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البرز

بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا؛
برخورد با واحدهای صنفی متخلف در البرز تشدید می شود
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ج، اشتهارد و فردیس در مجلس بیان کرد؛ مهدی عسگری، نماینده کر

می توانـیم ســـرمنشاء     
تحوالت بزرگی در کشور 

باشیم 

یــک کــــرجی، حائــز رتبــه 
آزمـــون ورود بــه  ســــوم 

دانشگاه ها

واگــذاری آبرســانی برخــی 
روستاهای البرز به آبفا

در  گلـدانســاز  حسـین  دکتــر 
بازدید از دفتر مدیریت روزنامه 

جـم: جـام 

سـازی  یکپارچـه  ح  طـر اجـرای  بـا 
آبفای شـهری و روستایی صورت 

می گیـرد؛

خانه شعر و ادب به روی 
شاعران البرزی گشوده شد  

در  البرز  ادبی  انجمن های  و  ادبیات  شعر،  خانه 
محل ساختمان سیروس قائم مقامی اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز به بهره برداری رسید.  
به گزارش جام جم خانه شعر، ادبیات و انجمن های ادبی البرز 
همزمان با روز شعر و ادب فارسی با حضور مدیرکل فرهنگ 
از اهالی  ارشاد اسالمی، دبیران انجمن های ادبی و جمعی  و 

فرهنگ و ادب البرز افتتاح شد. 
ناصر مقدم مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز گفت: 
راه اندازی خانه شعر و ادب با توجه به فعالیت حدود پنجاه 

انجمن شعر و ادب در این استان ضروری بود.

ادب  و  شــعر  روز  بــا  همزمــان 
فارسی؛

3

2
ویژه ها

2

ا  
یرن

ی ا
زار

رگ
خب

 : 
بع

من
   

نرخ بیکاری در البـرز، بیش از متوسط کشوری 
پیام نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد و 
طالقان به مناسبت هفته دفاع مقدس

 راه شــهدا،  جانبازان و ایثارگران 
را  ادامه خواهیم داد 
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ح کرد؛ امام جمعه مطر
بیمارستان امام خمینی؛ شاخص نمره دادن به توان اجرائی مدیران استان 

3

بیشتر بخوانید

البرز چهارشنبه ۲ مهر  استان  باغ موزه دفاع مقدس  اول  فاز 
همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس افتتاح می شود.

آثار و نشر ارزش های دفاع  به گزارش جام جم، مدیرکل حفظ 
به  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  گفت:  استان  مقدس 
صورت  به  را  استان   ٨ مقدس  دفاع  موزه  باغ  همزمان  طور 
در  اسالمی  ابوالفضل  سردار  می کند.  افتتاح  کنفرانس  ویدئو 
از  بیش  از  قدردانی  گفت:  خبرنگاران  با  خود  خبرى  نشست 
17 هزار پیشکسوت البرزی ٨ سال دفاع مقدس از دیگر ویژه 

وی  است.  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  برنامه های 
افزود: 31 شهریور به جای رژه نیروهای مسلح که هر سال 
شیوع  از  جلوگیری  هدف  با  و  می شد  برگزار  روز  این  در 
مجازی،  مراسمی  صبح  ساعت 3٠:٨  راس  کرونا،  بیماری 
کنفرانسی  ویدئو  حضور  با  کشور  سراسر  در  همزمان 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
برگزار و از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت قدردانی 
می شود. دبیر ستاد بزرگداشت چهلمین سالروز آغاز  دفاع 
مقدس استان گفت: مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع 
مقدس استان البرز در کرج در سالن شهیدان نژاد فالح 
و دیگر شهرستان هاى استان در مصلی های نماز جمعه 
برگزار می شود.اسالمی افزود: ٤٠ مستند از رزمندگان دفاع 

مقدس نیز با همکارى صدا و سیماى مرکز البرز تولید شده 
که از شبکه استانی البرز پخش خواهد شد.  وی گفت: کاروان 
نمادین اعزام به جبهه نیز پنجشنبه از میدان کرج به سمت 
امامزاده محمد )ع( و سکینه خاتون )س( حرکت می کند و گلزار 
شهداى این امامزاده گلباران خواهد شد. دبیر ستاد بزرگداشت 
برنامه های   افزود:  البرز  مقدس  دفاع  آغاز  سالگرد  چهلمین 
آغاز شده و تا ٢٩ اسفند  بزرگداشت دفاع مقدس از 3 خرداد 

ادامه خواهد داشت.

باغ موزه دفاع مقدس البرز افتتاح می شود



استفاده چند منظوره از قطارهای 
درون شهری

با اتصال شبکه قطاری 
درون شهری به شبکه 
شهری،  برون  ریلی 
و  جابه جایی  امکان 
تخلیه جمعیت شهری 
و  بحرانی  شرایط  در 
نقاط  به  آن ها  انتقال 
را  شهرها  پیرامونی 

فراهم کنیم.
از  مترو  ایستگاه های 
نقاط  مطلــوب ترین 
جهت جمع نمودن جمعیت و مصون نگاه داشتن 
آن ها از خطر حضور در فضای بی دفاع بیرونی، در بازه 
زمانی اندک می باشند.عمق زیاد ایستگاه های مترو 
از سطح زمین می توانند نقش پناهگاه های شهری 
در زمان بحران و حمالت دشمن میسر می گردد.  
متروها باید از تمهیداتی در خصوص تامین ذخیره 
 ... و  اضطراری  برق  نیاز،  مورد  سوخت  ذخیره  آب، 
بهره مند گردند و حداکثر مالحظات ایمنی در مطب 
در  گردد.  رعایت  مترو  فضاهای  داخلی  مبلمان  و 
مواقع بحران باید در متروها قابلیت اسکان مردم به 
صورت شبانه روزی فراهم گردیده و تمام امکانات 
و خدمات مورد نیاز از قبیل آب آشامیدنی و مواد 
غذایی مورد نیاز، سرویس های بهداشتی، فضاهای 
درمانی و فوریت های پزشکی و ... در فضای مذکور 
تامین گردد. ایستگاه های مترو باید ضمن دارا بودن 
ارتباطی پیشرفته  تجهیزات و امکانات مخابراتی و 
عادی در خود، از امکانات مستقل نیز برخوردار بوده 
و امکان برقراری تماس در شرایط اضطراری را با نقاط 
دیگر مهیا سازد.  تونل های مترو می توانند در موارد 
اضطراری و بویژه در جنگ های شهری مورد استفاده 
نیروهای خودی در جهت انتقال نیرو و تجهیزات به 
قسمت های مختلف شهر و ایجاد شرایط غافلگیری 
دشمن قرار گیرند.متروها می توانند با انتقال سریع، 
حجم کثیری از مردم به حوزه های خارج شهری به امر 

تمرکز زدایی و تخلیه شهری کمک نمایند. 

کاش رهــا شــویم از دیوارهــای 
بی روح

شهرمان دیوارهایی 
دور  که  دارد  بلند 
را  زندگی  دور   تا 
گرفته اند، نمی شود 
شهر  دیوارهای  از 
نمی شود  رفت،  باال 
آن  و  کشید  سرک 
طرفش را دید. شاید 
کسی داد بزند، دزد...

اما همیشه نسیمی 
دیوار  طرف  آن  از 

کنجکاوی آدم را قلقلک می دهد.
کاش  یا  داشت  پنجره  دیوارها  این  کاش   
آن  روی  را  دیوارها  این  پشت  منظره  می شد 

طراحی کرد.
شاید هم پنجره ای هست و من نمی بینم!

من  و  می شود  بلند  روز  هر  شهر  دیوارهای 
... گاهی دلم را پرت می کنم آن طرف دیوار

از  را  کوچکش  توپ  که  بازیگوشی  بچه  مثل 
سر شیطنت به خانه همسایه می اندازد.

دیوار  این  روی  می خواست  دلم  همیشه 
شده  که  هم  سوزنی  سر  قدر  به  و  بایستم 

پشت این دیوارهای بلند را ببینم.
 ، نور شدن  رد  برای  کنم  درست  ای  پنجره  یا 
می شود  آیا  اما  نسیم،  یا  عطر  عبور  برای 
آسیب های  از  هم  تا  گرفت  درستی  تصمیم 
را  زیبایی  هم  و  کرد  جلوگیری  اجتماعی 
آنها  به  است  شهــروندان  مسـلم  حق   که 

هدیه داد؟!
کاش شهرداری فکری برای این مساله بکند، 
دیوارهای  از  شویم  رها  می خواهد  مان  دل 
بلند که شهر را شبیه پادگان می سازد و خالی 
از روح حیات و زندگی و نشاط است، نمی دانم 
یا روی دیوارها را نقاشی کند یا هر فکر دیگری 
از  شویم  رها  کاش  باشد،  کارشناسی  که 

دیوارهای بی روح...

