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لبرز
ا

: رئیس مدیریت بحران کشور
اساس مدیریت بحران، پیشگیری است 

ج  : امام جمعه کر
دولِت جواِن حزب اللهی متصدی امور شود
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بیشتر بخوانید

راه برای صاحبان اندیشه 
باز خواهد شد

: استاندار البرز

سیمان آبیک دوباره به 
مدار تولید بازگشت

 130 پروژه عمرانی 
اقتصادی و صنعتی 

افتتاح می شود

دبیر شورای ائتالف نیروهای 
انقالب استان:

سرپرست فرمانداری 
ساوجبالغ:

در قالب تفاهم نامه با نماینده جام جم 
ح شد؛ مطر

افزایش هزینه 
تولید؛  مشکل جدی 

تولید کنندگان
و  رسانه ای  خبری-  پوشش  نامه  تفاهم 
مدیریت  بین  مشترک  همکاری های 
امضا  ج  کر پوشاک  اتحادیه  و  البرز  جام جم  روزنامه 

شد.
به گزارش خبرنگار جام جم، میر اسماعیل صدیق، 
ج با اشاره به این که امروز  رئیس اتحادیه پوشاک کر
گفت:  هستیم  وابسته  آموزش  حوزه  به  ما  کامال 

آموزش همیشه مکمل بحث تولید بوده است. 
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: رئیس کمیسیون عمران شورای شهر

شورا دخالتی در پروژه میدان جمهوری ندارد
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در جلسه شورای مدیران دادگستری استان تاکید شد؛

ع جرم؛ اولویت دستگاه قضا  پیشگیری از وقو
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صدور پروانه بهره برداری بیت 
کوین در استان با مجوز صمت
افرادی که از وزارت صمت 
باشند  داشته  مجوز 
شرکت های  می توانند  به 
توزیع  یا  منطقه ای  برق 
نیروی برق مراجعه کرده و 
این نهادها در کوتاه ترین 
زمان شرایط را فراهم می کنند. شرکت توانیر شرایط 
تامین برق را به همه شرکت های برق منطقه ای و 
آن ها موظف  توزیع نیروی برق ابالغ کرده است و 

هستند انجام دهند.
بنا به گزارش جام جم، مجوز استفاده از بیت کوین، 
است.  صمت  سازمان  از  برداری  بهره  پروانه  ارائه 
مشترک بعد از این که پروانه بهره برداری را دریافت 
کرد، می تواند به امور مشترکان مراجعه کند. امور 
مشترکان به آن ها تخصیص تعرفه بیت کوین را با 
نرخی که از توانیر مشخص شده می دهد. قبال جواز 
تاسیس از سازمان صنعت و معدن  مورد تائید 
بود ولی در حال حاضر فقط پروانه بهره برداری از 
بر  است.  قبول  مورد  معدن  و  صنعت  سازمان 
وجود  ماینر   5 کل  در  اکنون  گزارش،  این  اساس 
بیت  از  استفاده  حال  در  مشترکانی  یعنی  دارد. 
کوین هستند که تقریبا هر 10 روز یک بار یا ماهی 
یک بار رصد می شوند و مصارف و وصولی هایشان 
که  حاضر  حال  حتی  یا  گذشته  در  می شود.  چک 
این که  بر  عالوه  نکند  استفاده  ماینر  از  مشترک 
تعرفه  بازدید  می شود،  چک  غیرمجازش  مناطق 
برق  توزیع  شرکت  همچنین  می شود.  انجام  نیز 
استان البرز به دنبال پیدا کردن مشترکانی است 
می خواهند  دارند،  اشتراک  این که  علیرغم  که 
مستقیم از شبکه برای ماینر خود استفاده کنند. 
آنها در بحث غیر مجاز و بازدید تعرفه ها از سوی 
برای  ماینر  می شوند.اصوال  چک  مشترکان  امور 
تعرفه  زیرا  می شود  استفاده  صنعتی  مشترکان 
دارند.  هم  باالیی  قدرت  و  است  ارزان تر  صنعت 
و  صنعتی  مشترکان  بر  رصد  بیشترین  بنابراین 
گاهی هم مشترکان صنعتی  و  بخصوص دیماند 

عادی صورت می پذیرد.

با مشاوران حقوقی جام جم البرز 
خوانندگان گرامی، شما 
مشکالت  می توانید 
حقوقی و قضایی  خود 
جم  جام  روزنامه  با  را 
بگذارید.  میان  در  البرز 
پرسش  مسئول 
مشکالت  پاسخ  و 
به  قضایی  و  حقوقی 
کارشناسی  تیم  وسیله 
می توانند  خود  مجرب 
همین  در  و  هفته  هر 
سوال های  به  ستون 
که  بدانید  است  الزم  دهند.   پاسخ  شما 
جنبه  صرفا  سوال،  به  شده  داده  پاسخ های 
مراجع  در  استناد  قابل  و  دارد  مشورتی 
قضایی و اداری نمی باشد. منتظر تماس های 

شما هستیم.
* حق عمری 

در  اموال  وصیت   ، قانون  و  ع  شر مطابق 
به  نسبت   

ً
صرفا ورثه،   موافقت  عدم  صورت 

اگر  مثاًل  می باشد  اجرا  قابل  اموال  سوم  یک 
که  نماید  وصیت  مسکونی  خانه  یک  مالک 
بعد از فوتش تمام آن خانه به شخص خاصی 
وصیت  این  مفاد  با  ورثه  برسد،چنانچه 
خانه  آن  دانگ  دو   

ً
صرفا ننمایند  موافقت 

تمام  و  می گردد  منتقل  نظر  مورد  شخص  به 
خواسته وصیت کننده برآورده نمی گردد.

قانونی  و  شرعی  مناسب  راهکارهای  از  یکی 
از  بعد  افراد  برآورده شدن خواسته های  برای 
می باشد.  عمری  حق  شرط  از  استفاده  فوت 
قالب  در  نه  مال  مالک  که  صورت  بدین 
زمان  در  عقود  سایر  قالب  در  بلکه  وصیت 
منتقل  نظر  مورد  شخص  به  را  مالی  حیات 
قید  در  که  زمانی  تا  می نماید  شرط  و  نموده 
را  مال  از  استفاده  حق  خودش  باشد  حیات 
داشته و در صورت فوت، کل مال؛ به شخص 
»حق  شرط  این  نام  گردد.  منتقل  نظر  مورد 

عمری« می باشد.

