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ج: امام جمعه کر
، کار جهادی با داشته های داخلی است راه پیشرفت کشور

 : مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های البرز
حرکت ضابطه مند بر مدار قانون و شفافیت

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

 مدیــر مرکــز مشــاوره  و روانشناســی امیــد فــردا32 سال پیش هواپیمای ایران هدف قرار گرفت؛
ح کرد؛   مطر

ج اظهار کرد؛  رئیس سازمان فرهنگی شهرداری کر

هنرمنـدان؛ دست های
 ُپرتوان مدیریت شهری

66شکوفه، قربانی جنایت 
آمریکایی ها

چگونگی کنترل هیجان و 
راه های مدیریت آن

افزایش 12 درصدی مخاطبان البرز در 6 ماه گذشته؛

البرز با راه اندازی پروازهای مسافری 
10 سال جلو می افتد

فرمانـده سـپاه امـام حسـن مجتبـی)ع( البـرز گفـت: بـا راه انـدازی و توسـعه 
جلـو  سـال   10 اسـتان  ایـن  پیـام،  بین المللـی  فـرودگاه  مسـافری  بخـش 

می افتد است. 
بـه گـزارش جام جـم، سـردار سـید یوسـف موالیـی در بازدیـدی کـه از ایـن منطقه داشـت 
ضمن مناسـب توصیـف کـردن امنیت پـروازی ایـن فـرودگاه عنـوان کـرد: سـطح امنیت 

پـرواز در فـرودگاه پیـام نسـبت بـه فعالیت هـای خـود فـرودگاه بسـیار خوب اسـت. 

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی)ع(:

صدا و سیمای البرز از نقدهای 
سازنده استقبال می کند
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2ویژه ها

تعقیب و گریز با
فرار یان مالیاتی 

با حضور معاون رئیس جمهور صورت گرفت؛

افتتاح پروژه 174 واحدی مسکن 
ایثارگران در ساوجبالغ

شناسایی 1320 میلیارد ریال
 مالیات کتمان شده؛ 
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به گزارش جام جم متن هفدهمین خطبه مکتوب جمعه 
و  البرز  استان  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نماینده 

امام جمعه کرج به شرح زیر است: 
به فضل الهی در این روز ها شاهد اضمحالل قدرت پوشالی 
آنانیم  دموکراسی  لیبرال  ادعائی  بهشت  و  غرب  تمدن 

که عده ای سینه چاک آن هستند. ای  کاش غرب زدگان و 
وادادگان به غرب از همه پلشتی ها و دشمنی های آمریکا 
نسبت به مردم ایران درس عبرت می گرفتند و خود را تا این 
حد خوار و کوچک نمی کردند. به سخنان حکیمانه رهبر 
معظم انقالب توجه کرده و به آمریکا اعتماد نمی کردند و 

رابطه با اروپا را هم خوب مدیریت می کردند. برجام و پرونده  
هسته ای باید یکی از بهترین عبرت ها باشد. خوب دیدید 
 آژانس هسته ای علیه ایران قطعنامه داد و تمام 

ً
که اخیرا

این سال ها و مذاکرات و رفت  وآمد ها و هزینه های مادی 
و معنوی را به هیچ گرفت. آیا نباید این ها درس باشد برای 

تا  داخلی؟  سیاسی  جریانات  بعضی  و  دستگاه ها  بعضی 
راه پیشرفت کشور  امروز این اصل ثابت شده است که 
کار جهادی با داشته های داخلی در مسیر مقاومت است 
که  شد  آمریکا  با  مذاکره  بحث  وارد  نباید  به هیچ وجه  و 

خسارت بار خواهد بود.

با تغییر ماهیت دوباره کرونا؛
موج دیگری از کووید 19 شیوع 

پیدا کرد

به  کرونا  به  مبتالیان  آمار  ناگهانی  افزایش  با 
ویژه در بین جوانان، وضعیت بیمارستان های 

، دوباره نگران کننده شد. استان البرز
علوم  دانشگاه  رئیس  جام جم،  گزارش  به 
همکاری  با  این  از  پیش  گفت:  البرز  پزشکی 
شهروندان در رعایت پروتکل های بهداشتی، 
در  اما  بود؛  کرده  پیدا  کاهش  مبتالیان  آمار 
بیماری  از  دیگری  نوع  شیوع  با  اخیر  روزهای 
شهروندان  برخی  سهل انگاری  و   19 کووید 

البرزی، آمار مبتالیان دوباره سرعت گرفت. 
دکتر حسین کریم افزود: تغییر مداوم ماهیت 
کرونا سبب بروز شکل جدیدی از این بیماری 

می شود. 
ابتدا  در   19 کووید  ویروس  عالئم  بیشترین 
عضالنی  درد  حاضر  حال  در  ولی  بود  تب 
و  بویایی  و  چشایی  تغییر  بی حسی،  شدید، 
نفس،  تنگی  و  سرفه  پیشرفته،  مراحل  در 
عالئم گوارشی مانند تهوع، دل پیچه، اسهال 
و استفراغ و اکنون نیز عالئم پوستی و چشمی 

نیز به سایر عالئم اضافه شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز بر اجباری 
از  استفاده  اجتماعی،  فاصله  رعایت  شدن 
کننده  ضدعفونی  مواد  و  دستکش  ماسک، 
البرز  استان  عمومی  مکان های  و  ادارات  در 

تاکید کرد.
مدیریت  مرکز  رئیس  بابایی،  مهرداد  دکتر 
البرز  استان  پزشکی  فوریت های  و  حوادث 
بیماری  مجدد  شیوع  از  نگرانی  ابراز  با  نیز 
تا  خواست  شهروندان  از  استان،  در  کرونا 
و  کنند  پرهیز  غیرضروری  سفرهای  و  تردد  از 
تمامی پروتکل های بهداشتی را در مکان های 

عمومی جدی بگیرند.
  

پروازهای  راه اندازی  با  البرز 
مسافری 10 سال جلو می افتد

البرز  مجتبی)ع(  حسن  امام  سپاه  فرمانده 
مسافری  بخش  توسعه  و  راه اندازی  با  گفت: 
سال   10 استان  این  پیام،  بین المللی  فرودگاه 

جلو می افتد است. 
یوسف  سید  سردار  جام جم،  گزارش  به 
داشت  منطقه  این  از  که  بازدیدی  در  موالیی 
پروازی  امنیت  کردن  توصیف  مناسب  ضمن 
پرواز امنیت  سطح  کرد:  عنوان  فرودگاه   این 
خود  فعالیت های  به  نسبت  پیام  فرودگاه  در 

فرودگاه بسیار خوب است. 
وی با اشاره به توسعه زیر ساخت  ها در منطقه 
ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام افزود: 
عمل  خوب  زمینه  این  در  فرودگاه  مدیریت 
کرده و بخشی از زیر ساخت هایی را که نداشتند 
توانسته اند کامل کرده و از نظر تخصصی و فنی 
امکانات  توانمند،  متخصصان  داشتن  با  نیز 

فنی مورد نیاز را تامین کردند
موالیی در ادامه با اشاره به نقش این فرودگاه 
بخش  راه اندازی  این که  و  استان  توسعه  در 
ج را 10 سال به جلو برد گفت:  مسافری پیام، کر
این  بر  مجتبی)ع(  حسن  امام  سپاه  اعتقاد 
پیام،  بین المللی  فرودگاه  راه اندازی  که  است 
مختلف  ابعاد  در  استان  توسعه  به  می تواند 
روانی  حتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
این  بیشتر  چه  هر  توسعه  که  چرا  کند،  کمک 
 ، بیشتر اشتغال  ساز  زمینه  می تواند  فرودگاه 
نفع  به  کل  در  و  شهری  نقل  و  حمل  توسعه 
مردم و استان است. وی ادامه داد: به همین 
خوبی  دستاوردهای  به  توجه  با  نیز  ما   منظور 
که پیام می تواند به استان و مردم داشته باشد 
توان  حد  در  استان  در  موجود  ظرفیت  این  از 

خودمان حمایت خواهیم کرد.

چه  تصرف  به  طبیعی  منابع 
کسانی درآمده است؟

موهبات  از  یکی  دریا 
در  که  است  الهی 
قرار  انسان ها  اختیار 
گرفته و جزئی از منابع 
طبیعی بشر محسوب 
به  متعلق  که  می گردد 
جامعه  اقشار  همه 
این  از  بتوانند  تا  بوده 
نعمت خدادادی کمال 
می رسد  نظر  به  چنین  لکن  ببرند.  را  استفاده 
طلب  فرصت  و  خواه  خود  سودجو،  عده ای  که 
به  رو  آن  کردن  اختصاصی  با  زمان  مرور  به 
این  زیبای  دیدار  از  مانع  و  نموده  ویالسازی 
جلوه الهی شده اند و شرایط را چنان گستاخانه 
 80 جمعیت  حقوق  که  نهاده اند  فزونی  به  رو 
میلیونی را ملک پدری خود نموده و با عنایت 
از  حقوق  این  راستای  در  چراغی  که  این  به 
دست رفته توسط مدعی العموم فراهم شده 
است دست به سوی ریاست قوه قضائیه دراز 
نموده و می خواهیم با اقدام انقالبی حقوق از 

دست رفته باز گردانده شود.        

