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جام جم البرز گزارش میدهد؛

پرواز در آسمان
هدیه خدمت در زمین
4

به مناسبت بزرگداشت بیست و نهمین دوره هفته کتاب؛

رئیس بسیج سازندگی استان البرز خبر داد:

کتاب را هم نشین خانوادههای
ایرانی کنیم

ایجاد  ۸۵۰شغل پایدار خانگی
در البرز

هادی آشتیانی سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی
استان و دبیر استانی بیست و نهمین دوره هفته کتاب نهاد
کتابخانههای عمومی کشور در البرز در گفتگو با جامجم البرز گفت :با
توجه به بازگشایی تمامی کتابخانههای عمومی استان و امکان اجرای
برنامههای فرهنگی در فضای فیزیکی کتابخانهها با رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی ،کتابخانههای عمومی در هفته کتاب ( 24آبان
الی  1آذر ) آماده میزبانی ویژه از عالقهمندان به کتاب و کتابخوانی است.

رئیس بنیاد نخبگان البرز؛

محققان البرزی آ ثار خود را به دبیرخانه
جشنواره ایدههای برتر ارسال کنند
4

استان البرز در آستانه تحولی چشمگیر

گزارشی از بازار مبل امام علی

|
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به دنبال اظهارات وزیر کشور در جلسه معارفه؛
|2

رئیس بسیج سازندگی استان البرز از ایجاد  ۸۵۰شغل
پایدار خانگی بسیج سازندگی ،با مشارکت مردم خبر داد.
به گزارش جام جم البرز ،سرهنگ مهران طیران در مورد اقدامات انجام شده
بسیج سازندگی در راستای ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی در استان
البرز ،گفت :بسیج سازندگی حلقه واسطه بین دستگاههای اجرایی و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی است ،که در حال حاضر  ۲۲قشر دارد که بخشی از این
اقشار در حوزه تولید فعالیت میکنند .رئیس بسیج سازندگی استان البرز ...

مدیر امالک جام جم و جام جم نوین مطرح کرد:

(ع)
3

مشتریان ،ولینعمت ما
هستند
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بازگشت آلودگی به هوای البرز

اجتماعی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز اعالم کرد که کیفیت هوای
شهرستانهای کرج و فردیس برای گروههای حساس ناسالم شده است.
به گزارش جام جم البرز؛ فردین حکیمی گفت :بر اساس آخرین اعالم ایستگاههای
سنجش آلودگی هوای استان ،شاخص بر خط کیفیت هوا (ذرات معلق کمتر از

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

خبر

خبر

به دنبال اظهارات وزیر کشور در جلسه معارفه؛

اخبار شورای شهر در هفتهای
که گذشت :

جـواد چپردار ،رئیس شـورا :هوشـمندی رمز گـذر از
بحران هاست
طـی حکـم جـواد چپـردار ،رئیـس شـورا؛ حسـین
مهاجـری ،رئیـس شـورای شهرسـتان کـرج شـد
مجتبـی عبداللهـی ،اسـتاندار البـرز :بعنـوان عضـو
پانزدهـم شـورا در کنـار سـایر اعضـا بـرای رشـد و
بالندگـی کالنشـهر کـرج تلاش خواهـم کـرد.
علیرضا رحیمی نایب رئیس شورای شهر کرج،
خانـه هـا را بـه سـرای مطلعـه – کتابخانـه و کافـه
تبدیـل کنیـم.
عمـار ایزدیـار ،رئیـس کمیسـیون شـهر هوشـمند،
اقتصـاد شـهری و مشـارکت هـای شـورا :سـرای
مطالعـه در  10منطقـه کـم برخـوردار کـرج راه انـدازی
مـی شـود.
علـی قاسـم پـور ،رئیـس کمیسـیون تلفیـق شـورا:
عمـده درآمدهـای شـهرداری از  12کـد ماموریتـی
محقـق شـده اسـت.
فاطمـه منعمـی ،رئیـس کمیتـه بانـوان ،کـودک و
خانواده شـورا :شـورای شـهر در حمایت از سـازمان
آ تـش نشـانی از هیـچ کمکـی دریـغ نمـی کنـد.
مریـم قهرمانـی صـارم ،عضـو شـورا :مانـور روی
بدهـی هـای شـهرداری مشـکالت را رفـع نمـی کند/
شـهرداری طـرح جامـع درآمدهـای پایـدار را ارائـه
دهـد.
عمـار ایـزد یار ،رئیس کمیسـیون شـهر هوشـمند،
اقتصـاد شـهری و مشـارکت هـای شـورای شـهر
کـرج،
باشگاه میالد به کاربری اصلی خود باز گردد.

 ۲.۵میکرون) در شهرستانهای کرج و فردیس به ترتیب  ۱۳۶و  ۱۰۳بوده و بیانگر
وضعیت هشدار در این شهرستانها است .وی افزود :همچنین شاخص آلودگی در
شهرستان اشتهارد ۸۹بوده که نشان دهنده سالم بودن کیفیت هوا در این منطقه
است .وی با بیان اینکه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در دیگر شهرستانهای

استان با مشکالت راهبری روبرو است ،اظهار داشت :تا روزهای آتی این مشکل
برطرف خواهد شد .حکیمی توصیه کرد که با توجه به احتمال بروز عالیم تنفسی در
افرادحساسوهمچنینتشدیدبیماریهایقلبیریویافرادمبتالبهاینبیماریها،
سالمندان و کودکان فعالیتهای طوالنی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

استان البرز در آستانه تحولی چشمگیر
وزیر کشور با بیان اینکه استاندار جدید البرز از
افراد پرسابقه و پرتوان میباشد ،تاکید کرد که
ایشان باید راه استاندار پیشین البرز را با شدت
بیشتری و به شکل جهشی دنبال کند.
به گزارش جام جم البرز ،احمد وحیدی وزیر کشور
در سفر به البرز که برای تودیع و معارفه استانداران
این استان انجام شد ،در دیدار با نماینده ولی
فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج ،ضمن
تبریک میالد امام حسن عسکری (ع) ،افزود :به
منظور معرفی «مجتبی عبداللهی» و تکریم «عزیزاله
شهبازی» که در استان زحمات زیادی کشیدند ،در
استان شهیدپرور البرز حضور یافتیم.
وی در تشریح توانمندی استاندار جدید البرز که
پیش از این مسئولیتهایی در تهران را عهده
دار بوده است با بیان اینکه کمتر کار مهمی
در تهران صورت گرفته که استاندار جدید البرز
(مجتبی عبداللهی) در آن سهیم نبوده و نقش
تعیین کنندهای نداشته باشد ،اظهار داشت:
ایشان نقش تعیین کنندهای در بسیاری از کارها
و اتفاقات بزرگ تهران داشت.
وی در بخش دیگری به اهمیت استان البرز

اشاره کرد و گفت :استان البرز از اهمیت وافری
در کشور از لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی که
در مسیر  ۱۰تا  ۱۱استان بوده و هم حجم مهاجرت
زیادی که دارد ،برخوردار است ،به طوری که
ساالنه  ۱۰۰هزار نفر جمعیت به این استان اضافه
میشود.
وحیدی بیان داشت :باید ظرفیت استان برای
پذیرش چنین مهاجرانی تبیین شود ،ضمن
اینکه باید تالش کنیم این مهاجرتها کمتر

صورت بگیرد تا مردم البرز دچار مشکل و مضیقه
نباشند ،ولی به هر حال بخشی از این مهاجرتها
اجتنابناپذیر است که باید برای آن ظرفیت الزم
پیشبینی و آمادگی الزم کسب شود.
وی همچنین به حاشیهنشینی یک میلیون نفری
در استان البرز اشاره کرد و افزود :این میزان
حاشیه نشینی یک عدد قابلتوجهی برای یک
استان چهار میلیون نفری است که یک چهارم
جمعیت آن حاشیه نشین باشند.

