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نهضت درختکاری در استان البرز آغاز شود
: نماینده ولی فقیه استان البرز

 کارنامه بسیج در مقابله با چالش ها و بحران های درخشان است

2

: استاندار البرز

 موسسه محکم با پوشش دهی 37 
ناهنجاری مادرزادی    در جهان بی نظیر 

است

 تولید بیش از 600تن بذر مادری  
کشاورزی البرز در پردیس 

ح شد؛  در نشست اعضای هیات مدیره موسسه محکم مطر

وزیــر نیرو افـــزود: با برنامه ریــزی هــای انجام شــده تا تابستان سال 
آینده ۶ هــزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افــزوده می شود.

به گزارش جام جم البرز؛ علی اکبر محرابیان گفت: در تابستانی که پشت سرگذاشتیم 
۱۵ هزار مگاوات کسری تراز تولید داشته ایم و  در آغاز دولت سیزدهم 
برنامه ای در چهار چوب ابالغیه دولت پیش گرفته شد که در طی چهار ...

محرابيان در بازدید از شرکت مپنا؛مدیر مجموعه سایت  تایرعابدینی اعالم کرد:

ماشین  الستیک   تعویض 
در محل مورد نظر شما

کشور 6 هزار  ظرفیت تولید برق 
مگاوات افزایش می یابد 233
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کرجی برگزار شد کرجی برگزار شدمحمد نجفی منفرد،  خیر  محمد نجفی منفرد،  خیر 

ج : شهردار کر

 شهرداری سیستم پذیر 
نیست، شهروندان تخلفات را 

اطالع رسانی کنند

گزارشی از بازار مبل امام علی )ع(
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گلچین اخبار شورای اسالمی و 
ج شهرداری کالنشهر کر

جواد چپردار، رئیس شورا:
هوشمندسازی شهر در اولویت قرار گیرد.

مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار کرج:
ــدی بــودجــه  ــ ــذب ۹۴ درصـ ــالش مـــدیـــران در جـ تـ

شهرداری کرج مطلوب بوده است.
علیرضا رحیمی، نایب رئیس شورا:

معابر بی نام شناسایی و به اسم شهدا نامگذاری 
شوند.

ســازمــان فــنــاوری اطــالعــات و ارتــبــاطــات می تواند 
درآمدزا باشد.

کمیسیون  رئــیــس  ــدی،  ــی ــع س حـــجـــت االســـالم 
فرهنگی هنری اجتماعی ورزش و جوانان شورا:

مماشاتی در قبال منافع شهر و شهروندان وجود 
ندارد.

بازنگری  نیازمند  شــورا  در  رسانه  اصحاب  جایگاه 
است.

علی قاسم پور، سخنگوی شورا:
آبادانی کرج اولویت همه ماست.

عمار ایزدیار، رئیس کمیسیون شهر هوشمند:
آغاز  شهروندانش  هوشمنداز  شهر  یک  داشتن 

می شود نه فن آوری هایش.
سید مرتضی اعتصامی، رئیس کمیسیون محیط 

زیست و سالمت شورا:
ساماندهی  جهت  شهری  دفـــاع  بــی  فضاهای  از 

دستفروشان و وانت بارها استفاده شود.
محمد اسدیان، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات 

راهبردی شورا:
مبنا و ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ مناطق براساس 

"مسئله محوری" نیست.

هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های  در  البرز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بحران های  و  چالش ها  با  مقابله  در  بسیج  درخشان  کارنامه  به  اشاره  با 
، بحران ها، تهدیدها و جنگ  گوناگون گفت: در نبرد سخت و دفاع از کشور

نرمی که امروز با آن مواجه هستیم نقش آفرینی بسیج، چشم گیر است.

الگوی  را  بسیج  همدانی،  حسینی  اهلل  آیت   ، البرز البرز  جم  جام  گزارش  به 
رعایت قانون و اخالق، تقوای الهی، مبارزه با فساد، هوشیاری و نوگرا بودن 
و  فساد  توسعه  فساد،  مقابل  در  می تواند  که  کسی  آن  افزود:  و  دانست 
وی  است.  بیدار  و  گاه  آ همیشه  بسیج  ایستد  به  دشمن  خرابکاری های 

همراهی  را  نظام  موفقیت  عوامل  از  یکی  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
شورای  مجلس  ساالری  مردم  این  نماد  افزود  و  کرد  عنوان  مردم  اعتماد  و 
در  را  بودن  انقالبی  شاخصه های  باید  که  است  مردم  نمایندگان  و  اسالمی 

خودشان حفظ کنند. 

: کارنامه بسیج در مقابله با چالش ها و بحران های درخشان است نماینده ولی فقیه استان البرز

دانشجو، موتور محرک جامعه
شانزدهم آذر مطابق 
تــقــویــم مــلــی مــان به 
دانشجو  روز  عــنــوان 
نـــــامـــــگـــــذاری شـــده 
تردید  بـــدون  اســـت. 
مــــی تــــوان گــفــت که 
دانــــشــــجــــویــــان هــر 
صــورتــی  در  کــشــوری 
که از سوی اساتید و 
مدرسان دانشگاه ها 
شوند،  تربیت  خــوب 
آنـــــان مـــی تـــوانـــنـــد با 
ــرژی فــــراوان در زمــیــنــه هــای مختلف  ــ تــوجــه بــه ان
ــژه ای  ــ وی ابــتــکــارات  و  ســبــک  صــاحــب  تخصصی 
گــذرا در طــول حــدود چهار دهه  با سیری  شوند. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در خصوص 
که  می شویم  متوجه  دانشجویی  فعالیت های 
و  آثــار  دانشجویی  پیشرونده  و  سیال  مطالبات 
از  یکی  که  داشته  کشورمان  بــرای  فراوانی  برکات 
به  آمریکا  جاسوسی  النه  تسخیر  آن  مهم  مــوارد 
در  امــام  خط  پیرو  مسلمان  دانشجویان  دســت 
مسلم  طــور  به  می باشد.  اسالمی  انقالب  اوایــل 
نام  دوم«  »انــقــالب  کــه  انقالبی  حرکت  ایــن  خــود 
گرفت، دسایس و توطئه های آمریکای جهانخوار 
اما در مقاطعی برخی  کــرد.  آب  بر  را برمال و نقش 
احزاب و گروه های سیاسی بسیاری از دانشجویان 
را وارد فاز درگیری های گروهی و سیاسی نموده و 
از نقش اثر بخش و تخصصی دانشجویان سوء 
استفاده کردند و در واقع خیانتی بزرگ به این قشر 
جوان جامعه مان تحمیل کردند. اکنون با توجه به 
نیاز کشورمان به تخصص های گوناگون می طلبد 
تــا مــســئــوالن دولـــت و مجلس شــرایــطــی فراهم 
نمایند تا ضمن تامین مسائل رفاهی دانشجویان 
و تضمین و استواری مدارج تحصیلی شان از وجود 
معظم  مقام  توصیه های  مطابق  فعال  قشر  این 
رهبری در حل و فصل مشکالت کشور استفاده 
همه  به  را  دانشجو  روز  پایان  در  نمایند.  بهینه 

دانشجویان تبریک می گویم. 

چهارشنبه      10 آذر    1400   شماره 6093

اقتصادی اجتماعیاجتماعی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  البرز

خبرخبر

سید نصرالدین 
میرعربشاهی

خبرنگار فرهنگی و 
اجتماعی جام جم البرز

ح های نیمه تمام استان البرز استاندار  در راستای هم افزایی اجرای طر
و  کردند  دیدن  ج  کر مترو  اجرای  دست  در  پروژه  از  ج  کر شهردار  و 
ح از نزدیک  درجریان آخرین پیشرفت ها و مسائل و مشکالت این طر

قرارگرفتند.
عبداللهی  مجتبی  مشترک  بازدید  این  در   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
تسریع  برای  ملی  توجه  جلب  درصدد  این که  بیان  با  البرز  استاندار 
مسئوالن  تمامی  کرد:  تصریح  هستیم  ج  کر شهری  قطار  تکمیل  در 
مربوطه و پیمانکاران دخیل در پروژه قطار شهری باید دست به دست 
با پیگیری های مجدانه و تالش شبانه روزی این مطالبه  تا  هم دهند 

مردمی را به سرانجام برسانیم.
استاندار البرز با اشاره به این که زمانی که برای تکمیل این پروژه صرف 
کنونی  گفت: در شرایط  افزایش قیمت ها شده است  به  هر کیلومتر متر و هزار و 2۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز داردو این مقدار شده، منجر 

ج نیست . اعتبار در توان شهرداری کر
ح  پیش بینی شود  وی با بیان این که  باید منابع ویژه ای برای این طر
آینده  در  ج  کر شهری  قطار  از  بهره برداری  دارم  اطمینان  کرد:  تصریح 

نزدیک محقق خواهد شد.
ج  شهردارکر سیرایی  سعیدی  مصطفی  شهری،  بازدید  این  جریان  در 
کرد:  تاکید  شهری  پروژه های  به  البرز  استاندار  توجه  از  قدردانی  با  نیز 
هزار  با  ازاین پس  را  عمرانی  عملیات  ج  کر متروی  پیمانکار  شده  مقرر 
و  دولت  حمایت های  با  امیدواریم  افزود:  وی  دهد.  ادامه  نیرو  نفر 

برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم از خط دو بهره برداری کنیم.
ج را  ج با تأکید بر این که جلسات بررسی وضعیت متروی کر شهردار کر
با حضور استاندار البرز ادامه خواهیم داد، گفت: تأمین منابع مالی این 

پروژه باید به سرانجام برسد.

