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همزمان با میالد امام حسن مجتبی )ع(؛ امام جمعه کرج:

البرز
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کتاب کرونا ویروس با موضوع جنبه های بهداشتی، تشــخیصی و بالینی بیماری کووید 19 در 
دانشگاه علوم پزشکی البرز رونمایی شد.

به گزارش جام جم البرز، دکتر حسین کریم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز  در حاشیه مراسم 
رونمایی از اولین کتاب فارسی  کرونا ویروس گفت : به همت اعضای هیات علمی دانشگاه و ...

 امنیت کار با نرم افزار
 با روز  باالست

کتاب کرونا ویروس در مهندس سیاوش باروز:
دانشگاه علوم پزشکی 

منتشر شد

 شهرداری در کنار
 مردم است

  اقدامات مجلس 
یازدهم، زیر ذره بین 

مـردم 

علیرضا رحیمی معاون شــهردار و رئیس 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری کرج، گفت: مجموعه سازمان فرهنگی 
شــهرداری، در چهار چوب  فرامیــن مقام معظم 
رهبری خــود را موظــف می داند در ایــن روزهای 

بحرانی ویروس کرونا ...

و  اکبریان  عزیــز  بهمنــی،  محمــود 
مردم  نماینــدگان  کولیوند  محمدجواد 
استان البرز در مجلس دهم شــورای اسالمی، در 
نشســت خبری با اصحاب رســانه که در سالن 
همایش مجتمع فرهنگی، ورزشی میالد برگزار شد، 

شرکت کردند. 

معاون شهردار کرج:

تاالب استان البرز 
درآستانه نابودی

رییس اتاق بازرگانی البرز با اعالم خبر تحویل سومین محموله اقالم بهداشتی به 
دانشگاه علوم پزشکی گفت : در ادامه کمک های خیرین وفعاالن اقتصادی سومین 

محموله لوازم بهداشتی شامل گان، عینک، دستکش، شیلد و ملزومات پزشکی 
مورد نیاز کادر درمانی به ارزش 170میلیون تومان تحویل دانشگاه علوم پزشکی 

البرز گردید.
جام جم البرز: رحیم بنا موالیی قدردانی از زحمات کادر درمانی استان البرز را 
برای  استان  نیازهای پزشکی مراکز درمانی  تامین  افزود:  و  دانست  وظیفه همه 
مقابله با ویروس کرونا می تواند تشکر و قدردانی از تالش های  آنان باشد.پرویز 
فالح پور، دبیر و مسئول اجرایی مجمع خیرین سالمت استان البرز با اشاره به 
مجموع کمک های خیرین و اتاق بازرگانی البرز اظهار داشت: تا کنون در سه مرحله 
تجهیزات و لوازم مورد نیاز کادر پزشکی البرز به ارزش 570 میلیون تومان تهیه و 
تحویل دانشگاه علوم پزشکی گردیده است.  فالح پور ادامه داد: همچنین 50 تخت 

بیمارستانی به همراه ملزومات آن در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.

سد طالقان در استان البرز برای ششمین بار از زمان افتتاح و آبگیری سریز شد.
از سد طالقان گفت: در پی  بازدید  فرماندار طالقان در  البرز،  به گزارش جام جم 
بارش های خوب و مناسب چند ماه اخیر آب سد طالقان سرریز شد. جهانی افزود: 
خوشبختانه افزایش آب رودخانه شاهرود در پی بارش های مناسب سبب شده است 
آب این سد برای ششمین بار از زمان آبگیری، سرریز شود. وی اظهار امیدواری 
کرد با توجه به تکمیل ظرفیت آب سد طالقان و میزان سرریز این سد، عالوه بر 
رفع مشکالت کم آبی، زمینه رونق تولیدات کشاورزی و باغی در این شهرستان و 
استان قزوین فراهم شود.جهانی با بیان اینکه همه ساله با شروع فصل بهار و تابستان 
مسافران و گردشگران زیادی از دریاچه زیبای سد طالقان دیدن می کنند از هموطنان 
خواست تا با رعایت نکات ایمنی و توجه به عالئم هشدار دهنده در اطراف دریاچه سد، 

از بروز اتفاقات تلخ و ناگوار جلوگیری کنند.مدیر بهره برداری از نیروگاه و سد طالقان 
هم گفت: ظرفیت سد طالقان 024 میلیون متر مکعب است که هم اکنون ورودی 
آب به این سد 06 متر مکعب در ثانیه است که از این میزان 5 متر مکعب بر ثانیه آن 
آب شرب تهران و کرج و 52 متر مکعب بر ثانیه نیز آب کشاورزی دشت قزوین را 
تامین می کند. سید محمدعلی معلم  اظهار امیدواری کرد با توجه به بارش های خوب 
امسال و ادامه ذوب شدن برف در ارتفاعات طالقان این سرریز حدودا تا پایان خرداد 
ادامه داشته باشد.شایان ذکر است که مقدار سرریز سد هم اکنون 01 متر مکعب در 
ثانیه است که این میزان در روزهای آینده بیشتر نیز خواهد شد و کشاورزان روستاهای 
پایین دست سد می توانند از این سرریز استفاده کنند. سد طالقان از سال 58 افتتاح و 

آبگیری شده است و سال گذشته  نیز در هین روز این سد سریز کرده بود.

با همت خیران واتاق بازرگانی البرز انجام شد؛

تحویل سومین محموله اقالم بهداشتی به دانشگاه علوم پزشکی 
برای ششمین بار از زمان آبگیری؛

سد طالقان سـرریـز کرد

 بازگشایی مدارس البرز
  از ۲۷ اردبیهشت
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با بارش های اخیر دیوار تاالب صالحیه و زهکش تخریب  شد



ضمیمه رایگان ۲
روزنامه د  ر استان 

البرز
متن دهمین خطبه مکتوب جمعه آیت اهلل حسینی 
در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نماینده  همدانی 
استان البرز و امام جمعه کرج به شرح زیر است:ایام 
برای  فرصت ها  بهترین  از  رمضان  ماه  مبارک 
اصالح نفس و خودسازی است. زیرا قوای نفسانی 

دربند  هم  شیطان  و  شده  تضعیف   روزه  به واسطه 
را  خود  باید  کند  کاهلی  کسی  اگر  بنابراین  است 

مالمت کند.
و  مهم  بسیار  شب  قدر،  شب  البرز:  جم  جام   
سرنوشت سازی است که نباید از آن غافل باشیم. 

مهم ترین کار دعا، استغفار، قرآن خواندن و جلب 
رحمت الهی است تا طلوع صبح. اما بیداری ما فقط 
نخوابیدن نباشد بلکه تالش کنیم بیداردل شویم و 
خروج  اردیبهشت   18 شویم.  بهره مند  بصیرت  از 
آمریکا از برجام دوساله شد اما متأسفانه در دفاع از 

برجام که خسارت محض بود فرصت های زیادی 
را از بین برد هنوز آقایان مطالب غیرواقع می گویند. 
فرصت های  باز  هم  آمریکا  خروج  از  بعد  حتی 
با  باید  می دانید.  همه  که  شد  سوخت  فراوانی 

قاطعیت مسئله را به نفع منافع ملی تمام کرد.

امام جمعه کرج : دفاع از برجام فرصت ها را از بین برد

ــد محبوب  ــن، بای ــان دی نگهب
ــوق باشد و معش

فقط  شما  یاور  و  امر  ولی  می فرماید:  خداوند  
خدا و رسول و آن مومنانی هستند که نماز به پا 