در  فقیه  ولی  نماینده  همدانی،  حسینی  اهلل  آیت  جم،  جام  گزارش  به 
ج در خطبه های نماز جمعه ای که گذشت،  استان البرز و امام جمعه کر
نظام  کارگزاران  که  است  احتیاج  دوم«  »گام  بیانیه  تحقق  برای  گفت:  
تغییر کرده و دولِت جواِن حزب اللهی متصدی امور شود تا بستر الزم 

نوین  تمدن  به  رسیدن  و  انقالب  بعدی  مرحله  سه  به  رسیدن  برای 
اول  سخنرانی  در  رهبری  خود  نیز  را  اجرا  فرآیند  شود.  فراهم  اسالمی 
خرداد ۹۸ بیان کردند و فرمودند: اول باید نسبت به انقالب شناخت 
پیدا کنید. بعد حلقه های میانی نخبگانی را درست و بعد کارگروه های 

مساله محور را تشکیل دهید. سپس باید جبهه ای گفتمانی تشکیل 
شود تا مردم و به خصوص جوانان را برای رسیدن به مقصد به حرکت 
درآورد و شکل کار را هم همان شکل دوران دفاع مقدس بیان فرمودند 

که هرکس بداند در این بیانیه چه نقشی دارد و همان را انجام دهد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

مشاورحقوقییادداشت

ج : امام جمعه کر
دولِت جواِن حزب اللهی متصدی امور شود

سیمان  کارخانه  موانع  رفع  از  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
به  کار  نیروی  هزار  چند  با  تولیدی  بزرگ  واحد  این  بازگشت  و  آبیک 

مدار تولید خبر داد.
کارخانه  از  بازدید  در  البرز  استاندار  شهبازی،  جم،  جام  گزارش  به 
در  سیمان  کارخانه های  اولین  جزو  واحد  این  گفت:  آبیک  سیمان 

کشور محسوب می شود.
دلیل  به  اخیر  ماه  یک  در  آبیک  سیمان  کارخانه  داد:  ادامه  شهبازی 
هفته   ۲ مدت  به  داشت،  برق  و  گاز  تامین  راستای  در  که  مشکالتی 

تعطیل شد و کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستاد.
اورهال  برای  کارخانه  در  جایگزین  خط  مدت  این  در  گفت:  شهبازی 

خطوط دیگر مورد استفاده قرار می گرفت.

این  داخلی  متخصصان  همت  با  که  دارد  خرسندی  جای  افزود:  وی 
مجموعه می تواند روزانه بیش از ۶1 هزار تن سیمان تولید کند.

دو  در  گرفته  صورت  هماهنگی های  طی  کرد:  اضافه  البرز  استاندار 
گذشته  جمعه  و  شد  رفع  مجموعه  گاز  و  برق  مشکالت  اخیر  هفته 
کارخانه دوباره راه اندازی شد و اکنون روزانه ۸ هزار تن سیمان تولید 

می شود.
در  طالقان  و  نظرآباد  ساوجبالغ،  مردم  محترم  نماینده  گفت:  وی 
در  کارخانه  مدیرعامل  و  نظرآباد  فرماندار  اسالمی،  شورای  مجلس 

این راستا همراهی و تالش خوبی داشتند که جای قدردانی دارد.
اندازی  راه  برای  مجموعه  این  کارکنان  خوشحالی  افزود:  شهبازی 
مجدد، بسیار انرژی بخش است از این رو همواره با اتحاد و انسجام 

و یکپارچگی با مجموعه مسئوالن استان نسبت به حل مشکالت و 
موانع تولید اقدام می کنیم.

: استاندار البرز
سیمان آبیک دوباره به مدار تولید بازگشت

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز 
گفت: برگزاری مراسم یادواره شهدای فجرآفرین 
مجازی  بصورت  استان  مرکز  در  انقالب،  دوران 

برگزار می شود.
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
البرز گفت: محوری ترین برنامه دهه فجر امسال 
در  پرچم  اهتزاز  و  الله ها  مهمانی  مراسم  برگزاری 

گلزار شهداست که 1۶ بهمن انجام می شود.
وی در ادامه اضافه کرد: رونمایی از گلزار شهدای 
امام زاده محمد)ع( نیز پس از مرمت و بهسازی 
در همان روز انجام می شود که با هزینه ای بالغ بر 

۶ میلیارد تومان به اتمام رسیده است.
خانه  احداث  کلنگ  همچنین  گفت:  رستمیان 

نیز  حسینیه  و  شهدا  آثار  موزه  به  مجهز  شهید 
به  ج  کر محمد)ع(  زاده  امام  شهدای  جوار  در 

زمین زده می شود.
ایثار و  آوران  رستمیان ادامه داد: روایتگری پیام 
خانواده  از  دیدار  مجازی،  صورت  به  فجرآفرینان 
محصوالت  توزیع  و  تهیه  و  ایثارگران  و  شهدا 
امسال  فجر  دهه  در  برنامه ها  دیگر  از  فرهنگی 

است.
هم  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس   
امسال   فجر  دهه  مراسم  گفت:  جلسه  این  در 
به  نسبت  متفاوتی  شرایط  اما  می شود  برگزار 

سال گذشته دارد.
دستگاه ها  همه  از  افزود:  روحی  االسالم  حجت 
تقاضا داریم هر برنامه ای که در دهه فجر امسال 
استان  هماهنگی  شورای  به  اند  دیده  تدارک 

اعالم کنند تا برنامه ریزی مناسبی شود.
هم  امسال  راهپیمایی  کرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
می شود  انجام  مبدا   5 از  گذشته  سال  مشابه 
خودرویی  رژه  صورت  به  و  متفاوت  شرایط  با  اما 

است./خبرگزاری صدا و سیما

در  گفت:  ساوجبالغ  فرمانداری  سرپرست 
عمرانی،اقتصادی  پروژه   1۳0 امسال  فجر  دهه 
بر  بالغ  اعتباری  با  شهرستان  این  صنعتی  و 
روستاهای  و  شهر ها  در  تومان  میلیارد   15۴۴

ساوجبالغ  به بهره برداری می رسد.
 ، مهرور مهدی   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
نشست  در  ساوجبالغ  فرمانداری  سرپرست 
ساوجبالغ  فجر  دهه  برنامه های  هماهنگی 
رونق  شاهد  پروژه ها  این  راه اندازی  با  افزود: 
خواهیم  شهرستان  این  در  اشتغال  و  تولید 

بود.
 ۸۴ گفت:  ساوجبالغ  فرمانداری  سرپرست 
 11۷ بر  بالغ  اعتباری  با  دولتی  بخش  در  پروژه 
خصوصی  بخش  در  پروژه   1۷ و  تومان  میلیارد 
به  تومان  میلیارد   1100 بر  بالغ  اعتباری  با 

بهره برداری می رسد.
از  بیش  برای  ح ها  طر این  افتتاح  با  افزود:  وی 
 ۳1۳ برای  که  می شود  اشتغال  ایجاد  نفر   5۹۸
به  نفر   ۲۸5 برای  و  مستقیم  صورت  به  نفر 

صورت غیر مستقیم شغل فراهم می شود.

