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لبرز
ا

ح کرد؛ ج در گفتگو    با جام جم   مطر مدیرسازمان پسماند شهرداری کر
کاهش دفن زباله و پسماند در حلقه دره استان البرز

ج : امام جمعه کر
مردم برای انتخاب نامزد اصلح تحقیق کنند
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بی توجهی به هشدارها 
یند همچنان حادثه می آفر

پیش بینی هزار و ۳۵۴ شعبه 
اخذ رای در البرز

فرصت صادرات به اوراسیا 
برای تجار ایرانی فراهم شد

4
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به مناسبت  روز صنایع دستی؛مدیر کل کار و رفاه تامین اجتماعی اعالم کرد:

2

آغاز فرایند تکمیلی ثبت نام  شانزدهمین 
جشنواره تعاونی های برتر   البرز 

ج آمد؟ چه بر سر باغ شهر کر

آشنایی کودکان و نوجوانان هشتگرد
 با »صنایع دستی« ایرانی

33

البرز  متحد  و  منسجم
آماده برگزاری انتخاباتی پرشور  
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کرج-  رودخانه  نظران،  صاحب  گفته  به 
طبیعی  جاذبه های  چند  از  یکی  چالوس 
یک  وحشی،  رودخانه  این  دنیاست. 
بخش آن در استان البرز و بخش دیگرش در استان 
مازندران قرار دادرد. در طول حاشیه رودخانه، فراوانی 
را  بخشی  لذت  انداز  چشم  زیبا  طبیعت  و  جنگل ها، 

برای مسافران ایجاد کرده است.

گسترش ساخت وساز ها و تمایل رسیدن به شهرنوین 
تنها  کرج  باغ شهر  از  محیطی  زیست  پیوست  بدون 

عکس و خاطره به جا گذاشته است.

: مد یر کل گمرک استان البرز

استاندار البرز  خبر داد: رودخانـه  از  البـرز  جـم  جـام  گـزارش 
ج؛  کـر خروشـان 
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با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

ح اقدام ملی مسکن ، افتتاح و ۳۷۰ واحد طر ۴۲۰ واحد مسکن مهر
 در شهر جدید هشتگرد کلنگ زنی شد

، مدیـرکل راه و شهرسـازی  بـا حضـور وزیـر راه و شهرسـازی، اسـتاندار البـرز
، فرمانـدار سـاوجبالغ و جمعـی از مسـئوالن کشـوری و اسـتانی  اسـتان البـرز
ح اقـدام ملـی  ، افتتـاح و 3۷0 واحـد مسـکنی در طـر 420 واحـد مسـکن مهـر

مسـکن در شـهر جدیـد هشـتگرد کلنـگ زنـی شـد.
بـه گـزارش جـام جـم؛ مدیرعامل شـرکت عمران شـهر جدید هشـتگرد اظهار 
طالقـان،   شهرجدیدهشـتگرد_  جـاده  پـروژه  افتتـاح  بـا  همزمـان  داشـت: 
ح اقدام ملی مسـکن  عملیـات سـاخت یـک هـزار و 44۸ واحـد مسـکونی طـر

در اسـتان البـرز آغـاز شـد کـه سـهم شـهرجدید هشـتگرد 3۷0 واحـد بـود.
افـزود:  لطفـی  حـق  همچنیـن  یـک هـزار مسـعود 

شـهرهای و ۷0۸ واحـد مسـکونی مهـر  در 

واحـد   420 هشـتگرد  جدیـد  شـهر  در  و  شـد  افتتـاح  البـرز  اسـتان  مختلـف 
رسـید. بهره بـرداری  بـه  مهـر  مسـکن 

وی بـا بیـان این کـه در زمـان حاضر مجموعه شـرکت عمران عـزم خود را جزم 
، پرونده آن را در شهرجدیدهشـتگرد  کرده تا با رفع مشـکالت مسـکن مهر
ببنـدد، اظهـار داشـت: در زمان حاضر عملیات اجرایـی پروژه های باقیمانده 
ح در  ایـن طـر پرونـده  بـه زودی  انشـاا...  و  اجـرا و تکمیـل اسـت  در دسـت 

شهرجدیدهشـتگرد بسـته خواهد شـد.
عمـران  شـرکت  مثبـت  عملکـرد  بـه  اشـاره  بـا  نیـز  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
شهرجدیدهشـتگرد بـرای تکمیـل مسـکن مهـر اظهار داشـت: انتظار داریم 

تـا پایـان دولـت پرونـده مسـکن مهـر بسـته و تحویـل متقاضیـان شـود.
مهـر  مسـکونی  واحـد  هـزار   ۷0 حـدود  مجمـوع  از  گفـت:  اسـالمی  محمـد 
، تنهـا مراحـل سـاخت 900 واحـد آنهـا باقـی مانـده کـه  تالش هـا  اسـتان البـرز

آنهـا معطـوف شـده اسـت. بـر تکمیـل سـریع  
نماینـده مـردم شهرسـتان های سـاوجبالغ، طالقـان، چهاربـاغ و نظرآبـاد در 
مجلـس شـورای اسـالمی از وزیـر راه و شهرسـازی و اسـتاندار البـرز بـه خاطـر 
مناسـب  جـاده  از  برخـورداری  بـرای  مـردم  انتظـار  سـال ها  بـه  دادن  پایـان 

کـرد. قدردانـی 
علی حدادی با اشاره به تالش های اخیر در سطح استان و شهرستان برای 
تعییـن تکلیـف پیمانـکار بیمارسـتان 96 تختخوابـی شـهرجدید هشـتگرد 
افـزود: افزایـش سـرانه ها و دسترسـی بـه خدمـات درمانـی از خواسـته های 
بـه حـق شـهروندان اسـت و انتظـار داریـم وزارت راه و شهرسـازی در جهـت 

رفـع ایـن مشـکل نیـز اقـدام نماید.

پرتاژ ر
 



ج با بیان این که مردم با  نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کر
حضور پر رنگ خود دشمنان را مایوس خواهند کرد، گفت: انتخابات پیش 

رو میدان بروز انسان های واالهمت است.
در  همدانی  حسینی  محمدمهدی  سید  اهلل  آیت  جام جم،   گزارش  به 
ج شرکت در انتخابات را فریضه الهی  خطبه های این هفته نماز جمعه کر

دانسته و انتخاب اصلح را برای جامعه مفید خواند و افزود: دشمنان تالش 
خود را برای کمرنگ تر کردن انتخابات گذاشته اند ولی ما در مقابل با پیروی 
از راه شهدا این انتخابات را با یاری خدا با حضور پررنگ خود پرشور برگزار 
خواهیم کرد و نقشه دشمنان را ناکام خواهیم کرد. وی رای هر نفر را دارای 
غ از  اهمیت بسیار باال دانست و اظهار داشت: همه مردم ایران باید فار

در  و  شده  حاضر  رای  صندوق های  پای  اعتقادی  و  سیاسی  گرایش های 
ج  تعیین سرنوشت خود دخالت مستقیم داشته باشند. امام جمعه کر
رای هر ایرانی در پای صندوق های رای را وصیت به عمل شهدا و مصداق 
نصرت الهی دانست و تصریح کرد: رای هر ایرانی مقابله با قاتالن شهید 

سلیمانی و دیگر شهدای گرانقدر انقالب اسالمی است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

ج : امام جمعه کر
مردم برای انتخاب نامزد اصلح تحقیق کنند

ح اکرام ایتام  تعداد حامیان طر
و محسنین فردیس به بیش 

از 6 هزار نفر رسید
هزار  یک  حــدود  امسال  نخست  ماهه  سه  در 
امداد  کمیته  ایتام و محسنین  حامی فرزندان 
قــرار  مــورد حمایت خــود  را  فــردیــس  )ره(  امــام 

دادند.
رئیس  باریکانی  حسین  جــم،  جــام  گـــزارش  به 
کمیته امداد امام )ره(  فردیس با اشاره به توجه 
ح اکرام ایتام و  و استقبال مردم نیکوکار به طر
محسنین گفت: در سه ماهه نخست امسال، 
از نیکوکاران فردیس در  نفر  از یک هزار  بیش 
ح اکرام و محسنین ثبت نام کردند . باریکانی  طر
ایتام و محسنین  اکرام  ح  این که در طر بیان  با 
ــوه  ــارت  اخــتــصــاصــی وج ــاره کــ ــم ــا ش حــامــیــان ب
خود  معنوی  فــرزنــدان  بــه حــســاب  را  اهــدایــی 
واریز می کنند افزود: از ابتدای امسال تا کنون 
حامیان  سمت  از  تومان  میلیارد  یک  معادل 
امــداد  کمیته  مددجویان  فــرزنــدان  حساب  به 
و  ایتام  اکــرام  ح  طر قالب  در  فردیس  )ره(  امــام 

محسنین واریز شده است.
ح   وی افزود: در حال حاضر حدود 200 فرزند طر
مورد  محسنین  ح  طر فرزند   3۷6 و  ایتام  اکــرام 
که  می باشند  فــردیــس  امـــداد  کمیته  حمایت 
توسط بیش از 6 هزارحامی حمایت می شوند. 
بــا واریــز  ــزود:  افـ امـــداد فــردیــس  رئیس کمیته 
به  تــومــان   میلیون   600 و  میلیارد    4 از  بیش 
توسط  محسنین  فـــرزنـــدان  و  ایــتــام  حــســاب  
به  نسبت  100درصـــدی  رشــد  فردیس  حامیان 

مدت مشابه سال گذشته رقم خورد. 
را  الــکــتــرونــیــکــی  بــســتــرهــای  از  ــاده  ــف ــت اس وی 
افــزود:  و  دانست  میسر  حامیان  جــذب  بــرای 
ــه دفـــاتـــر  ــ ــراجـــعـــه ب ــوری و مـ ــارکـــت حــــضــ مـــشـ
انجام  فعاًل  ح  طــر ایــن  قالب  در  امـــداد  کمیته 
ایــن  ــیــکــوکــاران مــی تــوانــنــد در  ن و  نــمــی شــود 
ــرام  پــویــش بــا نــام نــویــســی در ســایــت هــای اکـ
مستقیم  نقدی  پرداخت  و  محسنین  و  ایتام 
سامانه  طریق  از  محسنین  و  ایتام  به حساب 

ekram.emdad.ir اقدام کنند.

