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کرونایی میان مردم نگرانی از عادی شدن شرایط  یم صهیونیستی نزدیک است پایان عمر رژ
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ــه گـــویـــی کـــانـــون پــــــرورش فــکــری  ــص ــن الــمــلــلــی ق ــی ــواره ب ــنـ جـــشـ
کــودکــان و نــوجــوانــان امــســال بــه صـــورت مــجــازی  بــرگــزار مــی شــود.
ــان و نــوجــوانــان  ــودکـ ــری کـ ــک ــم ســلــیــمــانــی مــدیــرکــل کـــانـــون پـــــرورش ف ــاس ق
ــم الــبــرزهــنــرقــصــه گــویــی را  ــام ج ــا جـ ــرز در گــفــتــکــوی اخــتــصــاصــی ب ــب ــان ال ــت اس
زمینه ســاز تــبــادل تجربه درگــذرزمــان بــرای نسل های مختلف دانــســت و...
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گویی  برگزاری جشنواره بین المللی  قصه 
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری 

توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
البرز انجام گرفت؛

با دستیابی به فناوری نو ترکیب؛

 ایران دومین کشـور
 تولید کننده واکسـن 

نـزا  در جهـان نفلوآ آ

 "  اولین جشنواره استانی "ترانه های ماندگار البرز
توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 
با همکاری انجمن ادبی خانه شعر و ترانه مهر و ماه و انجمن 

ادبی شهرود برگزار می شود.
بـه گـزارش جـام جم، باقر قربانی، سرپرسـت معـاون فرهنگی و 
رسـانه ای ایـن اداره کل، ضمـن بیـان مطالـب فـوق افـزود: ایـن 

جشـنواره در دو بخـش آزاد و...

مدیـر روابط عمومی معاونت بهداشـتی دانشـگاه 
کـه  افـرادی  گفت:بـا  البـرز  اسـتان  پزشـکی  علـوم 
تمـاس  هسـتند  اسـتان  بهداشـتی  مراکـز  پوشـش  تحـت 
گرفتـه شـده و زمـان و مـکان دریافـت واکسـن کرونـا بـه آنهـا 

می شـود. اعـالم 
به گزارش جام جم، مدیر روابط عمومی معاون بهداشتی 
با  چنانچه  اگــر  گــفــت:  اســتــان  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه 
ح واکسیناسیون تماس برقرار نشود، افراد  مشموالن طر
پزشکی  علوم  دانشگاه  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 

مشخصات خود را وارد کنند.

: استاندار البرز
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ویــژه هـا

2

2

کاالی  کیلو  کشف 912 هزار 
ج کر اساسی دپو شده در 

یافت  در مشموالن 
کرونا در سامانه  واکسن 

کنند سالمت ثبت نام 

: دانشگاه علوم پزشکی البرز

مدال طالی جام جهانی 
گردن  پارا وزنه برداری بر 

ملی پوش البرزی 
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بیشتر بخوانید

ح کرد: معاون تحقیقات و فن آوری موسسه رازی مطر

س  ر پا و  کــو کسن  ا  و
ضه عر می  قد یک  ر   د

تدوین سند ملی توسعه البرز با بهره گیری  از ظرفیت های علمی

برگزاری اولین جشنواره 
»ترانه های  استانی 

ماندگار البرز «
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مردم و شاهنامه، فردوسی و 
مردم

ــا، کــم و بــیــش نــام  مـ
ــه حــکــیــم  ــامـ ــنـ ــاهـ شـ
فردوسی  ابوالقاسم 
بــا  ایــــــم.  شـــنـــیـــده  را 
ایـــن دریـــــای شــعــر و 
حــمــاســه، و نــکــتــه و 
آشنا  اندکی  اندیشه 
ــن  هـــســـتـــیـــم. بــــر ایـ
حکیم حماسه سرای 
افــتــخــار می کنیم.  ارزشــمــنــدش  کــتــاب  بـــزرگ و 
زمان ها،  شاهنامه،  شخصیت های  چنین  هم 
مکان ها، موقعیت ها و پند و اندرزهای حکیمانه 

اش را تا اندازه ای به خاطر داریم. 
رودابه  و  زال  سهراب،  و  رستم  می توان  چگونه 
توران  افراسیاب و ضحاک  غ و سیاوش،  سیمر
شاهنامه  ما  کــرد.  فراموش  و  خواند  را  ایــران  و 
شاهنامه  داســتــان هــای  چـــون  مــی خــوانــیــم  را 
جذابیت و کشش فــراوان دارنــد و با ما به زبان 
که  کسانی  هستند  کم  امــا،  می گوید.  سخن  ما 
پیوسته  را  فناناپذیر  اثر  این  انتهای  تا  ابتدا  از 
حال  بــه  تــا  کــه  کسانی  نیستند  کــم  و  بخوانند. 

مقدمه این کتاب را نخوانده اند:
به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای
قرن  ادب  و  شعر  ســتــاره  درخشان ترین  کــه  او 
چهارم و تمام روزگـــاران اســت، در سی و پنج یا 
چهل سالگی پا به میدان می نهد تا داستان های 
و  دل  به  درآورده،  نظم  به  را  زمین  ایـــران  کهن 
ذهن بسپارد. او برای انجام این مهم نزدیک به 
سی سال از عمر گرانمایه اش را صرف کرد. چرا 
که سخن گفتن با انسان را ارزشمند می دانست 
ج نهادن بر این آفریده ممتاز خداوند را چون  و ار
می دانست.  فــرض  خــود  بــر  آفــریــدگــار  ستایش 
زیرا که این اشرف مخلوقات عالم را گوهری بی 

بدیل است به نام »خرد«
خرد بهتر از هر چه ایزد بداد
ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای

خرد چشم جان است چون بنگری
تو بی چشم شادان جهان نسپری.... 

از  شاهنامه  آوردن  فراهم  آغــاز  در  که  فردوسی 
گزند بر آن غافل نبوده، اکنون از مخاطبان خود 
می خواهد تا در سپردن راه و انتخاب راه از بیراهه 

عقل و خرد را هم چراغ و راهنما قرار دهند.
امیرالمومنین  حضرت  تــر،  جــاودانــه  بیانی  در 
ایشان  دادن  دخالت  و  مــردم  حضور  )ع(  علی 
یـــادآور مــی شــود. در بخشی  امــور سیاسی  را در 
از نامه 57نهج البالغه :» ...مــن به هر کسی که 
این نامه من – نامه ای به اهل کوفه، در هنگام 
رفتن آن حضرت از مدینه به سوی بصره- به او 
از او  را به یاد مــی آورم )و هیچ چیز  می رسد خدا 
نمی خواهم( جز این که نزد من بیاید. سپس اگر 
مرا نیکو کار یافت، به یاری ام برخیزد و اگر خطا 

کار دید، مرا منع کند تا به سوی حق بازگردم..« 

؛ به زودی در روستا های البرز
واحــد   3۰۰ احــداث  تفاهمنامــه 
مسکن برای اقشار آسیب دیده 

البرز  استان  انقالب  مسکن  بنیاد  سرپرست 
از انعقاد تفاهمنامه احداث ۳۰۰ واحد مسکن 
برای اقشار آسیب دیده روستای البرز خبر داد.

مسکن  بنیاد  سرپرست  جم،  جام  گزارش  به 
تفاهمنامه  انعقاد  البرزگفت:  استان  انقالب 
محرومان  برای  مسکن  واحد   ۳۰۰ احداث 

روستای استان البرز امضا شد.
 ۳۰۰ برای  است  قرار  افزود:  زاده،  رسولی  بهزاد 
خانوار فاقد مسکن یا دارای مسکن در معرض 
واحد های  استان  روستا های  سطح  در  آسیب 

جدید احداث شود.
تخصیص  با  واحد ها  این  گفت:  زاده  رسولی 
کمک بالعوض ۳۰۰ میلیون ریالی برای هر واحد 
ریالی  میلیون   5۰۰ قیمت  ارزان  تسهیالت  و 

مسکن مقاومت احداث می شود.