دغدغه  ؛  ماهر کار  نیروی  نبود 
صنایع ساوجبالغ

به  ساوجبالغ  شهرستان  در  صنعتی  واحد های 
کامل  ظرفیت  با  ماهر  کار  نیروی  نداشتن  دلیل 

خود فعال نیستند.
اجتماعی  تامین  اداره  رئیس  جام جم،  گزارش  به 
کار  روسای  با  مشترک  نشست  در  ساوجبالغ 
خصوصی  بخش  و  حرفه ای  و  فنی  و  تعاون  و 
سال های  در  دانشگاه ها  خروجی  گفت:  کاریابی 
مهارت  فاقد  غ التحصیل  فار نیروی  فقط  اخیر 
 بوده و اغلب هم دنبال شغل در محافل دولتی
آموزش  به  چندانی  رغبت  و  هستند  اداری  و 

مهارتی ندارند. 
آمد های  در  عمده  بخش  گفت:  زعیم  نو  اکبر   
بیکاری  بیمه  پرداخت  به  اجتماعی  تامین 
این  به  را  ناپذیری  جبران  خسارت  که  برمی گردد 
الزم  بودجه  نبود  وی  است.   کرده  وارد  بخش 
کرد  بیان  مهم  هم  را  حرفه ای  فنی  بخش   در 
فنی  وظایف  از  یکی  رایگان  آموزش  گفت:  و 
تبلیعات و تعامل  ایجاد  با  باید   حرفه ای هاست 

با دانشگاه ها این فرایند را تکمیل کند. 
وی افزود: فنی حرفه ای نباید منتظر باشد کارفرما 
نیروی غیر ماهر را با اجبار و پرداخت حقوق برای 
مهارت یابی و به فنی حرفه ای بفرستد بلکه این 
ماهر  نیروی  باید  که  است  حرفه ای  فنی  وظیفه 
تولید را روانه جامعه کند تا امروز ما شاهد کمبود 

نیروی ماهر نباشیم. 
فقر  گفت:  ساوجبالغ  تعاون  و  کار  اداره  رئیس 
مهارتی کارجویان مهم ترین مانع اشتغال جوانان 
است و یکی از مهم ترین موانع اشتغال جوانان 
در شهرستان فقر مهارتی کارجویان است. علیپور 
خ بیکاری در  افزود: فقر مهارتی سبب افزایش نر
فرهنگ  فقر  دیگر  سوی  از  و  می شود  جامعه 
مهارتی در بین آحاد جامعه نیز که ریشه در عدم 
دارد جوانان  بین  در  مهارت  به  نیاز   احساس 
 به مشکالت اشتغال افزوده است. مدیرعامل 
بزرگ ترین  از  یکی  که  ورز  دهقان  شرکت 
البرز  استان  کشاورزی  ادوات  تولید  شرکت های 
است می گوید: کارخانه اش با اتکا به دانش بومی 
موتور های تک سیلندر را بومی سازی کرده و قادر 
است روزانه ۳0 موتور را تولید و روانه بازار کند در 
حالیکه از ظرفیت کامل بر خوردار نیست. احمد 
زارعی گفت: دستگاه هایی در شرکت من موجود 
دانشگاهی  نیروی  چندین  تاکنون  که  است 
مرتبط با رشته فوق آمدند و به علت عدم توانایی 

از پس کار بر نیامدند.
است  صنعتی  واحدهای  دیگر  از  هم   معبادی 
هم  او  است  خودرو  قطعات  تولید  کارش  که 
نتوانسته نیروی ماهر برای کارخانه اش پیدا کند.  
وی می گوید به ۵0 نیروی ماهر نیاز دارم ولی فقط 
تقریبا  کارخانه  و  است  فعال  شرکت  در  نیرو   ۶

تعطیل است. 

یادداشتخبر
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رحیم فرجی

عضو خانه ارتقاء 
شهروندی استان البرز
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

ج: امام جمعه کر
،  کار جهادی با داشته های داخلی است راه پیشرفت کشور

اقتصادی
 اجتماعی

کشورمان  رادیو و تلویزیون  تیر ۳2 سال پیش،   12
تلخ  خبر  یک  خود،  عادی  برنامه های  قطع   با 

و نگران کننده برای مردم پخش کردند.
هنوز هیچ  کس نمی دانست چه اتفاق بدی افتاده 
یک  که  بود  این  بود،  سخت  باورش  چه  آن  و 
سرنشین  ده  ها  با  کشورمان  مسافربری  هواپیمای 

در خلیج فارس سقوط کرده است. 
باعث  چیزی  چه  نمی دانستند  مردم  اول  همان 
زود  خیلی  همه  اما  است،  شده  تلخ  حادثه  این 
فهمیدند که ناو آمریکایی  ها به سمت این هواپیما 
 شلیک کرده و موشک آن  ها 290 نفر از مردم بی گناه

را به شهادت رسانده است.
 ۶۵۵ شماره  مسافربری  پرواز  جام جم  گزارش  به 
مقصد  به  عباس  بندر  از  ایران  هواپیمایی  شرکت 
کروز  موشک  شلیک  با   1۳۶7 تیر   12 تاریخ  در  دبی 
نیروی  به  متعلق  »وینسنس«  جنگنده  کشتی  از 
شد  سرنگون  خلیج فارس  فراز  بر  آمریکا  دریایی 

کمتر کودک   ۶۶ شامل  آن،  290مسافر  تمام   و 
 از 1۳ سال جان باختند. هدف قرار دادن هواپیمای 
روحیه  برای  آمریکایی ها،  سوی  از  ایران  مسافربری 
روز  ها  آن  شد.  انجام  ما  کشور  دشمنان  به  دادن 

تمام سرزمین ما با متجاوزان عراقی در جنگ بود. 
آمریکایی  ها  هواپیما،  این  سقوط  از  پس 
یک  را  خود  نابخشودنی  جنایت  این  می خواستند 
کشتی  بودن  مجهز  به  توجه  با  اما  بدانند،  اشتباه 
جنگی وینسنس به پیشرفته ترین سیستم راداری 
نوع  بودن  مشخص  همچنین  و  کامپیوتری  و 
احتمال  که  شد  معلوم   ، پرواز حال  در  هواپیمای 
روی  از  فقط   ، کار این  و  نداشته  وجود  اشتباه 

دشمنی با مردم بوده است.
آمریکایی  ها  بعدها،  و  بود  ماجرا  اول  تازه  این 
انداختند  ناو  این  ناخدای  برگردن  شجاعت  مدال 
تا این  کردند  از این جنایت اعالم  را  و حمایت خود 

جنایت در کنار جنایات بی شمار آنان ثبت شود.

ح ماجرا شر  
ساعت 10 صبح )بندرعباس( – هواپیمای جمهوری 
ج  بر از  تاخیر  دقیقه   1۵ با   ۶۵۵ پرواز  ایران  اسالمی 
مراقبت فرودگاه بندرعباس تقاضای پرواز تا »دبی« 
۳0 دقیقه و ارتفاع آن حداکثر 14 هزار پا تعیین شد. 
در ساعت 17/10دقیقه هواپیمای ایرباس »آ ۳00« به 

پرواز درآمد.
چند لحظه پیش از ورود هواپیما به منطقه کنترل 
هوایی امارات در محلی به نام »مولبیت« خلبان به 
دارد  قصد  که  داد  اطالع  کشور  هوایی  کنترل  مرکز 
دقیقه   22/10 ساعت  کند.  صعود  هزارپایی   14  به 
که  وینسنس  ناو  لحظه  این  در   – فارس(  خلیج   (
رسانده  موقعیت  نزدیک ترین  و  بهترین  به  را  خود 
ناو  فرمانده   » راجرز »ویل  ناخدا  دستور  به   بود، 

2 موشک به سمت پرواز ۶۵۵ شلیک کرد.
ناگهان هواپیما از صفحه رادارهای زمینی محو شد 

و در آب های خلیج فارس سقوط کرد. 
مراقبت  ج  بر هواپیما،  سرنوشت  از  بی اطالعی  با 

تماس  در  بندرعباس   فرودگاه 
 ۶۵۵ پرواز  سرنوشت  از  دبی  با 
از  که  گفتند  آن  ها  ولی  کرد،  سوال 

هواپیما خبری ندارند. 
اضطــراری  وضعـیت   بالفاصله 
در بندرعباس اعالم شد و با شناسایی 
هلیکوپترها سقوط،  محل   دقیق 

و شناورها به محل حادثه رفتند.
دروغ گویی و اعتراف آمریکایی ها

واقعه،  این  از  پس  بالفاصله 
کردند  اعالم  آمریکایی  مقامات 
 14 اف  هواپیمای  فروند  یک  که 
مورد  را  ایران  اسالمی  جمهوری 

نوع  شدن  روشن  از  پس  داده اند.  قرار  هدف 
مورد  این  در  کردند  ادعا  آمریکایی  ها  هواپیما، 
مرتکب اشتباه شده اند، اما دالیل نشان می داد که 

آن  ها دروغ می گویند. 
هواپیمای  که  کردند  اعالم  آمریکا  نظامی  مقامات 

و  می کرده  پرواز  هوایی  مسیر  از  ج  خار در  ایرباس 
ناو آمریکایی هم 7 بار به خلبان آن اخطار داده، اما 

جوابی دریافت نکرده است.
کاپیتان  حرف های  آمریکایی،  فرماندهان  از  یکی 
می کند  تایید  او  می داند.  دروغ  را  وینسنس  کشتی 
که هواپیمایی کشورمان عالئمی برای ناو فرستاده 
جنگنده  و  نظامی  هواپیما،  این  می دهد  نشان  که 

نیست. 
بوده  گرفتن  اوج  حال  در  کم  سرعت  با  چون 
پرسرعت هواپیمای  یک   14 اف  که  حالی  در   است، 

 و هجومی است و روی رادار بخوبی معلوم است.
دریادار بازنشسته »یوچین الروک« از مرکز اطالعات 
دروغ  را  کشورش  ادعای  این  هم  آمریکا  دفاعی 
برای  نباید  وینسنس  ناو  می گوید:  و  می داند 

عملیات به خلیج فارس اعزام می شد. 
ما در حال جنگ با ایران نبودیم و هواپیمای ایرانی 
بر فراز آب های بین المللی بود و آمریکا حق نداشت 
غیرمشکوک  یا  مشکوک  هواپیمای  هر  برای  را  آن 
زیرا  کند،  اعالم  جنگی  منطقه 
نبود.  جنگ  حال  در  ایران  با 
نداشت  وجود  هم   دلیلی 
که ایرباس ایرانی به پیام های 

هشدار ما پاسخ دهد.
وجود  با  که  اینجاست  جالب 
این  به  آمریکایی  ها  اعتراف 
جنایت، هیچ کدام از نیروهای 
جنگی ناو وینسنس محاکمه 
فرمانده  حتی  و  نشدند 
خدمت  پایان  در  هم  ناو 
سال  گرفت.هر  مدال  خود 
عزیزان این  شهادت   محل 
می شود  گلباران  خلیج فارس  نیلگون  آب های  در    
و یک بار دیگر به مردم گفته می شود که آمریکا، ده  ها 
نفر را که فقط ۶۶ نفرشان کودک زیر 1۳ سال هستند، 
حتی   ، کار این  خاطر  به  و  می کشد  خون  و  خاک   به 

از دنیا عذرخواهی هم نمی کند!

