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دانش آموزان برای واکسیناسیون عجله کنند
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پلیس هوشمند، امنیت پایدار شعار نیروی انتظامی
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: رئیس اداره سالمت و تندرستی آموزش و پرورش استان البرز برگزاری صبحگاه مشترک همزمان با هفته نیروی انتظامی؛
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نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری 
کوچک، قابل سرایت به انسان نیست

کف دستم  می توانم مورچه ای را 
کنم بگذارم و او را نوازش 

: واگویه های یک نابینا در  روز جهانی عصای سفیدمدیر کل حفاظت از محیط زیست استان البرز

بیست و سوم مهر روز جهانی نابینایان یا روز جهانی »عصای سفید« است. 
ــهـــان تــعــلــق دارد کـــه همه  ایــــن روز بـــه هــمــه نــابــیــنــایــان جـ
مـــــردم بـــدانـــنـــد کـــه در تــقــویــم آدم هــــایــــی کـــه از نــعــمــت دیـــــدن بــهــره 
مــنــدنــد، نابینایان هــم در تقویم روزی بــه نــامــشــان آورده شــده اســت.

 با این که من از نعمت دیدن و بینایی محروم هستم، اما، خوب می توانم حرف بزنم، 
خوب می توانم لمس کنم، خوب می توانم بشنوم، خوب می توانم همه شادی ها و 

غصه ها را حس کنم، خوب می توانم کارهای شخصی ام را درست انجام دهم. 

:با حضور جمعی از مسئوالن شهری ساوجبالغ صورت گرفت؛مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان خبر داد: مدیر فست فود درشکه طالیی در گفتگو با جام جم البرز

یال عروسکی ساخت اولین سر
 در البرز

ح آبرسانی به 9  بهره برداری   از طر
روستای ساوجبالغ

ین  رضایت مردم از خدمات، بهتر
تبلیغ برای ماست 223
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ح شد؛ ح شد؛در گفتگو با معاون آبخیزداری جهاد کشاورزی مطر در گفتگو با معاون آبخیزداری جهاد کشاورزی مطر

 آبخیزداری راه حل برون رفت آبخیزداری راه حل برون رفت
آبی  کم  آبی  از بحران  کم   از بحران 

جام جم البرز گزارش می دهد:

 آیا ماده 100جوابگوی مشکالت
 ساخت و سازهای غیرمجاز می باشد؟
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

استاندار البرز  خبر داد:پایان دورکاری در البرز

مدیر شرکت آب منطقه ای البرز :
ــه ســـخـــاوت  ــ چـــشـــم زمـــیـــن ب

آسمان خیره مانده است

مدیر شرکت آب منطقه ای البرز از کاهش میزان 
آب  کمبود  و  خشکسالی  احتمال  و  بارش ها 

سدهای البرز در سال جدید خبر داد.
ذخیره  گفت:  نجفیان،  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
به  نسبت  طالقان  و  کرج  سد های  در  آب  سازی 
مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب نسبت 2۵ 

و 2۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
کاهش  افزود:  البرز  منطقه ای  آب  شرکت  مدیر 
محیطی  زیست  تاثیرات  طالقان  و  کرج  سد  آب 
فراوانی خواهد داشت و حتی باعث مهاجرت برخی 

گونه های پرندگان از حاشیه  این سد ها می شود.
در  البرز  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
خشکسالی  میزان  هرچه  کرد:  اضافه  باره  این 
باشیم،  شاهد  را  کمتری  بارش  و  باشد  بیشتر 
کاهش  زیرزمینی  آب های  که  می شود  آن  نتیجه 
می یابد و پایین آمدن آب سفره های زیرزمینی روی 
مناطق مستعد انتشار گرد و غبار مانند اشتهارد و 

نظرآباد تاثیر می گذارد.
حکیمی افزود: پراکندگی گرد و غبار در هوا باعث 
خشکسالی باغات می شود و از بین رفتن درختان 
و محصوالت کشاورزی بر محیط زیست تاثیرگذار 
آبخوان های زیرزمینی تغذیه  اگر   : او گفت  است. 
نشود منجر به فرونشست زمین خواهد شد و 
در زمان خشکسالی از بین رفتن پوشش گیاهی 
آتش  نیز باعث آتش سوزی می شود که تاکنون 
سوزی هایی در مناطق مختلف البرز بر اثر خشکی 

پوشش گیاهی مشاهده شده است. 

خبرخبر

ــزیـــده شــــورای  ــرگـ خـــبـــرهـــای بـ
که  هفته ای  در  ج  ــر ک اســالمــی 

گذشت

، رئیس شورای اسالمی : جواد چپردار
ــار  ــی اخــت تــکــمــیــل در  ــــه مـــحـــض  ب ــا  ــ ــروژه هـ ــ پـ

شهروندان قرار می گیرد.
ــیــــس کــمــیــســیــون  ــ ــری، رئ ــاجــ ــهــ حـــســـیـــن مــ
شهر  اسالمی  شــورای  معماری  و  شهرسازی 

ج: کر
مناسب سازی فضای شهری برای دسترسی 

سالمندان و معلوالن امری ضروری است.
کمیسیون  رئیس  اعتصامی،  مرتضی  سید 

: خدمات شهری شورای شهر
با  کــه  تخلفی  کسبه  تــوســط  مــعــابــر  اشــغــال 
ــه عــرف  ســهــل انـــگـــاری مــتــصــدیــان تــبــدیــل ب

می شود.
، رئـــیـــس کــمــیــســیــون شهر  ــار ــ ــزدیـ ــ ایـ عـــمـــار 

هوشمند، اقتصاد شهری و مشارکت ها:
ج بــیــش از  ــر تــــش نــشــانــی کــ ــان آ ــاوگـ عــمــر نـ

استاندارد است. 
مجتبی حاجی قاسمی، دبیر اول شورای شهر 

انتقاد کرد:
شــهــرداری  در  فــاحــش  تخلفات  ــا  ب مقابله   

ضرورت دارد.
حــجــت االســــالم عــلــیــرضــا ســعــیــدی، رئــیــس 

ج:  کمیسیون فرهنگی شورای شهر کر
را  عرصه  این  فرهنگی  کار  به  کاسب ها  ورود 

به تباهی کشیده است. 

استاندار البرز با بیان این که دورکاری کارمندان ادارات منتفی شد، گفت: به 
، حضور منظم و کامل کارمندان ادارات در محل کار  دستور رئیس جمهور

برای ارائه خدمات به مردم ضروری است.
ملی  ستاد  جلسه  حاشیه  در  شهبازی  عزیزاهلل   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
مقابله با کرونا که به ریاست رئیس جمهور و با حضور استانداران سراسر 

و  آمار  به  توجه  با  گفت:  شد،  برگزار  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  کشور 
دنبال  به  کشور  درمان  و  بهداشت  بخش  توسط  شده  ارائه  گزارش های 
واکسیناسیون گسترده، آمار بستری ها و مرگ و میر ناشی از کرونا کاهش 

چشمگیری داشته است. 
جمهور  رئیس  رئیسی،  دستور  طبق  اساس  این  بر  داد:  ادامه  شهبازی 

لزوم  خصوص  در  جمهور  رئیس  اول  معاون  درخواست  راستای  در  که 
حضور منظم کارکنان ادارات صورت گرفت، تصمیمات جدیدی اتخاذ شد. 
شد،  منتفی  ادارات  کارمندان  دورکاری  این که  به  اشاره  با  البرز  استاندار 
گفت: از امروز ۱۸ مهر تمامی کارکنان ادارات و سازمان ها به صورت منظم و 

کامل در محل کار خود حضور یابند. 

انتظامی  نیروی  ویژگی هایی  از  گفت:  استان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
امانتداری و دفاع از ارزشهاست، که صداقت، اخالق مداری و دوری از 

خصایص ناپسند در آن مدنظر قرار می گیرد.
احترام  ادای  با  مشترک  صبحگاه  مراسم  البرز  جم  جــام  گــزارش  به 
نیروهای  و  شد  آغاز  البرز  استان  در  گرانقدر  شهدای  شامخ  مقام  به 
انتظامی با تشکیل صف های منظم در میدان صبحگاه نشان داد که 

پلیس اقتدار دارد و نظم امنیت را به مردم هدیه می کند.
انتظامی  نیروی  امسال  شعار  نیز  پایدار  امنیت  هوشمند،  پلیس 
آنچه امروز به وفور عیان بود شاخصه های اقتدار و صالبت  است و 

فرزندانی بود که غرور هر ایرانی را به همراه دارد.
بــرای  گفت:  مــراســم  ایــن  در  ج  کــر جمعه  امــام  و  فقیه  ولــی  نماینده 
اعتماد سازی هرچه بیشتر باید به وظایف عمل کرد و نیروی انتظامی 

همچون گذشته در این زمینه گام برمی دارد.
ــار نــیــروی  ــ ک ــرد:  ــ کـ ــه  ــافـ ــــت اهلل حــســیــنــی هــمــدانــی در ادامـــــه اضـ آی

 انــتــظــامــی خــطــیــر اســـت و هــرچــه وظــایــف خــطــیــرتــر بــاشــد تــالش هــا
 بیشتر می شود.