مهرور در ادامه سخنان خود به میزان مقایسه 
اشاره  روستاها  و  شهر ها  در  عمرانی  ح های  طر
کرد و گفت : در فجر ۹۹ تعداد پروژه های شهری 
ح خدماتی و عمرانی است و این تعداد در  ۲۶ طر

ح می رسد. روستاها به 5۷ طر
بر  تاکید  با  ساوجبالغ  فرمانداری  سرپرست 
جشن  برگزاری  خواستار  همدلی  و  وحدت 
پیروزی چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب 
اساس  بر  و   آنالین  مردمی  صورت  به  اسالمی 
بهداشتی  پروتکل های  و  دستورالعمل ها 
خواهد   برگزار  شهرستانی  و  استانی  کشوری، 

شد.

؛ با هدف  گرامیداشت دهه فجر
جلسه کارگروه ایثار و شهادت  برگزار می شود

سرپرست فرمانداری ساوجبالغ:

 130 پروژه عمرانی، اقتصادی و صنعتی افتتاح می شود

زهرا مهرادفر

 رئیس گروه ارتباطات 
و رسانه ها، شرکت 
توزیع برق استان 

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

عالء الدین سیفی دبیر هیات موسس شورای ائتالف نیروهای انقالب استان 
البرز با تشکر و قدردانی از همت عالی مردم و جوانان انقالبی در انتخاب سه 
نماینده استان در گفتگو با خبرنگار جام جم گفت: از آن جا که خواست مردم 
و جوانان انقالبی کاهش هزینه های هنگفت داوطلب شدن برای نمایندگی 
مجلس و خدمت گزاری به مردم است، باید راه برای صاحبان اندیشه ای که 
آرزوی خدمت به مردم را در سر می پرورند باز شود. باید  سرمایه ای ندارند و 
آن ها به عرصه خدمت وارد شوند و توان و همت و فکرشان را برای خدمت 
رسانی به مردم به کار گیرند. با این نگرش در این دوره بزرگوارانی با همت مردم 
انقالبی و کمترین هزینه وارد مجلس شورای اسالمی شدند  که البته تا این 

، کارنامه قابل قبولی داشته اند. جای کار
که در استان سه  انقالب  نیروهای  ائتالف  که شورای  این  به  با اشاره  سیفی 
مطالعه  مدد  به  فرستادند،  مجلس  به  را  نماینده   ۲۳0 کشور  در  و  نماینده 

جوانان خوشفکر در مرکز به شناسایی آسیب ها پرداخت. 
وی افزود: در استان البرز ۹ نفر را به عنوان هیات موسس داریم که ریاست 
آن بر عهده حاج آقا شیخ مفید کیایی نژاد می باشد. دبیر هیات موسس عالء 
الدین سیفی و دیگر اعضاء آقایان: منصور خاکی، دکتر روحانی فرد، دکتر جمال 
پور، دکتر کنی، دکتر منعمی، حجت االسالم محمد مهدی محمدی و سرکار 
خانم آقایی هستند. وی ادامه داد: دبیر هر شهرستان، لیست تعیین شده از 
اسامی سرشاخه های انقالبی را در اختیار اعضای هیات موسس قرار می دهد. 
در  رای  برگه های  سپس  شد.  خواهند  تجمیع  پیشنهادی  اسامی  نهایت  در 
اختیارشان قرار می گیرد و در نهایت شهرستان به شهرستان هیات موسس 
ج ۹ نفر عضو دائمی و 5 نفر به عنوان علی  انتخاب خواهد شد. برای کالنشهر کر
البدل در نظر گرفته شده است. برای طالقان و اشتهارد 5 نفر که ۳ نفر علی 
البدل هستند. برای بقیه شهرها نیز ۷ نفر که ۴ نفر عضو علی البدل می باشند.
نیز  شهرستان  موسس  هیات  گفت:  انقالبی  نیروهای  موسس  هیات  دبیر 

وظیفه دارند که برای شهرها، هیات موسس انتخاب کنند. 
سیفی در ادامه افزود: مالک برای شهر، داشتن شورای شهر وشهرداری ها در 
ج 5 شهر: ماهدشت، محمدشهر، کمالشهر، گرمدره  آن مکان هاست. برای کر
، برای نظر  و آسارا تعیین شده است. برای هشتگرد شهر کوهسارو شهر گلسار
آباد شهر تنکمان و برای فردیس شهر مشکین دشت می باشند. اشتهارد و 

طالقان و چهارباغ هم شهر نداشتند. 
ماموریت  شدند،  انتخاب  شهر  شورای  که  این  از  بعد  افزود:  ادامه  در  وی 
جدیدی به استان ابالغ می شود. آن ماموریت این گونه است که فراخوانی برای 
نیروهای انقالب بود، آماده ابالغ می شود، مبنی بر این که هر فرد انقالبی که 
بخواهد در تصمیم گیری استان وشهرستانش سهمی داشته باشد، باید در 

سامانه ثبت نام انجام دهد.
 بعد از دریافت اطالعات دسته بندی شده از مرکز، شهرستان ها موظفند که 
افراد را در گروه های 15 تا ۲5 نفره دسته بندی کنند و از دل این گروه ها ۳ نفر 
را به عنوان اصلی و۲ نفر را به عنوان علی البدل انتخاب کنند. بعد آن ها را به 
شهرستان ها معرفی می کنند. این افراد در کنار هم مجمع منتخب شهرستان 

