
رئیس پارک علم و فناوری البرز گفت: با توجه به نام گذاری سال ۱۴۰۱ به 
عنوان سال تولید،  دانش بنیان و اشتغالزایی از سوی رهبر معظم انقالب،  
هدف  امسال تولیدات دانش بنیانی خواهد بود که اشتغال زایی به همراه دارند.
به گزارش جام جم البرز، مهدی عباسی  در دیدار  با  نماینده مردم ساوجبالغ، 
غ التحصیل  نظرآباد، طالقان و چهارباغ افــزود: بنابراین توجه به جوانان فار
در این زمینه به جد مــورد توجه قــرار می گیرد.وی ادامــه داد: اکنون البرز به 
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ج:  امام جمعه کر
 دشمنان ایران به عجز خود اعتراف می کنند

: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز
واحد های صنعتی در سامانه جامع تجارت عضو شوند

2

: رئیس کل دادگستر البرز :فرمانده سپاه استان البرز

گزارشی از بازار مبل امام علی )ع( تیم کشتی مقاومت البرز تشکیل 
می شود

 بیش از ۹۰ درصد زمین های  ملی البرز  
سند دار شدند 432
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    |  

  

م گند ر  د یی  کفا د خو ط  مشر گند ر  د یی  کفا د خو ط  شر

گذاری تولیدات  دانش بنیان   هدف 
 با قابلیت اشتغالزایی است

 تالش برای تولید محصوالت
کیفیت  و با قیمت واقعی   با 

: مدیر شهرک استارتاپی کشاورزی و امنیت غذایی   خبر داد:رئیس پارک علم و فناوری البرز

به گزارش جام جم البرز، جاللی، مدیر نخستین شهرک استارتاپی 
کشاورزی و امنیت غذایی افزود: نظر به تاکید مقام معظم رهبری 
و این که شرکت های دانش بنیان این قابلیت را دارنــد که کشور را به نقطه 
مطلوب برسانند واقتصاد دانــش بنیان تنها راه توسعه و گــذار از شرایط 
فعلی و اقتصاد تک محصولی )نفت( است، شهرک استارتاپی کشاورزی و 
کارخانه نــوآوری سورین که به عنوان بخش خصوصی ونهادی اجتماعی و 

اجرایی موثر در امر توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و... 

 قدردانی استاندار البرز 
 از تالش شبانه روزی 
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آغاز به کار آشپزخانه های اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان

مبارک  ماه  در  البرزی  نیازمندان  اطعام  به  کمک  جهت  مرکزی  آشپزخانه   ۳۰۰
رمضان آغاز به کارکردند.

مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون  لشینی  رضا   ، البرز جام جم  گزارش  به 
امام  امداد  کمیته  ایران همدل  گفت: در پویش  البرز  )ره(  امام  امداد  کمیته 
)ره( البرز با همکاری مراکز نیکوکاری، ائمه جمعه و خیران، تعداد ۳۰۰ آشپزخانه 
با عنوان »اطعام مهدوی« در سطح استان راه اندازی و به صورت روزانه ۵۰ هزار  

پرس غذای گرم بین نیازمندان البرزی توزیع می شود.
ح اطعام مهدوی یکی از فعالیت های کمیته امداد در ماه  وی بابیان این که طر
مبارک رمضان می باشد گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته عالوه 
فرزندان  و  ایتام  برای  حامی  جذب  باهدف  مهربان  ایران  پویش  ح  طر این  بر 
بسته  هزار   ۴۰۰ توزیع  همچنین  شد.  خواهد  پیگیری  به طورجدی  محسنین 
ح مفتاح الجنه از  معیشتی، آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، افطاری ساده و طر

جمله سایر برنامه های این نهاد در ماه مبارک می باشد.
سایر  و  مددجویان   ، اخیر اقتصادی  شرایط  در  این که  به  اشاره  با  لشینی 
بهره برداری  افزود:  هستند  خیران  حمایت  نیازمند  بیش ازپیش  محرومان 
اصناف،  خیران،  از  اعم  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  ظرفیت های  تمام  از 
مقاومت  نیروهای  تکایا،  حسینیه ها،  مذهبی،  هیات های  نیکوکاری،  مراکز 
بسیج و ایجاد تمهیدات الزم برای استفاده از ظرفیت داوطلبانه بسیجیان و 
گروه های جهادی در راستای برگزاری هرچه باشکوه تر اطعام مهدوی از اهداف 

و برنامه های کمیته امداد البرز در ماه رمضان محسوب می شود.
کمک  و  مواسات  همدلی،  برای  پویشی  همدل  ایران  این که  ابراز  با  لشینی 
 ۱۳ به  حضوری  مراجعه  گفت:  است.  رمضان  ماه  در  نیازمندان  به  مؤمنانه 
دفتر کمیته امداد امام )ره( و بیش از ۳۷۰ مرکز نیکوکاری طرف تعامل با این 
، تماس با شماره تلفن 2۶۳2۸2۶۷۴۱ و واریز کمک نقدی  نهاد در استان البرز
ح  به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۸۳۶2 راه های مشارکت مردم نیکوکار در طر

اطعام مهدوی است.



 امام جمعه کرج گفت: دشمنان ایران به عجز خود اعتراف می کنند و به این 
نتیجه رسیده اند که نظام اسالمی ساقط شدنی نیست و این عجز در سرزمین 

اشغالی مشاهده می شود.
به گزارش جام جم البرز،آیت اهلل حسینی همدانی با اشاره به روز جمهوری 
اسالمی ایران، بیان داشت: روز جمهوری اسالمی، روز بزرگی است اما قدر آن 

در بین مناسبت های اسالمی به خاطر تعطیالت نوروز  یا عدم دقت در اهمیت 
موضوع ناشناخته مانده است وی  در ادامه با طرح این پرسش که وظیفه ما 
در مقابل جمهوری اسالمی چیست، پاسخ داد: وظیفه ما همان است که رهبر 
و قائد ما می گوید: »وظیفه من و شما این است که از محتوای انقالبی، از اصول 
باارزش انقالب دفاع کنیم و نگذاریم این مبانی باارزش و این ارزش های واال 

نادیده گرفته شود؛ این وظیفه ماست.« ایشان بابیان این که امروز دشمنان 
از هیچ تالشی برای نابودی نظام اسالمی کوتاهی نکرده اند خودشان  ما که 
اعتراف به عجز می کنند، گفت: آقا فرمودند: »به این نتیجه رسیدند که نظام 
جمهوری اسالمی را نمی شود ساقط کرد، چون مدافع آن، حامی آن، سینه های 

سپر کرده مردم مؤمن است، این نظام را نمی شود تکان داد«. 
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اقتصادیاقتصادی
ج : دشمنان ایران به عجز خود اعتراف می کنند اجتماعی اجتماعی امام جمعه کر

خبر
مشاوران حقوقی جام جم البرز

خــــــوانــــــنــــــدگــــــان   
ــا مــی  ــمـ ــی، شـ ــ ــرامـ ــ گـ
تـــوانـــیـــد مــشــکــات 
قــضــایــی   و  حــقــوقــی 
روزنـــامـــه  بـــا  را  ــــود  خ
جــــام جـــم الـــبـــرز در 
ــد.  ــ ــذاری ــ ــگ ــ ــان ب ــ ــی ــ م
ــش  ــرس مـــســـئـــول پ
مشکات  ــخ  ــاس پ و 
قــضــایــی  و  حــقــوقــی 
ــم  ــی ــه ت ــ ــل ــ ــی ــ بــــــه وس

و  هفته  هر  توانند  می  خود  مجرب  کارشناسی 
پاسخ  شما  سئوال های  به  ستون  همین   در 
داده  پاسخ های  که  بدانیم  اســت  الزم  دهند.  
دارد  مشورتی  جنبه  صــرفــا  ســئــوال،  بــه  ــده  ش
اداری  و  قــضــایــی  ــع  ــراج م در  اســتــنــاد  قــابــل  و 

نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.
ثار ضرب بدون آ

اگر شخصی به صورت عمدی توسط دیگران مورد 
ضرب واقع گردد، به طوریکه رفتار دیگران منجر 
به شکستگی، سرخی یا خونریزی نگردد و به طور 
مضروب  بدن  در  ضرب  از  آثاری  گونه  هیچ  کلی 
وجود نداشته باشد؛ آیا این رفتار دیگران)ضرب( 
جرم است؟ به عبارت دیگر با وصف عدم وجود 
از  می تواند  مضروب  آیا  عالمت  و  آثار  هرگونه 
ضارب شکایت نماید؟ پاسخ این است مطابق 
ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسالمی »در مواردی که 
رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن 
بگذارد،  جای  بر  بدن  در  خود  از  اثری  نه  و  گردد 
در  عمدی  موارد  در  لکن  است.  منتفی  ضمان 
یا شالق  صورت عدم تصالح مرتکب به حبس 