برای  مغتنم  فرصتی  انتظامی  نیروی  هفته  گفت:  ج  کــر جمعه  امــام 
معرفی به مردم است و باید قدردان زحمات این قشر زحمتکش بود.
با عنوان  امسال  به شعار  با توجه  افــزود:  آیت اهلل حسینی همدانی 
پلیس هوشمند، امنیت پایدار باید به این نکته توجه داشت که یکی 
از پایه های امنیت ملی تامین امنیت از سوی نیروی انتظامی است و 
امنیت از نعمت های بزرگ خدا بوده که توسط نیروهای مسلح تامین 
می شود. در این مراسم از تعدادی از شماری از ایثارگران و جانبازان و 

همچنین خانواده های شهدا قدردانی شد.
نیروی انتظامی البرز تاکنون 2۸۰ شهید تقدیم نظام جمهوری اسالمی 

کرده است.

برگزاری صبحگاه مشترک همزمان با هفته نیروی انتظامی؛

پلیس هوشمند، امنیت پایدار شعار نیروی انتظامی

مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان خبر داد:

یال عروسکی در البرز ساخت اولین سر
با حضور جمعی از مسئوالن شهری ساوجبالغ صورت گرفت؛

ح آبرسانی به 9 روستای ساوجبالغ بهره برداری   از طر

مدیرکل صداوسیمای مرکز البرز از تولید سریال عروسکی »ماجرای خانه ما« در این مرکز خبر داد.
به گزارش جام جم البرز علی صادق مقدسی درحاشیه بازدید از مراحل ساخت و لوکیشن این سریال عروسکی  
به همراه معاونان این مرکز گفت: این سریال شاد وآموزشی در۵2 قسمت۱۵ دقیقه ای با هدف آموزش مهارتهای 
زندگی وچگونگی برخورد بامشکالت وچالشها به کودکان درحال تولید است. تهیه کننده این سریال عروسکی 
با اشاره به این که این مجموعه به زودی میهمان نگاه بچه ها می شود، افزود: این مجموعه کودکانه  روایت گر 
روزهای کرونایی در خانواده ای است که مادر از کادر درمان است و پدر به همراه دختر وپسر خود زندگی می کند و 
بچه ها درگیر احساسات و چالش هایی می شوند که از بعد روانشناسی به آنها پرداخته می شود. سمیه عبداهلل 
زاده، اضافه کرد: این مجموعه به سفارش صداوسیمای مرکز البرز  در استودیو سیما فیلم در حال ضبط  است 
و با توجه به نوع داستان، شخصیت های متفاوتی با خصوصیات مختلف اجتماعی به مجموعه اضافه می شوند 

و قصه های جدیدی را می سازند.

شهری  ومشکالت  معضالت  شهرها،  گسترش  بــا 
مثبت  کارکردهای  مــوازات  به  و  یافت  گسترش  نیز 
اجتماعات  و  جمعی  زندگی  صورمنفی  شهرنشینی 
همگام  داد.  نــشــان  چــهــره  شــهــرنــشــیــنــی  و  ــزرگ  ــ ب
زنــدگــی شــهــرونــدان،  کیفیت  تــوســعــه شــهــری و  ــا  ب
شهر  در  نــیــز  زیـــــادی  نـــارســـایـــی هـــای  و  مــشــکــالت 
شهرهای  بخصوص  شهرها،  امـــروزه  دارنـــد.  وجــود 
آسیب های جدی  و  از مشکالت  یافته،  کمترتوسعه 
در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی 
و کالبدی رنج می برند. مسائل و آسیب های شهری به 
واسطه عدم تعادل بین امکانات شهری و جمعیت 
شهری بوجود آمده و بخاطر نسبت کم آن با توسعه 

و فقدان مدیریت نوین شهری، تشدید می یابند.
ج  یکی از مشکالت مردم در کالن شهرهایی مثل کر
و  قانون  خالف  سازهایی  و  ساخت  البرز  استان  در 
ساخت  اســت.  ســاز  و  ساخت  در  تخلف  اصطالحا 
انــجــام شده  بـــرای اســتــفــاده مسکونی  کــه  و ســـازی 
تجاری  اســتــفــاده  و  درآمـــدزایـــی  بـــرای  آن  از  عمال  امــا 

بهره برداری می شود.
ــر مــحــل غیر  اگـ ــرداری  ــهـ ــاده ۵۵ شـ بــنــد 2۴ مــ طــبــق 

آن به  پــرونــده  ــود، باید  تــجــاری ش بــه  تــجــاری تبدیل 
بر  رأی  کمیسیون  ایــن  و  ارجــاع   ۱۰۰ مــاده  کمیسیون 
مدیریت  کند.  صــادر  آن  پلمب  یا  تعطیلی  تخریب، 
شبه  مــرجــع  شـــهـــرداری  صــد  ــاده  مـ کمیسیون های 
ساختمانی  تخلفات  بــه  رســیــدگــی  رســمــی  قــضــایــی 
است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش 
ناموزون و غیراصولی ساختمان ها و احداث بناهای 
مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد. اما به واقع آیا این 

قانون به درستی اجرا می شود.
ــده جدید  ــدی ــک پ ســاخــت و ســـازهـــای غــیــر مــجــاز ی
شهرهای  کــالن  اکــثــر  در  در  کــه  اســت  شهرنشینی 
بسته  هــم  آن  ضــعــف  و  شـــدت  دارد.  ــود  وجـ ــران  ــ ای
همه  از  و  شهرها  بــه  مهاجرت  و  جمعیت  رشــد  بــه 
دارد.امــــــروزه  بستگی  شــهــری  نــظــارت هــای  مهمتر 
سازهای  و  ساخت  با  ارتباط  در  که  که  مــاده ای  تنها 
 ۱۰۰ مــاده  همان  دارد  وجــود  شهرسازی  در  مجاز  غیر 
شــهــرداری هــاســت.مــاده صــد شــهــرداری بـــرای نظم 
بخشیدن به شهر سازی و ساخت و سازهای شهری 
می باشد و مالکان اراضی و امالک واقع در محدوده 
شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی 

شهرداری  از  باید  ساز  ساخت  و  عمرانی  عملیات  یا 
به  کنند  و شــهــرداری مکلف  اخــذ   ) پــروانــه )مــجــوز
جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خالف 
محصور  غیر  و  محصور  زمین های  در  صــادره  پروانه 
می باشد .البته ماده صد قانون شهرداری ها از جمله 
مواد بسیار کاربردی است که آنچنان که باید نسبت 
به شناخت و آگاهی آن اقدامی صورت نگرفته است.
* پدیده ساخت و ساز غیرمجاز هم بار فرهنگی دارد 

هم بار فنی و مهندسی
یعنی  دارد  فرهنگی  ــار  ب هــم  ســاز  و  ســاخــت  پــدیــده 
نگاهی به شهر نشینی دارد و هم بار فنی و مهندسی 
ترغیب  را  مجاز  غیر  ساز  و  ساخت  می تواند  که  دارد 
ح  طر پذیر  انعطاف  قابل  غیر  و  صلح  کند.ضوابط 
نیازهای شهری  براساس  و  که پویا نیست  تفصیلی 
براین  و  نمی کند  تامین  را  مــردم  نیازهای  و  نیست 
بــه سمت ســاخــت و ســاز غیر مجاز  مـــردم  اســـاس 

می روند.
براساس  اگر ما  امر ساخت و ساز هم همینطور  در 
پروانه ساختمانی که صادر شده ساخت و ساز کنیم 
و حداقل تغییرات کار کنیم مرتکب تخلف و اجحاف 

حق  طبعا  و  نمی شویم  شهروندان  دیگر  حقوق  در 
الناسی به گردن ما نمی ماند .