خــوانــنــدگــان گــرامــی، 
ــــد  ــی ــ ــوان ــ ــی ت ــا مــ ــ ــم ــ ش
مــشــکــالت حــقــوقــی 
و قــضــایــی  خــود را با 
روزنامه جام جم البرز 
بــگــذاریــد.  ــان  ــی م در 
مـــســـئـــول پـــرســـش 
مــشــکــالت  پـــاســـخ  و 
قــضــایــی  و  حـــقـــوقـــی 
بــــــه وســــیــــلــــه تــیــم 
کــارشــنــاســی مــجــرب 

ستون  همین  در  و  هفته  هر  می توانند  خــود 
است  الزم  دهند.   پاسخ  شما  سئوال های  به 
سئوال،  بــه  شــده  داده  پاسخ های  کــه  بدانیم 
اســتــنــاد  قــابــل  و  صــرفــا جــنــبــه مــشــورتــی دارد 
منتظر  نمی باشد.  اداری  و  قضایی  مــراجــع  در 

تماس های شما هستیم.
چک یا سفته

محل  انــتــخــاب   -۳ اقـــدام  روش   -2 هزینه   -1
دادگاه 4- زمان شروع اقدام قانونی 5- سرعت 

در رسیدگی
یکی از سواالت متداول مقایسه چک و سفته 
می باشد، در واقع منظور این است کدام یک از 
امتیاز بیشتری می باشد؟  2 سند تجاری دارای 
از چند جهت  که  پاسخ »گزینه چک« می باشد 
نسبت به سفته برتری دارد و به اختصار به آنها             

می پردازیم:
برگشت  چــک  وقــتــی  زیـــرا  هــزیــنــه:  جهت  از   -1
دریافت  هزینه ای  هیچ گونه  بانک  مــی خــورد، 
سفته،  واخـــواســـت  بـــرای  ولــیــکــن  نمی نماید 

نیازمند پرداخت 2٪ مبلغ کل سفته می باشد.
می توان  را  چک  زیــرا  ــدام:  اق روش  جهت  از   -2
اداره  اجــرائــیــات  و  کیفری  حقوقی،  روش   ۳ از 
ثبت اسناد و امالک مطالبه نمود ولیکن تنها 
به  مراجعه  و  حقوقی  روش  سفته  مطالبه  راه 

دادگاه عمومی حقوقی می باشد.
زیــرا دارنــده  از حیث محل:  انتخاب دادگــاه   -۳
بانک  در  چک  زدن  برگشت  با  می تواند  چک 
ــدون ایـــن کـــه نــیــاز  ــ مــحــل ســکــونــت خــویــش ب
صادرکننده  سکونت  محل  ــاه  دادگـ بــه  باشد 
ــه دادگـــاه  ب نــمــایــد، مــی تــوانــد  سفته مــراجــعــه 
ولیکن  نماید  مراجعه  خویش  سکونت  محل 
محل  دادگاه  به  باید   

ً
الزاما سفته  مطالبه  برای 

سکونت صادرکننده سفته مراجعه نمود.
اقــدام  زمــان شــروع  بــودن  از حیث طوالنی   -4
از  پس  بالفاصله  می تواند  چک  دارنده  قانونی: 
برگشت زدن چک و بدون نیاز به گذشت مدت 
زمانی خاص، اقدام قانونی جهت مطالبه چک را 
به عمل آورد. ولیکن در سفته اگر دارنده سفته 
بخواهد از امتیازات واخواست استفاده نماید، 
ناچار است مدتی را منتظر بماند تا واخواست 
پس  و  گــردد  ابــالغ  سفته  صادرکننده  به  نامه 
از ابـــالغ واخــواســت نــامــه مــی تــوانــد بــه دادگـــاه 

حقوقی مراجعه نماید.
قانون  طبق  رسیدگی:  در  سرعت  حیث  از   -5
حقوقی  دادگــاه  در  چک  مطالبه  دعوای  جدید، 
بالفاصله  و  نمی باشد  وقــت  تعیین  نیازمند 
اجــرائــیــه صـــادر مــی گــردد ولــیــکــن در رابــطــه با 
ــاه حــقــوقــی مکلف اســـت وقــت  ــ ســفــتــه، دادگـ
ــدور حکم  ــ رســیــدگــی تــعــیــیــن، رســیــدگــی و ص
بنماید و در صورت صدور حکم به نفع دارنده 
سفته و قطعیت آن، اجرائیه صادر می گردد. که 
مقایسه مــدت زمــان صــرف شــده بــرای صدور 
اجرائیه چک با مدت زمان صدور اجرائیه برای 
سفته، کاماًل گویای این مزیت مهم برای چک 

می باشد.
مشخص  شده  ذکر  دالیل  به  باتوجه  بنابراین 
ضمانت  از  سفته  به  نسبت  چک  که  می گردد 

اجرایی باالتری برخوردار می باشد.

حوزه هــای  برابــری   2 افزایــش 
امتحان نهایی در البرز

تعداد  گفت:  البرز  پرورش  و   آموزش  مدیرکل 
به  نسبت  دوازدهم  پایه  امتحانی  حوزه های 

گذشته دو برابر شده است.
به گزارش جام جم، مدیرکل آموزش و  پرورش 
پایه  امتحانی  حوزه های  تعداد  گفت:  البرز 
دوازدهم نسبت به گذشته 2 برابر شده است 

خانواده ها نگران نباشند.
فاصله  با  دانش آموزان  افزود:  قاسمی  ساالر 
و  مناسب  فضایی  در  هم  آن  هم،  از  متر   2
می شوند.  حاضر  امتحان  در  کافی،  تهویه  با 
قاسمی گفت: در شرایط عادی برای امتحانات 
پایه دوازدهم در استان ۹۰ حوزه امتحانی پیش 
 1۸۰ از  بیش  فعلی  شرایط  در  که  می شد  بینی 
حوزه، محل برگزاری امتحانات پایه دوازدهم در 

استان خواهد بود.

آیت اهلل حسینی همدانی گفت: روز قدس روز مقابله با مستکبران است، 
روزی است که چهره منافقانه دولت های اسالمی وابسته به استکبار را رسوا 

کرد.
آیت اهلل حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان  به گزارش جام جم، 
البرز و در خطبه های این هفته خود با بیان این که روز قدس روز مقابله با 

مستکبران است ، گفت: روز قدس روز مقابله با مستکبران است، روزی است 
که چهره منافقانه دولت های اسالمی وابسته به استکبار را رسوا کرد. قبله اول 
مسلمین این سرزمین پاک و مبارک که مهد انبیاء الهی بود و امروز زیر چکمه 
دژخیمان قرار دارد به زودی در روز قدس به طور کامل آزاد و در اختیار صاحبان 
اصلی قرار خواهد گرفت. وی با بیان این که اسرائیل به زوال خودش نزدیک 

شده است، گفت: یک زمانی رژیم منحوس در سرش حاکمیت بر سرزمینی به 
وسعت نیل تا فرات را می پروراند و شعار یک ملت و یک سرزمین می داد. اما 
بعد از مقاومت فلسطینی ها، شعارشان را کردند دو ملت و دوسرزمین و امروز 
چنان ترسی برجانشان افتاده که پیشنهادی ندارند و می دانند به زوال خود 

نزدیک شده اند و تمام تالش را برای حفظ موجود می کنند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

مشاور حقوقییادداشت 

ح کرد؛ ج مطر امام جمعه کر
پایان عمر رژیم صهیونیستی نزدیک است

حسین طاهری پور 

 وکیل پایه یک 
دادگستری محمد رضا اصالنی

تمامی  در  گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
اساتید،  عملی  راهکارهای  انتظار  در  استان  ابعاد 

هیات های علمی و دانشجویان البرز هستیم.
از  تجلیل  مراسم  در  شهبازی  جم،  جام  گزارش  به 
محل  در  که  خوارزمی  دانشگاه  کسوت  پیش  اساتید 
پیش  اساتید  افزود:  شد،  برگزار  خوارزمی  دانشگاه 
کسوت و بازنشسته دانشگاه سرمایه ها و گنجینه های 
ارزشمندی برای کشور و بویژه دانشجویان محسوب 

می شوند.
برای  متاسفانه  داد:  ادامه  قدس،  روز  به  اشاره  با  وی 
عالمگیر  بیماری  شیوع  دلیل  به  متوالی  سال  دومین 
کرونا امکان برگزاری راهپیمایی روز قدس نبود ولی این 
مراسم به صورت مجازی برپا شد و رهبر فرزانه انقالب 

نیز با سخنرانی کوبنده و حکیمانه خود بار دیگر مشت 
محکمی بر دهان استکبار زدند.

که  فعالیت هایی  و  تالش ها  است  امید  افزود:  وی 
ترین  ح  مطر از  یکی  عنوان  به  خوارزمی  دانشگاه  در 
صورت  علمی،  برتر  رتبه های  با  کشور  دانشگاه های 

می گیرد، همواره منشأ اثر و پیشران توسعه باشد.
در  که  ایرانی  ح  مطر واکسن   4 اکنون  گفت:  شهبازی 
محدوده  در  دارند  قرار  تولید  و  تست  مختلف  مراحل 
جغرافیایی البرز هستند. وی افزود: در گام دوم انقالب، 
دانشگاه ها از جایگاه مهم و ویژه ای برخوردار هستند 
را بر مبنای علم و تحقیقات به سوی رشد و  تا کشور 
حدود  استان  این  افزود:  وی  کنند.  هدایت  بالندگی 
از 1۳۰ هزار دانشجو دارد  آموز و بیش  5۰۰ هزار دانش 

و تعداد زیادی از مراکز تحقیقاتی کشاورزی ملی در البرز 
مستقر است همچنین ۳ هزار و 5۰۰ واحد تولیدی و 

بیش از 7۰ درصد تولید داروی کشور از آن البرز است.
 5۰۰ از  بیش  گذشته  سال  این که  بیان  با  شهبازی 
از  بنیان  دانش  محصوالت  فروش  دالر  میلیون 
کارخانه  دولت،  کار  پایان  تا  گفت:  شده،  محقق  البرز 

بهره برداری  مورد  و  می رسد  سرانجام  به  البرز  نوآوری 
روسای  راهبری  شورای  افزود:  وی  می گیرد.  قرار 
دانشگاه های البرز هر ماه برگزار می شد و سند توسعه 
استان نیز با بهره گیری از این ظرفیت انسانی ارزشمند 
تدوین شد که شیوع کرونا جلسات را تحت تاثیر قرار 

داد ولی این همکاری و همراهی همچنان ادامه دارد.

