
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

بازگشایی کاخ موزه سلیمانیه کرج؛ ماه آینده احتکار لوازم خانگی در کرج

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

2

4

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

البرز
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ربیعی خبر داد؛ 
پرداخت تسهیالت 
صندوق توسعه ملی 

به صادرکنندگان

معاون استاندار مطرح کرد؛
ایجاد تحول با بسته 

اقتصادی در البرز 

راه اندازی 
سایت معرفی آثار
 هنرمندان ایرانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز از 
هنرمندان خواست تا از مزایای نرم افزار و سایت 

پروانه بهره مند شوند.
به گزارش جام جم، ناصر مقدم گفت: صندوق اعتباری هنر 
با همکاری شرکت توسعه تجارت هنر پروانه، در راستای 

عمومی سازی دسترسی فرهنگی و ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد؛

کاهش قدرت بیماری زایی 
کـرونا در استان 

کشف 198 خودروی صفر 
بدون پالک در البرز

افتخار آفرینی جوان 
البرزی برای ایران

با هدف توسعه اقدامات 
میراث فرهنگی؛

ایجاد ۶ بازارچه دائمی 
صنایع دستی در البرز 

تقی نژاد خبر داد؛
گازرسانی به 50 روستای 

البرز 
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رئیس سازمان صمت البرز خبر داد؛

در جشنواره طنز 
گرافیکی؛
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تبیین مواضع استکبار ستیزی امام)ره( 
برای نسل جوان

آیت اهلل حسینی همدانی خواستار شد؛
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به نخستین کنگره ملی شعر و  آثار  ارسال  مهلت 
داستان ایران من تا 20 خرداد 1399 تمدید شد.

ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  جام جم،  گزارش  به 
اسالمی استان البرز با همکاری خانه انجمن های 
ادبی البرز نخستین کنگره ملی شعر و داستان ایران 

من را در محورهای موضوعی زیر برگزار می کند: 
ایرانی-  اقوام  دوستی  و  صلح  سرای  من،  ایران 
باستانی  و  کهن  فرهنگ  سرزمین  من،  ایران 
تقارن  و  طبیعت  زیبایی  گاه  جلوه  من،  ایران   -
چهار فصل - ایران من، کشور حماسه و مقاومت 
- ایران من، کشور آئین ها و رسوم زندگی ایرانی 
و  من  ایران   - ما  ایران  من،  ایران   - اسالمی  

وطن-  مدافعان  و  من  ایران   - اسالمی   انقالب 
و  نو  این جشنواره شعر کالسیک، شعر  آثار  قالب 
داستان کوتاه خواهد بود و اختتامیه این جشنوار تیر 

1399 همزمان با روز قلم برگزار می شود.
* نحوه ارسال اثر:

ارسال اثر از یکی از سه طریق زیر به این جشنواره 
امکان پذیر است:

با    word افزار اثر در نرم  ارسال فایل تایپ شده 
فونت b.nazanin  اندازه فونت 14 عادی به همراه 

فایل عکس و رزومه ادبی به ایمیل
iraneman.festival@gmail.com

با    word افزار اثر در نرم  ارسال فایل تایپ شده 

به  عادی   14 فونت  اندازه    b.nazanin فونت 
شماره   به  ادبی  رزومه  و  عکس  فایل  همراه 
نسخه  ارسال  رسان  پیام  در   09031033199
و  عکس  قطعه  یک  همراه  به  اثر  شده  پرینت 
 )CD( رزومه ادبی و فایل اثر بر روی لوح فشرده
به دبیرخانه جشنواره به آدرس پستی: استان البرز-

خیابان  مطهری-نبش  کرج-خیابان  شهرستان 
شاهد2- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
البرز- دفتر شعر و ادب- دبیرخانه کنگره سراسری 

شعر و داستان ایران من - تلفن تماس با دبیرخانه
02632563150 -55 - داخلی 179
* شرایط شرکت در جشنواره:

- آثار شرکت کنندگان توسط داوران برجسته ملی 
ارزیابی خواهد شد. - هر شرکت کننده  داوری و 
می تواند با دو اثر در هر کدام از بخش های کنگره 
شرکت کند. - بخش کوک و نوجوان ایرانی ویژه 
گروه سنی 10 تا 18 سال است. - دبیرخانه کنگره 
کتاب  قالب  در  برگزیده  و  ارسالی  آثار  انتشار  در 
)شعر و داستان مشترک( مجاز خواهد بود. - آثاری 
برگزیده شده  که در جشنواره و کنگره های دیگر 
برای  شد.  خواهند  حذف  رقابت  بخش  در  باشند 
رسانی  اطالع  پایگاه  به  بیشتر  اطالعات  دریافت 
البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 

مراجعه کنید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
یکپارچه  پردازش  سامانه  کار  به  آغاز  از  البرز 
درخواست  اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی 

با نام سپیدار خبر داد.
گفت:  ربیعی  رامین  جام جم   گزارش  به 
صادرکنندگان استان البرز که متقاضی دریافت 
نرخ های  با  ملی  توسعه  صندوق  از  اعتبارات 
با   99 خرداد   12 دوشنبه  از  هستند؛  ترجیحی 
مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه 

تجارت ایران درخواست خود را ثبت کنند.
پردازش  سامانه  راه اندازی  گفت:  ربیعی 
صندوق  ریالی  اعتبارات  درخواست   یکپارچه 
دستورالعمل  اساس  بر  )سپیدار(  ملی  توسعه 

سازمان توسعه تجارت ایران بوده است.
افزود:  البرز  استان  صمت  سازمان  رئیس 
بر اساس مفاد ماده 1 بسته  سامانه »سپیدار« 
در   1398 سال  نفتی  غیر  صادرات  از  حمایت 
ملی  توسعه  صندوق  سپرده گذاری  خصوص 
تسهیالت  پرداخت  جهت  عامل  بانک های  در 
سرمایه در گردش صادراتی طراحی شده است.

خودکار  صورت  به  سامانه  این  افزود:  وی   
و  اقدام  اطالعات  پردازش  به  نسبت 
عامل  بانک های  به  را  وارده  درخواست های 

جهت پرداخت تسهیالت، ارسال می کند.
مذکور  سامانه  به  ابتدا  باید  صادرکنندگان 
تشکیل  به  مجاز  بانک ها،  و  کنند  مراجعه 
سازمان  سوی  از  هویت  احراز  از  قبل  پرونده 

توسعه تجارت ایران نیستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز از 
هنرمندان خواست تا از مزایای نرم افزار و سایت 

پروانه بهره مند شوند.
صندوق  گفت:  مقدم  ناصر  جام جم،  گزارش  به 
اعتباری هنر با همکاری شرکت توسعه تجارت 
هنر پروانه، در راستای عمومی سازی دسترسی 
جامع  بستر  نمودن  فراهم  و  هنری  و  فرهنگی 
و مناسب برای فعالیت هنرمندان سراسر کشور 
در حوزه نمایش توانمندی ها و سوابق در فضای 

نشانی  به  را  پروانه  و  سایت  افزار  نرم  مجازی، 
www.iparvaneh.ir که از اسفند 1398 راه اندازی 
اسالمی  وارشاد  فرهنگ  کل  است.مدیر  کرده 
استان البرز افزود: هنرمندان با نصب و عضویت 
شامل  آن  مزایای  از  می توانند  سامانه  این  در 
فضای اختصاصی معرفی هنرمند، ارائه سوابق و 
توانمندی ها، فضای اختصاصی فروش آثار هنری 
و خدمات تجاری کسب و کارهای هنری بهره مند 
شوند.مقدم اظهار داشت: در شرایط کنونی، بیشتر 
اختیار  در  آثار  معرفی  برای  فضاها  و  امکانات 
هنرمندان شناخته شده قرار گرفته و هنرمندان 
نوظهور علیرغم داشتن آثاری با سطح کیفی باال، 
در معرفی و فروش آثار خود چندان موفق نبوده 
و نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند.خدمات مختلفی 
به نوعی  می شود  ارائه  پروانه  افزار  نرم  در  که 
فضایی  و  کرده  ارائه  را  پشتیبانی  این  می تواند 
رقابتی برای هنرمندان فراهم کند تا بتوانند سطح 
در  برای حضور  و  داده  ارتقا  را  آثار خود  کیفیت 

بازارهای بین المللی آماده شوند.

