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لبرز
ا

: استاندار
تست انسانی واکسن کرونا  در البرز آغاز شد

ح کرد؛ ج مطر امام جمعه کر
گره تحریم ها از داخل باز می شود
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کووید 19  کیت تشخیص سرمی   
ساخته شد

انهدام باند شرکت هرمی در 
نظرآباد

ینه ازدواج  اهدای هز
زوج جوان کرجی به 

پرستاران
2

42

دررئیس دادگستری استان: ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  عملکرد    
؛  13 سال حضور

پژوهشگر  بیمارستان  اولین  مریم؛  بیمارستان 
استان البرز
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ج  بیمارستان امام خمینی)ره( کر
تعیین تکلیف می شود

پیشگام در مسیر فقرزدایی و رفع 
محرومیت های اقتصادی

حمایت از پژوهشگران بخش درمان در 
بیمارستان فوق تخصصی مریم 

23

یان سیمای البرز انتخاب برتر شدند مجر
یابی مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیما؛ در آخرین ارز
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فرمانده انتظامی نظر آباد خبر داد؛توسط محققان موسسه رازی؛

۳ نفر از اعضای باند کالهبرداری در قالب یک شرکت 
دستگیر  و  شناسایی  نظرآباد  شهرستان  در  هرمی 

شدند.
به گزارش جام جم، فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد گفت: پس 
از دریافت خبری مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی در شهرستان 
گاهی این شهرستان  نظر آباد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آ
گاهان  قرار گرفت.  سرهنگ فرج اله اسدالهی گفت: با اقدامات کارآ
گاهی، صحت موضوع محرز و محل فعالیت اعضای این باند  پلیس آ
در یك مجتمع حاشیه شهر شناسایی شد و با هماهنگی قضائی هر 

۳ نفر از اعضای اصلی این شرکت هرمی دستگیر شدند.

محققان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 
آنتی بادی  ردیابی  االیزای  کیت  دو  ساخت  و  طراحی  با 
کالس IgM وIgA  و IgG جهت شناسایی ویروس کووید 
-SARS-COV ( 19-2 ( موفق شدند روشی مطمئن تر و با حساسیت 
شناسایی  برای  موجود  سرولوژی  روش های   با  مقایسه  در  بیشتر 

ویروس کووید -SARS-COV ( 19-2 ( بیابند. 
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واکسن  تولید  مرکز   ۲ گفت:  البرز  استاندار 
دو  هر  که  دارد  فعالیت  درکشور  کرونا  ویروس 
حال  در  اکنون  هم  و  مستقرند  البرز  دراستان 

انجام تست انسانی هستند.
استاندار  شهبازی،  عزیزاله  جم،  جام  گزارش  به 
البرز، در نشست شورای آموزش و پرورش البرز، 
گفت: رشد سریع مهاجرت در البرز  بر فعالیت 
زیرا  است  گذاشته  تاثیر  هم  پرورش  و  آموزش 
ضعف  آموزی  دانش  جمعیت  یکباره  افزایش 
پررنگ  را  پرورشی  و  آموزشی  زیرساخت های  در 

تر کرده است.
بی  آموزان  دانش  کرد:  خاطرنشان  شهبازی 
بضاعت این استان به ۲ هزار تبلت یا تلفن همراه 
هوشمند نیاز دارند تا به صورت مجازی آموزش 
ببینند. وی یادآورشد: برای این تعداد سیستم 
آموزشی هوشمند الزم است و همه دستگاه ها 
اجرایی، سازمان های مردم نهاد، خیران و بویژه 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و اتاق بازرگانی پای 

کاربیایند تا این مشکل برطرف شود.

خیران  مطلوب  همراهی  به  اشاره  با  شهبازی 
آموزشی  سرانه های  ارتقای  برای  ساز  مدرسه 
پرورش  و  آموزش  شورای  کرد:  عنوان  استان، 
مهم  حوزه  این  مشکالت  رفع  هدف  با  استان 
فرهنگی تشکیل می شود تا با همراهی مسئوالن 

شرایط مناسب به وجود آید.
وی تصریح کرد: همچنین در نشستی وضعیت 
فضاهای آموزشی، تغییر کاربری، اجرای بسته های 
تحولی آموزشی، طرح انسداد مبادی بی سوادی، 
تعیین هزینه کارنامه تطبیق و طرح ملی مدرسه 
کانون تربیتی محله مورد بررسی قرار گرفت. وی 
اضافه کرد: رهبر معظم انقالب فرمان کمک های 
مومنانه را صادر کردند که این موضوع مهم در 
آموزان  دانش  به  کمک  برای  پرورش  و  آموزش 
تلفن  تامین  بخش  در  بخصوص  بی بضاعت 
بسته های  اهدای  کنار  در  تبلت  و  هوشمند 
دارد. ادامه  همچنان  و  شد  اجرایی  حمایتی 

شدن  برطرف  برای  شد:  یادآور  البرز  استاندار 
مشکالت آموزش و پرورش البرز نیاز به تشکیل 

برگزاری نشست های تخصصی با حضورخیرین، 
تعلیم  دغدغه  که  داریم  کسانی  و  بازرگانی  اتاق 
مشکالت  حل  برای  افزود:  وی  دارند.  تربیت  و 
مجازی  آموزش  بخش  در  پرورش  و  آموزش 
نیاز به بسیج عمومی داریم تا دانش آموزان بی 
بضاعت به کالس درس معلم خود بپیوندند. وی 
شناسایی افراد بی سواد، تعیین تکلیف مالکیت 
فضاهای آموزشی، بومی سازی بسته های تحولی 
سند تحول بنیادین و برگزاری برنامه ها در فضای 
مجازی را به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی 

دراستان را ضروری دانست.
استاندار البرز در ادامه به وضعیت نارنجی استان 
وضعیت  مردم  مشارکت  با  گفت:  و  کرد  اشاره 
استان در بیماری کووید ۱۹ نارنجی شده است که 

همراهی مردم همچنان نیاز به تداوم دارد.
ویروس  واکسن  تولید  مرکز   ۲ کرد:  تاکید  وی 
کرونا در کشور فعالیت دارد که هر دو در استان 
البرز مستقرند و هم اکنون در حال انجام تست 

انسانی هستند.

مجریان سیمای البرز انتخاب 
برتر شدند

در آخرین ارزیابی مرکز نظارت و ارزیابی سازمان 
صدا و سیما 4 مجری سیمای مرکز البرز حائر 

رتبه های برتر کشور شدند.
گفت:  البرز  مرکز  سیمای  و  صدا  کل  مدیر 
ارزیابی سازمان صدا و سیمای  مرکز نظارت و 
 346 مجموع  از  کرد:  اعالم  اسالمی  جمهوری 
کشور  استان های  مراکز  سیمای  مجری 
ارزیابی   1399 سال  نخست  ماه   6 در  که 
هم استان  مجری   4 نام  اند  شده   عملکرد 

 می درخشد.
اعالم  مرکز  این  گفت:  مقدسی  صادق  علی 
امتیاز   92 کسب  با  نجفی  محمد  آقایان  کرده: 
برای اجرای ماه نشین، امین امینی با 90 امتیاز 
برای اجرای باغ ترانه، عباس شجاع با 88 امتیاز 
برای اجرای یک صبح دیگه و حمید رضا حسنی 
مستحق  مردم،  نگاه  اجرای  برای  امتیاز   86 با 
ارزیابی،  این  در  افزود:  وی  هستند.  قدردانی 
اجرای 218 مجری مرد و 128 مجری خانم ارزیابی 
شد که 34 درصد آنها ) 118 نفر ( در خور تشویق 
قابل  عملکرد  دارای   ) درصد   66  ( نفر   228 و 

قبول بوده اند./خبرگزاری صدا و سیما

ج و  تفاهم نامه   دانشگاه آزاد کر
موسسه تحقیقات اصالح بذر

در راستای ارتقای سطح همکاری های علمی ـ پژوهشی 
با نهادها و سازمان های  آزاد اسالمی  دانشگاه 
ج با  ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر دولتی کشور
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذرچغندرقند 

تفاهم نامه ای امضا کرد.
نامه ای  تفاهم  امضاء  با  جم،  جام  گزارش  به 
دانشگاه  رئیس  فر  برهانی  حسن  محمد  بین 
طالقانی  داریوش  و  ج  کر واحد  اسالمی  آزاد 
بذر  وتهیه  اصالح  تحقیقات  موسسه  رئیس 
چغندرقند، همکاری های مشترک پژوهشی در 
ارزیابی هیبرید و ارقام  خصوص اصالح، تهیه و 

