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بازدید معاون تحقیقات فناوری دانشــگاه علوم پزشکی البرز
از بیمارستان و زایشگاه فوق تخصصی مریم

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز از بخشها و کلینیکهای
تخصصی و فوق تخصصی این مرکز درمانی شامل :زنان و زایمان ،اطفال،
داخلی ،بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ( ، )NICU)، (ICUپرناتولوژی،عفونی
(زخمهای دیابتی) ،اورژانس و سایر بخشها بازدید نمود.
به گزارش جام جم دکتر محمد نوری سپهر گفت :استان البرز در شاخصهای
ً
درمانی و سالمت ضعفهایی دارد وشدیدا نیازمند کمک و حمایت میباشد.
خوشبختانه حرکتهایی توسط بخش خصوصی در رفع کمبودها صورت
گرفته است.
وی بیمارستان مریم را یکی از بهترین مراکز درمانی خصوصی کشور و حتی
جهان خواند و اظهار داشت :عزم دولت ،حمایت از مجموعههای درمانی
خصوصی است تا بخش خصوصی بتواند بدون دغدغه به حوزه درمان وارد
شود.
دکتر نوری سپهر با اشاره به بازدید سالهای قبل از این مرکز درمانی گفت:
بیمارستان مریم از زمان تاسیس تاکنون پیشرفتهای خوبی در بخشهای
ً
زنان ،زایمان ،جراحی اطفال و سایر بخشهای درمانی داشته است و قطعا
الگوی مناسبی در زمینه استفاده از فضاهای فیزیکی ،بهداشت محیط و
رضایتمندی پرسنل و مراجعان برای سایر مراکز درمانی خواهد بود.
وی در ادامه انعقاد تفاهم نامه با بیمارستان مریم را مهم دانست و
خاطرنشان کرد :در آینده ای نزدیک با عقد تفاهم نامه همکاری فی ما بین از
ظرفیتهای موجود طرفین در جهت بهبود شرایط سالمت استان استفاده
خواهد شد و بهترین مرکز برای آموزش دوره رزیدنتهای پزشکی بخصوص
در بخش جراحی اطفال ،بیمارستان مریم میباشد.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز موفقیتهای پزشکان
بیمارستان مریم را در انجام عملهای مختلف ستود و گفت :پزشکان ایرانی
جراحیهای مختلفی انجام میدهند که بسیار پیچیده و حساس میباشند
اما به سبب تکرار برای آنان امری عادی است ولی برای جهان جالب توجه

خواهد بود .
دکتر نوری سپهر با اشاره به جراحیهای بسیار نادری که در بخش جراحی
ً
اطفال این مرکز صورت میگیرد افزود :این جراحیها قطعا برای دنیا جالب
توجه خواهد بود و با چاپ وانتشار آنها باید این موفقیتها برای جهانیان
اطالع رسانی گردد .وی در پایان ابراز امیدواری کرد ،بیمارستان مریم به
مجموعه بزرگ درمانی تبدیل و توریسم درمانی آن توسعه یابد.
دکتر دلشاد مدیر عامل بیمارستان فوق تخصصی مریم نیز طی سخنانی کوتاه
گفت :حضور دکتر نوری سپهر و بازدید ایشان از بیمارستان مریم موجب
خوشحالی و افتخار است .ایشان با تجارب فراوان مدیریتی وحمایتهای
خود در شروع کار به مجموعه ما خیلی کمک نمودند .امیدواریم نتیجه
همکاریهای پژوهشی بین دانشگاه علوم پزشکی البرز و بیمارستان مریم
به کشور و جهانیان عرضه و مورد استفاده همگان قرار گیرد .
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

امام جمعه کرج:
امت پیامبر نباید مقابل هیچ مستکبری خود را کوچک کند

به گزارش جام جم متن سی و سومین خطبه مکتوب
جمعه نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان البرز
و امامجمعه کرج به شرح زیر است:
....پیامبر ما خلق عظیم داشت و برای تکمیل و تتمیم
فضائل اخالقی مبعوث به رسالت شد.

ایشان سه چیز را از خود دور کرده بود :بگومگوهای
بىثمر ،پرگویى و دخالت در کارى که به او مربوط نبود .و
سه چیز را هم در مورد مردم از خود دور کرده بود :از کسى
بدگویى نمىکرد ،کسى را سرزنش نمىکرد و لغزشها
و عیوب پنهانى مردم را جستجو نمىکرد .به همه سالم

مىکرد و آغازگر آن بود .عنایتى خاص به سالم بر کودکان
ّ
شخصیت کودکان نیز
داشت تا به ّامت بیاموزد که
پاسداشتنى است.درباره تواضع رسول خدا هم مطالب
فراوانی گفتهشده اما باید بدانیم که تواضع پیامبر از
روی عزت بوده است نه ذلت .رسول خدا که دستور به

تواضع دادهاند درعینحال اجازه تواضع درجایی که بوی
ذلت بدهد را ندادهاند .تواضع در مقابل ثروتمندان به
خاطر ثروتشان یا در برابر متکبران و اهل کفر را هرگز اجازه
ندادند .امت پیامبر هم نباید در مقابل هیچ مستکبری
خود را ذلیل و کوچک کند.

خبر

ساختزیر گذر در میدانجمهوری
کرجمتوقفشد

مخالفتها با ساخت زیر گذر در میدان جمهوری،
ادامه این طرح را در شهرداری کرج موقتا متوقف
کرد.
به گزارش جام جم ،رئیس شورای اسالمی شهر
کرج گفت :به دلیل اعتراضهای متعدد مردمی،
برخی کارشناسان و مسئوالن استان ادامه این
طرح از چند روز تا حداکثر  20روز متوقف شده است.
اکبر سلیم نژاد در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری صدا
و سیما گفت :مسئولیت اجرای طر حهای عمرانی
شهر به صورت مستقیم با شهردار است و این
فقط یک پیشنهاد از سوی اعضای شورای شهر به
شهردار بوده که با موافقت ایشان هم مواجه شد.
وی افزود :حذف این طرح ،جابهجایی مکان
اجرای آن به صورت شرقی به غربی شدن یا تاخیر
اجرای آن تا سالهای آینده از جمله پیشنهادها
و اصالحات در اجرای این طرح است که با کسب
نظر از متخصصان و نهادهای ذیصالح در جلسه
اعضای شورای اسالمی شهر کرج بررسی و مصوبه
جدید رسما به شهردار ابالغ خواهد شد .سلیم
نژاد تولید آالینده توسط  4هزار خودرو در این
محدوده را زیان آورتر از حذف اکسیژنی دانست
که قرار است با درختان این منطقه تولید شود
و در پاسخ به این انتقاد که با اجرای طرح زیرگذر
شهرداری در پی ساخت و سازهای گران قیمت
تر و درآمدزایی از فروش آنهاست گفت :ارزش
زمینهای این منطقه که هم اکنون در مالکیت
شهرداری است با اجرای این طرح کاهش خواهد
یافت و هم اکنون ارزش این زمینها بیشتر از
زمان پس از اجرای این طرح است.

