
البـرز

w w ww w w .. j a m e j a m d a i l yj a m e j a m d a i l y .. i ri r

دستگاه قضایی با 
قاطعیت اقدامی 
عاجل علیه 
اغتشاشگران انجام 
دهد

ج: امام جمعه کر

2

18 آبان                       1401

شنبه شنبهچهار  چهار 

ــح ایــــران ــب ــی ص ــاع ــم ــت ــی، اج ــگ ــن ــره  روزنــــامــــه ف

1463516351  ربیع الثانی      1444
سال بیست و  سوم 

www.daneshpayam.ir

 Wednesday  - November -9  -2022

انبوه سازی و ارزان سازی
 راهبرد مؤثر  در توسعه 

گلخانه ای کشت های 

احداث ۱۳ هزار و۵۰۰ واحد 
ح نهضت ملی  مسکونی طر

مسکن در شهر جدید مهستان

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی 
کشور گفت: در صدد هستیم با انبوه سازی، ارزان سازی و ایجاد 
 بسته های تشویقی برای توسعه شهرک های گلخانه ای از سرمایه گذاران حمایت 

کنیم.
به گزارش جام جم البرز؛ دکتر بزرگی در ششمین  جلسه ستاد ...

ح نهضت ملی مسکن  احــداث ۱۳هــزار و ۵۰۰ واحــد مسکونی طر
شهر جدید مهستان همزمان با ۹ استان و ۱۳ شهرجدید کشور با 
حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 

عمران شهرهای جدید کشور به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد.

به گزارش جام جم البرز، در این مراسم که با حضور فرماندار و معاون...

:  ساناز ابراهیمی، مدیر و مدیرعامل آبفای البرز
:موسس آموزشگاه اعالم کرد:  تش نشانی البرز سرپرست سازمان آ

آب  ساخت مخازن جدید 
 در البرز شتاب می گیرد

آموزشگاه جذاب  هنرهای  ین؛  نگار
کودکان و بزرگساالن تجسمی برای 

یر  ج ز کر  بیمارستان های 
ایمنی ذره بین 
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  برگزاری مـراسم  برگزاری مـراسم وداع با پیکر شهید امنیت وداع با پیکر شهید امنیت
 سید روح اهلل عجمیان  سید روح اهلل عجمیان در کـرج در کـرج 

فرمانده انتظامی البرز خبر داد:

دستگیــری عامالن 
 اصلی اغتشاشات 

 هنگام فـــرار از کشور
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الــعــلــمــاء، مــدیــر و مــالــک مجتمع  نــظــام  کـــاوه 
مــوبــایــل کــســری قــصــد دارد تــعــداد مــحــدودی 
مناطق  بهترین  از  یکی  در  موبایل  فروشگاه 
بورس موبایل را به خوشنام ترین و معتبرترین 
و  کــار  و  کسب  توسعه  قصد  کــه  متقاضیانی 
افزایش نقدینگی فروش کار خود را دارند واگذار 
نماید. این مجتمع 8 واحدی در ابتدای خیابان 
ج قرار دارد و تمامی متعلقات و لوازم  درختی کر
فروشگاه  انــدازی  راه  و  افتتاح  جهت  نیاز  مــورد 
و  ،گــاز  ،آب  برق  قبیل  از  جانبی  لــوازم  و  موبایل 
قفسه  و  دکوراسیون  و  ویترین  مستقل  تلفن 
بهداشتی  ســرویــس  همچنین  و  کامل  بندی 
سرمایش و گرمایش با مشاعات و .... را فراهم 
محترم  تجار  و  کسبه  فعالیت  ــاده  آم و  نموده 
می باشد.در همین رابطه روزنامه جام جم البرز با 
این مدیر و مالک مجرب گفتگویی انجام داده 

است که درادامه خواهید خواند:
جنابعالی  مــدیــریــت  تحت  مــوبــایــل  ــه  ــازارچ ب  *
ــاره بـــرای جـــذب مــتــقــاضــیــان از چه  ــ ،جــهــت اج

شرایط ویژه ای برخوردار می باشد؟
 این مجموعه در یکی از پرترددترین و تجاری ترین 

ج قرار دارد و در موقعیت مکانی ویژه  مناطق کر
ای در منطقه بورس موبایل خیابان درختی واقع 
شده است.متراژ واحدهای تجاری این مجموعه 
تمامی  و  (اســت  مربع)مفید  24متر  الی  9متر  از 
امکانات جهت کسب و کاری موفق و پررونق در 

نظرگرفته شده است.
 ویژگی و موقعیت تجاری و مکانی این مجتمع 
مستاجرین  و  متقاضیان  کــه  اســت  بــصــورتــی 
ــاح شــعــبــه جــدیــد و آغـــاز  ــت ــت مــحــتــرم جــهــت اف
شناسایی  مقدمات  و  تمهید  به  نیاز  فعالیت 
مدت  که  ندارند،چرا  را  خود  فروشگاه  معرفی  و 
داشته  را  موبایل  فعالیت  مجتمع،  این   زیــادی 

است. 
متقاضیان  جـــذب  جــهــت  مــا  شــرایــط  جمله  از 
اجــاره  ــرارداد  قـ تــجــاری و عقد  و شــروع فعالیت 
،آشنایی کامل و سابقه موثر در زمینه موبایل و 
لوازم جانبی و تعمیرات و خدمات پس از فروش 
می باشد  تــاپ   لپ  و  کامپیوتر  تبلت،  موبایل، 
نارضایتی  عــدم  و  نیکنامی  و  شهرت  حسن  و 
شکایت  ج  در عـــدم  و  گــذشــتــه  در  مــشــتــریــان 
نداشتن  و  فعال  بانکی  حساب  و  اتحادیه  در 

به  شــروع  جهت  ویــژه  شرایط  از  برگشتی  چک 
فعالیت در این مجتمع می باشد. برای توسعه 
کار  و  کسب  بیشتر  رونــق  و  وسیع  فعالیت  و 
منطقی  و  معقول  پیشنهادات  کلیه  واحدهای 
از طرف  اقــتــصــادی  و راهــکــارهــای قــابــل اجـــرا و 
صورت  در  و  تحقیق  و  بررسی  قابل  مستاجران 

توافق نسبی واحدها قابل اجرا می باشد.
چه  هر  معرفی  و  شناسایی  و  تبلیغات  جهت 
نظر  در  راهکارهایی  مجتمع  واحــدهــای  بیشتر 
مساعی  تشریک  و  جمعی  همکاری  با  و  گرفته 
بستربرای  ترین  آل  ایــده  و  ترین  عالی  طرفین 
رونـــق حــداکــثــری و گـــردش کـــاری در بــاالتــریــن 

سطوح فراهم می گردد. 
این  در  شما  کــار  و  کسب  توسعه  و  فعالیت 
مــجــتــمــع بـــه دالیــــل مــتــعــدد و تــثــبــیــت  شــده 
مناسب  بــســیــار  بــســتــر  و  ــردد  ــی گـ مـ تــضــمــیــن 
کمترین  با  کار  و  کسب  عالی  ،توجیه  اقتصادی 
یکی  در  زمــان  و  انسانی  نیروی  صــرف  و  هزینه 
مهیا  ج  کر در  موبایل  بورس  مناطق  بهترین  از 
خوشنام  و  قدیمی  کسبه  با  همکاری  ــاده  آم و 

موبایل می باشیم.

 کاوه نظام العلماء، مدیر کاوه نظام العلماء، مدیر

 و مالک مجتمع موبایل کسری:  و مالک مجتمع موبایل کسری: 

ین فروشگاه های موبایل  ین فروشگاه های موبایل بهتر بهتر
ین مستاجران  ج را به معتبرتر ین مستاجران کر ج را به معتبرتر کر

اجاره می دهماجاره می دهم

۰۹۱۲۳۱۴۶۸۵۹ : شماره تماس با مالک وموجر

-ابتدای خیابان درختی- پالک 5- مجتمع موبایل کسری ج-45 متری گلشهر آدرس: کر

راه های ارتباطی با مجموعه خود را ذکر کنید. 

رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــورای 
اســامی شــهر کــرج گفــت: از دســتگاه های فرهنگــی 
اســتان البــرز درخواســت هــم افزایــی و جدیــت در امــور 
فرهنگــی شــهر و برنامــه ریــزی نظام منــد و جــذاب داریم.

االســام علیرضــا  البــرز، حجــت  گــزارش جــام جــم  بــه 
ســعیدی در نطــق پیــش از دســتور هفتــاد و نهمیــن 
تســلیت  ضمــن  کــرج  شــهر  شــورای  رســمی  جلســه 
بــن  احمــد  حضــرت  شــریف  مرقــد  تروریســتی  حادثــه 
موســی)ع( و همچنیــن شــهادت بســیجی ســید روح 
ال�ل عجمیــان اظهــار کــرد: اولیــن اشــکال ایــن وقایــع 
آموزشــی  فرهنگــی  دســتگاه های  یعنــی  خودمــان  بــه 
و پرورشــی اســتان بازمــی گــردد. مســائل امــروز حاکــی 
کــم کاری و ضعــف در فعالیت هــای فرهنگــی اجتماعــی 
مســاجد  و  می شــود  تعطیــل  مــدارس  وقتــی  اســت. 
و  آشــوب  می شــود  آن  ماحصــل  می شــود  تضعیــف 

اغتشــاش و بــر هــم زدن نظــم عمومــی.
رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــورای 
اســامی شــهر کــرج افــزود: از دســتگاه های فرهنگــی 
اســتان البــرز درخواســت هــم افزایــی و جدیــت در امــور 
فرهنگــی شــهر و برنامــه ریــزی نظام منــد و جــذاب داریم.

ســعیدی در بخــش دیگــری از ســخنانش در خصــوص 

نظــم  زننــدگان  برهــم  و  ضدانقــاب  بــا  برخــورد  نحــوه 
عمومــی و امنیــت جامعــه بیــان کــرد: چــرا بایــد آنقــدر 
مماشــات صــورت پذیــرد؟ واقعــا حادثــه روز پنــج شــنبه 
کنتــرل  و  قابــل پیش بینــی  قرویــن   - کــرج  اتوبــان  در 
نبــود؟ چــرا بایــد مامــوران مــا آنقــدر دســت بســته باشــند 

و امــکان دفــاع از جــان خــود را نداشــته باشــند!
وی تصریــح کــرد: ایــن تضعیــف نهــاد انتظامــی و نظامــی 
ــروی  ــدار نی ــتن اقت ــال شکس ــه دنب ــمن ب ــت و دش ماس
انتظامــی اســت؛ حکــم محــارب دراســام روشــن اســت 
بــرای او پیــش بینــی شــده و تقاضــای  اشــد مجــازات 
برخــورد قاطــع و جــدی دارم. در همــه جــای دنیــا حتــی 
مدعیــان حقــوق بشــربا اغتشــاش و ناامنــی ایــن چنیــن 

مصامحــه نمــی شــود و حتــی کشــورهای دیگــر اجــازه 
نزدیــک شــدن بــه پلیــس را نمــی دهنــد.

