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لبرز
ا

؛ اعمال محدودیت های یک هفته ای در البرز
اگر مردم همراهی نکنند محدودیت ها، سختگیرانه تر می شود
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ج با اشاره به شرایط تحریم؛ طــراح شهردار کر یــک  موفقیــت  رازهــای 
دکوراســیون داخلی  در گفتگو با 

جام جم؛

 انتشار فراخوان عکاسی 
با عنوان  » بــا دنیا بخند « 

در البرز

اردوگاه شهید بهشتی به 
روی دانش آموزان البرزی 

باز می شود

رضایت مشتریان و دقت 
در کار مهــم تــر از درآمــد 

است

عکاسـی  انجمـن  همـت  بـه 
کانون البرز و به مناسـبت هفته   

کـودک؛   ملـی 

پزشکی از راه دور در البرز 
فعال شود

رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی البرز منصوب شد

معاون درمان وزارت بهداشت با حضور سرپرست 
از  دانشگاه  مسئوالن  از  جمعی  و  دانشگاه 
بیمارستان کوثر، بیمارستان شهید رجایی و بیمارستان در 

حال ساخت فردیس بازدید کرد . 
بازدید  این  حاشیه  در  بابایی  جان  دکتر  جام جم  گزارش  به 
با  تا  شود  فعال  البرز  استان  در  باید  مدیسین  تله   : گفت 
تقویت زیرساخت های واحد های الکترونیکی از پزشکان فوق 

تخصص بیشترین استفاده را داشته باشیم . 

معاون وزیر بهداشت در بازدید از 
بیمارستان های استان تاکید کرد؛

جهــاد  وزیــر  ســوی  از  حکمــی  در 
کشاورزی ؛
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»شنبههاینو،اتفاقنو«راپیشمیبریم
کرجمطرحکرد؛ فرماندار

باغموزهدفاعمقــدس؛گنجینه
احیاوحفــظارزشهایانقالبی
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ح کرد؛ ج مطر امام جمعه کر
مردم می خواهند نیروی انتظامی قوی و مقتدر باشد
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نمک بر زخم
مردم  که  روزها  این 
نوسانات  با   

ً
شدیدا

و  قیمت ها  ای  لحظه 
بازار دست و  ثباتی  بی 
پنجه نرم می کنند و سر 
نوشت بازار به ُزلف دالر 
گره خورده است برخی 
پشت  مسئوالن  از 
رسمی  تریبون های 
از نابسامانی های اقتصاد و بی تدبیری ها سخن 
گفته و هر کدام گوشه ای از مشکالت را سوژه و 

خوراک تبلیغاتی ساخته و موضع گیری می کنند.
سبب  تنها  نه  رفتارها  اینگونه  اواًل؛  گفت  باید   
بر  نمک  بلکه  نمی گردد  جامعه  التهابات  التیام 

زخم مردم است.
؛ خدا کند این مواضع برای خدا باشد.

ً
ثانیا

است،  مردم  اطالع  برای  اگر  مشکالت  طرح  ؛ 
ً
ثالثا

مردم خود بخوبی از گرانی ها و رها بودن بازار بهتر 
از مسئوالن با خبرند! زیرا شبانه روز با افزایش بی 

رویه قیمت ها و نبود نظارت زندگی می کنند.
بنابراین با اذعان به تحت فشار بودن مردم بویژه 
که  حضراتی  می کنم؛  پیشنهاد  درآمد،  کم  اقشار 
پیرامون گرانی و رهایی و بی ثباتی بازار ومشکالت 
جامعه فریاد می زنند، اگر از روی دلسوزی است که 
انشااهلل چنین باشد، به جای طرح این موضوعات 
عمومی  اذهان  تشویش  باعث  که  جامعه  در 
توصیه های  به  می شود،  مردم  روان  با  بازی  و 
حکیمانه مقام معظم رهبری توجه و عمل کرده و 
با متولیان امر در محافل بنشینند و با همدلی و 
همفکری راه حل مشکالت را پیدا کنند تا مردمی 
که بیش از چهل سال پای نظام جمهوری اسالمی 
شیرین  کامشان  اوضاع  بهبود  با  اند،  ایستاده 
شود. نه این که با شنیدن دعواهای پشت تریبون 
و مشاهده آثار سوء مدیریت ها و ناکارآمدی ها آن 

هم در حد حرف، زخم دلشان عمیق تر گردد.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
البرز منصوب شد

سازمان  رئیس  سمت  به  دزفولی  مخبر  عبداهلل 
جهاد کشاورزی استان البرز منصوب شد.

به گزارش جام جم، در حکمی از سوی کاظم خاوازی 
به  دزفولی  مخبر  عبداهلل  کشاورزی،  جهاد  وزیر 
سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز 
رئیس  این  از  پیش  دزفولی  مخبر  شد.  منصوب 
مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( استان البرز بوده 
است.  در بخشی از حکم وزیر جهاد کشاورزی آمده 
است: امید است با استعانت از خداوند متعال و 
همکاری نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان 
و  سیاست ها  اجرای  بر  مستمر  نظارت  اعمال  و 
برنامه های وزارت در آن استان، در نیل به اهداف 

بخش کشاورزی گام های مؤثر بردارید.

بــه  ج  کــر فرمانــدار  هشــدار 
هنجارشکنان در شرایط کرونا

معاون استاندار و فرماندار شهرستان کرج با اعالم 
در  کرج  فرمانداری  بازرسی های  شدن  سرگرفته  از 
بی  هرگونه  با  که  داد  جدی  هشدار  شهر،  سطح 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  در  مباالتی 

برخورد جدی خواهد شد. 
با  افزود:  پور  البرز، غفور قاسم  گزارش جام جم  به 
دستور ویژه ای بازرسی های فرمانداری کرج در سطح 
بهداشتی  ضوابط  رعایت  و  است  شده  آغاز  شهر 
به  اشاره  با  وی  می شود.   پایش  مستمر  طور  به 
این که رستوران ها، پیشخوان های دولت، بانک ها، 
جمله  از  اصناف  و  نانوایی ها  سوخت،  جایگاه های 
مراکز تردد و نظارت بازرسان به شمار می رود، هشدار 
داد که اگر دستورالعمل ها اجرایی نشود با متخلفان 
برخورد قاطع و جدی خواهد شد.  فرماندار بر ضرورت 
ممانعت از برگزاری هرگونه مراسم و تجمع تاکید کرد 

و خواستار توجه به توصیه های ضدکرونایی شد. 

