
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

لبرز
ا

Wednesday    - November  24,2021  | 6087 4 صفحــه | ســال بیســت و دوم - شــماره   | 1443 18  ربیــع الثانــی   | 1400 3 آذر  3چهارشــنبه  

ساوجبالغ در موسم  »برگ ریزان« مانور زلزله در 40  مدرسه البرز حضوری برگزار می شود
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نالین بدون نیاز به  آ افتتاح حساب 
 حضور  در شعب بانک مهر ایران

آذر    استان البرز از ابتدای 

گزارشی از بازار مبل امام علی )ع(
خدمات ارزنده موسسه محکم 

کودکان  با ناهنجاری های  به 
مادر زادی 233

: : استان البرز  فرمانده سپاه امام حسن مجتبی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( )ع( استان البرز

ن جها ن  ها ا خو ی  د ا ز آ ی  لگو ا  ، نبسیج جها ن  ها ا خو ی  د ا ز آ ی  لگو ا  ، بسیج

مشکالت زیرساختی، مهم ترین 
دغدغه فعاالن اقتصادی البرز

تسهیالت به  فراخوان اعطای 
شرکت های دانش بنیان

لودگی هوای  آ کاهش  ح  تدوین طر
استان البرز 

؛   ح شد:   ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان البرز در گفتگوی اختصاصی با جام جم البرز مطر
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ح شد؛ در نشست استاندار با فعاالن اقتصادی مطر

|    2
    |

رئیس پارک علم و فناوری البرز از ارائه تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان استان  البرزخبرداد و این شرکت ها را برای دریافت 

تسهیالت فراخواند.
مهدی عباسی در گفت وگو با خبرنگار جام جم البرزگفت : فناوری های حوزه 
پتروشیمی ،صنایع برق ، نیروگاهی ، حمل ونقل پیشرفته، داروهای زیستی، 
شیمیایی، گیاهی ،واکسن ، کشاورزی و دامپروری، حوزه غذا، مخابرات ، الکترونیک 

خودرو، زیرساخت های فناوری اطالعات ، اقتصاد دیجیتال ، لیزر و ...

ح تدوین کاهش آلودگی هوای استان البرز با مشارکت استانهای  طر
قزوین،اراک،تهران و قم در دست تهیه و بررسی است.

محمدرضا فالح نژاد مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در 
مصاحبه اختصاصی با خبرنگار جام جم البرز با بیان اینکه آالینده ها در استان  رو 
به افزایش و منشا ان فقط استان البرز نیست ، گفت: بزرگترین مشکل آلودگی 
استان البرز هجوم ریزگردها ست و برای کاهش آن نیازمند رفع آلودگی و کاهش  

ورود این ریزگردها از مناطق ماهدشت،اشتهارد،نظرآباد و ...



اخــــبــــار شــــــــورای اســــالمــــی و 
در  ج  کـــر کالنشهر  شـــهـــرداری 

هفته ای که گذشت
، رئیس شورا:  جواد چپردار

با  ج  کر کالنشهر  اسالمی  شورای  همکاری   
اساتید دانشگاه و نخبگان ضرورت است.

ج: مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار کر
است  شده  مقرر  شده  برگزار  جلسات  طی   
که اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومانی به قطار شهری 

تزریق شود.
علیرضا رحیمی، نایب رییس شورا:

و  مناطق  خواسته های  بودجه  متمم  در 
سازمانها را بشنویم.

مجتبی حاجی قاسمی، دبیر اول شورا:
رویکرد منطقه 1 در تنظیم متمم بودجه قابل 

تحسین است.
کمیسیون  رئیس  سعیدی،  حجت االسالم 
جوانان  و  ورزش  اجتماعی  هنری  فرهنگی 

شورا:
 تفویض اختیار بدون تعیین شیوه سنجش 

عملکرد و پاسخگویی، فسادزاست.
شهر  کمیسیون  رئیس   ، ایزدیار عمار 
مشارکت های  و  شهری  هوشمند،اقتصاد 

شورا:
ویژه  کتابخانه های  در  ویژه  بخش  اندازی  راه 

نابینایان و ناشنوایان ضرورت دارد.
و  پژوهش ها  مرکز  رئیس  اسدیان،  محمد 

مطالعات راهبردی شورا:
بسترارتباط   اندیشگاهی،  عصرانه  اندازی  راه  با 
ایجاد  شهری  مدیران  کنار  در  نخبگان  شبکه 

شد.
کمیسیون  رئیس  نائب  منعمی،  فاطمه 

برنامه و بودجه شورا:
پژوهشی  حوزه  در  یکپارچه  و  واحد  مدیریت 

آموزشی در  شهرداری وجود ندارد.
مریم قهرمانی صارم، نایب رئیس کمیسیون 

تلفیق شورا:
نیازمند   1 منطقه  در  دستفروشان  تمرکز 

ساماندهی است.

مقاطع  همه  اول  ترم  آزمون  گفت:  البرز  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  معاون 
تحصیلی مدارس در دی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

مقاطع  همه  اول  ترم  آزمون  که  این  بیان  با  کرمی،   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
از اول  تحصیلی مدارس در دی به صورت حضوری برگزار خواهد شد، گفت: 

آذر آموزش های حضوری همه پایه های ابتدایی و متوسطه اول آغاز می شود.
معاون اداره کل آموزش و پرورش البرز افزود: خانواده ها مراقبت های فردی را 
به دانش آموزان تاکید کنند. کرمی گفت: دانش آموزان برای حضور در مدارس 
باید کارت واکسن کرونا داشته باشند. او افزود: دانش آموزانی که واکسن نزده 

اند حتما برای تزریق واکسن کرونا مراجعه کنند. کرمی گفت: بیش از ۹۰ درصد 
دانش آموزان البرزی دز اول واکسن خود را دریافت کرده اند.

او افزود: آموزش حضوری در مدارس روستایی و هنرستان ها از قبل آغاز شده 
بود.

آزمون ترم اول مدارس حضوری است

ارائــــه تــســهــیــالت بــه شــرکــت هــای 
؛   دانش بنیان البرز

فراخوان اعطای تسهیالت به 
شرکت های دانش بنیان

رئیس پارک علم و فناوری البرز از ارائه تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان استان  البرزخبرداد 
تسهیالت  دریافت  برای  را  شرکت ها  این  و 

فراخواند.
البرز  جم  جام  با  گفت وگو  در  عباسی  مهدی 
صنایع  پتروشیمی،  حوزه  فناوری های  گفت: 
داروهای  پیشرفته،  حمل ونقل  نیروگاهی،  برق، 
کشاورزی  ،واکسن،  گیاهی  شیمیایی،  زیستی، 
الکترونیک  مخابرات،  غذا،  حوزه  دامپروری،  و 
خودرو، زیرساخت های فناوری اطالعات، اقتصاد 
و  بنیادی  سلول های  فتونیک،  و  لیزر  دیجیتال، 
این  در  موردحمایت  فناوری های  جمله  از  نانو  

زمینه هستند.
البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  عباسی 
خاطرنشان کرد: سقف ارائه تسهیالت متناسب 
درصد   12 نیز  آن  خ  نر و  است  فناورانه  ح  طر با 

خواهد بود.
بر  شد:  یادآور  البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
پرداخت  نحوه  همچنین  برنامه ریزی  اساس 
دانش بنیان  شرکت های  به  که  تسهیالتی 
تنفس  دوره  و  مرحله   2 طی  می شود  پرداخت 

پرداخت آن حداکثر 12 ماه است. 
دوره  افزود:  البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
میزان  و  ماه   ۳۶ حداکثر  تسهیالت  بازپرداخت 
آورده شخصی نیز 2۰ درصد تسهیالت درخواستی 

خواهد بود. 
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خبرخبر

فرمانده سپاه البرز با بیان این که بسیج سنگرنشین خط مقدم انقالب 
است، گفت: بسیج باید خود را برای چله دوم انقالب آماده کند.

اقتدار  رزمایش  در  حیدرنیا  علیرضا  سردار   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
جهادگران بسیجی که در کانون شهید سبحانی سپاه البرز برگزار شد 
کرد:  اظهار  یاد و خاطره تمامی شهدای میهن اسالمی  گرامیداشت  با 
هفته بسیج را به تمام بسیجیان تبریک و تهنیت عرض می کنم، چرا که 

بسیج یادگار ماندگار امام عظیم الشان ماست.
وی بیان کرد: امام )ره( آن پیر فرزانه و سفر کرده در کمترین زمان بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی برای دفاع و صیانت از این انقالب در ادامه 
مسیر طوالنی، پرشکوه و مقتدرانه خود تشکیل فرمان ارتش بیست 

میلیونی آن زمان و ارتش ده ها میلیونی اکنون را صادر فرمودند.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز تصریح کرد: بسیاری 
متجاوز  با  مقابله  مسلحانه،  دفاع  برای  بسیج  می کردند  فکر  افراد  از 
شده  تشکیل  معاند  گروهک های  سرکوبی  و  ارضی  تمامیت  خارجی، 
این  رسید  پایان  به  جنگ  زمانی که  کردند  مشاهده  همگان  اما  است 

بسیج در عرصه های دیگر وارد صحنه شد.