داشته و به فقرا در حال رکوع، زکات می دهند.
سوره مائده، آیه 55

و  شیعی  منابع  از  بسیاری  استناد  به  فوق  آیه 
علی  امام  امیرالمومنین  حضرت  شان  در  سنی 
بن ابی طالب )ع( نقل شده که ایشان در حال 
این  نیازمندی بخشیدند.  به  را  انگشترش  رکوع 
است،  اشاره  به  نقل  گذرا  و  کوتاه  هرچند  آیه 
ولی بیانگر شخصیت بیکران امام در تمام ابعاد 
شخصی، اجتماعی و عبادی بوده که هر بعدی 
که  همین  و  است  دقت  و  تحقیق  قابل  آن  از 
شخصیت امام علی)ع( در کنار شخصیت بی نظیر 
عظمت  نشانه   می گیرد،  قرار  اکرم)ص(  پیامبر 
روحانی و معنوی آن حضرت و نوع نگاه امام به 
عبادت و این که حتی می توان در حین بندگی و 
قابل  نیز  بود  برای خالق در خدمت خلق  رکوع 
امام  از فضائل  آیه فوق بخشی  و  بررسی است 
علی )ع( را بیان می کند. اگر فقط همین قسمت 
از فضائل مطرح شده را با دقت و توجه و بدون 
غرض ورزی و با نگاهی محققانه بررسی کنیم، 
را  امام  مادی  و  معنوی  وجود  از  مختلفی  ابعاد 
می فهمیم. مثال والیت بعد از پیامبر که اگر رسول 
خدا بر امت والیت دارد، امام علی نیز ولی مردم 
است و ایمان امام از جانب خداوند پذیرفته شده 
و پرداخت زکات در حین رکوع را نیز خداوند از او 
الگوی زندگی  امام علی )ع(  اگر  پذیرفته است. 
تمام  و  تام  دلیلش  است،  اسالمی  امت  مومنانه 
بودن شخصیت و اعمالش می باشد. هیچ گاه در 
هیچ کدام از افکار و افعال امام فقهی نمی بینی و 
انسان کامل بودن ایشان، ایشان را امام مردم قرار 
داده است و محبت و دوستی وی را الزمه ایمان 
مردم می دانند. در بحاراالنوار جلد 39صفحه 160 
از رسول خدا نقل شده که فرمود: سوگند به آن 
کسی که مرا به حقیقت به نبوت برگزید، خداوند 
حسنه ای را از بنده اش قبول نمی کند، مگر آن 
که از محبت علی سوال می کند. لزوم محبت و 
عشق به امام علی سرمشق و الگو بودنش است، 
چون نقل شده: »مردم بر دین کسی هستند که 
او را دوست می دارند« و شاید آیه مودت هم که 
در قرآن نازل شده، به همین دلیل باشد که اگر 
مردم اهل بیت پیامبر را دوست بدارند در دینداری 
و بندگی هم از آن تبعیت می کنند. مثل بسیاری 
از اصحاب و دوستان پیامبر و اهل بیت علیهم 
السالم که عاشقانه تابع سنت و سیره آن ها بوده و 
حتی جان خود را در این راه تقدیم کردند. مرحوم 
نوری در مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه 153 
می شدند  نماز  مشغول  مردم  که  می کند  روایت 
ولی ابوذر همواره به سیمای مبارک امیرالمومنین 
می پرسیدند  او  از  مردم  وقتی  می نگریست. 
نماز مستحبی  نگاه می کنی و  به علی )ع(  چرا 
نمی خوانی، جواب می داد، از رسول خدا شنیدم 
می فرمود: »نگاه بر چهره امام علی بن ابیطالب 
عبادت است«، این همه سفارش در مورد محبت 
و عشق ورزی به امام علی و اوالد معصومش به 
خاطر صالحیت امام و اوالد معصومین او برای 
حقیقتا  که  آنان  است،  اسالمی  جامعه  رهبری 
مفسر قرآن و مبین و نگهبان دین خدا هستند، 

قابلیت محبوب و معشوق بودن را دارا هستند. 

 

تقدیر از سازمان آبرسانی البرز
گذار  تاثیر  و  پرتالش  سازمان های  از  یکی 
استان البرز که در اوج سرما و گرما و در فصول 
روزانه  یا  شبانه  صورت  به  چه  سال  مختلف 
مشغول به انجام خدمات و طرح های آبرسانی 

هستند، سازمان آبفای البرز است. 
جام جم البرز: آری شرایط بسیار سختی در 
اجرای کارهای عمرانی و تعمیر و نگهداری در 
سازمان حاکم است. اما مسئوالن، کارشناسان 
و کارگران فنی سازمان مذکور به عشق خدمت 
به مردم با اتحاد مثال زدنی خود مشغول رتق 
و فتق امور مردم هستند تا با آبرسانی صحیح 
و  تامین  مردم  بهداشتی  و  زیستی  مسائل 
نیروهای  این  بازوان  به  خداوند  شود.  تسهیل 
مبارک  ماه  و  کرونایی  ایام  در  که  زحمتکش 
رمضان فعاالنه مشغول به کارند، توان بیشتر و 
سالمتی روزافزون برای خود و خانواده هایشان 

عنایت فرماید.

ــل ــی و معض ــش خصوص  بخ
 پسا کرونا

رحیم بنا موالیی
سال های زیادی  است که اقتصاد در قالب شعار 
معرفی  کشور  اصلی  اولویت  عنوان  به  دولت ها 
شده اما زمانی که به عملکردها و خروجی و حتی 
با وجود تصریح مستمر رهبر معظم انقالب طی 
سالیان گذشته از طریق نامگذاری های اقتصادی 
باز هم نتوانسته ایم به آنچه در چشم انداز بیست 
ساله برای حوزه اقتصاد ترسیم شده بود، دست 
امروز یک ویروس کوچک جهش  پیدا کنیم و 
یافته شاید بتواند تلنگری برای صاحبان فکرهای 
که  باشد  کشورمان  پردازان  تئوری  و  اقتصادی 
از همین امروز به فکر صدمات اقتصادی دوران 

پساکرونا باشند.
اقتصاد امروز با اقتصاد قرن 15 یا قرون وسطی 
کامال متفاوت و سرعت پیشرفت، مصرف گرایی 
در باالترین حد خود قرار دارد ضمن این که تولید 
نیز به همان میزان باالست. در نتیجه به همین 
اندازه نیز تمامی این مولفه های اقتصادی آسیب 
پذیر هستند هر چند که به همین سرعت نیز قابل 

بازسازی است. 
و  اقتصاد خرد  اینکه در شرایط عادی،  با وجود 
تولید های محلی می تواند در تقویت مالی جمعیت 
را  دولت ها  تحمیلی  بار  و  باشد  موثر  بیشتری 
کاهش دهد، اما در مورد کشور ما باید گفت چون 
اغلب مشاغل ایران به دلیل فقدان صنعتی شدن 
و صنایع بزرگ وابسته به مشاغل خرد است، در 
اقتصادهای  از  بیشتر  کرونایی  و  فعلی  شرایط 
سرمایه ای آسیب پذیر هستند. علت این است که 
ویروس کرونا بیش از کارخانجات صنعتی منجر 
به تعطیلی و بیکاری در سطح عمومی شده است. 
پس باید نگران بود که پیامدهای زیان بار این 
ویروس جمعیتی بسیاری از مردم را شامل شود.

سرمایه  خرد  مشاغل  اغلب  معمول  صورت  به 
باشند  داشته  توانند  نمی  و  نداشته  شده  ذخیره 
تا  ندارد  چندانی  افزوده  ارزش  آنها  فعالیت  زیرا 
با سرمایه  ایجاد کند و  بتواند ذخیره سرمایه ای 
در حال گردش و خرید و فروش روزانه ارتزاق 
می کنند.برای مثال کاسبان بازار، لباس فروشان، 
شرکت های  الکترونیک،  لوازم  دستفروشان، 
خدماتی و تقریبا تمامی شکل های درآمدی غیر 
صنعتی و تولیدی بر اساس اعتبار، چرخ اقتصادی 
خود را می گردانند. در این چرخه، خریدها از عمده 
فروشان، اجاره بهای مغازه ها یا واحد های تجاری، 
فروش ها و دیگر موارد به صورت اعتباری یا چک 

انجام می شود. 
همچنین آسیب به اقتصاد خرد می تواند منجر به 
آسیب به برخی مشاغل واسطه یا مشاغل روزمره 
نیز شود که تعداد آن نیز بسیار باال بوده و ممکن 
است در نتیجه آن برخی ناهنجاری های اجتماعی 
مانند خشونت، دزدی، اعتیاد و دیگر موارد را به 
همراه داشته باشد. کسب و کارهایی که از پیش 
با  توانستند  بودند،  آماده  شرایطی  چنین  برای 
چرخش به سمت فضای مجازی از ظرفیت های 
خود استفاده کنند. مثال فروشگاه های زنجیره ای 
داشتند،  غیرحضوری  فروش  درصدی  قبال  که 
می توانند به مشتریان خود اعالم کنند که تمام 
برای مشتری  فروش غیرحضوری است و کاال 
ارسال می شود.یکی از پیشنهادها در این حوزه این 
به واحدهای  وام دادن  به جای  است که دولت 
فروشگاه های  سمت  به  را  نقدینگی  تولیدی 
از  کاال  قطعی  خرید  با  تا  داده  زنجیره ای سوق 
تولیدکنندگان بازار از مواد و کاال اشباع نماید و 
تولید کننده مشکل فروش خود را مدیریت کند و 
نه در انبار کاال داشته ولی نتواند وارد بازار نماید.

