امام جمعه کرج:

طی پیامی به مهدی قدس محالتی؛

منافقین با جنگ هشتگها و الیکها باورها را هدف گرفته اند

روحانی ،رحلت حاج "حسن قدس محالتی" را تسلیت گفت
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رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد؛

مبارزه با فساد ؛
اولویت دستگاه قضایی

هشتگرد:درآمد مطرح شد؛
وضعیت اقشار کم
بررسی
جلسه
مدیرعامل شرکت در
جدید
شهر
عمران

اهدای  50هزار بسته معیشتی
پرونده مسکن مهر تاپایان سال بسته میشود
به خانوادههای کم برخوردار
3

تسهیالت بانکی؛ موتور محرک چرخ
تولید در روستاهای البرز

زمینهای زراعی کرج روی سرسبزی
را میبینند

4

مجیدبابکیفر  ،از صنفشیشهو آینهکرج:

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز خبر داد؛

سال96
یکمقاومتی
اقتصاد
شیشه،آخر
شاگرد
ساختمان
لباس

است
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سال96
مقاومتی
 3شاگرد
های
باشگاه
اقتصاددر جام
آخر البرز
برگزیده از
کتابخوانی کودکانونوجوانان
3

دنیا احمدی ،مربی سفالگری:

انسانسال96
اقتصادبهمقاومتی
شاگرد
آرامش
آخروگل
خاک
کار با
میدهد
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عکس:روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

با اجرای طرح اشتغال روستایی؛

با بازگشت کاربری مزروعی باغهای البرز؛

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی البرز از ابالغ مرحله پنجم اعتبارات اشتغال روستایی
به چهار بانک عامل استان خبر داد.
به گزارش جام جم ابراهیم شادمهر گفت  :این تسهیالت به طر حهای
اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری و بر اساس رشتههای اولویت
دار با هدف اشتغال پایدار در این مناطق و از طریق بانکهای توسعه
تعاون ،کشاورزی ،پست بانک و صندوق کارآفرینی امید پرداخت
میشود.
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

یادداشت

دکههای فروش مطبوعات را
فعال کنید

هر چند که سیاسـتهای
اجرایـی سـالهای گذشـته
در زمینـه برخـورد بـا
مطبوعـات و سـاز و کار آن
حاکـی از «بـی خیالـی و بـی
مهـری» برخـی مسـئوالن
فرهنگـی و اقتصـادی
سیدنصرالدین
میرعربشاهی
اسـت ،امـا عـذاب آورتـر
از آن برخـورد چکشـی
خبرنگار جام جم
شـهرداریها بـا دکههای
البرز
فـروش مطبوعـات و
مجلات در جـای جـای کالنشـهر «کـرج» میباشـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه شـهروندان روز خـود را چـه
صبح یا عصر و شـب تقریبا با روزنامهها و مجالت
سـپری میکنند و در واقع میتوان گفت مطبوعات
و رسـانههایی از ایـن دسـت تنظیـم و هدایـت
افـکار عمومـی مـردم را در ابعـاد و جهـات مثبـت بـر
عهده دارند و باالخره معلوم نیسـت که مسـئوالن
دسـت انـدرکار شـهرداری از کنـدن و جابهجائـی
یـک دکـه مطبوعاتـی چـه هدفـی دارنـد ،واقعـا جـای
تعجـب اسـت کـه یـک دکـه قدیمـی مطبوعاتـی
واقـع در مقابـل بیمـه تامیـن اجتماعـی واقـع در
خیابـان شـهید بهشـتی را براحتـی حـذف کردنـد .آیـا
بـا فروشـندگان کاالهـای فرهنگـی نم یشـود قـدری
نتـر برخـورد کـرد؟! در هـر حـال از مسـئوالن و
مهربا 
مراکـز تصمیـم گیـری انتظار این اسـت که اسـباب و
عوامـل تقویـت فرهنـگ را در ابعاد مختلف تقویت
نماینـد ،نـه تخریـب!

خبر ݥ
به منظور به روزرسانی مخازن
کتابخانهها برگزار شد؛

نشست تخصصی مدیران
کتابخانههایعمومیشهرداری
کرج

آیتاهلل حسینی همدانی در بیست و یکمین خطبه مکتوب جمعه:

منافقین با جنگ هشتگها و الیکها باورها را هدف گرفته اند
به گزارش جامجم متن بیست و یکمین خطبه مکتوب
جمعه نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان
البرز و امامجمعه کرج به شرح زیر است:
پنجم مرداد سال  ۶۷سالگشت پیروزی رزمندگان در
ً
عملیات مرصاد است .تقریبا  ۱۰روز از قطعنامه ۵۹۸

گذشته بود که با یک محاسبه غلط از وضعیت کشور،
عراق از سمت جنوب و منافقین از غرب ،ایران را دو ماه
زودتر از تصمیمی که داشتند مورد حمله قرار دادند .این
ایام فرصت خوبی است تا جریان نفاق و جنایاتی را که در
حق ملت کردند مرور کنید .کسانی که قصد داشتند با

پنچ هزار نفر در قالب  25تیپ چند ساعته در عملیاتی به
نام فروغ جاویدان با پشتیبانی استکبار و صهیونیستها
تهران را فتح و نظام اسالمی را ساقط کنند ،در مرصاد
الهی گرفتار شدند و غیر از سالح و ادوات جنگی که جا
گذاشتند ،چیزی جز نکبت و تعفن جنازهها نصیبشان

نشد ،مفتضح و بی فروغ صحنه را ترک کردند .منافقین
امروز صحنه جنگ را عوض کرده اند و با فعالیت در دنیای
مجازی و فضاسازی به وسیله رباطها و هشتگها و …
افکار و باورها را مورد هدف خود قرار داده اند و با خبرهای
دروغ اختالف میاندازد و اعتمادها را از بین میبرند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:

پرونده مسکن مهر تاپایان سال بسته میشود

در نشست مشترک مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ،فرمانده سپاه
استان البرز و نماینده شهرستان ساوجبالغ ،نظرآباد
و طالقان در مجلس شورای اسالمی ،موضوع تامین
زیرساختهای شهرجدید هشتگرد از جمله تکمیل
پروژه مسکن مهر و تسریع در ساخت نخستین
بیمارستان این شهر به عنوان دغدغههای مسئوالن
البرزی مطرح شد.
مسعود حق لطفی در گفتگو با جامجم در جریان این

نشست با اشاره به نقش و اهمیت اجرای پروژههای
تهیه مسکن ارزان قیمت اظهار داشت :در شهرجدید
هشتگرد نیز همانند دیگر شهرهای جدید در
استانهای مختلف کشور ،اقدامات الزم برای اجرای
طرح اقدام ملی مسکن پایه ریزی شده است .وی در
ادامه با اشاره به اینکه در آیندهای نزدیک شاهد آغاز
عملیات ساخت پروژههای اقدام ملی مسکن در شهر
جدید هشتگرد خواهیم بود ،افزود :کلنگ زنی پروژههای
اقدام ملی مسکن قرار است به صورت ویدئو کنفرانس

