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ج در مجلس: نماینده کر
روند تکمیل پروژه های ورزشی البرز رضایت بخش نیست
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رئیس کل دادگستری استان البرز اعالم کرد؛

انجام پروژه های تحقیقاتی 
مشتــرک مـــوسسه رازی
 با مراکز تحقیقاتی خارجی

عــزم جدی فــرماندار 
ساوجبالغ در حل مشکالت 

شهر جدید هشتگرد

ج  همکاری شــهرداری کر
و پــارک علــم و فنــاوری در 

حوزه مدیریت پسماند

معاون موسسه تحقیقات
 واکسن و سرم سازی رازی:

رئیس کمیسیون محیط زیست 
ج خبر داد؛ شورای شـهر کر

مراکز درمان سرپایی
 کرونا در البرز اعالم شد

 اگر دالرها و سکه ها هدر 
نمی رفت با وضع کنونی 

روبه رو نبودیم

لیست مراکز درمان سرپایی کرونا ویروس و 
آنفلوآنزا در استان البرز اعالم شد.

به گزارش جام جم با توجه به آغاز فصل پاییز و شیوع 
آنفلوآنزا  لیست مراکز درمان سرپایی  و  کرونا  بیماری  

کرونا ویروس و آنفلوآنزا در استان البرز منتشر شد. 
مراکز  به  مراجعه  از  قبل  می توانند  عزیز  همشهریان 
سرپایی  درمان  منتخب  بهداشتی  مراکز  به  درمانی، 

کرونا مراجعه نمایند. 

اطالعیه مهم و فوری؛

نماینده مردم ساوجبالغ 
در مجلس:
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بررسی پرونده ساخت و سازهای غیر مجاز در عظیمیه 

: استاندار
ج، تا پایان سال آغاز حرکت قطار شــهری کر

23

ج: امام جمعه کر
آمریکا منتظر زمستان داغ باشد
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در  آمریــکا  نظامــی  پایگاه هــای 
کشورهای حاشیه خلیج فارس

در  »هریتیج«  پایگاه 
ادعای  با  گزارشی 
 2015 اکتبر  تا  این که 
هزار   35 به  نزدیک 
آمریکا  نظامی  نیرو ی 
حضور  آسیا  غرب  در 
دارد می نویسد: اگرچه 
شمار دقیق نیرو های 
در  آمریکا  نظامی 
علت  به  آسیا  غرب 
عمومی  منطقه  در  سیاسی  حساسیت های 
نمی شود، اما بنا بر اطالعات موجود حضور نظامی 
آمریکا در کشور های مختلف غرب آسیا به صورت 

زیر است:
۱- کویت: نزدیک به 15 هزار نیروی نظامی آمریکا 
در کویت حضور دارند. این نیرو ها در پایگاه های 
هوایی علی السالم، احمد الجابر و کمپ اریفجان 
مستقر هستند و اسکادران هواپیما های جنگی و 
سامانه های موشکی آمریکا معموال در پایگاه های 

کویت مستقر می شوند.
و  اماراتی  مقامات  اظهارات  براساس  امارات:   -2
نظامی عمدتا  نیروی  به 5 هزار  نزدیک  آمریکایی 
از نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی »الظفره« 
امارات حضور دارند. مأموریت اصلی این نیرو ها 
هدایت عملیات های هوایی جنگنده ها، پهپادها، 
هــواپیما های  و  سوخت گیـــری   هواپیما های 

شناسایی است. 
 22-F آمریکا همچنین معموال هواپیمای جنگی 
را در پایگاه الظفره مستقر می کند و سامانه های 
دفاع موشکی »پاتریوت« به منظور دفاع موشکی 

و هوایی در این پایگاه مستقر هستند.
تاکنون   2004 سال  از  می شود  گفته  عمان:   -3
یا  افغانستان  در  آمریکا  ارتش  عملیات های  در 
عراق از تأسیسات نظامی عمان هیچ استفاده ای 
نشده است و حتی شمار نیرو های نظامی آمریکا 
در عمان تا 200 نفر کاهش یافته  است. با این حال 
در  خود  نظامی  فرودگاه های  از  می تواند  آمریکا 
مسقط، مصیره، و ثمریت برای اهدافش استفاده 

کند.
در  آمریکا  هوایی  پایگاه  قدیمی ترین  4- بحرین: 
خاورمیانه در بحرین قرار دارد. هم اکنون نزدیک 
حضور  پایگاه  این  در  نظامی  نیروی  هزار   7۷ به 
دارند. بیشترین نیرو های هوایی آمریکا در پایگاه 

هوایی »شیخ عیسی« حضور دارند.
سامانه های  عیسی«  »شیخ  هوایی  پایگاه  در 
و  شناسایی  هواپیما های  پاتریوت،  موشکی 
جنگنده های اف-16 و اف-18 نیز مستقر شده اند.
۵- عربستان سعودی: آمریکا درسال 2003 بخش 
ج کرده   زیادی از نیرو های خود را از عربستان خار
است. اطالعات چندانی در خصوص شمار کنونی 
نیرو های نظامی آمریکا در عربستان وجود ندارد. 
هوایی  پایگاه  در  آمریکا  نیرو های  عظیم  بخش 
روستای اسکان در 13 مایلی شهر ریاض پایتخت 

عربستان قرار دارد.
۶- اردن: آمریکا اگرچه هیچ پایگاه نظامی در اردن 
تأسیس نکرده  است، اما سال های طوالنی است 
آموزشی در این  که در این کشور به تمرین های 

کشور مشغول است. 
 1500 از  بیش  سوریه،  جنگ  آغاز  از  پس  آمریکا 
اف-16،  جنگنده های  از  اسکادران  یک  سرباز، 
سامانه موشکی پاتریوت و سامانه های موشکی 

متحرک در اردن مستقر کرده  است.
نظامی  نیرو های  شمار  دسامبر 2011  در  ۷- عراق: 
آمریکا در عراق تا 150 نفر برای حفاظت از سفارت 

کاهش یافت.
 با این حال پس از حضور گروه داعش در شمال  
غربی عراق، شمار نیرو های نظامی آمریکا بتدریج 

افزایش یافته  است. 
تا مارس 2016  نزدیک به 5 هزار نیروی آمریکایی در 

یک پایگاه نظامی موقت اسکان داده شده اند.
بزرگ ترین  »فوربس«  پایگاه  نوشته  به   : قطر  -۸
پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه در قطر حضور 
کیلومتری   20 در  »العدید«  هوایی  پایگاه  دارد. 
به 10  جنوب غربی شهر دوحه قرار دارد و نزدیک 
پایگاه هوایی مستقر  این  نیروی نظامی در  هزار 
کویت  در  آمریکا  پایگاه  از  پس  که  شده اند 
بیشترین تراکم جمعیتی نظامیان را در خود جای 

داده است.
 این پایگاه ظرفیت گنجایش 120 هواپیما را دارد و 
مرکز فرماندهی عملیات هوایی آمریکا در العدید 
نیروی  کنترل  و  فرماندهی  توانایی  که  دارد  قرار 
هوایی آمریکا و کشور های متحد در منطقه، بویژه 

عراق، سوریه و افغانستان را دارد.
در   2005 سال  در  و  پیش  سال   12 العدید  پایگاه 
شرایطی تاسیس شد که آمریکا در پی حوادث 11 
سپتامبر و درخواست ریاض مبنی بر بیرون رفتن 

از عربستان به دنبال یک پایگاه جایگزین بود.

امام جمعه نظرآباد:
اولویت اصلی، تامین معیشت 
مردم و ایجاد ثبات در بازار باشد

حجت االسالم موسوی امام جمعه شهرستان 
نظرآباد در این هفته نیز به ارائه خطبه مکتوب 

نماز جمعه پرداخت.
در  وی  نظرآباد:  و  ساوجبالغ  جم  جام  خبرنگار 
ابتدا با توصیه همگان به امر تقوا و اعالم این که 
گرامی ترین و محبوب ترین انسان ها نزد خداوند 
با تقوا ترین انسان ها هستند؛ تقوا را رعایت حق 
از  و پرهیز  الهی  باطل و مراعات حالل و حرام  و 
دقت  آن  مصادیق  از  یکی  که  کرد  عنوان  گناه 
در بیان مطالب است. وی در تشریح این نکته 
اشاره به این مطلب نمود که حضرت امام حسن 
مجتبی )ع( در روایتی می فرمایند بین حق و باطل 
آنچه  که  طوری  به  است،  فاصله  انگشت  چهار 
آنچه را شنیده یا  را با چشم خود ببینید حق و 
آن که برای تان نقل نمایند چه بسا باطل باشد. 
امام جمعه نظرآباد در ادامه ضمن اشاره به هفته 
افتخارات  از  را   آن  مقدس،  دفاع  گرامیداشت 
ملت انقالبی ایران اسالمی و یک گنجینه تمام 
روایت  باید  نمود  تاکید  وی  کرد:  بیان  نشدنی 
صحیح و درست از دفاع مقدس بیان گردیده تا 
جلوی روایت های انحرافی و افراطی گرفته شود 
و در این راه خاطرات رزمندگان و شهدای دفاع 
مقدس با ادبیات زیبا نگاشته شده و در اختیار 
که  آن  ضمن  کار  این  که  گیرد  قرار  جوان  نسل 
روحیه معنوی افراد را باال می برد  عشق به جهاد 

و شهادت را در دل ها می پروراند. 

