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بازگشایی تدریجی مدارس در البرز  چه کسانی می توانند در خود و دیگران تغییر ایجاد کنند
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معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد؛

رئیس دادگستری اشتهارد گفت که با ورود دستگاه قضایی و ممانعت 
از توقف فعالیت یک واحد تولیدی در این شهرستان، عالوه بر حفظ 
، زمینه برای بکارگیری 400 نیروی کار دیگر در آینده فراهم شد. اشتغال 300 نفر
ح مشکالت »کارخانه فراگستر  ، علی بستامی با اشاره به طر  به گزارش جام جم البرز
بیستون« توسط مدیران این شرکت با حضور در دادگستری شهرستان اشتهارد 
گفت: این کارخانه بزرگ که در زمینه تولیدات و ساخت دکل های بزرگ برق 
فعالیت می کند توانسته فقط به صورت مستقیم برای 300 نفر ایجاد اشتغال کند.

ح شد؛ :در گفتگو با جام جم البرز مطر مدیر دفتر امالک مادر

 هشدار به خانواده های البرزی
ع سرمای پائیزی  در شرو

برای رضایمندی مشتری نهایت گزارشی از بازار مبل امام علی )ع(
تالشمان را انجام می دهیم 332

به همت محیط بانان و همیاری مردم؛به همت محیط بانان و همیاری مردم؛

کنترل طاعون نشخوارکنندگان  کوچک  در استان البرز کنترل طاعون نشخوارکنندگان  کوچک  در استان البرز 

)) مجتبی عبداللهی((  
استانـدار منتخب البــرز

کارخانه  700 موقعیت شغلی در 
صنعتی احیا شد

با ورود دستگاه قضا:

2

4

تبعیض در صدور مجوز ساخت و 
ساز در طالقان برچیده شود

نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ با بیان این که سد 
طالقان سبب ایجاد مشکالت و زحمت هایی برای مردم در این شهرستان 
شده است، گفت: تبعیض در صدور مجوز ساخت و ساز در طالقان برچیده شود.
، علی حدادی در نشست صمیمی با روسای شورای  به گزارش جام جم البرز
شد،  برگزار  طالقان  جمعه  امام  و  فرماندار  حضور  با  که  طالقان  شهرستان 
خاطره  و  یاد  و  است  جهانی  استکبار  با  مبارزه  روز  آبان   13 داشت:  اظهار 
شهدای انقالب اسالمی و شهدای ارزشمند دانش آموزی را گرامی می داریم.
... شهرستان  بیمارستان  سریع تر  چه  هر  اندازی  راه  برای  پیگیری  از  وی 
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در جلسه هیات دولت صورت گرفت؛

|    3
    |



رئیس کمیسیون شهر هوشمند، اقتصاد شهری و مشارکت های شورای 
ج گفت: حمایت از دختران نخبه باعث تحویل مادرانی  اسالمی شهر کر

نخبه به جامعه در آینده ای نزدیک است.
به گزارش جام جم البرز؛ عمار ایزدیار در  آئین تکریم دختران نخبه غرب 
اظهار  هستند  فردا  آینده سازان  امروز  نخبه  دختران  این که  بیان  با  کرج 

آینده سازان شهرمان هستیم باید مادران  داشت: اگر به دنبال تربیت 
نخبه داشته باشیم.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند، اقتصاد شهری و مشارکت های شورای 
اسالمی شهر کرج افزود: تلفیق فرهنگ و آیین ها در شهر کرج که ایران 
کوچک شناخته می شود، باعث شکوفایی هر چه بیشتر استعدادها و 

حضور جوانان با استعداد در عرصه فرهنگ، هنر، ورزش و علمی می شود.
ایزدیار بیان کرد: جوانی به عنوان بهار زندگیست و در این فصل از زندگی 
می توانیم شکوفه های زندگی را به بلوغ برسانیم و مسیر کمال  و رشد خود 
را تعیین کنیم و قطعا توجه هر چه بیشتر و حمایت از این قشر می تواند به 

داشتن جامعه ای پر بارتر در آینده کمک کند.

چهارشنبه      19 آبان     1400   شماره 6075
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
، مادران نخبه پرور آینده اند اجتماعی اجتماعی دختران نخبه امروز

خبرخبر

اخبار شورای شهر در هفته ای که 
گذشت:

، رئیس شورا؛  طی حکم جواد چپردار
ــان رئـــیـــس مـــرکـــز پـــژوهـــش و  ــ ــدی ــ مــحــمــد اس
منصوب  ج  کر شهر  شورای  راهبردی  مطالعات 

شد.
، سخنگوی شورا:  علی قاسم پور

باید  جایگاهی  هر  در  مــردم  به  خسارت  بانیان 
پاسخگو باشند

کمیسیون  رئیس  سیرابی،  سعیدی  حسین 
برنامه، بودجه و سرمایه انسانی شورا: 

ــمــام قـــد از  ج ت ــورای شــهــر کـــر ــ شـــهـــرداری و شـ
جشنواره استانی تئاتر البرز حمایت کردند

، رئیس کمیسیون شهر هوشمند،  عمار ایزدیار
اقتصاد شهری و مشارکت های شورا: 

، مادران نخبه پرور آینده اند/  دختران نخبه امروز
را  هنر  اقتصاد  رونق  مــردم،  مالی  شرایط  بهبود 
ج کافی  رقم می زند/ کلکتور آب های سطحی کر

نیست

حسین مهاجری، رئیس کمیسیون شهرسازی 
و معماری شورا: 

ارتقای منزلت اجتماعی شغل تطهیر کنندگان 
فرهنگ سازی شود.

مریم قھرمانی صارم، عضو شورا:
 غوغای ساخت وساز غیرمجاز در برخی مناطق 

/ سیل جهان نما قابل پیش بینی بود.

کل  اداره  آموزش متوسطه  معاون 
آموزش و پرورش استان خبر داد؛

بازگشایی تدریجی مدارس در 
البرز 

و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
 ۸2 حدود  حاضر  حال  در  گفت:  البرز  پرورش 
معلمان  درصد   ۹۵ و  دانش آموزان  از  درصد 

استان در مقابل کرونا واکسینه شده اند.
، مهریار کرمی اظهار کرد:  به گزارش جام جم البرز
از اوایل مهر شاهد بازگشایی مدارس منطقه 
کالس های  و  طالقان  شهرستان  چالوس، 

کارگاهی هنرستان های استان بودیم.
پایه های  مدارس  هم  امروز  از  داد:  ادامه  وی 
می شود  بازگشایی  تدریج  به  دوم  متوسطه 
و  اول  متوسطه  مدارس  هم  آذر  اواسط  از  و 
آموزان  دانش  پذیرای  استان  دبستان های 
پروتکل های  این که  بیان  با  وی  بود.  خواهند 
بهداشتی در مدارسی که از امروز آموزش های 
حضوری خود را آغاز می کنند باید به طور کامل 
مدرسه   2000 مجموع  از  افزود:  شود،  رعایت 
مجوز  صدور  درخواست  مدرسه   11۷۵ استان 
از  مورد   ۸۵0 مجوز  که  بودند  داده  بازگشایی 

آنها صادر شده است. 
به  بازگشایی  بحث  در  کرد:  اضافه  کرمی 
مواردی چون زیرساخت های مدرسه، ظرفیت 
کالس ها  فیزیکی  فضای  درس،  کالس های 
دانش  متری  نیم  و  یک  فاصله  حفظ  برای 
تاکید  مسئول  این  است.  ح  مطر  ... و  آموزان 
کرد: با رعایت موارد فوق، مدارس باید حداقل 
حضوری  آموزش  به  نسبت  هفته  در  روز  یک 

دانش آموزان اقدام کنند. 

ابراهیم  سید  دکتر  اهلل  آیت  ریاست  به  که  دولت  هیات  جلسه  در 
رئیسی برگزار شد، استاندار البرز از سوی هیئت وزیران تعیین شد.

