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لبرز
ا

ج : امام جمعه کر
مکتب عاشورا، سدی در مقابل دشمنان داخلی و خارجی است
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مردم به جریان انقالبی گری و مبارزه با فساد اعتماد کردند
مصطفی سعیدی سیرایی:

ج: کر رئیس شورای اسالمی 

ج همراه  کر یت شهری جدید  مدیر
گام بر می دارد با قوای انقالبی 

اعضای هیات رئیسه شورای 
ج مشخص شدند کر ششم 

ج گــفــت: شـــورا و شــهــرداری  ــورای شــهــر کـــر ــ رئــیــس دوره شــشــم ش
 دوره شـــشـــم هــــمــــراه بــــا دولــــــــت، مـــــــردم و مــجــلــس انــقــابــی

 هستند.
، جواد چپردار در اولین جلسه اعضای ششمین دوره  به گزارش جام جم البرز

ج ضمن قدردانی از زحمات و اقدامات اعضای شورا و ... شورای شهر کر

 مدیریت امالک نسیم :

هستیم ین ها  قدیمی تر از 
423

به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی؛ 

... آخر تا  ایستاده ایم 

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

یخ پزشکی  موسسه رازی انعکاس تار
کشور است
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: سخنگوی قرارگاه مقابله با کرونا البرز

کسیناسیون کرونا  وا
 در  البــرز شتاب گرفت

مرتضی حاجی قاسمیعلی قاسم پور سیدمرتضی اعتصامی علیرضا رحیمی جواد چپردار فاطمه منعمی

: لیت فعا ی  ها ز و ر لین  و ا ر  :د لیت فعا ی  ها ز و ر لین  و ا ر  د

ج کر ج همگامی اعضای شورای اسالمی  کر  همگامی اعضای شورای اسالمی 
پرست شهرداری با اصحاب رسانه پرست شهرداری با اصحاب رسانه و سر  و سر



و  ایثار  مظهر  عرفان،  خانه  مکتب  عاشورا  گفت:  جمعه  نماز  خطیب 
فرمانبری از دستورات خداوند است.

آیت اهلل سید محمدمهدی حسینی همدانی   ، به گزارش جام جم البرز
ج در خطبه های این  نماینده ولی فقیه در استان البرز و  امام جمعه کر
ج، عاشوا را حرکتی پویا دانست که انسان را به خدا  هفته نماز جمعه کر

نزدیک می کند و هرگز سکون ندارد گفت:  این رویداد عظیم  موضوعی 
است  که ۱۴۰۰ سال شاهد آن بوده ایم و نباید هرگز از آن غفلت نماییم.

و  )ع(  حسین  حرکت امام  که  این  بیان  با  همدانی  حسینی  اهلل  آیت 
یارانش حرکتی پویا است افزود: عاشورا مکتب خانه عرفان، مظهر ایثار 

و فرمانبری از دستورات خداوند است.

ج گفت: تاش دشمنان اسام  برای از بین بردن حماسه  امام جمعه کر
عاشورا بی ثمر خواهد بود و هیچ کس نمی تواند نام  امام حسین )ع( و 

خاندان مطهر و راه آن حضرت را محو کند.
نماینده ولی فقیه در البرز افزود: ماه محرم  ماه تطهیر انسان هاست و 

این روند تا عصر ظهور  امام زمان )عج( ادامه پیدا خواهد کرد.

چهار شنبه    20 مرداد    1400   شماره 6008
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اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

ج : امام جمعه کر
مکتب عاشورا، سدی در مقابل دشمنان داخلی و خارجی است

مشاوران حقوقی جام جم البرز
گرامی،  خوانندگان 
ــا مـــی تـــوانـــیـــد  ــمـ شـ
حقوقی  مــشــکــالت 
خـــود  ــی   ــ ــای ــ ــض ــ ق و 
جــام  روزنـــامـــه  بـــا  را 
میان  در  الــبــرز  جــم 

بگذارید. 
ــول پــرســش  ــئ ــس م
مشکالت  پــاســخ  و 
قضایی  و  حــقــوقــی 
ــه تــیــم  ــ ــل ــ ــی ــ بـــــه وس

کارشناسی مجرب خود می توانند هر هفته و 
پاسخ  شما  سئوال های  به  ستون  همین  در 

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.
یه باالی 110 عدد سکه تمام بهار آزادی  مهر

از افراد، مهریه  بر خاف تصور اشتباه بعضی 
بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی قابل وصول 

می باشد.
مرد  اگــر  حتی  بــاشــد  ۱۱۰ســکــه  تــا  مهریه  اگــر   
توانایی مالی نداشته باشد باز هم مکلف به 

پرداخت می باشد.
پرداخت  ــوال،  امـ نداشتن   صــورت  در  البته   

مهریه به اقساط  امکان پذیر می باشد. 
ولیکن چنانچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، 
را  توانایی مالی مرد  باید  مــازاد، زن  نسبت به 
اثبات نماید  این در حالی است که در مهریه 

کمتر از ۱۱۰ سکه نیازی به اثبات ندارد. 
عدد   ۱۱۰ از  کمتر  مهریه  در  دیــگــر  طــرف  از  و 
سکه، شرایط زندان و حبس برای مرد وجود 
بــرای مرد  ۱۱۰ عــدد  ــازاد  م به  دارد ولــی نسبت 

 امکان حبس وجود ندارد. 
حتی  شود  یافت  مرد  از  اموالی  چنانچه   البته 
توقیف  قــابــل  هــم  ســکــه  ــدد  عـ  ۱۱۰ از  بــیــش 

می باشد. 

یادداشتخبر

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

مدیرکل تبلیغات اسالمی:
ــم عـــــــزاداری  ــ ــراس ــ بـــــرگـــــزاری م

هیئت های مذهبی در البرز

ــرز از  ــبـ ــان الـ ــتـ ــی اسـ ــامـ مــدیــرکــل تــبــلــیــغــات اسـ
هیئت های مذهبی خواست تا مراسم عزاداری ماه 
به منظور عدم  گذشته  از سال  را پرشورتر  محرم 

تمرکز جمعیت در بعضی از هیئات برگزار کنند.
البرز، حجت االســام مهدی  گــزارش جــام جــم   به 
والیی برحق افزود: از حدود 2 هزار هیات مذهبی 
و 2۰۰ هیات در  هــزار  تاکنون یک  فعال در استان 
سامانه بیرق سازمان تبلیغات اسامی ثبت نام 
بیرق  سامانه  در  که  هیئاتی  گفت:  وی  کــرده انــد. 
ثبت نام کنند مجوزهای الزم برای برگزاری مراسم 
عــزاداری در ماه محرم و صفر را دریافت کرده و از 

تسهیات و حمایت های الزم برخوردار می شوند.
تا  خــواســت  هیئات  دیــگــر  از  ایــن کــه  ضمن  وی 
فرصت باقی مانده به مراسم عزاداری در سامانه 
افــزود: برقراری تمام هیئات  بیرق ثبت نام کنند، 
ــزاداری در ایــن شــرایــط کــرونــایــی مــوجــب عدم  ــ عـ
رعایت  به  منجر  که  شــده  هیئات  بقیه  در  تمرکز 
کامل شیوه نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی 
می شود.  مدیرکل تبلیغات اسامی استان البرز به 
ایام ماه محرم در  برنامه های پیش بینی شده در 
شرایط کرونایی اشاره کرد و گفت: به همین منظور 
چهار پویش روضــه کوچه ها، روضــه تلفنی، شهر 

عزادار و نذر پرچم برنامه ریزی شده است.
کوچه ها متقاضیان  افــزود: در پویش روضــه  وی 
برگزارکننده و خدمت در این روضه ها عدد ۵ را به 
سامانه ۱۰۰۰۸۸۱۰۰۱ ارسال کنند تا بتوانند روضه ها 
و عزاداری محلی وکوچک خود را در کوچه هایشان 
در  زیرانداز  یا  صندلی  محدودی  تعداد  چینش  با 

یک فضای باز برگزار کنند. 

، عباسعلی  به گزارش جام جم البرز
ــزب مــوتــلــفــه  ــ ــر حـ ــیـ اوســــطــــی، دبـ
، به مناسبت  البرز اسامی استان 
ــورای  ــ ــای ش ــضـ ــار اعـ ــ ــه ک شـــــروع بـ
منتشر  پیامی  ج،  کر شهر  اسامی 

کرد. 
در بخشی از این پیام آمده است: 

انـــتـــخـــابـــات شــــوراهــــای اســامــی 
از  ـــی  یـــک روســــتــــاهــــا  و  ــا  شـــهـــرهـ

انتخابات حساس و حائز اهمیت 
ــور مــســتــقــیــم با  ــ ــه ط ــه بـ ــت کـ ــ اس
تعیین سرنوشت مردم گره خورده 
، آبادانی، پیشرفت  است و با شهر
و توسعه پایدار آن در ارتباط است. 
ــه لـــطـــف خـــــدا و تـــــاش شــمــا،  ــ ب
کانشهر  ــی  ــادان آب و  عــمــران  قــطــار 
ریل  روی  زمینه ها  همه  در  ج   کــر
و  است  حرکت  حال  در  و  توسعه 

محترم  منتخبان  کــه  اســت   امید 
اسامی  شـــورای  دوره  ششمین 
از  اســتــفــاده  بــا  بتوانند  ج  کــر شهر 
تجارب و دانش و برنامه های خود 
با همدلی و هم افزایی و بر اساس 
برنامه های باالدستی و تصمیمات 
ج را  ــر ــود کـ ــرانــه خـ بــهــنــگــام و مــدب
بیش از گذشته به سوی تعالی به 

پیش ببرند. 

