف مشترکان
در مناطق مختلف هیچ تغییری نکرده است و هم اکنون
الگوی مصرف برای مشترکان  200کیلووات ساعت در ماه
است .کشور به لحاظ جغرافیایی و شرایط جوی و دمای هوا
به  5منطقه جغرافیایی تقسیم شده است ،این دسته بندی
و الگوهای پیشین تعیین شده به هیچ عنوان تغییر نکرده
است و حتی سقف بهرهمندی از پاداشها و مشوقها نیز

تسهیل شده و در مناطق عادی الگوی کم مصرفی ،از 80
کیلووات ساعت ماهانه که در گذشته وجود داشت ،به 100
کیلووات ساعت در ماههای غیر گرم و از  ۱۰۰کیلووات ساعت
در ماه به  150کیلووات ساعت در ماههای گرم افزایش یافته
است.

جامجم البرز گزارش میدهد؛

 6000هزار میلیارد تومان بودجه  1401شهرداری کرج
عمار ایزدیار رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای
کالنشهر کرج اعالم کرد:
پیشبینی ما این است که حدود شش هزار میلیارد
تومان بودجه شهرداری در سال آینده خواهد بود.
به گزارش جامجم البرز ،عضو شورای شهر کرج سپس
افزود :برنامه داریم که به جای فروش اموال شهرداری

خوانندگان گرامی،
ش ــم ــا مــیت ــوان ــی ــد
مشکالت حقوقی
و قــضــایــی خ ــود را
ب ــا جـ ــام ج ــم الــبــرز
در میان بگذارید.
مــســئــول پــرســش
حسین طاهری پور
و پاسخ مشکالت
حقوقی و قضایی
وکیل پایه یک
ب ـ ــه وس ــی ــل ــه تــیــم
دادگستری
کارشناسی مجرب
خود میتوانند هر هفته و در همین ستون به
سئوالهای شما پاسخ دهند.
الزم اســت بدانیم کــه پاسخهای داده شده
به سئوال ،صرفا جنبه مشورتی دارد و قابل
استناد در مراجع قضایی و اداری نمیباشد.
منتظر تماسهای شما هستیم.
هزینه کرد زوجه در منزل شوهر
در بعضی موارد زوجه به دلیل شاغل بودن،
ارث رسیدن یا به هر دلیلی دارای اموالی بوده
و از دارایی خویش در زندگی مشترک هزینه
مینماید .سوال این است که آیا هزینههایی
که توسط زوجه صورت گرفته است ،قابل
بازگشت میباشد؟
طبق ماده  ۳۰قانون حمایت خانواده مصوب
 (( :۱۳۹۱در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت
کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای
مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده
زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبر ع
(رایگان بودن) زوجه را اثبات کند ،میتواند
معادل آن را از وی دریافت نماید)).

استفاده بهینه از آن را در دستور کار قرار دهیم .این استاد
دانشگاه همچنین به تشریح بخشهای ساختاری
بودجه  1401از مجله اصالح ارزش و قیمت منطقهای و
منطقه بندی و تغییر خدمات مدیریت پسماند پرداخت
و گفت :سیاستهای تشویقی برای مدیریت پسماند و
بهای خدمات پسماند تغییر میکند.

رئیس پردیس کشاورزی البرز:

بازار بین المللی انار ایران در خطر است
سید حسین گلدانساز در گفتوگو با جامجم البرز
گفت :تا پنج سال پیش ایران با تولید ساالنه  ۹۰۰هزار
تن انار ،اولین و بزرگترین تولید کننده این میوه در
دنیا بود ،اما متاسفانه در سالهای قبل این جایگاه را
از دست دادهایم.
وی افزود :طبق آمار بینالمللی اکنون هند رتبه اول
تولید انار را در دنیا دارد و ایران رتبه دوم را دارد.
رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
تصریح کرد :در سالهای گذشته باغهای انار ایران
گرفتار آفت کرم گلوگاه انار شدند که ساالنه  ۹۰۰میلیارد
تومان خسارت به کشور وارد کرد و بازار بینالمللی
صادرات انار ایران را در معرض خطر قرار داد.
وی با بیان اینکه در کشور ما حدود  ۷۰هزار هکتار
باغات انار وجود دارد گفت :
درعرصه بازار بین المللی ،کشورهای اروپایی ،کشورهای
حوزه خلیج فارس ،از انار ایران استقبال میکنند ،گفت:
در سالهای گذشته در باغهای انار کود شیمیایی و
سم مصرف نمیشد و انار ایران ارگانیک بود .گلدانساز

افزود :متاسفانه چند سالی است که کود شیمیایی
وارد برخی باغات شده و باید در زمینه آگاهی بخشی
به باغداران برای استفاده از کودهای بیولوژیک بیشتر
فعالیتکنیم.
وی ادامه داد :این موضوع هنوز تاثیر زیادی بر صادرات
انار ایران نگذاشته است اما اگر استفاده از کودهای
شیمیایی در باغهای انار با همین روند پیش برود بر
صادرات تاثیر گذار خواهد بود و انارهای ایران خاصیت
ارگانیک بودن خود را از دست میدهند.

گلدانساز تصریح کرد :اگر کشاورزان برای مبارزه با آفات
به جای مقابله بیولوژیکی به سم روی بیاورند نه تنها
ما به عنوان جامعه مصرفکننده ایرانی انار سالم و
ارگانیک را از دست میدهیم بلکه بازار بین الملل را
هم از دست خواهیم داد.
وی تاکید کرد :باید به صورت منطقی و با برنامه از
دانشگاهها و محققان ،برای غلبه بر آفات کمک
گرفت و این مستلزم حمایت و تخصیص بودجههای
تحقیقاتی به این مراکز است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه چرا نباید یک
میلیارد تومان هزینه برای رفع مشکل آفتی که اکنون
ساالنه بالغ بر  ۹۰۰میلیارد تومان خسارت برای کشور به
بار میآورد هزینه شود ،اظهار کرد :اگر پشتیبانی مالی
از تحقیقات صورت بگیردحداکثر ظرف دو یا سه سال
میتوانیم این آفت را از بین ببریم .در گروه گیاهپزشکی
دانشگاه تهران چند سال کار تحقیقاتی در این زمینه
انجام شده است و اکنون در مراحل آخر هستیم و نیاز
به حمایت مالی دارد.