تاکیدمان بر این است که اگر واحدهایی در این 
دوران اقدام به تولید نموده اند تعهد گرفته شود 
الکل و.... تامین  اولیه همچون  تا در قبال مواد 
نیازهای داخلی نسبت به صادرات کاالهای خود 
متعهد باشند.بانک مرکزی در تبادل ارزی و ریالی 
اساسی  نقش  منطقه ای  بازارهای  در  بخصوص 
همان  پول های  از  کاال  مبادالت  برای  و  دارد 
کشور در نقل و انتقال به خاطر شرایط تحریم ها 
استفاده شود، نکته مهم این است که به واسطه 
عدم فروش نفت و عرضه دالر در مبادالت باید 
در هر بازاری بخصوص منطقه ای از پول همان 
کشور در مبادله استفاده و کاالی مورد نیاز را تهیه 
نمود.حذف مالیات ارزش افزوده از طریق پیگیری 
در مجلس و مدیریت نقدینگی به سمت خدمات 
به دست  باید  نهایت  در  و  باال  افزوده  ارزش  با 
مصرف کننده باز گردد و تخصیص پول به خرید 
ماشین آالت مرتبط به تولید و نه خودروسازی و 
معافیت دستگاه های با دانش فنی باال باید مورد 
نظر قرار گیرد.                         ادامه دارد...

یادداشتیادداشت
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محمود بهمنی، عزیز اکبریان و محمدجواد کولیوند نمایندگان مردم 
با  خبری  نشست  در  اسالمی،  شورای  دهم  مجلس  در  البرز  استان 
اصحاب رسانه که در سالن همایش مجتمع فرهنگی، ورزشی میالد 

برگزار شد، شرکت کردند. 
جام جم البرز: هر سه نفر از نمایندگان در رابطه با رد صالحیت خود 
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی گفتند: حرف هایی در 
سینه داریم. ما سربازان نظام هستیم. دوست داشتیم در انتخابات حاضر 
شویم تا در شرایط سخت اقتصادی هم در کنار مردم قرار بگیریم اما 
این مسؤولیت را از روی دوش ما برداشتند. ما حرف های نگفته خود 
را با خود به گور می بریم.در ابتدا ی این نشست خبری، محمد جواد 
کولیوند ضمن تشکر از پزشکان، پرستاران و تمامی کادر درمان برای 

به زانو درآوردن کرونا آرزوی موفقیت کرد. 
دستاورد  مهمترین  دستاوردهای مجلس دهم گفت:  به  اشاره  با  وی 
الملل، ثبات در منطقه و غرب آسیا بوده  مجلس دهم در حوزه بین 
است. با اتفاقاتی که در عراق، یمن، سوریه، افغانستان و ... افتاده بود، 
توانستیم طرح سه فوریتی مقابله با آمریکا را به مجلس ببریم. ما به 
اعتالی نظام می اندیشیدیم. به هر حال با بهترین اندیشه ها توانستیم 
تاثیرگذاری جمهوری  بدانیم که  را  این  باید  ما  برسیم.  ثبات  به یک 
اسالمی در منطقه حرف اول را می زند. کولیوند اضافه کرد: همچنین 
زیادی  پشتیبانی های  با داعش در سوریه  مقابله  با  رابطه  در  مجلس 
انجام داد و در نهایت منجر به شکست داعش شد؛ دستاورد مجلس 
دهم در حوزه بین الملل جایگاهی بود که در منطقه پیدا کرد. کولیوند 
درباره مجلس که تفکرات 290 نماینده است، ادامه داد: ما در طول 
خدمت سعی خود را کردیم تا همه چیز بخوبی پیش برود، خدمات ما 
نباید نادیده گرفته شود.وی یادآور شد: ابتدا قرار بود افزایش نرخ بنزین 
به صورت پلکانی باشد، اما پشت گوش افتاد و اجرا نشد تا در نهایت 
دولت به شکل بدی آن را اجرا کرد. این کار به فاجعه منجر شد و ما 

برای مصلحت کشور سکوت کردیم.
در  تناقص  و  جمهور  رئیس  نظرهای  اظهار  از  خبرنگاری  وقتی 
صحبت های وی پرسید، محمد جواد کولیوند گفت: احساس می کنم 
مشاوره ها و اطالعاتی که  به رئیس جمهور داده می شود درست نیست 
چرا که بسیاری از صحبت ها و پیش بینی های ایشان درست از آب 
در نمی آید، دولت ما باید اشراف و کنترل  درستی روی مسائل کشور 

داشته باشد و در این زمینه در عملکرد دولت مشکالتی وجود دارد.
نماینده مردم اشتهارد، کرج و فردیس در مجلس دهم شورای اسالمی 
با بیان اینکه تحریم های بسیار سنگینی را پشت سر گذاشته ایم، گفت: 
به کشور  توانیم  نمی  را هم  وارداتی  اجناس  از  نیز خیلی  اکنون  هم 

بیاوریم. 
متاسفانه امروز پول ما در چین  و کاالی ما در برزیل است.برای مثال 
اگر دانه خوراک مرغ تحویل مرغداری ها نمی شد، مرغ قیمت سرسام 
را قطعا در پی می داشت.   نارضایتی مردم  این  پیدا می کرد  و  آوری 
عزیز اکبریان، نماینده مردم اشتهارد، کرج و فردیس در مجلس دهم 
شورای اسالمی نیز این طور ادامه داد: اگر می خواستیم صنایع  نفت، 
همگی  بودیم.  قطعه  میلیون  دو  نیازمند  کند،  رشد  پتروشیمی  و  گاز 
اقتصادی نیست.  این دو میلیون قطعه به صرفه  می دانیم که  تولید 
امر  همین  که  بودند  وارداتی  قطعات  این  از  بخشی  طبیعی  طور  به 
این  در  البته  است.  شده  تحریمی  شرایط  در  مشکالتی  بروز  موجب 
بوده  بر هم  هزینه  که  است  انجام شده  علمی  بزرگ  کارهای  راستا 
است. همچنین در حوزه خودرو، سه هزار و 500  قطعه خودرو وارداتی 
هستند. وقتی قطعات نتواند وارد شود، قطعا گرانی را با خود می آورد. 
با این تفکر، خودرو ارزان نخواهد شد. به مسؤوالن مربوطه گفتم با 

این راهی که درپیش گرفته ایم، در خرداد پراید 100 میلیون می شود.
وی ادامه داد: بارها و بارها نامه نگاری کردم و خواستم که خط تولید 
برخی از خودروها متوقف نشود، ولی من یک نفر از 290 عضو مجلس 
بودم و راه به جایی نبردم.اکبریان ضمن انتقاد از قطع تولید خودروی 
پراید، اعالم کرد: اگر تحریم نبودیم و واردات خودرو انجام می شد، این 
توقف تولیدات مفید بود، اما االن خیر! گرانی خودرو حباب نیست و 
با شرایط فعلی ادامه دار خواهد بود؛ چینی ها هم ما را در تولید خودرو 
تنها گذاشتند که بی تدبیری در برخی مدیریت ها منجر به بروز این 
شرایط شد.وی در رابطه با شرایط اقتصادی کشور اضافه کرد: مالیات 
ساالنه کشور در سال گذشته 150 هزار میلیارد بود و در سال جاری 
به 220 هزار میلیارد رسیده است این در حالی است است که تفاوت 
قیمت ارز نیمایی در سال گذشته با افزایش سه هزار تومانی از هشت 
هزار تومان به 11 هزار تومان رسیده است.اکبریان ادامه داد: صادرات 
نفت نیز هرچند طبق برنامه ریزی ها انجام نشد بنا بر تحریم ها کاهش 
یافته است و از 50 هزار میلیارد صادرات در سال گذشته به 30 هزار 

میلیارد در سال جاری رسیده و همه این ها در مجموع شرایط دشواری 
را برای کشور ایجاد کرده است.

وی با اشاره به نقش رسانه در جامعه گفت: در کشور کمتر به مسائل 
مدیریتی توجه کردیم و با توجه به اینکه جزو 16 کشور اقتصادی دنیا 
از این  اما شرایط خوبی  هستیم و کشور ثروتمندی قلمداد می شویم 
نظر نداریم.محمود بهمنی، نماینده مردم ساوجبالغ، طالقان و نظرآباد 
در این نشست خبری با اشاره به نقش رسانه در جامعه گفت: کشور 
ما جزء 16 کشور اقتصادی دنیاست، به همین خاطر کشور ثروتمندی 

می باشیم.
 اما چرا اکنون به این روز افتاده ایم.وی اضافه کرد:  باید از ظرفیت های 
کشور بخوبی استفاده کنیم. زمانی که حلقه اول فعالیت اقتصادی رها 
شده است، نباید انتظار داشت حلقه آخر بخوبی نتیجه دهد. باید پاک تر 

بیاندیشیم. تولیدات ما باید تولیدات صادرات محور باشد. 
برای بهبود فضای اقتصاد داخلی نیز این روش سودمندتر است.بهمنی 
با طرح این سوال که پراید 90 میلیونی تحقق شعار جهش تولید است، 
ارزان می دهد،  ارز  تر کند. دولت  را قوی  نظارتش  باید  افزود: دولت 
اما در مقابلش هیچ چیزی وارد کشور نمی شود. چرا نظارت نیست. 

