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روزانه 2 تا 3 هزار ماسک 
توزیع می شود

پیشرفت پروژه کتابخانه 
مرکزی،  زیر ذره بین 

استاندار 

آیینی برای ایجاد همدلی؛
 سنت زیبای »الفه« در آسارا 

برگزار شد

بر اساس آیینی کهن در آسارای کرج، مردم در 
آخرین افطار سال در مساجد گرد هم آمدند.

به گزارش جام جم البرز، مردم آسارا بر اساس یک سنت 
دیرینه آخرین روز ماه مبارک رمضان در منزل، غذا های 
محلی می پزند و در مجمعه )سینی مخصوص( قرار می دهند 

و به مسجد محل می آورند و ...

 توزیع7000 بسته 
 معیشتی متبرک به آستان
 قدس رضـوی  در البرز

رنسانس کرونا موجب 
تغییر سبک زندگی شد

 آموزش هرگز
 تعطیل پذیر نیست

بهره برداری از پارک ملی 
 »ایران کوچک«

 در تابستان

 هجوم ملخ ها 
 و سوسک های سیاه

 به البرز
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تلفن	واحد	تدارکات	و	مهندسی	:026-32219501-32219496	

99/1 /م آگهی مزایده شماره 
بانک تجارت  و مستغالت  امالک  فروش 

بانک تجارت در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود  و با شرایط نقد و اقساط در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ، بازدید از امالک ، دریافت برگ 
درخواست شرکت در مزایده ، به مدیریت بانک تجارت واقع در کرج ،خیابان دانشکده، کوچه سازمان آب ، ساختمان مدیریت ) طبقه پنجم(  و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت اداری 99/۰۳/18    به  دبیرخانه  محل مدیریت مراجعه فرمایند .  

توضیحات :
 1 مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 

01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد.
2 شرکت کنندگان مبلغ 200.000 ریال )به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت ( 

واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند . )ضمنا مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.(
3 رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و 

بدون خط خوردگی بوده و در پاکت الک و مهر شده )دربسته ( تسلیم گردد.
4 کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.

 5 بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

6 در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت فروش با شرایط نقدی می باشد.

7 در پیشنهادهای خرید بصورت نقد و اقساط صرفا باالترین قیمت مالک بوده و افزایش پیش پرداخت و کاهش مدت 

بازپرداخت اقساط مالک تعیین برنده نمی باشد.

8 هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد.

 بانک تجارت - مدیریت شعب استان البرز

ردیف
شماره 
مساحت تقریبی اعیان مساحت عرصه )مترمربع(شـرحپرونده

شرایط پرداختتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال ()مترمربع(

50درصد نقدواقساط 36ماهه باسود 12درصد---------------------کرج کمال شهر شهرک حمیدیه نبش بوستان 24 مطهر 132 پالک 2402/4025.726.000.000266تملیکي از شرکت پترو میثاق سپند1841/12

25درصد نقدواقساط 36ماهه باسود 14درصدمتصرف دارد تخلیه وهزینه های مرتبطه بعهده خریدارمی باشدکرج خیابان بهشتي خیابان کمالي مقابل پاساژ4.233.000.000-29/60تملیکي از ابراهیم شجاعي21248

25درصد نقدواقساط 36ماهه باسود 12درصدمتصرف دارد تخلیه وهزینه های مرتبطه بعهده خریدارمی باشدجاده اشتهارد دهستان رحمانیه پلنگ آباد خیابان مسجد ابوالفضل)ع(122/691.230.000.000تملیکي از علي رنگرزي31279

25درصد نقدواقساط 36ماهه باسود 14درصدمتصرف دارد تخلیه وهزینه های مرتبطه بعهده خریدارمی باشدکرج شهرک منظریه بلوار بهار آزادي کوچه نوذري کوچه صبري5.584.000.000-132/94تملیکی از وحید قاسمیان 41290

25درصد نقدواقساط 36ماهه باسود 12درصدمتصرف دارد تخلیه وهزینه های مرتبطه بعهده خریدارمی باشدنظر آباد خیابان الغدیر جنوبي خیابان غدیر18پالک 3603485.662.000.00045تملیکي از علي مهرپویا51363

25درصد نقدواقساط 36ماهه باسود 14درصدمتصرف دارد تخلیه وهزینه های مرتبطه بعهده خریدارمی باشدگرمدره بلوار امیرآباد خیابان معراج خیابان شاهد پنجم شرقي پالک93/126.500.000.00035تملیکي از طاهر مقتدر61641

25درصد نقدواقساط 36ماهه باسود 12درصدمتصرف دارد تخلیه وهزینه های مرتبطه بعهده خریدارمی باشدساوجبالغ نظر آباد 9100910.000.000تملیکي از سید محسن سعادت آگاه71793

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه روبروی سه راه سنقر آباد8516.050.000.000شرکت ایده صنعت کسري-821131642/367

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه روبروی سه راه سنقر آباد8516.050.000.000شرکت ایده صنعت کسري-921141631/367

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه روبروی سه راه سنقر آباد10006.000.000.000شرکت ایده صنعت کسري-1021151637/367

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه 8516.050.000.000شرکت ایده صنعت کسري 1121161640/367

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه10006.000.000.000شرکت بنا بهاران ابنیه-1221171627/367

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه روبروی سه راه سنقرآباد8516.050.000.000شرکت بنا بهاران ابنیه-1321181630/367

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه10006.000.000.000شرکت بنا بهاران ابنیه1421191638/367

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه روبروی سه راه سنقر آباد10006.000.000.000شرکت بنا بهاران ابنیه-1521201628/367

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه روبروی سه راه سنقر آباد10006.000.000.000شرکت بنا بهاران ابنیه-1621211629/367

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه بعد از زعفرانیه شهرک کامرانیه 12002.508.000.000شرکت ایده صنعت کسري-172122504/194

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه بعد از زعفرانیه شهرک کامرانیه22564.964.000.000شرکت ایده صنعت کسري-182123644/194

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد ابتدای جاده سهیلیه بعد از زعفرانیه شهرک کامرانیه 12002.640.000.000شرکت ایده صنعت کسري-192124305/194

50درصد نقد باقی اقساط 36 ماهه باسود 12 درصد---------------------جاده قدیم هشتگرد جاده سهیلیه بعد از زعفرانیه  شهرک کامرانیه 12002.508.000.000شرکت ایده صنعت کسري- 202125653/194

تلفن	واحد	تدارکات	و	مهندسی	:026-32219501-32219496
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جهانگیر شاهمرادی:

مدیر آموزش و پرورش 
ساوجبالغ:
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آغاز ریل گـذاری  خط 2 
2قطارشهری کـرج

جام جم بررسی می کند؛

محمد رشیدی؛



استاندار البرز با حضور در پروژه کتابخانه مرکزی البرز از نزدیک روند پیشرفت این پروژه را مورد بررسی 
قرار داد.

مردم  برای  را  کتابخانه  این  اندازی  راه  و  احداث  بازدید،  این  در  البرز، شهبازی  جام جم  گزارش  به 
فرهیخته البرز ضروری دانست و بر لزوم همراهی و تعامل تمامی دستگاه های مربوطه برای تسریع 
با  گذشته  سال  رو  این  از  است  مرکزی  کتابخانه  فاقد  البرز  کرد.استان  تاکید  پروژه  این  تکمیل  در 
مشارکت استانداری، شهرداری و شورای اسالمی شهر کرج و اداره کل کتابخانه های عمومی البرز با 
اعتبار مالی 5۲۰ میلیارد ریال در پنج طبقه و زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع ظرف مدت ۲ سال 
ساخته می شود.در این کتابخانه بخش های مختلفی از جمله سالن مخزن، مرجع، نمایشگاه و فروشگاه 
کتاب، آرشیو و سالن نمایش فیلم و اسالید، بخش نابینایان، کودکان، نشریات، سالن آمفی تئاتر، سالن 
چندمنظوره، بخش کتب و نسخ خطی، سالن های مطالعه اختصاصی و گروهی در نظر گرفته شده است.

