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رئیس دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات البرز:

 حساسیت های بیشتر در رقابت
 بین  دو کاندیدا

رئیس دفتر بازرســی و نظارت بر انتخابات اســتان ضمن بازدید از روزنامه جام جم البرز، با بیان این که اگر مسئولین 
جایگاه مجلس و نماینده را برای مردم تبیین کرده و توضیح دهند و مردم به این نتیجه می رسند که مجلس در راس 

امور اســت، در دور دوم نیز همانند دورهای قبل مشارکت فعال خواهند داشت.
خبرنگار جام جم البرز: ســید رضا نورالهی، افزود: همان مواردی را که قانون برای مرحله اول انتخابات پیش 

بینی کرده، همان نیز برای مرحله دوم الزم االجراســت. منتهی در دور ...

 مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي البرز مطرح کرد؛

حمایت از نیروي انساني 
متخصص و متعهد؛ گام 

اساسي در تحقق جهش تولید 
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امام جمعه کرج:

البرز

کسب رتبه های برتر 
و فاخر برای باشگاه 

خبرنگاران جوان البرز

تخصیص اعتبار ویژه 
برای مرمت کاروانسرای 
ینگی امام در ساوجبالغ

عرضه امالک در کرج 
مهرشهر و   الهیجان  با 

مناسب ترین شرایط
3
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رزمايش کمک مؤمنانه به 
نیازمندان در ماه مبارک رمضان؛

توزیع ۲ هزار سبد 
کاال در مناطق 

حاشیه نشین کرج



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

البرز
به علت شیوع ویروس کرونا و توصیه های اکید مسئوالن 
و متخصصان امور بهداشتی و درمانی مبنی بر پرهیز از 
برگزاری تجمعات با هدف جلوگیری از گسترش بیماری 
که منجر به توقف موقت برگزاری مراسم عبادی، سیاسی 
نماز جمعه شده است، آیت اهلل حسینی همدانی در قالب 

نهمین خطبه مکتوب جمعه توصیه ها و تذکراتی را بیان 
کردند.

خبرنگار جام جم البرز: متن نهمین خطبه مکتوب 
جمعه نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان البرز 
و امام جمعه کرج به شرح زیر است: خرید کاالی ایرانی 

اقتصادی  توانمندی  افزایش سرمایه اجتماعی و  موجب 
خواهد شد.بنابراین همان طور که کار ارزش دارد، کارگر هم 
ارزشمند است و مورد تکریم. کارگر ایرانی در این میدان 
مبارزه دو کار می کند. هم تولید می کند و کشور را به سمت 
استقالل و خودکفائی و عدم وابستگی به بیگانگان پیش 

می برد و هم فرهنگ اسالمی را در مورد کار و کارگر نشر 
و توسعه می دهد. این که تأکید می شود کاالی ایرانی که 
به دست تولیدکنندگان داخلی ساخته شده است خریداری و 
استفاده شود به این جهت است که موجب افزایش سرمایه 

اجتماعی و توانمندی اقتصادی خواهد شد.

خرید کاالی ایرانی موجب افزایش سرمایه اجتماعی و توانمندی اقتصادی می شود

تو خواهی آمد

محمد رضا اصالنی
تو خواهی آمد. آن روز نزدیک است. اگر چه 

نمی دانم کدامین روز است.
می خواهم  خداوند  از  من  و  آمد  خواهی  تو 
همیشه  همیشه،  همیشه،  آمدنت  زمان  تا  که 

منتظرت باشم!
اکنون، ای چشم ها بیدار بمانید. ای خواب از من 
دور شو و تنهایم بگذار. ای عشق، بر زخم های 
کهنه ام نمک انتظار بپاش. ای دل بی آرام، بی 
آرام تر باش. ای سر پر شور، شوریده تر باش. 
می خواهم آن گاه که پرندگان عاشق زیباترین 
ترانه شان را می خوانند، می خواهم در آن زمان 
که بهار، نسیم بهاری، شکوفه ها و تمام عالم 

انتظارش را می کشند، من نیز بیدار بمانم.
دیگر  مداری  بر  زمان  گردونه  هنگام  آن  در   
آن  الیق  عالمیان  و  عالم  و  چرخید  خواهد 
جاودان  عدالت  برقراری  شاهد  تا  بود  خواهند 

باشند.
حال این مهمان عزیز، نسیم سرگشته، فرشی 
گسترده  قدمگاهت  در  شقایق  گلبرگ های  از 

است و جاده ها، سر بر راهت نهاده اند.
چراغ دل را از سوز و اشتیاق برافروخته ام و 
تا  م  ا  برده  فرو  آیینه چشمانم  بر  انتظار  خار 

»تو« بیایی!   

کنـدر؛  روسـتای  الله هـای  بـاغ 
جاذبـه ای زیبـا و منحصـر به فرد 

آسـارا بخش  در 

دامنه  در  لزور  الله  باغ  گردشگری  مجموعه 
است  مکانی  کندر  روستای  به  مشرف  کوه 

برای چشم نوازی بهار.
روستای  البرز،  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
که  است  کرج  تفریحی  اماکن  از  یکی  کندر 
به  پایتخت  و  شهر  این  به  نزدیکی  دلیل  به 
یکی از تفرجگاه های این دو شهر تبدیل شده 
است. این روستا را که با کوه های رشته کوه 
عنوان  به  می توان  است  شده  محصور  البرز 
یکی از زیباترین مکان های طبیعی استان البرز 
دانست. با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
این امکان جهت دیدن مناظر زیبای این روستا 

فراهم گردیده است.

تالش شهردار برای به سرانجام رسیدن 
پروژه قطار شهری ستودنی است

پیگیری های شهردار و شورای پنجم برای سر 
و سامان دادن به پروژه قطار شهری کرج قابل 

قیاس با دوره های گذشته نیست.
البرز، علی اصغر  به گزارش خبرنگار جام جم 
اینکه پروژه قطار شهری  به  با اشاره  صلواتی 
اظهار  است،  بوده  پنجم  شورای  اولویت 
تومان  میلیارد   ۲۷۰ پنجم  شورای  در  داشت: 
است  شده  هزینه  شهری  قطار  پروژه  برای 
تمام  و  گذشته  دوره های  با  مقایسه  در  که 
انجام  پروژه  شروع  ابتدای  از  که  هزینه هایی 
بیان  با  است.وی  داشته  رشد  برابر   ۲/5 شده 
اینکه پیگیری های اعضای شورای پنجم برای 
بوده،  چشمگیر  شهری  قطار  پروژه  پیشرفت 
گفت: این موضوع بخوبی نشان می دهد قطار 
شهری در دو سال گذشته به عنوان پروژه ای 
بسیار مهم مورد توجه قرار داشته است.رئیس 
سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج در 
کرج  شهردار  تالش های  از  قدردانی  با  ادامه 
برای سر و سامان دادن به این پروژه، افزود: 
در میان شهرداران علی کمالی زاده بسیار فعال 
تر از مسئوالن گذشته بوده است به طوری که 
در یک سال گذشته بیش از 5۰ جلسه در حد 
صلواتی  اند.  داده  ترتیب  وزیر  معاون  و  وزیر 
قطار  پروژه   ۲ خط  درصدی   ۸۰ پیشرفت  به 
شهری حدفاصل ۴5 متری گلشهر تا چهارراه 
با برنامه  نیز اشاره کرد و یادآور شد:  طالقانی 
ریزی انجام شده برای تامین منابع مالی مورد 
تا  پروژه  از  قسمت  این  می کنیم  تالش  نیاز، 

پایان امسال به بهره برداری برسد. 

