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لبرز
ا

ح کرد؛ قیداری در گفتگو با جام جم البرز مطر
ج، پایتخت قرآنی کشور خواهد شد کر

ج: امام جمعه کر
شهید سلیمانی توطئه های آمریکا  رادر منطقه خنثی کرد
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بیشتر بخوانید

پیشگیری،  پیش بینی و 
آمادگی در برابر بحران ها 

ضروری است

مدیر کل آموزش و پرورش 
استان:

مدال برنز به دختر 
البرزی رسید

استقبال شعرا و 
نویسندگان البرز 

از یادواره »قدم ها و 
» قلم های ماندگار

مدیر کل مدیریت بحران 
استان در گفتگو با جام جم 

: البرز

مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان:

پشتیبانی از رهبری، توصیه 
همیشگی شهید نصیری 

به دیگران بود
نصیری،   شعبان  رسیدن  شهادت  به  از  بعد 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی برای احوال پرسی از 

مادر شهید نصیری  به منزل این شهید بزرگوار می رود. 
مادر شهیدسردار شعبان نصیری با اشاره به روزی که حاج 
خوش  سلیمانی  سردار  می گوید:  بود  آنها  مهمان  قاسم 
اخالق و متواضع بود و همین طور بسیار مهربان و با اخالص! 

سردار یک ساعت مهمان ما بود و به بچه ها انگشتر داد.  
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در  وبینار بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید شد؛

قانونصلحبینالملل تبیین»حقوقمقاومت«بهعنوانشاخهایاز

پایان 35 سال چشم انتظاری 
خانواده شهید ان لطفی؛

آمدهبودرسممهمان
بودنرابهمابیاموزد
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مادر سردار شهید نصیری:



کشــف  درصــدی   3۰ افزایــش 
مواد مخدر

فرمانده نیروی انتظامی کشور در البرز گفت: کشف 
از ٣٠ درصد  مواد مخدر نسبت به سال ۹۸ بیش 

افزایش نشان می دهد.
گفت:  گزارش جام جم  سردار حسین اشتری   به 
جمع  براى  مكان هایى  سازى  آماده  صورت  در 
آورى معتادان متجاهر آنها را جمع آورى می کنیم و 
امیدواریم دیگر دستگاه ها هم به نیروى انتظامی 

کمك کنند. 
وی درباره دریافت غیرحضوری مجوزهای تردد بین 
آمادگی فرمانداری ها،  استانی هم گفت: در صورت 
نیروی انتظامی قابلیت ارائه این خدمت به صورت 
برخط و غیرحضوری در سراسر کشور را دارد.  سردار 
سردار  و  کشور  انتظامی  نیروی  فرمانده  اشتری 
محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز همچنین 
در منزل شهیدان جهازی از شهدای ناجا در جنگ 
تحمیلی حاضر شدند و با خانواده این شهید گفتگو 
ولی  نماینده  با  همچنین  اشتری  سردار  کردند.   
فقیه در استان البرز دیدار کرد و در این دیدار ضمن 
اشاره به وظیفه خطیر نیروی انتظامی در حراست 
کشور نیست  این مرز فقط حدود  گفت:  از مرزها 
بلكه حفاظت از کلیات نظام است. آیت اهلل حسینی 
همدانی نیز در این دیدار افزود: امنیت مهم ترین 
نعمت الهی برای هر جامعه است که در کشور ما 
به دست حافظان نیروی انتظامی و سایر قوا میسر 

شده است. 
وی گفت: ناجا افتخارات زیادی برای نظام اسالمی به 
همراه داشته است و همین افتخار آفرینی ها سبب 
در  مشكالت  برخی  بزرگنمایى  با  دشمن  که  شده 

صدد ضربه زدن به این نهاد انقالبى برآید.

مادر سردار شهید نصیری:
توصیه  رهبری،  از  پشتیبانی 

همیشگی شهید نصیری به 
دیگران بود

بعد از به شهادت رسیدن شعبان نصیری،  سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی برای احوال پرسی از مادر شهید 

نصیری  به منزل این شهید بزرگوار می رود. 
مادر شهید سردار شعبان نصیری با اشاره به روزی 
سردار  می گوید:  بود  آنها  مهمان  قاسم  حاج  که 
همین  و  بود  متواضع  و  اخالق  خوش  سلیمانی 
طور بسیار مهربان و با اخالص! سردار یک ساعت 
مهمان ما بود و به بچه ها انگشتر داد. محبت زیادی 
به اهالی خانواده نمود. ما از حضور سردار در منزل 
بسیار خوشحال بودیم و بسیار خودمانی بود. در آن 

لحظات غم خود را فراموش کردیم.
نیز در مراسم شهید نصیری در  ابومهدی    شهید 
سخنران  المهندس  شهید  داشت.  حضور  تهران 
دلسوز  همیشه  پسرم  که  بگویم  باید  بود.  مراسم 
رساله  و  کتاب ها  انقالب   از  قبل  بود.  انقالب 
کار  واعالمیه های امام را پخش می کرد. کامال  بى ریا 
گمنام  کاری  هر  در  می کرد  سعی  همیشه  می کرد. 
تمام   . می داد  انجام  زیادی  فرهنگی  کارهای  باشد. 
زخمی  بارها  داشت.  حضور  جبهه ها  در  را  سال   8
تالش ها  این  به  اسالم  می گفت  همیشه  اما  شد، 
به  است.  فرمانده  نمی گفت  وقت  وهیچ  دارد  نیاز 
مبارزه  در  مهمی  نقش  شعبان  همرزمانش  گفته 
با داعشی ها داشته است. توصیه من به همه این 
داشته  اخالص  و  باشند  رهبر  پشتیبان  که  است 

باشند وبه جوانان رسیدگی کنند.
مبارک  تمثال  یادبود  رسم  به  گفتگو  این  پایان  در 
و  باف  رخ  شرکت  طرف  از  سلیمانی  سردار  شهید 

سرپرستی جام جم البرز اهدا گردید.

خواب  موشكی،  اقدام  جای  به  سایبری  حمالت  امروز  گفت:  کرج  جمعه  امام 
دشمنان ایران را ربوده است.

به گزارش جام جم، آیت اهلل حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز 
و امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه هفته ای که گذشت، گفت: گاهی 
قرار نیست عملیات موشكی انجام داد، امروز دشمن به دلیل حمالت سایبری 

از  گفت:  همدانی  حسینی  ندارد.آیت اهلل  خوش  خواب  پیچیده،  و  گسترده 
دانشمندان و ستاد اجرایى فرمان امام خمینی)ه( که واکسن ایرانی را در همین 
حاج  گفت:  کرج  جمعه  می کنیم.امام  تشكر  و  تقدیر  ساختند،  خودمان  کرج 
قاسم، این مبارز نستوه هرگز در نبرد با تروریست ها کوتاه نیامد و پیام آور صلح 
برای مردم جهان بود.وی افزود: آمریكا فكر می کند اگر ناو جنگی در خلیج فارس 

بیاورد و موج رسانه ای ایجاد کند، ایران از مواضع انقالبى خود دست می کشد.
آیت اهلل حسینی همدانی گفت: آن ها اگر شجاعت داشتند از پشت سر و شبانه 
که  را به شهادت نمی رساندند، خوب می دانند  تروریستی حاج قاسم  اقدام  با 
توانایى جنگ رو در رو با دلیرمردان ایران را ندارند. شهید سلیمانی توطئه های 

شوم آمریكا در منطقه را خنثی کرد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

ج: امام جمعه کر
شهید سلیمانی توطئه های آمریکا  رادر منطقه خنثی کرد

محله  قرارگاه  فعالیت  گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
در  که  است  اقداماتی  فخر  سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید  محور 
مقابله با کرونا انجام شد و در این راستا بسیج همراهی ارزشمندی 

دارد.
اقدامات  روند  از  بازدید  گزارش جام جم، »عزیزاله شهبازی« در  به 
با همراهی سردار  قرارگاه عملیاتی شهید حاج قاسم سلیمانی که 
مورد  را  حوزه  چند  افزود:  گرفت،  صورت  سپاه  فرمانده  موالیى 
برای  ارزشمندی  تالش های  بودیم  شاهد  که  دادیم  قرار  بازدید 

مقابله با شیوع بیماری کرونا آغاز شده است.