این استان ۴۷ کتابخانه نهادی و ۲۳ کتابخانه مشارکتی دارد و از سال ۱۳۹۰ پیگیری های زیادی برای 
ساخت کتابخانه مرکزی در آن انجام شده است.کتابخانه های استان با داشتن یک میلیون ۳۰۰ هزار 

نسخه کتاب، ۹۶ هزار و ۲۰۰ نفر عضو دارند.

پایان مرداد ۱۳۹۹  تا  البرز  استان  نویسندگان، مترجمان و مصححان 
البرز شرکت  انتخاب کتاب برتر سال استان  مهلت دارند در جشنواره 

کنند.
به گزارش جام جم البرز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 
گفت: نویسندگان، مترجمان و مصححان استان با مطالعه آئین نامه و 
تکمیل درخواست مکتوب و ارسال اثر به معاونت فرهنگی مطبوعاتی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز در این جشنواره شرکت کنند.
نویسندگان،  برای  فرصتی  البرز  سال  کتاب  جایزه  گفت:  مقدم  ناصر 

در  خود  حرفه ای  توانمندی های  تا  است  البرز  و مصححان  مترجمان 
رقابت با دیگر نویسندگان البرزی را بسنجند.

بر اساس فراخوان کتاب سال البرز، آثار ارسالی باید برای نخستین بار از 
سال ۱۳۹۸ منتشر شده باشند و جزو کتاب های کمک درسی و عکس 
برداری شده نباشد. همچنین کتاب باید دارای برگه اعالم وصول باشد.

توسط  البرز  استان  سال  کتاب  در  کنندگان  آثار شرکت  است  گفتنی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  کتاب  خانه  در  مستقر  داوران  هیات 

داوری می شود.

با  ساوجبالغ  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
حضور در منزل جمعی از معلمان که در شبکه های 
اجتماعی اقدام به آموزش دانش اموزان کرده بودند، 

از آنان قدردانی و تجلیل کرد.
به گزارش جام جم البرز، مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان ساوجبالغ با اعالم این خبر گفت: با توجه 
به تعطیلی مدارس و آموزش از راه دور دانش آموزان، 
به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بسیاری از 
معلمان زحمتکش شهرستان، برای آموزش و رصد 

برنامه های آموزشی تک تک دانش آموزان خود 
نهایت تالش را می کنند. پایکاری در این دیدارها 
گفت: معلمان برای اینکه ثابت کنند جریان آموزش 
تعطیل پذیر نیست با استفاده از روش های خالقانه 
تدریس به جنگ کرونا رفتند و با استفاده از بستر 
فضای مجازی ارتباط خود با دانش آموزان و والدین 
را حفظ کرده اند. وی گفت: تعهد و وجدان کاری که 
در بین معلمان وجود دارد سبب شد تا در این شرایط 
حساس، معلمان عزیز به دنبال روش های نوین با 
استفاده از بستر فضای مجازی باشند که بنده به 
سهم خودم از همه همکاران متعهد و زحمتکش 
قدردانی می کنم.وی تاکید کرد: با تالش معلمان و 
آموزگاران آموزش و پرورش، آموزش هرگز تعطیل 
نشد و دروس به صورت بر خط و مستمر به دانش 
آموزان ارائه و تدریس می شود که شایسته تقدیر 
است.در شهرستان ساوجبالغ 5۴ هزار دانش آموز 
در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول تحصیل هستند 
و ۳ هزار نفر از کارکنان آموزشی فعال در مدارس 

شهرها و روستاها تدریس می کنند.

و ریل گذاری خط ۲ متروی  عملیات روسازی 
تامین مصالح و  کرج شامل طراحی، مهندسی، 

تجهیزات وارد فاز اجرایی شد.
به گزارش جام جم البرز، در حال حاضر در پروژه 
خط ۲ قطار شهری کرج، فاز طراحی و مهندسی 
عملیات  در  مصالح  تامین  از  عمده ای  بخش  و 
روسازی به اتمام رسیده و این بخش از پروژه، 

وارد فاز اجرایی شده است. 
هم اکنون تراورس، ریل و ادوات خریداری شده 
جهت عملیات روسازی، وارد تونل خط ۲ شده و 
حدود ۱۰۸ متر از مسیر در حال مونتاژ و آماده 

سازی جهت اجرای بتن اسلب ترک است.
الزم به ذکر است؛ در روش اجرایی این عملیات 
پس از مونتاژ تراورس، ریل و ادوات به صورت 

یکپارچه تراورس های خط بتن غرق می شود. 
باعث  کار  سرعت  افزایش  ضمن  روش  این 
کاهش هزینه های اجرایی خط، افزایش ایمنی و 
کاهش صدا و لرزش هنگام حرکت قطار خواهد 
شد.بیش از ۶۰۰ متر از تونل خط ۲ قطار شهری 

کرج در حال حاضر آماده اجرای عملیات روسازی 
است که به مرور این مسیر کامل خواهد شد. تمام 
مصالح مورد نیاز از قبیل تمام ریل های ۱۸ متری 
از اروپا و بخش عمده تراورس ها و ادوات پابند 
از کارخانجات استان البرز خریداری و توسط این 
تولید کنندگان تحویل داده شده است.با توجه به 
سرعت باالی روش اجرایی در روسازی، پیمانکار 
می تواند بزودی کل مسیر فاز اول را ریل گذاری 

و جهت حرکت قطار تحویل دهد.

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

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

حسینی همدانی در قالب دوازدهمین خطبه مکتوب 
جمعه توصیه ها و تذکراتی را بیان کرد.

جام جم البرز: متن دوازدهمین خطبه مکتوب جمعه 
نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان البرز و 

امام جمعه کرج به شرح زیر است:

و  است  زنده  مقاومت  که  است  این  قدس  روز  پیام 
نوید پیروزِی نزدیک بر دژخیمان اشغالگِر صهیونیست 
را می دهد. تنها راه برای غلبه بر این رژیم تروریست 
خون ریز که جز ترور و تجاوز به حریم ملت ها و توطئه 
نیست و  بلد  منافع کشورها کاری  بر  و دست اندازی 

وجودش با هیچ منطق الهی و بشری سازگاری ندارد، 
جهاد با تمام قوا و تقویِت مقاومت اسالمی است. شما 
دیده اید که تا امروز هرچه طرح و برنامه ریخته اند و 
نقشه کشیده اند تا مقاومت را بشکنند یا تضعیف کنند 

نتیجه ای نگرفته اند. 

امام جمعه کرج بیان کرد؛ تقویِت مقاومت اسالمی؛ راه غلبه بر رژیم تروریست صهیونیست

تالش بـرای هم افزایـی دفاتر 
و آژانس هـای هواپیمایی

با  اندیشی دفاتر هواپیمایی کشور   نشست هم 
پیام،   اقتصادی  ویژه  منطقه  عامل  مدیر  حضور 
و  مدیران  و  البرز  استان  گردشگری  کل  مدیر 
مسئوالن سازمان هواپیمایی کشور و نمایندگانی 
از دفاتر استان های البرز و تهران  روز سه شنبه 
۳۰ اردیبهشت با هدف توسعه پرواز های مسافری 

در فرودگاه بین المللی  پیام برگزار شد. 
با هدف  نشست  این  البرز  جم  جام  گزارش  به 
هواپیمایی   آژانس های  و  دفاتر  بین  افزایی  هم 
برای توسعه  پرواز های مسافری فرودگاه پیام و 
همچنین بررسی راهکار های الزم برای تقویت 
از  بهینه  استفاده  و  فرودگاه  مسافری  بخش 