وزیر کشور به وضعیت صنایع البرز هم اشاره
و تصریح کرد :در این بخش نیز اقدامات خوبی
صورت گرفته به طوری که بنا بر گزارشها  ۱۲هزار
میلیارد تومان جلب سرمایه داشتند ولی بازهم
باید توسعه یابد .وی اظهار امیدواری کرد که کارهای
استان البرز به لحاظ اهمیتی که دارد به خوبی جلو
برود چرا که همجواری با تهران را داشته و اهمیت
ویژه آن در باری است که از تهران میپذیرد و هم
باری است که بر تهران میتواند داشته باشد و باید
توجه بیش از پیش به این استان شود.
وحیدی در پایان برای استاندار جدید البرز در زیر
بار و حجم سنگین فعالیتها و وظایف در استان
آرزوی موفقیت کرد.
وزیر کشور در ابتدای حضور خود در استان البرز،
در گلزار شهدای آستان مقدس امامزاده حسن
(ع) کرج حضور یافت و ضمن ادای احترام به
ساحت امامزاده حسن (ع) با آرمان شهدای مدافع
حرم و دفاع مقدس تجدید عهد و پیمان کرد.
حضور در شورای اداری استان البرز و برگزاری
مراسم تودیع و معارفه استاندار البرز از دیگر
برنامههای وحیدی در البرز است.

بازدید سعید محمد از منطقه ویژه اقتصادی پیام
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی
و ویژه اقتصادی از منطقه ویژه اقتصادی و
فرودگاه پیام کرج بازدید کرد.
به گزارش جام جم البرز؛ سعید محمد ،دبیر
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی کشور از منطقه ویژه
اقتصادی و فرودگاه پیام کرج بازدید کرد.
سعید محمد گفت :هدف از این بازدید
بررسی مشکالت مناطق ویژه اقتصادی پیام

است .در این بازدید مسائل و مشکالت
مناطق ویژه اقتصادی در حوزه گمرک ،وزارت
صمت و تخصیص اعتبار ویژه به این مناطق
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام کرج
واقع در شهر کرج به فاصله  ۳۵کیلومتری
تهران در استان البرز است.
این فرودگاه در سال  ۱۳۷۱تاسیس شد اما
بهطور رسمی در سال  ۱۳۷۶فعالیت خود را

شروع کرد.
منطقه ویژه اقتصادی پیام در محدودهای به
وسعت  ۳۶۰۰هکتار در اراضی  ۱۰هزار هکتاری
فرودگاه بینالمللی پیام در استان البرز
تأسیس شدهاست.
هدف از تاسیس این منطقه ویژه اقتصادی،
حمل و نقل بار هوایی و پستی ،فرآوری
کاال ،انبارداری ،خدمات سردخانهای ،صنایع
ارتباطات و فناوری اطالعات و صادرات است.

م ــص ــرف  ۳۷مــیــلــیــون مـتــر
مکعب گــاز توسط البرزیها
در هفته گذشته

سرپرست شرکت گاز استان البرز ،در
هفتمین جلسه کمیته مصرف و سوخت
گفت :مشترکان شرکت گاز استان البرز در
هفته گذشته مقدار ۳۷میلیون مترمکعب
گاز بیشتری نسبت به مدت مشابه در سال
قبل مصرف کردند.
به گزارش جام جم البرز ،سهراب نجار با اشاره
به شروع زودتر فصل سرد نسبت به سال
قبل تصریح کرد :از همه مشترکان تقاضا
داریم ،با رعایت الگوی مصرف در گاز طبیعی
ما را برای خدمت رساندن در شروع فصل
سرد یاری رسانند.
سرپرست شرکت گاز استان البرز خاطرنشان
کرد :با توجه به حوادث هفتههای گذشته،
از همه مشترکان خواستاریم در مصرف
گاز طبیعی نکات ایمنی و صرفهجویی
را رعایت نمایند تا بتوانیم همه با هم
گرمای لذتبخشی را با مصرف گاز در کنار
خانوادههایمان در فصل سرد تجربه کنیم.
در پایان این جلسه نوروز نیا ،رئیس فروش
عمده گاز  ،گزارشی از عملکرد شرکت گاز
استان در هفته گذشته اعم از سه حادثه ۴۰۴،
مورد قطعی  ۸۷،مورد رفع نشتی ۲۵۲ ،مورد
بازدید ایستگاه و یک مورد حفاری ارائه کرد.
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مدیر امالک جام جم و
جام جم نوین مطرح کرد:

مشتریان ،ولینعمت
ما هستند
رعایت ادب و احترام به مشتری یکی از اصول اساسی تمام مشاغل به شمار
میآید .برخورد مناسب و خوشرویی با مردم ،آرامش و امنیت خاطر را برای
آنها به ارمغان میآورد .اعتماد به عنوان یک اصل مهم در کار ،حاصل و
ثمره مشتری مداری است .امالک جام جم و جام جم نوین ،از جمله دفاتر
معتبر و متخصص در استان البرز میباشد که با دو شعبه در فردیس کرج
به مردم منطقه خدمت رسانی میکند .این مجموعه همواره در برخورد با
مشتری ادب و نزاکت را رعایت میکند و به همین دلیل میان مردم منطقه
به عنوان یکی از دفاتر خوشنام و معتمد شناخته شده است .همچنین
در بحث آموزش به مشاوران خود کامال تخصصی عمل میکند تا در انجام
معامالت دچار مشکالت حقوقی نشوند .در همین رابطه روزنامه جام جم
البرز با خلیل عبداللهی حمیدی ،مدیر توانمند و زبده امالک جام جم و جام
جم نوین گفتگویی انجام داده است که در ادامه میخوانید:
* در خصوص سوابق و شاخصههای ویژه امالک جام جم و جام جم نوین
توضیح دهید.
مدت  12سال است که در حوزه امالک فعالیت دارم .در صنف امالک ،اعتماد
حرف اول را میزند .به دلیل جابجایی مبالغ کالن در خرید و فروش مسکن،
مردم باید به دفترامالکی مراجعه کنند که به آن اعتماد کامل داشته باشند.
مشتری باید سرمایه خود را برای خرید ملک در اختیار افراد معتمد قرار
دهد .من به مشاوران خود توصیه میکنم که در برخورد با مشتری ادب و
نزاکت را رعایت کنند .سن مراجعین و مشتریان برای ما اهمیتی ندارد ،من
به عنوان مدیر جلوی پای آنها بلند میشوم .چون عقیده دارم که مشتری
ولی نعمت ماست .بیش از  ۷۰درصد مشتریان ما آشنا هستند و قبال با ما
کار کرده اند و یا برای آنها خرید و فروش ملک انجام داده ایم .تعداد کمتری
از افراد ،مشتریان غیر دائم ما هستند .از آنجایی که من شریک کاری نیز
دارم ،برای جلوگیری از تضییع حق و حقوق یکدیگر باید نهایت دقت را در
برخورد با مشتری داشته باشیم.
* از نظر شما آموزش در صنف امالک تا چه اندازه اهمیت دارد؟

