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لبرز
ا

ج : امام جمعه کر
دستگاه قضا می تواند در تحقق شعار سال تاثیر گذار باشد

پرداخت 1300میلیارد تومان 
به شرکت های دانش بنیان

متقاضیان انسولین قلمی به 
سامانه بیماران نادر مراجعه 

کنند

کسیناسیون   روند وا
در البرز ادامه دارد
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 هنرمندان فردیسی 

کانون جوانان روستایی در ساوجبالغ 
تشکیل می شود
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سقفی برای ایتام شد
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در یکسال گذشته نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد 
البرز  دانش بنیان  شرکت های  به  تومان 

تسهیالت پرداخت شده است.
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رئیس  وحدت  علی 
سال  هشت  در  گفت:  جام جم  خبرنگار  با  گفتگو  در 
متحول  کشور  نوآوری  اکوسیستم  شرایط  گذشته 

شده است.

دریافت  و  پرونده  تشکیل  برای  تیر   ۲۰ تا 
نادر  بیماران  سامانه  به  قلمی  انسولین 

مراجعه کنند.
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  جام جم؛  گزارش  به 
پزشکی البرز طی یک اطالعیه به  تمام  بیماران دیابتی 
پرونده،  تشکیل  برای  بیماران  این  که   کرد  اعالم 

ویزیت و ... 

پس از رونمایی وزیر بهداشت از واکسن در استان:

: اطالعیه د انشگاه علوم پزشکی البرز در دیـدار با رئیـس صندوق نـوآوری 
ح شد، و شـکوفایی مطر
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: رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس در البرز
ما در ایران و جهان عزت و شرافت خلق کردیم



با  مقابله  و  اقتصادی  مفاسد  با  برخورد  البرز:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده، 
از  نمونه ای   ... و  خواران  کوه  خواران،  زمین  جمله  از  کنندگان  استفاده  سوء 
تالش های دستگاه قضایی برای سامان بخشیدن به قانون مداری در البرز 

بوده که باید تداوم داشته باشد.
استان  در  ولی فقیه  نماینده  همدانی،  حسینی  اهلل  آیت  جام جم،  گزارش  به 

البرز با اشاره به هفته قوه قضاییه و عرض تبریک و خدا قوت به خانواده بزرگ 
دستگاه قضا و به خصوص دستگاه قضای استان، بیان داشت: قوه قضائیه 
اگر بااقتدار و نصاب الزم عمل کند ملجأ و پناه مردم است ضرورت می بینید 
مدتی که اقدام به مبارزه با مفسدان کرد امید مردم به برقراری عدالت بیشتر 
شد. آیت اهلل حسینی همدانی بابیان این که در همین استان خود ما در طول 

جدیدی  مدیریت  با  استان  قضایی  دستگاه  را  ویژه ای  برنامه های  که  مدتی 
که این سال ها مستقرشده بود انجام دادند و شما تحول مسیر را به خوبی 
مالحظه کردید، عنوان کرد: در بحث زمین خواری، کوه خورای و چاه خواری در 
این زمینه ها مبارزه و حرکات خیلی خوبی شد. این کارها که می شود امید مردم 

زنده می شود و کارآمدی نظام جلوه می کند. 

چهار شنبه    9 تیر 1400   شماره 5975
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ج : امام جمعه کر
دستگاه قضا می تواند در تحقق شعار سال تاثیر گذار باشد

به مناسبت روز قلم
آن  و  قلم  به  سوگند 

چه با آن می نویسند
ــه گــــزارش جــام جــم:  ب
»...ســوگــنــد به قلم و 
می نویسند.«  چه  آن 
ســــوگــــنــــدهــــای  از 
خــداونــد اســت که در 
ابتدای سوره 68کتاب 
مسلمانان  آسمانی 

قرآن کریم آمده است.
این آیه، اندیشمندان و صاحبان قلم را بر آن داشته 
است که قلم و نوشته ها را محترم بشمارند و از این 
موهبت الهی به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. 
شاید با خود گفته اند، چه بهتر که قلم و نوشته های 
ما در خدمت محرومان جامعه باشد. آنان را که اگر 
از رزق و روزی و مال و منال دنیایی بی بهره نیستند، 
از علم و دانش بی نصیب و محروم هستند. با این 
خود  کــار  لوحه  سر  را  محرومان  به  خدمت  پــنــدار، 
را در قالب  اندیشه هایشان  انــد، حاصل  قــرار داده 
نشریه ای در اختیار قرار داده و این شعر را بر پیشانی 

جریده شان نگاشته اند:
بشکنی ای قلم ای دست اگر

پیچی از خدمت محرومان سر
ناب،  اندیشه های  و  قلم  صاحبان  که  راستی  به 
خدمت به محرومان را بایستی وظیفه خود بدانند 
و به شکرانه داشتن نعمت الهی صاحب قلمی و 
اندیشه ای، حرمت قلم را نگه بدارند و جز سخن 
ذات  گرایش های  و  سرشت  با  مطابق  و  راســت 
انسانی ننویسند و نشر ندهند  و مهم تر این که 
نشوند.  مغرور  خویش  خــدادای  دانش  قدرت  از 
از حضرت علی)ع( است که فرمود:» سزاوار است 
ــش، ستایش  ــدرت، دان ــروت، ق ث از مستی  عاقل 
را  این ها  از  یک  هر  زیــرا  بپرهیزد.  جوانی  مستی  و 
بادهای پلیدی است که عقل را می زداید و وقار و 
هیبت را می کاهد:» تصنیف غررالحکم و دررالحکم 
از  نــیــز  انــدیــشــمــنــدان  و  قــلــم  ص 66« صــاحــبــان 
موافقان و مخالفان خود بیندیشند. افالطون در 
من  با  که  »آن  اســت:  گفته  موضوع  این  اهمیت 
ــت، بــه مــن آرامـــش مــی دهــد و آن  هــم عقیده اس
که با من مخالف است، به من دانش می آموزد.« 
آدمـــی بـــرای لــذت بـــردن از زنــدگــی بــه آرامـــش نیاز 
کــردن به دانــش.« بی  بــرای چگونه زندگی  دارد و 
تردید نویسندگان، روزنامه نگاران، ناشران، کتاب 
فروشان و تمامی اهل فرهنگ و ادب این روزها 
حــال خوشی نــدارنــد. وی بــرای ثابت قــدم ماندن 
آیندگان مان  نیکبختی  و  با سعادت   که  راهــی  در 
پیوند دارد، ناهمواری های بسیار در پیش دارند. 
امید آن که کارگزاران و عهده داران ایمن سازی این 
راه و همراهی با رهروانش از پا ننشینند و چاره ای 

بیندیشند. زیرا که همیشه زود دیر می شود....

به  قلمی  انسولین  متقاضیان 
سامانه بیماران نادر مراجعه کنند

دیابتی  بیماران  از  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دریافت  و  پرونده  تشکیل  برای  تیر  تا 20  خواست 
انسولین قلمی به سامانه بیماران نادر مراجعه کنند.

علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  جام جم؛  گزارش  به 
بیماران  تمام   به   اطالعیه  یک  طی  البرز  پزشکی 
تشکیل  برای  بیماران  این  که   کرد  اعالم  دیابتی 
پرونده، ویزیت و ثبت نام  در سامانه بیماران نادر 
)پن انسولین قلمی( با در دست داشتن مدارکی 
ظهر   13 الی  صبح   8 ساعت  از  شناسنامه  مثل 
روز های غیر تعطیل تا 20 تیر به مراکز معرفی شده 

در جدول ذیل مراجعه کنند.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند:
کیسه  ج برای تحویل  کر شهرداری 

و سطل زباله پول نمی گیرد
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج 
گفت: ارائه خدمات از جمله تحویل سطل و کیسه 
مجتمع های  و  ادارات  مدارس،  به  زباله  مخصوص 

مسکونی به صورت رایگان است.
به گزارش جام جم، محمد مسیبی بابیان این مطلب 
که هیچ برنامه ای از طرف سازمان برای مراجعه به 
درب منازل و ادارات و مدارس برای دریافت وجه در 
ازای ارائه خدمات و تحویل کیسه  و سطل زباله وجود 
ندارد، از شهروندان تقاضا کرد از اشخاصی که تحت 
عنوان مأمور سازمان مدیریت پسماند به در منازل 
مراجعه می کنند کارت شناسایی مطالبه کنند و در 
صورت مواجهه با موارد مشکوک به پلیس 110 اطالع 
دهند. وی اضافه کرد: در قالب طرح کاپ )کاهش 
تولید پسماند( تعداد محدودی سطل های تفکیک 
مدارس،  ازجمله  هدف  گروه های  در  مبدأ  از  زباله 
ادارت و شهرک های مسکونی توزیع شده  منازل و 
آن این طرح  است که پس از بررسی نتایج اجرایی 
به تدریج در سایر نقاط شهر گسترش خواهد یافت.