ظرفیت موجود در استان برگزار شد. 
بنا بر این گزارش در این جلسه نادر ثناگو مطلق، 
ارائه  المللی پیام ضمن  مدیرعامل فرودگاه بین 
گزارشی از فرایند اخذ مجوز های الزم  و کسب 
مسافری  پرواز های  برای  الزم  استاندار دهای 
پروازهای   توسعه  برای  گفت:  پیام  فرودگاه 
خارجی  گذار  سرمایه  ظرفیت  از  پیام  فرودگاه 
استفاده شده است. وی اظهار امیدواری کرد: با 
پیگیری و حضور جدی دفاتر هواپیمایی مستقر 
در استان البرز و تهران نسبت به توسعه پرواز ها 
اقدام شود. در این جلسه باریکانی، مدیرکل دفتر 
موسسات  و  شرکت ها  فرودگاه ها،  بر  نظارت 
هوانوردي ضمن اعالم آمادگی سازمان هواپیمای 
کشور برای  توسعه پرواز های فرودگاه پیام خاطر 
امکانات  کشور  هواپیمایی  سازمان  کرد:  نشان 
و  گرفته  کار  به  مهم  این  تحقق  برای  را  الزم 
گرفتن  رونق  شاهد  بزودی  هستیم  امیدوار 
پرواز های مسافری در استان البرز و فرودگاه بین 
المللی پیام باشیم. همچنین محمدی، مدیرکل 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث 
اعالم  از  بعدی  عنوان سخنران  به  البرز  استان 
مطالبات  پیگیری  برای  خود  مجموعه  آمادی 
بزرگی  اتفاق  دفاتر هواپیمایی خبر داد و گفت: 
در استان رخ داده است که  در حوزه گردشگری 
هم آثار خوبی خواهد داشت بنا براین این موضوع 
نیازمند حمایت و حراست برای رسیدن به هدف 
غایی است. وی ادامه داد: قطعا جلساتی با ریاست 
استاندار البرز برای برنامه ریزی توسعه پرواز های 
مسافری فرودگاه بین المللی پیام برگزار خواهیم 
کرد. در ادامه رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ضمن بیان 
اینکه توسعه  پرواز ها موجب رونق کسب وکار 
از  هدف  گفت:  داشت  خواهد  هواپیمایی  دفاتر 
برگزاری این جلسه ایجاد همبستگی و همدلی 
برای تحقق آرزوی دیرینه شهروندان استان البرز 
است و تمام دفاتر هواپیمایی های استان باید از 
ظرفیت ایجاد شده در فرودگاه پیام استفاده کنند. 
جلسه  این  برگزاری  از  پیش  است  گفتنی 
نمایندگان دفاتر هواپیمایی استان البرز و تهران 

از ترمینال مسافری پیام بازدید کردند.

ــتی  ــد غیر بهداش ــب واح پلم
در نظــر آباد

کننده  تولید  واحد  یک  سردخانه  و  تولید  خط 
پنیر پیتزای غیربهداشتی در نظر آباد استان البرز 

پلمب شد.
به گزارش جام جم البرز، این واحد تولیدی به 
تولید در  استاندارد و  دلیل عدم رعایت شرایط 
شرایط غیر بهداشتی پلمب و برای پیگیری به 
برای  محموله  شد.این  معرفی  قضایی  مرجع 
با  که  بود  بارگیری  حال  در  و  تولید  صادرات، 
اطالع بموقع بازرسان، محموله در واحد تولیدی 

توقیف و پلمب شد.

 سـاخت و تکمیـل 2 مدرسـه 
ماهدشـت در  خیرسـاز 

صورت  به  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
در  خیرساز  مدرسه   ۲ ساخت  روند  از  سرزده 

ماهدشت کرج دیدن کرد.
به گزارش جام جم البرز، شهبازی در این بازدید 
سرزده بر ضرورت رفع موانع و تسریع در ساخت 
این دو پروژه مهم تاکید کرد.وی با تعیین ضرب 
االجل برای ادامه کار این ۲ مدرسه، از مدیر کل 
البرز خواست تا تدابیر  آموزش و پرورش استان 
الزم را اتخاذ کند.ساخت و تکمیل این ۲ مدرسه 
استاندار  رو  این  از  است  مطالبه مردم ماهدشت 
برای  گرفته  صورت  درخواست های  به  بنا  البرز 
نظارت بر روند امور در محل پروژه ها حاضر شد.

بخش خصوصی و پسا کرونا
عنوان  به  دولت 
راهکار دیگری برای 
رشد  از  جلوگیری 
می تواند  نقدینگی 
پول،  خلق  جای  به 
فروش  سیاست  از 
استفاده  دولتی  اوراق 
کند و با خرید اوراق 
از  را  پول  مشارکت 
خرج  و  بگیرد  مردم 
قوانین دست و  خود آن ها کند.همچنین تسهیل 
پاگیر برای توسعه فروشگاه های مجازی، گسترش 
استفاده از مدل های اقتصاد رفتاری در بین مردم، 
تغییر کاربری مشاغل خدماتی مانند شرکت های 
به  هستند،  بیکار  حاضر  حال  در  که  گردشگری 
کسب و کارهایی مانند خرید و فروش آنالین و 
تعویق برگزاری مجامع عمومی و افزایش سه ماهه 
سال مالی را می توان از جمله دیگر تدابیر پیشنهادی 

برای دوره کرونا عنوان کرد.
تاکنون اصال  از مشاغل  اما بسیاری  بین  این  در 
به فکر فضای مجازی نیفتاده بودند؛ برخی از اول 
قرنطینه به این فکر افتادند و اکنون در سطح محلی 
قصابی ها، میوه فروشی ها و سوپرمارکت ها خرید و 
فروش را با سفارش تلفنی و تحویل درب منزل 
پیش می  برند. اما برای تحقق این امر در سطح کالن 
باید به سطح فضای مجازی و طراحی  اپلیکیشن ها 
برویم.در دوره  پساکرونا وظیفه  بخش های فناوری 
و مخابرات نیز متفاوت است، زیرا تمام فرآیندهای 

ترافیک و داده پردازی تغییر پیدا کرده است. 
متاسفانه موضوع جذب سرمایه گذاری در کشور نیز 
از ۲ ناحیه داخلی و خارجی رنج می برد. ایراد داخلی 
اقتصاد ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی همان 
مشکالت بروکراتیک اداری و شفاف سازی بانکی 
است که روند جذب سرمایه را طوالنی می کند و 

منجر به فرار یا دلسردی سرمایه گذاران می شود.
از  ناشی  نیز  کشور  اقتصاد  خارجی  مشکل 
تحریم های یک جانبه و ناعادالنه ای است که چهار 
دهه شدیدترین آسیب ها را به اقتصاد ما وارد کرده 
و آزادی و انعطاف پذیری را از برنامه های توسعه ای 
ما گرفته است. حمایت ویژه از سرمایه گذاری و 
قوانین و مقررات مرتبط به امنیت توسعه اقتصادی از 
سوی قوه قضاییه و تک نرخی کردن بازار ارز نکاتی 
است که باید در این شرایط تاب آور اقتصادی لحاظ 
شود.اقتصاد امروز مانند تارهای عنکبوت است که 
با لغزش یک تار تمامی ساختار به لرزه در می آید. 
با این حال باید عقالی کشور در مورد الگوهای 

اقتصادی پسا کرونا تصمیم درستی بگیرند.

