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مدیریت پایدار خاک و نقش آن در رفع بحران آب
  : نماینده ولی فقیه در استان البرز

دستگاه های نظارتی، وظیفه خودشان  را قاطع انجام  دهند 
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گزارشی از یک نشست؛

هیات تجاری، بازرگانی و سرمایه گذاری اقلیم کردستان عراق در 
بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک 
، موضوعات مختلف در زمینه صادرات محصوالت  علم و فناوری البرز
دانش بنیان و ایجاد دفتر مشترک تجاری و بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.
این  در  البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس   ، البرز جم  جام  گزارش  به 

... فعالیت های  و  دستاوردها  از  گزارشی  ارائه  ضمن  بازدید 

وضعیت بیمارستان 
کمالشهـر در ابهام
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: سرپرست دفتر برنامه ریزی استانداری البرز
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 همکاری دانش بنیان های البرز
 و کردستان عراق 

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی گفت:

عقب ماندگی های جدی در 
استان البرز

ج، برند مل عنوان کرد: مدیر پخش قهوه ملی در کر

تجربه دلنشین عطر و طعم واقعی 
قهوه با برند مل 

گزارشی از بازار مبل امام علی )ع(
: مدیریت مجموعه های رادیکال، ملکی نو و مهرزاد البرز

سطح اطالعات حقوقی و قراردادی 
مشاوران ما بسیار باالست 332

اسکی  پیست  بین المللی  مجموعه  داخلی  مدیر 
دیزین البرز با اشاره به بازدید سازمان استاندارد 
از دستگاه ها و مجموعه پیست گفت: گواهینامه 

استاندارد این پیست به زودی صادر می شود.
گفت:  کلهر  صادق  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
اخیر  روزهای  طی  استاندارد  سازمان  بازرسان 
دیزین  بین المللی  پیست  مجموعه  از  بازدیدی 
روز  به  برای  اقدامات  آخرین  جریان  در  و  داشتند 
رسانی و استانداردسازی دستگاه های موجود در 

پیست قرار گرفتند.
گواهینامه  اساس  همین  بر  داد:  ادامه  وی 
از  پیش  تا  دیزین  بین المللی  پیست  استاندارد 

بازگشایی آن صادر می شود.
کلهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
زمان قطعی بازگشایی پیست بین المللی دیزین 
کرد: در صورت بارش 2۵ سانتی متر دیگر  عنوان 
برف طبق پیش بینی های صورت گرفته اوایل دی 

پیست بازگشایی می شود.
از  پس  پیست  این  در  رقابت ها  انجام  به  وی 

آلپاین  کشوری  لیگ  گفت:  و  اشاره  بازگشایی 
به  دی  اواسط  در  که  است  رقابت هایی  جمله  از 
میزبانی پیست بین المللی دیزین برگزار می شود.
پیست بین المللی دیزین در۷۰ کیلومتری شمال 
، هفت  ج دارای سه تله کابین، 2 تله سیژ شرقی کر
تله اسکی بشقابی و یک تله اسکی چکشی است 

که مجهزترین پیست ایران به شمار می رود.
ارتفاع این پیست بین 2 هزار و ۶۵۰ تا سه هزار و 
از سطح دریا بوده و بهترین زمان اسکی  ۶۰۰ متر 
اردیبهشت  اواخر  تا  آذر  اوایل  آن  در  برف  روی 
 ۱۹ هتل،   2 دیزین  بین المللی  پیست  در  است، 

کلبه و پنج رستوران وجود دارد.

گواهینامه استاندارد پیست بین المللی دیزین صادر می شود

نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران:



گلچین اخبار شورای اسالمی و 
ج شهرداری کالنشهر کر

جواد چپردار، رئیس شورا:
و  کرج  تهران_  اتوبان  حاشیه  کرج  شهرداری 

ورودی های استان را سامان می دهد.
مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار کالنشهر کرج:
و  شهری  مدیریت  اهداف  بهتر  تحقق  برای 
اثربخشی بیشتر خدمات این مجموعه، به تغییر 

و سنت شکنی در برخی حوزه ها نیاز داریم.
علیرضا رحیمی، نایب رئیس شورا:

احداث پارک های موضوعی در دستور کار سازمان 
سیما و منظر قرار گیرد.

مجتبی حاجی قاسمی، دبیر اول شورا:
خدمات  شده  تمام  بهای  بابت  دقیقی  عدد 

شهرداری وجود ندارد.
رئیس  سعیدی،  علیرضا  االسالم  حجت 

کمیسیون فرهنگی شورا:
طرح سوال از شهردار طبق قانون اجرا شود.