خبر

برگزاریمسابقاتقرآنیمشکات
باحضور استانهایالبرز وتهران

پیام تبریک نماینده ساوجبالغ به مناسبت هفته نیروی انتظامی؛

پلیس ،نمادی از امنیت پایدار در جامعه
به گزارش جام جم علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبالغ ،نظرآباد
و طالقان در مجلس شورای اسالمی طی پیامی هفته نیروی انتظامی را
تبریک گفت.
متن این پیام به این شرح است.
نیروی انتظامی نقش برجستهای را در تامین امنیت عمومی و بسترسازی
برای ارتقای امنیت داخلی ایفا میکند .امروز پلیس با رویکرد جامعه
محوری و تکیه بر اصول اخالقی ،رفتاری و اجتماعی ،به عنوان پلیسی
هوشمند توانسته جایگاه بسیار خوبی را در میان مردم و شهروندان

داشته باشد که ثمرات این تعامل را میتوان در ارتقای مشارکت عمومی
در تامین امنیت پایدار جامعه و امین مردم مشاهده کرد.امیدوارم در
سایه رهنمودهای « فرماندهی معظم کل قوا» در پاسداری از خون شهدای
واال مقام انقالب اسالمی ،پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران و برقراری نظم و امنیت درجامعه موفق و موید باشید.در
پایان هفته نیروی انتظامی را با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت،
به فرمانده معظم کل قوا ،فرماندهان ،درجهداران و سربازان این نیرو
بویژه در استان شهیدپرور البرز تبریک عرض مینمایم.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد؛

اصنافبهداشترارعایت کنند؛

صرفه جویی در گاز با اجرای طرح رایگان
بهینهسازیموتورخانهها

بازرسان در شهر حضور دارند

با اجرای طرح ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و
تجاری،حدود  10درصد در مصرف گاز صرفه جویی خواهدشد که این امر هزینه
گازبهای مشترکان را نیز کاهش خواهد داد.
به گزارش جام جم ،حسین تقی نژاد مدیر عامل شرکت گاز البرز با بیان این
مطلب اظهار داشت :مشترکان خانگی و تجاری شرکت گاز استان البرز
که دارای موتورخانه هستند با مراجعه به سایت شرکت ملی گاز ایران
به آدرس  www.nigc.irو از منو بهینه سازی موتورخانه به قسمت
ثبت نام و پیگیری مشترکان ورود کرده و پس از تکمیل اطالعات
درخواستی و درج شماره اشتراک،اطالعات را ثبت نمایند .پس از
ثبت اطالعات ،شرکتهای مجری این طرح با مشترکان تماس
حاصل نموده و پس از انعقاد قرار داد اقدامات اجرایی تحت
نظر ناظران شرکت گاز استان البرز آغاز خواهد شد.تقی نژاد
گفت :طرح اصالح موتورخانههاسه اقدام مهم را شامل
میشودکه عبارتند از :اصالح و ترمیم عایق کاری،تنظیم
مشعل و نصب سیستم ضد رسوب که با تحقق این مهم،
حفظ محیط زیست و صرفه جویی بیشتری در مصرف را به
صورت چشمگیری شاهد خواهیم بود.

فرماندار کر ج با اشاره به انجام بیش
از  200بازرسی در سطح شهر که به
اخطارهای کتبی و حتی پلمب برخی
از واحدهای خدماتی منجر شد ،از
صاحبان صنوف و مشاغل خدماتی
خواست تا دستور العملهای
بهداشتی را رعایت کنند.
به گزارش جام جم غفور قاسم پور
با اعالم این خبر افزود :با تشدید
نظارتها و آغاز گشتهای مشترک فرمانداری کر ج ،دانشگاه علوم
پزشکی و مراکز بهداشت در بازرسی بیش از  200واحد در سطح شهر
افزون بر  100واحد در سه روز اخیر تذکر شفاهی و اخطار کتبی دریافت
کردهاند.
وی تصریح کرد :گشتهای مشترک در سطح شهر همچنان ادامه دارد
واز صنوف نیز میخواهیم برای حفظ سالمت مردم دستور العملهارا
رعایت کنند تا کار به پلمب واحد خدماتی منتج نشود.
قاسم پور گفت :از صنوفی هم که تابع قوانین و بخشنامههابوده اند
مراتب قدردانی را داریم و انتظار میرود در موج سوم مقابله با کرونا نیز
مسئوالن را برای مدیریت و مهار این بیماری یاری دهند.

پس از برگزاری موفقیت آمیز مسابقات حفظ،
قرائت و ترتیل در سال گذشته در شهر کوهسار
ساوجبالغ از سوی موسسه قرآنی مشکات که
عالقمندان زیادی در آن شرکت نمودند دومین
دوره این مسابقات با حضور استانهای البرز و
تهران برگزار میگردد.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد :حجت
االسالم مجتبی محمدی امام جمعه کوهسار
شهرستان ساوجبالغ و مدیرعامل موسسه قرآنی
مشکات طی گفتگویی با اعالم این خبر اظهار
داشت :سال گذشته مسابقات مذکور با حضور
خیل عالقمندان قرآنی مسابقات حفظ ،قرائت
و ترتیل و در سطح برادران و خواهران به صورت
حضوری طی چند روز در محل مجتمع ایثار در این
شهر برگزار گردید به طوری که در مراسم اختتامیه
مسابقات با استقبال بینظیر مردم شاهدحضور
هفت هزار نفر از مشتاقان قرآنی و تعداد پانصد
شرکت کننده در بخشهای مختلف مسابقات
قرآنی بودیم که در پایان نیز جوایز بسیار نفیسی به
نفرات برتر اهدا گردید.
امام جمعه کوهسار در ادامه با اشاره به شرایط
خاص کنونی کشور به دلیل بیماری کرونا و عدم
امکان برنامهریزی مسابقات به صورت حضوری
تصمیم گرفته شد تا با اضافه شدن استان تهران
به جمع شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی و طی
دو مرحله که مرحله اول به صورت تلفنی و مرحله
بعدی به صورت مجازی خواهد بود این مسابقات
در رشتههای حفظ ده جزء ،بیست جزء  ،کل قرآن
کریم و نیز ترتیل در دو بخش خواهران و برادران
زیر۱۶سال و باالی  ۱۶سال برگزار گردد.
حجت االسالم محمدی داوران مسابقات قرآنی
سال جاری را نیز همانند سال گذشته از میان
مطر حترین داوران بینالمللی عنوان نمود.
مدیرعامل موسسه قرانی مشکات در پایان از
تمام عالقمندان و شیفتگان کتاب آسمانی قرآن
درخواست نمود برای اطالع وآگاهی بیشتر از
جزئیات به وبگاه  MQmeshkat.irمراجعه نمایند.

سرانجام برداشت غیرمجاز آبهای زیرزمینی

فرونشست زمین خطرناک تر از زلزله در البرز
حامد فرضی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان

محمدرضا فالحنژاد مدیرکل مدیریت بحران استانداری

جام جم البرز :مدتهاست که خطر بی آبی آزارمان میدهد .تنها کاری که از
دست مردم بر میآید ،صرفهجویی است .اما بی خبر هستیم از این که خطر
بزرگتری به همراه بی آبی در کمین ما قرار دارد.
آن خطر بزرگ ،فرونشست به دلیل برداشتهای غیر مجاز آب از دل زمین
است .عدهای بی رحمانه این منبع خدادادی مایه حیات را ناآگاهانه یا حتی
آگاهانه به دور از چشم قانون استخراج کرده و فرونشست زمین را باعث
میشوند.
ضمن این که آگاهان این موضوع در حال پیگیری و درمان هستند ،ما
میخواهیم از زبان آنهادرد و درمان را بازگو کنیم .شاید برای آیندگان یادگار
خوبی از خودمان به جا بگذاریم .امام جعفر صادق علیه السالم در تعبیری
زیبا و شیوا ،میفرمایند« :مزه آب ،مزه حیات و زندگی است» .این مزه و حیات
را برای دیگران نگهبانی کنیم.
***
اگر بیرویه و بدون مالحظات زیست محیطی آبهای زیر زمین را برداشت
کنیم ،اتفاق وحشتناکی میافتد که به آن فرونشست زمین میگویند .این
اتفاق وحشتناک هم اکنون در بسیاری از استانهای کشورمان ،مخصوصا
استان البرز افتاده است.
در اثر این اتفاق و خارج شدن آب از منافذ ،امکان متراکم شدن مواد تا عمق
 ۳۰۰متر فراهم میگردد .در این زمان هر چقدر بی رحمانه به کارمان ادامه
دهیم ،تراکم مواد بیشتر خواهد شد.
طبق گفته کارشناسان قسمت عمده آب مصرفی در استان البرز از منابع آبی
زیر زمین تامین میشود .این بدان معنی است که استان البرز از دو سد بزرگ
خود یعنی امیر کبیر و طالقان هیچ سهم آبی ندارد.
و باز همان کارشناسان معتقدند که به دالیل گوناگون اقتصادی و ...
جمعیت استان روز به روز در حال افزایش است .این جمعیت فراوان استان
نیازمند آب هستند .در این میان تنها کاری که انجام میشود این است که
حجم برداشتهااز زیر زمین را افزایش میدهند .در نتیجه هر چه برداشت
بیشتر شود فضای خالی در زیر زمین هم بیشتر خواهد شد که همین منجر