ابـالغ بیـش از 830 مصوبه 
بـه  کـرج  شـهرداری  بـه 

اجـرا منظـور 

رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت: در طول 
دوره پنجم شورای اسالمی شهر کرج بیش از 
۸3۰ مصوبه به شهرداری کرج جهت اجرا ابالغ 

شده است.
سلیم  اکبر  البرز،  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
نژاد در صد و نود و دومین جلسه رسمی شورای 
معاون  پور  درویش  حضور  با  که  کرج  شهر 
برگزار  البرز  استانداری  امور عمرانی  هماهنگی 
شد به مهمترین رویکردها، مصوبات و گزارش 
آماری جلسات دوره پنجم شورای اسالمی شهر 
کرج  اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت 
از 5۰۰  بیش  و  پرونده  و  از ۷3۰ الیحه  بیش 
نطق و تذکر و برگزاری 3۷5 جلسه تخصصی 
در جلسات کمیسیونها و صحن رسمی بررسی 

شده است.
ویژه جهت  پیگیری  کرد:  تصریح  مسئول  این 
بهره برداری از فاز نخست پروژه مترو تا سال 
1۴۰۰، پیگیری ویژه جهت بهره برداری از فاز 
 ،1۴۰۰ سال  تا  شمالی  بزرگراه  پروژه  نخست 
عمرانی  تمام  نیمه  پروژه های  سازی  فعال 
تدوین  مالی،  منابع  تزریق  با  گذشته  سال های 
گردشگری،  تسهیل  حوزه  در  طرح  چندین 
ساماندهی منابع مالی و انسانی و تکریم حقوق 

شهروندی از اهم اقدامات است.
افزود:  کرج  شهر  اسالمی  شورای  رئیس   
با  مردم  نقطه وصل  عنوان  به  شهر  شوراهای 
خواسته های  سریع تر  تحقق  اهرم  و  حاکمیت 
مردم هستند.سلیم نژاد بیان کرد: انتظار می رود، 
شورا  به  اینکه  ضمن  باالدستی  دستگاه های 
استفاده  خود  اختیارات  همه  از  می دهند،  اجازه 
کنند و آن ها را مکلف به انجام همه وظایف خود 
می کنند، حدود اختیارات آن ها را برای ظهور و 
بروز خواسته های مردمی که به آن ها رأی دادند، 

در قالب اقدامات تقنینی و نظارتی بیشتر کنند.

بـه  مؤمنانـه  کمـک  رزمايـش  در 
شـد؛ انجـام  نیازمنـدان 

توزیـع ۲ هـزار سـبد کاال در 
کـرج حاشیه نشـین  مناطـق 

البرز  استان  )ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
مشارکت  با  مؤمنانه  همدلی  آئین  در  گفت: 
البرز  استانداری  و  البرز  )ره(  امام  امداد  کمیته 
دو هزار سبد کاال از محل کمک های اعطایی 
بنیاد مستضعفان به محرومان البرزی در مناطق 

حاشیه نشین کرج توزیع شد.
مدیرکل  البرز،  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
تقدیر  به  اشاره  با  البرز  )ره(  امام  امداد  کمیته 
بنیاد  رئیس  فتاح  پرویز  سّید  از  البرز  استاندار 
محرومان  به  اعطایی  کمک  برای  مستضعفان 
گام  دومین  عنوان  به  اقدام  این  گفت:  استان 
رزمایش کمک مؤمنانه به نیازمندان طی آئینی 
در مصلی نماز جمعه چهارباغ با حضور استاندار 
شد.وی  برگزار  مسئولین  از  جمعی  و  البرز 
در  تهیه شده  کاالی  سبد  اقالم  اینکه  بابیان 
این طرح شامل برنج، روغن، ماکارونی، خرما، 
بود  لوبیا  و  قرمز  لوبیا  لپه،  نخود،  پنیر، عدس، 
مشارکت  با  مؤمنانه  همدلی  آئین  در  افزود: 
البرز  استانداری  و  البرز  )ره(  امام  امداد  کمیته 
دو هزار سبد کاال از محل کمک های اعطایی 
بنیاد مستضعفان به محرومان البرزی در مناطق 
با  محمدی فرد  شد.  توزیع  کرج  حاشیه نشین 
مقام  فرمایش  طبق  اینکه  از  امیدواری  ابراز 
و  همدلی  گسترده  رزمایش  رهبری،  معظم 
رمضان  ماه  در  نیازمندان  به  مؤمنانه  کمک 
باقی  مردم  اذهان  در  خوب  خاطره ای  امسال 
دفتر   13 به  حضوری  مراجعه  گفت:  بگذارد 
نیکوکاری  )ره( و 13۰ مرکز  امام  امداد  کمیته 
طرف تعامل با این نهاد در استان البرز، تماس 
با شماره تلفن ۰۲63۲۸۲6۷۴1 و واریز کمک 
نقدی به شماره کارت 6۰3۷99۷95۰۰3۰5۷۸ 
راه های مشارکت مردم نیکوکار در طرح اطعام 

مهدوی است.

خبریادداشت

 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399   شماره 5653

رئیس دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات استان ضمن 
بازدید از روزنامه جام جم البرز، با بیان این که اگر 
مسئولین جایگاه مجلس و نماینده را برای مردم تبیین 
کرده و توضیح دهند و مردم به این نتیجه می رسند 
که مجلس در راس امور است، در دور دوم نیز همانند 

دورهای قبل مشارکت فعال خواهند داشت.
نورالهی،  رضا  سید  البرز:  جم  جام  خبرنگار 
افزود: همان مواردی را که قانون برای مرحله اول 
مرحله  برای  نیز  بینی کرده، همان  پیش  انتخابات 
کدام  دوم هر  دور  در  منتهی  االجراست.  دوم الزم 
باشند  داشته  رای  بیشتری  تعداد  که  نمایندگان  از 
به مجلس راه خواهند یافت. در مرحله اول بیش از 
1۰۰نفر رقابت داشتند، اما حاال دو نفر هستند. در این 
حالت حساسیت بیشتر می شود. پس رای هر یک 
بازرسی  نفر بسیار مهم است.رئیس دفتر نظارت و 
رای گیری  نوآوری در  درباره  البرز  استان  انتخابات 
گفت:  در حال حاضر در شعبات اخذ رای، مسئله 
احراز هویت در حال اجرا شدن است. نحوه ساز و کار 

الکترونیکی در کشور ما با دیگر کشور ها فرق می کند. 
نورالهی با بیان اینکه خداوند ما را موظف کرده که 
به مصالح دین و کشورمان بیندیشیم، گفت: مردمی 
که می خواهند پای صندوق های رای بیایند، به نتیجه 
عملکرد مسئولین بسیار توجه می کنند. نتیجه عملکرد 
مسئولین در تعداد رای دهنده ها بسیار اثرگذار است. 
هم  مردم  قطعا  باشد،  مثبت  عملکرد ها  نتیجه  اگر 
استقبال می کنند. می دانند که عده ای دلسوز دنبال 

کارشان هستند.
 مردم هم بیشتر می آیند. اما آن جایی که برای مردم 
کم گذاشته شود، مردم هم دلسرد می شوند. وی افزود: 
به کاندیدا های محترم توصیه می کنم تقوا را رعایت 
کنند. فعال که فعالیت انتخاباتی ممنوع است. طبق 

قانون هفته آخر برای تبلیغات است. تقاضا می کنم 
در مدار قانون حرکت کنید. اگر غیر از این باشد، ما با 
رصد مرتب، اقدامات الزم قانونی را انجام خواهیم داد. 
امیدوارم که در مجلس آینده اتفاقات خوبی بیفتد تا 
بخش عمده ای از  مشکالت کشور از میان برود. وی 
در پایان اظهار داشت: برای دور دوم نیز حدود ۴۰۰۰ 
نفر ناظر آموزش دیده فعالیت خواهند داشت. ما در 
صندوق های  تعداد  که  داریم  صندوق   9۰۸ استان 
سیار در حوزه نورالهی برگزاری انتخابات دور دوم را 
منوط به شرایط کرونایی کشور دانست. اما یاد آوردشد 
فعال با پیشنهاد وزارت کشور و تایید شورای نگهبان 
شهریور سالجاری برای انتخابات مرحله دوم مجلس 

شورای اسالمی تعیین شده است. 