هشتمین  و  بیست  متن  از  بخشی   : البرز جم  جام 
انقالب  معظم  رهبر  نماینده  جمعه  مکتوب  خطبه 
ح  شر به  ج  کر امام جمعه  و  البرز  استان  در  اسالمی 

زیر است:
باید  استان  در  که  کارهایی  برای  می خورم  تأسف 

انجام شود تا مردم در رفاه و آسایش باشند اما به 
خاطر سیاسی فکر کردن و فعالیت برای ماندن در 
مدت ها  و  نمی شود  داده  اهمیتی  مقام،  و  پست 
مدیریتی  ضعف  نشانه  همه اش  که  می کشد  طول 

است.

بعضی از مسائل را باید به سرعت انجام داد. گاهی 
ندارید  توان  موضوعی  مورد  در  اگر  کرده ایم  عرض 
 اعالم کنید، تا با مشارکت مردم به سرعت آن 

ً
رسما

کار را حل کنیم. 
خوبی  شاخص  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان  واقعا 

استان  مدیران  اجرائی  توان  به  دادن  نمره  برای 
بعضی  است.  نرسیده  سامان  به  هنوز  که  است 
اعضای شوراهای شهرها را به رعایت مجدد تقوا و 
رسیدگی به حال مردم و عدم تخلف و رعایت قانون 

دعوت می کنم. مردم را ناامید نکنید.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

یادداشتیادداشت

ح کرد؛ ج مطر امام جمعه کر
بیمارستان امام خمینی؛ شاخص نمره دادن به توان اجرائی مدیران استان 

دکتر محمد صفری

 مدرس پدافند
 غیر عامل

ج، اشتهارد و فردیس در مجلس  نماینده مردم کر
شورای اسالمی گفت: علی رغم وجود ظرفیت های 
بیکاری  خ  نر البرز  استان  در  مختلف 
متوسط  از  بیش  استان  این  در 

کشوری است. 
مهدی  جم  جام  گزارش  به   
با  نشستی  در  عسگری 
مدیرکل فنی و حرفه ای 
بیان  با  البرز  استان 
البرز  »استان  این که 

اظهار  است«  تولیدی  و  صنعتی  عظیم  ظرفیت های  دارای 
در  را  بیکاری  خ  نر باید  ظرفیت ها  این  از  استفاده  با  داشت: 

استان کاهش دهیم.
استان  در  بیکاری  خ  نر حاضر  حال  »در  این که  بیان  با  وی 
برای بهبود این  افزود:  کشوری است«  از متوسط  البرز بیش 

وضعیت، عزم جهادی تمامی مسئوالن ذیربط الزم است.
شورای  مجلس  در  فردیس  و  اشتهارد  ج،  کر مردم  نماینده 
راستای  در  خوبی  »برنامه های  این که  به  اشاره  با  اسالمی 
و  نامه نگاری ها  قالب  در  استان  بیکاری  خ  نر کاهش 
رسیده  آن  زمان  اکنون  کرد:  بیان  دارد«  وجود  تفاهم نامه ها 

ج شده و جنبه اجرایی به  ح ها از کاغذها خار که برنامه ها و طر
خود بگیرد.

که   هستیم  این  خواستار  »اگر  این که  عنوان  با  عسگری 
مهارت آموزی منجر به اشتغال شود باید به چند حوزه توجه 
ویژه کرد« گفت: مهارت آموزی ها باید براساس نیازهای مراکز 

صنعتی و تولیدی استان صورت گیرد.
استان  در  محور  مهارت  اشتغال  پروژه  اجرای  از  تقدیر  با  وی 
به  ویژه  توجه  باید  ح  طر این  اجرای  در  کرد:  تصریح   ، البرز
شرکت های صنعتی مستقر در استان انجام شود و مسئوالن 

ح تالش کنند. باید برای اجرای هرچه بهتر این طر

ج، اشتهارد و فردیس در مجلس بیان کرد؛  مهدی عسگری ،  نماینده کر

، بیش از متوسط کشوری  خ بیکاری در البرز نر

دکتر حسین گلدانساز در بازدید از دفتر مدیریت روزنامه جام جم:

می توانیم سرمنشاء تحوالت بزرگی در کشور باشیم 
، رئیس پردیس کشاورزی و منابع  حسین گلدانساز
دیگر  و  معاونان  همراه  به  تهران  دانشگاه  طبیعی 
ج  همراهان از دفتر مدیریت روزنامه جام جم در کر

بازدید کردند.
به گزارش جام جم  گلدانساز با بیان این که این مرکز از 
ظرفیت های مهم علمی و آموزشی کشور است، اظهار 
زیرا  بود،  داشت: امسال برای ما بسیار خوش یمن 
دانشکده های  فعالیت  سالگرد  بیستمین   صدو 
پردیس  گذاشتیم.  سر  پشت  را  پردیس  کشاورزی 
کشاورزی و منابع طبیعی یک دانشگاه جامع است 
در  مختلفی  دانشکده های  ای  رشته  هر  برای  و 
کشور ایجاد کرده است.   مجموعه ما با برخورداری 
از  مزرعه هایی  و  تحقیقاتی  متعدد  ایستگاه های  از 
در  هم  آن  ژن  بانک  فرآوری  مراکز  و  دارویی  گیاهان 
قلب این کالنشهر به عنوان قطب علمی شاخص و 

منحصر به فرد در منطقه به شمار می رود.
از  یکی  را  مرکز  این  کشاورزی  پردیس  رئیس 
کانون های اصلی تحقیقات علمی حوزه کشاورزی در 
کشور  عنوان کرد و یادآور شد: دانشگاه ها تاسیس  
را  تحقیقات  و  پژوهش  دهند.  آموزش  تا  اند  شده 
رونق دهند. بنا برا ین بعد از مدتی این تحقیقات و 

پژوهش باید بتوانند مشکالت کشور را حل کنند. 
استان  ج،  کر شهر  در  بزرگی  تحوالت  سرمنشا  باید 

البرز و تمام کشور باشند. 
ما با تمام توان تالش می کنیم تا خواسته هایمان را 

تجاری سازی کنیم.
وجود  آموزشی  گروه   16 ما  مجموعه  در  افزود:  وی 
بتواند  که  دارند  دستاورد هایی  گروه ها  این  دارد. 
بازار  در  تولیدات  پایان  در  و  کنند  محصول  تولید 
اما  دارند،  جدی  تالش  ما  همکاران  شوند.  سرازیر 
مناسبی   نتایج  به  بتوانیم  تا  داریم  نیاز  امکاناتی 

برسیم.
وی ادامه داد: ارتباط مجموعه ما با جهاد کشاورزی 
ساالنه  اکنون  است.هم  خوب  بسیار  البرز  استان 
که  آن  برای  می کنیم.  تولید  بذر  تن   6٠٠ از  بیش 

کشاورز هر بذری را نمی تواند کشت کند.
« دارد. یکی  برای کشت، کشاورز احتیاج به بذر »مادر
از وظایف ما تولید همین بذرهای مادر است. این 
بذر را تحویل جهاد کشاورزی می دهیم و آن ها بین 

کشاورزان تقسیم می کنند. 
تا  کنیم  تالش  توان  تمام  با  باید  ما  داد:  ادامه  وی 
کشاورز با خیال آسوده به کشاورزی خود ادامه دهد 

و مشکلی نداشته باشد.
خود  صحبت های  پایانی  قسمت  در  گلدانساز 
از  خواهشی  گفت:  مطبوعات  از  قدردانی  ضمن 
تمام اهالی مطبوعات دارم و آن خواهش این است 
وقتی  کنید.  زیاد  ما  بامجموعه  را  خود  ارتباط  که 
البرز  استان  در  تحوالت  سرمنشا  می توانیم  ما  که 

 باشیم، پس باید مردم ما را بهتر بشناسند و از ما
بعد  شما  که  بپرسند  ما  از  باید  کنند.  گری  مطالبه 
کوتاهی  جایی  اگر  اید.  کرده  کاری  چه  سال   1٢٠ از 
رسانه  اهالی  از  من  کنند.  گوشزد  ما  به  داشتیم 
فرصتی  اگر  بیایند،  ما  نزد  که  می کنم  دعوت 

نداشتند، ما خدمت خواهیم رسید. 