معیشت مردم را چاره کنید
زندگی روزمره مردم بر اثر 
کارهای  کم  و  غفلت ها 
دست  مسئوالن  برخی 
و  ریزی  برنامه  اندرکار 
اجرایی، ماه های متوالی 
و  شده  ناپایداری  دچار 
قیمت اقالم و ملزومات 
صورت  به  مردم  زندگی 
لحظه ای  و  جهشـــی 
و  کرده  تلخ  را  آن ها  کام 
آینده  زندگی  نگرانی  بر 
شان سایه افکنده است. کافی است که گذری بر 

فروشگاه های سطح شهرها داشته باشیم. 
غ، ماهی،  آری همه اجناس و کاالها شامل کره، پنیر، مر
حبوبات، شامپو، شوینده ها و حتی مسکن و مصالح 
ساختمانی پله های ترقی قیمت چندین و چند برابری 
بحران  که  شرایطی  چنین  در  حال  می کنند.  طی  را 
بیکاری و رکود و تعطیلی مراکز تولیدی همچنان ادامه 
 دارد، سوال بدون پاسخ مردم این است که مسئوالن
و  ساکت  تماشاچی  چرا  اجرایی  و  تصمیم گیرنده 
مردم  زندگی  آور  دلهره  صحنه های  این  صامت 
هستند و به وظایف اصلی خود نمی پردازند؟!  اقتصاد 
آشفته و ویران فعلی باید با راهکارهای مقام معظم 
رهبری سر و سامان پیدا کند و مدیریت جهادی بر 
مراکز تولید داخلی حکم فرما باشد و جهش تولید را 
به جامعه نوید بدهد. آری مسامحه و سهل انگاری 
آحاد جامعه انقالبی  در این گونه عرصه ها مدیون 
گونه  این  باید  قضائیه  قوه  اهالی  و  هستند  ایران 
مدیران و مسئوالن را به پای میز محاکمه جلب کنند 

و حقوق ضایع شده مردم را از آن ها بازستانند.

اردوگاه شــهید بهشــتی بــه روی 
دانش آموزان البرزی باز می شود

البرز  استان  آموزی  دانش  اردوگاه های  شورای 
ساوجبالغ،  مردم  نماینده  حدادی  علی  حضور  با 
آموزش  مدیرکل  ساالرقاسمی  طالقان،  و  نظرآباد 
سرپرست  مهرور  مهدی  استان،  پرورش  و 
فرمانداری ساوجبالغ و معاونان اداره کل آموزش و 

پرورش و نوسازی مدارس استان برگزار شد.
به گزارش جام جم در این جلسه در خصوص جذب 
اعتبارات شهرستانی، استانی و ملی برای احیا و فعال 
سازی اردوگاه شهید بهشتی کردان کرج و اردوگاه 
تبادل  و  بحث  طالقان  شهرستان  آموزی   دانش 
نظر شد. ساالر قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش 
استان در خصوص اردوگاه شهید بهشتی گفت: 
با پیگیری های صورت گرفته و همراهی مسئوالن 
استان و نمایندگان به دنبال حل مشکالت پیش 
و  بود  خواهیم  پرورشی-فرهنگی  مرکز  این  روی 
تحصیلی  سال  از  اردوگاه  این  هستیم  امیدوار 
میزبان بهداشتی  محدودیت های  رفع  با  و   آینده 

 دانش آموزان استان باشد.

به روزرســانی پرداخت مطالبات 
مراکز درمانی طرف قرارداد تامین 

اجتماعی 
کل اداره  سرپرست  قورچیان،   ابوالحسن 
اجرای  در  کرد:  اعالم  البرز  استان  اجتماعی  تامین 
ابالغی و به دستور مدیر عامل محترم  بخشنامه 
سازمان تامین اجتماعی مبنی بر) تهاتر ( این امر با 

قوت بیشتری در استان پیگیری می گردد.
به گزارش جام جم، وی در خصوص اقدامات انجام 
شده در استان البرز گفت:  در مرحله اول مراتب 
دستور مدیرعامل محترم سازمان در این موضوع 
طرف  درمانی  مراکز  تمام  به  مذکور   بخشنامه 
قرارداد اطالع رسانی شد. وی افزود: در این راستا و 
با هماهنگی ایجاد شده با مدیریت درمان استان 
البرز و مرکز اسناد پزشکی تعداد ۸۸ فقره قرارداد 
ادامه داد:  گردید.قورچیان  با مراکز درمانی منعقد 
ابتدای  از  منعقده  قراردادهای  راستای  در  ضمنا 
سال ۹۹ لغایت ۳۱ شهریور امسال ۲۰۸ میلیارد ریال 
مطالبات مراکز درمانی از سازمان تامین اجتماعی 
طرف  درمانی  مراکز  این  پرسنل  بیمه  حق  بابت 
قرارداد سازمان جایگزین و تسویه گردیده است. 
مبارک  بسیار  امر  این  گفت:  پایان  در  قورچیان 
(باعث شده پرداخت بدهی مراکز درمانی به  )تهاتر
روز گردد و  خدمات مراکز درمانی به  بیمه شدگان  
چه  هر  شده  ایجاد  اعتماد  سایه  در  مراکز  این  در 

بهتر انجام شود. 

امام جمعه  آیت اهلل حسینی همدانی،  گزارش جام جم  به 
کرج در قالب سی و یکمین خطبه مکتوب جمعه توصیه ها 

و تذکراتی را بیان کرد که به این شرح است:
.... سیزدهم مهر به عنوان روز نیروى انتظامی و آغاز هفته 
 برقراری نظم و 

ً
بزرگداشت ناجا نام گذارى شده است. قطعا

امنیت در کشور مدیون ایثارگرى و فداکارى پرسنل پرتالش 
آسایش  سلب  قیمت  به  حتی  که  است  انتظامی  نیروى 
آرامش و امنیت مردم را فراهم می کنند.  خود و خانواده، 
این نیروى خدوم و شجاع بیش از ۱۳ هزار شهید »۸ هزار 
نفر مربوط به دفاع مقدس« و ۲۲ هزار جانباز »۱۲ هزار و ۵۰۰ 

جانباز مربوط به دفاع مقدس« و در امر مبارزه با مواد مخدر 
نیز ۳۷۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز تقدیم انقالب اسالمی کرده 
است. در نظام اسالمی هر متخلفی باید بترسد از این که 
بگیرد،  بااقتدار  را  او  عدالت  دست  و  شود  قانون  گرفتار 
تأمین امنیت انتظامی کشور بر عهده نیروى انتظامی است. 

این نیرو با وظایف فراوان، گسترده و متنوعی که دارد ازجمله 
دستگاه هایی است که با همه اقشار مردم و در عرصه هاى 
مختلف  سروکار دارد و این گستردگی، توقعات بحق مردم 
را باال می برد و کار را سخت تر می کند لذا به تعبیر رهبر معظم 

انقالب کارشان جهاد فی سبیل اهلل است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

یادداشتیادداشت

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم

ح کرد؛ ج مطر امام جمعه کر
مردم می خواهند نیروی انتظامی قوی و مقتدر باشد

محمد حسین روحی 
یزدی

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: تداوم وضعیت قرمز شیوع کرونا 
در البرز، ضرورت اعمال محدودیت های یک هفته ای را ایجاد کرد که اگر مردم 
همراهی نکنند و شرایط بهتر نشود محدودیت های سختگیرانه تری اجرایی 

می شود.
به گزارش جام جم، شهبازی در خصوص اعمال محدودیت های یک هفته ای 
برای جلوگیری از شیوع کرونا، افزود: اکنون البرز در وضعیت قرمز شیوع کرونا 

قرار دارد.
کشور  استان  اتصال 14  حلقه  البرز  مواصالتی  محورهای  این که  بیان  با  وی 
است، ادامه داد: البرز متراکم ترین استان کشور است و در فصل تابستان 

، از راه های این استان بودیم. نیز شاهد تردد باالی مسافران از سراسر کشور
همجوار  استان های  برخالف  البرز  کرونا  شیوع  اول  موج  در  گفت:  شهبازی 
با همراهی مردم و تالش های کادر پزشکی و مجموعه مسئوالن مربوطه در 

بحران و وضعیت قرمز قرار نگرفت.

