مدیر کل ارشاد استان در گفتگو با جام جم بیان کرد؛

امام جمعه کر ج:

رسانهها در مسیر اطالع رسانی دقیق و امیدآفرینی گام بردارند

 13آبان روز فروریختن هیمنه پوشالی استکبار است
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تذکر جدی نمایندگان به وزیر نیرو؛

مردم کرج نگران انتقال
آب رودخانه کرج به تهران
هستند

2

دکتر غالمرضاحنیفی:

رئیسپلیساقتصادیالبرز خبر داد؛

حفظ گنجینههای موسسه رازی
مرهونتالشپدافندغیرعامل

توقیــف محمولــه  ۱۰تنــی شــکر
قاچاقدر استان

3

3

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز:

فروشــگاههای زنجیــرهای و توزیــع
ناعادالنه؛بالیجانتولید

2

جهش تولید ،نیازمندبرخورد جدی با
قاچاق کاالست

عکس  :حسن بنواری

رئیس پلیس اقتصادی استان البرز گفت :کامیون
حامل  ۱۰تن شکر قاچاق در شهرستان کرج توقیف و
یک نفر در این رابطه دستگیر شد.
به گزارش جام جم ،مهدی افشاری اظهار کرد :مأموران اداره مبارزه
با قاچاق کاال و ارز پلیس اقتصادی استان البرز حین گشتزنی
در جاده محمدشهر به یک کامیون بنز مشکوک شده و دستور
توقف آن را صادر کردند .وی با بیان اینکه در بازرسیهای اولیه
مشخص شد که کامیون حامل مقدار قابلتوجهی شکر فاقد
مدارک قانونی است،

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان در گفتگو با جام جم:

3

رئیس سازمان بسیج رسانه البرز:

با هدف پیشگیری از شیوع کرونا؛

ضرورت استفاده دستگاههای
اجرایی استان از ظرفیت خبرنگاران

طر ح ممنوعیت فعالیت صنفی
استان البرز کلید خورد

2

2

2
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

امام جمعه کرج:
 13آبان روز فروریختن هیمنه پوشالی استکبار است

حوادث تاریخساز در مقاطع خاصی پیامهای روشن
بعضی
ِ
و ماندگاری را به همراه دارند مثل سه حادثه مهمی که در
یک روز اما در سالهای مختلف اتفاق افتادهاند؛ تبعید
امام خمینى به ترکیه در  ۱۳آبان ،۱۳۴۳کشتار دانشآموزان
در  ۱۳آبان ۱۳۵۷در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت آمریکا

در  ۱۳آبان  ،۱۳۵۸هر سه اتفاق در شکلدهی انقالب و
پیروزی آن نقش ویژه داشتند.
در هر سه واقعه آنچه بهوضوح دیده میشود و قابلتقدیر
است ،مقاومت و پایداری تحسینبرانگیز مردم ایران در
مقابله و مبارزه با استکبار بوده که توانسته بینی آمریکا

یادداشت

چــرا مکــرون اهانــت به رســول
اهلل (ص) را تأييد كرد؟

محمد حسین
روحی یزدی

اجــرای طــرح آمران ســامت در
طالقان

همزمان با سراسر کشور طرح آمران سالمت در
راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری
در شهرستان طالقان استان البرز اجرا میشود.
به گزارش جام جم ،مسئول جمعیت هالل
احمر شهرستان طالقان گفت :طرح آمران
سالمت به منظور لبیک گفتن به فرمایشات
مقام معظم رهبری ،از پنجم تا پانزدهم آبان
با مشارکت جوانان و داوطلبان شهرستان
طالقان برگزار خواهد شد.
علیرضا کالته افزود :جمعیت هالل احمر
شهرستان طالقان با بهره گیری از تمامی
ظرفیتهای خود در خصوص اجرای شیوه نامه
آمران سالمت اقدام خواهد کرد.
وی گفت :بر این اساس با به کارگیری اعضای
جوان و داوطلب آموزش دیده و مجرب به
عنوان آمران سالمت در قالب تیمهای سه
نفره با برپایی ایستگاههای ثابت و سیار در
مکانهای پردد و شلوغ از قبیل فروشگاهها،
میادین اصلی شهرها و ترمینالهای مسافربری
درخصوص آگاه سازی مردم برای پیشگیری و
مقابله با ویروس کرونا اقدام خواهیم کرد.
کالته در پایان از عموم مردم درخواست کرد با
رعایت پروتکلها و شیوه نامههای بهداشتی
و استفاده صحیح از ماسک ،آمران سالمت
را درکمک به تامین سالمت شهروندان یاری
کنند.

تذکر جدی نمایندگان به وزیر نیرو؛

مردم کر ج نگران انتقال آب رودخانه کر ج به تهران هستند

به گزارش جام جم ،با طرح انتقال آب از رودخانه
کرج به تصفیه خانه ششم تهران از طریق تونل
تاسیس شده ۵/۷ ،متر مکعب بر ثانیه از جریان
پایه آب رودخانه کرج حذف میگردد ،لذا سواالت
و ابهامات جدی برای مردم فهیم استان البرز ایجاد
شده که نیاز به پاسخگویی دارد:
 -۱آیا کاهش کیفیت آب شرب تهران و افت تراز
آب زیرزمینی و نشست زمین فقط مختص تهران
است و استان البرز دچار مشکل نمی گردد؟!
همان طور که مطلع هستید در وضعیت فعلی
استان البرز افت تراز آب زیرزمینی ساالنه  ۱متر و
نشست زمین در دشتهای جنوبی ساالنه ۳۰
سانتی متر میباشد.
 -۲همان طور که میدانید منابع آب استان البرز
 ۷۸درصد از منابع زیرزمینی و  ۲۲درصد از آبهای
سطحی تامین میشود .در صورتی که این درصد
برای تهران  ۵۰به  ۵۰است.
 -۳با حذف بخشی از دبی جریان رودخانه کرج،
نسبت پسآب وارده افزایش یافته و تأمین آب کرج

مهدی عسگری

خبر

یادداشت

که در یک کیلومتری پایین دست بیلقان در حال
انجام است با خطر جدی آلودگی آب شرب روبهرو
میشود که این انتقال گویی بدون توجه به اثرات
کیفی بر روی رودخانه کرج در حال انجام است.
 -۴بر اساس مطالعات انجام شده دانشگاه
تهران ،حقابه زیست محیطی رودخانه کرج
برای حفظ حیات رودخانه و گونههای زیستی و

ضرورت استفاده دستگاههای
اجراییاستاناز خبرنگاران

علیرضا عباسی

ص »۴۵۵
رئیس جمهور بی خرد فرانسه به دالیل ذیل خود
را قربانی این جرم نابخشودنی علیه بشریت کرد:
 -۱برای جلوگیری از اضمحالل و انقراض اسرائیل
باید کسی به میدان میآمد تا چند صباحی از
نابودی موعود اسرائیل جلوگیری کند.
 -۲بر جنایات و اتفاقاتی که به دست استکبار و
صهیونیستها در دنیا رخ میدهد به نوعی باید
سرپوش گذاشته و اذهان عمومی از آنها دور
نگه داشته شود.
 -۳برای جذب بیشتر برخی از حکومتهای
حقیر و بی اراده منطقه باید دلگرمی میداد
و چراغ سبز روشن میکردند تا به معاهــدات
خیانت بار بپیــوندند و در این حــــرکت
خیانت بار و ذلتزا احساس تنهایی نداشته
باشند.
 -۴ترویج اسالم هراسی و اقدام به جنایات
جدید دیگر ،شبیه آن چند روز گذشته دست
نشاندگان استکبار و داعش مدرن به اسم
طرفدار آزادی مرتکب شده و افرادی را به خاک
و خون کشیدند تا چهره پاک اسالم را خشن
جلوه دهند.
 -۵سرپوش نهادن بر جنایاتی که اسرائیل با
همراهی آل سعود و آل خلیفه و آل نهیان در
منطقهانجاممیدهند.
بر مسلمانان است که جهت تنبیه این
یاوهگویی و صهیونیست فرانسوی ،کاالهای
فرانسوی را تحریم کنند و دست کم در اقدام
نخست به دفاع از حریم مقدس رسول اهلل
(ص) به مدت یک سال از خرید کاالی فرانسوی
جدا خودداری نمایند و با این اقدام مدافع حریم
نبوی گردند .ثانیا؛ ملتهای مسلمان به این
عنصر دست نشانده صهیونیستها اجازه
ورود به کشور خویش را نداده و او را با این افکار
پلیدش منزوی سازند .همان گونه که سلمان
ُرشدی پلید در تار تنیده خود زندانی شد تا به
درک واصل گردید .اگر مسلمانان منسجم و
متحد نشوند ،جهان اسالم در آینده شاهد
اقدامات بیشتری از این نوع اهانتها به نام
دفاع از آزادی به سبک فرانسه خواهند بود.

