
مدیرکل آمــوزش و پــرورش البرز گفت: ۱۰۶ معلم ایــن استان به 
مرحله کــشــوری معلم نمونه در زیست بــوم جدید راه یافتند.
ــزار و ۸۰۰ معلم  ؛ »عــلــی حــجــرگــشــت« گــفــت: هــ بــه گــــزارش جــام جــم الـــبـــرز
ح شرکت کــردنــد کــه پــرونــده هـــزار و ۵۷ نفر در نــواحــی و  اســتــان در ایــن طــر
ــرار گرفت. ــورد بــررســی قـ ــرورش اســتــان مـ مناطق هشتگانه آمــــوزش و پــ
ح آثــار خود را در  وی با اشــاره به این که معلمان البرز بــرای شرکت درایــن طر
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ج:  امام جمعه کر
  اقدامات سپاه پاسداران دشمنان را عصبانی کرده است

2

مدیر داروخانه دکتر فرشچی اعالم کرد: محمدرضا عظیمی،  مدیر  کاالگستران ساوج البرز عنوان کرد: مدیر فینگر فود یانا در گفتگو با جام جم اعالم کرد:

ع غذای ایرانی  بیش از ۱۰۰ نو
 و فرنگی در فینگرفود یانا

 عرضه  دارو، مکمل و لوازم بهداشتی 
در داروخانه دکتر فرشچی

ید لوازم خانگی با اقساط 36 ماهه   خر
در  فروشگاه های کاالگستران 323

علیه  ش  و خر ه  د ما آ ز  لبر علیه ا ش  و خر ه  د ما آ ز  لبر ا
س قد نی  جها ز  و ر ر  د نیست ها  سصهیو قد نی  جها ز  و ر ر  د نیست ها  صهیو

 راهیابی ۱۰6 فرهنگی البرز
کشوری معلم نمونه  به مرحله 

 ضرورت خدمات رایگان 
کارگر دستگاه های  البرز به قشر 

سرپرست اداره تعاون البرز تأکید کرد؛مدیر کل آموزش و پرورش البرز خبر داد:

 : رئیس سازمان جنگل ها، مراتع  و آبخیزداری کشور در جمع خیرین آبخیزداری استان البرز

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز گفت: ارگان ها و نهادهای استان 
در هفته کارگر خدمات قابل قبول و رایگان به کارگران و خانواده های آنها ارائه دهند.
، عبداهلل دارایــی در کارگروه هماهنگی برنامه های  به گــزارش جام جم البرز
بزرگداشت هفته کارگر استان البرز که در سالن شهدای استانداری البرز برگزار 
شد، اظهار کرد: رهبر انقالب فرمودند اگر می خواهیم از تولید داخلی و ملی کشور 
حمایت کنیم باید از کارگران حمایت کنیم که این قدم مهم از پشتیبانی است.

وی بیان کرد: هفته کارگر از ۵ الی ۱۱ اردیبهشت آغاز می شود. ... 

قنات های کشــور یک به 
یک جان می دهند
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امام جمعه کرج با بیان این که اقدامات سپاه سبب عصبانیت و کینه دشمن 
شده است، گفت: سپاه ضربه گیر تحریم های ظالمانه آمریکا بر علیه ملت ایران 

است.
ــاره بــه تبریک سالگرد  ــــت اهلل حسینی هــمــدانــی، بــا اشــ ــزارش جــام جــم آی ــ بــه گ

خمینی)ره(  امــام  حضرت  فرمان  به  اسالمی  انقالب  پــاســداران  سپاه  تشکیل 
، بــیــان کـــرد: نقش مــحــوری ســپــاه و مــامــوریــت ذاتـــی ایـــن نــهــاد در پــاســداری 
بیان  بــا  پــوشــیــده نیست. وی  کــس  بــر هیچ  آن  و دســتــاوردهــای  انــقــالب  از 
ــذاری  ــداری از انـــقـــالب  و تــاثــیــر گـ ــاسـ  ایــن کــه انــجــام وظــیــفــه مــتــعــهــدانــه در پـ

این  گفت:   ، اقدامات مهم است  این  از  انقالب بخشی  ایــران و  در پیشرفت 
اقدامات به اندازه ای مهم وتاثیر گذار بود که امام راحل در مورد آن فرمودند که اگر 
سپاه نبود کشور نبود. ایشان افزود: مسئوالن نسبت به عملکرد خانواده های 

خود بیشتر مراقب باشند تا بعضی از رفتار آنان مردم را ناراحت نکند.

چهارشنبه      7 اردیبهشت    1401   شماره 6202
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
ج :  اقدامات سپاه پاسداران دشمنان را عصبانی کرده است اجتماعی اجتماعی امام جمعه کر

خبر
مشــاوران حقوقــی جــام جــم 

البرز
گرامی،  خوانندگان   
ــی تــوانــیــد  ــ شـــمـــا م
حقوقی  مــشــکــات 
خـــود  ــی   ــ ــای ــ ــض ــ ق و 
جــام  روزنـــامـــه  بـــا  را 
میان  در  الــبــرز  جــم 

بگذارید. 
مــــــــــــســــــــــــئــــــــــــول 
ــخ  ــاس پ و  پـــرســـش 
حقوقی  مــشــکــات 

کــارشــنــاســی  ــه وســـیـــلـــه تـــیـــم  ــ و قـــضـــایـــی ب
مـــجـــرب خــــود مـــی تـــوانـــنـــد هـــر هــفــتــه و در 
پاسخ  شــمــا  ســئــوال هــای  بــه  ســتــون   همین 
داده  پاسخ های  که  بدانیم  است  الزم  دهند.  
دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  ســئــوال،  به  شــده 
اداری  و  قضایی  مــراجــع  در  اســتــنــاد  قــابــل  و 

نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.
انواع وصیت

وصیت  و  تملیکی  وصیت  نوع  دو  به  وصیت 
عهدی تقسیم می شود. وصیت تملیکی زمانی 
مال  از  منفعتی   یا  عین  شخصی  که  است 
صورت  به  مرگش  از  پس  زمان  برای  را  خویش 
وصیت  مثال  نماید.  تملیک  دیگران  به  رایگان 
کننده خانه اش را برای فرزندش وصیت نماید. 
را  وصیت  باید  فرزندش  صورت  این  در  البته 
قبول نماید و وصیت عهدی یعنی شخصی برای 
انجام  مامور  را  نفر  چند  یا  یک  مرگش  از  پس 
یا  شخص  که  نماید  وصیت  مثال  نماید،  اموری 
اشخاص دیگری اداره اموال وصیت کننده را به 

عهده گرفته یا امور مالی فرزند را انجام دهند. 

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

خبر

پیامبر و کارگر
آن  خدا  رسول  یاران   : البرز جام جم  گزارش  به 
عبادت  را  کردن«  »کار  که  بودند  آموخته  چنان 
شنیده  بارها  او  از  و  می دانستند  خداوند 
بودند که با خدا چنین مناجات می کرد:»خدایا 
روز  آن  می برم.«  پناه  تو  به  تنبلی   و  بیکاری  از 
تبوک  جنگ  از  پیروزی  و  سربلندی  با  که  هم 
به  دوان  دوان  انصاری«  »سعد  می گشت،  باز 
از  پدرش  که  طفلی  چون  و  آمد  استقبالش 
مهربان  آغوش  در  گردد،  باز  دراز  و  دور  سفری 

او جای گرفت.
در  را  سعد  خشن  و  زبر  دست های  نیز  پیامبر 
پرسید:»ای  او  از  و  گرفت  خود  گرم  دست های 
رسیده  دست هایت  به  آسیبی  چه  سعد! 

است؟«
سعد هم با سربلندی در حالی که می دانست 
گفت:»یا  می کند،  شاد  را  پیامبر  دل  او  پاسخ 
می کنم  کار  بیل  و  طناب  با  من  اهلل،  رسول 
راه  این  از  ام  خانواده  ج  خر و  زندگی  درآمد  و 
پیامبر  که  دیدند  مردم  همه  است.«ناگهان 
بوسید.  را  سعد  خشن  و  زبر  دست  و  خم 
را  خود  دست  بود  نتوانسته  که  این  از  سعد 
نشسته  اش  چهره  بر  شرم  عرق  بکشد،  کنار 
گاه  آن  بست.  حلقه  چشم هایش  بر  اشک  و 
می خندید،  هم  چشم هایش  حتی  که  پیامبر 
فرمود:»این دستی است که آتش با آن تماس 

پیدا نمی کند!«
»کار  او  که  می دانستند  خدا  رسول  اصحاب 
در  حتی  می داند،  مقدس  چقدر  را  سالم« 
که  این  با  آن ها  از  بعضی  که  سفرها  از  یکی 
می دانستند راه سخت و دشواری را در مقابل 
ساعت ها  از  پس  گرفتند.  روزه  داشتند،  روی 
پیاده روی تصمیم گرفتند که چادرها را در کنار 
چند درخت نصب کنند. همه آن هایی که روزه 
و  بردند  پناه  گوشه ای  به  گرما  شدت  از  بودند 
دراز کشیدند. دیگران که روزه نبودند، چادرها 
آن  را نصب کردند و چارپایان را سیراب کردند. 
ثواب  و  اجر  فرمود:»همه  آن ها  به  پیامبر  گاه 