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

حذف آلودگی و آشفتگی های بصری، از درخواست های البرز
همیشگی شهروندان است.

عباس حق محمد لو در گفتگو با جام جم با بیان اینکه 
این طرح با هدف حذف زوائد بصری ناشی از نصب 

تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز در سطح شهر، در حال 
اجراست، افزود: در پی اجرای طرح پاکسازی سیمای 
بصری حدفاصل بلوار استقالل تا زیر پل آزادگان عملیات 
رفت و روب و نظافت شهری و شستشوی معابر به همراه 

رنگ آمیزی دیواره ها و جداره ها صورت گرفته است.وی 
گفت: طی این عملیات بلوار 45 متری کاج نیز از نخاله 
بنر و پوستر های اضافی پاکسازی شده  و ضایعات و 
است.این مسئول افزود: اقدامات انجام شده به منظور 

پاکسازی سیمای بصری جهت ارتقای روحیه شهروندان 
و باال رفتن کیفیت زندگی شهری در برنامه های دائمی 
این منطقه گنجانده شده که امید است با اجرای چنین 

طرح هایی بتوانیم رضایت شهروندان را جلب نماییم.

خبریادداشت

 سه شنبه  13  خرداد 1399   شماره 5672

از اوایل اردیبهشت کامال به سمت کاهش پیش رفتیم که تا امروز 
ادامه دارد و این کاهش در زمینه های بستری،مریض بدحال و مرگ 
در  وحشتناکی   و  وصدا  پرسر  بسیار  شروع  کرونا  می باشد.  میر  و 

کشور داشت.
  به گزارش جام جم، دکتر کریم، در خصوص بیماری کرونا و وضعیت 
کنونی استان البرز گفت: کرونا نشیب وفراز مختلف در کشور داشت، 
یک بیماری با وحشت بسیار که استرس سنگینی را در سطح کشور 

ایجاد کرد.
 وی افزود:تمام تجربیات مربوط به اطالعاتی بود که از چین به دست 

این ویروس در کنار کشندگی آن،  از ویژگی های  آمده بود و یکی 
قابلیت سرایت سریع بود، قدرت سرایت به قدری سریع بود که اجازه 

هماهنگی کارها را نمی داد.
 وی ادامه داد: نتیجه این شد حداکثر تخت روز بستری از کرونا در 
این  و  رسید  نفر  به 503  و محتمل  مثبت، مشکوک  موارد  از  البرز 
باالترین میزانی بود که اتفاق افتاد و اگر این میزان به سمت 2 الی 
3 هزار نفر می رفت، مدیریت بسیار مشکل می شد، در بدترین شرایط 
20 در صد تخت ها در اشغال بیماران کرونایی بود و میزان مرگ و 
میر تا امروز حدود 315 نفر بوده  و با تمام موارد مشکوک و محتمل 
به زیر 500 نفر در استان رسید  که اکثرا باالی 60 الی 70 سال سن 
داشتند. وی افزود: در کنار همه اینها سه عامل مهم وجود داشت، 
انسجام مدیریتی استان که خیلی تاثیرگذار بود و همه دستگاه ها پای 
کار بودند، همکاری دادستانی بی نظیر بود، همچنین همراهی مردم 
و اصناف که به همه توصیه ها عمل می کردند و همین باعث شد ما 

آن شیب را به نرمی پشت سر بگذاریم.
 دکتر کریم عامل دوم  را رسانه ها ذکر نموده و گفت: جای تقدیر 
ما  نمی آمدند، صدای  ما  به کمک  بلندگوها  این  اگر  دارد،  تشکر  و 
به جایی نمی رسید، همچنین پزشکان و کادر درمان که هم از نظر 
پیدا  تسلط  کار  به  توانستند  نظر عملی،خیلی سریع  از  و هم  علمی 
این  با  اینکه  به  اشاره  با  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  کنند. 
از  داشت:  اظهار  گذاشتیم،  سر  پشت  را  فروردین  و  اسفند  اتفاقات 
اواسط فروردین به سوی کندی شیب بیماری پیش رفتیم، البته از 
قبل هم شیب کند شده بود ولی از اواسط فروردین تقریبا خط صاف 
شد و از اوایل اردیبهشت کامال به سمت کاهش پیش  رفتیم که تا 
امروز ادامه دارد و این کاهش در زمینه های بستری،مریض بدحال و 
مرگ و میر می باشد. وی ادامه داد: مدت ها بود چنین موج همدلی، 
محبت، نوعدوستی و انسان دوستی را ندیده بودیم، همه در کنار هم 

و دست به دست هم  پای کار بودیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد؛

کاهش قدرت بیماری زایی کرونا در استان 

تمدید مهلت ارسال آثار به نخستین کنگره ملی 
شعر و داستان ایران من

رئیس سازمان صمت البرز؛

پرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملی
 به صادر کنندگان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

راه اندازی سایت معرفی آثار 
هنرمندان ایرانی

بهداشت  راستای رعایت  با همراهی مردم در  البرز گفت:  استاندار 
فردی و فاصله گذاری هوشمند اجتماعی، البرز در شرایط خوبی قرار 

دارد.
به گزارش جام جم، شهبازی در حاشیه بیست و سومین جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا که به ریاست رییس جمهور و استانداران سراسر 
کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام 
رحلت امام خمینی )ره( و قیام خونین 15 خرداد، افزود: نهضت امام 

راحل )ره( با تمامی فراز و نشیب ها همچنان پیروز و پا بر جاست.
وی ادامه داد: بنا بر اعالم رییس جمهور محترم به درخواست مردم 

متدین کشور برای بازگشایی مساجد جهت اقامه نمازهای یومیه، 
مقرر شد نماز جماعت با رعایت فاصله و دستورالعمل ها در مساجد 
با اجرای دستورالعمل ها برای  سراسر کشور برگزار شود و مساجد 

اقامه نمازهای یومیه باز خواهد بود.
شهبازی گفت: در این جلسه مصوب شد که محدودیت ساعت کار 
پاساژها برطرف شده و این اماکن با رعایت دستورالعمل ها می توانند 

به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: برخی از موضوعاتی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت 
و قرار شد در جلسات آینده با بررسی بیشتر درباره آنها تصمیم گیری 

شود.
بازگشایی  موضوعات  این  از  یکی  کرد:  عنوان  البرز  استاندار 
صحن های حرم های مطهر در ساعات شب بود که بنا شد با بررسی 
بیشتر و تأیید وزارت بهداشت این تصمیم در جلسه بعد بررسی  و 
نتیجه آن اعالم شود؛ همچنین در زمینه بازگشایی سینماها و برخی 
مراکز فرهنگی نیز باید با رعایت احتیاط ها بازگشایی ها مورد بررسی 

قرار گیرد.