با حضور رئیس جمهور عملیاتی شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد گفت :به
منظور کاهش مشکالت شهروندان ،پروژههای زیربنایی
و روبنایی جدیدی در این شهر کلید خواهد خورد و
این اقدامات مسیر شهر جدید هشتگرد به سمت
توسعه را هموارتر و رضایت شهروندان را نیز افزایش
میدهد .در ادامه این نشست ،سردار یوسف موالیی
نیز ضمن تاکید بر اهمیت پیشبرد پروژههای مختلف در
راستای توانمندسازی شهر جدید هشتگرد که در مسیر
توسعه قرار دارد ،بیان کرد :برای دستیابی به این هدف،
هم افزایی در جهت رفع معضالتی که حل آن دغدغه
مشترک همه مسئوالن این شهر است ،اهمیت باالیی
دارد .فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز
از ضرورت اجرای کارهای بزرگ در شهر جدید هشتگرد
سخن گفت و افزوددر انجام پروژههای اجرایی و
توسعهای باید آرامش و آسایش شهروندان مورد توجه
قرار داده شود .سردار موالیی در ادامه از آمادگی سپاه
برای کمک به پیشبرد و اجرای پروژههای روبنایی در شهر
جدید هشتگرد سخن گفت .فرمانده سپاه امام حسن
مجتبی(ع) استان البرز بیان کرد :در اقدامات آت ی مشترک
سپاه استان و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ،به
یقین توسعه سرانههای درمانی و آموزشی در این شهر از
اولویت برنامههای اجرایی خواهد بود .در بخش دیگری

از این نشست ،علی حدادی نماینده مردم در مجلس
نیز ضمن اشاره به اهمیت اجرای پروژههای مسکن در
ن سرپناه برای خانوادههایی که تاکنون با
راستای تامی 
مشکل تامین مسکن مواجه بوده اند ،افزود :در حال
حاضر یکی از پروژهها طرح اقدام ملی مسکن است.
نماینده مردم ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس
شورای اسالمی افزود :در طرح اقدام ملی مسکن
ضرورتهای الزم از جمله فراهم کردن بستر آسایش و
آرامش ساکنان در پروژههای اجرایی اهمیت باالیی دارد.
وی تاکید کرد :مجلس شورای اسالمی از اقداماتی که در
راستای تامین رفاه مرد م باشد ،تمام قد حمایت میکند.
حدادی با اشاره به اهمیت راه اندازی بیمارستان شهر
جدید هشتگرد و ضرورت تکمیل آن گفت این مهم
باید در اولویت برنامههای اجرایی باشد و دستگاههای
مرتبط به فوریت نسبت به تعیین تکلیف پروژه اقدام
کنند .وی همچنین بر ضرورت افزایش تعداد سفرهای
قطار شهری کرج  -شهرجدید هشتگرد تاکید کرد و
افزود :به یقین با عملیاتی شدن این رویکرد مهم ،حجم
قابل توجهی از سفرهای برون شهری شهروندان با
استفاده از قطار شهری انجام میشود و تاثیر مهمی بر
افزایش سطح رفاه مردم دارد .شرکت عمران شهرجدید
هشتگرد تکمیل مسکن مهر تا پایان سال جاری را نیز
در برنامه دارد.

مدیر کل کمیته امداد استان مطرح کرد؛

نقش راهبردی موسسه رازی در ایجاد امنیت و سالمت کشور
مدیرکل کمیته امداد استان البرز ایجاد مرکز نیکوکاری موسسه تحقیقات
واکسن و سرم سازی رازی را فصل مشترکی بین کمیته امداد امام
خمینی(ره) و موسسه رازی دانست و نقش این موسسه را در ایجاد
امنیت و سالمت کشور حائز اهمیت عنوان کرد.
به گزارش جام جم ،محمد محمدی فرد در حاشیه افتتاح مرکز نیکوکاری
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی که با حضور رئیس موسسه
رازی و معاونان کمیته امداد استان البرز برگزار شد ،اظهار کرد :موسسه
رازی با سابقه طوالنی و تاریخی و تنوع تولیدات ،نقش راهبردی در ایجاد
امنیت و سالمت کشور دارد که متاسفانه شاید کمتر کسی به این مهم

آگاه باشد.
وی با بیان اینکه موسسه رازی مجموعهای است که تعداد قابل توجهی
از دانشمندان و کارشناسان در آن فعال هستند و به عنوان قطب علمی
کشور ،منطقه و جهان مطرح است ،افزود :این ظرفیت انسانی میتواند در
حوزه پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و نگاهی به نیاز نیازمندان ایفای
مسئولیت کند که البته این امر در موسسه رازی مسبوق به سابقه است.
وی ادامه داد :امید است با مساعدتها و همگراییهایی که میان
موسسه رازی و کمیته امداد انجام میشود بتوانیم از آن به نفع محرومان
بهره ببریم و شاهد ثمرات این مرکز در حمایت از نیازمندان باشیم.

دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر البرز تشریح کرد؛

برنامههای دهه والیت در البرز

به منظور ارتقاء کیفی و به روزرسانی مخازن
کتابخانههای سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری کرج نشست هم اندیشی
تخصصی و تبادل افکار کارشناسان این حوزه با
رعایت پروتکلهای اعالمی برگزار شد.
اوجانی مسئول امور کتابخانههای سازمان در
گفتگو با جامجم با تاکید بر اینکه کتابخانهها به
عنوان یک نهاد اجتماعی پویا زمینه ساز رشد
فرهنگی یک جامعه محسوب میشوند ،گفت:
با هدف شناسانی کاستیها و تجمیع فهرست
کتب منتخب و نیز جهت سفارش خرید مجموعه
کتابخانههای سازمان فرهنگی جلسهای تخصصی
با حضور مدیران و پرسنل شاغل در کتابخانه به
میزبانی کتابخانه مال احمد نراقی برگزار شد .وی
با اشاره به حضور دکتر وشنوه از مشاوران حوزه
کتاب ،افزود :در این جلسه صمیمی نقطه نظرات
کارشناسان در موارد مختلف مطرح و پس از
بررسیهای به عمل آمده و تبادل افکار ،لیست
نهایی کتابهای مورد درخواست هر مرکز اعم
از کتب مرجع و غیره جهت تامین اعتبار و خرید
نهایی گردآوری شد.

در نشست اصحاب رسانه با دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان البرز برنا مههای دهه

مسافر ناخواندهای بهنام كرونا؛

دستورالعملهایی كه باید در خودرو رعایت كنید

با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی؛

برخی از مدیران شهرکهای
صنعتیالبرز بازداشتشدند
تعدادی از مدیران شرکت شهرکهای صنعتی
استان به اتهامات مالی و اقتصادی با دستور
مقام قضایی از سوی سازمان اطالعات سپاه
امام حسن مجتبی(ع) بازداشت شدند.
به گزارش جامجم پیرو سیاستهای قوه
قضائیه در مقابله با فساد و در اجرای
برنامههای مبارزه با مفاسد اقتصادی
دادگستری کل استان البرز ،تعدادی از مدیران
شرکت شهرکهای صنعتی استان به اتهامات
مالی و اقتصادی با دستور مقام قضایی از سوی
سازمان اطالعات سپاه امام حسن مجتبی(ع)
استان البرز بازداشت شدند.
پرونده در این خصوص در مرحله تحقیقات
تکمیلی بوده و نتیجه رسیدگی اعالم خواهد
شد.

یادداشت

معاون فنی معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی البرز توضیحاتی را برای
رعایت نکات بهداشتی بهمنظور
پیشگیری از ابتال به کرونا در خودرو
ارائه کرد.
افسون تیزویر ،معاون فنی معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز
در گفتگو با جامجم با اشاره به اینکه
استفاده از سیستم تهویه در خودروها
در نظر گرفته شود ،گفت :استفاده
از ماسک برای راننده و سرنشینان
ضروری است.
معاون فنی معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی البرز با بیان این که

خودرو بدون شیشه باز شونده ،کولر
و سیستم تهویه باید مورد بررسی قرار
گیرد تا به صورت مناسبی کار کند گفت:
با توجه به گرم شدن هوا ،سرنشینان
از ماسک استفاده کنند و تهویه کافی
فراهم شود.
دکتر تیزویر افزود :حتی االمکان از
روشهای چرخش داخلی هوا استفاده
نشود و فقط در زمانی که خودرو مجهز
به فیلترهای مناسب ( مثل هپا) است،
این چرخش داخلی انجام شود.
وی با بیان این که تهویه کافی باید در
خودرو فراهم شود ،گفت :برای تهویه
به جای کولر میتوان شیشههای
خودرو را پایین آورد.
دکتر تیزویر گفت :در صورت استفاده
از کولر بهتر است دریچههای کولر
طوری تنظیم شود تا باد مستقیم به
سوی افراد نخورد .وی افزود :ضرورتی
برای استفاده از ماسک در خودروهای
شخصی نیست اما بهتر است هنگامی
که تعداد سرنشینان بیشتر از یک نفر
است ،از ماسک استفاده شود.

