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آگهی مزایده امالک
جهت اطالعات بیشتر 
به صفحه 4 رجوع شود

اختتامیه جام باشگاه های کتابخوانی 
البرز برگزار می شود

معاون شهردار کرج:
تبیین منشور کامل آموزش 
شهروندی نیاز امروز مدیریت 
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البرز

ارتقای کیفیت بهداشت 
و مبارزه با بیماری کرونا

جلسه کارگروه پدافند غیرعامل در راستای ارتقای کیفیت بهداشت و مبارزه با بیماری کرونا ۳ اسفند در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی در این جلسه که با محوریت معاونت دانشجویی و مرکز بهداشت و با حضور معاونت 
های مختلف آموزشــی، پژوهشی، پشتیبانی در اتاق شــورا برگزار شد، ضمن تاکید بر کاهش بار روانی و کنترل استرس در میان 
دانشجویان مقرر شد تا تمام اقدامات الزم جهت ارتقای رعایت بهداشت تصمیمات اتخاذ و دستور العمل های الزم در این خصوص 
به واحد های مختلف دانشگاه ابالغ شد.دکتر عبدالهی معاون آموزشی گفت: بار روانی مسئله اگر افزایش یابد استرس ناشی از آن 

سیستم ایمنی بدن را کاهش می دهد.دکتر اشرفی، مدیر درمانگاه دانشگاه خوارزمی نیز با اشاره به...

انتخابات البرز در کمال 
امنیت و سالمت

 برگزار شد
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان البرز در کمیته تخصصی سالمندان 
البرز که در این اداره کل با حضور مسئولین دستگاه های مرتبط حوزه سالمندی برگزار 
شد گفت: گسترش مشارکت اجتماعی و توانمندسازی سالمندان به عنوان یکی از 
اهداف مهم سند سالمندی کشور باید در برنامه ریزی های استان مد نظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، حسین فالح نژاد در این نشست با اشاره به تدوین 
سند سالمندی و ضرورت برش استانی این سند در البرز از سوی اعضای این کمیته 
و مسئولین استان برای توانمندسازی سالمندان اظهار کرد: بر اساس سند سالمندی 
کشور اگر بخواهیم سالمند توانمند داشته باشیم ابتدا باید چشم اندازی برای افرادی 
که در آینده سالمند می شوند و نیز در حال حاضر سالمند هستند در برنامه ریزی ها 
ترسیم گردد. وی افزود: پاسخگویی به نیازهای قشر جوان از ضرورت هایی است که 
باید به صورت آینده نگری و آینده پژوهشی برای داشتن سالمندانی توانمند و کارآمد 
بررسی شود یعنی افرادی در دهه های آینده سالمند خواهند شد که اینک در مرحله 

جوانی و رو به میانسالی هستند بنابراین مهمترین وظیفه نهادهای مسؤول توجه به 
جمعیت انبوه جوانان و میانساالن از راه ایجاد زمینه های مختلف در زندگی، سالمت 
و توانمندســازی آنان است تا هم به لحاظ فردی در آینده، سالمندان سالم و موفقی 
باشــند و هم به لحاظ اجتماعی این نسل در دوران سالمندی باعث رشد اقتصادی و 
اجتماعی و مشــارکت اجتماعی و نشاط  شوند و در این مسیر باید اولویت ها و جهت 
برنامه ها را تشخیص داد و برای رسیدن به اهداف آینده برنامه ریزی کرد.فالح نژاد با 
تاکید بر اینکه  تکریم، حفظ حرمت و حریم سالمندان مستلزم فرهنگ سازی در جامعه 
است خاطر نشان کرد: سالمندان سرمایه های اجتماعی ما هستند و به پاس خدمات 
گذشته و همچنین بهره مندی از تجارب آنان باید رسیدگی به مشکالت و مسائل این 
قشــر را مورد توجه قرار داد و نقش آموزش و پرورش و نیز رسانه ملی  برای آموزش 
هایی مبتنی بر تکریم سالمندان و حقوق سالمندان در جامعه بسیار موثر وبا اهمیت 
است.مدیرکل تعاون کار استان با اشاره به نقش و اهمیت فعالیت سمن ها وسازمان 

های مردم نهاد متولی در حوزه سالمندی افزود: تجربه نشان داده است که دولت ها به 
تنهایی به اندازه خود مردم نمی توانند تمامی مسائل و مشکالت مربوط به سالمندان 
را حل کنند و تمامی نیازهای آنها را تامین کنند، بنابراین مشارکت سازمان های مردم 
نهاد وسمن ها در این خصوص  بسیار مهم است و باید به آنها فضای الزم داده شود تا 
با اعتماد بیشتر فعالیت نمایند و باید در این مسیر هر چه بیشتر به لحاظ کیفی و کمی 
حمایت وتقویت شوند، زیرا این مشارکت ها ما را در اجرای امور و برنامه ریزی ها و رفع 

موانع و مشکالت برای سالمندان بسیار کمک می کند.
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البرز

نماینده ولی فقیه در اســتان البرز گفت: این انتخابات 
مانند ســایر انتخابات ها، نماد وحدت ملی و مردم ساالری 

دینی بود.
خبرنگارجامجمالبرز: آیت اهلل حسینی همدانی، 
امــام جمعه کرج و نماینده، ولی فقیه در البرز گفت: توصیه 

می کنم روز بعد از انتخابات، روز برادری، وحدت، همراهی 
و مهربانی باشــد و همگی به نتیجه انتخابات پایبند باشیم.

وی افزود: از کســانی که مقدمات را فراهم و مســیر را 
آباد کردند تا زمینه برگزاری انتخاباتی پرشــور فراهم شود 
تشــکر می کنم.نماینده ولی فقیه در اســتان البرز ضمن 

تقدیر از زحمات دســتگاه های امنیتی، اطالعاتی، نظارتی 
و اجرایی، گفــت: از کاندیدا های محترم نیز که برای گرم 
شــدن و پرشــور شــدن انتخابات در عرصه حاضر شدند 

تشکر می کنم.
آیت اهلل حســینی همدانی با بیان این که این انتخابات 

هم پرشور برگزار شد، گفت: انتخابات این دوره خار چشم 
کســانی شد که می خواستند رونقی نداشته باشد.

وی افــزود: بــه فضل پــروردگار و امید بــه حق این 
انتخابــات هم برگ زرینی در تاریخ مردم ســرافراز ایران 

اسالمی بود.