من به عنوان مدیر ،یکسری آموزشهای صنفی را در اتحادیه دیده ام و به
همکاران خود نیز آموزش داده ام تا از فرآیند و مراحل فروش ملک اطالع
پیدا کنند و سالم بودن ملک مشخص شود .چون در منطقه ما دو نوع
ملک وجود دارد ،یکی ملک سند شش دانگ و دیگری ملک قولنامهای و
وکالتی .درمورد ملک سند دار با مراجعه به دفترخانه و چند استعالم از اداره
ثبت و شهرداری پروسه آن طی میشود ،ولی در خصوص ملک قولنامهای
به این سادگی نیست ،باید روی ملک اشراف کامل داشته باشیم؛ بنابراین
باید فرآیند خاصی طی شود .تمام این آموزشها به همکاران داده میشود.
ولی با این حال نهایتا هیچ قراردادی بدون نظارت من منعقد نمیشود.
پیش نویسها با نظارت من نوشته و بعد از بررسی مدارک معامله انجام
میشود.
* پیشنهادات و نظرات خود به اتحادیه امالک را بیان نمایید.
صدور جواز کسب از طرف اتحادیه باید برای متقاضیان به گونهای باشد که
حق و حقوق اعضای قدیمی حفظ شود .همچنین اتحادیه باید از فعالیت
مشاورین امالک بدون مجوز ممانعت نماید.
* لطفا راههای ارتباطی با امالک جامجم و جام جم نوین را ذکر نمایید.
شعبه:1فردیس-شهرکارم-بلوار ارم-جنبپاساژمهیار-امالکجامجم
شمارههای تماس:

۰۲۶۳۶۶۶۵۳۳۰ - ۰۲۶۳۶۶۶۵۳۰۷
شعبه  :2شهرک منظریه -فلکه ششم -نبش اعتمادیه غربی-
امالک جام جم نوین
شمارههای تماس:

۰۲۶۳۶۶۲۱۰۷۲ - ۰۲۶۳۶۶۷۴۹۰۴

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
گفت :با برنامه ریزیهای انجام شده  ۲۰۰هزار واحد
روستایی در سراسر کشور را در سال  ۱۴۰۰مقاوم
سازی و بهسازی خواهیم کرد.
به گزارش جام جم البرز ،حجت االسالم حسین
روحانی نژاد ،نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ،در حاشیه سفر به استان البرز و
بازدید از پروژههای مسکن محرومین در مناطق
روستایی شهرستانهای ساوجبالغ و چهارباغ
ضمن تأکید بر اهمیت مقاوم سازی خانههای
روستایی ،گفت :با برنامه ریزیهای انجام شده ۲۰۰
هزار واحد روستایی را در سال  ۱۴۰۰مقاوم سازی و
بهسازی خواهیم کرد.
روحانی نژاد به زلزلههای اخیر در کشور نیز اشاره
کرد و افزود :بنیاد مسکن به طور جدی در حال
بازسازی این مناطق است تا مردم بتوانند قبل از
فصل سرما اسکان یابند.
وی به برنامه بنیاد مسکن در ساماندهی واحدهای
غیر اصولی در حاشیه شهرها نیز پرداخت و ادامه د
اد :در حال حاضر این برنامه بزرگ و مهم در چابهار،
زابل ،زاهدان ،بندر امام خمینی ،کرمان و بخش از
مشهد شروع شده و طی این برنامه دهها هزار واحد

سامان پیدا خواهند کرد.
این مقام مسئول در رابطه با مسکن محرومان
اظهار کرد ۱۰۰ :هزار واحدی که در سال  ۹۹برای
محرومین شروع شده امسال هم ادامه دارد،
بخشی از آنها به صورت بالعوض بوده و بخشی هم
با وام کمبهره ساخته شدهاند؛ همه این فعالیتها
در راستای محرومیت در دستوکار قرار گرفته
است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
به نقش بنیاد مسکن در طرح جهش تولید
مسکن در کشور نیز اشاره کرد و گفت :از  ۱میلیون
واحد  ۴۰۰هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن است و
از این تعداد نیز  ۲۰۰هزار واحد در روستاها ساخته
خواهد شد ،ضمن اینکه در روستاها و شهرهای
کوچک طر حهایهادی اجرا میشود ۲۰۰ ،هزار واحد
هم در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر خواهیم ساخت.

بالهایی برای پرواز
جام جم البرز :ورزش و دانش یکی از نکات کلیدی
برای هر سرزمینی هست .جامعهای که افراد سالم
و با فهم و شعور نداشته باشد ،هرگز روی آسایش
به خود نخواهد دید .به همین خاطر جوامع مترقی
هم به دانش و هم به ورزش اهمیت میدهند تا
فضای سالمی بر کشورشان حکمفرما شود.
اما در این روزهایی که شهرنشینی در تمام دنیا
رونق گرفته و هم پای آن وسایلی اختراع شده که
تحرک جسمانی را کم کرده ،باید بیشتر به فکر چاره
باشیم .در سوی دیگر در مکانهای روستایی و
ساده زیست تحرک جسمانی به قدری فراوان
است که آنها نیازی برای ورزش کردن در خود
نمیبینند.
اما فهمیدن و آگاهی همیشه با حیات انسان
درآمیخته است.
از اولین روزهای پیدایش انسان تا هم اکنون،
آدمیان لحظهای از دانستن عقبنشینی نکردهاند.

انسانهای فهیم و با دانش همیشه در صدد کنار
زدن پرده جهل و ناآگاهی بوده اند .ممکن است
نخستین دانشمند همان کسی بوده باشد که با
زدن دو سنگ بر هم آتش را کشف کرده است.
فهمیدن این که باید آتش داشته باشند برای
انسانهای اولیه نه ورزش بوده و نه سرگرمی!
بلکه نیاز واقعی آنها برای زنده ماندن بوده است.
پس باید اول زنده بود ،سپس پیشرفت کرد و
بعد اگر فرصتی بود به ورزش ،تفریح و سرگرمی
بپردازد.
این روزها هم پس از سپری کردن قرنها ،آن
دانشمندی که در پی اختراع انرژی پاک است،
هدفش همان است که آن دانشمند نخستین
انجام داده است.
بنابراین دانستن ،ضروریترین نیاز انسانها
است .برای این که پیشرفت کنیم ،نیازمند عالم و
دانشمند هستیم .اطمینان دارم که تمام انسانها

ارزش دانشمندان را میدانند و برای آنها احترام
خاصی قائل هستند .پس باید قدر مغزهای
متفکر خود را بدانیم و برایشان ارزش قائل باشیم.
با وجود آنها میتوانیم مستقل باشیم.
پیشرفت کنیم .و به زندگی شرافت مندانه خود در
میان سایر دیگر ملل ادامه دهیم.
معتقد هستم که باید احترام و عزت ورزشکاران
محبوب خود را نیز حفظ کنیم .برای آنها نیز ارزش
بسیار در نظر بگیریم.
آنها راتشویق به بهتر شدن کنیم ،با علم به این
که نباید عالمان خود را فراموش کنیم و بی تفاوت
باشیم .نباید عالمان و دانشمندان دلسرد شوند.
برای این که بمانیم ،پیشرفت کنیم و استقالل
داشته باشیم ،باید توان دانش آموزی ،علمی،
دانشگاهی و دانش پژوهی را افزایش دهیم .اگر
به این نتایج خوب برسیم ،آن وقت لذت ورزش
چندین برابر خواهد شد.

