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در آب بحران تحلیلوضعیت
والزاماتمدیریتآن تولیدالبرز  ــدونراهـــکـــار بـ مــعــضــل

پسماندها و زبــالــه مدیریت و
دراستان

بهـره برداری  از ۲ طرح 
اقتصادی در البـرز
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کلفرهنگوارشاداسالمیاستان:نمایندهمردمطالقان: :مدیر داروییدانشگاهعلومپزشکیالبرز مدیر
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طالقانوبیمارستان مشکالتآبریز
هشتگردرابرطرفکنید

چهارمیندورهجایزهکتابسالالبرز
میشود برگزار

توزیعانسولینطبقروالگذشته
انجاممیشود البرز در
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کشور فرهنگ باغ نخستین ملی ثبت
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اولیه  نیازمندی های  دغدغه  باید  مردم  چرا 
مثل آب، آن هم در شرایط کنونی کرونایی را 
داشته باشند؟ این روزها به هر منبع خبری 
کمبود  خشکسالی،  درباره  نوشته هایی  بزنید  سر  که 

آب و پیش بینی هشداردهنده خواهید دید.
کسی  بر  دنیا  در  آن  کمبود  و  آب  مساله  اهمیت   
نظر  در  راه حل هایی  آن  برای  نیست.  پوشیده 
گرفته شده است؛ اما الزم است جدای از صرفه جویی 
البرز  استان  شود.  توجه  هم  دیگری  راه حل های  به 
ساوجبالغ،  طالقان،  کرج،  شهرستان های  شامل 

نظرآباد، اشتهارد و فردیس است.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت؛

گزارشمیدهد: جامجمالبرز

: البرز سویسازمانجهانییونسکودر از
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مدیرعامل و موسس بیمارستان مریم: بسی 
چنین  در  کــه  ــت  اس افتخار  و  مباهات  مــایــه 
 ، خرمشهر آزادی  ــروز  ــال س بــا  مــصــادف  روزی 

بیمارستان مریم هم راه اندازی شد.
به  اشــاره  با  گــزارش جــام جم دکتر دلشاد  به 
لم  المخلوق،  یشکر  لم  )مــن  شریف  حدیث 
سپاسگزار  اگــر  داشـــت:  بیان  یشکرالخالق( 
مــخــلــوق نــبــاشــیــم، نــمــی تــوانــیــم ســپــاســگــزار 
افتتاح  سالروز  در  ساله  هر  ما  باشیم.  خالق 
از  تقدیر  به  مراسمی  بــرگــزاری  با  بیمارستان 
تا  می شویم  جمع  هــم  دور  عــزیــزمــان  یـــاوران 

قدردان زحمات بی شائبه شان باشیم.
هستند  عــزیــزانــی  مــریــم،  بیمارستان  یـــاوران 
راه انــــــدازی  و  ــت  ــاخ س از  مــرحــلــه  هـــر  در  کـــه 
اند  ــوده  ب همراهمان  وقفه  بــی  بیمارستان، 
ذهنمان  و  قلب  در  همیشه  یادشان  و  نام  و 

جاری است.
)رئیس  دادگو  مهندس  از  قدردانی  با  سپس 
ج( و دکتر آقازاده که در  شورای شهر ادواری کر
ج بوده اند به عنوان  سال 93 شهردار وقت کر
که قدم های نخست  نام بردند  کسانی  اولین 

را در راه اندازی این بیمارستان برداشته اند.
مراحل  در  که  فراوانی  سختی های  به  توجه  با 
داشــت،  وجــود  بیمارستان  ساخت  ابتدایی 
ــرداری مــنــاطــق علی  ــ ــه ــ ــران مــحــتــرم ش ــ مــــدی
همیشه  ج  کر  5 منطقه  شهرداری  الخصوص 
راه  این  بــرای تسهیل  و  یــاور ما بوده اند  و  یار 

دشوار قدم های بسیار موثری برداشته اند.
علل  جمله  از  مریم  بیمارستان  عامل  مدیر 
ساخت بیمارستان در این منطقه استراتژیک 
ج را کمبود تخت بیمارستانی بیان داشت.  کر

در حال حاضر با همت دکتر درفشی )ریاست 
( وضعیت  اسبق دانشگاه علوم پزشکی البرز
نصف  از  و  یافته  بهبود  بیمارستانی  تخت 
ــرای 1000 نــفــر بــه یــک تــخــت رســیــده  ــ تــخــت ب
تخت های  افزایش  همواره  ج  کر مردم  است. 
شبانه روزی  زحــمــات  مــدیــون  را  بیمارستانی 
خالصانه  طــور  چه  که  هستند  درفشی  دکتر 
درمان  حیطه  در  خدمت رسانی  وقف  را  خود 

نمودند. 
ــی خــدمــات  ــت گــیــری دول رونـــق  ــن دوران  ــی اول
گرفت.  شکل  وی  ریــاســت  زمـــان  در  درمــانــی 
خیرین  زحمات  قدردان  است  شایسته  البته 
از  قبل  بیمارستانی  تــخــت هــای  افــزایــش  در 
نیز  پــزشــکــی  عــلــوم  حــضــور وی در دانــشــگــاه 

باشیم.
توجه  بــا  مریم  بیمارستان  ساخت  از  هــدف 
خصوصا  تــهــران  بــه  ج  کــر از  بیماران  اعـــزام  بــه 
ــوزادان و مـــادران بـــاردار که با دشــواری هــای  نـ
بود  مشکل  این  تسهیل  بــود،  همراه  بسیار 
را  تجهیزات  و  امکانات  بهترین  بتوانیم  کــه 
 ، بــه مــراجــعــان کــرجــی ارائـــه دهــیــم. بــا افتخار
در  ج  ــر ک در  جنین  متخصص  پــزشــک  اولــیــن 
همچنین  داشــت.  حضور  مریم  بیمارستان 
در  نـــیـــز  خـــصـــوصـــی  بـــخـــش    NICU ــن  ــ ــی ــ اول

بیمارستان مریم دایر گردید.
در   1393 سال  خــرداد  یکم  تاریخ  در  سرانجام 
زمـــان ریــاســت دکــتــر درفــشــی پــس از بــازدیــد 
دقیق ایشان از تمام قسمت های بیمارستان 
سوم  تــاریــخ  در  بیمارستان  راه انــــدازی  اجـــازه 
بیمارستان  و  گردید  صادر   1393 سال  خــرداد 

مریم فعالیت خود را آغاز نمود.
ــمــام دنــیــا،  ت کـــارهـــا در  از دشـــوارتـــریـــن  یــکــی 
عــاوه  کــه  چــرا  اســـت،  بیمارستان  ــدازی  ــ راه انـ
بیمارستان  یک   ، بسیار هزینه های  صرف  بر 
خدمت رسانی  آمــاده  روز  شبانه  طول  در  باید 
به بیماران و مراجعان باشد و بتواند همواره 
درمانی  تجهیزات  جدیدترین  رسانی  بــروز  با 

بهترین و موثرترین خدمات را ارائه نماید.
ــط دشــــوار مفتخر  ــرای ــا وجــــود تــمــام ایـــن ش ب
توانستیم  ج  کــر در  بــار  اولــیــن  ــرای  ب هستیم، 
راه انــدازی  را  کــودک  و  مــادر  بیمارستان  اولین 
کل  در  کــه  اســت  شرایطی  در  ایــن  و  نماییم 
و  مـــادر  بیمارستان  یــک  تنها  تــهــران  اســتــان 
عنوان  بــه  مریم  بیمارستان  و  داریـــم  کــودک 
ــران  ــادر و کــــودک در کــل ایـ دومــیــن مــرکــز مــ

فعالیت خود را ادامه می دهد.
ــای تــخــصــصــی و  ــردهـ ــارکـ ــاد بـــه کـ دکــتــر دلـــشـ

زمینه  در  پزشکی  مرکز  این  بی نظیر  خدمات 
بسیار  عمل های  و  کودک  و  مادر  بیماری های 
پیچیده در نوزادان مانند فتق دیافراگم، ایجاد 
و ساخت مثانه برای نوزادان دارای نارسایی و 
همچنین بیماری های زنان اشاره کرد و گفت: 
گرم  با 800  که  نــوزادی  در یک مورد استثنایی 
انـــدام هـــای  در  بــســیــار  نــارســایــی هــای  و  وزن 
آمده بود، با کمک متخصصان  حیاتی به دنیا 
و  بیهوشی حــاذقــی هــمــچــون دکــتــر ســتــوده 
پس  مرکز  این  پیشرفته  بسیار  دستگاه های 
این  بــهــبــودی،  و  حیاتی  انــدام هــای  ترمیم  از 
نوزاد پس از 25 روز با یک کیلو و 600 گرم وزن 
در  اکــنــون  هــم  و  شــد  مــرخــص  بیمارستان  از 

سامت  کامل به سر می برد.
حضور پزشکان متبحری همچون دکتر عماد 
دست  چیره  پزشکان  و  ارتوپدی(  )متخصص 
ــوژی و جــراحــی هــای  ــ ــ ــگــری در زمــیــنــه اورول دی

زیبایی و غیره را شاهد هستیم.
افتخار  با  نیز  فضایی  محدودیت  به  توجه  با 
در  را  فعالی  آندوسکوپی  بخش  توانستیم 
مریم دایر نماییم که با تجهیزات فوق مدرن 
ــی بـــه عــمــوم مــراجــعــان  ــاده خــدمــت رســان ــ آمـ

باشیم.
ــادر به  ــاری پـــروردگـــار قــ ــ ــه لــطــف و ی ــروزه ب ــ امـ
پــذیــرش و درمـــان بــیــمــاران از ســراســر کشور 

هستیم.
بیمارستان  در  اهــــداف  مــهــم تــریــن  از  یــکــی 
توانسته ایم  که  است  مریم  به  آمــوزش  مریم 
خانواده  عنوان  تحت  ماهنامه ای  انتشار  با 
را  فعالیت  ایــن  کنون  تا   1393 ســال  از  مریم 
مقاالت  تمامی  دهیم.  ادامــه  وسیع  سطح  در 
چاپ شده در ماهنامه با زبان بسیار ساده و 
حاضر  پزشکان  توسط  مــردم  بــرای  فهم  قابل 

در بیمارستان نوشته و به چاپ می رسد.
رایگان  کاس های  ماهنامه،  انتشار  کنار  در 
ــاردار را داریـــم کــه در دو  ــادران بـ آمـــوزش بــه مـ
ــدران،  ــ ــانــی کـــاس هـــا بـــا حــضــور پ ــای جــلــســه پ
تقدیم  نیز  دوره  ایــن  گــذرانــدن  گواهینامه 

مادران می گردد. 

