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مدیر کل میراث فرهنگی البرز:

البرز می تواند بهشت بومگردی کشور باشد
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: با ویژگی هایی که در این استان وجود 

دارد می توان البرز را به بهشت بومگردی کشور تبدیل کرد.
فریــدون محمــدی در گفتگو با خبرنگار جام جم  البرز اظهار کرد: به  عنوان مدیر کل میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری در این استان با برنامه مدون که پیش از این خدمت وزیر و استاندار ارائه شده در این استان 
حضور پیدا کردم. وی افزود: این استان به دلیل خاص بودن برای پیشرفت در بخش گردشگری صنایع دستی و 
میراث فرهنگی به برنامه خاص احتیاج دارد. مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز با 

بیان ویژگی های البرز و تجمیع اقوام مختلف در آن که یک ظرفیت بزرگ ...

ورود دستگاه قضایی برای حل 
 مشکالت یک واحد تولیدی
 با هزار شاغل در نظرآباد
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امام جمعه کرج:

البرز

صدور فوری دفترچه 
برای بیماران کرونایی

افزایش 10 برابری 
تولیدات صنایع دستی 

در ساوجبالغ
4

افتتاح بزرگترین کارخانه  تولید 
 ماسک  جنوب غربی آسیا 
 در اشتهارد با حضور رئیس ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره(

2

ناصری مقبل در گفتگو با جام جم البرز: 
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

البرز
به علت شیوع ویروس کرونا و توصیه های اکید مسئوالن و متخصصان 
امور بهداشتی و درمانی مبنی بر پرهیز از برگزاری تجمعات باهدف 
جلوگیری از گسترش بیماری که منجر به توقف موقت برگزاری 
مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه شده است، آیت اهلل حسینی همدانی 
در قالب هشتمین خطبه مکتوب جمعه توصیه ها و تذکراتی را بیان 

فرمودند.
خبرنگار جام جم البرز: متن هشتمین خطبه مکتوب جمعه نماینده 
رهبر معظم انقالب اسالمی در استان البرز و امام جمعه کرج به شرح 
رعایت  به خاطر  است که  است:این هفته، هشتمین هفته ای  زیر 
دستور ستاد مبارزه با کرونا از اجتماع نورانی و عظیم نماز جمعه و 

همراهی و کنار هم بودن محروم هستیم و برای از بین نرفتن ارتباط، 
چندجمله ای مکتوب ارائه می کنم تا حدودی جبران کمبود را بنماید.

یکی از ابتکارات حضرت امام )ره(، تقریباً دو ماه بعد از پیروزی انقالب 
این بود که ۲۹ فروردین را روز ارتش نام گذاری کرد تا به کسانی که 
به دستور اربابانشان در آن مقطع حساس بعد از پیروزی و حمالت 

ارتش کارشکنی  به  نسبت  معاند،  و گروه های  مختلف ضدانقالب 
داشتند و دم از انحالل می زدند، پاسخ مناسب داده باشند.امروز ارتش 
در راستای حفظ استقالل و تمامیت مرزهای کشور تحت فرماندهی 
فرمانده معظم کل قوا امام خامنه  ای مدظله العالی اقدام قوی و بموقع 

داشته و جبهه دشمنان نظام و ملت ایران را ناامید کرده است.

امام جمعه کرج: ارتش در عرصه های خدمت رسانی قدرتمند وارد عمل شده است

مطالعه در روزهای کرونایی

خبرنگار جام جم البرز: این واقعیت دارد که 
کتابخوانی هستند،  و  اهل مطالعه  ها که  آن 
و  تفریح  و  گردش  نرفتن  و  تنهایی  از  هرگز 
شوند.  نمی  ناراحت   .... و  عروسی  و  مهمانی 
حتی در این روزها که کرونا وادارمان کرده تا 
در خانه بیشتر بمانیم. این طور آدم ها شاید 
هر  از  و  بروند  جا  همه  باشند  داشته  دوست 
موقعیتی استفاده کنند، ولی از تنهایی و نرفتن 
هم غمگین نمی شوند و گله نمی کنند. اگر 
راستش را بخواهید گاهی خیلی هم خوشحال 
می شوند که چنین فرصتی برایشان مهیا شده 
تا بتوانند یک دل سیر کتاب بخوانند. کتابی که 
دوست آن هاست. دوستی که می تواند همه 
تنهایی هایشان را پر کند و چیزی هم به آن 
ها یاد بدهد، اما این سوال پیش می آید که چرا 
بعضی ها با تمام مزیت ها و امتیازهایی که کتاب 
دارد باز به سراغش نمی روند. با این که کرونا 
نمی گذارد از خانه خارج شوند،  باز نسبت به 
آن بی توجهند یا قدرش را نمی دانند؟ من که 
نمی دانم شاید شما بدانید. به نظر می رسد این 
افراد زیاد نباشند. شاید کسی که سراغ کتاب 
نمی رود، برای تنبلی و بی برنامه گی اش است 
یا می گوید وقت ندارم. در غیر این صورت بعید 
به نظر می رسد کسی از امتیازهای کتاب اطالع 

نداشته باشد و به سراغش نرود.
برای  مطالعه  فرهنگ  که  برسد  روزی  کاش 
همه جا بیفتد و وقتی برای خرید لوازم ضروری 
خانه بیرون می رویم و می خواهیم هزینه سبد 
کتاب  برای  هم  جایی  بپردازیم،  را  کاالیمان 
بگذاریم و الاقل یک کتاب بخریم و  این را هم 
می دانیم که کتاب هم گران شده و خریدن آن 
مشکل، اما هر طور هم که فکر می کنم می 
بینم باز خریدن آن به صرفه است. نیازی نیست 
این را از یک اقتصاد دان بپرسیم و یا از کسی 
که خیلی اهل حساب و کتاب است. همه می 
دانند که خریدن یک عمر تجربه یک یا چند 
نویسنده در یک کتاب چه ارزشی دارد و هر چه 

قدر برایش پول بپردازند، کم است.
نویسنده ای که نتیجه ده ها سال تالش، مطالعه 
و تجربه خود را در یک کتاب به شما ارائه می 
این  به  دیگر  شرایط  در  که  ای  تجربه  دهد. 

راحتی نمی توانید آن را به دست آورید. 

امــور  کل  اداره  سرپرســت 
اســتان های شــورای هماهنگــی 
ــد ــالمی منصوب ش ــات اس تبلیغ

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، نصرت اهلل 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  مقام  قائم  لطفی 
اسالمی کشور، حجت االسالم محمد حسین 
روحی یزدی را به عنوان سرپرست اداره کل 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  استان های  امور 

اسالمی منصوب کرد.

افتتاح بزرگتریـن کارخانه  تولید 
آسـیا  غربـی  جنـوب   ماسـک  
در اشـتهارد بـا حضـور رئیـس 
سـتاد اجرایـی فرمان امـام )ره(

از  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
ماسک  تولید  کارخانه  بزرگترین  افتتاح 
تولید روزانه  با ظرفیت  جنوب غربی آسیا 
۳ هزار ماسک تنفسی و ۱۰۰ هزار ماسک 
تنفسی n۹۵ در مرحله اول در سال مزین 

به جهش تولید خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، شهبازی 
در مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه تولید 
حضور  با  که  آسیا  غربی  جنوب  ماسک 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( 
در اشتهارد برگزار شد، افزود: در سالی که 
طبق منویات مقام معظم رهبری به شعار 
جهش تولید مزین شده است، افتتاح این 
شعار  این  تحقق  در جهت  گامی  کارخانه 
است. وی ادامه داد: این کارخانه با سرمایه 
گذاری بیش از ۹۰ میلیارد تومان با ظرفیت 
۳ میلیون اسمبی کارخانه ۲ میلیون اکروز، 
روزانه ۱۰۰ هزارتا ماسک ان ۹۵ در مرحله 
اول به فعالیت می پردازد. شهبازی گفت: 
با بهره برداری از این واحد، ظرفیت تولید 
افزود:  وی  شد.  برابر   ۴ کشور  در  ماسک 
۴۰۰ اشتغال مستقیم و ۹۰۰ غیر مستقیم 

در این واحد ایجاد شده است.

