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آغازبزرگترینرزمایشکمکهای
مومنانهدرالبرز
پنجاه هزار بســته کمک معیشتی در رزمایش مواسات به اقشار آسیب پذیر اهدا شد.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، رزمایش مواســات با حضور آیت اهلل حســینی همدانی، نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه در اســتان البرز و جمعی از مسئوالن در مصالی کرج به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد.

 ســردار موالیی فرمانده سپاه استان البرز گفت: در فاز اول این طرح امروز حدود ۵۰ هزار بسته کمک معیشتی از 
ســوی گروه های جهادی محالت، سپاه و بسیج استان، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان، ستاد عتبات 

عالیات، خیرین اصناف و بســیاری از مردم نوعدوست تهیه شده و...

معاون قضایی البرز :

منطقهویژهاقتصادیپیام
یکیازبهترینمناطقبرای

2تولیداست

2

امام جمعه کرج:

لبرز
ا

اجناس کامل و قیمت 
 عالی؛  ویژگی فروشگاه 

لوله و اتصاالت »غفاری« 

 معلمان؛
 ایثارگران بی سنگر

 مدیر فروشگاه فرش 
»پازیریک« :

عرضه فرش های ماشینی 
بدون پیش پرداخت   
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پیامتبریکمدیرکلتامیناجتماعی
استانالبرزبهمناسبتبزرگداشتهفتهکارگر

پنجم الی یازدهم اردیبهشت فرصتی است تا از خدمات ارزنده قشر پرتالش کارگران 
جامعه تقدیر کنیم. 

کارگرانی که از شــریف ترین طبقه اجتماع هستند و حرکت دست و بازوی آنهاست که 
باعث گردش چرخ های اقتصاد کشور و امتداد رگ های حیات در پیکر هستی می شود. 
همانا کار، مایه استواری اقتصاد کشور است و چشمه ساِر زندگی با کار و تالش است که 
جال و روشنی می یابد. کارگران، پیشگامان این حیاِت نشاط آفرینند و معتقدیم اقتصاد 
کشور وجهش تولید مرهون تالش بخش تولید است و رمز اقدام و عمل به شعار امسال 
که جهش تولید نام گرفته نهفته در همت کارگران عزیز و خدوم اســت.به نمایندگی از 
خانواده سازمان تامین اجتماعی و به عنوان سازمان حامی و امین کارگران، فرارسیدن 

روز جهانی کارگر را به بزرگترین قشر کشور تبریک گفته و امیدواریم همواره پیروز و سربلند باشید.
مرتضیسالمی،مدیرکلتامیناجتماعیاستانالبرز
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 تالش برای 
 تولید ثروت
 و ایجاد قناعت

نماینده منتخب مردم کرج:

جنابآقایمهندسحاجاحمدافضلی



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

البرز
قالـب  در  همدانـی  حسـینی  آیـت اهلل   
هشـتمین خطبـه مکتـوب جمعـه توصیه ها 

کردنـد. بیـان  را  تذکراتـی  و 
بـه گـزارش خبرنـگار جام جـم البـرز، متن 
هشـتمین خطبـه مکتـوب جمعـه نماینـده 

اسـتان  اسـامی در  انقـاب  رهبـر معظـم 
البـرز و امام جمعـه کرج به شـرح زیر اسـت:

مـاه رمضان امسـال فرصت تحقق سـفارش 
به انفاق و اطعام فقرا و مسـاکین به خصوص 
خویشـاوندان که از توصیه هـای مؤکد اولیاء 

دین در این ماه اسـت، بیشـتر فراهم شـده و 
نبایـد از آن غفلـت کـرد. رزمایش مواسـات 
و همدلـی زمینـه کمـک کردن هـای شـما 
ولـو انـدک را فراهـم کـرده کـه بـا همیـن 
آب باریکه هـا و   جوی هـای کوچـک از محبت 

و همراهـی سـیل خروشـانی از گذشـت و 
ایثـار بـه وجـود می آید کـه فقر و مسـکنت 
توفیـق  تعالـی  خـدای  می بـرد.  بیـن  از  را 
بهره منـدی همه جانبـه از ایـن مـاه عظیـم 

را نصیـب همـه بگرداند.

درهشتمینخطبهمکتوبجمعهمطرحشد؛سفارشبهانفاقواطعامفقراومساکیندرماهمبارکرمضان

کارکردنعبادتخداست

آن  خدا  رسول  البرز: یاران  خبرنگار جام جم 
چنان آموخته بودند که »کار کردن« را عبادت خدا 
می دانستند و از او بارها شنیده بودند که با خدا 
چنین مناجات می کرد:» خدایا از بی کاری وتنبلی 

به تو پناه می برم.«
از جنگ  پیروزی  و  با سربلندی  که  روز هم  آن 
تبوک باز می گشت، »سعد انصاری« دوان دوان به 
استقبالش آمد و چون طفلی که پدرش از سفری 
دور و دراز باز می گردد، در آغوش مهربان او جای 
گرفت.پیامبر نیز دست های زبر و خشن سعد را در 
دست های گرم خود گرفت و از او پرسید:» ای سعد! 
چه آسیبی به دست هایت رسیده است؟«سعد هم 
با سر بلندی در حالی که می دانست پاسخ او دل 
پیامبر را شاد می کند، گفت:» یا رسول اهلل، من با 
طناب و بیل کار می کنم و درآمد زندگی و خرج 
مردم  همه  ناگهان  است.«  راه  این  از  ام  خانواده 
دیدند که پیامبر خم شد و دست زبر و خشن سعد 
را بوسید. سعد از این که نتوانسته بود دست خود را 
کنار بکشد، عرق شرم بر چهره اش نشسته و اشک 
در چشم هایش حلقه بست. آن گاه پیامبر که حتی 
چشم هایش هم می خندید، فرمود:» این دستی 
است که آتش با آن تماس پیدا نمی کند.«اصحاب 
رسول خدا می دانستند که او»کار سالم« را چقدر 
که  سفرها  از  یکی  در  حتی  داند،  می  مقدس 
بعضی از آن ها با این که می دانستند راه سخت و 
دشواری را پیش رو داشتند، روزه گرفتند. پس از 
ساعت ها پیاده روی تصمیم گرفتند که چادرها را 
درکنار چند درخت نصب کنند. همه آن هایی که 
روزه بودند از شدت گرما به گوشه ای پناه بردند . 
دیگران که روزه نبودند، چادرها را نصب کردند و 
چارپایان را سیراب کردند. آن گاه پیامبر به آن ها 
فرمود:» همه اجر و ثواب برای شماست که این 

کارها را انجام دادید.« 

مطهری پاره تن من بود، من فرزند عزیزی 
را از دست دادم.             امام خمینی )ره(

شمعشبتار

ای شهیدی که فدای ره دلدار شدی
علم حق بگرفتی به رهش یار شدی

تو مطهر بدی از رنگ و ریاهای زمان
»مرتضی« نام گرفتی و علم وار شدی

منطق و فلسفه را روح و روان بخشیدی
بهر موالی زمان میر علمدار شدی

ز علی درس گرفتی سخنش ورد تو بود
در ره عشق علی محو رخ یار شدی

بهر ارشاد جوانان به ره دین خدا
سال ها رنج کشیدی و تو غمخوار شدی

در ره مکتب الحاد زدی داد سخن 
مکتب عشق و وفا را تو طرفدار شدی
خفته بودیم همه در وادی حیران زمان
خفتگان شب تاریک ز تو بیدار شدی

