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بچه های فلسطینی، شما در قلب ما جا دارید
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ینا  با کشورهای  کاالی خواب کار
قدرتمند  رقابت دارد

یان از سراسر ایران با ما   مشتر
در ارتباط هستند

با امالک ارغوان، مردم با اطمینان 
معامالت خود را انجام می دهند

ح کرد: محمد بیگدلی مطر مهدی عجمی بیان کرد: کام و کلید فردیس: مدیر امالک آ
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راه اندازی خط 2مترو 
کرج سرعت گرفت

دامـــداران باید بــرای مبارزه با تب کریمه کنگو به طور 
متناوب مکان دام هــا را با سموم متفاوت سمپاشی

 کنند. 
ح سمپاشی واحد های پرورش  رئیس دامپزشکی شهرستان فردیس گفت: طر
دام فردیس علیه بیماری تب کریمه کنگو به صورت رایگان انجام شده است.

به گزارش جام جم البرز راهنورد افزود: هر ساله در ابتدا و انتهای تابستان 
ح سم پاشی واحدهای پرورش دام در این شهرستان  انجام می شود. طر

وی گفت: بیماری هایی مانند تب کریمه کنگو و سایر بیماری ها با سمپاشی 
و با استفاده از شربت ضد انگل دام ها کنترل می شود.
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رئیس دامپزشکی فردیس اعالم کرد:

یمه کنگو، خطر پاییزی  تب کر
جشن دانش آموختگی فراگیران نیروی انتظامی کشور با حضور  در کمین دام ها

جانشین فرمانده ناجا در مرکز آموزشی شهید چمران البرز برگزار 
شد.

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی گفت: ۲ هزار دانش آموخته در ۶ رشته 
غ  علمی و تخصصی نیروی انتظامی از مراکز مختلف آموزشگاه های ناجا فار
التحصیل شدند و از فردا به جمع مدافعان امنیت کشور خواهند پیوست.
، ســردار جــان نثار افـــزود: در حــال حاضر  به گــزارش جــام جم الــبــرز
۱۰ هــزار فراگیر در آموزشگاه های مختلف ناجا در حــال آمــوزش 
هستند که خوشبختانه با تمهیدات الزم، این جوانان از آمادگی 
عــلــمــی، جسمی و روحـــی مــطــلــوب بـــرای تــامــیــن امــنــیــت کشور 

برخوردار خواهند بود. وی با اشاره به روحیه غیرت و ...

آموخته نیروی  ۲ هزار دانش  ورود 
انتظامی به عرصه خدمت
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تش نشانان کرجی به نوجوان ایذه ای ادای احترام آ

۲

ع به کار مجتمع آموزشی خیر ساز  صورت گرفت:  صورت گرفت: ع به کار مجتمع آموزشی خیر ساززمان با شرو همهم    زمان با شرو

البـــرز   البـــرز  آغاز سال تحصیلی جدید در  آغاز سال تحصیلی جدید در 

ج : رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کر

، روز همبستگی با کودک فلسطینی؛ 9مهر

ج گفت: طبق نظرسنجی که از   ۲ هزار و ۸۰۰  نایب رئیس شورای اسالمی شهر  کر
شهروند کرجی انجام شده در نتیجه این نظرسنجی کمبود سطل زباله و انباشت 

آن در سطح شهر دغدغه اصلی شهروندان عنوان شده است .
چهاردهمین  دستور  از  پیش  نطق  در  رحیمی  علیرضا  البرز   جم  جام  گزارش  به 
ساالر  و  سید  اربعین  تسلیت  عرض  ضمن  ج  کر شهر  شورای  رسمی  جلسه 

شهرداری  سرپرست  از  اظهارداشت:  آملی  زاده  حسن  عالمه  فوت  و  شهیدان 
بابت حضور میدانی در سطح شهر بخصوص در محله های کم برخوردار تشکر 
میکنم ان شاهلل خدمت رسانی به شهروندان ادامه دار باشد و پروژه های بزرگ 

نیز سریعتر تکمیل و به بهره برداری برسند. 
ج در دوره قبلی شورا به اجرا درآمد و مقرر شد  ح جمع آوری سبدهای زباله کر  "طر

به تعداد مورد نیاز سطل زباله مکانیزه تهیه و در شهر توزیع شود. 
مکانیزه  زباله  سطل  هزار  چهار  حدود  به  ج  شهرکر شده  احصا  آمار  اساس  بر 
آن در سطح شهر قرار داده شده  از  احتیاج داشت تا کنون تنها ۲هزار و پانصد 
نارضایتی  موجبات  نیاز  مورد  امکانات  تهیه  از  پیش  یادشده  ح  طر اجرای  و 

شهروندان را فراهم کرده است."
و  گفت:آراستگی  باره  این  در  ج  کر شهر  شورای  رئیس   نائب  رحیمی،  علیرضا 
پاکیزگی شهر از مهم ترین دغدغه های همیشگی شهروندان است که خودشان 
باید در آن سهیم باشند ولی یکی از کمترین کارهای که شهرداری می تواند انجام 

دهد بحث جانمایی سطل های زباله در مناطق مختلف شهر است.
از  همیشه  شهری  معابر  سطح  در  زباله  دپوی  و  تعفن  بوی  کرد:  بیان  رحیمی 
دغدغه های به حق شهروندان است ولی اگر تعداد سطل زباله درستی و در تمام 
نقاط شهر جانمایی شود تا از پخش شدن زباله ها در محالت که بیشترین منبع 

آلودگی ها هستند جلوگیری شود.

ج  نایب رییس شورای اسالمی شهر کر
ج است   جای خالی سبدهای زباله از جمله نارضایتی  و دغدغه اصلی شهروندان کر

با حضور مدیران و مسئوالن استانی از ۱۰ ایده و طرح 
موفق ، سه طرح فناورانه شرکت های عضو پارک در 

اختتامیه »نمایشگاه تا ثریا« استان البرز تقدیر شد.
باهدف  ثریا  تا  نمایشگاه  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
با  فناورانه  های  ایده  شبکه سازی  و  تجاری سازی 
سطح تجاری سازی مقدماتی توسط سپاه امام حسن 
پارک  همکاری  و  علمی  بسیج  سازمان  مجتبی)ع(، 
، اتاق بازرگانی و اداره کل صمت  علم و فناوری البرز

برگزارشد.
در نمایشگاه مذکور از مجموع بیش از یک هزار ایده 

و طرح ارسال شده تعداد ۱3۰ طرح در روز نمایشگاه 
حاضر و آماده ارائه به سرمایه گذاران و بازدیدکنندگان 

نمایشگاه بود. 
در انتهای نمایشگاه از ده ایده و طرح برتر تجلیل به 
عمل آمد که از این میان شرکت لیزر آفرینان زیست 
( رتبه اول، شرکت کارا پلیمر سبحان رتبه  آرمان)الزار
به  را  دهم  رتبه  کوشا  صدف  درنیکا  شرکت  و  سوم 
با  برتر  رتبه   5 گردید  مقرر  و  دادند  اختصاص  خود 
همیاری شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج وارد 

مرحله جذب سرمایه و تجاری سازی شوند.

و  علمی  بسیج  سازمان  مسئول  رحیمی  سردار 
پژوهشی کشور، موسی زاده مدیرکل دفتر نوآوری، 
کاربردی،  علمی  دانشگاه  تجاری سازی  و  پژوهش 
استان  کاربردی  و  علمی  دانشگاه  رئیس  فراهانی 
البرز، ربیعی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
 ، البرز استان  مهندسی  بسیج  رئیس  رجبی  البرز، 
فالح نژادفرمانده بسیج ناحیه 4 کرج، سردار حیدرنیا 
فرمانده کل سپاه استان البرز از دستاوردهای هسته 
های و شرکت های مستقر در مرکز رشد جامع پارک 

علم و فناوری البرز بازدید کردند.

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس؛

افتخار آفرینی شرکت های فناور پارک علم و فناوری البرز در نمایشگاه تا ثریا 
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اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

تش نشانان کرجی به نوجوان ایذه ای ادای احترام آ

رئیس دامپزشکی فردیس اعالم کرد:
پاییزی  خطر  کنگو  کریمه  تب 

در کمین دام ها

دامداران باید برای مبارزه با تب کریمه کنگو به 
متفاوت  سموم  با  را  دام ها  مکان  متناوب  طور 
شهرستان  دامپزشکی  رئیس  کنند.  سمپاشی 
ح سمپاشی واحد های پرورش  فردیس گفت: طر
به  کنگو  کریمه  تب  بیماری  علیه  فردیس  دام 

صورت رایگان انجام شده است.
به گزارش جام جم البرز راهنورد افزود: هر ساله 
پاشی  سم  ح  طر تابستان  انتهای  و  ابتدا  در 
واحدهای پرورش دام در این شهرستان  انجام 

می شود.
کنگو  کریمه  تب  مانند  بیماری هایی  گفت:  وی 
از  استفاده  با  و  سمپاشی  با  بیماری ها  سایر  و 

شربت ضد انگل دام ها کنترل می شود.
انگل   ضد  خوراکی  شربت  افزود:  راهنورد 
و  روده   ، جگر انگل های  که  می شود  باعث 
 : گفت  راهنورد  برود.  بین  از  گوارش  دستگاه 
یا   )CCHF( کنگو  کریمه  تب  این که  به  توجه  با 
بیماری  یک  کنگو  کریمه  خونریزی دهنده  تب 
و  است  دام  و  انسان  بین  مشترک  ویروسی 
مهم ترین راه انتقال این ویروس از طریق گزش 
کنه ها و تماس انسان با خون و بافت دام آلوده 
جایگاه های  سمپاشی  اساس  براین  است، 
نگهداری دام مهم ترین راه مبارزه با عامل بیماری 
فردیس  شهرستان  دامپزشکی  رئیس  است. 
گفت: برای جلوگیری از شیوع و بروز این بیماری 
دام  کشتار  آن ها  از  یکی  که  دارد  وجود  راهکار   ۲
فقط در کشتارگاه ها انجام شود زیرا در این مراکز 
از  قصاب  استفاده  قبیل  از  ایمنی  مسائل  تمام 

دستکش و ماسک رعایت می شود.