مشــاوران حقوقی جــام جم 
البرز

خــــوانــــنــــدگــــان   
گـــــــرامـــــــی، شــمــا 
ــد  ــ ــ ــیـ ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــی تـ ــ ــ مـ
مــــــــشــــــــکــــــــالت 
حقوقی و قضایی  
روزنامه  با  را  خود 
میان در   جام جم 

بگذارید. مسئول 
پاسخ  و  پــرســش 

وسیله  بــه  قضایی  و  حقوقی  مشکالت 
تیم کارشناسی مجرب خود می توانند هر 
و در همین ستون به سئوال های  هفته 

شما پاسخ دهند.
داده  پــاســخ هــای  کــه  بدانیم  اســت  الزم   
شده به سئوال، صرفا جنبه مشورتی دارد 
 و قابل استناد در مراجع قضایی و اداری

 نمی باشد. 
منتظر تماس های شما هستیم.

و  استخدام  تضمین  بابت  سفته  شرایط 
کار حسن انجام 

از  یــکــی  کــارفــرمــایــان  بــعــضــی مـــواقـــع  در 
تضمین،  سفته  ارائه  را  استخدام  شرایط 
توسط کارگر اعالم می نمایند و لذا جهت 
احتمالی  استفاده های  سوء  از  جلوگیری 

اقدامات ذیل بعمل می آید:
خـــودداری  سفته  روی  تــاریــخ  نوشتن  از   -1

گردد.
بــابــت  ــود  مـــی شـ نــوشــتــه  ســفــتــه  در   -2

. ضمانت حسن انجام کار
3- نام کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی در 

قسمت گیرنده نوشته شود.
قرارداد استخدام، شماره سفته و  4- در 
انجام  حسن  بابت  سفته ها  این که  نیز 

کار می باشد، قید گردد.
کارفرما  و  شــود  گرفته  کپی  سفته  از   -5

ذیل کپی را امضاء نماید.

یادداشتیادداشت

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

محمد رضا اصالنی
نویسنده

شرکت های  به  تومان  میلیارد   1300 به  نزدیک  گذشته  یکسال  در 
دانش بنیان البرز تسهیالت پرداخت شده است.

خبرنگار  با  گفتگو  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رئیس  وحدت  علی 

نوآوری  اکوسیستم  شرایط  گذشته  سال  هشت  در  گفت:  جام جم 
کشور متحول شده است. وحدت با بیان این که با همت شرکت های 
دانش بنیان درشرایط  سخت کرونایی  و تحریم های ظالمانه از واردات 
تجهیزات پیشرفته   بی نیاز شدیم افزود: دستگاه هایی مانند ونتیالتور، 
اکسیژن ساز و تجهیزات اتاق آی.سی.یو، همه توسط شرکت های دانش 
خاطر  به  البرز  استان  این که  به  اشاره  با  وحدت  شد.  ساخته  بنیان 
دارد   خوبی  شرایط  بنیان  دانش  حوزه  در  پایتخت  با  قرابت  و  ویژگی ها 
تصریح کرد: نزدیک به 320 شرکت دانش بنیان در این استان مستقر 

است ولی نهادهای زیست بوم نوآوری با تأخیر انجام شده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: در همه استان های 
البرز هم  راه اندازی شده و دراستان  کشور صندوق پژوهش و فناوری 
امیدواریم این صندوق باعث شکوفایی شرکت های دانش بنیان شود.

و  تیم مجرب در هیات مدیره صندوق پژوهش  ادامه داد: حضور  وی 
فناوری البرز می تواند هم از نظر مالی به شرکت های دانش بنیان کمک 

کند و هم از نظر تجربی  شرکت ها را تا بازارهدایت نماید.
وحدت در ادامه با بیان این که بحث خط اعتباری و تسهیالت صندوق 
در این هفته تصویب می شود، گفت: با تصویب این خط اعتباری دست 

صندوق استان البرز برای ارائه خدمات باز خواهد شد.
صندوق  حضور  با  کرد:  اذعان  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رئیس 
شرکت های  در  زیادی  تحرک  شده  ارائه  تسهیالت  فناوری  و  پژوهش 
دانش بنیان ایجاد خواهد کرد وتالش ما این است که به شرکت های 

نوپا و کوچک بیشتر توجه شود.
وی افزود:در بحث واکسن کرونا هم که فقط هشت شرکت در دنیا آماده 
آزمایش مرحله سوم هستند خودباوری ما را به این مرحله رسانده که 
آنها حرفی برای گفتن داشته باشیم.در پایان مراسم  می توانیم در کنار 
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و اعضای هیات مدیره آن از پارک علم 
و فن آوری استان البرز بازدید و در جریان فعالیتهای شرکت های دانش 

بنیان استان البرز قرار گرفتند.

ح شد، در دیدار با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی مطر

پرداخت 1300میلیارد تومان به شرکت های دانش بنیان

برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  معاون 
فرمانداری شهرستان فردیس در بازدیدی که 
کارگزاری   ، روستائیان  بیمه  کارگزاری  از  تیر   5
تامین اجتماعی و کانون بازنشستگان تامین 
مشکالت  بررسی  به  آمد  بعمل  اجتماعی 
شیوع  از  ناشی  آسیب های  و  اقتصادی 
سایر  و  بافان  قالی  تولیدات  مسیر  در  کرونا 

تولیدکنندگان صنایع دستی پرداخت.
به گزارش جام جم،  بهزاد پرویزی در راستای 
آنان برای وام کم بهره  از قبیل تامین مواد اولیه تولیدگنندگان و درخواست  ح شده  رفع مسائل مطر
قول مساعدت داد و با اشاره به ظرفیت باالی هنرهای تخصصی و کاربردی، تصریح کرد: فراگیری این 
هنرها در شرایط امروز کشور می تواند در ایجاد اشتغال و کارآفرینی کمک زیادی کند بنابراین حمایت از 
آن باید در اولویت امور باشد اما علیرغم ادعاهایی که در این مورد می شود، هنوز این موضوع مغفول و 

بر زمین مانده است و به اندازه کافی از قابلیت های باالی هنر استفاده نمی شود.
دستی  هنرهای  آموزش  برای  مناسبی  فرصت  را  آموزان  دانش  فراغت  اوقات  و  تابستان  فصل  وی 
دانست و افزود: کاالی ایرانی فقط محصوالت صنعتی و کارخانجات کشور نیست و دست ساخته های 
هنرمندان و صنایع دستی ایشان نیز باید به عنوان کاالهای ایرانی که فرهنگ و تمدن ایران زمین را با 

خود دارند، مورد توجه مردم و مسئوالن باشند و مورد حمایت قرار گیرند.

و  فرهنگی  تاریخی،  جاذبه   ٢١١ با  طالقان 
البرز  کوه  رشته  جنوبی  دامنه  در  طبیعی 

خود نمایی می کند.
به گزارش جام جم، در شهرستان طالقان 
طبیعی  و  فرهنگی  تاریخی،  جاذبه   ٢١١
شناسایی شده که 76 اثر آن در فهرست 

آثارملی ایران به ثبت رسیده است.
حمام  تاریخی، ٠٢باب  و  باستانی  تپه   ٣٣
تاریخی،  و  طبیعی  غار  دهانه  پنج  تاریخی، 

از جمله جاذبه های  تاریخی  کتيبه سنگی  آبشار و یک  تاریخی، چهار  گورستان  تاریخی، چهار  ٢ خانه 
گردشگری، تاریخی و فرهنگی طالقان است.

طالقان در شمال غرب استان و در دامنه جنوبی رشته کوه البرز با وسعت هزار و ٦٨١ کیلومتر مربع قرار 
دارد.کلمه طالقان از نظر لغوى به معناى تل، بلندا و پرتگاه یا کوهستان و سرزمین بلندى هاست.

طالقان شامل 2 بخش میان طالقان و باال طالقان است و تاریخ آن از گذشته هاى دور تاکنون داراى 
تالطم و فراز و نشیب هاى فراوان بوده است.

این سرزمین در گذشته قلمروى مادها و در دوره اسالمی سرزمین آل کیا و مرعشیان بوده است. 
این منطقه زادگاه شخصیت هاى برجسته اى از جمله عبدالمجید طالقانی، خطاط معروف؛ آیت اهلل 

طالقانی و جالل آل احمد است.