خبریادداشت

ارتقایکیفیتبهداشت
ومبارزهبابیماریکرونا

جلسه کارگروه پدافند غیرعامل در راستای 
ارتقای کیفیت بهداشت و مبارزه با بیماری کرونا 

۳ اسفند در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی 
در این جلسه که با محوریت معاونت دانشجویی 
و مرکــز بهداشــت و با حضــور معاونت های 
مختلف آموزشی، پژوهشی، پشتیبانی در اتاق 
شورا برگزار شد، ضمن تاکید بر کاهش بار روانی 
و کنترل اســترس در میان دانشــجویان مقرر 
شــد تا تمام اقدامات الزم جهت ارتقای رعایت 
بهداشت تصمیمات اتخاذ و دستور العمل های 
الزم در ایــن خصوص بــه واحد های مختلف 

دانشگاه ابالغ شد.
دکتر عبدالهی معاون آموزشــی گفت: بار 
روانی مســئله اگر افزایش یابد استرس ناشی از 
آن سیستم ایمنی بدن را کاهش می دهد.دکتر 
اشرفی، مدیر درمانگاه دانشگاه خوارزمی نیز با 
اشاره به انجام پایشهای الزم در خصوص رصد 
و مواجهــه با مخاطرات از پیش تمهیدات الزم 
اندیشیده شده است. ایشان با تأکید بر اینکه مواد 
ضدعفونی کننده در همه بخش ها باید مستقر 
شود گفت: در صورت لزوم فعالیت های عمومی 

در این بخش ها باید لغو شود.
در این کارگروه مقرر شــد، تمــام اردوها تا 
اطالع ثانوی لغو شود.اداره خوابگاه ها از پذیرش 
مهمان های متفرقه ممانعت به عمل بیاورند و 
تردد با ثبت اثر انگشت خوابگاه ها ممنوع و صرفًا 
با ارائه کارت تردد امکانپذیر باشد و دانشجویانی 
که کارت تردد آنها غیرفعال است نسبت به فعال 
نمودن آن اقــدام نمایند.اداره خوابگاه ها، تمام 
دانشجویان ساکن تهران و شهرهای اطراف که 
تقاضای مهمانی دارند را صرفاً در مهمانسرای 
خوابگاه دو اســکان دهد و تیم ویژه ای از امور 
عمومــی و دفتــر فنی جهت رفع مشــکالت 
خوابگاهی و انجام تعمیرات الزم تشکیل شود.

دانشجویان با بیماری های خاص بعد از تایید 
درمانگاه می توانند در کالس ها شــرکت نکند.

همچنین پیشنهاد شد برخی از مسابقات ورزشی 
که میزبانی آن با دانشــگاه می باشد به تعویق 
بیفتد. در خصوص برنامه ها و مسابقات ورزشی 
کشوری نیز با نظر وزارت علوم جهت اعزام تیم 
ها از طریق مدیریت تربیت بدنی تمهیدات الزم 
انجام شــود.مقرر شــد با توجه به نیاز استفاده 
دانشجویان از سالن های ورزشی سالن پهلوانان 
تعطیل نشود و زیر نظر مرکز بهداشت دانشگاه 
نسبت به ضد عفونی وسایل ورزشی اقدام شود.

در بخش تغذیــه نیز با نظر کارگروه پیش بینی 
الزم درخصوص برنامه غذایی دانشــجویان و 
مــواد غذای، محلول هــای ضدعفونی کننده 
جهت افراد و کارکنان آشــپزخانه و ضد عفونی 
نمودن وسایل آشپزخانه، لحاظ شد و از ظروف 
و قاشــق چنگال های یک بار مصرف در توزیع 
غذا اســتفاده شود.در حوزه موارد مربوط به امور 
عمومی دانشــگاه نیز مقرر شد تا تخلیه زباله ها 
در تمام ایام هفته تا روزهای جمعه انجام گیرد و 
نسبت به جمع آوری ها حیوانات از قبیل سگها و 
گربه های بیمار در محوطه دانشگاه، شستشوی 
مکرر ســرویس های بهداشــتی در طول روز، 
نصــب ضدعفونی کننــده هــا در ورودی ها 
عمومی نصب شــود.همچنین پیشنهاد شد تا 
دانشــگاهیان از لیوان و قمقمه شخصی برای 

دستگاه های آبسردکن استفاده کنند. 

مهندس روز اسفند پنجم
مبارکباد

نگاهمهندسیبهسازههای
مهندسی غیر

روز پنجــم اســفند همزمــان بــا 
نصیرالدیــن  »خواجــه  بزرگداشــت 
طوســی« فیلســوف، ریاضیــدان و 
دانشــمند شهیر قرن هشتم ایران به نام 
»روز مهندس« نامگذاری شده است. 

گرچه پاسداشت منزلت مهندسی در 
ایران اقدامی ارزشمند به شمار می رود، 
امــا این مهم نبایــد فقط در حد حرف و 

شعار خالصه گردد.
 بلکه بــن مایه های اصولی این علم 
باید در شــکل ظاهــری و نمای کلی 
جامعه شــهری نشان داده شود و بیانگر 
عــزم جدی در بهینه ســازی و مدرنیته 
کردن براساس فرهنگ بومی و عقیدتی 
بنا شــود. واقعیتی که متاسفانه درحال 
حاضر به هیچ عنوان نمی توان نشانی از 
آن در شــمای کلی ساختمانها و مبلمان 

شهری استان البرز سراغ گرفت.
 البتــه این نقیصــه را نباید به جامعه 
مهندســان شهر کرج نســبت داد بلکه 
عدم توجه به تقسیم امکانات و سرمایه 
برای پروژه های عمرانی و شهری برای 
اســتانهای مختلف کشور و تا حدودی 
تبعیــض در اختصــاص بودجه هــای 
عمرانــی، باعث این بــی نظمی و عدم 
هماهنگی در ســازمان کلی شهرسازی 

در کشور شده است.
هنــوز بعد از گذشــت چند ســال از 
جدایی تهران و کرج در حوزه اســتانی، 
اما هنوز شیب سنگین تمرکز امکانات و 
ســرمایه به پایتخت، موجبات کمرنگی 
و عدم توجه به اســتان البــرز در زمینه 
امکانــات رفاهی و شــهری وجود دارد 
و به عنــوان یک مصداق از دهها نمونه 
می توان از فاصله زیــاد ناوگان مجهز 
اتوبوســرانی و حمل ونقل شهر تهران 
با ناوگان اتوبوســرانی نحیف و فرسوده 

کرج یاد کرد که جای تعمق دارد. 
و  بناهــا  شــمایل  در  همچنیــن 
ســاختمانهای مســکونی شــهرهای 
مختلف اســتان و شهر کرج هیچ نشانی 
از یک ساختار منســجم مهندسی شده 
دیده نمی شــود و انبوه سازه های بدون 
مجوز و ســند در قالب بناهای قولنامه 
ای با ریخت و شــکلی بی سروســامان 
نشانی از یک شــهر نزدیک به پایتخت 
با قدمت و پیشــینه ای قابــل توجه را 

ندارد.
 اساســی تریــن رســالت جامعــه 
مهندسان اســتان، ارتقای کیفیت بناها 
و سازه های شــهری با صرفه اقتصادی 
اســت که جامعه مهندســان فرهیخته 
کرج درصورت وجود دســتور برنامه ای 
جامــع برای تحقق آن، فرصت خوبی را 
بــرای بالندگی و بازتعریف ضرورت آن 

به مسئوالن استانی فراهم می آورند.

