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ج در مجلس:  نماینده مردم کر
تقویت نهادهای تامین اجتماعی از مصادیق عدالت است

ج: امام جمعه کر
تفکر بسیجی می تواند تحوالت عظیمی به وجود آورد
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تاکید استاندار البرز بر حفظ اراضی 
عمومی گردشگری طالقان و آسارا

ج بــرای رفــع  پیگیــری نماینــده کــر
موانع  دریاچه مصنوعی

ج در گفتگــو  معــاون خدمــات شــهری شــهرداری کــر
 با جام جم بیان کرد؛

ینی بی بدیل  نقش آفر
بسیج برای  مهار کرونا 

توصیه های آبفای البرز برای 
 جلوگیری  از یخ زدگی

 کنتورهای آب
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انتصاب معاون توسعه مدیریت 
و امور پشتيبانی منطقه ویژه 

2اقتصادی پیام  

ج برای  آمادگی گرمخانه های کر
24پذیرش بی خانمان ها

یخ ثبت شده است فداکاری شما بر تارک تار

به یاد دالورمردان لشکر 10  
سید الشهداء)ع(  در هفته بسیج؛ 
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ح کرد؛  فرمانده سپاه امام حسن مجتبی)ع( استان البرز مطر



احتکار 195تن قند و شکر
 در نظرآباد

فرمانده انتظامی استان از کشف 051 تن شکر و 
54 تن قند احتکاری از یک انبار در شهرک صنعتی 

»نظرآباد« خبر داد.
نظرآباد:  و  ساوجبالغ  جم  جام  گزارش  به 
این  تشریح  محمدیان«در  «عباسعلی  سردار
مردمی  گزارش های  دریافت  پی  در  گفت:  خبر 
در  واقع  انباری  در  شکر  و  قند  دپوی  بر  مبنی 
موضوع  پیگیری  »نظرآباد«،  صنعتی  شهرک 
پلیس  ماموران  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به 
امنيت عمومی این شهرستان قرار گرفت.  وی 
افزود: ماموران با شناسایی محل احتکار اقالم 
و هماهنگی با مقام قضائی ،با همکاری بازرسان 
051 تن شکر و  سازمان صمت در بازرسی از انبار
54 تن قند کشف کردند.  فرمانده انتظامی استان 
کشف  کاالهای  ارزش  این که  بیان  ضمن   ، البرز
برآورد  ریال  میلیارد   51 کارشناسان  توسط  شده 
مالک  زمینه  این  در  کرد:  تصریح  است،  شده 
انبار دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع 
استان  انتظامی  فرمانده   . شد  معرفی  قضائی 
صورت  در  خواست  شهروندان  از  پایان  در  البرز 
همچنین  و  مشکوک  موارد  هرگونه  مشاهده 
توسط  نیاز  مورد  اقالم  احتکار  از  پیشگیری 
مرکز  طریق  از  را  موضوع  بالفاصله  سودجویان، 

فوریت های پلیسی  011 به پلیس اطالع دهند.

امضای تفاهم نامه شهرداری 
محمد شهر و توزیع برق

تفاهم نامه شهرداری محمدشهر و توزیع برق البرز 
خدمات دهی  کیفیت  ارتقای  و  بهبود  راستای  در 
عمومی به شهروندان و پیشگیری از بروز حوادث 
از برخورد خودرو ها به  احتمالی شهروندی ناشی 
در  خیابان ها  تعریض  دلیل  به  موجود  پایه های 
از  ناشی  خاموشی های  کاهش  رو،  سواره  مسیر 
برخورد خودروها به پایه ها، توجه ویژه به مبلمان 
شهری، افزایش ضریب ایمنی شهروندان، تامین 
بیشتر  چه  هر  هم افزایی  و  مطلوب  روشنایی 

طرف های مذاکره امضا شد.
تفاهم  این  انعقاد  از  هدف  جم؛   جام  گزارش  به 
میان  اطالعات  تبادل  تسهیل  برای  تالش  نامه 
برق  توزیع  مدیریت  و  محمدشهر  شهرداری 
ارائه  لزوم  صورت  در  و  کرج  شهرستان  جنوب 
خدمات و مجوزهای این دو دستگاه، تالش برای 
محمدشهر  شهرداری  مجوزهای  و  خدمات  ارائه 
و  کاری  مراحل  حداقل سازی  هدف  با  شرکت  و 
حتی المقدور بدون مراجعه حضوری شهروندان 

به این دو دستگاه است.

سرپرست فرمانداری نظرآباد:
تاالب صالحیه جانی دوباره گرفت

سرپرست فرمانداری نظرآباد گفت: آبگیری تاالب 
صالحیه آغاز شد.

نظرآباد  گزارش جام جم سرپرست فرمانداری  به 
گفت : با پیگیری های انجام شده آبگیری مجدد 
تاالب صالحیه آغاز شد. ارمند پور افزود: با تخصیص 
حق آبه در هر ثانیه ۱۵۰۰ لیتر مکعب آب وارد تاالب 

صالحیه خواهد شد.
سرپرست فرمانداری نظرآباد با اشاره به اهمیت 
احیای تاالب صالحیه گفت: با احیای مجدد این 
تاالب انتظار می رود یکی از اصلی ترین  محل های 

تشکیل ریزگرد ها در استان البرز از بین برود.

بسیج؛ نهادی مردمی و بی ادعا
امام راحل قلوب مردم 
را بخوبی می شناختند 
و در شرایطی خاص که 
پیروزی  از  سالی   یک 
بود،  گذشته  انقالب 
مردم  امنیت  موضوع 
عنوان  به  را  جامعه  و 
هر  رکن  باالترین 
مورد  انسانی  اجتماع 
قرار  توجه  و  اهتمام 
ارتش  ایشان  دادند. 
از  حراست  و  امنیت  ایجاد  برای  را  20میلیونی 
آذر  پنجم  در  فرمایشاتشان  در  پا  نو  انقالب 
مسلمان  مردم  قاطبه  که  مخاطبان  به   1358
مسئوالن  از  و  فرمودند  بودند،  انقالبی  و 
و  ارگان  این  سریع تر  هرچه  تا  خواستند 

تشکیالت آ ن را  تاسیس نمایند. 
تاریخ نشان داده هر جا تمام مردم یک کشور 
را  هدف  یک  یکدیگر  همکاری  و  همدلی  با 
آن را ه موفق و پیروز  دنبال کنند، بی شک در 
از  و  گوناگون  عناوین  به  بسیج  شد.  خواهند 
و  حمایت  مورد  نظر  صاحب  اشخاص  سوی 
امام  که  تعابیری   لیکن  گرفته،  قرار  تشویق 
راحل، رهبر کبیر انقالب و بنیان گذار جمهوری 
بی  فرمودند  مردمی  ارگان  این  برای  اسالمی 

تردید بهترین ها بوده و می باشد. 
پا  میقات  بسیج   : فرمودند  امام  حضرت 
است  اسالمی  پاک  اندیشه  معراج  و  برهنگان 
گمنامی  نام و نشان در  آن  یافتگان  تربیت  که 
و بی نشانی گرفته اند و در ادامه مقام عظمای 
اله خامنه ای ضمن تاکید  آیت  والیت حضرت 
چنین  این  را  ،بسیج  بسیجیان  معنویت  بر 
یعنی  بسیج   : می فرمایند  تفسیر  و  تعریف 
در  تکلیف  احساس  یعنی  بسیج  آمادگی، 
همه  در  حضور  یعنی  بسیج  لحظات،  همه 
کاری  میدان  آن  در  انسان  از  که  میدان هایی 