مأمورهای خدا 

محمد حسین روحی یزدی
 تا به حال به مأمور های خداوند بر روی 

زمین  دقت کرده اید؟ 
شر  از  غارحرا  در  را  پیامبر  )عنکبوت(:  

دشمنان حفظ می  کند .
قابیل  به  و  شود  می   بشر  معلّم  )کالغ(: 
را  برادرش  بدن  چطور  که  دهد  می  یاد 

دفن کند. 
به  سلیمان  نامه  رساندن  مأمور  )ُهدُهد(: 

بلقیس می شود
فیل  مأمور سرکوبی  ابابیل(:  پرنده های   (

سواران و محافظت از کعبه می شوند .
ادعای  اثبات  و  حّقانّیت  وسیله   )اژدها(:  

موسی علیه السالم می شود .
)نهنگ(: مأمور می شود یونس را  تنبیه 

کند .
حضرت  مرگ  کشف  وسیله  )موریانه(: 

سلیمان می  شود .
از  نگهبانی  مأمور  کهف(:  اصحاب  )سگ 

آنها در غار می  شود . 
ابراهیم  اطمینان  سبب  پرنده(:  )چهار 
مردگان  کردن  زنده  برای  خدا  قدرت   به 

می  شود. 
)االغ(:  سبب یقین  ُعزیر به معاد و زنده 

شدن مردگان  می  شود . 
 خداوند بر نمرود پادشاه ظالم و ستمگر 
زمان حضرت ابراهیم علیه السالم پشه ای 
را مسلط کرد و روی لب نمرود نشست و  
اورا گزید. نمرود خواست با دست پشه را 
دور کند که  پشه به بینی نمرود رفت و 
از آنجا به مغزش رسید و چهل شب او را 
عذاب و آزار  داد تا هالک شد .نمرود با 

آن همه قدرت با پشه ای از بین رفت.
 کسی چه می داند؛ شاید  ویروس کرونا 
.ویروس  خداست  ماموران  از  یکی  هم 
مسلط   جهان  بر  خدا  را  کوچکی  این  به 
کرده به طوری که قدرت های بزرگ دنیا 
به  اند. شاید  نابود کردنش عاجز شده  از 
خودشان  بیایند  و دست از سرکشی در 
برابر خدا  بردارند.  خدا بزرگتر از آن است 
که توصیف شود و این روز ها بزرگی خدا 
وپناه  قبل متوجه می شویم  از  بیشتر  را 

می بریم به ذات پاکش !

ــار از  ــرف ۵۰ هکت ــع تص رف
ــاوجبالغ ــی س ــی زراع اراض

در  گفت:  ساوجبالغ   دادگستری  رئیس 
تغییر  با  مقابله  قرارگاه  اقدامات  راستای 
کاربری اراضی زراعی، ۵۰ هکتار از اراضی 

زراعی در این شهرستان رفع تصرف شد.
احمد  البرز؛  گزارش خبرنگار جام جم  به 
اقدامات  راستای  در  امروز  گفت:  نوروزی 
اراضی  کاربری  تغییر  با  مقابله  قرارگاه 
ماده   ۲ تبصره  اجرای  منظور  به  و  زراعی 
و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  قانون   ۱۰
باغ ها، با همکاری نیروی انتظامی و جهاد 
اراضی  از  هکتار   ۵۰ حدود  کشاورزی 
بنا های غیرمجاز تخریب و  تصرف شده و 

به وضعیت سابق برگشت.
ساوجبالغ،  دادگستری  رئیس  گفته  به 
امالک،  مشاوران  به  الزم  هشدار های 
بلوک  کارگاه های  ماسه،  و  شن  معادن 
اصنافی  دیگر  و  فروشان  مصالح  سازی، 
که تغییر کاربری اراضی زراعی را تسهیل 
می کنند داده شده و در صورت بروز تخلف 
برخورد  عوامل  با  جرم  معاونت  عنوان  به 

خواهد شد.
فریب  گفت:  مردم  به  خطاب  نوروزی 
نخورید  را  باغ  یا  ویال  ساخت  تبلیغات 
به  نسبت  ملک  خرید  هرنوع  از  قبل  و 
کشاورزی  جهاد  از  الزم  استعالمات  اخذ 

شهرستان ساوجبالغ اقدام کنید.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: 
با ویژگی هایی که در این استان وجود دارد می توان البرز را به بهشت 

بومگردی کشور تبدیل کرد.
فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار جام جم  البرز اظهار کرد: به 
 عنوان مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در این 
استان با برنامه مدون که پیش از این خدمت وزیر و استاندار ارائه شده 
در این استان حضور پیدا کردم. وی افزود: این استان به دلیل خاص 
بودن برای پیشرفت در بخش گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی 
به برنامه خاص احتیاج دارد. مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری استان البرز با بیان ویژگی های البرز و تجمیع اقوام مختلف 
در آن که یک ظرفیت بزرگ برای بخش گردشگری است،  اظهار کرد: 
با توجه به این ویژگی می توان هر هفته مناسبت های قومیتی و مختلف 
برگزار کرد و این ظرفیت ها را باید به محصول و فرصت تبدیل کرد 
و برگزاری این جشنواره های مناسبتی از جمله مهم ترین برنامه های 
بنده است. محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به همین ویژگی ها که 
ذکر آن رفت راه اندازی بزرگترین موزه مردم شناسی در کشور از دیگر 

برنامه هایی است که در دستور کار بنده قرار دارد.
 وی استان البرز را در بخش اکوتوریسم یکی از استان های با ظرفیت 
کشور ذکر کرد و یادآور شد: با این ویژگی می توان این استان را به 
قطب بوم گردی کشور تبدیل کرد و تبدیل این استان به این جایگاه 
از دیگر اهداف بنده در این اداره کل است. مدیرکل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری استان البرز اظهار کرد: این استان با داشتن 
مناطقی مانند طالقان آسارا و جاده کرج به چالوس ظرفیت گردشگری 

باالیی دارد که باید با مطالعه دقیق و ایجاد بوم گردی این استان را 
به بهشت بوم گردی کشور تبدیل کرد. محمدی اظهار کرد: البرز با 
ویژگی های جمعیتی که دارد در هر زمینه ای که در آن سرمایه گذاری 
شود سرمایه گذار دچار هیچ گونه ضرر و زیانی نمی شود؛ چراکه خود 
این استان با جمعیتی که دارد در مجاورت استان ۲۰ میلیونی تهران 
قرار داشته و با جذب مخاطب از آن استان می  تواند در حوزه اقتصادی 
استان سرمایه گذار ریسک  این  به عبارتی در  باشد؛  سوددهی داشته 

سرمایه ندارد.
وی افزود: اگر ظرفیت های بخش گردشگری البرز بخوبی معرفی شود 
سرمایه گذار با طیب خاطر و خیال راحت برای سرمایه گذاری حضور پیدا 
می کند.مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز 
سفری که به تازگی به شهرستان اشتهارد داشته را یادآور شد و افزود: در 
این استان با انواع مختلف جلوه هایی از طبیعت مواجه هستیم و افرادی 

که به کویر نوردی عالقه داشته باشند، می توانند در کوتاه ترین زمان 
ممکن خود را به کویر اشتهارد رسانده و استفاده کنند.

این مقام مسئول اظهار کرد: در این کویر صخره کند هایی وجود دارد 
اما  که خود ظرفیت باالیی برای جذب گردشگر محسوب می شود، 
افزود:  نیامده است. محمدی  متاسفانه مجالی برای معرفی به دست 
افرادی که برای حضور در کویر به مرنجاب یا متین آباد می روند، به 
جای این که ۴ ساعت زمان صرف کنند می  توانند با صرف زمان کمتری 
در کویر اشتهارد حضور پیدا کنند. در این راستا با ظرفیت سنجی که 
انجام شد به دنبال ایجاد کمپ و سرمایه گذار برای راه اندازی کمپ کویر 
در اشتهارد هستیم. وی خاطر نشان کرد: به همین منظور با شهردار 
و فرماندار اشتهارد جلسه ای برگزار کردم که امیدوارم نتایج آن در 
کوتاه ترین زمان ممکن به بار نشسته و بعد از پایان بحران کرونا شاهد 

راه اندازی تورهای کویر نوردی و سافاری در کویر اشتهارد باشیم.