تا پایان سال؛

دردسر پول خرد در تاکسیهای کرج تمام میشود
معاون سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
کرج گفت :با اجرای طرح کیف پول الکترونیک ،تا
پایان سال مشکل پول خرد رانندگان تاکسی حل
میشود.
به گزارش جام جم البرز ،امیر عطائی نیا ،با بیان اینکه
 ۱۰۰دستگاه تاکسی تا پایان سال به سیستم پرداخت
آسان مجهز میشوند ،گفت :در دورههای قبل
الیحهای در خصوص پرداخت آسان کرایه تاکسی و
حل مشکل کمبود پول خرد رانندگان مصوب شد،
ولی به مرحله اجرا نرسید .معاون سازمان حمل و

نقل بار و مسافر شهرداری کرج افزود :اگر میخواهیم
در سیستم حملونقل عمومی به سمت تحقق
شعار دولت الکترونیک پیش برویم باید قدمهای
اولیه برای اجرای این طرح را برداریم .طرح کیف پول
الکترونیک بهصورت پایلوت در البرز کلید میخورد و
اگر بازخورد آن در رانندگان تاکسی و مسافران مثبت
باشد و شرکت طرف قرارداد هم بتواند پشتیبانی
مناسبی داشته باشد ،بهصورت کلی اجرا خواهد شد.
به گفته معاون سازمان حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری کرج در صورت اجرایی شدن این طرح در

تمام خطوط ،در آینده نزدیک مشکل کمبود پول خرد
و تبعات ناشی از آن رفع میشود.

پایان کار نمایشگاه مهارت محور کم سرمایه بر
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از نمایشگاه فرصتهای
شغلی مهارت محور کم سرمایه بر البرز ،بازدید کرد.
به گزارش جام جم البرز ،این نمایشگاه  ۲۴غرفه دارد که ۱۱۷
شغل به صورت بنر حضوری در قالب  262حرفه معرفی شدند.
توسعهدهنده نرم افزار موبایل ،طراحی معماری داخلی،
میناکار سفال ،تعمیرکار موبایل ،نصب دوربینهای
مداربسته و تهیه دسر و شیرینی هتل در این نمایشگاه به
نمایش گذاشته شدند.

هر کدام از این مشاغل با سرمایه ای کمتر از  ۱۰میلیون تومان
راه اندازی شده است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بازدید از این نمایشگاه
با ظرفیتها و فرصتهای شغلی مهارت محور کمسرمایه بر
البرزیها آشنا شد.
این نمایشگاه با هدف اشتغال و کار برای جوانان و
متقاضیانی که با سرمایه اندک میخواهند وارد بازار کار شوند،
از  ۲۴آذر آغاز به کار کرده بود.

مدیر گالری شمع فانتزی و هوم دیزاین اعالم کرد:

از این گالری حضوری و آنالین خرید کنید
روزنامه جامجم البرز با حدیثه حسنلو ،مدیر خالق و توانمند گالری شمع فانتزی
گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل میخوانید:

در همین رابطه روزنامه جامجم البرز با حدیثه حسنلو ،مدیر
خالق و توانمند گالری شمع فانتزی گفتگویی انجام داده
است که ماحصل آن را در ذیل میخوانید:
*تولیداتشمعهایتزئینی(گالریشمعفانتزی):
امروزه شمع تبدیل به جزئی از وسایل تزئینی خانهها
شدهاند .شمعها با نور مالیمی که دارند ،فضای زندگی را زیبا
و رمانتیک میکنند .گالری شمع فانتزی ،واقع در استان البرز
یکی از مجموعههای تولیدو عرضه شمع و لوازم دکوری است.
شمعهای تولیدی این مجموعه ،دستساز و با بهترین مواد
ساختهمیشوند.
یکی از شاخصههای ویژه گالری شمع فانتزی ،فروش بدون
واسطه میباشد .قیمت محصوالت نیز با توجه به کیفیت و
با کمترین سود عرضه میشود.
* در خصوص فعالیتهای تخصصی گالری شمع فانتزی
بیشتر توضیحدهید:
تولیدات ما به صورت شمعهای استوانهای چهارتایی رنگی،
چهارتایی نگیندار و شمعهای گل روآبی میباشد .مواد
اولیه ما تولید داخل است ،از جمله پارافین و فتیلههای
نسوز که موجب جلوگیری از بوی نامطبوع شمع ،هنگام
سوختن میشود .عالوه بر این شمعها دیرسوز و بدون
اشکهستند.
* استقبال مشتریان از تولیدات شما تا کنون چگونه بوده
است؟
خوشبختانه هر دو کار طرفداران خاص خود را داشت و انگیزه
ما برای توسعه کار بیشتر شد .بنابراین بعد از مدت کوتاهی

یک کارگاه شمعسازی تاسیس کردیم .با اجاره دستگاههای
سنگبری و چند نیروی کار توانستیم تولید خود را افزایش
دهیم .
* از شاخصههای ویژه گالری شمع فانتزی به چه مواردی
اشارهمیکنید؟
محصوالت ما به تمام نقاط ایران و حتی به کشورهای دیگر
نیز ارسال میشوند .بنابراین با هر شرایطی محصوالت را به
مشتریان ارائه میدهیم .مشتریان میتوانند بدون واسطه با
ما در ارتباط باشند و خرید کنند .
* اگر بخواهید مردم از کیفیت محصوالت شما اطمینان
حاصلکنند،چهنکتهایرادر اینخصوصبیانمیکنید؟
بیشتر مشتریان گالری شمع فانتزی ا ز شهرهای جنوبی
کشور هستند .این موضو ع دلیل بر کیفیت محصوالت
ماست .چون شمعهای ما در دمای با الی این منطقه تغییر
شکل نداده و فرم ظاهری خود را حفظ میکنند.
*تولیداتاستندهایسنگی(گالریهومدیزاین):
در این مجموعه ما تولید انواع استندهای سنگی ،تركیبی
فلز برنج و استیل را عرضه میكنیم استفاده از سنگ معدنی
داخلی و متریالهای برنج و استیل بدون رنگ با كیفیت باال
و براقیت چشمنواز از مزیتهای تولید ما بوده و قابلیت
سفارشگذاری در ابعاد و طر حهای مختلف به صورت عمده
و تك امکانپذیر میباشد.
سنگهای دکوری و تزئینی و سرو ،شامل انواع كاسههای
گود (میوهخوری،آجیل خوری ،تنقالت خوری و )...و انواع
دكوریهای سنگی شامل ( گلدان ،جاشمعی ،جا عودی ،انواع
سینیهای سنگی و )...از سنگهای ایرانی مرمریت و مرمر
استفادهمیکنیموپایه آنهانیز تولیدخودمجموعهمیباشد.
مجموعههای هوم دیزاین و شمع فانتزی آماده همكاری با
تمامی فروشگاهها مراكز خرید و مجتمعهای تجاری كشور
میباشد .از تولیدات خاص استندهای ما میتوانم به انواع
میزهایهای کنار سالنی ،میز عسلی و پایه گلدان و میز تلفن
با رویه سنگ اشاره كنم .
مجموعه هوم دیزاین و شمع فانتزی به جهت رفاه حال
مشتریان خود و شرایط سخت اقتصادی و نزدیک شدن
به سال نو در نظر دارد فروش محصوالت خود را به صورت
اقساطی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

راههای ارتباطی ما:
فروش حضوری (با
هماهنگی) کرج -میدان
استاندارد -بلوار
کامیونداران -شهر ک
صنفی صنعتی -بلو ک ۸۵

برای مشاهده محصوالت
ما با شمار ههای ذیل در
تماس باشید.

