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البرز

ج : شهردار کر
آزادراه شهید سلیمانی نیمه اول ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد

ج  : امام جمعه کر
تا لحظه نابودی استکبار ایستاده ایم
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بیشتر بخوانید

مقابله با گستره نفوذ 
دشمن نیازمند طرحی 

هوشمندانه است

عدم ثبات قیمت؛ 
مهم ترین مشکل 

 فروشندگان و 
غ توزیع کنندگان مر

روند نزولی تغییر کاربری 
اراضی کشاورزی در البرز

نماینده استان البرز در 
مجلس خبرگان:

رئیس اتحادیه فروشندگان 
غ و ماهی: غ ،  تخم مر مر

مدیر  امور اراضی جهاد 
کشاورزی استان:

توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی شهر جدید 

هشتگرد، بزودی
با  مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 
به  راهداری  و  رانندگان  نقل،  و  حمل  روز  تبریک 
و  عمران  شرکت  تعامل  ضرورت  به  عرصه  این  تالشگران 
مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: همکاری دوجانبه شرکت و 

مدیریت شهری، راهبردی مناسب برای توسعه شهر است.
گزارش جام جم؛ مسعود حق لطفی افزود: در راستای توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر، خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس 

در دستور کار است که بفوریت انجام خواهد شد.  
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در بهار ۱۴۰۰ صو رت می گیرد؛

 بازگشایی دوباره ورزشگاه انقالب به روی ورزشکاران 
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مدیرعامل شــرکت عمران شــهر 
؛جدید هشتگرد خبرداد؛ با حضور نماینده ولی فقیه در استان البرز

همایش راهبران اجرایی بیانیه گام 
دوم انقالب برگزار شد

عزیز دلم آرشا جان



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر:

)ره(  خمینی  امام  قدیمی  خانه 
ج ثبت ملی می شود در کر

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
شورای شهر کرج گفت: طبق برنامه ریزی نهادهای 
البرز  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  با  فرهنگی 
خانه قدیمی امام خمینی )ره( به منظور حفظ این اثر 

هویت بخش برای مردم ثبت ملی می شود.
این  اعالم  با  وحیدی  منصور  جم،  جام  گزارش  به 
پیروزی  از  پیش  سال های  طی  کرد:  اظهار  خبر 
انقالب شکوهمند اسالمی در بهمن ۵۷،  نزدیکی 
قالب  در  زمان  آن  که  البرز  استان  شهرستان های 
موجب  می شدند،  تقسیم بندی  تهران  استان 
از سران انقالب و یارانشان در  می شد که بسیاری 
طول مبارزه برای مدتی مجبور به مهاجرت و حتی 
پنهان شدن در این منطقه باشند. در همین راستا 
امام خمینی )ره( بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی نیز 
کرج  شهرستان  در  مدتی  برای   ۱۳۴۲ سال  حدود 
و منطقه حصار ساکن شدند و هنوز هم هستند 
را  کرج  در  )ره(  امام  که حضور  این محله  از  افرادی 
از برکت اسکان چندماهه ایشان  به یاد داشته و 
بهره مند شدند . وی افزود: امام خمینی )ره( نزدیک 
به یک سال در خانه مسکونی واقع در منطقه حصار 
کرج سکونت داشتند که تملک این خانه از لحاظ 
فرهنگی برای این شهر بسیار حائز اهمیت است، 
در کارگروه احیای هویت فرهنگی مقرر شد تا شورای 
اسالمی و شهرداری به منظور حفظ این اثر ارزشمند 
اقدام به تملک خانه مزبور در منطقه ۱۱ شهرداری 
می کنند تا توسط میراث فرهنگی ثبت ملی و مورد 
فرهنگی،  کمیسیون  شود .رئیس  بهره برداری 
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی کرج بابیان این که 
به  همواره  کرج  شهرستان  و  البرز  استان  مردم 
عشق و ارادت به اسالم و انقالب و حرکت در مسیر 
والیت مشهور بوده اند، افزود: در این راستا کتابی 
حصار«  »آفتاب  نام  به  شناسی  البرز  مجموعه  در 
نوشته شده که مربوط به ابعاد زندگی امام خمینی 

)ره( در مدت سکونت در کرج است.

فارس؛  خلیج  حوزه  کشورهای 
مقصد محصوالت کشاورزی البرز

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و 
محیط زیست اتاق بازرگانی البرز گفت: در استان البرز 
داریم  باالیی  بسیار  صادراتی  ظرفیت  خوشبختانه 
محصوالت  که  هستیم  استان هایی  اولین  جزو  و 
کشاورزی زیادی را به کشورهای حاشیه خلیج فارس 

صادر می کنیم.
به  اشاره  ضمن  بهرو  محمد  جم،  جام  گزارش  به 
مشکالتی که حوزه های مختلف البرز از جمله بخش 
درگیر  آن  با  سرزمین  آمایش  بحث  در  کشاورزی 
است، بیان کرد: متاسفانه مطالعات زیربنایی و کلی 
نقاط  در  و  نشده  انجام  سرزمین  آمایش  مورد  در 
مختلف استان بدون توجه به این مقوله پروژه های 

مختلف در حوزه کشاورزی اجرایی شده است.
وی به عنوان عضوی از کمیته آمایش سرزمین البرز 
که اخیرا در این استان تشکیل شده است، گفت: 
مطالعاتی بر اساس تصمیمات این کمیته در حال 
انجام است که در این قالب قابلیت های علمی و 
توانایی های هر نقطه ای از استان به تفکیک بررسی 
می شود . نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع 
تبدیلی و محیط زیست اتاق بازرگانی البرز گفت: در 
راستای مطالعات انجام شده مواردی مانند الگوی 
تا  می شود  ارائه  گلخانه ها  برای  مناسب  کشت 
محصوالت تولیدی در این بخش بر اساس میزان 
مصرف محصوالت و فرآورده های مختلف کشاورزی 
آن و همچنین سهم  البرز و استان های مجاور  در 

صادرات از این محصوالت تعیین شود .
آمایش  کمیته  اهداف  از  دیگر  یکی  ادامه  در  وی 
سرزمین استان البرز را استفاده از ظرفیت مازاد تولید 
محصوالتی مانند فرآورده های کشاورزی استان برای 
صادرات برشمرد و افزود: در استان البرز خوشبختانه 
اولین  جزو  و  داریم  باالیی  بسیار  صادراتی  ظرفیت 
استان هایی هستیم که محصوالت کشاورزی زیادی 

را به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می کنیم.

 با مشاوران حقوقی جام جم البرز
خوانندگان گرامی، شما 
مشکالت  می توانید 
حقوقی و قضایی  خود 
جم  جام  روزنامه  با  را 
البرز در میان بگذارید. 
و  پرسش  مسئول 
پاسخ مشکالت حقوقی 
و قضایی به وسیله تیم 
کارشناسی مجرب خود 
و  هفته  هر  می توانند 
به  ستون  همین  در 

سوال های شما پاسخ دهند. 
 الزم است بدانیم که پاسخ های داده شده به سوال، 
صرفا جنبه مشورتی دارد و قابل استناد در مراجع 
قضایی و اداری نمی باشد. منتظر تماس های شما 

هستیم.
* امکان مطالبه خسارت لوازم برقی صدمه دیده 

ناشی از نوسان برق
 یک 

ً
دور از واقعیت نیست اگر بگوئیم که تقریبا

یا چند بار وسایل برقی همه ما به دلیل نوسان 
برق دچار صدمه وخرابی  شده اند. 

و  ریال   ۱۰۰۰ شهری  مشترکان  برق  قبوض  در 
بیمه  عنوان  به  ریال   ۵۰۰ روستایی  مشترکان 
حوادث در هر دوره از مشترک کم می شود و در 
صورت بروز حادثه تا ۵۰۰ برابر مبلغ در طول سال 
یعنی تا سقف ۳ میلیون ریال به عنوان خسارت 

از شرکت بیمه قابل دریافت می باشد.
برق  توزیع  شبکه  از  ایراد  که  شرطی  به  البته   (

باشد(.
اعالم  و  ثبت  سامانه  به  مراجعه  با   لذا 
نشانی  به  مشترکان  برق  از  ناشی   خسارت 
   Http://tavanir.parsianinsurance.comپس 
لوازم  به  وارده  خسارت های  درج  و  نام  ثبت  از 

خانگی گزارش گردد. 
البته به نظر می رسد با توجه به قانون مسئولیت 
مدنی و از باب ضمان و تسبیب، مطالبه خسارت 
مازاد بر ۳/۰۰۰/۰۰۰ در صورت وجود شرایط قانونی 
-از سبب ورود خسارت - قابل مطالبه می باشد. 

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در خطبه های این هفته 
خود گفت: ملت ایران قوی است و روی پای خود ایستاده و به دولت های غربی 
اعتماد ندارد. این ملت تا نابودی کامل استکبار و اسرائیل خسته نخواهد شد.