مشاوران حقوقی جام جم البرز
خــوانــنــدگــان گــرامــی، 
ــد  ــ ــی ــ ــوان ــ ــی ت شــــمــــا مــ
مـــشـــکـــالت حــقــوقــی 
و قــضــایــی  خـــود را با 
البرز  روزنامه جام جم 
ــد.  ــذاری ــگ ب مــیــان  در 
مـــســـئـــول پـــرســـش 
مــشــکــالت  پـــاســـخ  و 
قــضــایــی  و  حـــقـــوقـــی 
بــــــه وســــیــــلــــه تــیــم 
ــی مــجــرب  ــاس ــن ــارش ک

به  ستون  همین  در  و  هفته  هر  می توانند  خــود 
سئوال های شما پاسخ دهند.  الزم است بدانیم 
جنبه  صرفا  سئوال،  به  شده  داده  پاسخ های  که 
مشورتی دارد و قابل استناد در مراجع قضایی و 
اداری نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.

وصیت نامه و انواع آن
ع مقدس و عقالنی بودن  باتوجه به توصیه شر
تعیین تکلیف اموال و دارایی و نیز بدهکاری هر 
نامه  وصیت  مرگ  از  قبل  است  الزم  مسلمانی 

خویش را بنویسید.
یک نوع از وصیت نامه زمانی است که وصیت 
کننده نسبت به دارایی خویش پس از مرگ به 
نفع شخص یا اشخاصی تعیین تکلیف می نماید 
 تا 3/1  اموال معتبر بوده و 

ً
و البته وصیت صرفا

برای مابقی نیاز به اجازه سایر وراث می باشد.
انواع وصیت نامه:

با خط  کننده  نامه خودنوشت: وصیت  وصیت 
خویش نوشته و دارای امضاء و تاریخ و روز و ماه 

و سال می باشد.
ــری: هــمــانــنــد وصــیــت نــامــه  ــ وصــیــت نــامــه سـ
خودنوشت می باشد ولیکن در صندوق امانات 

سپرده گردیده باشد.
در  کننده  وصیت  توسط  رسمی:  نامه  وصیت 
دفترخانه اسناد رسمی نوشته و ثبت می گردد و 
البته به جهت اعتبار اسناد رسمی نیاز به اثبات 
در دادگاه ندارد. بنابراین نوع سوم وصیت نامه ) 

وصیت نامه رسمی ( عقالنی تر می باشد.

یادداشتیادداشت

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

برای  پرشور  و  سالم  امن،  بستری  منسجم  و  متحد  همچنان   ، البرز
برگزاری انتخابات فراهم کرده است.

صداوسیما  نشین  ماه  برنامه  ویژه  در  شهبازی  جام جم،  گزارش  به 
انتخابات  بر  نظارت  و  اجرا  مسئولیت  نفر  هزار   30 این که  بیان  با 
شوراهای  دوره  ششمین  و  جمهوری  ریاست  دوره  سیزدهمین 
اسالمی شهر و روستا را در البرز برعهده دارندگفت: شیوه نامه های 
افزود:  وی  می شود.  رعایت  جد  به  انتخابات  برگزاری  در  بهداشتی 
و  رای  اخذ  روند  در  تسریع  بمنظور  رای  اخذ  شعب  و  صندوق ها 

جلوگیری از ازدحام جمعیت در البرز افزایش یافته است.
نماینده عالی دولت در استان البرز تصریح کرد: بیش از 30 هزار نفر 

در البرز وظیفه اجرا و نظارت بر انتخابات 1400 را بر عهده دارند.
انتخاباتی  برگزاری  برای  الزم  تدابیر  تمامی  این که  بیان  با  شهبازی 
البرز  در  افزود:  اندیشیده شده،  البرز  و پرشور دراستان  امن  سالم، 

یک میلیون و ۷۸0 هزار و یک نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از 
این تعداد 5۸۷ هزار و 914 نفر مرد و 591 هزار و ۸65 نفر زن هستند.
اسالمی  شوراهای  دوره  ششمین  در  عضویت  برای  داد:  ادامه  وی 
.وی  شدند  داوطلب  نفر   66 و  هزار   4 البرز  استان  در  روستا  و  شهر 

داوطلبان  نام  ثبت  رشد  در  کشور  اول  رتبه  البرز  این که  به  اشاره  با 
را دارد، عنوان کرد: امسال تعداد شعب اخذ رای به دلیل رفاه حال 

مردم و تسریع در رای گیری بیش از 10 درصد افزایش یافته است.
برای  دوره  این  کرونا  ملی  ستاد  مصوبه  به  توجه  با  گفت:  شهبازی 
به  ساعت  ده  و  می شود  آغاز  صبح   ۷ ساعت  از  انتخابات  بار  اولین 
طول می انجامد و با توجه به اختیارات وزیر محترم کشور در صورت 

نیاز تمدید خواهد شد.
شهبازی افزود: با توجه جمعیت باالی کالنشهرها و پیگیری هایی که 
ج،  در این حوزه صورت گرفته در 531 شعبه اخذ رای در کالنشهر کر

انتخابات به صورت تمام مکانیزه برگزار می شود.
اخذ  روند  بهداشتی،  نامه های  شیوه  رعایت  منظور  به  گفت:  وی 
صورت  باز  فضای  در  درمان  و  بهداشت  عوامل  نظارت  با  گیری  رای 

می گیرد.

استاندار البرز اعالم کرد:

البرز متحد و منسجم، آماده برگزاری انتخاباتی پرشور

سیکل  ریزی  برنامه  و  مهندسی  معاون 
فردیس  قــائــم  منتظر  نــیــروگــاه  ترکیبی 
نیروگاه  این  گــازی  : واحــد 6  البرز  استان 
شبکه  بـــه  اســـاســـی  تــعــمــیــرات  از  پـــس 

سراسری برق کشور متصل شد.
افــزود: این  گــزارش جام جم، صاحبی  به 

گذشته  ــال  سـ اســفــنــد   2۸ از  کــه  ــد  واحــ
 Rotor( ــرات  ــی ــم ــع ت ــام   ــ ــج ــ ان هــــدف  بـــا 
بود،  ج شده  از مدار خار  ،  )  Integration
نوزدهم خرداد پس از اتمام تعمیرات به 

شبکه سراسری برق کشور متصل شد.
وی گفت: عملیات الزم تعمیر این واحد 

دستورالعمل  با  مطابق  نیروگاهی  گازی 
شرکت سازنده و شاخص های استاندارد 
موفقیت  با  داخلی  متخصصان  توسط 

انجام شد و زیر بار تولید رفت.
سیکل  ریزی  برنامه  و  مهندسی  معاون 
همچنین  قائم  منتظر  نیروگاه  ترکیبی 
تعمیرات،  از  دوره  این  در  که  کرد  اشــاره 
مــخــتــلــف  بـــخـــش هـــای  در  عـــمـــلـــیـــات 
اینستومنت واحد  الکتریک و  مکانیک، 

انجام  شد.
ــت و مــتــحــرک  ــابـ تـــعـــویـــض پــــره هــــای ثـ
IGV،تعویض  پره های  و  واحــد  کمپرسور 
پــره هــای مــتــحــرک ســه گــانــه تــوربــیــن به 
سگمنت های  و  اول  مرحله  نازل  اضافه 
مرحله 2 و سه توربین واحد،تعویض تای 
 ،C –T رودهای کمپرسور و پیچ کوپلینگ

LOAD و GEN  این واحد نیروگاهی بود.
بــه گستردگی  ــا تــوجــه  ب گــفــت:  صــاحــبــی 
ــد مـــذکـــور ســرویــس  ــ RI واحـ عــمــلــیــات 
تصفیه  اکــســســوری،  ی  کوپه  تجهیزات 
بازدید  روغن،  تانک  کاری  تمییز  و  روغن 
احتراق،  ی  محفظه  تجهیزات  تعویض  و 
کــراس  پــیــس،  ترانزیشن   ، الیــنــر شــامــل 
 ، کمپرسور پره های  تعویض  فایرتیوپ، 
ــد و  ــازدیـ بـ اول،  نــــازل مــرحــلــه  تــعــویــض 
تعویض شرود سگمنت های ردیف اول، 
دوم و سوم، بازدید نازل های ردیف دوم و 
سوم، رفع عیوب مسیر گاز داغ در اگزوز و 
خروجی توربین، شستشوی کمپرسور با 
محلول های خاص و راه اندازی واحد، رفع 
عیب از اجزای مختلف بویلر و متعلقات 
هیدرولیک  و  پمپ ها  فید  شــامــل  آن 

تانک  و  درام هــا  بازسازی  و  دمپر  دایورتر 
ولوهای  سرویس  و  بازدید  تغذیه،   آب 
فیدواتر  لــولــه هــای  از  نشتی  رفــع   ، بویلر
بریکرها،  سرویس  و  بازدید   ، هیتربویلر
بازدید و سرویس ژنراتور،استاتور ، روتور 
بریکر  ســـرویـــس  تــحــریــک،  ســیــســتــم  و 
آن،  کچوئیتر 

َ
ا کمرسوِر  بازدید  و  ژنــراتــور 

تجهیزات  ی  کلیه  ســرویــس  و  بــازدیــد 
ــرانــس  ــد )ســوئــیــچ هــا و ت ــ کــنــتــرلــی واحـ
ــازدیــد و ســرویــس سیستم  ب مــیــتــرهــا(، 
سوخت گاز و گازوئیل و بازدید، سرویس 
ژنراتور  و  توربین  ویبریشن  سنسورهای 

از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
درصد   20 فردیس  قائم  منتظر  نیروگاه 
بــرق اســتــان هــای تــهــران و الــبــرز و  سه 

درصد برق کشور را تامین می کند.

