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 Wednesdayبیشتربخوانید

نماینده ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس خبر داد؛

تالش برای گره گشایی از مشکالت کادر درمان

رسالتمدیریتشعب
بانكمسكناستان
در اجرای طرح اقدام
ملیمسكن
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ویژه ها

شهردار کمال شهر:

3

طوالنی ترین پیاده راه البرز
از کمال شهر میگذرد

استاندار:

نمایشگاه بین المللی
در زمان مقرر راه اندازی
شود

شهردار کمال شهر گفت :بلوار مشاهیر
کمال شهر ،طوالنیترین پیاده راه البرز۲۲ ،
بهمن امسال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش جام جم ،شهردار کمال شهر ،گفت :طرح
بلوار مشاهیر کمال شهر به عنوان طوالنیترین پیاده
راه البرز هفتاد درصد پیشرفت داشته است و  ۲۲بهمن
امسال به بهره برداری خواهد رسید.
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نماینده کرج در مخالفت با
 2فوریت طرح حمایت معیشتی:

رئیس کمیسیون فرهنگی
شورای شهر کر ج:

حفظ منابع طبیعی بدون مشارکت مردم
تحقق نمی یابد

مجلسبایدسنجیده
عملکند
2

عکس  :حسن بنواری

مدیر کل منابع طبیعی استان در گفتگو با جام جم البرز :

جلوی فاجعه زیست
محیطی را بگیرید
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

خبر
استاندار:

نمایشگاه بین المللی در زمان
مقرر راه اندازی شود

شهبازی ،استاندار البرز در جلسه شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به صورت
ویدئوکنفرانس برگزار شد ،با اشاره به موضوع
مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی استان در
خصوص قانون مالیاتهای مستقیم ماده ،19
افزود :پیگیریهای الزم از سوی اتحادیههای
مربوطه صورت گیرد.
به گزارش جام جم شهبازی ادامه داد :در
جلسات این شورا باید عالوه بر اعضای اصلی
ستاد ،نماینده رستههای شغلی حضور یابند
تا در جریان مصوبات و اقدامات این حوزه
قرار گیرند و در تصمیم سازی مشارکت داشته
باشند.
شهبازی گفت :راه اندازی نمایشگاه بین
المللی یکی از مطالبههای مهم و اصلی مردم و
بویژه فعاالن اقتصادی استان است ،از این رو
باید طبق آنچه وعده داده شده در موعد مقرر
محقق شود.
وی افزود :مصوبات شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی در راستای رونق و جهش
تولید ،صادرات و پویایی چرخه اقتصادی
استان بسیار حائز اهمیت است ،بنابراین باید
به جد اجرایی شود و کسانی که در این راستا
کوتاهی کنند مورد بازخواست قرار میگیرند.
استاندار البرز اضافه کرد :فرصتها محدود
است ،از این رو باید زمان را غنیمت شماریم و
در راستای تحقق اهداف ،برنامهها و وعدهها با
اهتمام ویژه ای وارد میدان شویم.
وی با اشاره به نقش تسهیلگری دولت در
امور تولید و تجارت ،گفت :بخش خصوصی
البرز بسیار متعصب و کوشا هستند و حتی
در بدترین شرایط اقتصادی نیز به حفظ چرخه
تولید و اشتغال پرداخته اند ،بنابراین باید
تدابیر الزم را جهت تسهیل در امور تولید،
صنعت و صادرات در البرز تا جای ممکن
اتخاذ کرد .شهبازی با بیان اینکه در این برهه
حساس البرز توفیق رشد  27درصدی صادرات
را یافته ،افزود :البته در شرایط کنونی با وجود
تحریمهای ناجوانمردانه و روندی که به واسطه
شیوع بیماری عالمگیر کرونا به وجود آمده
است ،محدودیتهای جدی ایجاد شده ولی
مجموعه دولت در جهت تسهیل و رفع موانع
از هیچ تالشی فروگذار نمی کند.

گشتمشترکبازرسیونظارت
بر روندتوزیع کاالدر استان

امام جمعه کر ج:

عالج مشکالت کشور ،دولت جوان حزب اللهی و مؤمن است

به گزارش جام جم البرز ،متن سی و ششمین خطبه
مکتوب جمعه نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در
استان البرز و امامجمعه کرج به شرح زیر است:
در این چهل سال هم فراوان دیدهایم زمانی که
اولویتهای فراوان اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی

معطلمانده و باید چاره شوند .یکمرتبه شبههای و
مطلبی نظیر تحریف شخصیتهای دینی و علمی یا آیه و
روایتی را با علم به این که میدانند بیانشان بازتاب منفی
دارد و منتقدان را تحریک میکند ،مطرح میکنند تا افکار
عمومی با احساس تکلیف در پاسخگویی مشغول

جروبحث شوند و موضوع اصلی فراموش شود.
اما نخبگان باید بدانند که اولویت در جنگ روانی چیست
و بدون انفعال و هیجان ،نگذارند دغدغ ه اصلی جامعه
فراموش شود .هم پاسخگوی شبهه باشند و هم
اولویتها را بیان و مطالبه کنند.

امروز آنچه باید دنبال و به گفتمان غالب تبدیل شود
همان است که حضرت آقا درباره دولت جوان حزباللهی
فرمودند :عالج مشکالت کشور ،دولت جوان حزباللهی
و جوان مؤمن است که میتواند کشور را از راههای دشوار
عبور بدهد.

خبر
امام جمعه فردیس:

نماینده ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس خبر داد؛

مســئوالن فرصــت خدمــت را
مغتنم بشمارند

تالش برای گره گشایی از مشکالت کادر درمان
سالمت مردم تالش میکنند که در این مسیر همگان با توجه به
پروتکلهای بهداشتی باید همراه آنان باشیم.
وی یادآورشد :با توجه به نیازها و امکانات درمانی بیشتر باید
برداشتهای صندوق توسعه ملی را هرچه بیشتر در مسیر حفظ
سالمت مردم قرار داد.
نماینده ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی
گفت :پیام شهدای مدافع سالمت آن است که از هیچ تالشی برای
تامین سالمت مردم دریغ نشود .گفتنی است این مراسم یادبود
به مناسبت شهادت احسان اصل دهقان و فاطمه شریفی مقدم از

علی حدادی ،نماینده مردم شریف ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان،
در آیین یاد بود شهدای مدافع سالمت شهرستان نظرآباد ضمن
تجلیل از کادر پزشکی و درمان گفت :مشکالت اعتباری و معیشت
کادر درمان باید گره گشایی شود و امروز در مقابله با ویروس کرونا
ایثار گری این عزیزان بسیار ارزشمند است.
به گزارش جام جم ،حدادی ادامه داد :در طول هشت سال جنگ
تحمیلی دیدیم که ایثار رزمندگان چگونه کشور را نجات بخشید و در
شرایط امروز فداکاری کادر درمان هرچه بیشتر باید دیده شود.
حدادی گفت :کادر درمان با مظلومیت هرچه بیشتر در دفاع از

کارکنان و پرستاران شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد با
رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.