ح  های نیمه تمام  همدلی مسئوالن عالی استان البرز برای پیشبرد طر

گالری هنرمندان تا پایان امسال آب سد طالقان دو برابر می شود      ضرورت افتتاح  سهم البرز از 

بر  گالری میالد،  با اشاره به توقف ساخت  ج  کر نائب رئیس و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
افتتاح این محل تا پایان سال جاری تاکید کردند.

به گزارش جام جم البرز، علیرضا رحیمی نایب رئیس شورا و علیرضا سعیدی رئیس کمیسیون فرهنگی 
ج در بازدید از باشگاه میالد و گالری این باشگاه که در حال ساخت  به همراه مصطفی سعیدی شهردار کر
آغاز مجدد عملیات تکمیل این  بوده و مدتی است متوقف شده است، خواستار تعیین و تکلیف و 
رفاهی و خدماتی بودن سالن  بر  تأکید وی  که  ج  کر از شنیدن نظرات شهردار  گالری شد. رحیمی پس 
مذکور و جابجایی گالری به محلی دیگر بود، گفت: در این صورت باید محلی جایگزین برای ساخت گالری 
ج  افزود:  هنرمندان معرفی شود تا هرچه زودتر  تحویل به هنر مندان شود  نائب رئیس شورای شهر کر
در صورت معرفی محلی جدید برای گالری هنرمندان نیز، این محل باید تا پایان امسال به بهره برداری 
ج به شورا  رسیده و در اختیار هنرمندان قرار گیرد.  الزم به توضیح است، نتیجه نهایی از سوی شهردار کر
ج، علیرضا  اعالم خواهد شد. گفتنی است در این بازدید، علیرضا رحیمی، نائب رئیس شورای شهر کر

ج حضور داشتند. سعیدی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا و مصطفی سعیدی سیرائی، شهردار کر

با افزایش دو برابری تخصیص آب شرب استان، 2۵۰هزار نفر از مردم استان البرز تا بهار سال آینده از آب تصفیه 
شده سد طالقان بهره مند می شوند. مدیرعامل آبفای البرز با اعالم این خبر گفت: با بهره برداری  از واحد سوم 
تصفیه خانه آب شماره 2 کرج، تا بهار سال آینده 2۵۰ هزار نفر از ساکنان کرج،رجایی شهر، مهرشهر، کمالشهر و 

فردیس از آب سد طالقان بهره مند خواهند شد.  
به گزارش جام جم البرز، ذوالفقار مهدی زاده افزود: به دنبال افزایش  حقابه البرز از سد طالقان از ۵۵ به ۱۱۰ 
میلیون متر مکعب که در سال ۹۹ و از سوی وزارت نیرو با آن موافقت شد، عملیات احداث سومین واحد 
از تصفیه خانه آب شماره 2 کرج آغاز و هم اکنون 7۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی ظرفیت این واحد از 
تصفیه خانه را ۵۰۰ لیتر بر ثانیه ذکر کرد و گفت:با کاهش آبدهی چاه ها و کمبود منابع آب زیرسطحی  در این 
استان، آبفای البرز برای افزایش حقابه استان البرز از آب سدهای طالقان و کرج،پیگیر بوده است؛ در حالی که 
هم اکنون تامین نیازهای آبی استان از طریق منابع زیرزمینی 7۵ و منابع سطحی 2۵ درصد است،با بهره برداری از 
واحد سوم این تصفیه خانه ،این نسبت به 3۱ درصد افزایش خواهد یافت که پیامد آن رشد کیفی آب شرب و 
حفظ ذخایر آسیب دیده و ارزشمند سفره های زیرزمینی و جلوگیری از نشست زمین در کل استان خواهد بود. 

محصوالت  ــواع  ــ ان ــادری  مــ بـــذر  ــن  ــ ۶۰۰ت از  بــیــش 
البرز  کشاورزی  پردیس  هکتار  در۱7۰  کشاورزی 

تولید شد.
اختصاصی  مصاحبه  در  گلدانساز  حسین  سید 
امسال  این که  بیان  البرزبا  جم  جام  خبرنگار  با 
۵۵۰ تن بذر مادری گندم،۴۰ تن بذر مادری ذرت 
،۵ تن بذرمادری کلزا و یک تن بذر مادری کتان 
تولید شــده است  الــبــرز  کــشــاورزی  پــردیــس  در 
ــای مـــادری  ــذره ــالوه بــر تــولــیــد ب ــرد: عـ تــصــریــح کـ
جو  تــن   ۴۰۰ عــلــوفــه ای،  ذرت  تــن   ۵۵۰ امــســال 
علوفه ای ،2۰۰ تن گندم و ۶۵۰۰ تن خوراک دام در 

پردیس کشاورزی البرز تولید شده است.
رئیس پردیس کشاورزی استان البرز با اشاره به 
اروپایی  کشورهای  و  آمریکا  ظالمانه  تحریم های 
علیه ایران تصریح کرد: به همت دانشمندان و 
متخصصان جوان ایرانی کار تولید انواع بذرهای 
داخل  در  می شد  وارد  ج  خار از  عمدتا  که  مادری 
کشور آغاز شده است و موفقیت های زیادی در 

این زمینه به دست آمده است.
وی افزود: برای تولید برخی از این بذرها بین 8تا 
نیاز  روزی  شبانه  تحقیقاتی  کار  و  زمــان  سال   ۱۰

است.
گلدان ساز با بیان این که به فرموده مقام معظم 
است  ــاورزی  کــش از  مهمتر  ــاک  خ حفظ  رهــبــری 
در  کشاورزی  و  خاک  مناسب  مدیریت  با  افزود: 
پردیس کشاورزی استان البرز توانسته  ایم ۶۵۰۰ 
 ۱۵۰۰ خمینی،  ــام  ام امـــداد  کمیته  زمین  هکتار 
اراضی  گلستان،۱۶۰۰هکتار  استان  اراضی  هکتار 
اســتــان هــای هــمــدان و کــرمــانــشــاه ،۱2۰۰هــکــتــار 
سازمان  بــه  متعلق  2۰۰هــکــتــار  و  ــارس  ف اســتــان 
و  کنیم  اداره  کشاورزی خود  زیر مدیریت  را  اتکا 

راندمان تولید را به دو برابر افزایش دهیم.
ــیــان  ــا ب ــ ــرز ب ــ ــب ــ ــاورزی ال ــ ــشـ ــ ــردیــــس کـ ــ ــس پ ــیـ رئـ
ــای هــیــبــریــد در ایــن  ــذرهـ ایـــن کـــه کـــار تــولــیــد بـ
مــوســســه آغـــــاز شــــده اســــت امــــا نــتــیــجــه آن 
درصد   ۹۹ کرد:متاسفانه  تصریح  اســت  زمانبر 
کشور  مــصــرف  مـــورد  صیفی  و  ســبــزی  بــذرهــای 
تــحــریــم  کـــه  ــال حــاضــر  ــی اســــت و در حــ ــ ــ وارداتـ
روبــرو  مشکالتی  بــا  آنها  واردات  بــرای   هستیم 

هستیم.

