افزایش حق آبه استان از محل سدها؛

امام جمعه کرج تاکید کرد؛

خبر خوش استاندار برای تولیدکنندگان و صنعتگران استان

کاندیدایی که به دنبال زد و بند باشد به درد مجلس نمیخورد

ال

برز

www.jamejamdaily.ir
www.daneshpayam.ir
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روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران
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با هدف جلوگیری از همه گیری کرونا؛

تمهیدات الزم برای دور دوم
انتخابات مجلس در البرز

2

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان:

با قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز؛

دستورالعملهای جدید برای
سال تحصیلی جدید

زمینهایزراعیالبرز نفسیتازهکردند
2

همزمان با افتتاح  9پایگاه سالمت در البرز؛

«خانه سالمت» و «مرکز خدمات اورژانس بهشت»
راهاندازی شد

4

2

نماینده کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا در مجلس:

در نشستی با مسئوالن مطرح شد؛

البرز؛ بزرگترین قطب علم
و فناوری

گالیه نماینده طالقان از اجرای
غیرکارشناسی طر حهادی

2

شهردار گرمدره خبر داد؛

2

احداث مجموعه ورزشی
و فرهنگی در گرمدره

گــرمازدگی

پژوهشگر حوزه طب سوزنی از چین

3

رپرتاژ

گرمازدگــی عبــارت اســت از وجــود مقادیــر بیــش از حــد نمــک در بــدن انســان در اثــر تعریــق زیاد
در مناطق گرمســیری.
بــه یــاد دارم زمانــی کــه بــه خدمــت مقــدس ســربازی اعــزام شــده بــودم ،بــه منطقــه گرمســیری
مســجد ســلیمان رفتــم .در آن جــا در کنــار آبخــوری هــا ،جعبــه ای بــود و در آن قــرص هایــی
وجــود داشــت .زمانــی کــه انگلیســیها کــه در آنجــا مســتقر بودنــد ایــن قرصهــا در کنــار
آبخــوری هــا نصــب شــده بــود و کارگــران کارخانــه تانکســازی مســتقر در آنجــا از ایــن
قــرص هــا اســتفاده نمــی کردنــد .بــه همیــن دلیــل دچــار ضعــف و بــی حالــی مــی شــدند.
وقتــی بــه پزشــک مراجعــه مــی کردنــد ،بــه آن هــا ســرم نمکــی تزریــق مــی شــد و بهبــود
مــی یافتنــد.
هیــچ کــس نمــی دانســت ایــن قــرص هــا چیســت و وقتــی کــه مــن بــه آن محــل
اعــزام شــدم بــه فرمانــده پشــتیبانی گفتــم آن قــرص هــا را بــه خاطــر تعریــق زیــاد و
کــم شــدن نمــک و جلوگیــری از کــم نشــدن نمــک بــدن گذاشــته انــد و کارکنــان
بایــد از ایــن قرصهــا بــه همــراه آب مصــرف مــی کردنــد تــا نیــازی بــه ســرم
تراپــی نداشــته باشــند .ایــن کار انجــام شــد و پرســنل نتیجــه گرفتنــد.
بــه خواننــدگان نیــز توصیــه مــی نمایــم کــه در گرمــای تابســتان بــرای
جلوگیــری از گرمازدگــی نمــک طعــام میــل کننــد.
دکتر جلیل ظفر صادقیان
09121209024

منبع :پایگاه خبری کرج امروز

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش البرز از اجرایی
شدن دستورالعملهایی در قالب پروژه مهر در سال تحصیلی
جدید در استان البرز خبر داد.
به گزارش جامجم مهریار کرمی با اشاره به مطالعه دقیق شیوه نامه بازگشایی
مدارس و تبیین و توجه آن در نشست شورای مدرسه گفت :روزهای
پنجشنبه روز موظف برنامه هفتگی نیست اما میتوانیم از ظرفیت این روز
برای فعالیتهای مکمل ،فوق برنامه و آموزشهای مجازی استفاده کنیم.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش البرز افزود :سامانه شبکه
آموزش دانش آموزان (شاد) رسمی ترین شبکه و بستر آموزش است و سایر
سامانهها و نرم افزارهای معتبر و مجاز آموزشی در صورت نیاز میتواند به
عنوان مکمل استفاده شود.

2

چهارشنبه  12شهریور  1399شماره 5745

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

امام جمعه کر ج تاکید کرد؛

کاندیدایی که به دنبال زد و بند باشد به درد مجلس نمیخورد
به گزارش جامجم بخشی از بیست و پنجمین خطبه
مکتوب جمعه نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در
استان البرز و امامجمعه کرج به شرح زیر است:
هر وقت به انتخابات نزدیک میشویم ،چهره افراد
بهتر معلوم میشود که چقدر باتقوا هستند و چقدر

ً
گفتههایشان با اعمالشان مطابقت دارد .واقعا اگر کسی
در مقدمات کار تقوا را رعایت نکند و بخواهد به هر
وسیلهای که هست خود را به کرسی برساند این شخص
میتواند برای حال مردم مفید باشد؟ اگر کسی برای رأی
آوردن به افراد از قبل وعده بدهد که شما را مدیر فالن جا و

یادداشت

البرز؛ بزرگترین قطب علم وفناوری

عسگری ،نماینده مردم کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا در یازدهمین
دوره مجلس شورای اسالمی با همراهی دکتر بادکو رئیس سازمان
تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی ،دکتر
صحراگرد رئیس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری تهران ،مدیران
منطقه نوآوری جزیره کیش از پارک علم و فناروی البرز و شرکتهای
دانش بنیان این مجموعه روز چهارشنبه ۵شهریور بازدید کردند.
به گزارش جامجم عسگری با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیتهای

استان البرز در حوزه تولیدات دانش بنیان ،گفت :ظرفیت استان
البرز در این حوزه فراتر از زیرساختهایی است که برای آن آماده شده
ح توسعه
است و به همین دلیل با پیگیری طر حهای حمایتی مثل طر 
پارکهای علم و فناوری میتوان استان را دربخش اقتصادی توسعه
داد .عسگری توسعه مراکز حمایتی و پارکهای علم و فناوری را راه حل
توسعه صنعت دانشبنیان خواند و افزود :وضعیت حال حاضر کشور
اگرچه یک تهدید است اما میتوان با اتکا به ظرفیتهای فکری ،تولیدی
و دانش بنیان موجود در کشور ،این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد.
این حرف تنها یک شعار نیست ،بلکه در شرایط مختلف یک امر تجربه
شده است .امروز در کشور اتفاقات بزرگی در حال رخ دادن است و
محصوالتی در کشور طراحی و تولید میشود که هیچکس گمان نمیکرد
روزی در داخل کشور بتوانیم به فناوری آنها دست پیدا کنیم .وی
همچنین تصریح کرد :با توجه به ظرفیتهای البرز در این حوزه و با در

نظر گرفتن سیاست تبدیل استان البرز به قطب علم و فناوری کشور،
مستلزم آغاز یک فعالیت جهادی و جدی است .استفاده از ظرفیت
موجود در پارکهای علم و فناوری ،دانشگاهها و مراکز عالی آموزش،
شهرکهای صنعتی ،واحدهای تولیدی دانش بنیان و جامعه جوان
و توانمند دانشگاهی در این مسیر ،به توسعه استان و تبدیل شدن
البرز به قطب علم و فناوری کشور الزامی است.
بهروزبادکو ،معاون رئیس جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به سه
دهه فعالیت پارک و علم فناوری البرز ،گفت :جهاد دانشگاهی
سرمایهگذاریهای خوبی در این بخش انجام داده است .این منطقه
یک قطعه الماس در البرز است که باید از تمام ظرفیتهای آن
استفاده کرد .وی افزود :بهترین گزینه سرمایهگذاری بر روی شرکتهای
دانش بنیان ،پارکهای علم و فناوری و شهرکهای صنعتی است که
ثمرات زیادی برای کشور در تمام حوزهها دارد و موجب توسعه میشود.