و اذنابش را به خاک بمالد و هیمنه پوشالیاش را از بین
ببرد و در این مسیر بیش از  40سال ثابتقدم بماند و یک
کلمه از آرمانهایش کوتاه نیاید و بیشتر مردم جهان را
با خود همراه کند و به این باور برساند که آمریکا دشمن
جامعه بشری و دشمن صلح و امنیت جهانی و شیطان

همچنین تغذیه سفرههای زیرزمینی حداقل ۱۸۳
میلیون مترمکعب در سال است ،به صورت واضح
بفرمایید وضعیت بعد از انتقال چگونه است و
این حقابه چگونه تامین میشود؟! و علت این
اختالف در تعیین حقابه زیست محیطی با مصوبه
هیئت وزیران که عدد  ۶۳میلیون مترمکعب است
چیست؟!

علی حدادی

ابوذر از رسولخدا(ص)
پرسید:باالتریننعمت
چیست؟
حضرت فرمودند:
حالل زادگی .در ادامه
فرمودند :ما را دوست
نمی دارد ،مگر کسی
که حالل زاده باشد«.
امالی شیخ صــدوق

بزرگ است و همان شعاری را که در اول نهضت الهیاش
سر میداد محکمتر و قاطعتر از گذشته سردهد و همه
با او همصدا شوند و بگویند :مرگ بر استکبار و مرگ بر
آمریکا ۱۳ .آبان و تسخیر النه جاسوسی چهره خط سازش
و جریانهای لیبرال را برای همیشه مفتضح و بیآبرو کرد .

مردم کرج به دنبال تضمین قطعی حیات رودخانه و
زیست بوم منطقه میباشند و مسئولیت هرگونه
تبعات بعدی از جمله پیامدهای زیست محیطی،
اقتصادی ،اجتماعی ،تامین آب شرب و فرونشست
زمین برعهده مسئوالن ذی ربط خواهد بود.
امضا کنندگان :علی حدادی  -مهدی عسگری و
علیرضا عباسی

شهردار کرج مطرح کرد؛

«حلقه دره» تنها مرکز تخلیه زباله در استان البرز
شهردار کرج گفت :برای پردازش زبالههای منتقل شده به حلقه دره
تفاهم نامهای به ارزش  ۱۸۰میلیارد تومان با پارک علم و فناوری استان
البرز منعقد شده است.
به گزارش جام جم ،علی کمالی زاده با اشاره به اینکه حلقه دره تنها

مرکز رسمی تخلیه زباله در استان البرز است ،اظهار کرد :از سال ۹۳
تا کنون تمام زبالههای شهرهای استان به مرکز حلقه دره منتقل
میشود.
وی با بیان اینکه روزانه هزار و  ۵۰۰تن زباله به مرکز حلقه دره منتقل
میشود ،ادامه داد :تنها  ۷۰۰تن از این زبالهها متعلق به شهروندان
کرجی است و بقیه از سایر شهرهای استان به این مرکز منتقل
میشود .عادالنه نیست مرکز حلقه دره بار زبال ه تولیدی سایر
شهرهای البرز را به دوش بکشد.
این مسئول با اشاره به اینکه انتقال پسماند سایر شهرهای استان
به کرج منطقی نیست ،توضیح داد :اینکه شهروندان کرجی ناچار
به تحمل بوی بد ناشی از انباشت زبالههایی باشند که نقشی در
تولیدشان نداشته اند ،عادالنه نیست.
کمالی زاده با تاکید بر ضرورت احداث مراکز جدید دفن زباله در استان
گفت :بدون شک با حذف  ۸۰۰تن زباله ای که روزانه از سایر شهرهای
استان به حلقه دره منتقل میشود ،بخشی از دغدغه شهروندان در
خصوص تبعات زیست محیطی دفن زباله در این مجموعه مرتفع
میشود.
وی اضافه کرد :حذف زبالههای سایر شهرهای استان به معنی
تولید شیرابه کمتر ،کاهش میزان دفن زباله و بوی بد ناشی از

فعالیت مرکز حلقه دره است.
شهردار کرج با بیان اینکه شهرداری کرج موضوع ضرورت احداث
مراکز جدید دفن زباله در استان البرز را در کارگروه پسماند مطرح کرده
است افزود :در صورت موافقت این کارگروه ،فرایند جانمایی زمین
مناسب و تخصیص اعتبار ساخت مرکز دفن زباله جدید انجام و به
این ترتیب بار پذیرش پسماند سایر شهرهای استان از دوش حلقه
دره برداشته میشود.
* انعقاد تفاهمنامه برای برای پردازش زبالههای حلقهدره
وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت
حلقه دره ،توضیح داد :با بهره برداری و تکمیل پروژههایی همچون
ایجاد لندفیل مهندسی بهداشتی ،توسعه و افزایش ظرفیت کارخانه
کمپوست ،استحصال گاز از پسماند و  ...شاهد تغییرات محسوسی
در وضعیت این مجموعه خواهیم بود.
شهردار کرج افزود :برای پردازش زبالههای منتقل شده به حلقه دره
هم تفاهم نامه ای به ارزش  ۱۸۰میلیارد تومان با پارک علم و فناوری
استان منعقد شده است.
کمالی زاده گفت :عالوه بر این با سرمایه گذاری بخش خصوصی طرح
بازچرخانی شیرابه نیز در دستور کار قرار دارد و توافقات الزم در این
خصوص صورت گرفته است.

با هدف پیشگیری از شیوع کرونا؛

طرح ممنوعیت فعالیت صنفی پس از ساعت  23اجرا شد
در پی شیوع موج سوم ویروس کرونا در کشور و به خطر افتادن
سالمت عمومی شهروندان و در پی دستور دادستان شهر کرج مبنی
بر تعطیلی تمامی واحدهای صنفی و ممنوعیت هرگونه فعالیت صنفی
پس از ساعت  ،23طرح نظارت بر اجرای دقیق دستور دادستان کرج
با حضور عوامل اجرایی واحد بازرسی و نظارت اصناف ،همراهی عوامل
انتظامی اداره نظارت براماکن عمومی ،بهروز حصاری ریاست اتاق اصناف،
سرهنگ افشاری ریاست اداره اماکن و تنی چند از روسای اتحادیههای
صنفی کرج ،از شنبه  3آبان سال جاری آغاز شد.
به گزارش جامجم در اولین شب ازاجرای این طرح ،عوامل اجرایی در
قالب گشتهای جداگانه به مناطق مختلف شهر کرج شامل عظیمیه،
مهرشهر ،رجایی شهر ،خیابان شهید بهشتی ،حصارک ،ساسانی و مصباح
اعزام شده وضمن یادآوری به متصدیان واحدهای صنفی در خصوص
ممنوعیت فعالیت صنفی پس از ساعت  23شب تا اطالع ثانوی ،نسبت
به صدور اخطار برای واحدهای صنفی فعال اقدام قانونی را انجام داده اند.