مدیر کل میراث فرهنگی البرز:

البرز می تواند 
بهشت بومگردی 

کشور باشد

ورود دستگاه قضایی برای حل مشکالت یک واحد تولیدی   با هزار  شاغل در نظرآباد
ورود  با  گفت:  نظرآباد  دادگستری  رئیس 
دستگاه قضایی این شهرستان از تعدیل نیرو 
در یک واحد تولیدی با هزار شاغل جلوگیری 

می شود.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، یوسف رزقی 
رئیس دادگستری و روح اهلل احمدی دادستان 
واحد  یک  در  حضور  با  نظرآباد  شهرستان 
تولیدی بزرگ منسوجات از بخش های مختلف 

آن بازدید و در جریان مشکالت مجموعه قرار 
گرفتند. در این بازدید که در سال جهش تولید 
مختلف  بخش های  مجدد  احیای  هدف  با  و 
انجام شد فرماندار و دیگر  تولیدی  این واحد 
مسئوالن شهرستان نیز حضور داشتند.رئیس 
یکی  مجموعه  این  گفت:  نظرآباد  دادگستری 
از بزرگترین واحدهای تولیدی استان و کشور 
و  منسوجات  انواع  تولید  زمینه  در  که  است 

دوزندگی فعالیت می کند و بالغ بر۱۱۰ واحد 
صنفی  تولیدی و کارگاه های کوچک با حدود 
۱۰۰۰ نفر شاغل دارد تا جایی که در شهرک 
مسکونی آن حدودا ۶۰۰ خانوار سکونت دارند.

حقوقی  مشکالت  بررسی  کرد:   اضافه  وی 
از  موجود  اداری  گره های  و  موانع  برخی  و 
دستورات  که  بود  بازدید  این  اولویت های 
قضایی الزم صادر شد و بنابر گفته مسئوالن 

تعدیل  از  مشکالت  این  حل  با  کارخانه،  این 
بیان  آمد.رزقی  خواهد  عمل  به  ممانعت  نیرو 
کرد: همچنین مقرر شد فرماندار شهرستان در 
جهت راه اندازی مجدد واحدها و رفع موانع با 
اداره صمت استان هماهنگی داشته و چنانچه 
در هر یک از فرایندها شاهد موانع یا تمرد و  
عدم اجرای دستور در جهت تسهیالت بانکی 

باشند، دستورات قضایی الزم صادر شود.

و  عمـران  کمیسـیون  رئیـس  و  اول  دبیـر 
شـهر  اسـالمی  شـورای  شـهری  ترافیـک 
کـرج گفـت: از شـهرداری توقـع مـی رود 

پروژه هـای اولویـت دار عمرانی در سـال ۹۹ 
را بـه صـورت ویـژه دنبـال کند کـه بتوانیم 
در سـال جـاری آنهـا را بـه بهـره بـرداری 

برسـانیم.
بـه گـزارش خبرنگار جام جم البـرز،  مهدی 
حاجـی قاسـمی در نطـق پیـش از دسـتور 
ضمـن تقدیـر و تشـکر از شـهردار و مدیران 
شـهرداری در خصـوص تـالش و اقداماتـی 
کـه در سـال ۹8  انجام شـد، اظهار داشـت: 
اعتبـار بودجـه  ۲8 پـروژه عمرانی شـاخص 
و اولویـت دار در شـهرداری کـرج در سـال 
گذشـته مشـخص شـده اسـت که ان شـاا... 
تـا پایان دوره پنجم شـورای اسـالمی شـهر 

بـه بهـره برداری برسـد.
اولویـت  اینکـه  بیـان  بـا  مسـئول  ایـن 
پروژه هـای  اجـرای  در  شـهرداری  کاری 
عمرانـی اسـت، تصریـح کـرد: مـا مجـری 
بـر  و  هسـتیم  شـهروندان  خواسـته های 
ایـن اسـاس رفـع نیازهـای شـهری مـردم 
کالنشـهر کـرج در اولویت برنامه های شـورا 

دارد. قـرار  شـهرداری  و 

کـرج،  شـهر  اسـالمی  شـورای  اول  دبیـر 
خواسـته های  روی  را  شـهرداری  تمرکـز 
شـهروندان معطـوف دانسـت و بیـان کـرد: 
بخشـی از مطالبـات مردمـی در حوزه هـای 
بـا  از شـهرداری و شـورا مرتبـط  مختلـف 
کوتاهی هـای دسـتگاه های دیگـر بـوده کـه 
متاسـفانه تبعـات آن بـه شـهرداری برمـی 
گـردد. حاجی قاسـمی تاکید کـرد: لذا الزم 
مختلـف  دسـتگاه های  بـا  تعامـالت  اسـت 
اجرایـی بـه صـورت دوطرفـه انجـام شـود 
بلـوار مـوذن  هماننـد موضوعـات آسـفالت 
)اداره آب و فاضـالب( یـا جهـاد کشـاورزی 
در خصـوص آزادسـازی کنار گذر مهرشـهر 
و راه دسترسـی فرودگاه پیـام که برکات آن 
بـه کل اسـتان بـر مـی گـردد و نیـاز اسـت 
اسـتاندار و معـاون عمرانـی وی بـه صـورت 
جـدی در ایـن خصـوص و رفـع مشـکالت 

شـهر کـرج همراهـی کننـد.
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ناصری مقبل در گفتگو با جام جم البرز: 

دست و پنجه نرم کردن با کرونا و سختی های این دوران

یادداشتیادداشت

کمالشهر یکی از شهر های مهم استان البرز بعد 
زیادی  تعداد  داشتن  با  شهر  این  است.  کرج  از 
در  را  فراوانی  جمعیت  روزانه  کارخانه  و  کارگاه 
محور  واقع  در  کمالشهر  می باشد.  پذیرا  خود 
اصلی شمال و غرب کشور به مرکز استان البرز 
و پایتخت محسوب می شود که با این شرایط باید 
گفت این شهر یکی از مهمترین شهرهای البرز به 

شمار می رود.
خبرنگار جام جم البرز: شهرداری کمالشهر در 
این روزهای کرونایی بسیار فعال ظاهر شده است. 
اجرای  دست  در  کارهای  و  شده  انجام  کارهای 
خبرنگار  اختصاصی  گفتگوی  در  را  شهرداری 
جام جم البرز با آقای ناصری مقبل شهردار شهر 

بخوانید: 
و  انجام شده در سال گذشته  از کارهای   *

برنامه های جدید در سال نو بگویید. 
سال های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰سال راهبردی و شکوفایی 
و اجرای پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی 

و مشارکتی در کمالشهر خواهد بود.  پروژه احداث 
ایستگاه متروی کمالشهر در حال پیگیری است 
شهر جدید  عمران  در شرکت  مربوطه  مشاور  و 
و قطار شهری باید سطح دوم مطالعات را انجام 
مشاور  اقدامات  آخرین  گزارش  منتظر  دهند. 
مربوطه هستیم. الزم به ذکر است تصمیم فوق در 
جلسه ای در حوزه دفتر فنی استانداری با حضور 
مدیر  پور  درویش  آقای  جناب  عمران  معاون 
کل دفتر فنی جناب آقای سلمانی و نمایندگان 
دانشگاه خوارزمی و شهرداری کمالشهر و تعداد 

دیگری از مسئولین اتخاذ گردیده است.
تحرک  برای  شهرداری  در  برنامه هایتان   *
بیشتر کسب و کار در این روزهای کرونایی 

چگونه است؟ 
و  فرهنگی  حوزه  در  سال ۱۳۹۹  در  کمالشهر   
اجتماعی با شعار حمایت از جهش تولید و ایجاد 
تمام  بیشتر  تحرک  راستای  در  شهری  محیط 
برنامه های  تهیه  به  اقدام  کسب و کارهای مجاز 

شاد و متنوع با حضور کلیه اقشار جامعه اعم از 
خانواده ها ، هنرمندان، ورزشکاران، صنوف مختلف 
و صاحبان و مدیران کارخانجات نموده که طبق 
گذاری  فاصله  رعایت  با  و  بندی  زمان  برنامه 

هوشمند انجام خواهد شد.
و  شهر  بهداشت  از  حمایت  جهت  در   *

بخشودگی عوارض صنفی برایمان بگویید.
شهرداری کمالشهر دو الیحه با توجه به شرایط 
کرونایی بودن کشور ارائه کرده است. اوال در جهت 
تکریم کادر پزشکی و پیراپزشکی شامل پزشکان، 
پرستاران، متخصصین علوم آزمایشگاهی بهیاران 
مبنی بر بخشودگی کامل عوارض نوسازی ساالنه 
و پسماند واحدهای محل اسکان بیماران کرونایی 
شاغل بوده اند. برای مدت شش ماهه اول سال، 
ثانیا در جهت حمایت از کسب و کارها برای آن 
سیاست های  به  توجه  با  که  مشاغلی  از  دسته 
کرونایی کشور اقدام به تعطیلی واحدهای صنفی 
عوارض  بخشودگی  درخواست  اند  نموده  خود 

صنفی برای مدت تعطیلی حداکثر به مدت ۳ ماه 
نموده است.  