ج رئیس اتاق اصناف البرز اعالم کرد:پیام تبریک حزب مؤتلفه اسالمی البرز  به منتخبان شورای اسالمی شهرستان کر
ارجاع پرونده 42 واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی البرز

رئیس اتاق اصناف البرز گفت: پرونده 
در  اســتــان  متخلف  صنفی  واحـــد   ۴2
ح پیشگیری از انتقال کرونا  اجرای طر

به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
، بــهــروز  ــم الـــبـــرز ــام جـ ــ ــزارش ج ــ ــ ــه گ بـ
حصاری افزود: همچنین در این مدت 
بیش از 2 هــزار و ۵۰۰ واحــد صنفی در 
استان بازدید شد  و هزار و 2۰۰ واحد 

صنفی اخطار شفاهی دریافت کردند.

با توجه به افزایش دوباره  وی افزود: 
ــان،  ــت ــوع ویـــــروس کـــرونـــا در اس ــی ش
واحدهای  بر  بهداشتی  نظارت  ح  طــر
متخلفان  به  قانونی  برخورد  و  صنفی 
ــورت ویــــژه  ــ ــ ــــه ص ب ــــان  ــت ــن اســ ــ در ایـ
ــاق اصــنــاف  ــ ــد. رئــیــس ات تــشــدیــد شـ
با  صنفی  واحدهای  تمام  گفت:  البرز 
توجه به افزایش  آمار مبتایان کرونا، 
ــف بـــه رعــایــت  ــوظ بــیــش از پــیــش م

وی  هستند.  بهداشتی  پروتکل های 
افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی 
ــای صــنــفــی،  ــ ــده ــ تـــمـــام واح بـــایـــد در 
بازارها،  تجاری،  مجتمع های  پاساژها، 
به  زنــجــیــره ای  و  ــزرگ  ب فروشگاه های 

صورت ویژه انجام شود.
ــه بـــازرســـان  ــ ــ  حـــصـــاری گــفــت :  روزان
همراه  به  اتــاق  این  بازرسی  معاونت 
اتـــحـــادیـــه هـــای مــخــتــلــف واحـــدهـــای 

بررسی  را  تخلفات  و  بازدید  را  صنفی 
می کنند. 

کـــامـــل  ــای  ــ ــارت هـ ــ ــظـ ــ نـ گــــفــــت:  وی 
انـــجـــام  ــط   ــ ــربـ ــ ــع ذیـ ــ ــراج ــ از ســـــوی م
نکردن  رعایت  صــورت  در  و  می شود 
تعیین  بهداشتی  دستورالعمل های 
شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی، 
واحــــدهــــای صــنــفــی مــتــخــلــف بــرابــر 

مقررات پلمب خواهند شد.

مجتبی حاجی قاسمیعلی قاسم پور سید مرتضی اعتصامی

علیرضا رحیمیجواد چپردار فاطمه منعمی

اعضای هیات رئیسه 
ج  شورای ششم کر

مشخص شدند

هیات  اعضای  انتخابات،  برگزاری  با 
ج مشخص  رئیسه شورای ششم کر

شدند.
انتخابات   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
هیات رئیسه شورا برگزار شد و جواد 
عنوان  بــه  رأی   12 کسب  بــا  چــپــردار 
انتخاب  ج  ــر ک شهر  شـــورای  رئــیــس 

شد. 
با  نــیــز  رحــیــمــی  عــلــیــرضــا  همچنین 
کسب 13 رأی به عنوان نایب رئیس 

شورا انتخاب شد.
هیئت  انتخابات  بــرگــزاری  ــه  ادام در 
با  قــاســمــی  حــاجــی  مجتبی  رئــیــســه 
و  اول  دبیر  عنوان  به  رأی   12 کسب 
ــا کسب  ســیــد مــرتــضــی اعــتــصــامــی ب
معرفی  دوم  دبیر  عــنــوان  بــه  رأی   12

شدند.
کسب  با  منعمی  فاطمه  همچنین 
علی  و  دار  خــزانــه  عــنــوان  بــه  رأی   13
عنوان  به  رأی   12 کسب  با  قاسمپور 
ج  ــر ــر کـ ــهـ ســـخـــنـــگـــوی شــــــــورای شـ

انتخاب شدند.

جبران  موجود،  گره های  رفع  برای  کمک  از  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  دبیر 
کوتاهی ها و حمایت از این موسسه خبر داد و گفت: موسسه رازی تاریخ پزشکی، 

علم و تمدن ایرانی را منعکس می کند.
رئیس،  با  مشترک  جلسه  در  عاملی  سعیدرضا  سید   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
نوعی  به  مجموعه  این  این که  به  اشاره  با  رازی  موسسه  مدیران  و  معاونان 
ظرفیتی  موسسه  این  کرد:  اظهار  است،  کشور  پزشکی  تاریخ  کننده  منعکس 
در مقیاس تامین ۸۵ درصد واکسن های انسانی و 9۵ درصد واکسن های دامی 
تامین  و  بیماری  از  بر عهده دارد و مرجعیت مهمی در حوزه پیشگیری  را  کشور 

سامت در جامعه است.
علم  حوزه  در  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  که  ماموریت هایی  به  اشاره  با  وی 
ظرفیت  بتواند  رازی  مانند  ای  موسسه  این که  افزود:  دارد،  عهده  بر  فناوری  و 
را در توسعه سامت در ایران داشته باشد اهمیت بسیار زیادی  حداکثری خود 
دارد؛ از سویی موسسه رازی تاریخ علم و تمدن ایرانی را منعکس می کند و ثبت 

باید مورد توجه  ایران  تاریخی تمدنی  کتب درسی و منابع  این ظرفیت تمدنی در 
قرار گیرد که باید در این زمینه نیز با حمایت های الزم کمک کنیم تا این موسسه 

گام های بلندتر و استوارتری بردارد.
غذا،  سامت،  یعنی  جامعه  اصلی  نیاز  پنج  به  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  دبیر 
امنیت، محیط زیست و سامت اجتماعی اشاره کرد و گفت: به طور قطع موسسه 
رازی با این میزان ظرفیت، برخورداری از قدمت تاریخی نزدیک به یک قرن، اعضای 
هیئت علمی وزین و دانشمندان بزرگ و همچنین برخورداری از صنعت پیچیده 
واکسن سازی و فرآورده های بیولوژیک، می تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه 

ایفا کند. 
انجام  رازی  موسسه  مشکات  از  شناسی  آسیب  که  صورتی  در  داد:  ادامه  وی 
انقاب فرهنگی به سمع و  را در صحن شورای عالی  راه حل هایی  شود، می توان 
نظر اعضای این شورا رساند تا شاهد گره گشایی از مشکات در راستای تقویت 

این موسسه باشیم.

حجت االسام عاملی با اشاره به ساخت واکسن رازی کووپارس توسط موسسه 
رازی، گفت: واکسن رازی کووپارس در حال ورود به فاز سوم کارآزمایی بالینی قرار 
دارد و به نظر می رسد موسسه رازی می تواند به زودی حجم اساسی از نیاز کشور 

را در حوزه واکسن کرونا تامین کند.
وی تصریح کرد: شورای عالی انقاب فرهنگی قرارگاه سیاست گذاری، برنامه ریزی و 
راهبری، نظارت و ارزیابی در حوزه علم و فناوری و فرهنگ است و با توجه به این که 
شوراست.  این  وظایف  با  مرتبط  می کند،  فعالیت  جامعه  سامت  زمینه  در  رازی 
بخشی  هویت  در  می تواند  رازی  موسسه  که  نقشی  فرهنگی  لحاظ  به  همچنین 

ظرفیت های فرهنگی ایران داشته باشد موضوعی بااهمیت است.
جبران  موجود،  گره های  رفع  برای  کمک  از  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  دبیر 
کوتاهی ها و حمایت از این موسسه خبر داد و گفت: در این خصوص رایزنی در شورا 
که با حضور روسای قوه مجریه، مقننه و قضائیه،  وزارت علوم، وزارت بهداشت 
در  وزراتخانه هاست  سایر  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  درمان،  و 

اولویت های  از  کرونا  موضوع  به  رسیدگی  قاعدتا  چراکه  می گیرد  قرار  کار  دستور 
اصلی کشور است و بر اساس اعام رئیس جمهور این موضوع از اهمیت بسیار 

باالیی برخوردار است.
آفرینی که در این حوزه می تواند داشته باشد در  وی تاکید کرد: رازی نیز با نقش 

اولویت اصلی موسسات کشور قرار دارد.

موسسه رازی انعکاس تاریخ پزشکی کشور است

ستاد  به  البرز  استان  مردم  نذورات 
ماهه   ۴ در   عالیات  عتبات  بازسازی 
 ۳۰۰ و  میلیارد  یک  از  بیش  امسال 

میلیون تومان بوده است
جمعه   امام  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
بازسازی  ستاد  اعضای  جمع  در  ج  کر
عرض  با  استان   عالیات  عتبات 
ماه  فرارسیدن   مناسبت  به  تسلیت 
محرم وایام سوگواری و عزاداری ساالر 
اباعبداهلل الحسین و یاران  شهیدان  
 ۱۵ افزایش  به  اشاره  با  وفایش  با 
به  نسبت  مردمی   نذورات  درصدی 
افزایش  گفت:  پارسال  مشابه  مدت 
نذورات نشان از عشق و ارادت مردم 

به اهل بیت )ع( است.