نماینده کرج در مخالفت با  2فوریت طرح حمایت معیشتی:

مجلس باید سنجیده عمل کند

نماینده کرج در مجلس گفت :طرح حمایت معیشتی از خانوارهای ۵
دهک پایین جامعه دارای اشکال و مشابه مصوبه قبلی مجلس است.
به گزارش جام جم ،در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسالمی و در
جریان بررسی  2فوریت طرح حمایت معیشتی از خانوارهای  ۵دهک
پایین جامعه ،مهدی عسگری نماینده کرج در مجلس شورای اسالمی
در مخالفت با این طرح در سخنانی گفت :ما بعد از چند هفته و پس از
بررسیهای فراوان یک طرح معیشتی را تصویب کردیم که البته دولت با
همان طرح هم موافق نبود ،اکنون میخواهیم طرح دیگری را با همان

موضوع که تشابه زیادی با آن طرح دارد تصویب میکنیم ،این جنبه
خوبی ندارد ،مجلس باید با کار حکیمانه و سنجیده شناخته شود.وی
افزود :در کنار این مساله نکته دیگری وجود دارد و آن اینکه خود طرح
هم اشکاالتی دارد و هنوز مشخص نشده است که هزینهها و منابع
این طرح از کجا میخواهد تامین شود.
عسگری در ادامه اظهار داشت :با توجه به ساختار بودجه تصویب و
اجرای این طرح امکان پذیر نیست ،همچنین دولت با توجه به اینکه
منابع ندارد مانع از اجرایی شدن طرح میشود.

موسسه رازی به عنوان یکی از مراکز قدرت
در کشور مطرح است
نماینده مردم کرج ،اشتهارد و آسارا و در مجلس شورای اسالمی ،موسسه
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی را به عنوان یکی از مراکز قدرت در
منطقه عنوان کرد و گفت :باید در جهت حمایت و ارتقای جایگاه این
مجموعه تالش کنیم.
به گزارش جام جم ،علیرضا عباسی در حاشیه برگزاری جلسه با رئیس
موسسه رازی ،نماینده ولی فقیه و سایر مدیران این موسسه با اشاره
به قدمت قریب به یک قرن موسسه رازی در تحقیق و تولید واکسن و
فرآوردههای بیولوژیک اظهار کرد :چنین مجموعههایی در سطح کشور به
عنوان مراکز قدرت شناخته میشوند که کشور به وجود آن بسیار نیازمند
است .وی با تاکید بر لزوم توجه به تولید داخل با بهرهگیری از دانش

دانشمندان و ظرفیتهای داخلی ،افزود :نباید نگاه به بیرون داشته
باشیم چرا که ظرفیتهای الزم در این زمینه در داخل کشور موجود است
و در صورت لزوم باید این بهرهوری را افزایش دهیم .نماینده مردم کرج در
مجلس شورای اسالمی ادامه داد :این بهرهوری باید به گونهای باشد که نه
تنها نیازهای داخلی کشور را تامین کنیم ،بلکه در حوزه صادرات و تامین
نیاز منطقه نیز ورود کنیم .وی با تاکید بر اینکه باید افقهای دید را بلند
ببینیم و تامین نیاز برای جمعیت 006میلیونی منطقه را مدنظر قرار دهیم،
گفت :بر این اساس نیازمند توسعه و پیشرفت موسسه هستیم که این
مهم را در مجلس شورای اسالمی به طور جد در دستور کار قرار خواهیم
داد تا شاهد ارتقای هر چه بیشتر موسسه باشیم.

دستگیری شکارچیان غیرمجاز
بز وحشی
عباسی اضافه کرد :نباید باعث تضعیف مراکزی مانند موسسه تحقیقات
واکسن و سرمسازی رازی شویم و الزم است در جهت حمایت از چنین
مجموعههایی در کشور تالش کنیم.

معاون استاندار:

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تاکید
بر لزوم حساسیت بیشتر دستگاههای اجرایی در خصوص
آنفلوآنزای حاد پرندگان گفت :در هر کاری پیشگیری مقدم بر
درمان است که باید با توجه بیش از پیش مدیران در شرایطی که
بیماری کرونا بر کشور حاکم است ،اقدامات پیشگیرانه را مدنظر

قرار دهند.
به گزارش جام جم ،نور محمد فردی با بیان این مطلب در جلسه
ستاد مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اظهار داشت :با
توجه به سردی هوا در نیمه دوم سال همواره این بیماری خود
را بیشتر نمایان میکند.
در این راستا باید با همکاری و تعامل تمامی دستگاهها پیش
از آلوده شدن استان اقدامات موثری را در راس برنامههای خود
قرار دهیم .وی افزود :بر اساس گزارشهای واصله تاکنون 23
کشور به این ویروس آلوده شدهاند که باید مراقبت بیشتری
در این زمینه صورت گیرد تا کشور ما نیز آلوده به این ویروس
خطرناک که به مراتب خطرناک تر از ویروس کروناست ،نشود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به
رتبه سوم کشوری استان در تولید مر غ گوشتی و تخم گذار خاطر

به گزارشجامجم،حجتاالسالمایمانی،امامجمعه
فردیس در چهاردهمین خطبه مکتوب خود گفت:
 ...از مسئوالن و کسانی که امروز سکان اجرایی
شهرستان فردیس را بر عهده دارند عاجزانه تقاضا
دارم این فرصتها را دریابند .در اینجا تذکر سه
مطلب را ضروری میدانم:
 -۱اعضای محترم شورای اسالمی شهر و شهردار
محترم فرصت چند ماهه پایانی خدمت خود در این
جایگاه را مغتنم بشمارند و همت خود را در خدمت
به این مردم معطوف دارند و از ایجاد حواشی که
مخل خدمتگزاری صادقانه و بیمنت است دوری
کنند -۲.استاندار محترم و معاونت فنی و عمرانی
استانداری همت بیشتری برای انتزاع فردیس
بگمارند و فرمانداری محترم در رابطه با حدود و ثغور
شهرستان دقت بیشتری اعمال کند اینکه اتوبان
خط جداسازی فردیس کرج تلقی شود و روز بعد
خط مترو و روزی دیگر رودخانه کرج ،تصور خوبی
از مسئوالن در تاریخ شهرستان بر جای نخواهد
گذاشت -۳ .اگر اعضای شورای شهر منتخبان
مردمند فرقی میان اعضای شورای شهر و شورای
روستا نیست و هیچ یک درجه  ۲تلقی نمیشوند و
اگر رای مردم حرمت دارد چه این مردم اهل روستا
ً
باشند یا شهر قطعا فرقی نخواهد داشت و ما حق
نداریم زمزمه انحالل شورای اسالمی فرخ آباد را آن
هم در ماههای پایانی دوره شورا مطرح کنیم.

نشان کرد :در حال حاضر در سطح استان البرز  154واحد تولید
مر غ گوشتی و  114واحد مر غ تخمگذار فعالیت میکنند که حدود
 90هزار تن ،تولید دارند .وی افزود :از این میزان  30هزار تن در
استان مصرف و بقیه به سایر نقاط صادر میشود.
به گفته فردی در سال  96به واسطه آلودگی واحدهای تولیدی
مر غ گوشتی و تخم گذار استان به ویروس آنفلوآنزای مرغی68 ،
میلیارد تومان خسارت وارد شد که باید امسال تمهیدات الزم به
منظور کنترل و مقابله با آن بیش از پیش مورد توجه مسئوالن
ذیربط قرار گیرد.
برگزاری دورههای آموزشی ،اطالع رسانی آموزشی به مردم،
استفاده از بیمه به منظور جبران خسارتهای احتمالی ،گزارش
بموقع تلفات و بیماری بخشی از توصیهها و دستورات وی در این
نشست بود.