۰۹۱۲۶۶۶۰۹۶۱
 ۰۹۳۵۴۶۶۲۴۶۸آدرس پیج ما :
@ sham_fantzi__@home_designe
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اولین جلسه اجرایی مجمع خیران آبخیزداری و آبخوانداری استان با همت استاندار
با ابالغ مجوز رسمی به مدیرعامل مجمع خیران آبخیزداری و آبخوانداری
فعالیت اجرایی این مجمع رسما آغاز شد.
به گزارش جامجم البرز ،در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره و
رئیس هیات امنا برگزار شد بعد از تالوت قرآن حجتاالسالم علی ارجمند

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزی استان البرز با گرامیداشت
یاد و خاطره شهید قاسم سلیمانی گفت :مقام معظم رهبری تشییع پیکر
سردار سلیمانی را یکی از ایام اهلل نامگذاری کردند .وی افزود :شخصیت
تاثیر گذارسردار سلیمانی به گونهای است که هر سال به مشتاقان مکتب

وی افزوده میشود .در این جلسه مجوز رسمی مجمع توسط کمال زاده
پدر اولین شهید مدافع حرم استان البرز به حسین کمالزاده مدیرعامل
مجمع خیران آبخیزداری و آبخوانداری تقدیم شد .همچنین در این جلسه
تصمیمات نحوه فعالیت این مجمع در امور اجرایی بحث و بررسی شد.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

خبر

برای معاینه فنی خودرو در کرج
بهاینمراکز مراجعه کنید

سرپرست معاونت حملونقل ترافیک شهرداری
کرج با اعالم لیست مراکز فنی خودرو در کرج ،گفت:
فعالیت این مراکز در کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار
است.
به گزارش جام جم البرز ،فرزین فرشاد با اشاره به
اهمیت معاینه خودروها در کاهش آلودگی هوا،
اظهار کرد :مراکز معاینه فنی با توجه به نوع خودرو
(عمومییاشخصی)وسالتولیدآنهادر بخشهای
بازدید ظاهری  -آالیندگی و تست سهگانه خدمات
خود را به شهروندان ارائه میشود .وی به اهمیت
ً
هوای پاک خصوصا در کالنشهرها اشاره کرد و افزود:
اخذ معاینه فنی نقش بسزایی در راستای کاهش
آلودگیهای متحرک شهری دارد مطابق با نظر
کارشناسان محیطزیست یکی از مهمترین عوامل
آلودگی هوا عوامل متحرک (خودروها) هستند و
اخذ معاینه فنی نقش بسزایی در کاهش آلودگی
هوا دارد .وی بیان کرد :انجام معاینه فنی ساالنه در
کاهش آلودگی هوا تأثیر بسزایی دارد و مسئولیت
اجتماعی و حفظ جان و مال شهروندی در پیشگیری
از خطرات ناشی از خرابی خودروها حائز اهمیت
است.فرشاد یادآور شد :بهمنظور راحتی شهروندان
چهار مرکز در شمال ،جنوب ،غرب و شرق شهر کرج
ایجادشده که بهصورت روزانه از ساعت  ۸صبح تا ۱۶
آماده خدمت به شهروندان هستند.لیست مراکز
فنی خودرو در کرج به شرح زیر است:
مرکز معاینهفنی«الغدیر »
آدرس :کرج ،گلزار غربی ،چهارراه الغدیر ،شماره تلفن:
۳۳۵۱۹۲۶۷
مرکز معاینه فنی «حافظ» آدرس :خلج آباد ،بلوار
شهید مدرس ،روبروی پارک عقیق ،پالک ۶۶۵شماره
تلفن۳۲۳۱۳۸۴۴:
مرکز معاینه فنی «حامی»آدرس :ضلع شمالی پل
هوایی حصارک ،جنب جایگاه  CNGشماره تلفن:
۳۴۸۱۴۰۴۰
مرکز معاینهفنی«قائمدژ »
آدرس :کرج ،بلوار باغستان ،اشتراکی جنوبی ،جنب
پارک گل نرگس شماره تلفن۰۲۶۳۳۱۰۱:

رئیس کل دادگستری استان البرزخبر داد:

واگذاری قطعی بیمارستان امام خمینی (ره) کرج به بنیاد شهید
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به واگذاری
قطعی بیمارستان امام خمینی (ره) کرج به بنیاد
شهید ،ابراز امیدواری کرد با حل مشکالت ،ارائه
خدمات به مردم در این بیمارستان گسترش یابد.
به گزارش جام جم البرز ،حسین فاضلی هریکندی
با تشریح نتایج نشست واگذاری قطعی مالکیت
بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) کرج به بنیاد
شهید انقالب اسالمی گفت :مشکالت این
بیمارستان برای نزدیک به  10سال وجود داشت که
در دو سال اخیر با پیگیری جدی دادگستری کل
استان البرز شاهد رفع موانع و آغاز به فعالیت این
واحد درمانی بودیم.
وی افزود :اشکاالتی در واگذاری و اداره این
بیمارستان وجود داشت و متاسفانه شاهد اعتراض
کارکنان به جهت عدم پرداخت مطالبات پرسنلی
بودیم و موضوعات مربوط به پرداخت دیون

بیمارستان و مسائل دیگر عمال منتهی به تعطیلی
بیمارستان شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به
ادعاهای حقوقی که در این خصوص ،سازمان