تعزیری درجه هفت محکوم می شود.«

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

استارتاپی  شهرک  نخستین  مدیر  جاللی،   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
و  رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  نظر  افزود:  غذایی  امنیت  و  کشاورزی 
این که شرکت های دانش بنیان این قابلیت را دارند که کشور را به نقطه 
مطلوب برسانند واقتصاد دانش بنیان تنها راه توسعه و گذار از شرایط 
فعلی و اقتصاد تک محصولی )نفت( است، شهرک استارتاپی کشاورزی 
ونهادی  خصوصی  بخش  عنوان  به  که  سورین  نوآوری  کارخانه  و 
اجتماعی و اجرایی موثر در امر توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
تحول  ضمن  داشت  خواهد  تالش  می باشد،  تخصصی  اشتغالزایی  و 
، با تقویت استارتاپ ها،  در تولید و بهره وری حداکثری از امکانات کشور
حضور واسطه گران را که باعث افزایش قیمت تمام شده محصوالت 
برطرف  استارتاپ ها  توسط  تامین  زنجیره های  مشکل  حل  با  می گردد 
گردد.   عرضه  بازار  در  واقعی  قیمت  و  کیفیت  با  محصوالت   و  نموده 
این امر با جاری نمودن اقتصاد دانش بنیان در محصوالت کشاورزی 
استانداردهای  با  مطابق  غذایی  مواد  سازی  سالم  می یابد.  عینیت 
تکمیل  همچنین  و  بنیان  دانش  صادرات  و  برند  ایجاد  و  جهانی 

زنجیره های ارزش، صنایع تبدیلی و تکمیلی از رویکردهای اصلی شهرک 
استارتاپی کشاورزی می باشد که پشتوانه اقتصاد مقاومتی و استقالل و 
خودکفایی در تامین مواد غذایی و بهره وری از فرصت های وسیع برآمده 
اکوسیستم  در  نوآوری  و  خالقیت  کشاورزی،  )آب،  داخلی  امکانات  از 

غنی  سالمت،  کرد:  عنوان  جاللی  همچنین  است.   ) کشور کشاورزی 
سازی، افزایش تولید محصوالت راهبردی، توسعه محصوالت سالم و 
واحد  در  کشاورزی  محصوالت  برداشت  افزایش  در  جهش  و  ارگانیک 
شهرک  حمایت  مورد  بنیان  دانش  شرکت های  ره آوردهای  از  سطح 
استارتاپی سورین خواهد بود که اشتغالزایی و کارافرینی بخش اعظمی 

را در پی خواهد داشت.
با توجه به این که؛ امنیت غذایی به مفهوم دسترسی آسان و اقتصادی 
تمام افراد جامعه در تمام اوقات به غذای  ایمن و مغذی برای زندگی  
سالم که مورد پسند آن هاست و  یکی از مهم ترین موارد امنیت انسانی 
تولید  در  پایداری  عدم  موجب  کشاورزری  ناپایدار  روش های  و  است 
عوامل  تاثیر  تحت  و  می اندازد  مخاطره  به  را  غذایی  امنیت  و  می شود 
هزینه   آب،  کمبود   کشاورزی،  زمین های  محدودیت  مانند  مختلفی 
افزایشی انرژی  و ضایعات محصوالت کشاورزی تهدید می شود، رسالت 
شهرک استارتاپی کشاورزی و امنیت غذایی و صنایع وابسته، تبدیل 

اینگونه تهدیدها به فرصت می باشد.

مدیر نخستین شهرک استارتاپی کشاورزی و امنیت غذایی، صنایع وابسته و کارخانه نوآوری سورین:

تاش برای تولید محصوالت با کیفیت و با قیمت واقعی

شهر  اسالمی  شورای  راهبردی  مطالعات  و  پژوهش  مرکز 
بنیان در حوزه  با شرکت های دانش  کرج فراخوان همکاری 

مدیریت شهری داد.
خبر  این  بیان  با  اسدیان  محمد  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
عنوان  با   ۱۴۰۱ سال  شعار  تحقق  راستای  در  کرد:   اظهار 

) تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین( این مرکز در نظر دارد 
را  را اخذ و دبیرخانه دائمی  ایده ها  با محوریت مسائل ذیل 
دانش  شرکت های  با  کرج  شهر  اسالمی  شورای  همکاری  با 
بنیان راه اندازی نماید. وی بیان کرد: نخبگان، دانشگاهیان، 
استارت  مجموعه های  و  بنیان  دانش  شرکت های  فعاالن 
آپی تا پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت دارند تا نسبت به ارسال 
الکترونیکی  آدرس  به   WORD فایل  در قالب  ایده های خود 
شهر  اسالمی  شورای  راهبردی  مطالعات  و  پژوهش  مرکز 
رئیس  نمایند.  اقدام   krc.karaj@gmail.com کرج: 
مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج 
افزود: محورهای چهارگانه ارسال ایده شامل: اقتصاد شهری 
چگونه می تواند منجر محصوالت دانش بنیان شود؟ نقش 
شرکت های دانش بنیان در اقتصاد شهری چیست؟چگونه 
محصوالت دانش بنیان در حوزه مدیریت شهری را راه اندازی 

و تقویت نماییم؟

 فراخوان همکاری مرکز پژوهش های شورای شهر
 با شرکت های دانش بنیان در حوزه مدیریت شهری 

برای ماه  برنامه ریزی  ، مجتبی عبداللهی، در نشست  البرز گزارش جام جم  به 
رمضان در البرز افزود: باید دستگاه های متولی به ویژه در حوزه های فرهنگی 
مبارک  ماه  خاص  برنامه های  اجرای  به  انسجام  و  هماهنگی  طی  اجتماعی  و 

رمضان بپردازند.
استاندار البرز ادامه داد: جشن ها و مراسم این ماه باید با شور و نشاط فراوان 

و دعوت از مردم در سراسر استان برپا شود.

به گفته عبداللهی: در مساجد، امامزاده ها و اماکن فرهنگی استان البرز باید به 
روی روزه داران باز باشد و پارک ها، بوستان ها و اماکن تفریحی با نورپردازی و 

تزیین های رمضانی مهیای پذیرایی از مردم باشند.
او افزود: شهرداری ها، اماکن متبرکه با تبلیغات محیطی به جد درصدد برنامه 
ریزی برای این ماه مبارک باشند.   استاندار البرز گفت: در این ماه مبارک باید 
توجه ویژه ای نیز به ایتام، نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه داشته باشیم 
و دستگاه ها با کمک خیران به دنبال تهیه و توزیع بسته های معیشتی باشند. 
او افزود: همواره شاهد بوده ایم که در ماه مبارک رمضان جرم و گناه کاهش 
چشمگیری داشته است از این رو باید از این ایام در راستای فرهنگ سازی و 

آموزش برای مقابله با جرم در تمام ایام سال استفاده کنیم.
عبداللهی گفت: دین و فرهنگ غنی ما عامل موثری در اخالق مداری و کاهش 

جرم و گناه دارد از این رو باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.
او افزود: صدا و سیمای استان البرز باید هر شب برنامه ویژه ای در بقاع متبرکه 

و مساجد با مشارکت مردم اجرا کند. 
استاندار البرز گفت: نخبگان و جوانان خوش فکر استان در خصوص کاهش 
ح و  جرایم در طول سال با الگو گرفتن از رفتار مردم در ماه مبارک رمضان، طر
برنامه بدهند تا اجرایی و عملیاتی شود. او با اشاره به این که با جدیت با تظاهر 
به روزه خواری برخورد خواهد شد، گفت: تمام فضا های تبلیغاتی استان باید به  

ماه مبارک رمضان اختصاص یابد.

ع اقوام در البرز فرصتی برای برنامه های فرهنگی در ماه رمضان تنو

رئیس کل دادگستری البرز گفت: اسناد مالکیت حدنگار تک برگی ۹۷ درصد از 
اراضی ملی و منابع طبیعی استان صادر شده است.