آمـــوزش بــه مـــردم و پــزشــکــان با  در راســتــای 
ــرگــزاری  ب از شــبــکــه هــای مــجــازی و  اســتــفــاده 
کوچک  قدمی  توانسته ایم  متعدد  وبینارهای 
ارتقاء  و  مردم  درمانی  سواالت  پاسخگوی  در 

گاهی جامعه برداریم. سطح آ
عرصه  در  پزشکی  و  علمی  مقاله   8 افتخار  با 
ــه چــاپ  بــیــن الــمــلــلــی از بــیــمــارســتــان مــریــم ب
بــرای  ــدام منبع موثقی  ک رســیــده اســت و هــر 
همچنین  می باشد.  پزشکان  سایر  استفاده 
بیمارستان  به عنوان یگانه  بیمارستان مریم 
به  موفق  بــار  اولین  بــرای  خصوص  بخش  در 
ــر محترم  از دســتــان وزیـ لــوح زریـــن  ــافــت  دری

بهداشت گردید که بسی مایه افتخار است.
در پایان از زحمات آقایان عظیمی، مدیرعامل 
بانک تعاون- جوادی، مدیرعامل بانک ملل- 
زبردست مدیر عامل بانک انصار که در سال 
اعتبار  تامین  جهت  در  بیمارستان  راه انــدازی 

نقش بسزایی داشته اند، قدردانی شد.
بیان  قــرآن  از  آیاتی  به  اشــاره  با  درفشی  دکتر 
آورده انــد و خداوند  ایمان  که  کسانی  داشت: 
راه  ایــن  در  و  پذیرفته اند  خالق  عــنــوان  بــه  را 
مائکه  خداوند  داده انــد،  ج  خر به  استقامت 

خود را بر آنها نازل می کند. 
"دکـــتـــر دلـــشـــاد بـــه دلـــیـــل داشـــتـــن ویــژگــی 
و  مـــردم  مشکل  از  گره گشایی  و  استقامت 
به  توانسته اند  که  است  خیر  امور  در  شرکت 

این موفقیت دست یابند. 
وی راه خدا را ادامه داده اند و با توجه به همت 
پیش  در  را  روشــنــی  بسیار  آیــنــده  بلندشان 

دارند."
دکتر  زحمات  از  تقدیر  با  نیز  دادگــو  مهندس 
دلشاد طی سالیانی که ایشان را می شناختند 
پایان  بــه  را  صحبت شان  شعر  بیت  یــک  بــا 

رساندند:
کوشش و سعی و فداکاری و ایمان درست

گر به هم دست دهند
سد سکندر شکنند

با اهداء هدایا و  آخر نیز به رسم هر ساله  در 
لوح یادبود از یاوران عزیز تقدیر به عمل آمد. 

آزادسـازیخرمشهر برگزاریهفتمینسالگردافتتاحبیمارستانوزایشگاهمریممصادفباسالروز



با مشارکت حداکثرى، انتخاباتی رقم خواهیم زد که وحدت آفرین و دشمن 
سوز باشد.

آیت اهلل حسینی همدانی، امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه هفته ای 
که گذشت با اشاره به حدیث امام سجاد )ع( در مورد مشورت و اهل مشورت 
کنید و  راهنمایی اش  که  این است  کند  که مشورت می  کسی  گفت: حق 

توصیه هایی برایش داشته باشید و کمکش کنید. 
به گزارش جام جم، امام جمعه کرج  گفت: همه افراد در هر جایگاهی که دارند 
نقش مهمی در انتخابات خواهند داشت و باید همگی تاش کنیم تا دولت 
در تراز انقاب اسامی شکل بگیرد. وی گفت: الزمه تشکیل دولت در تراز 
انقاب اسامی این است که دولت مومن و حزب الهی که از شاخص هاى 

انقاب است تشکیل شود.امام جمعه کرج با اشاره به این که شاخص هاى 
دولت در تراز دهه پنجم انقاب را باید تبيین کرد افزود: بر اساس تبيین ها 
بهترین ها  گزینش  براى  است  فرصتی  انتخابات  و  داشت  انتخاب  باید 
چون فقط رئیس جمهور انتخاب نمی شود بلکه وزراى دولت استانداران و 

دستگاه هاى اجرایی هم انتخاب می شوند.

چهارشنبه    12 خرداد  1400     شماره  5953

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

ج : امام جمعه کر
 مشارکت  حداکثری با نمایش وحدت در انتخابات خرداد

گرامی،  خوانندگان 
ــا مـــی تـــوانـــیـــد  شـــمـ
حقوقی  مشکالت 
ــود را  و قــضــایــی  خـ
جم  جام  روزنامه  با 
بگذارید.  میان  در 
مــســئــول پــرســش 
مشکالت  پاسخ  و 
قضایی  و  حقوقی 
ــه وســـیـــلـــه تــیــم  ــ بـ
مجرب  کارشناسی 

خود می توانند هر هفته و در همین ستون به 
سوال های شما پاسخ دهند. 

شده  داده  پاسخ های  که  بدانیم  اســت  الزم   
قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  ــوال،  س به 
نمی باشد.  اداری  و  قضایی  مراجع  در  استناد 

منتظر تماس های شما هستیم.
ضبطصدا

ارتــبــاط  وســایــل  گسترش  و  تــنــوع  بــه  باتوجه 
 تلفن همراه، یکی از سواالت 

ً
جمعی، مخصوصا

مــتــداول مــردم ایــن اســت کــه آیــا بــرای اثبات 
موضوعی در دادگاه، می شود به صدا یا فیلم 
استناد  پــرونــده،  مقابل  طــرف  از  شــده  ضبط 
اثبات دعوا  ادلــه  که  این است  پاسخ  نمود؟  
گردیده  ذکر  و  مشخص  قانون  در  شکایت  و 
اســـت. و صــدا و فیلم ضبط شــده جــزو ادلــه 

اثبات دعوا و شکایت محسوب نمی گردد. 
تصویر  و  ــدا  ص گـــردد  اثــبــات  چنانچه  ولیکن 
واقــعــی بـــوده و موجب اثــبــات مــوضــوع دعــوا 
گردد، می تواند از امارات قضایی و موجب علم 
قاضی گردد. هر چند باید توجه داشت ضبط 
صدا یا اخذ تصویر از دیگران طی شرایطی جرم 

انگاری گردیده است.

مشاورحقوقی

وظیفه انتخاب
انتخابات  در  شرکت 
نــامــزدهــاى  بــه  رأى  و 
انتخاباتی یك تکلیف 
سیاسی  و  اجتماعی 
و هر  اســـت  ــنــی  دی و 
ــرد واجــــــد شـــرایـــط  ــ فـ
باید  دادن  رأى  بـــرای 
آگاهانه  و  مسئوالنه 
و با شناخت شخصی 
و کافی )در حد وسع و توان( در این عرصه انجام 

وظیفه کند.
پذیرفته نیست هنگام ورود به عرصه انتخابات 
از  جستجو  و  تحقیق  ــدون  ب نــامــزدهــا،  بــه  رأى  و 
تا  افــراد باید خود تحقیق کنند  نامزدها باشد و 
به نتیجه و جمع بندی برسند. نه این که تحقیق 
نکرده و به دلیل عدم تحّمل زحمت و... انتخاب 
انــجــام دهــد. چون  بــا نظر دیــگــران  را  و تصمیم 
به  اعتقاد  و  ایمان  همانند  دادن  رأى  و  انتخاب 
و  با تحقیق  باید  که  و اصــول دین است  باورها 
شناخت شخصی در حد وسع و توان باشد، نه 
اینکه مانند فروع دین و تقلیدى و بدون تحقیق 

الزم از نظر و رأى دیگران استفاده شود. 
هم اکنون که روزهای تبلیغات انتخاباتی ریاست 
جمهورى و شوراهاى اسامیست، رأى دهندگان 
واجد شرایط وظیفه دارند در فرصت تبلیغات به 
دقت و با کنجکاوی، سخنان نامزدها را بشنوند 
نرسیدند،  الزم  شناخت  بــه  روش  ایــن  بــا  اگــر  و 
که  جایی  تا  کنند  تحقیق  و  جو  و  پــرس  بیشتر 
وجدان خود را در رأی دادن متقاعد ساخته و با 
ایــن عرصه تحقیق  آرامــش خاطر رأى دهــنــد.در 
و  دینی  معیارهای  با  تنها  نه  نامزدها  از  عمیق 
 مجاز و 

ً
نـــدارد، بلکه شــرعــا اخــاقــی نــاســازگــاری 

شناخت  و  پژوهش  به  ملزم  شخص  هر  بلکه 
به  و  سستی  گونه  هــر  بدانیم  و  هست  دقیق 
آراء و نظر دیگران استفاده کردن  خاطر راحتی از 
تأثیر  تحت  یا  سپردن  دیــگــران  به  سرنوشت  و 
کاروانها ی تبلیغاتی قرار گرفتن، اسقاط تکلیف 
و  آینده  نسل  به  نسبت  دیــن  ادای  و  نمی کند 

سرنوشت خود و دیگران نیست.

