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لبرز
ا

ح کرد؛ مدیرکل بهزیستی استان مطر
فعالیت موازی، دلیل تعطیلی مراکز سالمت روان 

ج: امام جمعه کر
مالمِت "مالمت کنندگان" خسته ام نمی کند
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ج خبر داد؛ رئیس شورای اسالمی شهر کر

ج،   پذیرای  گرمخانه های کر
بی خانمان ها

البــرز  متجاهــر  معتــادان 
جمع آوری می شوند

آلوپسی چیست؟

جمع آوری 10 میلیارد تومان 
صدقات برای نیازمندان 

وقتی سیستم ایمنی بدن 
اشتباه می کند؛

روز ملی البرز نشان از 
پیشینه تاریخی و غنای 

فرهنگی استان است

حذف دفترچه های 
درمان، تحولی بنیادین 

در خدمت رسانی 
الکترونیک 

مدیر کل میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی 

استان:

سرپرست اداره تامین 
اجتماعی استان خبر داد؛
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کاشت ۴۰۰ هزار درخت در دهکده باغستان 

34

بیشتر بخوانید

2

؛ با دستور استاندار

معاون خدمات شهری 
ج خبر داد؛ شهرداری کر

وداع با شهید مدافع حرم

سلمانیان شهید   پیکر 
ز تشییع می شود 2۴ مهر در البر  

Wednesday  -    october  14  -   2020  |   5780 شــماره   - یکــم  و  بیســت  ســال   | صفحــه   4  |  1442 صفــر   26  |  1399 مهــر   23 چهارشــنبه  



این دنیای کوچک
این  پرستارم.  یک  من 
روزها از همه چیز می ترسم. 
شده  تمام  تازه  شیفتم 
خیلی  ام؛  آمده  خانه  به  و 
وحشت  با  ولی  ام  خسته 
از خواب می پرم. توی کابوسم، آدم هایی با ماسک 
و دستکش دوروبرم را گرفته اند و به سر و شکل 
 ، بخش  ی  سره  یک  لباس های  توی  ام  فضایی 

می خندند. 
در رختخواب می نشینم. گلویم خشک خشک 

است.
به جماعتی که کرونا را دست کم گرفته اند فکر 
خیالی  بی  آدم های  می گیرد.  غصه ام  و  می کنم 
هم  کنار  اتوبوس  و  مترو  توی  راحت  خیلی  که 
می ایستند. مهمانی می گیرند و بی هیچ نگرانی 
شیوع  به  می دانند  که  می روند  سفرهایی  به 

بیماری کمک می کند.
این همه  بین  چرا  که  می زنم  نهیب  خودم  به   
پانسمان  و  زدن  آمپول  از  بچگی  از  باید   ، کار

کردن خوشم بیاید؟ 
ام  دغدغه  و  بخوانم  درس  همه  آن  باید  چرا 
ای  دغدغه  دوستانم  و  من  که  باشند  مردمی 

برای آنها نیستیم؟  
تخت  بیمارستان  جای  همه  که  مدت هاست 

گذاشته ایم. 
با   . می کنیم  خستگی  احساس  بیشتر  روز  هر 
پیک  سروکله  ایم؛  شده  پاییز  وارد  تازه  این که 
سوم از راه رسیده است. داریم از پا درمی آییم . 
همگی ترسیده ایم و احساس می کنیم در سنگر 

جنگ هستیم.
مرگ  شاهد  بارها  پرستارم.  که  سال هاست 

انسان ها بودم و به آن عادت دارم. 
انتشار  از  جلوگیری  برای  روزها،  این  در  اما 
ویروس مالقات ممنوع است. بیماران بدحالی 
را می بینیم که با سرنوشتی تلخ و ناگوار، محکوم 

به مرگ در تنهایی هستند. 
ناگهان  همکارانم،  از  یکی  پیش  روز  چند 
زدن  فریاد  به  شروع  بیمارستان  راهروی  در 
معموال  او  بود.  منفی  کرونایش  آزمایش  کرد. 
بود  ترسیده  چون  اما  است؛  آرامی  خیلی  آدم 
و  باال  و  احساسات  ابراز  جلوی  نمی توانست 

پایین پریدنش را بگیرد.
 او هم یک انسان است. با خودم فکر می کنم 
کوچک  چقدر  دنیا  بدهد  یادمان  آمد  کرونا  که 
اندازه  تا چه  آدم ها  و خوشی و ناخوشی های ما 
هزینه  نمی دانم  فقط   . است  به هم  وابسته 
و  مردم  از  نفر  چند  جان  گرفتن  درس هایش، 
نمی دانم  باشد.  باید  من  مانند  سپیدپوشانی 
تمام  امیدوارم  فقط  افتاد.  خواهد  اتفاقی  چه 
شود. کرونا دلش به حال ما بسوزد، بساطش 
دنیای  این  از  ایران،  از  نه  برود؛  و  کند  جمع  را 

کوچک!

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
ج خبر داد؛ کر

پذیــرای  ج،  کــر گرمخانه هــای 
خانمان هــا بــی 

آبان پذیرش بی خانمان ها در گرمخانه  از اول 
ج انجام می شود. بانوان و آقایان شهرداری کر

به گزارش جام جم، علی اصغر همتی با اشاره 
رسانی  خدمت  ضرورت  و  سرما  فصل  آغاز  به 
فعالیت  داشت:  اظهار  سرپناه  بی  افراد  به 
پروتکل های  رعایت  با  کالنشهر  این  گرمخانه 
شروع  جاری  سال  آبان  اوایل  از  بهداشتی 

می شود.
گرفته  صورت  مکاتبه های  برابر  وی؛  گفته  به 
تالش  البرز  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  با 
گرمخانه های  در  پزشکی  تیم های  می کنیم 
ج برای انجام اقدامات پزشکی و پیشگیری  کر

از شیوع ویروس کرونا حضور داشته باشند.  
با  ج  کر شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
کالنشهر  این  گرمخانه های  ظرفیت  به  اشاره 
ظرفیِت  با  آقایان  گرمخانه  کرد:  خاطرنشان 
با  بانوان  گرمخانه  و  قدس  میدان  در  نفر   ۱۱۰
گنجایش ۶۰ نفر در پارک شهید چمران در حال 

فعالیت است. 

غ  ماســک اجباری، متروی شلو
و دیگر هیچ...

 ۸ به  قریب  از  پس 
ویروس  شیوع  از  ماه 
دست و پاگیر کرونا در 
خبری  باالخره  کشور 
خصوص  در  جدی 
متخلفین  با  برخورد 
پروتکل های بهداشتی 

مطرح شد . 
استفاده  "جریمه عدم 
طرحی  عمومی"  اماکن  و  شهر  سطح  در  ماسک   از 
اجرایی شده است،  پایتخت  از شنبه در  که  است 
طرحی که ای کاش از ماه های اول شیوع پاندمی کرونا 
اجرایی می شد نه به این صورت عجله ای و بدون 

ضمانت اجرایی. 
ح جدید قرار است آنهایی که ماسک  با این طر
این   در  اما  شوند  روبه رو  جریمه  با  نمی زنند 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  مواردی  زمینه 
و  داشته  اجرایی  قابلیت  باید  جریمه ای  هر 

بازدارنده باشد . 
اخذ  آنان  از  چگونه  است  قرار  خاطیان  جریمه 
ارگان هایی  چه  ح  طر اجرای  ماموران  شود؟ 
هستند، آیا قرار است به عنوان مثال پلیس رو 

در روی مردم قرار گیرد؟
مهمی  موارد  به  باید  ح ها  طر این  کنار  در  اما 
مترو  واگن های  در  جمعیت  ازدحام  چون  هم 
شرایط  در  آیا  شود.  توجه  نیز  اتوبوس ها  و 
فاصله  رعایت  انتظار  می توان  جمعیتی  پیک 
در  نفر  یک  اگر  داشت؟  مردم  از  را  اجتماعی 
بدتر  و  باشد  مبتال  قطار  ایستگاه  یا  واگن 
نکند،  استفاده  هم  مناسب  ماسک  از  این که 
چاره  راه  کرد.  خواهد  درگیر  را  زیادی  عده 
افزایش سریع تعداد قطارها بویژه در خط های 
افزایش،  این  اگر  حتی  است.  تردد  پر  و  شلوغ 
باز  بیانجامد  کاهش سرعت حرکت قطارها  به 
هم می ارزد چرا که سالمتی گوهری است نایاب، 
عده  می تواند   ، مبتال  نفر  یک  که  کرونا  هم  آن 

بی شماری را با خود درگیر کند. 

