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برون رفت از مشکالت با تالش جهادی ممکن است مردی از تبار »گلیرد «طالقان که ابوذر زمان شد
ج: سرپرست شهرداری کر

ح کرد؛ خیر کرجی در گفت وگو با جام جم مطر

خ خیــر راه ساز چوب الی چــر
مدیریت شرکت آب منطقه ای خبرداد:

آب در  سد های  کاهش حجم 
استان البرز 2

مدیر ارتباطات  سیار البرز بیان کرد:

 جاده هشتگرد-طالقان پس از
۲ دهه همچنان در انتظار برق  22

مدیر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعالم کرد:

یت شهری از رونق   مدیر
تولیدات خانگی  مشاغل و 

می کند حمایت 

ج؛  نایب رئیس شورای شهر کر

دانشـگاه:  علمـی  هیـات  عضـو  و  ایمونولـوژی  متخصـص 
تزریـق  از  قبـل  دارنـد  حساسـیت  دارو هـا  بـه  کـه  افـرادی 

کننـد. مشـورت  آلـرژی  تخصـص  فـوق  بـا  بایـد  واکسـن 
، مرضیـه تـوکل، متخصـص ایمونولـوژی و  بـه گـزارش جـام جـم البـرز
و  کرونـا  واکسـن  انـواع  خصـوص  در  دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 

... و  ایمنـی  سیسـتم  گفـت:  آن  تزریـق  اهمیـت 

تولید ۷۰ درصد 
داروی کشور در البرز
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مدیر جهادکشاورزی شهرستان خبر داد:مدیر جهادکشاورزی شهرستان خبر داد:

زی دانش دانش بنیان به همت  بنیان به همت  زیکشاور کشاور
نهالکاران نظرآبادینهالکاران نظرآبادی
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یق می کنند  افرادی که واكسن تزر
ناقل نبوده و نیاز  به قرنطینه ندارند

مهارت های  پرطرفدارترین  از  یکی  جزو  کارآفرینی 
قرن بیست و یکم محسوب می شود و در واقع 
از هدف، مهارت و تغییر وضعیت کنونی  ترکیبی 
است. در دنیای امروزه و با پیشرفت تکنولوژی، 
نــیــازهــا در بستر  تــامــیــن  ــات و  ــدم ارائــــه خ ــزوم  ــ ل
اینترنت، روندی بدیع به حوزه کارآفرینی بخشیده 
با  همراهی  مستلزم  را  زمینه  این  در  موفقیت  و 

سیر تحوالت نموده است. 
ــاب یـــکـــی از  ــ ــاری یـ ــجــ ــ ــق و مــعــتــبــر ت ــوفـ ــد مـ ــرنـ بـ
البرز  و  تهران  استان  در  کارآفرین  مجموعه های 
خانی  رستم  علی  متخصص  و  ــده  زب مدیریت  بــا 
ساله   ۱۵ سابقه  با  یــاب  تجاری  می کند.  فعالیت 
و  استانداردها  رعایت  با  توانسته   امــروز  تا  خود 
و  بانکها  اعــتــمــاد  دیجیتال،  تخصصی  خــدمــات 
برندهای معتبر را به خود جلب نماید . در همین 
ــام جــم الــبــرز بــا مــدیــر توانمند  ــه ج ــام رابــطــه روزن
خانی  رســتــم  عــلــی  یـــاب،  تــجــاری  بــرنــد  متعهد  و 
گفت وگویی انجام داده است که خالصه آن را در 

ادامه می خوانید:
برند  ــداف  اه و  تخصصی  خدمات  خصوص  در   *

تجاری یاب توضیح دهید.
ح تجارت   از زمان ورود به این حرفه، کارآفرینی و طر

اولیه برای کسب و کار موفق را مدنظر داشتم تا 
تولید  و  بــازرگــانــی  ارتــقــای سطح  بــه  ایــن طریق  از 
 ۱۵ گذشت  از  بعد  ــروز  ام کنم.  کمک  کشورم  در 
سال استانداردهای الزم در فاز یک را ایجاد کرده 
اپلیکیشن  ــورت  ص بــه  کــه  زیرساخت هایی  ــم،  ای
می شود.  عرضه  مــا  توسط  دیجیتال  خــدمــات  و 
تجاری یاب از طریق یک سی آر ام  کاماًل اختصاصی 
داشبورد  یک  نظارت  همچنین  می شود.  هدایت 
 به صفر نزدیک 

ً
مدیریتی که خطاهای آن را تقریبا

می کند. در این مسیر وارد مذاکراتی با بانک ها و 
را برقرار  آنها تعامالتی  برندهای کشور شدیم و با 
ــه ای پیش  ــون گ را بــه  ــع شــرایــط  نــمــودیــم. در واقـ
بردیم که بتوانند به راحت ترین شکل ممکن به 
نقاط  در  شعبات  افزایش  که  خود  خواسته های 
این موضوع  به  با توجه  هدفشان بوده، برسند. 
نظر  مد  نیز  را  برند  آن  استاندارد  که  کردیم  سعی 
قرار دهیم. امروز به لطف خدا توانسته ایم اعتماد 
همین  ما  سرمایه  کل  نماییم.  جلب  نیز  را  آنها 

اعتماد و اعتباری است که به وجود آمده است.
کشور  در  ینی  کارآفر و  ملی  تولید  از  شما  یابی  ارز  *

چیست؟
کشور ما کشوری است که تقاضا در تمام عرصه ها 

تولید  به  نگاه مان  متاسفانه  ولی  اســت،  فــراوان 
ضعیف بوده و این موضوع باعث شده که بحث 
توان  اگر  بگیرد.  شکل  بیشتری  قوت  با  بازرگانی 
اتفاقات  دهیم  افــزایــش  تولید  زمینه  در  را  خــود 
کشورمان  در  را  بیشتری  کارآفرینی های  و  بزرگ تر 

شاهد خواهیم بود.
بزرگ  ایده های  صاحبان  از  چگونه  یاب  تجاری   *

حمایت می کند؟
ما کار خود را بخش بندی کرده ایم و از عزیزانی که 
وارد عرصه اقتصادی شده اند و توان مالی ضعیف 
و  نموده  حمایت  داشتند  قــوی  و  بکر  ایــده  ولــی 

سهمیه هایی را در اختیار آنها قرار داده ایم.
ین  بزرگتر از  یکی  که  ماندگار  پروژه  خصوص  در   *

پروژه های استان البرز است توضیح دهید.
از خـــرداد مــاه امــســال اولــیــن پـــروژه مــا بــا عنوان 
که  خـــورده  کلید  ج  کــر مهران  میدان  در  ماندگار 
می شود.  محسوب  البرز  استان  پــروژه  بزرگترین 
از  یکی  عــنــوان  بــه  مــی تــوانــد  نــوپــا  مجموعه  ایــن 
ح شود.  مجموعه های موفق در استان البرز مطر
کار خواهد  به  آغاز  نیز در همین منطقه  ما  دفتر 
افتتاح  زودی  به  هم  ج  کــر فردیس  شعبه  و  کــرد 

می شود.

گفت وگوی جام جم البرز با 
: ین برجسته کشور کارآفر

اعتبار و اعتماد، اعتبار و اعتماد، 
ین  ین بزرگتر بزرگتر

سرمایه برند سرمایه برند 
تجاری یاب استتجاری یاب است

یاب را برای هموطنان ذکر نمایید. * لطفا شماره تماس ارتباط با برند تجار

شماره  تماس دفتر مرکزی: 0۲1-71015

یافت نمایند. یاب خدمات مورد نیاز خود را از ما در یق اپلیکیشن تجار یز می توانند از طر همچنین هموطنان عز

در  البرز  فناوری  و  علم  پــارک  رئیس 
نشست حضوری و مجازی مدیریت 
پــســمــانــد کــه بــا حــضــور مــســئــوالن 
دســتــگــاه هــا و اســاتــیــد بــرجــســتــه 
کــرد:  اعـــالم  شــد  بــرگــزار  دانشگاهی 
ــبــرز یــکــی از  ــارک عــلــم و فــنــاوری ال پـ
مدیریت  را  خود  اصلی  اولویت های 
بــرای  آمــادگــی  و  داده  قــرار  پسماند 
مدیریت  نــوآوری  کارخانه  راه انــدازی 
پسماند کشور دارد و در این زمینه 
بــه قــطــب مدیریت  تـــالش مــی کــنــد 

پسماند در کشور تبدیل شود.
، مهدی  ــرز ــب ــزارش جـــام جــم ال بــه گــ
عباسی با اشاره به برخی دستاوردها 
ــارک عــلــم و فــنــاوری  و ظــرفــیــت هــا پـ
ــرز گــفــت: پـــارک عــلــم و فــنــاوری  ــب ال
ویژه  صــورت  به  حــوزه  چند  در  البرز 
دارد  ورود  تــوانــمــنــدی   تخصصی  و 
کــه یــکــی از آنــهــا بــحــث پــســمــانــد و 
مدیریت پسماند است. وی افزود: 
ایـــن مـــوضـــوع بــحــث اصــلــی اغــلــب 
اســـتـــانـــداران و مــســئــوالن اجــرایــی 
کشور است و ما نمی توانیم به این 

امر مهم بی تفاوت باشیم.
وی با اشاره به این که شبکه سازی و 
ایجاد تعامل در حوزه پسماند یکی 
فناوری  و  علم  پارک  فعالیت های  از 
و  متخصصان  گــفــت:  اســـت  ــرز  ــب ال
شرکت های فعال در حوزه پسماند 
الــبــرز  فـــنـــاوری  و  عــلــم  پــــارک  در  را 
می کنیم  تــالش  و  ــم  آورده ایـ گردهم 
بتوانند  اجرایی  و  علمی  بخش های 
مــدیــریــت  بــحــث  در  را  نــقــش خـــود 

پسماند ایفا نمایند.