گالیه نماینده طالقان از اجرای غیرکارشناسی طر حهادی
نماینده مردم طالقان در مجلس از اجرای طر حهای
غیرکارشناسی در روستاهای طالقان ابزار نگرانی کرد.
به گزارش جامجم ،علی حدادی در نشست با
مسئوالن شهرستان طالقان در زمینه وعدههای
شعاری که از سوی بسیاری از مسئوالن داده
میشود اظهار داشت :این بدقولی و وعدههای
بدون عمل مردم را بدبین و خسته کرده است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح آمایش سرزمینی
در استان البرز افزود :طرح آمایش سرزمین نقشه راه
فعالیت برای قوه مجریه است و اگر این طرح بخوبی
انجام میشد در حال حاضر شاهد مشکل عدم
فعالیت در برخی مناطق نبودیم و طبق ظرفیت هر
بخش برای توسعه حرکت انجام میشد.
نماینده مردم ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در
مجلس شورای اسالمی با عنوان اینکه قرار نیست
وقتی فردی سمتی را قبول کرد کار تمام شود بیان
کرد :قطعا پس از پذیرفتن یک سمت باید کار کرد و

در قبال مردم پاسخگو بود.
حدادی با اشاره به تذکر جدی خود به وزیر راه در
زمینه جاده طالقان تصریح کرد :وعدههای بسیاری
در دورههای مختلف برای راهاندازی این جاده به
مردم داده شده اما همچنان این جاده به بهرهبرداری
نرسیده است.
وی با بیان این که در حال حاضر اعتماد مردم از برخی
مسئوالن سلب شده است عنوان کرد :بازگرداندن
این سلب اعتماد کار و فعالیت جدی و واقعی نیاز
دارد .سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با
اشاره به اینکه اصل حرکت امام حسین(ع) امر به
معروف و نهی از منکر بود خاطرنشان کرد :امروز
مجلس اولویت فعالیت خود را بر این اساس قرار
داده و بر این معتقد است که نباید در برابر کمبودها
و کم کاریها سکوت کرد .حدادی با عنوان اینکه
کار مجلس اجرایی نیست گفت :مجلس باید با
وضع یا اصالح قوانین ریلگذاریهای خوبی را جهت

پیشرفت کشور در راستای اهداف تعیین شده
انجام دهد.
وی در مورد عمده مشکالت شهرستان طالقان
اذعان کرد :بحث گازرسانی به برخی روستاها و
همچنین جاده طالقان از عمده مطالبات مردم در
این شهرستان است که در حال پیگیری بهبود
وضعیت هستیم .نماینده مردم ساوجبالغ،
نظر آباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی با ابراز
گالیهمندی از نحوه اجرای طر حهادی در روستاهای
این شهرستان اظهار داشت :این طرح در روستاهای
طالقان بدرستی کارشناسی نمیشود .حدادی
از برنامهریزی برای راهاندازی بزرگترین
کارخانه گالبگیری در شهرستان
طالقان خبر داد و افزود :با توجه به
ظرفیتهای تولید گل محمدی در
این شهرستان راهاندازی این
کارخانه بسیار به توسعه و

اشتغال پایدار در این شهرستان کمک میکند.
وی خاطرنشان کرد :مجلس یازدهم فعالیتهای
خوبی در زمینه بهبود وضعیت و رفع مشکالت آغاز
کرده است و امیدواریم دولت بعدی دولتی ارزشی
باشد و با همافزایی اتفاقات خوبی را در کشور رقم
بزنیم.

تبلیغــات متفــاوت نامزدهــا در
دور دوم انتخابات مجلس

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان گفت:
تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس
به صورت مجازی ،رادیویی و تلویزیونی است.
به گزارش جامجم نوراللهی افزود :انتخابات
مرحله دوم مجلس شورای اسالمی مانند
مرحله نخست است با این تفاوت که تبلیغات
نامزدها در فضای مجازی و صدا و سیمای
استان انجام میشود و برپایی ستاد نامزدها و
تجمع طرفداران را نخواهیم داشت.
وی افزود :بقیه موارد براساس قانون انتخابات
پیش بینی شده است و نامزدها فرصت دارند
در قالب یک برنامه نیم ساعته که  5دقیقه
آن برای معرفی و زندگینامه و  25دقیقه هم
برای اعالم برنامههای نامزدهاست ،از فرصت
تبلیغات استفاده کنند.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان اظهار
داشت :این برنامه نیم ساعته به صورت
متناوب سه بار از رادیو و سه بار از سیمای
استان پخش خواهد شد.
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی،
بیست و یکم شهریور ،همزمان با سایر
حوزههای انتخابیه کشور که انتخابات آنها
به مرحله دوم کشیده شده است در حوزه
انتخابیه کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا برگزار
خواهد شد .در این رقابت سیاسی دو نامزد
انتخاباتی حضور دارند.

دستورالعمل های جدید برای سال تحصیلی جدید

سخنی با دانش آموزان عزیز

آغاز بهار تعلیم و تربیت گرامی باد

صدای زنگ مدرسه
به گوش میرسد.
دیـدن دوستــان،
همــكال ســـیها و
هیاه ــوی مدرسه،
شادی و س ــرور
دانش آموزان حال و
فرنگیس نجارزاده
هوای كالس جدید،
آمـ ــوزگاری دیگر،
كارشناس ارشد
روانشناسی
دبیران تازه ،كتاب و
دفتر نو و...
ن خاطرات ،خندههایی که از سر
تعریف كرد 
شوق دوباره آغاز میشود.
گر چه پایان یافتن سال تحصیلی قبل در سراسر
دنیا متفاوتتر از همیشه بود ،ولی شروعی دوباره،
یعنی آغاز زندگی و حیات پس این حیات تازه را گرامی
میداریم و از آن بخوبی استفاده میكنیم .
همه ما خوب به یاد داریم وقتی تعطیالت نوروز
میشد در دل خوشحالی میكردیم و سر از پا
نمیشناختیم ،حتی چند روز پایانی سال را مدرسه
نمیرفتیم و آن را به تعطیالت نوروز وصل میكردیم
و خوشحالی خودمان را دو چندان میكردیم.
زمستان  ٩٨ویروس كرونا شرایط را تغییر داد.
تعطیلی زود هنگام فرا رسید .اول فكر میكردیم
همین یكی دو روز تعطیل شده ،پس خوشحالی
كردیم و زمانی كه ادامه پیدا كرد و مجبور شدیم در
خانه بمانیم و دوستان و اقوام خود را نبینیم ،شرایط
تغییر كرد .تازه پی بردیم شرایط بسیار جدی است
و باید با رعایت قوانین بهداشتی به خود و خانواده
و دیگران كمك كنیم  .در دل آرزو میكردیم كه این
شرایط سخت ،خیلی زود تمام شود و زندگی عادی
چون گذشته باز گردد.
گر چه شرایط هنوز هم عادی نیست ولی زندگی
جریان دارد و آماده سازی مدارس در برنامه
مسئوالن قرار گرفته و مدارس البته با رعایت تمامی
پروتكلهای بهداشتی برای دانشآموزان و پرسنل
و تمامی دستاندركاران ،بازگشایی خواهد شد.
آرزو میكنم كه آغاز سال تحصیلی جدید با سالمتی
و موفقیت همراه باشد و تمامی عزیزان بتوانند
خاطرات خوبی در این سال تحصیلی برای خودشان
بسازند.

