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 کشف سنجاق مفرغی
 ۳۰۰۰ ساله در کرج

دولت و نمایندگان مجلس 
کارگران را دریابند

 افتتاح صندوق 
قرض الحسنه اصحاب فرهنگ 

2و هنر و رسانه البرز 4 4

4 2

البرز

استاندار البرز:

فردگرایی و منفعت طلبی در تحقق اقتصاد مقاومتی جایی ندارد
2

ضرورت آگاهی جوانان از عواقب 
مصرف مواد نیروزا 

 معاون فرماندار کرج برضرورت آگاه سازی جوانان نسبت به آثار سوء مصرف موادنیروزا که در باشگاه های 

ورزشی عرصه می شود، تاکید کرد.
خبرنگار جام جم البرز: »محمدمجرد« در جلسه »شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرج« که در سالن 

غدیر فرمانداری برگزار شد، برضرورت اجرای طرح غربالگری معتادان و پاالیش آنها پیش از ورود به ...

تمدید مهلت ارسال شعر به 
جشنواره شعر»وطن من« 
4

2

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه 
شهرســتان کرج، از آغاز فرایند توزیع میوه شب عید 
از ۲۵ اسفند ماه و دایر شدن نمایشگاه بهاری در البرز 

خبر داد. 
خبرنگار جام جم البــرز: محمد مجرد در 
جلســه کارگروه تخصصی تنظیم بازار شهرســتان 
کــرج که با محوریت تأمین میوه شــب عید برگزار 
شد، گفت: طبق روال هر ساله بحث تنظیم بازار شب 
عید را داریم و امسال نیز همانند سنوات گذشته برای 
خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان این جلسه 
برگزار شــد و یکی از موضوعــات مهم آن نیز بحث 

تأمین میوه شب عید بود.
وی افــزود: بــا همراهــی جهادکشــاورزی، 
تعاون روســتایی و ســایر اعضای کارگروه تنظیم 
بازارشهرستان، میوه شــب عید تأمین شده است و 
از ۲۵ اسفند، فرایند توزیع میوه در غرفه ها و میادین، 
باهــدف عرضه به صورت ارزانتر و راحت تر به مردم 

شهرستان، آغاز خواهد شد.
مجــرد افزود: باید با تمهیداتی که در اســتقرار و 
تعادل در پراکندگــی غرفه ها در محله ها و بویژه در 
مناطق محروم صورت می گیرد، شــاهد کمترین بار 

ترافیکی در مرکز شــهر باشیم و به این ترتیب شأن 
مردم برای خرید اقالم و کاالهای اساسی شب عید 

حفظ شود.

* پیش بینی2600 ُتن میوه شــب عید 
برای بازار البرز 

معاون برنامه و توسعه فرمانداری کرج همچنین 
در خصــوص میزان ذخایر انبار میوه شــب عید نیز 
گفت: حدود 800 ُتن سیب و 1800 ُتن پرتقال پیش 
بینی شده است که با نوساناتی در میزان اعالم شده، 

در مراکز مربوطه توزیع خواهد شد.
مجرد با تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل در استقرار 

غرفه ها بیان کــرد: غرفه های عرضه در محله های 
مختلف شهر باید پیش بینی شود تا شاهد تعادلی در 

روند توزیع باشیم.
وی بــا تاکیدبر لزوم حفظ کرامت و شــان مردم 
در خرید کاالهای اساســی شــب عید نیز افزود: اگر 
اقالم اساسی و مورد نیاز مردم در محالت به صورت 
مناســبی پراکندگی داشته باشــد دیگر الزم نیست 
که مردم برای تامین کاالهــای مورد نیاز به مراکز 
شهر مراجعه کنند و به این ترتیب شاهد بار ترافیکی 

فزاینده ای باشیم.
مجرد در ادامه از برپایی نمایشــگاه بزرگ بهاری 
در اســتان نیز خبر داد و گفت: این نمایشگاه توسط 
ســازمان صنعت،معدن و تجارت البرز و شــرکت 
برگزاری نمایشگاه های استان البرز با مشارکت اتاق 
اصناف در مجتمع گلستان گلشهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نمایشــگاه 360 غرفه شــامل 
کاالهای اساســی مردم پیش بینی شده است که از 
ایــن رقم 10 غرفه به صورت رایگان در اختیار غرفه 
دارانی که فعال تر هســتند و پروانه کسب دارند قرار 
مــی گیرد تا به نحوی شــاهد تنظیم قیمت ها نیز در 

بازار شب عید باشیم.

توزیع میوه شب عید، از 25 اسفند 

رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسالمی 
شهر کرج اظهار داشــت: مخالف همکاری با نهادهای 
مختلف شــهر و استان نیســتیم و این همکاری ها در 

راستای اداره بهتر شهر خواهد بود.
خبرنگار جام جــم البرز: رحیم خســتو طی 
ســخنانی در صد و بیســت و هفتمین جلســه رسمی 
شــورای اسالمی شــهر کرج که ۲8 بهمن برگزار شد، 
خاطر نشــان کرد: هدف نهادهای خدمت رسان جلب 
رضایت شــهروندان و حرکت در مســیر حل مشکالت 
موجود اســت و چنانچه همکاری های بین بخشی و هم 
افزایی نهادها وجود نداشــته باشد، تحقق اهداف عقیم 
می ماند.وی به طرح لوایح مختلف در خصوص حمایت 
از نهادها در شورای اسالمی شهر کرج اشاره کرد و ادامه 
داد: آنچه اهمیت دارد نگرش بدون تبعیض به این حوزه 
اســت و بی شک مســیر حل مشکالت شهری از مسیر 

تقویت همکاری ها حرکت می کند.

این مسئول در پایان با یادآوری اهمیت ارتقای سیما 
و منظر شــهری، عنوان کرد: یکی از فرصت های پیش 
آمده در راســتای حذف زوائد بصری حمایت امام جمعه 
محترم و دادستان محترم از جمع آوری بیلبوردها و سازه 
های غیرمجاز تبلیغاتی است که شهرداری کرج باید در 
این مســیر حرکت کند و انتظار اعضای شــورا نیز جمع 

آوری آنها در یک حرکت جهادی است.

رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسالمی کرج:

مخالفتی برای حمایت از نهادهای 
استانی و شهری وجود ندارد

والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن را تبریک می گوییم

معاون امور فرهنگی ارشاد البرز:
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دولت و نمایندگان مجلس 
کارگران را دریابند

رشــد بی رویه و بی ضابطه قیمت اقالم و 
اجناس مورد نیاز مردم این روزها بر کسی پوشیده 
نیســت و از قرار معلوم مهاری هم برای آن قابل 

تصور نیست.
 اکثــر علمای صاحب نام و مراجع تقلید و ائمه 
جمعه و صاحبان رســانه ها ی مکتوب ، صوتی و 
تصویری و بویژه خبرنگاران وضعیت نابســامان 
اقتصــادی امروز و آینده آن را برای افکار عمومی 
و مســئوالن مربوطه تفسیر و تبیین کرده اند، به 
طــوری که قدرت خرید مــردم بویژه کارگران و 
کارمنــدان و ... به پایین ترین ســطح خود تنزل 
کرده اســت و مشــکالت تحریــم اقتصادی و 
مدیریــت های ســطحی و ناکارآمــد اجرایی و 
نظارتی هر روز بر دامنه آســیب های این بخش 
می افزاید. کارگران و کارمندان از مسئوالن دولت 
و مجلس می پرســند که چرا در شــرایط گرانی 
چند برابری اقالم و اجناس و ملزومات زیســتی 
شهروندان و روستا نشینان افزایش ماهانه حقوق 
کارگران و کارمندان حالت طبیعی و قانونی ندارد 

و متناسب با نرخ واقعی تورم نیست.
 آیــا خود نمایندگان مجلس و مقامات دولت با 
این میزان حقوق کم و ناچیز قادر به ادامه زندگی 
یکروزه هســتند؟! بدون تردیــد افکار عمومی و 
عقل سلیم حکم می کند که خیر! پس به نظر می 
رسد که مســئوالن دولت و مجلس باید ترازوی 
واقعی تری برای ســنجش قدرت خرید فعلی و 

آینده کارگران و کارمندان به کار گیرند.
سید نصرالدین میرعربشاهی 
خبرنگار فرهنگی و اجتماعی جام جم  

راه انــدازی درمانــگاه 
شــماره 2 مجتمــع امام 

علی)ع(

درمانگاه شماره دو مجتمع امام علی)ع( در 
منطقه اسالم آباد کرج راه اندازی شد.

خبرنگار جام جم البرز: این درمانگاه در 
600 متر مربع با هشــت تخت بــا ارائه خدمات 
درمانــی دربخــش هــای اتاق عمل ســرپایی 
،تزریقات و پانسمان شــروع به کار کرد.برای راه 
اندازی این درمانــگاه 300 میلیون تومان هزینه 
شــده است.قرار اســت اردیبهشت ســال آینده 
درجهت توســعه این مرکز درمانی ،مرکز جراحی 

سرپایی این درمانگاه نیز راه اندازی شود. 

کشف 3 انبار کود و سموم 
کشاورزی قاچاق 

فرمانده انتظامی استان از کشف 3 انبار کود 
شیمیایی و ســموم کشاورزی قاچاق به ارزش ۵ 

میلیارد تومان در شهر کرج خبر داد .
خبرنگار جام جم البرز:  سردار »عباسعلی 
محمدیان« با اعالم این خبر گفت : در پی دریافت 
گزارش هایی مبنی بــر نگهداری مقادیر زیادی 
کود شــیمیایی و ســموم کشــاورزی قاچاق در 
انباری در منطقه ولد آباد کرج ، بالفاصله ماموران 
کالنتری 44 ولد آباد همراه عوامل سازمان جهاد 
کشاورزی استان به مکان مورد نظر اعزام شدند .

سردار محمدیان گفت : ماموران در بازرسی از 
انبار مذکور مقادیر زیادی کود شــیمیایی و سموم 
کشاورزی قاچاق را که خارج از شبکه توزیع وارد 
اســتان شــده و فاقد هرگونه بارنامه گمرکی بود 
کشف کردند .وی افزود : ماموران در ادامه از وجود 
۲ انبار دیگر در نزدیکی انبار کشــف شــده مطلع 
شدند که پس از بازرسی از آنها ، مقادیر زیادی کود 
شیمیایی و سموم کشاورزی قاچاق کشف شد که 
در مجموع از این 3 انبار ،  1۲00 کیســه ســموم 
کشاورزی کشف شــد .فرمانده انتظامی استان 
البرز با بیان این که در این رابطه 3 نفر دســتگیر 
شــدند،گفت : ارزش اقالم مکشــوفه ۵ میلیارد 

تومان برآورد شده است.

عالم ربانی آیت اهلل محمد مومن قمی در ســال 1316 در قم متولد شــد و پس از 
تحصیالت ابتدایی وارد حوزه علمیه شد و نزد بزرگانی چون مرحوم آیت اهلل بروجردی 
و مرحوم امام و مرحوم ســید محمد محقق داماد و مرحوم عالمه طباطبایی تحصیل 
کــرد و در جوانی به درجه اجتهاد نائل گشــت. وی همــراه تحصیل به مبارزات ضد 
اســتبداد شاهنشــاهی پرداخت که رژیم پهلوی این عالم را به زندان و تبعید محکوم 

کرد. وی از موسســین جامعه مدرســین قم بود و پس از انقالب در سمت هایی مانند 
عضو فقهای شــورای نگهبان و عضو شورای بازنگری قانون اساسی و عضو مجلس 
خبرگان رهبری و عضو شــورای عالی سیاســتگذاری و رئیس حوزه علمیه قم، به 
انقالب اسالمی خدمت کرد.مرحوم آیت اهلل محمد مومن مجتهدی مسلم و صاحب 
رای فقهی و فتوا بود اما خوی فروتنی به ایشان اجازه تالیف رساله علمیه نداد و انسانی 

متواضع و متخلق و ساده زیست وزندگی معظم له در ردیف حداقل امکانات معیشتی 
بود.حقیر قبل از انقالب کتاب مکاسب محرمه را نزد آیت اهلل مومن خوانده و افتخار 

شاگردی ایشان را دارم و از فیض نظرات علمی عمیقشان بهره مند گشتم.
خداوند ایشان را با انبیاء و اولیاء و علماء ربانی محشور گرداند.

محمد حسین روحی یزدی

آیت اهلل محمد مومن قمی؛ عالمی فرزانه، فقیه پارسا و ساده زیست

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

نماینــده عالی دولت در اســتان البرز با تاکید بر 
ضرورت اهتمام ویژه دســتگاه ها برای افزایش سهم 
استان از تبصره 18، گفت: البرز در جذب اعتبارات ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید دارای رتبه اول کشور است 
از این رو می توانیم با جدیت در راســتای کسب چنین 
رتبــه ای در جذب اعتبارات تبصره 18 نیز در کشــور 

پیشتاز باشیم.
خبرنگار جام جم البرز:  شــهبازی در جلســه 
کارگروه اقتصاد مقاومتی اســتان که در سالن شهدای 
دولت استانداری برگزار شد، با ارائه شرح مختصری از 
مفهوم اقتصاد مقاومتی، افزود: اقتصاد مقاومتی درون 

زا و برون نگر است.
وی ادامــه داد: البرز دارای ظرفیت های فراوانی در 
حوزه های مختلف اعم از حمل و نقل زمینی و هوایی، 
نزدیکی به پایتخت، گذرگاه 1۲ استان کشور، استقرار 
مراکز علمــی و تحقیقاتی و امکانات کم نظیر طبیعی 