استان  فــنــاوری  و  علم  پــارک  رئیس 
بـــه نظر  بـــا اشـــــاره  ادامـــــه  الـــبـــرز در 
ــران و کــارشــنــاســان  ــدیـ مــســاعــد مـ
آمــادگــی  از  نشست  ایــن  در  حــاضــر 
ــاوری الـــبـــرز بـــرای  ــنـ پــــارک عــلــم و فـ
مدیریت  نــوآوری  کارخانه  راه انــدازی 
خبر  پـــارک  ایــن  در  کــشــور  پسماند 
فکر  اتاق  جلسات  کرد:  اعالم  و  داد 
اساتید  حضور  با  پسماند  مدیریت 
و صــاحــب نــظــران ایــن حـــوزه ادامــه 

می یابد.
ســیــد حــســیــن گــلــدانــســاز رئــیــس 
طبیع  مــنــابــع  ــاورزی  کــــشــ پـــردیـــس 
دانشگاه تهران نیز در این نشست 
ــه اهـــمـــیـــت مـــوضـــوع  ــ ــا اشـــــــاره ب ــ ب
پسماند در کشور گفت: کشورهای 
پیشرفته به موضوع پسماند توجه 

ویژه ای دارند.
و  پـــارک علم  ورود  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
و  ملی  مساله  ایــن  به  البرز  فناوری 
ضمن  می تواند  پــارک  گفت:  حیاتی 
تجمیع دانش در زمینه فناوری های 
به  پسماند،  مدیریت  ــرای  اج قابل 
پسماند  تــخــصــصــی  مـــشـــاوره هـــای 

در  فـــرهـــنـــگ ســـازی  و  آمـــــــوزش  و 
مختلف  سطوح  در  پسماند  زمینه 
پشتیبانی  ضمن  همچنین  بپردازد؛ 
بنیان  دانــش  ح هــای  طــر تحقیقاتی 
حل  زمینه  در  مختلف  صنایع  بــه 

معضالت پسماند کمک نماید.
ــران یـــک شــرکــت  احــســانــی از مـــدیـ
مدیریت  حــوزه  در  توانمند  و  فناور 
و  چالش ها  بــررســی  بــه  پسماندها 
راهکارها در حوزه پسماند پرداخت 
و افزود: در بحث مدیریت پسماند؛ 
و  خانگی  کــشــاورزی،  پسماندهای 
بزرگی  حجم  صنعتی  پسماندهای 
می دهند،  تشکیل  را  پسماندها  از 
بنابراین شبکه سازی از فعاالن این 

بخش خیلی مهم است.
احمدی مشاور پارک علم و فناوری 
ــاره بــه ایــن کــه مــوضــوع  الــبــرز بــا اشــ
پـــســـمـــانـــد بـــخـــش هـــای مــخــتــلــف 
ــت  کـــــرده اس ــر  ــیـ را درگـ حــاکــمــیــتــی 
جدی  حوزه  در  این  ما  تالش  گفت: 
این  که  چــرا  بگیرد  صــورت  پسماند 
غفلت  مــورد  سال ها  بــرای  موضوع 

قرار گرفته است.

وی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه پـــارک علم 
نقش  مـــی تـــوانـــد  الـــبـــرز  فـــنـــاوری  و 
صنعت  و  دانــشــگــاه  بین  را  واســـط 
ــارک الــبــرز در  ــ ایــفــا نــمــایــد افـــــزود: پ
این  در  می تواند  پایتخت  مجاورت 
امـــر پــیــشــقــدم شـــود و بـــه عــنــوان 
حضور  بــا  کننده  تعیین  مــرکــز  یــک 
با  همچنین  و  فــنــاور  شــرکــت هــای 
هــمــکــاری بــخــش هــای صــنــعــتــی و 
اجرایی این بحث را دنبال و اجرایی 
سطح  در  ح  طر دستاوردهای  و  کند 
پایلوت و... در اختیار سیاستگذاران 
و برنامه ریزان قرار بگیرد. همچنین 
علمی  مــعــاون  و  دانشگاهی  جهاد 
هــم مــی تــوانــنــد ایـــن مــوضــوع را در 
ح نماید تا کار به طور  سطح ملی مطر

جدی پیش برود.
ــزارش جـــام جــم الـــبـــرزدر جمع  ــ بــه گ
موضوعات  نیز  نشست  این  بندی 
ح  طر شــدن  اجــرایــی  بـــرای  مختلف 
با حضور صاحب  مدیریت پسماند 
نظران، مدیران و اساتید مورد بحث 
ــرار گــرفــت و شــهــرداری  ــ و بــرســی ق
ح قول  اجــرای این طر بــرای  نیز  ج  کر
مقرر  نیز  انتها  در  و  داد  هــمــکــاری 
جلساتی  خــصــوص  درایــــن  گــردیــد 
مــســتــمــر و مــتــعــدد بـــه طـــور جــدی 

تشکیل گردد.
فــنــاوری  و  علم  پـــارک  ــت  اس گفتنی 
ــا حــضــور و  ــــالش مــی کــنــد بـ ــرز ت ــبـ الـ
شــرکــت هــای  ــاوران،  ــنـ فـ هماهنگی 
ــور  ــه طـ بـ ــان  ــ ــی ــ ــن ــ دانــــش ب و  فــــنــــاور 
تخصصی و علمی به بحث مدیریت 

پسماند در کل کشور ورود کند.

با حضور اساتید و برخی صاحب نظران بررسی شد؛

یت پسماند  آمادگی پارک علم و فناوری البرز برای راه اندازی کارخانه نوآوری مدیر
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اقدامات  انجام  با  البرز  گفت:  البرز  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گسترده ، صدرنشین واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور شده است.

البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  گفت:  فتحی  محمد  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
در  بهداشتی  تیم های  تالش  با  کرونا  عمومی  واکسیناسیون  در  توانست 
بین دانشگاه های برتر قرار گیرد. وی  افزود: در گام پنجم مقابله با کرونا که 

سایر  همکاری  با  توانست  دانشگاه  است  عمومی  واکسیناسیون  اولویت 
بخش ها، عالوه بر سرعت بخشیدن بر افزایش و ارتقاء پایگاه های تجمیعی 
واکسیناسیون، در واکسینه کردن یک گروه خاص واجد شرایط ، حائز رتبه اول 
در کشور شود. وی ادامه داد: تاکنون بیش از یک میلیون دز واکسن در استان 
تزریق شده که براساس شاخص درصد پوشش، تاکنون 4۰ درصد از جمعیت 

هدف واکسینه شده و از میان ۶۳ دانشگاه علوم پزشکی کشور، دانشگاه 
البرز جایگاه برتر را کسب کرده است.  وی ضمن اشاره به تامین واکسن و 
برای تحت پوشش قرار  گفت: تمهیدات الزم  از ظرفیت حداکثری  استفاده 
دادن تمام جمعیت هدف استان با سرعتی بیش از پیش، توسط معاونت 

بهداشتی دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است.
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اقتصادیاقتصادی
البرز در صدر واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور اجتماعی اجتماعی

خبر

ج: سرپرست شهرداری کر
با  ــالت  ــک مــش از  ــت  ــ ــرون رف ــ ب

تالش جهادی ممکن است

از  برون رفت  گفت:  ج  کر شهرداری  سرپرست 
تالش  با  تصمیم ها  کردن  عملیاتی  و  مشکالت 
جهادی ممکن است و این آمادگی همه مدیران 

مجموعه را می طلبد.
به گزارش جام جم البرز، مصطفی سعیدی سیرائی 
پروژه های  تهاتر  شناسی  »آسیب  جلسه  در 
عمرانی« که با حضور معاونان و مدیران مناطق در 
سالن جلسات ساختمان مرکز برگزار شد، اظهار 
نظر  نقطه  بیان  یعنی  جلسه  برگزاری  نفس  کرد: 

شفاف و صریح و ارائه پیشنهاد. 
وی اضافه کرد: انتظار ما از مدیران رعایت همین 
مشکالت  از  رفت  برون  برای  قطعا  است.  نکته 
چاره ای جز تصمیم گیری اجماعی و عملیاتی کردن 
ج گفت:  تصمیم ها نداریم. سرپرست شهرداری کر
عملیاتی کردن تصمیم ها با انسجام مدیریتی زیر 
این  و  است  ممکن  جهادی  تالش  و  کار  سایه 

آمادگی همه مدیران مجموعه را می طلبد.