برای شماست که این کارها را انجام دادید.«

گاهی بخشی و فرهنگ سازی در خصوص  استاندار البرز با بیان این که آ
تفکیک زباله در مبدا برای خانواده ها صورت گیرد، گفت: زباله گردهای 

استان جمع آوری و ساماندهی شوند.
،   مجتبی عبداللهی در کارگروه پسماند استان  به گزارش جام جم البرز
تاکید  با  شد،  برگزار  استانداری  دولت  شهدای  سالن  در  که  البرز 
داشت:  اظهار  استان،  زباله های  ساماندهی  در  تسریع  ضرورت  بر 
شهرداری ها از تخلیه نخاله های ساختمانی در جاده ها و اماکن مختلف 

جلوگیری کنند.
وی با بیان این که فرهنگ سازی در خصوص تفکیک زباله در مبدا برای 
خانواده ها ضرورت دارد، ادامه داد:  نباید اجازه تخلیه زباله در نزدیکی 

محل سکونت داده شود.
هماهنگی  با  استان  بزرگ  شهرهای  شهرداران  گفت:  عبداللهی 

ج  کر شهرداری  پسماند  مدیریت  و  استانداری  عمرانی  امور  معاونت 
بازدیدی از دستگاه های زباله سوز در کشور داشته باشند و با اجماع 

نظرات، نسبت به نصب و راه اندازی آن در استان اقدام کنند.
باید  از مبدا  زباله  با اشاره به این که مردم برای تفکیک  البرز  استاندار 
 ، دارد  بسزایی  تاثیر  روند  این  در  آنها  همکاری  که  چرا  شوند  تشویق 
گفت: دستگاه های بی خطر سازی زباله های بیمارستانی در استان باید 

به صورت مستمر نظارت شوند.
ویژه ای،  تدابیر  اتخاذ  با  که  دارد  ضرورت  این که  بر  تاکید  با  وی  
بویژه  قانونی  غیر  گردهای  زباله  آوری  جمع  و  پسماند  ساماندهی 
آوری  جمع  داد:  ادامه  شود،  محقق  ممکن  زمان  کمترین  در  کودکان 
از محیط  تا حفاظت  انجام شود  رویه درستی  با  باید  زباله های خشک 

زیست، درآمدزایی و نظافت برای شهر حاصل شود.

 : استاندار البرز
زباله گردهای استان جمع آوری و ساماندهی شوند

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز 
کنندگان  تولید  با  قانونی  و  قاطع  برخورد  گفت: 
این  در  کــذب  و  جعلی  اخبار  کنندگان  منتشر  و 

استان صورت می گیرد.
انصاری  جابری  سعید    ، البرز جام جم  گــزارش  به 
ــزود:  الــبــرز اف بــا اشـــاره بــه ظرفیت های رســانــه ای 
در  مــطــلــوبــی  ــای  ــیـــت هـ ــرفـ ظـ از  ــان  ــ ــت ــ اس ایـــــن 

از  هنر  و  فرهنگ  مختلف  حــوزه هــای 
ــرخــوردار  ب رســانــه  عــرصــه  در  جمله 
ــانـــه هـــای مــکــتــوب و  اســــت و رسـ
غــیــر مــکــتــوب مــتــعــددی در الــبــرز 
که  هــســتــنــد  فــعــالــیــت  حــــال  در 
ــیــشــتــر آنـــهـــا مـــجـــوز فــعــالــیــت   ب

دارند.
کل  اداره  ســرپــرســت  گــفــتــه  بـــه 
 : البرز اســالمــی  ارشـــاد  و  فرهنگ 

اداره  حاکمیتی  شــأن  و  وظایف  ح  شــر اســاس  بر 
کـــــــــل فــــــرهــــــنــــــگ و 
ارشـــــــاد اســـالمـــی 
ــارت  ، نـــظـ ــرز ــ ــبـ ــ الـ
بـــــــر مــــحــــتــــوای 
ــا اعـــم  ــــه هــ ــان رســ
ــای  ــه هــ ــ ــان رســ از 
ــای  ــ ــض ــ ف

باشد،  داشته  خبری  ماهیت  آنچه  هر  و  مجازی 
فــرهــنــگ وارشـــــاد اســالمــی کــل  اداره   بــر عــهــده 

 است .
در  اخیر  وقایع  برخی  به  اشــاره  با  انصاری   جابری 
و  پایگاه ها  از  تــعــدادی  گفت:  البرز  رسانه  حــوزه 
گروه های خبری البرز در بستر کانال های تلگرامی 
به قابلیت  با توجه  که  و واتساپی فعالیت دارند 
ارتباطی،  بسترهای  این  در  اخبار  انتشار  سرعت 
رعایت  و  توجه  نیز  خبر  دقــت  و  صحت  بــر  باید 

بیشتری صورت پذیرد.
اسالمی  ــاد  ارشـ و  فرهنگ  کــل  اداره  ســرپــرســت 
از  غ  ادامه داد: فعاالن رسانه ای استان، فار البرز  
باید  جناحی،  و  سیاسی  نظرات  و  گیری ها  جهت 
پرهیز  جعلی  یــا  سست  خبر  هرگونه  انتشار  از 
تخلف  یا  اشتباه  هرگونه  بروز  درصورت  و  نمایند 
ح وظایف و شأن حاکمیتی اداره  از سوی آنها ، شر

کنندگان  تولید  بــا  تــا  می کند  ایــجــاب  متبوع  کــل 
و  اقــدام  کذب،  و  اخبار جعلی  کنندگان  و منتشر 

برخورد قاطع و قانونی صورت پذیرد.
و  فرهنگ  کــل  اداره  سرپرست  انــصــاری  جــابــری 
گاهی  همچنین  کرد:  تصریح  البرز  اسالمی  ارشاد 
رســانــه ای،  یــا  هنری  فرهنگی-  صنوف  برخی  در 
افرادی که فاقد مجوز های قانونی هستند اقدام 
از  پس  که  می کنند  عرصه ها  این  در  فعالیت  به 
و  مجوز  دریافت  بــرای  آنها  از  شناسایی،  و  اطــالع 
ساماندهی و پایبندی به اصول و ضوابط فعالیت 
و  تمکین  عدم  صورت  در  و  کرده  دعوت  قانونی، 
و  فعالیت  مجوز  دریــافــت  بــرای  نکردن  مراجعه 
اصرارشان بر فعالیت بدون مجوز و غیر قانونی، 
و  افـــراد  اینگونه  بــا  مقابله  یــا  اقـــدام  مسوولیت 
و  انتظامی  مــراجــع  عهده  بــر  قــانــون  طبق   ، مــراکــز

قضایی می باشد.

: سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی البرز

منتشر کنندگان اخبار جعلی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند

ــایـــی هــســتــنــد کــه  ــاه هـ ــتـــگـ ــی، دسـ ــگـ ــانـ لـــــــوازم خـ
آسان تر می کنند.  را  فعالیت های روزمره خانه داری 
ــرده و  ایـــن وســایــل، زنــدگــی انــســان را مــتــحــول کـ
سبب بهبود بهداشت و تغذیه عمومی شده اند. 
سخت ترین  از  یکی  خانگی  لـــوازم  بـــازار  از  خــریــد 
اصطالحات  برندها،  از  دنیایی  که  چرا  کارهاست. 
در  غــریــب  و  عجیب  تقلبات  و  فــنــی  و  تخصصی 
فروشگاه های  مجموعه  دارد.  وجــود  حــوزه  ایــن 
فروش  شعبه  سه  دارای  البرز  ساوج  کاالگستران 
مجموعه  این  است.  البرز  استان  در  خانگی  لوازم 
بــزرگــتــریــن  و  مــعــتــبــرتــریــن  از  یــکــی  فــروشــگــاهــی 
خانگی  لــوازم  انــواع  عرضه  و  فروش  مجموعه های 
از  خاطر  اطمینان  با  می توانید  بنابراین  می باشد. 
آن خرید خود را انجام دهید. این مجموعه همواره 
همچنین  و  کارخانه  مستقیم  قیمت  کــرده  سعی 
کند.  عرضه  مشتری  به  را  دولتی  مصوب  قیمت 
را  کــاال  تــوزیــع  همچنین  الــبــرز  ســاوج  کاالگستران 

ــام مـــی دهـــد. در  ــج ــک معتبر ان ــا چ ــک ســـال ب ــا ی ت
محمدرضا  با  البرز  جام جم  روزنــامــه  رابطه  همین 
شرکت  توانمند  و  متخصص  زبده،  مدیر  عظیمی، 
البرز  کاالگستران ساوج  و مجموعه فروشگاه های 
در  را  آن  ماحصل  که  اســت  داده  انجام  گفتگویی 

ذیل می خوانید:
البرز  کاالگستران ساوج  * مجموعه فروشگاه های 

دارای چند شعبه در استان البرز است؟
و  هستیم  ــان  ــت اس ســطــح  در  شــعــبــه  ــه  س دارای 
از  ایرانی  معتبر  تولیدی  شرکت  چندین  نمایندگی 
مادیران شرکت  اسنوا،  دوو،  انتخاب  گروه   جمله 
) تولیدکننده تی سی ال و ایکس ویژن( پاکشوما، 
امــرســان، هــیــونــدای و دیــگــر شــرکــت هــای معتبر 
همکاری  حـــوزه  ایــن  در  آنــهــا  بــا  و  هستیم  ایــرانــی 
اخـــوان  فــروشــگــاه  نـــام  ــا  ب مــا  ــم. شعبه دوم  ــ داریـ
نظرآباد  منطقه  در  مجموعه  بزرگ ترین  عظیمی، 
کاال  شرکت  بــه   ۱۴۰۱ ســال  در  مــا  مجموعه  اســت. 