به فرونشست میشود.
برای این که با این مسائل بیشتر آشنا شویم به سراغ حامد فرضی ،مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز رفتیم .وی با خوشرویی ما را پذیرفت و
پاسخگوی سوالهایمان نیز بود.
* جناب آقای فرضی ،لطفا بفرمایید فرونشست زمین چیست و چگونه به
وجود میآید؟
فرونشست زمین پدیده نوظهوری است که بیش از  150کشور دنیا با آن
درگیر هستند و میتواند در اثر پدیدههای مختلف طبیعی یا انسانی ایجاد
شود .اما به گفته اکثر کارشناسان علت اصلی این پدیده کاهش شدید سطح
آبهای زیرزمینی در نتیجه برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمین میباشد.
* میزان حد مجاز فرونشست چه مقدار است و چه زمانی تبدیل به بحران
میشود؟
بیشتر از  4میلی متر برداشت آب از زیر زمین ،بحران فرونشست را شامل
میشود.
* کشاورزی سنتی در بحران فرونشست آب چه مقدار تأثیر دارد؟
باتوجه به حجم باالی مصرف آب در کشاورزی سنتی در مقایسه با کشاورزی
ً
و آبیاری مکانیزه ،قطعا اثرات منفی زیادی در بحران فرونشست دارد و نیز تا
کنون داشته است.
* چاههای غیرمجاز؛ قاتل آبهای زیرزمینی ،عامل مهمی برای فرونشست
است .برای از بین بردن این معضل از برنامههایتان بگویید؟
ً
باتوجه به بهره برداری بی رویه از آبهای زیرزمینی که غالبا به صورت چاه
بوده و عدم نظارت کافی بر مقدار و نحوه بهره برداری از آنها ،همچنین غالب
بودن کشاورزی سنتی در سطح کشور و استان ،در بهره برداری از منابع آبی
هیچ گونه ضابطه قانون مندی صورت نمی پذیرد.
* آیا طرحی در دست اقدام دارید تا بتوان آب بارندگیهارا به آبخوانهابرگرداند
و مانع از هدررفت سیالبهاو بارندگیها شد؟
اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری به آب فرصت نفوذ به زمین میدهد
و سفرههای آب زیرزمینی تقویت میشود و به همین دلیل از فرونشست
زمین جلوگیری میگردد.
* فرونشست باید یک هشدار باشد تا از همین حاال به فکر منابع باشیم.
برای رسیدن به راه حل چیست؟
راه حلهابه ترتیب اینهامیتوانند باشند- :برنامه ریزی جامع در حوزههای
آبخیز (مدیریت جامع حوزه آبخیز ) -اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری -
مدیریت حوزه آبخیز شهری و مدیریت بخش کشاورزی در آبیاری از مهم
ترین این برنامه باید باشند.
* فرونشست زمین در استان البرز به دلیلی برداشت از منابع آب زیرزمینی
ر خ میدهد ،آیا فرصتی برای سکوت وجود دارد یا این که باید دنبال چاره بود؟
از جمله مسائل مطرح شده در استان ،ضمن برداشت غیرمتعارف از منابع
آب زیرزمینی با توجه به افزایش جمعیت و  ....انتقال آب بین حوزه میباشد
که از حوزه آبخیز استان خارج و به سمت پایتخت انتقال داده میشود.
* روند روبه رشد جمعیت و مهاجرت به استان البرز موجب برداشت بی رویه

آب از سفرههای زیرزمینی شده است .هر چه برداشت ار آبخوانها بیشتر
شود فضای خالی در زیرزمین هم بیشتر خواهد شد که همین منجر به
فرونشست شده است .چه راهکاری برای برون رفت از این معضل وجود
دارد؟
توسعه فعالیتهای آبخیزداری و آبخوان داری در راستای تقویت سفرههای
آب زیرزمینی و همچنین توسعه آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی،
الگوی کشت کشاورزی و کاشت محصوالت کشاورزی با نیاز آبی کمتر.
* آیا نشست زمین باعث از بین رفتن آبخوانهاخواهد شد؟ چه باید کرد تا
این اتفاق نیفتد؟
بله ،باید توسعه فعالیتهای تغذیه مصنوعی و هدایت سیالبهای فصلی
به داخل مخازن آبخوانها را تا میتوانیم افزایش دهیم.
* آیا تاکنون با چاههای غیرمجاز ،اقدامات قانونی انجام شده است؟
اقدامات بسیار خوبی از سوی همکاران آب منطقهای صورت گرفته ،ولی به
جهت وسعت و مقدار زیاد چاههای غیرمجاز عزم همه دستگاهها در استان
ً
خصوصا حمایت دستگاه قضایی نیاز است.
* آن طور که میگویند فرونشست در برخی مناطق استان البرز چشمگیر و
نگران کننده است که این کار ممکن است باعث رخدادهای بدی همچون
ایجاد فروچاله و ازبین رفتن تاسیسات زیربنایی شود.در این باره برای
خوانندگان بیشتر توضیح دهید؟
تاکنون طبق آمار سازمان زمین شناسی متاسفانه فرونشست  23سانتی
متر در دشت حاصلخیز ساوجبالغ را داشته ایم که در صورت تداوم بی رویه
میتواند هشدار جدی به صورت چالشهای پیش رو در توسعه استان
باشد.
* بیشترین مناطقی که در استان البرز فرونشست داشتهاند ،کدام مناطق
بودهاند و میزان این فرونشست چقدر بوده است؟
محدوده تحت تاثیر فرونشست در استان البرز حدود  700کیلومتر مربع و
بیشترین میزان نرخ فرونشست ساالنه  29سانتی متر مربوط به زمین زراعی
جنوب اتوبان کرج -قزوین  ،روستای حاجی آباد است که نگران کننده است.
* اقدامات ستاد بحران استانداری البرز در زمینه فرونشست زمین
محمد رضا فالح نژاد ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از دیگر کسانی
بود که ضمن بروز نگرانی خود ،از اقدامات انجام شده در این راستا برایمان
گفت :اتفاق بدی در بحث فرونشست زمین در حال رخ دادن است و اگر
سیاستهای کلی استان در موضوع آب تغییر نکند ،باید منتظر حوادث
بدتری باشیم .واقعیت این است که فرونشست که خیلی سر سری و راحت
از کنار آن عبور میکنیم و جدی گرفته نمیشود از زلزله هم خطرناکتر است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز ادامه داد :برای در امان ماندن
کارهایی انجام داده ایم .آنهارا برایتان فهرستوار میگویم:
مکاتبات با دستگاههادر زمینه جلوگیری از افزایش و کاهش خسارتهای
ناشی از فرونشست(فرمانداریها ،شهرداریها ،و ادارات مرتبط)
تهیه اطلس فرونشست البرز توسط سازمان نقشه برداری کشور و ابالغ بهدستگاههاو مراجع مرتبط.