3احتمال تغییر رفتار ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 

البرز

داستان های عطار

طمع
به  آبادی  از سمت  گرسنه  و  سگ خسته 
آبادی  در  وقتی  رفت.  می  مزرعه  طرف 
کرد،  نمی  پیدا  خوردن  برای  چیزی 
غذای  مانده  ته  از  تا  رفت  می  مزرعه  به 
کشاورزان چیزی گیرش بیاید. سگ سرش 
دور  آبادی  از  چقدر  ببیند  تا  برگرداند  را 
شده، یک دفعه چشمش به یک بقچه افتاد 
که وسط جاده افتاده بود. بوی نان تازه ای 
با دندان  از توی بقچه به مشامش رسید. 
و  تازه  کلوچه  یک  کرد.  باز  را  بقچه  گره 
برقی  بود. چشم هایش  بو در بقچه  خوش 
با  دندان گرفت.  به  را  کلوچه  فوری  و  زد 
خودش گفت می روم پشت آن تکه سنگ 
کنار جاده و کلوچه را می خورم. سرش را 
بلند کرد تا کلوچه را در دهانش جا به جا 
کند. ناگهان چشم هایش به ماه افتاد. فکر 
چرا  ای!  تازه  و  بزرگ  کلوچه  عجب  کرد 
گفت  را  این  بودم؟  ندیده  را  آن  حاال  تا 
افتاد  بود  دهانش  توی  که  ای  کلوچه  و 
روی زمین، اما سگ آن قدر دهانش برای 
خوردن کلوچه توی آسمان آب افتاده بود 
نبود.  دهانش  در  کلوچه  به  حواسش  که 
اما  بگیرد،  را  ماه  بلند کرد که  را  دستش 
دید خیلی از دست هایش فاصله دارد، چند 
بار هم باال و پایین پرید، اما باز دستش به 

ماه نرسید. 
چشمش به تپه تقریبا بلندی نزدیک آبادی 
افتاد. با تمام توان شروع به دویدن کرد. در 
ندویده  سرعت  این  به  وقت  هیچ  عمرش 
بود. چند دقیقه بعد خسته و عرق ریزان 
بود  ماه توی آسمان  اما  تپه رسید،  باالی 
و خیلی با تپه فاصله داشت. نمی توانست 
خودش  با  کند.  بلند  ماه  تا  را  دستش 
را  گفت:» می روم و همان کلوچه خودم 
تپه  از  آهسته  آهسته  خورم.« سپس  می 
پایین آمد و به سمت جای کلوچه ها رفت. 
جایی  گشت  چه  هر  و  کرد  فکر  چه  هر 
نکرد. خسته  پیدا  بود،  انداخته  را  آن  که 
و چشم هایش  افتاد  زمین  روی  گرسنه  و 

را بست. ماه وسط آسمان می درخشید. 
اسماعیل اهلل دادی

افزایـش 1۰ برابـری تولیدات 
صنایع دسـتی در سـاوجبالغ

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
 ۱۶۷ یادگیری  از  ساوجبالغ  دستی  صنایع 
نفر در منزل به صنایع دستی در ایام قرنطینه 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز البرز، 
علیرضا طهماسبی گفت: این روز ها که کشور 
بهداشت  وزارت  و  کروناست  ویروس  درگیر 
جهت پیشگیری از شیوع این ویروس، مردم 
توصیه می کند شاهد  در خانه  ماندن  به  را 
صنایع  انواع  تولید  در  چشمگیری  افزایش 
میراث  هستیم.رئیس  ساوجبالغ  در  دستی 
قرنطینه  ایام  در  افزود:  ساوجبالغ  فرهنگی 
از گذشته  که  خانواده ها  از  بسیاری  خانگی 
آموزش های الزم را در اداره میراث فرهنگی 
و  استفاده  بیکاری  از فرصت  بودند  آموخته 
مبادرت به تولید صنایع دستی کردند.رئیس 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره 
کیف های  را  صنعتگران  این  آثار  دستی 
چرمی، تزئینات گالبتون، گلدوزی با کاموا، 

منبت کاری و چهل تکه دوزی دانست.

اگر یک روز ازعمر جهان باقی باشد، 
فرزندی از نسل من )مهدی( که همنام 
من است ظهور خواهد کرد و جهان را 

به نور عدالتش منور خواهد نمود.
رسول گرامی اسالم حضرت محمد )ص(

همای عشق
سلطان عشق، ای که عدالت بنای تست

محو ستم ز کل جهان خوش نوای تست
ای باغبان گلشن دین، ای ولی عصر

گل های دین زنده به یاد و دعای تست
نبض زمان، به زیر ستم آرمیده است
ای منتظر بیا که جهانی فدای تست

در آسمان جهل و خطر ای همای عشق
ارض و سماء وادی انسان منای تست

چشمان ما به ظهور تو روشن است
دل زنده ایم که هر تپشش از دوای تست

چون اهتزاز پرچم سبز محمدی
بر بام عرش بسته به مهر و بقای تست

ای آبروی هر دو جهان ای شفیع ما
ما را امید فتح و ظفر از وفای تست

ای محتوای عزت دین نبی حق 
شور و نشاط امت ما از صفای تست

»میرزا« اگر چه الیق دیدار دوست نیست
عمریست اسیر حلقه دام بالی تست

حسن میرزایی

قدردانـی امام جمعـه کرج از 
خدمـات سـتاد اجرایی فرمان 

امـام در مبارزه بـا کرونا

نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: ستاد 
به صورت  )ره(  خمینی  امام  فرمان  اجرائی 
شبانه روزی در کنار کادر پزشکی برای از بین 
بردن ویروس کرونا تالش کرد که جای تقدیر 

و تشکر دارد.
البرز، آیت اهلل  به گزارش خبرنگار جام جم 
حسینی همدانی در دیدار با  مدیرکل ستاد 
امام خمینی )ره( در استان  اجرایی فرمان 
البرز از خدمات گسترده ستاد اجرایی فرمان 
امام خمینی )ره( در مبارزه با کرونا تقدیر 
کرد. امام جمعه کرج با بیان اینکه کشور هایی 
که ادعای مدیریت جهانی داشتند به ماسک 
دزدی روی آوردند، گفت: در ایران اسالمی 
ستاد اجرایی امام خمینی )ره( در یک فقره 
فعالیت خطوط تولید ماسک سه الیه و ان 
بهداشتی  ماسک  میلیون   ۳ تولید  و   ۹۵
حسینی  آیت اهلل  کرد.  راه اندازی  را  روز  در 
همدانی هجمه آمریکایی ها به ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینی )ره( را نشان از موفقیت 
نظام  در  هرگاه  افزود:  و  دانست  نهاد  آن 
انجام  بدرستی  را  کار خود  نهادی  اسالمی 
دهد موجب عصبانیت آمریکا می شود که این 

نشان از درستی آن کار و عمل است.

اسـتفاده از خدمات غیرحضوری 
مخابـرات بـه منظـور مقابله با 

شـیوع کرونا

مشترکین  البرز:   جم  جام  خبرنگار 
تردد  کاهش  برای  ایران  مخابرات  شرکت 
خود،  سالمت  حفظ  و  عمومی  اماکن  در 
می توانند از خدمات غیرحضوری شرکت 
دستوری کد   ،۲۰۰۰ سامانه  جمله   از 

# ۲۰۲۰* و بخش مخابرات من در پورتال 
شرکت  اهداف  از  یکی  کنند.  استفاده 
و  مبارزه  روزها  این  البرز  استان  مخابرات 
و  مبارزه  کروناست.  بیماری  از  پیشگیری 
پیشگیری از هر بحرانی همت، همکاری و 

اراده جمعی را می طلبد.

نشست علمی و تخصصی دانشگاه نسبت به بررسی 
رفتار ویروس کرونا با حضور رییس دانشگاه برگزار 

شد.
نشست  البرز،   جم  جام  خبرنگار  گزارش  به   
تخصصی و علمی رئیس دانشگاه  با حضور جمعی 

از اساتید، مدیران ارشد و صاحب نظر در این حوزه و 
معاون درمان ، معاون آموزش و جمعی از  متخصصین 
عفونی و طب اورژانس با هدف بررسی وضعیت آخرین 
رفتار ویروس کرونا و تشریح آخرین عالئم این بیماری 
در استان برگزار شد.دکتر کریم در این نشست اظهار 

خوش  اخیر  کاهشی  روند  به  نسبت  نباید  داشت: 
باوری کاذب داشته باشیم و باید روند اخیر ویروس به 
صورت تخصصی و علمی تحلیل شود.  رئیس دانشگاه 
از کمیته علمی دانشگاه خواست تغییر رفتار و حاالت 
این ویروس به دقت مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. 