ــرس  ــا ت ــه ب ــکار مقابل  راه
از کرونا

در سـومین شـماره نشـریه دانشـجویی مشـاور 
بـا  اسـالمی،  آزاد  دانشـگاه  بـه  وابسـته  امیـن 
کـرج،  واحـد  امیـن  مشـاوره  مرکـز  همـکاری 
فوبیـای کرونـا و راه هـای مقابلـه بـا آن تشـریح 

. شد
به گزارش جام جم البرز، کیوان پهلوان، مدیر مرکز 
مشاوره و روانشناختی امین واحد کرج با همکاری 
دکتر مرجان حسین زاده تقوایی عضو هیأت علمی 
این دانشگاه طی مقاله ای با تشریح مفهوم فوبیا به 
بیان راهکارهایی در خصوص مقابله با فوبیای کرونا 
پرداختند.   در این مقاله آمده است: ترس و نگرانی 
مربوط به سالمت، پدیده ای است که بسیاری از 
افراد را در برهه هایی از زندگی پس از تجربه عالئم 
بدنی ناآشنا، پخش گزارش های خبری در خصوص 
یک بیماری تهدید کننده بقای آدمی مانند کرونا، 
انجام آزمایش های پزشکی یا در پی یک بیماری 
جسمی به خود مشغول می کند.    دکتر حسین زاده 
تقوایی و پهلوان در این مقاله با اشاره به اینکه تنش 
و استرس در مقابله با پدیده های تازه و ناشناخته 
به منزله حالت هیجانی توام با هوشیاری مستقیم 
نسبت به نقص و نابسامانی جهانی است عنوان 
موقعیتی  درچنین  ترس، هیجانی سازگار  کردند: 
است که سبب می شود در جهت مراقبت از خود 
و کاهش احتمال آسیب دست به کار شویم. ایشان 
همچنین با بیان اینکه این حاالت غالبا گذرا بوده 
و پس از مدتی فروکش می کند اظهار داشتند: در 
برخی موارد اضطراب سالمت ادامه می یابد که با 
پژوهشگران  از سوی  آمده  به عمل  بررسی های 
روبرو  خطر  با  را  سالمت  آنچه  که  شده  روشن 
ارزیابی  بلکه روش  نیست،  استرس  می کند خود 
فرد از استرس و شیوه هایی است که برای مقابله با 

آن انتخاب می کند. 
در بخش دیگری از این مقاله توصیه می شود با 
انجام اموری همچون: مدیریت منابع اطالعاتی، 
انتخاب منابع موثق برای کسب آگاهی های الزم، 
مدیریت استرس با تغذیه سالم، استراحت و خواب 
کافی، پرداختن به کارها و سرگرمی های ذوقی و 
هنری، ورزش و فعالیت بدنی مناسب و گذراندن 
دقایقی در سکوت، به مقابله با موقعیت هایی برویم 

که بر آن کنترلی نداریم.

یادداشتخبر
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رحیم بنا موالیی

جام جم البرز

 پیشرفت پروژه کتابخانه مرکزی
 زیر ذره بین استاندار 

مدیر اداره تجهیزات پزشکي معاونت غذا و دارو گفت: خوشبختانه در تولید و 
توزیع مواد ضد عفونی کننده در استان مشکلی نداریم و در همه داروخانه ها 
وجود دارد و ماسک سه الیه نیز روزانه دو تا سه هزار عدد  در داروخانه شبانه 
روزی استان توزیع می شود و ظرف یکی دو روز آینده سازوکار الزم جهت 

توزیع ماسک در داروخانه های روزانه نیز انجام می شود.
به گزارش جام جم محمد رشیدی با اشاره به نرخ مصوب عرضه ماسک در 
داروخانه های شبانه روزی گفت: ماسک سه الیه با قیمت ۱۶۰۰ تومان برای 
مصرف کننده عرضه می شود.  وی در خصوص تولید مواد ضد عفوني کننده 
در استان  گفت: مواد ضد عفونی کننده در استان به حد اشباع رسیده است و 
در همه داروخانه ها به وفور یافت مي شود.دکتر رشیدی گفت: در حال حاضر 

حدود ۱۰ شرکت صنعتي تولید کننده ماسک سه ألیه، ۴ شرکت تولید کننده 
ماسک N ۹5 و حدود ۳۰ شرکت نیمه صنعتي داریم که جهت  مصارف 
عمومي  تولید ماسک را انجام مي دهند و با استاندارد های الزم و نظارت های 
معاونت غذا و دارو و اداره تعزیرات در حال فعالیت می باشند.وی تصریح کرد: 
از همان  روز هاي  نخست  شیوع کرونا انبار استراتژیکي دانشگاه ایجاد و 
توزیع تمام اقالم با نظارت باال انجام شد و هم اکنون نیز میزان خوبي ذخایر 
در انبار ها موجود است.رشیدی عنوان کرد: شرکت هاي تجهیزات پزشکي 
در استان البرز بسیار  توانمند بوده و با استقرار  دستگاه هاي پیشرفته در حال 
برنامه ریزي هستند تا پس از رفع نیاز کشور صادرات ماسک و اقالم حفاظت 

فردي را به سایر کشور ها انجام دهند.

روزانه 2 تا 3 هزار ماسک توزیع می شود

 مرداد 99؛  مهلت حضور در جشنواره کتاب
 برتر سال استان 

مدیر آموزش و پرورش ساوجبالغ:

 آمـوزش هـرگز
 تعطیل پذیـر نیـست

جام جم بررسی می کند؛

 آغاز ریل گـذاری خط 2 
قطارشهری کرج

تفاهم نامه همکاری میان دادگستری کل و اتاق اصناف مرکز استان البرز با هدف نهادینه نمودن امر 
داوری، افزایش آگاهی و معلومات اصناف در حوزه های حقوقی ،کاهش پرونده های قضایی مرتبط با 
اصناف، هماهنگی و اجرای سیاست ها و تصمیمات قرارگاه صیانت از بیت المال ،ترویج فرهنگ صلح 

و سازش و رعایت جایگاه اجتماعی فعاالن صنفی منعقد شد .
ا... رئیسی،  جام جم البرز: این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست های تحولی و منویات آیت 
ریاست قوه قضاییه و به منظور انتظام بخشی به فعالیت های مرتبط قضایی فعاالن اقتصادی در استان 
البرز تنظیم شده است .رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: تقویت شورای حل اختالف اصناف، 
آموزش نیروی انسانی متخصص در موضوعات مرتبط با اصناف و ایجاد دبیرخانه مشترک از جمله 

محورهای مورد پیگیری در این تفاهم نامه است. 
اتاق  با  البرز  استان  کل  دادگستری  همکاری  تفاهم نامه  امضای  آیین  در  هریکندی  فاضلی  حسین 
اصناف استان که با حضور دادستان عمومی و انقالب کرج، دبیر شورای تحول قضایی استان البرز، 
رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف استان برگزار شد با تقدیر از همکاری اصناف در اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی به منظور مقابله با شیوع کرونا، گفت: اصناف در کشور و استان البرز با اینکه در 
معرض بیشترین آسیب مادی بودند در اجرای سیاست های ستاد ملی مقابله با کرونا، همکاری کامل 

کردند و قطعا موفقیت کنونی در کاهش میزان ابتال به کرونا بدون همکاری اصناف ممکن نبود.بهروز 
حصاری، رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز درنشستی که به همین منظور در محل دادگستری استان 
البرز برگزار شد در سخنانی گفت: نشانه هایی از تحول و پیشرفت و تسریع در انجام امور در دستگاه 
قضایی کشور، پس از ریاست آیت ا... رئیسی مشاهده می شود که با هدف خدمت رسانی به مردم و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح کالن و ایجاد نشاط و انگیزه در جامعه برای حرکت در مسیر 
توسعه و آبادانی کشور عزیزمان تدوین شده است .وی افزود: امیدواریم با تداوم و استمرار برنامه ها و 
اهداف قوه قضاییه در استان البرز، فصل جدیدی از خدمتگزاری به مردم بویژه تالشگران و فعاالن 

حوزه های اقتصادی و صنفی گشوده شود.