خبرخبر

اسالمی  ــورای  ــ ش داغ  خــبــرهــای 
ج در هفته ای که گذشت شهر کر

جواد چپردار رئیس شورای اسالمی :
ــای تــخــصــصــی بر  ــان هـ ــازمـ ــد در سـ ــای مــدیــریــت ب
اساس کارآمدی باشد. علی رحیمی محمودآبادی 
استان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیرکل  نایب رئیس: 
داشته  بــرخــوردار  کم  محالت  به  ویــژه  نگاه  البرز 
کلی  اول:  دبــیــر  قــاســمــی  حــاجــی  مجتبی  ــد   ــاش ب
گویی معضل بزرگ مدیریت کشور است رئیس 
خدمات  و  زیــســت  محیط  ســالمــت  کمیسیون 
شهری: استقرار و همراهی پلیس در ساماندهی 

دستفروشان ضرورت دارد 
حجت االسالم علیرضا سعیدی رئیس کمیسیون 

فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و جوانان:
پیشنهاد  الــبــرز  اســتــان  در  فقیه  ولـــی  نماینده 
از  حــمــایــت  الــحــســنــه  قـــرض  صـــنـــدوق  تشکیل 

هنرمندان را داشتند
محمد اسدیان رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات 
راهبردی: هیچ طرح عمرانی بدون مطالعه علمی در 

کرج اجرا نخواهد شد
شهرسازی  کمیسیون  رئیس  مهاجری  حسین 
و معماری: موانع راه انــدازی بازار مصالح فروشان 

بررسی شد
هوشمند،  شهر  کمیسیون  رئیس  ایزدیار  عمار 
اقتصاد شهری و مشارکت ها: باید به سمت ایجاد 

درآمد پایدار پیش برویم
حسین سعیدی سیرابی رئیس کمیسون برنامه، 
بودجه و سرمایه انسانی: مالکان کرجی از تخفیف 

خوش حسابی برخوردار می شوند
 علی قاسم پور رئیس کمیسیون حقوقی و امالک 
و سخنگوی شورا: لزوم حذف نگاه عابر بانکی به 

شهرداری کرج
فاطمه منعمی، خزانه دار و رئیس کمیته بانوان، 
ــوان نــقــش اســـاســـی در  ــانـ ــواده: بـ ــ ــان کــــودک و خــ

پیوستگی اجتماعی محله ها دارند
سید مرتضی اعتصامی رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری، دبیر دوم: استقرار 
دستفروشان  ساماندهی  در  پلیس  همراهی  و 

ضرورت دارد
کمیسیون  رئــیــس  نــایــب  ــارم  صـ قهرمانی  مــریــم 
اسالمی  شــورای  همراهی  معماری:  و  شهرسازی 
کــرج می تواند روش هـــای جــذب ددرآمـــد و  شهر 
همراه  بــه  را  شهر  زیرساختی  پــروژه هــای  تعریف 

داشته باشد.

آتش نشانان کرجی با اهدای گل به قهرمان علی لندی نوجوان ۱5 ساله ایذه ای که 
با رفتن در دل آتش جان خود را برای نجات ۲ نفر از دست داد، ادای احترام کردند.

با درگذشت علی لندی،  کرجی همزمان  آتش نشانان  البرز  گزارش جام جم  به 
نوجوان ایذه ای در هفته گرامیداشت آتش نشانی و ایمنی، در سوگ این قهرمان 
کوچک با برپایی ایستگاه صلواتی، نصب بنر و برقراری حجله و اهدای شاخه های 

گل مقابل ایستگاه ۱۰۸ آتش نشانی کرج، یاد و خاطر این نوجوان فداکار را زنده 
نگه داشتند. این مراسم با حضور سرپرست، روسا و مدیران مناطق ایستگاه های 
عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج برگزار شد. در این 
مراسم آتش نشانان با اهدای شاخه گل به صورت نمادین بر روی قاب عکس 
و  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست  کردند.  احترام  ادای  ایذه ای  فداکار  نوجوان 

خدمات ایمنی شهرداری کرج در حاشیه این آیین با بیان این که علی لندی نمونه 
شایسته ای از نوجوانان و جوانان ایران زمین است که نشان داد روحیه ایثار و 
فداکاری میان نسل جدید نیز وجود دارد، گفت: حادثه مصیبت بار جان باختن 
علی لندی که با نجات جان دو انسان توانست الگویی تمام عیار از فداکاری و ایثار 

برای همساالنش باشد، اندوهی دردناک را در قلب همگی ما بر جای گذاشت.

امروزه بسیاری از بنگاه های معامالت 
از  ملکی و دفاتر امالک مانند گذشته 
شیوه های سنتی برای اداره مجموعه 
فعالیت  و  نمی کنند  اســتــفــاده  ــود  خ
گسترش  نیز  مــجــازی  فضای  در  آنها 
آکام و کلید  یافته است. دفاتر امالک 
هستند  مجموعه هایی  از  فــردیــس 
نوین  روش هـــای  از  گیری  بهره  بــا  کــه 
ــی مــی کــنــنــد.  ــان ــت رس ــدم بـــه مــــردم خ
رضایت  و  اعتماد  جلب  با  همچنین 
آفریده اند.  مشتریان برای خود اعتبار 
یکی  نیز  مــردم  بــه  صادقانه  مــشــاوره 
دیگر از ویژگی های امالک آکام و سایت 
ــردیـــس مــی بــاشــد.  مــســکــن کــلــیــد فـ
ایــن زمینه  البرز در  روزنــامــه جــام جم 
گفتگویی با محمدرضا کناریوند، مدیر 
مجموعه های  برجسته  و  تــوانــمــنــد 
امالک آکام و کلید فردیس انجام داده 

است که در ادامه خواهید خواند:
کام  * شاخصه های ویژه دفاتر امالک آ

و کلید فردیس را ذکر نمایید.

آکام و کلید فردیس بخش  در امالک 
سنتی را از فیلد کاری خود حذف کرده 
صــورت  بــه  بــنــدی  فــایــل  بنابراین  ام. 
ــــدارد.  ــا وجــــود ن ــر م ــات مــکــتــوب در دف
مجازی  فضای  در  ما  فعالیت  بیشتر 
ایــران  سراسر  از  مشتریان  می باشد. 
اول  ارتباط هستند. در درجه  در  ما  با 
اعتماد مردم را جلب کرده ایم. یکی از 
کــام و کلید  آ دالیــل وجه تمایز امــالک 
ماست.  به  مشتری  اعتماد  فردیس، 
از  باید  ــالک  ام بنگاه های  مــن  نظر  بــه 
سیستم قدیمی و سنتی خود فاصله 
بگیرند و به جوانان فرصت کار بدهند. 
بسیاری  تحصیلکرده  افــراد  کشور  در 
هستند.  بیکار  متاسفانه  کــه  ــم  داریـ
اشتغالزایی  نوعی  حــوزه  این  به  ورود 
ــن حرفه  مــی بــاشــد. بــه نظر مــن در ای
تــجــربــه نیست.  بــه ســابــقــه و  نــیــازی 
پشتکار  خــود  کــار  در  جوانان  چنانچه 
به  می توانند  باشند  داشــتــه  وتــالش 

موفقیت برسند.

کلید  و  کام  آ امالک  موفقیت  دالیل   *
ــواردی  م چه  گرفتن  نظر  در  فردیس 

می باشد؟
فعالیت  سال های  طی  که  ایــن  دلیل 
خود با مشکلی مواجه نشده ایم این 
خود  مشتریان  با  همیشه  که  اســت 
شاهد  همواره  مردم  بوده ایم.  صادق 
تالش های من به عنوان مدیر پا به پای 
قــرارداد و معامله  مشاورانم بوده اند. 
کــام و کلید فردیس  آ ای که در امــالک 
قانونی  صـــورت  بــه  مــی شــود  منعقد 
است. کد رهگیری و سایر اطالعات آن 
در سیستم ثبت می شود. همچنین 
عنوان  بــه  مــن  توسط  ــرارداد  ــ ق پیش 
مدیر، تنظیم می شود و تمام بندهای 
قانون را بازبینی می کنم تا خدای نکرده 
برای دو طرف مورد معامله مشکلی به 
در  همکاران  از  بسیاری  نیاید.  وجــود 
قــراردادهــای خــود قید می کنند که به 
صورت توافقی بوده و امالک هیچگونه 
مسئولیتی نــدارد. ۹۰ درصد معامالت 

به این شکل اســت. ایــراد این شیوه 
به نظر من این است که وقتی فردی 
به مشاور امالک مراجعه می کند انتظار 
دارد که مسئولیت کار او را قبول کنند. 
چون در غیر این صورت بیرون از دفتر 
معامله  یکدیگر  با  می توانستند  نیز 
کنند. به لطف خدا تا امــروز در امالک 
و  کلید فردیس مورد شکایت  و  آکام 

مشکل قانونی نداشته ایم.
یم صنفی  * نظر شما در خصوص حر

امالک چیست؟
کــام و کلید فردیس به  آ امــالک  ما در 
را  فــردیــس  پنجم  فلکه  تقریبی  طــور 
پوشش داده ایم و به مناطق دیگر نیز 
می توانیم ورود کنیم ولی اگر هر بنگاه 
امالک در محدوده خود فعالیت کند 
شناخته  محله  در  معتمد  عنوان  به 
دیگری  جــای  بــه  متقاضی  و  مــی شــود 
زحمات  از  پایان  در  نمی کند.  مراجعه 
بازرس اتحادیه مهندس شهرام بیات 

تشکر می کنم.

کام و کلید فردیس را برای مخاطبان جام جم البرز ذکر کنید. * لطفا راه های ارتباطی با دفاتر امالک آ
شعبه یک: فردیس- بلوار امام رضا- روبروی مدرسه دخترانه وحدت- سایت مسکن کلید فردیس

شماره تماس: ۰۲۶۳۶۵۲۵۲۹۱    -   تلفن همراه: ۰۹۳۸۳۰۰۷۶۹۶
کام شعبه دو: فردیس- خیابان آذر شرقی -به سمت جاده مالرد- سایت مسکن آ

شماره های تماس: ۳۶۵۱۹۱۴۴    -  تلفن همراه: ۰۹۳۸۳۰۰۷۶۹۶

کام و  کام و مدیر امالک آ مدیر امالک آ
کلید فردیس:کلید فردیس:

یان از  یان از مشتر مشتر
سراسر ایران با ما سراسر ایران با ما 
در ارتباط هستنددر ارتباط هستند

حاج  ساز  خیر  آموزشی  مجتمع  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  با  همزمان 
حسن کرمی در البرز فعالیت خود را آغاز کرد.