 تدوین سند ملی توسعه البرز با بهره گیری
 از ظرفیت های علمی استان 

آوری  فن  و  تحقیقات  معاون  مهرآبادی  فالح  حسین  محمد 
بیان  با  البرز  جم  جام  با  اختصاصی  گفت وگوی  در  رازی  موسسه 
این که فاز سوم واکسیناسیون واکسن کوو پارس از مرداد امسال 
شروع و تا شهریور ادامه می یابد، تصریح کرد: در فاز سوم حداقل 
ده هزار نفر واکسینه خواهند شد. الزم به ذکر است که این واکسن 

اواخر شهریور به مرحله بهره برداری انبوه می رسد.
پارس  کوو  واکسن  اول  فاز  در  که  این  به  اشاره  با  مهرآبادی  فالح 
آینده  هفته  بودند،  شده  واکسینه  نوبت  دو  در  داوطلب  1۳۳نفر 

واکسن استنشاقی آنان انجام می شود. 
وی خاطر نشان کرد از نظر داده های ایمنی 1۳۳داوطلب واکسینه 
شده هیچ گونه مشکلی نداشته اند و ایمنی زایی این واکسن هم 
به  و  انتخاب  واکسن  دوزهای  از  یکی  و  می شود  بینابینی  آنالیز 

سازمان غذا و دارو اعالم خواهد شد.
معاون تحقیقات و فن آوری موسسه رازی به فاز دوم تهیه واکسن 
دوم  فاز  پایان   در  گفت:  و  کرد  اشاره  5۰۰داوطلب  با  پارس  کوو 

مشخص می شود که چقدر می توانیم از این واکسن تولید کنیم و 
میزان اثر بخشی واکسن چقدر است.

تغییر  حال  در  دائما  چون  کرونا  ویروس  که  این  به  اشاره  با  وی 
است، پلنفرم واکسن کوو پارس هم چند گانه تهیه می شود تا اثر 
بخشی واکسن در مواجهه با ویروس کرونا کارایی بیشتری داشته 

باشد.
تا  دو  واکسن  تولید  معمولی  روند  که  این  بیان  با  مهرآبادی  فالح   
سه سال است، تصریح کرد: تمام توان موسسه تحقیقات رازی به 
کار گرفته شده تا ان شااهلل مردم عزیز ایران بتوانند هر چه زودتر با 

بهترین امکانات واکسینه شوند.

ح کرد: معاون تحقیقات و فن آوری موسسه رازی مطر

واکسن کوو پارس در یک قدمی عرضه

قال رسول اهلل)ص(: النظافت من 
االیمان

بعد،   2 دارای  انــســان  کــه  جــا  آن  از 
جسم و روح است، پس نمی تواند 
به  فقط  )ص(  اکــرم  پیامبر  منظور 
ــاشــد، بلکه  بــعــد جــســم انــســان ب

شامل روح انسان هم می شود.
جسم،  نظافت  در  که  طــور  همان 
روزانــه به دفعات دست و صورت 
هم  ماهانه  و  هفتگی  می شوییم، 
بــه دیــگــر امــــورات نــظــافــت جسم 
می پردازیم و همین طور به محیط 
زندگی در بعد نظافت در عید نوروز 
بیشتر توجه خاصی داریم. پس در 
نظافت روح هم باید حتی بیشتر از 
رسیدگی  جسم  نظافت  به  چه  آن 

تا  نموده  اساسی  توجه  می کنیم، 
مذموم،  و  نــاگــوار  و  زشــت  صفات 
روح ما را احاطه نکنند. تالش کنیم 
غیبت،  دروغ،  چون  هم  صفاتی  تا 
تهمت، بی انصافی و ظلم را از روح 
خودمان زدوده و صفات شایسته 
انسانیت روحمان را پرورش داده 
پاک  یکسان  باطنمان  و  ظاهر  تــا 
شده و در زندگی فردی و اجتماعی 
به انسانیت انسان نزدیک شویم 
و مایه مباهات خداوند باریتعالی از 
خلقت انسان در عید فطر باشیم.

و  ظــرف  را  انــســان  جسم  چنانچه 
چطور  بدانیم،  مظروف  را  آن  روح 
به  به ظرف اهمیت می دهیم ولی 
مظروف نه. ظرفی پاک و بهداشتی 

و  مضر  آن  محتویات  ولــی  بــاشــد 
را  آن  بـــاشـــد، حــاضــریــد  مــســمــوم 

مصرف کنید؟
روح انسان هم همان طور است

انسانیت  همان  مــظــروف،  توجه: 
مکتبی  هر  در  خواه  است،  انسان 
یــا اعــتــقــادی بــاشــد. حــال نظافت 
ظرف مقدم است یا مظروف. البته 
نمی تواند  ظرف  بدون  مظروف  که 
از  بــاشــد،  ــود مستقری داشــتــه  وج
ــرف بـــدون مظروف  ســویــی هــم ظ
دکوری بیش نیست. پس چنانچه 
کوتاهی  جسم  ــه  روزانـ نظافت  در 
قرار  اذیت  مورد  ما  اطرافیان  کنیم 
می گیرند. کم توجهی ما در نظافت 
رفتارهای  انباشت  باعث  هم  روح 

غلط و زشت را شده و مورد اذیت 
خود و اطرافیان و جامعه را فراهم 

می نماید. 
پـــس بــیــایــیــم هــمــانــنــد تــوجــه به 
نظافت  به  روزانـــه  جسم،  نظافت 
تــوبــه  آن  ــه مـــصـــداق  کـ روحـــمـــان 
ــدام نــمــوده  ــ از گــنــاهــان اســـت، اق
ــال از  و فــردایــی نــو درانـــدازیـــم .  ح
مــبــارزه  در  چنانچه  بــلــنــدتــر،  افـــق 
ــا شــبــیــخــون فــرهــنــگــی و نــفــوذ  بـ
جاسوسی،  شبکه های  و  مدیریتی 
کرونا  بیماری  بــا  مــبــارزه  مانند  بــه 
مسئوالنی  اکــنــون  مــی شــد.  عمل 
پاک دست و با اخالص و جامعه ای 

عفیف و با اخالق داشتیم.
کـــه در ســالمــت جسم  وقــتــی  تـــا 

از  بــــیــــشــــتــــر 
روح،  ــت  ــالم س

بعدی  یک  ــم،  داری جدیت  و  توجه 
ــه ظــرف  عــمــل مــی کــنــیــم. جــســم ک
اســـت ســالــم مـــی شـــود، ولـــی روح 
باقی  ناسالم  اســـت،  مــظــروف  کــه 
ــط  گــونــه در روابـ ایـــن  مــی مــانــد. و 
روابط  در  و  شخصیتی  چند  فــردی 
عــرصــه  در  و  الئـــیـــک  اجــتــمــاعــی، 
و  نفوذی  و  لیبرال  مدیریتی،  کالن 

خ می نمایاند. جاسوس ر
با  رو  پیش  انتخابات  در  بیاییم 
و  کــشــور  آیــنــده  گــاهــی  آ و  بصیرت 
دارای  ــراد  ــ اف بــه  را  روســتــا  و  شــهــر 
انــقــالبــی  و  ــح  ــال ص روح،  ــت  ــالم س

بسپاریم. 

از عید تا عید
یادداشت نظافت روح را فراموش نکنید

محمد رضا هاشمی

استاد دانشگاه 

 " البـرز مانـدگار  "ترانه هـای  اسـتانی  جشـنواره  اولیـن   
توسـط اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان البـرز 
بـا همـکاری انجمـن ادبـی خانه شـعر و ترانه مهـر و ماه و 

انجمـن ادبـی شـهرود برگـزار می شـود.
باقـر قربانـی، سرپرسـت معـاون  گـزارش جـام جـم،  بـه   
فرهنگـی و رسـانه ای ایـن اداره کل، ضمـن بیـان مطالـب 
آزاد و بخـش  فـوق افـزود: ایـن جشـنواره در دو بخـش 
ویژه " البرز من " برگزار می شـود که محورهای جشـنواره 

بخـش  و  موضوعـات(  تمامـی  )شـامل  آزاد  بخـش  در 
، ایـران کوچـک؛ البـرز سـرزمین  ویـژه بـا محورهـای البـرز
سـنت ها و اقوام؛ البرز شـهر من و هرآنچه که به اسـتان 

البـرز مربـوط می شـود، می باشـد.
قربانـی خاطر نشـان کرد: مهلت ارسـال آثـار به دبیرخانه 
و   14۰۰ خـرداد   15 تـا  اردیبهشـت   1۹ از  جشـنواره  ایـن 
روز  بـا  همزمـان   14۰۰ تیـر   14 جشـنواره  اختتامیـه  زمـان 
قلـم می باشـد و بـه برگزیـدگان جوایـز ارزنـده ای تقدیـم 

می شـود.
کل  اداره  رسـانه ای  و  فرهنگـی  معاونـت  سرپرسـت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز گفت: عالقمندان 
آثـار خـود را بـه  بـه شـرکت در ایـن جشـنواره می تواننـد 
یکـی از روش هـای )ارسـال نسـخه پرینـت شـده اثـر بـه 
 )CD( همـراه رزومـه ادبـی و فایـل اثـر بـر روی لوح فشـرده
آدرس پسـتی اسـتان البـرز،  بـه دبیرخانـه جشـنواره بـه 
ج، خیابـان شـهید مطهـری، نبش شـاهد  شهرسـتان کـر

البـرز،  اسـتان  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره   ،2
واحـد شـعر و ادب یـا ارسـال فایـل تایپ شـده اثـر در نرم 
افـزار WORD بـا فونـت BNAZANIN و انـدازه قلـم 14 بـه 

کننـد. ارسـال  واتسـاپ ۰۹۳۹21۳17۸5(  شـماره 
گفتنـی اسـت هر شـرکت کننـده می توانـد با ارسـال ۳ اثر 
در این جشـنواره شـرکت نماید،  شـرکت همزمان در هر 
دو بخـش آزاد و ویـژه بالمانـع اسـت و  ارسـال اثـر فقـط 

بایـد در قالـب ترانـه یـا شـعر محاوره باشـد.

توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز انجام گرفت؛

برگزاری اولین جشنواره استانی »ترانه های ماندگار البرز «

ایران با دستیابی به فناوری نو ترکیب پس از فرانسه 
دومین تولید کننده واکسن آنفلوآنزا در جهان شد.

شرکت  مدیرعامل  عبدالغفار  جم،  جام  گزارش  به 
نیواد فارمد البرز با بیان این که با شیوع کرونا اهمیت 
گفت:  است،  شده  بیشتر  نیز  کرونا  واکسن  تولید 
این شرکت توانسته است به دانش تولید واکسن 

نوترکیب آنفلوآنزای انسانی دست پیدا کند.
مدیر عامل شرکت نیواد فارمد البرز افزود: اگر فقط 
نیاز معمول کشور به واکسن آنفلوآنزا در سال های 
قبل را مدنظر قرار دهیم، تولید داخلی آن حداقل ۳۰ 

میلیون دالر و در صورتی که شرایط برای تولید انبوه 
 1۰۰ تا  ساالنه  باشد،  مناسب  داخل  در  واکسن  این 

میلیون دالر برای کشور صرفه جویی ارزی دارد.
هم  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس  نائب  فرشچی  امیر 
پیشرفته  کشور های  از  بسیاری  این که  بر  تاکید  با 
دنیا امروزه هنوز به توان تولید این واکسن نرسیده 
اند، گفت: در حال حاضر تنها یک شرکت در جهان 
ما  و  می کند  تولید  نوترکیب  آنفلوآنزای  واکسن 
واکسن  این  جهانی  کننده  تولید  شرکت  دومین 
هستیم.  نائب رئیس اتاق بازرگانی استان البرز افزود: 
مهم  نقشی  استراتژیک  دیدگاه  از  آنفلوآنزا  واکسن 
در سیستم سالمت یک کشور دارد و خوشبختانه 
داروسازی  تاریخ  در  ما  که  است  بار  نخستین  برای 
آن  تولید  دانش  سازی  بومی  به  موفق  کشورمان 
یک  در  فارمد«  »آریوژن  شرکت  ایم.  شده  ایران  در 
همکاری تکنولوژیک با شرکت "نیواد فارمد" موفق 

به تولید انبوه واکسن آنفلوآنزای فصلی شده است.

همدلی  و  مـــواســـات  رزمـــایـــش  دوازدهـــمـــیـــن 
ــزار  بسته  ــ ــداء 15۰ ه ــ اه ــا  ب کــمــک مــؤمــنــانــه  و 
ــرم،  ــ گ غــــــذای  پـــــرس  هـــــــزار    ۳۰۰ ــی،  ــت ــیــش ــع م
کمک هزینه ۳5 سری جهیزیه و آزادی 5۰ زندانی 

در استان البرز برگزار شد.
بـــه گـــــزارش جـــام جـــم، مــحــمــد مــحــمــدی فــرد 
ــاره بــه بــرگــزاری  ــا اشــ ب ــداد  مــدیــرکــل کمیته امــ
ــات و  ــواسـ ــایـــش مـ ــن مــرحــلــه رزمـ ــیـ ــمـ دوازدهـ
همت  به  گفت:  رمضان  مبارک  ماه  در  همدلی 
استان  در  همدلی  و  مواسات  قــرارگــاه  اعضای 
از 15۰ هــزار   تــوزیــع بیش  الــبــرز خــدمــاتــی چــون 
بسته معیشتی، ۳۰۰هزار  پرس غذای گرم و ۳5 
سری کمک هزینه جهیزیه به ارزش بیش از 44 

میلیارد تومان به نیازمندان اهداء شد.
آزادی  جهت  در  تــالش  این که  به  اشــاره  با  وی 
زندانیان نیازمند غیر بزهکار در قالب خدمات 
حقوقی و قضایی این نهاد انجام می شود گفت: 

نیازمند  زندانی   5۰ رزمایش  این  در  همچنین 
ــا کــمــک خــیــران بــه آغـــوش گــرم  غــیــر بــزهــکــار ب
بازگشتند. محمدی فرد به روش های  خانواده 
گفت:  کـــرد و  اشــــاره  ح  ایـــن طـــر مــشــارکــت در 
از طریق مراجعه حضوری  در پویش  مشارکت 
و  )ره(  خمینی  امــام  امـــداد  کمیته  دفتر   1۳ بــه 
از ۳۰۰ مرکز نیکوکاری در سطح استان و  بیش 
یا واریز به شماره کارت ۶۰۳7۹۹7۹5۰۰۳۰5۸۰ نزد 

صندوق امداد خواهد بود.

با دستیابی به فناوری نو ترکیب؛
ایران دومین کشور تولید کننده واکسن آنفلوآنزا در جهان

؛ ماه رمضان، ماه انفاق و ایثار
حضور البرزی ها در دوازدهمین رزمایش مؤمنانه

جلوه دیگری از همدلی و مواسات

خبر

خبر



مدال طالی جام جهانی پارا وزنه برداری بر گردن ملی پوش البرزی 
با  را  پاراوزنه برداری  جهانی  جام  مسابقات  طالی  مدال  البرزی  ملی پوش  جعفری،  امیر 
ثبت وزنه 1۹7 کیلوگرم از آن خود کرد؛ او اولین نماینده تیم ملی وزنه برداری ایران بود 

که به رقابت پرداخت.
به گزارش جام جم، رقابت های جام جهانی پاراوزنه برداری، در بانکوک تایلند، برگزار شد 
که امیر جعفری، نماینده البرزی تیم ملی وزنه برداری ایران در دسته ۶5 کیلوگرم، به روی 

تخته رفت و با ثبت وزنه 1۹7 کیلوگرمی اولین طال کاروان کشور را به دست آورد.
امیر جعفری اولین نماینده تیم ملی وزنه برداری ایران بود که در دسته ۶5 کیلوگرمی در 

تالش های اول و دوم مقتدرانه وزنه های 1۸2 و 1۹7 کیلوگرمی را مهار کرد.
نهایت  در  و  نبود  موفق  که  کرد  اقدام  کیلوگرمی   2۰1 وزنه  مهار  برای  سوم  بار  در  وی 

توانست با همان رکورد 1۹7 کیلوگرم صاحب عنوان قهرمانی و مدال طال شود.

روح اهلل  جعفری،  امیر  توسط  طال   ۳ کسب  به  موفق  تاکنون  ایران  پاراوزنه برداری  تیم 
جهانی  جام  رقابت های  در  مرادی  نادر  توسط  نقره  یک  و  صلحی پور  حامد  و  رستمی 

تایلند شده است. 
مسیر  در  نظر  مورد  گام های  از  یکی  تایلند  در  برداری  پاراوزنه  جام جهانی    رقابت های 

کسب سهمیه پارالمپیک توکیو است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

ــردم  ایــــن روزهـــــــا، مـ
از  بـــخـــش زیـــــــــادی 
ــای ســالمــت  ــازهـ ــیـ نـ
ــای  ــ راه هـ از  را  ــود  ــ خ
گــونــاگــون بــه دست 
ــن کــار  ــ مــــی آورنــــد. ای
بعضی  در  مــی تــوانــد 
ــواقـــع مــفــیــد و در  مـ
مــواقــع  از  بــســیــاری 
حتی خطرناک باشد. 
ویژه نامه های جام 
جم البرز شرایطی را فراهم کرده است که شنونده 
به  و  باشد  ســواالت و پرسش های پزشکی شما 
صورت مکتوب برای سوال های  شما جواب های 

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

پاسخ خواهند داد.
واکسن کرونا

ــای مــخــتــلــفــی درمــــــورد واکـــســـن کــرونــا  ــوال هــ ســ
وجوددارد که تاکنون بی پاسخ مانده است. برای 
مثال هنوز نمی دانیم مصونیتی که این واکسن ها 
ایــجــاد مــی کــنــد چــقــدر دوام خــواهــد  بـــدن مــا  در 
داشت. دانشمندان اعالم کرده اند که دست کم 

حدود 5 ماه در برابرکرونا مصون خواهیم بود.
سوال دوم، آیا ممکن است بعد از زدن واکسن به 

ویروس کرونا مبتال شویم؟  
بله،  این امکان وجوددارد.

  دلیل این است که بعد ازتزریق دوز اول یا تنها 
در  تــا  مــی کــشــد  تــا ۳ هفته طـــول  واکــســن 2  دوز 
بــاز مراقبت جــدی الزم  که  کند  ایجاد  ایمنی  بــدن 
به  که  ــرادی  اف تزریق واکسن  از  بعد  البته  اســت. 
به  حالشان  مــی شــونــد،  مبتال   1۹ کــوویــد  بیماری 
اندازه کسانی که واکسن نزده اند بد نخواهد شد 
رادریــافــت  واکسن  که  فــردی  از  انتقال  واحتمال 

کرده هم کمتر خواهد بود.