مقام نخســت مســابقات ملی 
بتن بــه دانشــگاه آزاد اســالمی 

ج رسید کر

بتن  ملی  مسابقات  دوره  هجدهمین  در 
برگزار  تیم   ۵۴ حضور  با  که  کشور  دانشجویی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  تیم  شد، 
مقام  خمشی  سبک  تیر  شاخه  در  ج  کر واحد 

اول را کسب کرد.
به گزارش جام جم هجدهمین دوره مسابقات  
پژوهشگران  باشگاه  باهمکاری  بتن  ملی 
و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نخبگان  و  جوان 
انجمن بتن ایران و با حضور۵۴ تیم برگزار شد 
که از میان آنها ۴۶ تیم از دانشگاه آزاد اسالمی 

بود.
تولید  کارخانه  در  مسابقات  از  دوره  این      
در  و  رجایی  شهید  مؤسسه  بتنی  قطعات 
گروه  در  تیم   ۱7 و   گردید  برگزار  گرایش  چهار 
درگروه  تیم   ۱2 دانشجویی،  پرمقاومت  بتن 
شاخه  در  تیم   ۱۱ دانشجویی،  سبک  بتن 
EPD  و ۶ تیم درشاخه  غ  سازه محافظ تخم مر
رقابت  به  یکدیگر  با  خمشی  تیرسبک 

پرداختند.
سبک  تیر  شاخه  در  رقابت ها  این  پایان  در 
آزاد  دانشگاه   Civil Legends تیم   خمشی، 
از  مریم سادات  ج، متشکل  کر اسالمی واحد 
با  و  فر  شریفی  فاطمه  و  جاللی  بهار  حسینی، 
راهنمایی دکتر رضا جمالپور مقام اول را کسب 
 ، نیز دانشجویی  سبک  بتن  شاخه  در   و  کرد 
ج شایسته  آزاد اسالمی واحد کر تیم دانشگاه 

تقدیر شد .
مسئوالن  تالش  و  همت  به  است  گفتنی    
پژوهشگران  باشگاه  مرکزی  ستاد  محترم 
از  دوره  این  در  شرکت  نخبگان،  و  جوان 
رایگان  مسابقات برای دانشجویان به صورت 
ملی  مسابقه  برگزاری  هزینه های  تمام  و  بود 
بتن از طریق انجمن بتن ایران و سایر حامیان 

مالی تامین شد.  

آیت اهلل حسینی همدانی، امام جمعه کرج در قالب سی و 
دومین خطبه مکتوب جمعه توصیه ها و تذکراتی را بیان 

کرد.
مکتوب  خطبه  در  کرج  جمعه  امام  جم،  جام  گزارش  به 
جمعه گفت: هفته سی و سوم بدون نماز جمعه ، مصادف 

در  بنده  ماموریت  هشتم  سال  از  هفته  اولین  با  است 
استان البرز به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج 
که با حول و قوه الهی و با قید حیات، همان طور که تا امروز، 
آرام، با برنامه و اولویت هایی که طراحی کردم امور را پیش 
بردم.  آیت اهلل حسینی همدانی افزود : تا زمانی که از ناحیه 

ان شاءاهلل  و  کرد  خواهم  وظیفه  انجام   دارم  اجازه  والیت 
مالمِت "مالمت کنندگان" خسته ام نمی کند.

حسین  امام  اربعین  روز  پیاده  روى  سنت  داد:  ادامه  وی 
وجود  با  علیهم السالم  ائمه  زمان  از  علیه السالم 
انجام  فراوان  مشقات  تحمل  با  و  حّکام  سختگیری های 

را جابر ابن عبداهلل انصاری صحابی  می شد. اولین اقدام 
هجرى   ۶۱ سال  در  امیرالمؤمنین   یاران  از  و  خدا  رسول 
انجام داد، مرحوم میرزا حسین نوری این سنت را احیا کرد 
و نشر داد و به فضل خدای رحمان در سال های اخیر رونق 

چشمگیر و دشمن شکنی گرفت .
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

یادداشتیادداشت

ج: امام جمعه کر
مالمِت "مالمت کنندگان" خسته ام نمی کند

حمید رضاپور

آوری  جمع  انتظامی  نیروی  گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
معتادان متجاهر از استان را آغاز خواهد کرد. بر این اساس ۶۰۰ نفر تعهد 
تامین  استانداری  سوی  از  نیز  نفر   ۴۰۰ و  مخدر  مواد  هماهنگی  شورای 

اعتبار می شوند که در کمپ ها بستری شوند.
به گزارش جام جم شهبازی در جلسه شورای هماهنگی مقابله با مواد 

مخدر استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره 
به اهمیت این نشست و ضرورت پیگیری و تصمیم گیری دقیق توسط 
کمیته های مربوطه، افزود: انتظار می رود با توجه به حساسیت های این 
استان و مطالبات ملی و مردمی، کنترل آسیب های اجتماعی، مورد توجه 
ویژه ای قرار گیرد.  شهبازی گفت: رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر 
کشور در البرز حضور یافت و تمامی درخواست های استان بویژه در رابطه 
با راه اندازی کمپ ماده ۱۶ را مورد عنایت قرار داد ولی دبیر شورای مقابله 

با مواد مخدر استان باید در این راستا به جد پیگیری کند.
دارد.  مسئولیت  استان  مختلف  بخش های  در  استاندار  افزود:  وی 
و  پرداخته  وظایف  شان  به  خود  جای  در  باید  مسئوالن  تمامی  بنابراین 
موضوعات را تا حصول نتایج به جد دنبال کنند و اگر مانعی در این مسیر 
البرز  استاندار  بگذارند.   میان  در  استان  در  دولت  عالی  نماینده  با  بود 
اضافه کرد: راه اندازی اردوگاه ماده ۱۶ را تا جانمایی و جذب اعتبار دنبال 
کردیم ولی در ادامه شورای هماهنگی مقابله با مواد مخدر باید برای به 
خصوص  در  البرز  مردم  گفت:  وی  کند.   اقدام  امر  این  رساندن  نتیجه 

معتادان متجاهر نگرانند و خواستار جمع آوری و ساماندهی آنها هستند 
از این رو باید تصمیمی جدی گرفته شود.  شهبازی افزود: کمپ های ماده 
۱۵ استان پای کار باشند و با نظارت بهزیستی استان نسبت به پذیرش 

این معتادان اقدام کنند.
وی گفت: به طور قطع شهرداری و شوراهای اسالمی شهر در خصوص 
رو  این  از  دارند  دغدغه  متجاهر  معتادان  وجود  لوث  از  شهر  پاکسازی 
در این نشست مصوب می شود که با اهتمام ویژه ای جهت راه اندازی 
کمپ ماده ۱۶ و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر وارد 
رسان  خدمات  دستگاه های  این که  بیان  با  البرز  استاندار  شوند.  عمل 
استان همواره همراه و پای کار هستند، افزود: بر این اساس باید برای 

هماهنگی جهت اقدامات الزم با آنها برنامه ریزی شود.
از  متجاهر  معتادان  جمع آوری  به  نسبت  انتظامی  نیروی  گفت:  وی 
استان اقدام کنند که بر این اساس ۶۰۰ نفر تعهد شورای هماهنگی مواد 
مخدر است و ۴۰۰ نفر نیز از سوی استانداری تامین اعتبار می شود که در 

کمپ ها بستری شوند.