واحد گازی نیروگاه منتظر قائم البرز به شبکه سراسری برق متصل شد

زیست  پیوست  بدون  شهرنوین  به  رسیدن  تمایل  و  ساخت وساز ها  گسترش 
ج تنها عکس و خاطره به جا گذاشته است. محیطی از باغ شهر کر

به گزارش جام جم، سال های دور، پیش از آن که انسان پا بر زمین بگذارد، درختان و 
گیاهان جهان را فرا گرفته بود که ایران و ایران کوچک نیز از این قاعده مستثنی نبود 

و از نظر کیفیت فضای سبز شهره عام و خاص بود.
شاید بسیاری از شهر های فالت ایران سال ها پیش حیات سبز خود را از دست داده 
ج تا همین چند دهه پیش دارای باغ هایی سرسبز و آب و هوایی  بودند، اما شهر کر

مطلوب بود که سیر و سفر در هوای آن آدمی را به دنیای دیگری می ُبرد.
آسمان خراش ها،  را  ج  کر چون  کالنشهری،  خصوصا  شهر ها  بیشتر  گستره  اکنون 
دود  سیاهی  به  را  خود  جای  ج  کر نفس ساز  سبزی  و  فراگرفته  زیرگذر ها  و  روگذر ها 

نفس گیر، آسفالت و سیمان داده است.
ج تنها خاطرات و عکس های سیاه و سفید باقی مانده است و  امروزه از باغ شهر کر
خ پوشش گیاهی  ح های عمرانی شهری نیز هر روز چوب بزرگ تری را الی چر رونق طر

می گذارد.
باغ شهری به اندازه حیات خانه!

ج ما مملو از درخت و  ج می گوید: روزگاری کر شاه محمدی یکی از شهروندان بومی کر
گل و گیاه بود، اما اکنون وقتی به هرجا که درگذشته باغ بوده است سر می زنید تنها 

ساختمان و کوچه و خیابان می بینید.
ج تنها درختان سبز حیات خانه ام برای ما مانده  او می افزاید: از تمام باغ های شهرکر
است که آن هم شک دارم فرزندانم بعد از من آن را نگهدارند و از همین االن درپی 

تبدیل این خانه باغ به ساختمان چندین طبقه هستند. 
ج در طول تاریخ، سیال و بین  رئیس بنیاد البرزشناسی می گوید: مساحت شهر کر
دویست تا دویست و پنجاه کیلومتر مربع بوده است. رجبی با بیان این که هرشهری 
ج، کشاورزی، باغبانی و زراعی  دارای کاربری خاصی است، می افزاید: کاربرد اساسی کر

بوده است.
موسسه  کهن ترین  که  بوده  چشمگیر  البرز  در  تاحدی  باغبانی  رونق  می گوید:  وی 
ج تأسیس شد، این مؤسسه  کشاورزی به نام برزگران بیش از یک سده قبل در کر
مرکز آموزش عالی کشاورزی محسوب می شده است و افرادی در رده سنی هفده تا 

بیست و پنج سال در آن مورد تعلیم قرار می گرفتند.
که  را  ج  شهرکر باغ  اکنون  طبیعت  به  تعرض  و  شهرنشینی  گسترش  می افزاید:  او 
روزگاری بیش از نود درصد آن محیط زراعی و باغبانی بوده است به لباسی از جنس 

آهن و سیمان ملبس کرده تا جایی که دیگر باید آن را تیرآهن شهر خطاب کرد.
رئیس بنیاد البرزشناسی می گوید: بعد از انقالب اسالمی و خیل مهاجرت به پایتخت و 

ج شد. گرانی ها در این استان باعث مهاجرات جمعیت چشمگیری به کر
ج در مقایسه با گذشته باقی  رجبی می افزاید: اکنون تنها یک بیستم فضای سبز کر
ج که در روزگاری نه چندان دور پر از باغ و درخت  مانده است.  منطقه جهانشهر کر
بود به مدد توسعه شهرنشینی و کم لطفی مسئوالن امروز به منطقه ای مرفه نشین 
آن نمانده است، اما همان اندک  ج تبدیل شده که چیز زیادی از باغات  در قلب کر
ج هم بخشی از باغات  ج خودنمایی می کنند. شهرداری کر بازمانده های طبیعت بکر کر
مثمر منطقه جهانشهر را حفظ کرده تا الاقل دلخوشی هر چند اندکی برای مردم ایجاد 

ج خودی نشان دهد. کنند و نشانه های سرسبزی و طراوت باغشهر کر
ج که تا چندی پیش ریه های تنفسی شهر بودند امروز  بسیاری از وسعت باغ های کر
نیستند، اما همان هایی هم که هستند نیازمند محافظت و مراقبت جدی مسئوالن 
ج می گوید: دلمان به این  و توجه مردم هستند. یکی از شهروندان کرجی ساکن در کر
درختان و شکوفه هایش خوش است، اما هر روزی عامدانه یا غیرعمدی درختی بر 
زمین می افتد.  شکیبا مهری می گوید: زمانی که ما ساکن منطقه جهانشهر شدیم این 

باغ مملو از درخت بود به گونه ای که در فصل بهار سقف باغ شکوفه باران بود، اما 
امروز بسیاری از درختان آن خشکیده اند.

او می گوید: از این که فضای باغ عمومی شده نه تنها ناراحت نیستیم بلکه خوشحال 
هم هستیم، اما مسئوالن باید برای حفظ همین اندک باقیمانده های باغ تالش کنند. 
شهروند دیگری گفت: هر روز به باغ خانواده می آیم و به یاد روز های پرشکوه این باغ ها 
می گوید:  شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس  می شود.  پر  چشمم 
ج 4هزار و سیصد هکتار است که در این مساحت پنج  مساحت کل فضای شهر کر
هزار درخت مثمر وجود دارد.بضاعتی پور گفت: 3هزار و چهارصد هکتار از فضای سبز 
ج نیز جنگل کاری و کمربند سبز است.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز  کر
ج می گوید: تا سه سال پیش سرانه فضای برای هر شهروند سیزده و نیم  شهرداری کر

متر بود که تاکنون به شانزده و نیم متر ارتقا پیدا کرده است!
او می افزاید: تالش می کنیم یک متر به این مقدار تا پایان بهار امسال بیافزاییم.

پیشرفت و توسعه حق مسلم هر انسان زنده ای است، اما توسعه ای که به قیمت 
نابودی طبیعت و تخریب محیط زیست باشد بی شک مضرات آن بیشتر از فوایدش 
غ از حوادث طبیعی  خواهد بود. درختان و پوشش گیاهی درادوار گذشته و اکنون فار
توسط  نوین  شهری  به  رسیدن  بهانه  به  چه  است؛  شده  نابود  انسان  دست  به 
مدیریت شهری و چه برای احداث ساختمان های مسکونی و تجاری به منظور کسب 
ج  ثروت توسط شهروندان؛ درهردو مسیر عامل انسانی عامل مؤثر در مرگ باغ شهر کر
است. به نظر می رسد تا ما به اهمیت نفس سبز پی نبریم و در عمق این تفکر غرق 
ج و نجات این شهر از  نشویم بعید است که بتوانیم برای احیای پوشش گیاهی کر

دریای تیرآهن های عمرانی قدمی برداریم.

ج آمد؟ چه بر سر باغ شهر کر

مدیرکل آموزش و پرورش  البرز گفت: پویش » من رأی می دهم« دانش آموزان 
رأی اولی این استان در بستر شبکه شاد، کانال معاونت پرورشی و فرهنگی آغاز 

شد.
به گزارش جام جم ساالر قاسمی افزود: در آستانه روز 2۸ خرداد دانش آموزان رأی 
اولی این استان پویش " من رأی می دهم" را با هدف مشارکت افزایی و حضور 
حداکثری مردم در انتخابات و همچنین به تصویر کشیدن شوق و احساس 
خود در جشن تکلیف سیاسی و حضور پر رنگ در انتخابات 1400 را در شبکه 

آموزشی شاد کلید زدند.
به  موفق  بــار  اولین  بــرای  اولی ها  رأی  گفت:  البرز  ــرورش  پ و  ــوزش  آم مدیرکل 
مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور می شوند بنابراین در قالب این پویش 
به منظور حضور حداکثری، دربستر شبکه شاد  تاثیرگذار  و  اقدامات فرهنگی 

انجام می شود.
وی خنثی سازی توطئه دشمنان را مهم ترین کاربرد ویژه انتخابات و مشارکت 
سیاسی مردم دانست و افزود: در این پویش دانش آموزان رأی اولی به دنبال 
آگاهانه مردم درخلق حماسه ای دیگر درانتخابات  تبیین نقش و جایگاه رای 

1400 به ویژه در خانواده آموزش و پرورش هستند.
قاسمی اضافه کرد: این پویش موجب ایجاد شور و نشاط بیشتری در جامعه 

می شود و انتخابات پیش رو پشتوانه محکم تر و قوی تری پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: رای اولی ها برای اولین بار در انتخابات 2۸ خرداد سال 1400 وارد 

عرصه سیاسی کشور می شوند تا خود را در انتخاب افراد محک بزنند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: رای اولی ها با شوری مضاعف برای یک 
انتخاب در پای صندوق های رای 2۸ خرداد حاضر می شوند تا اثر انتخاب خود را 

در سرنوشت و آینده کشور هویدا کنند.
وی نوجوانی و جوانی را سنی پر از شور و هیجان دانست وعنوان کرد: ابراز عقیده 
و استقالل طلبی از ویژگی های این دوران حساس است و آن زمان که  بتوانند 
این ویژگی را به منصه ظهور برسانند، حسی از غرور و بالندگی برای نقشی که ایفا 

می کنند به آنها دست می دهد.
قاسمی گفت: دانش آموزان رای اولی استان البرز با حضور در پای صندوق های 
رای 2۸ خرداد 1400 جشن تکلیف سیاسی خود را به یاد امام راحل و شهدا جشن 
می گیرند و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری فرد یا افراد اصلح را در 

انخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا انتخابات می کنند.
وی عنوان کرد: خانواده بزرگ آموزش و پرورش همواره در صحنه های فرهنگی، 
علمی، سیاسی و اجتماعی، علمی و پژوهشی کشور کارنامه خوبی را از خود به 

یادگار گذاشته اند بنابراین در انتخابات پیش رو نیز مشارکت می کنند.
آخرین لحظه از خون شهدا  آموزش و پرورش البرز گفت: مردم ما تا  مدیرکل 
و سرزمین خود جانانه دفاع می کنند و 2۸ خرداد 1400 در پای صندوق های رای 

حضوری پرشور و حداکثری خواهند داشت.
استان البرز 4۷3 هزار دانش آموز دارد که 65 هزار نفر آن رأی اولی هستند.