جدید چغندرلبویی ایجاد شد.
با همکاری  انجام تحقیقات مشترک  همچنین 
موسسه،  و  دانشگاه  دانشجویان  و  اساتید 
نامه های  پایان  و  پژوهشی  ح های  طر تدوین 
دانشجویی بر اساس اولویت های اعالم شده از 
ح پایش  موسسه با نگاه حمایتی و بر اساس طر
آزاد، تعامل و همفکری در زمینه حل مشکالت 
برگزاری   ، بذر تولید  حوزه  در  علمی  صورت  به 
همایش های  و  سمینارها  سخنرانی،  سلسله 
و  علمی  نمایشگاه های  برگزاری  مشترك، 
مقاالت  ارائه  همچنین  مشترك،  پژوهشی 
مشترک در حوزه تولید بذر از دیگر اهداف مورد 

نظر در امضای این تفاهم نامه بود.  
آزاد  دانشگاه  رئیس  فر  برهانی  محمدحسن    
این  تایید  ج در  کر البرز و واحد  اسالمی استان 
خبر گفت: از طرف موسسه و دانشگاه یك نفر 
برای پیگیری تفاهم  به عنوان نماینده طرفین 
نامه و قراردادهای فی ما بین معرفی می شوند 
با  پژوهشی  ح های  طر اجرایی  هزینه های  و 
موافقت  و  همکاری  طرفین  از  یکی  پیشنهاد 
طی  مشترك  توافقات  مبنای  بر  و  دیگر  طرف 

قرارداد جداگانه ای صورت می گیرد. 
را  خویش  تالش  طرفین  افزود:  همچنین  وی 
و  مشکالت  حل  در  ملی  توان  گسترش  برای 
نامه  تفاهم  این  تحقیقاتی   – علمی  معضالت 
و نیل به خوداتکایی ملی به کار خواهند گرفت 
و  تحقیقاتی  پروژه های  اجرای  که  صورتی  در  و 
برنامه های آموزشی موضوع اهداف تفاهم نامه 
، اختراع،  منجر به تولید یک دانش فنی، ابتکار
شود،  دستاورد  یک  یا  تجاری  قابل  محصوالت 
مبنای  بر  حاصله  توافق  وفق  طرفین  سهم 

قراردادهای منعقده بعدی تعیین خواهد شد.

آمــوزش عکاســی حرفــه ای بــا 
تلفن همراه

عکاسی  دوربین  اگر 
مند  عالقه  اما  ندارید، 
با  گرفتن  عکس  به 
هستید،  همراه  گوشی 
قبل  می کنم  پیشنهاد 
از شروع عکس گرفتن، 
را  ما  آموزشی  مطالب 

بخوانید. 
بیشترین  روزها  این 
عکس های ثبت شده 

با تلفن همراه است. 
همراه  ما  با  هفته  هر 
صحیح،  آموزش های  آموختن  با  تا  باشید 
عکس هایی جذاب به ثبت برسانید. آن ها را به 
اشتراک بگذارید و اطرافیان خود را شگفت زده 

کنید.
* نسبت نور محیط و سوژه

تمیز  را  آن  خود،  موبایل  دوربین  با  کار  ابتدای 
کنید تا شفاف ترین حالت دوربین خود را داشته 
باشید و دقت کنید که با پارچه مناسب دوربین 
را تمیز کنید تا موجب خط و خش روی دوربین 

نشود.
روی  و  کرده  روشن  را  موبایل  دوربین  سپس 
موجب  که  کنید  لمس  ای  ضربه  با  را  صفحه 
به  را  خود  نور  شما  موبایل  دوربین  می شود 
نسبت نور محیط و سوژه تنظیم کند و تاریک یا 

روشن شود .
زمانی  برای  موبایل  دوربین  در  قابلیت  این 
کم  و  شدید  نوری  فضای  در  شما  که  می باشد 
نور قرار می گیرید و نیاز دارید که بتوانید عکسی 
پیشرفت  با  البته  بگیرید.  تاریک  یا  روشن 
دوربین های موبایل قابلیت hdr به آن ها اضافه 
نور  و  برساند  حداقل  به  را  ضعف  این  تا  شده 
متعادلی در عکس هایی که مشکل کمبود نور 

و شدت نور دارند ایجاد کند.
در ادامه با آموزش های بیشتری در خدمت شما 

عزیزان خواهیم بود. 

آیت اهلل حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و  امام 
ج در چهل و دومین خطبه مکتوب خود گفت: رفع تحریم  جمعه کر
به دست دشمن است اما خنثی سازی آن به دست خودمان است. 
خنثی  بر  باشیم  تحریم  رفع  فکر  به  که  آن  از  بیش  باید  بنابراین 
رفع تحریم شما  آقایان بدانید سیاست  کنیم، یعنی  آن تمرکز  کردن 

شکست خورده است، چون نه تنها 4 سال است آن روشی که اصرار 
داشتید خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد کرد جواب نداد بلکه 

فشار دشمن را هم بیشتر کرد.
به گزارش جام جم آیت اهلل حسینی همدانی افزود: برای رفع مشکالت 
اعتماد  آن  و  این  وعده های  به  کشور  آینده  شدن  درست  و  مردم 

آقایان  ندارند،  باهم  فرقی  دموکرات  و  خواه  جمهوری  زیرا  نکنید، 
ح انقالبی  بدانید رفع تحریم ها بدون مذاکره هم می شود؛ همین طر
و  آه  و  لغو تحریم ها مصوب شد  برای  که در مجلس  راهبردی  اقدام 
آمریکا را درآورد، نشان می دهد راه برای رفع تحریم بدون  ناله اروپا و 

مذاکره هم باز است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

نگاهخبر

ح کرد؛ ج مطر امام جمعه کر
گره تحریم ها از داخل باز می شود

تست انسانی واکسن کرونا  در البرز آغاز شد
استاندار :

یک زوج جوان کرجی با پرداخت هزینه ازدواج خود برای تهیه بسته های تبرکی از پرستاران بخش 
کرونا تقدیر کردند.

در  علیها  اهلل  سالم  کبری  زینب  حضرت  بنی هاشم  عقیله  میالد  با  همزمان  جم;  جام  گزارش  به 
اقدامی زیبا زوج جوان کرجی هزینه ازدواج خود را برای تهیه بسته های تبرکی و اهدا به پرستاران 
البرز  کانون های خدمت رضوی استان  با هماهنگی دفتر  این زوج جوان  اختصاص دادند. حضور 

این  خادمیاران  از  نفر  چند  همراهی  و 
کمالی  بیمارستان  در  برکت  پر  آستان 

انجام شد. 
نو عروس و داماد کرجی ضمن عیادت از 
شامل  را  خود  تبرکی  بسته های  بیماران 
رضا  امام  حرز  نبات،  حرم،  فرش  تابلو 
قدردانی  برای  گل  شاخه  و  السالم  علیه 

تقدیم پرستاران کردند.

ینه ازدواج  زوج جوان کرجی به پرستاران اهدای هز ج تعیین تکلیف می شود بیمارستان امام خمینی)ره( کر
ج بزودی وضعیت آن تعیین  با ورود دادگستری استان به موضوع ساخت بیمارستان امام خمینی کر

تکلیف می شود.
ج، فردیس،  به گزارش جام جم، رئیس دادگستری استان در دیدار علیرضا عباسی نماینده مردم حوزه کر
اشتهارد و آسارا گفت: بعد از قطعیت رای صادر شده و در راستای حفظ حقوق بیت المال، نتیجه این 
پرونده در آینده نزدیک اطالع رسانی خواهد شد. حسین فاضلی هریکندی گفت: دادگستری استان با 
توجه به حجم باالی تغییر کاربری ها که در 
کشور از نظر وسعت وضعیت حادی دارد، 
بیت المال،  از  صیانت  قرارگاه  تشکیل  با 
تصرف  و  غیرمجاز  کاربری  تغییر  با  مقابله 
اراضی ملی را در دستور کار قرار داده است 
شرایطی  بی قانونی ها،  با  مقابله  ضمن  تا 
برای  استان  طبیعت  که  آورد  پیش  را 

نسل های بعدی به یادگار بماند.