: مدیر ارتباطات  سیار البرز
از پس  هشتگرد-طالقان   جاده 

 2 دهه همچنان در انتظار برق

آنتن  دکل  گفت:  البرز  سیار  ارتباطات  مدیرکل 
برق، نصب  توزیع  از  جاده هشتگرد-طالقان بعد 

خواهد شد.
البرز، جاده هشتگرد-طالقان  به گزارش جام جم 
مسئوالن  برخی  ادعای  به  دهه  دو  تقریبا  از  پس 
با کمبودهای فراوان از جمله برق و آنتن دهی به 
بهره برداری رسید؛ جاده ای که حتی امنیت تردد در 

آن نیز در محلی از ابهام قرار دارد.
هشتگرد- جاده  سراسر  شهروندان  گفته  به 
آدم  برای  اتفاقی  اگر  و  است  آنتن  فاقد  طالقان 
بگیریم؛  تماس  اورژانس  با  نمی توانیم  بیفتد 
را  جاده  این  چرا  اصال  باشد  اینطوری  بود  قرار  اگر 
استان  سیار  ارتباطات  مدیرکل  کردند؟  افتتاح 
هشتگرد- جاده  گفت:  خصوص  این  در  البرز 
طالقان اخیرا احداث شده است و کمتر از شش 
افزود:  اسداللهی،  می گذرد.  آن  بهره برداری  از  ماه 
طراحی های الزم انجام شده است و بعد از تامین 

شبکه برق، سایت آنتن آن راه اندازی خواهد شد.

دبیرخانه  بــه  اثـــر   47 ــال  ــ ارس
جایزه کتاب سال البرز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز: با ارسال47 
مرحله   ، البرز  سال  کتاب  جایزه  دبیرخانه  به  اثر 

ارزیابی و داوری آثار شرکت کنندگان آغاز شد.
به گزارش جام جم البرز، ناصر مقدم ، ضمن بیان 
مطالب فوق افزود: با ارسال47 اثر از ۳8 نویسنده 
و  البرز  سال  کتاب  جایزه  دبیرخانه  به  مترجم  و 
برنامه  این  دبیرخانه  به  اثر  ارسال  مهلت  پایان 
استانی، مرحله ارزیابی و داوری آثار شرکت کنندگان 
در  البرز  سال  کتاب  جایزه  در  افزود:  وی  شد.  آغاز 
اثر به  سال ۱4۰۰ نویسندگان و مترجمان البرز 47 
دبیرخانه جایزه کتاب سال البرز ارسال نمودند که از 
مجموع آثار ارسالی، ۱2 اثر ترجمه و ۳۵ اثر تألیف بود. 
گفتنی است مهلت شرکت در این برنامه ۳۱ مرداد 
۱4۰۰ بود و کلیه آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه کتاب 
سال البرز جهت داوری توسط هیأت داوران خانه 
کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به موسسه 

خانه کتاب و ادبیات ایران ارسال گردیده است.

متخصـص ایمونولـوژی و عضـو هیـات علمـی دانشـگاه : افـرادی کـه بـه دارو ها حساسـیت 
دارنـد قبـل از تزریـق واکسـن بایـد بـا فـوق تخصص آلـرژی مشـورت کنند.

، مرضیـه تـوکل ، متخصـص ایمونولـوژی و عضـو هیـات علمـی  بـه گـزارش جـام جـم البـرز
آن گفـت: سیسـتم ایمنـی  انـواع واکسـن کرونـا و اهمیـت تزریـق  دانشـگاه در خصـوص 
آنتی بـادی تشـکیل شـده  در برابـر ویـروس کرونـا از دو سیسـتم اصلـی ایمنـی سـلولی و 
اسـت کـه  مکانیسـم عمـل واکسـن ها تقویـت هـر دو سیسـتم ایمنـی سـلولی و همچنین 

اسـت. آنتی بـادی  افزایـش 
وی افـزود: پنـج مـاه پـس از تزریـق دوز دوم واکسـن کرونـا  علیرغـم کاهـش قابـل توجـه 

آنتـی بادی هـا، ایمنـی سـلولی بـا قـدرت و قـوت در برابـر ویـروس عمـل می کننـد. سـطح 
زمانـی  ایمنـی  میـزان  بیشـترین  می دهـد  نشـان  مطالعـات  کـرد:  تاکیـد  متخصـص  ایـن 
در فـرد ایجـاد می شـود کـه قبـال بـه بیمـاری کرونـا مبتـال شـده باشـد  و همچنیـن دو دوز 

کـرده اسـت.  نیـز دریافـت  را  واکسـن 
کسـی قبـال مبتـال بـه کرونـا شـده باشـد  منعـی بـرای دریافـت واکسـن نـدارد بلکـه باعـث 
تقویـت بیشـتر سیسـتم ایمنـی می شـود ولـی باید۶ الـی 8 هفته  از بهبودی  کرونا گذشـته 

باشد.
وی در خصـوص عـوارض واکسـن ها گفـت:  شـایع تریـن عارضـه در واکسـن ها، واکنـش 
موضعـی ماننـد درد یـا قرمـزی در محـل تزریـق واکسـن اسـت  و همچنیـن تـب و سـر درد 

نیـز از جملـه مـواردی اسـت کـه ممکـن اسـت بسـته بـه سیسـتم ایمنـی فـرد در او بـروز 
. کند

تـوکل افـزود: هیـچ اقـدام خاصـی پـس از تزریـق واکسـن نیـاز نیسـت فقـط در شـرایطی کـه 
فـرد تـب داشـت می توانـد از داروهـای تـب بـر اسـتفاده کـرد و  اسـتحمام پـس از تزریـق 

واکسـن منعـی نـدارد.
آلـرژی دارنـد می تواننـد واکسـن  کـه بـه مـواد غذایـی خاصـی   کـرد: افـرادی  تـوکل تصریـح 
را بـدون محدودیـت دریافـت کننـد امـا افـرادی کـه بـه دارو هـای خاصـی حساسـیت دارنـد 

قبـل از تزریـق واکسـن بایـد بـا فـوق تخصـص آلـرژی مشـورت کننـد.
توصیـه شـده اسـت افـرادی کـه از داروی "متوتروکسـات" اسـتفاده می کننـد دو هفته قبل 

و دو هفتـه پـس از مصـرف دارو واکسـن را نبایـد  دریافـت کنند. 
در مـورد افـرادی کـه »پردنیزولـون« مصـرف می کننـد اگـر دوز دارو کمتـر از7/۵ میلی گرم در 

روز باشـد نیـازی بـه قطـع دارو قبـل یا بعد از دریافت واکسـن نیسـت.
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه بیـان کـرد: هیـچ شـواهدی وجـود نـدارد کـه واکسـن کرونـا 
سـبب مثبـت شـدن تسـت کرونـا می شـود. افـرادی کـه واکسـن را تزریـق کـرده انـد ناقـل 

نیسـتند و نیـاز بـه قرنطینـه نیسـت.
وی تاکیـد کـرد: واکسـن ها هیـچ تاثیـری بـر قـدرت بـاروری افـراد ندارنـد و ایمنـی واکسـن ها 

حداقـل 2 هفتـه پـس از تزریـق دز دوم  ایجـاد می شـود.
بـه طـور کلـی توصیـه می شـود  تمـام افـراد  هـر نـوع واکسـنی کـه  در دسـترس بـود تزریـق 
کننـد و هیـچ محدودیتـی نیـز جهـت تزریـق واکسـن ها وجـود نـدارد ولـی افـرادی کـه پس از 
دریافـت دوز اول واکسـن دچـار واکنش هـای حساسـیتی شـدید )آنافیالکسـی( شـده اند 

بایـد بـا مراجعـه بـه فـوق تخصـص آلـرژی در مـورد آنهـا تصمیـم گیـری شـود.