است که باید به نحو مطلوب بهره برداری شود.
شهبازی گفت: بخش خصوصی و سرمایه گذاران 
فعال در البرز متشــکل از افــرادی متعصب، خالق و 
هوشمند است که از آنها حمایت کرده و فرش قرمزی 

برای فعالیت آنها فراهم می کنیم.
وی افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که ظرفیت 
های البرز تقویت شــده و ارتقــا یابد که خروجی قابل 

قبولی در جهت رشد و توسعه استان داشته باشد.
استاندار البرز اضافه کرد: ضرورت دارد که کارگروه 

های زیر مجموعه این ستاد، فعال و پویا تر باشند.
وی با اشــاره به ظرفیت های گردشــگری استان، 
گفــت: اکنون ۲ هزار تخت هتلــی در البرز وجود دارد 
که بر اســاس برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری استان، تا سال آینده به ۵ 

هزار تخت می رسد.
شهبازی با تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه دستگاه ها 

برای افزایش سهم استان از تبصره 18، افزود: البرز در 
جذب اعتبارات ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید دارای 
رتبه اول کشــور است از این رو می توانیم با جدیت در 
راستای کسب چنین رتبه ای در جذب اعتبارات تبصره 

18 نیز در کشور پیشتاز باشیم.
وی عنوان کرد: ســتاد اقتصاد مقاومتی با خط دهی 
به ســایر کارگروه ها می تواند مســیر توسعه استان را 

ریل گذاری کند.
استاندار البرز گفت: مجموعه استان در سایه اتحاد 
و انسجام درصدد اجرا و اعمال سیاست های کارگروه 
اقتصــاد مقاومتی هســتند و به طور قطع حواشــی و 
اقداماتــی با هدف فردگرایــی و منفعت طلبی در این 

مسیر جایی ندارد.
الزم به ذکر اســت که در تبصره 18 قانون بودجه و 
اشتغال روســتایی با موضوع اشتغال فراگیر، به دولت 
اجــازه داده می شــود بــرای مردمی شــدن اقتصاد، 
حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری مؤثر از 
ظرفیت هــای عظیــم جمعیت فعال کشــور و برای 
بهره برداری مؤثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق 
در پهنه سرزمینی ایران اسالمی نسبت به برنامه ریزی 
و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی 
جدیــد و پایدار در منطقه و شناســایی اســتعدادها و 
قابلیت هــای مناطق، از طریــق حمایت های نهادی، 

اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدام کند. 

فردگرایی و منفعت طلبی در تحقق 

اقتصاد مقاومتی جایی ندارد

شــهردار کرج گفت: ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان مهمترین 
اولویت مدیریت شهری است. 

خبرنگار جام جم البرز:  علی اصغر کمالی زاده در جلســه شورای 
برنامــه ریزی اظهار کرد: در زمان بارش برف و باران، شــهروندان باید با 
شــهرداری تعامل داشــته باشــند تا بتوان در کوتاه ترین زمان خدمات با 

کیفیتی ارائه داد.
این مســئول با بیان اینکه زمان بارش برف خیابان ها لغزنده می شوند 
و در صورتی که خودروها زنجیر چرخ نداشــته باشند، شاهد تصادفات و به 
دنبال آن مســدود شدن راه ها هســتیم، گفت: وقتی راه بسته باشد قاعدتا 
نیروهای خدماتی نیز میان راه گیر کرده و نمی توانند به شهروندان خدمت 

رسانی کنند.
وی اضافه کرد: شــهروندان در زمان بارش برف باید از سفرهای درون 
شهری غیر ضروری خودداری کنند تا شهرداری عملیات خدمت رسانی و 

بازگشایی معابر را با سرعت بیشتری انجام دهد.
شــهردار کرج در ادامه به شرایط اقتصادی کنونی اشاره کرد و گفت: در 

این شرایط ضروری است تا به دنبال راهکارهای کاهش هزینه باشیم.

این مسئول ابراز کرد: باید در مسیرهای شیب دار، مخازن و پمپ های 
حاوی ضد یخ مایع جانمایی شــود تا هنــگام بارش برف این مایع بر روی 

خیابان ریخته شده و مانع از یخ بستن برف بر روی سطح خیابان شود.
کمالی زاده با اشــاره به اینکه به جای مایع ضد یخ از آب نمک نیز می 
توان اســتفاده کرد، افزود: استفاده از این روش عالوه بر کاهش هزینه ها 
)اســتخدام راننده(، تســریع در خدمت رســانی را با به کارگیری کمترین 

نیروی انسانی و بیشترین کیفیت به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: وظیفه شــهرداری خدمت رسانی به شهروندان است و 
خوشبختانه مجموعه مدیریت شهری کرج تا کنون توانسته این وظیفه را 
به عنوان سیاســت اصلی و مهمترین هدف دنبال کند و باید تالش کنیم تا 
این مهم با کیفیت بهتر و مطلوب تری محقق شود.شهردار کرج با تاکید بر 
اینکه جلب رضایت شهروندان از اولویت های مدیریت شهری است، افزود: 
این امر موجب اعتماد شــهروندان و تعامل دو ســویه میان مســئوالن و 

شهروندان شده و حل مشکالت شهر را در پی دارد.

معاون فرماندار کرج برضرورت آگاه سازی جوانان 
نســبت به آثار سوء مصرف موادنیروزا که در باشگاه های 

ورزشی عرصه می شود، تاکید کرد.
خبرنگار جام جم البرز: »محمدمجرد« در جلسه 
»شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرج« 
که در سالن غدیر فرمانداری برگزار شد، برضرورت اجرای 

طــرح غربالگری معتادان و پاالیش آنها پیش از ورود به 
کمپ های ترک اعتیاد تاکید کرد و اظهارداشت: رعایت 
مسائل بهداشتی در جریان اجرای طرح ساماندهی کمپ 
ها بــا دقت نظر ویژه ای باید صورت گیرد.وی همچنین 
در خصــوص عوارض و عواقب مصرف و ســوء مصرف 
مواد نیروزا که در باشــگاه های ورزشــی به فروش می 

رســد نیز هشدار داد و تاکید کرد: باید اطالع رسانی الزم 
و فرهنگسازی در این رابطه صورت گیرد چرا که جوانان 
بدون آگاهی از آســیب هایی که با مصرف مکمل های 
انــرژی زا به خود می زنند گاهی مــرگ خود را نیز رقم 

خواهند زد. 
معاون فرماندار کرج در ادامه تصریح کرد: دانش کافی 

نسبت به ابعاد پدیده شوم اعتیاد و راهکارهای مقابله با آن، 
کمک بزرگی به یافتن راه حل های عملیاتی برای ریشه 
کنی این معضل اجتماعی خواهد کرد؛ لذا از دســتگاه ها 
انتظــار می رود تا جمع بنــدی از اقدامات و راهکارهای 
آزموده شــده داشته و گزارش آن را نیز جهت بهره مندی 

و اخذ تصمیمات الزم به ستاد شهرستان ارائه دهند.