رحیم خستو

نایب رئیس شورای 
شهر کرج 

مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای 
و  توریست  جذب  فرصت های  جدیدهشتگرد،  شهر  در  حضور  با  کشور  جدید 
پتانسیل های طبیعی برای ایجاد فضای گردشگری در این شهر از جمله ساماندهی 

مجموعه طبیعی واقع در انتهای فاز ۷ را بررسی کرد.
روابط  این که  بر  تاکید  با  شهلی  عبدالوهاب  خبرنگارجام جم ساوجبالغ و نظرآباد: 
عمومی  ها  در توسعه اجتماعی نقش اساسی داشته باشند گفت: با توجه به این که 
عمران  تخصصی  مادر  شرکت  گیرد  قرار  بیشتری  توجه  مورد  باید  اجتماعی  حوزه 
شهرهای جدید به دنبال ایجاد فضای مناسب بوده و در این میان روابط عمومی ها 
نیز با اطالع رسانی مناسب، شناسایی مخاطبان، انتشار موضوعات و کمپین سازی در 
انتقال رویکردهای اجتماعی نقش بسزایی در توسعه فرهنگی و اجتماعی ایفا نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد مدیر کل دفتر توسعه 
کشور عملکرد  اجتماعی و فرهنگی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید 
حوزه روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 

امیدوار هستیم که با تحوالت و تعاملی که بین واحدهای درون سازمانی ایجاد شده، 
شاهد رشد بهتر امور و در نهایت رضایتمندی شهروندان باشیم. سرپرست حوزه 
روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد نیز اظهار داشت: موضوعات مرتبط 
با حوزه اجتماعی حوزه بسیار حساس و مهم است و در این راستا تمام تالشمان را 
می کنیم که بر اساس نظر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و منطبق با سیاست هایی 
که اعالم شده از سوی شرکت مادر تخصصی حرکت کنیم تا انتظارات بحق مردم را 
برآورده و رضایتمندی شهروندان را کسب کنیم.  علیرضا پیغمبردوست گفت: رویکرد 
اجتماعی از مباحثی است که باید به آن بیشتر توجه گردد تا رضایت مردمی را  به همراه 
داشته باشد. وی به تعامل موثر با شهروندان در راستای شناسایی نیازهای مرتبط با 
وظایف شرکت عمران اشاره کرد و افزود: برگزاری رویدادهای مرتبط با سیاست های 
دفتر توسعه اجتماعی از برنامه های جاری شرکت است و به دنبال افزایش تعلق خاطر 
ساکنان به شهر و محیط زندگی و همچنین ایجاد روابط سالم شهروندان با هدف 

کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش تعامالت سازنده هستیم .

بررسی ظرفیت های گردشگری و فرصت های جذب توریست در شهرجدید هشتگرد 

جام جم البرز : وقتی گوشی را بر می دارم، صدای لرزان زنی با ناله می گوید: »همسرم 
فوت کرده، مشکالت زیادی داریم، گوش شنوایی هست؟« 

البته انعکاس  ایم برای شنیدن، ما شنونده خوبی هستیم و  می گویم: »آماده 
دهنده بهتر!«

بچه ها  مسیر  تمام  در  حصارک!  توی  در  تو  و  تنگ  کوچه های  در  می افتم  راه  به 
از یکی از بچه ها نشانی را می پرسم،  مشغول بازی و داد و بیداد هستند. وقتی 
دخترکی الغر اندام وشیرین زبان جلومی آید و می گوید درست آمده اید، بفرمایید 
با  کوچک  پذیرایی  اتاق  ....یک  می شوم  دعوت  خانه  به  جاست.   همین  داخل. 
وسایلی روی هم انباشته .جای نشستن نیست! زنی که تلفن زده و دنبال گوش 

شنوایی می گشت، حاال آرام گرفته و سر درد دلش را باز می کند:
»ده سال است که ساکن همین محله هستیم. قبل تر در طبقه باالی همین 
می بینید  که  همکف  طبقه  درهمین  شوهرم  فوت  از  بعد  اما  بودیم  ساختمان 
مستاجر شدیم.« زن جوان می خواهد گریه کند، اما جلوی خودش را می گیرد و 
ادامه می دهد: »شوهرم ٩ سال پیش در منزل دچار ایست قلبی شد و فوت نمود، 
حقوق بازنشستگی دارد، اما بین زن اولش و من تقسیم می شود،٤٤ میلیون تومان 
از ادارات مختلف جهت تهیه مسکن وام گرفته ام ویک مسکن پیش خریدکرده ام 

اما هنوزکامل نشده وبا افزایش قیمت ها ٨3 میلیون دیگر نیاز دارم تا تکمیل شود 
و واقعا از باقی مانده حقوق همسرم چیزی نمی ماند، حتی نمی توانم پول کرایه 
اینجا را پرداخت کنم، صاحبخانه مدام دعوا می کند.« می پرسم بوی بد فاضالب 
ازکجاست ؟ آشپزخانه را نشان می دهد، در وسط آشپزخانه چاه فاضالب بازشده 
است، آشپزخانه بشدت غیر بهداشتی است. ادامه می دهد:»یک ماه است که این 
چاه باز شده و همسایگان برای تعمیر آن اقدامی نمی کنند، اتاق ما پنجره یا تهویه 
ندارد و واقعا بوی فاضالب زیاد است، من آسم دارم و با تنفس این هوا، ریه های 
من می سوزد و تنفس سخت می شود. شب ها به خاطر این که بوی بد بیرون برود 
و بتوانیم بخوابیم مجبوریم در اتاق را باز بگذاریم، چندین بار موادغذایی و وسایل 

منزل را سرقت کرده اند، با ترس و دلهره شب را صبح می کنیم.
* از فرزندانتان بگویید.

یک پسر 1٤ ساله و یک دختر 11 ساله دارم. پسرم محصل است و نمرات خوبی 
دارد. ادامه می دهد :»بچه هایم خیلی با استعدادند و دخترم برای ادامه ورزش نیاز 
به حمایت دارد، مربیان ومسئوالن باشگاه همکاری خوبی دارند و هزینه کمتری 

می گیرند چون در جریان زندگی ما هستند.« .
می شود،  متوجه  را  ما  صحبت های  وقتی  می شود.  اتاق  وارد  باسرعت  دخترک   
بالفاصله لوح های قهرمانی اش را نشان مان می دهد. مدال هایش را دستمال 
می کشد، به گردنش آویزان می کند وبا شوق می گوید: » سال ٩٤ تکواندو رو شروع 
کردم. ٢٤ مقام اول وحکم قهرمانی دارم ودر حال گرفتن کمربند مشکی ام .اینجا 
سوسک داره واز زندگی در اینجا راضی نیستم. دوست دارم شرایط زندگی مون بهتر 

بشه و بریم خونه خودمون، عاشق خونه جدید مون هستم....«.
* می پرسم خانم کوچولوی ورزشکار ما چه آرزویی داره؟

می گوید: »آرزو دارم هر چه سریع تر مامانم پول دار بشه و بریم خونه خودمون 
زندگی کنیم. وقتی بزرگ شدم می خوام تمام زحمات مادرم روجبران کنم، قهرمان 

کشور و جهان بشم و برای ایران مقام جهانی کسب کنم.«
 با صدای همبازی ها دخترک به سمت کوچه می دود. مادر می گوید:» نگران آینده 
 ناراحت کننده است ،دیگر خسته شده ام وشرمنده 

ً
آنان هستم ،این شرایط واقعا

فرزندانم هستم که نمی توانم ،شرایط خوبی برایشان فراهم کنم امیدوارم کسانی 
که مشکالتم را می شنوند از ما حمایت کنند....«

خدمات کاریابی کمیته امداد امام خمینی )ره( البرز به افراد نیازمند مورد تأیید 
مراکز نیکوکاری ارائه می شود.

به گزارش جام جم، شاهین رضایی، معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد 
نیکوکاری  مراکز  کارجویان  معرفی  و  شناسایی  شرایط  به  اشاره  با  البرز  استان 
ح، زنان سرپرست خانوار و نیازمند، دختران  گفت: افراد واجدشرایط در این طر
بازمانده از ازدواج، فرزندان دارای شرایط کار در خانواده های تحت حمایت مراکز 

نیکوکاری و سرپرست خانواده هستند.
این  از  استفاده  به منظور  گفت:  ح  طر این  فرایند  و  ضوابط  به  توجه  با  وی 
خدمات، نیازمندان جویای کار معرفی شده باید بیش از 3 سال در استان البرز 

سکونت داشته باشند.
غیر  افراد  به  خدمت رسانی  جهت  مذکور  ح  طر این که  بابیان  رضایی  شاهین 
مراکز  به  مراجعه  با  می توانند  افراد  این  گفت:  می باشد  نیازمند  مددجوی 

نیکوکاری در سطح استان نسبت به اعالم نیاز خود به شغل اقدام نمایند.

