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ج: رئیس اتاق اصناف کر
کم لطفی دولت به اصناف در دوران کرونایی

ج : امام جمعه کر
امروز اسرائیل به بدترین وضع دچار است 
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تعهد به  اسالم و منافع مردم  و 
تخصص از اولویت های مهم در 

انتخابات است

پاسخگویی مدیران   البرز در 
مرکز سامد استانداری 

کسن در کشور  تولید انبوه وا
کرونا را به زانو درمی آورد
3
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دادستان عمومی و انقالب فردیس:رئیس کوهنوردی استان اعالم کرد:با حضور شهردار صورت گرفت؛
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 رونمایی از پروژه های زیست محیطی 
ج  شهرداری کر

، در میان    برتری کوهنوردان البرز
پنج استان کشور 

 خفاش فردیس در ایستگاه آخر
 به دام افتاد
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شفافیتوسالمتانتخاباتتالشمیکنیم برایصیانتوحمایتاز
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امام جمعه فردیس؛

شهردار کرج، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
سازمان  رئیس  پزشکی،  علوم  دانشگاه  رئیس 
صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل زندان ها و اقدامات امنیتی 
استان روز یکشنبه ۲ خرداد و روز چهارشنبه ۵ خرداد هفته آتی با 
حضور در مرکز سامد استانداری البرز به صورت تلفنی پاسخگوی 

مطالبات و سواالت شهروندان محترم البرزی خواهند بود.

2

جام جم البرز از تالش پزشکان و دانشمندان کشورمان گزارش می دهد:

: ستادپیشگیریورسیدگیبهجرایموتخلفاتانتخاباتیالبرز دبیر

2

2

ــه بـــــررســـــی تـــعـــیـــیـــن وتـــعـــدادشـــعـــب  ــلـــسـ جـ
ــــس  ــیـ ــ ،رئـ ــدار ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ فـ بــــاحــــضــــور  رائ  اخـــــــذ 
اجرایی  هیئات  دادگستری،دادستان،اعضای 
ساوجبالغ  شهرستان  انــتــخــابــات  بــر  ونــظــارت 

برگزار شد.

ــزارش جــام جــم، مــهــرور در ایــن جلسه با  گـ بــه 
ابالغ پیام تشکر استاندارمحترم البرز از زحمات 
هیات اجرایی وهیات نظارت در تایید صالحیت 
ــای اســالمــی درســاوجــبــالغ  ــوراهـ داوطــلــبــان شـ
بهترین های  هم  انتخابات  از  دوره  افزود:دراین 
اجــرایــی  ــارت و  ــظ ن شــهــرســتــان در هــیــات هــای 
حرکت  قــانــون  ــّر  ُمـ ــرای  ــ دراجـ و  ــــد  دارن فعالیت 

می کنند.
گفت:قانونگذار  ساوجبالغ  شهرستان  فرماندار 
وضع  را  قوانینی  انــتــخــابــات  اجـــرای  رونـــد  بـــرای 
بــه نحو  را  قــانــون  ایــن  تــا  مــا مکلفیم  و  نــمــوده 

احسن اجرا کنیم. 
اتحاد  با  تا  کنیم  تالش  همه  باید  افــزود:  مهرور 

شهدا  و  انــقــالب  مسیر  در  حرکت  و  همدلی  و 
دهیم  افزایش  درانتخابات  را  مردمی  مشارکت 

و برگ زرین دیگری در تاریخ انقالب رقم بزنیم.
وی در ادامه گفت: برای جلوگیری از تجمع افراد 
در روز انتخابات تمهیداتی انجام گرفته و درحد 
توان شعبات و صندوق ها را افزایش داده ایم تا 

پروتکل های بهداشتی رعایت شود. 
ادامــــه  در  شــهــرســتــان  دادگـــســـتـــری  ــیـــس  رئـ
ــط قــرمــز مـــا قـــانـــون اســــت و مـــا هم  ــ ــزود:خ ــ اف
در  انتخابات  امــور  بر  نظارت  با  قانون  براساس 
حرکت  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  مسیر 
انتخابات تالش  پــرشــور   بــرگــزاری  ــرای  ب و  کــرده 

می کنیم.

جلسه بررسی تعیین و تعداد شعب اخذ رای در ساوجبالغ

 ۴۰۰۰ اهـدای  بـا  همدلـی  و  مواسـات  رزمایـش  در 
بیـن   تومـان  میلیـارد   ۲ ارزش  بـه  معیشـتی  بسـته 
توزیـع  دیـده  آسـیب  و  برخـوردار  کـم  خانواده هـای 

 . شـد
رئیـس  شـوبیری  رضـا  سـید  جـم،  جـام  گـزارش  بـه 
برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  محمدشـهر  امـداد  کمیتـه 
رزمایـش مواسـات و همدلـی بـا مشـارکت دفتـر امام 
جمعـه، شـهرداری، حـوزه علمیه، بسـیج جـواد االئمه 
و مراکـز نیکـوکاری در محمدشـهر گفـت: ایـن مرحله 
از رزمایـش مواسـات و همدلـی بـا اهـدای ۴۰۰۰ بسـته 

معیشـتی بـه ارزش ۲ میلیـارد تومـان برگـزار شـد.
وی افزود: این مرحله از رزمایش مواسات و همدلی 
در راسـتای  فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری مبنـی بر 

از  دیـدگان  آسـیب  و  نیازمنـدان  بـه  مومنانـه  کمـک 
ویـروس منحـوس کرونـا  در محمدشـهر برگـزار شـد.
نیکـوکار  مـردم  همـکاری  از  تقدیـر  ضمـن  شـوبیری   
دبیرخانـه  به عنـوان  امـداد  کمیتـه  بـا  محمدشـهر  
مواسـات و همدلـی گفـت: از تمـام خیریـن   دعـوت 
طریـق  از  خـود  خیرخواهانـه  کمک هـای  بـا  می شـود 
)ره(  خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  دفتـر  بـه   مراجعـه 
و  شـهر  سـطح  در  نیکـوکاری  مراکـز  و  محمدشـهر  
نـزد    ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۸۰ کارت  شـماره  بـه  واریـز  یـا 

بـود. خواهـد  امـداد  صنـدوق 

کمک ۲ میلیارد تومانی برای خانواده های کم برخوردار

از  ج  کــر شــهــرداری  پسماند  مدیریت  ســازمــان  رئیس 
اجرای عملیات پاکسازی و گند زدایی ایستگاه انتقال 

پسماند خلج آباد خبر داد.
خبر  اعالم این  با  مسیبی  محمد  جم،  جام  گــزارش  به 
سکوی  در  شــده  دپــو  پسماندهای  پاکسازی  گفت: 
اجــرای  ضــرورت  هــدف  با  آن  گندزدایی  و  و  ــاد  آب خلج 

پروتکل های بهداشتی انجام شده است.
در  ج  کر شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
با اشــاره به  شیوع ویــروس کرونا توضیح داد:  ادامــه 

انتقال  گندزدایی ایستگاه های  و  پاکسازی  عملیات 
موانع  و  اجــراســت  حــال  در  مستمر  طــور  به  پسماند 

اجرایی آن نیز مرتفع شده است.
جمع  زحمتکش  نیروهای  به این که  اشــاره  با  مسیبی 
در  ج  کــر شهر  پسماند  انتقال  و  نقل  و  حمل  و  آوری 
از  ــد  دارن قــرار   ۱۹ کووید  ــروس  وی با  مواجه  مقدم  خط 
شــهــرونــدان فهیم خــواســت تــا بــا جــداســازی ماسک 
مدیریت  مجموعه  عــادی  زباله های  از  دستکش،  و 

شهری را در خدمات رسانی بهتر یاری کنند.

ج: رئیس سازمان مدیریت و پسماند کر
شهروندان ماسک و دستکش های خود را از زباله های عادی جدا کنند

رئیس کمیته امداد محمد شهر خبر داد:

سرپرست



آیت اهلل حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج 
در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه سی و یکم اردیبهشت  در مصالی 
بزرگ امام خمینی )ره( با اشاره به این که در سالگشت پیروزی در عملیات 
بیت المقدس و آزادی خرمشهر بوی آزادی بیت المقدس به مشام می رسد، 

گفت: این شور و هیجان جدیدی که در منطقه و قدس و غزه و کرانه غربی 
رود اردن به وجود آمده نوید پیروزی و از کار افتادن ماشین جنگی دشمن 
کرم  مانند  اما  می کنند  آواره  و  می کنند  تخریب  و  می کشند  بله  می دهد؛  را 
ابریشمی که به دور خودش می تند تا در نهایت خفه می شود عمل می کنند 

حکیمانه  هدایت های  است.  خودشان  نابودی  برای  تالش  همه  این ها 
امام المسلمین و حضور حاج قاسم و همراهانش در میدان و کمک های 
مستشاری، دست مقاومت فلسطین را پر کرد به طوری که در انتفاضه جدید 

شاهد حضور گسترده مردمی با استفاده از سالح های جدید هستیم.

چهارشنبه    5 خرداد  1400     شماره  5947
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

ج : امام جمعه کر
امروز اسرائیل به بدترین وضع دچار است 

 با مشاوران حقوقی جام جم البرز
خــوانــنــدگــان گــرامــی، 
ــد  ــ ــی ــ ــوان ــ ــی ت ــ شــــمــــا م
مـــشـــکـــالت حــقــوقــی 
با  را  و قــضــایــی  خـــود 
البرز  جم  جام  روزنامه 
بـــگـــذاریـــد.  مـــیـــان  در 
ــول پـــرســـش  ــ ــئ ــ ــس مــ
مــشــکــالت  ــخ  ــاسـ پـ و 
قــضــایــی  و  حـــقـــوقـــی 
ــه تـــیـــم  ــ ــلـ ــ ــیـ ــ بـــــــه وسـ
کـــارشـــنـــاســـی مــجــرب 
به  ستون  همین  در  و  هفته  هر  می توانند  خــود 
سوال های شما پاسخ دهند.  الزم است بدانیم 
جنبه  صرفا  ســوال،  به  شــده  داده  پاسخ های  که 
مشورتی دارد و قابل استناد در مراجع قضایی و 

اداری نمی باشد. 
 منتظر تماس های شما هستیم.