شد،  صحنه  وارد  مختلف  عرصه های  در  بسیج  این که  بیان  با  وی 
خاطرنشان کرد: بسیج یک روز در دفاع مقدس حماسه آفرینی می کند، 
جبهه  در  روز  یک  و  می شود  عرصه  وارد  کفر  جبهه  مقابل  در  روز  یک 
فرهنگی وارد عرصه می شود، یک روز در دفاع از حریم و حرم آل اهلل و 
همچنین کمک به هم نوع در مقابل با بالیای طبیعی در سیل و زلزله 

وارد عرضه می شود.

بسیج  کرد:  بیان  البرز  استان  )ع(  مجتبی  حسن  امام  سپاه  فرمانده 
فرهنگی است که در آن بن بست راه ندارد و فرهنگی است که همیشه 
باز  ظاهر  به  گره های  توانسته  توانستن،  آن  با  و  می توانیم  ما  می گوید 

نشدنی را باز کند.
انقالب  امامین  داعیانه  هدایت های  برکت  به  بسیج  امروز  گفت:  وی 
تبدیل شده  گاهی یک ملت  آ و  به یک نماد حضور ملی، مقاومت  ما 

است.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز خطاب به جهادگران 
دوم  چله  برای  را  خود  باید  بسیج  کرد:  اظهار  رزمایش،  این  در  حاضر 
انقالب آماده کند، بسیجی عبد صالح خدا بر روی زمین است و خود را 
فرمانبر نایب امام زمان و ولی امر مسلمین می داند، باید خود را برای 

آزمون های بزرگ تر و میدان های وسیع تر آماده کند.
دوم  گام  در  ما  می دهد  نشان  دنیا  در  جاری  روندهای  کرد:  بیان  وی 
با دشمن مواجه  ، سخت تر و نزدیک تری  انقالب در فضای پیچیده تر
می شویم و محیط منازعه به شدت پیچیده تر و سخت تر و عمیق تر و 

تقابل به شدت گستره تر خواهد شد.

:  فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز

بسیج، الگوی آزادی خواهان جهان

در اولین نشست استاندار البرز با فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی، مسائل، مشکالت و موانع بر سر 

ح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. راه تولید، مطر
البرز؛ مجتبی عبداللهی در دیدار  به گزارش جام جم 
اتاق  تشکیل  با  گفت:  استان  اقتصادی  فعاالن  با 
»مشورت و هم اندیشی« با حضور فعاالن اقتصادی" 
همه اعضا این تشکل به عنوان مشاوران استاندار 
در  تحول  ایجاد  و  کشاورزی  و  صنعت  موانع  رفع  در 
خواهند  مشارکت  استان  صـــادرات  و  تولید  بستر  

داشت.
باید به سمت و  اقتصادی  برنامه های  ادامــه داد:  او 
سویی هدایت شود تا ضمن رفع موانع، بخش تولید 
و صادرات استان، در تمامی حوزه ها تحول و پویایی 

را تجربه کند.

اقتصادی  مــوانــع  شــدن  طــرف  بــر  افـــزود:  عبداللهی 
و  موضوع ها  از  دیگر  بسیاری  رفــع  در  

مسایل اجتماعی جامعه  نیز موثر 
خواهد بود.

کــنــنــدگــان جــهــادگــران  تــولــیــد   *
اقتصادی هستند

تولیدکنندگان  از  البرز  استاندار 
عنوان  به  صنعتگران،  و 

جـــــــهـــــــادگـــــــران 
نام  اقتصادی 
بــرد و افــزود: 
فـــــــــعـــــــــاالن 
ــادی  ــتــــصــ اقــ
بــــــا تـــمـــامـــی 

ــه درحـــل  مــشــکــالت و مـــوانـــع هــمــچــنــان مــقــتــدران
تــولــیــد و صنعت  ــق  ــ رون در مــســیــر  مــوضــوعــات 
مباهات  مایه  داد:  ادامــه  او  می کنند.  تالش 
گــذاران  سرمایه  چنین  که  اســت  افتخار  و 
البرز  در  ایثارگر   و  بزرگوار  تولیدکنندگان  و 

فعالیت دارند.
و  ثروتمند  ما  کشور  گفت:  البرز  استاندار 
شمار  بی  غنی  ذخایری  دارای 
ــی در شــرایــط  ولـ  ، اســـت 
ــی تـــحـــریـــم هـــای  ــونـ ــنـ کـ
نـــــاجـــــوانـــــمـــــردانـــــه و 
ــی،  ــ ــال تـــنـــگـــنـــاهـــای مــ
ایـــجـــاد  را  ــی  ــالت ــک ــش م
کرده است.  عبداللهی  

افزود: بر این باوریم  با همفکری، تعامل و شکیبایی 
می توانیم  بسیاری از موانع را از سر راه برداریم.

* همراهی و هم افزایی گره گشایی مشکالت است
استاندار البرز گفت: ظرفیت بزرگ و ارزشمند  فعاالن 
بستر اقتصاد البرز با اتکا به نیرو و توان خویش در 
کشور خوش درخشیده اند و اکنون با هم افزایی و 

همراهی می توانیم گره گشایی مشکالت  باشیم.
عبداللهی ادامه داد:  با تمام اختیاراتم در حوزه اجرایی 
در خدمت فعاالن اقتصادی و رونق و توسعه تولید و 
صنعت البرز خواهم بود و در این راه از هیچ تالشی 

فرو گذار نخواهم کرد.
وی افزود: قصد ندارم وعده ای بی اساس بدهم ولی 
را  مربوطه  مسووالن  مجموعه  تعامل  و  هماهنگی 

برای حل مشکالت جلب می کنم.

ح شد؛ در نشست استاندار و فعاالن اقتصادی مطر

مشکالت زیرساختی، مهم ترین دغدغه فعاالن اقتصادی البرز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: ۴۰  
مدرسه این استان بیست و سومین مانور سراسری 
» مدرسه ایمن –  زلزله را در هشتم آذر جاری با شعار

« حضوری برگزار می کنند. جامعه تاب آور
؛ محمد رضا فالح نژاد با اشاره  به گزارش جام جم البرز
به این که مانور زلزله در سایر مدارس البرز به صورت 
مجازی و در بستر شبکه شاد اجرا می شود، گفت: این 
گاهی دانش آموزان  مانور با هدف باال بردن سطح آ
آسیب های  با  مقابله  برای  آنان  مهارتی  توان  و 
احتمالی برگزار می شود. او افزود: این مانور مشارکت 

و  خطرات  کاهش  برای  را  مردم  و  دستگاه ها  تمام 
آسیب های احتمالی زلزله  در پی دارد. وی با بیان 
غیر  و  طبیعی  ع  نو  2 بر  مشتمل  تهدیدات  این که 
طبیعی است، بیان داشت: تهدیدات طبیعی مثل 
سیل و زلزله و طوفان، سوانح غیر قابل کنترلی است 
خ می دهد و سبب بروز سختی برای مردم  که ناگهانی ر
و دولتمردان می شود. او افزود: ما عالوه بر ایجاد 
گاهی  زیرساخت ها باید به سمت و سوی آموزش و آ
دادن به مردم بویژه دانش آموزان پیش برویم تا 
یابد.  کاهش  حوادث  از  ناشی  خسارت های  میزان 
وی عنوان کرد: در این مانور مدارس به عنوان نقاط 
است  این  هدف  و  شوند  معرفی  محالت  به  ایمن 
که از ظرفیت مدارس به عنوان پایگاههای ایمن در 
زمان وقوع بحران استفاده شود. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری البرز ادامه داد: اکنون دانش آموزان 
آموزش مهارت های عملی  مدارس منتخب، تحت 
ناشی  خطرات  کاهش  و  زلزله  اثرات  با  مواجهه  در 

ازسوی مربیان مجرب ویژه  از حوادث غیر مترقبه 
استان  در  زلزله  مانورسراسری  سومین  و  بیست 
البرز قرارگرفته اند. وی با اشاره به این که اجرای مانور 
سراسری زلزله از سال 1۳۸1 در مدارس کشورکلید 
خورده است، یادآورشد: ضمن ارائه آموزش های الزم 
به دانش آموزان، تمهیداتی اندیشیده شده است 
گاهی و آمادگی ساکنین محله های مجاور  که سطح آ
مدارس ایمن نیز ارتقا یابد.وی عنوان کرد: در این 
مانور اطفا حریق، پناه گیری، حمل مصدوم، نجات 
 ، مصدوم، و قطع یا وصل شبکه آب، برق، تلفن و گاز
برپایی چادر امداد ی با همراهی دانش آموزان، مربیان 
و کارشناسان عملیاتی می شود. فالح نژاد تاکید کرد: 
برگزاری این مانورها نقش مهمی در مدیریت بحران 
در زمان وقوع انواع حوادث طبیعی خواهد داشت و 
امسال مانور متمرکز استانی زلزله در مدرسه دخترانه 
برگزار  ج  کر سه  ناحیه  پرورش  و  آموزش  چی  قلم 

می شود. استان البرز ۵۰۰ هزار دانش آموز دارد.