برای اولین بار در البرز انجام شد؛
شناسایی و معرفی نیازمندان جویای کار توسط مراکز نیکوکاری

نگران آینده فرزندانم هستم



سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

هر ساله با آغاز فصل 
حدود  کشور  پاییز 
چهار ماه درگیر شروع 
تنفســی  ویـــروس 
که  می شود  آنفلوآنزا 
گاهی  است  ممکن 
فرد  فوت  به  منجر 
عالئم  شود.  مبتال 
در  کرونا  و  آنفلوآنزا 
تفاوت هایی  اما  است،  مشابه  موارد  از  بسیاری 
آنفلوآنزا با عالئم تب و لرز  هم دارد. در اکثر موارد 
شدید و سردرد ناگهانی ظاهر می شود. تب عالمت 
شاخصی در این بیماری است و بعد از دو یا سه 
روز سرفه نیز به عالئم اضافه می شود. در کرونا تب 
نباشد  بیماری  بروز  عالمت  اولین  است  ممکن 
معمول  دوره  همچنین  نکند.  بروز  اصال  حتی  یا 
بیماری آنفلوآنزا ۵ روز است. البته در بعضی موارد 
دوره  اما  بکشد.  طول  هفته  تا ۳  است ۲  ممکن 
هفته   ۳ تا   ۲ از  کمتر  موارد  اکثر  در  کرونا  بیماری 
بینی و عطسه  آبریزش  نیست. در سرماخوردگی 
عالئم غالب است و تب نادر بوده و در صورت بروز 
خفیف است. همچنین طول دوره بیماری بیشتراز 
می تواند  عالئم  برخی  بود.  نخواهد  روز   ۴ تا   ۳
کمک کننده باشد. به عنوان مثال از دست رفتن 
دیده بیشتر  کرونا  در  چشایی  و  بویایی   حس 

می شود.  در چند ماه اخیر اسهال نیز جزو عالئم 
به  مبتال  بیماران  در  که  است  شده  اعالم  کرونا 
این ۶  در  می کند.  بروز  ندرت  به  آنفلوآنزا  به  کرونا 
از گذشته به  ماه پیش رو مردم حتما باید بیش 
دستورالعمل های محافظتی از جمله زدن ماسک 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور در 

تجمعات و محیط های سربسته توجه کنند.

ماموریت های اورژانس البرز
و  دیسپچ  واحد  کارشناسان  شهریور،   ٢٨ تا   ٢٢ از 
تماس   11136 پاسخگوی  البرز  اورژانس  ارتباطات 
نیز  البرز  اورژانس  تکنسین های  و  بودند  تلفنی 
این  از  مورد  شدند. 3٩٢  اعزام  ماموریت  به 3676 
ماموریت ها ترافیکی و 3٢٨٤ مورد مربوط به حوادث 
غیرترافیکی بود. در مجموع این ماموریت ها، ٢٩75 
نفر از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی البرز بهره 
بردند که از این بین، 17٤٨ نفر در محل درمان شده 

و 1153 نفر به بیمارستان منتقل شدند. 
نیز  استان  هوایی  اورژانس  جم   جام  گزارش  به 
مصدوم   6 به  ماموریت   5 انجام  با  اخیر  هفته   در 
هفته  مهم  رویدادهای  دیگر  از  کرد.  رسانی  امداد 
گذشته، گرامیداشت ٢6شهریور، چهل و پنجمین 

سالروز تاسیس اورژانس بود.
 به همین مناسبت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مرکز  از  البرز  استان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
استان  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت 
مجموعه  این  کارکنان  زحمات  از  و  کرده  بازدید 
تقدیر و تشکر به عمل آورد. همچنین جناب آقای 
دکتر فتحی خبرهای خوشی را نیز برای سپیدپوشان 

البرزی به همراه داشتند.
 به مناسبت روز اورژانس، ۵ دستگاه موتورالنس، 
۲ دستگاه آمبوالنس و ۲ دستگاه خودرو فرماندهی 
البرز  اورژانس  عملیاتی  ناوگان  به  ویژه  عملیات  و 
اهداء و افزوده شد. ضمنا آمبوالنس های اورژانس 
دستگاه های  به  مجهز  پس  این  از  نیز  استان 
مانیتورینگ قلبی شده و سامانه مدیریت سکته 
حاد قلبی )۲۴۷( نیز در اورژانس استان راه اندازی 

گردید. 

بازدید  نماینده مجلس از منطقه 
ج محروم اسالم آباد کر

ج، فردیس و اشتهارد  منتخب مردم شریف کر
منطقه  از  مردمی  دیدارهای  و  بازدید  ادامه  در 

ج بازدید کرد. اسالم آباد کر
در  عباسی  علیرضا  دکتر   جم  جام  گزارش  به 
این دیدار از نزدیک در جریان مشکالت منطقه 
آباد قرار گرفت و با هیات امنای  محروم اسالم 

این منطقه دیدار و گفتگو کرد.
منطقه  چندین  به  گذشته  هفته  یک  در  وی 
جریان  در  نزدیک  از  و  کرده  سفر  البرز  استان 

مشکالت مردم قرار گرفته است.
عباسی  دکتر  مردمی  دیدارهای  و  بازدید 

همچنان ادامه خواهد داشت.

مشکل مجوز مسکن روستائیان 
را ساماندهی کنید

علی  اخیر  سخنان 
نـمایـنـــده  حــــدادی، 
و  ساوجبالغ  مردم 
خصوص  در  طالقان 
بودن  سـی شنا ر غیر کا
طرح  هادی در   روستاهای 
عی  ضــو ن مــــــو لقا طا
 بسیار واضـــح و روشـــن
سال های  در  که  بوده 
و  پیشین  شده  سپری 
در مقطع فعلی عالوه 
سایر  در  طالقان  بر 

روستاهای ساوجبالغ بویژه روستاهای بخش 
ولیان  جلنگدار،  برغان،  ورده،  شامل  چندار 
آردهه، سیبان دره، تالیان، اغشت، سرهه و .... 
کارشناسی طرح هادی  آثار غیر  دچار این گونه 
خسارت آفرین و فرصت سوز هستند که عمر و 
زندگی طبیعی اهالی روستاهای موصوف را به تباهی 
کشانده و موجب تهدید مالکیت و به عبارتی صحیح 
آن ها  کار  و  کسب  و  اشخاص  مالکیت  سلب  تر 
شده است. چه دلیلی دارد که اعضای کمیسیون 
بدون  کاربری ها  تغییر  خصوص  در  گیری  تصمیم 
شناخت کافی و اصولی برای تهیه یک سرپناه ماه ها 
و سال ها روستائیان مذکور را معطل و سرگردان به 
وسیله توسعه کاغذ بازی و ... نمایند. این در حالی 
است که در اصل سی و یکم قانون اساسی کشور 
تامین مسکن برای هر ایرانی جزو وظایف اساسی 
دولت شمرده شده است. سوال از مسئوالن این 
است که این همه بی مهری و اتالف وقت در حق 

روستائیان چرا؟! 
 آیا در وصیت نامه الهی، سیاسی امام خمینی )ره( 
بویژه  و  مردم  خصوص  در  مسئوالن  وظایف  بر 
از  روستائیان و رسیدگی به مطالبات طبیعی شان 
تصمیم گیران تاکید نشده است؟! پاسخ این است 
آن چیزی  که این گونه رفتارها با روستائیان خالف 
همین  بر  است.  شده  ویژه  تاکید  آن  بر  که  است 
نماینده  از  مذکور  روستائیان  جدی  انتظار  اساس 
محترم مردم ساوجبالغ، طالقان و نظرآباد در مجلس 
شورای اسالمی، استاندار محترم و فرماندار محترم 
ساوجبالغ این است که با صالح و مشورت و ایجاد 
دشواری های  فصل  و  حل  به  نسبت  هماهنگی 
ساخت و ساز مسکن روستائیان به صورت کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت از طریق مجاری ذیربط 

اقدام مساعد و کارگشا معمول و مبذول فرمایند.

از 200 خـودروی عمومـی  بیـش 
در البـرز دوگانـه سـوز شـدند

از ابتدای اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودروهای 
( در کشور،٢٠٠ خودرو  عمومی )تاکسی  و انواع وانت بار

در استان البرز به صورت رایگان دوگانه سوز شدند.
قلندرزاده،  سادات  فهیمه  جم  جام  گزارش  به   
سرپرست روابط عمومی این شرکت گفت: با بازدید 
به عمل آمده از کارگاه های مجاز فرآیند تبدیل خودرو 
به دوگانه سوز، تاکنون بیش از ٢٠٠ خودرو با نصب 
مخزن و کیت مخصوص و 1٠٠ خودرو  نیز در نوبت 
تاکید  ضمن  قلندرزاده  دارند.   قرار  شدن  تبدیل 
رانندگان خودروهای عمومی تاکسی و  بر ثبت نام 
GCR. انواع وانت بار متقاضی این طرح  در سامانه
منابع  طریق  از  مخزن  تولید  با  افزود:   NIOPDC.IR
داخلی سرعت تبدیل خودروها به دوگانه سوز شدن 
افزایش یافته و شهروندان می توانند با مراجعه به 

سامانه فوق در این طرح رایگان شرکت کنند.  