قراردادها اسقاطکافهخیاراتدر
متأسفانه اکثر مردم در معامالت، یا تمامی مفاد 
قرارداد را به طور کامل مطالعه نمی نمایند یا در 
بعضی  مفهوم  و  معنی  کامل،  مطالعه  صــورت 
و  خبره  اهــل  بــا  و  نــگــردیــده  متوجه  را  جمالت 
حقوقدانان مشورت نمی نمایند. یک جمله که 
است:  گردیده  قید  چاپی  قــراردادهــای  اکثر  در 
را  »طرفین تمام خیارات ولو خیار غبن فاحش 
ساقط نمودند.« و معنی آن این است که طرفین 
قرارداد اختیار فسخ معامله را از خویش سلب 
دیگر  طــرف  تخلف  صـــورت  در  حتی  و  نــمــوده، 
از  معامله  فسخ  بابت  را  خویش  حق  معامله، 
بین برده ایم. بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از 
امضاء هر نوع قراردادی مفاد آن با دقت مطالعه 

و با یک حقوقدان مشورت گردد.

سرپرست توزیع برق فردیس:
کشف 15 دستگاه کارت گرافیک  

برای استخراج ارز دیجیتال
ــرای اســتــخــراج  ــ ــارت گــرافــیــک ب ۱۵ دســتــگــاه کــ
شهرستان  در  دیــجــیــتــال  ارز  رمـــز  غــیــرمــجــاز 

فردیس استان البرز کشف شد.
سرپرست توزیع برق شهرستان فردیس گفت: 
در راســتــای دومــیــن مــانــور ســراســری جهادی 
گذر از پیک ۱۴۰۰ در محدوده شهرک اسکویی 

فردیس ۱۵ دستگاه کارت گرافیک کشف شد.
به گزارش جام جم، علی داداشی افزود: این ۱۵ 
دستگاه کارت گرافیک برای استخراج رمز ارز به 
میزان ۶ آمپر برق غیرمجاز پس از هماهنگی با 
مقام محترم قضایی و با همکاری واحد بازرسی، 
ــع کــشــف و جهت  ــوزی حــقــوقــی ایـــن شــرکــت ت

صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

مشاورحقوقی

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

ج، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(،  شهردار کر
رئــیــس دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی، رئــیــس ســازمــان 

و  زنــدان هــا  تــجــارت و مــدیــرکــل  و  صنعت، مــعــدن 
اقدامات امنیتی استان روز یکشنبه ۲ خرداد و روز 
مرکز  در  حضور  بــا  تــی  آ هفته  خـــرداد   ۵ چهارشنبه 
تلفنی پاسخگوی  البرز به صورت  سامد استانداری 
ــواالت شــهــرونــدان مــحــتــرم الــبــرزی  مــطــالــبــات و ســ

خواهند بود.
نامه  نظام  اجــرای  راستای  در  جم،  جام  گــزارش  به 
مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تاکید 
استاندار البرز مبنی بر تسریع در انتقال مشکالت 
پاسخگویی  و  مربوطه  مدیران  به  مــردم  نظرات  و 

به درخواست ها و مشکالت شهروندان؛ مدیران 
ــد بـــه ســـواالت  ــام ــز س ــرک ــور در م ــض مـــذکـــور بـــا ح
مختلف شهروندان پاسخ می دهند. در این راستا 

بر  حــضــوری  مراجعه  بــدون  می توانند  شــهــرونــدان 
شماره  طریق  از  ذیــل  بندی  زمــان  جــدول  اســاس 
ح نمایند. تماس ۱۱۱ مسائل و مشکالت خود را مطر

سامداستانداری مرکز در 1400/03/0۲10:008:30مدیرکل زندانها و  اقدامات امنیتی  استان البرزپاسخگوییمدیرانالبرز
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اعضای   ، شهردار حضور  با  ج  کر شهرداری  زیست محیطی  پروژه های 
شورای شهر و مدیران شهری رونمایی شد.

ج  کر شهرداری  زیست محیطی  پروژه های  از  رونمایی  مراسم  در 
، اعضای شورای شهر و مدیران شهری و اصحاب رسانه حضور  شهردار

داشتند.
به گزارش جام جم، گفتنی است؛ سامانه پایش آلودگی هوا و ریزگردها 
و تجمیع داده های هفت ایستگاه سنجش کیفیت هوا در این جلسه 

رونمایی شد.
شهرداری  مالکیت  با  معلق  ذرات  سنجش  ایستگاه  سه  همچنین 
خدمات  ساختمان  محوطه   ۳،۵،۸ مناطق  در   ) بار اولین  )برای  ج  کر
شهری مرکز و معاونت خدمات شهری منطقه ۵ و محوطه ساختمان 

شهرداری منطقه سه جانمایی و آغاز به کارکرد.
هوای  کیفیت  سنجش  ایستگاه  چهار  کالیبراسیون  و  راهبری 
شامل  البرز  محیط زیست  کل  اداره  از  گرفته شده  تحویل  ج  کر شهر 

 ،۶ منطقه  شهرداری  ج،  کر مترو  کوثر،  فرهنگسرای  ایستگاه های 
دانشکده محیط زیست برای اولین بار در کشور نیز از جمله پروژه های 
تحلیل  و  سنجی  صحت  شد.  رونمایی  مسئوالن  حضور  با  که  بود 
تحویل  ج،  کر شهر  هوای  آلودگی  اندازه گیری  داده های  کیفی  و  کمی 
ج از اداره کل حفاظت  آلودگی هوای شهر کر چهار ایستگاه سنجش 
برای  آن ها  از  نگهداری  و  حفظ  و  راهبری  و  البرز  استان  محیط زیست 
اولین بار در کشور و انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین شهرداری 
ج و اداره کل حفاظت محیط زیست البرز در خصوص راهبری و حفظ  کر
و نگهداری ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، نرم افزار ارسال تصاویر 
حدادی  چهارراه  و  جمهوری  میدان  در  واقع  شهری  تلویزیون های  بر 
ازجمله  آب ژاول  تولیدکننده  دستگاه  راه اندازی  و  نصب  خرید،  و 

پروژه های است که در این مراسم رونمایی شد. 

ج  رونمایی از پروژه های زیست محیطی شهرداری کر

البرز  ج:در پانزده ماه گذشته که اصناف استان  اتاق اصناف کر رئیس 
در شرایط

آنها  به  دولت  طرف  از  کمکی  هیچ  دیدند  زیادی  آسیب های  کرونایی 
نشده است.

جم  جام  با   گفتگو  در  البرز  استان  اصناف  اتاق  رئیس  حصاری  بهروز 
کرونا  با  کادر درمان در خط مقدم مبارزه  این که اصناف بعداز  بیان  با 
وزارت  با  را  کمک  و  همکاری  بیشترین  کرد:اصناف  تصریح  دارند  قرار 
اما  داشتند  کرونا  با  مبارزه  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت 

متاسفانه از کمترین حمایت دولتی برخوردار بوده اند.
البرز با اشاره به این که در زمان اوج بیماری کرونا  اتاق اصناف  رئیس 
از  مشاغل  مدت  طوالنی  تعطیلی  ح های  طر از  حمایت  با  ج  کر اصناف 
مبنی  پیشنهادی  البرز  اصناف  افزود:اتاق  نکردند  دریغ  کمکی  هیچ 
که  کرد  ارائه  استانداری  به  اصناف  عوارض  و  مالیات  تخفیف  و  حذف 

متاسفانه مورد قبول دستگاه های دولتی واقع نشد.
شد  اصناف  به  که  کمکی  تنها  گذشته  سال  در  این که  بیان  با  وی 
خاطر  بود  اردیبهشت  بیستم  تا  اصناف  صادره  چک های  استمهال 
درآمدی  کسب  و  هستند  تعطیل  صنفی  واحدهای  وقتی  کرد:  نشان 
نمی کنند استمهال چک ها هم عمآل بی اثر است چرا که  دیون پس از 

پایان استمهال باید پرداخت شود.
پذیرایی  تاالرهای  گذشته  ماه  پانزده  مدت  در  این که  بیان  با  حصاری 
تا  سی  متوسط  بطور  پذیرایی  تاالرهای  گفت:  بودند  تعطیل  عمال 
دویست کارگر و کارمند دارند که متاسفانه با تعطیلی تاالرها همه این 

افراد که از اقشار آسیب پذیر هستند بیکار شده اند.
سخت  شرایط  در  اصناف  از  حمایت ها  حداقل  این که  بیان  با  وی  
کرونایی انجام نشده است تصریح کرد:در قبال درخواست بخشودگی 
به  استمهال  فرصت  ماه  سه  تنها  البرز  شهرداری  از  صنفی  عوارض 

اصناف داده شد ،صنوفی که هیچ درامدی کسب نکرده بودند.
کشور  در  کرونا  چهارم  پیک  در  اصناف  مشکالت  به  اشاره  با  حصاری 
آغاز پیک پنجم کرونا در کشور و  اظهار داشت :با شرایط فعلی نگران 

مشکالت اصناف  هستیم.
نابسامانی هایی  برغم  مشکالت  این که  بیان  با  اصناف  اتاق  رئیس 
کرونایی  گفت:در دوران  ایجاد می کند فرصت زا هم می تواند باشد  که 
اتاق اصناف البرز با آموزش های مجازی در زمینه فروش و کسب و کار 

الکترونیک سعی در فعال کردن صاحبان مشاغل نمود.
اما  داشتند  زیادی  پیشرفت های  زمینه  این  در  افزود:اصناف  وی 
مناسبی  نرم افزاری  و  افزاری  سخت  امکانات  صنوف  همه  متاسفانه 

برخوردار نیستند.
کرونایی  نارنجی  وضعیت  در  البرز  استان  این که  به  اشاره  با  حصاری 
از جمله تاالرهای پذیرایی و قلیان  قراردارد و هم اکنون برخی صنوف 
از  بازرسی  ضمن  اصناف  اتاق  داشت:  اظهار  هستند  تعطیل  سراها 
برابر  کرونایی  شرایط  نقض  متخلفان  با  برخورد  با  صنفی  واحدهای 

قانون با آنها برخورد می کند.
که  متخلف  واحدهای  کرونایی  نارنجی  و  قرمز  شرایط  در  گفت:  وی 
هفته  دو  تا  هفته  سه  از  نکنند  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
پلمب می شوند و درصورت عدم توجه به اخطارها به تعزیرات معرفی 

می شوند. 