گستران ساوجبالغ البرز تغییر نام داد.
خود  فروشگاه های  ویــژه  خدمات  خصوص  در   *

توضیح دهید.
البرز  ســاوج  کاالگستران  فروشگاه های  مجموعه 
و  کــارخــانــه  مستقیم  قیمت  کــرده  سعی  هــمــواره 
مشتری  بــه  را  دولــتــی  مــصــوب  قیمت  همچنین 
بــزرگ  شــرکــت  چندین  بــا  همچنین  کــنــد.  عــرضــه 
همکاری می کنیم و افرادی که می خواهند از طریق 
بانک خریداری کنند با اقساط 36 ماهه در خدمت 
فرم  می توانند  بانک  به  مراجعه  با  و  هستیم  آنها 

مربوطه را تکمیل کنند. 
توزیع  ،همچنین  البرز ســاوج  کاالگستران  شرکت 
می دهد.  انجام  معتبر  چک  با  ســال  یک  تا  را  کــاال 
البرز  ســاوج  کاالگستران  فروشگاه های  مجموعه 
لـــوازم خانگی در  ــوزه  فــروش در ح کــادر مجرب  بــا 
انتخاب  بهترین  جهت  عزیز  هموطنان  خدمت 

می باشد.

محمدرضا عظیمی،  مدیر
 کاالگستران ساوج البرز عنوان کرد:

ید لوازم خانگی با اقساط  خر
 36 ماهه  در  فروشگاه های کاالگستران

لطفا راه های ارتباطی با مجموعه فروشگاه های  کاالگستران ساوج البرز را بیان نمایید
- نبش سروستان 4- مجموعه فروشگاه های عظیمی   تلفن تماس: 02645354313  شعبه مرکزی: نظرآباد- بلوار سید جمال الدین- بعد از میدان استاد شهریار

شعبه دو: نظرآباد- بلوار مدرس - نبش الغدیر شمالی-فروشگاه اخوان عظیمی  تلفن تماس: 02645347۹6۸

شعبه سه: هشتگرد- خیابان امام- نبش یاس چهارم- فروشگاه دوو اخوان عظیمی     تلفن تماس: 02644233417

https://t.me/akhavanazimiDAEWOO :لینک کانال تلگرام

http://instagram.com/akhavanazimistore :لینک پیج اینستاگرام

https://chat.whatsapp.com/CTo5FRn2L054MhJxj23LYJ :لینک واتس اپ

در  را  رونق  پر  زراعی  سال  کلزا،  زرد  گل های  رویش  با  بهاری  باران  سخاوت 
ساوجبالغ نوید می دهد.

؛ رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبالغ گفت: کلزا  به گزارش جام جم البرز
گیاهی با دانه های روغنی است که برای تولید روغن های خوراکی مورد استفاده 
غ از جنبه کشاورزی در رشد صنعت غذایی نیز تاثیر زیادی دارد،  قرار می گیرد و فار
طی  در  غذایی،  مواد  صنعت  در  مصرفی  روغن های  بیشتر  امروزه  که  طوری  به 

فرایند هایی از دانه های کلزا به دست می آید.
سطح  در  گیاهی  بقایای  حفظ  تولید،  هزینه  درصدی   ۵۰ کاهش  افزود:  الماسی 
خاک و نفوذ بیشتر آب در خاک و همچنین صرفه جویی در وقت از مزایای کشت 

مستقیم به شمار می رود.
کلزا به عنوان یک کشت مطلوب  با توجه به استراتژیک بودن کشت  او گفت: 
با توجه به وابستگی  ۹۰ درصدی کشور به روغن  در کنترل بیماری علف هرز و 

خوراکی، لزوم توسعه کشت کلزا دو چندان شده است .

از  ترویجی  کالس های  ساوجبالغ  شهرستان  کشاورزی  جهاد  رئیس  گفته  به 
در  عالقه مندان  و  کشاورزان  برای  کشاورزی  جهاد  در  که  است  برنامه هایی 

دستورکار قرار دارد.

بهاری زیباتر با تاش کلزاکاران ساوجباغی

رئیس اداره رسیدگی به اسناد پزشکی اداره کل بیمه 
سالمت البرز گفت: بیمه شده های بیمه سالمت با 
نشان دار شدن در سامانه نسخه نویسی الکترونیک 
نازایی و خدمات درمان  از دارو های درمان  می توانند 

ناباروری به صورت بیمه ای استفاده کنند.
به گزارش جام جم البرز؛ شیخلو گفت: بیمه شده های 
مراجعه  از  پس  سالمت  بیمه  صندوق های  تمام 
نویسی  نسخه  سامانه  در  متخصص  پزشک  به 
اداره  کارشناسان  توسط  دارویی  واحد  یا  الکترونیک 
می توانند  آن  از  پس  که  می شوند  دار  نشان  کل 
ناباروری  درمان  خدمات  و  نازایی  درمان  دارو های 

اعالمی را به صورت بیمه ای دریافت کنند.
او افزود: از ابتدای ۱۴۰۰ هزینه خدمات درمان ناباروری 
با تعریف ۶ بسته خدمتی در تعهد سازمان های بیمه 

گر قرار گرفته است. 
مرکز  شامل  البرز  در  ناباروری  مراکز  گفت:  شیخلو 
مرکز  و  کمالی  بیمارستان  در  سینا  ابن  ناباروری 
طرف  که  مریم  خصوصی  بیمارستان  در  ناباروری 
که  پویش  مرکز  و  هستند  سالمت  بیمه  قرارداد 
بیمه  افزود:  او  است.  قرارداد  طرف  غیر  و  خصوصی 

شده های سازمان بیمه سالمت، پس از مراجعه به 
مراکز ناباروری طرف قرار داد )بیمارستان کمالی، مریم( 
و تشکیل پرونده، پس از دریافت خدمت، هزینه ها 
۱۰درصد  فرانشیز  با  دولتی  تعرفه  با  دولتی  مرکز  در 
گفت: در مرکز خصوصی  محاسبه می شود. شیخلو 
مریم سهم سازمان با تعرفه عمومی غیردولتی با ۱۰ 
درصد محاسبه می شود. او گفت: بیمه سالمت، ۹۰ 

درصد هزینه درمان ناباروری را تامین می کند.
به گفته رئیس اداره رسیدگی به اسناد پزشکی اداره 
بیمه  مراجعه  صورت  در  البرز  سالمت  بیمه  کل 
کل  در  قرارداد  طرف  غیر  مراکز  به  استان  شده های 
کشور، با مراجعه به واحد خسارت متفرقه هزینه های 
بهداشت  وزارت  اعالمی  بسته های  طبق  درمان 

پذیرش و رسیدگی می شود.

بیمه درمان نازایی و آنچه باید از آن بدانید

بهداشت  وزیر  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
امور  تسریع  برای  الزم  همکاری  و  مساعدت  گفت: 

ساخت بیمارستان فردیس انجام خواهد شد.
حاشیه  در  رحیمی  بهروز   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
فردیس  ساخت  حال  در  بیمارستان  از  بازدید 
اظهار کرد: این بازدید با هدف تسریع روند ساخت 
مراحل  ارزیابی  و  بررسی  و  فردیس  بیمارستان 

پیشرفت پروژه انجام شد.
بهداشت   وزیر  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 

بیان کرد: در این دیدار از نزدیک در جریان ساخت 
این پروژه درمانی قرار گرفتیم.

با  بهداشت  وزیر  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
و  البرز  استان  به  دولت  هیأت  اخیر  سفر  به  اشاره 
مهم  پروژه  دو  از  بهداشت  وزیر  اللهی  عین  بازدید 
چه  هر  اتمام  بر  البرز  استان  تمام  نیمه  درمانی 
مساعدت  افزود:  و  کرد  تاکید  پروژه  این  سریع تر 
ساخت  امور  تسریع  جهت  در  الزم  همکاری  و 

بیمارستان انجام خواهد شد.