بهای خدمات ارائه شده در کرج باید دقیق شود.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  ایزدیار،  عمار 

شورا:
تعارف  شهروندان  و  شهر  حقوق  از  صیانت  در 

نداریم و با کسی عهد اخوت نبستیم.
محمد اسدیان، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات 

راهبردی شورا:
راهکارهای کاهش ساخت و ساز غیرمجاز توسط 

مرکز پژوهش های شورای شهر فراخوان شد.
سید مرتضی اعتصامی، رئیس کمیسیون محیط 

زیست و سالمت شورا:
آبیاری  کمک  به  بازچرخانی  و  خاکستری  آب های 

فضای سبز بیاید.

ج  آیت اهلل حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز  و امام جمعه کر
ج با اشاره به ۱۶ آذر روز دانشجو گفت:  در خطبه های نماز جمعه این هفته کر
که  است،  تاریخ  جنبش های  گذارترین  تاثیر  از  یکی  دانشجویی  جنبش های 
دشمن سعی در کمرنگ کردن آن دارد، عدالت خواهی دانشجویان نقش آنان 

را در اتحاد ملی و مبارزه با دشمن پر رنگ تر می کند. 
نیز  استانی  نکته  یک  به  همدانی  حسینی  اهلل  آیت   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
اشاره کرد  و گفت: مسئولین به حاشیه ها توجه نکنند و هر کسی که حقوق 
را  کارشان  امنیتی  دستگاه های  و  باشد  پاسخگو  باید  می کند  ضایع  را  مردم 

ادامه دهند و توجهی به فشارها نداشته باشند.
 به موضوع انتصاب های مکرر این روزها در شهرداری 

ً
ج صریحا امام جمعه کر

ج اشاره کرد و گفت: من مدتی سکوت و صبر کردم اما من بارها تذکر دادم  کر
که این انتصابات غیر تخصصی و  غیر کارشناسی شده است.

:  دستگاه های نظارتی، وظیفه خودشان  را قاطع انجام  دهند  نماینده ولی فقیه در استان البرز

مشاوران حقوقی جام جم البرز
 خوانندگان گرامی، 
ــا مـــی تـــوانـــیـــد  شـــمـ
حقوقی  مشکالت 
خـــود  قـــضـــایـــی   و 
ــا روزنـــامـــه جــام  ب را 
در  الــــــــبــــــــرز  جــــــــم 
ــد.  ــذاریـ ــگـ مـــیـــان بـ
مــســئــول پــرســش 
مشکالت  پاسخ  و 
قضایی  و  حقوقی 
ــه وســـیـــلـــه تــیــم  ــ بـ

کارشناسی مجرب خود می توانند هر هفته و 
پاسخ  شما  سئوال های  به  ستون  همین  در 

دهند.  
شده  داده  پاسخ های  که  بدانیم  اســت  الزم 
قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  سئوال،  به 
نمی باشد.  اداری  و  قضایی  مراجع  در  استناد 

منتظر تماس های شما هستیم.
* مسئولیت پرداخت نفقه اوالد

بر  اوالد  نفقه  مدنی  قــانــون   ۱۱۹۹ مــاده  طبق 
ــورت فـــوت پـــدر یا  عــهــده پـــدر اســـت و در صـ
نداشته  را  نفقه  پرداخت  توانایی  پدر  این که 
ــدری )پــدربــزرگ پــدری(  بــاشــد؛ بــر عهده جــد پ

می باشد.
 در صورت نبود یا ناتوانی جد پدری، پرداخت 

نفقه بر عهده مادر می باشد. 
 اگر مادر فوت نموده باشد یا توانایی پرداخت 
ــزرگ و  ــدربـ ــر عــهــده پـ نــفــقــه نــداشــتــه بــاشــد ب
مادربزرگ ) جد و جده مادری ( و نیز جده پدری 

) مادربزرگ پدری ( می باشد.
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وکیل پایه یک 
دادگستری

اولویت های پژوهش مطابق نیازهای کاربردی استان نیست
دفتر  سرپرست  قهرمانی   مهرداد  البرز،  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
هفته  خبری  نشست  در  البرز  استانداری  اداری  تحول  و  برنامه ریزی 
پژوهش که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد  با بیان این که  براساس 
مطالعات آسیب شناسی انجام شده با وجود فراوانی منابع اطالعاتی در 
استان و تالش های پژوهشگران و صرف منابع مالی قابل توجه، نتایج 
مناسب کاربردی در استان نداریم تصریح کرد: نبود سیستم های نرم 
افزاری مناسب، تولید دانش کاربردی و مورد نیاز را در استان با مشکل 