اشاره  با  همدانی  حسینی  اهلل  آیت 
استان  اقتصادی  ظرفیت   به  به  
هموطنان،  از  دسته  آن  افزود:  البرز 
عاقه مند  که  نهاد هایی  و  شرکت ها 
و  غیرنقدی  کمک های  اهدای  به 
دفاتر  به  می توانند  هستند،  کاالیی 

مراجعه  استان  عتبات  ستاد بازسازی 
کنند.

نماینده ولی فیقه در استان بر ترویج 
عالیبات  عتبات  بازسازی  فرهنگ 
پروش،  و  آموزش  گفت:  و  کرد  تاکید 
بسیج  و  سپاه  رسانه ها،  شهرداری، 

جامعه  بیشتر  آگاهی  برای  برای  باید 
ستاد  ماموریت های  دادن  نشان  و 

بازسازی پای کار بیایند.
 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
که  این  به  اشاره  با  نیز  البرز  استان 
در  تا  کشیدند  انتظار  سال ها  مردم 
عالیات،  عتبات  ساز های  و  ساخت 
راه  با  گفت:  باشند،  داشته  شرکت 
مردم  شهرستانی،  ستاد های  اندازی 
به عتبات وصل شدند و این ستادها، 
که  کسانی  ورود  برای  است  فرصتی 
تمایل دارند در بازسازی عتبات سهیم 
از مشارکت  باشند.  علی اسام خواه 
عتبات  بهسازی  در  مردم  گسترده 

عالیات قدردانی کرد.

آزادی 2 زندانی محکوم به قصاصافزایش 1۵ درصدی نذورات البرزنشینان در سال 1400
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان 
فــردیــس گــفــت: 2 زنــدانــی مــحــکــوم بــه قصاص 
از زندان رجایی شهر  نفس، با گذشت اولیاء دم 

ج آزاد شدند. کر
، غامرضا نـــادری نــژاد  ــام جــم الــبــرز ــزارش ج بــه گ
افزود: این 2 زندانی محکوم به قصاص نفس یک 
مرد و یک زن هستند که با ورود انجمن حمایت 
از زندانیان فردیس و با همکاری مددکاری زندان 
از  فردیس  زنــدان  مــددکــاری  و  ج  کــر شهر  رجایی 

چوبه دار رهایی یافتند.
افــراد حــدود ۱۰ سال  ایــن  اینکه   با اشــاره به  وی 
بخش  بــرای  داد:  ادامــه   ، شدند  متحمل  حبس 
زندانی مرد مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان 

و زندانی زن ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان 

فــردیــس گــفــت: بــا هــمــکــاری خــیــریــن از ابــتــدای 
غیر  جرائم  زندانی   ۳۵ تاکنون  امسال  فــروردیــن 

عمد این شهرستان از ندامتگاه آزاد شده اند.
نادری نژاد مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان 
 ۳۰۰ اخیر  روزهــای  در  افــزود:  فردیس  شهرستان 
بین  تومان  میلیون   9۰ ارزش  به  حمایتی   بسته 
ــع شــد؛  ــوزی ــردیــس ت ــان ف ــی ــدان ــانـــواده هـــای زن خـ

بین  گــرم  غـــذای  پــرس   9۰ جمعه   هــر  همچنین 
خانواده های زندانیان نیازمند توزیع می شود.

فردیس  زندانیان  از  حمایت  انجمن  مدیرعامل 
یک  زندانیان  خانواده  از  حمایت  انجمن  افــزود: 
ندارد  دولتی  بودجه  بوده  که  مردم نهاد  سازمان 
را  هــدف  جامعه  تواند  می  مــردم  کمک  با  تنها  و 

یاری کند.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان 
فردیس از خیرین خواست کمک های خود را به 
توسعه  بانک   ۴۱۰۷۱۱۱۵۰2۴۳۶۱۱ حساب  شماره 
تعاون و شماره حساب بانک ملی ۰۱۱۳۶۰۰۴۷۰۰۰۷ 

واریز کنند.
خیرین در صورت کمک می توانند با شماره تلفن 
زندانیان  از  حمایت  انجمن  دفتر   ۳۶۶۴۶۴۸۴

فردیس تماس بگیرند.



ــود را از  ــ ــی خ ــک ــزش ــواالت پ ــ ــ س
پزشک جام جم البرز بپرسید

ــردم  ــا، م ــ ایـــن روزهـ
از  زیـــــــادی  بـــخـــش 
سالمت  نــیــازهــای 
ــای  راه هـ از  را  خـــود 
دست  به  گوناگون 
کار  ــن  مـــی آورنـــد. ای
می تواند در بعضی 
در  و  مفید  مــواقــع 
مواقع  از  بسیاری 
ــی خـــطـــرنـــاک  ــ ــت ــ ح

باشد. 
ــای  ــه هـ ــامـ ویـــــــژه نـ
کـــرده اســـت که  ــم  ــراه ــم شــرایــطــی را ف ــام ج ج
شنونده سواالت و پرسش های پزشکی شما 
سئوال های   بــرای  مکتوب  صــورت  به  و  باشد 

شما جواب های مناسبی داشته باشد. 
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون 
پزشکی  دغدغه های  و  سواالت  به  هفته  هر  و 

شما پاسخ خواهند داد.
واکسن آنفلوآنزا برای کودکان 

آیا واکسن آنفلوآنزا برای کودکان الزم است؟
در بیشتر موارد بله. 

دریافت  بیماری ها،  پیشگیری  و  کنترل  مراکز 
تمام  ــرای  بـ را  ــان  ــودک ک در  آنــفــلــوآنــزا  واکــســن 
کــودکــان شــش مــاهــه و بــزرگــتــر تــا پــایــان مهر 

پیشنهاد می کنند. 
در  درد  شامل  اســت  ممکن  جانبی  عـــوارض 
احساس  و  عضانی  درد  ح  طــر تــزریــق  محل 

ضعف باشد. 
اگر کودک شما کوچکتر از 9 سال است و برای 
آنفلوآنزا دریافت  اولین بار قصد دارد واکسن 
با  آنفلوآنزا  واکسن  دودوز  است  بهتر  نماید 
فاصله ۴ هفته تزریق کند،  اما اگر سال گذشته 

واکسن زده است یک بار کافیست.
بـــه خــاطــر بــســپــاریــد کـــه تـــا دو هــفــتــه بــعــد از 
به  کــودک  تا  اســت  الزم  زمــان  واکسیناسیون 

طور کامل در مقابل آنفلوآنزا محافظت شود.

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشک عمومی

پزشک جام جم

ج آرزوی موفقیت سرپرستی روزنامه جام جم البرز برای خادمان مردم در شورای اسالمی شهر کر

به گزارش جام جم البرز، محمد تقی حسنی گرده کوهی، سرپرستی روزنامه جام 
جم البرز در پیامی به  منتخبان شورای اسامی شهر که برگزیده مردم شریف 
ج می باشند تبریک گفته و برایشان سامتی و توفیق روز افزون  شهرستان کر

مسالت داشته است.

در بخشی از این پیام آمده است: 
که امیدوارم   است  مغتنمی  فرصت  عزیز  همشریان  به  خدمتگزاری  بی تردید 
حسین  اعتصامی-  مرتضی  سید   - ایزدیار  )عمار  اعضا،  تمام  مدبرانه  نگاه  با 
سعیدی سیرایی- مجتبی حاجی قاسمی -علیرضا سعیدی- مسعود محمدی 

علی   - اسدیان  مهاجری-محمد  حسین  چپردار-  جواد   – رحیمی  علیرضا   -
تعالی  ( مشمول لطف حق  قاسمپور- مریم قهرمانی صارم- فاطمه منعمی 
قرار گیرد و موجب  رضایت خاطر آحاد مردم عزیز را فراهم سازد که آنچه باعث 

سرافرازی و سربلندی است، خشنودی خالق و خرسندی مخلوق می باشد.

