
ــت ســــاخــــت "پــــــــــارک رود" در  ــسـ ــخـ ــه نـ ــ ــل ــرحــ مــ
ج آغــــــاز شـــد. ــر ــ ــه کـ ــ ــانـ ــ ــده رودخـ ــ مـــنـــاطـــق آزاد شـ

؛ ۳۷ روز پس از دستور رئیس قوه قضاییه و  به گزارش جام جم البرز
ج،  پیگیری های وزارت نیرو برای آزادسازی بستر و حریم رودخانه کر
ساخت نخستین تفرجگاه عمومی حاشیه این رودخانه، کلید 
ج  در  ح " پارک رود" را شهرداری کر ج گفت: طر زده شد.  شهردار کر

ج اجرا می کند و... مناطق آزاد شده حاشیه رودخانه کر

استاندار البرز با بیان این که مدیران استان بویژه در 
استانداری و فرمانداری های استان باید شیفت شب 
خود را فعال کنند، گفت:خدمت رسانی به مردم نباید متوقف شود.
،  مجتبی عبداللهی در جلسه شورای  به گزارش جام جم البرز
معاونان استانداری و فرمانداران استان با تاکید بر این که 
رسیدگی به امــور استان حتی یک لحظه نیز متوقف نشود، 

اظهار داشت: مدیران استان بویژه در استانداری و ...

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir
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ج:  امام جمعه کر
بحران اوکراین ، نتیجه اعتماد به غرب
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نصیر علیزاده، مدیر امالک علیزاده عنوان کرد:

:  روشن نژاد ، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی البرز

ج: سرپرست سازمان سیما و فضای سبز شهرداری کر

بیست سال خدمتگزاری به 
مردم، افتخار امالک علیزاده

ج کر گل های   ۲۰۰ هزار الله باغ 
آغاز بهار 3 در انتظار  2

هـا 2ویــژه 

ح مقابله با  همایش طر
 پوشاک و  قاچاق در

 فضای مجازی  

نخستین  ساخت 
 تفرجگاه عمومی در حاشیه 

ج کر رودخانه 
خدمت رسانی به مردم

 نباید متوقف شود

: استاندار البرز

2 2

|    2
    | 

بهبه مناسبت  مناسبت هفته احسان و نیکو کاری؛ هفته احسان و نیکو کاری؛ 

دست هایدست های مهربان مهربان
 زندگی را  زندگی را هدیه می دهندهدیه می دهند

اراضی کشاورزی
استانسنددارمیشوند

2

برتر  مــجــمــوعــه هــای  از  یــکــی  کــتــریــنــگ ســرآشــپــز 
غــامــرضــا  ــد.  ــاش ــی ب م ــذا  غـ طــبــخ  در  تخصصی  و 
ایــن کــه مــدیــر و سرآشپز  ــر  ب خــداپــرســت عـــاوه 
متبحر این مجموعه است، سرآشپز هواپیمایی 
روزنــامــه  رابــطــه  همین  در  مــی بــاشــد.  نیز  مــاهــان 
ــا مـــدیـــر و ســرآشــپــز حـــرفـــه ای  ــرز بـ ــبـ ــم الـ ــام جـ جـ
که  انجام داده است  گفتگویی  کترینگ سرآشپز 

می خوانید:
تخصصی  فعالیت های  ســوابــق،  خصوص  در   *
توضیح  سرآشپز  ینگ  کتر ویــژه  شاخصه های  و 

دهید.
 حدود 22 سال است که در صنعت و هنر آشپزی 
فعالیت دارم. در حال حاضر سرآشپز هواپیمایی 
در  سرآشپز  کترینگ  همچنین   هستم.  ماهان 
ج با مدیریت و سرآشپزی خودم در  جهانشهر کر

خدمت مردم است. 
در  غــذا  پخت  ــوارد  مـ و  بهداشتی  مسائل  تــمــام 
گاهی  آ جمله  از  مــی شــود،  رعــایــت  مــا  مجموعه 
گوشت  و  کباب  غذاها،  داخلی  دمــای  به  نسبت 
باید  غ  مــر طبخ  مثا  ــود.  ش توجه  آن  بــه  باید  کــه 
بــاشــد، چون  بــا درجـــه میانی حــداقــل ۷۰۴ درجـــه 
باعث  دارد  وجـــود  غ   مـــر در   کــه  میکروب هایی 

ما  می شود.  مختلف  بیماری های  بــروز  و  عارضه 
داخل  ترمومترهای  ســری  یک  با  را  مسائل  ایــن 
آماده  برای سرو  را  کرده، سپس غذا  بررسی  غ  مر
می کنیم. به خاطر شیوع کرونا غذاها را داخل یک 
پک وکیوم شده قرار داده و بسته بندی می کنیم. 
تا  نــدارد  وجــود  غــذا  با  مستقیم  تماس  بنابراین 

خود مشتریان آن را باز کنند. 
مردم  که  کــرده ایــم  تحمیل  خــود  بر  را  هزینه  ایــن 
اطمینان  آنــهــا  بــه  و  باشند  امـــان  در  ویـــروس  از 
کاما  غــذا  نیز  بندی  بسته  از  قبل  که  می دهیم 

تماس  هیچ  نیز  آن  از  بعد  و  اســت  بهداشتی 
خارجی با غذا وجود ندارد.

بیان  را  ســرآشــپــز  ینگ  کتر ــا  ب ــی  ــاط ــب ارت راه هــــای 
نمایید. 

میدان  تــا  طالقانی  ــذر  ــرگ ی ز حــدفــاصــل  آدرس:   
اد فالح- نرسیده به دارایی  سپاه - روبروی تاالر نژ

ینگ سرآشپزجهانشهر قدیم- کتر
شماره تماس:34486054  - 34427652

09106844749 -    09052062917
sarashpaz.jahanshahr  @  اینستا گرام 

مسائل بهداشتی و تخصصی مسائل بهداشتی و تخصصی 

ینگ سرآشپز  کتر ینگ سرآشپز طبخ غذا  در  کتر طبخ غذا  در 

رعایت می شودرعایت می شود

غالمرضا خداپرست، سرآشپز هواپیمایی غالمرضا خداپرست، سرآشپز هواپیمایی 
: ینگ سرآشپز :ماهان و مدیر کتر ینگ سرآشپز ماهان و مدیر کتر



خطیب نماز جمعه کرج با اشاره به سالروز مبعث رسول خدا)ص( و تبریک 
این روز خجسته گفت: باید این عید بزرگ را به همه مردم دنیا تبریک گفت، 

زیرا حادثه ای بزرگ تر از بعثت ایشان در عالم نیست.
به گزارش جام جم البرز؛ آیت اهلل حسینی همدانی امام جمعه کرج   افزود: 
آمریکا در سال های مختلف در کشور ما و کشور های مختلف نشان داده 

که نمی توان به او اطمینان کرد. وی اشاره کرد و افزود: همین کشور روزی 
سومین قدرت هسته ای جهان بود و پس از سقوط شوروی و تحویل دادن 
ساح های خود آمریکا و انگلیس متعهد شدند امنیت او را تامین کنند، اما 
امروز آمریکا و انگلیس می گویند فقط روسیه را تحریم می کنند چون دیگر 

اوکراین به دردشان نمی خورد.

 وی ادامه داد: امروز غرب با جنگ رسانه ای تاش می کند تا بر افکار عمومی 
بدست  را  توافقی  هیچ  مستقیم  مذاکره  می دانند  مردم  ولی  بگذارد  تاثیر 
نخواهد آورد، گره ها االن باز شدند، فقط امریکا به جای بازی درآوردن رسانه ای 
زیاده  مقابل  در  ما  مردم  پاسخ  نگیرد  هم  تصمیم  اگر  بگیرد،  تصمیم  باید 

خواهی غرب و آمریکا یک چیز است.
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اقتصادیاقتصادی
ج : بحران اوکراین ، نتیجه اعتماد به غرب اجتماعی اجتماعی امام جمعه کر

خبرخبر
مشاوران حقوقی جام جم البرز

خــــــوانــــــنــــــدگــــــان   
گــــرامــــی، شـــمـــا مــی 
تـــوانـــیـــد مــشــکــات 
قضایی   و  حــقــوقــی 
روزنـــامـــه  بـــا  را  خـــود 
ــرز در  ــبـ ــم الـ جــــام جـ
ــــد.  ــــذاری ــگ ــ ــان ب ــ ــی ــ م
مـــســـئـــول پــرســش 
مشکات  پــاســخ  و 
قضایی  و  حــقــوقــی 
ــم  ــی ــه ت ــ ــل ــ ــی ــ بـــــه وس

هفته  هر  توانند  می  خود  مجرب  کارشناسی 
 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.
)پیش  نویس  دست  نامه  مبایعه  تعارض 

نویس( با مبایعه نامه دارای کد رهگیری
به  ابتدا  خریدار  و  فروشنده  اوقات  اکثر  در 
یا در فرم  صورت دست نویس)پیش نویس( 
تنظیم  نامه  مبایعه  )بنگاه(  اماک  دفتر  چاپی 
همین  کمی  فاصله  با   

ً
متعاقبا و  می نمایند. 