انتخابات  دوره  ششمین  و  جمهوری  ریــاســت  انتخابات  دوره  سیزدهمین 
شوراهای شهر و روستا 2۸ خرداد برگزار می شود.

مشارکت ۶۳ هزار رأی اولی البرزی در انتخابات
آموزش و پرورش البرز گفت: بیش از 63  معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل 
آماده  می دهم  رأی  من  شعار  با  البرزی  اولی  رأی  پسر  و  دختر  دانش آموز  هزار 

شرکت در انتخابات 2۸ خرداد ماه 1400 هستند.
به گزارش جام جم، فرشته فهمیده  گفت: 63 هزار و 200 دانش آموز دختر و پسر 
رأی اولی البرزی با شعار من رأی می دهم آماده شرکت در انتخابات 2۸ خرداد 1400 

هستند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش البرز افزود: دانش آموزان 
را در تاریخ شکوهمند  آگاهانه برگ زرین دیگری  رأی اولی با حضوری پرشور و 
انقالب اسالمی ایران رقم می زنند تا رئیس جمهور آینده ایران اسالمی با رأی باال 

با مردم دنیا سخن بگوید.
فهمیده با اشاره به این که در شرایط کنونی که دشمنان به دنبال کم رنگ کردن 
مشارکت مردم در انتخابات هستند، گفت: نسل نو همگام با سایر اقشار مردم 
مشارکت  در  و  بکشد  دشمنان  اسالمی  ضد  اهداف  روی  قرمز  خط  تا  می آید 
سیاسی نمره بیست را در کارنامه ملی انتخابات 2۸ خرداد با انتخاب اصلح به 

ثبت برساند.
خود  سیاسی  مشارکت  تجربه  نخستین  در  اولی  رأی  دانش آموزان  افزود:  او 
خویش  خواهران  و  برادران  پدران،  مادران،  کنار  در  ملی  سرنوشت  درتعیین 

حضور پیدا می کنند تا بگویند ایران را دوست دارند و سرباز انقالب هستند.
منظور  به  گفت:  البرز  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
آگاهی بخشی به دانش آموزان رأی اولی در زمینه مردم ساالری دینی و انتخابات، 
وبینار های روشنگری با موضوع مشارکت حداکثری در انتخابات و انتخاب اصلح 
در بستر شبکه شاد کانال معاونت پرورشی و فرهنگی با حضور اساتید حوزه و 

دانشگاه برگزار شد.

پویش » من رأی می دهم « در بستر شاد آغاز شد



ــود را از  ــ ــی خ ــک ــزش ــواالت پ ــ ــ س
پزشک جام جم البرز بپرسید

ــردم  ــن روزهــــــــا، مــ ــ ایـ
از  زیـــــــــــادی  ــخــــش  ــ ب
نـــیـــازهـــای ســالمــت 
ــای  ــ ــ راه ه از  را  خــــود 
ــه دســت  گــونــاگــون ب
ــار  ــد. ایــــن ک ــ ــی آورنـ ــ مـ
بعضی  در  مــی تــوانــد 
در  و  مــفــیــد  مـــواقـــع 
بسیاری از مواقع حتی 
ویژه  باشد.  خطرناک 
نامه های جام جم البرز شرایطی را فراهم کرده است 
که شنونده ســواالت و پرسش های پزشکی شما 
باشد و به صــورت مکتوب بــرای سئوال های  شما 
جواب های مناسبی داشته باشد. دکتر سید مهدی 
موسویان در همین ستون و هر هفته به سواالت و 

دغدغه های پزشکی شما پاسخ خواهند داد.
عوارض کرونای طوالنی

عوارض طوالنی مدت کووید را می توان به دو دسته 
دست  از  مانند:  جسمانی  ــوارض  عـ کـــرد،  تقسیم 
درد  و  نفس  تنگی  چشایی،  و  بویایی  حس  رفتن 
قفسه سینه، احساس خستگی مفرط، درد عضالنی، 
سردرد، و عوارض روانشناختی از جمله: افسردگی، 
اضـــطـــراب، اخـــتـــالل اســـتـــرس پـــس از ســانــحــه یا 
پی تی اس دی، تحریک پذیری، پرخاش و عصبانیت 
پشتیبانی های  نبود  دلیل  بــه  ذهــن  مــه آلــودگــی  و 
ایران  در  طوالنی  کرونای  روحــی  عــوارض  اقتصادی، 
حمایت ها  ایــن  که  اســت  کشورهایی  از  شدیدتر 
وجود دارند. از این رو، به گفته دکتر عطاری، حمایت 
خانواده ، اطرافیان و دوستان در بهبود این عوارض، 
تــوان  ــردی  فـ مــی کــنــد:"اگــر  پــیــدا  بیشتری  اهمیت 
برخاستن از جا و رفتن سرکار و فعالیت  اجتماعی 
نــدارد، به دلیل تنبلی نیست، بلکه  را  و خانوادگی 
بر تمام اجــزا و  به دلیل عــوارضــی اســت که کووید 
سیستم های بدن و همچنین بر فکر و روح انسان 
می گذارد. عالوه بر حمایت خانوادگی، حمایت های 
اقتصادی  فشارهای  تا  کند  کمک  باید  هم  دولتی 
مضاعف و باعث بیشتر شدن افسردگی و انزوای 

بیماران نشوند."

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشک جام جم

، پیکر پاک شهید محمد اسحاقی به شهر و دیارش رسید بعد از 35 سال انتظار
شهید محمد اسحاقی از شهدای هشت سال دفاع مقدس پس از سال ها دوری از 
میهن پیکر پاکش تفحص و پس از آزمایشات دی ان ای به خانواده اش در حسین 

آباد مهرشهر تحویل داده شد.
روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی )ع ( استان اعالم کرد؛ پیکر شهید »محمد 
به  پنج  کربالی  عملیات  در  که  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای  از  اسحاقی« 

شده  شناسایی  کشور  جنوب  عملیاتی  مناطق  در  تازگی  به  بود،  رسیده  شهادت 
است. مراسم  استقبال و وداع با پیکر این شهید بعدازظهر چهار شنبه 26 خرداد 
در کانون شهید سبحانی شهر کرج با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می شود 
و ساعت ۸:30 روز پنجشنبه 26 خرداد با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت 
خودرویی از ستاد سپاه استان مستقر در کرج به سمت میدان شهدا ، امام زاده 

حسن)ع(، مصلی نمازجمعه و مهرشهر کرج تشییع و در گلزار شهدای امامزاده طاهر 
)ع( کرج در کنار یاران شهیدش به خاک سپرده خواهد شد. شهید محمد اسحاقی 
متولد سال 1349 به عنوان پاسدار در جبهه های حق علیه باطل  حضور یافت و 2۷ 
فروردین سال 1366 با پست دیده بانی در شلمچه به شهادت رسید.  از این شهید 

واالمقام  2 فرزند دختر به یادگار مانده است.

چهارشنبه    26 خرداد  1400     شماره  5963

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

شهری
 اجتماعی

آغـــــاز فـــرایـــنـــد تــکــمــیــلــی ثبت 
نـــام  شــانــزدهــمــیــن جــشــنــواره 

تعاونی های برتر استان البرز 

البرز  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
شانزدهمین  نــام  ثبت  تکمیلی  فــرایــنــد  ــاز  آغـ از 
جشنواره تعاونی های برتر این استان  از تاریخ 19 

خرداد تا  19تیر 1400 خبر داد.
به گــزارش جام جم، حسین فالح نژاد با اشــاره به 
تعاونی ها  اطــالعــات  رســانــی  روز  بــه  مرحله  انــجــام 
به نشانی  کشور  در سامانه جامع بخش تعاونی 
http://taavoni.mcls.gov.ir در تاریخ اعالم شده 
نام  فرایند تکمیلی ثبت  انجام  قبلی در خصوص 
استان  برتر  تعاونی های  جشنواره  شانزدهمین 
روزآوری،  به  مرحله  در   : گفت  تعاونگران  سوی  از 
بــارگــذاری  و  تعاونی ها  با  مرتبط  اطــالعــات  تمامی 
مدارک و مستندات مرتبط بر اساس موارد اعالمی 

در سامانه از سوی تعاونگران انجام شد.
وی افزود : در مرحله بعد تعاونی هایی که در زمینه 
به هنگام سازی اطالعات اقدامات الزم را در زمان 
تعیین شده انجام داده و واجد شرایط شرکت در 
جاری  خــرداد   19 تاریخ  از  باید  هستند،  جشنواره 
لغایت 19 تیر 1400 نسبت به تکمیل پرسشنامه 
اختصاصی جشنواره شانزدهم تعاونی های برتر و 

بارگذاری مدارک و مستندات اقدام کنند.
البرز  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
از  پــس  و  نــبــوده  تمدید  قابل  مهلت  ایــن  گفت: 
و  ــدارک  ــ م مــذکــور صحت سنجی  مــراحــل  انــجــام 
کارگروه  توسط  تعاونی ها  فعالیت  و  مستندات 
کل  اداره  در  بــرتــر  تــعــاونــی هــای  جــشــنــواره  علمی 
تـــعـــاون، کـــار و رفـــاه اجــتــمــاعــی ایـــن اســتــان آغــاز 

می شود.
باالترین  کــه  تعاونی هایی  داد:  ــه  ادامـ نـــژاد  فــالح 
کرده  کسب  جشنواره  علمی  کارگروه  از  را  امتیاز 
باشند، به عنوان تعاونی برتر استان البرز انتخاب 
گرایش به  امتیاز ویژه در هر  و تعاونی های دارای 

عنوان تعاونی برتر ملی معرفی می شوند.
شایان ذکر است شانزدهمین جشنواره استانی 
 1400 شــهــریــورمــاه  ــر،  ــرت ب تــعــاونــی هــای  از  تجلیل 

همزمان با هفته تعاون برگزار می شود.