به گزارش جام جم، آیت اهلل حسینی همدانی افزود: در طول گذشت بیش از ۴۰ 

سال از انقالب، هر اموری که مردم در آن مشارکت کردند به موفقیت رسیده و 
گره ها باز شده که پیروزی در دفاع مقدس از جمله آن است.

امام جمعه کرج گفت: امروز می توانیم با نگاه درست از بیانیه گام دوم انقالب 
اگر بخواهیم در این  افزود:  برای بهبود وضعیت کشور استفاده کنیم . وی 

مردم  ظرفیت  از  باید  برسیم  نظام  کارگزاران  شدن  جوان  و  نتیجه  به  بیانیه 
استفاده و جبهه بزرگ مردمی تشکیل شود.  

آیت اهلل حسینی همدانی گفت: هر فرد از مردم باید جای خودش را در بیانیه 
گام دوم پیدا و نسبت به آن اقدام کند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

مشاورحقوقیخبر

ج : امام جمعه کر
تا لحظه نابودی استکبار ایستاده ایم

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان گفت: در مقابله با گستره نفوذ 
را به یک منظومه  باید یک طرح بزرگ داشته باشیم که این طرح  دشمن 

برنامه ها تبدیل کنیم.
به گزارش جام جم، سید محمدمهدی میرباقری در دیدار با مدیران و فعاالن 
فرهنگی استان البرز که در اداره  کل تبلیغات اسالمی برگزار شد، اظهار کرد: 
بخشی از مشکل فرهنگی به خاطر عوامل داخلی و چنین ضعف هایی است، 
البته اگر نتوانیم عوامل بیرونی را مورد مطالعه و دقت قرار دهیم و بر این 
 موفق 

ً
مبنا طرح های بزرگ و متناسب با وسعت نقشه دشمن بریزیم قطعا

نمی شویم. وی با بیان این که اگر می خواهیم انقالب اسالمی را گسترش دهیم 
باید به فکر حکومت جهانی باشیم، خاطرنشان کرد: اگر به این امر نیندیشیم 
حکومت جهانی رقیب ما را محور خواهد کرد، بنابراین باید مقیاس درگیری 
خود را متناسب با رقبای جهانی ببینیم. نماینده مردم استان البرز در مجلس 
خبرگان با بیان این که باید طرح های رقبا را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه در 

داخل پیاده می شود و چه چالش هایی برای ما ایجاد می کند، تصریح کرد: باید 
بر اساس این بررسی راه حل های اساسی برای مقابله با این چالش ها اتخاذ 
کنیم.  وی با بیان این که نخستین چالش بیرونی جمهوری اسالمی ایران غرب 
مدرن یا همان مدرنیته است، خاطرنشان کرد: غربی ها به تعبیر مقام معظم 
رهبری عصر جدایی دین از حیات اجتماعی و سیاسی بشر را طراحی کردند و آن 
را در الیه های مختلف ایدئولوژی، سبک زندگی و … با پیوست اجرایی می کنند.

آیت اهلل میرباقری با بیان این که تفکر مدرنیته آرام آرام در دنیای اسالم نفوذ 
کرده است، گفت: در حال حاضر بیشترین درگیری را با این طرز تفکر داریم 
که ضربات بسیاری را به ما وارد می کند. وی جریان بعدی را که چالش بیرونی 
محسوب می شود به تعبیر امام راحل جریان آمریکایی خواند و اظهار کرد: 
اسالم آمریکایی دو شاخه دارد که شامل جریان های توسعه ها مانند اردوغان 
و جریان های سلفی و تکفیری می شود. نماینده مردم استان البرز در مجلس 
خبرگان ادامه داد: در بیرون با چنین رقبای جدی مواجه هستیم که هر دو 

جبهه  همچنین  و  داخل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  با  مقابله  برای  جریان 
مقاومت طراحی دارند.

نماینده استان البرز در مجلس خبرگان:

مقابله با گستره نفوذ دشمن نیازمند طرحی هوشمندانه است

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

ستاد هماهنگی گرامیداشت ایام اهلل دهه 
محترم،  جمعه  امام  حضور  با  فجر  مبارک 
فرمانده  نظرآباد،  فرمانداری  سرپرست 
پیرامون  جلسه  اعضای  دیگر  و  سپاه 
هماهنگی بیشتر برای برگزاری مراسمات 
چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند 
کارگروه های  تعیین  و  اسالمی  انقالب 

مربوطه برگزار شد.
امام  جلسه  این  در  جم  جام  گزارش  به 
شاخصه های  بیان  در  نظرآباد  جمعه  
گفت:  اسالمی  جامعه  در  انقالبی گری 

انقالب  ارزش های  و  مبانی  به  پایبندی 
اسالمی، مردم محوری و مردم گرایی و ... از 
جمله اصلی ترین شاخصه های مسئوالن 
فرمانداری  سرپرست  است.  انقالبی 
نظرآباد با تاکید بر این که در تالش هستیم 
را  مراسمات دهه مبارکه فجر سال جاری 
نیز همچون سال های گذشته به بهترین 
نحو ممکن برگزار نماییم بیان کرد:  نظرآباد 
به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی، مراسم افتتاح 
از ۵۲ پروژه بخش دولتی و  برداری  و بهره 
بر ۱۰۷ میلیارد  بالغ  اعتباری  با  را  خصوصی 
در  نفر   ۶۶۷ اشتغالزایی  توان  و  تومان 
نظر دارد اما چنانچه با ممنوعیت برگزاری 
شیوع  از  پیشگیری  دلیل  به  مراسمات 
بیماری کرونا مواجه باشیم؛ با بهره مندی از 
ظرفیت فضای مجازی به اجرای مراسمات و 

افتتاح طرح های موجود خواهیم پرداخت.

شهردار کرج گفت: تا کنون ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آزاد راه 
شهید قاسم سلیمانی هزینه شده و برای افتتاح کامل آن به ۱۴۰۰ 

میلیارد تومان دیگر نیاز داریم.
به گزارش جام جم، علی کمالی زاده در حاشیه بازدید از آزادراه شهید 
حاج قاسم سلیمانی در شمال کرج اظهار کرد: شهرداری کرج امسال 

۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تزریق به این پروژه تعهد کرده است.
پروژه توضیح داد:  این  اجرای  در  به مشارکت دولت  اشاره  با  وی 
این اولین پروژه ای است که با مشارکت دولت و شهرداری ها در 
کشور در حال اجراست و پیش بینی می شود در نیمه اول سال 
۱۴۰۰ به بهره برداری برسد . شهردار کرج اضافه کرد: دولت و مجموعه 
استانداری البرز برای تسریع در تکمیل این پروژه حمایت ویژه ای 
هم  سخت  شرایط  در  همدلی  با  می دهد  نشان  این  و  داشته اند 
می توان برنامه ها را محقق کرد .کمالی زاده اضافه کرد: تاکنون هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری برای پروژه آزادراه شهید حاج 
قاسم سلیمانی هزینه شده است و برای افتتاح کامل آن به ۱۴۰۰ 
میلیارد تومان دیگر نیاز داریم . وی با اشاره به سهم شهرداری و 
دولت در تکمیل این پروژه ادامه داد: در حال حاضر این پروژه با 
مشارکت ۸۷.۵ شهرداری و ۱۲.۵ درصد دولت در حال تکمیل است 

و اگر بتوانیم میزان مشارکت دولت را به ۳۰ تا ۵۰ درصد برسانیم، 
شاهد افتتاح هر چه سریع تر این آزادراه خواهیم بود.

شهردار کرج گفت: این پروژه هم کارکرد استانی دارد و هم به نوعی 
در  تسریع  برای  دلیل  همین  به  می شود  محسوب  ملی  پروژه ای 
نیاز داریم.  از سوی مسئوالن  آن به نگاه و حمایتی ملی  تکمیل 

هر  بناشده  کرد:  اضافه  زاده  کمالی 
هفته با حضور استاندار از روند 

پیشرفت این پروژه بازدید به 
عمل آید تا بتوانیم با نگاهی 
دقیق تر مشکالت موجود در 

مسیر تکمیل این آزادراه را از 
میان برداریم . وی افزود: بدون 

شک بازدید مستمر استاندار 
زمینه ساز  پروژه  این  از 

تعامل بیشتر 
دستگاه های 
اجرایی خواهد 

بود.

ستاد هماهنگی گرامیداشت دهه فجر در
 نظرآباد برگزار شد

ج : شهردار کر
آزادراه شهید سلیمانی نیمه اول ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی البرز می گوید: طی 9 ماه امسال ۴ هزار و ۵۳ مورد 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی در البرز شناسایی شده است.

به گزارش جام جم، یگانه با اشاره به این که طی 9 ماه اول سال گذشته ۴ هزار 
و ۴۱۲ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ۳۴۱ هکتار در البرز شناسایی شده 
بود، می گوید: در مدت مشابه سال جاری، ۴ هزار و ۵۳ مورد تغییر کاربری اراضی 

کشاورزی در البرز به مساحت ۸۰۲ هکتار شناسایی شده است.
یگانه افزود: در این مدت ۸ هزار و ۸۸۶ مورد نیز به مساحت ۲ هزار پانصد هکتار 
حین ساخت و ساز تخریب شده است. این در حالی است که این آمار در مدت 

مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۱۶۸ مورد به مساحت ۱۲9۲هکتار بوده است.
ح شکایت کیفری  یگانه می گوید: طی 9 ماه اول سال جاری ۲ هزار و ۷۶9 مورد طر
در خصوص کاربری اراضی کشاورزی داشته ایم که این رقم در مدت مشابه سال 

گذشته ۲ هزار ۵۶9 مورد ثبت شده است.