مصطفی غیاثی

عکاس خبری
 جام جم البرز

در 365 روز از سال ۹۹ و در اولین سال یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی 
روستاها  به  آبرسانی  ح های  طر اجرای  و  احداث  صرف  ریال  میلیارد   365 البرز،  استان 

می شود.
داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  البرز  آبفای  مدیرعامل  زاده  مهدی  جم،  جام  گزارش  به 
و  شهری  آبفای  شرکت های  ادغام  و  سازی  یکپارچه  ح  طر و   ۱3۹۹ سال  آغاز  با  همزمان 
روستایی البرز با یکدیگر، روزانه یک میلیارد ریال صرف اجرای طرحهای آبرسانی به روستاها 

شده است و این روند تاپایان سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
ح های اجرا شده از ابتدای سال تا آذر گفت: در این مدت، پنج حلقه چاه  وی با اشاره به طر
در روستاهای کاظم آباد، اغالن تپه، یعقوب آباد، باغبان کال وشهرک مهندسی زراعی حفر 
و تجهیز شده است و33 کیلومتر لوله گذاری دراقطار مختلف بین 63 تا ۲50 میلی متر در 
۱۹ روستا اجرا و4۱0 فقره انشعاب فرسوده بازسازی شده است. وی افزود: در این ۹ ماه 
همچنین ۲350 متر مکعب حجم مخازن ذخیره آب در روستاهای کردان، دوزعنبر، اغالن 
خ آباد مشکین دشت احداث شده و ۱800 متر شبکه برق  تپه، تکیه واعنشت، قائلی و فر
ح های در  رسانی برای راه اندازی پمپ های آب اجرا شده است. مهدی زاده با اشاره به طر
دست اقدام از دی تا پایان سال نیز بیان داشت: در سه ماه باقی مانده تا پایان سال تعداد 
سه حلقه چاه جدید در سه روستای بخش های محمدشهر، تنکمان و اشتهارد حفر و تجهیز 
خواهند شد. همچنین 3500 متر خطوط انتقال آب درروستاهای طالقان و اشتهارد اجرا می شود.

محققان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با طراحی و ساخت دو کیت 
آنتی بادی کالس IgM وIgA  و IgG جهت شناسایی ویروس کووید -۱۹   االیزای ردیابی 
) SARS-COV-۲ ( موفق شدند روشی مطمئن تر و با حساسیت بیشتر در مقایسه با 
روش های  سرولوژی موجود برای شناسایی ویروس کووید -SARS-COV ( ۱۹-۲ ( بیابند.
سرمی  تشخیص  االیزای  کیت  سازنده  و  طراح  کشاورز  اله  روح  جم،  جام  گزارش  به 
کووید ۱۹ درباره این طرح موفقیت آمیز گفت: تحقیقات و پژوهش بر روی این طرح در 
فروردین سال ۹۹ آغاز و اواخر اردیبهشت نمونه های قابل ارائه به آزمایشگاه رفرانس 

وزارت بهداشت )مستقر در انستیتو پاستور ایران( تحویل داده شد.
وی افزود: طی دو ماه ارزیابی کیت، تاییدیه برای هر دو کیت به اداره کل تجهیزات پزشکی 
 KMF، DOC و سازمان غذا و دارو ارسال و به صورت موازی مستندات مورد نیاز از جمله
BOM ، و سایر مستندات تهیه و طی چندین بار بازنگری مورد تایید این سازمان قرار 
گرفت. شهریور امسال نیز پروانه بهره برداری و فروش این کیت برای موسسه رازی 
صادر شد.  این محقق موسسه رازی، استفاده از آنتی ژن اختصاصی S و فرموالسیون 

خاص محلول های آن را از ویژگی های این دو کیت نام برد و تاکید کرد: این وضعیت 
عالوه بر ایجاد ویژگی ۱00، سهولت انجام آزمایش برای کارشناس آزمایشگاه را به همراه 
داشته و همچنین با استفاده از آنتی بادی کالس A در کنار آنتی بادی کالس G باعث 

افزایش حساسیت این کیت شده است.
کشاورز، همچنین به تجربه موفق موسسه رازی در تولید کیت های االیزا اشاره و تصریح 
گاو و  پاراتوبرکلوز)یون( و بروسلوز در  االیزای  کیت های  کرد: اخذ پروانه تولید تجاری 
گوسفند برای نخستین بار در ایران از سال های گذشته نوید بخش بومی شدن دانش 
فنی تولید کیت های االیزای تجاری در کشورمان است؛ تا آنجا که طراحی دو کیت االیزای 
تشخیص بیماری کووید ۱۹ طی ۲0 روز، گسترده بودن دامنه استفاده از این دانش فنی 

در حوزه کیت های االیزای پزشکی را نیز نشان می دهد.
مسئول آزمایشگاه تشخیص موسسه رازی، با قدردانی از رئیس و معاون تحقیقات 
مسئوالن  شائبه  بی  همکاری  و  کیت ها  این  رسیدن  ثمر  به  در  موسسه  فناوری  و 
این  در  تولید  خط  بازدید های  و  لجستیکی  عملیات  که  رازی  موسسه  اراک  شعبه 
شعبه انجام شد، اظهار کرد: در صورت تداوم حمایت ها، تولید تمام کیت های االیزای 
برای  خصوصی  بخش  آزمایشگاه های  و  دامپزشکی  سازمان  نیاز  مورد  دامپزشکی 
رئیس بخش  بود.نادر مصوری  از ذهن نخواهد  به هیچ عنوان دور  آینده  چند ماه 
توبرکولین و مالئین موسسه رازی و دیگر محقق همکار در این فناوری برتر، نیز با 
اشاره به تجربه باالی موسسه رازی در ساخت کیت های تشخیصی گفت: موسسه 
رازی پشتوانه ارزشمندی در زمینه ساخت کیت های تشخیصی دارد و کیت هایی که 
تا کنون توسط محققان این موسسه ساخته شده از جمله کیت بیماری یون از قوی 
ترین کیت ها بوده و طی چند سال اخیر به بازار عرضه و مصرف شده است.وی افزود: 
پس از شناسایی دو بیمار مبتال به کرونا در قم، ایده ساخت کیت تشخیص کرونا از 
ح و بعد از اطمینان از نیاز وزارت بهداشت به این کیت،  سوی آقای دکتر کشاورز مطر
در ۲0 روز شدید کاری به صورت شبانه روزی و بی وقفه موفق به ساخت کیت سرمی 

تشخیص ویروس کووید ۱۹ شدیم.

طبق قانون اگر مدیران ساختمان در بازرسی دوره ای 
از باالبر ها کوتاهی کنند مسئول حوادث آن هستند.
با  استان  استاندارد  مدیرکل  جم،  جام  گزارش  به 
برداران  بهره  و  مالکان  برخی  توجهی  بی  به  اشاره 
بازرسی  و  ماهانه  نگهداری  و  تعمیر  به  نسبت 
این  حوادث  بیشتر  گفت:  برقی  باالبرهای  ساالنه 
نگهداری  و  تعمیر  عدم  به  مربوط  باالبرها،  نوع 
ماهانه و بازرسی ساالنه آنها پس از دریافت تاییدیه 

استاندارد است.
فتانه شکرالهی گفت: حفظ شرایط ایمنی و عملکرد استاندارد باالبر ها مشروط به تعمیر و نگهداری 
ماهانه و بازرسی ساالنه، به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب و ایمن آنهاست و اگر تعمیر 
استفاده  برای  حادثه ای  و  نشود  انجام  باالبرها  برای  ساالنه  ادواری  بازرسی  و  مستمر  نگهداری  و 
خ دهد، عواقب ناشی از حوادث، بر عهده مدیر یا مالک ساختمان است.وی  کنندگان آسانسور ر
افزود: بازرسی ادواری از شاخص های ایمنی و عملکرد باالبر ها ، توسط شرکت های بازرسی مجاز و 

تایید صالحیت شده سازمان ملی استاندارد، به صورت ساالنه، از الزامات استاندارد باالبرهاست .

مدیران ساختمان؛ مسئول پیشگیری از حوادث آسانسور ها

اعضای کتابخانه سیار کانون البرز با حضور در یک نشست علمی مجازی با حضور 
مسئول انجمن نجوم کانون البرز با ستاره  شناسی آشنا شدند.