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تجارت:

کاالی  کیلــو  کشــف 912 هــزار 
ج اساســی دپــو شــده در کــر

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
البرز گفت: طی بازرسی های صورت گرفته توسط 
همکار  دیگردستگاه های  و  سازمان  این  بازرسی 
مقدار  ۹12  کرج  شهرستان  در  واقع  انبار  سه  در 

هزار کیلوگرم کاالی اساسی مشمول، کشف شد.
به گزارش جام جم،  رئیس معدن و تجارت استان 
البرز تصریح کرد: موجودی این انبارها در سامانه 
جامع انبارها به ثبت نرسیده اند و با توجه به آن که 
کاالهای اساسی مذکور، همگی ارز مرجع دریافت 
کرده اند از مرحله واردات تا انبار، عرضه و مصرف 
آن باید تحت نظارت باشد به همین دلیل ثبت 
 انبار کاالهای اساسی 

ً
موجودی هر انباری، خصوصا

ادامه  وی  است.  الزامی  انبارها  جامع  سامانه  در 
کیلوگرم شکر سفید  انبار 1۶۰ هزار  اولین  داد: در 
به  خوراکی  مایع  روغن  کیلوگرم  و 5۰۰  هزار  یک  و 
ارزش 1۸ میلیارد ریال کشف شد. در انبار بعدی 
نیز 22 هزار کیلوگرم برنج به ارزش ۶ میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون ریال کشف شد.
ربیعی درباره انبار سوم اظهار داشت: در این انبار 
نیز به میزان ۹2 هزار کیلوگرم روغن نباتی و ۶۳7 
هزار کیلوگرم شکر سفید به ارزش 5۸ میلیارد ریال 
کاالها  این  وزنی  ارزش  درباره  ربیعی  شد.  کشف 
و  هزارکیلوگرم   ۹12 کاالها  این  وزنی  ارزش  گفت: 
ارزش ریالی آن ۸2 میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد 
این  به  پاسخ  در  مسئول  مقام  این  می شود.  
سئوال که اقالم مشمول شامل چه نظارت هایی 
می شود بیان داشت: با توجه به این که کاالهای 
یک  اولویت  اساسی  کاالهای  جزو  مکشوفه 
اقدامات  مجموعه  قانون،  اساس  بر  هستند 
تامین  قیمت،   تعیین  نحوه  شامل  بازار  تنظیم 
کاال، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت توزیع، نظارت 
و بازرسی بر آنها و سایر عوامل موثر بر ثبات بازار 
در مورد آنها اعمال می شود و تمام این زنجیره نیز 

باید به صورت شفاف انجام پذیرید.
خاتمه  در  البرز  استان  بازار  تنظیم  کارگروه  دبیر 
بیان کرد: با توجه به عدم ثبت موجودی در این 
انبارها، کاالهای مذکور حق خروج از انبار را نداشته 
و پرونده متشکله در این زمینه جهت رسیدگی به 

اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید.

پزشک جام جم

دکتر سید مهدی 
موسویان

انتخابات و تلخ و شیرین هایش
جمله  از  انــتــخــابــات 
ــی اســت  ــای ــده ه ــدی پ
ــد تــلــخ  ــ ــوان ــ ــی ت ــه مــ ــ ک
یـــا شــیــریــن بــاشــد. 
شیرین از این جهت 
ــه  ــ ــه جـــامـــعـــه روبـ ــ کـ
ــا و  ــ ــازه ه ــ نــــــــوآوری، ت
جدید  مدیریت های 
به  افـــکـــار  و  ــی رود  ــ مـ
ــی  ــواهــ ــوخــ ــ ســـــــوی ن
معطوف می گردد و عده ای تازه نفس به میدان 
آمده و لباس خدمت به تن می کنند و بسیاری 

خوبی های دیگر که در این مقال نمی گنجد.
تلخی هایی  شیرینی،  و  حالوت  این  کنار  در  اما 
هم دارد که کام افراد دغدغه مند را تلخ می کند، 
از جمله وعده و وعیدهای بی اساس و رفتارهای 
غیر اخالقی و عدم رعایت موازین قانونی است.  
کسانی که نباید دخالتی در انتخابات به معنای 
حمایت  مصادیق  از  و  باشند  داشــتــه  واقــعــی 
اظهار  و  می کنند  دخــالــت  مسائل  در  نکنند، 
می دارند؛ دخالت نمی کنیم ولی در عمل چنین 
آن هم  نیست.   و در واقــع رفتار دوگانه دارنــد 
عمل  و  حــرف  دوگانگی  انتظار  که  جایگاهی  از 
دیگری  رسمی  مرجع  هر  یا  قانون  در  نیست. 
حقوقی  شخصیت های  از  بــرخــی  دخــالــت  کــه 
مصالحی  اســاس  بر  کــرده  منع  را  انتخابات  در 
عمومی  اعتماد  قوانین  این  رعایت  با  تا  بــوده، 
جامعه سلب نشود و قضاوت ها در باره نتیجه 
گرفتن  نادیده  باشد.  بینانه  خــوش  انتخابات 
قانون از جانب هر کس خطاست و پیامدهای 
اشخاص  و  دارد  دنــبــال  بــه  را  اجتماعی  وخیم 
عمومی  مصلحت  هدفی  و  منظور  هر  به  نباید 
تشخیص های  و  خواسته ها  فــدای  را  جامعه 

شخصی خویش سازند.

: دانشگاه علوم پزشکی البرز
واکسن  دریافت  مشموالن 
کرونا در سامانه سالمت ثبت 

نام کنند

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه 
که  ــرادی  اف گفت:با  البرز  استان  پزشکی  علوم 
تحت پوشش مراکز بهداشتی استان هستند 
دریافت  مکان  و  زمــان  و  شــده  گرفته  تماس 

واکسن کرونا به آنها اعالم می شود.
به گزارش جام جم، مدیر روابط عمومی معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: 
ح واکسیناسیون  با مشموالن طر اگر چنانچه 
تماس برقرار نشود، افراد می توانند با مراجعه 
به سامانه دانشگاه علوم پزشکی مشخصات 
ح  طر این که  بیان  با  صفوی  کنند.  وارد  را  خود 
شهرستان ها  همه  در  کرونا  واکسیناسیون 
می شود،  انجام  ح  طــر مشموالن  همه  بــرای  و 
دریافت  اولویت  در  آسیب پذیر  افــراد  افــزود: 
ــادر  ک ــا  ــت راس همین  در  ــه  ک هستند  ــن  واکــس
ــاران صــعــب الـــعـــالج، غــســاالن،  ــم ــی درمـــــان، ب
پاکبانان و افراد باالی هشتاد سال انجام شده 
را  واکسیناسیون  بعدی  مشموالن  و  اســت 
ستاد ملی کرونا اعالم خواهد کرد. وی با بیان 
رسانه  جمله  از  رسمی  خبرگزاری های  این که 
اعالم  را  واکسیناسیون  زمانبندی  اخبار  ملی 
می کنند، گفت: مردم به اخبار کذب شبکه های 

اجتماعی توجه نکنند.

رئیس دانشگاه علوم  پزشکی اعالم کرد:
15 البرزی قربانی جدید ویروس 

کرونا
گفت: در 24  البرز  رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
را  خــود  جــان   1۹ کووید  بیمار   15 گذشته  ساعت 
این  باختگان  ــد و مجموع جــان  از دســت داده انـ

بیماری در استان به ۳75۶ نفر رسیده است.
 ۹1۸ تعداد  حاضر  حــال  در  این که  بیان  با  فتحی 
مشکوک(،  و  محتمل  )قطعی،  مــوارد  شامل  نفر 
این  از  افـــزود:  هستند  بستری  درمــانــی  مراکز  در 
تعداد، ابتالی 5۰۹ نفر به بیماری کووید 1۹، تا این 
تاریخ قطعی شده است. وی افزود: متاسفانه در 
خود  جان  کووید 1۹  بیمار  گذشته 15  ساعت   24
را از دست داده اند و مجموع جان باختگان این 

بیماری در استان به ۳75۶ نفر رسیده است.

تا انتخابات

ج  کر تره بار  و  میوه  مرکزی  میدان  این که  به  اشاره  با  ج  کر شهردار 
پاسخگوی نیاز شهروندان نیست بر ضرورت توسعه آن تاکید کرد.

به گزارش جام جم، علی کمالی زاده در جلسه ارتقای شاخص های کمی 
ج که به میزبانی منطقه دو  و کیفی میدان مرکزی میوه و تره بار شهر کر
برگزار شد، با تاکید بر اهمیت استفاده از تجربیات دیگر کالن شهرهای 
میدان  افزود:   ، بار تره  و  میوه  میادین  حوزه  در  تهران  جمله  از  کشور 

ج پاسخگوی نیاز شهروندان نیست. میوه و تره بار کر
ج به عنوان چهارمین کالن شهر کشور نیاز به  وی همچنین گفت: کر
توسعه میدان مرکزی میوه تره بار دارد که در این راستا تدابیر و برنامه 

ریزی های الزم صورت پذیرفته است.
ج در ادامه این جلسه  مرتضی جاللیان، مدیر منطقه دو شهرداری کر
گفت: در سال 1۳۶۸ میدان مرکزی میوه تره بار در زمینی به مساحت 
وضع  که  شد  تاسیس  نفری  هزار   ۳۰۰ حدود  جمعیت  برای  هکتار   17

موجود این مرکز با 1۸۳ حجره جوابگوی جمعیت بالغ بر 2 میلیون و 
5۰۰ هزار نفری فعلی این شهر نیست.

