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در پارک ورزش کیانمهر صورت گرفت:آیت اهلل حسینی همدانی:

البرز
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در صورت اصالح رفتار مصرف مشترکان؛

 تابستان امسال 
خاموشی نخواهیم داشت

هشدار سازمان جنگل ها؛
روشن کردن آتش در 

طبیعت، ممنوع

با هدف رفع مشکالت تولید دانش؛
 تفاهم نامه همکاری 

  بنیاد نخبگان و جام جم البرز

نظر به تاکید مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
علمی  ظرفیت های  از  صحیح  استفاده  در 
نخبگان و لزوم حرکت انقالبی در مسیر رفع موانع و 
نرم  افزاری  جنبش  و  دانش  تولید  مشکالت 
تفاهم نامه ای بین بنیاد نخبگان البرز و روزنامه جام جم 

البرز به امضاء رسید.

استاندار مطرح کرد؛

بسیج همگانی در راستای   
تحقق جهش تولید 

تشکیل مجمع خیرین 
نخبه پرور در استان

در جلسه ستاد کرونا مطرح شد؛

 وضعیت کرونا 
در البرز زرد است

مدیر عامل آبفای استان خبر داد؛ 

 رشد 12 درصدی 
مصرف آب در البرز
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ویژه ها
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رئیس بنیاد نخبگان البرز اعالم کرد؛

تولید موتورسیکلت برقی 
کامال ایرانی در البرز

در شهرک صنعتی بهارستان؛
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رونمایی از خودروهای جدید آتش نشانی کرج   
دستیابی شهرداری به 90 درصد استاندارد در ایمنی؛

پس از بازگشایی ورزشگاه ها؛
البرز؛ میزبان 2 مسابقه اتومبیلرانی شد

پس از بازگشایی ورزشگاه ها دو رویداد مهم ورزشی در جمعه هفته 
جاری با عنوان جام مدافعان سالمت برگزار می شود.

درویشی رییس هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری البرز در گفتگو 
با جام جم و با اعالم این خبر گفت: همایش خودروهای کالسیک، 
پارکینگ  میزبانی  به  سنگین  موتورهای  و  اسپرت  دیفرانسیل،  دو 
مجموعه ورزشی انقالب کرج برگزار می شود.درویشی گفت: هدف 
از برگزاری این همایش ایجاد یک روز شاد و مفرح برای شهروندان 
از سرعت مجاز  این ماشین ها و استفاده  رانندگی  و فرهنگ سازی 
و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.وی افزود: مسابقه چند 
جانبه ی اساللوم با عنوان جام مدافعان سالمت هم رویداد دیگری 

است که آن را میزبانی خواهیم کرد.

به همت اصناف کشاورزی و کمیته امداد؛
بهره برداری از مرکز نیکوکاری تخصصی 

زکات در کرج

مرکز نیکوکاری تخصصی زکات به همت اصناف کشاورزی و کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان البرز بهره برداری شد.

به گزارش جام جم، این مرکز به عنوان یکصد و پنجاه و هشتمین مرکز 
نیکوکاری استان آغاز به کار کرد.گفتنی است تمامی درآمدهای این مرکز 
به عنوان آمار زکات استان ثبت شده و در موضوعات مربوط به زکات 
هزینه خواهد شد.پرداخت زکات به 9 چیز )گندم، جو، خرما، کشمش، 
طال، نقره، شتر، گاو و گوسفند( تعلق می گیرد. زکات گندم و جو و خرما 
و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب ) 207 هزار و 847 
کیلوگرم ( برسند. پیامبر اکرم )ص( فرمودند: هرگاه اراده کردی خداوند 

ثروت تو را زیاد نماید زکات آن را بپرداز.
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با خرید 9 خودروی آتش نشانی و ایمنی به ارزش 
31 میلیارد تومان، شهرداری کرج به حدود 90 درصد 

استاندارد در حوزه ایمنی شهری دست یافت.
به گزارش جام جم، شهردار کرج در آیین رونمایی از 
خودروهای جدید آتش نشانی گفت: با این رونمایی 
صد و یک دستگاه خودرو عملیاتی در سازمان آتش 
میزان  دارد که رشد 11 درصدی در  نشانی وجود 
ایمنی شهر کرج محقق شد. علی کمالی زاده گفت: 
بر اساس استانداردهای ایمنی، شهر کرج از ایمنی 
90 درصدی برخوردار شد. 9 دستگاه خودروی جدید 

آتش نشانی که همگی تولید داخل است همچنین 
8 دستگاه دیگر نیز که مشکل فنی داشتند با تالش 
شرکت های داخلی به روزرسانی شد و به چرخه امداد 
و نجات پیوست که همه این تجهیزات هزینه 310 
میلیارد ریالی را برای شهرداری کرج به دنبال داشته 
است.وی با بیان این که این تجهیزات مخصوص 
ایستگاه های  تمامی  در  و  نیست  خاصی  ایستگاه 
سطح شهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت، گفت: 
در حال حاضر 29 ایستگاه فعال داریم و تا دو ماه 
بهره برداری خواهد  به  دیگر  ایستگاه  دو  نیز  آینده 
رسید. وی همچنین از افتتاح 2 ایستگاه آتش نشانی 
در 2 ماه آینده خبر داد و گفت: تمام تالش خود را 
به کار خواهیم گرفت تا شهری ایمن و با تاب آوری 

باال داشته باشیم.
استاندار  شهبازی  عزیزاهلل  حضور  با  مراسم  این   
در  کرج  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  در  البرز 
بلوار امامزاده حسن )ع( نرسیده به زیر گذر میدان 

استاندارد برگزار شد.

باشگاه های  جام  دوره  چهارمین  اختتامیه  مراسم 
کتابخوانی کودک و نوجوان سه شنبه 20 خرداد 

برگزار  شد.
و  فرهنگ  کل  مدیر   ، البرز  جم  جام  گزارش  به 
اختتامیه  مراسم  گفت:  استان  اسالمی  ارشاد 
چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی کودک 
و نوجوان در استان البرز ، از ساعت 10 تا 12 با 
آیین  رعایت  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت 
ویروس  به  ابتال  از  پیشگیری  بهداشتی  نامه های 
کرونا در سالن استاد سیروس صابر این اداره کل 
برگزار و از برگزیدگان باشگاه های کتابخوانی البرز 
تجلیل شد. ناصر مقدم افزود: چهارمین دوره جام 
باشگاه های کتابخوانی در سال 1398 با مشارکت 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی 
مراکز  و  نهادها  ادارات،  همچنین  ارشاد  وزارت 
فرهنگ  ترویج  عالقمندان  و  هنری  فرهنگی 
کتاب و کتابخوانی برگزار شد. وی افزود: در سال 

1398 حدود ۶00 باشگاه کتابخوانی در استان البرز 
تاسیس شد و باشگاه های کتابخوانی فعالیت های 
کتابخوانی چشگیری داشتند و آثار قابل تقدیری به 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی 

وزارت ارشاد ارسال شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز افزود: پیش 
از این  قرار بود اختتامیه این مراسم ملی در اسفند 
1398 برگزار شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا 

لغو شد.

برداشت مرحله نخست نخود فرنگی در مزارع 
ساوجبالغ آغاز شد و پیش بینی می شود 2 هزار 
برداشت  شهرستان  این  مزارع  از  محصول  تن 

شود.
جهاد  مدیر  الماسی،  ایرج  جام جم  گزارش  به 
سال  هر  خرداد  گفت:  ساوجبالغ  کشاورزی 
مزارع  از  فرنگي  نخود  نخست  مرحله  برداشت 
شهرستان آغاز می شود و برداشت مرحله دوم در 
فصل پائیز است.  الماسی گفت: برداشت نخود 
فرنگی در ساوجبالغ بیش از نیاز مصرف داخل 
روزانه  مصرف  تولید،  مازاد  و  بوده  شهرستان 

کشور را تامین می کند.
 وی برگزاری کالس های آموزشی، بازدید های 
کارشناسی، تامین نهاده و تنظیم بازار را از جمله 

اقدامات برای کشت نخودفرنگی برشمرد.