کانون  پژوهشی)نجوم(  علمی  انجمن  مسئول  ایرانپاک  فرزانه  جم،  جام  گزارش  به 
ستاره  تعاریف  بیان  به   انجمن  این  معرفی  ضمن  نشست  این  در  البرز  استان 
و  پرداخته  آسمانی  اجرام  سایر  و  قمر  سیاره،  ستاره،  شمسی،  منظومه  شناسی، 

ویژگی های هر کدام از آن ها را توضیح داد.
ایرانپاک ضمن بیان برخی افسانه های نجومی و حقایق علمی، و مطالبی در خصوص 
زندگی  روستا  در  که  آن هایی  بویژه  و نوجوانان  کودکان  از  یلدا  ارتباط نجوم و شب 
آن ها را خوب  می کنند خواست تا بیشتر به زیبایی های آسمان شب توجه کنند و 

ببینند. 
سواالت  به  مختلف  تصاویر  و  نماهنگ ها  گذاری  اشتراک  با  نجوم  کارشناس  این   

اعضای گروه مجازی »پیک سیار مهربان« ویژه اعضای کتابخانه سیار کانون که به کودکان و نوجوانان روستایی و مناطق حاشیه نشین شهری استان 
خدمت رسانی می کند این نشست را به پایان برد. گفتنی است جمعی از کارشناسان، مسئوالن و مربیان مراکز کانون البرز هم در این برنامه که روز 

جمعه ۲8 آذر ۱3۹۹ برگزارشد، حضور داشتند.

به مناسبت هفته پژوهش؛
اعضای کتابخانه سیار کانون البرز با ستاره  شناسی آشنا شدند

توسط محققان موسسه رازی؛
 کیت تشخیص سرمی کووید 19 ساخته شد

 روزانه یک میلیارد ریال صرف آبرسانی 
به روستاهای البرز می شود



بانک قرض الحسنه مهر ایران با مشارکت بانک های دولتی 22 آذر سال 1386 آغاز به کار 
کرد. این بانک در حال حاضر با بیش از 530 شعبه فعال و نزدیک به 3 هزار نیروی انسانی 
جوان، متخصص و کارآزموده در سراسر کشور و 8 شعبه در استان البرز فعالیت می کند 
که شعبه فردیس همزمان با سالگرد تاسیس بانک در 22 آذر توسط مدیرعامل محترم 
بانک جناب آقای دکتر مرتضی اکبری افتتاح و آماده ارائه خدمات به مشتریان می باشد. 
بانک مهر ایران با تاکید بر الگوی بانکداری اسالمی در راستای توانمندسازی و تقویت 
توان اقتصادی قشرهای مختلف مردم جامعه و همچنین تالش برای فقرزدایی و رفع 

محرومیت های اقتصادی بویژه در مناطق کمتر برخوردار فعالیت می کند. 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در حوزه های اشتغال و کارآفرینی، معیشت، ازدواج ، 
درمان و حمایت از مددجویا ن سازمان های حمایتی و سازمان های مردم نهاد از جمله 
خدمات این بانک است که این امر به طور چشمگیری به بهبود شاخص های اقتصادی 
حاصل  نفر  میلیون  به 8  الحسنه  قرض  وام های  پرداخت  می کند.  کمک  جامعه  در 

خدمات این بانک طی ۱3 سال فعالیت بوده است. 
الکترونیک و تحقق  بانکداری  ایران در راستای توسعه  در بانک قرض الحسنه مهر 
اجرایی  عملیات  کردن  الکترونیکی  ساختار،  اصالح  برنامه های  کاغذ  بدون  بانکداری 
بانک و ایجاد یک بانک تمام الکترونیکی،  کارهای مختلفی انجام شده از جمله اتصال 
به سامانه ثبت احول و احراز هویت بیومتریک و استفاده از پدهای امضای الکترونیکی 
مشتریان  و همچنین خدمات بانکداری الکترونیکی مانند افتتاح حساب و درخواست 
تسهیالت به صورت آنالین در کنار سایر خدمات همراه بانک  و اینترنت بانک  فراهم 
شده است.  توانمندسازی مددجویان ، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در 
اولویت قرار دارد. در این بین اقشار محروم و دهک های پایین درآمدی بیش از دیگران 
در مضیقه هستند.  بانک مهر ایران به عنوان بانک تخصصی قرض الحسنه، با اشراف بر 
این مساله، به طور ویژه تأمین مالی نیازمندان را از طریق وام های قرض الحسنه مد نظر 
قرار داده است. در این راستا حمایت از مددجویان کمیته امداد، بنیاد برکت، بهزیستی 
و سایر سازمان های مردم نهاد و نهادهای حمایتی مد نظر این بانک بوده، به طوری که 
اعطای کمک های بالعوض و تسهیالت قرض الحسنه به سیل زدگان با معرفی کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، تسهیالت قرض الحسنه ای را نیز برای مددجویان ارائه کرده 
که برخی از آنها به این ترتیب است: بیش از 360 هزار فقره تسهیالت به ارزش تقریبی 
۲۹هزار و 500 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد، بیش از ۹6هزار فقره تسهیالت 
قرض الحسنه به ارزش بیش از ۱6هزار میلیارد ریال از طریق بنیاد برکت به منظور ایجاد 
فرصت های شغلی در مناطق کمتر برخوردار بیش از ۹500 فقره تسهیالت به ارزش ۱700 
میلیارد ریال به افراد تحت پوشش بهزیستی  افزون بر این، اعطای ۱000 میلیارد ریال 
تسهیالت به 33هزار زن سرپرست خانوار در همکاری با معاونت امور زنان و خانواده 

ریاست جمهوری نیز صورت گرفته است.
 اشتغالزایی و کارآفرینی 

در کشور ما نقش بانک ها در تأمین مالی بنگاه ها پررنگ تر است. بانک قرض الحسنه 
مهر ایران نیز سعی کرده وام های قرض الحسنه ای که به این منظور ارائه می کند، در 
راستای رونق کسب و کارهای داخلی و البته توسعه پایدار اقتصادی در سطح کالن باشد. 
برای رسیدن به این هدف، حمایت از صنایع دانش بنیان و متکی به فناوری باال به طور 

خاص مد نظر بوده است.
 اعطای تسهیالت قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان با همکاری بانک مهر ایران 
و صندوق و نوآوری و شکوفایی صورت گرفته و تا کنون بیش از ۲000 فقره تسهیالت به 
ارزش 650 میلیارد ریال به این شرکت ها پرداخت شده است. حمایت از اشتغالزایی 
در مناطق محروم و روستایی و همچنین کمک به بهبود کسب و کار برای همکاری 
سازمان های مردم نهاد مانند کمیته امداد، بنیاد برکت و بهزیستی از دیگر محورهایی 

است که مهر ایران تسهیالت خود را به این بخش ها تخصیص داده است.
بانک مهر ایران در چارچوب طرح کاالکارت، یک کارت اعتباری تا سقف ۲0 میلیون تومان 
به مشتریان  خود پرداخت می کند که می توانند از پذیرنده های متنوعی کاالها و خدمات 

مورد نیاز خود را دریافت کنند. این کارت بدون نیاز به سپرده گذاری و با کارمزد بسیار 
پایینی ارائه می شود که می تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد و باعث شود قدری از 

دغدغه های مردم در این شرایط اقتصادی دشوار، کاهش یابد. 
 تسهیالت پرداختی 

در حال حاضر مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران به حدود ۱0 میلیون نفر رسیده 
است. این بانک تا پایان آبان بیش از 774 هزار میلیارد ریال را در قالب 8 میلیون و ۲00 
هزار فقره تسهیالت در اختیار متقاضیان قرار داده است.  تعداد تسهیالت پرداخت 
شده بانک در طول سال های گذشته روندی افزایشی داشته به طوری که از 500 هزار مورد 
در سال ۱3۹5 به دو میلیون و 300 هزار فقره در سال گذشته رسیده است. در سال جاری 
نیز تا پایان آبان یک میلیون و 500 هزار فقره تسهیالت به ارزش ۲00 هزار میلیارد ریال از 

سوی این بانک پرداخت شده است. 
 بانک بدون کاغذ

 بانک مهر ایران، با پیشتاز بودن در ارائه برخی خدمات الکترونیکی برای نخستین بار 
در شبکه بانکی کشور، گامی مهم در تسریع فرآیند ارائه خدمت به مشتریان خود و 
همچنین کمک به حفظ محیط زیست از طریق کاهش مصرف کاغذ و حذف مراجعات 
غیرضروری مشتریان به شعب برداشته است. این بانک برای نخستین بار خدمات 
افتتاح حساب، محاسبه معدل حساب و درخواست تسهیالت را به صورت آنالین ارائه 
کرده است. همچنین احراز هویت سجام که یکی از مراحل مورد نیاز برای ورود به بورس 

است، برای نخستین بار از سوی این بانک به صورت غیرحضوری ارائه شد.
 همچنین با اجرایی شدن کامل احراز هویت از طریق ابزارهای بیومتریک، نیاز به فرم های 
 
ً
کاغذی در شعبه بیش از پیش کاهش می یابد. به گونه ای که احراز هویت مشتری صرفا

با اثر انگشت وی و دریافت کارت ملی امکانپذیر است. افزون بر این، بانک مهر ایران با 
الکترونیکی کردن بایگانی پرونده های شعب و حذف کاغذ و همچنین توسعه سیستم 
از کاغذ را به حداقل برساند. ما به طور جدی در  اتوماسیون موفق شده تا استفاده 
تالشیم تا با حذف حداکثری کاغذ بتوانیم به بانکداری سبز بیش از پیش نزدیک شویم. 