پویش «هر خانه یک درخت» تا پایان فروردین ادامه دارد
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
از آمادگی برای کاشت حدود  ۵۰هزار اصله نهال در پویش هر
خانه یک درخت خبر داد.
به گزارش جامجم البرز ،پیمان بضاعتیپور با اشاره به اینکه
کاشت درختان پویش «هر خانه یک درخت» شده است،
اظهار کرد :تا کنون  ۴۰۰تقاضا برای شرکت در این پویش به ثبت
رسیده و آدرس دقیق آنها لیست شده است.
س شهروندان با گونههای درخواستی آنها
وی ادامه داد :آدر 
به مناطق ارسال شده و از فردا فرایند کاشت درختان شروع
میشود .این مسئول اضافه کرد :پویش هر خانه یک درخت
تا پایان فروردین ادامه دارد و شهروندان میتوانند در این بازه
با ارسال پیامک به سامانه  ۱۰۰۰۱۱۴۷تقاضای کاشت نهال خود
را ثبت کنند .بضاعتی پور با اشاره به گونههایی که قرار است
در راستای اجرای این پویش کاشته شوند ،توضیح داد :بیشتر
گونهها غیر مثمر هستند ولی به درخواست شهروندان امکان
کاشت محدود گونههای مثمری مثل آلبالو ،گردو وگیالس،

بادام و توت وجود دارد.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
کرج گفت :با اجرای این پویش ،امکان کاشت حدود  ۵۰هزار
اصله نهال در مجتمعهای مسکونی ،تمامی فضاهای مستعد
شهری اعم از ادارات دولتی ،خصوصی ،فضاهای عمومی،
مدارس ،مساجد و ...وجود دارد.
وی گفت :طبق روال سالهای گذشته با نزدیک شدن به ایام
پایانی سال ،تعداد درخواستها برای کاشت نهال افزایش پیدا
میکند که به همه آنها در اسر ع وقت پاسخ داده میشود.

شهید سلیمانی امنیت در کشور و ثبات در منطقه را حاکم کرد

دوره فرماندهی سردار قاسم سلیمانی
بر محور مقاومت بود .سردار حسینی
مطلق نتیجه زحمات و اقدامات حاج
قاسم را حاکم شدن امنیت و آرامش
بر کشور و برقرار شدن ثبات و امنیت
در منطقه دانست و با اشاره به اینکه
جغرافیای منطقه ،صحنه رویارویی
رژیم صهیونیستی و جبهه مقاومت
بود ،خاطرنشان کرد :به همت سردار
سلیمانی و یارانش ،خاورمیانه متمایل
به جمهوری اسالمی ایران و عالقهمند
به محور مقاومت شکل گرفت و
نقشههای استکبار ،نقش بر آب شد.
حاج قاسم در جبهه مقاومت میدان
داری میکرد .وی بازگشت ثبات و

امنیت به کشورهای هم پیمان با ما
را یکی از دیگر از اهداف حاج قاسم
برشمرد و اذعان داشت :با توجه به
مردمپایهبودنامنیتوثباتجمهوری
اسالمی ایران مدام تاکید میشد که
برای برقراری امنیت در سوریه باید از
ظرفیتهای مردمی استفاده شود.
سردار دلها و یارانش از طریق قبایل،
عشایر و بزرگانی که در سوریه بودند،
مردم را مسلح کردند و آموزشهای
الزم را به آنان ارائه دادند و موفق
شدند سوریه را از دهان گرگ بیرون
بکشند.
رئیسادارهعملیات ستادکل نیروهای
مسلح با اشاره به اینکه اکنون سوریه

به یک کشور با ثبات تبدیل شده
است ،عنوان کرد :حاج قاسم همیشه
میگفت باید قدردان حکیمی باشیم
که سکان هدایت جمهوری اسالمی
را در دست دارد .تدبیر اصلی از سوی
رهبر معظم انقالب اسالمی صورت
میگرفت اما سردار سلیمانی بسیار
مبتکرانه و خالقانه و به شیوههای
مناسب و مطلوب آن را اجرا میکرد.
سردار حسینی مطلق با اشاره به اینکه
حاج قاسم مزد سالها مجاهدت و
رشادت خود را با شهادت گرفت و به
یک مکتب تبدیل شد ،بیان داشت :به
گفته دوستان نزدیک سردار سلیمانی،
او دوست داشت در عراق شهید
ً
شود زیرا معتقد بود حتما حکمتی
وجود داشته که حضرت علی (ع) ،امام
حسین (ع) ،حضرت ابوالفضل (ع) و
برخی دیگر از ائمه در این کشور به
شهادترسیدهاند.
سرانجام نیز به آرزوی خود رسید و
نحوه شهادتش تداعی گر شهادت
حضرت ابوالفضل (ع) بود .وی ادامه
داد :این سردار سرافراز سپاه اسالم در
نیمههای شب و به دستور پلیدترین
فرد روی زمین به شهادت رسید و برای
همیشهماندگار شد.

محور اشتهارد -ماهدشت ساماندهی میشود
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل
جادهای البرز از ساماندهی محور اشتهارد -
ماهدشت خبر داد و گفت :این پروژه در قالب اصالح
شیب شیروانی ،نصب نیوجرسی در نقاط پرتگاهی،
خطکشی و ایجاد روشنایی نقطهای عملیاتی میشود.
به گزارش جام جم البرز ،مجتبی حاجیان ،اظهار کرد:
با برنامهریزیهای انجام شده ساماندهی محور
اشتهارد -ماهدشت در الین رفت و برگشت با هدف
ارتقای ایمنی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود :اجرای این پروژه در قالب اصالح شیب
شیروانی ،نصب نیوجرسی در نقاط پرتگاهی ،خط
کشی و ایجاد روشنایی نقطهای در سه راهی اخترآباد
با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در حال انجام
است.

همیاری شهرداریهای استان و بنیاد شهید
داشتند ،بیان داشت :پروندهای در مورد بیمارستان
در دادگستری کل استان طرح شد که در این راستا
ابتدا ضمن ابطال واگذاری ،مالکیت این بیمارستان

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری خبر داد؛

رئیس اداره عملیات ستادکل نیروهای مسلح:
رئیس اداره عملیات ستادکل نیروهای
مسلح گفت :نتیجه زحمات و اقدامات
حاج قاسم حاکم شدن امنیت و
آرامش بر کشور و برقرار شدن ثبات و
امنیت در منطقه است.
به گزارش جام جم البرز ،سردار
بهرام حسینی مطلق ،رئیس اداره
عملیات ستادکل نیروهای مسلح در
اجتماع سلیمانیها که در حسینیه
عاشقان ثاراهلل کانون شهید سبحانی
سپاه کرج برگزار شد ،ضمن عرض
تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه
زهرا (س) و دومین سالگرد شهادت
سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار
داشت :همه ما وظیفه داریم در
جهت بزرگداشت سردار دلها و زنده
نگهداشتن مکتب او هر آنچه که در
توان داریم به کار گیریم.
وی گفت :زحمات سردار سلیمانی
در طول حدود سه دهه پس از دفاع
مقدس در امتداد دفاع مقدس بود و
ً
عمال در دفاع از جمهوری اسالمی ایران
و آرمانهای امام خمینی (ره) و رهبر
معظم انقالب اسالمی تالش مضاعف
کرد .رئیس اداره عملیات ستاد
کل نیروهایمسلحمطرح کرد:میتوان
گفت مهمترین قسمت دفاع مقدس،
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این مسئول با بیان اینکه طول محور اشتهارد-
ماهدشت  60کیلومتر است و با توجه به اهمیت
این محور اقدامات صورت گرفته با هدف کاهش
تصادفات ناشی از خستگی و خوابآلودگی و افزایش
دید رانندگان انجام شده است ،گفت :طی ماههای