؛ با دستور استاندار
معتادان متجاهر البرز جمع آوری می شوند

فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  محمدی  فریدون   
گردشگری و صنایع دستی استان البرز به مناسبت 

، روز ملی البرز  پیامی صادر کرد. بیستم مهر
به گزارش جام جم در این پیام آمده است:

کشور  استان  یکمین  و  سی  عنوان  به  البرز  استان 
در دامنه های جنوبی رشته کوه های البرز به مرکزیت 
مانند   ، نظیر بی  تاریخی  و  طبیعی  جاذبه های  با  ج  کر
و  رودخانه ها  کاخ ها،  و  کاروانسراها  زیبا،  روستاهای 
آبشار ها و سد ها و آثار تاریخی، استانی با ظرفیت های 
و...  صنعتی  هنری،  ادبی،  فرهنگی،  تاریخی،  گوناگون 

ارزشمندی  و  فرهیخته  افراد  پرورش  مهد  که  است 
غالمرضا  شهید  سردار  طالقانی،  اهلل  آیت  همچون 
، شهیدان نژاد فالح، استاد غالمحسین امیر  کیانپور
همواره  که  است  بوده  و...  احمد  آل  جالل  خانی، 
بوم  و  مرز  این  گرانبهای  تاریخ  تارک  بر  نامشان 

می درخشد.  
اشتهارد،  ج،  کر ساوجبالغ،  طالقان،  از  البرز  استان   
طبیعی  و  تاریخی  گنجینه  آسارا،  تا  فردیس  نظرآباد، 
بسیاری در دل خود جای داده است و با آثار شناخته 
جاده  صالحیه،  تاالب  ازبکی،  تپه  مانند  شده ای 

ج، کاخ سلیمانیه و  چالوس، سد طالقان، رودخانه کر
... در طول سال مقصد گردشگران بسیاری از سراسر 

کشور است.
غنای  و  تاریخی  پیشینه  بلندای  بر  البرز  استان   
شگفتی های  از  ازبکی  باستانی  محوطه  با  فرهنگی 
تاریخ بشریت با 9 هزار سال قدمت، خود به تنهایی، 
چشم  مقابل  در  را  سرزمین  این  مردمان  اصالت 
به  منحصر  اثری  است.  گذارده  نمایش  به  جهانیان 
استان  تاریخی  شناسنامه  عنوان  به  آن  از  که  فرد 

می توان نام  برد.

خطه زر خیز البرز دامن گسترانیده بر خاک از شمال تا 
جنوب و از شرق تا غرب، گویای اصالت و سنتی مثال 
با  گوناگون  اقوام  برای  را  خود  آغوش  که  است  زدنی 
آداب و رسوم متفاوت گشوده و دست مهر و محبت 
آنها را به گرمی فشرده است و یکی از مهاجرپذیرترین 
و  پایتخت  به  نزدیکی  واسطه  به  کشور  استان های 
وجود مراکز دانشگاهی، صنعتی و کارگاهی محسوب 
می تواند  ویژگی ها  این  بودن  دارا  با  البرز  می شود. 
شود.   تبدیل  کشور  گردشگری  و  فرهنگی  قطب  به 
حکم  در  استان  فرهنگی  غنای  و  تاریخی  پیشینه 
سندی معتبر است وبه راستی که لقب ایران کوچک 
صلح  همبستگی،  اتحاد،  است.  استان  این  برازنده 
مازندرانی،   ، لر کرد،  ترک،  اقوام  زدنی  مثال  دوستی  و 

یزدی و...  مهر تاییدی بر این مدعاست.
به  البرز  ملی  روز  تبریک  و  گرامیداشت  ضمن  بنده 
همه مردم ایران و در راس آنها مردم شریف، فرهنگ 
دوست و پرافتخار استان البرز  امید دارم این استان  
گوناگون  زمینه های  در  خود  اصلی  و  واال  جایگاه  به 
پیدا  دست  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  تاریخی، 
کند و برگ زرین دیگری را به افتخارات ارزشمند خود 

افزوده و به اوج  شکوفایی دست یابد.

روز ملی البرز نشان از پیشینه تاریخی و غنای فرهنگی استان است

خبر

خبر

جهانی  هفته  که  این  بیان  با  البرز  استان  بهزیستی  کل  مدیر 
همه:  برای  روان  "سالمت  شعار  با  جاری  سال  روان  و   بهداشت 
جا همه  همه،  برای  بیشتر،  بیشتر-دسترسی  گذاری   سرمایه 
هفته  این  در  هدف  ترین  عمده  گفت:  است،  شده  گذاری  "نام   
آگاهی و تغییر و اصالح نگرش مردم نسبت به  ارتقاء و افزایش 

مسائل بهداشت روان می باشد.
 به گزارش جام جم اسداهلل 
حیدری ادامه داد: مراکز 
سالمت روان محلی، 
دولتی  غیر  مراکزی 
مجوز  با  که  هستند 
بهزیستی  سازمان 
که  زمینه هایی  در 

به سالمت روانی و اجتماعی افراد مربوط می شود، خدمات نیمه 
تخصصی ارائه می کنند.

وی افزود: مراکز سالمت روان محلی این امکان را فراهم می کند تا 
با حضور مستقیم و مستمر خانواده ها یک تیم مشارکتی تشکیل 
شود و با کمک آن ها مسائل قابل حل توسط خانواده ها بررسی 
آسیب ها و معضالت اجتماعی  این طریق  از  به عبارتی  می شود، 
هر محله با مداخله و مشارکت مردم همان محله حل و فصل 

می شود.
حیدری نقش مراکز سالمت روان محلی را تقویت مشارکت های 
محلی و استفاده از ظرفیت های موجود در تامین سالمت جامعه 
دانست و افزود: افراد فعال در این مراکز آموزش هایی را با عنوان 

تسهیل گری دریافت می کنند.
جمله  از  مواردی  گری  تسهیل  آموزش های  کرد:  تصریح  وی 
کار  و  ساز  با  آشنایی  محور،  اجتماع  اقدامات  انجام  چگونگی 
و  دولتی  امکانات  از  استفاده  با  رابطه  در  مردمی  مشارکت های 
می گیرد،  بر  در  را  محلی  اجتماعات  توانمندسازی  و  خصوصی 
به  مردم  جلب  آموزش ها  این  ارائه  از  هدف  واقع  در 
مشارکت های اجتماع محور و توانمندسازی آن ها در حل 

مسائل زندگی است.
مدیرکل بهزیستی البرز درخصوص چالش های پیش 
روی این مراکز گفت: یکی از چالش های فعالیت های 
خدمات  ارائه  برای  کم  درآمد  و  باال  هزینه  مراکز  این 
مراکز  بودن  بر  هزینه  بر  عالوه  می باشد.  محالت  در 
سالمت روان محلی، دلیل دیگری که باعث می شود 

بخش  این  در  سرمایه گذاری  به  چندانی  عالقه  خصوصی  بخش 
نداشته باشد فعالیت های مشابه و همزمانی است که سازمان 
شهرداری کرج، در مجموعه سراهای محله و خانه های بهداشت 

روان دنبال می کند.
وی افزود: همچنین ارائه فعالیت های مشابه درون سازمانی نظیر 
پایگاه های سالمت اجتماعی که فعالیت های مشابهی دارند ولی 
قوانین حاکم بر مراکز سالمت روان محلی همچون استانداردهای 
تعطیلی  دالیل  از  نیست  حاکم  آن ها  بر  تاسیس  نحوه  و  مکانی 
مراکز و بی رغبت نسبت به فعالیت در این حوزه شده است . تا 
جایی که طی دو سال اخیر تنها یک مرکز در استان البرز به فعالیت 
خود ادامه داده است و دو مرکز به دلیل درآمد پایین و تعارض 
آباد که بیشترین نیاز به  منافع در شهرستان های طالقان و نظر 