 افتخارات 
فعالیت های بانک مهر ایران در اعطای تسهیالت قرض الحسنه مورد توجه مسئوالن 
آقایان فرهاد دژپسند،  مختلف قرار گرفته و قدردانی از سوی سه وزیر اقتصاد یعنی 
مسعود کرباسیان و علی طیب نیا و همچنین آقای سید حسن قاضی زاده  هاشمی، 
وزیر سابق بهداشت را در پی داشته است. به عالوه، آقایان اسحاق جهانگیری، معاون 

اول رئیس جمهور، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور   و خانم معصومه 
ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و همچنین آقایان فتاح و بختیاری 
رؤسای سابق و فعلی کمیته امداد نیز از این بانک تقدیر کرده اند. همچنین مهر ایران 
موفق شد در سال گذشته دو موفقیت مهم در عرصه بین المللی کسب کند که برای 
نظام بانکی کشور مایه مباهات است. بر اساس آخرین رتبه بندی برترین مؤسسات 
مالی اسالمی در جهان که توسط نشریه بین المللی بنکر در سال ۲0۱8 انجام شده، مهر 
ایران به عنوان سومین بانک قرض الحسنه برتر در جهان شناخته شد. عالوه بر این، 
جایزه "نخبه اقتصادی جهان اسالم" از سوی سازمان همکاری اسالمی نیز به این بانک 
تعلق گرفت. اصلی ترین عوامل دستیابی به این دو موفقیت مهم، عملکرد شفاف 

بانک و همچنین افزایش ارزش دارایی های بانک مبتنی بر عقود اسالمی بوده است. 
 مسئولیت اجتماعی 

از ایفای نقش خود در حوزه مسئولیت  بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور هرگز 
اجتماعی غافل نشده است. مهر ایران با چشم انداز تالش برای توسعه رفاه اجتماعی و 
دستیابی به جامعه توسعه یافته برنامه های مسئولیت اجتماعی خود را به انجام رسانده 

است که برخی از آن عبارت است از:
  تحت پوشش بیمه حوادث قرار دادن 500 هزار خانه روستایی در سه استان 

مسئولیت  چارچوب  در  التزام  وجه  محل  از  شده  آوری  جمع  مبالغ  صرف    
اجتماعی برای نخستین بار در کشور 

  ساخت ۱00 واحد مسکونی برای سیل زدگان 3 استان لرستان، گلستان و خوزستان 
 حمایت از 33 هزار دانش آموز مناطق کمتر برخوردار با توزیع بیش از 300 هزار قلم 

وسایل آموزشی و بهداشتی 
 حمایت از 33 هزار زن سرپرست خانوار با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به 

منظور ایجاد اشتغال پایدار 
 مشارکت در ساخت بیمارستان 300 تختخوابه بیماران اعصاب و روان با اعتبار 

۲5 میلیارد ریال 
احداث 4 مدرسه و 3 خانه بهداشت روستایی آسیب دیده در زلزله کرمانشاه 

و پرداخت ۲ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 
 احداث مدرسه در استان سیستان و بلوچستان 

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای تسریع در تکمیل پروژه های بازچرخانی 
فاضالب با هدف حمایت از محیط زیست 

با  آنها  اشتغال  از  حمایت  و  غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادسازی  در  مشارکت 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

همکاری با سازمان های حمایتی برای اعطای وام به نیازمندان و کمک بالعوض به سیل 
زدگان هم از این جمله است. همچنین می توان به اجرای طرح همیاران مهر اشاره کرد. 
در طرح یاد شده، متقاضیان مبلغ مورد نظر خود را به صورت بالعوض در حسابی نزد 
بانک مهر ایران واریز می کنند. بانک نیز متعهد است مبالغ اهدا شده از سوی خیرین را 
به پرداخت تسهیالت به اقشار نیازمند جامعه در زمینه های اشتغال، تأمین معیشت 
جوانان، بانوان سرپرست خانوار، درمان، تحصیل و همچنین بازسازی و توسعه روستاها 
و مناطق محروم و ... تخصیص دهد. نکته قابل توجه طرح همیاران مهر این است 
که خیران می توانند شهر محل مصرف یا دریافت کنندگان مبالغ پرداختی خود را نیز 

مشخص کنند. 
برنامه های سال جاری

 در پایان و به اختصار به برخی از برنامه های بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 
 ۲ ماه از سال، بخش قابل توجهی از این 

ً
جاری اشاره می کنم. با عنایت به گذشت تقریبا

برنامه ها به لطف خداوند و همت کارکنان شایسته و پرتالش بانک اجرایی شده است. 
این برنامه ها شامل مواردی است از جمله : 

۱. اعطای تسهیالت قرض الحسنه به سه میلیون نفر  ۲. تالش برای تحقق جهش تولید 
به عنوان شعار سال از طریق تقویت تقاضا برای خرید کاالهای ایرانی با طرح کاالکارت

3.  اجرای طرح های اشتغال و کارآفرینی؛ توسعه همکاری و حمایت از طرح های دانش 
بنیان برای کمک به اشتغالزایی و کارآفرینی 4. توسعه خدمات برای ناتوانان جسمی، در 

راستای توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی همه اقشار جامعه 
به امید آن که در سایه الطاف پروردگار و با اعتماد مشتریان و خیران عزیز بتوانیم توفیقات 

گذشته را استمرار بخشیده و کارنامه پرافتخارتری از بانک مهر ایران بر جای بگذاریم. 
www.qmb.ir :سایت

شماره تلفن: 32402983-32402680

12 روز دوچرخه سواری با هدف ارادت به شهدای مدافع حرم
دوچرخه  با  را  مشهد  تا  ج  کر کیلومتری   1132 مسیر  البرزی  رکابزن 

پیمود.
به گزارش جام جم، مهدی طاهری سه هفته قبل سفر خود را با هدف 
تجلیل از شهدای سالمت و مدافع حرم و با گرامیداشت یاد و خاطره 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با بدرقه پدر و مادر شهید مصطفی 
روز   12 از  پس  و  کرد  آغاز  )ع(  بیت  اهل  حرم  مدافع  شهدای  از  پیران 
رکاب زدن در مشهد مقدس به زیارت حرم مطهر امام علی بن موسی 

الرضا علیه السالم رفت.

این دوچرخه سوار گفت: در این سفر با پرچم یا ابوالفضل العباس 
)ع( حرکت کردم چرا که ایشان منبع ایثار بود و شهادت زیر مجموعه 
ایثار است، به نمایندگی از شهدای سالمت به پابوسی امام رضا )ع( 
رفتم تا بگویم قدردان ایثار و از خودگذشتگی کارکنان درمان هستیم.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

؛   عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در 13 سال حضور

پیشگام در مسیر فقرزدایی و رفع محرومیت های اقتصادی

پرتاژ ر
 

از  را  خود  پزشکی  سواالت 
پزشک جام جم البرز بپرسید

مـردم  روزهـا،  ایـن 
از  زیـادی  بخـش 
سـالمت  نیازهـای 
راه هـای  از  را  خـود 
دسـت  بـه  گوناگـون 
کار  ایـن  می آورنـد. 
بعضـی  در  می توانـد 
در  و  مفیـد  مواقـع 
مواقـع  از  بسـیاری 
حتی خطرناک باشد. 
ویـژه نامه هـای جـام جـم در البـرز شـرایطی را فراهـم 
کـرده اسـت کـه شـنونده سـواالت و پرسـش های 
بـرای  مکتـوب  صـورت  بـه  و  باشـد  شـما  پزشـکی 
داشـته  مناسـبی  جواب هـای  شـما  سـوال های  

 . شـد با
دکتـر سـید مهـدی موسـویان در همیـن سـتون و 
هـر هفتـه بـه سـواالت و دغدغه های پزشـکی شـما 