استاندار خبر داد؛

بازگشت ساعت کاری پاساژها 
به روال عادی 

حذف آلودگی های بصری، در دستور کار

بازگشایی کاخ موزه 
سلیمانیه کرج، ماه آینده

کاخ سلیمانیه که به علت کرونا بازدید عموم از 
آن متوقف شده بود تا یک ماه آینده بازگشایی 
می شود و پذیرای عمومی عالقه مندان خواهد 

بود.
عمومی  روابط  مدیر  جام جم،  گزارش  به 
استان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان 
نقاشی  وجود  در  کاخ  این  اهمیت  گفت:  البرز 
افزود:  طالبی  مهدی  است.  نهفته  آن  دیواری 
سالطین  بنیانگذاران  از  دیوارنگاره  تابلو های 
قاجار که به لحاظ نوع تصویر، تکنیک هنری 
و رنگ های خاص منحصر به فرد است. کاخ 
سلیمانیه یکی از کاخ های به جا مانده از دوران 
قاجار است که در محدوده  مرکزی شهر کرج 
کاخ  این  دقیق تر  صورت  به  است.  شده  واقع 
امامزاده حسن  و  چمران  شهید  بلوار های  بین 
و در محل فعلی دانشکده  کشاورزی )که خود 
بنا  است(  کشور  دانشکده های  قدیمی ترین  از 
شده است. نقاشی های دیواری تاالر اصلی در 
را فتحعلی شاه به همراه 14 تن  جبهه غربی 
از پسرانش و در جبهه شرقی سر سلسله قاجار 
قاجار که  ایل  به همراه سران  آقا محمد خان 
دربار  نقاش  باشی سومین  نقاش  عبداهلل خان 
تنها تصویر  این  به تصویر کشیده شده است. 
از چهره موسس این سلسله است.کاخ سلیمانیه 
پیلوت  به سبک  که  است  بنا هایی  اولین  جزو 
)بر روی پایه( ساخته شده است. این کاخ در 2 
اسفند 1327 به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت 
رسید و در سال 89 به کاخ موزه سلیمانیه تبدیل 
شد. در گذشته در اطراف این کاخ ساختمان های 
عمارت  فراش آباد،  ساختمان  همچون  دیگری 
کاله فرنگی، عمارت کاله گلشن، عمارت در 
قرمزی و باغ هایی به نام باغ فردوسی، شاه و 
انگوری نیز وجود داشته که امروزه هیچ اثری 
از آن ها باقی نمانده است.برج پنج طبقه ای نیز 
در ضلع شرقی برج قرار داشته که در حال حاضر 
تنها ویرانه ای از طبقه همکف آن باقی مانده. از 
این مجموعه بنا ها تنها عمارت کوشک آن به 

جای مانده است.

مدیر کل بهزیستی استان:
مراکز درمان اعتیاد البرز، 

آماده بهره برداری 

البرز گفت: نخستین  مدیرکل بهزیستی استان 
مراکز جامع درمان اعتیاد کشور دراین استان آماده 

بهره برداری شد .
اسداهلل حیدری در گفتگو با جام جم افزود: این 
مراکز با ظرفیت 50 نفر برای خانم ها و 100 نفر 
برای آقایان آماده ارایه خدمات به معتادان شده 
است به طوری که در این مراکز به جای اقدامات  
تالش  مقطعی  و  کوتاه  درمان های  با  پراکنده، 
می شود تا درمان های سرپایی، سم زدایی اولیه 
، اقامت بیمار و در مرحله پایانی توانمندسازی و 
اشتغال در این مراکز تجمیع شود.وی ادامه داد: 
استان البرز به دلیل ویژگی های خاص خود در 
این زمینه مدنظر قرار گرفت بنابراین این مراکز 
جامع الگوی درمان زنان و مردان دارای اعتیاد 
اندازی می شود.حیدری گفت:  راه  استان  دراین 
برای هر بیماری که تحت پوشش بهزیستی باشد 
و واجد شرایط حمایت بهزیستی باشد ساالنه 9 
میلیون تومان یارانه پرداخت می شود.وی اضافه 
کرد: همچنین اگر بیمار در این مراکز به مرحله 
آنکه  شرط  به  بیمار  هر  برای  برسد  اشتغال 
یک سال پاکی داشته باشد 50 میلیون تومان 
هزینه اشتغال داده می شود و در این زمینه به 
کارفرمایانی که بیمار معتاد را تحت حمایت قرار 
به  تومان  میلیون  بیمار 50  برای هر  نیز  دهند 
استان  بهزیستی  می شود.مدیرکل  داده  کارفرما 
اعتیاد  درمان  جامع  مراکز  داشت:  اظهار  البرز 
استان البرز در هفته بهزیستی راه اندازی می شود 
و بهزیستی با صرف اعتبارات دولتی به مبلغ 350 
میلیون تومان برای تجهیز این مراکز همکاری 
الزم را داشته است.الزم به ذکر است 100 کمپ 
ترک اعتیاد ، 2 مرکز سی تی ) مراکز اقامت کوتاه 
مدت معتادان(، مراکز کاهش آسیب و موسسات 
بسیاری با بهزیستی برای درمان اعتیاد در البرز 

همکاری دارند.

نوع  از هر  عاری  غذا  یعنی   safety یا  ایمنی 
و  هستند  متفاوت  آلودگی ها  باشد،  آلودگی 
میکروب ها، آلودگی های انگلی، باقی مانده سموم، 
علف کش ها، رنگ های غیر خوراکی و حتی رادیو 

اکتیو می توانند جزء آلودگی های غذایی باشند.
متأسفانه اخیراً مشاهده شده که ایمنی و امنیت 
واژه  به  وقتی  می دانند،  یکی  هم  با  را  غذایی 
امنیت غذایی می رسیم هدف این است که که 
مردم در همه اوقات به غذای سالم و کافی هم 
از نظر فیزیکی و هم از نظر اقتصادی دسترسی 

داشته باشند.
منظور از دسترسی فیزیکی وجود غذا در محل 
و  ایران  مناطق  از  خیلی  در  مثاًل  است.  زندگی 
و  و صیفی  و محروم سبزی  افتاده  دور  مناطق 
میوه ها بسیار محدود است و مردم اگر پول هم 
برای سالمت  این محصوالت که  باشند  داشته 
مناطق  اکثر  در  حتی  ندارد.  وجود  هستند  الزم 
به  دسترسی  خاصی  فصول  در  اشاره  مورد 
لبنیات وجود ندارد، درحالی که بحث اصلی امنیت 
غذاست که به مفهوم دسترسی داشتن به انواع 
غذا برای سیری سلول های بدن و نهایتاً سالمت 
کامل بپردازد. دسترسی اقتصادی هم وقتی است 
که مردم پول کافی برای خرید غذا داشته باشند 
بنابراین امنیت غذایی شامل دسترسی به غذای 
داشتن  برای  عمر  ایام  تمام  در  کافی  و  سالم 

زندگی سالم و فعال است.
از  معمواًل  غذاها  چیست.  غذا  منشأ  ببینیم  باید 
دست  به  گوشت  حالل  جانداران  و  آب  خاک، 
می آیند که متولیان آن وزارت جهاد کشاورزی، 
بنابراین  هستند،  دامپزشکی  سازمان  و  شیالت 
از  بخشی  است،  وسیع  بسیار  نظارت  دامنه 
با  تا  می شود  سپرده  غذا  صنعت  به  غذاها  این 
محصول  عنوان  به  خود  خاص  فرآوری های 
گیرد.پس  قرار  مردم  اختیار  در  صنعتی  غذایی 
وقتی به نظارت بر غذا فکر می کنیم باید تمام 
وقتی  مثاًل  دهیم  قرار  نظر  مد  را  این عرصه ها 
محصولی مانند گوجه فرنگی که سالمت آن به 
صنعت  در  است  کشاورزی  جهاد  وزارت  عهده 
تبدیل به رب گوجه فرنگی می شود از این مرحله 
به بعد وزارت بهداشت باید کیفیت آن را تضمین 
کند اینجا این سوال پیش می آید که آیا در مزرعه 
سموم،  و  کش ها  آفت  مانده  باقی  کنترل  باید 
پایش و کنترل شود یا وزارت بهداشت آزمایش 
باقی مانده سموم را در هر بخش تولیدی انجام 
دهد با توجه به هزینه سنگین باید این هماهنگی 
به وجود آید که از مزرعه سالمت غذا تضمین 
صورت  به  را  غذایی  امنیت  جهانی  شود.بانک 
به غذای  اوقات  تمام  »دسترسی همه مردم در 
کافی برای داشتن یک زندگی سالم« تعریف کرد 
که این تعریف در کنفرانس رم مورد تاکید  قرار 
بودن  عنصر »موجود  به سه  تعریف  گرفت.این 
غذا«، »دسترسی به غذا« و »پایداری در دریافت 

غذا« استوار است.
 عنصر موجود بودن غذا تنها به میزان مواد غذایی 
در مرزهای ملی که در گذشته عنصر اصلی امنیت 
تولید  شامل  امروزه  و  ندارد  تکیه  بود،  غذایی 
می باشد. غذایی  مواد  واردات  و  داخلی(  )عرضه 