کــرد:  تاکیــد  کشــور  مســئوالن  بــه  خطــاب  ســعیدی 
مســئله جلوگیــری از ابتــذال یلــه و رهــا بــودن فضــای 
ماهواره ایــی  تجهیــزات  اســت.  ماهــواره  و  مجــازی 
چگونــه و بــه دســت چــه کســانی وارد جامعــه می شــود 
لــذا  نیســت  ســختی  کار  مهــم  ایــن  از  جلوگیــری  و 
ــوزه  ــن ح ــد ای ــریعتر بای ــه س ــت و هرچ ــز نیس ــل جائ تعل

شــود. ســاماندهی 
درخصــوص  کــرج  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
بیلبوردهــای تبلیغاتــی تذکــر داد و گفــت: چــرا در شــرایط 
حســاس و مناســبت های مهــم بیلبوردهــای تبلیغاتــی 
کــه بــه اســم کار فرهنگــی گرفتــه شــده کار تجــاری انجــام 
می دهنــد و بــا کلــی تذکــر تــازه بــه فکــر زدن بنــر می افتنــد 
ســاماندهی ایــن حــوزه را هرچــه ســریعتر شــروع کنیــد.
خصــوص  در  ســخنانش  ســوم  بخــش  در  ســعیدی 
میادیــن میــوه و تــره بــار تذکــر داد و افــزود: متاســفانه 
میادیــن شــهر کــرج رهــا شــده و شــهرداری هیــچ نظــارت 
مؤثــری ندارد؛عمــًا میــدان میــوه و تــره بــار توســط حجــره 
داران مدیریت می شــود از مدیریت شــهری درخواســت 

ــون ورود و ســاماندهی کنــد. ــا مطابــق قان دارم ت

ج؛ رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر کر

لـزوم برخورد جدی با برهم زنندگان نظم 



ج: امام جمعه کر
دستگاه قضایی با 

قاطعیت اقدامی عاجل 
علیه اغتشاشگران 

انجام دهد

امــام جمعــه کــرج گفت: از دســتگاه قضایــی می خواهیــم در خصوص 
اغتشاشــگران مقتدرانــه و بــا قاطعیــت اقــدام عاجــل کــه مایــه عبــرت 

دیگــران باشــد داشــته باشــند.
محمدمهــدی  ســید  آیــت ال�ل  البــرز،  جــم  جــام  گــزارش  بــه 
حســینی همدانی، نماینــده ولــی فقیــه در اســتان البــرز در خطبه هــای 

نمــاز جمعــه شــهر کــرج کــه در مصــای بــزرگ امــام خمینــی )ره( برگــزار 
ــرم  ــران ح ــوز زائ ــهادت جان س ــن روز ش ــه هفتمی ــان این ک ــا بی ــد، ب ش
احمد بن موســی )ع( و طلبه شــهید آرمان علی وردی که مظلومانه و 
غریبانــه بــا شــقاوت تمــام بــه شــهادت رســید را گرامــی می داریــم، بیــان 
داشــت: شــهادت بســیجی عزیزمــان، ســید بزرگــوار، ســید روح ال�ل 

عجمیــان کــه توســط اشــرار داعشــی های داخلــی در کمــال شــهر بــا 
وحشــی گری و قســاوت بــه شــهادت رســید را بــه خانــواده محتــرم و 
مــردم شــریف اســتان تبریــک و تســلیت عــرض می کنــم و برای آســیب 
دیــدگان از مــردم، نیــروی انتظامی و بســیجیان گرامی که آســیب هایی 

را دیدنــد شــفای عاجــل خواســتارم. 

چهار شنبه        18 آبان     1401   شماره 6351
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 اجتماعی اجتماعی

زندگی با کسی شوخی ندارد

از  مدرســه،  دوران  شــک  بــدون  البــرز:  جام جــم 
آغــاز  حقیقــت  در  اســت.  زندگــی  دوران  بهتریــن 
هــر ســال تحصیلــی، نقطــه حرکــت جدیــدی اســت 
بــرای همــه بچه هــای ایــن ســرزمین تــا موضوعــات 
تــازه تــری در زمینــه علــوم، فنــون و هنــر بیاموزنــد، 
ببیننــد،  را  بیکــران  هســتی  از  تــازه ای  افق هــای 
دوســتان قدیمی را بیابند و با دوســتان جدید آشــنا 
شــوند.  هــر ســال تحصیلــی فرصتــی اســت بــرای 
خودســازی، یافتــن کمبودهــا و تــاش در جهــت 
کمــال و نیــز تشــخیص وظیفــه و مســئولیتی کــه 
در قبــال جامعــه و ســرزمین خــود داریــم. امــروز بــا 
توجــه به نیاز شــدید کشــور بــه نیروهای متخصص، 
زمینه هــای  تمامــی  در  متعهــد  و  جــدی  کاردان، 
و  تربیــت  ضــرورت  صنعتــی،  و  فرهنگــی  علمــی، 
آمــوزش نوجوانــان و آمــاده ســازی ایــن خیــل عظیــم 
بــرای ورود بــه میــدان کار و ســازندگی ایــن کشــور 
بــرای  یقینــا  می شــود.  احســاس  پیــش  از  بیــش 
رســیدن بــه مرزهــای قابــل قبول پیشــرفت و تعالی، 
هیــچ ســرمایه ای ارزشــمندتر از نیروهــای انســانی 
کارآمــد و بــا صاحیــت نیســت.  شــما فرزنــدان ایــن 
ســرزمین همــان ســرمایه ارزشــمندی هســتید کــه 
آینــده و ســعادت جامعــه را رقــم خواهیــد زد. تــاش 
و جدیــت امــروز شــما، ضامــن اعتــا و ســربلندی 
فــردای کشــور اســت. آرزو می کنــم نشــاط و پویایــی 
ایــن کانون هــای پــرورش نیــروی انســانی هــر روز از 
روز پیــش بیشــتر باشــد و ایــن کانون هــا در انجــام 
رســالت مقــدس خــود موفــق باشــند. توصیــه ای 
جمــع  را  حواس هــا  اول  روز  از  دارم.   برایتــان  هــم 
ببریــد.  بــاال  را  خــود  دانــش  می توانیــد  تــا  کنیــد. 
سرســری نگیریــد. زندگــی بــا کســی شــوخی نــدارد.

 خوانندگان گرامی، شما می توانید مشکالت 
جم  جام  روزنامه  با  را  خود  قضایی   و  حقوقی 

البرز در میان بگذارید. 
حقوقی  مشکالت  پاسخ  و  پرسش  مسئول 
مجرب  کارشناسی  تیم  وسیله  به  قضایی  و 
خود می توانند هر هفته و در همین ستون به 

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

منتظر تماس های شما هستیم.
محاربه و افساد فی االرض و مجازات آن

مطابــق مــاده ۲7۹ قانــون مجــازات اســامی: 
بــه  ســاح  کشــیدن  از  عبــارت  محاربــه   ((
ــاب  ــا ارع ــردم ی ــوس م ــا نام ــال ی ــان، م ــد ج قص
در  ناامنــی  موجــب  کــه  نحــوی  بــه  آنهاســت، 
 ۲۸۲ مــاده  طبــق  آن  مجــازات  و  گــردد  محیــط 
چهــار  از  یکــی  محاربــه  حــد  قانــون  همــان 
مجازات: )) ۱- اعدام ۲- صلب  ۳- قطع دســت 
راســت و پــای چــپ ۴- نفــی بلــد می باشــد (( و 
ــه موجــب مــاده ۲۸۳ قانــون مذکــور انتخــاب  ب
ــه مذکــور در مــاده ۲۸۲  هریــک از امــور چهارگان

بــه اختیــار قاضــی اســت.

وکیل پایه یک  
دادگستری

حسین طاهری پور

حقوقی مشاوران  خبر

آموزشگاه  موفق  و  جــوان  مدیر  ابراهیمی،  ساناز 
متولد  وی  می باشد.  نگارین  تجسمی  هنرهای 
رشته  کارشناسی  تحصیلی  مــدرک  دارای  و   ۱۳7۰
کارشناسی  از دانشگاه مارلیک نوشهر و  نقاشی 
ارشد پژوهش هنر از دانشگاه آزاد اسامی واحد 
تهران جنوب است. ایشان فعالیت و کنشگری 
از سال  را  آمــوزش  حرفه ای و تخصصی در عرصه 
آغاز نموده است. ساناز ابراهیمی، مقاله های   ۹۴
ویــژه  بــه  تجسمی  هــنــرهــای  زمینه  در  مــتــعــددی 
نقاشی دیواری استان تهران نگاشته است. وی در 
مقاالت خود همچنین به بررسی و مداقه بخشی از 
فعالیت هنرمندان فعال در این حیطه پرداخته و 
تا کنون در نمایشگاه های گروهی و انفرادی داخلی 
و خارجی بسیاری از جمله: نمایشگاه های ایتالیا 
آرت  در  المللی  بین  گروهی  نمایشگاه  ترکیه،  و 
فیر پارما، مهم ترین نمایشگاه بین المللی ایتالیا 
آرتی  دلــه  فوندریا  نمایش  سالن  در  همچنین  و 
رم ایتالیا در سال ۲۰۱7 شرکت نموده است. این 
جوان خاق و هنرمند البرزی، برگزیده ششمین 
در  می باشد.  نیز  لندن  هبنس  آرت  گالری  دوره 
همین زمینه با این مدیر توانمند گفتگویی انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید:
هنرهای  آمــوزشــگــاه  تخصصی  فعالیت های   *

تجسمی نگارین را تشریح نمایید.

فعالیت ما در حوزه آموزش هنرهای تجسمی به 
گــروه سنی بزرگسال و کــودک است که دارای زیر 
طراحی،  نقاشی،  جمله:  از  متعددی  شاخه های 
ــان،  ــوان ــوج خــوشــنــویــســی، نــقــاشــی کـــودکـــان و ن
می باشد.  و...  ســفــال  بــا  ــار  ک ــان،  ــودک ک خاقیت 
انجام  تا ۶ ســال  از رده سنی ۴  کــودکــان  آمـــوزش 
می شود. آموزش در این مجموعه در سبک های 
مختلف و شامل بخش تئوری و عملی است. به 
گونه ای که آموزش با آثار هنرمندان مورد تمثیل 
آثــار مهم  قــرار می گیرد تا از این طریق نسبت به 
آمــوزش به  دنیا شناخت پیدا کنند. در خصوص 
کــودکــان کــاس هــای خاقیت کــودکــان و کشف 
هنری  آثــار  با  آنها  اثر  تا  می شود  برگزار  هنرمندان 
هنرمندان تطبیق داده شود. این موضوع منجر 
به آشنایی کودک از ابتدا با این مقوله خواهد شد .
چه  به  خــود  آموزشی  مجموعه  تمایز  ــوه  وج از   *

مواردی اشاره می کنید؟
از وجوه تمایز آموزشگاه هنرهای تجسمی نگارین 
می توان به گستردگی حوزه هنر که برای کودکان 
ارائه می شود اشاره کرد. طی مصاحبه و گفتگویی 
که با مــادران و کودکان انجام داده ایــم به آموزش 
اجباری که گاهی اوقات انجام می شود، پی برده ایم. 
این در حالی است که مجموعه ما دارای محیطی 
دوستانه و صمیمی است. چرا که در این صورت 

می توانند به کارهای مورد عاقه خود بپردازند و در 
رابطه با  سوژه ای که دوست دارند صحبت کنند. 
ما در واقع کام کودک را به سمت و سوی عملی 
مدرنیته  شرایط  دلیل  به  می دهیم.  سوق  شدن 
جامعه امروز باید مطابق با خواسته کودک حرکت 
این  و خــانــواده.  کنیم،نه میل و سلیقه مــدرس 
موضوع باعث کشف استعداد و انگیزه در کودکان 
هنرهای  جــذاب  آموزشگاه  نگارین،  شد.  خواهد 

تجسمی برای کودکان و بزرگساالن است.
آموزشگاه  در  آمــوزشــی  دوره هـــای  ــان  زم مــدت   *

هنرهای تجسمی نگارین به چه صورت است؟
بــه طــور کلی در آمــوزشــگــاه هــای هــنــری، آمــوزش 
برگزار  یا هشت جلسه در ماه  به صــورت چهار و 
کودکان  اینکه  دلیل  بــه  مــا  مجموعه  مــی گــردد. 
زود  اســت  ممکن  و  هستند  پایین  سنی  رنــج  با 
خسته شوند کاس ها به صورت یک ساعته برای 
سنین پایین و دو ساعته برای سنین باالتر برگزار 
می شود و بسته به استعداد هر فرد زمان یادگیری 
متفاوت است. اما در کل برای نوجوانان حداقل 
ــون، سطح  آزمـ ۶ مــاه اســت و در پــایــان بــا گرفتن 
هنر جو را مشخص  کــرده، سپس با ارائــه مدرک 
این  غیر  در  می شوند.  معرفی  حرفه ای  و  فنی  به 
صورت می توانند با ارائه مدرک به سازمان ارشاد، 

به فعالیت در این زمینه بپردازند.  