می طلبند فرقی هم بین زن و مرد نیست.
که  بسیج  واژه  و  کلمه  دارد  اشاره  پایان  در 
ایران  فداکار  ملت  تردید  کوچک ترین  بدون 
اسالمی هشت سال دفاع مقدس را در مقابل 
نمود  نخواهند  فراموش  بعثی  اشغالگران 
مدیون این عزیزان جان برکف است  که  تا آخر 
این  ملت  نوادگان  و  فرزندان  خاطره  و  یاد  در 
ماند.   خواهند  باقی  ادعا  بی  و  گمنام  سربازان 
این عنصر مهم و حیاتی در پیروزی و مقابله در 
برابر تهاجم دشمن تا دندان مسلح و بی رحم 
جانفشانی هایی نموده که کالم قاصر از توضیح 
از  آن  تولد  و  آن است. تفکر بسیجی  و تفسیر 
سوی امام راحل معجزه است که تنها حضرت 
امام)ره( به عنوان یک هدیه الهی برای مردم به 

یادگار گذاشتند.

ج: نایب رئیس شورای شهر کر
از  تمجیــد  و  تعریــف  به جــای 

انتقاد هم استقبال کنیم

روابط   گفت:  ج  کر شهر  شورای  رئیس  نایب 
عمومی شهرداری باید در انتشار نقدها فعال  
تر عمل کند و به جای تعریف و تمجید از انتقاد 

هم استقبال کند.
کرد:  اظهار  خستو  رحیم  جم،  جام  گزارش  به 
باال  را  خود  نقدپذیری  ظرفیت  باید  شهرداری 

ببرد و از شنیدن صداهای مخالف نهراسد.
شورای  ارتباطات  و  هنر  کمیسیون  رئیس 
محتوای  نوع  به  اشاره  با  شهر  اسالمی 
روابط  ای  رسانه  بسترهای  در  شده  منتشر 
کنار  در  باید  افزود:  ج،  کر شهرداری  عمومی 
زیرمجموعه  رسانه های  در  تمجید  و  تعریف 
تا  شود  منتشر  هم  انتقادات  عمومی،  روابط 
آشنا  موجود  دیدگاه های  تمام  با  مخاطبان 

شوند.
کرد:  بیان  ج  کر شهر  شورای  رئیس  نایب 
هر  در  آل  ایده  فضای  یک  به  رسیدن   

ً
قطعا

است  غیرهمسو  نظرات  شنیدن  مجموعه ای 
کارشناسان  و  ذینفعان  انتقادات  با  اگر  و 
معایب  و  ساختارها  به  نکنیم،  مواجه  را  خود 
همان  این  و  برد  نخواهیم  پی  سازمانی  درون 
ادارات،  برخی  جان  به  سال ها  که  است  آفتی 

ج افتاده است. همچون شهرداری کر

به گزارش جام جم متن سی و هشتمین خطبه مکتوب 
جمعه نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان البرز 

و امام جمعه کرج به شرح زیر است:
دلسوزان  و  انقالب  معظم  رهبر  که  است  همان  ...عالج 
نظام گفته اند، توجه به ظرفیت عظیم داخل و استفاده 

این  نمونه  کشور.  برومند  جوانان  وجودی  جوهره  از 
ظرفیت، بسیج و تفکر بسیجی است. دارندگان این تفکر 
از عالی ترین درجات ایمان و عمل صالح برخوردار بوده و 
بهترین پشتوانه برای نظام اسالمی هستند حتی اگر کارت 

و شناسه رسمی بسیج هم نداشته باشند.

سیاسی،  عظیم  تحوالت  می توانند  کوتاه  مدت  در  آنها 
تفکر  بیاورند.  وجود  به  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
قناعت،  زهد،  ایثارگری،  جمله  از  شاخصه هایی  بسیجی 
تواضع، صمیمیت، ابتکار، خالقیت، عزت نفس، گمنامی، 
جوانمردی،  غیرت،  مدیریت،  شهرت طلبی،  از  دوری 

تعهد، وفاداری، صبر و پایداری، ترحم و نوعدوستی حتی 
با دشمنان، عبادت و انابه به درگاه خداوند، تکبر در برابر 
استکبار و… دارد. این تفکر وقتی ذیل والیت قرار می گیرد 
دروازه های  و  می کند  متحول  را  جامعه  بلکه  فرد  نه تنها 

پیشرفت و آبادانی را به ارمغان می آورد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

یادداشتخبر

ج: امام جمعه کر
تفکر بسیجی می تواند تحوالت عظیمی به وجود آورد

اقتصادی  ویژه  منطقه  عامل  مدیر  سوی  از  حکمی  طی 
و فرودگاه بین المللی پیام، امیر یزدی به عنوان معاون 
توسعه مدیریت و امور پشتیبانی این منطقه معرفی شد.
به گزارش جام جم، نادر ثناگو مطلق مدیر عامل منطقه 
ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در این حکم 

خطاب به یزدی آورده است: نظر به شایستگی و سوابق 
مدیریتی شما، بدینوسیله جنابعالی را به سمت معاون 
منصوب  شرکت  پشتیبانی  امور  و  مدیریت  توسعه  
می نماییم.  در این حکم شناسایی و تدوین ظرفیت های 
توسعه و اصالح ساختار سازمانی، یکپارچه سازی و ایجاد 

درگاه واحد خدمات قابل ارائه از طریق توسعه سیستم ها 
نیروی  توانمندسازی  دیجیتال،  تحول  انداز  چشم  با  و 
از طریق شناسایی استعدادها و  آنها  انسانی و هدایت 
تهیه طرح جامع و سند یکپارچه از جمله اقداماتی عنوان 
شده که انتظار می رود این معاونت نسبت به اجرای آنها 

اهتمام داشته باشد.
از  گیری  گزارش  ارائه  امکان  و  مستندسازی  همچنین 
تمام فرآیندها و اطالعات موجود شرکت به صورت برخط، 
جذب منابع مالی نوین و ایجاد روش های مشارکتی جهت 
تامین مالی طرح ها و اخذ جایگاه برتر در حوزه شرکت های 
از دیگر  ارتباطات و فناوری اطالعات  زیر مجموعه وزارت 
مواردی است که در این حکم خطاب به معاون توسعه 
پیام  اقتصادی  ویژه  منطقه  پشتیبانی  امور  و  مدیریت 

آورده شده است.

در بخش پایانی این حکم آورده شده: امید است ضمن 
مشارکت فعال در حوزه مربوطه، هماهنگی و تعامل الزم 
با سایر واحدهای مجموعه پیام، با رعایت اصول قانون 
مداری، اعمال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید 
در چارچوب شرح وظایف در انجام امور محوله و خدمت 

به مردم موفق و موید باشید.
مقدس  نظام  اقتدار  و  عزت  تقویت  در  را  شما  توفیق 
مسالت  متعال  قادر  درگاه  از  ایران  اسالمی  جمهوری 

می نمایم. 
مدیرعامل اتوبوسرانی قم و مدیریت اجرایی در استان 
البرز بخشی از کارنامه فعالیت امیر یزدی است. بنا براین 
برگزار  آذر به همین منظور  که یکم  گزارش  در مراسمی 
شد از زحمات حمیدی سرپرست توسعه مدیریت و امور 

پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی پیام تقدیر شد.