 مردم، زندگی شهری و مدیریت شهری؛ سه ضلع مثلثی هستند که 
گاهی زاویه  هایش نسبت به شرایط زمان، دچار تغییر شده و باعث بی ثباتی 

در روابط بین اضالع می گردد.
حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، بارش برف و باران و... می تواند روابط 

اضالع این مثلث را تحت الشعاع خود قرار دهد. 
پیش بینی احتماالت در برنامه ریزی و تصمیم ســازی، اصلی فراموش 
ناشــدنی در حوزه مدیریت  شهری  اســت، اصلی که باید توجه اساسی در 
پیشینه تصمیمات به آن اختصاص یابد، البته با آموزش های الزم می توان 
مردم را نیز بدین جهت ســوق داد تا در حوادث بازیگران خوبی برای بهبود 

وضعیت باشند. 
مدیریت شهری را باید با کمترین درجه آسیب پذیری پیش برد و گرنه 

همین ضلع مثلث، دیگر اضالع آن را در خود می بلعد.
به عنوان نمونه؛ ســازماندهی چند الیه ای در مدیریت سازمان نیروی 
انســانی شــهرداری کرج که با مناطقش  حدود 13 هزار نفر نیروی شاغل 
دارد، ولــی در زمــان بحران کمتر از ۵00 نفر آماده بــه کارمی توان در آن 
یافت، را مثال می زنیم؛ در بارندگی بهمن ســال گذشــته اغلب کارکنان 
شــهرداری های مناطق به محل کار نرفتند یا به هر دلیلی نتوانستند بروند 
و صرفا تعداد اندکی نیروی مدیریت بحران و خدمات شهری در محل کار 
حاضر شدند که آنها هم نتوانستند خدمات قابل توجهی به مردم ارائه دهند. 
در حالی که در یک ســازمان پویا باید برای کارکنان ســتادی هم وظایفی 
را برای  زمان های بحران طراحی کنیم )طرح جامع نزد نویســنده محفوظ 
است( تا هر کدام از نیروها در پست های تعریف شده زمان مدیریت بحران 

حاضر شده و ایفای نقش کنند.
 اکنون سخن مردم این است که با عوارض و مالیات های شغلی و صنفی 
ما حقوق کارکنان شــهرداری تأمین می شود پس انتظار داریم تا در شرایط 

بحران کارائی مدیران شهری را احساس کنیم. اگر تیم مقابله با بحران، در 
زمان بحران، خودش بحران زده شــود، وجود این تیم عمال بی فایده بوده 
و بایــد آن را تعطیل کرده و طرحی دیگر در انداخت. فکر کنیم به جای آن 
برف ســنگین، سیل یا زلزله یا حادثه ای از این دست اتفاق می افتاد. در آن 

هنگام باید چه می کردیم؟
  با ســازماندهی چند الیه ای و آموزش تمام کارکنان ســتادی و صفی 
می توان در مواقع الزم حضوری فعال برای خدمت به نیازمندان داشــت. 
آیا مدیریت شهری، نیازمند مدیرانی از جنس شهید مهدی باکری نیست، 
وقتی در بخشــی از شهر ارومیه ســیل جاری می شود، آن شهید در قامت 
شهردار شهر؛ با لباس و چکمه در  خدمت گذاری به سیل زدگان وارد عمل 

می شود و تا بهبودی اوضاع به  شهرداری بر نمی گردد. )روحش شاد(.
موضــوع بعدی، شناســایی جــذب و ســازماندهی تجهیزات بخش 
خصوصی برای مدیریت بحران است، باید تمام امکانات و پتانسیل بخش 
خصوصی؛ تعمیرگاه ها، ماشــین های سنگین و حتی تجهیزات و امکاناتی 
را که دارند شناسایی و جذب کرده تا در زمان های الزم به کارگیری کنیم. 
با اســتفاده از 4 یا ۵ لودر و 10 دســتگاه بیل مکانیکی نمی توان این شهر 

عظیم را در مواقع بحران مدیریت کرد.
 بــه کارگیــری تجهیــزات و امکانات بخش خصوصــی در وضعیت 

اضطراری شرایط و لوازمی دارد.
چنان چه دســتمزدهای بخش خصوصی به روز پرداخت شود در مواقع 

اضطرار حتی به صورت داوطلبانه در اختیار مدیریت شهری خواهند بود.
موضوع اصلی و پاسخ به مسئله مدیریت بحران، نقش آفرینی مردم می 
باشــد که باید در یک برنامه ریزی بلند مدت آموزشــی از مقاطع تحصیلی 
ابتدائــی تا تکمیلی پایه گذاری گردیده تا به صورت فراگیر در بین نســل 

پیشرو این نیاز مهم نهادینه و فرهنگ سازی گردد.

برنامه میان مدت آموزش دوره های عرضی کارکنان دولتی و خصوصی 
به عنوان یک ضرورت اساسی قرار گرفته و آنان را در قالب سازماندهی چند 

الیه ای برای شرایط اضطراری آماده نماید.
برنامه کوتاه مدت آموزش آحاد مردم شــامل تمام طبقات اجتماعی در 
محالت )مســاجد، مدارس، فرهنگسراها، حسینیه ها، برج ها و آپارتمانها ( 
می باشد که در هر محله ای حداقل 10نفر به عنوان شبکه مدیریت بحران 
محلی و در نهایت از تجمیع این شبکه های محلی ، سازمان مردمی )سمن( 

مدیریت بحران شهری و استانی شکل بگیرد.
قطعًا ، سازماندهی و به کارگیری سازمان های مردم نهاد )سمن ها( در 
راســتای  هدایت ، حمایت و ارتقای ظرفیت آنان به منظور بهره برداری از 
توانمنــدی و جلب مشــارکت و همکاری همه جانبه  آحــاد مردم ، برای 
افزایش تاب آوری در تمام مراحل مدیریت بحران، الزامی ملی به شــمار 

می رود.
محمدرضا هاشمی 
عضو انجمن علمی مدیریت بحران ایران

مدیریت شهری کرج به دنبال کاهش هزینه هاست

ضرورت آگاهی جوانان از عواقب مصرف مواد نیروزا 

مردم، مدیران و زندگی شهری 

افزایش نظارت بر میادین 
و مراکز توزیع اقالم 

در راســتای اجرای دســتور فرماندار ویژه 
شهرســتان کرج، معاون برنامه ریزی و توســعه 
فرمانداری، نســبت به تشــدید نظارت و بازدید 
میدانی از مراکز توزیع گوشــت و مرغ شهرستان 

اقدام نمود.
خبرنگار جام جم البرز: مهندس مجرد 
در راس هیاتــی در جریان این بازدید که با حضور 
در میادین توزیع گوشت و مرغ در این شهرستان 
انجام شــد،بر همکاری و همیاری شهروندان در 
رعایت حقــوق دیگران تاکید کــرد و از مردم و 
شــهروندان درخواست کرد جهت توزیع عادالنه 
اقــالم ضمن ارســال گزارشــهای  مردمی به 
فرمانــداری از دریافت و مراجعات مکرر به مراکز 
توزیع خودداری نمایند تا این اقالم به دست همه 

مردم و اقشار کم درآمد نیز برسد. 
وی با بیان اینکه عرضه گوشت تداوم خواهد 
داشت ابزار نمود: با همکاری مردم می توانیم روز 
های پایان سال را بدون محدودیت اقالم اساسی  

بازار متعادلی داشته باشیم.