 ساناز ابراهیمی، مدیر و  ساناز ابراهیمی، مدیر و 

موسس آموزشگاه اعالم کرد: موسس آموزشگاه اعالم کرد: 

ین؛ آموزشگاه جذاب  هنرهای  ین؛ آموزشگاه جذاب  هنرهای نگار نگار
تجسمی برای کودکان و بزرگساالنتجسمی برای کودکان و بزرگساالن

راه های ارتباطی با مجموعه خود را بیان کنید. راه های ارتباطی با مجموعه خود را بیان کنید. 
 آدرس: عظیمیه-میدان طالقانی- بلوار تعاون- خیابان فرهنگ-خیابان شهیدان خلیلی-کوچه کوشش یکم

 مجتمع تجاری امام رضا- طبقه اول- واحد ۲۱
شماره تماس ثابت: شماره تماس ثابت: ۰۲6۳۲۵۱۰6۱۴۰۲6۳۲۵۱۰6۱۴

شماره تلفن همراه: شماره تلفن همراه: ۰۹۳۸۰۸۰۵۹۳۰۰۹۳۸۰۸۰۵۹۳۰

اســتاندار البــرز گفــت: صبــر نیروهــای فراجــای اســتان حــدی دارد و از 
ایــن پــس برخــورد قاطعــی بــا اغتشاشــگران صــورت می گیــرد.

، مجتبــی عبداللهــی در خصــوص حــوادث اخیــر  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
ــوت  ــن روز ف ــم چهلمی ــزاری مراس ــی برگ ــزود: در پ ــت، اف ــورت گرف ــه ص ک
یــک تــن در حــوادث اخیــر کــه نیروهــای انتظامــی نیــز بــرای برقــراری نظــم 
اوبــاش  و  اراذل  عــده ای  بودنــد،  شــده  مســتقر  خانواده هــا  امنیــت  و 

نســبت بــه ایجــاد ناامنــی و اغتشــاش اقــدام کردنــد.
وی ادامــه داد: ایــن اغتشاشــگران بــه صــورت ســازماندهی شــده و بــا 
اســتفاده از چاقــو، قمــه و… و ایجــاد رعــب و وحشــت و حتــی بــه شــهادت 

رســاندن یــک بســیجی اقــدام کردنــد.

ــیجی در  ــی و بس ــی و امنیت ــای انتظام ــه نیروه ــت: بافاصل ــی گف عبدالله
محــل حضــور یافتنــد و بــا دســتگیری اراذل و اوبــاش و ســرکردگان ایــن 

اغتشــاش، نظــم را برقــرار کردنــد.
وی افــزود: از ایــن پــس نیروهــای فراجــای اســتان بــا اغتشاشــگران و بــر 

هــم زننــدگان نظــم جامعــه برخــورد جــدی خواهنــد داشــت.
و  اراذل  و  خاطیــان  و  بــود  نخواهــد  کار  در  گذشــتی  دیگــر  گفــت:  وی 

می شــوند. مواجــه  قانونــی  برخــورد  بــا  اوبــاش 
عبداللهــی گفــت: جــا دارد از مــردم شــریف و گرانقــدر کــه بواســطه اقــدام 
ماندنــد تهران_قزویــن  آزادراه  ترافیــک  در  ســاعتی   اغتشاشــگران، 

 عذر خواهی کنم.

: استاندار البرز

برخورد قاطع با  اغتشاشگران در دستور کار قرار می گیرد

ــوب  ــت، آش ــل جنای ــر از عوام ــتگیری ۱۱ نف ــرز از دس ــتان الب ــی اس ــده انتظام فرمان
ــتگیر  ــور دس ــرار از کش ــن ف ــراد حی ــن اف ــت: ای ــر داد و گف ج خب ــر ــکاری در  ک و خراب

شــدند.
انتظامــی  فرمانــده  محمدیــان،  عباســعلی  ســردار   ، البــرز جــم  جــام  گــزارش  بــه 
اســتان البــرز اظهــار داشــت: بعــد از انتشــار تصاویــری کــه مــردم خــوب کشــور مــا 
را متاثــر کــرد و بــه صــورت مظلومانــه همــکاران مــن کــه بــرای بازگشــایی مســیر در 

حرکــت بودنــد مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتنــد.
وی گفــت: مــردم بــا در اختیــار قــرار دادن تصاویــر و فیلم هــا اطاعــات و اخبــار 
بســیار گــران قیمتــی را در اختیــار مــا گذاشــتند. همــکاران مــن هــم بــا بســیج 
کلیــه امکانــات رد گیــری و رهگیــری نســبت بــه شناســایی اقــدام و شــروع کردنــد 
و تعــدادی از ســران ایــن افــراد کــه قصــد خــروج از کشــور را داشــتند بــا همــکاری 

یکــی از اســتان های غربــی تعــداد ۹ نفــر از آن هــا را بازداشــت کردنــد.
محمدیــان ادامــه داد: در حــال تحقیقــات هســتیم و بــه امیدخدا بــه زودی انتقال 
خواهنــد شــد و اطــاع تکمیلــی ارســال خواهــد شــد. در یکــی از اســتان های دیگــر 
کــه ۲ نفــر متــواری بودنــد بــا ردیابی هایــی کــه انجــام شــد و اطاعــات خــوب مــردم 

کشــور دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان البــرز گفت:جمعــا ۱۱ نفــر در خصــوص حملــه بــه پلیــس 
دســتگیر شــدند کــه ســریعا انتقــال خواهنــد شــد و اطاعــات تکمیلــی بــه اطــاع 

مــردم خــوب و بزرگــوار کشــور خواهــد رســید.

رئیــس کل دادگســتری اســتان البــرز گفــت: امســال هــزار و 
۴۵۰ مــورد حفــظ و حمایــت از اشــتغال بــا جلوگیــری از تعطیلــی 
یــا تعدیــل نیــرو انجــام و هــزار و ۲۰۰ شــغل احیــا یــا ایجــاد شــده 

اســت.
بــا  البــرز؛ حســین فاضلــی هریکنــدی  گــزارش جــام جــم  بــه 
سیاســت های  اجــرای  پیگیــری  »ســتاد  اقدامــات  تشــریح 
واحد هــای  از  حمایــت  در  البــرز«  اســتان  مقاومتــی  اقتصــاد 
تولیــدی گفــت: دادگســتری کل اســتان البــرز از ســال ۱۳۹۹ 
حمایــت از واحد هــای تولیــدی را بــه صــورت جــدی در دســتور 
کار خــود قــرار داد و بــا ایجــاد بانــک اطاعاتــی جامــع، مشــکات 
اقتصــادی  بنــگاه  هــزار   ۸۰ از  بیــش  اقتصــادی  وضعیــت  و 

اســتان را در ســامانه »ســمتاد« ثبــت کــرد.
 وی بــا اشــاره بــه این کــه بــا پیگیــری دبیرخانــه شــورای تحــول 
بــه  در ســال ۱۴۰۰، اقدامــات و حمایت هــای قضایــی، منجــر 

ایجــاد یــا تــداوم اشــتغال بیــش از ۱۰ هــزار نفــر شــد، 
می گویــد: بــا توجــه بــه ایــن کــه در بانــک اطاعاتــی 

تشــکیل شــده مشــکات اکثــر واحد هــا تحلیل 
و بررســی شــد، از ســال جدیــد مشــکات جــاری 
اقتصــاد  دبیرخانــه  در  تولیــدی  واحد هــای 

مقاومتــی اســتاد مــورد پیگیــری قــرار دارد.

بــر این کــه در ســال  بــا تاکیــد  البــرز  رئیــس کل دادگســتری 
جــاری در راســتای تحقــق شــعار ســال »تولیــد، دانــش بنیــان، 
آفریــن« و اجــرای دســتورات رئیــس قــوه قضاییــه  اشــتغال 
اقدامــات  قضاییــه،  قــوه  گانــه   ۱۵ اولویت هــای  تعییــن  در 
متعــددی در دادگســتری کل اســتان البــرز انجــام شــد، گفــت: 
در ۶ ماهــه ابتدایــی ســال جــاری، ۳۲۹ فقــره درخواســت بــه 
دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری اســتان واصــل 
دبیرخانــه  ایــن  در  فقــره   ۸۶ بــرای  تعــداد  ایــن  از  کــه  شــده 
پرونــده تشــکیل شــده کــه ۳۴ فقــره پرونــده بــا حصــول نتیجه 
بایگانــی شــده و ۵۲ پرونــده دیگــر در حــال رســیدگی اســت.
از  جــاری  ســال  ابتدایــی  ماهــه   ۶ در  بازدیــد   ۶۱ انجــام  از  وی 
بررســی  منظــور  بــه  مختلــف  شــرکت های 
افــزود:  و  داد  خبــر  مشــکات  و  موانــع 
در  شــده  انجــام  اقدامــات  نتیجــه  در 
شــش ماهــه ابتدایــی ســال، هــزار و ۴۵۰ 
مــورد حفــظ و حمایــت از اشــتغال بــا 
تعدیــل  یــا  تعطیلــی  از  جلوگیــری 
همچنیــن  و  انجــام  نیــرو 
خوشــبختانه هــزار و ۲۰۰ شــغل 
احیــا یــا ایجــاد شــده اســت.