چهارشنبه  26آبان  1400شماره 6081

در 7ماه اخیر صورت گرفت؛

صرفه جویی  160میلیون لیتر بنزین در استان البرز

با مصرف بیش از  160میلیون میلیون متر مکعب گاز فشرده ( )CNGاز طریق
 52باب جایگاه عرضه این سوخت ملی و پاک در استان به همین میزان صرفه
جویی در مصرف بنزین انجام شده است.
به گزارش جام جم البرز ،سرپرست روابط عمومی این شرکت گفت :گرایش

شهروندان به گاز طبیعی فشرده ( )CNGافزایش یافته و طی  7ماه اول سال
بیش از  160میلیون مترمکعب گاز فشرده ( )CNGاز طریق  52باب جایگاه CNG
در استان البرز عرضه شده که به همین میزان صرفهجویی در مصرف بنزین
انجام شده است .قلندرزاده با اشاره به اینکه با اجرای طرح دوگانه سوز نمودن

خودروهای عمومی(تاکسی و وانت بار ) تعداد متقاضیان استفاده از این
سوخت پاک افزایش یافته است گفت :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه البرز بر اساس نیازسنجی انجام شده ،از سرمایهگذاران بخش خصوصی
جهت ایجاد جایگاه  CNGدر سطح استان دعوت به عمل میآورد.
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رئیس کل دادگستری استان اعالم کرد:

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
استان اعالم کرد:

کمبودتختبیمارستانیدر البرز

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز
با اشاره به کمبود تجهیزات پزشکی در این استان
گفت  :البرز به  ۲هزار و  ۵۰۰تخت بیمارستانی جدید
نیاز دارد.
به گزارش جام جم البرز جواد معظمی در مراسم
تجلیل از کارکنان درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز
که در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی
پیام برگزار شد ،گفت :با در نظر گرفتن سرانههای
درمانی در استان البرز ،با کمبود  ۲هزار و  ۵۰۰تخت
بیمارستانی در استان مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه به همین نسبت پرستار در استان
کم داریم ،خاطر نشان کرد :این در حالی است که
در پیک پنجم کرونا با وجود این کمبودها شاهد
رشادت و خدمات کادر درمان بدون چشمداشتی
بودیم .معظمی ادامه داد :پرستاران ما در یک نوبت
کاری  ۱۲یا  ۲۴ساعته با لباس و تجهیزات در کنار
بیماران رشادتهای زیادی از خود به خرج داده اند.
استان البرز دارای  ۱۷بیمارستان دولتی و خصوصی
است که مدافعان سالمت این استان از ابتدای
شیوع کرونا تاکنون به بیش از  ۲۰۰هزار بیمار سرپایی
و بستری در بیمارستانها خدمات درمانی ارائه داده
اند .منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام وابسته
بهو زارت ارتباطات و فناوری اطالعات از ظرفیتهای
مهم اقتصادی و پروازی کشور محسوب میشود.
فرودگاه پیام البرز در  ۲بخش باری و مسافری
خدمات ارائه میکند ،ضمن اینکه تاکنون بیش
از  ۱۰۰واحد تولیدی و صنعتی در آن مستقر شده
است.

انبارهای اداره کل اموال تملیکی استان ،زیر ذره بین دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان در بازدید از انبارهای اداره کل اموال
تملیکی استان ،وضع نگهداری کاالها را رضایت بخش دانست و گفت:
برخی کاالها سریع فاسد میشود و باید قوانین دست و پاگیر برای
ترخیص آنها برداشته شود.
به گزارش جام جم البرز ،فاضلی ،افزود :برخی کاالها حکمشان صادر
شده ،منتهی نیاز به استعالم جهاد کشاورزی وبرخی نیز باید امحا شود
که نیاز به مجوز از محیط زیست است .رئیس کل دادگستری استان،
هدف قوه قضاییه و به طبع آن دادگستری استان را طرح مشکل برای
رفع مشکل برشمرد و گفت :هدف مچ گیری نیست و باید هرچه زودتر
برای رفع مشکالت چاره اندیشی شود.
فاضلی عمده مشکل اموال تملیکی را ضعف اجرایی وقانونی دانست
افزود :برای خودروهای موجود دراین انبارها حکم صادر شده اما با توجه

به شرایط قانونی مجوزی برای فروش در داخل کشور ندارند و روی دست
مانده است  .او ادامه داد :برنجهایی داریم که دستور فروش صادر

احداث مجتمع سینمایی کر ج در کنار پارک ایران کوچک

رئیس کمیسیون شهر هوشمند ،اقتصاد شهری و
مشارکتهای شورای شهر کرج با بیان اینکه هزار
میلیارد تومان سرمایه گذاری برای احداث دریاچه
مصنوعی کرج الزم است ،گفت:مجتمع سینمایی
کرج در جوار پارک ایران کوچک احداث میشود.
به گزارش جام جم البرز ،عمار ایزدیار با اشاره به
اینکه مجموعه مدیریت شهری کرج در دوره جدید
به یک جمع بندی در ارتباط با مشکالت سینما
هجرت کرج رسیده است ،گفت :مجتمع سینمایی
جدید کرج در جوار پارک ایران کوچک در منطقه
جهانشهر احداث میشود.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند ،اقتصاد شهری و

مشارکتهای شورای شهر کرج افزود :این سینما
جایگزین سینما هجرت کرج است و توافقات الزم
با حوزه هنری و سازمان تبلیغات برای این کار انجام
شده است .عمار ایزدیار ،با بیان اینکه سینما
هجرت در مکان کنونی مشکالتی رابرای مردم منطقه
و رفت و آمد شهروندان ایجاد کرده است ،عنوان
کرد :با جابجایی این سینما که قدمت تاریخی نیز
ندارد و فقط میتوان گفت یک نوستالژی برای برخی
از افراد محسوب میشود بسیاری از مشکالت
ترافیکی و ورودی در میدان کرج مرتفع میشود.
عضو شورای شهر کرج نیز با بیان اینکه باشگاه
میالد با کاربری فرهنگسرا ساخته و احداث شده
است ،گفت :تالش شورای ششم بازگرداندن این
بنا به کاربری اصلی خود است تا مردم بتوانند از
فضاهای فرهنگی و هنری شهر خود استفاده الزم را
ببرند .ایزدیار با بیان اینکه اولویت امروزی مردم در
ورودی شهر کرج معبر و نبود ترافیک است ،اضافه
کرد :سراهای مطالعه در  ۱۰منطقه کم برخوردار کرج
به زودی راه اندازی میشود.