ــاس کـــار تــولــیــد بــذرهــای   وی گــفــت: بــرایــن اسـ
است  شده  آغــاز  کــشــاورزان   مصرف  پر  هیبرید 

و در آینده نزدیک به تولید انبوه خواهد رسید.
کــاهــو و پیاز  بــذرهــای  یــنــده  افـــزود: از ســال  وی 

تولیدی در کشور وارد بازار خواهد شد.
گــلــدانــســاز در بــخــش دیــگــری از ســخــنــان خــود 
موفق  تجربیات  و  دانــش  غنی  ظرفیت های  به 
گفت:  و  ــرد  ک ــاره  اشـ ــاورزی  کــش حـــوزه  محققان 
ج با 2۴۰ هیئت علمی،۴۵۰  پردیس کشاورزی کر
کارمند و ۴3۰۰ دانشجو تنها ۱۶۴ میلیارد تومان 
مبلغ  ایـــن  درصـــد   8۰ کــه  دارد  ــه  ســاالن بــودجــه 
پردیس اداره  و  مزایا  و  حقوق  پــرداخــت   صــرف 

 می شود.
وی با اشاره به هزینه بر و زمانبر بودن تحقیقات 
پردیس  این  تحقیقات  بخش  گفت:  کشاورزی 

تقریبا بودجه ای دریافت نمی کند.
تخصیص  عـــدم  از  کـــشـــاورزی  ــردیــس  پ رئــیــس 
بودجه دولتی به بخش تحقیقات این دانشگاه 
انــتــقــاد کــرد و گــفــت: بــایــد بــخــش هــای دولــتــی و 
تحقیقاتی  بــخــش هــای  در  هــمــزمــان  خصوصی 

سال های  در  تا  کنند  گذاری  سرمایه  کشاورزی 
موجود  پتانسیل های  بــا  بتوانیم  ــی  ات

و  غذایی  خودکفایی  به  کشور  در 
امنیت غذایی برسیم.

وی به تحقیقات محققان این 
پــروتــئــیــن  تــولــیــد  پــردیــس در 
گــوشــت  ــل  ــکـ شـ در  ــی  ــاهـ ــیـ گـ

ــرد و گــفــت:  ــی اشـــــاره کــ ــوان ــی ح
مــحــقــقــان پـــردیـــس کـــشـــاورزی 

بــرگ  از  بــخــش صــنــایــع غــذایــی  در 
گیاهان  ضایعات  برخی  قندو  چغندر 

کرده  گوشت مصنوعی  تولید  به  اقدام 
اند که عالوه برداشتن پروتئین 

مــنــاســب مــضــرات 
گـــــــوشـــــــت 

حــیــوانــی 

را ندارد. 
ــال  دوس تــا  مصنوعی  گــوشــت  ــن  ای ــزود:  افــ وی 

آینده به بازار عرضه خواهد شد.
گلدان ساز به تجربیات برخی کشورها در تولید 
غــذای  در  آن  جایگزینی  و  حــشــرات  بــرخــی  الرو 
مــاکــیــان و مــاهــی هــا اشـــاره و خــاطــرنــشــان کــرد: 
بـــرای جایگزینی  بــرخــی حــشــرات  پـــرورش  ح  طــر
پردیس  در  ماهی  و  طیور  غــذای  عــنــوان  بــه  آن 
غذای  عمده  و  است  شده  آغــاز  البرز  کشاورزی 
و غذاهای دور  کشاورزی  این حشرات ضایعات 

ریز خانوار است.
غذای  تامین  بــرای  حشرات  افــزود:پــرورش  وی 
طیور و ماهی تا دوسال آینده آماده بهره برداری 

است.
ــه  کــشــاورزی،  ــه ســابــقــه ۱2۰ ســال گــلــدان ســـاز ب
ــاره  و تصریح  ــ اش الــبــرز  کــشــاورزی  پــردیــس  در 
جاذبه های  دارای  البرز  کــشــاورزی  کرد:پردیس 
گیاهشناسی  بوتانیک  بــاغ  جمله  از  بی  نظیری 
کاخ  جــانــورشــنــاســی،  ــوزه  ،مـ ســالــه   ۹۰ سابقه  بــا 
و  بی نظیر  ــواری  ــ دی نــقــاشــی هــای  بــا  سلیمانیه 
ــاورزی و  ــ ــش ــ ــاســیــســات ک ــز و ت فـــضـــای ســب

دامپروری و پرورش طیور است.
ــد حـــســـیـــن گـــلـــدانـــســـاز  ــیـ سـ
ــــت ایـــن  ــری ــ ــدی افــــــــــزود: مــ
صـــــورت  در  ــه  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
ــرداری و  ــ ــهـ ــ ــاری شـ ــکـ ــمـ هـ
فرهنگی  میراث  سازمان 
تورهای  پذیرش  آمادگی 
ــن  ــ ــه ای ــ ــ گـــــردشـــــگـــــری ب
ــد و  ــ ــن ــ ــم ــ مـــجـــمـــوعـــه ارزش

دیدنی را دارد.

 تولید بیش از 600تن بذر مادری در پردیس
 کشاورزی البرز

صنعت  در  دارد.  قدمت  قرن  یک  حدودا  که  است  صنعتی  ایران  در  تایر  تولید 
از پیشرفت  با کیفیتی وجود دارد که نشان  الستیک کشور، برندهای معتبر و 
ما در این حوزه می دهد. انتخاب الستیک با کیفیت برای انواع خودرو از اهمیت 
را داشته باشیم،  انتخاب  بتوانیم بهترین  این که  برای  بسیاری برخوردار است. 
و  مشاوره  مطلوب،  خدمات  سطح  که  کنیم  مراجعه  فروشگاه هایی  به  باید 
پاسخگویی آنها تخصصی و محصوالتشان با کیفیت باشد. سایت تایر عابدینی 
یکی از مراکز تخصصی و موفق در زمینه توزیع الستیک و تایر در سطح استان البرز 
است که دارای سه شعبه با ارائه انواع خدمات در این حوزه به مردم می باشد. از 
خدمات ویژه این مجموعه می توان به تعویض الستیک در محل اشاره کرد. در 
همین رابطه روزنامه جام جم البرز با مهدی عابدینی، مدیر توانمند و زبده سایت 

تایرعابدینی گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
* مختصری در خصوص مجموعه سایت تایرعابدینی توضیح دهید.

مجموعه سایت تایرعابدینی دارای سه شعبه می باشد. دو مجموعه ما در کرج و 
دیگری در شهریار است که با برادرم ، روح اهلل عابدینی آن را مدیریت می کنیم. تنوع 
الستیک در کشور بسیار زیاد است. ما نمایندگی برند داخلی و خارجی را داریم که 

حداقل 7 برند، ایرانی و 2۰ الی 2۵ برند، خارجی می باشد.
* شاخصه های ویژه مجموعه خود را بیان نمایید.

ایرانی و خارجی وجود دارد، ولی مهم این است  برندهای مختلفی در الستیک 
داشته  مجموعه  از  را  رضایت  نهایت  می شود  فروشگاه  وارد  مشتری  وقتی  که 
باشد، به طور کلی، در زمینه خدمات و همچنین برندی که به مشتریان معرفی 
می کنیم، از خدمات ما راضی هستند. به همین دلیل سه شعبه افتتاح کردیم، 
چون یک شعبه به تنهایی پاسخگوی نیازهای مشتریان نبود. یکی از محاسن 
مجموعه ما تعویض الستیک در محل است. وقتی کسی به هر دلیل نمی تواند 
جهت تعویض الستیک از منزل و یا محل کار خود خارج شود، از طریق تماس با 
فروشگاه، همکاران تعویض کار ما، بعد از اطالع در خصوص برند، قیمت و تهیه 

الستیک به محل مورد نظر می روند.

* دیدگاه شما در خصوص صنعت الستیک ایران چیست؟
در صنعت الستیک کشور، برند بارز، یزد تایر، کویر، ایران تایر، گلدستون و ... را 
داریم. ولی در مجموع برند بارز و یزد تایر در بین مشتریان پر طرفدار هستند. 
تایرهای بارز، یزد تایر و کویر، تنوع سایزها را افزایش داده اند. به عنوان مثال تا 
چند سال پیش برای ماشین های شاسی، تایر نداشتند. ولی در حال حاضر، برند 
بارز و کویرتایر تا سایز رینگ 2۰ یعنی ماشین هایی مانند سانتافه  لکسوز بنز و بی 
ام دبلیو را نیز تولید می کنند که شاید به لحاظ کیفیت با الستیک های خارجی برابر 

نباشند ولی امیدوارم به زودی با آنها هم سطح شوند.

 مدیر مجموعه سایت  مدیر مجموعه سایت 
تایرعابدینی اعالم کرد:تایرعابدینی اعالم کرد:

 تعویض الستیک ماشین  تعویض الستیک ماشین 

در محل مورد نظر شمادر محل مورد نظر شما

* راه های ارتباطی با مجموعه توزیع الستیک عابدینی را ذکر نمایید.