استاندار  حضور  با  البرز  استان  در  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  زنگ 
آموزش و پرورش و جمعی از مسئوالن لشکری و  ، مدیرکل  ،فرماندار
آموزشی تمام هوشمند ۱۲ کالسه دخترانه  کشوری استان در مجتمع 

حاج حسن کرمی زده شد.
این مجتمع آموزشی با نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان البرز در 

مدت زمان یکساله ساخته و به بهره برداری رسید.
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  قاسمی  ساالر  البرز  جم  جام  گزارش  به 
دفاع  هفته  داشت  گرامی  و  تحصیلی  سال  آغاز  تبریک  با  البرز  استان 
مقدس تصریح کرد: مسئوالن آموزش و پرورش استان از چندین ماه 
رعایت  همراه  به  الزم  تجهیزات  همچنین  و  ضروری  تمهیدات  پیش 

پروتکل های بهداشتی برای آغاز سال تحصیلی را فراهم کرده اند.
تقدیم  با  البرز  استان  مقدس  دفاع  دوران  در  این که  بیان  با  قاسمی 
میهن  و  انقالب  به  را  خود  دین  شهید  معلم   ۹3 و  آموز  دانش   37۶
انقالب  در  رویش ها  :همه  کرد  خاطرنشان  است  پرداخته  اسالمی 

اسالمی در دستان معلمان و نظام آموزشی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز به  علی لندی قهرمان شجاع و 

فداکاِر ۱5 ساله که برای نجات دو تن از همسایگانش، خود را به آتش 
زد و بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی آسمانی شد اشاره کرد و 
گفت: بدون شک کار این نوجوان غیور ایذه ای نقش تربیت صحیح و 

درست اسالمی و انسانی را نشان می دهد.
اشاره  مردمی  دولتی  عنوان  به  و  جدید  دولت  به  سپس  قاسمی 
بندی  رتبه  بحث  و  جدیدمطالبات  دولت  در  امیدواریم  کرد:  وتصریح 

فرهنگیان محقق شود.

در ادامه این برنامه شهبازی استاندار البرز با تبریک آغاز سال تحصیلی 
آموزان و فرهنگیان با گرامی داشت یاد و خاطره دفاع  به همه دانش 
هیچگاه  ما  و  است  مهمی  بسیار  ،روز  کرد:امروز  خاطرنشان  مقدس 
با  وی  است.  تعطیل  پرورش  و  آموزش  و  مدارس  که  نکردیم  فکر 
بیماری  سخت  دوران  در  که  معلمان  و  آموزان  دانش  همه  از  تشکر 
کرونا با ادامه تحصیل در فضای مجازی به کسب علم پرداختند اشاره 
واکسینه  استان  در  آموزگاران  و  دبیران  همه  وگفت:خوشبختانه   کرد 
آموزان در کالس های درس حاضر  شده اند و ان شااهلل بزودی دانش 

خواهند شد.
البرزی  خیران  گذشته  سال  یک  در  این که  بیان  با  البرز  استاندار 
گفت:  و  کرد  اشاره  اند  کرده  هزینه  سازی  مدرسه  امر  در  4۰۰میلیارد 
در  آموزشی  سرانه  البرز  استان  بودن  مهاجرپذیر  بخاطر  متاسفانه 

استان از متوسط کشوری پایین تر است.
در ادامه مراسم  با نواختن زنگ مدرسه سال تحصیلی جدید آغاز شد. 
همچنین با اهدای تابلو فرشی نفیس به معلم کالس اول خیر مدرسه 
ساز و اهدای لوح تقدیر ازخیر مدرسه ساز مجید کرمی تقدیر و تشکر 
شد.  الزم به یادآوری است مجتمع مذکور در مدت یک سال و با هزینه 

کرد ۱3۰۰میلیارد ریال به بهره برداری رسد.

ع به کار مجتمع آموزشی خیر ساز  صورت گرفت: هم زمان با شرو

 آغاز سال تحصیلی جدید در البرز  

ــاه: جــمــعــیــت هــدف  ــگـ ــشـ ــهــداشــتــی دانـ ــاون ب ــعـ مـ
واکسیناسیون و افــراد باالی ۱۸ سال در البرز حدود 
دو میلیون و دویست هزار نفر می باشند که تا کنون 

بیش از یک میلیون و 4۰۰ هزار نفر واکسینه شدند.
به گزارش جام جم البرز، شهاب مستوفی در حاشیه 
مراسم افتتاح بزرگ ترین مرکز تجمیعی واکسیناسیون 
شد،  بــرگــزار  استانی  مسئوالن  حضور  با  که  البرز   در 
گفت: تاکنون یک میلیون و 45۰ هزار دز واکسن در 

استان البرز تزریق شده است.
وی ادامه داد: جمعیت هدف واکسیناسیون و افراد 
باالی ۱۸ سال در البرز حدود دو هزار و دویست نفر 

می باشند که با توجه به سرعت انجام واکسیناسیون، 
روزانه به طور متوسط حدود 5۰ هزار دز واکسن تزریق 
مــی شــود و امــیــدواریــم در کــوتــاه ترین زمــان ممکن 
بتوانیم همه جمعیت هدف استان را واکسینه کنیم.  
مستوفی افزود تا کنون بیش از 45 درصد از جمعیت 
هدف استان واکسینه شده اند و پیش بینی می شود 
دارد  وجــود  استان  در  که  همکاری هایی  به  توجه  با 
سرعت  مجتبی)ع(  حسن  امـــام  سپاه  خصوص  بــه 
و  بهداشتی  مــعــاون  شـــود.   بیشتر  واکسیناسیون 
رئــیــس مــرکــز بهداشت اســتــان عــنــوان کـــرد: ۲ مرکز 
و  اســت  فعال  استان  در  واکسیناسیون  خــودرویــی 
۲ مرکز واکیسناسیون  تجمعی ۲4 ساعته در مصلی 
مهرشهر و مرکز شهید راست روش وجود دارد و این 
ظرفیت را داریم تا در صورت نیاز تعداد مراکز شبانه 
روزی را افزایش دهیم . وی در پایان خاطر نشان کرد: 
که  شهر هایی  در  کرونا  استانی  ستاد  مصوبه  طبق 
مرکز  واکسیناسیون بیست و چهار ساعته وجود دارد 
افرادد برای  تردد شبانه به این مراکز جریمه نمی شوند.

: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز
بیش از 4۵ درصد از جمعیت هدف در البرز واکسینه شدند

  57 ســـال  مــتــولــد  اســـدیـــان،  محمد 
و رئـــیـــس مـــرکـــز پــژوهــشــگــاه هــا و 
اسالمی  شــورای  راهبردی  مطالعات 
می باشد.  ششم  دوره  در  ج  کر شهر 
اجتماعی  و  فرهنگی  کارهای  عرصه 
آغــاز  دانــشــجــویــی  دوران  از  ایــشــان 
ــئـــول حــــــوزه بــســیــج  شـــــده و مـــسـ
است.  بــوده  دانشگاه  دانشجویی 
کمیسیون  رئــیــس  مــشــاور  ایــشــان 
شـــورای  مجلس  مــعــادن  و  صــنــایــع 
مختلف  بــخــش هــای  در  اســـالمـــی 
اداره  ریاست  همچنین  است.  بوده 
نخبگان مرکز پژوهش های مجلس 
داشته  عهده  بر  را  اسالمی  ــورای  ش
ــال نــیــز در حــوزه  ــ اســـت.مـــدت ۱۲س
مختلف  ســطــوح  در  تــهــران  مــتــروی 
خدمت  برنامه ریزی  و  فنی  مدیریتی 

کرده است.
همچنین دو سال به عنوان مشاور 
معاون طراحی مهندسی خط ۲ مترو 
ج فعالیت داشته است. عالوه بر  کر
این چندین سال در مجلس شورای 
عنوان  به  نیز  اکنون  هم  و  اسالمی 
انتخاب  ج  کر کالنشهر  شورای  عضو 
شده است. در همین زمینه روزنامه 
مصاحبه ای  ایشان  با  البرز  جم  جام 
که  اســـت  داده  انــجــام  اخــتــصــاصــی 

تلخیص آن را در ذیل می خوانید:
یت، وظایف  * در زمینه معرفی مدیر
و  پژوهش ها  مرکز  فعالیت های  و 
مختصر  توضیح  راهبردی  مطالعات 

دهید.
پژوهش ها  مــرکــز  اساسنامه  طبق 
ــی اســتــان  ــال ــورای ع ــ کـــه مــصــوبــه شـ
مرکز  وظیفه  اولــیــن  می باشد.  الــبــرز 
کارشناسی  نظر  اظهار  پژوهش ها، 
ح و لــوایــحــی اســـت که  ــورد طـــر در مـ
پژوهش ها  مرکز  به  شــورا  طریق  از 
دومـــیـــن  مــــی شــــود.  داده  ارجـــــــاع 

گــــــردآوری نظر  و  ــورد، جـــمـــع آوری  ــ مـ
نخبگان  دانشگاهیان،  محققان، 
ــرز در  ــبـ الـ ــان  ــتـ و فــرهــیــخــتــگــان اسـ
شهری  مدیریت  قانون گذاری  حوزه 

می باشد. 
سومین مورد تامین محتوای علمی 
کــمــیــســیــون هــا و مـــشـــاوره فــکــری 
روسای کمیسیون است. چهارمین 
پژوهشی  یک هاب  به  تبدیل  مــورد، 
پــژوهــش هــای  آن  کــه در  ــا مــکــانــی  ی
ارتباطات  براساس  شهری  مدیریت 
می شود.  آوری  جمع  دانشگاه ها  با 
ــزاری رویـــدادهـــای  ــرگـ مـــورد بــعــدی بـ
مدیریت  ــوزه  حـ در  و  فــنــی  و  علمی 

شهری است. 
آغــاز  از  کــه  فــعــالــیــت هــایــی   

ً
لــطــفــا  *

شــورای  ششم  دوره  در  مسئولیت 
ــاوی  ــد را واک ج داشــتــه ای ــر ک اســالمــی 
در  ــواردی  م چه  بفرمایید  و  نمایید 
راهــبــردی  مطالعات  و  پــژوهــش هــا 
دارای  و  ــرورت  ضـ ــت،  ــوی اول در  شـــورا 

اهمیت بوده است؟
ــراج  ــخـ ــتـ اولــــیــــن فـــعـــالـــیـــت مــــا اسـ
ــویـــت دار  اولــویــت هــا و مــســائــل اولـ
است.  بــوده  شهری  مدیریت  حــوزه 