از  استفاده  جهت  حساب  افتتاح  به  تصمیم  اگر 
در  نیست  نــیــازی  دیگر  ــد،  داریـ را  بانکی  خــدمــات 
این  شعب  به  کرونا  بیماری  شیوع  شرایط  ایــن 
استان  در  ایــران  مهر  بانک  کنید،  مراجعه  بانک 
البرز قابلیت افتتاح حساب از طریق وب سایت و 

همراه بانک را برای شما فراهم کرده است.
 در سال های اخیر با توجه به گسترش استفاده 
از اینترنت و پیشرفت تلفن های همراه هوشمند، 
سبک زندگی و نحوه انجام کارهای روزمره تغییرات 
بــرای  نیست  نــیــازی  دیگر  اســـت.  کـــرده  بسیاری 
بانک  شعب  به  بانکی  کارهای  از  بسیاری  انجام 
مراجعه کنید. بلکه با استفاده از اینترنت بانک ها 
و اپلیکیشن های بانکی به راحتی می توانید تنها با 
چند کلیک، بدون دغدغه، رفت و آمدهای اضافی 
و با صرفه جویی در وقت خود بسیاری از کارهای 

بانکی را انجام دهید.
اقــدامــی  در  ــران  ــ ای مهر  بــانــک  راســتــا  همین  در   
نیاز  بــدون  بانکی  حساب  افتتاح  شرایط  نــوآورانــه 
را  بــانــک  شعب  بــه  مشتری  فیزیکی  حــضــور  بــه 
فراهم کرده است. این اقدام در شرایط فعلی که 
کشورمان مانند تمامی کشورهای دنیا با ویروس 

ویژه  اهمیت  از  می کند،  نرم  پنجه  و  دست  کرونا 
ای برخوردار است. به عبارت دیگر می توان گفت 
این اقدام بانک مهر ایران جدا از خدمات مربوط 
صرفه جویی  قبیل  از  الکترونیکی  بــانــکــداری  بــه 
به  ســرویــس  ارایـــه  مشتریان،  هزینه  و  زمـــان  در 
مشتریانی که در مناطق محروم بوده و دسترسی 
در  بیشتر  راحتی  و  ندارند  بانک  شعب  به  آســان 
ــراد نــاتــوان،  اســتــفــاده از امــکــانــات بانکی بــرای افـ
سهم بسزایی در حفظ سالمتی مردم نیز خواهد 
کلیه  افتتاح حساب در  آذر  ابتدای  از  لذا  داشت. 
غیر حضوری  شعب استان البرز صرفا به صورت 

انجام می گیرد.
فراموش نکنید این خدمت، امکان افتتاح انواع 
مشتری  به  را  جاری  و  قرض الحسنه  حساب های 
از تسهیالت  اســتــفــاده  امــکــان  و  ارائـــه مــی دهــد 
قـــرض الــحــســنــه، کــه یــکــی از مــهــم تــریــن مــزایــای 
را  میباشد  ــران  ایـ مهر  بانک  در  حساب  افتتاح 
واریــز  و  آنالین  حساب  افتتاح  با  مـــی آورد.  فراهم 
درآمدهای خود به حساب تان در بانک مهر ایران 
به ازای مانده روزانه خود صاحب امتیاز شده و از 
تسهیالت امتیازی و تسهیالت متنوع دیگر این 

بانک بهره مند خواهید شد.
کمتر از   افتتاح حساب با اپلیکیشن مهریران در 

۱۰ دقیقه 
برای افتتاح حساب به کمک اپلیکیشن مهریران 
از 1۰ دقیقه زمان نیاز داریــد. بنابراین نه  به کمتر 
تنها در وقت و هزینه خود صرفه جویی می کنید 
بلکه ضمن حفظ آرامش، مراقب سالمتی خود و 

اطرافیانتان نیز هستید.
تمام مراحل افتتاح حساب با استفاده از امن ترین 
انجام  ممکن  حــالــت  سریع ترین  در  و  ــا  روش هـ
طریق  از  مشتری  بانکی  کارت  عالوه  به  می شود. 
به  منزل  درب  رایــگــان  صــورت  بــه  پست  شرکت 
هزینه  همچنین  ــد،  ش خــواهــد  داده  تحویل  او 
ــز و بــرداشــت رایــگــان  ــ فــعــال ســازی پــیــامــک واری
خواهد بود.دسترسی مشتری به شماره حساب، 
شماره کارت، رمز اول و رمز دوم در اولین لحظه 
اپلیکیشن  در  راحتی  به  حساب  افتتاح  از  پس 

امکان پذیر است.
افتتاح  آذر  اول  از   ، الـــبـــرز اســتــان  هــمــشــهــریــان 
 حساب در شعب بانک مهر ایران صرفا بصورت 

غیر حضوری خواهد بود.

 افتتاح حساب آنالینآنالین بدون نیاز به حضور
 در شعب بانک مهر ایران  استان البرز از ابتدای آذر 

مانور زلزله در 40  مدرسه البرز حضوری برگزار می شود

مــدیــرکــل بــهــزیــســتــی اســـتـــان الــبــرز 
فــرد  ــزار و ۸۵۷  امــســال ۴ هـ گــفــت: 
در مــعــرض آســیــب و آســیــب دیــده 
مرکز  تخصصی  خدمات  از  اجتماعی 
بهزیستی  اجــتــمــاعــی  فــوریــت هــای 

استان بهره مند شدند.
؛ اســداهلل  ــزارش جــام جــم الــبــرز بــه گـ
ــراد پـــس از  ــ حـــیـــدری گــفــت: ایـــن افـ
مرکز   12۳ سامانه  بــا  تلفنی  تماس 
بهزیستی  اجــتــمــاعــی  فــوریــت هــای 
استان البرز از خدمات الزم بهره مند 

شدند.
مدیرکل بهزیستی گفت: از مجموع 
حاد  اختالفات  تــمــاس،  تــعــداد  ایــن 
خانوادگی با 2۰.۶ درصد، موارد کودک 
آزاری  همسر  و  ــد  درص  ۵.۸ بــا  آزاری 
بیشترین  تربیت  بــه  درصــد   ۵.۳ بــا 
ــان  ــت اس در  ــی  ــاع ــم ــت اج ــالت  ــک ــش م

شناسایی شدند.
حــیــدری گــفــت: از تــعــداد کــل مــوارد 
کودک آزاری گزارش شده به خط 12۳، 
حدود ۳۰ درصد مربوط به گروه سنی 
زیــر ۶ســـال، حـــدود 22 درصـــد گــروه 
سنی ۷تــا۹ســال، حـــدود ۳۹ درصــد 
گروه 1۰ تا 1۵ سال و حدود ۹ درصد 

سال   1۸ تا   1۶ سنی  گــروه  به  مربوط 
بوده است.

وی یادآورشد: راهنمایی و هدایت 12 
هزار و ۳۳۰ تماس گیرنده با خط 12۳ 
خط  پاسخگوی  کارشناسان  توسط 
که نیازمند دریافت خدمات از سایر 
دستگاه های خدمت رسان بوده اند 
غیرمرتبط  تــمــاس هــای  واقـــع  در  کــه 
بوده نیز از دیگر خدمات انجام شده 
اجتماعی  فوریت های  مرکز  سوی  از 

بهزیستی البرز است.
مــدیــرکــل بــهــزیــســتــی اســـتـــان الــبــرز 
دارا  ــا  ب بهزیستی  کــل  اداره  گــفــت: 
ــز اورژانــــــس  ــرکـ بـــــودن تـــعـــداد ۶ مـ
سال  از  الــبــرز  اســتــان  در  اجتماعی 
آسیب  مــعــرض  در  ــراد  ــ اف ــه  ب  1۳۸۳
خدمات  اجتماعی  دیـــده  آســیــب  و 

تخصصی ارائه کرده است.
ــــس اجــتــمــاعــی در  وی افــــزود: اورژانـ
قالب فعالیت هایی، چون خط تلفن 
فردی،  بحران های  در  مداخله   ،12۳
ــوادگــی و اجــتــمــاعــی و خــدمــات  خــان
افــرادی  به  اجتماعی  ــس  اورژان سیار 
بحرانی  شــرایــط  در  دلیلی  هــر  بــه  کــه 
بــه ســر مــی بــرنــد خــدمــات تخصصی 

حقوقی،  روانــشــنــاســی،  ــاری،  مـــددکـ
درمانی ارائه می کند.