گذشته آمار تصادفات در این محور افزایش پیدا
کرده بود که با اقدامات انجام شده میزان تصادفات
به میزان قابلتوجهی کاهش پیدا میکند.
حاجیان در ادامه صحبتهایش از اجرای پروژه
لکهگیری و اسالری کمربندی محور اشتهارد و محور
نجمآباد -اشتهارد خبرداد و افزود :انجام این پروژه
با اعتباری بالغ بر (9.5نه و نیم) میلیارد تومان کلید
خورده است.
ی ادارهکل راهداری و حمل و نقل
معاون راهدار 
جادهای البرز تصریح کرد :اجرای این پروژه تاکنون
 30درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اما به دلیل
شروع فصل سرما و بارش نزوالت آسمانی امکان
انجام کارهای زیرساختی وجود ندارد بنابراین اجرای
مابقی پروژه در فصل بهار از سرگرفته میشود.

به این دو نهاد اعاده شد و در شرایطی که در پیک
کرونا قرار داشتیم در بازدید رئیس قوه قضائیه از
استان ،این بیمارستان رسما فعالیت خود را آغاز
کرد .وی ادامه داد :برخی مشکالت این بیمارستان
انباشت شده از قبل بود که با توجه به تصمیم به
واگذاری این بیمارستان به بنیاد شهید ،با پیگیری
دستگاههای قضایی و اجرایی ،ارزیابی اموال،
داراییهای و دیون بیمارستان انجام و توافقات در
این زمینه به دست آمد.
فاضلی هریکندی با اشاره به پیگیریهای نماینده
ولی فقیه در استان ،استاندار سابق و فعلی و
دستگاه قضایی برای احیای این بیمارستان ،بیان
کرد :بخش عمده این مشکالت پس از تحویل
بیمارستان به بنیاد شهید ،در حال مرتفع شدن
است و معوقات پرسنلی و تعهدات در حال پرداخت
است.

البرز چهارمین استان برگزار کننده
رویداد پیشگام برای شناسایی نخبگان
رویداد پیشگام در البرز با هدف شناسایی نخبگان و توانمند سازی جوانان در البرز برگزار
شد.
به گزارش جامجم البرز ،مجری این طرح با بیان اینکه رویداد پیشگام پیش از این در
استانهای قزوین همدان و یزد برگزار شده است ،گفت :هدف از برگزاری این رویداد
شناسایی نخبگان ،تسهیلگری برای حل مسائل جامعه ،مهارت افزایی و توانمندسازی
جوانان است .داوودی افزود :رویداد پیشگام فرصتی است برای جوانان خالق که
دغدغه شان رفع مشکالت جامعه هستند.
او گفت :این رویداد در یک میدان واقعی  ۱۶روزه مسیر کامل حل مساله ،راهکار و شکل
پیگیری آن از طریق مسئوالن برای تحقق حل مساله است و هر تیم شرکتکننده ،این
ک مربی طی میکند .داوودی اضافه کرد :هدف ما در این رویداد این است
مسیر را با کم 
که بتوانیم کنشگرانی را تربیت کنیم که بتوانند مسالهها را درست تشخیص دهند و در
مرحله بعد پیگیری و مطالبه گری ،عمومیسازی و جریان سازی صحیح ناظر بر مسائلی که
فهم کردند ،انجام دهند .او گفت :مخاطبان این رویداد در اولویت اول جوانان بین  ۱۸تا ۳۰
سال و در گام دوم مخاطبان باالی  ۳۰سالی که سابقه کنشگری اجتماعی را داشته باشند،
هستند .در پایان از  ۳۰تیم شرکت کننده ۶ ،تیم به مرحله نهایی راه مییابند.

افتتاح مرکز نیکوکاری پاکبانان
در کرج

مرکز نیکوکاری پاکبانان برای اولین بار در
کشور ،با هدف ارائه خدمات معیشتی در
زمینههای مسکن ،ازدواج ،درمان ،تحصیل و
اعطای سبد کاال در کرج افتتاح شد.
به گزارش جامجم البرز ،رئیس کمیته امداد
امام (ره) منطقه یک کرج در مراسم افتتاح
مرکز نیکوکاری پاکبانان کرج گفت :مرکز
نیکوکاری پاکبانان باهدف ارائه خدمات
معیشتی در زمینههای مسکن ،ازدواج،
درمان ،تحصیل و اعطای سبد کاال به پاکبانان
با استفاده از ظرفیت خیران ،شهرداری کرج،
مراکز نیکوکاری و همافزایی کمیته امداد البرز ا
فتتاح شد.
عبداهلل طاهری ،افزود :یکی از اهداف اصلی
این نهاد توسعه مشارکت و حضور مستقیم
مردم و خیران در برنامههای فقرزدایی است.
او گفت :رویکرد محوری این مرکز توسعه
مشارکت و حضور مستقیم خیران ،شهرداری،
مراکز نیکوکاری و همافزایی کمیته امداد(ره)
در برنامههای فقرزدایی است.
به گفته رئیس کمیته امداد امام (ره) منطقه
یک کرج در مراسم افتتاح این مرکز در اولین
اقدام مشترک با امداد امام (ره) تعداد  ۲هزار
بسته معیشتی بین پاکبانان کرج توزیع شد.
از تمام خیران دعوت میشود با کمکهای
خیرخواهانه خود از طریق مراجعه به  ۱۳دفتر
کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیش از ۳۰۰
مرکز نیکوکاری در استان و یا واریز به شماره
کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۸۰نزد صندوق امداد
والیت ،نیازمندان را یاری کنند.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز
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افراد خودمالک از تسهیالت
نهضت ملی مسکن برخوردار
میشوند