کار دوم ما این بود که ضریب وضعی 
کدام  که  این  و  دار  اولویت  مسائل 
دادیم.  انجام  را  هستند  مهمتر  یک 
یــکــی از مــســائــل عــمــده ایـــن اســت 
از  شــهــری  مدیریت  حـــوزه  در  مــا  کــه 
ــد  ــود دارنـ ــ تــکــنــولــوژی هــایــی کـــه وج
هزار   4 ما  شهر  نمی کنیم.  استفاده 
و 4۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب 
مقدار  چــه  کــه  مــوضــوع  ایــن  و  دارد 
بحث  قــابــل  مــی شــود  محقق  آن  از 
منابع  از  مــقــدار  همین  امـــا   اســـت. 
نمی شوند.  تقسیم  درســتــی  بــه  نیز 
اولــویــت بندی در  کــه  ایــن  بــه دلیل 
باید که  طــور  آن  و  درستی  به   منابع 
ــام  ــجـ ــد انـ ــ ــون ــ ــدی ش ــ ــن ــ  تـــقـــســـیـــم ب
نمی شود.  آنچه که امروز برای مردم 
آنها  به  می توانیم  ما  و  دارد  کــارایــی 
ج را  خدمت کنیم اهمیت دارد. ما کر
به ۱47 محل تقسیم کرده و از طریق 
نخبگان  پارلمان  تسهیلگری،  دفاتر 
و معتمدین محلی مسائل را از کف 

جامعه جمع می کنیم. 
تــحــت  مــجــمــوعــه  تـــــی  آ ــه  ــامـ ــرنـ بـ  *
و  فرمایید  اعـــالم  را  ــود  خ یت  مدیر
را  مهم  ایــن  تحقق  در  رسانه   نقش 

یابی می کنید؟  چگونه ارز
 رسانه در این حوزه نقش مکمل و 
را  رسانه  ما  می کند.  ایفاء  را  تکمیلی 
جدی  بسیار  فرصت  یک  عنوان  به 
نخبگان  پــارلــمــان  در  کــه  می بینیم 
اصــلــی  کــمــیــســیــون هــای  ــار  کــن در  و 
اســت.  گرفته  شکل  شهر  شـــورای 
اجرایی،  مدیران  حوزه  از  را  مسائلی 
ــا، و گـــروه هـــای جــهــادی  ان جــی او هــ
استخراج نمودیم .از نخبگان رسانه 
نیز دعوت کردیم که در این جلسات 

حضور داشته باشند. 
بزرگ و  از رسانه بسیار  نیز  اینجا  در 
می کنیم  دعــوت  جم  جــام  پرطرفدار 
داشـــتـــه  ــور  ــضـ حـ جـــلـــســـات  در  ــه  کــ
که  اســت  ایــن  بر  ما  اعتقاد  باشند. 
می گذاریم  میز  روی  را  مساله  وقتی 
از جوانب مدیریت شهری و اجرایی 
جانب  از  و  کنیم  ــازگــو  ب را  مــســائــل 
نخبگان دانشگاهی و با علم روز در 

مورد آن مساله صحبت کنیم. 
مردم  بــرای  را  جدید  خبر  یک  لطفا   *

ج اعالم فرمایید. کر
خبر خوب در حوزه یکی از مشکالت 
ــردم و در خــصــوص  خــط ۲  اصــلــی مـ
ج می باشد. طبق سوابقی که  مترو کر
من و همکارانم در شورای شهر و در 
حوزه مدیریت شهری و حمل و نقل 
جمع بندی  یک  به  داریــم،  ترافیک  و 
اساسی در حوزه قطارشهری رسیده 
گرم  و  ســرد  تست های  باید  ما  ایــم. 
شهر  روبــــروی  ایــســتــگــاه  از  را  مــتــرو 
ج تا 45 متری گلشهر شروع  کتاب کر
کنیم. مابقی بودجه ای که برای مترو 
ایستگاه  بـــرای  تــزریــق خــواهــد شــد 
ج  کر مترو  جنب  که  سلطانی  شهید 
ــود. بـــه دلــیــل  ــ مــی بــاشــد، خـــواهـــد ب
تا  مسافر  تــعــداد  بیشترین  ایــن کــه 

مرکز شهر در این خط می باشد.  

ج : رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کر

ج سرعت گرفت راه اندازی  خط ۲ مترو کر

انتظامی  نیروی  فراگیران  آموختگی  دانش  جشن 
مرکز  در  ناجا  فرمانده  جانشین  حضور  با  کشور 

آموزشی شهید چمران البرز برگزار شد.
 ۲ گفت:  انتظامی  نیروی  آموزش  و  تربیت  معاون 
تخصصی  و  علمی  رشته   ۶ در  آموخته  دانش  هزار 
نیروی انتظامی از مراکز مختلف آموزشگاه های ناجا 
غ التحصیل شدند و  به جمع مدافعان امنیت  فار

کشور خواهند پیوست.
به گزارش جام جم البرز، سردار جان نثار افزود: در 

حال حاضر ۱۰ هزار فراگیر در آموزشگاه های مختلف 
با  خوشبختانه  که  هستند  آموزش  حال  در  ناجا 
تمهیدات الزم، این جوانان از آمادگی علمی، جسمی 
و روحی مطلوب برای تامین امنیت کشور برخوردار 
خواهند بود. وی با اشاره به روحیه غیرت و پایبندی 
سوی  از  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  به 
انتظامی  نیروی  گفت:  و  کرد  اشاره  فراگیران  این 
همیشه و در همه حال مدافع منافع کشور و نظام 
خواهد بود و اجازه نخواهد داد تا خدشه ای به کیان 

امنیت کشور وارد شود.
غ التحصیالن بیش از  سردار جان نثار افزود: این فار
۱۹۰۰ ساعت آموزش های مختلف را دیده اند و امروز 
مراسم  انتظامی  نیروی  آموزشگاه های  تمامی  در 
غ التحصیلی همزمان بصورت ویدیو کنفرانسی  فار
فرمانده  جانشین  رضایی  قاسم  سردار  حضور  با 

نیروی انتظامی برگزار می شود.

ورود 2 هزار دانش آموخته نیروی انتظامی به عرصه خدمت



حمله سنجاب ها به محصوالت 
باغی ساوجبالغ

گفت:  الــبــرز  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
استان  غــرب  در  غیربومی  سنجاب  رهــاســازی 
ایــن  در  گــونــه  ایـــن  جمعیت  افـــزایـــش  بــاعــث 
نواحی مانند روستاهای باالی ساوجبالغ و حتی 

باغ های محمدشهر شده است.
از  خبرنگار  شهروند   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
به  آنــان  حمله  و  سنجاب ها  جمعیت  ازدیـــاد 
ولیان  جمله  از  ساوجبالغ  شهرستان  باغات 

مطلع شدیم.
سنجاب ها  مــی گــویــد:  خبرنگار  شهروند  ایــن 
امان ما را بریده و به باغ های ما حمله کرده اند.

در  ما  محصوالت  و  گردوها  تمام  می افزاید:  او 
خطر هستند.

البرز  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  حکیمی، 
ــواره حفاظت  ــم کــه ه تــذکــراتــی  از  یــکــی  گــفــت: 
رهــاســازی  عــدم  می کند،  اعـــالم  زیــســت  محیط 
اســت،  زیست  محیط  در  غیربومی  گونه های 
وجود یک گونه غیربومی می تواند آفت طبیعت 

باشد.
افــزود:  البرز  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
استان  غــرب  در  غیربومی  سنجاب  رهــاســازی 
ایــن  در  گــونــه  ایـــن  جمعیت  افـــزایـــش  بــاعــث 
نواحی مانند روستاهای باالی ساوجبالغ و حتی 

باغ های محمدشهر شده است.
البرز  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  حکیمی 
گفت: این گونه مزاحم نیست، اما به باغات و 

گیاهان آسیب می رساند.
سنجاب ها،  جمعیت  کنترل  بـــرای  ــزود:  افــ او 

پرنده های شکاری مانند جغد را رها کرده ایم.

خبر

دام جدید کالهبرداران؛ اعطای تسهیالت کم بهره
کم بهره به شگردی  گفت: اعطای تسهیالت  البرز  سرپرست پلیس فتای 

برای کالهبرداری در فضای مجازی تبدیل شده است.
به گزارش جام جم البرز، سرهنگ جلیلیان، با بیان این که اعطای تسهیالت 
کم بهره به شگردی برای کالهبرداری در فضای مجازی تبدیل شده است، 
راه  به  اقدام  شهروندان  از  کالهبرداری  هدف  با  سایبری  مجرمان   : گفت 

اندازی کانال ها و صفحاتی در شبکه های اجتماعی مختلف می کنند، مبنی 
بر این که می توانند به متقاضیان وام های کم بهره و حتی بدون ضامن اعطا 

کنند.
از  البرز گفت: در این فرآیند با جعل عناوین برخی  سرپرست پلیس فتای 
شرکت ها و موسسات مبالغی را از شهروندان تحت عنوان هزینه استعالم 

و یا ثبت نام اولیه اخذ می کنند و پس از آن دیگر پاسخگوی آنان نخواهند 
بود. او گفت: با توجه به این که هویت افراد در فضای مجازی کامال ناشناخته 
است، بنابراین شهروندان به هیچ عنوان به اینگونه تبلیغات اعتماد نکنند 
و برای دریافت هرگونه تسهیالت بهتر است از مسیر قانونی و با مراجعه به 

موسسات مالی معتبر اقدام کنند.
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

خبر

نیازمند  ج  کر شمالی  بزرگراه 
توجه ویژه دولت

ج گفت: نقش و تعهد  سرپرست شهرداری کر
ح بزرگراه شمالی با توجه به شرایط  دولت در طر
که  آنچه  از  فراتر  باید  شهری  اقتصاد  بر  حاکم 

تعریف شده است، باشد.
، مصطفی سعیدی  الــبــرز ــزارش جــام جــم  گـ بــه 
دولت  تعهد  و  نقش  که  این  بیان  با  سیرایی، 
ح بزرگراه شمالی با توجه به شرایط حاکم  در طر
آنچه که تعریف  از  باید فراتر  بر اقتصاد شهری 
ح در زمــره  شــده اســت، بــاشــد، گفت: ایــن طــر
ح های ملی است که در واقع باید دولت آن  طر

را اجرا می کرد.
ــا ایــن  ج افــــــزود: بـ ــر ــ ــرداری ک ــ ــه ــ ســرپــرســت ش
با  افزایی  هم  رویکرد  با  ج  کــر شــهــرداری  وجــود 
اما  پذیرفت  را  ح  طر اجرای  در  مشارکت  دولت 
برای  شــده  تعیین  تعهدات  و  ح  طــر گستردگی 
فراتر  بسیار  مشارکت  ــرارداد  ــ ق در  شــهــرداری 
آتــی شهرداری  و  زمــان حــال  تــوان و ظرفیت  از 

است.
مصطفی سعیدی سیرایی سرپرست شهرداری 
ح  ج گفت: تداوم این وضعیت اجرای این طر کر
کرد  خواهد  مواجه  متعددی  چالش های  با  را 
تاخیر  از  ناشی  هزینه های  آن  محتمل ترین  که 

خواهد بود.
او افزود: مقرر شده است مشاور و کارفرما نیز 
قالب  در  ح  طــر اجــرای  مالی  منابع  تامین  بــرای 
راه  یــا  و  پیرامونی  اراضـــی  ــذاری  ــ واگ مــشــارکــت، 
پیشنهادات  و  بررسی  را  موضوع  دیگر  کارهای 

خود را ارائه کند.