روبرو کرده است.
و  شده  انجام  تحقیقات  به  سریع  دسترسی  عدم  افزود:   قهرمانی 
تحقیقاتی  اولویت های  و  استان  نیازهای  با  پژوهش ها  انطباق  عدم 
بر  موثر  نظارت  نبود  چنین  هم  و  استان  اجرایی  دستگاه های 
توسعه  اهداف  راستای  در  آنها  هدایت  برای  پژوهشی  فعالیت های 
متوازن در استان از جمله آسیب هایی است که در زمینه پژوهش در 

استان  وجود دارد. 
سرپرست دفتر برنامه ریزی و تحول اداری استانداری البرز با اشاره به 
ضرورت ایجاد زیر ساخت ها برای پویایی پژوهش در استان گفت:  با 
توجه به برنامه ریزی ها و جلسات برگزار شده ،ضرورت ایجاد سامانه 
و  کاری  موازی  از  پیشگیری  منظور  به  استان  در  پژوهشی  اطالعات 

انجام پژوهش های تکراری  و مدیریت فعالیت های پژوهشی استان و 
شناسایی نیازها از اولویت های استان است.

وی افزود: البرز استانی با ظرفیت های زیاد و مسائل خاص است ولی 
این  در  را  پژوهش ها  تا  نیست  مشخص  هنوز  استان  اولویت های 

زمینه هدایت کنیم و بدانیم بر اساس چه اولویت هایی باید 
پژوهش انجام داد. قهرمانی تصریح کرد:  از مسائل 

ایجاد  پژوهش ها  مدیریت  حوزه  در  اساسی 
تا  است،  استان  در  پژوهشی  اطالعات  سامانه 
را  برنامه ها  و  مشخص  پژوهشی  اولویت های 

بیان  با  قهرمانی  دهیم.  انجام  اولویت ها  برمبنای 
این که برای توسعه استان به معنای خاص و کشور 

چه  در  بدانیم  ابتدا  تا  است  نیاز  عام  معنای  به 
اظهار  دهیم  انجام  برنامه ریزی  باید  راستایی 

موارد  برخی  در  استان  و  کشور  در  داشت: 
مهم، مستقیم به سمت اقدام می رویم در 

حالی که نیاز  به ایجاد زیر ساخت است 
اقدامات  در  مدنظر  نتیجه  به  تا 

برسیم.

سرپرست دفتر برنامه ریزی و تحول اداری استانداری البرز با اشاره به 
این که  پژوهش های استان با وجود قابل تقدیر بودن  احتمال دارد 
پژوهشگران  ثبت  سامانه  این  ایجاد  کرد:  خاطرنشان  باشد  تکراری 
داشته  دسترسی  پژوهشگران  به  هم  تا  می کند  کمک  پژوهش ها  و 
باشیم و هم با ساماندهی تحقیقات شامل پایان نامه ها، رساله های 
دکتری و مقاالت که بر مشکالت استان متمرکز است، بتوانیم برنامه 

ریزی دقیقی برای حل مشکالت استان داشته باشیم.
قهرمانی با اشاره به اهمیت زیرساخت ها در بخش های پژوهشی 
در دولت سیزدهم  تاکید کرد: به لحاظ نیروی انسانی متخصص و 
نخبه در استان البرز در جایگاه مناسبی قرار داریم و بر این اساس 
باید برنامه پژوهش توسعه ای را دنبال کنیم. وی 
ریل  در  باید  پژوهش  هفته  این که  بیان  با 
حرکت  البرز  استان  نیازهای  اولویت های 
کند تصریح کرد: استان البرز با دارا بود ن ۱۶ 
مرکز علمی و تحقیقاتی ار رتبه بی نظیری در 
کشور برخوردار است و این فرصت ها و 
استعداد باید در خدمت توسعه استان 

قرار بگیرد.

خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  محروم  جوامع  اجتماعی  فرهنگی،  سند 
البرز طی مراسمی با حضور مسووالن استان رونمایی شد.

مدیر کل کمیته امام خمینی)ره( البرز در گفتگو با جام  جم البرز با بیان 
مدیران  و  علمی  هیات  اعضای  نخبگان،  همت  به  سند  این  این که 
کمیته امداد استان تدوین شده است تصریح کرد: این سند در شورای 

ح شد و توانستیم انطباق اسالمی را در خصوص این  فرهنگی کشور مطر
سند به دست آوریم و واکاوی از این مبادی شروع و کلمه توانمندسازی 

ح شد. از این جهت که انسان مخاطب این ساختن است، مطر
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( البرز با اشاره به لزوم استعدادیابی 
افراد خاطرنشان کرد: حس نیازمندی و اتکای دیگران به سمت بازتوانی 
خ می دهد که روح اعتماد به نفس در فرد شکل بگیرد و با  درونی زمانی ر