در اولین شب ازاجرای این طرح  1800واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت.
شایان ذکر است پس از صدور دستور دادستان کرج ،موضوع فوق از
طریق سامانه پیام رسان اتاق اصناف و شبکههای اجتماعی تحت اختیار
این اتاق به اطالع عموم رسیده است.
اتحادیههای صنفی نیز از طریق سامانه پیام رسان موضوع فوق را به
اطالع تمام اعضاء تحت پوشش رساندهاند  .پیشبینی میشود بر
همین اساس کلیه ی واحدهای صنفی سطح شهر از مورخ  3آبان
هیچگونه فعالیت صنفی پس از ساعت  23نداشته باشند
برآوردهای اولیه حاکی از آن است که اصناف کرج ضمن تمکین از دستور
دادستان محترم کرج ،از دیگر طر حهای مشابه که با انگیزه جلوگیری از
شیوع ویروس کرونا اجرا میشوند ،استقبال نموده و آمادگی کامل خود
را برای اجرا و همکاری با مجریان طرح اعالم میدارند.
در حین اجرای طرح طی چند شب گذشته ،تیمهای اعزامی به سطح شهر،
ضمن اطالع رسانی به متصدیان واحدهای صنفی در خصوص اهمیت و

ضرورت اجرای این طرح ،به معدود افرادی که سهوا و به دلیل بی اطالعی،
واحد صنفی خود را تعطیل نکرده بودند ،تذکر شفاهی دادهاند.

فروشگاههای زنجیرهای و توزیع ناعادالنه؛ بالی جان تولید
با عنایت به فرمایشات
مقام معظم رهبری و
مزین بودن امسال به نام
جهش تولید راه نجات
اقتصاد کشور افزایش
تولید و بهره وری بوده
که در نهایت در حوزه
رحیم بناموالیی
صادرات بین المللی منتج
عضو هیات نمایندگان به حضور در بازارهای
اتاق بازرگانی،
تجاری خواهد شد.
صنایع ،معادن و
یکی از مسائل مهم توزیع
کشاورزی البرز
ناعادالنه و هزینههای
گزاف آن بوده که با توجه
به بیماری کرونا و تغییر در کسب و کارهای نوین
و جایگزین خرده فروشی و ( بنکداری ) با خرید و

فروش آنالین است.
همچنین متاسفانه پدیده جدیدی به نام
فروشگاههای زنجیرهای به شکلهای مختلف
به صورت سراسری با قراردادهای عجیب و غریب
با خرید قطعی و بصورت سیرفروش همچون
(قراردادهای ترکمنچای) کامال به صورت یکطرفه
تولید کننده را تحت فشار بیشتری قرارداده است.
نرخ %25مارجین و ورودیه با سایر هزینههای دیگر
حدودا بین  35تا  %37از قیمت مصرف کننده را
اخذ و حدودا  %11دیگر به عنوان( )Rebateاز تولید
کننده اخذ و با پرداخت میانگین  70تا  100روزه تولید
کننده را نابود و سود سرشاری در جیب دالالن
خواهد رفت.
سوالی که پیش میآید این است که استراتژی
تامین ،تولید و توزیع در کشور در اختیار کدام

وزارتخانه است و آیا مرجعی برای رسیدگی به این
گرفتاریها وجود دارد ؟ آیا سازمان ملی استاندارد
و حمایت از مصرف کننده و مسئوالن محترم در
وزارتخانههای مختلف برای رفع این موضوع تدبیری
اندیشیده اند؟
با توجه به شرایط بحران اقتصادی در کشور و
موضوع مطرح شده پیشنهاد میشود با توجه به
سیاستهای اقتصادی در کشور اوال قیمت خرید
مصرف کننده در کاالها درج نشود تا براساس
عرضه و تقاضا و رقابت سالم بین تولیدکنندگان
و نهایتا درجه بندی محصوالت در بازارقیمت
تعیین شود .همچنین درصدهای معقول برای
توزیع کنندگان ( شرکتهای پخش ) مغازه دار
و فروشگاههای زنجیرهای بزرگ بصورت مصوب
از طریق دولت و مجلس اعالم شوند و بحث %9

یادداشت

مالیات ارزش افزوده نیز معلوم شود که آیا تولید
کننده باید پرداخت نماید یا مصرف کننده؟
در هیچ جای دنیا ارزش افزوده به خدمات از قبیل
آب – برق – مخابرات و گاز تعلق نمی گیرد هر چند
که مردم و تولیدکننده هم ارزش افزوده میدهند
و هم عوارض جداگانه بابت عوارض برق رسانی –
گاز رسانی – آب رسانی و مالیات در مخابرات نیز
پرداخت میکنند.
در سایر کشورها برای حمایت از تولید کنندگان
و افزایش تولید و پایین آوردن قیمت تمام شده
تصاعدی افزایش برق و گاز و آب را اخذ نمی کنند،
بلکه برای مصرف بیشتر تعیین شده سیر قیمت
نزولی محاسبه میشود که متاسفانه در ایران این
موضوع برعکس میباشد.
ادامه دارد...

بیش از سه دهه
از فعالیت حرفهای
رسانههای استان البرز
میگذرد .فعالیتی که در
مقاطع مختلف نشان
داده که همواره در
راستای سیاستهای
نظام مقدس جمهوری ابراهیم نوروزی فر
اسالمی و همچنین
رئیس سازمان
منویات مقام معظم
بسیج رسانه البرز
رهبری فعالیت داشته
و دارند.
انعکاس اقدامات انجام شده دستگاههای
اجرایی استان و همچنین دستگاههای
حاکمیتی استان ،از مهمترین فعالیتهایی
بوده است که خبرنگاران استان البرز اهتمام
جدی در این خصوص داشته اند.
اقدامات جهادی فعاالن رسانهای البرز در دوران
کرونا نیز از جمله اقداماتی است که خبرنگاران
نهایت تالش خود را انجام داده و توانسته اند از
این امتحان نیز سربلند بیرون بیایند.
و در این مسیر سختیها و مشقات بسیاری
را نیز محتمل شده اند ،ازاحتمال ناقل بودن
این عزیزان به دلیل حضور در مجامع مختلف
و برخورد با شهروندان و افراد مختلف در طول
روز گرفته تا حضور در میان خانواده خود که
استرس روزانه را به آنان وارد میکند ،برمشقات
این عزیزان در دوران کرونایی افزوده است.
افزایش بی رویه و غیر واقعی قیمتها که سبب
از بین رفتن بسیای از مشاغل در رسانههای
استان شده و هم اکنون میتوان گفت حداقل
نیمی از رسانههای مکتوب استان نتوانسته و
نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند و تقریبا
تعطیل شده اند نیز مزید بر علت شده و اگر
بپذیریم که نیمی از رسانههای استان تعطیل
یا رو به تعطیلی هستند ،باید بپذیریم نیمی از
جمعیت فعال در رسانههای استان هم بیکار
شده اند.
استان البرز بیش از  250رسانه مکتوب و مجازی
دارد که به طور متوسط حدود  600نفر در این
رسانهها فعالیت دارند.عمال با تعطیلی نیمی
از رسانههای استان 300 ،نفر از این قشر بیکار
شده یا در آستانه بیکاری قرار گرفته اند.
اگر در کنار این موضوع بیمه نبودن خبرنگاران را
قرار دهیم به وضعیت بسیار حساس و پر خطر
جامعه رسانهای در این بخش میرسیم.
با شیوع بیماری کرونا اگر بخشی از جامعه
کارگری و کارمندی استان تعطیل شده یا رو به
تعطیلی هستند اما حداقل میتوانند امیدوار
به استفاده از مزایای بیمه تامین اجتماعی
باشند که مقام معظم رهبری در جلسه اخیر
ستاد کرونا نیز به توجه و برنامه ریزی سازمان
تامین اجتماعی نسبت به بیکاران نیز اشاره
کرده بودند .اما بیمه نبودن خبرنگاران استان
البرز نیز مزید بر علت شده و عمال با تعطیلی
رسانهها ،نمی توانند از مزایای بیمه تامین
اجتماعی و تسهیالتی که برای آنان در نظر گرفته
میشود استفاده نمایند.
یقینا تالش خبرنگاران استان ،برای پوشش
برنامههای دستگاههای حاکمیتی و اجرایی
کشور ،بر کسی پوشیده نیست اما آنچه که تا
کنون دستگاههای اجرایی استان نسبت به
این قشر زحمتکش و پر تالش که با کمترین
امکانات مالی توانسته اند همچنان پویایی و
نشاط حرفهای خود را حفظ کنند آنگونه که در
خور شان و منزلت این قشر پر تالش باشد
نبوده و نیست .به یقین باید دستگاههای
اجرایی استان ،اکنون که این عزیزان با
مشکالت جدی مواجه شده اند ،به فکر رفع
بخشی از مشکالت آنان بوده و باشند.
پیشنهاد عملی که میتوان به این دستگاهها
داد این است که هر یک از دستگاههای اجرایی
به دلیل ضعف عمدهای که در انعکاس اخبار
و پوشش فعالیتهای خود دارند ،از ظرفیت
رسانهها و خبرنگاران استان به نحو شایستهای
استفاده نمایند تا این قشر زحمتکش نیز
بتوانند از این زمان و برهه حساس عبور کنند.
یقینا این انتظار از مجمع نمایندگان البرز نیز
وجود دارد که با ایجاد زیرساخت مناسب
و رایزنی برای رفع مشکالت خبرنگاران با
دستگاههای اجرایی زمینه فعالیت خبرنگاران را
در این بخش ایجاد نمایند .چرا که به نظر نمی
رسد حضور  600خبرنگار در دستگاههای اجرایی
استان البرز اقدام چندان سخت و دشواری به
نظر برسد.