انتصاب معاون توسعه مدیریت و امور پشتيبانی 
منطقه ویژه اقتصادی پیام  

رئیس بنیاد نخبگان البرز گفت : بنیاد نخبگان البرز ظرفیت حمایت بیش از هزار نفر از نخبگان را دارد ودر سال گذشته 
از ۶۰۰ نفر به ۸۰۰ نفر رسیده ایم.

به گزارش جام جم دکتر نبیونی با اشاره به طرح های مختلف بنیاد اظهار داشت : در طرح های مختلفی مانند طرح 
شهید احمدی روشن، طرح آشتیانی، طرح شهید چمران وحوزه های فرهنگی ،هنری، دانشگاهی، قرآنی و.... زمینه  های 
حمایت از نخبگان وجود دارد .  وی در ادامه افزود : در طرح ملی شهاب عملیات شناسایی و هدایت مستعدان در 
سطوح دانش آموزی با محوریت آموزش و پرورش در بخش استعدادهای درخشان و حمایت بنیاد ملی نخبگان 
صورت می گیرد و کمک های مالی، معنوی و مهارت افزایی در این بخش را دردستور کار قرار داده ایم .  رئیس بنیاد 
نخبگان البرز پیشکسوتان را سرمایه های جامعه دانست و اظهار داشت : در حوزه سرآمدان، پیشکسوتان و نخبگان 
افرادی وجود دارند که تاثیرگذاری جدی در حوزه تخصصی  خود در کشور یا سطح بین المللی و منطقه ای دارند وما 
امسال در صدد هستیم که زندگینامه و تالش های این افرادرا در قالب فیلم، کلیپ و.... تهیه و  به عنوان الگوهایی 

برای نسل جوان معرفی نماییم.
نبیونی ایجاد کارخانه نوآوری در البرز را گامی مهم در توسعه و جهش تولید دانست و گفت: ایجاد  محیطی آرام  و 
مناسب برای حضور جامعه نخبگان جهت تبدیل ایده به واقعیت و محصول، با افتتاح کارخانه نوآوری محقق خواهد 

شد و جامعه اقتصادی و سرمایه گذار هم می تواند با استفاده  از ایده های نخبگان سرمایه گذاری و تولیدداشته باشد . 
وی در ارتباط با شرایط کرونایی جامعه بیان داشت : ازایده ها وطرح هایی که در زمینه تشخیص ودرمان بیماری کووید 19 
هستند به صورت صد درصدی و جهادی حمایت می کنیم و این طرح ها در اولویت معرفی و تامین سرمایه قرار دارند . 
در  نام  ثبت  جهت  خاص  ویژگی  دارای  و  مستعد  افراد  تمام  از  دعوت  البرزبا  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
سایت وب  طریق  از  باشند  جامعه  این  جزو  می توانند  می کنند  فکر  که  کسانی  همه   : گفت  بنیاد   این 
 http:// alborz.bmn.ir  و سایر راه های ارتباطی ما می توانند بدون مراجعه حضوری ثبت نام کنند . بنیاد وظیفه دارد این 

افراد را شناسایی ،حمایت و هدایت کند که خوشبختانه در این بخش روند رو به رشدی داشته ایم.  

رئیس بنیاد نخبگان البرز در گفتگو با جام جم:

ح های مرتبط با  کرونا را جهادی  طر
 پیگیری می کنیم 

ناصر محمدی 
بنادکی

خبرنگار اجتماعی 
جام جم 

بود  سالی  چند  که  ج  کر مصنوعی  دریاچه  احداث 
آب  مدیریت  و  شهرداری  بین  مناقشه  دلیل  به 
منطقه ای البرز متوقف شده بود با رفع اختالفات 

مجددا از سر گرفته می شود.
ج  به گزارش جام جم، احداث دریاچه مصنوعی کر
مدیریت  مناقشه  محل  به  که  است  سالی  چند 
ج و مدیریت آب منطقه ای البرز تبدیل  شهری کر
متوقف  پروژه  شد  موجب  همین  و  بود  شده 
شود و  بعد از حدود 5 سال به نتیجه مشخصی 

نرسد.
ج،  کر مردم  نماینده  عسگری،  مهدی  ورود  با 

به موضوع و درخواست حل  و اشتهارد  فردیس 
با  که  بازدیدی  در  پروژه؛  سرگیری  از  و  اختالفات 
حضور نمایندگان طرفین اختالف و نماینده دفتر 
پایان  گرفت  صورت  پروژه  محل  از  ج  کر نماینده 
دهی به مناقشه موجود در تعیین دبی ۲۰۰ ساله 
دستگاه  دو  میان  اختالفات  رفع  نیز  و  سیالب 
مدیریت شهری و آب منطقه ای پیرامون موضوع 
رودخانه  ساماندهی  کانال  از  بخشی  تخریب 
توافق  مورد  مصنوعی  دریاچه  احداث  جهت  ج  کر
در  بسزایی  تاثیر  پروژه  این  اجرای  گرفت.  قرار 
آبه زیست محیطی استان  افزایش و تثبیت حق 

خواهد داشت و امنیت زیست محیطی رودخانه 
احداث  همچنین  یافت.  خواهد  افزایش  ج  کر
منافع  و  گردشگری  رونق  موجب  دریاچه  این 
خواهد  البرز  استان  و  ج  کر شهر  برای  اقتصادی 
برای  مستقیم  غیر  و  مستقیم  اشتغال  و  شد 

منطقه ایجاد خواهد کرد.
بازدید  این  در  گرفته  صورت  توافقات  اساس  بر 
مقرر شد دغدغه های میان دو دستگاه متولی، با 
نامه نهایی مرتفع شده و  انعقاد تفاهم  تنظیم و 

پروژه مجدد دنبال شود.

ج برای رفع موانع  پیگیری نماینده کر
دریاچه مصنوعی

غذا،  فرآوری  که  بودید  خوانده 
اصطالحی است که هر نوع تغییر 
که  را  غذا  یک  در  شده  حساب 
بین منشا و مصرف روی می دهد 
توصیف می کند . تقویت یا غنی 
سال هاست  غذایی  مواد  سازی 
به پیشگیری از بیماری و بهبود 
و  است  کرده  کمک  ما  سالمتی 

حاال ادامه مطلب: 
جایی  فرآوری  بعدی  مرحله 
است که غذاها برای بهبود ایمنی، مزه یا جذابیت بصری با 
رنگ ها  طعم ها،  روغن ها،  ادویه ها،  مانند  دیگری،  ترکیبات 
است  ممکن  اینها  می شوند.  ترکیب  نگهدارنده ها  یا 
آماده، مخلوط های کیک،  برنج  یا  مخلوط های سیب زمینی 
ساالد  سس های  و  ادویه  مخلوط های  گوجه،  سس های 
باشند. در مورد سیب، این ممکن است آب سیب به همراه 
ویتامین C اضافه شده یا سس سیب شیرین و طعم دار 
شده باشد.  غذاهای آماده مصرف  به فرآوری بیشتری نیاز 
دارند به گونه ای که مجبور به انجام هیچ کاری جز باز کردن و 
خوردن آن نباشید. نمونه این غذاها غالت صبحانه، کراکرها، 
 ،lunch meats ،بستنی، ماست، بیسکویت ها ،nut butters
هستند.  دیگر  اقالم  بسیاری  و  سودا  میوه،  نوشیدنی های 
اکنون، سیب مان را به یک غذای صبحانه با میانی پر شده با 
سیب تبدیل کرده ایم که در مقایسه با سیب شکر بیشتری 

دارد.
ناسالم  مسلما  و  دیده اند  را  فرآیند  بیشترین  که  غذاهایی 

ترین موارد می باشند، آن دسته از 
افزوده های  که  هستند  غذاهایی 

مدتی  برای  که  اند  شده  طراحی  ای  گونه  به  و  دارند  زیادی 
طوالنی تازه بمانند و زمان کمتری را در آشپزخانه تلف کنند. 
غذاهای آماده و غذاهای منجمد در این دسته قرار می گیرند. 

