
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

2

لبرز
ا

: فرمانده سپاه البرز
ج را افزایش دهد شهرداری سرانه فضای سبز کر

ج تاکید کرد؛ امام جمعه کر
استفاده از ظرفیت ها و توانایی های داخلی برای بی اثر کردن تحریم ها

2

محدودیت های  اجرای  مثبت  ثار  آ
جدید کرونا 

بیمه شدگان تامین اجتماعی بدون 
پزشک  به  توانند  می  هم  دفترچه 

مراجعه کنند

ج خبر داد؛ شهردار کر

یع  ۳۵ هزار  بسته  توز
معیشتی در هفتمین 

مرحله رزمایش همدلی

ج، در  2 ایستگاه متروی کر
مراحل پایانی

3

43

اعالم نحوه ارائه خدمات؛

قبل از مراجعه به مراکز قضایی نوبت 
بگیرید

2

کارآفرین برتر جوان در گفتگو با جام جم تشریح کرد؛

گاهی وارد میدان کار  کارآفرینان با آ
 و تولید شوند 

32

آماده باش راهداری البرز در جاده ها
همزمان با بارش ها آغاز شده است؛

ز  
یو

ن ن
 تی

ع :
منب

Wednesday - December  2  ,2020  |  5818 شــماره   - یکــم  و  بیســت  ســال   | صفحــه   4  |  1442 الثانــی  ربیــع   16  |  1399 آذر   12 چهارشــنبه 

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خبر داد؛

سخنگوی  با  جم  جام  گفتگوی  در 
ح شد؛ ستاد کرونا مطر

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی 
استان:

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

با شماره 32210009در میان بگذارید. 
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ج: امام جمعه کر



: مدیرکل تبلیغات اسالمی استان البرز
مردم  با  روحانیون  همراهی 
مولد موج امید در جامعه است

گفت:  البرز  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
بدنه  بر  را  سختی  ضربات  اقتصادی  مشکالت 
فرهنگی کشور خواهد زد، اما روحانیون در شرایط 
سخت؛ همدرد و همراه مردم بودند و این حرکت 

امید در جامعه ایجاد می کند.
در  برحق  والئی  حجت االسالم  جم،  جام  گزارش  به 
گردهمائی امامان محله شاخص استان البرز که به 
همت این اداره کل و در اردوگاه شهید باهنر کرج 
جامعه  در  امید  تزریق  به  اشاره  ضمن  شد،  برگزار 
نباید  امروز  جامعه  کرد:  اظهار  روحانیون  توسط 
نسبت به انقالب مأیوس شود و تا وقتی ما اراده 
نکنیم و نگاه خود را نسبت به انقالب تغییر ندهیم 
و فهم واحدی از درک رهبر جامعه نداشته باشیم، 

نمی توانیم امید را به مردم انتقال دهیم.
وی ضمن تأکید بر نهادینه شدن رخوت و ناامیدی 
اذعان  کشور  فرهنگی  مجموعه های  از  برخی  در 
بین  در  نباید  یأس  و  رخوت  امیدی،  نا  داشت: 
مجموعه نهادهای فرهنگی نهادینه شود، همچنین 
برنامه ریزی حوزه های علمیه ما باید به نحوی باشد 
به  را  پویایی  و  امید  که  باشند  طالبی  خروجی  که 

جامعه تزریق و حرکت ایجاد کنند.
که تریبون دار هستند و قرار  افزود: طلبه هایی  وی 
نسبت  باید  کنند  تزریق  جامعه  به  را  امید  است 
دقیق  معیار  که  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به 
داشته  را  تمرکز  و  دقت  نهایت  است،  سنجش 
باشند. روحانیون باید در شرایط سخت اقتصادی 
همدرد و همراه مردم باشند. مشکالت اقتصادی 

ضربات سختی را بر بدنه فرهنگی کشور خواهد زد.

قبل از مراجعه به مراکز قضایی 
نوبت بگیرید

به  خدمات  ارائه  نحوه  البرز  استان  دادگستری 
اعالم  را  کرونایی  محدودیت های  دروان  در  مردم 

کرد.
دادگستری  اطالعیه  متن  در  جم،  جام  گزارش  به 
معاون  بخشنامه  اجـرای  در  است:  آمده  استان 
دادرسی  در  وقفه  ایجاد  عدم  و  قضائیه  قوه  اول 
و رسیدگی پرونده های قضایی، خدمات  در همه 
این  به  بعدی  اطالع  تا  استان  قضایی  واحدهای 
شعب  اینترنتی  نوبت دهی  سامانه  است:  ح  شر
نشانی  به  قضایی  الکترونیک  دفاترخدمات  و 
به  مراجعه  هرگـونه   1399 آذر   9 از   adliran.ir
الکترونیک  خـدمات  دفاتر  و  قضایی  واحـدهای 
بعد از دریافت نوبت از این سامانه یا با احضاریه 
تلفن  سـامانه  است.  پذیر  امکان  شعب،  کتبی 
و   32561756 و   32561751 شماره های  با  گـویا 
و   5000129 شماره های  با  پیامکی  سامانه های 
و  انتقادات  پیشنهادات،  دریافت  آماده   50009129
به  ساعت   24 از  کمتر  در  غیرحضوری  پاسخ  ارائه 

مراجعان است.
نمایندگان  و  وکال  کارشناسان،  دعوا،  اصحاب 
اسناد  الیحه،  هرگونه  است  الزم  ایشان  قانونی 
الکترونیک  خدمات  دفاتر  طریق  از  را  ادله  و 
کارشناسان  وکال،  تمامی  نمایند.  ارسال  قضایی 
و نمایندگان حقوقی محترم می توانند با مراجعه 
لوایح  و  ثبت  دادخواست   adliran.ir نشانی  به 
خود را به مراجع قضایی ارائه کنند. دفاتر خدمات 
نیز  استان  زندان های  در  قضایی  الکترونیک 
از  زندانیان  خانواده  بنابراین  هستند  مستقر 
مراجعه به مراجع قضایی خودداری نموده و از این 

دفاتر لوایح و درخواست های خود ارسال کنند.
همه اصحاب دعوا می توانند با مراجعه به نشانی 
اشخاص  به  رسانی  اطالع  قسمت  در   adliran.ir
حقیقی از روند پرونده خود در واحدهای قضایی 

مطلع شوند.
کلیه اصحاب دعوا که دارای حساب کاربری »ثنـا« 
هستند، برای دریافت اوراق قضایی خود به نشانی 

adliran.ir بخش ابـالغ الکـترونیک مراجعه کنند.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده 
و  سی  متن  کرج،  امام جمعه  و  البرز  استان  در  ولی فقیه 
نهمین خطبه مکتوب جمعه نماینده رهبر معظم انقالب 
اسالمی در استان البرز و امام جمعه کرج به شرح زیر است:
انقالب  معظم  رهبر  راهبردی  تذکرات  و  مهم  .....بیانات 

به  راجع  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  جلسه  در 
معیشت مردم و موضوع اصلی کشور را که اقتصاد است 
اجرای  الزمه  فرمودند:  له  معظم  کردیم.  مالحظه  همگی 
این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری آن ها، همت و پیگیری 
جدی و تالش رؤسای قوا و مسئوالن مرتبط با سه قوه 

به همراه شجاعت و اهتمام جدی است. نکته مهم دیگر 
ایشان درباره رفع تحریم ها بود که تأکید فرمودند ما مسیر 
رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به 
نتیجه ای نرسید. یعنی آقایان دوباره در چنین دامی نیفتید 
از ظرفیت ها و توانایی های داخلی بااراده و همت برای  و 

بی اثر کردن تحریم ها استفاده کنید. و حتی راهکار دادند که 
باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد 
شد و چشم امید به کسانی که با ما دشمنی می کنند و 
نداشته  نیست  معلوم  هم  خودشان  داخلی  وضعیت 

باشید و تأکید کردند به بیگانگان نمی توان اطمینان کرد.
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استفاده از ظرفیت ها و توانایی های داخلی برای بی اثر کردن تحریم ها

فضای  سرانه  باید  گفت:  البرز  استان  سپاه  فرمانده 
برای  روانی  و  روحی  آرامش  چراکه  کند،  پیدا  افزایش  سبز 

خانواده ها را به همراه دارد.
آئین  گزارش جام جم سردار سید یوسف موالیی در  به 
بهره برداری از پارک محله ای شهدای مدافع حرم حصارک 
ارواح پاک ۵ هزار و ۲۵۰  بر  با تبریک هفته بسیج و درود 
شهید استان البرز اظهار کرد: همه مردم ایران در ۴۲ سالی 
که از انقالب شکوهمند اسالمی می گذرد، نشان دادند که 
بسیجی هستند و برای ایثار، گذشت و پشتیبانی از کشور 

وارد صحنه و این عرصه شدند.
پارک زده  این  کلنگ  گذشته  این که سال  به  با اشاره  وی 
شد، عنوان کرد: امروز شاهدیم با تالش و زحمات مدیریت 
بار  به  اقدام  این  ارگان ها  سایر  و  مهندسی  شهرداری، 

نشست و اقدامات خوبی در این خصوص انجام شد.
شهردار  از  کرد:  تصریح  البرز  استان  سپاه  فرمانده 
و  کرج  شهرداری  منظر  و  سیما  سازمان  رئیس  و  کرج 
راستای  در  احسن  نحو  به  را  کار  این  که  کسانی  تک تک 
قدردانی  دادند،  انجام  شهروندان  به  خدمت رسانی 

می کنم.
* راه اندازی کاروان همدلی و مواسات در البرز

و  مواسات  و  همدلی  کاروان  این که  به  اشاره  با  وی 
بود،  اجرایی  البرز  در  نیازمند  زوجین  برای  جهیزیه  تهیه 
و  کردند  تالش  مختلف  ارگان های  و  بسیج  کرد:  عنوان 
قالب  در  معیشتی  سبد  تأمین  مثل  مختلفی  کارهای 
 رزمایش همدلی و مواسات در گرامیداشت هفته بسیج

 انجام شد.