مفهوم »دسترسی به غذا« نیز دسترسی فیزیکی 
اقالم غذایی  تامین  منابع جهت  به  اقتصادی  و 
مورد نیاز جامعه است و به معنای »پایداری در 
دریافت غذا«، ثبات و پایداری دریافت ارزش های 
بانک  دویچه  می باشد.  جامعه  نیاز  مورد  غذایی 
نتیجه  این  به  انجام داده  آلمان در تحقیقی که 
رسیده است که رشد پایدار در بخش کشاورزی 
جهان  غذایی  امنیت  حفظ  در  موثری  نقش 
بینی های صورت  پیش  اساس  داشت.بر  خواهد 
افزایش  همچنین  و  جمعیت  افزایش  گرفته، 
در  توسعه  حال  در  کشورهای  اقتصادی  رشد 
دهه های آتی به رشد تقاضای غذا منجر خواهد 
شد. عالوه بر این، تقاضای جهانی غذا نه تنها 
افزایش می یابد، بلکه از لحاظ ماهیتی نیز دچار 
تغییرات عمده خواهد شد. گسترش شهرسازی 
و تغییر ترجیحات غذایی موجب شده است تقاضا 
برای تولیدات گرانقیمت غذایی در کشورهای در 
حال توسعه افزایش یابد.تخریب منابع طبیعی و 
محیط زیست از دو جنبه با غذا در ارتباط است. 
این مساله با محدود کردن محصوالت غذایی، 
سوی  از  می دهد.  کاهش  را  غذایی  مواد  تولید 
نادرست  فعالیت های  حاصل  مساله  این  دیگر، 

کشاورزی است.

علی بدیع نیا  

کارشناس و فعال 
منابع طبیعی

منابع طبیعی
 تداوم امنیت غذایی

مدیر منطقه یک شهرداری کرج خبر داد؛



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 

البرز

از  را  خـود  پزشـکی  سـواالت 
پزشـک جام جـم البرز بپرسـید

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

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

پاسخ خواهند داد.

* عالئم گوارشی بیماری کرونا 
زمانی که بیشتر افراد  به بیماری کرونا فکر می 
و تب  مانند سرفه خشک  اغلب عالئمی  کنند، 
که  است  حالی  در  این  کنند.  می  تصور  را  باال 
تحقیقات جدید نشان می دهد اقلیت موارد فقط 
با عالئم گوارشی ظاهر می شوند، مانند اسهال و 
دل پیچه و تهوع و گاهی استفراغ و این بیماران 
دیرتر از بیمارانی که دارای عالئم تنفسی بوده 
اند به دنبال درمان بیماری خود رفته اند. عدم 
ممکن  بیماران  اینگونه  زودهنگام  تشخیص 
است باعث گسترش ناخواسته این بیماری شود. 
با توجه به موارد باال الزم است دقت بیشتری 

جهت درمان بیماری شود.

افزایش میزان بازدید از نگارخانه های استان

یادداشت پزشک جام جم

 سه شنبه  13  خرداد 1399   شماره 5672

سال   40 از  بیش 
اسالمی  انقالب  از 
فراز  تمام  با  ایران 
آن  فرود های  و 
آن  می شود.  سپری 
مبرهن  و  مسلم  چه 
که  است  این  است 
فرهنگیان  و  معلمان 
کشور این پرچمداران 
و  تعلیم  و  فرهنگ 
تربیت جامعه از زمان پیروزی انقالب اسالمی 
و حتی پیش از آن در تمامی صحنه های دفاع 
به  تا  و...  سازندگی  جهادی،  اقدامات  مقدس 
سازنده  حرکت های  پیشقراول  همواره  امروز 
اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی  بخش  ثمر  و 
چرا  نیست  معلوم  اما  اند.  بوده   ... و  و سیاسی 
همه  در  پرورش  و  آموزش  اهمیت  وجود  با 
دولت  مسئوالن  متاسفانه  جهان  کشورهای 
این  سرنوشت  با  اسالمی  شورای  مجلس  و 
وزارتخانه کلیدی و بسیار حساس همواره با بی 
نگرانه  آینده  ریزی های  برنامه  بدون  و  خیالی 

برخورد کرده اند. 
ارتقاء  مدارج  خود  شخصی  هزینه  با  معلمانی 
تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش را با تمام 
در  که  آن  حال  می کنند.  آن طی  سختی های 
حقوق ماهانه آن ها اتفاق خاصی رخ نمی دهد 
و یا آن قدر میزان آن ناچیز است که خود به خود 
این سوال در اذهان متبادر می شود که » علم 
آموزی و توسعه علم و دانش به کجا می رود؟! 
« در حالی که معلمان خود را غرق در مشکالت 
و سختی های گذران زندگی مشاهده می کنند. 
رسیده  پایان  به  فعلی  مجلس  عمر  که  اکنون 
است از نمایندگان مجلس جدید انتظار این است 
که با طراحی و قانون گذاری های کارشناسانه با 
استفاده از عناصر فرهنگی و اقتصادی متبحر و 
متخصص حقوق و موضوعات معیشتی معلمان 
و فرهنگیان را از حالت بی برنامه بودن خارج و 
قانونمند نمایند. در همین راستا سازمان آموزش 
و پرورش را  از حالت از هم گسیختگی فعلی با 
تخصیص بودجه و برنامه های شاخص به سوی 
که  چرا  دهند.  سوق  فرهنگی  تولیدات  جهش 
جهش تولید از توصیه های مقام معظم رهبری 
است و در سایه توجه ویژه به آموزش و پرورش 

به وقوع خواهد پیوست. ان شاءاهلل!  

گازرسانی به 50 روستای البرز 

البرز گفت: سال  مدیرعامل شرکت گاز استان 
گذشته 9 طرح گازرسانی در استان البرز انجام 

شد و امسال 50 طرح در حال اجراست.
گفت:  جام جم  با  گفتگو  در  تقی نژاد  حسین 
ساوجبالغ  روستا،   37 طالقان  شهرستان   در 
7 روستا، نظرآباد 3 روستا، کرج و اشتهارد نیز 
هر کدام یک روستا درحال گازرسانی هستند. 
تقی نژاد افزود: بیش از 6 هزار و 364 کیلومتر 
شبکه گذاری اعم از تغذیه و توزیع گازرسانی در 
استان البرز انجام شده که 194 کیلومتر مربوط 
به شبکه گذاری صنعتی و 6 هزار و 169 کیلومتر 
و  شهری  شبکه گذاری  به  مربوط  نیز  دیگر 

روستایی بوده است.

پایـان مسـابقات تکوانـدو 
ITF قهرمانـی کشـور

108 تکواندوکار از استان های مختلف کشور در 
نخستین دوره مسابقات تکواندو ITF در 5 رده 

سنی به صورت غیرحضوری رقابت کردند.
مسابقات 15  این  پایان  در  جام جم،  گزارش  به 
نفر حائز رتبه های برتر شناخته و آقایان حسن 
پوردولتی از گیالن، احمدرضا اسماعیلی از یاسوج، 
متین رجبی، حسام بیک وردی و امیرمحمد غنیی 
از البرز قهرمان 5 رده سنی این مسابقات معرفی 

شدند.
قدرت، نحوه اجرای تکنیک، ریتم، کنترل تنفس 
و تعادل مالک داوران برای انتخاب برترین ها بود 
که نحوه اجرای تکنیک 10 امتیاز و موارد دیگر 

نیز هرکدام 6 امتیاز داشت.