چهار شنبه    20 مرداد    1400   شماره 6008
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

خبر

رشد8۷ درصدی درآمد اکرام ایتام 
و محسنین

با واریز بیش از ۱۱ میلیارد تومان  به حساب  ایتام 
رشد  البرزی  حامیان  توسط  محسنین  فرزندان  و 
۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رقم خورد.
فرد،  محمدی  محمد  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به این که در حال 
 ۳۳۷۵ و  یتیم   ۱۵2۷ حمایت  حامی   ۳۰۵۴۴ حاضر 
فرزند محسنین را بر عهده دارند گفت: حامیان طرح 
ابتدای  ماهه   ۴ در  البرزی  محسنین  و  ایتام  اکرام 
به حساب  تومان  میلیون    ۷۰۰ و  میلیارد   ۱۱ سال 
فرزندان معنوی خود واریز کردند. وی بابیان این که 
به حساب  مستقیم  واریز  قالب  در  مبالغ  این 
فرزندان بوده گفت: با توجه به مبلغ واریزی حامیان، 
به طور میانگین ماهانه فرزندان ایتام ۱میلیون و ۱۰۰ 
هزار  تومان و فرزندان محسنین ۵۸۰ هزار  تومان 
مستقیم  به طور  شتاب  عضو  کارت های  طریق  از 
به حساب هر فرزند معنوی واریزمی شود. مدیرکل 
کمیته امداد البرز افزود : با واریز بیش از ۱۱ میلیارد 
محسنین  فرزندان  و  ایتام  حساب   به  تومان  
نسبت  درصدی   ۸۷ رشد  البرزی  حامیان  توسط 
به مدت مشابه سال گذشته رقم خورد. مدیرکل 
اجرای  در  نهاد  این  موفقیت  البرز  کمیته امداد 
و  مشارکت  درگرو  را  محرومیت زدایی  برنامه های 
همکاری بیش  از پیش خیران دانست و یادآور شد: 
مردم البرز در صورت تمایل می توانند در طول سال 
با حضور در واحد طرح اکرام و محسنین مستقر در 
)ره(  دفاتر امداد امام  و  البرز  کمیته  امداد  کل  اداره 
شهرهای البرز و همچنین تماس با شماره تلفن 
۳2۸۰۱۰۷۱ فرزندان معنوی خود را انتخاب و در این 

طرح خداپسندانه شرکت کنند.

همه ما در تصمیم گیری های دشوار به مشورت با افراد آگاه و با تجربه بیشتر 
اعتماد داریم و از نظرات آنها بیشتر استفاده می کنیم. چرا که می دانیم راهی 
را که امروز می خواهیم طی کنیم این افراد مدت ها قبل طی کرده اند و از پیچ 
و خم و افت و خیز آن به طورکامل آگاهی دارند. حال اگر بدانیم فردی که با او 
مشورت می کنیم درکناراین تجربه و آگاهی، صادقانه و دلسوزانه ما را راهنمایی 
 با آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به راهنمایی ها و نصایح او 

ً
می کند، مسلما

عمل می کنیم. یکی از این تصمیم گیری های مهم در زندگی مسئله مسکن 
که محل  را به ما می دهد  این اطمینان  با تجربه و صادق  افراد  است. وجود 

اسکان خود را باطیب خاطر انتخاب نماییم. 
دفتر اماک نسیم منطقه فردیس از جمله دفاتر کهنسال و با تجربه ایست که 
صداقت را سرلوحه کارخود قرار داده است تا در این راستا به همشهریان خود 
با مهدی  البرز مصاحبه ای صمیمانه  زمینه، جام جم  کند. در همین  خدمت 
جعفری خراسانلو، مدیریت اماک نسیم داشته است که در ادامه خواهید 

خواند:
مزیت دفتر امالک نسیم نسبت به دیگر دفاترامالک چیست؟

ج  کر کل  زمان در  آن  کار شدم. در  به  این حوزه مشغول  از سال 77 در  من 
ج جداشد،  پانصدمین دفتر اماک بودیم و بعد که شهرستان فردیس از کر
دفاتر  قدیمی ترین  از  یعنی  بودیم.  دفتر  دومین  و  هشتاد  فردیس  حوزه  در 
اماک منطقه هستیم و خدا را شکر تا امروز هیچ کس از ما ناراضی نبوده و 

هیچ شکایتی از ما نشده است. این سابقه درخشان به خاطر نکته ای بود که 
پدرم به من یاد داد و آن صداقت داشتن بود. صداقت و راستگویی همیشه 
سرلوحه کار دفتر اماک نسیم بوده و تاکنون هم این اصل را رعایت کرده ایم.

اولین چیزی که من یاد گرفتم و اولین چیزی که به کارشناسانم آموزش داده ام 
که  افرادی  مراقب  می کنیم  سعی  همیشه  همچنین  است.  صداقت  همین 
کم بضاعت هستند، باشیم و از آنها در حد توان خودمان حمایت کنیم. شغل 
را به  اعتماد می کنند و تمام دارایی خود  که مشتریان به ما  ما شغلی است 
ما می سپارند. پس باید با صداقت و امانت داری کار کنیم. مشاورین اماک 
نسیم تمام موارد حقوقی را با دقت و ظرافت رعایت می کنند. با شناخت کاملی 
که طی این سال ها بر منطقه داریم خدارا شکر تا کنون همه کارها به خوبی 
پیش رفته و هیچ مشکل حقوقی نداشته ایم و کسی از ما ناراضی نبوده است.

به عنوان مدیریت دفتر امالک نسیم چه توصیه ای برای مردم دارید؟
دفتر اماک نسیم در منطقه ای واقع شده که اکثر ملک ها قولنامه ای هستند. 
بنابراین توصیه من به مردم در مورد اینگونه ملک هاست. خواهش می کنم 
قبل از انجام معامله، مدارک را کامًا بررسی کنند و البته بهتر است که از کسانی 
گرفتار مشکات  ناکرده  تا خدایی  کمک بگیرند؛  آگاه هستند  کار  این  به  که 
حقوقی نشوند. مشاوران دفتر اماک نسیم با تجربه و آگاهی چندین و چند 
را برای رسیدن به  آنها  تا  ساله ای که دارند، در خدمت مردم منطقه هستند 

بهترین انتخاب راهنمایی کنند.

راه های ارتباطی خود را برای کسانی که عالقمند به ارتباط با دفتر امالک نسیم هستند بیان کنید؟

 مدیریت امالک نسیم: 

ین ها هستیم از قدیمی تر

: فردیس – خیابان پیک – خیابان نسیم – دفتر امالک نسیم نشانی دفتر

شماره های تماس:  شماره های تماس:  0912322697809123226978      3664987336649873

اداره  ــیــس  رئ عـــبـــداهلل حــســیــنــی  ســیــد 
منتظر  شهید  نیروگاه  بخار  برداری  بهره 
ج در گفتگو با خبرنگار جام جم  قائم کر
واکسیناسیون  عــدم  از  انتقاد  بــا  الــبــرز 
گفت:  الــبــرز  اســتــان  در  خــاص  مشاغل 
اکثر پرسنل خدوم و زحمتکش نیروگاه 
ج برغم  تولید برق شهید منتظر قائم کر
جایگزینی  این که  و  شغلی  حساسیت 
ــا نــیــســت هـــنـــوز واکــســیــنــه   بـــــرای انـــهـ

نشده اند. 

، وی با اشاره به  به گزارش جام جم البرز
این که  و  کشور  در  بــرق  تولید  اهمیت 
بیمارستان ها  تــجــهــیــزات  از  بــســیــاری 
کــنــونــی  در شـــرایـــط  ــی  ــ ــان ــ درم ــز  ــ ــراک ــ وم
شــیــوع کــرونــا وابــســتــه بــه تــولــیــد بــرق 
کرد: در برخی  نیروگاه هاهستند تصریح 
نــیــروگــاهــی وجـــود پرسنل  پــســت هــای 
تخصصی الزم و کلیدی است  و فقدان 

این نیروها جبران ناپذیر است. 
دیگر  و  فرمان  اتــاق  پرسنل  ــزود:  اف وی 
بــخــش هــای نــیــروگــاه عـــاوه بــر شــرایــط 
،  اگر به کرونا  سخت تولید در این مراکز
مبتا شوند شرایط تولید بسیار سخت 

خواهد شد. 
توجه  با  خواست  مسئوالن  از  حسینی 
در  بــرق  روزی  شبانه  تولید  ضــرورت  به 
نیروگاه ها  پرسنل  کشور  نیروگاه های 

علیه بیماری کرونا واکسینه شوند. 

از ۱۴ محصول جدید ترک اعتیاد در شرکت داروسازی تماد 
البرز رونمایی شد.

به گزارش جام جم البرز؛ علی پور، مدیرعامل شرکت پخش 
و تولید دارو تماد در البرز گفت: برخی از محصوالت دارویی 
در حوزه ترک اعتیاد برای اولین بار به همت تیم تحقیقات 
و توسعه دارویی البرز تولید شده است. مدیرعامل شرکت 
پخش و تولید دارویی تماد افزود: از ویژگی های ۱۴ محصول 
بیشتر  حضور  و  بودن  صادراتی  اعتیاد، امکان  ترک  جدید 
مواد  تولید  شرکت  است  گفتنی  است.  جهانی  بازار های  در 

ترین  بزرگ ترین  و  اولین  عنوان  به  تماد  داروپخش  اولیه 
، با سابقه بیش از ۳۰  تولیدکننده مواد اولیه نارکوتیک کشور
سال خدمت در صنعت داروسازی است. این شرکت پخش 
دارویی تعداد ۸۰ قلم محصول خود را تولید و به بیش از ۴۷ 

کشور در ۵ قاره صادرات دارد.

  جام جم البرز گزارش داد:

مشاغل حساس همچنان در نوبت  واکسن کرونا

 رونمایی از 1۴ محصول جدید 
دارویی در البرز 

ج گفت: شورا و شهرداری دوره ششم همراه  رئیس دوره ششم شورای شهر کر
با دولت، مردم و مجلس انقابی هستند.