وی گفت: در یكی از این مناطق ۱۲ هزار خانواده مستقر بودند که 
در خصوص پیش بینی، پیشگیری و درمان کرونا مورد بررسی قرار 

گرفتند. 
و  معیشتی  مباحث  مناطق  این  در  همچنین  افزود:  شهبازی 

فرهنگی نیز احصا شد.
حسن  امام  سپاه  فرمانده  همدلی  و  همراهی  از  داد:  ادامه  وی 
را  کمال قدردانی   ، ح محله محور اجرای طر مجتبی)ع( در خصوص 

دارم.
استاندار البرز گفت: فعالیت قرارگاه محله محور شهید حاج قاسم 

سلیمانی، فخر اقداماتی است که در مقابله با کرونا انجام شد و در 
این راستا بسیج همراهی ارزشمندی دارد.

قدردانی استاندار از اقدامات سپاه و بسیج در مقابله با کرونا

درمراسم تجلیل از خیران مرکز نیكوکاری اتاق بازرگانی البرز ۱000 تبلت 
دانش آموزی به آینده ساران میهن اسالمی اهدا شد.  

بازرگانی  اتاق  رئیس  رضایى  پرهام  مراسم  این  در  جم  جام  گزارش  به 
)ع(،  مجتبی  حسن  امام  سپاه  فرمانده  موالیى  یوسف  سردار   ، البرز
استان،  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر   ،) )ره  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
فعاالن اقتصادی، خیران اصناف و سایر مدیران ادارات حضور داشتند.  

رئیس اتاق بازرگانی البرز در این مراسم گفت : فعاالن بخش خصوصی 
با وجود تمام مشكالت، همیشه در صحنه های مختلف حضور داشته 
آینده  کشور برای  اند واز جان و مال خود هزینه کرده اند. وی افزود: 

فرزندان است ودسترسی به آموزش صحیح برای آنان ضرورت دارد. 
در پایان این مراسم از خیران ونیكوکاران مرکز نیكوکاری اتاق بازرگانی 

البرز با اهداء لوح تقدیر شد.  

به همت خیران مرکز نیکوکاری اتاق بازرگانی البرز صورت گرفت؛

اهدای 1۰۰۰ تبلت به دانش آموزان البرزی 

استان  بحران  مدیریت  ستاد  کل  مدیر  نژاد،  فالح  رضا  محمد 
بیان  با  جم،  جام  خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگوی  در   ، البرز
بینی  پیش  پیشگیری،  حوزه های  در  نهاد  این  عملكرد  نحوه 
و آمادگی برای بحران های احتمالی، فعالیت این مرکز را جهت 
ارگان های  و  دستگاه ها  بین  افزایى  هم  و  سازی  هماهنگ 

اجرایى در استان، ضروری دانست. 
موضوعات  عنوان   3۱ از  بیش  ساالنه  تقویمی  در   : گفت  وی 
تاریخ  به  که  محلی  خبرگان  و  اجرایى  واحد  دوازده  از  بحرانی 
و  است  شده  گردآوری  و  شناسایى  دارند،  اشراف  استان 
در  صنعتی  و  روستایى  و  شهری  مدیران  به  را  امكان  این 
اقدامات  و  سازی  مقاوم  خصوص  در  که  می دهد  البرز  استان 
 پیشگیرانه در مناطق مستعد حادثه، در فصول مختلف سال

 اقدام نمایند .
آلودگی هوا، آتش سوزی   فالح نژاد موضوعات زلزله، سیالب، 
باغات  و  زراعت  و  دام  بیماری های  و  خشكسالی  همین طور  و 
خ دادنشان به نسبت  را از عمده حوادثی برشمرد که امكان ر

موضوعات دیگر بیشتر است. 
قانون  طبق  موضوعات،  این  از  کدام  هر  کرد  اشاره  نژاد  فالح 
ح وظیفه یكی از دستگاه هاست که  جامع مدیریت بحران، شر
و  بحران  مدیریت  سند  ح  طر و  شده  ابالغ  آنها  به  قانون  برابر 

تدابیر و تمهیدات الزم آن پیش بینی گردیده است . 
بحران  مدیریت  ستاد  روسای  عنوان  به  فرمانداران،  بنابراین 
از  ، باید با برنامه ریزی های منسجم،  البرز 6 شهرستان استان 
آمادگی الزم در این زمینه برخوردار باشند و ستاد کل مدیریت 

بحران استان البرز به طور مستمر در حال رصد میزان آمادگی، 
ارگان های  توسط  شده  انجام  پیشگیری های  و  بینی  پیش 
متولی و همكار بوده و نحوه آماده سازی  تجهیزات و امكانات 
زیر  احتمالی  حادثه های  با  برخورد  برای  را  الزم  انسانی  منابع  و 
را به استحضار استاندار  ارزیابى ها  نظر دارد و مكررا نتایج این 

محترم البرز می رساند.
در  بحران  مدیریت  ستاد  رئیس  قانون،  طبق  افزود:  نژاد  فالح 
شهرک های  در  و  دهیاران  روستاها،  در  و  شهرداران  شهرها، 
بانک  تهیه  با  موظفند  که  می باشند  عامل  مدیران  صنعتی، 
اطالعاتی، از میزان منابع و تجهیزات دولتی و غیر دولتی مناطق 
کالس های  برگزاری  نظیر  برنامه هایى  با  و  یافته  گاهی  آ خود 
برگزاری  شناسی،  آسیب  نشست های  و  جلسات  آموزشی، 
هم  و  هماهنگی  مختلف،  ساعات  در  صفر  ساعت  مانورهای 
به صورت مدیریتی  را  ایجاد و موضوعات بحران  را  افزایى الزم 

مرتفع کنند. 
، به  فالح نژاد ادامه داد: ستاد کل مدیریت بحران استان البرز
تالش  در  ناظر  و  حمایتگر  کننده،  هماهنگ  دستگاه  عنوان 
ح وظایف قانونی هر کدام از دستگاه ها و  است با مطالعه شر
، اعتبارات الزم برای  با تبادل نظرها و بازدید از نقاط حادثه خیز
را که پیوست مدیریت بحران داشته باشد  شروع پروژه هایى 

کسب کند. 
تاسیس  استان  آخرین  البرز  استان  که  آنجایى  از   : گفت  وی  
سعی  بحران  مدیریت  ستاد  می باشد،  کشور  سطح  در  شده 
دارد که بتواند با جذب اعتبارات از طریق سازمان مدیریت، به 
زمینه  این  در  و  پرداخته  الزم  زیرساخت های  و  امكانات  تهیه 
ببرد.  بهره  نیز  دستگاه ها  و  کل  ادارات  شرکت ها ،  امكانات  از 
اورژانس  ساخت  نظیر  استان  در  خیرین  ظرفیت  از  همچنین 
و خانه هالل، استفاده کرده و با تجهیز انبارها به مواد غذایى، 
پتو و چادر ،ظرفیت مقابله با بحران را در استان افزایش دهد.

همچنین فالح نژاد به بیمه و نقش آن در جبران خسارت های 
اموال منقول و غیر منقول مردم و همه دستگاه های اجرایى 
پس از هر بحران اشاره کرد که این مهم نیز با تشكیل صندوق 
و  شده  بینی  پیش  آینده  سال  برای  که  طبیعی  حوادث  بیمه 

بیمه اجباری کشاورزان و باغداران فراگیر خواهد شد. 
عنوان  به  رسانه ها  پررنگ  نقش  تبیین  به  پایان  در  نژاد  فالح 
فرهنگ سازان و متولیان حوزه آموزش پرداخت که می توانند 
با مطالبه گری اصولی از مجموعه ها و سازمان ها در حوزه های 
پیشگیری و پیش بینی همچنین با فرهنگ سازی و آموزش به 
مردم در جدی گرفتن هشدارهای مواقع بحران، هماهنگی های 

الزم را با ستاد کل مدیریت بحران استان البرز ایجاد کنند. 

: مد یر کل مدیریت بحران استان در گفتگو با جام جم البرز

پیشگیری،پیش بینی و آمادگی در برابر 
بحران ها ضروری است

بهره  البرز  استان  در  جدید  درس  کالس   ۱۵0 از   ۱3۹۹ سال  پایان  تا 
برداری خواهد شد.