شهدای  پارک  احداث  امیدوارم  کرد:  بیان  موالیی  سردار 
باشد،  محله  این  مردم  برای  خوبی  فضای  حرم  مدافع 

سال ها بود در تالش بودیم این اتفاق مهم رقم بخورد.
وی تصریح کرد: امیدواریم این امر توسعه پیدا کند، چراکه 
شهروندان  برای  آرامش  فضای  و  سبز  فضای  میزان  هر 
آرامش  و  می دهد  افزایش  را  سبز  فضای  سرانه  باشد، 

روحی و روانی برای خانواده ها به همراه دارد.
در پایان این مراسم از خانواده معظم شهدای مدافع 

حمزه  عسگری،  مهدی  شهیدان  حرم، 
کاظمی، عبدالرشید رشوند و شهید 

رضا ایزدیار و همچنین فــــرماندهان 
نمونه بسیجـــی در مدیریت شهری 

شهـــرداری کرج تقدیر شد.

: فرمانده سپاه البرز

ج را افزایش دهد شهرداری سرانه فضای سبز کر

با حضور نماینده مردم در مجلس 
االسالم  حجت  اسالمی،  شورای 
کیایی نژاد، امام جمعه چهارباغ و 
مسئوالن و معتمدان شهرستان 
چهــارباغ  بخــش  و  ساوجبــالغ 
روســتای  اورژانس  ساختمان 
از ظرفیت  سنقرآباد با بهره مندی 
زنی  کلنگ  اندیش  نیک  خیرین 

شد.
به گزارش جام جم، در این مراسم 
علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی با تقدیر از اقدام 
را  نیازهای اصلی مردم  از  خیران، شورای روستای سنقرآباد، بخش چهارباغ و شهرستان ساوجبالغ یکی 
در زمان بحران اورژانس و فوریت های پزشکی عنوان کرد. نماینده مردم با اشاره به پیگیری های صورت 
گرفته در ایجاد مراکز درمانی و مجهز اورژانس گفت: مردم از مسؤالن خود انتظار دارند امکانات پزشکی و 
درمانی در منطقه زندگی فراهم باشد و احداث مراکز اورژانس در استان نیز اهمیت ویژه ای در  امنیت خاطر 
شهروندان دارد. گفتنی است این مرکز اورژانس خیرساز در متراژ ۵۰۰ متر می تواند بخش اعظمی از خدمات 

فوریت های پزشکی در چهارباغ را انجام دهد.

این که  به  اشاره  با  ج  کر شهردار 
در  ج  کر متروی  ایستگاه  دو 
گفت:  است،  پایانی  مراحل 
این  برای  مانده  باقی  تجهیزات 
و  خریداری  حال  در  ایستگاه  دو 

انتقال به کارگاه است.
به گزارش جام جم، علی کمالی زاده 
عمرانی  پروژه های  از  بازدید  در 
زمان  بیشترین  کرد:  اظهار  شهر، 
اختصاص  ج  کر متروی  به  بازدید 

داشت و میزان پیشرفت پروژه بررسی شد. 
وی اضافه کرد: موضوع تامین مالی که یکی از دغدغه های اصلی پروژه متروست به فضل خداوند تا حد 
ج همچنین افزود: تجهیزات باقی مانده برای دو ایستگاهی  قابل قبولی محقق شده است.  شهردار کر

که وعده افتتاح آن را داده بودیم در حال خریداری و انتقال به کارگاه است.
گفت: در پروژه های دیگر مثل پل شبنم باغستان و سالن های ورزشی مناطق ۵، ۶ و ۷  زاده  کمالی 
عملیات اجرایی در جریان است و بازدیدهای هفتگی باعث شده تا مشکالت حادث شده بر سر راه 

پروژه ها با تالش همکارانم در کمترین زمان ممکن از میان برداشته شود.

ج خبر داد؛ شهردار کر
ج، در مراحل پایانی 2 ایستگاه متروی کر

با حضور جمعی از مسئوالن؛
محل احداث اورژانس سنقرآباد کلنگ زنی شد

امنیت مردم با تالش بی بدیل سربازان گمنام امام زمان)عج(
 از بلندای برج میالد؛ نیمه های شب بر پهنه تهران نظاره 
می کنم،  شهر غرق در نور است و خطوط پرنور طویل 

متحرک خودروها گویی ناتمام است.
امنیت  اقتصادی،  امنیت  ملی،   امنیت   امنیت،  

اجتماعی،  امنیت اخالقی   و...  
 قدر این واژه را آنانی می دانند که طعم پر نگران ناامنی و 

ترس را حس و لمس کرده باشند .
 و اما چگونه امنیت پایدار است؟

 در جغرافیایی که قریب به نیم قرن است با محاصره 
دشمنان ظاهری و باطنی و تخاصمات مختلف مواجه 

است و از هم نگسسته است ؟
 دشمنش بارها اعتراف به بی اثری نیرنگ هایش در نهان کرده است .

 روند احساس امنیت برای مردم در بدنه اقشار مختلف در طول شبانه روز با وجود 
اشتغاالت و مشکالت معیشتی و... در واکنش های اجتماعی آنها قابل توجه است.

 مردم از صبحگاهان تا شامگاهان مشغول زندگی هستند و  در طول این سال ها مگر به 
ضرورت در رسانه ها متوجه کشف توطئه ها و کودتاها و خیانت نفوذی ها و جاسوس ها 
و انواع عملیات های پنهان سرویس های جاسوسی منطقه و فرامنطقه می شوند و این 

همان احساس امنیت است که خالقین امنیت آن را خلق می کنند . 
 برخی به حدی هولناک و پیچیده است که حتی اشاره کوچک به آن،  در نظم جامعه 

اختالل و اضطراب ایجاد می کند .

 اما پشت این امنیت چه می گذرد. ذهن مردم را مشوش و 
دل مستضعفین را مضطرب از هیمنه پوشالی دشمن برای 
تسلیم به آن می کنند،  مجاهدانی خاموش و بی ادعا شب ها 
 . اند  نظارت  در  وار  عقاب  وطن  فراز  بر  صبحگاهان  و   بیدار 

امنیتی  مالحظات  خاطر  به  اما  می شوند  نائل  شهادت  عظیم  فوز  به  سروصدا  بی 
غریبانه خاکسپاری می شوند . 

آری کاش می شد ورای این خانه امن را نشان داد که حاصل خون دل چه مردان مردی 
است .هم دشمن خوب می داند،  هم نفوذی ها،  هم جریانات و احزاب و گروه های به 
اصطالح سیاسی که کاری جز ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم ندارند و قبله گاه 
آمالشان غرب است و بس که اگر امنیت نباشد،  تزویر به آن ها هم رحم نخواهد کرد 
. این امنیت حاصل بذری است که به دست ابرمرد تاریخ و محبوب ترین کلمه قرن  
حضرت امام خمینی )ره( پایه نهاده شد و نهال نوپایش قد گرفت و خلف سلف او 
حضرت سیدعلی خامنه ای آن را به شجره ای تنومند و ایستاده مبدل ساخته است. 

ذره ذره خانه امن ایران با خون مطهر سربازانی گمنام بنا نهاده شده است .  
دشمن از ترامپ تا بایدن و هر که باشد بداند که این قرن ؛ قرن غلبه بر مستکبرین 
و  دزدانه  شب،   نیمه های  در  ایران  مردستان  از  مردی  شریف  است.خون  عالم 
ناجوانمردانه بر زمین ریخته شد اما جریان ساز شد تا کاخ فرعونیان را در هم کوبد .  
او که می خواست خانه امن ایران را نا امن کند،  امروز   خود گرفتار نا امنی در کشورش 

آمریکاست.
فراموش نکنیم  امنیت اتفاقی نیست. 