 الماسی افزود: نخود فرنگی دارای ارزش غذایی 
محصول  این  عملکرد  افزایش  و  است  زیادی 
از  دور  ساوجبالغ  شهرستان  مناسب  شرایط  با 
کشت  با  ساوجبالغ  شهرستان  نیست.  انتظار 
200 هکتار نخود فرنگی، بیشترین حجم کشت 
وجود  دارد.  البرز  استان  در  را  محصول  این 
مقادیر زیادي ویتامین c و آهن در نخود فرنگي 
باعث شده که این ماده غذایي به تقویت ایمني 
بدن کمک کند و ویتامین موجود در این ماده 
غذایي از تخریب و از بین بردن سلول هاي تولید 
کننده انرژي محافظت می کند و در پیشگیري 
از بروز سرطان موثر است. این گیاه حاوي ماده 
اي موسوم به لوتئین بوده که در کاهش خطر 
دژنراسیون  مانند  چشمي  بیماري هاي  به  ابتال 

ماکوالر و آب مروارید موثر است.

یک  از  بیش  جاری  سال  اول  ماهه  دو  طی 
هزار   134 با  کاال  تن  هزار  پانصد  و  میلیون 
استان ها  دیگر  به  البرز  مبدا  از  کامیون  سفر 

حمل شده است.
به گزارش جام جم، سید محمدحسین مرعشی، 
معاون حمل و نقل این اداره کل با اعالم این 
خبر، گفت: در دو ماهه اول سال یک میلیون 
دیگر  به  البرز  مبداء  از  کاال  تن  هزار   ۵00 و 
میزان  این  که  شده  جابه جا  و  حمل  استان ها 
جابه جایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

با رشد پنج درصدی همراه بوده است.
وی اظهار کرد: این میزان کاال طی 134 هزار 
سفر کامیونی از استان البرز به دیگر استان ها 

حمل شده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 

افزود: این مقدار  البرز  و نقل جاده ای استان 
بار توسط 81 شرکت حمل و نقل کاالی فعال 
شده،  بار حمل  عمده  و  استان حمل شده  در 
نشان  که  است  تولیدی  و  صنعتی  کاالهای 
دهنده ماهیت و میزان تولید صنعتی نسبت به 

تولیدات کشاورزی استان است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
کاالهای  البرزمقصد  استان  ای  جاده  نقل  و 
تهران،  استان های  ترتیب  به  را  شده  حمل 
و  بندرعباس  مازندران،  گیالن،  قزوین، 
اصفهان اعالم کرد و گفت: با توجه به وجود 
بهارستان،  اشتهارد،  صنعتی  شهرک های 
محصوالت  عمده  و...  کوثر  دشت،  سیمین 
و  تولیدی  محصوالت  البرز  از  شده  جابه جا 

صنعتی است.

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

به علت شیوع کرونا و توصیه های اکید مسئوالن مبنی بر پرهیز از برگزاری البرز
تجمعات با هدف جلوگیری از گسترش بیماری که منجر به توقف موقت 
برگزاری مراسم نماز جمعه شده است، آیت اهلل حسینی همدانی در قالب 

چهاردهمین خطبه مکتوب جمعه توصیه ها و تذکراتی را بیان فرمودند.

را همه  آمریکا  ابرقدرتی ساختگی  فروپاشی  روزهای  گزارش جام جم  به 
نظاره گر هستیم. همه عالم چهره غیر هالیوودی و بی روتوش آمریکا را 
می بینند. حرکتی را که در ایالت های مختلف آمریکا واقع  شده است باید 
با دقت بررسی و تحلیل کرد. غرب گرایان و به تعبیر رهبر معظم انقالب 

بزک کنندگان بیدار شوند و چهره واقعی و حقیقت پلید آمریکا را ببینند که 
مدعیان حقوق بشر چگونه حقوق انسان ها را لگدکوب می کنند و از دروِن 
لیبرال دموکراسی آنان چیزی جز شکاف طبقاتی، تبعیض نژادی، آدم کشی، 

حق کشی، جنگ و ترور بیرون نمی آید.

گفتگویادداشت

چهار شنبه  21  خرداد 1399   شماره 5678

از  آبخیزداری کشور  و  مراتع  سازمان جنگل ها،   
از  با حضور مسووالنه در طبیعت،  مردم خواست 

وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع پیشگیری 
کنند. 

حضور  افزایش  به  توجه  با  جام جم،  گزارش  به 
و  هفته  پایان  روزهای  در  طبیعت  در  مردم 
احتمال حریق، سازمان جنگل ها از مردم خواست 

حتی االمکان در طبیعت آتش روشن نکنند.
به خشک  منجر  که  هوا  گرم  شدن  با   همزمان 
احتمال  می شود،  یک ساله  علوفه های  شدن 
افزایش  مراتع  و  جنگل ها  در  بزرگ  حریق های 
و  جرقه  کوچک ترین  که  نحوی  به  می یابد 
و  کرده  پیدا  گسترش  زیاد  سرعتی  با  آتش 
دچار  منابع  طبیعی  عرصه های  از  وسیعی  سطح 
دست  از  ضمن  متاسفانه  و  می شود  آتش سوزی 
و  مالی  خسارت های  دچار  گیاهی،  پوشش   رفتن 
گرامی  هموطنان  از  بنابراین  شد.  خواهیم  جانی 

خواهشمندیم با حضور مسئوالنه خود در طبیعت 
حتی االمکان از برپا کردن آتش اجتناب نموده و 
آتش  نمودن  روشن  به  ضروری  نیاز  صورت  در 
در جنگل ها و مراتع، قبال اطراف محل را از خار 
آتش  نیاز،  رفع  از  پس  و  کرده  پاک  خاشاک  و 
و  مسافران  تمامی  نمایند.از  خاموش  کامال  را 
صورت  در  داریم  تقاضا  محترم  گردشگران 
و  جنگل ها  در  آتش  یا  دود  گونه  هر  مشاهده 
 مراتع، موضوع را در اسرع وقت به شماره 1۵04

 اطالع دهند.
مسئوالنه  و حضور  ایمنی  نکات  رعایت  با  تنها   
سبز  سرمایه های  آتش گرفتن  شاهد  طبیعت،  در 

کشورمان نخواهیم بود.

هشدار سازمان جنگل ها؛

روشن کردن آتش در طبیعت، ممنوع

دستیابی شهرداری به 90 درصد استاندارد در ایمنی؛

رونمایی از خودروهای جدید آتش نشانی کرج
 تجلیل  از برگزیدگان

 باشگاه های کتابخوانی در البرز

مدیر جهاد کشاورزی ساوجبالغ؛

پیش بینی برداشت 2 هزار کیلو نخودفرنگی 
طی 2 ماه اول سال؛

حمل بیش از یک میلیون و 500 هزار تن کاال از البرز

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس  رحیمی،  علیرضا 
شهرداری کرج گفت: امروز سیاست اصلی شورای شهر و شهردار 
اساس  بر  گفت:  است،  مردمی  مشارکت های  پایه  بر  نیز  کرج 
سازمان  کالنشهر،  این  شهرداری   98 سال  بودجه  تبصره های 
نقاط  را در  تا سرای محالت  فرهنگی شهرداری کرج موظف شد 

مختلف شهر کرج راه اندازی و افتتاح کند.
سرای   ۵ بازگشایی  و  افتتاح  آئین  در  رحیمی  جام جم،  گزارش  به 
بیان  با  برگزار شد،  کیانمهر  پارک ورزش  در  محله شهر کرج که 
این که از مولفه های یک شهر توسعه یافته مشارکت های اجتماعی 
و افزایش دخالت های مردمی است، گفت: در این کار مدیریت امور 