البرز  استان  اراضی  کل  گفت:  هریکندی  فاضلی   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
و  ملی  اراضی  آن  هکتار   2۰۰/۳۵۱ حدود  در  مساحتی  که  است  هکتار   ۳۰۰/۵۱۷
ح کاداستر اراضی ملی در البرز با جدیت توسط  منابع طبیعی است که اجرای طر

دادگستری کل استان مورد پیگیری قرار گرفت.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی البرز گفت: 
با توجه به این که، حسب گزارش اداره کل ثبت اسناد و امالک، تا پایان سال 
۱۳۹۸ فقط در خصوص حدود ۵/۱۳ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان 

سند مالکیت حدنگار برای دولت صادر شده است.
فاضلی هریکندی افزود: جهت صیانت از حقوق بیت المال و با هدف جلوگیری 
از تصرف و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی از یک طرف و نیز تسهیل امور 
مردم در پاسخ به استعالم های ثبتی در موارد مستثنیات اراضی ملی و منابع 
با   ، حدنگار جامع  قانون  اجرای  روند  در  تسریع  و  استعالم ها  سایر  و  طبیعی 
مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان، 
پیگیری اجرای قانون جامع حدنگار در استان به معاونت اجتماعی و پیشگیری 

از وقوع جرم دادگستری کل استان محول شد.
با پیگیری ویژه معاونت موصوف و تالش  گفت:  البرز  کل دادگستری  رئیس 
آبخیزداری و اداره کل ثبت اسناد  مضاعف و مستمر اداره کل منابع طبیعی و 
و امالک استان، تا اسفند ۱۴۰۰ و ظرف مدت 2سال، نقشه حدنگاری ۹۹درصد 
کاداستر جانمایی شده  بانک  اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهیه و در  از 
و  ملی  اراضی  از  درصد   ۹۷ برگی  تک  حدنگار  مالکیت  اسناد  آن  بر  عالوه  و 
کل منابع طبیعی استان شده اداره   منابع طبیعی استان هم صادر و تحویل 

 است.
جانمایی  آن  حدنگاری  نقشه  که  ملی  اراضی  از  دیگر  2درصد  اسناد  گفت:  او 
با صدور  ترتیب  این  به  و  با صدور پیش سند در حال صدور است  نیز  شده 
صادر  استان  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی  درصد   ۹۹ برگی  تک  اسناد   آن، 

خواهد شد.
حدود یک درصد از اراضی ملی باقی مانده استان، تداخالتی با اراضی وقفی و نیز 

اراضی استان قزوین وجود دارد که در حال بررسی است.

بیش از ۹0 درصد زمین های ملی البرز سند دار شدند

ج از دایر شدن  فرماندار ویژه شهرستان کر
تولیدات  فروش  از  حمایت  بازارچه های 
شهرستان  این  در  خانوار  سرپرست  زنان 

خبر داد.
، قاسم پور گفت:  البرز به گزارش جام جم 
در  رمضان  مبارک  ماه  بازارچه های  این 
چمران،  شهید  پارک  گل های  باغ  محل 
تنظیم  موقت  مراکز  برخی  و  تنیس  پارک 

ج افزود: یکی از مطالبات بانوان سرپرست  بازار دایر شده است. فرماندار ویژه شهرستان کر
ج راه اندازی بازارچه هایی جهت فروش تولیدات داخلی این قشر بود که  خانوار شهرستان کر
ح در دستور کار مدیریت  ج، اجرای این طر با پیگیری دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری کر
شهری قرار گرفت. قاسم پور ادامه داد: حمایت از بانوان سرپرست خانوار از اهداف اجرای 
ح بوده است که با پیگیری های جدی و پیش بینی ساز و کار های مناسب، روند اجرای  این طر

ج آغاز شده است. آن از سال ۱۴۰۱ در شهر کر

ج خبر داد: فرماندار کر
 بازارچه های فروش تولیدات

ج دایر شد پرست خانوار  در کر  زنان سر

ــل شــرکــت شــهــرک هــای  ــام ــرع ــدی م
ــفـــت: صـــنـــایـــع و  ــرز گـ ــ ــب ــ صــنــعــتــی ال
با  تــولــیــدی در اســـتـــان  ــای  ــد هـ واحـ
مالی  تــامــیــن  از  بــهــره مــنــدی  هـــدف 
عضو  تجارت  سامانه  در  زنجیره ای 

شوند.
 ، ــرز ــ ــبـ ــ ــم الـ ــ ــ ــه گـــــــــــزارش جـــــــام ج ــ ــ ب
عقاب نشین گفت: این تفاهم نامه 
مصداقی از هماهنگی تیم اقتصادی 
دولت است که سهولت دسترسی 
به منابع، هدایت صحیح نقدینگی، 
و  اداری  بـــوروکـــراســـی  شـــدن  کــمــتــر 
از  بخشی  منابع،  از  انحراف  کاهش 

دستاورد های آن است.
ــل شــرکــت شــهــرک هــای  ــام ــرع ــدی م
صــنــعــتــی الـــبـــرز افـــــزود: بــســیــاری از 
ــامــیــن مـــالـــی صــنــایــع،  مــشــکــالت ت
ــه در  بـــه بــخــش در ســرمــای مـــربـــوط 
گــردش اســت کــه در ایــن خصوص 
ــال  ــس طـــی ســـه مـــاهـــه نــخــســت ام

ــا، پـــرداخـــت  ــانـــک هـ بـــا هـــمـــکـــاری بـ
صورتحساب  بر  مبتنی  تسهیالت، 
که  مــی شــود  تــجــارت  جامع  سامانه 
بانک  از ۳2  بانک  در 2۸  اقــدام  ایــن 

، عملیاتی شده است. کشور
عقاب نشین گفت: در شیوه سابق 
ــا پــرداخــت  تــامــیــن مــالــی ایـــن امـــر ب
می شد  انجام  تسهیالت،  مستقیم 
مالی  تأمین  روش  در  کــه  حالی  در 
ــورت  ــه ص ــره ای ایـــن فــرآیــنــد ب ــی ــج زن

زنــجــیــره هــای  طـــول  در  و  پــیــوســتــه 
تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کاال 
و خدمات صورت گرفته و دسترسی 
 ۳۰ تولیدکنندگان  مــالــی  منابع  بــه 

درصد تسهیل می شود.
ــامــــل شـــرکـــت  ــرعــ ــ ــدی ــه گـــفـــتـــه مــ ــ بـ
این  در   : الــبــرز صنعتی  شهرک های 
نــقــدی،  ــای تــســهــیــالت  بــه جـ روش 
مانند  اعتباری  ابزار های  از  می توان 
فاینانس  همچنین  و  بــرات  اوراق، 

اســتــفــاده کــرد کــه عــالوه بــر کاهش 
سبب  بنگاه ها،  نقدینگی  بــه  نــیــاز 
هـــدایـــت مــنــابــع بــانــکــی بـــه سمت 
فعالیت های مولد و تولیدی خواهد 
شد. استعالم الکترونیکی از سامانه 
جـــامـــع تـــجـــارت، مــبــنــای پـــرداخـــت 
مالی  تأمین  و  بــود  خواهد  بانک ها 
مبنا،  ایـــن  ــر  ب ــدا  ــت اب در  ــره ای  ــی ــج زن

عملیاتی می شود.
شرکت  مــدیــرعــامــل  نشین  عــقــاب 
به  افــزود:  البرز  صنعتی  شهرک های 
همین منظور درخواست ما از تمام 
واحد های صنعتی استان این است 
متعدد  بخشنامه های  حسب  کــه 
جامع  ســامــانــه  در  صــمــت،  وزارت 
تــجــارت عــضــو شـــده و فــاکــتــور هــای 
ــرا که  ــود را بــه ثــبــت بــرســانــنــد چـ خـ
ــالت، مــبــتــنــی بر  ــی ــه ــرداخــــت تــس ــ پ
ــورت حـــســـاب هـــای ســامــانــه ای  ــ صـ

خواهد بود.