یادداشت

یاسین علیمحمد

 فعال دانشجویی

پلیس آگاهی از شهروندان خواست اعضای باند ۶ نفره سارقان مسلح در استان البرز را شناسایی 
کنند.

به گزارش جام جم، پلیس آگاهی استان با انتشار تصاویر اعضای باند 6 نفره سارقان که با تهدید 
سالح گرم اقدام به سرقت کرده بودند، از شهروندان خواست برای شناسایی متهمان به پلیس 

آگاهی مراجعه کنند.
سرهنگ محمد نادربیگی گفت: در پی ارجاع پرونده ای به پلیس آگاهی البرز مبنی بر این که فردی 
برای فروش 2 قطعه شمش مس گران قیمت به افرادی مراجعه کرده و آن ها نیز با دعوت وی به 
محلی در خارج شهر با تهدید سالح گرم شمش وی را به سرقت برده و متواری گشته اند، بررسی 

موضوع در دستورکار اداره مبارزه با جرایم جنائی قرار گرفت. 
وی افزود: در بررسی های اولیه کارآگاهان مشخص شد مالباخته به وسیله یکی از آشنایانش 
با خانمی که سردسته باند سارقان بوده آشنا می شود که در حین مالقات با او و کارشناسی که 
همراه وی بوده، افرادی با سالح سرد وارد محل قرار آن ها شده و اقدام به سرقت شمش ها کرده 
اند. نادربیگی گفت: در ادامه کارآگاهان با تحقیقات میدانی گسترده و به کارگیری اقدامات پلیسی 
هویت و مخفیگاه هر 6 سارق را شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضائی در چند عملیات 

غافلگیرانه و در نیمه های شب هر 5 نفر آن ها را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند. 
وی با بیان این که نقشه سارقان برای سرقت های دیگری که طراحی کرده بودند، نقش بر آب شد، 

گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان 3 سالح کمری و چندین سالح سرد کشف و به پلیس آگاهی منتقل شد. 
 رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: بازپرس شعبه یک دادسرای عمومی و انقالب کرج، دستور چاپ تصاویر بدون پوشش این 6 نفر را در رسانه های جمعی صادر کرده 
است، بنابراین از شهروندانی که به این شیوه یا توسط این افراد مورد سرقت قرار گرفته اند درخواست می شود تا برای پیگیری شکایت خود به اداره مبارزه با جرایم جنایی 

پلیس آگاهی استان البرز در میدان طالقانی کرج، بلوار تعاون مراجعه کنند .

سارقان مسلح را شناسایی کنید

ج: شهردار کر

آب گرفتگی ها تا حد   قابل قبولی کاهش یافته است
 حذف قبوض کاغذی آب با هدف 

کاهش هزینه ها
ج: رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کر

محدودیت های تردد در بهشت سکینه )س( ادامه دارد

از دو روز پر بارش شاهد هستیم که  ج گفت: پس  شهردار کر
یافته  کاهش  قبولی  قابل  بسیار  حد  تا  ج  کر در  آب گرفتگی ها 

است.
تقاطعات  از  بازدید  در  زاده  کمالی  علی  جم  جام  گزارش  به 
اواخر شهریور  گفت:   ، زیرگذرهای سطح شهر غیرهمسطح و 
جمع آوری  کلکتورهای  پروژه  از  همکارانم  تالش  با  که  بود 
بهره برداری  ریال  ۸۰۰ میلیارد  ارزش  به  آب های سطحی  روان 
حفر  و  لوله گذاری  شامل  که  پروژه ای  کرد:  اضافه  وی  شد. 
با مشکل  بارانی  روزهای  که در  چاه های جذبی در نقاطی بود 
آب گرفتگی مواجه بودند، ماه ها تالش و برنامه ریزی همکارانم 

سبب شد که بخش زیادی از مشکالت حل شود.
شاهد  بارش  پر  روز  دو  از  پس  اکنون  گفت:  ج  کر شهردار 
ج  هستیم که آب گرفتگی ها تا حد بسیار قابل قبولی در کر

کاهش پیدا کرده است.
به  رسیدن  تا  چه  اگر  افزود:  همچنین  زاده  کمالی 
وظیفه  خود  بر  اما  داریم  فاصله  مطلوب  نقطه 
ماه  چند  طول  در  همکارانم  همت  از  تا  دیدم 

گذشته قدردانی کنم.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج از ادامه 
داشتن محدودیت های تردد در بهشت سکینه )س( تا اعالم 
شرایط عادی از طریق ستاد مقابله با کرونا در استان البرز خبر 

داد.
به گزارش جام جم حمیدرضا عسگری گفت: این تصمیم در 
راستای مدیریت و کنترل تجمع و برگزاری مراسم  ترحیم و با 
انتظار  و  شده  اتخاذ  کرونا  بیماری  انتشار  زنجیره  قطع  هدف 
انتظامی  نیروی  عوامل  و  سازمان  این  با  شهروندان  می رود 
مدیریت  سازمان  رئیس  باشند.  داشته  را  الزم  همکاری 
آرامستان های شهرداری کرج اضافه کرد: شرایط روحی و روانی 
شرایطی  در  ولی  است  درک  قابل  بسیار  داغدار  خانواده های 
هستیم که وظیفه اجتماعی و انسانی حکم می کند به توصیه ها 
توجه  کرونا  مدیریت  ستاد  و  بهداشت  وزارت  مصوبه های  و 

ویژه داشته باشیم. عسگری همچنین افزود: بسیاری 
از خانواده ها همکاری الزم را با سازمان داشته اند که 
قابل تقدیر است و از آنها کمال تشکر را داریم.  گفتنی 

است؛ مراجعان و زائران اهل قبور قبل از تصمیم 
عزیمت  به سمت بهشت سکینه )س( می توانند 
با  محدودیت ها  اطالعات  آخرین  کسب  جهت 

شماره گیری کد دستوری #۱۵۳۰*۶۶۵۵* یا شماره تلفن چهار 
رقمی ۱۵۳۰ با سازمان در ارتباط باشند.  در پی اعالم وضعیت 
هشدار از سوی ستاد مقابله با کرونا در استان البرز بهشت 
زیارت اهل قبور  ایام هفته جهت  کرج در تمام  سکینه )س( 
تعطیل و مراسم خاکسپاری نیز با حداقل نفرات بستگان درجه 

یک برگزار می شود.

حذف  البرز  استان  در  آب  کاغذی  قبوض  ارسال  و  صدور  هزینه ها،  کاهش  هدف  با 
می شود.

به گزارش جام جم شرکت آب و فاضالب استان اعالم کرد: با توجه به ضرورت حذف قبوض 
کاغذی در جهت جلوگیری از شیوع بیماری ویروسی کرونا، مشترکان این شرکت باید هر 
چه سریع تر شناسه قبض آب ساختمان خود را به سامانه 300026122 پیامک کنند. این 
شرکت اعالم کرد: مشترکان جهت طرح هرگونه پرسش در این خصوص با شماره های 
مندرج در پشت قبض آب یا با شماره 122 تماس بگیرند. پیش از این شرکت های خدمات 
رسان، گاز، برق، تلفن ثابت و همراه نیز با هدف کاهش هزینه ها و ارائه خدمات سریع تر 
اقدام به حذف قبوض کاغذی کرده اند.با حذف قبوض کاغذی مشترکان براحتی و از طرق 
مجازی می توانند تصویر قبض مصرفی خود را دریافت و مشاهده کنند و با مصرف کمتر 

کاغذ به قطع کمتر درختان و حفظ محیط زیست کمک کنند.