فرمانده انتظامی البرز خبر داد:
 دستگیــری عامالن اصلی 

اغتشاشات   هنگام فـــرار از کشور

؛ با ورود دادگستری البرز
ایجاد و حفظ اشتغال بیش از 2 هزار و 600 نفر در سال جاری

ج، فردیــس و اشــتهارد در مجلــس  نماینــده مــردم کــر
ج آن حادثــه  شــورای اســامی گفــت: افــرادی کــه در کــر
را رقــم زدنــد نــه مــردم عــادی بودنــد نــه حتــی اراذل و 
اوبــاش معمولــی، بلکــه خرابکارهــای حرفــه ای و آمــوزش 
دیــده بودنــد کــه بــرای ایجــاد ناامنــی بــه آن محــل اعــزام 

شــدند.
 بــه گــزارش جــام جــم البــرز، مهــدی عســگری، نماینــده 
ج، فردیــس و اشــتهارد در مجلــس شــورای  کــر مــردم 
توســط  کــه  اخیــر  حــوادث  بــه  اشــاره  بــا  اســامی، 
ج رقــم خــورد، گفــت: اینهــا نــه اعتــراض  آشــوبگران در کــر
امنیــت  بــا  محاربــه  اغتشــاش،  حتــی  نــه  و  اســت 
ایــن  بــا  آشــوبگران  این کــه  بیــان  بــا  اســت.وی  مــردم 
جنایت هــای بی رحمانــه، یــک هــدف بیشــتر نمی تواننــد 
داشــته باشــند، اظهــار کــرد: هــدف ایــن رفتارهــای غیــر 
انســانی تنهــا جنــگ داخلــی، خونریــزی، کشــتار و ویرانــی 
ج، فردیــس و اشــتهارد  ایــران اســت. نماینــده مــردم کــر
از  گــرم  ســاح  بــا  تیرانــدازی  بــه  اشــاره  بــا  مجلــس  در 
ــه راحتــی اســلحه  ســوی اراذل و اوبــاش، تصریــح کــرد: ب
را از فاصلــه نزدیــک بــه ســمت پلیــس مجــروح و بــی 
دفــاع نشــانه می گیــرد و آن دیگــری بــه همــان تــن بــی 
رمــق لگدپرانــی می کنــد، ایــن می توانــد کار مــردم عــادی 

باشــد؟
ج  کــر بــه اســم مــردم  را  اینهــا  بــر این کــه  بــا تاکیــد  وی 
نزنیــد، اضافــه کــرد: بلــه مــردم انتقــاد و مطالبــه دارنــد، 
اعتــراض بــرای بهبــود اوضــاع و بــا هــدف اصــاح ایــرادات 
خونریــزی  و  تخریــب  هــدف  این هــا  امــا  دارد،  وجــود 

این هــا  می کنــد،  دنبــال  را  کشــور  ویران ســازی  و 
باشــند. عــادی  مــردم  نمی تواننــد 

ایــن نماینــده مجلــس اظهــار کــرد: افــرادی کــه تجمــع 
دیــروز را لیــدری کــرده و بــه خــون و خشــونت کشــاندند 
اوبــاش  و  اراذل  حتــی  نــه  و  بودنــد  عــادی  مــردم  نــه 
و  بودنــد  کرجــی  غیــر  کــه  آنهــا  اغلــب  بلکــه  معمولــی، 
بــه ایــن نقطــه فراخــوان شــده و خرابــکاران  از اطــراف 
حرفــه ای بودند.عســگری اضافــه کــرد: لیدرهــا بــا طراحــی 
و برنامه ریــزی قبلــی اقــدام نمــوده،  ماشــین های پــر از 
ســنگ را بــه منطقــه آورده و خــون ریختــن و آدم کشــتن 
بازیگــران  مثــل  بــود  تفریــح  شــبیه  و  عــادی  برایشــان 

مجــازی! بازی هــای 
بــه  کــه  افــرادی  کــرد:  اضافــه  مجلــس  نماینــده  ایــن 
ماشــین های عبــوری مــردم ســنگ پرانی کــرده و راه عبــور 
ــه  ــی ک ــد و پلیس ــد می کنن ــام س ــونت تم ــا خش ــردم را ب م
بــرای بازکــردن راه اقــدام می کنــد را بی رحمانــه بــه خــون 
می کشــند و جــوان بســیجی مدافــع امنیــت را مظلومانــه 
بــه شــهادت می رســانند و پرچــم مقــدس کشــور را بــا 
می تــوان  نامــی  چــه  می کشــند  پاییــن  بــه  بی حرمتــی 
برایشــان گذاشــت؟ و چگونــه بایــد بــا آنهــا برخــورد کــرد؟
اینگونــه  بــا  مماشــات  صــورت  در  کــرد:  تاکیــت  وی 
خواهــد  چگونــه  کشــور  وضعیــت  خونبــار،  رفتارهــای 
اگــر  مانــد؟  خواهــد  باقــی  آرامشــی  و  امنیــت  شــد؟ 
و  دســته  ایــن  دیگــر  شــود  فراگیــر  ناامنــی  و  بی ثباتــی 
آن گــروه و موافــق و مخالــف نمی شناســد همــه را بــه 
نحــوی دربرمی گیــرد و ایــن کشــتی را بــه دســت طوفــان 

حــوادث می ســپارد. ایــن مقــام مســئول در ادامــه خطاب 
بــه دســتگاه  قضایــی و امنیتــی، الــزود: مطالبــه از قــوه 
قضائیــه و دســتگاه های امنیتــی و انتظامــی، تدبیــر بــه 
موقــع و اقــدام ســریع، جــدی و بازدارنــده جهــت حفــظ 

حریــم امنیــت عمومــی کشــور اســت.
آشناســت،  چقــدر  رفتارهــا  ایــن  این کــه  بیــان  بــا  وی 
و  عــراق  و  ســوریه  در  اواخــر  همیــن  تــا  تاریــخ  درطــول 
افغانســتان و... شــاهد چنیــن اتفاقاتــی بودیــم، اظهــار 
کــرد: دور تــا دور ایــران، ایرانــی کــه محــور و جزیــره ثبــات 
ایــن  می خواهنــد  اســت،  بــوده  منطقــه  در  امنیــت  و 
ــرایطی  ــت در ش ــد، درس ــزل کنن ــه گاه را متزل ــور و تکی مح
کــه ایــران مقدمــات یــک رشــد؛اقتصادی را فراهــم کــرده 
و بــرای حــل معضــاِت انباشــته شــده در طــول یــک دهــه 
گذشــته خیــز برداشــته بــود، می خواهنــد مانــع حرکــت 
و  فرســایش  دچــار  را  کشــور  می خواهنــد  شــوند،  آن 

فروپاشــی کننــد.

نماینده مردم در مجلس:

ج به دست خرابکاران حرفه ای رقم خورد حادثه اخیر کر

 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب البــرز گفــت: برنامه 
پرشــتاب ســاخت مخازن جدید ذخیره آب در شــهرها 
و روســتاهای اســتان البــرز، ســاالنه حــدود ۱۵ درصــد از 

حجــم کمبــود مخــازن ذخیــره را جبــران می کنــد.
بــه گــزارش جــام جــم البــرز، ذوالفقــار مهــدی زاده بــا 
اشــاره بــه کمبــود ۲۰۰ هــزار متــر مکعبــی حجــم مخــازن 

بــر اســاس اســتاندارد کشــور،  البــرز گفــت:  اســتان 
در  مخــزن  حجــم  مکعــب  متــر  هــزار   ۲۰۰ کمبــود  بــا 
اســتان مواجــه هســتیم و ایــن در حالــی اســت کــه 
در ســال، شــاهد رشــد جمعیتــی معــادل ۱۰۰ هــزار نفــر 
هســتیم کــه ایــن موضوع،آبرســانی بــه شــهروندان را 
بــه خصــوص در فصــل گــرم ســال بــا دشــواری هایی 
ــه این کــه  هــم اکنــون  ــا اشــاره ب مواجــه می کنــد. وی ب
بــرای جمعیــت بیــش از ســه میلیــون نفــر در البــرز، 
بالــغ بــر ۵۰۰ هــزار متــر مکعــب ظرفیــت مخــازن ذخیــره 
متــر  هــزار   7۰۰ بــه  بایــد  میــزان  ایــن  کــه  دارد  وجــود 
مکعــب ارتقــا یابــد، افــزود: نهضــت ســاخت مخــازن 
جدیــد در ایــن اســتان از اوایــل ســال قبــل شــروع شــد 
ــغ بــر۲۲ هــزار متــر مکعــب مخــزن  و در ســال  ۱۴۰۰،  بال

جدیــد وارد مــدار شــده و در ســال ۱۴۰۱ هــم بیــش از ۵۲ 
هــزار متــر مکعــب در حــال احــداث اســت.

مهنــدس مهــدی زاده تاکیــد کــرد: برنامــه ایــن شــرکت 
بــرای ســال ۱۴۰۲، بهــره بــرداری از ۶۰ هــزار متــر مکعــب 
مخــزن جدیــد اســت کــه بــا ادامــه ایــن رونــد، پیــش 
بینــی می شــود طــی حداکثــر پنــج ســال آتــی کمبــود 

مخــازن اســتان مرتفــع شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا بهــره بــرداری از مخــازن جدیــد، 
ودر  شــده  بیشــتر  آبرســانی  تاسیســات  آوری  تــاب 
ــار و تنــش  ــت فش ــرم( اف ــل گ ــرف )فص ــان اوج مص زم
آب مرتفــع خواهــد شــد.  آبــی در تاسیســات توزیــع 
گفتنــی اســت بــرای احــداث هــر متــر مکعــب مخــزن ۳۰ 

میلیــون ریــال هزینــه می شــود.

: مدیرعامل آبفای البرز

ساخت مخازن جدید آب در البرز شتاب می گیرد



خود  پزشکی  ســـواالت 
جم  ــام  جـ پــزشــک  از  را 
البرز بپرسیداین روزها، 
ــادی  ــ ــردم بـــخـــش زیـ ــ ــ م
ســامــت  ــای  ــازهـ ــیـ نـ از 
راه هــــــــای  از  را  خــــــود 
ــه دســـت ــ  گـــونـــاگـــون ب
 مــــــی آورنــــــد. ایـــــن کـــار 
بسیاری  در  و  مفید  مــواقــع  بعضی  در  می تواند 
نامه های  ویـــژه  بــاشــد.  خطرناک  حتی  مــواقــع  از 
که  اســت  کــرده  فراهم  را  شرایطی  البرز  جم  جــام 
شما  پزشکی  پرسش های  و  ســواالت  شنونده 
باشد و به صورت مکتوب برای سئوال های  شما 
سید  دکتر  بــاشــد.  داشــتــه  مناسبی  جــواب هــای 
هفته  هر  و  ستون  همین  در  موسویان  مهدی 
پاسخ  شما  پزشکی  دغــدغــه هــای  و  ســـواالت  بــه 

خواهند داد.
عوارض بیماری آنفلوآنزا در کودکان

ریه هــا  بــه  اســت  ممکــن  آنفلوآنــزا  ویــروس 
کــه  شــود  الریــه  ذات  موجــب  و  کنــد  ســرایت 
اغلــب عفونــت میکروبــی ثانــوی نیــز بــه دنبــال 
بــه  اســت  ممکــن  میکروبــی  عفونــت  دارد. 
کنــد. ســرایت  نیــز  گوش هــا  یــا  ســینوس ها 

از کودکانــی کــه خطــر ابتــای آنهــا بــه ایــن عوارض 
بیماری هــای  بــه  مبتــا  کــودکان  اســت  زیــاد 
قلبــی ، ریــوی ،یــا کلیــوی مزمــن ، دیابــت قنــدی 
، فیبــروز کیســه ای ، یــا ضعــف دســتگاه ایمنــی 
هســتند . تشــنج ناشــی از تــب نیــز از عــوارض 

احتمالــی شــیرخواران اســت.