چنین خدماتی را داشته اند به تعطیلی کشیده شده اند.
در  کشور  بهزیستی  سازمان  موفق  تجربه  پیرو  داشت:  بیان  وی 
راستای فعالیت مراکز سالمت روان محلی شهرداری در خانه های 
با  گذشته  سال  از  رایزنی هایی  محله  سراهای  و  روان  بهداشت 
شهرداری کرج صورت گرفت . طبق هماهنگی های صورت گرفته 
اداره کل بهزیستی تالش دارد تا با ارائه مجوز سالمت روان محلی 
به خانه های بهداشت روان و سراهای محله شهرداری و همچنین 
محلی  روان  سالمت  مراکز  فعالیت  پروانه  دارندگان  استقرار 
ایجاد  و  فعالیت  سطح  ارتقاء  بر  عالوه  روان  بهداشت  خانه های 
زمینه افزایش درآمد و کاهش هزینه های مراکز در گسترش تعداد 
ارائه خدمات به  آن گسترش  مراکز سالمت روان محلی و در پی 

شهروندان در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید . 

ح کرد؛ مدیرکل بهزیستی استان مطر

فعالیت موازی، دلیل تعطیلی مراکز سالمت روان 

معصومه 
ابوالحسنی

نشست مشترک مجمع نمایندگان مردم استان البرز در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
با مسائل و مشکالت بخش های مختلف استان بحث و تبادل نظر  رابطه  البرز در  گزارش جام جم نمایندگان مردم استان  به 
نمودند و بر وحدت و انسجام بین نمایندگان استان و هم افزایی و همفکری در راستای حل مشکالت حوزه انتخابیه تأکید کردند.
هر سه نماینده استان در مجلس شورای اسالمی مطالبه گری را یکی از وظایف اصلی خود می دانند و در راستای تقویت نقش 
نظارتی مجلس، از مسئوالن اجرایی استان اهتمام در رسیدگی و حل مشکالت مردم شریف استان و حفظ سالمت و کارآمدی 

دستگاه های اجرایی را با جدیت پیگیری خواهند نمود.
مقرر گردید این جلسات برای هماهنگی و تبادل نظر جهت پیگیری امور حوزه های انتخابیه  به صورت مستمر و منظم برگزار گردد.

برگــــزاری جلسه مشــترک نمایندگان مردم استان البرز در مجلس



سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

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

خواهند داد.
* مستند کرونا، یافته 
انگلیسی،  محققان 
اصلی  نشانه  هذیان 

کووید 19 در سالمندان 
و مراقبان  که پزشکان  تاکید می کند  یافته ها 
سالمت بدانند که حتی در صورت عدم وجود 
یا تب تنها وجود هذیان  عالئمی نظیر سرفه 
در   ۱9 کووید  بیماری  اولیه  نشانه  می تواند 

سالمندان باشد. 
گروهی  داده های  مطالعه  این  در  محققان 
کردند. بررسی  را  باال  به  سال   ۶۵ افراد   از 
در  شده  پذیرش  مسن  افراد  دریافتند  آن ها 
گروه  ضعیف  افراد  قالب  در  که  بیمارستان 
بندی شده بودند یکی از عالئم ابتال به کووید 

۱9 هذیان بود.
 آن ها متوجه شدند هذیان همراه با احساس 
افراد ضعیف  بین  در  تنگی نفس  و  خستگی 
مبتال به کووید ۱9 در مقایسه با گروه قوی تر 
مشاهده  محققان  بود.  تر  شایع  مراتب  به 
دارای  هذیان  کننده  تجربه  افراد  که  کردند 
در  و  نبودند  هم  سرفه  یا  تب  نظیر  عالئمی 
حدود 2۰ درصد از بیماران فقط هذیان وجود 

داشت. 
افراد  از  بیش  تر  ضعیف  و  مسن تر  افراد 
ابتال  معرض  در  قوی تر  جسمی  قوای  با 
نشان  ما  نتایج  و  هستند   ۱9 کووید  به 
این  در  اصلی  عالمت  هذیان  که   داد 
در  بیشتر  توجه  بر  محققان  است.  گروه 
سالمندان و مراقبت بیشتر از آن ها در مقابله 

با کووید ۱9 تاکید دارند.

بررسـی  آمـد  در  کمیتـه  جلسـه  در   
؛ شـد

راه هـای درآمدزایـی در شـهرداری 
چهارباغ

شهردار چهارباغ بر تکریم ارباب رجوع، انضباط 
و  شهروندان  به  خدمات  ارائه  اداری،  و  مالی 

افزایش درآمد شهرداری تاکید کرد.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ  و نظرآباد: جلسه 
حضور  با  چهارباغ   شهرداری  درآمد  کمیته 
ادارات  روسای  معاونان،  چهارباغ،  شهردار 
دفتر  در  شهرداری  واحدهای  مسئوالن  و 

شهردار چهارباغ تشکیل گردید.
رعایت  بر  چهارباغ  شهردار  جلسه  ابتدای  در 
رجوع،  ارباب  تکریم  اداری،  و  مالی  انضباط 
ایجاد  پــرونده ها،  به  مجــدانه  رسیدگی 
شهرداری  درآمد  افزایش  و  پایدار   درآمد 
مسئوالن  از  محمدی  کرد.شاه  تاکید 
واحدهای شهرداری خواست در کنار خدمت 
خالصانه به مردم و تسهیل امور شهروندان، 
نگاه جدی و عملی به درآمد پایدار و افزایش 

درآمد شهرداری داشته باشند.
 شهردار چهارباغ تاکید کرد: با توجه به شرایط 
و  فنی  برنامه های   ، کرونا  بیماری  شیوع  اوج 
درآمدی  محدودیت های  رفع  جهت  عملی 

شهرداری پیشنهاد و اجرایی نمایند.
جلسه  این  ادامه  در  واصله  گزارش  بنابه 
شهرداری  واحدهای  مسئوالن  و  معاونان 
و  ح ها  طر اقدامات،  عملکرد،  گزارش  ارائه  به 

برنامه های درآمدی خویش پرداختند.

تأمیـن  سـازمان  پاسـخگویی  ظرفیـت  افزایـش  منظـور  بـه 
بـزرگ  جامعـه  بـا  سـازمان  ایـن  ارتبـاط  برقـراری  و  اجتماعـی 
کارفرمایـان،  و  بازنشسـتگان  شـدگان،  بیمـه  مخاطبـان،  
می توانیـد سـوال های خـود را بـا تحریریـه جـام جم البرز با شـماره 

بگذاریـد.  میـان  32210009در 
همیـن   در  البـرز  اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  مسـئوالن 

بـود.  خواهنـد  شـما  سـوال های  پاسـخگوی  قسـمت  
تامیـن  کل  اداره  سرپرسـت  قورچیـان،  ابوالحسـن    : از پاسـخ 

البـرز اسـتان  اجتماعـی 
* غرامت دستمزد ایام بیماری

شـما می توانیـد در مواقعـی کـه بیمـار هسـتید و پزشـکتان بـرای 
شـما اسـتراحت تجویـز کرده اسـت در خانه بمانیـد و جهت این 

دوره از سـازمان تامیـن اجتماعـی مـزد دریافـت فرمایید.
در تصویـر  روبـرو  شـرایط دریافـت غرامـت دسـتمزد ایـام بیمـاری 

اسـت. آمده 
دسـت  در  بـا  می  توانیـد  می باشـید  دارا  را  شـرایط  کـه  صورتـی  در 
داشـتن مـدارک کـه در عکس ذکر شـده به شـعبه ای کـه  در حال 
دریافـت  مراحـل  و  کـرده  مراجعـه  هسـتید  بیمـه  حـق  پرداخـت 