کشتی نهضت ما تا که به گرداب افتاد
ناخدای سفرش را تو مددکار شدی

چو طبیبی که نجات همگان می طلبد
بهر امت تو شفای دل بیمار شدی

هـم بـه سـوگ تـو بسـی قافلـه سـاالر 
یسـت گر

پاره ای از بدن آن تن تب دار شدی
»میرزا« با چه زبانی کندش وصف تو را 

تـو کـه بـر عالمیـان »شـمع شـب تـار« 
شـدی

حسن میرزایی

شعریادداشت

اجناسکامل،سرعتدرتحویلوقیمتعالی؛
ویژگیفروشگاهلولهواتصاالت»غفاری«

خبرنـگار جام جـم البـرز: زمانی کـه با علـی غفـاری، مدیر 
فروشـگاه لوله و اتصـاالت غفاری مصاحبه کردیم متوجه شـدیم  
فـرد صدیـق و متواضعـی اسـت که تـا کنـون مشـتریان اعتماد 
خوبـی بـه او داشـته انـد. چهـره صمیمـی و بی ریـای ایـن مدیر 
کار آفریـن ما را مشـتاق کـرد تا از انبوه کاالهـای قابل عرضه در 
ایـن فروشـگاه بیشـتر بدانیـم . گفتگوی ذیل ما حصـل دعوت از 

ایـن مدیر کار بلد اسـت:
* لطفـا خودتـان را معرفـی کنیـد و بفرماییـد مجموعه 

شـما از چه سـالی مشـغول فعالیت اسـت؟
علـی غفـاری هسـتم مدیـر فروشـگاه لولـه و اتصـاالت غفـاری در 
منطقـه فردیـس که از سـال 1385 در این زمینـه فعالیت می کنم.
* چه نـوع کاالها و محصوالت سـاختمانی در فروشـگاه 

شـما عرضه می شـود؟
مجموعـه ما بیشـتر درزمینه  عرضـه کاال و محصوالتی که به قلب 
و زمینـه سـازی سـاختمان مربـوط می شـود به مشـتریان عرضه 
مـی کنیم که شـامل: لوله های آب، گاز، بـرق، فاضاب با اتصاالت 

کامـل، بـا کیفیت عالی و تولید داخل کشـور می باشـد .
* شـاخصه ای که فروشـگاه شـما را نسـبت به سایرین 

متمایـز می کند چیسـت؟
 فروشـگاه مـا در خصـوص کامـل بـودن اجناس شـناخته شـده 
اسـت ، فروشـگاه مـا همواره در تاش اسـت که بـا کیفیت ترین 
و مناسـب تریـن قیمـت هـا را بـرای مشـتریان تهیـه و عرضـه 
کنـد. همچنیـن مجموعه مـا  کاال و محصوالتش را بـا خودروی 
فروشـگاه در اسـرع وقت برای مشـتریان ارسـال می کند که در 

زمینـه هزینـه هـا نیـز صرفـه جویی و تخفیـف قائل می شـود.
همچنیـن فروشـگاه مـا توانایـی تامیـن  تعدادزیـاد کاال بـرای 
مشـتریان را دارد تـا  در کمتـر از 2 سـاعت بـه مشـتریان در 

منطقـه کـرج ارسـال  شـود.
فروشـگاه مـا از سـاعت 8 صبـح تا 8 شـب آماده خدمت رسـانی 

به مشـتریان است.
 لطفا راه های ارتباطی  مشتریان را بفرمایید.

 نشانی:کرج- مشکین دشت - ابتدای کانال غربی فردیس
 همراه: 09125407988

 تلفن: 02636200206

پنجاه هزار بسته کمک معیشتی در رزمایش مواسات به اقشار آسیب پذیر 
اهدا شد.

اهلل  آیت  با حضور  مواسات  رزمایش  البرز،  گزارش خبرنگار جام جم  به 
حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه در استان البرز و جمعی 
از مسئوالن در مصای کرج به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد. سردار 
موالیی فرمانده سپاه استان البرز گفت: در فاز اول این طرح امروز حدود 
5۰ هزار بسته کمک معیشتی از سوی گروه های جهادی محات، سپاه 

و بسیج استان، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان، ستاد عتبات 
عالیات، خیرین اصناف و بسیاری از مردم نوعدوست تهیه شده و قرار است 
به دست نیازمندان برسد.وی افزود: این طرح در سه فاز اجرا می شود که فاز 
اول آن امروز، فاز دوم روز میاد امام حسن مجتبی و فاز سوم آن روز عید 
فطر اجرایی می شود.به گفته فرمانده سپاه استان البرز قرار است در این سه 
فاز حدود 15۰ هزار بسته معیشتی به نیازمندان اهدا شود.سردار موالیی 

گفت: در تاش هستیم بسته های معیشتی را به 2۰۰ هزار بسته برسانیم.

رئیس بنیاد البرز شناسی گفت: آداب مهمانی رمضان 
در سراسر فات ایران، تقریبا آیین مشابهی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مهراب 
رجبی، با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، 
گفت: آداب مهمانی رمضان در سراسر فات ایران 
مانند پاکستان، افغانستان، ایران و... تقریبا آیین 
مشابهی است.وی افزود: وجه تمایز آداب مهمانی 
رمضان در سراسر فات ایران با کشورهای همسایه 
عرب زبان این است که عرب زبانان آخر ماه رمضان 
را به دنبال ماه می روند اما در فات ایران در آخر 

ماه شعبان ماه رمضان را در آسمان جست و جو می 
کنند و برای رصد آن به بر و ارتفاعات می روند.رجبی 
گفت: در گذشته در ماه رمضان مانند عید نوروز خانه 
تکانی و پختن خوراکی های خاص مانند رشته رونق 
داشت.وی  افزود: در بسیاری از روستاهای استان 
البرز گوسفند قربانی می کردند و این عمل را » قرمه 
کنی« می خواندند. رئیس بنیاد البرز شناسی گفت: 
در این ماه جوانان و بویژه نونهاالن را برای آموزش 
قرآن آماده می کردند و آنچه که در جوامع اهل تسنن 
به نماز تواریح مشهور است در جوامع شیعی به شکل 

دیگری و با عنوان شب های قرآن رونق داشت که طی 
آن به جوانان خواندن قرآن را آموزش می دادند.وی 
افزود: یکی از سنت هایی که در ماه مبارک رمضان 
البرز انجام می شد، همچه کاسه بود که ساکنان یک 
محل و روستا با پر کردن کاسه از آش و توتک و فتیر 
آن را بین یکدیگر رد و بدل می کردند.رجبی گفت: 
آیینی که امروز کمتر به چشم می خورد، عروس 
افطاری است که طی آن برای تازه عروس و دامادها در 
ماه مبارک رمضان مهمانی می گرفتند و تمام اعضای 
فامیل به احترام آن دو در این مهمانی دعوت می 

شدند.وی افزود: یکی از موارد جالب توجه رابطه بین 
آش و آشتی بود که رفع کدورت ها در ماه رمضان آش 
می پختند و بین یکدیگر توزیع می کردند.رئیس بنیاد 
البرز شناسی گفت: در البرز کهن به کسانی که تازه 
به مرحله سنی بلوغ رسیده بودند و روزه می گرفتند 
مائده ای مانند عیدی و در قالب افطار می دادند که به 
سر روزی شهرت داشت.وی  افزود: نیاکان ما در دهه 
سوم رمضان کیسه هایی می دوختند و به آن کیسه 
برکت می گفتند زیرا معتقد بودند هر چه در آن کیسه 

قرار بگیرد برکت می گیرد.