32 سال پیش هواپیمای مسافربری ایران هدف قرار گرفت؛

66شکوفه، قربانی جنایت آمریکایی ها

 هر ســال محــل شــهادت ایــن عزیزان
خلیج فــارس  نیلگــون  آب هــای  در   
گلبــاران می شــود و یــک بــار دیگــر بــه 
مردم گفته می شــود کــه آمریــکا، ده  ها 
نفــر را که فقــط ۶۶ نفرشــان کــودک زیر 
1۳ ســال هســتند، بــه خــاک و خــون 
 می کشــد و بــه خاطــر ایــن کار، حتــی 

از دنیا عذرخواهی هم نمی کند!

سالن  در  البرز  سیمای  برنامه های  بررسی  و  نقد  رسانه ای  نشست 
کرد  با حضور ورزدار معاون سیما،  البرز  کنفرانس صداوسیمای مرکز 
خانم  و  سیما  تولید  مدیر  مطانی  مسعود  و  پخش  مدیر  مصطفی 

حسینی مسئول روابط عمومی و جمعی از اهالی رسانه برگزار گردید. 
می توان  گفت:  البرز  سیمای  عمومی  روابط  مدیر  جام جم  گزارش  به 
دیگر  بار  یک  مقدسی  آقای  حضور  با  البرز  صداوسیمای  که  گفت 
راه اندازی شده است. در این راه صداوسیما توفیقات خوبی هم داشته 
گذشته  برنامه  از  بررسی  و  نقد  نشست  این  در  می خواهیم  است. 
داشته باشیم. به این امید که مثمر ثمر باشد و راهگشای ما در آینده. 

صداوسیما همیشه از نقدهای سازنده استقبال  کرده است.
استان  سیمای  و  صدا  معاون  ورزدار،  نشست  این  ابتدای  در   
می کنیم.  استقبال  کار  بهبود  جهت  نظرات  تمام  از  ما  گفت:  البرز، 
را اعالم  برنامه های تولید و پخش جدید خود  روز  این  می خواهیم در 
 کنیم. می خواهیم فعاالن فضای مجازی و مطبوعاتی را، راه اندازی کنیم 

و از تمام سالیق در این راه بهره مند خواهیم شد. 
در ادامه این نشست اصحاب رسانه نظرات خود را درباره برنامه های 
 پخش شده در صدا و سیما ارائه نمودند.  معاون سیما نیز با اشاره
 به انتقادات سازنده اصحاب رسانه گفت: در یک سال گذشته تولیدات 
از نقاط ضعف  خوبی در استان داشتیم و استمرار نداشتن برنامه  ها 

برنامه های مرکز بوده است. خوشبختانه در سال گذشته برنامه های 
دوم  نیمه  از  برنامه  ها  تولید  میانگین  و  است  شده  ساخته  خوبی 
 سال 98 تا حال حاضر حدود4 برابر و با 11عنوان بوده که تمامی آن  ها

به صورت مستمر بوده است. 
تولیدی  برنامه  تا ظهر  از صبح  گذشته  داد: در سال های  ادامه  ورزدار 
پخش  صبح   8 ساعت  از  صبحگاهی  برنامه  اکنون  هم  نداشتیم. 
آن 10 صبح است.  را داریم که ساعت پخش  می شود. برنامه خانواده 
برنامه  این  است.  ملکوت  آستان  در  ما  موفق  برنامه های  از   یکی 
ح استان به صورت زنده  با حضور کارشناسان و  نخبگان معارف مطر
نشست  این  در  نیز  مصطفی  کرد  آقای  پخش  مدیر  می شود.  پخش 
اظهار داشت: ما طی ۶ ماه گذشته بیش از 12 درصد افزایش مخاطب در 
مرکز البرز داشته ایم. این اتفاق بسیار خوبی بود. ما در استان ۵4 درصد 
مخاطب داریم. در سال های گذشته برنامه های تولیدی ما ۶ درصد بود. 

ولی االن بیش از ۳0 درصد برنامه  ها تولیدی است. 
 مسعود مطانی مدیر تولید نیز با اشاره به شرایط کرونایی گفت: این 
شرایط در تولیدات برنامه  ها مشکالتی به وجود آورد و در طراحی و اجرای 
رسانه  ها  اگر  هستیم.  همکاری  و  زمان  نیازمند  نظر  مورد  برنامه های 
ح کنند ما به طور قطع  اگر مورد و مطلبی و مطالبه ای وجود دارد مطر
پیگیری خواهیم کرد. در پایان خبرنگاران از استودیوهای صداوسیمای 

البرز و نحوه ساخت برنامه  ها بازدید نمودند.
 :  راه های ارتباطی با صدا و سیمای استان البرز

با  است  پیامکی  سامانه  یکی  البرز  سیمای  و  صدا  با  ارتباطی  راه های 
پیگیری  برای  است  پیامگیری   ۳۳1۶۳۳۳1 شماره  شماره100021۶1و 
و  صدا  سازمان  عمومی  روابط   ۳۳1۶2211 شماره  اما  مردم!  مشکالت 
و  صدا  سازمان  و  مردم  میان  ارتباطی  پل  عمومی  روابط  سیماست. 

سیماست.

افزایش 12 درصدی مخاطبان البرز در 6 ماه گذشته؛

صدا و سیمای البرز از نقدهای سازنده استقبال می کند

در آموزشگاه شهید مدرس برپا شد؛

ج رزم مقدماتی سربازان نخبه کشوری در کر
ع استان؛ پیش بینی برداشت 45 هزار تن گندم از مزار

اعالم قیمت خرید گندم و کلزا در البرز

۵ مرکز خرید گنــدم و یــک مرکز خرید دانــه روغنی 
محصــول  خریــد  آمــاده  البــرز  اســتان  در  کلــزا 

کشاورزان با قیمت اعالمی هستند.
معــاون بازرگانــی اداره کل غله و خدمــات بازرگانی 
اســتان البرز در گفتگو بــا جام جم با اشــاره به آغاز 
 فصــل خریــد تضمینــی گنــدم از کشــاورزان گفــت:
  هــر کیلوگــرم گنــدم بــه قیمــت 2 هــزار و ۵00 تومــان
 و هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا چهار هزار و ۶۶0 تومان 

خریداری خواهد شد. 
محمــود مــرادی افــزود: مراکــز خریــد گنــدم ایثــار 
 رزین اشــتهارد، ســفید اکبری ســاوجبالغ، شــهید 

ج ، پــارس افق هشــتگرد، خورشــید دانه  علمی کر
ج آماده  نظرآبــاد، دانه روغنی کلزا شــهید بیگی کــر
خرید تضمینــی گنــدم و کلزا از کشــاورزان اســتان 

هستند. 
جهــاد  ســازمان  پیش بینــی  طبــق  گفــت:  وی 
 کشــاورزی اســتان امســال 4۵ هــزار تــن گنــدم

ع البرز برداشت می شود.  در مزار
مرادی با بیان این که قیمت خرید تضمینی گندم 
تغییــری نکرده اســت، افزود: امســال هــم، مانند 
سال های قبل عالوه بر ســیلوهای دولتی استان 
 از ظرفیت هــای ذخیره ســازی بخــش خصوصــی

 و کارخانه  ها استفاده خواهد شد.
 معاون بازرگانــی اداره کل غله و خدمــات بازرگانی 
عمــل بــه  هماهنگــی  بــا  گفــت:  البــرز   اســتان 
آمــده و پیــرو جلســات برگــزار شــده بــا بانــک 
کشــاورزی مبلغ پرداختی بابت خرید از کشاورزان 

بموقع پرداخت خواهد شد.
مرادی افزود: پیش بینی می شــود امسال حدود 
 ۳0 هــزار تــن گنــدم بــه صــورت تضمینــی و توافقی 

از کشاورزان استان البرز خریداری شود.

هفتــاد و هشــتمین دوره رزم مقدماتــی ســربازان 
نخبــه کشــوری بــا حضــور رئیــس مرکــز تحقیقــات 
راهبــردی دفاعــی کشــور در آموزشــگاه شــهید 

ج آغاز شد. مدرس کر
به گزارش جام جم  رئیس مرکز تحقیقات راهبردی 
دفاعی کشــور گفت: کاربردی کردن مباحث علمی 
در حوزه هــای عمرانــی با همــکاری نخبــگان علمی 
کشــور از اولویت هــای ایــن مرکــز اســت.  ســردار 
 احمــد وحیــدی، رونــد اعتمــاد و اتکاســازی، امیــد

 بــه آینــده و وضعیــت شــغلی و ایجــاد وضعیــت 
پژوهشــی   - علمــی  لــزوم  و  اجتماعــی  جدیــد 
بــودن محیــط را از جملــه برنامه هــای مــورد نظــر 
در ایــن زمینــه دانســت و افــزود: فرصت ســازی 
بــرای تفکــر مبتنــی بــر دانــش، بــروز خالقیت های 
علمــی و جهــش در بســترهای مختلــف و ایجــاد 
امکان مرجعیــت علمــی از جمله وظایف ماســت.  
ج نیز  فرمانده آموزشــگاه نظامی شــهید مدرس کر
با اشــاره به نقــش ســربازان در بنیه و تــوان دفاعی 
کشــور گفت: در حــال حاضر کــه هدف تمــام ارکان 
، تامین امنیت جانی و ســالمت شهروندان  کشور

اســت، نقــش ســربازان نیــز بــر کســی پوشــیده 
 نیســت. ســرهنگ رضایی خواه افزود: در بسیاری
از برنامه هایی که برای مقابله با کرونا نیز اجرا شده 
ح فاصله گــذاری اجتماعــی، ضدعفونی  از جملــه طر
معابــر و تامیــن امنیــت، ســربازان نقــش بســزایی 
همچنیــن  خــواه  رضایــی  ســرهنگ   داشــتند.  
با اشــاره به غربالگری ســربازان قبل از اعــزام گفت: 
نخستین مرحله غربالگری سربازان در پایگاه های 
بهداشت است و مشــموالن موظفند که چند روز 
پیش از اعزام، بــا مراجعه به پایگاه های بهداشــت 

وضعیت سالمتی خود را بررسی کنند.