خبر
رئیــس هیــات نظــارت بــر انتخابــات
استان:

نماینده کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا در مجلس:

آموزش و پرورش را یاری کنید
در آســـتانه سـال
تحصیلی جدید قرار
داریم .بدون تــردیــد
در موقعیت کنونی
همه نگاهها متوجه
آموزش و پرورش برای
راهانــدازی و هدایت
سیدنصرالدین
موضــوع تربیت و
میرعربشاهی
آموزش دانش آموزان
خبرنگار فرهنگی
جامعه است .در سال
واجتماعی جام جم
تحصیلی گذشته به
علت وجود تعطیالت مکرر ناشی از تغییرات جوی
و سرایت گسترده ویروس کرونا موضوع کالس
و آموزش و تربیت از حالت طبیعی خود خارج و با
حالت لنگان – لنگان و با استفاده از فضای مجازی
و در ساعاتی با کمک گرفتن از شبکههای تلویزیونی
و وقت گذاری مدیران ،معاونان و معلمها حتی
اختصاص اوقات زندگی آنان برای رفع کاستیهای
موجود سال تحصیلی پیشین به ایستگاه پایانی
رسید .حال به نظر میرسد که مسئوالن دولت
و مجلس باید سازو کار مستحکم و استواری را
برای تقویت و پشتیبانی آموزش و پرورش فراهم
نمایند .از جمله این موارد تحصیلی ردیف «بودجه
ویژه» برای تهیه ابزار و لوازم آموزش و تربیت در
فضای مجازی و تامین هزینههای آن برای معلمها و
دانش آموزان میباشد .ضمن این که اگر قرار است
کالسهای آموزشی با توجه به فاصله گذاریهای
اجتماعی و رعایت دستور العملهای ستاد مبارزه با
کرونا تشکیل شود ،باید اسباب و لوازم آن از طریق
برنامهریزیهای جامع و کامل فراهم شود .به عبارت
دیگر گوشی شخصی معلمها ،مدیران و معاونان
مدارس نمیتواند ظرفیت فراگیر و گسترده مباحث
آموزشی و تربیتی را تامین و جبران کند .عالوه بر این
موارد همه دانش آموزان در جای -جای کشورمان
و بویژه در روستاها و نقاط محروم فاقد بسیاری از
تسهیالت و امکانات آموزشی و تربیتی هستند که
آموزش و پرورش به تنهایی و با دستهای خالی
نمیتواند این گونه نیازها را تامین کند .پس به حکم
یک وظیفه سنگین دینی و اجتماعی همه باید پای
کار بیایند ،چرا که آموزش و تربیت فرزندان جامعه
در سرنوشت کلی آیندگان و توسعه و ترقی ملی
وابسته به این همبستگی و احساس مسئولیت
عمومی است و هرگونه قصور و سهل انگاری در
این باب گریبان همه را خواهد گرفت که ان شاء اهلل
با همت همگانی چنین مباد.

فالن قسمت قرار میدهم و شرطش را حمایت از خودش
قرار بدهد ،این فرد میتواند خدمتگزاری امین باشد؟ بنده
این مطالب را کلی میگویم من به طرفین موضوع کاری
ندارم .وظیفه من این است که به مردم عاقلی که همهچیز
را بخوبی رصد میکنند تذکر دهم و راه را روشن کنم .دو

کاندیدایی که بهزودی به رقابت خواهید پرداخت تا آرا
مردم را به نفع خود جمع کنید عرض میکنم تقوا را رعایت
کنید .هر کدام برای رأی آوردن دنبال زد و بند و دیدن افراد
ً
باشد قطعا به درد مجلس نمیخورد به خدا توکل کنید و
بر اساس وظیفه و در مسیر قانون عمل کنید.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش البرز از اجرایی شدن دستورالعملهایی در
قالب پروژه مهر در سال تحصیلی جدید در استان البرز خبر داد.
به گزارش جامجم مهریار کرمی با اشاره به مطالعه دقیق شیوه نامه بازگشایی مدارس و تبیین
و توجه آن در نشست شورای مدرسه گفت :روزهای پنجشنبه روز موظف برنامه هفتگی
نیست اما میتوانیم از ظرفیت این روز برای فعالیتهای مکمل ،فوق برنامه و آموزشهای
مجازی استفاده کنیم.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش البرز افزود :سامانه شبکه آموزش
دانش آموزان (شاد) رسمی ترین شبکه و بستر آموزش است و سایر سامانهها و نرم افزارهای
معتبر و مجاز آموزشی در صورت نیاز میتواند به عنوان مکمل استفاده شود.
کرمی افزود :در وضعیت قرمز کرونایی ،حضور تمامی عوامل اجرایی مدارس اعم از مدیر،

با قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز؛

زمینهای زراعی البرز نفسی تازه کردند

در اجرای تبصره  ۲ماده  ۱۰قانون
برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز،
 ۵۰هکتار از زمینهای زراعی
شهرستان ساوجبالغ به بستر
کشاورزیبازگشت.
به گزارش جامجم فرمانده یگان
حفاظت از اراضی کشاورزی استان
البرز گفت :با دستور دادستانی مرکز
استان البرز و سرپرست دادسرای
ماهدشت کرج و همچنین با حضور
نمایندگان دادستانی ،دستگاههای
خدماترسان و نیروی انتظامی ،از 50
هکتار از زمینهای زراعی در منطقه
شور قلعه و روستای اسماعیل آباد

رفع تصرف شد .ساخت و سازها
بیشتر به صورت دیوارکشی ،ساخت
بنا ،دپوی مصالح ،محوطه سازی و
استخر بود که بر اساس قانون ،قلع
و قمع و آزاد شد و زمینها به بستر
کشاورزی بازگشت .سید مجتبی
موسوی افزود :این زمینها در
حد فاصل مشترک زیر پوشش جهاد
کشاورزی شهرستان کرج و ساوجبالغ
بود و به همین دلیل واحدهای حفظ
کاربری در شهرستان ساوجبالغ و
نیروهای انتظامی بخش چهارباغ نیز
برای اجرای قوانین به صورت مشترک
در این محل حضور داشتند.

معاونان ،مربی پرورشی ،مراقب سالمت و مشاور مدرسه طبق برنامه هفتگی اجباری است.
دبیر پروژه مهر  99آموزش و پرورش البرز افزود :تشکیل کالسهای مجازی در وضعیت قرمز،
در دوره متوسطه در هر نوبت رسمی در  ۲زمان ( سه دقیقه تا  ۳۵دقیقه) و برای پایه اول ابتدایی
 ۲۵دقیقه و پایههای دوم تا ششم ابتدایی  ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده است .هدف از این
برنامه ریزی ،کاهش بار ترافیکی اینترنت است .کرمی گفت :مدارس موظفند دانش آموزانی
را که به هر دلیل به اینترنت و آموزشهای مجازی دسترسی ندارند ،شناسایی کنند و محتوای
آموزشی در قالب جزوه ،درس نامه ،پکهای آموزشی و تاکید بر استفاده از آموزش تلویزیونی
ارائه شود .فعالیتهای آموزشی مدارس بزرگساالن ،راه دور و ایثارگران نیز در وضعیتهای
مختلف همانند مدارس روزانه است .معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش
البرز افزود :حضور دانش آموزان در وضعیت زرد بنا به مصوبه شورای مدرسه و در نظر گرفتن

وضعیت فیزیکی و مساحت مدرسه ،کالسها ،کارگاههای آموزشی به  ۲گروه الف و ب تقسیم
خواهند شد و یکی از این گروهها در روزهای زوج هفته ( ۳روز در هفته) و گروه دیگر در روزهای
فرد (  ۲روز در هفته) آموزش حضوری خواهند داشت و در هفته آینده روزهای حضور گروهها
جابه جا خواهد شد .همچنین در هر وضعیتی (سفید  -زرد -قرمز ) برنامه هفتگی برابر برنامه
مصوب درس ملی طراحی و اجرا خواهد شد.
در وضعیت قرمز ،دروس مکمل مدارس خاص در قالب یک جلسه  ۳۵دقیقهای طبق برنامه
هفتگی به زمانهای سه تا  ۳۵دقیقه اضافه میشود و ارزشیابی در نوبتهای اول و دوم در
وضعیت سفید و زرد حضوری و در وضعیت قرمز فقط پایههای نهم و دوازدهم حضوری و سایر
پایهها غیرحضوری خواهد بود .کرمی گفت :در وضعیت زرد برای هنرستانها با تصویب شورای
مدرسه میتوانند از ظرفیت روز پنجشنبه استفاده کنند زیرا باید  ۶روز هفته را در اختیار داشته
باشند تا هر پایه (دهم ،یازدهم ،دوازدهم) حداقل از  ۲روز آموزش حضوری به صورت چرخشی
برخوردار شوند.
همچنین مصوبات و اختیارات شورای مدارس طبق مقررات و بر اساس شیوهنامههای ارسالی
است و تخطی از مقررات ،مجاز نیست و تصمیمات قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش البرز افزود :برنامه هفتگی مدارس تدوین
شده است و مدیران مدارس الزم است تا برای جبران کمبود نیروی انسانی با کارشناسهای
مربوطه هماهنگیهای الزم را به عمل آورند.
مدیران مدارس نیز موظفند اطالعات شخصی دانش آموزان و دبیران را در سامانه سناد با
دقت کامل تکمیل و ثبت کنند تا عضویت آنان در شبکه آموزشی شاد بدرستی انجام شود.
همچنین پرداخت حق التدریس معلمان برابر ابالغ هفتگی دبیران ،حتی در وضعیت قرمز ،با
تایید مدیر آموزشگاه قابل پرداخت است.