این ممکن است یک پای سیب منجمد باشد.
به  هستند؟  ناسالم  می شوند  فرآیند  زیاد  که  غذاهایی  چرا 
طور کلی هر چقدر که غذایی بیشتر فرآیند شده باشد، شکر، 
چربی، سدیم و کالری های بیشتر و مواد مغذی کمتری دارد. 
برخی نگهدارنده ها، طعم دهنده ها و مواد رنگی مصنوعی را با 
سرطان، میگرن ها، آلرژی ها و بیماری های دیگر مرتبط دانسته 
اند. مطالعات نشان می دهد که اگر بیشترین بخش برنامه 
غذایی تان به این نوع غذاها وابسته باشد، احتمال ابتالی 
شما به سرطان، دیابت، چاقی، بیماری قلبی و فشار خون باال 

افزایش می یابد. 
غذاهای فرآیند شده زندگی همه ما را آسان تر می کند. این 
نوع غذاها باعث صرفه جویی در وقت برای تهیه غذا و اسنک 
ما  نیاز  مورد  مغذی  مواد  مهم  منبع  می توانند  و  می شود 
باشند. اما، انتخاب دقیق این غذاها مهم است. به برچسب 
ترکیبات تشکیل دهنده نگاه کرده و غذاهایی را انتخاب کنید 

که ترکیبات آن را تایید می کنید.
 از غذاهایی که فهرست های طوالنی از ترکیبات پیچیده دارند 
پرهیز کنید. تا حد امکان از همان ابتدا آشپزی را با استفاده 
از ترکیبات تازه انجام دهید، و زمانی که نیاز به اندکی کمک 
داشتید از غذاهایی که حداقل فرآیند روی آنها انجام شده 

است استفاده کنید.

یادداشت

شده   فرآیند  غذاهای 
بد؟ یا  خوب 

ترنم بدیع نیا

دانشجوی دامپزشکی

قسمت پایانی

 ۵۰ از  ادارات  و  مردم  سوی  از  البرز  در  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  میزان 
درصد به ۷۶ درصد رسیده است.

جلسه  در  البرز  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  جم،  جام  گزارش  به 
استاندارد  اساس  بر  گفت:  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  کرونای  بیماری  مدیریت 
معاونت  همت  با  که  داریم  کم  استان  در  تخت  هزار   ۲ درمان   و  بهداشت  وزارت 
آی. سی. یو به بیمارستان های البرز اضافه شده اما  درمان این وزارتخانه ۵۰ تخت 

همچنان کمبودهایی در بخش نیروی انسانی داریم.
ضروری  خیران  آمدن  کار  پای  برای  بیشتر  رسانی  اطالع  گفت:  فتحی  محمد  دکتر 

است چرا که می توان از این ظرفیت ها بخوبی استفاده کرد.
استان  گذشته  ماه  یک  در  افزود:  وی 

و  بستری  ثابت  وضعیت  در  البرز 
گرفته  قرار  کرونا  از  ناشی  مرگ 

بحث  در  موفق  مناطق  جزو  و 
هستیم  دستورالعمل ها  رعایت 
را  افزایشی  شیب  توانستیم  که 
شیب  شاهد  حتی  و  کرده  کنترل 

نزولی هم باشیم.

رعایت دستورالعمل های بهداشتی
 در البرز به ۷۶ درصد رسید

خبر



سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

بخش  مردم  روزها،  این 
زیادی از نیازهای سالمت 
خود را از راه های گوناگون 

به دست می آورند.
در  می تواند  کار  این 
بعضی مواقع مفید و در 
حتی  مواقع  از  بسیاری 

خطرناک باشد.
جم  جام  نامه های  ویژه   
البرز شرایطی را فراهم کرده است که شنونده سواالت 
صورت  به  و  باشد  شما  پزشکی  پرسش های  و 
مناسبی  جواب های  شما  سوال های   برای  مکتوب 

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

خواهند داد.
* در مصرف ضدعفونی کننده دست زیاده روی 

نکنید
در  دست  کننده های  ضدعفونی  از  استفاده 
از  دور  و  عجیب  موضوع  کرونا  شروع  دوران 

ذهنی نیست .
روی  یا  کار  محل  خودرو،  در  افراد  از  بسیاری   
عفونی  ضد  مواد  خود  آشپزخانه  پیشخوان 

کننده دارند. 
این  از  وسواسی  استفاده  وجود  این  با 

محصول، می تواند خطرناک باشد. 
و  کننده  تحریک  مواد  با  تماس  افزایش 
ضدعفونی  مواد  در  موجود  حساسیت زای 
کننده، خطر درماتیت دست یا اگزما را افزایش 
می دهد که باعث خشکی پوست، قرمزی، ترک 

و حتی تاول می شود .
برای مراقبت از پوست خود از کرم های مرطوب 

کننده استفاده کنید. 
آب  با  دست ها  شستن  باشید  داشته  توجه 
از بین بردن هر  گرم و صابون بهترین راه برای 

میکروبی می باشد. 

دستور  در  آبی،  مشکالت  رفع 
کار فرمانداری نظرآباد

مدیر کل آبفای استان البرز در جهت رسیدگی 
نظرآباد  شهروندان  آب  امور  مشکالت  به 
شهرستان  این  فرمانداری  سرپرست  میزبان 

بود.
در  ساوجبالغ:  و  نظرآباد  جم  جام  خبرنگار 
محل  در  منظور  همین  به  که  جلسه ای 
تا  شد  مقرر  گردید  برگزار  نظرآباد  فرمانداری 
در  آب  مخزن  اجرای  برای  نزدیک  آینده  در 
شهرستان نظرآباد جلسه ای با حضور فرماندار و 
مدیران کل آبفا و منابع طبیعی تشکیل گردیده 
شود.  مرتفع  فوق  مخزن  زمین   مشکل  و 
پیگیری های  با  این که  به  توجه  با  همچنین 
سد  حقابه  تخصیص  البرز  استاندار  شهبازی 
یافته،  تحقق  نظرآباد  شهرستان  به  طالقان 
اقدامات الزم برای اختصاص آب از سد یاد شده 
گردد.  عملیاتی  وقت  ع  اسر در  شهرستان  به 
احداث  خصوص  در  جلسه  این  در  همچنین 
آب  مشکالت  نیز  و  نظرآباد  شهر  خانه  تصفیه 
بخش  دو  در  شهرستان  روستاهای  برخی 
صورت  الزم  صحبت های  تنکمان  و  مرکزی 
فرمانداری  خبری  پایگاه  گزارش  به  پذیرفت. 
نظرآباد  ارمند پور فرماندار شهرستان با تأکید بر 
 اصلی ترین 

ً
خدمت به مردم اظهار داشت: قطعا

وظیفه همه مسئوالن خدمت به مردم بوده که 
خصوص  این  در  رسان  خدمات  ادارات  تالش 
نیز  آب  امور  کاری  باشد.حیطه  دوچندان  باید 
توجه به موضوع بسیار مهم و حیاتی تأمین آب 
شرب مردم است که الزم است توجه ویژه ای به 

آن گردد.