به گزارش جام جم، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: گفت: 
برداری  بهره  به  البرز  در  مهر۱۴00  تا   ۱3۹۹ بهمن  از  جدید  مدرسه   ۴0

می رسد.
ساالر قاسمی در جلسه کمیته عمران آموزش و پرورش استان البرز 
با حضور محمد دالوریان مدیر کل نوسازی مدارس استان در این 
ح های در حال ساخت، تكمیل  جلسه آخرین وضعیت پیشرفت طر

اساس  همین  بر  و  شد  بررسی  استان  پرورش  و  آموزش  تجهیز  و 
ح آموزشی معادل ١٥٠  پیش بینی می شود؛ تا پایان سال جاری ١٦ طر

کالس درس به بهره برداری  برسد.
آموزشی دیگر معادل ٢٠٠  ح  تا ابتدای سال ١٤٠٠ نیز ٢٤ طر وی افزود: 

کالس درس در استان به بهره برداری خواهد رسید.
قاسمی گفت: استان البرز با سرانه فضای آموزشی ۸/3 متر مربع به 
، در رتبه آخر استان های کشور از این لحاظ است  ازای هر دانش آموز
اما با وجود این که در یک سال گذشته میانگین کمک های خیران 

افزایش  درصد   ۵0 حدود  کشور  استان های  دیگر  در  ساز  مدرسه 
البرز  استان  در  جدید  مدارس  ساخت  به  خیران  کمک های  داشته؛ 
و در سال ۱3۹۹ با وجود مشكالت اقتصادی ناشی از شیوع بیماری 

کرونا ۱00 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد؛

افزایش کالس های درس در البرز

قرآن  به  عالقه مند  نوجوانی  روزهای  در  است.   ۱33۴ متولد  قیداری،  خلیلی  اهلل  عزت 
به  و  ادامه می دهد  ریزی سیستم ها  برنامه  لیسانس  تا فوق  را  می شود. تحصیالتش 

دلیل عالقه مندی بسیار به قرآن پا در راه آموزش به دیگران می گذارد.
استعدادهای  پرورش  راه  در  هنوز  اما  شده،  بازنشست  که  است  سال   ۱7  اکنون 
کارش  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  روزهای  در  است.  نكشیده  پس  پا  قرآنی 
زیر  قرآنیان  به همراه  را  ج  کر القرآن مرکزی  60 بیت  و در دهه  سرعت بیشتری می دهد 
ج تاسیس می کند. سال هاست  مجموعه اش چندین بیت القرآن دیگر در مساجد کر
بودجه های  می بینیم  وقتی  می گوید  دارد.  را  کار  این  دغدغه  و  است  قرآنی  مدرس  که 
عمل   » اختیار به  »آتش  آقا  حضرت  فرمایش  به  نمی گیرد،  قرار  ما  اختیار  در  فرهنگی 

می کنیم. 
عترت  و  قرآن  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو  و  ج  کر قرآنیان  جامعه  عامل  مدیر  قیداری 
در  خود  دارایى  با  و  گذاشته  کنار  را  جانبی اش  کارهای  تمام  روزها  این   ، البرز استان 
خداپسندانه  کارهای  که  این  برای  است.  گرفته  قرار  قرآن  دوستداران  و  قرآن  خدمت 

این انسان شریف بعد از سال ها تالش ثبت شود، با او به گفتگو نشستیم. 
* از آن روزها بگویید.

ج و پایگاه بسیج  همه چیز از مسجد علی بن ابیطالب )ع( واقع در چهار راه دولت آباد کر
ج محصول دو  راهیان قدس آغاز شد. به طور کلی می توان گفت بیت القرآن مرکزی کر
این  ریشه های  است.  جنگ  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  یعنی  ایران،  ملت  بزرگ  آزمون 
فعالیت قرآنی  برمی گردد به شور انقالبى مردم ایران و سپس مقاومت جانانه جوانان 

ایرانی در مقابل تجاوز مسلحانه بیگانگان.
 در مسجد، جوانان زیر پرچم قرآن دور هم جمع شدند. این جمع شدن ها زیر پرچم 
انقالب  به  گرایش  سپس  و  می کرد  بیشتر  دین  به  را  تمایلشان  اول  درجه  در  قرآن، 
یاد  پایگاه  و  یافت  توسعه  قرآنی  فعالیت های  که  گونه ای  به  می کردند.  پیدا  اسالمی 
شده، پایگاه قرآنی کشور گردید. در آن دوران خیلی از همین بچه ها روانه جبهه شدند  
تا از داشته های مردم دفاع کنند. ابتدا با صوت و لحن به طرف قرآن می آمدند و سپس 
کالم قرآن در جانشان می نشست. بیت القرآن در چنین فرایند شگفتی شكل گرفت 

و به اکنون رسید. 
تربیت اساتید قرآنی

کار   را شروع کردیم و در پایان  کارمان  تا استاد قرآنی تربیت کنیم.  بعد ها تالش کردیم 
جنتی  اهلل  آیت  نظر  زیر  که  اسالمی  تبلیغات  سازمان  به  فراتر  آموزش  برای  را  تعدادی 
را  الزم  آموزش های  دیدند.  روزی  شبانه  دوره های  آن ها  کردیم.  معرفی  می شد،  اداره 
به مساجد  را  اساتید  این  بعد ها  التحصیلی دریافت نمودند.  غ  فار و مدرک  فراگرفتند 

ج اعزام کردیم.  مختلف کر
ج جامعه  در سال  ۱36۸بر اساس فراخوان سردار ابراهیم جباری فرمانده وقت سپاه کر
ج تأسیس شد و تمام امكانات سپاه در خدمت قرآن قرار گرفت در حقیقت  قرآنیان کر

ج سردار حاج ابراهیم جباری بود.   بنیانگذار قرائت حرفه ای در کر
از اقدامات موثر آن زمان استفاده از پتانسیل و توانمندی استاد حاج علی اکبر حنیفی 

بنیانگذار صوت و لحن در ایران بود که منجر به تربیت نیروهای قرآنی کارآمد گردید.
در  می آمدند.  زیاد  ایران  به  کشورها  دیگر  و  مصر  از  اول  طراز  قاری های  دوران  آن   در 
مسجد  در  و  دیگر  کشور های  قاری های  حضور  با  قرآن  با  شبی  مراسم  برگزاری  زمان 
ج و مسجد رسول اکرم جای سوزن انداختن نبود. جمعیت فراوانی می آمدند.  جامع کر
البته  را به بهترین شكل تالوت می کردند که  آن جلسات، قرآن  همین بچه های ما در 
از همین بچه ها در مسابقات متعدد،  باعث تشویق همگان می شد. بعدها تعدادی 

شهرستانی، استانی، کشوری و بین المللی مقام نخست را به دست آوردند. 

دانش  برای  شایانی  خدمات  توانست  و  بود  ممتاز  قاری  خود  که  کسانی  از  یكی 
آموختگان قرآنی انجام دهد، فرمانده سپاه وقت، سردار جباری بود. در آن روزها قول 
تمامی کمک ها را به ما داد تا بچه ها در قرآن آموزی پیشرفت داشته باشند. به همین 
ج شكل واقعی به خود گرفت  خاطر زودتر از آن چه انتظار داشتیم، جامعه قرآنیان کر
و ما توانستیم در سطح وسیع تری آغاز به کار کنیم. با برنامه ریزی دقیق تر و با نگرش 
به خداوند  با توکل  امروز  فراوان  کار و تالش  با  کردیم.  کار  به  ، شروع  و بینش بیشتر
ج، پایتخت قرآنی کشور می شود در حال حاضر بیشتر تمرکز  متعال ابراز می داریم که  کر
ما روی نوجوانان است.در استان البرز ۲۵0 مرکز قرآنی وجود دارد. از این تعداد فقط 7۵ 
هستند.  تعطیل  اکثرا  کرونا،  ویروس  مسائل  خاطر  به  روزها  این  هستند.  فعال  مرکز 
ج را با همین نوجوانان که به مسابقات کشوری  ج در صدد است تا کر جامعه قرآنیان کر
و تلویزیونی راه یافته اند به پایتخت قرآنی برساند. راهبرد ما هم آموزش و هم سنجش 
باشد.  جلو  به  رو  تالشمان  می خواهیم  برسیم.  المللی  بین  سطح  به  بتوانیم  تا  است 
نیز  ارزنده ای  جوایز  آموزان  قرآن  به  که  این  حین  در  نمی گیریم.  شهریه  کسی  از  ما 
می دهیم. ما می خواهیم بچه های این سرزمین قرآن خوان شوند و مفاهیم آن را درک 

کنند و بدان عمل نمایند. 
کشور  مجازی  آموزش  در  را  اول  حرف  آموزشی  گروه  و  کانال  سی  از  بیش  داشتن  با 
طراحی  با  بلكه  نكرد  ایجاد  کریم  قرآن  آموزش  در  مشكلی  تنها  نه  کرونا  و  می زنیم 
مسابقات  در  که  رسیدیم  فزاینده  رشد  و  مطلوب  خروجی  به  مختلف،  مكانیزم های 

مختلف شاهد آن هستیم. 

