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بهاری زیبا در انتظار 
کرج است

اعمال محدودیت های 
تردد در ورودی

 طالقان

فعال سازی پایگاه های 
بهداشتی در محالت  برای 

مقابله با کرونا
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البرز

ایجاد 4 هزار فرصت شغلی و تشریح کارنامه 
خدمات کمیته امداد البرز به محرومان

بیش از ۴ هزار فرصت شــغلی و ارائه خدمت در بخش های حمایتی، مســکن، فرهنگی و آموزش، اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه، جهیزیه و مراکز نیکوکاری خدمات ۱۱ ماهه کمیته امداد امام )ره( استان البرز به خانوارهای تحت حمایت 

را تشکیل می دهد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، محمد محمدی فرد مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی 
)ره( در خصوص لزوم اطالع رســانی خدمات نظام اســالمی به مردم و با گرامیداشت ۱۴ اسفند سالروز فرمان تاریخی امام 
راحل در تشکیل نهاد کمیته امداد گفت: حمایت دائم از ۲۷ هزار خانوار مددجوی شهری و روستایی در قالب طرح عادی و 

طرح شهید رجایی، ایجاد ۴ هزار ...

 به دنبال اقدامی 
حسنه در مبارزه

 با کـرونا هستیم 
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نمایندهولیفقیهدراستانالبرز:

2

خوش خبر باشید پرستوهای مهاجر
طبق بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری؛

مهمان ویژه پایان سال؛
 دکتر سید محمود میر یزدی، 

 مدیر بازرگانی صدا
 و سیمای مرکز البرز
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ضمیمهرایگان2
روزنامهدراستان

البرز
نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: باید هرکسی که از دنیا می رود 
یا به دنیا می آید درختی به نام او کاشته شود تا به این ترتیب در طول 

سال چند صد هزار درخت کاشته و به فضای سبز شهری افزوده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز البرز، نماینده ولی فقیه در استان 
البرز و امام جمعه کرج، به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، 

با حضور در دهکده تفریحی و گردشگری باغستان، دو اصله نهال میوه 
غرس کرد.حضرت آیت اهلل حسینی همدانی سپس در سخنانی، بابیان 
اینکه دستورات دین اسالم همه جانبه نگر است، افزود : در دین اسالم 
همه مسائلی که مربوط به نیاز بشر است وجود دارد.وی بابیان اینکه 
مسئله رسیدگی به طبیعت در دین اسالم از جایگاه و اهمیت زیادی 

از آنجایی که ما در طبیعت زندگی می کنیم و   : برخوردار است، گفت 
حیات ما متوقف بر اوست در روایات متعددی از اهل بیت )ع(  و آیات 
قرآن کریم بر حفظ طبیعت و رسیدگی به منابع طبیعی اعم از آب، خاک، 
هوا و مانند آن تأکید شده است.نماینده، ولی فقیه در استان البرز با تأکید 
بر اینکه بر مؤمنین بر احیا، حفظ و نگهداری نعم طبیعی تأکید و سفارش 

شده است، افزود: یکی از آن چیز هایی که هوا را برای ما حفظ می کند و 
از آلودگی ها نجات می دهد درخت است.آیت اهلل حسینی همدانی در بیان 
اهمیت درختکاری به روایاتی از رسول خدا )ص(  پرداخت و گفت: پیامبر 
اکرم )ص( می فرمایند: »اگر نهالی در دست یکی از شماست و در آستانه 

برپایی قیامت به اندازه کاشتن آن فرصت دارد، آن را بکارد.«

خبریادداشت

نماینده ولی فقیه در استان البرز :   درختکاری یک معروف و وظیفه دینی است

ارائه خدمت در بخش های حمایتی،  و  از ۴ هزار فرصت شغلی  بیش 
مسکن، فرهنگی و آموزش، اعطای تسهیالت قرض الحسنه، جهیزیه و 

مراکز نیکوکاری خدمات ۱۱ ماهه کمیته امداد امام )ره( استان البرز به 
خانوارهای تحت حمایت را تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، محمد محمدی فرد مدیرکل کمیته 
امداد البرز با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی )ره( در خصوص 
لزوم اطالع رسانی خدمات نظام اسالمی به مردم و با گرامیداشت ۱۴ 
امداد  نهاد کمیته  امام راحل در تشکیل  تاریخی  اسفند سالروز فرمان 
روستایی  و  شهری  مددجوی  خانوار  هزار   ۲۷ از  دائم  حمایت  گفت: 
فرصت  هزار   ۴ ایجاد  رجایی،  شهید  طرح  و  عادی  طرح  قالب  در 
شغلی در زمینه های خدماتی، صنفی، کشاورزی، دامداری، باغداری و 
و  مددجو  به ۲۵۰۰  حرفه ای  و  فنی  آموزش  ارائه خدمات  زنبورداری، 
برای  نیازمند به سوءتغذیه  ابتالی کودکان  از  ارائه خدمات پیشگیری 
بیش از ۱۳۰۰ کودک بخشی از اقدامات این نهاد در سال ۹۸ است.وی 
با اشاره به افتتاح ۸۰ مرکز نیکوکاری فراگیر، تخصصی و محله محور 
احسان مردمی  و  پایگاه های خیر  از ظرفیت  بهره مندی  باهدف  جدید 

ارائه خدمات بهتر به محرومان افزود: طی این مدت مراکز  در جهت 
نیکوکاری در تعامل و هم افزایی با این نهاد بیش از ۵۲۶ میلیارد ریال 
تمامی  شدن  خانه دار  فرد  کردند.محمدی  خدمت رسانی  نیازمندان  به 
خانوارهای ایتام موردحمایت دائم را ازجمله افتخارات و توفیقات سال 
۹۸ این نهاد در استان البرز برشمرد و گفت: احداث و خرید ۲۵۰ واحد 
این  خدمات  مددجویی  خانه   ۶۰۰ تعمیر  و  محرومان  برای  مسکونی 
کمیته امداد البرز در بخش مسکن را تشکیل می دهد.مدیرکل کمیته 
فقره  هزار  از ۹  بیش  امسال  اینکه  بابیان  البرز  استان  )ره(  امام  امداد 
رقم  با  نیازمندان  به  مسکن  و  اشتغال  کارگشایی،  قرض الحسنه  وام 
تقریبی ۶۰۰ میلیارد ریال از طریق صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
به نیازمندان پرداخت شده است افزود: ارائه خدمات تحصیلی به حدود ۵ 
هزار دانش آموز و دانشجو، به خانه بخت رفتن بیش از ۶۰۰ زوج جوان 
نیازمند و اعزام ۳ هزار مددجو به اماکن زیارتی از دیگر خدمات این نهاد 

به محرومان البرزی است.

ایجاد ۴ هزار فرصت شغلی و تشریح کارنامه خدمات کمیته امداد البرز به محرومان
خوش خبر باشید پرستوهای مهاجر

روزنامه تقیحسنی،سرپرست محمد
جامجمدراستانالبرزوشهرستانهای

غرباستانتهران
این آخرین شماره از ویژه نامه جام جم البرز در سال 
۱۳۹۸ است. پس الزم است در آخرین شماره ویژه 
نامه با شما خوانندگان خوب و صمیمی خداحافظی 
کنم. اما قبل از خداحافظی بر خود واجب می دانم 
که از همین حاال عید را به شما و خانواده محترمتان 
تبریک بگویم. از حاال با خودم قرار گذاشته ام که 
موقع تحویل سال، شما خوانندگان عزیز را دعا کنم، 
هم خودتان و هم خانواده تان را، بعد همه مردم 
ایران را و سپس همه انسان ها را.راستش این روزها 
نگاهم به آسمان است. منتظر پرستو ها هستم. هنوز 
نیامده اند، ولی می دانم که تا چند روز دیگر سر و 
پیدا می شود. آن ها خوش خبر هستند  کله شان 
با  نوروز  آورد،  را خواهند  نوروز  آمدن  و حتما خبر 
سنت های زیبایش.خانه تکانی و شستشو، یکی از 
سنت های قشنگ نوروز است. از سنت های دیگر 
نوروز زدودن کدورت های کهنه از دل و جایگزین 
جمله  از  آن ها  جای  به  محبت  و  مهر  ساختن 
سنت های نیکو و ماندگار است.انسان های متفکر و 
کوشا سنت دیگری هم دارند. آن ها در شروع سال 
نو دقایقی و ساعاتی را با خود به خلوت می نشینند 
و کارهای سال گذشته شان را ارزیابی می کنند. 
زیبایی کار در این است که این نشست و نگاه به 
پشت سر همزمان با تجدید حیات طبیعت است. 
به همین مناسبت انسان های متفکر نیز همگام با 

طبیعت به سوی نو بودن و تازه تر شدن می روند.
امیدوارم که خداوند در سال نو دل های ما را به 
بهترین حال تغییر دهد تا در زیر سایه مهربان  او 
بتوانیم جهان اطرافمان را بهتر ببینیم و صدایش 
را بهتر بشنویم. او را در آسمان و زمین و در زمین 
و زمان لمس کنیم و بگذاریم مهرش در سراسر 
وجودتان جریان داشته باشد. آن چنان که جهان 
در ما جاری شود و ما در جهان و این همان حسی 
است که از فهم آن جانمان تازه می شود و جهان 

با چشم های ما خود را تازه می یابد.
و  زمان  و  زمین  بر  نو  سال  تحویل  لحظه های 

درختان و گنجشک ها و ما آدم ها، مبارک باد!   