فرمانده انتظامی طالقان خبر داد؛
منازل  از  سرقت  باند  انهدام 

در طالقان

پلیس  کارآگاهان  گفت:  طالقان  انتظامی  فرمانده 
اماکن  حرفه ای  سارقان  دستگیری  با  آگاهی 
خصوصی پرده از ۱۰ فقره سرقت در این شهرستان 

برداشتند.
به گزارش جام جم، سید صالح بذرگری اظهار کرد: با 
دریافت شکایتی مبنی بر چند فقره سرقت منزل در 
شهرک های شهرستان طالقان، بررسی موضوع در 
دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی موفق 
تحت  با  و  شدند  سارقان  از  نفر  دو  شناسایی  به 
مراقبت قرار دادن آنها، با هماهنگی مقام قضائی 
در عملیاتی غافلگیرانه هر دوی آنها را دستگیر و به 

پلیس آگاهی منتقل کردند.
از  بازرسی  در  کرد:  بیان  طالقان  انتظامی  فرمانده 
منزل سارقان، تعداد زیادی اقالم سرقتی از قبیل 

دریل، شیرآالت، سنگ فلز و… کشف شد.
وی تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس 
بودند،  سرقت  هرگونه  انجام  منکر  ابتدا  آگاهی 
اما با مشاهده مستندات پلیس به ناچار لب به 
اعتراف گشوده و به ۱۰ فقره سرقت از منزل و اماکن 
شهرک  و  طالقان  شهرستان  سطح  در  خصوصی 

هیو ساوجبالغ اقرار کردند.
اموال  مالخر  یک  دستگیری  به  اشاره  با  بذرگری 
تالش  با  کرد:  تصریح  خصوص،  این  در  مسروقه 
کارآگاهان همه مالباختگان این پرونده شناسایی 
شده اند. وی با اشاره به سوابق متعدد متهمان در 
زمینه سرقت، خاطرنشان کرد: با تکمیل پرونده، 
متهمان برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی 

معرفی شدند. 

بسیج؛ حالل مشکالت ملی
بسیج این نهاد مردمی  
کبیر  رهبر  دستور  به 
در  اسالمی  انقالب 
سال 1358 پایه گذاری 

شد .
چهار  حدود  که  اکنون 
تاریخی  تجربه  از  دهه 
مستضعفین  بسیج 
سپری می شود،  ملل 
ناظر  دنیا  ممالک  و 
آفرینی های  نقش 
کارساز  و  موثر  بسیار 
بسیج مستضعفین به عنوان یک نیروی مقاومت 
آری  می باشد.  سرافراز  ایران  جای  جای  در  گسترده 
دفاع  سال  هشت  در  بسیج  درخشان  سوابق 
مختلف  غائله های  در  اشرار  سرکوبی  مقدس،  
حدود و ثغور مختلف مرزی و مرکزی و مشارکت در 
حرکت های جهادی،  فرهنگی،  بهداشتی،  امنیتی و 
صد البته حضور فعال در میادین رزم حق و باطل در 

سوریه،  عراق و... بخوبی واضح و نمایان است .
 اکنون که بیماری گسترده ویروس منحوس کرونا 
بسیجیان   ، کرده  پیدا  رواج  است  یکسال  حدود 
 در 

ً
دریا دل در ماموریت های جهاد بهداشتی واخیرا

زمینه مبارزه با گرانفروشی و احتکار کاال به یاری دولت 
شتافته اند تا بتوانند امنیت اقتصادی،  فرهنگی و 

اجتماعی را در درون جامعه حاکم نمایند .
 بدون تردید مسئوالن دولت و مجلس باید با تاسی 
به  انقالب اسالمی نسبت  به فرامین رهبر معظم 
همت  بسیج  مردمی  نهاد  بیشتر  هرچه  تقویت 
آثار و برکات آن کام مردم این سرزمین را  نمایند تا 

شیرین نمایند . 

توزیع  35 هزار  بسته معیشتی در هفتمین مرحله رزمایش همدلی
در مرحله هفتم رزمایش کمک مؤمنانه البرز، ۳۵ هزار  
اقشار  بین  نوعروسان  جهیزیه   ۳۰۰ و  معیشتی  بسته 

آسیب پذیر استان توزیع می شود.
به گزارش جام جم، محمد محمدی فرد، مدیرکل کمیته 
از  مرحله  این  این که  به  اشاره  با  البرز  )ره(  امام  امداد 

ستاد  همکاری  و  استان  مساجد  محوریت  با  رزمایش 
اجرایی فرمان امام )ره(، سپاه پاسداران استان، بسیج 
اقشار، دفتر نمایندگی آستان قدس برگزار شد افزود: در 
این مرحله ۳۵هزار بسته معیشتی و ۳۰۰ سری جهیزیه 
به نیازمندان استان اهداء خواهد شد.  مدیرکل کمیته 

امداد امام خمینی )ره( البرز گفت: همچنین بسیجیان، 
قرارگاهی را طی اجرای عملیاتی جهادی به نام حاج قاسم 
باهدف  البرز  آسیب پذیر  اقشار  محالت  در  سلیمانی 

طبخ و توزیع غذای گرم تشکیل داده اند.
محمدی فرد گفت: مراجعه حضوری به ۱۳ دفتر کمیته 

طرف  نیکوکاری  مرکز   ۲۳۰ از  بیش  و  )ره(  امام  امداد 
شماره  با  تماس   ، البرز استان  در  نهاد  این  با  تعامل 
تلفن 02632826741 و واریز کمک نقدی به شماره کارت 
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸ راه های مشارکت مردم نیکوکار در 

ح است. این طر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اجتماعی
اقتصادی

یادداشتخبر

پزشکی  علوم  دانشگاه  کرونای   ستاد  سخنگوی 
را بسیار  کرونا  راه های شیوع ویروس  کنترل   ، البرز
ماسک  از  استفاده  می گوید:  و  می داند  مهم 
کاهش  اجتماعی،  فاصله  رعایت  مناسب، 
بسته،  فضا های  در  مناسب  تهویه  و  افراد  تراکم 
به  دست ها   مرتب  شستن  و  سطوح  ضدعفونی 

کنترل این بیماری کمک شایانی خواهد نمود.
با اشاره به  به گزارش جام جم دکتر مهرداد بابایی 
در  جدید  محدودیت های  ح  طر اجرای  موفقیت 
این  مثبت  اثرات  خوشبختانه  می افزاید:  استان 

کنترل ها که با همکاری خوب مردم واصناف همراه 
راه  ادامه  در  اما  است  شدن  نمایان  حال  در  بود 
هستیم و نباید سهل انگاری صورت گیرد و مردم 

هم چنان به رعایت پروتکل ها ادامه دهند. 
هر چند تمهیدات معیشتی مردم را نیز مسئوالن 

باید در نظر بگیرند .
جام جم  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  بابایی 
این  افزود:  محدودیت ها  تمدید  درباره  و  البرز 
 باید به صورت هوشمند ادامه 

ً
محدودیت ها قطعا

یابد تا بتوان این بیماری را به طور کامل کنترل کرد 

ستاد  برعهده  زمینه  این  در  گیری  تصمیم  اما 
کشوری و رعایت مسائل معیشتی وکسب 

وکارها خواهد بود . 
درجه حرارت خیلی تاثیر گذار نیست کما 

این که در فصل گرما و تابستان شاهد 
موج های ابتالی بیشتری بودیم اما در 
فصل سرما تراکم بیشترافراد و بستن 
تهویه  از  جلوگیری  و  پنجره ها  و  در 
مناسب  زمینه را برای شیوع بیشتر 

این ویروس فراهم خواهد نمود. 

ح شد؛ در گفتگوی جام جم با سخنگوی ستاد کرونا مطر

ثار مثبت اجرای محدودیت های جدید کرونا  آ

از  ج  کر شهرداری  شهر  خدمات  معاون 
 ۹ ساعت  تا  را  خود  زباله  خواست  شهروندان 
را در  از منزل بگذارند و شهرداری  بیرون  شب 

ساختن شهری زیبا یاری کنند.
گفت:  همتی  اصغر  علی  جم،  جام   گزارش  به 
ح جمع آوری سبدهای زباله از جلوی منازل  طر
شده  اجرایی  اکنون  هم  ج  کر گانه  ده  مناطق 
تا ۹ شب  از ساعت ۸  و شهروندان می توانند 

زباله های خود را بیرون از منزل قرار دهند.
قانون   ۱۶ ماده  طبق  این که  به  اشاره  با  وی 
مدیریت پسماند، ایجاد نازیبایی های بصری و 
ج در قانون تخلف  دیگر موارد مندر
جریمه  شامل  و  محسوب 
میزان  می شود،  نقدی 
این جریمه را برای بار 
تومان  هزار   ۵۰ اول 
و  کرد  عنوان 
گفت: در صورت 
تکرار تخلف هر 
دو  جریمه  بار 

برابر افزایش می یابد.
ج  کر شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
تخلف  این  اجرای  کرد:  تصریح  همچنین 
ضمانت اجرایی قضایی نیز دارد و شهروندان 

باید در رعایت قوانین شهری کوشا باشند.
در  گرفته  صورت  اقدامات  تشریح  در  همتی 
سطح  از  زباله  سبدهای  آوری  جمع  خصوص 
، گفت: تا کنون در مناطق ۲، ۹ و ۱۰، حذف  شهر
این  آینده  روز   ۲۰ ظرف  و  شده  انجام  سبدها 