ح کرد؛  قیداری در گفتگو  با جام جم البرز مطر

ج، پایتخت قرآنی کشور خواهد شد کر



ج توزیع 1335 بسته معیشتی در کر
رزمایـش لبخنـد رضایـت بـرای کمـک بـه دانـش آمـوزان آسـیب دیـده از 

ج اجـرا شـد. شـیوع بیمـاری کرونـا در کـر
گفـت:  ج  کـر  3 ناحیـه  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر  جـم،  جـام  گـزارش  بـه 
۱33۵ بسـته معیشـتی بـه نیـت سـال تولـد سـردار شـهید حـاج قاسـم 

تهیـه  ج  کـر  3 ناحیـه  مـدارس  نیكـوکاران  و  خیـران  کمـک  بـا  سـلیمانی 
توزیـع  هـدف  جامعـه  بیـن  رضایـت  لبخنـد  رزمایـش  قالـب  در  و  شـده 

می شـود.
ابراهیـم فـالح نـژاد افـزود: ایـن بسـته های مواد غذایـى فقط در مدارس 

ناحیـه 3 توزیع می شـود.
ح اسـت کـه از زمـان   وی افـزود: ایـن چهارمیـن مرحلـه از اجـرای ایـن طـر
آغـاز شـده و در هـر مرحلـه بیـن  شـهادت شـهید محسـن فخـری زاده 

بخشـی از دانـش آمـوزان شناسـایى شـده توزیـع می شـود.

چهارشنبه  17 دی   1399   شماره 5848

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

سواالت پزشکی خود را از 
پزشک جام جم البرز بپرسید

مـردم  روزهـا،  ایـن 
از  زیـادی  بخـش 
سـالمت  نیازهـای 
راه هـای  از  را  خـود 
دسـت  بـه  گوناگـون 
کار  ایـن  می آورنـد. 
بعضـی  در  می توانـد 
در  و  مفیـد  مواقـع 
مواقـع  از  بسـیاری 
حتی خطرناک باشـد. 
ویـژه نامه هـای جـام جـم در البـرز شـرایطی را فراهـم 
کـرده اسـت کـه شـنونده سـواالت و پرسـش های 
بـرای  مكتـوب  صـورت  بـه  و  باشـد  شـما  پزشـكی 
سوال های  شما جواب های مناسبی داشته باشد. 
دکتـر سـید مهـدی موسـویان در همیـن سـتون و 
هـر هفتـه بـه سـواالت و دغدغه های پزشـكی شـما 

پاسـخ خواهنـد داد.
* کرونای انگلیسی چیست؟

 یک هفته ای است که تمام فضای بین المللی 
کروناست،  ویروس  درگیر  پیش  از  بیش 
کرونای  نام  با  و  تر  قوی  بار  این  که  ویروسی 
ویروس  اهمیت  می شود.  شناخته  انگلیسی 
کرونای انگلیسی جهش یافته در قدرت سرایت 
از  بیش  را  دنیا  می تواند  که  شرایطی  است.  آن 
پیش تحت الشعاع خود قرار دهد. این ویروس 
با تغییرات ژنتیكی که پیدا کرده و رفتاری متفاوت 
بیماری  انتقال  سرایت  و  زایى  بیماری  بحث  در 
چسبندگی  قدرت  و  است  داده  بروز  خود  از 
از  و  کرده  پیدا  تنفسی  سلول های  به  بیشتری 
سلول های  به  ویروس  این  ورود  قدرت  طرفی 
کرده است. تغییرات  افزایش پیدا  تنفسی هم 
صورت گرفته در ویروس کرونا موجب شده تا 
بیماری زایى این نوع ویروس جدید در کودکان 
بیشتر باشد که مراقبت بیشتری را می طلبد. با 
توجه به این  که در توانایى واکسن کرونا در برابر 

ویروس جدید هنوز ابهام وجود دارد.

 با مشاوران حقوقی جام جم البرز
خوانندگان گرامی، شما 
مشكالت  می توانید 
حقوقی و قضایى  خود 
جم  جام  روزنامه  با  را 
البرز در میان بگذارید. 
پرسش  مسئول 
مشكالت  پاسخ  و 
به  قضایى  و  حقوقی 
وسیله تیم کارشناسی 
می توانند  خود  مجرب 
هر هفته و در همین 
الزم  دهند.   پاسخ  شما  سوال های  به  ستون 
به  شده  داده  پاسخ های  که  بدانید  است 
سوال، صرفا جنبه مشورتی دارد و قابل استناد 
منتظر  نمی باشد.  اداری  و  قضایى  مراجع  در 

تماس های شما هستیم.
* پیش خرید ساختمان و مشکالت پیش رو

یكی از مشكالت مبتال به جامعه فعلی، موضوع 
پیش خرید ساختمان می باشد و به دلیل عدم 
ح دعاوی حقوقی  اطالع از قانون، اواًل موجب طر
گردیده  قضایى  مراجع  در  کیفری  شكایات  و 
یا  دعوا  ح  طر نحوه  از  اطالع  عدم  دلیل  به   

ً
ثانیا

شكایات  و  دعاوی  این  به  رسیدگی  شكایت، 
امر  بدو  از  بنابراین  است.  گردیده  طوالنی 
گردد  تنظیم  طوری  قراردادها  است  شایسته 
چه  چنان  و  گردد  مشكل  حدوث  از  مانع  که 
مشكلی هم حادث شود، در صورت مراجعه به 
مراجع قضایى با کمترین مشكل مواجه گردیم. 
قرارداد  انعقاد  زمان  در  ذیل  پیشنهادهای 

مشارکت در ساخت راهگشا می باشد:.
طریق  به  ملک  کننده  واگذار  مالكیت  احراز   -۱
در  و  محل  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  استعالم 
امالک فاقد سند از طریق استعالم نهادهای ذی 

صالح مانند شهرداری و غیره.
۲ - چنانچه پیش فروش کننده ملک، پیمانكار 
)سازنده( می باشد، اخذ تصویر قرارداد مشارکت 
بررسی  و  سازنده  مالكیت  بررسی  و  ساخت  در 

اجازه و حق فروش سازنده ملک ضروری است.

دکتر سید مهدی 
موسویان

مشاورحقوقیپزشکجامجم

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز گفت: 
شعرا و نویسندگان البرز با ارسال ۱۴۱ اثر به دبیرخانه 
یادواره " قدم ها و قلم های ماندگار" استقبال خوبى از 
به مناسبت سالگرد شهادت سردار  که  یادواره  این 
شهید قاسم سلیمانی و چهلمین روز شهادت شهید 

دکتر محسن فخری زاده برگزار می شود، داشتند.
به گزارش جام جم، ناصر مقدم اظهار داشت: تاکنون 
۱0۲ شعر و 3۹ دل نوشته و قطعه ادبى به دبیرخانه 
یادواره "قدم ها و قلم های ماندگار"  که توسط این اداره 

کل با مشارکت انجمن های ادبى و خانه مطبوعات و 
رسانه های استان البرز برگزار می شود، ارسال گردیده 

 آثار ارسالی افزایش خواهد یافت. 
ً
است که قطعا

ترویج  اهداف  با  یادواره  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
شناسایى  مقاومت،  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
و  ادبى  آثار  تولید  و  رسانه ای  و  ادبى  استعدادهای 
و  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار  پیرامون  رسانه ای 
در  زاده  فخری  محسن  شهید  هسته ای  دانشمند 
ادبى و  سه بخش شعر؛ دل نوشته ها و قطعه های 

مقاالت رسانه ای برگزار می شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز تصریح 
روز   ۱7 الی   ۱۵ ساعت  یادواره  این  اختتامیه  کرد: 
دوشنبه ۱۵ دی ۱3۹۹ با رعایت پروتكل های بهداشتی 
کل  اداره  این  و جمعیت مصوب در سالن جلسات 

برگزار می شود.
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می توانند  عالقمندان 
به نشانی اینترنتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان البرز alborz.farhang.gov.ir مراجعه نمایند.  