این  افزود:  غفاری   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
اقشار  توانمندسازی  راستای  در  آموزش ها 
و  کارآمد  انسانی  نیروی  تربیت  استان،  مختلف 
متخصص و رفع معضل بیکاری صورت گرفته که 
، ۱۳ هزار و ۶۸۷ نفر در بخش دولتی  از این مقدار
آموزشگاه های  بخش  در  نفر   ۷۱2 و  هزار   ۱۵ و 
کل  اداره  این  نظارت  با  حرفه ای  و  فنی   آزاد 

بوده است.
 : البرز حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل  گفته  به 
آموزش های بخش دولتی در مراکز ثابت ۶ هزار 
، سکونتگاه  و ۹۱ نفر دوره، سیار شهری ۶۶۹ نفر
پادگان   ، نفر  ۴۳۰ روستا   ، نفر  ۳۸۰ رسمی  غیر 
، عشایری  ، زندان 2هزار و ۶۱ نفر یکهزار و ۱22 نفر
، اصناف، بین و جوار  کار ، صنایع )ضمن  ۳۹ نفر
تحت  درمانی  مراکز   ، نفر  ۳۴۱ و  2هزار  کارگاهی( 
، مرکز مدیریت مهارت  پوشش بهزیستی ۱۱2 نفر
آموزی و مشاوره شغلی ۳۴ نفر و مهارت آموزی 

 2 معادل  دوره  نفر   ۴۰۸ واقعی  کار  محیط  در 
میلیون و ۱۰۵ هزار و ۱۷۵ نفر بوده است.

البرز  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل  گفته  به 
و  فرهنگ  خدمات،  صنعت،  خوشه های  در 

 
ً
 ۱۵ هزار و ۷۱2 نفر جمعا

ً
هنر و کشاورزی، جمعا

آموزش های  از  نفر   ۴۷ و  هزار   ۷۵2 و  میلیون   ۳
مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در 

این مدت بهره مند شده اند.

مهارت آموزی بیش از 2۹ هزار نفر البرزی

واحد های صنعتی در سامانه جامع تجارت عضو شوند

خبر

سخنی با خوانندگان جام جم 
البرز  در سال جدید

محمد تقی حسنی گرده کوهی
خواننده محترم!

چقدر خوب است که در این سال نوما دوباره با 
سال  پایانی  روزهای  در  می شویم.  کالم  هم  شما 
آغازین سال جدید خیلی ها  گذشته و در روزهای 

برای تبریک به دفتر روزنامه آمدند. جایتان خالی!
من می دانم که مردم، مسئوالن استان، کارآفرینان، 
کارمندان دولتی و شرکت ها، روسای شرکت ها، و 
را می خوانند.  البرز  روزنامه جام جم  آن ها  کارکنان 
را  کردن ما  زندگی  زندگی و میل به بهتر  به  عالقه 
وا می دارد تا بهتر شویم و تغییراتی در خود ایجاد 
کنیم. روزهایی که در تعطیالت نوروزی شما در وب 
سایت روزنامه جام جم البرز بودید، آن هم پرشور!

بهترین سوغاتی ما در سال جدید برای شما همین 
ویژه نامه های جام جم البرز است. پس به خواندن 
آن ادامه دهید. سالی که گذشت در نوع خود زیبا 
و هم پیچیده بود. ما صادقانه سعی کردیم بهتر، 

جالب تر و مرتبط تر باشیم.
ما برای رشد و توسعه برنامه ریزی می کنیم تا برای 
شما جالب تر، متنوع تر و مفیدتر شویم. حفظ این 
شرایط در سال جدید برای ما از اهم کارهاست. به 
از  ما  که  می گویم  دیگر  بار  عزیزم  استانی های  هم 

حمایت و عالقه شما سپاسگزاریم.
در سال جدید برای شما آرزوی خوشبختی، شادی، 
عشق و البته سالمتی داریم که به مقدار زیادی به 
آرزوی  و  فرزندانمان.  برای  شادی  و  داریم  نیاز  آن 
پیروزی و سربلندی برای جمهوری اسالمی عزیز و 

دوست داشتنی!



چ در کشور ، رتبه دوم تولید قار البرز
معاونت بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت: استان 

چ در کشور در رتبه دوم قرار دارد. البرز با تولید ساالنه 2۶ هزار تن قار
، تاج الدینی افزود: در حال حاضر در استان ۳۵ واحد  به گزارش جام جم البرز
چ فعال هستند و با ارزشی بالغ بر ٣٠٠ میلیارد تومان پرورش داده  پروش قار

می شود. معاونت بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی البرز افزود: 
چ را به روش کمپوست انجام می دهند. از این ۳۵ واحد، 2۵ واحد پرورش قار

چ های دکمه ای البرز در کشور رتبه دوم را بعد از استان تهران به  به گفته او قار
خود اختصاص داده است.

استانی ها  هم  مصرف  به  محصول  این  تولید  درصد   ٣۵ افزود:  الدینی  تاج 
می رسد و ما بقی به سایر استان ها و کشور های همسایه صادرمی شود.

چ برای ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم  او گفت: در ۳۵ واحد پرورش قار
بازار کار فراهم شده است
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشک جام جم
پزشکی  ــواالت  ــ سـ
پزشک  از  را  خـــود 
ــرز  ــ ــب ــ جـــــــام جـــــم ال
روزها،  بپرسیداین 
ــخـــش  مــــــــــــــردم بـ
نیازهای  از  زیـــادی 
از  را  خــود  سالمت 
راه هــــای گــونــاگــون 
به دست می آورند. 
ایـــن کـــار مــی تــوانــد 
مواقع  از  بسیاری  در  و  مفید  مــواقــع  بعضی  در 
ــژه نــامــه هــای جــام جم  حتی خــطــرنــاک بــاشــد. ویـ
شنونده  که  اســت  کــرده  فراهم  را  شرایطی  البرز 
ســواالت و پرسش های پزشکی شما باشد و به 
صورت مکتوب برای سئوال های  شما جواب های 
مــنــاســبــی داشـــتـــه بـــاشـــد.  دکــتــر ســیــد مــهــدی 
موسویان در همین ستون و هر هفته به سواالت 

و دغدغه های پزشکی شما پاسخ خواهند داد.
عوارض کرونا در کودکان چیست؟

بیماری  خفیف  عالئم  کودکان،  از  بسیاری  اگرچه 
کودکان  برخی  اما  می کنند  تجربه  را  کووید-۱۹ 
سندرم  دچار  بیماری،  این  به  ابتال  درنتیجه 
سندرم،  این  می شوند.  چندسیستمی  التهابی 
بافت های  و  اندام  از  برخی  و  است  جدی  بسیار 
کلیه ها،  خونی،  رگ های  ریه ها،  قلب،  مانند  بدن 
را  چشم ها  یا  پوست  مغز،  گوارشی،  سیستم 
التهاب  دچار  را  آن ها  و  می دهد  قرار  تاثیر  تحت 
این  به  بستگی  سندرم  این  نشانه های  می کند. 
بدن  قسمت های  از  کدام یک  که  دارد  موضوع 
را تحت تاثیر قرار داده است. عالئم این سندرم 
طول  بیشتر  یا  ساعت   2۴ که  از:تبی  عبارت اند 
بثورات  درد،  معده  اسهال،  استفراغ،  می کشد 
ضربان  غیرمعمول،  خستگی  احساس  پوستی، 
قرمزی  پی درپی  و  سریع  تنفس  سریع،  قلب 
چشم ها، قرمزی یا تورم لب و زبان، قرمزی یا تورم 
دست ها یا پاها، سردرد و سرگیجه و بزرگ شدن 
غدد لنفاوی، اگر سندرم التهابی چند سیستمی 
درمان نشود می تواند آسیب های پایداری به بدن 

کودکان وارد کند و حتی منجر به مرگ شود.

به  الـــبـــرزی  هــنــدبــالــیــســت   13
اردوهای تیم ملی دعوت شدند

رئیس هیات هندبال البرز گفت: ۱۳ ورزشکار این 
مختلف  اردوهای  به  گذشت  که  سالی  در  استان 
تیم های ملی دعوت شدند که از این تعداد حضور 
این  که  آنها در بدنه تیم ملی قطعی شد  از  نفر   ۶
روند نشان از ظرفیت های بسیار خوب ورزشی در 

البرز دارد.
گفت:  خادمی«  »مرتضی  البرز؛  جم  جام  گزارش  به 
آسمان  و  مهربان  خواهران  جمله  از  ورزشکارانی 
بدوی و شقایق چراغی که هم اکنون در تیم صنایع 
در  توانستند   و  دارند  حضور  افروز  یکتا  روشنایی 
رقابت های قهرمانی آسیا در بخش های جوانان و 
نوجوانان حضور یافته و برای استان و کشورمان 
افتخار آفرینی کنند. او اضافه کرد: محمد سیاوشی، 
مژگان قهرمانی، شقایق چراغی و ایزد مسلمی دیگر 
هندبالیست های البرزی بودند که در قالب تیم های 
بین  تورنمنت های  و  آسیایی  رقابت های  در  ملی 
المللی در سالی که گذشت شرکت داشتند. خادمی 
با بیان این که هندبال البرز در سالی که گذشت با 
وجود تمام کمبودها توانست کارنامه درخشانی از 
خود برجای گذاشت گفت: با شروع سال جدید و 
برطرف شدن مشکل سالن که طی روزهای آینده 
که  داد  را  نوید  این  می توان  شد  خواهد  مرتفع 
روزهای بهتری در انتظار هندبال این استان است. 
او در ادامه به شروع نیم فصل دوم مرحله چهارم 
شاهرود  میزبانی  به  بانوان  برتر  لیگ  رقابت های 
اشاره کرد و گفت: تیم صنایع روشنایی یکتا افروز 
در این رقابت ها شرکت که این امیدواری وجود دارد 

بتواند نتایج بهتری را کسب کند.