چهارشنبه  14آبان  1399شماره 5794

رئیس پلیس اقتصادی البرز خبر داد؛

توقیف محموله  ۱۰تنی شکر قاچاق در استان

رئیس پلیس اقتصادی استان البرز گفت:
کامیون حامل  ۱۰تن شکر قاچاق در شهرستان
کرج توقیف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.
به گزارش جام جم ،مهدی افشاری اظهار کرد:
مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس

قانونی است ،تصریح کرد :با هماهنگی مقام
قضائی کامیون توقیف و به همراه رانندهاش به
پلیس اقتصادی منتقل شد.
رئیس پلیس اقتصادی استان البرز تصریح کرد:
در بازرسی تکمیلی از کامیون توقیفشده۱۰ ،

اقتصادی استان البرز حین گشتزنی در جاده
محمدشهر به یک کامیون بنز مشکوک شده و
دستور توقف آن را صادر کردند .وی با بیان اینکه
در بازرسیهای اولیه مشخص شد که کامیون
حامل مقدار قابلتوجهی شکر فاقد مدارک

پزشک جام جم

سواالتپزشکیخودرا از پزشک
جامجمالبرز بپرسید

این روزها ،مردم بخش
زیادی از نیازهای سالمت
خود را از راههای گوناگون
به دست میآورند .این
کار میتواند در بعضی
مواقع مفید و در بسیاری
از مواقع حتی خطرناک
دکتر سید مهدی
باشد .ویژه نامههای جام
موسویان
جم البرز شرایطی را فراهم
کردهاستکهشنوندهسواالتوپرسشهایپزشکی
شما باشد و به صورت مکتوب برای سوالهای شما
جوابهایمناسبیداشتهباشد.
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون و هر
هفته به سواالت و دغدغههای پزشکی شما پاسخ
خواهندداد.
* اقدامات پیشگیرانه در رابطه با کووید ۱۹
دست های خود را مرتب بشویید .از دست
زدن به چشم ها ،بینی و دهان با دستان
نشسته پرهیز کنید .حداقل یک متر از دیگران
فاصله بگیرید .هنگام بیماری در خانه بمانید.
هنگام عطسه یا سرفه بینی و دهان خود را
با دستمال بپوشانید .سپس دستمال را در
سطل زباله بیندازید .به صورت مداوم سطوح
و وسایل تان را تمیز و ضدعفونی کنید .هنگام
حضور در مکانهای عمومی از ماسک استفاده
کنید .برای گروهی از افراد نباید از ماسک
استفاده کرد که شامل :کودکان زیر دو سال،
افرادی که مشکل تنفسی داشته و هوشیاری
ندارند یا افراد ناتوانی که بدون کمک ،توانایی
برداشتن ماسک را نداشته باشند ،نباید از
ماسک استفاده کرد .در صورت داشتن تب،
سرفه یا سایر عالئم ممکن است به کووید ۱۹
مبتال شده باشید .اغلب افراد عالئم خفیف
را بروز می دهند و با استراحت در خانه بهبود
می یابند .در صورتی که گمان می کنید در
معرض کووید  ۱۹قرار گرفتهاید با شماره تلفن
 ۴۰۳۰وزارت بهداشت یا با پزشک خود تماس
بگیرید .عالئم خود را پیگیری کنید .اگر عالمت
اضطراری بویژه مشکل در تنفس دارید به
سرعت با اورژانس مراقبت های پزشکی یا
شماره  ۴۰۳۰وزارت بهداشت تماس بگیرید.

خبر

کمک  ۲۶۰میلیونی نیکوکار
البرزی به دانشآموزان

نیکوکار البرزی دو هزار بسته لوازمالتحریر به
ارزش  ۲۶۰میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند
و تحت حمایت کمیته امداد هدیه کرد.
به گزارش جام جم ،معاون توسعه مشارکتهای
مردمی استان البرز گفت :عباس تویسرکانی مالک
کارخانه تولید لوازمالتحریر زگال شمال و نیکوکار
البرزی دو هزار بسته لوازمتحریر به ارزش ۲۶۰
میلیون تومان به دانش آموزان تحت حمایت
کمیته امداد هدیه کرد.
لشینی با اشاره به اینکه آقای تویسرکانی هرساله
اقدامات ارزشمندی جهت تهیه لوازمالتحریر
دانش آموزان موردحمایت امداد انجام میدهد
افزود :ارزش هر بسته توزیعشده  ۱۳۰هزار تومان
میباشد که از طریق دفاتر کمیته امداد در سطح
استان و مراکز نیکوکاری به دانش آموزان نیازمند
اهداشده است.
لشینی با اشاره به اینکه در حال حاضر  8200دانش
آموز موردحمایت این نهاد بوده و از خدمات آن
بهرهمند میشوند اظهار کرد :تاکنون به برکت
همکاری خیران و نیکوکاران و همت ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) تمامی دانش آموزان
نیازمند از بستههای لوازمالتحریر بهرهمند شدند.
لشینی خاطرنشان کرد :با توجه به شیوع ویروس
کرونا و تغییر رویکردهای آموزشی تهیه تبلت و
گوشی هوشمند برای دانش آموزان نیازمند از
اهداف کمیته امداد ،خیران و مراکز نیکوکاری
میباشد .وی یادآور شد :مردم نیکوکار و خیران
عزیز میتوانند از طریق شمارهگیری کد مهربانی
 ۰۲۶۸۸۷۷#یا با شماره تلفن  2632826741یا
واریز کمکهای نقدی خود به شمارهحساب
 6037997950030580نزد صندوق امداد والیت
البرز ،کمکهای خود را برای تأمین ملزومات
آموزشی دانش آموزان بیبضاعت واریز کنند.