» یادواره»قدمهاوقلمهایماندگار از استقبالشعراونویسندگانالبرز

پس از بررسی مشكالت بیش از 6 هزار زندانی در استان البرز ۹00 نفر از 
آن ها آزاد شدند.

به گزارش جام جم، رئیس کل دادگستری استان در نشست شورای 
مدیران دادگستری البرز که در ندامتگاه شهرستان فردیس برگزار شد 

گفت: این بررسی ها با حضور و گفت  و گوی رودروی قضات با زندانیان 
آزادی  در قالب طرح غربالگری و پایش انجام شد که تاکنون منجر به 

زندانیان زیادی شده است.
را در نظام قضایى جمهوری  از زندان  حسین فاضلی هریكندی هدف 
اسالمی اصالح برشمرد و گفت: زندان محیطی برای بازاجتماعی شدن 
فرد است تا هر موقع اصالح شد با استفاده از ساز و کارهای نهادهای 

ارفاقی در حكم تجدیدنظر کرده و به هدف مدنظر تربیتی دست یافت.
وی افزود: با حضور منظم ۱۲0 قاضی ناظر در زندان های استان مشكالت 
مددجویان بررسی شد و تاکنون 730 نفر آزاده شده و ۱07 نفر دیگر که 
کمتر از 6 ماه از مدت حبس آن ها باقی مانده با طی مراحل قانونی شامل 

مرخصی منتهی به آزادی خواهند شد.
عالی ترین مقام قضایى استان البرز گفت: 3۴ زندانی با کمک ستاد دیه 
و انجمن حمایت از زندانیان استان آزاد شدند و ۹00 زندانی نیز مشمول 

شرایط  شدن  مهیا  با  که  شده اند  شناسایى  الكترونیكی  پابند  شرایط 
دادگاه ها  و  دادسرا  در  قضایى  همكاران  تشخیص  با  ظرفیت  این  از 

استفاده خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود : اعزام زندانیان به زندان باز و 
اردوگاه حرفه آموزی و اشتغال، یكی دیگر از اقدامات دادگستری استان 
کرج  انقالب  و  عمومی  دادسرای  در  ظرفیت  این  از  استفاده  که  است 
رفع  اعسار،  درخواست های  به  رسیدگی  در  تسریع  است .  شده  آغاز 
تعارضات آماری، حضور منظم قضات ناظر در زندان ها و تسریع در اجرای 
»دستور العمل و ضوابط اجرائی کمک و حمایت از بزه دیدگان« از دیگر 
ح شده در این نشست بود و رئیس کل دادستری استان از  مباحث مطر
معاونت نظارت بر زندان های استان خواست بازدیدهای مستمر همه 
قضات استان از دادسرا تا دادگاه های تجدیدنظر از زندان ها را در دستور 

کار داشته باشد.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان البرز جوانان و 
خانواده های آنان را از مزایای بیمه ای بهره مند می کند.

به گزارش جام جم، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 
استان گفت: با امضای تفاهم نامه سه جانبه با مجمع جوانان استان و ادراه 
کل بیمه سالمت امكان برخورداری جوانان استان و خانواده های آنان از مزایای 

تأمین اجتماعی فراهم شده است.
در  هستند  صندوق  مشمول  که  مجمع  عضو  جوانان  گفت:  بشیری  هادی 
صورتی که مشمول بیمه اجباری نباشند می توانند خودشان و خانواده شان از 

مزایای این بیمه بهره مند شوند.  

در  دولت  درصدی   70 کمک  از  نامه  تفاهم  این  مشمول  اعضای  افزود:  وی 
خودشان  هم  را  بیمه  حق  درصد   30 و  می شوند  برخوردار  بیمه  حق  پرداخت 
می پردازند . بشیری گفت: حق بیمه این افراد ساالنه ۸۴0 هزار تومان و سهم 
بیمه شده ماهانه 70 هزار تومان است که می توانند به صورت قسطی یا یكجا 

پرداخت کنند.
کارگزاران صندوق در استان، دفاتر  نامه همه  تفاهم  این  با امضای  افزود:  وی 
همه  رعایت  با  سالمت  بیمه  مجموعه  زیر  دولت  پیشخوان های  و  نمایندگی 
دستورالعمل های بهداشتی و فراهم کردن شرایط کمترین مراجعات حضوری، 

آمادگی ارائه خدمات به متقاضیان می باشند.

استانالبرز آزادی۹۰۰زندانیدر

جوانانالبرزیبیمهاجتماعیمیشوند

همزمان با سالگرد شهادت سردار دل ها وبینار 
علمی تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید 

سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
همت  به  وبینار  این  جم،  جام  گزارش  به 
همكاری  با  و  البرز  استان  کل  دادگستری 
دادگستری  حقوقدانان  بسیح  کانون  مشترک 
استان  حقوقدانان  بسیج  سازمان   ، البرز استان 
، مجتمع مردمی حقوقدانان انقالب اسالمی  البرز
برگزار  البرز  استان  رسانه  بسیج  و  البرز  استان 

شد.
علمی  هیات  عضو  نیكونهاد«،  »حامد  دکتر 
قضاییه  قوه  پژوهشگاه  معاون  و  قم  دانشگاه 
معاون  ج«  چهاربر اعظمی  »حسین  دکتر  و 
قضایى رئیس کل و دبیر شورای تحول قضایى 
ایراد  به  وبینار  این  در  البرز  استان  دادگستری 

سخن پرداختند.
با  البرز  دادگستری  کل  رئیس  قضایى  معاون 
از این حادثه  بیان این که در طول یک سالی که 
در  تخصصی  و  علمی  اقدامات  است  گذشته 
مورد ابعاد حقوقی این ترور صورت گرفته است 
مباشرت  یا  معاونت  امر  این  در  که  کسانی  تا 
داشتند یا به هر نحو دخیل در ترور بودند تحت 
واقع  در  اگر  گفت:  گیرند،  قرار  قانونی  پیگرد 
این  به  علمی  و  کارشناسانه  نگاهی  با  بخواهیم 
 به طور اخص به ابعاد 

ً
موضوع نگاه کنیم، واقعا

حقوقی این موضوع پرداخته نشده است.
وبینار  این  برگزاری  ج«  چهاربر اعظمی  »حسین 
چنین  حقوقی  جنبش  ایجاد  برای  مقدمه ای  را 
واقعا  این که  برای  کرد:  عنوان  و  ح  مطر مسائلی 
در  بگیرند،  قرار  قانونی  تعقیب  تحت  افراد  این 
امر  این  متولی  بتواند  که  اصلحی  نهاد  امر  بدو 
باشد، پژوهشگاه قوه قضاییه است و امیدواریم 
و  مطالبات  برای  پیش درآمدی  وبینار  این 
و  باشد  پرونده  این  محوری  و  جدی  مطالعات 
نهایتا  و  قواعد  ایجاد  ساختارسازی،  به  منجر 
راهكارهایى  ارائه  به  البته  و  شود  قواعد  تعدیل 
بپردازد که ممكن است باعث تقویت روش های 
مطالبه گری و صیانت از خون پاک شهدایى شود 

که در این حادثه شهید شدند.
ادبیات  را  وبینار  این  تشكیل  از  هدف   اعظمی 
ساختارهای  به  نو  نگاه  و  گفتمان سازی  سازی، 
پرونده  این  حقوقی  ماهوی  مباحث  و  حقوقی 
بررسی  این  در   