انتخاب کاالی خواب مناسب عالوه بر 
وابسته  ما  عالیق  و  سلیقه  به  این که 
اســت، به عامل مهمی مانند کیفیت 
نیز بستگی دارد. کیفیت کاالی خواب 
باشد  تاثیرگذاری  سالمتی  در  می تواند 
و یک خواب خوش برای ما به ارمغان 
بیاورد. عالوه بر موضوع مهم سالمت 
شبانه،  خـــواب  کیفیت  عـــدم  جــســم، 
طی  در  روان  و  روح  آشفتگی  بــاعــث 
در  باید  بنابراین  شــد.  خواهد  نیز  روز 
دقت  مناسب  خـــواب  کـــاالی  انتخاب 
کافی داشته باشیم.کاالی خواب کارینا 
از تــولــیــدکــنــنــده هــای مــطــرح در  یــکــی 
کشور است که برای تولید محصوالت 
مــرغــوب استفاده  پــارچــه هــای  از  خــود 
می کند. همچنین به دلیل اطمینانی که 
برای  دارد،  خود  محصوالت  به  نسبت 
گرفته  نظر  در  ساله  یــک  ضمانت  آن 
نمایندگی  دارای ۱5۰  . همچنین  است 
که  می باشد   کشور  ســراســر  در  فعال 
دسترسی مردم برای خرید کاالی خواب 
را سهولت بخشیده است. برند کارینا 
عالوه بر کیفیت فوق العاده و قیمت 
مناسب، به دلیل بسته بندی شکیل 

و طــراحــی لــوگــو بــا کــشــورهــایــی مانند 
ترکیه که در صنعت نساجی قدرتمند 
همین  در  مــی کــنــد.  رقــابــت  هستند، 
عجمی،  مهدی  با  البرز  جم  جام  زمینه 
مدیر توانمند و زبده برند کاالی خواب 
کارینا گفتگویی انجام داده است که در 

ادامه می خوانید:
* در خصوص شاخصه های ویژه کاالی 

خواب کارینا توضیح دهید.
محصوالت تولیدی ما شامل لحاف و 
کشور  سطح  در  کارینا  برند  با  روتختی 
مهم  و  ویــژه  مــزایــای  از  یکی  می باشد. 
مرغوب  کیفیت  مــا  تولیدی  اجــنــاس 
روتختی های  بــاالی  کیفیت  آنهاست. 
که  اســت  پارچه هایی  دلیل  بــه  کارینا 
می شود.  استفاده  آنها  دوخــت  جهت 
بـــازار  ــارچــه هــای مــوجــود در  پ از  بــرخــی 
 
ً
دارای رنگ های ثابت بوده که اصطالحا
مرغوب  که  می گویند  اکتیو  ری  آنها  به 
هستند. ولی بخش دیگر، به آنها رنگ 
فیکس  عملیات  و  شـــده  چسبیده 
آن  به  که  نمی شود  انجام  آنها  روی  بر 
پیگمنت می گویند. ما سعی می کنیم 
کنیم  استفاده  اکتیو  ری  پارچه های  از 

چون به گونه ای طراحی شده اند که در 
تغییر  عنوان  هیچ  به  شست وشو  اثر 
با  که پیگمنت  نــدارنــد. در حالی  رنــگ 
هر بار شست وشو کمرنگ تر می شود 
به طــوری که بعد از یک ســال کیفیت 
از  کــاریــنــا  ــت مـــی دهـــد.  از دسـ را  ــود  خـ
پارچه های نخی مرغوب، الیاف ورجین 
بــرای  باکیفیت  و  گــرمــی   35۰ پرحجم 
ــاده  ــف ــت ــد مـــحـــصـــوالت خــــود اس ــی ــول ت
می کند. برند کارینا همچنین مفتخر به 
دریافت گواهینامه های معتبر از جمله: 
سازماندهی و رهبری از نوبل، مدیریت 
انجمن   ،   AKK از  تــحــول  و  تــوســعــه 
توسعه و بهبود صنایع ایران، مهندسی 
آکادمی  از  اقتصادی  توسعه  مدیریت 
کارآفرینی  مدیریت  مهندسی   ،  QNN
دریافت  همچنین  و    NGS آکــادمــی  از 
تقدیرنامه از رئیس اتاق اصناف تهران 

شده است.
خـــریـــد  ــال  ــ ــب ــ ق در  ــا  ــ ــن ــ ــاری ــ ک ــد  ــ ــرن ــ ب  *
مردم  به  را  خدماتی  چه  محصوالتش 

ارائه می دهد؟
کارینا به دلیل اطمینانی که نسبت به 
یک ساله  دارد، ضمانت  اجناس خود 

گرفته  نظر  در  ــود  خ محصوالت  بـــرای 
اســت. ایــن گارانتی، تغییر رنــگ، جمع 
شدن الیاف و باز شدن دوخت پارچه را 

شامل می شود.

مدیر کاالی خواب کارینا در گفتگو با جام جم البرز یادآور شد:مدیر کاالی خواب کارینا در گفتگو با جام جم البرز یادآور شد:

ینا  با کشورهای  قدرتمند رقابت دارد کاالی خواب کار

* لطفا راه های ارتباطی با * لطفا راه های ارتباطی با 
ینا را برای  ینا را برای کاالی خواب کار کاالی خواب کار

مردم ذکر نمایید.مردم ذکر نمایید.
وب  دارای  ــا  ــنـ یـ ــار کـ شـــرکـــت   
هموطنان  مــی بــاشــد.  ســایــت 
طریق  ــن  ای از  می توانند  عــزیــز 
مرکزی  دفــتــر  تلفن  ــاره  ــم ش ــه  ب
باشند.  داشــتــه  دسترسی  نیر 
ینا  عالوه بر این کاالی خواب کار
در  فعال  نمایندگی   ۱۵۰ دارای 
که  ــد   ــاش ــی ب ــور م ــش ک ســـراســـر 
نمایندگی ها  تــمــامــی  آدرس 
نــمــایــنــدگــی هــای  همچنین  و 
شهر  و  البرز  استان  در  موجود 

ج نیز قابل مشاهده است. کر

وب سایت: وب سایت: 
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از  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان در دیدار با وزیر تعاون کار 

و رفاه اجتماعی خبر داد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی گفت: 
سازی  همسان  از  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  گذشته  سنوات  در 
مجلس  نتیجه  در  نشد  توجهی  آنها  به  و  بودند  جامانده  حقوق ها 

یازدهم این اقدام را برای حمایت از کارگران انجام داد.
به گزارش جام جم البرز علی حدادی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، 
این مهم در دیداری که با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی داشتم مورد 

پیگیری قرار گرفت.
بیشتر  هرچه  بررسی  درخواست  دیدار  این  در  همچنین  گفت:  او 
با  مالی  منابع  تخصیص  ساختمانی،  کارگران  رانندگان،  بیمه  مشکل 
سود پایین به تعاونی ها به منظور حمایت از تعاونی های موجود، ایجاد 
، توزیع سرمایه در سطح روستا ها و جلوگیری از مهاجرت  اشتغال پایدار

از روستاها به وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی داده شد.
* تسهیالت نیاز بنگاههای اقتصادی ساوجبالغ

نماینده مردم طالقان، نظرآباد و ساوجبالغ در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در این دیدار مطالبات مردم ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان نیز از 

جمله ضرورت رفع مشکالت بنگاه های اقتصادی نیمه تعطیل کوچک، 
متوسط و بزرگ با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان گذاشته شد.
او اضافه کرد: بنابراین نیاز این بنگاه های اقتصادی به تسهیالت مالی 
سرمایه در گردش برای فعال سازی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ح شد. مطر
او افزود: کمبود نیروی انسانی و مشکالتی در ساختار سازمان تامین 
این  در  شده  ح  مطر موضوعات  دیگر  از  شهرستان ها  این  اجتماعی 
دیدار بود و مقرر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدیدی میدانی 

از کارگاه های تولیدی داشته باشد.
نماینده مردم طالقان، نظرآباد و ساوجبالغ در مجلس شورای اسالمی 
گفت: همچنین در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست 
احداث بیمارستان تامین اجتماعی باتوجه به تخصیص ۲۰ هزار مترمربع 
زمین مناسب در شهر هشتگرد مورد تبادل نظر قرار گرفت که در این 

خصوص دستور الزم صادر شد.

ح همسان سازی حقوق بازنشستگان در وزارت تعاون پیگیری طر

فاضلی هریکندی گفت: در دیدار مسئوالن قضایی استان از دو 
آزادی ۱۱  ندامتگاه، مشکالت ۱۰۰۰ زندانی بررسی شد و عالوه بر 
زندانی در این بازدید، حدود 5۰ نفر دیگر با استفاده از شرایط 

نهادهای ارفاقی در روزهای آتی امکان آزادی خواهند داشت.
البرز و  کل دادگستری استان  ، رئیس  البرز گزارش جام جم  به 
ج امروز با حضور جداگانه در دو  دادستان عمومی و انقالب کر
ندامتگاه استان به همراهی ۶۰ نفر از قضات دادسرا و محاکم به 
گفت و گو با زندانیان پرداخته و مشکالت آن ها را مورد بررسی 

ندامتگاه  از  بازدید  در  هریکندی  فاضلی  حسین  دادند.  قرار 
رئیس  قضایی  معاون  یاوری،  جواد  همراهی  با  که  ج  کر مرکزی 
کل و معاون نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری استان، 
احمد نوروزی رئیس دادگستری ساوجبالغ و محمد امین عبدی 
جمیاری  اسماعیل  و  ساوجبالغ  انقالب  و  عمومی  دادستان 
چهره  گوی  و  گفت  به  شد  انجام  استان  زندان های  مدیرکل 
ترین مقام قضایی استان  زندانیان پرداخت. عالی  با  به چهره 
سیاست های  به  اشاره  با  دیدار  این  جزئیات  تشریح  در  البرز 
امور  پیگیری  بر  مبنی  مربوطه  قانونی  مقررات  و  قضائیه  قوه 
صورت  به  زندان  ناظر  قضات  اساس  این  بر  گفت:  زندانیان 
مشکالت  و  مسائل  پیگیر  و  داشته  حضور  زندان ها  در  دائم 
قضایی زندانیان هستند. وی افزود: با توجه به تاکیدات رئیس 
ویژه  توجه  خصوص  در  تعالی«  و  »تحول  دوره  در  قضائیه  قوه 
امروز به همراه دادستان عمومی  زندانیان و امور زندان ها،  به 
از  نفر   ۶۰ همراهی  با  جداگانه  صورت  به  استان  مرکز  انقالب  و 
حضور  استان  ندامتگاه  دو  در  استان  کل  دادگستری  قضات 
پیدا کرده و دیدار چهره به چهره با زندانیان داشتیم. عالی ترین 
نماینده قوه قضائیه در استان با اعالم این که امروز با دستور 
پایان  مرخصی  شرایط  از  استفاده  با  زندانیان  از  نفر  یازده  وی 
حبس آزاد شده اند گفت:  عالوه بر این افراد، همچنین امکان 
آزادی حدود 5۰ زندانی دیگر با استفاده از نهادهای ارفاقی و پس 

از بررسی محاکم دادگستری استان فراهم خواهد شد.