پاسـخ خواهنـد داد.
بروز بیماری کرونا در کودکان 

فـردی عالئـم  اگـر  برخـی خانواده هـا فکـر می کننـد 
در  نیسـت.  بیمـاری  ناقـل  باشـد،  نداشـته  کرونـا 
صورتـی کـه افراد بـدون عالمت نیز می توانند باعث 

انتقـال بیمـاری شـوند. 
در رابطـه بـا بـروز بیمـاری کرونـا در کـودکان، یکـی از 
بـه  کـه  ایـن اسـت  کـه االن وجـود دارد  مشـکالتی 
دلیـل شـبیه بـودن عالئم سـرماخوردگی بـه کرونا و 
آنفلوآنـزا خانواده هـا نمی تواننـد تشـخیص بدهنـد 
کـه کودکشـان بـه کـدام بیمـاری مبتـال شـده اسـت. 
والدیـن  کـه  اسـت  ایـن  دارد  اهمیـت  چـه  آن  امـا 

باشـند. کـودک  خطـر  عالئـم  مراقـب 
 ایـن عالئـم شـامل عالئـم تنفسـی شـدید، تعـداد 
اسـتفراغ،  سـینه،  قفسـه  رفتـن  فـرو  بـاال،  تنفـس 
همـه  در  اسـت.  کـودک  اسـهال  و  اشـتهایی  بـی 
کرونـا جـزو عالئـم  از جملـه  بیماری هـای ویروسـی 
خطـر بـه حسـاب می آیند که باید سـریعا به پزشـک 

کننـد. مراجعـه 

جم  جام  حقوقی  مشاوران  با 
البرز

خوانندگان گرامی، شما 
مشکالت  می توانید 
حقوقی و قضایی  خود 
جم  جام  روزنامه  با  را 
البرز در میان بگذارید. 
پرسش  مسئول 
مشکالت  پاسخ  و 
به  قضایی  و  حقوقی 
وسیله تیم کارشناسی 
مجرب خود می توانند 
همین  در  و  هفته  هر 

ستون به سوال های شما پاسخ دهند.
به  شده  داده  پاسخ های  که  بدانیم  است  الزم 
سوال، صرفا جنبه مشورتی دارد و قابل استناد 
منتظر  نمی باشد.  اداری  و  قضایی  مراجع  در 

تماس های شما هستیم.
روش های مهم در کاهش و مبارزه با جرائم 

در  مهم  روش های  از  یکی  جرائم،  از  پیشگیری 
کاهش و مبارزه با جرائم می باشد. از  جمله جرائم 
نشدنی  پرداخت  چک  صدور  جامعه،   در  به  مبتال 
جرم  کاهش  راه های  از  یکی  است.  بالمحل(  )چک 
مرکزی  بانک  و  پیامک  طریق  از  استعالم  مذکور، 
جمهوری اسالمی ایران بابت وضعیت صادرکننده 

چک در نظام بانکی می باشد. 
 روش اول پیامکی: شماره سریال چک صیادی به 
سر شماره 70۱70۱ به طریق شماره سریال ۱6 رقمی   
سایت  به  مراجعه  دوم:  روش  و  می گردد  ارسال 
در  چک  سریال  شماره  کردن  وارد  و  مرکزی  بانک 
ستون مربوطه و سپس اعتبار صادر کننده چک 
سفید،  شامل  شده  تعریف  وضعیت های  طبق 
زرد، نارنجی، قهوه ای و قرمز اعالم می گردد. لذا قبل 
صادرکننده  وضعیت  از  می توان  چک  دریافت  از 
چک آگاهی یافته و اطالع از وضعیت و اعتبار مالی 
از  یکی  کاهش  و  پیشگیری  موجب  صادرکننده، 
نشدنی  پرداخت  چک  صدرو  یعنی  شایع   جرائم 

) صدور چک بالمحل ( خواهد گردید.

دکتر سید مهدی 
موسویان

مشاورحقوقیپزشک جام جم

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

حضور  با  فناوری  و  پژوهش  هفته  گرامیداشت 
امور  هماهنگی  معاون  شاهمرادی،  جهانگیر 
اقتصادی استاندار البرز، دکتر صالح الدین دلشاد، 
دکتر  مریم،  تخصصی  فوق  بیمارستان  عامل  مدیر 
نوری سپهر، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
البرز، خانم دکتر محمدی، معاون درمان دانشگاه، 
دانشگاه،  آموزشی  معاون  یزدانی  شهروز  دکتر 
دانشگاه،  تحقیقات  و  توسعه  مدیر  دکترقربانی، 
دانشگاه،  پزشکی  رسانی  مدیراطالع  عزیزی،  دکتر 
دکتر پور آقا، مدیر آموزشی دانشگاه، دکتر احمدی 
و  پژوهشگران  دانشگاه،  جراحی  گروه  مدیر  نژاد، 
کادر درمانی، در بیمارستان و زایشگاه فوق تخصصی 
شاهمرادی  دکتر  مراسم  این  در  شد.  برگزار  مریم 
معاون امور اقتصادی استانداری البرز طی سخنانی 
کوتاه گفت: با وجود تحریم ها، فشارهای اقتصادی 
جامعه  تالش های  و  اقدامات  با  کرونایی،  شرایط  و 
پزشکی، پرستاران  و پژوهشگران در بخش سالمت 

کمبودهایی وجود ندارد و بیمارستان های خصوصی 
همانند بیمارستان های دولتی با رعایت همه جوانب 

سعی در خدمت رسانی بیشتر به مردم دارند.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز با 
اشاره به اهمیت پژوهش در بخش درمان و پزشکی 
زیادی در  کارهای پژوهشی  کشور  اظهار داشت: در 
دانشگاه  توسط  خوبی  وحرکت های  اجراست  حال 
گرفته  صورت  زمینه  این  در  البرز  پزشکی  علوم 
است.  دکتر نوری سپهر افزود: با وجود این تالش ها 
دانشگاه های  جزو  البرز  دانشگاه  خوشبختانه 
نشریات در  مقاله   ۲030 تاکنون  که  می باشد   ۲  تیپ 
بین المللی چاپ شده است و در بین 64 دانشگاه 
با  سپهر  نوری  ایم.  نموده  کسب  را   ۱۲ رتبه  کشور 
تمجید از تالش های دکتر دلشاد در تاسیس و راه 
اندازی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: تالش های 
دیروز دکتر دلشاد امروز در شرایط کرونایی به مدد 
بخش درمان استان آمده است  واگر این تالش ها 

نبود، ما شرایط خوبی در مبارزه با کرونا نداشتیم. 
توانایی های  خصوص  در  دانشگاه  آموزشی  معاون 
بخش خصوصی در پژوهش اظهار داشت: بخش 
خصوصی توانایی ورود به کارهای تحقیقاتی را دارد و 
بیمارستان خصوصی مریم، مکان و فرصتی مناسب 
برای پژوهشگران این حوزه ایجاد نموده است و ما 

هم حمایت خواهیم کرد.  
بیمارستان  عامل  مدیر  دلشاد  الدین  صالح  دکتر 
تبریک هفته  و  به حاضران  مریم ضمن خیر مقدم 
مریم  بیمارستان   : گفت  پژوهشگران  به  پژوهش 
از زمان تاسیس بر پایه آموزش، پژوهش و توسعه 
علمی پایه گذاری گردید و انتشار مجله خانواده مریم 
مرکز  این  مجرب  پزشکان  و  کارشناسان  مقاالت  با 

گامی با هدف آموزش به جامعه است.
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی مریم پژوهش 
را ابزار قدرت دانست و اظهار داشت: تولید مقاالت 
و پژوهش قدرت کشور را باال می برد البته با حمایت 

که  شد  خواهد  محقق  امر  این  پژوهشگران  از 
البرز  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  خوشبختانه 

حمایت های خوبی در این زمینه دارد.
دانشگاه  پژوهشگران  از  تعدادی  مراسم  این  در 
تخصصی  فوق  بیمارستان  و  البرز  پزشکی  علوم 
مریم به ارائه طرح های پژوهشی و توضیحات علمی 
عمل های منحصر به فرد دکتر صالح الدین دلشاد 

پرداختند.
آقای پیری، آقای دکتر مردی و خانم میرمقدم با اشاره 
عمل های  مختلف  کیس های  پیچیده  جزئیات  به 
این  مقاالت  انتشار  از  دلشاد  دکتر  آقای  دشوار 
خبر  دنیا  معتبر  مجالت  و  سایت ها  در  فعالیت ها 

داد.
در این میان دکتر محمد حسین دلشاد و دکتر زیبا 
باقریان نیز در خصوص انجام جدیدترین روش های 
نیز  بیمارستان مریم  در  زایمان طبیعی  در  بی دردی 

مقاالت خود را ارائه نمودند.