توسط مردم اهمیت باالیی دارد.
یا  محله  یک  در  پروژه هایی  و  کارها  زمانی  افزود:  ادامه  در  وی 
منطقه شهری موثر و مورد رضایت شهروندان است که برنامه ها را 

با مشارکت مردم و دخالت نظر آنها پیاده سازی کنیم.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری کرج با بیان 
این که امروز سیاست اصلی شورای شهر و شهردار کرج نیز بر پایه 
بودجه  تبصره های  اساس  بر  گفت:  است،  مردمی  مشارکت های 
سال 98 شهرداری این کالنشهر، سازمان فرهنگی شهرداری کرج 
موظف شد تا سرای محالت را در نقاط مختلف شهر کرج راه اندازی 
و افتتاح کند.وی بیان کرد: ۵ سرای محله که در چند نقطه شهرمان 
آباد، حصارک  کیانمهر، حسن  آباد،  اسالم  در محالت  افتتاح شده 
این که ۵ سرای  به  اشاره  با  است.رحیمی  واقع  رجائی شهر  و  باال 
محله دیگر نیز تا مرداد امسال تقدیم مردم کرج خواهد شد، عنوان 
پیاده  و  اجتماعی  حضور  مرکز  و  امن  محل  محالت  سرای  کرد: 
به  اشاره  با  وی  است.  آنها  مشارکت  و  مردمی  دیدگاه های  سازی 
این که سراهای محله می تواند در رفع گره ها و مشکالت موجود در 

محالت تاثیرگذار باشد، بیان کرد: در شهرهای توسعه یافته امروزی 
مشارکت های مردمی و حضور ساکنان محالت در تصمیم گیری ها 

بیشتر است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری کرج در پایان 
و  همکاری  کنار  در  اجتماعی  اماکن  در  مردم  حضور  کرد:  اضافه 
مشارکت سمن ها و انجمن های شهری و محلی موجب سرزندگی 
شهرها و تاثیر گذار در رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محالت 

یک شهر است.

در پارک ورزش کیانمهر صورت گرفت:

افتتاح 5 ســرای محله در کرج

طرفداران غرب چهره واقعی آمریکا را ببینند

 کشور نیازمند
انقالب اقتصادی است

بزرگ ترین چالش سال های جاری و آتی را در 
حوزه های اقتصادی شاهد بوده ایم. رهبری و 
فساد  را  خود  دغدغه های  بزرگ ترین  مردم 

اقتصادی مطرح کرده و می کنند. 
و  سیاسی  اصالحات  احزاب،  و  حکومت 

اصالحات فرهنگی را تجربه کرده اند. 
سوال: چرا اصالحات اقتصادی در  اتفاق نیفتاده 

و نمی افتد؟!
دکتر محمد صفری، استاد دانشگاه در گفتگو با 

جام جم این گونه بیان داشت: 
میسر  اقتصادی  اصالحات  دیگر  بنده  نظر  به 
از  اقتصادی  اصالحات  فرصت  بود.  نخواهد 
اقتصادی  انقالب  نیازمند  است.   رفته  دست 
است که تنها می تواند از سوی مقام رهبری آغاز 
و با همراهی مردم به ثمر برسد. تنها راه برون 
رفت از بحران، تحقق انقالب اقتصادی است 
که نیازمند قدرت و شدت است و زمینه همراهی 

و پشتیبانی مردمی در حال حاضر وجود دارد.
میان  از  استان ها  استانداران  باید  نمونه  برای 
برگزیده  دارند  اداری  تجربه  که  اقتصاددانانی 
شوند. مشاوران استانداران باید از میان کاردانان 
اقتصادی برگزیده شوند. استاندار نهاد حاکمیتی 
مهارت های  و  گرایش  باید  است،  راس  است، 
اقتصادی داشته باشد. در این بستر جهش تولید 
اقتصادی  تحول  منشا  کرد.  خواهد  پیدا  معنا 
و جناحی  وام دار کسی  و  باید سالم و مستقل 
نباشد و در شرایط فعلی فقط رهبری و مرکزیت 
فرماندهی کل قوا که دارای سالمت و قدرت 
است می تواند منشا انقالب اقتصادی باشد. در 
نتیجه مراکز خصوصی و سایر مراکز اقتصادی 
حکومتی را که خارج از دولت است نیز شامل 

خواهد شد.

استاندار مطرح کرد؛
بسیج همگانی در راستای   

تحقق جهش تولید 
شهبازی، استاندار البرز گفت: در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری و شعار سال مبنی بر 
جهش تولید، حمایت از شرکت های دانش بنیان 
از اهم امور است که این رویکرد در استان البرز 

به جد وجود دارد.
از  بازدید  حاشیه  در  وی  جام جم  گزارش  به 
که  برقی  موتورسیکلت های  تولید  شرکت 
سازمان  رییس  و  نیرو  وزیر  معاون  حضور  با 
بهارستان  صنعتی  شهرک  در  کشور  اوقاف 
دارد  خرسندی  جای  افزود:  گرفت،  صورت 
در  جدید  محصول  یک  تولید  شاهد  امروز  که 
سازمان  مشارکت  با  کشور  نقل  و  حمل  حوزه 
ادامه  البرز هستیم.وی  امور خیریه در  اوقاف و 
داد: این شرکت با ارزآوری، اشتغالزایی و بهره 
برداری از دانش بومی بر مبنای تحقق اقتصاد 
مقاومتی می تواند ابزار بسیار مهمی برای توسعه 
وسایل حمل و نقل عمومی باشد.شهبازی گفت: 
رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  راستای  در 
از  تولید، حمایت  بر جهش  مبنی  شعار سال  و 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها از اهم 
به  البرز  استان  در  رویکرد  این  که  است  امور 
این  تولید  افزایش  با  افزود:  دارد.وی  جد وجود 
موتورسیکلت ها، مصرف سوخت های فسیلی با 
کاهش  بشدت  ارز  خروج  و  باال  آالیندگی های 
این  در  کرد:  اضافه  البرز  می یابد.استاندار 
برای  ایرانی،  متعهد  و  نخبه  جوانان  مجموعه 
تولید موتورسیکلت های برقی اقدام کرده اند و 
این از  دستگاه  هزار   ۵ تولید  به   اکنون مصمم 

 موتورسیکلت ها هستند.
وی گفت: سعی داریم در استان البرز بستر الزم 
را فراهم کنیم که این استان الگوی کشور در 

استفاده از موتورسیکلت های برقی باشد.
همراهی  و  مثبت  نگاه  از  قدردانی  با  شهبازی 
و  کشور  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رییس 
برق،  توزیع  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  حضور 
در  مسئوالن  تمامی  که  خرسندیم  افزود: 
رده های مختلف پای کار آمده اند تا به تبعیت 
از فرمان مقام معظم رهبری برای جهش تولید 

اقدام کنیم.