ــداری  ــین آالت راه ــس اداره ماش رئی
البــرز خبــر داد:

صرفه جویــی 6 میلیــارد تومانــی 
با تعمیــرات تجهیــزات راهداری
رئیــس اداره ماشــین آالت راهــداری البــرز گفــت: 
و  کارگاه تعمیــر  تــوان  از  بــا بهره گیــری  امســال 
میلیــارد   ۶ توانســتیم  ماشــین آالت  نگهــداری 
تومــان در هزینه هــای ایــن اداره کل صرفه جویــی 

کنیــم.
ظریــف  محمــد  ؛  البــرز جــم  جــام  گــزارش  بــه 
در  راهــداری  فعالیت هــای  بــاالی  حجــم  گفــت: 
بیــش ۱۵۰۰ کیلومتــر از شــبکه راه هــای اصلــی، 
آزادراه و بزرگراه هــای اســتان  فرعــی، روســتایی، 
مســئولیتی بســیار ســنگین و خدمتی ارزشــمند 
در  اول  درجــه  در  آن  تحقــق  بــرای  کــه  اســت 
حــوزه لجســتیک، نیــاز بــه داشــتن ماشــین آالتی 
پویــا و کارآمــد اســت. او بــا اشــاره بــه باالبــودن 
راهــداری  نــاوگان ماشــین آالت  میانگیــن عمــر 
و هزینه هــای بســیار بــاالی تعمیــر و نگهــداری 
آنهــا، گفــت: امســال بــا بهره گیــری از تــوان کارگاه 
توانســتیم ۶  و نگهــداری ماشــین آالت  تعمیــر 
اداره کل  ایــن  هزینه هــای  در  تومــان  میلیــارد 
صرفــه جویــی کنیــم. رئیــس اداره ماشــین آالت 
 ۱۲۴ حاضــر  حــال  در  گفــت:  البــرز  راهــداری 
دســتگاه انــواع ماشــین آالت راهــداری در ســطح 
اســتان و در اختیــار ادارات تابعــه شهرســتان ها 
مشــغول بــه انجــام فعالیت هــای جــاری راهــداری 
اورهال شــدن  حــال  در  نیــز  تعــدادی  و  اســت 
زمســتانی  راهــداری  ح  طــر بــرای  آماده ســازی  و 
ســال های  همچــون  نیــز  امســال  تــا  هســتند 
گذشــته در عملیــات راهــداری زمســتانی بتوانیــم 

عملکــرد خوبــی در زمســتان داشــته باشــیم.
او می گویــد: از ابتــدای ســال گذشــته تاکنــون ۸۰ 
دســتگاه ماشــین آالت ســنگین و نیمه ســنگین 
راهــداری بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۱۶ میلیــارد 
 ۲۰ و  اســت  شــده  نگهــداری  و  تعمیــر  تومــان 
دســتگاه نیــز بــا اعتبــار ۲۰ میلیــارد تومــان به طــور 
چرخــه  بــه  مجــدد  و  اساســی  بازســازی  کامــل 
کــه امــروز ارزش  فعالیــت بازگردانــده شــده اند 
ایــن ماشــین آالت بازســازی شــده بــه بیــش از ۲۰۰ 

میلیــارد تومــان می رســد.

مراسم وداع با پیکر شهید 
 عجمیان 

امنیت سید روح ال�ل
ج  برگزار شد  در کر

مراســم وداع بــا پیکــر مطهــر شــهید مدافــع امنیــت 
روح ال�ل عجمیــان همزمــان بــا نمــاز مغــرب و عشــا، 

در مســجد جامــع کمالشــهر برگــزار شــد.
، در ایــن مراســم کــه مزیــن  بــه گــزارش جام جــم البــرز
بــه تصاویــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی و شــهید 
اقشــار  بــود،  عجمیــان  ال�ل  روح  ســید  بســیجی 

مختلــف مــردم بــا  پیکــر مطهــر ایــن شــهید امنیــت 
وداع کردنــد.

شــهید ســید روح ال�ل عجمیــان، متولــد ۲۰ بهمــن 
ســال ۱۳7۴ در کوهدشــت لرســتان و از بســیجیان 
ج بــود کــه ســابقه  حــوزه ۴۱7 شــهدای کمالشــهر کــر

عضویــت ۱۲ ســاله در بســیج را داشــت. 

ج در  وی در منطقــه بهشــت ســکینه کمالشــهر کــر
اثــر جراحــت شــدید ناشــی از حملــه آشــوبگران بــه 
وی بــا ضربــات چاقــو بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل 
آمــد. قــرار اســت پیکــر ایــن شــهید عزیــز در قطعــه 
محمــد)ع(  امــام زاده  مقــدس  آســتان  شــهدای 

تدفیــن شــود.

چهار شنبه        18 آبان     1401   شماره 6351
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 اجتماعی اجتماعی

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشک جام جم

ــد  واحـ و500  ــزار  ــ هـ  13 ــداث  ــ ــ اح
ح نــهــضــت ملی  ــــر مــســکــونــی ط
مسکن در شهر جدید مهستان

ح  احــداث ۱۳هــزار و ۵۰۰ واحــد مســکونی طــر
نهضــت ملــی مســکن شــهر جدیــد مهســتان 
همزمــان بــا ۹ اســتان و ۱۳ شــهرجدید کشــور 
بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی، معــاون وزیــر 
و مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی عمــران 
ویدئــو  صــورت  بــه  کشــور  جدیــد  شــهرهای 

کنفرانــس آغــاز شــد.
، در ایــن مراســم  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
کــه بــا حضــور فرمانــدار و معــاون توســعه و 
برنامه ریــزی فرمانــدار شهرســتان ســاوجباغ، 
مدیرعامــل و اعضــای هیــات مدیــره شــرکت 
مدیــران  و  مهســتان  شــهرجدید  عمــران 
شــد،  برگــزار  رســان  خدمــات  دســتگاه های 
شــهرجدید  عمــران  شــرکت  مدیرعامــل 
ح نهضــت ملــی  مهســتان اظهــار داشــت: طــر
راســتای  در  بــزرگ  دســتاورد  یــک  مســکن 
تحقــق رفــاه اجتماعــی اســت کــه رهبــر معظــم 
و  کرده انــد  تاکیــد  بــدان  اســامی  انقــاب 
ــا آغــاز عملیــات اجرایــی ۱۳ هــزار و۵۰۰  امــروز ب
ح نهضــت در شــهر جدیــد  واحدمســکونی طــر
مهســتان گامــی بلنــد در راســتای تحقــق ایــن 

برداشــته ایم. شــعار 
عبــاس قنبــری بــا بیــان این کــه تامین مســکن 
دغدغه هــای  زمــره  در  کــه  مــردم  نیــاز  مــورد 
ــور  ــود، مح ــوب می ش ــیزدهم محس ــت س دول
ح اســت افــزود: از  و هــدف از اجــرای ایــن طــر
تعــداد ۴ میلیــون تعهــد دولــت در راســتای 
ــد  ــزار واح ــت ۳۴ ه ــکن ارزان قیم ــن مس تامی
در  کــه  بــود  مهســتان  شــهرجدید  تکلیــف 
گام اول از اردیبهشــت ســال جــاری ۱۵ هــزار 
آغــاز بــه ســاخت  و ۳۲۰ واحــد در ایــن شــهر 

نموده ایــم.
وی گفــت: در گام دوم نیــز عملیــات اجرایــی 
احــداث ۱۳ هــزار و ۵۰۰ واحــد نیــز امــروز آغــاز 

ــد. ش
ح  قنبــری در پایــان افــزود: گام ســوم ایــن طــر
نیــز بــه زودی پــس از تامیــن زمیــن، اجرایــی 

خواهــد شــد.

کل  اداره  اول  رتبــه  کســب 
تامیــن اجتماعــی اســتان البــرز

از  البــرز  اســتان  اجتماعــی  تامیــن  کل  مدیــر 
تحقــق  در  کل  اداره  ایــن  اول  رتبــه  کســب 
اســتانها  کل  ادارات  ارزیابــی  شــاخص های 
خبــر جــاری  ســال  دوم  ماهــه  ســه  دوره   در 

 داد.
ســعدزاه  داود   ، البــرز جــم  جــام  گــزارش  بــه 
البــرز  اســتان  اجتماعــی  تامیــن  کل  مدیــر 
و  زحمــات  مرهــون  افتخــار  ایــن  گفــت: 
تاش هــای کلیــه همــکاران اداره کل  تامیــن 
اجتماعــی اســتان البــرز  و تعامــل ســازنده و 
ارزشــمند بــا شــرکای اجتماعــی و ذی نفعــان 

می باشــد. ســازمان 
البــرز  اســتان  اجتماعــی  تامیــن  کل  مدیــر 
و  همــکاری  تــاش،  الهــی،  لطــف  بــا  افــزود: 
مشــارکت تمامــی همــکاران اداره کل تامیــن 
شــرکای  همراهــی   ، البــرز اســتان  اجتماعــی 
اجتماعــی و ذی نفعــان ســازمان  توانســتیم 
اول  رتبــه    ۱۴۰۱ ســال  دوم  ماهــه  ســه  در 
کســب  کشــور   کل  اداره   ۳۳ میــان  در   را 

نماییم.
ســعدزاده مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان 
البــرز گفــت: امیــد اســت بــا تــوکل بــه خداونــد 
بــزرگ و همــت مجموعــه همــکاران ســاعی، بــا 
ــای   ــدف در  دوره ه ــن ه ــاش، ای دانــش و پرت

بعــدی نیــز تــداوم یابــد.