با امضای تفاهم نامه بین دستگاهی؛ 
خبردادگستری به تیم اتاق اصناف شتافت

محمد رشیدی؛



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 

البرز

از طریق کمک های فنی و اعتباری 
اختصاص می یابد؛

تسـهیالت بالعـوض بـه 
طیـور  کشـتارگاه های 

دامپزشکی استان البرز، در حال رایزنی است تا 
۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت بالعوض به هر 
یک از کشتارگاه های البرز از طریق کمک های 

فنی و اعتباری اختصاص دهد.
به گزارش جام جم البرز، مدیرکل دامپزشکی 
بودن  وارداتی  به  توجه  با  گفت:  البرز  استان 
تجهیزات و افزایش قیمت ارز، باید کمک های 
رتبه  و  شود  داده  کشتارگاه ها  به  بالعوض 
نیز همچون  البرز  کیفی کشتارگاه های استان 
 B رتبه  به  حداقل  کشور  استان های  دیگر 
ارتقاء یابد. غالمرضا توکلی با بیان اهمیت راه 
اندازی خط دوم کشتار در کشتارگاه های طیور 
گفت: در استان البرز ۶ کشتارگاه صنعتی وجود 
دارد و هیچ یک از آن ها تا کنون مجهز به خط 
۲ کشتار نشده اند.وی افزود: با توجه به الزام 
اندرونه  خودکار  تخلیه  و  دو  خط  اندازی  راه 
ماندگاری  مرغ،  کیفیت  افزایش  به  منجر  که 
برای مصرف  بیشتر  اقتصادی  بیشتر و صرفه 
کشتارگاه ها  مدیران  است  الزم  شده،  کننده 
 B رتبه  از  خود  کشتارگاه  رتبه  ارتقای  برای 
که  چرا  کنند  بیشتری  تالش  و  سعی   A به 
 B رتبه  تولید شده در کشتارگاه  بزودی مرغ 
را نمی توان صادر یا حتی به استان های دیگر 
ارسال کرد و همچنین قطعه بندی مرغ های با 

رتبه B ممنوع خواهد شد.
امور  پشتیبانی  دیگر  طرف  از  افزود:  توکلی 
در  شده  تولید  مرغ های  خرید  اجازه  نیز  دام 
نخواهند  آینده  در  را   B رتبه  کشتارگاه های 
صرفه  عدم  به  منجر  موضوع  این  و  داشت 

اقتصادی و تعطیلی این واحدها خواهد شد. 

منظر  و  با تالش سازمان سیما 
شهرداری انجام می شود؛

بهـره بـرداری از پـارک ملی 
»ایـران کوچک« در تابسـتان

ساخت نخستین پارک ملی استان البرز به نام 
در ضلع  از خرداد سال گذشته  ایران کوچک 
جنوب شرقی میدان جمهوری آغاز شده و این 
پروژه تابستان امسال به بهره برداری می رسد. 
به گزارش جام جم البرز، در پروژه پارک ملی 
سکونتگاه های  سازی  شبیه  کوچک؛  ایران 
اصفهان،  یزد،  استان هاِی  مثل  ایرانی  اقوام 
ترکمن،  بندر  مازندران،  گیالن،  شیراز، 

خراسان، فارس و خوزستان اجرا می شود.

آزادی 13 زندانی ساوجبالغ
در انتظار 4 میلیارد تومان

میلیارد   ۴ به  نیاز  با  ساوجبالغی  زندانی   ۱۳
انتظار کمک خیرین برای آزادی و  تومان در 

بازگشت به کانون خانواده هستند.
البرز، رئیس  دادگستری  به گزارش جام جم 
شهرستان ساوجبالغ درمراسم گلریزان آزادی 
زندانیان غیرعمد گفت: ۳ عملیات پرداخت بر 
بر  مشروط  آزادی  زندانیان،  آزادی  برای  خط 
اساس قانون جدید مجازات اسالمی و نظارت 
ساوجبالغ  در شهرستان  حرفه ای  زندانیان  بر 
در حال اجراست.احمد نوروزی از آزادی 5۰۷ 
میلیارد   ۱۳۰ پرداخت  با  البرز  استان  زندانی 
این  گفت:  و  داد  خبر   ۹۸ سال  در  تومان 
زندانیان با کمک خیرین استان البرز آزاد شدند 
که از این تعداد ۴۰ نفر در ساوجبالغ ساکنند.

رئیس  ستاد دیه استان البرز هم در این مراسم 
گفت: به معیشت و شغل زندانیان آزاد شده با 

هدف عدم برگشت به تخلفات، توجه داریم .
دیه  درستاد  افزود:  مقدسی  باقر  محمد 
تشکیل  خانواده   ۷۰۲ ساوجبالغ  شهرستان 
 ۲۲5 خانواده   به  ماهانه  و  اند  داده  پرونده 
سال  که  می شود  واریز  مستمری   زندانی 
بوده  تومان  میلیون  واریزی 55۰  این  گذشته 

است.

آیینی برای ایجاد همدلی؛ سنت زیبای »الفه« در آسارا برگزار شد
بر اساس آیینی کهن در آسارای کرج، مردم در آخرین 

افطار سال در مساجد گرد هم آمدند.
به گزارش جام جم البرز، مردم آسارا بر اساس یک سنت 

دیرینه آخرین روز ماه مبارک رمضان در منزل، غذا های 
قرار  مخصوص(  )سینی  مجمعه  در  و  می پزند  محلی 
می دهند و به مسجد محل می آورند و در فضایی شاد 

و صمیمی در کنار هم افطار می کنند.این سنت دیرینه 
گفته  شد.به  برگزار  بهداشتی  اصول  رعایت  با  امسال 
آخرین  بار در  این سنت حسنه سالی دو  آسارا،  اهالی 

روز ماه مبارک رمضان و غروب آخرین روز سال برگزار 
می شود که باعث ایجاد همدلی و صمیمیت بین مردم 

محل می شود و کدورت ها را از بین می برد.

یادداشت خبر

	شماره	5668 	7	خرداد	1399		 	چهارشنبه

آموزش و پرورش را تجهیز کنید
آموزش  یک  وجود 
مقتدر  پرورش  و 
از  یکی  توانمند  و 
خواسته ها و نیازهای 
آرمانی  و  اساسی 
ما محسوب  جامعه 
می شود که متاسفانه 
سپری  وجود  با 
سال های  شدن 
همچنان  طوالنی 
بر  پا  مشکل  این 
جا بوده و سال به سال به مشکالت آن افزوده 
می شود. همه ما بخوبی می دانیم که اگر این 
وضعیت بخواهد به همین صورت ادامه داشته 
و استمرار پیدا کند، نیروی انسانی که از بستر 
فاقد  و  می گیرد  شکل  پرورش  و  آموزش 
توانایی های الزم و کافی در سایر بخش های 
 ... و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  تولیدی، 
مملکت  که  بخواهیم  اگر  پس  بود.  خواهد 
ایران به اوج قلل توسعه و پیشرفت در ابعاد و 
جوانب مختلف برسد، باید آموزش و پرورش 
کشورهای  از  بسیاری  همانند  کشورمان 
نگاه  اولویت اصلی  به عنوان  پیشرفته جهان 
سایر  و  مجلس  و  دولت  مسئوالن  دیدگاه  و 
قرار گیرد و همه مراکز تصمیم گیری  مردم 
به طور فعال و پویا با همکاری دلسوزانه مردم 
بهینه  را تجهیز، تقویت و  آموزش و پرورش 

کنند. 
بدون تردید و در همین راستا توجه به عمق 
مشکالت معیشتی جامعه فرهنگیان شاغل و 
کاربردی  و  اصولی  ریزی  برنامه  و  بازنشسته 
این حرکت  نیاز  پیش  آن  برای حل و فصل 
از  گرفتن  از کمک  بعد  و  بود  سازنده خواهد 
افکار و دیدگاه های متنوع میلیون ها فرهنگی 
شاغل و بازنشسته و استفاده الزم و کافی از 
کارشناسان خبره و برجسته در این خصوص 
می تواند بسیار راهگشا و حالل دشواری های 
این مسیر باشد. پس درنگ بیش از این جایز 

نیست، آقایان مسئول یا علی مدد!