ً
واقعا آنچه  کرد:  اظهار  و  اعالم 

خود را نشان می دهد، این است که ما یک سری 
داریم  قواعدی  و  مقرراتی  عملكردی،  خالءهای 
و برای این که این خالءها خود را نشان دهد به 
که  مباحثی  تمام  از  تا  است  نیاز  جمع بندی  یک 
در مورد این ترور و بحث های حقوقی مرتبط با آن 
 
ً
انجام شده به یک اجماع اجمالی رسید و نهایتا
پیشنهاد  یک  به  و  بررسی  را  آسیب ها  و  خالءها 

برسیم.
البرز  دادگستری  کل  رئیس  قضایى  معاون 
به  عراق  گفت:  و  دانست  عراق  را  مرجع  دومین 
داده  خ  ر آن  در  جنایت  هم  که  کشوری  عنوان 
به  حادثه  این  در  آن  اتباع  از  یكی  هم  و  است 
مورد  این  در  می تواند  است،  رسیده  شهادت 

اقدام کند.
همكاری  عهدنامه  آمریكا  با  عراق  آن که  ضمن   
امنیتی منعقد کرده است و با این ترور مفاد آن 

به صراحت نقض شده است.
اعظمی در تببین راه سوم گفت: اما راه سومی که 
کمتر مورد توجه حقوقدان ها قرار گرفته و ممكن 
است عقبه سیاسی به خود بگیرد، این است که 
ح دعوا شود که در این  در خود کشور آمریكا طر
صورت موضوع دو حالت دارد. یا طبق قواعد به 
مباشرین،  علیه  حكمی  و  می کنند  رسیدگی  آن 
یا  می شود؛  صادر  فاجعه  این  عاملین  و  آمرین 
رسیدگی صورت نگرفته و حكمی صادر نمی شود 
و  وضع  که  شد  خواهد  مشخص  حداقل  ولی 
در  دارد:  حالت  دو  آنها  کشور  در  قوانین  اجرای 
صورتی که شاکی کشور دیگری مثل ایران باشد 
باشند  اگر خودشان  و  یک جور تفسیر می کنند 
که  خروجی  حالت  دو  هر  در  پس  دیگری!  جور 
می تواند در مناسبات بین المللی و حقوقی موثر 

خ می دهد. باشد، ر
در  البرز  دادگستری  کل  رئیس  قضایى  معاون 
ابعاد  خالصه  بخواهیم  اگر  داشت:  اظهار  ادامه 
جمع بندی  به  و  بررسی  را  موضوع  این  حقوقی 
برسیم غیر از این که می توانیم جنبه های حقوق 
ح کنیم، باید به این موضع  بشری مساله را مطر
داشته  محتوایى  بحث  هرچه  که  کرد  توجه  نیز 
آنجا  ح را در  باشیم باید مرجعی باشد که این طر

ح کنیم. مطر
یا  جدید  علم  یک  ایجاد  نیازمند  ما  بنابراین   
»قانون  عنوان  تحت  صلح  از  جدیدی  شاخه 
منتظر  که  نباشد  اینگونه  و  هستیم  مقاومت« 
سردار  ترور  و  شهادت  مثل  اتفاقی  باشیم 

خ دهد تا به فكر بیفتیم. سلیمانی ر
بین  خصوصی،  حقوق  مثل  باید  افزود:  وی 
که  جدیدی  شاخه های  و  عمومی  المللی، 
منشعب شدند »حقوق مقاومت« را به رسمیت 
حقوق  ساختارهای  کرده  تالش  و  بشناسیم 

مقاومت را پایه گذاری کنیم.
چه  و  ماهوی  حقوق  چه  شكلی  حقوق  در  چه   
اقدامات  یكسری  نیازمند  که  صالحیت هایى 

است که ضمانت اجرا یى این مقررات باشند.

در  وبینار بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید شد؛

تبیین»حقوقمقاومت«بهعنوانشاخهای
قانونصلحبینالملل از

سهم  گفت:  البرز  استان  )ره(  امام  امداد  کمیته  خودکفایى  و  اشتغال  معاون 
سال  در  نیازمند  افراد  و  امداد  کمیته  مددجویان  برای  اشتغال  ایجاد  در  البرز 
جاری، ۴300 شغل است که این استان توانسته بیش از ۹7 درصد تعهد خود 

را اجرایى کند.
کمیته  خودکفایى  و  اشتغال  معاون  رضایى  شاهین  جم،  جام  گزارش  به 
امداد استان البرز با تأکید بر این که اصلی ترین هدف این نهاد توانمندسازی 
اعطای ۸۸ میلیارد  گفت:  از طریق اشتغالزایى و خودکفایى است  مددجویان 
تحت  مددجویان  و  نیازمندان  به  اشتغال  قرض الحسنه  تسهیالت  تومان 
را  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   ۱7۵ رشد  نهاد  این  حمایت 

ایجاد کرده است. 
رضایى بابیان این که سهم البرز در ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد 
صورت  به  مورد   ۲۵00 گفت:  است  شغل   ۴300 جاری،  سال  در  نیازمند  افراد  و 
خدمات  صورت  به  نیز  مورد   ۱۸00 و  خودکفایى  و  اشتغال  تسهیالت  اعطای 

کاریابى برای مددجویان و سایر نیازمندان غیر مددجو کارسازی شده است.
از طریق برخی  وی با اشاره به این که اعطای تسهیالت قرض الحسنه اشتغال 
بانک های عامل استان و همچنین صندوق قرض الحسنه امداد والیت انجام 
ح های خودکفایى،  می شود افزود: به منظور مساعدت به مددجویان مجری طر
امسال دوره بازپرداخت تسهیالت ۵0 میلیون تومانی اشتغال از ۴۸ ماه به ۸۴ 

ماه افزایش یافته است.

 پیشتازی کمیته امداد البرز با تحقق
 97 درصدی تعهدات اشتغال مددجویان 

دانش آموز کرجی موفق به کسب مدال برنز و مقام سوم المپیاد ادبى کشور 
شد.

به گزارش جام جم، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: نازنین الله دانش 
برای  امتیاز  این  کسب  به  موفق   3 فرزانگان  دبیرستان  در  یازدهم  پایه  آموز 

استان شده است.
ساالر قاسمی گفت: مطمئنا با اعالم نتایج سایر المپیادهای کشوری در چند 
کسب  در  استان  توانمند  آموزان  دانش  موفقیت  تداوم  شاهد  آینده  روز 

مدال های رنگارنگ خواهیم بود.
المپیادهای  ترین  سابقه   با  از  ریاضی،  المپیاد  از  پس  ادبى  المپیاد  افزود:  وی 

کشور است و از سال تحصیلی 67-۱366 بنیان گذاشته شده است.
این مسابقه نیز همچون دیگر مسابقات علمی، در سه مرحله انجام می شود؛ 
دبیرستانی  درسی  کتاب های  از   ، چهارگزینه ای  پرسش   ۱00 شامل  اّول،  مرحله  

اردیبهشت  )حدود 30%( و منابع غیردرسی )حدود 70%( است. مرحله  دوم در 
دوره   به  راهیابى  برای  اول  مرحله   شدگان  پذیرفته  و  می شود  برگزار  سال  هر 

تابستانه و کسب مدال رقابت می کنند.

مدال برنز به دختر البرزی رسید

کاالی بدون استاندارد را به 1517 معرفی کنید
عالمت  بدون  و  بى کیفیت  کاالی  اگر  خرید  هنگام 

استاندارد دیدید، با تلفن ۱۵۱7 تماس بگیرید.
آزمایشگاه های  امور  رئیس  جم،  جام  گزارش  به 
ماهه   ۹ در  گفت:  استان  استاندارد  کل  اداره 
ابتدای سال ۱3۹۹ تعداد 3۵۸۸ آزمون روی نمونه 
واحد های تولیدی انجام شده است که نتایج ۸7.7 
درصد از نمونه ها مطابق با استاندارد ملی مربوطه 

بوده است.
از  درصد   ۹6 از  بیش  در  گفت:  زاده  حسن  نادیا 
مشمول  فرآورده های  تمام  صنفی  واحدهای 

استاندارد اجباری دارای عالمت استاندارد و کد ۱0 
رقمی بودند.