معاون قضایی دادگستری استان البرز منطقه ویژه اقتصادی و 
فرودگاه بین المللی پیام را یکی از مناطق مناسب برای رونق 
تولید در کشور دانست و افزود: با فراهم آوردن زیر ساخت های 
الزم در این منطقه می توان شاهد رشد چشمگیری در حوزه 

تولید بود. 
به گزارش خبرنگار جام جم البرز : حسین اعظمی که در راس 
هیاتی از مسئولین قضایی استان از منطقه ویژه اقتصادی پیام 
دادگستری  افزود:  فوق  مطلب  اعام  ضمن  کرد  می  بازدید 
دستگاه  در  تحول  موضوع  تولید  جهش  سال  در  البرز  استان 

قضایی و اقداماتی در راستای اصاح فرایند ها انجام می دهد. 

وی با اشاره به نامگذاری سال 99 به عنوان سال جهش تولید 
عنوان کرد : این نامگذاری نیز تحول در تولید است لذا وظیفه 
همه دستگاه ها بر ایجاد اتحاد در راستای اجرای منویات  مقام 
معظم رهبری می باشد .اعظمی خاطر نشان کرد: رفع مشکات 
تولید و کمک به ایجاد اشتغال یکی از برنامه هایی است که در 
دستور کار دادگستری استان البرز قرار دارد. وی در پایان خاطر 
آمادگی  البرز  استان  دادگستری  منظور  همین  به  کرد:  نشان 
المللی  بین  فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  با همکاری منطقه  دارد 
پیام نسبت به حل و فصل موضوعات در راستای تحقق شعار 
عامل  مدیر  مطلق  ثناگو  نادر  دیدار  این  در  کند.  اقدام  سال 

منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام به عنوان میزبان گزارشی 
از فرایند فعالیت های این منطقه در حین بازدید ارائه کرد .

آغازبزرگترینرزمایشکمکهایمومنانهدرالبرز

آیینکهنماهرمضان،ازهمچهکاسهتاآشوآشتی

معاون قضایی البرز :

منطقهویژهاقتصادیپیامیکیازبهترینمناطقبرایتولیداست

در   99 اردیبهشت   3 استان  این  سرپرست 
انجمن ها  از  جمعی  با  که  نشستی  حاشیه 
سالن  در  فرهنگی  میراث  عرصه  فعاالن  و 
اجتماعات فرمانداری داشت با اعام این خبر 
گفت:» با توجه به حوادث اخیر در شهرستان 

دشت  شدن  حساس  و  نظرآباد 
نظرآباد در فضای مجازی و رسانه ها 
انجمن های  و  دوستداران  جمعیت 
شهرستان  این  فرهنگی  میراث 
به  پاسخگویی  و  دیدار  درخواست 
برخی از مسائل موجود را داشتند که 
خوشبختانه توانستیم با آنها به نقطه 

نظرات مشترکی برسیم.«
جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
در  افزود:  محمدی  فریدون  البرز، 
دیدارهایی که با فرماندار و شهردار 
این شهرستان داشتیم موضوعات مهمی مورد 
نتایج خوبی دست  به  و  قرار گرفت  بررسی  
پیدا کردیم وبا مطرح کردن آن در این جلسه 
توانسته ایم نوید خوبی را به دوستداران این 

عرصه بدهیم که از جمله آن می توان به مرمت 
مسجد نجم آباد_ بازگشایی خانه موزه مصدق_ 
ساماندهی محوطه ازبکی و سایت موزه شدن 
آن _تجهیز آسیاب مهدی آباد به عنوان موزه 
و برخی دیگر را عنوان کرد همچنین از دیگر 
تصمیمات این جلسه نصب المان های تاریخی 
گردشگری  مجموعه  اندازی  راه  و  شهرستان 
است. شهرستان  این  در  دستی  صنایع  و 

وی در پایان افزود: اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان از تشکیل 
انجمنهایی حمایت خواهد کرد چون  چنین 
آنان بازوی اصلی این اداره کل و از نمایندگان 
حفاظت از آثار تاریخی در استان و شهرستان 
یاری  در  مهمی  نقش  توانند  می  و  هستند 

رساندن اهداف این اداره کل را داشته باشند.

نشستسرپرستادارهکلاستانبافعاالنوانجمنهای
دوستدارمیراثفرهنگینظرآباد

مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعي استان البرز 
در جلسه ستاد برگزاري برنامه هاي هفته کارگر 
: امسال بر اساس شیوه نامه  البرز گفت  استان 
اباغي وزارت متبوع و با هدف کنترل و مقابله با 
شیوع ویروس کرونا در جامعه کار و تولید استان، 
صورت  به   1399 کارگرسال  هفته  برنامه های 

مجازی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، حسین فاح 
نژاد ضمن تشریح  ضرورت بزرگداشت مقام کار 
و کارگر و تولید، بر اهمیت برنامه های سال جاری 
با توجه به شعار جهش تولید تأکید کرد و گفت 
: همه ساله از پنجم تا 11 اردیبهشت به عنوان 
شده  گذاری  نام  کارگری  بسیج  و  کارگر  هفته 
است که در راستاي نامگذاري سال جهش تولید 
و اجراي منویات مقام معظم رهبری از اهمیت 

بسیاري براي تحقق این شعار برخوردار است.
وي با اشاره به شیوع بیماري کرونا در جامعه و 
ضرورت پیشگیري از توسعه آن بویژه در جامعه 
کار وتولید ابراز کرد : در سالهاي گذشته با حضور 
کارفرمایی  و  کارگری  تشکل های  هماهنگی  و 
برنامه های هفته کارگر در استان به طور مفصل 
برگزار می شد اما امسال با توجه به شیوع بیماری 
کرونا و  به منظور حفاظت و صیانت از سامت 
نیروی کار اکثر این برنامه ها به صورت مجازی 
ورفاه  تعاون،کار  مدیرکل  شد.  خواهد  اجرا 
اجتماعي استان البرز با اعام برنامه هاي مصوب 

هفته کارگر سال 99 در استان اظهار کرد: برنامه 
تقدیر مجازي از بهداشت یاران نمونه به عنوان 
خادمان سامت در واحدهاي تولیدي  به جهت 
بین  در  کرونا  بیماري  از  پیشگیري  در  تاش 
اداره  مسئولین  محدود  بسیار  حضور  کارگران، 
تولیدي  واحدهاي  در  کارگري  تشکات  و  کل 
استان جهت تقدیر از کارگران و مدیران واحدهاي 
تولیدي که در جهت صیانت از نیروي کار در ایام 
کرونا بهترین عملکرد را داشتند، گفتگوي ویژه 
خبري مدیرکل در سیماي البرز،اجراي مسابقات 
آنان  وخانواده هاي  کارگران  ورزشي  و  فرهنگي 
مجازي  نمایشگاه  بارگذاري  مجازي،  صورت  به 
کارگران  از  تقدیر  درسایت،  فرهنگي  کتابهاي 
فصلي و ساختماني در محل کار آنان ، پخش پیام 
تبریک هفته کارگر از سوي استاندار و مسئولین 
استان در سیماي البرز واجراي سایر برنامه هاي 

برنامه هاي  از  مجازي  فضاي  بستر  در  فرهنگي 
مهم این هفته در استان مي باشد.فاح نژاد خاطر 
نشان کرد: تاش می کنیم جلسات و برنامه هاي 
به  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  با  این هفته 
صورت مجازی و با مشارکت شرکای اجتماعی، 

نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شود.
بسیج  رئیس  همچنین  جلسه  این  ادامه  در 
کارگري و مسئولین تشکات کارگري وکارفرمایي 
استان البرز نیز پیشنهادات واقدامات حوزه کاري 
خود در راستاي برنامه هاي اداره کل  در هفته 
کارگر به صورت مجازي را تشریح کرده و ضمن 
هماهنگی  بر  شده  مطرح  مباحث  بندی  جمع 
هرچه بهتر اعضاي ستاد در برگزاری برنامه هاي 
هفته کارگر و ترویج فرهنگ کارو تجلیل از مقام 
کارگر و تحقق شعار جهش تولید در سال جاری 

تاکید شد.