 روند نزولی تغییر کاربری اراضی کشاورزی
 در البرز

، خدمت جدید عتبات عالیات بازسازی مدرسه استثنایی محمدشهر

کشف ۷۰ دستگاه ماینر غیر مجاز در 
سیمین دشت 

عدم ثبات قیمت؛ مهم ترین مشکل فروشندگان 
غ و توزیع کنندگان مر

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر 
جدید هشتگرد، بزودی

  

انشعاب های  جمع آوری  و  قطع  محورهای  در  و  عملیاتی  اکیپ   ۱۰ حضور   با 
، تعدیل روشنایی معابر، بازرسی و کشف ماینر در محدوده توزیع نیروی  غیر مجاز

برق شهرستان فردیس انجام شد.
با  فردیس  شهرستان  برق  توزیع  برداری  بهره  مدیر  رحمانی  جم،  جام  گزارش  به 
اعالم این خبر، افزود: با رصد و پایش مصرف تعدادی از مشترکان از محل چندین 
اشتراک بازدید و در یک کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی سیمین دشت که از 
تعرفه مخفف صنعت و تولیدی استفاده می نمود ۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز  کشف 
و تحویل مراجع انتظامی شد .وی در ادامه تصریح کرد: بیش از  ۲۷ مورد انشعاب 
غیرمجاز جمع آوری  و با صدور اخطار پیگیری و تکمیل سوابق و به منظور پیگیری 
معابر  از  کیلومتر  دو  از  بیش  افزود:  شد  .رحمانی  حقوقی  واحد  تحویل  قضایی 
شهرستان که دارای شبکه روشنایی و در رفیوژ بلوارها قرار داشت با استفاده از 

سه دستگاه خودروی باالبر سنگین انجام شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با تبریک روز حمل و نقل، رانندگان و 
راهداری به تالشگران این عرصه به ضرورت تعامل شرکت عمران و مدیریت شهری 
اشاره کرد و افزود: همکاری دوجانبه شرکت و مدیریت شهری، راهبردی مناسب 

برای توسعه شهر است.
و  حمل  ناوگان  توسعه  راستای  در  افزود:  لطفی  حق  مسعود  جم؛  جام  گزارش  به 
نقل عمومی این شهر، خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس در دستور کار است که بفوریت 
را در  انجام خواهد شد . وی همکاری و تعامل سازنده شهرداری و شرکت عمران 
راستای خدمات رسانی بهتر به شهر و شهروندان امری انکارناپذیر خواند و افزود: 
به درخواست شهردار و مساعدت هیات مدیره و موافقت معاون وزیر و مدیرعامل 
شهر  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  جدید،  شهرهای  عمران  تخصصی  مادر  شرکت 

جدیدهشتگرد با ورود ۱۰ دستگاه اتوبوس بهبود خواهد یافت.
شایان ذکر است این مهم تاثیر بسزایی در کسب رضایت شهروندان خواهد داشت.

غ ،تخم  رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مر
نوسان   : گفت  کرج  شهرستان  ماهی  و  غ  مر
قیمت و عدم ثبات نرخ، اصلی ترین مشکل 

پیش روی اعضای این صنف است. 
به گزارش جام جم، کاظم حاج محمدی افزود : 
در  مهم  بخش های  از  یکی  مرغداری  صنعت 
اقتصاد به شمار می رود، از این رو برنامه ریزی، 
تولید  روند تهیه و  بر  کنترل و نظارت صحیح 
غ مورد نیاز کشور باید به طور ویژه و دقیق  مر
ادامه در  وی  گیرد.  قرار  بررسی  و  ارزیابی   مورد 

و  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  با   : گفت   
نیزدر  مرغداری ها  صنوف،  از  بسیاری  تعطیلی 
حوزه فروش با مشکل مواجه شدند. کاهش 
تقاضا همواره یکی از مشکالت مرغداران است 
بحرانی،  خاص  موارد  و  سال  ایام  برخی  در  که 
صدمات جدی به بخش تولید وارد می سازد. 
با  حاضر  حال  در  کشور  مرغداران  همچنین 

نهاده های  تهیه  حوزه  در  دیگری  مشکالت 
ارائه  عدم   : افزود  هستند .وی  مواجه  دامی 
فاکتور از سوی عامالن پخش باعث می شود تا 
واحد های صنفی در سطح خرده فروشی هنگام 
اثبات  برای  معتبری  مدرک  بازرسان،  مراجعه 
نرخ های خرید روزانه و احتساب سود قانونی 
شرایطی  چنین  در  باشند.  نداشته  خودش 
در  می شوند  ،جریمه  گرانفروش  عنوان  تحت 

صورتی که شاید تخلفی نداشته باشند. 

ستاد بازسازی عتبات عالیات محمدشهر در سومین 
و  تجهیز  به  نسبت  قاسم  حاج  مهر  پویش  مرحله 
بازسازی مدرسه استثنایی حضرت زهرا)س( اقدام کرد.
روابط عمومی  امیر رحمانی، مدیر  گزارش جام جم،  به 
که  این  بیان  با  البرز  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد 
به  جهادی  گروه های  خدمات  از  مانع  نتوانست  کرونا 
جامعه هدف شود، گفت: گروه جهادی موکب حضرت 

جواداالئمه علیه السالم ستاد بازسازی عتبات عالیات 
محمدشهر در سومین مرحله پویش مهر حاج قاسم 
نسبت به تجهیز و بازسازی مدرسه استثنایی حضرت 

زهرا )س( در این شهر اقدام کرد.  
از  نفر  همیاری۵۰  و  کمک  با  اقدام  این  افزود:  وی 
محمدشهر  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  خادمان 
انجام شده است . مدیر روابط عمومی ستاد بازسازی 

شده  انجام  اقدامات  تشریح  در  البرز  عالیات  عتبات 
مدرسه  در  شهر  محمد  عالیات  عتبات  خادمان 
بخش های  بازسازی  گفت:  یادشده،  استثنایی 
شوفاژخانه و سیستم گرمایشی کالس ها، عایق بندی 
بناها، بهسازی سیستم روشنایی راهروها و کالس ها و 
همچنین رنگ آمیزی آن ها از جمله این اقدامات بوده 

است.

یک مدال طال و دو مدال برنز المپیاد کشوری ریاضی به 
دانش آموزان البرزی رسید.

آموزش  مدیرکل  قاسمی،  ساالر  جم،   جام  گزارش  به 
از  ریاضی  المپیاد  نتایج  اعالم  با  گفت:  البرز  پرورش  و 
درخشان،  استعداد های  پرورش  ملی  سازمان  سوی 
یک  سلطانی  شهید  دبیرستان  از  بدری  رضا  محمد 
ج موفق به کسب مدال طالی این المپیاد شد . وی  کر
افزود: امین ذوالفقاریان و امیر مهدی محسنی دیگر 

هر  نیز  یک  سلطانی  شهید  دبیرستان  آموزان  دانش 
کدام یک مدال برنز از المپیاد ریاضی به دست آوردند. 
استان  آموزان  دانش  لحظه  این  تا  گفت:  قاسمی 
البرز موفق به کسب ۱۳ مدال مختلف از المپیاد های 
علمی و ادبی دانش آموزان کشور شده اند . وی افزود: 
زمین  و  جغرافیا  ریاضی،  المپیاد های  از  طال  مدال   ۳
شناسی؛ ۵ مدال نقره  المپیاد های کامپیوتر، جغرافیا و 
کارآفرینی و ۵ مدال برنز از المپیاد های ادبی، کامپیوتر، 

کارآفرینی و ریاضی به دانش آموزان دختر و پسر استان 
رسیده است.

درخشش البرزی ها در المپیاد ریاضی



همزمان با روز شهادت حضرت زهرا )س(؛
پیکر 2شهید گمنام در هشتگرد تشییع شد

هشتگرد  شهر  در  خودرویی  صورت  به  گمنام  شهید  دو  پاک  پیکر 
تشییع و به خاک سپرده شد.

زهرا  حضرت  ام ابیها  شهادت  سالروز  با  همزمان  جم،  جام  گزارش  به 
)س( تشییع پیکر مطهر دو شهید دفاع مقدس به صورت خودرویی 

اسالمی  آزاد  دانشگاه  تا  ساوجبالغ  شهرستان  ناحیه  سپاه  مقابل  از 
هشتگرد برگزار شد.

در این مراسم که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی صورت گرفت، 
به  آزاد اسالمی هشتگرد  گمنام در دانشگاه  این دو شهید  پاک  پیکر 

خاک سپرده شد.
این مراسم با حضور خانواده شهدا، مسئوالن و آحاد مردم برگزار شد.