حساسیت های بیشتر در رقابت بین دو کاندیدا

گفت:  البرز  استان  )ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
نیکوکاری  مرکز  آشپزخانه  مهدوی  اطعام  طرح  در 
نورالشهداء هیئت رزمندگان اسالم کرج در تعامل و 
البرز به صورت  امام )ره(  امداد  با کمیته  هم افزایی 
روزانه ۲5۰۰ پرس غذای گرم بین نیازمندان البرزی 

توزیع می کند.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز،  مهدی فرد با اشاره 
به اینکه این نهاد با همکاری مراکز نیکوکاری، ائمه 
در  مهدوی  اطعام  آشپزخانه   13 خیران،  و  جمعه 
اساس  این  بر  گفت:  است  کرده  راه اندازی  استان 

طعام طبخ شده در آشپزخانه های اطعام مهدوی با 
و  مددجویان  بین  بهداشتی  موازین  تمامی  رعایت 
نیازمندان مناطق محروم و حاشیه نشین کرج توزیع 

می شود.
وی بابیان اینکه در شرایط اقتصادی اخیر، مددجویان 
و سایر محرومان بیش از پیش نیازمند حمایت خیران 
هستند افزود: در طرح اطعام مهدوی آشپزخانه مرکز 
نیکوکاری نورالشهداء هیئت رزمندگان اسالم کرج 
در تعامل و هم افزایی با کمیته امداد امام )ره( البرز به 
صورت روزانه ۲5۰۰ پرس غذای گرم بین نیازمندان 

البرزی توزیع می کند. محمدی فرد با ابراز امیدواری 
رزمایش  رهبری،  مقام معظم  فرمایش  اینکه طبق 
گسترده همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان در ماه 
رمضان امسال خاطره ای خوب در اذهان مردم باقی 
کمیته  دفتر   13 به  مراجعه حضوری  گفت:  بگذارد 
امداد امام )ره( و 13۰ مرکز نیکوکاری طرف تعامل 
تلفن  شماره  با  تماس  البرز،  استان  در  نهاد  این  با 
شماره  به  نقدی  کمک  واریز  و   ۰۲63۲۸۲6۷۴1
مشارکت  راه های   6۰3۷99۷95۰۰3۰5۷۸ کارت 

مردم نیکوکار در طرح اطعام مهدوی است.

رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی البرز گفت: وکالت نامه 
تعویض پالک مالکان خودروی این استان ۴۰ روز تمدید 
شده تا از ازدحام مردم درمراکز تعویض پالک جلوگیری 

شود.
البرز؛ سرهنگ غالمعلی  به گزارش خبرنگار جام جم 
شرق گفت: با تصویب ستاد کرونا و تدابیر ویژه پلیس 

راهور ناجا وکالت نامه مالکان خودروهایی که طی۲6 
اسفند سال گذشته تا 6 اردیبهشت سال جاری به پایان 
تا ۴۰ روزکاری   نامه   انقضای وکالت  تاریخ  از  رسیده 

تمدید شده است.
رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی البرز گفت: متقاضیان 
می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی و با توجه به 

زوج و فرد بودن پالک خودرو از ساعت هفت صبح الی 
1۷ به  مراکز تعویض پالک میثم و چیتگر تهران نیز 

مراجعه کرده و خدمات الزم را دریافت نمایند.
سرهنگ شرق از مالکان خودرو خواست ضمن خودداری 
از تجمع در این مراکز با رعایت پروتکل های بهداشتی و 

مدیریت زمان، اقدام به دریافت خدمات نمایند.

در طرح اطعام مهدوی انجام شد؛

آغاز به کار آشپزخانه مرکز نیکوکاری  نورالشهداء هیئت رزمندگان اسالم کرج

تمدید ۴0 روزه وکالت نامه تعویض پالک خودرو

باشگاه  البرز:  جم  جام  خبرنگار 
توانسته  البرز  استان  جوان  خبرنگاران 
برای سومین ماه  به طور متوالی )اسفند 
139۸( درصد تغییر مثبت نسبت به ماه 
از  استان  مراکز  تمامی  بین  در  را  قبل 
آن خود کند. این تغییرات مثبت باعث 
از  بازدید  میزان  بیشترین رشد  تا  شده 

صفحات استانی را داشته باشند.
»زهرا  خانم  زحمات  از  تقدیر  پاس  به 
باشگاه  محترم  مدیر  فرد«،  شعبانی 
البرز گفتگویی  مرکز  خبرنگاران جوان 
با وی انجام شده است. با هم بخوانیم:
* لطفا خودتان را معرفی کنید.

زهرا شعبانی فرد، خبرنگار صدا و سیمای 
مرکز البرز و در خدمت شما هستم.

حرفه  به  که  شد  چطور   *
زمانی  چه  از  آمدید،  خبرنگاری 
این اتفاق افتاد و از کجا شروع 

شد؟
خبرنگاران  باشگاه  طریق  از   ۸۰ سال 
شدم.  رسانه  دنیای  وارد  قزوین  جوان 
به  کودکی  عالقه  خاطر  به  روزها  آن 
آینه  مقابل  در  ها  ساعت  و  تلویزیون 
ام  کودکی  آرزوی  که  این  از  ایستادن 
محقق شده بود، سوار بر بال آرزوهایم 
برنامه  برای  و  تهیه  کوچکی  واکمن 

های رادیویی گزارش تولید می کردم.
بعدها واکمن جای خود را به ناگراهای 
ده، پانزده کیلویی داد و من چون عاشق 
کارم بودم آن را بر دوش انداخته و با 
فراز و نشیب های زیاد برکوله بار عالقه 
و تجربه افزودم. طولی نکشید که اعتماد 
مدیران صدا و سیما را جلب کردم و از 
بین انبوه هنرآموزان و جوانان عالقمند 
باشگاه، یکه تاز برای گزارشگری برنامه 
های مختلف صدا و سیما انتخاب و وارد 

صدا و سیمای مرکز قزوین شدم.
ای  حرفه  و  رسمی  فعالیت   *

شما از چه زمانی آغاز شد؟
چند سالی به صورت برنامه ای فعالیت 
در  فراخوانی  سال ۸6 طی  کردم.  می 
آزمون استخدامی صدا و سیمای قزوین 
در  برگزیده  دوم  نفر  و  کرده  شرکت 

سازمان  استخدام  به  و  شدم  آزمون 
درآمدم. از همان زمان تهیه کنندگی و 
گزارشگری برنامه های مهم را که حکم 
پیشانی برنامه های  سازمان به حساب 
می آمد به عهده گرفتم. به حمد خدا 
سیما  و  صدا  مختلف  های  ارزیابی  در 
و  کنندگی  تهیه  برتر  های  رتبه  حائز 
گزارشگری شدم و تهیه کنندگی برنامه 
هایی مثل باز باران، صدای روستا، پای 
خود را به جشنواره هم باز کردم که جزو 
اتفاقات خوشایند کارنامه کاری بنده بود.

مسوول  اکنون  هم  شما   *
مرکز  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
البرز هستید. بفرمایید با توجه به 
البرز  بار در  اولین  این که برای 
خورده،  رقم  مثبت  اتفاق  این 
این  اندازی  چطور توانستید راه 
خود  کارنامه  در  را  مجموعه 

داشته باشید؟
بله، مسوولیت باشگاه خبرنگاران جوان 
ام  کاری  کارنامه  در  جدیدی  فصل 
است. فروردین سال گذشته مدیر کل 
محترم مرکز البرز، جناب آقای مقدسی 
به خاطر نگرش مثبت و اعتمادی که به 
قشر جوان دارند، تصمیم به راه اندازی 

که  گرفتند  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
برای  باشگاه  ایشان  تدبیر  و  درایت  با 
درالبرز  رسمی  به صورت  بار  نخستین 
اعتماد  بنده  به  ایشان  شد.  اندازی  راه 
خبرنگاران  باشگاه  مسوولیت  و  کرده 

البرز را بر عهده من گذاشتند.
البرز  مرکز  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
های  راهنمایی  و  همراهی  حمایت،  با 
آقای  جناب  دریغ  بی  و  دلسوزانه 
ریل  روی  بار  اولین  برای  مقدسی 
آبان سال  از  را  قرار گرفت و کار خود 
تصویری  بخش  اندازی  راه  با  گذشته 
اینترنتی آدرس  به  باشگاه  سایت   و 

yjc. Ir/fa/alborz  به صورت 
رسمی شروع کرد.

باشگاه  های  رسالت  از  یکی   *
خبرنگاران جوان برگزاری آموزش 
های مهارتی در حرفه خبرنگاری، 
تصـویربرداری  و  خبـرنویسـی 
 است . در این زمینه برنامه هایی 

داشته اید؟
بله از آبان سال گذشته طی فراخوانی 
در  عالقمند  جوانان  البرز  سیمای  در 
باشگاه خبرنگاران جوان ثبت نام و دوره 
آموزشی خبرنگاری و خبرنویسی را به 

همت معاون خبر جناب آقای احمدی 
که از معاونان با تجربه و با سابقه خبر 
صدا و سیما و الحق و االنصاف همیشه 
همراه ما بوده و هستند، آغاز کردیم. از 
تجربیات ایشان و یکی دیگر از اساتید 
سازمان در دوره خبرنویسی و خبرنگاری 
و سناریو نویسی بهره مند شدیم و طی 
کار  و  برگزیده  آزمونی جوانان مستعد، 
رسانه ای خود را در باشگاه آغاز کردند.