سرعت بخشی در ساخت بیمارستان فردیس



سرپرست اداره تعاون البرز تأکید کرد؛
ضــــــــــرورت خـــــدمـــــات رایــــگــــان 

دستگاه های البرز به قشر کارگر

البــرز  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  اداره کل  سرپرســت 
کارگــر  هفتــه  در  اســتان  نهادهــای  و  ارگان هــا  گفــت: 
خدمــات قابــل قبــول و رایــگان بــه کارگــران و خانواده هــای 

آنهــا ارائــه دهنــد.
، عبــداهلل دارایــی در کارگــروه  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
ــتان  ــر اس ــه کارگ ــت هفت ــای بزرگداش ــی برنامه ه هماهنگ
البــرز کــه در ســالن شــهدای اســتانداری البــرز برگــزار شــد، 
از  اگــر می خواهیــم  انقــالب فرمودنــد  کــرد: رهبــر  اظهــار 
تولیــد داخلــی و ملــی کشــور حمایــت کنیــم بایــد از کارگران 

حمایــت کنیــم کــه ایــن قــدم مهــم از پشــتیبانی اســت.
اردیبهشــت   ۱۱ الــی   ۵ از  کارگــر  هفتــه  کــرد:  بیــان  وی 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره  آغــاز می شــود. سرپرســت 
اجتماعــی البــرز تصریــح کــرد: برایــن اســاس دوشــنبه بــه 
ــا امــام )ره(، رهبــری و شــهدا،  ــام کارگــر، تجدیــد میثــاق ب ن
ســه شــنبه کارگــر، کارفرمــا، گام دوم انقــالب و فرهنــگ 
کار، چهارشــنبه کارگــر، تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال 
بنیــان  تحکیــم  و  ســالمت  کارگــر،  شــنبه  پنــج  آفریــن، 
خانــواده جمعــه کارگــر، تشــکل ها، بســیج و همبســتگی، 
شــنبه کارگــر، مهــارت آمــوزی، تأمیــن اجتماعــی و تکریــم 
تمــدن  کارگــر،  جهانــی  روز  یکشــنبه  و  بازنشســتگان 
اســت.  شــده  نامگــذاری  کار  آینــده  و  اســالمی  نویــن 
دارایــی بــا اشــاره بــه اطــالع رســانی برنامه هــای روز کارگــر 
خاطرنشــان  البــرز  صداوســیمای  و  رســانه ها  طریــق  از 
کــرد: دهــم اردیبهشــت ۴۰ کارگــر و گروه هــای کار نمونــه 
اســتان در قالــب جشــنواره امتنــان تقدیــر می شــود. وی 
گفــت: مجموعه هــای دانــش بنیــان و ســازمان هایی کــه 
دارای ابزارهــای اطــالع رســانی و بیلبوردهــای تبلیغاتــی در 
سراســر شــهر و اســتان در زمینــه برنامه هــای روز کارگــر 

اطــالع رســانی الزم را انجــام دهنــد.

چشم نوازی 2 میلیون الله در بزرگترین رویداد گردشگری البرز
جشـنواره گل هـای اللـه آسـارا بـه عنـوان بزرگتریـن رویـداد گردشـگری 
افتتـاح  آسـارا  شـهر  در  فطـر  سـعید  عیـد  بـا  همزمـان  البـرز  اسـتان 

می شـود.
، شـهردار آسـارا از برگـزاری جشـنواره گل هـای  بـه گـزارش جام جـم البـرز

اللـه در شـهر آسـارا خبـر داد و گفـت: جشـنواره گل هـای اللـه در زمینـی 
بـه  زیبـا و منحصـر  انـدازی  بـه مسـاحت ۴۰ هـزار متـر مربـع در چشـم 
فـرد تـا دامنـه کوه هـا کاشـته و جهـت بازدیـد گردشـگران برنامـه ریـزی 
آسـرایی افـزود: تعـداد الله هـای کاشـته شـده بـه بیـش  شـده اسـت. 

از 2 میلیـون عـدد می رسـد. شـهردار آسـارا در پایـان افـزود: امیدواریـم 
بـا کمـک همـه دسـتگاه های اجرایـی بتوانیـم سـهم باالیـی در جـذب 
گردشـگر و به تبع آن رشـد اقتصادی، اجتماعی شـهر و منطقه آسـارا و 

اسـتان البـرز داشـته باشـیم.
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشک جام جم
پزشکی  ــواالت  ــ سـ
پزشک  از  را  ــود  خـ
ــرز  ــ ــب ــ جـــــــام جـــــم ال
روزها،  بپرسیداین 
مردم بخش زیادی 
از نیازهای سالمت 
راه هـــای  از  را  خـــود 
گوناگون به دست 
مـــی آورنـــد. ایــن کار 
می تواند در بعضی 
مواقع مفید و در بسیاری از مواقع حتی خطرناک 
باشد. ویژه نامه های جام جم البرز شرایطی را فراهم 
کــرده اســت که شنونده ســواالت و پرسش های 
بــرای  مکتوب  صـــورت  بــه  و  بــاشــد  شما  پزشکی 
داشته  مناسبی  جــواب هــای  شما  ســئــوال هــای  
همین  در  موسویان  مهدی  سید  دکتر  بــاشــد.  
ــواالت و دغــدغــه هــای  ــ ســتــون و هــر هفته بــه س

پزشکی شما پاسخ خواهند داد.
عوارض احتمالی سرخک در نوزاد چیست؟

معموال کودکان سالم به خوبی از بیماری سرخک 
افراد  از  درصد   3۰ حدود  در  اما  می یابند،  بهبود 
جانبی  عارضه  چند  یا  یک  دچار  سرخک  به  مبتال 
سال،   ۵ از  کمتر  کودکان  در  عوارض  می شوند. 
با  افرادی  و  باال  به  سال  بزرگساالن 2۰  باردار،  زنان 

سیستم ایمنی مختل شده، بیشتر است.  
طبق گزارش های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
))CDC، از هر ۱۰۰۰ کودک مبتال به سرخک، یک یا دو 
بیماری، فوت می کنند. عوارض  این  اثر  در  کودک 
از:  عبارتند  کودکان  در  سرخک  بیماری  جدی 
عفونت گوش، که می تواند منجر به کاهش دائمی 
که دلیل اصلی  الریه،  شنوایی شود.اسهال، ذات 
مرگ و میر ناشی از سرخک در کودکان خردسال 
به  نفر   ۱ سرخک،  به  مبتال  کودک   2۰ هر  از  است. 
ذات الریه مبتال می شود.انسفالیت، که نوعی تورم 
مغزی است و می تواند منجر به ناشنوایی یا ناتوانی 
ذهنی شود. از هر ۱۰۰۰ کودک مبتال به سرخک، ۱ نفر 

به انسفالیت مبتال می شود.
در زنان باردار، سرخک می تواند باعث سقط جنین، 

زایمان زودرس یا تولد نوزادی با وزن کم شود

دکتر سید مهدی 
موسویان

مدیر فینگر فود یانا در گفتگو با جام جم البرز اعام کرد:

ع غذای ایرانی و فرنگی در فینگرفود یانا بیش از ۱۰۰ نو
غذاهایی  به  و  است  انگشتی  غذای  معنای  به  لغوی  معنای  در  فود  فینگر 
و... استفاده  برای پیش غذا، میان وعده  کوچک  ابعاد  در  که  گفته می شود 
راحتی  به  کردن و پخت فینگر فود، می توان  آماده  می شوند. به دلیل روش 
هنر  شاخه های  از  یکی  عنوان  به  فود  فینگر  کرد.  جان  نوش  دست  با  را  آن 
بسیاری  برای  دارد،  جدید  نسل  برای  که  جذابیت هایی  به  توجه  با  و  آشپزی 
فینگر  همان  یا  انگشتی  خوراک  دارد.  تازگی  آشپزی  دنیای  به  عالقمندان  از 
آنها نیاز  فود در مقابل غذاهای مفصل قرار می گیرد که معمواًل برای خوردن 
فینگرفود  بزرگ  مجموعه  می باشد.  و…  قاشق  چنگال،  کارد،  از  استفاده  به 
بهترین  از  یکی  البرز  استان  کردان  هوای  و  آب  خوش  منطقه  در  واقع  یانا 
مجموعه ها در ارائه خوراک انگشتی است. در این رستوران می توانید خوش 
طعم ترین، باکیفیت ترین و سالم ترین غذاها را با آسودگی خاطر به لحاظ تازگی 
سرو  غذا  نوع   ۰۰۱ از  بیش  یانا  فینگرفود  در  نمایید.  جان  نوش  غذایی  مواد 
یاناست که  می شود. مریم محمد نظامی، مدیر خالق و توانمند فینگر فود 
با عشق و عالقه در این مجموعه به مردم خدمت رسانی می کند. در همین 
زمینه روزنامه جام جم البرز با ایشان گفتگویی انجام داده است که در ادامه 

می خوانید:
* در خصوص سوابق و فعالیت های تخصصی فینگرفود یانا توضیح دهید.