پرویزی معاون فرماندار فردیس: 

حمایت از دست ساخته های هنرمندان فردیسی 
 طالقان، شهرستانی کوچک؛

 زادگاه  مــردان بزرگ

بزرگ ترین سدهای  و  این سد جز مهم ترین 
از طالقان به  آب  کشور است باهدف انتقال 

قزوین بر روی رودخانه شاهرود احداث شد.
از اصــلــی تــریــن رودهــایــی  نـــام یکی  ــرود  ــاه ش
مــازنــدران  استان  رشته کوه های  از  که  اســت 
دره  از  خــود  مسیر  در   و  می گیرد  سرچشمه 
سزایی  بــه  تأثیر  ســد  می گذرد.این  طــالــقــان 
بخش  و  دارد  منطقه  گیرایی  و  سرسبزی  در 
منطقه  ایــن  در  تفریح  بــرای  دیدنی  و  جــذاب 
جمع  حاصل  سد،  دریاچه  است.  کرده  ایجاد 

شدن آب این رود، پشت  سد است.
ــدی  مـــخـــزنـــی اســـــت در  ــ ــان،س ــ ــق ــ ــال ــ ــد ط ــ س
شهرستان طالقان از توابع استان البرز است. 
غربی  شــمــال  کیلومتری   135 در  ســد  محل 
تهران واقع شده است .آغاز ساخت در سال 

1381 ،گشایش در سال 1385 هست.

نــوع ســد،خــاکــی بــا هسته رســـی  بــر روی رود 
تاج   و طــول  پــی   از  ارتــفــاع 109 متر  با  طالقان، 
میلیون  مخزن 420  کل  حجم  است.  متر   1111
ــت. مــســاحــت  مـــخـــزن 12  ــ مــتــرمــکــعــب  اسـ
نیروگاه  یک  سد   این  زیر  در  است.  کیلومتر 
آن 8  که ظرفیت  نیز ساخته شده  برق  تولید 

مگاوات است.
ــال 1348  در سـ قـــزویـــن،  بــه  آب  انــتــقــال  بــا   
و  طالقان  در  سنگبان  انحرافی  سد  ساخت 
زیاران  تا  کیلومتر  آب به طول 9  انتقال  تونل 
انحرافی  سد  سال ها  همان  در  شــد.   انجام 
آبــیــاری دشت  کــانــال هــای  ، مجموعه  زیـــاران 
قزوین،مطالعاتی پیرامون سد مخزنی  جهت 
نیز  طالقان  رود  بــهــاری  ســیــالب هــای  ذخــیــره 

انجام شد . 
اما ساخت آن با توجه به شرایط کشور ایران،تا 

سال 1381 به تعویق افتاد. در فروردین سال 
381،عملیات ساخت سد مخزنی طالقان آغاز 

شد و در سال 1385 به بهره برداری رسید.
این سد نقطه عطف مهمی در تاریخ، جغرافیا، 
می شود.  محسوب  منطقه  محیط زیست  و 
مصارف  برای  آب  ثانیه  بر  لیتر   900 به  نزدیک 
به  آب سد  انتقال  از طریق  ج  کــر شــرب شهر 
می شود.  انجام  ج  کر محمودآباد  تصفیه خانه 
طالقان  شهر  مــردم  که  بدانید  اســت  جالب 

هنوز امکان استفاده از آب این سد را ندارند.
برای  اطــراف دریــاچــه سد   رویــش چمنزار در 
و  طبیعت گردی   یا  نیمروزی  پیک نیک  یک 

ماهیگیری مناسب است. 
ماهی گیری در حاشیه سد طالقان:

به  می روید  طالقان  بــه  ماهیگیری  بــرای  اگــر 
مجوزی از اداره  محیط بانی  احتیاج دارید و با 

صید  ماهی   10 تا  ــه  روزان می توانید  مجوز  اخذ 
از لطف  کار  مهیج، خالی  کنید که تجربه این 
زرد   ، گــپــور رنگین کمانی،  آالی  قــزل  نیست. 
این  از ماهیان  رودخــانــه ای،  پر، ماهی سفید 

دریاچه هستند.
شهر طالقان یکی از زیباترین شهرهای کشور 
و منطقه ای ییالقی در بین کوه های البرز است  
از جــاذبــه هــای  و مملو  زیــبــا  نــاحــیــه ای  در  کــه 
مقصدی  اســت.  قرارگرفته  تاریخی  و  طبیعی 
ــردش در تــمــامــی فــصــول  ــ ــرای گـ ــ بــی نــظــیــر بـ
پر  انبوه  درختان  بهار  فصل  در  اســت.  ســال 
بــه هــمــراه سرسبزی و طــراوت  شــکــوفــه اش 
بی پایانی که دارد انسان را محو تماشای خود 

می کند.
میوه های  خروشان،  آبشارهای  تابستان  در 
رنگارنگ  طالقان، حضور چشمه های متعدد، 

یخچال های  کشیده  فلک  بــه  ســر  کــوه هــای 
طبیعی و آثار مذهبی و تاریخی موجود در این 
شهرستان زیبا از مهم ترین دالیل اهمیت در 

حوزه ی گردشگری  در این فصل است.
آب وهوای مطلوب، فضای سبز، رودخانه های 
چــنــدروزه  سفری  بـــرای  را  آدم  تابستانی اش 

جذب می کند.
تمام  در  خــود  به نوبه  طالقان   ســد  دریــاچــه   
ــت. حـــال و هــوای  ــذاب اسـ فــصــول گــیــرا و جـ
روزهای گرم تابستان آب بازی و آب تنی  در کنار 

دریاچه  را می طلبد.
اگر اهل طبیعت گردی و شب خوابی در کمپ 
هستید تجهیزات الزم به همراه داشته باشید 
طالقان  پــرســتــاره  آســمــان  زیـــر  در  را  شــب  و 
صبح کنید. در غیر این صورت می توانید د در 

اقامتگاه های برمگردی سپری کنید.

یادداشت سد طالقان و حال و هوای این روزهای آن

یم دهقانی سانیج مر
نویسنده

خبر

معضالت مسکن خانواده های دارای معلول برطرف می شود  ۶ کیلومتر از قطعه دوم آزاد راه تهران - شمالکانون جوانان روستایی در ساوجبالغ تشکیل می شود
 به  بهره برداری می رسد

نیروی  نگهداشت  و  ترویج  هدف  با  دارد  نظر  در  ساوجبالغ  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
انسانی توانمند در بخش کشاورزی، کانون جوانان روستایی و عشایری را تشکیل دهد.

به گزارش جام جم، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبالغ در نظر دارد با هدف 
ترویج و نگهداشت نیروی انسانی توانمند خالق و با انگیزه و فعال در بخش کشاورزی، 

کانون جوانان روستایی و عشایری را تشکیل دهد.
این کانون یک نهاد مردمی، مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که با 
عضویت جوانان روستایی و عشایری تشکیل می شود و امور مربوط به آنان را پیگیری 

و عملیاتی می کند.
از مددکاران و تسهیلگران شهرستان ساوجبالغ دعوت می شود برای تشکیل کانون 
جوانان روستایی و عشایری در روستای خود به اداره ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت 

جهادکشاورزی ساوجبالغ مراجعه کنند.
الزم به ذکر است بعد از بررسی اولیه شرایط روستای مدنظر، اطالعات در شورای راهبری 
ح می شود و بعد از اخذ موافقت شورای راهبری محلی نسبت به تشکیل این  محلی مطر

کانون در روستا، اقدامات الزم توسط مرکز جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز از بهره برداری بیش از 6 کیلومتر از قطعه دوم آزاد 
راه تهران - شمال در آینده ای نزدیک خبر داد.

آزاد راه تهران- شمال گفت: بر  از  به گزارش جام جم، امیر بهمنی، در حاشیه بازدید 
این  از  مکرر  بازدید های  و  البرز  استاندار  طرف  از  گرفته  صورت  پیگیری های  اساس 

ح برطرف شده است. ح بخش قابل توجهی از مسائل و مشکالت این طر طر
مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز افزود: بر این اساس مقرر شده است تونل شرقی  
از 45 روز دیگر زیر  از پیچ سرهنگ تا پل زنگوله تا کمتر  ح به طول 6.4 کیلومتر  طر

بار ترافیکی رود.
بهمنی گفت: نظر به این که این آزاد راه ملی بوده و تاثیر قابل مالحظه ای در تسهیل 
عبور و مرور و امنيت سفر های هموطنان خواهد داشت، رفع موانع اجرایی جهت 
تسریع در عملیات عمرانی مورد تاکید استاندار بوده و تمام توان استان را در این راه 

بکار بسته و با تمام قوا در این مسیر گام بر می داریم.