با هدف جلوگیری از همه گیری کرونا؛

تمهیداتالزمبرایدور دومانتخاباتمجلسدر البرز

فرماندار کرج از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
در شعب اخذ رای استان البرز در دور دوم
انتخابات مجلس با هدف پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش جامجم غفور قاسم پور گفت :به
دلیل شیوع کرونا روند برگزاری مرحله دوم
انتخابات مجلس یازدهم و تبلیغات نامزدها کمی
متفاوتتر از گذشته خواهد بود.بر این اساس
تمرکز تبلیغات روی فضای مجازی است و هر
گونه تبلیغات باید از کانال رسانهها باشد .وزارت
کشور نیز این بستر را فراهم کرده تا بخشی از
اطالعرسانی نامزدها از طریق شبکههای استانی
انجام شود.فرماندار کرج افزود :به دستور

استاندار البرز تمهیدات الزم برای برگزاری مرحله
دوم انتخابات مجلس یازدهم اندیشیده شده
است .فرماندار کرج گفت :حوزه انتخابیه کرج،
فردیس و اشتهارد مشمول شرایط قانونی برگزاری
دور دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی است.بر این اساس  ۹۰۸شعبه
اخذ رأی در حوزه انتخابیه کرج ،فردیس و اشتهارد
پیشبینی شده که از این تعداد  ۷۰۴شعبه در
کرج و آسارا ۱۵۶ ،شعبه در فردیس و  ۴۸شعبه در
اشتهارد فعال خواهند شد.
طبق ابالغ وزارت کشور مرحله دوم انتخابات
مجلس یازدهم روز جمعه  ۲۱شهریور برگزار
خواهد شد.

مدیر منطقه یک شهرداری کر ج:

محیط مدارس ایمن و پاکسازی میشود

در فاز اول طرح استقبال از مهر فضای
مدرسههای شهید عالفیها ،شهید
جهازی و شهید سلطانی با متراژ
تقریبی ۲۵۰مترمربعبهسازیشد.
به گزارش جامجم سعادت اظهار
داشت :درآستانه فصل بازگشایی
مدارس ،تمامی معاونتهای منطقه
اقدامات اجرایی گوناگونی را در دستور
کار خود قرار داده اند تا منطقه را
برای استقبال از دانش آموزان به
بهترین شکل ممکن آماده کنند.
این مسئول گفت :این طرح با هدف
زیباسازی و بهبود کیفیت نگهداشت
شهر از طریق تامین امکانات مورد

نیاز مدارس و انجام اقدامات ویژه به
منظور ایجاد محیطی پاکیزه و شاداب
در مراکز آموزشی انجام خواهد شد.
به گفته وی؛ در فاز اول این طرح،
مدرسههای شهید عالفیها ،شهید
جهازی و شهید سلطانی با متراژ
تقریبی  ۲۵۰متر مربع انواع گونههای
اختر ،شیر خشت ،هفت رنگ،
داوودی ،پامپاس کراس ،نسترن
واناترا کاشته شد.مدیر منطقه یک
شهرداری کرج ادامه داد :ایمنسازی
محیط وپاکسازی ،شستشو،
رنگآمیزی و نقاشی دیواری مدارس و
....بخشی از این اقدامات بوده است.
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اقتصادی
اجتماعی

نوای روحانی و ماندگار جوانان البرزی در موسیقی آیینی
دو نماهنگ ویژه ماه محرم با صدای جوانان کرجی و با
همت کمیته اجرایی شورای مشورتی جوانان مرکز کرج،
تولید و در تاسوعا و عاشورای حسینی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار جامجم به نقل از خبرگزاری صدا و
سیما ،مرکز البرز؛ دبیر شورای جوانان مرکز کرج گفت:

پزشک جام جم

سواالت پزشکی خود را از پزشک
جامجمالبرز بپرسید

این روزها ،مردم
بخش زیادی از
نیازهای سالمت
خود را از راه های
گوناگون به دست
می آورند .این کار
دکتر سید مهدی
می تواند در بعضی
موسویان
مواقع مفید و در
بسیاری از مواقع حتی خطرناک باشد .ویژه نامه جام
جم البرز شرایطی را فراهم کرده که شنونده سواالت
و پرسشهای پزشکی شما باشد و به صورت
مکتوب برای سوال های شما جواب های مناسبی
داشتهباشد.
دکتر سیدمهدی موسویان در همین ستون و هر
هفته به سواالت و دغدغههای پزشکی شما پاسخ
خواهد داد.

باز هم عالئم جدید کرونا ،خشکی چشم
علت تشدید خشکی چشمها در اکثر افرادی که
این روزها در دوره کرونا ویروس به کلینیکهای
چشم پزشکی در سرتاسر جهان مراجعه
میکنند افزایش کار یا با صفحه نمایشهایی
مثل گوشی تلفن همراه مانیتورها ،تبلت و
غیره در نظر گرفته میشود .شاید برایتان جالب
باشد که بدانید بر اساس جدیدترین مطالعات
چشم پزشکی استفاده از ماسک میتواند با
ایجاد جریان هوایی که از لبه باالیی ماسک بر
روی سطح چشمها ایجاد مینماید ،موجب
تبخیر الیه اشکی و بروز یا تشدید خشکی
چشمها شود که به آن خشکی چشم کرونایی
گفته میشود .درمان خشکی چشم کرونایی
شامل یک درمان خشکی چشم زمینهای ۲
فیت صحیح ماسک به گونهای که خروجی
هوای تنفسی از لبههای کناری یا پایینی ماسک
خارج شود .سوم مدیریت کار با کامپیوتر و
موبایل .چهارم ،پرهیز از قرار گرفتن در معرض
باد مستقیم کولر و بخاری.

این دو نماهنگ ،تصویری است و ویژه ماه محرم تولید
و منتشر شده است.
خوانندگان و دیگر عوامل تولید و انتشار این دو
نماهنگ،جوانان کرجیهستند.
این دو نماهنگ« ،حرم» و «سایه سرم» نام دارد که یکی

در تاسوعا و دیگری در عاشورای حسینی امسال منتشر
شد.
حمیدرضا رحیمی افزود :مجمع جوانان البرز پیشنهاد
تشکیل شوراهای مشورتی جوانان را در مناطق مختلف
شهری ارائه کرد که در هشتمین جلسه رسمی مجمع

نماینده عالی دولت در استان البرز از افزایش حق آبه استان از محل سدها
جهت بهرهبرداری شهرکهای صنعتی البرز به میزان  ۲۰۰لیتر بر ثانیه خبر
داد.
به گزارش جامجم ،شهبازی در نشست تخصصی با مدیران شهرکهای
صنعتی استان پیرامون بررسی مشکالت و موانع شهرکها و اتخاذ تدابیر