بــه گــزارش جــام جــم البــرز، حــزب موتلفــه اســامی در واکنــش بــه حملــه 
جنایتکارانــه بــه حــرم مطهــر احمــد بــن موســی )ع( در بیانیــه ای اعــام کــرد: 

بسم ال�ل القاصم الجبارین و منتقم المظلومین
بای ذنب قتلت

 جنایــت وحشــیانه و ضدبشــری فتنــه گــران علیــه زائــران و نمازگــزاران در 
حــرم مطهــر احمدبــن موســی )ع( کــه در حالــت زیــارت و نمــاز جماعــت 
بودنــد آنچنــان زشــت و ظالمانــه و پلیــد بــود کــه حامیــان فتنــه گــران را بــه 
انفعــال و اســتیصال بــرد و ملــت بــزرگ ایــران را عــزادار شــهدای کــودک و 

زن و پیــر و جــوان ایــن اقــدام تروریســتی داعشــی نمــود.
آمریکایــی  گفتــه بودیــم بــا شکســت ســخت ایــن فتنــه کــه اســتکبار 
انگلیســی صهیونیســتی ســعودی آن را طراحــی و اجــرا نمودنــد و ملــت 
بــزرگ ایــران بــا رهبــری ولــی امــر مســلمین و پشــتکار و فــداکاری مســئوالن 
ــتکبار در دو  ــده اس ــی ش ــه طراح ــد روز فتن ــرف چن ــی ظ ــای انتظام و نیروه
ســال را بــه شکســت رســاند، در پســا فتنــه آنهــا مذبوحانــه بــه تــرور انفجــار 
و عملیــات ایذایــی اقــدام خواهنــد کــرد تــا انتقــام شکســت ســخت خــود را 
از مــردم مقــاوم کــه بــا آنهــا مخالفــت کردنــد و بــا عــدم همــکاری عجــز آنــان 

را آشــکار نمودنــد بگیرنــد.
آنهــا را زیانکارتریــن می کنــد رســوایی  امــا مکــر دشــمنان خــدا همــواره 
تیرانــدازی و عملیــات تــرور در حــرم اهــل بیــت کــه مــردم بــی گنــاه در حــال 
زیــارت و دعــا و نمــاز را بــه خــاک و خــون کشــاند فتنه گــران را منفورتــر کــرده 

ــر می کنــد. و آنهــا را رســوا ت
حــزب موتلفــه اســامی ایــن رویــداد تاثــر آور را بــه محضــر امــام عصــر عجــل 
و  شــهدا  خانواده هــای  ایــران،  مقــاوم  مــردم  مســلمین،  امــر  ولــی   ، ال�ل
مــردم اســتان فــارس تســلیت گفتــه و انعــام شــهادت را بــر شــهدا تبریــک 

می گویــد.
و بــرای مجروحــان ایــن انتقــام کــور تروریســتی شــفای عاجــل مســئلت 
دارد. از دســتگاههای امنیتــی و انتظامــی کــه ایــن روزهــا شــدیدا تحــت 
جنــگ روانــی دشــمنان هســتند. تقدیــر و تشــکر دارد و می خواهــد کــه 

ــا اقتــدار ایــن فتنــه و فتنــه گــران را مراقبــت کــرده و توطئــه  شــجاعانه و ب
ــانند. ــه برس ــی فتن ــه کن ــی و ریش ــت نهای ــه شکس ــا را ب ــنگین آنه س

از همــه مــردم می خواهــد بــا هوشــیاری و بصیــرت مراقــب هــر حرکــت 
مشــکوک و عنصــر فریــب خــورده باشــند همانطــور کــه منافقیــن و ضــد 
ــه فــرار و پنــاه بــه دشــمنان و اهریمنــان  ــا همــت بلنــد خــود ب انقــاب را ب
ــا  ــا آنه ــی ب ــت دائم ــه بیع ــز ب ــران را نی ــه گ ــه و فتن ــن فتن ــد، ای ــرده ان وادار ک

برســانند.
 از آن هــا کــه ســاده اندیشــانه فتنــه را بــا اعتــراض اشــتباه گرفتنــد 

ً
صراحتــا

و از جریان هایــی کــه در ایــن فتنــه مواضــع آنهــا بــا آمریــکا و انگلیــس و 
صهیونیســت ها ســعودی ها و اکنــون طراحــان و عامــان تــرور بــی رحمانه 
حــرم مطهــر شــیراز همســویی داشــت،می خواهد کــه اشــتباه و خطــا و 
تحلیل هــای غلــط خــود را تصحیــح کننــد و مواضــع شــفاف و قاطــع در برابــر 

ایــن فتنــه بیگانــه ســاز و عوامــل فتنــه بگیرنــد.
از قــوه قضاییــه و مســئوالن امنیتــی کشــور می خواهــد کــه بــا قاطعیــت و 
ســرعت عمــل بــه وظیفــه پیشــگیری و مجــازات بازدارنده ایــن جنایتکاران 
ــده و  ــام ش ــا تم ــار و ابهام ه ــون غب ــه اکن ــند ک ــن باش ــد و مطمئ ــدام کنن اق
منافقیــن و مــزدوران آمریــکا بــه رســوایی رســیده اند ملــت یکپارچــه از آنهــا 

حمایــت می کنــد .
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

عباسعلی اوسطی، دبیر حزب موتلفه اسامی استان البرز- آبان ۱۴۰۱

در بیانیه حزب موتلفه اسالمی در رابطه با حمله جنایتکارانه به حرم مطهر احمدبن موسی علیه السالم تاکید شد:

حمله به حرم مطهر شاهچراغ)ع(، فتنه گران را منفورتر و رسواتر کرد

رئیــس اداره ارتبــاط مردمــی ســازمان تامیــن اجتماعــی البــرز گفــت: 
دریافــت ســوابق بیمــه از طریــق مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی خدمــات 

غیرحضــوری تامیــن اجتماعــی قابــل دریافــت اســت.
شــدگان  بیمــه  تمــام  گفــت:  پورتقــی  ؛   البــرز جــم  جــام  گــزارش  بــه 
غیرحضــوری  خدمــات  اینترنتــی  پایــگاه  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
تامیــن اجتماعــی     eservices.tamin.ir    ســوابق خــود را رصــد کننــد، 
غیرحضــوری  خدمــت  چهــل  از  و  ببیننــد  را  پرداختــی  دســتمزد های 

شــوند. بهره منــد  دیگــر 
 ۲۴ صــورت  بــه   ۱۴۲۰ تلفنــی  ســامانه  در  مــن  همــکاران  گفــت:  وی 

هســتند. شــدگان  بیمــه  ســواالت  پاســخگوی  ســاعته 

رئیــس اداره ارتبــاط مردمــی ســازمان تامیــن اجتماعــی البــرز گفــت: 
خدمــت  ارائــه  روش هــای  دیگــر  از  نیــز   ۱۰۰۰۱۴۲۰ پیامکــی  ســامانه 

اســت. اجتماعــی  تامیــن  شــدگان  بیمــه  بــه  غیرحضــوری 
وی در خصــوص بیمــه کارگــران ســاختمانی، می گویــد: امیــدوارم ســاز 
و کاری ایجــاد شــود کــه همــه کارگــران ســاختمانی شناســایی شــوند و 
بتوانیــم بــه صــورت رایــگان آنــان را بیمــه کنیــم، امــا اکنــون ظرفیــت و 

ســهمیه ای بــرای بیمــه ایــن قشــر وجــود نــدارد.
او  بیمــه دارد و ســابقه  ادعــای ســابقه  کــه  گفــت: هرکســی  پورتقــی 
ــات  ــی خدم ــگاه اینترنت ــود را در ای ــای خ ــد ادع ــت می توان ــود نیس موج

غیرحضــوری تامیــن اجتماعــی ثبــت کنــد.

: رئیس اداره ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی البرز

سابقه بیمه خود را در دو دقیقه دریافت کنید

مدیــر مخابــرات منطقــه البــرز گفــت: پرداخــت قبــض تلفــن از طریــق 
تمــاس بــا ۲۰۰۰ هــم قابــل انجــام اســت.

تلفــن  قبــض  اســتعام  گفــت:  بیــان  ؛  البــرز جــم  جــام  گــزارش  بــه 
از طریــق تمــاس بــا ســامانه ۲۰۰۰ قابــل انجــام اســت و از طریــق ان 

کــرد. پرداخــت  هــم  را  قبــض  می تــوان 
بــرای  تلفــن  قبــض  البتــه  گفــت:  البــرز  منطقــه  مخابــرات  مدیــر 

می شــود. هــم  پیامــک  مشــترکان 

مدیــر مخابــرات منطقــه البــرز گفــت: حداقــل هزینــه مکالمــه بــرای 
هــزار   ۱۰ شــهر ها  ســایر  بــرای  و  تومــان  هــزار   ۱۵ بــزرگ  شــهر های 

تومــان اســت.
از  اصــا  مشــترکی  اگــر  داد:  ادامــه  البــرز  منطقــه  مخابــرات  مدیــر 
مبالــغ  ایــن  از  بیشــتر  آن  قبــض  و  نمی کنــد  اســتفاده  خــود  خــط 
ح  مطــر  ۲۰۲۱ بــا  تمــاس  طریــق  از  را  مــورد  فــوری  می شــود،   صــادر 

کند.

: مدیر مخابرات منطقه البرز

 تنها با یک تماس، قبض تلفن خود را پرداخت کنید

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه البــرز گفــت: ۸۰۰ خانــواده نیازمنــد البــرزی از 
بســته های کمــک معیشــتی، پوشــاک گــرم و لــوازم گرمایشــی بــه ارزش ریالــی ۶ میلیــارد ریــال بهــره منــد 

شــدند.
؛ حجــت االســام ســید عبــاس مســعودی گفــت: همزمــان بــا ســالروز والدت  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
ــه  ــم ب ــرار دوازده ح ق ــر ــرای ط ــتای اج ــرما، در راس ــل س ــه فص ــدن ب ــک ش ــگری)ع( و نزدی ــن عس ــام حس ام
ج امــام زمان)عــج( تعــداد ۴۰۰ بســته کمــک معیشــتی تعــداد ۳۴ عــدد بخــاری گازی، ۳۰۰  نیــت ســامتی و فــر
بســته شــامل پوشــاک گــرم، کیــف وکفــش و ۵۰ طاقــه پتــو در مجمــوع بــه ارزش ریالــی ۶ میلیــارد ریــال بــه 
همــت خیریــن و همــکاری ادارات اوقــاف شهرســتان های اســتان تهیــه و بیــن خانواده هــای کــم برخــوردار 

اســتان توزیــع شــد.
ــتانی های  ــم اس ــان و ه ــای هموطن ــرورت نیاز ه ــه ض ــه ب ــا توج ــم ب ــرار دوازده ح ق ــر ــرای ط ــت: در اج وی گف
ــا  ــاز آن ه ــه و در اختی ــان تهی ــاز آن ــورد نی ــام م ــتی و اق ــته های معیش ــاه بس ــر م ــم ه ــوردار دوازده ــم برخ ک

قــرار می گیــرد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه البــرز گفــت: ایــن اقــام بــا همــت خیریــن 
 و همچنیــن از محــل نیــات واقفیــن خیــر اندیــش اســتان کــه امکاناتــی در اختیــار اوقــاف اســتان قــرار

 داده اند تهیه و بین مستمندان توزیع می شود.

: معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز

 کمک های مومنانه در اختیار 800 خانواده 
کم برخوردار البرزی قرار گرفت

ج: تش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کر سرپرست سازمان آ

تش نشانی کم دارد ج سه ایستگاه آ کر
ج گفــت: بــا اضافــه کــردن ســه ایســتگاه  سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری کــر

آتــش نشــانی بــه اســتانداردهای تدویــن شــده در ایــن بخــش می رســیم.
بــه  ایســتگاه  ســه  کــردن  اضافــه  بــا  کــه  ایــن  بیــان  بــا  یســاولی  محمــد  ؛  البــرز جــم  جــام  گــزارش  بــه 
ایســتگاه های موجــود، بــه اســتانداردهای تدویــن شــده در ایــن بخــش می رســیم، گفــت: بــا اضافــه 

می رســیم. اســتانداردها  بــه  نیــز  حــوزه  ایــن  در  جدیــد،  خــودروی   ۵ کــردن 
ــر  ــه ازای ه ــان؛ ب ــش نش ــک آت ــد ی ــهر بای ــک ش ــر در ی ــر ۲۵۰۰ نف ــه ازای ه ــتانداردها، ب ــق اس ــت: طب وی گف
، بایــد یــک ایســتگاه داشــته باشــیم. ، یــک خــودروی آتــش نشــانی و بــه ازای هــر ۵۰هــزار نفــر ۱7 هــزار نفــر

ج گفــت: در حــال حاضــر ۱۰۰ دســتگاه  سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری کــر
ج وجــود دارد. خــودروی عملیاتــی و ۵۶۸ نیــروی عملیاتــی و ۳۲ ایســتگاه عملیاتــی در کــر

وی بــا بیــان ایــن کــه ســازمان آتــش نشــانی در بحــث تجهیــزات بــه اســتانداردها نزدیــک اســت، گفــت: 
البتــه منکــر فرســودگی بخشــی از خودروهــا و تجهیــزات نیســتیم و بایــد نســبت نوســازی آنهــا اقــدام 

کنیــم.
یســاولی گفــت: درکنــار ایــن مــوارد، بــا اضافــه شــدن ۱۰۰ نیــروی عملیاتــی بــه نیروهــای موجــود بخشــی از 

عقــب ماندگــی ســازمان در ایــن حــوزه برطــرف می شــود.
ــول  ــال ط ــدود دو س ــوند، ح ــذب می ش ــازمان ج ــه در س ــی ک ــوزش نیروهای ــد آم ــزود: رون ــه اف وی در ادام
می کشــد و ایــن طــور نیســت کــه پــس از بــه کارگیــری، نیــرو بــه ســرعت بتوانــد در عملیات هــا حضــور یابــد.