دکتر سید مهدی 
موسویان

اقدامات  از  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
مجموعه انتظامی در تامین نظم و امنیت محالت 
مطالبات  تحقق  برای  تالش  همچنین  و  معابر  و 
کاهش  در  جمهور  رئیس  و  انقالب  معظم  رهبر 

تلفات رانندگی تقدیر و تشکر کرد.
در  عبداللهی  مجتبی   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
جلسه قرارگاه نوروزی پلیس البرز با اشاره به تقارن 
رمضان،  و  شعبان  مبارک  ماه های  با  نوروز  ایام 
تالش  و  پروردگار  عنایت  با  است  امید  گفت: 
سرآغاز   ۱۴۰۱ سال   ، کشور خوب  مردم  و  مسئوالن 

تحوالتی خیر برای ایران اسالمی باشد.
رهبر  سوی  از  امسال  نامگذاری  به  اشاره  با  وی   
اشتغال  بنیان،  دانش  تولید،  عنوان  به  انقالب 
آفرین گفت: همه مردم و مسئوالن باید با تالش، 
همت و همدلی مطالبات رهبر معظم انقالب را در 

این زمینه جامه عمل بپوشانند.
فراوان  استعدادهای  به  اشاره  با  البرز  استاندار 
از  یکی  گفت:  تولید،  زمینه  در  البرز  استان 
زیرساخت های رونق در تولید وجود امنیت است 
که با وجود نیروهای جان برکف انتظامی این مهم 

در استان البرز محقق شده است. 
از  بازدید  حاشیه  در  این که  بیان  با  عبداللهی   
شهرستان ها از ایستگاه های نوروزی پلیس بازدید 
به عمل آمده،  گفت:  آمارهای ارائه شده نشان از 
کاهشی بودن میزان سرقت در استان و همچنین 

تلفات رانندگی در حوزه استحفاظی البرز است.
نوروز  ایام  در  این که  بیان  با  مسئول  مقام  این 
در  خود  خانواده  است  دور  به  انتظامی  کارکنان 
بیان  هستند،  شهروندان  به  رسانی  خدمت  حال 
داشت: زبان انسان از این میزان از خودگذشتگی 

و مجاهدت شما عزیزان قاصر است و بدون شک 
از  پروردگار  نزد  در  اسالمی  جامعه  امنیت  تامین 

اجر و ثواب ویژه برخوردار است.
و  برنامه ریزی  با  داد:  ادامه  البرز  استاندار 
و  راهور  پلیس  مجموعه  سوی  از  که  تالش هایی 
صورت  مربوطه  دستگاه های  سایر  و  راه  پلیس 
کاهش  در  جمهور  رئیس  رهبری  مطالبات  گرفت، 
البرز  استان  استحفاظی  حوزه  در  رانندگی  تلفات 

محقق شده است.
زمینه  در  البرز  استان  ویژه  شرایط  به  اشاره  با  وی 
جغرافیایی و جمعیتی، تصریح کرد: باید کار گروهی 
با مشارکت استانداری و پلیس و سایر دستگاه ها 
نخبه های  ظرفیت  از  استفاده  با  و  شود  ایجاد 
بتوانیم  تا  شود  ارائه  عملی  راهکارهایی  استان 

امنیت شهروندان را ارتقاء دهیم.
از تالش های  پایان ضمن تقدیر  البرز در  استاندار 
کرد:  خاطرنشان   ، البرز استان  انتظامی  فرمانده 
هم  دست  به  دست  باید  استان  مسئوالن  همه 
جمله  از  زمینه ها  همه  در  را  البرز  استان  تا  دهیم 
امنیت به یک استان نمونه در کشور تبدیل کنیم.

قدردانی استاندار البرز از تاش شبانه روزی مجموعه انتظامی استان

سنت های البرزنشینان در ماه مبارک رمضان
رمضان  مبارک  ماه  در  البرز  ساکنان  گفت:  البرزشناسی  بنیاد  رئیس 
و  جالب  خود  نوع  در  که  دارند  خود  مختص  و  ویژه  آداب ورسوم 

شنیدنی است.
، رجبی گفت: آداب مهمانی خدا در کشور های  به گزارش جام جم البرز
ایران تقربیا شبیه به هم  و  افغانستان  از قبیل پاکستان،  مسلمان 

هستند.
رئیس بنیاد البرز شناسی افزود: تنها وجه تمایز آیین مهمانی رمضان 
ایران در سراسر کشور های مسلمان این است که ایران در آخر ماه 
شعبان برای دیدن ماه به ارتفاعات می روند و ماه را رویت می کنند، اما 

در کشور های عرب زبان آخر ماه رمضان ماه رو رویت می کنند.
رجبی گفت: در گذشته نه چندان دور ایرانیان در ماه رمضان مثل عید 

نوروز خانه تکانی می کنند و غذای خاص مثل رشته رو می پزند.
او افزود: قرمه کنی یکی دیگر از آداب و رسوم ماه مبارک رمضان است 
قربانی  رو  گوسفند  روستا ها  از  بسیاری  در  که  است  معنی  این  به  و 

می کنند.
رئیس بنیاد البرز شناسی گفت: دراین ماه نوجوانان و نونهاالن قرآن 

یاد می گرفتند.
انجام  البرز  رمضان  مبارک  ماه  در  که  سنت هایی  از  یکی  افزود:  او 
می شد، همچه کاسه بود که ساکنان یک محل و روستا با پر کردن 

کاسه از آش و توتک و فتیر آن را بین یکدیگر رد و بدل می کردند.
رواج دارد مثل  ایرانیان  این ماه بین  آیینی دیگری در  گفته رجبی  به 
رمضان  مبارک  ماه  در  داماد هارو  و  عروس  تازه  که  افطاری  عروس 
دعوت می کردند و به احترام این دو تمام اعضای فامیل هم دعوت 

می شدند.
رجبی گفت: یکی دیگر از آداب و رسوم دراین ماه رفع کدورت بود که 

برای این مشکل آش می پختند و بین یکدیگر توزیع می کردند.

البرز  کشاورزی  جهاد  کشاورزی  محصوالت  نظارت  و  بازرسی  مدیریت  سرپرست 
گفت: بیشترین تخلفات ثبت شده در بررسی فعالیت نوروزی صنوف استان با ۳۵ 

درصد تخلفات مربوط نانوایان بوده است.
سال  پایان  تعطیالت  ایام  در  گفت:  یوسفی«  »داریوش  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
گذشته و نوروز ۱۴۰۱ حدود یک هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و توزیعی استان 
البرز صورت گرفت که از این یک هزار بازرسی، 2۰۰ مورد گزارش تخلف صادر شده 
است. او عمده تخلفات صورت گرفته از واحدهای صنفی و توزیعی را حدود ۳2 درصد 

فراوانی در گران فروشی دانست و افزود: همچنین 2۹ درصد تخلفات ثبت شده در 
ج قیمت و ۱۳ درصد نیز در عدم ارائه فاکتور بوده است. عدم در

او تصریح کرد: در اقالم اساسی کشاورزی بیشترین تخلف با ۳2 درصد مربوط به نان 
غ و ۱۳ درصد هم در میوه گزارش شده است.  غ و تخم مر بوده، 2۹ درصد مربوط به مر
یوسفی افزود: همچنین در بررسی تخلفات واحدهای صنفی و اتحادیه ها نیز ۳۵ 
غ و  درصد بیشترین تخلف در نانوایان ثبت شده، ۱۹ درصد در توزیع کنندگان مر

غ و ۱۵ درصد در میوه و تره بار بوده است. تخم مر
او با بیان این که در ایام تعطیالت نوروزی بیش از ۱۰ تن مواد و فرآورده های پروتئینی 
فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف و با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره 
ارائه  راستای  در  تالش ها  این  تمام  گفت:  شدند،  معدوم  یا  ضبط  دامپزشکی  کل 
محصوالت سالم و با قیمت مناسب به همشهریان و مردم استان بوده و از این 
اعالم  به سامانه ۱2۴  کردند  که چنانچه تخلفی مشاهده  تقاضا می شود  بزرگواران 
کشاورزی  جهاد  کشاورزی  محصوالت  نظارت  و  بازرسی  مدیریت  سرپرست  کنند. 
محصوالت  بازار  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیریت  تشکیل  بدو  از  شد:  یادآور  البرز 
کشاورزی از تاریخ پنجم دی ماه سال گذشته تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ بیش از هفت  
هزار بازرسی صورت گرفته که یک هزار گزارش از طرف مردم استان به سامانه ۱2۴ 

اعالم شده است.
سامانه  در  تولیدکنندگان  و  صنفی  تخلف  گزارش  هزار  یک  حدود  گذشته  سال   

بازرسی ثبت و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

نانوایی ها در صدر واحدهای متخلف صنفی استان البرز

از  ج  کر کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
ساعت کار بازار روز های استان در 2 شیفت کاری خبر داد.