اعضای ششمین دوره  اولین جلسه  در  ، جواد چپردار  البرز گزارش جام جم  به 
ج ضمن قدردانی از زحمات و اقدامات اعضای شورا و شهرداران  شورای شهر کر
پیشین این کانشهر اظهار داشت: از همه اعضای ادوار گذشته شورای اسامی 
ج و افرادی که قبًا در همین مسئولیت ها بوده اند  اما  امروز  ، شهرداران کر شهر
در جمع ما نیستند، قدردانی می کنم؛ شورای ششم درصدد است تا با سرعت 
محلی  پارلمان  در  و  امیدواریم  شود  شهروندان  به  رسانی  خدمات  عرصه  وارد 

ج گام برداریم. خدماتی ارزشمند را ارائه و در راستای توانمندی مردم شهر کر
ج با بیان این که انتخابات این دوره به بهترین  رئیس دوره ششم شورای شهر کر

شکل برگزار شد، افزود: خدا را شاکریم همزمان با شروع دولت انقابی، شورای 
ج در  ششم توفیق خدمت گذاری پیدا کرد ان شاء اهلل برنامه های شورای شهر کر

راستای آبادانی و خدمت به مردم باشد.
چپردار با بیان این که هم زمان با شروع دولت انقابی و مردمی، مراسم تحلیف 
اهتمام  ششم  شورای  کرد:  تاکید  شد،  انجام  ج  کر شهر  ششم  انقابی  شورای 
و  اهداف  راستا  این  در  و  دارند  شهروندان  رضایتمندی  ایجاد  برای  ویژه ای 

وعده های انتخاباتی را مورد توجه قرار می دهیم.
با قلم شان به تقویت و هر چه  که  از اصحاب رسانه  وی ضمن تقدیر و تشکر 
خبر  با  که  رسانه  اصحاب  از  شد:  یادآور  کردند،  کمک  انتخابات  شدن  پرشورتر 
و تحلیل فضای انتخابات را با بصیرت پرشور کردند و در راستای منویات مقام 
معظم رهبری و والیتمداری حرکت کردند، قدردانی می کنم.  امیدواریم خداوند به 
برکت دعای شهداء به ما توفیق دهد، این دوره از شوراها آنچه بر اساس قانون، 

مقررات و تعهد به مردم ادای دین کنیم.
این مسئول با بیان این که برای شفافیت، فسادستیزی و تحول گرایی  آمده ایم، 
مسیر  که  بگذاریم، امده ایم  مردم  دوش  بر  باری  که  نیامده ایم  کرد:  تصریح 
فعالیت های  که  داریم  انتظار  کنیم،  تسهیل  را  محرومیت زدایی  و  خدمتگزاری 
تأخیر نداشته باشد، شعارها و وعده هایی به  برای یک ساعت  شهرداری حتی 

مردم داده شده که چشم انتظار تحقق آن هستند.
ج  وی با بیان این که انتظار و نگاه مردم به دوره ششم شورای اسامی شهر کر
شهری  مدیریت  کارکنان  و  شهرداری  بدنه  و  اعضاء  از  گفت:  است،  متفاوت 
تداوم  خوب  رویکردهای  بردارند، امیدواریم  گام  مسیر  همین  در  می خواهیم 
داشته باشد و آن کارهایی که در آنها مصالح و منافع شهر و شهروندان در نظر 

گرفته نشده، متوقف شوند.

ج: رئیس شورای اسالمی کر

ج همراه با قوای انقالبی گام بر می دارد مدیریت شهری جدید کر

ج گفت: مردم به جریان  سرپرست شهرداری کر
انــقــابــی گــری، مــدیــریــت جـــهـــادی، شــفــافــیــت و 
با فساد اعتماد  از همه مهم تر مبارزه  عدالت و 

کردند.
سعیدی  مصطفی   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 

سیرایی در نخستین جلسه رسمی شورای 
افتخار دارم  این که  به  با اشاره  ج  کر ششم 
که منتخب شورای جوان و انقابی هستم 

انقابی گری  جریان  به  مردم  داشــت:  اظهار 
و مـــبـــارزه بــا فــســاد اعــتــمــاد کــردنــد 

ــر اســـاس   امــــیــــدوارم بـ
مــــنــــویــــات مـــقـــام 

با  رهــبــری  معظم 
همدلی  و  ــاق  وف
ــت خـــود  ــی ــال ــع ف
بــه  نـــســـبـــت  را 

ج آغاز کنیم. منافع مردم شهر کر
زمان  تا  کــرد:  تصریح  ج  کــر شــهــرداری  سرپرست 
ــاب شـــهـــردار بـــا هــمــاهــنــگــی و هــمــکــاری  ــخ ــت ان
ــام  کـــامـــل بــــا شــــــــورا، بــــه انـــجـ
شده  تعیین  فعالیت های 
یکی  و  پـــرداخـــت  خـــواهـــم 
ــی،  ــاس اس اولـــویـــت هـــای  از 
راستای  در  فساد  با  مبارزه 
اجــــــرای خـــواســـت مـــــردم و 
آنها به شورای ششم  اعتماد 

خواهد بود.
سیرایی  سعیدی 
ــا قـــــدردانـــــی از  ــ ب
شورای  اعضای 
ادوار  ــر  ــهــ شــ
ــه و  ــ ــتـ ــ ــذشـ ــ گـ

مردم  انتخاب  کــرد:  تاکید  ج  کر پیشین  شهردار 
مشخص است که راضی از عملکردهای گذشته 
کنیم،   تـــاش  بیشتر  دارنــــد  تــوقــع  و  نیستند 
امــیــدوارم همه بــا هــم در راســتــای اهـــداف نظام 
رهبری  معظم  مقام  منویات  و  اسامی  مقدس 

گام برداریم.
این که شورای  بیان  با  ج  کر سرپرست شهرداری 
ج روحــیــه انــقــابــی گــری دارد و  شــشــم شــهــر کـــر
برخاسته از بطن جامعه است، گفت: شهرداری 
سیاستگذاری  بــا  همسو  تــا  کــرد  خــواهــد  تــاش 
آن  و  کند  حــرکــت  مـــردم  نمایندگان  مــنــویــات  و 
خدمت  هستیم  آن  دنــبــال  بــه  همه  کــه  چــیــزی 
ــات شـــهـــری اســــت و  ــک ــش بـــه مـــــردم و حـــل م
و  انقابی  نیز  محترم  اعــضــاء  روحــیــه  الحمدهلل 
نخواهیم مــســیــر  در  مشکلی  و  اســـت  ــــی   والی

 داشت.

مصطفی سعیدی سیرایی:

یان انقالبی گری و مبارزه با فساد اعتماد کردند مردم به جر

رئیس هیات وزنه برداری البرز اعام کرد با راه اندازی مجموعه 
و  زنان  برداری  وزنه  ج،  کر مهرشهر  منطقه  در  وزنه برداری 

مردان در این کانشهر توسعه می یابد.
برداری  وزنه  هیات  عمومی  روابط   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
، با اشاره به وجود استعدادهای قابل رشد و شکوفایی  البرز
و  مناسب  ریزی   برنامه  با  گفت:  ج  کر در  برداری  وزنه 
مهم  این  به  می توان  الزم  ساخت های  زیر  و  تهیه امکانات 

دست یافت.
زیر  و  ایجاد امکانات  و  با حمایت  ادامه داد:  حسین عطایی 

یکی  مهرشهر  استان،  برداری  وزنه  هیات  توسط  ساخت ها 
پسران  و  دختران  بخش  در  یابی  استعداد  پایگاه های  از 
دیگری  بخش  در  البرز  برداری  وزنه  هیات  رئیس  می شود. 
برداری  وزنه  کردن  همگانی  ح  طر اجرای  به  خود  سخنان  از 
در بوستان های استان اشاره کرد و گفت :  با هدف معرفی 
رشته وزنه برداری و جذب افراد مستعد با همکاری سازمان 
ح استعداد  سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری، طر
در  عمومی  سبز  فضاهای  و  بوستان ها  در  وزنه برداری  یابی 

ج به اجرا گذاشته می شود. شهر کر

ج  توسعه وزنه برداری زنان و مردان در کر

اعضای شورای اسامی شهر کرج و سرپرست محترم شهرداری این شهر، 
هفدهم مرداد روز خبرنگار، با حضوری سرزده  در دفتر سرپرستی روزنامه 
جام جم البرز حضور یافتند. آن ها ضمن بازدید از مجموعه با اصحاب رسانه 

از نزدیک به گفتگو پرداختند.
کرج و سرپرست  البرز، اعضای شــورای اسامی شهر  گــزارش جام جم  به   
جام  مجموعه  مختلف  بخش های  از  بازدید  ایــن  در  شهر  ایــن  شــهــرداری 
جم البرز بازدید کردند و در جریان پروسه تولید خبر، گزارش های خبری  و 

مشکات قرار گرفتند.
 در ابتدای این دیــدار محمد تقی حسنی  سرپرست روزنامه جام جم البرز 

با خبرنگاران  را  آنان  با خیرمقدم به حاضران، حضور مسئوالن و همگامی 
و اصحاب رسانه ها ارزشمند و مایه خیر و برکت برای شهر کرج دانست و 
گفت: اصحاب رسانه و خبرنگاران تاش می کنند تا با موشکافی و هویدا 
کردن مشکات و مسائل مردم چراغ راهی باشند تا مسئوالن حوزه شهر 

بتوانند به بهترین نحو دردها و مشکات مردم را حس کنند.
وی افــزود:  ما این حرکت شهرداری و شورای اسامی شهر را که در اولین 
روزهای شروع به کار خود در جمع ما اصحاب رسانه حضور یافتید را به فال 
نیک می گیریم و اعام می کنیم در کنار شما آماده هر گونه کمکی برای ارتقای 

سطح زندگی شهروندان کرجی و حل مشکات آنان هستیم.
 مهندس سعیدی سیرایی سرپرست شهرداری کرج نیز در ادامه با تبریک 
روز خبرنگار ، گفت: خبرنگاران، قاصدان امین و راویان صدیق اطاعات و 
تا جان های تشنه  اخبارند که بی قرار بر مدار رویدادها و حــوادث می کاوند 
دانستن سیراب شوند. وی افزود:جریان زنده اطاعات با تکیه بر صداقت، 

صراحت و شجاعت خبرنگار در شریان های حیاتی جامعه به گردش درمی آید 
و شناخت و آگاهی اهل زمان را افزون تر می کند.

