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سنددار شدن اراضی دولتی در استان البرز
؛ حامد فرضی در گفت وگو با جام جم البرز

ینی در روسیه؛ آفر افتخار 

یاضی  مدال نقره المپیاد جهانی ر
آموز البرزی رسید به دانش 

پیام دبیر شورای عالی انقالب 
 فرهنگی در پی شهادت  

یشی سردار سید احمد قر
مــحــمــدرضــا بــــــدری، دانـــــش آمـــــوز دبــیــرســتــان شــهــیــد ســلــطــانــی 
ــرد. ــی را کــســب کـ ــاضـ ــدال نـــقـــره الــمــپــیــاد جــهــانــی ریـ ــ ج، مـ ــر ــ یـــک کـ
ــاالر قاسمی، مدیرکل آمـــوزش و پـــرورش الــبــرز گفت:  بــه گـــزارش جــام جــم، س

ــان شــهــیــد سلطانی  ــت ــرس ــی ــوز دب ــ ــــش آمـ ــدری، دانـ ــ ــ مــحــمــدرضــا ب
ــران و ... ــ ــوزان ایـ ــ ــ ج و عــضــو تــیــم مــلــی الــمــپــیــاد دانــــش آم یـــک کـــر

ــادت بـــرگـــزیـــدگـــان انـــقـــاب  ــهــ ــت ادامـــــــه دارد و شــ ــاومـ ــقـ راه مـ
ــزون مــی کــنــد. ــ ــهــی را روز بـــه روز افـ ــی، تــــوان ایـــن حــرکــت ال اســـامـ

به گزارش جام جم، در پی شهادت جانباز سرافراز سید احمد قریشی، سعیدرضا عاملی دبیر 
شورای عالی انقاب فرهنگی پیامی صادر کرد، متن این پیام بدین شرح است:
ِهم ُیرَزقوَن ... ذیَن ُقِتلوا في َسبیِل اهَّلل َأمواًتا َبل َأحیاٌء ِعنَد َرّبِ َوال َتحَسَبّنَ اّلَ

: مدیران متخصص مجموعه دفاتر امالک کارن : عضو هیات رئیسه اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:علی صادقی در گفتگو با جام جم البرز

داشتن مشاوران حقوقی از افتخارات 
کارن است امالک 

 اولویت فروشگاه چسب و رنگ مهرگان
  جلب رضایت مشتری است

اطمینان بخشی به مشتری  یک برند
344 محسوب می شود
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 همگام با بدرقه مردم قدر شناس؛  همگام با بدرقه مردم قدر شناس؛ 

گرفت آرام  ج  گرفتکر آرام  ج  سردار جانباز مدافع حرم  در  امامزاده محمد سردار جانباز مدافع حرم  در  امامزاده محمد )ع()ع(کر

خطر خشکسالی و بحران آب مختص خوزستان نیست؛

چه زمانی از خواب غفلت 
بیـدار خواهیم شد؟



خطیب نماز جمعه کرج گفت: دشمن در تاش است با ایجاد تفرقه افکنی 
بین مردم بر امت اسامی مسلط شود که برای رفع این خطر، باید وحدت بین 

مردم مستحکم تر از گذشته باشد.
به گزارش جام جم، آیت اهَّلل حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان 
البرز و امام جمعه کرج افزود: یکی از عوامل مهم وحدت، غدیر است و مفاد 

خطبه غدیر برای ایجاد وحدت بین امت اسامی بسیار راهگشاست.
نماینده، ولی فقیه در استان با اشاره به سالروز اقامه نخستین نماز جمعه 
آن  خطبه های  و  جمعه  نماز  جایگاه  گفت:  اسامی  انقاب  پیروزی  از  پس 
وحدت  ایجاد  و  فقیه  والیت  از  پیروی  شناسی،  دشمن  بصیرت،  موجب 
تاکنون  جمعه  نماز  همچنین  و  است  شده  اهَّلل  حزب  امت  بین  همدلی  و 

توانسته در حل مشکات و معضات مختلف تاثیرگذار باشد و آثار و برکات 
آن همیشه در طول تاریخ انقاب اسامی مشهود بوده است. خطیب جمعه 
اسامی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  خطبه ها  از  دیگری  بخش  در  ج  کر
خواست تا در روز های پایانی دولت فعلی، افرادی را که در حق مردم کوتاهی و 

خیانت کرده اند را مورد سوال قرار دهند تا الاقل در تاریخ ثبت شود.
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ج : امام جمعه کر
وحدت بین  مردم راه برون رفت از مشکالت کشور

مشاوران حقوقی جام جم البرز
گرامی،  خوانندگان 
ــد  ــیـ ــوانـ ــی تـ شـــمـــا مـ
حقوقی  مــشــکــالت 
را  ــود  ــ خ قــضــایــی   و 
جام جم  روزنــامــه  بــا 
بــگــذاریــد.  مــیــان  در 
ــش  ــرس مـــســـئـــول پ
مشکالت  ــخ  ــاس پ و 
قــضــایــی  و  حــقــوقــی 
ــم  ــی ــه ت ــ ــل ــ ــی ــ ــه وس ــ ــ ب
مجرب  کــارشــنــاســی 

خود می توانند هر هفته و در همین ستون به 
سئوال های شما پاسخ دهند. 

شده  داده  پــاســخ هــای  کــه  بدانیم  اســت  الزم   
قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  سئوال،  به 
نمی باشد.  اداری  و  قضایی  مراجع  در  استناد 

منتظر تماس های شما هستیم.
با  عــقــد  از  قــبــل  شـــده  تعیین  یــه  مــهــر ــاوت  ــف ت

ج در سند نکاحیه  یه مندر مهر
جاری  از  قبل  خانواده ها  یا  زوجین  اوقــات  گاهی 
کتبی  یا  به صــورت شفاهی  ازدواج،  شدن صیغه 
اقدام به تعیین مهریه نموده و سپس در زمان 
در  اولیه  توافق  از  متفاوت  دیگری  مهریه  عقد، 
سند نکاحیه  )عقدنامه ازدواج( تعیین می نمایند. 
کار زوجین  که   زمانی 

ً
در چنین مــواردی خصوصا

پررنگ تر  تفاوت  این  می کشد،  قضایی  مراجع  به 
می گردد و سوالی که مطرح می گردد این است که 
کدام یک از مهریه ها صحیح می باشد؟ برای پاسخ 
بوده  چه  طرفین  اراده  آخرین  شــود  بررسی  باید 
طرفین  اراده  آخرین  این که  به  توجه  با  و  اســت؟ 
در سند نکاحیه منعکس گردیده است؛ بنابراین 

مهریه مندرج در سند نکاحیه معتبر می باشد. 

یادداشتخبر

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

ــاه عــلــوم پــزشــکــی اســتــان  ــگ دانــش
: البرز

ــاران دیـــابـــتـــی الـــبـــرز به  ــمـ ــیـ بـ
مراجعه  نادر  بیماران  سامانه 

کنند

ــرز در  ــبـ ــان الـ ــتـ دانـــشـــگـــاه عـــلـــوم پــزشــکــی اسـ
بــرای  خــواســت  دیابتی  بیماران  از  اطــاعــیــه ای 
ثبت  نادر  بیماران  سامانه  در  پرونده  تشکیل 
نام کنند و پس از آن به مراکز بهداشتی درمانی 

استان مراجعه کنند.
ــم، بــیــمــاران دیــابــتــی پــس از  ــام ج ــزارش ج بــه گـ
)پن  نادر  بیماران  سامانه  در  پرونده  تشکیل 
انــســولــیــن قــلــمــی( خــدمــات درمــانــی دریــافــت 
خــواهــنــد کـــرد. طــبــق ایـــن اطــاعــیــه بــه منظور 
از  هـــدف،  جمعیت  دســتــرســی  ســطــح  ارتــقــای 
به  فقط  قلمی  انسولین  تحویل  مــرداد  ابتدای 
مدیریت  سامانه  در  اطاعاتشان  که  بیمارانی 
می  صــورت  است  شده  ثبت  نــادر  بیماری های 

گیرد. 
تشکیل  بــرای  دیابتی  بیماران  اســاس  ایــن  بر 
پرونده ، ویزیت و ثبت نام در سامانه بیماران 
بـــا در دســت   ) قــلــمــی  انــســولــیــن  پـــن   ( نــــادر 
ــر از ســاعــت ۸ صــبــح الــی  داشــتــن مــــدارک زیـ
معرفی  مــراکــز  بــه  تعطیل  غیر  ــای  روزهــ در   ۱۳
یا  اطــاعــات  بــارگــذاری  نمایند.  مراجعه  شــده 
نـــام بــه نــشــانــی  اینترنتی تــائــیــد ثــبــت   بــررســی 

 https://rda.behdasht.gov.ir  می شود. 
ــارت شــنــاســایــی درمـــانـــی،  ــ  هـــمـــراه داشـــتـــن ک
و  بیمار  آزمــایــشــات  آخــریــن  بیمه،  ی  دفترچه 
انسولین  تجویز  ــرای  ب پزشک  نسخه  آخــریــن 
دریافت  انسولین  که  دیابتی  بیماران  ویــژه   (
درمانی  مراکز  به  مراجعه  هنگام  در  کنند(  می 
ضروری است ضمن آن که این مدارک نیز باید 
در سامانه بارگذاری شود. بیمارستان های امام 
جعفرصادق  امــام  نظرآباد،  )ع(  مجتبی  حسن 
ج،  کــر کوثر  ج،  کــر )ع(  علی  امــام  )ع(هــشــتــگــرد، 
ج،  ــر ــرز کـ ــبـ بــیــمــارســتــان تــامــیــن اجــتــمــاعــی الـ
بیمارستان  ماهدشت،  شریعتی  بیمارستان 
ج،  ج، بــیــمــارســتــان رجــایــی شــهــر کــر ــر کــمــالــی کـ
سامت  درمانگاه  ج   کــر دیابت  ویــژه  کلینیک 

دیابت.