غرامـت دسـتمزد ایـام بیمـاری را طـی کنیـد.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان خبر داد؛
حذف دفترچه های درمان، تحولی بنیادین در خدمت رسانی الکترونیک 

اداره کل تامین اجتماعی استان  ابوالحسن قورچیان، سرپرست 
البرز در خصوص دفترچه های درمان اعالم کرد: با تدبیر و دستور 
از  سازمان  محترم  مدیرعامل  ساالری  دکتر  آقای  جناب  شجاعانه 
ابتدای خرداد سال جاری تامین اعتبار دفاتر درمان حذف گردیده  
و خبر خوب تر  آن که مدیرعامل محترم مجددا اعالم داشتند که 

نیز  مستمری بگیران  و  بیمه شدگان  درمان  دفترچه های  بزودی 
حذف خواهد شد که این اقدامات یک تحول و انقالبی در خدمت 

رسانی سازمان ایجاد  خواهد نمود.
سازمان  افزود:  کل  اداره  این  سرپرست  جم  جام  گزارش  به 
تمهیداتی را مبنی بر ارائه خدمات غیر حضوری با توجه به شرایط 

کرونا به منظور جلوگیری  فعلی و موج سوم خطر شیوع ویروس 
و  اجتماعی  تامین  کارگزاری های  و  شعب  در  جمعیت  ازدحام  از 
مستمری  شدگان،  بیمه  به  غیرحضوری  خدمات  به  دسترسی 
خدمات  این  بیان  به  و  است  اندیشده  کارفرمایان  و  بگیران 

پرداخت.

قورچیان استفاده از خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی 
را راهی موثر برای کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از شیوع 
توصیه  کارفرمایان  و  شدگان  بیمه  به  و  دانست  کرونا  ویروس 
استفاده  سازمان  این  حضوری  غیر  خدمات  از  االمکان  حتی  کرد 

نمایند.
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اجتماعی
اقتصادی

دکتر سید مهدی 
موسویان

خبرپزشک جام جم

لوپسی چیست؟ آ

 
ً
نسبتا عارضه  کچلی  یا  آلوپسی  بیماری 
دیده  سنین  تمام  در  که  است  شایعی 
اشتباه  از  ناشی  عارضه  این  می شود. 
ور  حمله  در  بدن  خود  ایمنی  سیستم 
زیرا  می باشد،  مو   پیازچه های  به  شدن 
فولیکول های  بدن  دفاعی  گلبول های 
آنتی  آن ها  علیه  و  می پندارند  اجنبی  را  مو 
کورسازی می کند و این باعث از کار افتادن 
به  کچلی  یا  آلوپسی  می گردد.  مو  پیازچه 
سه حالت دیده می شود. حالت اول زمانی 
سکه  یک  اندازه  به  منطقه  یک  فقط  که 
را  آن  که  است  گردیده  مو  ریزش  دچار 
آلوپسی آراتا یا ناحیه ای می نامند که ممکن 
بدن  صورت  و  سر  نقطه  چند  در  است 
پیشرفت  درمان  عدم  اثر  در  شود.  دیده 
را  سر  موهای  تمام  و  می یابد  گسترش  و 
می گویند  حالت  این  به  می کند.  گرفتار 
وسیله  به  اگر  حال  توتالیس.  آلوپسی 
ممکن  نشود  گیری  جلو  مناسب  درمان 
بدن  موهای  تمام  ریزش  به  منجر  است 
آلوپسی  یا  سراسری  کچلی  را  آن  که  گردد 
یونیورسالیس می نامند که فرم پیشرفته 
بررسی های  در  می باشد.  عارضه  این 
یک  که  صورتی  در  شده  ثابت  پزشکی 
کانون عفونت مخفی از قبیل کرم خوردن 
بدن  در  مو  عفونی  کیست های  یا  دندان 
باشد سربازهای دفاعی بدن علیه آن کانون 
عفونی سم می سازند و به علت مشابهت 

یا  دندان  عفونی  ریشه  بین  ساختمانی 
پیازچه های  پوست  در  مو  عفونی  کیست 
مو پادزهر گلبول های سفید به پیازچه های 
افتادن  کار  از  باعث  و  می کند  اصابت  مو 
لذا  می شود.  عارض  کچلی  و  می گردد  آنها 
کانون عفونتی  این  بررسی  به  باید  پزشک 
به  آنها  یافت  صورت  در  بپردازد.  مخفی 
حمله  کاهش  برای  و  بپردازد  آن ها  درمان 
از  مو  پیازچه های  به  دفاعی  سربازهای 
طوالنی  کورتون ها(   ( کورتیکوسترویدها 
اثر به صورت تزریق رقیق شده زیر جلدی 
فعالیت  کننده  کم  داروهای  از  گاهی  و 
سیستم دفاعی استفاده می شود. بعضی 
از  که  می کنند  سوال  بیمار  از  پزشکان  از 
بیمار  و  دارید  مشکلی  روانی  و  روحی  نظر 
آرام  داروهای  آن ها  برای  لذا  بلی،  می گوید 
بخش تجویز می کنند و سفارش دارند که 
علت  ورزند.  اجتناب  دیگران  با  درگیری  از 
ثانویه  افراد  این  در  روانی  و  روحی  ناراحتی 
یعنی  می باشد.  کچلی  یعنی  عارضه  آن  به 
روحی  مشکل  کچلی  شدن  عارض  از  بعد 
آن که مشکل  و روانی به وجود می آید. نه 

روحی و روانی باعث ریزش مو شده باشد، 
از قبیل  از رفتن به جوامعی  افراد  زیرا این 
عذابند،  در  غیره  و  ادارات  و  دانشگاه ها 
زیرا برخی افراد، کچلی آن ها را نوعی عارضه 
عفونی و قارچی می پندارند و گمان می برند 
آن ها  از  و  است  مسری  آن ها  عارضه  که 
به  عارضه  این  که  حالی  در  می کنند  دوری 
بسیار  ندارد.  غیر  به  سرایت  عنوان  هیچ 
دیده می شود که مبتالیان از پوشش هایی 
و  معمولی  کاله  یا  گیس  کاله  قبیل  از 
می کنند.  استفاده  مقنعه  یا  روسری 
بنابراین پزشکان بارها داروهای آرام بخش 
تزریق می کنند و مشکل کچلی آنها را ناشی 
از اعصاب و روان می دانند که این اشتباه 
است زیرا مشکل اعصاب در این بیماران 
بعد از ریزش مو و کچلی به وجود می آید نه 
از داروهای  آن و نیازی به استفاده  از  قبل 

آرام بخش وجود ندارد.
09121209024
دکتر جلیل ظفر صادقیان 
ن پ 23921

پرتاژ ر
 

ج از کاشت ۴۰۰ هزار اصله درخت در فضای  رئیس شورای اسالمی شهر کر
 9۶ سال  از  شهر  این  باغستان  توریستی  تفریحی،  دهکده  تفرجگاهی 

تاکنون خبر داد.
جهادی  شنبه  شانزدهمین  در  نژاد  سلیم  اکبر  جم  جام  گزارش  به 
دهکده  برق  پست  و  سبز  گذر  افتتاح  آیین  در  ج  کر شهری  مدیریت 
تفریحی توریستی باغستان به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال که با حضور رحیم 
خستو، محمدحسین خلیلی اردکانی و سارا دشت گرد از اعضای شورای 
از  تقدیر  ضمن  بود،  همراه  مسئوالن  سایر  و  رسانه  اصحاب  اسالمی، 
ج همچنین پیگیری های ویژه شهردار سابق این  مجموعه شهرداری کر
هزار  کرد:  اظهار  سبز،  فضای  و  جنگلکاری  ایجاد  و  توسعه  در  کالنشهر 
هکتار زمین از منابع طبیعی به دست شهرداری سپرده شد که ۶۰۰ هکتار 
از آن در دوره چهارم شورای اسالمی شهر و ۴۰۰ هکتار نیز در دوره پنجم 