یادداشت

محمد حسین
 روحی یزدی 

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی گفت: باغ فرهنگ یونسکو می تواند 
محل تعامل اقوام ایرانی و همزیستی مسالمت آمیز باشد.

به گزارش جام جم، سعید رضا عاملی، در مراسم رونمایی از باغ فرهنگی 
ج برگزار  یونسکو که با حضور مسئوالن کشوری در پارک ایران کوچک کر
ملی  کمیسیون  فرهنگ  باغ  ایجاد  در  ج  کر شهرداری  از  تقدیر  با  شد، 
به تعبیر  کوچک  ایران  کوچک نماد  باغ  این   

ً
یقینا کرد:  اظهار  یونسکو، 

رهبر انقاب محل گردشگری برای استان البرز می شود.
وی با اشاره به این که بودن اقوام شریف ایرانی کنار یکدیگر امری مهم 
عنوان  است،  ایران  تقویت  اقوام،  به  نهادن  ارزش  و  تقویت  و  است 
کرد: وقتی تعلق قومی و ملی را ارزیابی می کنند تعلق قومی از تعلق ملی 
نمی کاهد و اگر ما احترام همه اقوام را داشته باشیم احترام منابع اصلی 

ایران عزیز را فراهم کردیم.
دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی اضافه کرد: نباید قومیت گرایی طوری 

زیرا این ها  ایرانی و اسامی باشد  از تقابل هویت  بیان شود که نشان 
قوامساز یکدیگر هستند.  

عاملی بابیان این که تردید منشأ تشویش هویت است و در این میان 
قطعیت از بین می رود، گفت: وقتی ما نگاه تاریک به اقوام داشته باشیم 

و ارتباط اقوام تاریک شود، بازنمایی دروغین از اقوام صورت می گیرد.
دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی همچنین به ضرورت توسعه فرهنگ 
اشاره کرد و با بیان این که اگر در توسعه بین  فرهنگی در سطح جهانی 
موفق شویم آرامش بیشتری به لحاظ زیست سرزمینی فراهم می شود، 
تأکید کرد: تردید میان اقوام خطرات عدم یکپارچگی را در پی دارد از این رو 
همزیستی  و  ایرانی  اقوام  تعامل  محل  می تواند  یونسکو  فرهنگ  باغ 

مسالمت آمیز باشد.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

باغفرهنگییونسکو،محلتعاملاقوامباشد

نماینده مردم طالقان، ساوجباغ، نظرآباد 
بــا اشـــاره بــه ایــن کــه بخشی از  و چــهــاربــاغ 
ــروژه هــشــتــگــرد-طــالــقــان بــعــدا بــه بهره  ــ پ
داریم  انتظار  گفت:  رسید،  خواهد  بــرداری 
خــصــوص  در  ــازی  ــهـــرسـ شـ و  راه  وزارت 
مشکات این حوزه در طالقان و هشتگرد 

اقدامات الزم را داشته باشد.
گزارش جام جم، علی حدادی، نماینده  به 
مردم طالقان، ساوجباغ، نظرآباد و چهارباغ 
آیــیــن  در  ــی،  ــامـ اسـ ــورای  ــ شـ مــجــلــس  در 
که  هشتگرد-طالقان  جاده  از  بهره برداری 
برگزار شد،  راه و شهرسازی  وزیر  با حضور 
آبریز  حــوزه  در  طالقان  شهرستان  گفت: 
رجوع  و  رفع  که  است  مواجه  مشکاتی  با 
این مسائل نیازمند توجه و پیگیری وزارت 

راه و شهرسازی است. نماینده مردم 
طالقان در مجلس در ادامه راه های 
روســتــایــی شــهــرســتــان طــالــقــان را 

یکی از مشکات منطقه برشمرد 
بــرای رفع مشکل  افــزود: باید  و 

ــردد شــهــرونــدان نیز  ــ ــوزه ت ــ ح

برنامه  و  تعبیه  راه  وزارت  توسط  راه حــلــی 
ریزی شود.

ــرد:  ــ ــن نـــمـــایـــنـــده مــجــلــس تـــصـــریـــح ک ــ ایـ
طالقان  پایین  و  باالطالقان  به  گازرسانی 
پیگیری های  و  دارد  ــرار  ق اولــویــت  در  هــم 
زیادی در این خصوص انجام شده است؛ 
و درمان  که مسائل حوزه بهداشت  البته 
که  اســت  مدنظر  نیز  طالقان  شهرستان 
ضرورت دارد به سرعت در این شهرستان 
ــان دولــــتــــی احــــــــداث شــــود.  ــتـ ــارسـ ــمـ ــیـ بـ

ــاد حـــــــــــــدادی  ــجــ ــ ای از 
ــرک  ــه صنعتی ش

ایــــجــــاد بـــــــــرای 

اشــتــغــال در طــالــقــان هــم بــه عــنــوان یکی 
داد:  ادامــه  و  بــرد  نــام  مهم  اولویت های  از 
از  دیگر  یکی  نیز  هشتگرد-طالقان  پــروژه 
اولویت های این منطقه بود که خرسندیم 
یــادآور  وی  رسید.   بــرداری  بهره  مرحله  به 
نکات  از  یکی  جــاده  ایــن  ایمن سازی  شــد: 
قرار  کــار  دستور  در  که  اســت  مهم  بسیار 
رانش هایی  و  ریزش ها  به  توجه  با  تا  دارد 
مــشــابــه  حــــــوادث  از  داده  خ  ر قـــبـــًا  کـــه 
مردم  نماینده  گفته  به  شــود.  پیشگیری 
شــورای  مجلس  در  ساوجباغ  و  طالقان 
اسامی، در حال حاضر به جای تونل این 
 
ً
پروژه یک کنارگذر ایجاد شده تا تونل بعدا

از  تکمیل شود. حدادی در بخش دیگری 
بیمارستان  مشکل  به  خود  صحبت های 
تصریح  و  اشــاره  هم  هشتگرد  شهرجدید 
جمعیتی  بــا  هشتگرد  جــدیــد  شهر  کـــرد: 
بالغ بر 90 هزار نفر هنوز تکمیل نشده 
به  مربوط  بیمارستان  این  اســت. 
نیازمند  و  مــی شــود  راه  وزارت 

توجه جدی است.

مشکالت آبریز طالقان و بیمارستان هشتگرد را برطرف کنید
نماینده مردم طالقان :

که   است  امری  بشر  زندگی  در  آن  اهمیت  و  زیست  محیط  مقوله 
و  مسائل  این  حاضر  زمان  در   . کرد  عبور  آن  از  سادگی  به  نمی توان 
مشکات و تگناهای محیط زیستی تنها یک موضوع منطقه ای یا حتی 
ملی به شمار نمی رود و با توجه به تأثیر وابستگی متقابل محیط زیست 
و زندگی انسان ها در واقع مشکل محیط زیستی در یک منطقه مساله 
آغاز می شود  برای کل جهان محسوب می شود. کرونا از ووهان چین 
اما کل جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. بیابان های عراق و عربستان 
سعودی گسترش می یابد سراسر ایران دچار ریزگردها می شود. امروزه 
روزانه  1600تا  البرز  زباله یک  مشکل جهانی است. در استان  معضل 
1700 تن زباله  تولید می شود که مدیریت پسماند آن  نیازمند هزینه های 
سنگینی است که این عاوه بر مشکات و آلودگی های محیط زیستی 

آن است.
ناصر حاج محمدی سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست 
و  تولید  معضل  این که  بیان  با  جام جم  با  گفتگو  در  کرج  شهرداری 
مدیریت پسماند دو مساله اصلی در مدیریت شهری به خصوص در 
استان البرز است گفت: متوسط تولید زباله هر نفر در جهان به طور 
کرج مثا در  که ما در برخی مناطق  گرم است  در صورتی  متوسط 900 
منطقه 5 و خیابان های المهدی و گلشهر مجبوریم دوبار در روز زباله ها 

را جمع آوری کنیم. 
محمد مسیبی مدیر کل سازمان مدیریت پسماند استان البرزمعتقد 
و  زباله  تولید  بابت  شهروندان  پیشرفته  کشورهای  اکثر  در  است: 
پسماند باید برای جابجایی و تفکیک ان هزینه و شارژ پرداخت کنند و 
این امر موجب کاهش تولید زباله و مدیریت پسماند در مبداء می شود 
در کشور ما دریافت هزینه تولید و مدیریت پسماند  به مواقع خرید 
که  می شود  موکول  شهرداری  مفاصاحساب  گرفتن  و  خانه  فروش  و 
این امر موجب افزایش تولید زباله است. در این بخش ما مشکل و 
معضل قانو نی داریم .سیاست ما در سازمان مدیریت پسماند این 
است که با استفاده از تکنولوژی های نوین و توسعه کارخانه کمپوست 
به سمت دفن حداقلی و بازیافت حداکثری برویم و برای موفقیت در 
این طرح نیازمند مشارکت شهروندان هستیم و در این راستا گام اول 
این است که از تولید زباله اجتناب کنیم تا حجم زباله برای دفع کاهش 
یابد و همچنین با تفکیک زباله از مردم می توانیم قدمی بزرگ در راستای 