و  شما  کوتاه  مدت  همین  در   *
مجموعه  این  تیم  که  جوانانی 
دست  توفیقاتی  به  هستند 
یافتید. از این توفیقات بفرمایید.

بحمد خدا در همان ماه های اول ما به 
توفیقات خوبی دست یافتیم، از جمله: 

- کسب رتبه برتر خبرنگاری در 
بین مراکز در آبان سال 98

گزارش  فاخر  رتبه  کسب   -
عکاس امام در ارزیابی معاونت 

سیاسی
و همچنین سه دوره پیاپی کسب رتبه 
در  بازدید  میزان  افزایش  از حیث  برتر 
از  کشور،  مراکز  استانی  صفحات  بین 
جمله توفیقاتی بود که در مدت کوتاه 
راه اندازی به لطف خدا و حمایت های 

کاری  کارنامه  در  مقدسی  آقای  جناب 
باشگاه خبرنگاران البرز به ثبت رسید.

انداز  چشم  و  کاری  برنامه   *
البرز  خبرنگاران  باشگاه  کاری 

چیست؟
ما  البرز  جوان  خبرنگاران  باشگاه  در 
هم در بخش تصویری و هم در بخش 
مکتوب فعال هستیم. در فضای مجازی 
نیز با تولید روزانه ۲۰ تا ۲5 خبر تولیدی 
با تولید محتوای مناسب، نیاز مخاطب را 

روزانه بررسی و تولید محتوا می کنیم.
پیگیری  به  نیاز  مورد خبرهایی که  در 
های  گزارش  نیز  دارد  بیشتری  های 
برپایه  و  هدفمند  مفصل،  مکتوب 

تحقیق تهیه و تولید می شود.
در  مکتوب خود  در خبرهای   *  
برای  تیتر  با  چگونه  سایت، 
خواننده جذابیت ایجاد می کنید؟

سوی  به  خواننده  هدایتگر  تیتر   
محتواست، یا در واقع حکم یک ویترین 
را دارد. هر چه قدر تیتر از جذابیت ها و 
قابلیت های کافی برای اقناع مخاطب 
بهره مند باشد، امکان این که خواننده 
به  وادار  و  کشانده  مطلب  درون  به  را 
است.  زیاد  کند،  خبر  بخش  مطالعه 
بنابراین انتخاب برچسب های مناسب، 
و  جذاب  تیتر  نوع  و  کلیدی  کلمات 
مناسب برای یک خبر، کاربر را همراه 
و ترغیب به خواندن ادامه خبر می کند.

از چالش  * خانم شعبانی یکی 
های فضای مجازی اخبار جعلی 
است. شما در باشگاه خبرنگاران 
جوان چگونه خود را مجهز به راه 
های تشخیص درست می کنید؟

به نظر بنده یکی از راهکارهای اساسی 
داشتن  جعلی،  اخبار  تشخیص  برای 
یعنی  معتبر  منبع  است.  معتبر  منبع 
و  مخاطب  قبال  در  که  هایی  رسانه 
محتوا دارای مسوولیت حقوقی، اخالقی 
و  ها  کانال  پس  هستند.  اجتماعی  و 
صفحات شبکه های اجتماعی ناشناس 
منبع معتبر نیستند، چرا که گردانندگان 

آن ها را نمی شناسیم.

با زهرا شعبانی فرد، مدير باشگاه خبرنگاران جوان مرکز البرز؛

کسب رتبه های برتر و فاخر برای باشگاه خبرنگاران جوان البرز



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 

البرز

صاحبنظران معتقدند فعالیت های گردشگری در 
صورت رعایت 6 اصل زیر ، به عنوان مصادیق 

طبیعت گردی مطرح می شوند.
التزام به انجام فعالیت هایی که کمترین پیامد منفی 
زیست محیطی را داشته باشند؛ زمینه سازی به 
منظور افزایش آگاهی و درک طبیعت و ویژگی های 
فرهنگی که موجب می شود بازدید کنندگان، در 
برابر حفظ عناصر طبیعی و خصوصیات فرهنگی، 
بیشتر احساس مسئولیت کنند؛ مشارکت در حفظ 
و مدیریت مناطقی که به طور قانونی مورد حفاظت 
طبیعی؛  نواحی  دیگر  همچنین  و  می گیرند  قرار 
تقویت مشارکت جوامع محلی در فرایند تصمیم 
فعالیتهای  میزان  و  نوع  تعیین  به  مربوط  گیری 
گردشگری؛ ایجاد منافع مستقیم اقتصادی و نیز 
درآمدهای مکمل براي جوامع محلی و آگاه سازی 
ارزش های  از  آموزش(  طریق  محلی)از  جوامع 

طبیعی زندگی آنها.
* انواع طبیعت گردان

گردشگرانی که به فعالیت های طبیعت گردی روی 
می آورند به عنوان طبیعت گرد شناخته می شوند و 

در دسته های زیر جای می گیرند :
و  پویایی  داراي  که  افرادی  آزاد:  گردان  طبیعت 
تحرک کافی برای دیدار از نواحی بکر و طبیعی 
هستند و انعطاف پذیری باالیي نیز دارند. این گروه 
اگرچه تعدادشان بسیار است اما ناشناخته اند.طبیعت 
گردان سازمان یافته: افرادي که از طریق تورهای 
برنامه ریزی شده به مناطق ویژه سفر می کنند، 
مانند کسانی که برای دیدار از جذابیت های قطب 
جنوب، راهی آن منطقه می شوند.گروه هاي علمی و 
دانشگاهی: افرادی که در چارچوب تحقیقات علمی 
برای موسسات پژوهشی و دانشگاهی به مناطق 
در  بیشتري  نسبتا  و مدت  طبیعی سفر می کنند 
مقصد اقامت دارند و بیش از طبیعت گردان عادی 

به کشف رازهای طبیعت عالقه نشان می دهند

سـواالت پزشـکی خـود را از پزشـک 
جـام جـم البرز بپرسـید

دکتر سید مهدی موسویان
نیازهای سالمت  از  این روزها، مردم بخش زیادی 
خود را از راه های گوناگون به دست می آورند. ویژه 
نامه  جام جم البرز شرایطی را فراهم کرده است که 
شنونده سواالت و پرسش های پزشکی شما باشد و 
به صورت مکتوب برای سوال های  شما جواب های 

مناسبی داشته باشد. 
سوال: روزه داری وبیماری کرونا ویروس 

از  ناشی   19 کووید  بیماری  جم:  جام  پزشک 
ویروس کرونا که از اوائل سال ۲۰۲۰ در چین  شایع 
سرفه های  تب،  مانند  عالیمی  با  بیماری  این  شد. 
خشک، تنگی نفس، گلودرد، آبریزش بینی، عالئم 
گوارشی نظیر اسهال، نارسایی حاد تنفسی، اختالالت 
انعقادی خون و نارسائی کلیه گزارش شده است. مهم 
ترین راه پیشگیری از ابتال به این بیماری، رعایت 
دقیق اصول بهداشت فردی نظیر شستن دست ها با 
آب وصابون، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ماندن 
در منزل  و استفاده از ماسک در محل های شلوغ 
و پیروی از تغذیه صحیح به منظور تقویت سیستم 

ایمنی بدن برای مقابله با کرونا ویروس است.
* روزه در زمان کرونا

  پزشکان متفق القول هستند که نخوردن غذا به طور 
متناوب در روزه داری اسالمی،  باعث عارضه ای در 
بدن در موارد استرس  نمی شود، لذا منعی برای روزه 
داری وجود ندارد و فقط در موارد خاص با نظر پزشک  
می توانند روزه نگیرند. درافرادی که به ویروس کرونا 
مبتال شده وبهبود یافته اند توصیه می شود حداقل تا 6 

هفته پس از بیماری اقدام به روزه داری نکنند.
همه روزه در وقت اداری 32210009

09125630262
 صبح ها 9/30- 8       عصرها 17- 16

مردم ولی نعمتان ما هستند 
شهبازی در مراسم پویش همدلی مومنانه که در ملک 
آباد با حضور خیرین، نیکوکاران و مسئوالن استان 
برگزار شد، با اشاره به اینکه همواره کار خیر گوی 
سبقت را از تمامی امور ربوده است، افزود: در آخرین 
سفر دکتر فتاح رئیس بنیاد مستضعفان کشور به البرز، 

موضوعات بسیاری مورد گفتگو قرار گرفت که وی 
اشاره کرد مردم البرز در کمک، بخشش و امداد رسانی 
همواره شهره هستند و سال گذشته در این راستا البرز 
رتبه نخست نیکوکاری کشور را کسب کرد.به گزارش 
خبرنگار جام جم البرز، وی با اشاره به اینکه طرح های 

بسیاری برای مدیریت بیماری کرونا در سراسر کشور 
اجرایی شد که فاصله گذاری اجتماعی از جمله آنها 
بود که تمام  ادامه داد: شیوع کرونا، حادثه ای  بود، 
جهان را درگیر کرد و در کشورمان نیز تبعاتی داشت و 
عده ای عزیزان خود را از دست دادند.شهبازی گفت: 

کسبه، اصناف و تولیدکنندگان البرز در راستای اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی جلودار بودند و به شکل 
اقدام  واحد خود  موقت  تعطیلی  به  نسبت  داوطلبانه 
کردند که به طبع آسیب هایی نیز در برداشت و عده 

ای شغل خود را از دست دادند.