را  احتمال  این  باید  کرد:  تصریح  دانشگاه  رئیس 
مورد بررسی قرار دهیم که آیا  ماهیت ویروس رو 
به تغییر است  و باید نمونه های بیماران اولیه را با 
بیماران کنونی مقایسه کنیم و همه احتماالت را در 

نظر بگیریم .

با تفاهم نامه بین بنیاد علم و فناوری، استانداری و شهرداری کرج 

اولین کارخانه نوآوری در نیمه اول سال ۹۹ در کرج مورد بهره 
برداری قرار می گیرد. 

خبرنگار جام جم البرز: رئیس بنیاد ملی نخبگان البرز طی اعالم 
خبر فوق افزود: از اهداف تاسیس این کارخانه ایجاد مکانی برای 
رشد نخبگان است که در جهت تولید کار تالش بیشتری نمایند.

با  است  شده  گرفته  نظر  در  مناسبی  بودجه  داد:  ادامه  نبیونی 
توجه به اینکه امسال سال جهش تولید نام گذاری شده در تالش 
هستیم با کمک نخبگان هم در حوزه های ترافیک و کاهش تردد 
به نوعی بتوانیم با ایده های مختلف کارآمدی را به عرصه برسانیم.

عضو شورای شهر کرج همچنین در بخش گیری از سخنان خود 
اشاره کرد؛ با توجه به جمعیت سه میلیون نفری استان البرز  8۰۰ 
نخبه مستعد و سرآمد وجود دارند که همگی جزو نوابغ به شمار 
تولید مانند سال های دیگر  باید بحث  تاکید کرد:  آیند. وی  می 

مورد توجه قرار گیرد و وظیفه نخبگان، مستعدان و سرآمدان در 
این حوزه خیلی بیشتر شده است. نبیونی گفت: این نخبگان نیاز 
برایشان  باید بستر تولید و فناوری را  به حمایت زیادی دارند و 

فراهم آوریم و از لحاظ مادی حمایت و هدایت بیشتری شوند.
این استاد دانشگاه همچنین به معضل کرونا اشاره کرد و گفت: در 
درگیری با ویروس کرونا باید با کاهش تردد شهری ارتباط بین 
ارباب رجوع را تسهیل نماییم و امیدواریم با دانش و علم بتوانیم 
از این بحران عبور کنیم. رئیس بنیاد ملی نخبگان البرز در این 
گفتگوی اختصاصی اعالم کرد از همه جوانان و نخبگانی که در 
زمینه مبارزه کرونا ایده دارند که نیاز است به عرصه ظهور برسد به 
ما مراجعه کنند و حمایت می کنیم تا زودتر بتوانند طرح هایشان 
را اجرایی نمایند. بودجه خوبی هم اختصاص به این امر داده شده 

است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان البرز:

بودجه خوبی برای اجرای ایده های مبارزه با کرونا اختصاص داده ایم

صنوف کرج، در صف اول اجرای ابالغیه های پیشگیری و مبارزه با کرونا
کرج  شهرستان  فرماندار  و  استاندار  معاون 
ضمن قدردانی از همکاری صنوف در اجرای 
بر  کرونا  با  مبارزه  و  پیشگیری  ابالغیه های 
ضرورت تهیه شیوه نامه داد و ستد با مشتری 

در صنوف شهرستان کرج تأکید کرد.
البرز،  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به   
و  استاندار  معاون  پور«  قاسم  »غفور 
»ستاد  جلسه  در  کرج  فرماندارشهرستان 
در  کرونا  بیماری  با  مبارزه  و  پیشگیری 
شهرستان کرج« ضمن اشاره به آغاز فعالیت 
بخشی از صنوف با ریسک کم خطر، اظهار 
با مدیریت مقام محترم عالی دولت  داشت: 
در استان تا به اکنون به نحو مطلوبی شاهد 
مدیریت بیماری کرونا بوده ایم و این مرهون 
در  ستادی  اعضای  همراهی  و  همکاری 
انتظار  نیز  ادامه  در  و  است  بوده  شهرستان 
می رود با جدیت بیشتر، اقدامات پیشگیرانه 

در شهرستان تداوم یابد.
* پروتکل های ابالغی قابل تغییر نیست، 
تمرکز نظارت ها بر صنوف پرخطر شدت 

می گیرد
کار  به  آغاز  بحث  در  اینکه  بیان  با  وی   
ابالغیه های  و  پروتکل ها  تابع  کامل صنوف، 
نخواهیم  عمل  ای  سلیقه  و  هستیم  ملی 
صورت  سختگیری  اگر  کرد:  تصریح  کرد، 
و  صنوف  سالمت  حفظ  برای  گیرد،  می 
فعالیت  آغاز  به  توجه  با  و   است  مردم 
بخشی از صنوف کم خطر، در شرایط فعلی 
و  متمرکز  پرخطر  صنوف  بر  نظارت ها  باید 
تشدید شود.معاون استان با اشاره به تعامل 

تعطیلی  طرح  اجرای  بدو  از  اصناف  مناسب 
صنوف غیرخدماتی، گفت: دولت نگاه ویژه ای 
از صنوف خسارت دیده  در راستای حمایت 
داشته و به واحدهای تولیدی خسارت دیده 
از بحران کرونا تسهیالت بانکی تعلق خواهد 

گرفت.
 * در مرحله کنترل کرونا قرار داریم

بیان  با  ادامه  در  کرج  شهرستان  فرماندار   
اینکه بیماری کرونا هنوز در مرحله مدیریت 
قرار دارد و مهار نشده است، با تأکید بر لزوم 
خودمراقبتی و آموزش نمایندگان اتحادیه ها 
با  ارتباط  اول  صف  در  خدماتی  صنوف  و 
مردم در بازار افزود: بدنبال ابالغ پروتکل ها، 
آموزش های  اصناف،  نمایندگان  باید 

اجرای  نحوه  و  بگیرند  فرا  را  پیشگیرانه 
آموزش ها نیز نظارت شود چرا که این قشر 
و  تعامل هستند  با مردم در  بازار  روزانه در 
نحوه ارتباطات و داد و ستد در خرید نیز باید 
در قالب پروتکل های مشخصی باشد. وی با 
تأکید بر لزوم  اقدامات جدی افزود: رعایت 
اصول بهداشتی توسط خدمات دهندگان و 
گیرندگان خدمت باید مورد توجه قرار گیرد.
* نظارت ویژه بر تالشگران خط اول در 

چرخه تولید
روزی  شبانه  از حضور  قدردانی  وی ضمن   
تولید  خطوط  در  فعاالن  و  تولیدکنندگان 
تولیدی  کارگاه های  و  کارخانه ها  در  افزود: 
کارشناسان  نیز  دارند  فعالیت  ایام  این  که 

نظارت  مقیم،  به صورت  ای  بهداشت حرفه 
طور  همین  و  تولید  سیستم  عملکرد  بر 

غربالگری را عهده دار هستند.
بین  ذره  زیر  استانی،  بین  ترددهای   *

نظارت
به  اشاره  ضمن  همچنین  استاندار  معاون 
ادارات،  در  بازرسی ها  و  حراست ها  اینکه 
و  ابالغیه ها  اجرای  ُحسن  بر  نظارت  متولی 
پروتکل ها هستند، ادامه داد: با وجود آنکه در 
بیماری  کرج سیر  و شهرستان  البرز  استان 
ترددهای  اما  است  شده  مدیریت  و  نزولی 
جمله  از  کرج  و  تهران  استان  بین  روزانه 
دغدغه هایی است که لزوم افزایش نظارت ها 

را می طلبد.
دستی  شیوه  جایگزین  کارتخوان   *

پرداخت کرایه باشد
از  استفاده  لزوم  بر  تأکید  با  کرج  فرماندار 
و  تاکسی  کرایه های  پرداخت  در  کارتخوان 
اتوبوس به منظور کاهش انتقال ویروس نیز 
گفت: در بحث پرداخت کرایه تاکسی ها نیز 
جدیت الزم صورت گیرد و در صورت بروز 

هر گونه تخلفی اعمل قانون شود.
قاسم پور در پایان با اشاره به نزدیک بودن 
اقالم  تأمین  به  نیاز  و  رمضان  مبارک  ماه 
بازرس  افزود:  نیز  بازار  در  مردم  معیشتی 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  مقیم 
و  پایه  کاالهای  تولید  که  کارخانه هایی 
ضروری مردم را عهده دارد هستند، حضور 
خواهند داشت و شیوه تولید را نظارت می 

کنند.