الزم برای رفع آنها که روز چهارشنبه برگزار شد ،ضمن تسلیت ایام سوگواری
ساالر شهیدان و گرامیداشت هفته دولت ،افزود :همواره با اهتمام ویژهای
درصدد حل مشکالت و ارتقای زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان
هستیم و امسال نیز به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید با
جدیت دوچندان وارد میدان شدیم.
وی با بیان اینکه تقویت زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان حاصل
پیگیریهای مجدانه و بسیج مسئوالن ملی و استانی است ،ادامه داد :پروژه
انتقال گاز بویین زهرا به کرج اقدامی بزرگ است که تامین گاز در مصارف
خانگی ،صنعتی و کشاورزی البرز را تا  50سال تضمین و گاز شهرکهای
صنعتی استان را به یکدیگر متصل میکند .شهبازی گفت :عملیات اجرایی
اولین پست برق  400کیلوولت البرز با اعتبار بیش از هزار میلیارد تومان آغاز
شده و با  45درصد پیشرفت به سرعت در حال پیشرفت است و پست 400
کیلوولت بعدی نیز آماده آغاز عملیات است .وی افزود :هزار واحد تولید
کاالی سالمت محور کشور در البرز مستقر هستند و بخش بزرگی از نیاز
کشور را در این حوزه تامین میکنند.استاندار البرز اضافه کرد :در سفر وزیر
محترم نیرو به البرز موضوع تخصیص آب به میزان  20میلیون مترمکعب

دادخواه شهردار گرمدره گفت :احداث مجموعه ورزشی و فرهنگی
بیشترین تاثیر را بر افزایش سطح سالمت جامعه دارد.
به گزارش جامجم شهردار این شهر گفت :احداث مجموعه ورزشی
و فرهنگی در این شهر میتواند باعث افزایش سطح فرهنگ عمومی
ورزش شود و بیشترین تاثیر را بر افزایش سطح سالمت در جامعه
خواهد گذاشت.
عباس دادخواه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت :با اتمام مجموعه
ورزشی و استخر شهرداری گرمدره و همچنین مجموعه فرهنگی ،هنری
گرمدره تحول بسیار بزرگی در این دو بخش در شهر به وجود خواهد
آمد و فرصت مناسبی برای فعاالن در عرصه فعالیتهای هنری و ورزشی
ایجاد خواهد شد تا بتوانند بر اساس استانداردها و شاخصهای الزم
سبب تعالی فعالیتها در این دو بخش در سطح شهر گرمدره شوند.
این مسئول تصریح کرد :این مجموعه در كنارخدمات فرهنگی و ورزشی،

امكانات تفریحی به عموم مردم ارائه خواهد كرد و مقدمات اولیه این
طرح انجام شده است.
وی عنوان کرد :همچنان در جهت خدمت به مردم پای کارها
ایستاده ایم تا بتوانیم شهرمان را به شهری توسعه مند تبدیل
کنیم .وی تاکید کرد :گرمدره به لحاظ ساختار شهرسازی و
امکانات رفاهی و با توجه به ظرفیت و فضای موجود منطقه
نیازمند امکانات ورزشی رفاهی و آموزشی بیشتر است.
دادخواه یادآور شد :این مجموعهها ،در کنار ایفای نقش
خدماتی خود ،نقش بسزایی در ساختن فرهنگ سالمت
برای همشهریان از جمله بانوان و جوانان دارد و توجه
به نیازهای رفاهی و تفریحی شهروندان بویژه بانوان
و جوانان یکی از دغدغههای اصلی شورا و شهرداری
گرمدره است.

آغاز به کار اولین سایت مکانیزه و مدرن تولید بذر گواهی شده گیاهان دارویی در نظرآباد

سگهای بالصاحب ساماندهی
میشوند

اعــام نتایــج آزمــون ورودی
مدارساستعدادهایدرخشان

آب در سال به البرز محقق شد .وی گفت :با برنامه ریزیهای صورت گرفته
درصدد هستیم با حفر چاه با ظرفیت تامین  500میلیون مترمکعب نیز
بخش دیگری از نیازها را تامین کنیم .شهبازی افزود :تصفیه خانه جدید نیز
با ظرفیت تصفیه  15میلیون متر مکعب بر ثانیه در کرج ظرف  12ماه آینده
به بهرهبرداری میرسد.
وی عنوان کرد :امسال افزایش  11درصدی مصرف برق در حوزه تولید و
صنعت البرز را داشتیم که حاکی از فعالیت و پویایی تولید و صنعت البرز و
حرکت در مسیر جهش تولید است.
استاندار البرز گفت :رفع ممنوعیت شعاع  120کیلومتر برای شهرکهای
صنعتی اشتهارد ،انگیزه مضاعفی برای تولیدکنندگان و صنعتگران البرز
بود و در خصوص اقدامی که از سوی یک کارشناس و مسئول در حوزه
مالیات صورت گرفته به جد پیگیر هستیم .وی افزود :فرصتها محدود
است و باید در کمترین زمان ممکن درصدد گره گشایی از موانع توسعهای
در حوزههای مختلف باشیم .شهبازی گفت :ساماندهی لکههای صنعتی
البرز همچنان به جد در دستور کار است و این امر به سرعت یکی پس از
دیگری محقق میشود.

احداث مجموعه ورزشی و فرهنگی در گرمدره

سرپرست سازمان مدیریت پسماند
شهرداریکرج:

مدیــرکل آمــوزش و پرورش اســتان
خبر داد؛

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

خبر خوش استاندار برای تولیدکنندگان و صنعتگران استان

خبر

وجود سگهای ولگرد و بیصاحب در سطح شهر،
امنیت و آرامش شهروندان را سلب کرده است.
به گزارش جامجم علی اصغر همتی در جلسهای
که با حضور حسین محمدی رئیس کمیسیون
محیط زیست شورای اسالمی شهر کرج برگزار شد
بر جمعآوری سگهای بالصاحب به منظور ایجاد
آرامش شهروندان و ارتقای سطح بهداشت عمومی
تاکید کرد .وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی
به منظور کنترل جمعیت سگهای بالصاحب
در سطح شهر انجام شده است ،گفت :به منظور
بررسی چالشها و راهکارهای موجود در حوزه
ساماندهی سگهای بالصاحب جلسات متعددی
با کارشناسان و متخصصان در این زمینه صورت
گرفته است .به گفته این مسئول؛ مقرر شده
است تا پایان شهریور گزارش جامعی از جمعیت
سگها در شهر کرج ،روشهای کنترل و راهکارهای
الزم جهت حل معضل مطروحه در مقطع زمانی
کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت توسط مشاور
مربوطه (شرکت رایکا) جهت اخذ تصمیمات
متناسب ارائه شود.

جوانان البرز ،به اتفاق آرا تصویب شد.
شوراهای مشورتی دارای ساختاری مستقل در  ۲۰منطقه
استان البرز است و ب ه عنوان اتاق فکر ،جوانان آن
منطقه از نخبگان اجتماعی  -محلی در حوزههای علمی،
فرهنگی ،هنری ،ورزشی تشکیل شده است .

طی مراسمی که باحضور عمرانی معاون دادستان
کل کشور و مسئول ویژه رفع موانع تولید ،مهندس

موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز،
زینالی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح

گیاهان دارویی ،حجتاالسالم موسوی امام جمعه،
صادقلو فرماندار شهرستان ،رزقی رئیس دادگستری
شهرستان ،احمدی دادستان شهرستان ،رئیس
شورای شهر و شهردار و نیز معاونان و مدیران
سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و بدر زاده
مدیرجهاد کشاورزی نظرآباد برگزار گردیداولین سایت
مکانیزه بذرهای گیاهان دارویی کارخودراآغازنمود.
به گزارش جامجم ساوجبالغ و نظرآباد پروژه مذکور
باهدف اجرای طرح تولید  ۳۰۰تن بذر گیاهان دارویی
و کشت گیاهان دارویی در اراضی شرکت بستان
که زیرساختهای تولید بذر از سیستمهای آبیاری
تحت فشار و ماشین آالت کشاورزی تخصصی تا
نیروی انسانی ماهر و تاسیسات مورد نیاز و غیره از
ظرفیتهای شرکت فوق میباشد آغاز گردید .الزم به
ذکر است با توجه به وجود ظرفیتهای فنی و نیروی

انسانی و مراکز تحقیقاتی و گستردگی اراضی کشاورزی،
شهرستان نظرآباد به قطب تولید بذر در کشور مبدل
میشود.
گفتنی است که در حال حاضر در شهرستان نظرآباد
ساالنه به میزان  ۲۲۰۰تن بذر گندم و جو تولید میگردد.
غلبه بر محدودیت منابع آبی ،ایجاد اشتغال مناسب،
دارا بودن ظرفیت فرآوری و تبدیل و ایجاد ارزش
افزوده مناسب ،از اهداف تدوین الگوی کشت مطرح
بوده که برای رسیدن به این مهم تولید بذر کمی و
کیفی و گواهی شده گیاهان دارویی از زیرساختهای
اساسی توسعه مزار ع گیاهان دارویی میباشد.
همچنین با توجه به اینکه شهرستان نظرآباد
قطب تولید نشا مکانیزه کشور میباشد ،بنابراین
تکثیر گیاهان دارویی با استفاده از نشا مکانیزه در
شهرستانمهیاست.