به مناسبت  روز صنایع دستی؛
ــان  ــوان ــوج ــان و ن ــودکـ ــی کـ ــای ــن آش
هشتگرد با »صنایع دستی« ایرانی

کودکان و نوجوانان عضو مرکز هشتگرد  کانون 
البرز به مناسبت روز صنایع دستی و به صورت 
آشنا  ایرانی  هنرهای  و   دستی  صنایع  با  مجازی 

شدند.
نـــژاد، مسئول  گـــزارش جــام جــم،  مریم فــالح  بــه 
ــرورش فــکــری  ــ مــرکــز فــرهــنــگــی هــنــری کـــانـــون پـ
استان  هشتگرد  شهر  در  نوجوانان  و  کودکان 
افــزود ویــژه برنامه  ایــن خبر  اعــالم  ، ضمن  الــبــرز
روزهــای  در  دستی«  جهانی»صنایع  روز  معرفی 
سنی  گروه های  در  اعضا  برای  خــرداد   20 و   19  ،1۸

مختلف اجرا شده است. 
دستی  صنایع  تاریخچه  معرفی  افزود:  نژاد  فالح 
دستی  صنایع  ــژه  وی معرفی  جــهــان،  و  ایـــران  در 
این حوزه، پخش پویانمایی  ایرانی و هنرمندان 
مــعــرفــی هنرهای  و  ــا مــوضــوع صــنــایــع دســتــی  ب
شده   اجــرا  برنامه های  از  خانگی  دستی  صنایع 
مراکز  سایر  است  گفتنی  بود.  مجازی  صورت  به 
به  مشابهی  برنامه های  در  نیز  استان  در  کانون 
به توضیح است  پرداختند. الزم  روز  این  معرفی 
10 ژوئن روز جهانی صنایع دستی است که پس 
همایش  اولین  بــرگــزاری  و  دوم  جهانی  جنگ  از 
و  هنرمندان  اساتید،  حضور  با  روزی  چنین  در 
به   نــیــویــورک،   در  جــهــان  کــشــور   40 صنعتگران 
شده  نامیده  دستی  صنایع  جهانی  روز  عنوان 
هنرهای  معرفی  به  روز  این  نیز  ایــران  در  است. 
و  این مرز  کنار  و  گوشه  ایرانی در  اقوام مختلف 
بوم خواهد پرداخت که با خالقیت و ذوق هنری 
دستی  صنایع  تولید  در  دیرباز  از  خــود  ابتکار  و 

شهره جهان بوده اند.

خبر

با اقدامات انجام شده در زمینه پردازش ،تفکیک 
و بازیافت زباله در استان البرز امسال روزانه 300 

تا 400 تن زباله کمتر در حلقه دره دفن می شود.
شهرداری  پسماند  مدیرسازمان  مسیبی  محمد 

ج در گفتگو با جام جم با بیان این که روزانه  کر
و  آوری  مرکزجمع  به  زباله  تن   1600 1500تـــا 

زباله حلقه دره وارد می شود گفت:  دفن 
نیمی  و  ج  کر در  زباله  مقدار  این  از  نیمی 
اقــمــاری  روســتــاهــای  و  شهرها  در  دیــگــر 

استان البرز تولید می شود.
این که  بــه  اشـــاره  بــا  وی   

زبـــالـــه هـــا ابـــتـــدا بـــه دو 
آوری  ــع  ــم ج ســـکـــوی 
آبــاد  خلج   10 منطقه 
حصارک   6 منطقه  و 
تـــحـــویـــل ســــازمــــان 
پــســمــانــد مــی شــونــد 

سه  تــوســط  ــه هــا  ــال زب ســنــتــی  تفکیک  از  پــس  و 
می شود.   فرستاده  دره  حلقه  مرکز  به  پیمانکار 
تصریح  ج  ــر ک ــرداری  ــه ش پسماند  مــدیــرســازمــان 
کرد:4 خط پردازش زباله در حلقه دره فعال است 
را  پسماندها  مــدیــریــت  و  تفکیک  کــه 

انجام می دهند. 
کمپوست  تولید  کارخانه  به  مسیبی 
خــاطــرنــشــان  و  اشــــاره  دره  درحــلــقــه 
کرد: روزانــه 500تــا 600تــن زباله به این 
به  آن  از  بخشی  و  وارد  کارخانه 
مــی شــود.  تبدیل  ــود  ک
امسال  افــزود:  وی 
امـــیـــدواریـــم خط 
کارخانه  ســوم 
ــه ظــرفــیــت  ــ ب
به  تـــن   250
ــیــــت  ــ ــرف ظــ

تن   ۸50 به  کارخانه  ظرفیت  و  شود  اضافه  اصلی 
در روز برسد.

بیان  بــا  ج  کــر شــهــرداری  پسماند  مــدیــرســازمــان   
ایــن کــه بـــرای اولــیــن بــار درســـال جـــاری پایه های 
ــرورت  بــه ضـ ــده  ایــجــاد شـ زبــالــه  عــلــمــی تفکیک 
اشــاره  مــردم  توسط  مــبــداء  در  پسماند  تفکیک 
اقدام  سنتی  پیمانکار  حضور  کنار  در  کردوگفت: 
به راه اندازی و جمع آوری پسماندهای خشک به 
که  کرده ایم  »بهروب«  نام  به  الکترونیکی  صورت 
از شیوه سنتی عبور  امیدواریم به تدریج بتوانیم 
آوری  جمع  را  خشک  پسماندهای  منازل  در  از  و 
در  زیستی  محیط  مشکالت  شاهد  دیگر  تا  کنیم 

شهر نباشیم. 
هچنین چند اپلیکیشن جدید دیگر هم در زمینه 

تفکیک پسماند فعال خواهد شد. 
محمد مسیبی باانتقاد از این که درمدیریت تولید 
و تفکیک زباله در کشورمشکل و معضل قانونی 

تولید  یافته  توسعه  کشورهای  گــفــت:در  داریـــم 
از طرف  زباله بیشتر یعنی پرداخت هزینه بیشتر 
شهروندان امادرایران شهروندان بدون پرداخت 
تولید  زباله  بخواهند  که  میزان  هر  هزینه ای  هیچ 
آن موکول می شود به  می کنند و پرداخت هزینه 

گرفتن مفاصاحساب در زمان فروش. 
ج   رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کر
به مشکل بحث شیرابه در مرکز دفن زباله اشاره 
و  تولید  برای  گفت:با حفر 6 حلقه چاه مطالعه  و 
استحصال گاز از شیرابه ها ادامه دارد ودر صورت 

بازده مناسب گسترش خواهد یافت. 
 وی نفوذ شیرابه به الیه زیرین منطقه حلقه دره 
ضعیف  بسیار  را  زیرزمینی  کردنآابهای  آلــوده  و 
در  ان  ی  الیــه هــا  و  خــاک  بافت  گفت:  و  دانــســت 
عبور  بـــرای  ــه  ک اســـت  طـــوری  دره  حلقه  منطقه 
شیرابه از یک الیه 30 سانتی به الیه دیگر حداقل 

۸0 سال زمان نیاز است .

هزار   2۷9 از  بیش  امسال  کرد:  اعالم  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
هماهنگ  صورت  به  سمپاد  مدارس  ورودی  آزمون  در  آموز  دانش 

کشوری شرکت کردند.
استعدادهای  پرورش  ملی  سازمان  رئیس  جام جم،  گزارش  به 
ج  درخشان در بازدید از حوزه آزمون آموزش و پرورش ناحیه چهار کر
و نظرآباد استان گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
زیرا حفظ  آزمون است  این  برگزاری  فرآیند  اجتماعی مهم ترین محور 
قرار  پرورش  و  آموزش  اهمیت  اول  درجه  در  آموزان  دانش  سالمت 
دارد.الهام یاوری با اشاره به این که 2 هزار و 500 حوزه آزمون در کشور 
پیش  درخشان  استعدادهای  مدارس  ورودی  آزمون  برگزاری  برای 
آزمون درقالب بخشنامه  بینی شد، گفت: دستورالعمل برگزاری این 
به  موظف  را  خود  اجرایی  عوامل  همه  تا  شد  ارسال  استان ها  به 
رعایت پروتکل های بهداشتی دراین وضعیت سخت کرونایی بدانند 
و خانواده ها نگران وضعیت سالمت فرزندانشان درحوزه های آزمون 

نباشند. 
آزمون پایه هفتم روز پنجشنبه با شرکت 1۷6 هزار دانش  وی افزود: 
آموز برگزار شد که حدود 1۷ هزار نفرآن با کسب امتیاز باال در مدارس 

استعدادهای درخشان متوسطه دوره اول پذیرفته می شوند. 
یاوری گفت: روز جمعه نیز آزمون پایه دهم با حضور 103 هزار دانش 
آموز درحال برگزاری است که از این تعداد 13 هزار و 500 نفر در مدارس 

استعدادهای درخشان متوسطه دوره دوم پذیرفته می شوند.
استعدادهای  آزمون  دربرگزاری  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  از  وی 
روز پنجشنبه  آزمون  افزود:  کرد و  درخشان در استان اظهار رضایت 
در4۷  حوزه آزمون مدارس سمپاد استان نیز با شرکت  پنج  هزار و 921 

دانش آموز که 3141 پسر و 2 هزار و ۷۸0  دختر برگزار شد. 
مدارس  ورودی  آزمون  نیز  خرداد  دهم  جمعه  روز  در  گفت:  وی 
در  حوزه   2۷ در  دهم  پایه  برای  البرز  استان  درخشان  استعدادهای 
حال برگزاری است که در آن سه هزارو 32۷ داوطلب شرکت می کند 

که از این تعداد هزارو 556 پسر و یک هزارو۷۷1 دختر شرکت کردند.
آموز  دانش   ۸6 و  هزار  پنج  که  دارد  سمپاد  مدرسه   1۷ البرز  استان   
مدرسه   6۸3 در  دانش آموز   ۷00 و  هزار   114 می کند.  تحصیل  درآن 

سمپاد کشورتحصیل می کند.