شعبه مرکزی : چهارراه هفت تیر  به سمت چهارراه کارخانه قند   سمت 

راست  روبروی دبیرستان آرمان نو  - بازرگانی الستیک عابدینی 

تلفن :  026-32728236

شعبه 2 : چهاراه مصباح  به سمت میدان استاندارد  50 متر پایین تر – 

سمت راست – سایت تایر عابدینی

تلفن : 026-32751803

یار  روبروی دامداران -  بازرگانی الستیک عابدینی  شعبه 3 : جاده شهر

)مخصوص ماشین های سنگین و نیمه سنگین کامیونی و لودری(

تلفن : 021-46892455

ساعت کاری ما یکسره از ساعت 8 صبح الی 8 شب، همه روزه و حتی 

روزهای تعطیل 9 صبح الی 3 بعد از ظهر 
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی3

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  البرز

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
البرز اعالم کرد:

ح پویش کارآفرینی، راهکاری برای  طر
حل نیاز تأمین نیروی متخصص 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز و واحد 
بستری  که  کارآفرینی  پویش  ح  طر ایجاد  از  ج  کر
دانشجویان  برای  بنیان  دانش  کارآفرینی  برای 

می باشد خبر داد.
؛ محمد حسن برهانی   به گزارش جام جم البرز
البرز  اســتــان  اســالمــی  آزاد  دانشگاه  رئیس  فــر 
الزم  دانشجویان  ایــن کــه  بیان  بــا  ج  کــر ــد  واح و 
هر  یا  و  صنعت  در  فعالیت  هرگونه  برای  است 
مهارت های  تحصیل  طول  در  اقتصادی  بنگاه 
را کسب نمایند بیان داشت: دانشجویان  الزم 
غ الــتــحــصــیــل مــی شــونــد از  ــایــد زمــانــی کــه فــار ب
کار  انجام  بــرای  کافی  تــوان  اجــرایــی  و  نظرعلمی 
یک  در  دانشجویان  باشند.  داشته  را  مربوطه 
که  مناسبی  سنی  فاصله  در  و  طــالیــی  دوران 
باید  هستند  تحصیل  مشغول  دانــشــگــاه  در 
تحصیلی  رشته  یا  و  شغلی  مهارت های  بتوانند 

خود را کسب نمایند.
آزاد اســالمــی  ــاه  ــگ ــش امـــنـــای دان ــیــر هــیــات   دب
ح پــویــش« در گــام  ــر اســتــان الــبــرز افـــــزود: »طــ
اعتماد  و  مــهــارت آمــوزی  در  مــی تــوانــد  نخست 
بــه قــابــلــیــت هــای نــخــبــگــان و جـــوانـــان یــکــی از 
العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  تاکیدات 
اجــرای  ماحصل  از  همچنین  ســـازد.  بـــرآورده  را 
ارتقای وضعیت اشتغال،  به  ح می توان  این طر
دست  اقــتــصــادی  رونــق  و  متخصصان  تربیت 
ح پــویــش در واقـــع طــرحــی دانشجو  یــافــت. طــر
کــارورزی  و  توانمندی  تقویت  راستای  در  محور 

دانشجویان در ارتباط با صنعت است. 

علی حدادی :
الــبــرز ســرشــار از ظــرفــیــت هــا در 
بخش کشاورزی و دارویی است

نماینده مردم شهرستان های ساوجبالغ ، چهارباغ ، 
طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به دستاوردهای استان البرز در بخش های تولیدی 
ظرفیت های  از  سرشار  استان  این  گفت:  علمی  و 

مختلف در بخش کشاورزی و دارویی است.
حاشیه  در  حدادی  علی  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
بازدید وزیران بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
و جهاد کشاورزی از موسسه تحقیقات واکسن و 
سرم سازی رازی افزود: تولید واکسن کرونا در این 
ظرفیت های  و  دستاوردها   از  نمونه ای  موسسه 
تالش  با  که  می رود  شمار  به  البرز  استان  علمی 

منصفانه و حرکت جهادی  شکل گرفته است.
وی بیان داشت: انتظار می رود وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش علوم پزشکی 
توجه ویژه ای به موسسه تحقیقات واکسن و سرم 
سازی رازی  داشته باشند.  وی  گفت: اکنون مراکز 
پژوهشی و دارویی  بزرگی در استان البرز  فعالیت 
آنها توجه  ویژه شود. حدادی  به  باید  که  می کنند 
ادامه داد: همچنین توجه ویژه به صنایع تکمیلی 
و  بخش های مختلف کشاورزی باید در دستور کار 
باشد چرا که امروز کشاورزان مشکالت فراوانی دارند 
که باید مرتفع شود. این نماینده مجلس با اشاره به 
این که فراینده و نتیجه خوبی در تولید واکسن »رازی 
کووپارس« حاصل شده است، خاطر نشان کرد: از 
محققان و دست اندرکاران موسسه رازی به خاطر 
گفت:  کنیم. حدادی  این دستاورد بزرگ تشکرمی 
موضوع  دارو امروز استراتژیک است و با توجه به 
این موضوع  به  از پیش  بیشتر  باید  کرونا  شیوع  

توجه کرد.

خبر خبر

وزیر نیرو افزود: با برنامه ریزی های انجام شده تا تابستان سال آینده ۶ هزار مگاوات به 
ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شود.

به گزارش جام جم البرز؛ علی اکبر محرابیان گفت: در تابستانی که پشت سرگذاشتیم 
۱۵ هزار مگاوات کسری تراز تولید داشته ایم و  در آغاز دولت سیزدهم برنامه ای در چهار 

چوب ابالغیه دولت پیش گرفته شد که در طی چهار سال آینده شرایط تولید برق را با 
سرعت باال بهبود ببخشیم. وزیر نیرو افزود: برای تابستان سال آینده برنامه ریزی شده 
است که مجموعا ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود. او با اشاره 
به این که ۶ هزار مگابایت با استفاده از ظرفیت های صنعت برق در داخل کشور اجرا 

خواهد شد گفت: از ظرفیت ۴ هزارو ۵۰۰ مگاوات  نیروگاه حرارتی، ۵۰۰ مگاوات نیروگاه 
تجدید پذیر و ۱۰۰۰ مگاوات افزایش توان تولید استفاده خواهد شد. محرابیان افزود: در 
طی 3 ماه گذشته ۴ واحد وارد مدار شده است با ظرفیت 8۰۰ مگاوات و در طی ماه های 

آینده با برنامه های صورت گرفته شاهد بهره برداری نیروگاه های زیادی خواهیم بود.

محرابیان در بازدید از شرکت مپنا؛
ظرفیت تولید برق کشور 6 هزار مگاوات افزایش می یابد

نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 
ــر پــایــه ســه بــخــش دولـــتـــی- تعاونی  ب
و  منظم  ــزی  ریـ بــرنــامــه  بــا  خصوصی  و 

صحیح استوار است.
بخش دواتی شامل کلیه صنایع بزرگ، 
صنایع مادر- بازرگانی خارجی- معادن 
نیرو-  تامین  بیمه-  بانکداری-  بــزرگ- 
سدها و شبکه های آبرسانی و رادیو و 
تلفن-  و  تلگراف  و  پست  تلویزیون- 
آهن  هواپیمایی- کشتیرانی- راه و راه 

و مانند ایــن هــا اســـت کــه بــه صــورت 
دولــت  اختیار  در  و  عمومی  مالکیت 

است.
مالک  کــســی  هــر  ــده  ــ آم ــل ۴۴  اصـ در 
خویش  مشروع  کــار  و  کسب  حاصل 
ــچ کس  ــی ــه ه ــل ــی اســــــت.  بـــدیـــن وس
نمی تواند به عنوان ملکیت نسبت به 
کسب و کار خود امکان کسب و کار را 

از دیگری سلب کند.
شخصی  مالکیت  قانون  در  عــالوه  به 
که از راه مشروع باشد محترم شمرده 
با  قــانــون  در  آن  ضــوابــط  و  مــی شــود 
ــت بــیــان گــردیــده  ــراح شــفــافــیــت و ص

است.
بی شک بهره مندی از پتانسیل بخش 
اقتصاد  تقویت  و  ارتــقــای  و  خصوصی 
مستلزم  زمینه ها  تمامی  در  کــشــور 
حمایت، تسهیل قوانین و رفع منوانع 
و کاغذ بازی و خصوصا نظارت و بازرسی 
دقیق از جریان رعایت مقررات خواهد 

بود.