دفاتــر تســهیلگری؛  حلقه واســط 
بین شهروندان و دستگاه ها

و  تسهیلگری  دفاتر 
توسعه محلی  می توانند 
واسط  حلقه  عنوان  به 
با  شهـــرونــدان  بین 
و  اجرایی  دستگاه های 
جهت  در  و  شهرداری 
دنبال  به  توسعه 
پیشرفت جامعه محلی 
نوسازی  دفاتر  باشند.  
بافت های  بهسازی  و 
دارای  شهری  فرسوده 
ابعاد مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، حقوقی و فنی 
همین  به  می باشند، 
اسالمی  شورای  دلیل 
دفاتر  تأسیس  به  اقدام  کرج  شهرداری  و  شهر 
دفاتر  از  که  بازدیدی  در  است؛  کرده  تسهیلگری 
تسهیلگری صورت پذیرفت عملکرد دفاتر قابل 
دفاع می باشد لذا هر اقدامی که موجب مشارکت 
دادن مردم در تصمیم گیری ها و انجام امور گردد آن 
امر بهتر انجام می شود و اعتماد متقابل بین مردم 
و شهرداری را بیشتر می کند و موجب پیشرفت، 

عمران و آبادانی در شهر می گردد.
توسعه  و  تسهیلگری  دفاتر  جام جم  گزارش  به 
بین  واسط  حلقه  عنوان  به  می توانند  محلی 
شهرداری  و  اجرایی  دستگاه های  با  شهروندان 
جامعه  پیشرفت  دنبال  به  توسعه  جهت  در  و 
محلی باشند و به تقویت ظرفیت افراد به عنوان 
شهروندان فعال و کنشگر از طریق همکاری، هم 
اندیشی، همراهی و تعامل در گروه های اجتماعی 
تقویت  به  دیگر  سوی  از  بپردازند،  سازمان ها  و 
گفتگو  وسیله  به  سازمان ها  و  نهادها  ظرفیت 
شکل  در  مسئوالن  و  شهروندان   با  تعامل  و 
دهی و ایجاد تغییرات در محله تاثیرگذار باشند.  
و  تسهیلگری  دفاتر  تشکیل  فلسفه  واقع  در 
شناسایی  حاشیه ای،  محالت  در  محلی  توسعه 
و استفاده از منابع و توانایی های درونی محله به 
در  از ظرفیت های موجود  بهینه  منظور استفاده 
اجتماعی  و  اقتصادی  ساخت های  زیر  گسترش 
می باشد. با توجه به مراجعات مکرر اعضای دفاتر 
عملکرد  در  افزایی  هم  مختلف  دستگاه های  به 
 آنها اتفاق افتاده و تا حدی از موازی کاری جلوگیری
 می شود.  عالوه بر اقدامات کالبدی انجام شده 
توسط دفاتر توجه به مسائل اجتماعی فرهنگی 
تقویت  به  منجر  که  می باشد  آنها  قوت  نقاط  از 
نتیجه  در  و  هدف  محالت  اجتماعی  سرمایه 

افزایش تعلق خاطر نسبت به محله می شود.

آیت اهلل حسینی همدانی، امام جمعه کرج در قالب سی 
امین خطبه مکتوب جمعه توصیه ها و تذکراتی را بیان 

کرد.
: بخشی از متن سی امین خطبه مکتوب  جام جم البرز
جمعه نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان البرز 

و امام جمعه کرج به شرح زیر است:
 این مطلوب کشور بود که زمینه ای فراهم کنند تا 

ً
آیا واقعا

هم مشکالت اقتصادی چند برابر شود و اقتصاد جامعه 
فشل شود و هم صنعت هسته ای تعطیل و نیمه تعطیل 
عده ای  بّینه  و  شاهد  این همه  با  باز  متأسفانه  شود؟ 

می گویند اگر تسلیم بشویم دشمن با ما راه خواهد آمد 
 در صحبت یکی از آقایان باز به 

ً
و دشمنی نمی کند. اخیرا

دشمن راهکار نشان داده شد. آخر این چه دیپلماسی 
عزت سوزی است که دارید؟ چرا در یک گفتگوی رسمی به 
کاری که دشمن در طول سالیان می توانست انجام بدهد 

و نداد در این مقطع راهنمایی می کنید؟ که آمریکا توانایی 
توقف کشتی های ایرانی را طبق تفسیری از قطعنامه ۱۹۲۹ 
دارد، چرا در زمین دیگران بازی می کنید؟ همین کسانی 
منتظر  می کشیدند  داغ  تابستان  نقشه  ایران  برای  که 

زمستان داغ بعد از انتخاباتشان باشند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادی
 اجتماعی

خبریادداشت

ج: امام جمعه کر
آمریکا منتظر زمستان داغ باشد

نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم ساوجبالغ، 
گفت: اگر دیروز دالرها و سکه ها هدر نمی رفت اکنون ما در این وضعیت 

نبودیم.
البرز با بیان  به گزارش جام جم علی حدادی در یادواره شهدای استان 
و  ایستاده اند  مردم  مشکالت  رفع  برای  مجلس  »نمایندگان  این که  

همواره در کنار مردم و والیت هستند« اظهار داشت: مطالبه گری یکی از 
وظایف نمایندگان مجلس است که تالش می کنیم در این راستا از بیان 

و پیگیری مطالبات کوتاه نیاییم.
اما  دارد  وجود  کشور  سطح  در  خوبی  »ظرفیت های  این که  بیان  با  وی 
توسعه  برای  ظرفیت ها  این  از  افراد  برخی  مماشات  و  سهل انگاری  با 
استفاده نمی شود« افزود: استان البرز نیز ظرفیت عظیمی دارد که باید 

با استفاده از آنها راه توسعه و پیشرفت استان را هموار کرد.
نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم ساوجبالغ، 
که  نظر  مورد  خروجی  باید  شهدا  یادواره  برگزاری  »با  این که  به  اشاره  با 
گفت:  بیاید«  به دست  است  مقدس  دفاع  خوب  فرهنگ   ترویج  همان 
بصیرت، هوشیاری و پای کار بودن برای تحقق اهداف نظام و انقالب یکی 
از فرهنگ هایی است که در 8 سال دفاع مقدس وجود داشت و امروز 
نیز برای تحقق این مهم باید تالش شود.  حدادی با اشاره به این که »اگر 
این وضعیت  در  ما  اکنون  انجام نمی شد  دیروز هدر رفت دالر و سکه 

نبودیم« تصریح کرد: امروز مطالبه گری مجلس از دولتمردان این است 
که ما مدیون شهدا هستیم و باید برای مردمی که در عرصه های مختلف 

وارد شدند و در کنار نظام ایستادند تالش کنیم.
وی با اشاره به این که »امروز ایجاد امید به آینده درخشان نظام مقدس 
مقاومت  و  بایستیم  باور  و  اعتقاد  با  که  است  این  بر  مبتنی  اسالمی 
فرآیند  ارزشی  و  انقالبی  دولت  تشکیل  با  امیدواریم  کرد:  عنوان  کنیم« 

الزم پیشروی، پیشرفت و توسعه پایدار را شاهد باشیم.
نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم ساوجبالغ، 
محصوالت  تضمینی  خرید  بر  مبنی  مجلس  که  مصوبه ای  به  اشاره  با 
داشت  تالش  دشمن  کرد:  خاطرنشان  است،  کرده  تصویب  کشاورزی 
که به تولیدات کشاورزی ما ضربه بزند و این مصوبه راه حل خوبی برای 

بهبود وضعیت کشاورزان است.
حدادی گفت: برخی موارد است که باید در این راستا مطالبی بیان شود 

و روشنگری صورت گیرد.

نماینده مردم ساوجبالغ در مجلس:

 اگر دالرها و سکه ها هدر نمی رفت با وضع کنونی روبه رو نبودیم

محمدحسین 
خلیلی اردکانی

رئیس کمیسیون 
نظارت و تحول 
اداری شورای 

اسالمی شهر کرج

محمد حسین 
روحی یزدی 

به  و  پایدار  توسعه  محورهای  ضروری  ترین  از  یکی  پسماند  مدیریت 
عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های شورای اسالمی شهر و شهرداری 

ح است. مطر
به گزارش جام جم حسین محمدی در جلسه مشترک دو کمیسیون 
»محیط زیست و سالمت« و »سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی« 
شهری  خدمات  معاون  حضور  با  که  ج  کر شهر  اسالمی  شورای 

پسماند  مدیریت  و  گذاری  سرمایه  سازمان های  روسای  شهرداری، 
برگزار شد، اظهار داشت: افزایش روزافزون حجم پسماندها از یک سو 
و تنوع و گوناگونی آن ها از سویی دیگر بر پیچیدگی شرایط و نحوه جمع 

آوری و دفع آن ها می افزاید.
همچون  عواملی  به  شهری  پسماندهای  مدیریت  کرد:  تصریح  وی 
تولید زوائد، جمع آوری، حمل و نقل، دفن زباله و بازیافت آن بستگی 
متغیر  و  وسیع  بسیار  مقوله  این  مدیریت  محدوده  بنابراین  دارد، 
است، برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی علمی 

وجود ندارد.
بیان  با  ج  کر شهر  شورای  سالمت  و  زیست  محیط  کمیسیون  رئیس 
این که بازیافِت زباله به روش علمی و اصولی مهم ترین هدف شورای 
سیستم های  دیگر  امروزه  افزود:  است،  شهرداری  و  شهر  اسالمی 
از  نمی تواند  و  نبوده  پاسخگو  پسماندها  سنتی  دفع  و  جمع آوری 

آلودگی های زیست  محیطی  ناشی از انواع پسماندها جلوگیری کند.