والیت تشریح شد.
به گزارش جامجم حجت االسالم فتحی غدیر را مسئلهای مهم دانست و گفت :با توجه به روایات
واحادیث امامان معصوم (ع) والیت امر بسیار مهمی است و از اصول زیربنایی اسالم است .وی
در ادامه اظهار داشت  :بنیاد غدیر در  13شهر استان با معاونتهای فرهنگی ،آموزشی ،تبلیغی
و ...فعال میباشد که ریاست آن با امام جمعه آن شهر است .دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر
البرز افزود :در ماههای مختلف سال برنامههای فرهنگی متنوعی توسط بنیاد اجرا میشود که
با توجه به شرایط کرونایی بیشتر آنها فعال لغو شده است .انشاء ا ...برنامههای دهه والیت با
همکاری ادارات و سازمانهای استان در بخشهای مختلف اجرا خواهد شد ،خوشبختانه ادارات
و ارگانهای استان البرز همکاری خوبی در این زمینه با بنیاد بینالمللی غدیردارند .حجتاالسالم
فتحی دیگر برنامههای ایام دهه والیت را به شرح زیر اعالم نمود:
برنامههاییبامحوریتمسابقاتفرهنگیبهصورتمجازیوپیامکیدر حوزه کودکانونوجوانان
برگزاری مسابقه معراج با همکاری ستاد اقامه نماز استان
مدیحه سرایی مداحان در قالب کاروانهای شادی
طرح ویزیت رایگان با همکاری کمیته امداد امام ( ره)
اهداءجهیزیهبهزوجهاینیازمند
تکریم سادات در نهادها ،ادارات ،موسسات و محالت

بررسـی پرونـده اعضـای شـورای
شـهر فردیـس در دسـتگاه قضـا

به گزارش جامجم حجت االسلام علی اکبر ایمانی،
امام جمعه فردیس یازدهمین یادداشـت هفتگی
خود را منتشـر کرد.
از موضوعـات داغ ایـن هفتـه شـهر فردیس دسـت
بـه دسـت هـم دادن تعـدادی از مسـئوالن اجرایـی
اسـتانی و شهرسـتانی و برخـی از اعضـای شـورای
اسلامی شـهر برای ممانعت از به کرسـی شهرداری
نشسـتن یـک فرزنـد شـهید در شـهر فاطمـی
شـهدای اقتـدار بـود .برخـی از اعضـای شـورا در
شـرایطی کـه شـهرداری بـا سرپرسـت اداره م یشـود
و زمـان پیمـان برخـی از پیمانـکاران شـهرداری رو
بـه اتمـام اسـت و بایـد بـرای ادامـه فعالیـت آنهـا
تعییـن تکلیـف شـود و چندیـن الیحـه در نوبـت
طـرح در صحـن شوراسـت ،تـا  ۵۱مردادجـاری بـه
مرخصـی رفتـه انـد و ایـن اقدام شـان بـا مصاحبهای
کـه برخـی مسـئوالن اجرایـی انجـام داده انـد و گفتـه
انـد مرخصـی حـق قانونـی آنهاسـت مـورد تاییـد
واقـع شـده و شـهروندان متحیرنـد کـه چـه اتفاقـی
در حـال رخ دادن اسـت کـه تـا چنـد هفتـه قبـل
فرزند شـهیدی را با  ۹رای سرپرسـت شـهرداری قرار
میدهنـد و هنـوز یـک مـاه سـپری نشـده تعـدادی
از اعضـا حتـی بـرای رسـمیت یافتـن جلسـه شـورای
شـهر حضور پیدا نمیکنند و نگرانند مبادا جلسـه
تشـکیل شـود و  ۵نفـر از اعضـا بـر عهـد قبلـی خـود
پایبنـد باشـند و بـا رأی آنهـا شـهردار انتخـاب شـود
و شـهرداری از بالتکلیفـی خـارج گـردد ! در ایـن جـا
میخواهـم نصیحـت برادرانـهای بـه مسـئوالن
اجرائـی اسـتان و شهرسـتان داشـته باشـم کـه
نسبت به حقوق و مصالح شهروندان شهرستان
فردیـس حساسـیت بیشـتری داشـته باشـند و
اجـازه ندهنـد مصالـح و منافـع عمومـی قربانـی
منافـع شـخصی کسـانی واقـع شـود کـه نسـبت بـه
برخـی امـور توجـه الزم را ندارنـد و از ریاسـت محتـرم
دادگسـتری اسـتان و دادسـتان عزیـز شهرسـتان
تقاضـا دارم بـه عنـوان مدعـی العمـوم بـه مسـاله
ورود کننـد و شـهر را از بالتکلیفـی نجـات دهنـد .

برگزاریایستگاههایسالمت(طرحاحسان)
برگزاریمسابقهغدیر تااربعین
فعالیت 10گروه تواشیح در استان
برگزاری 50مسابقهمسجدمحور
توزیع 3000پک بهداشتی مبارزه با کرونا
اطعام  14000نفر در روز عید غدیر
برگزاریمسابقهتخصصیغدیر ورسانه
توزیع10000بستهمعیشتیبینخانوادههاینیازمند
پخشپوسترهایغدیری
پخش نواهای مذهبی در ساعت 10صبح روز عید غدیر از مساجد و حسینیهها
توزیع10000بسته جشنی بین خانوادهها که آنها با ارسال عکس از جشن خود میتوانند در مسابقه
ما شرکت کنند و جایزه بگیرند.
طرح یکشنبههای علوی که با پیشنهاد ما در سراسر کشور اجرا میشود و در  110مسجد استان
نهجالبالغهخوانیانجاممیشود.
بیعت مجازی که حرکتی نمادین است و عاشقان والیت و امامت میتوانند با مراجعه به صفحه
مجازی بیعت خود را اعالم کنند.
طرح احسان علوی از طر حهای استانی است که با عنوان رزمایش احسان علوی برگزار خواهد شد.
وی در پایان گفت :ما  51برنامه برای مجموعههای اداری ،دولتی ،نظامی ،آموزشی و ...در نظر
گرفتهایم وبه آنان پیشنهادهایی ارائه نموده ایم که انشاا ...با کمک این مراکز و همکاری مردم در
عید غدیر برگزار خواهد شد.

با اجرای طرح اشتغال روستایی؛

تسهیالت بانکی؛ موتور محرک چرخ تولید در روستاهای البرز
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی البرز از ابالغ مرحله پنجم اعتبارات اشتغال
روستایی به چهار بانک عامل استان خبر داد.
به گزارش جام جم ابراهیم شادمهر گفت  :این تسهیالت
به طر حهای اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری و بر
اساس رشتههای اولویت دار با هدف اشتغال پایدار در این
مناطق و از طریق بانکهای توسعه تعاون ،کشاورزی ،پست
بانک و صندوق کارآفرینی امید پرداخت میشود .معاون
اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

البرز با اشاره به پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی
در استان و میزان اشتغالزایی این طرح در روستاهای
البرز افزود  :از بهمن سال  ۱۳۹۶تاکنون حدود  ۲۰۸میلیارد
تومان تسهیالت به هزار و  ۷۴طرح با تعهد اشتغال ۲
هزار و  ۳۱۱نفر در استان البرز پرداخت شده است .از این
میزان تسهیالت ،حدود  ۱۶۸میلیارد تومان به  ۲۷۵طرح با
اشتغالزایی هزار و  ۲۵۳نفر مربوط به دستگاههای اجرایی و
حدود  ۴۰میلیارد تومان به  ۷۹۹طرح با اشتغالزایی هزار و
 ۵۸نفر مربوط به دستگاههای حمایتی استان بوده است.