یکی از شهدای گمنام ۱۷ ساله و دیگری ۲۵ ساله و هر دو در عملیات 
کربالی ۵ به شهادت رسیدند.
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اقتصادی
 اجتماعی

سواالت پزشکی خود را از 
پزشک جام جم البرز بپرسید

مـردم  روزهـا،  ایـن 
از  زیـادی  بخـش 
نیازهای سالمت خود 
را از راه های گوناگون به 
ایـن  دسـت می آورنـد. 
کار می توانـد در بعضی 
در  و  مفیـد  مواقـع 
بسـیاری از مواقع حتی 
باشـد. ویـژه  خطرنـاک 
نامه هـای جـام جـم در 
البرز شرایطی را فراهم کرده است که شنونده سواالت 
صـورت  بـه  و  باشـد  شـما  پزشـکی  پرسـش های  و 
 مکتـوب برای سـوال های  شـما جواب های مناسـبی 
در  موسـویان  مهـدی  سـید  دکتـر  باشـد.  داشـته 
همین سـتون و هر هفته به سـواالت و دغدغه های 

پزشـکی شـما پاسـخ خواهنـد داد.
* عاقبت بحران کرونا چه خواهد بود؟

بود و جهش های  کرونا چه خواهد  عاقبت بحران 
پرسش هایی  اینها  دارد؟  پیامدی  چه  ویروس 
هستند که نگرانی ها را افزایش می دهند. گروهی از 
پژوهشگران آمریکا معتقدند ویروس جدید کرونا 

در بلندمدت کم خطر خواهد شد.
پیدا  و  کرونا  واکسیناسیون  جریان  در  اختالل ها 
نگرانی ها  ویروس  جهش یافته  گونه های  شدن 
نسبت به آینده را افزایش داده است. هنوز کسی 
که   ۲ )Sars-CoV-2( کوو نمی داند ویروس سارس 
عامل ابتال به بیماری کووید۱9 است چه تعداد دیگری 
می گیرد.  قربانی  چقدر  و  می کند  مبتال  جهان  در  را 
دانشگاه  دانشمندان  از  گروهی  پژوهش  نتیجه 
اموری آتالنتا که به تازگی منتشر شده تا حدود زیادی 
کرونا  بحران  آینده  و  می دهد  کاهش  را  نگرانی ها 
ترسیم  می کنند  گمان  بسیاری  آنچه  از  روشن تر  را 
می کند .شبکه خبری ان تی وی )ntv( روز جمعه ۱۵ 
ژانویه با استناد به این گزارش که نتایج آن در مجله 
 Scienceمنتشر شده، می گوید ویروس جدید کرونا 
به مرور به ویروسی کم خطر تبدیل می شود که فقط 

در برخی مناطق شیوع پیدا می کند.

افزایش وزن دانش آموزان البرزی

 ۳۴ می گوید:  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
و  وزن  اضافه  دارای  البرز  آموزان  دانش  درصد 

چاقی هستند.
به گزارش جام جم، مدیر کل آموزش و پرورش 
البرز می گوید: طرح ملی کوچ با هدف نجات نسل 
آینده از اضافه وزن، از آبان 99 در مدارس استان 
اجرایی شد و طی این مدت ۴۲۶ هزار و ۸۴9 نفر 
از دانش آموزان البرز مورد غربالگری قرار گرفتند و 

اطالعات شان در سامانه ثبت شد.
دانش  از  نفر  هزار   ۵۰ اسامی  افزود:  قاسمی 
خانواده ها  مشارکت  عدم  دلیل  به  البرز  آموزان 
در سامانه سناد ثبت نشد . وی می گوید:  برای 
به  نیاز  آموزان  دانش  وزن  کاهش  و  کنترل 
مشارکت باالی والدین داریم تا دانش آموزان در 
کنار رعایت نکات تغذیه ای به انجام روزانه نرمش 

و فعالیت های ورزشی مناسب در خانه بپردازند.

اجباری برای حضور در مدارس نیست

دانش آموزان  اجبار  گوید  البرزمی  استاندار  معاون 
برای حضور در مدارس، ممنوع است.

معاون  فردی،  نورمحمد  جم،  جام  گزارش  به 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز می گوید: 
براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا دانش 
از اول بهمن  ابتدایی می توانند  آموزان اول و دوم 
امسال به مدارس بروند، اما حضور آنان در مدارس 
کامال اختیاری است.  وی افزود: هم اکنون فعالیت 
تمام مشاغل در شهرستان های آبی البرز از جمله 
معاون  است.   مجاز  طالقان  و  نظرآباد  فردیس، 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز می گوید: 
تردد به دو استان مازندران و گلستان با توجه به 
رنگ قرمز کرونایی ممنوع است و فرمانداری ها فقط 

در موارد خاص مجوز تردد را صادر می کنند.

مبارزه با سرایت کرونا را جدی 
بگیریم

با وجود ماه های متوالی 
از تخریب های گسترده 
وتحمل  کرونا  ویروس 
مادی  فراوان  خسارات 
ممالک  در  معنوی  و 
مختلف  کشورهای  و 
جهان متاسفانه با وجود 
هشدارهای  این که 
سوی  از  روزی  شبانه 
اندرکار  دست  مراجع 
در  و  می گیرد  صورت 
آن همه مسئوالن و شهروندان وروستاییان 
بهداشتی  موارد  و  نکات  دقیق  مراعات  به  را 
موقعیت  در  آنچه  می خواند،  فرا  احتیاطی  و 
ناظر  و  شاهد  همیشه  آن  از  پیش  و  کنونی 
آن بوده ایم »بی توجهی و بی خیالی« نسبت 
خطرناک  ویروس  این  وسیع  تهاجم   به 

می باشد.
وروانی  جسمی  واوضاع  میرها  و  مرگ  آری   
این  گواه  خوبی  به  خود  موضوع،  این  گرفتاران 

موضوع است . 
در کشور ما ایران با وجود این که در مقاطعی 
هماهنگی وهمکاری خوبی بین آحاد و اقشار 
ویروس  این  مهار  و  کنترل  برای  جامعه 
شاهد  اکنون  اما  می پذیرفت  انجام  خطرناک 
به  مربوط  قوانین  و  ضوابط  که  هستیم  آن 
این موضوع به آسانی نادیده گرفته می شود، 
مختلف،  بهانه ای  به  پی  در  پی  تجمعات  آری 
به  زدن  دامن  و  تفریحی  مناطق  به  مسافرت 
شیوع و گسترش این بیماری موضوعی است 
با  باید  کار  اندر  دست  مسئوالن  سوی  از  که 
آن  جدیت و قاطعیت از توسعه و همه گیری 

ممانعت به عمل آید.  
آری علیرغم هشدارهای وزیر محترم بهداشت 
و  توسعه  از  پیشگیری  برای  کشور  ودرمان 
گسترش آمار همه گیری ویروس کرونا به نظر 
آحاد جامعه ما موضوع  از  می رسد که بخشی 
بی احتیاطی های  با  و  نکرده  تلقی  جدی  را 
بیماری این  دچار  را  جامعه  افراد  سایر   خود 

 می کنند. 
این  آثار  با  مبارزه  برای  گفت  می توان  واقع  به 
ویروس مهاجم نیاز به یک همبستگی عملی 
که  چرا  می باشد،  مسئوالن  و  مردم  میان  در 
غیر  خسارات  زمینه  این  در  کوتاهی  هرگونه 
قابل جبران مادی و معنوی را بر مردم تحمیل 

خواهد کرد .

آمــوزش عکاســی حرفــه ای بــا 
تلفن همراه

عکاسی  دوربین  اگر 
مند  عالقه  اما  ندارید، 
با  گرفتن  عکس  به 
گوشی همراه هستید، 
پیشنهاد می کنم قبل 
از شروع عکس گرفتن، 
را  ما  آموزشی  مطالب 

بخوانید. 
بیشترین  روزها  این 
عکس های ثبت شده 

با تلفن همراه است.
همراه  ما  با  هفته  هر 
صحیح،  آموزش های  آموختن  با  تا  باشید 

عکس هایی جذاب به ثبت برسانید. 
را  خود  اطرافیان  و  بگذارید  اشتراک  به  را  آن ها 

شگفت زده کنید.
* ادامه آموزش کادر بندی 

یاد  و  تکمیل  را  کادربندی  موضوع  امروز 
کادر  با  چطورعکس هایی  که  می گیریم 

استاندارد ثبت کنیم. 
ثبت  را  سوژه ای  عکس  می خواهید  وقتی 
سوژه  آن  روی  را  بندی  کادر  باید  ابتدا  کنید، 
تصویری  فضای  سپس  کنید،  تنظیم 
نظر  مد  سوژه  که  کنید  بررسی  را  آن  اطراف 
نشود  گم  تصویر  سوژه های  بقیه  بین  در 
دچارسردرگمی شما  عکس  بیننده   و 

 نشود.
در  را  سبز  برگی  می خواهید  اگر  مثال  طور  به 
طوری  باید  کنید  عکاسی  زرد،  برگ های  میان 
برگ   ( شما  اصلی  سوژه  که  ببندید  را  کادر 

( درعکس نمایان باشد.  سبز
در این مورد من پیشنهاد می کنم سوژه )برگ 
(  دروسط کادر باشد مخاطب تا مفهوم  سبز

مورد نظر شما را دریافت کند.
مناسب  شما  برای  امروز  مطالب  امیدوارم 
بوده و منتظر عکس های زیبای شما هستم.