ح در سایر مناطق نیز اجرا خواهد شد. طر
در  سبدها  حذف  نحوه  به  همچنین  وی 
ساعت   ۴۸ افزود:  و  کرد  اشاره  مناطق  دیگر 
منطقه،  هر  در  زباله  سبدهای  حذف  از  قبل 
این  در  الزم  اطالعات  حاوی  بروشورهایی 
تا  می شود  توزیع  ساکنان  میان  خصوص 
شهروندان با دالیل حذف این سبدها آشنایی 

پیدا کنند.
اضافه  ج  کر شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
عفونی  ضد  برش،  از  پس  زباله  سبدهای  کرد: 
این  اتصال  محل  و  می شوند  منازل  تحویل  و 

صاف  پتک  ضربات  با  نیز  زمین  با  سبدها 
ایجاد  شهروندان  تردد  برای  خطری  تا  می شود 

نکند.
مخزن  به  مجهز  خیابان ها  داد:  توضیح  همتی 
که  صورتی  در  و  هستند  محدود  اضطراری 
را  خود  زباله های  بودند  مجبور  شهروندان 
ج  خار منزل  از  شده  تعیین  ساعت  از  زودتر 

کنند می توانند از این سطل ها استفاده کنند.
وی عنوان کرد: در خیابان هایی که سطل های 
آوری  جمع  حین  ندارد،  وجود  اضطراری 
جانمایی  سطل ها  این  زباله،  سبدهای 

می شود.
از  ج  کر شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
خرید  کیسه های   از  تا  خواست  شهروندان 
استفاده  زباله  کیسه  عنوان  به  کاالها  و  میوه 
را  مناسب  اندازه  کیسه ها  این  که  چرا  نکنند، 
حالی  در  این  می شوند،  پر  تر  سریع  و  نداشته 
برای  اندازه مناسبی  زباله  کیسه های  که  است 
تعیین  ساعت  تا  منزل  زباله های  آوری  جمع 

شده دارند.

ج: معاون خدمات شهری شهرداری کر

شهروندان ساعت 21 زباله ها را بیرون بگذارند

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم

دارای  که  کشور  جوان  و  برتر  کارآفرین  مفخمی  مرتضی 
دکترای رشته مدیریت استراتژیک است، یکی از جوانان 
کارآفرین البرزی است که در سال ۸۵ اقدام به تاسیس 
شرکتی در زمینه سیستم های مدیریتی و مهندسی کرد 
و به مرور فعالیت های خود را گسترش داد، به گونه ای 
که اکنون تبدیل به یک شرکت هلدینگ با ۲۱ دپارتمان 
جمله  از  گوناگون  زمینه های  در   . است  شده  شرکت  و 
مشاوره تجاری سازی، بازاریابی و فروش، صادرات، ثبت 
و  شرکت ها  به  دیگر  خدمات  و  شرکت  ثبت  اختراع، 
کارخانجات مختلف صنعتی، دانش بنیان و فناور خدمات 

ارائه می دهد و توانسته ۱۸۶ نفر را مشغول کار کند. 
سال  دو  که  است  کشور  نمونه  کارآفرینان  از  مفخمی 
متوالی به عنوان کارآفرین برتر جوان معرفی شده است، 
وی در مورد چگونگی راه اندازی کسب و کار خود می گوید: 
فعالیت  بار  اولین  برای  ۱۹سالگی  سن  در   ۸۵ سال  در 
شرکت را با سرمایه ۶ میلیون  تومان که از یکی از دوستانم 
قرض گرفته بودم، آغاز کردم. البته در سنین نوجوانی نیز 
به کارآفرینی عالقه مند بودم و در زمان دبیرستان با طراحی 

و پذیرش سفارشات چاپ و تبلیغات درآمدزایی داشتم.
ریال  اول فعالیتم یک  ادامه می دهد: در ۹ ماه  مفخمی 
ادامه  خانواده  بخشی  انگیزه  با  ولی  نداشتم،  درآمد  هم 

دادم و با لطف خدا به مرور به موفقیت های چشمگیری 
از جمله دریافت لوح شرکت فنی مهندسی برتر کشور در 
۳ سال متوالی توسط وزارت صمت و دریافت لوح جوان 
برتر کشور از ریاست جمهوری دست یافتم و امروز با یاری 
خداوند متعال توانسته ایم ۱۸۶ نفر را به صورت ثابت و 

پروژه ای استخدام کنیم.
به  که  جهان  صنعت  عرصه  پیشران  هلدینگ  مدیر 
فعالیت های بین المللی نیز می پردازد و خدماتی در کشور 
کارآفرینان  آلمان و انگلستان انجام داده، معتقد است 
در مواردی با نداشتن آگاهی کافی از نحوه تجاری سازی، 

فعالیت خود را آغاز می کنند که سبب مشکالت مالی و 
روحی فراوانی برایشان می شود.

مفخمی در مورد اولین پیش نیاز های کارآفرینی به چند 
موضوع اشاره می کند و می گوید: اولین موضوع این است 
که کسانی که می خواهند در حوزه کارآفرینی وارد شوند باید 
بررسی کنند که آیا ایده آن ها می تواند به بازار منتج شود یا 
خیر، اگر ایده ای نیازی را برطرف نکند یا بهبودی در نیاز ها 
ایجاد نکند منتهی به شکست است، زیرا افراد برای بهبود 
به شما پول پرداخت می کنند. بنابراین باید قابلیت تجاری 

سازی برای یک ایده وجود داشته باشد.
مفخمی پشتکار را از ویژگی های ضروری برای یک کارآفرین 
برشمرده و معتقد است در کشورهای در حال توسعه از 
جمله کشور ما مراحل دریافت مجوز ها و بروکراسی اداری 
آفرینی  کار  مسیر  زیرا  شد  خسته  نباید  و  است  طوالنی 

بسیار طوالنی و ناهموار است.
البرز  مدیرعامل این هلدینگ عضو پارک علم و فناوری 
همچنین از تعامل با سایر شرکت های پارک علم و فناوری 
برای آموزش های الزم در زمینه تجاری سازی و عارضه یابی 
خبر داده و می گوید: بزودی شاهد این موضوع خواهید 
از سه پارک علم و  البرز یکی  بود که پارک علم و فناوری 

فناوری برتر کشور تبدیل می شود .

کارآفرین برتر جوان در گفتگو با جام جم تشریح کرد؛

گاهی وارد میدان کار و تولید شوند  کارآفرینان با آ
غ  پرکشیده است؛ غ و قیمت مر مر

غ ! لود« مر ماهیگیری از بازار »گل آ

 : قائم مقام کمیته امداد امام )ره( البرز

قرارگاه های محله محور فعال می شوند 

البرز   ) )ره  امام  امداد  کمیته  مدیرکل  مقام  قائم 
معیشتی  ومشکالت  کرونایی  شرایط  به  اشاره  با 
مددجویان گفت: تا کنون 7 مرحله رزمایش انجام 
داده ایم که در مراحل ابتدایی این کمک ها بیشتر 

در بحث معیشتی بوده است. 
شاپور قاسمی در گفتگو با جام جم افزود: در مراحل 
با  را  رزمایش  برنامه های  کرده ایم  تالش  مختلف 

توجه به نیاز جامعه متنوع برگزار کنیم و همچنان 
کمک ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. 

در  شده  برگزار  رزمایش  هفتمین  به  اشاره  با  وی 
استان البرز اظهار داشت : در این رزمایش  با رصد 
معاونت فرهنگی کمیته امداد  از 2500 دانش آموز 
تبلت  آنان  از  نفر  به 700  مددجوی تحت پوشش 
شاد،  برنامه  در  بتوانند  تا  شد  تحویل  گوشی  و 
وخوشبختانه  کنند  دنبال  را  خود  آموزش های 
دانش آموزتحت پوششی که نیاز به تبلت داشته 

باشد در استان وجود ندارد.
محورشهید  محله  قرارگاه های  فعالیت  قاسمی   
البرز  امداد  کمیته  دیگربرنامه های  از  را  سلیمانی 
طرح  این  در  گفت:  و  برد  نام  کرونایی  دوران  در 
به  بسیج  همکاری  با  محور  محله  قرارگاه های 
خانواده هایی که با بیماری کرونا درگیر هستند غذای 

گرم تحویل می نمایند .  

و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
ساعت  ج  کر شهرداری  کشاورزی  فرآورده های 
ج در هفته دوم آذر را اعالم کرد و  کار بازارهای کر
گفت: خرید غیر ضروری و ازدحام موجب شوک 

در بازار می شود.
جمع  در  خیری،  احمد  جم  جام  گزارش  به 
محدودیت های  به  توجه  با  گفت:  خبرنگاران، 
ج تغییر کرده  کرونایی زمان فعالیت بازارها در کر

می کند.
صبح ها  شهر  سطح  بازارهای  تفاسیر  این  با 
شهروندان  به   ۱۳ تا  دقیقه   ۸:۳۰ ساعت  از 

خدمات ارائه می کنند.
وی ساعات کاری بازارها در بعدازظهر را ۱۵ الی ۲۰ 
شهروندان  می شود  توصیه  گفت:  و  کرد  اعالم 
حضور  از  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  ضمن 

غیر ضروری در فضای بازار بپرهیزند.