، رئــیــس شـــورای اســامــی شهر کــرج هــم ضمن  ــردار ــپ هــم چنین جـــواد چ
گرامیداشت و تبریک روز خبرنگار به همه اصحاب رسانه  تصریح کرد: قلم 
را باید مقدس دانست چون ذات اقدس الهی به آن قسم یاد می کند؛ »ن 
و القلم و مایسطرون« و صاحبان قلم را باید به واسطه این تقدیس قرآنی، 
تکریم نمود.   وی افزود: نگارش واژه های قلم در برگ های تاریخ نقش می زند 
و پای درخت تنومند یک کشور، بوم، فرهنگ و آئین می افتد بدون آنکه ذره 

ای خزان شود. 
 حاال که قلم مشمول این همه ثمر، اثر و تقدس هست، بایدصاحبان قلم را 

الیق تکریم بیشتر بدانیم.
در پایان سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسامی با اهدای شاخه گل از 

خدمات اصحاب رسانه جام جم البرز قدردانی کردند.

در اولین روزهای فعالیت:

ج و سرپرست شهرداری با اصحاب رسانه همگامی اعضای شورای اسالمی کر
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اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
امام خمینی )ره(در کوى غم تو پایداریم، همه

چهار شنبه    20 مرداد    1400   شماره 6008

پیام های مردمی
مشکالت  ح  طر جهت  می توانند  عزیز  خوانندگان 
ابعاد مختلف با شماره تلفن  شهری و استانی در 
به  روزه  همه  البرز  جام جم  تحریریه  دفتر   32210009
بگیرند  تماس  اداری  وقــت  در  تعطیل  ایــام  از  غیر 
تا مشکالتشان با نام خودشان در همین ستون 

ج گردد. در
مسئوالن مخابرات البرز رسیدگی کنند

مشکین  منطقه  مشترکان  تلفن امور  خطوط 
دشت روزانه توسط مردم گرفتار زنگ می خورد، 
ولی از آن سوی خط، کسی گوشی را بر نمی دارد 
تا پاسخگوی گرفتاری های مردم در ایام سرایت 
بیماری کرونا باشد. لطفا مسئوالن مخابرات البرز 

به این مشکل اساسی مردم رسیدگی نمایند.
جمعی از مشترکان محدوده مشکین دشت و 
شهرک مهندسی زراعی و بعثت

گرانی های بی منطق را عالج کنید
گرانی های اقام و اجناس توان اقتصادی مردم 
دست  مسئوالن  از  لذا  است.  برده  تحلیل  را 
سوء  عامان  کنترل  و  مبارزه  خواهان  اندرکار 

استفاده از اوضاع کنونی بازار هستیم.
ج و حومه جمعی از شهروندان کر

ج قابل توجه مسئوالن شهرداری کر
طراحی های  به  توجه  به  نیاز  ج  کر سبز  فضای   
حواشی  درختان  کردن  همسنگ  دارد  ویژه 
خیابان ها و محات مسکونی گلکاری مقابل و 
رسیدگی به وضع پارک ها و بوستان ها و تجهیز 
مراکز مذکور سرویس های بهداشتی مناسب و 
مسئوالن  تا  دارد  جا  ی باشد  شبانه  نورپردازی 
حداکثر  موجود  فرصت های  از  شهرداری 
مذکور  وضعیت اماکن  تغییر  در  را  استفاده 

معمول نمایند. 
ج مهرداد زارعی از کوی کارمندان جنوبی کر

شرکت برق ساوجبالغ اقدام کنند 
کوچه ها  شب  روشنایی  فاز  فراوان  اشکاالت 
رسیدگی  عدم  علت  به  ورده  روستای  معابر  و 
اهالی  و  ساکن  روستاییان  مربوطه،  مسئوالن 
داده  قرار  مطلق  تاریکی  در  را  مذکور  روستای 
منطقه  برق  شرکت  مسئوالن   

ً
لطفا است. 

اقدام  ساوجباغ نسبت به رفع نواقص مذکور 
عاجل نمایند.

فاطمه  امیدوار از ساوجبالغ

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233۵11

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

خبر

ســئوال از شما پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان البرز

ــــش شــمــا  ــرس ــ ــون مــــربــــوط بــــه پ ــ ــت ــ ایــــــن س
خوانندگان محترم و پاسخ مسئوالن سازمان 

تأمین اجتماعی استان البرز می باشد. 
ــزایـــش ظــرفــیــت پــاســخــگــویــی  بـــه مــنــظــور افـ
ارتــبــاط  ــراری  ــرق ب و  اجتماعی  تأمین  ســازمــان 
ــزرگ مــخــاطــبــان،   ــ ــن ســـازمـــان بـــا جــامــعــه ب ایـ
کارفرمایان،  بازنشستگان،  شــدگــان،  بیمه 
جام  تحریریه  با  را  خود  سئوال های  می توانید 
جم البرز با شماره 32210009در میان بگذارید. 
استان  اجتماعی  تامین  ســازمــان  مسئوالن 
البرز در همین ستون پاسخگوی سئوال های 

شما خواهند بود. 
سئوال: چگونه بیمه بیکاری قطع می شود؟

 پاسخ از ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره 
کل تامین اجتماعی استان البرز

-بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.
-بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت 
در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری 

کند.
تخصصی  شغل  قبول  از  بیکار  شــده  -بیمه 
خــودداری  پیشنهادی  مشابه  شغل  یا  خــود 

کند.
، مــشــمــول اســتــفــاده از  -بــیــمــه شـــده بــیــکــار
کلی  افتادگی  کار  از  یا  بازنشستگی  مستمری 

شود یا فوت نماید.
-بیمه شده با دریافت مزد ایام باتکلیفی به 

کار اولیه برگردد. 
ــرای  ب شـــده  بیمه  استحقاقی  زمـــان  -مـــدت 

دریافت مقرری بیمه بیکاری خاتمه یابد.

ماه  مـــرداد  ششم  و  بیست 
ــادآور بــازگــشــت ســرافــرازانــه  ــ ی
عزیزمان  میهن  بــه  ــان  ــ آزادگـ
ــال ۱۳۶9 اســت و  ــران درسـ ایـ
فرصتی برای مرور رشادت های 
این غیورمردان است.سال ۱۳۶9 سالی بیاد ماندنی و 
پرتاطم برای ملت ایران بود، روز 2۶ مرداد سال ۱۳۶9 
جمهوری اسامی ایران با سربلندی توانست رزمندگانی 
را که شجاعانه از دین و شرف و خاک کشور دفاع کرده 
به  راه به دســت دشمن اسیر شــده بودند،  ایــن  و در 
وطن بازگرداند. آزادگان سرافرازی که  سال های سختی 
را در اسارتگاه های رژیم بعث عراق تحمل کردند  اما خم 
ایران اسامی در  ابرو نیاوردند و پرچمدار مقاومت  به 
اعماق تاریخ شدند و حماسه ای جاودانه خلق کردند. 
قهرمانانی که با دست های بسته و محبوس در چهار 
دیواری های بلند و پشت سیم های خاردار کارهای بزرگی 
کردند و اسوه مقاومت ملتی شدند در بلندای تاریخ. 
بدون شک با یادآوری و گرامیداشت یک روزه  و در چند 

آزادگان  جمله و یک مقاله نمی توان  ایثارها و زحمات 
قهرمان را به تصویر کشید و ادای مطلب نمود  اما اگر 
را اگر نتوان کشید- هم به قدر تشنگی  چه  »آب دریا 

باید چشید«
قهرمانان  همین  از  یکی  جلگه  جعفری  محمدعلی 
در  را  اش  زنــدگــی  دوران  بهترین  از  ســال   9 کــه  اســت 

اسارتگاه های بعثی ها گذرانده است.
 وی هم اکنون استاد دانشگاه است و به تعلیم و تعلم 
فرزندان این سرزمین مشغول است. وی در بخشی از 
صحبت های خود با ما  از خاطرات اسارتش این گونه 
می گوید: آذر ۱۳۶۰ به دالیل نظامی اسیر دشمن شدم 
و این اسارت تا شهریور۶9 طول کشید۰باز گویی هرروز 
اسارت یک کتاب می خواهد۰ صبر و تحمل وظیفه یک 
نظامی است. دوماه پس ازاسارت، سالروز تولد دخترم 
بود که یک ساله می شد۰ تصور کنید ۴ماه بعد برادرم 
عباس در خرمشهر شهید شد و همرزمانش که اسیر 

شده بودند خبر را به من دادند.
دور  از  را  ــرادر  ب داغ  ولــی  عالی،  خرمشهر  فتح  شیرینی   

بشنوی...   تصور کنید حال پدری زحمتکش را که یک 
پسرش شهید شده است. در این حال دگرگون خبر 

اسارت فرزند دیگرش را به او می دهند. 
ماموران  گاهی  ولی  داشــت،  را  خود  لذت  عملیاتی  هر 
بعثی کام مان را تلخ می کرد.  در صبح ۱۴ خرداد ۶۸ دنیا 
رحلت امام  تصور  غربت  ــای  روزهـ آن  در  گرفت،  غم  را 
برایمان غم انگیز و غیر قابل باور بود. بعد از رحلت امام 
گرفت.  عهده  به  را  انقاب  رهبری  دیگری  صالح  فرزند 

همگی آرام شدیم و  امیدوار به آینده.
سال ۱۳۶9 به میهن عزیزمان بازگشتیم. آن موقع بود 
نیستند.  کنارمان  در  دیگر  خیلی ها  شدیم  متوجه  که 
مادرم به استقبال نیامد، متوجه شدم که سال ها قبل 
به رحمت خدا رفته اســت.  به امید روزهــای خوش به 
کارخویش پرداختیم و کم کم دچار روزمرگی شدیم، ولی 
باورهایی داریم به بلندای تاریخ این سرزمین و فراتر از 

آن  وهم چنان ایستاده ایم تا آخر!