با تالش محققان فناوری هسته ای؛
ــا ســاخــت  ــان بـ ــرطـ ــان سـ ــ ــ درم
نــخــســتــیــن مـــرکـــز مــلــی یــون 

درمانی غرب آسیا

درمانی  یــون  ملی  مرکز  نخستین  ــدازی  راه انـ با 
انواع  قطعی  درمان  امکان  ایران  در  آسیا  غرب 
ســرطــان تــا ســال آیــنــده فــراهــم مــی شــود. فقط 

شش کشور دارای این فناوری هستند.
به گزارش جام جم کار طراحی این مرکز با هدف 
از  استفاده  با  سرطان ها  از  برخی  قطعی  درمان 
سال  از  سینکروتورون  سیستم  با  پرتودهی 
آغاز  آن در سال ۱۳97  ۱۳95 و عملیات اجرایی 

شد.
روش یون درمانی یکی از مدرن ترین روش های 
ــرای درمــــان ســرطــان به  ــ مــوجــود در جــهــان ب

حساب می آید.
بیشتر  سرعتی  با  پروتون  ذرات  روش  این  در 
از ســرعــت نـــور در جــهــت تــخــریــب بــافــت هــای 
ســرطــانــی بــه کـــار گــرفــتــه مــی شــود و مــزیــت آن 
ــای دیــگــر درمـــان ســرطــان،  نسبت بــه روش هــ
جلوگیری از آسیب به بافت های سالم و از بین 

بردن دی ان ای سلول های سرطانی است.
ح های ملی است  ح یکی از بزرگ ترین طر  این طر
شده  دنبال  جهان  کشور  چند  همکاری  با  که 
است و نمونه آن تنها در 6 کشور وجود دارد و 
با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی 
تا  و  شد  انجام  تجهیزات  آزمایش  مرحله  اتمی 

سال آینده آماده پذیرش بیمار می شود.

و  دارد  ادامــــــه  مـــقـــاومـــت  راه 
شـــهـــادت بــرگــزیــدگــان انــقــاب 
اسامی، توان این حرکت الهی را 

روز به روز افزون می کند.
گــــــزارش جــــام جــــم، در پی  بـــه 

سید  ســرافــراز  جانباز  شــهــادت 
ــی، ســعــیــدرضــا  ــشـ ــریـ احـــمـــد قـ
عاملی دبیر شورای عالی انقاب 
کرد، متن  پیامی صادر  فرهنگی 

ح است: این پیام بدین شر
في  ِتلوا 

ُ
ق ــذیــَن 

َّ
ال َتــحــَســَبــّنَ  َوال 

ِعنَد  حیاٌء 
َ
أ َبل  مواًتا 

َ
أ َسبیِل اهَّلل 

ِهم ُیرَزقوَن َرّبِ
ســیــداحــمــد قـــریـــشـــی، جــانــبــاز 
از  و  ــقـــدس  مـ ســــرافــــراز دفـــــاع 
فــرمــانــدهــان دلــســوز و خــدوم 
دیگر  یکی  و  فاطمیون  لشکر 
شهیدان  ــانـــواده  خـ ــای  ــض اع از 
قریشی که در طول هشت سال 

دفاع مقدس شهدای گرانقدری 
انــقــاب  ایـــن نــظــام و  را تــقــدیــم 
نائل  شهادت  فیض  به  کردند، 
آمد. مرحوم شهید بزرگوار سید 
منافقین  توسط  قریشی  کمال 
محمد  سید  شهید  و  شد  تــرور 
مقدس  دفـــاع  شهید  قــریــشــی 
احمد  سید  شهید  اینبار  و  بود 
ــرادر ســیــد مــحــمــد و  ــ قــریــشــی بـ
کمال  سید  دالور  شهید  فرزند 
اهــل  ــرم  حــ از  دفــــاع  مــســیــر  در 
تــوفــیــق شــهــادت  بــه  بــیــت )ع( 
نائل گردید. خانواده شهیدپرور 
شهادت  و  جهاد  نماد  قریشی 

همراه با وفاداری نسبت به ولی 
هــمــواره  و  بـــوده  مسلمین  امــر 
جلوه غیرت و حمیت نسبت به 

ارزش های الهی بوده اند.
، تــــــــداوم مــنــش  ــر ــیـ ــن مـــسـ ــ ــ ای
گرانقدری است که در  شهیدان 
پایداری برای اعتای اسام عزیز 
و امنیت منطقه سرود شهادت 
طلبی سردادند و عنایت حضرت 
حق جل و عا را طلبیدند و عزیز 
گفت  زیبا  و سرافراز شدند. چه 
سید شهیدان اهل قلم که »هر 
آن  خاک  دارد،  کربایی  شهیدی 
کربا تشنه اوست و زمان انتظار 

بدان  شهید  آن  پای  تا  می کشد 
آنگاه خون شهید  کربا برسد و 
را خواهد شکست  جاذبه خاک 
و ظلمت را خواهد درید و معبری 
از نور خواهد گشود و روحش را 
که  بــرد  بــه سفری خــواهــد  آن  از 
به  راهــی  آن هیچ  بــرای پیمودن 

جز شهادت وجود ندارد«.
ــردار  ــ ــ ــانـــب شــــهــــادت س ــجـ ــنـ ایـ
ــی را  ــریــش ــد ق ــم ــداح ــی بـــــزرگ س
ــرت ولـــی عصر  ــض بـــه مــحــضــر ح
رهبر  فــرجــه(،  تعالی  اهَّلل  )عجل 
خاندان  اسامی،  انقاب  حکیم 
غیور  مــردم  قریشی،  شهیدپرور 

جبهه  جــهــادگــران  همه  و  ج  کــر
تسلیت  و  ــبــریــک  ت مــقــاومــت 
از درگاه خداوند  عرض نموده و 
شهید  ایـــن  ــرای  بـ متعال  ــادر  قـ
شهدای  با  همنشینی  گرانقدر 
از  پیروی  همگان،  بــرای  و  کربا 
مسألت  را  شــهــدا  ــان  آرمــ و  راه 
ادامــه  مقاومت  راه  می نمایم. 
ــرگــزیــدگــان  ب ــادت  ــهـ شـ و  دارد 
ــی، تـــــوان ایــن  ــ ــام ــ انـــقـــاب اس
افزون  روز  به  روز  را  الهی  حرکت 

می کند.
ِذي 
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آموز دبیرستان  محمدرضا بدری، دانش 
نقره  ــدال  مـ ج،  ــر کـ یــک  سلطانی  شهید 

المپیاد جهانی ریاضی را کسب کرد.
ــزارش جـــام جـــم، ســــاالر قــاســمــی،  ــ بـــه گـ
گفت:  البرز  پــرورش  و  آمــوزش  مدیرکل 
آموز دبیرستان  محمدرضا بدری، دانش 
ج و عضو تیم ملی  شهید سلطانی یک کر
المپیاد  در  ایــران  آمــوزان  دانش  المپیاد 
به  مــوفــق  ــه  ــی روس  2۰2۱ ــی  ــاض ری جــهــانــی 
کسب مدال نقره این رقابت بزرگ علمی 

شد.
افــزود:  البرز  پــرورش  آمــوزش و  مدیرکل 
این دانش آموز توانمند البرزی با کسب 
مدال طای المپیاد ریاضی دانش آموزان 
کشور در بهمن سال گذشته و گذراندن 
در  حضور  جــواز  علمی،  دوره هـــای  موفق 
آموزان را کسب  تیم ملی المپیاد دانش 

کرده بود. 
البرز  آموزش و پرورش  قاسمی مدیرکل 
علمی  فاخر  موفقیت  این  کسب  گفت: 
خــانــواده  و  مــحــمــدرضــا  بــه  را  در جــهــان 
آمــوزان  دانــش  و  فرهنگی  همکاران  او، 
البرزی، خانواده سمپاد استان، مدیریت 
سلطانی  شهید  دبــیــرســتــان  پــرســنــل  و 
با  هستم  امــیــدوار  و  می گویم  تبریک   ۱
شاهد  الزم،  حمایت های  و  ریــزی  برنامه 
تداوم موفقیت های این چنینی در آینده 

باشیم.

گاهی در فضاى مجازى با تبلیغاتی مواجه می شوید که در 
قالب بازاریابی شبکه اى به دنبال جذب کاربران هستند.

که  این  بیان  با  گــزارش جام جم، سرپرست پلیس فتا  به 
مجوز  شبکه ای  بــازاریــابــی  شرکت های  بــه  اعتماد  از  قبل 
آن ها را بررسی کنید، گفت: گاهی اوقات در فضاى مجازى با 
تبلیغاتی مواجه می شوید که در قالب بازاریابی شبکه اى به 

دنبال جذب کاربران هستند.
هیچ  که  بدانیم  باید  ابتدا  در  مــوارد  اینگونه  در  افــزود:  او 
شرکت هرمی مجوز قانونی برای فعالیت در کشور را ندارد 
بازاریابی  طریق  از  که  هستند  مختلفی  شرکت های  ولــی 

شبکه اى صحیح محصوالت خود را به فروش می رسانند.
دریافت  امــکــان  شرکت هایی  گــفــت:   جلیلیان  سرهنگ 
مجوز را دارند که فعالیت آن ها به صورت بازاریابی شبکه ای 
صحیح باشد و بازاریابی هرمی به هیچ وجه پذیرفته نیست.
او گــفــت: مــجــوز فــعــالــیــت ایـــن شــرکــت هــا تــنــهــا توسط 
 
ً
منحصرا و  می شود  اعطا  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

صــورت  بــه  محصوالت  فـــروش  مــجــوز  دارای  شــرکــت هــای 
بازاریابی شبکه ای از این وزارتخانه، حق فعالیت را خواهند 
داشت.  سرپرست پلیس فتای البرز افزود: سامانه پیامکی 
و  هرمی  شرکت های  فعالیت  از  اطــاع  منظور  به   ۳۰۰۰6۰۸2
بازاریابی شبکه ای به کاربران این امکان را می دهد که با وارد 
کردن اسم شرکت مورد نظر )چه به زبان فارسی و چه به 
زبان انگلیسی( و ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰6۰۸2 جواب 
استعام خود را بافاصله و به صورت پیامک دریافت کنند.
شرکت های  لیست  می توانند  کاربران  همچنین  افــزود:  او 
شبکه ای  بازاریابی  اینترنتی  پایگاه  در  را  شبکه ای  بازاریابی 

مشاهده کنند. 