دالل ها ارز را بگیرند و کاالیی هم وارد نکنند و اتفاقی هم نیفتد. 
نتیجه اش همین می شود که در حال حاضر شاهد هستیم! بهمنی در 
رابطه با تصویب حذف چهار صفر، این طور گفت: با توجه به شرایط 

کشور حذف 4 صفر اقدامی مثبت بود. 
گزارشات دقیق کارشناسی داشتیم که این اقدام در بانک جهانی ارزش 
ذاتی پول ایران را باال می برد. از این رو مقرر شد این طرح پنج ساله 

اجرا شود.
بهمنی با بیان اینکه تولید یک اسکناس 100 تومانی 370 تومان هزینه 
بردار است، گفت: ساالنه یک میلیارد اسکناس در کشور امحاء می شود؛ 
حجم پول است که تورم را تعیین می کند و حذف چهار صفر تأثیری 
ندارد.وی با تاکید بر این که برای شرایط پساکرونا باید برنامه ریزی 
شود، تصریح کرد: باید به فکر چند ماه آینده باشیم، اگر به دلیل شرایط 

فعلی کشور به تعدیل نیرو برخورد کردیم باید شرایط را درک کنیم.
وی افزود: در این شرایط اقتصادی باید مالیات را کاهش دهیم در حالی 

که افزایش نرخ مالیات در دستور کار قرار گرفته است.

در دیدار اصحاب رسانه با نمایندگان البرز مطرح شد؛

  اقدامات مجلس یازدهم، زیر ذره بین مردم

کتاب کرونا ویروس با موضوع جنبه های بهداشتی، تشخیصی و بالینی بیماری کووید 19 در دانشگاه علوم 
پزشکی البرز رونمایی شد.

به گزارش جام جم البرز، دکتر حسین کریم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز  در حاشیه مراسم رونمایی 
از اولین کتاب فارسی  کرونا ویروس گفت : به همت اعضای هیات علمی دانشگاه و خانم دکتر زندی فر  
کتابی با موضوع جنبه های بهداشتی، تشخیصی و بالینی بیماری کووید 19 در مجوعه دانشگاه گردآوری و 

به چاپ رسید که اولین کتاب در زمینه کرونا در کشور می باشد.
دکتر کریم با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی البرز جزو اولین دانشگاه ها بود که  کار تحقیقاتی در 
خصوص کرونا ویروس را آغاز کرد گفت: 30 طرح پژوهشی در رابطه با کرونا ویروس در دانشگاه در حال 
انجام است   و 10 طرح دیگر در مرحله اخذ کد اخالق از دانشگاه هستند که بزودی کار خود را آغاز خواهند 
کرد.دکتر کریم ادامه داد: کرونا باعث شد یکسری از توانایی های جامعه پزشکی در بخش های مختلف 
مدیریتی، علمی، تحقیقاتی  و... شناخته و همچنین به دنیا نشان داده شود و کار علمی و تحقیقاتی اعضای 
هیات علمی در حال انجام است در هیچ سطحی از دنیا عقب نیست و همگام با دانش روز در مقوله کرونا 
حرکت می کنیم.دکتر نوری سپهر، معاون تحقیقات و فناوری  دانشگاه در حاشیه این مراسم  عنوان کرد: 
این کتاب اولین کتاب فارسی در خصوص ویروس کرونا باشد  و منبع بسیار خوبی برای دانشجویان و 
اساتید خواهد بود.وی افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا  کمیته علمی مقابله با کرونا در دانشگاه علوم 
پزشکی البرز تشکیل شد و در تمام حوزه های تحقیقی، تشخیصی، پیشگیری، درمان و آمار و اپیدمیولوژی 
فعالیت های بسیاری انجام شده است.در انتها دکتر نوری سپهر عنوان کرد: ویروس کرونا موجب شد که 
دانشگاه تازه تاسیس علوم پزشکی البرز بسیار خوش بدرخشد و امیدواریم بتوانیم با بنیان های علمی این 

بیماری را شکست دهیم.

قسمت اول

برای اولین بار در کشور؛

کتاب کرونا ویروس در دانشگاه علوم پزشکی منتشر شد

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز گفت:52 هزار بسته 
معیشتی در دومین مرحله طرح »کمک مومنانه« استان البرز تهیه و 

توزیع شد.
به گزارش جام جم البرز، یوسف موالیی، فرمانده سپاه استان البرز، در 
مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه همدلی و مواسات که همزمان با 
سایر نقاط کشور برگزار شد، گفت: مردم ایران در هر شرایطی نشان 

دادند که در کمک و یاری مستضعفان پیشقدم هستند.
مردم  و  مسؤولین  همت  به  اینکه  بیان  با  البرز  استان  سپاه  فرمانده 
ادامه داد: همه  اجرا کنیم،  با موفقیت  را  موفق شدیم دومین مرحله 
در دو  فعال هستند که  مواسات  قرارگاه  در  امر  این  در  اقشار دخیل 

آماده  معیشتی  بسته  هزار   100 از  بیش  مومنانه  کمک  این  مرحله 
توزیع شده است.

موالیی یادآور شد: بیش از 50 هزار بسته در مرحله اول این طرح و 
البرز آماده توزیع شده  52 هزار بسته معیشتی در مرحله دوم استان 

است.
وی اضافه کرد: تفاوت واکنش جمهوری اسالمی ایران با سایر نقاط 
جهان قابل تأمل است، زمانی که شیوع کرونا در همه عالم بی پناهی 
می کند. خودنمایی  ایرانی  خیرین  توانمندی  و  ظرفیت  می زند،  رقم 

به گفته فرمانده سپاه استان البرز قرارگاه مواسات ظرفیت جمهوری 
اسالمی ایران است و جزو موهبت های الهی به شمار می رود.

توزیع 52 هزار بسته معیشتی در مرحله دوم »کمک مومنانه«

خبر

محمود بهمنی

محمد جواد کولیوند

عزیز اکبریان

حجت االسالم سعید دهقان منشادی )سعیدی(



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 

البرز

از  را  خـود  پزشـکی  سـواالت 
پزشـک جام جـم البرز بپرسـید

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

مناسبی داشته باشد. 
سوال از مهناز دریازاده- 68 ساله از کرج

در پاسخ به سوال سرکار خانم مهناز دریازاده که 
سابقه عمل جراحی چشم و نیز فشار خون باال و 
دیابت و سرگیجه دارند، باید عرض کنم با توجه به 
سن باال و نیز بیماری های مزمن ایشان که نیاز به 
مراقبت های ویژه و کنترل مکرر فشار خون و انجام 
آزمایش جهت تنظیم دارو دارند و نیز بررسی علت 
سرگیجه که عوامل متعددی باعث آن می شوند از 
آنجا که ترس از ابتال به بیماری کرونا مانع از مراجعه 
ایشان به مراکز درمانی و پزشکان شده است ممکن 
ایشان  ای  زمینه  بیمای های  تشدید  باعث  است 
گردد. با اصالح الگوی تغذیه ای و با رعایت جوانب 
ایمنی الزم است در اولین فرصت به پزشک مربوطه 
مراجعه کند که توصیه می شود به مراکز درمانی 
خصوصی مثال بیمارستان های خصوصی و مطب 
پزشک خود با رعایت نکات ایمنی وهماهنگی از نظر 
خلوتی آن مراکز و نیز رعایت بهداشت شخصی از 
نظر زدن ماسک و پوشیدن دستکش مراجعه کند و 
درمان را به تعویق نیندازد. با توجه به این که فشار 
خون باال و دیابت در صورت عدم کنترل عوارض 

جبران ناپذیری خواهند داشت،
 شماره تماس جام جم البرز 
026-32210009

معلم کرجی درکشور نمونه شد
مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: امیر معدنی پور از 

ناحیه 3 کرج به عنوان معلم نمونه کشوری معرفی شد.
به گزارش جام جم البرز؛ ساالر قاسمی، با بیان این که 
1366 معلم شاخص در مدارس استان البرز معرفی شدند، 
گفت: امیر معدنی پور از ناحیه 3 کرج به عنوان معلم 

نمونه کشوری معرفی شد.وی افزود: پس از بررسی های 
به عمل آمده از این تعداد 349 نفر در سطح منطقه ای 
معلمان  از  نفر   25 امسال  گفت:  وی  شدند.  شاخص 
البرز شاخص استانی شدند.وی افزود: کسب رتبه های 
کشوری، ملی و استانی در جشنواره های علمی، الگوهای 

مسابقات  داوری  کریم،  قرآن  حافظان  تدریس،  برتر 
کسب  روستا،  در  خدمت  آموزان،  دانش  و  فرهنگیان 
رتبه های برتر پژوهشی در کنار مالک های کشوری به 
عنوان شاخص های انتخاب معلمان نمونه است.قاسمی 
گفت: یکی از نگاه های مهم انتخاب معلم نمونه در البرز، 

جلوه های ویژه معلمی و انجام فعالیت خاص با رویکردی 
خداپسندانه، نحوه کالس داری، نحوه تدریس، مقبولیت، 
محبوبیت معلم و مرجعیت معلم در مدرسه است که آقای 
امیر معدنی پور، معلم نمونه کشوری نیز با این رویکرد در 

استان برگزیده شد.