اقتصادی
اجتماعی

هزار کیلوگرم شکر خارج از شبکه توزیع و قاچاق
کشف شد .وی با اشاره به دستگیری یک نفر در
این رابطه متذکر شد :ارزش شکر قاچاق کشف
شده را کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد
کردهاند.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

یادداشت

مدیر کل ارشاد استان در گفتگو با جام جم بیان کرد؛

رسانهها در مسیر اطالع رسانی دقیق و امیدآفرینی گام بردارند
چیزی که هر روزه و بارها میشنویم ،بهداشت و
مراقبت در برابر بیماری کرونا و نترسیدن از این
ویروس منحوس است .چرا که نگرانیها از مبتال
شدن ،باعث تضعیف سیستم ایمنی میشود و
امکان گرفتاری ما را بیشتر میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئول کمیته
اطالعرسانی و مدیریت جو روانی جامعه ستاد
مدیریت کرونا استان البرز در گفتگو با خبرنگار
جامجم گفت :در روزهای اولیه به خاطر جدید
بودن این بیماری ،مردم بیشتر رعایت میکردند،
اما به مرور ترس از گرفتار شدن کرونا ،برای مردم
عادی شد .امیدواریم بتوانیم با اطالع رسانیهای
صحیح خطر جدی بودن این ویروس را برای مردم
بشکفایم و آگاهشان کنیم .ما اطالع رسانی میکنیم،
اما چگونگی تشخیص و اطالعات با دانشگاه علوم

پزشکی است .با این اتفاق میتوان وضعیت را بهتر
کرد.
وی افزود :با ورود مستقیم مقام معظم رهبری
به موضوع خطر گسترش کرونا ،باید حساسیت
کار برای ما دو چندان شود .باید بپذیریم که خطر
بسیار جدی است .این اولین جلسهای بود که
مقام معظم رهبری با مسئوالن ستاد کرونا رودررو
داشتند .جلسات گذشته ایشان همگی از طریق
ویدئو کنفرانس بود.
مقدم ادامه داد :آن چیزی که در فرمایشات ایشان
مشاهده شد ،بحث مردمی کردن موضوع کرونا
بود .چرا که اگر مردم نخواهند ،از عهده دولت خارج
خواهد شد .دولت نقش حامی و هدایتگر کار را
خواهد داشت.
وی افزود :سالمتی بسیار اهمیت دارد ،اما به مراتب

تعطیلی یک کشور تبعات خاص خودش را دارد .ما
صرفا هم نباید فقط بخش اداری را نگاه کنیم ،آن
کارگری که معیشت روزانه اش بسته به این است
که امروز به سرکار برود یا خیرراهم باید به دقت
ببینیم.
کرونا واقعیت جامعه است و ما باید قبول کنیم.
اگر میگوییم باید با او کنار بیاییم ،به این معنی
نیست که تلفات این ویروس برایمان عادی باشد.
باید متناسب با شرایط کار و تالش مضاعف کنیم.
مقدم در پایان افزود :باید بخش عمده تالش خود
را به فرهنگ سازی برای این بیماری اختصاص
دهیم .در یک جایی فرهنگ سازی با اطالع رسانی
شروع میشود .پایه کار مردم هستند و دولت نمی
تواند فقط دستور دهد و نباید هم دستور دهد  .اما
مردم باید به این واقعیت بیشتر واقف باشند که

کار ،یک کار مردمی هست و دولت نمی تواند کاری
بکند ،اگر مردم نخواهند .راز همراهی مردم هم،
آگاهی بخشی و تغییر سبک زندگی آنهاست.

حفظ گنجینههای موسسه رازی ،مرهون تالش پدافند غیرعامل
مدیر پدافند غیرعامل موسسه تحقیقات
واکسن و سرم سازی رازی در آستانه
نکوداشت هفته پدافند غیرعامل،
اقدامات این حوزه را در مجموعه رازی
تشریح کرد.
به گزارش جام جم ،دکتر غالمرضا
حنیفی با اشاره به هفته پدافند
غیرعامل و اقدامات انجام
شده توسط مدیریت پدافند
موسسه
غیرعامل
رازی ،اظهار کرد:
پدافند غیرعامل
در موسسه رازی،
از این مجموعه

و به تبع آن از سالمت کشور در مقابل جنگ نرم دشمن
حفاظت میکند که این جنگ میتواند حمالت سایبری و
ضربه وارد کردن به تولیدات موسسه با توجه به استراتژیک
بودن این مجموعه به صورت غیرمستقیم را شامل شود.
وی با بیان اینکه پیشگیری از این حمالت پدافند غیرعامل
محسوب میشود که در این راستا اقداماتی انجام شده و
بخشی نیز در حال انجام است ،افزود :برای جلوگیری از
حمالت سایبری در سیستم اتوماسیون موسسه ،امین
افزار تعیین شده که تحت تدابیر نرم افزاری غیرقابل نفوذ
است و از خارج از موسسه دسترسی به آن مقدور نیست.
مدیر پدافند غیرعامل موسسه رازی بذرها و سویهها را از
مهمترین ذخایر ژنتیکی و عامل تولید واکسن عنوان کرد و
گفت :بذر گنجینه بی همتایی برای تولید واکسن محسوب
میشود که حفظ و امنیت آن بسیار حائز اهمیت است و

بر همین اساس بخش بانک ژن با تجهیزات پیشرفته و
تدابیر امنیتی ایجاد شده تا به صورت کامل و دقیق از این
بذرها حفاظت شود.
وی تاکید کرد :ساختمان این بخش نیز ضد زلزله و حریق
بوده و از لحاظ پدافند غیرعامل کامال استاندارد است،
همچنین دسترسی افراد به بذرها نیز دارای محدودیت
است ،ضمن اینکه نسخه پشتیبان از این بذرها نیز در
اشکال مختلف در دستور کار قرار دارد.
حنیفی حفظ تولیدات کنونی موسسه را از دیگر اقدامات
مهم و استراتژیک عنوان کرد و افزود :با توجه به کارکرد
موسسه رازی ،امکان توقف تولید وجود ندارد و الزم
است تمهیدات الزم از جمله تامین مواد اولیه برای تولید
اندیشیده شود که بخشی از آن به عهده پدافند غیرعامل
است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان در گفتگو با جام جم:

جهش تولید ،نیازمندبرخورد جدی با قاچاق کاالست
یاسر نژادفالح ،دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان در گفتگو با
خبرنگار جام جم البرز با بیان اینکه هر کاالیی که از مبادی رسمی اما بدون
پرداخت عوارض گمرکی به چرخه توزیع بیاید ،به آن کاال پیشتاز است به
این خاطر است که اروپا و  14استان به پایتخت متصل میشوند.
وی اظهار داشت :به همین دلیل است که تمام قاچاقچیان مسیرشان
به تهران میافتد .منتهی اول به استان البرز میآیند .گسست اجتماعی
در استان البرز موجب شده تا قاچاقچیان احساس امنی در استان البرز
داشته باشند .آنها وسایل قاچاق خود را در استان دپو میکنند .به همین
دلیل بیشترین کشفیات در استان البرز رخ میدهد.
* قاچاق کاال؛ آفت در تمام کشورها
وی ضمن بیان این که قاچاق کاال را آفت تمام کشورها میدانند ،افزود:
کشورهایی که اقتصاد قوی و پویا دارند ،حتما به طور نظام مند با این
پدیده شوم برخورد کرده اند .پدیده قاچاق به اقتصاد ما ضربههای زیادی
زده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز البرز افزود :مقام معظم رهبری
حدود  10سال است که در زمینههای اقتصادی توصیههایی دارند .دغدغه
اصلی و این روزهای مقام معظم رهبری معیشت و اقتصاد مردم است.
نژادفالح ضمن بیان اینکه راه عبور از این شرایط را همراهی مردم و
مسئوالن میداند ،میگوید :طرح شناسه دارکردن لوازم خانگی که توسط
ستاد اجرا میشود ،شامل  7قلم لوازم خانگی شناسه میباشد .این طرح
موجب کاهش شدید قاچاق لوازم از بانه و بنادر جنوبی کشور شده است.
تولیدات لوازم خانگی حدود  80هزار شغل ایجاد میکند و این منوط به

جلوگیری از قاچاق در مبادی ورودی میباشد.
وی افزود :اگر میخواهیم تولید شغل داشته باشیم ،اولین قدم نخریدن
کاالهای قاچاق است ،ما در بحث پوشاک این طرح را اجرا کردیم و بسیار
موفق بود .غیر از این که جلوی قاچاق گرفته شد ،موجب قاچاق معکوس
هم شد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز البرز درباره رتبه بندی استانی
گفت :بعد از نام گذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری که جهش تولید
را خواسته بودند ،استاندار محترم برنامههایی را یادآور شدند .ما هم با قوت
برنامه ریزی کردیم .به همین خاطر توانستیم رتبه دوم را در سطح کشور به
دست آوریم .ما ساالنه ارزیابیهایی نیز از کارگروههای پنجگانه کمیسیون
انجام میدهیم.
وی ادامه داد :در شش ماه اول امسال در بین شهرستانها ،نظر آباد و در
بین دستگاهها نیز شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به ریاست آقای
دلبری دستگاه برتر انتخاب گردیدند .الزم به ذکر است که از استاندار محترم
بابت همکاریهایشان کمال تشکر را دارم.
نژادفالح تعامل با رسانهها را در زمینه مبارزه با قاچاق کاال و ارز یک اصل
میداند .هر چقدر تعامالت بیشتر باشد ،موفقیتها هم بیشتر میشود.
به همین خاطر تفاهم نامه ای با خانه مطبوعات و بسیج رسانه ای امضاء
خواهیم نمود .همچنین با همکاری اصناف و اتحادیهها طرحی داریم به نام
کاسب حبیب خدا که به کاسبانی که در کسب و کار خود در عرضه و قیمت
انصاف را رعایت میکنند میپردازیم .در این طرح ساالنه تعدادی از کاسبانی
را که حبیب خدا هستند به مردم معرفی و از آنان تقدیر خواهیم نمود.