طبیعت گردیپزشک جام جم
نیا

ع 
دی

ی ب
عل

قسمت دوم
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سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز 
از برنامه ریزی دنبال شده به منظور تخصیص اعتبار ویژه مرمت 
به شهرستان ساوجبالغ  امام  در جریان سفر  ینگی  کاروانسرای 
تومان  میلیون  و 1۰۰  میلیارد  مقرر شد که یک  و گفت:  خبرداد 
این  فرمانداری  اختیار  در  که  ساوجبالغ  توازن  اعتبار  محل  از 

شهرستان است، فراهم شود.
طبق  کرد:  تاکید  محمدی  فریدون  البرز:  جم  جام  خبرنگار 
مذاکرات انجام شده با فرمانداری شهرستان اشتهارد مقرر شد که 
بازسازی  و  برای مرمت  نظر  مورد  اعتبار  نامه ای  تفاهم  قالب  در 
کاروانسرای ینگی امام در اختیار میراث فرهنگی قرار داده شود و 
در اقدامات الزم جهت برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار پروژه 

مرمت این بنای تاریخی انجام شود.
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز 
کاروانسرای  میان  در  امام  ینگی  کاروانسرای  اینکه  به  اشاره  با 
این  دوره صفویه سرآمد و شاخص است، گفت: ویژگی هایی که 
کاروانسرا را از دیگر کاروانسراهای ساخته شده در دوران صفوی 
متمایز می کند مشتمل بر وسعت باالی این بنا، نوع معماری به 

کار رفته در آن، موقعیت قرارگیری بنا به لحاظ نزدیکی به کرج 
و تهران و همچنین ماندگاری اسکلت بنا نسبت به طول قدمت 

آن است.
وی در بخش دیگری با اشاره به وجود یک تپه تاریخی در نزدیکی 
کاروانسرای ینگی امام عنوان کرد: عالوه بر این قرارگیری یکی از 
بقاع متبرکه با بنای تاریخی در نزدیکی این کاروانسرا نیز ازدیگر 
صفوی  دوران  کاروانسراهای  دیگر  با  آن  تمایز  وجه  مزیت های 

است.
محمدی تصریح کرد: امید است هرچه زودتر با تخصیص اعتبار 
بخش  ظرفیت  از  استفاده  و  امام  ینگی  کاروانسرای  مرمت  ویژه 
خصوصی برای پیشبرد این پروژه، اقدامات مربوطه در این مورد 
آغاز شود و در کنار آن تالش برای جذب منابع ملی و حداکثری از 
محل منابع ملی و استانی نیز انجام می شود  تا بتوانیم بحث مرمت 

کاروانسرای ینگی امام را به طور کامل اجرایی کنیم .
امام  ینگی  کاروانسرای  مرمت  دنبال  به  که  توضیح  این  با  وی 
بحث استفاده از ظرفیت این بنای تاریخی در قالب یک کاربری 
مدنظر است تا در جذب هرچه بیشتر گردشگربرای منطقه تاثیرگذار 

و  مقاصد  بهترین  از  یکی  می تواند  کاروانسرا  این  گفت:  باشد، 
و  مهم  برنامه های  در  باید  حتما  و  باشد  گردشگری  جاذبه های 
امام  ینگی  کاروانسرای  به  رسیدگی  البرز  فرهنگی  میراث  اصلی 
لحاظ شود.سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ارزش در  با  تاریخی  بناهای  اینکه  بیان  با   پایان  البرز در  استان 
این  البرز فرصت های بی نظیری برای توسعه گردشگری  استان 
به  را  فرصت ها  این  زودتر  هرچه  باید  داد:  توضیح  است،  استان 
محصوالت گردشگری البرز تبدیل کنیم تا در قالب آن بتوانیم در 
بازار گردشگری دنیا مجموعه ای از این جاذبه ها را ارائه کرده و در 
کنار جذب گردشگران داخلی بتوانیم در افزایش تعداد توریست های 
خارجی برای کشور و به تبع استان البرز نیز گام مهمی برداریم. به 
یقین توجه به جاذبه های گردشگری استان البرز و استفاده از توان 

این بخش نقش مهمی در باال بردن سطح اقتصادی استان دارد.

تخصیص اعتبار ویژه برای مرمت 
کاروانسرای ینگی امام در ساوجبالغ

البرز  استان  اجتماعي  کارورفاه  تعاون،  کل   اداره 
عنوان  با  برتر  رتبه  متوالی  سال  چندمین  براي 
و  ترویج  امر  در  ویژه«  تقدیر  »شایسته  دستگاه 
اشاعه فرهنگ نماز را در بین دستگاه های اجرایی 

استان کسب کرد.
کار  تعاون،  مدیرکل  البرز:  خبرنگار جام جم 
کسب  خصوص  در  البرز  استان  اجتماعي  ورفاه 
و  کار  تعاون،  اداره کل  استان گفت:  در  رتبه  این 
رفاه اجتماعی استان البرز در زمینه ترویج و توسعه 
فرهنگ نماز در ارزیابی هاي صورت گرفته  ستاد 
اجرایی  دستگاه های  بین   در  استان  نماز  اقامه 
استان و در حوزه برنامه های عمومی و اختصاصي، 
برخورداری از فضیلت نماز و خدمتگزاری به نماز 
ارزیابی  این  افزود:  .وي  یافت  برتر دست  رتبه  به 
در محورهای اقامه نماز مطلوب در وقت فضیلت، 
آموزش کارکنان در زمینه نماز، مسابقه هاي فرهنگي 
نماز، تعمیر، تجهیز و بهسازی نمازخانه های اداره 
برگزاری  و  نماز  امر  فعاالن  تشویق   ، وتابعه  کل 

و  نمازگزاران  تشویق  برای  فرهنگی  برنامه های 
کارکنان و جامعه کار و تولید به فریضه اقامه نماز 
انجام شد و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان البرز موفق به کسب عنوان دستگاه »شایسته 
تقدیر ویژه« در امر نماز در بین دستگاه های اجرایی 

رفاه  و  کار  تعاون،  اداره کل  از  البرز شد.همچنین 
اجتماعي استان البرز توسط حجت االسالم موسوي 
تقدیرنامه  اهداي  با  استان  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
اي به امضاي استاندار البرز به صورت حضوري در 

محل ستاد اقامه نماز استان تجلیل به عمل آمد.

کسب رتبه »شایسته تقدیر ویژه« اداره کل تعاون البرز  در ترویج فرهنگ نماز 

اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
استان البرز در نشست تقدیر هفته کارگر 
اولیه داروپخش  تولید مواد  در شرکت 
)تماد( بزرگترین تولید کننده مواد اولیه 
از  حمایت  گفت:  خاورمیانه  دارویی 
نیروي انساني متخصص و متعهد که 
در جهت استقالل و خودکفایي کشور 
فعالیت مي کنند گام اساسي در تحقق 

جهش تولید است.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، حسین 
فالح نژاد ضمن تقدیر از خدمات شرکت 
تماد که در زمان شیوع ویروس کرونا 
با تمام توان وبسیار شایسته در جهت 
تولید داروي موثر در درمان کرونا وارد 
شیوع  ایام  در  کرد:  اظهار  شد  عمل 
بیماري کرونا در کنار خدمات ایثارگرانه 
کادر درمان و پزشکي که در خط مقدم  

بخش  کردند  عمل  بیماري  با  مبارزه 
تمام  با  صنعت  در  نیز  دیگري  مهم 
قوا در جهت تولید ملزومات بهداشتي 
بیماري  درمان  در  مهم  داروهاي  و 
کووید 19 بي ادعا و متعهدانه تالش 
کردند که نمونه آن شرکت تماد است.