ج: رئیس اتاق اصناف کر

کم لطفی دولت به اصناف در دوران کرونایی
خبر

فلسطین و افغانستان
اخیر  روز  چــنــد  ــن  ــ در ایـ
ــای نــظــامــی  ــه هـ ــمـ هـــجـ
ــور، در  ــ و کــشــتــارهــای ک
ــن اشـــغـــالـــی  ــی ــط ــلــس ف
قلب  ــان،  ــت ــانــس ــغ اف و 
بلکه   و  مــســلــمــانــان 
دردمـــنـــد  را  بـــشـــریـــت 
ــار  ــ ســـــاخـــــت و ایــــــــــن ب
بــســیــاری از کــشــورهــا و 
حتی کشورهای اروپایی 

در دفــاع از مــردم مظلوم فلسطین به پا خاستند. 
علی رغم اینکه برخی از کشورهای بی ارداه و مدعی 
مسلمان در حال حفظ  معاهدات نامشروع خود با 

رژیم اشغال گر قدس هستند.
است  کرونایی   خاص  شرائط  درگیر  دنیا  چند  هر 
ولی نمی توان ظلم های فاحش صهیونیست ها و 

داعش را دید و سکوت کرد و حمایتی نداشت.
سیدالشهداء  دبیرستان  دخــتــر  ــوزان  ــ آم دانـــش 
کــه در  افغانستان  کــابــل  غــرب  اتــفــاق در  شــهــرک 
ماه مبارک رمضان و با دهان روزه مظلومانه و بی 
 فرزندان شهدای 

ً
دفاع به شهادت رسیدند، عمدتا

مظلومانه  گونه  کــه ایــن  بــودنــد  فاطمیون  لشکر 
مــورد هجمه تروریستی داعــش قــرار گرفتند و نیز 
بسیاری از زنان و کودکان فلسطینی که در دل شب 
هدف بمباران صهیونیست ها شدند و خانوادگی 
به شهادت رسیدند  این ها همه نشان تنهایی و 
مظلومیت است.  هرچند در برخی ازکشورهای آزاده 
علیه   مسلمانان  اما  گرفت  صــورت  حمایت هایی 
این جنایات موضع موثر نداشتند و مع االسف این 
فضای بی تفاوتی یا کم توجهی کشورهای اسالمی، 
دشمن را جری  ساخت. بی تردید پشت صحنه این 
جنایات؛ آمریکا و اسرائیل است که آمریکا با دستان 
همیشگی  شقاوت  با  اسرائیل  و  داعــش  خبیث 

خود کشتار بی رحمانه دست جمعی راه انداختند.
در این ایام جنبش نوید بخش و امید آفرین دفاع 
مردم کشورهای اروپایی بود که در اکثر کشورهای 
داشتند،  ــدردی  ــم ه فلسطین  ــردم  مـ بــا  اروپـــایـــی 
به  اروپــایــی  کشورهای  از  برخی  مقابل  در  هرچند 
عنوان همدردی با صهیونیست ها پرچم اسرائیل 
را بر بام های خود برافراشتند و آمریکاهم در مجامع 
بین الملل در حمایت از اسرائیل از هیچ کوششی 

دریغ نداشت. 

امام جمعه فردیس؛
تعهد به  اسالم و منافع مردم  
و تخصص از اولویت های مهم 

در انتخابات است

حجت االسالم ایمانی امام جمعه فردیس در بخشی 
از  خطبه های نماز جمعه هفته ای که گذشت گفت: 
تمایل  دشمنان  هرگاه  که  است  آمده  قرآن  ....در 
آنها  به صلح و ســازش داشتند و ایــن ابــراز تمایل 
صادقانه و به دور از خدعه و فریب بود، مسلمین 
بنا به مصلحت جامعه باید قبول کنند، ولی گاهی 
دشمن در ظاهر سازش می کند ولی در باطن به 
گونه ای دیگر عمل می کند که این صلح و سازش 

مورد پذیرش نیست.
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد برجام 
که فرمودند؛  هرگاه تمامی تحریم ها رفع شود و بعد 
راستی آزمایی شود،کشور ما هم به تعهدات خود 
عمل می کند، ولی آمریکا یی ها قصد رفع تحریم ها 
را ندارند بلکه تعلیق ۱۲۰روزه را در دستور کار خود 
منافع  و  رهبری  فرمایشات  برخالف  که این  دارنــد 
جامعه است. ایمانی در ادامه افــزود: اکنون که در 
باید  کاندیدها  و  مــردم   هستیم  انتخابات  آستانه 
برپایی  در  سعی  حرمت ها  حفظ  و  اخــالق  حفظ  با 
راهی  را  افــرادی  و  انتخاباتی سالم و پرشور نمایند 
پاکدست  و  متخّصص  و  متعهد  که  نمایند  شــورا 
آگاهی  و  درایــت  با  که  هستند  مــردم  ایــن  باشند.  
خود موظف هستند افرادی را که دارای ویژگی های 
حداکثری برتری نسبت به دیگر کاندیدا باشند برای  
شورای شهر انتخاب نمایند.   وی همچنین با اشاره 
به این که در انتخابات تعهد اولویت اول می باشد 
به  تعهد  از  بعد  که  بدانند  باید  مــردم  کــرد؛  اضافه 
اولویت بعدی تخصص و  و  کشور و والیــت فقیه 
ــردی تعهد داشته  ف اگــر  و  اســت  افـــراد  توانمندی 
باشد  نداشته  توانمندی  و  تخصص  ولــی  باشد 

نمی توانند برای پیشبرد منافع کشور قدم بردارد.

یادداشت

محمد حسین 
روحی یزدی 

خبر

ــرداد،  خــ نخست  روز  در  خــامــوشــی 
سبب شد تا نگاهی به میزان تولید 
همچنین  و  بــاشــیــم  ــه  ــتـ داشـ ــرق  ــ ب
سال  در  مشابه  زمــان  با  مقایسه  ای 

 .۱۳۹۹
ایـــن ســخــنــان دبــیــر انــجــمــن صنفی 
مهریان  حسین   - ایران  نیروگاه های 
صنعت  وضــعــیــت  تبیین  جــهــت    -
انتقال،  تولید،  بخش های  در  ــرق   ب
با  تا  گردیده  منتشر  مصرف  و  توزیع 
اعتالی درک صحیح از مسائل و رفع 
از  کــدام  هر  چالش های  و   مشکالت 
بخش های مذکور، تفکر، هم افزایی 
درک  و  شناخت  مبنای  بــر  عمل  و 
درســـت،  بهبود شــرایــط زنــدگــی آحــاد 
بــرق مطمئن و  زیــر سایه  را در  ملت 

پایدار شاهد باشیم. 
حسین مهریان در این بخش سخن 
خود بیان داشت: آمار را از قول متولی 
پرتالش این امر که  شرکت مدیریت 

شبکه برق کشور نقل کرده ایم. 
با  مجموعه  این  می دهد:  ادامــه  وی 
هدف راهبری و پایش بهره برداری از 

کشور به  انتقال برق  شبکه تولید و 
شبکه  امنیت  و  پایایی  حفظ   منظور 
فراهم  کشور،  برق  مطمئن  تامین  و 
شبکه  به  دسترسی  امکان  ساختن 
از  ــم  اع بـــرای متقاضیان  ــرق  کــشــور  ب
دولتی و غیر دولتی به منظور خرید، 
بــرق،  )تــرانــزیــت(  ــروش و جابجایی  ف
بــرای خرید و فروش  بــرقــراری  شرایط 
توسعه  و  اداره  ایجاد،  و  بــرق  رقابتی 
تدابیر  اتــخــاذ  و  بـــرق  بـــورس  و  ــازار  ــ ب
راســتــای  در  اقـــدامـــات  الزم  انــجــام  و 
ــول اطــمــیــنــان از تــامــیــن بـــرق،  ــص ح
گسترش مشارکت بخش غیر دولتی 
و توسعه رقابت در تولید و  توزیع برق 
وزارت  ســیــاســت هــای  چــارچــوب  در 

نیرو، در حال فعالیت است. 
گــزارش شرکت مدیریت شبکه برق 
برق  مصرف  و  تولید  میزان  از  کشور 
در روز نخست خرداد نشان می  دهد 
در  بــرق  مــگــاوت  از ۵۹.۱۱۵  بیش  کــه 

نیروگاه های کشور تولید شده است 
و این در حالی است که برق مصرفی 
 در همین روز بالغ بر ۵۴.۴۴۸ مگاوات 

بوده است. 
ــر مــبــنــای گـــــزارش هــمــیــن مــرجــع،  بـ
مشابه  مدت  در  تولیدی  برق  میزان 
گذشته ۵۳.۶۱۲ مگاوات و برق  سال 
ایــن زمــان ۴۴.۵۳۸   مصرف شــده در 

مگاوات بوده است.  
 ۵۰ Hz  برق دریافتی از نیروگاه فرکانس
مصرف  بخش  در  استفاده  بــرای  که 
ــاس  گــزارش  مناسب اســت و بر اس
 مدیریت شبکه، فرکانس برق توزیع 
 ۴۹/۸۳  Hz  و مصرف شده در شبکه
بــوده اســت  )بـــدون اطــالع از میزان 
ولتاژ  برق مشترکان( و همچنین قطع 
و وصل برق مصرفی، همه و همۀ این 
عوامل می تواند به تجهیزات و لوازم 