خبر



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

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

شما پاسخ خواهند داد.
اگر شما به ویروس کرونا مبتال هستید یا فکر 
کرونا  ویروس  به  است  ممکن  که  می کنید 
مبتال شده باشید، مراحل زیر را دنبال کنید تا 
خود  اجتماع  و  خانه  در  دیگران  از  حفاظت  به 

کمک کنید: 
1- به غیر از مواقعی که نیاز به مراقبت پزشکی 

دارید در خانه بمانید. 
2 - 2 از خودتان مراقبت و استراحت کنید و آب 

کافی بنوشید.
پزشکی  کمک های   ، نیاز صورت  در   ۳  -۳

دریافت کنید.
اتوبوس،  مانند  عمومی  نقل  و  حمل  از   4  -4

تاکسی و مترو استفاده نکنید.
۵- ۵ از دیگر افراد خانه و هم چنین حیوانات 
از  امکان  صورت  در  بمانید.  دور  خانگی 

دستشویی و حمام مجزا استفاده کنید. 
که  صورتی  در  بزنید،  پارچه ای  ماسک  حتما 
در  کرونا  به  مربوط  اضطراری  هشدار  عالئم 
شما بروز پیدا کرد، فوری برای دریافت مراقبت 
شامل  اقدام  ها  این  کنید.  اقدام  پزشکی 
احساس  یا  مداوم  درد  تنفسی،  مشکالت 
عدم  یا  سرگیجه  احساس  سینه،  در  فشار 
یا  صورت  کبودی  نیز  و  شدن  بلند  در  توانایی 

لب  ها می باشد.

شهرداری های  همیاری  سازمان  مدیرعامل  شمیرانی،  اهلل  قدرت 
بازگشت  و  عملکرد  کردن  مند  ضابطه  سازی،  شفاف  البرز  استان 

اعتماد مسئوالن استان را اولین اولویت کاری خود دانست.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری 

های استان البرز، وی خاطرنشان کرد: با توجه به تحولی که در سازمان 
خ داده به دنبال آن هستیم که هرچه بیش از پیش عملکرد سازمان  ر
را در اتاق شیشه ای و به دور از هرگونه ابهام در منظر عموم مردم 

مسئوالن دلسوز استانی قرار دهیم.

 امیدواریم در آینده نزدیک با هماهنگی اعضای شورا و هیات مدیره 
سازمان ضمن حرکت مدون و برنامه ریزی شده چابکی و چاالکی را 
به حرکت سازمان بیفزاییم. در همین راستا و با توجه به ظرفیت های  
موجود در استان به دنبال بررسی فرصت های سرمایه گذاری داخلی 

و خارجی در کشورهای دوست و همسایه از جمله سوریه هستیم. 
رویکرد  با  و  انجام شده  اقتصادی  ریزی های  برنامه  همچنین طبق 
ارزآوری و اشتغالزایی  به دنبال سرمایه گذاری در حوزه شهرک های 

کشاورزی  و سایر عرصه های سود آور و کارآمد بازرگانی هستیم.

خبرپزشکجامجم
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دکتر سید مهدی 
موسویان

ج: رئیس شورای اسالمی شهر کر
جهادی  کار  با  شهری  مدیران 

محرومیت  ها را جبران کنند

گفت:  ج  کر شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
و  ماندگی  عقب  جهادی  کار  با  شهری  مدیران 
پرهیز  با  و  کنند  جبران  را  موجود  محرومیت های 
از حاشیه ها، عزم خود را برای خدمات صادقانه و 

پاکدستانه به شهروندان جزم نمایند.
به گزارش جام جم، اکبر سلیم نژاد در دویستمین 
بیان  با  ج  کر شهر  اسالمی  شورای  رسمی  جلسه 
تقاطع  ویژه  به  شهر  سطح  پروژه های  این که 
اظهار  باشند،  فعال  باید  حصارک  غیرهمسطح 
پروژه  ها  تکمیل  در  مانعی  و  گره  چنانچه  داشت: 
صورت  این  غیر  در  شود  مرتفع  باید  دارد،  وجود 
پروژه  ها  محل  در  اجرایی  عوامل  پررنگ  حضور 
هنگام بازدیدها چاره ساز پیشرفت و آبادانی شهر 
مبنی  بنده  تذکر  خصوص  در  افزود:  وی  نیست. 
تن  به  کار  لباس  باید  شهری  مدیران  این که  بر 
خ داده است، مقصود  کنند سوء برداشت هایی ر
جهادی  تالش  و  کار  به  مسئوالن  دعوت  کلی 
است و همانطور که مدیران اجرایی در نهادهای 
فرم  لباس  با  گاز  و  آبفا  همچون  رسان  خدمت 
مخصوص در محل خدمت حضور پیدا می کنند، 
ج نیز  می توان چنین مدلی را در مدیریت شهری کر
پیاده سازی کرد. این مسئول تصریح کرد: نظارت 
وظیفه ذاتی نمایندگان مردم است و انتظار داریم 
آن که  از  قبل  ج  کر شهرداری  مدیران  و  شهردار 
نهادهای نظارتی استانی و شهرستانی به مسائل 
تذکرات  به  توجه  برای  کنند،  ورود  مشکالت  و 
مطروحه در جلسات شورا اهتمام داشته باشند، 
برای مثال ساخت و ساز غیرمجاز مشکلی است 
که باید زیر ذره بین نظارتی قرار گیرد و مردم از این 

بابت گالیه مند و دغدغه مند هستند.

تعقیب و گریز با  فرار یان مالیاتی

البرز استان  بازرسی  سازمان  کارشناسان    
کتمان  مالیات  ریال  میلیارد   1۳20 شناسایی  با   
شده و معرفی متخلفان به مراجع قانونی، از فرار 

مالیاتی آنها جلوگیری کردند. 
استان  بازرسی  کل  مدیر  جام جم  گزارش  به 
در  اجرایی  دستگاه   200 از  بیشتر  گفت:  البرز 
البرز فعالیت می کنند که پس از بررسی سوابق 
مالیاتی آنها، 1۳20 میلیارد ریال، تخطی از پرداخت 
سبب  و  نماند  دور  قانون  چشم  از  مالیات، 

احقاق حقوق دولتی شد.
از  مورد   11۳1 افزود:  فراهانی  آبادی  احمدعلی 
استان  اجرایی  دستگاه های  در  نیز  معامالت 
در  قانون  از  تخطی  مورد  چندین  و  بررسی  البرز 

این معامالت شناسایی شد.
شرکت   4۶1 مالیاتی  سوابق  بررسی  و  نظارت 
در  آنها  مرکزی  دفتر  که  البرز  استان  در  مستقر 
استان های  به  نیز  است  مستقر  شهرها  سایر 

ذیربط واگذار شده است.
با  همچنین  البرز  استان  کل  بازرسی  کل  مدیر 
اشاره به موضوع زمین خواری از کشف 1۳ هکتار 
ج که سه نفر از کارکنان دستگاه های  زمین در کر
اجرایی برخالف قانون برای آن سند صادر کرده 
بودند، خبر داد و گفت: در حال حاضر متخلفان 
با متخلفانی  اند.  به مراجع قانونی معرفی شده 
که با تغییر کاربری حدود 727 هکتار باغ و زمین 
را  غیرمجاز  ویالهای  ساخت  قصد  کشاورزی 
داشتند، نیز با همکاری جهاد کشاورزی و نیروی 

انتظامی برخورد شد. 
کارشناسان  گفت:  فراهانی  آبادی  علی  احمد 
سازمان بازرسی و ادارات کل استانی به سه شیوه 
فوق العاده  بازرسی های  مستمر،  بازرسی های 
مردمی  گزارش های  و  شکایت  ها  به  رسیدگی  و 
کنند.  پیگیری  را  تخلف  گونه  هر  تا  تالشند  در 
شهروندان البرزی نیز می توانند از طریق سامانه 
اجرایی  دستگاه  انتخاب  و   lborzbazrasi1۳۶.ir
مورد نظر، شکایت و مستندات خود از تخلفات 
پیگیری  کد  و  ارسال  را  اجرایی  دستگاه های 

دریافت کنند.

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

 : مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های البرز
حرکت ضابطه مند بر مدار قانون و شفافیت

ویزیت  سامانه  و  مدیسین  تله  پروژه  اول  فاز 
مجازی در مراکز پایلوت استان اجرایی شد.

به گزارش جام جم، به همت معاونت های درمانی، 
بهداشتی، آموزشی و تحقیقات و فناوری و مدیریت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اطالعات  فناوری  و  آمار 
فاز  )ره(  راحل  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  و  البرز 
اهدایی  تجهیزات  شامل  مدیسین  تله  پروژه  اول 
)مرکز  پایلوت  مراکز  در  مجازی  ویزیت  سامانه  و 

جاده  در  سیرا  بهداشتی  مرکز  طالقان،  بهداشت 
آموزشی  مجتمع  و  خدمات  یک  سطح  در  چالوس 
درمانی امام علی)ع( به عنوان سطح 2 ارائه خدمات( 
دسترسی  هدف  با  ح  طر این  شد.   سازی  پیاده 
برخوردار  کم  و  افتاده  دور  مناطق  بیماران  بیشتر 
مراکز  در  مستقر  پزشکی  تخصصی  امکانات  به 
 استان و توزیع عادالنه امکانات بهداشتی و درمانی 
صورت  به  متخصص،  پزشک  فاقد  مناطق  در 
طبق  مدیسین  تله  پروژه  شد.  راه اندازی  پایلوت 
مورد  رسمی،  افتتاحیه  برگزاری  از  پس  برنامه 
گفتنی  گرفت.   خواهد  قرار  عمومی  بهره برداری 
است ستاد اجرایی فرمان امام راحل )ره( با اهدای 
ح  تجهیزات درمانی و فناوری های مورد نیاز این طر
یاری  و  ح  طر اهداف  پیشبرد  به  ارزنده ای  کمک 

رسانی به مردم انجام داده است.