قرارداد را با کدرهگیری تنظیم می نمایند.
 سوال این است که چنانچه بین مفاد قرارداد 
از  رهگیری  کد  دارای  قرارداد  و  نویس  دست 
داشته  وجود  تعارض  شرایط،  و  مفاد  حیث 
با  است:  این  پاسخ  چیست؟  تکلیف  باشد. 
آخرین اراده طرفین در قرارداد  توجه به این که 
گردیده  منعکس  کدرهگیری  دارای  یعنی  آخر 
معتبر  دوم  قرارداد  مفاد  شرایط  لذا  است؛ 
امضای  از  قبل  می گردد  می باشد.پیشنهاد 
 تمامی مفاد و 

ً
قرارداد دارای کدرهگیری مجددا

یا همان پیش  اولیه  ج در قرارداد  شروط مندر
در  ج  مندر شروط  و  مفاد  تمامی  با  را  نویس 
ودر  داده  مطابقت  کدرهگیری  دارای  قرارداد 

صورت عدم مغایرت، امضاء نمایند.

درخشش روابط عمومی شورای 
ج در کنش رسانه ها  کر

فـــــرایـــــنـــــد نـــظـــم، 
مستمر  فــعــالــیــت 
در  خــــاقــــیــــت  و 
ــاس اخـــبـــار  ــکـ ــعـ انـ
ــی  ــام شــــــورای اس
ــر کـــــــــرج بــه  ــ ــهـ ــ شـ
خـــود  اوج  ــه  ــط ــق ن
رســـــیـــــده اســـــت. 
ــده  ــارن ــگ بـــررســـی ن
نــشــان مــی دهــد از 
ــروع بــه کــار  ــ ابـــتـــدای ش
تــاش مستمر  ــط عمومی  روابـ ایــن شـــورا بخش 
داشته  رسانه ای  کنش گران  با  ارتباط  در  پیگیر  و 
است. اما چند ماهی است که این میزان فعالیت  
ممزوج با  انتظام بیشتر و ابتکارات فزاینده است 
و  بهینه  ارتباطات  از  را  درخشانی  دوران  اکنون   .
واکنش های اصحاب رسانه در قاب اخبار شورای 
اسامی کانشهر کرج در عینیت عملی مشاهده 
می نماییم. همچنین در مراودات رسانه ای ،اطاع 
عمومی،  روابــط  ،درک  فعالیت ها  از  جامع  رسانی 
رویکرد  اتخاذ  کارآمد،  شکل  به  ارتباطات  برقراری 
ــا،  ــداده روی و نمایش  اســتــراتــژیــک، ســازمــانــدهــی 
پوشش محتوایی، ارتباط با خبرنگاران و حمایت 
از نمایندگان رسانه ها در صحن علنی شورا، تهیه 
مطالب  ظهور  و  ــروز  ،ب نامه  شــورا  بولتن  حرفه ای 
عملکرداین  ویترین  در  خبرگزاری ها  و  مطبوعات 
کرج  در  فعال  رسانه   ۴۰ از  بیش  با  ،تعامل  شــورا 
،البرز و کشور و همگرایی با آنها، ارسال اخبار شورا 
به ذیربطان  و مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز 
کرجی و  البرزی  از دیگر شاخصه های بارز توانمندی 
مدیریت جدید و  همکاران خدوم روابــط عمومی 
خود  مخاطبان  مــحــور  در  کـــرج  اســامــی  ــورای  شــ
می باشد. نگارنده این یادداشت در ایام پایانی سال 
زحمات  پاسداشت  و  خداقوت  عرض  ضمن   ۱۴۰۰
کادر روابط عمومی این مجموعه مهم شهری برای 
آنان آرزوی استمرار موفقیت ها در سال های آینده 

و سامتی و بهروزی روز افزون دارد .انشااهلل

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

فرزاد حق الذاکرین

  مدیر بازرگانی  

بویژه  استان  مدیران  این که  بیان  با  البرز  استاندار 
باید شیفت  در استانداری و فرمانداری های استان 
به  رسانی  گفت:خدمت  کنند،  فعال  را  خود  شب 

مردم نباید متوقف شود.
،  مجتبی عبداللهی در جلسه  به گزارش جام جم البرز
با  استان  فرمانداران  و  استانداری  معاونان  شورای 
یک  حتی  استان  امور  به  رسیدگی  این که  بر  تاکید 
مدیران  داشت:  اظهار  نشود،  متوقف  نیز  لحظه 
استان بویژه در استانداری و فرمانداری های استان 
امکان  چراکه  کنند  فعال  را  خود  شب  شیفت  باید 
خ دهد که نیاز  ج از ساعت اداری موضوعی ر دارد خار

به تصمیم گیری و اقدام فوری داشته باشد.
شیفت  در  که  مسئوالنی  همچنین  داد:  ادامه  وی 
مستقر  استان  فرمانداری های  و  استانداری  شب 
می شوند باید از سراسر حوزه استحفاظی خود مطلع 
به  رسانی  خدمات  چگونگی  از  همچنین  و  باشند 
و  بیمارستان ها  بویژه  مردم در بخش های مختلف 

بخش انتظامی بازدیدهای سرزده داشته باشند.
استاندار البرز اضافه کرد: پروژه های مهم استان نیز 
نظارت  و  باشند  فعال  روزی  شبانه  صورت  به  باید 
گیرد،  صورت  آنها  کار  بر  مسئوالن  سوی  از  دقیق 
بر این باور هستم که رصد لحظه به لحظه موجب 

تسریع در امور مهم می شود.
زیباسازی،  ضرورت  خصوص  در  بارها  افزود:  وی 
استان  روستاهای  و  شهرها  نظافت  و  ساماندهی 
طی  را  امر  این  روند  و  ام  داشته  تاکید  و  تذکر 
رصد  استان  مختلف  نقاط  از  میدانی  بازدیدهای 

می کنم.
البرز گفت: با توجه به فرارسیدن سال نو  استاندار 
باید چهره استان نیز متحول و نوروزی شود و شور و 

نشاط را به شهرها و روستاهای استان بیاوریم.
در  جدی  اقدام  و  تحرک  باید  این که  بیان  با  وی  
و  ورودی ها  ساماندهی  و  المان  ایجاد  خصوص 
باشد،  خروجی های استان و شهرستان ها مشهود 

باید  استان  شهرستان های  تمامی  کرد:   تصریح 
ساختمانی  نخاله های  تخلیه  برای  معینی  محل 
حرائم  و  معابر  در  این که  دلیل  به  باشد  داشته 

شهرها و روستاها جای نخاله و زباله نیست.
وی افزود: مدیران و بویژه فرمانداران باید به صورت 
مستمر و میدانی در بطن شهرها و روستاها حضور 
برای  و  شوند  گفتگو  وارد  مردم  با  نزدیک  از  و  یابند 

حل مشکات اقدام کنند.
مسئوالن  که  دارد  ضرورت  گفت:  البرز  استاندار 
در  کام  و  نفوذ  صاحب  افراد  و  معتمدان  با  استان 
محله ها ارتباط برقرار کنند و از طریق آنها مشکات 

مردم را حل و فصل کنند.
دالیل  به  کشور  اقتصاد  که  اکنون  گفت:  عبداللهی 
افراد  از  بسیاری  است  مواجه  مشکاتی  با  متعدد 
به  موانع  از  آگاهی  با  خیریه ها  و  سمن ها  قالب  در 
ارتقا دهند و  را  آمده اند تا زیرساخت ها  کمک مردم 
این  از  ببرند،  باال  را  مردم  به  خدمات رسانی  کیفیت 

رو باید به جد از این نیت خیر و ظرفیت بزرگ بهره 
برداری کنیم.

وی افزود: رسیدگی به مناطق محروم و توانمندسازی 
این مناطق از تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری 
یک  استان  مسئوالن  بعنوان  ما  برای  که  است 
تکلیف و وظیفه محسوب می شود بنابراین باید با 

جدیت در این راستا اقدام کنیم.

: استاندار البرز

خدمت رسانی به مردم نباید متوقف شود

اشاره  با  البرز  کشاورزی  جهاد  سازمان  سرپرست 
صدور  و  حدنگاری  قانون  اجرای  در  تسریع  به 
اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، گفت: تمام اراضی 

کشاورزی این استان سنددار می شود.
نژاد  روشن  عبدالرضا  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
اراضی  مالکیت  اسناد  صدور  قرارگاه  نشست  در 
و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  حضور  با  که  کشاورزی 
اماک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  معاون  آبخیزداری، 
اراضی سازمان و  استان، مدیر و کارشناسان امور 
ج برگزار  مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها در کر
بر اهمیت موضوع و برخورداری کشاورزان و  شد، 
بهره برداران از مزایای قانونی اخذ سند رسمی اراضی 
بخش  توسعه  ح های  طر اجرای  برای  کشاورزی 

کشاورزی استان تاکید کرد.
از تمامی  لزوم بهره گیری  بر  تاکید  با  وی همچنین 

اراضی  کردن  سنددار  امر  تحقق  برای  ظرفیت ها 
برش  و  سازمان  تحولی  برنامه  مطابق  کشاورزی، 
با  افزود:  قرارگاه،  مصوبه  اساس  بر  شهرستانی 
به ویژه در مناطق  کشاورزی  اراضی  ح،  این طر آغاز 
اراضی  امور  مدیریت  همکاری  با  استان  روستایی 
کل  اداره  و  البرز  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
متولی،  دستگاهای  سایر  و  اماک  و  اسناد  ثبت 
سنددار می شود. استان البرز دارای ۶۸ هزار هکتار 

اراضی کشاورزی زراعی و باغی است.