 برقی، آسیب برساند.  
پایانی  بــخــش  در  مــهــریــان  حسین 

سخن خود می گوید: دقت در این 
گزارش مبین این امر است که مراکز 
محدودیت های  علیرغم  بــرق،   تولید 
اقـــتـــصـــادی،  ــنــگــنــاهــای  ت از  ــی  ــاشـ نـ
آب  و  سوخت  مشکالت  تحریم ها، 
هنگام  زود  گـــرم  شـــدن  مــنــاطــق،  در 
تجهیزات،  بـــودن  مستهلک  و  هــوا 
ــرای بــرنــامــه هــای تنظیم  بــاالخــص اجـ
شده ابالغی و کنترل مستمر  شرکت 
ــرق ایـــــران، قــادر  مــدیــریــت شــبــکــه بـ
بوده اند میزان تولید برق قابل قبولی 
داشــتــه بــاشــنــد. امـــا در ســـوی دیگر 
با  بــرق(  عرضه  یــا  مصرف    )مدیریت 
ارزان، استفاده  توجه به مصرف برق 
و  غیرمعمول  تجهیزات  و  لـــوازم  از 
شاهد  متاسفانه  غــیــر  اســتــانــدارد، 
»خــامــوشــی هــای پــراکــنــده« در فصل 
بــهــار ســال جـــاری )ایـــن کلمه حذف 
ــول ۳  ــ ط ــرق  در  ــ ب از صــنــعــت  ــده  ــ ش
باشیم.  کشورمان  در  گذشته(  دهه 
صاحبنظران،  مسئوالن،  آنکه  امید 
مجلس  و  دولــت  در  سیاستمداران 
 شـــورای اســالمــی، همگی دســت به 
دســت هــم داده تــا ضمن بــررســی و 
صنعت  این  مبتالبه  مشکالت  حل 
عــظــیــم و  ســــوق الــجــیــشــی بـــا حل 
مــســائــل تــولــیــدکــنــنــدگــان دولــتــی و 
خصوصی این صنعت و دفاع از منافع 
مشترک، به حق و  قانونی آنان همواره 
این صنعت زیرساخت زیرساخت ها 

را بیش از پیش رهنمون باشیم. 

تولید انرژی برق، آغاز خرداد در سال 1400 

علی سنائی

مدیر روابط عمومی 
نیروگاه برق منتظرقائم 

و اصنا

نــظــام  در   ، آغـــــاز بـــی  ــان  ــ زمـ در 
تــفــعــل،  آفـــریـــنـــش و هــنــگــام 
ــام انــســان زده  ــال بــه ن قــرعــه ف
ــرا کــه انــســان  ــت. چـ ــ ــده اس شـ
است.  عالم  مخلوقات  اشــرف 
آفرینش او به بزرگی  خداوند از 
یاد کرده است. این نیکوترین 
ــی، شــایــســتــه آن  ــهـ خــلــقــت الـ
در  و  باشد  مسئول  کــه  اســت 
راه کمال گام بردارد. او را نعمت 
ــر فــطــرت  ــوه ــرد و گ  عــقــل و خــ
بــخــشــیــده  انــد. در مــقــابــل، بــار 
دوشــش  ــر  ب سنگین  امــانــتــی 
نهاده اند. آن جا که حافظ قرآن، 

لسان الغیب می گوید:
امــانــت نتوانست  بــار  آســمــان 

کشید
به حــال من دیوانه  فــال  قرعه 

زدند
– عــالــم  مخلوقات  اشـــرف  بــه 
خــرد  و  عــقــل  نعمت  ــان-  ــس ان
عطا شده است تا راه از بی راه 
بشناسد.  سپس در زندگی با 

از  همنوعان خود خیر و صالح 
شر و فساد را تمیز دهد.

ــن  ــتـ ــای داشـ ــــضــ ــت ــه اقــ ــ ــم بـ ــ هـ
بتواند  الهی  سرشت  و  فطرت 
ــه  ــت ــی داش ــاع ــم ــت ــانـــی اج زنـــدگـ
ــی بــالــطــبــع  ــدنـ ــد، زیــــــرا مـ ــاشــ ــ ب
فطرت  گــرایــش هــای  از  بـــودن 
در  اســـت. هــم چنین  انــســان 
جامعه مدنی هر یک از اعضاء 
مسئولیتی را عهده دارند. و در 
این  تعالی  و  ترقی  به  رسیدن 
ایفا  را  نقشی  بـــزرگ  خـــانـــواده 
اساس  است  می کنند.مسلم 
زمانی  مــدنــی  جامعه  بنیان  و 
ماند  خواهد  برجا  پا  و  اســتــوار 
همگانی  تــکــلــیــف  و  حـــق  ــه  کـ
مشخص باشد. نیز دست یابی 
به هدف ها و فرازها با تقسیم و 
تفویض مسئولیت ها به افراد 
شایسته، مصمم، توانا، مومن 
اخالقی  و  دینی  ــای  ارزش هــ بــه 
و خــادم به میهن و ملت و در 
باالترین درجه بصیرت و آگاهی 
و  تنگناها،  نیازها،  بــه  نسبت 
خصومت و دشمنی بیگانگان 
و غیر بیگانگان ممکن خواهد 

بود.
و  گـــزیـــنـــش  ــر  ــ ه ــه  ــانـ ــتـ آسـ در 
انــتــخــابــی، نــشــانــه هــای افـــراد 
شایسته از سوی مقام معظم 
به  فــرهــیــخــتــگــان  و  ــری  ــ ــب رهــ

ــده اســـت.  ــ ــنــاســب بـــیـــان ش ت
ایــن اســت رهنمودها  ــزاوار  سـ
به  ــم.  ــیـ دهـ ــرار  ــ قـ راه  ــراغ  ــ چـ را 
ــرای  ــاشــیــم بـ ــه ب ــتـ خـــاطـــر داشـ
حفظ عــزت و ســرافــرازی کشور 
ــه مــنــظــور  ــ ــان و ب ــ ــی مـ ــالمــ اســ
دینی  ارزش هـــــای  از  حــراســت 
سرزمینمان  مــقــدس  ــاک  خ و 
جانفشانی ها  و  رشادت ها  چه 

صورت پذیرفته است. 
یکایک  مقدس  وظیفه  اکنون 
بـــار  کـــشـــیـــدن  دوش  ــــه  ب ــا،  ــ مـ
ــم.  داریـ کــه  اســـت  مسئولیتی 
در  ســهــمــی  رهـــگـــذر  ایـــن  از  و 
و  نــمــودن  فــراهــم  و  پیشرفت 
امنیت  و  اســتــقــالل  ــداری  ــایـ پـ
روزافــــزون ایـــران اســالمــی مان 

خواهیم داشت.
از آن جا که وظیفه ما در انتخاب 
شایستگان، وظیفه ای مقدس 
ــه حــکــم عــقــل که  ــت، و بـ ــ اسـ
الزم  اســت،  مسلم  آن  حجیت 
از این نعمت بی بدیل  می آید 
بهره بگیریم تا در گزینش خود 
علی)ع(  نرویم.حضرت  خطا  به 
البالغه  نــهــج   ۱۶۱ حکمت  در 
فــرمــوده انـــد: هــر کــه خــود رای 
هر  و  رسید  هالکت  به  گــردیــد، 
ــان مــشــورت کــرد،  ــردم کــه بــا م
شریک  ــــان  آن ــرد  خـ در  را  خـــود 

ساخت. 

زبانماسخنگفتهاست حافظاز

محمد رضا اصالنی

یادداشت



از  را  خود  پزشکی  سواالت 
پزشک جام جم البرز بپرسید

ایـــن روزهـــــا، مـــردم 
از  زیــــــــادی  بـــخـــش 
نــیــازهــای ســالمــت 
ــای  راه هــ از  را  ــود  خـ
دست  به  گوناگون 
ــد. ایـــن کــار  ــی آورنـ مـ
بعضی  در  می تواند 
در  و  مفید  ــع  ــواق م
مــواقــع  از  بــســیــاری 
ــاک  ــ ــرن ــطــ حــــتــــی خــ
الــبــرز شرایطی  نامه های جــام جــم  بــاشــد. ویــژه 
ــواالت و  ــت کــه شــنــونــده سـ را فــراهــم کـــرده اس
صورت  به  و  باشد  شما  پزشکی  پرسش های 
ــای  ــواب ه ــای  شــمــا ج ــوال هـ مــکــتــوب بـــرای سـ

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

شما پاسخ خواهند داد.
عوارضواکسنکرونا

هر واکسنی عوارض و فواید خودش را دارد افزود: 
واکسن کشته شده که کمترین عارضه را در فرد 
ایجاد می کند و ممکن است میزان ایمنی کمتری 

نیز ایجاد کند.
زنده  از بدن ویــروس  واکسن های حاوی بخشی 
عــوارض بیشتری در افــراد دارنــد و ممکن است 
فــرد دچــار تــب و لــرز و عالئم شبیه کــرونــا در ۲۴ 
بیشتر  نیز  آن  زایــی  ایمنی  امــا  شــود  اول  ساعت 
است. تزریق واکسن را برای افرادی که دارای آلرژی 
هستند بالمانع است و این افراد حساسیت خود 
به  بهداشتی  مراکز  در  واکسیناسیون  هنگام  را 
مراقبان سالمت اعالم کرده و حداقل نیم ساعت 
پس از تزریق همانجا بمانند تا در صورت عوارض 

احتمالی تحت مراقبت قرار گیرند.

دادستان عمومی و انقالاب فردیس :
ایستگاه  در  فــردیــس  خفاش 

آخر به دام افتاد

دادستان عمومی و انقالب فردیس از بازداشت 
فردی خبر داد که در پوشش مسافرکش اقدام 
به آزار جنسی بانوان در این شهرستان می کرد.