بیماران  که  این  از  قبل  درمانی  مرکز  هر 
آن  درمانی  کادر  کنند،  مراجعه  آن  به 
دستیاران  دندانپزشک،  یا  پزشک  شامل 
دارند  حضور  مرکز  آن  در   ... و  پذیرش  و 
خود  برای  بهداشت  رعایت  ضرورت  و 
برخوردار باالیی  اهمیت  از  نیز   آن ها 

 است.
 چرا که در صورت عدم رعایت، خود آن ها 

بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
آموزش کامل   کادرهای درمانی دوره های 
را  آن  اهمیت  و  اند  دیده  را  عفونت  کنترل 
خاص  وضعیت های  در  بخصوص  می دانند، 

فراگیری ویروس کرونا. مانند 
کرونا  ویروس  فراگیری  از  قبل  اصوال 
مراکز  در  که  ایم  دیده  ما  همه  هم 
رعایت  دندانپزشکی  بخصوص  درمانی 
زدن  مانند  عفونت  کنترل  استاندارد های 
نمودن  استریل  و  کردن  تمیز  ماسک، 
و  دست ها  و  محیط  تجهیزات  و  وسایل 

رعایت می شود.  پوشش 
است  الزم  جهت  آن  از  فوق  آگاهی های 
انجام  در  تاخیر  صورت  در  بدانیم  تا 
باعث  دندانپزشکی  ضروری  کارهای 
باالتر هزینه های  گاهی  و   صدمات 

خواهد شد.
دندانپزشکی  مراکز  به  مراجعه  چند  هر   
جهت کارهای ضروری در دوران فراگیری 
که  است  شرایطی  دارای  کرونا  ویروس 
جدی  و  نمود  رعایت  را  آن ها  باید  حتما 
انداختن  تعویق  به  آن ها  از  یکی  گرفت. 
کارهای غیر ضروری مانند کارهای زیبایی 

و ... می باشد. 
به  حضور  از  قبل  است  بهتر  مراجعین 
دلیل  تصویری  یا  صوتی  تماس  صورت 
اعالم  دندانپزشکی  به  آمدن  برای  را  خود 
در  و  انجام  الزم  راهنمایی های  تا  نمایند 
نوع  بر اساس  لزوم وقت مناسب و  صورت 

تعیین شود. کار 
در تماس اول برای بیماران شفاف می کنند 
مراجعه  غیرضروری  کار  صورت  در  که 
چه  برای  می شود  سوال  سپس  نکنند. 
کاری می خواهند مراجعه کنند و در صورت 
تلفنی پر  اولیه به صورت  کار ضروری فرم 

می شود. 
اطالعات  و  اولیه  فرم  تکمیل  از  پس 
گرفته  بیمار  با  دوم  تماس  پاراکلینیکی 
بررسی  را  شده  تکمیل  سواالت  و  می شود 
تکمیل  را  خودمراقبتی  اصول  فرم   و 

می کنند.
به  مناسب  وقت  تعیین  به  نیاز  صورت  در   
همراه  آوردن  از  می شود:  توصیه  بیماران 

نمایند. االمکان خودداری  حتی 
کننده دست  عفونی  یا ژل ضد  از محلول   
که در محل ورودی مرکز دندانپزشکی قرار 

داده شده، استفاده کنند.
در صورتی  مطب  به  بیمار  ورود  به محض 
کند  استفاده  ماسک  از  ندارد،  ماسک  که 
از  کردن  عطسه  یا  سرفه  صورت  در  و 
سپس  و  کرده  استفاده  کاغذی  دستمال 
زباله های  در داخل سطل مخصوص  را  آن 
ضرورت  صورت  در  یا  بیندازند  عفونی 
ذرات  انتشار  از  جلوگیری  برای  آرنج  از 

کنند. استفاده 
فاصله حداقل 1/۵0 تا 2 متری با منشی و 

پذیرش را رعایت کنند. 
کمتر  باید  بدن  دمای  سنج  تب  دستگاه  با 
بودن  صورت  در  و  باشد  درجه   37/3 از 
اکسیژن  میزان  متر  اکسی  پالس  دستگاه 

خون باید بیشتر از  93 باشد.
بیماران  فیزیکی  فاصله  بهتر  رعایت  جهت 
وسیله  در  مثال  مرکز  از  خارج  می توانند 
نوبت  که  هنگامی  و  باشند  خود  شخصی 
به  تماس  یا  پیامک  طریق  از  رسید  آن ها 

آن ها اطالع داده شود.
وزیر  به  قوت  خدا  و  تشکر  پایان ضمن  در 
محترم بهداشت و همه کسانی که با تالش 
ویروس  فراگیری  کنترل  در  جهادگونه 
رحمت  آرزوی  و  آفریدند  نقش  کرونا 
شهدای  بخصوص  شهدا  همه  برای  واسعه 
بزرگ  دستاورد  این  از  است  الزم  سالمت 
توصیه های  و  بهداشتی  اصول  رعایت  با 
سرافرازی باعث  و  نمود  حفاظت   الزم 

 ایران اسالمی شد.

محمد صفریمحمد صادق باغستانی

استاد دانشگاه

 چگونگی مراجعه
 به دندانپزشکی در دوران کرونا

آیت اهلل حسینی همدانی:

خبر



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 

البرز

سواالت پزشکی خود را از 
پزشک جام جم البرز

 بپرسید

نیازهای  از  زیادی  بخش  مردم  روزها،  این 
از راه های گوناگون به دست  سالمت خود را 
مواقع  بعضی  در  می تواند  کار  این  می آورند. 
خطرناک  حتی  مواقع  از  بسیاری  در  و  مفید 
شرایطی  البرز  جام جم  ویژه نامه های  باشد. 
و  سواالت  شنونده  که  است  کرده  فراهم  را 
صورت  به  و  باشد  شما  پزشکی  پرسش های 
جواب های  شما  سوال های  برای  مکتوب 

مناسبی داشته باشد. 
ستون  همین  در  موسویان  مهدی  سید  دکتر 
و هر هفته به سواالت و دغدغه های پزشکی 

شما پاسخ خواهد داد.
سوال: آیا کودکان بیماری کرونا می گیرند؟

کرونا ویروس جدید، ابعاد ناشناخته زیادی دارد 
ولی آن گونه که مشخص است این ویروس 
فعال با بچه ها کاری ندارد و تنها بزرگساالن 

را درگیر می کند.
این گونه به نظر می رسد که کودکان در برابر 
کرونا ویروس نوعی مصونیت دارند. محققان 
آمریکا  در  میشیگان  کودکان  بیمارستان 
مورد  هزاران  حاضر  حال  در  ما  می گویند 
هم  احتمال  واین  داریم  دنیا  سطح  در  بیمار 
آلوده  هم  کودکان  از  بسیاری  که  دارد  وجود 
شده باشند ولی بیماری آنها به حدی محدود 
احساس  درمان  به  نیاز  که  است  خفیف  و 
نمی شود یا اصال این کودکان عالیمی نشان 

نمی دهند که اطرافیان متوجه بیماری شوند.
* ترس کودکان از ابتال به کرونا

به  بزرگ ترها  صحبت های  شنیدن  با  بچه ها 
می افتد،  اتفاقی  چه  نمی دانند  که  این  دلیل 
وحشت  و  ترس  دچار  بزرگ ترها  از  بیش 

می شوند. 
خود  از  باید  چطور  که  بیاموزید  کودکان  به 
مراقبت کنند. حرف زدن با کودکان وآموزش 
روش مراقبت از خود به آنها می تواند از ترس 

و وحشت بی موردشان جلوگیری کند.