برنامههايهفتهکارگر
البرزمجــازي
برگزارميشود
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البرز

لغت  اکوتوریسم که 
لغت  فرهنگستان 
سازمان  کمک  با 
فرهنگی  میراث 
کشور آن را معادل 
طبیعت گردی معنا 
از  است،  کرده 
  Tourism و  Eco نظر ریشه لغوی از دو جزء
ساخته شده است که که پیشوند eco  برگرفته 
از  ریشه ای یونانی به معنی آمیزه ای از مفاهیم 
محیط زیست و زیستگاه و tourism به معنای 
است   سفری  اکوتوریسم  است؛   گردشگری 
حفظ  موجب  که  طبیعی  مناطق  به  مسؤوالنه 

محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی گردد.
* اکوتوریست ها )بوم گردان( چه کسانی هستند؟

مرحله عاقه  از  که  افرادی هستند  اکوتوریستها 
ساده به طبیعت فراتررفته و پا در عرصه شناخت 

رازها و زیبایی های عمیق آن  می گذارند.
از  مراقبت  به  نسبت  را  خود  اکوتوریست،  یک 
طبیعت و احترام به فرهنگ بومی  مسؤول می داند 

و به این مسئولیت پایبند است.
* انواع طبیعت گردی 

 - ساحلی   گردشگری   - اقلیمی  گردشگری   -
گردشگری کوهستان و برف - گردشگری جنگل

- گردشگری کویر و بیابان  - گردشگری آب های 
معدنی و آب های گرم- اصول طبیعت گردی

صاحبنظران معتقدند فعالیت های گردشگری در 
صورت رعایت ۶ اصل زیر به عنوان مصادیق طبیعت 
گردی مطرح می شوند.التزام به انجام فعالیت هایی 
که کمترین پیامد منفی زیست محیطی را داشته 
باشند؛زمینه سازی به منظور افزایش آگاهی و درک 
طبیعت و ویژگی های فرهنگی که موجب می شود 
بازدید کنندگان، در برابر حفظ عناصر طبیعی و 
مسئولیت  احساس  بیشتر  فرهنگی،  خصوصیات 
کنند؛مشارکت در حفظ و مدیریت مناطقی که 
و  گیرند  می  قرار  حفاظت  مورد  قانونی  طور  به 
مشارکت  طبیعی؛تقویت  نواحی  دیگر  همچنین 
جوامع محلی در فرایند تصمیم گیری مربوط به 
گردشگری؛ایجاد  فعالیتهای  میزان  و  نوع  تعیین 
منافع مستقیم اقتصادی و نیز درآمدهای مکمل 
براي جوامع محلی؛ وآگاه سازی جوامع محلی )از 

طریق آموزش( از ارزش های طبیعی زندگی آنها.

از را خـود پزشـکی سـواالت
پزشـکجامجـمالبرزبپرسـید

دکتر سید مهدی موسویان
ــادی از  ــش زی ــردم بخ ــا، م ــن روزه ای
نیازهــای ســامت خــود را از راه هــای 

ــد.  ــی آورن ــت م ــه دس ــون ب گوناگ
ــع  ــی مواق ــد در بعض ــی توان ــن کار م ای
مفیــد و در بســیاری از مواقــع حتــی 
نامه هــای  ویــژه  باشــد.  خطرنــاک 
جــام جــم البــرز شــرایطی را فراهــم 
ــواالت و  ــنونده س ــه ش ــت ک ــرده اس ک
ــه  پرســش های پزشــکی شــما باشــد و ب
صــورت مکتــوب بــرای ســوال های  شــما 
جواب هــای مناســبی داشــته باشــد. 

ــر ســیدمهدی موســویان در همیــن  دکت
ســتون و هــر هفتــه بــه ســواالت و 
پاســخ  شــما  پزشــکی  دغدغه هــای 

داد. خواهنــد 
مــورد  در  ســواالتی  می توانیــد  شــما 
راهنمــای  و  بررســی  و  بیماری هــا 

بپرســید.  را  پزشــک  انتخــاب 
دکتــر موســویان و همکارانشــان بــا توجه 
ــاده پاســخگویی و  ــه ســواالت شــما آم ب

راهنمایــی شــما خواهنــد بــود. 
ــه و  ــه مراجع ــاز ب ــما نی ــوال ش ــر س اگ
ویزیــت پزشــک داشــت، بــا معرفــی یــک 
پزشــک مناســب، شــما را بــرای معالجــه 

ــد. ــی مــی کنن حضــوری راهنمای
تلفن تماس: 32210009

رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج گفت: 
منظور  به  سامت  مدافعان  دانشجویان،  طرح 

پیشگیری از ویروس کرونا آغاز شد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، علی اکبر میروکیلی 
با اشاره به فرمان رهبر معظم انقاب برای تاش همه 

افراد در راستای مقابله و ریشه کن کردن ویروس 
فرهنگی  مدیریت  همت  به  گفت:  کشور،  از  کرونا 
دانشجویی و بسیج مرکز، طرح )دانشجویان داوطلب، 
مدافعان سامت( کلید خورد. وی افزود: در این طرح 
که در جهت مبارزه با شیوع بیماری کرونا اجرایی 

شد، دانشجویان داوطلب اقدام به ضدعفونی محیط 
اطراف دانشگاه اعم از پارک اطلسی، معابر عمومی، 
مجاورت  در  واقع  و مجتمع های مسکونی  مغازه ها 
دانشگاه علمی کاربردی شهرداری کرج کردند. وی 
ارائه  و  تب  طریق سنجش  از  غربالگری  همچنین 

توضیحات و آموزش در خصوص ویروس کرونا به 
شهروندان را از دیگر اقدامات دانشجویان در این طرح 
برشمرد.رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج 
گفت: با این اقدام در راستای ایجاد آرامش و امنیت 
روانی در بحران کنونی، به یاری شهروندان شتافتیم .

طبیعتگردیپزشکجامجم

صنعت فرش در ایران از اهمیت و پیشینه ارزشمندی برخوردار است.
تنها  دنیا  تولید فرش،  ماشین های  پیشرفت سریع  با  واقع  در 
شاهد عرضه فرش های دستبافت نیست. اکنون در کشورمان 
به قدری فرش های ماشینی زیبا و با کیفیت تولید می شوند که 
آماتورها  برای  دستبافت  یا  ماشینی  تشخیص  مواقع  برخی  در 
جوان  یک  با  گفتگویی  گستره  این  زنجیره  در  می شود.  سخت 
خوشفکر و با هوش عرصه فرش های ماشینی نشستیم که طی 

آن جذابیت های  حرفه ای تشریح می شود.
توجه شما را به چکیده مصاحبه با آقای میر حمید موسوی، مدیر 

فروشگاه فرش پازیریک جلب می کنیم:
*  فروشگاه شما با نام پازیریک به چه معناست؟

پازیریک عنوان قدیمی ترین فرش دنیا را دارد که قدمت آن به 
قبل از میالد بر می گردد. 