البرز گفت: مستمری مددجویان بهزیستی در سال 1400 با رشد  مدیرکل بهزیستی 
هفتاد درصدی مواجه شده است.

به گزارش جام جم، اسداهلل حیدری، با بیان این که از ابتدای امسال مستمری جامعه 
هدف ما هفتاد درصد افزایش یافته است، گفت: حق پرستاری تا سقف یک میلیون 

تومان رشد کرده است.
شده  الکترونیکی  بهزیستی،  هدف  جامعه  برای  بیمه ای  خدمات  تمام  افزود:  وی 

است و نیازی به مراجعه حضوری ندارد.
در  دارند  معلول   2 از  بیش  که  خانه هایی  مسکن  تحویل  و  احداث  گفت:  حیدری 

نوبت است، 800 خانواده در البرز دارای این شرایط هستند.
وی افزود: وام اشتغال معلوالن صد درصد رشد داشته و از پنجاه میلیون تومان به 
تا  افرادی که برای معلوالن اشتغال ایجاد کنند  صد میلیون تومان رسیده است و 

سقف 2 میلیارد تومان وام دریافت می کنند.
کامال  آزاد  دانشگاه  دانشجوی  معلوالن  شهریه  گفت:  البرز  بهزیستی  مدیرکل 

پرداخت می شود.



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

ــردم  ــن روزهــــــــا، مــ ــ ایـ
از  زیـــــــــــادی  ــخــــش  ــ ب
نـــیـــازهـــای ســالمــت 
ــای  ــ ــ راه ه از  را  خــــود 
ــه دســت  گــونــاگــون ب

می آورند. 
ایــن کــار مــی تــوانــد در 
مفید  مــواقــع  بعضی 
از  ــاری  ــ ــی ــ ــس ــ ب در  و 
خطرناک  حتی  مواقع 
باشد. ویژه نامه های 
ــرز  ــ ــبـ ــ جـــــــــام جـــــــم الـ
شرایطی را فراهم کرده است که شنونده سواالت و 
پرسش های پزشکی شما باشد و به صورت مکتوب 
برای سئوال های  شما جواب های مناسبی داشته 
باشد. دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون 
و هر هفته به سواالت و دغدغه های پزشکی شما 

پاسخ خواهند داد.
کبد چرب و کرونا

آسیب   کرونا  درمقابل  چرب  کبد  به  مبتالیان 
افراد سیستم  به نسبت سایر  ترند ونیز  پذیر 

ایمنی  ضعیف  تری دارند. 
درنتیجه احتمال  شدیدتر بودن کرونا در آن ها  

بیشتر است. 
بیماری کبد چرب بیشتر در افرادی که  اضافه 
وزن و بیماری  زمینه ای مانند دیابت و کم کاری 
بروز  بیشتر  دارنــد،  بــاال   خون  چربی  یا  تیروئید 
می کند. در این افراد عالئم  به صورت  باالرفتن 
آنزیم های کبدی یا حتی مواردی  مانند زردی یا 
می تواند   که  می کند   پیدا  بروز  کبدی  نارسائی  
به  دلیل  درگیری  مستقیم  سلول های کبدی 

با ویروس  کرونا  باشد. 
وجود بیماری های  زمینه ای مثل انواع  هپاتیت  
c  وB و التهاب کبدی ناشی از مصرف الکل هم 
می تواند  زمینه ساز درگیری بیشتر  کبد و حتی  

مرگ  شود.
زندگی و تغذیه  مناسب تحرک  کیفیت  بهبود 
و ورزش مهمترین  عوامل  درمان بیماریهایی 

مانند چاقی و کبد چرب است.

در نیروگاه منتظر قائم:
کیلو  میلیارد   2 بــر  بــالــغ  تولید 

وات برق در بهار امسال

مدیریت  شرکت  مدیرعامل  دانــک،  محسن 
این  بــه  ــاره  اشـ ضمن  منتظرقائم  تــولــیــدبــرق 
مقایسه  در  کرد  اضافه   ، بهار در  تولید  میزان 
با مدت مشابه سال گذشته حدود 27 درصد 

افزایش تولید را نشان می دهد.
ادامــه سخنان  گــزارش جــام جــم، دانــک در  به 
 190 و  هزار  و984  میلیون   1 تولید  گفت:   خود 
تــالش  نتیجه  در  شــده  تــولــیــد  بــرق  مــگــاوات 
مختلف  بــخــش هــای  در  مجموعه  هــمــکــاران 
ریزی، واحدهای  برنامه  و  تعمیرات، مهندسی 
پشتيبانی و همچنین مجموعه بهره برداری از 
شده  بینی  پیش  برنامه های  انجام  با  واحدها 
بودن  بکار  آمــاه  و  گذشته  سال  در  تعمیرات 
محقق امسال،  بهار  زمانی  مقطع  در   واحد ها 

 شده است.
سخنانش  ــگــر  دی بــخــش  در  همچنین  وی 
منتظرقائم،  نیروگاهی  مجموعه  داشت:  بیان 
عــلــیــرغــم مــحــدودیــت هــایــی هــمــچــون شیوع 
ــادی و  ــتــــصــ ــاری کــــرونــــا، مـــشـــکـــالت اقــ ــمـ ــیـ بـ
تحریم های شدید و محدود کننده، با زحمات 
ــا عــمــلــیــات  ــد تـ ــادر شـ ــ مــســتــمــر هـــمـــکـــاران قـ
 : ــل  ــام ــار ش ــخ ب ــای   ــدهــ را در واحــ تــعــمــیــرات 
تعمیرات   ، ــخــار ب  4 واحـــد  ــرانــس  ت تــعــمــیــرات 
واحد های   RI تعمیرات   ، بخار  3 واحد  اساسی 
واحــدهــای  در   HGP+G11  ،G16 و   G15  ،G14
واحدهای  دوره ای  بازدیدهای  اضافه  به  گازی 
سیکل ترکیبی و بخار این مجموعه نیروگاهی 
واحدها  تا  برسانند  انجام  به   1399 ســال  طی 
آماده تولید حداکثری در بهار و تابستان سال 

جاری باشد.
اضافه می گردد که بخشی از عملیات تعمیرات 
آغاز شده در ماه های پایانی سال گذشته، طی 

2 ماه نخست سال جاری ادامه داشت.

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشک عمومی

پزشک جام جم

آزادی 4۶۶ مددجو ندامتگاه قزلحصار
قوه  هفته  مناسبت  به  که  کرد  اعالم  ج  کر قزلحصار  ندامتگاه  مدیر 

قضاییه 466 مددجو این ندامتگاه حکم آزادی دریافت کردند.
به گزارش جام جم، اشکان کمالی گفت: که این آزادی ها از بین بیش 

از یک  یک هزار و 120 درخواست مددجویان صورت گرفته است.
وی اضافه کرد که با حضور معاونان دادستانی های  استان تهران  در 

این ندامتگاه و بررسی پرونده های مربوطه ، با  آزادی 466 مددجو با  
استفاده از مرخصی پایان حبس موافقت شد.

کاهش  زندانیان در راستای  کرد: پایش و غربالگری  وی خاطرنشان 
جرائم  با  کننده  مالقات  فاقد  مددجویان  شامل  کیفری  جمعیت 

سبک و امثال آن می شود.

کمالی افزود:  تالش شده با دقت نظر تمام پرونده های مددجویان 
بررسی تا بتوانیم درکاهش حبس زدایی به بهترین نحو عمل کنیم.