افرادی که واکسن تزریق می کنند ناقل نبوده و نیاز به قرنطینه ندارند

مدیریت شرکت آب منطقه ای خبرداد:
کاهش حجم آب در سد های استان البرز

قدردانی از یادگاران دفاع مقدس در البرز 

ج نسـبت بـه مـدت  مدیـر شـرکت آب منطقـه ای البـرز گفـت: حجـم آب سـد کـر
مشـابه در سـال گذشـته، هشـت درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت.

کـه  ایـن  بـا بیـان  البـرز  آب منطقـه ای  ، مدیـر شـرکت  البـرز گـزارش جـام جـم  بـه 
ج نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته، هشـت درصـد  حجـم آب سـدکر
کاهـش پیـدا کـرده اسـت، گفـت: حجـم آب سـد طالقـان نیـز در ایـن مـدت سـی 
و پنـج درصـد کاهـش یافتـه کـه درنتیجـه کاهـش ورودی هـای ایـن سـد اسـت.

کاهـش  بـا  امسـال  هواشناسـی  بینی هـای  پیـش  براسـاس  افـزود:  نجفیـان،   
پیش بینی هـا  بـه  خیلـی  نمی شـود  البتـه  می شـویم  مواجـه  پاییـزی  بارش هـای 
اعتمـاد کـرد مثـال سـال گذشـته پیـش بینی هایـی شـد امـا شـرایط جـوی بـا آن 

بـود. متفـاوت  قـدری 
آب  بهره بـرداری  اعطـای مجـوز  البـرز در خصـوص  آب منطقـه ای  مدیـر شـرکت 
بـرای برخـی از زمین هـای کشـاورزی، گفـت: اعطـای مجـوز بهره بـرداری آب بـرای 

نمی شـود. انجـام  ممنوعـه  دشـت های 

 مدیر سازمان حمل ونقل مشکین دشت بیان کرد:
ح دز اول واكسیناسیون رانندگان در مشکین دشت  طر

پنجـم  مـوج  شـیوع  پـی  در  بارهـا  وانـت  راننـدگان  سـالمتی  حفـظ  راسـتای  در 
بـار  نقـل  و  حمـل  فعـاالن  و  راننـدگان  واکسیناسـیون  ح  طـر  ، کرونـا  ویـروس 
پیگیـری  و  شـهری  مدیریـت  سـوی  از  جدیـت  بـا  دشـت  مشـکین  شـهری 
بـا  نیـز  راننـدگان  از  ایـن قشـر  تـا  نقـل دنبـال شـد  و  مدیریـت سـازمان حمـل 

شـوند. ایمـن  بیمـاری  ایـن  از  کرونـا  واکسـن  دریافـت 
نقـل  و  حمـل  سـازمان  مدیریـت  رئیـس  فرهـادی   ، البـرز جـم  جـام  گـزارش  بـه 
انجـام  و  پیگیـری  از  پـس  داشـت؛  اظهـار  خصـوص  ایـن  در  دشـت  مشـکین 
واکسیناسـیون راننـدگان تاکسـی، واکسیناسـیون راننـدگان و فعـاالن حمـل و 
نقـل و بـار شـهری نیـز در دسـتور کار ایـن سـازمان قـرار گرفـت کـه بـا تاکیـدات 
و  بهداشـت  شـبکه  رئیـس  مسـاعدت  و  دشـت  مشـکین  شـهردار  بغـدادی 
درمـان شهرسـتان فردیـس بیـش از ۳۰۰ نفـر از راننـدگان وانـت بارهـای سـطح 
از واکسـن خـود در  بـار در مشـکین دشـت، اولیـن دوز  شـهر بـرای نخسـتین 

کردنـد. را دریافـت  کرونـا  برابـر ویـروس منحـوس 

از  جمهـور  رئیـس  کنفرانسـی  ویدئـو  حضـور  بـا  کشـور  سراسـر  بـا  همزمـان 
می شـود. قدردانـی  البـرزی  مقـدس  دفـاع  یـادگار  ۱۵هـزار 

حفـظ  مدیـرکل  اسـالمی،  بوالفضـل  سـردار  ؛  البـرز جـم  جـام  گـزارش  بـه 
امنـای  هیـات  جلسـه  در  البـرز  مقـدس  دفـاع  ارزش هـای  نشـر  و  آثـار 
دفـاع  سـالروز  در  شـهریور   ۳۱ گفـت:  البـرز  مقـدس  دفـاع  فرهنگـی  مرکـز 
ریاسـت  رئیسـی  االسـالم  حجـت  کنفرانسـی  ویدئـو  حضـور  بـا  مقـدس 
کشـور قدردانـی یـادگار دفـاع مقـدس در سراسـر  نفـر  ۱ میلیـون  از   جمهـور 

 می شود. 
مدیرکل حفظ آثار و نشـر ارزش های دفاع مقدس البرز افزود: سـهم اسـتان 
کـه در روز ۳۱  یـادگاران دفـاع مقـدس ۱۵ هـزار نفـر اسـت  از  البـرز در تقدیـر 
ج بـا رعایت  شـهریور برنامـه متمرکـز اسـتات در سـالن شـهیدان نـژاد فـالح کر
برگـزار خواهـد  ابـالغ شـده اسـت  کـه  تمامـی دسـتور العمل هـای بهداشـتی 
شـد. سـردار اسـالمی گفـت: در شهرسـتان های اسـتان هـم برنامـه تجلیـل از 
یـادگاران دفـاع مقـدس در مصلی هـای همـان شهرسـتان برگـزار خواهد شـد.

محمد رضا ملک پور  متخلص به ناظر شرفخانه ای  از شاعران بنام ساکن 
ج  امروز در سن 8۳ سالگی دار فانی را وداع گفت. در کر

، محمد رضا ملک پور  متخلص به ناظر شرفخانه ای   به گزارش جام جم البرز
ج  در 8۳ سالگی دار فانی را وداع گفت. از شاعران بنام ساکن در کر

از وی که سال ها نزد استاد شهریار  درس آموخته بود به عنوان شهریار 
ثانی یاد می شد.

 بنابر وصیت استاد مراسم تدفین بایستی در آذریایجان صورت گیرد.
، کمتر شاعر و  به گواه صاحب نظران از شعرای معاصر و در قید حیات کشور
پژوهشگر سه زبانه ای قابل قیاس با استاد ناظر شرفخانه ای شاگرد خلف 
استاد شهریار است. وی عالوه بر غور در علوم حوزوی، تحصیالت تکمیلی 

آفرینش های  و  عرفانی  ادبیات  حــوزه  در  و  داشته  درخــوری  دانشگاهی 
روزگــار  از سرآمدان  ترکی و غربی   زبــان جهان اســالم فارسی   ادبــی در سه 

خویش است.
استاد حکیم ناظر شرفخانه ای از آخرین بازماندگان نسل شاعران تغزلی 
با  دقیقش  و  عمیق  مطالعات  خاطر  به  و  بــوده  کالسیک  سبک  عرفانی 
از بزرگان  آثار نغز اکثر شعرای قدیم و جدید دم خور بوده و در استقبال 
فرهنگ و ادب پارسی، ترکی و بعضا عربی نظیره های باشکوه و درخوری 

دارد.
شاگردان  از  و  بــوده  رقمی  دو  وی  ادبــی  آفرینش های  و  تألیفات  تعداد   

مستقیم و طراز اول استاد شهریار هستند.

شاعر صاحب نام البرزی درگذشت

کارشکنی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در تامین ماشین آالت 
را دچار  برغان  روستای  به  باغستان  احداث الین دوم جاده  راه سازی، 

مشکل کرده است. 
 حسین فروزنده، خیر کرجی در گفت وگو با جام جم البرز با بیان این که 
 77 سال  کیلومتردر  یــازده  طول  به  برغان  روستای  به  باغستان  جاده 
است،  کــرده  احــداث  کرجی  شهروندان  و  روستا  اهالی  استفاده  بــرای 

از  استفاده  در  شهروندان  که  زیــادی  خطرات  به  توجه  با  کــرد:  تصریح 
آن مواجه بودند و حوادث جاده ای در این مسیر پیش  این مسیر با 
می آمد،امسال تصمیم گرفتم با هزینه شخصی الین دوم این جاده را 
احداث کنم و براین اساس تفاهمنامه ای با اداره کل راه و شهرسازی 

استان البرز امضا شد.
تجهزات  تامین  مابین،  فی  تفاهمنامه  طبق  این که  بیان  با  فــروزنــده 
شــهــرســازی  و  راه  کــل  اداره  بــرعــهــده  جـــاده  تــعــریــض  بـــرای  ســـازی  راه 
اقــدام  یکباره  به  کل  اداره  ایــن  متاسفانه  گفت:  اســت،  البرز  استان 
باره  این  در  کرد و هیچ توضیحی هم  آالت خود  آوری ماشین   به جمع 

نداده است!
وی با اشاره به این که تعهد من درتامین تمام هزینه های احداث این 
احداث مسیرمجبور  ازتعطیلی  کرد:برای جلوگیری  مسیر است تصریح 

به تامین ماشین آالت راهسازی با هزینه شخصی خود شدم.
فروزنده با انتقاد از تصمیم مسئوالن اداره کل راه و شهرسازی در خلف 
با خدای  وعده و عمل نکردن به تعهدات خود گفت: طبق عهدی که 
خود بسته ام برای رضای خدا و بهره مندی  شهروندان این کار خیر را تا 

پایان سال به اتمام خواهم رساند.
در  را  خیران  خــود  تعهدات  به  عمل  با  مسئوالن  امــیــدوارم  ــزود:  اف وی 

فعالیت های عام المنفعه برای مردم حمایت و پشتیبانی  کنند.