ح کرد؛ ج در گفتگوی اختصاصی با جام جم البرز مطر مدیرسازمان پسماند شهرداری کر

کاهش دفن زباله و پسماند در حلقه دره استان البرز

معاون وزیر آموزش و پرورش:

2۷9 هزار دانش آموز امسال در آزمون مدارس سمپاد شرکت کردند

چند  از  یکی  چالوس  ج-  کر رودخانه  نظران،  صاحب  گفته  به 
جاذبه های طبیعی دنیاست. این رودخانه وحشی، یک بخش 
قرار  مازندران  استان  در  دیگرش  بخش  و  البرز  استان  در  آن 
فراوانی جنگل ها، و طبیعت  رودخانه،  دادرد. در طول حاشیه 
زیبا چشم انداز لذت بخشی را برای مسافران ایجاد کرده است.
ج  کر رودخانه  حوضه  در  شدگی  غرق  گذشته،  سال های  در   
داشته ایم. اما  بررسی های جدید ما گواه این است که آمار غرق 
ج از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت  شدگان  در رودخانه کر

مشابه در سال های گذشته رشد زیادی داشته است. 
نتیجه اش داغدار شدن خانواده هایی بوده که فقط برای تفریح 
کنار آب آمده بودند. اما بی احتیاطی مسافران تفریح آن ها را به 
عزا تبدیل کرده است. با هم نمونه هایی از این بی احتیاطی ها 

را بخوانیم: 
اولین نمونه از بی احتیاطی ها

در نیمه اول ماه گذشته، فرزنده چهار ساله خانواده ای به دور 
از چشم والدینش آنقدر به رودخانه نزدیک می شود که باالخره 
کودک  نجات  برای  می بیند  را  ماجرا  این  که  پدر  می شود.  غرق 
غرق  نیز  پدر  البته  که  می زند،  آب  به  را  خود  اش  ساله  چهار 

می شود.
 دومین غرق شدگی، برای تفریح آمده بودند

رودخانه  کنار  در  دمی  می خواستند  بودند.  آمده  تفریح  برای 
بنشینند و نفسی تازه کنند. اما خبر نداشتند که فرزند شش 

خانواده  این  است.  شان  زندگی  ساعت  آخرین  شان  ساله 
می کنند.  پیدا  رودخانه  از  روز  چند  از  بعد  را  پسرشان  جسد 
پسرک شش ساله ای که جلوی چشمان خانواده بود، به ناگاه 
و در اثر بی احتیاطی به رودخانه می افتد. این گونه اتفاق ها در 
خ خواهد داد. پدر و مادر عزادار تا روزها باور  عرض چند ثانیه ر

این اتفاق وحشتناک را نداشتند.  
، هنوز از دخترم خبری نشده  بعد از چهل روز

پدر  می شود.  غرق  رودخانه  در  ساله ای  هشت  دختر  بار  این 
دو  بین  جایی  دخترم  می گویند:  حادثه  روز  از  دخترک  مادر  و 
دخترم   که  جایی  کند.  عوض  لباس  تا  کرد  انتخاب  را  آالچیق 

ایستاده بود، فقط نیم متر تا رودخانه فاصله داشت. 
همسرم  به  تا  برگرداندم  را  رویم  لحظه ای  فقط  می گوید  مادر 
بگویم برای ناهار چه داریم که ناگهان رودخانه او را با خود برد. 
به  دستش  دهد،  نجات  را  دخترمان  شاید  تا  زد  آب  به  آقایی 
دخترمان رسید، اما آب رودخانه به قدری سرد بود که دستانش 

کرخت شد و دخترمان از دستان آن مرد گریخت. 
جریان  اما  رفت،  رودخانه  حاشیه  به  دیگری  مرد  جلوتر  کمی 
خروشان آب دخترمان را به ما برنگرداند. عکس او را همه جا 
پخش کردیم، اما تا هم اکنون که چهل روز از آن واقعه می گذرد، 
خبری از او نشده است. از این موارد بسیار زیاد است. اما این 
که چه موضوعاتی برای این معضل  در نظر گرفته شده است را 
از زبان محمد رضا فالح نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
البرز بخوانید: تالش این بوده است که در طول مسیر رودخانه، 
هشدارهای متعدد شرکت آب منطقه ای به صورت بنر نصب 
کنیم، اما هم چنان شاهد غرق شدگی های متعدد هستیم. الزم 

است که مسافرین محترم هشدارها را جدی بگیرند. 
باعث  آموزش ها  این  ایم.  داده  آموزش  نیز  را  محلی  ساکنین 
تلفات بسیار کمتر در بین اهالی رودخانه چالوس شده است. 
در  گردشگران  و  مسافران  سوی  از  بی احتیاطی  متأسفانه  اما 

این خصوص همچنان وجود دارد.
امیر عباسپور، معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر البرز 
معتقد است که گردشگران برای پیشگیری از تکرار حوادث تلخ  

از حضور و بازی در اطراف رودخانه  خروشان خودداری کنند. 
گردشگران  و  هموطنان  از  تعدادی  گرما  شروع  به  توجه  با 
بدون توجه به عالئم هشدار دهنده و بازدارنده به شنا کردن 
و  پرداخته  ممنوع  شنا  مناطق  و  خروشان  رودخانه های  در 

متاسفانه جان خود را از دست می دهند.
تابلو،  و نصب  افزایش عالئم هشدار دهنده  با   می خواهیم  
مناطق پرخطر و شنا ممنوع مشخص شده تا از اطراق مردم در 
نقاط حادثه خیز جلوگیری شود.وی افزود: هموطنان در صورت 
هرگونه نیاز امدادی می توانند با سامانه 112 هالل احمر تماس 

حاصل نمایند. 

ج؛  گزارش جام جم البرز از رودخانه خروشان کر

بی توجهی به هشدارها همچنان حادثه می آفریند

ح اقدام ملی  سرپرست بنیاد مسکن البرز از ثبت نام مجدد طر
مسکن در استان خبر داد.

به گزارش جام جم،  بهزاد رسولی زاده گفت: ثبت نام مرحله جدید 
ح اقدام ملی مسکن در شهرستان اشتهارد از ساعت 12 روز  طر
ادامه  هفته  یک  مدت  به  و  آغاز  جاری  ماه  خرداد   19 چهارشنبه 
خواهد داشت. وی افزود: متقاضیان واجد شرایط با مراجعه به 
سایت https://tem.mrud.ir و با دریافت اطالعات تکمیلی مورد 
نیاز، جهت ثبت نام اقدام نمایند. سرپرست بنیاد مسکن البرز 
اضافه کرد: حسب ماده یک آئین نامه اجرائی قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن، متقاضیان می بایست دارای 
امکانات  از  استفاده  عدم  مسکونی،  واحد  یا  زمین  فاقد  شرایط 
تامین  به  مربوط  غیردولتی  عمومی  نهادهای  امکانات  یا  دولتی 
باشند. شایان ذکر است  یا سرپرست خانوار  و متاهل  مسکن 
احداث واحدها به صورت گروه های ساخت چهار نفره و در قالب 

واگذاری زمین های سند دار به متقاضیان خواهد بود.

استاندار البرز گفت: هزار و 354 شعبه اخذ رای برای انتخابات 
بیست و هشتم خردادماه در البرز پیش بینی شده است.

به گزارش جام جم، شهبازی با بیان این که هزار و 354 شعبه 
اخذ رای در البرز وجود دارد، گفت: در این دوره از انتخابات ۸0 
هزار نوجوان البرزی با رسیدن به سن قانونی، برای نخستین 

بار واجد شرایط رای دادن هستند.
شهبازی با اعالم این که استان البرز آماده برگزاری انتخابات 
برای  الزم  اقدامات  و  امکانات  همه  افزود:  است،  خرداد   2۸

برگزاری یک انتخابات با شکوه در البرز فراهم شده است.
بین  مطلوبی  و  منطقی  تعامل  خوشبختانه  گفت:  شهبازی 

عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات در استان وجود دارد.
او افزود: آموزش ویژه اعضای شعب رای گیری و نمایندگان 

فرمانداران و بخشداران نیز در حال انجام است.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز : استان قزوین و البرز 
هر دو ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه صنایع دستی و گردشگری 

دارند.
تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  حاضری،  شادی  جام جم،  گزارش  به 
قزوین  و  البرز  بازرگانی  اتاق های  گردشگری  کمیسیون های  همکاری 
گفت: البرز و قزوین ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه صنایع دستی 
اتاق  هنر  اقتصاد  و  گردشگری  کمیسیون  رئیس  دارند.  گردشگری  و 
بازرگانی البرز افزود: تعامل خوبی بین مجموعه میراث فرهنگی، اتاق 
بازرگانی قزوین و فعاالن بخش خصوصی این استان در حوزه صنایع 
کمتر در سطح دیگر استان ها دیده  این مساله  و  دارد  دستی وجود 
می شود. حاضری با اشاره به این که اقدامات خوب و موثرتری همراه 
دستی  صنایع  تخصصی  جامعه  تشکیل  برای  جانبه  همه  حمایت  با 
در استان قزوین انجام شده که در استان های دیگر کمتر دیده شده 
است، گفت: در جریان این تعامالت مقرر شد که میان انجمن صنایع 
قزوین  و  البرز  اتاق های  گردشگری  کمیسیون های  و  قزوین  دستی 
سه  نامه  تفاهم  امضای  قالب  در  همکاری هایی  و  مشترک  اقدامات 
جانبه پیش برده شود. حاضری با تاکید بر این که از زمان شیوع کرونا 
حال  در  افزود:  شد،  مواجه  درصدی   100 زیان  با  البرز  گردشگری  حوزه 

مابقی  و  است  فعال  البرز  در  گردشگری  دفاتر  درصد   30 تنها  حاضر 
با  کرونا تعطیل شده است. وی  از  ناشی  تاثیر محدودیت های  تحت 
بیان این که حدود 2 هزار نفر در حوزه مشاغل خانگی در البرز فعالیت 
دارند، گفت: با وجود شیوع کرونا و محدودیت های ناشی از آن بیش 
از  برخی  تنها  و  هستند  فعال  همچنان  خانگی  مشاغل  درصد   ۷0 از 
آن ها رشته های فعالیتی خود را محدود کرده اند. حاضرى افزود: بانوان 
سرپرست خانوار که در حوزه مشاغل خانگی فعالیت می کنند نیاز به 

حمایت دارند و باید راه را برای فعالیت بیشتر این بانوان تسهیل کرد.