حمایت و ایجاد دلگرمی و انگیزه برای 
سرمایه گذاران امری حیاتی و الزم بوده 
این بین دولت و دستگاه های  که در 
این  در  را  کــافــی  تــوجــه  بــایــد  مشمول 

خصوص داشته باشند.
در صــورتــی کــه رونـــد راه انــــــدازی مرکز 
تا  گــرفــتــه  ــزی  ــه ریـ ــامـ ــرنـ بـ از  تـــولـــیـــدی 
اختصاص اعتبار و دریافت وام و نظارت 
ــر نــحــوه هــزیــنــه کـــرد از ســوی  دقــیــق ب
متقاضی با وســواس و رعایت ضوابط 
اقتصادی  شاهد  حتم  طــور  به  باشد، 

شکوفا خواهیم بود.
گــاهــی شــایــعــاتــی شنیده  مــتــاســفــانــه 
متقاضیان  مــــواردی  در  کــه  مــی شــود 
راه انــدازی مراکز تولیدی در طول روند 
از دســتــگــاه هــای  ــت مــجــوزهــا  ــافـ دریـ
که  برخورد می کنند  افــرادی  با  مربوطه 
ــه و مجوز  ــروان ــدور پ شـــرط انــجــام وصــ
مــوضــوعــه را مــنــوط بــه شــرکــت دادن 
)شراکت( خود در طرح یا مرکز تولیدی 
در  مــوضــوع  ایــن  کــه  می کنند  تعیین 

را در پی  باری  زیان  آثار  صورت صحت 
خواهد داشت.

از طرق  مــال حــالل  کسب  ایحال  علی 
قانونی هیچ گونه منعی نــدارد و امروز 
و خصوصا در شرایط اقتصادی کنونی 
اشتغال  و  کــار  بــه  مبرم  نیاز  مملکت 
جوانان داشته و همگان در مساعدت 
و کمک به تسریع در روند راه اندازی و 
بهره برداری از کارخانجات تولیدی دارای 
شرعی،  ویــژه  به  و  حقوقی  مسئولیت 

دینی  و اخالقی می باشیم.
بـــدون تــعــارف بــایــد بــا صــراحــت اعــالم 
ــاری عمل  ــعـ تــبــلــیــغــات و شـ ــت  ــ داشـ
نــمــودن پــاســخــگــوی نــیــاز اقــتــصــادی 
کنونی نبوده و دولت و تمامی دست 
ایجاد  ضمن  دارنـــد  وظیفه  ــاران  ــدرک ان
متقاضیان  میان  در  دلگرمی  و  انگیزه 
تولید  حوزه  در  فعالیت  عالقمندان  و 

شرایط بسیار جذابی را مهیا نمایند.

تقویت اقتصاد با رعایت اصل 44 قانون اساسی

ناصر محمدی بنادکی

خبرنگار فرهنگی و 
اجتماعی جام جم 

البرز

یادداشت

بین  ایمنی  کاله  از  استفاده  فرهنگ  ترویج  هدف  با  رایگان  ایمنی  کاله  هزار  دو 
موتورسواران استان البرز توزیع شد.

ترافیک  و  ایمنی  اداره  رئیس  بختیاری،  پیمان   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز با اشاره به اهمیت رعایت ایمنی 
ح های مهم حوزه  از طر موتورسواران و کاهش سوانح رانندگی، اظهار کرد: یکی 
ح ارتقای ایمنی راکبان موتور است که هر ساله در  حمل و نقل استان، اجرای طر

قالب برگزاری دوره های آموزشی و توزیع رایگان اقالم ایمنی اجرا می شود.
کاله  از  استفاده  فرهنگ  ارتقای  موجب  ح  طر این  اجرای  این که  بیان  با  وی 
آمار تلفات موتورسوان در تصادفات می شود، افزود: استفاده   ایمنی و کاهش 
گاهی اوقات  و  شده  فوت  به  منجر  تصادفات  بیشتر  در  ایمنی  کاله  از  نکردن 
را برای خانواده ها به همراه دارد  درمان مصدومان نیز هزینه های بسیار زیادی 
از صدمات و  ایمنی می تواند  کاله  از  ایمن و استفاده  رانندگی  که فرهنگ سازی 

خسارت تا حد زیادی جلوگیری کند.
دوره  هفت  برگزاری  با  تاکنون  گذشته  سال  از  این که  به  اشاره  با  مسئول  این 
آموزشی، دو هزار کاله ایمنی رایگان در شهرستان های استان بین راکبین موتور 
آموزش استفاده از تجهیزات  توزیع شده است، گفت: این دوره ها با محوریت 
قوانین  رعایت  عدم  تبعات  از  گاه  سازی  آ موتورسیکلت،  فنی  سالمت  و  ایمنی 
 ، باال، سبقت غیرمجاز با سرعت  رانندگی  راه ها مانند  و مقررات عبور و مرور در 
دارای  موتورسیکلت های  با  رانندگی  خودروها،  حرکت  جهت  خالف  بر  رانندگی 
برگزار   موتور   با  رانندگی  مخاطرات  آموزشی  کتابچه های  توزیع  و  فنی   نقص 

شد.
بختیاری تصریح کرد: همچنین در حاشیه برگزاری این کالس ها دو هزار برچسب 
عقب،  و  جلو  چراغ  شامل  موتورسیکلت  ایمنی  یدکی  لوازم  قطعه   ۵۰۰ و  ایمنی 

سیم ترمز و ... نیز بین موتورسواران توزیع شد.

توزیع رایگان 2000 کاله ایمنی بین موتورسوران البرزی 

شــهــردار  ســیــرایــی  سعیدی  مصطفی 
جم  بــا جــام  گفتگو  در  ج  کــر کالنشهر 
البرز با بیان این که در هر مجموعه ای 
مبارزه  بــه  اعتقاد  مجموعه  راس  اگــر 
امــور  باشد  داشــتــه  تخلف  و  فساد  بــا 
اصـــــالح خـــواهـــد شـــد تــصــریــح کـــرد: 
سیستم  ج  کر شهرداری  در  متاسفانه 
پذیر  سیستم  مجموعه  این  و  نداریم 

نیست.
ــدان  ــرونـ ــهـ شـ ــه  ــ ــن ک ــ ای بـــیـــان  ــا  ــ ب وی 
اطالع  را  آن  و  باشند  تخلفات  مراقب 
مجموعه  کنند،افزود:مدیران  رسانی 
این  بیشتر  نظارت  با  باید  شــهــرداری 

نقیصه را جبران کنند. 
این که  به  اشــاره  با  سیرایی  سعیدی 
گــذشــتــه دچـــار  از  ج  کــــر کــــالن شــهــر 
مشکالت عدیده ای است خاطرنشان 
ج و  ــر ــرد: گــســتــرش یــکــبــاره شــهــر کـ کــ

پایتخت  کــنــار  در  آن  پــذیــری  مــهــاجــر 
مــــوجــــب شـــــده اســـــت بـــســـیـــاری از 
این  به  ناخواسته  پایتخت  مشکالت 

کالنشهر منتقل شود .
توسعه  عــدم  ج  کــر کالنشهر  شــهــردار 
گسترش  بــا  متناسب  زیرساخت ها، 
این کالنشهر را از مهم ترین مشکالت 
ج سال ها  برشمرد و گفت :کالنشهر کر
تهران  استان  مشکالت  سایه  بار  زیر 
کم خم کرده بود و بعداز استان شدن 
هم بودجه های مناسب استانی به آن 

تعلق نگرفته است.
ج در زمان  وی با بیان این که ظاهرا کر
خاطرنشان  نــشــد،  اســتــان  مناسبی 
کوچک  شهر  چند  بــودجــه هــای  کـــرد: 
و  هشتگرد  و  نظرآباد  نظیر  اقــمــاری  و 
بودجه  به  تبدیل  فردیس  و  اشتهارد 
استانی شده است که اصال متناسب 

ج   ــیــازهــای ســاخــتــار کــالنــشــهــر کــر بــا ن
نیست.

