
اسالمی  شورای   راهبردی  مطالعات  و  پژوهش ها  مرکز  رئیس 
و  دکه ها  درساماندهی  روز  تکنولوژی  از  استفاده  بر  ج  کر شهر 
، محمد اسدیان  کیوسک های درون شهری تأکید کرد. به گزارش جام جم البرز
تکنولوژی  گفت:  و  کرد  اشاره  مطبوعاتی  دکه های  ساماندهی  موضوع  به 
این  از  باید  و  دارد  را  کردن همه عناصر شهری  قابلیت شناسنامه دار  جدید 
وی  ببریم.  بهره  نیز  مطبوعاتی  دکه های  همچون  موضوعاتی  برای  امکانات 

... از  حتی  که  است  به گونه ای  هوشمند  ابزار  این  وضوح  گفت: 
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ج به  فراگیری موج جدید کرونا هشدار فرماندار کر بر گزار ی جشنواره صنایع دستی و مراسم های سنتی البرز و قزوین 
ج صورت گرفت؛ با مرکزیت کر
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تحویل ۴ میلیون مسکن ملی
 با طرح جهش مسکن

ی روز  ضرورت استفاده از تکنولوژ
کیوسک ها در ساماندهی 

ج تأکید کرد؛ رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر کر

مدیر گروه طراحی و معماری داخلی داماس:حاج حسین فروزنده، در گفتگو با جام جم البرز :

ین های زندگی از زبان  تلخ و شیر
برغانی  خیر 

در امور طراحی و دکوراسیون گزارشی از بازار مبل امام علی )ع(
مشاوره رایگان می دهیم 332
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مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز خبر داد:مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز خبر داد:

رقابت رقابت ۱۵۱۵ نخبه مهارتی البرز در  نخبه مهارتی البرز در 
کشوری کشورینوزدهمین المپیاد ملی  نوزدهمین المپیاد ملی 

مسیل ها و رودخانه های البرز 
پیشگیرانه  اقدامات  نیازمند 

سیالب

2

با توجه به آغاز فصل بارندگی و پیش بینی های هواشناسی ضروری 
برای  پیشگیرانه  اقدامات  البرز  استان  اجرایی  دستگاه های  است 
؛ مدیرکل مدیریت  زمان وقوع سیالب را انجام دهند.  به گزارش جام جم البرز
ح گردشگری باالی اتوبان توسط  بحران استانداری البرز گفت: اصالح کانال طر
ج، احیای دراز رود حد فاصل جاده انرژی اتمی تا رودخانه نوالت،  شهرداری کر
محمد  شهرداری های  توسط  جوی  سیاه  و  دلمبر  رودخانه  مسیر  پاکسازی 

ج، بازگشایی رودخانه دلمبر در بدو ورود ... شهر و ماهدشت در کر
2

امیدی برای خانه دار شدن ؛



ج از تمام کسانی که تریبون  معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کر
در اختیار دارند خواست تا با اقناع افکار عمومی نسبت به آثار موج ششم 

گاه سازند. کرونا در آبان مردم را آ
با بیان این که  ، غفور قاسم پور در جمع مدیران  البرز گزارش جام  جم  به 
صیانت از سالمت مردم اولویت اساسی است، گفت: با توجه به بازگشایی 

افکار  اقناع  و  ترغیب  بسترهای  که  اســت  ضــروری  دانشگاه ها  و  مــدارس 
اند  نکرده  دریافت  واکسن  هنوز  که  هم  افــرادی  دســت  آن  بــرای  عمومی 
فراهم شود. وی افزود: با وجود انجام واکسیناسیون عمومی وقوع موجب 
ششم کرونا بدلیل آغاز بکار فعالیت مراکز مختلف از جمله دانشگاه ها و 
را نیز پشت  آمادگی کامل این موج  با  باید  الوقوع است و  مــدارس قریب 

بیمارستانها  تجهیزات  تکمیل  داد:  ادامــه  استاندار  معاون  بگذاریم.  سر 
تا  در مرکز استان ضــروری است و باید نسبت به رفع نواقص و کمبودها 
پیش از شروع موج جدید اقدام نماییم.  وی بیان کرد: از آنجا که تعطیلی ها 
مدیریت  با  است  کاهش  به  رو  گروه ها  و  مشاغل  فعالیت  محدودیت  و 

هوشمند باید موج بعدی را در آبان نیز مدیریت کنیم. 

چهارشنبه      5 آبان     1400   شماره 6063
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اقتصادیاقتصادی
ج نسبت به موج جدید کرونا اجتماعی اجتماعی هشدار فرماندار کر

خبرخبر

خبرهای برگزیده شورای اسالمی 
ج در هفته ای که گذشت کر

اسالمی  شــورای  رئیس  نایب  علیرضارحیمی، 
ج:  کر

برخوردار  کم  مناطق  در  رفاهی  خدمات  توزیع 
ضروری است . 

کیمسیون  رئــیــس  ســعــیــدی،  ــالم  االسـ حجت 
فرهنگی شورا: 

امر به معروف و نهی از منکر قاعده و محدوده 
دارد. 

کمیسیون  رئیس  سیرایی،  سعیدی  حسین 
برنامه، بودجه و سرمایه انسانی شورا: 

و  تعیین  ــاد  آب محمود  منطقه  خــدمــات  بهای 
تکلیف می شود.

محمد اســـدیـــان، رئــیــس مــرکــز پــژوهــش هــا و 
مطالعات راهبردی شورا: 

استفاده از تکنولوژی روز در ساماندهی دکه ها 
و میوسک های درون شهری ضرورت داد.

حقوقی  کمیسیون  رئــیــس   ، ــور پـ قــاســم  عــلــی 
شورا: 

اموال شهرداری پالک کوب می شود.
، رئیس کمیسیون شهر هوشمند،  عمارایزدیار

اقتصاد شهری و مشارکت های شورا:
به  شهرداری  در  المال  بیت  از  استفاده  نباید   

عادت تبدیل شود.
مریم قهرمانی صارم، عضو شورا:

 باید از ظرفیت های شهرداری در توسعۀ ورزش 
شهروندی و همگانی استفاده شود.

کودک و  بانوان،  کمیته  فاطمه منعمی، رئیس 
خانواده شورا: 

چرا هنوز سطل های زبالۀ مکانیزه در مناطق کرج 
نصب نشده است؟ شهرداری رسیدگی کند.

پدیده البرزی تکواندو با سه 
مدال آسیایی

البرزی  آمــوز  دانــش  مــوســایــی،  حاجی  مهدی 
برای نخستین بار در رده بزرگساالن مسابقات 
بین المللی تکواندو آزاد آسیا ۲ مدال طال و یک 

نقره را کسب کرد.
، مـــهـــدی حــاجــی  ــم الـــبـــرز ــام جـ ــ ــه گـــــزارش ج بـ
نخستین  بــرای  البرزی  آمــوز  دانــش  موسایی، 
بار در رده بزرگساالن در رقابت های مسابقات 
بین المللی تکواندو آزاد آسیا که مهر در تهران 
برگزار شد توانست با کسب ۲ مدال طال و یک 
رقابت ها لقب بگیرد.  از  این دوره  نقره پدیده 
تکواندو  بین المللی  مسابقات  دوره  سومین 
آزاد آسیا در ۲ گروه زنان و مردان در روز های ۲۵ 
تا ۲۸ مهر با حضور ۳۶۶ تکواندوکار از ۱۰ کشور 
ترکیه،  پاکستان،  ایـــران،  افغانستان،  اردن، 
هتل  در  هند  و  لبنان  عــراق،  سوریه،  روسیه، 
پارسیان استقالل تهران برگزار شد. مسابقات 
گروه زنان در اوزان 4۶-، 4۹-، ۵۳-، ۵۷-، ۶۲-، 
و  روز های یکشنبه  کیلوگرم   +۷۳ و   -۷۳ ،-۶۷
اوزان  در  ــردان  م گــروه  رقابت های  و  دوشنبه 
 +۸۷ و   -۸۷  ،-۸۰  ،-۷4  ،-۶۸  ،-۶۳  ،-۵۸  ،-۵4
چهارشنبه  و  سه شنبه  روز هـــای  در  کیلوگرم 
برنز  و  نقره  دارندگان مدال طال،  به  برگزار شد. 
در  امتیاز   ۳.۶ و   ۶  ،۱۰ ترتیب  بــه  رویـــداد  ایــن 
راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق گرفت.
آموز البرزی یکی از ورزشکاران پرتالش  دانش 
کرجی است که با کسب ۲ مدال طال در بخش 
انــفــرادی  بخش  و  آســیــا  فجر  جــام  مسابقات 
جــام  بــخــش  در  نــقــره  ــدال  مـ همچنین  و  آزاد 
کیلوگرم،   ۵4 منفی  وزن  در  آسیا  باشگاه های 

قهرمان شود.

برخورداری از تخصص و تجربه کافی در هر شــغلی 
ضرورت دارد. چــرا که فقــدان ایــن دو ویژگی مهم 
بــه کیفیــت مشــاغل در ارائــه خدمــات مطلــوب 
به مــردم آســیب می زنــد. گــروه طراحــی و معماری 
داخلــی دامــاس یکــی از مجموعه هــای حرفــه ای، 
متخصص و باتجربه در اســتان البرز می باشــد که 
در حــوزه طراحــی، دکوراســیون و معمــاری داخلی 
ماننــد کاغــذ دیــواری، پارکــت، کابینــت، ســایر 

سازه های و چوبی و ... فعالیت می کند.
 وجــه تمایــز گــروه دامــاس این اســت کــه در امور 
طراحــی و دکوراســیون بــه مــردم مشــاوره رایــگان 
ایــن  کارهــای  کلیــه  همچنیــن  می دهــد.  ارائــه 
مجموعه دارای ۵ ســال ضمانت پس از فروش با 

تضمین تعویض می باشند. 
بــا   البــرز  جــم  جــام  روزنامــه  رابطــه  همیــن   در 
کســری نمازی، مدیــر خــالق و خوش فکــر گروه 
طراحی و معماری داخلی داماس گفتگویی انجام 

داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
گــروه  تخصصــی  فعالیت هــای  خصــوص  در   *

طراحی و معماری داخلی داماس توضیح دهید.
 ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را از ســال ۱۳۹۰ 
بصورت حرفه ای شــروع کــرده و شــامل نیروهای 

تجربی و علمی می باشد.
* در مورد وجوه تمایز مجموعه خود بگویید.