تبادل  و  تردد  باالی  حجم  واسطه  به  استان  این  اکنون  ولی  افزود:  وی 
روزانه جمعیت بین استانی در وضعیت قرمز قرار دارد و بیش از 600 نفر در 

بیمارستان های استان به دلیل ابتال به کرونا بستری هستند.
استاندار البرز اضافه کرد: هزار تخت بیمارستانی در البرز برای بیماران کرونایی 
در نظر گرفته شده و تخت های نقاهتگاهی نیز برای اتصال به شبکه درمان 

پیش بینی شده است.
وی گفت: درخواست های البرز برای اعمال محدودیت ها جهت جلوگیری از 
شیوع کرونا به ستاد ملی مقابله با کرونا رسید و پس از موافقت وزیر محترم 

کشور و وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرایی می شود.
شهبازی افزود: تدابیری اندیشیده شده که هماهنگی های الزم جهت اعمال 
تعطیلی پنجشنبه ها در البرز از هفته آینده انجام شود که در صورت موافقت 

ستاد ملی اجرایی می شود.
وی گفت: برنامه ریزی شد که رستوران های بین راهی توسط اداره کل میراث 

رستوران های  و  شوند  جدی  نظارت  و  کنترل  استان،  گردشگری  و  فرهنگی 
داخل شهری نیز فقط به صورت بیرون بر خدمات ارائه دهند.

؛ اعمال محدودیت های یک هفته ای در البرز

اگر مردم همراهی نکنند محدودیت ها، سختگیرانه تر می شود

در  اشتهارد  و  فردیس  ج،  کر مردم  نماینده  عسگری  مهدی 
ج در رابطه با اجرای پروژه میدان  نامه ای خطاب به شهردار کر
ج که در روزهای گذشته واکنش مردم و فعاالن  جمهوری کر

محیط زیست را در پی داشت تذکر داد.
به گزارش جام جم، در این نامه آمده است:

نظر به تأکیدات قبلی مبنی بر اهمیت اولویت بندی پروژه های 
توسط  خدمت  فرصت  از  باقیمانده  ماه  چند  در  بویژه  عمرانی 
آغاز  به  باتوجه  و  ج  کر شهر  اسالمی  شورای 
غیرهمسطح  تقاطع  اجرایی  عملیات 
میدان جمهوری و همچنین اهمیت 
میدان فوق الذکر از لحاظ موقعیت 
مکانی به لحاظ جنبه های زیست 
اجتماعی،  و  فرهنگی  و  محیطی 
برای  مطالباتی  و  دغدغه ها 

افکار  اقناع  و  پاسخگویی  به  نیاز  و  بوده  تأمل  قابل  که  شده  ایجاد  متخصصان  و  مردم 
عمومی دارد. 

پس از بررسی های تخصصی صورت گرفته در کارگروه های مرتبط، طی یک مکاتبه، مباحث 
زیست  مسائل  درخصوص  عزیز  شهروندان  دغدغه های  نیز  و  بررسی ها  این  از  حاصل 
ج ارسال گردید. ، جهت رسیدگی خطاب به شهردار محترم کر محیطی و صیانت از فضای سبز

ح است: ح شده در این نامه  به این شر بخشی از نکات طر
واجتماعی  فرهنگی  نمادهای  کردن  پررنگ   در  شهر  از  محدوده  این  نقش  به  توجه  با   
زیست  پیوست های  به  توجه  دارد  ضرورت   ، سبز فضای  و  درختان  حفظ  همچنین  و 
اولویت در  فرهنگی«  و  اجتماعی  تأثیرات  »ارزیابی  مطالعات  و  فرهنگی_اجتماعی   محیطی، 

 قرار گیرد.
ج  ، شهرداری کر با عنایت به استفاده از روش جمع سپاری در طراحی برنامه های کالن کشور
نیز می تواند با نگاه به این الگوی کشوری، به نحو شایسته از ظرفیت باالی علمی و نخبگانی 
ح های مهم شهری،  از طریق مشارکت مردم و نخبگان در طر تا  ج استفاده نموده  شهر کر

گامی مؤثر در همفکری و همراهی مردم در پروژه های شهری صورت پذیرد.

موردپروژهمیدانجمهوری کرجدر نامهنمایندهمجلسبهشهردار

با حضور سرپرست دانشگاه و جمعی  معاون درمان وزارت بهداشت 
و  رجایی  شهید  بیمارستان   ، کوثر بیمارستان  از  دانشگاه  مسئوالن  از 

بیمارستان در حال ساخت فردیس بازدید کرد . 
تله   : گفت  بازدید  این  حاشیه  در  بابایی  جان  دکتر  جام جم  گزارش  به 
زیرساخت های  تقویت  با  تا  شود  فعال  البرز  استان  در  باید  مدیسین 
را  استفاده  بیشترین  تخصص  فوق  پزشکان  از  الکترونیکی  واحد های 

داشته باشیم . 
ایجاد  کوثر  : پیشرفت های بسیار خوبی در بیمارستان  کرد  وی عنوان 
شده است . بهتر است یک یا دو بیمارستان مختص بیماران کرونایی 
شرایط  در  و  نشوند  آلوده  بیمارستان ها  بقیه  و  شود  گرفته  نظر  در 
بیمارستان ها  سایر  در  شد  تکمیل  بیمارستان  دو  ظرفیت  که  بحرانی 

پذیرش کرونا انجام شود . 
وی خاطر نشان کرد : استان البرز متاثر از کل کشور است و یک ایران 

کوچک می باشد که شرایط بسیار حساسی دارد . 
انجام  دقت  با  باید  خالی  تخت های  مدیریت  گفت:  بابایی  جان  دکتر 
شود و کلینیک های سرپایی تشخیص کرونا در بیمارستان های کوثر و 
امام علی از صبح تا 1٢ شب با حضور پزشکان متخصص فعال باشند . 

هفته   ٢ تا  می شوند  ترخیص  بیمارستان  از  که  بیمارانی  کرد:  تاکید  وی 
در  بتوانند  آنان  تا  شود  ایجاد  راهی  و  شوند  پیگیری  پرستاران  توسط 
کنند  برقرار  تلفنی  ارتباط  بیمارستان  با  بتوانند  دوران نقاهت در منزل 

و سواالت خود را بپرسند .
باید  البرز  استان  در  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
زودتر  چه  هر  مدیسین  تله  و  شود  تقویت  الکترونیک  زیرساخت های 
فوق  پزشکان  از  بتوان  مجازی  ظرفیت  از  استفاده  با  تا  شوند  فعال 
تخصص نهایت استفاده را داشت و سایر پزشکان بتوانند به صورت 

مجازی از آنان مشاوره دریافت کنند . 