ج است . ندامتگاه قزلحصار یکی از چهار زندان مستقر در کر

چهار شنبه    9 تیر 1400   شماره 5975
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

به  ســیــار  کتابخانه   بــازگــشــت 
روستاهای البرز

ــور در  ــار اســـتـــان الـــبـــرز بـــا حــض ݢکــتــابــخــانــه  ســی ݢ
ــالن تــپــه دور  ــ روســـتـــاهـــای قــاســم گــرجــی و  اغ

جدیدی از فعالیت های خود را آغاز کرد.
فعالیت های حضوری کتابخانه  سیار روستایی 
کانون در استان که به دلیل شیوع کرونا، مدتی 
بــرای  بــه صـــورت مــجــازی  تنها  و  متوقف شــده 
کودکان و نوجوانان اجرا می شد از روز دوشنبه 

7 تیر 1400 از سر گرفته شد .
در روز اول کودکان و نوجوانان روستای قاسم 
هشتگرد  شهرستان  روســتــاهــای  از  کــه  گرجی 
استان البرز است، پذیرای کتابخانه  سیار بودند 
بهداشتی  دستورالعمل های  کامل  رعایت  با  و 
فعالیت های  در  اجــتــمــاعــی  فــاصــلــه گــذاری  و  
فرهنگی شعرخوانی، قصه گویی، اجرای نمایش 
در  کردند.  شرکت  سرگرمی  و  مسابقه  و  خالق 
روز سه شنبه 8 تیر ماه 1400 نیز دومین برنامه  
این کتابخانه در روستای اغالن تپه  ساوجبالغ 
برگزار و فعالیت های مختلفی مانند شعرخوانی، 
قصه گویی،  جــشــنــواره  معرفی  کــتــاب،  معرفی 
توسط  خــالق  عروسک های  آمــوزش  کاردستی 
گرمسیری  طاهره  و  مربی  زاده  وردی  امــام  علی 
کارشناس بخش سیار برای مخاطبان اجرا شد.

معرفی بازی ها و عروسک های محلی
قرار است کودکان و نوجوانان مناطق روستایی 
ــرورش  کــانــون پ بــا کتابخانه  ســیــار  کــه  اســتــان 
با  هستند،  همراه  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
بازی ها  بزرگ ها  پدر  مادربزرگ،  و  والدین  کمک 
آوری کرده و بانک  و عروسک های محلی را گرد 
عروسک های  و  بــازی هــا  از  را  ویـــژه ای  اطالعاتی 

روستایی این استان تهیه کنند.

خبر

 

بشر  حقوق  افشای  و  بازخوانی  هفته  مراسم  در  بابایی  حاجی  حمیدرضا 
مردم  ساز  سرنوشت  حضور  شکرگزاری  و  تیر  هفتم  شهدای  و  آمریکایی 
ج با حضور خانواده  در انتخابات ریاست جمهوری که در مسجد جامع کر
آنچه ما به خاطرش انقالب کردیم  معظم شهدای ترور برگزار شد، گفت: 

امروز وجود دارد و این همان انقالب ما است و انقالب ما که امام فرمودند 
انفجار نور بود و این جمله به معنای واقعی بیان شد و اغراق نیست.

گرامی  با  سخنانی  در  بابایی  حاجی  مراسم  این  در  جم،  گزارش جام  به 
داشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و شهدای 7 تیر، به ویژه ساالر 
شهیدان دکتر بهشتی اظهار داشت: حضور شما در این جا نشان دهنده 
زنده بودن انقالب است. آن چه ما به خاطر آن انقالب کردیم، هنوز وجود 

دارد، چون انقالب هنوز زنده و پرحرارت است.
 .... و  تمدن  صاح،  دوستی،  انسان  نماد  آمریکا  انقالب  از  قبل  افزود:  وی 
بود. دلیلش هم این بود اسالمی که در برابر این آمریکا تعریف شده بود، 
با آمریکا و حقوق بشرش تناقضی نداشت. امام )ره( این اسالم را اسالم 

آمریکایی می دانستند. 
وی ادامه داد: امام خمینی)ره( آمد و اسالم اهل بیت را معرفی کرد. اسالم 
عاشورا و کربال را آورد. دنیا هم در برابر این اسالم کم آورد. این اسالم تمام 
دروغ های آن ها را آشکار کرد. اسالم نابی که امام معرفی کرد، چهره آمریکا را 

برای مردم جهان روشن کرد. 
وی در ادامه گفت: به همین خاطر آمریکا و تمام کشورهای دست نشانده 

آن جنگی را به ما تحمیل کردند. این جنگ در مرزها بود، اما این جنایتکارها 
آن زمان  در خیابان های شهرهای ایران هم جنگی دیگر راه انداختند. در 
هم جنازه از جبهه ها می آوردند و هم از کوچه و خیابان مردم شهدای جنگ 
و شهدای ترور را تشییع می کردند. جنگی همه جانبه بر علیه ملت ایران 

راه انداختند. 
اینکه  با اشاره به  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  رئیس کمیسیون 
آمریکا ایستادگی کرد، اظهار داشت: در برابر تمام  اسالم امروز در مقابل 
این نامردمی ها، اما ملت ایستاد. با تمام قوا ایستادگی کرد. کلی شهید داد 

و عقب نشینی نکرد. 
وی در ادامه گفت: روزی با آمریکایی ها با تفنگ ام یک نبرد می کردیم، اما 
امروز ما قدرتی باور نکردنی داریم. ما عزت و شرافت خلق کردیم. حقوق 

بشر آمریکایی رسوای عالم شد. مردم ایرا ن قابل تقدیر هستند. 
کنار  را  جناح ها  داریم.  آدم  جور  دو  ما  روزها  این  در  افزود:  پایان  در  وی 
بگذاریم. این آدم ها یا انقالبی هستند و یا نیستند. انقالبی کسی هست 
که حاضر است خودش را فدای اسالم، مردم و ایران کند. غیر انقالبی کسی 

است که اسالم و انقالب را فدای خود و خانواده اش می کند. 

: رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس در البرز

ما در ایران و جهان عزت و شرافت خلق کردیم

کشورهای اوراسیا مقصد جدید صادراتی البرز
مسیر  از  استفاده  البرز،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس  گفته  به 
صادراتی به مقصد کشورهای اوراسیا برای البرز به دلیل نزدیکی به استان های 

شمالی کشور یک ظرفیت مناسب است.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  ربیعی،  البرز؛ رامین  جم  گزارش جام  به 
تجارت البرز با بیان این که استفاده از مسیر صادراتی به مقصد کشورهای 
اوراسیا برای استان البرز به دلیل نزدیکی به استان های شمالی کشور یک 
با توجه به توافق نامه  البرزی  ظرفیت مناسب است، گفت: صادرکنندگان 
برای  ظرفیت  این  از  می توانند  اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  میان  شده  تنظیم 

صادرات به روسیه، ازبکستان و دیگر کشورهای اوراسیا استفاده کنند.
او افزود: طبق توافق با اتحادیه اوراسیا و با وضع تعرفه های ترجیحی و دیگر 
تسهیالت، فرصت خوبی برای گسترش صادرات توسط صادرکنندگان کشور 
آن حوزه فراهم شده  البرزی به سمت کشورهای  و باالخص صادرکنندگان 

است.
از وظایف اصلی دولت است، گفت:  ربیعی با بیان این که توسعه صادرات 
از  را  تا انجام تشریفات صادرات خود  البرزی می خواهیم  از صادرکنندگان  ما 
همین استان انجام دهند چرا که اگر صادرکننده البرزی مشکلی داشته باشد 
 با این کار، آمار صادرات 

ً
در همین استان با قید فوریت به آن رسیدگی و ثانیا

انجام شده برای استان منظور خواهد شد.

خبر

فردیس  شهرستان  رضوی  خدمت  مرکزی  کانون  مسئول 
گفت: هفت هزار و 500 بسته معیشتی در ایام شیوع کرونا 

بین نیازمندان این شهرستان توزیع شده است.
بسته   500 افزود:  رضایی  حسین  جام جم،  گزارش  به 
مومنانه  کمک  رزمایش  مرحله  پانزدهمین  در  معیشتی 
بین  فردیس   شهرستان  رضوی  خدمت  مرکزی  کانون 
نیازمندان و خانواده های کم بضاعت این شهرستان توزیع  

شد.

کاال حمایتی  500 بسته  این که هر ماه میانگین  بیان  با  وی 
در اختیار نیازمندان و اقشاربی بضاعت قرار می گیرد، اظهار 
شیوع  اثر  بر  که  خانواده هایی  بین  بسته ها  این  داشت: 
ندارند،  کافی  درآمد  و  شده  اقتصادی  آسیب  دچار  کرونا 
توزیع شده است. وی اظهار داشت: تهیه جهیزیه برای پنج 
خانواده محروم و نیازمند، قربانی و عقیقه 57 راس گوسفند 
و توزیع 40  دستگاه  بخاری گازی هشت دستگاه یخچال و 
9 دستگاه اجاق گاز بین نیازمندان از جمله اقدامات است .