* ضعف قانون در شهرسازی ها وجود دارد
دولتمردان در حوزه وزارت کشور ،نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی همه باید با بررسی و اصالح قانون در 
حوزه ساخت و ساز کنند.در ساخت و سازهم اقدام 
کنند یعنی در حوزه مجوز به مردم  اقناع سازنده  به 
طوری قدرت عمل و تامین ساخت و ساز دهند که 
سازندگان  و  مالکان  نقش  نباشد،  تخلف  بــه  نیاز 
سمت  بــه  مسائل  تمام  و  شــود  دیــده  پــررنــگ  باید 

شهرداری ها نباشد.
قوانین  ،اصــالح  کنند  اقــدام  باید  شهرداری ها  اصــوال 
باید انجام شود و آنچه مورد درخواست شهرداری و 
مردم است تهیه و به صورت ماده واحده به هیات 
دولت یا مجلس شورای اسالمی داده شود تا قانونی 
متناسب با نیاز مردم و دستگاه های مرتبط برای اجرا 

تهیه وابالغ شود. 
مــجــاز  ــر  ــی غ ــاز  ــ س و  ســـاخـــت  از  ــری  ــی ــوگ ــل ج ــرای  ــ بـ  *

شرکت های خصوصی  باید درگیر کار شوند
پیشنهاد اول ما این است که تا قانون اصالح شود 
پایلوت  عــنــوان  بــه  ج  کــر شــهــری  بخش های  از  یکی 
به  ســاز  و  برساخت  نظارت  و  شــود  انتخاب  ونمونه 
عوامل  یعنی  ــود.  شـ ــذار  ــ واگ خصوصی  بخش  یــک 
و  نظارتی  کنترل  مجموعه  از  جداشوند  شهرداری ها 

باید به عنوان ناظر و کنترل باالدستی قرار بگیرند.
شهرسازی ها  ضوابط  که  اینست  ما  دوم  پیشنهاد 
ح تفصیلی  اصالح شود. تغییر نگاه باید در حوزه طر
اتفاق بیافتد.باید امیال مالکان و سازندگان نسبت 
بــایــد قانع  انــجــام شـــودو مالکان  بــه ســاخــت و ســاز 
شوند و این امر موجب کاهش تخلف در ساخت و 

ساز می شود.
حوزه  در  مزاحم  صنایع  از  جلوگیری  راهــکــارهــای   *

شهری
ایــن تخلف مــربــوط بــه مـــاده صــد مــی شــود، بند 2۴ 
پزشکان  و  مهندسان  وکال،  که  دارد  اشاره  ماده ۵۵ 
می توانند در محل ملکی که خود مالک آن هستند، 
دفتر دایر کنند اما اگر محل اجاره ای باشد پرونده به 
کمیسیون ماده صد ارجاع می شود و کمیسیون رأی 
تجاری  واحــد  اگر  می کند.اما  صــادر  محل  تعطیلی  بر 
پــروانــه ســاخــت و ســاز باشد  ساخته شــده خــالف 

مردم به راحتی می توانند با یک گزارش به شهرداری 
یا شورای شهر بنا بربند 2۰ ماده ۵۵ قانون اقدام به 
برخی  که  هم  ــواردی  م در  کنند.  مذکور  واحــد  پلمپ 
از 7 اصناف از جمله آهنگری،تراشکاری، درودگری و 
.......که موجب تولید سروصدا یا تولید گازهای سمی 
آلودگی زیست محیطی می شوند  می کنند یا موجب 
شکایت  شهرداری ها  یا  اصناف  به  می توانند  مــردم 
باید  کلی  آلــودگــی شــود. ولــی در حالت  رفــع  تــا  کنند 
برای  مشخصی  قانون  هیچ  حاضر  حال  در  بگوییم 

رفع این موانع وجود ندارد.
* آیا تبدیل پارکینگ منزل به تجاری شامل ماده صد 

می شود؟
طبق بند 2۴ ماده ۵۵ شهرداری اگر محل غیر تجاری 

تبدیل به تجاری شود، باید پرونده آن به کمیسیون 
یا  بر تعطیلی  رأی  کمیسیون  این  ارجــاع و  مــاده صد 
محل های  بــرای  موضوع  ایــن  کند؛  صــادر  آن  پلمب 
صدق  اســت،  شده  تبدیل  تجاری  به  که  تجاری  غیر 
کند  صــادر  جریمه  اشتباه  کمیسیونی  اگــر  می کند. 
مثال  عــنــوان  بــه  کند،  پــرداخــت  را  آن  مبلغ  مالک  و 
و  کـــرده  تبدیل  تــجــاری  بــه  را  ــود  خ پارکینگ  مــالــک، 
کــرده بــاشــد، چنانچه  آن را دریــافــت  شــهــردای پــول 
باشد،  داشته  تغییر  ایجاد  قصد  ســال  چند  از  بعد 
که به  آن مبلغی  باید به حالت مسکونی برگرداند و 
شده  استفاده  زمــان  بابت  شــده،  پــرداخــت  اشتباه 
 محسوب می شود چون کمیسیون حق تغییر کاربری 

نداشته است.

جام جم البرز گزارش می دهد:

آیا ماده 100جوابگوی مشکالت ساخت و سازهای غیرمجاز می باشد؟

باحضور جمعی از مسئوالن شهرستان ساوجبالغ ،یک حلقه چاه آب شرب مجتمع آبرسانی غدیر هشتگرد 
،برای استفاده 33۰۰ خانوار در 9 روستای این شهرستان به بهره برداری رسید.

گفت: همزمان  آبفای شهرستان ساوجبالغ  البرز، سید علی حسینی خواه مدیریت  گزارش جام جم  به 
مدار  وارد  هشتگرد  غدیر  آبرسانی  درمجتمع  آب  چاه  حلقه  ،یک  وعشایر  روستا  ملی  روز  گرامیداشت  با 
بهره برداری شد تا جمعیتی درحدود ۱2 هزار نفر از آن بهره مند شوند. وی افزود: روستاهای احمد آباد، حاجی 
آباد زیرپوشش خدمات این چاه قرار  آباد ورضا  آباد،قنبر  آباد،حسین  آباد، قره قباد،آران، کرگلین،سلطان 
گرفتند. حسینی خواه عمق چاه را 2۰۰ متر عنوان کرد وگفت: آبدهی این چاه 2۰ لیتر درثانیه است وبرای حفر 
وتجهیز آن 2۰ میلیارد ریال هزینه شده است. بنا به این گزارش ،این مراسم روز شنبه ۱7 مهر درروستای 
مردم  نماینده  حدادی  و  هشتگرد  جمعه  امام  مختاری  االسالم   حجت  حضور  وبا  ساوجبالغ  آباد  احمد 

درمجلس شورای اسالمی، مهرور فرماندار ساوجبالغ وجمعی از مسئوالن محلی برگزار شد.



آغاز فصل سرما و هشدار مرگ 
خاموش

مدیر روابط عمومی شرکت گاز البرز توصیه هایی 
را به منظور پیشگیری از نشتی گاز بخاری ارائه 

کرد.
سرما  فصل  شروع  با  البرز  جم  جام  گزارش  به 
نگرانی کسانی که برای گرم کردن محیط منزل یا 
کار خود از بخاری های گاز سوز استفاده می کنند، 

آغاز می شود.
اما نصب و کنترل صحیح دودکش های بخاری 
هدایت  بیرون  به  را  منواکسید  گاز  جریان  که 
لوله  خطر  میزان  حدودی  تا  می تواند  می کند، 

بخاری های مرگ آفرین را کاهش دهد.
بیان  با  البرز  گاز  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
باز بودن مسیر  از  از نصب بخاری  که قبل  این 
تمام  انتهای  گفت:  شوید،  مطمئن  دودکش 
بام  سطح  از  متر  یک  حداقل  باید  دودکش ها 

فاصله داشته و دارای کالهک باشد.
محسنی، افزود: در نصب دودکش از اجرای پیچ 
و خم های زیاد و استفاده از زانوی زیاد بپرهیزید 
شدت  به  پنجره  از  بخاری  لوله  دادن  عبور  از  و 

خودداری کنید.
بخاری  لوله های  بودن  سرد  گفت:  محسنی 
عالمت کارکرد ناصحیح بخاری است و خطرناک 
است. او با اشاره به این که از گذاشتن لوله های 
 خودداری کنید، افزود: 

ً
بخاری در ظروف آب جدا

نباشد  آبی  آتش  شعله های  که  صورتی  در 
از  ناشی  نقص  این  زیرا  گرفت  جدی  را  آن  باید 
نرسیدن هوای کافی به بخاری است و احتمال 

خفگی وجود دارد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی البرز 
خبر داد:

ــای تــزریــق واکــســن  ــره امـــا و اگ
کرونا و خدمات اجتماعی

البرز گفت: افرادی  معاون دانشگاه علوم پزشکی 
که واکسن کرونا نمی زنند قطعا از برخی خدمات دور 

می مانند.
به گزارش  جام جم البرز معظمی گفت: بین افرادی 
واکسن  که  آن هایی  و  می زنند  کرونا  واکسن  که 
نمی زنند تفاوت هایی وجود خواهد داشت و قطعا 
از برخی خدمات دور خواهند ماند. او افزود: تاکید 
ما بر واکسیناسیون کرونا بیشتر برای حفظ سالمت 
نمی زنند  واکسن  که  افرادی  است؛  شهروندان 
خانواده  اعضای  سالمتی  افتادن  خطر  به  درقبال 
شان مسئول هستند.وی گفت: وضعیت شیوع 
کرونا در استان نسبت به یک ماه گذشته شرایط 
بهتری دارد و آمار بستری ها و مراجعات سرپایی رو 
به کاهش اما برقرار است.او افزود: مرگ و میرهای 
شهروندان  بنابراین  دارد  وجود  همچنان  کرونایی 
باید همواره شیوه نامه های بهداشتی را مدنظر قرار 
بدهند.معظمی گفت: استفاده از ماسک و رعایت 
پیدا  کاهش  شهر  در  بهداشتی  نامه های  شیوه 
کرده است لطفا شهروندان رعایت کنند تقریبا همه 
این  به  ابتال  یا  کرونایی  میرهای  و  مرگ  خانواده ها 
ویروس را تجربه کرده اند و می دانند که افراد تا سه 

ماه بعد از بهبودی نیز درگیر عوارض کرونا هستند.
او با بیان این که شرایط خوبی از نظر واکسیناسیون 
کرونا در البرز وجود دارد و همه مراکز دارای واکسن 
هستند،  افزود: واکسن داخلی و خارجی در دسترس 
قرار دارد بنابراین از شهروندان می خواهیم برای برای 

مقابله بهتر با کرونا حتما واکسن تزریق کنند.