کلینیک  مجوز  نیز  شهر  سطح  کلینیک های  و  مطب ها  به  می توان 
مجازی داد تا بیمارانی که در منزل مراقبت می شوند براحتی به پزشکان 

دسترسی داشته باشند .
در ادامه  دکتر جان بابایی به همراه مسئولین دانشگاه از بیمارستان 
در حال ساخت فردیس بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ساخت 

این بیمارستان و  امکانات مورد نیاز قرار گرفت . 

معاون وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان های استان تاکید کرد؛

پزشکی از راه دور در البرز فعال شود

ارمندپور سرپرست فرمانداری شهرستان باهمراهی بخشدار تنکمان از 
روستای قاسم آباد کوچک بازدید نموده و به بررسی مسائل و مشکالت 

این روستا پرداختند.
سرپرست  بازدید  این  در  نظرآباد  و  سالوجبالغ  جم  جام  گزارش  به 

با  گفت:  سابق  فرماندار  خدمات  از  تقدیر  ضمن  نظرآباد  فرمانداری 
جمله  از  روستاییان  مشکالت  حل  و  روستاها  توسعه  این که  به  توجه 
از تک تک  بازدید  با  تا  بنده است تالش خواهد شد  کاری  اولویت های 
روستاها در جهت بررسی و حل مشکالت آنها اقدام نموده و در مسیر 
این خدمت تابع روز کاری و زمان اداری نخواهیم بود و از هر فرصتی برای 
روستای  گفتنی است عمده مشکالت  برد.  بهره خواهیم  خدمتگزاری  
قاسم آباد کوچک که در بازدید سرپرست فرمانداری نظرآباد مطرح شد 
شامل موارد ذیل است:مشکل فرسودگی لوله های آب در برخی معابر 
اصلی روستا که مانع از انجام عملیات عمرانی شده و طی تماس تلفنی 
و پیگیری ارمندپور با رئیس آبفای مقرر شد عملیات اصالح شبکه، کف 
شکنی چاه آب و زیرسازی معابر با همکاری مشترک آبفا و دهیاری قاسم 

ع وقت انجام شود.  مشکل قیر جهت آسفالت معابر  آباد کوچک در اسر
اصلی روستایی که با مساعدت سرپرست فرمانداری شهرستان جهت 

تامین بخشی از قیر رایگان همراه بود. 
 بررسی و حل مشکل طرح هادی که مقرر گردید در جلسه آتی طرح هادی 
استان مطرح شده و در صورت امکان نسبت به اصالح آن اقدام گردد. 
مشکل عدم وجود سالن ورزشی و زمین چمن در روستا که مقرر شد 

باتوجه به جمعیت و نیاز جوانان مساعدت و پیگیری گردد.
طی  که  انبارتپه  راه  چهار  از  کوچک  آباد  قاسم  روستای  ورودی  مشکل 
تماس تلفنی مهندس ارمندپور با رئیس اداره راهداری شهرستان، این 
مشکل نیز بررسی و حل شده و مقرر گردید عملیات جدول گذاری آن 

آغاز گردد.
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حل مشکالت روستاها، در دستور کار فرمانداری نظرآباد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: ترکیب 
انتخابات شورا ها در جریان اصالح قانون  بر  هیات مرکزی نظارت 
انتخابات شورا ها در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها اصالح 

شد.
به گزارش جام جم، علی حدادی با اشاره به مفاد طرح اصالح قانون 
از  انتخابات شورا های اسالمی شهر و روستا، گفت: بخش هایی 
نظارت  مرکزی  هیات  اعضای  ترکیب  مانند  کمیسیون  در  قانون 
بر انتخابات شورا ها اصالح شده، اما از آنجایی که طرح در صحن 
بر  نظارت  مرکزی  هیات  اعضای  است،  نشده  تکلیف  تعیین 

انتخابات شورا ها بر مبنای روال گذشته در صحن انتخاب شدند.
شورای  مجلس  در  طالقان  و  نظرآباد  ساوجبالغ،  مردم  نماینده 
اسالمی تصریح کرد: طبق قانون فعلی سه نفر از اعضای کمیسیون 

امور داخلی کشور و شورا ها و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل 
نود با رأی نمایندگان در صحن انتخاب شدند. بر همین اساس در 
نشست روز نهم مهر صحن علنی مجلس پنج نفر از اعضای هیات 

مرکزی نظارت بر انتخابات شورا ها برگزیده شدند.
وی افزود: در جریان اصالح قانون انتخابات شورا ها ترکیب اعضای 
هیات مرکزی بر انتخابات را اصالح کردیم، لذا به این ترتیب سه نفر 
از کمیسیون  از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و یک نفر 
اصل نود با رأی نمایندگان در صحن انتخاب می شوند. همچنین 
برای  قضائیه  قوه  رئیس  انتخاب  به  عالی رتبه  قضات  از  نفر  یک 
عضویت در این هیات معرفی می شود. حدادی در ادامه گفت: پنج 
نفر که به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا ها 
انتخاب شدند، دو حقوقدان شاغل در دستگاه های حاکمیتی )غیر 

از مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه( که واجد تجربه 
نظارت بر انتخابات سراسری هستند را پیشنهاد داده و 

با رأی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
صحن انتخاب می شوند.

کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  شورا ها  و 

انتخابات  قانون  که  گفت: در صورتی 
روستا  و  شهر  اسالمی  شورا های 

اعضای  ترکیب  شود،  اصالح 
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات 
شورا ها برای انتخابات پیش رو 

اصالح می شود.

اصالح ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا ها
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سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

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

جواب های مناسبی داشته باشد. 
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون و هر 
هفته به سواالت و دغدغه های پزشکی شما پاسخ 

خواهد داد.
از  پیشگیری  برای  راه  بهترین  آنفلوآنزا؛  واکسن   *

آنفلوآنزا
آنفلوآنزا  به  ابتال  از  اغلب  آنفلوآنزا  واکسن  تزریق 
همیشه  واکسن  این  اگرچه  می کند.  محافظت 
محافظت کامل را ایجاد نمی کند، اما ارزش تزریق را 
دارد، زیرا بهترین راه برای پیشگیری از آنفلوآنزا تزریق 

واکسن است.
سه  برابر  در  بدن  از  امسال  آنفلوآنزای  واکسن 
می نماید  محافظت  آنفلوآنزایی  ویروس  چهار  یا 
باشند.  گردش  در  فصل  این  در  می رود  انتظار  که 
واکسن آنفلوآنزا با دوز باال و واکسن اضافی نیز برای 

بزرگساالن باالی ۶۵ سال در دسترس خواهد بود.
می تواند  که  است  تنفسی  عفونت  یک  آنفلوآنزا 
خردسال،  کودکان  در  خصوص  به  جدی  عوارض 
خاص  پزشکی  شرایط  دارای  افراد  و  مسن  افراد 
ایجاد کند. تزریق واکسن آنفلوآنزا، اگر چه ۱۰۰% مٔوثر 
نیست، اما بهترین راه برای جلوگیری از مبتال شدن 
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  است.  آن  عوارض  و 
بیماری های آمریکا، واکسیناسیون ساالنٔه آنفلوآنزا را 

برای تمام افراد باالی ۶ ماه توصیه می نماید.