سیاست مورد اشاره داشته باشیم.
اینجا به این نتیجه می رسیم که در کشور ما و باالخص در منطقه  تا 
استان البرز میزان تولید پسماندها و زباله ها هم  بیش از استانداردهای 
هزینه ای  پسماند  مدیریت  بابت  مردم  این که  هم  و  است  جهانی 
پرداخت نمی کنند هر دوی این عوامل از مشکات ساختاری در این 
زمینه حکایت می کند اما مشکل بزرگ تر مدیریت این پسماندها در 
محل  اگر  این که  است.حال  آن  تولید  از  بعد  مرحله  و  زیست  محیط 
زباله ها فاقد امکانات پیشرفته تجمیع،  تفکیک  و بازیافت  انباشت 
باشد به طور قطع مضرات زیست محیطی آن به مراتب  فاجعه بار است. 
 مرکز دفن پسماند حلقه دره  در دهه 60  از طریق جهاد کشاورزی به 
شهرداری واگذار شد. روزانه یک هزار و پانصد تا یک هزار و هفتصد تن 

پسماند  به مرکز پردازش حلقه دره منتقل می شود.
به سراغ فردین حکیمی مدیرکل محیط زیست استان البرز رفتیم وی 
معتقد است مسئله پسماند آنقدر مهم است که به منظور جلوگیری 
از آسیب های آن همه دستگاه ها مکلف به اجرای قانون آن هستند. 
عمده مشکل در زمینه پسماندها آن است که بخش عمده آن دفن 
می شود و این نشان می دهد در زمینه مدیریت پسماند در مبداء کار 
فرهنگی و آموزشی مناسب انجام نشده است تا میزان دفن پسماند 
تولید بیشتر شیرابه می شود  زباله موجب  بیشتر  یابد. دفن  کاهش 
و خطر نفوذ به آب های زیرزمینی افزایش می یابد. وقتی در یک استان 
محیط  استانداردهای  با  یعنی  است  حداکثری  پسماند  دفن  میزان 
زیست همخوانی ندارد. در زمینه بازیافت اتفاق خوبی در البرز نیفتاده 
است. به طور کلی هر هزینه ای در زمینه بازیافت در واقع سرمایه گذاری 
است، بازیافت زباله بسیار به صرفه است و با برگشت مجدد بسیاری 
از پسماندهای قابل بازیافت به عرصه تولید و مصرف، شاهد کاهش 
هزینه ها هستیم. محمد مسیبی می گوید استفاده از نرم افزار به روب در 
زمینه تفکیک زباله فعال است و ما امسال چند اپلیکیشن جدید هم 
به آن اضافه خواهیم کرد تا شهروندان بتوانند با تفکیک زباله در مبداء 

حتی اقدام به کسب درآمد کنند.
مسیبی  به  کارخانه کمپوست در حلقه دره اشاره کرد و گفت: 600 تن 
افزایش  و  بازسازی  با  و  می شود  وارد  کمپوست  کارخانه  در  نیز  زباله 
ظرفیت کارخانه تولید کمپوست انتظار می رود دفن زباله در حلقه دره 
مسیر کاهشی به خود گرفته وامسال 300 تا 400 تن زباله کمتر دفن شود. 
همچنین با راه اندازی سایت پیرولیز حجم زیادی از زباله های پاستیکی 
به چرخه بازیافت برگشته و شاهد دفن حداقلی زباله در مرکز حلقه دره 

باشیم.

معضل  بدون راهکار  تولید و مدیریت زباله و پسماندها دراستان

جام جم البرز گزارش می دهد:

دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت  بیولوژیک  فــرآورده هــای  و  دارو  امور  مدیر 
بین  قلمی  انسولین های  توزیع  که  کرد  اعام  البرز  استان  پزشکی  علوم 

بیماران دیابتی استان طبق روال گذشته انجام می شود.
گفت:  البرز   پزشکی  علوم  دانشگاه  ــی  داروی مدیر  جــم،  جــام  گــزارش  به 
تاکنون دستورالعملی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
یا سازمان غذا و دارو درخصوص  تغییر روش توزیع انسولین های قلمی 
نشده  ابــاغ  سامانه  در  نام  ثبت  و  درمــان  معاونت  از  حواله  دریافت  یا 
است و تحویل این داروها  همچنان به شکل سابق بوده و متقاضیان 
با همراه داشتن معرفی نامه معتبر از سوی معاونت غذا و دارو البرز و 
نسخه پزشک متخصص بر اساس سهمیه ماهانه خود به داروخانه های 

منتخب مراجعه کنند. 
امیر بقایی افزود: تا اعام رسمی از سازمان های ذیربط توزیع انسولین طبق 

روال سابق انجام می شود.
وی گفت: اطاعات مربوط به صدور معرفی نامه، داروخانه های منتخب و 
پان توزیع انسولین قلمی در سایت رسمی معاونت غذا و دارو دانشگاه 

قابل   fd.abzums.ac.ir الــبــرز  پــزشــکــی  عــلــوم 
تازگی  بــه   . اســت  مشاهده 
شایعاتی در خصوص تغییر 
در  انــســولــیــن  تــوزیــع  روش 

فضای مجازی استان منتشر 
شده است.

توزیع انسولین طبق روال گذشته 
در البرز انجام می شود

برای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
در  حضور  و  صنعتی  ح  طر  2 از  بهره برداری 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، به 

استان البرز سفر می کند.
و  فینینگ  کارخانه  جم،  جام  گزارش  به 
بویلر  ساخت  و  مهندسی  شرکت  فرمینگ 
حضور  با  خرداد   11 امروز  مپنا،  تجهیزات  و 
رزم حسینی، وزیر صمت، در مجتمع الهیه 
و  سازمان ها  مدیران  از  جمعی  همراهی  با 

ادارات دولتی استان البرز افتتاح می شود.
این کارخانه که با نام مجتمع الهیه شناخته 
هکتار   22 مساحت  به  زمینی  در  می شود، 
شامل 27000 مترمربع سالن سرپوشیده و 6 
هزار مترمربع انبار سرپوشیده برای انبارش 

تجهیزات، واقع شده است.
شایان ذکر است مجتمع الهیه دارای 6 خط 
با ظرفیت   ) )فین دار پره دار  لوله های  تولید 
فین  با  تیوب،  شاخه  هزار   100 ساالنه  تولید 
بویلر  ساخت هارپ های  جهت  مارپیچ 
بازیاب حرارت مورد استفاده در نیروگاه های 
سیکل ترکیبی و همچنین تجهیزاتی از قبیل 
صنعتی  بویلر های  سوپرهیتر  و  اکونومایزر 
فرمینگ  و  فینینگ  کارخانه  می باشد. 
به  اشتغال آفرینی،  باعث  مپنابویلر  شرکت 
کارگیری نیروی کار محلی و بومی و همچنین 
از  ارز  از خروج  حفظ ذخایر مالی و جلوگیری 

کشور شده است.
سیمان  شرکت  بزرگ  ح  طر موفق  اتمام 

آبیک
بهره برداری  امروز  که  ح هایی  طر دیگر  از 
خواهد شد خط اصلی کارخانه سیمان آبیک 
است که با همت و توان متخصصان داخلی 
تعویض  سنگین  عملیات  اجرای  از  پس 

رینگ به چرخه تولید بازگشت.
سیمان  شرکت  مدیرعامل  فرمانی  حمید 
آبیک گفت: با توان متخصصان داخلی، برگ 
زرین دیگری در صنعت سیمان کشور رقم 
خط  کوره  رینگ های  تعویض  پروژه  و  خورد 
یک کارخانه سیمان آبیک برای نخستین بار 
در کشور بدون کمک گرفتن از شرکت های 

خارجی انجام شد. وی افزود: پروژه تعویض 
سیمان  شرکت  یک  خط  کوره  رینگ های 
سیمان  صنعت  در  می توان  که  آبیک 
برد  نام  آن  از  تعمیراتی  پروژه  ابر  به عنوان 
و  توان  به  تکیه  با  ایران  در  بار  اولین  برای 
داخلی  مهندسان  و  کارشناسان  تخصص 
از ابتدای دی  سال 1399 شروع و در ابتدای 
اتمام  به  موفقیت  با  امسال  اردیبهشت  

رسید.
بزرگ ترین  اساسی  تعمیرات  گفت:  وی 
کشور به ظرفیت 8هزار  کلینکر  کوره تولید 
تعمیرات  سنگین ترین  روز،  در  تن   500 و 
انجام شده در کوره های تولید کلینکر کشور 
متخصصین  توان  و  همت  به  که  بوده 

و  مهندسی  طراحی،  مراحل  کلیه  داخلی، 
اتمام  به  موفقیت  با  آن  اجرایی  عملیات 

رسید.
در  گفت:  آبیک  سیمان  شرکت  مدیرعامل 
پروژه مذکور دو رینگ به قطر خارجی 7 متر 
20 سانتی متر، سه قطعه از بدنه کوره به قطر 
5 متر و 80 سانتی متر و ده ها ردیف اقدامات 
وزن  به  سازی  بهینه  و  بازسازی  تعمیراتی، 
تقریبی 1200 تن و با رعایت کامل ماحظات 
گردید.  بازسازی  و  تعویض  ایمنی  و  فنی 
گرمکن،  پیش  درمجموع  افزود:  فرمانی 
کوره و داکت هوای ثالثیه بالغ  بر هزار و 900 
تن عملیات نسوز کاری انجام پذیرفت. که 
و  ابزار  اقام،  تمهید  دقیق،  برنامه ریزی  طی 
بدون  و  تخصصی  و  سنگین  ماشین آالت 
هرگونه خسارت مالی و جانی پس از 4 ماه 
اتمام  به  موفقیت  با  مداوم  و  دقیق  کار 
رسید. گفتنی است با ورود مجدد این کوره 
به مدار تولید، ظرفیت تولید کلینکر شرکت 
تولید  بزرگ ترین  عنوان  به  آبیک  سیمان 

کننده کلینکر ایران و 
خاور میانه، به 16 هزار و 500 تن در روز رسید.
گفتنی است رزم حسنی در پایان برنامه سفر 
خود قرار است در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان در شرکت زر ماکارون شرکت 