الیحه  گفت:  و  کرد  اشاره  پسماند  بازیافت  ح  طر اجرای  به  محمدی 
کشور  بومی  دانش  ظرفیت های  از  استفاده  خصوص  در  شهرداری 
جهت احداث واحدهای بازیافت زباله از طریق انعقاد قرارداد مشترک 
پارک علم و فن  با  نامه معامالت شهرداری ها  آیین   ۳۱ در قالب ماده 

آوری در حال اقدام است.
تا توجیه فنی  ح شد  کرد: ضمنا در جلسه صحن علنی مطر تاکید  وی 
کمیسیون  تایید  به  باید  پسماند  بازیافت  ح  طر اجرای  اقتصادی  و 
مشارکت های  و  گذاری  سرمایه  و  سالمت  و  زیست  محیط  مشترک 

مردمی برسد.
وی یادآور شد: در این جلسه مشترک اعضای این کمیسیون هر کدام 
را  شهرداری  پیشنهادی  ح  طر اقتصادی  و  فنی  مسائل  و  نظرات  نقطه 
و  ح  طر زباله  بازیافت  راستای  در  خصوصی  بخش  با  مشارکت  جهت 
ح  بررسی کردند و مقرر شد شهرداری الیحه جدیدی در قالب فاز یک طر

با تمام موارد و مشخصات مکانی، زمانی و هزینه ها ارائه نماید.

ج خبر داد؛ رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر کر

ج و پارک علم و فناوری در حوزه مدیریت پسماند همکاری شهرداری کر

ح کرد؛ مدیر کل بهزیستی استان مطر
 دسترسی ناشنوایان به خدمات، اولویت

 سازمان بهزیستی 

معاون موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی:
 انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک موسسه رازی

 با مراکز تحقیقاتی خارجی
خدمات مختلفی از سوی سازمان بهزیستی در جهت کمک به ناشنوایان صورت گرفته است .
به گزارش جام جم، در آستانه روز جهانی ناشنوایان مدیر کل بهزیستی استان البرزبا اعالم 
این خبرگفت : اقدامات مختلفی از سوی سازمان بهزیستی صورت گرفته که شامل توسعه 
خدمات توانبخشی در کلینیک  های تخصصی، ارائه خدمات توانپزشکی، آموزش مهارت  های 
زندگی بویژه شیوه های ارتباط تلفیقی )لب خوانی و زبان اشاره(، حمایت از برنامه  های حرفه 
شهریه  پرداخت  سازی،  توانمند  مختلف  طرح  های  اجرای  ناشنوایان،  اشتغال  و   آموزی 
دانشجویان کم شنوا و ناشنوا، ارائه خدمات در مراکز روزانه خانواده کودک کم شنوا و ناشنوا 

و کاشت حلزون می باشد.  
دکتر حیدری در ادامه با اشاره به مشکالت ناشنوایان افزود: حل مشکالت افراد ناشنوا 
وکم شنوا در عرصه  های شغلی، اجتماعی ودسترسی آنها به خدمات مورد نیاز از مهم ترین 
کامل  همگرایی  به  منوط  اهداف  کامل  تحقق  که  است  بهزیستی  سازمان  اولویت  های 
تشکل  های فعال در این حوزه، تمکین دستگاه های اجرایی از قوانین مرتبط 
با معلوالن، حمایت نهادهای نظارتی و نظارت صحیح بر 
حسن اجرای قوانین خواهد بود.  وی همچنین  با 
اشاره به این که بیش از نیمی از کم شنوایی ها قابل 
پیشگیری می باشند، مداخله زودهنگام برای همه 
کودکان کم شنوا از بدو تولد را  ضروری خواند وبیان 
داشت: آگاهی افراد جامعه نسبت به 
به  می تواند  مسائل  گونه  این 
پیشگیری از کم شنوایی ها از 
بدو تولد کودکان کمک کند.

پروژه های  انجام  از  رازی  سازی  سرم  و  واکسن  تحقیقات  موسسه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
تحقیقاتی مشترک موسسه رازی با مراکز تحقیقاتی خارجی خبر داد.

تحقیقاتی  مراکز  با  که  مشترکی  پروژه  به  مهرآبادی  فالح  محمدحسین  دکتر  جم،  جام  گزارش  به 
ج کشور در دستور کار قرار دارد و امیدوار است تا 6 ماه آینده نهایی شود، اشاره کرد و اظهار  خار
اورنیتو  کلستریدیا،  مایکوپالسما،  پاستورال،  سالمونال،  باکتری   9 برای  اساس  این  بر  داشت: 
ح کالن در نظر گرفته ایم و  را به عنوان طر باکتریوم، کوریزا، بروسال و مایکوباکتریوم، پکیج هایی 
با هدف اجرای پروژه های تحقیقاتی مربوطه با همکاری FLI آلمان و IZS ایتالیا به صورت مشترک 

برنامه ریزی انجام داده ایم.
معاون تحقیقات و فناوری موسسه رازی ضمن ابراز امیدواری از این که این پکیج تا پایان شهریور 
آماده و به محققان ابالغ می شود، ادامه داد: به عنوان مثال مایکوپالسما، از باکتری های در گردش 
کشور آغاز و تا محصولی که در نهایت تولید می شود مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و تمامی 

مستندات مربوطه در قالب یک پکیج تحقیقاتی آماده می گردد.
در  که  دانست  اقداماتی  دیگر  از  نیز  را  یکجا  صورت  به  شعب  تحقیقاتی  ح های  طر بررسی  وی 
سال گذشته انجام شده که این مهم بر اساس نظر محققان و با محوریت محصول تولیدی و 

مشکالت دامپزشکی آماده و به آنان ابالغ خواهد شد.

واحد  یک  از  کرونا  تشخیص  کیت  صادرات  از  مجلس  در  ج  کر مردم  نماینده 
دارویی البرز به ۱۸ کشور خبر داد. 

از  مردم  این که  بیان  با  عباسی  علیرضا  تسنیم،  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
عملکرد  به  مردم  داشت:  اظهار  هستند،  ناراحت  مسئوالن  برخی  عملکرد 
می کنند.منتخب  رصد  دقت  به  را  مسئوالن  عملکرد  و  دارند  اشراف  مسئوالن 
باید  این که  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  اشتهارد  و  فردیس  ج،  کر مردم 
مجلس  پای  زیر  واکسن  و  پالس  دنا  مانند  موضوعاتی  ح  طر با  که  بود  مراقب 
پوست خربزه نیندازند، بیان کرد: مردم از نماینده انتظار عمل دارند و در صورت 

وعده و وعید و عدم انجام قول ها پاسخ نماینده را در چهار سال بعد می دهند. 
را در شهرستان ها در مساجد  این که مشکالت و مسائل مردم  بیان  با  عباسی 
پایه گذاری کردیم و در مساجد به مشکالت مردم رسیدگی می کنیم، عنوان کرد: 
ملی  سطح  در  باید  البرز  استان  مشکالت  برخی  و  دارد  زیادی  مشکالت  البرز 
پیگیری شود.  عباسی با بیان این که در 10 سال گذشته 500 هزار نفر به جمعیت 

زیر  مهاجرت  میزان  این  رغم  علی  داد:  است،ادامه  شده  اضافه  البرز  استان 
این که  به  اشاره  با  وی  است.  نشده  فراهم  البرز  استان  مرکز  برای  الزم  ساخت 
از  یکی  البرز  استان  گیرد،گفت:  قرار  حمایت  مورد  باید  دولت  خوب  کارهای 
به  نسبت  جمعیتی  تراکم  برابر  شش  حاضر  حال  در  که  بود  کشور  استان های 

سمت  به  البرز  استان  کشاورزی  که  است  نیاز  و  دارد  کشاورزی  زمین های 
دانش بنیان هدایت شود.

ج با بیان این که  باید ثابت کنیم که به دنبال  منتخب مردم کر
استان  داد:  هستیم،ادامه  مردم  مشکالت  رفع  برای  کار 

البرز ظرفیت های زیادی در حوزه دارویی و بخش تولید 
دارد و یکی از واحد های دارویی استان در حال حاضر با 
توان و دانش فنی  به 18 کشور کیت تشخیص کرونا 
صادر می کند و این در حالی است که چندین ماه از 

نمود و بروز کرونا می گذرد.