را تشکیل می دهند.  
انتخاب  انقالبی  نیروهای  ائتالف  شورای  منتخب  مجمع،  دل  از  افزود:  وی 
ج ۲۷ نفر، برای شهرستان های دیگر ۲1 نفر،  می شوند. این انتخاب ها برای کر

برای طالقان و اشتهارد 15 نفر و برای شهرها هم عدد ثابت ۹ نفر هستند.
ادامه  در  البرز  استان  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  موسس  هیات  دبیر 
نیروهای  نهایت  در  و  می شود  شناسی  آسیب  سازوکارها  این  فرآیند  گفت: 
را  استان  انقالب  نیروهای  ومجمع  می گیرند  قرار  هم  کنار  استان  در  انقالبی 
تشکیل می دهند. از بین آن ها ۲۷ نفر به عنوان شورای ائتالف استان انتخاب 
می شوند.  وی افزود: لیست شورا با تایید مجمع منتخب در اختیار شورای 
نیاز  ، تخصص های مورد  کمیته ای فنی  ائتالف شهرستان قرار می گیرد و در 
شهر، نظیر متخصص عمران، شهرسازی و تخصص های مختلف فرهنگی را که 
باید در شورای شهر وجود داشته باشد از نفرات زبده وخبره انقالبی تعیین 
به  نهایی  مطالعه  اتمام  از  پس  مراحل  این  تمامی  داد:  ادامه  وی  می شوند. 
آن  دهنده  نشان  کارها  این  می گیرد.  قرار  رسانه ها  اختیار  در  سندی  صورت 

می باشد که تمامی این مراحل تخصصی انجام شده است.
عالء الدین سیفی در پایان گفت: از همه بزرگواران عزیز انقالبی تقاضا می کنیم 
که از این فرصت پیش آمده استفاده کنند. لینک را در اختیار دوستان انقالبی 
قرار دهند و وارد سامانه شوند. ثبت نام کنند و خود را برای تصمیمات استان و 
شهرستان مسئول و دخیل دانسته و در تصمیم گیری ها وتصمیم گذاری های 

استان و شهرستان شرکت داشته باشند.

دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب استان:

راه برای صاحبان اندیشه باز خواهد شد

ج از برقراری ایستگاه های ایست بازرسی  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کر
برای کشف و ضبط چوب و فرآورده های جنگلی بدون مجوز در این شهرستان خبر 

داد.
به گزارش جام جم، سیاوش ذاکری گفت: برخورد قاطعانه ماموران یگان حفاظت 
منابع طبیعی با ورود انواع کاالی قاچاق و غیر مجاز از جمله چوب های جنگلی به 

عنوان یکی از منابع ارزشمند و ثروت ملی در دستور کار قرار دارد.

ذاکری افزود: برخی افراد به دلیل نا آگاهی در خصوص قوانین حمل چوب، حتی 
درختان باغی را قطع و بدون دریافت مجوز اقدام به حمل این چوب ها به مناطق 
دیگر برای فروش می کنند که در صورت مشاهده ، طبق ماده ۴۸ قانون حفاظت و 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع  تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی 
صورت می گیرد.وی گفت: شهروندان و دوستداران طبیعت در صورت مشاهده 
هرگونه تجاوز به عرصه های ملی، قطع درختان جنگلی، حمل چوب و زغال، موضوع 
را در تماس با شماره تلفن های 1۳۹ و 150۴ امداد جنگل و مرتع اطالع دهند. رئیس 
ج افزود: در سال های اخیر در کنار معضالتی چون  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کر
تغییر اقلیم و خشکسالی، قاچاق چوب توسط سودجویان به یک معضل تبدیل 
و دامنگیر جنگل ها و مراتع کشور شده است و سودجویان سرمایه های ملی را که 
متعلق به نسل های آینده است نشانه گرفته اند. ذاکری گفت: اداره منابع طبیعی 
ج توجه ویژه ای به مبارزه با قاچاق چوب در این شهرستان دارد و  و آبخیزداری کر
بر این اساس مقاصد احتمالی حمل چوب مانند کارخانجات چوب بری، کارگاه ها و 

انبار های شهرستان را به صورت مستمر مورد بازدید قرار می دهند.

البرز به  از روستا هاى  گفت: ٩٩درصد  البرز  ارتباطات و فناورى اطالعات  مدیرکل 
شبکه ملی ارتباطات متصل هستند.

روستاهاى  از  ٩٩درصد  حاضر  حال  در  گفت:  رادفر  سودابه  جم،  جام  گزارش  به 
، ١٠٠ درصد از اینترنت شهرى و جاده اى در البرز به شبکه ملی  باالى بیست خانوار
ارتباطات متصل هستند.وی افزود: روستاهای تکلیفی وزارت ارتباطات ٢٩٣ روستا 
در استان است که تنها ٦روستا فاقد اینترنت پرسرعت و شبکه ملی ارتباطات 
تیکه  و  کوه  وام   ، اشتهارد  شهرستان  در  قزلو  روستاهاى  گفت:  رادفر  هستند. 
شهرستان  در  ده  کهنه  و   وارنگرود  گسیل،  و  ساوجبالغ  شهرستان  در  اغشت 
افزود:  شد.وی  خواهند  متصل  ارتباطات  ملی  شبکه  به   ١٤٠٠ سال  پایان  تا  ج  کر
با مساعد شدن شرایط جوى استان عملیات فیبرکشی و احداث دکل اینترنت 

انجام می شود و این ٦روستا به شبکه ملی ارتباطات متصل خواهند شد.