شکارچیان غیرمجاز بز وحشی در طالقان
بازداشت شدند.
به گزارش جام جم ،سرپرست اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان طالقان گفت:
بر اساس گزارش یکی از همیاران محیط
زیست مبنی بر حضور  3شکارچی غیرمجاز
در زیستگاه حیات وحش ،ماموران یگان
حفاظت طالقان با همراهی همیاران محیط
زیست ،شکارچیان غیرمجاز را که اقدام به
شکار یک بز وحشی کرده بودند شناسایی
کردند.محسن فالح نژاد گفت :متخلفان با
دیدن ماموران از محل متواری شدند ،اما
پس از تعقیب و گریز و همکاری جوامع محلی
طالقان ،محل اختفای آنها شناسایی و همه
وسائل جرم توقیف و متخلفان بر اساس
دستور قضایی بازداشت شدند.
وی افزود :حیات وحش از سرمایههای ملی
کشور است و همه وظیفه داریم از هر گونه
اقدامی که منجر به از بین رفتن و تهدید نسل
آنها میشود ،جلوگیری کنیم و از دوستداران
حیات وحش درخواست میکنیم در صورت
مشاهده هر گونه تخلف ،مراتب را به اطالع
اداره محیط زیست طالقان ( شماره تماس
 )44726150برسانند.

سخنگوی ستاد استانی مدیریت کرونا:

با هدف نظارت بر روند توزیع کاالها و اقالم
ضروری در مراکز خرید بزرگ شهر کرج ،مانور
مشترک بازرسی با همراهی ربیعی ،رئیس
سازمان صمت البرز ،هراتی ،مدیر کل سازمان
تعزیرات حکومتی استان البرز ،حصاری،
رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز ،مددی،
مدیر واحد بازرسی و نظارت اصناف ،مرادی،
معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت،
برگزار شد.
به گزارش جام جم ،مددی ،مدیر بازرسی و
نظارت اصناف استان البرز در همین رابطه
گفت :طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی
و دیگر مراکز خرید در کرج با هدف ساماندهی
بازار و پیشگیری از افزایش قیمت خودسرانه
برخی از اقالم ضروری مانند روغن ،گوشت،
مر غ و تخم مر غ و ...در نقاط مختلف شهر
ادامه دارد.
شهروندان میتوانند در صورت مشاهده
تخلفات صنفی ،مراتب را با شماره
تماس ۳۲۲۱۸۱۵۴و  ۳۲۲۱۸۱۵۵واحد بازرسی و
نظارت اصناف اطالع دهند.

قدرت بیماری زایی كرونا  ۳تا  ۹برابر شده است

تمهیدات و محدودیتها میتواند بر کاهش بار بیماری اثر داشته
باشد ،زیرا تجربههای گذشته نشان میدهد هر زمان که مردم پای کار
آمدند و رعایت کردند دو هفته بعد نتیجه مثبت در کاهش افراد مبتال
و همچنین موارد فوت را مشاهده کردیم.
به گزارش جام جم ،دکتر سلیمانی سخنگوی ستاد استانی مدیریت
کرونا در خصوص تغییر رفتار ویروس گفت :این ویروس از ابتدای
شروع تاکنون جهشهای متعددی داشته است اما یکی از مهمترین
این جهشها قدرت بیماری زایی و قدرت انتقال آن و سرایت بیماری به

ً
افراد دیگر است که تقریبا  ۳تا  ۹برابر افزایش یافته است و ماندگاری
ویروس بعد از عطسه یا سرفه فرد مبتال در فضای محدود و بسته تا
بیش از  ۵ساعت است و ابتالء از طریق ترشحات ماندگار وجود دارد.
دکتر سلیمانی تاکید کرد :انتقال بیماری از گذشته خیلی جدیتر شده
است از این رو استفاده از ماسک از خانه تا خانه و حتی در خانه برای
افراد دارای عالئم ضروری است .وی افزود :سالمت مهم است اما
باید معیشت مردم هم در نظر گرفته شود و یک تعادل در معیشت
و سالمت مردم برقرار شود .وی تاکید کرد :آخرین یافتهها حاکی از آن

است که با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی ،استفاده از ماسک،
رعایت فاصله اجتماعی و بهداشت دستها از ابتال به بیماری جلوگیری
میشود .دکتر سلیمانی با اشاره به اینکه  ۴۰درصد بیماران به صورت
خفیف و بیعالمت هستند تصریح کرد :این بیماری در  ۴۰درصد افراد
به صورت متوسط و عالمت کم بروز میکند و نیاز به بستری ندارند و
باید در قرنطینه خانگی دوره درمان را سپری کنند و در صورت نیاز با
مراجعه به پزشک داروهای درمانی اولیه را دریافت نمایند و به صورت
عالمتی درمان شوند و در  ۲۰درصد از افراد عالئم شدید این بیماری بروز

میکند و به بیمارستان مراجعه کرده و در صورت نیاز بستری میشوند.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) اعالم کرد؛

اهدای  ۵۰تبلت به دانش آموزان طالقان

 ۵۰تبلت به ارزش  ۲۰۰میلیون تومان به دانش آموزان آسیب دیده از
شیوع بیماری کرونا در طالقان اهدا شد.
به گزارش جام جم ،معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد
امام خمینی استان گفت ۱۷۰ :مددجوی البرزی از خدمات مستمر
مرکز نیکوکاری منتظران طالقان بهرهمند هستند که با همت خیران
این مرکز  ۵۰تبلت نیز به دانش آموزان تحت پوشش این مرکز

اهداء شد .رضا لشینی افزود :این مرکز با استفاده از ظرفیت خیران
در رفع مشکالت معیشتی مددجویان و ارائه خدمات متنوع در زمینه
مسکن ،جهیزیه ،درمان ،اشتغال و اعطای سبد کاال به محرومان
فعالیت میکند .وی گفت :حدود  30درصد از کمکهای بالعوض
به خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد از محل مشارکت مردم
نیکوکار در امور خیر تأمین میشود .لشینی با اشاره به اینکه ترغیب

مردم به استفاده از روشهای جدید شرکت در امور نیکوکاری در
دستور کار کمیته امداد قرار دارد افزود :مردم و خیران برای پرداخت
صدقه و شرکت در امور نیکوکاری میتوانند با خطوط تلفن ثابت از
طریق شماره  ،3557با خطوط تلفن همراه از طریق شماره ،۰۲۶۳۵۵۷
از طریق کد دستوری با شماره گیری  *۸۸۷۷*۰۲۶#و ثبت درخواست
کمک در سامانه  137شهرداری در امور خیر مشارکت کنند.
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اقتصادی
اجتماعی

شهردار کمال شهر:

طوالنی ترین پیاده راه البرز از کمال شهر میگذرد

شهردار کمال شهر گفت :بلوار مشاهیر کمال شهر ،طوالنیترین
پیاده راه البرز ۲۲،بهمن امسال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش جام جم ،شهردار کمال شهر ،گفت :طرح بلوار مشاهیر
کمالشهر بهعنوانطوالنیترینپیادهراهالبرز هفتاددرصدپیشرفت

داشته است و  ۲۲بهمن امسال به بهره برداری خواهد رسید.
ناصری مقبل افزود :پارک شهید حاج قاسم سلیمانی به مساحت
سی و سه هزار متر مربع نیز در کمال شهر در حال احداث است که 40
درصد پیشرفت داشته است.