جاراضی کشاورزی استان سنددار می شوند آغاز ساخت نخستین تفرجگاه عمومی در حاشیه رودخانه کر

هــمــایــش تــخــصــصــی اتــحــادیــه صــنــف پــوشــاک 
عرضه  با  مبارزه  هــدف  با  البرز  استان  فروشان 
کـــاالی قــاچــاق در فــضــای مــجــازی و واحــدهــای 
ــی، بــررســی  ــرانـ ــیــدات ایـ ــول صــنــفــی، حــمــایــت از ت
عرضه  و  تولید  حــوزه  چــالــش هــای  و  فرصت ها 
پوشاک با حضور مسئوالن ستاد مبارزه با کاالی 
قاچاق ،اعضای صنف و دست اندرکاران صنعت 
پــوشــاک اســتــان و مــســووالن  ســازمــان صمت  

برگزار شد.
ایـــن همایش  در  الـــبـــرز  جـــام جـــم  گـــــزارش  بـــه 
اتحادیه  رئــیــس  صــدیــق  اسماعیل  تخصصی، 
بــا بیان این که  الــبــرز  پــوشــاک فــروشــان اســتــان 
اتــحــادیــه  تخصصی  و  آمـــوزشـــی  هــمــایــش هــای 
بررسی چالش های  و  با هدف شناخت  پوشاک 
فــروشــنــدگــان  و  تــولــیــد کــنــنــدگــان  روی  پــیــش 
پـــوشـــاک، راهـــکـــارهـــای تــقــویــت و حــمــایــت از 
گــاهــی و شــنــاخــت هــمــکــاران  ــای ایـــرانـــی، آ ــااله ک
تولیدی  ظرفیت های  و  توانمندی ها  با  صنفی 
کرد:  تصریح  می شود  برگزار  یکدیگر  بازاریابی  و 
کفش قاچاق در  کیف و  امــروز عرضه پوشاک و 
بــازارهــا،  شــب  دستفروشی ها،  مــجــازی،  فــضــای 
 روزبازارها و واحدهای مسکونی غیر مجاز بیداد 

می کند. 
البرز  استان  فــروشــان  پوشاک  اتحادیه  رئیس 
هرگونه  ورود   9۷ ســال  از  ایــن کــه  بــه  اشـــاره  بــا 
پوشاک خارجی به کشور ممنوع شد خاطرنشان 
واردات  و  کـــاال  قــاچــاق  ــداوم  ــ ت متاسفانه  کـــرد: 
مجاز  غیر  مبادی  از  آن  عرضه  و  قاچاق  پوشاک 
پوشاک  صنف  اعــضــای  و  دارد  ادامـــه  همچنان 
متضرر میان  این  در  که  هستند  کسانی   اولین 

 می شوند.
باید  ایــن کــه واحــدهــای صنفی  بــیــان   بــا  صدیق 
رعایت قوانین و مقررات  از پیش مراقب  بیش 
پــوشــاک  عــرضــه  ممنوعیت   زمــیــنــه  در  صنفی 
قــاچــاق باشند گــفــت:در قــوانــیــن جــدیــد صــدور 
ماک  کــاال  سبز  بــرگ  همچنین  و  خرید  فاکتور 
قابل  گزینه  وتنها  نیست  کــاال  سامت  و  خرید 
اعتماد کدشناسایی کاال و استعام سامت آن 

در سامانه تجارت است.
خواسته  این که  بیان  با  پوشاک  اتحادیه  رئیس 
از  جلوگیری  الــبــرز  اســتــان  پــوشــاک  صنف  همه 
ورود و عرضه کاالی قاچاق خارجی است تصریح 
سختی ها ی  تمام  تحمل  با  صنوف  که  این  کرد: 
علیه  غرب  و  آمریکا  ظالمانه  تحریم های  دوران 
قانونی  حقوق  تمام  و  مالیات  پرداخت  و  ایــران 
کنند و لی در  را حمایت  دولت؛ تولیدات داخلی 
کاال ی قاچاق  با واردات  عوض عده ای سود جو 
و عرضه آن در فضای مجازی و مکان های بی نام 
ادامــه  راحتی  به  خــود  طلبی  منفعت  به  نشان  
دهند صحیح نیست و موجب نابودی تولیدات 
کنندگان  عــرضــه  ــودی  ــاب ن آن  تــبــع  بــه  و  داخــلــی 

پوشاک خواهد شد.
کــنــتــرل مــبــادی  بــا  از مــســئــوالن خــواســت  وی 
ضربه  و  قــاچــاق  پــوشــاک  ورود  از  مــانــع  ورودی 
پوشاک کنندگان  عــرضــه  و  تولیدکنندگان   بــه 

با  یی  کاالها  فروش  موضوع  به  صدیق  شوند.   
کشور  داخــل  در  که   خارجی  برندهای  برچسب  
روش  ایــن  کــرد:  تاکید  و  اشـــاره  مــی شــود  تولید 
تولید و عرضه از مصادیق عرضه کاالهای تقلبی 

است و جرم محسوب می شود.

البرز  استان  فــروشــان  پوشاک  اتحادیه  رئیس 
با  توصیه به تمامی صنوف پوشاک،با توجه به 
تمام  به  ما  توصیه  گفت:  ایرانی  کاالهای  عرضه 
صنف پــوشــاک ایــن اســـت  کــه کــاالهــای ایــرانــی 

عرضه  کنند.
کاالهای  کشف  و  تخطی  صــورت  در  افـــزود:  وی 
بر  عــاوه  مــقــررات  طبق  قاچاق  و  اصالت  بــدون 
ضبط کاالی مکشوفه و جریمه واحد متخلف به 

مراجع قانونی معرفی خواهد شد. 
نــزدیــک شــدن  ــه  ب ــاره  ــ ــا اش ب صــدیــق همچنین 
ــان ســـال و آغـــاز فــصــل خــریــد مــــردم  اظــهــار  ــای پ
کفش  و  کیف  و  پوشاک  صنوف  کرد:  امیدواری 
با اقبال به فروش کاالهای ایرانی و رعایت درصد 
ــب عید  ــازار ش ــ  ســـود مــنــاســب مــوجــب رونـــق ب

شوند.
البرز  استان  فــروشــان  پوشاک  اتحادیه  رئیس 
بــا اشــــاره بــه افـــزایـــش نــظــارت و بــازرســی هــا از 
واحدهای صنفی در اسفند تاکید کرد: واحدهای 
اجناس  بــرروی  اتیکت  نصب  به  موظف  صنفی 
به  اجــنــاس  فــروش  فاکتور  صــدور  و  می باشند 
درخــواســت  ــورت  صـ در  و  اســـت  ــی  ــزام ال کسبه 
بازرسان باید به آنها ارائه شود. همچنین نصب 
الزامی  صنفی  واحد  در  مباشرت  و  کسب    جواز 

است.
صدیق با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی 
بــــرای جــلــوگــیــری از گــســتــرش بــیــمــاری کــرونــا 
دقیق  رعــایــت  ضمن  باید  اصــنــاف  شــد:  یـــادآور 
پروتکل های بهداشتی  کارت واکسن خود را نیز 

در محل کسب نصب کنند.
در این همایش  قدیمی معاون ستاد مبارزه با 
آمار  آخرین  به  با اشاره  کشور هم  کاال ی قاچاق 
گــفــت: طبق اخرین  بــه کــشــور  قــاچــاق پــوشــاک 
آماردر سال 9۷  یک میلیاردو هشتصد میلیون 
دالر  پوشاک  قاچاق به کشور  وارد شده است 
که با این میزان می توان صدو پنجاه هزار شغل 

در کشور ایجاد کرد.
با  مــبــارزه  گسترش  بــا  خوشبختانه  ــزود:  افـ وی 
و  تولید  درصــدی   ۴5 رشــد  شاهد  قاچاق  کــاالی 
فروش  و افزایش ۳5 درصدی اشتغال برندهای 

ایرانی در باز کشور هستیم.
و  صنوف  صاحبان  همچنین  همایش  ایــن  در 
عرضه پوشاک به بیان مشکات و دغدغه های 
با  را  مشکاتشان  نــزدیــک  از  و  پرداختند  خــود 

مسئوالن در میان نهادند.