یادداشت پزشک جام جم

 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399   شماره 5659

خبرنــگار جــام جــم البــرز: گفتگــو بــا یکــی از 
ــت  ــب داربس ــه ای در نص ــاق و حرف ــران خ مدی
ازجملــه مصاحبه هــای جالــب چنــد وقــت اخیــر 
ــوب  ــردی محج ــاروز م ــیاوش ب ــدس س ــود. مهن ب
مبتکــر  نرم افــزاری  دانــش  در  متخصــص  و 
اپلیکیشــنی بــوده کــه در حــوزه نصــب داربســت 
ایــن  اســت.  شــده  آفرینــی  تحــول  موجــب  
ــن  شــغل  ــه ای ــرد ک ــان ک ــر تحصیلکــرده  بی مدی
پــدری اش بــوده و خــودش ســابقه درخشــان 

20ســاله ای در ایــن زمینــه دارد. 
وی اظهــار داشــت: خــدا را شــکر اســتفاده از 
ــران   ــرای کارگ ــروز ب ــه ام ــا ب ــزار ت ــرم اف ــن ن ای
ــه  ــت. توج ــاورده اس ــار نی ــه ب ــه ای ب ــچ حادث هی
می نماییــم. جلــب  مصاحبــه  ایــن  بــه  را  شــما 
رشــته تحصیلــی مــن نــرم افــزار اســت. بــا توجــه 
ــه  ــدام ب ــگاهی اق ــای دانش ــی از پروژه ه ــه یک ب
در  اپلیکیشــن  ایــن  برنامه نویســی  و  ســاخت 
زمینــه نصــب داربســت نمــوده ایــم کــه خــدا را 
شــکر تــا بــه امــروز بــه نتیجــه مطلــوب رســیده و 

ــت. ــوده اس ــان ب ــوی متقاضی جوابگ

افزارنصــب  نــرم  ویژگی هــای  خصــوص  در   *
بفرماییــد. توضیــح  داربســت 

مــا در ایــن نــرم افــزار قابلیــت بــرآورد قیمــت، 
تعییــن مــکان نصــب داربســت و پرداخــت آنایــن 
در نــرم افــزار را طراحــی کــرده ایــم. همچنین در 
تــاش هســتیم خدماتــی متمایزبــا کادری مجــرب 
در اقصــی نقــاط کشــور بــدون واســطه و در کوتــاه 

تریــن زمــان  بــه مشــتریان ارائــه کنیــم.
ــزار  ــرم اف ــه ن ــد ب ــه می توانن ــان چگون * متقاضی

ــد؟ ــدا کنن شــما دسترســی  پی
ــا  ــازار ی ــه ب ــتجو در برنام ــا جس ــد ب ــراد می توانن اف
گــوگل پلــی با عنــوان نــرم افزار داربســت بــاروزآن 

را  بارگــذاری و مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
همچنیــن افــراد می تواننــد بــرای ارائــه خدمــات 
 09195281910 همــراه:  شــماره های  بــا 

بگیرنــد. تمــاس   026-33517714-

مهندس ســیاوش باروز:

امنیت کار با نرم افزار با روز  باالست

علیرضا رحیمی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کرج، گفت: مجموعه سازمان فرهنگی شهرداری، 
در چهار چوب  فرامین مقام معظم رهبری خود را موظف می داند در 
این روزهای بحرانی ویروس کرونا با  برنامه های  همگام با جهادگران 
و مدیریت ستاد اقامه نماز جمعه به  فعالیت بهداشتی در سطح شهر 

بپردازد.
گروه های  حمایت  با  که  ما  کار  اولین  افزود:  وی  البرز:  جم  جام 
جهادی انجام شد، تهیه  یک بسته 50  هزار تایی بود که توانستیم 
جمع آوری کنیم. برنامه ریزی شده که در این روز کارناوال شادی به 

راه بیفتد و ما هم به توزیع نذورات بپردازیم.
رحیمی ضمن قدردانی از گروه های جهادی و معتمدان محلی  اظهار 
را در محالت  افراد کم بضاعت  با همکاری هم  این گروه ها  داشت: 
شناسایی  و با مدیریت  و جمع آوری کمک های مردمی وسایل مورد 
نیاز را بین آن ها  توزیع می کنند.وی با اشاره به مشارکت و همکاری 
با  جهادی  گروه های  افزود:  ارزشمند  اقدام  این  برای  گرفته  صورت 
کمک شهرداری بسته های بهداشتی و ضدعفونی که بیش از 15 هزار 

بسته را شامل می شود خریداری و توزیع کردند. 
بتواند  شهرداری  که  کرده  تنظیم  شهرالیحه ای  شورای  خوشبختانه 

پویش های مردمی خود را بدون دغدغه انجام دهد. 
عصای  ما  باید  که  است  »سالمندان«  پویش  مردمی،  پویش  اولین   

دست شان باشیم. 
این ویروس دچار مشکل شدند و ما  با توجه  به  از سالمندان  خیلی 
هم در خرید و هم در تهیه معیشت  یاری شان می کنیم. سالمندان 
آن ها  جهادی  گروه های  بگیرند.  تماس   137 شماره  با  می توانند 
کار های  دادن  انجام  یا  خرید  کارهای  سپس  و  می کنند  شناسایی 
اداری شان را به عهده می گیرند. دومین پویش ما، پویش »به وقت 
همدلی« است. در این پویش افرادی شناسایی می شوند که آن ها از 
قبل مشکالت معیشتی داشتند یا قبل از آمدن ویروس کرونا، کارگر 

فصلی بودند و درآمد ثابتی نداشتند.
 مانند زنانی که در خانه کار می کردند یا مستاجری بوده که هم اکنون 
نه کاری دارد ونه کرایه خانه ای!  ما گروه هایی تشکیل دادیم که آن ها 
با صاحبان ملک صحبتی داشته باشند که آن ها یا کرایه را به تعویق 

بیندازند یا گذشت نمایند. 
به جنس  تبدیل  را  تمام سرمایه خود  بودند که  میان کسانی  این  در 
و سود  برسانند  فروش  به  نوروز  عید  ایام  در  امید که  این  به  کردند. 
کنند. این اتفاق نیفتاد. این ها چک دارند یا بدهکار هستند. گروه های 

همیار ما حمایت جدی از کسبه و مستاجران داشتند. 
حامیان  این  از  بزودی  که  بودند  کننده  امیدوار  خبرهای  حامل  آن ها 
است.  شهرداری  نیکوکاری  مرکز  ما   پویش  می شود.سومین  تقدیر 
هدف این مرکز نیکوکاری کودکان هستند و سپس متکدیان و زنان 
را  مایحتاجشان  ما  گروه های  می باشند.  سرپرست  بد  و  بی سرپرست 
تهیه و در اختیارشان قرار می دهند. رحیمی افزود: گروه های جهادی با 
کمک شهرداری اقدام به تسویه حساب  سوپرمارکت ها  یا کسانی که 

دچار مشکل مالی شده اند نیز کرده است.
 الزم است بدانیم که تمامی این کار ها و کمک ها مخفیانه و بدون 
و  معاون شهردار  است.  انجام شده  ناراحتی کسی شود،  باعث  اینکه 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج در بخش 
دوم سخنانش از فرهنگسراها گفت: از روز دوم اسفند تمامی پارک ها، 

بوستان ها، فرهنگسراها و باشگاه ها تعطیل شدند. 
این تعطیلی ها باعث ضرر مادی و هم سخت تر شدن کارهای اداری ما 
شد.ما تالش کردیم تمامی اهداف فرهنگی مان را در فضای مجازی 
مسابقات  دهیم.  انجام  خانه ها  در  را  ورزشی   مشارکت  دهیم.  انجام 
نام  ثبت  تعدادی هم  انجام شود.  منازل  در  بود  قرار  لیوان چینی که 
این  بودیم.  داده  قرار  اختیارشان  در  هم  را  لیوان ها  ما  و  بودند  کرده 
مسابقات هم اکنون به صورت کشوری در حال انجام است. مسابقات 
دیگری نیز در حال اجرا داریم. یکی از آن ها در پناه قرآن نام دارد. 
این مسابقه با هدف حفظ  قرآن و به صورت مجازی استفاده می شود. 
مسابقه دیگر ما که به صورت مجازی برگزار می شود، مسابقات هنری 
استندآپ کمدی نام دارد که البته خوشبختانه در حال برگزاری است. 
خانه   در  »الیو«  هنرمندان  با  که  داریم  بهاری  ضیافت  شب  پانزده 
انجام می دهیم. این برنامه  همراه با معرفی کتاب و موسیقی است. 