انتخاباتنمادوحدتملیومردمساالریدینیاست

فرامرزمالحسین
تهرانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: زدن ماسک تنها برای کسانی که به بیماری 
کرونا مبتال شده اند و کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی که به طور مداوم با بیماران سروکار 
دارند تاثیر گذار است، چون در حقیقت با زدن ماسک از انتشار این بیماری از طریق این افراد 

جلوگیری می شود و لزومی ندارد افراد سالم از ماسک استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، حسین کریم در نخستین جلسه اطالع رسانی کمیته 
ویژه ویروس کرونا در البرز اظهار کرد: اخبار مربوط به وضعیت بیماری کرونا در استان های 
مختلف تنها از درگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت قابل استناد است.وی با اشاره به اینکه 
تا کنون مورد مثبتی از ابتال به این بیماری در استان گزارش نشده اظهار کرد: هر چند موارد 
مشکوکی از ابتال به این بیماری در استان گزارش شده ولی تا کنون نتایج آزمایش هیچ یک 
از آنها مثبت نبوده و تا این لحظه ابتالی حتی یک نفر به کرونا در البرز مورد تایید نبوده است.

*آزمایشمثبتازکرونانداشتهایم
وی توضیح داد: نتایج همه آزمایش های گرفته شده از موارد مشکوک تا کنون منفی 
بوده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان اینکه بخش ایزوله و ویژه ای در تمامی 
بیمارستان های استان برای بستری بیمارانی که مشکوک به کرونا هستند ایجاد شده ، 
افزود: اینکه تنها یک بیمارستان برای بستری افراد مشکوک به این بیماری معرفی شود، 
به هیچ وجه منطقی نیست چون جابه جایی بیماران خود ممکن است عاملی برای شیوع 
این بیماری باشد.کریم اضافه کرد: عالوه بر این، اگر تنها یک بیمارستان برای مقابله با 
این بیماری تجهیز شود، در صورت شیوع این بیماری سایر بیمارستان ها در ارائه خدمات 

مناســب به بیماران ناتوان خواهند بود که این خود عاملی برای شیوع بیشتر این بیماری 
است.وی گفت: با این اوصاف آمادگی الزم برای تخلیه کامل بیمارستان کوثر ایجاد شده 
تا در صورت شــیوع این بیماری، بیماران به این مرکز انتقال داده شــوند.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی البرز اظهار کرد: کرونا ویروسی نوپدید با عالیم و ساختار آنفلوآنزاست ولی تا 
کنون هیچ دارو و درمان قطعی برای آن پیدا نشده است.وی توضیح داد: بهترین راه برای 
مقابله با آن پیشگیری، ایزوالسیون و آموزش های همگانی برای کاهش تعداد مبتالیان 

احتمالی است..
*۹۰درصدمبتالیانکروناخوبمیشوند

وی بــا بیان اینکه در ۹۰ درصد موارد مبتالیــان به این بیماری بهبود پیدا می کنند، 
افزود: درصدی از ۱۰ درصد باقی مانده که عمدتاً بیمارانی هســتند که سابقه مشکالت 
تنفسی یا بیماری زمینه ای دارند ممکن است جان خود را از دست بدهند. وی با اشاره به 
عالیم ابتال به این بیماری گفت: ظاهر این بیماری مثل آنفلوآنزاست فرد مبتال را با تب، 
بدن درد، آبریزش بینی، اسهال  و مشکالت تنفسی درگیر می کند ولی مشکالت تنفسی 
این بیماری بســیار شدیدتر از آنفلوآنزاست. کریم اظهار کرد: در شرایط فعلی بردن مردم 
به داروخانه ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی کاری از پیش نمی برد و از مردم درخواست 
می شود ضمن رعایت اصول بهداشتی، تا جایی که امکان دارد در خانه بمانند.وی با تاکید 
بر اینکه زدن ماسک برای افراد سالم دلیلی بر جلوگیری از ابتالی آنها به این بیماری نیست، 
افزود: طی چند روز گذشته شاهد هجوم مردم به داروخانه ها برای خرید ماسک و ژل ضد 

عفونی کننده بوده ایم که این امر باعث کمیابی این تولیدات شــده است.وی توضیح داد: 
زدن ماسک تنها برای کسانی که به این بیماری مبتال شده اند و کارکنان مراکز درمانی و 
بهداشتی که به طور مداوم با بیماران سروکار دارند تاثیر گذار است چون در حقیقت با زدن 
ماسک از انتشار این بیماری از طریق این افراد جلوگیری می شود و لزومی ندارد افراد سالم 

از ماسک استفاده کنند.
*ازحضوردرمکانهایشلوغوترددغیرضروریپرهیزشود

وی با اشاره به اینکه مردم باید تا حد امکان از دید و بازدیدهای غیر ضروری و حضور 
در مکان های عمومی خودداری کنند، گفت: به نظر می رسد تا زمانی که هوا رو به گرمی 
برود و این ویروس ضعیف شود مردم باید کمتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند 
و بخصوص در ایام عید از دید و بازدید خودداری کرده و برای خرید از رفتن به پاســاژها 
خودداری کنند و در خانه بمانند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: تا اطالع ثانوی 
سرو قلیان در سفره خانه های سنتی استان ممنوع شده و اغلب تجمعات شامل کنسرت ها 
، همایش  ها و... هم لغو شــده است.این مسئول با تاکید بر اینکه در تالش هستیم زمان 
تعطیالت تابستانی دانش آموزان را به روزهای آتی از اسفند موکول کنیم، اظهار کرد: اگر 
مدارس تعطیل شوند و دانش آموزان در شهر تردد نداشته باشند تا حد زیادی می توان از 
شیوع این بیماری جلوگیری کرد.وی تاکید کرد: از مدیران ادارات و دستگاه های استان 
درخواست می شود تا پایان روزهای سرد در موافقت با مرخصی کارکنان خود سختگیری 
نکنند تا افرادی که کوچکترین عالیم سرماخوردگی دارند هم بتوانند براحتی مرخصی 

گرفته و در منزل بمانند.کریم با بیان اینکه هرکس که با عالیم آنفلوآنزا به مراکز درمانی 
مراجعه کند، بستری نخواهد شد، گفت: با توجه به اینکه عالیم کرونا تقریبا مثل عالیم 
بیماری آنفلوآنزاست این امکان وجود ندارد که هرکس تب کرد یا دچار بدن درد و آبریزش 
بینی شد به بیمارستان مراجعه کند و درخواست بستری داشته باشد.وی ادامه داد: در مرحله 
اول از ایــن افراد می خواهیم در منزل بمانند و همان مراقبت  های اولیه را که برای درمان 
سرماخوردگی انجام می دهند تکرار کنند ولی اگر در نهایت بعد از چند روز با مشکل حاد 