ح مقابله با پوشاک و  قاچاق  در  فضای مجازی   همایش طر

مرحله نخست ساخت "پارک رود" در مناطق آزاد 
ج آغاز شد. شده رودخانه کر

دستور  از  پس  روز   ۳۷ ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
نیرو  وزارت  پیگیری های  و  قضاییه  قوه  رئیس 
ج،  کر رودخانه  حریم  و  بستر  آزادسازی  برای 
این  حاشیه  عمومی  تفرجگاه  نخستین  ساخت 
ج گفت:  رودخانه، امروز کلید زده شد.  شهردار کر
مناطق  در  ج   کر شهرداری  را  رود"  پارک   " ح  طر
و  می کند  اجرا  ج  کر رودخانه  حاشیه  شده  آزاد 
آغاز  از منطقه خط یک حصار  آن  مرحله نخست 
ادامه دارد.   مصطفی  آبگیر بیلقان  تا  می شود و 
 ۱۶ مرحله  این  در  داد:  ادامه  سیرایی  سعیدی 
ج به  هزار متر مربع از حاشیه 2 طرف رودخانه کر
مکان های  سواری،  دوچرخه  محل  راه"،  "پیاده 
نشستن خانواده ها و زمین های ورزشی ساحلی 

کل  رئیس  هریکندی،  فاضلی  می شود.  تبدیل 
 : گفت  زمینه  این  در  البرز  استان  دادگستری 
با  که  ج  کر رودخانه  حریم  زمین های  از  بخشی 
دستور رئیس قوه آزادسازی شده اند به مساحت 
قرار  ج  کر شهرداری  اختیار  در  مربع  متر  هزار   ۳۷
زیست  مسائل  رعایت  با  تا  است  شده  داده 
تفرجگاه  به  مردم  عموم  استفاده  برای  محیطی 

ساحلی تبدیل شود. 

هوشمند  توزیع  و  ثبت  در  استان  این  گفت:  البرز  روستایی  تعاون  مدیر 
کاال های اساسی و تنظیم بازار در »سامانه بازرگام« موفق به کسب رتبه دوم 

کشوری شد.
، سید محسن موسوی با اشاره به افزایش فعالیت  به گزارش جام جم البرز
البرز  گفت:  استان،  در  بازار  تنظیم  کاال های  هوشمند  توزیع  سامانه های 
سفارش  ثبت  با  هوشمند  توزیع  زمینه  در  رضوی  خراسان  استان  از  پس 
را در  از یک هزار خانوار در سامانه هوشمند توزیع مقام دوم  روزانه بیش 

کشور به خود اختصاص داده است.
ح ثبت و توزیع کاال های تنظیم بازار و اقام اساسی در سامانه  او افزود: طر
بازرگام به صورت پایلوت از آبان ماه امسال در تهران آغاز شد و در البرز به 

صورت مستقل از اواخر دی امسال به اجرا درآمد.
موسوی مدیر تعاون روستایی البرز گفت: اکنون در سامانه بازرگام استان 
تایلندی،  برنج های  همچون  بازار  تنظیم  و  اساسی  کاالی  قلم   2۴ البرز 
انواع   ، پنیر خامه،  غ،  تخم مر سیب زمینی،  پاکستانی،  و  هندی  شیرودی، 
غ منجمد، روغن مایع و ماکارونی به صورت اینترنتی  میوه و صیفی جات، مر

به فروش می رسد.
او افزود: بعضی از این اقام دارای تخفیف های مناسب تا 25 درصد تخفیف 
است و شهروندان پس از ثبت سفارش و پرداخت هزینه، کاالی سفارش 

شده خود را در درب منزل تحویل می گیرند.
انتقال دوباره وظایف  به دنبال  اظهار داشت:  البرز  مدیر تعاون روستایی 

تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی 
ح ارتقای  تعاون روستایی ایران در اجرای سیاست های وزارت متبوع و طر
هوشمند  توزیع  و  بازرگام  سامانه  اندازی  راه  به  اقدام  خانوار  معیشت 

کاال های اساسی و تنظیم بازار کرده است.
مدیر تعاون روستایی البرز اضافه کرد: بر همین اساس شهروندان البرزی 
 bazargam.com می توانند اقام مذکور را از طریق سامانه بازرگام به نشانی

در درب منازل و بدون پرداخت هزینه دریافت کنند.
وی یادآور شد که با هوشمندسازی فروش اینترنتی در کمتر از 2۴ ساعت 

کاالی مورد نظر درب منزل تحویل داده می شود.

البرز رتبه دوم توزیع هوشمند کاال های اساسی کشور را کسب کرد

البرز  استان  چرم  و  پوشاک  نساجی،  همگن  صنایع  تخصصی  انجمن  رئیس 
گفت: تعداد زیادی از واحد های تولیدی صنعت نساجی استان به دلیل افزایش 

بهای گاز مصرفی با خطر تعطیلی مواجه شده اند.
؛ یداهلل مالمیر در هشتاد و پنجمین نشست شورای  به گزارش جام جم البرز
ح موضوع افزایش بهای  گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز با اشاره به طر
گاز مصرفی صنایع که مشکات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، 
گفت: بحث افزایش تعرفه گاز بخش صنعت از اردیبهشت امسال جاری آغاز 

شد و به مرور با روند صعودی به قیمت های نجومی کنونی رسیده است.
البرز  استان  چرم  و  پوشاک  نساجی،  همگن  صنایع  تخصصی  انجمن  رئیس 
تغییر  مشخص  جدول  یک  اساس  بر  که  است  این  ما  انتظار  این که  بیان  با 
تعرفه گاز برای صنایع اعمال شود، افزود: متاسفانه تحت تاثیر تغییر ناگهانی 
قبض های گاز مصرفی، خیلی از کارخانه ها با رقم بدهی سنگین مواجه شده و 

به مرز تعطیلی رسیده اند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز با 
از فعاالن این صنعت در استان  اشاره به مشکات حادث شده برای بخشی 
به دنبال افزایش بهای گاز گفت: در این انجمن از سوی چندین واحد تولیدی 
نامه هایی دریافت کرده ایم که با رقم سنگین بابت پرداخت هزینه گاز مصرفی 

مواجه شده اند.
وی در ادامه عنوان کرد: واحد های تولیدی صنعت نساجی استان که پرداخت 

بدهی بابت هزینه گاز مصرفی برای آن ها سنگین است، اعام کرده اند که اگر 
شرایط به همین منوال باشد بعد از تعطیات نوروز سال آتی دیگر قادر به ادامه 
فعالیت نخواهند بود. مالمیر  رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، 
پوشاک و چرم استان در ادامه تصریح کرد: پرداخت 5۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان 
بابت بهای گاز مصرفی برای یک واحد صنعتی که تنها با ۶۰ تا ۷۰ نفر نیرو در حال 
فعالیت است، در واقع ادامه کار آن تولید کننده را دشوار می کند، آن هم در سالی 
که از سوی مقام معظم رهبری به تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها نامگذاری 
شده است و رسالت اصلی مسئوالن رفع مشکات پیش روی تولیدکنندگان 

و صنعتگران است.

قبض های گاز میلیونی عامل تعطیلی برخی واحد های صنعتی در البرز



سیر تحولی تولیدات پزشکی دانش بنیانی های البرز
زیرانداز پنج الیه در جمع تولیدکنندگان  با تولید  البرز  بنیان  شرکت دانش 

برتر تجهیزات پزشکی کشور قرار گرفت.
با  شرکت  این  گفت:  بنیان  دانش  کارخانه  مدیر   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
تولیدات خود ساالنه از خروج ۷ میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری می کند. 
کرده  را شروع  از سال 99 فعالیت خود  بنیان  افزود: شرکت دانش  اسدی، 

آسیای شرقی تامین می شد،  از  کًا  زیرانداز پنج الیه  گفته اسدی:  است. به 
ولی از سال ٩٢توانسته ایم این محصول را در کشور تولید کنیم که این کار 

باعث بی نیازی کشور به واردات شده است.
ماسک  الکلی،  پد  الیه  پنج  انداز  زیر  بر  عاوه  شرکت  این  در  گفت:  وی    

وچسب حصیری تولید می شود. 