فرمانده انتظامی البرز:

وانت حامل فیلترهای تصفیه آب قاچاق به مقصد نرسید
فرمانده انتظامی البرز از توقیف یک پیکان وانت
حامل  ۱۵کارتن فیلتر تصفیه آب قاچاق به ارزش
 ۳میلیارد ریال در محدوده پل فردیس خبر داد.
به گزارش جام جم البرز ،سرهنگ محمد معظمی
گودرزی گفت :مأموران اداره مبارزه با کاالی قاچاق و
ارز پلیس اقتصادی این استان حین گشت زنی در
محدوده پل فردیس به سمت کرج به یک وانت
حامل بار مشکوک و دستور توقف خودرو را صادر

هفت هزار دانش آموز البرزی
بسته حمایتی دریافت کردند

کردند .فرمانده انتظامی البرز افزود :ماموران پس
از هماهنگی قضابی در بازرسی از خودرو متوقف
شده موفق به کشف  ۱۵کارتن فیلتر تصفیه آب

خارجی قاچاق و دستگیری یک نفر در این رابطه
شدند .سرهنگ گودرزی با اشاره به دستگیری یک
نفر در این رابطه ،گفت :ارزش ریالی مجموع کاالی
قاچاق کشف شده توسط کارشناسان  ۳میلیارد
ریال تخمین زده شده است.
او افزود :پس از تشکیل پرونده متهم به همراه
کاالهای مکشوفه ،برای سیر مراحل قانونی تحویل
تعزیرات حکومتی شدند.

انتخابات شورای دانش آموزی در البرز برگزار شد
بیست و چهارمین دوره انتخابات شورای دانش
آموزی استان با حضور  ۵۰۰هزار دانش آموز البرزی
برگزار شد.
به گزارش جام جم البرز ،معاون آموزشی و پرورشی
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت:
بیست و چهارمین دوره انتخابات دانش آموزی با
هدف تمرین حضور در صحنه و مشارکت ،تمرین
دموکراسی برای دانش آموزان در مدیریت آینده
جامعه است و در حال حاضر هم میتوانند در تمام

عرصههای آموزشی و پرورشی و امور مدرسه به یاری
مدیر و معلمین بشتابند.
فهمیده گفت :شورای دانش آموزی میتواند در
حل بسیاری از امور مدارس ایفای نقش کند.
معاون آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و
پرورش استان البرز افزود :این شورا سالهای
گذشته نتایج خوبی در مدارس داشته و امسال هم
میتواند نقطه نظرات و مشکالت دانش آموزان را به
معلمان و مدیران منعکس و حل کند.

شده ،اما سازمان غذا ودارو مجوزی برای فروش نداده است .رئیس
کل دادگستری استان به نبود ارتباط سامانهای بین دستگاههای متولی
بحث قاچاق اشاره کرد و افزود :این مشکل در سطح ملی است که باید
هر چه زودتر برطرف شود .درپایان این بازدید قرار شد به منظور سرعت
بخشی به صدور احکام وتعیین تکلیف برای اموال تملیکی کارگروه بند
چ ماده ۱۱قانون قاچاق هر  ۱۵روز یکبار دراستان برگزارشود.
فاضلی عمده مشکل اموال تملیکی را ضعف اجرایی وقانونی دانست
افزود :برای خودروهای موجود در این انبارها حکم صادر شده ،اما با
توجه به شرایط قانونی مجوزی برای فروش در داخل کشور ندارند و
روی دست مانده است .در پایان این بازدید قرار شد به منظور سرعت
بخشی به صدور احکام وتعیین تکلیف برای اموال تملیکی کارگروه بند
چ ماده ۱۱قانون قاچاق هر  ۱۵روز یکبار در استان برگزارشود.

همکاری شهرداری کر ج با آموزشوپرورش
در حوزه مدیریت پسماند
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری
کرج گفت :تفاهمنامه استفاده از ظرفیتهای
آموزشوپرورش برای فرهنگسازی و آموزش
شهروندی در حوزه مدیریت پسماند منعقد
میشود.
به گزارش جام جم البرز ،حسین کریمی پناه
با اشاره به توافق سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج با اداره کل آموزشوپرورش
استان البرز در خصوص آموزش شهروندی
برای دانشآموزان ،گفت :کاهش تولید زباله
و تفکیک از مبدأ از اهمیت باالیی برخوردار
است.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری
کرج افزود :کارشناسان سازمان پسماند
و معاونتهای فرهنگی و تربیتبدنی و
سالمت اداره کل آموزشوپرورش وظیفه
تدوین تفاهمنامه همکاری مشترک در

ٔ
زمینه آموزش شهروندی را بر عهدهدارند.
حسین کریمی پناه سرپرست سازمان
مدیریت پسماند شهرداری کرج اضافه کرد:
استفاده از ظرفیت مدارس برای ارتقاء سطح
آگاهی شهروندان در زمینههای مختلف
موفقیتآمیز بوده و ما برای تأثیرگذاری هر چه
بهتر این همکاری بستههای تشویقی همراه با
برگزاری مسابقه و اهدای جوایز را در برنامههای
خود داریم.کریمی پناه از همکاری صمیمانه
آموزشوپرورشدر اینزمینهقدردانیکرد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش
البرز گفت ۶ :هزار و  ۸۸۴دانشآموز استان در قالب
پویش همکالسی مهربان بسته حمایتی دریافت
کردند.
به گزارش جام جم البرز ،فرشته فهمیده ،گفت:
پویش همکالسی مهربان در آستانه سال تحصیلی
جدید راه اندازی شد که  ۲۴۵هزار دانش آموز استان
در آن مشارکت کردند .وی با اشاره به اینکه دانش
آموزان البرز در مجموع  ۶میلیارد و  ۷۲۰میلیون و ۶۴۰
هزار ریال برای خرید ملزومات آموزشی اهدا کردند،
افزود :به منظور تامین لوازم التحریر ایرانی و وسایل
کمک آموزشی برای دانش آموزان نیازمند از تیر
امسال پویش همکالسی مهربان راه اندازی شد.
فهمیده ادامه داد :این پویش با محوریت بسیج
دانش آموزی به منظور فراگیر کردن آن در تمام
مدارس و درگیر کردن ارکان مدرسه اجرا شد.
فهمیده افزود :سه هزار و  ۵۰۰دستگاه تبلت و
تلفن همراه هوشمند از زمان شیوع ویروس
کرونا تا کنون به دانش آموزان نیازمند استان اهدا
شد که هزینه آن از سوی خیران ،کمیته امداد
امام خمینی (ره) و معلمان البرزی تامین شد.
او اضافه کرد :هنوز دانش آموزان بی بضاعت
زیادی در استان وجود دارد که به دلیل نداشتن
سیستم هوشمند آموزشی به شبکه آموزشی شاد
نپیوسته اند .فهمیده اضافه کرد :مرکز نیکوکاری
فرهنگیاناستانالبرز باشمارهحساب۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱
با شناسه پرداخت ۶۸۲۸۲۵۴۶۴و شماره کارت مجازی
 ۶۰۳۷۹۹۷۹۲۹۷۰۰۴۵۹آماده دریافت کمکهای نقدی و
همچنین دریافت تجهیزات آموزشی هوشمند برای
اهدا به دانش آموزان بی بضاعت مالی است.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز
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فاتح مهران مردی از مردآباد

خبر

رئ ـیــس بــســیــج ســازنــدگــی اســتــان
خبر داد:

ایجاد  ۸۵۰شغل پایدار خانگی
در البرز

رئیس بسیج سازندگی استان البرز از ایجاد
 ۸۵۰شغل پایدار خانگی بسیج سازندگی ،با
مشارکت مردم خبر داد.
به گزارش جام جم البرز ،سرهنگ مهران طیران
در مورد اقدامات انجام شده بسیج سازندگی
در راستای ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی
در استان البرز ،گفت :بسیج سازندگی حلقه
واسطه بین دستگاههای اجرایی و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی است ،که در حال
حاضر  ۲۲قشر دارد که بخشی از این اقشار در
حوزه تولید فعالیت میکنند .رئیس بسیج
سازندگی استان البرز با بیان اینکه برخی از
روستاهای استان البرز در گذشته امکان
دسترسی به شهر را نداشتند و تمام مایحتاج
خود را در روستا تامین میکردند ،ادامه
داد :بسیج سازندگی در راستای خوداتکایی
روستاها و احیای دامپروری سنتی و آداب و
رسوم تولید اقدامات متعددی را در استان
البرز انجام داده است .طیران با بیان اینکه
این اقدامات را در هفت حوزه اشتغال و
اقتصاد مقاومتی در استان در حال پیاده
سازی هستیم ،اضافه کرد :یکی از مشکالت
تولید کنندگان استان که به بسیج سازندگی
منعکس شده مشکالت حوزه بانکی و سود
مرکب و تسهیالت دردسر آفرین برای بخش
صنعت است که برخی از واحدها را تا تملک
بانکی پیش برده است.