* فروشگاه شما دارای چه ویژگی هایی است که شما را از سایر 
فروشگاه های فرش متمایز می کند؟

مجموعه فرش پازیریک به عنوان کارخانه  تولید کننده فرش های 
ماشینی در استان کاشان فعالیت می کند که حدود 5 سال است 

البرز مشغول  از کارخانه در استان  در زمینه فروش مستقیم 
فعالیت است ،بنابراین اگر فردی کاالیی از فروشگاه ما تهیه کند 
فرش مستقیما از کارخانه تولیدی، تهیه و عرضه می شود که از 
لحاظ اقتصادی به نفع خریدارمی باشد . همچنین ما در فروشگاه، 
شرایط اقساطی خوبی برای مشتریان کارمند و حتی افرادی که 

شغل آزاد دارند با اقساط 12تا 24ماهه قابلیت تسویه دارد.
فروش  برای  نهادی  یا  ارگان  کدام  با  شما  فروشگاه  تاکنون   *

اقساطی همکاری داشته است؟
 فروشگاه ما با فرهنگیان ساوجبالغ و شهرداری چهارباغ همکاری 
دارد که ساالنه تمدید می شود و در حال حاضر آمادگی عقد قرار 

داد با شرکت ها  و ارگان های خصوصی و دولتی را داریم.
در حوزه فرش ماشینی ما به صورت تخصصی و انحصاری فعالیت 
یا  شانه  لحاظ  از  ای  زمینه  هر  در  افراد  نیاز  می کنیم همچنین 

تراکم فرش در فروشگاه تامین می شود . 
* افراد به عنوان مشتری از چه فرش هایی برای خرید استقبال می کنند؟

با  کاشان  تولیدات  1200شانه  فرش های  از  افراد  بیشتر 
برند های مختلف شناخته شده و برندهایی که شاید زیاد شناخته 
شده نباشند اما کیفیت خوبی دارند استقبال می کنند ،همچنین 
طرفدار فرش های 700و 1000هم هستند. به تازگی کارهای 

1500شانه به مجموعه ما اضافه شده است .
همچنین در زمینه کاال های وارداتی ، ما از کاالی وارداتی کشور 
ترکیه و بعضی ازفرش های دستبافت گونه هم  عرضه می کنیم 
همچنین  و  ندارند  دستبافت  فرش های  با  تفاوتی  هیچ  که 

فرش های فانتزی و کودک هم در مجموعه ما موجود است. 
* لطفا راه های ارتباطی  مشتریان را بفرمایید.

نشانی: کرج- مهرشهر- بلوار ارم - خیابان شهید محمد اینالو - 
فروشگاه فرش پازیریک

همراه: 09125194905
ایام تعطیل از ساعت 9:30 تا22  فروشگاه ما همه روزه حتی 

شب دایر است.

دوره  اسامی  شورای  مجلس  در  کرج  مردم  منتخب  نماینده 
از  بازرگانی  اتاق  رئیس  موالیی،  بنا  رحیم  باهمراهی  یازدهم 
نمایشگاه تولیدی و خدماتی واقع در اتاق بازدید بازرگانی کرد.

خبرنگار جام جم البرز:  مهدی عسگری دربازدید از نمایشگاه 
توانمندی های تولیدی صنعتی و خدماتی و هم چنین بخش های 
مختلف اتاق بازرگانی گفت: ان شااهلل در آینده نزدیک بتوانید 
یک نماشگاه دائمی آن هم در فضای بسیار بزرگتر داشته باشید. 
به طوری که افراد زیادی بتوانند از آن براحتی بازدید کنند. چرا 
که شاید خیلی ها ندانند که اصا هم چنین جایی وجود دارد. 

ایشان ادامه داد: دستور اکید دین در تولید ثروت است. باید تا 
می توانیم تاش کنیم و تولید ثروت کنیم، منتهی آن چیزی 
که برای ما نهی شده استفاده نادرست از ثروت است، استفاده 
ما باید همیشه همراه با قناعت باشد. اگر قناعت داشته باشیم، 

هیچ وقت گرفتار مشکات اقتصادی نخواهیم شد.
وی افزود: باید همگی تاش مضاعف داشته باشیم تا اقتصاد غیر 
نفتی فعال داشته باشیم. در این راه حجم قوانین زیاد و دست و 
پا گیر است. شما  به عنوان متخصص امر مشکات را شناسایی 
و منتقل کنید. ما هم طبق وظایف مان در بخش قوانین همراه 

شما خواهیم بود.  
عسگری با  تاکید بر اینکه با شناسایی فرایندهای فسادزا امکان 
فساد از بین می رود، افزود: در این روزهایی که ما درگیر یک 
جنگ تمام عیار اقتصادی با استکبار جهانی هستیم، به نظر می 
رسد که باید یک دادگاه ویژه جنگ اقتصادی هم داشته باشیم. 
اگر کسی بداند که داخل شدن در شرایط فساد اقتصادی برایش 

هزینه های باالیی دارد، خواه نا خواه به طرفش نخواهد رفت.
   وی در پایان اظهار نمود: ما با وجود اتاق های بازرگانی می 
افزایش تولید و صادرات  با جلوگیری از خام فروشی و  توانیم 
به  وابستگی  دارند  باالتری  افزوده  ارزش  که  محصوالتی 
کشورهای دیگر را کم نموده با عبور از تحریم ها به خودکفایی 

برسیم.
بنا موالیي، رئیس اتاق بازرگانی در این دیدار اظهار کرد: این 
نمایشگاه اقتدار صنعت ایران را به رخ دیگران خواهد کشید. ما 

صنایع دستی را دوباره احیاء کرده ایم. 
رئیس اتاق بازرگاني البرز گفت: یکی از اهداف بلند مدت ما به 

جای تولید در کارخانه، تولید در خانه است. به جای این که 
بعضی ها از بیکاری سرگردان باشند، به اتاق بازرگانی بیایند، ما 
آن ها را راهنمایی می کنیم و با کمک کمیته امداد می توانند 
درخانه تولید داشته باشند. با این کار هم به معیشت خود و هم 

به اقتصاد جامعه کمک می کنند. 
تنظیم  در  را  مهمی  نقش  بازرگانی  اتاق  که  آنجایی  از 
استانداردهای حذف فساد برای کسب و کار ایفا می کند، برای 
ارایه خدمات جهت حمایت از سرمایه گذاری و توسعه تجارت 

نیاز به همراهی نمایندگان محترم مجلس دارد.
بنا موالیی ادامه داد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور سامان بگیرد، 
باید دو کار مهم انجام دهیم. ابتدا بخش اقتصاد کشور که متکی 
به نفت است، باید به سمت اقتصاد غیر نفتی هدایت شود. نکته 
به  باید  که  است  دولتی  اقتصاد  است،  مهم  بسیار  که  دیگری 

اقتصاد غیر دولتی تبدیل گردد. در حال حاضر 15درصد اقتصاد 
در بخش خصوصی و بقیه آن در بخش دولتی است. 