یشی پیام دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در پی شهادت سردار سید احمد قر

سرپرست پلیس فتا:

مراقب دام شرکت های بازاریابی شبکه ای باشید
افتخار آفرینی در روسیه؛

مدال نقره المپیاد جهانی ریاضی به دانش آموز البرزی رسید

  سعیدرضا عاملی

دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی

پیام  المللی  بین  فــرودگــاه  و  اقتصادی  ویــژه  منطقه  عامل  مدیر 
و  فرودگاه  این  مسافری  بخش  شدن  فعال تر  به  توجه  با  گفت: 
توسعه فعالیت های واحد های تولیدی و صنعتی در منطقه ویژه 
منطقه  این  اصلی  شاهراه   ، پیام  المللی  بین  فرودگاه  و  اقتصادی 

آماده بهره برداری است.
، نادر ثناگو مطلق، با اشاره به بازدید مدیر  به گزارش جام جم البرز
از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین  البرز  راهــداری استان  کل 
فعال تر  به  توجه  با  گفت:  متری،   9۰ شاخص  بلوار  و  پیام  المللی 
فعالیت های  تــوســعــه  و  فـــرودگـــاه  ایـــن  مــســافــری  بــخــش  شـــدن 
ایجاد  همچنین  و  منطقه،  ایــن  در  صنعتی  و  تولیدی  واحــد هــای 
زیرساخت ها برای حضور سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی 

و  گرفته  قرار  توسعه  مسیر  در  پیام  به  دسترسی  مسیر های  پیام 
اســت. مدیرعامل  بــهــره بــرداری  آمــاده  ایــن منطقه  شــاهــراه اصلی 
این  در  افــزود:  پیام  بین المللی  فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  منطقه 
 ٩٠ شاخص  بلوار  به  دسترسی  مسیر  موانع  که  شد  مقرر  بازدید 
و  ترمینال مسافری  به  به عنوان مسیر اصلی دسترسی  که  متری 
ناحیه های صنعتی محسوب می شود با همکاری اداره کل راهداری 

استان برطرف شود.
بررسی  مــورد  بازدید  این  در  که  موضوعاتی  از  گفت:  مطلق   ثناگو 
به  هدایت  بــرای  رانندگی  و  راهنمایی  تابلو های  نصب  گرفت  قــرار 
ورودی بلوارشاخص ٩٠ متری و جانمایی اصولی تلویزیون شهری 
در مسیر دسترسی به این بلوار بود که قرار شد اقدامات در این 

مسیر  موانع  رفــع  افـــزود:  او  شــود.  اجــرایــی  سریع تر  چه  هر  رابطه 
منتهی به ورودی بلوار و آسفالت شدن این مسیر از دیگر مواردی 
خصوص  در  که  شد  مقرر  و  ح  مطر زندی فر  علی  بازدید  در  که  بود 
آن ها فعالیت هایی انجام شود. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی 
و فرودگاه بین المللی پیام گفت: با توجه به وسعت مجموعه پیام 
بلوار شاخص 9۰ متری با طول 2۳۰۰ متر شاهراه اصلی منطقه ویژه 

اقتصادی پیام محسوب می شود.
ویــژه  منطقه  و  فــرودگــاه  جــامــع  ح  طــر طبق  ــزود:  ــ اف مطلق  ثناگو 
اقتصادی پیام این بلوار برای دسترسی به اراضی بخش توسعه ای 
منطقه از جمله فاز ۴ که شامل 7 زون است، ترمینال مسافری و 

دیگر راه های اصلی منطقه طراحی شده است.

شاهراه اصلی منطقه ویژه اقتصادی پیام آماده بهره برداری است

آب برای مصارف خانگی   دستگاه تصفیه 
آمد و صنعتی  به بازار 

کووپارس در مراحل پایانی  واکسن رازی 
کارآزمایی بالینی  

رئیس شــبکه بهداشــت شهرســتان چهارباغ گفت: بــا توجه به 
پیگیری هــای انجام شــده و ســرعت در تزریــق واکسیناســیون، 

مراکز تزریق واکسن کرونا در چهارباغ افزایش یافت.
به گزارش جام جــم، علی میزبان، با اشــاره بــه این که بــا توجه به 
پیگیری هــای انجام شــده و ســرعت در تزریــق واکسیناســیون، 
مراکــز تزریــق واکســن کرونــا در چهاربــاغ افزایــش یافــت، گفت: 
مراکــز تزریق واکســن در ایــن شهرســتان از پنج مرکز به هشــت 

مرکز رسید.
جدیــد  مراکــز  افــزود:  چهاربــاغ  بهداشــت  شــبکه  رئیــس 
واکسیناســیون چهاربــاغ مربــوط در شــهرک علــوی، روســتای 

قوهه و روستای عرب آباد خسروی فعال شدند.
علــی میزبــان با بیــان ایــن کــه تاکنــون 6 هــزار و ۴95 دز واکســن 
در ایــن شهرســتان تزریــق شــده اســت، گفــت: خوشــبختانه 
هیچ گونــه مشــکلی تاکنــون بــرای تزریــق واکســن نداشــتیم و 
تزریق واکســن همه روزه برای گروه های سنی اعام شده و افراد 

دارای بیماری های خاص انجام می شود.
او افــزود: مرکــز تجمیــع واکسیناســیون در چهاربــاغ بــا حمایــت 
فرمانــداری ایــن شهرســتان و همــکاری شــهرداری، اداره ورزش 
 و جوانــان و اداره صمــت قــرار اســت تــا پایــان هفتــه راه انــدازی

 شود.

کرد: رئیس شبکه بهداشت چهارباغ اعالم 

کرونا  یق واکسن   افزایش مراکز تزر
در چهارباغ

معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: تا پایان مرداد 
مرحله سوم کارآزمایی واکسن کووپارس آغاز می شود.

به گزارش جام جم، محمدحسن فاح مهرآبادی با بیان این که در چند روز آینده با اتمام تزریق 
ُدز دوم واکســن رازی کوو پارس بــه تمام داوطلبــان، این مرحلــه کارآزمایی بالینی هــم به پایان 
می رسد گفت: پیش بینی می شود هفته ســوم یا چهارم مرداد امســال مرحله سوم کارآزمایی 

این واکسن آغاز خواهد شد.  
وی با بیان این که 5۰۰ داوطلب در  مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن رازی کوو پارس شرکت 
داشــتند افزود: همه داوطلبان این مرحله ُدز اول واکســن را دریافت کردند و ۳۸۰ نفر هم تا ۳۰ 

تیر ُدز دوم واکسن را دریافت کردند.
 وی با اشــاره به این که گــزارش اولیه مرحلــه دوم کارآزمایی بالینــی تا آخر هفته به ســازمان غذا 
و دارو ارســال خواهد شــد ادامــه داد: دو  ســناریو بــرای مرحله ســوم آزمایــش بالینی واکســن 
مشــخص شــده کــه امید اســت بــا مجــوز مســئوالن ایــن مرحلــه هم بــا موفقیت پشــت ســر 
گذاشته شود.  فاح پیش بینی کرد از شــهریور تولید حداقل یک میلیون ُدز واکسن رازی کوو 
پارس انجام شــود و گفت: بخش عمده ای از شــرایط تولید این واکســن فراهم شــده اســت و 

مابقی هم به زودی فراهم می شود.  
 واکسن رازی کووپارس نخستین واکســن تزریقی - استنشــاقی پروتئین نوترکیب کروناست 
که مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت و ســخت  ترین شیوه نامه های داخلی در 

دست ساخت است. 
ایــن مؤسســه از روش پروتئینــی نوترکیــب کــه از ایمن تریــن واکسن هاســت، بــرای تولید آن 

استفاده کرده است.

ارائــه دستگاه  و  از ساخت  البرز  و فناوری  پارک علم  در  یابان مستقر  فناور  مدیرعامل شرکت 
تصفیه آب برای مصارف خانگی و صنعتی در البرز خبر داد.