تولیدی  واحدهای  از  نمونه برداری  افزود:  وی 
تداوم  و  استمرار  از  اطمینان  هدف  با  استان، 
بدون  و  استان  تولیدی  محصوالت  در  کیفیت 
حوزه های  در  سرزده،  صورت  به  و  قبلی  اطالع 
راستا  این  در  چنانچه  و  می شود  انجام  مختلف 
کاالی فاقد کیفیت مشاهده شود؛ با متخلفان امر 
استاندارد  ملی  سازمان  مقررات  و  قوانین  مطابق 

ایران برخورد می شود.

ادامه دارد...
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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:       ۰21-44233511

۰26-3221۰۰۰4-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل کی اثر است؟

چهارشنبه  17 دی   1399   شماره 5848

امام خمینی )ره(

پیامهایمردمی

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
ج اهمیت بدهید  * به زیبا سازی شهر کر

جدول های شهر کرج نیاز به رنگ آمیزی دارند اما 
زیباسازی  ندارد.  آن  به  توجهی  شهرداری   

ً
ظاهرا

شهر در حفظ شادابى و روحیه مردم تاثیر زیاداری 
دارد . شهرداری به این مهم اهتمام داشته باشد . 
ج  محمد میرزایی - کر

ج -قزوین در طول روز * چراغ های روشن اتوبان کر
ج قزوین در طول روز روشن  چراغ های اتوبان کر
برق  بهینه  مصرف  ضرورت  به  توجه  وبا  است 
مسئوالن  خواهشمندم  اسراف  از  جلوگیری  و 

مربوطه به این موضوع اهمیت بدهند . 
رضا میری - ساوجبالغ 

ج به محمدشهر را ترمیم کنید   * جاده کر
شهر  محمد  مسیر  در  زیاد  تردد  به  توجه  با 
عالوه  که  دارد  نامناسبی  آسفالت  جاده  این 
خودروها  به  آسیب  باعث  تصادف  خطرات  بر 
مسیر  این  به  توجهی  سال هاست   . می شود 
 کسی پاسخگو باشد. 

ً
شلوغ نمی شود. چرا ؟ لطفا

علی حقیقی - محمد شهر 
* هنرمندان بیشترین آسیب را از کرونا دیده اند 

کرونا به تمام مشاغل آسیب وارد نموده است 
و هنرمندان بیشترین آسیب را از تعطیلی مراکز 
فرهنگی و آموزشی متحمل شده اند . تسهیالت 
 زمینه فعالیت را با 

ً
پرداختی محدود است. لطفا

توجه به رعایت پروتكل ها فراهم کنید . 
مینو تهرانی - فردیس 

ع در ادارات سرگردان است  * ارباب رجو
برای انجام کارهای اداری به یكی از ادارات مراجعه 
پاسخگو  کسی  نیرو  کمبود  علت  به  اما  نمودم 
نسبت  ادارات  رسانی  خدمات  شرایط   . نبود 
رجوع  ارباب  است.  شده  بدتر  کرونا  از  قبل  به 
فعالیت  بر  بیشتری  نظارت  است.  سرگردان 

ادارات الزم است . 
محمد میرزایی - اشتهارد

سوال از شما،   پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان 

ایـن سـتون مربوط به پرسـش شـما خوانندگان 
تأمیـن  سـازمان  مسـئوالن  پاسـخ  و  محتـرم 

می باشـد.  البـرز  اسـتان  اجتماعـی 
پاسخگویى  ظرفیت  افزایش  منظور  به 
ارتباط  برقراری  و  اجتماعی  تأمین  سازمان 
مخاطبان،   بزرگ  جامعه  با  سازمان  این 
کارفرمایان،  و  بازنشستگان  شدگان،   بیمه 
تحریریه  با  را  خود  های  سوال  توانید  می 
میان 3۲۲۱000۹در  شماره  با  البرز  جم   جام 

 بگذارید.
مسئوالن سازمان تامین اجتماعی استان البرز 
شما  سوال های  پاسخگوی  ستون  همین  در 

خواهند بود. 
می  را  مطالباتی  واحکام  ها  ابالغ  آیا  سوال: 
اجتماعی  تامین  شعب  در  حضور  بدون  توان 

دریافت نمود؟
اداره  ابوالحسن قورچیان، سرپرست   : از پاسخ 

کل تامین اجتماعی استان البرز
در  مطالباتی  پرونده  تشكیل  با  ابتدا   . -بله   

شعبه کار را آغاز کنید. 
حاال شما به عنوان کارفرما در سیستم بیمه ای 

تعریف شده اید.
نامه  تعهد  و  الكترونیكی  ابالغ  فرم  تكمیل  با   
انجام  شما  کار  سامانه  در  لیست  ارسال 

می شود. 
سایت  وارد  باید  شما  بعد  به  جا  این  از 

h  شوید.  t t p s : / / e s e r v i c e s . t a m i n . i r
در سایت اطالعات کافی برای ادامه کار به شما 

داده خواهد شد.

پرسشوپاسخ

شهید  حسین لطفی بهادرانی، در سن ۱6سالگی و در عملیات والفجر۸ شرکت 
فعال داشت. او بعد از این عملیات دیگر بر نمی گردد. حسین غریب و مظلوم 
تا  برای 3۵ سال محروم ساخت  نیز  زیارت مزار خود  را حتی در  ماند و دیگران 
داده  انجام  شهید  خانواده  آزمایش DNA که  نتایج   شدن  مشخص  با  این که 
بودند به طور یقین اعالم شد که یكی از ۲ شهید گمنام مدفون شده در میدان 

امام حسین تهران)ع( همان شهید حسین لطفی است.
مادر این شهید عزیز در گفت وگوی اختصاصی با جام جم البرز با بیان این که 
سال های دوری از فرزندم بسیار سخت بود، گفت: راضی هستم به رضای خدا. فرقی ندارد که حسین پسرم 

در کجا دفن باشد. 
 آن ها باعث افتخار هستند و امیدوارم که از من راضی باشند. وی افزود: حسین به دلیل سن کم بارها از 
جبهه به عقب برگشت داده شد، اما من و پدرش هیچ وقت با شرکت فرزندانمان در  نبرد با دشنمان 

دین خدا مخالف نبودیم.
 امروزه اگر بار دیگر کشورمان با خطر مواجه شود راضی هستم سه پسر دیگرم قدم در این راه بگذارند.   

در  رمضان  عملیات  در  ۱36۱و  سال  نیز  لطفی  علی  شهید  خانواده،  دیگر  فرزند  که  است  یادآوری  به  الزم 
حوالی شهر بصره مفقوداالثر شد.   نزدیک ۱۵ سال از شهید علی لطفی خبری نبود، اما در سال ۱37۵پیكر 

ج به خاک سپرده شد. مطهرش شناسایى و در گلزار شهدای ۴00دستگاه شهر کر

پایان 35 سال چشم انتظاری خانواده شهید ان لطفی؛

آمدهبودرسممهمانبودنرابهمابیاموزد

در مراسمی با حضور مدیران ارشد کانون ومدیران 
کانون   3 شماره  هنری  فرهنگی  مرکز  از  شهری 
پرورش فكری کودکان و نوجوانان البرز بهره برداری 

شد .
فكری  پرورش  کانون  مدیرکل  مراسم  این  در 
کودکان و نوجوان البرز در گفتگو با خبرنگار جام 
مسئولیت  مرکز  این  افتتاح  با  گفت:  البرز  جم 
همكاران بیشترخواهد شد و کودکان و نوجوانان 
البرزی از امكانات فرهنگی و هنری بیشتری بهره 

خواهند برد. 
سلیمانی در ادامه افزود: این مرکز در سه طبقه  با 
زیربنای ۱۵00 مترمربع، به ارزش ۵0 میلیارد ریال به 
سبز  فضاهای  آفرینی  باز  و  عمران  سازمان  همت 
ج،  با هدف افزایش سرانه فرهنگی -  شهرداری کر

آموزشی احداث شده است.
مرکز  این  کاربرد  به  اشاره  با  البرز  کانون  کل  مدیر 
آموزشی  مرکز  و  کل  اداره  ساختمان  عنوان  به 
قبال  که  کانون  کل  اداره  ساختمان   : داشت  اظهار 
ج قرار داشت به این  در خیابان شهید صدوقی کر
محل منتقل شده است و در بخش آموزش دارای 
شش  مرکزی،  کتابخانه  گالری،   ، تئاتر آمفی  سالن 
آموزشی و فضای سبز به  کالس درس، سه کارگاه 

مساحت 300 متر مربع می باشد.   
الزم به ذکر است مرکز شماره 3 و ساختمان جدید 
نوجوان  و  کودکان  فكری  پرورش  کانون  کل  اداره 
خیابان  خمینی،  مصطفی  بلوار   ، گلشهر در  البرز 

حافظ و بن بست کاج قرار دارد. 