ســیــرایــی بـــه عـــدم مــدیــریــت صحیح 
نــامــنــاســب گــذشــتــه در  اقــــدامــــات  و 
تصریح  و  کـــرد  ــاره  ــ اش ج  کـــر کالنشهر 
انتصاب  و  حاکمیتی  حـــوزه  در  کـــرد: 
ــردم در  اســـتـــانـــداران آنــچــه مــدنــظــر مــ
انتصاب استانداران بومی بوده محقق 

نشده است.
صنعت  ۱3درصـــد  ایــن کــه  بیان  بــا  وی 
کــشــور در اســتــان الــبــرز فــعــال اســت 
بسیار  مشکالت  از  یکی  امــروز  گفت: 
ج  کر کالنشهر  و  البرز  استان  در  بزرگ 

بیکاری جوانان است.
مجاز  غیر  سازهای  و  ساخت  سیرایی 
ج  کــر کــالنــشــهــر  مــشــکــالت  از  یــکــی  را 
معضل  دو  بـــا  مـــا  گــفــت:  و  بــرشــمــرد 
ساخت و ساز غیرمجاز یکی در حاشیه 

شهر و زمین های کشاورزی و باغ ها و 
همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز 

در داخل شهر مواجه ایم.
این که  بیان  با  ج  کر کالنشهر  شهردار 
سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری  بــرای 
داریم  قوانین  تغییر  به  نیاز  مجاز  غیر 
افــزود: تا ساخت و ساز غیرمجاز جرم 
ح  به عنوان تخلف مطر و  تلقی نگردد 
مشکل  بــســیــار  آن  بــا  مــقــابــلــه  ــود  شـ

است.
شــهــردار  ســیــرایــی  سعیدی  مصطفی 
ج  عـــدم نـــظـــارت کــامــل  ــر ــ کــالنــشــهــر ک
ســازهــا،وجــود  و  برساخت  شــهــرداری 
ــت رشــــوه و عــدم  ــافـ ــت و دریـ ــرداخـ پـ
حوزه  ماموران  گاهی  آ و  الزم  تخصص 
در  شهرداری  ساز  و  ساخت  بر  نظارت 
مــراجــعــه بـــرای بــررســی ســاخــت و ساز 
ساز  و  ساخت  کنترل  مشکالت  از  را 

کرد  عنوان  ج  کر کالنشهر  در  غیرمجاز 
مجموعه  در  داریـــم  اعــتــقــاد  گــفــت:  و 
ساخت  کنترل  با  ارتباط  در  شهرداری 
و سازهای غیر مجاز تخلف زیاد است.

شــهــردار  ســیــرایــی  سعیدی  مصطفی 
ج  افزود: مبارزه با تخلفات  کالنشهر کر
مدیریت  کــار  دستور  در  آن  کاهش  و 
با  امــیــدواریــم  و  دارد  ــرار  قـ شــهــرداری 
تخلفات  ایــن  رو  پیش  سیاست های 

به حداقل برسد. 
ــی بـــا اشـــــاره بـــه ایـــن کـــه همه  ــرای ــی س
عرصه  به  خود  باید  شهرداری  مدیران 
ــار داشـــت:  ــه اظ وارد شــونــد  مــیــدانــی 
برنامه من در شهرداری این است که 
خود مدیران بر مجموعه فعالیت های 
حوزه کاری خود نظارت کافی  کنند ودر 
اطالع  از  تخلفات  و  مفاسد  با  مــبــارزه 

رسانی شهروندان استقبال می کنیم.

ج: شهردار  کر

 مجموعه شهرداری سیستم پذیر نیست، شهروندان تخلفات را اطالع رسانی کنند
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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

، در نشست اعضای  الــبــرز ــزارش جــام جــم  گـ بــه 
هــیــات مـــدیـــره مــوســســه مــحــکــم کـــه بـــا حضور 
علوم  دانــشــگــاه  درمـــان  مــعــاون  معظمی  دکــتــر 
برگزار  محکم  موسسه  در  البرز  استان  پزشکی 
البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  شد،معاون 
بــا قـــدردانـــی از خــدمــات مــوســســه »مــحــکــم «در 
ارائه خدمات درمانی و رفاهی به کودکان بیماربا 
سراسر  در  بی بضاعت  و  مــادرزادی  نارسائی های 
ج  ار با  البرز  پزشکی  علوم  گفت:دانشگاه  کشور 
نهادن به کوشش اعضای هیات مدیره موسسه 
دلشاد،  الدین  صــالح  دکتر  خصوص  به  محکم 
موسسه  ایــن  گسترش  به  خدمات  ــه  ارائ ــاده  آم

خیریه مردم نهاد در استان است.
عــلــوم پزشکی  ــاه  ــگ دانــش ایــن کــه  ــیــان  ب بــا  وی 
ــه خــدمــات پزشکان  ــ مــی تــوانــد بــا هــمــیــاری وارائ
کودکان  مــادرزادی  بیماری های  متبحر در درمان 
تصریح  کند  یاری  را  محکم  موسسه  بی بضاعت 
کرد: دانشگاه علوم پزشکی البرز آماده همکاری 
و کمک در زمینه صدور مجوز و موافقت اصولی 
ایجاد مراکز درمانی به این موسسه خیریه  برای 

مردم نهاد است.
دکتر صالح الدین دلشاد رئیس موسسه محکم 
موسسه  که  این  بیان  با   ، البرز جم  با  گفتگو  در 
در  خیریه  )نمایندگی(  شعبه  ایجاد 3۵  با  محکم 
با  کــودکــان  به  ارزنـــده ای  خدمات  کشور  سراسر 
ناهنجاری های مادرزادی ارائه داده است تصریح 
کـــرد:» محکم «مــوســســه ای اســت کــه بــا هدف 
مـــادرزادی  ناهنجاری  دارای  کــودکــان  از  حمایت 
ایــران  بــه مــردم  تشکیل شــده اســت و خدمت 
تـــالش شـــده در موسسه  ــه  ک افــتــخــاری اســـت 
محکم با اقدامات درمانی رایگان به خانواده هایی 

که این مشکالت را دارند انجام شود .
این که  به  اشــاره  با  محکم  موسسه  مدیرعامل  
37نوع ناهنجاری  مادرزادی را زیر پوشش داریم 
محکم  موسسه  فعالیت  کرد:سطح  خاطرنشان 
ــادرزادی  م ناهنجاری های  پوشش  حجم  ایــن  با 

،در جهان بی نظیر است.
و  ازخیرین  جمعی  داشـــت:  اظــهــار  دلــشــاد  دکتر 
پزشکان که بیشتر در رشته های فوق تخصصی 
هزینه های  هستند،  دانشگاه  استادان  و  اطفال 
ــوع نــاهــنــجــاری هــا را  ــن نـ ــان ایـ ــ ــام آور درمـ ســــرســ

پوشش می دهند.
تشخیص  ناهنجاری  ــوزاد  ن در  وقتی  افـــزود:  وی 
شروع  درمان  لحظه  همان  از  باید  می شود  داده 
ناآگاهی  علت  بــه  ــوارد  مـ بسیاری  در  امــا  شـــود، 
صورت  کــار  ایــن  سنگین  هزینه های  یا  خــانــواده 

نمی گیرد. 
ــه مــحــکــم بـــا 20  ــس ــوس وی بـــا بـــیـــان ایـــن کـــه م
کــودکــان  درمـــان  بـــرای  دانــشــگــاهــی  بیمارستان 
طرف  مــــادرزادی  ناهنجاری های  بــا  بی بضاعت  
قــرارداد است گفت:  در حال حاضر 7400 کودک 
دارای ناهنجاری مادرزادی در کشور زیر پوشش 
بر هزینه های  ــد و عــالوه  قــرار دارن ایــن موسسه 
رایــگــان  ــراد  افـ ــن  ای ــی  ــ داروی جــراحــی، هزینه های 

تامین می شود.
خاطرنشان  محکم  خیریه  موسسه  مدیرعامل 
کرد: تعدادی از این نوع هنجاری ها با عمل جراحی 

از جمله نقص  آنها  از  درمــان می شوند و گروهی 
آخر  تا  باید  هــورمــون رشــد ویــا دیابت مـــادرزادی 
عمر دارو مصرف کنند  که موسسه هزینه تامین 
وی با اشاره به  داروی نیازمندان را برعهده دارد. 
خانواده های  و  نیازمند  بیماران  به  کمک  این که 
افزود:با  دارد  فراوانی  اخــروی  و  دنیوی  اجر  آنــان 
از  خانواده هایشان  و  بیماران  ایــن کــه  بــه  توجه 
محروم  نقاط  از  کم بضاعت  یا  بی بضاعت  قشر 
کشور هستند موسسه محکم برای این بیماران 
در تهران اسکان و مواد غذایی و حتی هزینه سفر 
الزم فراهم می کند تا در مدتی که عمل های الزم 
انجام می گیرد،  کــودک  بــرای  اقــدامــات درمــانــی  و 