مدیر کل بیمه سالمت استان البرز گفت: 
تا  آن ها  اعتبار  تاریخ  که  دفترچه هایی 
تمدید  تا خرداد  بود  پایان سال گذشته 

شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز 
البرز، مدیرکل بیمه سالمت استان گفت: 
که  سالمت  بیمه  دفترچه های  اعتبار 
تاریخ اعتبار آن ها گذشته، اما برگه سفید 

دارند تا خرداد تمدید می شود.
جوانشیر افزود: برای بیماران فاقد دفترچه 
که درگیر ویروس کرونا شده اند در کمتر 
از ۲۴ ساعت، دفترچه بیمه سالمت صادر 
بیمه  حالیکه صدوردفترچه  در  می شود، 
روز  عادی ۱۰   متقاضیان  برای  سالمت 
شدگان  بیمه  گفت:  وی  می برد.  زمان 
گذشته  سال  همانند  دولتی  مراکز  در 
با  فقط  و  دفترچه  ارائه  بدون  می توانند 

ارائه کد ملی خدمات بگیرند.
البرز  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
شدگان  بیمه  تا  می کنیم  تالش  افزود: 
بیمارستان های  خدمات  از  امسال 
دفترچه  بدون  بتوانند  هم  خصوصی 
گفت:  جوانشیر  کنند.  دریافت  خدمات 
بیمه  المثنی،  دفترچه های  صدور  برای 
پیشخوان،  دفاتر  به  مراجعه  با  شدگان 
تلفنی  تماس  یا  بیمه  نمایندگی های 
می توانند دفترچه خود را تحویل بگیرند.

همچنین  استان  سالمت  بیمه  رئیس 
آخر  تا  خاص  بیماران  پرونده  تمدید  از 
آمادگی  از  داد.جوانشیر  خبر  اردیبهشت 
هموطنان  سواالت  به  پاسخ  ساعته   ۲۴
افزود:  و  خبرداد   ۱۶۶۶ تلفن  طریق  از 
من  همکاران  کرونا  ویروس  شروع  از 

پاسخگوی هزار و ۳۰۰ تلفن بوده اند.

اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
گفت:  پیام  المللی  بین  فرودگاه  و 
منطقه  فاز  چهارمین  عمرانی  عملیات 
است  شده  آغاز  پیام  اقتصادی  ویژه 
قطب  نخستین  بزودی  منطقه  این  و 
در  اطالعاتی  و  ارتباطی  فناوری های 

کشور می شود.
نادر  البرز؛  جام جم  خبرنگار  گزارش  به 
آماده سازی ۱۶۵  با  ثناگو مطلق گفت: 
اقتصادی  ویژه  منطقه  اراضی  از  هکتار 
این  در  فاز  بزرگترین  عنوان  به  پیام 
ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   ۱۰ منطقه 
این  از  پیش  داد:  ادامه  وی  خواهد شد. 
اراضی منطقه ویژه اقتصادی پیام در سه 
فاز و به مساحت ۱۱۴ هکتار بوده است.

و  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
فرودگاه بین المللی پیام افزود: چهارمین 

عنوان  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  فاز 
در  گامی  منطقه،  ارتقاء  طالیی  نقطه 
جهت تحقق شعار سال و با هدف ایجاد 
به  خدمات  ارائه  برای  مناسب  بستری 
آماده  حال  در  داخلی  تولیدکنندگان 
سازی است که در آینده نه چندان دور 
فاز  این  در  گسترده ای  فعالیت  شاهد 

خواهیم بود.
گرفته  صورت  مطالعات  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی  ویژه  منطقه  جامع  طرح  در 
پیام گفت: فعالیت های این فاز در هفت 
میزان  همچنین  و  شده  تعریف  پهنه 
است.  فعالیت مشخص شده  اشتغال هر 
پیام  اقتصای  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
افزود: در حال حاضر تمام فضا های این 
فاز در مرحله اجرای زیرساخت های آب، 

برق و فاضـالب و ... است.

صدور فوری دفترچه 
برای بیماران کرونایی

جهش پیام به نخستین
 قطب فناوری ارتباطی کشور
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان البرز:   026-32210004-9

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک 
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می دارد
حافظوگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک

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

در همین ستون درج گردد. 
* سلب مالکیت زمین و کسب و کار چرا؟!

روستائیان کرج و ساوجبالغ و... که دارای 
و  مطالعات  علت  به  هستند  طرح هادی 
پایه و اساس موجب لطمه و  مصوبات بی 
امالک  و وقت سوزی صاحبان  سردرگمی 
و باغ ها و.... شده و فضای مالکیت و کسب 
و کار دستخوش تهدید و در نتیجه موجب 
سلب مالکیت اشخاص شده است. به عبارت 
در  واقع  ملک  در  ندارد  باغدارحق  دیگر 
طرح هادی خانه مسکونی مورد نیاز خود را 
بسازد یا درخت پرورش داده را قطع کند 
آن  ناچیز  منافع  از  تا  برساند  فروش  به  و 
مخارج زندگی ومعیشت خود را تامین کند 

؟! واقعاً اجحاف در حق روستائیان چرا؟!
جمعی از روستاییان کرج و ساوجبالغ 

* شهرداری کرج اقدام کند
سازمان  رسانی  خدمات  کیفیت  و  کمیت 
اتوبوسرانی کرج بویژه به ایستگاه های مترو 
استان  میلیونی  جمعیت  با  متناسب   ... و 
شهر  شورای  مسئوالن  لطفا  نیست.  البرز 
برنامه ای عمرانی جامع  و شهرداری کرج 
نیازهای حمل و نقل  و کامل برای ترمیم 
مدت  میان  مدت،  کوتاه  به صورت  مسافر 
و دراز مدت تنظیم و عملیاتی نمایند؛ چرا 
که وضعیت کنونی موجب »وقت سوزی« 

شهروندان است. مگر وقت طال نیست؟!
محسن احمدی از کرج

* قیمت داروها را کنترل کنید
مورد  داروهای  داروخانه ها  صاحبان  برخی 
مصرف بیماران را به قیمت دلخواه به آن ها 
بهداشت  از سازمان  لذا  تحویل می دهند. 
خواهان  حکومتی  تعزیرات  و  درمان  و 

رسیدگی به این موضوع هستیم.
مهرداد پیروی از مهرشهر  

* بوی نامطبوع را حذف کنید
ساکنان  از  دریافتی  گزارش های  اساس  بر 
محدوده فرودگاه پیام بوی بسیار نامطلوبی 
به صورت شبانه روزی فضای ناراحت کننده 
ای برای مردم ایجاد کرده است. بر همین 
اساس از مقامات و مسئوالن ذیربط و بویژه 
شهرداری های مربوطه درخواست می شود 
تا به منظور فراهم کردن بهداشت و سالمت 
رفع  و  شناسایی  به  نسبت  مردم  عمومی 

معضل مذکور اقدام سریع نمایند.
جمعی از ساکنان شهرک های اطراف 
فرودگاه پیام

بهداشـتی  محموله  بزرگتریـن 
کشـور در اشـتهارد کشف شد

با تالش نیروهای اطالعات سپاه، ۴8 میلیون 
جفت انواع دستکش معاینه و جراحی کشف 

و ضبط شد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، دادستان 
اطالعات  نیروهای  تالش  با  گفت:  اشتهارد 
شده  احتکار  محموله  یک  استان  سپاه 
دستکش التکس معاینه و جراحی در یک 
انبار واقع در شهرک صنعتی اشتهارد کشف 
و ضبط شد.حسن عالیی افزو د: در این رابطه 
دادستان  گفته  به  شد.  دستگیر  نفر  یک 
اشتهارد محموله کشف شده  پس از سپری 
کردن مراحل قانونی تحویل معاونت غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز شد 
اختیار  در  و کشور  استان  نیاز  اساس  بر  تا 
مردم، کادر درمانی  و کارگران و صنعتگران 
کشورهای  از  دستکش ها  این  گیرد.  قرار 
غیر  کامال  و  فله  صورت  شرقی  به  آسیای 
بهداشتی وارد و قرار بود پس از جداسازی با 

بسته بندی جدید وارد بازار شود.