ج در  ، دانشی کهن گفت: تمام بازار روز های شهرداری کر به گزارش جام جم البرز
ایام ماه مبارک رمضان در 2 نوبت صبح و عصر آماده خدمت رسانی خواهند بود.
فعالیت کاری بازار روز ها در ماه مبارک رمضان در نوبت صبح از ساعت ۸:۳۰ الی 

۱۳ و در نوبت عصر از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰ تعیین شده است.
مردم در ساعات یاد شده می توانند به بازار روز ها مراجعه کرده و مایحتاج خود را 

خ های مصوب تهیه کنند. از غرفه ها و با نر
ج  کر کشاورزی شهر  فرآورده های  و  رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
افزود: در روز های جمعه و ایام تعطیل رسمی نیز بازار روز های تابعه از ساعت ۹ 

صبح الی ۱۳ ظهر فعال خواهند بود.
رعایت  مراتب  کرونا،  گیری  اوج  به  توجه  با  همچنین  گفت:  کهن  دانشی 

دستورالعمل های بهداشتی به متصدیان غرفه ها تذکر داده شده است.

افزایش  از  البرز  فتا  پلیس  رئیس 
۳۰ درصدی جرایم سایبری در نوروز 

امسال در این استان خبرداد.
؛ سرهنگ  البرز به گزارش جام جم 
ــول جــلــیــلــیــان گـــفـــت: عــمــده  ــ رسـ
جرایم سایبری به روش فیشینگ 
شرکت  مختلف  عــنــاویــن  وتــحــت 
ــودرو،  ــ ــ خ ایـــــــران  قـــرعـــه کـــشـــی  در 
و  ثنا  سامانه  ماهان،  هواپیمایی 

کالهبرداری اینترنتی بوده است.
بـــاوجـــود هــشــدار هــای  افـــــزود:  او 
بــرای  کــاربــران  بــه  فتا  پلیس  مکرر 

ســایــبــری  جـــرایـــم  از  پــیــشــگــیــری 
ــا جــرایــم  ــ و ســهــل انـــگـــاری آن هـ

ــبـــری افــــزایــــش یــافــتــه  ــایـ سـ
است.

جلیلیان گفت: در این مدت 2 هزار 
کالهبرداری  مجازی  صفحه   ۶۵۰ و 

شناسایی و برخورد شده است.
وی افزود: همچنین در این مدت 
کـــاربـــر مـــشـــاره حـــضـــوری و  بـــه ۶۰۰ 

تلفنی داده شده است.
رئیس پلیس فتا البرز خاطرنشان 
کـــــرد: در ســــال جـــدیـــد، چــنــدیــن 
شناسایی  کـــالهـــبـــرداری  پـــرونـــده 
ــوه  ــال وج ــ ری ۱۰ مــیــلــیــارد  و حــــدود 
ــودت داده  ــ ع ــده  کـــالهـــبـــرداری شـ

شده است.

رئیس پلیس فتا البرز خبر داد:
افزایش ۳۰ درصدی جرایم سایبری در نوروز

ج رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کر

ج در ماه رمضان ساعت کار بازار روز های کر



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

جــــــز فیض وجود او، نباشد هرگز   
عکس نمود او، نباشد هرگز

مرگ است، اگر هستی دیگر بینی  
امام خمینی )ره(بودى جز بود او، نباشد هرگز

چهارشنبه      17 فروردین    1401   شماره 6185

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسامی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
026-32210004-۹   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز
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پیام های مردمی

ح  طر جهت  می توانند  عزیز  خوانندگان 
مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری  مشکات 
جام  تحریریه  3221000۹دفتر  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
خروجی و ورودی بهشت سکینه را اصاح کنید

به  سکینه  بهشت  آرامستان  ورودی  و  خروجی 
کرج-  اتوبان  محدوده  در  بودن  عرض  کم  علت 
راهبندان  باعث  اوقات  اغلب  بالعکس  و  قزوین 
لطفا  می شود.  خودرو ها  سنگین  اترافیک  و 
مشکل  این  به  شهری  اندرکار  دست  مسئوالن 

عمومی رسیدگی عاجل نمایند.
ج محسن احمدی از کر
وام متقاضیان ساخت مسکن روستایی را بیشتر 

کنید
وام متقاضیان ساخت مسکن روستایی در مقطع 
هزینه های  بیستم  یک  حتی  پاسخگوی  فعلی 
از مسئوالن مربوطه  امور ساختمانی نیست. لذا 
انتظار این است که در زمینه پرداخت وام مسکن 

روستایی تجدید نظر اصولی نمایند.
جمعی از روستائیان استان البرز
صدور جواز ساخت مسکن روستایی را آسان کنید
ساخت و ساز مسکن روستایی و وصول پروانه 
و  متعدد  بازی های  کاغذ  دچار  مسکن  ساخت 
موضوع  این  که  می باشد  باره  چند  هزینه های 
اتالف  و  روستاها  اهالی  شدن  رنجیده  موجب 
وقت آنان می شود. لذا از مسئوالن دست اندرکار 
مسیر  این  که  است  این  انتظار  گیری  تصمیم 

ناهموار اداری را اصالح و تعدیل نمایند.
مهرداد علی پور از ساوجباغ

ج قابل توجه مسئوالن شهرداری کر
خیابان ها  سبز  فضای  آبیاری  پیمانکاران  برخی 
بوته ها  و  درختان  آبیاری  به  نسبت  ج  کر معابر  و 
کاری و تعلل می کنند. این کوتاهی ها موجب  کم 
شهری  سبز  فضای  انهدام  و  درختان  خشکیدن 
نسبت  کرج  شهرداری  مسئوالن  لطفا  می شود. 
به رعایت آبیاری فضاهای سبز توسط پیمانکاران 

نظارت اصولی نمایند.
ج    الهام مهدوی از کر

در   ۱۳۴۰ سال  در  یوشی نژاد«  »نادر  شهید    : البرز جام جم  گزارش  به 
ج به دنیا آمد.  شهرستان کر

پدرش راننده بود. نادر ۵ ساله بود که پدرش فوت کرد و مادر سرپرستی 
را در به  را به عهده گرفت و نهایت سعی خود  برادران و خواهرانش  او و 
سرانجام رساندن او به کار گرفت. نادر از همان دوران کودکی آموخت که  

راستی و درستی را پیشه خود کند.
دبیرستان های  در  راهنمایی  سوم  تا  را  خود  تحصیالت  نژاد  یونسی  نادر 

ج ادامه داد.  تهران و مابقی را تا دیپلم در کر
طبق رسم معمول به سربازی رفت. به محض پایان ۴ ماه اول تعلیمات 
نظامی جنگ شروع شد و او که در لشکر زرهی قزوین بود به جبهه غرب 

اعزام شده. 