به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی؛

... ایستاده ایم تا آخر

قــرآن    در  کــه  نــصــوح  تــوبــه  از  منظور 
آمده چیست؟

پاسخ:
نصوح نام مردی بود که شبیه زنان 
در صدا و قیافه بود به همین خاطر 
در حمام زنانه دالکی و کیسه کشی 
مــی کــرد تــا مــیــان زنـــان شــهــوت رانــی 

کند.
توبه  بود اما  کــرده  توبه  بــار  چندین 
آوازه  باالخره  بــود.  شکسته  را  خــود 
که  شــد  پیچیده  شهر  در  ــوری  ط او 
دختر پادشاه هم خواست نصوح او 

را دالکی کند.
متوجه  پــادشــاه  دخــتــر  دالکـــی،  بعد 
شــد گــوهــر قــیــمــتــی اش گــم شــده؛ 
بگردند  را  کارگران  تمام  داد  دستور 

وقــتــی نــوبــت بــه نــصــوح رســیــد او از 
ترس رسوا شدن فرار کرد به خزینه 
بــه خــداونــد  یــک لحظه  در  و  حــمــام 
تا  من  »خدایا  گفت:  و  کرد  التماس 
را  توبه ام  و  ــرده ام  ک توبه  خیلی  حــاال 
شکسته ام اگر از این مهلکه نجاتم 
این  سراغ  دیگر  می دهم  قول  دهی 

کار نیایم«.
ــازان  ــ ــربـ ــ سـ ــه  ــ کـ حــــــال  هـــمـــیـــن  در 
از  کسی  بگیرند  را  او  می خواستند 
بیرون حمام صدا زد بیایید که گوهر 

قیمتی پیدا شد.
حال نوبت آن رسیده بود که نصوح 

به قول خود وفا کند.
بــعــد ایـــن مـــاجـــرا درخـــواســـت هـــای 
زنان  دیگر  و  پادشاه  دختر  از  زیادی 
برای دالکی شد  اما نصوح بهانه آورد 
و  نرفت  و  شــده  علیل  دستش  که 
برای این که رسوا نشود به دل کوه 

پناه برد.
به  شخصی  که  دید  خــواب  در  شبی 
توبه  چگونه  تو  نصوح  گفت  ای  او 
از  تو  پوست  و  گوشت  که  کـــرده ای 

حرام روئیده شده است.

بـــیـــدار شد  خـــــواب  از  کـــه  هــمــیــن 
را  کـــوه  ســنــگ هــای  گــرفــت  تصمیم 
آب  را  تنش  گــوشــت  تــا  کند  جابجا 
ــه مــشــغــول کــار  کــنــد. بــعــد مــدتــی ک
که  افــتــاد  میشی  بــه  چشمش  بــود 
میش  آن  از  بــود  گله  و  صاحب  بی 
نــگــهــداری کـــرد تـــا صــاحــبــش پــیــدا 
زیــاد  کــرد و  زاد ولــد  آن میش   شــود 

شدند.
آن  در  نصوح  کــه  رسید  بجایی  کــار 
منطقه شهرکی ساخته بود و ثروتی 
آوازه او به پادشاه  به هم زده بود و 

رسیده بود.
پــادشــاه درخــواســت کــرد کــه نصوح 
رســوا  تـــرس  از  نــصــوح  ببیند  امـــا  را 
شدن به پیش شاه نرفت؛ لذا شاه 
تصمیم گرفت خودش به نزد نصوح 
برود،  اما قبل از رسیدن اجل مهلت 

نداد و از دنیا رفت. 
او حاضر  نیز در مراسم دفن  نصوح 
ــاه چـــون پــســر نــداشــت  ــادش شـــد. پ
نصوح را بهترین شخصی دیدند که 
به درد پادشاهی می خورد بعد مدتی 
ــا هــمــان دخــتــر پـــادشـــاه که  دیــگــر ب

دالکی اش می کرد  ازدواج کرد. 
ــاگــهــان  ــد ن ــیـ ــاف کــــه رسـ ــ ــ  شــــب زف
شخصی بر او وارد شد و گفت “چند 
سال قبل، میش من گم شده بود 
و اکنون آن را پیش تو یافته ام، مالم 
را بــه مــن بـــرگـــردان.” نــصــوح گفت : 
درست است و دستور داد تا میش 

را به او بدهند.
آن شخص گفت که چون میش مرا 
منافع  از  چــه  هــر  ــرده اى  کـ نگهبانی 
تــو حال  بــر  کــرده اى،  آن اســتــفــاده 
نصف  من  با  مانده  آنچه  باید  ولــی 
و  اســت  درســت  گفت:  نصوح  کنی. 
و  منقول  تمام اموال  تا  داد  دستور 

غیر منقول را با او نصف کنند.
آن شخص گفت: بدان اى نصوح، نه 
من شبانم و نه آن میش است بلکه 
آمده  تو  آزمایش  بــراى  فرشته  دو  ما 
ایم. تمام این ملک و نعمت اجر توبه 
تو  بر  که  بود  صادقانه ات  و  راستین 
حال و گوارا باد و از نظر غایب شدند.

توبه نصوح؛ ماجرای یک تحول

محمد حسین روحی یزدی

یادداشت

انتقال  باالی  گفت: به دلیل سرعت  البرز  کرونا  با  سخنگوی قرارگاه مقابله 
ویروس دلتا و برای پیشگیری از آن عملیات واکسیناسیون کرونا در استان 

شتاب گرفته است.
2۰ هزار دز  تا  روزانــه بین ۱۵  افــزود:  بابایی  ، مهرداد  البرز گــزارش جام جم  به 

واکسن کرونا در استان  تزریق می شود.
وی گفت: مراکز بهداشتی درمانی استان با سرعت در انجام واکسیناسیون 
ایــن بخش  ــی رود مــردم در  انتظار م اعــام شــده هستند و  گــروه هــای سنی 

همکاری بیشتری داشته باشند.
سخنگوی قرارگاه  مقابله با کرونا استان افزود: تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار دز 

واکسن کرونا به گروه های سنی اعام شده در استان تزریق شده است.
بابایی با اشاره به باال بودن میزان مراجعه بیماران کووید۱9 به مراکز درمانی 
از  کرونا بیش  برای مهار  از مردم خواست به توصیه های بهداشتی  استان، 

پیش توجه کنند.
این که میزان اشغال  بیان  با  البرز  کرونا استان  با  قرارگاه مقابله  سخنگوی 

و  هزار  یک  باالی  به  کرونایی  بیماران  توسط  استان  بیمارستانی  تخت های 
2۰۰ تخت رسیده است، افزود: مدافعان سامت با تمام توان خود در حال 
درمان بیماران هستند و اگرچه میزان ابتا به کووید ۱9 بیشتر از موج های 
قبلی است اما با تاش مدافعان سامت از میزان مرگ و میرها کاسته شده 

هر چند که اکنون شمار فوتی ها باالست.
در  تزریقی  سرم  کمبود  به  اشــاره  با  البرز   کرونا  با  مقابله  قرارگاه  سخنگوی 
، گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان، تاحدودی کاستی ها را در این  کشور
بخش مرتفع کرده و به طور مستمر سرم تزریقی در اختیار بیمارستان ها و 

مراکز درمانی قرار می دهد.
را تمام شده فرض  کرونا  انــد،  کــرده  که واکسن دریافت  افــرادی  افــزود:  وی 
نکنند و باید همچنان تا ریشه کنی این ویروس دستورالعمل های بهداشتی 

را رعایت کنند.
ــون مــیــزان  ــن ــرز گــفــت: اک ــب ــان ال ــت ــا اس ــرون ــا ک ــرارگـــاه مــقــابــلــه ب ســخــنــگــوی قـ
ماموریت های اورژانس البرز به باالی ۷۵۰ ماموریت در شبانه روز رسیده  که 

حدود سه برابر موج های قبلی است.
وی با بیان این که میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در البرز زیر ۵۰ 
درصد است، افزود: انتظار می رود این رقم به باالی 9۸ درصد برسد تا بتوان 

دلتا را شکست داد.
و  اصناف  از  گایه  با  دیگر  بار  البرز  کرونا  با  مقابله  قرارگاه  سخنگوی  بابایی 
برخی دستگاه های اجرایی گفت : تشدید محدودیت ها در این شرایط خاص 

در استان  ضروری است.
نظرآباد در وضعیت قرمز  و  ج، فردیس  کر اکنون سه شهرستان  افزود:  وی 
تیره کرونایی، شهرستان های چهارباغ،  ساوجباغ و اشتهارد دارای وضعیت 

قرمز و شهرستان طالقان در وضعیت نارنجی کرونایی است.