به گزارش جام جم، زربخش، با اشاره به این که  اولین سامانه فروش محصوالت، تجهیزات و 
خدمات صنعت ساختمان از جمله ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب با هدف دسترسی آسان 
مشتریان و مخاطبان به محصوالت و مصالح ساختمانی در پارک علم و فناوری البرز آغاز به کار 
کرد، گفت: دستگاه های تصفیه آب خانگی با تصفیه مجدد موجب می شود تا شهروندان آب با 

کیفیت تر و سالم تری را بنوشند.
مدیرعامل شرکت فناور یابان مستقر در پارک علم و فناوری البرز با اشاره به ویژگی های دستگاه 
آب  تصفیه  دستگاه های  قدیمی ترین  و  معروف ترین  از  یکی  افــزود:   ، واتــر سافت  آب  تصفیه 
دستگاه تصفیه آب سافت واتر است و این دستگاه پر مصرف ترین دستگاه تصفیه آب  را دارد.  
زربخش با بیان این که این دستگاه در چند مرحله آب را تصفیه می کند و آبی با کیفیت و کاما 
سالم را فراهم می کند گفت:  شهروندان می توانند این دستگاه را با قیمت مناسب و با کیفیت 
باال از فروشگاه اینترنتی یابان تهیه کنند.  او با بیان این که چرا باید از دستگاه تصفیه آب خانگی 
استفاده کرد، گفت: آبی که از طریق لوله کشی وارد خانه ها می شود آبی تصفیه شده است، اما 
آب استفاده می کنند. مدیرعامل  از مردم در منزل از دستگاه های تصفیه  با این وجود بعضی 
از  آب  تصفیه  بــرای  گفت:  جهاددانشگاهی  البرز  فناوری  و  علم  پــارک  در  مستقر  یابان  شرکت 
روش های مختلفی استفاده می شود مثا کلر به عنوان یک ماده ضد عفونی عمل می کند و آب 
را پاکسازی می کند و وجود بیش از حد کلر نیز برای سامتی مضر است و به هیچ وجه مناسب 
افــزود: شهروندان می توانند برای سفارش این دستگاه به سایت به نشانی  نیست. زربخش 

https://yabaan.com مراجعه  کنند.



ــود را از  ــ ــی خ ــک ــزش ــواالت پ ــ ــ س
پزشک جام جم البرز بپرسید

ــردم  ــا، مـ ــ ــ ــن روزهـ ــ ای
از  زیـــــــــادی  بـــخـــش 
نـــیـــازهـــای ســالمــت 
ــای  ــ راه هـ از  را  ــود  ــ خ
گــونــاگــون بــه دست 
ــد. ایـــن کــار  ــ ــی آورن ــ م
بعضی  در  می تواند 
در  و  مــفــیــد  مـــواقـــع 
مــواقــع  از  بــســیــاری 
ــاک  ــ ــرن ــ ــط ــ ــی خ ــ ــتـ ــ حـ
بـــــــــاشـــــــــد. ویـــــــــژه 
ــای جــام جــم  ــه ه ــام ن
شرایطی را فراهم کرده است که شنونده سواالت 
صورت  به  و  باشد  شما  پزشکی  پرسش های  و 
ــرای ســـئـــوال هـــای  شــمــا جــواب هــای  ــ مــکــتــوب ب
ــتـــه بـــاشـــد. دکــتــر ســیــد مــهــدی  مــنــاســبــی داشـ
موسویان در همین ستون و هر هفته به سواالت 

و دغدغه های پزشکی شما پاسخ خواهند داد.
عالئم گوارشی بیماری کرونا 

فکر  کرونا  بیماری  به  افراد   بیشتر  که  زمانی 
و  خشک  سرفه  مانند  عائمی  می کنند،اغلب 
تب باال را تصور می کنند. این در حالی است که 
تحقیقات جدید نشان می دهد که اقلیت موارد 
مانند  می شوند،  ظاهر  گوارشی  عائم  با  فقط 
اسهال  و دل پیچه و تهوع و گاهی استفراغ. و 
عائم  دارای  که  ازبیمارانی  دیرتر  بیماران  این 
خود  بیماری  درمان  دنبال  به  اند  بوده  تنفسی 
اینگونه  هنگام  زود  تشخیص  عدم  اند.  رفته 
بیماران ممکن است باعث گسترش ناخواسته 
این بیماری شود. باتوجه به موارد باال الزم است 

دقت بیشتری جهت درمان بیماری شود.

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشک عمومی

پزشک جام جم

ج  آرام گرفت  همگام با بدرقه مردم قدر شناس؛ سردار جانباز مدافع حرم در امامزاده محمد)ع( کر
ج  پیکر مطهر سردار شهید مدافع حرم سید احمد قریشی صبح یکشنبه در کر

تشییع و به خاک سپرده شد.
ــزارش جــام جــم، مــراســم تشییع ایــن شهید واالمــقــام بــا رعــایــت کامل  بــه گـ
گلزار  در  مطهرش  پیکر  و  آغاز  ج  کر شهدای  میدان  از  بهداشتی  پروتکل های 
بــه خــاک ســپــرده شد.   امــامــزاده محمد )ع( قطعه ســـرداران شهید  شــهــدای 

اعضای  از  دیگر  یکی  و  فاطمیون  لشکر  فرماندهان  از  قریشی«  احمد  »سید 
را  که در طول هشت سال دفاع مقدس 6 شهید  خانواده شهیدان قریشی 
تقدیم این نظام و انقاب کردند، بود که صبح روز شنبه به فیض شهادت نائل 
آمد. وی که از جانبازان دوران دفاع مقدس بود طی سال های متمادی در راه 
دفاع از حرم مبارزه کرد و به دلیل جراحات ناشی از جنگ تحمیلی، در سوریه 

یاران شهیدش پیوست. سید احمد قریشی اهل روستای برغان از توابع  به 
برادر شهید سید محمود  ج، فرزند شهید سید کمال قریشی،  شهرستان کر
ج  قریشی و پسرعموی شهیدان قریشی، از فرماندهان سابق ستاد بسیج کر
و از مسئوالن سابق سپاه تهران بود و در طول هشت سال دفاع مقدس در 

جبهه های حق علیه باطل حضور یافت و با دشمن بعثی جنگید. 

چهار شنبه    6 مرداد   1400   شماره 5997
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

یادداشت

رئیس شورای فرهنگ عمومی نظرآباد:

واقعــه غدیــر ســند حقانیــت شــیعه 
ــت اس

  

شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه 
، فرماندهان  نظرآباد با حضور امام جمعه، فرماندار
انتظامی و سپاه و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی 

برگزار شد.
این  در  نظرآباد  امام جمعه  گزارش جام جم،  به   
فاطمه  حضرت  را  عالم  زنان  تمام  الگوی  جلسه 
)س( برشمرده و آموزه های بانوان جهان اسام 
دانست.  ایشان  زندگی  سیره  از  گرفته  نشأت  را 
به  نقش  بر  همچنین  موسوی  االسام  حجت 

سزای بانوان در جامعه و خانواده تاکید نمود.
واقعه  نظرآباد  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
این  و  دانسته  شیعه  حقانیت  سند  را  غدیر 
واقعه عظیم و ارزشمند را روز تثبیت اسام بیان 
داشت. وی در پایان به برنامه ریزی در خصوص 
ازدواج  فعالیت های هفته حجاب و عفاف و روز 
برنامه های  نیز  غدیر  برای  افزود  و  کرده  اشاره 
خوبی تدارک دیده شده که نیاز به هماهنگی های 

الزم دارد. 
اهمیت  خصوص  در  نظرآباد  فرماندار  ادامه  در 
حوزه  در  دشمن  سوی  از  نرم  جنگ  با  مقابله 
در  زن  حریم  حفظ  ضرورت  و  حجاب  و  عفاف 
داشت:  اظهار  اولویت  یک  عنوان  به  جامعه 
آفت بزرگ حوزه عفاف و حجاب، تهاجم فرهنگی 
دشمن و تاش مستمر آن جهت هر چه کمرنگ 
تر نمودن ارزش های فرهنگی دینی کشور است 
که باید با گسترش فعالیت های فرهنگی و اجرای 
دقیق و درست مصوبات شورای فرهنگ عمومی 
دشمن  توسط  ناهنجاری ها  توسعه  مقابل  در 

ایستادگی نمود. 

حامد فرضی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گفت:  البرز  جام جم  خبرنگار  با  گفت وگویی  در  البرز 
دارشدن  سند  و  انفال  جشن  تیر  پایان  تا  امیدواریم 

همه اراضی ملی و دولتی محقق شود.
اراضــی دولتی  این که سند دار شدن  با اشــاره به  وی 
می تواند منشا خیر و برکت برای استان باشد تصریح 
منابع  از  استعام  پــروســه  مــی تــوانــد  سند  اخــذ  کـــرد: 
طبیعی را حذف کند و در کوتاه شدن زمان اخذ سند 

کمک کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با بیان 
البرز  استان  در  استراتژیک  و  بزرگ  سد  دو  در  این که 
بخش  و  ــاورزی   کــش و  شــرب  آب  تامین  مسئولیت 
صنعت استان های قزوین و البرز و تهران را به عهده 
دارند به سرمایه گذاری در بخش آبخیزداری در استان 

اشاره کرد و اظهار داشت:در سه سال گذشته حدود ۱۰ 
میلیارد تومان برای احیای طرح های آبخیزداری استان 
تــا شاهد حـــوادث و بایای  الــبــرز هزینه شــده اســت 
با  فرضی  نباشیم.   سیرجان  سیل  همچون  مخرب 
تاکید بر این که در تمام حوضه های آبخیزداری و بحرانی  
آبخیزداری  البرز طرح های  و مستعد سیل در استان 
اجرا شده است تصریح کرد: در بحث حفاظت از منابع 
منابع  اراضــی  تصرف  و  تخریب  از  جلوگیری  و  طبیعی 
انجام  دادگستری  با  خوبی  بسیار  همکاری  طبیعی 
شده است به طوری که رفع تصرفات اراضی دولتی و 
منابع طبیعی در استان به روز است و با استناد تبصره 

مـــاده 55 قــانــون هــمــکــاران مــا بــه محض مشاهده 
هرگونه تصرف در اراضی ملی را رفع تصرف می کنند. وی 
افزود: 95 درصد آتش سوزی ها در عرصه های طبیعی 
استان مربوط به عوامل انسانی است که خوشبختانه 
بسیار  درصــد  این  تبلیغی  کارهای  و  فرهنگ سازی  با 
کاهش یافته اســت.  فرضی اجــرای پروژه های ملی در 
استان را برخی مــوارد جزو مشکات برشمرد و گفت: 
زیست  مسائل  گرفتن  نظر  در  بـــدون  مــواقــع  بــرخــی 
محیطی و چارچوب های قانونی بر اجرای طرح های ملی 
اصرار می شود که این امر مشکاتی را برای زیست بوم 

استان بوجود می آورد. 