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار جام جم البرز

با حضور معاون استاندار صورت گرفت؛

افتتاح خط تولید المپ های کم مصرف در ساوجبالغ

معاون استاندار مطرح کرد؛

ایجاد تحول با بسته اقتصادی در البرز

آیت اهلل حسینی همدانی خواستار شد؛

تبیین مواضع استکبارستیزی امام)ره( 
برای نسل جوان

جایـگاه معلـم و فرهنگی 
؟ ست کجا

البرز، به ریاست نماینده  جلسه ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر 
ولی فقیه در استان و با حضور سایر اعضاء در محل دفتر امام جمعه کرج 

برگزار شد.
آیت اهلل حسینی همدانی در گفتگو با جام جم در این جلسه با اشاره به 
چهاردهم خرداد سالگرد رحلت حضرت امام خمینی )رحمه اهلل علیه( رهبر 
کبیر انقالب و بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران در سال 1368 هجری 
شمسی، بیان داشت: شخصیت بزرگوار حضرت امام )رضوان اهلل علیه( باید 

مورد توجه همه قرار گیرد.
وی در ادامه از نظام اسالمی به عنوان بزرگ ترین معروف نام برد و اظهار 
داشت: امام حسین )علیه السالم( برای مبارزه با یزید و حکومت طاغوت 
حرکت و نظام اسالمی نیز در همان مسیر اقامه شد و شخصیتی که شالوده 
این نظام را ریخت و نظریه آن را داد و با توجه به قانون اساسی محقق شد، 

نظریه والیت فقیه است که مبنای آن توسط حضرت امام خمینی )رحمه اهلل 
علیه( بود.

امام جمعه کرج با بیان اینکه اگر کسی شخصیت امام را تحریف و تضعیف 
کند و منکر مبانی دینی، فقهی و معنوی ایشان شود در حقیقت انقالب را 
منحرف می کند، عنوان کرد: یکی از منکراتی که دشمن بشدت روی آن 
کار می کند تحریف شخصیت امام است که ما باید در مقابل آن قیام و اقدام 
داشته باشیم.وی در ادامه به بازخوانی بیانات رهبر معظم انقالب در مقابله با 
تحریف شخصیت امام پرداخت و یادآور شد: رهبر معظم انقالب اسالمی در 
بیانی می فرمایند: »عده ای مغرضانه و گروهی جاهالنه به دنبال تحریف 

شخصیت امام و مبانی نظری او هستند.«
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با نهضت و مبانی اندیشه های 
از  حمایت  استکبارستیزی،  مواضع  داشت:  اظهار  علیه(،  )رحمه اهلل  امام 
جنبش های آزادی بخش، مبارزه با اشرفی گری و تجمل پرستی امام باید 
برای نسل جوان جامعه تبیین شود. آیت اهلل حسینی همدانی با بیان اینکه 
به کارگیری مسئولی که دستگاه های امنیتی و اطالعاتی صالحیت او را رد 
کرده اند منکر است، گفت: متأسفانه در همین استان برخی به این موضوع 
اصرار می ورزند که این مخالفت با نظر و خط امام )رحمه اهلل علیه( است لذا 

اگر اندیشه و مبانی فکری امام نشر و توسعه داده شود کسی جرات پرداختن 
به این امور را ندارد. وی در بخش دیگری به بعد استکبارستیزی حضرت 
امام پرداخت و گفت: امام )رحمه اهلل علیه( دربیانی می فرمایند: »خمینی را 
اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد و آن روزی که آمریکا از ما تعریف کند باید 
عزا گرفت«.آیت اهلل حسینی همدانی در بخش دیگری به بعد غیرت دینی 
و غیور بودن امام نسبت به اهل بیت علیهم السالم اشاره کرد و گفت: امام 
)رضوان اهلل علیه( نسبت به اهل بیت بسیار غیور بودند اما متأسفانه امروز این 
غیرت دینی در جامعه کمتر دیده می شود. وی با بیان اینکه امام )رحمه اهلل 
علیه( با تملق و چاپلوسی بشدت مخالف بودند، گفت: امروز عده ای از 
مسئولین برای تملق و چاپلوسی حتی حاضر به پرداخت پول به افراد هستند 
که این کاماًل مخالف با خط و تفکر امام است. رئیس شورای سیاست گذاری 
امور مساجد استان البرز با بیان اینکه امام )رحمه اهلل علیه( شخصیتی بسیار 
موحد بود، بیان داشت: امام محو در خدا بود و اسالم در وجود ایشان جریان 
داشت. گفتنی است در انتهای این مراسم با تقدیر از خدمات حاجی رضا 
شاکرمی، دادستان سابق عمومی و انقالب مرکز البرز؛ حجت االسالم  منتج 
به عنوان دبیر ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر استان البرز منصوب 

شد.

البرز  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
طراحی بسته اقتصادی البرز در سال جهش تولید 
را گامی مهم در راستای ایجاد تحول در این زمینه 
عنوان کرد و گفت: امید می رود با عملیاتی شدن 
حوزه  در  چشمگیری  تحوالت  شاهد  بسته  این 

اقتصادی در استان باشیم.
با  شاهمرادی  جهانگیر  جام جم،  گزارش  به 
سال  ابتدای  از  داشت:  اظهار  مطلب  این  بیان 
رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  توجه  با  و  جاری 
همچنین  و  سال  نامگذاری  و  اقتصادی  حوزه  در 
اتفاق  چند  محترم،  استاندار  ویژه  پیگیری های 
مهم در حوزه اقتصادی استان در حال رقم خوردن 
است که در آینده ای نه چندان دور می توان آثار و 

نتایج آن را مشاهده کرد.
جانبه  سه  نامه  تفاهم  امضای  افزود:  وی 

علمی  معاونت  و  کرج  شهرداری  استانداری، 
نوآوری"  "کارخانه  ایجاد  برای  جمهوری  ریاست 
یکی از اضالع این مثلث تحول است که با توجه 
به برنامه ریزی ها و جلسات هماهنگی برگزار شده 
عملیاتی  شاهد  جاری  شهریور  پایان  تا  امیدواریم 

شدن آن باشیم.
شدن  فعال  به  خود  سخنان  ادامه  در  شاهمرادی 
گفت:  و  کرد  اشاره  فناوری"  و  پژوهش  "صندوق 

فعال کردن صندوق پژوهش و فناوری دومین گام 
از طراحی بسته اقتصادی البرز است که به منظور 
حمایت از شرکت های با ریسک باال و شرکت های 
بازار  وارد  آنان  محصوالت  و  بوده  بنیان  دانش 

نشده است.
با  صندوق  این  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  این 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و با رقمی معادل 

با حمایت  فعال خواهد شد که  ریال  میلیارد   100
بخش دولتی می تواند مکمل بسیار خوبی در حوزه 

اقتصادی به شمار رود. 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بعدی  گام  را  محور"  مهارت  "اشتغال  پروژه  البرز 
البرز  اقتصادی  بسته  شدن  اجرایی  راستای  در 
عنوان کرد و یادآور شد: در این پروژه که با عقد 
با سازمان فنی و حرفه ای کشور  نامه ای  تفاهم 
کردن  فراهم  کنار  در  می توان  است  شده  همراه 
اقتصادی  به منظور رشد و توسعه  بسترهای الزم 
نیاز  انسانی مورد  نیروی  آموزی  به مهارت  نسبت 
شرکت های تولیدی و صنعتی و تغییر رویه اشتغال 

آینده کشور اقدام کرد.
به گفته وی بسیاری از جامعه شناسان معتقدند در 
"رنسانسی"  کرونا،  بیماری  با  دنیا  درگیری  جریان 

در حال وقوع است که در پی آن شغل ها، رفتارها، 
کرده  مواجه  تحول  و  تغییر  با  را   ... و  ارتباطات 
برنامه  تمامی  است  الزم  راستا  این  در  است. 
سویی  و  سمت  به  گذاری ها  سیاست  و  ریزی ها 
پیش  تحوالت  و  تغییر  با  همراه  بتواند  که  برود 

روی جهان هماهنگ باشد.