قطار اشتغالزایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به استان البرز
رسید.
به گزارش جام جم البرز ،معاون توسعه کارآفرینی اجتماع محور بنیاد
برکت گفت :این بنیاد در اولین سال حضور و فعالیت خود در حوزه
اشتغالزایی اجتماعمحور در استان البرز  ۷۵۰شغل خرد و خانگی را در
مناطق محروم این استان ایجاد میکند.
رضا راضیزاده افزود :تا پایان سال جاری  ۲۵۰طرح اشتغالزایی اجتماعمحور
با اعتباری بالغ بر  ۲۲۵میلیارد ریال در استان البرز راهاندازی میشود که

پلیسیاشیردالنجانبرکف
جامعه

شب هنگام که
همگان در سکوت
و تاریکی به خواب
مردان
میروند،
شیر دل جان برکف
لباس رزم پوشیده
به سوی تاریکی عازم
ناصر محمدی
میشوند تا دلهای
بنادکی
مومنان روشن از نور
خبرنگار اجتماعی
آرامش گیرد .اینان
جام جم
شکارچیان کفتاران
و دیوصفتانی هستند که پنجه در پنجه شیطان
در اندیشه خاموشی نور امید و امنیت جامعه
به دسیسه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،
متوسل میشوند .لیکن شیرمردان و زنان
پلیس نیرنگ اهریمن را نقش بر آب مینماید.
بر هیچ کس پوشیده نیست که امنیت در
جامعه باالترین نعمت در میان ما انسانها
میباشد و این مهم تا نباشد زندگی کردن
امکان نخواهد یافت .چشمان تیزبین و دستان
توانمند و ایمان راسخ و شجاعت مثالزدنی
نیروی انتظامی به عنوان نگهبانان جان ومال
و ناموس مردم حقیقتی غیر قابل انکار است.
ما افراد جامعه و قاطبه مردم باید ضمن ارج
نهادن به زحمات این جان برکفان بی ادعا در
اندیشه قدردانی و شکرگزاری از داشتن این
نعمت عظیم خدادادی باشیم .دشمن برای
نابودی جامعه و امنیت آن از تمام شگردها و
روشهای موجود استفاده میکند و این پلیس
قهرمان و فهیم و داناست که با ایمان به خدای
باریتعالی و یاری جستن از بقیه اله االعظم امام
عصر حضرت مهدی (عج ) و عشق به این مرز و
بوم به خاطر آبرو و جان زن و فرزندان این ملت
نجیب و شهید پرور زندگی خویش را به کناری
گذاشته تا مردم در آسایش به امورعادی روزمره
خویش مشغول بوده و دغدغهای نداشته
باشند.
در اینجا جا دارد از تمامی مردم قدرشناس و
بصیر ایران تقاضا داشته به این قهرمانان دالور
که عالوه بر پاسبانی از مرزهای کشور در کوه،
دشت و بیابان از تمامیت ارضی ملک و میهن
و شهرها حفاظت و حراست میکنند از اعماق
وجود تشکر نموده و همواره یاد و خاطره
سربازان ،افسران و مدیران نیروی انتظامی را با
امید روشن به فردا به دیگران منتقل و به روح
بلند شهدای این نیرو ادای احترام نماییم .

خبر

اطالعرسانی مناسب؛ وظیفه
اصلیرسانههادر کنترل کرونا

* کشفیات کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان البرز
در شش ماهه اول سال کشفیات نسبت به سال گذشته  18درصد کاهش
داشته است که جای خوشحالی دارد و خوشبختانه نشان دهنده اجرای
سیاستهای صحیح و موفق در این زمینه بوده است .در پوشاک خارجی
 93درصد ،لوازم خانگی 82 ،درصد دارو 83 ،درصد مواد خوراک و  77درصد
کاهش کشفیات در استان داشته ایم.
* همراهی مردم
الزم است در پایان یادآور شوم که اگر همراهی مردم نبود ،ما هیچ گونه
موفقیتی را نمیتوانستیم به دست آوریم .از همگی ممنون و سپاسگزار
هستم.

قطار اشتغالزایی برکت به ایران کوچک رسید
باعث فراهم آمدن فرصتهای کسب و کار برای  ۷۵۰نفر به شکل
مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد .بنیاد برکت در اولین گام اشتغالزایی
اجتماعمحور در استان البرز ،شهرستان طالقان و روستاهای حومه این
شهر را تحت پوشش فعالیتهای خود قرار داده است.
معاون توسعه کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت از شروع فعالیت
تسهیلگران این بنیاد در استان البرز خبر داد و گفت :تا به امروز ۱۰۰
طرح توسط تسهیلگران شناسایی و برای دریافت تسهیالت به بانک
عامل معرفی شدهاند .راضیزاده تصریح کرد :مشاغل هدفگذاری شده
در استان البرز با توجه به طرفیتهای هر منطقه و از جمله جاذبههای
گردشگری و تفریحی ،در رستههایی همچون خدمات مرتبط با صنعت
گردشگری ،ایجاد گلخانه ،پرورش دام سبک ،زنبورداری ،صنایع دستی و
فنی است.
وی تاکید کرد :پس از بهرهبرداری از  ۲۵۰طرح هدفگذاری شده در
شهرستان طالقان ،دیگر شهرهای استان البرز نیز تحت پوشش
فعالیتهای اشتغالزایی بنیاد برکت قرار خواهند گرفت .معاون توسعه
کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت با اشاره به فعالیتهای اشتغالزایی
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این بنیاد در کشور گفت :بنیاد تا پایان سال  ۴۰ ،۹۸هزار طرح اجتماعمحور
را در مناطق محروم و روستایی راهاندازی کرده که باعث ایجاد  ۱۲۰هزار
شغل مستقیم و غیرمستقیم در این مناطق شده است .بنیاد برکت
برای سال جاری نیز راهاندازی  ۶۰هزار طرح اشتغالزایی اجتماعمحور را
هدفگذاری کرده است که ایجاد  ۱۸۰شغل را به دنبال خواهد داشت.
بنیاد برکت در  ۲۴۲شهرستان و  ۸هزار روستا در  ۳۱استان کشور در زمینه
ایجاد مشاغل خرد و خانگی فعالیت میکند.
معاون توسعه کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت تاکید کرد :ستاد اجرایی
فرمان امام از طریق بنیاد برکت و با هدف ایجاد فرصتهای کسبوکار،
محرومیتزدایی ،توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ،ارتقای سطح زندگی
و توزیع عادالنه امکانات و فرصتها ،نهضت ایجاد اشتغال را در مناطق
محروم و کمتر برخوردار کشور راهاندازی کرده است.
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)  ۳۱طرح را در حوزههای
توانمندسازی اقتصادی ،امور زیربنایی ،فرهنگی ،سالمت و سایر خدمات
با حجم سرمایهگذاری یکهزار و  ۹۱میلیارد ریال در استان البرز به
بهرهبرداری رسانده یا در دست اقدام دارد.