بیمارستان مریم؛ اولین بیمارستان پژوهشگر استان البرز

یم  حمایت از پژوهشگران جوان بخش درمان در بیمارستان فوق تخصصی مر

پرتاژ ر
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

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

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

فخر است براى من، فقیِر تو شدن  
از خویش گسستن و اسیِر تو شدن

طــــــــــوفان زده بالى قهرت بودن  
یکتـــا هدفِ کمـــــان و تیر تو شدن

چهارشنبه  3 دی   1399   شماره 5836

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

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

ج گردد. خودشان در همین ستون در
* سگ های ولگرد جوالن می دهند 

کیانمهر  و   4 میالد  کرج  مهرشهر  مناطق  در 
سگ های ولگرد جوالن می دهند و زیاد شده اند. 
آوری  جمع  به  نسبت  شهرداری  خواهشمندیم 

سگ های ولگرد اقدام کند . 
ج  فریده سیالبی و خانم شکوری - کر

* همیشه قدردان پرستاران باشیم 
در روز پرستار مراسم های مختلفی برگزار شد و از 
برخی پرستاران تقدیر شد. امیدوارم این تقدیر و 
تشکرها فقط در روز پرستار نباشد و در روزهای 
دیگر هم پرستاران فراموش نشوند. با توجه به 
شرایط کرونایی همیشه قدردان زحمات پرستاران 

باشیم. 
محمد موسوی -  اشتهارد 

* مستمری بگیران و بازنشستگان را دریابید 
با توجه به گرانی های اخیر و ثابت ماندن مستمری 
بازنشستگان مشکالت زیادی برای ما ایجاد شده 
است و گذران زندگی سخت شده است. به داد ما 

بازنشستگان برسید. 
علی حیدری –بازنشسته - هشتگرد 

* بستر رودخانه ها هنوز تخریب می شود 
هجوم  مورد  هنوز  کرج  رودخانه های  بستر 
شرکت های تولید شن و ماسه هستند . جلوگیری 
محیط  حفظ  در  شرکت ها  این  فعالیت های  از 
خواهد  زیادی  کمک  سیالب ها  مهار  و  زیست 

 مسئوالن پیگیری کنند . 
ً
نمود. لطفا

زاهدی -شهریار 
 * عرشه پل ها و زیرگذرها را نورپردازی کنید

عرشه پل ها و زیرگذرها را نورپردازی کنید، چرا که 
عبور و مرور در تاریکی مطلق شب در جاده های 
حادثه  و  خطرناک  واقعا   ... و  ماهدشت  و  مالرد 

آفرین است.
ج نصیر احمد نیا - کر

سوال از شما،  پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان 

خوانندگان  شما  پرسش  به  مربوط  ستون  این 
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی 

استان البرز می باشد. 
به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی سازمان تأمین 
اجتماعی و برقراری ارتباط این سازمان با جامعه بزرگ 
مخاطبان،  بیمه شدگان، بازنشستگان، کارفرمایان، 
می توانید سوال های خود را با تحریریه جام جم البرز با 
شماره 32210009در میان بگذارید. مسئوالن سازمان 
ستون  همین  در  البرز  استان  اجتماعی  تامین 

پاسخگوی سوال های شما خواهند بود. 
سوال: شرایط بازنشستگی بانوان چگونه است؟

پاسخ از ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره کل 
تامین اجتماعی استان البرز

بازنشستگی زنان وفق ماده 76ق .ت .ا وتبصره های 
ح زیر است : آن به شر

1- حداقل 42 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت 
در  اشتغال  شرط  به  آور  زیان  و  سخت  و  عادی 
ارائه  زمان  در  کار  قانون  مشمول  کارگاه های 
سال   10 حداقل   -2  . بازنشستگی  درخواست 
سابقه و 55  سال سن )در صورت کسری سابقه 
صورت  به  کسری  سنوات  بیمه  حق  پرداخت  با 
یکجا ( و در صورت کسری سن احراز از کار افتادگی 
سابقه  سال  و 30  سن  سال  حداقل 45  کلی.3- 
پرداخت حق بیمه. 4- 35 سال سابقه پرداخت 
آور بدون شرط  حق بیمه عادی و سخت و زیان 
سنی. 5- 20 سال متوالی سابقه در مشاغل سخت 
و زیان آور بدون شرط سنی .6- 25 سال متناوب 
سابقه در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط 
سنی .  7- حداقل 45 سال سن و30 سال سابقه 

عادی و مشاغل سخت و زیان آور. 

پرسش و پاسخ

 شهید مدافع حرم »سیدجعفر امیری« از مدافعان 
حرم و فرمانده تیپ امام علی )ع( از لشکر فاطمیون 
است. روزنامه جام جم در البرز در آستانه شهادت 
پرده  چند  روایت  با  سلحشور  و  دالور  شهید  این 

خاطره، او را به مخاطبان معرفی می نماید.
خانواده سیدجعفر در یکی از سال های دهه ۱360 از 
افغانستان به ایران کوچ کردند. آنها در اطراف میدان 
شهید مطهری قم ساکن شدند. پدر خانواده برای 

امرار معاش در قم به کارگری مشغول شد. 
سید جعفر 5 ساله بود که پدرش برای انجام کاری 
به افغانستان رفت و به دست نیروهای طالبان به 
شهادت رسید. از آن پس مادرش وظیفه سرپرستی 
چهار فرزند را برعهده گرفت. سیدجعفر در کنار درس 
در مساجد و هیئت ها هم حضور داشت و نوجوانی 

با ادب و متدین بود.
مداحی  )ع(  سیدالشهدا  و  )ع(  بیت  اهل  برای  او 
می کرد و بیشتر روزها به حرم حضرت معصومه )س( 

کار  بسیار  تالش  با  همچنین  می رفت.  جمکران  و 
در  کند. سیدجعفر  کمک  به خانواده اش  تا  می کرد 
۱۹ سالگی ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام های 

»محسن« و »فاطمه« شد.
* فرمانده ای شجاع و پاکدامن

با شروع جنگ در سوریه سیدجعفر در تیر ۱3۹3 برای 
حضور در جبهه جنگ با دشمنان اهل بیت ثبت نام 
بزرگش؛ سیدعلی  برادر  اعزام شد.  و به سوریه  کرد 
هم در سوریه بود. سیدجعفر را در شهر حلب همه 

رزمنده ها به شجاعت و پاکدامنی می شناختند.
او بعد از مدتی به جانشینی فرمانده تیپ امام علی 
علیه السالم از لشکر فاطمیون انتخاب شد. او به 
سوریه  در  باید  من  جان،  مادر  می  گفت:  مادرش 

باشم و از حرم بی بی زینب )س( دفاع کنم.
* فرمانده ای پیشرو

جعفر بیش از 3 سال در جبهه های سوریه حضور 
داشت. برادرانش سیدعلی و سید اسماعیل هم، 

با او بودند. سیدجعفر از آن دسته فرماندهانی بود 
که هنگام جنگ اول خود پیش قدم می شد و بعد 
سوار  و  عملیات  هنگام  می زد.  صدا  را  نیروهایش 
بر موتورسیکلت بود و بچه ها را فرماندهی می کرد. 
به  او  و  می رود  مین  روی  سیدجعفر  موتور  ناگهان 

آرزوی دیرینه اش می رسد.
تالش  هفته  یک  از  پس  بچه ها  می گوید:  برادرش 
و مجاهدت و به یاری خدا شهر بوکمال را از دست 
برای  منطقه  تثبیت  از  بعد  کردند.  آزاد  داعش 
استراحت به عقب آمدیم. سیدجعفر به خاطر فشار 
زیاد و احساس مسئولیتی که داشت کمی بیمار و 
ضعیف شده بود اما بهتر که شد دوباره به خط مقدم 

رفت.
مادرش می گوید: وقتی به قم رفتیم همه فامیل و 
از  من  می کردند.  عزاداری  سیدجعفر  برای  آشنایان 
گریه زیاد گاهی بی هوش می شدم. پسرم را همراه 5 
شهید دیگر تا حرم حضرت معصومه )س( تشییع 

کردند و در بهشت معصومه )س( به خاک سپردند. 
آن روز از فرط خستگی خوابم برد. حس کردم  عصر 
کسی صدایم می کند و می گوید: بلندشو روسریت را 
سر کن. مردها می خواهند بیایند. بلند شدم. دیدم 
سیدجعفر است. گفت: مادر جان، چرا اینقدر گریه 
است.  خوب  جایم  و  هستم  سالم  من  می کنی؟! 
خواهش می کنم گریه نکن. من هر وقت از سوریه 

آمدم به تو سر می زنم.