در روزهای خانه تکانی؛
 حجم زباله تولیدی شـهروندان 

3 برابر شده است

معاون خدمات شهری منطقه ۵ شهرداری کرج 
گفت: شهروندان نسبت به زمان تعیین شده برای 

خارج کردن زباله  از منزل بی تفاوت نباشند.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، مجتبی قمرپور 
اظهار  امروز  پایگاه خبری کرج  با  در گفت وگو 
کرد: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و 
انجام خانه تکانی، حجم زباله تولیدی شهروندان 

دو تا سه برابر بیشتر شده است.
شهروندان  از  موجود  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 
کنند  همکاری  شهرداری  با  می شود  تقاضا 
پسماند  میزان  کاهش  برای  تالش  ضمن  و 
یعنی  مقرر  زمان  در  را  زباله های خود  تولیدی، 
ساعت ۹ شب از منزل خارج کنند.وی توضیح 
زمان  به  شهروندان  از  برخی  متاسفانه  داد: 
مشخص شده برای خارج کردن زباله از منزل 
از  ساعتی  هر  در  می کنند  فکر  و  ندارند  توجه 
شبانه روز می توانند زباله های خود را دور بریزند. 
قمرپور اضافه کرد: این بی توجهی باعث انباشت 
انتشار  و  شهر  خیابان های  و  کوچه  در  زباله 

آلودگی می شود. 
آوری جمع اصلی معابر از  متکدیان *

میشوند
معاون خدمات شهری منطقه ۵ شهرداری کرج 
آوری  جمع  طرح  اجرای  به  اشاره  با  ادامه  در 
متکدیان  از خیابان ها و معابر اصلی شهرگفت: 
تعداد  افزایش  شاهد  سال  پایانی  روزهای  در 
هستیم  شهر  پرتردد  مکان های  در  متکدیان 
انتظامی  نیروی  با  آنها  آوری  جمع  برای  که 
جمع  را  افراد  این  تا  گرفته  صورت  هماهنگی 
تهران  در  مرکزی  به  برای ساماندهی  و  آوری 

منتقل کنند.

بهاری زیبا در انتظار کرج است
رئیس سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری 
شهرداری کرج گفت: در آستانه فرا رسیدن عید 
نوروز، این سازمان طی برنامه زمان بندی شده 
و با اجرای برنامه های متنوع به استقبال فصل 

بهار می رود.
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظرو 
فضای سبز شهری شهرداری کرج، رئیس این 
در  بهار  از  استقبال  عنوان کرد: طرح  سازمان 
و  شهروندان  به  بهینه  خدمات  ارائه  راستای 
مسافران نوروزی همه ساله در اسفند اجرایی 
سال های  نیزهمچون  امسال  که  شود  می 
گذشته به دنبال انجام اقداماتی در آستانه سال 
جدید هستیم که پاکیزه سازی، زیباسازی، تبلور 
فضای سبز شهر و  تلطیف روحیه شهروندان 

در شروع سال جدید از اهداف آن می باشد.
پیمان بضاعتی پور با بیان اینکه این سازمان 
اجرای  با  و  شده  بندی  زمان  برنامه  طی 
بهار  فصل  استقبال  به  متنوع  برنامه های 
می رود توضیح داد: با توجه به  نزدیک شدن 
فصل بهارواهمیت زیباسازی شهر کاشت انواع 
بنفشه، داوودی و  از  اعم  بهاره  گونه های گل  
فضای  درعرصه های  بهار  همیشه  و  بو  شب 
بوستان های  و  پارکها  بلوارها  میادین،  سبز 

مناطق دهگانه در حال انجام است.
وی اضافه کرد: با نزدیک شدن به فصل زیبای 
مناطق  تمامی  در  سازمان  اکیپ های  بهار 
زراعی  بِه  عملیات  آخرین  فعالیت  درحال 
شامل هرس پیش بهاری، فرم دهی و جوان 
سازی درختان،حذف شاخه های زائد و شکسته 
پاشی زمستانه درختان و  ،سمپاشی  و محلول 

حذف علفهای هرز هستند.
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
شهری شهرداری کرج اقدامات طرح استقبال 
از بهار را حاصل تالش شبانه روزی کارگران 
افزود:  و  کرد  عنوان  سازمان  این  سبزبان 
مجموعه مدیریت شهری کرج با تجهیز تمامی 
زدن  رقم  با  که  دارد  آن  بر  سعی  امکانات 
بهاری سرسبز و زیبا برای شهر و شهروندان، 

در ساختن خاطراتی زیبا سهیم باشد.

تردد  محدودیت هـای   اعمـال 
در ورودی طالقان

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ 
ورودی  در  تردد  محدودیت  هموطنان،  سالمت 

شهرستان طالقان اعمال گردید.
البرز،  مرکز  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
جهانی، فرماندار طالقان گفت: بر اساس تصمیم ستاد 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا شهرستان، از ورود 
غیر ضروری هموطنان بویژه مسافران و گردشگران 
می شود. جلوگیری  طالقان  شهرستان  به  عزیز 

وی گفت: با هماهنگی و تالش های شبانه روزی 
دستگاه های خدمات رسان شهرستان طی روز های 
خیابان ها،  گندزدایی  و  ضدعفونی  بر  عالوه  اخیر، 
ادارات  و  عمومی  اماکن  و  روستا ها  و  شهر  معابر 
طالقان، پایگاهی را توسط عوامل شبکه بهداشت و 
درمان، هالل احمر و اورژانس در ورودی شهرستان 
طالقان که مجهز به چند دستگاه تب سنج می باشند 
تا ضمن  ایم  نموده  ایجاد  روزی  شبانه  به صورت 
کنترل و نظارت الزم، از ورود کسانی که مشکوک 
نمایند.فرماندار  جلوگیری  هستند  بیماری  این  به 
افزود:  بهداشتی  نکات  رعایت  بر  تاکید  با  طالقان 
طالقان  در  اقامتی  مجموعه های  و  هتل ها  تمامی 
تعطیل است و هرگونه پذیرش در ویال ها، سوئیت ها 

و خانه های مسافر تا اطالع ثانوی ممنوع می باشد.

شـکوفایی پـارک ملـی ایـران 
بهار بـا  همزمـان  کوچـک، 

با تالش بی وقفه نیروهای سازمان آماده سازی و 
تکمیل شبیه سازی سکونتگاه های اقوام ایرانی در 

پارک ملی ایران کوچک ادامه دارد. 
ایران  پارک  البرز،  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
کوچک که در منطقه جهانشهر کرج در حال ساخت 
است، نخستین پارک ملی این کالنشهر محسوب 
استان های  از  المان هایی  آن  در  که  می شود 
فارس، یزد، مازندران، گیالن، خوزستان، اصفهان، 
خراسان ها، کرمان، قزوین، کردستان و ... جای داده 

شده است.