تنفسی مواجه شدند به بیمارستان مراجعه کنند تا از آنها تست کرونا گرفته شود.
*دیدوبازدیدهاراکمکنید

وی گفت: افرادی که مبتال به کرونا می شوند تا دو هفته بعد از بهبود امکان انتقال این 
بیماری را دارند به همین دلیل از مردم می خواهیم میزان رفت و آمد و تماس با یکدیگر را 
به حداقل برسانند چون این بیماری مثل بسیاری دیگر از بیماری ها دوره نهفته هم دارد 
و ممکن اســت فرد به آن مبتال شده باشد و خودش خبر نداشته باشد.وی اضافه کرد: به 
دلیل اینکه افراد باالی ۴۰ ســال و با سابقه ابتال به بیماری های خاص بیشتر در معرض 
درگیری با این بیماری هستند، باید سازوکاری ایجاد شود که تا اطالع ثانوی مالقات های 
بیمارستان ها و دیدار با افراد مسن در خانه سالمندان استان لغو شود.وی با اشاره به راه  های 
جلوگیری از ابتال به این بیماری گفت: جلوگیری از تماس با افراد مشکوک، شست و شوی 
مداوم دســت ها، ضد عفونی کردن اجسام منزل با مایع سفید کننده )وایتکس( یا الکل و 

مصرف زیاد مایعات می تواند تا حدی از ابتال به این بیماری جلوگیری کند.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیالبرز:

مردم از رفت و آمد  های غیر ضروری خودداری کنند

مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعي استان البرز در نشست 
با کاریابي هاي اســتان در اداره کل با حضور مدیران این مراکز 
با رویکرد معرفي فرصتهاي شغلي جدید گفت : هدایت شغلی 
متناسب با سالیق ، تخصص کارجویان وظرفیت هاي استان 

مهمترین رسالت مراکز کاریابی است.
خبرنگارجامجمالبرز:حســین فــالح نژاد در این 
جلسه ضمن اشــاره به هم افزایي وتعامل موثر کاریابي هاي 
اســتان با اداره کل در خصوص اشتغال کارجویان و انجام امور 
بیمه بیــکاري گفت : هم افزایي و تعامل مناســب بین اداره 
کل و کاریابیها مي تواند منجر به پیشــرفت فرایندها در روند 
معرفي بیکاران به مشاغل گردد و هدف اصلي این جلسات نیز 

شناسایي فرصتهاي شغلي است.
وي رســالت اصلي ونقش کاریابی های غیــر دولتی در 
تحلیل و شــناخت بازار کار اســتان را یادآور شد و اظهار کرد : 
با توجه به تغییراتی که در بازار کار شــاهد آن هســتیم جامعه 
کسب و کار نیازمند تعریف فرصت های شغلی جدید بر اساس 
ظرفیت هاي اســتان اســت و در این میان در راستاي تعامل 
اداره کل با کاریابی ها؛ این مراکز می توانند در ســنجش نیاز و 
تحلیل بازار کار به ما کمک کنند و ما نیز نقش نظارتي خود را 
در راستاي وظایف ذاتي بخش دولتي در کنار تعامل موثر براي 

کاریابي هاي اعمال مي نماییم.
مدیرکل تعاون با اشاره به اهمیت بهره مندی از روش های 
نوین در مراکز مشــاوره شــغلی و کاریابی ها و مهارت افزایی 
کارکنــان این مراکز وپرهیز از روشــهاي ســنتي کاریابي 
گفت:کاریابی هــا بازوان اجرایی قوی بــرای دولت ،فعاالن 
عرصــه اقتصادی و کارآفرینان و کارفرمایان هســتند و باید 
اســتراتژي و روشــهاي جدید در کار خود بر اساس دانش روز 

اتخــاذ نمایند و تحول در کار را در پیــش رو قرار دهند .وي با 
بیان اینکه در شــرایط کنونی اقتصادي امیدواریم با همکاری 
یکدیگر گره گشای مشکل بیکاري باشیم خاطر نشان کرد :  
موسسه های کاریابی باید ضمن توجه به کمیت و آمار با تالش 
بیشتر و توجه به کرامت انسانی و کسب مهارت و تخصص با 

جلب اعتماد مردم خدمات شایسته ای را ارائه کنند.فالح نژاد با 
تاکید بر اینکه کاریابي ها باید ارتباط خوبی با صنعت، خدمات و 
بازار کار داشته باشند افزود : مراکز کاریابي باید بتوانند متناسب با 
نیاز روز و بازار کار، به روز و کار آمد باشند، خدمات جدید ارائه داده 
و متناسب با آن حرکت نموده و رسالت و مسئولیت اصلی خود را 

انجام دهند و در این مسیر خالقیت داشته باشند.
وي با اشاره به اجراي طرح اشتغال مهارت محور و هدفمند 
شدن آموزش هاي مهارتي براي ایجاد اشتغال در استان بیان 
داشت: کارجویان نیازمند کســب مهارتهای شغلی هستند 
زیرا کســب مهارت های مورد نیاز بــازار کار می تواند ضمن 
ایجاد زمینه جذب کارجویان توســط کارفرمایان از هدر رفتن 
فرصت های شغلی ممانعت نماید و دراین مسیر باید کاریابي ها 
نسبت به طرح اشتغال مهارت محور که استان پایلوت آن نیز 
مي باشد و یقینا زمینه اشتغال بسیاري را در استان فراهم خواهد 
آورد توجه ویژه داشته باشند.مدیرکل تعاون استان در ادامه از 
کاریابي ها خواست نسبت به تقویت وهمکاري انجمن صنفي 
کاریابي ها در اســتان که نیروهاي بســیار خوبي در آن انجام 
وظیفه مي کنند و همــکاري الزم و تعامالت و آموزش هاي 
تخصصي وهمبستگي حرفه اي را براي بهتر شدن فعالیت ها 
وموفقیت هاي این صنف در نظر دارند را به طور جدي در دستور 

کار خود قرار دهند.
در این جلسه ابراهیم شادمهر مدیر امور اشتغال وکارآفریني 
اداره کل نیــز گزارشــي از آمــار به کارگماردگان از ســوي 
کاریابي هاي اســتان بر اساس شــاخص هاي آماري ساالنه 
ارائه داده و بر فعالیت بیشــتر کاریابي ها در خصوص اشتغال 
کارجویان وتحقق سهم مورد نظر در سال آینده وتالش بیشتر 
در این خصوص در جهت رضایتمندي مردم استان تاکید نمود.