کند.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت؛

البرز ۲طرحاقتصادیدر بهرهبرداریاز

 در دولـــــت هـــا رفـــــاه بـــه مــعــنــی وجـــود
. سیاست های سنجیده و هوشمندانه 
حداقل  کــم  دســت  تامین  زمینه  در  ای 
بــــــرای همه  ــی  ــدگــ ــ زن ــای  ــ ــدارده ــ ــان ــ ــت ــ اس
فرصت  در  بــرابــری  ارتــقــای  و  شهروندان 
های زندگی که متاسفانه در استان البرز 
در بحث راهنمایی و رانندگی از آنان این 
آن  نمونه  اســت.  شــده  گرفته  امکانات 
های  دوربین  توسط  شهروندان  جریمه 
تعبیه شده و عدم اطاع رسانی پیامکی 
آنان و توقیف خــودرو در هنگام عدم  به 
و  رانــنــدگــی  و  راهنمایی  قوانین  رعــایــت 

گسیل آن به پارکینگ ها و مواجه شدن 
شهروندان در هنگام اخذ خافی و مواجه 
شدن با اعداد و ارقام باالی جریمه ها و 
درگیر  گاها  و  آنــان  پرخاشگری  رفتن  باال 
شدن با پلیس و کشاندن شهروندان به 
مقامات قضائی شده است و مسئولین 
ذی ربط هیچ گونه چاره ای برای همدردی 
موضوع  و  معضل   نیندیشــیده  ایــن  با 
باتکلیف باقی مانده است که در صورت 
افزایش  ها  پرخاشگری  این  توجه،  عدم 
یافته و معضلی در آینده برای جامعه به 

دنبال خواهد داشت.

پلیس راهنمایی و رانندگی، آیا قوانین فقط مخصوص شهروندان است 
و برای شما نیست؟ 

یادداشت
مسئوالن  شعارهای  از  یکی 
 ) )شــهــرداری و شــورای شهر
حصارک  میدان  ترافیک  رفع 
میدان  نــام  فقط  اکــنــون  کــه 
ــاقــــی مــــانــــده و  ــ حــــصــــارک ب

میدانی وجود ندارد. 
ــل هـــایـــی کــه  ــ و ســـاخـــت پ
ورودی دارد ولی برای خروجی 
به  ــده،  نــش ای  انــدیــشــه  آن 
خصوص )در پیک ترافیکی( 
از هر طرف خودروها سرازیر 
قیف  مــانــنــد  ــارک  ــص ح در  و 
از  ــرای فــرار  ب متمرکز و راهــی 
پیدا  شــهــرونــدان  تــرافــیــک 

ــه خــصــوص  ــ نـــمـــی شــــــود. ب
قسمت  در  خودروها  خروج 
ــوارزمــــی و  شــمــالــی بـــلـــوار خــ
ــا  ــودروهـ خـ زدن  دور  ــرای  ــ بـ
فاصله بسیاری را باید راننده 
بپیماید تا دور زده و به بلوار 
این  در  که  یابد  راه  خوارزمی 
فاصله آلودگی هوا و تصادف 
ــرای  ــ بـ خــــــــراب  ــاب  ــ ــصـ ــ اعـ و 
گردد  می  فراهم  شهروندان 
ــاز نشده  ــره هــنــوز ب ــن گ و ای
اســت و شــعــارهــا ولــی باقی 
مانده که معلوم نیست کی 

عملی خواهد شد.

از شعار تا عمل چقدر فاصله است؟

رحیم فرجی



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

دکـــتـــر ســیــد مــهــدی 
در  مــــــــوســــــــویــــــــان 
هر  و  ســتــون  همین 
هفته بــه ســـواالت و 
پزشکی  دغدغه های 
خواهند  پاسخ  شما 

داد.
عـــــــوارض احــتــمــالــی 

واکسن کووید 19
است  ممکن  گــاهــی 
تزریق می کنند دچار عوارض  را  که واکسن  کسانی 
خفیفی مثل تب، ســردرد، خستگی، درد عضانی، 
تزریق  یا درد در محل  و قرمزی  التهاب  یا  مفاصل 
گـــذرا هستند  ایـــن عــایــم خفیف و  اکــثــر  شــونــد، 
درد  مانند  عــوارضــی  نمی کنند.   ایــجــاد  مشکلی  و 
عـــوارض جدی  گیجی  یــا  تــزریــق، ســـردرد  در محل 
این  معنای  بــه  عائم  ایــن  نمی شوند،  محسوب 
است که سیستم ایمنی بدن شما در حال قدرت 
گرفتن بوده و واکسن به خوبی عمل کرده و در عین 
حال اگر چنانچه هیچ عوارضی هم نداشتید نگران 
نباشید چرا که این مهم به سیستم ایمنی و واکنش 
بدن برمی گردد و به هیچ عنوان اثرگذاری واکسن را 
زیر سوال نخواهد برد. متداول ترین عارضه جانبی 
به سرماخوردگی  کرونا عایمی شبیه  واکسن های 
است. از عوارض شدید برخی واکسن ها می توان به 
موارد نادر لخته شدن خون اشاره کرد. در مواردی نیز 
ممکن است  واکسن در افراد یک واکنش آلرژیک 
شدید ایجاد کند که به آن "شوک آنافیاکتیک" هم 
آلــرژی جــدی پس از  گفته می شود. افــراد با سابقه 
تزریق واکسن 15 دقیقه و در مواردی تا نیم ساعت 
تحت نظر قرار گیرند، "شوک آنافیاکتیک"، در صورت 
بروز با دارو قابل درمان است و لطمه ای به جسم 
آنافیاکسی  وارد نمی کند. واکنش های شدید  فرد 
ــزارش شــده کــه در  پــس از تــزریــق واکــســن کــرونــا گـ
چنین مواردی از تزریق دوز دوم واکسن باید پرهیز 
شود.همچنین شماره تماس محل واکسیناسیون 
را در نزد خود داشته باشید تا اگر سوالی برایتان به 

وجود آمد از آنها بپرسید.

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشکجامجم

؛  از سوی سازمان جهانی یونسکو در البرز
ثبت ملی نخستین باغ فرهنگ کشور 

مراسم رونمایی از »باغ فرهنگ« کمیسیون ملی یونسکو در پارک 
ج برگزار شد. ایران کوچک کر

 در این باغ فرهنگی سعی شده در کنار ساخت اماکن تاریخی به 
صورت فاخر و در قالب مقیاس یک به یک، رنگارنگی و تنوع اقوام 

ایرانی نیز به خوبی به نمایش گذاشته شود.
به گزارش جام جم، این مراسم با حضور منصور غامی وزیر علوم، 
ملی  کمیسیون  کل  دبیر  ایوبی  حجت اهلل  فــنــاوری،  و  تحقیقات 
سعیدرضا  سید  ج،  کر شهردار  کمالی زاده  اصغر  ایــران،   - یونسکو 

حدادعادل  غامعلی  فرهنگی،  انقاب  عالی  شــورای  دبیر  عاملی 
رئیس  بختی  ــرور  سـ ــی،  ــارس ف ادب  و  ــان  زبـ فرهنگستان  رئــیــس 
فرهنگی  چهره های  و  فعاالن  از  جمعی  و  اکــو  فرهنگی  موسسه 

برگزار شد.

چهارشنبه    12 خرداد  1400     شماره  5953

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

شهری
 اجتماعی

کارگروه  جلسه  اولین  برگزاری 
شهری  بازآفرینی  ح  طر بررسی 

پایدار شهر مشکین دشت
 

ــیــن جلسه کـــارگـــروه بــررســی طـــرح بــازآفــریــنــی  اول
شهردار  بغدادی  حضور  با  دشت  مشکین  شهر 
مشکین دشت، خانم روزبهانی معاون بازآفرینی 
البرز،  اســتــان  شهرسازی  و  راه  کــل  اداره  شهری 
مهرابی از فرمانداری شهرستان فردیس، مدیران 
حــــوزه فــنــی شـــهـــرداری و مــشــاوریــن تهیه طــرح 
سالن  محل  در  جامع  طــرح  بازنگری  و  بازآفرینی 

جلسات شهرداری مشکین دشت برگزار شد.
بــه گـــزارش جــام جـــم،  شــهــردار مشکین دشت 
خصوص  در  مطالبی  بیان  ضمن  جلسه  ایــن  در 
اهمیت بازآفرینی و ضرورت آن برای شهر مشکین 
دشت ابراز امیدواری کرد، مشاورین کهندژ ضمن 
در  تسریع  با  طــرح  ایــن  تهیه  مطالعات  در  دقــت 
دستورالعمل های  و  ضــوابــط  رعــایــت  و  آن  ــه  ارائـ
اجرایی با مساعدت دستگاه های نظارتی و ذیربط 
نیازها و مشکات  برای رفع  کامل  بتوانند طرحی 
شهروندان محترم مشکین دشت ارائه و تصویب 
آفرینی شهری اداره کل  گردد.روزبهانی معاون باز 
این جلسه  ادامــه  نیز در  راه و شهرسازی استان 
ضمن با اهمیت خواندن بازآفرینی گفت؛ اعتبارات 
اجــرای پروژه های عمرانی، دولت به  خوبی جهت 
امیدواری  ابــراز  که  است  داده  اختصاص  امر  این 
می کنیم تا با تهیه این طرح، مشکین دشت نیز 
در آینده ای نزدیک سهمی از این اعتبارات دولتی 
ــه مــشــاوران مهندس به  داشــتــه بــاشــد. در ادامـ
دشت  مشکین  شهر  بازآفرینی  مــشــاور  عــنــوان 
بــه صــورت  ایــن طــرح  گــام اول  از  کاملی  گـــزارش 
شده  انجام  ــوارد  م تشریح  به  و  ــه  ارائ پاورپوینت 
این  مصوبه  سه  تصویب  با  آخــر  در  و  پرداختند 

جلسه خاتمه یافت. 