قسمتپایانی
*رنگچشمروشنواحتمالکمترابتالبهبیماریبرصیاپیسی

طی تحقیقی در دانشکده پزشکی دانشگاه کلورادو محققان ۳۰۰۰ بیمار 
مبتال به برص را مورد بررسی قراردادند. برص نوعی بیماری خود ایمنی 
است که در آن سیستم ایمنی بدن به سلولهای رنگدانه دار سالم حمله 
می کنند و باعث بروز لک و پیس بر روی پوست می شوند. پژوهشگران 
کردند.  شناسایی  را  بیماری  این  به  ابتال  استعداد  به  مربوط  ژن   ۱۳
آنان دریافتند که به شکل قابل توجهی، احتمال چشم آبی یا خاکستری 
بودن این افراد کمتر از افراد فاقد این بیماری است. در میان بیماران 
مبتال به برص، از تمام اروپایی نژاد های غیر اسپانیولی، %۴۳ دارای 
چشمان تیره، %۳۰ چشمان سبز یا میشی و %۲۷ دارای چشمان آبی 
یا خاکستری بودند. این اندازه ها در بین آمریکایی های غیر اسپانیولی 
متفاوت بود، به طوری که %۵۲ آنها دارای چشمان آبی یا خاکستری 
بودند و تنها %۲۳ چشمهای قهوه ای یا عسلی داشتند. این نکته را نیز 
باید اضافه کرد که مبتالیان به برص، بیش از سایر افراد در معرض 
خطر ابتال به دیگر بیماریهای خود ایمنی مانند سل، دیابت نوع یک و 

تیرویید قرار دارند.
*چشمانتیرهومصرفکمترالکالینمسئلهکهتصور
میکنیددوستان چشم آبی شما الکل بیشتری مصرف می کنند، درواقع 
می تواند مبنای علمی داشته باشد. در یکی از تحقیقات دانشگاهی ایالت 
جورجیا که از ۲۰۰۰ زن و مرد به عمل آمد، پژوهشگران دریافتند که 

افراد چشم روشن به طور قابل توجهی الکل بیشتری مصرف می کردند 
به مصرف  بیشتری  تیره عالقه  رنگ چشم  با  افراد  با  مقایسه  در  و 
اما دلیل آن چیست؟ محققان بر این  الکل نشان می دادند.  نادرست 
باورند که این امر می تواند مربوط به مالنین باشد، همان رنگدانه ای 
که باعث تیره تر شدن رنگ چشم می شود. مالنین در معرض ارتباطات 
الکتریکی میان سلولهای مغز است و اگر میزان مالنین چشم )که در 
افراد چشم مشکی بیشتر است( با میزان مالنین مغز همخوانی داشته 
باشد، می توان این مفهوم را دریافت کرد که افراد تیره چشم نسبت 
به  این زمینه هنوز  بیشتری دارند. در  الکلی حساسیت  به تحریکات 
تحقیقات بیشتری نیاز است. کویین یادآور می شود که بر اساس نتایج 
افراد  الکل در  این پژوهش مشخص می شود مصرف  انکار  غیرقابل 
چشم روشن بیشتر است. وی همچنین می  گوید: »آنچه بیان مسئله را 
مشکل تر می کند این است که بدانیم این رنگ چشم است که مصرف 

یا عدم مصرف الکل را در افراد تعیین می کند.«
نوشته:کلسیکلوس
ترجمه:سیدهفاطمهموسوی

6 نکته درباره رابطه رنگ چشم با سالمت و شخصیت افراد

همزمان با شیوع کرونا و تعطیلی مدارس آغاز شد؛

اجرای طرح پیک امید کانون در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

کانون پرورش فکری در پی شیوع بیماری کرونا از آغاز طرح جدیدی با عنوان 
»پیک امید مجازی« خبر داده است تا برخی از فعالیت ها و تولیدات آموزشی 
داوطلبانه و جهادی مربیان خود را از طریق سایت های اینترنتی و صفحه های 
کانون در شبکه های اجتماعی در اختیار کودکان و نوجوانان ایرانی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، محمدرضا زمردیان معاون فرهنگی کانون 
با اعالم این خبر توضیح داد: در این روزها که شاهد شیوع بیماری کرونا در 
کشور هستیم و به دلیل تعطیلی مدارس، مهد کودک ها و مراکز فرهنگی 
حضور  خود  والدین  کنار  در  و  خانه ها  در  باید  نوجوانان  و  کودکان  هنری، 
داشته باشند، تالش می کنیم شرایطی مهیا و بستری را فراهم کنیم تا مربیان 
فایل های  قالب  در  را  برنامه های شان  و  فعالیت ها  بتوانند  کانون  داوطلب 

خالقانه تصویری برای بچه ها ارائه دهند.

وی با بیان این که صفحه ای در زیر دامنه پرتال اینترنتی کانون به نشانی 
www.omid.kpf.ir به همین منظور راه اندازی شده است، از عالقه مندان 
دعوت کرد با مراجعه به این پرتال و صفحه های کانون در شبکه های اجتماعی 
فایل های آموزشی تهیه شده از سوی مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون را 
در زمینه هایی مانند کاردستی، اریگامی، قصه گویی، کتابخوانی، معرفی کتاب 

و... مشاهده کنند.
در همین حال تولیدات مختلف کانون در زمینه فیلم و انیمیشن نیز در همین 
فضا در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.زمردیان همچنین از انتشار فایل 
تصویری و صوتی برخی از کتاب های کانون با قابلیت ذخیره سازی)دانلود( 
برای کودکان و نوجوانان خبر داد و افزود: با موافقت مدیرعامل و معاون تولید 
کانون قرار است این کتاب ها از طریق همین پایگاه و همچنین درگاه های 
شود.معاون  ارائه  رایگان  به صورت  هفته  یک  تا  کانون  کتاب های  فروش 
فعالیت گسترش  این  فرهنگی کانون در همین حال توضیح داد که دامنه 
بیشتری پیدا خواهد کرد و فایل های جدیدی در این پایگاه بارگذاری خواهد 
شد.به گفته وی برای دسترسی آسان تر کودکان و نوجوانان به فایل هایی که 
مربیان کانون برای همراهی با بچه ها تولید و منتشر می کنند، عالوه بر این 
پایگاه، هشتگ هایی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با عنوان های 
#در دل دارم _ امید، #کانون_ امید و #پیک _ امید طراحی شده است.

وی درباره  سابقه  اجرای طرح پیک امید در کانون خاطرنشان کرد: یکی از 
نوجوانان طی یک سال ونیم  و  پرورش فکری کودکان  کانون  فعالیت های 
گذشته فعالیت داوطلبانه و جهادی »پیک امید« است که برای خدمات رسانی 
به کودکان و نوجوانان مناطق محروم در شرایط عادی و خدمات رسانی به 
آنان در شرایط بحران شکل گرفته است.زمردیان ادامه داد: از ابتدای سال ۹۸ 
و با وقوع سیلی که گریبان گیر شهرهای مختلف کشور شد، طرح »پیک  امید« 

همگام و همراه با بچه ها بود و توانست طی سال جاری با حضور در مناطق 
مختلف کشور فعالیت های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی انجام دهد و عالوه 
بر آموزش ها و برگزاری کارگاه های مختلف، اهدای کتاب و ایجاد کتابخانه در 
روستاهای مناطق محروم، به نمایش فیلم و انیمیشن در این مناطق بپردازد.

معاون فرهنگی کانون توضیح داد: مربیان مراکز ثابت و سیار کانون به صورتی 
داوطلبانه و در دو شکل »محلی« با مدیریت اداره های کل کانون استان ها و 
»ملی« با مدیریت معاونت فرهنگی و با تجهیزاتی که از سراسر کشور آماده 
شده بود به این مناطق اعزام می شدند.وی در پایان گفت: در این روزهای 
تعطیلی مدارس، مهد کودک ها و مراکز فرهنگی هنری کانون به دلیل شیوع 
بیماری کرونا در کشور قرار است این طرح در قالب پیک امید مجازی برای 

کودکان و نوجوانان اجرا شود.