به گزارش جام جم، دادستان عمومی و انقالب 
ــی گـــزارش هـــا  ــرخ ــت: بـــا وصــــول ب ــف فـــردیـــس گ
آدم ربــایــی و  بــه دادســتــانــی فــردیــس، مبنی بــر 
مزاحمت برای بانوان و سرقت و عنف و تهدید 
مسافرکش،  پوشش  در  فردی  توسط  چاقو  با 
بــازداشــت  و  شناسایی  بـــرای  قضایی  دســتــور 
تعقیب  و  فــنــی  اقـــدامـــات  بـــا  و  صــــادر  مــتــهــم 

مناسب، متهم با نام »س. م« دستگیر شد.
سه  تاکنون  این که  بیان  با  ناصرخاکی  حسین 
در  کــرده انــد،  شکایت  ح  طــر شــهــرونــدان  از  نفر 
ــرد کــه بــه خــفــاش شب  ــن ف خــصــوص روش ای
فردیس معروف شده است افزود: این متهم، 
زنان جوان را به عنوان مسافرکش با خودروی 
پراید مشکی سوار می کرده و در حالی که تمام 
طی  از  پــس  بـــوده  پایین  خـــودرو  شیشه های 
مسافتی، شیشه های دودی خودرو را باال داده 
خلوتی  نقطه  در  ربایی،  آدم  و  مسیر  تغییر  با  و 
توقف می کرد.  وی گفت: با توجه به دستکاری 
میسر  دیدگان  بزه  برای  فرار  امکان  خــوردو،  در 
عــالوه  چــاقــو،  طریق  از  تهدید  بــا  متهم  و  نبود 
اقــدام به تعدی  بــزه دیــدگــان،  امــوال  بر سرقت 

جنسی نسبت به آن ها می کرد.
انجام  از  پس  فــرد  ایــن  این که  به  اشــاره  با  وی 
 ، می کرد  رها  را  دیدگان  بزه  خود،  شیطانی  نیت 
افزود: در این باره تاکنون سه شاکی شناسایی 
ادله  و  بزه  ارتکاب  نوع  به  با توجه  اما  اند  شده 
وجود  دیدگان  بزه  سایر  وجــود  امکان  موجود 
از  فــردیــس  انــقــالب  و  عمومی  دادســتــان  دارد. 
عمومی  انــتــشــار  بـــرای  قضایی  دســتــور  صـــدور 
آیین  قانون   ۹۶ مــاده  اســاس  بر  متهم  تصویر 
دادرسی کیفری خبر داد و گفت: افراد بزه دیده 
ح شکایت با حفظ محرمانگی  می توانند برای طر
انقالب  و  عمومی  ــرای  دادســ بــه  آن هـــا،  هویت 

فردیس مراجعه کنند.

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشکجامجم

جانباز 70 درصدی  البرزی آسمانی شد 
سال ها  از  پس  مؤمنی«  »احمد  حاج  مقدس  دفاع  دوران  درصد   ۷۰ جانباز 
تحمل جراحت های ناشی از جنگ تحمیلی دعوت حق را لبیک گفت و به خیل 

شهدا پیوست.
یادگار  و  درصد   ۷۰ سرافراز  جانباز  مؤمنی«  »احمد  حاج  جم،  جام  گزارش  به 
دوران دفاع مقدس از استان البرز پس از سال ها تحمل رنج و جراحات ناشی 

از جنگ تحمیلی روز گذشته بر اثر شدت جراحات های ناشی از جنگ تحمیلی 
دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.

امام  ینگی  )ع(  امام زاده هادی  گلزار شهدای  در  این شهید سرافراز  پاک  پیکر 
ساوجبالغ به خاک سپرده شد.

شهید حاج »احمد مؤمنی« متولد ۱۳۲۷ در ینگه امام ساوجبالغ سال ۱۳۶۰ به 

جبهه های حق علیه باطل اعزام و در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۶ در مناطق عملیاتی 
جنوب کشور به فیض جانبازی نائل و قطع نخاع شد.

نظام  واالی  آرمان های  تقدیم  شهید    ۲۵۰ و  هزار  پنج  از  بیش  البرز  استان 
اسالمی کرده است.

 بیش از ۲۷ هزار جانباز و آزاده دفاع مقدس در این استان زندگی می کنند.

چهارشنبه    5 خرداد  1400     شماره  5947

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات 
انتخاباتی استان البرز در سومین جلسه استانی این 
از  حمایت  و  صیانت  برای  توان  تمام  با  گفت:  ستاد 
آراء  از  داری  امانت  و  انتخابات  سالمت  و  شفافیت 

تالش می کنیم.
ستاد  دبیر  خانی  داراب  جعفر  جم،  جام  گزارش  به 
پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی 
نمایندگان  حضور  با  که  جلسه  این  در  البرز  استان 

گفت: رسیدگی  برگزار شد  دستگاه های عضو ستاد 
ج از نوبت به جرایم و تخلفات انتخاباتی،  قاطع و خار
پیش بینی به موقع و پیشگیری به هنگام و نظارت 
مهمترین  از  مقررات،  و  قوانین  اجرای  ُحسن  بر 
دنبال  جدیت  با  که  است  ستاد  این  اقدامات 
می شود. این مقام قضایی افزود: با هدف پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا، تمام تدابیر الزم برای رعایت 
شهروندان  سالمت  حفظ  و  بهداشتی  پروتکل های 
در حوزه های انتخابیه استان اتخاذ شده و بسیاری 
و  شد  خواهد  انجام  مکانیزه  صورت  به  فرآیندها  از 
شهروندان می توانند با آسودگی خاطر در این رویداد 

مهم سیاسی شرکت کنند.
از وقوع جرم  معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری 
راهبردهای  تشریح  با  البرز  استان  کل  دادگستری 
گانه ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و   ۳۰
تخلفات انتخاباتی، گفت: ایجاد فضای سالم، رقابتی 

و امن و فصل الخطاب قرار دادن قانون در تمام امور 
و مراحل انتخابات؛ از جمله مفاد این راهبردهاست 
که به تمام دستگاه های استان نیز ابالغ شده است.

البرز  استان  جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای  دبیر 
خاطرنشان کرد: برای صیانت از اقدامات تبلیغی مجاز 
کاندیدا، برنامه ریزی های الزم انجام شده و رویکرد ما 
در مواجهه با تخلفات انتخاباتی، توجیه، ارشاد، اقناع، 

هشدار و سپس برخورد قضایی خواهد بود.
این که  بر  تأکید  با  پایان  در  مسئول  مقام  این 
کرد:  اظهار  است  الهی  تکلیف  انتخابات،  در  شرکت 
با تجمیع  انتظار داریم  از تمام دستگاه های مربوطه 
افزایش  زیرساخت های  خود،  امکانات  و  ظرفیت ها 
و  امنیت  ارتقای  و  شهروندان  حداکثری  مشارکت 
سالمت انتخابات را فراهم کنند تا ان شااهلل شاهد 
خرداد   ۲۸ روز  انتخابات  در  سیاسی  حماسه  خلق 

امسال باشیم.

 : دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی البرز

برای صیانت و حمایت از شفافیت و سالمت انتخابات تالش می کنیم

شرکت گاز استان البرز در سالی که گذشت، نشت یابی از خطوط گاز و 
تاسیسات را یکی از اولویت های کاری خود دانسته و نسبت به اجرای 

آن اهتمام ویژه ای ورزید
نگهداشت  راستای  در  گفت:  البرز  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
شبکه و ارتقای ضریب ایمنی، بیش از ۱۰۰۰۰ کیلومتر شبکه گاز طبیعی 
گرفته  قرار  یابی  نشت  مورد  سال ۱۳۹۹  در  تاسیسات  و  تجهیزات  و 

است.
، افزود: نشت  به گزارش جام جم، حسین تقی نژاد با اعالم این خبر
انشعابات  و  تاسیسات  تجهیزات،  گازرسانی،  شبکه های  از  یابی 
از  جلوگیری  موجب  امر  این  که  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
از همه مهم تر  اثرات مخرب زیست محیطی و  هدر رفت ثروت ملی، 
جلوگیری از بروز حوادث ناگوار در این زمینه می شود.وی ادامه داد: 
شرکت گاز استان البرز در سالی که گذشت، نشت یابی از خطوط گاز و 
تاسیسات را یکی از اولویت های کاری خود دانسته و نسبت به اجرای 

کارکنان  توانمندی  به  اشاره  با  نژاد  .تقی  ورزید  ویژه ای  اهتمام  آن  
واحد  گفت:  البرز  استان  گاز  شرکت  فنی  بازرسی  واحد  در  شاغل 
پیشرفته ترین  از  گیری  بهره  با  البرز  استان  گاز  شرکت  فنی  بازرسی 
دستگاه های نشت یاب و تیم های مجرب نشت یابی، کنترل و پایش 
را به صورت منظم و دوره ای انجام می دهند که عالوه بر انجام  بیش 
از ۱۰۰۰۰ کیلومتر نشت یابی از خطوط تغذیه و توزیع؛ نشت یابی از ۴۰۰ 
هزار انشعاب،  اتصاالت مشترکان، تأسیات مشترکان صنعتی، کشف 
۱۶۰۰ محل نشت زیر زمینی، و همچنین کشف قریب به ۷۰۰۰ نشت 

درجه یک فوقانی در سال کاری ۱۳۹۹ می باشد.
از  پس  کرد:  تصریح  ادامه،  در  البرز  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
، موارد  گاز کنترل نشت  شناسایی موارد نشتی توسط تیم های فنی 
ع  نشتی و مخاطره آمیز از طریق سامانه مدیریت نشت یابی در اسر
در  آن  رفع  به  نسبت  تا  اعالم  تعمیرات  و  بهره برداری  واحد  به  وقت 

ع وقت اقدام کنند. اسر

تقی نژاد در پایان، ضمن تاکید بر اهمیت موضوع، یادآور شد: عملیات 
ویژه  توجه  و  مدون  ریزی  برنامه  و  دقت  با  می بایست  یابی  نشت 
صورت پذیرد و این یعنی نگاه جدی به موضوع نگهداشت شبکه، 
رسانی  خدمات  و  تاسیسات  و  شبکه  مجاوران  مال  و  جان  حفظ 

مطلوب و اجرای دقیق نشت یابی جزء اولویت های ضروری است.   