ماده  تولید  با  شرکت  این  افزود:  وي 
موثره هیدروکسي کلروکین براي تهیه 
بیماري  درمان  خط  در  موثر  داروي 
کشوردر  دارویي  نیاز  تامین  و  کرونا 
 9 به  قریب  است  توانسته  زمینه  این 
برای  ارزی  میلیون دالر صرفه جویی 
کشور به همراه داشته است که باعث 
افتخار و بالندگي در استان، کشور و در 
جهان است .فالح نژاد خاطر نشان کرد: 
نیروهاي این شرکت همواره از گذشته  
آورانه  نو  و  جدید  تولیدات  با  بحال  تا 

بعنوان کارگران و تولید کنندگان نمونه 
نمونه  کارگر  جشنواره هاي  در  استان 
به  نیز  اکنون  و  اند  درخشیده  خوش 
عنوان بزرگترین تولید کننده مواد اولیه 
و صادرات  تولید  به  خاورمیانه  دارویی 
کشور   ۴۰ به  کیفیت  با  محصوالت 
جهان اقدام نموده و این نشان از  روحیه 
جهادي و حس اعتماد به نفس ناشي 
از تعهد وتخصص مدیران و کارکنان 
رفاه  و  کار  تعاون،  .مدیرکل  است  آن 
اجتماعي با بیان این مطلب که تالش 
ایجاد  و  تولید  جهش  برای  مضاعف 
خودکفایی در شرایط بحران و تحریم؛ 
نیاز اصلی کشور است افزود: حمایت از 
نیروي انساني متخصص و متعهد که 
در جهت استقالل و خودکفایي کشور 
فعالیت مي کنند گام اساسي در تحقق 
جهش تولید است و باید بدان توجه جدي 
نمود.حمیدرضا علي پور، مدیر عامل این 
فعالیت هاي  خصوص  در  نیز  شرکت 
این واحد تولیدي  بویژه فرایند ساخت 
ماده موثره هیدروکسی کلروکین براي 
درمان  در  دارو  این  قرص هاي  تولید 
کرونا در سال 9۸ و سالجاري ، تولید 

محصوالت نارکوتیک و غیر نارکوتیک 
و  دیگر  تخصصي  داروهاي  تامین  و 
نیز اقدامات موثر در جهت پیشگیري 
کارخانه  محیط  در  کرونا  بیماري  از 
براي کارگران مانند غربالگري، فاصله 
سایر  و  ضدعفوني  اجتماعي،  گذاري 
محیط  در  بهداشتي  حفاظتي  اقدامات 
کار این شرکت توضیحاتي را ارائه داد.

همچنین در این نشست که با حضور 
مسئولین بسیج کارگري استان صورت 
قرارگاه  جانشین  نمکي  عباس  گرفت 
پدافند زیستي سپاه امام حسن مجتبي 
دستاوردها  خصوص  در  نیز  البرز  )ع( 
وفناوري هاي افتخار آمیز کشور نکاتي را 
یاد آور شد و گفت: محور اصلي توسعه 
انساني متعهد و متخصص  نیروي  ما 
است که باید همواره مورد حمایت قرار 
گیرد. در پایان از خدمات مدیرعامل این 
شرکت از سوي مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي و مسئولین سازمان بسیج 
کارگري استان و نیز ۸ کارگر و کارمند 
متخصص و نمونه این واحد به مناسبت 
هفته کارگر با اهداي لوح تقدیر تجلیل 

به عمل آمد.

حمایت از نیروي انساني متخصص و 
متعهد؛ گام اساسي در تحقق جهش تولید 

امیر قره داغی، مدير مسکن باغ شهر خبر داد؛

 عرضه امالک در کرج، مهرشهر 
 و   الهیجان  و دیلمان با 
مناسب ترین شرایط

صنعت ساختمان و امور مربوط به امالک و مستغالت 
از مهم ترين بخشهای اقتصادی ايران است. اين 
گستره زيربنايی به تنهايی در کشورمان دايره ای 
مشتمل بر حدود300 شغل را به طور مستقیم 
به  که  افرادی  می دهد.  پوشش  غیرمستقیم  و 
عنوان مدير يا کارآفرين در اين فرايند فعالیت 
به طور عام و خاص در زمره تالشگران  می کنند 

خدمت به تولید مسکن هستند. 
قره  امیر  مهندس  آقای  البرز:  جم  جام  خبرنگار 
مديرانی  جمله  از  شهر  باغ  امالک  مدير  داغی، 
کالم  توانايی  و  صدا  تن  زيبايی  با  که  هستند 
بسیار جذاب، با خالقیتی که داشته اند پاسخگوی 
سواالت خبرنگار ما بودند. توجه شما را به چکیده 

مصاحبه با اين فعال کارآفرين جلب می نمايیم:
* خدمات شما در حوزه مسکن  شامل چه نوع 

فعالیت ها و بخش هايی است؟
عمده فعالیت مجموعه مسکن ما دارای 

اول   دربخش  است،  بخش  دو 

خدمات رسانی به مردم که شامل خريد و فروش 
انتقاالت  و  نقل  و  وياليی  آپارتمانی،  ملک های  
و  مشارکت  زمینه  در  همچنین  می باشد.  ملک  
ساخت زمین هم فعال هستیم. بخش دوم شامل 
ملک هايی است که خودمان به عنوان سازنده و 
مناطق  در  سازی  شهرک  حوزه  در  گذار  سرمايه 
متراژهای  با  امالک  ساخت  با  ديلمان  و  الهیجان 
خدمات  آماده  شرايط   ترين  مناسب  با  مختلف 

رسانی و عرضه به مردم هستیم.

* لطفا راه های ارتباطی و نشانی خود را بفرمايید.
نشانی: کرج- بلوار شهرداری- نبش خیابان223                                  

شماره تماس دفتر: 02633408438
شماره همراه  09124844107

دفتر ما از ساعت 9 صبح تا  1:30 
 9 تا   4 ساعت  از  بعدازظهر ها  و 
شب آماده خدمت رسانی است.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ايران                                                 
 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحريريه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان البرز:   026-32210004-9
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ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی

دائم گل این بستان شاداب نمی ماند
حافظدریاب ضعیفان را در وقت توانایی

افتتـاح کلینیک مجـازی کرونا 
البرز در 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: هدف 
از راه اندازی کلینیک های مجازی این است که 
بیماران کرونایی بعد از ترخیص جهت پیگیری 
مراجعه  بیمارستان  به  دیگر  خود  درمانی  روند 
نکنند و به صورت مجازی توسط پزشک خود 

ویزیت شوند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ 
حسین کریم از افتتاح فاز اول اجرایی کلینیک 
)ع(  علی  امام  بیمارستان  در  کرونا  مجازی 
البرز  خبر داد و  گفت: زندگی پسا کرونا تغییر 
مثبتی  تغییرات  است  شده  سبب  این  و  کرده 
فعالیت های زندگی حتی در حوزه پزشکی  در 
کرونایی  بیماران  درمان  پیگیری  و  درمانی  و 
البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  شود.رئیس  ایجاد 
ورود  اجتماعی  زندگی  در  کرونا  امروز  افزود: 
به سمت  از روش های سنتی  باید  کرده است 
دور  راه  از  درمان های  و  مجازی  روش های 
حرکت کنیم و راه اندازی کلینیک های مجازی 
از این دست، هم به نفع مردم و هم به نفع کادر 
درمانی است زیرا باید فاصله گذاری اجتماعی 
در همه  سطوح رعایت شود.حسین کریم گفت: 
هدف از راه اندازی کلینیک های مجازی برای 
وقتی  بیمار  که  است  این  کرونایی  بیماران 
درمانی  روند  پیگیری  می شود جهت  ترخیص 
در  و  نکرده  مراجعه  بیمارستان  به  دیگر  خود 
خود  پزشک  توسط  مجازی  صورت  به  منزل 
افزود:  گیرد.وی  قرار  پیگیری  تحت  و  ویزیت 
با راه اندازی فاز اول کلینیک مجازی بتدریج 
در  سامانه  این  کاستی های  و  نواقص  رفع  با 
تمام بیمارستان ها و مراکز بهداشتی نیز فعال 
خواهد شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: 
در فاز اول تمام بیماران کرونایی ترخیص شده 
از بیمارستان یا بیمارانی که از مراکز بهداشتی به 
کلینیک مجازی ارجاع داده می شوند می توانند 
کد کاربری و رمز ورود و آموزش الزم را دریافت 
کنند و در صورت لزوم در منزل از طریق بستر 
فراهم شده با پزشک مربوطه ارتباط برقرار کرده 
و پیگیری الزم توسط پزشک انجام خواهد شد.
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پیام های مردمی خبر
خواننـدگان عزیـز مـی توانند جهت 
طـرح مشـکالت شـهری و اسـتانی 
در ابعـاد مختلـف بـا شـماره تلفـن 
32210009 دفتـر تحریریـه روزنامـه 
جـام جـم البـرز همـه روزه بـه غیر 
از ایـام تعطیل در وقـت اداری تماس 
در  خودشـان  نـام  بـه  تـا  بگیرنـد 