خانواده هیچ دغدغه ای نداشته باشند. 
اتمام  تــا  کلی  بــه طــور  کــرد:  تصریح  دلــشــاد  دکتر 
کــودک و تا زمانی که به خــانــواده تحویل  درمــان 
داده  اسکان  هتل  در  بیمار  خانواده  شود،  داده 
می شود و همچنین برای افرادی که تمکن مالی 
ندارند، هزینه بازگشت را نیز پرداخت می کنیم تا 

آسودگی کاملی داشته باشند.
ــت: موسسه  ــف ــل خــیــریــه مــحــکــم گ ــام ــر ع ــدی م
محکم به فعالیت دراستان تهران والبرز بسنده 

در  نمایندگی   35 ایجاد  بر  عــالوه  و  اســت  نکرده 
سراسر کشوردر صورت نیاز با همراهی پزشکان 
به  و  به مناطق محروم سفر می کنند  متخصص 

معالجه کودکان بی بضاعت می پردازند. 
که  خانواده هایی  کــرد:  خاطرنشان  دلشاد  دکتر 
مـــادرزادی  بیماری های  مشکل  با  آنها  کــودکــان 
به  مستقیم  مراجعه  با  می توانند  هستند  روبــرو 
یا  معالج  پزشکان  معرفی  طریق  از  یا  موسسه 
زیرپوشش  بیمارستان های  در  شــدن  بستری 
بهره مند  محکم  موسسه  حمایتی  خــدمــات  از 
خیریه  :موسسه  اســت  ــادآوری  یـ به  الزم  شوند. 
محکم در سال ۱38۴ با حمایت جمعی از خیران 
و با حضور اساتید متخصص در رشته های فوق 

تخصص اطفال تشکیل شد. 
این موسسه ابتدا در یک اتاق، کار خود را شروع 
بیمارستان های  از  همکاری  درخواست  با  و  کرد 
ــود را گــســتــرش  ــ ، حــمــایــت خ ــور ــشـ مــخــتــلــف کـ
ــاد، فــوق  الـــدیـــن دلـــشـ ــای دکــتــر صـــالح  ــ آق داد. 
تخصص جراح اطفال و همکاران وی، عمل های 
با  کشور  سراسر  کودکان  بــرای  تاکنون  مختلفی 

ناهنجاری های گوناگون انجام داده اند. 
در حقیقت خانواده این کودکان که با ناهنجاری 
ــودک خود  ــان کـ ــد، امــیــدی بــه درمــ ــودن روبــــه رو ب
نداشتند؛ اما با کمک موسسه محکم نا امیدی 

به امید تبدیل شد.  
دکتر صالح الدین دلشاد و همکارانش به دنبال 
ناهنجاری  بــا  ــودک  کـ یــک  حــتــی  کــه  هستند  آن 
صالح  دکتر  نماند.  باقی  عمل  بــدون  مـــادرزادی 
زکـــات علم  بــایــد  الــدیــن دلــشــاد معتقد اســـت 
کشور قرار بگیرد.  پزشکان درخدمت محرومان 
موسسه محکم به طور متوسط در هزینه درمانی 
مــادرزادی  ناهنجاری های  با  کودکان  درمان  برای 
تامین  پــزشــکــان  و  خــیــران  طـــرف  از  ســراســر  در 

می شود.
به  محکم  موسسه  پوشش  تحت  بیماری های 

ح ذیل می باشند: شر

ح شد؛  در نشست اعضای هیات مدیره موسسه محکم مطر

 موسسه محکم با پوشش دهی 37 ناهنجاری مادرزادی    در جهان بی نظیر است
 لیست بیماری های تحت پوشش 

یه محکم موسسه خیر

گوارش ارتوپدی

11-شکاف لب 1-پای چنبری

12-شکاف کام 2-در رفتگی مادرزادی لگن

13-سندرم پیررابین 3-اسکولیوز

ترزی مری 14-آ 4-استئوژنزیس ایمپرفکتا

15-انسداد مجاری صفراوی ی ارولوژ

16-کیست کلدوک 5- انسداد مجاری ادراری

17-امفا لوسل 6- مثانه نوروژنیک

18- بیماری هیرشپرونگ 7-اکستروفی مثانه

19- مقعد بسته 8- هیپو سپادیاس

ع 20- بی اختیاری مدفو 9-اپیسپادیازیس

قلب غدد

30-بطن راست  با دو خروج 21- دیابت مادرزادی

31-تترالوژی فالوت 22- کمبود هورمون رشد

32-عدم تشکیل دریچه 3 لتی 23- هیپرپالزی مادرزادی آدرنال

33-قلب تک بطنی مغز و اعصاب

34-ناهنجاری در عضالت قلب 24-هیدروسفالی

35-جابجایی عروق بزرگ 25-مننگوسل و میلومننگوسل

36-نقص دیواره دهلیزی بطنی 26-آنسفالوسل

37-فیبروز سیستیک چشم

27-کاتاراکت

28-گلوکوم

29-آراپی

ــواد  ــ دســـتـــگـــیـــری فـــروشـــنـــده م
پروتئینی تنظیم بازار با قیمت آزاد

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز 
ج  گفت: متصدی یکی از سردخانه های شهر کر
آزاد  قیمت  به  را  بازار  تنظیم  گوشت  و  غ  مر که 
به شهروندان می فروخت، دستگیر و به مراجع 

قضایی معرفی شد.
محمد  سرهنگ   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
خبری  دریافت  پی  در  گفت:  گودرزی  معظمی 
مبنی بر این که متصدی یکی از سردخانه ها در 
غ و گوشت تنظیم بازار را به قیمت  ج مر شهر کر
آزاد به شهروندان ارائه می کند، بررسی موضوع 
قرار  عمومی  امنیت  پلیس  کار  دستور   در 

گرفت.
معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز 
افزود: در ادامه ماموران پس از انجام تحقیقات 
نماینده  همراه  به  خبر  صحت  از  اطمینان  و 
اعزام  گلشهر  اداره صمت به سردخانه منطقه 
برای  را  او  متخلف،  فرد  دستگیری  ضمن  و 
معرفی قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل   انجام 

 کردند.
اشاره  با  گودرزی  معظمی  محمد  سرهنگ 
و  غ  مر کیلوگرم   2۰۰ و  تن  یک  حدود  کشف  به 
این  در  گفت:  توزیع  شبکه  از  ج  خار گوشت 
اعمال  با  دشمنان  که  کشور  تاریخ  از  برهه 
مورد  را  مردم  معیشت  ظالمانه  تحریم های 
حمله قرار داده اند، عده ای سودجو با دور زدن 
قوانین سفره مردم را کوچک تر می کنند تا سود 
عنوان  به  پلیس  که  کنند  دریافت  بیشتری 

خادم مردم برابر قانون با آن ها برخورد می کند.

خبر

یه محگم موسسه  خیر

مجمع  اولین  در  البرز  استاندار  عبدالهی   مجتبی 
آب خــــوان داری استان  و  آبــخــیــزداری  رسمی خــیــران 
البرز در گفتگو با جام جم البرز با بیان  این که نهضت 
درختکاری در استان البرز با شعار هر شهروند یک 
خیران  مجمع  کــار  کـــرد:  تصریح  شــود  آغـــاز  درخـــت 
آغاز  آبخوان داری با نهضت درختکاری  آبخیزداری و 
ح های  شود. وی با اشاره به  این که باید در اجرای طر
مهم استان مردم را مشارکت دهیم افزود: تا پایان 
و  خیران  مجمع  و  داریــم  فرصت  ماه   ۴ تقریبا  سال 
مردم  مشارکت  با  می توانند  دولتی  دستگاه های 
فضاهای  حتی  شهرها  داخل  و  استان  ارتفاعات  در 

مسکونی نهضت درختکاری را شروع کنند.
خیران  مجمع  ازفعالیت  قدردانی  با  البرز  استاندار 
اســتــان  خـــاک  و  آب  مــنــابــع  حــفــظ  در  ــزداری  ــیـ آبـــخـ
خاطرنشان کرد: تشکیل و فعالیت های مجامع خیر 
رویکرد  و  می نهیم  ج  ار استان  در  را  مردمی  و  نهاد 

استانداری حمایت و تقویت این نهادهاست.
آب در  با اشاره به اهمیت حفظ و ذخیره  عبداللهی 
استان البرز و کاهش نگرانی های مردم گفت: اخیرا 
 ۵۵ استان  بــرای  سطحی  آب هــای  دریافتی  سهمیه 
میلیون متر مکعب افزایش یافته و با این افزایش 
مصرف آب سطحی استان به 3۵ درصد و میزان آب 

زیرزمینی مصرفی به ۶۵ درصد می رسد.
وی افزود: به دنبال افزایش ۵۰ درصد آب سطحی و 
۵۰ درصد آب زیرزمینی مصرفی برای استان هستیم 
تا بتوانیم به وضعیت مطلوب حفظ ذخایر زیرزمینی 

برسیم.
ــردار و  ــهـ اســـتـــانـــدار الـــبـــرز بـــه نــشــســت خـــود بـــا شـ
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  استان  آبفای  مسئوالن 
البرز مخازن  باید در مناطق مختلف شهری استان 
ایــجــاد و در هر  ــرای مــواقــع اضــطــراری  بـ آب  ذخــیــره 

منطقه ای  تصفیه خانه  آب تاسیس شود تا بتوانیم 
آب را به چرخه مصرف دوباره بازگردانیم.