خبر

: رئیس اداره سالمت و تندرستی آموزش و پرورش استان البرز
دانش آموزان برای واکسیناسیون عجله کنند

رئیس اداره سالمت و تندرستی آموزش و پرورش استان البرز گفت: دانش 
آموزانی که واکسن کرونا نزنند هر سه روز یکبار باید تست پی سی آر انجام 

دهند.
به گزارش جام جم البرز؛ طارمی با بیان این که واکسیناسیون دانش آموزان از 

اوایل مهر شروع شده گفت: تاکنون فقط ۴۰ درصد دانش آموزان در استان، 
واکسیناسیون  از  سالمت  اداره  رئیس  اند.  کرده  دریافت  کرونا  واکسن 
بیش از 92 هزار دانش آموز البرزی خبر داد و افزود: 22۰ هزار دانش آموز ۱2 
افزود:  طارمی  هستند.  واکسن  دریافت  شرایط  واجد  استان  در  سال  تا ۱۸ 

خانواده ها با ورود به سامانه سالمت دانشگاه علوم پزشکی نسبت به ثبت 
نام دانش آموزان خود اقدام کنند. رئیس اداره سالمت و تندرستی آموزش 
و پرورش استان البرز گفت : چنانچه دانش آموزی نسبت به واکسیناسیون 

اقدام نکند باید سه روز یکبار تست پی سی آر انجام دهند.
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

خبر

خاص  طــرفــداران  غذاها  سایر  مانند  فودها  فست 
برگرها،  پیتزا،  ساندویچ،  انــواع  کرده اند.  پیدا  را  خود 
رســتــوران هــای ــذای  غـ فهرست  در  و   ...   هــــات داگ 
 فست فود به چشم می خورد. فست فود درشکه 
طالیی یکی از مجموعه های مشهور در استان البرز 
و عظیمیه کرج می باشد. این مجموعه توانسته طی 
هفت سال فعالیت، همواره مشتریان را از خود راضی 
نگه دارد. فست فود درشکه طالیی همچنین سعی 
کــرده نسبت به ذائقه های مختلف مــردم پاسخگو 
از  یکی  نیز  مشتریان  از  نظرسنجی  بخش  بــاشــد. 
خدمات ویژه فست فود درشکه طالیی است. زمان 
پخت غــذا در ایــن فست فــود بین 2۰ الــی 3۰ دقیقه 
مــی بــاشــد، بــه دلــیــل ایــن کــه هیچ غــذایــی را از قبل 
طبخ نمی کنند و داخــل یخچال قــرار نمی دهند که 

کیفیتش را از دست بدهد. در همین رابطه روزنامه 
و  متخصص  مدیر  سپاهی،  مجید  با  البرز  جم  جــام 
توانمند این مجموعه گفتگویی انجام داده است که 

در ادامه می خوانید:
سرو  غذاهایی  چه  طالیی  درشکه  فــود  فست  در   *

می شود؟
غ،  هات داگ و ...  در  انواع پیتزا، ژامبون گوشت و مر
فست فود درشکه طالیی سرو می شود. از سه شیوه 
چرخ کرده، رست بیف و استیکی روی پیتزا برای سرو 

گوشت استفاده می کنیم. 
* از شاخصه های ویژه مجموعه خود به چه مواردی 

اشاره می کنید؟
غذاهای مختلف سلیقه ای هستند و به ذائقه افراد 
بستگی دارند. سعی ما بر این است که تمام ذائقه ها 

از خدمات ما  اگر مــردم  را در نظر بگیریم.  و سالیق 
رضایت نداشته باشند، هزینه را به آنها باز می گردانیم. 

ولی خوشبختانه تاکنون چنین موردی نداشته ایم.
*  از نظر شما دلیل محبوبیت و شهرت فست فود 

درشکه طالیی چیست؟
دلیل شهرت و محبوبیت فست فود درشکه طالیی، 
لطف مردم و خواست خداوند بوده است. رضایت 
مــردم از کیفیت خدمات ارائــه شده ، بهترین تبلیغ 
برای ماست. چون در این صورت مجموعه ما را به 

افراد دیگر نیز معرفی می کنند.
توضیح  * در خصوص خدمات ویژه مجموعه خود 

دهید.
یکی از خدمات ویژه ما این است که بعد از تحویل 
سفارش با مشتریان تماس می گیریم تا در خصوص 
میزان رضایتمندی آنها در مورد برخورد پرسنل، پیک 
و کیفیت غذا نظرسنجی کرده و پیگیری نماییم. اگر 
ناراضی باشند، غذای رایگان برای آنها ارسال می کنیم. 
برای مجالس و مهمانی ها نیز قبول سفارش داریم. 
همچنین سالن فست فود درشکه طالیی گنجایش 

3۰ نفر را برای پذیرایی دارا می باشد. 
فروش  ــردم،  م بــرای  طالیی  درشکه  فود  فست  آیا   *

آنالین نیز در نظر گرفته است؟
الــی 3۰  بــا تخفیف ۱۵  آنــالیــن  ــروش  فـ مــا  مجموعه 
درصــدی نیز دارد. افــرادی که به هر دلیلی تمایل به 
درشکه  طریق  از  می توانند  نــدارنــد  حــضــوری  خرید 
آنالین خرید خود را انجام دهند. ضمن این که میزان 
تخفیف ما از بسیاری پیج های دیگر بیشتر است. هر 
کس به صورت آنالین خرید کند، عالوه بر تخفیف، 
برای خرید بعدی نیز بین ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان بن 

خرید دریافت خواهد کرد.
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ج  رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل محاکم عمومی و انقالب کر
ج به همراه 3۰ تن از قضات دادگستری  و دادستان عمومی و انقالب کر
ج با 6۰۰ نفر از زندانیان دیدار و  استان با حضور در ندامتگاه مرکزی کر

گفت و گو کردند.
، حسین فاضلی هریکندی در تشریح اهداف  به گزارش جام جم البرز
با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه در خصوص توجه  این دیدار 
معاون  سوی  از  متعددی  برنامه های  گفت:  زندانیان  امور  به  ویژه 
قضایی در امور نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان 
به همراه مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی استان به منظور بازدید 

دوره ای قضات از زندان ها تدارک دیده شده است.
برنامه  این  داد:  ادامه  البرز  استان  دادگستری  دادگستری  کل  رئیس 
مستمر  صورت  به  که  است  زندان ها  بر  ناظر  قضات  حضور  بر  عالوه 
حضور دارند و برنامه ریزی شده از شهرهای مختلف استان با زندانیان 

مربوطه دیدار و گفت و گو داشته باشیم.
عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز با بیان این که در این 
ج حضور دارند  دیدار 3۰ نفر از قضات و مدیران مربوط به شهرستان کر

دادگاه های  قضات  دو،  و  یک  کیفری  دادگاه های  قضات  کرد:  اضافه 
حضور  بازدید  این  در  قضایی  مجتمع های  سرپرستان  و  تجدیدنظر 
دارند و درخواست زندانیانی که پرونده آن ها در دادگاه های کیفری یک 

و دو و دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است بررسی شد.
وی با اشاره به رسیدگی به درخواست حدود  6۰۰ نفر از زندانیان در این 
، تصریح کرد: این دیدارها به صورت مداوم ادامه خواهد داشت  دیدار

ع وقت رسیدگی شود. تا به درخواست های تمام زندانیان در اسر
این  در  نیز  استان  مرکز  و  انقالب  و  عمومی  دادستان  مددی  حسن 
دیدار با اشاره به برنامه دیدار قضات به صورت هفتگی تدوین شده 
با  دیدار  برای  تجمیعی  و  منسجم  برنامه  این  بر  عالوه  گفت:  است 
کنار  در  و  است  شده  دیده  تدارک  استان  ندامتگاه های  در  زندانیان 
آن قضات موظف شده اند مالقات الکترونیکی هفتگی نیز با زندانیان 

داشته باشند.