همیـن سـتون درج گـردد. 
* شهرداری کرج اقدام کند

کرج  اتوبوسرانی  خدمات  کیفیت  و  کمیت 
با  متناسب   ... و  مترو  های  ایستگاه  بویژه 
لطفا  نیست.  البرز  استان  میلیونی  جمعیت 
کرج  شهرداری  و  شهر  شورای  مسئوالن 
برای  کامل  و  جامع  عمرانی  ای  برنامه 
به  مسافر  نقل  و  حمل  نیازهای  ترمیم 
صورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت 
وضعیت  که  چرا  نمایند.  عملیاتی  و  تنظیم 
شهروندان  سوزی«  »وقت  موجب  کنونی 

است. مگر وقت طال نیست؟ 
محسن احمدی از کرج

* قیمت داروها را کنترل کنید
مورد  داروی  ها  داروخانه  صاحبان  برخی 
آن  به  دلخواه  قیمت  به  را  بیماران  مصرف 
ها تحویل می دهند، لذا از سازمان بهداشت 
خواهان  حکومتی  تعزیرات  و  درمان  و 

رسیدگی به این موضوع هستیم.
مهرداد پیروی از مهر شهر

* قابل توجه استاندار البرز
حوزه  در  شده  فراموش  نیازهای  از  یکی 
یا  هشتگرد   – تهران  متروی  خطوط 
می  کردان  های  ایستگاه  فقدان  بالعکس 
وسیعی  محالت  و  مناطق  شامل  که  باشد 
مختلف  کارخانجات  کارکنان  و  مردم  از 
بخش  و  روستاها  و  سلطانی  خان  علی  از 
از  باشد. بر همین اساس  های مختلف می 
استاندار البرز خواهان پیگیری سریع طراحی 

ایستگاه متروی کردان هستیم.
جمعی از اهالی روستاهای بخش 
چندار و ساوجبالغ 

لیال چراغی نظر
از  یکی  را می لرزاند.  آسمان  و  زمین  انفجار،  صدای 
نیروهای عراقی روی خاکریز دست و پا می زد. انفجار ها 
به  را  بیشتر می شود. مرد عراقی دستش  لحظه  هر 
عالمت کمک باال می برد. از هر دو طرف خاکریز گلوله 

رد و بدل می شود.
علی، عرق صورتش را با چفیه اش پاک می کند. صدای 
ناله مرد عراقی شنیده می شود. علی نگاهی به بچه ها 
می اندازد و می گوید:» عراقیه، زخمی شده هیچ کس 

نیست اونو بیاره این ور خاکریز؟« 
مجید که با مسلسل خاکریز روبرو را به رگبار می بندد 
می گوید:» شوخی  و  می شود  خیره  علی  به صورت 
یه عراقی رو نجات  بریم رو خاکریز و  ما  می کنی؟ 
درد  داره  بدبخت  »آره  می زند:  فریاد  علی  بدیم؟« 
نیروهای  بده،  نجات  اونو  باید  حتما  یکی  می کشه، 

خودشون که بی غیرتند!«
مجید خاکریز روبرو را نگاه می کند. علی دراز می کشد 
وسینه خیز به طرف مرد عراقی پیش می رود. گلوله 
آر پی جی است که به طرف نیروهای ایرانی شلیک 
می شود. بچه ها فریاد می زنند :» علی آقا نرو، می زننت، 
برگرد!« علی سینه خیز به جلو می رود. مرد عراقی دیگر 
صدایش در نمی آید، بی خیال روی زمین افتاده است. 
علی به او می رسد، دستی روی سرش می کشد، هر 
طوری هست بلندش می کند و روی کولش می گذارد.

نیرو های عراقی با دیدن علی او را به رگبار می بندند. 
گلوله ها به این طرفش می خورند. خاک ها به هوا بلند 
می شوند و علی و مرد عراقی میان گرد و خاک پنهان 
می شوند.بچه ها می ترسند نکند یکی از گلوله ها به او 
بخورد. باالخره او از میان گرد و خاک پنهان می شود. 
خوشحال  بچه ها  است.  کولش  روی  عراقی  مرد 

می شوند و صدای اهلل اکبر گفتنشان به آسمان می رود.
علی مرد عراقی را روی خاک می خواباند. مجید باالی 
سرش می آید و رو به علی می گوید:» فرمانده، این چه 
کاری بود که کردین؟ اگر یکی از این گلوله ها بهتون 
می خورد چی؟«علی که چهره اش با خاک پوشیده 

شده، می گوید: »حاال که به خیر گذشت، به فکرنجات 
این مرد عراقی باش.« 

با خودش  لب  زیر  و  تکان می دهد  را  مجید سرش 
می گوید:» چه کارش میشه کرد، علی چیت سازیان 

دیگه!« 

ياد ياران آشنا

 »...چه کارش میشه کرد
 علی چیت سازیاِن دیگه«

دکتر مصطفی مبلغی رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان 

البرز از ساخت سه مجموعه آموزشی در گروه برق دانشکده  مکاترونیک 
این دانشگاه خبر داد.به گزارش خبرنگار جام جم البرز، مبلغی با بیان این 
مطلب گفت: در راستای سیاست های دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص 
درآمدزایی های غیرشهریه ای و در پی نیازهای واحدهای دانشگاهی و سایر 
مراکز آموزشی به مجموعه های آموزشی مورد استفاده در آزمایشگاه ها و 
کارگاه های تخصصی، دکتر شبنم میرنظامی از اعضای هیأت علمی گروه 
مهندسی برق دانشکده مکاترونیک واحد کرج با همکاری تعدادی از اساتید 
برق و الکترونیک آموزشکده سما و دانشگاه فنی و حرفه ای کرج، اقدام 
به ساخت سه مجموعه آموزشی با برند دانشگاه آزاداسالمی نمود.   وی 
ادامه داد: این مجموعه های آموزشی تخصصی با عناوین الکترونیک صنعتی، 
میکروکنترولر AVR پیشرفته و Raspberry Pi۴ بوده و قابلیت به 
کارگیری در آزمایشگاه ها، کارگاه های مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر 
آموزش  دوره های  در  استفاده  امکان  پژوهشی،  و  آموزشی  اهداف  جهت 

دارا  را  دانشجویی  پروژه های  انجام  در  کارگیری  به  همچنین  و  رباتیک 
می باشند.  رئیس دبیرخانه هیات امناء استان البرز با اشاره به وجود آیین نامه 
حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی در دانشگاه 
آزاد اسالمی تاکید کرد: در همین راستا با حمایت های صورت گرفته از سوی 
واحد کرج، انجام امور تحقیقاتی و ساخت نمونه اولیه این تجهیزات پایان 
یافته و در حال حاضر در مرحله بازاریابی و ثبت سفارش می باشد.   مبلغی 
افزود: با توجه به کیفیت مناسب این مجموعه های آموزشی، امکان رقابت در 
بازار میسر بوده و برندسازی مناسبی برای واحد کرج خواهد داشت.    وی 
بازار هدف این محصوالت آموزشی را واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی، تمام 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی تخصصی ، مراکز فنی و حرفه ای و هنرستان ها، 
مراکز آموزش رباتیک و آموزشگاه های آزاد عنوان نموده و ابراز امیدواری 
این  بزودی  کرج،  واحد  در  بازاریابی  تخصصی  کارگروه  تشکیل  با  کرد: 

محصوالت در دسترس عالقمندان در این استان و کشور قرار گیرد.