تاکید استاندار البرز بر حفظ اراضی عمومی گردشگری طالقان و آسارا
طبیعی  ظرفیت های  از  برداری  بهره  البرز  استاندار 
گفت:  و  دانست  مردم  عموم  حق  را  استان  این 
حفظ  با  باید  زمینه  این  در  طرحی  هرنوع  تصویب 

حقوق عمومی و بومیان هر منطقه همراه باشد.
نشستی  در  شهبازی  عزیزاله  جم،  جام  گزارش  به 

و  راه  وزیر  معاون  حضور  با  که  کنفرانسی  ویدئو 
شهرسازی برگزار شد، افزود: تصویب مدل مفهومی 
تعارضات حوضه آبریز بویژه درشهرستان طالقان از 
جمله موضوعات مهم در این زمینه است. بنابراین 
حوضه های  تعارضات  مفهومی  مدل های  تصویب 

لذا  است،  دقیق تری  بررسی های  نیازمند  آبریز 
موضوع  این  صرف  بیشتری  زمان  دارد  ضرورت 

شود.
خصوصی  ویالسازی های  گسترش  کرد:  تاکید  وی 
اجحاف  گردشگری  و  هوا  و  آب  خوش  مناطق  در 

ح ها  طر تصویب  در  بنابراین  است  مردم  حق  در 
که به طور ناخواسته به  باید در نظر داشته باشیم 
البرز  نشود.استاندار  کمکی  موارد  اینگونه  تحقق 
همچنین بر ضرورت حفظ اراضی عمومی گردشگری 

در طالقان و آسارا تاکید کرد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اجتماعی
اقتصادی

دکتر سید مهدی 
موسویان

خبرپزشک جام جم

ج، فردیس، اشتهارد  علیرضا عباسی، نماینده مردم کر
با  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  آسارا  و 
در  البرز  استان  اجتماعی  تامین  کل  اداره  سرپرست 
به  اجتماعی  تامین  نهادهای  تقویت  بر  ملت  خانه 

عنوان یکی از مصادیق عدالت در جامعه تاکید کرد.
به گزارش جام جم علیرضا عباسی نماینده منتخب 
شورای  مجلس  در  فردیس  و  اشتهار  ج،  کر مردم 
اسالمی با اشاره به تعامل هرچه بیشتر میان مدیران 
استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 
اجتماعی  تأمین  کیفی  و  کمی  توسعه  و  تقویت  بر 
جمله  از  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  افزود:  و  کرد  تأکید 
آن می توان  شاخص های مهمی است که با تکیه بر 
کیفیت عادالنه بودن جوامع را مورد ارزیابی قرار داد و 
این امر مستلزم هدف گذاری و بهره مندی از تخصص 

و تجارب کارشناسان حوزه تامین اجتماعی است.
وی تصریح کرد: حمایت از برنامه ها و اهداف تأمین 
اجتماعی می تواند جامعه ای با ثبات، شاداب و خالق 

را در پی داشته باشد.
نداشتن  اطالع  مردم  مشکالت  اکثر  داد:  ادامه  وی 
به  قوانین  رسانی  اطالع  و  بوده  سازمان  قوانین  از 
سازمان  این  وظیفه  مهم ترین  سازمان  مخاطبان 
مجلس  در  ج  کر مردم  نماینده  است.  خدمتگزار 
همکاری  جهت  در  خود  آمادگی  از  اسالمی  شورای 

تامین  سازمان  مشکالت  حل  منظور  به  بیشتر 
اجتماعی استان که همان تسریع در کار مردم است 
نماینده  دفتر  در  که  جلسه  این  ادامه  در  داد.  خبر 
ج در مجلس برگزار شد، ابوالحسن قورچیان  مردم کر
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی البرز گفت: یکی از 
چالش های اصلی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان 

به   ، کشور  اجتماعی  گر  بیمه  صندوق  بزرگ ترین 
مخاطره افتادن پایداری منابع آن است. 

بر  مالی  بار  که  قوانینی  تصویب  تردید  بی  گفت:  وی 
سازمان تحمیل نماید اثر بخشی خدمات و تعهدات 
آن را در قبال ذی نفعان و شرکای واقعی تحت تأثیر 
در  استان  نمایندگان  قورچیان،  داد.  خواهد  قرار 

مجلس شورای اسالمی را مهم ترین یار و یاور سازمان 
تامین اجتماعی دانست و افزود :این تعامل می تواند 
بین سازمان کارگران و کارفرمایان وفاق بیشتری ایجاد 

نمایند.
وی با اشاره به این که در حال حاضر قریب به 51 درصد 
مردم استان البرز را تحت پوشش داریم، تصریح کرد: 
این  در  اصلی  بگیر  مستمری  نفر  145هزار  از  بیش 
استان از خدمات تأمین اجتماعی بهره مند هستند.
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی البرز با ذکر این 
که در حال حاضر 12 هزار نفر در استان بیمه بیکاری 
از نمایندگان مجلس درخواست  کنند،  دریافت می 
داریم جهت حمایت از کارگران و امر تولید در استان 
به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور تصمیمات 
و راهکارهایی اندیشیده شود تا کمتر شاهد تعطیلی 

کارگاه ها باشیم.
مشکالت  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  قورچیان 
اجتماعی  تامین  عهده  به  آن  راهکارهای  و  بیمه ای 
وجود  هم  مشکالتی  و  مسائل  اما  است  استان 
آن یاری و کمک  دارد که در سطح کشور و برای حل 
نمایندگان مجلس را می طلبد. وی با اشاره به خدمات 
غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی ابراز امیدواری 
کرد با ارائه هر چه بیشتر این خدمات بتوانیم هرچه 

بیشتر از حضور مخاطبان در شعب جلوگیری کنیم.

ج در مجلس: نماینده مردم کر
   تقویت نهادهای تامین اجتماعی از مصادیق عدالت است

معاون خدمات شهری شهرداری کرج با اشاره به آغاز فصل سرما و ضرورت 
خدمت رسانی به افراد بی سرپناه اظهار داشت: فعالیت گرمخانه های کرج  

با رعایت پروتکل های بهداشتی از آبان سال جاری آغاز شده است. 
به گزارش جام جم علی اصغر همتی در خصوص شیوع ویروس کرونا و 
ضرورت رعایت موارد بهداشتی در بین افراد بی سرپناه اظهارداشت: برابر 
البرز تالش  با دانشگاه علوم پزشکی استان  گرفته  مکاتبه های صورت 
داریم تیم های پزشکی در گرمخانه های کرج برای انجام اقدامات پزشکی و 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا حضور داشته باشند اما متاسفانه هنوز 

همکاری خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.    
نفر   120 آقایان  گرمخانه  در  را  کرج  کالنشهر  گرمخانه های  ظرفیت  همتی 
وظرفیت گرمخانه بانوان را 70 نفر اعالم نمود وخاطرنشان کرد: درروزهای 
سرد وبرفی 10تا 25 نفر به این ظرفیت ها اضافه خواهد شد.ضمن این که 
این مراکز به صورت 24 ساعته باز بوده و یک وعده غذای گرم به مراجعان 

داده می شود. 
معاون خدمات شهری شهرداری کرج از شهروندان درخواست نمود در 
کرج هدایت  گرمخانه های  به  را  آن ها  افراد بی خانمان  صورت مشاهده 

کنندیا با شماره 137 تماس بگیرند .  نشانی گرمخانه های کرج : گرمخانه 
آقایان میدان قدس )شاه عباسی ( و گرمخانه بانوان در پارک چمران واقع 

شده است . 