ابالغ تکالیف قانونی اداره کل راه و شهرسازی در موضوع فرونشست(بندض ماده  14قانون مدیریت بحران کشور )
ابالغ مناطق در معرض فرو نشست به فرمانداریهای کرج ،نظرآباد وساوجبالغ(ضرورت مدیریت منطقه تحت تاثیر فرو نشست در استان البرز با
جمعیت 1534000نفر به مساحت  700کیلو متر مربع را میرساند .طبق پردازش
اطلس فرونشست در استان البرز 57 ،روستا و  2شهر با شرایط بحرانی با
میزان فرونشست 140تا300میلی متر در سال میباشد و زیر ساختهای
مهمی از جمله  3فرودگاه ،ریل راه آهن تهران – تبریز ،اتوبان تهران -کرج-
قزوین ،خطوط انتقال نیرو و  ...تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
بند ض ماده  14قانون مدیریت بحران کشور این طور میگوید:وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی) موظفاست:
مناطق با خطر فروریزش و فرونشست را با در نظر گرفتن اثرات قنوات،گودبرداری ،حفاریهای زیر سطحی و مواردی از این قبیل در حوزههای شهری
و در مسیر سامانههای حمل و نقل جادهای و ریلی و در فرودگاهها و بنادر
تعیین و تمهیدات مهندسی در خصوص مقابله با فروریزشهای شهری و
فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آیین نامههای مرتبط فراهم
کند.
ارزیابی ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه با کاربریهای مختلف رابا اولویت بندی کالن شهرها در برابر آتش سوزی ،زلزله ،فرونشست و
فروریزش زمین انجام دهد.
ارزیابی آسیب پذیری و اولویت بندی حمل و نقل هوایی ،دریایی ،ریلی وجادهای را از دیدگاه خطر زلزله ،فرونشست ،فروریزش زمین با هدف شروع
اقدامات اجرائی و ارتقای تاب آوری آنهاانجام دهد.
 با همکاری وزارتخانههای نفت ،نیرو و ارتباطات و فناوری اطالعات ،فراگیریشریانهای حیاتی و مجموعههای مرتبط با سازمانهای دولتی و شرکتهارا
در حریم گسلها و مناطق با خطر باالی زلزله ،فرونشست و فروریزش زمین
ارزیابی نموده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرائی ارائه دهد.
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پویش همدلی برای تامین نوشت افزار دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی

مدیرکل بهزیستی البرز از اجرای طرح پویش پازل همدلی خبر داد و
افزود :هدف از این پویش تهیه و تامین نوشت افزار و وسایل لوازم
التحریر برای دانشآموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی است.
به گزارش جام جم حیدری اذعان داشت  :سازمان بهزیستی در
جهت حمایت و رسیدگی به دانش آموزان نیازمند و تحت پوشش
اقدام به برپایی پویشی به عنوان پازل همدلی با همکاری انجمن

صنفی تولیدکنندگان نوشت افزار ،آوای پیک تحریر ایرانیان ،
موسسه خیریه نیک گامان و با کمک و مشارکت مردم نوعدوست
ایران اسالمی نمود تا با تکمیل این پازل نسبت به تهیه و تامین ۶۰
هزار بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی
سراسر کشور اقدام گردد .به گفته مدیرکل بهزیستی البرز  ،در
پویش پازل نقشه ایران با  ۶۰۰هزار قطعه که در نقشه هر استان هم

نمادهای میراث فرهنگی آن استان درابعاد  ۲۰متر در  ۳۰متر نقش
بسته است برای عالقمندان ،خیران و مردم ایران اسالمی که قصد
مشارکت در این پویش را دارند تهیه شده است.
مدیرکل سازمان بهزیستی استان با بیان اینکه در راستای اجرای
این طرح ،برای استان البرز یک پازل تهیه شده اظهار داشت:
عالقمندان میتوانند با خرید هر قطعه پازل به قیمت  ۱۰هزار تومان

پزشک جام جم

افزایش 9درصدی کشفیات در
 6ماهه ابتدای سال

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد در نشست
مطبوعاتی خود که بمناسبت هفته ناجا برگزار
شد ضمن تبریک هفته ناجا و شعاراین هفته"
با هم برای امنیت و سالمت " از افزایش 9
درصدی کشفیات درشهرستان نظرآبادنسبت
به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
خبرنگارجام جم ساوجبالغ و نظرآباد :سرهنگ
" اسدالهی " در ادامه افزود 869 :درصد
افزایش کشفیات مواد مخدر 2 ،درصد افزایش
دستگیری سارقان ،مجموعه ای از آمار  9درصد
افزایش کشفیات است که در مجموع عملکرد
مثبت نیروی انتظامی در این مدت میباشد.
این مقام مسئول تاکید کرد در این مدت  4هزار
 164برگه اجرای احکام عملیاتی و  17هزار 185
پرونده تشکیل و تحویل مراجع قضایی گردیده
است .وی ادامه داد :در یک سال اخیر  17هزار
 142بارتماس مردمی باپلیس  110داشتهایم که
از این تعداد  13هزار  352مورد عملیاتی شده
است ".اسدالهی " خاطر نشان کرد :علیرغم
فعالیتهای ذاتی و مناسبتی که در طول سال
و بصورت  24ساعته داریم با توجه به وضعیت
سیاسی و اقتصادی کشور ،شهرستان نظرآباد
بارها در معرض تنش بوده که الحمدهلل با
هوشیاری خادمین امنیت و آرامش ،تیر بد
خواهان نظام جمهوری اسالمی به سنگ
خورده است.وی یاد آور شد :پایش تصویری
و بکارگیری نیروهای شرکت نظام نگهبانی
محالت ،واحدهای تولیدی و تجاری خدماتی از
اهداف ما میباشد که با اجرایی شدن این امر
بسیاری از جرائم کشف و از وقوع آن پیشگیری
میشود.فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد
با بیان اینکه برای تامین امنیت مردم سر از
پا نمی شناسیم و امیدواریم شرمنده شهداء
نبوده و سرباز خوبی برای رهبر معظم انقالب
باشیم گفت :از همکاری ارگانها و نهادها
صمیمانه تشکر میکنیم اما برای رفع مشکالت
و معضالت اجتماعی شهرستان نیازمند
همکاری و هم افزایی سایر ارگانها و سازمانها
هستیم.

حمایتمالیدولتاز هنرمندان آسیبدیدهاز کرونا کلیدخورد
با پیگیری ارزشمند وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
حمایت رئیسجمهور محترم و هیات دولت ،بزودی
مبلغ  15میلیون ریال به عنوان کمک بالعوض
دولت ،به دارندگان «هنرکارت»واریز میشود.
به گزارش جام جم ناصر مقدم ،مدیر کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی البرز با اعالم این خبر افزود :با
پیگیری ارزشمند وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
حمایت رئیس جمهور محترم و هیات دولت ،اعتبار
الزم جهت مرحله اول حمایت از اصحاب فرهنگ
و هنر که از شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند،

برای صندوق اعتباری هنر تصویب و تخصیص
یافت.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز گفت:
بر اساس اعالم جناب آقای سیدزاده مدیرعامل
محترم صندوق اعتباری هنر ،مقرر شده است که
در مرحله اول حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر که
از شیوع ویروس کرونا متضرر شدهاند 15 ،میلیون
ریال به عنوان کمک بالعوض به دارندگان هنرکارت
واریز گردد که هماهنگی و انجام این موضوع در
مراحل پایانی خود قرار دارد و طبعا اصحاب فرهنگ
و هنر البرز نیز که واجد شرایط بوده و در سامانه

هنرکارت ثبت نام کردهاند ،از این اعتبار بهرهمند
خواهند شد.
ناصر مقدم افزود :همانطور که قبال اعالم کرده
بودیم ،طبق برنامه ریزیهای به عمل آمده از این
پس ،تمام حمایتهای وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،از طریق هنرکارت صورت خواهد پذیرفت
که اعتبار حمایتی اخیر نیز از همین قرار است و
ان شااهلل در مراحل بعد نیز حمایتهای هدفمند
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به واجدان شرایط،
انجام خواهد شد.