و  سوابق  بررسی  از  پس  وزیران  هیات   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
، به مجتبی عبداللهی به  برنامه های استاندار پیشنهادی وزارت کشور

، رأی اعتماد دادند. عنوان استاندر منتخب البرز
عبداللهی متولد سال 134۵ در تهران و کارمند رسمی شهرداری تهران 
است و درکارنامه تحصیلی خود کارشناسی مدیریت دولتی، کارشناسی 
سیاسی  علوم  دکتری  تحول،  مدیریت  گرایش  دولتی  مدیریت  ارشد 

گرایش مطالعات بین المللی دارد.
هیات  و  ریاست  حوزه  مدیر  به  می توان  وی  اجرایی  سوابق  جمله  از 
پشتیبانی  و  اجرایی  مسئول  سال۶۹-۷3،  سپاه  تعاون  بنیاد  مدیره 

خانه های سازمانی بنیاد تعاون سپاه سال ۹۶-۷3، بنیاد مستضعفان 
شرکت  مدیره  هیات  رئیس  و  عامل  مدیر   ،۸3-۷3 سال  جانبازان  و 

از  تعدادی  مدیره  هیئت  عضو  و  بنیاد  وابسته  پرسپولیس  مسافرتی 
شرکت های بنیاد مستضعفان و جانبازان اشاره کرد.

سوابقی  تهران  شهرداری  مجموعه  در  همچنین  عبداللهی  مجتبی 
مدیر   ،۸۶-۸4 سال  تهران  شهرداری  پشتیبانی  کل  مدیر  همچون 
 ،۸۵-۸۶ سال  شهرداری  اجتماعی  خدمات  و  رفاه  سازمان  عامل 
شهرداری منطقه ۷تهران سال۸۷، شهرداری منطقه 20 تهران سال ۸۸، 
تهران در حوزه خدمات شهری و محیط زیست سال  معاون شهردار 
۹۵-۹0 و معاون شهردار تهران در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی سال 

۹۵-۹۶ را دارد.
امور  و  اوقاف  کل  مدیر  خود  مسئولیت  آخرین  در  وی  است  گفتنی 

خیریه استان تهران را عهده دار بوده است.

سمینار مهارت آموزی آشنایی با سیستم برق و الکترونیک خودرو با هدف ایجاد همکاری و هم افزایی های 
آموزی  و مهارت  و اشتغالزایی  کارآفرینی  راستای پویش  در  البرز  آزاد اسالمی استان  مشترک دانشگاه های 

دانشجویان در  سرای نوآوری با همکاری شرکت دانش بنیان اسکن خودرو  برگزار شد.
معرفی  با  ج  کر واحد  فناوری  و  پژوهش  معاون  ثابت  حامد  سمینار  این  در  ؛   البرز جام جم  گزارش  به 
آزاد اسالمی استان البرز به ایده پردازی و تولیدات فناورانه از آمادگی  توانمندی های سرای نوآوری دانشگاه 

سرای نوآوری برای جذب و حمایت از این ایده ها و محصوالت پرداخت.
وی درباره مأموریت های سرای نوآوری و چگونگی جذب ایده و تبدیل ایده به محصول و بازاریابی، تسهیالت 
و  بنیان  دانش  شرکت های  به  شرکت ها  این  تبدیل  و  فناوری  شرکت های  ثبت  و  نیاز  مورد  حمایت های  و 

شرایط مربوطه را تشریح نمودند.

)) مجتبی عبداللهی((  استانـدار منتخب البــرز

37 البرزی به مرحله نهایی جشنواره موسیقی 
جوان راه یافتند

جشنواره  مقدماتی  مرحله  داوری  پایان  با 
به  البرزی   3۷ اسامی  جوان،  موسیقی  پانزدهم 
مرحله نهایی جشنواره ملی موسیقی جوان راه 

پیدا کردند.
به گزارش جام جم البرز، معاون هنری سینمایی 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  بصری  سمعی  و 
پانزدهمین  دبیرخانه  گفت:  البرز  اسالمی 
کار  پایان  از  پس  جوان،  موسیقی   جشنواره 
مقدماتی،  مرحله  داوری  تخصصی  های  هیات 
اسامی 3۷ نفر از استان البرز را به مرحله نهایی 
باید  نهایی  به مرحله  راه یافتگان  و  کردند  اعالم 

آثار خود را بر اساس فهرست تعیین شده از 1۵ 
آبان تا پایان وقت اداری )ساعت 1۶( 23 آبان در 

سامانه بامک بارگذاری کنند.
نهایی  فهرست  افزود:  هراتی  دهقان  محمود 
اعالم  فراخوان  در  کالسیک  موسیقی  بخش 
بخش  نهایی  مرحله  فهرست  و  است  شده 
اعالم  آتی  روز های  طی  نیز  دستگاهی  موسیقی 
می شود. دهقان هراتی گفت: اسامی برگزیدگان 
و  آهنگسازی  نواحی،  موسیقی  بخش های 
تک مرحله ای  واسطه  به  تکنوازی،  در  آفرینش 
ملی  جشنواره  پانزدهمین  اختتامیه  در  بودن، 
موسیقی جوان هم زمان با سایر بخش ها اعالم 
بیماری  شیوع  بواسطه  البته  که  شد  خواهد 
کرونا، پانزدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی 
مجازی  صورت  به  گذشته،  سال  همانند  جوان 

برگزار می شود.
به  خود  یابی  راه  از  اطالع  برای  کنندگان  شرکت 
جوان  موسیقی  ملی  جشنواره  نهایی  مرحله 
اداره  اینترنتی  پایگاه  در  مربوطه  خبر  در  را  خود 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز مشاهده کنند.

در راستای پویش کارآفرینی، اشتغالزایی و مهارت آموزی دانشجویان؛

مهارت آموزی آشنایی با سیستم برق و الکترونیک خودرو 

نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ با بیان این که سد طالقان 
شده  شهرستان  این  در  مردم  برای  زحمت هایی  و  مشکالت  ایجاد  سبب 

است، گفت: تبعیض در صدور مجوز ساخت و ساز در طالقان برچیده شود.
به گزارش جام جم البرز، علی حدادی در نشست صمیمی با روسای شورای 
شهرستان طالقان که با حضور فرماندار و امام جمعه طالقان برگزار شد، اظهار 
شهدای  خاطره  و  یاد  و  است  جهانی  استکبار  با  مبارزه  روز  آبان  داشت: 13 

انقالب اسالمی و شهدای ارزشمند دانش آموزی را گرامی می داریم.
وی از پیگیری برای راه اندازی هر چه سریع تر بیمارستان شهرستان طالقان 
خبر داد و افزود: برای راه اندازی بیمارستان پیگیری های جدی داشتیم و این 
پیگیری ها استمرار دارد و راه اندازی بیمارستان طالقان باید به زودی عملیاتی 
شود. نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ با بیان این که امروز 
منتظر اقدام و عمل هستیم، بیان کرد: برای اعتبار گازرسانی مشکلی در باال 
طالقان نداریم و برای پایین طالقان اعتبار پیش بینی شده که پیگیری جدی 
می طلبد. وی با بیان این که  رودخانه دارای حریم و بستر است و سوال این 
است که  چرا برای برخی افراد تبعیض  اعمال شده تا برخی در حریم رودخانه 
ساخت و سازهای غیرمجاز داشته باشند، گفت: نباید برای برخی استثنا قائل 

شد و تبعیض بین مردم بومی و برخی دیگر درست نیست.

ج ساخت و ساز غیرمجازی نداریم  وی ادامه داد: از ۶0 کیلومتر به پایین سد کر
و کسی هم به حریم رودخانه تجاوز نمی کند اما در بستر و نزدیکی رودخانه 
شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز و بی وقفه هستیم که به بستر رودخانه 

آسیب می زند.
حدادی با اشاره به این که  ما مخالف ساخت و ساز غیرمجاز هستیم و باید 
دقت شود تا آنچه که حق مسلم مردم است به آنها داده شود، گفت:  مصوبه 
ج  شورای عالی امنیت ملی تنها نباید مختص به طالقان باشد و باید برای کر

نیز اعمال شود.  
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به این که قوانین باید 
از دولت و  امروز رهبری هم  کرد:  مطالبه  به نفع مردم اصالح شود، تصریح 
مجلس همین است، چرا که مردم به معنای واقعی ولی نعمت هستند و اگر 

تنها موانع را ذکر کنیم مردم دلسرد و ناامید می شوند.
نماینده مردم طالقان در مجلس شورای اسالمی با بیان این که  کارآمدی نظام 
در این است که مردم در سخت ترین شرایط پای انقالب و نظام بودند و همه 
این ها را مدیون خون پاک شهدا هستیم،  ادامه داد:  مدیران باید در صحنه 
مصوبه  خصوص  در  و  شوند  مواجه  مردم  مشکالت  با  نزدیک  از  و  باشند 

شورای امنیت ملی باید بتوانیم مشکالت را به درستی انعکاس دهیم.