یکــی از محاســن گــروه طراحــی و معمــاری داخلــی 
دامــاس توجه بــه موضوع فنــی و علمی اســت که 

در هــر دو راســتا پیــش مــی رود . در امــور طراحی و 
دکوراسیون مشاوره به صورت  رایگان و در محل 
انجام می شــود. در گروه طراحــی و معماری داخلی 
داماس، مهندسان فنی و معماری فعالیت دارند 
کــه تمــام کارهــا را آنالیــز شــده و بــه صــورت فنی و 

مهندسی انجام می دهند. 
متاســفانه ســالها با این موضــوع برخورد داشــته 
ایــم کــه دکورکارهــا یــا کابینــت کارهــا ، در زمینــه 
فعالیــت خــود کــه شــامل صفــر تــا صــد طراحــی و 
معمــاری داخلــی ماننــد کاغــذ دیــواری، پارکــت، 
 MDF و  چوبــی  و  ســازه های  ســایر  و  کابینــت 
می باشــد یا بدقول هســتتد و یا تمیزکارنیســتند. 
مــا در ایــن خصــوص ایــن مــرز را جابجــا کــرده ایم 

چون کارهای ما آنالیز شده پیش می رود. 
این موضوع در برند و شرکت ما به وجود نمی آید.

گــروه طراحــی  * ضمانــت فــروش در مجموعــه 
و معمــاری داخلــی دامــاس بــه چــه صــورت ارائــه 

می شود؟
کلیه کارهــای مــا ۵ ســال ضمانت پــس از فروش 
، بلکــه دارای  دارنــد. نــه تضمیــن جهــت تعمیــر

ضمانت تعویض می باشند. 
الت و متریــال مــا  یعنــی اگــر در تمامــی یــراق آ
مشــکلی بــه وجــود آید تــا مــدت ۵ ســال خدمات 

پس از فروش و ضمانت تعویض دارند.
یان چگونه  * مــدت زمــان تحویــل کار بــه مشــتر

است؟

باید با مشتری صادق باشیم .
، مــدت زمان   از نظــر خلوتــی یــا شــلوغی حجــم کار
انجام کار در قرارداد قید می شــود و ســپس مدت 
زمانی مشــخص خواهد شــد کــه بتوانیــم کار را به 

مشتری تحویل و ارائه دهیم.

مدیر گروه طراحی و معماری داخلی داماس:مدیر گروه طراحی و معماری داخلی داماس:

ن  ســیو ا ر کو حی و د ا ر طر مو ر ا ن د ســیو ا ر کو حی و د ا ر طر مو ر ا د
هیم ن می د یگا ا ه ر ر و هیممشــا ن می د یگا ا ه ر ر و مشــا

 لطفا راه های ارتباط با گروه 

طراحی و معماری داخلی 

داماس را ذکر نمایید.
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ح جهش مسکن آنهایی که  مدیر کل راه و شهرسازی البرز گفت: در طر
ح ملی مسکن باشند می توانند برای مسکن ثبت  دارای چهار شرط طز

نام کنند.
ح  طر قانون  تصویب  از  بعد  گفت:  خالقی،   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
جهش تولید مسکن در شهریور امسال موضوع احداث یک میلیون 

واحد مسکونی در سال از تکالیف اداره راه و شهرسازی قرار گرفت.
اجرایی  برای  منظور  همین  به  افــزود:  البرز  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
کردن این موضوع و در فاز اول نیاز سنجی از متقاضیان سراسر کشور 
به صورت همزمان در سامانه ای که به این منظور طراحی شده ثبت 
ح  نام آغاز شد، تا کنون ۲۰۰۰ نفر از همشهریان البرز توانسته اند در طر

مسکن ملی ثبت نام کنند.
ح جهش مسکن در  نام طر آخرین وضعیت ثبت  با اشاره به  خالقی، 
مسکونی  کاربری  و  اراضــی  موجودی   ، البرز شهر   ۷ در  گفت:  استان، 
آغاز شد و به مدت یک ماه ادامه  از روز چهازشنبه ۲۸ مهر  داریم که 

دارد.
کــه چــه کسانی  ایـــن  الــبــرز در خــصــوص  راه و شــهــرســازی  کــل  مــدیــر 
ح ثبت نام کنند گفت: کسانی می توانند در این  می توانند در این طر

ح ملی مسکن باشند. ح ثبت نام کنند که دارای چهار شرط طر طر
ساکن  باید  که  ایــن  اول  ــزود:  اف شــرط،  چهار  ایــن  خصوص  در  خالقی 
دارای  که  این  دوم  باشند،  گذشته  سال   ۵ طی  در  تقاضا  مــورد  شهر 
کمسیون ثبت باشند، متاهل یا سرپرست خانوار باشند، از ۱/۱/۸4 تا 
امروز براساس استعالمی که از ثبت اسناد به عمل می آید فاقد سابقه 

مالکیت شخصی باشند.
باالی ۳۵ سال بهره  برای خانم های مجرد  این بین  البته در  گفت:  او 
افزود:  البرز  راه و شهرسازی  کل  ح وجود دارد. مدیر  این طر از  مندی 

یک ماه زمان برای ثبت نام است و سامانه برای متقاضیان باز است.
خالقی گفت: چیزی که در سامانه ذکر شده با توجه به موجودی اراضی 

اگر تعداد متقاضیان زیاد شود به صورت قرعه کشی انجام می شود.
او افزود: فاز اول در خصوص زمین هایی است که مسکونی هستند.

این  متقاضیان  از  ما  خواهش  گفت:  البرز  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
است شرایط ثبت نام را به طور کامل مطالعه کنند.

امیدی برای خانه دار شدن ؛

ح جهش مسکن تحویل 4 میلیون مسکن ملی با طر

از بستر سازی  البرز  آموزش فنی و حرفه ای  مدیرکل 
برای حضور نخبگان مهارتی این استان در مسابقات 

جهانی شانگهای خبر داد.
رقابت  گفت:  غفاری  بهزاد  البرز   جم  جام  گــزارش  به 
در  با نخبگان سایر  استان ها  البرز  ۱۵ نخبه مهارتی 
نوزدهمین المپیاد ملی کشوری مهارت برای کسب 
آغاز  شانگهای  جهانی  مسابقات  در  حضور  سهمیه 

شده است.
رقابت ها  ایــن  در  الــبــرزی  نخبگان  تــالش  گفت:  وی 
جهانی  مسابقات  در  حضور  ــرای  ب موفقیت  کسب 
برگزار  مـــیـــالدی)۲۰۲۲(  آتــی  که ســال  اســت  شانگهای 
می شود. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز افزود: 
در مسابقات المپیاد ملی مهارت انتخابی مسابقات 
حال  در  رشته   ۱۱ در  استان  مهارتی  نخبه   ۱۵ جهانی، 
غفاری   هستند.  استان ها  سایر  نخبگان  با  رقابت 

بیان داشت: در مجموع ۶۳ نخبه از سراسر البرز در 
مسابقات  از  دوره  این  استانی  و  شهرستانی  مراحل 
شرکت داشتند که ۱۵ برگزیده آنان به المپیاد ملی راه 
آمــوزش  فنی و حرفه ای البرز گفت:  یافتند. مدیرکل 
شیوع  به  توجه  با  مهارت  ملی  المپیاد  نوزدهمین 
ویروس کرونا به صورت غیر متمرکز تا آذر سال جاری 
در ۱۳ استان برگزار می شود و برگزیدگان در قالب تیم 
ملی مهارت جمهوری اسالمی ایران در سال  ۲۰۲۲ به 

شانگهای چین اعزام خواهند شد.
میزبانی  به  مسابقات  این  اول  مرحله  افــزود:  غفاری 
استان های مازندران،  سیستان و بلوچستان، کرمان، 
فارس و کردستان از ۲۲ مهر سال جاری با حضور ۱۷۰ 
رقابت کننده آغاز شده است. وی ادامه داد: سازمان 
بــه عــنــوان نماینده  کــشــور  ــوزش فنی و حــرفــه ای  آمـ
ساله  همه   )WSI( مهارت  جهانی  سازمان  در  ایــران 

برگزیدگان  و  می کند  برگزار  را  مهارت  ملی  مسابقات 
 ۲ هر  که  مهارت  جهانی  مسابقات  در  شرکت  ــرای  ب
اعزام  می شود  برگزار  کشورها  از  یکی  در  یکبار  سال 
خواهند شد.   افزایش مهارت های حرفه ای جوانان، 
درصحنه  حضورحرفه  آموختگان  بــرای  ســازی  بستر 
از  روز  تکنولوژی  با  آشنایی  و  بین المللی  رقابت های 

جمله اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت است. 
استان البرز با هفت شهرستان تابعه دارای  هشت 
مرکز آموزش مهارتی دولتی با ۱۰۰ مربی و 4۵۰ مرکز آزاد 
آموزش فنی و حرفه ای  است. با وجود شرایط کرونایی 
این استان  گذشته در  ۱۲ هــزار و 4۵۷ نفر طی ۶ ماه 

آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز خبر داد:

رقابت 15 نخبه مهارتی البرز در نوزدهمین المپیاد ملی کشوری

ــه بـــه آغــــاز فــصــل بــارنــدگــی و  ــوج بـــا ت
ضــروری  هواشناسی  پیش بینی های 
اســت دســتــگــاه هــای اجــرایــی استان 
زمان  برای  پیشگیرانه  اقدامات  البرز 

وقوع سیالب را انجام دهند.
الــبــرز؛ مدیرکل  ــزارش جــام جــم  ــ گ ــه  ب
مــدیــریــت بـــحـــران اســـتـــانـــداری الــبــرز 
گردشگری  ح  طــر کانال  اصــالح  گفت: 
ج،  اتــوبــان توسط شــهــرداری کر ــاالی  ب
احیای دراز رود حد فاصل جاده انرژی 
ــوالت، پــاکــســازی  ــ اتــمــی تــا رودخـــانـــه ن
جوی  سیاه  و  دلمبر  رودخــانــه  مسیر 
و  شهر  محمد  شهرداری های  توسط 
ج، بازگشایی رودخانه  ماهدشت در کر
دلمبر در بدو ورود به خیابان شهید 
خدماتی  تیم  اســتــقــرار  یــا  و  ساسانی 
منطقه   آن  در  سیالب  ــروز  ب ــان  زم در 
زمینه  این  در  الزم  اقدامات  جمله  از 

است که باید انجام شود.
پاکسازی  افــزود:  فالح نژاد  محمدرضا 
راه  آزاد  بــا  متقاطع  آبــراهــه هــای  تمام 
پیمانکاران  تــوســط  شــمــال   - تــهــران 
مــربــوطــه، ســامــانــدهــی ســیــالب هــای 

همت  اتوبان  کالورت های  از  خروجی 
دســت،  پایین  مسکونی  مناطق  بــه 
ح اضـــطـــراری دفـــع سیالب  ــرای طـــر اجــ
شــهــرداری  توسط  جــوی  سیاه  کــانــال 
بــازگــشــایــی یــک دهانه  مــاهــدشــت و 
با رودخانه  اتوبان در محل تالقی  پل 
ــرداری گــلــســار از  ــهـ کــــردان تــوســط شـ
سیالب  پیشگیرانه  اقــدامــات  دیگر 
باید ازسوی  البرز است که  در استان 
قرار  توجه  مورد  اجرایی  دستگاه های 
با  همچنین  گــفــت:  فـــالح نـــژاد  گــیــرد. 
آباد  ح ساماندهی رودخانه عباس  طر

ح  طر تــوســط  ــاد  آبـ نجم  ــدوده  ــح م در 
ح بازگشایی  کنارگذر جنوبی ،اجرای طر
در  شــاهــرود  ــه  ــان رودخ ساماندهی  و 
مــــحــــدوده شـــهـــری طـــالـــقـــان تــوســط 
پاکسازی  پیگیری  طالقان،  شهرداری 
ــه در مــحــدوده هــای  ــراه آب ــی  ــروب و الی
شهری و روستایی توسط شهرداری ها 
مــحــل  در  ویــــــژه  ــه  ــ ب ــا  ــاری هــ ــ ــی دهــ و 
در  پــل هــا  مانند  تقاطعی  ســازه هــای 
در  سیالب  از  پیشگیری  بــرای  تــالش 

استان البرز هستیم.
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 

ــزود: دســتــگــاه هــای اجــرایــی  ــ ــرز افـ ــب ال
متولی باید با مراقبت تمام دهیاری ها 
ــان هـــرز شـــده در  ــتـ از انــبــاشــت درخـ
و  کنند  جلوگیری  بــســتــررودخــانــه هــا 
عبور  کــالــورت هــای  تکلیف  تعیین  بــا 
سیالب خور ، فشند گام های موثری را 

در پیشگیری از سیالب بردارند.
وی گفت: جایگزینی پل های خصوصی 
و غیر اصولی با پل های عمومی، تهیه 
ح اســاســی دفــع سیالب رودخــانــه  طــر
شهر  ــه  بـ ورود  هــنــگــام  ــه  بـ هــلــجــرد 
سیالب  دفــع  ح  طــر تهیه  کمالشهر، 
به  منتهی  شمالی  ارتفاعات  آبراه های 
شهر   ، کمالشهر  گــرمــدره،  شهرهای 
تمام  و  هشتگرد   ، هشتگرد  جــدیــد 
مراکز صنعتی دامنه ارتفاعات دراجرای 
ــات پــیــشــگــیــرانــه ســیــالب در  ــدامــ اقــ

استان البرز مورد تاکید است. 
استان البرز با وسعت پنج هزارو۸۵۰ 
سه  از  بــیــش  جمعیتی  و  کــیــلــومــتــر 
معرض  در  نــفــر  هـــزار   ۲۰۰ و  میلیون 
حدود ۲۳ تهدید طبیعی و غیر طبیعی 

قرار دارد.

مسیل ها و رودخانه های البرز نیازمند اقدامات پیشگیرانه سیالب

بسیار  و   بو  بی  رنــگ ،  بی  گــازی  کربن  اکسید  مونو 
آلوده  با استنشاق هوای  و  کشنده است  سمی و 

وارد جریان خون و بروز مسمومیت می شود.
به  تا   ۱4۰۰ ابتدای سال  از  ؛  البرز گــزارش جام جم  به 
، ۶4 ماموریت  البرز امروز مرکز فوریت های پزشکی 
شخص   ۱۱۸ بــه  و  داشــتــه  گازگرفتگی  تشخیص  بــا 
تعداد  ایــن  از  اســت.  کــرده  امــدادرســانــی  مسموم 
متاسفانه ۸ نفر از هم استانی ها، در اثر این عارضه 

جان خود را از دست داده اند.
کاماًل  اولیه  گرفتگی در مراحل و ساعات  گاز  عالئم 
دارای عالئمی شبیه سرماخوردگی از جمله ضعف و 
بی حالی، سردرد، سرگیجه، سوزش بینی و گلو بوده 
و همین امر باعث می شود که افراد به این عارضه 
این  رفــع  بــرای  مناسبی  اقدامی  و  نشده  مشکوک 

مشکل انجام ندهند.
و  تهوع  عالئم  تر  پیشرفته  مراحل  در  عارضه  ایــن 
استفراغ و کبودی در ناحیه صورت ناشی از کمبود 

اکسیژن و در نهایت اختالل در سطح هوشیاری را 
در پی دارد.

توصیه می شود به محض بروز عالئم اولیه بصورت 
در  حــاضــر  اعــضــای  از  نفر  چند  یــا  یــک  در  همزمان 
منزل، محل کار و ...، بالفاصله در و پنجره ها را برای 
کنید،  خبر  را  همسایه ها  کنید،  باز  تازه  هوای  ورود 
ج کنید،  فرد مسموم را از محل درصورت امکان خار
با ١١٥ تماس گرفته و تا رسیدن آمبوالنس بر بالین 
افراد مسموم به توصیه های کارشناسان اورژانس 

در پشت خطوط تلفن عمل کنید.
انــجــام  در   ۱۳۹۹ ســـال  در  ــبــرز  ال اســتــان  ــــس  اورژانـ
گــاز  ــا  ب مسمومیت  تشخیص  ــا  ب مــامــوریــت   ۳۱۶
مونوکسید کربن به ۶۳۳ مددجو امدادرسانی کرده 
مسمومیت  اثــر  در  نفر   ۲۹ تعداد  ایــن  از  که  اســت 

جان باخته اند.
توقف  اثــر  در  اســت  ممکن  ــرا  زیـ بــاشــیــد!  مــراقــب 
خود  بیماران،  به  کمک  و  آلــوده  محیط  در  طوالنی 

شما در معرض مسمومیت قرار بگیرید.
ج داده و مسیر ورود هوای  پس سرعت عمل به خر
تازه را باز کنید و یا خود و بیماران هر چه سریعتر از 

ج شوید. مخل خار
از  پیشگیری  هفته  بنام  آبــان  هفتم  لغایت  یکم 

مسمومیت ها نامگذاری شده است.
از  پــیــشــگــیــری  روز  هــفــتــه،  ایــــن  از  روز  ســومــیــن 

مسمومیت ناشی از مونواکسید کربن است.

هشدار مرگ خاموش با مونوکسید کربن



ج شد زمین های ملی طالقان از چنگ متصرفان خار
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طالقان گفت: ۲۰ هزار متر مربع از 
زمین های طالقان در شش ماهه اول سال رفع تصرف و به اراضی دولت 

باز گردانده شد.
طالقان  زمین های  تصرف  رفع  گفت:  عسگری،   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
شامل ۱۱ قطعه زمین به مساحت ۲۰ هزار ۱۱۲ متر مربع در اراضی ملی در 

مناطق مختلف طالقان توسط اشخاصی حقیقی بوده که اقدام به شخم 
زنی، فنس کشی، احداث بنا و آماده سازی زمین کرده بودند.

 رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طالقان افزود: در ۶ ماهه ابتدای 
از سوی  اراضی ملی که  از   ) سال مقدار تقریبی ۲۰ هزار مترمربع )۲ هکتار
سودجویان تصرف شده بود با پیگیری های انجام شده رفع تصرف شده 

و به وضع سابق برگشت.
دانست  ریــال   میلیارد   ۱۳۰ بر  بالغ  را  اراضــی  این  تقریبی  ارزش  عسکری 
با  تماس  با  هستند  دولتی  اراضــی  به  تعرض  شاهد  که  کسانی  گفت:  و 
شماره تلفن سامانه ای ۱۶۵۶ دست سودجویان را از اموال دولت کوتاه 

کنند.
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

خبرخبر

: فرمانده انتظامی استان البرز

مــــؤلفه های  از  یکـــی  ورزش 

تأثیرگـذار   در کاهش آسیب های 

اسـت اجتماعـی 

ورزش  گفت:  البرز  استان  انتظامی  فرمانده 
کاهش  در  تــأثــیــرگــذار  مــؤلــفــه هــای  از  یــکــی 

جرِائم و آسیب های اجتماعی است.
، ســردار محمدیان  البرز گــزارش جام جم  به 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  بــا  دیـــدار  در 
در  ورزش  اهمیت  بر  تاکید  با  البرز  استان 
مؤلفه های  از  یــکــی  را  آن  امــــروزی  جــامــعــه 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  در  گذار  تأثیر 
البرز  اســتــان  انتظامی  فــرمــانــده  ــت.   ــس دان
مهربانانه  همواره  مقتدر  پلیس  کــرد:  بیان 
مختلف  عــرصــه هــای  در  جــوانــان  ورزش  از 
کرده است و به هیچ وجه مخالف  حمایت 
شادی و نشاط جوانان نیست، اما خط قرمز 
جامعه  در  امنیت  و  نظم  ــرقــراری  ب پلیس 
بــرخــورد امنیت  و  نظم  مــخــالن  بــا  و   اســت 

 می کند.
استان  انتظامی  فرمانده  محمدیان  ســردار 
به  پلیس  که  چیزی  آن  امــروزه  افــزود:  البرز 
دنــبــال آن اســـت جــامــعــه مــحــوری و مــردم 
مــحــوری اســـت و مــی دانــیــم کــه ســالمــت و 
امنیت به یکدیگر گره خورده و اگر بخواهیم 
آســیــب هــای  از  ــاری  ــ عـ و  ــاد  ــ ش جـــامـــعـــه ای 
با  دارد  ضـــرورت  باشیم  داشــتــه  اجتماعی 
سوق دادن جوانان به سمت تفریح سالم 
به  باید  ــی  ورزش فضاهای  ایجاد  و  ورزش  و 

سمت جامعه ای پویا حرکت کنیم.

ــذای گـــرم و ســبــد کــاال  تــوزیــع غـ
بین نیازمندان البرزی

والدت  روز  در  محمدی  اطــعــام  ح  طــر اجـــرای  بــا 
)ع(  ــادق  ــام جــعــفــر صــ امــ و  ــرم )ص(  ــ اک پــیــامــبــر 
ــرم و ۵۵۰ ســبــد کــاال  ۱۵۸هــــــزار  پـــرس غــــذای گـ
بــیــن مــددجــویــان  تــومــان  بــه ارزش ۵ مــیــلــیــارد 
موردحمایت و نیازمندان استان البرز توزیع شد.
البرز  اســتــان  )ره(  امـــام  ــداد  امـ کمیته  مــدیــرکــل 
ح اطعام  اجــرای طــر از  این که هــدف  به  با اشــاره 
مــحــمــدی تـــرویـــج فــرهــنــگ احـــســـان و اطــعــام 
این  اجــرای  با  گفت:  اســت.  نیازمند  خانوارهای 
ح در روز والدت پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر  طر
صادق )ع( ۱۵۸ هزار  پرس غذای گرم و ۵۵۰ سبد 
مددجویان  بین  تومان  میلیارد   ۵ ارزش  به  کاال 
موردحمایت و نیازمندان استان البرز توزیع شد. 
،  محمدی فرد  با اشاره  به گزارش جام جم البرز
به این که در شرایط اقتصادی اخیر، مددجویان 
و سایر محرومان بیش ازپیش نیازمند حمایت 
تمام  از  ــرداری  ــره بـ ــهـ بـ گــفــت:  هستند  خـــیـــران 
ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اعم 
مذهبی،  هیأت های  نیکوکاری،  مراکز  خیران،  از 
چه  هر  برگزاری  راستای  در  جهادی  گروه های  و 
قرار  نهاد  این  کار  دستور  در  امر  این  باشکوه تر 
گانه  سیزده  دفاتر  آمادگی  از  فرد  محمدی  دارد. 
برای  نیکوکاری  مرکز   ۳۰۰ از  وبیش  امداد  کمیته 
دریافت کمک های نقدی خبر داد و افزود: مردم 
نیکوکار و خیران عزیز می توانند از طریق اسکن 
کد QR )درگاه پرداخت الکترونیکی(، شماره گیری 
شماره حساب  بــه  ــز  واریـ و   ۳۵۵۷ گــویــای  تلفن 
والیت  امــداد  صندوق  نزد   ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸
، نسبت به ارائه کمک های نقدی خود اقدام  البرز

نمایند.

مدیران  از  دعوتنامه ای  طی  خــوارزمــی  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
حضوری  جلسه  در  دانشجویان  با  تا  کرد  درخواست  ج  کر شهرداری 

دیدار و گفتگو داشته باشند.
بیانیه ای  طــی  ج  کــر خــوارزمــی  دانــشــگــاه  دانشجویی  بسیج  مسئول 
با  رو  رو در  تــا در جــلــســه ای  کــرد  ج دعـــوت  کــر از مــدیــران شــهــرداری 

ح ذیل است؛ دانشجویان گفتگو کنند، متن این دعوتنامه به شر
َماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن )مومنون/۸(

َ
ِذیَن ُهْم ِل

َّ
َوال

ج سعیدی سیرایی شهردار کر
به  مــحــمــد  آل  و  مــحــمــد  بـــر  صـــلـــوات  و  درود  و  خـــدا  حــمــد  از  پـــس 
استحضارمی رساند، با توجه به اتفاقات پیش آمده در هفته گذشته 
نوع  در  و  است  شهر  در  موجود  مسائل  صدها  از  کوچکی  نمونه  که 
خود پیامدهای آسیب زا فرهنگی و اجتماعی زیادی را بدنبال خواهد 
به  که فرمودند: » شهرداری  انقالب  رهبر معظم  بیان  به  نظر  داشت؛ 
خدمتگزاری  روح  باید  است  مردم  با  کارش  و  سر  که  سازمانی  عنوان 
از جاهای دیگر داشته باشد.« بسیج دانشجویی  را بیشتر  و اخالص 

ــاس وظــیــفــه و مــشــی انــقــالبــی مــبــنــی بر  ــی بــر اســ ــوارزمـ دانــشــگــاه خـ
مطالبه گری علمی و تخصصی از مسئوالن که همواره مدنظر و مطالبه 
دلیل  به  همچنین  و  است  بــوده  دانشجویان  از  انقالب  معظم  رهبر 
ذیربط  مسئوالن  شفافیت  عــدم  و  بیت المال  از  نادرست  استفاده 

ایــجــاد شبهه  کــه موجب  ــای شــهــرداری  ــی ه امـــوال و دارای بــه  نسبت 
جنابعالی  از  ــت،  اس گشته  الــبــرز  اســتــان  شریف  ــردم  م خاطر  تکدر  و 
در  دانشجویان  سواالت  به  پاسخگویی  برای  مــی آورد  عمل  به  دعوت 
آیین نامه چگونگی استفاده  خصوص مسائلی همچون عدم رعایت 
اسالمی،  مجازات  قانون   ۵۹۸ ماده  همچنین  و  دولتی  خودروهای  از 
حقوق های  شـــهـــرداری،  لــوکــس   

ً
بعضا خـــودرو   ۶۳ وضعیت  تعیین 

نیروهای  ج،  کر دارمترو  دنباله  داستان  شهرداری،  بدهی های  نجومی، 
، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی در شهرداری  هزینه زا و کم کار
انقالب  معظم  رهبر  ابالغی  سیاست های   ۱۹ بند  به  استناد  با  ج  کــر
الزم  دولتی  دستگاه های  تمامی  بــرای  که  مقاومتی  اقتصاد  حــوزه  در 
مجمع  تصویب  به  که  ابالغی  سیاست  این  رعایت  عدم  و  االجراست 
دانشجویی  جلسه  ایــن  در  اســت  رسیده  نظام  مصلحت  تشخیص 
شفاف و صریح مواضع و برنامه های خود را جهت ایجاد فضای همدلی 
دانشگاه  در  البرز  استان  دانشگاه های  و  دانشجویان  با  همکاری  و 

خوارزمی اعالم فرمایید. / فارس

ج برای  پاسخگویی دعوت بسیج دانشجویی از شهردار کر

کید کرد؛ ج تأ رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر کر

ضرورت استفاده از تکنولوژی روز در ساماندهی کیوسک ها
ج    مدیر ندامتگاه قزلحصار کر

اعالم کرد:

صدور ۷ هزار و 500 
گواهینامه مهارتی در 

ج ندامتگاه قزلحصار کر

ــا و  ــ ــژوهــــش ه ــ ــز پ ــ ــرک ــیــــس مــ ــ رئ
مــطــالــعــات راهــــبــــردی شــــورای 
استفاده  بــر  ج  کــر شهر  اســالمــی 
ساماندهی  در  روز  تکنولوژی  از 
کــــیــــوســــک هــــای  و  دکـــــــه هـــــــا 

درون شهری تأکید کرد.
، محمد  البرز گــزارش جام جم  به 
ساماندهی  موضوع  به  اسدیان 
و  کرد  اشاره  مطبوعاتی  دکه های 

گفت: تکنولوژی جدید قابلیت 
شــنــاســنــامــه دار کـــردن همه 

دارد  را  شــهــری  عــنــاصــر 
از  بــایــد  و 

ایـــــــــــن 

ــات بــــــرای مـــوضـــوعـــاتـــی  ــ ــان ــکــ امــ
نیز  مطبوعاتی  دکه های  همچون 
بهره ببریم. وی گفت: وضوح این 
است  به گونه ای  هوشمند  ــزار  اب
شناسایی  قابلیت  از  حــتــی  کــه 
ــا  ــایـــی هـ ــابـــجـ ــن جـ ــ ــری ــ ــک ت ــ ــوچ ــ ک
ــوردار اســــت. رئــیــس مــرکــز  ــ ــرخ ــ ب
راهبردی  مطالعات  و  پژوهش ها 
ج با  شـــورای اســالمــی شهر کــر
اداره  ایــن کــه  بــر  تأکید 
مــدیــریــت شــهــری به 
روش هــــــــــای ســنــتــی 
تــکــنــولــوژی  عــصــر  در 
بــــــــه هــــــــیــــــــچ وجــــــــه 
ــرش  ــ ــ ــذی ــ ــ ــل پ ــ ــ ــاب ــ ــ ق
نــیــســت، بــیــان 
ــرد: انــتــظــار  ــ ک