مشکل 600 زندانی البرز با حضور مقامات قضایی بررسی شد

ج  معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کر
بر تبدیل بخش آسارا در این شهرستان به 

قطب گردشگری تاکید کرد.
پور  قاسم  غفور  البرز  جم  جام  گزارش  به 
در  عشایر  و  روستا  ملی  روز  مناسبت  به 
آدران بخش آسارا  جمع ساکنان روستای  
چالوس   – ج  کر گردشگری  محور  در  واقع 
موقعیت  به  توجه  با  آسارا  بخش  گفت: 
طبیعی،  بکر  ظرفیت های  و  جغرافیایی 
آن را به قطب گردشگری تبدیل کرد. باید 
او ادامه داد: ظرفیت های گردشگری بخش 
ج  سدکر دیزین،  پیست  جمله  از  آسارا 
به  دسترسی  یک  هر  که  روستاهایی  و 
و  ریزی  برنامه  با  دارند  کوه  و  رودخانه 

تدوین سند توسعه باید احیا شود. قاسم 
توسعه  ضرورت  بر  تاکید  با  همچنین  پور 
افزود:  بخش  این  در  روستایی  اشتغال 
بر  متمرکز  بخش  این  فعالیت های  عمده 
امور روستایی است و روستاییان بعنوان 
تولیدکنندگان داخلی باید مورد توجه قرار 
برای  که  است  ضروری  رو  این  از  گیرند، 
روستایی  اشتغال  زمینه های  گسترش 
ج  کر برنامه جامع تهیه شود. فرماندار  نیز 
روستای  به  خود  روزه  یک  سفر  جریان  در 
آدران بخش آسارا از یک بازارچه روستایی 
آورد. عمل  به  بازدید  نیز  دستی  صنایع  و 
بخش ۵۵ هزار نفری آسارا  با ۵۰ روستا در 

ج - چالوس قرار دارد. حاشیه جاده کر

تالش برای تبدیل بخش آسارا به قطب گردشگریتالش برای تبدیل بخش آسارا به قطب گردشگری

شاعر  بزرگترین  شیرازی  محمد  الدین  شمس  خواجه 
می شود،  شناخته  »حافظ«  نام  با  که  کریم  قرآن  حافظ  و 

نامدارترین غزل سرای ایران است.
کشورمان  سرای  غزل  بهترین  این  زندگی  چگونگی  از 
مانند  که  طور  همان  نیست،  اختیار  در  درخوری  اطالعات 
مختصر  از  اما  نداریم،  کافی  اطالعات  بزرگان  از  بسیاری 
اطالعات بازمانده از دوران حافظ این طور متوجه می شویم 
اندیشیدن  و  خواندن  به  را  خود  وقت  همیشه  حافظ  که 
در قرآن کریم و تفاسیری که تا آن دوران نوشته شده بود، 
نوشته های  در  گذار  و  گشت  و  سیر  چنین  هم  می گذراند. 
عارفان و دیوان شاعران بزرگ پیش از خود از دیگر کارهای 

خواجه حافظ بوده است:
اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت

باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود
تفکر  و  است  فارسی  غزل  قله  حافظ،  اشعار  یقین  طور  به 

اندیشه اش جهان بینی عمیق یک ایرانی مسلمان. 
و  بوده  عام  و  خاص  پسند  و  تایید  مورد  حافظ  شعر 
سال هاست که در حافظه تاریخی مردم مسلمان ایران هم 

چون نگینی می درخشد.
در زبان شعر عرفانی ایران، کلمات، معنای برتر و باالتری از 
معنی معمولی خود دارند. یعنی در شعر عرفانی »لب و چشم 
و زلف و خط و خال و ابرو« یا»شب و روز  و جام می  و خلوت 
و بوس و ساقی« فراتر از معنای دم دستی خود، خواننده را 
به مفاهیم دیگری داللت و راهنمایی می کند که تنها پاکان 

خداخواه و عارف از آن ها شاد یا غمگین می شوند.
اگر هر کدام از ما یک بیت از شعرهای حافظ را حفظ کنیم و 
با خود زمزمه کنیم، با هر بار زمزمه کردن معانی جدیدی در 

ذهن ما آشکار می شود:
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد    

خداش در همه حال از بال نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

که آشنا سخن آشنا نگه دارد
دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

، روز بزرگداشت حافظ به مناسبت بیستم مهر
اوقات خوش حافظ

 : الــبــرز اســتــان  زیــســت  محیط  حفاظت  مــدیــرکــل 
بـــیـــمـــاری طـــاعـــون نــشــخــوارکــنــنــدگــان کــوچــک 
نشخوارکننده  حــیــوانــات  مختص   ) ــی،آر ــ ــی،پ ــ )پ
مانند گوسفند و بز است وقابل انتقال به انسان 

نیست.
فردین حکیمی در گفت و گو با جام جم البرزگفت: 
بــز وحشی  و  کــل  از مشاهده الشــه 6 راس   پــس 
از  حاصل  نتایج  طالقان،  ممنوع  شکار  منطقه  در 
اثر  در  وحــش  حیات  تلفات  از  حکایت  بررسی ها، 
نشخوارکنندگان  طــاعــون  بیماری  ــاره  دوبـ شیوع 
طاعون  بیماری  ایــن کــه   بیان  با  دارد.وی  کوچک 
نــشــخــوارکــنــنــدگــان کــوچــک  بــا بــیــمــاری طــاعــون 
متفاوت است افزود: این بیماری قابلیت سرایت 
به انسان ندارد ومختص حیواناتی مانند گوسفند 

وبز است.
حکیمی با اشاره به این که متاسفانه این بیماری 
به صورت محدود دروحوش استان های مازندران 
ــت تصریح کـــرد: با  ــده اس و قــزویــن هــم دیـــده ش
البرز  استان  دامپزشکی  کل  اداره  اعــالم  به  توجه 
طــاعــون  بــیــمــاری  شــیــوع  ــــودن  ب مثبت  ــر  ب مبنی 
کـــوچـــک، بــالفــاصــلــه جلسه  نــشــخــوارکــنــنــدگــان  
ریاست  به  استانی   مــدیــران  با  نهایی  هماهنگی 
مدیر کل مدیریت بحران استانداری تشکیل و بر 
همکاری و مشارکت همه دستگاه ها به ویژه اداره 
کشاورزی  جهاد  آبــخــیــزداری،  و  طبیعی  منابع  کل 
دامپزشکی  کل  اداره  همچنین  و  امورعشایری  و 
مطابق با » برنامه مقابله با شیوع بیماری طاعون 
افزود:  وی  شد.  تاکید   » کوچک  نشخوارکنندگان 

منظور  بــه  طبیعی  منابع  ازمــراتــع  دام  ــروج  خ ح  طــر
آغاز  اهلی  ــای  دام ه به  بیماری  شیوع  از  جلوگیری 

شده است.
ح پایش  مدیرکل منابع طبیعی استان البرز به طر
اشــاره  بانان  محیط  توسط  بیماری  درگیر  مناطق 
حــال  در  منطقه  در  ــانــان  ب محیط  گــفــت:   و  کـــرد 
و  الشــه هــا  ســوزانــدن  ــوده،  ــ آل مناطق  شناسایی 
امحای بهداشتی آنها و همچنین ضد عفونی کردن 

آبشخورها هستند.
با  الــبــرز  اســتــان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  این که  به  اشاره 
دارد،  باالیی  واگیری  است،و  ویروسی  بیماری  یک 
تاکید کرد: اگر شیوع بیماری در استان پیشگیری 
ــای اهــلــی در  منطقه  ــ تـــردد دام هـ نــشــود بــدلــیــل 
ــای عـــبـــوری، شــاهــد تلفات  ــ و زمـــان خـــروج دام هـ
گسترده ای خواهیم بود که برای پیشگیری از آن، 
هماهنگی های الزم به منظور خروج فوری دام ها از 
مناطق آلوده و جلوگیری از ورود دام های عبوری در 
دستور کار منابع طبیعی و محیط زیست قرار دارد. 
حکیمی افــزود: به علت جابجایی و تردد وحوش 
در مناطق میان استان ها، امکان انتقال و شیوع 
این بیماری در سایر استان ها نیز وجود دارد و هم 
مازندران  استان های  در  بومی  بیماری  این  اکنون 
و قــزویــن  در مــیــان وحـــوش دیـــده شــده اســت.  
و  شده  بومی  بیماری  این  این که  به  اشــاره  با  وی 
:خوشبختانه  گفت  هستیم  مواجه  آن  با  هرسال 
حالت  در  دامپزشکی  سازمان  نظر  طبق  ویــروس 
بــیــرون از بــدن حــیــوان ســه ســاعــت بیشتر زنــده 

ودستگاه های  مردم  تمامی   از  .حکیمی  نمی ماند 
با  بیماری  کنترل  و  مهار  بــرای  خواست   مسئول 
هیات های  از  وی  کنند.  همکاری  زیست  محیط 
کوهنوردی، دوســتــداران محیط زیست  و  ورزشــی 
محلی  جـــوامـــع  هــمــچــنــیــن  و  وحــــش  حـــیـــات   و 
حیات  جابجایی  از  جلوگیری  برای  کرد  درخواست 
با  هماهنگی  بــدون  بیماری،  گسترش  و  وحــش 
اداره محیط زیست طالقان از ورود به منطقه آلوده 

خودداری کنند.
سال  در  کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری 
9۴ حــدود 2۰7 تلفات راس وحــوش و در سال 97 
حدود 2۸ راس کل و بز وحشی را در منطقه شکار 