تبعیض در صدور مجوز ساخت و ساز در طالقان برچیده شودتبعیض در صدور مجوز ساخت و ساز در طالقان برچیده شود

میزان  که  می شود  محسوب  مهم  مشاغل  از  یکی  ملکی  معامالت  بنگاه های 
آنها با اعتماد مردم رابطه نزدیکی دارد. احساس امنیت، ارمغان اعتماد  اعتبار 
ج  ، یکی از مجموعه های معتبر و حرفه ای در فردیس کر است. دفتر امالک مادر
می باشد که همواره به  خواسته های مشتریان خود توجه می کند. همچنین برای 
جلب رضایت آنها منتهای سعی خود را انجام می دهد. در همین رابطه روزنامه 

مدیر  رضایی،  ابراهیم  محمد  با  البرز  جم  جام 

که  است  داده  انجام  گفتگویی   ، مادر امالک  مشاور  دفتر  متخصص  و  متعهد 
ماحصل آن را در ذیل می خوانید:

* در خصوص شاخصه های ویژه دفتر امالک مادر توضیح دهید.
یکی از وظایف مشاور امالک توجه به خواسته های مشتری و انجام کار مفید برای 
او می باشد. من حتی اگر با مشتری مشکلی داشته باشم، زمانی که وارد دفترم 

می شود، برای رضایمندی او نهایت تالشم را انجام می دهم.
آن  توسعه  و  فردیس  منطقه  در  ساز  و  ساخت  آینده  از  شما  پیش بینی   *

چیست؟
آینده منطقه 10 با همت شهرداری قطعا مطلوب خواهد بود. قیمت این منطقه 
سنددار  ساختمان  قیمت  حداکثر  است.  کمتر  بسیار  دیگر  مناطق  به  نسبت 
14 میلیون و آپارتمان با قدمت هشت سال، 12 میلیون تومان می باشد. تعداد 
خریدار  وجود  این  با  است.  زیاد  منطقه  این  در  قولنامه ای  و  وکالتی  خانه های 
می تواند توسط شهرداری و اداره ثبت برای ملک خود سند دریافت کند. مسکن 
آن  دالیل  از  یکی  است.  بسیار  محدوده  این  در  نشینی  عقب  بدون  فرسوده 
و  بیشتر  ساز  و  ساخت  با  آینده  در  ولی  می باشد.  منطقه  قیمت  بودن  پایین 

عقب نشینی، قیمت منطقه افزایش پیدا خواهد کرد.

: مدیر دفتر امالک مادر

برای رضایمندی مشتری نهایت تالشمان را انجام می دهیم

 لطفا راه های ارتباطی با دفتر امالک مادر را برای اهالی منطقه فردیس بیان نمایید.
آدرس: فردیس– شهرک 110- بلوار طالقانی – مسکن مادر

ساعت کاری : 8 الی 13  و  16 الی 20           تلفن تماس :  36605275-026        تلفن همراه:09126802671



افزایش 54 درصدی بارش ها در البرز
در سامانه بارشی اخیر که از پنج شنبه در استان البرز فعال شده است به 
طور میانگین 34 و هفت دهم میلیمتر باران در البرز بارید که شهرستان 
ساوجبالغ با ثبت 4۸ و هشت دهم میلیمتر بارندگی در 2 روز اخیر رکوردار 

بارندگی در استان بوده است.

، کارشناس هواشناسی البرز گفت: میانگین بلند  به گزارش جام جام البرز
دهم  شش  و  کنون 4۷  تا  جاری  زراعی  سال  در  استان  در  بارندگی  مدت 
با مدت مشابه سال قبل ۵4 درصد  که درمقایسه  میلی متربوده است 
افزایش داشته است. اداره کل هواشناسی البرز افزود: در سامانه اخیر تا 

ساوجبالغ با 4۸ و هشت دهم میلی متر، فردیس با 3۷ و هشت دهم 
میلی متر، اشتهارد 31 و پنج دهم میلی متر و نظرآباد با ثبت 31 و چهاردهم 

میلیمتر به ترتیب بیشترین بارندگی را داشتند.
ج هم 32 و شش دهم میلی متر باران باریده است. در شهرستان کر

چهارشنبه      19 آبان     1400   شماره 6075
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

خبرخبر

البرز  اســتــان  امـــداد  کمیته  کــل  مدیر 
خبر داد:

کودک  آرزوی 370  بــرآورده شدن 
ح »حامی آروزها« البرزی در طر

مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: با حمایت 
خیرین البرزی خواسته و آرزوی 3۷0 کودک برآورده 

شد.
الــبــرز، محمد محمدی فــرد،  گـــزارش جــام جــم  بــه 
، بــا اشـــاره به  مدیرکل کمیته امـــداد اســتــان الــبــرز
هدف برگزاری جشن آرزوها مبنی بر برآورده کردن 
گفت:  نــهــاد،  ایــن  حمایت  تحت  ایــتــام  آرزوهــــای 
در  امـــداد  کمیته  موردحمایت  کــودکــان  آرزوهـــای 
آنان نوشته شده  قالب نامه هایی که توسط خود 

توسط خیران انتخاب و ا برآورده می شود.
حامی  حــاضــر 3101۵  حــال  در  ایــن کــه  بــابــیــان  وی 
را  محسنین  فــرزنــد   3412 و  یتیم   1۵33 حمایت 
برعهده  دارند، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
آرزوهای 3۷0 کودک موردحمایت کمیته امداد امام 
)ره( توسط حامیان نیکوکار البرزی با رقمی به ارزش 

242 میلیون تومان برآورده شده است.
محمدی فرد با اشاره به حمایت مطلوب خیران از 
ایتام و فرزندان محسنین در البرز گفت: دوچرخه، 
و  لوازم خانگی  اســبــاب بــازی،  انـــواع  لباس،  تبلت، 
و  ایتام  فــرزنــدان  آرزوهـــای  ازجمله  درمــانــی  هزینه 

محسنین بود که توسط حامیان برآورده شد.
نهاد  ایــن  موفقیت  الــبــرز  امـــداد  کمیته  مدیرکل 
درگــرو  را  محرومیت زدایی  برنامه های  اجـــرای  در 
مشارکت و همکاری بیش ازپیش خیران دانست و 
یادآور شد: مردم نیکوکار و خیران عزیز می توانند از 
طریق تلفن 2۶32۸010۷1 و همچنین واریز مستقیم 
 ۶03۷۹۹۷۹۵002۹۹۷۶ شــمــاره حــســاب  طــریــق  از 
البرز، نسبت به واریــز  ــداد والیــت  ام نــزد صندوق 

کمک های خود اقدام نمایند.

حمایت شهرداری و شورای شهر 
ج از جشنواره استانی تئاتر شهر کر

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و سرمایه انسانی 
و  اجتماعی  فرهنگی،هنری،  کمیسیون  عضو  و 
ورزشی شورای اسالمی شهر کرج از حمایت مادی 
و معنوی شهرداری و شورای شهر کرج از جشنواره 
استانی تئاتر البرز با هدف رونق بخشیدن به هنر 

فاخر نمایش خبر داد.
به گزارش جام جم البرز، حسین سعیدی سیرایی 
الیحه  از  قد  تمام  شهر  شورای  این که  بیان  با 
برگزاری  از  مالی  حمایت  خصوص  در  شهرداری 
تئاتر استانی حمایت کرد، اظهار داشت: دهمین 
رویداد  مهم ترین  البرز،  تئاتر  استانی  جشنواره 
هنری و نمایشی استان است که هر ساله با هدف 
رونق بخشیدن به هنر فاخر نمایش و همچنین 
رشته  هنرمندان  برای  محتوا  تولید  و  حمایت 

نمایشی در سراسر کشور برگزار می شود.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و سرمایه انسانی 
و  اجتماعی  فرهنگی،هنری،  کمیسیون  عضو  و 
ورزشی شورای اسالمی شهر کرج افزود: با عنایت 
در  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  نامه  به 
از  حمایت  و  نمایشی  هنرهای  اشاعه  راستای 
هنرمندان و برگزاری یک رویداد بزرگ استانی و با 
توجه به این که اجرای این جشنواره در سال ۹۹ به 
دلیل بیماری کرونا و مهیا نبودن شرایط سالن ها، 
برگزار نشده و هنرمندان این رشته پس از دو سال 
منتظر برگزاری این جشنواره تئاتر استانی هستند 
الیحه شهرداری با اکثریت آراء حاضرین به تصویب 
رسید. سعیدی سیرایی بیان کرد: در این راستا 2 
میلیارد ریال از محل بودجه فرهنگی به اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز برای برگزاری 
دهمین جشنواره استانی تئاتر از سوی شهرداری 

و شورای شهر تخصیص د اده شد.