رئیسپلیسراهنماییورانندگیناجا:

سرپرست دانشگاه علومپزشکی البرز:

افتتاحپاسگاهپلیسالبرز در آزادراهتهران،شمال

شهرونداناز سفرهایبینشهریاجتنابکنند

پاسگاه پلیس راه النیز کندوان در قطعه یک آزاد
راه تهران شمال با حضور جانشین رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی ناجا افتتاح شد.
به گزارش جام جم ،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
ناجا در این مراسم گفت :منطقه یک آزادراه تهران
شمال ،دو پاسگاه پلیس راه دارد که یک پاسگاه در
حوزه استحفاظی استان تهران و یک پاسگاه که افتتاح
شد در حوزه استحفاظی استان البرز است.سردار سید
تیمور حسینی گفت :منطقه یک آزادراه به طول ۳۴
کیلومتر تاثیرات بسیار خوبی در ترددهای استانهای

تهران و البرز به سمت استان مازندران در محور
چالوس داشت و آمارها نشان میدهد در اوج ترددها،
شاهد تردد روزانه بیش از  ۵۰هزار خودرو در این مسیر
بودیم.وی افزود :خوشبختانه عملیات اجرایی قطعه
دوم این آزاد راه هم در حال ساخت است و مسئوالن
وعده داده اند و تالش بر این است که تا اواسط سال
 ۱۴۰۰مسیر رفت منطقه  ۲به بهره برداری برسد.حسینی
گفت :امیدواریم سایر ملزومات و کسریهای جزئی
این آزادراه هم هر چه سریعتر تهیه شود تا مردم تردد
ایمن تری در این محدوده داشته باشند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز میگوید:
بر اساس جلسات انجام شده و دستورات رئیس
ستادکرونای استان قرار بر این شد که مبادی
ورودی و خروجی استان توسط نیروی انتظامی
و پلیس راهور مورد کنترل و نظارت قرار گیرد که
متاسفانه با توجه به موج سفرهای مردم ،در مبادی
نیروها مستقر بوده اما هیچ گونه نظارتی بر رفت و
آمدها صورت نمی پذیرد.
به گزارش جامجم دکتر محمد فتحی ادامه
داد :متاسفانه خودروهابه مسیر خود در حال
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز :

سواالت پزشکی خود را از
پزشک جام جم البرز بپرسید

این روزها ،مردم
بخش زیادی از
نیازهای سالمت خود
را از راههای گوناگون
به دست میآورند.
این کار میتواند در
بعضی مواقع مفید و
دکتر سید مهدی
در بسیاری از مواقع
موسویان
حتی خطرناک باشد.
ویژه نامههای جام جم البرز شرایطی را فراهم
کرده است که شنونده سواالت و پرسشهای
پزشکی شما باشد و به صورت مکتوب برای
سوالهای شما جوابهای مناسبی داشته
باشد.
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون و
هر هفته به سواالت و دغدغههای پزشکی شما
پاسخ خواهند داد.
* تغذیه نامناسب و کم تحرکی و خطر کرونا
2خطر پنهان کرونا تغذیه نامناسب و کم تحرکی
است .دو خطری است که در دوران شیوع
ویروس کرونا به دلیل خانه نشینی افراد مختلف
را تهدید میکند و میتواند سر منشاء بسیاری از
مشکالت سالمتی باشد .زنان نه تنها برای خود
بلکه برای کل افراد خانواده تعیین کننده الگوی
تغذیه هستند و تغذیه سالم در واقع عادات
غذایی را شامل میشود که بتواند در مجموع
امالح پروتئین و سایر نیازهای بدن را تامین کند.
نوشیدن آب کافی روزانه  ۸لیوان در روز استفاده
از شیر و لبنیات کم چرب مصرف ماهی و پرهیز از
غذاهای سرخ شده ،فست فودهاو نوشابههای
گازدار استفاده از روغن مایع گیاهی و گنجاندن
انواع آجیل و مغزهای بینمک مواردی است
که برای داشتن تغذیه سالم باید در نظر گرفته
شود .در زمان فاصله گذاری اجتماعی فعالیت
بدنی از اهمیت زیادی برخوردار است .نباید در
دوران کرونا ورزش و فعالیت بدنی را به فراموشی
بسپاریم.

در تامین لوازم التحریر و کوله وسایل مدرسه برای دانش آموزان
سهیم باشند.
وی خاطرنشان کرد :قطعات این پازل توسط مشارکتهای خرد
مردمی تکمیل و با ثبت اسم تمام مشارکتکنندگان بر روی این
قطعات پازل به عنوان بزرگترین پازل در دنیا به یادگار نصب و
ماندگار خواهد شد.

اقتصادی
اجتماعی

ادامه دادن بوده و برگشت داده نمی شوند
و اینتصمیمی که عدم مسافرت در این ایام
مورد توجه قرار گرفته بود با توجه به نظارتی که
وجود ندارد در روزهای آتی شاهد روند گسترش
اینبیماری با شدت بیشتری خواهیم بود .این
مسوول همچنین اظهار کرد :متولیان اجرای این
امر هیچ نظارتی بر اجرای این دستورالعمل نداشته
و حتی حضورشان در مبادی عالوه بر این که سبب
اجرای این دستورالعمل نشده بلکه سبب ایجاد
ترافیک در مبادی بین شهری شده اند .

جهاد کشاورزی البرز مشکالت
باغداران را ساماندهی کند

وجود آفات متعدد و
گاهی ناشناخته درختان
روستاهای
گردوی
ساوجبالغ شامل ورده،
برغان ،سیباندره ،ولیان
و  ...موجب خشکی و
کم توان شدن درختان و
سیدنصرالدین
میرعربشاهی
کم محصول شدن و به
عبارتی بی کیفیتی گردو
خبرنگار فرهنگی
واجتماعیجامجم و در نتیجه خسارت
محض به باغداران
شده است و این موضوع سالهای متوالی یکی
از مشکالت اقتصادی روستائیان بوده و همچنان
ادامه دارد .سوال روستائیان و بویژه باغداران
روستاهای موصوف از مسئوالن جهاد کشاورزی
البرز و ساوجبالغ این است که آنهادر طول این
سالهاچه قدمی برای بهبود کشاورزی و باغداری
روستائیان برداشتهاند و اصوال آیا مطالعاتی در
این باب به صورت تئوری و عملی مطرح بوده
که اگر چنین باشد نتایج آن چگونه مورد تدقیق
و تحلیل قرار گرفته است .در هر حال جان کالم
در مقطع فعلی این است که کشاورزی و باغداری
و بویژه تولید محصول گردو در حال نابودی و
اضمحالل است.
مسئوالن جهاد کشاورزی و نمایندگان مردم
البرز در مجلس شورای اسالمی برای خروج از این
حالت دشوار و نابهنجار و سوق یافتن به سوی
افزایش تولید محصوالت کشاورزی و بویژه تولید
محصول با کیفیت گردو چاره اندیشی نمایند.
قابل ذکر است که روستائیان مربوطه عالوه
بر موارد مذکور برای توسعه امور باغداری نیاز
به بازسازی نهرها و آب بندها برای جلوگیری از
خسارت سیالبهای متعدد در فصول بارشهای
جوی با کمکهای تقویتی دولت دارند .تا از طریق
دهیاریهای مربوطه مشکالت مذکور حل و
فصل و ساماندهی شود.