دیجیتالی شدن آموزش های بهداشتی در ایام کرونا

یادداشت پزشک جام جم

 چهارشنبه  21  خرداد 1399   شماره 5678

دست  عواملی  باید   
به دست هم دهد تا 
از  ای  گوشه  بتوان 
ناشناخته  شخصیت 
معرفی  را  امام)ره( 

نمود.
یادداشت  این  در 
برخی  به  کوتاه 
ویژگی های  از 
شخصیتی و انقالبی 
جمهوری  بنیانگذار 

اسالمی ایران خواهم پرداخت:
تقویت  و  باوری  دین  امام  اندیشه  آثار  از   -1
ساله   ۶0 تالش   -2 بود.  باوری  دین  تفکر 
محمدی  ناب  اسالم  احیاء  برای  امام  سیاسی 
افیون  را  دین  روشنفکران   -3 بود.  )ص( 
ناجی  را  دین  امام  اما  می دانستند،  ملت ها 
انسان ها معرفی کرد. 4- شخصیت امام اقتدار 
اقتدار  این  ایشان  معنوی داشت و در سخنان 
شناخته  رهبران  سایر  موج می زد. ۵-  معنوی 
شده دنیا مانند گاندی فقط در کشور خود نفوذ 
داشتند اما نفوذ امام منطقه ای و جهانی بود. 
۶- امام با رهبری انقالب اسالمی مسیر تاریخ 
را تغییر دادند. 7- امام از شرایط دوران پایان 
عمر استعمار بخوبی استفاده کرده و به تبلیغ و 
ترویج اسالم پرداختند. 8- امام نگاه متفاوتی 
که  حالی  در  داد  ارائه  جهان  به  فلسطین  از 
دیدگاه عمومی نسبت به فلسطین چیز دیگری 
را  فلسطین  نام  قدس  اشغالگر  رژیم   -9 بود. 
را  فلسطین  امام  بود،  کرده  پاک  نقشه ها  از 
چهره  امام  جمله؛  یک  در   -10 کرد.  احیاء 

»کاریزماتیک« به معنای واقعی بود. 
به مناسبت آغاز سی و دومین سال رهبری امام 
دستاوردهای  و  ویژگی ها  از  برخی  خامنه ای 

رهبری ایشان به شرح ذیل است: 
1- خدایی بودن، برای خدا کار کردن، برای خدا 
گفتن و برای خدا موضع گرفتن. 2- بهترین 
و صادق ترین مفسر و ادامه دهنده خط امام. 
3- دنیا و حاکمانش و حتی دشمنان ایران به 
صالبت و هوشمندی ایشان معترفند. 4- عزت 
دستاورد  ایران  اسالمی  جمهوری  اقتدار  و 
که  سیاستمدارانی   -۵ است.  ایشان  رهبری 
شیفته  اند  دیده  نزدیک  از  را  ایشان  بار  یک 

معنویت و مجذوب ایشانند.
فرزندان  داشتن  برحذر  و  زیستی  ساده   -۶
رانت  از  استفاده  و  مسئولیت  پذیرش  از  خود 
به  دلبستگی  هیچگونه   -7 رهبری.  با  نسبت 
تارک هوی و هوس می باشند.  و  نداشته  دنیا 
8- بر نفس خویش مسلط بوده و کاری برای 
خرسندی خود انجام نداده و برای دلشان حرف 
نمی زنند. 9- خداترس و مطیع محض خدا و 
پیامبر و ائمه معصومین)ع( هستند.10- اعتماد 
و امید بخشیدن به جوانان. 11- پیشرفت های 
ایران طی 31 سال  چشمگیر علمی و نظامی 
رهبری ایشان. 12- تربیت و پرورش مسئوالن 
و فرماندهانی چون شهید حاج قاسم سلیمانی.

تفاهم نامه همکاری بنیاد 
نخبگان و جام جم البرز

نظر به تاکید مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
علمی  ظرفیت های  از  صحیح  استفاده  در 
انقالبی در مسیر رفع  لزوم حرکت  و  نخبگان 
نرم  جنبش  و  دانش  تولید  مشکالت  و  موانع 
افزاری تفاهم نامه ای بین بنیاد نخبگان البرز و 

روزنامه جام جم البرز به امضاء رسید.
طرفین  تفاهم نامه  این  در  جام جم  گزارش  به 
مستعدان،  شناسایی  برای  ریزی  برنامه  جهت 
نخبگان و سرآمدان بومی استان البرز بر اساس 
تاکید  نخبگان  ملی  بنیاد  مصوب  معیار های 

کردند. 
همچنین معرفی و الگوسازی از مستعدان برتر 
برای  البرز  استان  بومی  سرآمدان  و  نخبگان 
اقشار جامعه بویژه نسل جوان، سطوح استانی 
و ملی از جمله موضوعات مندرج در این تفاهم 

نامه ذکر شده است. 
پوشش رسانه ای موفقیت ها و افتخارآفرینی های 
نخبگان و مستعدان برتر بومی استان در سطوح 
روزنامه  وظایف  جمله  از  نیز  ملی  و  استانی 
جام جم البرز است که در این تفاهم نامه مندرج 

شده است.

محمد حسین
 روحی یزدی

رئیس بنیاد نخبگان البرز اعالم کرد؛
تشکیل مجمع خیـرین نخبه پـرور در استان

در جلسه ستاد کرونا مطرح شد؛

وضعیت کرونا در البرز زرد است
10 ویژگی امام راحل

شهرستانهای اشتهارد و طالقان به لحاظ بیماری کرونا در وضعیت سفید 
قرار دارند.

به گزارش جام جم، رییس دانشگاه علوم پزشکی در جلسه ستاد استانی 
مبارزه با کرونا ضمن اعالم این خبر گفت: وضعیت بقیه شهرستان ها 
زرد و قرمز است و با توجه به این شرایط نیاز است تا استفاده از ماسک 
در شهر اجباری و دسترسی برای شستن دست ها آسان شود و اگر نشد 

حتما ماده ضدعفونی در دسترس قرار گیرد.

دکتر کریم افزود: موضوع فاصله گذاری هم باید جدی تر از گذشته 
تا درگیر ویروس کرونا  افراد مسن هم مراقبت شود  از  و  انجام شود 
نشوند. وی گفت: شهرستان هایی که در وضعیت سفید قرار دارند با توجه 
به این که شهرستان های اطراف آنها زرد یا قرمز است همواره نگران 
سرایت ویروس کرونا هستند و همه آنها در معرض خطر مجدد بوده و 
باید ترددها کمتر شود.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم 
در این جلسه گفت: تا کنون 18 هزار بازرسی در استان انجام شد و 24 

میلیارد تومان نیز جریمه متخلفان در زمینه کرونا بود.
دستورالعمل های  نکردن  رعایت  دلیل  به  واحد   841 افزود:  ربیعی 

بهداشتی بسته شدند و بازرسی ها همچنان ادامه دارد.
استاندار البرز در این جلسه گفت: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان نیز به عنوان مامور ویژه از سوی استان جهت جذب اعتبارات ملی 

برای خسارت دیدگان از کرونا، تعیین می شود.
شهبازی افزود: در نشست قبلی اعالم شد هزار و 2۵0 میلیارد تومان 

اعتبار برای 14 رسته شغلی آسیب دیده از کرونا در  مصوب شده است 
و مدیران استان باید متناسب با شاخص ها، روند جذب را گزارش کنند.

استاندار با اشاره به این که مرگ و میر هایی که در جریان شیوع کرونا 
اتفاق افتاد، بسیار ناراحت کننده بود، اضافه کرد: باید در این خصوص 
فرمانداران برای دلجویی از خانواده ها اقدام کنند و دید و بازدیدهایی با 

رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گیرد.
وی گفت: باید فاصله گذاری اجتماعی همچنان رعایت شود و مردم 
برای ثبات شرایط مهار کرونا همراهی الزم را همانند گذشته داشته 
باشند. وی به آتش سوزی های حاصل از علف های هرز نیز اشاره کرد و 
گفت: برخی شایعات و موضوعاتی در این خصوص مطرح شده ولی در 
استان البرز تا کنون هیچ مورد مشکوکی مبنی بر تعمدی بودن حوادث 
استان  افزود: محیط مستعد آتش سوزی در  البرز  ندارد.استاندار  وجود 
البرز به وفور وجود دارد از این رو باید هر یک از فرمانداران در محدوده 
خود کنترل جدی داشته باشند و تدابیر پیشگیرانه و مهار را اتخاذ کنند.