رعایت  با  سرما  فصل  شروع  در  البرزی  شهروندان 
اصول ایمنی ،مراقب قاتل خاموش باشند. 

ج در مصاحبه ای با  رئیس ستاد بحران فرمانداری کر
در  شده  اندیشیده  تدابیر  به  اشاره  با  البرز  جام جم 
ستاد بحران فرمانداری برای مقابله با حوادث پیش 
بینی نشده شهری گفت: همه ساله با شروع فصل 
سرما حوادثی از قبیل مسمومیت با گاز مونوکسید 
برخی  مرگ  موجب   گرفتگی  گاز  اصطالحا  یا  کربن 

امسال  متاسفانه  افزود:  وی  می شود.  شهروندان 
مهرشهر  در  کرجی  شهروند  سه  گذشته  هفته  نیز 
دست  از  را  خود  جان  و  شدند  گرفتگی  گاز  دچار 

دادند.
 کوروش جعفری با توصیه به شهروندان برای رعایت 
شهروندان  به  ما  توصیه  کرد:  تصریح  ایمنی  اصول 
رفع  و  سوز  گاز  لوازم  بازبینی  ایمنی،  اصول  رعایت 
استاندارد  گازسوز  وسایل  از  استفاده  و  آنها  نقص 

فعالیت های  دیگر  به  اشاره  با  جعفری  است. 
خاطرنشان  سرما  فصل  شروع  در  بحران  ستاد 
کرد:بازدیدهای میدانی به لحاظ الیروبی از مسیرهای 
انجام شده  ج شهرها  و نهرهای داخل و خار رودها 
ابگرفتگی  زمینه  در  نگرانی  هیچگونه  و  است 
سرما  و  بارندگی  فصل  شروع  به  وی  ندارد.  وجود 
از شهروندان خواست به هنگام سفرهای  اشاره و 
توصیه های  به  ایمنی  اصول  رعایت  با  شهری  برون 

دستگاه های مسئول توجه کنند.
جعفری با اشاره به حوادث مرتبط با فصل سرما در 
شهری  گاز  با  مرتبط  انفجارهای  اکثر  گفت:  شهرها 
براثر بی توجهی به اصول ایمنی و عدم بازدید وسایل 

گرمایشی و نشت گاز اتفاق می افتد. 
وی افزود: شهروندان باید توصیه های ایمنی را جدی 
مانند  گرمایشی  وسایل  از  استفاده  در  و  بگیرند 

بخاری حتما از دودکش مناسب استفاده کنند.

ح شد؛ در گفتگو با جام جم البرز مطر

ع سرمای پائیزی هشدار به خانواده های البرزی در شرو

بیماری ویروسی طاعون نشخوارکنندگان کوچک به همت محیط بانان 
ادره محیط زیست و همیاری مردم در استان البرز کنترل و به پایان 

رسید.
ج در گفتگوی با جم  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کر
جم البرز با بیان این که در دو هفته اخیر خوشبختانه هیچ تلفاتی از 
وحوش در رابطه با طاعون نشخوارکنندگان کوچک مشاهده نشده 
است، گفت: در مدت بیماری 2۹ راس بز و گوسفند وحشی در طبیعت 

استان البرز تلف شد.
فردین حکیمی با اشاره به اقدامات به موقع تیم های حفاظتی محیط 
ضدعفونی  و  شده  تلف  حیوانات  الشه های  آوری  جمع  در  زیست 
آبشخورها و پایش مداوم سالمتی وحوش تصریح کرد: خوشبختانه 

با پایش مداوم پرسنل محیط زیست و همیاری مردم آسیب جدی به 
جمعیت گله های  بز و گوسفندان وحشی وارد نشد.

ع موج سرما و بارش برف در ارتفاعات  حکیمی با بیان این که با شرو
منطقه حفاظت شده البرز جنوبی برنامه های کنترلی و پایش ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست در این مناطق تشدید شده است گفت: 
با توجه به برودت هوا، برای حفاظت و حمایت از گونه های جانوری و 
جلوگیری از نزدیک شدن حیات وحش به جاده ها و روستاهای اطراف، 
ج و استان البرز اجرایی  برنامه های حفاظتی و مراقبتی ویژه ای  در کر

شده است.
حکیمی به خرید و ذخیره سازی علوفه برای شرایط بحرانی که وحوش 
در طبیعت دسترسی به غذا ندارند اشاره و تصریح کرد: در فصل پائیز 

غذارسانی و حمایت غذایی از وحوش ضرورتی ندارد. وی افزود: در 
مواقع ضروری که بارندگی ها بسیار زیاد است و امکان تغذیه حیوانات 
البرز غذا دهی  وجود ندارد در مناطقی مانند بارنگ رود در استان 
ج  انجام می شود.  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کر
خاطرنشان کرد:  برنامه های مراقبتی و حفاظتی از طبیعت و حیات 
وحش گستره  عظیمی از فعالیت های گشت و کنترل تا برنامه های 
حمایتی را شامل می شود که محیط بانان با توجه به شناخت و تجربه 
طوالنی مدت، با یک برنامه ریزی میان مدت و با حضوری گسترده و 

مداوم این اقدامات را عملیاتی و اجرایی می کنند.
الزم به یادآوری است منطقه حفاظت شده البرز جنوبی بیش از ۶4 هزار 

هکتار وسعت دارد.

به همت محیط بانان و همیاری مردم؛

کنترل طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان البرز 

البرز در اطالعیه ای  روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان 
با عنوان قیام  امنیت مردم  بازداشت سرشاخه های تهدیدکنندگان  از 

سپید)14 آبان( توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( خبر داد.
گذشته  شب  است:  آمده  اطالعیه  این  در  ؛  البرز جام جم  گزارش  به 
امنیت مردم و جامعه  از سرشاخه های اصلی تهدیدکنندگان  تعدادی 
در یک عملیات غافلگیرانه توسط سربازان گمنام امام زمان سپاه امام 
حسن مجتبی )ع( استان البرز بازداشت شدند. این افراد با عنوان قیام 
فراخوان های  و  خیابان ها  و  کوچه  در  نامه هایی  شب  توزیع  با  سپید 
اوباش،  و  اراذل  نمودن  اجیر  و  لوحان  ساده  برخی  فریب  و  متعدد 
انجام عملیات خرابکارانه و به آشوب کشیدن استان و کشور را داشتند ؛ برنامه ریزی گسترده ای برای برهم زدن امنیت و نظم عمومی جامعه و 

که از ابتدای امر با هوشیاری نیروهای اطالعاتی و امنیتی تمامی اقدامات 
و  موقع  به  اقدام  یک  در  و  گرفت  قرار  اطالعاتی  رصد  در  آنان  حرکات  و 
انقالبی طی یک عملیات پیچیده توسط سربازان گمنام امام زمان سپاه 

امام حسن مجتبی )ع( دستگیر و روانه زندان شدند.
در ادامه اطالعیه با تاکید بر هوشیاری نیروهای امنیتی آمده است:

استان  اطالعاتی  جامعه  توسط  سپید  قیام  به  وابسته  عناصر  تمام 
شناسایی شده و تحرکات گروهک های معاند کامال تحت رصد اطالعاتی 
قرار دارد و خط قرمز فرزندان ملت و والیت در سپاه امام حسن مجتبی 
)ع( امنیت مردم عزیز و جامعه می باشد و در حفظ آسایش و امنیت از 

هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.