مشکل  گذشته  هفته های  در 
در  آب  بـــــحـــــران  و  آبـــــــی  بـــــی 
عکس العمل های  خــوزســتــان 
قشرهای  میان  در  را  مختلفی 
مــخــتــلــف مـــــردم و مــســئــوالن 
کشور موجب شد. وقتی صدای 
گرم جنوب  مردم تشنه و خون 
کـــشـــور بــلــنــد شـــد تـــــازه بــرخــی 
مــتــوجــه شــدنــد کـــه چـــه بـــر سر 
کشور  آبــریــز  حوضه  بــزرگ تــریــن 
نابودی  و  برداشت  آمده است. 
جنگل های هیرکانی  نتیجه اش 

ویرانگر  سیل های  افــتــادن  راه 
و  بــوده اســت  کشور  در شمال 
آنچه موجب  در سال های اخیر 
کمبود  حیرت همه شده است 
شــمــال  مــنــاطــق  بــرخــی  در  آب 
مازندران  در  خصوص  به  کشور 
ــرش  ــت ــس گ اســـــــت.  ــان  ــ ــی ــ گ و 
کشور  در  بــیــابــانــی  کــانــون هــای 
ــی  ــای ــت ــق شـــهـــری و روس ــاط ــن م
خــطــر  ــه  ــ ب را  ــان  ــ ــت اســ چـــنـــدیـــن 
ــه اســـت و تــاســیــســات  ــت ــداخ ان

زیربنایی را نابود می کند. 
مسائل  به  و  نمی رویم  دور  راه 
به  بخشی  نگاه  که  مشکاتی  و 
خودمان  استان  زیست  محیط 

البرز آورده است می پردازیم. 
در سال های گذشته با صدماتی 
شده  وارد  زیست  محیط  به  که 
هکتار  هــزار   5۴ البرز  استان  در 

عـــرصـــه بــیــابــانــی ایـــجـــاد شــده 
آن  هـــزارهـــکـــتـــار   2۴ کـــه  اســــت 
و  است  ریزگرد  کانون های  جزء 
خطر  بــه  را  مــردم  همه  سامت 

انداخته است. 
و  بــرنــامــه و علمی  ــدون  بـ نــگــاه 
زیست  محیط  به  خودخواهانه 
بــرای  آن   از  صـــرف  اســتــفــاده  و 
بــهــره بــرداری هــای اقــتــصــادی در 
حـــوزه هـــای مــعــدن ،کـــشـــاورزی، 
ــداری و ایــجــاد صــنــایــع  در  ــ ــ دام
ــای اخــــیــــر صـــدمـــات  ــ ــ ــال ه ــ ــ س
البرز  استان  به  جبران ناپذیری  

وارد کرده است. 
بـــه طـــوریـــکـــه تـــــاالب صــالــحــیــه 
رسیده  خشکی  مــرز  به  نظرآباد 
بیابان  بــه  منطقه  ایــن  و  اســت 

تبدیل شده است. 
ــت بـــی رویــــه و احـــداث  ــرداشـ بـ

هم  مناطق  در  عمیق  چاه های 
البرز  و  قزوین  استان  میان  مرز 
هشتگرد  مــانــنــد  مــنــاطــقــی  در 
آب هــای  سطح  کاهش  موجب 
اکثر  شــدن  خشک  و  زیرزمینی 
زمین  نــشــســت  ــرو  فـ و  چــاه هــا 
فرونشست  این  و  است  شده 
کــارشــنــاس در حال  بــه اعــتــقــاد 
پایتخت  به  رسیده  و  گسترش 
ــزرگ  ــ ــداری ب ــ ــشـ ــ ــه هـ ــ اســــــت  ک
ــنـــده تـــهـــران بـــه شــمــار  بــــرای آیـ
ــی رود. بـــدون شــک نــگــاه غیر  مــ
به  جویانه  ســود  و  کارشناسی 
فرصت  عـــدم  و  زیــســت  محیط 
تغییر  و  بـــازســـازی  بـــرای  آن  ــه  ب
اکوسیستم های طبیعی مناطق 
ــا احــــداث حــوضــه هـــای آبـــی و   ب
مناطق  نـــظـــرات،  ــازی  ســ ــاده  ــی پ
باالدست  و  پائین  بــوم  زیست 

حوضه های آبی در آینده نزدیک  
خــوزســتــان هــای دیــگــری ایــجــاد 
ــرد. بــه طـــوری کــه هم  خــواهــد کـ
اکــنــون هــم هــشــدارهــای تغییر 
در  پی  خشکسالی های  و  اقلیم 
البرز  استان  در  مدت  دراز  و  پی 

قابل مشاهده است. 
آسیب های  اخیر  ســال هــای  در 
جدی به محیط زیست در سطح 
از جمله گسترش و  بین المللی 
افزایش تولید گازهای گلخانه ای 
صنعتی  کـــشـــورهـــای  ســــوی  از 
ــه خـــصـــوص آمـــریـــکـــا مــوجــب  بـ
افـــزایـــش گـــازهـــای گــلــخــانــه ای 
در  و  ازن   الیـــه  شـــده  ــوراخ  ــ س و 
نتیجه افزایش گرمای کره زمین 
بسیاری  در  اقلیمی  تغییرات  و 
بایای  وقوع  و  جهان  مناطق  از 
که  سیاب ها  جمله  از  ناگهانی 

و  ــا  اروپـ در  گذشته  روزهــــای  در 
چین شاهد آن بودیم. 

چنین  هـــم  گــذشــتــه  هــفــتــه  در 
بـــارش در فصل  شــاهــد وقـــوع 
تابستان و جاری شدن سیاب 
البرز  استان  آســـارای  بخش  در 
ــه خـــســـارات بــســیــاری  ــم ک ــودی ب
ســـال هـــای  در  و  آورد  بــــار  بـــه 
هشترود  مهیب  سیل  گذشته 
هیچ  البرز  استان  ارتفاعات  در 

وقت از یادها نخواهد رفت. 
ــواب  ــر جــهــت بـــایـــد از خـ ــه هـ بـ
شــده  ــار  ــ دچ آن  بـــه  کـــه  غفلتی 
ــم بــیــدار شــویــم و بــا طبیعت  ای
مهربان باشیم و محیط زیست 
با اقدامات  کوته نظرانه  را  خود 
ــا ترمیم  ب نــیــنــدازیــم و  بــه خــطــر 
خـــطـــاهـــای گـــذشـــتـــه ســـعـــی در 

نجات  کشور خود باشیم.

؛ حامد فرضی در گفت وگو با جام جم البرز

سنددار شدن اراضی دولتی در استان البرز

خطر خشکسالی و بحران آب مختص خوزستان نیست؛

چه زمانی از خواب غفلت بیدار خواهیم شد؟

مهران رزمجوی

خبرنگار فرهنگی 
و اجتماعی جام جم 

اکثر ما در زندگی روزانه خود به دالیل مختلف از جمله 
محصوالت  فروشگاه های  به  بازسازی  و  تعمیرات 
متاسفانه  ولی  ایم،  کرده  مراجعه  رنگ  و  چسب 
راضی  خود  خرید  از  باال  هزینه های  صرف  وجود  با 
با کیفیت   چطور می توان اجناس 

ً
نبوده ایم. حقیقتا

و  کاال  تنوع  دلیل  به  مهرگان  فروشگاه  کرد؟  تهیه 
قیمت معقول حق انتخاب بیشتری را برای مشتری 
مجموعه  این  تاش  همچنین  است.  کرده  فراهم 
بر این است که از محصوالت باکیفیت برای فروش 
فروشگاه  هدف  کند.  استفاده  خود  محصوالت 
نیست  درآمد  کسب  صرفا  مهرگان  رنگ  و  چسب 

بلکه رضایت مشتریان اولویت دارد .
جام جم البرز گفت وگویی ویژه با علی صادقی کارآفرین 
رنگ  و  چسب  فروشگاه  متعهد  مدیر  و  شایسته 

مهرگان انجام داده است که در ادامه خواهید خواند:
و  چسب  فروشگاه  فعالیت های  خصوص  در   *
توضیح دهید و بگویید برای چند نفر  رنگ مهرگان 

ینی کرده اید؟ کارآفر
فروشگاه چسب و رنگ مهرگان در زمینه تهیه و توزیع 
انواع چسب، رنگ، ابزار و یراق فعالیت دارد. در حال 

حاضر 7 نفر در مجموعه ما مشغول به کار هستند.
سایر  با  مقایسه  در  شما  فروشگاه  یت  مز  *
رنگ  و  چسب  محصوالت  فروش  مجموعه های 

چیست؟
تنوع کاال و قیمت معقول حق انتخاب بیشتری را برای 
مشتری فراهم می کند. ما سعی می کنیم در فروشگاه 
نیاز  برای  اگر  که  کنیم  از برندهایی استفاده  مهرگان 
همان  از  داشتیم  نیاز  کاال  آن  به  نیز  خود  شخصی 

محصوالت استفاده کنیم. در حقیقت آنچه برای خود 
از طرفی  برای مشتری هم می پسندیم.  می پسندیم 
کار خود قرار داده ایم.  را سرلوحه  احترام به مشتری 
کسب  او  از  قیمتی  هر  به  که  نیست  این  ما  هدف 