آبان  در 2۸  همچنین  گفت:  حیدری 
همزمان با روز جهانی منع خشونت 
سیار  خدمات  تیم های  زنــان،  علیه 
اورژانس اجتماعی در مناطق پرتردد 
به  و  مستقر  اســتــان  خیز  آسیب  و 
اطالع رسانی به افراد جامعه به ویژه 

زنان و کودکان پرداختند.
وی افزود: ارائه بروشور های تبلیغاتی 
معرفی  خصوص  در  شهروندان  به 
اجــتــمــاعــی، معرفی  ــس  ــ اورژانـ مــرکــز 
اجتماعی،  اورژانــــس  مرکز  خــدمــات 
شامل مداخالت تخصصی خط 12۳، 
روانشناسی  و  مـــددکـــاری  خــدمــات 

ــه خــدمــات  ــ ــ ، نـــحـــوه ارائ ــار ــیـ ــیــم سـ ت
فردی،  بحران های  در  مداخله  واحد 
خــانــوادگــی و اجــتــمــاعــی، مــداخــالت 
آزاری،  کــودک  خصوص  در  تخصصی 
و  خیابانی  کــودکــان  آزاری  سالمند 
آزار دیـــده دخــتــران  ، هــمــســران  کـــار
فـــراری، خــدمــات حقوقی،  پــســران  و 
سالمت  خانه  )روانپزشکی(،  درمانی 
افــراد  بــه عــابــران و   ... بــازپــروری و  و 
اقــدامــات  جمله  از  محل  در  حاضر 
اطالع رسانی برای کاهش بحران های 

اجتماعی بوده است.
الـــبـــرز ۵۰ هـــزار  بــهــزیــســتــی اســـتـــان 
مددجو و بیش از ۳2 هزار معلول را 

تحت پوشش دارد.

خدمت رسانی بهزیستی البرز به بیش از 4 هزار آسیب دیده اجتماعی
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ــــم  ــــوس م در   ســــــاوجــــــبــــــالغ 
»برگ ریزان«

پوشـش گیاهـی متنـوع در البـرز موجـب شـده 
تـا چهـره پاییـزی آن هـزار رنـگ شـود و زیبایـی 

ایـن اسـتان صـد چنـدان شـود.
فصـل  شـروع  بـا   ، البـرز جـم  جـام  گـزارش  بـه 
البـرز  طبیعـت  در  زیـادی  گردشـگران  پاییـز 
بـرای  فیلـم  و  عکـس  بـا  را  خوبـی  لحظه هـای 
صـورت  در  کـه  می کننـد  سـازی  خاطـره  خـود 
اسـتفاده بهینه از ظرفیت گردشـگری اسـتان، 
اقتصـاد خانواده هـای روسـتایی پویاتـر خواهد 

شـد.
جدیـد  شـهر  جـوار  در  زر  کوشـک  روسـتای 
هشـتگرد یکی از روسـتا های زیبای سـاوجبالغ 
و  آسـان  دسترسـی  دلیـل  بـه  کـه  اسـت 
امکانـات اولیـه مناسـب مقصـد گردشـگران از 

اسـت. تهـران  و  ج  کـر شـهر های 
جمعیـت  نفـر   ۶۰۰ بـا  خانـواده   1۳۰ زر  کوشـک 
باغـداری  بخـش  در  کـه  دارد  دائمـی  سـاکن 
گیـالس و گـردو و همچنیـن دامـداری و کشـت 

می کننـد. فعالیـت  دیـم  محصـوالت 
سـال  هـزار   ۹ از  بیـش  قدمتـی  بـا  سـاوجبالغ 
یکـی از شهرسـتان های البـرز اسـت کـه عـالوه 
ثـار باسـتانی زیاد از چشـم انـدازه ای طبیعی  بـر آ

متنـوع نیـز برخـوردار اسـت. 
سـاوجبالغ یـک واژه ترکـی بـه معنـای چشـمه 
نشـان  خوبـی  بـه  نـام،  ایـن  و  اسـت  سـرد 
و  سرسـبز   ، شـگفت انگیز طبیعـت  دهنـده 
منطقـه  ایـن  چشـمه های  و  رودخانه هـا  از  پـر 

اسـت.

خبر

استان  دراین  آب  وانشعابهای  کنتور  زدگی  یخ  از  پیشگیری  برای  البرز  آبفای 
،توصیه هایی به شهروندان ارائه کرد.

،با توجه به درپیش بودن فصل سرما و پیش بینی  البرز  گزارش جام جم  به 
آب می رود.برهمین  کنتور وانشعابهای  ،احتمال یخ زدگی  کاهش دمای هوا 
اقدامهای پیشگیرانه  اساس شهروندان ساکن دراین استان ضروری است 

که موثرترین روش برای جلوگیری از یخ زدگی وآسیب دیدگی کنتور ولوله های 
آب واحدهای مسکونی و تجاری است،انجام دهند تا دچار قطع آب ومشکالت 
بر  عالوه  خواست  شهروندان  از  البرز،  آبفای  عمومی  روابط  نشوند.  بعدی 
استفاده از خاك اره)که درکیسه ریخته شده(، پوشال پارچه،گونی،پشم شیشه 
و... در محفظه و محل استقرار کنتوروپوشاندن لوله های متصل به کنتور، تمامی 

لوله های رو کار اعم از فلزی و غیر فلزی را که درمعرض هوای آزاد وسرمای محیط 
قراردارند،با عایق مناسب بپوشانند. گزارش روابط عمومی آبفای البرز حاکیست: 
شهروندان برای یخ زدایی از کنتورهایی که دچار یخ زدگی شده اند،به هیچ وجه 
آب داغ روی کنتور و لوله ها نریزند زیرا موجب ترکیدگی می شود و به جای این کار 

از کیسه آب داغ، سشوار و حرارت غیر مستقیم استفاده شود.

توصیه های آبفای البرز برای جلوگیری از یخ زدگی کنتورهای آب

همایش موسسه خیریه محکم در 24 آبان 1400

خدمات ارزنده موسسه محکم به کودکان با ناهنجاری های مادر زادی

دکتر صالح الدین دلشاد در مراسم موسسه خیریه محکم که با 
حضور خیرین، اساتید رشته های مختلف پزشکی، مدیران شعب 
سالن  در  کشوری  مسئوالن  و  ایــران  سراسر  در  محکم  موسسه 
کرد:  برگزار شد، اظهار  آبان  روز 2۴  اردوگــاه شهید باهنر  همایش 
کشور خدمات  با فعالیت ۳۵ شعبه در سراسر  موسسه محکم 

ارزنده ای به کودکان با ناهنجاری های مادرزادی ارائه داده است.
، موسسه محکم موسسه ای است که با  به گزارش جام جم البرز
هدف حمایت از کودکان دارای ناهنجاری مادرزادی )نقص جسمی 
بدو تولد( فعالیت دارد و خدمت به مردم ایران افتخاری است که 
تالش شده تا با اقدامات درمانی رایگان به خانواده هایی که این 
نوع   ۳۷ محکم  موسسه  خدمت  رسانی  شود.  دارنــد  را  مشکل 

نارهنجاری  مادرزادی را زیر پوشش دارد.
از پزشکان که  صالح الدین دلشاد اظهار داشت: با کمک جمعی 
دانشگاه  استادان  و  اطفال  تخصصی  فوق  رشته های  در  بیشتر 
هستند، موسسه محکم راه اندازی شده است و با کمک خیران 

سالمت هزینه های سرسام آور درمان این نوع ناهنجاری ها تامین 
می گردد. زیرا وقتی در نوزاد ناهنجاری تشخیص داده می شود باید 
به  اما در بسیاری موارد  تولد درمان شروع شود،  از همان لحظه 
گاهی خانواده یا هزینه های سنگین درمان نوزاد و کودک  علت ناآ