ارتباطات  و  هنر  کمیسیون  رئیس  و  سخنگو 

جام جم  با  گفتگو  در  ج  کر شهر  اسالمی  شورای 
باید  کارکردگرایی،  بر  عالوه  معماری  کرد:  اظهار 
زیبایی گرایی و پیوند معنادار با هویت و فرهنگ 
احساس  شهروندان  در  تا  باشد  داشته  نیز 
شهرشان  مردم  اگر  بگیرد،  شکل  خاطر   تعلق 
صیانت  برای  باشند  داشته  دوست   را 
مسئولیت  احساس  آن  امکانات  و  سرمایه  ها  از 

خواهند کرد.
تخصصی  »وبینار  در  سخنانی  طی  خستو  رحیم 
فرهنگسازی  در  شهری  مدیریت  نقش 
باید  این که  بیان  با  زیست«  محیط  از  حفاظت 
دلبستگی  ، خاطر تعلق  احساس  شهرها   در 
داشت: اظهار  شود،  ایجاد  پذیری  زیست   و  
در شرایطی که نهادهای دولتی از نمای کامپوزیت 

استفاده  زیست  محیط  با  سازگار  نمای  جای  به 
می گردد  بر  خودمان  به  نقدها  بیشتر  می کنند، 
از  استفاده  به  را  مردم  بدهیم،  شعار  نباید  و 
بدون  می کنیم  دعوت  استاندارد  خودروهای 

این که به قیمت باالی آن اشاره ای کنیم.
چندین  فعالیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
در  محیطی  زیست  نهاد  مردم  سازمان های 
سازی، جریان  در  آنها  اساسی  نقش  و  ج   کر

مطالبه گری و ایجاد همگرایی در پیگیری مشکالت 
این حوزه، تصریح کرد: متاسفانه باید پذیرفت که 
 به سمت سود رفته ایم، تا زمانی که سود 

ً
 ما صرفا

 و پول تعیین کننده باشد، چگونه از شهر خوب
کنیم؟مطالعات  صحبت  پذیر  زیست  و 
کالنشهرها نشان می دهد مدیرانی موفق بوده اند 
هوشمند و  بومی  ظرفیت های  از  استفاده   با   که 

و کمترین هزینه بیشترین کارآمدی را داشته اند، 
اداره گران شهر را نمی توان موفقیت قلمداد کرد.

ادامه  ج  کر شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
بخشی  هم  ما  که  گرفته ایم  قرار  جهانی  در  داد: 
آن هستیم و نباید این تصور شکل بگیرد که  از 
انسان در راستای رفاه خود می تواند همه اجزای 
غرب  در  ابتدا  که  باوری  کند،  استثمار  را  هستی 
شد،  صادر  دنیا  نقاط  دیگر  به  سپس  و  متولد 
شکل  محیطی  زیست  جدید  نگاه های  اکنون 
مرتفع  را  مشکالت  و  مسائل  از  بخشی  تا   گرفته 
و  هستی  با  انسان  بین  عاطفی  رابطه  و  سازد 

محیط زیست برقرار کند.

ح 174 واحدی مسکن ایثارگران در شهر جدید  طر
امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  حضور  با  هشتگرد 

ایثارگران بهره برداری شد. 
و  شهید  بنیاد  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
در  و  جام جم  با  گفتگو  در  کشور  گران  ایثار  امور 
آیین افتتاح 174 واحد مسکونی در جمع خانواده 
هشتگرد  جدید  شهر  گلستان  سالن  در  شهدا 
که  کسانی اند  آن  شهدای  و  تیر   7 این که  بیان  با 
ستون اصلی انقالب بودند و کوردالن با این هدف 
وارد شدند که انقالب را در نطفه خفه کنند و این 
طور نشد و توانستیم با تمام مشکالت انقالب را 

حفظ کنیم این برکت خون شهدا است. 
کرد  بیان  عظیمی  سرمایه  را  شهدا  خون   اوحدی 
و گفت: باید قدر این عظمت را بدانیم و شکرگزار 
نگاه  جرات  دشمن  که  باشیم  بزرگ  برکت  این 

چپ به این سرزمین را ندارند. 
شهدا  خون  بدهکار  و  مدیون  ما  گفت:  وی 
ندهیم  اجازه  درست  خدمت  با  باید  و  هستیم 

خون شهیدان پایمال شود. 
معاون رئیس جمهور گفت: شهدا نیازی به نشست  ها 
داده  وعده  خداست  کالم  ندارند،  ما  جلسات   و 
می خورند روزی  و  هستند  زنده  شهدا  گفته   و 

و نیازی به ما ندارند ما محتاج به آنها هستیم و باید 
این فضیلت بزرگ را قدر بدانیم.  

کشور  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد   رئیس 
واحد   174 گفت:  خود  سخنان  دیگر  بخش  در 
سال سه  ظرف  و  شده  ساخته  منطقه  این   در 

 با برنامه ریزی 10 هزار فقره زمین گرفته شده است 
و در استان های مختلف قرار است ساخته شود.  
اصفهان  استان های  در  واحد   2000 افزود:   وی 
و مرکزی و... کلید خورده و انشااهلل شاهد تحویل 

آن به متقاضیان باشیم. 
بر  رئیس جمهور  گفت:  رئیس جمهور  معاون 
دارند  تاکید  هدف  جامعه  برای  مسکن   تامین 
و این نوید را بدهم که تفاهم نامه بنیاد شهید و 

راه و شهرسازی در حال اجرا است
اعتبار  تامین  برای  را  بانک ها  آمادگی  گفت:  وی 
ظرف  البرز  استاندار  قول  به  بنا  و  کردیم  دریافت 
ج  مدت کوتاهی زمین 7 هکتاری منطقه رجایی کر
مرتفع و مشکل هم حل شود و 1400 جامعه هدف 

خانه دار خواهند شد.

نوین  رسانه  یک  عنوان  به   1۳7 ارتباطی  سامانه 
افزایش  در  مسئوالن  و  مردم  میان  ارتباطی  پل  و 

رضایتمندی شهروندان نقش اساسی دارد.
آرش یگانی در گفتگو با جام جم و در نشستی که با 
ج داشت، افزود:  مسئوالن سامانه 1۳7 شهرداری کر
سامانه ارتباطی 1۳7 به منظور ارایه خدمات مطلوب 
و ارتباط مستقیم مسئوالن با شهروندان به صورت 
مدرن، هوشمند و هدفمند ایجاد شده است. وی 
و  پاسخگویی  معیار  سامانه  این  این که  بیان  با 
افزود:  است،  شهروندان  خواسته های  به  رسیدگی 
بر  عالوه  سامانه  این  قابلیت های  بزرگترین  از  یکی 
پیگیری  به  می توان  سرویس،  این  خدمات  ارائه 
شهرداری   9 منطقه  مدیر  کرد.  اشاره  درخواست  ها 
سامانه  با  شهروندان  تماس  کرد:  خاطرنشان  ج  کر
افزایش  و  مشکالت  حل  به  امیدواری  یعنی   1۳7

مشارکت شهروندان در عرصه های مدیریت شهری 
و بر این اساس تماس های مردمی را عامل شتاب 

در خدمات رسانی عمومی به شهروندان می دانیم.
ح  طر به  توجه  و  اهمیت  بر  تاکید  با  مسئول  این 
تکریم ارباب رجوع از شهروندان خواست که نظرات، 
پیشنهادات و انتقادات خود را به شهرداری منتقل 
کنند و مطمئن باشند که در کوتاه ترین زمان مورد 

توجه و اقدام واقع می شود. 

ج عنوان کرد؛  مدیر منطقه 9 شهرداری کر

سامانه 13۷؛ پل ارتباطی بین شهروندان و مسئوالن
با هدف دسترسی بیماران به امکانات صورت گرفت؛

فعال سازی پزشکی از راه دور 

: سخنگوی شورای شهر

معماری، باید با هویت و فرهنگ 
پیوند داشته باشد

با حضور معاون رئیس جمهور صورت گرفت؛

افتتاح پروژه 1۷4 واحدی مسکن 
ایثارگران در ساوجبالغ

بخش چندار از توابع شهرستان ساوجبالغ 
از جمله نقاطی است که ضمن دارا بودن 
پتانسیل های  و  خاص  جغرافیایی  شرایط 
آب و هوا همه ساله میزبان  مربوطه ،هم چنین روستاهای خوش 
مشتاقان طبیعت و گشت و گذار در استان البرز می باشد. نقطه ای 
که می طلبد تا مسئوالن مختلف شهرستان و استان با نگاهی ویژه 
سعی در ایجاد شرایط بهتر و موثرتر باالخص در زمینه تحقق واقعی 
قطب گردشگری آن بنمایند. در این رابطه و به بهانه آگاهی از تالش  ها 
با  تا  دیدیم  مناسب  بخش  سطح  در  گرفته  صورت  فعالیت های  و 
علیرضا فالح پور بخشدار جوان که از بومیان همین بخش می باشد 

گفت و گویی داشته باشیم که در پی می آید: 
وی با اشاره به فعالیت های عمرانی صورت گرفته در 2۵ روستا از 29 
صورت  برنامه ریزی های  از  سال 98  در  بخش  این  در  واقع  روستای 
گرفته جهت ایجاد بوستان های روستایی در تعداد 7 روستای بخش 
و با هدف جذب گردشگر و حفظ هرچه بهتر محیط زیست و قرارگیری 
امکانات مربوطه از جمله آالچیق و... در آنها اشاره نمودکه فضای الزم 

درجهت گشت وگذارمردم فراهم گردد.
به  گازرسانی  امکانات  نمودن  فراهم  جهت  در  تالش  پور،  فالح   
گام  را  ذیربط  ارگانهای  همکاری  با  بخش  این  مختلف  روستاهای 
و  عنوان  بخشداری  سمت  در  مسئولیت  بدو  از  خوبی  و  مثبت 
گذشته  سال  فجر  دهه  در  ریال  میلیارد   ۶0 اعتبار  با  میدارد  اظهار 
روستا های اسکولدره و اسپیداران از نعمت گازرسانی بهره مند شده 
و روستاهای سیباندره و سیرود که دورترین روستای بخش می باشد 
و نیز در روستاهای سرهه، سنج و وامکوه تالش داریم تا در دهه فجر 
گازرسانی به این نقاط را نیز به پایان رسانده و عمال بخش چندار به 

عنوان بخش سبز معرفی گردد.
وی به آبرسانی روستاهای منطقه اشاره و افتتاح مخزن آب روستای 
را  نفر  هزار  دوازده  جمعیت  تا  که  نفر  چهارهزار  جمعیت  با  کردان 
نیز اجرای  گردید و  افتتاح  ریال  اعتبار 1۵ میلیارد  با  گنجایش دارد و 
را  دوزعنبر  و  وامکوه  باغبانکاله،  تکیه،  روستای  چهار  در  آبرسانی 
شبکه  اصالح  و  بهسازی  و  عنوان  جاری  سال  ح های  طر جمله  از 
آب  مشکالت  نمودن  مرتفع  و  ریال  میلیارد   10 اعتبار  با  شنده  آب 
روستاهای تالیان و اسکول دره را از دیگر اقدامات آبی بخش اعالم 

نمود.
فالح پور در ادامه گفتگو به رشد صدور پروانه ساختمانی در بخش 
چندار در سال 98 نسبت به سال 97 اشاره و اعالم می دارد طی سال 
97 تعداد پروانه های صادره جمعا 11۳ فقره بوده است که درسال 98 
از ایجاد  به 240 فقره افزایش یافت اذعان می دارد که این امر ناشی 
امکانات در روستاها از بعد شرایط زیستی و نیز جلوگیری از ساخت 
و ساز های غیر مجاز و روی آوری مردم به اخذ پروانه ساخت صورت 
گرفته است و از جهت تعداد واحد احداثی نیز تعداد 204 واحد در سال 
بخشدار  است.  یافته  افزایش   98 سال  در  واحد   427 تعداد  به   97
به  نسبت  سال  در  دهیاری  ها  درآمد  درصدی   28 افزایش  به  چندار 
تالش های  را  آن  دالیل  عمده  و  می پردازد  قبل  سال  مشابه  مدت 
از ناحیه های  گرفته در جهت وصول بدهی های به جامانده  صورت 
به  جدید  پرونده های  ارسال  در  تسریع  نیز  ماده 99و  کمیسیون  آرا 
کمیسیون مربوطه و نیز اخذ جرایم و عوارضات مربوطه بیان می دارد 
و درآمد دهیاری  ها را در سال 98 مبلغ 110 میلیارد ریال عنوان می نماید.