خبر

افتتاحسالننمایشمرحوماستاد
«عزتاهللانتظامی»در اشتهارد

سالن نمایش مرحوم استاد عزت اهلل انتظامی در
شهرستان اشتهارد افتتاح شد.
به گزارش جامجم ،آیین افتتاحیه سالن نمایش
مرحوم استاد عزت اهلل انتظامی با حضور معاون
استاندار البرز و مسئولین شهرستان اشتهارد
برگزارشد.
ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز
با اعالم این خبر افزود :همزمان با فرا رسیدن
هفته دولت و در راستای تقویت و توسعه
زیرساختهای فرهنگی و هنری شهرستان
اشتهارد با حضور جناب آقای دکتر درویش پور
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری
البرز و کردی فرماندار شهرستان اشتهارد و جمعی
از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان ،سالن
نمایش مرحوم استاد عزت اهلل انتظامی در محل
فرهنگسرای مالصدرای اشتهارد ،افتتاح شد و
به بهره برداری رسید .ناصر مقدم در تشریح این
پروژه افزود :این پروژه از محل اعتبارات استانی
در سال  1394کلید خورده و روند ساخت آن آغاز
شد که طی سالهای اخیر و با جذب اعتبارات الزم
و همچنین جذب مشارکت بخش خصوصی این
سالن تکمیل و به بهرهبرداری رسید .این سالن
دارای  100متر زیر بنا و ظرفیت  40نفر تماشاگر
میباشد که بحمداهلل با افتتاح این پروژه،
توانستیم بخشی از امکانات مورد نیاز هنرمندان
نمایش شهرستان اشتهارد را فراهم کنیم .
ناصر مقدم افزود :سالن مرحوم استاد عزت اله
انتظامی ،تنها سالن تمرین و اجرای تخصصی تئاتر
در شهرستان اشتهارد است که امیدواریم به توان
و توسعه فعالیتهای هنری شهرستان اشتهارد،
کمک کند.

در آیندهاینزدیکصورتمیگیرد؛

تولید کیتتشخیصی کروناتوسط
موسسهرازی

تقاضای پلیس نظرآباد از مالباختگان
نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد با انتشار تصویر سارق گردنبند
قاپ ،از شهروندان درخواست کرد چنانچه از سوی این فرد مورد
سرقت قرار گرفته اند برای شناسایی متهم و طرح شکایت ،به پلیس
آگاهی این شهرستان مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار جامجم ساوجبالغ و نظرآباد :سرهنگ فرج اله
اسدالهی با اعالم خبر فوق گفت :در پی وقوع سرقت طالی بانوان
در معابر و خیابانهای خلوت مناطقی از شهرستان نظرآباد از سوی
راکب یک دستگاه موتورسیکلت ،بررسی موضوع به صورت ویژه در
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد اظهار داشت:
ماموران با انجام تحقیقات میدانی و به کارگیری شگردهای پلیسی،
مخفیگاه سارق را در تهران شناسایی کردند.
سرهنگ» اسدالهی « خاطرنشان کرد :ماموران با دریافت نیابت
قضائی به تهران اعزام و پس از تحت نظر قرار دادن محل سکونت
نامبرده ،وی را که سوار بر موتورسیکلت قصد خروج از منزل داشت

در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی افزود :متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی شهرستان «نظرآباد»
ضمن اعتراف به جرم خود اذعان داشت که تا کنون اقدام به  20فقره
سرقت طال از کودکان و بانوان تنها در خیابانها و معابر خلوت در
مناطقی از شهرستانهای نظرآباد ،هشتگرد ،آبیک ،کرج ،تهران،
فردیس ،شهریار ،بهارستان و شهر جدید پرند کرده و طالها را با
قیمت کمتر به افراد مالخر فروخته است.
این مقام انتظامی اظهار داشت :تا کنون  12نفر از مالباختگان
شناسایی شده و تالش برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد در پایان گفت :با
توجه به احتمال سرقتهای متعدد از سوی این متهم ،بازپرس
شعبه اول دادگستری شهرستان «نظرآباد» ،دستور چاپ تصویر
بدون پوشش متهم را در رسانههای جمعی صادر کرده است،
بنابراین از شهروندانی که به این شیوه و یا توسط این فرد مورد
سرقت قرار گرفته اند درخواست میشود تا برای پیگیری شکایت

خود به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد به
آدرس سایت اداری -جنب دادگستری این شهرستان مراجعه یا با
شماره تلفن  02645403560تماس حاصل کنند.

در نشست خبری عنوان شد؛

استفاده گاز مایع در بخش حمل و نقل ،ممنوع
ساالر قاسمی ،مدیر کل آموزش و پرورش استان
البرز نتایج آزمون ورودی پایههای هفتم و دهم
مدارس این سازمان(سمپاد) اعالم و بر روی
سامانه  azmoon.medu.irقرار گرفته است.
به گزارش جامجم  762دانش آموز البرزی در
پایه هفتم و  ۴۷۶نفر نیز در پایه دهم مدارس
استعدادهای درخشان استان پذیرش خواهند
شد .کارنامه آزمون روز دوشنبه دهم شهریور
قابل رؤیت و دانلود بود و امکان اعتراض هم فعال
خواهد شد.

3

اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع ( )LPGبر روی کارت بانکی و طرح
دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی(تاکسی و وانت بارها) موضوع اصلی
نشست خبری مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه البرز با
اصحاب رسانه استان بود.
به گزارش جام جم فهیمهسادات قلندرزاده هدف از برگزاری این نشست
خبری را ارائه توضیحات در مورد طر حهای دوگانه سوز کردن خودروهای
عمومی(تاکسی و وانت بار ) و توزیع الکترونیکی گاز مایع ( )LPGبر روی کارت
بانکی و اجرای این طر حها در استان البرز دانست و افزود :در بخش نخست
طرح دوگانه سوز کردن خودروهای حمل بار و مسافر ،یک میلیون و ۴۶۰
هزار خودرو در کشور به صورت رایگان به مصرف کننده گاز فشرده ()CNG
تبدیل میشوند .سرپرست روابط عمومی منطقه البرز با اشاره به ثبت نام

در سامانه  https://gcr.niopdc.irبرای رایگان کردن خودروهای عمومی
(تاکسی و وانت بار )گفت :اولویت با کسانی است که زودتر در این سامانه
ثبت نام کنند .سرپرست روابط عمومی منطقه البرز در ادامه بیان کرد :در
استان البرز طرح در حال انجام توزیع الکترونیکی گاز مایع ( )LPGبه منظور
شناسایی خانوارهای فاقد گاز طبیعی و بخشهای صنفی و صنعتی ،توزیع
بهینه و جلوگیری از توزیع خارج از شبکه این فرآورده است که از ابتدای
شهریور در کل کشور اجرایی میشود .قلندرزاده ادامه داد :جامعه هدف
در طرح الکترونیکی گاز مایع ( )LPGخانوارها و صنوفی هستند که دسترسی
به گاز شهری نداشته و باید از گاز مایع استفاده کنند؛ شناسایی این عده
با مراجعه به سامانه  https://newtejaratasan.niopdc.irفراهم شده
است و باید اطالعات درخواستی را در آن بارگذاری کنند .قلندرزاده افزود:

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه البرز هیچ وظیفهای در تامین
گازمایع( )LPGبخش حمل و نقل ندارد و استفاده از این سوخت صرفا برای
پخت و پز خانوارهای فاقد گاز طبیعی میباشد.
* گاز فشرده طبیعی ()CNG؛ مناسبترین سوخت برای خودروها
قلندرزاده با اشاره به اینکه طرح دوگانه سوز کردن خودروها برای استفاده
بیشتر شهروندان از گاز فشرده طبیعی ( )CNGاست ،گفت :با وجود 52
باب جایگاه در سطح استان ،زیرساختهای الزم برای افزایش جایگاههای
سوخت  CNGدر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه البرز وجود
دارد و از مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای سرمایهگذاری در احداث
جایگاه بویژه در نقاط مرکزی شهر کرج استقبال میشود .نشست خبری
با برنامه پرسش و پاسخ و تقدیر از خبرنگاران حاضر به کار خود پایان داد.

معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات
واکسن و سرم سازی رازی از تولید کیت تشخیصی
کرونا در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت :با توجه به
وجود زیرساختهای الزم برای تولید این کیتها،
مشکلی در تولید وجود ندارد و پس از صدور مجوز
در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارشجامجمدکتر محمدحسینفالحمهرآبادی
با اشاره به تحقیق در خصوص ویروس کرونا در
موسسه رازی اظهار کرد :حدود  70پروژه تحقیقاتی
در حوزه کرونا انجام شده که بخشی از آن با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی البرز و وزارت بهداشت بوده؛
این پروژهها در کمیته کرونا مورد بررسی قرار گرفته و
ابالغیه آن انجام خواهد شد که تاکنون نتایج نسبتا
خوبی را شاهد بوده ایم .معاون تحقیقات و فناوری
موسسه رازی بخشی از این اقدامات را در حوزه سرم
تراپی ،تولید کیت تشخیص کرونا ،تولید آنتی بادی در
حیوان مدل و مطالعات اولیه امکان سنجی تولید
واکسن کرونا عنوان کرد .وی خاطرنشان کرد :دو
گروه در موسسه در حال تحقیقات بر روی کیتهای
تشخیصی کرونا هستند و ارزیابی اولیه توسط
انیستیتو پاستور در خصوص گروهی که بر روی
پروتئین  S1فعالیت میکردند ،انجام شده و با تائید
اولیه،مراحلاخذمجوز نهاییتوسطوزارتبهداشت
در حال پیگیری است .دکتر فالح از تولید این کیتها
در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت :به دلیل موجود
بودن زیرساختهای تولید این کیتها ،مشکلی در
تولید آن وجود ندارد و پس از صدور مجوز ،تولید آن
در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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«خانه سالمت» و «مرکز خدمات
اورژانس بهشت» راهاندازی شد

«خانه سالمت» و «مرکز خدمات اورژانس بهشت»
در آرامستان بهشت سکینه(س) کرج به بهره
برداری رسید.
به گزارش جامجم این مرکز با همکاری شهرداری
کرج و اورژانس استان البرز همزمان با بهره برداری
از  8پایگاه دیگر استان ،به ارزش  300میلیارد ریال
افتتاح شد 12 .دستگاه آمبوالنس پیشرفته و 5
دستگاه موتور آمبوالنس برای فعالیت در این
پایگاهها اختصاص یافته است .با احداث خانه
سالمت و مرکز خدمات « اورژانس بهشت « به
مساحت بیش از هزار متر و با امکاناتی نظیر
پارکینگ و پد بالگرد ،سطح خدماترسانی به
زائران اهل قبور و مراجعان در آرامستان بهشت
سکینه (س) ارتقا خواهد یافت .یک اتاق این مرکز
به محل استقرار پزشک ،اختصاص یافته است.
همچنین هدف از استقرار خودروی اورژانس که
توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
استان البرز تأمین شده ارائه خدمات مفید و موثر
به زائران و مراجعان بهشت سکینه (س) و اعزام
آن به محل حادثه در محدوده قرارگیری آرامستان
بهشت سکینه(س) است .به گفته رئیس مرکز
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان البرز،
موتور آمبوالنسهای به کار گرفته شده ،کمک
شایانی به افزایش سرعت کارشناسان سالمت
برای حضور در محل حادثه و بر بالین بیماران
خواهد داشت .مهرداد بابایی خاطرنشان کرد:
پنجمین پد بالگرد برای تقویت ناوگان امداد هوایی
در شهر با همکاری و تالش شهرداری کرج فعال
شده است.

پیام های مردمی

پس از ماهها تالش در خط مقدم مقابله با کرونا؛

خواننــدگان عزیــز میتواننــد جهــت طــر ح
مشــکالت شــهری و اســتانی در ابعاد مختلف
بــا شــماره تلفــن  32210009دفتــر تحریریــه
جامجم البــرز همه روزه بــه غیر از ایــام تعطیل
در وقت اداری تماس بگیرند تا مشکالتشــان
با نام خودشان در همین ستون در ج گردد.

«مرتضی آبرین» آسمانی شد

جا مجــم البــرز :شــهید ســامت «مرتضــی آبریــن» در یازدهــم تیــر  1368در
شهرســتان گنبــدکاووس دیــده بــه جهــان گشــود .وی چندیــن ســال متوالــی
افتخــار داشــتن رتبــه اول تــا ســوم حفــظ و قرائــت قــرآن کریم در اســتان گرگان
را داشــت.
پــس از اخــذ مــدرک کارشناســی در رشــته فلســفه از دانشــگاه امــام
صــادق(ع) ،موفــق بــه دریافــت مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته
روانشناســی بالینــی از دانشــگاه کردســتان گردیــد.
آبریــن پــس از اســتخدام در دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز ،در ســمت
سرپرســت واحــد ســامت روان شهرســتان نظرآبــاد مشــغول خدمــت شــد.
از خدمــات ایشــان در ایــن مرکــز ،ضمــن اداره واحــد ســامت روان م یتــوان
سهــای آموزشــی در دانشــگاه آزاد اســامی شهرســتان
بــه برگــزاری کال 
نظرآبــاد و همچنیــن دبیرســتانهای شهرســتان ،پایــش مــدارس مــروج

ســامت ،نظــارت و پایــش مرکــز کاهــش آســیب شهرســتان نظرآبــاد ،شــرکت
در طــرح بســیج غربالگــری فشــارخون ،شــرکت در طــرح غربالگــری بیمــاری
کرونــا و نیــز آمــوزش و مراقبــت و بیماریابــی در زمینــه اختــاالت روانپزشــکی
در روســتای تنکمــان و روســتاهای تابعــه نــام بــرد.
در نهایــت آبریــن پــس از ما ههــا تــاش و مجاهــدت در خــط مقــدم مقابلــه بــا
کرونــا در شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نظرآبــاد در  26تیــر بــر اثــر ابتال
بــه کرونــا آســمانی شــد.
شــهید مرتضــی آبریــن یکــی از جملــه شــهداء مدافــع ســامت اســت کــه
در حــوزه بهداشــت نظرآبــاد در طــول ایــن چنــد ماهــه اخیــر شــیوع بیمــاری
خالصانــه تــاش کــرد .ایــن مدافــع ســامت حــوزه بهداشــت بــه تازگــی زندگــی
مشــترک خــود را آغــاز کــرده بــود.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

در مراسم تکریم و معارفه؛

سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی البرز
معرفی شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی البرز با حضور معاون توسعه مدیریت منابع
و برنامهریزی وزارت بهداشت ،مسئوالن استانی و
روسای مراکز درمانی استان البرز برگزار شد.
به گزارش جام جم علی حدادی ،نماینده مردم
ساوجبالغ ،طالقان و نظر آباد در این مراسم گفت:
استان البرز دارای ظرفیتهای خوبی در بخشهای