ممنوع طالقان تلفات برجای گذاشت.
بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک )PPR( که 
با عنوان "طاعون بزی" نیز شناخته می شود، یک 
می باشد  باال  بسیار  واگیر  با  حاد  کشنده  بیماری 
درگیر  را  شترها  و  کوچک  کنندگان  نشخوار  کــه 
چشم  ترشحات  تب،  بیماری  این  عالئم  می کند. 
با  همراه  الریه  ذات  اسهال،  دهــان،  تــورم  بینی،  و 
نیز  مــرگ  به  منجر  گاهی  که  بــوده  تنفس  سختی 
می گردد. عامل بیماری موربیلی ویروس از خانواده 
جزء   PPR بیماری  می باشد.  پارامیکسوویریده 
فهرست بیماری های مهم در سازمان جهانی دام 
در  که  هستند  موظف  کشورها  و  می باشد   )OIE(
ــوع، بیماری را به ایــن ســازمــان گــزارش  صــورت وق
نمایند. ترشحات مختلف بدن دام مانند ترشحات 
مقدار  حــاوی  آبکی  مدفوع  و  دهــان  بینی،  چشم، 
ویروس  انتقال  هستند.  ویروس  موربیلی  زیادی 
عطسه،  هنگام  در  عفونی  ریزقطره های  شکل  به 
آلــوده توسط دام هــای  سرفه و استنشناق هــوای 
سالم  و  بیمار  دام  بین  تماس  همچنین  و  سالم 
وجــود  اســت.  بیماری  ایــن  انتقال  راه  مهمترین 
دام  زندگی  محل  در  عفونی  تراوشات  و  ترشحات 
میتواند  نیز  بستر  و  آخــورهــا  آبــشــخــورهــا،  مانند 
موربیلی  اما  باشد  بیماری  انتقال  راههای  از  یکی 
بیرون  در  نمی تواند  طوالنی  مــدت  به  ویــروس هــا 
بر   PPR گیری   همه  بمانند.  زنــده  میزبان  بــدن  از 
صحیح  دفع  حیوانات،  جایی  جابه  کنترل  اســاس 
الشه و استفاده از واکسن قابل کنترل می باشد. 
موثرترین روش برای کنترل بیماری واکسیناسیون 
می باشد که باید در مناطق اندمیک قبل از شروع 

فصول بارانی به صورت ساالنه تکرار شود.

: مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان البرز

بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، قابل سرایت به انسان نیست

مدیر فست فود درشکه طالیی مدیر فست فود درشکه طالیی 
: :در گفتگو با جام جم البرز در گفتگو با جام جم البرز

L
or

رضایت مردم از خدمات، رضایت مردم از خدمات، 
ین تبلیغ برای ماست ین تبلیغ برای ماستبهتر بهتر



و  راهنمایی  قوانین  آموزش  نقاشی  جشنواره ی  در  داور  عنوان  به  البرز  کانون  هنری  مربیان  از  جمعی 
رانندگی به کودکان حضور یافتند.

ج با همکاری  ، این برنامه از سوی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کر البرز به گزارش جام جم 
، روز یک شنبه  ، پلیس راهور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز شورای اسالمی شهر
آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان  در قالب فعالیت جذاب نقاشی  ۱۸ مهر ۱۴۰۰ با هدف 
» کودک،  برگزار شد. الزم به توضیح است این روز در روزشمار هفته  ملی کودک سال ۱۴۰۰ با عنوان روز
، ماندانا  خانواده و آموزش مهارت های زندگی « نام  گذاری شده بود . بر همین اساس فاطمه نظری پور
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پــرورش  کانون  هنری  مربیان  از  محبوب   رضــازاده  مرضیه  و  ابراکی  مهرپور 
ج واقع در جهانشهر ضمن راهنمایی  استان البرز از ساعت 9 تا ۱۱ با حضور در باشگاه میالد شهرداری کر
کودکان شرکت کننده در مسابقه آثار این عزیزان را داوری کردند. گفتنی است محمدرضا  احمدی نژاد، 
ج نیز در این برنامه  ج و جمعی از همکاران پلیس راهور کر معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کر

حضور داشتند.

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

فخر است براى من، فقیِر تو شدن  
از خویش گسستن و اسیِر تو شدن

طــــــــــوفان زده بالى قهرت بودن  
امام خمینی )ره(یکتـــا هدفِ کمـــــان و تیر تو شدن

چهار شنبه    21 مهر    1400   شماره 6053

خبر
نیروی  تــوزیــع  شــرکــت  مــدیــرعــامــل 

برق استان خبر داد:
جمع آوری 2856 دستگاه ماینر 

غیرمجاز در البرز

استان  بــرق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
البرز از جمع آوری 2۸۵6 دستگاه ماینر غیرمجاز 
از ابتدی سال تاکنون در استان البرز خبر داد.

، حسن کریمی هدف  به گزارش جام جم  البرز
ح تأمین برق مطمئن و پایدار  از اجرای این طر
کرد:  بیان  و  دانست  البرزی  شهروندان  بــرای 
عـــالوه بــر اقــدامــاتــی کــه در راســتــای اصـــالح و 
امسال  است  شده  انجام  شبکه  بهینه سازی 
بــه دلــیــل کــاهــش بــارنــدگــی هــا و افــزایــش دما 
مصرف،  و  تولید  بین  ــرازی  ــات ن آن  نتیجه  در 
استان  در  پراکنده  خاموشی های  متاسفانه 

البرز بوجود آمد.
استان  بــرق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
البرز یادآور شد: امسال با کاهش بارندگی ها، 
به  آبــی  بــرق  نیروگاه های  طــرف  از  بــرق  تامین 
شدت کاهش یافت و باعث شد صنعت برق 

با محدودیت توزیع مواجه شود.
استان  بــرق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
البرز افزود: از ۱۵۵ مرکز تعداد 2۸۵6 دستگاه 
میلیون   6 مصرفی  مــیــزان  بــا  غیرمجاز  ماینر 
کیلووات ساعت برق و بهای انرژی 67۰ میلیارد 
به  وارده  خسارت  میزان  که  شد  کشف  ریــال 
شبکه را میتوان ۸۴۱ میلیون ریال عنوان کرد.

استان  بــرق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مراکز  بــرق  تامین  کــرد:  تصریح  پایان  در  البرز 
مــهــم و حــســاس هــمــچــون مـــراکـــز درمـــانـــی، 
بیمارستان ها، مراکز نظامی، اطالعاتی و امنیتی 
بــوده  شرکت  ایــن  اولــویــت هــای  مهم ترین  از 

است.

کاال  سبد  و  ــرم  گ غـــذای  تــوزیــع 
بین نیازمندان البرزی

 ۱72 و  میلیون   ۴ صفر  پایان  تا  محرم  ابتدای  از 
در  کاال  سبد  هزار    ۱97 و  گرم  غذای  پرس  هزار 
بین  حسینی«  احسان  و  »اطعام  ح  طر قالب 
استان  نیازمندان  و  موردحمایت  مددجویان 

البرز توزیع شد.
معاون  لشینی  رضا   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه 
ح اطعام  امام )ره( استان البرز بابیان این که طر
نیازمندان  اطعام  باهدف  حسینی  احسان  و 
گفت:  می باشد  صفر  و  محرم  در  مددجویان  و 
 3۰۰ همکاری  با  البرز  )ره(  امام  امداد  کمیته 
هزار    ۱72 و  میلیون   ۴ خیران،  و  نیکوکاری  مرکز 
پرس غذای گرم، ۱97 هزار  سبد کاال به ارزش 2۱۰ 

میلیارد  تومان بین نیازمندان توزیع کرد.
کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
ح  طر این که  به  اشاره  با  البرز  )ره(  امام  امداد 
استان  این  در  حسینی  احسان  و  اطعام 
هم زمان با سراسر کشور به مرحله اجرا درآمده 
در  حسینی  اطعام  ح  طر  ، البرز استان  در  گفت: 
آشپزخانه های تعیین شده، غذای گرم با رعایت 
توزیع  نیازمندان  بین  بهداشتی  موازین  تمامی 

شود.
امداد  کمیته  گانه   ۱3 دفاتر  آمادگی  از  لشینی  
دریافت  برای  نیکوکاری  مرکز   3۰۰ از  وبیش 
کمک های نقدی خبر داد و افزود: مردم نیکوکار 
کد  اسکن  طریق  از  می توانند  عزیز  خیران  و 
شماره گیری  الکترونیکی(،  پرداخت  )درگاه   QR
شماره حساب  به  واریز  و   3۵۵7 گویای  تلفن 
والیت  امداد  صندوق  نزد   6۰379979۵۰۰3۰۵7۸
خود  نقدی  کمک های  ارائه  به  نسبت   ، البرز

اقدام نمایند.