پس از پایان دو سال خدمتش که تمامی در جنگ سپری شد، او مدتی با 
ج هم  شغل معلم ورزشی شروع به کار کرد و تا قهرمانی وزنه برداری در کر

پیش رفت.
وی یک ورزشکار واقعی با خصلت مردانگی و انسان دوستی بود. سپس 
معلم  عنوان  به  آن  از  بعد  و  پرداخت  جنگ زده ها  اسکان  به  بسیج  در 

ج، قرآن و تعلیمات دینی را تدریس می کرد.  قراردادی در مدارس کر
مدتی نگذشته بود که عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد تا این که 

به جمع رزمندگان لشگر محمد رسول اهلل درآمد.
 نادر یونسی نژاد بعد از مدت ها در سنگر مبارزه باالخره در بیست و دوم 
در  بعد  سال ها  پاکش  پیکر  شد.  جاوید االثر   » »بدر حمله  در   ۶۳ اسفند 

ج به خاک سپرده شد. تفحص پیدا شد و در امامزاده محمد )ع( کر

شهید ورزشکاری با خصلت های مردانگی و انسان دوستی

 شهیدنادر یوشی نژاد

به گزارش جام جم البرز، سردار علیرضا حیدرنیا فرمانده 
رحیم  و  الــبــرز  اســتــان  )ع(  مجتبی  حــســن  ــام  امـ ســپــاه 
مدیرعامل  و  سپاه  بدنی  تربیت  مسئول  اسفندیاری 
باشگاه مقاومت این استان، دیروز با حضور در محل 
فدراسیون  رئیس  دبیر  علیرضا  با  کشتی  فدراسیون 

کشتی دیدار و گفت و گو کردند.
باشگاه  رسمی  فعالیت  مــورد  در  جلسه  این  محوریت 
مقاومت در رشته  کشتی بود و مقرر شد تا این باشگاه 
با مرکزیت استان البرز در رده های سنی مختلف اقدام به 

جذب کشتی گیر نماید و در لیگ های برتر کشتی نیز 
حضوری فعال داشته باشد.

ح شده در این دیدار، حضور  از جمله موضوعات مطر
کشتی گیران قهرمان و رده های ملی به عنوان سرباز 

تــا قهرمانان  بــود  بــاشــگــاه  ایــن  قــهــرمــان در 
کشتی بتوانند خدمت مقدس سربازی 

خود را به عنوان کشتی گیر در این 
دور  تمرینات  از  و  انجام  باشگاه 

نمانند.
کشتی  در  اســـتـــعـــدادیـــابـــی 

اهداف  از  دیگر  یکی  کشور 
ــرز  ــبـ ــاه الـ ــگــ ــاشــ ــ ــور ب ــ ــض ــ ح
اســت  کــشــتــی  ــتـــه   رشـ در 

در  باشگاه  ایــن  در  حضور  بــا  می توانند  عالقمندان  و 
رده های سنی مختلف تمرینات خود را انجام دهند.

و  ح استان تهران  گیران مطر کشتی  از  که خود  حیدرنیا 
بوده  گذشته  دهه های  در  کشور  دانشجویان  قهرمان 
به همراه سایر مهمانان از امکانات کمپ تیم های ملی 
خانه های  شامل  سلیمانی  قاسم  حــاج  شهید  کشتی 
فرهنگی  مجموعه  و  ــدرزاده  ــ ص و  شهید هادی  کشتی 

رفاهی شهید عفتی بازدید به عمل آورد.
کمک و همکاری سپاه استان البرز به منظور 
پیشرفت کشتی در این استان یکی دیگر 
ح شده در این جلسه  از موضوعات مطر

بود.
در این دیدار حمید یاری رئیس سازمان 
رئیس  و  کــشــتــی  فــدراســیــون  لــیــگ 
هیات کشتی استان البرز و 
پسر شهید شکوری از 
کشتی گیران اسبق 
ــبــرز نیز  اســتــان ال
حضور داشتند.

رئیس پارک علم و فناوری البرز گفت: با توجه به نام گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال تولید،  دانش 
بنیان و اشتغالزایی از سوی رهبر معظم انقالب،  هدف  امسال تولیدات دانش بنیانی خواهد بود که 

اشتغال زایی به همراه دارند.
با  نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان و  البرز، مهدی عباسی  در دیدار   گزارش جام جم  به 
غ التحصیل در این زمینه به جد مورد توجه قرار می گیرد. چهارباغ افزود: بنابراین توجه به جوانان فار

وی ادامه داد: اکنون البرز به لحاظ تعداد شرکت های دانش بنیان رتبه چهارم کشور را دارد و باید زمینه 
حضور هرچه بیشتر شرکت های دانش بنیان را در این پارک فراهم کنیم. علی حدادی نماینده مردم 
ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ نیز گفت:  مجلس شورای اسالمی  موادی از طرح جهش تولید 
دانش بنیان را تصویب کردند که نتیجه اجرایی شدن آن، برداشتن موانع بر سر راه شرکت های دانش 
بنیان است. وی با اشاره به ایده های نوآورانه جهت حمایتی بیان داشت: مجلس شورای اسالمی 
موادی از طرح جهش تولید دانش بنیان را تصویب کردند که نتیجه اجرایی شدن آن، برداشتن موانع 
بر سر راه شرکت های دانش بنیان است. در استان البرز از ۳۰۰ شرکت دانش بنیان،  ۴۷ شرکت در 

پارک علم و فناوری فعالیت دارند. 

: رئیس پارک علم و فناوری البرز
 هدف گذاری تولیدات دانش بنیان 

با قابلیت اشتغالزایی است

: فرمانده سپاه استان البرز

تیم کشتی مقاومت البرز تشکیل می شود

کشور پهناور ایران با دارا بودن ۱۱ اقلیم از ۱۳ 
جهان  کشورهای  معدود  جزو  جهانی،  اقلیم 
است که دارای آب و هوای چهار فصل است، 
این امکانات مهم به تنهایی می تواند یکی از 
بزرگترین مزیت های کشور در توسعه بخش 

کشاورزی باشد.
از  پس  دولت های  در  مزیت  این  هرچند 
انقالب کم و بیش مورد توجه قرار است، به 
کل  که   ۱۳۵۶ سال  با  مقایسه  در  که  نحوی 
برداشت محصوالت کشاورزی به 2۰ میلیون 
تن نمی رسید، با یک روند رو به رشد، امروزه 
رسیده  سال  در  تن  میلیون   ۱2۰ از  بیش  به 
است، هر چند توسعه مکانیزاسیون، توسعه 
محصوالت  نگهداری  و  فرآوری  صنعت 
، افزایش  کشاورزی و تولید بذرهای مرغوب تر
علم  گسترش  و  کشاورزان  علمی  اطالعات 
غیره،  و  شناسی  خاک  هواشناسی،  حوزه  در 
و  کشور  جمعیت  برابری  سه  حدودا  رشد 
حال  در  دائم  که  جهانی  دشمنان  وجود 
تهدید کشور به جنگ های ترکیبی می باشند، 
و  خودکفایی  به  رسیدن  حوزه  در  انتظارات 

استقالل غذایی را افزایش داده است.
در  کشاورزی  توسعه  برای  گام  مهم ترین 

است،  آن  اقتصادی  توجیه  داشتن  ایران، 
این هدف بزرگ به نوبه خود زیر مجموعه ها 
از  می گیرد،  دربر  را  گوناگونی  مصادیق  و 
تا  مناسب،  قیمت  با  دولت  تضمینی  خرید 
کشاورزی  محصوالت  بیمه  چتر  گسترش 
کاهش  تا  مرسوم  بازی های  دالل  حذف  و 
سهم  و  نقش  کدام  هر  که  غیره،  و  واردات 
بنیان  تقویت  و  انگیزه  ایجاد  در  موثری 

اقتصادی کشاورزان را خواهد داشت.
معظم  مقام  عیدانه  سخنرانی  از  پس 
از  ایشان  گالیه های  و  جدید  سال  در  رهبری 
وابستگی ها در بخش کشاورزی، کمیسیون  
تلفیق مجلس دست به اقدام مهمی زد که 
افزایش  آن نوید  از سوی دولت اعالم شد و 
۱۱ هزار و ۵۰۰  به  گندم  قیمت خرید تضمینی 
هنگام  دیر  اعالم  این  چه  اگر  بود،  تومان 
محصول  این  امسال  برداشت  میزان  در 
داشت،  نخواهد  چندانی  تاثیر  استراتژیک 
آینده  سال  در  الهی  لطف  به  شک،  بی  ولی 
کاشت این محصول را با جهش چشم گیری 
جنگ  که  این  بویژه  کرد،  خواهد  مواجه 
درصد   2۴ مجموع  در  که  اوکراین  و  روسیه 
می کنند  تامین  را  جهان  مصرفی  گندم  از 