دستگیری ضربتی سرشاخه های برهم زنندگان امنیت

فردیس  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  رئیس 
کاره در خیابان  نیمه  از وقوع حریق در یک ساختمان چهار طبقه 
آتش نشانان  گفت:  شهید رجایی فلکه پنجم فردیس خبر داد و 
در مدت زمان ده دقیقه آتش را مهار و از سرایت آن به مکان های 

مجاور جلوگیری کردند.
این  در  این که  بیان  با  عاشوری  حسین  البرز  جم  جام  گزارش  به 
حادثه تعداد 10 کارگر ساختمانی از میان دود و آتش نجات یافتند 
در  حادثه  این  افزود:  هستند  کامل  سالمت  در  خوشبختانه  و 
محل  به  امدادی  تیم های  بالفاصله  که  افتاد  اتفاق   11:4۵ ساعت 
اعزام شدند و مشخص شد قسمت یونولیت های استفاده شده 
در سقف دچار آتش سوزی شده است که با تالش آتش نشانان، 

آتش مهار شد .

ج با اشاره به ناکافی بودن شبکه کنونی جمع آوری  عضو شورای اسالمی کالنشهر کر
ح توسعه و بهسازی شبکه های  آبهای سطحی و سیالب ها گفت: بر این اساس طر

ج از سر گرفته شد. جمع آوری آبهای سطحی کر
به گزارش جام جم البرز عمار ایزدیار با اشاره به تداوم بارندگی و جاری شدن سیالب 
ج بــدون هیچ  زیرساختی به کالنشهر تبدیل شد و ایــن یکی از  ج، افـــزود: کــر در کــر

اصلی ترین دالیل مشکالت امروز شهر است.
ج به تناسب رشد جمعیتی  ج با اشاره به اینکه کر عضو شورای اسالمی کالنشهر کر
که دارد باید توسعه پیدا کند، گفت: همچنان شبکه جمع آوری آبهای سطحی در 
ج کافی نیست از این رو شاهد جاری شدن سیالب در معابر شهر هستیم.  سطح کر
ج  ج پروژه کلکتورهای آب های سطحی کر به گفته وی در پی پیگیری شورای شهر کر
ح از اولویت  از سرگرفته شد و عملیات اجرایی آغاز شده است؛ این در حالی است طر

ج شده بود و جای خود را به احداث پروژه های غیرهمسطح و زیرگذر داده بود. خار

ج مهار حریق ساختمان نیمه کاره در فردیسآغاز بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی کر

»کتاب«  درباره  که  این  از  قبل   : البرز جام جم 
در  کتاب  بیاموزیم  است  الزم  شود،  صحبتی 
زندگی ما چه نقش و چه تعریفی دارد. جایگاهش 
فناوری ها  انواع  به  که  امروزی  مدرن  دنیای  در 

مجهز شده می خواهد چه نقشی را بازی کند.
یادداشت  این  نوشتن  مشغول  که  زمانی 
برسم.  خوبی  نتایجی  به  نمی توانستم  شدم، 
نزدیکیم  در  که  همکارم  از  خاطر  همین  به 
تو  نظر  پرسیدم  گرفتم.  کمک  بود  نشسته 
»ابتدا  گفت:  چیست؟  کتابخوانی  و  کتاب  درباره 
برای  را  مناسبی  وقت  و  می کنم  انتخاب  کتابی 
خواهد  این  تالشم  تمام  می گذارم.  آن  خواندن 
نوشته هایش  عمیق  درک  و  آموختن  با  که  بود 
با  بتوانم  تا  کنم  ایجاد  خود  در  را  باالیی  توانایی 
ایجاد  خود  زندگی  در  را  تغییراتی  آموخته هایش 
کنم. صرف خواندن و دانستن یک موضوع برایم 
باعث  خواندن  می خواهم  بود.  نخواهد  کافی 
ایجاد تغییر معنادار در زندگیم بشود. آن وقت از 

وقتی که گذاشته ام راضی می شوم.«
خواندن  به  شروع  و  می داریم  بر  را  کتابی  وقتی 

خلوت  او  با  را  ساعتی  چند  یعنی  می کنیم، 
نویسنده اش  از  مطلب  کلی  باید  پس  کرده ایم، 
و  دقیق  کتاب ها  از  بسیاری  که  چرا  بیاموزیم. 
نهفته  خود  در  بسیاری  رازهای  و  هستند  عمیق 

دارند. آن ها سرشار از شگفتی اند. 
گاهی  اما  است،  سکوت  آن ها  زبان  که  آن  با 
و  نادانی  علیه  می شود  فریادی  آن ها  سکوت 

گاهی آوازی در ستایش دانایی. 
زیباتر  برویم.  جلوتر  باید  نیست.  کار  پایان  این 
از رایانه  خواهد شد که بتوانیم توانایی استفاده 
که  این  یا  و  دهیم  افزایش  خودمان  در  هم  را 
داشته هایمان  به  هم  خارجی  زبان  چند  یا  یک 
خواندن  از  بعد  بگویم  می خواهم  کنیم.  اضافه 
است-  مادریمان  زبان  به  که  داخلی-  کتاب های 
از  مناسب  استفاده  یادگیری  خودمان  در  باید 

رایانه را نیز در دستور کار قرار دهیم. 
آن ها  به  هم  را  خارجی  زبان  آموختن  سپس 
می توانیم  تنها  نه  حالت  این  در  کنیم،  اضافه 
کنیم،  ایجاد  تغییر  اطرافیانمان  و  خود  زندگی  در 
بلکه می توانیم در جهان نیز تغییراتی را به وجود 

دانش آموزان،  تعریف ها  این  طبق  قاعدتا  آوریم. 
دانشگاهی  آموختگان  دانش  و  دانشجویان 
خواهند  دوش  بر  را  سنگینی  بسیار  وظایف 
داشت، اگر متوجه باشند! یک دانشجو عالوه بر 
گرفتن مدرک،  باید توانایی بحث یا حل  و فصل 
را  با راهکارهای علمی و عقالنی مناسب  مسائل 
در خودش تقویت کند و به دیگران نیز بیاموزد. 

اشعار و جمالتی برای کتاب:
کتاب بوستان دانشمندان است. )پیامبر اکرم ص( 
فراموش  را  غمی  هر  گیرد،  آرام  کتاب  با  که  هر 

می کند. )امام اول حضرت علی )ع(
دو  این  از  یکی  به  که  است  کسی  خوشبخت 
چیز دسترسی دارد، کتاب و دوستان اهل کتاب 

)ویکتور هوگو- نویسنده(
نابود  را  ذهن  و  روح اند  سم  بد،  کتاب های 

می کنند.
و  می کند  مطالعه  فقط  شخص  که  هنگامی 
تفکر  به  کرده  مطالعه  چه  آن  درباره  سپس 
نپردازد، مطالعه اش عمق نمی یابد و بخش اعظم 

 ) آن از دست می رود. )آرتور شوپنهاور

چه کسانی می توانند در خود و دیگران تغییر ایجاد کنند
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

غیر از در دوست، در جهان کی یابی؟     
 جز او به زمین و آسمان کی یابی؟

او نـــــــــــور زمین و آسمـان ها باشد  
امام خمینی )ره( قرآن گوید، چنان نشان کی یابی؟
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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

خبرخبر

سخنگوی ستاد کرونای استان خبر 
داد:

آغاز تزریق دز سوم واکسن کرونا 

گفت:  الــبــرز  اســتــان  کــرونــای  ســتــاد  سخنگوی 
دارای  کــه  کسانی  و  ســال   ۶0 بـــاالی  ــراد  افـ همه 
به  مراجعه  با  می توانند  هستند  خاص  بیماری 
تــزریــق دز سوم  مــراکــز اعــالم شــده، نسبت بــه 

واکسن کرونا اقدام کنند.
، مهرداد بابایی با اشاره  به گزارش جام جم البرز
به  نــارنــجــی  از  ج  کــر شهرستان  رنــگ  تغییر  بــه 
شهرستان  جز  به   ، تغییر این  با  کرد:  اظهار  زرد 
طالقان که آبی است، سایر شهرستان های البرز 

زردرنگ هستند.
ادامـــه  شــاهــد  خــوشــبــخــتــانــه  داد:  ــه  ــ ادامـ وی 
هستیم  اســتــان  در  کــرونــا  شــیــوع  نــزولــی  سیر 
ــایـــت جــدی تــر  ــا رعـ ــد بـ ــ ــن رونـ ــ ــم ای ــدواریـ ــیـ و امـ
شهروندان  ســوی  از  بهداشتی  پــروتــکــل هــای 
ــزریـــق واکـــســـن، ادامــــــه دار  و ادامـــــه فــرایــنــد تـ

 بــاشــد. ایـــن مــســئــول بــا اشــــاره بــه نــکــاتــی در 
داد:  توضیح  کرونا  واکسن  ســوم  دز  خصوص 
ــان، همه افــراد  کـــادر بــهــداشــت و درمــ کــنــار  در 
خاص  بیماری  دارای  کــه  کسانی  و  بــاال  ســن  بــا 
غ  فــار  ( هستند  خطر  معرض  در  و  زمینه ای  و 
اعــالم  مــراکــز  بــه  مراجعه  بــا  می توانند  ســن(  از 
کرونا  واکسن  سوم  دز  تزریق  به  نسبت  شده، 
اقدام کنند. وی اضافه کرد: در حال حاضر هیچ 
و  نــداریــم  انـــواع واکــســن  تــزریــق  محدودیتی در 
عرضه  مراکز  در  قبل  از  که  واکسن هایی  همه 
می شدند در دسترس است و مراجعه کنندگان 
با حضور در مراکز تزریق می توانند بدون معطلی 

واکسن مورد نظر خود را دریافت کنند. 