پوکی استخوان؛    یک بیماری پر دردسرمرکز شماره 3 کانون البرز افتتاح شد 
تشخیص و درمان زودهنگام پوکی استخوان می تواند 
نقش خیلی مهمی در ارتقای سالمت افراد داشته باشد.
به گزارش جام جم، آروین نجفی، متخصص ارتوپد و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی البرز با بیان 
این که علت اصلی این بیماری اختالل در متابولیسم 
استخوان است، گفت: بانوان بیشتر در معرض ابتال 
از 6۵  بانوان  است  بهتر  دلیل  همین  به  دارند  قرار 
سالگی و آقایان از 70 سالگی هر ۲ سال یک بار تست 
سنجش تراکم استخوان را انجام دهند. وی افزود: 
پوکی استخوان باعث شكستگی در استخوان شده 
تا جایى که با یک زمین خوردگی یا ضربه خیلی کوچک 

منجر به شكستگی می شود.
دو  به  استخوان  پوکی  که  این  به  اشاره  با  نجفی 
عامل ژنتیک و زندگی روزمره وابسته است گفت: در 
ژنتیک استعداد ذاتی ابتال وجود دارد و عامل دیگر 
زندگی روزمره است که عبارتند از فعالیت های بدنی 
مستعد  باعث  که  سیگار  و  سن  افزایش  ناکافی، 
شدن افراد به بیماری پوکی استخوان می شود. وی 

افزود: سه نقطه شایع شكستگی های ناشی از پوکی 
و  فقرات  ستون  دست،  مچ  شكستگی  استخوان 
مشاهده  صورت  در  که  هستند  لگن  شكستگی 
تراکم  باید سنجش  این شكستگی ها در هر سنی 

استخوان انجام شود. 
غدد بیماری های  به  مبتال  که  افرادی  گفت:   وی 

 درون ریز مانند هایپر تیروئیدی،  هایپر پارا تیروئیدی 
تست های  زودتر  هستند  کلیه  فوق  بیماری های  و 

تشخیصی پوکی استخوان را انجام دهند.

از ۲00 متر  تا 3 ماهانه کمتر  اقلیم های ۱  مشترکانی که در روز های سرد سال و در 
مكعب مصرف کنند قبض گاز می گیرند.

به گزارش جام جم، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: مشترکان کم مصرف گاز 
خانگی در مناطق مختلف شهری،  روستایى و عشایری، از تخفیف ۱00 درصدی در 

قبوض گاز بهره مند می شوند.
حسن منتظرتربتی گفت: این مصوبه عالوه بر کمک به معیشت 3 دهک پایین 
جامعه، این امكان را فراهم می کند تا مشترکان گاز در نحوه مصرف خود بازنگری 
کرده و مصرف به نوعی، بهینه شود.  معاون وزیر نفت افزود: نحوه محاسبه قبوض 
گاز بر مبنای تقسیم بندی کشور به ۵ اقلیم انجام می شود. همچنین هر سال به دو 

بازه زمانی ایام گرم و سرد تقسیم شده که میزان گازبها در این ایام متفاوت است. به 
گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، ایام سرد از ۱6 آبان تا ۱۵ فروردین و ایام گرم از 
۱6 فروردین تا ۱۵ آبان است. اقلیم ها نیز از خیلی سرد در اقیلم اول تا خیلی گرم در 
اقلیم پنجم دسته بندی شده است؛ بر این اساس، در ایام سرد سال، مشترکان در 
اقلیم های ۱، ۲ و 3 اگر در هر ماه کمتر از ۲00 متر مكعب گاز مصرف کنند، از تخفیف ۱00 

درصدی بهره مند خواهند شد.
معاون وزیر نفت در امور گاز، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، میزان مصرف مجاز 
برای اقلیم ۴ در ایام سرد سال، ۱۵0 مترمكعب در ماه و برای اقلیم ۵ نیز، ۱00 مترمكعب 
تقسیم بندی،  این  اساس  بر  افزود:  ادامه  در  وی  است.   شده  تعیین  ماه  هر  در 
گازبهای 33 درصد مشترکان رایگان خواهد بود که اغلب در دهک های یک تا 3 قرار 
دارند. اگر دهک چهارم نیز بتواند مصرف گاز خود را تا این میزان کاهش دهد، حدود 

۴0 درصد جمعیت کشور گاز را بدون پرداخت گازبها مصرف می کنند.
تربتی با بیان این که این سقف مصرف در ایام گرم سال تغییر می کند و سقف مصرف 
۴۵ متر مكعب در ماه برای هر ۵ اقلیم در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: این 
مصوبه از اول دی ۱3۹۹ اجرایى شده و قبض هایى که در آینده به دست مشتریان 
البته قبض صادر  بود.  رایگان خواهد  کرده اند،  رعایت  را  الگوی مصرف  و  می رسد 

می شود و اعالم می شود که گازبها رایگان است.
از سخنان خود، اظهار کرد: در  ایران در بخش دیگری  گاز  مدیرعامل شرکت ملی 
بخش دیگر این مصوبه، همه مصرف کنندگان اگر مصرف گاز را به نسبت سال های 
محاسبه  تخفیف  درصد  با ۱۵  گازبها  کل  دهند،  کاهش  درصد  حدود ۱0  و ۹7،   ۹6
خواهد شد، در عین حال، اگر مشترکان پر مصرف به نسبت سال ۹6 و ۹7 بیش 
از ۱۵ درصد افزایش مصرف داشته باشند، قیمت کل گاز مصرفی آن ها، ۱۵ درصد 

افزایش می یابد.

شرایط بهره مندی از گاز رایگان

، این شهر گل است، یا خرابه؟ آقای شهردار
 ، البـرز اسـتان  چهاربـاغ  شهرسـتان 
شـهردارش  »شـهرگل«،  بـه  معـروف 
بـه  سـری  ولـی  دیـده،  را  گل  از  گوشـه ای 
متاسـفانه  اسـت.  نـزده  خرابه هایـش 
گل  شـهر  ایـن  از  قسـمتی  شـاهد  مـا 
نیسـت  بیـش  خرابـه ای  کـه  شـده ایم 
بـه  نـدارد  قصـد  گویـا  شـهردار  جنـاب  و 
ناجـا   آموزشـی  پـادگان  پشـت  منطقـه 

جنگـی  منطقـه  ماننـد  کـه  بزنـد  سـری 
اسـت!  شـده 

نـه آسـفالتی و نه بهداشـتی، گویا منطقه 
را عـذاب الهـی فـرا گرفتـه اسـت. حـال کـه 
شـهرمعطوف  ایـن  بـه  نظرمسـئوالن 
بـه  را  خـود  مقـدم  کننـد  لطـف  شـده، 
ثـار  ایـن منطقـه مشـرف نماینـد و بـرای آ
باسـتانی کـه فراهـم شـده فكـری نمایند.

برنامه هایی به مناسبت اولین سالگرد 
»شهید سلیمانی« در محمد شهر

به گزارش جام جم، به همت ستاد بزرگداشت  اولین سالگرد 
ورزشی  مختلف  برنامه های  ویژه  سلیمانی  سردار  شهادت 
و  کوهنوردی  همایش  سواری،  دوچرخه  همایش  شامل 
با   ۱3۹۹ دی   ۱۲ جمعه  روز   جانبه  چهار  فوتبال  مسابقات 
اعضای  وحضور  محمدشهری   ورزشكاران  خوب  مشارکت 
شورای اسالمی شهر و مسئوالن شهری و شهرداری در نقاط 

مختلف محمدشهر برگزار گردید.