روایتی از زندگی یکی از شهدای مدافع حرم؛

فرماندِه شیردل لشکر فاطمیون 

حضور  با  پرستار  روز  بزرگداشت  مراسم 
مشکین  و  فردیس  شهری  مسئوالن 
از پرستاران در  دشت و همچنین جمعی 
پردیس سینمایی مجتمع تجاری اکومال 

برگزار گردید . 
اسالمی  شورای  رئیس  قاسمی،  مجتبی 
جام  خبرنگار  با  گفتگو  در  فردیس  شهر 
یاد  گرامیداشت   ضمن  البرز  در  جم 

کرونا   ویروس  گفت:  سالمت  شهدای 
باعث شد مردم با سختی کار پرستاران و 
آشنا شوند. پرستاران  کادر درمان بیشتر 
انسان های شریفی هستند که با ایثار و از 
خود گذشتگی در خط مقدم مبارزه با کرونا 
قرار گرفته اند و این قابل ستایش است . 

قاسمی با اشاره به مشکالت کادر درمان 
جامعه  در  داشت:  اظهار  پرستاران  و 
و  دارد  وجود  زیادی  مشکالت  پرستاری 
پرستاران  مشکالت  به  باید  مسئوالن 

توجه کنند. 
پرستاران با کمترین حقوق و امکانات کار 

می کنند و این زیبنده جامعه نیست. 
فردیس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس   
بیمارستان های  وضعیت  خصوص  در 
فردیس اظهار داشت: در شهر فردیس ۲ 
بیمارستان وجود دارد که طی 6 ماه تا یک 
سال آینده به بهره برداری می رسند. کارهای 
تختخوابی   ۲۱4 بیمارستان   ساختمانی 
به آفرین،  به اتمام رسیده و دستگاه های 

مورد نیاز  نیز خریداری شده است.
همچنین بیمارستان فردیس با 360 تخت 
با  نفر   ۱700 برای  و  است  تکمیل  حال  در 
افتتاح این مراکز اشتغالزایی خواهد شد. 

حسینی تبار رئیس شورای شهر مشکین 
روز پرستار  گرامیداشت  نیز ضمن  دشت 
کوتاه  سخنانی  در  پرستاران  به  تبریک  و 
سالمت  و  آموزش  سطح  ارتقای  گفت: 
از  تقدیر  و  است  مهم  خیلی  جامعه 

پرستاران حرکتی بسیار زیباست. 
خوشبختانه وضعیت کرونا در کشور بهتر 
شده است و این در پرتو تالش پرستاران 
است که  حضرت زینب )س( را الگوی خود 

قرار داده اند. 
در پایان این مراسم از پرستاران با اهدای 

لوح و هدایایی تقدیر گردید. 

ح شد؛ در مراسم بزرگداشت روز پرستار مطر

کرونا  مردم را با سختی کار پرستاران آشنا کرد

و  شناسایی  نظرآباد  شهرستان  در  هرمی  شرکت  یک  قالب  در  کالهبرداری  باند  اعضای  از  نفر   3
دستگیر شدند.

بر  مبنی  خبری  دریافت  از  پس  گفت:  نظرآباد  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جم،  جام  گزارش  به 
فعالیت یک شرکت هرمی در شهرستان نظر آباد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این 
ج اله اسدالهی گفت: با اقدامات کارآگاهان پلیس آگاهی، صحت  شهرستان قرار گرفت.  سرهنگ فر
موضوع محرز و محل فعالیت اعضای این باند در یك مجتمع حاشیه شهر شناسایی شد و با 

هماهنگی قضائی هر 3 نفر از اعضای اصلی این شرکت هرمی دستگیر شدند.
وی با اشاره به کشف چندین جلد کتاب و بسته های آموزشی در این شرکت افزود: در بررسی های تکمیلی مشخص شد متهمان تاکنون بیش از 500 میلیون تومان 
از شهروندان کالهبرداری کرده اند.  این مقام انتظامی با بیان این که متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند گفت: با وجود هشدارهای مستمر 

پلیس و تالش برای آشکارسازی ماهیت مجرمانه اینگونه شرکت ها، هنوز شاهد فریب جوانانی هستیم که دارایی خود را در شرکت های هرمی نابود می کنند.

انهدام باند شرکت هرمی در نظرآباد

ثبت رکورد کشوری شنا با لباس  پری دریایی در البرز  
بیشترین مسافت شنا با لباس پری دریایی برای اولین بار در البرز ثبت رکورد شد.

 سمیه مرکیدی رکورددار شنای پری دریایی کشور در گفتگو با خبرنگار جام جم البرز گفت :  پس از دو سال 
تالش و پیگیری موفق شدم رشته شنای پری دریایی را که برای اولین بار در ایران مطرح  شد با رکورد 4۱ 

متر و ده سانتی متر ثبت کشوری نمایم. 
وی ادامه داد: طراحی این لباس را از دوسال پیش شروع کردم و با پوشش کامال اسالمی در طبیعت و 
فضای های بسته می تواند مورد استفاده بانوان قرار گیرد،  رشته ای زیبا، فانتزی و مفرح  است که با توسعه 
آن به اشتغال و کارآفرینی در کشور کمک زیادی خواهد نمود.   هادی رضایی رئیس کمیته ثبت رکوردهای 
ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی کشور نیز در این باره گفت: استان البرز جزو استان های برتر در 
ثبت رکورد است . ثبت رکورد در این رشته برای اولین بار در کشور صورت گرفته است و در سطح جهانی فقط حرکات نمایشی آن وجود دارد. وی در ادامه اظهار داشت: در 
این ثبت رکورد، شنا با لباس پری دریایی و به صورت، رفت و برگشت رکورد گیری شده است . وی در خصوص استمرار این رکورد گفت: اگر تا پایان امسال این رکورد شکسته 
نشود، در کتاب ملی رکورد های ایران ثبت خواهد شد. علی رضا تهرانی سرپرست کمیته ثبت رکورد هیات ورزش های همگانی استان البرز نیز گفت: این رکورد برای اولین بار در 
کشور است که انجام می شود  ودرخواست ایشان با توجه به شرایط کرونایی ثبت رکورد با رعایت پروتکل ها انجام شد.  تهرانی با اشاره به فراهم شدن بستر برای دیده شدن 

ورزشکاران افزود: تمامی ورزشکاران  که تمایل به ثبت رکورد دارند با ارائه درخواست کتبی، پس از بررسی، برای ثبت رکورد آنها اقدام خواهد شد. 

کمالشهر شهرداری  کارمند  ینی  آفر افتخار 
 در تکواندوی  البرز

تکواندوی  هیات  رئیس  نائب  و  دبیر  و  استان  تکواندوی  هیات  پیشکسوتان  کمیته  دبیر 
شهرستان فردیس منصوب و معرفی شدند.

به گزارش جام جم، بنا به پیشنهاد مسئول کمیته پیشکسوتان و طی حکمی از سوی محمد 
نوذری رئیس هیات تکواندوی استان بهزاد تذکری به عنوان دبیر کمیته پیشکسوتان منصوب 
شد. ضمنا محمد رضا یاری رئیس هیات تکواندو شهرستان فردیس نیز خلیل آژیده و مونا رجبی 
را به ترتیب به عنوان دبیر و نائب رئیس هیات تکواندو شهرستان فردیس معرفی کرد.  گفتنی 

است بهزاد تذکری از کارکنان شهرداری کمالشهر می باشد که تا کنون موفق به کسب مقام هایی در همین رشته گردیده است.
 معاون فرهنگی و روابط عمومی شهرداری کمالشهر ضمن تبریک به این همکار ورزشکار و افتخار آفرین گفت: باعث مباهات است که بسیاری از کارکنان 
ج و مدال های رنگارنگ ملی و بین المللی هستند و مدیریت شهری نیز در راستای حمایت این کارکنان از هیچ  این شهرداری در رشته های ورزشی صاحب مدار

تالشی فروگذار نخواهد کرد.

پرتاژ ر
 