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز گفت:
افراد خود مالک استان میتوانند برای ساخت
واحدهای خود از تسهیالت قانون نهضت ملی
مسکن برخوردار شوند.
به گزارش جام جم البرز ،رضا خالقی گفت:
براساس تصمیمات جدید و به منظور
بهرهمندی عموم مردم از مزایای طرح نهضت
ملی مسکن ،هم استانیهای گرامی در همه
شهرهای استان که دارای زمین بوده و برای
آن پروانه ساختمان اخذ کردهاند میتوانند با
مراجعه به سامانه  saman.mrud.irو ثبتنام در
این سامانه از تسهیالت مقرر در طرح نهضت
ملی مسکن شهر کرج  ۴هزار میلیون ریال و در
سایر شهرهای استان سه هزار و  ۵۰۰میلیون
ریال و همچنین در روستاها  ۲هزار و  ۵۰۰میلیون
ریال برخوردار شوند .مدیر کل راه و شهرسازی
استان البرز ادامه داد :مالکان این زمینها
میتوانند به ازای هر واحد به طور مجزا تسهیالت
دریافت و در مرحله فروش اقساطی افراد
مورد نظر را برای دریافت کارت اقساط و انجام
قسطبندی به بانک عامل معرفی کنند.مدیرکل
راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به مدارک
مورد نیاز برای بهرهمندی از این طرح گفت :سند
مالکیت و پروانه ساختمان تنها مدارک مورد نیاز
برای استفاده از این تسهیالت است.او افزود:
نکته بسیار مهم این است افرادی که برای
فروش اقساطی به بانک معرفی میشوند نیازی
به دارا بودن شرایط ماده یک آییننامه قانون
ساماندهی تولید و عرضه مسکن ندارند.
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جام جم البرز« :شهید حسین قدمی» در سال
 1341در روستای واریان از توابع شهرستان كرج در
خانوادهای مؤمن و متعهد دیده به جهان گشود.
او به مانند سایر همساالنش درسن  7سالگی وارد
مدرسه شد .بعد از اتمام دوره ابتدای از آنجایی كه
روستائیان فاقد مدرسه راهنمایی بودند ،وی ناچار
شد جهت ادامه تحصیل به شهرستان كرج نقل
مكان كند و در این شهر به علت برخی مسایل و
مشكالت زحمات فراوانی را تحمل نمود ولی چون
طبعی مطیع و روحی بلند داشت ،هیچگاه از كثرت
مصائب نهراسید و با اندك سرمایهای كه داشت،
زندگی رضایتبخشی مهیا کرد.
هنگامی كه اولین جرقه و بارقه امید محرومان
و مستضعفان گیتی زده شد ،شهید قدمی نیز

همانند سیل عظیم ملت مسلمان در اكثر تظاهرات
و راهپیماییها شركت فعال و چشمگیر داشت
و برای افشای چهره كریه رژیم ستم شاهی از هیچ
كوششی فروگذار نمیكرد .پس از پیروزی انقالب
اسالمی شهید موفق به اخذ مدرک دیپلم در رشته
اقتصاد گردید و با شروع جنگ تحمیلی شهید
حسین قدمی خود را برای خدمت سربازی معرفی
نمود .او نیز یكی از هزاران رزمجوی ارتش توحید بود
كه در سال  61به خدمت شریف سربازی اعزام شد و
پس از اتمام دوره آموزشی در ارومیه جهت آزادسازی
مناطق محروم كردنشین كشورمان از لوث عوامل
وابسته به استكبار جهانی به شهرستان پیرانشهر
گام نهاد و پس از گذشت  5ماه فعالیت چشمگیر
و كمک بیوقفهای كه به مردم محروم كرد و پس از

ابراز رشادتهای فراوان سرانجام در تاریخ هفتم
خرداد  1361در حین پاكسازی منطقه از منافقان
كوردل در جاده سردشت بانه به درجه رفیع
شهادت نائل گردید و به لقاءاهلل پیوست.
فرازهایی از وصیتنامه شهید بزرگوار:
اینک به یاد خدا به جبهه میروم نه برای انتقام
بلكه برای احیای دینم .پدر و مادر عزیزم مرا حالل
كنید تا با كولهباری سبك به درگاه خداوند راه یابم
و مرا ببخشید و از سر کوتاهیهایی که عمدی
نبوده ،درگذرید تا در پیشگاه باریتعالی رو سپید
گردم.
خداوندا میدانم كه بنده گناهكارت هستم و حال
با حال زار و استغفار به دیدارت آمدهام و برای رضای
تو تالش میكنم و تمام وجودم و هستیم را در طبق

مهمترین وظیفه شورای نگهبان ،صیانت از جمهوریت و اسالمیت نظام است

در راستای اهدای کتاب به مناطق روستایی و عشایری طرح اهدای کتاب
به روستای بیلقان اجرا شد.
به گزارش جامجم البرز در راستای اهدای کتاب به مناطق روستایی و
عشایری طرح اهدای کتاب به روستای بیلقان اجرا شد.
طرح اهدای کتاب به روستای بیلقان با حضور مسئوالن این روستا و
مسئولین بخش فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز اجرا
شد که طی آن  250عنوان کتاب به مبلغ  50میلیون ریال با موضوعات مختلف
اهدا گردید .گفتنی است برنامه اهدای کتاب به مناطق روستایی و
عشایری از برنامههای مستمر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
البرز است که در طول سال اجرا میشود.

به شرح مشکالت بعد از شهادت پیامبر (ص) پرداختند ،گفت :حضرت
بزرگترین مشکل آن زمان را وارد شدن افکار و تصمیمات شخصی به
حکومت بهجای دستورات خدا و قرآن دانستند .رئیس شورای فرهنگ
عمومی استان البرز در ادامه به بیان تفاوت «حکومت خدا بر مردم» و
«حکومت مردم بر مردم» پرداخت و تصریح کرد :در «حکومت مردم بر
مردم» قدرتمندان قدرتنمایی میکنند و منابع را چپاول میکنند .آیتاهلل
حسینی همدانی ادامه داد :در «حکومت خدا بر مردم» حاکم از خود هیچ
قدرتی ندارد و خود را نوکر مردم میداند و مردم را بنده خداوند متعال و خود
را در مقابل مردم مسئول و پاسخگو میداند.
نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان البرز گفت :صیانت از
جمهوریت و اسالمیت مهمترین وظیفه و اقدام شورای نگهبان در طی
سالهای پس از انقالب بوده است.
وی در بخش دیگری از بیانات خود از خدمات و اقدامات جناب آقای
نوراللهی ،ریاست سابق دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان البرز قدردانی
کرد و گفت :در حیطه کاری ایشان سختیهای فراوانی وجود دارد که تحمل
آنها سخت است که الحمدهلل ایشان مقاوم بودند و بهخوبی به وظیفه
خود عمل کردند .امامجمعه کرج در خاتمه ضمن عرض خیرمقدم به
محمدرضا رحیمی پور ،ریاست جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان
البرز ،گفت :انشاءاهلل ایشان با دقت ،ظرافت ،لطافت ،صراحت و قاطعیت
کار خود را دنبال کنند و منشأ آثار و برکاتی باشند.