ج در گفتگو با جام جم بیان کرد؛ معاون خدمات شهری شهرداری کر

ج برای پذیرش بی خانمان ها آمادگی گرمخانه های کر

فرمانده سپاه استان البرز از بسیج به عنوان الگوی شاخص سبک زندگی اسالمی 
ایرانی نام برد و گفت: به مناسبت هفته بسیج گروه های پزشکی بسیجی به ۸۰ 

نقطه محروم و کم برخوردار استان البرز اعزام می شوند.
به گزارش جام جم، سردار سید یوسف موالیی در نشست خبری به مناسبت چهل 
و یکمین سالگرد هفته بسیج که در سپاه امام حسن مجتبی )ع( البرز برگزار شد با 
درود به مقام شامخ شهدای اسالم و امام راحل اظهار داشت: بنا بر فرمایشات رهبر 
انقالب همه مردم بسیجی هستند، ملت ایران از اول انقالب تاکنون در عرصه های 
مختلف نقش آفرینی کرده است، چراکه در انواع جنگ سخت، نیمه سخت و نرم 

مقاومت و ایثارگری و با ایجاد حصاری محکم نیات دشمن را خنثی کرده است.
وی با بیان این که بسیجیان در همه این ۴۲ سال که از انقالب شکوهمند اسالمی 
از  کرد: یک هفته بعد  کردند، تصریح  را خنثی  می گذرد تمام توطئه های دشمن 
انقالب، تفرقه افکنی های داخلی برای از هم پاشیدن کشور با بهره گیری از شکاف ها 
را  این میان نقش خود  در  که بسیج  آغاز شد  و سوگیری های قومی و مذهبی 

بدرستی ایفا کرد و مانع این امر شد.
فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به این که بسیج بعد از جنگ در حوزه بهداشت 
و درمان، واکسینه کردن مردم، زلزله و سیل نقش آفرینی کرد، تصریح نمود: آخرین 
نقش آفرینی بی بدیل بسیج در حوزه درمان بود، از اولین روزهای شیوع بیماری 
کرونا تا به امروز سپاه و بسیج وارد میدان شدند و جانانه در این حوزه خدمت رسانی 
کردند. وی ادامه داد: به دلیل ۴۲ سال زحمت و تالش باید نگاهمان به بسیج ویژه 
 بسیج شجره طیبه و به عبارتی نهادی است که از ابتدای انقالب غرس 

ً
باشد، قطعا

شده و امروز به تکامل رسیده است.
سردار موالیی بسیج را تفکری بر گرفته از تعالیم اسالمی دانست و عنوان کرد: 
بسیج ریشه در تفکر دینی و انقالبی دارد و بارور شدن آن را هم امروز می بینیم. 
تفکر بسیجی از مرزهای شناخته شده کشور عبور کرده و به جهانی که احساس 
نیاز می کند، تسری یافته است. وی تفکر بسیجی را در چارچوب پنج محور مهم و 
اساسی از جمله ایمان و توکل به خدا، توسل به ائمه اطهار )ع(، امید به یاری حضرت 
مهدی )عج(، اطاعت از رهبری و والیت پذیری و بصیرت دانست و یادآور شد: فرقی 
نمی کند، کدام قوم از این تفکرات بهره مند شوند و برای رهایی از زیر سلطه قرار 

گرفتن دشمنان به کار ببرد.
فرمانده سپاه استان البرز در تشریح برنامه های هفته بسیج که متناسب با شرایط 
روز و با محوریت مبارزه با ویروس کرونا برگزار می شود، بیان کرد: برنامه های عمومی 
هفته بسیج شامل دیدار و تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان 
سوه، دیدار با ائمه جمعه، 

ُ
بسیجی، تجلیل از بسیجیان، فرماندهان و پایگاه های ا

افتتاح پایگاه های بسیج، انجام تبلیغات محیطی و فضاسازی با محوریت مبارزه با 
کرونا، برپایی غرفه های جمع آوری و توزیع کمک های مؤمنانه و برپایی ایستگاه های 
سالمت محور است. وی ادامه داد: همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی، نقاشی 
و عکس، برگزاری شب شعر به صورت مجازی، ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای، 
ایجاد کمپین و پویش و هشتگ هایی متناسب با شرایط کشور، برگزاری رده های 
آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، سواد رسانه و سبک زندگی، برگزاری 
نشست بصیرت، نمایشگاه مجازی دستاوردهای بسیج و مسابقات قرآنی، پخش 

نان صلواتی و … از جمله برنامه های هفته بسیج در استان البرز است.
سردار موالیی تصریح کرد: روز جمعه اولین روز هفته بسیج است که به نام بسیج 
معنویت و سالمت نام گذاری شده است، در این روز برگزاری دعای توسل به صورت 

و  محروم  مناطق  از  نقطه  به ۸۰  رهنمود  شهید  پزشکی  گروهای  اعزام  مجازی، 
کم برخوردار استان با همت بسیج جامعه پزشکی، تجلیل از ۳۵ نفر از پزشکان، 
پرستان و بهیاران بسیجی و پویش نذر خون توسط پیشکسوتان سپاه و خواهران 

بسیجی در ایستگاه های ثابت و سیار در نظر گرفته شده است.
وی روز دوم هفته بسیج را به نام بسیج فرزند مسجد، خادم مردم معرفی کرد و 
گفت: آغاز پویش سلیمانی ها، غربالگری ۴۰ درصد از شهر کرج در ۱۰ روز، ضدعفونی 
و توزیع بسته های بهداشتی، آغاز مرمت و بازسازی ۱۱۰ خانه محروم تا پایان سال و 
ارائه میز خدمت توسط مسئوالن در مساجد از برنامه های این روز است.  سردار 
موالیی سومین روز را به نام بسیج مبتکر در حل مسائل دانست و گفت: روز 
چهارم هفته بسیج بر مبنای الگوی سبک زندگی اسالمی - ایرانی است که نشست 
و کارگاه هایی که در ۳۰ محله حاشیه نشینی استان برگزار می شود. وی پنجمین روز 
هفته بسیج را به نام والیتمداری، انقالبی گری و تمدن سازی معرفی کرد و گفت: در 
این روز کمک به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، برنامه ریزی اهدای ۳۰۰ جهیزیه 
به زوجین کم برخوردار با مشارکت سپاه البرز، کمیته امداد استان و ستاد اجرایی 

فرمان امام و اجرای برنامه کاروان آوای خدمت در ۵۰ نقطه استان است .
فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به این که ششمین روز از هفته بسیج نیروی 
مقاومت ملت ایران نام گذاری شده است، یادآور شد: سخنرانی رهبر معظم انقالب 
به صورت سراسری پخش و همگی از بیانات ایشان بهره الزم را می بریم، آغاز مرحله 
سوم رزمایش کمک های مؤمنانه و توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی با همت سپاه و 
سایر نهادهای استان و افتتاح پروژه محرومیت زدایی در استان از برنامه های این 

روز است.
وی در پایان آخرین روز بسیج را خدمت مؤمنانه و ایثارگری خواند و خاطرنشان کرد: 
آغاز طرح صنعت یار با پایش و صنایع راکد و نیمه فعال توسط بسیج مهندسان 
از  از طرح های عمرانی روستایی  آئین عطرافشانی مزار شهدا و رونمایی  استان، 
کلینیک  و  کشاورزی  هوشمندسازی  رزمایش  عمران،  مهندسان  بسیج  طریق 
دامپزشکی سیار برای معاینه و واکسیناسیون دام های روستایی را از برنامه های 

آخرین روز هفته بسیج البرز عنوان کرد.