یادداشت

ج در مجلس خبر داد؛ نماینده کر

صادرات کیت تشخیص کرونا از یک واحد دارویی البرز به ۱۸ کشور 



سواالت پزشکی خود را از پزشک 
جام جم البرز بپرسید

مردم  روزها،  این 
از  زیادی  بخش 
سالمت  نیازهای 
راه های  از  را  خود 
دست  به  گوناگون 
کار  این  می آورند. 
بعضی  در  می تواند 
در  و  مفید  مواقع 
مواقع  از  بسیاری 
جم  جام  نامه های  ویژه  باشد.  خطرناک  حتی 
شنونده  که  است  کرده  فراهم  را  شرایطی  البرز 
سواالت و پرسش های پزشکی شما باشد و به 
صورت مکتوب برای سوال 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.
* آیا واکسن آنفلوآنزا برای کودکان الزم است؟

پیشگیری  و  کنترل  مراکز  بله.  موارد  بیشتر  در   
بیماری ها، دریافت واکسن آنفلوآنزا در کودکان را 
برای تمام کودکان شش ماهه و بزرگ تر تا پایان 
ممکن  جانبی  عوارض  می کنند.  پیشنهاد  مهر 
احساس  و  تزریق  محل  در  درد  شامل  است 
ضعف باشد. اگر کودک شما کوچک تر از ۹ سال 
است و برای اولین بار قصد دارد واکسن آنفلوآنزا 
دریافت نماید بهتر است دو دوز واکسن آنفلوآنزا 
با فاصله ۴ هفته تزریق کند، اما اگر سال گذشته 

واکسن زده است یک بار کافیست.
از  بعد  هفته  دو  تا  که  بسپارید  خاطر  به   
واکسیناسیون زمان الزم است تا کودک به طور 

کامل در مقابل آنفلوآنزا محافظت شود.

آزادی 4۰ زندانی جرائم غیرعمد 
در فردیس

نماینده  حضور  با  عمد  غیر  جرائم  زندانی   ۴۰
ولی فقیه در ندامتگاه فردیس آزاد شدند.

به گزارش جام جم در آخرین روز از هفته دفاع 
کل  اداره  شهدای  یادواره  نخستین  مقدس 
زندان های استان با حضور آیت اهلل حسینی 
در  استان،  در  فقیه  ولی  نماینده  همدانی 
سالن همایش های ندامتگاه شهید کچویی 
زندانی   40 و  شد  برگزار  فردیس  شهرستان 
آزاد شدند و  جرائم غیر عمد با کمک خیرین 

به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.
در این مراسم از ۴۰ خانواده شهدای کارکنان 
استان  زندان های  کل  اداره  ایثارگران  و 
و  تجلیل  هدایایی  و  تقدیر  لوح  اهدای  با 

قدردانی شد.

کرونا هم حریف شهردار کمالشهر 
نشد 

مهدی ناصری مقبل، شهردار کمالشهر اخیرا 
در  روز  چند  کرونا  ویروس  به  ابتال  دلیل  به 
بیمارستان امام علی)ع( بستری بود، در حالی 
بر  مبنی  شایعاتی  مغرض  افراد  از  تعدادی  که 
سیاسی بودن و مصلحتی بودن این چند روز 
در  بود  انتخابات  ایام  با  مصادف  که  غیبت 

کانال ها و سایت ها بیان کرده بودند.
محض  به  الیه  مشار  جام جم  گزارش  به 
ترخیص و علی رغم  توصیه پزشکان به فاصله 
دو روز بعد از ترخیص کار میدانی خود را آغاز و 
هر  که  کمالشهر  در  اجرا  حال  در  پروژه های  از 
کدام در نوع خود در کمالشهر بی نظیر هستند 
بازدید مداوم داشته و برای جلوگیری از سرایت 
این بیماری جلسات با مسئوالن شهرداری را 
در محل پروژه ها برگزار و نامه های مردمی را نیز 

در همان محل ها پاسخ و ارجاع داده اند. 

امنیت  برای  بیداری  سال   3۵
اجتماعی

سیــمــای   2 شبکـــه 
جمهـــوری اسالمی ایران، 
ای  ویژه  گفتگوی  اخیرا 
دوران  جانباز  یک  با  را 
برنامه  در  مقدس  دفاع 
خبری 20/30 به بینندگان 
جانباز  این  کرد.  عرضه 
حدود  ایثارگر  و  دالور 
اثر  در  که  است  35سال 
ضایعات ناشی از عوامل 
بی  دچار  جنگ  و  جبهه 
آری سید غضنفر موسوی با وجود  خوابی است. 
از عزت و  سابقه طوالنی خود در جبهه های دفاع 
شرف فقط 25درصد جانبازی در پرونده خود دارد. 
او که از اهالی روستای »رهیز« بخش پادنا از توابع 
سال 1334بوده  متولد  است  سمیرم  شهرستان 
و در سال 1364در عملیات والفجر 8دچار عوارض 
بر  و  شده  روان  و  اعصاب  مشکالت  و  شیمیایی 
اثر شوک برقی از تیر 1365دچار بی خوابی و بیداری 
شده و اکنون حدود 35 سال است که در حالت 
بیداری به سر می برد. آری این رزمنده جانباز الگویی 
است  ایران  مان  میهن  افتخار  مایه  و  درخشان 
مقدس  دفاع  دوران  از  پس  آرامش  و  امنیت  که 
مرهون ایثارگری و مردانگی او و امثال او می باشد. 
نکته جالب این ماجرا این است که سید غضنفر 
آوردن لباس رزمندگی خود در همین  موسوی با 
شرایط وفاداری برای اعزام به صحنه های آتی نبرد 
حق و باطل را داشت که خود این موضوع درس 
آری شیادان و نان  آور است.  آموز و بسیار عبرت 
به نرخ روزخوران اقتصادی و فرهنگی بخوانند و از 
این روحیه مثال زدنی در خدمت به جامعه انسانی 
قدری خجالت بکشند. آری ما همواره باید قدردان 
این دالوران دوران دفاع مقدس باشیم و از خداوند 

متعال بازیابی سالمتی را برای آن ها بخواهیم.

پرواز یزد در فرودگاه بین المللی 
پیام به زمین نشست

فرودگاه  از  مسافری  پروازهای  توسعه  ادامه  در 
بین المللی پیام، پرواز یزد روز دوشنبه هفتم مهر 

در این فرودگاه به زمین نشست.
به گزارش جام جم، با اضافه شدن پرواز یزد -کرج 
و بالعکس هر هفته پرواز به مقصد این استان 
در روز های جمعه و دوشنبه از طریق این فرودگاه 
انجام می شود. مسیرهای جدید پروازی فرودگاه 
در  مردم  استقبال  و  نیازها  تناسب  به  نیز  پیام 
کرج -  کار قرار دارد.اکنون مسیر پروازی  دستور 

اهواز  و بالعکس در فرودگاه پیام فعال است.

تش نشانان؛ نماد ایثار و مظهر  آ
فداکاری

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست 
بهانه ای  روز  آتش نشان  روز  گفت:  کرج  شهرداری 
است تا به انسان هایی بپردازیم که از جان خود برای 

امنیت ما می گذرند.
این که  بیان  با  وحیدی  عباس  جم  جام  گزارش  به 
آتش نشانان نماد ایثار و مظهر فداکاری در کشور 
و  سختی ها  حرفه ای  هر  داشت:  اظهار  هستند، 
لذت های خاص خود را دارد، اما برخی مشاغل خاص 
ترند که آتش نشانی یکی از آنهاست. به گفته وی؛ 
ایثارگری و فداکاری از ویژگی های بارز یک آتش نشان 
است.  این مسئول با بیان این که هفتم مهر به نام 
»آتش نشانی و ایمنی« نامگذاری شده است؛ ادامه 
داد: در واقع این روز بهانه ای است تا به انسان هایی 

بپردازیم که از جان خود برای امنیت ما می گذرند.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سرپرست 
نشانان  آتش  این که  به  اشاره  با  کرج  شهرداری 
شهروندان  امنیت  و  ایمنی  حفظ  در  حیاتی  نقش 
دارند؛ گفت: هفته آتش نشانی را به تمامی مجموعه 
پرسنل  و  مجموعه  بویژه  کرج  شهری  مدیریت 

خدمت رسان این سازمان تبریک می گویم.

در ۶ ماهه اول سال انجام شد؛ 
اعطای2۷ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال به مددجویان البرزی

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام )ره( استان البرز گفت: 
تومان  میلیارد   27 اعطای  با  جاری  سال  نخست  ماهه  شش  طی 
تحت  مددجویان  و  نیازمندان  به  اشتغال  قرض الحسنه  تسهیالت 
حمایت این نهاد رشد 80 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رقم خورد.

خودکفایی  و  اشتغال  معاون  رضایی  شاهین  جم،  جام  گزارش  به 
کمیته امداد استان البرز با تاکید بر این که اصلی ترین هدف این نهاد 
توانمندسازی مددجویان از طریق اشتغالزایی و خودکفایی است گفت: 
البرز طی شش  600  مددجوی کمیته امداد و افراد نیازمند در استان 
ماهه اول سال جاری تسهیالت اشتغال و خودکفایی دریافت کردند.  

وی با اشاره به این که اعطای تسهیالت قرض الحسنه اشتغال از طریق 
برخی بانک های عامل استان و همچنین صندوق قرض الحسنه امداد 
والیت انجام می شود افزود: به منظور مساعدت به مددجویان مجری 
میلیون  تسهیالت ۵۰  بازپرداخت  دوره  امسال  خودکفایی،  طرح های 
تومانی اشتغال از48 ماه به ۸۴ ماه افزایش یافته است. شاهین رضایی 

خدماتی،  زمینه های  در  نهاد   این  اشتغال  تسهیالت  این که  بابیان 
تولیدی صنعتی، دامپروری، کشاورزی و صنایع دستی به مددجویان و 
زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد و تعدادی از نیازمندان 
غیر تحت حمایت پرداخت می شود بیان کرد: طی این مدت 1400نفر از 

متقاضیان اشتغال نیز به مراکز کاریابی استان معرفی شده اند.
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اجتماعی
اقتصادی

دکتر سید مهدی 
موسویان

یادداشتپزشک جام جم

سید نصرالد ین 
میرعربشاهی 

خبرنگار فرهنگی 
واجتماعی جام جم شورای  و  شهردار  پیمانکار،  تعهد  طبق  و  شده  اتخاذ  که  تدابیری  با 

اسالمی شهر مقرر شد که این ایستگاه تا پایان سال مورد بهره برداری 
قرار گیرد.