فرزندان  درآمد  درصدی  رشد 1۰۰ 
محسنین 

فرزندان  درآمد  درصدی   ۱۰۰ رشد  البرزی  حامیان 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد امام )ره( البرز 

را رقم زدند.
توسعه  معاون  لشینی  رضا  جم،  جام  گزارش  به 
مشارکت های مردمی کمیته امداد البرز با اشاره به 
ایتام  اکرام  از طرح  استقبال بی نظیر مردم نیکوکار 
و  خیر  طرح های  سایر  با  مقایسه  در  محسنین  و 
احسان این نهاد گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 
سمت  از  تومان  میلیون  و۴۰۰  میلیارد   ۱۴ معادل 
حامیان به حساب فرزندان مددجویان کمیته امداد 
و  ایتام  اکرام  طرح  قالب  در  البرز  استان  )ره(  امام 
محسنین واریزشده است.  معاون مشارکت های 
مردمی کمیته امداد البرز با اشاره به اجرای پویش 
در  گفت:  معنوی«  فرزند  یک  حامی  شهروند  »هر 
حال حاضر ۱۴۲۲ فرزند طرح اکرام ایتام و ۲۸۱۱ فرزند 
البرز  امداد  کمیته  پوشش  تحت  محسنین  طرح 
می باشند که توسط حامیان حمایت می شوند. رضا 
آموزان تحت  با توجه به مشکالت دانش  لشینی 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( البرز در تأمین 
تبلت و گوشی هوشمند، کمیته امداد و نیکوکاران 
آموزش  از  عزیزان  این  بهره مندی  باهدف  البرزی 
مجازی و ایجاد شرایط برابر و مناسب برای آنها، خرید 
متقبل  را  هوشمند  گوشی  و  تبلت  دستگاه   ۳۵۰
شدند.  وی استفاده از بسترهای الکترونیکی را برای 
نیکوکاران  افزود:  و  دانست  میسر  حامیان  جذب 
می توانند در این پویش با نام نویسی در سایت های 
اکرام ایتام و محسنین و پرداخت نقدی مستقیم 
سامانه طریق  از  محسنین  و  ایتام   به حساب 

 ekram.emdad.ir اقدام کنند.

ج؛ به همت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر
مقاله ISI » حل مدل ریاضی ویروس کرونا« در مجله بین المللی با رتبه 1Q نمایه شد

به گزارش جام جم، مقاله دکتر الهام السادات هاشمی زاده 
عضو هیات علمی گروه ریاضی واحد کرج  با عنوان »حل 
عددی مدل ریاضی ویروس کرونا )کووید 19( توسط چند 
جمله ای های لژاندر متناوب« در مجله معتبر بین المللی 

 Advances in Difference equations ریاضی کاربردی
با رتبه 1Q  و ضریب تاثیر ٢.4٢1 در انتشارات اشپرینگر نمایه 

شد.
     در این مقاله که با همکاری دکتر محمد علی عبادی 

توسط  کرونا  ویروس  سرایت  ریاضی  مدل  شد،  نوشته 
روشی عددی مورد حل قرار گرفته که در نهایت به پیش 

خ انتقال ویروس کرونا کمک خواهد نمود. بینی نر
کمیته  تشکیل  دنبال  به  پژوهش  این  است  گفتنی     

علمی کرونا با همت معاونت پژوهش و فناوری  واحد 
ج و در راستای انجام فعالیت های علمی – پژوهشی در  کر
زمینه تحقیق و توسعه مطالعات در خصوص ویروس 

کرونا و بیماری کووید 19 صورت پذیرفته است.
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اجتماعی
اقتصادی

دکتر سید مهدی 
موسویان

خبرپزشکجامجم

هر چند تحریم ها تکمیل پروژه های عمرانی را با مشکل مواجه کرده 
پیشرو  مختلف  پروژه های  افتتاح  در   ، شهر شورای  حمایت  با  ولی 

هستیم.
جهادی  شنبه  چهاردهمین  در  زاده  کمالی  علی  جم،  جام  گزارش  به 
)آی.  هوشمند  نقل  و  حمل  سیستم های  با  مرتبط  پروژه های  از  که 
نو«  اتفاق  نو،  »شنبه های  ح  طر کرد:  اظهار  شد،  رونمایی  اس(  تی. 
اقتصادی  سخت  تحریم های  در  که  می بریم  پیش  شرایطی  در   را 

قرار داریم.
این مسئول با اشاره به این که اغلب تجهیزات مورد نیاز برای اجرای 
پروژه های  تکمیل  تحریم ها  هرچند  افزود:  است،  وارداتی  پروژه ها 
 ، شهر شورای  حمایت های  با  اما  کرده  مواجه  مشکل  با  را  عمرانی 
شهرداری در تکمیل و افتتاح پروژه ها و خدمت رسانی به شهروندان 

پیشرو است.
موارد  از  یکی  را  انتظامی  فرماندهی  با  سازنده  تعامل  ادامه  در  وی   
و  کرد  اعالم  هوشمند  شهر  توسعه  در  شهری  مدیریت  موفقیت 
ح های این حوزه نقش بسزایی  گفت: بدون شک بهره برداری از طر
شهروندان سوی  از  قوانین  رعایت  بر  نظارت  کیفیت  ارتقای   در 

 دارد.
خودرو  فنی  معاینه  دریافت  ح  طر اجرای  به  همچنین  ج  کر شهردار 

فرا  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره   )L.E.Z( شهر  مرکز  در  تردد  برای 
باقی  و  هوا  آلودگی  احتمال  هوا،  وارونگی  و  سرما  فصل  رسیدن 
ماندن آالینده ها افزایش می یابد، بر این اساس ضرورت معاینه فنی 
خودروها به منظور پیشگیری از آلودگی هوا بیش از پیش احساس 

می شود.
ح شهروندان و مالکان خودرو را مکلف  کمالی زاده اضافه کرد: این طر

می کند تا نقش خود را در کاهش آلودگی هوا ایفا کنند.
ج سومین کالنشهر کشور در توسعه شهر هوشمند * کر

ح های هوشمند در تهران و مشهد  ج همچنین از اجرای طر شهردار کر
ج  به عنوان اولین و دومین کالنشهرها یاد کرد و افزود: کالنشهر کر

سومین شهری است که در این مسیر گام برداشته است.
که  محل هایی  در  تخلف  ثبت  دوربین  دستگاه  هشت  نصب  وی 
آمار تصادفات شهری باال بوده است را نیز از دیگر اقدامات مدیریت 
این  نصب  با  گفت:  و  کرد  عنوان  هوشمند  شهر  توسعه  در  شهری 
دوربین ها آمار تصادفات در محل های نصب، تقریبا به صفر رسیده 

است.
مهم تر  آنها  اندازی  راه  از  شهری  هوشمند  سیستم های  مدیریت   *

است
ج در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این که  شهردار کر
جدی  گام های  هم  شهری  زیرساخت های  توسعه  حوزه   در  باید 
برداریم، عنوان کرد: مدیریت پارکینگ، پرداخت های هوشمند، برف 
روبی و ... از جمله زیرساخت هایی است که ارتقای آن باید در اولویت 

اقدامات مدیریت شهری قرار گیرد.
تخلفات  از  جلوگیری  برای  دوربین  نصب  صرف  این که  بیان  با  وی 
رانندگی کافی نیست، گفت: مدیریت و بهره برداری از سیستم های 
هوشمند به مراتب بسیار مهم تر از نصب آن است و در این زمینه 

باید دقت الزم صورت گیرد.