دکتر سید مهدی 
موسویان

یادداشتپزشک جام جم

رئیس مرکز بهداشت غرب کرج می گوید: مرکز تخصصی 
در  سراج  طرح  عنوان  تحت  نگر  جامعه  روان  سالمت 

منطقه خرمدشت و کمالشهر آغاز به کار کرد.
با  کرج  غرب  بهداشت  مرکز  رئیس  جم،  جام  گزارش  به 
اشاره به راه اندازی مرکز تخصصی سالمت روان جامعه نگر 
تحت عنوان طرح سراج در منطقه خرمدشت، می گوید: 
این مرکز به منظور تحقق اهداف سالمت روان در جامعه 
مراکز  بین  تخصصی  مرکز  یک  که  است  شده  تاسیس 

خدمات جامع سالمت و بیمارستان هاست.
افزود:  کرج  شهرستان  غرب  بهداشت  مرکز  رئیس 
منطقه   نگر  جامعه  روان  سالمت  تخصصی  مرکز  در 
کمالشهر، ۶ نفر نیرو شامل  یک متخصص روان پزشک 

و ۳ روانشناس بالینی و یک مددکار اجتماعی  و یک نفر 
و  داشته  حضور  اداری   ساعات  در  روزه  همه  پذیرش  

مشغول ارائه خدمات به شهروندان هستند.
کمالشهر و خرمدشت سه  افزود:  در منطقه  مصالیی 
مرکز خدمات جامع سالمت وجود دارد که کار غربالگری 
شامل  اولیه  خدمات  و  داده   انجام  را  مراجعان  اولیه 
مشاوره روانشناسی و ویزیت پزشک  در این مراکز ارائه 
می شود و پس از آن بیماران  در صورت نیاز به مرکز سراج 

ارجاع داده می شوند.
وی با بیان این که خدماتی که در مرکز خرمدشت انجام 
می شود تخصصی است، افزود: خدمات ارائه شده در این 
مرکز شامل مشاوره و درمان تخصصی شامل تشخیص، 
و  بیماران  آموزش  بیماران،  مشاوره  و  مراقبت  درمان، 
خانواده ها،آموزش،  پیگیری و توانبخشی روانی، پیگیری 
و  کاردرمانی  و  منزل  در  ویزیت  خدمات،  دریافت  از  بعد 

نظارت علمی بر عملکرد سطح پایه است.
در   99/۷/۱۰ تاریخ  از  روان  سالمت  کلینیک  افزود:  وی 
منطقه خرمدشت کرج به آدرس خرمدشت خیابان میثم 
۴/۳ طبقه فوقانی مرکز خدمات جامع سالمت، ولی عصر  
خدمت  آماده  و  شده  اندازی  راه   ۰۲۶۳۴۸۱۶۳۶۰ تلفن  و 

رسانی به مردم منطقه کمالشهر است.

ح خدمات جامع سراج در البرز افراد بی خانمان را به ۱3۷ معرفی کنیداجرایی شدن طر

رئیس کمیسیون خدمات شهری و ایمنی شهرداری 
و  بی خانمان  افراد  خواست  شهروندان  از  ج  کر

کارتن خواب را به گرمخانه ها معرفی کنند.
اشاره  با  بیرانوند  بزنی  فریده  جم،  جام  گزارش  به 
اسکان  برای  مراکزی  راه اندازی  افزایش  لزوم  به 
بی خانمان ها و کارتن خواب ها، گفت: در حال حاضر 
ج در قالب یک گرمخانه مختص بانوان  شهرداری کر
مخصوص  گرمخانه  یک  و  چمران  شهید  پارک  در 
کارتن خواب ها  به  شاه عباسی  در  واقع  آقایان 

خدمات رسانی می کند.
ج  رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر کر
و  است  باز  سال  طول  در  ج  کر زنان  گرمخانه  افزود: 
نمی شود  محدود  سرد  فصول  به   

ً
صرفا فعالیتش 

گرمخانه  کارتن خواب،  زنان  ویژه  شرایط  دلیل  به  و 
ج در تمام طول سال پذیرای مراجعه کنندگان  زنان کر
مطلع  چگونگی  خصوص  در  بیرانوند  بزنی  است.  
شدن زنان و مردان بی سرپناه از این امکانات، گفت: 
معمواًل افرادی که در این گرمخانه ها هستند به دو 
مردم  تماس  طریق  از  یکی  پذیرش شده اند  روش 
با سامانه ۱۳۷ که به خدمات شهر اعالم می شود و 

افراد که به یکدیگر اطالع  از طریق خود این  دیگری 
می دهند.  وی با تأکید بر این که سامانه ۱۳۷ به طور 
شبانه روز فعال است، افزود: شهروندان وقتی این 
بی سرپناهان را در پارک ها یا مکان های عمومی دیگر 
شهر  خدمات  معاونت  یا  شهرداری  به  می بینند، 

اطالع دهند تا به گرمخانه منتقل شوند.
ج   رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر کر
پیمانکاران  کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  با  گفت: 
مراجعان  اختیار  در  ماسک  روزانه  گرمخانه ها  این 
مراجعان  سنجی  تب  این،  بر  عالوه  می دهند،  قرار 
مستمر  به طور  نیز  گرمخانه ها  محیط  ضدعفونی  و 

انجام می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

دغدغه ارتقای سواد رسانه ای باید عمومی شود

ارتقای سواد  گفت: دغدغه  البرز  استان  ارشاد اسالمی  و  مدیرکل فرهنگ 
خانواده ها،  کلی  طور  به  و  فرزندان  والدین،  و  باشد  عمومی  باید  رسانه ای 

سازمان ها، نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی، دولت و… همگی در این 
حوزه احساس نیاز و وظیفه کنند. 

فعاالن  نگاری  تجربه  رویداد  دومین  در  مقدم  ناصر  جم،  جام  گزارش   به 
سواد رسانه ای کشور  که به میزبانی استان البرز در دهکده ورزشی چهارباغ 
آموزشی با هدف آشنایی با فرصت ها  برگزار شد، اظهار داشت: این کارگاه 
با  مجازی  فضای  سوادرسانه ای  ارتقاء  لزوم  و  مجازی  فضای  چالش های  و 

حضور اسانید برجسته کشور به صورت مجازی برگزار می شود. 
فضای  از  استفاده  در  رسانه ای  سواد  ارتقاء  این که  بیان  با  مسئول  این 
مجازی، تضمین کننده افزایش امنیت کاربران در استفاده از این فضاست، 
تصریح کرد: باید مسئوالنه تر از گذشته در فضای مجازی حضور یافت و به 
از  احتمالی،  تأثیرات منفی  از  تا ضمن مصون ماندن  پرداخت  ایفای نقش 
کرد: در عصری به سر  نیز بهره گرفت . مقدم بیان  آن  اثرات مثبت  مزایا و 
آن اطالعات و دانش سرمایه اصلی و عامل اساسی رشد و  می بریم که در 

توسعه یک جامعه می باشد و استفاده بهینه از آنها عامل مهم توسعه و 
پیشرفت خواهد بود، استفاده از فناوری اطالعات در دنیای امروز، ضامن 
بقا و تداوم فعالیت سازمان هاست و از عوامل مهم و مؤثر در پیشرفت به 
حساب می آید  . مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز افزود: الزمه 
است؛  نوین  سوادهای  انواع  داشتن  مجازی،  فضای  در  فعالیت  و  حضور 
نداشتن سواد رسانه ای حضور افراد در محیط های مبتنی بر وب و فضای 
مجازی را با چالش هایی همراه می کند و این امر مانند نداشتن گواهینامه 

در یک محیط پرتردد و ترافیک است.
مقدم یادآور شد: استقبال روزافزون کاربران و گستردگی فضای مجازی در 
ابعاد مختلف افزایش آسیب های اجتماعی نوپدید را به همراه داشته است. 
در این راستا داشتن سواد رسانه ای می تواند نقش موثری در کاهش این 
داشته  مجازی  فضای  از  هوشمندانه  و  نقادانه  استفاده  و  آسیب ها  نوع 

باشد. 

مجتمع تولیدی پارس موکت با تولید فرش و موکت در سال جاری 
موفق به افزایش ۴۰درصدی تولید شده است.