درختکاری شده است.
با بیان این که ۴۰۰ هزار اصله درخت در دور پنجم شورای  ادامه  وی در 

ج در محدوده باغستان جنگلکاری شده است، عنوان  اسالمی شهر کر
توسعه  می شوند؛  مند  بهره  تفرجگاهی  فضای  این  از  شهروندان  کرد: 
فضای سبز ضمن کاهش آلودگی هوا، توسعه شادابی و نشاط اجتماعی 

را به همراه دارد.
ج با اشاره به این که این فضا دارای پیست  رئیس شورای اسالمی شهر کر
دوچرخه سواری به طول۳ کیلومتر است، اضافه کرد: این پیست به بهره 
برداری می رسد. مسیر 2.۵ کیلومتری نیز برای پیاده روی در کنار پیست 
دوچرخه سواری احداث شده است که همشهریان عزیز می توانند از آن 

بهره مند شوند.
سلیم نژاد خاطرنشان کرد: بحمد الهی بزودی سند زمین هزار هکتاری 
تبدیل  تفرجگاهی  فصای  و  جنگل  سبز،  فضای  به  که  ج  کر باغستان 
ج انتقال یابد تا به عنوان ثروت  و گنجینه  شده است، به نام شهرداری کر
مجموعه  این  در  بزرگی  کار  شود.  حفظ  آیندگان  برای  محیطی  زیست 
صورت گرفته و میلیاردها تومان از منابع و ثروت شهر صرف آن گردیده 

ج با مشکالت عدیده زیست  است.  وی در پایان با تاکید بر این که کر
جنگلکاری  و  درختکاری  توسعه  که  می کند  نرم  پنجه  و  دست  محیطی 
روند  با  مقابله  جهت  در  راهکاری  سبز  فضای  عرصه های  از  صیانت  و 
فزاینده آالیندگی ها می باشد، اذعان داشت: باید به سمتی حرکت کنیم 
که دورادور شهر کمربندی سبز داشته باشیم و هر نقطه از شهر را که 
ج  مستعد باشد به لکه سبز تبدیل کنیم تا بخشی از هویت باغشهری کر

به مدار احیا بازگردد.

ج خبر داد؛ رئیس شورای اسالمی شهر کر

کاشت 400 هزار درخت در دهکده باغستان 

مدیر کل کمیته امداد عنوان کرد؛
جمع آوری 10 میلیارد تومان صدقات برای نیازمندان 

رشد  از  البرز   )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل  مدیر  فرد،  محمدی 
گفت:  و  داد  خبر  امداد  کمیته  سوی  از  صدقات  جمع آوری  درصدی   7۰
مردم نیکوکار البرز در ۶ ماهه سال جاری۱۰   میلیارد تومان صدقه برای 

نیازمندان پرداخت کرده اند.
به گزارش جام جم با تشریح عملکرد این نهاد در حوزه مشارکت های 
مردمی افزود: مردم خیر در ۶ ماهه سال جاری ۱۰ میلیارد تومان صدقه 
نقدی و غیر نقدی پرداخت کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 7۰ درصد رشد داشته است.
کمک های  این که،  بر  تأکید  با  البرز  )ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
و  سهم بندی  جدول  مطابق  صدقات  صندوق های  از  جمع آوری شده 
مبتنی بر نیاز جامعه هدف در امور معیشتی، درمان، مسکن، جهیزیه 
هزار   ۱7۰ حدود  هم اکنون  گفت:  می شود،  هزینه  نیازمندان  تحصیل  و 
صندوق صدقات فعال در استان البرز وجود دارد که ۱۵۸ هزار صندوق 
در اختیار مشترکان خانگی و بقیه در قالب صندوق بزرگ و متوسط در 

معابر، ادارات، مجتمع های تجاری و مدارس نصب شده اند.
وی اضافه کرد: افراد می توانند با ارسال یک پیامک خالی به سرشماره 

سامانه  عضو  خود،  نظر  مورد  رقم  انتخاب  با  مراحل،  انجام  و   ۸۸77
پیامکی شوند. همچنین کد #۰2۶*۸۸77* به عنوان یکی از درگاه های 
نوین کمیته امداد، برای دریافت کمک های مردم خیر پیش بینی شده 

است.
وی به توسعه مراکز نیکوکاری در راستای مردمی کردن خیر و احسان 
در استان اشاره کرد و افزود: بیش از 2۰۰ مرکز نیکوکاری دراستان البرز 

راه اندازی شده است.
مدیرکل  کمیته امداد البرز از  مراکز نیکوکاری تخصصی در اصناف مختلف 
همچون  ارگان های دولتی و غیر دولتی ، رسانه ها و  مراکز صنعتی خبر 
داد و اعالم کرد: چشم انداز کمیته امداد برای مردمی شدن فعالیت ها، 
ایجاد مرکز نیکوکاری است تا این مراکز با شناسایی نیازمندان در سطح 

محالت، پیش از وقوع آسیب، به احتیاجات آنان رسیدگی کنند.
از  نیازمند  خانوار  هزار   27 از  بیش  البرز  استان  در  این که  بیان  با  وی 
امداد  کمیته  گفت:  هستند  بهره مند  امداد  کمیته  حمایتی  خدمات 
به منظور یاری رساندن به اقشار محروم جامعه و هدایت نیات خیر مردم 
ح های متنوعی را در جهت فقرزدایی و فراهم کردن زمینه  نوعدوست، طر

مشارکت مردم در امور نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان به مرحله اجرا 
درآورده است.

گفتنی است سهم کمک های مردمی در پرداخت های بالعوض کمیته 
امداد به محرومان حدود ۳۰ درصد است.

رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری اعضای باند سارقان و متجاوزان به عنف 
در این استان خبر داد .

به گزارش جام جم محمد نادربیگی گفت: در پی چندین فقره شکایت به پلیس 
در  استان، موضوع  در مناطق مختلف  به عنف  بر سرقت  ، مبنی  استان  آگاهی 
دستور کار واحد جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.  وی افزود: با کار اطالعاتی 
2 هفته ای  پلیس، ردپای متهمان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه متهمان 
 ۱۰ به  اولیه  تحقیقات  در  متهمان  گفت:  بیگی  نادر  شدند.   دستگیر  مالرد  در 
سرقت خودرو و بیش از ده ها سرقت به عنف و آزار و اذیت اقرار کردند.  وی افزود: 
متهمان در اعترافات خود اقرار کردند که در ساعات شب اقدام به شناسایی و 
سوار کردن مسافر می کردند و سپس در مکان های خلوت با تهدید وسایل آن ها 
را سرقت و پس از آزار و اذیت آنها را رها می کردند. رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: 
با حکم دادستان استان مقرر شد؛ تصویر متهمان بدون پوشش در رسانه ها 
منتشر شود تا چنانچه افرادی به این شیوه مورد سرقت قرار گرفتند به پلیس 

آگاهی استان مراجعه کنند.