داریم طرحی دقیق با آمار شفاف 
و کامل از دکه ها و نحوه واگذاری 
آن ها به شورا ارائه شود. اسدیان 
همچنین میزان درآمد شهرداری 
اجــــاره دکـــه هـــای سطح  از مــحــل 
شهر که طبق اعالم این دستگاه 
حدود  دکه  هر  بــرای  سال ۹۸  در 
۷۵ میلیون تومان در سال بوده 
نحوه  در  گفت:  و  داد  خبر  است 
واگذاری و استفاده از این دکه ها، 
می توان شهرهایی چون اصفهان 
را الگو قرارداد. وی بیان کرد: طبق 
ج هم اکنون  کــر اعــالم شــهــرداری 
تعداد ۳۲۶ دکه دارای مجوز و ۶۰ 
ــدون مجوز در شهر  ب ــورد دکــه  م
نیازمند  کـــه  مــی کــنــنــد  فــعــالــیــت 

ساماندهی هستند.

ج اعالم کرد که امسال   مدیر ندامتگاه قزلحصار کر
۷ هزارو ۵۰۰ گواهینامه فنی حرفه ای در چهار رشته 
ــن ندامتگاه  ای بـــرای مــددجــویــان  جــدیــد مــهــارتــی 

بدون ذکر نام زندان صادر شده است.
الــبــرز اشــکــان کمالی گفت:  ــام جــم  ــزارش ج گـ بــه 
شیشه  گلخانه  ساخت  رشته های  در  مددجویان 
ای، تراریوم،  پرورش کاکتوس  و حکاکی روی چرم  
دریــافــت  گــواهــی  و  فراگرفته  را  الزم  آمــوزش هــای 

کردند.
اجــــرای  در  آمــــوزش هــــا  ایــــن  کـــــرد:  اضـــافـــه  وی 
بر  مبنی  زنــدان هــا  ســازمــان  ابالغی  سیاست های 

توسعه اشتغال صورت گرفته است 
آموزش ها  افــزود:   ج  کر قزلحصار  ندامتگاه  مدیر 
توسط اساتید جهاد دانشگاهی استان البرز ارایه 
به  مددجویان  راهیابی  برای  مسیری  که  می شود 

شغل و دستیابی به کسب و کار مناسب  است.
کــمــالــی گــفــت: فـــراگـــیـــری حــرفــه در کـــارگـــاه هـــای 
از  نــدامــتــگــاه، ضــمــن ایــجــاد امــنــیــت شغلی بــعــد 
اتمام  از  پس  هنرجویان  اشتغال  موجب  آزادی 
از  یکی  قزلحصار  ندامتگاه  می شود.   محکومیت 
ج است که زیر نظر اداره  چهار زندان مستقر در کر

کل زندان های استان تهران اداره می شود.

انسان های بزرگ دارای اندیشه های ژرف هستند 
گرفته  فرا  الهی  نور  را  آنها  وجود  سراسر  گویی  و 
بیافرینند،  نیز  خــود  تــا  شــده انــد  آفــریــده  اســـت. 
مسیرهای  از  نه  ببخشند.  زندگی  و  کنند  زندگی 
ــد و نــه از  ــ پــیــچ در پــیــچ جـــاده عــمــر هــراســی دارن
راه  بزرگ  انسانهای  است.  دوباره  آغازی  که  مرگ 

می سازند و خود چراغ راهند.
در  کشور  خــیــران  از  یکی  فــروزنــده  حسین  حــاج   

حوزه راه سازی است.
مــجــتــمــع عظیم  مــدیــر  و  مــوســس   هــمــچــنــیــن 
ایشان  مــی بــاشــد.  عسل  گــردشــگــری  و  تفریحی 
ــود مــشــکــالت فـــــراوان طــی ســالــیــان دراز  بــا وجــ
در  خدا  به  توکل  با  همواره  و  نشده  ناامید  هرگز 
منطقه  اســت.  برداشته  گــام  دشــوار  مسیر  ایــن 
و  رسیده  یونسکو  ثبت  به  که  برغان  توریستی 
می باشد،  البرز  استان  مــدرن  مناطق  جزو  امــروز 
حاصل خــدمــات ارزنـــده و بــی دریــغ ایــن مــرد بی 

ادعاست. 
هم اکنون نیز جاده برغان با تالش های بی وقفه 
شدن  بــانــده  دو  مسیر  فـــروزنـــده،  حسین  ــاج  ح
را طی می کند. روزنامه جام جم  با  تمام امکانات 
البرز به پاس قدردانی از زحمات این خیر بزرگ و 
اندیشمند، گفتگویی ویژه و اختصاصی با ایشان 

انجام داده است که می خوانیم. 
یــن هــای  شــیــر و  تــلــخ  از  بــگــویــیــد،  خـــودتـــان  از   *

زندگی.
ســرپــرســت  حــســنــی  از  مــی خــواهــم  ــدای  ــتـ ابـ در 
ایشان  پرسنل  تمامی  و  الــبــرز  جــام جــم  روزنــامــه 
از دوستان قدیمی من هستند  کنم. وی  تشکر 
البرز  و سال هاست که در عرصه فرهنگ استان 

زحمات بسیار کشیده اند.
بــرغــان  اهـــل  و   ۱۳۲۱ ســـال  مــتــولــد 

هـــــســـــتـــــم.   مـــــی خـــــواهـــــم از 
شیرین  و  تــلــخ  مــشــکــالت 

زنــــــدگــــــی خــــــــود بــــــرای 
مــخــاطــبــان جـــام جم 

البرز بگویم. 
خـــــــــداونـــــــــد 

قـــــرآن  در 

هیچ  از  نباید  شوید  من  تسلیم  اگــر  می فرماید: 
ــر مــی فــرمــایــد:  ــگ بــتــرســیــد.« و در جـــای دی چــیــز 
آنها  دین  بر  تاکیدی  و  باشید  انسان  انسان ها، 
ندارد ولی متاسفانه انسانیت از دنیا رخت بسته 

است.
ــده و شاهد  آمـ ــروس  ــ وی ایـــن  دلــیــل  بــه همین   
ــود  ــا وج آمــریــکــا نــیــز ب ــه حــتــی کــشــور  هستیم ک
را  صنعت  و  علم  در  ــودن  ب پیشرفته  و  عظمت 
می خواهد  خداوند  بنابراین  اســت.  کــرده  درگیر 
به ما گوشزد کند که علمی که در حال حاضر به 
آن دست یافته اید را من به شما ارزانی داشته ام 
خدا  خلق  ــرای  ب مخالف  جهت  در  آن  از  نباید  و 
در  حاضر  حال  در  متاسفانه  ولی  کنید.  استفاده 

جهت عکس از آن استفاده می کنند.
* از خدمات تان بگویید.

به  باغستان  از  که  جادهای  مسیر   ۷۷ ســال  در 
برغان راه دارد و  این جاده، راه نیاکان ما بوده را 

برای عبور و مرور باز کردم. 
ج  کر و  بود  خانوار   ۲۵۰۰ دارای  برغان  زمــان  آن  در 
ج  کــر در  کــلــی  طـــور  بــه  داشــــت.  ــوار  ــان خ  ۱۵۰ تنها 
۵ خــیــابــان بــا نــام هــای چــالــوس، تــهــران، بــرغــان، 
دانشگاه و قزوین داشت و تنها راه های ارتباطی 
برای مردم بود . در حال حاضر برغان نیز به ثبت 

ــو  ــکـ ــسـ ــونـ رسیده است. من هیچ ادعایی یـ
ندارم.  این خصوص  در 
هـــم اکـــنـــون نــیــز به 
یــاری خــدا در حال 
کـــردن  بـــانـــده  دو 
ــان بــا  ــ ــرغ ــ جــــــاده ب
ــــات کــامــل  ــان ــکــ امــ

هستم. 

در  امــیــدوارم  و  ایــم  کــرده  کــار  کیلومتر   4 تاکنون 
سال جاری بتوانیم این جاده را به اتمام برسانیم 
رفع  برغان در حــال  کــردن جــاده  بانده  بــرای دو   .
آن هستم. با اداره راه توافقنامه نوشته  مشکل 
ام. ولی مانع تراشی کردند و با هزینه شخصی کار 
می کنم. ۲۱سال است که با دوایر دولتی در حال 
مسئوالن  از  داریـــم.  مشکل  و  هستیم  مــذاکــره 
انجام  در  حداقل  ولــی  نمی خواهیم  مالی  کمک 

کارهای اداری برای ما مشکل به وجود نیاورند. 
را نیز افتتاح  مجتمع گردشگری و تفریحی عسل 
نموده و مدت ۲۰ سال است که دوندگی کرده ام 
با  را  مجموعه  ایــن  نــشــده ام.  ناامید  هــرگــز  ولــی 

دیدگاهی که خودم دارم راه اندازی نموده ام. 
برای  تفریحی  مجموعه  یک  بــزرگ،  مجتمع  ایــن 
جمله:  از  امکاناتی  دارای  و  است  مردم  استفاده 
سنتی  رســتــوران  ماهیگیری،  قایقرانی،  دریــاچــه، 
را  مجوزهایی  حاضر  حــال  در  می باشد.  مــدرن  و 
ح های  طر در  و  فرهنگی  میراث  سازمان  کمک  با 
و  سوئیت ها  خصوص  در  بخشداری  و  مصوب 
اسکی  و  بــدنــســازی  و  استخر  اقــامــتــی،  ویــالهــای 

سرپوشیده دریافت نموده ایم.
این مجوزها صادر شود  زودی  به  که  امیدواریم   
تا بتوانیم این مجموعه را به نحو احسن به پایان 
مــردم  همه  بـــرای  بــهــره بــرداری  قــابــل  و  برسانیم 

باشد.
* از سختی های این مسیر بگویید.