البرز در آستانه وضعیت قرمز مصرف برق؛

 ۱۰درصد مصرف را کم کنید تا شاهد قطع برق نباشیم

در پی افزایش دمای هوای استان میزان مصرف
برق مشترکان البرز به هزار و  ۳۲۴مگاوات
رسید.

به گزارش جام جم مدیر دفتر مدیریت مصرف
گفت :به علت استفاده از دستگاههای سرمایشی
میزان بار مصرفی مشترکان برق استان افزایش
یافته است تا جایی که دیروز از مرز مصرف  59هزار
مگاوات عبور کردیم .کریم دردایی گفت :در صورتی
که مشترکان مصارف خود را تا  10درصد کاهش
ندهند استان البرز از وضعیت زرد به قرمز میرسد
و احتمال خاموشی قطعی است .وی در پایان با
اشاره به اینکه در حال حاضر میزان بار مصرفی
کل کشور  58هزار مگاوات میباشد افزود :اگر
حدود  100مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم
استان از سقف مجاز عبور نخواهد کرد.

طی مراسمی وبا حضور مسئوالن صورت گرفت؛

معارفه رئیس جدید دادگستری چهار باغ

آیین تودیع و معارفه رئیس دادگستری
چهار باغ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جامجم این مراسم
با حضور فاضلی هریکندی رئیس کل
دادگستری استان البرز ،دکتر مددی
دادستان عمومی و انقالب استان البرز،
سرپرست فرمانداری شهرستان ساوجبالغ،
بخشدار و امام جمعه چهارباغ ،اعضای
شورایتامینشهرستانساوجبالغوجمعی
از مسئوالن قضایی استان ،شهرستان و
بخش در محل سالن جلسات بخشداری
چهارباغ برگزار گردید .در این آیین ضمن

تقدیر و تکریم آقای اکبرپور رئیس سابق
دادگستری چهارباغ ،آقای پیرداده به عنوان
رئیسجدیددادگستریچهارباغمعرفیشد.

چهارشنبه  8مرداد  1399شماره 5718

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز خبر داد؛

 3برگزیده از البرز در جام باشگاههای کتابخوانی کودکان و نوجوانان
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز گفت :مراسم
اختتامیه چهارمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودکان و
نوجوانان برگزار شد که استان البرز  3برگزیده در این برنامه ملی
داشت.

ناصر مقدم در گفتگو با جامجم با اعالم این خبر اظهار داشت :
مراسم اختتامیه چهارمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی
کودکان و نوجوانان ساعت  21الی  22روز چهارشنبه  1مرداد 1399
به صورت مجازی در تهران برگزار شد که استان البرز  3برگزیده در

پزشکجامجم

رئیـس جمهـور طـی پیامـی رحلـت زنـده یـاد حـاج حسـن قدس محالتـی را به بـرادر بزرگوارشـان ،حجت االسلام
مهـدی قـدس محالتی تسـلیت گفت.
بـه گـزارش جا مجـم حجتاالسلام حسـن روحانـی رئیـس جمهـور طـی پیامـی رحلـت حـاج حسـن قـدس
محالتـی را تسـلیت گفـت.
متن این پیام به شرح زیر است:
حضرت حجت االسالم ،جناب آقای مهدی قدس محالتی
ضایعه درگذشت اخوی بزرگوارتان زنده یاد حاج حسن قدس محالتی ،موجب تاثر و تالم خاطر شد.
اینجانـب مصیبـت وارده را بـه جنابعالـی و خانـواده محترم آن مرحوم تسـلیت میگویم و از درگاه احدیت برای
آن فقیـد سـعید کـه عمـری را در ارادت بـه خانـدان عصمـت و طهـارت(ع) سـپری کـرد و با ایثار و جهـاد در دوران
دفـاع مقـدس ،کارنامـه درخشـانی از خـود بـر جـا گذاشـت ،علـو درجـات و همجـواری بـا صالحـان ،بـرای عمـوم
بازمانـدگان صبـر و اجـر و بـرای جنابعالـی سلامتی و مزیـد توفیـق خدمـت مسـالت دارم.

پیام تسلیت محسن هاشمی در پی
درگذشت «حاج حسن قدس محالتی»

محسنهاشـمی رفسـنجانی ،رئیـس شـورای اسلامی شـهر تهـران طـی پیامـی رحلـت زنـده یـاد حـاج
حسـن قـدس محالتـی را بـه بـرادر بزرگوارشـان ،حجـت االسلام مهـدی قـدس محالتـی تسـلیت گفـت.
به گزارش جامجم متن این پیام به شـرح زیر اسـت:
حضرت حجت االسلام ،جناب آقای مهدی قدس محالتی
احترامـا ،ضایعـه درگذشـت بـرادر گرامیتان ،حاج حسـن قـدس محالتی ،از پیشکسـوتان دفاع مقدس
موجـب تاثـر گردیـد .بدینوسـیله از طـرف خـود و خانـواده آیـت اهللهاشـمی رفسـنجانی ،ایـن ضایعـه
را صمیمانـه تسـلیت عـرض نمـوده و بـرای آن مرحـوم غفـران و رحمـت الهـی و بـرای بازمانـدگان صبـر
جمیـل و اجـر جزیـل را آرزو دارم.

دبیر و مسئول اجرایی مجمع خیرین سالمت البرز خبر داد؛

همتخیرینسالمتدر تجهیز بیمارستانهایالبرز
دبیـر و مسـئول اجرایـی مجمـع خیریـن سلامت اسـتان البـرز از همـت خیریـن
سلامت در تجهیـز بیمارسـتانهای البـرز خبـر داد و گفـت :بیمارسـتان امـام
صـادق( ع ) هشـتگرد بـا کمـک خیریـن بـه «یـو پـی اس» و «ماشـین دیالیـز»
مجهـز شـد.
فلاح پـور طـی گفتگویـی بـه خبرنـگار جـام جم گفت :تأمیـن تجهیـزات و امکانات
مـورد نیـاز بیمارسـتانهای اسـتان البـرز در دسـتور کار مدیریـت اسـتان و

مدیریت روانی بیماران کرونایی کلید خورد
دکتر شهبازی ،استاندار استان البرز طی حکمی «مسئول کمیته اطالع رسانی و
مدیریت جو روانی جامعه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا» را منصوب کرد.
به گزارش جامجم متن حکم دکتر شهبازی ،استاندار استان البرز به شرح ذیل
میباشد:
جناب آقای مقدم
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز
با عنایت به لزوم اتخاذ تدابیر ،برنامه ریزی و ایجاد هماهنگیهای الزم به منظور
پیشگیری و کنترل ویروس کرونا به موجب این ابالغ به عنوان «مسئول کمیته
اطالع رسانی و مدیریت جو روانی جامعه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا»
تعیین میگردید  .امید است با اتکال به پروردگار متعال ،استفاده از همه
ظرفیتها ،بسیج امکانات و همکاری تمام دستگاههای اجرایی استان ،در انجام

مسـئوالن دانشـگاه علـوم پزشـکی البـرز قـرار دارد.
وی دسـتگاه «یـو پـی اس» و «ماشـین دیالیـز» را یکـی از نیازهـای مهـم ایـن مرکز
بیمارسـتانی دانسـت و گفـت :بـه همـت دکتـر زهـره کاشـی مبلـغ ۵۸۴۰۶۰۰۰۰ریـال
جهـت خریـد دسـتگاه یـو پـی اس و مبلـغ  10/000/000/000ریـال جهـت خریـد
ماشـین دیالیـز بـا دسـتان پـر مهـر آقـای نخبـه روسـتا بـه مجمع خیرین سلامت
اسـتان البـرز تحویـل داده شـد.