فالح پور در خصوص تخلفات ساختمانی در مناطق روستایی معتقد 
بافت  داخل  در  تخلفات  تکلیف  بودن  روشن  به  توجه  با  که  است 
روستایی الزم است تا به محض گزارش های اعالمی از سوی عوامل 
ج از بافت روستاها جهاد  مربوطه مبنی بر تخلف ساختمانی در خار
کشاورزی به محض اطالع به فوریت اقدام مربوطه را به عمل آورده و 

عملیات در همان مراحل اولیه متوقف گردیده تا مشکالت احتمالی 
را همراه نداشته باشد. وی تعداد پرونده های ارسالی به کمیسیون 
ماده درموضوع ساخت وساز غیرمجاز را در سال 1۳98 به تعداد 88 
فقره عنوان که از این تعداد 70 فقره به صورت مازاد بر پروانه بوده 
است که افراد پس از اخذ پروانه اقدام به احداث بنای مازاد نموده اند 
و این امر حاکی از کنترل ساخت وسازهای فاقد پروانه بوده است. 
وی در ادامه به احداث بناهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه  ها اشاره 
و چنین اظهار می دارد که مقرر گردیده تا با انجام اقدامات قانونی از 
سوی امور آب دستورات کلی مبتنی بر قلع و قمع بنا های احداثی به 
آید.  فالح پور از دیگر اقدامات مثبت صورت گرفته در سطح  عمل 
بخش به پایش تصویری روستاها اشاره و می گوید در ابتدا از تعداد 
29 روستای منطقه ۵ روستا دارای دوربین های معمولی و غیر حرفه ای 
بوده اند که در سال 98 با اضافه کردن 14 دوربین پیشرفته اقدام به 
است.  گردیده  منطقه  امنیتی  ضریب  بردن  باال  و  تصویری  پایش 
بخشدار چندار با اشاره به لزوم فرهنگ سازی و توجه مردم به حفظ 
از حیث عدم دپونمودن نخاله های  محیط زیست و زیبایی منطقه 
می خواهد  مردم  از  عبوری  مسیر های  و  بخش  نقاط  در  ساختمانی 
نخاله های  تخلیه  به  اقدام  شده  تعیین  پیش  از  مکان های  در  تا 
آن  روند  و  روستایی  ح های هادی  طر موضوع  نمایند.  مربوطه 
دربخش چندارپرسش دیگری است که پاسخ بخشدارچنین است 

که موافقت  ازجمله نقاطی بودند  که روستاهای وامکوه وبریانچال 
ح های  اجرای طر گردید. و در طی سال جاری  مسئوالن مربوطه اخذ 
آنها آغاز می شود و در رابطه با روستای سرهه نیز بازنگری مربوطه در 
حال انجام است ضمن آن که در روستای کردان نیز بر اساس قانون، 
حریم آن بررسی و مشاور نیز در حال انجام کار میباشد و از این روستا 
به عنوان اولین روستایی که در کشور دارای حریم می باشد نام برده 
می شود چرا که بر اساس قانون هر روستایی که در حریم واقع شده 

این امکان برایش فراهم می گرددکه دارای حریم مستقلی باشد.
فالح پور دیگر اقدامات موثر منطقه را در راستای رفاه اهالی و جذب 
درسطح  شده  انجام  سازی های  رو  پیاده  گردشگر،  بیشتر  چه  هر 
اعتبار  آن  انجام  برای  که  برغان  کمربندی  روستاها، پیگیری مستمر 
مقدمات  انجام  بینی  پیش  نیز  و  گردیده  منظور  سال 99  در  خوبی 
حرکت  عمده  نقطه  که  برغان  انتهای  و  ابتدا  در  پارکینگ  احداث 
گردشگران و اهالی منطقه می باشد، همچنین فراهم نمودن شرایط 
حرکت درشکه هااز دیگر کار های در حال انجام عنوان و در پایان با 
تاکید بر روند رشد روز افزون مهاجرت معکوس به بخش چندار به 
دلیل آنچه که آن را برخورداری بیشتر اهالی منطقه از رفاهیات و نیز 
تشدید صدور پروانه ساخت در سطح روستا  ها می داند این قول را 
برابری مهاجرت  پایان سال جاری شاهد رشد دو  تا  که  نیز می دهد 

معکوس در سطح بخش باشیم.

: بخشــدار
چندار ساوجبالغ و تداوم حرکت رو به جلو
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البرز  استان  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نماینده 
مهدی  میرزا  حاج  آقای  مجاهد  و  پرهیزگار  عالم  درگذشت 

دشیری را تسلیت گفت.
به گزارش جام جم، متن پیام تسلیت نماینده رهبر معظم 
این  به  ج  کر جمعه  امام   و  البرز  استان  در  اسالمی  انقالب 

ح است: شر
در ایام پرفضیلت و نورانی ماه ذیقعده الحرام و دهه کرامت خبر ارتحال اب الشهید، عالم ربانی، قرآن پژوه 
و معلم معارف اهل  بیت علیهم السالم بخصوص نهج البالغه موالنا امیرالمؤمنین علیه السالم استاد 
بزرگوار حاج میرزا مهدی دشیری موجب تألم و تأثر گردید. اینجانب درگذشت آن مرد الهی را به جامعه 
علمی، مردم استان، خانواده محترم، وابستگان، شاگردان و دوستان ایشان تسلیت عرض نموده و از 
خدای تعالی رفعت مقام و همنشینی با شهدای کربال و فرزند شهیدش را طلب نموده و برای بازماندگان 

اجر و صبر مسالت می نمایم.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

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

به تو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا 
ُجز تو ای جان جــــهان، دادرسی نیست مرا
عاشق روی تــوام، ای گل بی مثل و مثال   

به خدا، غیر تو هــرگز هــــوسی نیست مرا

آیت اهلل حسینی در مراسم استقبال از کاروان 
»زیر سایه خورشید« آستان قدس رضوی: 

امام رضا)ع( مظهر رضایت الهی 
است 

مراسم  کرامت،  دهه  برکت  و  خیر  پر  ایام  در 
استقبال از کاروان خادمان حامل پرچم مضجع 
آالف  )علیه  موسی الرضا  بن  علی  مقدس 
التحیه والثناء(، تحت عنوان سیزدهمین دوره 
جشن های مردمی »زیر سایه خورشید«، توسط 
خادمان  حضور  با  و  همدانی  حسینی  آیت اهلل 
حرم رضوی، اعضای ستاد و خادم یاران آستان 
دفتر  محل  در   ، البرز استان  در  رضوی  مقدس 

ج برگزار شد. امام جمعه کر
به گزارش جام جم آیت اهلل حسینی همدانی در 
این جلسه ضمن عرض خیرمقدم به خادمان 
حریم رضوی، با اشاره به آیه چهل و سوم سوره 
مبارکه احزاب بیان داشت: یکی از حرکت هایی 
نور  سمت  به  و  ج  خار ظلمت  از  را  افراد  که 
با  عاطفی  و  معنوی  ارتباط  می کند  هدایت 

حضرات معصومان)ع( است.
حرکت  این  چه  هر  افزود:  ادامه  در  وی 
نورانیت  بر  باشد  مستحکم تر  و  تقویت شده 
و  قرآن  با  که  افرادی  و  می شود  افزوده  افراد 
هم  دارند  عمیقی  و  وسیع  ارتباط  اهل بیت 
را  راه  و  نور می دهند  نورانی اند و هم  خودشان 

روشن می کنند.
»زیر  کاروان  این که  بر  تأکید  با  ج  کر امام جمعه 
افزایی  معرفت  با  همراه  باید  خورشید«  سایه 
 بحّقه« در زیارت 

ً
باشد به توضیح عبارت »عارفا

شرط  گفت:  و  پرداخت  علیه السالم  رضا  امام 
و  می باشد  بودن  بحّقه«   

ً
»عارفا زیارت  قبولی 

بیان  عبارت  این  توضیح  در  معصومین)ع( 
می کنند که بدانید ما امام هستیم اما نه امام 
امامت  جایگاه  منظور  بلکه  شناسنامه ای 
است. آیت اهلل حسینی همدانی در ادامه بابیان 
این که جایگاه امام اتصال عالم ملکوت به عالم 
نباشد  زمین  روی  امام  اگر  افزود:  است،  ملک 
خدای تعالی روزی و رزق مادی و معنوی خود را 

به عالم هستی قطع می کند.
وی با تأکید بر این که شناخت حقیقت امام به 
گفت:  نیست،  ممکن  هرگز  آن  خاص  معنای 
امام واسطه فیض الهی است و مسیر هدایت 
بشر که را توسط امام و قرآن به دست می آوریم 
کند  درک  و  بداند  را  این  انسان  اگر  بنابراین 

زیارتش قبول می شود.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری 
ج اظهار کرد؛  کر

هنرمنـدان؛ دست های
 ُپرتوان مدیریت شهری

متفاوت  و  خالق  نگاه  و  دست  ها  کمِک  با 
گذشته  از  بیش  را  شهر  می توان  هنرمندان 

زیبا ساخت.
در  رحیمی  علیرضا  جام جم،  گزارش  به 
بیان  با  حجاب  موضوع  با  ورکشاپی  از  بازدید 
هنرمندان  نگاه  و  دست  ها  کمِک  با  این که 
به  امروز  گفت:  ساخت،  زیبا  را  شهر  می توان 
و  بخشی  گاهی  آ برای  طراحی  ورکشاپ های 
نیاز  گذشته  از  بیش  شهروندی  آموزش های 
شهری  و  فرهنگسازی  برای  بستری  تا  است 

، فراهم شود.  زیست پذیر
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  وی؛  گفته  به 
سازه های  اکران  در  مثبتی  روند  می تواند 

ج ایجاد کند. فرهنگی و تبلیغاتی شهر کر
گرافیِک  برجسته  هنرمندان  از  یکی  مومن 
این  حاشیه  در  دانشگاه،  استاد  و  استان 
مدیریت  مجموعه  کنار  در  گفت:  بازدید، 
 شهری به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی
اسالمی   - ایرانی  غنی  فرهنگ  تقویت  و 

هستیم. 
کارگاه  کرامت  دهه  مناسبت  به  است؛  گفتنی 
( با مضمون حجاب و  طراحی گرافیک )پوستر

با حضور 1۵ طراح برگزار شد.