ظرفیت خوب البرز در حوزه صنایع دستی

ح اقدام ملی مسکن پیش بینی هزار و ۳۵۴ شعبه اخذ رای در البرزثبت نام مجدد طر



از  پــــاســــخ  شـــمـــا  از  ســــــــوال 
اجتماعی  تــامــیــن  مــســئــوالن 

استان البرز

ــه مــنــظــور افـــزایـــش ظــرفــیــت پــاســخــگــویــی  بـ
ارتــبــاط  بــرقــراری  و  اجتماعی  تأمین  ســازمــان 
بیمه  مخاطبان،   بزرگ  جامعه  با  سازمان  این 
می توانید  کارفرمایان،  بازنشستگان،  شدگان، 
با  البرز  جم  جام  تحریریه  با  را  خود  سوال های 
مسئوالن  بگذارید.  میان  32210009در  شماره 
سازمان تامین اجتماعی استان البرز در همین 
خواهند  شما  سئوال های  پاسخگوی  ستون 

بود. 
بر این  انتخابات تصمیم   به خاطر حساسیت 
ــاره  ــای قــورچــیــان دربـ شــد کــه صــحــبــت هــای آقـ
هم  با  باشیم.  داشته  شماره  این  را  انتخابات 

بخوانیم:
با  ــبــرز  ال تــامــیــن اســتــان  کــل  اداره  ســرپــرســت 
اسالمی  جمهوری  در  انتخابات  ایــن کــه  بیان 
است  دینی  ساالری  مردم  مظاهر  از  یکی  ایران 
ــرداد جــاری  ــ کـــرد: بیست وهــشــتــم خ تــصــریــح 
روز ســرنــوشــت ســـاز بـــرای هــمــه مـــردم ایـــران 
اشاره  با  قورچیان  جام جم،  گــزارش  به  اســت.  
به  اجتماعی  تامین  ســازمــان  فعالیت های  به 
عنوان یکی از دستگاه های موثردر زندگی مردم 
برای  دلشان  مسئوالن  که  بدانند  گفت:مردم 
آنها می طپد و با انتخاب اصلح و مشارکت قوی 
درانتخابات پیش رو سرنوشت خود و آیندگان 

دراین مرزوبوم تضمین خواهد شد. 
ــردم در  ــ مـ انــتــخــاب اصـــلـــح  افـــزود:قـــطـــعـــا  وی 
اقتصاد  یــک   نویدبخش  رو  پیش  انتخابات 

خوب و پویا برای مردم  رقم خواهد زد.

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

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

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

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

ای یاد تو روح بخش جان درویش   
اى مهــــــــِر جماِل تو دواى دِل ریش

دل ها همه صیدهاى در بند تواند   
جوینده توست هر کسی در هر کیش

چهارشنبه    26 خرداد  1400     شماره  5963

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی

ح  ــد جــهــت طــر ــن ــوان ــی ت ــز م ــزی ــان ع ــدگ ــن ــوان خ
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف با 
جام جم  تحریریه  دفتر   32210009 تلفن  شماره 
از ایام تعطیل در وقت  البرز همه روزه به غیر 
نام  با  مشکالتشان  تا  بگیرند  تماس  اداری 

ج گردد. خودشان در همین ستون در
بیداد  دولتی  دستگاه های  در  بازی  کاغذ 
برای  نشینان  روستا  و  شهروندان  می کند. 
مجوزهای  و  دولتی  خدمات  برخی  وصول 
 ... و  متعدد  اوراق  تهیه  به  مجبور  گوناگون 
هستند که برای آنان هم هزینه زایی داشته و 
موجبات اتالف وقت شان می شود. بر همین 
است  این  انتظار  دولت  مسئوالن  از  اساس 
متقاضیان  اجرایی  و  اداری  ناهموار  مسیر  که 

خدمات عمومی را اصالح و تعدیل نمایند.
انوشیروان محمدی از رجائی شهر

آنتن دهی ضعیف  تلفن همراه در چندار
امور ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه در بخش 
اسباب  و  شده  قطع  وقت  بی  و  وقت  چندار 
زندگی  امور  گسترش  در  مردم  سرگردانی 
به  نسبت  مربوطه  مسئوالن  لطفا  می شوند. 
اندیشی  چاره  اصولی  اینترنتی  خدمات  ارائه 

نمایند.
مهرداد جابری از چندار ساوجبالغ

را  تلفن  و  آب   ، گاز برق،  انشعابات  برقراری 
آسان کنید

 ، امور اداری و اجرائی نصب انشعابات برق، گاز
آب و تلفن دچار کاغذ بازی و اتالف وقت ارباب 
البرز  استان  روستاهای  و  شهرها  در  رجوع 
آیا بهتر نیست امور زندگی مردم در  می شود. 

شرایط سهل تری به متقاضیان عرضه شود؟
حسین محمدی از ساوجبالغ

قطعی های برق را چاره کنید
البرز  تابع استان  برق در شهرهای  قطعی های 
اختالل  و  مردم  زندگی  شدن  قفل  موجب 
دارند  انتظار  مردم  می شود.  کارها  در  شدید 
رسیدگی  زندگی  نابسامانی های  گونه  این  به 

شود.
ج مهرشاد احمدی از کر

پرسش و پاسخ

عملیات  بــعــدی  مــرحــلــه  جــنــگ،  گــرمــاگــرم  در 
بیت المقدس هم شروع شده بود. هر روز که از 
عملیات می گذشت، با هر خاکریزی که نیروهای 
روحیه  می شدند.  نزدیک تر  خرمشهر  به  ایرانی 

نیروهای دشمن، بیش تر تحلیل می رفت.
زره پوش های  و  تانک ها  بــود،  و ذکــرش شده  تمام فکر  جــواد چریک، 
دشمن. رد موشک شلیک  شده را با چشم تعقیب کرد. آرپی جی که به 
شنی  تانک تی 6۸ عراقی برخورد، رو گرداند به طرف منوچهر: »موشک 

بده، یا امام موسی کاظم.«
منوچهر زینتی فر، موشکی تحویل داد و گفت: »جواد چریک، تو که هر 
موشک را به نام یکی از چهارده معصوم شلیک می کنی. ما دو نفر کمک 
 پونزده تا موشک داریم. موشک آخری رو به چه نیت 

ً
آرپی جی زن، جمعا
شلیک می کنی؟«

جواد چریک بی توجه به خونی که از گوش هایش بیرون می زد، گفت: 
حمزه  حضرت  نــام   به  رو  پونزدهم  موشک  معصوم،  چهارده  از  »بعد 

سیدالشهداء می کوبم رو برجک یکی از تانک های دشمن«
پناه  و  جابجایی  حــال  در  وقتی  موشک،  دوازدهمین  شلیک  از  بعد 
گرفتن در سنگر دیگری بودند، منوچهر در نقش کمک آرپی جی زن، با 
صد  میادش.  خون  گوشات  از  بی احتیاط.  چریک  »آهــای  گفت:  تندی 

مرتبه گفتم، موقع شلیک، دهنتو واز کن...«
لحظه  یک  بــود!  نشنیده  هم  را  خمپاره  ســوت  صــدای  حتی  منوچهر، 
که روی  را دیــد  گــرد و خــاک به هــوا برخاسته. جــواد  به  افتاد  نگاهش 
 ، انفجار موج  رفت!  شیرجه  و  زمین  روی  انداخت  را  موشک  هواست! 
کشید:  فریاد  منوچهر،  زمین.  کوباند  متری،  یک  از  را  شاعری  جــواد 

»آمبوالنس، آمبوالنس،...«
نفری که پشت سر بود، گفت: »کجای کاری برادر! مثل این که ماها، صد 

متر جلوتر از خط اول هستیم ها!«
پی نوشت: پیکر مجروح جواد شاعری را استاد محمدرضاابوالقاسمی 
قاری نام آشنای روزگار ما به همراه دو تن از رزمندگان به آمبوالنس های 

پشت خط انتقال دادند.

آهای چریک بی احتیاط، از گوشات خون میاد!