دچار عوارض جبران ناپذیر می گردد. 
دارای  کـــودک  هـــزار   ۷ از  بــیــش  حــاضــر  حـــال  در  داد:  ــه  ــ ادام وی 
ناهنجاری مادرزادی در کشور زیر پوشش این موسسه قرار دارند 
آنان  به  محکم  موسسه  توسط  افــراد  ایــن  دارویــی  هزینه های  و 
پرداخت می شود. مدیرعامل موسسه خیریه محکم خاطرنشان 
گروهی  و  می شوند  درمــان  جراحی  عمل  با  ناهنجاری ها  اکثر  کرد: 
از آنها از جمله نقص هورمون رشد باید تا آخر عمر دارو بگیرند و 
جمله  از  می ماند.  کوتوله  عمر  آخر  تا  نکند  مصرف  دارو  بیمار  اگر 
بیماری هایی که باید تا آخر عمر دارو مصرف کنند، کمبود هورمون 

رشد، دیابت مادرزادی و استئوژنیزیس ایمپرفکتا می باشد. 
مشکالت  مانند  ــادرزادی  ــ م ناهنجاری های  از  خیلی  ــزود:  افـ وی 

از  برخی  هستند.  قابل  تشخیص  تولد  از  قبل  گــوارشــی  و  قلبی 
ناهنجاری ها شدید همچون میلومیننگوسل که عامل فلج پاها 
ع  و بی اختیاری و ادراری و معلولیت دائمی می گردند. براساس شر
اسالم و قوانین جاری می توان در صورت تشخیص ناهنجاری های 

مادرزادی قبل از چهارماهگی جنین را سقط کرد.
صورت  در  مـــادرزادی  ناهنجاری های  اکثر  نمود:  اضافه  ایشان 
می باشند.  درمــان  قابل  تخصصی  فــوق  درمــانــی  مراکز  به  ارجــاع 
خلقتی  )نقص  مــادرزادی  ناهنجاری  نوع   ۳۷ گفت:  دلشاد  دکتر 
بیماری های  شامل  محکم  موسسه  پوشش  تحت  تولد(  بــدو 
زیر می باشند که مربوط به دستگاه های گوارشی، قلبی، ارتوپدی، 
دستگاه   ، ریز درون  غدد  اعصاب،  جراحی  ادراری،  مجاری  و  کلیه 
بیماران  بــه  کمک  کـــرد:  بــیــان  وی  مــی بــاشــنــد.  چشم  و  تناسلی 
دارد.   فراوانی  اخــروی  و  دنیوی  اجر  آنــان  خانواده های  و  نیازمند 
مادر  ناهنجاری  با  بیماری  نام  شد  قــرار  کــرد:  اضافه  دلشاد  دکتر 
به  نام  تغییر  جهت  مــادران  به  احترام  وارزش  حفظ  برای  را  زادی 

وزارت  بهداشت ارسال شودو بعد از تصمیم گیری نام جدید برای 
این بیماری مشخص شود.

محکم  موسسه  شعب  مــدیــران  از  تــن  چند  همایش  ادامـــه  در 
و  یـــاوران  از  آخــر  در  که  پرداختند  سخنرانی  به  نیز  سراسرکشور 
پزشکان موسسه خیریه محکم سراسر کشور و از اصحاب رسانه 

که در این همایش حضور پیدا کردند نیز تجلیل به عمل آمد.

در بیست و نهمین دوره هفته کتاب 
 ، کشور عمومی  کتابخانه های  نهاد 
انجمن کتابخانه های استان البرز به 

عنوان انجمن برتر انتخاب شد.
مراسم  در   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
از  کتابخوانی  و  کتاب  روز  بزرگداشت 
بیست نفر از فعاالن عرصه فرهنگی 
از  روز  آخرین  در  کتابخوانی  و  کتاب 
تجلیل  البرز  استان  در  کتاب  هفته 
از  جمعی  حضور  با  مراسم   شد.این 
استان  شهرستان های  فــرمــانــداران 
البرز و فعاالن عرصه فرهنگ و کتاب 

و کتابخوانی برگزار شد. 
اداره کــل  سرپرست  آشتیانی  هــادی 
ــتـــان و  کــتــابــخــانــه هــای عــمــومــی اسـ

دوره  نهمین  و  بیست  استانی  دبیر 
هــفــتــه کــتــاب نــهــاد کــتــابــخــانــه هــای 
ــور در الـــبـــرز بـــا تــاکــیــد  ــش عــمــومــی ک
ــش ســرانــه فضای  ــزای ــرورت اف بــر ضــ
برای  عمومی  کتابخانه های  فیزیکی 
و  فرهنگی  فضاهای  عــادالنــه  تــوزیــع 
دســتــرســی  تسهیل  و  کــتــابــخــانــه ای 
ــاب و فــضــای  ــتـ ــوم مـــــردم بـــه کـ ــمـ عـ
کــتــابــخــوانــی تــصــریــح کــــرد: امــســال 
تــمــامــی  ــان در  ــگـ رایـ ح عــضــویــت  طـــر
اجــرا  اســتــان  عمومی  کتابخانه های 
سرآغاز  کتاب  افــزود:هــفــتــه  شـــد.وی 
عــرصــه  در  ــدمـــت  خـ فـــصـــل  ــروع  ــ ــ ش

فرهنگ ترویج کتابخوانی است.
متاسفانه  ایــن کــه  بیان  بــا  اشتیانی 

و  جــوانــان  بخش  در  مطالعه  سرانه 
سرانه  از  البرز  استان  در  نوجوانان 
ــزوم  لـ ــر  بـ ــت  ــ اس پایین تر  ــوری  کـــشـ
برای  مناسب  شرایط  ایجاد  و  ترویج 
ترغیب و تشویق کتابخوانی در میان 
نوجوانان و جوانان البرزی تاکید کرد.

ــزود: بـــرگـــزاری جــشــنــواره هــا و  ــ وی اف
بــرنــامــه هــایــی  از  ــذاب  مــســابــقــات جــ
ــج کـــتـــاب و  ــ ــروی ــ ــه بــــــرای ت ــ اســـــت ک
کــتــابــخــوانــی و تــشــویــق نــوجــوانــان و 
البرز  جوانان به کتابخوانی در استان 

انجام خواهد شد.
البرز  در  کــتــاب   هفته  استانی  دبیر   
واقع  در  کتاب  هفته  این که  بیان  با 
ــات  ــم زح از  تــجــلــیــل  ــرای  ــ بـ ــی  ــت ــرص ف

ــه جــایــگــاه  ــ ب تـــوجـــه  کــــتــــابــــداران و 
تــرویــج  در  عــمــومــی  کــتــابــخــانــه هــای 
فــرهــنــگ کــتــاب و کــتــابــخــوانــی اســت 
بــیــان داشــــت: دیــــدار کـــتـــابـــداران با 
مقامات ارشد استانی و شهرستانی، 
ــنـــدی، بــرپــایــی نــمــایــشــگــاه  ــن بـ ــ آذیـ
کــتــابــخــانــه هــا  در  ــتـــاب  کـ تــــازه هــــای 
وبرگزاری تور کتابخانه گردی مدارس 
نمایشنامه  کتابخانه های عمومی،  از 
ــی، جــمــع خــوانــی ویــــژه اعــضــاء  ــوانـ خـ
و  ایستگاه  برپایی  نوجوان،  و  کودک 
ثار  آ از  نمایشگاه  و  نقاشی  مسابقه 
نقاشی  ویژه کودکان در  کتابخانه ها 
،برگزاری مسابقه مشاعره ویژه گروه 
ــوان بـــا مــشــارکــت 1۰  ــوجـ کــــودک و نـ
اســتــان دیــگــر در فــضــای مــجــازی ،در 

هفته کتاب اجرایی شد.
بیست  از  همچنین  مراسم  ایــن  در 
ــاالن عـــرصـــه فــرهــنــگــی در  ــعــ نــفــر ازفــ
ــداری، کــتــابــخــانــه  ــابـ ــتـ زمــیــنــه هــای  کـ
ح پــیــک کــتــاب،خــیــرعــرصــه  داری،طــــــر
و  تجلیل  نمونه  کتابخوان  و  کتاب 
ــدای لـــوح تــقــدیــر شـــد. الزم به  ــ ــا اه ب
نهمین  و  بیست  در  اســت  ــادآوری  یـ
کتابخانه های  نهاد  کتاب  هفته  دوره 
کتابخانه های  ،انجمن  کشور عمومی 
برتر  انجمن  عــنــوان  بــه  الــبــرز  اســتــان 

انتخاب شد.