خیری با بیان این که ازدحام و خرید غیر ضروری 
شد:  یادآور  می شود،  بازار  در  شوک  موجب 
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  بازارهای 
ج همه روزه در ساعات  فرآورده های کشاورزی کر
ارائه  خدمات  عزیز  شهروندان  به  شده  اعالم 

می کنند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری:

ج اعالم ساعت کاری بازارهای کر

بازار آشفته این روزها باعث شده برخي ها از آن ماهی 
غ هم نصیبشان نشود ! بگیرند، اما خیلی ها مر

به گزارش جام جم بعد از این که ردپاي دالالن در این 
بازار دیده شد پاي تعزیرات حکومتی هم برای کنترل 

غ به میان آمد. قیمت ها و نحوه توزیع مر
برای  اند  شده  مجبور  کرونا  بحران  در  که  مردمی 
تامین نیازهای اساسی صف بکشند از وضع موجود 
غ و هم قیمت  ناراضی هستند و می گویند هم مر
ها  نابسامانی  این  دلیل  است.  کشیده  پر  غ  مر

چیست و به چه قیمتی است؟
قاضی تعزیرات حکومتی در یکی از ارزیابی های خود 

غ در  از بازار شاهین ویال در کرج گفت: مراکز توزیع مر
غ را بدون فاکتور و از دالالن خریداری  این بازار روز، مر
دولتی  مصوب  قیمت  این که  خالف  بر  و  اند  کرده 
غ، کیلویی 20 هزار و 400 تومان تعیین شده آن را به  مر

قیمت کیلویی32 هزار تومان مي فروشند!
حجت خاندان افزود: متاسفانه قیمت روی بسته 
بندی هم حك شده که در برخورد با متخلفان عالوه 
بر تشکیل پرونده برای آنان، تصمیم گرفتیم تمامی 
به  فروش  مراکز  در  موجود  بندي  بسته  غ های  مر
همان قیمت 20 هزار و 400 تومان به مردم فروخته 

شود.
توسط  فقط  است  ممکن  تخلف  این که  درباره  وی 
غ نباشد گفت: این مراکز به دلیل  مراکز فروش مر
اقدام  و  کنند  مي  تهیه  فاکتور  بدون  را  غ  مر این که 
شدند،  شناخته  متخلف  نکردند  دالالن  معرفی  به 
گروهی  همکاري  با  معضل  این  جدی  رفع  برای  اما 
بهداشت  صمت،  اصناف،  بازرسان  از  متشکل 
تعزیرات  اقتصادیو  جرایم  با  مبارزه  پلیس  محیط، 
توزیع  مراکز  و  کشتارگاه ها  با  برخورد  حکومتی، 

متخلف هم در دستور کار قرار گرفته است.

آماده باش راهداری 
البرز در جاده ها

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
مبنی  هواشناسی  اعالم  با  گفت:  البرز  استان 
برشروع بارش ها در استان عوامل راهداری از 
 همان ساعات اولیه با تجهیــزات کامل آماده 

خدمات رسانی بودند. 
با  جم  جام  با  گفت وگو  در  محمودی  گودرز 
اشاره به این که درهمه محورهای مواصالتی 

استان  بارش باران و برف داریم، اظهار کرد: 
بارش  استان   مواصالتی  محورهای  همه  در 
بارش  شاهد  کوهستانی  محورهای  ودر  باران 

برف وباران هستیم.
محورهای  تمامی  خوشبختانه  افزود:   وی 

استان باز و تردد امکان پذیر می باشد. 
تردد  معنای  به  محورها  بودن  باز  اما   
توجه  با  بلکه  نیست،  محور ها  در  هموطنان 
از  هموطنان  کرونایی  محدودیت های  به 
تردد های غیرضرور خودداری نمایند و با رعایت 
همکاری  بیماری  این  کنترل  در  محدودیت ها 

کنند.  

همزمان با بارش ها آغاز شده است؛
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امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

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

ج گردد. خودشان در همین ستون در
* اداره کل راه و شهرسازی البرز اقدام کند

برخی  تخریب  موجب  آسا  سیل  باران های  بارش   
شده  آن  حواشی  و  روستایی  راه های  و  جاده ها 

است.  
البرز  شهرسازی  و  راه  اداره  مسئوالن  تا  دارد  جا 
مختلف  جاده های  بازسازی  و  مرمت  به  نسبت 

استان البرز اقدام عاجل نماید.
ج نسترن مشکینی از کر

ج اقدام کند   * شهرداری کر
از  یکی  شهری  مختلف  محالت  کامل  نظافت 
کرجی  شهروندان  بحق  و  منطقی  خواسته های 
برخی  انگاری های  سهل  اثر  بر  البته  که  می باشد 
نمی شود.  تامین  خواسته  این  خدماتی  نیروهای 
لذا از شهردار کرج انتظار این است که ضمن بازدید 
روزانه از محالت شهری این گونه نواقص خدماتی 

را جبران نماید.
حمید دانش پژوه از فردیس
* افتتاح پروژه ها به قیمت جان و مال مردم تمام 

نشود  
پل کمالشهر از مجموعه پل های  حصارک که به 
تازگی افتتاح گردیده دارای نواقصی مانند نداشتن 
نور کافی وخرابی آسفالت در بخش میانی و انتهایی 

است که خطر تصادفات را افزایش می دهد . 
ای  پروژه  هر  افتتاح  از  قبل  مسئوالن  است  بهتر 

ابتدا آن را تکمیل و بعد افتتاح نمایند. 
علی رضا محاوری  حصارک 

* خدمات نانوایان شهری را کنترل کنید 
برخی نانوایان سطح شهر کرج و حومه از پختن نان 
برای شهروندان خودداری می کنند و مردم را درگیر 
صف های طویل در نانوایی محالت دیگر می کنند. 
به نظر می رسد که مسئوالن شورای عالی آرد ونان 
شهری  نانوایان  عملکرد  بر  بیشتری  نظارت  باید 

داشته باشند.
زهرا احدی - کمالشهر

پرسش و پاسخ

سوال از شما، پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان

به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی سازمان تأمین 
اجتماعی و برقراری ارتباط این سازمان با جامعه بزرگ 
مخاطبان،  بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان، 
با  جم  جام  تحریریه  با  را  خود  سوال های  می توانید 
شماره 32210009در میان بگذارید. مسئوالن سازمان 
ستون  همین  در  البرز  استان  اجتماعی  تامین 

پاسخگوی سوال های شما خواهند بود. 
سوال :اگر تاریخ اعتبار و برگه های دفترچه تامین 
پزشک  به  می توان  باشد  شده  تمام  اجتماعی 

مراجعه کرد؟
کل  پاسخ از ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره 

تامین اجتماعی استان البرز
اوراق  که  مستمری بگیرانی  و  .بیمه شدگان  بله 
دفترچه درمانی آنها یا تاریخ اعتبار آن در این ایام به 
اتمام رسیده یا می رسد، الزم نیست برای دریافت 
کارگزاری های  و  شعب  به  جدید  درمانی  دفترچه 
به  نیاز  صورت  در  کنند.  مراجعه  تامین اجتماعی 
خدمات تشخیصی و درمانی یا مراجعه به پزشک، 
جلد  ارائه  با  را  خود  نیاز  مورد  خدمات  می توانند 
دفترچه درمانی که حاوی شماره بیمه و مشخصات 

بیمه شده است یا ارائه کارت ملی دریافت کنند.
همچنین در مراکز درمانی وابسته به سازمان تامین 
اجتماعی نیاز به دفترچه درمانی حذف شده است 
و بیمه شدگان و مستمری بگیران مراجعه کننده 
به این مراکز درمانی، تنها با ارائه کارت ملی یا اعالم 

شماره آن می توانندخدمات درمانی دریافت  کنند.

بهینه سازی 20 کیلومتر شبکه 
ج روشنایی معابر در جنوب کر

گفت:  کرج  شهرستان  جنوب  برق  توزیع  مدیر 
کیلومتر شبکه روشنایی معابر اصلی  از 20  بیش 
و فرعی محمدشهر کرج در قالب 4 اکیپ عملیاتی 

بهینه سازی شد.
خبر  این  اعالم  با  آقازاده  عزیز  جم   جام  گزارش  به 
اظهار داشت: نزدیک به 20 کیلومتر شبکه روشنایی 
معابر اصلی و فرعی محمدشهر با اعتباری بالغ بر 2 
مدیریت  این  حوزه  در  ریال  میلیون  و 700  میلیارد 

اصالح و بهینه سازی شد.
جایگزینی  با  معابر  روشنائی  توسعه  افزود:  وی 
370 دستگاه چراغ فرسوده در خیابان های اصلی و 
فرعی از مهم ترین اقدامات این حوزه بوده که تاثیر 
بسزایی در کاهش تصادفات جاده ای داشته است.