صنعت و کشاورزی است ،اما در بهداشت و درمان
جزو استانهای ضعیف است و عقب ماندگیهایی
در این بخش دارد .وی ادامه داد :از وزیر بهداشت
تقاضای توجه ویژه به استان البرز و رفع مشکالت
درمانی استان داریم.
دکتر تقوی نژاد ،معاون توسعه مدیریت و
برنامهریزی وزارت بهداشت نیز در این مراسم با

 ۳۶هزار تخت جدید به مراکز درمانی افزوده شد
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی گفت :یک سوم امکانات و زیرساخت
بهداشتی درمانی موجود کشور در دولت تدبیر و امید به
سرانجام رسیده است.
به گزارش جامجم دکتر سیدکامل تقوی نژاد با بیان این
مطلب در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم
پزشکی استان البرز افزود :با اشاره به خدمات دولت
تدبیر و امید در بخش سالمت کشور گفت ۳۶ :هزار
تخت جدید بیمارستانی طی  7سال گذشته به مراکز
درمانی کشور اضافه شده است .
تقوی نژاد در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم
پزشکی استان البرز افزود :یک سوم امکانات و زیرساخت
بهداشتی درمانی موجود کشور در دولت تدبیر و امید به
سرانجام رسیده است .وی با بیان اینکه برای آینده نظام
سالمت ،گامهای بلندی در کشور برداشته شده است،
گفت :تا پایان این دولت یک هزار و  ۹۲۱طرح را افتتاح
میکنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان
بیان داشت :همزمان با هفته دولت  ۱۶۴طرح به نام
شهدای مدافع سالمت به بهرهبرداری رسید و از امروز
تا فروردین  ۱۴۰۰پروژههای متعددی از جمله طر حهای

امام خمینی

(ره)

غربالگری سرطان ،کلینیکهای ویژه و سایر طر حها به
بهرهبرداری خواهد رسید و جزو افتخارات است که در
یک دولت یک سوم ظرفیتهای فیزیکی بهداشتی به
وجود بیاید .تقوی نژاد با اشاره به کاستیهای بهداشتی و
درمانی استان البرز گفت :در بعد علمی آموزش و بالینی،
البرز باید بتواند از ظرفیتهای تهران به خاطر نزدیکی
استفاده کند ،اما در سایر ابعاد باید استقالل امکاناتی
این استان حفظ شود.
وی تاکید کرد :باید کمبودهای استان البرز در بخش
بهداشت و درمان مرتفع شود هرچند که ظرفیتهای
خوبی مانند نیروی انسانی متخصص در این استان
وجود دارد .معاون وزیر بهداشت و درمان با اشاره به
اقدامات انجام شده برای مقابله با کرونا در کشور بیان
کرد :در این زمینه همه کسانی که مسئولیت داشتند،
همت به خرج دادند ،فرمانده اصلی این میدان شخص
مقام معظم رهبری بود که در اولین لحظات دستوراتی
برای همکاری نیروهای مسلح با مدافعان سالمت را
صادر کردند .دکتر تقوی نژاد گفت :تمام نیروهای مسلح
اعم از ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی و بسیج در موضوع
مقابله با کرونا پای کارآمدند و همکاری الزم شکل گرفت .
وی بیان داشت :با اینکه کرونا بسیاری از کشورها را

غافلگیر کرد ،اما در کشور ما اقدامات خوبی برای مقابله
با این بیماری انجام شده است .
معاون وزیر بهداشت و درمان افزود :سازمان بهداشت
جهانی از اجرای طرح غربالگری کرونا در جمهوری اسالمی
ایران قدردانی کرد .
وی اظهار داشت :در کشور ما حدود  4میلیون و  ۵۰۰هزار
نفر شغلشان تحت تاثیر کرونا قرار گرفت که تاکنون برای
حمایت از اقشار آسیب پذیر دولت از طریق وام بانکی،
تسهیالتی پیشبینی کرده است .معاون وزیر بهداشت
با تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان کربال
حضرت حسین بن علی (ع) گفت :مدافعان سالمت
به عنوان ادامه دهندگان نهضت حسینی برای مردم
جانفشانی میکنند و در این راه شهدای گرانقدری تقدیم
کردهاند.
دکتر تقوی نژاد افزود :مدافعان سالمت به عنوان
شاگردان مکتب زینب کبری (س) در مبارزه با بیماری
کرونا و نجات انسانها از جان خود گذشتند و فداکاریها
خلق کردند .معاون وزارت بهداشت و درمان با قدردانی
از خدمات دکتر حسین کریم رئیس سابق دانشگاه
علوم پزشکی استان البرز ،دکتر محمد فتحی را به عنوان
سرپرست این دانشگاه معرفی کرد.

اشاره به ورود کرونا به کشور ،استان البرز را استانی
موفق در مبارزه با کرونا اعالم کرد و گفت :استان
البرز نوپاست و مشکالتی در حوزه بهداشت و
درمان دارد .وی در ادامه با بررسی وضعیت چند
کشور در مبارزه با کرونا افزود :در کشور ما  %9از
 GDPبه بخش سالمت اختصاص دارد و تا کنون
 45هزار میلیارد تومان اعتبار برای اقشار آسیب
دیده ازکرونا اختصاص داده شده است .معاون
توسعه و برنامهریزی وزارت بهداشت با اشاره به
طر حها و پروژههای بخش سالمت اظهارداشت :تا
 12فروردین سال  ،1400هزار و چهارصد پروژه به بهره
برداری خواهد رسید .دکتر محمد فتحی ،سرپرست
جدید دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز طی سخنانی
بیان داشت :وظیفه اصلی ما تولید علم و دانش

است و تولید علم باید به نتیجه برسد و بتوان از آن
بهرهبرداری نمود .وی در ادامه اظهارداشت :ویروس
کرونا درسهای زیادی به ما داد و در حال حاضر ما در
خط مقدم مبارزه با کرونا هستیم ،پس باید رویکردها
تغییر کند و براساس مدیریت اقتضایی امور را
پیش برد .سرپرست علوم پزشکی البرز با اشاره به
سال جهش تولید گفت :در سال جهش تولید باید
همگام با صنعت و بخشهای دیگر جهش تولید
علم داشته باشیم .با تعامل درون و برون سازمانی
وکمک خیران میتوانیم در این کار موفق باشیم.
در این مراسم از خدمات ارزنده و تالشهای جهادی
دکتر حسین کریم ،رئیس پیشین دانشگاه علوم
پزشکی استان البرز بویژه در دوران مبارزه با کرونا
تقدیر به عمل آمد.

* ادارات برق ،آب و گاز رسیدگی کنند
برای تغییر نام صاحبان کنتورهای برق ،آب و
گاز و ...شهروندان دچار کاغذ بازیهای متعدد
هستند ،بنابراین از مسئوالن ادارات مربوطه
خواستار خالصه و چکیده کردن فرآیند تغییر
نام صاحبان کنتورهای مربوطه به شکل بهینه
هستیم.
احد پیروی از کرج
*به ترافیک محورهای مواصالتی کرج –
ماهدشت و  ...رسیدگی کنید
ترافیک محورهای مواصالتی کرج -همت و کرج
– مالرد و کرج -قزوین را به خاطر اتالف وقت
مردم رسیدگی اصولی کنید .چرا که وجود این
گونه حاالت ضربه به اقتصاد و سرمایههای
کشور را تشدید میکند.
جمعی از شهروندان البرزی
* برای معلمها سرویس ایاب و ذهاب فراهم
کنید
گروهی از معلمهای شهرکهای حومه البرز
برای رفت و آمد به مدارس مورد نظر خود با
مشکالت ایاب و ذهاب روبهرو هستند .به
همین دلیل از اداره کل آموزش و پرورش
استان البرز درخواست داریم تا به این گونه
مشکالت و خواستهها رسیدگی جدی نمایند.
جمعی از معلمهای البرز
* به بهداشت پخت و عرضه نان رسیدگی کنید
برخی از واحدهای نانوایی محدوده شهری
و حومه بهداشت پخت نان و  ...را رعایت
نمیکنند .لطفا مسئوالن امور بهداشت و
شورای آرد و نان به این نواقص رسیدگی
نمایند.
احمد جاللی از کرج