درادامه همچنین اعضاي انجمن صنفي کاریابي هاي استان 
و مدیران کاریابي ها مسائل ومشکالت و نقاط ضعف وقدرت 
خود در فعالیت کاریابي را بیان نموده و پیشــنهاداتي از سوي 
انجمن صنفي اســتان براي بهبود و تشویق و ایجاد انگیزه در 

این مراکز وارائه خدمات بهتر به کارجویان مطرح شد.

هدایت شغلی اصلی ترین 
رسالت کاریابی هاست

گسترش مشارکت اجتماعی 
و توانمندسازی سالمندان باید مدنظر باشد

معاون شهردار کرج:

تبیین منشور کامل آموزش شهروندی نیاز امروز مدیریت 
شهری است

تا بــه امروز هیچ گونــه کتاب جامــع و کاملی که در 
برگیرنده تمامی ابعاد حقوق شــهروندی هر استان باشد 

تهیه نشده است.
به گزارش پایگاه خبــری کرج امروز، علیرضا رحیمی 
با اشــاره به برگزاری ســی و هشتمین نشست کمیسیون 
اجتماعی و فرهنگی مجمع شــهرداران کالنشــهرهای 
ایــران به میزبانی تهران، گفت: یکی از دغدغه های اصلی 
معاونین اجتماعی و فرهنگی در حوزه مدیریت شــهری 
آموزش شــهروندی است. وی افزود: تا به امروز هیچ گونه 
کتــاب جامع و کاملی کــه در برگیرنده تمامی ابعاد حقوق 
شهروندی هر استان باشد تهیه نشده است. این مسئول با 
بیان اینکه شــاید در برخی از استانهای کشور در این حوزه 
آثاری منتشر شده باشد، خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت 
شهری کرج اجماع نظرات کارشناسان فعال در نهاد های 
فرهنگی و آموزشــی و شناسایی سرفصل های تاثیر گذار 

این حوزه در تمامی ابعاد انسانی با توجه به ساختار فرهنگی، 
قومی و اقلیمی اســت. رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
شــهرداری کرج در ادامه با اشــاره به طرح بومی ســازی 
آموزش شــهروندی، ابراز کرد: جای جای ایران اسالمی 
وطن و زادگاه ما قلمداد می شــود و اگر این گونه جلسات با 
هدف انتقال تجربیات همکاران گرامی تشکیل شود نوید 

بخش ایرانی آباد، پر نشاط و قانونمند خواهد بود.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرج خبر داد؛

راه اندازی گرمخانه سیار در کرج برای اولین بار

معاونت خدمات شــهری شــهرداری کرج با همکاری 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر، ۲ دستگاه اتوبوس را به عنوان 
گرمخانه ســیار برای جمع آوری و ساماندهی شبانه افراد بی 

خانمان و کارتن خواب اختصاص داده است.
بــه گزارش پایگاه خبری کرج امــروز؛ علی اصغر همتی 
با اشــاره به راه اندازی گرمخانه ســیار برای اولین بار در کرج، 
اظهار داشــت: همزمان با برودت هــوا و بارندگی های اخیر، 

این معاونت۲ دســتگاه اتوبوس را برای راه اندازی گرمخانه 
سیار اختصاص داده است. وی گفت: فعالیت گرمخانه سیار از 
تاریخ ۹8/۱۱/۲7 آغاز شده و تا ۹۹/۰۱/۲7 ادامه خواهد داشت.  
گفتنی اســت؛ در صورت نیاز، این مدت تمدید خواهد شد. این 
مســئول ادامه داد: افراد بی خانمان می توانند با استقرار شبانه 
در این اتوبوس ها به صــورت موقت از غذای گرم، چای، آب 
معدنی، میان وعده، پتو و خدمات اولیه درمانی بهره مند شوند.

همتی ظرفیت هر اتوبوس را حــدود ۲۵ نفر و در مجموع ۵۰ 
نفر بیان کرد و افزود: پــس از جمع آوری، افراد بی خانمان به 
سرپناه شبانه جاده قزلحصار منتقل می شود. وی افزود: فعالیت 
گرمخانــه آقایان واقع در میدان قــدس با ظرفیت ۱۲۰ نفر از 
اواسط فصل پاییز شروع و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد. ضمن 
آنکه گرمخانه بانوان نیز در پارک شهید چمران با ظرفیت ۶۰ 
نفر در تمام طول سال فعال است.وی در پایان خاطرنشان کرد: 
از شهروندان تقاضا می شود درصورت مشاهده افراد بی خانمان 

و کارتن خواب با سامانه ۱۳7 شهرداری کرج تماس  بگیرند.
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بنیاد مســتضعفان با همکاری کمیته امداد و بسیج سازندگی در 
نوروز ۱۳۹۹ اقدام به برگزاری اردوهای محرومیت زدایی و پیشرفت 

ویژه  گروه های جهادی می کنند.
بــه گزارش روابط عمومی بنیاد مســتضعفان، با همکاری بنیاد 
مســتضعفان، کمیته امداد امام خمینی )ره( و بســیج ســازندگی، 

اردوهای جهادی در نوروز ۹۹ با هدف محرومیت زدایی و پیشــرفت 
برگزار می شــود. در همین راستا گروه های جهادی می توانند با ثبت 
درخواســت خــود در ســامانه hamebaham.org از این 
ظرفیت ایجاد شــده استفاده کنند و طرح ها و برنامه های پیشنهادی 
که موجب رشد و آبادانی همه جانبه مناطق هدف بنیاد شود، نسبت به 

بقیه درخواســت ها در اولویت قرار دارند. همچنین گروه های بومی و 
گروه هایی که سابقه فعالیت بیشتری در مناطق دارند، از جهت شناخت 
بیشتر ضرورت ها و توان بیشتر در همراهی و مشارکت مردم منطقه در 
انجام فعالیت ها، در اولویت قرار خواهند داشت. فعالیت های زیرساختی 
و زیربنایی، اشــتغال و کارآفرینی و فعالیت در راستای توانمندسازی 

مردم منطقه نسبت به سایر عرصه های فعالیتی ارجحیت دارند. الزم 
به ذکر است، فرصت ثبت درخواست حمایت تا پایان روز جمعه دوم 
اســفند ۱۳۹8 بوده و بعد از این تاریخ با جلســه مشترکی که بین این 
نهادها برگزار خواهد شد وضعیت و نحوه حمایت از گروه ها مشخص 

و روند واگذاری حمایت ها اعالم خواهد شد.