خبر

ج گفت: تاش می کنیم با ساخت پروژه هایی از جمله پارک  شهردار کر
ج را به مقصد گردشگری تبدیل کنیم. ایران کوچک و باغ فرهنگ کر

باغ فرهنگی  از  رونمایی  آئین  در  زاده  کمالی  گزارش جام جم، علی  به 

قدردانی  ضمن  شد،  برگزار  کشوری  مسئوالن  حضور  با  که  یونسکو 
فرهنگی،  باغ  این  افتتاح  برای  شهر  شورای  اعضای  حمایت های  از 
با تنوع قومیتی  ج  کر کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، شهر  اظهار 

به عنوان ایران کوچک دارای سازگاری بین قومیت های ایران است.
وی افزود: پروژه باغ فرهنگی یونسکو بر همین اساس تعریف شده و 

زمینی برای تحقق این پروژه اختصاص یافت.  
آثار  مینیاتور  باغ  مانند  باغ  این  این که  به  اشاره  با  مسئول  این 
مینیاتوری ندارد و تمامی آثار به صورت فاخر در قالب اشل 1_1 ساخته 

شده اند.
ج با بیان این که خلق این پدیده کار دشواری است که هنر  شهردار کر
اضافه  شود،  ساخته  جدیدی  زیستگاه  در  کاست  و  کم  بدون  فاخر 
شده اند.   منتقل  شهر  آن  ساختگاه  از  آثار  ساخت  مصالح  حتی  کرد: 

ج مقصد گردشگری نیست، گفت: در  کمالی زاده با اشاره به این که کر
تاشیم با توجه به قومیت های مختلف و ساخت باغ های این چنينی، 

این کانشهر را به مقصدی گردشگری تبدیل کنیم.
اختصاص  منظور  به  پنجم  شورای  مساعدت های  از  پایان  در  وی   
و  منظر  سیما  سازمان  و  بودجه  این  دادن  قرار  اولویت  در  و  بودجه 
ج جهت ساخت این اثر فاخر قدردانی  فضای سبز شهری شهرداری کر

کرد. 
از باغ فرهنگی یونسکو، حداد   الزم به ذکر است در مراسم رونمایی 
عالی  مقام  غامی،  فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان  رئیس  عادل، 
شورای  دبیر  عامری،  ملی،  کمیسیون  کل  مدیر  ایوبی،  علوم،  وزارت 
ج و هنرمندان و ارباب  انقاب عالی فرهنگی، اعضای شورا، شهردار کر

رسانه و جراید حضور داشتند.

ج: شهردار کر

کرجرابهقطبگردشگریتبدیلمیکنیم

ح جمع آوری زباله ها در ساعت 21 هفتاد درصد  طر
موفقیت آمیز بوده است.

ناصر حاج محمدی سرپرست معاونت خدمات 
ج در گفتگو  شهری و محیط زیست شهرداری کر
با جام جم بیان کرد: برغم رضایتمندی 70 درصد 
پسماند  و  زباله  انتقال  ح  طر از  ج  کر شهروندان 
با  هنوز  ح  طــر ایــن  اجـــرای   21 ساعت  در  خانگی 

مشکاتی مواجه است.
ســرپــرســت مــعــاونــت خــدمــات شــهــری و محیط 
بند   1 به تبصره  اشــاره  با  ج  کــر زیست شــهــرداری 
مدیریت  )قانون  شهرداری ها  55قانون  ماده   2
ح جـــمـــع آوری ســبــدهــای زبــالــه  پــســمــانــد( بــه طـــر
سبدهای  گــفــت:  و  پــرداخــت  عمومی  معابر  از 
هر  در  زبــالــه  انــبــاشــت  مــوجــب  زبــالــه  و  پسماند 
موجب  امــر  وایــن  می شد  روز  شبانه  از  ساعت 
بــرای  محیطی  زیــســت  آلـــودگـــی هـــای  گــســتــرش 
شهر  چــهــره  زیــبــایــی  نــا  همچین  و  شــهــرونــدان 
ــع آوری زبــالــه در  ــمـ ح جـ ــر ــزود: طـ ــ مــی شــد. وی افـ
ساعت 21 جایگزین  جمع آوری زباله در سبدهای 

پسماند شد.
زباله  ســبــدهــای  ایــن کــه  بــیــان  بــا  محمدی  حــاج 
مانند  مشکاتی  و  پسماند  انــبــاشــت  مــوجــب 

جمع آوری  بــرای  گردها  زباله  تشویق 
گسترش  نتیجه  در  و  ضــایــعــات 

بیماری ها  انواع  شیوع  و  آلودگی 
شــهــرداری  کــرد:  تصریح  می شد 
بــا نــصــب بــنــر در ســطــح شــهــر و 

پیامک های  ارســال  با  همچنین 
آموزشی و اطاع رسانی در فضای 

جا  در  سعی  مجازی 
ــان  انــداخــتــن زم

و  زباله  انتقال 
پــســمــانــد 

در ساعت مقرر کرده است.
به  اقـــدام  اصلی  معابر  در  ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
جمع آوری  محل  که  کرده ایم  مخازنی  دادن  قــرار 

زباله های جا مانده شهروندان است.
و  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
اشاره  با  ج  کر شهرداری  زیست  محیط 
ح  طر ایــن  گسترش  با  ما  این که  به  به 
جمع آوری  ح  طــر که  بودیم  ایــن  درصــدد 
اجـــرا  را  پــســمــانــدهــا  درمـــیـــان  روز  یـــک 
محقق  امر  این  متاسفانه  افــزود:  کنیم 
در  مــــا  و  اســـــت  ــــشــــده  ن
از  ج  کــر مناطق  برخی 
جــمــلــه مــنــطــقــه 5 
خــیــابــان هــای  و 
ــری  ــ ــت مــ  45
و  گلشهر 

ــع آوری  ــم ج را  ــالــه هــا  زب روز  در  ــار  بـ دو  الــمــهــدی 
می کنیم. وی گفت:متوسط تولید زباله در جهان 
گـــرم در شــبــانــه روز اســـت که  نــفــر 900  بـــرای هــر 
بیشتر  بسیار  ما  کشور  در  مقدار  این  متاسفانه 

از این مقدار است.
ــدواری بــه ایــن کــه با  ــی حــاج محمدی بــا اظــهــار ام
فرهنگ سازی تولید پسماند توسط شهروندان 
کاهش یابد گفت: در مناطق 3 و 4 شهرداری به 
طور آزمایشی اقدام به عقد قرارداد تفکیک زباله 
پرسنل  با  نظر  مورد  شرکت  که  کردیم  مبداء  در 
کــارت  و  متحدالشکل  لــبــاس هــای  و  مشخص 
شناسایی اقدام به تفکیک زباله خشک می کنند 
آینده گسترش بیشتری خواهد  که ان شااهلل در 

یافت.
منظور  به  خواست  شهروندان  از  پایان  در  وی 
از  جلوگیری  و  پسماند  و  زبــالــه  تولید  کــاهــش 
شب   21 مقرر  ساعت  در  زیست  محیط  آلودگی 
زباله برای جمع آوری  انتقال  شهروندان اقدام به 

کنند. 

ح کرد: سرپرست معاون خدمات شهری و محیط زیست البرز مطر

ح جمع آوری زباله در ساعت مشخص؛ موفق یا ناکارآمد؟  طر

چرا مردم باید دغدغه نیازمندی های اولیه مثل 
داشته  را  کرونایی  کنونی  شرایط  در  آن هــم  آب، 
کــه سر  بــه هــر منبع خــبــری  ــا  روزهـ ایــن  باشند؟ 
بزنید نوشته هایی درباره خشکسالی، کمبود آب 

و پیش بینی هشداردهنده خواهید دید.
بر  دنــیــا  در  آن  کــمــبــود  و  آب  مــســالــه  اهــمــیــت   
راه حــل هــایــی  آن  بــرای  نیست.  پوشیده  کسی 
جدای  است  الزم  اما  اســت؛  گرفته شده  نظر  در 
توجه  هم  دیگری  راه حل های  به  صرفه جویی  از 

شود.
ج،  اســـتـــان الـــبـــرز شــامــل شــهــرســتــان هــای کـــر
طالقان، ساوجباغ، نظرآباد، اشتهارد و فردیس 
استان  در  آب  کمبود  دالیــل  مهم ترین  اســت. 
رفت  هــدر  بـــارش،  بــه  وابسته  جغرافیای  الــبــرز 
آب در کشاورزی، استفاده غیراصولی از آب های 
آب در واحــدهــای  زیــرزمــیــنــی، افــزایــش مــصــرف 
مــســکــونــی، لــولــه کــشــی هــای غــیــراســتــانــدارد در 
در  آب لــولــه کــشــی  ایـــن،  از  ــدا  مناطق شــهــری، ج
شهرها فقط به صورت تصفیه شده ارائه می شود 
شستن  و  باغچه  آبیاری  بــرای  مجبورند  مــردم  و 
شیرین  آب  هــمــان  از  خـــودروی شـــان  و  حــیــاط 

استفاده کنند.
خاطرنشان  مجلس  در  نمایندگان  مجمع  عضو 
نظرآباد  ندارد.  اصلی  تصفیه خانه  هشتگرد  کرد: 
نیز نیازمند راه اندازی تصفیه خانه است تا در حد 

امکان مشکات آب شرب مرتفع گردد. 
جدی  تــوجــه  نیازمند  امــر  ایــن  راه انـــــدازی  بـــرای 

کشوری دارند.
دشت  سیمین  صنعتی  شهرک  راستا  ایــن  در 
تولید  بــه  منجر  صنعتی  واحــد   1700 بــا  فــردیــس 
اگر  کــه  مــی شــود  پــســاب  مترمکعب   600 ــه  ــ روزان

میلیون  هشت  بین  ساالنه  نشود  ساماندهی 
آب هـــای  مترمکعب  میلیون   22 ــا  ــزارت ه  700 و 