3 مجموعه آموزشی تخصصی با برند واحد کرج ساخته شد

مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن )تراورس بتن( گفت: 
۷۰ درصد قطعات بتنی شبکه ریلی کشور در این کارخانه تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مصطفی معینی در بازدید استاندار 
البرز از  شرکت تراورس بتن در فردیس البرز گفت: طول شبکه ریلی کشور 1۴ هزار 
کیلومتر است که ۷۰ درصد قطعات بتنی آن توسط شرکت تراورس ساخته شده 
است.این شرکت  بزرگترین کارخانه تولید تراورس بتنی آسیاست که بیش از پنج 

هزار و 5۰۰ نفر کارمند دارد.مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی 
راه آهن افزود: این شرکت  یکی از سایت های تولید فرآورده های بتنی و دیوارهای 
پیش ساخته و بلوک های سیمانی  کشور است که قطعات بتنی راه آهن قزوین - 
رشت و مراغه - ارومیه در سال گذشته را تامین کرده است.معینی با اشاره به تامین 
مالی و نقدینگی  این شرکت گفت: امیدورایم بتوانیم موضوع نقدینگی را رفع و در 
جهت تولید  گام های اساسی برداریم ضمن اینکه این کارخانه ظرفیت ۲ برابر تولید 
و اشتغالزایی را دارد.وی افزود: این کارخانه روزانه 5۰۰ عدد تراورس تولید می کند و 
با توجه به اینکه امسال را مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری  
کردند طبق برنامه در ۲ هفته آینده ظرفیت تولید را ۲ برابر یعنی روزانه هزار عدد 
تراورس افزایش می دهیم.معینی  با بیان اینکه این شرکت یک هلدینگ با چهار 
ماموریت اصلی در کشور است، افزود: تولید فرآورده های بتنی مختص شبکه راه 
آهن درون و برون شهری از عمده فعالیت های این مجموعه است و دارای  چهار 
مازندران و قزوین است.وی گفت:  ، شیرگاه  اندیمشک   ، تابعه در کرج  کارخانه 
ویژگی دوم این شرکت داشتن ماشین آالت اختصاصی و انحصاری در بخش ریلی 
و حمل و نقل جاده ای است که حدود  هزار دستگاه ماشین آالت دارد.مدیرعامل 
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن گفت: این مجموعه  پشتیبان  

اقتصادی بزرگی برای استان البرز و سایر مناطق کشور است.

البرز؛ تامین کننده ۷0 درصد قطعات بتنی شبکه ریلی کشور

و  خبرگزاری ها  مطبوعات،  جشـــنواره  چهارمین 
البـــرز در دو بخش  پایگاه های خبری اســـتان 

اصلـــی و موضوعی برگـــزار می گردد .
مقدم،  ناصر  البرز،  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به   
مدیر کل فرهنگ و ارسال اسالمی استان البرز با 
اعالم این خبر اظهار داشت: برگزاری این جشنواره 
با هدف ارتقاء سطح کیفی خبر و اطالع رسانی در 
استان، گسترش فرهنگ مطالعه و روزنامه خوانی، 
و  استان  رسانه های  نقاط قوت و ضعف  شناسایی 
برگزار  مطبوعات  موجود  ظرفیت های  توسعه  نیز 

خواهد شد.
 .۲ مقاله   .1 اصلی جشنواره:  افزود: بخشهای  وی 
یادداشت و سرمقاله 3. عکس)خبری، غیر خبری( 
 .۷ 6.مصاحبه  تحلیلی(   خبر5.گزارش)خبری،   .۴
مکتوب1۰.  آرایی9.طنز  صفحه  و  طراحی  تیتر۸. 
طرح و کاریکاتور  و بخش های موضوعی شامل: 
1-رونق تولید)حمایت از کاالی ایرانی(۲- جهش 
شهروندی5.  حقوق  البرز۴.  استان  تولید3-توسعه 
و  خانواده  اجتماعی۷.  نشاط  معنویت6.  و  دین 
و  چالش ها  زیست9.  ،محیط  آب  زندگی۸.  سبک 
آسیب های اجتماعی )طالق، حاشیه نشینی، اعتیاد، 
با  سالمت  نظام  بیکاری،فقر(1۰.  اداری،  فساد 

محوریت ویروس کرونا خواهد بود.
بخش های  در  رسیده  آثار  داشت:  بیان  مقدم 
که  رسانه ای  از  و  بررسی شده  جداگانه  موضوعی 
بیشترین آثار را در هر یک از موضوعات فوق داشته 
باشد تجلیل خواهد شد . در این بخش ارسال اصل 

الزامی است  آثاربه دبیرخانه  یا تصویر چاپ شده  
و نیازی به بارگذاری این آثار در سامانه نمی باشد.

ضوابط و مقررات شرکت در جشنواره به شرح ذیل 
می باشد: 

می شوند  داده  شرکت  جشنواره  در  آثاری   .1
پایان  139۸تا  تیر  ابتدای  زمانی  فاصله  در  که 
خرداد1399دریکی از نشریات استانی، خبرگزاریها، 
پایگاه های  خبری استان و سرپرستی های نشریات 

سراسری منتشر شده باشد.
در  اثر  صاحب  نام  که  می شود  پذیرفته  2.آثاری 
صفحه منتشره قید شده باشد و مطالب با امضای 
با  آنها  آثار  که  )افرادی  نمی شود.  پذیرفته  مستعار 
نام مستعار و کد ثبت می گردد باید به تأیید مدیر 

مسئول رسانه رسیده باشد.(
سراسری  نشریات  نمایندگی های  تبصره: 
وخبرگزاری ها به منزله مدیرمسئول رسانه شناخته 
نمی شوند و باید توسط مدیرمسئول در مرکز تأیید 

گردد.
و  مجوز  فاقد  رسانه های  به  مربوط  مطالب   .3
در  شرکت  امکان  داخلی  بولتن های  همچنین 

جشنواره را ندارند.
از  بخش   3 در  شرکت  به  مجاز  متقاضی  هر   .4
جشنواره می باشد و  در هر بخش می تواند حداکثر 
اثر   6 مجموع  در  که  نماید  بارگذاری  را  اثر   ۲ تا 
بیشتر،  آثار  ارسال  صورت  در   ، می شود  پذیرفته 
صورت  به  را  دریافتی  آثار  جشنواره  دبیرخانه 

تصادفی انتخاب و بقیه را حذف خواهد کرد.

5. رسیدگی به آثار یک مرحله ای و توسط هیأت 
داوران جشنواره خواهد بود.

را  جشنواره  به  اثر  ارسال  امکان  داوران  6.هیات 
ندارند و قاعده داوری بدین ترتیب خواهد بود که 
اثر، نظرنصف به اضافه یک  تأیید هر  یا  برای رد 

رأی هیأت داوران تعیین کننده خواهد بود.
دربخش های  کنندگان  شرکت  اعضای  تعداد   .7

مختلف جشنواره، رتبه بندی خواهند شد:
1. باالی 15 نفر شرکت کننده: نفرات اول، دوم 

وسوم انتخاب خواهد شد.
2. بین 1۰تا 15 نفر شرکت کننده: نفرات اول و 

دوم انتخاب خواهد شد.
3. بین 5 تا 1۰نفر شرکت کننده: فقط یک نفر

در  شده  تعیین  مقدار  از  کمتر  آثار  تعداد   .4
بخش های دیگر ادغام یا حذف می گردد.

از  باید  جشنواره  در  شرکت  الف.متقاضیان 
سایت به  مراجعه  با   99 اردیبهشت   ۲۰  تاریخ 

http://alborz.pressfes tival.ir/ آثار خود 
را تا تاریخ99/۴/۲۰ بارگذاری نموده و همچنین به 

صورت چاپ شده به دبیرخانه ارسال نمایند .
بزرگداشت  مناسبت  به  اختتامیه: 15 مرداد 1399 

روز خبرنگار
آزادگان-خیابان  پل  البرز-بعداز  دبیرخانه:  نشانی 
مطهری-جنب شاهد۲-اداره کل فرهنگ و ارشاد 
رسانه  و  فرهنگی  البرز-معاونت  استان  اسالمی 

ای-گروه امور رسانه ای.
تلفن دبیرخانه :32524849 -026

چهارمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های البرز در راه است