وی با اشاره به سهم بخش خصوصی که فعا بین 1۰تا11میلیارد 
دالر از صادرات را دارد، افزود: باید قوانینی نوشته شود، مدیریت 
شود تا این مقدار در سال 14۰4به ۶۰تا7۰میلیارد دالر برسد. 
اگر این اتفاق بیفتد، خدمت بزرگی برای نسل آینده خواهد بود.

بنا موالیی ادامه داد: اتاق توانسته است با ایجاد مراکز پژوهشی 
و تحقیقاتی در کنار شهرک های صنعتی  دانشگاه و صنعت را 

به هم نزدیک کند.
نمایشگاه دستاوردهای  برگزاري  از  بازرگانی هدف  اتاق  رئیس 
تولیدکنندگان  از  حمایت  فرهنگ  ترویج  را  خصوصی  بخش 
داخلي، بازدید عموم مردم و تشویق استفاده از کاالهاي تولیدي 

استان اعام نمود.

نماینده  منتخب مردم کرج در مجلس در بازدید از نمایشگاه اتاق بازرگانی تاکید کرد؛

تالشبرایتولیدثروتوایجادقناعت

با توجه به اینکه خطا و اشتباهات انسانی از 
مهم ترین عوامل بروز تصادفات منجر به جرح 
و فوت به شمار می رود، از این رو آموزش و 
فرهنگ سازی مستمر در حوزه ایمنی حمل و 

نقل از اهمیت باالیی برخوردار است.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، محمدرضا 
احمدی نژاد با تبریک هفتم اردیبهشت "روز 
ایمنی حمل و نقل"، اظهار داشت: نامگذاری 
این روز تحت عنوان روز ایمنی حمل و نقل 
در  دغدغه  ایجاد  هدف  با  کشور  تقویم  در 

اذهان عمومی انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه کاهش رفتارهای پرخطر 
ترافیکی از مهم ترین برنامه های معاونت حمل 
محسوب  کرج  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و 
می شود، افزود: تمرکز بر ایمنی شهروندان از 
جمله کودکان شامل موضوعات مهمی نظیر 
کودک  صندلی  از  استفاده  سازی،  فرهنگ 
قالب  در  آموزان  دانش  آموزش  خودرو،  در 
دستگاه های  همکاری  با  مختلف  طرح های 

مربوطه نظیر آموزش و پرورش است.
با اشاره به اینکه معاونت حمل  این مسئول 
ترافیک  شهرداری کرج طی سال  و  نقل  و 
ترافیک  فرهنگ  ارتقای  راستای  در  گذشته 

نسبت به توزیع کتابچه های آموزشی، توزیع 
بروشور و برگزاری همایش های مختلف اقدام 
فرهنگ  ارتقای  درصدد  گفت:  است،  کرده 
نوین  رویکردهای  بر  تکیه  با  ترافیک  ایمنی 

نیز هستیم.
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون  گفته  به 
شهرداری کرج و بر اساس آمارهای دریافتی؛ 
با توجه به اینکه خطا و اشتباهات انسانی از 

مهم ترین عوامل بروز تصادفات منجر به جرح 
و فوت به شمار می رود، از این رو آموزش و 
فرهنگ سازی مستمر در حوزه ایمنی حمل و 
نقل از اهمیت باالیی برخوردار است. احمدی 
با رعایت  نژاد در پایان تاکید کرد: بی شک 
آسیب های  از  شده،  وضع  مقررات  و  قوانین 
امان  در  رانندگی  و  ونقل  حمل  از  ناشی 

خواهیم ماند.

معاون شهردار با تبریک روز ایمنی حمل و نقل عنوان کرد؛

برایکاهشرفتارهایپرخطرترافیکیتالشمیکنیم

ــت  ــه مقاوم ــپاه ناحی ــده س فرمان
بســیج امــام رضــا)ع( از تهیــه 
85۰بســته  از  بیــش  وتوزیــع 
رزمایــش  در  مومنانــه  کمــک 
بیــن  وهمدلــی  مواســات 
وآســیب  نیازمنــد  خانواده هــای 
شهرســتان  کرونــا)ره(  از  دیــده 

داد. خبــر  فردیــس 
بــه گــزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکــز البــرز، ســرهنگ علیــزاده بــا 
تأکیــد بــر لــزوم همدلــی و کمــک 
ــر  ــر خی ــاه پ ــدان، در م ــه نیازمن ب
و برکــت رمضــان گفــت: بــا توجــه 

بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری 
مومنانــه،  کمــک  پویــش  در 
حمایتــی  85۰بســته  از  بیــش 
نیازمنــد،  خانواده هــای  بــرای 
ــروز  ــع آن ام ــده و توزی ــه ش تهی
ــتان  ــئولین شهرس ــور مس ــا حض ب
خمینــی)ره(  امــام  مصــای  در 

ــد. ــاز ش ــتان آغ شهرس
وی افــزود: تــا پایــان مــاه مبــارک 
هــزار   1۰ از  بیــش  رمضــان 
بیــن  دیگــر  حمایتــی  بســته 
ــتان  ــد شهرس ــای نیازمن خانواده ه

می شــود. توزیــع  فردیــس 

تهیهوتوزیعبیشاز٨۵٠بستهحمایتی
بههمتخیرانفردیسی

نیا
ع 
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قسمت اول

میرحمید موسوی، مدیر فروشگاه فرش »پازیریک« اعالم کرد؛

عرضهفرشهایماشینیبدون
پیشپرداخت
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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
  د  فتر سرپرستی    استان البرز:   026-32210004-9

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را
حافظچون شیشه های دیده ما پر گالب کن

فرشتهایدرفاو

شهید »علی اصغر محمودی« که از بهیاران شهید 
در  فاو  منطقه  در  است  مقدس  دفاع  دوران  در 
حالی که نیروهای خودی عقب نشینی می کنند برای 

کمک به مجروحان می ماند و جاویداالثر می شود.
اصغر  علي  »شهید  البرز:  خبرنگار جام جم 
محمودی« در سال 1347 در همدان متولد شد. 
او در یک خانه مذهبي و مستضعف پیش پدر 
و مادربزرگ رشد یافت. علي اصغر درس خواند 
و تا مقطع سوم راهنمائي پیش رفت.او بعد از 
گذراندن دوره راهنمائي درس را رها کرد و به 
جبهه هاي حق علیه باطل اعزام شد.بعد از چندین 
بار اعزام او براي یک دوره آموزش به بیمارستان 
بقیه اهلل )عج( و امام خمیني )ره( رفت و ۶ ماه 
آموزش دید و به عنوان بهیار در خط مقدم برای 
کمک رساني به مجروحین حاضر شد.طبق گفته 
در  القصر  ام  فاو،  عملیات  در  گروهان  فرمانده 
در  هم  علي اصغر  که  اسفند 13۶4  اول  تاریخ 
این عملیات در گردان »خط شکن علي اصغر« 
بود کمي دچار کمبود نیرو مي شوند و دشمن 
پیشروي مي کند، به این علت که نیروي کمکي 
به خط نمي رسد گردان علي اصغر عقب نشیني 
مي کند و براي اینکه دشمن نتواند جلوتر بیاید 
پل را هم منفجر مي کنند و برمي گردند و به 
بود،  شده  مجروح  پا  ناحیه  از  که  علي اصغر 
مي گویند: بیا برگردیم عقب که او جواب مي دهد: 
»من باید به زخمي ها کمک کنم و آنها را هم 
او  گردان  فرمانده  دیگر  و  برگردانم«  عقب  به 
را نمي بیند و حتي روز بعد که نیروی کمکي 
مي رسد و حمله آغاز مي شود به همان منطقه 
مي رسند. از زخمي هاي دیروز و علي اصغر هیچ 
اثري نمي بینند و تاکنون هیچ اثري از او به دست 

خانواده نرسیده است.