چگونــه در ارتباطــات خــود
تاثیر گذار باشیم؟
آدمهایـی کـه در زندگـی
و جامعـه تاثیرگـذار
هسـتند ویژگ یهـای
مهـم رفتـاری را در خـود
ایجـاد کـرده انـد کـه
ایـن ویژگ یهـا آنهـا را بـه
سـمت اهـداف شـان
فرنگیس نجارزاده
نهـا
پیـش م یبـرد .آ 
کارشناس ارشد
میدانند از زندگی شـان
روانشناسی
چـه چیـزی میخواهنـد،
جهت گیری روشنی دارند و اهداف خود را به روشنی
نهـا منابـع ،انـرژی و
و بـه وضـوح تعییـن کـرده انـد .آ 
تهـای زندگـی بـه
امکانـات خـود را بـر اسـاس اولوی 
تهـا باعـث
کار میگیرنـد .زندگـی بـر اسـاس اولوی 
نظـم و داشـتن سـاختار در تعاملات اجتماعـی آنهـا
م یشـود .آنهـا در قبـال خـود ،خانـواده ،محیـط کار و
جامعـهای کـه در آن زندگـی میکنند مسـئولیتپذیر
هسـتند و ایـن ویژگـی برجسـته در عملکـرد آنهـا
بخوبـی مشـهود میباشـد .بینـش و رفتـار آنهـا
مبتنـی بـر تعاملات سـازنده بـا دیگـران اسـت بـه
گونـهای کـه همچنـان کـه بـه منافع خـود توجـه دارند
منافـع دیگـران را نیـز مدنظـر قـرار میدهنـد و در
عمـل هـم بـه گونـهای رفتـار میکننـد کـه کسـی دچـار
آسـیب نشـود و توفیـق شـامل حـال همـه باشـد بـه
همیـن دلیـل محبوبیـت خـود را نـزد دیگـران حفـظ
نهـا
میکننـد و اعتمـاد هـم بـه وجـود میآورنـد .آ 
از مشـکالت هراسـی ندارنـد و بـه دنبـال فرافکنـی
هـم نیسـتند بلکـه تلاش میکننـد تـا درک بهتـری از
موانع داشته باشند و همچنین به دنبال کشف راه
حل میباشـند و سـهم خود را در تغییرات برجسـته
میداننـد .همچنیـن داشـتن روحیه همدلـی از دیگر
ویژگی آنان میباشد و نشان از توانمندی موثر آنان
اسـت و آنهـا بـا اسـتفاده از توانمندی خـود ودیگران
باعـث ایجـاد مشـارکت شـده و بـا روحیـه همـکاری
مسـائل را بهتر مرتفع کرده و از قابلیتهای خود به
نحـو احسـن اسـتفاده میکننـد.

و آینه کرج:

امور محوله موفق و موید باشید.

عزیزاهلل شهبازی ،استاندار البرز

مبارزه با فساد ؛ اولویت دستگاه قضایی
مهم مفاسد اقتصادی در البرز آغاز شده است ولی به دلیل برخی مالحظات و
محدودیتهای دستگاه قضایی ،درباره همه پروندهها اطالع رسانی نمیشود.
وی با اشاره به اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت و جدیت دستگاه
قضا ،استمرار خواهد داشت ،افزود :آنچه که اخیرا در رسانهها منعکس شده
است ،بازدداشت تعدادی از کارکنان شهرداری کرج و تعدادی از مدیران
شهرکهای صنعتی استان البرز ،به دلیل جرائم مالی و اقتصادی بوده است که
تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و جزییات آنها ،به مردم اعالم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین از واگذاری اراضی زراعی و باغها در
قطعات بزرگ از جانب برخی نهادها از طریق آگهی مزایده بدون توجه به امکان
تغییر کاربری از سوی خریداران را غیرقابل پذیرش دانست و گفت  :آنچه پیش
روی این اراضی واگذار شده قرار دارد تفکیک و تغییر کاربری غیرمجاز است که
پیگیری جلوگیری از این واگذاریها در دستور کار دادگستری استان خواهد بود.

در جلسه شورای مهارت استان تاکید شد؛

توجه دانشگاه فنی و حرفهای کشور به سمت
تقاضای نیروی بازار کار
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای کشور با تاکید بر اینکه میل و توجه دانشگاه فنی و
حرفهای کشور به سمت تقاضای نیروی کار آموزش دیده است ،گفت :دانشگاه فنی و
حرفهای کشور دانشگاهی ماموریت گراست که وظیفه تربیت تکنسین نیروهایی که
در تولید واقع میشوند بر عهده دارد.
به گزارش جام جم البرز ،دکتر ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با جامجم با بیان
این مطلب در جلسه شورای مهارت استان که به ریاست دکتر شهبازی استاندار
البرز در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد ،ضمن تبریک روز ملی کارآفرینی
و آموزشهای فنی و مهارتی اظهار داشت :امضای این تفاهم نامه همکاری ماحصل
پیگیریهای مداوم استاندار محترم البرز است که با همت و پشتکار در صدد
تحقق اهداف و سیاستهای دولت در حوزه تولید و اشتغال است .وی افزود :یکی
از شاخصهای توسعه در دنیای امروز آموزشهای مهارتی است که خوشبختانه
استانداری البرز با درک صحیحی از این موضوع در تالش است تا با برقراری ارتباط

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

مجیدبابکی فر
مجیدبابکی فر ،
از صنف شیشه
از صنف شیشه
و آینه کرج:

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد؛

رئیس کل دادگستری استان البرز ،از بازداشت تعدادی از کارکنان شهرداری کرج
و مدیران شهرکهای صنعتی البرز به دلیل جرایم مالی خبر داد.
به گزارش جام جم فاضلی هریکندی گفت  :کار رسیدگی قاطع به پروندههای
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یادداشت

روحانی ،رحلت «حاج حسن قدس محالتی» را تسلیت گفت

سـواالت پزشـکی خـود را از پزشـک
جامجمالبرز بپرسید
این روزها ،مردم
بخش زیادی از
نیازهای سالمت
خود را از راههای
گوناگون به دست
میآورند .این کار
دکتر سید مهدی
میتواند در بعضی
موسویان
مـواقع مفید و
در بسیاری از مواقع حتی خطرناک باشد .ویژه
نامههای جامجم البرز شرایطی را فراهم کرده
است که شنونده سواالت و پرسشهای
پزشکی شما باشد و به صورت مکتوب برای
سوالهای شما جوابهای مناسبی داشته
باشد.
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون و
هر هفته به سواالت و دغدغههای پزشکی شما
پاسخ خواهند داد.
* آخرین یافتهها در مورد فاکتورهای خطر در
کووید۱۹
در مقال ه پذیرفته شده در  ،Natureبیش از ۱۷
میلیون بیمار که از بین آنها حدود  ۱۱هزار نفر
در اثر کووید ۱۹فوت کردهاند ،بررسی و نهایتا
عواملی که ریسک مرگ را افزایش میدهند
مشخص شده است:
جنسمرد
سنباالتر
دیابت
آسمشدید
چاقی
مصرفقبلیسیگار
البتهبیماریهایزمینهایتنفسی،قلبی ،کبدی،
سکته مغزی ،آرتریت روماتویید ،پیوند عضو،
نقص ایمنی ،سرطان و همچنین نژادهای
سیاهپوست و آسیای جنوبی نیز از دیگر عوامل
خطر هستند.
این مطالعه همچنان در حال به روزرسانی
است.