تعمیــر 22 هــزار خانه 
مددجویی با کمک صدقات 

البرزی ها
۲۲ هزار واحد مســکونی مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد البرز طی ســال های فعالیت 
این نهاد تعمیر و بازسازی شده است که حدود ۵0 
درصــد هزینه های آن از صدقه های مردم البرز به 
کمیته امداد و بقیه آن از بودجه دولتی تأمین شــده 

است.
خبرنگار جام جم البرز:  مدیرکل کمیته 
امــداد البرز با بیان خدمات این نهاد به خانوارهای 
مددجو درزمینه خرید، ســاخت و تعمیر مســکن 
گفت: طبق برنامه تســهیم صدقــات برای رفع 
نیازهای متنــوع مددجویان ۲8 درصد از مجموع 
صدقه های واریزی مــردم البرز به صندوق های 
صدقات صرف تأمین هزینه تعمیر مسکن و بقیه 
با ســهم معین صرف هزینه درمان، کمک های 
مــوردی معیشــتی، جهیزیه و امــور تحصیلی 

خانوارهای تحت حمایت می شود.
محمد محمدی فرد با اشــاره بــه اینکه برای 
تعمیر مســکن مددجویان از ظرفیت گروه های 
جهادی نیز استفاده می شود افزود: از ابتدای سال 
جاری 1۵0 واحد مسکونی مددجویی در تعامل با 
مرکز نیکوکاری سپاه و توسط گروه های جهادی 

بسیج سازندگی تعمیر و بازسازی شده است.
وی اصلی تریــن نیــاز خانوارهــای ایرانی را 
مســکن و ســرپناه عنوان کرد و گفت: ۲۲ هزار 
واحد مســکونی مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد البرز طی سال های فعالیت این نهاد تعمیر و 
بازسازی شــده که حدود ۵0 درصد هزینه های آن 
از صدقه هــای مردم البرز به کمیته امداد و بقیه از 

بودجه دولتی تأمین شده است.
مدیــرکل کمیته امداد البرز بابیان اینکه حدود 
60 درصد واحدهای مسکونی تعمیر شده در شهر 
کرج و ســایر واحدهــا در شــهرهای فردیس، 
ســاوجبالغ، نظرآباد، کمال شــهر، محمدشهر، 
ماهدشــت، اشتهارد و طالقان اســت یادآور شد: 
معرفــی خانوارهای تحت حمایت به ادارات برق، 
گاز، آب و فاضالب برای بهره مندی از انشــعابات 
رایــگان نیــز ازجمله خدمات بخش مســکن و 

ساختمان کمیته امداد است.

همسطح سازی قطعه 4 
آرامستان بهشت فاطمه )س( 
همســطح ســازی قطعه چهار آرامستان 
بهشــت فاطمه )س( توســط معاونت خدمات 
شــهری و به دستور موسوی شــهردار مشکین 

دشت درحال انجام می باشد.
خبرنگار جام جم البرز: معاونت خدمات 
شهری شــهرداری مشکین دشــت با اشاره به 
مراحل همسطح سازی قبور به مهمترین آنها که 
رضایت و همکاری شهروندان است اشاره کرد و 
افزود: هدف از همســطح سازی قبور ، زیبا کردن 
این اماکن و آســان ســازی آمد و شد آنان است.

میرزایی ادامه داد : با یکســان  سازی سطح قبور 
قطعا شــاهد ایجاد فضایی مناسب برای حضور 
زائران خواهیم بود و شــهروندان باید به این نکته 
توجه داشته باشند که این پروژه در مدت کوتاهی 
به پایان نمی رســد و بایــد در فازهای مختلف به 
مرحلــه اجرا درآید. لذا شــهروندان در این رابطه  
 همــکاری الزم را بــا عوامــل اجرایی داشــته

 باشند.

خبر

طــی حکمی از ســوی اســتاندار البرز حجت 
االســالم آقای فضل الــه ذاکری به عنوان مشــاور 
استاندار البرز در امور هماهنگی روحانیت و ائمه جمعه 

و جماعات منصوب شد.
خبرنگار جام جــم البرز: در متن این حکم از 

سوی دکتر شهبازی آمده است:

با اســتعانت از خداوند مهربان، به موجب این ابالغ 
به ســمت " مشاور اســتاندار البرز در امور هماهنگی 
روحانیت و ائمه جمعه و جماعات " منصوب می شوید.

امید است در سایه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت 

تدبیر و امید موفق و موید باشید.

انتصاب مشاور استاندار در امور هماهنگی روحانیت و ائمه جمعه و جماعات 

استاندار البرز:
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان البرز:  

026-32210004-9 
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دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
حافظآه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

صندوق قرض الحســنه اصحاب فرهنگ و 
هنرو رســانه استان البرز در محل اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی البرز افتتاح شد.
خبرنگار جام جم البــرز:  صندوق قرض 
الحسنه اصحاب فرهنگ و هنرو رسانه استان البرز 
به همت بسیج هنرمندان البرز و همکاری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با حضور تنی چند از 
هنرمندان استان البرز در اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی افتتاح گردید.
ناصر مقدم، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان البرز، در مراسم افتتاح صندوق قرض الحسنه 
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه استان ضمن تشکر 
و قدردانــی از امیرکمالی رئیس بســیج هنرمندان 
البرز، اظهار داشــت: به پیشــنهاد بسیج هنرمندان 
تصمیم بر آن شــد تــا محلی در اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی در اختیار بسیج هنرمندان در قالب 

دفتر صندوق قرض الحسنه اصحاب فرهنگ و هنر 
و رسانه استان البرزقرار گیرد تا با توجه به مشکالت 

معیشــتی آنها ، گوشــه ای از آن مشکالت مرتفع 
گردد .