جام جم البرز :شهید "مجید نیکدهقان" در
دهم آبان  1342در خانوادهای مذهبی و با ایمان
در شهرستان کرج دیده به جهان گشود و دوران
کودکی را با موفقیت و شادابی کودکانه پشت سر
گذاشت و در هفت سالگی وارد مدرسه شد و به
تعلیم علم و دانش پرداخت.
او دوره ابتدایی را با نمرات عالی تمام کرد و وارد دوره
راهنمایی شد .شهید نیک دهقان این دوره را نیز به
پایان رسانید و دوره دبیرستان را در رشته کشاورزی
در مرکز آموزش کشاورزی جاده مردآباد سپری کرد و

موفق به اخذ دیپلم شد .نوجوانیاش مصادف بود
با اوجگیری انقالب اسالمی که مردم در قیامهایی که
میکردند خواستار برکناری رژیم شاهنشاهی بودند.
رژیم شاهنشاهی سقوط کرد و انقالب شکوهمند
اسالمی به پیروزی رسید.
* شهادت در کربالی یک
شهید نیک دهقان از آن جایی که به امام خمینی
و انقالب عالقه شدیدی داشت به فرمان امام
به عضویت بسیج در آمد .در بسیج به فعالیت
خود ادامه داد و به پاسداری از آرمانهای مقدس

محققان البرزی آ ثار خود را به دبیرخانه جشنواره ایدههای برتر ارسال کنند

رئیس بنیاد نخبگان البرز از پژوهشگران و
محققان البرزی خواست تا آثار و ایدههای خود را به
دبیرخانه هشتمین جشنواره ایدههای برتر استان
که به مناسبت هفته پژوهش برگزاری میشود،
ارسال کنند.
به گزارش جام جم البرز؛ محمد نبیونی گفت:
هر ساله هفته پژوهش در کشور و استان در
حوزههای متنوعی برگزار میشود که پژوهشگران و
فناوران برتر در یکی از این حوزهها شرکت میکنند.
وی افزود :یکی از بخشهای هفته پژوهش برگزاری
جشنواره ایدههای برتر استان است که در هفت
حوزه علوم پزشکی ،علوم انسانی ،علوم پایه ،علوم

فنی و مهندسی ،علوم دامپزشکی ،هنر و کشاورزی،
منابع طبیعی و محیط زیست برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این جشنواره در  ۲بخش دانش
آموزی و آزاد برگزار میشود ،گفت :شرکتکنندگان
در این جشنواره باید آثار و ایدههای خود را در
چارچوب مشخص شده به دبیرخانه جشنواره
ارسال کنند .نبیونی افزود :همچنین در مراسم
اختتامیه این جشنواره که با حضور پارک علم
و فناوری و کارخانه نوآوران برگزار خواهد شد،
محققان و پژوهشگران برتر ایدههای برتر در قالب
استارتاپ ارایه دهند تا نتیجه ایدههای خود را
دیده و منتج به محصول شود یا بتوانند در مراکز
رشد مستقر شوند .رئیس بنیاد نخبگان استان
البرز گفت :پس از داوری و اعالم نتایج از فناوران
و محققان برتر در اختتامیه هفته پژوهش تقدیر
میشود سپس افراد برتر به مراکز توانمندسازی
معرفی میشوند تا در دورههای آموزشی برای
عملی شدن ایدهها با فرایند تولید محصول آشنا
شوند ضمن اینکه میتوانند ایدههای خود را
ثبت کشوری و جهانی کنند .نبیونی با بیان اینکه
فراخوان جشنواره ایدههای برتر استان البرز از  ۱۵تا
 ۳۰آبان ادامه دارد ،گفت :از یکم تا  ۱۰آذر نیز داوری
آثار انجام و تا پیش از  ۱۳آذر نتایج اعالم میشود
و در اختتامیه هفته پژوهش نمایشگاه هفته
پژوهش برگزار خواهد شد.

به مناسبت بزرگداشت بیست و نهمین دوره هفته کتاب؛

کتاب را هم نشین خانوادههای ایرانی کنیم

هادی آشتیانی سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان و دبیر
استانی بیست و نهمین دوره هفته کتاب نهاد کتابخانههای عمومی
کشور در البرز در گفتگو با جامجم البرز گفت :با توجه به بازگشایی تمامی
کتابخانههای عمومی استان و امکان اجرای برنامههای فرهنگی در فضای
فیزیکی کتابخانهها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی ،کتابخانههای
عمومی در هفته کتاب ( 24آبان الی  1آذر ) آماده میزبانی ویژه از عالقهمندان
به کتاب و کتابخوانی است.
وی با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان «جای خالی را با کتاب خوب
پر کنیم» اظهار داشت :امسال نیز طبق سنوات گذشته آغازهفته کتاب با
حضور کتابداران بر سر مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و
انقالب خواهد بود.
دبیر استانی هفته کتاب اشاره به اجرای طرح پویش ملی اهدای کتاب ،اهدای
دانایی افزود :این طرح امسال با شعار «کتاب را همنشین خانوادههای ایرانی
کنیم» در سراسر استان انجام میشود.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان با تاکید بر ضرورت افزایش
سرانه فضای فیزیکی کتابخانههای عمومی برای توزیع عادالنه فضاهای
فرهنگی و کتابخانهای و تسهیل دسترسی عموم مردم به کتاب و فضای
کتابخوانی تصریح کرد :افتتاح بخش ویژه ناشنوایان در کتابخانه عمومی
عالمه حلی کرج ،افزایش بنای کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس
شامل فضای بخش مخزن و بخش کودک این کتابخانه و ایجاد فضای بازی
ویژه کودکان در کتابخانه عمومی مهستان ساوجبالغ از جمله طر حهای
اجرایی در این هفته میباشد.
دبیر استانی هفته کتاب در البرز با بیان اینکه امسال نیز طرح عضویت
رایگان در تمامی کتابخانههای عمومی استان اجرا خواهد شد به برنامههای
فرهنگی اجرایی در کتابخانهها اشاره کرد و گفت :در این هفته بیش از 400
برنامه فرهنگی به صورت حضوری و همچنین با بهره گیری از فضای مجازی
برای مشارکت بیشتر عالقهمندان در کتابخانهها اجرا خواهد شد که برگزاری
آئین تجدید میثاق با شهدا ،همزمان با غباروبی از مضجع مبارک امامزاده