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

شهید رضا کارگربرزی در سال ۱3۵۸ در خانواده ای مذهبی در نظرآباد 
ج گذراند  ج متولد شد. رضا تحصیالت ابتدایی خود را در نظرآباد کر کر
و از همان ابتدا با درس و مدرسه انس خوبی داشت و درس خواندن 

برایش در صدر کارها بود.
داشت،  توجه  نیز  ورزش  به  تحصیل  کنار  در  کارگربرزی  رضا  شهبد 
به همین علت در رشته ورزش های رزمی شروع به کار کرد و در کنار 

تحصیل ورزش هم می کرد.
و  محل  مسجد  در  فعال  شرکت   ، عزیز شهید  این  کارهای  دیگر  از 
ثبت  نام در پایگاه بسیج بود. کارهای حساب شده، او را به یک جوان 
نمونه ای  محل  اهالی  تمام  برای  و  بود  کرده  تبدیل  محله  در  نمونه 

برای مثال زدن شده بود.
ج گذراند و در رشته برق  رضا دوران دانشجویی را در دانشگاه آزاد کر
ج لیسانس خود را گرفت. دانشگاه آزاد برای شهید  دانشگاه آزاد کر
رضا تنها نقطه عطفی برای تحصیل نبود، بلکه او در حین تحصیل در 

دانشگاه آزاد، نیمه گم شده زندگی خود را یافت و با خانم دانشجویی 
که در همان دانشگاه تحصیل می کرد ازدواج کرد.

اهمیت  کار ها  بقیه  از  بیشتر  مطالعه  و  عبادت  به  کارگربرزی  شهید 
می داد و همواره در این دو کار غرق می شد. 

امام  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  که  بود  دلیل  همین  به 
زمان  در  شد،  غ التحصیل  فار روانشناسی  رشته  در  حسین)ع( 
تحصیل  زبان  مترجمی  رشته  در  نیز  هم زمان  صورت  به  تحصیل 

می کرد.
روزها می گذشت تا این که جنگ در سویه آغاز شده بود. این جا بود 
که دیگر برای شهید رضا درنگ معنایی نداشت. او با داشتن فرزند و 
همسر و تعلقات دنیایی، دغدغه دفاع از حرم حضرت زینب )س( در 

مقابل حمله حرامیان داعشی، او را به سوریه برد. 
اندام های  فلج  دچار  بیماری  علت  به  نوجوانی  سن  در  رضا  شهید 
حرکتی می شود که مادر شهید با توسل به حضرت زینب )س( شفای 

شهید رضا را از حق تعالی می گیرد و ۱9 سال بعد از این شفا می گذرد 
که شهید رضا چه خوب این عنایت را با شهادت در راه دفاع از حرم 

حضرت زینب )س( جبران می کند.
شهید رضا کارگربرزی در ۱۱ مرداد ۱392 در دفاع از حرم حضرت زینب 
)س( به شهادت رسید. از شهید رضا کارگر برزی دو فرزند به نا م های 

محمد مهدی و محمدحسین به یادگار مانده است.

به یاد شهید رضا کارگر برزی، اولین شهید مدافع حرم استان البرز 

روز جهانی  یا  نابینایان  روز جهانی  بیست و سوم مهر 
»عصای سفید« است. 

این روز به همه نابینایان جهان تعلق دارد که همه مردم 
از نعمت دیدن بهره  آدم هایی که  بدانند که در تقویم 
آورده  مندند، نابینایان هم در تقویم روزی به نامشان 
بینایی  و  دیدن  نعمت  از  من  که  این  با  است.  شده 
خوب  بزنم،  حرف  می توانم  خوب  اما،  هستم،  محروم 
خوب  بشنوم،  می توانم  خوب  کنم،  لمس  می توانم 
کنم، خوب  را حس  می توانم همه شادی ها و غصه ها 
می توانم کارهای شخصی ام را درست انجام دهم. می 
توانم مطالبی را که به خط مخصوص نابینایان نوشته 
می شود و »بریل« نام دارد، بخوانم. پس متوجه شدید 
که من هم مثل همه مردم دیگر می توانم موفق باشم. 
می توانم شعر بخوانم، می توانم با بچه ها و پروانه ها و 
درخت ها و گل ها و باران و خورشید و ابرها حرف بزنم. 
می توانم مورچه ای را کف دستم بگذارم و او را نوازش 

کنم، با صدای موذن پیر و مهربان از خواب بیدار شوم و 
نماز بخوانم، درست است که من نابینا هستم، اما هیچ 
وقت احساس حقارت و کوچکی نمی کنم. من هم بنده 
خوبی  نعمت های  همه  خاطر  به  را  خدا  و  هستم  خدا 
مثل: شنیدن، حس کردن، حرف زدن، بو کشیدن و .... 
که به من داده تشکر کنم. من یاد گرفته ام که نابینایی 
من  بگیرد.  را  من  حرکت  و  موفقیت  جلوی  نمی تواند 
موفق  می خواهم  چون  هستم،  موفق  هم  نابینایی  با 

باشم!

واگویه های یک نابینا در 
روز جهانی عصای سفید

حضور مربیان هنری کانون در جشنواره  نقاشی حضور مربیان هنری کانون در جشنواره  نقاشی 
آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکانآموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان

ماجرای پیدا کردن محل اختفای طالی منازل با دستگاه فلزیاب از سوی 
سارقان به یکی از سوژه های فضای مجازی تبدیل شده است.

به گزارش جام جم البرز چند وقتی است که برخی صفحات مجازی کشف 
این  که  اند  کرده  مطرح  را  فلزیاب  دستگاه  طریق  از  افراد  منازل  طالی 

موضوع باعث نگرانی کاربران درخصوص این نوع از سرقت شده است.
موضوع  گفت:  البرز  آگاهی  پلیس  رئیس  نادربیگی،  محمد  سرهنگ 
طالیابی سارقان از طریق دستگاه فلزیاب در منازل چندان دقیق نیست؛ 
سارقان معموال بر حسب تجربه محل اختفای طال را پیدا می کنند اما 
دستگاه هایی دارند که به وسیله آن از طال بودن جسم فلزی مطمئن 
هوشمند،  پلیس  انتظامی،  نیروی  امسال  شعار  افزود:  او  می شوند. 

امنیت پایدار است که اقدامات خوبی در راستای این شعار انجام شد. 
سرهنگ نادربیگی با بیان این که بیشتر جرایم استان در حوزه سرقت 
است، گفت: از سال گذشته تا کنون بیش از چهل طرح برای دستگیری 

سارقان و مالخران انجام شده است.
او افزود : شهروندان حتما هنگام خرید اجناس از سایت های اینترنتی و 
برنامه های هوشمند دقت کنند و اگر شک کردند که این اموال سرقتی 

است حتما موضوع را با پلیس درمیان بگذارند.
گذشته  به سال  که نسبت  این  به  اشاره  با  البرز  آگاهی  پلیس  رئیس 
می توانند  شهروندان  گفت:  ایم،  نداشته  سرقت  زمینه  در  رشدی 
دزدگیرهای منازل شان را به سامانه مها  متصل کنند تا به محض وقوع 

سرقت، موضوع به اطالع پلیس برسد.
او افزود: مشغول ساماندهی بازار خودروی کیانمهر درخصوص استقرار 
زیرا بررسی ها نشان داد که برخی  آن محل هستیم  انتظامی در  نیروی 
سابقه  دارای  می کردند  خودرو  فروش  به  اقدام  بازار  این  در  که  افرادی 
قضایی بودند بنابراین این بازار فعال پنجشنبه ها و جمعه ها با دستور 
دادستان مرکز البرز تعطیل است.سرهنگ نادربیگی گفت: شهروندان 
در محیط های خلوت سوار خودروهای سواری نشوند و حتما از ناوگان 

حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
او افزود: درصد قابل توجهی از قتل هایی که در البرز اتفاق می افتد براثر 

درگیری است.

هشدار پلیس به خریداران در فضای مجازی

جهادکشاورزی  وزارت  آبخیزداری  معاون  گرشاسبی  پرویز 
این که  بیان  با  البرز  استان  آبخیزداری  خیران  مجمع  در 
در  آب  مصرف  و  ذخیره  در  را  وهدف  استراتژی  متاسفانه 
کشور گم کرده ایم گفت:ایران درمنطقه گرم و خشک قرار 

دارد و خشکسالی و سیل جزئی از ذات کشور ماست. 
خشکسالی و سیل جزو ذات کشور ایران است

معاون آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که 
چه  و  شهرها  مصرف  در  چه  کشور  در  آب  مدیریت  در 
کشاورزی نگرش سیستمی وجود ندارد گفت: تغییر کاربری 
هستند  آبرفت ها  است،  بزرگی  معضل  کشور  در  آبخوانها 
که مخازن ذخیره آب می باشند و متاسفانه در حال از بین 

رفتن هستند. 
یکی از دالیل فقر آب در ایران فقر خاک است

آب  مختص  فقط  آبخیزداری  این که  بیان  با  گرشاسبی 
هر  و  است  خاک  فقر  آب  فقر  دالیل  از  یکی  گفت:  نیست 
ایم  شده  خاک  نابودی  موجبات  و  نداریم  خوب  خاک  کجا 
مناسبی  خاک  آبخیز  حوزه  یک  .اگر  نداریم  هم  خوب  آب 
اراضی  به  می کند  تخلیه  را  خود  آب  براحتی  باشد  نداشته 

پائین دست وآب تبخیر می شود. 
در  را  آب  مترمکعب  میلیارد  یکصد  می تواند  آبخیزداری 