به گفته اسدی: در این مجموعه بیش از ۶۰ نفر مشغول به کار هستند که 
اگر حمایت ها به موقع انجام شود و مواد اولیه کافی در اختیار این شرکت 
دانش بنیان قرار بگیرد قادر خواهیم بود که برای سال آینده تعداد نیرو ها را 
بر 2۰۰ نفر افزایش دهیم. استان البرز جزء سه تولید کننده تجهیزات پزشکی 

در کشور قرار گرفته است.
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشکی

پزشک جام جم
پزشکی  ــواالت  سـ
پزشک  از  را  خــود 
ــم الـــبـــرز  ــ جــــــام جـ

بپرسید
ــا، مــردم  ایــن روزهـ
بــخــش زیـــــادی از 
سامت  نیازهای 
راه هــای  از  را  خــود 
گــــــونــــــاگــــــون بـــه 
دســـت مــی آورنــد. 
در  و  مفید  مواقع  بعضی  در  می تواند  کــار  ایــن 
ویــژه  بــاشــد.  خطرناک  حتی  مــواقــع  از  بسیاری 
کرده  را فراهم  البرز شرایطی  نامه های جام جم 
ــواالت و پــرســش هــای  ــ ــه شــنــونــده س اســـت ک
برای  مکتوب  صــورت  به  و  باشد  شما  پزشکی 
داشته  مناسبی  جواب های  شما  سئوال های  
همین  در  موسویان  مهدی  سید  دکتر  باشد. 
دغدغه های  و  ســواالت  به  هفته  هر  و  ستون 

پزشکی شما پاسخ خواهند داد.
کرونا و کودکان

بیشتر  میر  و  مرگ  کرونا،  شیوع  ابتدای  از 
بیماری های  دچار  که  داده  خ  ر کودکانی  در 
زمینه ای بوده اند. مرگ ومیر های ناشی از کرونا 
ایمنی،  نقص  دچار  که  می دهد  خ  ر کودکانی  در 
مادرزادی،  و  ژنتیکی  ریوی  ـ  قلبی  مشکات 
کلیه  نارسایی  تکاملی،  عصبی  مشکات 
که  کودکانی  چنین  هم  هستند.  دیابت  و 
مصرف  دارو هایی  یا  می شوند  شیمی درمانی 
ایمنی  سیستم  تضعیف کننده  که  می کنند 
هستند، ممکن است در معرض خطر مرگ و 
میر قرار گیرند؛ در کودکانی که سیستم ایمنی 

خ می دهد. سالم دارند مرگ و میر کمتر ر
می تواند  کودکان  در  میکرون 

ُ
ا عائم  طیف   

 ... و  گوارشی  و  تنفسی  عائم  تا  بی عامتی  از 
میکرون سویه ای است که عائم شایع 

ُ
باشد؛ ا

آن عائم تنفسی و مشابه سرماخوردگی است؛ 
اشک ریزش،  بینی،  آبریزش  سرفه،  گلودرد، 

عطسه و تب از این عائم است.

، برای پیرمرد  از مهر سرپناهی 
»پشت بام خواب«

بازاریان  و  اصناف  خیرین  باشگاه  رئیس 
استان گفت: به همت دستان مهربان خیرین 
شهری  محمد  سرپناه  بی  و  نیازمند  ٬شهروند 

سروسامان گرفت.
، در پی اطاع از وضعیت  به گزارش جام جم البرز
محمد  در  نیازمند  شهروندی  زندگی  سخت 
شهر که در فضایی ناامن و غیربهداشتی زندگی 
سامان  سرو   ، نیکوکار افراد  پیگیری  با  می کرد 

گرفت.
در  باحضور  گفت:  خصوص  این  در  کریمی، 
ساختمانی  بام  پشت  بر  که  وی  زندگی  محل 
ساز  دست  سرپناهی  در  ناامن  و  فرسوده 
ضمن  می گذراند٬  روزگار  دستی  تهی  با 
فضای  در  وضعیت  این  از  تصویری  انتشار 
گوی   ، خیر شهروندی  انجام  سر  مجازی، 
ربود  را  خداپسندانه  امری  این  در  سبقت 
کرد. دستگیری  نیازمند،  شهروند  این  از   و 

به گفته نیکوکار البرزی، ایمان عمرانی طالقانی: 
کار  و  کسب  محل  در  که  امکاناتی  به  توجه  با 
خود محیا بود سعی کردیم در حد توان عاوه 
سرپناه  عنوان  به  آبرومندانه  محلی  که  این  بر 
کسب  و  اشتغال  زمینه   ، کنیم  محیا  وی  برای 
نیز   ۶۸ شهروند  این  زندگی  گذران  برای  درآمد 

فراهم شود.
این شهروند محمد شهری قریب به چند سال 
حمایت  و   جسمی  و  روحی  آسیب  علت  به 
آوری و فروش  با جمع  از طرف فرزندان  نشدن 

لوازم بازیافتی، گذران زندگی می کرد.

دکتر سید مهدی 
موسویان

۱۱ مجتمع خدماتی- رفاهی فعال در محورهای مواصاتی استان البرز با 
انجام تمهیدات ویژه آماده پذیرایی از مسافران نورزی می شوند.

مجتمع های  مسئول  یوسف زاده،  مریم   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
 ۱۱ حاضر  حال  در  این که  به  اشاره  با  اداره کل  این  رفاهی  خدماتی- 
استان  مواصاتی  محورهای  در  راهی  بین  رفاهی  خدماتی-  مجتمع 
اظهارکرد:  هستند،  مسافران  به  خدمات  دهی  آماده  و  بوده  فعال 
همزمان با فرارسیدن تعطیات نوروزی و به منظور ارزیابی وضعیت و 
ح تشدید نظارت بر فعالیت  کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران، طر

این مجتمع های خدماتی- رفاهی در دستور کار قرار گرفته است.
مجتمع های  از  بازرسان  توسط  که  بازدیدهایی  و  نظارت  در  افزود:  وی 
وضعیت  جمله  از  شاخص ها  برخی  می شود  انجام  رفاهی  خدماتی 
نمازخانه، سرویس های بهداشتی، رستوران و آشپزخانه، پارکینگ های 
ورودی و خروجی و فضاسازی مناسب برای تسهیل دسترسی معلوالن 

مورد توجه قرار می گیرد.
این مسئول تصریح کرد: همچنین برای استقبال از مسافران نوروزی 

نیز  فضاسازی و نوسازی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان 
فضای  توسعه  به  موظف  مجتمع ها  اساس  براین  که  می شود  انجام 
دیوارها  رنگ آمیزی  و  بیرونی  محوطه  در  درختکاری(  و  )گل کاری  سبز

هستند.
باید  مجتمع ها  همه  اقدامات  این  بر  عاوه  کرد:  تصریح  یوسف زاده 
امکاناتی چون پتو و وسایل گرمایشی را برای نمازخانه ها فراهم کنند تا 
در صورت مسدودشدن راه ها باتوجه به شرایط جوی فصل بهار امکان 

اسکان موقت برای مسافران فراهم باشد.
و  حمل  و  راهداری  اداره کل  رفاهی  خدماتی-  مجتمع های  مسئول 
مدیران  توسط  نوروزی  بروشور  تهیه  از  ادامه  در  البرز  جاده ای  نقل 
نقشه  بروشور  این  در  گفت:  و  خبرداد  رفاهی  خدماتی-  مجتمع های 
در  فعال  رفاهی  مجتمع های  مکانی  موقعیت  و  اطاعات  استان، 
شده  انجام  برنامه ریزی  طبق  و  است  شده  ج  در مواصاتی  محورهای 

این بروشورها در ورودی استان بین مسافران توزیع خواهد شد.
وی گفت: همچنین با هماهنگی های انجام شده اطاعات مجتمع های 
راه های استان نیز قرار داده  خدماتی- رفاهی در اختیار مرکز مدیریت 
موقعیت  از   ۱۴۱ شماره  با  تماس  با  می توانند  مسافران  و  است  شده 

مکانی و امکانات مجتمع ها مطلع شوند.

مجتمع های خدماتی بین راهی البرز آماده پذیرایی از مسافران نوروزی 

نظری  متوسطه  آموزش  دفتر  مدیرکل 
این که  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
هیچ روشی نمی تواند، جایگزین آموزش 
آموزش  محصول  گفت:  شود  حضوری 
الکترونیکی در دوران کرونا افت تحصیلی 

دربین دانش آموزان را رقم زده است.
عباس  البرز؛  جم  جام  گزارش  به 
"مبانی  وبینار  دومین  در  سلطانیان 
برای  که  آموزشی"  راهبری  و  مدیریت 
استان  دوم  و  اول  متوسطه  مدیران 
برگزارشد،  شاد  شبکه  بستر  در  البرز 
یکی  که  است  این  اصلی  مساله  گفت: 
فضای  بستر  در  آموزش  پیامد های  از 
افت  و  آموزش  زمان  کاهش  مجازی، 
هیچ  زیرا  است،  آموزان  دانش  تحصیلی 
آموزش های  جایگزین  نمی تواند  روشی 

حضوری شود.
او افزود: تمام تاش ما در وزارت آموزش 
با  که  بوده  این  مهر  ابتدای  از  پرورش  و 
مطابق  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
فضای  بتوانیم  کرونا،  ستاد  مصوبات 
آموزشی حضوری را در مدارس رقم بزنیم 
آموزش  فضای  در  وارده  آسیب های  تا 
محصول  دهیم؛  کاهش  را  مجازی 
آموزش الکترونیکی افت تحصیلی آشکار 
امتحانات  در  نمرات  میانگین  )کاهش 
پنهان  افت  و  اول(  نیمسال  حضوری 
دوره  در  نمرات  میانگین  کاذب  )تورم 

کرونا( است.
و  نهم  پایه های  کرد:  تصریح  سلطانیان 
آموزش  برای  ما  هدف  جامعه  دوازدهم 
آغازین،  آزمون های  و  بوده  حضوری 

مستمر  ارزشیابی  تحصیلی،  پیشرفت 
تقویتی  کاس های  برگزاری  همچنین  و 
افت  بر  تسکینی  می تواند،  جبرانی  و 