ج  به گزارش جام جم، شهبازی در بازدید از ایستگاه f تا k قطار شهری کر
ج صورت گرفت،  که با همراهی رئیس شورای اسالمی شهر و شهردار کر
با اشاره به این که این پروژه از سال ها پیش در دستور کار قرار گرفت، 
ج در زمان  افزود: جای خرسندی دارد که این بخش از قطار شهری کر
خدمت این دوره از شورا و دولت تدبیر و امید به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ درصد از پیشرفت این پروژه در ۶ ماهه سال 
۹۹ بود و مقرر شد که فاز اول آن در نیمه اول امسال تکمیل شود ولی 

مشکالت مالی و شرایط شیوع کرونا، مانع این امر شد.
پیمانکار،  تعهد  طبق  و  شده  اتخاذ  که  تدابیری  با  گفت:  شهبازی 
پایان  تا  ایستگاه  این  که  شد  مقرر  شهر  اسالمی  شورای  و  شهردار 
سال مورد بهره برداری قرار گیرد. وی افزود: در اجرای پروژه های مهم 

ج تعامل بسیار خوبی بین دولت و مجموعه مدیریت شهری این  کر
ج تالش های  کالنشهر وجود دارد.  استاندار البرز اضافه کرد: شهردار کر
بسیاری برای تامین وثایق و کار اجرای بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان اوراق 
، نهایی شده و در حال انتقال از بانک مرکزی است. داشته و اکنون کار

وی گفت: برای تکمیل فاز اول این پروژه اعتباری بالغ بر ۶۱۰ میلیارد 
تومان در شرایط فعلی نیاز است که  حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
تامین برای  را  الزم  همراهی  و  است  اختیار  در  دولت  مشارکت   با 

این  سال  پایان  تا  که  داشت  خواهیم  نیز  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۲۷
پروژه ارزشمند و ماندگار پس از سال ها انتظار به پایان برسد.

شهبازی افزود: کمال قدردانی را از تمامی دست اندرکاران این پروژه 
بویژه شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر و پیمانکار پروژه دارم.

: استاندار

ج، تا پایان سال آغاز حرکت قطار شهری کر

نماینده مردم کرج در مجلس در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان 
البرز از روند تکمیل پروژه های ورزشی این استان انتقاد کرد.

به گزارش جام جم مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد  
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  البرز  استان  نمایندگان  مجمع  عضو  و 

مدیرکل جدید ورزش و امور جوانان استان البرز دیدار و گفت وگو کرد.
دیدار  در  یازدهم  دوره  در  مجلس  نماینده  این  گزارش؛  این  اساس  بر 
البرز گفت: روند کند تکمیل  با مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان 
از  ورزشگاه ۶هزار نفری کرج نیازمند به رسیدگی جدی است و بسیاری 
پروژه ها همانند خانه جوانان کرج و فردیس یا تعطیل شده یا به کندی 

پیش می روند که این موضوع اصال رضایت بخش نیست.
برپایی  و  امور  اداره  در  را  ورزشکاران  و  جوانان  مردم،  نقش  تقویت  وی 
نشست های تخصصی با هیات های ورزشی و بررسی دقیق مسائل آنان 
را راه حل بهبود این حوزه خواند و همچنین به ضرورت توسعه ورزش 
همگانی در کنار توسعه ورزش قهرمانی اشاره و بیان کرد: اتخاذ تدابیر و 

سیاست هایی همچون مشارکت دادن بخش خصوصی و همکاری با 
صنایع بزرگ استان در راستای جذب درآمد از موضوعاتی است که اداره 

کل ورزش و جوانان استان می تواند در زمره  فعالیت های خود قرار دهد.
با  متناسب  وعملی  علمی  راهبردهای  ارائه  و  ریزی  برنامه  عسگری 
واقعیت های ورزش را الزمه  رسیدن به جایگاه واقعی ورزش در این استان 
ارزیابی و اضافه کرد: ورزشکاران و قهرمانان بنامی دراستان البرز حضور 
کشوری  مدال های  دارای  یا  ملی  تیم های  عضو  آنها  از  بخشی  که  دارند 
از  و استفاده  برای حفظ  برنامه ریزی مناسبی  اما  برون مرزی هستند؛  و 

ظرفیت آنها صورت نگرفته است.
ویترینی  کارهای  فدای  نباید  اثربخشی  و  کیفیت  این که  بر  تأکید  با  وی 
و  المللی  بین  مسابقات  از  میزبانی  و  برگزاری  گفت:  شود،  آمارسازی  و 
کشوری، منوط به داشتن نتیجه و خروجی مثبت و مناسب برای ورزش 

استان است. 
بر ضرورت  تأکید  با  و اشتهارد در مجلس  کرج، فردیس  نماینده مردم 

داخل  در  کارآمد  و  سالم  انسانی  منابع  و  ظرفیت ها  از  کامل  استفاده 
استان، ارتقاء نقش هیات های ورزشی و حمایت هوشمندانه و عادالنه 
از آنها، توجه به مناطق کم برخوردار و افزایش سرانه ورزشی استان را از 
مهم ترین نکاتی دانست که باید در اولویت کاری اداره کل ورزش و جوانان 

قرار بگیرد.

ج در مجلس: نماینده کر

روند تکمیل پروژه های ورزشی البرز رضایت بخش نیست

ساوجبالغ  شهرستان  فرمانداری  جدید  سرپرست 
شهر  عمران  و  توسعه  برای  بیشتر  تالش  خواستار 

جدید هشتگرد و تبدیل آن به یک شهر ایده آل شد.
مهرور  مهدی  نظرآباد:  و  ساوجبالغ  جم  خبرنگارجام 
در نشست خود با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره 
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد افزود: چرا شهر 
جدید هشتگرد نتوانسته به آن ایده آل های اساسی 
برسد در حالی که یکی از شهرهای جدید و مهم کشور 
است و ما باید بتوانیم این مقوله را بررسی کرده و به 
ایده آل ها برسیم.  وی گفت: با گزارشی که مدیرعامل 

شرکت عمران این شهر ارائه دادند خدمات بیشماری 
از جمله مترو با صرف هزینه هزار میلیارد تومان انجام 
شده و باید به گونه ای عمل کنیم که بتوانیم با ارائه 
خدمات بیشتر شهر جدید هشتگرد را به شهری پویا 

تبدیل کنیم.
سرپرست فرمانداری ساوجبالغ افزود: با وجود این که 
مسکن مهر از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار 
و  زیرساخت ها  تکمیل  ما  انتظار  و  توقع  اما  است 

واگذاری این حجم از مسکن به متقاضیان است.
مهرور اظهار داشت: شهر جدید هشتگرد بازار خوبی 

با  تعامل  و  ارتباط  با  می تواند  که  است  صنایع  برای 
صنایع ما که اغلب صنایع غذایی هستند، نمایشگاه 
داشته  شهرستان  تولیدات  از  شهر  این  در  بزرگی 
بلند در شهر جدید  نردبان  از عدم خرید  باشد.  وی 
با  گفت:  و  کرد  گالیه  حوادث  و  حریق  اطفای  برای 
این که این مبحث در سال های گذشته مطرح شده 
ولی همچنان عملیاتی نشده است و باید شهرداری 
این  برای  عمران  شرکت  از  که  مبلغی  خصوص  در 
گزارش  براساس  دهد.  گزارش  کرده  دریافت  نردبان 
خصوص  در  مهرور  عمران  شرکت  عمومی  روابط 
بیمارستان نیمه تمام شهر نیز گفت: تعیین تکلیف 
این بیمارستان هم از اولویت های ماست و  مردم باید 

از مجموعه درمانگاهی مناسبی برخوردار باشند.
وی از ایده و نظرات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
کرد و گفت: قطعا مطالبات  شرکت عمران استقبال 

شما را تا حصول نتیجه پیگیر خواهم بود.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد نیز 
گفت: در حال حاضر ۱۴ رام قطار از ساعت ۶ صبح تا 
با  امیدواریم  که  می دهد  سرویس  شهروندان  به   ۱۵

استقبال مردم این میزان افزایش یابد.
مسعودحق لطفی افزود: ۵هزار و ۵۰۰ مسکن مهر در 
شهر جدید آماده واگذاری است ولی به علت نبود زیر 

ساخت الزم امکان سکونت در آن نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به زیر ساخت های 

و  ساخت  زیر  نحوه  گفت  و  کرد  اشاره  مهر  مسکن 
اقدامات انجام شده در این حوزه در گزارشی مفصل 

به فرمانداری اعالم می گردد.
هشتگرد  جدید  شهر  عمران  شرکت  عامل  مدیر 
واحد های  تعداد  و  جغرافیایی  مختصات  تشریح  به 
در  شرکت  این  خدمات  میزان  و  شده  ساخته 
سال های اخیر پرداخت و افزود: نهایت تالش خود را 
 در توسعه زیرساخت های شهر به کار خواهیم گرفت. 
هر  داد:  ادامه  هشتگرد  جدید  شهر  مدیر عامل 
دستگاهی قصد ساخت واحد خدماتی و آموزشی دارد 

زمین در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
وی این راهم گفت که نسبت به کسانی که زمین به 
آنها داده شده و تاکنون مبادرت به اتمام طرح و سازه 
اقدام ننموده اند به صورت قانونی احقاق حق خواهیم 
آن را به افراد واجد شرایط  کرد و ضمن مطالبه زمین 

واگذار خواهیم کرد.
حق لطفی ضمن دعوت از سرمایه گذاران اظهارنمود: 
با  سرمایه  رشد  برای  زمینه  هشتگرد  جدید  شهر  در 
شرایط ویژه از سوی شرکت عمران فراهم است و ما 

از آنها استقبال می کنیم.
حق لطفی افزود: در حال حاضر ۸۰ هزار نفر در شهر 
جدید ساکن هستند و طرح تفصیلی این شهر برای 
جمعیتی بالغ بر ۶۷۰ هزار نفر در آینده پیش بینی شده 

است.