از  ابتدا  کرده ایم.  کار  به  شروع  جدی  صورت  به  که  است  ماه  دو  مدت  به   
همسر خود تشکر می کنم که من را از آشپزخانه منزل با زحمات زیاد به چنین 
سرو  رستوران ها  داخل  که  غذاهایی  با  فینگرفود  کرد.   هدایت  مجموعه ای 
می شود متفاوت است. فینگرفود ترکیبی از غذاهای ایرانی و فرنگی است و 
در حال حاضر جوانان زیادی عالقه مند به این کار هستند. فینگر فود غذای 
را  غذا  مزه  باید  مشتری  اولیه  تست  همان  در  که  است  نفره  تک  و  لقمه ای 

حس کند. بنابراین با همان یک لقمه باید خود را به مشتری ثابت کنیم.
* از شاخصه های ویژه مجموعه خود به چه مواردی اشاره می کنید؟

متریالی که در فینگرفود یانا استفاده می کنیم بسیار سالم و با کیفیت است. 
این  هستند.  خاطر  آسوده  غذایی  مواد  مصرف  تاریخ  بابت  ما  مشتریان 
شغل بسیار متنوع بوده و مثل یک نقاشی باید تمام احساسات، عواطف  و 
توانایی های خود را در آن به کار بگیریم. سینی فینگرفود را تزئین می کنیم و 
در طبق اخالص تقدیم به مشتری می کنیم. بازخورد کاری که انجام می دهیم 
برای ما بسیار مهم تر است. همین که مشتری با تماس تلفنی از خدمات ما 
تشکر می کند برایمان بسیار ارزشمند می باشد. فینگرفود دارای تنوع بسیار 
باالست و آنقدر تنوع دارد که انتخاب را برای مردم دشوار می کند. ما بیش از 
۰۰۱ نوع فینگرفود داریم و انتخاب به ذائقه مشتری و سفارش بستگی دارد. 
ثبت سفارش برای مجالس باید از ۴2 ساعت قبل هماهنگ شود و منوی 
را ثبت کنند. به عنوان نمونه اگر غذای درخواستی سوشی  درخواستی خود 

است باید ۸۴ ساعت قبل سفارش خود را ثبت نمایند.

* راه های ارتباطی با فینگردفود یانا را ذکر نمایید.

 آدرس: اتوبان تهران قزوین-خروجی کردان-  بلوار اصلی
 کردان- بلوار شهدا-ضلع نود درجه- فینگر فود یانا

تلفن های تماس:

02644332۸24 - 0۹1076676۸6 

این  معلم   ۱۰۶ گفت:  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
بوم  زیست  در  نمونه  معلم  کشوری  مرحله  به  استان 

جدید راه یافتند.
به گزارش جام جم البرز؛ »علی حجرگشت« گفت: هزار و 
۸۰۰ معلم استان در این طرح شرکت کردند که پرونده 
آموزش و  هزار و ۵۷ نفر در نواحی و مناطق هشتگانه 

پرورش استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به این که معلمان البرز برای شرکت دراین 
طرح آثار خود را در سامانه ثبت کردند، تصریح کرد: پس 
راه  استانی  دبیرخانه  به   2۶3 پرونده  داوران،  ارزیابی  ار 
پیدا کرد.وی افزد: پرونده ۱۰۶ معلم استان البرز در زمینه 
دبیرخانه  به  باال  کسب  با  معلمی  ویژه  جلوه های  طرح 
با بیان این که  مرحله کشوری ارسال شد.  حجرگشت 
شیوه نامه معرفی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم 
از مطالبات رهبر  جدید به  منظور اجرایی کردن بخشی 
معظم انقالب اسالمی از عرصه تعلیم و تربیت برای اجرا 
در مدارس ابالغ و اجرایی شد، اضافه کرد: در این شیوه 
نامه به تکریم مسئولیت خطیر معلمان  و قدردانی از 
از میان  آنان و معرفی الگوهای عینی و عملی  خدمات 
خودشان توجه شده است. وی فرآیند تدریس، ارتباط با 
اولیای دانش آموزان، استفاده از فناوری نوین، تشکیل 

جلسه برای والدین، تولید محتوای آموزشی الکترونیکی، 
ارتباط مستمر با گروه های آموزشی، خالقیت آفرینی در 
فرآیند یادهی و یادگیری و کمک گرفتن از دانش آموزان 
بهره مندی  و  معلم  همیار  طرح  قالب  در  کالس  در 
جمله  از  را  کالس  آموزشی  جریان  در  والدین  کمک  از 
بوم  زیست  در  معلمی  ویژه  جلوه های  طرح  محورهای 

جدید برشمرد.
رسمی،  معلمان  تمامی  طرح  این  در  کرد:  تصریح  وی 
پیمانی، آزمایشی، حق التدریس، قراردادی، خرید خدمت 

و بازنشستگان شاغل در واحدهای آموزشی و پرورشی 
از  یک  هر  در  خاص  مدارس  و  غیردولتی  دولتی،  از  اعم 
زیر  دوم   و  اول  متوسطه  ابتدایی،  تحصیلی  دوره های 
البرز  پرورش  و  آموزش  گرفت.مدیرکل  قرار  پوشش 
ادامه داد: جلوه های ویژه ای که معلمان در زیست بوم 
کرونا از خود به نمایش گذاشتند و سختی هایی که در 
این مسیر متحمل شده اند برای همیشه تاریخ در ذهن 

مردمان این سرزمین ماندگار خواهد بود.
وظیفه  ما  یادآورشد:  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

در  همکاران  ازهمه  معلم  بزرگداشت  هفته  در  داریم 
شاهد  که  گذشته  ماه   2۵ در  که  البرز  استان  مدارس 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی آموزش حضوری بودیم، 
تقدیر و تکریم کنیم. حجرگشت با بیان این که معلمان 
زیادی  زحمات  غیرحضوری  آموزش  و  کرونا  دوران  در 
کشیدند، عنوان کرد: مجاهدت معلمان البرز در آموزش 
مجازی به دانش آموزان قابل توصیف نیست. وی افزود: 
آموزش و پرورش البرز هم به موضوع مهم  در شورای 
لذا  شد  اشاره  البرز  استان  در  معلم  نکوداشت  هفته 
انتظار می رود در این هفته همه مدیران کل دستگاه های 
اجرایی البرز به منظور تبریک این هفته به معلمان در 
مدارس حضور پیدا کنند. وی به رسالت سنگین و تاثیر 
گذار معلمان هم در جهاد تبیین و همچنین پیاده سازی 
بیانیه گام دوم انقالب برای آشنایی نسل جوان با تاریخ 
و  انقالب اسالمی پرداخت  کشور خود و دستاوردهای 
افزود: انتظار می رود فرهنگیان عزیز نقش بسزا و مثال 

زدنی خود را در امر جهاد تبیین ایفا کنند.
معلمان   کرد:  تاکید  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
را در اختیار  بزرگ ترین و حساس ترین سرمایه  کشور 
اسالمی  نوین  تمدن  ریزان  پایه  دلیل  همین  به  دارند 

هستند. استان البرز 2۵ هزار و 2۰۰ معلم شاغل دارد.

محفـل انـس بـا قـرآن کریـم در سـالن شـهدای دولـت اسـتانداری البـرز 
برگـزار شـد.

، محفـل انـس بـا قـرآن کریـم در سـالن شـهدای  بـه گـزارش جام جـم البـرز
 ، دولـت اسـتانداری البـرز بـا حضـور مجتبـی عبداللهـی اسـتاندار البـرز
 ، سـردار علیرضـا حیدرنیـا فرمانـده سـپاه امـام حسـن مجتبـی)ع( البـرز
حجـت االسـالم و علیمـراد یوسـفی مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه 
، مدیـران ارشـد اسـتان و قاریـان و حافظان برتـر کشـوری برگزار  سـپاه البرز
شـد.  مجتبـی عبداللهـی  در مراسـم محفـل انـس با قـرآن ، بـا بیـان این که 
انـس بـا قـرآن همـواره توصیـه و تأکید مقـام معظـم رهبری اسـت، افـزود: 

انس بـا قـرآن یعنـی خـو گرفتـن و آرام یافتن بـه قـرآن و ارتباطی مسـتحکم 
کـه موجـب تأثیرپذیـری و تأثیرگـذاری باشـد. وی بـا اشـاره بـه این کـه راه 

انـس بـا هـر چیـزی، ارتبـاط زیـاد بـا آن اسـت، ادامـه داد: اگـر انسـان قـرآن 
کریم را بشناسـد و آن را سـخن خداوند بداند کـه در هر لحظه و سـاعت با 

او بـه گفـت وگـو می نشـیند و بـدون واسـطه، بـا او سـخن می گویـد.
عبداللهـی گفـت: اصل احسـاس نیـاز بـه قـرآن، در درون انسـان ها نهفته 
اسـت؛ یعنی همان طـور که احسـاس گرسـنگی و تشـنگی یک امـر درونی 
و ذاتـی اسـت، احسـاس نیـاز بـه قـرآن نیـز ایـن چنیـن اسـت.وی افـزود: 
همزمان بـا ماه مبـارک رمضـان و لیالی قدر ایـن محفل به همت سـازمان 
بسـیج ادارات اسـتان برگـزار شـد کـه امیـد اسـت مـورد قبـول درگاه الهـی 

قـرار گیـرد.