طاهر(ع) ،نقد و رونمایی از  6عنوان کتاب از نویسندگان شاخص استان و
نواختن زنگ کتاب در مدارس استان بخشی از برنامههای حضوری خواهد
بود که همزمان پخش مجازی نیز خواهد داشت.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان و دبیر استانی بیست و
نهمین دوره هفته کتاب نهاد کتابخانههای عمومی کشور در البرز با بیان
ضرورت برگزاری نشستهای کتابخوان جهت معرفی و آشنایی با کتابها
و به اشتراک گذاری کتابهای خوب خوانده شده توسط خوانندگان آثار
اظهار داشت :برپایی نشست تخصصی کتابخوان ویژه خیرین استان ،برپایی
نشست تخصصی کتابخوان ویژه نابینایان استان ،برگزاری کارگاه پرورش
کودک کتابخوان با حضور اساتید ملی ،برگزاری کارگاه آشنایی با ابزارهای
نوین خواندن از دیگر برنامههای اجرایی جهت ایجاد ارتباط بیشتر با کتاب
خواهد بود.
دبیر استانی هفته کتاب در البرز با بیان اینکه هفته کتاب در واقع فرصتی
برای تجلیل از زحمات کتابداران و توجه به جایگاه کتابخانههای عمومی
در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است بیان داشت :دیدار کتابداران با
مقامات ارشد استانی و شهرستانی ،آذین بندی ،برپایی نمایشگاه تازههای
کتاب در کتابخانهها وبرگزاری تور کتابخانه گردی مدارس از کتابخانههای
عمومی ،نمایشنامه خوانی ،جمع خوانی ویژه اعضاء کودک و نوجوان ،برپایی
ایستگاه و مسابقه نقاشی و نمایشگاه از آثار نقاشی ویژه کودکان در
کتابخانهها ،برگزاری مسابقه مشاعره ویژه گروه کودک و نوجوان با مشارکت
 10استان دیگر در فضای مجازی ،اجرایی میشود.
آشتیانی تصریح کرد :در راستای عمل به اهداف کتابخانههای عمومی و ارائه
خدمات به همه اقشار جامعه بخش ویژه نابینایان در کتابخانه امیر کبیر
کرج راه اندازی شده است .همچنین اولین بخش ِویژه ناشنوایان جهت ارائه
خدمات به این گروه نیز در هفته کتاب در کتابخانه عالمه حلی کرج افتتاح و
راه ندازی میگردد .راهاندازی  4محفل ادبی در شهرستانهای کرج ،ساوجبالغ،
فردیس و برگزاری کارگاههای داستان نویسی ،شعر سرایی،آموزش شاهنامه
خوانی ،سعدی خوانی و حافظ خوانی با هدف آشنایی اعضاء و عالقه مندان
به این حوزه از جمله برنامههای هفته کتاب است.
ارائه خدمات توسط  2کتابخانه سیار در روستاها و مناطق فاقد کتابخانه نیز
از جمله دیگر این خدمات میباشد.
تجهیز و به روز رسانی تجهیزات کتابخانههای مناطق کمتر توسعه یافته از
محل بودجه آسیبهای اجتماعی به مبلغ 7281میلیون ریال ( کتابخانههای
آیت ا ...طالقانی ،امام علی ،جالل آل احمد ،عالمه دهخدا در شهرستان
کرج،امام رضا در شهرستان اشتهارد ،ولی عصر در شهرستان ساوجبالغ و
آدینه در شهرستان چهارباغ) از دیگر اقدامات است.
دبیر استانی هفته کتاب در البرز خاطر نشان کرد :با هدف بهینه سازی
اوقات فراغت کودکان و نوجوان ،کالسهای فوق برنامه و هنری ازجمله
آموزش نقاشی،طراحی،قصه گویی و  ...در همه کتابخانههای استان باالخص
کتابخانههای واقع در مناطق کمتر برخوردار استان برگزار میگردد.
الزم به یاد آوری است استان البرز دارای  50باب کتابخانه عمومی نهادی20 ،
باب کتابخانه عمومی مشارکتی و  1باب کتابخانه عمومی خودگردان است.

امام خمینی

(ره)

خبر

رئیس پلیس فتا البرز خبر داد:

اسالمی پرداخت .در پی شروع جنگ تحمیلی عراق
علیه ایران که توسط استکبار جهانی صورت گرفته
بود وارد میدانهای مبارزه و پیکار شد و به مقابله با
صدام و صدامیان پرداخت تا اینکه سرانجام در 13
تیر  1365در عملیات کربالی یک در منطقه مهران بر
اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل شد.
پیکر مطهر این شهید در امامزاده محمد(ع) کرج به
خاک سپرده شدهاست.
پیام شهید :امام عزیز را تنها نگذارید و از همه
خواهران میخواهم حجاب اسالمی را رعایت کنید.

سارقان اسکیمری در کمین
کارتهای بانکی

آخرین فرصت برای ثبت نام نهضت مسکن ملی
معاون اداره کل راه و شهرسازی البرز گفت :ثبت
ن به پایان
نام متقاضیان نهضت ملی مسکن ۸۲آبا 
میرسد.
به گزارش جام جم البرز ،صفایی فر ،با بیان این که
ثبتنام نهضت ملی مسکن از  ۸۲مهر در سامانه
ثمن آغاز شده است ،گفت :طبق برنامه ریزیها
ن درنظر گرفته شده است.
مهلت ثبت نام تا ۸۲آبا 
صفایی فر ،افزود :داشتن چهار شرط تاهل و
سرپرست خانوار بودن ،حداقل سابقه پنج سال
سکونت در شهر مورد تقاضا ،فاقد مالکیت
خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات
دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن ،از الزامات

ثبت نام در نهضت ملی مسکن است .وی گفت:
افراد مجرد هم میتوانند برای دریافت مسکن
ثبتنام کنند اما هنگام تحویل خانه حتما باید
متاهلباشند.
صفایی فر گفت :بالغ بر ۵۵هزار نفر در البرز در
نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند.

کاهش دما به کشاورزی البرز آسیب نزد
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی
البرزگفت :کاهش دمایی که در روزهای اخیر اتفاق
افتاده به محصوالت باغی و زراعی آسیبی نرسانده
است.
به گزارش جام جم البرز ،تاج الدینی ،گفت:کاهش
دمایی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده با توجه به این
که آثارش بیشتر در مناطق کوهستانی بوده یعنی
در بخش باال طالقان که محصوالت باغی و زراعی
جمع آوری شده بود مسلما به خود اندامهای گیاهی
خسارتی وارد نشده است .معاون بهبود تولیدات

گیاهی جهاد کشاورزی البرز افزود :در بحث عشایر
درحال کوچ و ییالق ،قشالق بودهاند شاید در آن
مسیر مشکالت کوچکی بوده ولی به ما گزارشی مبنی
بر خسارت به محصوالت تا کنون اعالم نشده است.