ح کرد؛  فرمانده سپاه امام حسن مجتبی)ع( استان البرز مطر

نقش آفرینی بی بدیل بسیج برای مهار کرونا 
این  گفت:  مپنا  نیروگاه  شمالی  بلوار  پروژه  تکمیل  به  اشاره  با  شهرداری  عمران  معاونت  سرپرست 
پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در دست اجرا می باشد که در صورت مساعد بودن شرایط 

جوی جدول گذاری و زیرسازی آن تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.
فرشاد با اشاره به روند رو به رشد پروژه های عمرانی در شهرفردیس افزود: در راستای 
کار  دستور  در  متعددی  عمرانی  پروژه های  شهروندان،  به  مطلوب  خدمت رسانی 
مدیریت شهری می باشد که از جمله آنها می توان به پروژه جدول گذاری و زیرسازی 

بلوار کشتارگاه اشاره کرد.

سرپرست معاونت عمران شهرداری عنوان کرد؛

روند رو به رشد پروژه های عمرانی در فردیس

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از ابالغ اصالحیه 
دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه کارفرمایی خبر داد و گفت: 
جذب  صورت  در  استان  کارفرمایان  طرح،  این  اجرای  راستای  در 
غ التحصیالن دانشگاهی، از پرداخت 23 درصد حق بیمه سهم  فار

کارفرما معاف هستند.                                                                                  
به گزارش جام جم، حسین فالح نژاد در نشستی که در اداره کل 
با حضور مدیران و روسای ادارات تابعه شهرستانی این اداره کل 
بر اساس موضوع  این طرح  افزود:  برگزار شد   این خصوص  در 
بند الف تبصره 18 قانون بودجه سنواتی برنامه ششم توسعه و 
در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی باهدف تحرک بخشی 
به بازار کار کشور، حمایت از کارفرمایان و صاحبان کسب وکارهای 

ترغیب  با  اشتغال  ایجاد  و  کرونا  ویروس  شیوع  از  دیده  آسیب 
استفاده  به  خدماتی  و  تولیدی  کارگاه های  کارفرمایان  تشویق  و 
از نیروی کار جدید تهیه و از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه ابالغ 
شده است. وی ادامه داد: در این طرح مشوق بیمه ای، معادل 
حق بیمه سهم کار فرما به عالوه سه درصد سهم بیمه بیکاری 
شده  تعیین  دستمزد  حداقل  درصد   23 میزان  به  مجموع  )در 
( در نظر گرفته شده که در چارچوب این  از سوی شورایعالی کار
دستورالعمل ماهانه از سوی دولت )دستگاه هماهنگ کننده( به 
حساب کارفرما واریز می شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
ادارات کل تعاون،کار ورفاه استانی و شهرستانی وظیفه نظارت بر 

طرح را عهده دار هستند.
کرد:  تصریح  البرز  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
سه  )دوره  کارورزی  طرح  مقدماتی  دوره  مزایای  از  که  کارفرمایانی 
اجرایی  دستورالعمل  مشمول  موسسات  و  کارگاه ها  در  ماهه( 
طرح استفاده کرده اند، حداکثرتا 21 ماه می توانند از مشوق بیمه ای 

استفاده کنند.
برای  کارفرمایان  شرایط  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بهره مندی از این مشوق ها را اعالم کرد و گفت: از شرایط کارفرمایان 
برای استفاده از این طرح نام نویسی در سامانه مشوق بیمه ای به 
نشانی اینترنتی http://moshavegh.mcls.gov.ir  و دارا بودن مجوز 
فعالیت از مراجع رسمی کشور و کد کارگاهی تامین اجتماعی است. 

معافیت 23 درصدی حق بیمه کارفرمایان 
غ التحصیالن دانشگاهی با جذب فار
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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

02۶-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

یاران، نظرى که نیك اندیش شوم  
بیگانه ز قید هستِی خویش شوم

تکبیر زنـــان رو سوى محبوب کنم  
از خرقه برون آیـم و درویش شوم

چهارشنبه  5 آذر   1399   شماره 5812

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

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

ج گردد. با نام خودشان در همین ستون در
آمیزی  رنگ  را  پیاده  عابر  کشی های  خط   *

کنید
در  پیاده  عابران  عبور  محل  کشی های  خط 
خطر  و  دارند  کشی  خط  به  نیاز  شهر  سطح 

تصادف را بیشتر کرده است. 
می خواهم طبق قوانین از روی خط کشی های 
عابر پیاده عبور کنم اما این کار به دلیل خط 
کشی نداشتن بیشتر معابر برای امکان پذیر 

 رنگ آمیزی مجدد شوند . 
ً
نیست. لطفا

ج  رضایی – کر
* جاده محمد شهر به ماهدشت را دریابید 

جاده محمد شهر به ماهدشت مسیر پرتردد 
وموانع  چاله ها  دارای  اما  می باشد  شلوغی  و 

زیادی است . 
گرانی  روزهای  این  در  اتومبیل ها  از  بسیاری 
جبران  برای شان  که  می شوند  خسارت  دچار 

ناپذیر است. 
مسئوالن شهری این جاده را دریابند . 

محمد محمدی – محمد شهر 
* هوای عابران پیاده را داشته باشیم

عابران  به  رانندگان  برخی  بارانی  روزهای  در 
عبور  شان  کنار  از  سرعت  با  و  ندارند  توجهی 
آن ها  برای  مشکالتی  موجب  که  می کنند 

می شود .
هنگام  در  باید  که  بود  آموخته  من  به  پدرم 

رانندگی به عابران احترام بگذاری. 
را  همدیگر  هوای  سخت  روزهای  این  در 

بیشتر داشته باشیم . 
ج   نگین مروارید نژاد – کر

* آسفالت نامناسب باغستان 
بنزین  پمپ  روبه روی  باغستان  منطقه 
 رسیدگی کنید . 

ً
آسفالت نامناسبی دارد. لطفا

ج فالح – باغستان کر

پرسش و پاسخ

سوال از شما، پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان البرز

سازمان  پاسخگویی  ظرفیت  افزایش  منظور  به 
با  سازمان  این  ارتباط  برقراری  و  اجتماعی  تأمین 
جامعه بزرگ مخاطبان،  بیمه شدگان، بازنشستگان 
با  را  خود  سوال های  می توانید  کارفرمایان،  و 
میان  32210009در  شماره  با  البرز  جم  جام   تحریریه 
بگذارید. مسئوالن سازمان تامین اجتماعی استان 
شما  سوال های  پاسخگوی  ستون  همین  در  البرز 

خواهند بود. 
سوال: چگونگی استعالم اعتبار دفترچه های درمانی

: ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره کل  پاسخ از
تامین اجتماعی استان البرز

بیمه شدگان محترم می توانند اعتبار دفترچه های 
درمانی را که در اختیار دارند از روش های ذیر استعالم 
کنند: 1- بارکدخوان تعبیه شده )با استفاده از دوربین 
موبایل( 2- ورود کد ملی در وب اپلیکیشن به نشانی 
pwa.tamin.ir  از طریق بستر USSD  3- با شماره 
گیری کد دستوری #۱۱۴۲۰۴* یا #۱۴۲۰۴،کد دستوری 
# ۱۶۶۶* بیمه سالمت و سامانه اینترنتی به نشانی 

medical.tamin.ir قابل استعالم است.