  روایت جانبازی شهید شاعری در عملیات بیت المقدس

گمرکی  تشریفات  این که  بیان  با  البرز  استان  گمرک  مدیرکل 
کاالهای صادراتی از مبدا استان در حداقل زمان انجام می شود، 

گفت: فرصت صادرات به اوراسیا برای تجار البرزی فراهم شد.
به گزارش جام جم، احمدی با اشاره به توافق نامه ای که اخیرا با 
اتحادیه اوراسیا امضاء شده است، گفت: بر اساس آن یک مسیر 
جدیدی برای صادرات و تولیدات محصوالت از کشور ایجاد شده 

از مسیر صادراتی به مقصد  این که استفاده  بیان  با  است.  وی 
استان های  به  نزدیکی  دلیل  به  استان  برای  اوراسیا  کشورهای 
شمالی کشور یک ظرفیت مناسب است، افزود: صادرکنندگان 
البرزی با توجه به توافق نامه تنظیم شده میان ایران و اتحادیه 
روسیه،  به  صادرات  برای  ظرفیت  این  از  می توانند  اوراسیا 

ازبکستان و دیگر کشورهای اوراسیا استفاده کنند.
با  نامه  توافق  طبق  کرد:  اضافه  البرز  استان  گمرک  مدیرکل 
و  شده  منظور  ترجیحی  تعرفه های  وضع  با  و  اوراسیا  اتحادیه 
سایر تسهیالت فرصت خوبی برای گسترش صادرات به سمت 

کشورهای آن حوزه فراهم شده است.
وی با بیان این که توسعه صادرات از وظایف اصلی دستگاه های 
صادرات  تشریفات  انجام  افزود:  است،  گمرک  ویژه  به  اجرایی 
از همان محل مبدا دو مزیت  کشاورزی یک استان  محصوالت 
در  باشد  داشته  مشکلی  صادرکننده  اگر  آن که  نخست  دارد، 

آن که صادرات محصوالت  همان استان رسیدگی می شود، دوم 
آمار  عنوان  به  شود  انجام  استان  گمرک  از  وقتی  البرز  کشاورزی 

صادراتی همین استان محسوب می شود.
مدیرکل گمرک استان البرز گفت: در حال حاضر با پیگیری های 
انجام شده، مرکز قرنطینه جهاد کشاورزی در محل منطقه ویژه 
اقتصادی و فرودگاه پیام مستقر بوده و تشریفات گمرکی کاالهای 

صادراتی در حداقل زمان انجام خواهد شد.
صادراتی  محموله های  ارسال  مورد  در  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
کشاورزی از مبدا البرز آن دسته از اظهارنامه های صادراتی که در 
مسیر سبز و زرد گمرکی قرار گیرد، دیگر نیازی به ارزیابی و ورود 
سامانه  در  صادرکننده  سوی  از  فقط  و  ندارد  گمرک  از  کامیون 
کاالهای صادراتی  گفت:  ادامه  در  اظهار می شود. احمدی  گمرک 
بالفاصله به سمت مرز حرکت می کند و تشریفات صادراتی هم در 

سامانه گمرک توسط کارشناسان ما انجام می شود.

: مدیر کل گمرک البرز
فرصت صادرات به اوراسیا برای تجار ایرانی فراهم شد

مسئول شبکه جوانان رضوی استان: 160 ویژه برنامه فرهنگی 
دهه کرامت در مناطق مختلف البرز آغاز شد.

به گزارش جام جم حمزه قزلباش با بیان این که کاروان خادمان 
حرم رضوی  2۸ خرداد وارد استان شده اند، افزود: برنامه های 
این کاروان امروز باحضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان 

البرز آغاز می شود.
تیر  روز پنجشنبه سوم  برنامه ها  این  پایان  این که  بیان  با  وی 
می باشد، گفت: مراسم اصلی به مناسبت دهه کرامت، برگزاری 
جشن بزرگ زیر سایه خورشید روز سه شنبه اول تیر ساعت 
ج می باشد. 19:30 در امامزاده محمد )ع( در جوار گلزار شهدا کر

کنندگان،  تولید  با  دیدار  زندانیان،  با  دیدار  داشت:  اظهار  وی 
کادر درمان، حضور در جشن های  با  از بیماران، دیدار  عیادت 
محله ای، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، حضور در 
مراکز نظامی و انتظامی، دیدار با ائمه جمعه و مسئوالن، دیدار 
با کشاورزان و دامداران، دیدار با سالمندان و معلوالن و حضور 
ایــام  ایــن  برنامه های  جمله  از  مذهبی  هیئات  و  مساجد  در 
می باشد. قزلباش گفت: همچنین اول تیر 250 بسته معیشتی 
جوانان  و  نوجوانان  کانون  و  فاطمیون  نیکوکاری  مرکز  توسط 

رضوی استان البرز توزیع خواهد شد.
وی اضافه کرد: سوم تیر نیز اطعام رضوی توسط مرکز نیکوکاری 

البرز  استان  رضوی  جوانان  و  نوجوانان  کانون  و  انصاراالسالم 
انجام و بین نیازمندان توزیع می شود.

 160 برنامه فرهنگی دهه کرامت در البرز آغاز شد

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
سال  ابتدای  از   : البرز خمینی)ره(  امام  امداد 
تا کنون مراکز نیکوکاری استان بیش از یک 

میلیارد تومان جهیزیه و کمک هزینه ازدواج 
کرده  تهیه  کرونا  از  دیده  آسیب  اقشار  برای 

است.
ــزارش جـــام جـــم،  رضـــا لشینی، مــعــاون  گــ بــه 
امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه 
ــن کــه مــراکــز نیکوکاری  ــاره بــه ای الــبــرز بــا اشـ
پایگاه های مردمی توسعه خیر و احسان در 
استان هستند گفت: خدمات مراکز در حوزه 
نوعروسان  به  جهیزیه  ارائــه  شامل  ازدواج 
خـــانـــواده هـــای تــحــت حــمــایــت، جــهــیــزیــه به 
ج از حمایت  دختران آسیب دیده از کرونا خار

کمیته امداد و هدیه ازدواج پسران است.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
با اشاره به این  البرز  امداد امام خمینی )ره( 
که توسعه ابعاد اجتماعی امور خیر و احسان 
از جمله اهداف اصلی این نهاد است افزود: 
و  میلیارد  یک  از  بیش  البرز  نیکوکاری  مراکز 
هزینه  کمک  و  جهیزیه  تومان  میلیون   600
امــام  ــداد  امــ کمیته  مــددجــویــان  بــه  ازدواج 
از  دیــده  آسیب  اقــشــار  سایر  و  )ره(  خمینی 

کرونا استان اهدا کرده اند. 
ــه نــقــش مــهــم مــراکــز  ــاره بـ ــ ــ ــا اش  لــشــیــنــی بـ

معیشتی  مــشــکــالت  ــع  ــ رف در  نــیــکــوکــاری 
کرونا  از  دیــده  آسیب  اقــشــار  و  مــددجــویــان 
ــه خــدمــات مــتــنــوع اجــتــمــاعــی به  ــ گــفــت: ارائ
ــا نـــوع فــعــالــیــت هر  ــان، مــتــنــاســب ب ــروم ــح م
خدمات  ارائـــه  همچنین  و  نیکوکاری  مــرکــز 
در زمــیــنــه هــای مــســکــن، جــهــیــزیــه، درمـــان، 
مددجویان  به  کــاال  سبد  اعطای  و  اشتغال 
از  استفاده  با  کرونا  از  دیــده  آسیب  اقشار  و 
از  مجموعه ای  نیکوکاران  و  خیران  ظرفیت 
را  مراکز  این  در  احسان  و  خیر  فعالیت های 

تشکیل می دهد. 

نقش آفرینی مراکز نیکوکاری البرز در ازدواج جوانان

رضا شاعری

نویسنده

زباله و پسماند در استان  با بیان این که دفن  فردین حکیمی 
محیط  در  زباله  دفن  وقتی  کــرد:  تصریح  است  حداکثری  البرز 
زیست حداکثری است یعنی مدیریت پسماند بااستانداردهای 

مقبول هم خوانی ندارد.
در  زباله  تولید  این که  به  اشــاره  با  حکیمی  جام جم  گــزارش  به 
باید  افــزود:  گرم است  نفر نهصد  ازای هر  به  استاندارد جهانی 
کارگیری روش هــای جدید و فرهنگ سازی  ریزی و به  برنامه  با 
در  پسماندها  تفکیک  و  یابد  پسماندکاهش  تولید  مــیــزان 

ابتدای تولید انجام شود. 
این که  بیان  با  البرز  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
دســتــگــاه هــای ذی ربـــط مــانــنــد شــهــرداری هــا هــمــگــام بــا دیگر 

تولید  کاهش  فرهنگ  اشاعه  در  سعی  باید  شهری  نهادهای 
باید  زباله  دفن  بجای  کرد:  خاطرنشان  باشند  پسماند  و  زباله 
دنبال روش های استحصال سوخت و تولید کمپوست و دیگر 

فراوردهای بازیافتی از زباله بود. 
و  تولید  قبال  در  زیست  محیط  نقش  این که  بیان  با  حکیمی 
گفت:  است  نظارتی  نقش  پسماند  و  زباله  امحای  و  بازیافت 
قانونی  اختیارات  بــراســال  زیست  محیط  ســازمــان  مـــواردی  در 
خود به دستگاه هایی که در امر مدیریت پسماند اهمال کنند 
از  نفر   10 گذشته   در  راستا  همین  در  و  می دهد  قانونی  تذکر 
کوتاهی در وظایف   به دلیل  شهرداران مناطق مختلف شهری 
خود در مدیریت پسماند و اسیب به محیط زیست به مراجع 

قضایی معرفی شده اند.مدیرکل حفاظت محیط زیست با بیان 
این که در مساله زباله و پسماند و مدیریت آن باید از علم و فن 
آوری نوین استفاده کرد و در استان شرکت های دانش بنیان و 
پتانسیل های زیادی داریم  گفت: در مبحث مدیریت پسماند 
داخلی  توانمندی های  از  و  نرفته ایم  پیش  روز  علم  با  زباله  و 

بهره مند نشده ایم. 
و  شهری  بخش  در  توسعه  ایــن کــه  بیان  بــا  پــایــان  در  حکیمی 
با معیارها و استانداردهای  البرز متناسب  روستایی در استان 
محیط زیست همگام نیست گفت: توسعه شهری و روستایی 
سویه  یک  زیستی  محیط  استانداردهای  نظرگرفتن  در  بــدون 

ومحکوم به شکست است.  

جام جم گزارش می دهد:

مدیریت پسماند در البرز رضایت بخش نیست