درآمد کنیم چون معتقدیم روزی رسان خداست.
را  نکاتی  چه  شما  صنف  به  مراجعه  هنگام  مردم   *

مدنظر قرار دهند؟ 
بهترین نکته ای که می توانم بگویم این است که در 
ابتدا  کنند،  خریداری  می خواهند  که  چیزی  هر  مورد 
هزینه  کمترین  با  بتوانند  تا  کنند  کسب  اطاعات 
بهترین محصول را خریداری نمایند.  همچنین از افراد 
ناآگاه اطاعات نگیرند بلکه به اطاعات معقول توجه 
کنند. در بسیاری از موارد شخص وسیله ای را با هزینه 
هنگفت تهیه می کند اما از کیفیت آن بسیار ناراضی 

است. چون در هنگام خرید فقط به ظاهر آراسته آن 
است.  نکرده  توجهی  کار  کیفیت  به  و  داشته  توجه 
با یک پرس و جوی ساده از متخصصان این حرفه 
طریق  از  مطالعه  یا  زمینه  این  در  اطاعات  ،کسب 
اینترنت می توانند خرید بهتر و با هزینه کمتر داشته 

باشند.
* راه های ارتباطی خود را برای کسانی که مایل به ارتباط 
یت شما هستند بیان کنید؟ با فروشگاه تحت مدیر
در  شاپ  مهرگان  مجازی  صفحه  اینستاگرام  در 
خدمت مشتریان قرار دارد و در تلگرام کانال چسب 
همچنین  می کند.   خدمت رسانی  مهرگان  رنگ  و 
فروشگاه  اولین  مهرگان  رنگ  و  چسب  فروشگاه 
در  جستجو  با  مشتریان  و  بوده  کرج  در  اینترنتی 

اینترنت می توانند از محصوالت ما مطلع شوند.

: :علی صادقی در گفتگو با جام جم البرز علی صادقی در گفتگو با جام جم البرز

اولویت فروشگاه چسب و رنگ مهرگان  جلب رضایت مشتری استاولویت فروشگاه چسب و رنگ مهرگان  جلب رضایت مشتری است

آپادانا – فروشگاه چسب و رنگ مهرگان گلشهر و میانجاده – روبروی تاالر  ج- خیابان شهید بهشتی – بین 45 متری  کر نشانی فروشگاه چسب و رنگ مهرگان: 

شماره تماس:    شماره تماس:    3458676434586764- - 3458674734586747  -    -  3458672734586727

مانند  به  کارآفرینان  ما  کشور  در  اکنون 
خدمت  رفیع  جایگاهی  در  مقدس  افــراد 

می کنند.
مــهــنــدس رامــیــن رضــایــی رئــیــس هیات 
ــره شــرکــت تــولــیــدی پـــاس صنعت  ــدی م
، متعهد  پرتو  به عنوان کارآفرینی دلسوز
آفرینی 14٠ پرسنل  و محجوب با اشتغال 
کـــارآزمـــوده الــگــویــی بـــرای دیــگــر مــدیــران 
ایــران  در  خـــودرو  ــازی  سـ قطعه  صنعت 

است. 
با  گفتگویی صمیمانه  البرز طی  جام جم 
این مدیر فرهیخته اطاعات ارزشمندی 
را از این شرکت دریافت نمود که تلخیص 

آن در ذیل می آید.
در بازار رقابتی امروز شرکت تولیدی پاس 
صنعت پرتو توانسته است با شعار ما در 
کردن  و نهادینه  کیفیت پیشرو هستیم 
و استقرار تفکر کیفیت در تمام فرایندها 
گام  بــه  ــام  گ ــود  خ مــحــصــوالت  و  منابع  و 

پله های موفقیت را طی نموده و به برند و 
نامی خوش نام و قابل اعتماد در صنعت 
قطعات خودرو و علی الخصوص قطعات 

جلوبندی خودرو تبدیل شود.
 این شرکت با بیش از سه دهه فعالیت 
تکنولوژی های  از  اســتــفــاده  و  پــرتــاش 
از  یکی  پرتاش  و  توانمند  پرسنل  و  روز 
یدکی  قطعات  تولیدکنندگان  بزرگ ترین 

خودرو لقب گرفته است.
 ما تاش کرده ایم که کیفیت و ارائه ارزشی 
برتر به مشتری را قربانی سود کوتاه مدت 
نکنیم و در این مسیر برای تثبیت خود 
شرایط  با  مطابق  استراتژی هایی  بــازار  در 
نموده ایم.  اجرا  و  تدوین  مکانی  و  زمانی 
مجموعه  کاری  سیستم  دقیق تر  رصد  با 

بــودن  کیفی  شــاهــد  پــرتــو  صنعت  پــاس 
عنوان  بــه  آن  از  کــه  فعالیت هایی  کلیه 
 . می باشیم  مــی شــود  یــاد  ارزشـــی  زنجیره 
از  ــم  اع ــن مجموعه  ای فــرایــنــدهــای  تــمــام 
تولید  عملیات  داخلی  تامین  و  تدارکات 
و  فــروش  و  بازاریابی  خارجی،  لجستیک 
خدمات پس از فروش در این مجموعه 
بر پایه اصول علمی و هدفمند پایه گذاری 

شده است. 
عاوه بر آن با وجود مشکات اقتصادی 
اخــیــر شــرکــت مــا در بسط و به  ســالــیــان 
منابع  توسعه  زیرساخت ها،  رسانی  روز 
استقرار  و  فــنــاوری هــا  توسعه  انــســانــی، 
کیفی  و  مدیریتی  نوین  اســتــانــداردهــای 

ج داده است.  اهتمام ویژه ای به خر

تولیدی پاس صنعت پرتو: تولیدی پاس صنعت پرتو:هیات مدیره شرکت  هیات مدیره شرکت 

ما در کیفیت  پیشرو هستیمما در کیفیت  پیشرو هستیم

راه های ارتباطی با شرکت تولیدی پاس صنعت پرتو:

دهخدا بلوار  فرهنگ-  میدان   - امیرکبیر میدان  نظرآباد-  ج-  کر دهخداآدرس:  بلوار  فرهنگ-  میدان   - امیرکبیر میدان  نظرآباد-  ج-  کر آدرس: 

 02645330322  -7 شماره های تماس:     
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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

چهار شنبه    6 مرداد   1400   شماره 5997

پیام های مردمی
مشکالت  ح  طر جهت  می توانند  عزیز  خوانندگان 
ابعاد مختلف با شماره تلفن  شهری و استانی در 
به  روزه  همه  البرز  جام جم  تحریریه  دفتر   32210009
بگیرند  تماس  اداری  وقــت  در  تعطیل  ایــام  از  غیر 
تا مشکالتشان با نام خودشان در همین ستون 

ج گردد. در
فاقد خط کشی و عالئم ایمنی

محل عبور عابران پیاده در خیابان شهید بهشتی 
و  کشی  خط  فاقد  صدرا  ما  بزرگ  بازار  مقابل  در 
است.  غعال(  دهنده  هشدار  )چراغ  ایمنی  عائم 
رفع  به  نسبت  کرج  شهرداری  مسئوالن  لطفا 

نارسایی مذکور اقدام نمایند.
ج مهران عاملی از کر

قابل توجه استاندار البرز
ساکنان و اهالی روستاهای کرج و ساوجباغ برای 
روستا  بافت  داخل  در  نیاز  مورد  مسکن  ساخت 
دچار بروکراسی طوالنی هستند. بر همین اساس 
از استاندار در خواست داریم تا زمینه صدور مجوز 
لحاظ  و  روستاها  محدوده  در  مسکن  ساخت 

تسهیات الزم چاره اندیشی نمایند.
ج و ساوجبالغ جمعی از روستائیان کر

ج پاسخگو باشد شهرداری کر
در یک عملیات دامنه دار تمامی جایگاه های زباله 
مقابل مجتمع های مسکونی در خیابان ها توسط 
زباله ها  اکنون  و  شد  جمع آوری  ج  کر شهرداری 
معابر  و  میادین  حاشیه  و  پیاده رو ها  سراسر  در 
از  سئوال  می شود.  انباشته  هم  روی  بر  شهری 
مسئوالن شهرداری کرج این است که این چه نوع 
طرحی است که به بی  نظمی و آلودگی شهری دامن 
می زند؟! شهروندان خواهان شهری مرتب و منظم 
هستند. آیا با این وضعیت می توان به هدف مذکور 

رسید، چگونه؟!
یکی از شهروندان کرجی

سگ گردانی چرا؟
متاسفانه  تعدادشان  که  شهروندان  از  عده ای 
ورود  و  خودرویی  گردانی  سگ  با  نیست،  هم  کم 
عمومی  بهداشت  معابر،  و  میادین  و  پارک ها  به 
قرار  را در معرض خطر جدی  امنیت شهروندان  و 
داده اند. بنابراین از مسئوالن دست اندرکار امنیتی 
و انتظامی درخواست داریم تا به این پدیده زشت و 

ناهنجار رسیدگی نمایند.
ج مهرشاد جاللی از کر

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

ســئوال از شما پاسخ از مسئوالن 
تامین اجتماعی استان البرز

این ستون مربوط به پرسش شما خوانندگان 
تأمین  ســـازمـــان  مــســئــوالن  ــخ  ــاس پ و  مــحــتــرم 

اجتماعی استان البرز می باشد. 
ــــش ظــرفــیــت پــاســخــگــویــی  ــزای ــ بـــه مــنــظــور اف
ســـازمـــان تــأمــیــن اجــتــمــاعــی و بـــرقـــراری ارتــبــاط 
بیمه  مخاطبان،   بــزرگ  جامعه  با  سازمان  این 
می توانید  کارفرمایان،  بازنشستگان،  شدگان، 
با  البرز  جم  جام  تحریریه  با  را  خود  سئوال های 
مسئوالن  بگذارید.  میان  ۳22۱۰۰۰9در  شماره 
سازمان تامین اجتماعی استان البرز در همین 
خواهند  شما  سئوال های  پاسخگوی  ستون 