رئیس بنیاد نخبگان البرز در گفتگو با جام جم می گوید که استان البرز 
دومین استان  خواهد بود که طرح تشکیل مجمع خیرین نخبه پرور 

در آن اجرا خواهد شد. 
محمد نبیونی این طور ادامه داد که چند مدتی است در استان فارس 
این  نیز  ما  استان فارس  با تجربیات  اجرا درآمده است.  به  این طرح 
طرح را در استان خودمان مطرح کرده ایم. برای شروع کار رفتیم سراغ 
ادامه  را  از آن ها کمک خواستیم. ما مذاکراتمان  خیرین مدرسه ساز. 
خواهیم داد، البته با افرادی که استطاعت مالی دارند و هم دستی در 

کارهای خیر. 
اگر می خواهید بیشتر از بنیاد نخبگان البرز بدانید، گفتگوی ما را با دکتر 

محمد نبیونی، رئیس بنیاد نخبگان البرز بخوانید: 
ایجاد  شما  با  قبلی  گفتگوی  در  نبیونی،  آقای  جناب 
کارخانه نوآوری در کرج را به عنوان خبری مسرت بخش 

اعالم کردید. لطفا در این زمینه بیشتر توضیح دهید.
در ابتدا باید بگویم که دولت در دستور کار خود ایجاد کارخانه نوآوری 
است. خوشبختانه  دانسته  الزامی  را  و کالنشهرها  استان ها  مراکز  در 
در شهر کرج و استان البرز نیز زمینه ساخت و مقدمات کار به همت 
مدیریت شهری و معاونت نوآوری تعیین شده است. طی عنوان مصوبه 
تصویب شده در تاریخ 11 خرداد ساختمان نیمه کاره آتش نشانی که 
موقعیت خوبی دارد به این کار اختصاص خواهد یافت. ما قصد داریم 
این مجموعه را با همکاری معاونت نوآوری تکمیل نماییم.  شهر کرج 
پایتخت یک  به  بودن  نزدیک  پر جمعیت است،  یک شهر متراکم و 
فرصت مناسب است که می توان از آن استفاده کرد تا مانع مهاجرت 
نخبگان ما به تهران شود و آنها بتوانند در محیط مناسب این کارخانه 
سال  دو  تا  دهنده ها  شتاب  حوزه  در  شوند. همچنین  کار  به  مشغول 
گذشته  در  باشیم،  قبول  قابل  و  برند های خوب  جزو  می توانیم  آینده 

پارک های نوآوری و مراکز رشد علمی داشتیم.
 باید بگویم که سال هاست شاهد اتفاقات خوب در شرکت های دانش 
بنیان بوده ایم که بر مبنای تجربه، تخصص و همراه با نوآوری تالش 

خوبی داشته اند.
چه  کرج  شهر  شورای  در  شما  عضویت  به  توجه  با   *
مسائل مهمی در سطح کرج و استان البرز در حال پیگیری 

و اقدام است؟
شیرآبه  مشکل  رفع  البرز  استان  و  کرج  سطح  در  مشکالت  از  یکی 
می باشد که باعث بروز مشکالتی برای ساکنان چند بخش استان البرز 
جدید  روش های  از  می توانیم  نوآوری  و  فناوری  کمی  با  است.  شده 
بهره بگیریم. به دنبال ایجاد شرکت های نوآوری، ایجاد کارخانه مذکور 
در این حوزه الزم بود. همچنین برای توسعه، فرودگاه پیام در حوزه 

گردشگری برای استان حائزاهمیت است.
ما با ایجاد این کارخانه توانسته ایم هزینه های زیادی را کاهش دهیم 
و از مشکالت کم کنیم. تجمیع افراد نخبه و سرآمد، همچنین حمایت 
مفید  بسیار  نیاز شهری  مورد  نیاز های  به  آن  تبدیل  و  ایده ها  این  از 
است. یکی از شاخص های هر شهر به عنوان شهر هوشمند استفاده 
را کنترل  ترافیک شهر  فناوری که مشکالت  نو می باشد.  فناوری  از 
نماید و همچنین به حمل و نقل عمومی، تنظیم ناوگان اتوبوسرانی، 
برای  مناسب  پول  از کیف  استفاده  باشد.  و... کمک رسان  تاکسیرانی 
نیز  آن  به  باید  که  است  اصلی  موضوع  تردد همشهریان  هزینه  رفع 

پرداخته شود.

 در خصوص مبارزه با ویروس کرونا چه برنامه هایی در 
دستور کار دارید؟

ایران در حال  انجمن زیست شناسی  بنیاد نخبگان و همکاری  با  ما 

علمی  نوین  روش های  با  که  مجازی هستیم  طراحی یک سمپوزیم 
نوع برخورد با کرونا ویروس را بررسی می نماید. همچنین با برگزاری 
سمینار مجازی در این راستا یک حرکت جهت دار علمی اتفاق می افتد.

زیادی  تحقیقات  و  علمی  مطالعات  باید  کرونا  موضوع  با  رابطه  در 
صورت بگیرد که بتوانیم پیش بینی خاصی انجام دهیم.

ما امیدواریم که با تالش در این زمینه خدمات خوبی را به مردم ارائه 
اثرات  کرونا  استرس  باشند، چون  داشته  را  نگرانی  کمترین  تا  دهیم 
روحی بدی بر ذهن مردم گذاشته است، از نظر اقتصادی و اجتماعی 
نیز جان مردم را هدف قرار داده است. نخبگان باید تمامی اثرات را 
مورد ارزیابی قرار دهند و در این خصوص راهکار علمی صورت پذیرد 

که شرایط آمادگی مردم را باال ببرد.

تولید موتورسیکلت برقی با طراحی و دانش فنی ایرانی در شهرک 
صنعتی بهارستان البرز آغاز شد.

گفت:  تولیدی  واحد  این  عامل  مدیر  البرز،  جام جم  گزارش  به 
موتورسیکلت های تولیدی این شرکت دوستدار محیط زیست است 
با  رقابت  قابل  جهت  هر  از  و  دارد  را  انرژی  مصرف  کمترین  و 

نمونه های آمریکایی و اروپایی است.
اشتغال دانش  توانسته 1۵0  این مجموعه صنعتی  افزود:  بیاضیان 
بنیان ایجاد کند و از فارغ التحصیالن دانشگاه های داخلی و خارجی 

بهره بگیرد.
این  این که تمامی استانداردهای جهانی در تولید  بیان  با  بیاضیان 
موتورسیکلت رعایت شده است، گفت: در حال حاضر این محصول 
ظرفیت  افزایش  حال  در  و  می شود  صادر  همسایه  کشورهای  به 

تولید برای تامین نیاز بازارهای داخلی و کشورهای هدف هستیم.
این  از  دستگاه  هزار   ۵ امسال  افزود:  شرکت  این  مدیرعامل 
موتورسیکلت ها روانه بازار خواهد شد و در سال های آینده این عدد 

دو برابر خواهد شد.
را به عنوان حامی و  امور خیریه   اوقاف و  وی همچنین سازمان 
سرمایه گذار این شرکت معرفی کرد و گفت: در سال جهش تولید 
بر آن هستیم تا با تولید محصول با کیفیت از خروج سرمایه ملی 

پیشگیری کرده و به حفظ محیط زیست کمک کنیم.
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه  هم در بازدید از این مجموعه 
تولید  جهش  از  حمایت  برای  اوقاف  سازمان  گفت:  صنعتی 
محصوالت دانش بنیان آماده سرمایه گذاری است و شرکت هایی 
قرار  حمایت  مورد  برسند  اشتغال  و  سازی  تجاری  مرحله  به  که 

خواهند گرفت. حجت االسالم خاموشی افزود: این شرکت با تولید 
موتورسیکلت های برقی با طراحی و دانش فنی داخلی نه تنها در 
زمینه تولید و اشتغال موفق عمل کرده بلکه در حفظ محیط زیست 

هم می تواند الگویی برای شرکت های مشابه باشد.

رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان این که اگر مشترکان 
مصرف برق خود را مدیریت کنند اظهار کرد: مشترکان رفتار مصرفی 
بدون  امسال  تابستان  از  تا  نمایند،  بهینه  باررا  اوج  ساعات  در  خود 

خاموشی عبور کنیم.
در حاشیه بازدید معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به همراه معاون 
هماهنگی توزیع شرکت توانیر از تاسیسات شبکه توزیع برق استان البرز، 
رخشانی مهر گفت: اگر مشترکان بار مصرفی اضافی خوددر طول روز را 
از مدارخارج نمایند و از روشنایی طبیعی روز استفاده نمایند و در زمینه 
استفاده از سیستم های سرمایشی کولر های گازی روی عدد 24 )دمای 
آسایش ( تنظیم نمایند، باعث جلوگیری از خاموشی ها خواهند شد، در 
غیر این صورت و در صورت تنظیم دما روی درجه 19 تنها اتفاقی که 
می افتد این است که مصرف برق زیادشده واحتمال بروز خاموشی در 
تابستان خواهد بود.رخشانی مهر افزود: تقاضای ما از مشترکان این است 

که با استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات غیر پیک به جهت 
مصرف بهینه انرژی با برنامه ریزی مناسب میزان مصرف برق و مدل 
مصرفی آن را اصالح و بهینه نمایند.وی با تاکید بر این که مشترکان با 
بهینه کردن رفتار مصرفی خود در ساعات اوج بار )13 الی 17( افزود: 
اتو  لباسشویی، ظرفشویی،  ماشین  مانند  پرمصرف  از وسایل  استفاده 
به ساعات کم مصرفی منتقل  الی 17(  بار )13  اوج  از ساعات  را  و... 
و با سرویس کولرهای آبی و استفاده از دور کند آن مصرف خود را 

مدیریت کنند.
وی در زمینه توسعه بهره وری از انرژی های نو اظهار داشت: معاونت و 
شرکت خاصی به اسم سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
برق )ساتبا( در وزارت نیرو برای همین کار وجود دارد که طرح های 
تشویق محور دارند و از انرژی های خورشیدی چه در بخش خانگی چه 
در بخش نیروگاه های عظیم، با پروتکل ها و قوانین خاص، مورد حمایت 

وزارت نیرو قرار می گیرد. گفتنی است این سازمان به منظور ارتقای 
بهره وری انرژی و استفاده هرچه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک از 
طریق فراهم نمودن زیرساخت های الزم در  و افزایش بهره وری عرضه 
انرژی و کاهش تلفات انتقال، توزیع و مصرف انرژی در  و استفاده از 
روش های تولید برق تجدیدپذیر و پاک، تشکیل می شود. وی افزود: 
بنیان،  دانش  از شرکت های  حمایت  در جهت  تشویقی  سیاست های 
عملیاتی نمودن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سطح صنعتی و 
موضوع  عنوان  به  سازمان،  اهداف  تحقق  برای  دولت  وظایف  انجام 

فعالیت سازمان مذکور مورد تاکید قرار گرفته است.

در صورت اصالح رفتار مصرف مشترکان؛

تابستان امسال خاموشی نخواهیم داشت

خبری خـوش برای فعاالن 
دانش بنیان در البرز

نماینده عالی دولت با حضور در محل احداث 
این  تکمیل  روند  از  استان  نوآوری  کارخانه 

پروژه دیدن کرد.
همراهی  با  شهبازی  جام جم،  گزارش  به 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کرج 
تکمیل  روند  مربوطه  مسئوالن  از  جمعی  و 
در  و  کرد  نظارت  را  استان  نوآوری  کارخانه 
خصوص تسریع در راه اندازی این مکان مهم 
تولیدات  و  نوین  فناوری های  توسعه  برای 

دانش بنیان توصیه های الزم را داشت.
این  پیشرفت  راه  موانع  حل  برای  شهبازی 
مربوطه  مدیران  به  را  الزم  دستورات  پروژه 

داد.
کارخانه نوآوری البرز در 1۵ هزار و ۶00 متر 
بنا احداث شده که شامل آزمایشگاه ساختمان 
کاربری  تغییر  با  و  است  دانشگاه  و  مرکزی 
مبنی بر حمایت های معاونت علمی و فناوری 
 8۵ اکنون  نهادها  دیگر  و  جمهوری  ریاست 
دارد و طبق وعده مسئوالن  پیشرفت  درصد 
خواهد  برداری  بهره  به   99 مرداد  مربوطه 

رسید.
مهم  مکان  این  راه اندازی  اجرایی  عملیات 
رییس  فناوری  و  علمی  معاون  حضور  با 
البرز 28 دی 98 ضمن  جمهوری و استاندار 
فناوری  و  دانش بنیان  شرکت  چند  از  بازدید 

مستقر در استان آغاز شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز : 

نشست بررسی و ارائه راهکارهای الزم جهت فناوری و مجازی شدن 
آموزش های بهداشت برگزار شد.

به گزارش جام جم، نشستی با حضور معاونت بهداشت، مدیریت فناوری 
اطالعات و روابط عمومی با هدف بررسی و چگونگی دیجیتالی شدن 

شد.  برگزار  کرونا  با  مقابله  روز های  در  بهداشت  عمومی  آموزش های 
گفتنی است در روزهای مقابله با کرونا که امکان برگزاری آموزش های 
حضوری در مراکز بهداشتی امکان پذیر نمی باشد نیاز است با ایجاد بستر 
نوزادان،  از جمله  سازی مناسب آموزش های الزم به گروه های هدف 

در  سالمندان  و  میانساالن  جوانان،  نوجوانان،  باردار،  مادران  کودکان، 
قبل  آموزشی  مشاوره های  همچون  بهداشتی   سیاست های  راستای 
ازدواج به زوجین، ترویج و ترغیب باروری، ارتقای آگاهی مادران باردار، 
ارتقای سالمت کودکان، مراقبت های بهداشتی، تغذیه و ... ارائه می شود.

خبر

خبر

در شهرک صنعتی بهارستان؛

تولید موتورسیکلت برقی کامال ایرانی در البرز
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

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

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

عالم اندر ذکر تو در شور و غوغا هست و نیست
   آنکه سر در کوی او نگذاشته، آزاده نیست 
   آنکه دل خواهد، درون کعبه و بتخانه نیست

امام خمینی - ره   عاشقان روی او را خانه و کاشانه نیست

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

خودشان در همین ستون درج گردد.

تاکسیرانی  و  اتوبوسرانی  سازمان   *
کرج و حومه اقدام کند

خطوط  تاکسی های  و  اتوبوس ها  از  بسیاری 
بهداشت  و  نظافت  حومه  و  کرج  مختلف 
اساس  همین  بر  نمی گیرند.  جدی  را  داخلی 
اتوبوسرانی  سازمان های  مسئوالن  و  روسا  از 
اکید  درخواست  حومه  و  کرج  تاکسیرانی  و 
داریم تا با نظارت اصولی بر عملکرد بهداشتی 
عمومی  سالمت  مذکور  سازمان های  پرسنل 

شهروندان را تضمین و تامین نمایند.
مجید نامداری از کرج

اقدام  مجلس  و  دولت  مسئوالن   *
کنند

حقوق  در  موجود  نابرابری های  و  تبعیض 
و  شاغل  فرهنگیان  رفاهی  امور  و  مزایا  و 
دولت  کارکنان  سایر  به  نسبت  بازنشسته 
به  است.  شده  آنان  عمیق  نارضایتی  موجب 
از مسئوالن دولت و مجلس در  همین لحاظ 
با سازوکارهای اصولی  تا  اکید داریم  خواست 
جامعه  فرساینده  مشکالت  این  به  شتابنده  و 

فرهنگیان خاتمه دهند.
جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته 
استان البرز