* ساماندهی معضالت ترافیکی میدان مرکزی میوه و تره بار
وی اضافه کرد: با توجه به مشکالت و معضالت ترافیکی میدان مرکزی 
ح ساماندهی دسترسی ترافیکی میوه و تره  ج، طر میوه تره بار شهر کر
بار تهیه و تاییدیه شورای ترافیک اخذ شد که امیدوارم به زودی شاهد 

اجرای فاز عمیلیاتی آن باشیم .
ج با صدور  ج گفت: همچنین شهرداری کر مدیر منطقه دو شهرداری کر
این  مجاورت  در  کشاورزی  محصوالت  سامانه  احداث  جهت  پروانه 
موثر  گام های  شهروندان  به  بهینه  رسانی  خدمات  راستای  در  میدان 

برداشته است.

ج: شهردار کر
توسعه میدان مرکزی میوه و تره بار ضروری است

پزشکی  علوم  دانشگاه  کرونای  ستاد  سخنگوی 
البرز عنوان کرد: نگران عادی شدن شرایط کرونایی 

درمردم هستیم.
ــرداد بــابــایــی رئــیــس مرکز  ــه ــزارش جــام جــم م ــ بــه گ
موج  در  متاسفانه  ایــن کــه  ــالم  اع البرزبا  اورژانـــس 
به  مــردم  از  درصــدی  حساسیت های  کرونا  چهارم 
کمتر  رعایت پروتکل های بهداشتی  و  بیماری  این 
گسترش جهانی  با توجه مــوج  گفت:  شــده اســت 
این بیماری و جهش ویروس کرونا درسطح جهان، 
کمترشدن حساسیت مردم نسبت به این بیماری 
وعادی انگاری آن مبارزه با ریشه کنی این ویروس 
کــرونــای  ســتــاد  سخنگوی  اســـت.  دشـــوارکـــرده  را 
دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان این که 
خوشبختانه با همکاری مردم ورعایت پروتکل های 
بهداشتی، درهفته جاری شیب صعودی بیماری از 

بین رفته و ابتال به بیماری ثابت شده است افزود: 
امیدواریم با همکاری همه اقشار مردم در رعایت 

پروتکل های بهداشتی شیب بیماری نزولی شود.
بابایی سه عامل استفاده ازماسک،رعایت فاصله 

مناسب  هوای  تهویه  اجتماعی، 
محل کار و زندگی  را در سالمت 
کلیدی  بیماری  کنترل  و  مــردم 

دانست. 
ــبــرز  رئـــیـــس مـــرکـــز اورژانـــــــس ال

بـــا اشـــــاره ایـــن کـــه در حــال 
مرکز  پنج  و  حاضرشصت 

عملیاتی  بــخــش   ۸4 و 
اســتــان  در  اورژانـــــــس 
ــعــــال اســـت  الــــبــــرز فــ
ــدن به  ــی ــا رس ــزود:تـ افـ

به  باید  مرکز   ۳4 زمینه  ایــن  در  جهانی  استاندارد 
خوشبختانه  که  شــود  اضافه  موجود  پایگاه های 
تا پایان سال 1۰ مرکز به پایگاه های موجود اضافه 

خواهد شد.
 2۰۰۰ ــه  روزانـ متوسط  طــور  به  کــرد:  خاطرنشان  وی 
با  می گیرندکه  تماس  ج  کــر اورژانــــس  مرکز  بــا  نفر 
میزان  به  درصــد  تا 4۰  بین ۳۰  کرونا  بیماری  شیوع 
ــزوده شـــده اســـت. سخنگوی  ــ افـ درخــواســت هــا 
ستاد کرونای دانشگاه دانشگاه علوم 
پزشکی البرزبه روند فرایندموفق 
ــا در  ــ ــرون ــ ــن ک ــ ــس ــق واکــ ــ ــزری ــ ت
استان اشاره و گفت:تزریق 
واکـــــــســـــــن بـــــــه کـــــــادر 
ــت و درمـــــان و  ــداش ــه ب
پاکبانان به اتمام رسیده 

اســت و تزریق واکسن به افــراد بــاالی ۸۰ ســال در 
حال انجام است. بابایی با بیان این که نیازی نیست 
ــراد واجــد شــرایــط بــرای تــزریــق واکــســن بــه مراکز  افـ
کرد:  کنند خاطرنشان  و درمانی مراجعه  بهداشتی 
وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی کد ملی و 
مشخصات مردم در اختیار دارد و بسته به اولویت 
تزریق به افراد واجد شرایط اطالع رسانی خواد کرد و 
زمان و مکان تزریق واکسن را اعالم می کند. رئیس 
مرکز اورژانس البرزدر پایان افزود:  با توجه به ورود 
2 میلیون دوزواکسن به کشوردرروزهای گذشته،با 
اتمام تزریق واکسن به افراد باالی ۸۰ سال به زودی 
آغــاز می شود  بــاالی 75 سال  افــراد  واکسیناسیون 
و افراد دارای بیماری های زمینه ای مانند، دیابت و 
بیماران کلیوی بعد از اتمام تزریق واکسن به افراد 

۶5 سال در اولویت تزریق قرار دارند.

رئیس مرکز اورژانس استان خبر داد:

نگرانی از عادی شدن شرایط کرونایی میان مردم

محمد حسین 
روحی یزدی 

خبر

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  گویی  قصه  المللی  بین  جشنواره 
نوجوانان امسال به صورت مجازی  برگزار می شود.

نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  سلیمانی  قاسم 
را  گویی  البرزهنرقصه  جم  جام  با  اختصاصی  گفتکوی  در  البرز  استان 
زمینه ساز تبادل تجربه درگذرزمان برای نسل های مختلف دانست و 
تصریح کرد: چند سالی است که کانون با شعار زندگی ساختنی است 
برنامه های خود را تدوین می کند واعتقاد دارد با تمرین وایجاد شرایط 
بهتر می توان زندگی بهتری برای همه کودکان و نوجوانان وبزرگ ساالن 

فراهم کرد.
و  رفتاری  الگوهای  همه  کرونایی   شرایط  در  این که  به  اشاره  با  وی 
داد:  ادامه  گرفته  قرار  کرونا  بیماری  تاثیر  تحت  جامعه  در  دیدارها 
امسال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شرایط زندگانی در ایام 
کرونا را مبنای قصه گویی قرارداده است تا خانواده ها شرایط جدیدی 

را تجربه کنند.
می توانند  سخت  شرایط  در  قصه ها  که  این   به  اشاره  با  سلیمانی 
تلخی ها را کم کنند و نوید بخش روزهای پرامید وعادی باشند افزود: 
جدید  –تجارب  تلخی ها  از  روایت هایی  جشنواره  برای  امسال  کانون 
دوری از دیگران و تضمین سالمتی را در قالب قصه مد نظر قرار داده 

است تا زمینه گذرازاین زمان بیماری و پیشگیری از آن را در کودکان و 
نوجوانان ایجاد کند.

وی گفت: در جشنواره امسال در سطح بین المللی –ملی  و قصه گویی 
-قصه های نود ثانیه ای و پادگست مورد توجه قرار گرفته است و  برتر
شرکت کنندگان اثار خود را به صورت فایل های صوتی به سرورکانون 

ارسال می کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز با اشاره 
کالسیک-  گویی  قصه  بخشهای  در  فراخوان  در  مخاطبان  این که  به 
سنتی  خوانی-  پرده  و  گردانی  شمایل  نواورانه-  و  مدرن  گویی  قصه 
افزود:  می کنند  ارسال  را  آثارشان  نقالی  قالب  در  قصه های  و  آیینی  و 
شئونات  و  جامعه  شرایط  با  منطبق  آثارشان  باید  کنندگان  شرکت 

اسالمی باشد.
12تا  پسران  و  دختران  سنی  گروه های  در  امسال  جشنواره  افزود:  وی 
1۸ سال  زنان و مردان 1۸ سال به باال و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها برگزار 

می شود.
سلیمانی با بیان این که در مرحله استانی و منطقه ای  شرکت کنندگان 
آثار خود را تا 15 خرداد ارسال کنند تصریح کرد: در روزهای پایانی  باید 
دهد  اجازه  بهداشتی  پروتکل های  اگر  یلدا  شب  به  منتهی  امسال 

جشنواره در تهران برگزار می شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در پایان 
وبگاه  آدرس  نشانی   به  را  آثارشان  باید  کنندگان  شرکت  شد   یادآور 

ذیل ارسال کنند.  
kanoonfest.ir}  }کانون فست دات ای ار

برگزاری جشنواره بین المللی  قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
خبر

از  مجاز  حد  از  بیش  برداشت  و  البرز  استان   مهاجرپذیری 
سفره های آب زیرزمینی در کنار خشکسالی و کم بارشی چندین 

قرار  استفاده  مورد  زمینی   زیر  آب  سفره های  درصد   7۰ شده   باعث   ، ساله 
گیرند. 