عزم جدی فرماندار ساوجبالغ در حل مشکالت شهر جدید هشتگرد

خبر

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: گزارش هایی در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در عظیمیه 
ج واصل شده که در حال بررسی آنها هستیم و در صورت رعایت نکردن شرایط قانونی دادگستری ورود  کر

می کند.
همایش  حاشیه  در   ، البرز استان  دادگستری  کل  رئیس  هریکندی،  فاضلی  حسین  جم  جام  گزارش  به 
با  رابطه  در  شد،  برگزار  البرز  دادگستری  اجتماعات  سالن  در  که  مقدس  دفاع  آرمان های  و  قانونمداری 

ویالسازی غیرمجاز در هله جرد، گفت: تمامی بناهایی که در حال ساخت بودند تخریب شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: برخی از سازه ها از سال های گذشته ساخته شده است که 

برای تخریب آن ها نیاز به حکم دادگاه است.
این مقام مسؤول یادآور شد: اعمال تبصره ۲ ماده ۰۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات زمانی است 

که ملک در حال ساخت و ساز باشد.
تعداد شوراهای شهر و روستای متخلف قابل توجه است!

و  شهر  اسالمی  شوراهای  خصوص  در  پرونده هایی  تشکیل  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
روستای البرز اشاره و خاطرنشان کرد: عزم دستگاه قضایی در استان برای مبارزه با معدود تخلفاتی است 
ح و رسیدگی شده که به صورت جدی  که در شوراها صورت می گیرد که در همین رابطه پرونده هایی مطر

در حال بررسی هستند.
حال  در  تحقیقات  که   ایم  داشته  تخلفاتی  استان   روستادر  و  شهر  شورای  در  گفت:  هریکندی  فاضلی 
اما تعداد قابل   ، یا بیشتر نفر هستند  این میان نمی توانیم بگوییم تعداد متخلفان 02  در  انجام است. 

توجه است.
وی ادامه داد: توصیه بنده به اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا این است که شوراها را محلی برای 
ج از وظایف نمایندگی شان در  ح های عمرانی قرار داده و از مسائلی که خار تسهیل امور مردم و اجرای طر

شوراهاست پرهیز کنند.
رئیس کل دادگستری البرز در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده شرکت شهرک های صنعتی البرز 
اشاره و اظهار کرد: در این رابطه چندین نفر بازداشت شدند که پس از انجام تحقیقات با سپردن وثیقه 

متهمان آزاد و تحقیقات در حال انجام است.
ج  فاضلی هریکندی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر ساخت و ساز غیر مجاز وسیع در عظیمیه کر
ح شده است، در این زمینه گزارشاتی  و احتمال وجود کوه خواری، گفت: از طریق رسانه ها مسائلی مطر
نیز واصل شده که در حال بررسی آنها هستیم و در صورت رعایت نکردن شرایط قانونی دادگستری ورود 

می کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز اعالم کرد؛

بررسی پرونده ساخت و سازهای غیر مجاز در عظیمیه
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 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       ۰2۱-44233۵۱۱

۰2۶-322۱۰۰۰4-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

افسوس که عمر در بطالت بگذشت 
با باِر گنه، بدوِن طاعت بگذشت

فــــــــــردا که به صحنه مجازات روم       
گویند که هنگام ندامت بگذشت

چهارشنبه  9 مهر  ۱399   شماره ۵۷۶9

امام خمینی )ره(

پیام های مردمی یادداشت

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

ج گردد. خودشان در همین ستون در
* استاندار البرز چاره اندیشی کند

در  سیباندره  و  ورده  روستا های  اهالی 
دلیل  به  معاصر  و  گذشته  سال های  طول 
افرادی  متعدد  خسارت های  و  مزاحمت ها 
از  مشکالتی  گرفتار  گردشگری  گستره  نام  به 
و  باغات  زدن  آتش  رودخانه،  آلودگی  قبیل 
ایجاد  و  دره ها  سبز  فضاهای  تخریب  ع،  مزار
در  و  هستند  اوباش  و  اراذل  درگیری های 
با مقامات  همین خصوص مکاتبات متعددی 
فرمانداری   ، چندار بخشداری  قبیل  از  مسئول 
که  داشته اند   ... و  البرز  استانداری  ساوجبالغ، 
برای  خاصی  اندیشی  چاره  متاسفانه  کنون  تا 
است.  نشده  معمول  مذکور  مشکالت  رفع 
داریم  خواست  در  البرز  استاندار  از  بنابراین 
امکانات  فقر  و  اراضی  محدودیت  علت  به  که 
از  موصوف  روستاهای  فضای  در  گردشگری 

ورود بی ضابطه گردشگران جلوگیری نمایند.
جمعی از اهالی روستاهای ورده و سیباندره
اقدام  البرز  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره   *

کند
نظر  از  بالعکس  و  قزوین  ج-  کر اتوبان  مسیر 
آسفالت دچار آشفتگی و ناهمواری های فراوان 
و  راه  کل  اداره  مسئوالن  از  بنابراین  است. 
می شود  درخواست  البرز  استان  شهرسازی 
اصولی  و  جامع  رسیدگی  نارسایی ها  این  به  که 

نمایند.
ج پیمان محمدی از کر

ع را تسهیل کنید * امور ارباب رجو
ادارات و سازمان ها معموال  ارباب رجوع در  کار 
از  اساس  همین  بر  است.  همراه  کندی  با 
خواهان  ذیربط  اندرکاران  دست  و  مسئوالن 
رسیدگی سریع مسائل و مشکالت ارباب رجوع 

هستیم.     
ج و حومه جمعی از شهروندان کر

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
برگزار می کند؛

سومین دوره مسابقه اربعین 
با اهدای جوایز ارزنده

سومین  استان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد 
دوره مسابقه اربعین را برگزار می کند .

: به گزارش جام جم بخش های مسابقه عبارتند از
عکس/فیلم کوتاه/دلنوشته و شعر

از  یکی  انتخاب  با  می توانند  عالقمندان 
موضوعات ذیل برنده سوگواره ما باشند.

و  بهداشتی  خدمات  ارائه  سالمت:  مواکب 
پیشگیرانه در ایام اربعین حسینی.

مقام  فرمایشات  به  درلبیک  مهربانی:  مواکب 
زائر  هر  مومنانه  کمک  همدلی  رهبری،  معظم 

حمایت از یک خانواده نیازمند وانفاق حسینی.
حرم عشق: عاشقانه های اربعین،دلتنگی،خاطرات 
و تصاویر به یاد مانده از سال های گذشته،دوری از 

حرم،کمک به بازسازی اعتاب مقدسه.
 ۱۳۹۹/۸/۱۲ الی   ۱۳۹۹/۷/۱۲ از  آثار  ارسال  مهلت 
و  نام  ذکر  با  را  شده  تهیه  آثار  می باشد.  
شماره  به  تماس  شماره  و  خانوادگی  نام 
09353284718 درپیام رسان ایتا،واتس آپ ارسال 
ج،  آدرس:کر به  مسابقه  دبیرخانه  به  یا  فرمائید 
ج،  چهار راه طالقانی، پارکینگ طبقاتی شهرداری کر

طبقه۴، دفتر معاونت فرهنگی و روابط عمومی .

حادثه سقوط خودرو به داخل 
کانال

کانال،  در  خودرو  دستگاه  یک  سقوط  اثر  بر 
دوسرنشین آن بشدت مصدوم گردیدند.

کانال  نظرآباد:  و  ساوجبالغ  جم  خبرنگارجام 
پیامبراکرم)ص( خیابان  درانتهای  مذکورکه 
گردیده  واقع  درفاز۷شهرجدیدهشتگرد  واقع 
و  حفاظ  گونه  هر  فاقد  متاسفانه  است 
مطلق  تاریکی  در  شب  طی  و  است  روشنایی 

قرار دارد.
الزم به ذکراست سال گذشته نیز بر اثرسقوط 
موجب  کانال  همین  در  خودرو  دستگاه  یک 

جان باختن یک نفر گردید.
  خیابان فوق نیزمسیراصلی تردد خودروهای 
باشد.   جهادنصردرفاز۷می  مجتمع  ساکنان 
تامین  با  حداقل  مربوطه  مسئوالن  جادارد 
ازاین  بیش  ندهند  اجازه  خیابان  روشنایی 

جان مردم به خطرافتد.