 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399   شماره 5647

پیامهایمردمی یادیارانآشنا

حاج نعیم شاه حسینی
از  کنند  مي  بنا  را  ساختمانی  که  کارگرانی 
کل نقشه بی خبرند یا آن را مدام در مد نظر 

و  روزها  که  هنگامی  نیز  انسان  ندارند. 
ساعت های عمر را سپری می کند از بابت 
همین  در  خویش  زندگی  ماهیت  و  سیر 

وضع است. 
آدمی،شایسته  زندگی  اندازه مسیر  به هر 
تر، مهم تر، برنامه دارتر و بیشتر از واحد 
خصوصیات فردی باشد، همان قدر الزم و 
مفید است، البته الزمه این کار این است 
که آدمی اندکی به خود شناسی پرداخته 
باشد، یعنی بداند که در اصل به طور عمده 
و درجه اول طالب چیست و چه چیز برای 
سعادتش اساسی است. پس باید بداندچه 
چیزهایي در مرتبه دوم و سوم قراردارند 
و تشخیص دهد که حرفه اش کدام است 
اگر  با جهان چیست.  رابطه اش  و  او  نقش  و 
به  کردن  نگاه  باشد  بزرگ  و  مهم  رابطه  این 

را  او  شده،  کوچک  مقیاس  در  زندگی  نقشه 
بیش ازهرچیز تقویت می کند، استوار می سازد 
ارتقا می دهد، به فعالیت تشویق و از رفتن  و 

خطا بر حذر می کند.
که  کرونایی  درایام  را  رفتاری  چنین  نمونه 
رابطه مثبت با جهان هستی دارد و در مقابل 
شفاف  صورت  به  را  جویان  منفعت  ،کردار 

می توان دید و مقایسه کرد.
درمانی  دلسوز  و  محترم  کادر  کارکرد  مانند   
مورد  خدمات  و  قیمت  تغییر  مقابل  در  و 
امنیت عمومی  و  آرامش  نیاز سامت جامعه، 
در  مردم  اذهان  تشویش  مخالف  ودر  جامعه 
کنم  سپاسگزاری  خواهم  مي  مجازی  صفحه 
از جامعه معلمان که شاهد آن هستم که چند 
برابر زمان قبل از کرونا و بدون ریا و توقع از 
مملکت  فرزندان  تربیت  جهت  اداره  یا  کسي 

که آینده سازان کشور هستند وقت می گذارند. 
باکمبودها  سرعت  با  و  سخت  شرایط  در 
با  را  خود  دانش  خانواده   و  خانه  ،قرنطینه، 
به صورت  کرده  روز  به  محدود  افزار های  نرم 
شبانه روزی، گاهی تا نیم شب جهت تدریس 
تا صبح در  تولید محتوا می کنند،  درس فردا 
و  غیاب   حضور  ضمن  حضوری  غیر  کاس 
مطلع شدن از اوضاع و احوال شاگردان ،آن را 
ارائه نمایند، بیدار مانده و کار می کنند. در روز 
نیز پاسخگوی تک تک دانش آموزان و کمک 
اولیا ( هستند، به  آموزشیان )خانواده محترم 

نحوی که از خودشان غفلت مي کنند.
رابطه  تاثیر آن در  و  زندگی  ازنقشه   معلمان 
با جهانش آگاه هستند و می توان نام آن ها را 
ایثارگران بی سنگر این ایام نامید. درود خدا 

بر آنان باد.

معلمان؛ایثارگرانبیسنگر

در برنامه ریزی آتی باید شرح وظایف هر یک از فرهنگسراهای 
کرج مشخص شده و آموزش شهروندی و فرهنگ عمومی در این 

مکان ها بخوبی دنبال شود.
به  اشاره  با  البرز، منصور وحیدی  به گزارش خبرنگار جام جم 
شیوع بیماری کرونا و اهمیت استفاده مناسب از مراکز فرهنگی 
برنامه  اظهار داشت:  ارتقای سامت شهروندان،  برای  و ورزشی 
شورای اسامی شهر کرج این است که به سمتی پیش برویم که 
با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج، 
راهکارهای مناسب برای استفاده الزم از فرهنگسراها و سالن های 

ورزشی به کار بگیریم .
این مسئول تصریح کرد: براین اساس ظرفیت فرهنگسراها و میزان 
امکانات این فضاهای فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و 
مطابق با نیازهای اجتماعی و فرهنگی در این مکان ها خدمات دهی 

می شود. وحیدی با بیان اینکه در سال های گذشته جانمایی و 
احداث برخی فرهنگسراها مطابق با نیازهای جمعیتی نبوده و مردم 
استفاده بهینه ازاین فضاها نداشته اند، افزود: یکی از قابلیت های 
فرهنگسراها، آموزش عمومی در زمینه ارتقای سامت و باال بردن 
آگاهی مردم است که باید این هدف در برنامه کاری این مجموعه ها 
به بهترین شکل طراحی و پیش برود.این مسئول تاکید کرد: در 
برنامه ریزی آتی شرح وظایف هر یک از فرهنگسراهای کرج باید 
مشخص شود و آموزش شهروندی و فرهنگ عمومی را باید در این 
مکان ها بخوبی دنبال کنیم .به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی و ورزشی شورای اسامی شهر کرج، سالن های ورزشی 
شهرداری نیز باید به مراکز مناسبی برای خدمات دهی تبدیل 
شود و در کنار فعالیت های ورزشی از قابلیت های این مکان ها برای 

ارتقای سامت مردم استفاده شود.

آموزشدرزمینهارتقایسالمتازقابلیتفرهنگسراهاست

دستگیریاعضایبانداسکیمریدرساوجبالغ

فرمانده انتظامی ساوجباغ از شناساسایی و انهدام یک باند اسکیمری و 
پولشویی با بیش از 3 میلیارد ریال کاهبرداری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سرهنگ علی سلیمانی 
شهرستان  فتا  پلیس  به  ازشهروندان  تعدادي  مراجعه  پی  در  گفت: 
ساوجباغ، مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آن ها، بررسی 

موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجباغ افزود: در تحقیقات اولیه ماموران 
مشخص شد، کارت های بانکی مال باختگان را کاهبرداران به وسیله 
دستگاه اسکیمر کپی و از این طریق به وجوه آن ها دسترسی پیدا کرده 

و با مبالغ برداشت شده اقدام به خرید طا و سکه در استان های البرز و 
قزوین کرده اند.

او گفت: با کارشناسایی های انجام شده مشخص شد که اعضای این باند 
با راه اندازی یک باب مغازه آرایشگری در استان قزوین و ماهی سرا در 
شهرستان ساوجباغ  اقدام به کپی کارت های بانکی مشتریان خود از 

طریق اسکیمر می کنند.
به گفته سرهنگ سلیمانی ماموران با تاش های شبانه روزی موفق به 
شناسایی هویت متهمان و مخفیگاه آنها در شهرستان ساوجباغ و استان 
قزوین شدند و با دریافت نیابت قضائی در چند عملیات جداگانه، هر چهار 

عضو این باند کاهبرداری را دستگیر کردند.
رییس پلیس ساوجباغ گفت :  این متهمان 3 میلیارد ریال از شهروندان 

در استان های البرز ، تهران و قزوین کاه برداری کرده اند.
وی با بیان این که تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم متهمان ادامه دارد 

گفت: تعدادی از مال باختگان شناسایی شده اند.
سرهنگ سلیمانی از سایر مال باختگانی که در مدت ۶ ماهه گذشته 
با این روش از آنها کاهبرداری شده خواست به پلیس فتا ساوجباغ 

مراجعه کنند.
به  کارت  رمز  دادن  از  خرید  برای  شهروندان  کرد  تاکید  پایان  در  او 

فروشندگان جدا" خودداری کنند.