زیرزمینی را آلوده خواهد کرد. 
ســاخــت تــصــفــیــه خــانــه فــاضــاب و بــازچــرخــانــی 
سبب  مصرف  چرخه  بــه  آب  حجم  ایــن  پساب 
از منابع  600 مترمکعب  روزانــه  برداشت  کاهش 
می تواند  مساله  این  شد.  خواهد  آب  زیرزمینی 

چاره ساز و کارگشا باشد.
توصیه هایی  بی آبی،  گسترش  از  جلوگیری  برای 
بستن  استحمام،  زمــان  کــردن  کوتاه  همچون 
صابون،  بــا  دســت هــا  شستن  هنگام  آب  شیر 
لباسشویی،  ماشین  کامل  ظرفیت  از  استفاده 
و  حیاط  و  ــودرو  خ و  پارکینگ  شستن  از  پرهیز 
کوچه با شلنگ آب، جلوگیری از نشت و تنظیم 
ــرای کــولــر و تعویض  ، نــصــب ســایــبــان بـ ــاور ــن ش
آخر  یا  زود  صبح  در  سبز  فضای  آبیاری  پوشال، 
شب، نصب مخزن ذخیره و پمپ بعد از مخزن، 

شده است.
زیادی  آب  که  محصوالتی  تولید  از  کشاورزی،  در 
روش  از  کــشــاورزان  شــود.  جلوگیری  ــد  دارن نیاز 
اصاح  کنند.  استفاده  بارانی  و  قطره ای  آبیاری 

کشت صورت گیرد. 
برابر  در  مقاوم  کــشــاورزی  مختلف  گونه های  از 
ــی و جــایــگــزیــن کــشــت هــای گــلــخــانــه ای و  ــم آب ک
استفاده  خـــاک(  بـــدون  هــیــدروپــونــیــک)کــشــت 

نمایند.
 حجم آب مصرفی را رصد و کنترل می کند. تا 99 

درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.
فائو )سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد( در 
گزارش آورده است: استفاده از فّناوری هسته ای 
کشاورزی  مختلف  گونه های  اصاح  به  می توان 
آن ها را در برابر کم آبی مقاوم کرد.با  پرداخت. تا 
آب کمتر می توان محصوالت بیشتری در اختیار 

داشت. 
فّناوری هسته ای می تواند 25 درصد از تلفات آب 

در کشاورزی را کاهش دهد.
اندیشمندان  و  محققان  از  کــارگــروه  تشکیل 
ــای ابــتــکــاری  ــ ــ ــداع و روش ه ــ بــــرای تــمــرکــز بـــر ابـ
درزمینه ی آب و خشکسالی و فرسایش خاک و 
محیط زیست در معاونت علمی و فناوری بومی 

در سطح گسترده دعوت به عمل آید.

زمینه ی  در  توسعه یافته  کشورهای  مطالعه  با   
با  طرحی  می توان  آن  بــا  مقابله  و  خشکسالی 

همین امکانات موجود کشور تولید شود. 
و  خشکی  برابر  در  مقاوم  چمن  کشت  توسعه 
در  به محیط زیست و صرفه جویی  کمک  شوری 
کودهای  از  استفاده  کاهش  سبب  آب  مصرف 
شیمیایی و ورود مواد سمی به خاک و آب های 

زیرزمینی می شود.
از شرکت های  ج  رئیس شورای اسامی شهر کر
آب منطقه ای و آبفای استان خواست کمبود آب 
آشامیدنی را از محل سدهای امیرکبیر و طالقان 
و  ظرفیت  توسعه  خــواســتــار  وی  کنند.  تأمین 
احداث تصفیه خانه های جدید به منظور افزایش 

حق آِب از دو سد شد. 
اضافه نمود کنترل و مهار روان آب ها، استفاده 
آب باران برای مصارف شرب  از آب خاکستری و 
آبی  منابع  مدیریت  راهــکــارهــای  از  آن  اجــرای  و 
است که عملیاتی شدن آن ها را باید از نهادهای 

مربوطه مطالبه گری کرد.
نماینده مردم ساوجباغ در مجلس با اشاره به 
برخی از شهرک های صنعتی که هنوز تصفیه خانه 
کارشناسی  و  دقیق  بــررســی  کــرد:  اظــهــار  نــدارنــد 
صنعتی  شهرک های  در  زیست محیطی  مسائل 
باید با جدیت بیشتری دنبال شوند که از جمله 

راه اندازی و احداث و ایجاد تصفیه خانه است.
آب هــــای  از  مـــجـــدد  ــاده  ــفـ ــتـ اسـ بـــا  اســـتـــان  در 
مسائل  گرفتن  نظر  در  با  پساب ها  و  برگشتی 
زیست محیطی در برنامه های توسعه و بهره وری 
منابع آب در مصارف شهری و خانگی غیر شرب، 
، مصارف صنعتی، تفریحی،  در آبیاری فضای سبز

آبزی پروری مشکل تا حدودی برطرف می گردد. 
با  بیشتر  بلکه  نیستیم  مواجه  آب  کمبود  با  ما 

بحران مدیریت آب روبه رو هستیم. 
نکرده اند.  توجیه  را  مسئوالن  که  متخصصانی 
انجمن های  و  شناسان  زمین  آب،  کارشناسان 
از  ولــی  می دانند  را  رو  پیش  خــطــرات  کــه  علمی 

گفتن آن ابا کرده اند یا می کنند. 
که  خــطــراتــی  از  ــر  اگـ ــردم  مــ داده  نــشــان  تــجــربــه 
از  جلوتر  شوند  گاه  آ می کند  تهدید  را  شهرشان 
از  حاضر  حــال  در  مــردم  می افتند  راه  مسئوالن 

گاهی ندارند. عمق فاجعه آ

تحلیلوضعیتبحرانآب
والزاماتمدیریتآن استانالبرز در

یادداشت

مریمدهقانیسانیج



از  پــــاســــخ  شـــمـــا  از  ســــــــوال 
اجتماعی  تــامــیــن  مــســئــوالن 

استان البرز

خوانندگان  شما  پرسش  به  مربوط  ستون  ایــن 
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی 

استان البرز می باشد. 
سازمان  پاسخگویی  ظرفیت  افــزایــش  منظور  به 
ســازمــان  ــن  ای ارتــبــاط  ــراری  ــرق ب و  اجتماعی  تأمین 
ــه بـــــزرگ مـــخـــاطـــبـــان، بــیــمــه شـــدگـــان،  ــع ــام بـــا ج
سوال های  می توانید  کارفرمایان،  بازنشستگان، 
32210009در  شماره  با  جم  جــام  تحریریه  با  را  خــود 
میان بگذارید. مسئوالن سازمان تامین اجتماعی 
استان البرز در همین ستون پاسخگوی سوال های 

شما خواهند بود. 
ح 3070چه نوع خدماتی دارد؟ سوال: طر

پاسخ از ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره کل 
تامین اجتماعی استان البرز

قابل توجه کارفرمایان   سازمان تامین اجتماعی
ح 3070  معرفی خدمات طر

  1 - اباغ الکترونیکی احکام مطالباتی
نکته مهم :

کد ملی ارائه شده در سامانه خدمات غیر حضوری 
در  کارفرما  عنوان  به  شده  تعریف  ملی  کد  با  باید 

سیستم بیمه مطابقت داشته باشد .
ورود  و  ــام  ن ثبت  جهت  می توانید  عــزیــزان  شما 
تامین  ســازمــان  غیرحضوری  خــدمــات  سایت  بــه 
اجتماعی به نشانی: es.tamin.ir وارد گردید. مراحل 
می توانید  را   3070 طــرح  خدمت  ایــن  انــجــام  دیگر 
و  ارتباطات  مرکز  فرمایید.  مطالعه  باال  عکس  در 
نظارت مردمی با شماره 1420 پاسخگوی شبانه روز 

مردم است.

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

تا کوس »َاَناالحق« بزنی، خودخواهی  
گاهی در سّر هوّیتش تو ناآ

َبـــــردار حجــاب خویشتن از سر راه     
با بودن آن، هنوز اندر راهی

چهارشنبه    12 خرداد  1400     شماره  5953

امام خمینی )ره(

پیامهایمردمی

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

ج گردد. در
اتوبانکرجهشتگردوبالعکسراساماندهی

کنید
لحاظ  از  بالعکس  و  هشتگرد  ج  کـــر اتــوبــان 
آسفالت، روشنایی شبانه، ورودی و خروجی ها 
و ... دارای نواقص و معایب متعددی می باشد.  
این  از  راه و شهر سازی بیش  لطفا مسئوالن 
مردم  مالی  و  جانی  خــســارات  و  تعلل  موجب 
مذکور  موارد  ساماندهی  به  نسبت  و  نباشند 

تعجیل نمایند.
حصارککرج احمدجاللیاز

کنید واممسکنروستائیانرابیشتر
با  کنونی  شــرایــط  در  روستائیان  مسکن  وام 
زنــدگــی قــادر  گــرانــی هــای کمر شکن  بــه  تــوجــه 
لطفا  نیست.   آنان  مسکن  مشکات  حل  به 
افزایش  به  نسبت  انــدرکــار  دســت  مسئوالن 
مسیر  شــدن  هــمــوار  و  روستائی  مسکن  وام 

اداری اقدام عاجل نمایند.
روستائیانالبرزی جمعیاز

شهریراتقویت کرجفضاهایسبز شهرداری
نماید

شهروندی  زندگی  الزمه  شهری  سبز  فضاهای 
از  ــه همین مــنــظــور مـــردم  بــنــابــرایــن ب اســـت. 
ج انــتــظــار دارنـــد تــا بــا تقویت و  شــهــرداری کــر
و  بهتر  روحیه  شهری  سبز  فضاهای  توسعه 