برنامه های سناریونویسی و تئاتر هم داریم.
معاون شهردار در ادامه افزود: در حوزه ویروس  کرونا   اقدامات  زیای 
انجام داده ایم که در بین  شهردارهای کالنشهرها  مورد توجه بسیاری 

قرار گرفته است.
و  پارک ها  شهری   مبلمان  ضدعفونی  ما   شهرداری  خدمات 

سرویس های بهداشتی و به طور مستمر است. 

معاون شهردار کرج:

شهـرداری در کنار مردم است

 

دستگاه ونتیالتور »تنفس مصنوعی« ساخت ایران در اتاق بازرگانی البرز با حضور 
رییس اتاق بازرگانی البرز، مدیر سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت، کارشناس 
معاونت اجتماعی خیرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی استان البرز  و  

دبیر مجمع  و مسئول اجرایی مجمع خیرین سالمت استان رونمایی شد.
جام جم البرز: در این مراسم رحیم بنا موالیی، رئیس اتاق بازرگانی البرز، حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها را مهم دانست و افزود: استان البرز نمونه ای 
از استان های موفق در تعامل صنعت و دانشگاه است و اتاق بازرگانی البرز پل ارتباطی 
بین علم و تجربه می باشد. وی در خصوص دستگاه ونتیالتور گفت: این یک دستگاه 
وارداتی بود که در شرایط بیماری کرونایی بسیار کارایی دارد و خوشبختانه در کشور 
بومی سازی شد. رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به حمایت های اتاق از تولید بیان 
داشت: ما برنامه ای داریم که تولید بدون کارخانه را دنبال کنیم به این صورت که  در 
بخش های مختلف قطعات آن ساخته و دستگاه به تولید انبوه برسد.  صاحبی، مدیر 
ساخت و تولید شرکت »راسپینا« صنعت قشم نیز با اشاره به همکاری های گسترده 
مدیریت پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم گفت: این دستگاه با هدف کمک 
به درمان بیماران تنفسی طراحی شده و در شرایط کنونی، در اولویت ساخت قرار 
گرفته تا ضمن کمک به توسعه تجهیزات درمانی کشور، به نجات جان هموطنان 
درگیر با بیماری کووید 19  کمک کند.وی با اشاره به ویژگی های این دستگاه ادامه 
داد: این دستگاه کمک  تنفسی ضمن برخورداری از قیمت مناسب، وزن کم و پرتابل 
بودن می تواند با تسریع اکسیژن  رسانی به ریه، از آسیب به سایر بافت ها جلوگیری 

کرده و به نجات جان افراد بیانجامد. دستگاه مذکور عالوه بر قابلیت مصرف در مراکز 
بیمارستانی، می تواند در آمبوالنس ها، موتورآمبوالنس ها و حتی در هنگام حمل و نقل 
بیمار و در منزل مورد استفاده قرار گیرد.وی افزود: این دستگاه یکی از چندین طرحی 
است که در دستور کار شرکت بود، اما با توجه به شرایط کرونایی و نیاز مبتالیان به 
کووید 19 به دستگاهی جهت تنفس مصنوعی، ساخت این دستگاه در کوتاه ترین 
زمان ممکن عملیاتی شد و در حال حاضر در انتظار دریافت مجوز از سوی وزارت 
بهداشت برای وارد شدن به مرحله تولید انبوه قرار دارد.وی همچنین در مورد دستگاه  
لنز شوی گفت : لنز شوی دستگاهی است که  هنگام عمل به صورت اتوماتیک سطح 
لنز را شستشو می نماید تا جراح با کمترین زمان و باالترین دقت تصویری شفاف و 
تمیز از فیلد عمل را مشاهده نماید. این دستگاه مشابه خارجی ندارد و برای اولین 
بار در ایران ساخته شده است. تکنولوژی این وسیله، بومی می باشد و تماما به دست 

متخصصان ایرانی ساخته شده است. 

 رونمایی از »ونتیالتور«
 و لنز شوی ایرانی در البرز 

از  تبعیت  در  گفت:  البرز  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رییس 
بنابر فرمایش  و  با هدف حفظ سالمت مردم  و  تصمیمات ستاد ملی کرونا 
رهبر معظم انقالب اسالمی راهپیمایی یوم اهلل روز قدس در استان البرز به 

جز شهرستان طالقان با خودروهای شخصی انجام می شود.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، حجت االسالم محمد حسین روحی یزدی، 
افزود:  البرز  استان  در  قدس  جهانی  روز  برنامه های  هماهنگی  نشست  در 
راهپیمایی روز قدس امسال، راهپیمایی خودروهای سواری خانوادگی است و 
مسیر مناسب بدون ایجاد گره های ترافیکی با هماهنگی پلیس راهور پیش 
استقبال  ارائه شود  زمینه  این  در  پیشنهاد هایی که  از  باز هم  اما  بینی شده 
می کنیم.روحی یزدی گفت: خودروهای سواری در این راهپیمایی با پرچم های 

مقاومت و فلسطین حرکت می کنند و همزمان صوت ثابت همراه با شعار خشم و 
انزجار از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش گذاشته می شود.

راهپیمایی موتور سواران  تبلیغات اسالمی گفت:   رییس شورای هماهنگی 
و دوچرخه سواران و راهپیمایی در فضای مجازی از دیگر پیشنهادها برای 
از  که  طالقان  شهرستان  در  افزود:  است.روحی  قدس  روز  مراسم  برگزاری 
سوی دولت، سفید و عاری از کرونا اعالم شده؛ این راهپیمایی با تاکید بر 
آیین نامه های بهداشتی همچون سال های گذشته برگزار می شود.وی گفت: 
روز جهانی قدس امید ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین است که عالوه بر 
برای  آمریکا  توسط  معامله قرن  قاسم سلیمانی و طرح  این شهادت سردار 
اهمیت  صهیونیستی  غاصب  رژیم  با  عربی  کشورهای  روابط  سازی  عادی 
راهپیمایی روز قدس امسال را نسبت به سالهای قبل بیشتر کرده است.وی 
راهپیمایی  برگزاری  نحوه  درباره  اسالمی  تبلیغات  افزود: شورای هماهنگی 
روز قدس با تاکید بر حفظ سالمت مردم به وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی نامه ای نوشته و در انتظار پاسخ نهایی هستیم.روحی یزدی گفت: 7 
کارگروه از جمله کارگروه موتور سواران و دوچرخه سواران، کارگروه انتظامی 
و امنیتی، کارگروه رسانه و فضای مجازی و کارگروه بهداشت و درمان برای 

برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم روز قدس پیش بینی شده است.