نشت یابی بیش از 10000 کیلومتر شبکه گاز طبیعی در  البرز
مدیر عامل شرکت گاز استان اعالم  کرد:

این روزها بعضی ها به این باور رسیده اند که پیک چهارم در استان 
کم  را  یافته، به همین خاطر دستورالعمل بهداشتی  کاهش  البرز 
از دیگران رعایت می کنند. بعضی ها که تعدادشان هم کم هم  تر 
نیست باور ندارند که این ویروس منحوس هم چنان به صورت 
خزنده در حال زیاد شدن است. تنها کاری که می کنند این است که 
فقط ماسک می زنند. ماسک زدن خوب است، اما همه می دانیم 

که ماسک  تنها چاره کار نیست. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  طرف  از  که  آمارهایی  به  عمیق  نگاهی  اگر 
ارائه می شود، بیندازیم متوجه می شویم که پیک چهارم سیر نزولی 
آرامش بخش است. اما با نگاهی دیگر  به خود گرفته و البته این 
به کسانی که این روزها به مراکز بهداشتی مراجعه می کنند متوجه 

می شویم که  هنوز حرکت زیرپوستی کرونا در کشور ادامه دارد.
هنوز تعداد زیادی به مراکز بهداشتی مراجعه می کنند. این تعداد 
مراجعه کننده نتیجه اش در آینده ای نزدیک زیاد شدن بستری ها 

و در نهایت آمار فزاینده فوتی ها خواهد شد. 
در  که  امکاناتی  و  قــوا  تمام  با  ــان  درم کــادر  که  معتقدیم  همگان 
این  با  مــبــارزه  مقدم  خط  در  شجاعانه  و  خالصانه  دارنـــد،  اختیار 
این  شــرایــط  دلیل  بــه  امــا  می کنند.  مقاومت  و  هستند  ویـــروس 
از مردم استان  زیادی  که تعداد  بیماری متاسفانه شاهد هستیم 

البرز و دیگر شهرهای کشورمان فوت کرده اند. 
زبانرئیسدانشگاهعلومپزشکی آمارهااز

کل   مجموع  که  اســت  گفته  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
موارد بستری، شامل قطعی، محتمل و مشکوک از ابتدای شیوع 

کرونا تا این روزها در استان البرز ۴۲ هزار و ۶۴۵  نفر بوده است.
به گزارش جام جم فتحی، می گوید که در حال حاضر  تعداد ۸۳۵ نفر 
شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در مراکز درمانی بستری 
هستند. از این تعداد، ابتالی  ۴۱۵  نفر به بیماری  کووید ۱۹، قطعی 
شده است وخوشبختانه از ابتدای شیوع کرونا تا کنون ۳۷ هزار و 

۹۱۳ نفر از مراکزدرمانی ترخیص شده اند.

شیوهنامههایبهداشتیباجدیتادامهیابد
البرز معتقد است  کرونای استان  بابایی سخنگوی ستاد  مهرداد 
ادامه  تمام تر  چه  هر  جدیت  با  بهداشتی  نامه های  شیوه  باید  که 
این  بر  دقیق تری  نظارت  نیز  استان  بهداشت  مسئوالن  و  یابد 
به  سرپایی  مراجعه  مــیــزان  کــه  چند  هــر  باشند.  داشــتــه  مــوضــوع 
بیمارستان ها و مراکز درمانی استان البرز کاهش مراجعه کننده ها 

را نشان می دهد.
او می گوید: کل بیماران بستری در بیمارستان ها و مراکز درمانی در 

استان ۸۱۴ نفر هستند. 
معتقد  و  می داند  شده  تثبیت  را  استان  در  کرونا  وضعیت  بابایی 
است که این ویروس با یک شیب مالیم در حال کاهش است، اما 
در وضعیت شیوع بیماری نزدیک به قله پیک قبلی هستیم و این 
نشان می دهد همچنان بیماری در استان فعال است. هم اکنون 
و  طالقان  شهرستان های  و  نارنجی  وضعیت  در  شهرستان   ۵

اشتهارد در وضعیت زرد قرار دارند. 
اگر مسئوالن بهداشت برای تزریق واکسیناسیون سرعت بیشتری 
بگیرند و اگر مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی مصمم باشند، 
حتما اخبار امیدوار کننده ای این روزها خواهیم شنید. چرا که این  

ویروس منحوس، چموش تر و سرکش تر از گذشته شده است.
تولیدواکسن ایرانسرآمدکشورهایآسیاییدر

توانسته  کشورمان  پزشکی  متخصصان  که  دارد  خوشبختی  جای 
اند در تولید واکسن کرونا جزو شش کشور دنیا باشند. ایران امروز 
با تولیدات دارویی خود در زمینه واکسن کرونا با افتخار و پرآوازه تر 
ایستاده  انگلیس  و  آمریکا، هند  کنار چین، روسیه،  از همیشه در 
است. کشورمان سال های سال است که واکسن تولید کرده است. 
انستیتو پاستور و هم چنین انستیتو رازی، ایران را سرآمد کشورهای 

آسیایی و همین طور در بعضی از کشور های دنیا کرده اند. 
جامعپزشکیایران واکسن»کووایرانبرکت«افتخار

این افتخار جامعه پزشکی ایران است که توانسته و می خواهد به 
زودی از واکسن »کووایران برکت« رونمایی کند. 

در  ایرانی  دانشمندان  و  پزشکان  تالش  با  زودی  به  که  امیدواریم 
برابر این ویروس واکسینه شویم. 

دیگر  ایــن کــه  داخــلــی  شرکت های  توسط  ایــرانــی  واکــســن  تولید  بــا 
مهم  نفروشند  یــا  و  بفروشند  واکــســن  مــا  بــه  خــارجــی  کشورهای 
نیست و این یک افتخار برای ایران و ایرانی ها محسوب می شود. 

پایانتحقیقاتبرایواکسنهایجدید
شهبازی، استاندار البرز گفته است که واکسن های دیگری نیز در 
و  پاستور  رازی،  موسسه  در  را  خود  تحقیقاتی  مراحل  کرونا  زمینه 

اکتوورکو که در البرز مستقر هستند به پایان رسانده اند.
وی با بیان این که این استان با ظرفیت های موجود در حال تبدیل 
شــدن بــه هــاب دارویـــی کشور اســت ایــن طــور ادامـــه مــی دهــد: ۷۰ 

درصد از تولیدات داروی کشور در البرز تولید می شود.
شرکت   ۳۰۰ حـــدود  از  بـــرخـــورداری  ــا  ب ــبــرز  ال مــی افــزایــد:اســتــان  او 
کنار  در  بهداشتی  و  آرایشی  لــوازم  و  پزشکی  تجهیزات  داروســازی، 
به  دانشگاهی  پژوهشی  و  تخصصی  مــرکــز   ۲۰ از  بیش  فعالیت 
عنوان قطب مهم و اثرگذار کشور شناخته شده که عالوه بر تامین 

نیازهای داخلی، ساالنه ارزآوری قابل توجهی به دنبال دارد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
رشته  در  باال  ظرفیت های  داشتن  با  البرز  گفت: 
در این  کشور  برتر  استان  پنج  جزو  کوهنوردی 

رشته است.
به گزارش جام جم، رضا زارعی در مجمع انتخاباتی 
هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی البرز افزود: 
یخ  و  تولینگ  درای  نظیر  رشته هایی  در  استان 
کشور  موفق  و  برتر  استان   ۲ جزو  اکنون  نوردی 

است. 
استان  در  نام  به  قهرمانان  وجود  به  اشاره  با  وی 
ارتفاعات  و  کوه ها  از  توجهی  قابل  بخش  گفت: 
وجود  استان  در این  کشور  متر  هزار  چهار  باالی 
ظرفیت  دهنده  نشان  مهم،  همین  که  دارد 
فدراسیون  نگاه  در  البرز  ارزشمند  جایگاه  و 

کوهنوردی و صعودهای ورزشی است.

در  کوهنوردی  پایگاه   ۲ تجهیز  به  اشاره  با  زارعی 
پایگاه   ۲ اندازی این  راه  و  تکمیل  گفت:  استان 
پیشرفت  و  توسعه  در  تسریع  باعث  تواند  می 

کوهنوردی البرز شود.
مدیرکل ورزش و جوانان البرز نیز در این نشست 
بهترین   از  البرز  کوهنوردان  بیان این که  با 
انتظار  کرد:  اضافه  هستند  کشور  ورزشکاران 
از  استفاده  با  که   است  هیات این  رئیس  از  ما 
برای   مطلوب  ظرفیت های  و  مناسب  برنامه های 
شکوفایی کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان 

تالش کند. 
مجتبی جانعلی افزود: اعضای مجمع در کنار سایر 

خانواده بزرگ کوهنوردی استان می بایست تالش 
کنند تا کلیه رشته های زیر مجموعه کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی در استان فعال شده و هیات 

به اهداف خود برای رشد و توسعه دست یابد.
اداره  جانبه  همه  حمایت  بر  تاکید  ضمن  وی 
ورزشی،  صعودهای  و  کوهنوردی  هیات   از  کل 
و  البرز  به  که فدراسیون  نگاه ویژه ای  کرد:  عنوان 

پتانسیل این استان دارد، امیدوار کننده است.
با رای اعضای مجمع، سید رضا فیض با کسب ۱۳ 
چهار  مدت  برای  شده  اخذ  رای   ۱۷ مجموع  از  رای 
و  کوهنوردی  هیات  رئیس  عنوان  به  دیگر  سال 

صعودهای ورزشی استان انتخاب و معرفی شد.