به گزارش جام جم ،دکتر آبروش ،مدیر روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز در دیدار با
جامجم در البرز گفت :شیوع ویروس کرونا به
یکی از دغدغههای مهم مردم و مسئوالن در
سراسر کشور مبدل شده است .به طور قطع
و یقین فرهنگ سازی و اطالع رسانی مناسب
توسط رسانهها نقش موثری در پیشگیری از
شیوع این ویروس و مهار آن دارد .وی افزود:
رسانهها با توجه به جایگاه بسیار ارزنده خود
در جامعه ،نقش بسیار مهمی در جهت ارتقای
دانش و آگاهی مردم دارند.
خبرنگاران باید برای مردم مخاطرات حضور در
اجتماعات و معابر عمومی و اهمیت حضور
در منزل برای قطع چرخه انتقال این ویروس را
یادآوری کنند.
حمد تقی حسنی ،مدیر روزنامه جام جم در البرز
نیز با توجه به نقش رسانهها در کنترل این
ویروس خطرناک گفت :مطبوعات میتوانند
با اطالع رسانی دقیق و بموقع نقش بسیار
سازندهای در جلوگیری از این بیماری داشته و
موحب کاهش تمایل مردم به مطالعه مطالب
کذب و شایعات بی اساس شوند.
وی افزود :مسئوالن باید با استفاده از ظرفیت
رسانهها برای انعکاس اخبار و مطالب و پیامها
در خصوص پیشگیری و همچنین مخاطرات
شیوع بیماری کرونا سطح اعتماد عمومی را
افزایش دهند.

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانالبرز:محم دتقیحسنیگردهکوهی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

پرسش و پاسخ

سوالاز شما،پاسخاز مسئوالن
تامیناجتماعیالبرز

به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی
سازمان تأمین اجتماعی و برقراری ارتباط
این سازمان با جامعه بزرگ مخاطبان ،بیمه
شدگان ،بازنشستگان و کارفرمایان ،میتوانید
سوالهای خود را با تحریریه جام جم البرز با
شماره 32210009در میان بگذارید .مسئوالن
سازمان تامین اجتماعی استان البرز در همین
ستون پاسخگوی سوالهای شما خواهند
بود.
سوال :فرزندم دانشجو و تحت تکفل من است
و جایی شاغل نمیباشد .چگونه میتواند نزد
سازمان تامین اجتماعی بیمه پرداز شود؟
پاسخ از ابوالحسن قورچیان ،سرپرست اداره
کل تامین اجتماعی استان البرز
فرزندان اناث میتوانند به صورت بیمه زنان
خانه دار یا بیمه دانشجویان دانشگاه و فرزندان
ذکور به صورت بیمه دانشجویان دانشگاه
با ارائه کارت دانشجویی یا گواهی معتبر نزد
سازمان تامین اجتماعی بیمه پرداز گردند(.وفق
بخشنامه  17امور فنی بیمه شدگان و بخشنامه
685فنی بیمه دانشجویان)
الزم به ذکر است با توجه به این که زن خانه دار
یا دانشجو بودن شغل محسوب نمی گردد ،در
صورت احراز سایر شرایط قانونی ،بیمه شدگان
موصوف میتوانند همزمان با بیمه پردازی از
مستمری والدین به عنوان بازمانده بهره مند
گردند.
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سمیه دهقان ،معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی البرز طی پیامی
شهادت پرستار فداکار فاطمه شفیعی مقدم
را تسلیت گفت و اعالم کرد ختم گروهی قرآن
هدیه به روح آن شهید بزرگوار برگزار میشود.
به گزارش جام جم ،خبر تلخ و ناگوار شهادت
همکار فداکار و عزیزمان سرکار خانم فاطمه
شفیعی مقدم داغ دیگری بر دلمان نشاند.
مدافعان سالمت با علم به این که چه

مخاطراتی پیش روی آنهاست شجاعانه از
این میدان مبارزه سخت ،عقب ننشستهاند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده
گرانقدر این عزیز و همکاران محترم دانشگاه
علوم پزشکی البرز ،از خداوند متعال برای آن
شهیده رحمت واسعه الهی و برای خانواده
محترمشان صبر و اجر جزیل مسالت دارم.
با توجه به اینکه در این شرایط امکان تشییع
شایسته این عزیز میسر نیست ،معاونت

پیام های مردمی

فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برنامه ختم
قرآن دسته جمعی هدیه به روح این شهیده
و همه شهدای مدافع سالمت برگزار مینماید.
لذا از همه همکاران محترم دانشگاه استدعا
دارم در این طرح مشارکت نمایند تا انشااهلل
بتوانیم ذرهای از دینمان نسبت به این عزیزان
را ادا کنیم .به امید آنکه با عنایت خداوند
متعال هرچه زودتر از سختیهای ناگوار این
روزها عبور کنیم.

تبعاتزیستمحیطیانتقال آبرودخانه کرجبهتهراناعالمشود

عضو شورای شهر کرج با اشاره به اینکه پروژه
ً
انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران احتماال
بهره برداری میشود ،از متولیان و مسئوالن محیط
زیست خواست تبعات این پروژه هزینهبر را اعالم

و در خصوص حق آبه شهر از سد امیرکبیر شفاف
سازی کنند.
به گزارش جام جم ،عباس زار ع در خصوص آخرین
وضعیت انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران،

آبفای شــهری و روســتایی در البــرز کــه از اوایل امســال آغاز شــد عــاوه برحذف
مــوازی کاری بیــن دو شــرکت ،موجــب کاهــش هزین ههــای بــاال دســتی و ایجــاد
زیرساختهای مناسب در روستاها میشود و از درآمدهای شهری برای توسعه
زیرســاختهای آب و فاضالب روســتاها و افزایــش کیفی آب آنهــا هزینه خواهد
نکــه درحــال حاضــر 80درصــد آب شــرب اســتان از منابع
شــد.وی با اشــاره بــه ای 
زیرزمینــی و چاهها تامین م یشــود گفــت :چاههای آب شــرب دیگر تــوان تامین
آب الزم و کافــی جمعیــت اســتان را ندارنــد و به همیــن دلیل در ســفر اخیــر وزیر
نیرو به البرز کلنگ احداث مدول سوم تصفیه خانه آب شــماره  2کرج زده شد تا
 20میلیون متر مکعب آب تخصیص داده شــده از سد طالقان جایگزین بخشی
از آبهای زیرزمینی شود .در حال حاضر هم عملیات احداث تصفیه خانه سوم
کرج نیز دردست اقدام است.
وی همچنیــن در خصــوص برخــورداری مــردم از تصفیــه خانــه فاضــاب افــزود:
گرچه طی  8ســال اخیر با تالش فراوان میزان برخورداری مردم اســتان از شــبکه
فاضــاب از  16بــه  32درصــد افزایــش یافته ،امــا همچنان در رده بیســتم کشــور
هســتیم و عقب ماندگی دراین بخــش به خاطر کمبــود منابع مالی محســوس
است.

ضرورت آموزش شهروندان در زمینه جمعآوری زباله

«شهر ما ،خانه ما؛ این جمله
آشنایى است كه سالهاى سال بر
روى سطلهاى زباله نوشته شده و
در هر كوى و معبرى شاهد آن بوده
و هستیم؛ سالى چند بار و آن هم
به بهانهها و مناسبتهاى خاص
كوشش مى شود تا با هزاران زور
و زحمت به خود آموزش دهیم
كه انداختن زباله در سطلهاى
مخصوص و كمى توجه به محیط
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زیست و اماكن عمومى آنقدرها
هم كار سختى نیست! بدون شك،
مناسبتها به این خاطر به وجود
نیامدهاند كه فقط در آن روزها
شهر را كمى پاك كرده ،قدرى به
محیط اطراف مان توجه و با برگزارى
همایش و جلسه و مسابقات
نقاشى و شعر و تهیه تیزرهاى
آموزشى و توزیع كیسههاى زباله
و اقدامهایى از این دست ،آن را
پاس بداریم ،بلكه غرض این است
تا با نامگذارىهاى نمادین به همه
انسانها یادآورى كنیم كه خداوند
زمین را پاك آفریده و اگر امروز آن
را آلوده و كثیف مى بینیم ،حاصل
رفتارهاى خودمان است.
کاهش تولید و تفکیک زباله شهری
نیازمند تولید پیامهای مفید
آموزشی برای شهروندان در قالب
تولید محتوایی و رسانهای مختلف
است تا فرهنگ سازی در این
حوزهها صورت گیرد.
در حوزه کاهش تولید زباله و