گیاهی البرز  معاون بهبود تولیدات 
خبر داد:

در  زعفران  درصدی   90 کشت 
نظرآباد

گفت:  الــبــرز  گیاهی  تــولــیــدات  بهبود  مــعــاون 
 عمده کشت زعفران البرز در شهرستان نظرآباد

 است.
بــه گـــزارش جــام جــم الــبــرز  تــاج الــدیــنــی، گفت: 
ــیــل قــیــمــت مــحــصــول،  ــران بـــه دل ــفـ کــشــت زعـ
بــــودن ازجــمــلــه  بـــر  آب  کـــم  ــاال و  ــ ب ــودآوری  ــ ــ سـ
سطح  نــزدیــک  آیــنــده  در  کــه  اســت  محصوالتی 
خواهد  اختصاص  خــود  بــه  را  بیشتری  کشت 

داد.
انــبــارداری و قیمت  خــواص دارویــی، هزینه کم 
شاخصه هایی  ازجمله  بـــازار  در  زعــفــران  ــاالی  ب
به  را  نظرآبادی  کــشــاورزان  استقبال  که  اســت 

سمت کشت این گیاه افزایش داده است.
عطر و بوی زعفران نظرآباد از ویژگی های خاصی 
آزمـــایـــش هـــای انــجــام شــده  بــهــره مــنــداســت و 
باالی  کیفیت  گویای  توسط سازمان استاندارد 

زعفران تولیدشده در این شهرستان است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی البرز اضافه کرد: 
نظرآباد  شهرستان  در  ما  زعفران  کشت  عمده 
زعفران  کشت  بــه  هکتار   ۵0 حــدود  کــه  اســت 

اختصاص دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی گفت: محصول 
ــای داخــلــی عرضه  ــازار هـ بـ نــظــرآبــاد در  زعــفــران 
می شود و ما هنوز به حد صادرات  نرسیده ایم.

: از روستای حسن آباد تا اشتهارد، هفده  جام جم البرز
روستای  این  در  فردوسی  اکبر  است.  راه  کیلومتر 
و  امکانات  کمبود  دلیل  به  او  آمد.  دنیا  به  کوچک 
مدرسه، فقط تا چهارم ابتدایی درس خواند. به پدر و 
مادرش احترام می گذاشت و اخالِق ممتازش، باعث 
شده بود همگان دوستش بدارند. در زمان جنگ، 
هنوز وقت سربازی اش نرسیده بود، اما برای ثبت نام 
مادر  و  پدر  رفت.  زهرا  بوئین  در  ارتش  پادگان  به 
مخالف بودند، اما او اشتیاق به خدمت داشت. بعد 
راهی جبهه شد و سرانجام  زیاد  اصرار  با  ثبت نام،  از 
پیکر  سال  چند  رسید.  شهادت  به   13۶۶ سال  در 
جسم   13۷1 سال  در  آن که  تا  بود،  مفقود  نازنینش 
شهیدش،  هم رزمان  و  دوستان  از  دور  اکبر،  پاک 
غریبانه در قبرستان روستای حسن آباد مدفون شد. 
جسم  که  می بالد  خود  بر  آباد  حسن  روستای  حاال 

مطهر یک شهید آسمانی را در آغوش گرفته است.

* رویای نورانی
اکبر  پسرم  تولد  از  ماه   ۶ حدود  می گوید:  پدرش 
نور  از  پر  خانه ام  دیدم  خواب  شبی  که  می گذشت 
خانه  وارد  واالمقام  نورانی  سید  چهار  است.  شده 
نام هایشان  و  زدم  زانو  مقابل شان  در  من  شدند. 
بزرگوار حضرت علی )ع(  آن چهار  از  را پرسیدم. یکی 
و  پیامبر)ص(  یعنی  عزیز  سه  آن  خودش  که  بود 
امام حسن )ع( و امام حسین )ع( را معرفی کرد. من 
باشوق و عجله برخاستم و به طرف گله گوسفندانم 
رفتم. یکی از گوسفندان بزرگ و ابلق را گرفتم و قربانی 
از  و  کردند  خداحافظی  عزیز  مهمان های  آن  کردم. 
از  پر  از خواب بیدار شدم. بدنم  ناگاه  رفتند.  خانه ام 
عرق سرد شده بود. همان روز به سراغ گله ام رفتم و 
گوسفند ابلق را قربانی کردم. هر کس از من علت این 
کار را می پرسید: به او نمی گفتم، تا آن روزی که پیکر 
مطهر پسرم را آوردند. آن روز ماجرا را برای همه تعریف 

کردم و گفتم: این اتفاق، تعبیر آن خواب است. اکبر از 
همان دوران گلچین شده بود.

* نماز و روزه اش ترک نمی شد
اکبر من از بچگی اخالق خوبی داشت. ایمان بسیار 
ترک  روزه اش  و  نماز  هیچ وقت  و  داشت  باالیی 
نمی  خوابید.  وضو  بدون  را  شبی  هیچ  او  نمی شد. 
را در لشکر  پسرم جوان شجاعی بود و سربازی اش 
 14 ما  روستای  کرد.  شروع   ۶4 سال  در  سنندج   2۷
شهید داده است، اما خانواده های شهدا در جاهای 
دیگر ساکن هستند. پسرم بعد از ثبت نام در ارتش 
و گذراندن آموزش اولین نفری بود که داوطلب شد 

به جبهه برود.
در جبهه یک بار از ناحیه سر و صورت مجروح شد و 
پنجاه و پنج روز در بیمارستان خوابید؛ اما به محض 
مرخصی از بیمارستان با این که دکترها گفته بودند 
نباید مدتی به جبهه برود، راهی منطقه شد. این بار 

به مدت چهار ماه و نیم در جبهه ماند و به مرخصی 
نیامد. فقط در نامه ای برای ما نوشته بود که: »عید 

 عیدی بخرید!« 
ً
نوروز می آیم. برایم حتما

پدری که مدت ها به دنبال گمشده اش بود

استاندار البرز گفت: به دنبال ایجاد برخورد قهری 
با اصناف نیستیم و نظارت بر بازار نیز مردم محور 

است.
، شهبازی در جلسه ستاد  به گزارش جام جم البرز
شهدای  سالن  در  که  استان  این  بازار  تنظیم 
دولت  گفت:  شد،  برگزار  استانداری  دولت 
و  سالمت  خود  فعالیت  ابتدای  از  سیزدهم 
تنظیم بازار را به جهت شرایط موجود مورد تاکید 

و پیگیری ویژه قرار داد.
ماموریت های  اساس  بر  افزود:  البرز  استاندار   
محوله از طرف دولت اهداف و برنامه های ابالغی 
دنبال  استان  این  در  ویژه ای  توجه  و  اهتمام  با 
به  توجه  با  نیز  اکنون  گفت:  شهبازی  می شود. 
از سوی دکتر مخبر معاون  که  ماموریت ویژه ای 
اول رئیس جمهور ابالغ شد برای ایجاد آرامش و 
با تشکیل جلسه  بازار  بر  کنترل بیشتر  و  نظارت 

تنظیم بازار وارد عمل شدیم.
او افزود: این جلسه به صورت هفتگی به ریاست 

 1۶ روسای  و  مدیران  حضور  با  و  استانداران 
برگزار  کشور  سراسر  در  استان ها  در  دستگاه 

می شود.
باید مصوبات  البرز گفت: این جلسات  استاندار 
ملموس و عملیاتی دنبال شود و روند تحقق آن 

زیر ذره بین دستگاه های نظارتی باشد.
ضروری  کاال های  تامین  لحاظ  به  افزود:  شهبازی 
و  نداریم  مشکلی  گونه  هیچ  استان  این  در 

کاال های استراتژیک در این استان به اندازه کافی 
موجود است.