راهپیمایی روز قدس در البرز 
با خودروهای شخصی

دکتر سید مهدی موسویان

پیش به سوی جهش تولید
 سید نصرالد ین میرعربشاهی، خبرنگار  
جام جم البرز

اواخر سال گذشته مردم کشورمان به علت شیوع 
مشکالت  دچار  کرونا  منحوس  ویروس  گسترده 
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  محدودیت های  و 
بارز آن  و  اصلی  نمونه های  از  امنیتی شدند که  و 
می توان تعطیلی اجتماعات متعددی از قبیل مدارس، 
دانشگاه ها، ادارات و ارگان ها، باشگاه ها، رستوران ها، 
کارخانه ها، نماز های جمعه و جماعات و... به منظور 
حضور در خانه ها به عنوان امن ترین اماکن برای 
البته  کنترل همه گیری بیماری کرونا را برشمرد. 
و  بیمارستان ها  پزشکان  بحرانی  شرایط  چنین  در 
پرستاران دلسوز و مسئولیت شناس با عشق و عالقه 
فراوان و پشتکار کم نظیر به ارائه خدمات درمانی 
توسعه  سنگرهای  و  پرداختند  کرونایی  بیماران 
مقام معظم  نکردند.  را هرگز خالی  مردم  سالمت 
رهبری در آغاز سال جدید طی پیامی به طور اکید 
خواهان رعایت دستورات بهداشتی مبارزه با توسعه 
کرونا و از مسئوالن دولت و مجلس و ... با جدیت 
خواستار تقویت و جهش تولید شدند و سال جدید 99 
به این ترتیب سال »جهش تولید« نام گرفت.هر چند 
که در سال های گذشته و بویژه سال رونق تولید یا 
کیفیت تولید مسئوالن مربوطه به وظایف ذاتی خود 
عمل نکردند که یک نمونه آن تعطیلی کارخانه های 
بسیار معتبر در جای جای کشورمان می باشد و در 
زمینه صنعت خودروسازی کشور که دو خودرو ساز 
بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا با تولید خودرو های 
موجب  اشتغالزا  صنعت  این  گران  و  کیفیت  بی 
گسترش ضرر و زیان مردم در ابعاد جانی و مالی 
شدند. اما اکنون که کشورمان در فضای تحریم های 
ظالمانه استکبار جهانی قرار دارد می طلبد تا مسئوالن 
مربوطه در دولت و مجلس آینده زمینه های جهش 
و کیفیت واقعی و حقیقی تولید را به منظور رضایت 
مندی مردم و دستیابی به اشتغال جوانان بدون فوت 
وقت فراهم سازند. قابل ذکر است که ارتش و سپاه 
و نیروی انتظامی و آموزش و پرورش یعنی معلمان 
و فرهنگیان در این ایام بحرانی با تالش های فزاینده 
جوانب  و  ابعاد  در  بیشتر کشور  رکود  از  مانع  خود 
مختلف شدند که ان شاءاهلل در سایه رحمت خداوند 

همواره سالمت و سعادت یارشان باشد. 



مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: در پی بارش های اخیر دیوار بین 
تاالب صالحیه و زهکش، تخریب و 80 درصد آب تاالب به دشت های پایین 

و خارج استان هدایت شد.
فردین حکیمی افزود: این زهکش از ابتدا با جذب بخشی از آب تاالب سبب 
خروج آب شده بود و اکنون با تخریب این دیواره مشترک، حجم آب خروجی 

از تاالب صالحیه بیشتر هم شد.
وی گفت: در پی این تخریب اعالم جرم کرده ایم و از دادستان شهرستان 
نظرآباد درخواست کردیم این کانال زهکش مسدود شود. دادستان نیز دستور 
است. مدیرکل حفاظت محیط  را صادر کرده  کانال زهکش  مسدود کردن 
زیست استان البرز در پاسخ به این سوال که برای آبگیری تاالب صالحیه 
چه کاری باید کرد افزود: با شرکت آب منطقه ای مذاکره می کنیم تا حجم 

مشخصی از آب به سوی تاالب صالحیه هدایت شود. ضمن اینکه امیدواریم 
بارندگی های پیش رو مجدد حجم آب در تاالب صالحیه را به حد طبیعی 
برساند.حکیمی در پاسخ به این سوال که کم شدن حجم آب تاالب صالحیه 
مشکلی برای پرندگان ایجاد نخواهد کرد گفت: هنوز قسمت هایی از تاالب 
پر آب است و مشکلی در این خصوص پیش نمی آید، اما اگر کم شدن حجم 
آب آن ادامه داشته باشد با مشکل مواجه خواهیم شد.وی در پاسخ به این 
سوال که با اقدامات قضایی انجام شده کانال زهکش تاالب صالحیه به طور 
کامل مسدود خواهد شد گفت: فعال دستور قضائی مسدود کردن یک نقطه 
زهکش تاالب صادر شده که با این اقدام جلوی انتقال آب از تاالب صالحیه 
این  با  افزود:  البرز  استان  زیست  از محیط  گرفته می شود.مدیرکل حفاظت 
اقدام به جای اینکه آب از طریق کانال زهکش از تاالب صالحیه خارج و به 
سمت خارج استان روانه شود، آن را به سوی دشت جنوب این تاالب هدایت 

می کنیم.
و  دارد  است که 200 هکتار وسعت  البرز  استان  تاالب  تنها  تاالب صالحیه 
زیستگاه 120 گونه پرنده است که در یک سال اخیر برای حیات دوباره آن 
تالش  زیادی شده است .بر اساس ماده یک قانون حفاظت، احیا و مدیریت 
تاالب های کشور، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی 
غیرقابل جبران تاالب ها شود، ممنوع و حفاظت و احیاء تاالب ها از مصادیق 
جبران،  غیرقابل  آلودگی  و  تخریب  تشخیص  مرجع  که  است  عامه  حقوق 
اثرات  نتیجه شکایتی در خصوص  سازمان حفاظت محیط زیست است، در 
مخرب و غیرقابل جبران کانال زهکش بر تاالب صالحیه و تشدید پدیده گرد 
و غبار از سوی محیط زیست تنظیم و تقدیم دادستانی شهرستان نظرآباد شد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

ای آفتاب آینه دار جمال تو
مشک سیاه مجمره گردان خال تو

صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود
حافظکاین گوشه نیست در خور خیل خیال تو

نورباران عاشورای 3

در  آذر 1346  هجدهم  کاظمي«  »مهدي  شهید 
جهان  به  دیده  کرج  شهر  در  مذهبي  خانواده اي 
هستي گشود. از دوران طفولیت با فرهنگ اسالم 
آشنا شد. تحصیالت ابتدائي را در مدرسة »شهید 
دارابي« راه آهن کرج طي کرد و سپس تحصیالت 
دوره راهنمایي را در مدرسة شهید سعیدي سرحدآباد 
به اتمام رساند. پس از آن در رشتة علوم تجربي در 
دبیرستان کرج )دهخدا( مشغول ادامة تحصیل شد.

جام جم البرز: مهدی کاظمی، بارها به جبهه های 
نبرد حق علیه باطل رفت. در عین حال هیچ وقت از 
سواد آموزی غفلت نکرد. به همین خاطر در مجتمع 
کرد.بعضی  ثبت نام  دوکوهه  در  واقع  رزمندگان 
افتاده،  جواني  »کاظمی،  مي گفتند:  او  استادان  از 
متواضع، باهوش، محبوب و متین است. کم گوي و 
گزیده گوی بود و پرکار و آرام و درعین حال پرجنب 
و جوش، دلسوز و مهربان، مخلص و بي ریا. مهدی 
کاظمی بعد از حضور در چندین عملیات باالخره در 
عملیات عاشوراي 3 از ناحیة صورت دچار سوختگي 
بمب هاي شیمیایي شد. پس از بهبودي مجدداً به 
جبهه اعزام شد و با حضور چشمگیر خود در عملیات 
والفجر8 در آزادسازي شهر مهم و استراتژیکي فاو 
از فرماندهان  به قول یکي  نقش بسزائي داشت. 
چشم راست گردان بود. او با سالح آرپي جي اش و 
همچنین با سالح ایمانش خواب را از دشمن زبون 
گرفته بود تا این که بعد از عملیات ام الرصاص در 
شب جمعه اول اسفند 1364 در جادة »فام القصر« 
قلب او مورد اصابت گلولة دشمن زبون قرارگرفته 
و به همراه جمعي از یاران صدیق و باوفایش جان 
عزیزش را در راه اعتالي اسالم و جمهوري اسالمي 
خالصانه فدا کرد و به مقصد و مقصود خویش رسید.

پیام های مردمی یادیاران آشنا
خواننـدگان عزیـز مـی توانند جهت 
طـرح مشـکالت شـهری و اسـتانی 
در ابعـاد مختلـف بـا شـماره تلفـن 
32210009 دفتـر تحریریـه روزنامـه 
جـام جـم البـرز همـه روزه بـه غیر 
از ایـام تعطیل در وقـت اداری تماس 
در  خودشـان  نـام  بـه  تـا  بگیرنـد 

همیـن سـتون درج گـردد. 
* قیمت خودرو چرا چنین شتابان؟!