ج: با حکم شهردار کر
مدیریـت  سـازمان  سرپرسـت 
پسـماند شـهرداری معرفی شد

ج به عنوان  »محمد مسیبی« با حکم شهردار کر
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

این کالنشهر انتخاب و معرفی شد.
اصغر  علی  این  از  پیش  جم،  جام  گزارش  به 
ج  کر شهرداری  شهری  خدمات  معاون  همتی، 
به عهده  را  با حفظ سمت، سرپرستی سازمان 
، مسیبی  داشت که از این پس با حکم شهردار
مسیبی  کرد.  خواهد  فعالیت  جایگاه  این  در 
، ریاست  نیز پیش از انتصاب در جایگاه مذکور
ج  اداره امور پیمان ها و قراردادهای شهرداری کر

را به عهده داشت.

یک کرجی، حائز رتبه سوم آزمون ورود به دانشگاه ها
نتایج آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها اعالم شد 
و یک کرجی در رتبه سوم گروه آزمایشی علوم انسانی 

قرار گرفت.
برتر  نفرات  اسامی  نتایج  اعالم  با  جم  جام  گزارش  به 

مریم  آزمایشی،  گروه   ۵ در   ۹۹ سال  سراسری  آزمون 
سراسری  آزمون  سوم  رتبه  ج  کر از  سریزدی  اکبری 
در  کشور  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  به  ورود 
نتیجه  کرد.  کسب  را  انسانی  علوم  آموزشی  گروه 

سنجش  سازمان  سایت  در  سراسری  کنکور  اولیه 
به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است. 

دارد.  ادامه  مهر   ۵ تا  و  آغاز  مهر   ۲ از  رشته  انتخاب 
با وارد کردن شماره پرونده، نام  داوطلبان می توانند 

کردن  وارد  یا  شناسنامه  شماره  و  ورود  رمز  کاربری، 
شماره داوطلبی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد، 
شماره پرونده، شماره رهگیری و شماره شناسنامه 

گاه شوند . از نتایج آزمون خود آ
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اجتماعی
اقتصادی

دکتر سید مهدی 
موسویان

یادداشتپزشک جام جم

ح است: : متن پیام بدین شر جام جم البرز
»دفاع هشت ساله ملت ایران مجموعه در هم تنیده ای از عظمت ها و 

جلوه های جالل و جمالی است که یک ملت می تواند در نمایشگاه زندگی 
تاریخی خود به نمایش بگذارد.«

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
و  آموزه ها  که  تاریخ کشورمان است  زرینی در  دوران دفاع مقدس برگ 
پیام های  ارزشمند آن همچون گنجینه ای گرانبها در تمامی عرصه های 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی زندگی شخصی یکایک مردم ایران 

زمین راهگشاست و می توان از آن بهره برد.
این هفته در واقع نمودار مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت 
کریم و این سرزمین است. روزهایی که  از اسالم و قرآن  ایران در دفاع 

ایثار و شجاعت های جوانان برومند، انقالب اسالمی و نظام را بیمه کرد و 
نشان داد که با داشتن پشتوانه الهی ؛ مردمی و در پرتو حاکمیت اسالم و 
وحدت نیروها می توان هر دشمنی را به ورطه نابودی و شکست کشاند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی 
بویژه  اسالمی  امت  تمامی  به  را  بزرگ  مناسبت  این  مقدس،   دفاع  و 
عرض  تبریک  آزادگان   و  ایثارگران،جانبازان  شهدا،  معظم  خانواده های 
نموده و از خداوند منان برای همگان توفیق گام گذاشتن در راه شهداء، 

پیروی از آرمان های امام )ره( و سربلندی ایران عزیز را خواهانم.
علی حدادی، نماینده مردم شریف ساوجبالغ ؛ نظرآباد و طالقان

پیام نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان به مناسبت هفته دفاع مقدس

راه شهدا، جانبازان و ایثارگران را ادامه خواهیم داد 

و  کل فرهنگ  اداره  البرز در محل ساختمان سیروس قائم مقامی  ادبی  انجمن های  و  ادبیات   ، خانه شعر
ارشاد اسالمی استان البرز به بهره برداری رسید.  

، ادبیات و انجمن های ادبی البرز همزمان با روز شعر و ادب فارسی با حضور  به گزارش جام جم خانه شعر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی، دبیران انجمن های ادبی و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب البرز افتتاح شد.

ناصر مقدم مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز گفت: راه اندازی خانه شعر و ادب با توجه به فعالیت 
حدود 5٠ انجمن شعر و ادب در این استان ضروری بود.

و  شعرا  حضور  با  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  شعرخوانی  نشست  مهر  پنجم  شنبه  روز  است  قرار 
انجمن های ادبی در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شود. از همه شاعران و 

اعضای انجمن های ادبی برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آمد.

خبر

خبر

، از مرمت و فعال سازی هشت حمام تاریخی استان خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز
با هدف جذب  و  به دوره صفویه و قاجاریه هستند  بناها مربوط  این  گفت:  گزارش جام جم؛ فریدون محمدی  به 

گردشگر از سراسر کشور و جهان، مرمت می شوند.  این حمام ها قرار است پس از نوسازی، راه اندازی شوند. 
این استان دارای  که در  بناهایی است  از جمله  ج، حمام طالقان و حمام روستای میر  کر افزود: حمام مصباح  وی 

ویژگی های منحصر به فرد بوده و در جذب گردشگر تاثیر گذار هستند.  
ح در اولویت مرمت و راه اندازی قرار گرفته و در آینده نزدیک با رعایت  حمام تاریخی مصباح به عنوان نخستین طر
شیوه نامه های بهداشتی فعال می شود. محمدی گفت: هم اکنون در برخی استان های کشور حمام های تاریخی به 
رستوران و سفره خانه سنتی تبدیل شده اند اما استان البرز درصدد حفظ کاربری و احیای حمام های تاریخی است. 

استان البرز دارای حدود ۵۵۰ اثر تاریخی و طبیعی است که تاکنون ۲۷۲ اثر آنها ثبت ملی شده است.

: مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری البرز

 حمام های تاریخی البرز نونوار می شوند
همزمان با روز شعر و ادب فارسی؛

خانه شعر و ادب به روی شاعران البرزی گشوده شد  

روستای   1٢٠ آبرسانی  واگذاری  از  البرز  استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
تحت پوشش آبرسانی خصوصی به شرکت آب و فاضالب خبر داد.

به گزارش جام جم؛ ذوالفقار مهدی زاده گفت: از مجموع ۲۸۵ روستای 
استان البرز ۱۲۰ روستا زیر پوشش آبرسانی های خصوصی قرار دارد و  با 

حذف تدریجی این آبرسانی ها، کیفیت آب روستاها بهبود خواهد یافت.
ح یکپارچه سازی آبفای شهری و روستایی کشور و استان  وی افزود: طر
آبفای  شرکت  حذف  با  اکنون  و  شد  اجرایی   ۹۸ سال  اواخر  از  البرز 
روستایی، مسئولیت تامین آب مناطق شهری و روستایی برعهده آبفای 

استان قرار دارد.
حذف  بر  عالوه  روستایی  و  شهری  آبفای  سازی  یکپارچه  با  همچنین 

موازی کاری، خدمات رسانی به روستاییان نیز آسان تر می شود.
مدیرعامل شرکت آبفای البرز با اشاره به استاندارد بودن خدمات شرکت 
آب و فاضالب گفت : در یک بازه زمانی چهار ساله تمام ۱۲۰ روستای تحت 

پوشش آبرسانی خصوصی استان را تحویل می گیریم.
شرکت  اما  ندارد  مشکلی  روستاها  این  در  آب  کیفیت  حاضر  حال  در 
ح های آبرسانی در این مناطق را از لحاظ کمی و کیفی  آبفا قصد دارد تا طر
ارتقا دهد. مهدی زاده همچنین با اشاره به این که از مجموع ٩٠ روستای 
آبفا قرار دارند گفت:  طالقان، تنها ۳۲ روستا در طالقان تحت پوشش 

آبفا هستند، مشکلی به  روستاهای طالقان که تحت پوشش شرکت 
لحاظ کمی و کیفی آب ندارند و برخی روستائیان بنا به ذائقه خود از آب 

چشمه ها برای آشامیدن استفاده می کنند. 
وی با تاکید بر این که انشعاب های غیر مجاز ۴۵ درصد آب روستاها را 
هدر می دهند افزود : سهم آب مناطق روستایی تحت پوشش شرکت 
آبفای البرز ۲۰ میلیون مترمکعب در سال است که البته ۴۵ درصد آن به 

علت وجود انشعاب های غیر مجاز در ویالباغ ها به هدر می رود.
برهمین اساس ساماندهی شبکه های آب روستایی با جدیت در برنامه 
 - کرج  جاده  روستاهای  آب  از  زیادی  بخش  همچنین  دارد.   قرار  کاری 
چالوس و شهرستان طالقان با منبع چشمه ها تامین می شود که البته 
در برخی مناطق روستایی نیز در کنار چشمه ها، چاه حفاری شده است 
اما عمده آب روستاهای شهرستان های نظرآباد، ساوجبالغ، اشتهارد و 
فردیس از چاه ها و منابع زیر زمینی تامین می شود.  مهدی زاده با اشاره 
به این که ۸۰ درصد آب تولیدی البرز از چاه هاست، گفت: آب روستاها 
حال  در  همچنین  می شود.  توزیع  استان  بهداشتی  نهاد های  تایید  با 
حاضر ۸۰ درصد آب تولیدی استان به میزان ۲۱۵ میلیون مترمکعب از 
چاه ها تامین می شود و ۲۰ درصد دیگر به میزان ۵۵ میلیون مترمکعب 
از آب های سطحی )سدهای طالقان و کرج ( به مناطق شهری انتقال پیدا 

می کند. مدیر عامل شرکت آبفای البرز افزود: حدود چهار هزار کیلومتر 
آن معادل  که  ۳۰ درصد  آب شهری وجود دارد  شبکه توزیع در بخش 
حدود 1٢٠٠ کیلومتر دچار فرسودگی است که باعث هدر رفت آب می شود.
در حال حاضر شرکت آب و فاضالب استان البرز یک میلیون و ۲۲۰ هزار 

مشترک شهری و روستایی دارد.