شیوع  شرایط  در  استان  این  اصناف  گفت:  او 
با  همواره  رو  این  از  بوده اند  همراه  بسیار  کرونا 
را  الزم  همکاری  نیز  بازار  تنظیم  سیاست های 
ایجاد  دنبال  به  گفت:  البرز  استاندار  داشته اند. 
برخورد قهری با اصناف نیستیم و نظارت بر بازار 
نیز مردم محور است و در مجموع درصدد کسب 

رضایتمندی مردم هستیم.
بازار  شهبازی افزود: روند تحقق مصوبات تنظیم 
است  امید  و  است  نظارتی  دستگاه های  نظر  زیر 
که همچنان شاهد همراهی الزم از سوی مردم و 

اصناف باشیم.
سرعت  با  کشور  در  واکسیناسیون  گفت:  او 
باالیی در حال انجام است و البرز نیز در این روند 
با تمام قوا در میدان است و در خصوص تامین 
کمبودی  هیچ گونه  البرز  و  کشور  در  نیز  واکسن 

وجود ندارد.

شهردار فردیس در صحن علنی امروز شورای 
وصول  برای  قضایی  اقدام  از  فردیس  شهر 

مطالبات شهرداری این شهر خبر داد.
؛ محمدرضا آژیر گفت:  به گزارش جام جم البرز
اکومال  مجموعه  گذار  سرمایه  نور  موسسه 
فردیس این مجموعه را دو هزار و ۵00 میلیارد 

تومان به مزایده گذاشته است.
میلیارد   4۸ پرداخت  که  حالیست  در  این 
شهرداری  به  فردیس  اکومال  بدهی  تومان 

سه سال به تاخیر افتاده است.

شهردار فردیس خبر داد:تشدید نظارت بر بازارها در البرز

آژیر خطر بدهکار 4۸ میلیاردی 
در فردیس

ورود  با  که  گفت  اشتهارد  دادگستری  رئیس 
دستگاه قضایی و ممانعت از توقف فعالیت یک 
حفظ  بر  عالوه  شهرستان،  این  در  تولیدی  واحد 
اشتغال 300 نفر، زمینه برای بکارگیری 400 نیروی کار 

دیگر در آینده فراهم شد.
اشاره  با  بستامی  علی  البرز،  جام جم  گزارش  به   
بیستون«  فراگستر  »کارخانه  مشکالت  ح  طر به 
توسط مدیران این شرکت با حضور در دادگستری 
که  بزرگ  کارخانه  این  گفت:  اشتهارد  شهرستان 
برق  بزرگ  دکل های  ساخت  و  تولیدات  زمینه  در 
فعالیت می کند توانسته فقط به صورت مستقیم 

برای 300 نفر ایجاد اشتغال کند.

رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد افزود: این 
شد  مواجه  خود  بورسی  کد  مسدودی  با  شرکت 
مشکل  با  را  تولیدی  واحد  این  اتفاق  این  و  بوده 
عالوه  که  بود  کرده  مواجه  اولیه  مواد  تهیه  جدی 
محصوالت  تولید  و  کیفی  اولیه  مواد  از  این که  بر 
شده  محروم  بازار  در  مناسب  رقابت  و   باکیفیت 
از پنجاه میلیارد ریال  بود ساالنه مستقیما بیش 
ضرر مادی به علت خرید مواد اولیه باالتر از طریق 

مبادی غیر رسمی متحمل می شد.
شرکت  این  فعالیت  ادامه  این که  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  بود  خورده  مشکل  به  شرایط  این  با 
مشکالت برای حدود یکسال گریبانگیر این واحد 
صنعتی بود و در این مدت تالش های مدیران این 
مشکل  این که  تا  بود  نبرده  جایی  به  راه  کارخانه 

خود را با دادگستری در میان گذاشتند.
قوه  ابالغی  سیاست های  به  اشاره  با  بستامی 
قضایی  تحول  برنامه های  محورهای  و  قضائیه 
دادگستری استان البرز در زمینه پشتیبانی و مانع 
زدایی از صنایع و فعاالن اقتصادی گفت: بالفاصله 
دادگستری  توسط  آمده  عمل  به  پیگیری های  با 

دیگر  و  البرز  استان  معدن  و  صنعت  سازمان  از 
مسئوالن ذی ربط و هماهنگی و همکاری به عمل 
آمده مقدمات برداشتن موانع تولید آغاز  و در کمتر 
از یک ماه کد بورسی شرکت فعال و مشکل حل 

شد.
شهرستان  دادگستری  اهتمام  بر  تاکید  با  وی 
صنایع  از  پشتیبانی  و  حمایت  زمینه  در  اشتهارد 
و فعاالن اقتصادی متذکر شد: این شرکت عالوه 
بر این که هم اکنون بیش از 300 نیروی کار دارد در 
کارخانه  دوم  فاز  شروع  برای  گذاری  سرمایه  حال 
 400 از  بیش  بکارگیری  با  کوثر  صنعتی  شهرک  در 
عالوه  موانع  رفع  و  حمایت ها  این  که  است  نیرو 
بر جلوگیری از توقف تولید و بیکار شدن کارگران 
توسعه  ح های  طر اجرای  بعضا  و  رشد  موجب 
می شود. بستامی متذکر شد: انتظار می رود تمامی 
نیز جهت تحقق شعار سال  دستگاه های متولی 
اقدامات فوری مشابه نسبت به صنایع و فعاالن 
پشتیبانی  ضمن  تا  باشند  داشته  اقتصادی 
در  موانع  کوچک ترین  شاهد  موقع  به  و  مناسب 

این مسیر نباشیم. 

با ورود دستگاه قضا:
700 موقعیت شغلی در کارخانه صنعتی احیا شد

در  گفت:  رویان  پژوهشگاه  ناف  بند  خون  بنیادین  سلول های  بانک  مدیرعامل 
بانک خون بند ناف رویان بیش از 1۷0 هزار نمونه ذخیره سازی شده است.

به گزارش جام جم البرز  مرتضی ضرابی  در حاشیه نشست تخصصی که به مناسبت 
هفته جهانی بانک خون بند ناف که در بیمارستان تخت جمشید کرج با حضور 
گروهی از پزشکان متخصص زنان و زایمان این بیمارستان برگزار شد، افزود: بانک 
خون بند ناف رویان  سال 13۸4 به منظور تامین سلول های بنیادین برای مصارف 
درمانی راه اندازی شد که با ذخیره سازی بیش از 1۷0 هزار نمونه خون بند ناف، این 

فرآورده در موارد مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
بیان  با  رویان  پژوهشگاه  ناف  بند  خون  بنیادین  سلول های  بانک  مدیرعامل 
این که رویان در سراسر کشور 31 دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف دارد، گفت: 
در  رویان  بندناف  خون  بانک  به  بالفاصله  و  آوری  جمع  را  نمونه ها  بانک ها  این 
تهران ارسال و در این بانک جداسازی سلول های بنیادین و ذخیره سازی انجام 
می شود.اضرابی به مهمترین کارکردهای سلول های بنیادین خون بند ناف اشاره 
کرد و گفت: این سلول ها در درمان بیماری های بدخیم به خصوص بیماری هایی که 

منشاء خونی دارند مورد استفاده قرار می گیرد.
ضرابی افزود: خون بند ناف و جفت به عنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته می شود 
در حالی که سلول های بنیادینی که در خون بند ناف وجود دارد سلول هایی خون 

ساز است که می تواند به سلول های بنیادین خونی تبدیل شوند.
انواع  تاالسمی،  همچون  خونی  بیماری های  دچار  که  کسانی  کرد:  اضافه  او 
ایمنی  سیستم  نقص  بیماری های  و  مادرزادی  بیماری های  خونی،  سرطان های 

هستند  با استفاده از سلول های بنیادین خون بند ناف درمان می شوند.
* انجام بیش از 2۵0 پیوند با استفاده از سلول های بنیادین خون بند ناف

مدیرعامل بانک سلول های بنیادین خون بند ناف پژوهشگاه رویان گفت: تاکنون 
در کل کشور بیش از 2۵0 پیوند با استفاده از سلول های بنیادین خون بند ناف 
انجام شده که سهم رویان از نمونه های خون بندناف حدود 100 نمونه بوده که برای 

بیماری های خونی از این سلول ها استفاده شود.
ضرابی  افزود: در زمان حاضر از سلول های بنیادین خون بند ناف افزون بر  درمان 

بیماری های خونی در درمان بیماری های غیرخونی هم استفاده می شود ولی این 
درمان هنوز در مرحله کارآزمایی بالینی است.