این برنامه ملی داشت.
باشگاهها و فعالیتهای کتابخوانی مدرسه مهر گل از کرج،
مدرسه فرشتگان هشتگرد از ساوجبالغ و کانون فرهنگی هنری
مسجد حضرت رسول اکرم (ص) روستای ناریان شهرستان

طالقان به عنوان برگزیدگان و شایسته تقدیر این برنامه ملی
شناخته شدند  .گفتنی است البرز با تاسیس و فعالیت حدود
 600باشگاه کتابخوانی یکی از استانهای فعال کشور در اجرای
این برنامه ملی بوده است.

اجتماعی

تنگاتنگ میان دانشگاه و صنعت زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان را فراهم
نماید .رئیس دانشگاه فنی و حرفهای کشور تقاضا محوری و توجه به تقاضای بازار کار
را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و گفت :باید از سوی دانشگاه فنی و حرفهای کشور
به سمتی حرکت کنیم که خروجی آن منجر به اشتغال ،رشد اقتصادی و بهرهوری شود.

شیشه
لباس
شیشه،یک
لباس
ساختمان
ساختمان
یک
است
است

صنعت شیشهگری در ایران از قدمت باالیی برخوردار است که متاسفانه مورد بی
مهری واقع شده است.
خبرنگار جامجم در همین خصوص مصاحبهای را با یکی از صنعتگران این حرفه
انجام داد ه است و امیدداریم با حمایت مسئوالن این صنعت جان تازهای بگیرد.
ضمن معرفی در مورد حرفه و کار خود توضیحاتی دهید.
مجید بابکی فر هستم .ما از صنف شیشه و آینه در کرج هستیم .حدود  21سال
است که در این شغل مشغول فعالیت هستم و به علت هیجان و شوقی که
داشتم وارد این شغل شدم .در مجموعه ما  10نفر به طور مستقیم و  50نفر به طور
غیرمستقیم فعالیت دارند .خدمات ما انواع شیشههای ساختمانی است .هم
اکنون شیشه سکوریت که مورد تایید آتش نشانی است کار اصلی ما را تشکیل
میدهد .از آنجایی که شغل شیشه بری کامال تخصصی است ،افرادی باید داخل کار
شوند که خیلی کار آمد باشند .ساختمان بدون شیشه هیچ نمایی ندارد ،لباس یک
ساختمان ،شیشه آن است.
موقعیت شغلی شما در حال حاضر چگونه است؟
متاسفانه شغل ما در حال انقراض است .افرادی که قبال در این شغل بودند ،کم
کم پیر شده اند و توان کار را ندارد .این در حالی است که جوانان نیز هیچ استقبالی
از این شغل نمیکنند .این شغل سنگین و بسیارحساس است .کسی تمایلی به
ورود به این صنعت را ندارند .باتوجه به عدم همراهی مسئوالن در این شغل ،شاید
در آینده مجبور شویم نصاب شیشه را از خارج وارد کنیم.
در شغل شما چه مشکالتی وجود دارد؟
شغل ما در اداره کار مجوز و استاندارد ندارد ،این در حالی است که در اداره شیشه

پاککن رسمیت دارد ولی شیشه بر نه رسمیت دارد ونه بیمهای دارد .حتی جزو
مشاغل ساختمانی هم نیستیم .کسانی که در این شغل هستند بدنشان پر
از زخم است یا نقص عضو دارند .اینها فقط به خاطر امرار معاش در این شغل
فعالیت میکنند ولی هیچ حمایتی از آنها به عمل نمیآید.
وحرف آخر؟
تقاضای من از اداره کار توجه و حمایت ازکسانی است که در این شغل پر زحمت
فعالیت میکنند .صنعت شیشه در ایران پیشرفت زیادی کرده است ،ما با وجود
کارخانجات و دستگاههای مختلف در این صنعت موفق هستیم 90 .درصد ابزار
یراق ما تولید داخل است .صادرات خوبی هم در این صنعت داریم .شعار مجموعه
ما این است که همیشه حق با مشتری است .ما توانستیم مشتریان زیادی را جلب
کنیم ،چون به تعهدات خود عمل میکنیم .
ما دارای سایت مجازی هم هستیم که خدمات خود و سابقه کاری خود را در آن جا
به نمایش گذاشته ایم .از مردم تقاضا داریم از اتحادیه و صنف ما افرادی را برای کار
خود انتخاب کنند که جواز کسب داشته باشند تا همه به تعهد خود عمل کنند و
مشکلی پیش نیاید  .خدمات ما اجرای بالکن های شیشه ای تاشو و دود بندهای
شیشه ای راه پله و درب های اتوماتیک شیشه ای میباشد .از رسانه هم برای
انتقال مطالب تشکر دارم .
راه های ارتباطی با ما :
www.shishemiral.ir -T.me/kyazd
www.instagram.com/kaviryazd
02632718558

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانالبرز:محم دتقیحسنیگردهکوهی
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امامجمعهنظرآبادخطاببهخبرنگاران:

پیام های مردمی

داستان مقاومت تا آخرین نفس

نقاطقوتوضعفراانتشاردهید

حماسه و دالوری بعضی از شهدا مانند قصه و رویاست که در دنیای واقعی
کمیاب و شاید نایاب باشد .همرزم شهید «سعید رحمانی مورودی» در
روایتی میگوید :او تا آخرین لحظه برای عبور همرزمانش از پلی که منفجر
شد در مقابل دشمن مقاومت کرد .با شهید رحمانی در ادامه بیشتر آشنا
شویم.
به گزارش جامجم شهید «سعید رحمانی» در سال  1345اول فروردین در
«ولدآباد» بزرگ در محله یزدیها دیده به جهان گشود .او در خانوادهای
مذهبی و مسلمان که اعتقاد راستین به ائمه اطهار داشته ،رشد یافت و به
تربیت کامل دست یافت.
* عملیات خیبر در رکاب پدر
سعید ندای «هل من ینصرنی» سیدالشهدا را به گوش جان شنید و در سال
 1361برای بار اول در بسیج منطقه ثبتنام کرد و فعاالنه در مراسم عزاداری
و زیارت عاشورا و دعای کمیل شرکت داشت .در همان سال بود که برای بار
اول از طریق بسیج منطقه به جبهه اعزام شد.

در همان اوائل رفتن به جبهه بود که پدر بزرگوارش که نور حقانیت
چهرهاش را روشن و نورانی ساخته بود نیز عازم نبرد شد و او همراه پدر
در عملیات خیبر شرکت کرد.
* آخرین دیدار
یکی از همرزمانش که تا آخرین لحظه با او بوده است در خصوص نحوه
شهادتش چنین میگوید :با سعید جلو رفته بودیم و من خودم را به نوار
تیربار میرساندم که سعید فریاد زد شما سریع بروید .االن پل را منفجر
میکنند و خیلی تاکید داشت که ما از روی پل رد شویم.
این همرزم میگوید :سعید از ناحیه پا ،دست و شکم تیر خورده است .او
مقاومت میکرد بچهها از روی پل رد شوند که عراقیها سریع پل را منفجر
کردند.
سعید  6الی  7مرتبه به جبهه اعزام شد.
 3دوره در کردستان ،جزیرهمجنون ،سقز ،بوکان ،مریوان و خاور و بستان
بود تا اینکه در منطقه عملیاتی فاو در اول اسفند 1364به شهادت رسید.