ج با اشاره به شرایط تحریم؛ شهردار کر

 »شنبه های نو، اتفاق نو« را پیش می بریم

 بازدید مدیریت روزنامه جام جم البرز
   از  اداره کل تامین اجتماعی استان

اداره  کل  در  حضـــور  بـا  همـکاران  همـراه  بـه  البـــرز  در  جـــم  جـام  روزنامـه  مدیریـت  حسـنی،  تقـی   محمـد 
، ضمـن تبریـک بـه آقـای ابوالحسـن قورچیـان کـه به تازگـی سرپرسـتی اداره کل  تامیـن اجتماعـی اسـتان البـرز

تأمیـن اجتماعـی اسـتان البـرز را بـه عهـده گرفته انـد،  دیـدار و گفتگـو کردنـد.
بـه گـزارش جـام جـم، مدیریـت روزنامـه جـام جـم در البـرز در ایـن دیـدار یـادآور شـد: تـالش شـما و همـکاران 

تـان مـی توانـد  امنیـت خاطـری را بـرای بیمـه شـدگان ایـن سـازمان تامیـن کنـد. 
وی در پایـان افـزود: اطمینـان دارم بـا مدیریـت جدیـد و همدلـی همکاران در مجموعه تامیـن اجتماعی بیمه 

شـدگان محترم شـاهد رشـد و شـکوفایی این نهاد مردمی باشـند. 

تفاوت در موافقت یا مخالفت با طرح، ناشی از دو 
منطق در نگاه به شهر و زندگی شهری است. نگاه 
فنی و مهندسی و نگاه جامعه شناختی، موافقان 
خدمت  در  کارکرد  و  مهندسی  نگاه  بیشتر  طرح 
سرعت دارند. در این نگاه  شهر محل عبور است 
و  شناسانه  جامعه  نگاه  در  که  حالی  در  زندگی،  نه 
توسعه محور شهر محل زندگی  است. شهر پایدار 
انسجام  به  فیزیکی  انسجام  از  که  است  شهری 
اجتماعی می رسد، عالقه و خاطره شکل می گیرد، از 
کوچه و خیابان و بازار تا معبد و مسجد تا درخت و 

اجتماعات فرهنگی و سیاسی.
از تهران و اصفهان  در استدالل دوستان فنی مدام مثال هایی زده می شود 
و... که قرار است ما هم از آن الگو بگیریم ولی هرگز پای صحبت های جامعه 
شناسان و روان شناسان و کارشناسان فرهنگی ننشسته ایم تا از تبعات و 
آثار قطع ارگانیک مناطق  آسیب های بزرگراه های داخل شهر با خبر شویم و 
شهر را ببینیم. در همه جای دنیا، بزرگراه های بین شهری برای سرعت است.
ولی داخل شهر کندی عبور در اولویت است.درحالی که مدام در اتوبان های 
اتومبیل های  سرعت  و  هستیم  سرعت  کنترل  حال  در  کشور  شهری   بین 
مدرن را تا ۱۱۰ یا حداکثر ۱۲۰ کیلومتر محدود کردیم .قصد افزایش سرعت در 
داخل شهرها را داریم و خیابان امروز جدی ترین تهدید برای شهروندان شده 
است.چرا باید در شهری که تعداد دوربین های کنترل سرعت به سختی به دو 
رقم می رسد و پل های مکانیزه هم همینطور که اغلب هم مشکل دارند، باید 
سرعت را افزایش داد و بعد به صورت توهین آمیز نسبت به شهروندان وبا 
( که تداعی کننده قفس و  هزینه و جیب آنها بین خیابان نرده های آهنی )رفوژ
زندان است بکشیم. ای کاش نگاه ابزاری و فنی اجازه می داد شهر شکل بگیرد 
و مردم خود را با آن تطبیق دهند.نه این که هر روز با ابزار مکانیکی به جان شهر 
بیفتیم. قرار نیست شهر تبدیل به کارگاه عمرانی شود سازه های ما که بیست 
سال است به لطف سودجویی کلنگی می شود و هیچ کوچه ای پیدا نمی کنید 

که هر لحظه از سالی بنایی و تخریب نشود و سازه 
ای جدید جای آن را نگیرد. مگر چندسال از عمر 
روحانی  شهدای  پل  یا  ماهان  یا  جمهوری  بلوار 

می گذرد چرا آن روز به صورت کالن تری قضیه دیده نشده .بخدا مردم از این 
همه سردرگمی ،آلودگی صوتی، تغییر فرم زندگی و هزینه های آن خسته اند. با 
همه ی مشکالت مردم، آرامش آنان را بیشتر به هم نزنیم. بنده خود جامعه 
شناس و عضو هیات علمی دانشگاه هستم و سال ها در مقطع دکترا و ارشد 
مشورت  من  می کنم.با  تدریس  توسعه  مسائل  و  شناسی  جامعه  حوزه  در 
صورت نگرفته و به عنوان عضو شورا برحسب وظیفه ام رایگان می توانستم 
مشاور  هزینه  بفرمایند  دوستان    . دهم  قرار  مدیران  اختیار  در  را  تجربیاتم 
جلسه  در  وقتی  که  کند  توجیه  را  قضیه  بوده؟که  چقدر  طرح  برای  اجتماعی 
بگذارید  ما  اختیار  در  را  پروژه  بعدی  سه  طرح  حداقل  می پرسم  کمیسیون 
۵۰میلیارد  آن  هزینه  بینی  پیش  که  نبوده.قراردادی  قراردادها  در  می گویند 
تومان است و بنده به یقین می گویم از صد میلیارد هم بیشتر خواهد شد 
حتی یک طرح ساده که هزینه آن کمتر از ۱۰میلیون تومان می باشد در اختیار 
اعضای شورا قرار نداده اند. با بسیاری از موافقان طرح در شوار صحبت کردم 

آنها هم اطالعی از جزئیات و فرم نهایی ندارند.
اما سوای دو دیدگاه و دو منطق نقد بنده از لحاظ فنی نیز هست. استدالل 
موافقان طرح کاهش ترافیک ناشی از عبور شمال به جنوب است و براساس 
البته  که  است  عصر  و  صبح  زمان  دو  در  ترافیک  آمده  عمل  به  پژوهش 
بیشترین زمان اتالف وقت در ترافیک در پیک آن ده دقیقه است که البته 
این زمان در کالنشهرهای ایران و دنیا طبیعی است.نظر بنده این است که 
با بزرگراه شمالی بخش عمده ای از عبور و مرور شمال به جنوب و بالعکس 
منتفی خواهد بود.چون مناطق شمالی اعم از حسن آباد .مطهری.گوهردشت 
و باغستان برای رفتن به تهران یا قزوین از بزرگراه شمالی استفاده خواهند کرد 
و اهالی جهانشهر  و پایین خیابان شهید بهشتی از اتوبان قزوین ولذا ترافیک 
صبحگاهی و عصر که محصول مقصدهای برون شهری استخود بخود منتفی 

خواهد شد.