“شهیدستان”  گفت:  سیدالشهدا   ۱۰ لشگر  فرمانده 
ذخیره معنوی کرج بوده و باید در شبکه های اجتماعی، 
رسانه های گروهی و صدا و سیما در  اندازه ملی شناسانده 

شود.
به گزارش جام  جم البرز،  سردار رفیعی فرمانده لشکر 
۱۰ عملیاتی سید الشهدا )ع( به مناسبت هفته بسیج 
از  و  شده  حاضر  کرج  شهیدستان  کاری  صبحانه  در 
انقالب  شهدای  دبیرستان  فرد  به  منحصر  مجموعه 
اسالمی )شهیدستان کرج( بازدید نمود.  در این دیدار 
دو ساعته ابتدا ابراهیم فالح نژاد مدیر ناحیه ۳ ضمن 
خوشامدگویی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: 
نگاه به شهیدستان بر اساس تربیت دانش آموزان در 
است.  ملی  اندازه  در  سازی  الگو  و  اسالمی  انقالب  تراز 
وی با اشاره به نامساعد بودن وضعیت فیزیکی مدارس 
برای  خیران  ظرفیت  از  تا  پیگیریم  گفت:  شهر  قدیمی 
تعمیر و تجهیز مدارس مستهلک و احیای شهیدستان 

کمک بگیریم.
از  گزارشی  شهیدستان  مدیر  پور  قاسم  رضا  ادامه  در   
روند ثبت معنوی مجموعه در سال گذشته در شورای 

فرهنگ عمومی به ریاست امام جمعه ارائه کرد و گفت: 
امسال مجدانه پیگیریم تا مالکیت معنوی شهیدستان 
در قالب میراث ناملموس ثبت ملی گردد.  وی افزود: 
قالب  در  شهیدستان  ناملموس  میراث  ثبت  پرونده 
مکان رویداد دفاع مقدس در حال تکمیل شدن و ارسال 
به مرکز می باشد.  وی همچنین به رایزنی های انجام شده 
جهت تصویب یکصد میلیون تومان تسهیالت از طرف 
شورا و شهرداری کرج برای تعمیرات فیزیکی شهیدستان 
اشاره نمود و افزود: وبالگ شهیدستان به همت آقای 

شادلو برادر شهید شادلو طراحی و رونمایی شده است.
به  نیز  استان  آموزی  دانش  بسیج  رئیس  موسوی 
برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس، ساخت کلیپ و برنامه 
تلویزیونی جهت معرفی و تبلیغ شهیدستان اشاره کرد 
و افزود: شهیدستان در مرکز توجه بسیج دانش آموزی 

می باشد.
نیز  شهیدستان  شبانه  شیفت  مدیر  توسلی  مهدی   
خواستار  بسیج  هفته  گرامیداشت  و  خیرمقدم  ضمن 
مجموعه  این  به  سازمانی  برون  و  درون  ویژه  توجه 
استاد  همچنین  گردید.  کرج  قلب  در  فرد  به  منحصر 

از  گزارشی  شهیدستان  پیشکسوتان  از  سنبلی 
جوش  و  جنب  و  نشاط  و  شور  و  شصت  دهه   وقایع 
از  آنها  گرفتن  سبقت  و  شهیدستان  آموزان  دانش 
سردار  پایان  در  نمود.  ارائه  جبهه  به  اعزام  در  یکدیگر 
رفیعی ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: متاسفانه 
با ۱۴۶ شهید واالمقام  از وجود دبیرستانی  مردم عادی 
دانش آموز و دو معلم شهید اعزامی به جبهه های حق 
علیه باطل در مرکز کرج بی خبر هستند. این مجموعه با 
توجه به جمعیت نازل کرج در دهه شصت در اندازه ملی 
بی نظیر بوده و باید در مرکز توجه مسئوالن استانی و ملی 
قرار گیرد.  وی در بخش دیگری ضمن اشاره به ضرورت 
پاسداشت مقام معلم گفت: در آموزه های دینی گفته 
شده که در توصیف مقام معلم غلو کنیم. نگرانی معلمان 

تربیت صحیح دانش آموزان بوده و من قدردان زحمات 
بی شائبه معلمان عزیز هستم.  سردار رفیعی شهدای 
شاخص کرج همانند شهید سیام پور، برادران نژاد فالح 
و… را از برجستگان ایثار و شهادت در سطح ملی عنوان 
کرد و افزود: شهیدستان ذخیره معنوی کرج بوده و باید 
در شبکه های اجتماعی، رسانه های گروهی و صدا و سیما 

در اندازه ملی شناسانده شود.
کرج،  سپاه  فرمانده  زنجانی  سرهنگ  نشست  این  در 
حسینی معاون آموزشی ناحیه ۳، موسوی رئیس اداره 
فرهنگی و اجتماعی فرمانداری و مدیر فرهنگی و اجتماعی 
حوزه بسیج ادارات شهرستان، نوروزی فر رئیس بسیج 
رسانه البرز و محمدی رئیس اداره فرهنگی هنری سازمان 

آموزش و پرورش البرز نیز حضور داشتند.

فرمانده لشکر 10 سیدالشهدا:

ج است »شهیدستان« ذخیره معنوی کر

نماینده ولی فقیه در استان البرز ضمن تسلیت شهادت دکتر فخری زاده 
گفت: به روزهای محو رژیم صهیونیستی از روزگار نزدیک می شویم.

به گزارش جام جم، در پی شهادت دکتر محسن فخری زاده رئیس سازمان 
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دست ایادی 
صهیونیستی آمریکایی در بعد از ظهر جمعه 7 آذر 1399 آیت اهلل سید محمد 

مهدی حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان پیام تسلیتی صادر کرد:

شرافتمندترین مرگ شهادت است. پیامبر اکرم )ص(
دستان جنایتکار استکبار جهانی در عصر جمعه به خون مطهر دانشمندی 
فرهیخته، استادی انقالبی، مدیری جهادی، کارگزاری صدیق و افتخار هسته 
ای ایران شهید دکتر محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری 
وزارت دفاع، آغشته شد تا بار دیگر چهره خبیث خود را آشکار و اعالم کند؛ 
با مکتب اهل بیت علیهم السالم و انقالب اسالمی جنگی دائمی داشته و 
تحمل رشد و تعالی نظام اسالمی را ندارد و از آنجائی که توان رویاروئی مستقیم 
ندارد، حقد و کینه خود را بزدالنه با ترور به نمایش می گذارد و گمان دارد انجام 
این جنایات خللی در اراده پوالدین مردم و مسئوالن نظام و ادامه راه وارد 
می سازد.  ایادی کفر و نفاق و اذناب داخلی آنان باید بدانند این سفاکی ها ولو 
باعث خسارت و تحمل آن سخت است اما ذره ای در مسیر نظام اسالمی و 

اهداف بلند انقالب انحراف ایجاد نمی کند و اتفاقا انگیزه ها را تقویت می کند تا 
با قدرت و صالبت ادامه راه را طی کند.

البته قطعا و قطعا مسئوالن محترم بموقع انتظار مردم را در پاسخ سخت و 
کوبنده ای که درس عبرت باشد برآورده خواهند کرد و به روزهای خوش محو 

رژیم صهیونیستی از صفحه روزگار نزدیک می شویم.
اینجانب شهادت این سردار عرصه علم، پژوهش و دفاع را به رهبر معظم 
انقالب، همکاران، شاگردان، دوستان و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت 
می گویم و از خدای تعالی برای بازماندگان و خانواده مکرم ایشان اجر و صبر و 

برای شهید سعید رفعت مقام و علو درجات خواستارم.
ج  حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کر
۷ آذر 1399

: نماینده ولی فقیه در استان البرز

رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط قرار دارد

خبر

نامش مهدی معمر است، اما نام هنری که برای خود برگزیده،  
مودینی می باشد.  41 ساله و ساکن مالزی است. تا 18 سالگی 
خود  رگ های  در  هنوز  را  ج  کر به  عرق  و  بوده  ج  کر شهر  ساکن 
ج از ایران و در بیش از 60 کشور با نام هنری  حس می کند . خار
مودینی همه او را می شناسند. در خانواده ای بزرگ شده که همه 
اعضاء آن حتی پدر وپدربزرگ ودایی و... شعبده بازبوده اند، اما 
تنها کسی که هنوز شعبده بازی می کند مودینی است.  شرایط 
کرونایی دنیا برایش فرصتی فراهم نمودکه به ایران بیاید. با او 