، انجمن برتر کتابخانه های کشوری  انجمن کتابخانه های البرز

البرز  استان  فناوری  و  پژوهش  هفته  نمایشگاهی  کارگروه  جلسه  اولین 
برگزار و مقرر شد نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز از 1۶ الی21 

آذر برگزار شود.
هفته  نمایشگاه  بــرگــزاری   زمــان  جلسه،  ایــن  در   ، الــبــرز جام جم  ــزارش  گ به 
آذر تعیین گردید تا با نمایشگاه  پژوهش و فناوری استان البرز از 1۶ الی21 

هفته ملی پژوهش و فناوری هم پوشانی نداشته باشد.
استان  اجرایی  و  علمی  دستگاه های  نمایندگان  وبیناری  نشست  این  در 
حضور داشتند و درباره چگونگی بهتر برگزار شدن  این نمایشگاه و حضور 
فناوران و افراد صاحب ایده و ارائه دستاوردهای مختلف به ارائه دیدگاه ها 

و نظرات خود پرداختند.
خاطرنشان می کند در این جلسه وبیناری مدیران و نمایندگان دستگاه های 
، دانشگاه  البرز مختلف علمی و اجرایی استان ازجمله پارک علم و فناوری 

منابع  و  کــشــاورزی  دانشکده  پــردیــس  اســالمــی،  آزاد  دانشگاه  خــوارزمــی، 
درمــانــی،  خــدمــات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه   ، ــور ن پیام  دانشگاه  طبیعی، 
علمی  جامع  دانشگاه های  حــرفــه ای،  و  فنی  و  آمــوزش  و  آمــوزش وپــرورش 
، صنعت،  البرز کاربردی و فنی و حرفه ای، بنیاد نخبگان استان، استانداری 
، پژوهشگاه مواد و  معدن و تجارت، صداوسیما، شهرداری و شورای شهر
جهاد  صنعتی،  شهرک های  محیط زیست،  استان،  جهاددانشگاهی   ، انرژی 
میراث  و  کشاورزی  جهاد  )ره(،  خمینی  امــام  عالی  آمــوزش  مرکز  کشاورزی، 

فرهنگی حضور داشتند.
فناوران،  حضور  برای  خوبی  فرصت  نمایشگاه  و  رویــداد  این  است  گفتنی 
ــب ایــــده اســـت و مــی تــوانــد زمــیــنــه جهش  ــاح ــراد ص ــ ــران و افـ ــگ ــژوهــش پ
فراهم  را  ایــده هــا  تــجــاری ســازی  و  دانــش بــنــیــان  اقــتــصــاد  توسعه  و   تولید 

نماید.

؛  نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز

  فرصت برای ارائه توانمندی ها ی فناوران، پژوهشگران و افراد صاحب ایده 

یه محکم لیست بیماری های تحت پوشش موسسه خیر

گوارش ارتوپدی

۱۱-شکاف لب ۱-پای چنبری

۱2-شکاف کام 2-در رفتگی مادرزادی لگن

۱3-سندرم پیررابین 3-اسکولیوز
ترزی مری ۱4-آ یس ایمپرفکتا 4-استئوژنز

۱5-انسداد مجاری صفراوی ی ارولوژ

۱6-کیست کلدوک 5- انسداد مجاری ادراری

۱7-امفا لوسل 6- مثانه نوروژنیک

۱8- بیماری هیرشپرونگ 7-اکستروفی مثانه

۱9- مقعد بسته 8- هیپو سپادیاس

غ 2۰- بی اختیاری مدفو یس 9-اپیسپادیاز

قلب غدد

3۰-بطن راست  با دو خروج 2۱- دیابت مادرزادی

ی فالوت 3۱-تترالوژ 22- کمبود هورمون رشد

یچه 3 لتی 32-عدم تشکیل در 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  یلومننگوسل

36-نقص دیواره دهلیزی بطنی 26-آنسفالوسل

37-فیبروز سیستیک چشم

27-کاتاراکت

28-گلوکوم

29-آراپی

موسسه
یه محکم  خیر
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 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

؛ گزارش ویژه جام جم البرز
تــــش نـــشـــانـــان فــقــط نــاجــی  آ

انسان ها نیستند

، مهر مادری یک ترکیب  به گزارش جام جم البرز
که  است  حقیقتی  نیست،  کلمات  از  شعاری 
همه انسان ها در طول زندگی خود بارها و بارها 
تر  گسترده  کمی  بیایید  ولی  کرده اند.  لمسش 
شامل  فقط  مادری  مهر  کنیم.  نگاه  موضوع  به 
هستی  موجودات  تمام  و  نیست  انسان ها 
ما  که  آنچه  از  حیوانات  است.  برگرفته  در  را 
نگران  هم  آنها  مهربان ترند.  می کنیم،  تصور 
دوستشان  عاشقانه  و  می شوند  بچه هایشان 

دارند.
کوی   ،1۴۰۰ آبان   1۸ شنبه  سه  روز  صبح 

ج، حوالی ۵ صبح: )عج( کر ولیعصر
محله  گوش  در  گربه  بچه  یک  ناله  صدای 
متری  بیست  ارتفاع  از  صدا  است.  پیچیده 
از  گربه  بچه  این  می شود .  شنیده  درخت  یک 
بیاید.  پایین  تواند  نمی  حاال  و  رفته  باال  درخت 
چشمان  با  گربه  بچه  مادر  درخت  پایین  اما  و 
نگرانش به باال و جایی که بچه اش گیر افتاده، 
خیره است. نگران است و مضطرب. این ناله ها 

و تشویش تا 1۳ ساعت ادامه پیدا می کند. 
در این مدت نه صدای ناله های از سر ترس بچه 
گربه قطع می شود و نه حتی یک لحظه مادرش 
از جایش تکان می خورد. سکوت کرده و منتظر 

کسی است که ناجی بچه اش شود. 
اهالی کوی ولیعصر با ایستگاه 1۰۵آتش نشانی 
محل تماس می گیرند. سرانجام با تالش و کمک 
دو مامور آتش نشانی به نام های محمدرضا رایز 
و مرتضی کشاورزی، بچه گربه نجات پیدا می کند 

و به آغوش مادرش برمی گردد.

تجهیزات  نمایشگاه  بزرگترین 
پزشکی بین المللی آلمان میزبان 

شرکت دانش بنیان البرز

شرکت دانش بنیان اکسون مستقر در پارک علم 
از  ایران  نماینده   تنها  عنوان  به  البرز،  فناوری  و 
پارک های علم و فناوری  در نمایشگاه دوسلدورف 

آلمان حضور یافت.
بنیان  دانش  شرکت  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
از  یکی  عنوان  به  البرز،  اکسون  الکترونیک  تجهیز 
چهار نماینده ایران به عنوان شرکت تولید کننده 
در حوزه تجهیزات فیزیوتراپی در نمایشگاه مدیکا 
این  در  یافت.  حضور  آلمان  دوسلدورف  شهر  در 
کننده  تولید  شرکت های  حضور  با  که  نمایشگاه 
گردید.  برگزار  جهان  سراسر  از  پزشکی  تجهیزات 
تولیدات  جدیدترین  معرفی  به  کنندگان  شرکت 

خود در حوزه تجهیزات پزشکی پرداختند. 
و  علم  پارک  عمومی  روابط  مدیر  مهدوی،  مهران 
تجهیز  بنیان  دانش  شرکت  گفت:  البرز  فناوری 
الکترونیک اکسون مستقر در پارک علم و فناوری 
البرز با شرکت در این نمایشگاه معتبر بین المللی 
محصوالت  معرفی  به  نمایشگاه  این   ۴ سالن  در 
در  پرداخت.  کنندگان  مراجعه  به  خود  تولیدی 
دستگاه  تکارتراپی،  دستگاه های  نمایشگاه  این 
شاک ویو تراپی، دستگاه لیزر فیزیوتراپی در حوزه 
توانبخشی و دستگاه پالسما تراپی در حوزه پوست 
کفش  حرارتی  زن  کاور  دستگاه  همچنین  و  مو  و 
در حوزه تجهیزات بیمارستانی در معرض نمایش 
بزرگترین   ،  2۰21 مدیکا  نمایشگاه  شد.  داده  قرار 
نمایشگاه تجهیزات پزشکی در دنیاست و امسال 
چهار شرکت از کل ایران شرکت کرده بودند که یکی 

از این شرکت ها اکسون بود.