پزشک جام جم

خبر

کشف  ۵۰میلیارد تومان لوازم
خانگیاحتکارشدهدرهشتگرد

 ۳انبار احتکار لوازم خانگی به ارزش  ۵۰میلیارد
تومان در شهر هشتگرد کشف شد.
به گزارش جام جم ،فرمانده سپاه استان گفت :با
تالش سربازان گمنام در سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در شهرستان ساوجبالغ این انبار لوازم
خانگی در حاشیه شهر هشتگرد کشف شد.
سردار یوسف موالیی گفت :اقالم کشف شده
شامل کاالهای کمیاب مثل انواع یخچال و
یخچال فریزر ،کولر گازی ،ماشین لباسشویی و
ماشین ظرفشویی به ارزش  50میلیارد تومان
است که از سال  97باقی مانده است .وی افزود:
تمام واحدهای صنفی باید موجودی انبار خود را
در سامانه انبارها ثبت کنند و در غیر این صورت
تمام کاالهای موجود در انبار جزو کاالهای احتکاری
محسوب میشود.در روزهای اخیر به درخواست
وزارت صنعت معدن و تجارت و نهادهای نظارتی،
سپاه و بسیج ورود جدی به تخلفات حوزه بازار
داشته و شناسایی انبارهای احتکار سرعت گرفته
است و این اقدام تاثیر مثبتی در ثبات بازار و تامین
کاالهای مورد نیاز مردم خواهد داشت.

جام جم البرز :بشر در طول قرنهای گذشته از منابع خدادادی
همواره برای تغذیه خود استفاده کرده است اما ملتهایی هم
بوده اند که به خاطر زیاده طلبی ،دست اندازیهای فراوانی را در
طبیعت انجام دادهاند که روال کار را با خطر مواجه کرده است.
پس باید از این منابع خدادادی حفاظت کرد تا نابود نگردد .اما ما
در برابر آیندگان نیز مسئول هستیم .بهترین کار این است که در
برابر سودجویان ایستادگی کنیم.
یکی از مراکزی که میتواند با این سودجویان مقابله کند،
سازمانهای مردم نهاد هستند .این سازمان نقش ارزندهای در

مدیرکل بازرسی استان البرز:

حفاظت از منابع خدادادی را ایفا خواهند کرد.
در ایران عزیز ما هم مدتهاست که آدمهای سودجو مشغول
غارت منابع طبیعی و خدادادی از جمله جنگلها ،مراتع و حتی
آبهای روان و زیرزمینی کشورمان هستند .نتیجه هم کاهش
تراکم و حجم همه این موارد و ایجاد مشکالت زیست محیطی
حاد بوده است.
* حفاظت و صیانت از منابع طبیعی توسط اداره کل
حامد فرضی ،مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار جام جم البرز گفت :حفاظت
و صیانت از ۴۴۰۰۰۰هکتار اراضی ملی استان البرز که شامل
۳۷۵۰۰۰هکتار مرتع خوب ؛۴۵۰۰۰هکتار عرصههای بیابانی و
۲۵۰۰۰هکتار اراضی جنگلی است که ۱۰۰۰۰هکتار جنگل طبیعی
و بقیه جنگلهای دست کاشت میباشند توسط این اداره کل
انجام میگردد.
فرضی با اشاره به وجود بهترین مراتع کشور در بخش آسارا و
طالقان افزود :در مراتع استان  ۱۳۰۰۰۰واحد دامی در فصل چرای
دام در مراتع استان حضور دارند که تا پایان سال  ۱۴۰۰تمام
پروانههای بهره برداران مراتع حذف و طر حهای جدیدی جایگزین
آن خواهد شد که بهرهبردار و ظرفیت استفاده مشخص خواهد
بود.
مدیر کل آبخیزداری البرز در ادامه بر اهمیت آبخیزداری در استان

تاکید نمود و اظهار داشت :طر حهای آبخیزداری از سال  ۱۳۴۲تا
کنون با شدت و ضعف در حال اجرا بوده است؛ اجرای موفق
طر حهای آبخیزداری با مشارکت تعاونیهای روستایی در امنیت
و اشتغال پایدار روستاییان و کاهش سیالبها بسیار تاثیر گذار
بود و ۱۲۰۰۰۰هکتار از اراضی استان شرایط مطمئن و ایمنی پیدا
کرده است .به گونهای که در سال  ۹۸از سیالبهای متعددی در
استان جلوگیری شد.
مدیر کل منابع طبیعی البرز عرصههای بیابانی در شهرستان
نظرآباد و قسمتی از اشتهارد را  ۴۵۰۰۰هکتار اعالم کرد و افزود:
با تخصیص اعتبار و همت مسئوالن و استاندار ۱۲۰۰۰هکتار از
کانونهای ریزگردی و بیابانی استان با گونههای بومی و سازگار
اقلیم مورد بیابان زدایی قرار گرفته است که خوشبختانه شرایط
تثبیت شده است اما خطر هم چنان وجود دارد و همه باید با
همکاری از برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی و ورود شترهای
سرگردان و دیگر عوامل از بیابانی شدن زمینهای البرز جلوگیری
نماییم.
دکتر فرضی حوزه منابع طبیعی را از بخشهای اشتغالزا دانست
و گفت :با فعال نمودن روستاییان در تعاونیها زمینه برای
فعالیتهای عمرانی و آبخیزداری و همچنین کشت گیاهان
دارویی؛ گونههای بومی استان و کشت زعفران و زارعت چوب و...
ً
فراهم شده است و قطعا حمایت خواهیم نمود.

رسالتمدیریتشعببانكمسكناستان
در اجرای طرح اقدام ملی مسكن
مهدی بلوچی ،مدیر شعب استان البرز در گزارشی جدید اعالم كرد :بانك مسكن تنها بانك حامی و
پشتیبان طرح اقدام ملی مسكن بوده كه مهم ترین رسالت آن در بخش مسكن و ساختمان ،تامین
مسكن برای آحاد مردم به ویژه اقشار كم درآمد جامعه میباشد.
به گزارش جام جم ،بلوچی اظهار داشت :طرح ملی مسكن ،طرحی حمایتی به منظور تامین مالی
پروژههای تولید و عرضه مسكن میباشد و این تسهیالت بدون نیاز به سپرده گذاری در سریع ترین
زمان از محل منابع داخلی بانك به سازندگان پرداخت خواهد شد.
مدیریت البرز؛ جدیت و مصمم بودن این بانك در طرح اقدام ملی را از مصادیق تحقق شعار سال
جاری دانست كه هم اكنون در حال اجرا میباشد.بلوچی اضافه كرد :طرح اقدام ملی مسكن با
همكاری این مدیریت و نهادهای متولی اعم از اداره كل راه و شهرسازی ،بنیاد مسكن انقالب اسالمی،
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شركت عمران شهر جدید هشتگرد در حال اجرا
میباشد.
وی در ادامه گفت :بانك مسكن و هر یك از نهادهای متولی در چارچوب شیوه نامه طرح اقدام
ملی ،انجام امور محوله را به صورت ویژه در دستور كار خویش قرار داده اند .بلوچی بر اساس آخرین
وضعیت افتتاح حساب توسط واجدین شرایط طرح ملی مسكن بیان نمود 3375 :هزار نفر در شعب
این استان افتتاح حساب نمودهاند كه از این تعداد تاكنون1746هزار نفر نسبت به پرداخت مرحله

اول آورده نقدی اقدام و  1629هزار نفر در مرحله تكمیل مدارك و استعالم میباشند.
بلوچی تاكید كرد :بانك مسكن البرز با اطالع رسانی از طریق پیامك ،ضرورت همكاری مالی متقاضیان
و مراجعه ایشان به شعب منتخب طی فواصل زمانی تعیین شده با رعایت كامل پروتكلهای
ً
بهداشتی را مجددا یادآوری نمود.