همه گیرى اینترنت در روستاهاى البرز تا بهار 1400

10 نکته کلیدی برای پیشگیری از سرطان

سالم  تغذیه  و  وزن  کنترل  منظم،  بدنی  فعالیت 
عوامل مهم پیشگیری از ابتال به سرطان محسوب 

می شود.
به گزارش جام جم، معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی البرز گفت: افراد برای  پیشگیری از سرطان 

باید فعالیت بدنی منظم، کنترل وزن و تغذیه سالم  
داشته باشند و خود را در برابر عفونت ها محافظت 
رعایت  پوست،  از  محافظت  افزود:  کنند.مستوفی 
اصول ایمنی در منزل و محیط کار و  مراجعه منظم  
به  ابتال  از  پیشگیری  راه های  جمله  از  پزشک   به 

سرطان است.
افراد باید هر هفته ۳ مرتبه  با اشاره به این که  وی 
که  نحوی  به  کنند  ورزش  دقیقه   ۴5 تا   ۳0 بار  هر  و 
ضربان قلب آن ها افزایش یابد گفت:  افزایش وزن 

در بزرگسالی با افزایش خطر سرطان مرتبط است.
پنج  مصرف  چرب،  کم  غذای  از  استفاده  افزود:  وی 
، پرهیز از مصرف فست  وعده سبزی و میوه در روز

فودها، کاهش مصرف نمک و شکر منجر به ایمنی 
افراد  گفت:  می شود.وی  سرطان  بیماری  مقابل  در 
باید در صورت تماس طوالنی مدت با تابش آفتاب 
آفتابی  عینک  و  آفتاب گیر  کاله  ضدآفتاب،  کرم  از 
و  تنش  از  می توانند  که  جا  آن  تا  و  کنند  استفاده 
اضطراب پرهیز کنند؛ زیرا اضطراب، سیستم دفاعی 
را ضعیف می کند.وی گفت: بهتر است  مردم   بدن 
آالینده های سرطان زا را بشناسند و از خود محافظت 
کنند.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز 
که  کسانی  می شود  توصیه  حتی  گفت:  پایان  در 
که  جا هایی  در  نشستن  از  هم   نیستند  سیگاری 

افراد دیگر سیگار می کشند، خودداری کنند.

برخورد قاطع یگان حفاظت منابع طبیعی البرز با قاچاقچیان چوب



مدیرکل آموزش و پرورش استان:
اولین هنرستان کشاورزی البرز آغاز به کار می کند
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: اولین هنرستان کشاورزی در البرز 

در مهر سال 1۴00 افتتاح خواهد شد.
اولین  که  این  بیان  با  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  جم،  جام  گزارش  به 
هنرستان کشاورزی در البرز در مهر سال 1۴00 افتتاح خواهد شد، گفت: تفاهم 

نامه تاسیس و توسعه این هنرستان غیردولتی در استان با همکاری دانشگاه 
آزاداسالمی منعقد شد.قاسمی گفت: این موضوع با هدف ورود به بازار کار و 
آموزان عالقه مند البرزی در دست اقدام  اشتغالزایی برای هنرجویان و دانش 
است.وی افزود: با توجه به این که البرز به عنوان قطب کشاورزی دانش بنیان و 

غ التحصیالن رشته کشاورزی نیاز دارد،  علمی کشور مطرح است و به تربیت فار
آموزش های عمومی و مهارتی  با سازمان مرکز  انجام شده  براساس مذاکرات 
سما واحد کرج ، هنرستان پسرانه کشاورزی در رشته مورد نیاز استان با هدف 

گسترش کشاورزی مدرن و تعمیر ماشین آالت کشاورزی تاسیس می شود.

چهارشنبه  8  بهمن   1399   شماره 5864
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

پزشک  از  را  خود  پزشکی  سواالت 
جام جم البرز بپرسید

مــردم  روزهــا،  ایــن 
از  زیــادی  بخــش 
ســالمت  نیازهــای 
راه هــای  از  را  خــود 
گوناگــون بــه دســت 
کار  ایــن  می آورنــد. 
بعضــی  در  می توانــد 
در  و  مفیــد  مواقــع 
مواقــع  از  بســیاری 
حتی خطرناک باشــد. 
ویــژه نامه هــای جــام جــم البــرز شــرایطی را فراهــم 
کــرده اســت کــه شــنونده ســواالت و پرســش های 
پزشــکی شــما باشــد و بــه صــورت مکتــوب بــرای 
داشــته  مناســبی  جواب هــای  شــما  ســوال های  
باشــد. دکتــر ســید مهــدی موســویان در همیــن 
بــه ســواالت و دغدغه هــای  ســتون و هــر هفتــه 

خواهنــدداد. پاســخ  شــما  پزشــکی 
* کبد چرب و کرونا

کرونا  مقابل  در  چرب  کبد  به  مبتالیان 
افراد  سایر  نسبت  به  نیز  و  آسیب  پذیرترند 
نتیجه  در  دارند.  تری  ضعیف   ایمنی   سیستم 
بیشتر  آن ها   در  کرونا  بودن  شدیدتر  احتمال  
که   افرادی  در  بیشتر  چرب  کبد  بیماری  است. 
اضافه وزن و بیماری  زمینه ای مانند دیابت و کم 
کاری تیروئید یا چربی خون باال  دارند، بیشتر بروز 
می کند. در این افراد عالئم  به صورت  باالرفتن 
یا  زردی  مانند  مواردی   حتی  یا  کبدی  آنزیم های 
به   می تواند   که  می شود  ظاهر  کبدی  نارسائی  
با  کبدی  سلول های  مستقیم   درگیری   دلیل  
ویروس  کرونا  باشد. وجود بیماری های  زمینه 
کبدی  التهاب  و   Bو   c هپاتیت   انواع   مثل  ای 
ساز  زمینه  می تواند   هم  الکل  مصرف  از  ناشی 
شود.بهبود  مرگ   حتی   و  کبد  بیشتر   درگیری 
کیفیت زندگی و تغذیه  مناسب تحرک و ورزش 
مانند  بیماری هایی  درمان  عوامل   مهم ترین  

چاقی و کبد چرب است.

: رئیس کمیسیون عمران شورای شهر
شورا دخالتی در پروژه میدان 

جمهوری ندارد
رئیس کمیسیون عمران، حمل  ونقل و ترافیک 
پروژه  خصوص  در  گفت:  کرج  شهر  شورای 
زیرگذر جمهوری و این که کدام یک از سناریوهای 
محتمل اجرایی می شود، باید گفت که شهردار در 
جلسه رسمی شورا تأکید کرد که پروژه را بر اساس 