فردیس  شهرستان  رضوی  خدمت  مرکز  کانون  مسئول   
 10 حدود  ارزش  به  دارویی   هزینه  کمک  پرداخت  گفت: 
و  توزیع حدود 50 هزار عدد ماسک توسط  میلیون تومان 
کانون تخصصی بانوان و خانواده رضوی از دیگر حمایت ها 
ماشین  دستگاه  یک  اهدای   رضایی   می رود.  شمار  به 
لباسشویی صنعتی ، تعداد 70 دست  ملحفه تشک و بالش 
و سه میلیون تومان هزینه آمبوالنس برای جابجایی بیمار 
، ودیعه مسکن 25 میلیون تومان و تهیه  12 هزار پرس غذا  
برای مرکز نگهداری معلوالن و نیازمندان فردیس را از دیگر 

اقدامات کانون مرکز رضوی این شهرستان برشمرد.

یع ۷۵00 بسته معیشتی بین نیازمندان در فردیس توز
پزشکی  علوم  دانشگاه  کرونای  با  مقابله  ستاد  سخنگوی 
به  ابتال  برای عدم  تزریق واکسن هیچ تضمینی  گفت:  البرز 

کرونا محسوب نمی شود.
به گزارش جام جم، مهرداد بابایی، گفت: تزریق واکسن هیچ 
تضمینی برای عدم ابتال به کرونا ندارد زیرا جهش های جدید 

این ویروس غیرقابل پیش بینی است.
او افزود: نگرانی ها باتوجه به شیوع ویروس کرونا زیاد شده 
است و در برخی نقاط کشور از جمله تهران با اوج گیری این 

ویروس مواجه هستیم.
فکر  نباید  و  بگیریم  کم  دست  را  کرونا  نباید  گفت:  بابایی 
کنیم دوران این ویروس تمام شده است؛ این ویروس به 

سادگی دست از سرما برنمی دارد.
او افزود: آن کشورهایی که واکسیناسیون عمومی داشتند 
آغاز  و دستورالعمل های بهداشتی را کنار گذاشته بودند، با 
از ماسک  به استفاده  یافته مجددا  شیوع ویروس جهش 

روی آورده اند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  کرونای  با  مقابله  ستاد  سخنگوی 
البرز گفت: اگر کشوری برابر کرونا موفق بوده به این دلیل 

نامه های  شیوه  یا  کرده  استفاده  واکسن  از  یا  که  است 
بهداشتی را اجرا کرده است.

هیچ  و  دارد  ادامه  البرز  در  واکسیناسیون  روند  افزود:  او 
وقت میزان واکسن در این استان به صفر نرسیده است.

هفتاد  باالی  افراد  برای  واکسن  تزریق  اکنون  گفت:  بابایی 
سال و بیماران صعب العالج و افرادی که دارای بیماری های 

زمینه ای هستند، انجام می شود

 اگر واکسن کرونا زدید باز هم مراقب باشید

از محل صدقات  تولید داخلی  کولرآبی  200 دستگاه   
مددجوی  خانوارهای  بین  خیرین  کمک  و  مردمی 

تحت حمایت کمیته امداد البرز توزیع شد.
مدیرکل  فرد  محمدی  محمد  جام جم،  گزارش  به 

کمیته امداد البرز با اشاره به این که صدقات مردمی 
در راستای رفع نیاز جامعه هدف در امور معیشتی، 
درمان، مسکن، جهیزیه و تحصیل نیازمندان هزینه 
می شود گفت: برای رفع نیاز خانوارهای مددجوی فاقد 

کولر مبلغ 840 میلیون تومان هزینه شد که از صدقات 
تأمین شده  البرزی  نیکوکار  خیرین  و  مردم  پرداختی 
فصل  ابتدایی  روزهای  در  این که  بابیان  وی  است. 
تابستان و گرمای شدید حاکم بر جو کشور، مهم ترین 
افزود:  است  خنک کننده  وسایل  مددجویان  نیاز 
200 دستگاه کولرآبی تولید داخلی با مشارکت خیران 
بین خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد 

ایران  این که  ابراز  با  فرد  محمدی  شد.  توزیع  البرز 
همدل پویشی برای کمک به نیازمندان است. گفت: 
مراجعه حضوری به 13 دفتر کمیته امداد امام )ره( و 
بیش از 300 مرکز نیکوکاری طرف تعامل با این نهاد 
در استان البرز، تماس با شماره تلفن 2632826741 و 
واریز کمک نقدی به شماره کارت 6037991899948360 

راه های مشارکت مردم نیکوکار می باشد.

با کمک خیرین و صدقات مردمی صورت گرفت؛

یع ۲00 دستگاه کولر بین مددجویان البرزی  توز

از  دهم«  و  هفتم  اول،  »پایه های  درسی  کتب  سفارس  ثبت 
توزیع  فرایند  شهریور  اواسط  از  و  می شود  آغاز  تیر   6 یکشنبه 

کتاب ها از استان به مدارس صورت می گیرد.
گفت: ثبت  البرز  آموزش و پرورش  گزارش جام جم، مدیرکل  به 
سفارش کتب درسی پایه های اول، هفتم و دهم از یکشنبه 6 تیر 
آغاز می شود و از اواسط شهریور فرایند توزیع کتاب ها از استان به 
مدارس صورت می گیرد. ساالر قاسمی افزود: دانش آموزان ورودی 
پایه های اول، هفتم و دهم می توانند پس از ثبت نام در مدرسه 

با مراجعه به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، سفارش کتاب درسی خود را ثبت کنند. مدیرکل آموزش و پرورش البرز 
گفت: از اواسط شهریور فرایند توزیع کتاب ها از استان به مدارس انجام می شود؛ توزیع کتاب ها فقط از طریق مدارس انجام 

می گیرد و امسال به دلیل شرایط کرونایی در کشور از همکاری کتابفروشی ها بهره نمی بریم.

ثبت سفارش کتب درسی پایه اول، هفتم و دهم 

نیکوکار اشتهاردی 260 میلیون تومان بابت خرید مسکن یک خانواده ایتام تحت حمایت 
کمیته امداد امام خمینی )ره( پرداخت کرد.

تحت  ایتام  تمامی  شدن  خانه دار  به  تاکید  با  اشتهارد  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیر 
گفت: خیر اشتهاردی 260 میلیون تومان بابت خرید  کمیته امداد این شهرستان  حمایت 

مسکن یک خانواده ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( پرداخت کرد.
و  ایتام  اکرام  ح  طر از  نیکوکار  مردم  استقبال  به  اشاره  با  شاهبیگ،  باقر  جام جم،  گزارش  به 
ح محسنین  ح اکرام ایتام و 66 فرزند طر محسنین افزود: در حال حاضر بیش از 40 فرزند طر

تحت پوشش کمیته امداد اشتهارد هستند که توسط حامیان حمایت می شوند.
شاهبیگ با توجه به مبلغ واریزی حامیان، به طور میانگین ماهانه فرزندان اکرام 880 هزار تومان و فرزندان محسنین 480 هزار تومان گفت: این مبالغ در 

قالب واریز مستقیم به حساب فرزندان بوده که از طریق کارت های عضو شتاب به طور مستقیم به حساب هر فرزند معنوی واریز می شود.

دست های مهربان نیکوکار اشتهاردی سقفی برای ایتام شد
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

غ از خویش شوى خ روزى که فار فّر
از هر دو جهان گذشته، درویش شوى

طغیان کنی و خرمن هستی سوزى  
امام خمینی )ره(»یا حق« گویان، رسته ز هر کیش شوى

چهار شنبه    9 تیر 1400   شماره 5975

پیام های مردمیخبر

سوال از شما پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان البرز

ݤݤݤســشݤݤݤ شماݤݤݤ خــوݤݤݤاݤݤݤنــنــدݤݤݤگــاݤݤݤنݤݤݤ  ــهݤݤݤ پــر ݤݤݤبـــوݤݤݤطݤݤݤ ب اݤݤݤیـــنݤݤݤ ســتــوݤݤݤنݤݤݤ مـــر
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی 
ظرفیت  افزایش  منظور  به  باشد.  می  البرز  استان 
بــرقــراری  و  اجتماعی  تأمین  ســازمــان  پاسخگویی 
ارتباط این سازمان با جامعه بزرگ مخاطبان،  بیمه 
توانید  مــی  کــارفــرمــایــان،  بازنشستگان،  شــدگــان، 
سئوال های خود را با تحریریه جام جم البرز با شماره 
32210009در میان بگذارید. مسئولین سازمان تامین 
اجتماعی استان البرز در همین ستون پاسخگوی 

سئوال های شما خواهند بود.
سئوال: به تازگی در مناقصه برنده شده ام وقرارداد 
 
ً
لطفا ام  نموده  منعقد  ادارات  از  یکی  با  پیمانکاری 

به  اجتماعی  تامین  حساب  مفاصا  ابــالغ  بفرمایید 
پیمانکاران چگونه است؟

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

ح 3070  ــر از خــدمــات غــیــر حــضــوری طـــر ــگ یــکــی دی
کاران  ومقاطعه  واگــذارنــده  به  حساب  مفاصا   ابــالغ 
می باشد . ابالغ مفاصا حساب تامین اجتماعی به 
واگذارند گان کار و مقاطعه کاران مستلزم دارا بودن 
شماره کارگاهی در سیستم کاربری سامانه خدمات 
 : نشانی  بــه  ــان  ــازم س غــیــرحــضــوری  و  الکترونیک 
https://es.tamin.ir   است .  لذا در خصوص قرارداد 
های مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کلیه 
کــاران مکلف هستند  کار و مقاطعه  گان  واگــذارنــد 
مــحــدوده  شعبه  در  کــارگــاهــی  شــمــاره  اخــذ  ضمن 
نشانی قانونی خود نسبت به ایجاد حساب کاربری 
از  استفاده  نامه  تعهد  و  درخواست  فرم  تکمیل  و 
خدمات الکترونیک در سامانه مذکور اقدام نمایند.