تحصیلی در آموزش مجازی باشد.
دور  درخصوص  خطر  اعام  ضمن  وی 
آموزش  فرآیند  از  التعلیم ها  الزم  افتادن 
ترک  بازگشت  برای  کرد:  اضافه  رسمی، 
تحصیل  از  مانده ها  جا  و  تحصیلی ها 
جهادی  و  مضاعف  کار  باید  مدارس،  به 
صورت گیرد؛ به هیچ وجه دنبال تبدیل 
کار نیستیم و  کودکان  به  آموزان  دانش 
شناسایی  ضمن  مدرسه  با  آشتی  برای 
مشوق ها  باید  بازگشت،  موانع  حذف  و 
مدنظر  کاربردی  و  ویژه  خاقیت های  و 

مدیران حاذق مدارس قرار گیرد.
جدید  اجرایی  نامه  آئین  داد:  ادامه  وی 

مدیران  برای  نقشه راه  مثابه  به  مدارس 
بستر  ماده ای   ۱۶۰ آیین نامه  این  و  است 
افزایش  و  محوری  مدرسه  برای  سازی 
از  هویت  تا  است  مدیران  اختیارات 
شود؛  احیا  دولتی  مدارس  رفته  دست 
بنابراین  می آورد  مالکیت  مشارکت، 

و  تعلیم  دستگاه  نفعان  ذی  مشارکت 
تربیت در قالب آیین نامه اجرایی مدارس 

کارگشا خواهد بود.
استان البرز 5۱2 هزار دانش آموز دارد که 
حدود نیمی از آن ها در مدارس متوسطه 

تحصیل می کند.

آموزش مجازی باعث افت تحصیلی دانش آموزان شده است
مدیر آموزش وزارت آموزش و پرورش استان:

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
البرز گفت: نمایشگاه مجازی مسابقات سلول های 
گشایش  ماصدرا  پژوهشسرای  در  کشور  بنیادی 

یافت.
به گزارش جام جم البرز، مهریار کرمی معاون آموزش 
هدف  البرز  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه 
فناوری  و  علوم  ترویج  را  نمایشگاه  این  برپایی  از 
علمی  مقاله  بخش  پنج  در  بنیادی  سلول های 
پژوهشی، مقاله ترویجی با خلق ایده نو، انیمیشن، 
بنیادی  سلول های  ملی  جام  و  مصور  کتاب  تدوین 
به  نمایشگاه  این  این که  به  اشاره  با  کرد.وی  ذکر 
پزشکی  و  بنیادی  سلول های  کشوری  قطب  همت 
ناحیه  ماصدرا  پژوهشسرای  در  مستقر  بازساختی 
در  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  دایر  ج  کر چهار 
ح  طر  52۶ میان  از  برگزیده  اثر   ۴۰ نمایشگاه   این 
دانش آموزی برتر راه یافته به مرحله کشوری سومین 
پزشکی  و  بنیادی  سلول های  مسابقات  دوره 

بازساختی به مدت ۱۰ روز به نمایش درآمده است.
نمایشگاه  این  نویسی  برنامه  داشت:  بیان  وی 
دانش آموزان  از  یکی  کتابی  علیرضا  توسط  مجازی 
توانمند قطب کشوری سلول های بنیادی و پزشکی 

بازساختی انجام شده است.
سلول های  کشوری  مسابقات  کرد:  تصریح  کرمی 
بنیادی با همکاری ستاد توسعه و ترویج سلول های 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  بنیادی 
زیادی  استقبال  آن  از  آموزان  دانش  که  شد  برگزار 

سلول های  فناوری  و  علوم  اهمیت  به  وی  کردند. 
تاثیرگذار  و  راهبردی  علوم  از  یکی  عنوان  به  بنیادی 
و  پرداخت  بنیان  دانش  اقتصاد  و  پزشکی  درحوزه 
اضافه کرد: شناسایی و شکوفا سازی استعداد های 
ناب اندیشمندان نوجوان دراین عرصه نوید بخش 

رویداد های ارزشمند درآینده ای نزدیک است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
بنیادی  سلول های  کشوری  قطب  داد:  ادامه  البرز 
آموزشی  و پزشکی بازساختی در ایام کرونا دوره های 
آناین در فضای مجازی برای دانش آموزان عاقه مند 
تشکیل  با  هم  شاد  سامانه  در  و  می کند  برگزار 
آموزشی  عدالت  منظور  به  آموزشی  کارگاه های 

گام های موثری برداشته است.
وی یادآورشد: همه عاقه مندان می توانند از طریق 
از   http://mollasadragallery.ir/#/intro لینک 

نمایشگاه بازدید کنند.
استان البرز 5۱2 هزار دانش آموز دارد.

نمایشگاه مجازی سلول های بنیادی در البرز آغاز به کار کرد

گفت:  ج  کر شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
تمامی برنامه ریزی ها برای برگزاری هشتمین جشنواره الله ها با کاشت بیش از 
2۰۰ هزار پیاز الله در ۴۰ واریته متنوع و رنگارنگ انجام شده و امیدواریم میزبان 

شایسته ای برای شهروندان و گردشگران در این جشنواره باشیم.
از  تعدادی  آماده سازی  از  پور  عبداهلل  حمیدرضا  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
 ۱۴۰۱ نوروز  در  گفت:  و  داد  خبر  نوروزی  مسافران  اسکان  برای  شهر  پارک های 
جهان نما،  جنگلی  پارک  فاتح،  باغ  همچون  ج  کر شهر  بزرگ مقیاس  پارک های 
جهان  و  خانواده  پارک  و  باغستان  گردشگری  تفریحی  دهکده  چمران،  پارک 
جهت اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است و این پارک ها دارای 
استراحت  جهت  سکو  و  نمازخانه  بهداشتی،  سرویس  جمله  از  امکاناتی 

مسافران هستند.
آماده سازی اماکن تفریحی گردشگری اشاره کرد  ح بهسازی و  وی به اجرای طر
آبخوری ها،  و گفت: گل کاری، بازپیرایی و تزیین فضای سبز در پارک ها، تجهیز 
سیستم  مشکل  رفع  و  مبلمان  و  بازی  وسایل  رنگ آمیزی  و  شست وشو 

ح استقبال از نوروز در حال انجام است. روشنایی آن ها در طر
ج اضافه کرد:  سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کر
با  نوروزی  مسافران  اسکان  برای  گرفته شده  نظر  در  پارک های  کامل  اطاعات 
گردشگران  راهنمای  بروشور  یک  قالب  در  آدرس  و  مشخصات  کامل  معرفی 
مدیریت  مجموعه  اطاع رسانی  پایگاه  و  سازمان  خبری  پورتال  در  نوروزی 

شهری منتشر می شود.
ج،  کر شهر  جمله  از  البرز  استان  به  گردشگران  ورود  به  اشاره  با  پور  عبداهلل 
با  الله ها  جشنواره  هشتمین  برگزاری  برای  برنامه ریزی ها  تمامی  کرد:  اضافه 

و  انجام شده  رنگارنگ  و  واریته متنوع   ۴۰ در  پیاز الله  2۰۰ هزار  از  کاشت بیش 
امیدواریم میزبان شایسته ای برای شهروندان و گردشگران در این جشنواره 

باشیم.
جدید  جاذبه های  به عنوان  بان  محیط  پارک  و  مروارید  کاخ  ظرفیت  به  وی 
از  بازسازی 2۷ هکتار  بر احیا و  افزود: عاوه  کرد و  ج اشاره  کر گردشگری شهر 
فضای سبز کاخ مروارید، امکانات تفریحی جدیدی همچون قایق پدالی به این 
آن در  از فضای متفاوت  تاریخی اضافه شده و شهروندان می توانند  مجموعه 

ایام نوروز بازدید کنند.
بیان  با  ج  کر شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
و  آماده سازی  در  سازمان  این  تاش  سال  پایان  به  شدن  نزدیک  با  این که 
زیباسازی شهر دوچندان می شود اضافه کرد: با برنامه ریزی منسجم و بسیج 
تمامی امکانات، تجهیزات و نیرو ها در آستانه بهار با نصب المان های جدید، 
نقاشی دیواری و با کاشت انواع گل ها و نهال های تزیینی و زینتی در میادین 

اصلی و پارک ها چهره شهر تغییر می کند.