افسانه ای به نام ماسک
سال هاعالمان دین 
سعی  روحانیت  و 
تبلیغ  با  تا  داشتند 
اعتقادی  باورهای 
تفسیر  و  توضیح  و 
مختلف  بخش های 
مردم  اسالمی  ئین  آ
را عالوه بر راهنمائی 
بر اساس احادیث و 
روایات و محور اخالق خداپسندانه و رفتارهای 
بلند مرتبه ائمه اطهار)ع( و فقهای بی نظیر در چهار 
چوب حقیقت اسالم ناب محمدی قرار دهند و در 
محدوده های گوناگون برای مخاطبان و شنوندگان 
اقدامات  دالئل  و  اسالمی  اعمال  یابی  ریشه  به 

بزرگان دین بپردازند.
ح  مطر مخاطبین  سوی  از  سواالتی   بین  این  در 
آگاهی و شناخت  شده و با در نظر گرفتن سطح 

مردم اقدام به تشریح مسائل می نمودند.
و  قبل  سال های  طول  در  اقدام  این  شک  بی 
بیشترین  گذشته  دهه  چهار  از  قبل  بخصوص 
تاثیر را در رفتار و کردار مردم داشت و قاطبه مردم 
بیشترین مقبولیت هارا در پای منابر علمای دین 
در خصوص اخالقیات داشتند و امروزه هم سن 
را  دین  روایات  و  احادیث  من  امثال  سال های  و 
در سخنرانی های بزرگان دین درک نموده و بدان 

عمل می نمایند. 
این مورد خاص  در  الغرض منظور و قصد حقیر 
عوض شدن این جایگاه یا تاثیر پذیری تا اندازه ای 
گوشی های  با  منابر  جایگاه  تغییر  نیز  و  ضعیف 
از  اطالع  بدون  متاسفانه  که  می باشد  هوشمند 
توانسته  تا  مجازی  فضای  آن  وثوق  مورد  منابع 
سعی نموده است بخش اعظم دین باوری های 
مردم را با مشتی مطالب بی رگ و ریشه به شک و 

تردید تبدیل نماید.
هر چند به واسطه حقیقت دین و اسالم در این 
مذهبی  ریشه های  واسطه  به  نابرابر  مواجهه 
فضای  مغرضانه  تبلیغات  مذهبی  و  فهیم  مردم 
است،  گشته  روبه رو  آشکارا  شکست  با  مجازی 
از مهم ترین حرکت های منافقانه این افراد ایجاد 
شبهه و شک در مهم ترین اصول در اذهان مردم 

می باشد.
به هر حال با آمدن ویروس کرونا و وجود افراد و 
اشخاص بی منطق، امروز اهمیت تبلیغ و اصرار و 
از سوی روحانیت  را  از عقالنیت  ضرورت اطاعت 

فهیم دو چندان می نماید.
مهم ترین  از  را  تفکر  و  تعقل  دین،  که  جا  آن  از 
که  نیست  پوشیده  برکسی  می داند  عناصر 
باید  پیش  از  بیش  دلسوز  و  فهیم  روحانیت 
واقعیت حفظ جان و تابعیت از این مهم را برای 
روشن تر  و  شفاف تر  دوست  اسالم  مردم  همان 
از قبل تشریح نموده و خدای نکرده طوری رفتار 
ننمایند که زدن ماسک بهانه ای بیش نیست و 
گرفتن کرونا با زدن یا نزدن ماسک هیچ ارتباطی 

ندارد.
 در جواب این بخش فقط یک کالم است، دین 
نکرده  خدای  و  است  عقالنیت  دین  اسالم 
الزم  مجال  که  نکنند  رفتار  طوری  افراد  بعضی 
را  مجازی  فضای  تا  شود  داده  خرد  بی  افراد  به 
کنند.  روز  در  نفر  صدها  نمودن  قربانی  آماده 
 رعایت اصول عقلی و بهداشتی عین رعایت دین

 است.
عاجزانه  تقاضای  فهیم  روحانیت  همان  از  پس   
داریم که مانند گذشته عموم مردم را راهنمایی و 
عدم زدن ماسک و عدم رعایت فاصله اجتماعی و 
دیگر دستورالعمل های بهداشتی را که منجر به 
فوت و صرف هزینه و تحمل درد و رنج می شود 
گناه کبیره و غیر قابل بخشش از سوی خداوند 

متعال به مردم عنوان نمایند.
تلقی  تابو  مردم  برای  ماسک  زدن  است  امید 
در  ما  که  باشند  داشته  باور  همگان  و  نگردد 
بی  و  اشتباه  حرکت  هر  که  ایم  نشسته  کشتی 
تفاوتی از سوی افراد تاثیر گذار جامعه ما را با خطر 

جدی مواجه خواهد ساخت.

ج به دنیا آمد. پدرش راننده بود. نادر 5 ساله بود که پدرش فوت کرد و مادر سرپرستی  :  شهید »نادر یوشی نژاد« در سال 1340 در شهرستان کر جام جم البرز
او و برادران و خواهرانش را به عهده گرفت و نهایت سعی خود را در به سرانجام رساندن او به کار گرفت. نادر از همان دوران کودکی آموخت که  راستی و 

درستی را پیشه خود کند.
ج ادامه داد. طبق رسم معمول به سربازی رفت. به  نادر یوشی نژاد تحصیالت خود را تا سوم راهنمایی در دبیرستان های تهران و مابقی را تا دیپلم در کر
محض پایان 4 ماه اول تعلیمات نظامی جنگ شروع شد و او که در لشکر زرهی قزوین بود به جبهه غرب اعزام شده. پس از پایان دو سال خدمتش که 

ج هم پیش رفت. تمامی در جنگ سپری شد، او مدتی با شغل معلم ورزشی شروع به کار کرد و تا قهرمانی وزنه برداری در کر
وی یک ورزشکار واقعی با خصلت مردانگی و انسان دوستی بود. سپس در بسیج به اسکان جنگ زده ها پرداخت و بعد از آن به عنوان معلم قراردادی در 
ج، قرآن و تعلیمات دینی را تدریس می کرد. مدتی نگذشته بود که عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد تا این که به جمع رزمندگان لشگر  مدارس کر
« جاوید االثر شد. پیکر پاکش  محمد رسول اهلل درآمد. نادر یوشی نژاد بعد از مدت ها در سنگر مبارزه باالخره در بیست و دوم اسفند 63 در حمله »بدر

ج به خاک سپرده شد. سال ها بعد در تفحص پیدا شد و در امامزاده محمد )ع( کر

شهیدی که قهرمان وزنه برداری بود

ناصر محمدی 
بنادکی

خبر

آزاد اسالمی واحد       سومین کرسی علمی- ترویجی استادان دانشگاه 
کرج با هدف شناسایی مخاطرات و فرصت های صنعت ورزش ایران در 

مواجهه با همه گیری ویروس کرونا، به صورت مجازی برگزار شد.
     به گزارش جام جم سومین کرسی علمی – ترویجی واحد کرج با همکاری 
البرز به صورت  معاونت پژوهش و فناوری و هیات اندیشه ورز استان 

مجازی تحت پوشش سامانه دان دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.
     در این نشست حسین عبدالملکی استادیار و پژوهشگر واحد کرج در 
حوزه مدیریت ورزشی به عنوان ارائه دهنده طرح، مباحث مبسوطی را درباره 
جدیدترین یافته های تحقیقات در زمینه صنعت ورزش ایران در دوران 
کرونا بیان کرد.    وی اظهار داشت: در این تحقیقات، بخش های مختلف 
صنعت ورزش که با همه گیری ویروس کرونا دچار مخاطره شده اند؛ در یازده 
حوزه اعم از: بخش کسب و کارهای خصوصی شامل انواع باشگاه های 

بخش  و  ورزشی  رویدادهای  برگزارکنندگان  و  حرفه ای  آماتوری،  ورزشی 
عملکردی ورزش شامل مربیان آمادگی جسمانی و سالمت، مراکز پزشکی 

– ورزشی، اماکن ورزشی و ورزش همگانی شناسایی و اولویت بندی شدند.  
وی همچنین به ارزیابی فرصت  های ایجاد شده در صنعت ورزش ناشی از 
شیوع بیماری کووید 19 همانند راه اندازی کسب و کارهای ورزشی خصوصی 
آنالین و برگزاری رویدادهای ورزشی آنالین پرداخت.    بخش دیگری از این 
کرسی علمی – ترویجی به شناسایی یازده عامل درونی و بیرونی به عنوان 
مهم ترین مولفه های تبعات ناشی از طوالنی شدن دوران کرونا و مشکالت 
ناشی از آن در صنعت ورزش اختصاص داشت که با تشریح تاکتیک ها و 
راهکارهای برون رفت از این تبعات و کاهش اثرات منفی ناشی از آن برای 
مدیران، مربیان، سازمان ها، شرکت ها، باشگاه-های دولتی و خصوصی و 

فدراسیون های ورزشی همراه شد.
 در انتهای این نشست آنالین، داوران منتخب سواالتی مطرح نمودند و 

پاسخ آنها برای حاضران تشریح شد.

ج بررسی شد؛ در سومین کرسی علمی – ترویجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر

 مخاطرات و فرصت های ورزش ایران در مواجهه با همه گیری ویروس کرونا 

  از چهار کتاب عرصه دفاع مقدس استان البرز در مراسم عصر شعر »اربعین 
حماسه«رونمایی شد.