3برپاییاردوهایجهادیدرنوروز۹۹ ضمیمهرایگان
روزنامهدراستان

البرز

پادشاهنیازمند

بازنوشته:اسماعیلاهللدادی
پیرمــرد در حــال رفتن به مزرعــه بود که 
چشــمش به یک ســکه افتاد. خم شد و آن را از 
روی زمین برداشت. هر طرف را نگاه کرد کسی 
را ندید تــا آن را به صاحبش برگرداند. فکر کرد 
سکه را به کسی بدهد که از همه نیازمندتر است. 
آن را توی جیبش گذاشــت و به سمت قصر 
پادشــاه رفت و نزدیک قصر که رسید پادشاه را 
دیــد جلوی قصر با درباریان مشــغول صحبت 

است.
پیرمرد نزدیک آن ها شد و به پادشاه گفت:» 
ای پادشــاه! من این سکه را پیدا کرده ام و آن را 
برای شــما آورده ام.« پادشاه و درباریان ساکت 

شدند و به پیر مرد نگاه کردند. 
پادشاه با تندی گفت:» پیدا کرده ای که کرده 
ای، چــرا آن را برای مــن آورده ای؟!« پیرمرد 
گفت:» با خودم گفتم سکه را به کسی بدهم که 

از همه محتاج تر است.
 هرچــه فکر کردم از تو محتاج تر کســی را 
ندیدم!« پادشــاه که خیلی عصبانی شــده بود 
گفت:» اصــال می فهمی که چه می گویی؟ من 
پادشــاه هستم ، هر چیزی را که در این سرزمین 

می بینی مال من است.«
پیرمرد خندیــد و گفت: »تــو از همه کس 
نیازمنــد تری! چون هر چه به دســت می آوری 
باز هم به دنبال چیزهای دیگری هستی و هیچ 

وقت از آن چه که داری راضی نیستی.«
 پیــر مرد این را گفت و ســکه را جلوی پای 

پادشاه گذاشت و آرام از آن جا دور شد.

کشفبیشاز5هزارعدد
عطروادکلنقاچاقدرکرج

رئیس پلیس امنیت عمومی اســتان از کشف ۵ 
هزار و 8۵۴ عدد عطر و ادکلن قاچاق در شهرستان 

کرج خبر داد.
بــه گزارش خبرنــگار پایگاه خبــری پلیس، 
ســرهنگ » نور محمد فتحی زاده« با اعالم این 
خبر گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی اســتان 
البــرز در پي دریافت اخبــار و گزارش هایي مبني 
بر دپوي مقادیری عطــر و ادکلن قاچاق در منزل 
یکی از قاچاقچیان ، بالفاصله پیگیري موضوع را 
در دســتور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران 
پس از هماهنگي با مقــام قضائي به محل دپوی 
کاالي قاچاق اعزام شدند و پس از ورود به منزل در 
بازرسي از آن جا ۵ هزارو 8۵۴ عدد انواع لوازم عطر 
و ادکلن قاچاق کشــف کردند.این مقام انتظامی با 
اشــاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح 
کــرد: ارزش تقریبی کاالهای قاچاق مکشــوفه 
توسط کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی اســتان البرز در پایان 
خاطرنشــان کرد: از مردم عزیز خواهشمندیم تا از 
خرید کاالهاي بدون مجوز و قاچاق خودداري کنند 
چرا که این کاالها به دلیل نداشتن استانداردهاي 
الزم باعث ایجاد مشــکالت مختلف در مصرف 
کنندگان مي شــوند و با بیکاري جوانان و کاهش 

تولید داخلي رابطه مستقیم دارد.

مشــاور شــهردار کرج در امور شهرســازی و 
معمــاری از طرح الیحه تشــویقی بــرای احداث 
کننــدگان پارکینــگ همگانی در صحــن علنی 

شورای شهر خبر داد.
به گــزارش پایــگاه خبری کرج امــروز؛ علی 
خدابنده لو با تاکید بر لزوم جذب مشــارکت بخش 

خصوصی برای تامین زیرســاخت های شــهری، 
گفت: بــا توجه بــه معضالت ترافیکــی و کمبود 
پارکینگ های عمومی در شــهر و به منظور تامین 
رفاه شــهروندان و افزایش رضایتمندی آنان، ارائه 
سیاســت های تشویقی در راســتای جذب سرمایه 
گذاران بخش خصوصی و رفع مشــکالت شهر در 

دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه آیین نامه ضوابط تشویقی 
برای ســازندگان تا پایان امسال جهت تصویب به 
شورای اسالمی ارسال می شود، یادآور شد: در این 
آیین نامــه با بهره گیری از تجارب کارشناســی و 
ظرفیــت طرح تفضیلی موجود در شــهر و با در نظر 
گرفتن بســته های تشــویقی قابل توجه به صورت 
تجــاری و تســریع در صــدور پروانــه و ... پیش 
بینی هــای الزم جهت مشــارکت شــهروندان در 
ساخت پارکینگ همگانی درنظر گرفته شده است.

نماینده عالی دولت در اســتان البرز از تمامی دست 
اندرکاران برگزاری، ائمه جمعه و جماعات و مشــارکت 

مردم در انتخابات قدردانی کرد.
به گزارش کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان 
البرز، شــهبازی در گفتگو با خبرنــگاران افزود: قدردان 
زحمات و تالش های تمامی دست اندرکاران برگزاری 

انتخابات در البرز هســتم چراکه انتخاباتی سالم و امن 
رقم خورد.

وی ادامــه داد: از همراهی و حمایــت ائمه جمعه و 
جماعات استان بویژه آیت اهلل حسینی همدانی نماینده 
ولی فقیه در البرز برای جلب مشارکت حداکثری مردم در 
انتخابات قدردانی می کنم.شهبازی گفت: از داوطلبانی 
کــه خود را در معرض انتخاب قرار دادند و اقدامات مثبت 
و موثر نمایندگان دور دهم مجلس شــورای اســالمی 
و همچنین تالش های آنها برای ایجاد شــور و نشــاط 
انتخاباتی، کمال تشــکر را دارم.وی افزود: حضور مردم 
فهیم البرز برای تعیین سرنوشت کشور بار دیگر حماسه 
آفرید که این مشــارکت قابل تقدیر است.استاندار البرز 
با اشــاره به زحمات شــبانه روزی اصحاب رسانه البرز 
برای انعکاس اخبار انتخابات و ایجاد شــور و نشــاط در 
این راســتا، اضافه کرد: رسانه های البرز نیز تالش های 
بسیاری داشتند که از حضور موثر آنها قدردانی می کنم.