بود. 
یــز  ــق، ر ــ ــواب ــ ــم س ــوانـ ــی تـ ســـئـــوال : چــگــونــه مـ
پردازی  بیمه  آخر  دوسال  شغل،و...  دستمزد، 

یافت کنم؟ خود را در
اداره  سرپرست  قورچیان،  ابوالحسن  از  پاسخ 

کل تامین اجتماعی استان البرز
شغل  دستمزد،  ریــز  ســوابــق،  مشاهده  جهت 
پــردازی  بیمه  آخر  دوســال  دستمزد  ومیانگین 
ابتدا  در  می توانید  شعبه  به  حضور  بدون  خود 
بــه نشانی  تــامــیــن اجــتــمــاعــی  از طــریــق ســایــت 
eservis.tamin.irثبت نام کنید. پس از تکمیل 
که  باشید  داشــتــه  توجه  درخــواســتــی  اطــاعــات 
کد  هــمــان  مالکیت  در  ثبتی  مــوبــایــل  شــمــاره 
کوچک  حرف  یک  با  را  خود  رمز   . می باشد  ملی 
انگلیسی ، یک حرف بزرگ انگلیسی ویک عدد 
فعال سازی  ار  بعد   . کنید  انتخاب  رقمی  شش 
سامانه  وارد  می توانید  پیامک  طریق  از  واعام 
را مشاهده  نــیــاز خــود  شــده واطــاعــات مـــورد 

نمایید .  

عضو هیات رئیسه اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:عضو هیات رئیسه اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

اطمینان بخشی به مشتری یک برند محسوب می شوداطمینان بخشی به مشتری یک برند محسوب می شود
خانه ای  هر  ضروریات  از  یکی  خانگی  لوازم 
ــواع متفاوت  ــ ان ــه شــمــار مـــی آیـــد. وجـــود  ب
شده  مــردم  بیشتر  رفــاه  باعث  برقی  لــوازم 
گاهی  آ مــیــزان  امـــروز  خوشبختانه  ــت.  اس
کاالهای  به  نسبت  آنها  شناخت  و  مــردم 
اعتماد  ولی  است.  یافته  افزایش  مختلف 
انتخاب  بــرای  آنها  بــه  بخشی  اطمینان  و 
اهمیت  ــان  ــدگ ــن ــروش ف ــط  ــوس ت مــنــاســب 

باالیی دارد. 
رئیسه  هیات  عضو  خاکی  منصور  محمد 
ــه فـــروشـــنـــدگـــان لــــــوازم خــانــگــی  ــادیـ ــحـ اتـ
ــاه ســــام بـــه دلــیــل  ــگـ ــروشـ و مـــدیـــریـــت فـ
برخورد  در  گفتاری  راســت  و  کالم  صداقت 
معتمدین  از  یکی  به  تبدیل  مشتریان  با 
صنف خود گشته است. خبرنگار جام جم 
انجام  موفق  مدیر  این  با  گفتگویی  البرز 

داده است که در ادامه می خوانید:
کاری خود اولویت  * ضمن اشاره به سابقه 

فعالیت خود را چه می دانید؟
ــوازم  ل صنف  در  کــه  ــت  اس ــال  س  35 ــدت  م
به  و  هستم  فعالیت  به  مشغول  خانگی 
لطف خدا در این حوزه موفق بوده ام. من 
فعالیت  کوچک  فروشگاه  یک  با  ابتدا  در 
امــروز به لطف خدا  کــردم و  ع  را شــرو خــود 

فروشگاه ما گسترش یافته است.
الزمه  مشخص  اهــداف  سری  یک  داشتن 

انجام هر فعالیتی می باشد. 
انضباط،  و  نظم  همیشه  من  کار  سرلوحه 
شخصی  زندگی  در  چه  و  کــار  حــوزه  در  چه 
بــرای  پیشرفت  راه  بهترین  اســـت.  بـــوده 
دقیق  و  انضباط  و  نظم  داشتن  انسان  هر 
می شود  باعث  چــون  اســت  کــار  در  بــودن 
ــود بــرســیــم.  انجام  ــداف خ ســریــع تــر بــه اهـ
کــارهــا اگــر در چــار چــوب و بــه صــورت  همه 
پیشرفت  بــاعــث  مطمئنا  بــاشــد  اصــولــی 

قابل مالحظه ای حاصل خواهد شد.

مــوفــق  ــار  ــ ک و  ــب  ــس ک از  ــا  ــم ش ــف  ی ــر ــع ت   *
چیست؟

در  زیــــــادی  افــــــراد  ــال  ــ س  35 ــن  ــ ای ــی  طـ در 
فروشگاه سام مشغول به کار شدند که در 
مجموعه  در  آنها  از  نفر  هفت  حاضر  حال 
را شاکر هستم به  ما فعال هستند و خدا 
کار خود  کسب و  لطف خدا و نصایح پدرم 
را رونق داده ام. به نظر من کسب و کار فقط 

رونق مغازه و فروش نیست.
وروابط  مردم  با  کردن  مــدارا  زمینه  این  در   
عمومی قوی و اطمینان بخشی به مشتری 

یک برند محسوب می شود.
تمام  در  یان  مشتر به  بخشی  اطمینان   *
است،  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  صنوف 
فروشگاه سام تا چه اندازه توانسته به این 

مهم دست یابد؟
اکثر مشتریان اقالم را می شناسند ولی در 
می کنند  نظرخواهی  ما  از  اطمینان  نهایت 
و مــا  نیز بــا راســت 

نسبت  ــه  ک و شــنــاخــتــی  ــی  ــاه گ آ ــاری،  ــت ــف گ
آنــهــا را راهــنــمــایــی  ــم  ــ ــه مــحــصــوالت داری ب

می کنیم.

ج- میانجاده  بلوار  آدرس:  کر

امام خمینی  روبروی اولین 
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شهید زین العابدین صفری از شهدای استان البرز 
روز  در  بود  جبهه  رزمنده  حالی که  در  وی  است. 
قدس، در حال ماموریت بر اثر تصادف به شهادت 

رسید.
زین العابدین  شهید    ، البرز جام جم  گزارش  به 
)صادق( صفری فرزند مرحوم صفت اهَّلل اول مرداد 
گشود. بیست  به جهان  در اشتهارد چشم   ۱۳9۳
به  ج  کر در  ماموریت  حال  در   ۱۳6۴ خرداد  نهم  و 
شهادت رسید. پیکرش در گلزار شهدای اشتهارد 

به خاک سپرده شده است.
شهید  این  از  روایتی  می خوانید  ادامه  در  آنچه 

گرانقدر است.

»در اشتهارد سرای سخاوت و عشق به اهل بیت 
خواند.  درس  ابتدایی  پنجم  تا  و  آمد  دنیا  به  )ع( 
بعد  شد.  علمیه  حوزه  این  حجره نشیِن  سپس 
از  پاسداری  و  انقاب  به  عشق  خاطر  به  آن  از 
دستاوردهای مقدسش، لباس سپاه را بر تن کرد 
و چند بار به جبهه رفت و در لبیک گفتن به فرمان 

امام خمینی سر از پا نمی شناخت.
و  محوله  ماموریت های  در  نیز  جبهه  پشت  در 
بود.  اخاص  با  و  کوشا  جوان  تبلیغی،  کارهای 
زین العابدین به نماز شب و احکام اسامی اهمیت 
بسیار می داد و عاقه وافرش به قرآن بود که در ۱2 
سالگی او را به شوق طلبگی واداشت. سرانجام در 

سال ۱۳6۴، دو روز مانده به روز قدس، او و دو تن از 
دوستانش که عازم ماموریت بودند، بر اثر تصادف 

شدید به دیدار حق شتافتند.
مادرش می گوید: پسرم از کودکی نماز اول وقت را 
فراموش نمی کرد. پدربزرگش روحانی بود و پسرم 

نیز همچون او در اخاق و رفتار ممتاز بود.
 در حوزه علمیه با عاقه درس می خواند و دوست 
خاطر  به  اما  کند  تن  بر  روحانیت  لباس  داشت 
شود؛  کار  به  مشغول  سپاه  در  داد  ترجیح  جنگ 
و  بود  عبادت  سپاه،  در  خدمت  زمان  آن  در  چون 

کشور به نیروهای نظامی نیاز مبرم داشت. 
من در ابتدا با این کارش مخالفت کردم اما او مرا 

راضی کرد و شش ما در سپاه مشغول به کار شد. 6 
ماه هم به مناطق جنگی رفت. پسرم با این که سن 

کمی داشت، اما جوانی شجاع و خطرپذیر بود.