دکتر حسین  کریم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز علی 
رغم بیماری شخصا فرماندهی مقابله با کرونا ویروس را در 
اختیار دارد و در جلسه ای که از طریق ویدئو کنفرانس با 
فرماندهان ارشد بهداشتی، درمانی، غذا و دارو، توسعه، فوریت 
داشت:  اظهار  شد  برگزار  پژوهشی  و  آموزشی  و  پزشکی 
استراتژی دانشگاه در مقابله با کرونا ویروس باید تغییر کند و 
مدیریت محله به محله مقابله با کرونا را باید در پیش بگیرم . 
البرز وی  به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
تمامی  در  بهداشتی  پایگاه های  بهداشت،  خانه های  افزود: 
محالت استان با تشکیل کمیته درمانی، کمیته پیشگیری 
و آموزش، کمیته  بهداشت محیط  فعال شوند و تمام افراد 
تحت پوشش تحت مراقبت و پیگیری الزم قرار بگیرند. دکتر 
کریم تصریح کرد: مقابله با کرونا ویروس به تنهایی به دست 
تیم های ایثارگر بهداشتی و درمانی میسر نخواهد بود و همه 
ارگان ها باید بسیج شوند و تحت رهبری تیم های بهداشتی  
و درمانی به مقابله با این ویروس کمک کنند. رئیس دانشگاه 
یک بار دیگر هشدار داد : مردم در منزل  بمانند و از تردد غیر 
ضروری و مسافرت جدا خودداری کنند.وی ادامه داد: مردم 
در منزل بمانند و در صورت عالئم درمان از طریق تیم های 

بهداشتی پیگیری می شود و در صورت نیاز به خدمات درمانی 
تکمیلی به بیمارستان ها اعزام خواهند شد. رئیس دانشگاه 
رسانی  اطالع  در  مردمی  و  بسیج محالت  فعال سازی  بر 
و ماندن در منزل تاکید کرد. وی اظهار داشت : پاکسازی 
کرونا و مقابله با آن باید از داخل محالت و محله به محله 
آغاز شود. دکتر کریم ضمن اشاره به ایثار تیم های بهداشتی 
درمانی و اورژانس پیش بیمارستانی خاطر نشان کرد: تمام 

تالش برای تامین مسائل  حفاظتی پرسنل انجام شود.

فرا رسیدن  آستانه  در  فرماندار شهرستان کرج 
اقماری  شهرهای  شهرداران  از  جدید  سال 
منطقه،  هر  هنرمندان  از  دعوت  به  تا  خواست 
ورودی های شهرها را به فضای نوروز آذین و 

آکنده سازند.
»غفور  البرز،  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
در گذر  این مطلب گفت:  بیان  با  پور«   قاسم 
سالها، عمرشهرها نیز مستهلک و فرسوده شده 

جدید  سال  آستانه  در  خانه ها  که  همانگونه  و 
باید رخت  پاکسازی می شود از دل شهرها نیز 
به حضور  اشاره  با  شود.وی  برچیده  فرسودگی 
نقاط  در  البرزی  جوان  ذوق  خوش  هنرمندان 
و  فراخوان  تا  خواست  شهرداران  از  مختلف، 
از جوانان صاحب قریحه در هر منطقه  دعوت 
به  خالقیت  و  ابتکار  با  را  شهر  هر  ورودی   ،
ضمن  کرج  ببرند.فرماندار   ۹۹ نوروز  استقبال 
پاکسازی  جهت  در  شهرداری ها  از  قدردانی 
به  از شیوع کرونا ویروس، خطاب  سطح شهر 
آنان افزود: با اکران نمادها و المان های هنری و 
سایر شیوه های تبلیغی و تهییجی توسعه )امکان 
از ظرفیت  بهره مندی  با  تفریحی(  و  فرهنگی 
بخش خصوصی بویژه در مناطق حاشیه نشین 
می توانید بسترساز تغییر سبک زندگی اجتماعی 
و فرهنگی در مناطق کم برخوردار و به دنبال 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  ساز  سبب  آن 

باشید.

فعال سازی پایگاه های بهداشتی  در محالت
  برای مقابله با کرونا

هنرمندان نوروز را به شهر کرج
 می آورند

عکاس
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کشف هزار و 1۴0بطری محلول ضدعفونی کننده در کرج

همدردیونوعدوستی،عیدانهمردمبهیکدیگر

طبق بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری؛

بهدنبالاقدامیحسنهدرمبارزهباکروناهستیم

3 ضمیمهرایگان
روزنامهدراستان

البرز

حمایت انجمن خیریه از بیماران کلیوی  

استان البرز به دلیل مهاجرپذیر بودن، تعداد مبتالیان 
به نارسایی کلیه اش از تمام استان های کشورمان 
بیشتر است. مجید کرمی هم چنین در این روزهای 
پایانی سال بار دیگر از خیرین و مردم نوع دوست 
استان البرز درخواست کرد به یاری این عزیزان بیایند. 
خبرنگارجامجمالبرز:وی با اشاره به اینکه 
نیازبه دستگاه  روز  بیمار کلیوی هفته ای سه  هر 
دیالیز دارد،  می گوید: نارسایی کلیوی عوارضی برای 
بیماران ایجاد می کند و همچنین افرادی که دچار 
بیماری  دیابت و فشار خون هستند، اگر بیماری خود 
را کنترل نکنند ممکن است در بلند مدت به دستگاه 
دیالیز وصل شوند.رئیس انجمن حمایت از بیماران 
نشان  کرد:مطالعات  تاکید  البرز،  استان  کلیوی 
می دهد شش درصد از مبتالیان به سارس و یک 
چهارم بیماران مبتال به مرس به آسیب حاد کلیوی 
دچار شده اند. کروناویروس نیز می تواند کلیه ها را 
دچار مشکل کند. به نظر می رسد کروناویروس ها 
بیش از هر چیز روی لوله های کوچک کلیوی تاثیر 
می گذارند. انجمن در صدد است تا لباس های مناسب 
برای پرستاران تهیه و به آن ها اهدا نماید.مهندس 
پایان خبرهای خوبی هم داشت:  مجید کرمی در 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان البرز 
گذشته  سال های  همانند  جدید  سال  مناسبت  به 
دستور  در  را  بیماران  به  کمک  برای  برنامه هایی 
کار خود قرار داده است. این انجمن تمام امکانات 
الزم برای رفاه حال بیماران را به کار می گیرد تا 
آن ها کمترین آسیب را از بیماری کرونا ببینند. اگر 
زمانی کسی نیاز داشت و دچار مشکل سختی شد، 
می تواند به دفتر انجمن واقع در : کرج- چهار راه 
طالقانی- پارک شرافت- ابتدای خیابان بهار- نبش 
کوچه شهید صادقی نژاد- ساختمان خیام- طبقه 
چهارم- واحد ۱۵ مراجعه کرده یا با شماره تلفن های 

۳۲۲۶۳۵۸۲ و ۳۲۲۱۵۰۷۴ تماس بگیرند.

دسترسی به خدمات غیر حضوری 
بیمه شدگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، مرتضی سالمی 
البرزگفت:  این   مدیر کل تامین اجتماعی استان 
اداره کل تمهیداتی را مبنی بر ارائه خدمات غیر 
و خطر شیوع  فعلی  به شرایط  توجه  با  حضوری 
ازدحام  از  جلوگیری  منظور  به  کرونا   ویروس 
جمعیت در شعب و کارگزاریهای تامین اجتماعی 
بیمه  به  حضوری  غیر  خدمات  به  دسترسی  و 
شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان اندیشیده 

است، به بیان این خدمات پرداخت. 
گیری  شماره  با   )  CRM( ارتباطات  مرکز   -۱

۱۴۲۰ جهت هرگونه پرسش و پاسخ .
و   SMS۱۰۰۰۱۴۲۰( کوتاه  پیام  ۲-سامانه 
اجتماعی  تامین  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه 
پرسش  گونه  هر  جهت     www.tamin.ir
ارائه خدمات به صورت غیر  و پاسخ و چگونگی 
حضوری( ۳-جوابگویی تمام واحدها به تماسهای 
تلفنی مخاطبان سازمان جهت جلوگیری از تردد 
اعالنات  تابلوی  نمودن  ضروری۴ -فعال   غیر 
رسانی   اطالع  و  سایت  نمایش  و   )  LED(

خدمات غیرحضوری بطور مستمر.
غیر  صورت  به  اقساط  کسر  گواهی  ۵-ارائه 
تامین  حضوری  غیر  خدمات  درسامانه  حضوری 

 eservices.tamin.ir اجتماعی به آدرس
۶-نوبت دهی  غیر حضوری از طریق تلفن همراه 

باکد دستوری  ۱۴۲۰#* 
شدگان  بیمه  معتبر  دفترچه های  تمام  ضمنا   -۷
که لغایت بهمن۱۳۹۸دارای اعتبار باشد،  تا پایان 
فروردین۱۳۹۹ دارای اعتبار تلقی شده و می توانند 
از خدمات درمانی بهره مند شوند و نیاز به مراجعه 