ج  200 هزار الله باغ گل های کر
 در انتظار آغاز بهار

نصیر علیزاده، مدیر امالک نصیر علیزاده، مدیر امالک 
علیزاده عنوان کرد:علیزاده عنوان کرد:

با بیست سال با بیست سال 
خدمتگزاری به مردم؛ خدمتگزاری به مردم؛ 
افتخار امالک علیزادهافتخار امالک علیزاده

حصار یکی از محله های قدیمی در کنار رودخانه 
ــن مــحــلــه زیــبــا پــوشــیــده از  ــاشــد. ایـ ج مــی ب ــر کـ
گرم  فصل های  در  که  می باشد  زیــادی  درختان 
ســال پــذیــرای مــردم اســتــان الــبــرز و مسافران 
کشور  اســتــان هــای  و  شهرها  دیــگــر  از  عــبــوری 
چنار  کشیده  فلک  بــه  ســر  درخــتــان  می باشد. 
 ، حصار باغ های  در  بید  و  تــوت  درخــت  کنار  در 
کافه های سنتی، آب و هوای دلپذیر و خنک و 
را به  کنار رودخانه، این منطقه  همچنین پارک 
تفرجگاه  و  هوا  و  آب  خوش  محله های  از  یکی 

برای گردشگران تبدیل کرده است.
ــارک  ــن بـــاغ وحـــش ســـافـــاری کــشــور در پ ــی  اول
احــداث شــده است.  ج  کــر و در حصار  طبیعت 
پیشرفت،  و  توسعه  بــه  توجه  بــا  منطقه  ایــن 
ــرای ســـکـــونـــت و  ــ ــ ــی ب ــب ــاس ــن  مـــحـــل بـــســـیـــار م

سرمایه گذاری محسوب می شود.
معتبر  مجموعه های  از  یکی  عــلــیــزاده  امــاک   
بیست  از  بیش  دارای  مجموعه  ایــن  اســـت. 
رهن   ، فــروش  و  خرید  زمینه  در  سابقه  ســال 
این  می باشد.  ساخت  در  مشارکت  و  اجــاره  و 
متخصص  مشاوران  از  گیری  بهره  با  مجموعه 
اعتمادی  قابل  راهنمای  و  پاسخگو  امین،  و 
برای مردم محسوب می شود. در همین زمینه 

مدیر  علیزاده،  نصیر  با  البرز  جام جم  روزنــامــه 
علیزاده  امــاک  توانمند  و  متخصص  مجرب، 
گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در 

ذیل می خوانید:
و  خـــــود  فــعــالــیــت  ــق  ــ ــواب ــ س خـــصـــوص  در   *
توضیح  ــزاده  ــی ــل ع امـــالک  ویـــژه  شــاخــصــه هــای 

دهید. 
به  مفتخر  کــه  اســـت  ســـال  بیست  از  بــیــش   
ــردم شــریــف کــشــورم در حــوزه  خــدمــتــگــزاری مـ
امــاک  عملکرد  کــه  امــیــدوارم  هستم.  امـــاک 
و  مطلوب  فعالیت،  سالهای  طــی  در  علیزاده 
از  یکی  مسکن  باشد.  مشتریان  رضایت  مورد 
اماک  مشاوران  و  است  مــردم  اولیه  نیازهای 
عرصه  این  در  ارزشمندی  و  مهم  بسیار  نقش 
باید  خــود  شغلی  حـــوزه  در  ــراد  افـ همه  دارنـــد. 

مطابق وظایف خود به مردم خدمت کنند.
و  باشند  صــادق  عمل  و  گفتار  در  همچنین   
طرفین  از  یکی  منافع  داشــتــن  نظر  در  بـــدون 
این  به  دهند.  ارائــه  درستی  مشاوره   ، قـــرارداد 
خواهد  حــل  جامعه  مشکات  بیشتر  ترتیب 
شد. مشاور اماک باید یک راهنمای درستکار 
جهت  مشتریان  بــه  و  بــاشــد  رازدار  و  امــیــن  و 
ملکی  معامات  کلیه  و  اجـــاره  فـــروش،  خــریــد، 

مشاوران  نقش  که  چرا  دهد.  صحیح  مشاوره 
اماک در این زمینه بسیار مهم و تعیین کننده 

می باشد.
بــرای  ج  ــر ک حــصــار  موقعیت  حــاضــر  ــال  ح در   *
ید ملک و مسکن چگونه  گذاری و خر سرمایه 

است؟
استان  مناطق  بهترین  از  یکی  حصار  منطقه 
خوبی  بسیار  پتانسیل  دارای  و  اســت  الــبــرز 
زیــبــا  از فــضــای ســبــز  ــد و هــمــچــنــیــن  ــاش ــی ب م
بــســیــار خــوش  ایـــن منطقه  ــت.  بـــرخـــوردار اسـ
می باشد  بی نظیر  ــداز  ان چشم  دارای  و  منظره 
و  ســکــونــت  بــــرای  آرام  و  ــج  ــ دن مــکــان  یـــک  و 
اخیر  سال  چند  در  خوشبختانه  اســت.   زندگی 
حاصل  منطقه  این  در  خوبی  بسیار  پیشرفت 
آزادســـازی بستر رودخــانــه و پاک  شــده اســت. 
سازی آن باعث شده که مکانی بسیار مناسب 
برای سرمایه گذاری باشد. منطقه حصار از ضلع 
از ضلع  ــوس،  ــال ــاده چ ــاورت جـ ــج شــمــال در م
همت،  اتوبان  و  تهران  و  ج  کر اتوبان  به  شرقی 
از جنوب به پارک چمران و پل تاریخی و از غرب 
محدود  ج  کر میدان  و  چنارستان  رودخانه،  به 
می باشد و برخورداری از این ویژگی ها پتانسیل 

منطقه را ارتقاء داده است.

 لطفا راه های ارتباطی با امالک علیزاده را بیان نمایید.  لطفا راه های ارتباطی با امالک علیزاده را بیان نمایید.     

 آدرس: ابتدای خط سوم حصار آدرس: ابتدای خط سوم حصار
)خیابان سوم( امالک علیزاده)خیابان سوم( امالک علیزاده
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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؟    
امام خمینی )ره(فریاد نهان را به دل کی اثر است؟
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسامی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

پیام های مردمی خبر

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

ج گردد. خودشان در همین ستون در
مسئوالن نیروی انتظامی اقدام کنند

و  شخصی  خودرو  شهروندان،  از  شماری 
خودرو کاری خود را در اثر سرقت ناجوانمردانه 

سارقان از دست داده اند. 
لذا به همین منظور از فرمانده نیروی انتظامی 
کشف  برای  ویژه  برنامه هایی  طراحی  خواهان 

خودروهای سرقتی مالباختگان هستیم.
مسئوالن  سایر  از  دیگر  سویی  از  چنین  هم   
روسای  ویژه  به  اندرکار  دست  و  ذیربط 
همکاری  و  همراهی  خواستار  دادگستری ها 
خدا  مسیر  این  در  انتظامی  نیروی  با  جدی 

پسندانه می باشیم.
جمعی از مالباختگان خودرو البرز

شورای آرد و نان اقدام کند
و  شهری  محات  در  شاغل  نانوایان  برخی 
نان،  پز  و  پخت  ساعات  رعایت  روستایی 
خ رایج نان را نمی کنند  بهداشت و کیفیت و نر

و مراجعان را دچار وقت کشی می نمایند. 
این  در  البرز  استان  نان  و  آرد  شورای  لطفا 

زمینه اقدام موثر معمول نمایند.
ج محسن کالمی از کر

ج اقدام کند شهرداری کر
محدوده  در  شهری  بایر  اراضی  برخی  وجود 
مسئوالن  باید  ج،  کر جهات  سایر  یا  و  مرکزی 
بوستان های  ایجاد  فکر  به  را  ج  کر شهرداری 

جدید شهری تشویق نماید. 
و  شهر  شورای  مسئوالن  به  پیشنهاد  لذا 
و  تکلیف  برای  که  است  این  ج  کر شهرداری 
ویژه  بوستان های  ج  کر سبز  فضای  تقویت 

شهری را احداث و افزایش دهند.
ح ها سامت و رفاه   بدون تردید این گونه طر

شهروندان را تضمین خواهد کرد.

: مدیر آبفای رجایی شهر
باغستان  در  شرب  آب  توزیع 

غربی متعادل شد

مخزن قدیمی باغستان غربی به دلیل فرسودگی 
و اختاف ارتفاع کم با ساختمان های این منطقه، 
ناحیه  به  اتصال  با  و  ج  خار بهره برداری  مدار  از 
این  در  شرب  آب  توزیع   ، شهر رجایی   B فشاری 

منطقه متعادل شد.
شهر  رجایی  ، مدیرآبفای  البرز جم  گزارش جام  به 
 B زون  تکمیل  هدف  با  گفت:  خبر  این  اعام  با 
متعادل سازی  و  شهر  رجایی  فشاری(  )ناحیه 
غربی،  باغستان  در  آب  توزیع  شبکه  فشار 
از  این منطقه  مخزن فرسوده 2هزار متر مکعبی 
ج و مناطق زیر پوشش و شبکه توزیع  مدار خار
فشاری  ناحیه  مکعبی  متر  5هزار  مخزن  به  آن 
متصل  بهارستان  شهرک  در   )B )زون   دیگر 

شد.
با اشاره به این که ساکنان باغستان  رضا غفاری 
مشکل  با  گذشته  سال  تابستان  در  غربی 
اردیبهشت  از  افزود:  بودند  مواجه  فشار  افت 
امسال عملیات اصاح شبکه به طول 9۰۰ متر با 
همراه  به  متر  میلی   ۳۱5 و   2۰۰ قطر  به  لوله هایی 
شد  آغاز  فشارشکن  شیر  دستگاه  چهار  نصب 
و در حال حاضر فشار مناسب و متعادل آب به 
همراه ارتقای کیفی آب در این منطقه انجام شده 

است.
جمعیت  شهر  رجایی  مدیرآبفای  غفاری 
و  نفر  هزار   5۰ را  اصاحی  ح  طر این  زیرپوشش 

هزینه آن را ۷۳۰ میلیون تومان ذکر کرد.