تفکیک زباله خشک و تر باید
خانوادهها آموزش ببینند بویژه
برای کودکان و نوجوانان باید
نهادینه شود.
کاهش تولید زباله مستلزم
سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،آموزش
و فرهنگ سازی برای تمام اقشار
شهروندان است و مدیریت شهری
باید با بسترسازی برای رشد و
پرورش ظرفیتهای شهروندان از
ش از دانش و مهارت
طریق آموز 
الزم برای شناخت حقوق ،تکالیف
و مشارکت فعال و آگاهانه در امر
مدیریت پسماند بویژه در اجرای
طرح تفکیک ،کاهش تولید ،رعایت
نظافت و بهداشت محیط برای
شهروندان فرهنگ سازی کند.
باید کاری کرد که مردم به این باور
برسند که تفکیک زباله از مبدأ کار
بسیار ارزشمندی است و ایجاد
چنین نگرشی بیتردید موجب
میشود شهروندان بیش از گذشته
با مدیران شهری همراه شوند و در

یادداشت

این کار مشارکت کنند.
وقتی در یک نهاد و ساختمان
کوچک تفکیک پسماند و کاهش
استفاده از مواد پالستیکی
گسترش یابد ،میتوان آن را
بیشتر فرهنگسازی کرد و حتی
در رسانههای دیداری ،نوشتاری
و شنیداری با ساخت برنامههای
آموزشی فرهنگ کاهش زباله را
گسترش داد.
شیوه جمع آورى ،انتقال و امحاء
زباله از مهمترین معضالت شهرهاى
ایران است و هر ساله برنامههاى
متعددى براى جمع آورى بهتر و
انتقال آن به مراكز دفن زباله اجرا
مى شود؛ با وجود این گزارشهاى
زیست محیطى نشان مى دهد كه
سیستم جمعآورى ،انتقال و نابود
كردن زباله با استانداردهاى جهانى
فاصله بسیار دارد.

اظهار کرد :کرج در گذشته باغ شهری بوده که امروز
دیگر اثری از آن نمی بینیم؛ شهر در گذشتهای نه
چندان دور ،با توجه به آب و هوای مناسب و وجود
منابع آبی چون رودخانه و سد امیرکبیر ،باغ شهری
سبز با درختان کهن و بیشمار بود اما طی سالهای
اخیر و با هجوم جمعیت به این شهر ،رفته رفته از باغ
شهر تبدیل به کالنشهر شده است.
وی ادامه داد :با توجه به آغاز بهره برداری خط
انتقال آب از رودخانه کرج به تهران که از زیر دست
سد امیرکبیر انجام میشود و نگرانیهای را ایجاد
کرده است ،از رئیس جمهور محترم ،استاندار البرز،
متولیان و مسئوالن مرتبط درخواست دارم که به
حقوق مردم شهر کرج در خصوص حق آبه تاریخی
و همچنین موضوعات زیست محیطی توجه ویژه
صورت پذیرد و تبعات این پروژه مورد توجه قرار
گیرد.
عضو شورای شهر کرج با اشاره به اینکه تونل انتقال
آب رودخانه کرج به تهران به احتمال زیاد امروز

امام خمینی

(ره)

چهارشنبه  14آبان  1399شماره 5794

رئیسکمیسیونتلفیقشورایشهر کرج:

اعضای شــورای هماهنگــی وزارت نیــرو در اســتان البرز بــا دکتر علیرضا عباســی
نماینده مردم کرج ،فردیس ،اشــتهارد و آسارا در مجلس شــورای اسالمی دیدار
وگفت گو کردند.
به گزارش جــام جــم البــرز ،ذوالفقــار مهــدی زاده مدیرعامــل آبفای اســتان البرز
به همراه مدیــران عامل شــرکتهای توزیــع نیروی بــرق و آب منطقهای اســتان
پیرامون آخریــن وضعیت منابــع و توزیع آب شــرب و جمــع آوری و دفع فاضالب
دراســتان با دکتر عباسی گفت وگو کرد واظهار داشــت :به دنبال یکپارچه سازی

رئیس کمیسیون
خدمات شهری و ایمنی
شورای شهر کرج

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان البرز026-32210004-9 :

ختمگروهیقرآنبرایهفتمینشهیدسالمتدر استان

دیدار مدیرعامل آبفابانماینده کرج باهدفحلمشکل آبوفاضالب

فریده بزنی بیرانوند

از هستـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـى خويشتن ،رها بايد شد
خودى خود ،جدا بايد شد
از ديو
ّ
آن كس كه به شيطان درون سرگرم است
كى راهى راه انبيا خواهد شد؟

افتتاح میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد،
گفت :در خصوص این پروژه هیچ گونه اطالع رسانی
ً
انجام نشده است ،باید گفت؛ که قطعا انتقال تونلی
آب به پایتخت بی ضرر نیست و آسیبهای محیط
زیستی را به دنبال خواهد داشت ،انتظار داریم
متولیان و صاحب نظران به میدان بیایند و آنچه را
که باید برای مردم و افکار عمومی شفاف سازی کنند.
زار ع با بیان اینکه از نظر زیست محیطی ،انتقال
تونلی آب رودخانه کرج از زیر دست سد امیرکبیر
منجر به خشک شدن  ۲۵کیلومتر از مسیر رودخانه
خواهد شد ،بیان کرد :خشک شدن این  ۲۵کیلومتر
به معنای از بین رفتن حجم وسیعی از باغات و مزار ع
است و اثرات سوء زیادی به دنبال خواهد داشت.
تضعیف سفرههای آب زیرزمینی ،تخریب پوشش
گیاهی منطقه ،تهدید حیات برخی گونههای جانوری
و تأثیرات سوء بر اکوسیستم منطقه به عنوان
گوشههایی از تهدیدهای زیست محیطی این پروژه
است.

خوانندگان عزیز میتوانند جهت طر ح
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف
با شماره تلفن  32210009دفتر تحریریه
جامجم البرز همه روزه به غیر از ایام تعطیل
در وقت اداری تماس بگیرند تا مشکالتشان
با نام خودشان در همین ستون در ج گردد.
* مسئوالن اوقاف مراقب موقوفات باشند
نفوذ عدهای از افراد سودجو و نان به نرخ
روز خور در اداره موقوفات موجب کمرنگی
این سنت دیرینه دینی شده است .چرا که
مردم با مشاهده این گونه لطمهها (استفاده
نابهجا از امالک موقوفه ،تغییر و تبدیلهای
خالف نظر واقف و تصرفهای عدوانی دیگر
و  )...به ناچار تمایلی به توسعه وقف ندارند.
پس جا دارد تا منافع عمومی وقف و ...
تثبیت شود.
جمعی از روستائیان ساوجبالغ
* فشار پیامکی مالیاتی به صاحبان چند
خانه چرا؟!
عدهای از شهروندان دارای یک یا دو خانه
مسکونی هستند و هزینه نگهداری و
تعمیرات آن ساالنه میلیونها تومان باید از
جیب صاحبخانه هزینه شود و از سوی دیگر
درآمد ناچیز این گونه امالک کمکی برای رتق
و فتق امور زندگی و مخارج مختلف همسر و
فرزندان صاحب خانهها میشود .سوال این
است که چرا دولت به این گونه افراد فشار
پیامکی مالیاتی وارد میکند؟! آیا بهتر نیست
که صاحبان خانههای خالی پر شمار مالیات
بپردازند و صاحبان واحدهای مسکونی جزئی
معاف باشند.
احمد شیرازی از کر ج
* اداره کل راه و شهرسازی البرز اقدام کند
معابر ورودی و خروجی اتوبان کرج و
هشتگرد در محدوده جاده کردان و برغان
دارای نواقص فیزیکی و ایمنی است .لطفا
مسئوالن اداره کل راه و شهرسازی برای
تضمین سالمت عبور و مرور مردم اقدام
عاجل نمایند.
مهرداد کاویانی از کردان