حضوری جهت تمدید اعتبار نمی باشد.
حضوری  غیر  خدمات  تمام  افزود:  ادامه  در  وی 
به آدرس eservices.tamin.ir   موجود می 
باشد که  بخشی از آن خدمات به شرح ذیل به 

صورت کلی اعالم می گردد:
-خدماتمستمریبگیران

فیش حقوقی   - صدور گواهی حقوق   - حکم 
مستمری بگیران 
-بیمهشدگان

 – بارداری  بیماری  -   ایام  غرامت  درخواست 
اروتز و پروتز – هزینه کفن و دفن – درخواست 
ثبت   – سوابق  تمام  مشاهده   – درمانی  دفترچه 

درخواست بازرسی برای افراد فاقد بازرسی
-کارفرمایان

و  مکاتبات  مشاهده   – کارگاهها  مشاهده 
ابالغ های انجام شده – استعالم بدهی کارگاه

موارد  بارعایت  کرد  امیدواری  اظهار  وی  آخر  در 
به  اجتماعی  تامین  سازمان  که  تمهیداتی  و  فوق 
و  شعب  در  جمعیت  ازدحام  از  جلوگیری  منظور 
ویروس  این  شیوع  از  است  اندیشیده  کارگزاریها 

جلوگیری نماییم.

خبرخبر

انتشار  با  مقابله   " راهکارهای 
کرونا " همه روزه انجام می شود

جلوگیری، پیشگیری و مقابله با انتشار ویروس 
ارشاد اسالمی  و  اداره کل فرهنگ  کرونا، در 

استان البرز به صورت روزانه انجام شد .
به گزارش خبرنگار جام جم  البرز، ناصر مقدم 
مدیر کل، راهکارهای جلوگیری و پیشگیری 
به  اداره کل،  " در  انتشار ویروس کرونا   " از 
هنر،  فرهنگ،  محترم  اصحاب  که  صورتی 
با  رجوع  ارباب  و  اداری  همکاران  رسانه، 
عفونی  ضد  با  را  نمایند  تردد  خاطر  اطمینان 
از  روزانه،   به صورت  الزم  مواد  با  کل  اداره 
درب ورودی، محوطه و اتاق ها ) دستگیرهای 
و  و صندلی، کیس، موس  میز  ورودی،  درب 

کیبورد، تلفن ها و . . . (  صورت می پذیرد.
البرز  اراد اسالمی استان  مدیر کل فرهنگ و 
گفت : همانطور که کارشناسان دانشگاه علوم 
بهداشت  رعایت  ،با  اند  کرده  ذکر  پزشکی 
شرایط  این  از  توانیم  می  اجتماعی  و  فردی 
هر  از  عاری  ای  جامعه  و  کرده  عبور  خاص 
گونه بیماری داشته باشیم.ناصر مقدم افزود : 
با برنامه ریزی الزم بر خود فرض می دانیم 
مقابله  و  پیشگیری  جلوگیری،  منظور  به  که 
افراد  تردد  کرونا محل های  ویروس  انتشار  با 
ویروس  انتشار  شاهد  تا  نموده  ضدعفونی  را 
بنرهای  کل  اداره  ورودی  محل  از  و  نباشیم 
همینطور  و  بیلبورد  روی  بر  رسانی  اطالع 
عموم  بخشی  آگاهی  برای  اداری  ورودی  در 

شهروندان نصب گردیده است .

قدردانی از حضور گسترده مردم 
البرز در انتخابات مجلس یازدهم

حسین علی ضیائی کاندیدای نمایندگی مردم شریف 
دوره  یازدهمین  در  آسارا  و  اشتهارد  فردیس،   کرج، 
انتخابات مجلس شورای اسالمی با صدور بیانیه ای از 

مردم قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، متن بیانیه حسین 
فردیس،  کرج،  از  مجلس  کاندیدای  ضیائی  علی 
اشتهارد و آسارا در یازدهمین دوره انتخابات مجلس 

شورای اسالمی به شرح ذیل است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم    

کرج،  شریف  مردم  خدمت  ادب  عرض  و  سالم 
فردیس، اشتهارد، آسارا و عموم یاران صادق و ارجمند 

فّعال در ستاد های اینجانب.
با سپاس از همراهیتان و با عنایت به اتمام انتخابات و 
مشخص شدن نتایج، حمد و سپاس الطاف الهی را بجا 
آورده و آرزومند شکل گیری مجلسی مردمی و انقالبی 

برای حل مشکالت مردم و کشورمان می باشم.
ضمن عرض تبریک به منتخبین مردم، بدینوسیله از 
عموم  حامیان و بویژه اعضاء فعال در ستادها که در 
این اّیام متحّمل زحمات بسیاری گردیده اند قدردانی 
نموده و مراتب امتنان و تشّکر خویش را  به حضورتان 
ابراز می دارم. دستاورد این زحمات برای همه ما توسعه 
ارزشهای ایران اسالمی و پشتیبانی از آرمان شهداء 

گرانقدرمان و تحکیم نظام مقدس اسالمی است.
امیدوارم در پیشگاه حق تعالی مأجور باشید.

ارادتمندوبرادرکوچکشما
حسینعلیضیائی

ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسان 
رسمی دادگستری تا ۲3 اسفند

رسمی  کارشناسان  مرکز  مدیره  هیئت  رئیس 
آزمون  نام  ثبت  آغاز  از  البرز  استان  دادگستری 

کارشناسی رسمی دادگستری ۹۸ خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، پالیزگیر گفت: 
پروانه  اخذ  متقاضیان  آزمون  نام  ثبت  فرآیند 
کارشناسی رسمی دادگستری در سایت سازمان 
و   www.sanjesh.org کشور  سنجش 
همچنین سایت مرکز وکال،کارشناسان رسمی و 
www.  مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی

اسفند   ۲۳ تا  و  شده  آغاز   judiciarybar.ir
ادامه خواهد داشت.وی بیان کرد: داوطلبان باید 
ضمن مطالعه دقیق دفترچه آزمون نسبت به ثبت 
نام اقدام نمایند. پالیزگیر افزود: آزمون کارشناسی 
رسمی دادگستری روز جمعه ۹خرداد سال ۱۳۹۹ 

برگزار می شود.

از  البرز  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کشف بیش از ۸۰۰ لیتر محلول ضد عفونی کننده دست 

در کرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ »رامین 

سوی  از  واصله  گزارشات  اساس  بر  گفت:  ربیعی« 
اطالعات  مشترک  گشت  طی  سازمان  این  حراست 
سپاه امام حسین علیه السالم، نیروی انتظامی و بازرسی 
سازمان صمت البرز بیش از ۸۵۶ لیتر محلول ضدعفونی 

کننده دست در یک واحد مسکونی واقع در کرج، کشف 
و ضبط شد.ربیعی درباره میزان جزییات کشف مذکور 
تصریح کرد: در این عملیات یک هزار و ۱۴۰ عدد بطری 
۴۰۰ میلی لیتری و ۲۰ گالن ۲۰ لیتری حاوی محلول 

ضدعفونی کننده دست، کشف شد.رئیس سازمان صمت 
استان البرز در خاتمه گفت: با دستور مراجع قضایی پس 
از توقیف تمام این محلول ها یک نفر بازداشت و پرونده 

جهت تحقیقات تکمیلی راهی مراجع قضایی گردید.

رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا گفت: ما به دنبال کار تشریفاتی نیستیم 
بلکه درصدد هستیم طبق بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند هر چه 
به سالمت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند، حسنه و هر 
چه به شیوع آن کمک کند، سیئه است، به سمت رقم زدن حسنه پیش 

برویم و روند شیوع کرونا را در استان کاهش دهیم.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، شهبازی در ستاد استانی مبارزه با کرونا 

ویروس که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن قدردانی 
از تالش های شبانه روزی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و اعضای ستاد 
ارتقای بهداشت، درمان و سالمت استان،  بیماری و  این  با  برای مقابله 
افزود: براین اساس کمال قدردانی را از مدیران استانی، فرمانداران، معاونان 
استانداری، دستگاه های نظارتی و بازرسی و بویژه قضائی، نیروی انتظامی، 
وزارت اطالعات، سازمان صمت، آموزش و پرورش و دانشگاه ها داریم که 
در تمامی این جلسات حضور داشته و تالش های بسیار خوبی دارند.وی با 
اشاره به اینکه رسانه های معاند با سیاه نمایی و ایجاد رعب و وحشت کاذب 
خاطر مردم را مکدر کرده اند، ادامه داد: برخالف هجمه های این چنینی ما 
کار خود را انجام می دهیم و به وظایف خود آگاه هستیم و در سطح ملی 
تمامی مدیران کشور پای کار هستند.شهبازی گفت: براساس گزارش های 
ارائه شده، تعداد قابل توجهی از کسانی که به سبب کرونا در بیمارستان ها 
بستری شده بودند، از بیمارستان ها مرخص شدند.وی افزود: ما به طریق 
ممکن نیازها و مطالبات البرز را به مراجع ملی انتقال دادیم و تصمیم های 
استان که  تامین  اعضای شورای  از  راستا  این  در  که  گرفته شد  بزرگی 

نهایت پشتیبانی را داشتند قدردانی می کنم.استاندار البرز اضافه کرد: برای 
آرامش و رضایتمندی مردم هر چه در توان داریم با توجه به شرایط خاص 
استان اقدام کردیم و طی تعاملی که در مجموعه استان وجود دارد، تالش 
خود را به توزیع تولیدات واحدهای مستقر در البرز در سیستم عرضه استان 
معطوف کردیم.وی گفت: حتی به شخصه شماره تماس راننده های توزیع 
اقالم را دریافت کرده و با آنها ارتباط برقرار می کنم تا از چگونگی روند 
توزیع به صورت حقیقی مطلع شوم.شهبازی افزود: نباید در سیستم توزیع 
استان اختاللی وجود داشته باشد چراکه تولید در واحدها به اندازه نیاز بازار 
وجود دارد.وی گفت: تمامی اعضای مرتبط با تامین نیاز مردم به دارو و مواد 
ضدعفونی کننده باید پای کار باشند و کسانی که در این شرایط خاص از 
مسئولیت به هر دلیلی شانه خالی کردند باید مورد برخورد قانونی از سوی 

دستگاه قضا قرار گیرند.
استاندار البرز افزود: اکنون در جنگ با بیماری کرونا قرار داریم و سربازی 
که در این برهه، کار را رها می کند باید مجازات شود چراکه هر گونه 

قصوری به سالمت و امنیت مردم لطمه می زند.

فکر  ذهن،  کشورمان  مردم  که  است  صباحی  چند 
و جسمشان درگیر معضلی به نام ویروس کرونا در 
کشور شده است که متاسفانه تا کنون توانسته جان 
تعدادی را گرفته و عده ای را نیز در نقاط مختلف 

کشور بر روی تخت های بیمارستانی بخواباند.
آن چه محرز و مسلم است، درگیر شدن یک کشور 
و به وسعت یک ملت با این مهمان ناخوانده است 
که تمامی مردم را به دردسر انداخته است. در این جا 
نکته این است که تکالیف و وظایف ذاتی مسئوالن 
به عنوان جلوداران پیشگیری فراگیر و مبارزه تمام 
عیان  و  شده  تعریف  کامال  کرونا  ویروس  با  عیار 
می باشد که موظفند بدون فوت وقت و به طورشبانه 
ریشه  را مصروف  خود  وقت  و  تمامی همت  روزی 
بهداشتی جامعه  پایدارسازی شرایط  بیماری و  کنی 
نمایند.دراین جا آنچه که دارای جایگاهی مهم و ویژه 
می باشد وظایف تک تک ما مردم نسبت به همنوعان 
بودن  و  احساس همدردی  خودمان می باشد چراکه 

مردم در کنار یکدیگر و تالش شبانه روزی تمامی 
به کاهش  روز  به  روز  تا  بود  قادر خواهد  مسئوالن 
و حذف معضل کمک نماید. اگر بخواهیم به گذشته 
برگردیم تجربیات گرانسنگ جنگ تحمیلی ۸ ساله 
و همت و همبستگی مردم و پیروزی حاصله و نیز 
رویکردهای ملی در قبال حوادث غیرمترقبه ای چون 
سیل و زلزله ما را به این امر رهنمون می سازد که 
پیوند واقعی میان مردم و مسئوالن تا چه حد قادر 
است اعجاز بیافریند.البته در این راه حساب کاسبان 
کامال  شرایط  این  در  حتی  که  بی خبرانی  خدا  از  و 
سخت و بحرانی با احتکار و گرانفروشی اقالم مورد 
نیاز مردم درحال پرتر کردن اندوخته های مالی خود 
امیدواریم مراجع قضایی به حساب  می باشند - که 
واقعی آنان برسند - از حساب مردم واقعی جداست، 
بلکه روی سخن با عموم مردمی است که با توجه به 
مشکالت فراهم آمده ناشی از فراگیری بیماری فوق 
هر یک قادرند گوشه ای از مشکالت به وجودآمده 

را مرتفع نمایند. به عنوان مثال بنده خود شاهد بوده 
ام که افرادی هم چون ایام مناسبت های مذهبی که 
به توزیع نذورات می پردازند درکنارمحل کسب و کار 
خود در حال عرضه مواد ضدعفونی به همنوعان خود 
نکاتی است که هر  این گونه موارد جزو  می باشند. 
به  باشد.یا  آفرین  نقش  به سهم خود می تواند  یک 
سال  نوروز  عید  ایام  بودن  پیش  در  کالم،   دیگر 
جاری که کامال تحت تاثیر این معضل بیماری قرار 
گرفته است و اوضاع به وجود آمده اقتصادی به تبع 
که  خاص  روزهای  این  در  کارمردم  و  کسب  رکود 
همه ساله شاهد رونق بیشتر معامالت خرد و کالن 
خوردن  برهم  این  به  توجه  با  تا  می طلبد  ایم  بوده 
توازن و تعادل و طبیعتا تنش های ناشی از برگشت 
چک های تحویلی اشخاص و لزوم توجه ویژه به حاد 
بودن شرایط و عدم امکان تامین محل پرداخت شاهد 
یکدیگر  با  تمامی ملت  همبستگی و همراهی ملی 
که  پیکرند/  یک  اعضای  آدم  بنی  که  چرا  باشیم 

آورد  درد  به  چوعضوی  گوهرند/  زیک  آفرینش  در 
روزگار/ دگرعضوها را نماند قرار...

 تمدید مهلت ثبت نام برای شرکت در نشست 
فعاالن سواد رسانه ای کشور

همراهی های  قدردان  افزود:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
تولیدکنندگان استان هستم ولی از سوی دیگر نیز الزم می دانم برای 
نیز  کننده  مواد ضدعفونی  از  استان  بازار  اشباع  فشارها جهت  اعمال 
عذرخواهی کنم، چاره ای جز این نبود چراکه باید نیاز مردم برای مقابله 

با کرونا تامین می شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، 
شهبازی در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان استان، با اشاره به جلسه 
شد،  برگزار  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  که  کشور  وزیر  با  استانداران 
افزود: در این جلسه به تشریح شرایط استان پرداختم چراکه البرز طبق 

فرمایش مقام معظم رهبری ایران کوچک نام گرفته است.
حاشیه  نفری  میلیون  یک  جمعیت  زندان،   ۴ استقرار  داد:  ادامه  وی 
نشین ها، سکونت اقوام مختلف کشور و تراکم باالی جمعیت، از جمله 
جمعیت  تراکم  متوسط  گفت:  است.شهبازی  استان  این  دغدغه های 

کشور حدود ۱۴ نفر در هر کیلومتر مربع است ولی این میزان در البرز 
۵۲۲ نفر می باشد، همچنین در کرج و فردیس ۹ و ۱۰ هزار نفر در 

کیلومتر مربع است.
وی با بیان اینکه در این شرایط خاص باید در نظر داشته باشیم که البرز 
همسایه تهران، قم و گیالن است، افزود: براین اساس وضعیت بسیار 
حساسی داریم که می توانست در شیوع کرونا بسیار بحرانی شود ولی 
با تعامل های صورت گرفته و مجاهدت های تولیدکنندگان، تاکنون جزو 