کشور به چرخه تولید بازگرداند
 ۴۱3 از  این که  بیان  با  جهادکشاورزی  آبخیزداری  معاون 
متر  میلیارد   29۰ تا  کشور2۸۰  در  بارش  مترمکعب  میلیارد 
مکعب آن تبخیر می شود تصریح کرد: با نگرش سیستمی 
متر  میلیارد  یکصد  می توانیم  آبخیزداری  با  آب  مسئله  به 

مکعب آب را به چرخه تولید بازگردانیم.
استان  آبخیزداری  خیران  مجمع  فعالیت  و  تشکیل 

البرزاتفاق مبارکی است
مجمع  فعالیت های  به  کشاورزی  جهاد  آبخیزداری  معاون 
تشکیل  گفت:  کردو  البرزاشاره  استان  آبخیزداری  خیران 
تشکل های مردم نهاد و خیران و فعالیت آنها در حفظ آب 
، اتفاق مبارکی است که پس از استان هرمزگان  وخاک کشور
در استان البرز پایه گذاری شده است.وی افزود: در زمینه 
آمادگی دارد تا ۵۰  کمک به تشکل های مردم نهاد ، دولت 
گذاری  سرمایه  آبخیزداری  امور  در  تشکل ها  آورده  درصد 
اراضی بیابانی در  با اشاره به وجود ۴۰ هزار هکتار  کند. وی 
خیران  مجمع  مانند  تشکل هایی  وجود  البرزگفت:  استان 
برای  مناسب  بسیار  ظرفیتی  البرز  استان  در  آبخیزداری 
احیای مناطق بیابانی است و و اداره منابع طبیعی استان 
و  زدایی  بیابان  برای  تشکل ها  این  ح های  طر با  می تواند 
تجربه  به  کند.وی  همکاری  بخش ها  این  در  درآمد  ایجاد 
 ۱۴ گفت:  و  کرد  اشاره  زمینه  این  در  چین  کشور  موفق 

سرمایه گذار چینی در مدت ۱7 سال دو نیم میلیون هکتار 
بیابان را در این کشور احیا و به تولید اقتصادی رساندند.

کرد  اشاره  توسعه  هفتم  برنامه  به  سپس  گرشاسبی 
غذایی  امنیت  از  زیستی  امنیت  برنامه  این  در  گفت:  و 
جدانیست و در این زمینه دولت آماده همکاری و حمایت 
و  آب  حفظ  طرحهای  اجرای  در  بنیان  دانش  شرکت های 

خاک کشور است.
کشور  کنترل سیالب در  استان البرزازاستان های موفق در 

است
این که  بیان  با  جهادکشاورزی  وزارت  آبخیزداری  معاون 
شروع آبخیزداری در ایران از استان البرز و در حوزه آبریز سد 
ج شروع شده است تصریح کرد: در استان البرز ۸۰ درصد  کر
ج انجام شده است و استان در  آبخیزداری در حوزه سد کر
زمینه کنترل سیالب و آبخیزداری ازاستان های نمونه کشور 

است.
عین الدین،  ارجمند  علی  االسالم  حجت  جلسه  این  در 
کشاورزی  جهاد  در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه  مسئول 
بزرگداشت  و  وحدت  هفته  به  اشاره  ضمن  البرز  استان 
، گفت:  یکی از مباحث مهم امروز موضوع مالکیت  این روز
را  مالکیتی  مکتب  دو  حداقل  معاصر  جهان  در  است، 
که  سوسیالیستی  مالکیت  یکی  دیده ایم،  خود  چشم  به 
چندانی  اهمیت  و  بود  صرف  دولتی  مالکیت  به  معتقد 
قرآن  ولی  داد،  نمی  فردی  تفاوت های  و  ارث  قوانین  به 
ضمن پذیرش مالکیت دولتی و اختصاص جایگاه ویژه به 
العاده  فوق  اهمیت  خصوصی  مالکیت  به  انفال،  موضوع 
حقوق  حوزه  در  متعددی  قوانین  و  قواعد  و  می دهد  ای 

سرمایه  مکتب،  دومین  و  است  کرده  ح  مطر خصوصی 
سرمایه  شبه  جامعه  یک  ما  جامعه  امروزه  است،  ساالری 
از  پس  یکی  سوسیالیستی  رژیم های  گرچه  است،  داری 
مدد  به  ساالر  سرمایه  رژیم های  ولی  فروریخت  دیگری 
و فرهنگی خاص  اقتصادی  امنیتی، سیاسی،  ساختارهای، 
خود فعال بر جهان معاصر حاکم هستند، ولی این نظام نیز 

سقوط خواهد کرد. 
و  خصوصی  مالکیت  بر  عالوه  نبوی  سنت  در  افزود:  وی 
هدف  است،  شده  خاصی  توجه  نیز  تعاونی ها  به  عمومی 
از تاسیس مجمع خیران آبخیزداری استان البرز به صورت 
نیاز  سه  به  متعهدانه  توجه  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 
به  است،  غذا  و  هوا  آب،  به  نیاز  است،  انسانی  زیرساختی 
زودی برنامه توسعه هفتم تدوین می شود، انتظار می رود 
در این برنامه به نیازهای مردم کشور توجه منطقی تری و 
جامع تری شود و قوانین دست و پاگیر کمتر شود، این که 
به شیوه نظام های سوسیتالیستی بیش از ۸۰ درصد اراضی 
جای  باشد  طبیعی  منابع  به  مربوط  و  دولتی  البرز  استان 
افتخار نیست، احتکار مذموم است چه احتکار کاال و چه 
احتکار زمین، چه فردی و چه دولتی، عین الدین ادامه داد:  
در گذشته در واگذاری اراضی دولتی دست و دل بازی های 
بیجایی صورت گرفته و حاال شرایط کامال برعکس شده، با 
دانش های جدید می توان حتی از رطوبت هوا آب تهیه کرده 
ع را توسعه داد و اراضی ملی را تبدیل به مزرعه کرد،  و مزار
دست  بدون استفاده  اراضی  و  بیابان  همه  این  اگر  واقعا 
چینی ها و ژاپنی ها بود همین طور بدون استفاده می ماند؟ 

قطعا جواب منفی است.

ح شد؛ در گفتگو با معاون آبخیزداری جهاد کشاورزی مطر

آبخیزداری راه حل برون رفت از بحران کم آبی 

می توانم مورچه ای را 
کف دستم بگذارم و او را 

نوازش کنم

رئیس اداره استاندارد البرز گفت: رتبه پنجم در تعداد واحدهای 
تولیدی دارای پروانه استاندارد در اختیار استان است.

به گزارش جام جم البرز امیرحسین محتشم گفت: استان البرز 
بیش از سیزده درصد از صنعت کشور را به خود اختصاص داده 
و  هزار  که  استاندارد  مشمول  واحد   ۵3۸ و  هزار  تعداد  با  است 

۴۴۴ واحد تولیدی فعال و مابقی غیرفعال هستند.
پروانه  دارای  واحد   ۸37 فعال  واحد   ۱۴۴ از  افزود:  ادامه  در  وی 
که  هستند  استاندارد  پروانه  بدون  نیز  واحد   6۰7 و  استاندارد 
از واحد ها غیرفعال و بدون  شرایط کرونا موجب شده، بسیاری 

تولید باشند.

قطب های  از  یکی  استان  گفت:  البرز  استاندارد  اداره  رئیس 
نیز  دارو  تولیدات  در  و  است  ایران  در  پیشرو  و  کشور  فناوری 

جایگاه باالیی در کشور داریم.
و  برتر  واحد های  لحاظ  از  گذشته  سال  سه  در  افزود:  محتشم 
را کسب کردیم  و  نمونه کشوری 2 عنوان اول، یک عنوان دوم 

امسال نیز با ۵ واحد برتر و نمونه در جایگاه دوم قرار داریم.
وی در خصوص باالبر ها و تله کابین پیست بین المللی دیزین 
است  راه  کابل   7 دارای  دیزین  المللی  بین  پیست  گفت:  هم 
رای  منتظر  اکنون  و  می باشد  استاندارد  غیر  کابلراه،   7 همه  که 

کمیسیون هستیم تا نظر نهایی را اعالم کنیم.
که  تولیدی  واحد  هیچ  به  افزود:  البرز  استاندارد  اداره  رئیس 
کاال  عرضه  و  تولید  اجازه  باشد  نکرده  دریافت  استاندارد  پروانه 
صورت  در  زیرزمینی  تولید  تخلفات  با  و  داد  نخواهیم  را  بازار  به 

مشاهده برخورد خواهیم کرد.
ح بازرسی از آسانسور های مکان های عمومی  محتشم گفت: طر
که شرایط  اگر به موردی برخوردیم  و  اجرا می شود  نیز به شدت 

استاندارد را نداشته باشد حتما آن را پلمپ می کنیم.
همراه  به  که  سوخت  جایگاه های  از  بازرسی  با  افزود:  محتشم 
شرکت نفت و تعزیرات داشتیم هیچ نوع کم فروشی مشاهده 

نشده است.

ح کرد: رئیس اداره استاندارد البرز مطر

البرز پیشرو در استانداردسازی