اقتصادی  امور  و  هماهنگی  معاون  حضور  با 
المپ  مکانیزه  انبوه  تولید  خط  البرز  استانداری 
واحد  از  یکی  در  دی  ای  ال  مصرف  کم  های 

های صنعتی ساوجبالغ افتتاح شد.
افتتاح  آیین  در  شاهمرادی  جم  جام  گزارش  به 
ال ای دی  انواع المپ های  تولید مکانیزه  خط 

در ساوجالغ گفت: بخش عمده نیاز داخلی کشور 
به این نوع از المپ ها برطرف خواهد شد و از 
جویی  صرفه  کاال  این  واردات  برای  ارز  خروج 

قابل مالحظه ای خواهد شد.
 وی افزود: فرمانداران همه شهرستان ها نهایت 
مدیران  و  گذاران  سرمایه  با  باید  را  همکاری 

بخش تولید داشته باشند و اجازه ندهند کارخانه 
بگیرد  قرار  اداری  مسائل  و  مکاتبات  درگیر  ای 

الویت ما نگاه جدی به بخش تولید است. 
زمینه  در  بنیان  دانش  شرکت  این  گفت:  وی 
قابلیت  با  ام دی  اس   LED تولید المپ های 
المپ  با  مقایسه  در  برابری   6 حدود  عمر  طول 
های کم مصرف موجود در بازار فعالیت می کند. 
تا  صفر  از  فناوری  این  تولید  فرایند  افزود:  وی 
مصرف  برابری   3 کاهش  کارخانه  این  در   100
زیست  محیط  با  سازگار  پذیربودن،  تجزیه  برق، 
در  نشدن  شکسته  و  زنده  موجود  هر  و سالمت 
ترین ویژگی  از مهم  را  به زمین  صورت اصابت 

های این فناوری برشمرد.
 وی عمر المپ های ال ای دی خارجی را کمتر 
این نوع المپ های  از  باالتر  را  و قیمت آن ها 
شرکت  این  در  گفت:  و  دانست  شده  طراحی 
دانش بنیان با اضافه شدن اس ام دی به المپ 
کاهش  بر  عالوه  قدیمی  بردهای  حذف  و  ها 
دیگر  های  نمونه  به  نسبت  برابری   2 مصرف 

المپ های ال ای دی عمراین المپ ها تا 10 
هزار ساعت بیشتر شده است.

تولید  تنوع  بنیان  دانش  شرکت  این  مدیرعامل   
تا 40 نمونه  این نوع المپ های کم مصرف را 
المپ  کارگاهی،  سرپیچی،  افزود:  و  کرد  بیان 
های سیار و قاب های 60 در 60 از جمله المپ 

های طراحی شده در این کارگاه است.
های  المپ  بخش  توسعه  با  گفت:  چی  میوه   
پرتیراژ زمینه اشتغال 16 نفر به صورت مستقیم 
شده  فراهم  غیرمستقیم  صورت  به  نفر    100 و 

است.
این  کارگران  تعداد  حاضر  حال  در  گفت:  وی   
یک  تولید  با  که  رسد  می  نفر   150 به  شرکت 
 10 از  بیش  تواید  شاهد  سال  در  کاری  شیفت 

میلیون عدد انواع المپ در این کارخانه هستیم.
 میوه چی افزود: در خط جدید این شرکت میزان 
می  دی  ای  ال  المپ  عدد  میلیون   3 به  تولید 
تومان  میلیارد   3 مبلغ  بخش  این  برای  که  رسد 

سرمایه گذاری شده است.

مدیـر کل فرهنـگ وارشـاد اسـالمی اسـتان البـرز از 
چاپ کتـاب در سـال 1398  بـه تعـداد 1443  عنوان 

جلد کتـاب خبـر داد.
بـه گـزارش جام جـم، ناصـر مقـدم ضمـن اعـالم 
خبـر فـوق گفـت: چـاپ  450/412/1  جلد کتـاب با 
موضوعـات شـعر، اجتماعـی، روانشناسـی، خانـواده، 

سـبک زندگی، جامع شناسـی و... در سـال گذشته در 
اسـتان البرز به چاپ رسـیده اسـت. مدیر کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی اسـتان البرز در خصوص چـاپ این 
تعـداد کتـاب افـزود: از میـان ایـن تعـداد کتـاب کـه 
شـامل 1443  عنوان اسـت  1249  جلـد کتاب تالیف 
،194  جلـد ترجمـه و 1032  جلـد چـاپ اول و 411  

عنوان به چـاپ دوم رسـیده اسـت.ناصر مقدم یـادآور 
شـد: از میـان  450/412/1  جلـد کتـاب  که درسـال 
1398  بـه چـاپ رسـیده اسـت، 400/333/1 جلـد 
کتاب مربـوط بـه شـهر کـرج،  550/12  جلـد کتاب 
فردیس و 550/66  جلدکتاب شهرسـتان سـاوجبالغ 

می باشـد.

از زبان مدیر ارشاد البرز بخوانید؛

آمار چاپ کتاب در سال گذشته 

حل مشکل صنایع اشتهارد
 با ورود دستگاه قضایی

با  گفتگو  در  اشتهارد  دادگستری  رئیس 
صنعتگران  از  برخی  کرد:  اظهار  جام جم 
اقدامات  و  فعالیت  نحوه  از  سال ها  برای 
اشتهارد  صنعتی  شهرک  خدماتی  شرکت 
این  حل  برای  که  داشتند  نارضایتی  ابراز 
مشکل دادستان شهرستان به عنوان بازرس 
است.علی  شده  انتخاب  شرکت  این  ناظر  و 
این  دادستان  انتخاب  خبر  اعالم  با  بستامی 
شهرستان به عنوان بازرس و ناظر »شرکت 
گفت:  اشتهارد«  صنعتی  شهرک  خدماتی 
از مشکالتی که صنعتگران اشتهاردی  یکی 
بودند  درگیر  آن  با  سال  چندین  برای 
شرکت  این  حواشی  و  مشکالت  موضوع 
موضوع  این  انعکاس  به  توجه  با  که  بود 
البرز  استان  دادگستری  رئیس کل  دیدار  در 
پیگیری  دستور  و  اشتهاردی  صنعتگران  با 
قضایی  دستگاه  موضوع،  این  حل  برای 
ورود کرد.  این مشکل  برای حل  شهرستان 
وی افزود: برخی از صنعتگران برای سال ها 
خدماتی  شرکت  اقدامات  و  فعالیت  نحوه  از 
که  صنایع  حوزه  حامی  و  پیشانی  عنوان  به 
مسیر  کردن  هموار  و  خدمت رسانی  وظیفه 
نارضایتی  ابراز  دارد  را  تولید  رونق و جهش 
دادستان  مشکل  این  حل  برای  که  داشتند 
این  ناظر  و  بازرس  عنوان  به  شهرستان 

انتخاب شده است.  شرکت 
به  اشاره  با  اشتهارد   دادگستری  رئیس 
تحول  طرح  مهم  محورهای  از  یکی  اینکه 
قضایی دادگستری استان البرز حوزه اقتصاد 
به  توجه  با  و  راستا  این  در  داد:  ادامه  است 
عنوان  به  دادستان  که  دقیقی  نظارتی  نقش 
شرکت  بازرس  و  شهرستان  العموم  مدعی 
خدماتی خواهد داشت این انتظار وجود دارد 
با  هماهنگی  در  شرکت  این  حسابرس  که 
دادستانی، با دقت تمام و بدون توجه به هر 
را  اقدامات تخصصی خود  فشاری  و  توصیه 

انجام دهد.
حسابرس  نبود  دلیل  به  شد:  متذکر  بستامی 
برای  شرکت  این  معتمد،  بازرس  و  دقیق 
فعالیت  سالیان متمادی مشکالت عدیده در 
خود داشته که با حل مشکل با تدبیر رئیس 
است  امید  البرز،  استان  دادگستری  کل 
صنعتگران برای فعالیت دغدغه ای در زمینه 

باشند. نداشته  مطلوب تر  دریافت خدمات 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز : 

در سال گذشته 27300 نفر از نگارخانه های استان البرز بازدید نمودند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز در گفتگو با جام جم طی اعالم این خبر افزود: در این نگارخانه ها آثار 
هنرمندان البرز در قالب های نقاشی، عکاسی و حجم  بوده و آثار نقاشی با تکنیک های رئال، امپرسیونیسم و سورئال 

و...در معرض دید عموم قرار گرفت.ناصر مقدم اضافه کرد: بازدید کنندگان از این نگارخانه ها نسبت به سال گذشته 
1/2 درصد افزایش داشته است.شایان ذکر است:استان البرز دارای 12 نگارخانه فعال است که 9 نگارخانه در شهر 

کرج، 2 نگارخانه در ساوجبالغ و 1 نگارخانه آن در ماهدشت  می باشد.