مسئوالن  که  اســت  ایــن  ج  کــر مشکالت  از  یکی 
مهاجر  ج  کــر اهــالــی  درصــد   ۹۰ نیستند.  بومی  آن 
استان  پیشرفت  عدم  دالیل  از  یکی  که  هستند 
البرز می باشد.  من از ۸ سالگی کار کرده ام. در حال 
آن دوران بهتر است و چون  از  کار  حاضر شرایط 
مردم  شــده،  حاصل  علم  در  بسیاری  پیشرفت 
می توانند کشور را بسازند.  جوانان در درجه اول 
باید به خدا متکی باشند و هرگز تصور نکنند 
کــه بــه هــدف خــود نمی رســنــد.  بــه جوانان 
توصیه می کنم که فعالیت و تالش کرده 
یاد  به  هــمــواره  اگــر  نباشند.  ناامید  و 
مــرگ بــاشــیــم، مــی تــوانــیــم دنــیــا و 
زندگی را بسازیم. من از هیچ 
همواره  و  نمی هراسم  چیز 
توکلم به خدا بوده است. 

حاج حسین فروزنده، در گفتگو با جام جم البرز :

ین های زندگی از زبان خیر برغانی  تلخ و شیر

پرتاژ ر
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معلم  ــو  ــج ــش دان  ۷00 پـــذیـــرش 
فرهنگیان  دانشگاه  در  جدید 

البرز

البرز  فرهنگیان  دانشگاه  پردیس های  امور  مدیر 
تحصیلی  ــال  س در  معلم  دانــشــجــو   ۷۰۰ مــی گــویــد 

جدید وارد دانشگاه فرهنگیان این استان شدند.
ــدزاده گفت:  بــه گـــزارش جــام جــم الــبــرز سعید احــ
دانشگاه فرهنگیان با هدف تربیت نیروی انسانی 
بــرای  مهارتی  نظرعلمی-  از  شایسته  و  توانمند 
ارتقای سطح دانش  و  کشور  تدریس در مــدارس 
مختلف  پــایــه هــای  در  شاغل  معلمان  تخصصی 

تحصیلی فعالیت می کند.
وی افزود: در دانشگاه فرهنگیان البرز رشته های 
فیریک،  ریــاضــی،  تربیتی،  علوم  ازجمله  مختلفی 
آموزش  جغرافیا  و  عربی  اسالمی،  معارف  شیمی، 
داده می شود. وی با اشاره به این که معلمی شغلی 
افــرادی  باید  آن  در  کــه  اســت  درجامعه  ارزشمند 
، توانمند، سالم، مسئولیت پذیر،  متعهد، دلسوز
شوند،  بکار  مشغول  دوســت  فرهنگ  و  مذهبی 
ادامــه داد: هر فردی که در عرصه تعلیم و تربیت 
را  خــوب  معلم  یک  ویژگی های  باید  می شود  وارد 
داشته باشد. احدزاده گفت: انتخاب درست افراد 
برای تحصیل در دانشگاه  با صالحیت  توانمند و 
کیفی  فعالیت  سال  زمینه ۳۰  واقــع  در  فرهنگیان 
در آموزش و پرورش بوجود می آید. وی یادآورشد: 
دانشجو معلمان جدید از فرآیند از بین یک هزار و 
۱۰۰ نفر داوطلب کنکور ۱4۰۰ پس از فرآیند مصاحبه 

علمی – تخصصی انتخاب شده اند.
فضای  یــک  فرهنگیان  دانشگاه  داد:  ادامـــه  وی 
مراکز  بین  در  تاثیرگذار  و  مهم  تربیتی  آمــوزشــی- 
زیرا در پرورش نیروی انسانی  آموزش عالی است 
برعهده  مهمی  بسیار  رسالت  پــرورش  و  آمــوزش 
دارد. مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان 
نیاز  مــورد  نیروی  تربیت  بــرای  این که  بیان  با  البرز 
مناسب  فضای  بــه  نیاز  الــبــرز  ــرورش  پـ و  آمـــوزش 
کرد: اختصاص  دانشگاه فرهنگیان داریم، عنوان 
استان  فرهنگیان  دانــشــگــاه  بــه  مناسب  مــکــان 
نظام  بیشتر  چه  هر  کــارایــی  و  اثربخشی  دلیل  به 
مطالبات  و  نــیــازهــا  بــه  پــاســخــگــویــی  و  آمـــوزشـــی 

دانشجو معلمان باید در اولویت قرار گیرد.
ــه عــلــت مــهــاجــرت هــا،  ــه ب احـــد زاده گــفــت: ســاالن
البرز  آمــوزی در  شاهد رشد باالی جمعیت دانش 
استان  انسانی  نیروی  دارد،  ضــرورت  که  هستیم 
نیز متناسب با این جمعیت افزایش یابد.  استان 
البرز حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز و ۲4 هزار فرهنگی 

دارد.

عملیات  از  البرز  دادستان  بازدید 
ج اجرایی تصفیه خانه فاضالب کر

راه  در  تسریع  خواستار  البرز  استان  دادستان 
اندازی و بهره برداری از مدول دوم تصفیه خانه 

ج تا پایان سال شد. فاضالب کر
پنجشنبه  روز  مددی   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
از روند پیشرفت مدول دوم  ۲۹ مهر در بازدید 
ح  طر داشت:  اظهار  ج  کر فاضالب  خانه  تصفیه 
محیطی  زیست  ح های  طر جزو  ج  کر فاضالب 
پایدار  زیرساخت  عنوان  به  و  است  البرز  بزرگ 
که  شرایطی  در  و  می شود  محسوب  شهری 
استان با کمبود منابع آبی مواجه است، پساب 
صنایع  بخش های  در  می تواند  مهم  پروژه  این 
و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان 
بازچرخانی آب به سفره های زیرزمینی نیز تزریق 

شود.
اندرکاران  دست  زحمات  از  قدردانی  ضمن  وی 
سرمایه  باالی  حجم  به  اشاره  با  ح،  طر اجرای 
توجه  قابل  تأثیرگذاری  و  گرفته  صورت  گذاری 
تسریع  بر  استان  صنعت  و  کشاورزی  حوزه  در 
اجرای پروژه در بهره برداری هرچه سریع تر از آن 

تأکید کرد.
این  البرز هم در  آبفا  زاده مدیرعامل      مهدی 
این  اجرایی  عملیات  که  حالی  در  گفت:  بازدید 
ظرف  باید  و  شد  آغاز    ۸۹ سال  از  تصفیه خانه 
چهار سال به اتمام می رسید، با گذشت ۱۱ سال 
به دالیلی همچون قرارداد ارزی پروژه و نوسانات 
تحریم ها،  جدید  شرایط  همچنین  و  ارز  خ  نر
اتمام پروژه و بهره برداری از آن با مشکل روبرو 
آبفا البرز  شده و هنوز به بهره برداری نرسیده و 
تمام سعی خود را بکار گرفته تا در سال ۱4۰۰ این 

پروژه را وارد مدار بهره برداری نماید.

اسفند  چهارم  و  بیست  در   : البرز جم  جام 
در  ج   کر در  اوجانی  محسن  گرامی  شهید   ،۱۳۳۵
وی  آمد.  دنیا  به  زحمت کش  و  آبرومند  خانواده 
معاش  امرار  برای  و  گذراند  ج  کر در  را  تحصیالتش 
و  صنعت  چرخهای  از  چرخی  گرفتن  دست  به  و 
مشغول  ج  کر قند  کارخانه  در  مملکت  این   تولید 

به کار شد.
 وی  پس از آن پا به عرصه کارگری گذاشت و عضوی 
اولین  از  و  شد  کارگر  زحمتکش  قشر  اعضای  از 
روزهای کاری خود بود که متوجه شد، استعمار به 
کرد  مبارزه  به  شروع  و  فرماست  حکم  کارگر  طبقه 
حاکمیت  سایه  در  تاریخ  مظلوم  قشر  این  شاید  تا 
اسالم که گفته حق کارگر را تا عرقش خشک نشده 
از  عدالت  شاید  تا  برسند.  خود  حقوق  به  بدهید، 

دست رفته آن روزهای تیره  به منصه ظهور برسد. 
اهداف  رساندن  ثمر  به  در  اوجانی  محسن  شهید 
مؤثری  نقش  تبلیغات   

ً
مخصوصا اسالمی  انقالب 

و  شد  مسلح  انقالب  ساعات  اولین  در  او  داشت. 
برای تداوم انقالب اسالمی شروع به پاسداری نمود. 
و  شد  اعزام  سنندج  به  کردستان  درگیری  اوایل  در 
ج مستقر شد  بعد از یك سال و اندی که سپاه در کر
میهن  و  دینی  وظیفه  به  سپاه  ذخیره  عنوان  به  و 

خویش پرداخت.
و  فعال  و  استوار  جوانی  خانواده،  محیط  در  وی    
اغلب  و  بود  مهربان  و  دلسوز  خانواده،  به  نسبت 
را  اوقات فراغت خود  بقیه  کار خود  از ساعات  بعد 
صرف کمك رساندن و رفع مشکالت خانواده شهدا 
دریغ  عنوان،  هیچ  به  دیگران  به  کمك  از  و  می کرد 
مراسم  که  داشت  دوست  همیشه  او  و  نمی کرد 
شب سوم و هفتم شهدا را هر چه باشکوه تر برگزار 

کند. 
شهید اوجانی در سال ۵۸ ازدواج نمود و بعد از دو 
عطا  او  به  الهام  نام  به  دختری  بزرگ  خداوند  سال 

نمود. 