نماینده ولی فقیه در البرز:
عیــد فطــر جشــن بازگشــت 

بــه فطــرت اســت
خداوند متعال توفیق داد تا در مهمانی یک ماهه  
و  کنیم  تطهیر  زاری  و  توبه  با  را  خود  رمضان، 
به  نورانی کرده و  فطرت مکدر خود را صاف و 

فطرت اولیه برگردانیم.
به گزارش جام جم البرز متن خطبه مکتوب عید 
فطر نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان 

البرز و امام جمعه کرج به شرح زیر است:
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که 

این آمد و صد حیف که آن رفت
و  خوب  مردم  شما  همه  به  را  فطر  سعید  عید 
ایمانی  برادران  و  خواهران  البرز،  استان  بزرگوار 

تبریک عرض می کنم.
عید فطر عید اولیاء الهی است. روزی است که 
خداوند به اهل اطاعت و کسانی که سی شبانه 
روز خالصانه بندگی کردند، جایزه می دهد. یعنی 
اگر در طول سال ندانستیم و غفلت داشتیم و خطا 
کردیم و صفحه نورانی دل خود را کدر کردیم و 
از آن فطرت اولیه و آن طهارت و پاکی که داشت 
خارجش کردیم، اما خداوند متعال توفیق داد تا در 
مهمانی یک ماهه  رمضان، خود را با توبه و زاری 
و انابه تطهیر کنیم و فطرت مکدر خود را صاف 
و نورانی کنیم و به فطرت اولیه برگردانیم و در 
این عود و بازگشت که عید است منتظر جایزه 
از حضرت فاطرالسماوات و االرض باشیم. روزی 
و »جعلته  داد؛  قرار  عید  را  روز  این  که خودش 
للمسلمین عیدا«.موالنا امیرالمومنین علیه السالم 
فرمود: این عید کسی است که خداوند روزه اش 
را پذیرفته است و نماز او را ستوده است و هر روز 
که در آن روز نافرمانی خدا نشود روز عید است و 
در ضمن خطبه ای مژده می دهند که »بندگان خدا 
بدانید کمترین چیزی که خداوند برای روزه داران 
در نظر گرفته این است که فرشته ای در آخر ماه 
رمضان ندا می کند و به همه شما بشارت می دهد 
که ای بندگان خدا، خدا همه گناهان گذشته شما 
را مورد غفران قرار داد به فکر آینده خود باشید 

که چگونه سپری می کنید«.
امیدوارم در این سی شبانه روز بنا بر پیام آیه ۱۸۳ 
بقره به تقوا نزدیک شده باشیم. تالش کنیم در 
این روز به فقراء و مستمندان کمک کنیم و از 
یکدیگر چه مادی و چه معنوی دستگیری کنیم و 
برای شهداء و اموات و احیاء و بیماران و جانبازان 
و ایثارگران و خانواده هایشان و برای همه کسانی 
که برای امنیت و سالمِت روحی و جسمی جامعه 
تالش می کنند و برای تعجیل در ظهور حضرت 
ولیعصر )ارواحنا فداه( و موفقیت نایبش، ولی امر 
مسلمین امام خامنه ای )دام ظله( دعا کنیم و از 
عمر  رمضان  آخرین  رمضان  این  بخواهیم  خدا 
از  نه  باشیم  از مرحومین  اگر هست  و  نباشد  ما 

محرومین.

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار جام جم البرز

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان البرز از پرداخت حق 
بیمه سهم هنرمندان در سه ماهه اول سال از سوی صندوق 

اعتباری هنر خبر داد .
به گزارش جام جم البرز، ناصر مقدم مدیر کل، ضمن اعالم این 
خبر گفت: با توجه به جلسه مدیرعامل صندوق اعتباری هنر که 
با ریاست جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و با حضور 
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شده 
است، مقرر شد هنرمندان در ماه های فروردین، اردیبهشت و 
خرداد از پرداخت سهم بیمه خود معاف شوند.مدیر کل فرهنگ 
وارشاد اسالمی استان البرز افزود: این اقدام از اردیبهشت آغاز 
نیازی به مراجعه حضوری هنرمندان نیست و صندوق  شد و 
اعتباری هنر تمامی اقدامات و مراحل این کار را انجام می دهد.

وی تصریح نمود: ۱۱۶۲ نفر از بیمه شدگان صندوق اعتباری در 
استان البرز حضور دارند که مشمول این طرح هستند که بعضی 
از بیمه شدگان از اطالعیه صندوق اعتباری مطلع نشده بودند 
و حق بیمه سه ماهه اول را پرداخت نموده اند که امیدواریم 
نسبت به عودت مبلغ واریز شده یا لحاظ شدن برای سه ماهه 
دوم نیز از سوی صندوق اقداماتی انجام شود. ناصر مقدم در 
پایان: از مدیرعامل و هیات مدیره صندوق اعتباری هنر، اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و سید عباس صالحی 

وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی قدردانی کرد.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی 
البرزخبرداد؛

معافیت 1162 بیمه شده صندوق 
اعتباری هنر از پرداخت حق بیمه 

 وزیر جهاد کشاورزی و رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم 
موسسه  این  در خصوص ظرفیت های  نشستی  در  رازی  سازی 
پاندمی های  با  مقابله  در  نوترکیب  واکسن های  ساخت  برای 

جهانی بویژه واکسن بیماری کرونا گفت و گو کردند.
وزیر جهاد کشاورزی  خاوازی  کاظم  البرز،  جام جم  گزارش  به 
و علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی در نشستی که در دفتر وزیر انجام شد و تا پاسی از شب 
ادامه داشت، به بحث و بررسی درباره ظرفیت های موسسه رازی 

در خصوص امکان ساخت واکسن کرونا پرداختند.
موسسه  به  مبتال  مسائل  تشریح  به  نشست  این  در  اسحاقی 
ساخت  امکان  خصوص  در  مجموعه  این  ظرفیت های  و  رازی 
بیماری  همچون  پاندمی هایی  مقابل  در  نوترکیب  واکسن های 
کرونا پرداخت و خاوازی وزیر جهاد کشاورزی ضمن حمایت از 
اتخاذ رویکرد اصالحی  این موسسه و لزوم رفع مشکالت آن، 
به منظور توانمند سازی این مجموعه بزرگ علمی، تحقیقاتی و 

تولیدی را مورد تاکید قرار داد.
موسسه رازی با سابقه ای حدود یک قرن، مهم ترین و راهبردی 
ترین مرکز تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک و واکسن های 
تولیدات  آبزیان خاورمیانه است و  انسانی، دام، طیور و  مختلف 
این مجموعه از گذشته تا کنون، کشورمان را از شیوع بسیاری از 

بیماری های مهلک و مسری مصون نگه داشته است.

برای ساخت واکسن های نوترکیب 
بویژه کرونا؛

 حمایت تمام قد وزیر کشاورزی
 از موسسه رازی 

توزیع7000 بسته معیشتی 
متبرک به آستان قدس رضوی 

در البـرز 

سفره  طرح  با  مومنانه  کمک  و  همدلی  مواسات،  رزمایش 
بسته های  الرضا)ع(  موسی  علی بن  نام  به  مزین  و  مهربانی 
معیشتی متبرک به آستان قدس رضوی در استان البرز توزیع 

شد. 
در  رضوی  قدس  آستان  نمایندگی  مدیر  البرز:  جم  جام 
از فرامین مقام معظم  البرز گفت: در راستای اطاعت  استان 
معیشتی  نیازهای  تامین  و  مومنانه  کمک  بر  مبنی  رهبری 
تعداد۲5۰۰ بسته  از ویروس کرونا،  خانواده های آسیب دیده 
تامین  رضوی  قدس  آستان  کرامت  بنیاد  سوی  از  تبرکی  

گردید. 
با  همچنین  داشت:  اظهار  ادامه  در  خانی  قاضی  عباس 
خادمیاران  و  استانی  مدیران  نیکوکاران،  خیرین،  مشارکت 
در  که  است  گردیده  تهیه  معیشتی  بسته   ۴5۰۰ افتخاری 
مجموع ۷۰۰۰ بسته معیشتی را در استان البرز توزیع خواهیم 

نمود . 
بی منت  و  افتخاری  فعالیت های  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
بین  در  گرم  غذای   ۲۰۰۰۰ وتوزیع  طبخ  در  خادمیاران 
ضد  کرونایی،  وغیر  کرونایی  بیماران  از  عیادت  نیازمندان، 
عفونی نمودن معابر واماکن، تولید وتوزیع بیش از 5۰۰ هزار 
ماسک در مراکز درمانی و... اظهار داشت: بسته های معیشتی 
ارسال  استان  مختلف  مناطق  و  شهرها  به  بارگیری  از  پس 
وزیر نظر امام جمعه همان شهر توزیع و به عنوان تبرک به 

نیازمندان هدیه خواهد شد .      