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم

ح یکپارچه سازی آبفای شهری و روستایی صورت می گیرد؛ با اجرای طر

واگذاری آبرسانی برخی روستاهای البرز به آبفا

دستورالعمل های  که  صنفی  واحدهای  گفت:  البرز  اصناف  اتاق  رئیس 
نیز  پلمب  کتبی،  تذکر  و  آنها  با  برخورد  ضمن  نکنند،  رعایت  را  بهداشتی 

خواهند شد.
البرز  به گزارش جام جم  بهروز حصاری گفت: ستاد مبارزه با کرونا استان 
مکلفند   صنفی  واحد های   ،1٩ کووید  ویروس  شیوع  به  توجه  با  کرد  اعالم 

تمام شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.
براین اساس چنانچه واحدهای صنفی، شیوه نامه های بهداشتی را رعایت 

نکنند، ضمن برخورد با آنها، صنف مربوطه پلمب خواهد شد.
حصاری افزود: روزانه بیش از ۱۰۰ بازرس از اتحادیه های مختلف 

واحدهای صنفی بازدید و تخلفات را بررسی می کنند.
برای  باید  همه  کرد:  تاکید  البرز  اصناف  اتاق  رئیس 
با  و  کنند  همکاری  کرونا  ویروس  زنجیره  شکست 
کرونا  با  مبارزه  ستاد  چنانچه  شرایط  این  به  توجه 
دستور توقف یا محدودیت فعالیت واحد صنفی را 

صادر کند، همه مکلف به اجرای آن هستند.
البرز  استان  در  صنفی  واحد  هزار   ۱۲۰ از  بیش 
تاکنون  گذشته  ماه   ۲ در   , می کنند  فعالیت 
رعایت  دلیل  به  صنفی  واحد  هزار   ۲۹ از  بیش 
تذکر  بهداشتی  دستورالعمل های  نکردن 

دریافت کردند.

بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا؛

برخورد با واحدهای صنفی متخلف در البرز تشدید می شود

۷۸ نفر از اهالی روستای والیترود کرج از خدمات درمانی رایگان کاروان سالمت هالل 
احمر این شهرستان بهره مند شدند.

به  توجه  با   : گفت  کرج   احمر  هالل  جمعیت  رئیس  جم؛  جام  گزارش  به 
محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا، اعزام پنجمین کاروان سالمت هالل 
احمر کرج با همکاری و مشارکت پزشکان، متخصصان، مشاوران و داوطلبان  انجام 
شد . هاشم نژاد افزود : ۷۸ نفر از اهالی روستای والیترود بخش آسارا از خدمات 
ویزیت رایگان، مشاوره روانشناسی و بهداشتی سنجش تب، فشار و قند خون 
بهره مند شدند .وی گفت : در این کاروان، فوق تخصص کودکان، پزشک عمومی، 
مشاور روانشناسی و کارشناس مامایی، در راستای تامین سالمت و ارتقای آگاهی 
افزایش  و  نوعدوستی  فرهنگ  ترویج  هدف  با  و  واگیردار  بیماری های  از  عمومی 
 مشارکت داوطلبان و خیران در امور عام المنفعه خدمات رایگان ارائه کردند. تاکنون
  ۵ کاروان سالمت به روستا های کندر، اسالم آباد، دروان، شهرستانک و والیترود اعزام 

شده اند و در مجموع به حدود ۴۷۸ نفر خدمات بهداشتی و سالمت ارائه کرده اند.

کاروان سالمت راهی »والیترود« شد
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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

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

 هر ذّره در این مزرعه مهمــان تو هست 
  هـر ریش دلــی بحــق پریشان تو هست 
  کس را نتوان یافت که جویای تو نیست 

  جویندۀ هرچه هست خواهــان تو هست 

چهارشنبه  2 مهر  1399   شماره 5763

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی خبر

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

ج گردد. خودشان در همین ستون در
* اتوبوس های شهری را ضدعفونی کنید

از  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع  به  توجه  با 
تا  می رود  انتظار  اتوبوسرانی  سازمان  مسئوالن 
نظافت، پاکسازی و ضدعفونی اتوبوس های فعال 

در خطوط مختلف شهری را جدی بگیرند.
جمعی از شهروندان کرجی

خ اینترنت چرا؟! * گرانی های بی ضابطه در نر
گرانی های  با  سیار  تلفن های  اپراتورهای   برخی 
بی ضابطه و بدون منطق نرخ اینترنت را به صورت 
جماعت  بر  سنگینی  فشار  و  برده  باال  جهشی 
از  لذا  کرده اند.  وارد  اینترنت  کنندگان  مصرف 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  مسئوالن 

خواهان پیگیری و رفع این مشکل هستیم. 
ج مهناز فتاحی از کر

* قابل توجه مسئوالن وزارت مسکن و شهرسازی
برای تغییر کاربری های روستایی در امور مسکن و 
ساخت و ساز معموال افرادی تصمیم می گیرند که 
و  امالک  به  نسبت  اصولی  و  کافی  شناخت  اصوال 
اسناد و مالکیتی روستائیان ندارند و با کش و قوس 
به  گزاف  هزینه های  تحمیل  و  مورد  بی  دادن های 
روستائیان عمر آنان را با تصمیم های مخالفت جویانه 
می کشانند.  تباهی  به  مربوطه  کمیسیون های  در 
سوال روستائیان بومی از مسئوالن وزارت مسکن 
و شهرسازی این است که یک روستائی مظلوم برای 
باید چند  پناه در دوران سالخوردگی  تهیه یک سر 

سال وقت و هزینه صرف کند؟!
حامد سرلکی از ساوجبالغ

مدیر کل بنیاد شهید  استان البرز :
جامعه امروز ما نیازمند ایثار و 

از خودگذشتگی است 

نشست خبری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به  البرز  استان 
اصحاب  حضور  با  کل  اداره  این  جلسات  سالن 

رسانه های استان برگزار گردید. 
به گزارش جام جم: رستمیان با اشاره به رشادت ها 
دوران  در  اسالم  رزمندگان  گذشتگی های  خود  واز 
گنجینه های  تمام  وجود  با   : گفت  مقدس  دفاع 
این  ایم  نتوانسته  هنوز  مقدس  دفاع  دوران 
ارزش ها را به جامعه وارد کنیم ونیاز جامعه امروز ما 
دگرخواهی وایثاری است که در دوران جنگ تحمیلی 
 : داد  ادامه  وی  داشت.  وجود  عرصه ها  همه  در 
ومبارزه  مظلومان  از  دفاع  تشیع،  سیاسی  اندیشه 
به  رسالت  این  انجام  برای  وما  است  ستمگران  با 
روحیه دوران دفاع مقدس نیاز داریم.  مدیر کل بنیاد 
شهید وامور ایثارگران روز تکریم ازمقام واالی شهدا ) 
مهمانی الله ها( را روزی ملی ومذهبی خواند واظهار 
داشت: همه باید در این روز به مقام واالی شهدا 
ادای احترام کنیم. وی ادامه داد: در این روز همزمان 
با پیام مقام معظم رهبری، مراسم هایی داریم که در 
15٨ گلزار شهدا شهرستان های استان برگزار خواهد 
بنیاد  آموزشی  فرهنگی  معاون  کهن،  دانش  شد. 
نشست  این  در  نیز  البرز  ایثارگران  امور  و  شهید 
با   : گفت  مقدس  دفاع  هفته  برنامه های  اعالم  با 
الگوگیری از حرکت نمادین ورود آزادگان به میهن، 
با  جبهه ها  به  نیروها  اعزام  بازسازی  مهر  سوم  روز 
انجام خواهد شد.   مشارکت دستگاه های اجرایی  
دانش کهن افزود: این مراسم از ساعت ٩ صبح از 
این  کرج وبدرقه  تا میدان  نژاد فالح  تاالر شهیدان 
برگزار  )ع(  محمد  امامزاده  شهدای  گلزار  تا  کاروان 
می گردد. وی همچنین از اجرای برنامه های فرهنگی 
هنری در پارک تنیس، برنامه های تکریم از شهدای 
پیشکسوتان  از  وتجلیل   ) سفید  الله های   ( منا 
دفاع مقدس به صورت ویدئوکنفرانس وبه صورت 

سراسری خبر داد .