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانالبرز:محم دتقیحسنیگردهکوهی
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جام جم البرز :شهید سیدمهدی اعتصامی در سال  1348در
خانوادهای مذهبی و متدین دیده به جهان گشود .تحصیالت
ابتدائی را در مدرسه قلم كه در آن زمان مذهبیترین مدرسه كرج
بود آغاز كرد .سید مهدی از حافظه و استعداد خاصی برخوردار
بود ،به طوری كه زبانزد خاص و عام بود .او قرآن را از همان كودكی
بسیار روان و با صوت میخواند .دوره دبستان را با نمرات عالی
به پایان رساند و در دوره راهنمائی بهترین و مستعدترین شاگرد
كالس و مدرسه بود .درحین تحصیل به بسیج محل میرفت
واوقات فراغت رادر بین عزیزانی -كه جمع زیادی از آنان شهید
شدهاند -سپری میكرد و شاید به جهت عشق به آن عزیزان بود كه
هر بار هنگامی كه خبر شهادت یكی از آنها میآمد و او مجبور بود
در عزایشان نوحه سرائی كند و برنامه دعا درمنزلشان برقرار كند
باعث میشد كه نتواند در شهر بماند و همیشه در فكر حضور در
جبهههای نبرد حق علیه باطل باشد.
پس از اتمام دوره راهنمایی راهی دبیرستان شد ودرمدرسه
شهدای انقالب اسالمی کرج ادامه تحصیل داد .طولی نکشید که
درس و مدرسه را فراموش کرد و راهی جبهه شد.

پیامهای مردمی

خودش در نوشتههایش این طور آورده است« :گویی در باالی
آسمانها پرواز میكنم و جز این برازنده آن روح بلند پروازی كه در
جثهای نحیف و كوچك زندانی شده بود نیست».
سید مهدی در جبهه مسئول تبلیغات یكی ازگروهانها میشود
و همه كسانی كه با او برخورد نموده بودند به او عشق میورزیدند.
اعتصامی چندین بار به جبهه اعزام شد و هر بار عدهای از بهترین
دوستانش را از دست میداد .بعد از این اتفاقها پا به حوزه علمیه
نهاد تا آموزش ببیند و سپس آموزش دهد و راه انبیاء و اولیاء
گرامی را ادمه دهد .بعد از چند ماهی كه در حوزه بود دوباره به
جبهه اعزام شد و این بار در این اوج گیری بی انتها تن خاكیاش در
صحرای فكه به خون نشست و روح بلند پرواز ملكوتیاش از همان
جا راهی عرش شد و پیكر پاكش پس از چند روز كه زیر آفتاب داغ
فكه تفدیده شده بود به دست خانوادهاش رسید و او را در گلزار
شهدای شهر امام زاده محمد(ع) کرج در كنار دیگر عزیران به خاك
سپردند.
* خاطره :خانواده شهید سید مهدی اعتصامی میگویند :در عزایش
همین قدر بگوییم که وقتی میخواستند خبر شهادتش را بدهند

بازدید مدیریت روزنامه جام جم البرز از نیروگاه
شهید منتظر قائم

مدیریت روزنامه جام جم البرز به همراه همکاران از نیروگاه
شهید منتظر قائم بازدید نمود.
به گزارش جامجم نیروگاه شهید منتظر قائم واقع در شهر
فردیس استان البرز میباشد .این مجموعه با تولید 9میلیارد
کیلو وات ساعت در سال ،حدود 209درصد برق کشور را تولید و
 25درصد از سهم استانهای تهران و البرز را به خود اختصاص

چندی قبل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و
مسافر شهرداری کرج بنا به شرایط و صالحدید مقام
محترم عالی شهرداری آقای دکتر کمالی زاده تجربه
جدیدی را به انجام رساند.
در تودیع و معارفه مذکور آقایان عسگری جانشین
شهردار ،روح اهلل کیان مدیر کل حوزه شهردار و
ناصر بخت معاون سرمایه انسانی شهرداری حضور
داشتند .محمد یساولی سرپرست جدید سازمان
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری تجربه
ریاست سازمان آتش نشانی و آرامستانهارا دارد
و از نظر اداری فردی منظم و با انضباط و در میان
مسئوالن شهرداری از جمله مدیران پر تالش

محسوب میگردد.
وی به دنبال انتخاب در این سمت و قبول مسئولیت این سازمان عریض
و طویل عمال نظارت و کنترل و مدیریت سه سازمان سابق را بر عهده گرفته
است .وجود 600نفر پرسنل دائم و غیر دائم کار سنگینی است که یساولی
باید با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت کاهش ابتالی مسافران همواره
گندزدایی و ضد عفونی و پاکیزگی اتوبوسها را به عنوان اولویت در دستور کار
خویش قرار دهد.
به هر حال در این برهه به نظر میرسد گام نخست را بر موضوع کنترل و نظارت
بر ناوگان حجیم و عظیم بنا نموده و عزم خود را جزم کرده تا در ابتدا ضمن
ترویج و ترغیب قاطبه مردم در بهره مندی از اتوبوس وتاکسی در سفرهای
درون شهری مساله شیوع ویروس منحوس کرونا را در وسائط نقلیه عمومی
به کنترل خویش درآورد .ضد عفونی دهها اتوبوس در طول شبانه روز و دقت
نظر به توصیههای بهداشتی از سوی کارشناسان از مهم ترین دغدغههای
یساولی بوده و میباشد.
به هر حال تشکیل کارگروههای تخصصی و کمیتههای برنامه ریزی برای
افزایش درآمد و کاهش هزینههای غیرضروری از جمله مسائلی است که فکر و
اندیشه او را به خود مشغول خواهد ساخت .اهتمام وی به پرسنل زحمتکش
و رعایت دقیق دستورالعملهای صادره از سوی شهرداری مرکز و پیگیری و
تالش در جهت اختصاص بودجه و اعتبار برای سازمان و درخواست از شهردار

بازگشت  15واحد غیر فعال در پیام به چرخه تولید
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه
بین المللی پیام با بیان اینکه اشتغال زایی و
حمایت از تولید به عنوان یکی از مهم ترین
رویکردهای پیش روی این منطقه در سال
جهش تولید است گفت :اقدامات
انجام شده موجب شد تا  15واحد
تولیدی و صنعتی در این منطقه به
چرخهتولیدبازگردند.
به گزارش جام جم البرز ،نادر ثناگو

مطلق افزود :این واحدها بنا به دالیل مختلفی نیمه فعال شده بودند که با تالش های
صورت گرفته بار دیگر باز فعال و به چرخه تولید بازگشتند.وی ادامه داد :با باز فعال سازی
این تعداد واحد تولیدی و صنعتی زمینه اشتغال بیش از  200نفر در منطقه ویژه اقتصادی
و فرودگاه بین المللی پیام فراهم شده است.ثناگو مطلق گفت :هدف بر این است تا با
توجه به باز فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل در منطقه ،زمینه اشتغال
هر چه بیشتر و تولید را در پیام فراهم کنیم.وی در ادامه با اشاره به توسعه زیر ساخت ها
در فاز چهار منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام ،اعالم کرد که بر اساس پیش
بینیهای صورت گرفته ،با توسعه فاز چهار در سال جاری 2 ،هزار شغل و تا پنج سال آینده
 ۱۰هزار شغل جدید در این منطقه ایجاد میشود.