با همت بسیج ادارات سپاه البرز برگزارشد؛
محفل انس با قرآن کریم در سالن شهدای دولت استانداری البرز

مدیر کل آموزش و پرورش البرز خبر داد:

راهیابی 106 فرهنگی البرز به مرحله کشوری معلم نمونه

مدیر داروخانه دکتر مدیر داروخانه دکتر 
فرشچی اعام کرد:فرشچی اعام کرد:

عرضه  دارو، مکمل عرضه  دارو، مکمل 
و لوازم بهداشتی و لوازم بهداشتی 
در داروخانه دکتر در داروخانه دکتر 

فرشچیفرشچی

* لطفا راه های ارتباطی با داروخانه دکتر فرشچی را بیان نمایید.

- جنب خیابان رسالت - داروخانه دکتر فرشچی ج- حصارک پایین- خیابان مالک اشتر آدرس: کر

تلفن تماس:  3۴6۵۲۲3۷

اولیــن داروخانــه عمومــی هشــتم ژوئیــه در ســال 
۷۰۷ میــالدی در شــهر بغــداد تأســیس شــده و در 
کشــورهای غربــی نیــز حــدود قــرن هجدهــم بــوده  
اســت. پیــش از تأســیس داروخانــه، پزشــکان بــه 

بیمــار دارو می دادنــد.
نیــز در  جهــان  نخســتین دانشــکده داروســازی 

ســال ۱۸2۱ در فیالدلفیــا دایــر شــد. 
خدمــات  ارائــه  بــر  عــالوه  داروخانه هــا  امــروزه 
بهداشــتی  کاالهــای  انــواع  مــردم،  بــه  دارویــی 
قــرار  آنهــا  اختیــار  در  نیــز  را  مکمل هــا   و 
می دهنــد. داروخانــه دکتــر کریــم فرشــچی واقــع 
در اســتان البــرز می باشــد کــه حــدود هــزار قلــم  
مــردم  بــه  را  بهداشــتی  لــوازم  و  مکمــل  دارو، 

می کنــد. عرضــه 
اخــالق مــداری یکــی از شــاخصه های ویــژه ایــن 
مجموعــه اســت و تمــام کارکنــان همــواره بــه ایــن 
ــه  ــه روزنام ــن رابط ــد.در همی ــد بوده ان ــم پایبن مه
مدیــر  فرشــچی،  کریــم  دکتــر  بــا  البــرز  جام جــم 

متخصــص، فرهیختــه و اخــالق مــدار  

گفتگویــی  فرشــچی  دکتــر  داروخانــه 
اختصاصــی انجــام داده اســت کــه ماحصــل آن را 

می خوانیــد: ذیــل  در 
* در خصــوص ســوابق و فعالیت هــای تخصصــی 

داروخانــه دکتــر فرشــچی توضیــح دهید.
رشــته  در  تبریــز  دانشــگاه   ۶2 ســال  ورودی 
ــتم.  ــال ۶۸ هس ــل س غ التحصی ــار ــازی و ف داروس
ایــن حــوزه فعالیــت  در قســمت های مختلــف 
احــداث  بــه  تصمیــم   ۷۵ ســال  از  کــرده ام. 
داروخانــه گرفتــم. دارو، جنبــه عمومــی فعالیــت 

می باشــد. مــا 
* از شــاخصه های ویــژه مجموعــه خــود بــه چــه 

مــواردی اشــاره می کنیــد؟
مجــوز  دارای  دارویــی  مکمل هــای  تمــام   
هولوگــرام غــذا و دارو هســتند. حــدود هــزار قلــم  
داروخانــه  در  بهداشــتی  لــوازم  و  مکمــل  دارو، 

می باشــد.  موجــود  فرشــچی  دکتــر 
تمام بیمه های پایه را نیز پذیرش می کنیم.

اســت  ایــن  بــر  مــا  ســعی  داروخانــه  ایــن   در   

نظــر  در  را  دارو  دریافــت  بــرای  مــردم  صــالح  کــه 
را  همــکاران  نیــز  خصــوص  ایــن  در  و  بگیریــم 

کنیــم. مجــاب 
و  مهــم  مــا  بــرای  دارو  فــروش  صــرف  واقــع  در 
ح نیســت، بلکــه نکتــه ای کــه حائــز اهمیــت  مطــر
ــدون  ــخصی ب ــی ش ــه وقت ــت ک ــن اس ــد ای می باش
مراجعــه  فرشــچی  دکتــر  داروخانــه  بــه  نســخه 
می کنــد، صــالح او را در نظــر می گیریــم، چــرا کــه 

صــالح  فــرد، صــالح جامعــه اســت. 
در حــوزه کاری مــا اخــالق پزشــکی از همــه چیــز 

اســت.  مهم تــر 
ــود  ــکی خ ــی پزش گاه ــه آ ــبت ب ــد نس ــن بای بنابرای
ارزش قائــل باشــیم. بــه طــور کلــی صــرف فعالیت 
امــروزه  نیســت.  پــول  دریافــت  مــا  خدمــات  و 
داروهــای  از  پــر  کیســه  یــک  منــازل  همــه  در 
بــدون مصــرف وجــود دارد کــه هــم موجــب ضــرر 
اقتصــادی و هــم آســیب های جانــی بــرای مــردم 

شــده اســت.



استاد  شهادت  روز  و  اردیبهشت   ۱2 روز 
همین  به  و  شده  نامیده  معلم  روز  مطهری 
مناسیت مراسم گرامیداشت مقام و منزلت 

معلم برگزار می شود.
سالروز  مناسبت  به  که  است  سال  چندین 
شهادت معلمی بزرگ و فرزانه، استاد شهید 
و  تقدیر  کشور  سراسر  معلمان  از  مطهری، 
تجلیل می شود. تکریم و تعظیم معلم تکریم 

و تعظیم علم است. 
از انسانی است که  از معلم، سپاس  تجلیل 

سالمت امانت هایی راکه به دستش سپرده اند 
سایه  و  شیرین  کامی  جا  هر  می کند.  تضمین 
یا  پیدا  را،  معلم  حضور  است  گسترده  مهری 

پنهان، می توان یافت. 
را  معلم  حرمت  همواره  که  جامعه ای  بی شک 
شتاب  آن  تعالی  و  رشد  آهنگ  می دارد،  پاس 
آن  معنوی  و  علمی  سالمت  و  می یابد  بیشتر 
تضمین می شود و جامعه ای که قدردان خوبان 
خود نباشد به  راه سعادت نخواهد رفت. و چه 
آفتاب زیستن و  مایه تنگ نظری است عمری با 

از آفتاب نگفتن.
است. ایثار  و  عشق  بزرگداشت  روز  معلم  روز 
جرعه  جرعه  را  علم  که  است  کسانی  از  تجلیل 
لحظه  لحظه  می کنند.خود  جاری  جانها  در 
می سوزند و با دانش خویش جامعه را می سازند 
و فردایی باشکوه را نوید می دهند. روز معلم روز 
بزرگداشت کسانی است که الف قامتشان در راه 
تعلیم  خمیده می شود. روز پاسداشت عزیزانی 
با  سربازانی  دانش  و  علم  سنگر  در  که  است 

اخالص و دانشمندانی زبده تربیت می کنند. 

آشناست. گمنامان  از  کردن  یاد  روز  معلم  روز 
آکنده  از عطریادشان  که دفترهای خاطرات  آنان 
است.سالها از آن لحظات شیرین کالس و درس 
می گذرد ولی هنوز یاد و نامت در دلم زنده است و 
تورا می ستایم که همچون انبیا به تعلیم و تربیت 

عشق می ورزیدی . 
را  محبت   ، می گفتی  دانایی  از  برایم  زمان  آن   
در  من  و  می کردی  معنی  را  زندگی  و  می آموختی 

سایه سار وجودت قد می کشیدم . 
مرا  دست  که  بودی  تو  داشتم  برمی  قدم  وقتی 

می گرفتی تا در پرتگاه ها و لغزش گاهها ی زندگی 
نیفتم. و اکنون که به آن سالها می نگرم بهترین 
را در کالس های درس تو پیدا  ام  لحظات زندگی 

می کنم . 
به یاد تمام معلم های خوب ایران اسالمی درود 
می فرستیم و سعی خواهیم کرد در هر جایی که 
هستیم قدر وجودشان را بدانیم .سخن خود را 
با حدیثی از علی )ع( به اتمام می رسانم که فرمود 
خود  بنده  مرا  بیاموزد  من  به  کلمه ای  هرکس 

کرده است. 