و  اما  با  را  آینده  در  محصول  این  واردات 
کاهش  است،  کرده  روبرو  فراوانی  اگرهای 
قیمت  افزایش  و  اوکراین  در  گندم  تولید 
جهانی آن نه تنها احتمال بروز قحطی در ۳۵ 
کشور عمدتا آفریقایی را تهدید می کند، بلکه 
کشورهای همسایه مانند ترکیه، افغانستان 
و عراق بر قاچاق آرد از ایران حساب ویژه ای 
کشاورزی  جهاد  وزیر  قول  به  اند،  کرده  باز 
 ۱۵۰ سفره  یک  ایران  سفره  که  پذیرفت  باید 

میلیون نفری است .
عالوه بر این که با حذف ارز ترجیحی در آینده 
قیمت  افزایش  دامی  نهاده های  که  این  و 
خواهند یافت توزیع آرد ۴۰ کیلویی به قیمت 
هر کیسه ۳۴ هزار تومان نه تنها قاچاقچیان، 
نیز  را  ایرانی  دامداران  از  مهمی  بخش  بلکه 
در  استفاده  برای  دولتی  آرد  از  استفاده  برای 

جیره غذایی دام ها به وسوسه می اندازد.
غله  حوزه  در  رو  پیش  شرایط  امروزه 
)ع(  یوسف  حضرت  دوران  به  بی شباهت 
تاویل  با  یوسف  حضرت  که  دورانی  نیست، 
برنامه  دو  ارائه  با  و  کافر  پادشاه  یک  خواب 
امپراتوری  مردم  تنها  نه  ساله،   ۷ توسعه 
داد،  نجات  قحطی  از  آنرا  همسایگان  و  مصر 

گندم،  استراتژیک  مدیریت  سایه  در  بلکه 
)ع(  انبیا  همه  هدف  که  را  اجتماعی  عدالت 
را تا حدود زیادی محقق ساخت  بوده است 
ساله  هزار  چند  زشت  آیین  از  را  مردم  نیز  و 
بت پرستی نجات داد و این در حالی بود که 
داشت،  که  یاران  تنها  ایشان،  کار  ابتدای  در 
در   که  بودند  داری  سابقه  نیروهای  همان 
آنها را تربیت کرده بود  دوره حبس در زندان 
و اال نه گزینشی روی مدیران و عوامل صورت 

گرفته بود و نه حتی موحد بودند!
که  است  این  سوال  فعلی  شرایط  در  حال 
کشوری مثل چین در حال  وقتی می شنویم 
در  را  تاریخ  احتکار  بزرگترین  به  دهی  شکل 
حوزه غالت است و کشورهایی عمده تولید 
مشغول  جنگ  به  جهان  در  غالت  کننده 
نه  گذشته  در  نیز  ایران  کشور  و  هستند 
بار طعم تلخ قحطی  چندان دور حداقل سه 
کننده  نگران  اخبار  این  آیا  است،  چشیده  را 
نباید برای مدیران ارشد و بلند پایه نظام، به 
اندازه خواب یک پادشاه کافر ایجاد دغدغه و 

مسئولیت کند؟!
خبر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم کام 
خوشحالی  این  اما  کرد  شیرین  را  کشاورزان 

تغییر  در  انگیزه  ایجاد  باعث  می تواند  وقتی 
تولید  در  جهش  نتیجه  در  و  کشت  الگوی 
گندم را رغم بزند که دولت بتواند از افزایش 
و  حمل  کرایه  کمباین،  اجاره  گسیخته  لجام 
نقل گندم به سیلوهای گندم، مخلوط کردن 
تعمدی گندم با نخاله ها را پیش از تحویل بار 
گندم به سیلوها را کنترل کند و به کشاورزان 
در  است،  متعهد  دولت  که  دهد  اطمینان 
کوتاهی  کشاورزان  نیاز  مورد  بذور  تامین 

نکند.
به  مقرون  و  باکیفیت  بذر  تامین  موضوع 
صرفه موضوع بسیار حیاتی است و اهمیت 
گندم  تضمینی  خرید  قیمت  افزایش  از  آن 

کمتر نیست.
 ۱۰۰ از  بیش  جهانی  سطح  در  می شود  گفته 
هزار رقم گندم شناسایی شده است و از این 
تعداد حدود ۱۷ هزار رقم آن بومی ایران است 

و در بانک ژن ایران نگهداری می شود.
یک  عنوان  به  ج  کر که  بدانید  است  جالب 
مساحت،  در  درصدی  نیم  سهم  با  استان 
است،  سطح  واحد  در  گندم  تولید  رکورددار 
در  البرز  استان  در  متعهد  کشاورزان  از  یکی 
از  بیش  هکتار  هر  در  پیاپی  سال  چندین 

که  حالی  در  می کند،  برداشت  گندم  تن   ۱۳
کشور  در  آبی  گندم  برداشت  میانگین  اگر 
ما  قطعا  روز  آن  برسد  میزان  این  نصف  به 
این  با  رسید،  خواهیم  گندم  خودکفایی  به 
در  رهبری  معظم  مقام  تذکر  نقش  گفته 
دانش بنیان کردن کشاورزی کامال مشخص 
حوزه  در  ما  که  است  این  واقعیت  می شود، 
در  و  هستیم  وابسته  کامال  گلخانه ای  بذور 
نیستیم،  وابسته  که  نیز  غالت  بذور  بخش 
رابطه منطقی بین دستاوردهای مراکز دانش 
هر  و  ندارد  وجود  کشاورزی  بخش  و  بنیان 
کدام از این دو کار خودشان را می کنند، عمده 
صنعتی  نیمه  یا  سنتی  صورت  به  کشاورزان 
بخشی از اراضی کشاورزی را به کاشت گندم و 
جو اختصاص می دهند و مراکز علمی دانش 
بنیان دولتی نیز بذور جدید تولید می کنند و 

در بانک ژن احتکار می کنند!
در نتیجه یکی از رسالت تاریخی  وزارت جهاد 
کشاورزی، مرتبط کردن بخش تولید به مراکز 
علمی  یافته های  از  استفاده  و  بنیان  دانش 
گام  و   ثروت  تولید  راستای  در  موجود است 
حوزه  در  بنیان  دانش  مراکز  توسعه  بعدی 

کشاورزی و دامداری است.

شــــرط خودکفایی در گندم

خبر شورا و شهرداری

شهر  ورودی  گفت:  شورا  رئیس  چپردار،  جواد 
مزًین  سرافرازی  شهیدان  گلدسته های  به  کرج 
است که تا ابد بوی بهار می دهد و تغییر فصول بر 
ماندگاری آن اثر نخواهد داشت. با توصیه  رئیس 
تابلوی  شهری،  مدیریت  به  کرج  شهر  شورای 

ع پسند باز نمایی شد.  شهیدان کلهر و شر
مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار کالنشهر کرج 
شهرداری  برنامه ریزی  شورای  جلسه  اولین  در 
کرج در سال جدید که با حضور رئیس و اعضای 
گانه،  شورای شهر، معاونان، مدیران مناطق ده 
روسای سازمانهای وابسته و مدیران کل در محل 
کرج  شهرداری  میالد  باشگاه  جلسات  سالن 
مبارک  ماه  رسیدن  فرا  تبریک  ضمن  شد  برگزار 
شهری  مدیران  همت  با  داشت:  اظهار  رمضان 
و حمایت اعضای شورای اسالمی شهر در زمینه 
جذب بودجه اقدامات مطلوبی را محقق نماییم 
و پیشرفت قابل توجهی نسبت به سال گذشته 

داشته باشیم.
به  اشاره  با  شورا  رئیس  نایب  رحیمی،  علیرضا 
نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان سال»تولید، دانش 
معظم  رهبر  سوی  از  آفرین«  اشتغال  بنیان، 
فرمایشات  راستاي  در  گفت:  اسالمی،  انقالب 
رهبر حکیم انقالب، شورای شهر آمادگی هرگونه 
این  در  اجرایی  پیشنهادات  دریافت  و  همکاری 
زمینه را دارد. علی قاسم پور، رئیس کمیسیون 
جمله  از  الله ها  جشنواره  گفت:  شورا  تلفیق 
اقدامات خوبی است که از گذشته به یادگار مانده 
ادبیات  کرد: الله در  یابد. وی اظهار  باید تداوم  و 
با  و  است  شهادت  و  وفاداری  مظهر  کشورمان 
توجه به تقدیِم بیش از پنج هزار شهید گلگون 
از استان، فی الواقع گِل الله نماد فرهنگی  کفن 
کرج به عنوان ویترینی از قومیت ها و گویش های 

مختلف ایرانی تبدیل شده است.

علی ارجمند 
عین الدین

مسئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه 
در جهاد کشاورزی 

البرز