افتخارآفرینی حامیان البرزی؛

کسبرتبههایبرتر کشوریدر طرحاکرامایتامومحسنین
حامیان البرزی رتبههای برتر سرانه اکرام ایتام و محسنین فرزندان
موردحمایت کمیته امداد امام (ره) را به دست آوردند.
به گزارش جام جم ،محمد محمدی فرد مدیرکل کمیته امداد البرز
با اشاره به استقبال بینظیر مردم نیکوکار از طرح اکرام ایتام و
محسنین در مقایسه با سایر طر حهای خیر و احسان این نهاد گفت:
از ابتدای سال جاری تاکنون معادل  ۱۸میلیارد و  ۱۴۸میلیون تومان از
سمت حامیان بهحساب فرزندان مددجویان کمیته امداد امام (ره)
استان البرز در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین واریز شده است.
مدیرکل کمیته امداد البرز ضمن بیان اینکه کمکهای حامیان از
طریق سامانه اکرام ،مستقیم بهحساب ایتام و محسنین نیازمند

قسمت پایانی

آغاز مرحله دوم حذف قبض
کاغذی آب در استان

با شروع مرحله دوم طرح حذف قبض کاغذی آب،
پنج شهر وهمه روستاهای البرز از  14آبان قبوض
آب بهای خودرا بهصورت الکترونیکی دریافت
خواهند کرد.
به گزارشجامجم،یاوریمعاونخدماتمشترکان
و درآمد آبفای استان البرز با اعالم این خبر گفت:
شهرهای کوهسار ،طالقان ،آسارا ،نظرآباد و رجایی
شهر و تمام روستاهای زیر پوشش آبفای استان
البرز در مرحله دوم حذف قبوض کاغذی از
نیمه آبان قبوض آب بهای خود را فقط بهصورت
الکترونیکیدریافتخواهند کرد.
وی از همه مشترکان آبفا در استان البرز خواست
برای دریافت قبض الکترونیکی آب بها از طریق
روشهای مختلفی که پیش از این اعالم شده
بود ،همچون :ارسال شناسه قبض به سامانه
 300026122یا ارائه شماره تلفن به مامور قرائت
کنتور یا مراجعه به دفاتر پیشخوان ،تماس با مرکز
 122و همچنین ثبت درخواست در سایت آبفای
البرز به نشانی .abfa-alborz.ir wwwاقدام نمایند.
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حفظ منابع طبیعی بدون مشارکت مردم تحقق نمی یابد

ایـن روزهـا ،مـردم
بخـش زیـادی از
نیازهـای سلامت
خـود را از راههـای
گوناگون به دسـت
میآورنـد.
ایـن کار میتوانـد در
بعضـی مواقـع مفیـد
و در بسیاری از مواقع

حتـی خطرنـاک باشـد.
ویـژه نام ههـای جـام جم البرز شـرایطی را فراهم کرده
اسـت که شـنونده سـواالت و پرسـشهای پزشـکی
شـما باشـد و بـه صـورت مکتـوب بـرای سـوالهای
بهـای مناسـبی داشـته باشـد.
شـما جوا 
دکتـر سـید مهـدی موسـویان در همیـن سـتون و
هـر هفتـه بـه سـواالت و دغدغ ههـای پزشـکی شـما
پاسـخ خواهنـد داد.
*ابتالءمجددبه کرونا
بررسـی بهبـود یافتـگان کرونایـی کـه بـرای بـار دوم
مبتلا شـده انـد ،نشـان میدهـد کـه پادتـن تولیـد
شـده در بـدن مبتالیـان بعـد از مدتـی کاهـش پیـدا
میکنـد و ابتلای مجـدد آنها تا  ۱ماه و  ۱مـاه و  ۵۱روز
بعـد هـم در بیمـاران گـزارش شـده اسـت.
در واقـع واکنـش بـدن افـراد مبتلا بـه کرونـا کـه بـا
تولید پادتن مصون کننده همراه است به سرعت
کاهـش پیـدا میکنـد .افـراد کرونایـی بهبـود یافتـه
پـس از یـک مـاه در صورتی که یکـی از عالئم بیماری
کرونـا را در خـود احسـاس کردنـد ،پیگیـر موضـوع
باشـند .نتایـج تحقیـق جدیـدی در آمریـکا نشـان
میدهـد بیمـاری کوویـد  ۹۱در کسـانی کـه بـار
دوم بـه آن مبتلا م یشـوند میتوانـد سـختتر
باشد.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

مدیر کل منابع طبیعی استان در گفتگو با جام جم البرز:

سواالتپزشکیخودرااز پزشک
جامجمالبرز بپرسید

دکتر سید مهدی
موسویان

شهردار کمال شهر اظهار داشت :در جلسه شورای اسالمی این شهر
که با حضور اعضای شورای اسالمی ،شهردار و معاونان شهرداری
برگزار شد ،احداث بزرگترین سرمایه گذاری بخش خصوصی این
شهر در صحن علنی شورا به تصویب رسید.

رحیم بناموالیی
عضو هیات
نمایندگان اتاق
بازرگانی البرز

واریز و پیامک آن برای شخص حامی ارسال میشود گفت :در حال
حاضر  1422فرزند طرح اکرام ایتام و  2811فرزند طرح محسنین تحت
پوشش کمیته امداد البرز میباشند که توسط حامیان حمایت
میشوند.
محمدی فرد با اشاره به اینکه متوسط سرانه دریافتی ماهانه ایتام
استان  ۸۱۳هزار تومان و فرزندان محسنین استان  ۴۱۴هزار تومان
میباشد گفت :استان البرز دارای رتبه اول کشوری محسنین و رتبه
دوم کشوری اکرام ایتام میباشد.
وی استفاده از بسترهای الکترونیکی را برای جذب حامیان میسر
دانست و افزود :مشارکت حضوری و مراجعه به دفاتر کمیته امداد

خواندید که :با عنایت به فرمایشات مقام
معظم رهبری و مزین بودن سال جهش
تولید راه نجات اقتصاد کشور افزایش
تولید و بهرهوری بوده که در نهایت در
حوزه صادرات بین المللی منتج به حضور
در بازارهای تجاری خواهد شد .و حاال ادامه
مطلب:
مساله اصلی بحث چرخه ناعادالنه
محمدیکشور است یعنی زنجیره
اقتصادی در
ناصر
تولید و توزیع مشکل دارد چراکه
تامینبنادکی
تولید کننده هرسه کار نمیتواند اجرا کند ،یا
کننده فقط تولید کند و به سمت
باید تولید
روزنامه نگاز
صادرات حرکت یا اینکه به عنوان سرمایه
گذار در بازهای منطقهای حضور داشته که
این موضوع نیز باید با استراتژی دیپلماسی
اقتصادی کشور همخوان و از همراهی آن
بهره کافی را ببرد.
در این بین سرانه دقیق مصرف میتواند
مانع از اشباع بازار از کاالهای مختلف
گردد که باعث تخریب تولید میشود و