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

در همین ستون درج گردد. 
* اتوبوس های شهری را ضدعفونی کنید

اتوبوس های شهری به صورت شبانه روزی نیاز 
به ضد عفونی دارند. چرا که مسافران متعددی 
ویروسی  بیماری های  انتقال  معرض  در 
هستند. پس لطفا مسئوالن اتوبوسرانی در 
خصوص ضد عفونی اتوبوس های بین شهری 

دقت بیشتری معمول نمایند.
احمد ساروی از فردیس
* سرعت گیر نصب و معابر را خط کشی 

کنید
خیابان اصلی شهید بهشتی واقع در ابتدای 
معبر  که  خیابان  عرض  صدرا  ما  بازار 
عابران  و رهگذران پیاده می باشد، نیاز به 
خط کشی و کمی باالتر از آن نیاز به نصب 
سرعت گیر دارد، چرا که بارها بر اثر سرعت 
باالی خودروها منجر به تصادف های جرحی 
شهرداری  مسئوالن  لطفا  است.  شده   ... و 

کرج اقدام عاجل نمایند.
محسن صفایی از کوی کارمندان شمالی
* قابل توجه مسئوالن اداره گاز ساوجبالغ

روستای  به  کشی  گاز  عمرانی  عملیات 
سیباندره، موجب بی نظمی و آسیب فراوان 
به حواشی جاده روستای ورده ساوجباغ و به 
دنبال آن عبور و مرور خودروها را با مشکات 
مسئوالن  لطفا  است.  کرده  روبرو  متعدد 
ذیربط نسبت به پاکسازی و تسطیح حواشی 

جاده مذکور اقدام فوری نمایند.
جمعی از اهالی روستای ورده

* محتکران را سر جای خود بنشانید
جان  به  کرونا  رحمانه  بی  هجوم  ایام  در 
واسطه های  و  دالالن  برخی  جامعه  افراد 
»زیستی  لوازم  احتکار  با  خبر  بی  خدا  از 
سختی های  گرفتار  را  مردم  بهداشتی«  و 
زندگی کرده اند. آیا بهتر نیست مسئوالن 
مربوطه برنامه نظارتی قوی تری را در این 
زمینه برای مبارزه با این گونه زالوصفتان در 

پیش گیرند. پس کی؟
حسن جمال زاده از ماهدشت

خبر

خدمترسـانیدراداراتکرج
زیرذرهبیـنفرمانداری

سرپرست بازرسی، مدیریت عملکرد و امور 
حقوقی فرمانداری شهرستان کرج از بازرسی  
ادارات شهرستان در نحوه خدمت رسانی به 

مردم خبر داد. 
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، »محبوب 
فروزنده« با بیان این مطلب گفت: بر اساس 
فرماندار  پور  قاسم  آقای  جناب  تأکیدات 
در  ادارات شهرستان  محترم کرج، عملکرد 
راستای خدمت به مردم مورد بازرسی قرار 

خواهد گرفت.
ادارات موظف هستند  افزود: مسئوالن  وی 
نسبت به مسائل و مشکات ارباب رجوع و 
مراجعین پاسخگو بوده و به صورت شفاف در 
جهت حل مشکات مردم و مراجعین عزیز 

اقدام نمایند. 
در  بازرسی ها  تداوم  بر  تأکید  با  فروزنده 
راستای جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع 
رسانی  خدمت  کرد:  تصریح  ادارات  در 
صادقانه و دلسوزانه به مردم باید سرلوحه کار 
روسای ادارات باشد و به منظور حل و رفع 

درخواست های مردمی تاش شود. 
عملکرد  مدیریت  بازرسی،  اداره  سرپرست 
و امور حقوقی فرمانداری کرج گفت: براین 
جهت  کرج  شهرستان  عزیز  مردم  اساس، 
طرح انتقاد یا هرگونه مطالب از طریق شماره 
بازرسی  واحد  به   5 داخلی   325۶55۰4
رسانی  اطاع  فرمانداری  عملکرد  مدیریت 

نمایند.
وی افزود: بهترین ناظران بر عملکرد مسئوالن 
خود مردم هستند و قطع به یقین مراتب اعام 
شده به بازرسی فرمانداری توسط کارشناسان 

این واحد بررسی خواهد شد.

استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
البرز : از 23 اسفند سال گذشته تاکنون بیش 
بیکاری  بیمه  دریافت  برای  نفر  هزار   25 از 
ناشی از شیوع بیماری کرونا ثبت نام کرده اند.

مرکز  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
بیکاری  به  اشاره  با  نژاد  فاح  حسین  البرز؛ 
استان  در  مشاغل  از  تعدادی  در  کار  نیروی 
مدت   این  در  گفت:  کرونا  بیماری  دلیل  به 
25 هزار و 58 نفر برای دریافت بیمه بیکاری 
ناشی از شیوع بیماری کرونا در سایت مربوطه 
ثبت نام کرده اند که 22 هزار و 725 نفر در 

بررسی های اولیه مشمول شده اند.
می توانند  شده   بیکار  کارگران   : افزود  وی 
بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سایت 
نام  ثبت  و   bimebikari.mcls.gov.ir
در این سامانه از مقرری بیمه بیکاری بهره مند 

 شوند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
البرز افزود: بیکاران غیر ارادی مشمول قانون 
 کار که بیمه شده تامین اجتماعی و مشمول 
قانون کار و بیمه بیکاری هستند، می توانند از 

مزایای این بیمه بیکاری بهره مند شوند.

وی درخصوص فرایند ثبت نام و برخورداری 
از بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا  گفت: 
کد  سامانه  در  نام  ثبت  از  پس  متقاضیان 
رهگیری دریافت  می کنند و پس از بررسی 
بیمه  و  تسهیات  دریافت  برای  اطاعات؛ 
و  می شود  ارسال   پیامک  آن ها  به  بیکاری 
پس از ثبت شماره حساب، از طریق سازمان 
تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت 

خواهند کرد.
وزارت  نامه  شیوه  اباغ  و  اعام  اساس  بر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در تاریخ 11 
معاونت  مشترک  امضای  1399به  فروردین 
روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رسید و به 
تمامی استان ها اباغ شده است،  1۰ گروه از 
فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی به عنوان 
فعالیت هایی که متاثر از ویروس کرونا بوده اند 
آن ها  کار  و  کسب  غیرمترقبه  صورت  به  و 
فعالیت ها  این  کارگران  و  شده  آسیب  دچار 
هم مشمول قانون کار و بیمه بیکاری باشند  
می توانند از مزایای این نوع بیمه بیکاری طبق 

ضوابط قانونی بهره مند شوند.  

بیشاز۲۵هزارمتقاضیدریافت
بیمهبیکاریدرالبرز

جنابآقایمهندسحاجاحمدافضلی