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اي بـی خبــر بکــوش کـه صاحب خبــر شوی
تــا راهــــرو نباشی کـی راهـبـر شـوی

در مکتب حقایق پیش ادیـب عشـق
حافظهان اي پسر بکـــوش که روزی پدر شوی

چهارشنبه      7  اردیبهشت    1401   شماره 6202

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسامی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
026-32210004-۹   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

پیام های مردمی
ح  ــز مـــی تـــوانـــنـــد جــهــت طــر ــزیـ ــان عـ ــدگـ ــنـ ــوانـ خـ
مختلف  ابــعــاد  در  استانی  و  شهری  مشکات 
جام  تحریریه  3221000۹دفـــتـــر  تلفن  شــمــاره  بــا 
در  تعطیل  ــام  ــ ای غــیــر  بــه  روزه  هــمــه  الــبــرز  جــم 
مشکاتشان  ــا  ت بگیرند  تــمــاس  اداری  وقـــت 
ج در ســـتـــون  هــمــیــن  در  خــــودشــــان  نـــــام  ــا  ــ  ب

 گردد.
دولت قیمت ها را کنترل کند

اساسی  نیازهای  از  یکی  دارو  قیمت  کنترل 
به  توجه  با  اساس  همین  بر  می باشد.  جامعه 
تخلفات متعدد شماری از صاحبان داروخانه ها 
نیاز بیماران  گران فروشی داروی مورد  بر  مبنی 
آن بروز فشارهای اقتصادی به این  و متعاقب 
تا  دارند  انتظار  دولت  از  مردم  جامعه  از  گروه 
مصرفی  داروی  بازار  بر  تر  قوی  کنترل  و  نظارت 

بیماران اعمال نماید.
ج مهرداد جوادی از مهر شهر کر
ج- قزوین و بالعکس را آسفالت کنید اتوبان کر
بالعکس  و  ج- قزوین  کر اتوبان  آسفالت  وضع 
حوادث  بروز  باعث  همواره  که  است  طوری 
ناگوار رانندگی و خسارات مالی و جانی به مردم 

می شود. 
بنابراین به همین منظور از مسئوالن اداره کل 
راه و شهر سازی استان البرز در خواست داریم 
امنیت  مذکور  مسیر  مناسب  آسفالت  با  تا 

رانندگی را تضمین کند. 
بدیهی است که هر گونه قصور و کوتاهی و ترک 
فعل در انجام وظایف قانونی موجب خسارات 
افزونتر به مردم خواهد شد و مسئوالن مربوطه 

باید پاسخگوی آن باشند.
ج - هشتگرد و نظر آباد جمعی از مردم کر

کنترل کرونا را جدی بگیریم
با شرایط فعلی جامعه و خروج از اوضاع بحرانی 
کرونا و در ادامه با واکسینه شدن اکثریت آحاد 
جامعه هر آن بیم آن می رود که بر اثر مساحمه 
و  کودکان  ویژه  به  جامعه  از  بخش هایی 
نوجوانان دوباره شرایط بحرانی تری را بر جامعه 
با  ذیربط  مسئوالن  که  دارد  جا  کند.  تحمیل 
جامعه  آحاد  عمومی  هدایت  و  برنامه ریزی 
وضعیت هجومی کرونا را کنترل اصولی نمایند.

احمد محمدی از رجائی شهر 

مهران رزمجوی

خبرنگار فرهنگی 
و اجتماعی جام جم  البرز

شهید حجت اهلل کشاورز

از  « از شهدای دوران دفاع مقدس است،  »شهید حجت اهلل کشاورز
آرام سخن می گفت. متدین و اسالمی  او روایت شده است: »بسیار 
آشنایان  و  دوستان  بین  در  می شد.  پیشقدم  خیر  کارهای  در  بود. 
از محبوبیت خاصی برخوردار بود.« متن کامل زندگی و حیاِت طیبه 

شهید کشاورز را بخوانید.
فرزند   ، کشاورز شهیدحجت اهلل  البرز؛  شاهد  نوید  گزارش  به 
شهرستان  در   ۱3۴۱ سال  ماه  خرداد  دوم  در  فاطمه،  و  عشرت اهلل 
ج به دنیا آمد. دوره ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشت. دوره  کر
می کرد.  شرکت  راه پیمایی ها  در  نخواند.  بیشتر  دوم  تا  را  راهنمایی 
سپس عضو کمیته شد و بعد به عضویت سپاه پاسداران درآمد. از 

کودکی به خواندن نماز و گرفتن روزه مقید بود و تا زمان شهادت به 
نحو احسن انجام می داد.

کتاب های  و  می پرداخت  ورزش  به  می خواند.  زیبایی  لحن  با  را  قرآن 
تخیلی و آموزنده را مطالعه می کرد. فردی راستگو، درستکار و صادق 
بود. بسیار آرام سخن می گفت. متدین و اسالمی بود. در کارهای خیر 
خاصی  محبوبیت  از  آشنایان  و  دوستان  بین  در  می شد.  پیشقدم 
برخوردار بود. در زمان انقالب در کنار دیگر مردم ایران به مخالفت با 
رژیم می پرداخت. در اکثر راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد و به 

پخش اعالمیه های امام می پرداخت.
بعد از پیروزی انقالب و با تشکیل بسیج مستضعفان، عضو این نهاد 

مقدس شد و به طور شبانه روزی به دفاع پرداخت و بعد از تأسیس 
سپاه نیز عضو این نهاد مقدس شد و به فعالیت خود ادامه داد. وی 
همیشه به خانواده ی شهدا و مجروحان جنگ سر می زد.او با خانم 
عزیزه ملکی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج، یك پسر به نام حسین 
از به دنیا  او قبل  را ببیند ولی  است. خیلی دوست داشت فرزندش 
آمدن فرزند به شهادت رسید. او فوق دیپلم نظامی داشت. در جبهه 
جانشین فرمانده بود. »حجت اهلل کشاورز« در بیستم بهمن ۱3۶۱ در 
منطقه فکه، در عملیات والفجر مقدماتی به علت اصابت ترکش به 
شهادت رسید. پیکر پاکش بعد از تشییع در گلزار شهدای جوادآباد 

ج به خاك سپرده شد. شهرستان کر

شهیدی که در کارهای خیر پیش قدم بود

انسان های بزرگ همیشه قدردان آموزگاران خود بوده اند 

: خلیج فارس یکی از دریاهای مهم و بزرگ دنیاست که کشورهای  به گزارش جام جم البرز
زیادی در اطراف آن وجود دارد. این محدوده از آب های دنیا از قدیم به نام»خلیج فارس« 
و  قول  خالف  بر  متحده   عربی  امارات  مثل  کوچکی  کشور  حاال  اما  می شده،  خوانده 

قرارهای قدیمی می گوید که قسمتی از سه جزیره ایرانی مال آن هاست! حرفی که خیلی 
خلیج  نام  هم  جهان  اسناد  همه  در  چون  گرفت.  جدی  را  آن  نباید  و  است  دار  خنده 
ابو موسی  و  کوج  بزرگ، تنب  نام های تنب  به  ایرانی  فارس و هم وابستگی سه جزیره 
است و نمی توان این سندها را نادیده گرفت.خلیج فارس با وسعتی حدود 232هزار و 
۸۵۰کیلومتر در جنوب و بین ایران و شبه جزیره عربستان واقع شده و با دریای عمان 

از طریق تنگه هرمز مربوط است. 
در  بحرین  و  قطر  عربی،  متحده  امارات  کویت،  سعودی،  عربستان  عراق،  عمان،  ایران، 
آن از دهانه اروند رود در شمال غربی تا تنگه هرمز  کناره خلیج فارس قرار دارند. طول 
در جنوب شرقی حدود ۸۰۵کیلو متر است و عرض خلیج فارس بین ۵۶تا2۸۸کیلو متر 

متفاوت است.

هم چنین بیشترین عمق آن ۱۸2متر و حداقل آن 3۰متر در دهانه اروند رود است. یکی 
ایران  آن در سواحل  که تمام ضلع شمالی  گذاری خلیج فارس این است  نام  از دالیل 

است و در مساحت کمی از گوشه شمال غربی آن کشورهای کویت و عراق قرار دارند.
آب های  از طریق  و  راه تنگه هرمز  را به وسیله  ایران  که  آزاد  خلیج فارس دریایی است 

اقیانوس هند با سایر آب ها و کشورهای دنیا مربوط می کند.
، خوزستان و هرمزگان واقع   خلیج فارس حدود 2۸ جزیره دارد که در سه استان نوشهر
شده اند. در بین این جزایر کیش، زیباترین جزیره ای است که سالی چند میلیون نفر 
به آن جا سفر می کنند و جاهای دیدنی اش را می بینند. روز ملی خلیج فارس در کشور 
از تنگه هرمز نام گذاری و به  اردیبهشت، سالروز اخراج پرتغالی ها  با دهم  ما مصادف 

ثبت رسیده است. 