کالم آخر شهید؛
چه زیباست در راه خدا رفتن

نصیر  شهید  البرز:  جم  جام  خبرنگار 
شهرستان  در   ۱۳۴۴ سال  در  خان بابایي 
این  به  دیده  مومن  خانواده اي  در  و  کرج 
کردن  سپري  از  پس  وی  گشود.  جهان 
توانست  و  رفت  مدرسه  به  کودکي  دوران 
به  را  راهنمایي خویش  و  اولیه  تحصیالت 

پایان برساند و دیپلم گرفت. 
بود  باتقوا  و  ایمان  با  و  راسخ  انساني  وی 
امربه معروف  از  زندگي  مراحل  درتمام  که 
آرام  فرزند  نداشت.  بر  نهي از منکر دست  و 
کرد.  می  رشد  طور  همین  و  بود  خانواده 
شهید خان بابایی داراي خصلت سرشار از 
مهر و محبت بود که در کمتر کسی پیدا می 
شد. او کمک و مساعدت و همدلي را مقدم 
بر هر چیزي که در اجتماع اتفاق مي افتاد، 
مي دانست و سرانجام این انسان فرهیخته 
در سال ۱۳۶۴ عازم جبهه هاي جنگ شد و 
با رشادت هایی که از خود نشان داد سرانجام 
پس از چندین ماه حضور مداوم در منطقه 
اثر  بر  با دشمن  نبرد  و  عراق  عمران  حاج 
اصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل 
آمد. تربت پاکش در گلزار شهدای مرزن آباد 
نمادی از ایثار و استقامت در راه وطن است.

به  بابایی  نصیرخان  شهید  کوتاه  وصیت 
نفس  آخرین  تا  که  بود  این  بازماندگان 
راهش را ادامه دهیم. راه اسالم و قرآن را در 
سراسر زندگي پیاده نمائیم. مومن و معتقد 
به ارکان و اصول اسالمي بوده و به برپایي 
اول وقت و جماعت توصیه می کرد. نماز 

یکي از همرزمان شهید بابایي مي گوید: او 
واقعا فردي با خدا و مومن بود و زماني که 
جاري  صورتش  و  دست  و  سر  از  خون 
شدم.  رستگار  خدا  به  مي گفت:  می شد، 
چقدر  نوشیدم.  باالخره  را  شهادت  شربت 
زیباست! در راه خدا رفتن و کلمه » انا هلل و 
انا الیه راجعون« به زبان آورد و دنیاي فاني 

را وداع گفت و به شهادت رسید.

مـواد  لیتـر   ۵۰۰۰ روزانـه  آبفـا 
ضدعفونـی تولیـد و توزیع می کند

آبفای البرز با هدف مبارزه با شیوع ویروس 
مواد  لیتر   ۵۰۰۰ به  نزدیک  روزانه  کرونا 
ضدعفونی، تولید وعالوه بر تحویل به شبکه 
آبرسانی  نیروهای  توسط  استان  بهداشت 

کرج، ادارات را ضدعفونی می کند.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، با شیوع 
جهت  به  و  استان  دراین  کرونا  ویروس 
آبفا  رسانی  خدمات  و  فعالیت  ماهیت 
وکمک به سازمانها، ادارات، نهادها و مردم 
منطقه  در سه  البرز  آبفای  استان، شرکت 
هشتگرد، مهرشهر و کرج مرکزی با کمک 
دستگاه الکترولیز نمک طعام، روزانه حدود 
۵۰۰۰ لیتر مواد ضدعفونی کننده تولید و 
بین ادارات و سازمانها بویژه شبکه بهداشت 
تحویل  ادارات  کارکنان  به  و  توزیع  استان 
همچنین  گزارش  این  اساس  دهد.بر  می 
خود  آبرسان  نیروهای  توسط  البرز  آبفای 
راهور،  پلیس  همچون:  ادارات  دربرخی 
شهرداری ها، سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهرداری و... به طور داوطلبانه اقدام به 

ضدعفونی محل کار آنان کرده است. 

بازدید اعضاء هیئت مدیره انجمن متخصصین زنان البرز از بیمارستان
 و زایشگاه فوق تخصصی مریم

نقش بنیاد مسکن  در محرومیت زدایی  از مناطق محروم
 ۲۱ تاریخ  در  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
امام  حضرت  فرمان  به   ۱۳۵8 سال  فروردین 
به  اسالمی ایران  بنیانگذار جمهوری  خمینی)ره( 
منظور تأمین مسکن محرومان و متولی توسعه و 
عمران روستاهای کشور در چارچوب سیاست ها و 
برنامه های دولت جمهوری اسالمی ایران تشکیل 

گردیده است.
زاده،  رحیمی  علی  البرز:   جم  جام  خبرنگار 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان البرز 
معتقد است بنیاد مسکن استان در راستای وظیفه 
ذاتی خود آماده همکاری همه جانبه با کمیته امداد 
بویژه در بخش احداث واحدهای مسکن محرومان 
و اقشار کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد کل 

روستاها و شهرهای استان بوده و هست. 
نقطه نظرات دیگر مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی را که این روزها سالگرد تشکیل آن است 

با هم بخوانیم:
* اهداف بنیاد مسکن انقالب اسالمی  

۱- مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین 
نیازمندی های مسکن محرومان اعم از روستایی 
و شهری )با جمعیت زیر ۲۵۰۰۰ نفر( و فراهم 
آوردن موجبات اجرای آن با  مشارکت، همکاری و 

خودیاری مردم و دستگاه های مختلف
واحدهای  و  زیستی  مجتمع های  طرح  تهیه   -
مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها به طور مستقیم 
یا با مشارکت مردم و همکاری دستگاه های ذیربط 
در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ۲۵۰۰۰ نفر

 - تهیه طرح های هادی و اصالح معابر در روستاها 
با  آن  اجرای  و  با هماهنگی دستگاه های ذیربط 

مشارکت مردم
- تهیه و ارائه طرحهای الزم برای بازسازی مناطق 
آسیب دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح 
طبیعی و اجرای آنها با مشارکت مردم و هماهنگی 

با  سازمان ها و دستگاه های ذیربط

۲- بهسازی معابر روستایی شامل جوی، جدول و 
آسفالت و سنگفرش  و بهسازی مسکن روستایی، 

ساخت مسکن محرومان و اقشار کم درآمد
۳- برای همه حوزه ها )عمران روستایی-بازسازی و 
بهسازی مسکن روستایی-مسکن شهری و حساب 

۱۰۰( برنامه کاری تعریف شده است.
۴- بنیاد مسکن البرز به عنوان معین خوزستان در 
شهرستان باوی از اوایل اردیبهشت مستقر شده و 
به عنوان اولین ستاد موفق شد تمام واحدهایی که 
بر اثر سیل دچار خسارت شده بودند به طور کامل 
در دوبخش تعمیری و احداثی به اتمام رساند و 

نسبت به جمع آوری ستاد اقدام کند.
مهاجرت  ایجاد  زمینه  در  مسکن  بنیاد  اقدامات 

معکوس 
** روستا دارای ابعاد مختلفی است که جهت 
دستیابی به توسعه پایدار روستایی توجه به 

تمامی ابعاد محیطی ، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی از ضروریات و الزامات می باشد.

بدیهی است هرگونه طرح و اقدامات انجامی در 
رسید  خواهد  مطلوب  نتیجه  به  زمانی  روستاها 
که ضمن هماهنگی بین دستگاههای ذیربط ابعاد 

پنجگانه فوق را مد نظر قرار دهند.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در راستای وظایف 
قانونی محوله و به منظور بهبود محیط کالبدی 
و  روستاییان  زندگی  کیفیت  افزایش  و  روستا 
و  شهرها  به  عزیزان  این  مهاجرت  از  جلوگیری 
همچنین تحقق مهاجرت معکوس از شهرها به 

روستاها اقدامات ذیل را به انجام می رساند:
- تهیه و اجرای طرح هادی روستایی 

- تهیه و اجرای طرح های بهسازی بافتهای با ارزش 
روستایی و روستاهای هدف گردشگری
- صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی

- تملک و واگذاری زمین های روستایی 
- خدمات فنی صدور پروانه ساختمانهای روستایی

- اعطای تسهیالت قرض الحسنه و کم بهره بانکی 
جهت نوسازی بافتهای فرسوده و آسیب پذیر روستای