افتتاح صندوق قرض الحسنه 
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه البرز

مردی از تبار دلیران
»عباس  شهید 
حســیني« در ســال 
1346، دریک خانواد 
مذهبــي و متدین در 
چهارصــد  محلــه 
دستگاه کرج دیده به 

جهان گشود. 
خبرنگار جام جــم البرز: وي پس از 
ســپري نمــودن دوران طفولیت، تحصیالت 
ابتدائي خود را در دبستان ابن سینا و عارف طي 
کــرد و  آغاز نوجوانــی اش همزمان با جنبش 

عظیم انقالبي مردم ایران بود.
 بــا شــروع جنــگ تحمیلی عطشــش 
براي حضــور در جبهه که آن جا را دانشــگاه 

مي دانست، بیشتر مي شد.
او مدتي در گردان کمیل از لشــکر حضرت 
رسول)ص( در منطقه استراتژیک و کوهستاني 
دربندیجان مشغول نبرد با بعثیون عفلقي بود و 
پس از چندروز مرخصي بار دیگر به جبهه رفت 

و در اردوگاه به انتظار آغاز عملیات بود. 
شــروع عملیات پیروزمند والفجرهشــت 

روزهاي عجیبي بود.
 او و همرزمانــش ظفرمندانــه باعبــور از 
رودخانه اروندرود و فتح شــهر اســتراتژیک و 
بندري فاو، ســردمداران دانشگاه هاي بزرگ 
جنگ دنیا و صاحبــان اطالعات ماهواره اي و 

جاسوسي را مات و مبهوت کردند. 
او در این نبرد سرنوشت ساز شاهد در خون 
غلتیدن بهتریــن همرزمانش بود تا این که در 
ســحرگاه ۲4 بهمن 1364، پس از ساعت ها 
نبرد بي امان در زیــر بمباران هاي ده ها فروند 
هواپیمــا و صدها قبضه توپ و خمپاره به جمع 
جاوید شهیدان پیوســت و درجوار حق تعالي 

جاي گرفت. 

به نقل از همرزمان شهید:
او در عملیــات والفجر هشــت شــاهد به 
شــهادت رسیدن چندتن از بهترین دوستانش 
بــود و بر آنها غبطه مي خورد که راســتي چرا 
گوي سبقت را از وي ربودند و او را با کوله باري 

سنگین تر در ادامه رزم تنها گذاشتند.

یاد یاران آشنا

خواننــدگان عزیز می تواننــد جهت طرح 
مشــکالت شهری و اســتانی درابعاد مختلف، با 
شــماره تلفن32210009-026دفتر تحریریه 
روزنامــه جام جم البرز همه روزه بــه غیر از ایام 
تعطیل از ساعت 10صبح تا 15تماس بگیرند تا به 

نام خودشان در ستون مربوطه درج شود.

* مسئوالن و مقامات آموزش و پرورش نیازهای 
مدارس را بر طرف کنند

مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی تحت نظر وزارت آموزش 
و پرورش برای اداره امور خود و نظم و نسق آن دچار کمبودهای 
مختلف از قبیل نیروهای انسانی، تجهیزاتی و مالی هستند. بر 
این اساس از مسئوالن آموزش و پرورش می خواهیم تا با جلب 
همکاری مســئوالن دولت و مجلس بودجه مناسبی را برای 

ترمیم و حل و فصل تنگناهای موجود اختصاص دهند.
جمعی از اولیای دانش آموزان مدارس البرز

* قیمت داروها را کنترل کنید
عده زیادی از مــردم دچار بیماری های مختلف، مجبورند 
که داروهای مختلفی را بنا به تجویز پزشک معالج خود مصرف 
کنند که هر کدام از آن داروها را در داروخانه ها با قیمت آنچنانی 
و بســختی تهیه می کنند. لطفا مســئوالن و مقامات وزارت 
بهداشــت و مجموعه های تابعه نســبت به نظارت عملکرد 

داروخانه ها اقدام نمایند.
محمد آراسته از ماهدشت

* شهرداری کرج اقدام کند
نظافت عمومی شــهر در برخی از مناطق از جمله بازارهای 
روز و مناطق پر جمعیت به صورت اصولی انجام نمی شــود.بر 
این اســاس از مسئوالن شهرداری کرج خواهان برنامه ریزی 

بهتر امور نظافت عمومی شهر هستیم.
جمعی از شهروندان کرجی

* خیابان رســالت مالصدرا و بی قانونی عبور و 
مرور چرا؟!

خیابان رسالت واقع در مجاورت بازار بزرگ مالصدرا در کرج 
با نصب چند تابلو به صورت یکطرفه اعالم شــده است. از آن 
جایی که چند ماه از این تصمیم ترافیکی سپری می شود همه 
خودروها با وجود ورود ممنوع بودن و یکطرفه بودن مســیر آن 
به صورت خالف جهت عبور می کنند. لطفا مسئوالن مربوطه 

رسیدگی کنند.
جواد جارچی از کرج

پیام های مردمی

مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز از کشف سنجاق سر مفرغی 
منقوش با قدمت سه هزار ساله در کرج خبر داد.

خبرنگار جام جم البرز: حجت االســالم صابری طالقانی با بیان 
اینکه یگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان موفق به کشف این شی ء 
تاریخی شــده است افزود: بر اســاس اطالعات به دست  آمده این  شی ء 
تاریخی از استان کرمانشاه به استان البرز در حال انتقال بود که بر اساس 

گزارشهای مردمی و اقدامات اطالعاتی کشف شد
صابری طالقانی با اشــاره به اینکه شــی ء تاریخی بخشی از سنجاق 
مفرغی )سنجاق سر(است، گفت: پنج سانتی متر از این شی ء به جامانده و 

متأسفانه قسمت سوزن سنجاق آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه باالی سنجاق تزئیناتی شبیه انار و دو قوچ وجود دارد 
که به طور قرینه کارشده است،افزود: این اثر هم به لحاظ هنری و هم به 

لحاظ فنی اثر فاخری محسوب می شود که سه هزار سال قدمت دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز گفت: این اثر در زمره مفرغ های 
لرستان قرار می گیرد، لرستان پایتخت مفرغ جهان است و اشیاء مفرغی 
لرســتان شهرت جهانی دارند.صابری طالقانی افزود: این اثرتاریخی در 
حــال حاضــر در مخزن اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشگری استان البرز نگهداری می شود.

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان البرز از تمدید مهلت ارسال شعر به جشنواره شعر وطن من خبر داد.

خبرنگار جام جم البرز: حسین جعفری قهدریجانی طی مصاحبه 
ای از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر وطن من خبر داد .

وی اظهار داشت: به دلیل استقبال مخاطبان وهمچنین به علت حجم 
وســیع برنامه ها در پایان سال مهلت ارســال آثار به جشنواره شعر وطن 
من با تمدید شــد.معاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی استان البرز خاطرنشان کرد: شــاعران البرز و استانهای 
مرکزی، مازندران ، تهران و قزوین می توانند آثار خود را به نشــانی دفتر 
شــعر و ادب به نشــانی: کرج ، میدان آزادگان، نبش شــاهد دو اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی  واحد شعر وادب یا به ایمیل جشنواره به آدرس: 
sherevatanalborz@gmail.com  یا از طریق شبکه 

های مجازی با شماره تماس:0٩0348٩1483 آثار خود را ارسال نمایند.
جعفری قهدریجانی افزود: مهلت ارسال آثار تا 16اسفند تمدید گردید 
و مراســم اختتامیه ۲۲ اسفند 13٩٧ در سالن اســتاد سیروِس اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز ساعت 16 برگزار خواهد گردید.
وی افزود: جشنواره در دو بخش اصلی) ایران، انقالب ، دفاع مقدس( و 
بخش ویژه)شعر طنز( برگزارخواهد شد.الزم به ذکر است در هر دو بخش 
اصلی و جنبی شــاعران می توانند آثار خود را به دو زبان فارســی و ترکی 
ودرقالبهای مورد دلخواه خود ارســال نمایند. به برگزیدگان در هر بخش 

تندیس جشنواره به همراه جوایز نقدی اهداء می گردد.
 شــاعران مــی تواننــد جهــت اطالعــات بیشــتر بــه آدرس:

  alborz.farhang.gov.ir  بــه قســمت فراخوانهــا مراجعه 
نمایند. 