به گزارش جام جم، ایرانی، مدیر عامل مجتمع تولیدی پارس موکت 
سالن  مربع  متر  هزار   ۷۰ با  موکت  پارس  تولیدی  مجتمع  می گوید: 

حدود ۵۰ سال است که انواع موکت و فرش تولید می کند.
نبود  و  مالی  مشکالت  دلیل  به  گذشته  سال  چند  در  افزود:  ایرانی 

نقدینگی میزان تولید در این واحد تولیدى کاهش یافت .
مدیر عامل این مجتمع تولیدى با اشاره به این که با کمک های مالی 
از طرف بانک ها و راه اندزی مجدد خطوط موفق شدیم تولید و میزان 
اشتغال را افزایش دهیم می گوید: در سال جاری انواع موکت و گلیم 

، فرش و چمن مصنوعی را با کیفیت خوب تولید کردیم  و عالوه بر 
تامین نیاز داخل به کشوهای همسایه نیز  صادر می کنیم .

ایرانی با بیان این که در مجتمع تولیدی پارس موکت از صفر تا صد 
تولید انجام می شود می گوید: ماده اولیه محصوالت تولیدی الیافی 

است که از مواد ضایعات و قوطی های پالستیکی تامین می شود.
وی افزود: ضایعات پالستیکی در این مجتمع با ضد عفونی حرارت 
با تجهیزات الزم به  را دیده و تبدیل به پرک شده و در واحدی  الزم 

الیاف تبدیل می شود.
استفاده  کارخانه  ظرفیت  سوم  دو  از  حاضر  حال  در  می گوید:  وی 
از سوی مدیران شهری به درستی مدیریت  می شود و اگر ضایعات 

می توان  براحتی  گیرد  قرار  کارخانه ها  اختیار  در  سهولت  به  و  شود 
تولید و اشتغال را در این مجتمع افزایش داد.

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم

مصطفی غیاثی

عکاس خبری
 جام جم البرز

رونق تولید و اشتغال با ضرباهنگ تار و پود

نگاه

نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به اهمیت تحقق بیانیه گام دوم 

انقالب که از سوی رهبری عنوان شده است، گفت: تحقق بیانیه گام دوم 
نیازمند گفتمان سازی است.

در  همدانی  حسینی  محمدمهدی  سید  آیت اهلل  جم،  جام  گزارش  به 
همایش راهبران اجرایی بیانیه گام دوم انقالب که در سالن همایش های 
ایام شهادت  برگزار شد، ضمن تسلیت  مجتمع فرهنگی ورزشی میالد 
حضرت فاطمه زهرا )س( به ضرورت تحقق بیانیه گام دوم انقالب در عصر 
کنونی اشاره کرد و گفت: به منظور اجرایی کردن این امر به همکاری روابط 

عمومی دستگاه های استان و اصحاب رسانه نیازمندیم.
وی با تأکید بر گسترش توحید و موحد کردن جامعه و نقش آن در تحقق 
بیانیه گام دوم انقالب که تنها با حاکمیت الهی ممکن است، به جایگاه 
روابط عمومی و نقش آن در این زمینه اشاره کرد و گفت: در این بیانیه 

هر کسی باید نقش خود را هر زمان خوب یاد بگیرد و به آن عمل کند و 
گفتمان سازی بخشی از نقش روابط عمومی است که باید محقق شود.

اقدامات  دیگر  از  را  گری  مطالبه  روح  البرز  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
ضروری در تحقق بیانیه گام دوم انقالب عنوان کرد و با بیان این که باید 
به این مهم نیز توجه ویژه شود، گفت: بهره گیری از جوانان در این زمینه 

نقش بسزایی ایفا می کند.
از  که  انقالب  گام دوم  بیانیه  به اهمیت تحقق  با اشاره  کرج  امام جمعه 
مهم ترین  گفت:  است،  عنوان شده  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  سوی 
با  امر  این  و  است  سازی  گفتمان  مهم  این  تحقق  به منظور  بخش 
همکاری و همت روابط عمومی دستگاه های مختلف و اصحاب رسانه 

اجرایی می شود.

؛ با حضور نماینده ولی فقیه در استان البرز

همایش راهبران اجرایی بیانیه گام دوم انقالب برگزار شد

داوطلبان  نام  ثبت  گفت:  ج  کر فرماندارشهرستان  و  استاندار  معاون 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا به صورت الکترونیکی انجام 
می شود و مراجعه حضوری به فرمانداری ها و بخشدارها برای ثبت نام 

قطعی و تحویل رسید نهایی خواهد بود. 
به گزارش جام جم، غفور قاسم پور با اعالم این خبر افزود: بر اساس 
 ، کشور انتخابات  ستاد   ۴ شماره  اطالعیه  و  شده  انجام  بندی  زمان 
خ  ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها در شهر از روز چهارشنبه مور
روز  از  عشایری  تیره های  و  روستاها  سطح  در  و  جاری  سال  اسفند   ۲۰
آغاز شده و به مدت یک هفته  خ ۱۶ فروردین سال ۱۴۰۰  دوشنبه مور

ادامه خواهد داشت.
برای  باید  الکترونیکی  نام  ثبت  از  پس  داوطلبان  گفت:  پور  قاسم 
دریافت رسید نهایی ثبت نام خود با مدارک الزم شخصا به فرمانداری ها 

و بخشداری ها مراجعه نمایند. 

سوء  عدم  گواهی  دریافت  از  پس  باید  داوطلبان  کرد:  اضافه  وی    
نهایی  برای  و  نموده  الکترونیکی  نام  ثبت  پیش  به  اقدام  پیشینه، 
سازی آن به فرمانداری یا بخشداری مربوطه مراجعه نمایند. همچنین 
آن،  تایید  و  نام  ثبت  مدارک  بررسی  از  پس  بخشداران  و  فرمانداران 

رسید ثبت نام قطعی را به داوطلبان تحویل خواهند داد.
قانون   ۳۰ ماده   ۳ تبصره  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
سوء  عدم  گواهی  باید  نام  ثبت  هنگام  داوطلبان  شوراها،  انتخابات 
آن بیش از سه ماه نگذشته باشد  از تاریخ صدور  پیشینه خود را که 
نیز  و  بنابراین داوطلبان شوراهای اسالمی شهر و روستا  ارائه نمایند 
تیره های عشایری می توانند از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، 
به  قضایی  الکترونیک  خدمات  جامع  سامانه  یا   ۱۰+ پلیس  دفاتر  یا 
آدرس www. adliran.ir نسبت به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه 

خود اقدام نمایند.

ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا الکترونیکی می شود
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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:       ۰2۱-۴۴2335۱۱

۰26-322۱۰۰۰۴-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

، مــــــرا به خانقه منزل ده اى پیـــر
خ دوست، مراد دل ده از یـــاد ر

حاصل نشد از مدرسه، جز دورى یار 
جانا مددى به عمر بی حاصل ده

چهارشنبه  ۱ بهمن    ۱399   شماره 5858

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

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

ج گردد. در همین ستون در
* روایت نصر بسیار جذاب بود

بسیار  جم   جام  روزنامه  نصر  روایت  نامه  ویژه 
جذاب وجالب بود. 

در  آن  وتوزیع  نامه  ویژه  این  کنندگان  تهیه  از 
ج تشکر می کنم.  کر

مهدوی - بازنشسته – کارمندان شمالی  
* آشفته بازار روغن را چاره کنید 

برای تهیه روغن به چندین مغازه مراجعه کردم 
ولی نتوانستم تهیه کنم. 

دیگری  اجناس  با  را  روغن  فروشگاه ها  از  یکی 
 آشفته 

ً
که نیاز ندارم به فروش می رساند. لطفا

بازار روغن را چاره کنید. 
محمد مرادی – اشتهارد 

* پل حصارک روشنایی ندارد
افتتاح  است  ماهی  چند  که  ج  کر حصارک  پل 
بارها  من  ندارد.  کافی  روشنایی  است  شده 
شاهد تصادف برروی این پل بوده ام. رسیدگی 
خسارات  کاهش  در  شهری  مسئوالن  سریع 

مالی وجانی به مردم ضرورت دارد.
احمد شکری – کمالشهر 

* میوه فروشان وانت بار را ساماندهی کنید
جاده  مسیر  در  ساوجبالغ  اصلی  میدان های 
میوه  فروش  محل  قزوین   – ج  کر قدیم 
فروش های  وانت بار شده که تردد را با مشکل 
اعمال  و  پیگیری  لطفا  است.  نموده  مواجه 

قانون شوند. 
مسعود فالح – ساوجبالغ 

* جاده های طالقان را آسفالت کنید 
جاده های طالقان بسیار پر چاله ودارای دست 

انداز های خطرناک هستند. 
خسارات مالی به خودروهای ساکنان طالقان را 
چه کسی پاسخگوست ؟ آسفالت مجدد ولکه 
طالقان  روستاهای  ساکنان  درخواست  گیری 

است. 
سید مهدی میرحسینی – طالقان  

آزادسـازی ۱2۰هکتـار از اراضی 
زراعی سـاوجبالغ

اراضی  گفت:  ساوجبالغ  دادگستری  رئیس 
هزار   ۱۲ ارزش  به  یافته  کاربری  تغییر  زراعی 
آزادسازی شهرستان  این  در  ریال   میلیارد 