در بازدید رئیس دادگستری استان البرز صورت گرفت:

مقدمات آزادی ۶۱ زندانی از 
ج ندامتگاه های کر

به گفته رئیس اتحادیه نانوایان 
کش  از  پــس  ج  کــر شهرستان 
قیمت  ــراوان،  ــ فـ ــای  ــوس ه ق و 

جدید نان در البرز اعالم شد.
 ، ــرز ــبـ بـــه گــــــزارش جــــام جـــم الـ
قیمت  اعــالم  برخالف  امسال 
 ، کشور ســراســر  در  نــان  جدید 
روزرسانی  به  البرز  در  نــان  خ  نــر

نشده بود.
شــاطــران،  دستمزد  جمله  از  نــانــوایــان  هزینه های  افــزایــش  کنار  در  مــوضــوع  ایــن 
هزینه های حمل و نقل، هزینه انرژی و... این قشر را ناگزیر به افزایش خودسرانه 

قیمت نان کرده بود که قانونا تخلف محسوب می شد.
این موضوع سبب نارضایتی شهروندان نیز شده و آنان را مقابل نانوایان قرار داده 
بود تا جایی که تا مدت ها بیشترین میزان تخلفات صنفی گزارش شده در حوزه نان 
ج گفت: یکم مهر قیمت  بود. در همین راستا، رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان کر

جدید نان در البرز از سوی کمیسیون آرد و نان استانداری اعالم شد.
یارانه ای، 5۰۰ تومان؛  از این به بعد قیمت نان لواش  نصیری افزود: براین اساس 
نان لواش نیمه یارانه ای، ۶5۰ تومان؛ نان سنگک یارانه ای، ۲۰۰۰ تومان؛ نان سنگک 
نیمه یارانه ای، 3۰۰۰ تومان؛ نان بربری یارانه ای، ۱۸۰۰ تومان؛ نان بربری نیمه یارانه ای، 

۲5۰۰؛ تافتون تنوری، ۱۲۰۰ تومان و قیمت تافتون ماشینی، ۱۰۰۰ تومان خواهد بود.

قیمت جدید نان در البرز ابالغ شد

آب  حجم  گفت:  البرز  منطقه ای  آب  شرکت  مدیر 
ج در مقایسه با مدت مشابه  سد های طالقان و کر
سال گذشته به ترتیب ۲۸ و ۲۲ درصد کاهش پیدا 

کرده است.
به گزارش جام جم البرز نجفیان، با بیان این که سد 

ج در سال گذشته نسبت به مدت مشابه ۱37  کر
میلیون متر مکعب آب داشت و اکنون ۲۲ درصد 
کاهش حجم داشته است، گفت: سد طالقان در 
سال گذشته نسبت به مدت مشابه ۲۹5 میلیون 
کاهش حجم  آب داشت و ۲۸ درصد  متر مکعب 

ج  داشته است. او با اشاره به این که اکنون سد کر
۱۰۶ میلیون متر مکعب آب دارد در حالی که حجم 
حجم  افزود:  است،  مکعب  متر  میلیون   ۱۸۰ سد 
در  و  است  مکعب  متر  میلیون   4۲۰ طالقان  سد 

حال حاضر ۲۱۱ میلیون متر مکعب آب دارد. 
آب  میزان  گفت:  البرز  استان  منطقه ای  آب  مدیر 
 ۲۱4 تاکنون  سال  ابتدای  از  ج  کر سد  به  ورودی 
میلیون متر مکعب و در حالی که در سال گذشته 
آب ورودی به سد  نسبت به مدت مشابه میزان 
افزود:  او  است.  بوده  مکعب  متر  میلیون   3۸5
سال  ابتدای  از  طالقان  سد  به  ورودی  آب  میزان 
در  است  بوده  مکعب  متر  میلیون   ۱۹3 تاکنون 
حالی که در سال گذشته نسبت به مدت مشابه 
437 میلیون متر مکعب آب وارد سد شده است. 
نیم  در  سال  خشک ترین  امسال  گفت:  نجفیان 
از  قرن گذشته است که از کشاورزان خواستیم تا 
کشت دوم و پاییزی خودداری کنند به غیر از باغات 
که از آب کمتری می توانند استفاده کنند. او افزود: 
و  رعایت  را  مصرف  الگوی  کشاورزان  داریم  انتظار 
محصوالتی را تولید کنند که به آب کمتری نیاز دارد.

ج هشداری برای کشاورزی کاهش حجم آب سدهای طالقان و کر

ارسال  با  کالهبردارن  گفت:  البرز  انقالب مرکز استان  و  دادستان عمومی 
پیامک جعلی سامانه »ثنا« و نصب بدافزار بر روی گوشی، اقدام به خالی 

گاهی مهم ترین مانع در  آ کردن حساب قربانیان می کنند، افزایش 
برابر این کالهبرداری است.

تشکیل  به  اشــاره  با  مــددی  حسن   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
از طریق ارسال  چندین فقره پرونده در خصوص کالهبرداری 

کاربران،  حساب  شدن  خالی  و  بدافزار  لینک  به  آلوده  پیامک 
از مجرمین  با عنوان سامانه »ثنا«، عده ای  گفت: در این ترفند 

آلوده  سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک 
به  ترغیب  را  کــاربــران  فیشینگ،  بــدافــزار  بــه 

انــدک  وجـــوه  واریـــز  و  بــدافــزار  نصب  و   ورود 
می کنند.

ارســـال و  بــدافــزار قابلیت  ایــن  افـــزود:   وی 
را  خــود  قربانی  گــوشــی  از  پیامک  دریــافــت 
قابلیت  این  از  استفاده  با  مجرمان  و  دارد 
و به دست آوردن اطالعات بانکی کاربران، 
کــردن حساب  بــرداشــت و خالی  به  ــدام  اق

قربانیان خود می کنند. 
بــا دســتــور قضایی  رابــطــه  بــازداشــت چندین نفر در ایــن  بــه  بــا اشـــاره  وی 
ترفندهای  نوع  این  کردن  ناکام  در  عامل  ترین  مهم  کرد:  تصریح 
کاربران  است؛  خصوص  این  در  گاهی ها  آ افزایش  کالهبرداری، 
از  قضایی  الکترونیک  خدمات  که  باشند  داشته  توجه  حتما 
پیامک های  و  است  رایگان  ابــالغ  و  اطالعات  مشاهده  قبیل 
ارسالی از قوه قضائیه، فاقد لینک هر نوع سایتی است؛ البته 
 adliran.ir از هم وطنان می توانند با مراجعه به سایت  هر یک 
از قابلیت های خدمات قضایی الکترونیک استفاده کنند. 

با  البرز  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادســتــان 
اعالم بازداشت سه باند در این خصوص توسط 
شهروندان  از  یک  هر  کرد:  تصریح  فتا،  پلیس 
کــه قــربــانــی ایـــن نـــوع کــالهــبــرداری شــده انــد 
ح شکایت به ناحیه یک  می توانند برای طر
انــقــالب  ــرای عــمــومــی و  ــ یــا دو دادسـ
آزادگــان  ج واقــع در محدوده پل  کــر

مراجعه کنند.

ج در مورد کالهبرداری با پیامک جعلی »ثنا« هشدار دادستان کر
دادستان عمومی و انقالب استان خبر داد :



سخنگوی ستاد مقابله با کرونای البرز گفت: واکسن برکت برای تزریق دز اول و 
دوم درحال تامین شدن است.

، مهرداد بابایی با بیان این که واکسن برکت برای تزریق  به گزارش جام جم البرز
استان  در  کرونا  شیوع  شرایط  گفت:  است،  شدن  تامین  درحال  دوم  و  اول  دز 
آبی و سفید برسد  و همه  کرونایی استان به  اگر شرایط  بهتر شده است حتی 

واکسن بزنند شیوه نامه های بهداشتی همچنان باید رعایت شود.
تاثیرگذاری  در  گذاری  فاصله  رعایت  و  ماسک  از  استفاده  که  این  بیان  با  وی 
اما  است  زرد  اشتهارد  و  دارد  آبی  وضعیت  طالقان  افزود:  است،  موثر  واکسن، 
سایر شهرستان ها در وضعیت نارنجی رنگ کرونایی قرار دارند. سخنگوی ستاد 
مقابله با کرونای البرز با اشاره به این که اکنون سی و پنج مرکز تجمیعی و بیست 
استان  در  کرونا  واکسیناسیون  به  شهری  و  روستایی  بهداشت  مرکز  هشت  و 
البرز  کرونا به شهروندان  مشغول هستند، گفت: روزانه پنجاه هزار دز واکسن 

تزریق می شود.
 وی افزود: واکسن کرونا به افراد باالی پانزده سال در حال تزریق شدن است و 

نوع واکسن افراد زیر پانزده سال نیز به زودی اعالم می شود.