و  ستیزی  ظلم  روحیه  آن  با  عزیز  شهید  این 
بایستد  نمی توانست  دیگر  داشت،  که  ورزشکاری 
کند؟   نابود  را  هموطنانش  و  را  خاکش  دشمن  و 
باالخره با وداع خانواده و تنها فرزند خویش در سی 
ام تیر ۱۳۶۱ به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد. 
چنان دالورانه و بی باک از آماج تیرها می جنگید که 
بعد از گذر یک ماه در تاریخ هفتم مرداد ۶۱ توسط 
آرپی  با  حالیکه  در  کوشك  جبهه  در  بعثی  دشمن 
 ، تیر اصابت  براثر  بود،  گرفته  نشانه  را  دشمن  چی، 

جام گوارای شهادت را نوشید و به آسمان ها پرید.
سیری در کالم شهید

تحسبن  "وال  حـیــم  الـــــر  رحمـــن  الـــــــــر  اله  بسم 
الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم 
از اقرار به وحدانیت خداى متعال و  یرزقون"  پس 
می نماییم  بیان  محمد)ص(  حضرت  اش  فرستاده 
به  زمانه  وجور  ظلم  علیه  خدا،  رضای  برای  من  که 
شهادت  یعنی  بزرگ  افتخار  این  اگر  و  آمدم  جبهه 

کمال  که  بدانید  شد،  نصیبم  عزیرم  وطن  راه  در 
مطلوب من، چنین است و با رضای کامل می روم. 
خونمان  ریختن  با  ولو  شود  کنده  باید  ظلم  ریشه 

باشد.
کمال  فرزندم،  رشد  در  که  دارم  تقاضا  همسرم  از   
خط  پیرو  را  واو  نموده  ابراز  را  صمیمیت  و  مهربانی 

امام عزیزمان بگرداند.

ریشه ظلم باید کنده شود، حتی اگر با ریختن خون مان باشد

کانون البرز  بر گزار ی جشنواره صنایع دستی و مراسم های سنتی  البرز و قزوین کارگاه نقاشی  درخشش سه  عضو 
مــــدیــــر کـــــل فـــرهـــنـــگـــی، گــــردشــــگــــر ی و 
ــفـــت: نــخــســتــیــن  ــرز گـ ــ ــب ــ صـــنـــایـــع دســـتـــی ال
و  آیین ها  صنایع دستی،  مشترک  جشنواره 
مرکزیت  به  قزوین  و  البرز  سنتی  غذاهای 
از  روزه  هــمــه  ــان   آبـ هفتم  تــا  پنجم  از  ج  کــر
کوچک  ایــران  ملی  پــارک  در   ۲۰ تا   ۱۱ ساعت 

بر گزار خواهد شد .
، محمدی گفت:  الــبــرز گــزارش جــام جــم  بــه 
غنا ی فرهنگی، تنوع صنایع دستی، پیشینه 
قزوین  و  البرز  استان  دو  تاریخی  ظرفیت  و 
مناسبات  گسترش  و  رشــد  ــرا ی  ب را  زمینه 

داخلی  گردشگر ان  جذب  به  که  کرده  فراهم  صنایع دستی  و  گردشگر ی  میراث فرهنگی،  سه گانه  حوزه ها ی 
و خارجی کمک شایانی خواهد کرد. مدیر کل فرهنگی، گردشگر ی و صنایع دستی البرز در ادامه با اشاره به 
شاخه ها ی مختلف صنعت گردشگری افزود: هدف از بر گزار ی این رویداد فرهنگی عالوه بر گسترش روابط، 
آشنایی با آداب و رسوم، صنایع دستی و هنر ها ی سنتی، غذاها ی بومی و محلی، پیشینه تاریخی و ایجاد شور 

و نشاط اجتماعی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذار ی است.

البرز در  سومین دوره مسابقه   کانون  کارگاه های نقاشی مجازی برخط  از اعضای  نفر  سه  
، دانش و ترافیک« برگزیده شدند. نقاشی جوانه های مهر

از  انتظامی«  نیروی  هفته  »بزرگداشت  مناسبت  به  مسابقه  این   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
سوی معاونت آموزشی ناجا و با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار 

شد . 
بین  »رانندگی  رانندگی«،  حین  همراه  تلفن  از  استفاده  »عــدم  ایمنی«،  کمربند  »بستن   
خطوط«، »خط ایست«، »عبور از خط عابر پیاده«، »چراغ های راهنمایی و رانندگی«، »استفاده 
از پل عابر پیاده«   و سایر موضوع های مربوط به عبور و مرور محورهای  سومین مسابقه 

، دانش و ترافیک«  بود.  نقاشی »جوانه های مهر
ثار نقاشی خود را   بر این اساس؛ کودکان و نوجوانان عالقه مند می توانستند تا ۱۰مهر ۱4۰۰آ

به پایگاه اینترنتی این مسابقه  ارسال کنند. 
اعظم پاینده، مربی کارگاه برخط)آن الین( نقاشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
سراسر  از  کودکان  از  نفر   ۲۰۳ افــزود،  خبر  این  اعــالم  ضمن  اعضا   این  مربی  و  البرز  استان 
»ُرز  از این بین  البرز هستند که  از استان  ایران در این مسابقه برگزیده شده اند که ۷ نفر 
غالمی«،»گلنار سلیمانی« و »هستی تومرایی« عضو کارگاه های نقاشی مجازی کانون استان  

در بین برگزیدگان قرار گرفته اند.

شدن  هک  از  پیشگیری  راهکارهای  البرز  فتای  پلیس  سرپرست 
تلفن های همراه هوشمند را تشریح کرد.

شما  موبایل  گفت:  جلیلیان،  سرهنگ   ، الــبــرز جم  جــام  گــزارش  به 
بگیرد  قرار  هکری  حمله های  دچار  است  ممکن  ناخواسته  طور  به 
شدن  فراگیر  با  امــروزه  بدهید،  دست  از  را  خود  شخصی  اطالعات  و 
گوشی های هوشمند، اغلب افراد صاحب یکی این گوشی ها هستند 
فتای  پلیس  سرپرست  می کنند.  اجرا  آن   در  را  برنامه  ده ها  روزانــه  و 
 ،iOS انــدرویــد،  عامل  سیستم  دارای  شما  موبایل  اگــر  افــزود:  البرز 
سیمبین، یا ویندوز موبایل است، پس شما هم صاحب یک گوشی 

هوشمند هستید.
ایمیل  سرویس  وارد  می خواهید  وقت  هر  گفت:  جلیلیان  سرهنگ 
کنید  وارد   HTTPS پیشوند  با  را  آدرس  شوید،  خود  بانکی  سایت  یا 
به سایت  امن  به شیوه ای  ترتیب  این  به   https://gmail.com مثال
کم  اطــالعــات بسیار  امــکــان ســرقــت  و  مـــورد نظر وصــل مــی شــویــد 
از  خواهد شد، تقریبا تمام سایت های بانکی و سرویس های ایمیل 
ناشناس  ایمیل  اگر  افزود:  او  می کنند.  پشتیبانی   SSL امن  پروتکل 
لینک های  روی  کردید،  دریافت  لینک(  حــاوی  ایمیل  مخصوصا  )و 
موجود در ایمیل کلیک نکنید زیرا هکر ها با ارسال یک لینک حاوی 
کد مخرب می توانند موبایل یا تبلت شما را تحت کنترل در بیاورند 
از سایت های معتبر دریافت می کنید همیشه  البته ایمیل هایی که 

امن هستند.
سرپرست پلیس فتای البرز گفت: اگر به بازی و یا اپلیکیشن احتیاج 
از  برخی  زیرا  کنید  از منابع معتبر دریافت  را  آن ها  کنید  داریــد، سعی 
باشند  مخربی  کد های  به  آلــوده  می توانند  بازی ها  و  Appهــا  همین 
که باعث بروز مشکالتی امنیتی برای موبایل شما می شود؛ با وجود 
سایت های  ــران،  ای کــاربــران  از  استور ها  اپ  از  برخی  پشتیبانی  عــدم 
فارسی معتبری هم برای دانلود نرم افزار موبایل وجود دارد. او افزود: 
نمی خواهید  و  هستید  خــود  موبایل  با  عکاسی  به  مند  عالقه  اگــر 
توسط  شما  شخصی  اطالعات  دیگر  برخی  و  موقعیتی  اطالعات  که 
 GPS Camera به  مربوط  گزینه های  کافیست  شود،  منتشر  عکس 
را غیر فعال کنید. سرهنگ جلیلیان گفت: موبایل های   Geo Tag و
جدید این امکان را دارند که وقتی عکسی با موبایل خود می گیرید، 
تصویر  ضمیمه  و  دریــافــت   GPS توسط  را  شما  موقعیتی  اطــالعــات 
شده  گرفته  عکس  که  می شود  مشخص  زمانی  اطالعات  این  کنند، 
او  کنید.  اجتماعی منتشر  روی شبکه های  بر  را توسط موبایل خود 
افزود: اما اگر شما تصاویری را از قبل گرفته اید و هنوز آن ها را در هیچ 
 Microsoft شبکه ای به اشتراک نگذاشته اید، کافیست با نرم افزار
Photo Tools تمامی مشخصات شخصی خود را از روی تصویر گرفته 
شده حذف کنید و سپس اقدام به اشتراک گذاری کنید. سرپرست 
مراکز  در  را  خــود  موبایل   WiFi و  بلوتوث  گفت:   البرز  فتای  پلیس 
شلوغ خاموش نگه دارید. او افزود: همیشه آپدیت های منظمی برای 
می شود؛  منتشر   iOS و  فون،  ویندوز  آندروید،  عامل های  سیستم 
برخی از هکر ها از این موضوع سوء استفاده و فایل های آلوده خود 
آپدیت موبایل در اینترنت منتشر می کنند پس مراقب  را به عنوان 
این موضوع باشید و همیشه آپدیت سیستم عامل را توسط برنامه 

UpdateManager خود گوشی انجام دهید.
سرهنگ جلیلیان گفت: یکی از مهمترین نکاتی که باید رعایت کنید 
این است که هیچ گاه حساب های بانکی خود را توسط نرم افزار های 
خود  بانک  مخصوص  بانکی  افــزار  نــرم  از  بلکه  نکنید  بــاز  ناشناس 

کمک بگیرید.