 شد.
رئیس  نوروزی  احمد  جم،  جام  گزارش  به 
 ۱۲۰ آزادسازی  اعالم  با  ساوجبالغ  دادگستری 
هکتار از اراضی زراعی در این شهرستان گفت: 
اجرای مصوبات »قرارگاه صیانت از بیت المال 
از  « یکی  البرز کاربری استان  تغییر  با  و مقابله 
با  برای مقابله  این حوزه قضایی  اولویت های 
بزرگی  دستاوردهای  که  بوده  کاربری ها  تغییر 

برای شهرستان در پی داشته است.
اراضی  از  هکتار   ۱۲۰ آزادسازی  به  اشاره  با  وی 
زراعی این شهرستان به ارزش ۱۲ هزار میلیارد 
راستای  در  آزادسازی  این  شد:  متذکر  ریال 
اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر 
»عباس  منطقه  در  زراعی  اراضی  و  کاربری ها 
انجام ساوجبالغ  مرکزی  بخشداری   آباد« 

 شده است.
قلع  اعالم  با  ساوجبالغ  دادگستری  رئیس 
و  ویال  قطعه بندی،  زیادی  تعداد  قمع  و 
از  شهرستان  این  در  غیرمجاز  دیوارکشی 
آزادسازی نزدیک به 9۵۰ هکتار از اراضی زراعی 
از  صیانت  قرارگاه  ایجاد  با  قضایی  حوزه  این 
بیت المال و مقابله با تغییر کاربری شهرستان 

ساوجبالغ از ابتدای سال جاری خبر داد.

سوال از شما پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان 

شـما  پرسـش  بـه  مربـوط  سـتون  ایـن 
خوانندگان محترم و پاسـخ مسـئوالن سازمان 

می باشـد.  البـرز  اسـتان  اجتماعـی  تأمیـن 
پاسـخگویی  ظرفیـت  افزایـش  منظـور  بـه 
ارتبـاط  برقـراری  و  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان 
مخاطبـان،   بـزرگ  جامعـه  بـا  سـازمان  ایـن 
کارفرمایـان،  و  بازنشسـتگان  شـدگان،  بیمـه 
می توانیـد سـوال های خـود را بـا تحریریـه جـام 
جـم البـرز با شـماره ۳۲۲۱۰۰۰9در میـان بگذارید. 
اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  مسـئوالن 
البـرز در همیـن سـتون پاسـخگوی سـوال های 

بـود.  خواهنـد  شـما 
کرونـا  بیمـاری  درگیـر  اسـت  مدتـی  سـوال: 
دسـتمزد  غرامـت  می توانـم  چگونـه  شـده ام. 

کنـم؟ دریافـت  را  بیمـاری  ایـام 
پاسـخ از ابوالحسـن قورچیان، سرپرست اداره 

کل تامیـن اجتماعی اسـتان البرز
بـرای  شـما،  بـرای  سـالمتی  آرزوی  ضمـن 
شـرایطی  بیمـاری  دوران  غرامـت  دریافـت 
کـه صرفـا بایـد بیمـه شـده اجبـاری  الزم اسـت 
تاییـد    مـورد  pcrمثبـت  آزمایـش  و  باشـید. 
وزارت بهداشـت را در اختیـار داشـته باشـید و 
کارفرمـا نیـز بـرای روزهـای بیماری شـما لیسـت 
ارسـال  نکـرده باشـد. الزم بـه توضیـح اسـت که 
بـرای بیمـاران سـرپایی ۱۵ روز و بـرای بیمـاران 
پرداخـت  غرامـت  روز   ۳۰ کرونـا  از  بسـتری 
خواهـد شـد. ایـن نکتـه را هـم فرامـوش نکنید 
آدرس  بـه  خـود  درخواسـت  بـرای  حتمـا  کـه 
از  و  کـرده  مراجعـه   )  https://es.tamin.ir(

نماییـد.  خـودداری  شـعب  در  حضـور 

سیار  مراکز  تاسیس  ضرورت 
در  کانون  روستایی  و  شهری 

فردیس 

طی  البرز  کانون  کل  مدیر  سلیمانی،  قاسم 
نشستی با فرماندار ومعاون سیاسی، امنیتی 
فردیس  شهرستان  فرمانداری  اجتماعی  و 
کتابخانه  راه اندازی  و  ثابت  مرکز  برتاسیس 

سیاردر شهرستان فردیس تاکید نمود. 
به گزارش جام جم ابوالفضل اینانلو، فرماندار 
و  جمعیتی  بافت  به  سخنانی  در  نیز  فردیس 
نیازهای این شهرستان اشاره کرده و  با اعالم 
رضایت از فعالیت های فرهنگی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان قول مساعد داد که 
و  پیگیری  مهم  این  نزدیک  آینده ای  در  حتما 
شرایط تاسیس مرکز ثابت کانون و به ویژه به 
کارگیری خودرو مشخص برای راه اندازی مرکز 
سیار شهری و روستایی، بررسی و اقدام گردد. 

و  امنیتی  سیاسی،  معاون  صیاد،  علی رضا 
دیدار  در  نیز  فردیس  فرمانداری  اجتماعی 
فردیس  که  این  بیان  ضمن  کانون  کل  مدیر 
بستر الزم برای حضور مرکز کانون را دارد گفت: 
چنین  توسعه  موجود  آسیب های  وجود  با 
کمک  آسیب ها  کاهش  به  فعالیت هایی 

خواهد کرد. 
پیگیری  بر  عالوه  که  داد  مساعد  قول  وی 
مرکز  راه اندازی  و  ثابت  مرکز  تاسیس  شرایط 
پرورش  کانون  ساخت  حال  در  پروژه   ، سیار
در  البرز  استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
مشکین دشت را که راکد مانده،  پیگیری کند.

پرسش و پاسخ

اهلل  رسول  محمد  سپاه  از  بزرگی  اعزام  بود  قرار 
آغاز شود .دوستان محمد حسین  ج به منطقه  کر
برای خداحافظی آمده بودند. برای شان چای بردم. 
چقدر  من   ! مادر می بینی  گفت:  حسین  محمد 
بودند  نیاورده  جبهه  حرف  اصال  که  .اینها  بدبختم 
،االن دارند می روند. آن وقت من دو سال است که 
دارم تقال می کنم. اصال جور نمی شود. گفتم: مامان 
بدبخت نیستی فقط  تنبلی گفت: چکار کنم بابا که 
انقالب  ضد  که  بابایت  گفتم:  بروم  نمی دهد  اجازه 
برو.  تو  بعد  بیاید  برادرت  بگذار  می گوید  نیست. 
امضا  باید  که  ورقه ای  آن  برو  می گویی  من  به  اگر 
موقع  می کنم . دوستانش  امضا  من  بیاور  را  کنم 
رفتن گفتند: اگر ما رفتیم و تو را ندیدیم خداحافظ. 
اذیت  را  حسین  محمد  آنقدر  گفتم:  هم  من 

شما  از  زودتر  و  می شکند  دلش  وقت  یک  نکنید 
از  خدا  گفت:  و  خندید  حسین  محمد  می رسدها. 
که  صبح  فردا  شد  بشنود  .خداخواهی  دهن تان 
بود  برده  به سپاه  را  نامه خواهرش  محمدحسین 
برادرش  برساند  دامادمان  همقطاران  دست  به  تا 
بال  خوشحالی  از  آمده  منطقه  از  که  بود  دیده  را 

درآورده بود. 
چهارصددستگاه،  محله  بسیجیان  بدرقه  از  بعد 
نان به دست توی راه خانه بودم که بچه ها سوار بر 
موتور در کوچه پیچیدند و به طرف خانه دویدند. 
دیدم تند تند کتاب های روی طاقچه را ورق می زنند. 
برادرش محمدرضا کارت اعزامی اولی خودش را داد 
لباس  کرد. سر ظهر  راهی اش  و  به محمد حسین 
اعزام روی دست محمد حسین بود. گفت: مامان 

گفت:  آموزش؟  یا  جبهه  گفتم:  می روم  دارم  من 
غیاثی ها  شهید  پایگاه  در  شب ها  که  را  آموزش 
دیده ام. نگاهم که به قدوباالیش توی لباس افتاد 
همان موقع قلبم تیر کشید. انگار که فهمیدم دارد 
می رود که شهید شود .از زیر آینه قرآن ردش کردم. 
به  برگه ای  بعد  سال   ۳۵ رفت.   و  کرد  خداحافظی 
دستم دادند که ثابت می کرد استخوان های داخل 
یکی از قبور شهیدان گمنام در میدان امام حسین 
تهران، پیکر محمد حسین شهید من است که ۷ 
سال پیش به وطن برگشته و مادرش خبر ندارد.
لطفی  حسین  محمد  شهید  فرزندم  مزار  اکنون 
بهترین جاست و مردم زیادی به دیدارش می روند 
شفاعت  طلب  او  از  و  می خوانند  فاتحه  برایش  و 

دارند.