خبر

خبر
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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

ما ز دلبستگی حیله گران بی خبریم  
    در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم  

    ما زادۀ عشقیم و پسرخواندۀ جامیم  
امام خمینی - ره    اکنون که در میکده بسته است به رویم

جواد مهربان
پیام های مردمی یادیاران آشنا

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

همین ستون درج گردد.
غذایی  مواد  بهداشت  مراقبان   *

اقدام کنند
برخی فروشگاه های بزرگ توزیع مواد غذایی 
محصوالت  فروش  با  مرغ  تخم  و  گوشت 
گوشت  مانند  ای  گندیده  و  بهداشتی  غیر 
و  جسمی  سالمت  و  بهداشت  مرغ  تخم  و 
سودجویی های  هدف  را  شهروندان  روانی 
غیرانسانی خود قرار داده اند. بر همین اساس 
نهادهای  و  بهداشت  مراقبان  و  مسئوالن  از 
بازرسی های  با  که  است  این  انتظار  نظارتی 

دقیق با عوامل متخلف برخورد قانونی کنند.
کارمندان  کوی  از  فرهودی  مهرداد 
جنوبی

کسبه  دیجیتال  و  سنتی  ترازوهای   *
را کنترل کنید

غذایی،  مواد  فروشندگان  و  کسبه  از  برخی 
میوه و تره بار با ترازوهای مشکل دار سنتی و 
دیجیتال حقوق مصرف کنندگان و مشتریان 
لطفا  می کنند.  ضایع  مختلف  اشکال  به  را 
مسئوالن مربوطه نسبت به بازرسی و نظارت 
مختلف  فروشگاه های  و  مغازه ها  در  دقیق 
توجه داشته باشند تا از تخلفات در این زمینه 

جلوگیری شود.
محسن احمدی از ماهدشت

و  آموزش  مسئوالن  توجه  قابل   *
پرورش

به  سال ها  انتفاعی  غیر  مدارس  در  معلمانی 
و  تدریس  تجربه  دارای  قراردادی  صورت 
تا  دارد  جا  هستند.  آموزان  دانش  به  آموزش 
اتخاذ  ترتیبی  پرورش  و  آموزش  مسئوالن 
نمایند که این گونه نیروها به طریق مقتضی 
تردید  بدون  شوند.  پرورش  و  آموزش  جذب 
آموزش  مشکالت  از  بخشی  نیروها  همین 

مدارس را مرتفع خواهند نمود.
جمعی از فرهنگیان بازنشسته البرز

* استاندار البرز چاره اندیشی کند
مسکن  ساخت  برای  البرز  بومی  روستائیان 
غیر  ممانعت های  با  روستا ها  در  نیاز  مورد 
منطقی و کاغذ بازی و دفع الوقت بسیاری از 
ارگان ها و ادارات مربوطه روبرو هستند. لذا از 
استاندار البرز می خواهیم که به این مشکالت 
مظلوم  روستائیان  مانده  سال ها  و  انباشته 

رسیدگی نمایند.
جمعی از روستائیان البرز  

 سه شنبه  13  خرداد 1399   شماره 5672

هدف  با  می گوید  البرز  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  سرپرست 
تقویت و توسعه زیرساخت ها و اقدامات میراث فرهنگی استان البرز 
مراکز صنایع دستی دائم در سطح شهرستان های این استان راه اندازی 

می شود.
ظرفیت  های  از  استفاده  گفت:  محمدی  البرز  جام جم  گزارش  به 
و  فرهنگی  میراث  فعالیت های  تقویت  و  توسعه  به  بخش خصوصی 
می کنیم  رو سعی  این  از  و  داشت  خواهد  شایانی  گردشگری کمک 

بیش از پیش از این ظرفیت بهره مند شویم.
استان  در  خود  اهداف  به  رسیدن  راستای  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود: همچنین  تهیه و تدوین شده است،  بلند مدت 4 ساله  برنامه 
اقدامات دیگر در چهارچوب برنامه کوتاه مدت برای یک سال تهیه 
با حضور اصحاب رسانه رونمایی  برنامه ها  این  از  کرده ایم و بزودی 

خواهیم کرد.

وی گفت: بخش زیادی از برنامه ها مستلزم همکاری بین بخشی است 
که به عنوان مثال با همکاری شهرداری می توانیم به رفع برخی از 

مشکالت از جمله بازسازی و احیای کاخ مروارید بپردازیم.
حوزه  در  موجود  مشکالت  و  نواقص  وجود  به  ادامه  در  محمدی 
گردشگری و میراث فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: رفع معضالت 

تنها با کمک دستگاه های اجرایی و نظارتی محقق خواهد شد.
وی تاکید کرد: ما برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری باید اقداماتی 
فعال،  آژانس های  گردشگری،  تاسیسات  موزه،  داشتن  جمله  از 
هتل های پر رونق، اقامتگاه ها و مراکز بومگردی را در دستور کار خود 
اشاره  با  البرز  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  دهیم.سرپرست  قرار 
اینکه برای احیا و راه اندازی چندین موزه در استان برنامه ریزی  به 
الزم انجام شده است، تصریح کرد: سعی داریم در هر شهرستان یک 

بازارچه دائمی صنایع دستی فعال کنیم.

با هدف توسعه اقدامات میراث فرهنگی؛

ایجاد ۶ بازارچه دائمی صنایع دستی در البرز 

جواد سر کوچه می ایستد. 
کوچه  داخل  به  نگاهی 
خودش  با  و  می اندازد 
آقای  خونه  در  مردم  می بینم،  »درست  می گوید: 

فراهانی جمع شدن،  نکنه!«
دوباره زیر لب با خودش می گوید:» خدا نکنه، این چه 
فکریه؟« جواد داخل کوچه می شود. مردی با موهای 
جو گندمی آن طرف کوچه تنها ایستاده . جواد نزدیک 
آقا چیزی  و می گوید:»  می شود، سالمی می دهد 
شده، چرا مردم این جا جمع شدن؟!« مرد با قیافه ای 
در هم جواب می دهد: »پسر حاج آقا فراهانی، آقا رضا 
شهید شده.« جواد با شنیدن این حرف انگار دنیا دور 
سرش می چرخد. هر طوری شده خودش را به سمت 
دیوار می کشد و تکیه می دهد. مرد دستپاچه می شود. 
من من کنان می گوید:» ن ن نمی دانم شاید زخمی 
شده، شما چه نسبتی با آقا رضا دارید.«جواد انگار 
که دنیا به آخر رسیده باشد چشمانش را می بندد و 
اشک هایش صورتش را خیس می کند. مرد به طرف 
خانه حاج آقا فراهانی می دود و بعد از چند دقیقه با 
یک لیوان آب قند بر می گردد. لیوان آب قند را جلوی 
مرد  می زند.  پس  را  دستش  جواد  می گیرد.  جواد 
می گوید:» بخور حالت خوب می شه.« جواد سرش 
را باال می گیرد. اشک هایش را با پشت دست هایش 
پاک می کند. مرد می گوید:» تو آقا رضا را از کجا 
می شناسی؟« جواد  با صدایی لرزان جواب می دهد:» 
قبال آقا رضا شهردار شهرمان بود.اون موقع من توی 
شهر نبودم. رفته بودم شهردیگه کار کنم. آقا رضا از 
پول شخصی خودش به بابام کمک می کرده، البته 
تنها بابام نیست، او به خیلی از آدم ها کمک می کرده، 
انگار  کنم،  تشکر  او  از  و  ببینمش  ام  آمده  حاال 
دیر....«مرد که چشم هایش قرمز شده، رو به جواد 
می گوید:» من جبهه بودم. آقا رضا فرمانده من بود. 
اون از این اخالق ها داشت. توی جبهه برای بچه ها 
غذا درست می کرد، ظرف می شست و مهمات جا به 
جا می کرد. هر چی به او می گفتم، آقا رضا این کارها 
رو نکن، انگار نه انگار!« صدای گریه جمعیت کوچه 
را بر می دارد. جواد دستش را از دیوار می گیرد و بلند 

می شود و آهسته به راه می افتد. 