استان های استیبل کشور هستیم.
استاندار البرز اضافه کرد: تولیدکنندگان البرز در حوزه مواد ضدعفونی 
کننده و سایر اقالم پزشکی و دارویی برای مقابله با کرونا بسیار همراه 
بودند و تاکنون اقدامات بزرگی در این راستا رقم خورده است.وی با بیان 
اینکه در چین مردم برای کنترل شیوع کرونا وارد عمل شدند، گفت: 
گویا مردم ایران این بیماری را جدی نگرفته اند چراکه همچنان در حال 

سفر و حضور در معابر پرتردد هستند.
اقدام و تصمیم را برای کاهش  وی عنوان کرد: سعی کردم بهترین 
شیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از آن داشته باشم، تاکنون هم پاسخ 
خوبی دریافت کرده ایم، بنابراین اهمیتی ندارد که حاشیه پردازان به 

دنبال چه چیزی هستند.
استاندار البرز ادامه داد: تولید مواد ضدعفونی کننده در البرز به اندازه 
کرد. نمی  عمل  بدرستی  توزیع  سیستم  متاسفانه  ولی  بود،  کافی 

اینکه اکنون در شرایط جنگ با کرونا قرار داریم، گفت:  با بیان  وی 
تولیدکنندگان البرز در این برهه روسفید شدند چون از ابتدا پای کار 
به  را  استان  ارشد  مدیران  نیز  الکل  تهیه  برای  افزود:  بودند.شهبازی 
قزوین و خوزستان فرستادم که جهت تامین این نیاز، اقدام کنند.وی با 
بیان اینکه روحیه میهن پرستی در البرز موج می زند، اضافه کرد: اکنون 

در تمامی جبهه ها در حال مقابله با کرونا هستیم.

دومین نشست دوساالنه هم اندیشی فعاالن سواد رسانه ای و اطالعاتی 
کشور که قرار بود ۲۰ اسفند سال جاری برگزار شود به دلیل پیشگیری 
از شیوع بیماری کرونا و بر اساس توصیه های عمومی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در نیمه دوم اردیبهشت یا نیمه اول خرداد سال 

آتی برگزار خواهد شد.
   به گزارش خبرنگار جام جم البرز، محمد صادق افراسیابی معاون مرکز 
فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
خصوص این نشست گفت: تا کنون ۴۶ فعال حقیقی و حقوقی در حوزه 
سواد رسانه ای کشور برای شرکت در این نشست، حضور خود را قطعی 
کرده اند که با توجه به ضرورت تاخیر در برگزاری نشست مذکور به دلیل 
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، مقرر شد سامانه ثبت نام تا پایان اسفند 
مجددا باز شود و عالقه مندانی که به هر دلیل تا کنون فرصت نکردند 
برای حضور در گردهمایی فعاالن سواد رسانه ای کشور ثبت نام کنند 
امکان ثبت اطالعات خود را همچنان خواهند داشت. وی افزود: هر یک 
از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای شرکت در دومین نشست فعاالن 
سواد رسانه ای کشور ثبت نام کرده اند ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت 
بیان نمایند و  که تجربه فعالیت های خود را در عرصه سواد رسانه ای 
سه نفر از مشاورین متخصص پس از پایان ارائه هر یک از فعاالن سواد 
رسانه ای، نظرات خود را برای بهبود فعالیت های ایشان بیان خواهند نمود. 
افراسیابی خاطر نشان ساخت: بخش دیگری که در نشست هم اندیشی 

فعاالن سواد رسانه ای کشور مد نظر است اجرا شود، ارائه ایده های نو و 
خالقانه برای افزایش سواد رسانه ای است که توسط برخی ایده پردازان 
مطرح کشور این ایده ها تبیین خواهند شد.معاون مرکز فناوری اطالعات و 
رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشا افراسیابی در ادامه به طراحی دو 
کارگاه آموزشی برای فعاالن سواد رسانه ای کشور اشاره کرد و گفت: در 
دومین نشست دو ساالنه فعاالن سواد رسانه ای کشور دو کارگاه آموزشی 
با موضوع شیوه های گفتمان سازی در حوزه سواد رسانه ای و شیوه های 
دو  این  که  است  ای طراحی شده  رسانه  انتشار محتوای سواد  و  تولید 
کارگاه با حضور و تدریس برجسته ترین اساتید کشور برگزار خواهد شد.به 
گفته افراسیابی ثبت نام در این نشست رایگان است و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به دلیل وظایف ذاتی خود از برگزاری این نشست به 
شکل دو ساالنه حمایت می کند. عالقه مندان برای ثبت نام در نشست 
فعاالن سواد رسانه ای کشور می توانند تا پایان اسفند سال جاری به نشانی 
اینترنتی mas.saramad.ir مراجعه نموده یا از طریق ارسال ایمیل 
کنند.  نام  ثبت  رویداد  این  در   Mas@farhangmail.ir نشانی به 
شماره تماس های ۰۲۶۳۲۵۲۴۸۴۹ و ۰۹۱۷۸۷۲۲۷۱۳ در طول این مدت 
پاسخگوی سواالت احتمالی فعاالن سواد رسانه ای کشور خواهند بود. 
نخستین نشست فعاالن سواد رسانه ای کشور سال ۱۳۹۶ با حضور بیش 
از ۴۰ موسسه و شخصیت حقیقی و حقوقی مطرح در زمینه سواد رسانه ای 

در باغ زیبای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شده است. 

روحیه میهن پرستی و انسان دوستی  در البرز موج می زند

غالمرضازارع،نمایندهوخبرنگارروزنامهجامجم
شهرستانهایساوجبالغونظرآباد
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توانندجهتطرح می عزیز خوانندگان
ابعاد در استانی و شهری مشکالت
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ستوندرجشود.
*تبلیغاتکاذبفروشگاههاچرا؟!

برخی فروشگاه های بزرگ در سطح شهر های کرج 
تبلیغات  با  نیست  کم هم  تعدادشان  که  حومه  و 
گمراه  را  مشتریان  ساختگی  نرخ های  و  کاذب 
ساخته و چنین وانمود می کنند که اجناس را ارزان 
عرضه می کنند. این در حالی است که این گونه 
ظاهرسازی ها اهداف پلید اقتصادی به ضرر مصرف 
قوه  و  نظارتی  مسئوالن  تا  دارد  جا  دارد.  کننده 
قضائیه با این بی قانونی ها و انحرافات برخورد کنند. 
مهردادعلویازکرج

*داروخانههاراکنترلکنید
بیماران  دارویی  اقالم  داران  داروخانه  از  برخی 
کتاب  و  حساب  بی  و  باال  قیمت  با  را  نیازمند 
نظارتی  مسئوالن  لطفا  فروشند.  می  آن ها  به 
رفتار  بر  بیشتری  کنترل  درمان  و  بهداشت  اداره 

فروشندگان دارو اعمال نمایند.
پیمانمهرپیشهازحصارک
*مسئوالنشهرداریکرجپاسخدهند

مجاورت  در  اسالمی  جمهوری  بلوار  و  خیابان 
برخی  و  آسفالت  خرابی  و  ناهمواری ها  پارک، 
حفاری های رها شده موجب اختالل در رانندگی 
روان خودروها و گاهی موجب تصادفات رانندگی 
می شود. چرا شهرداری کرج ناظر این مشکل فنی 
قدیمی عبور و مرورخودروها بوده، ولی نسبت به 

رفع آن اهمال و تعلل می کند؟!
جمعیازاهالیجهانشهروکوی
کارمندانجنوبیکرج
*اتوبانکرج–قزوینچراخطکشیو

آسفالتدرستیندارد؟!
اتوبان کرج- قزوین که همواره پرتراکم و پررفت و 
آمد می باشد، فاقد خط کشی و آسفالت و ورودی و 
خروجی های بسامان است. لطفا مسئوالن استانداری 

البرز به این مشکل مردمی رسیدگی کنند.
احمدالحاقیازپیشاهنگیکرج

پیام های مردمیخبر

خدمت رسـانی موکـب داران 
تـا  اربعیـن  راهپیمایـی  از 

مقابلـه بـا کرونـا

معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات 
البرز گفت: موکب های استان البرز به صورت 
مناطق  کردن  ضدعفونی  به  اقدام  داوطلبانه 

شهری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ 
باید  امروز همه  که  این  بیان  با  رحمانی  امیر 
برای عبور از کرونا و شکست آن تالش کنیم، 
گفت: در چند روز گذشته تعدادی از موکبداران 
و خادمان ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
اقدام به ضدعفونی  البرز به صورت داوطلبانه 
مانند  شهر هایی   ... و  معابر  مغازه ها،  مساجد، 
ستاد  فرهنگی  کردند.معاون  کرج  و  نظرآباد 
ادامه  در  البرز  استان  عالیات  عتبات  بازسازی 
در  ساله  هر  البرز  استان  موکبداران  افزود: 
راهپیمایی با شکوه اربعین امام حسین )ع( در 
مسیر راهپیمایی از راهپیمایان مسیر راهپیمایی 
اربعین پذیرایی کرده و به آنان خدمت رسانی 
می کنند. وی گفت: اما همین عزیزان هنگام 
وقوع سیل و زلزله در استان های کشورمان به 
یاری هموطنان سیل زده و زلزله زده شتافتند.