به گفتگو نشستیم : 
* در شرایط کرونا وضعیت اجراهای شما چگونه است؟

 در حال حاضر چند کار جدید در دست اجرا دارم، اما به خاطر 
شرایط کرونایی ممکن است زمان  اجرای آنها عقب بیفتد، ولی 
خب به محض این که کرونا کنار برود و دولت های مختلف اجازه 
دهند که تماشاچیان به صورت عادی در صحنه نمایش حضور 

داشته باشند، کار را شروع خواهیم کرد.  
 ویروس کرونا قصد تسلیم شدن ندارد؟ 

ً
* اما ظاهرا

بله، متاسفانه اگر شرایط مهیا نشود و همچنان کرونا ماندگار 

در  یعنی  کنیم،  کار  تلویزیونی  برنامه های  در  مجبوریم  باشد، 
استودیو کارها را انجام دهیم، شاید بتوانیم ۲۰ یا ۳۰ نفر تماشاچی 
کرونا  شعبده  با  می شد  کاش  باشیم.  داشته  ماسک  با  هم 

راغیب کنم . 
* در ایران چه فعالیت های داشته اید؟ 

شرایط و تکنولوژی برای انجام کارهای بزرگ در ایران وجود ندارد. 
ما تکنولوژی اجرای کار را در اختیار داریم و گروه بزرگی تقریبا ۲۵ 
تا ۳۵ نفری با ما همکاری دارند. در این ۲۰ سال که از وطن دور 
بودم فعالیت و حضور هنری نداشتم اما زمانی که در کشور بودم 
فعالیت هایی در برنامه های تلویزیونی مانند شب بخیر تهران، 

برنامه دیدنی ها، برنامه دست بیان و تردستی داشتم . 
* جایگاه شعبده بازی را در ایران چگونه می بینید ؟ 

ما ایرانیان در ادبیات، موسیقی، تاریخ  و... فرهنگ غنی وکهنی 
داریم ومردمی هنر دوست هستیم . اما متاسفانه  شعبده بازی 
در ایران به عنوان هنر هنوز جا نیفتاده است و من امیدوارم که 
بتوانم شعبده بازی را به عنوان هنر در ایران جا بیندازم. اگر دقت 
کنید شعبده بازی یک هنر تکنیکی است. می خواهم از کسانی 

که در این سال ها می توانستند کارهای سنگین انجام دهند ولی 
این کار را نکردند، ایراد بگیرم چون  کار فرهنگی زمان بر است 

وباید روی آن کار شود .
و  دارند  دوست  را  هنر  زیرا  دارند  باالیی  خیلی  ظرفیت  ایرانیان 
واقعا هنر شعبده بازی باید جا بیفتد، باید مردم را آماده کرد که 

به هنر شعبده بازی توجه کنند و برای آن ارزش قائل شوند.
* یک شعبده باز موفق باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ 

 یک شعبده باز موفق باید جسم و روح سالمی داشته باشد. 
را برای اجرا نیاز دارد و داشتن انعطاف بدنی برای  زیرا سالمتی 
او خیلی مهم است. علوم شیمی، فیزیک، ریاضی و روانشناسی 
که روانشناسی  اعتقاد دارم  کار ما خیلی اهمیت دارند. من  در 
در شعبده بازی مهم ترین چیز است، به دلیل این که شما اگر 
روانشناسی قوی داشته باشید و بدانید که تماشاچی چه چیزی  
می خواهد و ذهن اورا بخوانید برنامه خیلی جالب تری خواهید 
را نمی دانند.  داشت. ولی متاسفانه خیلی از شعبده بازها این 
لباس شعبده باز هم خیلی مهم است ولباس باید در خور کار 

واجرا باشد . 

* شنیده ایم به برنامه عصر جدید هم دعوت شده اید؟   
خب . در ایران یکسری کار به من پیشنهاد شده و آرزودارم که 
بتوانم یک کار بزرگ وجذاب برای هموطنانم انجام بدهم. البته 
 . شود  مهیا  کار  شرایط  امیدوارم  که  دارد  عواملی  به  بستگی 
دربرنامه عصر جدید از من درخواست شده که برایشان ویدئو 
کلیپ بسازم و به شعبده بازان و هنرمندانی که به خاطر کرونا 

خانه نشین شده اند روحیه وانرژی بدهم . 
* حرف پایانی؟

برنامه های  و  مختلف  روزنامه های  همکاری  با  که  امیدوارم   
تلویزیونی بتوانیم دید مردم را نسبت به شعبده بازی تغییر دهیم. 

: » »مهدی معمر

کاش می توانستم با شعبده بازی کرونا را غیب کنم

روستای  ومشکالت  مسائل  بررسی  نشست 
لشکرآباد باحضور فرماندار برگزار شد.

به گزارش جام جم ساوجبالغ و نظرآباد، دراین 
، معاون توسعه و  نشست که با حضور فرماندار
برنامه ریزی فرمانداری، بخشدارچهارباغ،دهیار 
آباد برگزار شد،مقرر  وشوراهای اسالمی لشکر 
نتیجه  تاحصول  شده  ح  مطر مسائل  گردید 

پیگیری شوند.
مهرور گفت:درخواست شهر شدن لشکرآباد 
از سوی اهالی و شوراها، مساله ای است که اگر به صالح مردم و قانونی هم باشد پیگیری خواهیم کرد 

و نیاز به بررسی دارد که باید مطالعه بیشتری دراین خصوص اعمال شود.
وی به مشکل انشعابات غیرمجاز آب وبرق دراین روستا اشاره کرد و افزود: با این مسئله به صورت 
ج از بافت روستا به هیچ عنوان نباید از این انشعابات وخدمات بهره  جدی برخورد خواهیم کرد و خار
مند شوند. وی گفت:خواستار ساماندهی انشعابات در داخل روستا با مشارکت دهیاری وشوراهای 

اسالمی هستیم که با هماهنگی اداره آبفا اجرایی می شود. 

” که به مناسبت    مسابقه کتابخوانی “کالم مطهر
کتاب  با تبیین اهمیت  کتابخوانی  کتاب و  هفته 
و کتابخوانی برگزار شد، برندگان خود را شناخت.

معاون  نور  مرادی  علی  جم،  جام  گزارش  به 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  ای  رسانه  و  فرهنگی 
کتابخوانی “کالم  گفت: در مسابقه  البرز  اسالمی 
” که به مناسبت بیست و هشتمین دوره  مطهر
هفته کتاب و کتابخوانی توسط اداره کل فرهنگ 
مشارکت  با  و  البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و 

موسسه فرهنگی و هنری سپهر مهر و ماه در آبان 1399 برگزار شد، 208 نفر شرکت کردند.
وی افزود: این مسابقه کتابخوانی که از کتاب حاوی فرمایشات مقام معظم رهبری در باب اهمیت کتاب 
آذر 1399 تعداد 10 برگزیده  و کتابخوانی برگزار شد، با برگزاری مراسم قرعه کشی در تاریخ چهارشنبه 5 
خود را شناخت و برندگان این مسابقه کتابخوانی طی هماهنگی با موسسه فرهنگی هنری سپهر مهر 
بانکی به شماره  کارت  کد ملی و شماره  نام خانوادگی و  و  نام  ارسال  با  آذر 1399  از 15  و ماه می توانند 

واتساپ مسابقه کتابخوانی کالم مطهر )09106853485( هدایای خود را دریافت کنند.

« برگزار شد  کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرک صنعتی اشتهاردنشست بررسی مسائل و مشکالت روستای لشکرآبادقرعه کشی مسابقه کتابخوانی »کالم مطهر
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ماموران  تالش  با 
هزار   30 »اشتهارد«،  شهرستان  گاهی  آ پلیس 
در  تانکردار  تریلر  یک  از  قاچاق  گازوئیل  لیتر 

شهرک صنعتی این شهرستان کشف شد.
به گزارش جام جم، سرهنگ »سید مجید فیض 
فرماندهی  کننده  هماهنگ  معاون  جعفری« 
بیان  خبر  این  تشریح  در  البرز  استان  انتظامی 
پلیس  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ماموران  کرد: 
ماموریت،  حین  در  اشتهارد  شهرستان  گاهی  آ

به یک دستگاه تریلر تانکردار مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.
وی افزود: در بررسی از مخزن خودرو، 30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد که با بررسی های کارشناسی 

ارزش آن 2میلیارد ریال برآورد شده است. 
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان البرز با بیان این که پس از تکمیل پرونده، متهم به 
همراه کاالی قاچاق تحویل مراجع قضائی شد، گفت: پلیس با رصد دائم محورهای مواصالتی از قاچاق 

و به تاراج رفتن سرمایه های ملی جلوگیری می کند.

پرتاژ ر
 