صالحدید و تشخیص فنی خود آغاز می کند.
در  قاسمی  حاجی  مهدی  جم،  جام  گزارش  به 
عمران،  کمیسیون  جلسه  پنجاهمین  حاشیه 
نمایندگان  حضور  با  که  الیحه ای  در  کرد:  اظهار 
و  بحث  مورد  فنی  کارشناسان  و  شهرداری 
جدید  گزینه   ۷ شهرداری  گرفت،  قرار  تبادل نظر 
برای چگونگی اجرای پروژه میدان جمهوری ارائه 
استماع  پیشنهادات  و  توضیحات  که  بود  کرده 
و دیدگاه های مختلف نیز مطرح شد.وی افزود: 
اجرای  نحوه  خصوص  در  عمران  کمیسیون 
پروژه مصوبه ای نداشته و شهرداری کرج مکلف 
است با رعایت اسناد فرادستی، طرح های جامع 
ترافیک  و  حمل ونقل  جامع  طرح  و  تفصیلی  و 
اجرای  و  همه جانبه  تصمیم گیری  به  نسبت 
جلسه  در  شهردار  و  کند  اقدام  گزینه  بهترین 
و  صالحدید  با  که  گفت  به صراحت  شورا  رسمی 
پروژه  ادامه  چگونگی  برای  خود  فنی  تشخیص 
نیز  را  آن  مسئولیت  و  می کند  تصمیم گیری 
عمران،  کمیسیون  رئیس  و  دوم  می پذیرد.دبیر 
گفت:  کرج  شهر  شورای  ترافیک  و  ونقل  حمل  
و  شهرداری  نمایندگان  صحبت های  برآیند  از 
تأکید  که  شد  استنباط  چنین  فنی  کارشناسان 
زیست محیطی،  مطالعات  کامل  انجام  بر  آن ها 
فرهنگی و اجتماعی و توجه به طرح های جامع و 
تفصیلی و الزامات قانونی است و بار دیگر تأکید 
می شود که کمیسیون عمران هیچ مصوبه خاصی 
در خصوص انتخاب گزینه نداشت. حاجی قاسمی 
گفت: امیدواریم شهرداری گزینه ای را اجرا کند که 
ضمن کمک به بهبود تردد خودروها، دغدغه های 

موجود را نیز مدنظر قرار دهد.

دکتر سید مهدی 
موسویان

خبرپزشک جام جم

و  رسانه ای  خبری-  پوشش  نامه  تفاهم 
روزنامه  مدیریت  بین  مشترک  همکاری های 

ج امضا شد. جام جم البرز و اتحادیه پوشاک کر
به گزارش خبرنگار جام جم، میر اسماعیل صدیق، 
این که  به  اشاره  با  ج  کر پوشاک  اتحادیه  رئیس 
هستیم  وابسته  آموزش  حوزه  به  ما  کامال  امروز 
بوده  تولید  بحث  مکمل  همیشه  آموزش  گفت: 
تولید،  هزینه های  افزایش  با  افزود:  وی  است. 
مشکالت تولید کنندگان بیشتر شده است. باید 

شرایط  و  کنیم  حمایت  داخلی  کنندگان  تولید  از 
بتوانند  تا  شود  فراهم  آنان  برای  اولیه  مواد  تهیه 
خوشبختانه  نمایند.  ارائه  ایرانی  تمام  محصوالت 
در  فروش  و  تولید  حوزه  فعاالن  بیشتر  امروز 
پوشاک افراد تحصیلکرده و دانشگاهی هستند. 

تاکید  با  نیز  البرز  جم  جام  روزنامه  مدیریت 
از  حمایت  و  داخلی  تولیدات  اهمیت  بر 
پیوسته  کارهای  با  رسانه ها  گفت:  تولید کنندگان 
فرهنگی و انعکاس نظرات و مشکالت اتحادیه ها 
کمک  کار  و  کسب  شرایط  بهبود  به  می توانند 

کنند.
همکاری های  نامه  تفاهم  دیدار  این  ادامه  در 
جم  جام  روزنامه  بین  ای  رسانه  آموزش   - خبری 

ج امضا شد. البرز و اتحادیه صنف پوشاک کر
با  همکاری ها  گسترش  نامه  تفاهم  این  موضوع 
از  حمایت  برای  مناسب  بسترهای  ایجاد  هدف 
تولید ملی و رونق چرخه اقتصادی صنف پوشاک، 

برای اشتغالزایی و بهره وری بیشتر می باشد.

ح شد؛ در قالب تفاهم نامه با نماینده جام جم مطر

افزایش هزینه تولید؛  مشکل جدی تولید کنندگان
کوتاهی از وظایف موجب افزایش 

آالینده هاست
حفظ  گفت:  البرز  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   
پاکی هوا نتیجه یک تعامل همگانی است که مردم و 

مسئوالن باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند. 
به گزارش جام جم، فردین حکیمی در نشست خبری 
: متاسفانه  اظهار داشت  پاک  روز هوای  به مناسبت 
اغلب مسئوالن توجه چندانی به قانون هوای پاک و 
هوا  آلودگی  خصوص  در  زیست  محیط  هشدارهای 
کاهش  برای  خود  وظایف  انجام  به  نسبت  و  ندارند 
آالینده ها کوتاهی می کنند. وی با اشاره به آلودگی های 
در  امسال  داشت:  اظهار  البرز  در  امسال  سابقه  بی 
مجموع ۳۴ روز هوای پاک، ۲0۲ روز سالم، ۴۳ روز ناسالم 
برای گروه های حساس و ۲۷ روز نیز ناسالم برای تمامی 
گروه ها داشته ایم که در مقایسه با 10 سال اخیر تعداد 
ناسالم  و  حساس  گروه های  برای  ناسالم  روزهای 
برای تمامی گروه ها بی سابقه بوده است. حکیمی در 
آبیک  سیمان  و  قائم  منتظر  نیروگاه  سهم  خصوص 
ونیروگاه قزوین در آلودگی هوای امسال البرز گفت: از 
چهار سال پیش تا کنون شیر مازوت نیروگاه منتظر 

قائم بسته شده و صرفا برای سوخت از نفت گاز و گاز 
سال های  در  آبیک  سیمان  می کند.فعالیت  استفاده 
این  ولی  می شد  استان  هوای  آلودگی  باعث  گذشته 
آلودگی با ایجاد سیستم پایش آنالین، به میزان قابل 
حال  در  متاسفانه  اما  است.  داشته  کاهش  توجهی 
حاضر شاهد تاثیر فعالیت نیروگاه شهید رجایی قزوین 
بر آلودگی هوای استان البرز هستیم. این نیروگاه هنوز 
از مازوت برای سوخت استفاده می کند و حاصل این 

فعالیت باعث انتشار آالینده ها در استان می شود.

پنجمین جلسه شورای مدیران دادگستری استان البرز برگزار گردید.
برنامه های سند تحول قضایی و  گزارش جام جم، در این جلسه  به 

مراحل اجرایی آن بررسی شد. 