خبر
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صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

پیام های مردمی شعر

ما قدح پیمای درد آشام جام بی غشیم
خاک ما را آن ید بیضا کند زیبا خمیر

ما هم آغوش جنون لحظه های خلوتیم
لحظه هایی کز تو امکان می شود امکان پذیر

عالمی را از برای آدمی آورده اند
ظاهری کوچک ولیکن باطنانی بس کبیر

ما کتاب آفرینش را همی دیباچه ایم
عالمی کبری نهان اندر نهان ما ضمیر

این دل ما معدن کشف حقایق بوده است
روشنایی بخش شمس روشن و ماه منیر
روز و شب باید بر این دل پاسبانی ها نمود

این دل ما نازک است و اندکی آفت پذیر
دل سرای حضرت باریتعالی بوده است

میهمان ما همان شاه است و ما هم چون وزیر
خود سری ها می کند این دل نمی دانم چرا؟

دلبری ها کرده آن فتانه ی بی هم نظیر
ما که خاکستر نشین شعله های این دلیم
خسته و وامانده از این دل پریشیها، زهیر

رسم عاشق پیشگی گویا نمی داند زمان
حرمت ما عاشقان را کرده این دنیا حقیر

عصر یخبندان به جان مردمان افتاده است
قسمت ما می کند هر ساله دی ها، زمهریر

اقتضای دور گردون را چه می باید نمود
تا دلی داریم، ما را می کند این دل اسیر
طینت ما را به ناف عاشقی ببریده اند

ما و عاشق پیشگی، تنها رفیقانی، سمیر
جامع خوبان عالم را، شما زیباتری

آن جمیلی کز شما زیبا شود، زیبا هژیر
قدر هر کس را به قدر عاشقی سنجیده اند

عاشقی ها کرده آن موالی روز الغدیر
پادشاهان را وزیرانی نکو سیرت، نکوست

باید آن بوزرجمهرانی، به شاهی اردشیر
خدمت شاهان رسیدن، کار سخت و مشکلی است

خدمتی باید که نایب را کند خدمت پذیر

ح  طــر جهــت  می تواننــد  عزیــز  خواننــدگان 
ابعــاد  در  اســتانی  و  شــهری  مشــکالت 
32210009دفتــر  تلفــن  شــماره  بــا  مختلــف 
غیــر  بــه  روزه  همــه  البــرز  جــم  جــام  تحریریــه 
ایــام تعطیــل در وقــت اداری تمــاس بگیرنــد 
تــا مشکالتشــان بــا نــام خودشــان در همیــن 

گــردد. ج  در ســتون 
بهداشت پخت و عرضه نان را رسیدگی کنید

برخــی از واحد هــای نانوایــی محــدوده شــهری 
و حومــه بهداشــت پخــت نــان و ... را رعایــت 
بهداشــت  امــور  مســئوالن  لطفــا  نمی کننــد. 
و شــورای آرد و نــان بــه ایــن نواقــص رســیدگی 

نماینــد.
ج احمد جاللی از کر
را  مــردم  زندگــی  ملزومــات  گرانفروشــی 

ساماندهی کنید 
زندگــی مــردم در  اقــام معیشــتی  گرانفروشــی 
و  شــهروندان  زندگــی  جریــان  مختلــف،  ابعــاد 
روستانشــینان را بــا اختــال روبــرو کــرده اســت. 
لطفــا مســئوالن مربوطــه بــه معضــات موجــود 

ــد. ــیدگی کنن رس
ج مهران احمدی از کر

سرعت گیر نصب کنید
خیابان هــای  در  خودروهــا  بــاالی  ســرعت 
خطــرات  و  حومــه  و  ج  کــر شــهر  مســکونی 
بــرای  مالــی  و  جانــی  ناگــوار  تصادفــات 
شــهروندان همــواره یکــی از نگرانی هــای مــردم 
ــد. ــودکان و ... می باش ــالمندان و ک ــژه س ــه وی ب
ترافیکــی  امــور   . شــهرداری  مســئوالن  از 
خواهــان نصــب ســرعت گیــر در اماکــن مــورد 

هســتیم. بحــث 
ج یزی از کر محسن عز

بانک ها پرداخت وام ها را تسهیل کنند
ــه مــردم در زمینه هــای مختلــف  پرداخــت وام ب
کاغــذ  دچــار   ... و  مســکن  وام  ویــژه  بــه  و 
بازی هــای متعــدد می باشــد. بــه ایــن ســبب از 
در  خصوصــی  و  دولتــی  بانک هــای  مســئوالن 
اداری و اجرایــی  تــا مســیر  خواســت می شــود 
ــان وام را  ــتی متقاضی ــای درخواس ــول وام ه وص

نماینــد. همــوار 
جمعی از متقاضیان وام بانکی البرز

رامین شاه حسینی ) مرام(

اقتضای دور گردون

فرمانــده ســپاه امــام حســن مجتبــی )ع( اســتان البــرز گفــت: مطمئــن 
باشــید انتقــام خــون پــاک شــهید ســید روح ال�ل عجمیــان را از اشــرار و 

اراذل و اوبــاش خواهیــم گرفــت.
، ســردار علیرضــا حیدرنیــا، فرمانــده ســپاه امــام  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
ــواده شــهید بســیجی  ــا خان ــدار ب حســن مجتبــی )ع( اســتان البــرز در دی
ج بــه شــهادت  ســید روح ال�ل عجمیــان کــه در جریــان اغتشاشــات کــر
دفــاع  دوران  اتمــام  بــا  شــهادت  دروازه  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  رســید، 
ــد بنــدگان  ــاز اســت، گفــت: خداون مقــدس بســته نشــده و همچنــان ب
مخلــص خــود را بــه صــورت سفارشــی نــزد خــود می پذیــرد؛ ســید روح ال�ل 

نیــز یکــی از ایــن بنــدگان بــود.

وی خطــاب بــه خانــواده شــهید بیــان کــرد: بــه جــوان خــود افتخــار کنیــد 
، بهتریــن مســیر کــه همــان والیتمــداری اســت  کــه از بیــن هــزاران مســیر
را انتخــاب و خــود را فــدای امنیــت مــردم کــرد. ایــن جــوان برومنــد، بــه 
تأســی از شــهدای دوران دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم، بــا اقتــدار در 
مقابــل اشــرار و اغتشاشــگران ایســتاد و تســلیم نشــد و مظلومانــه بــه 

شــهادت رســید.
بــه  اشــاره  بــا  البــرز  اســتان  )ع(  مجتبــی  حســن  امــام  ســپاه  فرمانــده 
ح کــرد: لقمــه حــال شــما  جایــگاه خــوب ایــن شــهید نــزد خداونــد مطــر
ــردارد  ــاب گام ب ــام و انق ــی، در راه نظ ــوان انقاب ــن ج ــه ای ــد ک ــب ش موج
و ایــن گونــه بــه شــهادت برســد و صــد البتــه کــه جایــگاه رفیعــی نصیــب 

شــهدا می شــود. مطمئــن باشــید انتقــام خــون پــاک ایــن شــهید مظلــوم 
ــه ســزای اعمــال  را از اشــرار و اراذل و اوبــاش خواهیــم گرفــت و آنهــا را ب

ننگینشــان خواهیــم رســاند.

: فرمانده سپاه البرز
انتقام خون شهید »عجمیان« را از اشرار می گیریم

شــرکت  مدیــره  هیــأت  رئیــس  و  عامــل  مدیــر 
صــدد  در  گفــت:  کشــور  کشــاورزی  شــهرک های 

ایجــاد  و  ارزان ســازی  انبوه ســازی،  بــا  هســتیم 
بــرای توســعه شــهرک های  بســته های تشــویقی 
حمایــت  گــذاران  ســرمایه  از   گلخانــه ای 

کنیم.
در  بزرگــی  دکتــر  ؛  البــرز جــم  جــام  گــزارش  بــه 
گلخانه هــای  توســعه  ســتاد  جلســه  ششــمین  
بــرای  دولــت  کــه  ایــن  بیــان  بــا  البــرز    اســتان  
جــدی  عــزم  کشــاورزی  شــهرک های  توســعه 
ســازی  ارزان  و  ســازی  انبــوه  موضــوع  بــه  دارد، 
بــه عنــوان راهبــرد مؤثــر در توســعه کشــت های 
گلخانــه ای اشــاره و گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش 

بــه  اخیــر  ســال های  در  زیرســاخت ها  هزینــه ی 
دنبــال کاهــش قیمــت تمــام شــده در مقیــاس 
و تکنولــوژی هســتیم کــه بــه نوعــی بــرای ســرمایه 

باشــد. داشــته  جذابیــت  گــذار 
شــهرک های  توســعه  کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــرای  جذابیــت  ایجــاد  مســتلزم  گلخانــه ای 
ســرمایه گذاران ایــن حــوزه اســت، افــزود: اقدامــات 
شــهرک های  شــرکت  عمــل  حــوزه  در  خوبــی 
کشــاورزی کشــور در خصــوص تدویــن بســته های 
و  ســرمایه گذاران  بــرای  تشــویقی  و  حمایتــی 
شــهرک های  توســعه  خصــوص  در  عاقه منــدان 

ــاغ  ــه زودی اب ــه ب ــت ک ــده اس ــام ش ــه ای انج گلخان
. د می شــو

دکتــر بزرگــی بــا بیــان ایــن کــه حــدود ۸۰ درصــد از 
هکتــار  یــک  از  کمتــر  اســتان،  کشــاورزی  اراضــی 
اراضــی  شــدن  خــرد  موضــوع  دارنــد  مســاحت 
اراضــی  کاربــری  حفــظ  بــرای  جــدی  تهدیــدی  را 
افزایــش  بــرای  برنامه ریــزی  گفــت:  و  دانســت 
و  اســت  مشــکل  خــرد  اراضــی  در  بهــره وری 
عنــوان  بــه  گلخانــه ای  کشــت های  توســعه 
ویــژه  نــگاه  و  اقــدام  نیازمنــد  مناســب،   راهــکار 

است.