پیامهایمردمی خبر
ح  طـر جهـت  می تواننـد  عزیـز  خواننـدگان 
ابعـاد  در  اسـتانی  و  شـهری  مشـکالت 
دفتـر   32210009 تلفـن  شـماره  بـا  مختلـف 
تحریریـه جام جـم البـرز همـه روزه بـه غیـر از 
ایـام تعطیـل در وقـت اداری تمـاس بگیرنـد 
تـا مشکالتشـان بـا نـام خودشـان در همین 

گـردد. ج  در سـتون 
* مسئوالن فرمانداری ساوجبالغ اقدام کنند

عبـور و مـرور سـنگین خودروهـا و مسـافران در 
مسـیر روسـتاهای کردان- برغان، ورده، سیباندره، 
فـراوان  نواقـص  و  بـودن  عـرض  کـم  و  اغشـت 
ایمنـی مسـیرها و معابـر مذکـور موجـب انسـداد 
طوالنـی مـدت و تصادفـات مکـرر در جاده  هـا بویـژه 
می شـود.  و...  آتشـگاه  برغـان-  کـردان-  مسـیر 
لطفـا مسـئوالن فرمانـداری سـاوجبالغ نسـبت بـه 
برنامه ریـزی و هدایـت فعالیـت نهادهـای دسـت 

انـدرکار اقـدام عاجـل نماینـد.
سید نصرالدین میرعربشاهی- ساوجبالغ
* گرانفروشـی ملزومات زندگی مردم را سـاماندهی 

کنید
در  مـردم  زندگـی  معیشـتی  اقـالم  گرانفروشـی 
و  شـهروندان  زندگـی  جریـان  مختلـف،  ابعـاد 
روستانشـینان را بـا اختـالل روبـه رو کـرده اسـت. 
موجـود  معضـالت  بـه  مربوطـه  مسـئوالن  لطفـا 

کننـد. رسـیدگی 
ج مهران احمدی از کر
فشـار  کـم  خصـوص  در  البـرز  آبفـای  جوابیـه   *

آبرسـانی بـودن 
روزنامه محترم جام جم سرپرستی استان البرز

خ  مـور روزنامـه  در  ج  منـدر مطلـب  بـه  بازگشـت 
عنـوان: بـا  البـرز  اسـتان  ضمیمـه   99/۳/27 
ج چـاره اندیشـی کنـد.« بـه اطـالع   » اداره آبفـای کـر
می رسـاند مشـترک محترمـی کـه از کوچـه شـهید 
میردارنـژاد مشـکل افـت فشـار آب را بـه اطـالع آن 
روزنامـه محتـرم می رسـاند، ضروری اسـت با مراکز 
ارتباطـات مردمـی آبفـای البـرز)122( تمـاس گرفتـه 
تـا بـا ثبـت نشـانی دقیـق و اعـزام واحدهـای امداد 
و حوادث به منزل ایشـان مشـکل برطرف شـود.
علیرضا لرستانی- مدیر روابط عمومی همگانی 
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امام خمینی )ره(

رو  به  رو  بحران هایی  و  مشکالت  با  خود  زندگی  از  برهه هایی  در  افراد  همه 
می شوند. این مشکالت می تواند ناشی از مسائل و استرس های محیطی یا از 
بحران های درون روانی باشند. هنگام برخورد با مشکالتی که فشار روانی زیادی 
به بار می آورند، مغز درگیر پردازش هیجانات زیادی خواهد شد. این درگیری 
حل  برای  خود  مغز  ظرفیت های  تمام  از  بتواند  فرد  که  می شود  این  از  مانع 
از خدمات مشاور  مشکالت استفاده کند. در این شرایط است که استفاده 
و روانشناسی اهمیت پیدا می کند. دکتر شابهرامی با سابقه ای 20 ساله در این 

باره حرف های فراوانی دارد. با هم گفتگوی وی با جام جم را بخوانیم:
از خودتان بگویید و از مرکزی که مدیریت آن را بر عهده دارید؟

دکتر شابهرامی هستم مدرس دانشگاه.20 سال است که در قوه قضائیه در 
بخش روانشناسی و کاهش آسیب مشغول کار می باشم، همچنین 12 سال 
در  مشاوره  و  روانشناسی  مختلف  زمینه های  در  فعالیت  سابقه  که  است 
استان البرز را دارم.در این راستا مرکز مشاوره و روانشناسی امید فردا را با 11 
کادر تخصصی و علمی در حوزه های مختلف تحت نظارت بهزیستی استان البرز 
را تاسیس نموده ام. مرکز مشاوره امید  از سال 1۳91  در شهرستان فردیس 
پزشکی  روان  طالق،  نوجوان،  کودک،  خانواده،  حوزه های  در  دارد  افتخار  فردا 
و همچنین یادگیری و  مشکالت تحصیلی به صورت فردی و گروهی فعالیت 

نماید.
 لطفا در مورد هیجان و مدیریت  آن توضیح دهید.

در بخش هیجان گام اول آشنایی و شناخت صحیح هیجانات است. بیشتر 
انواع  آن ها است.  اولیه  افراد در عدم شناسایی هیجانات اصلی و  مشکالت 
هیجانات اولیه ما شامل ترس،شرم، خشم، غم و شادی است که وقتی حال 
روانی ما دچار آشفتگی است شناسایی این احساسات کمک بسیار زیادی در 
آن  آرامش ما خواهد کرد. هرگاه افراد در مورد احساساتشان توضیح  دهند 
افکار ذهنی آنهاست اما هیجان یا احساس فقط یک کلمه است. مثال من االن 

غمگین هستم. 
اولیه اصلی ما قرار  بر  ثانویه  از هیجانات  از نظر دیدگاه هیجان مدار بسیاری 

احساس  ما  گاهی  است  ممکن  مثال  می اندازند.  اشتباه  به  را  ما  و  می گیرند 
خشم را نسبت به کسی ابراز کنیم اما ممکن است هیجانات اصلی و اولیه ما 

ترس باشد یعنی این که به خاطر ترسی که داریم خشم را بروز می دهیم.
بنابراین آشنایی با هیجانات و شناسایی همزمان آثار آن در بدن نقش موثری 

بر آرامش روح و روان ما خواهد داشت.
اثرات نامطلوب کرونا که بر سالمت روحی و روانی جامعه ما تاثیر گذاشته 

چیست؟
جامعه  مختلف  حوزه های  در  را  زیادی  آسیب های  کرونا  ویروس  بروز  با 
بر  آسیب  کردیم  روانشناسی تجربه  که در حوزه  آسیبی  ،بیشترین  داشته ایم 
خانواده است. از آنجا که ما تجربه زندگی با هم بودن در زمان طوالنی و در خانه 
ماندن را نداشته ایم باعث شد که آسیب های جدی و جبران ناپذیری را در برخی 
از خانواده ها شاهد باشیم که همچنان تبعات آن گریبانگیر خانواده هاست و 
نهاد های مختلف همچون بهزیستی و بخش های مختلف مراکز مشاوره تحت 
پوشش آن را مکلف نمود که از طریق آموزش ها و مشاوره های مجازی و آنالین 

و تلفنی درصدد ترمیم آن اقدام نمایند.
؟ حرف آخر

و  مثبت  بسیار  روانشناسی  و  مشاوره  خدمات  بخش  در  جامعه  دیدگاه 
مطلوب می باشد. این امر مدیون اطالع رسانی رسانه ها و مطبوعات و خدمات 

خوب همکاران روانشناس در راستای جلب اعتماد مردم بوده است.
از آنجا که آسیب های نوپدید در جامعه و خانواده ها باعث آسیب های جدی 
می شود ضرورت حضور روانشناسان در کنار والدین و زوجین بسیار موثر و 
جدی است. بنابراین پیش بینی می گردد در آینده نزدیک  این افزایش آگاهی 
ایجاد و نهادینه  در تمامی سطوح جامعه و نهاد های رسمی به صورت بیمه 

گردد.
خیابان ۵۳  پنجم،  فلکه  فردیس،  فردا:  امید  مشاوره  مرکز  با  ارتباطی  راه های 