خبر

، در میان پنج استان کشور   برتری کوهنوردان البرز

  جام جم البرز از تالش پزشکان و دانشمندان کشورمان گزارش می دهد:

تولید انبوه واکسن در کشور کرونا را به زانو در می آورد

انتخاب رئیس جمهور
ــاســــت  ــ داوطــــــلــــــب ری
جـــمـــهـــوری بــــا تـــالش 
ــنــه هــای  ــار وهــزی بــســی
ناجی  بــاعــنــوان  ــزاف  گــ
کشور خود را به جامعه 
بعد  اما  می کند  عرضه 
مـــردم  آراء  ــب  کــس از 
ــه پــاســخــگــوی  ــادر بـ ــ قـ
انتخاباتی  شــعــارهــای 
خـــود نـــبـــوده وبـــا ایــمــا 
ــالم می کند کــه اخــتــیــارات الزم  ــاره بــه ملت اع واشـ
وکافی برای ایجاد تغییر وبهبود وضعیت معیشتی 

مردم نیست!
ــر قــبــل از کسب  ــن اســـت کــه اگـ ــزرگ ایـ ــ ــوال ب ســ
حــوزه  بــه  انتخاباتی  شــعــار هــای  ح  وطــر مــردم  آرای 
این  که  نبودید  گــاه  آ جمهوری  ریاست  اختیارات 
ومطلع  ــاه  گـ آ اگــر  و  اســت  نابخشودنی  گــنــاه  امــر 
ج از حیطه اخــتــیــارات خود  ــار ــوده وشــعــارهــای خ ب
ــدام به عــوام فریبی  اق ایــد  به مــردم عرضه داشته 
ــد در هــر دو  ای ــود دروغ گفته  بــه مـــردم خ نــمــوده 
صورت مشروعیت احراز پست ریاست جمهوری 
را نخواهید داشت.  البته به نظر نویسنده، ریاست 
جمهوری حامل اختیارات کافی برای تغییر می باشد. 
پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام 
قانون  اجــرایــی  مسئولیت  و  اســت  کشور  رسمی 
را بعهده دارد)اصــل  اساسی وریاست قوه مجریه 
اجــرای  ضامن  رئیس جمهور  اساسی(.  ۱۱۳قــانــون 
بزرگترین  امر  این  کشوراست  در  اساسی  قانون 
در  فراهم خواهد نمود  تغییررا  امکان  ومهم ترین 
کشور،  در  قانون  کامل  و  صحیح   اجــرای  صــورت 
بسیاری از معضالت ومشکالت گریبانگیر جامعه 
حل وفصل خواهد شد. مسئولیت امور برنامه و 
بودجه وامور اداری و استخدامی کشور با ریاست 
جمهوری است فرمانداران واستانداران و روسای 
سازمان ها وادارات که در ارتباط مستقیم با زندگی 
ریاست جمهوری عمل  نیز تحت  دارنــد  قرار  مردم 
می کنند.)اصل ۱۲۶( سفرا ونیز نمایندگان کشور در 
سازمان های بین المللی نیز با حکم رئیس جمهور 
منصوب می شوند. رئیس جمهور باید تیم وکادر 
چنانچه  باشد  داشته  کابینه  تشکیل  بــرای  قــوی 
توانست  نخواهد  نباشد  ومقتدر  مــجــرب  ــود  خ
رئیس جمهور  بــدهــد  تشکیل  تــوانــمــنــد  دولـــت 
اقتصادی  وضعیت  بهبود  ــرای  ب کافی  اخــتــیــارات 
را برای تغییر در کشور  را دارد وابزارهای الزم  مردم 
مجرب  فردی  خود  این که  شرط  به  دارد  اختیار  در 

وکاردان باشد.....

؛ دانشگاه علوم پزشکی البرز
سالمت  مدافعان  از  دیگر  یکی 

البرز بر اثر کرونا آسمانی شد 
ــاه عــلــوم پــزشــکــی الـــبـــرز از درگــذشــت  ــگ ــش دان
بهداشت  مرکز  کارشناس  علی ین«  »خجسته 

شرق کرج بر اثر کرونا خبر داد.
ــزارش جـــام جـــم، دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی  ــ بــه گ
البرز گفت: خجسته علی ین، کارشناس مراقب 
سالمت مرکز بهداشت شرق کرج ساعاتی پیش 
بر اثر کرونا پس از ۱۵ ماه تالش خالصانه در خط 
مقدم مبارزه با کرونا در راه سالمت و نجات جان 

هم وطنانش آسمانی شد.
محمد فتحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز 
به مناسبت شهادت این مدافع سالمت پیامی 

صادر کردند که دراین پیام آمده است:
ْیِه َراِجُعوَن

َ
ا ِإل

َ
ِ َوِإّن

ا هلِلَّ
َ
ِإّن

خبر آسمانی شدن یکی همکاران ایثارگر و فداکار 
ــوزه بــهــداشــت »کــارشــنــاس مــراقــب سالمت  حـ
شهید خجسته علی ین« که پس از ۱۵ ماه تالش 
و مجاهدت در خط مقدم مبارزه با بیماری  کرونا 
و در راه خدمت به مردم شریف استان  به علت 
بــه خیل شــهــدای مدافع  کــرونــا  بیماری  بــه  ابتال 
سالمت پیوست، موجب تاثر و تالم شدید قلبی 
بنده و سایر همکاران حوزه سالمت گردید، این 
با خدا  که  کسانی  که  آموخت  واقعه به همه ما 
از  بیماران  جــان  نجات  راه  در  شده اند  عهد  هم 
آمــاده  هیچ کوششی فــروگــذار نکرده و هــمــواره 

جانفشانی هستند .
ایــنــجــانــب  ایـــن هــجــران جــانــکــاه را بــه خــانــواده 
آن عــزیــز و جامعه  ــدار  ــ شــریــف و هــمــکــاران داغ
خدوم بهداشت و درمان استان تسلیت عرض 
بــرای  جــزیــل  صبر  متعال  خـــدای  از  و  می نمایم 
و  می نمایم  مسئلت  ایشان  محترم  ی  خانواده 
امیدوارم  روح مهربان این عزیز بزرگوار به پاس 
خدمت ایثارگرانه در راه نجات جان هموطنانش 

در آغوش امن و آرام الهی جای گیرد.
تاکنون ۱۰ تن از مدافعان سالمت دانشگاه علوم 
آسمانی   ۱۹ کووید  به  ابتال  براثر  استان  پزشکی 

شده اند.

یادداشت

  محمد صفری

مدرس دانشگاه 

خبر



از  پــــاســــخ  شـــمـــا  از  ســــــــوال 
اجتماعی  تــامــیــن  مــســئــوالن 

استان البرز

خوانندگان  شما  پرسش  به  مربوط  ستون  این 
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی 

استان البرز می باشد. 
از  که  شد  این  بر  تصمیم  شماره  این  در  اما 
سخنان  ابوالحسن قورچیان سرپرست اداره کل 
هفته  مناسبت  به  البرز  استان  اجتماعی  تامین 
از  لوح  اهدای  با  عمومی  روابط  و  ارتباطات  ملی 
میثم اویسی مدیر روابط عمومی اداره کل تامین 
اجتماعی استان البرز تقدیر نموه را برای تان در زیر 

بیاوریم. با هم بخوانیم:
قورچیان اظهار داشت: روابط عمومی پل ارتباطی 
قابل اعتماد بین مسئوالن و جامعه است که به 
بهترین وجه ممکن این دو قشر را به هم پیوند 
عمومی  روابط  جایگاه  ارتقای  افزود:  وی  می زند. 
 به ارتقای سیستم و مجموعه می انجامد چرا 

ً
یقینا

که مجموعه مدیر و دست اندرکاران روابط عمومی 
تالش و جدیت خود را در راه بالندگی سیستم به 
مدیر  اویسی  شد:  یادآور  قورچیان  می گیرند.  کار 
روابط عمومی؛ یکی از مدیران موفق و تالشگر در 
عرصه بیمه ای می باشند که زحمات و تالش های 
مردم  به  دادن  آگاهی  و  خبررسانی  امر  در  ایشان 
اجتماعی  تامین  سازمان  قوانین  خصوص  در 
این  در  همچنین  وی  است.  تقدیر  شایسته 
البرز  کل  اداره  ادارات  روسای  با حضور  که  جلسه 
سرپرست  ضابطی  آقای  تقدیر  لوح  گردید  برگزار 
تامین  سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  محترم 

اجتماعی را به آقای اویسی تقدیم نمود.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       0۲1-44۲33511

0۲6-3۲۲10004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اى عقده گشاى دِل دیوانه من     
اى نِور رخت، چراغ کاشانه من
بــــــردار حجاب از میان تا یابد 
خ تو چشم بیگانه من راهی به ر

چهارشنبه    5 خرداد  1400     شماره  5947

امام خمینی )ره(

پیامهایمردمی

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

ج گردد. خودشان در همین ستون در
شهرداریکرجپاسخگوباشد

جایگاه های  تمامی  دار  دامنه  عملیات  یک  در 
خیابان ها  در  مسکونی  مجتمع های  مقابل  زباله 
اکنون  و  شد  آوری  جمع  کرج  شهرداری  توسط 
زباله ها در سراسر پیاده رو ها و حاشیه میادین و 
معابر شهری بر روی هم انباشته می شود. سوال 
از مسئوالن شهرداری کرج این است که این چه 
نوع طرحی است که به بی نظمی و آلودگی شهری 
دامن می زند؟! شهروندان خوهان شهری مرتب و 
منظم هستند. آیا با این وضعیت می توان به هدف 

مذکور رسید، چگونه؟!
شهروندانکرجی یکیاز

اقدامکند پلیسراهور
خودروهای سنگینی هم چون تریلی های کمر شکن 
در  شهری  بین  اتوبوس های  و  بزرگ  کامیون های  و 
ساعات روز وارد محدوده شهری شده و از آن جا وارد 
خیابان های دارای واحد های مسکونی می شوند و در 
کنار خیابان پارک نموده و با بستن قسمت هایی از 
معابر، عبور و مرور شهروندان موجب بی نظمی های 
مسئوالن  از  می شوند.  خصوص  این  در  گسترده 
پلیس راهور درخواست می شود تا از ورود خودروها به 

محدوده شهری ممانعت و پیشگیری نمایند.
عمادکوی ساکنانخیابانمیر جمعیاز
کارمندانجنوبی
آســیــبدیــــدهتحویل ــرامـــرســـوالتپــســتــی، چــ

میشوند؟
اداره  پــرســنــل،  ودورکـــــاری  کــرونــا  ورود  از  بعد 
 
ً
آســیــب دیــده وگــاهــا پــســت، مــرســوالت پستی 

اداره  کارکنان   
ً
می شوند.لطفا تحویل  تاخیر  با 

پست در حفظ امانات پستی مردم بیشتر دقت 
کنند.