سنددار شدن امالک قولنامهای
بخشی از مقابله با زمین خواری
است

مدیرکل بازرسی استان البرز خواستار اهتمام
بیشتر دستگاهها برای تعیین تکلیف امالک
قولنامهای شد که با صدور سند مالکیت میتوان
با زمینخواری و تصرفهای غیرقانونی مقابله کرد.
به گزارش جام جم ،احمد علی آبادی فراهانی اظهار
کرد :در طرح کاداستر از استانداری محترم البرز
توقع میرود که لیدری دستگاههای مختلف را برای
به سرانجام رساندن آن بدرستی بر عهده بگیرد،
متأسفانه طی سالهای اخیر در برخی موضوعات
کم کاری بسیاری شده و طرح کاداستر یکی از
آنهاست.
وی افزود :باید همه دستگاههای اجرایی استان سر
موضوعاتی که به مردم مرتبط است ،حساسیت
بیشتریداشتهباشند.
مدیرکل بازرسی استان البرز با اشاره به کوتاهی
برخی سازمانها و ادارات در اجرای طرح کاداستر،
گفت :سالیان سال است که طرح کاداستر به
شکل الک پشتی در حال حرکت است و متاسفانه
هیچ کس در این خصوص مطالبه جدی انجام
نمیدهد.
فراهانی با اشاره به نقش نماینده عالی دولت
در پیشبرد طرح کاداستر ،گفت :استانداری البرز
باید نقش لیدر را در کاداستر اراضی انجام دهد و
اداراتی مثل راه و شهرسازی ،جهاد کشاورزی ،منابع
طبیعی و شهرداری را به خط کند .استاندار محترم
باید در این خصوص عملکرد دستگاههای اجرایی
را رصد کند و در این حوزه کارگروه ویژه تشکیل
دهد.
وی گفت :امروز شاهدیم که هزاران ملک
قولنامهای در استان رها شده و کسی دلش به
حال تعیین تکلیف آنها نمیسوزد ،با اجرای صحیح
طرح کاداستر زمینخواری و تصرف به حداقل
خواهد رسید و امیدوارم همه مدیران مربوطه در
این خصوص خود را ملزم به اجرای آن کنند .نباید
مسئوالن استانی و شهری به مشکالت نگاه
مقطعی داشته باشند و فکر کنند که دیگران باید
این مشکالت را در سالهای آینده برطرف کنند.

رئیس سازمان حملونقل بار و
مسافر شهرداریکرجخبر داد؛

طرحپرداختالکترونیکی کرایه
تاکسیها از آذر
ً
در قالب این طرح فعال انجام نمیشود و نیکوکاران میتوانند در
این پویش با نامنویسی در سایتهای اکرام ایتام و محسنین و
پرداخت نقدی مستقیم بهحساب ایتام و محسنین از طریق سامانه
 ekram.emdad.irاقدام کنند.

فروشگاههای زنجیرهای و توزیع ناعادالنه؛ بالی جان تولید
این مساله را باید از طریق کنترل موافقت
اصولیها مدیریت کرد.در مورد حوزه تولید
بخصوص کاالهای اساسی مردم و توزیع آن
در فروشگاههای زنجیرهای که خود مولد
هستند باید تولید کننده مورد حمایت قرار
گیرد نه مجموعههایی که فقط به دنبال
داللی و استفاده از تولید کننده هستند و
به عناوین مختلف از تولید کننده هزینه را
دریافت و به دنبال سود خود بوده که این
موضوع باعث خواب سرمایه خواهد شد.
نکته مهم این است که در این سیستم
فروش خرده فروشیها از بین میروند و
باید فکری به حال این کسب و کارها کرد
و باید از روشهای جایگزین و استفاده از
فناوریهای مدرن ،این کسب و کارها را به
سمت کمک به صادرات سوق داد.
تدوین استراتژی صادراتی و مولد امر مهمی
است که باید سه قوه با همکاری اتاقهای
بازرگانی در جهت تدوین زیرساختهای
تولید در کنار گسترش بازارهای خارجی در
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کنار یکدیگر این فرآیند را مدیریت نمایند.
در حوزه کمک به صادرات چندنکته حائز
اهمیت است:
 -1دولت برای کمک به صادرات باید در
حوزه حمل نقل و مدیریت سوخت حداقل
 50درصد هزینه صادراتی در قبال ارائه ارانه
مدیریت هزینه نماید.
 -2دولت باید از طریق کمک به بخش
خصوصی و ارائه بستههای اقتصادی به
تهاتر کاال در قبال صادرات کمک نماید
تا تحریمها دور زده و مواد اولیه مورد
نیازتولید وارد کشور شود.
 -3سفارتخانهها با تهیه بانک اطالعاتی و
در اختیار گذاشتن آن به اتاقهای بازرگانی
بتوانند ماده  9و  10قانون بهبود مستمر
محیط کسب و کار را پیاده سازی کنند.
همچنین پیشنهاد میگردد وظایف و
بودجه سازمان توسعه تجارت ایران به اتاق
بازرگانی ایران واگذار شود تا امور توسعه
تجارت و بین الملل توسط بخش خصوصی

یادداشت

مدیریت شود.
 -4دولت باید بخشی از بازارهای منطقه را
با ایجاد کارگو سنتر بخصوص در مناطق
آزاد تجاری را مدیریت کند تا با جذب
سرمایههای داخلی و خارجی و مشوقهای
خاص کاالهای پرسود و مورد نیاز منطقهای
را تولید کنیم تا سهم ویژهای از بازارها را
قبضه نمائیم.
 -5با توجه به اینکه درآمد کشور از
صادرات غیرنفتی واقعی نزدیک  12میلیارد
دالر میباشد پیشنهاد میگردد تا از ظرفیت
تشکلهای اقتصادی استفاده شود و
از طریق برنامههای مدون ارز مورد نیاز
واحدها مورد مدیریت بهینه قرار گیرد.
 -6تک نرخی شدن ارز و سوخت گام
محکمی در مدیریت هزینه بوده و کمک
شایانی به تولید خواهد کرد و از فساد تا حد
ممکن جلوگیری خواهد نمود.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری کرج گفت :فاز اول طرح پرداخت
الکترونیک کرایه تاکسیها در هزار و  ۵۰۰تاکسی
اجرایی میشود.
به گزارش جام جم ،محمد یساولی اظهار کرد:
مصوبه معرفی هزار و  ۵۰۰تاکسی دار به بانک
عامل برای اجرای طرح پرداخت الکترونیک
کرایه تاکسیها هفته گذشته به تصویب شورای
شهر رسید.
وی ادامه داد :قرار است این طرح در فاز اول
و به صورت پایلوت در تعدادی از تاکسیهای
خطوط پرتردد کرج اجرایی شود و با رفع نواقص
آن ،به مرور زمان شاهد اجرای آن در تمامی
تاکسیها خواهیم بود.
وی گفت :جلسات توجیهی با رانندگان تاکسی
و نمایندگان خطوط برگزار شده و اطالعات و
شماره حساب شخصی از تاکسی دارانی که
مشمول این طرح میشوند گرفته شده است.
این مسئول با اشاره به زمان آغاز این طرح
اضافه کرد :فاز پایلوت این طرح از ابتدای ماه
آینده اجرایی میشود .رئیس سازمان حمل و
نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت :با اجرای
این طرح شاهد حذف فرایند رد و بدل پول
نقد بین مسافران و رانندگان تاکسی هستیم
که این امر در شرایط فعلی تا حد زیادی به قطع
زنجیره کرونا کمک میکند.