با بازگشت کاربری مزروعی باغهای البرز؛

جانشین نیروی انتظامی نظرآباد خبر داد؛

زمینهای زراعی کر ج سرسبز می شوند

کشف  1360تخته پارکت قاچاق در نظرآباد

مدیر جهاد کشاورزی کرج از آزادسازی  ۳۵هکتار از
زمینهای کشاورزی و باغی و بازگشت دوباره کاربری
مزروعی این زمینها در این شهرستان خبر داد.
اسماعیل صارمی در گفتگو با جامجم بیان کرد :بر
اساس پیگیریهای انجام شده از طریق سامانه ۱۳۱
و با حکم مرجع قضایی در مهرشهر ،کیانمهر ،خیابان
بیست متری شهرستانی و نیز خیابان چمن یک این
منطقه ،بیش از  ۳۴مورد تغییر کاربری غیرمجاز از

جانشین ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان البرز از اختصاص  ۲۵درصد از
ظرفیت درمانی بیمارستان امام خمینی کرج به بیماران کرونایی خبر داد.
علی درویش پور در گفتگو با جامجم با بیان این مطلب در جلسه ستاد
استانی مدیریت مقابله با کرونا اظهار داشت :با توجه به درخواست رئیس
محترم دانشگاه علوم پزشکی البرز 25 ،درصد از ظرفیت این بیمارستان در
اختیار بیماران کرونایی قرار میگیرد.
وی افزود :بیمارانی که دارای بیمههای مکمل درمانی هستند میتوانند از
خدمات این بیمارستان بهره مند شوند.
این مسئول با اشاره به اینکه یکی از دالیل کنترل بیماری کرونا در موج اول،
همکاری قرارگاههای محله محور بود ،خاطرنشان کرد :نقش این قرارگاهها در
موج اول کرونا به منظور کمک به مسئوالن در حوزه گندزدایی و ضدعفونی
کردن معابر و خیابانها ،شناسایی بیماران مبتال ،تامین بخشی از اقالم مورد
نیاز بهداشتی مردم و ...بسیار مهم و ارزشمند بود که امید میرود در موج دوم
بیماری نیز مورد توجه قرار گیرد.

قبیل دیوار کشی ،بنا ،فونداسیون ،استخر ،آالچیق
و محوطه سازی تخریب و حدود  ۳۵هکتار از اراضی
کشاورزی آزاد شد .مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
کرج افزود  :هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای
ساخت ساز و بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع
است و مطابق قانون با تخریب زمینهای زراعی و
باغی برخورد خواهد شد .همچنین برای واحدهای
تولیدی نیز تغییرکاربری با در نظر گرفتن نوع زمین،
خاک و آب منطقه و سایر شرایط ضروری ،بر اساس
مقررات در این نهاد بررسی و تصمیم گیری میشود.
اسماعیل صارمی با تاکید بر اینکه زمینهای
کشاورزی بستر تولید غذای شهروندان و ششهای
تنفسی شهر هستند ،از شهروندان خواست تا با
هوشیاری نسبت به عملکرد سودجویان ،هر گونه
تخلف و تغییر کاربری در باغها و زمینهای زراعی را از
طریق سامانه  ۱۳۱جهاد کشاورزی اطالع دهند.

جانشین نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد از کشف
یک هزار و  360تخته پارکت قاچاق به ارزش یک
میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرنگار جامجم فرج اهلل اسدالهی با اعالم
این خبر گفت :کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال
و ارز پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد در محدوده
شهرک صنعتی نظرآباد به یک خودرو نیسان وانت
مشكوك و دستور توقف آن را صادر کردند.
وی تصریح کرد :در بازرسی از خودروی مذکور 170
بسته  8عددی در مجموع یک هزار و  360تخته
پارکت قاچاق که فاقد بارنامه گمرکی و اسناد و مدارک
قانونی بود کشف ودراین رابطه یک نفر دستگیر شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینكه ارزش تقریبی
كاالهای كشف شده یک میلیارد ریال برآورد شده
است بیان نمود :كاالهای كشف شده به همراه
متهم تحویل اداره تعزیرات حکومتی شهرستان

نظرآبادگردید .جانشین فرمانده انتظامی شهرستان
نظرآباد در خاتمه ضمن بیان اینکه شهروندان
میتوانند هرگونه نظرات و پیشنهادات خود را
در خصوص عملکرد پلیس از طریق سامانه 197
اطالع رسانی نمایند از مردم درخواست کرد در صورت
مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مشکوک،
موضوع را از طریق تلفن فوریتهای پلیسی  110به
ماموران اطالع دهند.

خواننــدگان عزیــز میتواننــد جهــت طــر ح
مشــکالت شــهری و اســتانی در ابعاد مختلف
بــا شــماره تلفــن  32210009دفتــر تحریریــه
جامجم البــرز همه روزه بــه غیر از ایــام تعطیل
در وقت اداری تماس بگیرند تا مشکالتشــان
با نام خودشان در همین ستون در ج گردد.
شهرداری کر ج چاره اندیشی کند
وضع کف سازی و فضای سبز پیاده ر وهای
خیابان رسالت واقع در مجاورت بازار بزرگ
مال صدرا و فروشگاه اتکا بسیار آشفته است.
لذا از شهرداری کرج میخواهیم تا برای
ساماندهی نواقص مذکور دستور اقدام
عاجل صادر نماید.
جمعی از شهروندان کوی کارمندان جنوبی
وضع آبرسانی را در شهرک مهندسی
زراعی تقویت و ساماندهی کنید
شهروندان شهرک مهندسی زراعی و بعثت
برای آب آشامیدنی دچار قطعی و کم فشار
بودن آب هستند.
لطفا مسئوالن مربوطه نسبت به اصالح و
تقویت خطوط آبرسانی معیوب اقدام عاجل
نمایند.
مهران صفائی از شهرک مهندسی زراعی و
بعثت
آنتن دهی ایرانسل را تقویت کنید
آنتن دهی ایرانسل در محدوده روستاهای
ورده ،سیباندره و جاده برغان و  ...در حد
صفر یا در حال نوسان و افت و خیز است.
لطفا مسئوالن مربوطه نسبت به رفع نواقص
و تقویت آنتن دهی ایرانسل اقدام نمایند.
جمعی از اهالی روستاهای ورده ،سیباندره
و...
چرا آنتن دهی رایتل در کر ج فوق العاده
ضعیف است؟!
آنتن دهی تلفنهای همراه رایتل در کرج
فوقالعاده ضعیف است.
لطفا مسئوالن مربوطه چارهای اساسی در
این خصوص بیندیشند.
سید عبداهلل میر سپاسی از کر ج

جانشین ستاد مدیریت مقابله با کرونای استان بیان کرد؛

۲۵درصد ظرفیت بیمارستان امام خمینی (ره) ،مختص بیماران کرونایی
ممنوعیت فروش و ذبح گوسفند در مراکز عرضه دام در سطح استان از جمله
مصوبات این نشست بود .درویش پور در این خصوص گفت :به منظور
جلوگیری از تجمع و مسافرتهای درون و برون شهری و مخاطرات موجود
در محلهای عرضه دام مراسم قربانی امسال به شکل سنوات گذشته برگزار
نمیشود.
وی در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از عملکرد و مدیریت برخی از
دستگاههای اجرایی استان در تشکیل مرتب جلسات مدیریت مقابله با کرونا
و اتخاذ تدابیر مناسب و ابتکاری در کنترل بیماری افزود :در جلسات آتی ستاد
از برخی از این دستگاهها که عملکرد مطلوبی داشتهاند تقدیر میشود.
بخش دیگری از سخنان درویش پور به تشدید نظارتها بر عملکرد حوزه

دنیا احمدی ،مربی سفالگری:

کار با خاک و گل به انسان
آرامش میدهد
یکی از راههای شناخت تمدن قدیم ،کار سفالگری آن قوم بوده است که ایران یکی
قدیمی ترین تمدنها را در جهان دارد .برای این که بیشتر از سفال و سفالگری
بدانیم ،به سراغ یکی از مربیان سفالگری که خود سالها در این رشته فعالیت
داشته رفتهایم .گفتگوی صمیمانه جامجم را با خانم دنیا احمدی بخوانید:
ضمن معرفی خود در زمینه حرفه تان نیز توضیح دهید؟
دنیا احمدی هستم مربی سفالگری10 .سال است که در این حرفه مشغول
فعالیت هستم .چهار نفر در این کارگاه فعالیت دارند .رشته اصلی من طراحی
لباس است ولی به علت عالقه زیاد وارد حرفه سفالگری نیز شدهام.
در مورد نوع آموزشی که دیده اید توضیح دهید؟
در فرهنگسرا آموزش دیدهام و مدرک خود را از صنایع دستی میراث فرهنگی
دریافت کرده ام .ابتدا کار با چرخ را یاد گرفتم و به مرور کار در کارگاه را شروع نموده و
همزمان آموزش را هم انجام دادم .البته حرفه اصلی من مدل سازی است .مدلها
براساس طرحی که مشتری سفارش میدهد ،آماده میشوند .همزمان در کنار

امام خمینی

(ره)
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دالوری شهدا مانند قصه و رویاست؛

خبر ݥ

به مناسبت سالروز اقامه نماز جمعه در کشور
نشستی با حضور حجتاالسالم موسوی امام
جمعه نظرآباد به همراه بخشی از خبرنگاران و
مدیران پایگاههای خبری برگزار گردید.
امام جمعه نظرآباد در گفتگو با جامجم در ابتدا
ضمن تبریک این روز به عالقمندان انقالب با
اشاره به نقش و جایگاه نماز جمعه در کشور
از ائمه جمعه به عنوان مطالبه گرانی نام برد که
خواستههای مردم را بیان نموده و تاکید نمود
هر آنچه که به انقالب مرتبط باشد به امام جمعه
نیز ارتباط پیدا میکند.
وی ضمن اشاره به این نکته که به دلیل همین
اهمیت ،آغازگر جلسات این هفته را به نشستن
با خبرنگاران اختصاص داده است اعالم
نمود که انتظارمان این است که خبرنگاران
منعکس کننده حرفهای دل مردم بوده و در
این رابطه ضمن بی تفاوت نبودن نسبت به
امور موضوعات شهری و توجه داشتن به عدم
سیاه نمایی اقدام به درج اخبار صحیح و حقیقی
بدون ترس از تبعات آن نموده و رسالت حقیقی
خود را به منصه ظهور برسانند .حجت االسالم
موسوی در بخش دیگری از صحبتهای خود از
نمازجمعه به عنوان تنها نمازعبادی ،سیاسی نام
برد که دراقامه آن تاکیدبرشتاب گردیده است.
امام جمعه نظرآباد با اعالم آماری از کمکهای
معیشتی از سوی مردم نوعدوست شهرستان
به دلیل بیماری کرونا که بالغ بر هزاران بسته
گردیده است این امر را حاکی از احساس
مسئولیت مردم عنوان نمود.

مـ ــا را ره ـ ــا كنيد در اين رنج بىحساب
بـ ـ ـ ـ ــا قلب پاره پاره و با سينهاى كباب
عمرى گذشت در غم هجران روى دوست
مـ ـ ـ ـ ــرغم درون آ تش و ماهى برون آب

سفالگری کار با سرامیک و لعاب و ریخته گری را نیز انجام میدهم .از تولیداتمان
و از طرف سازمان میراث فرهنگی ،یک سری نمایشگاه برگزار کردیم .کار با خاک و
گل به انسان آرامش میدهد .باعث میشود انرژیهای منفی از انسان دور شود.
بسیاری از روانشناسان افرادی را به کارگاه میآوردند تا گل بازی کنند .آنها با این
کار به آرامش میرسند.
سخن پایانی؟
برای آموزش باید تمام امکانات چرخ و کوره فراهم باشد تا افراد بیشتری یاد
بگیرند.اگر در دادن تسهیالت وام سختگیری نکنند ،این باعث میشود افرادی
بیشتری آموزش ببیند و همه میتوانند در خانه خود باخرید یک چرخ و کوره به
فعالیت بپردازند و به یک درآمدزایی در خانه خود برسند .درخواست من حمایت
بیمه از شغل ما و فراهم نمودن شرایط بیمه نمودن افراد در این شغل است و
بعد از این که اگر به ما وام تعلق گیرد ،ما میتوانیم با خرید تجهیزات فعالیت خود
را گسترش دهیم.
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شماره تماس09100228734 :

اصناف ،بانکها و بوستانهای استان اختصاص یافت .وی گفت :معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز باید در جلسه آتی گزارش خود را در این
زمینه ارائه دهد تا در صورت تداوم تخلفات تدابیر الزم اتخاذ خواهد شد.
الزم به ذکر است تعطیلی غرفههای فروش مواد غذایی بوستانها و همراهی
شهرداری در زمینه بخشش اجاره بهای آنها ،برخورد قانونی با قهوه خانهها و
رستورانهای فاقد مجوز با استفاده از ظرفیت اداره اماکن نیروی انتظامی ،رفع
کمبود مواد اولیه برای تولید ماسک ،ارسال پیامکهای اطالع رسانی به عموم
مردم به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی ،اتخاذ تدابیر الزم در سه محور؛
انتخابات ،کنکور و مراسم ایام محرم در کمیته امنیتی و انتظامی جهت طرح در
جلسه آتی ستاد استانی کرونا از جمله مصوبات این نشست بود.

منطقه ویژه اقتصادی پیام؛
اکو سیستم مطلوب شرکتهای فناور و دانش بنیان

منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به عنوان یکی از بسترهای
امن برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور ،توانسته با گسترش وفراهم سازی
هر چه بیشتر زیر ساختها درحوزههایی از جمله آی.تی و آی.سی.تی امروز به
اکوسیستم مطلوب شرکتهای فناور و فناوریهای نوین در کشور تبدیل
شود.
به گزارش جامجم با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال و توسعه روزافزون آن در
دنیای امروز که با سرعتی باور نکردنی در تمام بخشهای مختلف جوامع بشری
رسوخ کرده ،این منطقه نیز به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات از مهمترین برنامههای خود را که بخصوص طی 2
سال گذشته توانسته بخوبی محقق کند ،توسعه زیر ساختها با هدف حضور
هر چه بیشتر سرمایه گذاران در بخش آی.تی و آی.سی.تی بوده است.
امسال نیز که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نامگذاری
شده با همت جمعی که در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام
شکل گرفته ،این عزم به وجود آمده تا زمینه حضور هر چه بیشتر سرمایه
گذاران داخلی و خارجی با هدف احیای صنایع غیرفعال ،رونق تولید و توسعه
اشتغال مولد در منطقه فراهم شود.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با اشاره به
استقبال شرکتهای داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخشهایی از
جمله آی.سی.تی و آی.تی در منطقه گفت :طی سالهای گذشته زمینه فعالیت
 76واحد تولیدی در این حوزه در منطقه ویژه فراهم شده است.
نادر ثناگو مطلق با بیان اینکه تعدادی از این واحدها فعال و مابقی نیز در

حال ساخت هستند به برنامههای پیش روی منطقه برای توسعه زیر ساختها با
هدف حضور سرمایه گذاران آی.تی و آی.سی.تی داخلی و خارجی در منطقه پیام اشاره
و اظهار داشت :با همین هدف و در نخستین گام در سال جهش تولید ،عملیات
عمرانی بزرگ ترین و چهارمین فاز منطقه ویژه به مساحت  165هکتار آغاز شده است.
ثناگو مطلق با بیان اینکه هم اکنون زیرساختهای سه ناحیه از این فاز آماده سازی
و تحویل سرمایه گذاران شده خاطرنشان کرد :با استقرار شرکتهای جدید در مرحله
نخست فاز چهار ،انعقاد تمام قراردادهای سرمایه گذاری و با به بهرهبرداری رسیدن
کامل این طر حها ،پیش بینی میشود تا سال آینده ،بیش از  2هزار فرصت
شغلی در منطقه ویژه اقتصادی پیام ایجاد شود.