فقره   50 بــا  ســارقــی  دستگیری 
زورگیری در فردیس

سارقی که با در دام انداختن افراد کم سن و سال 
شهرستان  تردد  کم  و  خلوت  مناطق  در  بانوان  و 
بود،  کرده  زورگیری  فقره   ۵۰ به  اقدام  فردیس 

دستگیر شد.
انتظامی  فرمانده  البرز؛  جم  جام  گزارش  به 
شهرستان فردیس گفت: پس از وقوع چند فقره 
سال  سن  و  کم  افراد  از  زورگیری  شیوه  با  سرقت 
در نقاط مختلف شهرستان فردیس، رسیدگی به 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی 
این شهرستان قرار گرفت. سرهنگ کامران ملکی 
افزود: تحقیقات اولیه کارآگاهان حاکی از آن بود که 
متهم به صورت انفرادی با انتخاب سوژه های خود 
افرادی که  افراد کم سن و سال، خانم ها و  از بین 
در ساعات خلوت شبانه روز در اماکن و محل های 
جمله  از  واهی  بهانه های  با  داشتند  تردد  خلوت 
سرقت  به  اقدام  فندک  گرفتن  و  آدرس  پرسیدن 

لوازم آن ها می کرد.
به  اشاره  با  فردیس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
و  کارآگاهان  سوی  از  پلیسی  اطالعاتی  اقدامات 
از  پس  ادامه  در  سارق،گفت:  هویت  شناسایی 
صورت  به  ماموران  متهم،  مخفیگاه  شناسایی 
داده  قرار  نظر  تحت  را  وی  تحرکات  نامحسوس 
به  و  دستگیر  سرقت  حین  را  او  شدند  موفق  و 
پلیس آگاهی منتقل کنند. سرهنگ ملکی با اشاره 
آن  وسیله  به  که  متهم  موتورسیکلت  توقیف  به 
تحقیقات  در  وی  می پرداخت،افزود:  سرقت  به 
تکمیلی به ۵۰ فقره سرقت با شیوه زورگیری و کیف 
قاپی در شهرستان فردیس اعتراف کرد. او با بیان 
این که ۸ نفر از مال باختگان شناسایی و تالش ها 
برای شناسایی سایر آن ها ادامه دارد، گفت: متهم 
پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل 
قانونی، تحویل مراجع قضایی شد. فرمانده انتظامی 
شهرستان فردیس ضمن هشدار به سارقان زورگیر 
که حس امنیت را در جامعه خدشه دار می کنند، از 
موارد  مشاهده  صورت  در  خواست  شهروندان 
مشکوک بدون درنگ با پلیس 11۰ تماس گرفته و 

موارد رویت شده را اطالع دهند.

خبر خبر

میرشاملو  اینانلو  نعمت   شهید    : البرز جم  جام 
ج در یك خانواده  در سال 1۳۴۹ در شهرستان کر
متوسط دیده به جهان گشود. تحصیالت خود را 
آغاز کرد. دوره ابتدائی را در مدرسه  ج  در شهر کر
دوره  وارد  و  رسانید  پایان  به  موفقیت  با  فاتحی 
به  که  بود  راهنمائی  راهنمائی شد. در سال دوم 
حکم جهاد امام خمینی )ره( لبیك گفت و سنگر 
علم و دانش را رها کرد. به سنگر مبارزه بر علیه 
کافران از خدا بی خبر رفت. شهید عالقه زیادی به 
خواندن نماز شب داشت در انجام فرائض دینی 

بسیار دقت داشت.
 پس از تعلیم آموزش نظامی در پادگان سلمان 

فارسی با رضایت خانواده عازم منطقه جنگی شد. 
البته هم در سنگر علم فعالیت داشت و هم در 
سنگر مبارزه با دشمنان بعثی می جنگید. شهید 
که  جایی  آن  از  و  شد  منطقه  عازم  بار  یك  تنها 
عاشق شهادت بود تنها 2۵ روز در جبهه حضور 
رفت  )فکه(  جنوب  منطقه  به  این که  تا  داشت 
که  این  تا  کرد.  شرکت  یك  والفجر  عملیات  در  و 
در همان عملیات به فیض شهادت نائل شد و 
پیکر معطرش به مدت ۸ سال در بیابان های داغ 
فکه باقی مانده تا این که در سال 1۳۶۹ پیکرش 
ج  کر امام زاده محمد)ع(  در  و  شناسایی می شود 

به خاك سپرده می شود.

: از زبان مادر
بسیار  بود.  مهربان  و  خونسرد  خیلی  شهید 
مادرش  تا  کند  نوازش  را  مادر  داشت  دوست 
برایش  مادر  رضایت  نکند.  ناراحتی  احساس 
امامزاده  به  هم  با  پسرم  و  من  بود.  مهم  خیلی 
داود)ع( رفتیم پای پیاده دست من را گرفته بود 
و می گفت: قربان مادرم بروم. مادرجان، احساس 
هستی.   جوان  هم  هنوز  شده ای،  پیر  که  نکنی 
خستگی  احساس  من  تا  می خندیدیم  باهم 
نکنم. باهم عکس انداختیم. خیلی به من خوش 
فراموش  را  شیرین  خاطره  این  هرگز  و  گذشت 

نمی کنم.

به دنبال رضایت مادر

دیدار  در  البرز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
فرماندهان سپاه به مناسبت هفته بسیج گفت: 
بسیج  بودن  مانا  موجب  بسیج  در  مداری  اخالق 

است.
؛ آیت اهلل حسینی همدانی  به گزارش جام جم البرز
لحاظ  از  بسیج  نیروهای  بگذاریم  نباید  گفت: 
و  اخالقی  لحاظ  از  باید  و  شوند  ضعیف  اعتقادی 
اعتقادی سرآمد باشند و این موضوع مهمی است 

که باید دائم رصد و تقویت شود.
بینی  روشن  و  بصیرت  افزود:  ج  کر جمعه  امام 
از  دشمن  و  دوست  عمیق  شناخت  و  سیاسی 

دیگر ویژگیهای بسیج است.
از  دیگر  یکی  گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
ویژگی های ماندگار بودن بسیج، علو همت است 
وابستگی  دنیا  به  نسبت  و  می کند  فکر  بزرگ  که 

ندارد و با توکل به پروردگار در مسیر درست پیش 
می روند.  آیت اهلل حسینی همدانی افزود: بسیجی 
در  مهربانانه  حضور  و  است  میدان  در  همیشه 
مردمی  کمک های  در  ویژه  به  مختلف  عرصه های 

سرآمد است. 
سازندگی،  تولید،  فناوری،  در  بسیج  افزود:  وی 
فرهنگ و هنر پیشتاز است به جناح های سیاسی 
توسعه  و  ترویج  را  انقالبی  تفکر  ندارد،  وابستگی 
امام  است.  نکرده  افول  وقت  هیچ  و  می دهد 
اما  است،  سیاسی  بسیجی  افزود:  ج  کر جمعه 
سیاست زده نیست، مجاهد است، اما بی انضباط 
و افراطی نیست، اگر کاری پیش آید برای کمک در 
ادامه  آیت اهلل حسینی همدانی در  میدان است. 
است  متعبد  عمیقا  بسیجی  گفت:  خود  سخنان 
و خرافی نیست، متدین است، اما متهجر نیست، 
اهل جذب است و اهل تساهل از اصول نیست، 

طرفدار علم است و ریاکار نیست.
محرومیت  گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
نقش  می تواند  که  تفکر  این  و  است  مهم  زدایی 
است،  جهادی  و  بسیجی  تفکر  کند،  ایفا  را  اصلی 
برعهده  را  فرهنگ  مدیریت  بسیجی  تفکر  باید 

بگیرد که آنهم تفکر جهادی است. 

شورای  صحن  در  اندیشگاهی  عصرانه  اولین 
دانشگاه،  نخبگان  حضور  با  کرج  شهر  اسالمی 

اجرایی و رسانه این کالنشهر برگزار شد. 
جواد  نشست  این  در  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
طی  ج  کر شهر  اسالمی  شورای  رئیس  چپردار 
سخنانی اظهار داشت: برای اجرای پروژه های عظیم 
شهری نیازمند منابع مالی هستیم و این شورا حتی 
در اجرای پروژه های عمرانی به پیوستهای مطالعاتی 
در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی 
مورد  پیوست های  کرد:  تاکید  وی  دارد.  نیاز  نیز 
و  تخصصی  علمی،  مطالعات  از  برخوردار  باید  نیاز 
اساتید  با  همکاری  ضرورت  و  باشد  دانشگاهی 
دانشگاه و نخبگان جزو واجبات است و امیدواریم 
را بتوانیم طی چهار سال دوره ششم  این توفیق 

ج داشته باشیم. شورای شورای اسالمی شهر کر
 رئیس شورای کالنشهر کرج در پایان خاطرنشان 
مطالعات  و  پژوهش  مرکز  در  انشاءاهلل  ساخت: 
تجربیات  با  اسدیان  مدیریت  با  شورا  راهبردی 
بتوانیم  دارند  ایشان  که  ارزشمندی  ارتباطات  و 
برای  ج  کر کالنشهر  در  را  ارزشمندی  خروجی 

شهروندان عزیز گزارش دهیم. 
و  پژوهش  مرکز  رئیس  اسدیان  محمد  ادامه  در 

مطالعات راهبردی شورای شهر کرج ضمن اشاره 
رسانه ای  و  اجرایی  دانشگاهی،  نخبگان  حضور 
سوی  از  نخبه  تعریف  شد:  یادآور  جلسه  این  در 
شورای  راهبردی  مطالعات  و  پژوهش  مرکز  در  ما 
آثار مکتوب و یا  از : هرکس با  شهر عبارت است 
غیرمکتوب بتواند یک مسئله در حوزه راهبردی یا 

عملیاتی را حل کند نخبه نامیده می شود. 
در  همچنین  کرج  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
هدف  کرد:  اشاره  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
ما از برگزاری عصرانه اندیشگاهی تشکیل پارلمان 
نخبگان محلی است و این نشست ها با رویکرد 
معضالت  و  مشکالت  بررسی  به  محوری  مسئله 
ج می پردازد. شایان ذکر است در ادامه  کالنشهر کر
این عصرانه حاضرین به بررسی طرح و برنامه های 

بهینه سازی شهرداری کرج پرداختند.