خانممشکین–کرج

پرسشوپاسخ

آفرینی فراموش  سوم خرداد هر سال یادآور حماسه 
است  خرمشهر  در  مقدس  دفــاع  رزمندگان  نشدنی 
روز به یادماندنی  ایــن  اگرچه هر ســال دربـــاره   اســت. 
حماسه سرایی ها می شود و مقاالت به رشته تحریر 
در می آید، اما انگار در باب  این واقعه هنوز ناگفته ها 
بسیار است. به قول یکی از استراتژیست های  نظامی 
عنوان  به  استالینگراد  نبرد  دیـــروز  تا  اگرچه  جهان  
واقعه ای فراموش ناشدنی در صحنه نظامی و تاریخی 
و  شکست  تابو  خرمشهر  این  فتح  با  اما  بود  مطرح 

جایگزین آن در عرصه بین المللی شد.
امـــا در بــعــد داخـــلـــی فــتــح خــرمــشــهــر نــتــیــجــه تجلی 

فرهنگ ایثار و شهادت در رزمندگان اسالم بود.
»داود معارف وند« ایثارگر دفاع مقدس در رشته علوم 
موضوعات  در  متخصص  و  تحصیل کرده  سیاسی 

تاریخ  اسالمی،  انقالب  همچون:  مختلفی  دروس  و 
تحوالت سیاسی اجتماعی ایران و مسائل استراتژیک 
معاصر می باشد. وی در دوران دفاع مقدس مسئول 

عقیدتی سیاسی سپاه کرج بوده است.
عملیاتبیتالمقدسبرایخوانندگانما از

بگویید.
 بیست سال داشتم که راهی مناطق عملیاتی جنوب 
کشور شدم و توفیق حضور در عملیات های متعددی 

از جمله بیت المقدس را داشتم. 
در ادامه عملیات فتح المبین، فرماندهان غیور ایرانی 
در  وی  کردند.   طراحی  را  بیت المقدس  الی  عملیات 
المقدس  بیت  عملیات  گفت:  صحبتهایش  ادامــه 
در  ۳ مرحله اصلی و چند عملیات کوچک و تکمیلی 
از  کــه  الــمــقــدس  بیت  . عملیات  بــود  طــراحــی شــده 

آغاز  اردیبهشت  روز دهم  بامداد  ساعت یک دقیقه 
گردید، رزمندگان اسالم پس از عبور از رودخانه کارون 
و طی مسیری ۲۰ کیلومتری در دل دشمن نزدیکی های 
صبح بزرگ ترین خاکریز دشمن معروف به خاکریزدژ 
که جــاده اهــواز خرمشهر را تحت پوشش قــرار داده 
المقدس  کردند. مرحله دوم عملیات بیت  آزاد  بود، 
با گذرازجاده اهواز خرمشهرو سایرمحورهای منتهی 
انجام   نــو   پل  معبر  به  رسیدن  تا  خرمشهر  شهر  به 
و در این مرحله از عملیات تعداد کثیری از شهرها و 
روستاها و مراکز مهم و حیاتی که حدفاصل اهواز تا 
اما  گردید. و  خرمشهر بود، به دست رزمندگان فتح 
در مرحله سوم ازاین عملیات پیروزمندانه، رزمندگان 
روز سوم خــرداد سال  اولیه صبح  اســالم در ساعات 
به  و  شــده  خرمشهر  داخــل  در  رخنه  به  موفق   ۱۳۶۱
رزمندگان  کامل  تصرف  به  شهر  ظهر،  اذان  هنگام 
اسالم درآمده و صدای ملکوتی اذان از گلدسته های 
گلوله باران شده مسجد جامع خرمشهر فضای شهر 

را عطر آگین نمود.
بعثی دشمن دســت به  خرمشهر اشغال  از 
بــهاشــغــالبعثیها شــهــر کــنــیــد،چــطــور تــعــریــف

درآمد؟
کیلومتر  از۱۲۵۰  بیش  عــراق  بــا  مــشــتــرک ایــران  مــرز 
رسیده  پیروزی  به  انقالب  که  روزهــا  آن  در  و  است 
بود ثباتی در کشور وجود نداشت واز نظرسرحدات 
مرزی نیز اوضاع نابسامانی داشتیم.  صدام حسین 
الحاق  بــرای  و  کــرد  پــاره  را  الجزایر   ۱۹۷۵ توافقنامه 
برهمین  و  کــرد  حمله  بــه ایــران  عــراق  به  خوزستان 

جمله  از  خاک ایران  از  عمده ای  بخش های  اساس 
خرمشهر را پس از ۴۰ روز مقاومت جانانه مردم  و 

رزمندگان ایرانی،  اشغال کرد.
آزاد اسالم رزمندگان بدست چگونه خرمشهر

شد؟
ــای بــی نــظــیــر و  ــردی ه ــرم ــی ــرای فــتــح خــرمــشــهــر دل ــ ب
جانانه ای صورت گرفت و چه شهیدان واالمقامی از 
جمله محسن وزوایی، حسین قجه ای، غالمحسین 
دهقان، جواد علیزاده، مهدی موحد دانش و... به 
الی بیت  رفیع شهادت رسیدند. در عملیات  مقام 
بسیاری  گــردان هــای  و  تیپ ها  لشکرها،  المقدس 
محور  چند  از  یکدیگر  همکاری  با  سپاه  و  ارتش  از 
عملیات  نتیجه این  کــه  کــردنــد  حمله  دشــمــن  بــه 
آمیز بود. در سوم خرداد  مشترک بسیار موفقیت 
اراده خداوند در وجود ایثارگران سپاهی  سال ۱۳۶۱ 
کرد  پیدا  تجلی  بسیج  مردمی  نیروهای  و  ارتشی  و 
تجلی  نتیجه  خرمشهر  فتح  شــد.  آزاد  خرمشهر  و 

فرهنگ ایثار و شهادت در رزمندگان اسالم بود. 
عملیات تلخترینوشیرینترینخاطرهشمااز

بیتالمقدسچهبود؟
بــســیــاری از دوســتــان و رفــقــای عــزیــزم مــانــنــد: محسن 
وزوایی، جواد علیزاده، غالمحسین دهقان، ناصر باقری، 
کرم گودینی و ساالر شهیدان تیپ حضرت رسول)ص( 
حسین قجه ای در مقابل چشمانم در خون خودشان 
غلتیدند و  این تلخ ترین خاطره من است. شیرین ترین 
خاطره من، لحظه شادمانی مردم خداجوی ایران اسالمی 

همراه با سجده شکر، شیرین پس از فتح خرمشهر بود.

گفتگوی جام جم با راوی دفاع مقدس، داود معارف وند :

خرمشهر حماسهآفرینیفراموشنشدنیرزمندگاندفاعمقدسدر

شرکت توزیع برق البرز در ابتدای هفته 
جــــداول خــامــوشــی هــای بــرنــامــه ریــزی 
نامنظمی  امــا  ــود  ب داده  ــه  ارائـ را  شــده 
خاموشی ها در برخی نقاط، گالیه مردم 

را به دنبال داشته است.
به گزارش جام جم؛ طبق جداول اعالم 

ساعت   ۲ حــداکــثــر  منطقه  هــر  ــده،  شـ
بود،  خواهد  روز  در  برق  قطعی  شاهد 
گـــزارش هـــای  ــق،  ــاط ــن ــا در بــرخــی م امــ
خاموشی های  ــروز  بـ از  حــاکــی  مــردمــی 
بیش از ۲ ساعت و گا هی تا ۵ ساعت 
بروز  از  نیز  مشترکان  از  برخی  اســت.  

روز  مــتــعــدد در طـــول  خــامــوشــی هــای 
دست  ایــن  گفته  به  داشته اند.  گالیه 
یا   ۲ گذشته،  روز هــای  در  مشترکان  از 
ــرق آن هـــا در طــول یــک شبانه  ــار ب ۳ ب
دیگری  مشترک  است.  شده  قطع  روز 
اما  کوتاه مدت،  قطعی های  بروز  از  نیز 

از  که  به طوری  گالیه داشت  تناوب  به 
صبح تا ظهر دو نوبت قطع و وصل برق 
با فاصله هر وقــت و وصــل ۱۵ دقیقه 
خ  ر مشترک  ایـــن  سکونت  محل  در 
نیز شاهد قطعی  و در بعدازظهر  داده 
بــوده است.  از یک ساعته  بــرق بیش 
بــرق  مــتــنــاوب  و  نامنظم  قــطــعــی هــای 
زندگی  رونـــد  در  کــه  اختاللی  بــر  عـــالوه 

از  آورده، نگرانی  روزمــره مردم به وجود 
برقی  وســایــل  احتمالی  ــدن  دی آسیب 
منزل را برای مشترکان به دنبال داشته 
اســت و درخــواســت مـــردم در تماس 
 ، کشور برق  صنعت  مسئوالن  از  ما  با 
تطابق قطعی های برق با جداول اعالم 
شده و جلوگیری از تکرار متناوب قطع 

و وصل برق در یک شبانه روز است. 

بینظمیخاموشیهاوگالیههایمردموکسبهالبرز