خ خیــر راه ساز ج؛ چوب الی چــر نایب رئیس شورای شهر کر

 مدیریت شهری از رونق مشاغل و تولیدات خانگی حمایت می کند

به  ــاره  اشـ بــا  ج  کــر اســالمــی شهر  رئیس شـــورای  نایب 
اظهار  خانگی،  تولیدات  و  مشاغل  به  توجه  اهمیت 
داشت: مدیریت شهری از رونق این مشاغل حمایت 

می کند.
به گزارش جام جم البرز ،علیرضا رحیمی به اتفاق عمار 
حمید  و  هوشمند  شهر  کمیسیون  رئــیــس  ــار  ــزدی ای
دانشی کهن سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و 
ج از بازار روز سیب  فراورده های کشاورزی شهرداری کر
نمود  بــازدیــد  بــازار  ایــن  در  مستقر  خانگی  مشاغل  و 

که  دارد  را  آمادگی  ایــن  ج  کــر شهری  مدیریت  گفت:  و 
نیاز  مورد  امکانات  دارای  و  فرهنگی  مناسب،  فضایی 

برای این مشاغل را فراهم کند.
با  فرهنگی  فضایی  باید  مشاغل  این  بــرای  کار  محیط 

وسعت زیاد باشد.
ــری ســازمــان  ــن مــوضــوع بــا متولی گ ــت ای ــی اس ــزام وال
حمایت  و  احصاء  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی 

و تصمیم گیری شود.
کار  توسعه  ادامــه  در  ج  کــر شهر  شــورای  رئیس  نایب 
تشویق  در  را  گــســتــرده  ابــعــادی  در  خانگی  مشاغل 
متولیان مشاغل خانگی به خودکفایی بیشتر و ترغیب 
موثر  بهتر  کیفیت  و  تنوع  با  محصوالت  ارایــه  به  آنــان 

دانست.
ج  ــورای شــهــر کــر ــ ــس شـ ــی ــب رئ ــای  عــلــیــرضــا رحــیــمــی ن
تنوع  ایجاد  با  کنندگان  تولید  همچنین  کــرد:  اضافه 
بازار  در  رقابتی  فضایی  می توانند  خود  محصوالت  در 
فروش خود ایجاد کنند، که این امر موجب پیشرفت 

آنان در عرصه تولید و افزایش درآمد نیز خواهد شد.



3 شنبه     20شهریور   1400   شماره 6029ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  البرز
گهی فروش امالك بصورت مزایده محدود آ

سازمان اموال و امالك ستاد
قابل توجه

ک  خریداران امال

قابل توجه
ک  خریداران امال

خ  ح ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان خرید امالك می توانند از روز شنبه مور برگزاری مزایده محدود 1012 امالك سازمان اموال و امالك ستاد در مدیریت حوزه مرکزی البرز با شرایط و تسهیالت مناسب به شر
ح توضیحات   در محل بازگشایی پاکت ها به شر

ً
خ 1400/06/31 از ساعت 8 الی :10:45 صبح ) صرفا خ 1400/06/30 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 17 و روز چهار شنبه مور 1400/06/20 تا پایان روز سه شنبه مور

ذیل ( جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محل ذیل مراجعه نمایند.

شماره تلفن دورنویس               آدرس نمایندگی نام نمایندگی

،جنب مدرسه غیرانتفاعی بهارستانحوزه مرکزی البرز ج، میدان شهداء، خیابان بهار 32246044و32224272-32224823026واقع در کر

خ  1400/06/31  می باشد   خ  1400/06/۲0 تا ساعت 11 روز چهار شنبه مور       مهلت شرکت در مزایده  از روز شنبه مور

مالحظات:
1 اخذ درخواستهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یك فقره چك رمزدار در وجه ستاد اجرایی 
در  ملك  پایه  قیمت   %5 میزان  به  نویسی  پشت  بدون   14003127610 ملی  شناسه  کد  به  )ره(  امام  حضرت  فرمان 
می پذیرد؛  صورت  شده  تعیین  ساعات  در  و   1400/06/30 تا   1400/06/20 مورخه های  شنبه  سه  الی  شنبه  روزهای 
 در 

ً
خ 1400/06/31 از ساعت 8 الی 11 صرفا شایان ذکر است اخذ درخواست های پیشنهادی در روز چهار  شنبه مور

محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2 نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ) بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه ، 25درصد نقد و الباقی در 

اقساط 36 ماهه می باشد. 
تبصره : پرداخت الباقی ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت 

سه ماه ) سررسید اولین قسط ( موجب برخورداری از تخفیف پرداخت نقدی  می باشد.
3 رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به صورت قدرالسهم می باشند. 

خ 1400/06/31 رأس ساعت 11 در مدیریت حوزه مرکزی البرز  بازگشایی پاکتهای ارایه شده در روز چهار شنبه مور 6

انجام خواهد شد.
7 کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملك مورد درخواست الزامی است.

خ  مور چهار شنبه  روز  صبح   10:45 ساعت   تا   
ً
صرفا مزایده  در  شرکت  اوراق  تهیه  مهلت  است  ذکر  شایان   8

1400/06/31 در محل تعیین شده می باشد.
خ 1400/07/03(  9 ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج ) شنبه مور

در محل تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

سازمان اموال  و امالك ستاد

توضیحات مبلغ پایه مزایده عرصه کاربری ع ملک نو پرونده فروش آدرس ملک ردیف

 مورد واگذاری 231،24 متر مربع مشاع از شش دانگ و شرایط پرداخت به صورت 25 درصد 
نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه می باشد و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

3,238,000,000 1192.50 فاقد کاربری زمین 4424 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 485 ج، مهرشهر کر 1

مورد واگذاری 265 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,613,000,000 1467 فاقد کاربری زمین 4415 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 487  ج، مهرشهر کر 2

مورد واگذاری 274،26 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,723,000,000 1414.37 فاقد کاربری زمین 4440 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع  غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 530  ج، مهرشهر کر 3

مورد واگذاری 308،56 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 4,130,000,000 1591.25 فاقد کاربری زمین 4347 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 566 ج، مهرشهر کر 4

مورد واگذاری 317 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 4,251,000,000 1543.75 فاقد کاربری زمین 4419 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 603  ج، مهرشهر کر 5

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4375 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 649 ج، مهرشهر کر 6

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4378 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 645 ج، مهرشهر کر 7

مورد واگذاری 378،12 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,549,000,000 1950 فاقد کاربری زمین 4379 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 644 ج، مهرشهر کر 8

مورد واگذاری 343،2 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,219,000,000 1770 فاقد کاربری زمین 4421 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 613 ج، مهرشهر کر 9

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4430 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 612 ج، مهرشهر کر 10

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4403 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 611 ج، مهرشهر کر 11

مورد واگذاری 242،39 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4438 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 527 ج، مهرشهر کر 12

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4420 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 513 ج، مهرشهر کر 13

مورد واگذاری 354،45 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,314,000,000 1828.75 فاقد کاربری زمین 4411 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 514 ج، مهرشهر کر 14

مورد واگذاری 312،2 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,967,000,000 1610 فاقد کاربری زمین 4427 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 503 ج، مهرشهر کر 15

مورد واگذاری 288،93 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,773,000,000 1490 فاقد کاربری زمین 4481 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه453 ج، مهرشهر کر 16

مورد واگذاری 196،34 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 1,920,000,000 1012.50 فاقد کاربری زمین 4480 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 454 ج، مهرشهر کر 17

مورد واگذاری 371،82 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,490,000,000 1917.50 فاقد کاربری زمین 4444 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 515 ج، مهرشهر کر 18