صدور دستور قضایی برای 
ساماندهی معتادان متجاهر

در بازدید حسین ناصرخاکی، دادستان عمومی و انقالب فردیس 
منظور  به  فردیس، دستورات قضایی الزم  و گرمخانه  از حواشی 
جمع آوری زباله ها و ساماندهی معتادان متجاهر در گرمخانه این 

شهرستان داده شد.
 به گزارش جام جم البرز، ناصرخاکی با اشاره به بازدید خود از مراکز 
جمع آوری زباله و گرمخانه این شهرستان، گفت: در بازدیدی که 
با همراهی مسئوالن امنیتی و انتظامی و معاون فرماندار شهرستان 
از بیابان ها و محل گردآوری زباله های شهری و سپس گرمخانه 
فردیس انجام شد دستورات قضایی الزم به منظور ساماندهی زباله ها 
و معتادان وی افزود: گرمخانه بانوان فردیس ظرفیت ۱۸ نفری دارد .

رقابت های ورزشی کشتی فعال 
تعطیل است

اماکن ورزشی پربرخورد مثل سالن های کشتی همچنان 
بسته و بازگشایی آنها ممنوع است.

به گزارش جام جم البرز، معاون مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در 
مناطق  در  و  است  آزاد  انفرادی  ورزش های  زرد  مناطق 
قرمز برخی باشگاه های ورزشی با تایید مسئوالن ورزشی و 
دانشگاه  های علوم پزشکی می توانند فعال باشند.استخرها 
پی  کنند.در  فعالیت  می تواند  سفید  مناطق  در  فقط  هم 
شیوع ویروس بیماری کرونا رقابت های ورزشی از اسفند 

۱۳۹۸ تعطیل شده اند.

معرفی قهرمانان هفته سوم 
مسابقات پومسه بانوان

مجازی  المللی  بین  لیگ  مسابقات  سوم  هفته  برترین های 
پومسه بانوان در استان البرز معرفی شدند.

به گزارش جام جم البرز، رییس هیات تکواندوی استان البرز 
با اعالم این خبر گفت: در این رقابت ها ۱۰۷ تکواندوکار از ۱۰ 
کشور جهان به صورت غیر حضوری با یکدیگر رقابت کردند.

نوذری گفت: در پایان این رقابت ها مهدیس عبداللهی، مبینا 
 5 در  ندا محمدی  و  بیدکی  فاطمه  محدثه صادقی،  رئیسی، 
پومسه  المللی  بین  لیگ  سوم  شدند.هفته  قهرمان  سنی  رده 
و هانمادانگ آقایان و بانوان استان البرز به عنوان روز جهانی 

قدس نام گذاری شده بود.

مراحل جانمایی و ارسال اسناد مناقصه به منظور احداث ۳۰ سالن قرائت خانه، زمین ورزشی و بازار روز در 
مناطق کم برخوردار کرج انجام شده و در حال تکمیل است. این مراکز بزودی در سطح شهر احداث و به 

بهره برداری خواهند رسید.
به گزارش جام جم البرز، ششمین جلسه از پایش مرحله دوم پروژه های دارای اولویت سال ۹۹ با حضور 

شهردار کرج در سالن جلسات این دستگاه برگزار شد.
احداث سالن های قرائت خانه، زمین های ورزشی و بازار روز در مناطق کم برخوردار که مورد تاکید شورای 
پنجم نیز بوده است، از مهمترین مباحث طرح شده در نشست روز جاری مدیران و مسئوالن شهرداری 

کرج بود. جانمایی های مراکز مذکور به شرح زیر اعالم شد:
منطقه 1: زمین ورزشی پارک آزادگان - قرائت خانه پارک طلوع

منطقه ۲: زمین ورزشی در پارک اطلسی – قرائت خانه در شیخ آباد
منطقه ۳: زمین ورزشی در پارک مهرگان – قرائت خانه در پارک مادر

منطثه ۴: زمین ورزشی در پارک هاشمی – قرائت خانه در پارک هاشمی
منطقه ۶: زمین ورزشی در پارک الله – قرائت خانه در پارک پامچال

منطقه ۷: زمین ورزشی در پارک گل نرگس – قرائت خانه در پارک کاوه
منطقه 8: زمین ورزشی در پارک بوعلی – قرائت خانه در پارک کوهسار

همچنین مقرر شد جانمایی زمین های ورزشی و سالن های قرائت خانه در مناطق 5، ۹ و ۱۰ مجدد از سوی 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری مورد بررسی قرار گیرد.

طبق اعالم علیرضا عاقلی، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، جانمایی های انجام گرفته 
برای احداث بازارهای روز، طی هماهنگی با سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج، برای بررسی و 
اعالم نظر در اختیار اداره کل امالک و مستغالت قرار گرفته است. به محض تایید جانمایی ها، مرحله تهیه 

اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار طرح انجام می شود.
موضوع اجرای پیاده راه ضلع غربی باغ سیب به عنوان دیگر طرح اولویت دار سال جاری در جلسه مطرح 
شد. وجود اختالفاتی در خصوص پالک های تعیین تکلیف نشده در این طرح، سبب شد پیگیری موضوع به 
برگزاری جلسه مشترک شهرداری با بنیاد مستضعفان موکول شود.اسناد مناقصه پروژه بهسازی و تکمیل 
پارک نبوت در منطقه ۸ نیز بر اساس اعالم رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ظرف روزهای 

آتی آماده خواهد شد. همچنین پروژه طراحی و تکمیل ادامه بلوار جمهوری شمالی مطابق برنامه زمان 
بندی در حال اجراست.

در این نشست زمان تکمیل و بهره برداری از فاز نخست پارک ۷۲ هکتاری با عنوان پارک دانایی به مساحت 
۲۳ هکتار، شهریور امسال اعالم شد. هم اکنون ۸ هزار متر از ۱۳ هزار متر مربع کف سازی این پارک انجام 
شده؛ همچنین تجهیزات و مبلمان طرح خریداری و تامین شده است. عملیات خاکی فاز دوم این طرح نیز در 
حال انجام است.تمامی مراحل احداث پارک محیط بان غیر از احداث سیلوی ذخیره علوفه به پایان رسیده و 
مجوزهای الزم برای رهاسازی حیوانات در این پارک دریافت شده است. سیلوی ذخیره علوفه نیز با وعده رئیس 
سازمان سیما و منظر طی دو هفته آتی به پایان می رسد.رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج هم در 

این نشست بهره برداری از ایستگاه های f  تا k را ظرف شش ماه آینده عنوان کرد.