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

ج گردد. خودشان در همین ستون در
با مسئوالن عافیت طلب برخورد کنید

زندگی  مختلف،  اقــالم  و  اجناس  گرانی های  هجوم 
را بــرای مــردم بسیار سخت کــرده اســت. بر همین 
از دادستان  اساس از مسئوالن قضائی و به ویژه 
کل کشور درخواست داریم تا کسانی را که باعث و 
بانی اوضاع آشفته اقتصادی کنونی کشور هستند 
با قاطعیت به محاکم قضائی جلب و با آن ها مطابق 

موازین قانونی رفتار کنند.
جمعی از شهروندان البرزی
ساماندهی  را  بالعکس  و  هشتگرد  ج  کــر اتــوبــان 

کنید
ج هشتگرد و بالعکس از لحاظ آسفالت،  اتوبان کر
دارای  و...  خروجی ها  و  ورودی  شبانه،  روشنایی 
ــواقـــص و مــعــایــب مــتــعــددی مـــی بـــاشـــد. لطفا  نـ
موجب  ایــن  از  بیش  شهرسازی  و  راه  مسئوالن 
نباشند و  مـــردم  مــالــی  و  تعلل و خــســارات جــانــی 

نسبت به ساماندهی موارد مذکور تعجیل نمایند.
ج احد جاللی از حصارک کر
96را  از  بیش  بازنشستگان  ــروه  گ ارتــقــای  احــکــام 

صادر کنید
سال  از  پیش  بازنشستگان  گــروه  ارتــقــای  احکام 
96 بر اثر اهمال و سهل انگاری عوامل مربوطه در 
ادارات و سازمان های مختلف هم چنان مسکوت 
و الینحل باقی مانده. لطفا نسبت به صدور احکام 
قشر  ایــن  حقوق  تــا  نمایید  عاجل  ــدام  اقـ مــذکــور 

زحمت کش بیشتر از این ضایع نشود.
ج احمد محرابی از کر

اراذل و اوباش را سر جای خود بنشانید
برخی از افــراد اوبــاش و اراذل در نیمه های شب با 
حضور در میادین و مناطق مسکونی همراه با قمه 
و قداره و عربده کشی آسایش زندگی مردم را بر هم 
می زنند. جا دارد تا مسئوالن امنيتی و قضائی با این 

قانون شکنان برخورد قاطع قانونی نمایند.
ج مهرداد از کر

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-442۳۳511

02۶-۳2210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

حکمت باران
شهدای  از  آزادفــــالح"  ابوالفتح  "شهید 
روایــت  در  ــت.  اس مقدس  ــاع  دف دوران 
خصوص  در  که  است  آمــده  او  خاطرات 
ــرادر  "ب گفته است:  هــم رزمــش  بــه  بـــاران 
کسی  اگــر  و  دارد  حکمتی  بـــاران  جـــان، 
و  باشد  داشته  کسالتی  نکرده  خدایی 
خداوند  اراده  و  حکم  به  باشد؛  بیمار  یا 
را می شوید و  او  باران تمام ناراحتی های 

دل او را پاک و روشن می کند."
شهید"ابوالفتح  جــام جــم،  ــزارش  ــ گ بــه 
آزادفـــالح" اولــیــن فــرزنــد حــاج علی رضا و 
و  برف  هیاهوی  پایان  در  زینب  کربالیی 
سرما در روستای "شیخ حسن" دیده به 
زیبا و  با جمال  نوزاد  این  گشود.  جهان 
مجذوب  را  اطرافیان  لبخند  غنچه های 
خـــود کـــرده بـــود. ابــوالــفــضــل کــودکــی را 

آغـــوش گــرم  ــا مــالحــت و مــهــربــانــی در  ب
کسب  کوله  این که  تا  گــذرانــد  خــانــواده 

دانش بر دوش بست.
عشق به قران و اهل بیت

و  رفــتــار  در  راســتــی  همیشه  ابــوالــفــتــح 
قرار  خود  شعار  را  گفتارش  در  صداقت 
می کرد.  توصیه  نیز  دیگران  به  و  می داد 
اخالص  از  سرشار  شهید  کوتاه  زندگی 
به  عشق  بـــود.  خــود  الیـــزال  معبود  بــه 
نماز  ادای  و  اهــل بیت  و  اســالم  و  قــرآن 
بـــه فـــرایـــض دیــنــی  اول وقـــت اهــمــیــت 
رفتار  همچنین  و  شهامت  و  شجاعت 
و  بــود  اخالقی  بــارز  خصوصیات  از  نیک 
که  زمانی  آشنایان  و  دوستان  هم  هنوز 
آن  از  می آید  بزرگوار  شهید  آن  از  سخن 

خصوصیات اخالقی یاد می کنند.

خدمت در بسیج و شهادت در مجنون
بنابرالفتی که شهید ابوالفتح با فرمانده 
وقـــت بــســیــج روســـتـــای "شــیــخ حسن" 
ــه عــضــویــت بــســیــج در آمـــد و  داشـــت ب
پایان  بــه  نیز  را  نظامی  آمــوزشــی  دوران 
رساند و تصمیم گرفت به هر نحوی که 
شده رضایت پدر و مادر را برای اعزام به 
جبهه جلب کند، باالخره موفق شد و به 
آرزوی خود یعنی پیکار با صدامیان کافر 

و مستکبر رسید.
ــرای مــرخــصــی بــه روســتــا  ــ ــار ب وی ســه بـ
نیز  مرخصی ها  این  در  حتی  و  بازگشت 
امور  انجام  و  بسیجیان  به  پیوستن  از 
کــرد.  نمی  خالی  شانه  پایگاه  فرهنگی 
ابوالفتح  عــروج  برگه  خــداونــد  سرانجام 
به  خونش  در  غرق  پیکر  و  کرد  امضا  را 

از  را  مجنون  جــزیــره  در  ســال   15 مــدت 
به  ایــن کــه  تــا  ــود  ب کـــرده  پــر  عطر شهید 
ــافــت و در  ــود رجــعــت ی ــن اصــلــی خـ وطـ
خاک  در  آرمــیــده  هــم رزمــان  دیگر  جــوار 

آرام گرفت.
آب تبرک 

پــیــدا شد  ــار شــهــیــد  کــن قــمــقــمــه ای در 
پدر  کــه  داشـــت  آب  ســال هــا  از  بعد  کــه 
بزرگوارش به عنوان تبرک اندکی از آن را 

که هنوز گوارا بود، نوشید.
من بمیرم خط بماند یادگار

کلمات  بــا  ابوالفتح  شهید  زیــبــای  خــط 
که  یادگاری هایی است   از  ریز و درشت 
را  حسن  شیخ  روستای  دیوارهای  و  در 
برخی  هم  هنوز  اســت.  بخشیده  آذیــن 

مکتوبات از وی به یادگار مانده است.

اکتوور  شرکت  در  اسپوتنیک  واکسن  از  رونمایی  مراسم  در  بهداشت  وزیر 
با  امروز  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  بهارستان  صنعتی  شهرک  در  البرز 

کمال افتخار به جرگه واکسن سازان دنیا در زمینه کووید 19 پیوست.
درتولید  کشور  دستاوردهای  به  اشاره  با  نمکی  سعید  جام جم،  گزارش  به 
واکسن گفت کشوری موفق خواهد شد که خودش واکسن کووید را بسازد.