و  روز  علم  بــا  بــایــد  بــه  ایــن کــه  اشـــاره  بــا  عبداللهی 
استان  در  خــاک  و  آب  حفظ  ــرای  ب جدید  ح هــای  طــر
خیران  مجمع  کــرد:  تصریح  کنیم  ریــزی  برنامه  البرز 
باید با همکاری شرکت های دانش بنیان و استفاده 
آینده  مشکالت  حل  بــرای  جــوانــان  ظرفیت های  از 

برنامه ریزی کند.
آبخیزداری  خیران  مجمع  رسمی  نشست  اولین  در 
کــمــال زاده  الــبــرزحــســیــن  ــان  ــت ــوان داری اس ــ ــخ ــ آب و 
از صــدمــات  گــزارشــی  ــه  ــ ارائ ــا  ب مــدیــرعــامــل  مجمع 
استان  خــاک  و  آب  به  گذشته   سوءمدیریت های 
اشاره کرد و تصریح کرد: کشاورزی در استان البرز در 

سال های اخیر به شدت آسیب دیده است.
اما متاسفانه  باغ شهر بود  ج  کر روزگاری  افزود:  وی 

امروز این طور نیست.
آبخیزداری  خیران  مجمع  بیان  این که  با  کمال زاده 
منابع  بــه  کمک  ــازوی  بـ عــنــوان  بــه  داری  آبــخــوان  و 
طبیعی تشکیل شده است خاطرنشان کرد: مجمع 
خیران آبخیزداری با همکاری محققان دانشگاه آزاد  
آبریز استان البرز را  بررسی ها و مطالعات حوزه های 
ح های حفظ آب و  به اتمام رسانده و آماده آجرای طر

خاک در استان است.
در این نشست همچنین حجت االسالم ارجمندی 
مــســئــول حــــوزه نــمــایــنــدگــی ولـــی فــقــیــه در جــهــاد 
کشاورزی استان البرز با بیان  این که نگاه خداوند به 
آب، نگاه »حیات« است تصریح کرد:نگاه به مبحث 
امر  کشاورزی نگاه موضوعی است و همین  اب در 
موجب مشکالت زیادی شده است. وی افزود: باید 

به حفظ منابع آب و خاک کشور کالن نگریست.
آبـــخـــیـــزداری با  ــران  ــی در ادامــــه نــشــســت مــجــمــع خ

استاندار البرز فرضی مدیر کل منابع طبیعی استان 
در  طبیعی  منابع  اقــدامــات  از  گــزارشــی  ــه  ارائ با  البرز 
ــزداری و  ــی ــخ ــا خــیــران فــعــال در حـــوزه آب هــمــراهــی ب
همکاری  ایــن  موثر  بسیار  نتایج  بــه  آبـــخـــوان داری 
آنجام شــده در کل  اقــدامــات  با  کــرد و گفت:  اشــاره 
تمام  داری  آبخوان  و  آبخیزداری  اقدامات  و  استان 
نــقــاط ســیــل خــیــز اســتــان شــنــاســایــی و اقــدامــات 
و  مهیب  ســیــالب هــای  از  جلوگیری  بـــرای  مناسب 

حفظ منابع آب و خاک انجام شده است.
آبخیزداری  خیران  و  جهادگران  نشست  پایان  در 
وزارت  آبــخــیــزداری  مــعــاون  گرشاسبی  پــرویــز  دکــتــر 
کشور  محیطی  زیست  خسارات  به  کشاورزی  جهاد 
در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: اگر در سال 
۹۶ خسارات زیست محیطی کشور ۴۰ هزار میلیارد 
از صد  این میزان می تواند بیش  امروز  بــرآورد شد، 
هزار میلیارد تومان باشد.  معاون آبخیزداری وزارت 
در  سیاست گذاری  بیان  این که  با  کشاورزی  جهاد 
در  ما  متاسفانه  گفت:  نیست  پیشگیری  ما  کشور 
مشکالت زیست محیطی  به درمان فکر می کنیم و 

کمتر به پیشگیری می پردازیم.
خیران  فعالیت  دانستن  مهم  با  گرشاسبی  دکتر 
کرد:  تصریح  البرز  استان  آبــخــیــزداری  جهادگران  و 
مردم  سازمان های  و  مــردم  مشارکت  بــدون  دولــت 
مشکالت   حل  بــرای  ــادی  زی توفیق  نمی تواند  نهاد 

حوزه آب و خاک داشته باشد.

: استاندار البرز

نهضت درختکاری در استان البرز آغاز شود
مراسم تشییع زنده یاد محب اهل بیت )ع( خیر با ایمان 
با  گسترده مردم قدرشناس  با حضوری پر شور و  کرجی 

ج برگزار شد. شکوه و در کر
یاد محب  زنده  ، مراسم تشییع  البرز گــزارش جام جم  به 
ایمان  بــا  خیر  منفرد  نجفی  محمد  ــاج  ح بــیــت)ع(  ــل  اه
کرجی که عمر با برکت خود را وقف امورات خیر و برگزاری 
نمود  سپری  سیدالشهدا)ع(  حضرت  ــزاداری  ع مجالس 

شکوه  بــا  و  قدرشناس  مــردم  مختلف  اقــشــار  حضور  بــا 
خاصی از مقابل منزل آن شادروان واقع در جهانشهر تا 
از اقامه  مسجد حضرت رسول اکــرم)ص( تشییع و پس 
الــســالم سید  ــاد تــوســط حجت  ی زنـــده  آن  بــر پیکر  نــمــاز 
محمد مدرسی یزدی جهت خاکسپاری به گلزار شهدای 
محله چهارصد دستگاه انتقال و در آرامگاه ابدی خود آرام 

گرفت.روحش شاد و قرین رحمت الهی باد!

مراسم افتتاح خانه مداحان، قاریان و شعرای آئینی 
البرز با حضور جمعی از مسئوالن، مداحان، قاریان و 
ج برگزار  شعرای آئینی و پیرغالمان اهل بیت)ع( در کر

شد.
،  مراسم افتتاح خانه مداحان،  به گزارش جام جم البرز
هیات  رئیس  حضور  با  البرز  آئینی  شعرای  و  قاریان 
مــداحــان،  از  جمعی  و  کشور  مــداحــان  خانه  مــدیــره 

)ع(  بیت  اهــل  پیرغالمان  و  آئینی  شعرای  و  قاریان 
البرز در محل سالن همایش باشگاه میالد  استان 
برگزار شد. در این مراسم حاج محسن طاهری رئیس 
هیات مدیره خانه مداحان کشور در خصوص اهداف 
بر  گــذار  تاثیر  مراکز  هماهنگی  لــزوم  و  مداحان  خانه 
ساماندهی مداحان، آموزش و خدمات رفاهی جهت 

مداحان سخن گفت.

تبلیغات  کــل ســازمــان  ــی مدیر  حجت االســـالم والی
اسالمی البرز در خصوص لزوم وحدت و برنامه های 

متمرکز جهت مداحان به ایراد سخن پرداخت. 
استان  مــداحــان  خــانــه  مسئولیت  حکم  پــایــان  در 
البرز توسط رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانه 
منفرد  نجفی  محسن  حــاج  آقــای  به  کشور  مداحان 

گردید.  

 مراسم تشییع پیکر زنده یاد محب اهل بیت)ع(  حاج محمد نجفی منفرد، 
خیر کرجی برگزار شد

؛  با حضور رئیس هیات مدیره خانه مداحان کشور

ئینی استان البرز افتتاح شد خانه مداحان، قاریان و شعرای آ

پرتاژ ر
 