سمینار تخصصی »واکســن و چالش های پیش رو« برای نخستین بار 
در کشــور توسط موسسه تحقیقات واکسن و ســرم سازی رازی با دعوت از 
متولیان کمیته واکسیناسیون کشــوری، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
واکسن به منظور بررسی مشــکالت کنونی این حوزه و پایش واکسن های 
مورد نیاز کشــورمان در دهه آینده روز سه شنبه ششم اسفند در این موسسه 

برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی موسســه رازی، دکتر ســید رضا بنی هاشمی با 
اشاره به اینکه موسسه رازی به عنوان متولی تولید واکسن و سرم های درمانی 
مارگزیدگی و عقرب زدگی در کشــور، تا کنون چندین ســمینار تخصصی با 
موضوعات بیماری های عفونی دام ، طیور و بیماری های مشترک بین انسان 
و دام برگزار کرده است، گفت: نخستین سمینار »واکسن و چالش های پیش 
رو« با دعوت از متخصصان و اساتید فن توسط موسسه رازی در ششم اسفند 

ماه برگزار می شود.
 وی افزود: سمینارهایی که تا کنون برگزار شده نشان دهنده تمایل موسسه 
به همکارهای های درون بخشی و برون بخشی بوده اما سمینار اخیر به منظور 
بررســی جامع تر در مورد فرصت ها و چالش های پیش رو و همچنین نشان 

دادن چشم انداز صنعت واکسن در ایران و جهان برگزار خواهد شد.
دکتر بنی هاشــمی، محور اصلی این ســمینار را بررســی آینــده انواع 
واکســن های دام، طیور و بویژه واکســن های انسانی برشمرد و اضافه کرد: 
در این برنامه عالوه بر متولیان تحقیق و تولید واکسن»موسســه تحقیقات 
واکســن و سرم ســازی رازی و انستیتو پاستور« از بخش خصوصی در حوزه 
تولید و نمایندگانی از وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی به عنوان ناظران 
توزیع و مصرف واکســن دعوت به عمل آمده تا در دو پنل علمی و اجرایی در 

سطح عالی، موضوعات سمینار بررسی شود.
دبیر علمی نخستین سمینار واکسن و چالش های پیش رو، درباره اهداف و 

لزوم برگزاری این سمینار تخصصی علمی « اجرایی گفت: در این سمینار به 
دنبال پاسخ به سواالتی هستیم که در آینده با آن مواجه خواهیم بود. 

موضوعات مهمی همچون برنامه های جهانی واکسیناســیون و ایمنی 
زائی، توجه به پیشــرفت های چشمگیر و شــتابان در دنیا علیه بیماری های 

عفونی و غیر عفونی، نیاز فعلی کشورمان به واکسن علیه بیماری های شایع 
اخیر، ورود بازیگران جدید در عرصه تحقیق و تولید واکســن و ســرم های 
درمانی، خواسته ســازمان های ناظر جهانی مانند سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( و سازمان جهانی بهداشت دام )OIE( از تولیدکنندگان واکسن 
و متولیان بهداشت جامعه، چگونگی پایش واکسن درجامعه، بررسی چگونگی 
ریشه کنی بیماری ها در گذشته و شناسایی بیماری هایی که در آینده باید ریشه 
کن شــوند، چالش های پیش روی صنعت واکســن سازی، بررسی ظرفیت 
تولیدکنندگان داخلی، نقش موسســه رازی در تولید و تحقیقات واکســن در 
دهه جدید و ایجاد زمینه برای همکاری های این موسسه با انستیتو پاستور به 
عنوان بخش دولتی و تعامل آنها با بخش خصوصی داخلی و خارجی از جمله 

موضوعات مهمی است که در این سمینار به آن پرداخته خواهد شد.
وی با بیان اینکه از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان 
دامپزشکی کشور دعوت شده تا با اعالم دیدگاه ها و نظرات خود، مسیر تحقیق 
وتولید این کاالی استراتژیک در کشور مشخص شود، تاکید کرد: در واقع این 
ســمینار یک تریبون آزاد برای طرح درخواست های متولیان تولید و مصرف 

واکسن در کشور و پیش بینی و پاسخ گویی به نیازهای آینده است. 
همچنین نشــان دادن این موضوع که در عرصه تحقیق و تولید واکسن 
چگونه پنج کمپانی مشهور دنیا توانسته اند باحمایت دولت های خود و سرمایه 
گذاری های کالن 8۰ درصد بازار جهانی را پوشش دهند. چگونه می توان در 
این رقابت ناعادالنه جهانی همچنان چون دهه های گذشته نگهبان سالمت 

کشور بود وحرفی برای گفتن در عرصه بین الملل داشت.
این محقق موسسه رازی با اشاره به انجام اقدامات الزم برای هر چه پربارتر 
برگزار شــدن این سمینار، یادآور شد: عالوه بر متخصصان و متولیان داخلی، 
نامه نگاری هایی با فعاالن صنعت واکسن در دنیا به منظور اعالم به روزترین 

برنامه ریزی های جهانی در این سمینار، انجام شده است.

ارائه بسته تشویقی برای احداث کنندگان 
پارکینگ همگانی

انتخابات البرز در کمال امنیت و سالمت 
برگزار شد

از سوی موسسه رازی؛

سمینار تخصصی »واکسن و چالش های پیش رو« برگزار می شود

داستان های عطاریک سبد آواز گنجشک 

آفرینههایخوبخدا

همین کــه می گــذرد پی می بریــم که چه 
موهبتی را از دست داده ایم، چرا که این قدر نسبت 
به آفرینه های خدا بی تفاوتیم و یاد نگرفتیم پیش 
از آن که از هم فاصله بگیریم از دست هایمان پلی 

بسازیم برای رسیدن.
ماه خودش را به آفتاب می رســاند بدون این 
که نگاهی متوجه او شــود. بدون این که کســی 
متوجه بخشــش بهار شود لبخند را بر لبان گل ها 
می کارد و به پرنده هــا اجازه می دهد هر جور که 

دلش می خواهد در هر کجای آسمان پرواز کند.
دریا، رودخانه ها را در آغوش می گیرد بدون آن 

که تقدس این دوستی بشکند.
بــه هــم عشــق بورزیم، بــدون ایــن که 

دوستی هامان را به رخ هم بکشیم!
ایرجقنبری

سرپرستادارهکلامور
کرج شــهرداری حقوقی

معرفیشد
مهدی عطاالهی به عنوان سرپرست اداره کل 
امور حقوقی و امور پیمان های شــهرداری کرج 

منصوب شد.
به گــزارش پایگاه خبری کــرج امروز، علی 
کمالی زاده؛ شــهردار کــرج در حکمی »مهدی 
عطاالهی« را بــه عنوان سرپرســت اداره امور 
حقوقی و امور پیمان های شهرداری کرج معرفی 

کرد.
وی پیش از این جانشین این اداره کل بود.

گفتنی اســت، کاظم احمدی نیــز به عنوان 
مشاور شهردار در امور حقوقی معرفی شد.

وزنهبــردار قهرمانــی
البرزیدرآسیا

در روز پایانی مســابقات وزنه برداری نوجوانان و 
جوانان قهرمانی آسیا در ازبکستان، وزنه برداران دسته 
۱۰۲+ کیلوگرم در رده نوجوانان به روی تخته رفتند.

به گزارش جام جم البــرز، در این رقابت علیرضا 
اســفندیاری ورزشــکار البرزی با ۱۴۵ کیلوگرم در 
یکضرب، ۱8۰ کیلوگرم در دو ضرب و ۳۲۵ کیلوگرم 
در مجمــوع صاحب ســه مدال طال شــد و به مقام 

قهرمانی دست یافت.