13 البرزی به اردوی تیم ملی تکواندو دانشجویان 
راه یافتند.

خبرنگار جام جم البرز: مسابقات انتخابی تیم 
ملی تکواندو دانشــجویان دختر و پسر برای حضور در 

ســی امین دوره بازی های دانشجویان جهان )ایتالیا - 
۲01٩( در فدراسیون تکواندو برگزار شد.

در ایــن رقابت ها  کیانا اخــوان، مهوش کالنتری، 
فاطمه آباد، هانیه اخالقی، دالرام برنقوری و ،سارا بوربور 

در بخش بانــوان و نریمان مریدانــی، آرش تبریزی، 
امیرحسین جاللوند، امیرعلی پروینی، مهدی عابدینی، 
علیرضا علیاری و سهیل محمدیان در بخش آقایان به 

اردوی تیم ملی تکواندو دانشجویان دعوت شدند. 

کشف سنجاق مفرغی 3000 ساله در کرج

تمدید مهلت ارسال شعر به جشنواره شعر »وطن من« 

راهیابی 13 البرزی به اردوی تیم ملی تکواندو دانشجویان

رئیــس کمیســیون عمران، حمــل و نقل و 
ترافیک شــورای اســالمی شــهر کرج بر ضرورت 
جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز تاکید کرد. 
خبرنگار جــام جم البرز:  مهــدی حاجی 
قاسمی در نطق پیش از دستور صد و نوزدهمین جلسه 
رسمی شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به برگزاری 
کمیته پیشــگیری از تخلفات ساختمانی اظهار کرد: 
دســتگاه قضا برای تعیین تکلیف ساخت و سازهای 
غیر مجاز تاکید دارد و شــهرداری باید این موضوع را 

ریشه یابی کند.
وی تصریــح کرد: شــهرداری بایــد رویکردی 
 بــرای جلوگیــری از تخلفات ســاختمانی داشــته

 

باشد.
این عضو شــورا با بیان اینکه صدور پروانه برای 

امالک قولنامه ای باید متوقف شود، گفت: این مهم 
شاید راهکاری برای جلوگیری از گسترش ساخت و 

سازهای غیر مجاز در شهر باشد.
حاجی قاســمی اضافه کرد: امــالک قولنامه ای 
ارتباط مســتقیمی با امنیت شــهروندان دارند چون 
مهندســین ناظر  آن طور که باید و شــاید بر فرایند 

ساخت آنها نظارت ندارند.
وی با تاکید بر اینکه صیانت از جان شــهروندان 
بخشــی از مسئولیت ماست، پیشنهاد داد: شهرداری 
الیحه ای مبنی بر متوقف شــدن صدور پروانه برای 
امالک قولنامه ای به شــورا ارســال کند تا بتوانیم 

امنیت شهروندان در شهر را ارتقا دهیم.

»نمــای نزدیک« دریچه ای خواهد بود برای 
نمایاندن گوشه ای از ذوق و استعداد شما. منتظرتان 
هســتیم تا عکس و گزیده شرح حال و نمونه ای از 
آثــار ادبی و هنری خود را برای درج در این ســتون 
ارسال فرمایید. شرکت شما را در این اقتراح ارج می 

نهیم.
سپیده کاشانی: )ســرور اعظم باکوچی( در 
مرداد 1313 در کاشــان به دنیا آمد. در 13 ســالگی 
نخستین شعرش را ســرود و از سال 134٧سرودن 

شعر را با جدیت دنبال کرد. 
»پروانه های شــب« اولین مجموعه شــعر این 

شاعر بلند طبع و پاک سرشت در سال 13۵۲ چاپ و 
منتشر گردید. پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
همــکاری خود را با رادیو آغاز کرد و نزدیک به چهل 
ســروده انقالبی- میهنــی را از آن طریق به گوش 

ملت ایران رساند.
»ســپیده کاشــانی« حتی هنــگام عزیمت به 
مناطق جنگی یا کشــور هــای دیگر چادر و حجاب 

اســالمی اش را رعایت می نمود و به آن مقید بود. 
عالقــه بــه خانواده شــهدا، تعهد به اســالم و 
انقالب و راه امــام خمینی)ره( فروتنی و صبوری از 

خصوصیات بارز این بانو به شمار می رفت.
ســپیده کاشــانی با یکی از خویشــاوندان خود 
ازدواج کــرد و بــه تهــران آمد و هنــگام وفات در 

۲4بهمن 13٧1دارای سه فرزند بود.
پروانه های شــب، هزار دامن گل ســرخ، سخن 
آشــنا، حکایت آنان که بقا را در بال دیدند و »گزیده 

ادبیات معاصر« از جمله آثار سپیده کاشانی است.
»ماتم عظمی« ســروده ایشان است، با یاد شب 

قدر و شهادت امیرالمومنین علی )ع(:
گذر دارد زمان بر جاده شب سوگوار امشب

مه از غم کرده روی خویش پنهان در غبار امشب

چه افتاد است یا رب در حریم گنبد گردون
که می ریزند انجم اشک حسرت در کنار امشب

مگر کشتند در محراب آن دلداده حق را
که دل در ســینه می گرید ز ماتم زار زار امشب
نسیم مویه گر غمگین به گوش نخل ها گوید

 دو تا شد پشت چرخ از سوگ آن یکتا سوار امشب
ز تیغ شب پرستان در حریم مسجد کوفه

رخ فرزند قرآن شد ز خون سر، نگار امشب
»علی« مولود کعبه حجت حق یار محرومان
به خون غلتید و شد فارغ ز رنج انتظار امشب

سوی معبود شد زندانی زندان آب و گل
شد از فزت و رب الکعبه این راز آشکار امشب

علی در چاه غم فریاد زد تنهایی خود را 
شنو پژواک آن را از ورای شام تار امشب

دگر آن ناشناس مهربان از در نمی آید
که بنوازد یتیمان را به لطف بی شمار امشب

دال پرواز کن سوی نجف آن قبله دل ها
سالم ما به بال شوق بر، تا آن دیار امشب

بگو ای یار محرومان شب قدرت مبارک باد
تو را قدر آفرین داده است قدر بی شمار امشب

محمدرضا اصالنی

ضرورت جلوگیری از صدور پروانه برای امالک قولنامه ای

اقتراح

در مطالعات انجام شده زرد چوبه 
به عنوان یک آنتي اکســیدان در بهبود 

کبد چرب مي تواند موثر واقع شود.
خبرنــگار جام جــم البرز:  
تحقیقات پژوهشگران گیاهان دارویی 
کبد چرب غیــر الکلي با چاقي، دیابت، 
دیسلیپیدمیا و ســندروم متابولیک در 
ارتباط است که با تجمع چربي از جمله 
TG در ســلول هاي کبدي ایجاد مي 
شود و با پیشرفت بیماري سبب سیروز 