سارقان و متجاوزان به عنف را شناسایی کنید

سوال از شما پاسخ از مسئوالن تامین اجتماعی استان 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز
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آن دل که به یاد تو نباشد، دل نیست         
قلبی که به عشقت نتپد جز ِگل نیست

آن کس که ندارد به سر کوى تو، راه    
از زندگی بی ثمرش حاصل نیست
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امام خمینی )ره(

پیام های مردمی خبر

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

ج گردد. خودشان در همین ستون در
* فرمانداری ساوجبالغ اقدام کند

جاده کردان- برغان- ولیان و ... از لحاظ عرض کم 
و وجود ناهمواری ها و کمبود عالئم ایمنی موجب 
فرمانداری  لطفا  است.  رانندگی  متعدد  حوادث 

ساوجبالغ برای رفع این نواقص اقدام نماید.
کیوان ناصر نیا از برغان

* قابل توجه استاندار البرز
ج و ساوجبالغ برای  ساکنان و اهالی روستاهای کر
ساخت مسکن مورد نیاز در داخل بافت روستا 
دچار بازی طوالنی مدت و وقت کشی هستند. بر 
همین اساس از استاندار البرز در خواست داریم 
تا زمینه صدور مجوز ساخت مسکن در محدوده 
اندیشی  چاره  الزم  تسهیالت  لحاظ  و  روستاها 

نمایند.
ج و ساوجبالغ جمعی از روستائیان کر

* طبیعت زیبا را حفظ کنیم
کوه ها،  رودخانه ها،  دره ها،  طبیعی،   منابع 
بیشه زارها، نیزارها و... متعلق به همه نسل های 
و  طبیعت  با  نیست  بهتر  آیا  می باشد،  انسانی 
سرمایه های با ارزش آن مهربان تر و مسئوالنه تر 

برخورد کنیم؟!
مهرداد جواهری از رجایی شهر

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

شهروندان است.
ج محسن احمدی از کر

اصلی  رویکرد  محوری،  پیاده 
شهرداری و شورای پنجم

هر سال یک مترمربع به فضای سبز کالنشهر کرج 
اضافه شده است.

آیین افتتاح  به گزارش جام جم علی کمالی زاده در 
گذر سبز باغستان، اظهار داشت: یکی از رویکرد های 
اصلی ما در شهرداری و  شورای شهر کرج توجه به 

انسان محوری بوده است.
سال  سال های  که  است  شهری  کرج  افزود:  وی 
صنعت های باالدست خودرو محوری را اجبار می کرد؛ 
لذا اجرای تفکر پیاده محوری و دوچرخه سواری یک 
مقدار سخت بود اما سعی کردیم آن را اجرایی کنیم و 
چند پروژه را در این خصوص به بهره برداری برسانیم.
شهردار کرج با اشاره به این که حداقل 2 پروژه پیاده 
روی و دوچرخه سواری تا پایان این دوره از شورای 
عنوان  می رسد،  برداری  بهره  به  کرج  شهر  اسالمی 
کرد: این موضوع به معنای ترغیب و تشویق مردم 

به استفاده از پیاده راه هاست.
سازمان  در  همکارانم  تالش  با  کرد:  تصریح  وی 
سیما منظر و همراهی شرکت برق استان توانستیم 

روشنایی مناسبی در این محدوده داشته باشیم.
کمالی زاده در بخش دیگری با اشاره به احداث ۴۰۰ 
هکتار فضای سبز در محدوده تفرجگاهی باغستان 
کرج در دور پنجم شورای شهر، عنوان کرد: بیش از 
این ۴۰۰ هکتار نیز در فضاهای دیگری ایجاد شده 
برخی  در  این که  به  اشاره  با  ادامه  در  وی  است. 
شهر ها سرانه های فضای سبز بدون هیچ توسعه 
ای افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: این مهم 
به دلیل مهاجرت از آن شهر ها و کاهش جمعیت 
آنهاست. شهردار کرج با اشاره به این که کرج دو برابر 
میانگین کشور رشد جمعیت داشته است تصریح 
کرد: خوشبختانه توانسته ایم در سه سال گذشته 
هر سال یک مترمربع به سرانه فضای سبز اضافه 

کنیم. 
اگر تنها فضای  به گفته وی، کرج شهری است که 
سبز را حفظ می کردیم و احداث فضای سبز جدید 
کاهش سرانه فضای سبز  اکنون شاهد  نداشتیم 

بودیم.

وداع البر ز با شهید مدافع حرم
در  حـرم  مدافـع  شـهدای  از  نفـر   7 پیکـر 
شـهید  یـک  کـه  شـد  شناسـایی  سـوریه 

آنهاسـت. بیـن  در  هـم  البـرزی 
واحـد  مسـئول  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
انقـالب  پاسـداران  سـپاه  کل  ایثارگـران 
مدافعـان  از  شـهدا  ایـن  گفـت:  اسـالمی 
حـرم اسـتان های البـرز ، قزویـن ، مازنـدران 

هسـتند. خوزسـتان  و 
پیکـر  گفـت:  شـریفی  ابوالقاسـم  سـردار 
پـاک پاسـدار شـهید حجـت االسـالم مجیـد 
زکریـا  شـهید   ، البـرز  اسـتان  از  سـلمانیان 
رضـا  شـهیدان  قزویـن،  اسـتان  از  شـیری 
حاجـی زاده، علـی عابدینـی، محمـد بلباسـی 

و  مازنـدران  اسـتان  از  فـر  رجایـی  حسـن  و 
شـهید مهـدی نظـری از اسـتان خوزسـتان 
پیکـر  افـزود:  وی  اسـت.  شـده  شناسـایی 
حـرم  در  طـواف  از  پـس  شـهدا  ایـن  مطهـر 
رضـا  الرضـا  موسـی  بـن  علـی  امـام  مطهـر 
عـازم  مقـدس  مشـهد  در  السـالم  علیـه 
و  تشـییع  تـا  شـد  خواهـد  زادگاه هایشـان 

شـوند. تدفیـن 
* تشییع پیکر شهید سلمانیان

پیکـر پـاک شـهید مدافـع حـرم اسـتان البـرز 
از  سـلمانیان«  »مجیـد  حجت االسـالم 
 2۴ شـنبه  پنـج  صبـح  خانطومـان  شـهدای 
مهـر از سـاعت 9 همزمـان بـا ایـام عـزاداری 

امـام  شـهادت  و  اکـرم)ص(  پیامبـر  رحلـت 
حسـن مجتبـی)ع( بـا رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی  از سـپاه امـام حسـن مجتبـی)ع( 
به سـمت میدان شـهدا با ماشـین تشـییع 

شـد.  خواهـد 
 مراسـم وداع بـا پیکـر وی نیـز از سـاعت ۸ 
الی 9 صبح همان روز در سـپاه امام حسـن 
برگـزار  البـرز  اسـتان  السـالم  علیـه  مجتبـی 

خواهـد شـد.  
از  پـس  واالمقـام  شـهید  ایـن  پـاک  پیکـر 
تشـییع بـرای خاکسـپاری بـه امامـزاده طاهـر 
علیه السـالم منتقل و در گلزار شـهدای این 
مکان مقدس به خاک سـپرده خواهد شـد.

حامی اقدامات مدیران شهری در راستای 
شهروندان  و  شهر  حقوق  احقاق 
و  سرمایه ها  از  صیانت  و  هستیم 
قرمز خط  و  سرلوحه  باید  مالی   منابع 

شهری  مدیریت  اندرکاران  دست   
قرار گیرد.

اراضی  از  مترمربع  هزار  پنج  از 
 ۸۰ تقریبی  ارزش  به  ج  کر شهرداری 
غربی  گلزار  خیابان  در  تومان  میلیارد 
عمومی  محترم  دادستان  مساعدت  با 
پیگیری های  و  استان  مرکز  انقالب  و 
سازمان سازماندهی مشاغل شهری 
تصرف  رفع  کشاورزی  فرآورده های  و 
شد.  سرمایه ها و منابع سازمانی 
گروه  یا  شخص  به  متعلق 

خاصی نیست بلکه مالک حقیقی آن عامه مردم هستند 
بر هدررفت و تضییع حقوق شهروندان  نباید  و احدی 
چشم پوشی نماید.  انتظار دارم این رویه توسط تمام 
ج  کر شهری  مدیریت  تابعه  سازمان های  و  مناطق 
قضا  محترم  دستگاه  حمایت  و  همکاری  با  و  جد  به 
پیگیری شود تا چنانچه اراضی یا سایر منابع و امکانات 
شهری در تصرف یا بهره برداری غیرمجاز شخص ثالثی 
به  نسبت   