مورد واگذاری 178،6 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 1,784,000,000 921 فاقد کاربری زمین 4380 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 642 ج، مهرشهر کر 19

مورد واگذاری 306 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,909,000,000 1578 فاقد کاربری زمین 4364 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 663 ج، مهرشهر کر 20

مورد واگذاری 270،32 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,598,000,000 1394.25 فاقد کاربری زمین 4365 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 686 ج، مهرشهر کر 21

مورد واگذاری 242،39 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4828 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 633 ج، مهرشهر کر 22

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4352 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 620 ج، مهرشهر کر 23

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4418 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 591 ج، مهرشهر کر 24

مورد واگذاری 242،39 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4822 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 588 ج، مهرشهر کر 25

مورد واگذاری 351،92 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,296,000,000 1815 فاقد کاربری زمین 4392 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 494 ج، مهرشهر کر 26

مورد واگذاری 283،5 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,715,000,000 1462 فاقد کاربری زمین 4486 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 447 ج، مهرشهر کر 27

مورد واگذاری 285 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,734,000,000 1470 فاقد کاربری زمین 4417 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 584 ج، مهرشهر کر 28



؛ رتبه برتر جشنواره   شرکت آبفای استان البرز
شهید رجایی را کسب کرد

البرز  آبفای  شرکت  البرز،  استان  دستگاه های  خدمت  عرصه  برگزیدگان  از  تجلیل  مراسم  در 
براساس عملکرد مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی،عنوان دستگاه برتر را کسب کرد.

، ذوالفقار مهدی زاده مدیرعامل آبفای البرز اظهار داشت: آبفای البرز در  به گزارش جام جم البرز
دو شاخص عمومی و اختصاصی در بین 51 دستگاه اجرایی استان حایز رتبه برتر شد که حاصل 

تالش جمعی همکاران در یک فضای همدلی و الطاف خداوند متعال بوده است.
مدیرعامل آبفای البرز کسب این موفقیت را به همه همکاران تبریک گفت واضافه کرد: آبفای 
البرز با وجود تمام مشکالت، اعم از خشکسالی و محدودیت منابع مالی وشیوع بیماری کرونا 
سازمان  تخصصی  ماموریت های  تمام  شامل  که  اختصاصی  شاخص های  بخش  در  توانست 
است و در بخش عمومی که به موضوع توسعه دولت الکترونیک، سرمایه انسانی، سالمت 
اداری و صیانت از حقوق مردم است،جزو دستگاه های حایز رتبه برتر در ارزیابی های جشنواره 
درارزیابی  کرد:  عنوان  همچنین  البرز  آبفای  مدیرعامل  شود.   1399 سال  در  رجایی  شهید 
شاخص های مدیریت سبز که مرتبط با مباحث زیست محیطی و صرفه جویی درمورد انرژی و 
استفاده از انرژی های نو می باشد، موفق شد برای نخستین بار عنوان سوم را در بین 51 دستگاه 

اجرایی استان کسب نماید.

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

ای یاد تو روح بخش جان درویش   
اى مهــــــــِر جماِل تو دواى دِل ریش
دل ها همه صیدهاى در بند تواند   

امام خمینی )ره(جوینده توست هر کسی در هر کیش
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

خبر

کـــشـــاورزی دانــــش بــنــیــان به 
همت نهالکاران نظرآبادی

از  نهالکاران نظرآبادی در ابتکاری کارآمد ۶۰ نوع 
را به بار نشاندند تا کشاورزان  محصوالت خود 
سراسر کشور برای خریِد نهاِل سالم به نظرآباد 

بیایند.
 مدیر جهاد کشاورزی نظرآباد گفت: شهرستان 
گواهی  نهال  اصله  میلیون   ۶ تولید  با  نظرآباد 
بین  در  را  نــخــســت  جــایــگــاه  ــال،  ــ س در  شـــده 

شهرستان های استان البرز دارد.
،بدر زاده گفت: استفاده  به گزارش جام جم البرز
از دانش روز دنیا در پرورش نهال باعث شده 
و  کیفیت  از  نظرآباد  در  شــده  تولید  نهال های 

سالمت بیشتری برخوردار باشد.
نــظــرآبــادی  نــهــالــکــاران  بــیــن  ایـــن  گــفــت: در  او 
کــنــار  ــاری در  ــ ــازگ ــ ــاغ مـــــادری و س ــ ب ــا احـــــداث  بـ
نــهــالــســتــان هــا بــا اســتــفــاده از ارقــــام جــدیــد و 
دنبال  بــه  مناسب  بـــذری  و  رویــشــی  پــایــه هــای 
توجیه  بــردن  بــاال  و  اقــتــصــادی  ریسک  کاهش 
فنی و اقتصادی این رشته زیرساختی کشاورزی 

هستند.
یکی  در   : افــزود  نظرآباد  کــشــاورزی  جهاد  مدیر 
پایه های  با  رقم   ۶۰ حدود  الگوی۰  باغات  این  از 
متعدد از درختان میوه سردسیری کاشته شده 
و کسانی که قصد احداث باغ دارند می توانند با 
جریان  در  نزدیک  از  نهالستان  ایــن  در  حضور 
کــشــت و عــمــلــکــرد و مــشــخــصــات فنی  نــحــوه 

اینگونه نهالها قرار بگیرند.
بدر زاده گفت: یکی دیگر از اهداف احداث این 
باغ ها بهره برداری از آن به عنوان باغ مادری برای 
پیوندگیری در توسعه باغات در راستای الگوی 

کشت می باشد.

انتظار  در  همچنان  ج  کر مردم 
گشایش بزرگراه شمالی

چشم  کرج  و  البرز  استان  مردم  که  سال هاست 
انتظار بهره برداری از بزرگراه شمالی هستند، طرحی 
که سال ۹۵ آغاز شد و قرار بود سه ساله به سرانجام 

برسد.
کالنشهرکرج  مردم  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
برداری  بهره  انتظار  چشم  که  می شود  چندسالی 
بزرگراه شمالی و قطار شهری هستند. عملیات  از 
عنوان  با  آن  از  که  کرج  شمالی  بزرگراه  اجرایی 
کمربندی شمالی نیز یاد می شود مرداد ۱۳۹۵ به طور 
رسمی آغاز شد و طبق برنامه زمان بندی مقرر شده 
بود که طی سه سال بهره برداری شود. ساخت این 
بزرگراه با توجه به نقشی که در تسهیل رفت وآمد 
کالنشهر  ساکنان  برای  تنها  نه  دارد،  استان   ۱۳ به 
اهمیت  نیز  استان ها  سایر  مردم  برای  بلکه  کرج، 
ویژه ای دارد. آزاد راه شمالی کرج از طرح هایی است 
و  -کرج  تهران  راه  آزاد  ترافیکی  بار  آن  افتتاح  با  که 
استاندار  شهبازی،  می یابد.  کاهش  قزوین  کرج- 
سر  بر  آمده  وجود  به  مشکالت  خصوص  در  البرز 
راه طرح گفت: کنارگذر شمالی کرج مشکالتی برای 
تهیه مصالح داشته که تغییر قیمت ها و همچنین 
اتمام  کار  تا  شده  باعث  ناجوانمردانه  تحریم های 
در  گفت:  البرز  استاندار  بیفتد.  تاخیر  به  طرح  این 
شهر  شورای  اعضای  و  شهردار  با  که  دیدار هایی 
مترو  و  شمالی  بزرگراه  مهم  طرح  دو  داشتم  کرج 
مطرح  مردمی  مطالبه  مهم ترین  عنوان  به  را  کرج 
برای  اهتمام ویژه  با  که  کردم و درخواست داشتم 
تکمیل آن ها اقدام شود. او افزود: شورای اسالمی 
و  آبادانی  برای  واالیی  همت  کرج  جدید  شهردار  و 
رفاه مردم این کالنشهر دارند و ما هم در این مسیر 
همراهی ویژه ای خواهیم داشت. غفوری، مدیر طرح 
شهری  مهم  طرح  این  گفت:  کرج  شمالی  بزرگراه 
که در بخش اول به خاطر پل کابلی بیلقان حدود 
به سرعت در  47 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
حال تکمیل شدن است. او افزود: در بخش دوم 
پیشرفت فیزیکی طرح حدود 88 در صد است که 
از این بخش حدود ۵/۶ کیلومترآن آسفالت شده و 

باقی مانده آن در حال آسفالت است.