دعوت هندبالیست البرزی به اردوی تیم ملی

رئیس هیات هندبال استان البرز گفت :محمد سیاوشی ،دروازه بان
هندبالیست استان البرز ،به اردوی تیم ملی دعوت شد.
به گزارش جام جم البرز ،مرتضی خادمی افزود :محمد سیاوشی دروازه بان البرزی
برای حضور در تورنمنت تدارکاتی اسپانیا به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شده
است .وی گفت :سیاوشی همچنین برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا و
انتخابی جامجهانی به میزبانی عربستان به اردو دعوت شد .خادمی با اشاره به
حضور تیم لیگ برتری بانوان در قالب صنایع روشنایی یکتا افروز در رقابتها
افزود :بازیکنان تیم ما بسیار جوان و در حال کسب تجربه هستند .خادمی با
اشاره به بازی امروز این تیم با آتریسا گفت :اینکه کدام تیم از موقعیتهای
خود به خوبی استفاده خواهد کرد در نتیجه بازی امروز مشخص میشود.

در گفتگو با جامجم البرز مطرح شد؛

ضرورت اعمال قیمت تولیده کننده روی کاالهای اساسی

حداقل  30درصد فروشندگان جزء قیمت را افزایش
میدهند که این اجحاف در حق مصرف کننده است.
ملکزاده تصریح کرد :در صورتی که دولت بتواند
قانون ثبت قیمت تولید کنندگی راروی کاالها ثبت
و اعمال کند حرکت بزرگی برای جلوگیری ازافزیش بی
رویه قیمت کاالها و در نتیجه احقاق حقوق مصرف
کننده اعمال خواهد شد .وی با بیان اینکه سازمان
میادین و تره بار شهرداری حکم باالنسر بازار را دارد
اظهار کرد :سازمان میادین و تره بار شهرداری البرز
تمام تالش خود را میکند تا قیمت اقالم مصرفی مردم
پایینتر از قیمتهای خرده فروشی در شهر باشد تا از
این طریق بتوانیم به مردم خدمات بهتری ارائه کرده و
جلو افزایش قیمتها را بگیریم.

ملکزاده به قیمت گوشت قرمز و گوشت مر غ کشتار
روز اشاره کرد و گفت  :درحالی که قیمت گوشت قرمز
میتواند بین 20تا 30هزار تومان افزایش قیمت داشته
باشد اما سازمان میادین قیمت را همچنان پایینتر
از سطح خرده فروشی در شهر نگه داشته است.
وی همچینین به قیمت گذاری قیمت گوشت مر غ
تازه کشتار روز به میزان  31هزا رتومان اشاره کرد و
گفت :سازمان میادین با عرضه مر غ به قیمت 27
هزارو  990تومان سعی دارد در کنترل قیمت و فشار به
اقشار آسیب پذیر جلوگیری کند.
ملکزاده با بیان اینکه سازمان میادین و تره بار
شهرداری البرز به عنوان مباشر توزیع کاالهای اساسی
عمل میکند خاطرنشان کرد :ما تولید کننده نیستیم
و به عنوان مباشر تولید سعی در حذف واسطهها
برای تثبیت بازار مصرف عمل میکنیم.
معاون میادین وتره بار شهرداری البرز با اشاره به
شایعات ورود محصوالت برگشت خورده صادراتی
به کشور و امکان عرضه مجدد آن در سیستم
میادین تره بار گفت :اصوال میادین تره بار فیلتری
برای جلوگیری از ورود این نوع محصوالت ندارد و
سازمانهای ذیربط میتوانند با نمونهبرداری و کنترل
سالمت محصوالت و پیگیری از صادر کنندگان مانع
ورود این نوع محصوالت به چرخه مصرف شوند.

اخالص نهادهام در پیشگاه با عظمتت ابراز ندامت
میكنم تا شاید كرم و لطفت شامل حالم گردد ،توبه
میكنم و با تمام توان و رمقم با دشمنان قرآنت با
ستمگران و جباران زمان ستیز میكنم.

ثبتنام کارگاههای مجازی فصل
زمستان کانون البرز از  ۱۳دی

آیتاهلل حسینی همدانی در مراسم تکریم و معارفه رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان البرز:

مراسم تکریم و معارفه ریاست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات البرز با
حضور و سخنرانی حضرت آیتاهلل حسینی همدانی نماینده ولیفقیه در
استان البرز و امامجمعه کرج و محمدحسنصادقیمقدم عضو حقوقدان
و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در سالن همایش مجتمع
فرهنگی و ورزشی میالد شهرداری کرج برگزار شد.
به گزارش جام جم البرز آیتاهلل حسینی همدانی در این جلسه ضمن عرض
تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ،بیان داشت:
شخصیت واالی حضرت صدیقه طاهره (س) برای بشر قابلدرک نیست
و هر آنچه که نسبت به این بانوی بزرگوار میدانیم از ائمه معصومین (ع)
بهدستآمده است .وی بابیان اینکه حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه

امام خمینی

(ره)

چهار شنبه  15دی  1400شماره 6123

پیامهای مردمی

شهیدی که با کوله باری سبک به دیدار حق شتافت

اجرای طرح اهدای کتاب به روستای بیلقان کرج

تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت تولید روی
کاالهای مصرفی مردم حرکت بزرگی برای کنترل گرانی
کاالهاست.
مصطفی ملکزاده معاون سازمان میادین و تره
بار شهرداری البرز در گفتگو با جامجم البرز با بیان
اینکه حرکت دولت برای ثبت قیمت تولید بر روی
اجناس مصرفی مردم حرکتی اساسی برای جلوگیری از
گرانفروشی است تصریح کرد :افزایش  20تا  30درصد
قیمت کاالهای مصرفی مردم به خاطر اعمال نفوذ
واسطههاست و در صورت ثبت قیمت تولیدکننده
روی کاال از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری خواهد
شد.وی با اشاره به مشکالت افزایش قیمت کاالهای
مورد مصرف مردم توسط واسطهها خاطر نشان کرد:
واسطهها آنقدر قیمت محصوالت تولیدی را افزایش
میدهند که حتی انجمن حمایت از مصرف کنندگان
نمیتواند وظیفه خود را که حمایت از مصرف
کنندگان است انجام دهد .معاون سازمان میادین و
تره بار شهرداری البرز در ادامه به عنوان مثال به تولید
محصول ماءالشعیر وقیمت تمام شده آن اشاره
کرد و گفت :قیمت تمام شده تولید این محصول 8
هزار تومان است در صورتی که مصرف کننده آن را به
قیمت  15هزار تومان خریداری میکند.
وی افزود :در عرضه این محصول  30درصد واسطه و