 10 اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس؛

 خلیج فارس، همیشه فارس می ماند

در شامگاه شهادت موالعلی)ع( و شب قدر، مراسم 
امام  شیعیان  پیشوای  اولین  شهادت  شب  معنوی 
آبخوانداری  و  آبخیزداری  خیرین  مجمع  همت  با  علی 

استان البرز برگزار شد.
مصیبت  ذکر  و  مداحی  با  که  معنوی  مراسم  این  در 
امام علی )ع( همراه بود  فعاالن و خیران  و همچنین 
و  طبیعی  منابع  حوزه  در  استان  دولتی  مسئوالن 

آبخیزداری شرکت کردند.
رئیس سازمان جنگلها،مراتع  و آبخیزداری در گفتگوی 
این که  بیان  با  البرز  جم  جام  خبرنگار  با  اختصاصی 
و2۷  است  خیز  سیل  که  می کنیم  زندگی  کشوری  در 
خیز  سیل  کشورپهنه  عرصه های  از  هکتار  میلیون 
آبی  است تصریح کرد: متاسفانه به سمت اقلیم کم 
پیش می رویم و استخراج آب در۵۰ درصد از دشتهای 

کشور منفی است.
به گزارش جام جم، مسعود منصور اضافه کرد: بیش از 
۴۰ هزار قنات در کشور وجود دارد که متأسفانه به دلیل 
کم آبی و کاهش منابع آب زیرزمینی نزدیک به ۶۰ درصد 
آنها در شرف خشک شدن قرار دارند. وی در رابطه با 

آبخیزداری در کشور خاطرنشان  توسعه فعالیت های 
کرد: با توجه به این که آبخیزداری در تقویت سفره های 
از  جلوگیری  و  زمین  فرونشست  زیرزمینی،  آب های 
خسارت سیالب ها موثر است، فعالیت های آبخیزداری 

را با رعایت اصول فنی توسعه خواهیم داد.
 ۱2۵ از  این که  بیان  با  جهادکشاورزی  وزیر  معاون 
میلیون هکتار عرصه نیازمند آبخیزداری و آبخوانداری 
در کشور تنها 32 میلیون هکتار فعالیت آبخیزداری و 
آبخوانداری انجام شده است تصریح کرد: اگر خواهان 
تمام  باید  کشور هستیم  زیستی در  و  امنیت غذایی 
تالش خود را برحفظ آب و خاک کشور معطوف کنیم 
و این یعنی گسترش فعالیت آبخیزداری و آبخوانداری.

وی افزود: اگر فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری صرفا 
با تکیه بر منابع دولتی انجام شود عقب افتادگی زیادی 
در این زمینه خواهیم داشت اما با تکیه بر نهادهای 
مردم نهاد مانند مجمع خیرین آبخیزداری و آبخوانداری 

استان البرز این امر میسر است.
با  کشور  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  رئیس 
بشر  ابنا  بهترین  روایات  و  آیات  در  این که  به  اشاره 

و  آب  منابع  از  حراست  و  گفت:حفظ  هستند  خیران 
.وی  است  خیر  کارهای  بهترین  جزو  کشور  در  خاک 
آبخونداری  و  آبخیزداری  این که مجمع خیرین  بیان  با 
کشور  وخاک  آب  منابع  حفظ  مسیر  در  البرز  استان 
تالش می کنند تصریح کرد: ما در سازمان منابع طبیعی 
یاری  و  کمک  انتظار  کشور  سراسر  در  خیرین  تمام  از 
داریم . منصور با اشاره به شب های قدر وشهادت موال 
آبخیزدار با موال علی  علی )ع( به وجه اشتراک خیرین 
)ع( اشاره کرد و گفت: حضرت علی )ع( با حفر چاه های 
متعدد و وقف آن به حفظ آب و خاک اقدام می کردند 
پای  جای  پا  هم  آبخواندار  و  آبخیزدار  خیرین  این  و 
موالعلی  گذاشته اند و با تاسی به ایشان در این حوزه 

خدمت می کنند.
مجمع  کشور  استان   ۱3 در  حاضر  حال  افزود:در  وی 
خیرین آبخیزداری و آبخوانداری شکل گرفته است که 

استان البرز پیشرو در این زمینه بوده است.
کامل  آمادگی  اعالم  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
سازمان منابع طبیعی برای همکاری با مجمع خیرین 
همه  داشت:دست  اظهار  آبخوانداری  و  آبخیزداری 

گرمی  به  را  آبخوانداری  و  آبخیزداری  حوزه  خیرین 
می فشاریم و برای همه آرزوی سالمتی داریم.

در مراسم شب شهادت موال علی )ع( همچنین حجت 
ارجمند مسئول حوزه نمایندگی  الدین  االسالم عین 
هیئت  رئیس  و  البرز  کشاورزی  جهاد  در  فقیه  ولی 
با  هم  آبخوانداری  و  آبخیزداری  خیرین  مجمع  امنای 
بیان فضیلت های شبهای قدر و شخصیت ملکوتی 
و  آبخیزداری  : مجمع خیرین  گفت   ) )ع  موالعلی علی 
آبخوانداری استان البرز شروع فعالیتش را از شامگاه 
شهادت علی )ع( آغازمی کند چرا که بیشترین سنخیت 

فعالیتش را در سیره  امام علی )ع( می بیند.
حجت االسالم ارجمند با اشاره به این که در کل جهان و 
تاریخ مانند علی )ع ( در تولید ثروت و وقف آن میان 
کرد:علی  تصریح  شود  نمی  پیدا  نیازمندان   و  مردم 
)ع( حدود ۱۷۰ چاه و چشمه احداث کردند که هنوز در 

منطقه مدینه مورد استفاده است.
وی افزود: مجمع خیرین آبخیزداری و آبخوانداری با تا 
سی از حضرت علی )ع( و در شب های قدرآغاز کار خود را 
گرامی می دارد.حجت االسالم ارجمند با اشاره به این که 

و  آبخیزداری  خیرین  مجمع 
آبخوانداری استان البرز در اجرای رسالت خود در حفظ 
منابع آب و خاک دست همه خیرین را می فشارد گفت: 
بحث خیرین  و انجام کار خیرصرفا و الزاما مادی نیست 
. همه می توانند مجمع خیرین آبخیزداری و آبخوانداری 
را در فرهنگ سازی و کارهای علمی و اطالع رسانی یاری 
کنند.  در این مراسم همچنین حامد فرضی مدیرکل 
منابع طبیعی استان البرز نیز با اشاره به اهمیت حفظ 
آب و خاک در کشور به همکاری منابع طبیعی  منابع 
البرز  آبخوانداری استان  و  آبخیزداری  و مجمع خیرین 
شکل  از  که  گذشته  سال  سه  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
استان  آبخوانداری  و  آبخیزداری  خیرین  مجمع  گیری 
در  مثبتی  بسیار  قدم های  توانسته ایم  می گذرد  البرز 

استان در زمینه حفظ آب و خاک داشته باشیم. 
زاده مشاور رئیس سازمان جهاد  کمال  حاج حسین 
خیرین  مجمع  مدیرعامل  و  البرز  استان  کشاورزی 
وضعیت  به  اشاره  با  هم  آبخوانداری  و  آبخیزداری 
خشکسالی و کمبود منابع آب در کشور و استان البرز 
خواهد  آب  جنگ   ، جهان  در  آینده  جنگ های  گفت: 

بود و ما باید قدر منابع آب و خاک خود را بدانیم و با 
سازماندهی و کارهای علمی تالش کنیم این نعمات 
الهی را حفظ کنیم. مدیر عامل مجمع خیرین آبخیزداری 
و آبخوانداری با اشاره به حوزه های آبریز در استان البرز 
گفت: با سازماندهی و شناسایی دقیق حوزه های آبریز 
در استان می توان ازذخیره روان آبها در فصول بارندگی 

برای فصول کم آبی استفاده کرد.
آبخوانداری  و  آبخیزداری  خیرین  مجمع  افزود:  وی 
کنار  در  می تواند  و  دارد  زیادی  بسیار  ظرفیت های 
بخش های دولتی در طرح های حفظ آب و خاک استان 

فعال باشد. 
با  آبخوانداری  و  آبخیزداری  خیرین  مجمع  مدیرعامل 
اشاره به شب شهادت موالعلی )ع( و تاسی این مجمع 
به ایشان در امور کشاورزی و احیای چاه ها تصریح کرد: 
آبخوانداری  و  آبخیزداری  خیرین  مجمع  اعضای  نیت 
استان  البرز کمک به هم نوعان در حفظ منابع آب و 
خاک کشور و کمک به ایجاد امنیت غذایی و زیستی  
در ایران اسالمی است و در این راه بهترین الگو ی ما 

موالعلی )ع ( است.

 : رئیس سازمان جنگل ها، مراتع  و آبخیزداری کشور در جمع خیرین آبخیزداری استان البرز

قنات های کشــور یک به یک جان می دهند
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