میگفتند شهیدی از کارخانه قند رفت که کمر همهمان را شکست.
* پیام شهید :ای مردم ،قدر این برادران بسیجی و سپاهی را بدانید
که یک وقت چشم باز میکنید میبینید از میانتان رفتهاند .آنها را
از خود نرنجانید که بعدها پشیمان میشوید.

پایان نامههای دانشجویی و طر حهای پژوهشی
حمایتمیشوند

داده است .نیروگاه شهید منتظر قائم ،جزو  10نیروگاه بزرگ
کشور است .محمد تقی حسنی ،مدیریت روزنامه جام جم البرز
در دیدار با مدیر روابط عمومی نیروگاه منتظر قائم گفت :تعامل
مجموعههای مختلف صنعتی و تولیدی با رسانهها در بهبود
عملکرد وآشنایی مردم با روند فعالیتهای آنان تاثیرات فراوانی
دارد و امیدواریم در آینده این تعامالت بیشتر گردد .
مدیر روابط عمومی نیروگاه منتظر قائم نیز با مثبت خواندن
نقش رسانهها اظهار داشت :خوشبختانه ما با رسانههای
مختلف استانی ارتباطات خوبی داریم و در اطالع رسانیها
توانسته ایم عملکرد مناسبی داشته باشیم .
سنایی بازدید مدیریت جام جم البرز را از مصادیق این تعامالت
ً
برشمرد و افزود :ما در سال جهش تولید قطعا به همراهی
رسانهها نیازمندیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیتهای آنان
استفاده نماییم .

و شورای محترم اسالمی شهر در جهت تقویت ناوگان از دیگر حقایقی است که
این مسئول در فکر تامین آن میباشد.
بررسیهای به عمل آمده بدون هر گونه تعارف و غلو پیرامون نقطه نظرات
یساولی سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر مساله رسیدگی به
مشکالت تاکسیرانان و توجه ویژه به این قشر زحمتکش میباشد.
در ادامه امید داریم با اجرای فرامین مقام عظمای والیت در این شرایط خاص
وحدت و انسجام در انجام امور سازمان را همگان سرلوحه اهداف خویش
قرار دهند .در خاتمه بر خویش فرض میدانم اوال برای توفیق روز افزون آقای
محمد یساولی از درگاه ایزد متعال خواستار موفقیت و سربلندی باشم به
عالوه از زحمات بیدریغ آقای مجید استاد کاظمی مدیر سابق سازمان که دو
سالی سکان دار سازمان مذکور بودهاند تشکر و قدردانی نمایم.
نکته قابل تامل و تاکید این که از آن جا که طی دو سال گذشته حدود 81
دستگاه اتوبوس ( )Scaniaتولید کارخانه عقاب افشان در ناوگان به کار گرفته
شده ،نیاز به راننده پایه یک بیش از پیش محسوس میباشد .طبق آمارها
تعداد 264دستگاه اتوبوس در مالکیت سازمان حمل و نقل بار و مسافر قرار
دارد که متاسفانه تنها  80دستگاه در خطوط در حال جا به جایی مسافران
میباشند و الباقی به واسطه نبود قطعات و بودجه و دیگر کاستیهاو بویژه
فرسودگی دیگر قابلیت خدمت رسانی را ندارند.
الزم به ذکر است 215دستگاه اتوبوس نیز در مالکیت بخش خصوصی بوده
که آمارها و بررسیهاحاکی است 100دستگاه در خطوط درون شهری و معابر
کالنشهر مشغول جا به جایی مردم بوده و  115دستگاه اتوبوس نیز با مالکیت
خصوصی در خطوط بین شهری(تهران -کرج) مشغول انجام وظیفه هستند.
بنابراین در جمع کل اتوبوس متعلق به بخش خصوصی و سازمان مذکور
به عدد  479دستگاه میرسد .مساله بعدی تاکسیرانان هستند که اهتمام
به این قشر آسیب پذیر و زحمتکش و خصوصا محروم جامعه که بر اساس
بررسیهاحدود 70درصد جا به جایی درون شهری کرج را به دوش دارند ،یکی
از دل مشغولیهای یساولی بوده و هر چند تاکسی در دنیا به عنوان خودروی
لوکس و نه عمومی محسوب میشود ،لیکن به واسطه بافت شهری ،چیدمان
جمعیتی و ترکیب معابر و شهرکهای اقماری بخش اعظم جا به جاییهای
درون شهری بر عهده تاکسی قرار دارد .به هر حال آقای یساولی در این برهه
نیاز شدید به همدلی و تعامل صمیمانه همکاران دارند.

امام خمینی

(ره)
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گوئی در آسمانهاپرواز میكنم

یساولی ،مدیر جدید سازمان حمل و نقل مسافر
و تحوالت پیش رو
یادداشت

ناصر محمدیبنادکی

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان البرز026-32210004-9 :

از دفتر یادداشتهای شهید سید مهدی اعتصامی؛

سوال از شما پاسخ از مسئوالن
تامیناجتماعیاستانالبرز

به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی
سازمان تأمین اجتماعی و برقراری ارتباط
این سازمان با جامعه بزرگ مخاطبان ،بیمه
شدگان ،بازنشستگان و کارفرمایان ،میتوانید
سوالهای خود را با تحریریه جام جم البرز با
شماره 32210009در میان بگذارید .مسئولین
سازمان تامین اجتماعی استان البرز در همین
ستون پاسخگوی سوالهای شما خواهند
بود.
پاسخ از :ابوالحسن قورچیان ،سرپرست اداره
کل تامین اجتماعی استان البرز
* قانون تعیین تکلیف اشخاصی که  10سال و
کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند
مردان با  60سال و زنان با  55سال سن و
داشتن حداقل  10سال سابقه پرداخت حق
بیمه میتوانند درخواست بازنشستگی
نمایند.متقاضیان چنان چه شرط سنی را
داشته ولی سابقه آنهاکمتر از  10سال باشد،
میتوانند حق بیمه سنوات تا سقف  10سال را
یک جا واریز و بازنشسته شوند.
میزان مستمری بر اساس سنوات پرداخت
حق بیمه تعیین و از یک سوم حداقل
دستمزد سال درخواست کمتر نمی باشد .در
ضمن بیمه شدگان تامین اجتماعی میتوانند
جهت اطالعات بیشتر و ثبت درخواست
بازنشستگی خود به سامانه غیر حضوری
 eservices.tamin.irمراجعه نمایند.

اين ج ـ ــاهالن كه دعوى ارشاد مى كنند
در خرقه شان به غير «منم» تحفهاى مياب
ما عيب و نقص خويش و كمال و جمال غير
پنهـ ـ ـ ــان نمودهايم ،چو پيرى پس خضاب

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی البرز
از پایان نامههای دانشجویی و طر حهای
پژوهشی با موضوع تعاون حمایت مالی
میکند.
به گزارش جام جم مدیرکل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان گفت :از پایان
نامههای دورههای کارشناسی ارشد و دکترا
با موضوعات مرتبط با حوزه تعاون تحت شرایط و ضوابطی خاص ،حمایت
مالی میکند.حسین فالح نژاد افزود :این اداره کل آمادگی دارد با انعقاد قرارداد
با پژوهشگران از موضوعات پژوهشی مرتبط با بخش تعاون حمایت کند .وی
افزود :متقاضیان و پژوهشگران ،میتوانند برای اطالع بیشتر از ظرفیت حمایتی
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان از پایان نامهها و طر حهای پژوهشی با
موضوع تعاون ؛ با شماره تلفن  32128000داخلی  214یا  209تماس بگیرند.