رئیس کل دادگستری استان البرز در این جلسه گفت: در این سند 
قضایی  واحدهای  تمام  وبه  شده  گنجانده  راهکار  1۷0و  ماموریت   ۷

استان ابالغ شده است. 
اظهار  جرم  وقوع  از  پیشگیری  اهمیت  به  اشاره  با  هریکندی  فاضلی 
داشت: در خصوص پیشگیری از وقوع جرم همه باید تعامل داشته 
کاهش  قضایی  محاکم  به  پرونده ها  ورودی  تا  کنیم  تالش  و  باشیم 

یابد. 
قومیت ها  تنوع  گفت:  و  خواند  خاص  شرایط  با  استانی  را  البرز  وی 
ای  ویژه  موقعیت  در  را  استان  متعدد،  صنعتی  شهرک های  وجود  و 
قرار داده است اما خوشبختانه بررسی ها نشان می دهد که در زمینه 
تالش  با  باید  البته  داریم،  قرار  کشوری   1۸ مقام  در  پرونده  ورودی 

بیشتر این رتبه را کاهش دهیم. 
برخی  برشمردن  ضمن  پایان  در  استان  دادگستری  کل  رئیس 
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاونت  پیشگیرانه  اقدامات 
صورت  پیشگیری  بحث  در  متعددی  و  خوب  اقدامات  افزود: 
به  پیشگیرانه  آموزش  ساعت  نفر  هزار   150 نمونه  عنوان  به  گرفته، 
برای  اجرایی  دستگاه   ۲0 با  نامه  تفاهم  انعقاد  البرزی،  شهروندان 
با  طالق  فرزندان  مالقات  مرکز   ۴ اندازی  راه  مشترک،  همکاری های 
برنامه های پیشگیرانه در صدا  تولید و پخش  والدین، مشارکت در 
و... آموزشی  محتوای   15000 انتشار   و  تولید   ، البرز مرکز  وسیمای 
و  مدیران  تمامی  تالش  حاصل  که  می باشد  دیگر  متعدد  اقدامات 

همکاران است.

در جلسه شورای مدیران دادگستری استان تاکید شد؛

ع جرم؛ اولویت دستگاه قضا  پیشگیری از وقو
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

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

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
در کوى غم تو پایداریم، همه

چهارشنبه  8  بهمن   1399   شماره 5864

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

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

ج گردد. در
ج را توسعه دهید * فرودگاه پیام کر

متعدد  شرکت های  و  قومیت ها  تنوع  با  البرز 
اقتصادی  نیازمند توسعه فرودگاه پیام در بخش 
به  پروازها  افزایش  صورت  در  است.  وبار  مسافر 
اتفاق  درکرج  خوبی  رونق  دیگر  شهرستان های 
فرودگاه   توسعه  به  کرج  شهر  مسئوالن  می افتد. 

پیام به عنوان اولویت اول استان اقدام کنند.  
علی – موسوی کیانمهر 

* ایجاد بلوار در جاده قزلحصار اقدام مناسبی است
جاده  در  بلوار  ایجاد  و  گذاری  جدول  آغاز 
خوبی  بسیار  اقدام  آباد(  مهدی  قزلحصار)منطقه 
است که به ایمنی و زیبایی این مسیر کمک می کند. 
ضمن تشکر امیدوارم که پروژه به صورت کامل و با 

رعایت استاندارد ها به اتمام برسد.  
محمد امینی – چهارباغ 

* پاکیزگی محیط زیست و سالمت روستائیان
و  سنقرآباد  ساوجبالغ)  بخش  روستاهای  دهیاری 
تنکمان( در نظافت وجمع آوری زباله ها ونخاله های 
خواهشمندم  می کنند.  کاری  کم  ساختمانی  
سالمت  و  روستا  محیط  پاکیزکی  به  دهیاری ها 

روستاییان بیشتر توجه کنند.  
سامان رضایی – ساوجبالغ 

* کادر درمانی نیاز به تجدید قوا دارد
رعایت پروتکل های بهداشتی در بین مردم کم شده 
نباشند  انگار  سهل  مردم  خواهشمندم  است.  
وهمچنان نکات بهداشتی و فاصله های اجتماعی 

را رعایت کنند. کادر درمان نیاز به تجدید قوا دارند.  
ایمان حسینی تبار – اشتهارد 

* با سد معبر مغازه داران برخورد کنید 
برخی مغازه داران در خیابان های مرکزی شهر کرج 
وسایل خود را در پیاده رو پهن می کنند که رفت وآمد 
عابران را سخت می کند ومجبورمی شویم از خیابان 
تردد کنیم. این کار تجاوز به حقوق شهروندی است. 

 شهرداری برخورد کند.  
ً
لطفا

ج  زینب بیگی – کر

سوال از شما پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان 

خوانندگان  شما  پرسش  به  مربوط  ستون  این 
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی 
ظرفیت  افزایش  منظور  می باشد.به  البرز  استان 
برقراری  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  پاسخگویی 
ارتباط این سازمان با جامعه بزرگ مخاطبان،  بیمه 
می توانید  کارفرمایان،  و  بازنشستگان  شدگان، 
سوال های خود را با تحریریه جام جم البرز با شماره 
سازمان  مسئوالن  بگذارید.  میان  ۳۲۲1000۹در 
ستون  همین  در  البرز  استان  اجتماعی  تامین 

پاسخگوی سوال های شما خواهند بود.
سوال: به تازگی در مناقصه برنده شده ام وقرارداد 
 
ً
پیمانکاری با یکی از ادارات منعقد نموده ام. لطفا
بفرمایید ابالغ مفاصا حساب تامین اجتماعی به 

پیمانکاران چگونه است؟
پاسخ از ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره کل 

تامین اجتماعی استان البرز
 ۳0۷0 طرح  حضوری  غیر  خدمات  از  دیگر  یکی 
ابالغ مفاصا حساب به واگذارنده ومقاطعه کاران 
اجتماعی  تامین  حساب  مفاصا  ابالغ  می باشد.  
به واگذارند گان کار و مقاطعه کاران مستلزم دارا 
بودن شماره کارگاهی در سیستم کاربری سامانه 
به  سازمان  غیرحضوری  و  الکترونیک  خدمات 
در  لذا  است.    https://es.tamin.ir   :نشانی
قانون   ۳۸ ماده  مشمول  قرارداد های  خصوص 
کار و مقاطعه  تامین اجتماعی تمام واگذارندگان 
کاران مکلف هستند ضمن اخذ شماره کارگاهی 
در شعبه محدوده نشانی قانونی خود نسبت به 
درخواست  فرم  تکمیل  و  کاربری  حساب  ایجاد 
در  الکترونیک  خدمات  از  استفاده  نامه  تعهد  و 

سامانه مذکور اقدام نمایند.