اخباری از رشد بی رویه قیمت و بهای خودرو 
آن هم از نوع بی کیفیت آن در جریان است. 
این  مهار  به  نسبت  مربوطه  مسئوالن  لطفا 
و  اساس  و  پایه  بی  گذاری های  قیمت  گونه 

گرانفروشی های بدون منطق ممانعت نمایند.
حسین احمدی از کرج

* طبیعت زیبا را حفظ کنیم
منابع طبیعی، دره ها، رودخانه ها، کوه ها، بیشه 
نسل های  همه  به  متعلق   .... و  نیزارها  زارها، 
و  طبیعت  با  نیست  بهتر  آیا  می باشد،  انسانی 
سرمایه های با ارزش آن مهربان تر و مسئوالنه 

تر برخورد کنیم؟!
مهرداد جواهری از رجایی شهر

* شهرداری کرج اقدام کند
سازمان  رسانی  خدمات  کیفیت  و  کمیت 
اتوبوسرانی کرج بویژه به ایستگاه های مترو و... 
متناسب با جمعیت میلیونی استان البرز نیست. 
لطفا مسئوالن شورای شهر و شهرداری کرج 
ترمیم  برای  کامل  و  جامع  عمرانی  برنامه  
به صورت کوتاه  نیازهای حمل و نقل مسافر 
مدت، میان مدت و دراز مدت تنظیم و عملیاتی 
نمایند. چرا که وضعیت کنونی موجب »وقت 

سوزی« شهروندان است.
محسن احمدی از کرج
* دولـت بـر وضع توزیع میـوه و تره 

بار نظارت کامل داشـته باشـد
به  بار  تره  و  میوه  اقالم  از  بسیاری  قیمت 
بر  اقتصادی  فشار  باعث  غیرقانونی  صورت 
دولت  لطفا  است.  شده  درآمد  کم  خانوارهای 
به وضع آشفته بار میوه و تره بار رسیدگی کند.
جمعی از شهروندان کرجی

جشنواره  که  است  آن  از  حاکی  جدید  خبرهای 
حال  در  وقفه  سال  چند  از  بعد  جدید  مطبوعات 
مرداد  تاریخ  15  در  برگزاری  برای  ریزی  برنامه 

1399 می باشد. 
چنین  برگزاری  نفس  چند  هر  البرز:  جم  جام 
جشنواره ای با کارشناسی و برنامه ریزی صحیح و 
اصولی خبری امیدوار کننده محسوب می شود، اما 

شیوه اجرای آن چندان پسندیده نیست. 
توسط  باید  ارسالی  آثار  چرا  که  است  این  سوال 
صاحبان آثار به سازمان مربوطه ارسال شود و چرا 
دنبال  به  ارشاد  اداره کل  کارشناسان و مسئوالن 
کشف و مطالعه عمیق و ارزیابی آثار چاپ و منتشر 
روش  همین  از  که  نیست  بهتر  آیا  نیستند؟  شده 
باز  مطبوعاتی  و  رسانه ای  جامعه  به  را  امید  که 
این  نگارنده  مسلم  نگاه  کرد.  استفاده  می گرداند، 

است که نقش اداره کل ارشاد اسالمی استان البرز 
و  شوند  معرفی  و  گزینش  کنکاش،  تحقیق،  باید 
از درگیر نمودن خبرنگاران و اهالی مطبوعات به 
شیوه فعلی که نوعی بی احترامی است، پرهیز شود. 

هر چند که تصمیم اصلی و نهایی با شماست!  

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
البرز می گوید، امکان واگذاری 700 واحد مسکونی 
به متقاضیان مسکن ملی البرز در شش ماهه نخست 

سال جاری وجود دارد.
این  به  توجه  با  گفت:  فر  صفایی  رضا  محمد 
اجرای  جهت  محدودی  اراضی  البرز  استان  که 

طرح های مسکن ملی دارد 10 هزار واحد مسکن 
مشارکت  با  واحد ها  بقیه  و  کل  اداره  این  توسط 
و  مسکن  می شود.معاون  تامین  خصوصی  بخش 
گفت:  البرز  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساختمان 
این اداره کل با انبوه سازان مسکن 10 هزار واحد 
قرار  کارشناسانه  ارزیابی های  و  شناسایی  مورد  را 
دالیلی  به  واحد ها  این  گفت:  فر  اند.صفایی  داده 
از قبیل عدم تامین مالی کافی انبوه سازان جهت 
مسکن،  خرید  تسهیالت  نداشتن  واحد ها،  تکمیل 
انبوه سازان،  انشعابات از سوی  عدم امکان تامین 
تاکنون به اتمام و به مرحله واگذاری نرسیده است.

وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی البرز با ارائه 
این  تا  می کند  فراهم  را  امکان  این  تسهیالتی 
واحد ها هرچه سریع تر تکمیل و به متقاضیان ثبت 

نام شده در طرح اقدام ملی واگذار شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: همه مدارس ابتدایی و متوسطه استان البرز به جز مدارس 
استثنایی از 27 اردبیهشت با رعایت کامل آیین نامه های بهداشتی بازگشایی می شوند.

به گزارش جام جم البرز، ساالر قاسمی افزود: این بازگشایی برای یک ماه و به منظور رفع اشکال و ارائه 
خدمات آموزشی به دانش آموزانی است که نتوانسته اند از خدمات آموزشی غیرحضوری، بهره مند شوند و 
حضور دانش آموزان اختیاری است. قاسمی گفت: همکاران ما از این تاریخ در مدارس حضور خواهند داشت 
و دانش آموزان نیز می توانند به مدرسه مراجعه کنند و خدمات آموزشی الزم را از معلمان دریافت کنند.وی 
افزود: پیش بینی های الزم برای رعایت آیین نامه های بهداشتی و خرید اقالم ضدعفونی کننده انجام شده 
و بخشی از این اقالم در اختیار مدارس قرار گرفته و بقیه موارد خریداری شده قبل از بازگشایی به مدارس 
تحویل داده خواهد شد. قاسمی به اولیا دانش آموزان اطمینان داد آمادگی کامل برای این بازگشایی وجود 

دارد و همه امکانات و خدمات آموزشی با کیفیت مناسب به دانش آموزان ارائه خواهد شد.
اسفند  از  مجازی  آموزش های  ارائه  در  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  کارکنان  تالش های  از  وی 
ما  از همکاران  بیشتری  و غیرحضوری وقت  بر خط  آموزش های  قطعا  و گفت:  تا کنون تشکر کرد   98
به  اشکاالت  رفع  برای  که  فرصتی  این  با  اکنون  و  اند  داشته  زمینه  این  در  نیز  و عملکرد خوبی  گرفته 
 صورت حضوری پیش آمده می توانیم خدمات آموزشی را در این شرایط ناخواسته به صورت کامل تر به 

دانش آموزان ارائه کنیم.

سخنی با مسئوالن اداره کل ارشاد 
اسالمی البرز

واگذاری ۷۰۰ واحد مسکونی به 
متقاضیان مسکن ملی

بازگشایی مدارس البرز از 2۷ اردبیهشت

در آستانه میالد کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی ) ع( و همزمان در سراسر 
کشور مراسم تعویض پرچم های امامزادگان و بقاع متبرکه استان با حضور 
حجت االسالم روحی یزدی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
امام جمعه محترم  فردیس و خادمان آستان  ایمانی  البرز، حجت االسالم 

مقدس امامزاده حسن )ع( در کرج برگزار گردید.
جام جم البرز: در حاشیه این مراسم حجت االسالم علی دشتکی، مدیر 
کل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری 
مبنی بر مواسات اظهار داشت: در این ماه مبارک و الهی برنامه های معنوی 
مختلفی در استان البرز و به ویژه شهر کرج در حال اجرا می باشد، اولین برنامه 
در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مواسات و کمک به 
نیازمندان جامعه است که  با محوریت مساجد و امامزادگان به این امر مهم 
اجتماعی پرداخته می شود. وی در ادامه افزود: از ابتدای ماه مبارک 5000 
بسته معیشتی با محوریت امامزادگان تهیه و در مناطق محروم و حواشی شهر 
کرج توزیع گردید، همچنین به برکت این شب مبارک و میالد با سعادت امام 
حسن مجتبی)ع( در بقاع متبرکه و آستان امامزاده حسن)ع( بیش از 10 هزار 
غذای گرم تهیه و بین اقشار مختلف توزیع خواهد شد .مدیر کل  اداره اوقاف 
و امور خیریه استان در پایان بیان داشت: از دیگر اقدامات برنامه ریزی شده 

به مناسبت والدت امام حسن مجتبی )ع( راه اندازی کاروان های شادی با 
عنوان »نسیم کرامت« می باشد که به همت هیئت  امناء بقاع متبرکه و اماکن 
مذهبی استان با همکاری نهادهای فرهنگی در قالب مولودی خوانی خیابانی 
و با هدف ایجاد فضای جشن و سرور در ایام کرونایی است. انشاء ا... خداوند 
همه ما را در خدمتگزاری به محرومان و اهل بیت )ع( توفیق عنایت فرماید . 

همزمان با میاد امام حسن مجتبی )ع( ؛ 

پرچم امامزاده حسن )ع( در کرج تعویض شد

تاالب استان البرز درآستانه نابودی 
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