ج تاکید کرد؛ عضو شورای شهر کر
ضرورت استفاده از فناوری های 

نو در دفن زباله

شهر  شورای  اعضای  حمایت  با  می رود  انتظار 
فناوری های  از  استفاده  برای  جدی  گام های 
آفرینی  نو در چرخه مدیریت پسماند و ارزش 

اقتصادی برداشته شود.
به گزارش جام جم محمد نبیونی در دویست و 
ج با اشاره  دوازدهمین جلسه شورای شهر کر
بنیان  با شرکت های دانش  قرارداد  انعقاد  به 
مدیریِت  در  گذاری  سرمایه  و  مشارکت  برای 
مصوبه  موضوع  این  داشت:  اظهار  پسماند، 
شوراِی سازمان مدیریت پسماند است که با 
مشاوران  و  کارشناسان   ، ناظر اعضای  حضور 
وی  است.   گرفته  قرار  تائید  و  بررسی  مورد 
بنیان  دانش  شرکت  گذاری  سرمایه  گفت: 
داخلی با استفاده از توانمندی ها و دانش فنی 
چرا  است  ضروری  پسماند  مدیریت  حوزه  در 
محروم  بسیار  لحاظ  این  از  ج  کر کالنشهر  که 
از  حمایت  شورا؛  عضو  این  گفته  به  است. 
به  حوزه  این  در  ایرانی  تولیِد  و  اشتغالزایی 
و  آالیندگی ها  کاهش  زیست،  محیط  ارتقای 
می شود.   منجر  خاکی  و  آبی  منابع  از  صیانت 
این مسئول با بیان این که در قرارداد همکاری 
پیش  جوانب  همه  بنیان  دانش  شرکت  با 
در  ح  طر این  شد:  یادآور  است  شده  بینی 
نیز  ج  کر شهرداری  گذاری  سرمایه  عالی  هیات 
مصوب شده اما به منظور رعایت تبصره های 
بودجه سال های ۹۸ و ۹۹ باید همراه با تائید 
از  تا  باشد  شهر  اسالمی  شورای  تصویب  و 
داریم  انتظار  شود.  برخوردار  قانونی  حمایت 
جدی  گام های  بتوانیم  ح  طر این  تصویب  با 
در جهت استفاده از فناوری های نو در چرخه 
اقتصادی،  آفرینی  ارزش  و  پسماند  مدیریت 

برداشته شود.
شورای  سرمایه گذاری  کمیسیون  رئیس 
و  توانمندی ها  کرد:  خاطرنشان  ج  کر شهر 
استفاده  ادعای  که  شرکت هایی  تکنولوژی 
دقت  به  دارند  پسماند  بازیافِت  برای  را  آن  از 
به  توجه  با  است.  شده  کارشناسی  و  بررسی 
تکمیل  سمت  به  گام  به  گام  قرارداد  این که 
سقف مالی حرکت می کند نگرانی خاصی برای 
در  بتوانیم  امیدواریم  و  ندارد  وجود  همکاری 
دفن  سنتی  روش  به  بخشیدن  پایان  جهت 

زباله گام های اساسی برداریم.

حماسه نجار عاشق 
:  شهید »سیدعلی میرحبیبی« درسال 13٤٤ در خانواده ای  جام جم البرز
خانواده  کوچك  فرزند  وی  گردید.  متولد  »ورده«  روستای  ساکن  مذهبی 
این که  به  توجه  با  شهید  آن  تحصیل  نحوه  و  وضعیت  درخصوص  بود. 
روستا  ساکنان  فرزندان  تحصیل  جهت  امکانات  فاقد  مذکور  روستای 
بود. به ناچار چند سالی را به شهر تهران عزیمت کردند تا وی به همراه 

برادر و خواهرش بتواند به تحصیل بپردازند.
 با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، ازآن جایی که آن شهید از سادات و 
نسبت به عقاید مذهبی پایبند بود، به سرعت خود را به بسیج معرفی و 
فعالیت خود را در راه خدمت به انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران آغاز کرد.
او همراه با ادامه تحصیل، فعالیت در بسیج و کار در کارگاه نجاری فنی  

بنا  شهید،  آن  تحمیلی  جنگ  آغاز  با  بود.  کار  به  مشغول  نیز  حرفه ای 
جنگ  جبهه  به  خود،  والدین  از  اجازه  کسب  با  خودش  درخواست  به 
حق علیه باطل اعزام شد و پس از مدتی در اولین مرخصی که به منزل 
بازگشت، به بیماری سختی دچار شد، به طوری که حدود یك ماه در بستر 

بیماری بود.
سختی  بیماری  دچار  معده  و  کلیه  ناحیه  از  شهید  آن  این که  علی رغم   
شده و پزشك به وی استراحت در منزل تجویز کرده بود، بنابراین عشق 
و عالقه ای که به انقالب و میهن خود داشت دوباره به جبهه جنگ )غرب 
( اعزام  شد و چند روز نگذشته بود که با اصابت ترکش در جبهه  کشور
خاک  به  »ورده«  روستای  در  شهید  پاک  پیکر  رسید.  شهادت  به  غرب 

سپرده  شد.

هماهنگی  جلسه  مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  در 
حضور  با  گلسار  شهر  در  فوق  هفته  گرامیداشت 
مسئول بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس 
امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  ساوجبالغ،   شهرستان 

ایثارگران شهرستان، شهردار و اعضای شورای اسالمی، 
فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج، ائمه جماعات، 
از مدیران  ریاست کالنتری 1٢ گلسار، معاونان و برخی 
برگزار  گلسار  شهرداری  جلسات  سالن  در  شهرداری 

گردید .
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظر آباد: در ابتدای جلسه  
سادات رسول شهردار گلسار ضمن خوش آمد گویی 
به حاضران و آرزوی قبولی عزاداری در ماه محرم و صفر 
آور  یاد  بیان داشت: هفته دفاع مقدس  ایام  تبریک  و 
شهدای  و  رزمندگان  خودگذشتگی  از  و  وایثار  تالش 
گرانقدری است که در سنگر دفاع مقدس برای پاسداری 
خود  جان  از  اسالمی  انقالب  ارزش های  و  میهن  از 

گذشتند. 
شهردار گلسار اظهار داشت:  پیرو مصوبه شهرستانی 
گرامیداشت این هفته  امیدواریم با برنامه ریزی هر چه 
بهتر و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در شهر 

گلسار اجرایی گردد.
در ادامه، اعضای ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
شهر گلسار به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و 
پیشنهادات الزم جهت هر چه بهتِر برگزاری مراسم های 

هفته دفاع مقدس ارائه شد.
در پایان مقرر گردید 1٤ برنامه از جمله تبلیغات محیطی، 
دیدار با خانواده معظم شهدا  و ایثارگران، گلباران گلزار  
 ٨ پیشکسوتان  از  تجلیل  ورزشی،  مسابقات  شهدا، 
سال دفاع مقدس، مسابقات مجازی، برگزاری مراسم 
آبروی محله، تعویض پرچم سر در منازل خانواده معظم 
شهدا، برپایی نمایشگاه و   دیگربرنامه ها با رعایت موارد 

بهداشتی مربوطه با شکوه و جلوه بیشتری برگزار گردد.

  برنامه های گلسار ساوجبالغ در چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس

ج ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام در سال پایانی شورای شهر کر

فرماندار جدید شهرستان ساوجبالغ در نشست با کارکنان حوزه فرماندار شامل، 
ارائه  بر  عمومی  روابط  و  دفتر  مشاوران،  بانوان،  کمیسیون  بازرسی،  حر است، 
خدمت بیشتر و بی منت به مردم تاکید کرد و گفت: راضی نیستم مردم برای کاری 

در گیر و دار اداری معطل باشند.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: مهدی مهرور اظهار نمود: آمده ام تا خدمت 
کنم و اگر در این راه تردید و شکی داشتم، اصال«این مسئولیت را قبول نمی کردم.