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛
احتکار لوازم خانگی در کرج

انتظامي استان از شناسایی یک مجتمع  فرمانده 
مسکونی در "کرج" که مقادیر زیادی لوازم خانگی 
احتکار شده در آن مکان نگهداری می شد، خبر داد .

به گزارش جام جم، سردار »عباسعلی محمدیان« 
راستاي  در  داشت:  اظهار  خبر،  این  تشریح  در 
مبارزه جدي و قاطع با محتکران کاالهاي اساسي 
مردم،  نیاز  مورد  و  ضروري  مایحتاج  و  لوازم  و 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان البرز  پس 
شناسایی  به  موفق  گسترده  تحقیقات  انجام  از 
یک مجتمع مسکونی 4 طبقه در منطقه »شاهین 
ویال« شهرستان »کرج« شدند که مقادیر زیادی  
لوازم خانگی در آن جا دپو شده بود.وی ادامه داد: 
ماموران پس از بررسی موضوع با هماهنگی مقام 
قضائی به مجتمع مورد نظراعزام و در بازرسی از 
آن جا 2 هزار و 121 عدد انواع لوازم خانگی شامل: 
یخچال فریرز، ماشین لباسشویي، ساید، تلویزیون، 
و  طبقات  تمامی  در  که   ... و  کولر  پنکه،  پکیج، 
همچنین زیر زمین ساختمان دپو شده بود، کشف 
شد.این مقام ارشد انتظامي تصریح کرد: بر اساس 
برآورد اولیه کارشناسان، ارزش کاالهای مکشوفه 
100 میلیارد ریال تخمین زده شد و در این رابطه 
یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل 
مراجع قضائی شد.فرمانده انتظامي استان البرز در 
پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کنوني ارتکاب این 
گونه اقدامات حرکت در مسیر اهداف دشمن است و 
پلیس بر خود وظیفه مي داند با اخاللگران اقتصادي 
به  آن ها  معرفي  به  نسبت  و  برخورد  قاطعیت  با 

مراجع قانوني اقدام کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در گفتگو با 
هفته   2 در  بدون پالک  198 خودروی صفر  از کشف  جام جم 

اخیر در استان خبر داد.
رامین ربیعی گفت: پس از صدور دستور ویژه در راستای نظارت 
العمل ها و بخشنامه  بازار خودرو، همه دستور  بر  از پیش  بیش 
های نهاد های باالدستی به ادارات تابعه، اتاق اصناف و اتحادیه 
احتمالی  محتکران  با  برخورد  و  آن  مفاد  رعایت  جهت  مربوطه 
احتکار  عمومی  اماکن  از  دقیق  بازرسی  گفت:  وی  شد.  ابالغ 
خودرو اعم از نمایشگاه ها، پارکینگ ها و... با همکاری بازرسی 
اتاق اصناف و اتحادیه نمایشگاه داران در دستور کار قرار گرفت. 
عالوه بر همکاری با اتاق های اصناف و اتحادیه های مرتبط در 
استان، همکاری ها با بسیج و پلیس آگاهی در خصوص شناسایی 

اماکن احتمالی احتکار خودرو افزایش یافته است.
 وی افزود: برای نمونه فقط 12 خودروی سواری در یک واحد 
میلیارد میلیون تومان کشف شد.    1 از  ارزش بیش  به  مسکونی 

در بازرسی های بعدی، 202 خودرو سواری وارداتی در یک انبار 
کشف شد که از این تعداد 29 دستگاه دارای پالک شخصی به 
پرونده  که  بود  نشده  پالک  خودرو،  دستگاه   173 و  خریدار  نام 
ضمن  وی  است.  بررسی  حال  در  و  تشکیل  راستا  این  در  ای 
اشاره به این امر که تحویل خودرو به خریدار در نمایندگی ها، 
منوط به الصاق قطعی و پَرچ پالک روی خودرو بوده و تحویل 
خریداران  به  پالک  دستی  تحویل  یا  و  پالک  بدون  خودروی 
ممنوع است تصریح کرد: در بازرسی همکاران ما از 2 نمایندگی 
مجاز خودروسازان 3 دستگاه خودروی خارجی بدون پالک و 10 
دستگاه خودروی سواری داخلی فاقد پالک کشف شد که پرونده 

آن نیز در حال بررسی است.
احتکار  از شهروندان خواست هر گونه محل  این مقام مسئول   

خودرو را به سامانه 124 گزارش کنند.

رئیس سازمان صمت البرز خبر داد؛

کشف 198 خودروی صفر بدون پالک در البرز

خبر

در جشنواره طنز گرافیکی؛

افتخار آفرینی جوان البرزی برای ایران
هیبت  به  ایتالیا  ماروستیکا  گرافیکی  طنز  جشنواره  سوم  رتبه 

رسید. البرزی  گرافیست  احمدی، 
اثرات  سوم  رتبه  البرزی  جوان  هنرمند  اثر  جام جم،  گزارش  به 
گرافیکی  طنز  المللی  بین  جشنواره  نهمین  و  چهل  برگزیده 

ماروستیکا ایتالیا را به خود اختصاص داد.
برگزار  ایتالیا  کشور  در  ساله  هر  ماروستیکا  المللی  بین  جشنواره 
کشور   59 بین  ای  ویژه  رقابت های   99 سال  در  که  می گردد 
ارسال  داوری  کمیته  به  نیز  اثر   445 در مجموع  و  گرفت  صورت 

شد.

صربستان  پرو،  ایتالیا،  آرژانتین،  کشورهای  از  اثرهایی  نهایت  در 
طرح  بین  این  در  و  انتخاب  برگزیده  آثار  عنوان  به  ایران  و 
طراح  پرسنل  از  و  البرزی  هنرمند  احمدی،  هیبت  آقای  گرافیکی 
انتخاب  جشنواره  این  برگزیده  اثر  سومین  عنوان  به  شهرداری 

شد.
گرافیک  رشته  در  ارشد  کارشناسی  التحصیل  فارغ  احمدی  هیبت 
ایران  برای  المللی  بین  مسابقات  در  مختلفی  عناوین  و  بوده 

عزتمند کسب کرده است.

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل شورای شهر کرج؛

اجـرای طـرح بهبود نگهداشـت 
ی د و بز ، شهر

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل شورای 
شهر کرج گفت: اجرای این طرح در دوره قبل 

استارت خورد و تجربه جدیدی بود.
قاسمی  حاجی  مهدی  جام جم،  گزارش  به 
بازخوردها  اجرای طرح  آغاز  در  داشت:  اظهار 
مثبت بود ولی به مرور و هر چه جلوتر رفتیم، 
بازخوردها منفی شد، در هفته های آخر اجرای 

تمام  تجمیع  نبود،  مناسب  وضعیت  طرح، 
یک  در  تعطیلی  روز  در  مناطق  پاکبان های 

منطقه، انتقادهایی را در پی داشت.
این  مجدد  اجرای  با  »من  اینکه  بیان  با  وی 
با  ولی  افزود:  موافق«  نه  مخالفم  نه  طرح، 
استفاده از تجربیات گذشته، روش اصالح شده 
و بهبوده یافته تر است. در اجرای طرح جدید 
بر خالف گذشته، از پاکبان های هر منطقه در 
خود آن منطقه استفاده خواهد شد، آن هم در 
اینکه  بیان  با  قاسمی  تعطیل.حاجی  غیر  روز 
باید آخر هفته و روز تعطیلی کنار  »پاکبان ها 
حوزه  در  داد:  ادامه  باشند«  خانواده هایشان 
ای  ویژه  دقت  و  اهتمام  هرچه  شهر،  تنظیف 
شود، جای دوری نرفته است، از میزان اعتبار 

طرح فعلی و گذشته اطالعی ندارم.

لیال چراغی نظر
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