یادداشت

رحیم خستو

نایب رئیس شورای 
شهر کرج 

شهر پایدار

رشته  دارند.  تاثیرگذار  حضوری  جامعه  مختلف  عرصه های  در  ایرانی  بانوان   
برای  از رشته های مورد عالقه و جذاب  معماری و طراحی دکوراسیون داخلی 
طراحی  و  معماری  با  مرتبط  مشاغل  به  خانم ها  ورود  با  می باشد.  خانم ها 
ساختمان، اشتغالزایی خوبی در این بخش صورت گرفته است. خبرنگار جام 
جم البرز با یکی از بانوان فعال و کارآفرین در این حوزه گفتگویی انجام داده 

که در ادامه می خوانید:  
 ضمن معرفی ، مختصری از فعالیت کاری خود را بیان کنید؟ 

ً
 لطفا

و  حقوق  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  دارای  هستم.  شهبازی  شادی 
طراحی  با  مرتبط  معماری  دوره های  تمام  و  می باشم  معماری  کارشناسی 
 ، ما  اصلی  فعالیت  گذرانده ام.  بین المللی  صورت  به  را  داخلی  دکوراسیون 
گیالن  البرز و  فروش مواد اصلی و طراحی دکوراسیون داخلی در استان های 

می باشد. 
 برای چند نفر در این بخش شغل ایجاد نموده اید؟ 

در حال حاضر 14 نفر که شامل طراحان و پرسنل اداری دفتر می باشند با ما 
همکاری می کنند. البته در زمان اجرا وانجام پروژه ها، حدود 50 تا 60 نفر همکار 

داریم.  
 راز موفقیت کاری خود را در چه مواردی می دانید؟

نظر  از  ما  دارد.  اهمیت  خیلی  داریم  کارها  دراجرای  که  دقتی  می کنم  فکر  من 
تحویل  و  رجوع  ارباب  رضایت  بلکه  نمی دهیم  نشان  حساسیت  زیاد  مالی 

مناسب کار برای ما مهم تر از بخش مالی است .
 خدمات مجموعه شما به مشتریان به چه صورتی انجام می شود؟

بیشتر فروش ما به صورت مجازی است. مشتریان ما بیشتر کسانی هستند 
که اول نمونه کارهای ما را در فضای مجازی دیده اند و بعد جهت ادامه کار به 

صورت حضوری به دفتر مراجعه می کنند.
 با توجه به شرایط کرونایی وکسادی بازار چه پیشنهادی برای رونق کسب 

وکارتان دارید؟  
خب با وجود کرونا شرایط کاری برای فعالیت ما سخت ترشده است ولی ما به 

فعالیت خود ادامه می دهیم .
حمایت از مشاغل خیلی می تواند در رونق کسب و کار تاثیرگذار باشد. اعطای 
وام ها  این  به  که  افرادی  به  اماکن  و  منازل  بازسازی  جهت  تسهیالت  و  وام 
نیاز دارند ، می تواند به کار ما رونق دهد و ما نیز با استفاده از این تسهیالت 

ح هایی اجرا کنیم.  می توانیم برای تغییرات مورد نظر آنها طر
که  افرادی  شود.  سپرده  متخصص  افراد  به  باید  کارها  این که  دیگر  نکته 
تخصص کافی در امور ندارند با نظر و پیشنهادات نادرست مشکالتی ایجاد 
پیش  مشکلی  هیچ  شود  انجام  تخصصی  صورت  به  کارها  اگر  اما  می کنند 

نمی آید.
 مطلب پایانی خود را برای خوانندگان بفرمایید؟ 

بخواهند  که  چیزی  هر  به  خانم ها  خانم هاست.  تمام  به  من  پایانی  سخن 
می توانند برسند و هیچ مانعی نمی تواند جلوی پیشرفت آنها را بگیرد. خیلی 
می توانند  که  صورتی  در  ندارند،  باور  هنوز  را  خودشان  که  هستند  خانم ها  از 
آقایان  از  موفق تر  و  بهتر  حتی  شاید  کنند،  فعالیت  و  کار  مردان  پای  پابه 
پیش بروند. تنها خودشان و عدم خودباوری آنهاست که ممکن است مانع 

پیشرفتشان شود.
راه های ارتباطی: 

09127614649-02632532911
www.shadishahbazi.ir

 رازهای موفقیت یک طراح 
دکوراسیون داخلی در گفتگو با 
جام جم؛

کار رضایتمشتریانودقتدر
درآمداست از مهمتر

رپرتاژ
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

هــــــــرچه فراگرفتم و هــــــرچه ورق زدم
چیـــــــزى نبود غیر حجابی پس از حجاب

، فصل جوانی بهوش باش هـــــان اى عزیز
در پیـــــــرى، از تو هیچ نیاید به غیر خواب
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امام خمینی )ره(

پیامهایمردمی خبر

ح  طر جهت  می توانند  عزیز  خوانندگان 
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف با 
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
رضای  امام  واحدی   300 مجتمع  مشکالت   *

ماهدشت را ساماندهی کنید
مجتمع 300 واحدی امام رضای ماهدشت از لحاظ 
برق رسانی، راه آسفالته مناسب، نظافت محیط، 
گاز رسانی، تاکسیرانی و ... دچار مشکالت متعدد 
این  رفع  خواهان  البرز  استاندار  از  لذا  می باشد. 

مشکالت و کاستی های شهری هستیم.
جمعی از ساکنان مجتمع300واحدی امام رضای 
ماهدشت

ترافیک جاده ماهدشت را رفع کنید
، ماهدشت اکثر اوقات  ج، محمد شهر جاده کر
همین  بر  می باشد.  سنگین  ترافیکی  بار  دارای 
خواهان  راهور  پلیس  مسئوالن  از  اساس 

نظارت بر این نواقص ترافیکی هستیم.
مهرداد پیش بهار از ماهدشت

ج اقدام کند * شهرداری کر
بلوار  و  میرعماد  تقاطع  دهنده  هشدار  چراغ 
تعمیر  و  تعویض  به  نیاز  و  سوخته  سرداران 
این  در  ج  کر شهرداری  مسئوالن  لطفا  دارد. 

خصوص اقدام عاجل نمایند.
ج پروین احمدی تبار از کر

* عرضه مواد غذایی فسادپذیر را رصد کنید
عرضه برخی از مواد غذایی فساد پذیر مانند گوشت، 
بدون  بزرگ  فروشگاه های  برخی  در   ... و  پنیر  کره، 
مسئوالن  دارد  جا  است.  بهداشتی  موازین  رعایت 
بهداشتی بر امور مذکور نظارت و پایش جدی نمایند.
ج احمد علوی از کر

* مسئوالن ستاد مقابله با  کرونا پاسخ دهند
کمبود اتوبوس و شلوغی بیش از حد مسافران 
در خطوط داخلی و حومه خود موجب توسعه 
بیماری کروناست. چرا مسئوالن دست اندرکار 
ج  به خدمات پر اشکال سازمان اتوبوسرانی کر

در مقطع فعلی رسیدگی نمی کنند؟!
جمعی از شهروندان کرجی  

به همت انجمن عکاسی کانون البرز 
و به مناسبت هفته   ملی کودک؛  

با  عکاسی  فراخوان  انتشار   
عنوان  » با دنیا بخند « در البرز

البرز به مناسبت هفته  انجمن عکاسی کانون 
ملی کودک فراخوان عکاسی منتشر کرد.