با مصوبه کمیته فنی کشوری واکسیناسیون کووید ۱۹، مدافعان 
صعب العالج  زمینه ای  بیماری های  دارای  که  افــرادی  و  سالمت 

باشند، دز سوم واکسن کرونا را دریافت می کنند.
؛ مهرداد بابایی، گفت: درکشور ما افرادی  به گزارش جام جم البرز
که دارای بیماری های زمینه ای صعب العالج باشند و شش ماه 
دز  تزریق  برای  باشد می توانند  گذشته  آنان  دز واکسن  تزریق  از 
سوم مراجعه کنند؛ هنوز در بسیاری از نقاط جهان به این نتیجه 

؟ نرسیده اند که دز سوم تزریق بشود یا خیر
قابل  بیماری های  اداره  رئیس  زهرایی  محسن  زمینه  همین  در 
سوم  دز  تــزریــق  ــاره  دربـ بهداشت  وزارت  واکــســن  بــا  پیشگیری 

گفت: طبق مصوبه  به مدافعان سالمت  کرونا  ( واکسن  )یادآور
کمیته فنی کشوری واکسیناسیون کووید۱۹، مقرر شد بر اساس 
را  واکسن  اول  دوز  ابتدا  سالمت  مدافعان  که  اولویتی  همان 
دریافت کردند، دوز یادآور را هم به همان شکل دریافت کنند و 
بر این اساس در بیمارستان هایی که بیماران کووید۱۹ را بستری 
می کنند و مراکز ۱۶ساعته که بیماران مشکوک مراجعه می کنند 
از  پس  و  می شود  آغاز  واکسن  سوم  دوز  تزریق  آزمایشگاه ها،  و 

آن تزریق دوز سوم تمام کارکنان نظام سالمت انجام می شود.
زهرایی درباره زمان آغاز واکسیناسیون دز سوم افزود: مکاتبات 
واکسن  و  اســت  گرفته  صــورت  پزشکی  علوم  دانشگاه های  با 

به  سوم  دوز  تزریق  مهر   ۲4 از  و  است  گرفته  قرار  آنها  اختیار  در 
مدافعان سالمت آغاز شده است.

وزارت  واکــســن  بــا  پیشگیری  قــابــل  بــیــمــاری هــای  اداره  رئــیــس 
گفت:  سوم  دوز  برای  تزریقی  واکسن های  نوع  دربــاره  بهداشت 
دوز سوم واکسن وابسته به پلتفرم واکسنی است که در نوبت 
اول و دوم تزریق شده است، افرادی که در سری اول واکسن های 
ویروس غیرفعال مانند سینوفارم تزریق کرده اند در نوبت سوم 
پالس  پاستوکووک  یا  آسترازنکا  غیرفعال،  پلتفرم  از  می توانند 

استفاده کنند.
پلتفرم  از  اول و دوم واکسن  که در نوبت  کسانی  افزود:  زهرایی 

کــرده  تــزریــق  وی  اسپوتنیک  یــا  آسترازنکا  مانند  آدنــوویــروســی 
یا پاستوکووک پالس  آسترازنکا  از  بودند می توانند در دوز سوم 

استفاده کنند.

پیشگیری از هک شدن موبایل و توصیه های پلیس
سرپرست پلیس فتای البرز خبر داد:

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: سطح ابالغی کشت پاییزه 
غالت از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای استان البرز ۱۸ هزار هکتار اعالم شده است.

۹ هزار و  کشاورزی  زمین  از ۱۸ هزار هکتار  گفت:  البرز علی حیدری  گــزارش جام جم  به 
۲۸۵ هکتار آن زیر کشت گندم می رود که طبق پیش بینی ۵٠ هزار تن گندم در  استان 

برداشت خواهد شد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز سطح ابالغی کشت پاییزه جو و 
کلزا را به ترتیب هفت هزار و ۶۱۸ و یک هزار و ۱۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: میزان تولید 

این ۲ محصول در سال زراعی جاری به ترتیب ۳۲ و ۲ هزار و ۳۰۰ تن برآورد می شود.
گذشته، 4٩ هزار و  زراعی  گندم استان در سال  این که میزان تولید  با اشاره به  حیدری 
٣٠٠ تن بوده، گفت: در سال زراعی ١4٠٠-۱۳۹۹ از مجموع گندم تولیدی استان در ۲ قالب 
خرید تضمینی و خرید توافقی، حدود ١٨ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده 

است.
او به اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در خصوص کشت پائیزه غالت و کلزا 
در سال زراعی جاری اشاره کرد و گفت: کودهای شیمیایی پایه با ذخیره مناسب )ازته، 
فسفاته و پتاسه( مورد نیاز کشت های پائیزه استان به اندازه کافی تأمین شده است و 

محدودیتی در این زمینه نداریم.
با  کشت  سطح  دقیق  تعیین  البرز  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعــت  امــور  مدیر 
استفاده از اندازه گیری اراضی زراعی در قالب سامانه های تعریف شده و تدارک سموم 
ضدعفونی برای بذور خود مصرفی کشاورزان را دیگر اقدامات سازمان در اجرای عملیات 

کشت پائیزه غالت و کلزا برشمرد.
حیدری با اشاره به این که کمبود نزوالت جوی در سال جاری، برنامه ها و اجرای عملیات 
در  کــشــاورزان  روی  پیش  مشکالت  بــه  ــت؛  اس داده  ــرار  ق تأثیر  تحت  را  پاییزه  کشت 
رفتن  باال  و  نهاده ها  برخی  قیمت  باالبودن  افزود:  و  کرد  اشاره  پائیزه  کشت های  انجام 
آماده سازی و کشت از عمده مشکالت در این زمینه می باشد با این حال،  هزینه های 
حمایت های  و  مساعدت ها  موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  رو  پیش  مشکالت  علیرغم 

ویژه ای برای اجرای عملیات پیش بینی شده است.
انجام  و  زراعــی  محصوالت  جــاری  هزینه های  بــرای  الزم  بانکی  تسهیالت  تخصیص  از  او 
آزمون  تغذیه،  اجــرای  ارقــام،  )انتخاب  ابالغی  پروژه های  اجــرای  برای  الزم  مساعدت های 
نیاز  درصــد   ١٠٠ گفت:  و  داد  خبر  حفاظتی(  کــشــاورزی  تجهیزات  و  ادوات  خرید  خــاک، 
از بذور  ۵٠ درصد بذور جو اصالح شده   از بذور اصالح شده و حدود  گندم استان  بذر 

تولیدی استان تأمین می شود و از شروع عملیات کشت نظارت بر کارکرد ادوات کاشت 
)کارنده ها( توسط اکیپ های نظارت بر کاشت و کارشناسان مسئول پهنه صورت گرفته 

است.
او در خصوص اقدامات حمایتی به اعطای تسهیالت سرمایه در گردش برای کشت و کار 
زراعی همانند  آبیاری میکرو در محصوالت  یارانه برای اجرای  زراعی و اعطای  محصوالت 
آبیاری میکرو به شهرستان ها  گندم، جو و کلزا اشاره کرد و افزود: برش سهمیه اجرای 
کشاورزی  قالب  در  کاشت  ادوات  تأمین  خصوص  در  الزم  پیگیری های  و  شــده  ابــالغ 
حفاظتی و اعطای یارانه و تسهیالت برای خرید این ادوات صورت گرفته است و انتظار 
اینگونه  تعداد  افزایش  برای  تراکتور  همراه  به  )بذرکارها(  کارنده  ادوات  توزیع  با  می رود 

ادوات شاهد افزایش سطح کشت مکانیزه در استان باشیم.
رقم جدید   ٢ گندم،  ارقــام  برای جایگزینی  این که  به  اشــاره  با  زراعــت سازمان  امور  مدیر 
گندم در حال معرفی می باشد؛ گفت: بذور اصالح شده مورد نیاز استان در گندم ۲ هزار 
تن، جو ۶۵٠ تن، کلزا ٩ تن تأمین و تدارک شده و آماده توزیع است و با هماهنگی انجام 
شده مقرر است حداکثر سطح گندم، جو و کلزا در پوشش بیمه محصوالت زراعی قرار 
ع اضافه کرد: نظارت بر فرآیند  گیرد. حیدری در خصوص پایش و اقدامات مراقبتی در مزار
ضدعفونی بذور خود مصرفی توسط شبکه مراقبت کشت انجام شده و نظارت فنی در 

ع غالت پاییزه صورت می گیرد. مرحله کاشت برای ایجاد پشته پهن در مزار
آبیاری به  او در پایان بر رعایت توصیه های فنی کارشناسان در خصوص عمق کشت و 

موقع از سوی کشاورزان تأکید کرد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اعالم کرد:

١٨ هزار هکتار زمین های کشاورزی البرز زیر کشت پائیزه

؟ دز سوم واکسن کرونا، آری یا خیر

ج صورت گرفت؛ در سومین دوره مسابقه نقاشیبا مرکزیت کر
، دانش و ترافیک« صورت گرفت؛  »جوانه های مهر