:  شهید "صــیــاد کــالنــتــری" در  جـــام جــم الـــبـــرز
دامان  از  تبریز  "بــراقــوش"  درقریه   ۱۳4۵ سال 
خــانــواده ای مذهبی و کشاورز دیــده به جهان 
پشت  را  طــفــولــیــت  دوران  هــنــوز  او  ــود.  ــش گ
ع که  سرنگذاشته بود که به علت کمی آب مزار
آن هم زاییده برنامه های غلط دستگاه غاصب 
کشاورزی  کــردن  مکانیزه  نام  به  و  بود  پهلوی 
و حفر چاه های عمیق و آن هم توسط خان ها 
بــرخــوردار  فــراوانــی  از تمکن مالی  افــرادی کــه  و 
بودند، به اجرا درمی آمد،  باعث شد محصوالت 
دامی و زراعی آن ها از بین برود و به دنبال این 
مشکالت پدرش همانند دیگر روستائیان که 
پناه  شهری  به  هرکدام  خان ها  جــور  و  ظلم  از 
ج کوچ  بــرده بودند با خــانــواده اش به شهر کر
کرده و در یك گاراژ به شغل نگهبانی پرداخت 
درس  مشغول  کــاوه  مدرسه  در  نیز  شهید  و 

خواندن شد.
او بعد از پایان دوره ابتدایی به علت مشکالت 
بود  دوانیده  ریشه  آن هــا  زندگی  در  که  زیــادی 
ترك تحصیل کرد و برای کمك به امرار معاش 

شاگردی  به  مکانیکی  کارگاه  دریــك  خــانــواده،  
پرداخت.

مرِد کوچک
شهید کالنتری درهمان اوان کودکی با توجه به 
زمانی که  و  داشت  بزرگ  روحی  کوچکش  جثة 
امام را شناخت عاشق ایشان شد و بی صبرانه 
در  و  می کشید  انتظار  را  ایــران  به  ایشان  ورود 
داشت.   حضور  راهپیمایی ها  و  تظاهرات   اکثر 
فتح  در   ۵7 ســال  22بــهــمــن  و   2۱ ــای  ــ روزه در 
ج و هم چنین پس از پیروزی اسالم  شهربانی کر
بیشتر  در  اسالمی  جمهوری  استقرار  و  برکفر 
مستمر  و  فعال  شرکت  انــقــالب  صحنه های 
داشت. وی معتقد بود که تا برافراشتن پرچم 
زمان  فرعونیان  کاخ های  تمام  فــراز  بر  توحید 
باید به جهاد خود ادامه دهیم و موانع مختلف 
پیش  از  را  بعثی  کفار  تحمیلی  جنگ  جمله  از 

پای مسلمانان جهان برداریم.
از ایــن رو، از جمله خیل عظیم هابیلیان زمان 
بودکه به ندای »هل من ناصر ینصرنی« حسین 
زمان امام خمینی لبیك گفت و پس از یك دوره 

حسین)ع(  امــام  پــادگــان  در  فشرده  آمــوزشــی 
خون رنگ  جبهه های  ــازم  ع بالفاصله  تــهــران،  
با مــزدوران  نبرد  از چندین ماه  جنوب و پس 
اســتــکــبــار پـــای در خــطــه مــظــلــوم کــردســتــان 
ضدانقالبیون  بــا  مـــاه  پنج  مـــدت  و  گــذاشــت 
وابسته به اجانب پیکار کرد تا این که در یکی 
از درگیری ها از ناحیه شکم مجروح شد و هنوز 
در بیمارستان تحت درمان بود که دوباره عازم 

کربالی جنوب شد.
عملیات های بزرگ و فراق هم رزمان

او در عملیات های مختلف ازجمله فتح المبین،  
بیت المقدس ،  والفجر2 و خیبر شرکت داشت 
و گاهی حتی در نبردهای تن به تن با دشمن 
بدر  )درعــمــلــیــات  آفــریــد  حماسه ها  و  جنگید 
ــد( و هــنــگــامــی کــه بــه جــنــازه  دوبــــار زخــمــی شـ
اعتصامی،   ترکان،   مجید  ازجمله  هم رزمانش 
و... خیره می شد  میعادی، قندهاری،  شفیعی 
بر آن ها غبطه می خورد که چرا آن ها رفتند و من 
ماندم. بنابراین از بهبودی نسبی بار دیگر عزم 
هنگام  این بار  و  کرد  اسالم  دشمنان  با  جهاد 

نیز خداحافظی  آشنایان  و  اقــوام  از همه  وداع 
کرد و از آن ها حاللیت طلبید و شهادتش را به 

خانواده خبر داد و رفت.
شهادت در مهران

به  جنوب  جبهه  در  حضور  چندماه  از  پس  او 
اعـــزام شــد و مدت  ــزان مــهــران  ــالوی منطقه ق
یــك مــاه کــه در ایــن حــوالــی بـــود، عـــالوه  بــر رزم 
سحرگاهش  اذان  دل نشین  آوای  بی امانش 
این  بــاالخــره  ــود.  ب کــرده  کالفه  را  عراقی ها  نیز 
امام  به حق  دالور مکتب حسین)ع( و سرباز 
ــان در  ــی ام عــصــر)عــج( پــس از 4 ســـال نــبــرد ب
نوزدهم شهریور  تاریخ  در  جبهه های مختلف 
یك  درجریان  ظهر  دوازده  درساعت  ماه ۱۳۶4 
همراه  مین  انفجار  دراثـــر  شناسایی  گشت 
غلطیدند  خود  خون  در  همراهانش  از  دوتــن 
ــان ای  ــدا دادنــــد کــه هـ و هــمــة عــاشــقــان را نـ
و  کــه وقــت تنگ اســت  برخیزید  خــداجــویــان 
ــان. تربت  حــســیــن)ع( درکــربــال انــتــظــار دیـــدارتـ
ج  محمدکر امــامــزاده  شهدای  گلزار  در  پاکش 

است.

زندگی و زمانه شهید کالنتری؛
مــــرِد حماسه ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: بخش اعظمی از دارو های مورد نیاز 
کشور در البرز تامین می شود.

به گزارش جام جم البرز، شاهمرادی در جلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی البرز که در سالن شهدای دولت استانداری البرز و با محوریت تامین زیرساخت های 

منطقه ویژه اقتصادی دارویی در ساوجبالغ برگزار شد، گفت: تامین دقیق محدوده این منطقه 
دارویی و فراهم ساختن امکانات زیرساختی و زیربنایی در آن به عنوان یک ویژگی اصلی مناطق 

ویژه اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تاکید بر این که تامین امکانات فیزیکی 
زیرساختی و استراتژیک برای این منطقه باید مشخص شود، افزود: دستگاه های مختلف 
اجرایی مسئول در فراهم سازی این زیرساخت ها باید توضیح دهند که چه اقداماتی را پیش 
از طرفی فعالیت های صنعتی  با توجه به تمرکز جمعیتی و  البرز  می برند. شاهمرادی گفت: 
از نظر راه های دسترسی به این منطقه ویژه  و شاهراه مواصالتی بودن باید تعریف درستی 
اقتصادی در ساوجبالغ تعریف شود. او افزود: در کوتاه مدت به عنوان فاز نخست بهره مندی 
خوبی از امتیازات این منطقه دارویی 2۱۵ هکتاری استان خواهیم داشت، اما در دراز مدت 
نیاز است که وسعت و محدوده آن توسعه یابد؛ چراکه بخشی باید به فصلی سبز، محیط 

اداری، خدماتی و باربری اختصاص یابد.  شاهمرادی با این توضیح که 7۰ درصد داروی کشور 
در البرز تولید می شود، گفت: برخی از دارو های تولیدی در البرز دارای تکنولوژی است که امروز 
در کل دنیا به تولید می رسد. او با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی 
دارویی در شهرستان ساوجبالغ افزود: تولید چند دارو در البرز از نقطه صفر است، به نحوی 
که مواد اولیه مایحتاج آن دارو هم در استان تولید می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
البرز گفت: بر اساس تصمیمات مطرح شده مطالعات استعدادیابی و توسعه ای منطقه ویژه 
اقتصادی ساوجبالغ توسط مجموعه شهرک دارویی برکت پیش برده می شود و در کنار آن 

سایر دستگاه های اجرایی مکلف خواهند بود که در تکمیل این منطقه ویژه همکاری کنند.
او در ادامه با اشاره به این که باید ارتباط میان دو منطقه ویژه اقتصادی پیام و دارویی ساوجبالغ 
انتقال  برای  ویژه  به  مسئله  این    : گفت  شود  برقرار  مناسب  جاده ای  مسیر  یک  طریق  از 

دارو هایی که نیاز به تسریع در حمل و نقل دارند، بسیار موثر است. 