انبوه سازی و ارزان سازی، راهبرد مؤثر  در توسعه کشت های گلخانه ای

از  طالقــان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
کشــف  و  غیرمجــاز  شــکارچی   ۲ دســتگیری 

داد. خبــر  آن هــا  از  قاچــاق  شــکاری  ســاح 
ســید  ســرهنگ  ؛  البــرز جــم  جــام  گــزارش  بــه 
زنــی  گشــت  پــی  در  گفــت:  بذرگــری  صالــح 
۱۱ مرکــزی  هدفمنــد عوامــل گشــتی کانتــری 
کرکبــود،  روســتای  محــدوده  در  طالقــان 

بــا ۲  دنــا  یــک دســتگاه خــودرو  بــه  مامــوران 
سرنشــین مشــکوک و بــرای بررســی موضــوع 

شــدند. عمــل  وارد 
هماهنگــی  از  پــس  مامــوران  گفــت:  وی 
 ۲ نظــر  مــورد  خــودرو  از  بازرســی  در  قضایــی 
، یــک قبضــه ســاح شــکاری، چنــد  راس شــکار
یــک  و  غیرمجــاز  نظامــی  تجهیــزات  دســتگاه 

کردنــد. کشــف  ســرد  ســاح  تیغــه 
بــا  طالقــان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
از  غیرمجــاز  شــکار  انجــام  احــراز  بــه  اشــاره 
ســوی شــکارچیان، گفــت: بافاصلــه متهمــان 
آن هــا  ســاح  و  خــودرو  و  شــدند  دســتگیر 
توقیــف، پرونــده تشــکیل و بــه دادســرا ارســال 

شــد.

فرمانده انتظامی شهرستان طالقان خبر داد:

دستگیری 2 شکارچی غیرمجاز در طالقان

ــرز  معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی الب
گفــت: برخــی از شــرکت های داروســازی مکلــف بــه 

تولیــد شــبانه روزی شــدند.
بــا  خســروی  نفســیه  ؛  البــرز جــم  جــام  گــزارش  بــه 
اشــاره بــه مشــکات پیــش آمــده درخصــوص تامیــن 
دارو، گفــت: برخــی شــرکت های داروســاز مکلــف بــه 
تولیــد شــبانه روزی شــدند و رفتــه رفتــه مشــکات 

می شــود. حــل 
ــذف  ــار و ح ح داروی ــر ــرای ط ــه اج ــه ب ــت: باتوج وی گف
ارز ترجیحــی دارو، اگــر همــه شــهروندان بیمــه داشــته 
ســنگین  شــان  بــرای  قیمــت  تغییــر  قطعــا  باشــند 

ــود. نخواهــد ب
ــرز  معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی الب

گفــت: یــک و مــاه و نیــم ســختی را در بحــث کمبــود 
دارو در کل کشــور داشــتیم.

وارد  بیوتیــک  آنتــی  بــار  یــک  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
شــربت  تامیــن  مشــکل  می گویــد:  شــد،  کشــور 
ایــن  ســرماخوردگی  شــربت های  و  اســتامینوفن 

می شــود. حــل  هفتــه 
خســروی گفــت: بعضــا پزشــکان توصیــه می کننــد 
یــک داروخانــه خــاص مراجعــه  بــه  کــه شــهروندان 
کننــد. شــهروندان مــورد را بــه ســامانه صــد و نــود و 
هفــت گــزارش دهنــد و مــا قطعــا رســیدگی می کنیــم.

ــا افــرادی کــه  وی افــزود: افــراد بــاالی شــصت ســال ی
بــه بیماری هــای خــود ایمنــی مبتــا هســتند واکســن 

آنفلوآنــزا را تزریــق کننــد.

مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی البــرز از تولیــد بیــش از ۵ میلیــون اصلــه 
نهــال نشــان دار در اســتان و صــدور گواهــی بهداشــت قرنطینــه داخلــی جهــت جــا بــه 

جایــی آنهــا در ســطح اســتان و کشــور خبــر داد.
؛ بــدری بــا بیــان این کــه ســاماندهی نهالســتان های غیــر مجــاز  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
جهــت اخــذ مجــوز بــا همــکاری کمیتــه فنــی نهــال اســتان در دســتور کار ســازمان اســت، 
در خصــوص فراینــد نظــارت و صــدور گواهــی بهداشــت نهالســتان های مجــوزدار گفــت: 
در نتیجــه اقدامــات انجــام شــده در ســال جــاری در مجموعــه تولیــدات نهالســتان های 
اســتان، بیــش از ۵ میلیــون اصلــه نهــال نشــان دار تولیــد و در نهایت گواهی بهداشــت 

قرنطینــه داخلــی بــرای جــا بــه جایــی آنهــا در ســطح اســتان و کشــور صــادر شــده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه ۲۰ نهالســتان مجــوزدار در اســتان البــرز وجــود داردکــه ظرفیت هــای 
بخــش  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــر  دارنــد؛  نهــال  تولیــد  زمینــه  در  توجهــی  قابــل 
عرصه هــای  در  و  مرتبــط  فعالیت هایشــان  کــه  دســتگاه هایی  ســایر  و  ــد خصوصــی  ــتان ها تأکی ــن نهالس ــازی ای ــد س ــا و توانمن ــت احی ــود در جه ــام می ش ــاورزی انج کش

کــرد. مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی البــرز گفــت: بــه منظــور بررســی 
عوامــل خســارتزای قرنطینــه ای در نهالســتان های مجــوزدار اســتان در ســال جــاری 
تــا کنــون ۶۰ مرحلــه بازدیــد در طــی ســه دوره انجــام شــده اســت و در ایــن بازدید هــا 
کــه توســط کلینیک هــای گیــاه پزشــکی دارای مجــوز از ســازمان حفــظ نباتــات و تحــت 
نظــارت مدیریــت حفــظ نباتــات اســتان انجــام می شــود، عوامــل خســارت زا بــه صــورت 
آزمایشــگاهی در نهال هــای تولیــدی نهالســتان ها و مراکــز کشــت بافــت  میدانــی و 

گیاهــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
تعــداد  خصــوص  در  البــرز  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  نباتــات  حفــظ  مدیــر 
دار  مجــوز  نهالســتان های  بــا  قــرارداد  دارای  کــه  مرجــع  پزشــکی  گیــاه  کلینیک هــای 
اســتان هســتند، گفــت: در حــال حاضــر دو کلینیــک مرجــع درجــه یــک و یــک کلینیــک 
مرجــع درجــه دو در اســتان حضــور دارنــد کــه بــه اســتان های همجــوار نیــز خدمــات گیــاه 

پزشــکی ارائــه می کننــد.

خبر

تولید بیش از 5 میلیون اصله نهال نشان دار در البرز

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی  البرز اعالم کرد:

تولید بیشتر بعد از کمبود دارو
رئیس اتاق اصناف استان:

یرات حکومتی البرز ارجاع ۷6۷ پرونده واحد صنفی متخلف به تعز

و  ح نظارتــی عرضــه  اجــرای طــر گفــت: در  البــرز  اتــاق اصنــاف مرکــز  رئیــس 
خدمــات واحد هــای صنفــی طــی امســال، 7۶7 پرونــده واحــد صنفــی متخلــف 

ــت. ــده اس ــاع ش ــتان ارج ــن اس ــی ای ــرات حکومت ــه تعزی ب
ــف  ــای متخل ــن واحد ه ــت: ای ــاری گف ــروز حص ؛ به ــرز ــم الب ــام ج ــزارش ج ــه گ ب
ــتان  ــن اس ــی در ای ــدی و خدمات ــی تولی ــد صنف ــزارو ۱۱۵ واح ــد از ۲۸ ه در بازدی

شناســایی شــدند.
وی گفــت: بیشــترین تخلفــات واحد هــای متخلــف گرانفروشــی، کــم فروشــی، 

ج قیمــت و عــدم صــدور فاکتــور بــوده اســت. تقلــب و عــدم در
حصــاری افــزود: در ایــن مــدت نیــز ۳۱۵ شــکایت بــه صــورت تلفنــی و حضــوری 
بــرای رســیدگی ارجــاع شــده  اتــاق اصنــاف  بــه معاونــت بازرســی و نظــارت 

اســت.
ح هــای نظارتــی بــا مشــارکت  رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز البــرز گفــت: اجــرای طر
اتحادیه هــا، بازرســی اداره صنعــت، معــدن وتجــارت، علــوم پزشــکی، تعزیــرات 

حکومتــی و پلیــس نظــارت براماکــن اســتان البرزانجــام می شــود.
رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز البــرز افــزود: مــردم می تواننــد در صــورت مشــاهده 
ج نکــردن قیمــت و عــدم صــدور  هرگونــه تخلــف گرانفروشــی، کــم فروشــی، در
فاکتــور مراتــب را بــه واحــد نظــارت و بازرســی اتــاق اصنــاف البــرز بــا شــماره 

ح کننــد. ۳۶۱۱7 مطــر
اکنون بیش از ۱۲۰ هزار واحد تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالیت می کنند. 

سرپرســت ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری کــرج گفــت: بیمارســتان های ناایمــن شــهر 
شناســایی و بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بــرای اجــرای 

دســتورالعمل ها معرفــی شــدند.
بــه گــزارش جــام جــم البــرز؛ محمــد یســاولی گفــت: 
به منظــور پیشــگیری از حوادث احتمالــی ناایمنی های 
مراکــز درمانــی شــهر اعــم از خصوصــی و دولتــی احصــا 
درمــان  و  بهداشــت  معاونــت  بــا  جلســه ای  طــی  و 
ایــن  بــه مســئوالن  البــرز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
مجموعــه اعــام شــد. وی بــا بیــان ایــن کــه مقــرر شــد 
ایمن ســازی مراکــز درمانــی در ســه مرحلــه و براســاس 
اول  مرحلــه  می گویــد:  شــود،  اجرایــی  اولویت هــا 
ایمن ســازی تــا پایــان ســال جــاری اجــرا خواهد شــد.وی 
افــزود: دســتورالعمل های ایمنــی در بیمارســتان های 
بایــد  گفــت:  اســت.وی  متفــاوت  قدیمــی  و  نوســاز 
عــزم جــدی و تمــام عیــاری درخصــوص ایمــن ســازی 
ســاختمان های اداری و پیشــگیری از حــوادث بیــن 
گفــت:  یســاولی  شــود.  ایجــاد  دســتگاه ها  همــه 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری  ســازمان 
کــرج آمادگــی ارائــه آموزش هــای پیشــگیری از حریــق 
ناایمنــی  افــزود:  دارد.وی  را  ادارات  همــه  بــه  اطفــا  و 
مــدارس، مراکــز آموزشــی و فرهنگــی نیــز در حــال احصا 
اســت و قــدم بعــدی مــا رســیدگی بــه ایــن موضــوع 
و  آتش نشــانی  ســازمان  بود.سرپرســت  خواهــد 
خدمــات ایمنــی شــهرداری کــرج گفــت: ایجــاد و ارتقــای 
و  می دهــد  کاهــش  را  شــهروندان  دغدغــه  ایمنــی 
موجــب کاهــش خســارت های احتمالــی خواهــد شــد.

: تش نشانی البرز سرپرست سازمان آ
ج زیــر ذره بیــن  بیمارســتان های کــر
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