نشاط بهتری را به شهروندان اعطا نمایند.
محمدشهر جوادعلویاز

بهتجدیدقوادارد درمانینیاز کادر
رعایت پروتکل های بهداشتی در بین مردم کم 

شده است.
نباشند  ــار  ــگ ان مـــردم ســهــل   خــواهــشــمــنــدم 
وهــمــچــنــان نــکــات بــهــداشــتــی و فــاصــلــه هــای 
به  نیاز  درمــان  کــادر  کنند.  رعایت  را  اجتماعی 

تجدید قوا دارند. 
–اشتهارد ایمانحسینیتبار

پرسشوپاسخ

ج  مجید ایزدیار از رزمندگان دوران دفاع مقدس است. در سپاه ناحیه کر
ودر امور جمع آوری آثار شهدا و سرکشی به خانواده های شهدا فعالیت 
دارد. متولد 1339 است. او در خاطرات خود می گوید: در سال 60 در محله 
 20 گرفتم.  دیپلم  انقاب  شهدای  دبیرستان  در  ج  کر دستگاه  چهارصد 

ساله بودم که جنگ شروع شد. 
جرقه شــد. شــروع کــهجنگ بــودیــد دبیرستانی  دانــشآمــوز شما
کجابودکهتصمیمگرفتیدبهاین عالقهمندیشمابهجبههوجنگاز

فضاواردشوید؟
آقا خانی همکاسی ما بود. روزی به من گفت: »دارم می رم  شهید قاسم 
دیگر  ماه  یک  امتحانات،  از  بعد  »صبرکن  گفتم:  «من  بیا!  هم  تو  جبهه، 
او  ماه  یک  از  بعد  نشود.«  ما  قسمت  دیگر  شاید  »نــه،  گفت:  می رویم.« 

شهید شد و من افسوس می خوردم که چرا با قاسم نرفتم. 
سپاهچگونهبود؟چهزمانیبهجبههاعزام سابقهعضویتشمادر

شدید؟
بعد از گرفتن دیپلم در بسیج ثبت نام کردم. ما را برای دوره مربی گری به 
عنوان مربی بسیج برای آموزش انتخاب کردند. در سال 60 عضو سپاه شدم 
.در ابتدا ما را اعزام نمی کردند و با کلی اصرار و التماس در سال 62 برگ اعزام 
گرفتیم و 6 نفر سپاهی بودیم که با 300 نفر نیروی بسیجی به کردستان اعزام 

شدیم. در اوج درگیری های کردستان در سنندج مستقر بودیم.
شما همراه مقطع آن  در شما با که دبیرستان دوران دوستان  از 

بودندوشهیدشدندبگویید؟
شهید اله وردی از دوستان  دوران دبیرستان  در سنندج آسمانی و شهید 
شد. هیچ وقت یادم نمی رود در سنندج یکی دیگر از  دوستان من که اهل 
فردیس بود به نام علی زخمی شد و قرار بود او را به عقب منتقل کنیم، 
ولی قبول نمی کرد و می گفت اگر برگردم دیگر نمی توانم به جبهه بیایم و 
مادرم به من اجازه نمی دهد که دوباره برگردم. یک روز مادر علی برای من 
نامه ای نوشته بود و گفته بود علی تنها پسر من می باشد و همه چیز من 
را به تو سپردم. من خیلی مواظب  است مواظب علی من باش که علی 
علی بودم و همیشه در کنار خودم بود. اما بعد از گذشت سه ماه و نیم 

قرار شد که نیروها جابه جا شوند و به منطقه جنوب برویم.در همان روزها 
یک نیروی ضد انقاب ما را به رگبار گلوله بست و علی تیر خورد و همان 

جا به شهادت رسید.
ضد و کردستان اوضـــاع  از مــیکــردیــد. خدمت کردستان  در شما 

آنمنطقهبرایمانتعریفکنید؟ انقالبدر
از سنندج به  از یک هفته  بله در همان زمان شهادت دوستم علی بعد 
انقاب بود و محل  که مرکز ضد  اعــزام شدیم  بوکان نزدیک سد بوکان  
که  شدیم  روستا  یک  وارد  بسیجی  نفر   50 با  من  بــود.  خطرناکی  بسیار 
فرار می کردند. در منزل خان روستا  زده  با دیدن ما وحشت  روستاییان 
مستقر شدیم وبا ماموستای روستا )امام جماعت روستا( صحبت کردیم 
که چرا مردم وحشت زده هستند و فرار می کنند؟ او گفت: »نیروهای کومله 
اگر  که  می کردند  تبلیغ  و  شده اند  مرتکب  زیــادی  جنایات  روستا  این  در 
پاسدارها به روستا بیایند بیشتر از ما جنایت می کنند و برای این موضوع 
از شما می ترسند.« با این شرایط من تمام مردم روستا را در مسجد جمع 
آنان سخنرانی کردم و گفتم ما خادم شما هستیم و برای خدمت  و برای 
به شما آمده ایم. بعد از این ماجرا ما نهضت اسام را در روستا راه  اندازی 
از  و رفع مشکات روستا،  به روستاییان  کمک  کردیم به  کردیم و شروع 

جمله یک ترانس برق از تبریز برای آنان آوردیم و مشکل برق روستا را حل 
کردیم. مردم به مرور به ما اعتماد کردند و حتی زمان رفتن ما از روستا با 

گریه ما را بدرقه کردند.
جبههبرایخوانندگان خاطراتتلخوشیرینخودورزمندگاندر از

روزنامهجامجمبگویید؟
در منطقه طائیه در سال 62 توپچی تانک در تیپ زرهی 20 رمضان گردان 
امام سجاد )ع( دسته دوم بودم که ساعت 5 صبح عملیات شروع شد. 
درگیری بسیار شدیدی صورت گرفت. ما 5 نفر بودیم که در حال محاصره 
و  االن محاصره  گفت  و  نزدیک شد  ما  به  امیری  که شهید  بودیم  شدن 
شهید  شکم  و  منفجر   مــا  وســط  خمپاره  یــک  ناگهان  می شوید.  اسیر 
امیری پاره شد. به سختی او را به عقب فرستادیم. به ما گفتند او شهید 
شده است. بسیار ناراحت شدم و لحظه تلخی بود. در کمال ناباوری در 
خرمشهر شهید امیری را دیدم که زنده بود. خیلی تعجب کردم، صداش 
کردم و گفتم ماجرا را تعریف کن. گفت: »در بین راه که مرا منتقل می کردند. 
و  کــردم  فــرار  آنجا  از  بعد  بیمارستان بستری شــدم.  در  و  بی هوش شدم 
دوباره به جبهه برگشتم.« خیلی خوشحال شدم که او زنده بود. اما  امیری 
مدافع  شهید  و  رفت  سوریه  به  بــود.   بسته  دیگر  عهدی  خود  خــدای  با 
مرتضی  شهید  از  من  دیگر  خاطره  شد.   آسمانی  جا  همان  و  گردید  حرم 
طباطبایی است. وی اهل ورامین بود و همیشه ذکر می گفت. اهل دل 
بود. وقتی به او می گفتیم چقدر ذکر می گویی در جواب می گفت: »خداوند 
همه چیز به ما داده است، پس ما باید ذکر او بگوییم.« در منطقه طائیه 
مستقیم  موشک  با  که  می کرد  حرکت  ما  جلوی  طباطبایی  شهید  تانک 
انجام  نتوانستیم  کــاری  هیچ  ما  و  شد  منفجر  و  قرارگرفت  هــدف  مــورد 
سردار  همراه  به   72 سال  در  می سوخت.  هفته  یک  تا  تانک  این  دهیم. 
باقرزاده در منطقه بودیم. به او گفتم من شاهد بودم که طباطبایی شهید 
شد، البته پاک او مانده بود. خاکستر او جمع آوری شد و تحویل خانواده 
او شد. شهید طباطبایی را کسی نمی شناخت، اما هم اکنون مزار او محلی 
است که حاجات نیازمندان  روا می شود و مردم روستاهای اطراف از مزار 

او حاجت می گیرند.

گفتگوی جام جم با مجید ایزدیار از روزهای دوران دفاع مقدس؛

همانیکهقدبلندوچهرهاینورانیداشت

مــدیــرکــل فــرهــنــگ و ارشــــاد اســامــی اســتــان الــبــرز: 
برای  فرصتی  البرز  ســال  کتاب  جایزه  دوره  چهارمین 
جهت  ــبــرز  ال مصححان  و  مترجمان  نــویــســنــدگــان، 
سنجش توانمندی های حرفه ای خود در رقابت با دیگر 

نویسندگان البرزی است.
ــم، نــاصــر مــقــدم، خاطرنشان کــرد:  ــام ج بــه گـــزارش ج
البرز  اســتــان  مصححان  و  مترجمان  نــویــســنــدگــان، 
می توانند با مطالعه آئین نامه شرکت در جایزه کتاب 

سال استان البرز و تکمیل فرم شرکت در این برنامه 
و ارســال آثــار خــود، به همراه فرم اعــام وصــول آن به 
معاونت فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی البرز، تا پایان مرداد ماه 1399 در جایزه کتاب 
ســال اســتــان شرکت نمایند.  وی افـــزود: بــر اســاس 
ــی بــایــد بــرای  ــال ــار ارس ــرز، آثـ ــب فـــراخـــوان کــتــاب ســـال ال

نخستین بار از ابتدای سال 1399 منتشر شده باشند 
و جزو کتاب های کمک درســی و عکس بــرداری شده 
باید دارای برگه اعام وصول  نباشد. همچنین کتاب 
باشد. گفتنی است آثار شرکت کنندگان در کتاب سال 
استان البرز توسط هیات داوران مستقر در خانه کتاب 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی داوری می گردد. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
میشود برگزار چهارمیندورهجایزهکتابسالالبرز