و  کشور  که  نیز  امروز  افزود:  رحمانی  امیر 
موکبداران  کروناست،  بیماری  درگیر  جامعه 
افزایش  ویروس  این  با  مقابله  برای  نیز  البرز 
روحیه همدلی و همکاری در جامعه دست به 

ضدعفونی شهر ها زدند.

حصارک  در  سال ۱۳۶۳  به  دهقان  کمالی  محسن 
کرج متولد شد. محسن با آغاز جنگ سوریه همراه 
شام  سرزمین  به  اسالم  رزمندگان  از  دیگر  تعدادی 
با تروریست های تکفیری مبارزه کرده  تا  اعزام شد 

و از حرم حضرت زینب)س( دفاع کنند. 
سرانجام این شهید عزیز روز ۲۷ فروردین سال ۹۴ 
در حلب سوریه به شهادت رسید و عنوان اولین شهید 
مدافع حرم استان البرز را از آن خود کرد. آنچه در 
سلیمانی  قاسم  حاج  دیدار  روایت  خوانید  می  ادامه 
است با خانواده این شهید که پدرش اینگونه روایت 
می کند:در یک مراسمی که قرار بود سردار سلیمانی 
را  آنجا سخنرانی کند ما هم حضور داشتیم. خودم 
او رساندم و گفتم حرفی دارم.  از نزدیکان  به یکی 
مدافع حرم  منزل شهدای  تا کنون  سردار سلیمانی 
در شهرهای مختلف رفته اما تا به حال به خانه هیچ 
یک از شهدای استان البرز نیامده است. از او خواستم 
پیام مرا به حاج قاسم برساند.مدتی گذشت تا اینکه 
۸ فروردین سال ۹۸ مردی با خانه ما تماس گرفت 
و گفت قرار است فردا سردار سلیمانی به منزل شما 
بیایند. باورم نمی شد و بسیار هیجان زده و خوشحال 
زدم  زنگ  دامادها  و  عروس ها  و  فرزندانم  به  بودم. 
کدام دوست  داریم هر  مهمانی  فردا چنین  گفتم  و 
دارید بیایید او را ببینید. بچه ها که همه مشتاق دیدار 
آمدن  از  پیش  فردا  بودند صبح  این سردار محبوب 
سردار خود را به منزل ما رساندند. همه هیجان زده 
و خوشحال منتظر بودند. مجدد اوایل صبح همان آقا 

تماس گرفت و گفت سردار تا ۲ ساعت دیگر به منزل 
شما می رسند.همان زمانی که قرار بود، زنگ خانه ما 
به صدا درآمد، خودم در را باز کردم. سردار بسیار ساده 
و بدون هیچ تشریفاتی با راننده شان تشریف آورده 
بودند. یک ماشین پراید و یک تیبا هم همراهشان 
پایین  راننده هم  البته  نیامدند.  باال  آنها هم  بود که 
منتظر ماند و حاج قاسم تنها وارد منزل شد. به قدری 
صمیمی که گویی سال ها با هم رفت و آمد نزدیک 
داشته ایم. یک ساعتی دیدارشان طول کشید و با تک 

تک پسرها و دامادها دست دادند.
همسرم پرسید چرا با خانواده تشریف نیاوردید؟ و از 
سردار خواهش کرد یک بار با آنها بیاید. حاج قاسم 
گفت: راستش همسر من خیلی جایی نمی رود اما 
یک دختر دارم که برای خودش چریک است، با او 
می آیم. منظورشان زینب خانم بود. نمی دانم بحث 
به کجا رفت که همسرم از سردار خواست ماجرای 
زمان  بیان کند. سردار سلیمانی گفت:  را  ازدواجش 
جنگ در اهواز بودم که همان ایام خواستگاری رفتم و 
با همسرم خیلی ساده زندگی مان را شروع کردیم.به 
سردار گفتم: در یکی از عملیات ها که نیروهای کرمان 
به اهواز آمده بودند من هم آنجا بودم اما شما نیامده 

بودید. سردار گفت: بله من همان موقع مجروح و 
در بیمارستان بستری بودم. صحبت هایمان 

با  بود  صمیمی  و  عادی  خیلی 
رفتن  موقع  او.سپس 

بود  عید  چون 
به رسم عیدانه 

ای  تومنی  هزار 
به ایشان دادم و 

خواستم برای راننده شان هم ببرند. سردار قبول کرد 
و به همراهش گفت: انگشترها را بیاورید. یک سینی 
انگشتر آوردند و به همه بچه ها گفتند هر کدام یکی 
برای  گفت:  و  رفت  به سمت همسرم  بعد  بردارید. 
شهادت من دعا کنید. سپس یک هدیه هم به خانمم 
اول حاج خانم قبول نمی کرد و گفت: همین  داد. 
که خودتان به منزل ما آمدید بزرگترین هدیه است. 
اما سردار گفت: وقتی برادری به خواهرش هدیه می 
نباید هدیه را رد کند. حاج خانم هدیه  دهد خواهر 
بعد شیرینی و شکالت  قبول کرد.  این حرف  با  را 
تعارف کردیم. خانمم گفت: برای خانواده هم شیرینی 
بردارید اما سردار قبول نکرد، گفت: از شکالت ها بر 
می دارم. یک پالستیک بیاورید.پالستیک آوردیم و 
برای  و  آن  داخل  ریخت  شکالت  چند  قاسم  حاج 
همراهان و خانواده اش برد.موقع رفتن سردار از یکی 
از پسران من پرسید شهیدتان کجا دفن است؟ پسرم 
گفت: بهشت سکینه بنا به وصیت خودش کنار مزار 
مادر بزرگم. من در گوشی عکس مزار را نشان دادم.

مزار محسن را با آالچیق مانندی درست کرده بودند. 
سنتی  شمایل  باید  نیست  خوب  این  گفت:  سردار 
ای  مقبره  و  باشد  داشته 

که مشخص شود مزار شهید است. یعنی تا این حد 
دقیق بودند. بعدها من طرحی دادم و مزار شهید را 
تغییر دادند.وقتی حاج قاسم رفت و خبر آمدنشان در 
شهر پیچید از استاندار گرفته تا همه مسئولین از ما 
بیاییم. عذرخواهی  گالیه کردند چرا نگفتید ما هم 
کردم و گفتم: ببخشید واقعا هم کمبود وقت بود و 
هم امکانش را نداشتیم.آمدن سردار سلیمانی به خانه 
ما یکی از بهترین روزهای زندگی مان بود و برکت 
دیدیم.  خودمان  زندگی  در  عینه  به  را  حضورشان 
سردار به خانواده شهدا بخصوص خانواده شهدایی که 
نیروهای خود سردار بودند وابستگی و عالقه خاصی 
داشتند واینطور نبود که بعد از شهادت بچه ها خانواده 

شان را فراموش کرده باشند.
وقتی شنیدیم چنین شخصیتی با همه مشغله هایی 
که در سطح منطقه و جهان دارد وقت گذاشته و به 
خانواده شهدا سر می زند برای ما بسیار ارزشمند و 
واقعا فراموش نشدنی بود. احساسمان را نمی توانیم 
آنطور که بود بیان کنیم. خودمانی بودن و تواضع و 
محبت سردار مثال زدنی بود. سپس با همه اعضای 

خانواده عکس یادگاری گرفت و رفت.
منبع:شبکهعماریون

به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی و اولین شهید مدافع حرم استان البرز؛

حاج قاسم می گفت دخترم زینب، چریک است