به حوزه علمیه رفت تا به کسوت روحانیت درآید

مصرف بی رویه منابع آبی پدیده 
خشک سالی را به وجود می آورد 
ــی  ــج ــدری ت مـــحـــو  آن  پـــیـــامـــد  و 
به  خــاک  برخاستن  و  رویش ها 
ــار  نــشــانــه عــطــش زمــیــن و روزگـ
ناخوش انسان و محیط زیست 

است.
حل  برای  فناوری  که  عصری  در 
مشکات به کمک انسان آمده 
ــات  ــدام اســـت بــایــد ســرعــت اق

برای رفع مشکل را افزایش داد. 
زمــان  مــی تــوان  حاضر  زمــان  در 
وضعیت  و  ــا  ــارش ه ب مــیــزان  و 
ــدت و  ــاه مـ ــوتـ کـ بـــــرای  را  ــوی  ــ ج
ــرد.  ــدت پــیــش بــیــنــی کـ ــدم ــن ــل ب
ــاروری ابــرهــا یــا اســتــفــاده از  ــ یــا ب
ــرای مــدیــریــت آب و  ــ فـــنـــاوری ب
ــافــت پــســمــانــدهــا، ایــن هــا  ــازی ب

قواعد دست یافتنی هستند.
ــی با  ــاس ــن ــارش نــشــســت هــای ک
الــبــرز  اســـتـــان  در  آب  مـــوضـــوع 
ــا چــیــزی  ــ ــتــی نـــــــدارد امـ ــمــامــی ت
ــود،  آن تـــوجـــه شـ ــه  بـــایـــد بـ ــه  کـ
بــرای  قــاطــع  تصمیم گیری های 
مصرف بی رویه از سفره های آب 

زیرزمینی است.
آب هــــای  از  ــه  ــروی ــی ب ــت  ــرداشـ بـ
مشکاتی  بروز  باعث  زیرزمینی 
آمـــدن سطح  هــمــچــون پــایــیــن 

هزینه  افزایش  آب،  سفره های 
آب،  تأمین  سطح  کاهش  آب، 
فشردگی خاک، کاهش کیفیت 

آب و نشست زمین می شود.
برای تفهیم بهتر به تشریح این 

مشکات می پردازیم:
پایین  باعث  بیش ازحد  پمپاژ   
ــدن ســطــح ســـفـــره هـــای آب  ــ آمـ
ــه حــفــر  ــوری  کــ ــ ــ ــه  ط ــ مــــی شــــود ب
دسترسی  هم  عمیق  چــاه هــای 
نمی کند.  امکان پذیر  را  آب  به 
بیشتری  انـــرژی  باید  نتیجه  در 
ــد  ــی ــول ت و  اســــتــــخــــراج  صــــــرف 
زمــیــن  روی  ــای  ــ آب هـ ــرد.  ــ ک آب 
مــتــصــل  ــم  ــ ــاه ــ ب زیــــرزمــــیــــن  و 
از  بــی رویــه  بــرداشــت  با  هستند 
آب هـــای زیــرزمــیــنــی، دریــاچــه هــا 
آن  بـــه  کـــه  رودخـــانـــه هـــایـــی  و 
مــتــصــل انــد خــشــک مــی شــونــد. 

رشد  خاک،  فشردگی  نتیجه  در 
خاک  در  ریشه  نفوذ  و  گیاهان 
حــرکــت  و  مـــی دهـــد  کــاهــش  را 
مــحــدود  را  خـــاک  در  ــوا  ــ ــ آب وه
ــاعــث تــنــش هــای  مـــی ســـازد و ب
غــذایــی بـــرای گــیــاه و رشــد کند 
ایــن  نــهــایــت  در  مـــی شـــود.  آن 
اقـــدامـــات خـــاک مــتــراکــم شــده 
کـــشـــورهـــای  ــزد.  ــ ــی ریـ ــ ــرومـ ــ فـ و 
زیرزمینی  آب های  توسعه یافته 
را با پول موجود در حساب های 
اگــر  مــی کــنــنــد.  مقایسه  بــانــکــی 
از  سرعت برداشت پول بیشتر 
نهایت  در  باشد  سپرده گذاری 
حساب  مـــوجـــودی  مشکل  ــا  ب
ــال اگر  ــه رو خــواهــیــم شــد ح ــ روب
ــه از  ــی رویـ ــت بـ ــرداشـ ســرعــت بـ
ــای زیــرزمــیــنــی بــیــشــتــر از  ــ آب هـ
ســرعــت جــایــگــزیــنــی و ذخــیــره 

مــشــکــات  بـــاشـــد  آب  مـــجـــدد 
ــار  ــی طـــوالنـــی مـــدتـــی بـــه ب ــات ــی ح

خواهد آمد.
مــرکــز پــژوهــش هــای کــاربــردی 
ــی و  ــاسـ ــنـ ــن شـ ــیـ ســـــازمـــــان زمـ
اکــتــشــافــات مــعــدنــی کــشــور از 
خ  نر و  جدید  مطالعات  اجـــرای 
خبر  الــبــرز  اســتــان  فرونشست 
این  افــزایــش  بــه  نسبت  و  داد 

پدیده در استان هشدار داد.
فرونشست  رونــد  توقف  بــرای   
ــایــد مــدیــریــت درســت  زمــیــن ب
یعنی  گــیــرد؛  صــورت  آبــی  منابع 
از  نـــاشـــی  آب  ورودی  حـــجـــم 
مساوی  رودخانه ها  و  بارندگی 
کـــشـــاورزی،  ــرای  ــ ب آب  خــروجــی 
صــنــعــت، آشــامــیــدنــی بــاشــد و 
را در سطح  زیرزمینی  آب   

ً
تقریبا

ثابت نگه داشت.

ــه  ــش ــق ن آن  کــــــه  ــر  ــ ــت ــهــ ــ ب چــــــه  
فرونشست موجود از استان و 
نقشه احتمالی در اختیار عموم 
فاجعه  ایــن  جلوی  تا  گیرد  قــرار 
آب سفره های  زیرا  گرفته شود؛ 
الیه های  ستون های  زیرزمینی 
دیــر  ــا  ت هستند.  زمــیــن  ــاالیــی  ب
از  بـــــرای جــلــوگــیــری  و  نـــشـــده 
ــد  ــای ، ب فـــرونـــشـــســـت بـــیـــشـــتـــر
ــــت آب هـــــــای ســطــحــی و  ــدای هــ
تصفیه  از  بعد  فاضاب  پساب 
ــردد. تا  ــ بــه دشــت هــا ســرازیــر گ
برداشت  از  استفاده  جایگزین 
شود  کشاورزی  برای  چاه ها  آب 

و فرونشست را مهار کنند.

مصرف بی رویه در سفره های تهی از آب البرز

یادداشت

مدیران متخصص مجموعه دفاتر امالک کارن :مدیران متخصص مجموعه دفاتر امالک کارن :

داشتن مشاوران حقوقی از افتخارات امالک کارن استداشتن مشاوران حقوقی از افتخارات امالک کارن است

آگاهی نداشتن مردم از روند قانونی معامات، 
شد.  خواهد  فــراوانــی  مشکات  بــروز  موجب 
کارشناسان زبده و آگاه می توانند در جلوگیری 
از وقــوع این مشکات به مــردم کمک کنند. 
از  گیری  بهره  با  ــارن  ک ــاک  ام دفاتر  مجموعه 
کارشناسان خبره حقوقی، گامی مؤثر درجهت 
برداشته  کــرجــی  شــهــرونــدان  مشکات  رفــع 

است. 
الــبــرز گفت وگویی  در همین راســتــا جــام جــم 
با مــدیــران موفق و خــاق امــاک کــارن کاظم 
محمدپور، مدیرکل مجموعه و بهمن جاهدی 
زرگر مدیر یکی از شعبات این مجموعه انجام 

داده است که در ادامه خواهید خواند:
البرز  استان  در  شعبه  چند  دارای  کارن  امالک 
کرده  اشتغالزایی  نفر  چند  ــرای  ب و  می باشد 

است؟ 
شعبه   ۴ دارای  ــارن  ک ــاک  ام دفاتر  مجموعه 
است که سه شعبه آن در جــاده مــارد و یک 

کــرج واقـــع شده  گــوهــر دشــت  آن در  شعبه 
ایــن مجموعه ۱6 نفر  کلی در  بــه طــور  اســـت. 

مشغول به فعالیت هستند.
* تــفــاوت امـــالک کـــارن بــا دیــگــر دفــاتــر امــالک 

چیست؟
در هر یک از شعبات اماک کارن یک مشاور 
حقوقی حضور دارد که برتمام مراحل حقوقی 
کار  ترتیب  ایــن  به  می کند.  نظارت  معامات 
مشتریان به راحتی انجام می شود و در انجام 

معامات خود دچار مشکل نمی شوند.
* به نظر شما مردم در مراجعه به دفاتر امالک 
داشته  نظر  ــد  م را  مــــواردی  ــه  چ بــایــد  معتبر 

باشند؟
 
ً
مسلما معتبر  امــاک  دفتر  می گوییم  وقتی 

این  وارد  پــس  هستند،  مــجــوز  دارای  یعنی 
مقوله نمی شویم. اما بین همین دفاتر معتبر، 
کــاری در این حــوزه و اطاعات  داشتن تجربه 
کافی از موارد اولیه و ضروری است. بعد از آن 

سابقه کاری و اعتبار یک دفتر اهمیت بسیار 
دارد. البته از نظر ما لزوما سابقه کاری مربوط 
بلکه  نیست،  دفتر  آن  فعالیت  سال های  به 
دارد.  نیز بستگی  کارمندان  به میزان پختگی 
این که باید به منطقه و محدوده فعالیت خود 
تسلط کامل داشته باشند و در واقع نسبت به 
کاری که انجام می دهند اطاعات کافی داشته 

باشند.
ــه خـــریـــداران ملک  ــارن ب ــ ک ــالک  ــ * تــوصــیــه ام

چیست؟
با تحقیق کامل معامات  به طــور کلی مــردم 
خـــود را انـــجـــام دهــنــد و مــتــکــی بـــه نــظــر یک 
هر  انــجــام  از  قــبــل  همچنین  نــبــاشــنــد.   نــفــر 
معامله ای تحقیقات الزم در این زمینه انجام 
دهند و بدون آگاهی و اطاعات کافی از انجام 

آن خودداری کنند. 
شعبات  مجموعه  با  ارتباطی  ــای  راه ه لطفا   *

امالک کارن را ذکر نمایید. 

  amlakkaren3  نشانی اینستاگرام
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