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

به این موضوع هستیم.
مهرداد پیروی از مهر شهر

 چهارشنبه  21  خرداد 1399   شماره 5678

شهید سعیدا... عابدینی زمستان 1341 در یکی از روستاهای محروم 
آذربایجان شرقی و در یک خانواده مومن به دنیا آمد. دوران ابتدایی 
را در همان زادگاهش گذراند تا این که اواخر دوران ابتدایی مصادف با 
ورود حضرت امام خمینی )ره( به میهن اسالمی شد که برای سالمتی 
و شکرانه بزرگ ترین حادثه تاریخ سه روز، روزه نذری گرفت و قربانی 

کرد و با قلب پاک خود برای پیروزی انقالب اسالمی دعا کرد.
به گزارش جام جم در آن سال ها چون شور انقالب در اعماق وجود 

مردم روز به روز شدت می گرفت، شهید عابدینی نیز همگام با مردم 
در راهپیمایی ها شرکت می کرد. شهید عابدینی به همراه خانواده در 

آن سال ها به ساوجبالغ مهاجرت کردند. 
* تحصیل در حوزه علمیه 

دوره  پایان  از  بعد  می داد.  ادامه  را  تحصیالتش  عابدینی  شهید 
از  وی  شد.  هشتگرد  )ع(  صادق  امام  علمیه  حوزه  وارد  راهنمایی 
استعداد هنری نیز بهره مند بود و با هنر خطاطی و خوشنویسی که 
داشت در مسابقات علمی و فرهنگی و هنری مرتب شرکت می کرد.

* زندگی جاودانه
توسل  و  کمیل  دعاهای  برگزارکنندگان  از  و  بسیج  فعال  عضو  او 
به  مرتب  می کرد.  خلوت  خودش  خدای  با  شب  نیمه های  در  بود. 

گفت وگو  دیار  آن  خاموشان  با  و  می رفت  محل  شهدای  مزار 
دوستدار  و  محرومان  همنشین  و  روستا  مسجد  موذن   می کرد. 

انقالب بود.
به  یک  هر  خانواده  اعضای  شوند  جبهه  عازم  خواست  که  وقتی   
او  ولی  نمایند  منصرف  خود  تصمیم  از  را  او  می خواستند  طریقی 
تصمیم خود را گرفته و به مادر بزرگش گفت: شما که ۶0 سال داری، 
اگر ۶0 سال دیگر هم خداوند به شما عمر عنایت نماید، باالخره باید 
از این دنیا بروی ولی اگر شهادت نصیب من شود تا ابد مهمان او 
خواهم بود و زندگی جاودانه خواهم یافت تا این که با خلوص نیت 
به پیشگاه مهربان ترین مهربان رفت و در عملیات کربالی ۵ توفیق 

شهادت یافت.

شرکت آب و فاضالب استان از رشد 12 درصدی مصرف آب توسط 
مشترکان البرزی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته خبر داد.

با  گفتگو  در  البرز  استان  آبفای  مدیرعامل  مهدی زاده  ذوالفقار 
در  البرز  استان  ساکنان  توسط  آب  مصرف  داشت:  اظهار  جام جم 
هفته نخست خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال 98 حدود 12 
درصد افزایش داشته است؛ بنابراین برای جلوگیری از افت فشار یا 

قطع آب، رعایت صرفه جویی در مصرف ضروری است.
و  آبی  کولرهای  اندازی  راه  و  هوا  شدن  گرم  گفت:  زاده  مهدی 
برای شستن  کرونا،  ویروس  با  مقابله  بهداشتی  توصیه های  رعایت 
دیگر  سوی  از  استان  آبی  منابع  محدودیت  و  سو  یک  از  دست ها 
موجب شد تا در هفته نخست خرداد امسال حجم مصرف آب شرب 
مدت  با  مقایسه  در  که  برسد  مکعب  متر  هزار  و420  میلیون   4 به 

مشابه سال قبل 12 درصد افزایش یافته است.
به  با کرونا،  برای مقابله  بر اساس توصیه های بهداشتی  وی گفت: 
طور میانگین در هر بار شستن دست ها ۶ لیتر آب مصرف می شود 
به  مبادرت  روز  شبانه  در  بار   10 میانگین  طور  به  فرد  هر  اگر  که 

استان  آب  سرانه مصرف  به  لیتر   ۶0 از  بیش  نماید  کار  این  انجام 
اضافه می شود.

کولرهای  اندازی  راه  و  هوا  شدن  گرم  با  که  است  حالی  در  این 
آبی نیز حدود ۵00 لیتر در شبانه روز به حجم مصرفی آب افزوده 

بار  حجم  گسترده،  سطحی  در  مصارف  این  مجموع  که  می شود 
مصرفی باالیی را به شبکه ذخیره و توزیع آب شرب وارد می کند.

زمان  کردن  کوتاه  کرد:  توصیه  مردم  به  البرز  آبفای  مدیرعامل 
به  سرکشی  دست ها،  مالی  کف  هنگام  آب  شیر  بستن  استحمام، 
کولرها و تنظیم شناور آن ها و اطمینان از سالم بودن شیلنگ کولر، 
در  سبز  فضای  آبیاری  خودرو،  و  حیاط  شوی  و  شست  از  پرهیز 
هنگام شب یا صبح زود و پرهیز از غرقابی کردن باغچه را مدنظر 
و  به  طور گسترده  آب  قطعی  فعلی  در شرایط  افزود:  دهند.وی  قرار 
عمومی نداریم اما در بعضی مناطق همچون گلشهر و مهرشهر در 
افت  به  بودیم که منجر  افزایش شدید مصرف مواجه  با  روز جمعه 

فشار بخصوص در طبقات باالی ساختمان ها شده بود.
ذوالفقار مهدی زاده از مشترکان آبفای البرز خواست به هیچ عنوان 
از  بعد  حتما  و  نکنند  استفاده  شبکه  روی  مستقیم  پمپ  نصب  از 
کنتور یک مخزن ذخیره آب به ازای هر خانوار 2۵0 لیتر و سپس 
ساختمان  باالی  طبقات  در  راحتی  به  آب  تا  شود  تعبیه  پمپ  یک 

جریان یابد.

 شهید عابدینی؛ همنشین محرومان
و دوستدار انقالب

مدیرعامل آبفای استان خبر داد؛

رشد 12 درصدی مصرف آب در البرز

جانشین انتظامی البرز خبر داد؛
کشف 101 دستگاه تولید ارز 
دیـجـیتال قـاچاق   در فردیس

جانشین انتظامي استان از کشف 101 دستگاه 
تولید ارز دیجیتال قاچاق به ارزش 12 میلیارد 
ریال از واحد کارگاهی در شهرستان فردیس 

خبر داد.
به گزارش جام جم سردار سید جعفر حسینی 
مردمی  گزارش های  دریافت  پی  در  گفت: 
در  صنعتی  کارگاه  یک  فعالیت  بر  مبني 
سیمین  منطقه  در  دیجیتال  ارز  تولید  زمینه 
موضوع  بررسي  فردیس،  شهرستان  دشت 
شهرستان این  آگاهی  پلیس  کار  دستور   در 

 قرار گرفت.
از  اطمینان  از  پس  ماموران  افزود:  وي 
قضائي  مقام  هماهنگي  با  موضوع  صحت 
از  بازرسی  در  و  اعزام  در  کارگاه  این  به 
قاچاق  دیجیتال  ارز  تولید   آنجا 101 دستگاه 

کشف کردند.
سردار حسینی با اشاره به این که یک نفر در 
بر  بیان کرد:  است،  رابطه دستگیر شده  این 
اساس برآورد کارشناسان، ارزش دستگاه های 
کشف شده 12 میلیارد ریال تخمین زده شده 

است.
جانشین انتظامي استان البرز خاطرنشان کرد: 
آوری  تحویل سازمان جمع  قاچاق  کاالهای 

اموال تملیکی استان البرز شدند.