 فرماندار ساوجبالغ افزود: تکلیف است نابسامانی را شناسایی و تک تک سراغ 
آن برویم و برای مرتفع شدن آن زمان گذاشته و دلسوزی نماییم زیرا شهرستان 

خودمان است و برای ارتقای آن نباید کوتاهی کنیم.
و ی در ادامه گفت: سرعت برای من مهم است. نباید منتظر زمان شویم وگرنه آن 
را از دست می دهیم و حسرت آن بر دل ها می ماند و به سرعت امور جاری را انجام 

داده و نگذارید کار مردم روی زمین بماند .
البرز  استان  شهرستان های  مهم ترین  از  یکی  را  ساوجبالغ  شهرستان   مهرور 
در  خود  اول  رتبه های  به  گذشته  مثل  باید  شهرستان  این  گفت:  و  شمرد  بر 
بسیار  امور  در  خالقیت  و  نوآوری  با  داد:  ادامه  وی  برسد.  مختلف  بخش های 

موافقم به افرادی که فکر های نو و خالقانه دارند کمک خواهم کرد.
وی در ادامه خطاب به مسئوالن حراست و بازرسی گفت: آبروی افراد مهم تر از هر 
کاری است و  در این راه باید علیرغم حساسیت کاری و نظارت برامور سعی کنیم تا 

تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم. 
افزود:عالقمند  زبان گویای سازمان دانست و  را  مهرور همچنین روابط عمومی 
هستم ازتمامی اتفاقات و رویدادهای خبری و رسانه ای درمنطقه مطلع باشم. وی 

خواستار تعامل بین مردم و مسئوالن با ارتباطات دوسویه از سوی روابط عمومی 
از  را  از سوی مسئول مربوطه  گردید. فرماندار ساوجبالغ پاسخگویی ٢٤ ساعته 
اولویت های کاری خود برشمرد و بیان نمود که  همیشه به گوش باشیدو خودتان 

را وقف خدمت کنید. 
مهرور تاکید کرد: اجازه نمی دهم ظلمی بر مردم وارد شود و یک اداره مشکلی برای 
مراجعان ایجاد کند و باید حقوق مردم را در اولویت کاری خود قرار دهید که اگر غیر 

از این باشد، اغماض نخواهم کرد.
وی در پایان خواستار تشدید بازدیدها ونظارت ها  بر تمام امور از جمله ادارات و بازار 

در سطح شهرستان شد.

فرماندارجدیدساوجبالغ:

مسئوالن مربوطه 24ساعته پاسخگوی مردم باشند
تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس  توسط شهردار چهارباغ

نشست هم اندیشی شاه محمدی، شهردار چهارباغ با فرماندهان پایگاه های بسیج برگزارگردید.
خبرنگارجام جم ساوجبالغ و نظرآباد: در آستانه هفته دفاع مقدس، نشست هم اندیشی شهردار و 

معاونان شهرداری چهارباغ با فرماندهان پایگاه های بسیج این شهر در دفتر شهردار برگزار شد.
در این نشست شهردار چهارباغ صمن تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: شهرداری و 
شورای اسالمی شهر چهارباغ برنامه های مطلوبی جهت تجلیل از ایثارگران و گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس دارندکه به مرحله اجرادرخواهدآمد. وی اهم برنامه های شهرداری چهارباغ را  تجلیل از 5٠ ایثارگر 
دفاع مقدس چهارباغ،  توزیع ماسک و مواد ضدعفونی در بین پایگاه های بسیج،  تجلیل از ایثارگران 
شاغل در شهرداری، برگزاری مسابقات ورزشی و هنری و اهدا جایزه به برندگان،  دیدار با خانواده معظم 
شهدا و تجلیل از این عزیزان، برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس ویژه کارکنان شهرداری،  
گلباران مزار مطهر شهدای گمنام چهارباغ،  نصب بنر گرامیداشت دفاع مقدس در سطح شهر و نواحی 

تولید محتوا ویژه دفاع مقدس در فضای مجازی عنوان نمود.

خبر
همراه  شهریور   ۲۷ که  شد  حاصل  توفیقی 
با آقایان اکبر سلیم نژاد، حسین محمدی و 
ع از همکارانم در کمیسیون عمران،  عباس زار
ترافیک و حمل و نقل شهری بازدیدی از چند 
پروژه نیمه تمام داشته باشیم و از پیشرفت 
فیزیکی، آخرین مراحل اجرایی و موانع پیش 

روی آنها مطلع شویم. 
شهردار کرج، معاون فنی و عمرانی وی، رئیس 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و 
تعدادی از مدیران زیرمجموعه و مشاوران و 
تیم رسانه ای نیز حضور داشتند تا این بازدید 
میدانی برای تسریع در کارها گره گشایی الزم 
را داشته باشد.  تأکید کمیسیون عمران به شهردار محترم تمرکز بر به ثمر 
کارهای در دست اقدام به جای تعریف پروژه های جدید است  نشاندن 
توجهی  قابل  دستاوردهای  بتوانیم  راهبرد  این  پیشبرد  با  امیدواریم  و 
داشته باشیم. محل احداث پروژه های پل شبنم، پیاده راه رجایی شهر، 
تقاطع غیرهمسطح حصارک، بلوار شهید ناصربخت و  تعریض خیابان نهم 
شاهین ویال از نقاطی بودند که در بازدید نظارتی مورد بررسی قرار گرفتند و 

البته بازدید از پارک اقوام، پارکینگ خانواده و چند پروژه دیگر نیز مد نظر بود 
که به هفته های آتی موکول شدند، اعضای کمیسیون در خصوص هر یک 
از پروژه ها دیدگاه ها و نقطه نظرات شان را به شهردار و معاون فنی و عمرانی 
وی منتقل کردند و بی شک تبادل این گفتگوهای فنی و کارشناسی در گره 
گشایی از مشکالت و سرعت بخشی به کارها موثر خواهد بود.  همچنین 
در حاشیه بازدید با تعدادی از شهروندان حاضر در محل نیز صحبت کردیم 
و در جریان دغدغه ها و مطالبات اهالی قرار گرفتیم که عمدتأ حول محور 

تأکید بر تسریع در اتمام پروژه ها بودند.
 اخیرأ اینجانب در چند محور مهم اعم از: ۱( ساماندهی حاشیه ترمینال 
شهیدکالنتری و توقف احداث پارک سوار مشارکتی در تقاطع حصارک با ذکر 
دالیل کارشناسی و توجیه فنی و مهندسی، ۲( تسریع در تملک معارضان 
دولتی پروژه کنارگذر مهرشهر و تسریع در احداث راه دسترسی فرودگاه 
پیام، ۳( تذکر به پیمانکار احداث پیاده راه رجایی شهر با هدف سرعت 
بخشی به پروژه و رفع نارضایتی ساکنین، ۴( تعیین تکلیف وضعیت تقاطع 
غیرهمسطح حصارک )که این مطالبه گری موجب شده تا پروژه تقریبا 
آماده افتتاح شود(، ۵( #تکمیل فاز پایانی تقاطع میدان سپاه و احداث الین 
کندرو و... تذکراتی را در جلسات صحن علنی و کمیسیون ها مطرح نموده 
ام که هدف از مطالبه گری و بیان کمبودها اوال عمل به وظایف نظارتی در 

جایگاه نمایندگی مردم و در ادامه جلوگیری 
از ایجاد کم تحرکی و کم کاری در شهرداری 
کرج است و چنانچه فضای جلسات صرفا 
آکنده از »قدردانی و تشکر« شود، بی شک 

بر  روز  به  روز  و  شد  نخواهد  مشاهده  کارها  در  خالقیتی  و  تحرک  هیچ 
نارضایتی ها و کاهش اعتماد به مدیریت شهری افزوده می شود.

کمیسیون عمران در نظر دارد با هدف عمل به وعده ها، ارتقای عمران و 
آبادانی شهر، محرومیت زدایی و بهبود زیست شهری، بازدیدهای میدانی 
از سطح شهر و رصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها را به طور جد در دستور کار 
قرار دهد و مانع از هرگونه توقف و کندی بدون توجیه در مسیر بهره برداری 
از پروژه های عمرانی و زیرساختی شود؛ همانطور که استحضار دارید اکنون 
تومان  میلیاردها  ارزش  به  ای  پروژه  )شنبه ها(  هفته  هر  روز  آغازین  در 
کم  افزایش  و  موجود  گرانی  و  تورم  گرفتن  نظر  در  با  که  می شود  افتتاح 
سابقه هزینه ها، حرکتی ارزشمند در خدمات رسانی جهادی به شهروندان 
محسوب می شود و بی شک تا پایان دوره کنونی )شهریور ۱۴۰۰(، شاهد 
اقداماتی متفاوت، کالن و زیرساختی خواهیم بود که تا سالیان متمادی به 
عنوان یادگاری های ارزشمند دوره پنجم شورای اسالمی شهر کرج از آنها 

یاد خواهد شد.

یادداشت

مهدی حاجی قاسمی

رئیس کمیسیون عمران، 
ترافیک و حمل و نقل 

شهری شورای اسالمی 
ج شهر کر