آرزویی که برآورده شد

 در بهار ۱۴۰۰ صورت می گیرد؛

 بازگشایی دوباره ورزشگاه انقالب به روی ورزشکاران

برای  و ملی  گفت: مجموعه استانی  البرز  استاندار 
آماده  پروژه  این  امور  پیشبرد  هدف  با  مساعدت 
می رود  انتظار  جدید  پیمانکار  از  بنابراین  هستند 
که در زمان مقرر نسبت به تکمیل پروژه اقدام کند.

روند  از  بازدید  در  شهبازی  جم،  جام  گزارش  به 
که  ج  کر انقالب  نفری  هزار   ۶ ورزشگاه  پیشرفت 
جوانان  و  ورزش  وزیر  حقوقی  معاون  همراه  به 
اشتهارد  و  فردیس  ج،  کر مردم  نمایندگان  و 

با  گرفت،  صورت  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
 9۸ سال  اول  نیمه  در  پروژه  این  این که  به  اشاره 
بود،  ساخت  حال  در  مشکلی  گونه  هیچ  بدون 
پروژه  کار  که  آمد  وجود  به  موضوعاتی  ولی   افزود: 

متوقف شد.
وی ادامه داد: هر چه در توان داشتیم انجام دادیم 
و حتی طبق ماموریت محوله از سوی وزیر محترم 
ورزش و جوانان هر ۱۵ روز یکبار از روند امور بازدید 

کردیم.
پروژه  از  برداری  بهره  و  کار  اتمام  گفت:  شهبازی 
ورزشگاه انقالب یک مطالبه مردمی است از این رو 

به جد درصدد تسریع در تکمیل آن برآمدیم.
وی افزود: مجموعه استانی و ملی برای مساعدت 
هستند،  آماده  پروژه  این  امور  پیشبرد  برای 
بنابراین از پیمانکار جدید انتظار می رود که در زمان 

مقرر نسبت به تکمیل پروژه اقدام کند.

چرا  نیست  جایز  درنگ  کرد:  اضافه  البرز  استاندار 
جمعیت  نسبت  به  استان  ورزشی  سرانه های  که 
فرصت هایی  چنین  از  باید  و  است  پایین  بسیار 

بهره کافی برده شود.
ج،  کر مردم  نمایندگان  همراهی  از  قدردانی  با  وی 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  اشتهارد  و  فردیس 
گفت: وزیر ورزش و جوانان نیز تاکید فراوانی دارند 
آماده  ممکن  زمان  کمترین  در  ورزشگاه  این  که 

شود.
این  تحویل  زمان  پروژه،  پیمانکار  افزود:  شهبازی 
ورزشگاه را خرداد اعالم کرده ولی انتظار می رود که 

از این تاریخ زودتر باشد.
وی گفت: بهره برداری از پروژه های بزرگی همچون 
و  تهران  و  البرز  جنوبی  کمربند  ج،  کر شهری  قطار 
دستور  در  نزدیک  آینده  در  را  ج  کر شمالی  کمربند 

کار داریم.

مختلف  مناطق  در  روستا  هشت  به  آبرسانی  طرح های 
استان البرز توسط وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

به گزارش جام جم، اردکانیان وزیر نیرو در آیین بهره برداری 
آبرسانی به روستاهای استان البرز اظهار  از هشت طرح 
که استانداران در سال های  داشت: همکاری و همدلی 
اخیر با مدیران اجرایی صنعت آب و برق و نیرو داشتند 
بی سابقه بوده و هم اکنون باید ضمن تشکر به ایشان 
تبریک گفت چرا  که با توسعه یافتگی ارزند ه   تری مواجهیم.
باعث  البرز  استاندار  و تالش  بیان داشت: حمایت  وی 

رشد و توسعه خدمات آب و برق در استان شده است.
شهبازی استاندار البرز نیز بیان داشت: باید از وزیر نیرو به 
خاطر راه اندازی پویش هر هفته الف-ب- ایران و تالش 
ایشان در رشد و توسعه آب و برق در استان البرز تقدیر 
شود. وی افزود: هر دو مرتبه ای که دکتر اردکانیان به البرز 
سفر کردند منشاء خیر وبرکت بوده ودر سفر اخیر ایشان 
هم ۵۵ میلیون متر مکعب آب شرب از سدهای طالقان و 

کرج به این استان تخصیص یافت.
از اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های  البرز  استاندار 
آبفای شهری و روستایی تقدیر کرد و گفت: این طرح در 

البرز بسیار اثربخش بوده و موجب رضایت مندی مردم 
استان شده است.

وی با اشاره به این که در دولت تدبیر و امید تا کنون ۵۰۰ 
میلیارد تومان در البرز هزینه شده است خواستار پیگیری 

طرح های عمرانی نیمه تمام و بهره برداری از آنها شد.

وی به آغاز احداث مدول سوم تصفیه خانه آب شماره ۲ 
کرج اشاره کرد و گفت: از وزارت نیرو تقاضا داریم همچون 
بهره  زودتر  چه  هر  تا  شود  حمایت  طرح  این  از  گذشته 
اختصاص  شرب  آب  مکعب  متر  میلیون  از ۵۵  برداری 
یافته برای کرج بزرگ، نظرآباد، اشتهارد و طالقان به صورت 

رینگ بین شهرها، آغاز شود.
وی همچنین خواستار انتقال بخشی از پساب تهران برای 

بخش های صنایع و کشاورزی در البرز شد. 
مهدی زاده مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز هم بیان 
داشت: درادامه سلسه طرح های افتتاح شده در پویش 
به  آبرسانی  کشور،  سطح  در  –ایران  الف-ب  هفته  هر 
هشت روستا در البرز با اعتبار ۷۴ میلیارد ریال ۲۳ دی به 
صورت ویدئو کنفرانس و با حضور شهبازی استاندار البرز 

به بهره برداری رسید.
دوزعنبر،  باغبانکال،  روستاهای  به  آبرسانی  افزود:  وی 
و  ساوجبالغ  شهرستان  در  اغشت  تکیه  و  سرخاب 
طالقان  شهرستان  در  وفشندک  وشته  روستاهای 
وروستاهای زیبا دشت و فرخ آباد در شهرستان فردیس 
چاه،  حلقه  سه  حفر  انتقال،  خط  متر  اجرای ۲۰۰۰  شامل 
احداث پنج مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت ۱۲۰۰ متر 
مکعب و اجرای اصالح و بازسازی 9۰۰۰ متر شبکه توزیع 
و احداث ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۴۳۰۰ متر مکعب در 
شبانه روز از جمله این طرح ها بوده است که در این روز 

به بهره برداری رسید.

توسط وزیرنیرو؛

آبرسانی به 8 روستا در استان به بهره برداری رسید

زنان و مردان  برای  الگویی در تمام عرصه ها  حضرت فاطمه زهرا )س( 
جامعه است و بی تردید بهترین الگو و سرمشق برای همه انسان هاست. 
حجت االسالم حاج آقا رسولی در گفتگو با خبرنگار ما  ضمن اشاره به 
این که رفتار و الگوی حضرت زهرا برای بانوان جامعه امروزی مملو از پیام 
و سرشار از زندگی امیدبخش است گفت: حضرت زهرا )س( به تمام معنا 
عبد بود، وقتی پیامبر از حضرت علی )ع( پرسیدند که فاطمه را چگونه 
یافتی ؟ پاسخ دادند: بهترین همراه، برای بندگی خدا. ما هم باید با تاسی 
به زینت بانوان دو عالم بنده خدا باشیم و تکالیف عبادی خودمان را 

بدرستی انجام دهیم. 
آن  شخصیتی  ویژگی های  مهم ترین  دیگراز  یکی  افزود:   ادامه  در  وی 
حضرت، والیت مداری است. حضرت زهرا )س(  در دفاع از حق در کنار 
والیت وامامت قرار گرفت نه به خاطر این که حضرت علی همسرش بود 

را انجام دادچون  کار  از امام زمانش این  بلکه به دلیل دفاع و حمایت 
می دانست ستون خیمه اسالم والیت است و قوام اسالم به امامت و 

رهبری ا ست و بدرستی پای این عمل ایستاد.
امام حسن  کننده دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه    معاون هماهنگ 
مجتبی )ع( البرز با اشاره به الگو پذیری از حضرت زهرا )س( اظهار داشت : 
ما هم به عنوان شهروند والیت اسالمی باید والیت مداری داشته باشیم 
را  از حقانیت اسالم و والیت اهل بیت حضرت فاطمه )س(  ودر دفاع 
الگوی خود قرار دهیم .با تبیین ودفاع از والیت جامعه به سمت کمال 
حرکت خواهد کرد  . حجت االسالم سید احمد رسولی در پایان گفت : 
درخصوص عمل به وظایف فردی حضرت زهرا )س( الگویی ممتاز برای 
همه ما هستند. حضرت زهرا در جای جای زندگی کوتاه شان یاور همسر و 
تمامی اعصار الگوی مردان و زنان عالم قرارمی دهد.  مادر خوبی برای فرزندانشان بودند و همین ویژگی هاست که ایشان را در 

: حجت االسالم رسولی در گفتگو   با جام جم البرز

خبردفاع از والیت، جامعه را به سمت کمال هدایت می کند   خبر