او افزود: کووید19 فعال دست بردار از سر ما نیست و ما تاکنون، 2 دستاورد 
در واکسن سازی پیدا کردیم که این بسیار مهم است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این جان نثاری برای ملت بی 
سابقه است که سرباز جگرگوشه را بنشاند تا اولین واکسن وارداتی را بزند 

و فرمانده خودش با کمال رشادت اولین واکسن تولید داخل را بزند که به 
مردم ایران اعالم کنند اگر هر عارضه ای داشته باشد اول مال من، این نشان 

از مردمی بودن این ساختار دارد.
ایران  داخل  در  کرونا  واکسن  آزمایش  انجام  با  مخالفت  خصوص  در  وی 
توسط چینی ها گفت: مکاتبات را از اردیبهشت سال99 با چینی ها دارم و قرار 
آنها  بود کاری که با امارات و ترکیه کردند ما هم در کلینیکال ترایال فاز سه 
شرکت کنیم ولی ما این کار را نکردیم این دستور مقام معظم رهبری و رئیس 
جمهور و خود من بود که ما در هیچ کلینیکال ترایالی شرکت نمی کنیم مگر 

این که قرارداد تولید مشترک ببندند.
می دهیم  اجازه  ما  ببندند  مشترک  تولید  قرارداد  ما  با  اگر  داد  ادامه  نمکی 
فدای  را  ایرانی  حرمت  صورت  این  غیر  در  گیرند  قرار  آزمایش  مورد  ما  مردم 

این حرف ها نمی کنیم.
وزیر بهداشت در خصوص خرید و تولید واکسن روسی در ایران هم گفت: 
تکنولوژی های  بهترین  از  یکی  دیدم  کردم  نگاه  را  روسیه  تکنولوژی  وقتی 
دنیاست و قرار شد اول قرارداد خرید ببنیدیم بعد به سمت تولید مشترک 
برویم. نمکی با بیان این که ما در واکسن عقب هستیم گفت اگرچه در سال 
1299 پاستور و در سال 1303 رازی را داشتیم اما 40 سال عقب افتادیم اما در 

یکسال گذشته به اندازه 20 سال جلو افتادیم.
کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه نیز با بیان این که تولید مشترک واکسن 
برای  گفت:  گرفت،  صورت  روسیه  کشور  با  تفاهم  یک  از  پس  "اسپوتنیک" 
تولید مشترک طرف روس نیازمند مجموعه ای استاندارد بود که 2 مجموعه 
ما دارای این استانداردها شناخته شد یکی اکتوور و یکی هم سینا ژن که در 

اکتوور کار به سرعت به نتیجه رسید.

برگزاری  آغــاز  از  البرز  عمومی  کتابخانه های  اداره کــل  سرپرست 
و  اشاعه  هدف  با  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  دوره  یازدهمین 

ترویج فرهنگ رضوی در این استان خبر داد.
ــل  ــ ــادی آشــتــیــانــی، ســرپــرســت اداره کـ ــ ــزارش جـــام جـــم،  ه ــ بـــه گـ
یازدهمین  برگزاری  آغاز  به  اشاره  با  البرز  عمومی  کتابخانه های 
دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در این استان، گفت: جشنواره 
کتابخوانی رضوی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منّور رضوی، 
کتاب های  معرفی  و  شناسایی  کتاب خوانی،  فرهنگ  گسترش 
فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل بیت )ع( برگزار می شود که 
با اضافه شدن بخش ویژه حضرت مهدی  آن  یازدهمین دوره 

)عج( همراه است.
ــبــرز افــــزود: در  ــل کــتــابــخــانــه هــای عــمــومــی ال ــ ســرپــرســت اداره کـ
یازدهمین دوره این جشنواره در کنار رشته های نقاشی، پویش 
کتابخوان، مسابقه چهارگزینه ای و داستانک نویسی، رشته های 
گویی اضافه شده  زمانم و قصه  امام  برای  شعرسرایی، پویش 

دو  کتابداران  و  ناشران  پیش  از  بیش  مشارکت  جلب  بــرای  و 
بخش حمایت از چاپ و انتشار منابع برتر و نیز مروجان فرهنگ 

رضوی نیز در نظر گرفته شده است.
می توانند  عالقه مند  ــراد  اف فــردی  بخش  در  که  ایــن  بیان  با  او 
متناسب با رده سنی خود ضمن مطالعه کتاب ها در هر یک از 
بخش  در  همچنین  افــزود:  کنند،  شرکت  جشنواره  رشته های 
سنی  رده  با  متناسب  می توانند  خانواده  اعضای  نیز  خانوادگی 
خود با مطالعه کتاب ها، به بخش خانوادگی سایت مراجعه و در 

هر یک از رشته های مسابقه شرکت کنند.
البرز  عمومی  کتابخانه های  اداره کــل  سرپرست  آشتیانی   هادی 
با اشاره به مهلت شرکت در این جشنواره گفت: عالقه مندان 
جشنواره  یازدهمین  مــقــررات  و  شــرایــط  از  دقــیــق  اطـــالع  بـــرای 
 1400 آبــان   1 تــا  جــشــنــواره،  ایــن  در  شرکت  و  رضــوی  کتابخوانی 
مراجعه  کتابخوانی  الکترونیک  مسابقات  سامانه  به  می توانند 

کنند.

برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در البرز

پس از رونمایی وزیر بهداشت از واکسن در استان:

روند واکسیناسیون  در البرز ادامه دارد

: تیم لیگ برتر هندبال  رئیس هیات هندبال البرز
صنایع  عنوان  تحت  امسال  استان  بانوان 

روشنایی یکتا افروز در رقابت ها شرکت می کند.
به گزارش جام جم، مرتضی خادمی افزود: ریاست 
شرکت  آمادگی  که  کردند  اعالم  ما  به  فدراسیون 
را داشته  بانوان  برتر هندبال  رقابت های لیگ  در 
سازی  آماده  حال  در  منظور  همین  به  که  باشیم 

تیم بانوان استان هستیم.
هندبال  برتری  لیگ  تیم  امسال  کرد:  اضافه  وی 
یکتا  روشنایی  صنایع  عنوان  تحت  البرز  بانوان 
افروز در رقابت های کشوری حاضر و تمام سعی ما 
را به گونه ای فراهم کنیم  بر این است که شرایط 
که دختران البرزی بتوانند در این دوره از رقابت ها 

جایگاه واقعی هندبال استان را نشان بدهند.
خادمی گفت: تیم لیگ برتری هندبال بزرگساالن 
جایی ها  جابه  جمله  از  دالیلی  به  استان  بانوان 

در هیات و شیوع ویروس کرونا به مدت 2 سال 
جا  برتر  لیگ  رقابت های  در  شرکت  از  که  است 
سبب  رقابت ها  این  در  نکردن  شرکت  که  مانده 
از  برتر  لیگ  رقابت های  در  شرکت  امتیاز  تا  شده 
هندبال بانوان البرز سلب شود. وی ادامه داد: به 
همین منظور مذاکراتی با مسئوالن ورزش استان 
و فدراسیون صورت گرفت که در نهایت با توجه 
به دیدگاه مثبت فدراسیون به هیات اعالم کردند 
برتر  لیگ  امسال  رقابت های  در  شرکت  برای  که 

هندبال آمادگی داشته باشید.
آقایان  خادمی با بیان این که همچنین در بخش 
از  گفت:  هستیم  استعدادها  شناسایی  حال  در 
مهم ترین برنامه های امسال هیات هندبال البرز 
اعزام   ، برتر لیگ  در  بانوان  تیم  شرکت  بر  عالوه 
رقابت های  به  دختر  امیدهای  و  پسر  نوجوانان 
قهرمانی کشور است.  وی در بخش دیگری نبود 

ورزش  مشکالت  ترین  مهم  از  را  ساخت ها  زیر 
از  استان  هندبال  افزود:  و  عنوان  البرز  هندبال 
با  است  محروم  تخصصی  سالن  یک  داشتن 
حداقل  تا  کردیم  را  مان  تالش  تمام  وجود  این 
تمرین  برای  را  ج  کر انقالب  سالن  از  سانس   10
جوانان  و  بزرگساالن  جوانان،  نوجوانان،  رده های 

اختصاص دهیم.
450 ورزشکار در استان به صورت حرفه ای و آماتور 
فعالیت  به  مشغول  هندبال  ورزشی  رشته  در 

هستند.

تیم بانوان یکتا افروز درلیگ برتر شرکت می کند