ع ستارگان بنی هاشم طلو
که  اکرم)ص(  پیامبر  به  هجری،  چهارم  سال  شعبان  سوم  البرز:  جام جم 
پسری  خداوند  که  آوردند  مژده  بودند،  مسجد  در  اصحابش  از  جمعی  با 
به دخترت حضرت فاطمه)س( و دامادت علی ابن ابیطالب)ع( عطا کرده 
است. پیامبر از این خبر بسیار شادمان شده و بدون فوت وقت به خانه 
دامادش علی )ع( می روند. پیامبر پس از دیده بوسی و گفتن شادباش به 
علی )ع( و فاطمه)س( نوه شیرخوارش را در آغوش گرفت و پس از خواندن 
اذان و اقامه در گوش نوزاد نام حسین را برای او انتخاب کرد. به فقرا صدقه 

پیشکش کرد و گوسفندی هم قربانی نمود. 
آن گاه سرش را به زیر می اندازد تا کسانی که اطرافش بودند  پیامبر)ص( 
معلوم  پیامبر  شانه های  لرزش  با  اما  نشوند،  وی  حالت  تغییر  متوجه 
می شود که ایشان در حال گریستن هستند. وقتی اصحاب پیامبر از وی 
به  نوزاد  این  می فرمایند:  جواب  در  ایشان  می پرسند،  را  اش  گریه  علت 
گاه  آن  می رسد.  شهادت  به  زمان  مردمان  ظالم ترین  و  شقی ترین  دست 

پیامبر خم شده و گلوی نوه اش را چندین بار می بوسد.
شش سال از دوران کودکی امام حسین )ع( در زمان حیات پربرکت رسول 
خدا)ص( سپری شد. ایشان پس از شهادت برادر بزرگوارش امام حسن)ع( 
بار  زیر  هرگز  او  می شود.  مسلمین  امامت  دار  عهده  هجری   5۰ سال  در 
بیعت با خلیفه ستمگر زمانش یعنی یزید نرفت و از آن جا که جانش به 

ج شده و به دعوت  همین خاطر در خطر بود از مدینه به قصد اعمال حج خار
مردم کوفه برای تشکیل حکومت اسامی حج خود را ناتمام گذشته و به 

طرف کوفه رهسپار می شود. 
خود  با  هم  را  بیتش  اهل  وفایش،  با  یاران  از  غیر  به  سفر  این  در  امام 
تاریخ اسام،  می برد. در رکاب ایشان شجاع ترین و وفادارترین شخصیت 
یعنی برادرش حضرت ابوالفضل العباس)ع( هم حضور داشتند. حضرت 
عباس)ع( 22سال از امام حسین)ع( کوچکتر بودند. مادر ایشان ام البنین 

حضرت  می آمدند.  حساب  به  عرب  زنان  ترین  شجاع  و  ترین  پاکدامن  از 
ابوالفضل)ع( احترام فراوانی برای امام حسین)ع( قائل بود و هیچ گاه بدون 
زانو  دو  خاضع  بنده ای  مانند  نمی نشست.  برادرش  و  امام  کنار  در  اجازه 
در برابر موالیش می نشست. ایشان هیچ گاه به خود اجازه نمی داد امام 
حسین)ع( را برادر خطاب نماید، مگر در لحظه شهادت در صحرای کربا که 

فرمود: ای برادر مرا دریاب.
حضرت ابوالفضل)ع( سمبل بی نظیر وفاداری و شجاعت در عرصه کربا 
بنی هاشم  قمر  ایشان  به  داشتند  که  ممتازی  زیبایی  خاطر  به  و  بودند 
خاندانش  و  یاران  از  با ۷2تن  کربا  صحرای  در  حسین)ع(  امام  می گفتند. 
به  مظلومانه  جانانه،  مقاومتی  از  پس  کفر  لشکر  سرباز  مقابل ۳۰هزار  در 
شهادت رسید. پرچمدار و علمدار لشکر کوچک حسین بن علی)ع( کسی 
نبود جز برادر وفادارش حضرت ابوالفضل العباس)ع( که در کنار رود فرات 
به یاد لب های تشنه برادر و اهل بیت پیامبر آب را از مشتش برزمین ریخت 

و در محاصره انبوهی از سربازان دشمن با لبی تشنه به شهادت رسید.
روز والدت امام حسین)ع( و روز والدت حضرت ابوالفضل العباس)ع( که 
به ترتیب روز پاسدار و روز جانباز نام گذاری شده است، را به همه پاسداران 
تهنیت  و  تبریک  کشورمان  عزیز  جانبازان  و  اسامی  انقاب  کف  بر  جان 

عرض می کنیم. 

بهار  و  نوروز  عید  آستانه  در  و  اسفند  در 
ما  کشور  نیکوکار  و  مهربان  مردم  طبیعت، 
در  نیکوکاری  و  احسان  هفته  با  همزمان 
نوع  تبلور  که  عظیم  همایشی  در  اسفند   ۱۴
است  آنان  مهرورزی  و  نیکوکاری  دوستی، 
را  خویش  عاطفه  و  محبت  پر  دست های 
کودکانشان  و  نیازمند  خانواده های  سر  بر 
می شوند  نزدیک  هم  به  دل ها  می کشند. 
جوانه  قلب ها  در  مهربانی  شکوفه های  و 
می زند. از چهاردهم  تا بیست و یکم اسفند 
مردم مهربان ایران در حرکتی خداپسندانه و 
برخوردارشان  کم  همنوعان  یاری  به  انسانی 

می شتابند. 
کمک های  از  نظر  صرف  نیکوکاری  جشن 
مادی که طی آن جمع آوری می شود به لحاظ 

معنوی، اجتماعی و فرهنگی دارای کارکرد های 
به  می توان  آنها  جمله  از  که  است  ویژه ای 
فرهنگ  بیشتر  هرچه  تقویت  و  گسترش 
احسان و انفاق، کمک به همنوع و انسجام 
اجتماعی اشاره کرد. نوع دوستی و کمک به 
از دیدگاه الهی و اسام امری ذاتی و  همنوع 
فطری است. در واقع خداوند متعال تمایل 
به کمک کردن به همنوعان را به صورت یک 
قرارداده  بشری  هر  قلب  در  فطری  شناخت 

است.
  در فرهنگ اسامی، انفاق  و احسان در راه 
شمرده  نیک  ارزش های  مصادیق  از  خدا، 
آن  تأکید  در  بسیاری  آیات  و  روایات  و  شده 
در  انفاق  مزد  و  اجر  مجید  قرآن  است.  آمده 
قرآن  در  و  می داند  ارزش  با  بسیار  را  خدا  راه 

می فرماید: »اگر چیزی را در راه او انفاق کنید، 
پر  را  آن  جای  و  می دهد  را  آن  عوض  خداوند 

می کند و او بهترین روزی دهندگان است.«
خداوند انفاق مال را وسیله آزمایش انسان 
و  نیکوکاری  به  توصیه  ضمن  و  داده  قرار 
انفاق، از پاداش انفاق کنندگان خبر می دهد.

از  که  همانطور  نیکوکاری  و  احسان  روز 
برای  است  روزی  است  معلوم  اسمش 
نوع  تبلور  کردن،  کمک  کردن،  محبت 
آنانی که  دوستی، نیکوکاری و مهرورزی برای 
را  خویش  عاطفه  و  محبت  پر  دست های 
کودکانشان  و  نیازمند  خانواده های  سر  بر 
که  می کنیم  زندگی  روزگاری  در  می کشند. 
ظالمانه  تحریم های  انواع  اعمال  جهت  به 
شرایط  غرب  و  آمریکا  توسط  کشورمان  به 

از  بسیاری  معیشت  و  مردم  اقتصادی 
بسیاری  و  نیست  مناسب  چندان  آنها 
مشکات  دچار  آبرومند  خانواده های  از 
هستند.  خانواده هایشان  و  خود  معیشتی 
مردم ایران در طول تاریخ نشان داده اند که 
خویش  نوعان  هم  سرنوشت  به  گاه  هیچ 
ج از سرزمین شان  چه در داخل و چه در خار
موجب  موضوع  این  و  اند  نبوده  بی تفاوت 
می شود تا در آستانه ورود به سال جدید و در 
هفته احسان و نیکوکاری به یاری هم نوعان 
خوب  چقدر  بشتابند.  خود  برخوردار  کم 
را بدانیم  است قدر روز احسان و نیکوکاری 
کنیم  تقسیم  دیگران  با  را  شادی هایمان  و 
هر  شود.  بیشتر  نیز  ما  خود  شادی های  تا 

روزمان روز احسان و نیکوکاری باد.

به مناسبت هفته احسان و نیکو کاری، 

دست های مهربان زندگی را هدیه می دهند

مهران رزمجوی

خبرنگار فرهنگی 
و اجتماعی جام جم  البرز