کماندار البرزی، در اردوی تیم ملی 
اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان دربخش 

ریکرو در تهران آغاز شد.
ملی  تیم  اردوی  جم  جام  ورزشی  خبرنگار  گزارش  به 
داشت.  خواهد  ادامه  آذر   14 تا  کمان   با  تیراندازی 
نیلوفرعلیپوربه عنوان نماینده البرزدر این اردو حضور 
دارد. براساس این گزارش مدیریت تیم های ملی را امید 
نجاری، رئیس هیات تیراندازی با کمان البرز برعهده دارد.

آدم های معمولی نبودند. این ها از قبیله  این ها از جنس 
را  ما  صباحی  چند  بودند.  آمده  حریر  اقلیم  از  بودند.  نور 
مهمان آمده بودند تا نجات را برای ما تفسیر کنند. عبادت 
که  بدهند  نشان  ما  به  تا  بودند  آمده  بیاموزند.  ما  به  را 
متانت چگونه کاالیی است. آمده بودند تا به ما بگویند که 
شجاعت را چگونه می شود تحلیل کرد. آمده بودند رسم 
مهمان بودن را در این دنیا به ما بیاموزند. بعضی از آن ها 
مسافری غریب بودند و رهگذری ناشناس، آمده بودند که 

دمی این جا بیاسایند و بروند و رفتند. 
داده  نشان  واقعیت  از  چیزهایی  آنها  به  دارم  اطمینان 
بودند، چرا که امکان ندارد کسی واقعیت را ندیده باشد و 

بی گدار قدم در راه بی برگشت بگذارد.
در  )ع(  الشهداء  10سید  لشکر  مردان  دالور  از  صحبت 
دوران دفاع مقدس است. همان هایی که همیشه با قرآن 
بودند. همان هایی که در بیشتر عملیات ها شرکت جسته 

عشق  مقدس،  دفاع  روزهای  نخستین  از  اصال  بودند. 
شرکت در جبهه در وجودشان بود. 

عزیزان  این  از  تعدادی  آن  در  کنید،  دقت  تصویر  این  به 
به شهادت رسیدند، آن هایی هم که مانده اند هم قسم 
شده اند که با همان تفکرات جبهه ای و امام حسینی)ع( 
تا عمر دارند در خدمت نظام و رهبری و مردم ایران و جهان 

باشند. 
دیدیم  می باشد،  بسیج  روز  با  مصادف  که  روزها  این  اما 
چه بهتر که یادی از این عزیزان داشته باشیم. کسانی که 
رژیم  باقیمانده  سرزمینمان،  در  کرده  اطراق  خارجی های 
کشورمان  از  را  مغرور  آمریکایی های  مخصوصا  و  پهلوی 
بیرون ریختند و متجاوزان بعثی را مانند زباله از کشورمان 

بیرون راندند. 
دست بوس تان هستیم، بچه ها!

محمدتقی حسنی

به یاد دالورمردان لشکر 10  سید الشهداء)ع(  در هفته بسیج؛ 

فداکاری شما بر تارک تاریخ ثبت شده است

منازل  در  حضور  با  آمریکا  مقیم  نیکوکار  سریزدی  حسین 
درمان،  هزینه  جهت  تومان  میلیون   670 البرزی،  مددجویان 

مسکن، جهیزیه و ... به این عزیزان کمک کرد.
به گزارش جام جم، مدیرکل کمیته امداد امام )ره( البرز گفت: 
ج از کشور  آقای حسین سریزدی یکی از نیکوکاران مقیم خار
می باشد که طی 5 سال گذشته ضمن همکاری با این نهاد به 
کمک های  اضطرار  وضع  دارای  مددجوی  خانوار   200 از   بیش 

شایانی کرده است. 
در  حضور  با  جاری  سال  در  ارجمند  نیکوکار  این  افزود:  وی 
میلیون   175 اضطرار  وضع  دارای  البرزی  مددجویان  منازل 
و...  معیشت  جهیزیه،  مسکن،  درمان،  هزینه  جهت  تومان 
این عزیزان پرداخت کرد که بدین ترتیب مجموع کمک های 

این خیر طی 5 سال به 670 میلیون تومان رسیده است.
از  ج  خار مقیم  ایرانیان  از  بسیاری  داد:  ادامه  فرد  محمدی 
کشور به شکل های مختلف تمایل خود نسبت به شرکت در 
ح های مختلف کمیته  امور خیر و احسان را ابراز نموده و در طر

امداد امام)ره( شرکت کرده اند. 
البرز  استان  نوعدوست  مردم  این که  بیان  با  فرد  محمدی 
مراکز  و  )ره(  امام  امداد  کمیته  دفاتر  طریق  از  سال  طول  در 
یاری  نیازمندان  به  خدمت  ارائه  در  را  نهاد  این  نیکوکاری، 
اولویت  می کنند گفت: نیازهای خانوارهای مددجو به ترتیب 
مختلف  خدمات  و  است  دسته بندی شده  و  احصاء  اضطرار 
همچنین  و  امداد  کمیته  اعتبارات  و  منابع  از  بهره گیری  با 

ظرفیت خیران، به مددجویان ارائه می شود.

: مدیر کل کمیته امداد امام )ره( البرز

ج از کشور  به مددجویان  کمک 670 میلیون تومانی نیکوکار مقیم خار

آبفای البرز برای پیشگیری از یخ زدگی کنتور و انشعاب های آب در این 
استان، توصیه هایی به شهروندان ارائه کرد.

به گزارش جام جم، با توجه به در پیش بودن فصل سرما و پیش بینی 
کاهش دمای هوا، احتمال یخ زدگی کنتور و انشعاب های آب می رود. 

است  ضروری  استان  دراین  ساکن  شهروندان  اساس  همین  بر 
زدگی  یخ  از  جلوگیری  برای  روش  موثرترین  که  پیشگیرانه  اقدام های 
مسکونی  واحدهای  آب  ولوله های  انشعاب  و  کنتور  دیدگی  آسیب  و 
بعدی  مشکالت  و  آب  قطع  دچار  تا  دهند  است،انجام  تجاری   و 

نشوند.
استفاده  بر  عالوه  خواست  شهروندان  از   ، البرز آبفای  عمومی  روابط 
پشم  گونی،  پارچه،  پوشال،  شده(،  ریخته  درکیسه  )که  اره  خاك  از 
لوله های  پوشاندن  و  کنتور  استقرار  ومحل  محفظه  در  و...  شیشه 

را  فلزی  غیر  و  فلزی  از  اعم  کار  رو  لوله های  تمامی   ، کنتور به  متصل 
مناسب  عایق  قراردارند،با  محیط  سرمای  و  آزاد  هوای  معرض  در   که 

بپوشانند. 
گزارش روابط عمومی آبفای البرز حاکیست: شهروندان برای یخ زدایی 
از کنتورهایی که دچار یخ زدگی شده اند،به هیچ وجه آب داغ روی کنتور 
و لوله ها نریزند زیرا موجب ترکیدگی می شود و به جای این کار از کیسه 

آب داغ، سشوار وحرارت غیر مستقیم استفاده شود.

توصیه های آبفای البرز 

 برای جلوگیری  از

 یخ زدگی کنتورهای آب

خبر