برگزاریجلســهکمیته
صدورمجوزمراکزنشر

جلسه کمیته صدور مجوز مراکز نشر برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی استان البرز، سید عزیز چابکی، معاون امور 
فرهنگی رســانه ای با اعالم این خبر اظهار داشت: 
جلسه کمیته صدور مجوز مراکز نشر در بهمن ۱۳۹8 
برگزار شد و طی آن با درخواست صدور مجوز ۶ مرکز 
نشــر موافقت شد.گفتنی اســت جلسات رسیدگی 
به درخواســت متقاضیان دریافت مجوز انتشــارات 
اســتان البرز به طور مرتب برگزار می شود و طی آن 
به درخواست متقاضیان تاسیس مراکز نشر رسیدگی 

می شود.

 مراســم اختتامیه جام باشــگاه های کتابخوانی 
البرز در ســالن اســتاد ســیروس صابــر اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان البرز برگزار 

می شود.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان البرز ، ناصر مقدم مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمی البرز افزود : مراسم 
اختتامیــه جــام باشــگاه های کتابخوانــی البرز 
چهارشــنبه 7 اسفند ۱۳۹8 ســاعت ۱۰ الی ۱۲ در 
ســالن اســتاد ســیروس صابر اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان البرز برگزار می شود. 
ایــن برنامه ملی با هــدف ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانــی و افزایــش مطالعه در بین کودکان و 
نوجوانان طراحی گردیده است و اداره کل فرهنگ 

و ارشــاد اســالمی البرز با راه اندازی ۵7۹ باشگاه 
کتابخوانــی و فعالیت های کتابخوانی در قالب های 
تعریف شــده حضوری فعــال در اجرای این برنامه 

ملی در البرز داشته است. 
وی ضمن ابراز امیدواری برای تاثیرگذاری این 
برنامه ملی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در 
استان البرز از همه دستگاه ها، تسهیلگران و عوامل 
اجرایــی این برنامه بویژه ادارات آموزش و پرورش 
و مدیران مدارســی که در اجرای جام باشگاه های 
کتابخوانــی البــرز با ایــن اداره کل و ادارات تابعه 
مشارکت داشته اند تقدیر و تشکر کرد. گفتنی است 
در مراسم اختتامیه جام باشگاه های کتابخوانی البرز 
از تســهیلگران برتر و عوامل اجرایی و برگزیدگان 

این برنامه ملی تجلیل خواهد شد.

اختتامیه جام باشگاه های کتابخوانی البرز برگزار می شود

رئیسدانشگاهعلومپزشکیالبرز:

تا کنون ابتال به کرونا در البرز مشاهده نشده است
رئیس دانشگاه در جمع مسئولین بهداشت ، درمان ، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ضمن تاکید بر پیشگیری و 
مقابله با کرونا ویروس در استان گفت : باید از زمان ، حداکثر استفاده را ببریم و اقداماتی را که کشور چین در مراحل 
انتهایی انجام داد ما از ابتدا به کار گیریم و در این راستا باید یک بسیج عمومی را آغاز کنیم و باهم همکاری و همفکری 

باالیی داشته باشیم . 
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه ، دکتر حســین کریم با اشاره به اینکه تمام اقدامات پیشگیرانه و کنترل این 
بیماری باید با سرعت انجام شود خاطر نشان کرد : با در نظر گرفتن دستورالعمل های وزارت بهداشت و پروتکل های 
بهداشــتی هر چه ســریع تر باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود چرا که کشور چین علی رغم این که اقدامات زیادی 
انجام داد اما خودشان هم معتقدند که اقدامات آنها کمی دیرهنگام صورت گرفت .وی عنوان کرد : وزارت بهداشت 
و دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی قادر نخواهند بود از پس این ویروس برآیند و نیاز است همه دستگاه ها و ارگان ها 
در این مهم همکاری حداکثری را داشــته باشند. رئیس دانشگاه عنوان کرد: این روزها یکی از تاریخی ترین روزها 
برای پرســنل بهداشت و درمان و دانشــگاه خواهد بود تا توانمندی، مدیریت، مسئولیت پذیری ، تعهد حرفه ای و 
نوعدوستی خود را به همگان نشان دهند و همگان شاهد خواهند بود که کادر بهداشتی درمانی چگونه جان بر کف 
در جهت حفظ ســالمت مردم تالش می کنند. وی خاطر نشــان کرد: در این راستا باید بسیار هوشمندانه عمل شود 
و در این مواقع چیزی که عمدتا ما را به خطر می اندازد انجام اقدامات نادرســت، شــایعه پراکنی و اظهار نظر های بی 

موقع و غیر علمی می باشد. 
رئیس دانشگاه بر اطالع رسانی بموقع و درست تاکید کرد تا با شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی از بحران 
سازی نادرست جلوگیری شود. وی بر هماهنگی دستگاه های بهداشتی، درمانی و دیگر دستگاه های مرتبط در استان 

در مقابله با این ویروس تاکید کرد:  در جلسه فوری پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس که صبح روز جمعه دوم اسفند 
با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد؛ مطرح شد: هم اکنون در استان البرز تمام نهاد ها و ارگان ها در آماده باش کامل 
هستند و اطالعات کافی در اختیار دارند و آموزش های الزم را دریافت کرده اند و این آموزش ها همچنان ادامه دارد. 

* آموزش بیش ۲۱۹۳ واحد صنفی توسط کارشناسان بهداشت محیط 
طبق گزارشات واصله برخی افراد فرصت طلب هزینه های مواد ضد عفونی و هند راب ها را افزایش داده اند که 

معاونت غذا و دارو با این افراد برخورد خواهد کرد.
* طرح مسئله در تمام کارگروه های اجتماعی و فرهنگی و هماهنگی در استان و شهرستان ها صورت گرفته و 

کمیته های شهرستانی نیز برگزار شده و جلسات هماهنگی برون بخشی انجام شده است. 
اطالع رسانی و آموزش در نماز جمعه و اماکن عمومی و هر جایی که الزم بوده توسط تیم های بهداشتی انجام 
شــده است. تاکنون هشت هزار پوســتر اطالع رسانی توزیع شده است و بنر های اطالع رسانی در شهر نصب شده 
است. در استان تهران ضد عفونی فضا ها و مبلمان شهری شروع شده در البرز نیز در صورت ضرورت در این خصوص 
با شهرداری هماهنگی های الزم صورت گرفته است .  در این شرایط کنترل استرس کادر بهداشت و درمان و مردم 
مســئله بسیار مهمی است . در حوزه بهداشت پیشگیری با جدیت انجام می شود و آموزش به طرق مختلف در حال 

انجام است.
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