ً
سریعا دارد،  قرار  حقوقی  و  حقیقی  از  اعم 

رفع تصرف آن اقدام شود تا بتوانیم امانتدار خوبی در 
صیانت از بیت المال و حق الناس باشیم و اگر در این 
آخرت مدیون خواهیم  زمینه اقدامی نشود، در دنیا و 
بود. اعضای شورای اسالمی شهر در جایگاه نمایندگان 
مردم از هر اقدام سازنده ای در جهت صیانت از منافع 
رسالت  این  و  می کنند  حمایت  شهروندان  و  شهر 
در  احدی  چنانچه  حال  عین  در  می باشد،  ما  قانونی 

نماید  کوتاهی  وظایف  به  عمل 
شهر  حقوق  تضییع  موجبات  و 

و  سرزنش  مورد  را  وی  شود،  موجب  را  شهروندان  و 
توبیخ قرار می دهیم، این سیاست و آرمان دوره پنجم 

ج بوده است. شورای شهر کر
در پایان از اقدامات سازنده و شجاعانه دستگاه قضا 
در دوران آیت اهلل رئیسی که در بحث مقابله با فساد 
دست  و  خواری  زمین  طور  همین  و  مالی  تخلفات  و 
کرده  عمل  انقالبی  و  جهادی  عامه  منافع  به  اندازی 
امیدواریم در سایه توسعه  و  است، قدردانی می کنیم 
شهری  مدیریت  مابین  فی  همکاری های  و  تعامالت 
ج  ج و مجموعه قضایی استان البرز و شهرستان کر کر
شاهد اقدامات جدید و امیدبخشی در راستای احقاق 
و  شهری  سرمایه های  از  صیانت  و  شهروندان  حقوق 

عمومی باشیم.

با هدف احقاق حقوق شهر و شهروندان؛ 

حامی اقدامات مدیران شهری هستیم
اکبر سلیم نژاد

   رئیس شورای اسالمی 
ج یادداشتشهر کر

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام گفت: با توجه به نامگذاری سال 99 از سوی 
مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید، عزم ها در منطقه جزم شده تا با رشد زیر ساخت ها بتوانیم 

زمینه استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی را که موجب اشتغال بیشتر می شود فراهم کنیم.
به گزارش جام جم نادر ثناگو مطلق با اشاره به ایجاد حدود ۳۰۰  فرصت شغلی ثبت شده از ابتدای سال 
جاری تاکنون در پیام اظهار داشت: رشد این زیرساخت ها موجب شده تا شاهد تمایل روزافزون سرمایه 
گذاران در منطقه باشیم، به گونه ای که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ قرارداد سرمایه گذاری در 

پیام منعقد شده است.
راه اندازی  پیام،  در  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  استقرار  برای  گام ها  ترین  مهم  از  یکی  کرد:  اضافه  وی 
فازچهارم در هفت پهنه بوده که از این میزان تاکنون زیر ساخت های سه پهنه آماده سازی شده است.

ثناگو مطلق گفت: رشد بیش از ۸۵ درصدی تامین برق نواحی 2و 7 این فاز ، شبکه روشنایی بلوار 9۰ 
متری  و تامین  آب مورد نیاز برای ۳۰ هکتار از این نواحی صنعتی از جمله اقدامات صورت گرفته برای 

توسعه زیر ساخت ها  در فاز چهار منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام بوده است.
وی ادامه داد: عملیات عمرانی فاز چهارم منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به مساحت 
۱۶۵ هکتار از سال گذشته  آغاز شد که به عنوان نقطه طالیی منطقه محسوب شده و در آینده نه چندان 

ح شود. دور می تواند به عنوان نخستین شهرک حوزه فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی در کشور مطر
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام افزود: شهرک سالمت، فناوری های دانش 
بنیان، لجستیک و انبارداری، اداری، بورس، بانک و بیمه از جمله واحدهایی هستند که در این فاز در 

حال راه اندازی است.

افزایش سرعت توسعه فرودگاه پیام در سال جهش تولید

رونمایی از دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی در البرز
نخستین دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی قابل حمل 
برای درمان بیماران کرونایی ساخت گروه مپنا رونمایی 

شد.
به گزارش جام جم قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور در شرکت 
شهرستان  مپنای  صنعتی  گروه  شرکت های  از  توگا 

فردیس از این دستاورد پزشکی رونمایی کرد.
گفت:  مراسم  این  در  مپنا  صنعتی  گروه  عامل  مدیر 
سالمت  حوزه  در  نیاز  مورد  اصلی  دستگاه   ۱۴ ساخت 
 ۳۰۰ از  بیش  آینده  ماه   ۶ تا  و  کرده ایم  گذاری  هدف  را 
دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی را که قیمت آن بسیار 
پایین تر از نمونه خارجی آن است ، برای درمان بیماران 

کرونایی تولید کنیم.
عباس علی آبادی گفت: بر اساس تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و گروه مپنا که در سال ۱۳9۳ به امضا رسید، شرکت توسعه 
بهداشت و سالمت مپنا تاسیس شد و هم اکنون ۱۴۶ مرکز پزشکی اولویت گذاری شده اند و قرارداد ۱۳۵ مرکز نیز به امضا رسیده 

است.
وی افزود: در دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی گروه مپنا تولید اکسیژن به روش جداسازی جذبی یا PSA صورت می گیرد. این روش 
مقرون به صرفه بوده و ویژگی هایی از جمله سهولت در عملیات و بهره برداری سیستم، ایمنی و ضریب اطمینان باال، خلوص دقیق، 

افت فشار کم، طول عمر باال و عدم نیاز به قرارگیری در مکان خاص است .

ورزشی  پروژه های  تکمیل  گفت:  گرمدره  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  سعیدیان، 
شهر نویدبخش روزهای خوش بخش ورزشی گرمدره است.

به گزارش جام جم جلسه بررسی ساختار ورزش و پروژه های ورزشی شهر گرمدره 

با حضور رئیس شورای اسالمی گرمدره و جانعلی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
البرز  در سالن جلسات شورای اسالمی شهر برگزار شد.

در این جلسه رئیس شورای اسالمی شهر ضمن تاکید بر اهمیت ورزش و نقش 
آن در سالمتی افراد جامعه اظهار کرد: بدون شک امر ورزش نقشی بی بدلیل در 
افراد هر جامعه  روانی   تامین سالمت  سالمتی جسم و جان جامعه و همینطور 
همه  کار  دستور  در  باید  ورزش  به  جامعه  اقشار  ترغیب  و  تشویق  و  می کند  ایفا 
دستگاه ها قرار گیرد. سعیدیان بیان کرد: توجه به ورزش های همگانی برای تمامی 
قشرهای جامعه و همچنین همه گروهای سنی از جمله  ضروریاتی است که بدون 

شک تضمین کننده سالمت جامعه در تمامی ابعاد خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا توجه به ورزش در سطح خانواده ها 
و منازل باید بیش از گذشته مورد توجه افراد جامعه  قرار گیرد و باید در این راستا 
برنامه ریزی های مدونی از سوی مسئوالن ورزشی ارائه شود تا از آسیب های ناشی 
از این بیماری به دلیل کاهش فعالیت های جسمی در سطح بسیاری از گروه های 
کهنساالن  و  آموزان  دانش  کودکان،   جامعه  میان  این  در  و  شود  کاسته  سنی 

نیازمند توجه ویژه ای هستند. 
کرد:  اذعان  گرمدره  شهر  ورزشی  پتانسیل های  و  پروژه ها  به  اشاره  با  آخر  در  وی 
پروژه های ورزشی شهر  با تکمیل و ساخت  بتوانیم  تا  همه ما در تالش هستیم 
اقشار جامعه  برای همه  و  در بخش ورزش  و ظرفیت های مناسبی  استاندارد  به 

دست یابیم.

برپایی جلسه بررسی ساختار ورزش و پروژه های ورزشی گرمدره