خوانندگان عزیز میتوانند جهت طر ح
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف با
شماره تلفن  32210009دفتر تحریریه جامجم
البرز همه روزه به غیر از ایام تعطیل در وقت
اداری تماس بگیرند تا مشکالتشان با نام
خودشان در همین ستون در ج گردد.
* مشکل ایاب و ذهاب مردم را ساماندهی
کنید
تصمیمات اخیر مسئوالن در زمینه تغییر
رویکرد آتی اتوبوسرانی و جا به جایی
مسافران شهری و حومه نه تنها گرهی از
مشکالت انباشته شهروندان باز نمی کند،
بلکه به مشکالت و سرگردانی افراد میافزاید.
لطفا مسئوالن امور حمل و نقل شهرداری
به مشکالت فزاینده مردم به طور واقعی و
حقیقی رسیدگی کافی و جامع نمایند.
احمد مهرانی از کر ج
* راه اندازی خطوط تولیدی
صاحبان حرف و صنایع در محدوده کرج و
شهرهای تابع استان البرز جهت راه اندازی
خطوط تولیدی و رونق و جهش آن دارای
مشکالت متعددی هستند .جا دارد تا
مسئوالن استانداری و فرمانداریهای تابع
و سایر نهادهای مسئول و دست اندر کار
به مسائل و مشکالت اداری و اجرایی این
گونه افراد رسیدگی شایسته و بایسته صورت
دهند.
جمعی از صاحبان حرف و صنایع شهرکهای
صنعتی البرز
* آبخوری و سرویسهای بهداشتی در پارکها
احداث شود
یکی از نیازهای اساسی شهروندان وجود
آبخوریهاو سرویسهای بهداشتی مناسب
و کارآمد نسبت به جمعیت میلیونی ساکن
در کرج و در داخل پارکهاو بوستانهاو در
محدوده میادین و تقاطعهامیباشد .بر همین
اساس از مسئوالن شهرداری کرج و  ...خواهان
اقدام بموقع در این خصوص هستیم.
پیمان احدی از مهر شهر

با اجرای رزمایش همدلی؛

بار کوچکی از دوش محرومان برداشته میشود
شهردار کرج گفت :در شرایط کنونی فشار مضاعفی بر
دوش قشر محروم تحمیل شده است.
به گزارش جام جم علی کمالی زاده در سومین رزمایش
همدلی و کمک مومنانه بسیج شهرداری کرج با اشاره
به اینکه اقدامات بسیج شهرداری و خدمات مدیریت
شهری حس رضایت مطلوبی در قشر محروم ایجاد
کرده است ،گفت :این قشر همواره پشتیبان نظام و
انقالب بوده و ما در تالشیم با انجام وظایف خود این
حس رضایت را دو چندان کنیم.وی با بیان اینکه در
شرایط اقتصادی کنونی بار بیشتری روی دوش مردم
محروم است ،عنوان کرد :امیدواریم به همت بسیج
شهرداری و با برگزاری رزمایشهای همدلی بتوانیم باری

هرچند ناچیز از روی دوش مردم محروم برداریم.
* نقش بسیج شهرداری در کاهش آسیبهای ناشی از
شیوعکرونا
رئیس شورای شهر کرج هم در ادامه این مراسم گفت:
در طول دوران خدمتم به عنوان نماینده مردم در
شورای اسالمی ،در هر محلی که حضور پیدا کردم بسیج
شهرداری میدرخشید و در هر بحرانی این نهاد برای
کمک رسانی حضور داشت.
اکبر سلیم نژاد افزود :با توجه به اینکه اقدامات بسیج
اقداماتی خیرخواهانه است ،هر الیحهای را که مربوط
به این نهاد بود در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و
زیرساختهای الزم برای اجرای آن را فراهم کرده ایم.این

عضو شورا با اشاره به اینکه مدیریت شهری پشتیبان
حوزه بسیج است ،ادامه داد :امروز که کرونا کل استان
را درگیر کرده ،بسیج شهرداری برای کاهش آسیبهای
ناشی از شیوع این ویروس حضوری فعال و پررنگ دارد.
* هفته بسیج ،هزار یتیم از سوی خیران شهرداری تحت
پوششقرار میگیرند
سرهنگ غالم قربانی ،فرمانده بسیج حوزه ۸
سیدالشهدا نیز در ادامه این مراسم به تشریح اقدامات
این حوزه در سال گذشته و امسال پرداخت و گفت:
سال گذشته  ۸۰۰یتیم از سوی خیران شهرداری تحت
پوشش قرار گرفتند و در تالشیم سال جاری و در هفته
بسیج این تعداد را به هزار نفر برسانیم.

دکتر صادقیان پاسخ میدهد؛

لک و پیس چیست؟

در بسیاری از موارد شاهد افرادی
بودهایم که روی دستان یا صورت و
حتی در زمان جوانی دچار سفیدی
مو شدهاند .این عارضه پیسی یا
وتیلیگو نامیده میشود.
اشخاص مبتال بسیار در رنج و
عذاب هستند زیرا از رفتن به جوامع
عمومی احساس شرم میکنند و در
مخفی کردن عارضه خود به وسیله دستکش یا کاله یا رنگ کردن
به وسیله خال کوبی (تاتو) استفاده میکنند .درحالی که این عارضه
مسری نیست و دوری جستن عوام از این افراد بی جهت است.
الزم به ذکر است که در الیه سوم پوست سلولهای رنگدانه ساز
(مالنوسیت) وجود دارد که مسئول ساختن رنگدانههای پوست
است .همینطور در اطراف فیلکولهای مو این رنگدانهها سبب رنگ
سازی در مو میشوند و در صورت این که رنگدانه سازند سفیدی مو
و پیسی به وجود میآید .الزم به ذکر است که علت این عارضه نوعی
اشتباه گلبولهای سفید یا سربازهای دفاعی بدن میباشد که آنها
را مورد هدف قرار میدهند و تضعیف میکنند.
* درمان چیست؟
درمان شامل نور آفتاب میباشد زیرا نور آفتاب به پوست میتابد
قسمتی از اشعه ماورا بنفش که در نور خورشید میباشد از پوست
میگذرد و به سلولهای رنگدانه ساز اثبات میکند و آنها فتوسن
سیتیو هستند و دراثر این تابش به این فعالیت در میآیند و رنگدانه
میسازند  .در کمال تعجب در صورتی که نور آفتاب از شیشه عبور

کند اشعه ماورا بنفش آن فیلتره میشود.
لذا نمی تواند از شیشه عبور کند و باید مستقیم به پوست اصابت
کند .غیر از آفتاب المپهای مهتابی یا ماورا بنفش نامیده میشوند
که در داخل منزل قابل استفاده هستند.
دارویی به نام متوکسالن ساخته شده است که در صورتی که
لوسیون آن یافت شود میتوان با قلممو روی مناطقی که دچار
پیسی گردیده به دقت رنگ آغشته نمود و سپس در مقابل اشعه
ماورا بنفش قرار بدهیم آن هم به مدت یک دقیقه و یا دو دقیقه تا
رنگدانهها (مالنوسیتها) تحریک شوند و پوست به رنگ طبیعی
در آید اکنون در بازار لوسیونهای متو کسالن کمیاب است و باید
از قرص آن استفاده شود که بعد از نیم تا یک ساعت از بلعیدن آن
تحریکپذیری سلوهای رنگدانه ساز را تشدید میکند و در این هنگام
بیمار باید به زیر نور آفتاب یا اشعه ماورا بنفش داخل منزل برود.
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