واکسیناسیون کرونا در البرز شتاب گرفت

ــردار رئـــیـــس شــــورای  ــ ــپ ــ جـــــواد چ
با  گــفــتــگــویــی  ــرج در  ــ ک ــی  ــامـ اسـ
روز  تبریک  ضمن  الــبــرز  جــم  جــام 
ــل قــلــم و  خــبــرنــگــار بـــه تــمــام اهــ
بیان  بــا  الــبــرز  اســتــان  در  اندیشه 
تعطیلی  در  پیش امده  مشکات 
)ره(  خــمــیــنــی  ــام  ــان ام ــت ــارس ــم ــی ب
مردم،  رضایتمندی  گفت:  درکــرج 
اولویت شورای اسامی شهر کرج 
در اجــرای طرح های عمرانی است 
این که  منهای  حــاضــر  ــال  ح در  و 
به  متعلق  بیمارستان  مالکیت 
راهکار  دنبال  به  اســت  کسی  چه 

بازگشایی آن  در اوج نیاز بیماران 
 کــرونــایــی  بــه خــدمــات بهداشتی

 هستیم. 
رئیس شورای اسامی شهر کرج با 
بیان این که شورای اسامی شهر 
تعطیلی  مسئله   بــه  قطعا  کـــرج 
ورود  خمینی  امـــام  بــیــمــارســتــان  
ــرد: شــورای  خــواهــد کــرد تصریح ک
اســامــی شهر کــرج بــا تمام تــوان 
در حال بررسی کارشناسی مساله 
بــا مسئوالن  را  ایــن  امــر  اســت و 
بــهــداشــتــی و اســتــانــداری دنــبــال 
اطــاع  بــه  نتایج  بـــزودی  و  می کند 

خواهد  البرز  استان  شریف  مردم 
رسید.

ــورای  ــه شـ ــن ک ــا بــیــان ای چـــپـــردار ب
بـــرای تسریع  ــرج  ک اســامــی شهر 

اقــدام خود  کار مردم در اولین  در 
سرپرست شهرداری را انتخاب کرد 
افزود: با انتخاب  مصطفی سیرایی 
بــه عــنــوان ســرپــرســت شــهــرداری 

انتخاب  تکمیل  دنــبــال  بــه  کـــرج 
وزارت  اباغ  با  تا  هستیم  شهردار 

کشور انجام شود.
بــرای عمران  تا  این که  بیان  با  وی 
و آبادانی شهر کرج حرکت نکنیم 
کرجی  شــهــرونــدان  رضایتمندی 
حاصل نخواهد شد گفت: تکمیل 
و تسریع طرحهای عمرانی، بازبینی 
ارتقا  بر طــرح هــا،  نظارت  پــروژه هــا، 
ســاالری  شایسته  و  شهری  فهم 
دولت  ظرفیت های  از  استفاده  و 
ــورای اســامــی  ــ ــداف اصــلــی شـ ــ اهـ

ششم شهر کرج است. 

چــپــردار شـــورای اســامــی شهر را 
منتخب  انقابی  دولــت  اول  خط 
مـــردمـــی  قــلــمــداد و خــاطــرنــشــان 
ج در  ــر ــ ــی ک ــامـ ــرد: شــــــورای اسـ ــ کـ
معیت دولت انقابی  برنامه هایی 
ــرای رضــایــتــمــنــدی شــهــرونــدان  ــ ب
فــراهــم کــرده اســت. وی بــا اشــاره 
کرج  در  تمام  نیمه  پــروژه هــای  به 
ج  گفت: هدف شورای اسامی کر
طرح هایی  اتمام  و  انجام  پیگیری 
آنست و  کــه نفع مــردم در  اســت 
به  بیشتری  مردمی  رضایتمندی 

دنبال دارد.

ج:    دغدغه اصلی شورای اسالمی کر

ج   بازگشت خدمات بیمارستان امام خمینی)ره( کر

با تولید بیش از 1300مگاوات برق؛
ج است   بیست درصد برق مصرفی تهران و البرز تولید نیروگاه شهید منتظر قائم کر

 محسن دانک مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید 
بیان  با  البرز  جم  جام  خبرنگار  با  گفتگو  در  ج  کر منتظرقائم 
 ۱۶2۵ قائم  منتظر  نیروگاه  برق  تولید  اسمی  ظرفیت  این که 
مگاوات است تصریح کرد: در شرایط فعلی تولید این نیروگاه 
تیرماه  تولید  بــه  نسبت  کــه  ــت  اس مــگــاوات   ۱۳۰۰ از  بیش 
شرکت  مدیرعامل  دارد.  تولید  افزایش  درصد   2۱ قبل  سال 
در  کرد  تصریح  ج   کر قائم  منتظر  شهید  برق  تولید  مدیریت 
استان های  مصرفی  بــرق  درصــد   2۰ نیروگاه  ایــن  حاضر  حــال 

تهران و البرز را  تامین می کند. 
برق  تولید  توسعه  قابلیت  نیروگاه  این  این که  اشــاره  با  وی 
و  نیازمند  امــکــانــات  ــرق  ب تولید  افــزایــش  بـــرای  گــفــت:  دارد 

نیروگاه   ــزود:  افـ دانـــک   هستیم.محسن  بیشتر  تجهیزات 
منتظر قائم  قابلیت افزایش ۵۰۰ مگاوات  انرژی را  دارد.

ــه ایــن کــه در شــرایــط فعلی کــه کــشــور با  ــاره ب ــ ــا اش دانـــک ب
برق  نیروگاههای  تولید  اکــثــر  و  اســت  مــواجــه  خشکسالی 
تـــاش شــبــانــه روزی پرسنل  ــا  ب یــافــتــه اســـت  کــاهــش  ابـــی 
نسبت  برق  تولید  قائم   منتظر  حرارتی  نیروگاه  زحمتکش 
هم  افــزایــش  کــه  نیافته  کــاهــش  تنها  نــه  گذشته  ــال  س  بــه 

داشته است. 
 وی  در خصوص مسایل زیست محیطی نیروگاه منتظر قائم 
تصریح کرد: این نیروگاه دارای گواهینامه ایزو ۱۴ هزار زیست 
برای رعایت  محیطی است و تمام  مسائل زیست محیطی  

به  می شود  رعایت  آن  در  زیست  محیط  حفظ  و  بهداشت 
در  شده  نصب  آالیندگی  تست  سنسورهای  تمام  که  طوری 
نصب  البرز  استان  زیست   محیط  سازمان  در  عینا  نیروگاه  

شده و قابل مشاهده است.
قائم  منتظر  شهید  برق  تولید  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
پساب  خانه  تصفیه   واحــدهــای  دارای   نیروگاه  ایــن  افـــزود: 

صنعتی و بهداشتی برای تصفیه آب مصرفی است.
دانک به ساخت برخی قطعات و تجهیزات نیروگاهی ـ بالغ بر 
ده ها قطعه ویژه واحد بخار نیروگاه و همچنین ده ها قطعه 
و  فعاالن   همراهی  با  ـ  ترکیبی  سیکل  و  گــازی  واحدهای  در 
نیروگاهی  خدمات  عرصه  در  داخلی  توانمند  کنندگان  تولید 

اشاره کرد و گفت: با نظارت دقیق  بخش مهندسی مجموعه 
، ترانس  نیروگاهی منتظر قائم ساخت روتور ژنراتور واحد بخار
، شفت کلیه پمپ های موجود در نیروگاه،  اصلی واحد بخار
 ، جرثقیل )Carine( سقفی ۱۰ تن ویژه سالن توربین واحد بخار
ج خنک کن واحد  پروانهCWP های موجود، ساخت کامل  بر
قطعات  بسیاری  و  مربوطه  لوازم  و  تجهیزات  همراه  به  بخار 
ج کشور تهیه می گردید، طی سال های اخیر در  دیگر که از خار

داخل کشور تامین گردید.
الزم به یادآوری است: نیروگاه منتظر قائم فردیس سه درصد 

برق کشور را تامین می کند.
آغــاز   ۱۳۴۶ ســال  از  آن  احـــداث  کــه  نیروگاهی  مجموعه  ایــن 

از ســال  انــجــام مــطــالــعــات در مـــدت 2 ســـال،  از  شـــد، پــس 
و  گردید  آغاز  بخار  واحدهای  احــداث  اجرایی  عملیات   ۱۳۴۸
نخستین واحد بخار این مجموعه، تولید برق را از بیست و 
آغاز نمود و  امسال  وارد ۵۰ سالگی خود  نهم شهریور ۱۳۵۰ 

شده است.

محمد تقی حسنی 
گرده کوهی

سرپرست روزنامه 
جام جم