شهــردار :

کـرج در آستانه احداث 30 سالن ورزشـی 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان البرز:   026-32210004-9

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن
حافظکاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر؛

فرمانده ناشناس

صدای  خرمشهر  اطراف  نخلستان های  میان  از 
جایگاه های  در  نگهبان ها  می آمد.  تیراندازی 
مخصوص سنگر گرفته و مواظب تحرکات دشمن 
در اطراف شهر بودند. نگهبان ها در ساعت های از 
قبل تعیین شده جای خود را به همدیگر می دادند 
و دفاع از شهر همچنان ادامه پیدا می کرد. آن شب 
»محمد جهان آرا« به عنوان فرمانده سپاه خرمشهر 
برای خودش هم نوبت کشیک گذاشته بود.ساعتی 
از نیمه شب گذشته بود که به پست نگهبانی رفت 
و مشغول نگهبانی شد. در کنار دست او یکی از 
جوان ها نگهبانی می داد. او جهان آرا را به چهره 
نمی شناخت. برای همین با او به عنوان یکی از 
اگر  می کرد.  برخورد  خرمشهر  سپاه  بچه های 
فرصتی پیدا می کرد، با او حرف می زد و نگهبانی آن 
دو به این صورت سپری می شد. وقتی سر حرف 
را باز کرد، از فرمانده سپاه خرمشهر گله کرد و 
گفت: »می بینی، فرمانده سپاه االن توی خانه اش 
خوابیده و ما را در این موقعیت خطرناک به حال 
خود رها کرده است.« جهان آرا در آن وقت شب 
به آن جوان چیزی نگفت و نگهبانی آن دو ساعتی 
بعد به پایان رسید بعد از چند روز به صورت اتفاقی 
همدیگر را دیدند. آن جوان، جهان آرا را شناخت 
و از قضاوت خود در آن شب شرمنده شد. انتظار 
داشت جهان آرا الاقل با حرکت هر چند کوچکی 
اشتباه آن شب را به او یادآوری کند. اما جهان آرا 
بعد از آن دیدار بارها آن جوان را دید و هرگز به 

روی خود نیاورد که در آن شب چه شنیده است. 

پیام های مردمی یادیاران آشنا
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.	
* به وضع رفاهی کارگران رسیدگی کنید

این است  انتظار  از مسئوالن دولت و مجلس 
که به وضع ناهنجار رفاهی و حقوقی کارگران 
و  جامع  سریع،  رسیدگی  نشسته  باز  و  شاغل 
کامل به عمل آورند. چرا که اقشار مذکور نقش 
مهمی در رشد تولیدات اقتصادی کشور دارند.
حسن پیراسته از حصارک

* چراغ های هشدار دهنده تقاطع ها را 
فعال کنید

آمد  و  رفت  پر  تقاطع های  برخی  چراغ های 
نیم  و حومه کرج گاهی  داخلی  در مسیرهای 
مسئوالن  لطفا  است.  فعال  غیر  یا  سوخته 
شهرداری کرج برای تضمین ایمنی شهروندان 
به نواقص موجود در این مورد رسیدگی نمایند.
مهرنوش آراسته از کرج

* استانداری البرز اقدام کند
کردان  محدوده  اساسی  مشکالت  از  یکی 
می باشد.  مترو«  »ایستگاه  فقدان  چندار  و 
این  به  رسیدگی  خواهان  البرز  استاندار  از  لذا 
داریم  انتظار  و  هستیم  مردم  عمومی  خواسته 
از طریق  زمینه  این  را در  اقدامات خود  پاسخ 

رسانه های عمومی به مردم گزارش نمایند.
جمعی از اهالی بخش چندار، کردان و 
ساکنان محدوده علی خان سلطانی و...
* چراغ های هشدار دهنده نصب کنید

در مسیر و تقاطع جاده کردان- برغان نیاز به نصب 
چراغ های هشدار دهنده و عالئم ایمنی می باشد. 
ساوجبالغ  شهرسازی  و  راه  مسئوالن  از  مردم 
جاده ای،  نواقص  گونه  این  به  تا  دارند  انتظار 

رسیدگی سریع و شایسته نمایند.
جمعی از اهالی روستاهای محدوده 
بخش چندار ساوجبالغ  

شهیدمحمد جهان آرا

	شماره	5668 	7	خرداد	1399		 	چهارشنبه

محمدرضا فالح نژاد، مدیریت بحران استانداری البرز در جلسه بررسی 
موضوع هجوم ملخ ها و سوسک های سیاه در برخی از مناطق استان 
اظهار داشت: با توجه به تاکید استاندار محترم البرز و همچنین شرایط 
و  گذشته  سال  بهار  فصل  دوساله  بارشهای  لحاظ  به  استان  خاص 
سالجاری و همچنین تغییرات شرایط اقلیمی و علل آن باید با توجه 
به شرح وظایف تخصصی دستگاهها در مقابله با این پدیده به گونه 

ای برنامه ریزی شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود. 
به گزارش جام جم البرز، این مسئول خاطر نشان کرد: ضرورت اطالع 
با  مربوطه  تخصصی  دستگاه های  سوی  از  مردم  به  مناسب  رسانی 
هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط به صورت یکپارچه با هدف پرهیز 
از هرگونه ارائه اخبار غیرموثق نکته قابل تاملی است که باید بیش از 

پیش مورد توجه و عنایت قرار گیرد. 
پیگیری سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور رصد شرایط استان 

اقدامات  ریزی  طرح  هدف  با  باغداران  و  کشاورزان  همکاری  با  و 
پیشگیرانه و مقابله ای تا عادی شدن وضعیت از جمله مصوبات این 
نشست بود که از سوی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری 

مطرح شد. 
در این جلسه همچنین مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان رصد مداوم را در استان بویژه نقاط تحت مأمویت خود و مناطق 
و  همکاری  با  و  اعمال  ملی  منابع  عرصه های  در  را  شده  حفاظت 
هماهنگی فرمانداران و بخشداران و با استفاده از ظرفیت های دهیاران 
در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدامات پیشگیرانه و مقابله 

ای را تا عادی شدن وضعیت مورد بحث داشته باشند.
وی یادآور شد: شهرداران نیز در حوزه مدیریت شهری آمادگی هر نوع 
فعالیت را با دستگاه های مسئول در حوزه عملکردی و مأموریتی جهت 
پیشگیری و مقابله داشته باشند تا شهروندان با مشکل مواجه نشوند.

هجوم ملخ ها و سوسک های سیاه به البـرز

این  بیانگر  اینکه وقایع دوران کرونا و پساکرونا  بیان  با  البرز  استانداری  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
واقعیت است که توانست سبک زندگی را در جهان تغییر دهد، اظهار داشت: در کنار وقایع ناگوار درگیری 

مردم جهان با بیماری کرونا ویروس این مهم بخوبی خود را نشان داد که سبک زندگی پس از دوران کرونا 
متفاوت از دوران قبل از کرونا خواهد بود.

به گزارش جام جم البرز، جهانگیر شاهمرادی با بیان این مطلب به بیان برخی  مصداق های این دوران 
بودند  اجتماعی  از رسانه های رسمی، شبکه های  این دوران مهمترین رسانه پس  اشاره کرد و گفت: در 
که با تسلط خود بر فضای اطالع رسانی توانستند مفهوم واقعی دهکده جهانی را برای تمامی مردم دنیا 

بازتعریف نمایند.
برگزاری  به چهره،  تردد مسافرت های هوایی، کاهش مالقات های حضوری و چهره  افزود: کاهش  وی 
جلسات به صورت ویدئو کنفرانس، خرید و فروش های اینترنتی، برگزاری دوره های آموزشی از راه دور و... 
اتفاقاتی را در دنیا رقم زد که موجب شد سبک زندگی مردم نسبت به گذشته دچار دگرگونی های زیادی 
شود.این مسئول با تاکید بر اینکه مسئوالن باید برای همپا شدن با این رویدادها عملکرد خود را بروز نمایند، 
خاطر نشان کرد: بدون شک مدیران دستگاه های اجرایی بویژه مسئوالن مرتبط با حوزه های اقتصادی باید 
متناسب با شرح وظایف و فعالیت های خود نسبت به برنامه ریزی مطلوب و در خور نیاز مردم اقدام نمایند 

تا از تغییرات در مسیر انقالب نوین صنعتی و تکنولوژی عقب نمانند.
فراهم ساختن  اقتصادی،  از هوش  مندی  بهره  دنیا مستلزم  رفتن همپای کشورهای  پیش  گفته وی  به 
برنامه های شرکت های  و  اقدامات  برای  ارزش گذاری  نوین و  برای کسب و کارهای  بسترهای مناسب 
دانش بنیان، استارتاپ ها و صنایعی است که با شناسایی دقیق نیازهای مردم جامعه نسبت به رشد اقتصادی 

کشور اقدام می کنند.

جهانگیر شاهمرادی:

رنسانس کرونا موجب تغییر سبک زندگی شد

علی اهلل سلیمی