نقش بنیاد مسکن انقالب اسالمی در محرومیت 
زدایی از مناطق محروم

افزایش تولید مسکن در هر جامعه نه فقط نشان 
دهنده رشد اقتصادی است، بلکه در تأمین نیازهای 
اجتماعی افراد نقش مؤثری را ایفا می کند. بر این 
اساس بخش مسکن به عنوان یکی از فصول اساسی 
و اولویت دار برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی هر کشور در نظر گرفته شده است. از 
طرف دیگر روستاها مرکز تولیدات کشاورزی، دامی 
و صنایع دستی کشور محسوب می شوند که سهم 
عمده ای را در تولیدات سایر بخش ها و اشتغال بر 
عهده دارند. با این وجود در صورت کم توجهی به 
شرایط زندگی در این مناطق، ضمن تشدید روند 
مهاجرت به شهرها تعادل های اجتماعی، کالبدی و 
اقتصادی منطقه ای نیز با مشکالت زیادی روبرو 
خواهد شد. همچنین در مناطق روستایی به علت 
کم بودن درآمد روستاییان و نبود مازاد اقتصادی، 
در  بخصوص  روستایی  سکونتگاههای  بهسازی 
مناطق کمتر توسعه یافته به ُکندی انجام می شود. 
بر این مبنا در صورت وقوع حوادث طبیعی، زیان 
بسیاری به ساکنان این مناطق وارد خواهد شد. در 
این خصوص، وظیفه دولت در حمایت از بهسازی 
مساکن روستایی اهمیت فراوانی دارد که توسط 

بنیاد مسکن این امر محقق می گردد. 
سرمایه گذاری در روستاها با تخصیص بودجه و 
اعتباردهی به مناطق روستایی، سبب توانمندی 
جوامع روستایی می شود، توانمندسازی اقتصادی، 
از جمله اعطای اعتبارات به جوامع روستایی باعث 
می شود تا بتوان فقر اقتصادی و در پی آن فقر 

فرهنگی و اجتماعی را از چهره روستاها زدود.
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پیام های مردمی یاد یاران آشنا

زنان  متخصصین  انجمن  مدیره  هیئت  اعضاء 
البرز به همراه دکتر دلشاد، مدیرعامل بیمارستان 
از بخش های مختلف شامل  مریم  زایشگاه  و 
اورژانس،  آزمایشگاه،   ،Ivf اطفال،  زنان،  بخش 
بخش بیماران کرونایی، NICU، سالن ورزش، 
اجتماعات و سایر بخش ها بازدید چند ساعته 
ای  به عمل آوردند، دکتر دلشاد در هربخش 

توضیحاتی ارائه نمودند. 
خبرنگار جام جم البرز: در نشست مطبوعاتی 
این بازدید، دکتر دلشاد مدیرعامل  بیمارستان 
و زایشگاه مریم ضمن تقدیر و تشکر از حضور 
استان  زنان  متخصصین  انجمن  مدیره  هیئت 
و  مستمر  ارتباطات  که  امیدواریم  گفت:  البرز 
انجام تعامالت فی مابین گامی موثر در جهت 
وی  باشد.  مراجعین  به  رسانی  خدمات  بهبود 
ادامه داد: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی البرز 
نظارت خوبی بر عملکرد مراکز درمانی دارد و به 
صورت روزانه گزارش ها را دریافت می نماید، 
دانشگاه  نظارت  تهران(   ( مجاور  استان  در  اما 
های علوم پزشکی و تامین اجتماعی کم رنگ 
تر می باشد و این امر به فرار بیماران البرز برای 
انجام سزارین به تهران منجر شده که شرایط 

با  البرز را  اقتصادی بیمارستان های خصوصی 
بحران مواجه نموده است و از وزارت بهداشت 
تقاضا داریم دستورالعمل ها در تهران و البرز به 

صورت یکسان اجرایی گردد. 
دکتر دلشاد ضمن اشاره به تعرفه های پزشکان 
دیگر کشورها اظهار داشت: تعرفه های پزشکی در 
ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین بوده 
و سالهاست به صورت ثابت مانده است، لذا دولت 
بیمارستان  تعرفه ها وهتلینگ  افزایش  با  باید 
های خصوصی به این بخش کمک کند. مدیر 
عامل بیمارستان مریم در پایان بیان داشت: قبل 
از انقالب و تا دهه ۶۰ شمسی ۱۳۲۵ پزشکان 
بنگالدش،  کشورهای  از  عمدتا  که  خارجی 
طبابت  ما  کشور  در  بودند  و...  هند  پاکستان، 
داشتند و ۱۰ برابر پزشکان ایرانی حقوق دریافت 
می کردند. وی اضافه کرد: در آن دوران ماهانه 
حدود ۵۰۰ بیمار به خارج اعزام می شدند که بار 
مالی زیادی برای کشور داشت، اما خوشبختانه با 
ورود فارغ التحصیالن ایرانی به عرصه طبابت و 
همت پزشکان داخلی در ارتقاء کیفیت درمان در 
کشور، امروز در سطح عالی علمی هستیم. دکتر 
صالح الدین دلشاد ادامه داد: امروز در خاورمیانه 

علم پزشکی ما اول است و روزانه ۵۰۰ نفر جهت 
درمان وارد کشور می شوند و امیدوارم حمایت 

های دولت از بخش خصوصی بیشتر شود. 
خانم دکتر کیانی، رئیس انجمن متخصصین زنان 
البرز نیز پس از بازدید از بیمارستان مریم گفت: 
طی چند سال اخیر بیمارستان مریم تغییرات 
ناباروری،  مختلف  های  بخش  و  داشته  زیادی 
به  و....   IPD بیماران  بخش  اطفال،  جراحی 
مجموعه درمانی اضافه شده است که مدیریت بی 
نظیر دکتر دلشاد در این بیمارستان قابل ستایش  
می باشد. وی در ادامه با اشاره به افزایش نازایی 
بیمارستان  در  ناباروری  مرکز  وجود  کشور  در 
مریم را بسیار مهم دانست و افزود: وجود مرکز 
ناباروری در البرز می تواند مراجعات البرزی ها 
را به تهران وشهرهای دیگر کاهش دهد. دکتر 
با مهم دانستن سالمت مادر  کیانی همچنین 
و نوزاد اظهار داشت: سالمت مادران در هنگام 
بهداشتی  بخش  مهم  های  شاخصه  از  زایمان 
هر کشوری است و بیمارستان مریم با داشتن 
کادری مجرب و سرویس دهی کارآمد به زنان 
است  توانسته  زایمان  از  بعد  و  قبل  در  باردار 
خطرات احتمالی مادران ونوزادان را کاهش دهد 
که این نشان دهنده تالش و کوشش پرسنل و 
مدیریت می باشد. رئیس انجمن زنان متخصص 
البرز از بخش جراحی نوزادان بیمارستان مریم به 
عنوان یک بخش مهم و مثبت نام برد و افزود: 

همیشه در بخش جراحی اطفال مشکل و دغدغه 
وجود دارد، اما خوشبختانه در این مرکز، بخش 
جراحی اطفال خوب عمل کرده ومشکالت را 
کاهش داده است. رئیس انجمن متخصصین زنان 
البرز در پایان با انتقاد از تاخیر پرداختی بیمه 
ها به بخش خصوصی  گفت: بیمه ها گاهی تا 
یک سال تاخیر در پرداخت دارند و باید با مراکز 
درمانی خصوصی تعامل بیشتری داشته باشند. 
این تاخیرها در کنار ثابت ماندن تعرفه ها موجب 
مشکالت  و  شده  ها  بیمارستان  شدن  متضرر 
نموده است. وی  ایجاد  این مراکز  برای  زیادی 
افزود: بنابراین با توجه به شرایط موجود و لزوم 
مبارزه با ویروس کرونا پرداختی بیمه ها و افزایش 
تعرفه های بخش خصوصی و دولتی راهگشای 
خانم  باشد.  می  درمانی  مراکز  مالی  مشکالت 
دکتر یاوری، دبیر انجمن متخصصین زنان نیز 
وجود مشکالت  با  بیمارستانها  مدیریت  گفت: 
عدیده ای که در تهیه اقالم بهداشتی و پزشکی 
وهمچنین  کرونا  شیوع  و  تحریم  شرایط  در 
حقوق و مالیات ها وجود دارد بسیار سخت و 
پیچیده شده است. دکتر یاوری مشکالت مالی و 
مدیریتی را از چالش های مهم توسعه بیمارستان 
های خصوصی دانست واظهار داشت: ادامه این 
روند خدمات رسانی بهتر به مراجعین را کاهش 
مواجه  مشکل  با  درمانی  مراکز  و  داد   خواهد 

می شوند.