غربی، نبش بلوار امام رضا، پالک ۶9، طبقه دوم
تلفن:02۶-۳۶۵02014        

دکتر محمد حسین شابهرامی
 مدیر مرکز مشاوره  و روانشناسی 

ح کرد؛ امید فردا  مطر

چگونگی 
کنترل هیجان 

و راه های 
یت آن مدیر

از چند ماه استراحت،  بعد 
که  عکاسی  دوربین  با  حاال 
شهر  وارد  دارد  دست  در 
می شود. باورش برای او سخت است. حتی پرنده ای 
نگاه  درخت  ها  به  وقتی  نمی شود.  دیده  آسمان  در 
یکی  پای  نیست.  شاخه هایشان  روی  برگی  می کند، 
از درخت  ها کالغی افتاده که خشک شده و منقارش 
را  غارش  غار  نکرده  فرصت  کالغ  است.  نیمه باز 
آدم هایی که گوشه و کنار خیابان افتاده  کامل کند. 
سعید  خوابیده اند.  است،  سال  سالیان  انگار  اند، 
نخورده  دست  می کند،  نگاه  خانه  ها  به  شده،  گیج 
دماغ  از  خون  حتی  نشده،  خراب  جایی  مانده اند. 
از همه جای  گروه های خبری  از صبح  کسی نریخته، 
خبر  خود  با  و  ببینند  را  فاجعه  این  تا  آمده اند  دنیا 
و  برگردند  عراقی  هواپیماهای  می ترسند  اما  ببرند، 
در  سعید  کنند.  شیمیایی  بمباران  را  شهر  دوباره 
اولین  به  راه می افتد.  کوچه های حلبچه  کوچه پس 
شهیدی که می رسد، بغض در گلویش می آید. اشک 
درد  سرش  می شود.  سرازیر  چشمش  گوشه  از 
می گیرد. به دیوار کوچه تکیه می دهد. چشمانش را 
می بندد. صدای شلیک گلوله توی سرش می پیچد و 
تصاویری پشت سر هم جلوی چشمانش می آیند. 
برمی گرداند  را  سرش  شده،  خالی  تفنگش  خشاب 

یکی  کند.  پر  را  خشاب  تا 
می زند  فریاد  بچه  ها  از 

سعید سرت را ببر پایین!
سعید  و  می شود  شنیده  گلوله  شلیک  صدای 
میان زمین و آسمان دست و پا می زند. بعدها به او 
می گویند یکی از بچه  ها سینه خیز به طرفش می آید. 
بیمارسستان  به  را  او  بعد  و  می کشد  عقب  را  او 
صحرایی منتقل می کنند. با صدای حسین تصویرها 

از ذهن سعید می پرد.
- سعید حالت خوب نیست؟

سعید سرش را تکان می دهد و دوربینش را روشن 
می کند. مادر و بچه های در حال فرار از خانه جلوی 
در افتاده اند. بچه از ترس با دهان باز دستش را دور 
طرف تر  آن  عروسکش  کرده،  حلقه  مادرش  گردن 
روی زمین افتاده و سعید اولین عکسش را می گیرد. 
و  می کشد  باال  را  کاپشنش  زیپ  است،  سرد  هوا 

دوباره توی کوچه راه می افتد.
پیرمردی بچه ای را محکم بغل گرفته و روی پله های 
صورت های  با  بچه هایی  پسر  است.  افتاده  در 
کنارشان  توپشان  و  شده اند  زمین  نقش  زده  تاول 
است. خبرنگارها بین شهدا قدم می زنند و خبر 
به  توجه  بدون  صبح  از  سعید  می کنند.  تهیه 
برگشتن هواپیماهای عراقی در کوچه های 
سعید  شهر  از  بعد  می رود.  راه  حلبچه 
قلبش  به  چیزی  می کند  احساس 
بچه های  دیدن  می نشیند.  گوشه ای  می آورد.  فشار 
حلبچه او را غمگین کرده، با دیدن مادرهایی که کنار 
یاد مادرش می افتد  بچه هایشان به خواب رفته اند 
جای  به  را  رفتنش  جبهه  برگه  که  خواهرش  یاد  و 
پادگان  نقاشی های  یاد  او  بود.  کرده  امضاء  پدرش 
دوکوهه می افتد. سعید وقتی به خودش می آید که 
حسین روبه رویش ایستاده و به او می گوید: »سعید 
بچه  های  خوردن  غصه  با  بریم،  که  رسیده  وقتش 

حلبچه زنده نمیشن.« سعید در چشم های حسین 
زل می زند و می گوید: » من همه عکس  ها را منتشر 
می کنم و به مردمان دنیا نشان می دهم تا مظلومیت 

مردم حلبچه بر همه روشن شود.«
بعدها عکس های سعید جان بزرگی کتابی می شود 
به نام حلبچه و خودش عکسی می شود میان آلبوم 
عکس پسرش. وقتی بچه های حلبچه از مادران شان 
می پرسند: »عکس های حلبچه را چه کسی گرفت؟« 

مادر جواب می دهد: »سعید جان بزرگی«
بچه  ها می پرسند: »سعید که بود و چه شد؟«

که  بود  عکاسی  رزمنده   « می دهد:  جواب  مادر 
شهید  جنگ  از  بعد  و  بود  شده  شیمیایی  خودش 

شد!« 

رزمنده عکاسی که شیمیایی شده بود
لیال چراغی نظر

مقایسه  در  برابری   7 رشد  با  البرزی  کشاورزان 
پرداخت  زکات  تومان  میلیارد   ۳8 قبل،  سال  با 

کردند.
استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
آوری شده  با جام جم گفت: زکات جمع  در گفتگو 
حدود  البرزی  دامداران  و  کشاورزان  خیران،  از 
نیازهای  رفع  صرف  که  است  تومان  میلیارد   ۳8

محرومان استان می شود.
در  زکات  مودیان  همت  به  افزود:  فرد  محمدی 

استان و امدادگران پرتالش، با رشد 770 درصدی 
در مقایسه با سال گذشته، رتبه نخست کشور در 

پرداخت زکات را به دست آوردیم.
پرداخت  این که  بیان  با  امداد  کمیته  کل  مدیر 
است  داشته  رشد  مستحب  و  واجب  زکات 
افزود: زکات جمع آوری شده صرف امور معیشتی 
صرف  تحصیل،  درمان،  جهیزیه،  تهیه  نیازمندان، 
و  ساخت  همچنین  و  عمد  غیر  زندانیان  آزادی 

تعمیر مسکن روستاها می شود.

در  نظرآباد  شهرستان  هنرمندان  از  نمایشی  اثر  دو 
آثار  دیگر  با  رقابت  برای  کشور  تئاتر  جشنواره های 

پذیرفته شد.
به گزارش جام جم: دبیر جشنواره نمایشنامه نویسی 
نوشته  دوستــی«  »قاب  ح  طر گفت:  »گلدسته ها« 
نویسی  نمایشنامه  جشنواره  در  فتحی  مهدی 
مشهدی عباس  امیر  شد.   پذیرفته  »گلدسته ها« 
ح  برای شرکت در این رویداد به دست  گفت: 2۳۳ طر
ح  طر  ۶۵ میان  این  از  که  رسید  جشنواره  دبیرخانه 

پذیرفته شد.  وی افزود: همچنین دبیرخانه نخستین 
متون  »تئاترمان«  آپارتمانی  تئاتر  سراسری  همایش 
پذیرفته شده این رویداد را معرفی کرد و در این میان 
مهدی  کارگردانی  و  نویسندگی  به  »سرگشته«  اثر 
حضور  رویداد  این  در  نظرآباد  شهرستان  از  فتحی 
 ۵2 »تئاترمان«  سراسری  همایش  نخستین  دارد. 
 متن را برای تولید معرفی کرده است که از این میان 
در نتایج اعالمی 44 اثر به صورت قطعی انتخاب شده 

است.

دبیر جشنواره نمایشنامه نویسی »گلدسته ها« خبر داد؛

پذیرش 2 اثر از نظرآباد در جشنواره های تئاتر کشور
با رشد ۷ برابری در مقایسه با سال قبل؛

رتبه نخست کشاورزان البرزی در پرداخت زکات

می تواند  پزشک  تجویز  بدون  دگزامتازون  مصرف 
خطر ابتال به کرونا را به دلیل ضعف ایمنی افزایش 

دهد.
سلیمانی،  علیرضا  دکتر  جام جم  گزارش  به   
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  و  عفونی  متخصص 
علوم پزشکی البرز گفت: چندی پیش اخباری مبنی 
به  مبتالیان  درمان  در  دگزامتازون  داروی  تاثیر  بر 
ویروس کرونا که در شرایط وخیم قرار دارند منتشر 
نتایج  از  جهانی  بهداشت  سازمان  مدیرکل  و  شد 
به  منجر  امر  این  اما  کرد  خرسندی  ابراز  آن  اولیه 
از  برخی  در  دگزامتازون  خودسرانه  مصرف  افزایش 
افراد شده در حالی که پزشکان تاکید دارند که این 
پزشک  تجویز  با  فقط  و  بدحال  بیماران  برای  دارو 

قابل استفاده است.
 مصرف بدون تجویز پزشک این دارو می تواند خطر 

ابتال به کرونا را به دلیل ضعف ایمنی افزایش دهد.

با کرونا دانشگاه  دکتر سلیمانی دبیر ستاد مقابله 
بین  در  دارو  این  مصرف  افزود:  البرز  پزشکی  علوم 
پیدا  ریه  شدید  درگیری  که  کرونا  به  مبتال  بیماران 
کردند و اکسیژن خون آنها باال نمی رود با تشخیص 
به  منجر  مواردی  در  می تواند  پزشک  تجویز  و 

بهبودی مختصر شود.
وی ادامه داد: این دارو در صورت مصرف خودسرانه 
باشد  داشته  جبران ناپذیری  عوارض  می تواند 
بنابراین مصرف خودسرانه آن به هیچ وجه توصیه 
برای  ایمنی  سیستم  به  تنها  نه  که  چرا  نمی شود 
آن را در  مبارزه با این ویروس کمک نمی کند، بلکه 

مبارزه با این ویروس خلع سالح می کنید.
در  همچنین  دارو  این  کرد  اشاره  سلیمانی  دکتر 
عالئم  پوشاندن  با  است  ممکن  موارد  بعضی 
و  کرده  بهبودی  احساس  فرد  شود  سبب  بیماری 
و  کند  آلوده  را  افراد  برگردد و سایر  زندگی عادی  به 
در عین حال با پیگیری نکردن بیماری خود، سبب 

تشدید آن شود. 
دارو  این  عوارض  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
تصریح کرد: بی قراری، بی خوابی، درد قفسه سینه، 
افزایش قندخون، ضعف عضالنی و سردرد از جمله 

عوارض این دارو است. 
سیستم  تضعیف  دارو  این  دیگر  مهم  عوارض  از 
به  ابتال  احتمال  خود  که  است  بدن  ایمنی 
عفونت های مختلف را افزایش و فرد مصرف کننده 

را در معرض خطر جدی قرا می دهد.

آیا دگزامتازون در درمان کرونا موثر است؟

ج  پیام تسلیت امام جمعه کر
در پی درگذشت عالم پرهیزگار 

»حاج میرزا مهدی دشیری«

ج حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام  جمعه کر