: نماینده ولی فقیه استان البرز

بسیجی سیاسی است، اما سیاست زده نیست
ج برگزار شد: توسط مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی کر

ج  اولین عصرانه اندیشگاهی در صحن شورای اسالمی کر

ح تدوین کاهش آلودگی هوای استان البرز با مشارکت استانهای قزوین،اراک،تهران  طر
و قم در دست تهیه و بررسی است.

محمدرضا فالح نژاد مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در مصاحبه اختصاصی 
منشا  و  افزایش  به  رو  استان   در  آالینده ها  اینکه  بیان  با  البرز  جم  جام  خبرنگار  با 
هجوم  البرز  استان  آلودگی  مشکل  بزرگترین  گفت:   ، نیست  البرز  استان  فقط  ان 
ریزگردها ست و برای کاهش آن نیازمند رفع آلودگی و کاهش  ورود این ریزگردها از 

مناطق ماهدشت،اشتهارد،نظرآباد و دیگر استانهای همجوار هستیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرزبا اشاره به اینکه کارگروههایی با مسئوالن 

دیگر استانها تشکیل شده وبرنامه هایی از جمله ایجاد فضای سبز و بیابان زدایی 
در دست تهیه است تصریح کرد:بیشترین آلودگی استان از ناحیه ریزگردها، شخم 
و  ماسه  و  شن  معادن  فعالیت  و  کوهی  معادن  ،استخراج  کشاورزی  زمینهای  زدن 

صنایع آالینده است . 
وی در ادامه به موضوع انتقال ریخته گری ها به عنوان صنایع آالینده از شهرستان 
در  ها  گری  ریخته  سوخت  نوع  دلیل  به  گفت:  کردو  اشاره  اشتهارد  به  ماهدشت 
ماهدشت این صنایع آلوده کننده باید به اشتهارد که سوخت گازدر آنجا فراهم است 
انتقال یابند.وی افزود با اصالح سوخت مصرفی ، نیروگاه شهید منتظر قائم فردیس 
از منظر آالیندگی وضعیت مناسبی دارد اما صنایع سیمان آبیک و همچنین نیروگاه 
تولید برق شهید رجایی همچنان جزءصنایع آلوده کننده استان البرز هستند.  وی 
همچنین به موضوع نوسازی ناوگان اتوبوسرانی داخل شهری اشاره و تصریح کرد: 
ج افزوده شود که هنوز  قرار بود چندین دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی کر

این کار انجام نشده است و باید بخش مربوطه پیگیر این موضوع باشد.
وی با بیان اینکه پلیس راهور نیز باید از تردد خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی 
در سطح شهر جلوگیری کند، گفت: رفع مشکل آلودگی هوا در استان البرز نیازمند 
همیاری و همکاری همه مردم و دستگاههای مرتبط است و یک عزم ملی می طلبد.  
آلودگی،  اضطرار  شرایط  به  توجه  افزود:با  البرز  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
برخورد  تشدید  آالینده،  بالقوه  معدنی  تولیدی  واحدهای  موقت  تعطیلی  موضوع 
با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، ممنوعیت تردد کامیونها در سطح شهر و 
همچنین ممنوعیت فعالیت های عمرانی و هر گونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا 
می شود، باید در دستور کار قرار گیرد. فالح نژاد گفت: بر این اساس از انجام هرگونه 
فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می شود، خودداری شود. وی اظهار کرد: افراد 
آسیب پذیر شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از حضور بلند مدت 

در فضای باز و سطح شهر خودداری کنند.

ح شد:    در گفتگوی اختصاصی با جام جم البرز مطر

لودگی هوای  ح کاهش آ تدوین طر
استان البرز 

، 1۶۰ برند ملی در قالب بیش از ۴ هزار واحد صنعتی و تولیدی در البرز  به گفته رئیس اتاق بازرگانی البرز
فعالیت دارند.

اقتصادی بخش  با فعاالن  اندیشی استاندار  ، پرهام رضایی در نشست هم  البرز گزارش جام جم  به 
، گفت: در بیش از ۴هزار واحد مختلف  خصوصی استان با اشاره به وجود بیش از 1۶۰ برند ملی در البرز
صنعتی در البرز در قالب اشتغالزایی از ۵۰ نفر پرسنل تا بیش از 1۰ هزار نیروی کار در فضای تولید و 

کارخانه ها مشغول به فعالیت هستند.
او افزود: با توجه به این که البرز را به عنوان استان صنعتی در کشور می شناسند، فعاالن اقتصادی این 
استان در حوزه صنایع مختلف فعالیت دارند که با توجه به محدودیت فضایی تنها بخشی از تولیدات 
نمایشگاه  در  خارجی  تجاری  هیات های  بازدید  منظور  به  محور  صادرات  محصوالت  بر  مشتمل  آنها 

توانمندی های اتاق بازرگانی البرز به نمایش گذاشته شده است.
رضایی گفت: در حوزه صنایع مختلف از جمله دارویی، غذایی، قطعات خودرو، مواد معدنی و به ویژه 

بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و صنعتگران البرزی آمارهای بسیار خوبی را به ثبت رسانده اند.
کانتینر  هزار   2۰ از  بیش  کشاورزی  تولیدات  زمینه  در  دریافتی  آمارهای  آخرین  طبق  این که  بیان  با  او 
صادرات سبزی و صیفی از البرز انجام شده است، افزود: در این چرخه تمامی مراحل از تهیه زمین تا 
کاشت و برداشت محصول، لجستیک و حمل و نقل آن و ارائه محصوالت در بازارهای هدف از جمله 

حوزه خلیج فارس توسط خود فعاالن اقتصادی این عرصه انجام شده است. 
رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: برای قرارگیری استان البرز در مسیر توسعه صادرات یا عمل به شعار 
سال بر اساس فرامین مقام معظم رهبری در حوزه رونق تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، به یقین 
اتاق بازرگانی نیز در این مسیر خواهد کرد. او افزود: اگر بخش خصوصی بخواهد در این مسیر موفق 
عمل کند به یقین چند معضل سد راه آن است که در این مورد نیاز به رایزنی های نمایندگان دولت در 

استان ها و برنامه ریزی ها در این مورد است تا بتوانیم با موفقیت از مسیر فوق عبور کنیم. 
، گفت: مشکل تامین  رضایی با اشاره به اهمیت تامین زیرساخت ها برای توسعه صادرات استان البرز
آن  با  استان  صنعتی  واحدهای  که  است  مسائلی  مهمترین  از  یکی  گاز  و  برق  جمله  از  زیرساخت ها 

مواجه هستند.
توجه  با  تولیدی  واحدهای  و  شده  مواجه  برق  مشکل  با  البرز  صنایع  امسال  تابستان  در  افزود:  او 
اتاق  را داشته باشند. رئیس  به خاموشی های مدت دار و چند ساعتی نتوانستند که تولید مناسب 
بازرگانی البرز گفت: استاندار وقت البرز در زمان اعمال خاموشی ها در صنعت پیگیری های الزم را برای 
رفع این معضل انجام دادند اما زیرساخت های موجود در حوزه برق پاسخگوی ۴ هزار واحد صنعتی 

استان نیست.
او افزود: اکنون فصل زمستان در راه است و مسئله گاز از دیگر مشکالت پیش روی صنایع کشور از 

جمله البرز است.

 فعالیت بیش از 4 هزار واحد صنعتی
 و تولیدی در البرز