رئیس پلیس فتا البرز گفت :شهروندان مراقب
کالهبرداری با شگرد فروشندگی سیار باشند.
به گزارش جام جم البرز ،سرهنگ رسول جلیلیان،
گفت :یکی از شایعترین روشهای کالهبرداری
مجازی توسط مجرمان سایبری کپی اطالعات عابر
بانکها توسط برخی فروشندگان سیار است که
هوشیاری مردم در این زمینه ضروری است.
رئیس پلیس فتا البرز افزود :برای این نوع
سرقتهای الکترونیکی ،کاربران مهمترین نقش
را ایفا میکنند که با رعایت یک سری نکات امنیتی
ساده میتوان ضمن حفظ اطالعات کارت بانکی
خود ،مانع از برداشت غیر مجاز مجرمان سایبری
شد .سرهنگ جلیلیان گفت :کاربران هنگام
پرداخت و خرید ،خودشان نسبت به کشیدن کارت
عابر بانک در دستگاه کارت خوان اقدام کنند و از
افشای رمز آن در جمع دیگران خودداری کنند.
او اضافه کرد :شهروندان برای خرید ،از فروشگاههای
معتبر استفاده کرده و از تحویل کارت بانک به
فروشندگان سیار و کیوسکهای میان راهی
بپرهیزند .رئیس پلیس فتا البرز افزود :شهروندان
نسبت به تعویض دورهای رمز اول در عابر بانکها
اقدام کنند .سرهنگ جلیلیان گفت :عمده جرائم
شایع دربرداشتهای غیر مجاز کپی برداری ازکارت
عابر بانک است که به طور معمول کالهبرداران
برداشت غیر مجاز را از یک تراشه الکترونیکی و
شبیه دستگاه پوز انجام میدهند و چنانچه کاربر
رمز را دراختیار آنها قرار ندهد ،با کپی برداری هیج
اقدامی نمیتوانند انجام دهند.

جام جم البرز گزارش میدهد؛

پرواز در آسمان ،هدیه خدمت در زمین

به همت شرکت هواپیمایی «پرسان» با تجلیل از شهدای راه خدمت و سالمت از
پیشتازان ومدافعان سالمت در استان البرز در فرودگاه پیام قدردانی شد.
در این برنامه ویژه جمعی از پرسنل و کادر نمونه درمان و مدافعان سالمت اعم از
پزشکان و پرستاران و کادر درمان با برنامه تفریحی پرواز در آسمان با هواپیماهای
دونفره تجلیل شد.
به گزارش جامجم البرز ،کاپیتان یزدانی ،مدیرعامل شرکت هواپیمایی پرسان با
قدردانی از فداکاری و ایثار شبانه روزی  18ماهه کادر درمان در مبارزه با بیماری کرونا
وکمک به آحاد مردم به خبرنگار ما گفت :از زمان شیوع بیماری کرونا پزشکان،
پرستاران و کادر درمان شبانه روز در خدمت سالمت جامعه بودهاند و ما در استان
البرز تالش کردیم تا اوقات خوشی را با پروازی دونفره با هواپیماهای «اسکای لیدر»
برای خدمتگزاران سالمت استان فراهم کنیم.
نادر ثناگو مطلق مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام
استان البرز نیز به جام جم البرز گفت :با هدف قدردانی از تالشهای شبانه روزی
مدافعان سالمت در شرایط کرونایی ،این منطقه اقتصادی عرضه کاالهای ارزان
قیمت و خدمات ویژه پروازی برای تالشگران عرصه سالمت پیشبینی کرده است.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام افزود :به همین
منظور محصوالت و کاالهایی که در منطقه تولید میشود ،با تخفیف و تسهیالتی
در اختیار کارکنان درمان قرار خواهد گرفت.
در ادامه مراسم معظمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره
به خدمات و زحمات کادر درمان در مدت شیوع بیماری کرونا که همچنان نیز
ادامه دارد تصریح کرد :رشادتها و ایثارگریهای کادر درمان در کشور و استان البرز
مشخص و قابل لمس است.
وی افزود :اینکه امروز شاهد کنترل و کاهش بیماری کرونا در کشور هستیم
مدیون زحمات و جانفشانیهای کادر درمان است.
وی ادامه داد :در استان البرز ده نفر از کادر درمان تاکنون در راه خدمت به مردم
به شهادت رسیدهاند و با بذل جان خویش در راه حفظ سالمت جامعه آسمانی
شدهاند .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به تحریمهای
ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران حتی در زمینه درمان خاطرنشان
کرد :در اوایل شیوع ویروس کرونا در جهان ،تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان
خدماترسانی به بیماران را با سختی و مرارت بیشتری مواجه کرد .کمبود امکانات
در ای –سی-یو و تهیه تجهیزات پزشکی و داروهای تخصصی برای نجات جان
بیماران نیز بر مشکالت افزود.

معظمی تصریح کرد :کمک به همنوعان بیمار در کشور ما به خصوص در استان
البرز نگاه وظیفه نیست ،نگاه ایثارگری و نگاه عاشقانه و خداپسندانه است و در
این راه  10تن از بهترین همکاران و کادر درمان تا کنون در مبارزه و بهبود بیماران
کرونایی به درجه رفیع شهادت رسیدهاند.
وی با بیان اینکه در استان البرز به لحاظ شاخص تخت بیمارستانی و بستری بیمار
و به تبع آن کمبود پرستار و پزشک و کادر درمان داریم ،خاطرنشان کرد :در استان
البرز  2500تخت به لحاظ شاخصهای استاندارد کمبود وجود دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرزبااشاره به پیک پنجم کرونا
و تشدید بستری بیماران در گذشته گفت :وقتی پیک پنجم کرونا اتفاق افتاد
وتشدید بستری بیماران پیش آمد ،کمبود امکانات و تجهیزات با مدیریت جهادی
و رشادتهای کادر درمان جبران شد و ما با سربلندی از این مقطع گذر کردیم .در
این مراسم جمال محمدی سرپرست نظام پرستاری استان البرز نیز با بیان اینکه
بیش از  6هزار نفر در نظام پرستاری در بخشهای دولتی و خصوصی فعالیت
میکنند گفت :خوشبختانه در نظام پرستاری استان عالوه بر بحث اخالق و مسائل
انسانی ،مبانی علمی و پژوهشی بسیار قوی حاکم است.
وی افزود :در مدت شیوع کرونا در کشور هزاران نفر از پرستاران عزیز در استان البرز
به دلیل مواجهه و پرستاری مستقیم از بیماران کرونایی به این بیماری مبتال شدند
و این عزیزان با کمترین زمان سپری کردن دوران نقاهت به کمک مردم شتافتند
و انجام وظیفه کردند .فیض اهلل زاده مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز
نیز با بیان اینکه خوشبختانه پیک سنگین بیماری را در استان گذراندهایم تصریح
کرد:در حال حاضر خوشبختانه از بستری چهار رقمی بیماران کرونایی در استان،
گذر کردهایم و اوضاع بهتر از گذشته است.
وی با اشاره به اینکه استان البرز در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد ،افزود :برای
گذر از بیماری و بهبود صد درصدی آن مردم باید با رعایت اصول بهداشتی ،تزریق
واکسن و زدن ماسک کادر درمان را یاری کنند.
وی ادامه داد :خوشبختانه واکسیناسیون و رعایت اصول بهداشتی توانسته است
در کنترل و کاهش بیماری کمک زیادی بکند.
الزم به یادآوری است ،استان البرز دارای  ۱۷بیمارستان دولتی و خصوصی است که
از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به بیش از  ۲۰۰هزار بیمار سرپایی و بستری کووید۱۹
خدمات درمانی و پزشکی ارائه دادهاند.همچنین بیش از  ۱۰هزار پزشک و پرستار
در مراکز دولتی و خصوصی استان البرز مشغول خدماتدهی به بیماران مختلف
از جمله کروناییها هستند.