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

تا کوس »َاَناالحق« بزنی، خودخواهی  
گاهی در سّر هوّیتش تو ناآ

َبـــــردار حجــاب خویشتن از سر راه     
امام خمینی )ره(با بودن آن، هنوز اندر راهی
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کسب موفقیتی دیگر در همگام 
سازی با استانداردهای جهانی

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، برای 
تنها آزمایشگاه مرجع بین المللی آبله گوسفندی و 
ISO/ بزی کشور مستقر در این موسسه، گواهی ایزو

IEC ۱7۰۲5:۲۰۱7  کسب کرد.
فالح  محمدحسین  البرز،  جم  جام  گزارش  به   
آبله  آزمایشگاه  گفت:  خبر  این  اعالم  با  مهرآبادی 
تنها  عنوان  به  رازی  موسسه  بزی  و  گوسفندی 
رفرنس  و  المللی  بین  آزمایشگاه تشخیصی مرجع 
در  دامپزشکی  حوزه  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
کشور است. وی افزود: با توجه به الزام اخذ گواهی 
بین المللی  ISO/IEC ۱7۰۲5:۲۰۱7 برای آزمایشگاه های 
تشخیصی و مرجع توسط سازمان جهانی بهداشت 
پیگیری های  و  مستمر  تالش های  با    ،)OIE  ( دام 
در  کوش  سخت  متخصصان  و  کارشناسان 
المللی  بین  گواهی  موسسه،  مختلف  بخش های 
فالح  شد.  اخذ    ۱4۰۰ شهریور   ISO/IEC ۱7۰۲5:۲۰۱7
مهرآبادی با بیان این که این استاندارد دربر گیرنده 
آزمایشگاه های  صالحیت  برای  عمومی  الزامات 
آزمون و کالیبراسیون و یک مرجع بین المللی برای 
آزمایشگاه هایی است که فعالیت های کالیبراسیون 
یادآور  انجام می دهند،  را در سراسر جهان  آزمون  و 
می دهد  اجازه   ISO/IEC ۱7۰۲5:۲۰۱7 استاندارد  شد: 
تا آزمایشگاه ها یک سیستم کیفیت معتبر را پیاده 
دارای  فنی  لحاظ  از  که  دهند  نشان  و  کنند  سازی 
صالحیت و توانایی تولید نتایج معتبر و قابل اعتماد 
هستند. معاون تحقیقات و فناوری موسسه  رازی، 
درباره مزایای دریافت این گواهی بین المللی تصریح 
جایگاه  تثبیت  پیگیر  گواهی،  این  کسب  با   کرد: 
"آزمایشگاه رفرانس OIE     آبله گوسفند و بز" در کنار 
دو آزمایشگاه همکار در انگلستان و آفریقای جنوبی، 
به عنوان اولین و تنها آزمایشگاه بین المللی آسیایی 

مورد تایید سازمان بهداشت جهانی دام هستیم .

: رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز
مهر  ــان  ــای پ ــا  ت ــرز  ــب ال جمعیت 

واکسینه می شوند

طبق  گفت:  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
برنامه ریزی، کل جمعیت هدف استان تا آخر مهر به 

طور کامل واکسینه خواهند شد.
به گزارش جام جم البرز، محمد فتحی گفت: از اسفند 
سال ۹۸ که اولین موارد ابتال به کرونا شناسایی و 
اعالم شد تاکنون مسئوالن استان دست به دست 
هم داده تا با این ویروس به بهترین شکل مقابله 
از این  البرز شاهد پنج موج  کنند. فتحی گفت: در 
بیماری بودیم که بیشترین تعداد بستری روزانه در 
پیک اول حدود 5۰4 بیمار، در پیک دوم 7۰۰ نفر، در 
پیک سوم ۸۸۰ نفر، در پیک چهارم ۹۰۰ نفر و در پیک 
پنجم حدود دو هفته قبل بیشترین تعداد بستری 
شدگان در روز به ۱43۰ نفر رسید. رئیس دانشگاه 
در  سالمت  مدافعان  افزود:  البرز  پزشکی  علوم 
روزی  شبانه  تالش  با  درمان  و  بهداشت  بخش  
پیک  بیماران  غربالگری  و  پیشگیری  مقابله،  در 
فتحی  گذاشتند.  سر  پشت  را  سختی  و  سنگین 
گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا کنون ۸4۰  هزار 
تست پی سی آر  تنها در بخش بهداشت انجام شد 
ارایه شد. وی  و به 7۰ هزار بستری خدمات درمانی 
افزود: اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی یکی از نقاط 
قوت استان بود چرا که در البرز مناطق کم برخوردار 
وجود دارد و این طرح در آن مناطق بسیار موثر بود. 
آن  با  ما  که  مهمی  موضاعات  از  یکی  گفت:  فتحی 
اجرای طرح  انسانی در  نیروی  تامین  مواجه بودیم 
حاج قاسم سلیمانی و واکسیناسیون عمومی بود 
که با همکاری استاندار و مسئوالن سپاه و بسیج 
توانستیم این امر را به بهترین شکل مدیریت کنیم 
و در واکسیناسیون در برخی از گروه های هدف رتبه 

اول کشوری را کسب کنیم.

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233۵11

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز
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: حــرف زدن از رنــج هــا و  جــام جــم الــبــرز
شــایــد  فلسطینی  کـــودکـــان  دردهـــــای 
تکراری شده باشد، اما هر روز کودکانی 
در  گناهی  بــی  و  مظلومیت  نهایت  در 

رنج و عذاب هستند. 
شهادت  به  مظلومیت ها،  این  از  یکی 
غیور  نوجوان  »محمدالدوره«  رسیدن 
پدرخود  پشت  که  هنگامی  فلسطینی 
نظامیان  آتــش  از  تــا  بــود  شــده  مخفی 
توسط  بــاشــد،  امـــان  در  صهیونیستی 

که  حــالــی  در  صهیونیست،  نظامیان 
شبکه های تلویزیونی آن را فیلمبرداری 
مـــی کـــردنـــد حــــدود 45 دقــیــقــه هــدف 

تیر های مستقیم قرار گرفت. 
ــانـــه  ــیـ وحـــشـ تــــــیــــــرانــــــدازی  ایـــــــن  در 
صهیونیست ها پدر را زخمی و فرزندش 
را به شهادت رساندند. به همین خاطر 
کودکان  با  همبستگی  روز  را  ۹مهر  روز 
و نوجوانان فلسطینی نامیده اند تا یاد 
برای دفاع  کوچک  این مردان  و خاطره 

داشته  گرامی  قــدس  سرزمین های  از 
شود.

ــان ایـــرانـــی اگـــر چه  ــوان ــوج کـــودکـــان و ن
کمک  آن هـــا  بــه  نــزدیــک  از  نمی توانند 
کنند و شرایط سخت زندگی را برایشان 
ــا  ــا آن ه ــا مــی تــوانــنــد ب عـــوض کــنــنــد، امـ

همدردی کنند.
به  کــشــورمــان  بــچــه هــای  روز  ایـــن  در   

نوجوانان  و  کودکان  از  بسیاری  همراه 
بــچــه هــای  زد:  خـــواهـــنـــد  ــاد  ــریـ فـ دنـــیـــا 

فلسطینی، شما در قلب ما جا دارید. 
پیش  ــا  ــال هـ سـ را  جـــمـــالت  ــن  ــ ای ــن  مـ
ــودم کــه نــیــمــی از  ــ در جــایــی خـــوانـــده ب
معتقدند  فلسطینی  ۱۲ساله  نوجوانان 
ــی یک  ــدگ ــاق زن ــف ــادت بــهــتــریــن ات ــه ش
تنها  ــا  آن هــ چــشــم  در  اســــت.  انــســان 

، شهادت است. شکل قدرت و افتخار
دیـــوارهـــای مــدرســه شـــان پــر اســـت از 
نقاشی های کودکان که تانک ها و هلی 
کوپترهای اسرائیلی، خانه فلسطینی ها 
را منهدم می کنند. بچه های فلسطینی 
عــکــس هــای شــهــدا را کــنــار مــدال هــای 
ــود نصب  ــ ــاق خ ــ ــوار اتـ ــ ــ ــر دی ــی بـ ــ ــ ورزش
بیشتر  نقاشی  کالس های  در  می کنند. 
ــا اســرائــیــل  ــوادث مــبــارزه ب ــ کــودکــان ح
کــودکــان  آرزوی  مــی کــنــنــد.  نــقــاشــی  را 
قهرمانانه  کــه  نیست  ایــن  فلسطینی 

بمیرند.
 آن ها دوست دارند آزادانه زندگی کنند 
نام  بــه  کابوسی  از  وقــت  هیچ  دیگر  و 
خوب  خیلی  ــان  آنـ نترسند.  اســرائــیــل 
می فهمند که فقط یک راه باقی مانده و 
آزادی فلسطین است،  آن، مبارزه برای 
حتی اگر در این راه به شهادت برسند. 

، روز همبستگی با کودک فلسطینی 9مهر

بچه های فلسطینی، شما 
در قلب ما جای دارید

ح کرد: محمد بیگدلی در گفت وگو با جام جم البرز مطر

با امالک ارغوان، مردم با اطمینان معامالت خود را انجام می دهند
ساختمان سازی  صحبت  کــه  زمــانــی 
پــیــش مــی آیــد، یعنی یــک ســازنــده با 
انجام این فعالیت به صورت مستقیم 
 ۱5۰۰ راه انــــــدازی  بــه  مستقیم،  غیر  و 
شغل دیگر کمک کرده است. بنابراین 
در  اشتغالزایی  باعث  ســاز  و  ساخت 
سطح بسیار گسترده خواهد شد. برای 
تولید یک ساختمان ایمن و استاندارد 
باید از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب 
ــود. مــهــنــدس محمد  ــ اســـتـــفـــاده شـ
متخصص  سازندگان  از  یکی  بیگدلی 
مسکن  تــولــیــد  حـــوزه  در  تــوانــمــنــد  و 
مــی بــاشــد. ســاخــتــمــان ســازی یــک کــار 
ــروهـــی مــحــســوب مـــی شـــود و ایــن  گـ
ساختمان سازی  برای  متبحر  سازنده 
از تیم موفق امالک ارغوان با مدیریت 
شخصی خود بهره گرفته است. تالش 
این مجموعه بر این است که در حوزه 
ساخت و ساز از مواد اولیه با کیفیت 
و مرغوب استفاده کند. امالک ارغوان 
عالوه بر تخصص در زمینه ساختمان 
ســازی در حــوزه خرید و فــروش ملک 
نیز به مردم خدمت می کند. صداقت 
در رفتار این مجموعه باعث شده که 

مشتریان خاص خود را داشته باشد. 
در همین رابطه روزنامه جام جم البرز با 
مهندس محمد بیگدلی، مدیر متعهد 
انــجــام داده  گفتگویی  ــوان  ارغـ ــالک  ام

است که در ادامه خواهید خواند:
زمینه هایی  چــه  در  ــوان  ــ ارغ امـــالک    *
شاخصه هایی  چه  و  می کند  فعالیت 

دارد؟
مــا در حـــوزه خــریــد و فـــروش مــلــک و 
می کنیم.  فعالیت  ســاخــتــمــان ســازی 
ــر امــــالک ارغــــوان  ــت اولـــیـــن ویـــژگـــی دف
صــداقــت در کــار مــی بــاشــد کــه مــا را از 