و کارسینوماي کبدي مي شود.
مطالعه اي بیــن 80 بیمار مبتال به 
کبد چرب غیر الکلي انجام شــده است 
و در آن بیمــاران به دو گروه تقســیم 
شــدند. گــروه آزمــون ٧0 میلي گرم 

کوکومینوزاید)مــاده موثره زرد چوبه( 
روزانــه براي 8  هفتــه دریافت کردند 
و گروه کنترل پالســبو دریافت کردند. 

قبل از شــروع آزمــون و بعد از 8 هفته 
آزمــون از هر دو گروه تســت خوني و 

سونوگرافي گرفته شد.

نتایــج قبل و بعد آزمــون در گروه 
آزمون و پالســبو بررسي شد. بررسي 
آماري نشــان داد که تغییرات به سمت 
بهبود ظاهر کبد در سونوگرافي در گروه 
آزمون قابل قبول بود در صورتي که در 
گروهي که پالسبو دریافت کرده بودند 
تغییري قابل قبول مشاهده نشد. نتایج 
آزمون خوني نشــان داد کــه در گروه 
آزمون بعد از گذشــت 8 هفته کاهش 
قابل قبولي در آنزیم هاي کبدي ایجاد 
شــده اســت در صورتي کــه در گروه 

پالسبو تغییري مشاهده نشد.
نتایج این آزمون نشــان داد مصرف 
زرد چوبه مي تواند در درمان  کبد چرب 

غیر الکلي موثر واقع شود.

زردچوبه، درمانگر کبد چرب
پیام سالمت

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: مدیران 
دســتگاه های اجرایی باید ســال آینده با ترسیم افق 

کاری خود، برنامه محور و عمل گرا حضور یابند.
خبرنگار جام جم البرز: شــهبازی در جلســه 
شورای برنامه ریزی استان که در سالن شهدای دولت 
اســتانداری برگزار شد، ضمن قدردانی از تالش های 
یک ســال اخیر اعضای این شــورا، افزود: اقدامات و 
تــالش های خوبی صورت گرفتــه ولی در عین حال 
پراکنده کاری و ناهماهنگی در راستای تحقق اهداف 

نیز مشهود است.
وی با بیان اینکه ریل گذاری صحیح اهداف توسعه 
ای از پژوهش آغاز می شود، ادامه داد: بنا بر بار سنگین 
مسئولیت های محوله از سوی نظام و با توجه به اهداف 

ترسیم شده از سوی دولت تدبیر و امید در این راستا باید 
با دقت و حساسیت ویژه ای به امور بپردازیم.

شــهبازی گفت: امید است در ســال ٩8 بتوانیم با 
برنامه ریزی دقیق تر که بر مبنای علم و پژوهش است 
ریل گذاری بهتری در جهت اهداف توســعه ای البرز 
داشته باشیم.وی افزود: در جلسه شورای برنامه ریزی 
استان باید نقشه راه دقیقی برای پیشبرد اهداف استان 

تهیه و تدوین شود.
اســتاندار البرز اضافه کرد: ســند آمایش سرزمین 
اســتان را که از بدو ورود مــورد پیگیری قرار داده ام از 

جمله اقدامات خوب و موثر برای استان است.
وی گفت: باید ســند آمایش ســرزمین که مبنای 
علمی و پژوهشی دارد طی جلسه ای تخصصی به روز 

شود.شــهبازی افزود: متناسب با سیاست های دولت 
تدبیر و امیــد در خصوص اعتبارات هزینه ای و جاری 

همکاری کاملی در مجموعه استان وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم پرداخت بموقع مطالبات قانونی 
پرسنل، عنوان کرد: برای موضوع معیشت کارکنان و 
پرداخت بموقع مطالبات آنها نیز تدابیر الزم در اســتان 

اندیشیده شده است.
اســتاندار البرز گفت: در ایام پایانی ســال ادارات و 
ســازمان ها بایــد به گونه ای برنامــه ریزی کنند که 
کشــیک ها برای پاســخگویی به مردم حضور داشته 
باشند.وی افزود: مدیران دســتگاه های اجرایی باید 
ســال آینده با ترســیم افق کاری خود، برنامه محور و 

عمل گرا حضور یابند.

با خردجمعی و بر مبنای علمی؛

 سند آمایش سرزمین در البرز به روز می شود

مدیرکل بیمه ســالمت استان البرز اعالم کرد 
کــه ۵00 میلیارد ریال بدهی ایــن اداره کل به مراکز 
بیمارســتانی ، پزشــکان طرف قرارداد و سایر مراکز 

بهداشتی درمانی استان پرداخت شد.
خبرنگار جام جم البرز: ســعید جوانشــیر در 
نشست با خبرنگاران اظهار داشت : این بدهی مربوط 
به سال گذشته بود که توانستیم آن را تامین و پرداخت 
کنیــم .وی بیان داشــت: همچنین تمــام مطالبات 
پزشــکان، بیمارســتان ها و مراکز بهداشتی درمانی 

طرف قرارداد بیمه ســالمت استان البرز تا پایان مهر 
امسال پرداخت شده است.جوانشیر گفت: سال گذشته 
اجرای طرح تحول سالمت و بیمه همگانی سبب شد تا 
هزینه بیمه سالمت باال رود و این بیمه با کسری بودجه 
مواجه شود.مدیرکل بیمه سالمت البرز افزود: با اتخاذ 
تدابیر مناســب توانستیم، هزینه ها را مدیریت کنیم و 

مطالبات در سال جاری پرداخت شود.
وی بیان داشــت : یکــی دیگــر از اقدامات بیمه 
سالمت، اجرایی کردن طرح الکترونیکی نسخه های 

پزشــکی است که طبق برنامه ریزی این طرح بتدریج 
در البرز انجام خواهد شد.جوانشیر افزود: سال گذشته 
800 میلیارد ریال برای خرید کاغذ دفترچه درمانی در 
البرز هزینه شــد که با الکترونیکی شدن خدمات این 
هزینه ها کاهش می یابد.مدیر کل بیمه سالمت البرز 
گفت: الکترونیکی شــدن خدمات درمانی نیز میزان 
اشتباه دارویی را به صفر می رساند و معطلی برای بیمار 
ندارد.بیمه ســالمت البرز حدود 600 هزار نفر را تحت 

پوشش دارد.

پرداخت 500 میلیارد ریال بدهی بیمه سالمت البرز 