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانالبرز:محم دتقیحسنیگردهکوهی
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سوالاز شما،پاسخاز مسئوالن
تامیناجتماعیالبرز

این ستون مربوط به پرسش شما خوانندگان
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی
استانالبرز میباشد.
سوال:نامنویسیغیرحضوریبیمهشدگانتامین
اجتماعیچگونهاست؟
پاسخ از ابوالحسن قورچیان ،سرپرست اداره کل
تامیناجتماعیاستانالبرز
کارفرمایانکارگاههایمشمولقانونتأمیناجتماعی
میتوانند از طریق درگاه خدمات غیرحضوری تأمین
اجتماعیبهنشانی eservices.tamin.irکارگران جدید
خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری نامنویسی
کنند .بر اساس بخشنامه صادر شده کارفرمایان
میتوانند برای نام نویسی نیروی کار جدید یا انتقال
و جابهجایی افراد شاغل در کارگاههای یک کارفرما و
همچنین تغییر شعبه تأمین اجتماعی که ممکن
است ناشی از جابهجایی کارگاه باشد ،از سامانه
خدمات غیرحضوری استفاده کنند .در مراحل بعد
اطالعاتهویتیواطالعاتبیمهایشاملنوعشغل
و تاریخ استخدام بیمه شده باید توسط کارفرما
در سامانه ثبت شود .درباره نیروی کار جدیدی که
فاقد سابقه نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد،
کارفرما پس از ثبت اطالعات هویتی و بیمهای باید
فایل تصاویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه و
عکسکارگر همراهباپرسشنامهنامنویسیتکمیل
شده توسط فرد مورد نظر را در سامانه نامنویسی
غیرحضوری بارگذاری کند .پرسشنامه نامنویسی
تکمیل شده افراد فاقد سابقه بیمه باید ظرف
مدت یک ماه پس از ارائه درخواست نامنویسی
غیرحضوری از طریق پست یا مراجعه حضوری به
شعبهمربوطهتحویلشود.

ُ
تا دوست ب َود ،تو را گزندى َن ُبود
ُ
تا اوست ،غبارِ چون و چندى َنبود
بگذار هر آنچه هست و او را بگزين
نيكوتر از اين دو حرف ،پندى َن ُبود
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پیام های مردمی

رزمنده حماسهها
جام جم البرز :شهید «صیاد كالنتری» در سال
 5431در قریه «براقوش» تبریز از دامان خانوادهای
مذهبی و كشاورز دیده به جهان گشود .او هنوز
دوران طفولیت را پشت نگذاشته بود كه بهعلت
ظلم و جور خانها به همراه خانواده به شهر كرج
كوچ کردند .مشکالت زندگی پدر را وادار کرد تا
صیاد را دریك كارگاه مكانیكی به شاگردی بگذارد.
وی درهمان اوان كودكی با توجه به جثه
كوچكش روحی بزرگ داشت .زمانیكه امام را
شناخت عاشق ایشان شد و بیصبرانه ورود
ایشان به ایران را انتظار میكشید .در اكثر
ت و راهپیماییها حضور داشت و در
تظاهرا 
روزهای  12و 22بهمن سال  75در فتح شهربانی
كرج و همچنین پس از پیروزی اسالم بركفر و
استقرار جمهوری اسالمی در بیشتر صحنههای
انقالب شركت فعال و مستمر داشت .وی

معتقد بود كه تا برافراشتن پرچم توحید برفراز
تمام كاخهای فرعونیان زمان باید به جهاد خود
ادامه دهیم و موانع مختلف از جمله جنگ
تحمیلی كفار بعثی را از پیش پای مسلمانان
جهان برداریم.
وی در عملیاتهای مختلف از جمله فتحالمبین،
بیتالمقدس  ،والفجر 2و خیبر شركت داشت
و گاهی حتی در نبردهای تن به تن با دشمن
جنگید و حماسهها آفرید (در عملیات بدر دوبار
زخمی شد) و هنگامیكه به جنازه همرزمانش
ازجمله مجید تركان ،اعتصامی ،میعادی،
قندهاری ،شفیعی و  ...خیره میشد بر آنها
غبطه میخورد كه چرا آنها رفتند و من ماندم.
بنابراین پس از بهبودی نسبی بار دیگر عزم
جهاد با دشمنان اسالم کرد و اینبار هنگام وداع
از همه اقوام و آشنایان نیز خداحافظی كرد و از

آنها حاللیت طلبید و شهادتش را به خانواده
خبر داد و رفت.
او پس از چندماه حضور در جبهه جنوب به
منطقه قالویزان مهران اعزام شد و مدت یكماه
كه در این حوالی بود ،عالوهبر رزم بیامانش
آوای دلنشین اذان سحرگاهش نیز عراقیها
را كالفه كرده بود .باالخره این دالور مكتب
حسین و سرباز بحق امام عصر(عج) پس از 4
سال نبرد بیامان در جبهههای مختلف نوزدهم
شهریور  4631درساعت دوازده ظهر درجریان
یك گشت شناسایی دراثر انفجار مین همراه
دو نفر از همراهانش در خون خود غلطیدند و
همه عاشقان را ندا دادند كههان ای خداجویان
برخیزید كه وقت تنگ است و حسین(ع) دركربال
انتظار دیدارتان را دارد .تربت پاکش در گلزار
شهدای امامزاده محمدکرج است.

جلوی فاجعه زیست محیطی را بگیرید

منصور وحیدی
رئیس کمیسیون
فرهنگی ،ورزشی و
اجتماعی شورای
شهر کرج

سالها پیش مسئوالن در وزارت نیرو
طرح انتقال تونلی آب رودخانه کرج به
تهران را ارائه کردند بلکه پایتخت را از
چالش کم آبی نجات دهند و در این
میان به تشنگی اراضی کرج و معضالتی
که دامنگیر محیط زیست استان البرز
میشود توجهی نکردند؛ طرح انتقال
تونلی آب رودخانه کرج به تهران آن هم
از سد امیرکبیر نتیجهای جز خشک
شدن رودخانه و مسیر  ۳۰کیلومتری آن
تا کرج ندارد.
وزارت نیرو باید در حق آبه مردم شهر
کرج تجدید نظر کند ،چراکه  30میلیون
مترمکعب جوابگوی جمعیت حدود 3
میلیونی این منطقه نیست.

این اقدام غیرکارشناسی است و
سفرههای زیرزمینی ما با این وضعیت
آسیب جدی خواهند دید و قطعا در
آینده تبعاتی خواهد داشت.
اینکه وزارت نیرو نسبت به خدمت
رسانی به شهروندان تهرانی اهتمام
دارد ،جای خوشحالی است اما نادیده
گرفتن دیگر شهرها از جمله کرج و
شهرهای اقماری این کالنشهر درست
نیست و باید پاسخ مناسبی به اعتراض
مردم استان البرز داده شود.
برابر آمار رسمی و گزارش مسئوالن
وزارت نیرو حجم آبی که قبل از رسیدن
به رودخانه کرج قرار است از سد
امیرکبیر و از طریق تونل به تهران

مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیص دانشگاه علوم پزشکی البرز:

استفاده نادرست از ماسک از عوامل شیوع بیماری است

مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
استان البرز گفت :متاسفانه عدم استفاده درست از ماسک خود دلیلی برای شیوع
کروناست به همین دلیل از شهروندان درخواست میشود از ماسک خود به شیوه
درستاستفادهکنند.
به گزارش جام جم ،کوروش سلیمی ،مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه البرز همچنان در وضعیت
قرمز قرار دارد ،گفت :متاسفانه در سختترین شرایط در مقایسه با ماههای قبل قرار