ج، سهم این استان چیزی کمتر از ده  با توجه به  وجود دو سد طالقان و کر
از طریق چاه ها تامین  آب شرب مردم این استان  درصد می باشد. در واقع 

می شود.
از چاه ها و برداشت بی رویه و بی اصول   طی سال ها  استفاده  غیر مجاز  
آبی این استان را تا مرز نابودی  و حفر غیر اصولی چاه های مجاز ، وضعیت 
کشانده است. تجربه نشان داده  یک حرکت  و تصمیم اشتباه  می تواند تا 

به کجا درون نسل ها رسوخ کند.
آن نشد. تعادل در  از   متاسفانه با ورود تکنولوژی حفر چاه های عمیق، در کشور استفاده صحیحی 
ورودی و خروجی حوضه های آبی برقرار نبود و با ورود بی رویه چاه عمیق به صحنه کشاورزی به یکباره  
تنها در طی چند سال  توازن به هم خورد و معضالت نادری در بخش آب های زیر زمینی به وجود آمد. 
تغدیه مجدد یک سفره آب زیر زمینی تا رسیدن به سطح تعادل اولیه به هزاران سال زمان نیاز است .
در حال حاضر چاه های شرب  دیگر  قادر به تامین  آب الزم برای جمعیت استان را ندارد و  با مدیریت 

درست در تولید آب هم نمی توان این معضل را  به زودی برطرف کرد.
طی چند دهه گذشته وجود نیروگاه های حرارتی، آسیب های زیست محیطی و حفر چاه های غیر مجاز  
در این استان منجر به فرونشست زمین شده است. تبعات این رفتار ها باعث کمبود شدید آب  و 
ایجاد بحران بزرگ که تا سال ها و به راحتی زدوده نمی شود. راه حل های مناسب، کوچ مردم با دادن 
ج و  آبه  استان البرز از سد کر آنان به دیگر استان ها، اضافه کردن سهم حق  امتیاز  و رفاه نسبی  به 

طالقان  است. 
 استان البرز به دلیل خاص بودنش باید به فکر تامین منابع آب پایدار  و دائمی باشد.

امید به سفره های  آب زیر زمینی خیالی نگران کننده بیش نمی باشد.
خ های افزایشی قرار گرفته و  در این راستا  الگوی رفتاری مردم در مصرف آب تا حد زیادی تحت تاثیر نر

عادت صرفه جویی پیشه کرده اند.
تنها چیزی که برای ذخیره  منابع آب  و حفاظت از آن نیاز داریم استفاده از ابزارهای بهتر با استفاده از 
گاهی  جامع به کارشناسان  از تاثیراتی که چاه های عمیق بر  پنل های خورشیدی یا انرژی باد می باشد. آ

روی قنوات و سفره های آب  زیرزمینی حتی در نواحی دوردست  می گذارند ،داده شود.

یادداشت یر زمینی استان البرز وضعیت آب های ز

مریم دهقانی 
سانیج

البرز  سیمای  گفت:  البرز  سیمای  و  صــدا  مدیرکل 
همزمان با انتخابات در سراسر کشور و تا پایان زمان 
رای گیری با ویژه برنامه انتخاب به مدت ۹۰۰ دقیقه 
همراه با ارتباط مستقیم با ستاد انتخابات استان و 
البرزی ها  همراه  شهرستان ها  در  مستقر  واحد های 

خواهد بود.
علی صادق مقدسی با اشاره به فرمایش رهبر معظم 
انتخابات  در  گــاهــانــه  آ حــضــور  خــصــوص  در  انــقــالب 
بــرای  مـــردم  آحـــاد  ــوی  س از  هوشمندانه  انتخاب  و 
انقالب  هدف  گفت:  کشور  سرنوشت  در  مشارکت 
مشارکت حداکثری مردم است و باید با تمام توان در 

راستای این هدف تالش کرد.
 مدیرکل صدا و سیمای البرز با اعالم ویژه برنامه های 
خبر  تلویزیون،  رادیـــو،  حــوزه هــای  در  سیما  و  صــدا 
و فــضــای مــجــازی گــفــت: سیمای الــبــرز هــمــزمــان با 
انتخابات در سراسر کشور و تا پایان زمان رای گیری 
با  همراه  دقیقه  مدت ۹۰۰  به  انتخاب  برنامه  ویژه  با 
ارتباط مستقیم با ستاد انتخابات استان و واحد های 
مستقر در شهرستان ها همراه البرزی ها خواهد بود. 
انتخاب  حق  برنامه  می توانند  مخاطبان  همچنین 
کنند.  مشاهده   21:15 ساعت  شنبه  روز هـــای  در  را 
مستند  کــارشــنــاســی،  گفتگوی  شــامــل  برنامه  ایــن 
رای  از  برخط  گــزارش هــای  و  کمدی  استندآپ  کوتاه، 
اولی هاست. صادق مقدسی در حوزه رادیو به ویژه 
ــاره  بــرنــامــه هــای امــضــا، پــرســمــان و نــوبــت مـــردم اش
کرد و افــزود: برنامه سازان رادیو با توجه به اهمیت 
جایگاه  و  جامعه  در  تعاون  روحیه  کــردن،  مشورت 
و  جامعه  اداره  در  روســتــا  و  شهر  شــورا هــای  نقش 
خدمت رسانی به مردم، برنامه امضا را تهیه و تولید 
کرده اند که در روز های یکشنبه و پنجشنبه ساعت 

برنامه  اســـت.  الــبــرز  ــو  رادیـ از  پخش  حــال  در   1۳:۳۰
پرسمان نیز در قالب میزگرد به ضــرورت و اهمیت 
و همراهان  زندگی می پردازد  در  آن  و نقش  انتخاب 
رادیو می توانند روز های یکشنبه و چهارشنبه ساعت 

12 شنونده این برنامه باشند.
برنامه  رادیــویــی،  تولیدات  دیگر  از  داد:  ادامـــه  وی 
طنز  محتوای  تولید  با  مــردم  نوبت  نمایشی  ترکیبی 
قالب  در  شــاد  و  کننده  سرگرم  برنامه های  و  محلی 
انتخاب  مــوضــوع  بــه  پرداختن  همچنین  مسابقه، 
رادیو  از  زودی  به  و  است  منتخبان  وظایف  ح  شر و 
ــد. تــهــیــه بــســتــه هــای خــبــری نیز  پــخــش خــواهــد شـ
ویــژه  سیما  و  ــدا  ص خبر  مــعــاونــت  فعالیت های  از 
در  کــه  آنــچــه  شنیده ها  بسته  در  اســـت.  انتخابات 
اطــالع  بــه  و  اســتــان مــی گــذرد رصــد  انتخاباتی  فضای 

شهروندان خوب البرز می رسد.
با   14۰۰ هشتگ  برنامه  در  افـــزود:  مقدسی  صـــادق 
و  انتخابات درســت  ــاره  درب مــردم  گروه های مختلف 
حماسه حضور گفتگو می شود و رصد فضای مجازی 
استان و جمع بندی خبر های انتخاباتی در بسته های 
مــجــازی کــه هــر هفته تــولــیــد و پــخــش مــی شــود./

خبرگزاری صدا و سیمای البرز

انتخابات 14۰۰ همراه با البرز نشینان
مدیرکل صدا و سیمای البرز خبر داد:
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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:       ۰21-44233511

۰26-3221۰۰۰4-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

آن روز کــه عاشِق جـــمالت گشتم
دیوانــه روى بـی مثالــت گشتم

دیدم، نبود در دو جهان جز تو کسی   
بیخود شدم و غرق کمالت گشتم

چهارشنبه   22 اردیبهشت   14۰۰   شماره 5936

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

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

ج گردد. در
فرمانداری ساوجبالغ اقدام کند

روستای ورده از توابع بخش چندار از لحاظ تامین 
آب آشامیدنی سالم و کافی، برق رسانی، گاز رسانی، 
و موقعیت آب بندها و اصالح و الیروبی انهار برای 
است.  فراوان  مشکالت  دارای  باغ ها  به  آبرسانی 
محترم  فرماندار  از  منظور  همین  به  بنابراین 
رفع  برای  مالی«  »حمایت  خواست  در  ساوجبالغ 

مشکالت مذکور را داریم.
جمعی از اهالی روستای ورده
ج رسیدگی کند فرمانداری کر
ج و حومه خدمات پخت  از نانوایی های کر برخی 
محصول  وزن  رایج،  خ  نر کیفیت  لحاظ  از  را  نان 
از  اساس  همین  بر  نمی کنند.  مراعات   .... و 
به  رسیدگی  خواهان  ج  کر فرمانداری  مسئوالن 

این مشکالت هستیم.
ج مهرداد جوادی از کر

ج را ساماندهی کنید نارسایی های اتوبوسرانی کر
در  دودزا  فرسوده  اتوبوس های  برخی  وجود 
شماری از خطوط اتوبوسرانی کرج و حومه و کمبود 
اتوبوس های فعال و سالم موجب وقت سوزی 
عمیق شهروندان شده است. بر همین اساس 
از مسئوالن استانداری، فرمانداری، شورای شهر 
و شهرداری کرج خواستار رسیدگی اصولی به این 

مشکالت هستیم.
جمعی از شهروندان کرجی
مشکالت رفاهی مجتمع امام رضا)ع( ماهدشت را 

رسیدگی کنید
)ع(  رضا  امام  واحدی   ۳۰۰ مسکونی  مجتمع 
، برق رسانی و گاز  ماهدشت از نظر راه عبور و مرور
رسانی، تاکسی رانی و اتوبوسرانی دچار مشکالت 
استانداری  مسئوالن  از  بنابراین  است.  فراوان 
البرز درخواست رفع و رجوع موارد مذکور را داریم.