به گزارش جام جم، انجمن عکاسی کانون این 
استان، به مناسبت هفته  ملی کودک و با هدف 
اهمیت  با  ه ها  خانواد  و  مربیان  اعضا،  آشنایی 
موضوع  با  عکاسی  فراخوان  کودکی،  دوران 
بخند«را  دنیا  »با  عنوان  با  و  کودکان  لبخند 

منتشر کرد.
عالقه مندان  اصلی  عنوان  و  موضوع  بر  عالوه 
به هنر عکاسی می توانند  با موضوعات»کودک 
و  سالم  »من  و  است«  شاد  من  درون 
گفتنی  کنند.  ارسال  تصویر  نیز  خوشحالم« 
است هر شرکت کننده می تواند حداکثر ۵ اثر را 

به این مسابقه ارسال کند.
آثار می تواند  همچنین عالوه بر عکس،  قالب 
ار  نماهنگی  یا  دل نوشته  و  عکس  از  ترکیبی 
طریق  از  شده  تهیه  آثار    . باشد  آثار  مجموعه  
یا    ravabetomomi-alborz@kpf.ir رایانامه 
همچنین  شوند،  ارسال   090٢3919869 شماره 
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  مندان  عالقه 
می توانند  با شماره    ۰۲۶۳۲۸۲۸۰۸۲ روابط عمومی 

اداره کل کانون البرز تماس حاصل فرمایند.
گفتنی است  کانون استان البرز همگام با سایر 
شرایط  به  توجه  با  امسال   ، کشور کانون  مراکز 
متناسب  فعالیت های  کرونا،  بیماری  شیوع 
ارائه  مجازی  صورت  به  را  کودک  ملی  هفته  

می دهد .

بهشهادترسید همانشهر ،در آزادکنندهخرمشهر
خانواده  یك  در   1341 سال  انوری«  »ناصر  شهید    : البرز جم  جام 
طی  از  پس  وی  گشود.  جهان  به  دیده  تهران  در  متدین  و  مذهبی 
نهاد.  مدرسه  در  پای  دانش  و  علم  کسب  جهت  طفولیت  دوران 
خانواده  با  بعد  و  کرد  سپری  تهران  در  را  راهنمایی  مراحل  تا  وی 
در  را  تحصیالتش  ادامه  او  و  کردند  مکان  نقل  ج  کر شهرستان  به 

دبیرستان فارابی شروع کرد.
* دالوری های انقالبانه

ناصر در اکثر تظاهرات همراه خیل عظیم امت حزب اهلل علیه خاندان 
به  انقالب  بحرانی  روزهای  از  یکی  در  او  داشت.  فعالی  شرکت  پهلوی 
شاه  رژیم  مأموران  که  می رود  تظاهرات  به  دوستانش  از  یکی  همراه 
مردم را به گلوله می بندند. در این میان حمید ادیبی که جزو نخستین 
ج است، زخمی می شود و ناصر در حالی که تالش می کرده  شهدای کر
ج کند، مأموران با شلیك چندین گلوله دیگر حمید را  او را از مهلکه خار
به شهادت می رسانند. ناصر در حالی که بر پیکر پاك شهید و مأموران 
جالد شاه خیره بود، به خودش می آید. در یک لحظه می بیند پیرزنی او را 

به داخل خانه اش می کشد تا از دستگیری اش جلوگیری شود.
* شهادت پرافتخار

سرکردگی  به  جهانی  استکبار  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 

ما  کشور  به  صدام  توسط  را  تحمیلی  جنگی  آمریکا 
تحمیل کرد. 

 آن ها جنایاتی بدتر از نازی ها و مغول ها انجام دادند 
تا بلکه این ملت را به زانو درآورند. 

تاریخ  که  بودند  کرده  فراموش  خدا  دشمنان  این  اما 
ذلت  و  سازش  را  حسین)ع(  انسان ساز  مکتب  و  کربال  و  عاشورا 
معنایی ندارد. جنگیدن با ظالمان و پذیرفتن مرگ با افتخار بهتر از 

زندگی سالیان دراز زیر سلطه ستمگران است.
انقالب اسالمی  از تشکیل بسیج سپاه پاسداران  انوری پس  ناصر 
به عضویت این مدرسه عشق درآمد. وی در بسیج مرکزی فعالیت 
می کرد و پس از چندی عازم کربالی جنوب شد و به نبرد با مزدوران 
بعثی مشغول شد تا این که توفیق شهادت نصیبش شد تا در کنار 
سپاهیان توحید برای آزادی خونین شهر بر قلب خصم زبون یورش 

بردند.
در  صدامی  مزدوران  با  بی امان  نبرد  روز  چندین  از  پس  سرانجام 
سپیده صبح صادق پیروزی و فتح خرمشهر به مهمانی خدا دعوت 
شد. دهم اردیبهشت 1361 پرواز روح بلند بزرگش از عالم خاك به 

افالك و عرش خدا بود.

ج گفت: سال ها بود که گزینه های متعددی به عنوان نماد استان البرز  معاون استاندار و فرماندار شهرستان کر
معرفی می شد، اکنون با افتتاح باغ موزه دفاع مقدس، نماد فرهنگی البرز نیز شناخته خواهد شد.

به گزارش جام جم، »غفور قاسم پور« با اشاره به برنامه افتتاح فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس استان البرز 
ج را به  همزمان با چهل سالگی دفاع مقدس، گفت: هر شهری به یک نماد و هویت فرهنگی نیازمند است، کر

ج  ، کر تعبیر مقام معظم رهبری ایران کوچک می نامیم و اکنون با گشایش باغ موزه دفاع مقدس استان البرز
قلب تپنده این استان، نماد فرهنگی خود را به پشتوانه هزاران الله گلگون بر پیشانی فرهنگی خود می نشاند.

وی با اشاره به اهمیت بازسازی گوشه هایی از دوران هشت سال دفاع مقدس در این باغ موزه فرهنگی افزود: 
این مکان نه به عنوان یک موزه صامت که باید روایتگر تاریخ فرهنگی غیورمردان این شهر و دیار باشد.

قاسم پور باغ موزه دفاع مقدس را گنجینه ای برای احیاء و حفظ ارزش های انقالبی عنوان کرد و گفت: با تدبیر 
و اهتمام مسئوالن امر، این باغ موزه کانون ترویج فرهنگ و پاسداشت ارزش های چهل ساله یادگاران انقالب 

اسالمی خواهد شد.
ج است که در سال ۹۶ کلنگ زنی  گفتنی است؛ این مرکز فرهنگی در ۴.۱ هکتار یکی از قدیمی ترین پارک های کر
شده بود. هم اکنون فاز اول این باغ موزه آماده افتتاح شده است که دوم مهر همزمان با تعدادی از استان های 

کشور توسط رئیس مجلس شورای اسالمی افتتاح می شود.

ح کرد؛ ج مطر فرماندار کر

باغ موزه دفاع مقدس، گنجینه احیا و حفظ 
ارزش های انقالبی 