سوز عشق شيرين دارم
فرهادم و ِ
ّامـــــيد لقــــاء يـــــار ديـــــرين دارم
طاقت ز كفــــم رفت و ندانم چه كنم
يادش همه شب در دل غمگين دارم

ثبتنام کارگاههای تخصصی ویژه ترم زمستان کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان استان البرز از  ۱۳دی  ۱۴۰۰آغاز خواهد
شد.
به گزارش جامجم البرز ،کودکان و نوجوانان عالقهمند به
فعالیتهای فرهنگی ،هنری و ادبی از دوشنبه  ۱۳تا یکشنبه ۱۹
دی  ۱۴۰۰فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه مجازی کانون البرز به
نشانی  alborz.kpf.ir/kargahکارگاه مورد عالق ه خود را از بین ۲۲
عنوان در نظر گرفته شده انتخاب و پس از ثبت نام از  ۲۰دی تا ۲۰
اسفند  ۱۴۰۰به صورت مجازی در این کارگاهها شرکت کنند.
نقاشی مقدماتی،نوشتن خالق مقدماتی ،سفال مقدماتی،
قصه  -بازی ،کاردستی ،خوشنویسی تحریری و خوشنویسی با
قلم ،نقاشی تکمیلی ،کالژ تکه چسبانی و مهارتهای زندگی
شامل (مهارت خودباوری ،مهارت هوش هیجانی،مهارت زندگی
معنوی،مهارت خوش بینیو مهارت جرات مندی) کارگاههایی
است که برای این ترم و ویژهی گروههای سنی مختلف در نظر
گرفته شده است.
عالقهمندان جهت مشاهده لیست کامل دورهها به لینک
زیر مراجعه کرده و برای کسب اطالعات بیشتر با شمارههای
 ۳۴۰۹۴۸۱۲الی  ۱۵داخلی  ۱بخش کارگاههای مجازی تماس حاصل
کنند.

خوانندگان عزیز میتوانند جهت طرح
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف
با شماره تلفن 32210009دفتر تحریریه جام
جم البرز همه روزه به غیر ایام تعطیل در وقت
اداری تماس بگیرند تا مشکالتشان با نام
خودشان در همین ستون درج گردد.
اهالی روستاها را تقویت و حمایت کنید
اهالی روستاها و به ویژه روستاهای بخش چندار
برای احیای اراضی و باغات کشاورزی نیاز به حمایت
مالی دولت دارند.بر همین اساس از مسئوالن
دست اندرکار خواهان حمایت و پشتیبانی مالی
جهتتسهیلتولیداتروستاییهستیم.
جمعیاز اهالیروستاهایبخشچندار
پاسگاهانتظامیچندار راتقویت کنید
پاسگاه انتظامی چندار را که تامین امنیت
روستاهای زیادی بر عهده آن است با توجه به
پراکندگی و بعد مسافت روستاهای مطروحه
بدین وسیله از مسئوالن تصمیم گیرنده انتظار
این است که پاسگاه مورد بحث را از جهات
نیروی انسانی ،ماشین آالت و تجهیزات امنیتی و
 ...تقویت نموده و عالوه بر این نسبت به احداث
پاسگاه دیگری در محدوده روستاهای برغان
اقدام عاجل نمایند.
شایستهفر از برغان
بازارهایشهر راایمن کنید
بازارهای شهر و به ویژه بازارهای سیار شهر با
توجه به وجود سارقان متعدد و حرفهای نیاز به
نظارت و تامین امنیت شایسته دارد .بنابراین به
این سبب از مسئوالن فرمانداری کرج و شهرداری
این شهر مردم خواهان آن هستند که به این
خواسته مردمی رسیدگی کامل معمول نمایند.
مهرشادحسینیاز کرج
ترمینالشهید کالنتریرااز حاشیهاتوبانمنتقل
کنید
ترمینال شهید کالنتری سالهای طوالنی موجب
تشدید ترافیک و حوادث جادهای کرج است .به
همین جهت از مسئوالن دستاندرکار خواستار
انتقال این مجموعه ترافیک ساز به محل
مناسب دیگری هستیم.
احمد کمالیاز محمدشهر

قویترین مردان در آسایشگاه کهریزک البرز
مسئول کمیته قویترین مردان با حضور در
آسایشگاه کهریزک البرز با معلوالن ذهنی ،حرکتی و
سالمندان ساکن در این آسایشگاه دیدار کرد.
به گزارش جام جم البرز ،محمود رضا قراچورلو ،گفت:
این چهارمین سال پیاپی است که در تالش برای
کمک به مجموعه آسایشگاه کهریزک البرز هستیم
تا مددجویان این مرکز بتوانند از رفاه بیشتر و
مناسبتر برخوردار شوند.
مسئول کمیته قویترین مردان افزود :اگر چه به
دلیل شیوع بیماری کرونا نزدیک  2سال امکان
حضور در کنار این عزیزان وجود نداشت ،اما
کمکهای خود را از این مجموعه دریغ نکردهایم و
در حال حاضر با توجه به بهبود شرایط ،ضمن دیدار

با مددجویان ساکن آسایشگاه در صدد هستیم تا
درحد توان نیازهای ضروری این مجموعه را بر طرف
کنیم .مدیر آسایشگاه خیره کهریزک البرز در ادامه
اضافه کرد :این آسایشگاه با ارائه خدمات توانبخشی
نوین در همه رشتهها به صورت تخصصی با کادری

مجرب برای کودکان معلول ذهنی و اوتیسم ،جسمی
حرکتی و بیماران اماس و سالمندان به صورت روزانه
و شبانهروزی در خدمت مددجویان این آسایشگاه
است.
به گفته افشین وجدانی ،در حال حاضر  ۵۰۰نفر
از مدد جویان مرکز ،خدمات شبانهروزی دریافت
میکنند و  ۴۰۰نفر نیز خدمات روزانه در اختیارشان
قرار میگیرد و به  ۲۰۰نفر هم در منزل خدمات ارائه
میشود.
استان البرز  ۵۴مرکز نگهداری دارد که از این تعداد
 ۲۰مرکز سالمندان ۱۳ ،مرکز معلوالن ذهنی ،یک مرکز
جسمی-حرکتی ۱۸ ،مرکز اعصاب و روان و  ۲مرکز
خانههای کوچک ذهنی است.