پرسش و پاسخ

کس  هر  بود.  برپا  حالی  و  شور  مدرسه  در 
خیلی  برود.  جبهه  به  می توانست  می خواست 
را  خودشان  ج  کر دستگاه  چهارصد  بچه های  از 
او  رفتن  به  محمود  مادر  ولی  رساندند.  جبهه  به 
رضایت نمی داد.  می گفت : تو بچه ای ! فایده ای 
برو.  شدی  که  بزرگ تر  باش  حاال  بروی.  که  ندارد 
همسایه ها  از  نفر  یک  محمود  شد  که  تابستان 
او،  رضایت  با  و  برد  سپاه  به  خود  ولی  جای  به  را 
که  مادر  رفت.  عظیمیه  پادگان  به  دوستانش  با 
جانش به جان بچه ها بسته بود، پرسان پرسان 
تا محمود بیاید خانمی  آنجا رساند.  را به  خودش 
باز  را  صحبت  سر  بود  بسیجیان  از  یکی  مادر  که 
که  نباش  خدایی  بنده  یک  "مثل   : گفت  و  کرد 
راضی به رفتن بچه اش به جبهه نبود. پسرش آن 

طرف خیابان خورد به ماشین و از بین رفت ". دل 
مادر محمود یک جوری شد.خودش برگه رضایت 
امضا  پادگان  در  جلوی  و  گرفت  را  پسرش  نامه 
کرد. دوره آموزش 5۴ روزه در تهران بود.  محمود 
پول  رفتن  وقت  و  خانه  می آمد  یک بار  ای  هفته 
خرد می گرفت و می رفت.  تا دفعه آخر که دل توی 
به  عزیمتش  جریان  مادر  می ترسید  نبود  دلش 

جبهه را بفهمد.
چیزی  مادر  به  و  بگیرد  خرد  پول  این که  بدون   
بگوید دوان دوان خود را به اتوبوس سپاه رساند 
عازم  ج  کر چهارصددستگاه  بسیج  بچه های  با  و 
بار  دو  و  کرد  شرکت  عملیات  دو  در  شد.  جبهه 
هم از خطر حتمی جان سالم به در برد. یک بار تیر 
کاله خودش  به  بار هم  گذشت یک  آستینش  از 

آن را داده بود پشتش بنویسند: "محمود  خورد. 
عملیات  از  بعد  است".  گلوله  ضد  فخرآبادی 
محمود  برمی گشتند.   خانه هایشان  به  بچه ها 
که  دهقان  علی  سید  به  را  بازگشتش  خبر  نامه 
درد  احساس  کمی  دلش  در  داد.  بود،  ج  کر راهی 
درمانگاه  سنگر  وارد  رفت.  بهداری  به  می کرد.  
زمین  روی  شنید.  را  خمپاره  زوزه  صدای  شد،  که 
به  را  محمود  و  خورد  سنگر  به  خمپاره  خوابید. 
همراه کادر درمان و بیماران دیگر به فیض واالی 

شهادت رساند.
 چند روز بعد پیکر پاک شهید محمود فخرآبادی 
در  عزادار  مردم  دستان  بر  باشکوهی  تشییع  در 
خاک  به  ج  کر دستگاه  چهارصد  شهدای  گلزار 

سپرده شد.

»محمود فخرآبادی« ضدگلوله است

: رئیس مدیریت بحران کشور

اساس مدیریت بحران، پیشگیری است 

فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری،  ستاد  جلسه 
حضور  با   ، البرز استان  بحران  به  پاسخ  عملیات 

استاندار   ، کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
ج ، مدیر کل مدیریت  ، فرماندار شهرستان کر البرز

اجرایی  دستگاه های  مدیران  وسایر  استان  بحران 
استان برگزار گردید.   

با   ، نجار  اسماعیل  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 
ج وصل است  بیان این که گسل شمال تهران به کر
افزود: این امر نشان دهنده این مهم است که هر 
ج نیز بی نصیب  خ بدهد کر اتفاقی که در این گسل ر

نخواهد ماند. 
بیان  با  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
پیشگیری  بحران،  مدیریت  کار  اساس  این که 
با  که  است  واقعیتی  مساله  این  کرد:  تاکید  است 
آن مواجه هستیم، اما از اشکاالت ما این است که 
نمی کنیم  توجه  باید  که  آنچنان  بحران  مدیریت  به 

وبرای پیشگیری هزینه ای نمی شود.
واحد  پالک   5۴11۳ گفت:  نیز  البرز  استاندار 
مسکونی بر روی گسل زلزله قرار گرفته اند و هدف 
اتخاذ  و  مرور  و  شناسی  آسیب  نشست،  اصلی 
از  ناشی  حوادث  با  مقابله  برای  پیشگیرانه  تدابیر 

بحران های طبیعی است.
این  کرد: مهم ترین مصوبه جلسه  شهبازی عنوان 
بود که شرکت گاز استان نسبت به نصب شیرهای 
گسل  تبادل  در  شده  احداث  مناطق  در  گاز  قطع 

اقدام کند.
این  در  البرز  استان  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
جلسه گفت : از ۳1 بحران حدود ۲۸ مورد آن در البرز 
وجود دارد بنابراین تهیه سند کاهش خطر پذیری 
استان،  خیز  حادثه  نقاط  و  بحران ها  شناسایی   ،
ادارات و دستگاه های مرتبط  همچنین ساماندهی 

از اولویت های ستاد بحران استان است.
محمد رضا فالح نژاد سفر رئیس سازمان مدیریت 
با  وافزود:  خواند  مهم  استان  به  را  کشور  بحران 
حضور ایشان و بازدیدهای صورت گرفته از مناطق 
مختلف برای رفع برخی مشکالت اعتبارات خوبی در 
نظر گرفته شد که امیدواریم در آینده نزدیک محقق 

شوند. 