جمعی از ساکنان مجتمع مسکونی امام رضا)ع( 
ماهدشت

پرسش و پاسخ

تامیــن  الکترونیکــی  راهنمــای 
چگونــه؟ و  چــرا  اجتماعــی 

خوانندگان  شما  پرسش  به  مربوط  ستون  این 
تأمین  ــان  ــازمـ ــخ مــســئــوالن سـ ــاس پ و  مــحــتــرم 

اجتماعی استان البرز می باشد. 
به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی سازمان 
سازمان  ایــن  ارتباط  بــرقــراری  و  اجتماعی  تأمین 
بـــا جــامــعــه بــــزرگ مــخــاطــبــان،  بــیــمــه شــدگــان، 
بازنشستگان، کارفرمایان، می توانید سوال های 
ــام جــم الــبــرز بــا شــمــاره  ــود را بــا تــحــریــریــه جـ خـ

32210009در میان بگذارید.
 سئوال: راهنمای الکترونیکی تامین اجتماعی 

دیجیتال چه وقت عرضه می شود؟
اداره  سرپرست  قورچیان،  ابوالحسن  از  پاسخ 

کل تامین اجتماعی استان البرز
راهنمای الکترونیکی تامین اجتماعی دیجیتال 
دسترسی  و  اطالع رسانی  آموزشی،  امکانات  با 
سازمان  غیرحضوری  و  الکترونیک  خدمات  به 
مختلف  درگــاه هــای  طریق  از  اجتماعی  تامین 
گرفته  قــرار  عموم  دســتــرس  در  و  شــده  عرضه 
آمــوزش،  الکترونیکی،  راهنمای  این  در  اســت. 
درگاه های  تمامی  به  دسترسی  و  اطالع رسانی 
صورت  به  غیرحضوری  و  الکترونیک  خدمات 
به روزرسانی  و  است  شده  پیش بینی  همزمان 
آن نــیــز بــا دریـــافـــت نــظــرات  و ارتـــقـــای دائــمــی 
مــتــخــصــصــیــن و مــخــاطــبــان ســـازمـــان تــأمــیــن 
از  افـــزار  نــرم  ایــن  اســت.  امکان پذیر  اجتماعی 
اجتماعی  تأمین  سازمان  رسمی  سایت  طریق 
عموم  دسترس  در   www.tamin.ir نشانی  به 
سایر  و  بــــازار  کــافــه  در  زودی  بــه  و  دارد  ــرار  قــ

عرضه کنندگان نرم افزار نیز عرضه می شود.

رزمندگان  برای  جدید  سال  ابتدایی  و  سال  آخرین  روزهای  گوید  می 
دلیر جبهه ها بسیار غرور انگیز است. اگر نگاهی به تاریخ دفاع مقدس 
بیندازیم، خواهیم دید نوجوانانی در جبهه های حق علیه باطل حضور 
داشتند که همانند قاسم بن حسن)ع( با شور و اشتیاق وصف ناپذیری 

برای دفاع از اسالم و رسیدن به شهادت در راه دین شتافتند.
 به سراغ یکی از رزمندگانی رفتیم که در ایام نوجوانی عازم جبهه شده بود. 
حرف های تامل برانگیزی از دوران اسارتش داشت که شاید بازخوانی آن 
دوران برای نوجوانان و جوانان امروز خالی از لطف نباشد. با هم بخوانیم:

* قهرمانان دوران دفاع مقدس
ما قهرمانان فراوانی در دوران دفاع مقدس داشته ایم، که باید مردم ایران 
و حتی مردم جهان آن ها را به خوبی بشناسند. زمانی که جنگ شروع شد، 
در مدرسه رازی حصارک مشغول تحصیل بودم. آن زمان 17 سال بیشتر 
نداشتم، که به جبهه رفتم. ما تیپ تازه تاسیس المهدی بودیم که سردار 
حاج علی فضلی فرمانده تیپ بود و شهید حاج یداهلل کلهر از فرماندهان 
ع پسند فرمانده گردان  استان البرز جانشین ایشان بودند. شهید شر

بود و شهید میررضی معاون گردان. 
* پر از خاطرات از بچه ها

تا 24 تا 25 فروردین طول  از شب 2۰ فروردین ۶2  عملیات والفجر یک، 
کشید و خیلی به ما سخت گذشت. یاد و خاطرها و یاد اراده های الهی 
جوانان رشیدی که فقط برای خدا و برای دین خدا در جبهه حاضر بودند و 
به شهادت رسیدند را باید گرامی بداریم. در شب 1۹ که شروع عملیات بود 
و آن هم در منطقه پایین سایت 4 و 5 در منطقه چنانه و منطقه عملیاتی 
فتح المبین مستقر بودیم که معروف به دهکده حضرت رسول)ص( 

بود. از آن جا به منطقه ابوغریب رفتیم و در همان جا مستقر شدیم. 
* عجب چیزی بود این آسید مهدی یحیوی

بود.  انقالب  فعاالن  از  که  کرج  سپاه  بچه های  از  یحیوی  مهدی  سید   

شخصی  همان  نتوانستند.  اما  کنند،  ترور  را  او  می خواستند  منافقین 
که می خواست او را بکشد و نتوانسته بود این کار را انجام دهد، بعد از 
. این فرد  از هیبت او ترسیدم  دستگیری می گفت: من جرأت نکردم و 
نیز  توبه کرد و بعدها به شهادت رسید. در اسفند ۶1 در ساختمان های 
دوکوهه بودیم. نزدیک غروب بود. من و آقا سید مهدی با هم می رفتیم 
وضو بگیریم. شاید پذیرش این حرف برای خیلی ها مشکل باشد، ولی 
من وقتی به او نگاه کردم هاله ای از نور درصورت او دیدم و به سمت او 
رفتم. گفتم: آسید مهدی به من قول بده که منو شفاعت کنی! با خنده 

گفت: دست از سر من بردار!
* دیگر رهایش نکردم آسید مهدی را

 از این زمان به بعد من او را رها نکردم. در منطقه همیشه برنامه های 
از  دعای کمیل، توسل و نیایش بر قرار بود در اواخر اسفند ۶1 در یکی 
شب ها که در منطقه  بودیم، منطقه ای باز و وسیع بود که به علت خطرات 
از شب ها و در تاریکی من  در منطقه پست نگهبانی داشتیم. در یکی 
کسی را دیدم که در حال حرکت است. به دنبالش رفتم. با فاصله زیادی 
که  او متوجه نشود. باالخره فهمیدم که او کسی نبوده جز سید مهدی 
خاک  روی  را  صورتش  تاریکی  در  و  شب  دل  در  مهدی  آسید  یحیوی! 
گذاشته بود و با حالت گریه با خدا راز و نیاز می کرد. به او نزدیک شدم تا 
حرف های او را بشنوم. می گفت خدایا من را بپذیر و تمنای وصل داشت! 
ارادت  می خوردم.  حسرت  بسیار  او  معنوی  حالت  از  ولی  برگشتم،  من 
زیادی به وی پیدا کردم. او توانسته بود روحیات تمام بچه های گروهان 
 ۳۰ ساله بودند اما سید مهدی 21 سال 

ً
را متحول کند. همرزمان او نهایتا

داشت که به شهادت رسید. من به شدت به دنبال آن بودم که بتوانم 
با سیدمهدی صیغه اخوت بخوانم. روزی که همه جمع بودند، سمت او 
رفتم و دست راستش را در دستم گرفتم و تمام بچه های کرج که بیشتر 
آنها شهید شده اند دست در دست هم قرار دادیم. حدود 2۸ نفر شدیم 

و صیغه اخوت خوانده شد. 
* شروع یک عملیات

روز 21 فروردین از منطقه ابوغریب به منطقه شرهانی وارد شدیم. شب 
شده بود و در آنجا مستقر شدیم.  در ساعت یک نیمه شب به ما دستور 
حرکت داده شد . پس حرکت کردیم و تا صبح راه رفتیم. در حین راه رفتن 
نماز صبح را بچه ها می خواندند. در این بین آقا سید مهدی یحیوی به 
راه  بین  در  و  نمی رسم  خط  به  من  که  گفت  معزالدین  سید  معاونش 

شهید می شوم، شما فرمانده این بچه ها باش.
* وداع با عزیزتر از جانم

 آتش دشمن بسیار شدید  بود. در ساعت ۸ تا ۹ صبح 22 فروردین ۶2 
وبه  دارند   نگه  سنگرها  در  را  بچه ها  بودند  موظف  گروه ها  فرماندهان 
خاطر حجم زیاد آتش کسی بیرون نیاید. سید معزالدین  می گوید: آتش 
فراوان بود ومن و آسید مهدی قرارشد تپه ها را دور بزنیم که ناگهان آتش 
و دود به پاشد و با انفجار خمپاره یا توپ  سید مهدی به شهادت رسید.  
در لحظات آخر هم چنان نگران بچه ها بود و می گفت از سنگرها کسی 
بیرون نیاید، شهادتین را گفت و به شهادت رسید.  مزاراین شهید در 

امامزاده محمد)ع( محل زیارت عاشقان است. 

؛ در گفت وگوی اختصاصی با جام جم البرز

تحلیل شجاعت و ایثار از زبان محمد پارسا از دوران دفاع مقدس 
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