مدیر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعالم کرد:

تولید 70 درصد داروی کشور در البرز

ح  مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: طر
که  ح هایی است  از طر شهید بهنام محمدی یکی 
از پشتوانه مطالعاتی، علمی و کارشناسی برخوردار 
مالحظات  با  و  نظر  صاحب  افراد  توسط  و  است 

تربیتی نوشته شده است.
، مدیرکل آموزش و پرورش  به گزارش جام جم البرز
ح  طر آموزشی  دوره  افتتاحیه  مراسم  در  استان 
بهنام  شهید  ح  طر گفت:  محمدی  بهنام  شهید 
پشتوانه  از  که  است  ح هایی  طر از  یکی  محمدی 
و  است  برخوردار  کارشناسی  و  علمی  مطالعاتی، 
تربیتی  مالحظات  با  و  نظر  صاحب  افراد  توسط 

نوشته شده است.
قاسمی با بیان این که خانه، مسجد و مدرسه سه 
محمدی  شهیدبهنام  ح  طر در  مهم  تربیتی  اصل 
است، گفت: مهمترین رکن تربیتی در اسالم مربی 
آموزان  دانش  تربیت  در  کلیدی  نقش  که  است 

درمحله ها  ح  طر این  توسعه  با  گفت  وی  دارد. 
مختلف  حوزه های  در  مشکالت  ریشه  می توان 

از  استفاده  و  شناسایی  بر  قاسمی  خشکاند.  را 
برای پیشبرد  انگیزه   با  و  توانمند  ظرفیت مربیان 

ح  ح بهنام محمدی برشمرد و افزود طر اهداف طر
شهید بهنام محمدی  به دنبال تربیت نوجوان در 
تراز انقالب اسالمی با استفاده از ظرفیت مدارس 
دشمنان  امروز  داد:  ادامه  وی  است.  مساجد  و 
کشور  نوجوانان  و  جوانان  علیه  اسالم  و  انقالب 
جدایی  دین  و  آنان  بین  تا   اند  کرده  ریزی  برنامه 
انجام  با  باشیم  داشته  توجه  باید  بیندازند، 
فعالیت و برنامه های منظم و زیبا فرهنگی تربیتی، 
نقشه های دشمنان را خنثی نماییم و این کار های 
جهادی  روحیه  به  نیاز  و  سخت  تربیتی  فرهنگی 

مربیان دارد.
انقالب  رهبرمعظم  این که  به  اشاره  با  قاسمی 
فراوان  تاکید  انقالبی  جوانان  تقویت  بر  همواره 
بهنام  شهید  ح  طر اجرای  کرد:  نشان  خاطر  دارند، 
محمدی در همین راستا بوده که تاکنون جوانان 
از بین مدارس برای حضور در مساجد  مستعدی 

انتخاب شده اند.
الگودهی، هویت  گفتمان سازی،  کرد:  وی تصریح 
و  دانش آموزان  بین  در  طالبه گری   وم  بخشی 
از  یکی  مدارس  نخبگان  و  استعداد ها  شناسایی 

ح است. محور های مهم این طر
استان  مدرسه   7۰ در  ح  طر این  اجرای  به  قاسمی 
تا  دیده اند  آموزش  مربی   2۰۰ گفت  و  کرد  اشاره 
ح  طر این  در  اول  متوسطه  دوره  آموزان  دانش 

آموزش ببینند.
بیان  با  کشور  آموزی  دانش  مسئول  باستان 
ازسال۹7  در۳  ح شهید بهنام محمدی  این که طر
هزار و ۳۰۰ مدرسه در کشور آغاز شده گفت: ۱۰ هزار 
مربی و معلم مشغول اجرای برنامه های فرهنگی 

وتربیتی هستند.
در  را   ح  طر این  آینده   سال  تالشیم  در  گفت:  وی 

دوره ابتدایی و متوسطه دوم نیز اجرا کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان:

ح شهید بهنام محمدی ؛ پیوند دهنده خانه، مدرسه و مسجد است طر

یکی از شهرهای سرسبز و زیبای 
اطراف تهران، شهرستان طالقان 
روستاهای  شهر  این  در  است. 
زیبایی وجود دارد که هر کدام از 
آن ها دارای جاذبه های گردشگری 
اما  هستند.  فردی  به  منحصر 
بر  عالوه  طالقان  گلیرد  روستای 
منحصر  گردشگری  جاذبه های 
از منظری دیگر حائز  به فردش  
اهمیت است  اینجا زادگاه آیت 
اهلل سید محمود طالقانی اولین 
امام جمعه تهران، پس از پیروزی 

انقالب اسالمی است.
شخصیتی  طالقانی  اهلل  آیت 

انقالب  و  معاصر  تاریخ  در  که 
اسالمی نقش به سزایی داشته 
است و با تکیه بر مباحث قرآنی، 
روشنگری  و  بخشی  آگاهی  به 
جامعه  جوان  قشر  میان  در 
طالقانی  اهلل  آیت  می پرداخت. 
انقالب  بارز  چهره های  از  یکی 
انقالب  راه  در  که  است  اسالمی 

مجاهدت های زیادی داشت.
روشنفکری  پیشگامان  از  وی 
اسالم  به  را  مردم  و  بود  دینی 
تجدید حیات یافته فرا می خواند 
پیشوایان  و  سازان  زمینه  از  و 
بود. ایران  اسالمی  انقالب 
اختالف  نفی  قرآن،  به  بازگشت 
دین  تفکیک  نفی  دین،  و  علم 
مسلمانان،  اتحاد  سیاست،  و 
نزدیک ساختن حوزه و دانشگاه، 
برپایی حکومت اسالمی،  برپایی 
نظام شورایی و مبارزه با جمود، 
استثمار  استبداد،  استعمار، 
نظرات  نقطه  از  صهیونیسم  و 
بارز این عالم فرزانه و یار دیرین 

حضرت امام )ره(بود.

 کارنامه زندگی  آیت اهلل طالقانی 
مبارزه،  برگیرنده  در  تمامی  به 
مبارزات  است.  تبعید  و  زندان 
به  شاهی  ستم  استبداد  با  وی 
در  می گردد،  باز  شاه  رضا  زمان 
از  دفاع  جرم  به  شاه،  رضا  زمان 
رضا  مأموران  که  محجبه ای  زن 
قصد  کرده،  توهین  وی  به  شاه 
داشتند،  را  وی  چادر  برداشتن 
آیت  شد.  زندانی  و  دستگیر 
اهلل طالقانی به جهت مخالفت 
در  شاه،  سفید  انقالب  با 
زندانی  و  دستگیر   ۱۳4۱ بهمن 
بر  عالوه  طالقانی   اهلل  شد.آیت 
همچون  مجازات هایی  زندان، 
بود.  کرده  تحمل  نیز  را  تبعید 

گسترده  طالقانی  فعالیت های 
تمامی  از  وی  بود.  متنوع  و 
فرصت هایی که گمان می برد، به 
و بهبود  آگاهی جوانان  افزایش 
به  نسبت  آنان  نگاه  و  بینش 
اسالم کمک می کند، بهره می برد. 
آیت اهلل طالقانی سه مسئولیت 
رسمی به عهده گرفت: عضویت 
در شورای انقالب، امامت جمعه 
مجلس  در  عضویت  و  تهران 
اساسی  قانون  نهایی  بررسی 

جمهوری اسالمی.
از  ماه  شش  گذشت  از  پس 
خمینی  امام  به  وی  انقالب، 
جمعه  نماز  که  کرد  پیشنهاد 
مکان  او  شود.  برگزار  ایران  در 

تهران  دانشگاه  را  جمعه  نماز 
رهگذر،  این  از  تا  کرد،  انتخاب 
نمازگزاران را به دانشگاه بکشاند 
نماز  صف  به  را  دانشگاهیان  و 
در  طالقانی  سرانجام  بیاورد. 
 ۱۳۵8 شهریور  نوزده  بامداد 
امام  گفت.  وداع  را  فانی  دار 
به  که  پیامی  در  خمینی)ره( 
مناسبت درگذشت وی فرستاد، 
اسالم  برای  او   …« گفت:  چنین 
به منزله  ابوذر بود. زبان گویای 
اشتر  مالک  شمشیر  چون  او، 
برنده و کوبنده بود. بدون شک 
عملکرد  و  آثار  و  پربار  زندگی 
طالقانی  اهلل  آیت  امثال  بزرگانی 
که  خود پیرو مکتب خمینی کبیر 
بودند همواره راهگشا و الگویی 
مردم  همه  و  مسئوالن  برای 
ایران است و نباید به فراموشی 
البرز  استان  مردم  شود.  سپرده 
مفاخری  داشتن  به  ایران  و 
همچون آیت اهلل طالقانی افتخار 
می کنند. و بر ادامه راه آن بزرگان 

اهتمام خواهند داشت.

مردی از تبار »گلیرد «طالقان که ابوذر زمان شد

مهران رزمجوی

خبرنگار