به گزارش جام جم از چهار کتاب عرصه دفاع مقدس استان البرز در مراسم 
حضور  با  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به  که  حماسه«  »اربعین  شعر  عصر 
خانواده  و  ادبی  انجمن های  مسئوالن  نویسندگان،  شاعران،  مسئوالن، 
سالن  محل  1399در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  و   جهازی  شهیدان 
شد،  برگزار  البرز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  صابر  سیروس  استاد 

رونمایی گردید.
در این مراسم معنوی و ارزشمند از چهار کتاب ارزشمند عرصه دفاع مقدس 

البرز با عناوین«آخرین داستان جهان« روایت داستان زندگی شهید  استان 
خاطرات  بدانند«  »آیندگان  ؛  خودالن  عباسی  خسرو  تالیف  حجازی  جهانگیر 
زنده یاد امیر مسلم بهادری تالیف ژاله معینی؛ »شخصیت پردازی مجموعه 
تالیف نسیم بذر افشان  با پژوهشگری و  داستان های کوتاه دفاع مقدس« 
؛ »یحیای به خون خفته« حاوی اشعاری پیرامون سرادر رشید اسالم شهید 
سپهبد قاسم سلیمانی تالیف حجت االسالم اکبر حمیدی رونمایی گردید و 

از نویسندگان آنها تجلیل شد.

دریافت  جهت  می توانند  درصد   ۵۰ باالی  جانبازان  و  باردار  زنان 
واکسن آنفلوآنزا به مراکز بهداشتی مراجعه کنند. تیم های سیار برای 
دیگر  و  آسایشگاه ها  مانند  تجمعی  اماکن  در  واکسیناسیون  انجام 

اماکن نگهداری سالمندان، معلوالن و کودکان اعزام می شوند.
البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون  جم  جام  گزارش  به 
افزود : اولین محموله واکسن آنفلوآنزا صبح امروز تحویل معاونت 
با توجه به اهمیت  گردید و  البرز   بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
دریافت واکسن توسط افراد واجد شرایط به خصوص کادر بهداشت 
هستند  ویروس  کرونا  بیماری  با  مبارزه  مقدم  صف  در  که  درمان  و 
و  بیمارستان ها  و  بهداشتی  مراکز  همکاران  برای  واکسن  تزریق 

فوریت های پزشکی در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.
دکتر مستوفی ادامه داد:  تیم های سیار برای انجام واکسیناسیون 
نگهداری  اماکن  دیگر  و  آسایشگاه ها  مانند  تجمعی  اماکن  در 

سالمندان، معلوالن و کودکان اعزام می شوند  که گزارش آن  متعاقبا 
اعالم خواهد شد. 

جامع  خدمات  مراکز  در  بتدریج  آنفلوآنزا  واکسن  کرد:   عنوان  وی 
و  شده  توزیع  بهداشت  خانه های  و  سالمت  پایگاه های  سالمت، 
 ، باردار زنان  مانند  حساس  گروه های  برای  مدون  برنامه  اساس  بر 
نامه های  شیوه  طبق   ) شناسایی  کارت  ارائه  )با   %50 باالی  جانبازان 
سرعت،  شاخص  سه  و  شد  خواهد  تلقیح  بهداشت  وزارت  ابالغی 
دقت و نظارت سرلوحه کار مدیران و کارشناسان خواهد بود و ثبت 
افرادی که تزریق واکسن برای ایشان انجام گرفته  مشخصات تمام 

در سامانه یکپارچه بهداشت)سیب( الزامی و ضروری می باشد.  
افراد  مانند  بیماران  سایر  کرد:   تاکید  استان  بهداشت  مرکز  رئیس 
شیمی  تحت  که  افرادی  و  دیالیز  اعضاء،  پیوند  تاالسمی،  دارای 
درمانی قرار دارند در همان محل درمان واکسینه می شوند و نیازی 

همچنین   : کرد  عنوان  وی  ندارند.  بهداشتی  مراکز  به  مراجعه  به 
 سهمیه زندان های موجود در استان نیز به سازمان زندان ها تحویل

 می شود.
وی خاطرنشان کرد: واکسن آنفلوآنزا برای سایر شهروندان از طریق 
داروخانه های خصوصی توزیع خواهد شد که توسط مسئوالن امر در 

این خصوص اطالع رسانی انجام خواهد شد.  

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد؛

تزریق واکسن آنفلوآنزا در البرز آغاز شد

و  ویروس  کرونا  سرپایی  درمان  مراکز  لیست 
آنفلوآنزا در استان البرز اعالم شد.

پاییز  فصل  آغاز  به  توجه  با  جم  جام  گزارش  به 
مراکز  لیست  آنفلوآنزا   و  کرونا  بیماری   شیوع  و 
در  آنفلوآنزا  و  ویروس  کرونا  سرپایی  درمان 

استان البرز منتشر شد. 
مراجعه  از  قبل  می توانند  عزیز  همشهریان 

منتخب  بهداشتی  مراکز  به  درمانی،  مراکز  به 
مراکز  این  نمایند.  مراجعه  کرونا  سرپایی  درمان 
فعال  تعطیل  روزهای  و   ۲۲ تا  صبح   ۸ ساعت  از 
می باشند. روند درمانی بیماران با حضور پزشک 
پیگیری  مراکز   این  در  بهداشتی  مراقبان  و 
ارجاع  بیمارستان  به  لزوم  صورت  در  و  می شود 

خواهد شد. 

بیمارستان های استان پاسخگوی  کنونی  در شرایط 
از  باید  یابد  ادامه  روند  این  اگر  اما  هستند  بیماران 

نقاهتگاه ها برای بیماران کرونایی استفاده کرد.
به گزارش جام جم دکتر محمد فتحی در نشست با 
خبرنگاران که در سالن فارابی دانشگاه علوم پزشکی 
تصمیمات  تابع  ما  داشت:   اظهار  شد،   برگزار  البرز 
ستاد ملی کرونا هستیم و هیچ مغایرتی در تصمیمات 
اساس  بر  تصمیمات  نیز  البرز  در  ندارد.  وجود 
تصمیمات ستاد ملی کرونا انجام می شود و هم اکنون 

در وضعیت هشدار قرمز قرار داریم.
بیشتر  آموزش  به  نیاز  مردم  کرد:  اظهار  فتحی  دکتر 
که  می شود  حاصل  وقتی  نتیجه  بیشترین  و  دارند 
مردم ماسک و رعایت پروتکل ها را در مراودات خود 
داشته باشند. وی ادامه داد: آموزش خدمات عمومی 
و  داده  قرار  فعالیت ها  اولویت  را  همشهریان  به 
سفیران سالمت در سطح شهر و...  ایجاد چادرهایی 
و  آموزشی  جلسات  انجام  شهر،  حاشیه های  در 

توصیه های بهداشتی انجام شده است. 
جهش های  و  ورژن  در  کرونا  گفت:  مسئول  این 
هنوز  دارویی  و  داشته  وجود  دنیا  تمام  در  مختلف 
برایش به طور قطعی ساخته نشده است و ساخت 

سرپرست  است.   شد  بر  زمان  مردم   به  آن  ارائه  و 
با  که  کرد  اعالم  البرز  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
توجه به آغاز موج سوم کرونا و افزایش شمار مبتالیان 
به این ویروس در استان ۱۰ نقاهتگاه اختصاص یافته 
است. وی  اظهارداشت: این نقاهتگاه ها با همکاری  

سپاه و بسیج جامعه پزشکی استان فعال شده که 
نیروی انسانی مورد نیاز این مکان ها  از بسیج جامعه 
پزشکی،  سپاه و دانشگاه علوم پزشکی البرز تامین 
شده است. این مسئول با اشاره به این که وضعیت 
قرمز پرخطرترین زمان برای ابتالی افراد به کروناست، 

که  را  بهداشتی  پروتکل های  شرایط   این  در  گفت: 
مهم ترین نکته  آن استفاده از ماسک و رعایت فاصله 

اجتماعی است باید به کار گرفت.
وی افزود:  با توجه به  مسافرت های غیر ضروری مردم 
به استان های مختلف و در نتیجه عدم توجه برخی 
افراد به مصوبه های ستاد ملی کرونا و دانشگاه علوم 
افزایش  به  رو  البرز   کرونادر  بیماران  آمار  پزشکی،  
است که زحمات کادر درمان را دو  چندان کرده است.
بازگشایی  زمان  از  کرد:  خاطرنشان  فتحی  دکتر 
مدارس تا کنون ۳۹ دانش آموز بین ۶ تا ۱۸ سال به 
نتیجه  که  کردند  مراجعه  البرز  استان  درمانی  مراکز 
مشکوک  نفر  چهار  مثبت،  آنان  از  نفر  پنج  آزمایش 
و ۳۰ نفر منفی بوده است. وی ادامه داد: با توجه به 
این که آموزش و پرورش زیر ساخت های آموزش غیر 
حضوری را فراهم کرده الزامی برای حضور دانش آموزان 
در مدارس وجود ندارد.  این مسئول خاطرنشان کرد: 
ادامه این روند در شرایط حساس فصل پاییز سبب 
پیشگیری از بیماری های کرونا و آنفلوآنزا خواهد شد. 
قرمزکرونایی  وضعیت  در  اظهارداشت:  فتحی  دکتر 
تمام بیمارستان های استان  با ظرفیت کامل فعال 

شده اما  هنوز تمام تخت ها اشغال نشده است.

: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز

مردم هشدار ها را جدی بگیرند

اطالعیه مهم و فوری؛

مراکز درمان سرپایی
 کرونا در البرز اعالم 

شد

در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس؛

 از 4 کتاب رونمایی شد