داریم و تعداد بیماران کرونایی استان در حال افزایش است.
ویبابیاناینکهبرایخدماترسانیبهبیماران کروناییبامحدودیتمواجههستیم،
افزود :با توجه به امکانات موجود تنها 10تا 15درصد از بیماران بستری شده میتوانند از
خدماتتختهایویژهاستفاده کنند.
این مقام مسئول افزود :تنها راه برون رفت از شرایط موجود انجام سه کار ساده
استفاده مداوم از ماسک ،حفظ فاصله اجتماعی و حفظ بهداشت دست است.
سلیمی تاکید کرد :متاسفانه عدم استفاده درست از ماسک خود دلیلی برای شیوع
کروناست به همین دلیل از شهروندان درخواست میشود از ماسک خود به شیوه
درست استفاده کنند و به عنوان مثال هنگام صحبت با هم ماسک را پایین نکشند.
وی اضافه کرد :با توجه به اینکه حتی افرادی که از ماسک استفاده میکنند اگر فاصله
اجتماعی الزم را رعایت نکنند ،بین یک تا  3درصد احتمال دارد که از فرد بیمار مبتال
شوند ،مردم باید در کنار استفاده از ماسک سایر شرایط الزم از جمله حفظ فاصله
اجتماعی و بهداشت دست را نیز رعایت کنند.
مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
استان البرز با اشاره به اعمال محدودیت فعالیت اصناف تا ساعت 18عصر گفت :این
محدودیت از  20آبان تا  20آذر اعمال میشود.وی توضیح داد :با اعمال این محدودیت
به جز صنوف ضروری باقی واحدهای صنفی در کرج و فردیس تنها تا ساعت 18
میتوانندفعالیتداشتهباشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد؛

ثبت نام پرداخت تسهیالت به هنرمندان در سامانه تحفه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز اظهار کرد :سامانه تحفه در
راستای اجرای مفاد تفاهمنامه منعقد شده بین وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و سازمان برنامه و بودجه موضوع تبصره  18قانون بودجه (به

منظور اجرایی شدن برنامه تولید اشتغال فرهنگ و هنر و رسانه و صندوق
کارآفرینی امید و اعطای تسهیالت حمایتی به طر حهای اشتغالزایی از منابع
بانکهای عامل منتخب طراحی و پیاده سازی شده است.
به گزارش جام جم ناصر مقدم گفت :اعتبار حمایتی از کسب و کارهای
فرهنگی ،هنری رسانهای و قرآنی در استان البرز  47میلیارد ریال با کارمزد
 4درصد برای همه بخشها میباشد و کارآفرینان و صاحبان کسب و
کارهای فرهنگی ،هنری و رسانهای شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی
بخشهای خصوصی و تعاونی میتوانند تقاضای دریافت تسهیالت
بانکی را برای ایجاد یا تثبیت فرصتهای شغلی در قالب  3رسته رسانه
ای ،تولید محتوای دیجیتال و فرهنگی و هنری در سامانه تحفه به نشانی
 https://tohfeh.farhang.gov.irثبت کنند.
وی ادامه داد :ناشران ،مؤسسات قرآنی ،ناشران دیجیتال ،کسب و کارهای
فضای مجازی ،تماشاخانهها ،گروههای تئاتر ،آموزشگاههای آزاد هنری،
استودیوهای صدابرداری ،شرکتهای تهیه و تولید آثار صوتی ،گالریها
ی هنری ،خانههای مد و لباس ،موسسات تک منظوره فرهنگی و هنری،
رسانهها (روزنامهها ،فصلنامهها دوفصلنامهها و سالنامهها) ،کانونهای
آگهی و تبلیغات شامل این تسهیالت خواهند بود.

امام خمینی

(ره)

منتقل شود ،چیزی حدود  320میلیون
متر مکعب است و این در حالی است
که مجموع سهمی که برای مصارف
آب شرب ،اراضی کشاورزی ،زیستگاه
طبیعی ،سفرههای زیرزمینی و رودخانه
کرج در نظر گرفته شده است ،کال 30
میلیون مترمکعب بوده و این عدد
یعنی سهم کرج یک یازدهم سهم
تهران است.
ریزگردهای خوزستان و خشک شدن
دریاچه ارومیه هم حاصل همین
تصمیمات غیرکارشناسی بود که نتایج
آن بعدها بحرانهای زیست محیطی
ایجاد کرد و زندگی میلیونها نفر را
تحت الشعاع قرار داد.

یادداشت
انتظار میرفت دولتی که با شعار
امید روی کار آمده است با این نوع
تصمیمات خود مردم کرج و استان
البرز را نا امید نمیکرد و امیدواریم در
این موضوع تجدید نظر شود.
از همه مسئوالن استان البرز ،از جمله
امام جمعه محترم و سه نماینده
استان و استاندار محترم که پیگیر
هستند تشکر میکنم ،اما این موضوع
نباید به فراموشی سپرده شود و باید
با جدیت حق مردم استان را مطالبه
کنند.

خوانندگان عزیز میتوانند جهت طر ح
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف
با شماره تلفن  32210009دفتر تحریریه جامجم
البرز همه روزه به غیر از ایام تعطیل در وقت
اداری تماس بگیرند تا مشکالتشان با نام
خودشان در همین ستون در ج گردد.
* ناهماهنگی چرا؟!
ماموران شهرداری کرج در یک طرح مبهم
اقدام به برچیدن جایگا ه سطلهای زباله از
سطح خیابانها ومعابر میکنند که این اقدام
با اعتراض بسیاری از شهروندان روبهرو شده
است .اعتراض شهروندان دایر بر این است
که چرا شهرداری کرج قبل از نصب جایگاههای
مکانیزه سطلهای زباله اقدام به این کار
میکند؟
سعیدی از کر ج
* بر کار داروخانهها نظارت کنید
برخی از صاحبان داروخانهها داروهای مورد
مصرف مردم را گرانتر تحویل بیماران
ً
میدهند .لطفا مسئوالن مربوطه در اداره
بهداشت و درمان بر روند توزیع داروی
داروخانهها نظارت جامع و کارآمد داشته
باشند.
احد رسولی از کر ج
* نانواییها را کنترل کنید
برخی نانواییها با کم فروشی یا رعایت نکردن
ساعات پخت وپز نان ،موجب بالتکلیفی و
سرگردانی مشتریان میشوند .از مسئوالن
شورای آرد و نان خواهان کنترل نانواییها
هستیم.
جمعی از شهروندان کر ج
* اداره راه و شهرسازی البرز چارهاندیشی کند
مسیر اتوبان کرج –هشتگرد وبالعکس
دارای آسفالت وارفته ،شکاف وشیارهای
متعدد میباشد و این موضوع موجب انحراف
خودروها ،حوادث و سوانح رانندگی میشود.
ً
لطفا مسئوالن اداره راه و شهرسازی البرز به
این نواقص رسیدگی اصولی نمایند.
مهرداد جهانی از ساوجبالغ

بومی سازی روش گلخانه ای کشت در آب
کشاورز البرزی با شکست تحریمها ،فناوری کشت انواع سبزی و صیفی در
آب را به مرحله تجاریسازی رساند.
به گزارش جام جم ،کشاورز نمونه البرزی که پس از  ۴سال تحقیق و آزمایش
به این دستاورد رسیده است گفت :روش کشت  NFTیکی از روشهای به
روز دنیا برای کشت انواع سبزی و صیفی در گلخانه است و از آنجا که وارد
کردن فناوری این کشت به ایران به دلیل تحریمها ممکن نبود؛ تالش کردیم
آن را بومیسازی کنیم.
یوسف شریفی گفت :در این روش میزان بازدهی کشت تا  4برابر نسبت
به کشت گلخانه ای به روش خاکی و  2برابر نسبت به روش هیدروپونیک
افزایش مییابد .
وی افزود :کاهش  ۱۲درصدی مصرف آب ،نسبت به سایر کشتهای گلخانه

ای ،کاهش  100درصدی استفاده از سموم و کود شیمیایی ،کاهش ۵۰
درصدی زمان رشد محصول ،کاهش مصرف انرژی ،تعیین اندازه محصول و
کاهش ضایعات به زیر  ۱۰درصد از دیگر مزایای این کشت است .