دفاتر دیگر متمایز کرده است. ارتباط 
ما همواره با مشتریان واقع بینانه بوده 
اســت. توجه و اهمیت به ایــن مــوارد 
که مشتریان خاص  باعث شده  مهم 
خود را داشته باشیم. مردم با اطمینان 
خاطر معامالت خود را انجام می دهند. 
ــن مــوضــوع آگــاه  ــرا کــه نسبت بــه ای چ
عنوان  بــه  مــا  مسئولیت  کــه  هستند 
آنــهــا بیشتر اســت.  از  امـــالک  مــشــاور 
بنابراین با احتیاط و سرسختی بیشتری 

جزئیات پرونده آنها را بررسی می کنیم.
مسکن  تولید  بــرای  مصالحی  چه  از   *

استفاده می کنید؟
سعی  ســــازی  ســاخــتــمــان  حــــوزه  در   
با  متریال های  از  که  اســت  ایــن  بر  ما 
کیفیت تر از سطح آن منطقه استفاده 
و  سلیقه  به  ساختمان  نمای  کنیم.  
نظر  از  ولی  دارد.  بستگی  افــراد  عالیق 
مواد اولیه و مصالح ساختمانی تالش 
استفاده  کــار  در  ــوادی  مــ از  می کنیم 
مــرغــوب  کیفیت  و  جــنــس  ــه  ک کنیم 
یک  ســازی  ساختمان  باشند.  داشته 
کار گروهی محسوب می شود و ما نیز 
به صورت گروهی آن را انجام می دهیم. 
ــرای  ــ ــه ب ــت کــ ــ ــن اسـ ــ ــر ایـ ــ ــا ب ــالش مــ ــ تـ
مشتریان ایده آل باشد. بعد از تکمیل 
ســاخــتــمــان بــــرای فــــروش آن اقـــدام 
می کنیم. در بازار از برندهایی استفاده 
می کنیم که به لحاظ کیفیت، متناسب 
بــخــواهــیــم در  اگـــر  بــاشــنــد.  ــا منطقه  ب
از مــوادی استفاده کنیم که  کــار خــود 
استفاده  تــهــران  شمالی  مناطق  در 
نداشته  خوبی  بازدهی  شاید  می شود 
باشد ولــی سعی مــا بــر ایــن اســت که 
تــوجــه به  بــا  را  ــوع  ســاخــت  نـ بهترین 

منطقه به مردم تحویل دهیم.

ج باغ ۱۲۰۱۲۰ واحدی  واحدی  ج باغ ساخت بر ساخت بر
ین  ین ارغوان به زودی در بهتر ارغوان به زودی در بهتر
ین  ین منطقه فردیس با بهتر منطقه فردیس با بهتر

یال  ین متر یال امکانات روز و بهتر ین متر امکانات روز و بهتر
یز یان عز یزبرای همشهر یان عز برای همشهر

راه های ارتباطی با امالک ارغوان را برای 
مخاطبان جام جم البرز ذکر نمایید.
 آدرس شعبات امالک ارغوان
 شعبه ۱:  شعبه ۱: 
 فردیس-  فردیس- ۴۵۴۵ متری بلوار متری بلوار
  امام خمینی  امام خمینی
شماره تماس: شماره تماس: 
۰۹۱۲۳۶۳۶۰۵۲۰۹۱۲۳۶۳۶۰۵۲
شعبه شعبه ۲۲::
  فردیس- بلوار مسلم بن عقیل  فردیس- بلوار مسلم بن عقیل
- نبش خیابان نسترن- نبش خیابان نسترن
شماره تماس:شماره تماس:
۰۹۱۲۵۹۳۹۲۵۹۰۹۱۲۵۹۳۹۲۵۹  

شروع  که  است  روزی  چند  کووپارس  رازی  واکسن  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز 
شده و در این فاز تاکنون ۸ هزار داوطلب واکسن تزریق کرده اند.

موفقیت  و  مثبت  روند  به  اشاره  با  کووپارس  رازی  واکسن  پروژه  سخنگوی 
موفق  که  داوطلبین  تعداد  گفت:  واکسن  این  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز  آمیز 
به دریافت واکسن شده اند از مرز ۸ هزار نفر عبور کرده و تاکنون هیچ عوارض 
جدی در آنان مشاهده نشده است. به گزارش جام جم البرز محمدحسین فالح 
مهرآبادی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بازار بزرگ ایران مال، 
بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( تهران، مجموعه ایثار و شهید منتظری در 
با در دست داشتن  افراد می توانند  که  کرد  را به عنوان مراکزی معرفی  شهریار 

کارت ملی برای تکمیل فرآیند ثبت نام و تزریق واکسن مراجعه نمایند. 
رازی  سازی  سرم  و  واکسن  تحقیقات  موسسه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
که یک  گذشته در داوطلبینی  آغاز مطالعه  از  روز   ۱5 از  که بیش  تاکنون  گفت: 
دز واکسن دریافت کردند خوشبختانه عوارض جدی و مشکل خاصی مشاهده 

نشده است.
پیش  مشاوره  و  مذکور  مراکز  به  مراجعه  با  می توانند  داوطلبان  افزود:  فالح 
دریافت  را  سینوفارم  یا  کووپارس  رازی  واکسن  انتخابی  صورت  به  واکسن  از 

و  عالئم  تمامی  مطالعه،  این  ویژه  اپلیکیشن  نصب  با  همچنین  نمایند، 
مشکالت احتمالی پس از دریافت واکسن داوطلبان رصد و پیگیری می شود.

سایت در  نام  ثبت  با  می توانند  سال   ۱۸ باالی  افراد  تمامی  داد:  ادامه   وی 
آدرس های  به  مراجعه  با  نام،  ثبت  عملیات  موفق  انجام  و   Covid.rvsri.ac.ir  

، برای انجام واکسیناسیون اقدام نمایند. مذکور

روند مثبت فاز سوم مطالعه بالینی واکسن رازی کووپارس

باغات  به  آب  و  شد  حل  شهرستانک  باغداران  و  کشاورزان  آبیاری  مشکل 
رسید.

بستر  در  که  تغییراتی  دلیل  به  گفت:  آسارا  بخش  کشاورزی  جهاد  رئیس 
کشاورزی  زمین های  و  باغات  برخی  محل  به  آب  بود،  آمده  وجود  به  دره 
کم  مشکل  با  تیر  اواسط  از  معموال  کشاورزان  و  رسید  نمی  شهرستانک 
جهاد  و  مردم  کمک  با  ساله  چندین  مشکل  این  اما  می شدند  مواجه  آبی 

کشاورزی حل شد. 
، افزود: با برداشتن شن ها و گذاشتن لوله،  به گزارش جام جم البرز عالیی پور

آب به موقع و با بهترین بهره برداری به کشاورزان می رسد.
منطقه  در  امسال  ما  که  طرحی  گفت:  ج  کر خاک  و  آب  اداره  رئیس  سروش، 
شهرستانک داشتیم جانمایی لوله آب به طول 75۰ متر بود که آب را به اراضی 

ح منتفع می شوند. ۱۰ هکتاری می رساند و ۲3 نفر از باغبانان منطقه از این طر
ح  ج افزود : یکی از ویژگی های طر صارمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کر

یادشده این است که توانستیم دوره آبیاری را از ۱۲ روز به ۶ روز برسانیم.

باغات شهرستانک دیگر تشنه نمی مانند

واکسن برکت در البرز تامین می شود

نیشابور  آسمان  در  ماه  و  بودند  رفته  ابرها 
مالیمی  نسیم  می درخشید.  قبل  از  تر  روشن 
آرامی تکان می خوردند.  می وزید و شاخه ها به 

جالل الدین محمد دل توی دلش نبود. 
تازه به این شهر رسیده بودند و خیلی چیزها 
برای او تازگی داشت. غلتی زد و به حرف های آن روز شیخ فریدالدین 
آب  جرعه ای  و  سفالین  کوزه  سمت  برد  دست  برخاست.  کرد.  فکر 
که  کتابی  به  افتاده بود. چشمش خورد  آب  نوشید. عکس ماه در 
به  و  گشود  را  اول  صفحه  بود.  داده  هدیه  او  به  فریدالدین  شیخ 

زحمت خواند: »اسرار نامه« 
پسر  این  که  باشد  بود:»زود  گفته  پدرش  به  عطار  فریدالدین  شیخ 
از این جمله شیخ سردر نیاورده  آتش در سوختگان عالم زند.«  تو 
بود، اما برق شادمانی در چشم های پدر دیده بود و خوشحال شده 
بود. از پدر معنی جمله شیخ را پرسیده بود و پدر گفته بود: »یعنی 
به زودی مشهور می شود.« و بعد دست نوازش بر سر جالل الدین 
روز در جلسات درس پدر  آن  از فردای  کشیده بود. قرار بود  محمد 

حاضر شود و مثل شاگردان دیگر درس بخواند. 

نسیم هم چنان می وزید. پلک های جالل الدین محمد سنگین بود.
موالنا جالل الدین محمد بلخی بی شک یکی از بزرگ ترین شاعران 

ایران و جهان است. 
عالقه  دنیا  نقاط  از  بسیاری  در  بلکه  ایران  در  فقط  نه  او  شعرهای 

مندان بی شماری دارد.
 »دیوان شمس« و »مثنوی معنوی« دو اثر مهم موالنا بارها و بارها 
سرآغاز  نامه«  »نی  اند.  شده  چاپ  و  ترجمه  مختلف  زبان های  به 

مثنوی معنوی است و این طور آغاز می شود: 
بشنو از نی چون حکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند
جالل الدین محمد همان طور که فریدالدین عطار نیشابوری پیش 
بینی کرده بود، خیلی زود شهره آفاق شد و آتش در جان سوختگان 
جالل  موالنا  گفت،  ودع  را  دارفانی  پدرش  که  این  از  پس  زد.  عالم 
الدین محمد که بیست و چهار ساله بود به جای پدر به تدریس و 

موعظه پرداخت. 
او  از  چلبی  حسن  الدین  حسام  نام  به  شاگردانش  از  یکی  بعدها 
حسام  شب ها  می گویند  بسراید.  را  معنوی«  »مثنوی  که  خواست 

و  می سرود  را  مثنوی  او  و  می نشست  موالنا  محضر  در   الدین 
»غزلیات  نام  به  کتابی  در  موالنا  غزل های  می نوشت.  الدین  حسام 
شمس« گردآوری شده اند. موالنا پس از آشنایی با شمس تبریزی 
از این رو به آن رو می شود و »غزلیات شمس« را در اشتیاق شمس 

تبریزی می سراید:
برآ ای شمس تبریزی ز مشرق
که اصل اصل اصل هر ضیایی

پر  روز  به  روز  کرده است  بلخی روشن  الدین  که موالنا جالل  آتشی 
شعله تر می شود، آتشی که خاموش نخواهد شد.

تش پر شعله موالنا آ

مهدی مرادی

شاعر