 ۸0 از  بیش  درمان  ظرفیت  که  هستند  معتقد  متخصصان  این که  بیان  با  او 
درمان  در  بالینی  کارآزمایی  گفت:  دارد،  وجود  سلول ها  این  طریق  از  بیماری  نوع 
بیماری هایی همچون فلج مغزی در اطفال، اوتیسم، sma، دیابت نوع یک، آرتروز و 

سکته های قلبی در حال انجام است و اکنون مراحل یک و 2 آن انجام شده است.
* درمان بیماری های غیرخونی با استفاده از سلول درمانی

ضرابی با بیان این که کارآزمایی بالینی درمان بیماری های غیر خونی در مرحله بسیار 
خوبی است، اظهار امیدواری کرد که  طی سه تا پنج سال آینده  این بیماران از سلول 

بنیادین بند ناف استفاده کنیم.
او با بیان این که ایران بزرگترین ذخیره سلولی را در سطح خاورمیانه دارد، گفت: 
دانش ذخیره سازی سلول های بنیادین در کشور ما به طور کامل بومی است و 
اکنون درخواست هایی از سوی کشورهای همسایه برای راه اندازی بانک خون بند 
آمده و  کشور ما  کشور به  از  از خارج  کشورها داریم حتی نمونه هایی  آن  ناف در 

ذخیره سازی شده است. 
 ضرابی افزود: اطمینان و اعتماد در کشورهای همسایه برای ذخیره سازی خون بند 

ناف  نوزادان این کشورها در ایران به وجود آمده است .
تصریح  رویان  پژوهشگاه  ناف  بند  خون  بنیادین  سلول های  بانک  مدیرعامل 
کرد: خوشبختانه جایگاه خوبی در زمینه ذخیره سازی داریم ولی در زمینه کاربرد و 

استفاده از سلول های بنیادین باید تالش های بیشتری کنیم.

* راه اندازی نخستین پژوهشگاه محصوالت زایمانی دنیا در ایران
ضرابی به برنامه های توسعه ای رویان اشاره کرد و گفت: درصدد هستیم بتوانیم 
منابع سلول های بنیادین را استفاده کنیم و عالوه بر استفاده از این سلول های 
بنیادین که از مغز استخوان، خون محیطی و خون بند ناف گرفته می شود بانک 

پالپ دندان شیری را به زودی راه اندازی کنیم.
او افزود: درصدد هستیم تا به زودی پاالیشگاه محصوالت زایمانی را راه اندازی کنیم 
یعنی آن چیزی که بعد از تولد نوزاد به عنوان زباله همچون خون بند ناف، بافت بند 
ناف، پرده ها و مایع جنینی دورریخته می شود قابل فرآوری شود و در پزشکی مورد 

استفاده قرار گیرد.
ضرابی با بیان این که این پاالیشگاه در نوع خود در دنیا بی نظیر خواهد بود، اضافه 
آن تا پایان سال بهره  آماده شده و بخشی از  کرد: زیرساخت های این پاالیشگاه 

برداری می شود ولی به طور کامل در سال آینده راه اندازی خواهد شد.
شرکت فناوری بن یاخته های رویان از سال 1٣٨4 ذخیره سازی سلول های بنیادی 
خون بندناف نوزادان تازه متولد شده را آغاز کرده و تا کنون موفق به ذخیره سازی 

بیش از 1۷0 هزار نمونه شده است.
کشور توانسته است،  با داشتن ٣1 نمایندگی در استان های مختلف  بانک  این 
آوری و فریز نمونه های خون بندناف و همچنین  با استاندارد سازی فرآیند جمع 
مراکز پیوند عالوه بر درمان بیماری های بدخیم و نجات جان انسان ها و افزایش 
، از خروج ده ها هزار دالر ارز برای تامین سلول از  چشمگیر امید به زندگی در کشور

سایر کشورها جلوگیری کند.

ایران بزرگ ترین ذخیره سلول های بنیادین خون بندناف در خاورمیانه

برای  گفت: بهترین زمان  البرز  مدیرکل بهزیستی 
تشخیص و درمان تنبلی چشم قبل از پنج سالگی 

است.
اشاره  با  حیدری  اسداهلل  البرز  جم  جام  گزارش  به 
ح غربالگری بینایی در این استان برای  به اجرای طر
کاهش آمار تنبلی چشم در کودکان، گفت: بیماری 
تنبلی چشم اگر به موقع درمان نشود فرد را از یک 
یا هر دو چشم بسیار کم بینا و یا نابینا خواهد کرد، 
پیشگیری  قابل  موقع،  به  درمان  صورت  در  ولی 
که  این  بیان  با  البرز  بهزیستی  مدیرکل  است. 
بهترین سن برای تشخیص و درمان این بیماری 
اختالل  این  افزود:  است،  سالگی  پنج  از  قبل 
هرچه دیرتر تشخیص داده شود، درمان دشوارتر 
به  بود،  خواهد  کمتر  بهبودی  میزان  و  می شود 
آغاز  طوری که اگر درمان در سنین 10 تا 12 سالگی 
شود دید کامل نخواهد شد و پس از 12 سالگی نیز 

اثری در بهبود دید چشم ندارد.
با  گاهی  بیماری  این  که  این  به  اشاره  با  حیدری 
عالیمی از قبیل توجه بیشتر با یک چشم، مالیدن 

گفت:  می کند،  بروز  و...  زیاد  زدن  پلک  چشم ها، 
ظاهر  موارد  بیشتر  در  که  این  توجه  قابل  نکته 
نشانه ای  هیچ  و  است  طبیعی  کامال  تنبل  چشم 
راه  تنها  بنابراین  نمی شود  دیده  آن  در  بیماری  از 
به  تشخیص  چشم،  تنبلی  بیماری  از  پیشگیری 

موقع عوامل ایجاد کننده آن است.
او افزود: با توجه به این که بسیاری از این عوامل 
همه  چشم  است  ناشناخته  خانواده ها  برای 
کودکان در این برنامه در سنین 3 تا ۶ سالگی مورد 

غربال قرار می گیرد.
مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به این که برنامه 
دستورالعمل های  رعایت  با  بینایی  غربالگری 
هزینه  افزود:  است،  انجام  حال  در  بهداشتی 
غربالگری بینایی با دستگاه اتورفرکتومتر حدود ۷ 
هزار تومان و با چارت E مبلغ سه هزار و ۵00 تومان 

است.
حیدری گفت: مداخالت الزم درمانی برای افراد بی 
بضاعت توسط بهزیستی انجام و کمک هزینه های 

درمانی پرداخت می شود.

سوی  از  شده  تعیین  برش  که  این  بیان  با  او 
سازمان بهزیستی در سال جاری و در شرایط کرونا 
۷۵ هزار نفر اعالم شده، افزود: در حال حاضر این 
در  سیار  پایگاه   ۸00 و  دائمی  پایگاه   ۸0 در  برنامه 

سراسر این استان در حال انجام است.
مدیرکل بهزیستی البرز گفت: توصیه ما به والدین 
طالیی  زمان  که  است  این  سال  3تا۶  کودکان 
و  ندهند  دست  از  را  خود  فرزند  بینایی  غربالگری 
با مراجعه به پایگاه های سنجش بینایی سالمت 

بینایی را به کودکانشان هدیه دهند.

مدیر کل بهزیستی خبر داد:
زمان طالیی برای تشخیص تنبلی چشم کودکان