استعدادسنجی و مهارت آموزی می توانیم در خدمت افراد باشیم. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( البرز سواد رسانه را دارای نقش 
مهمی در زندگی افراد خواند و اظهار کرد: متناسب با تحول اجتماعی و 
فناوری سواد رسانه هم باید پیش برود و سواد رسانه مترادف با سواد 
زندگی است. وی افزود: باید بدانیم به لحاظ تأثیری که رسانه و خبر بر 
باور و نگرش افراد نسبت به جامعه، محیط و شخص می گذارد، امروزه 
با توسعه فضای مجازی عنصر مؤثری در زندگی بشر محسوب  رسانه 
می شود. محمدی فرد در خصوص مجموعه فرهنگی فرشتگان کسب 

و کار گفت: این مجموعه فرهنگی کار مشاوره در خصوص شخصیت 
و  امداد  کمیته  و خانواده های  افراد  در  و استعدادیابی شغلی  شناسی 
سایر افراد را در درجات بعدی برعهده دارد. وی متذکر شد: افرادی که 
نوع  و  می شوند  وارد  آموزش ها  چرخه  در  می گیرند،  قرار  چرخه  این  در 

شخصیت افراد برای ایجاد شغل شناسایی می شود.
و  اشتغال  این که  بیان  البرزبا  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
توانمندی مددجویان و نیازمندان با ارتقا سطح فرهنگ در زمینه های 
سبک زندگی با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت گفت: مددجویان 
پس از استعداد سنجی توسط مرکز نیکوکاری فرهنگ، هنر و رسانه در 

دوره های تولید موشن گرافی و تدوین این مرکز حضور داشتند.
محمدی فرد گفت: اکنون این مددجویان آمادگی تولیدات رسانه ای را 
دارند تا عالوه بر تحصیل در رشته های مختلف دارای مهارت های جانبی 
چتر  زیر  البرز  استان  در  نفر  هزار  سه  و  پنجاه  است  گفتنی  باشند.  نیز 

حمایتی کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار دارند.

رونمایی از سند توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی جوامع محروم کمیته امداد امام خمینی)ره( البرز

ــزارش جــام جــم الــبــرز؛ حـــدود 3۵  بــه گـ
سال پیش و برای اولین بار یک گروه 
از بچه های ایرانی راهی المپیاد شدند. 
آن ها با یک مدال برنز به مقام بیست 

و ششم جهان راه پیدا کردند.
با  آن سال ها و  از گذشت  و حــاال بعد 
اندوختن تجربه های سال های پیشین 
بچه های این دیار توانستند در آخرین 
دوره کــه بــه تــازگــی بــه پــایــان رسید به 
مدال های رنگارنگی برسند. این نشان 
می دهد که نخبه های ایران حرف های 

فراوانی برای گفتن دارند. 

در  توانست  ایـــران  دانــش آمــوزی  تیم 
و  نجوم  جهانی  المپیاد  چهاردهمین 
اختر فیزیک به ۹ مدال رنگارنگ و یک 
دوره  ایــن  یابد.  دســت  افتخار  دیپلم 
چهاردهمین المپیادی بود که با حضور 
چهل و هشت کشور جهان به میزبانی 
کلمبیا برگزار می شد.  سپهر میزانیان 
، تارا  و سهند اکرمی پور به مــدال طال 
رضایی خیرخواه، زهرا ملکی، محمدطه 
اسماعیل  سهند  نـــدوشـــن،  جــاللــی 
زاده و امــیــن زمــانــی  بــه مـــدال نــقــره، 
امید  و  مــوســوی  سیدمحمدمهدی 

رضا نظری بکائی به مدال برنز و یحیی 
قاسمی سورکی به دیپلم افتخار دست 
یــافــتــنــد.  اســتــعــداد شــگــرف، تــالش، 
بچه ها  ایـــن  واالی  همت  و  پشتکار 
این  ــت.  اسـ ستایش  و  تقدیر  قــابــل 
نخبه ها با موفقیت خود آوازه استعداد 
ایــران  ســال  کهن  ملت  شایستگی  و 
نمودند  مطرح  جهان  در  دیگر  بــار  را 
و  این سرزمین  که  تا فراموش نشود 
این فرهنگ زادگــاه و پــرورش دهنده 
ــوده اســت.  عــالــمــان بلند مــرتــبــه ای بـ
پــیــروزی نکاتی وجــود دارد که  ایــن  در 
مــی خــواهــم بــه یکی از آن هـــا بــپــردازم. 
نــظــریــه ای  آن  ــودن  ــ ب بــاطــل  نکته  آن 
می گفتند  قــبــل  ــا  ــال هـ سـ ــه  کـ ــت  ــ اس
ایرانی قادر به پیشرفت نیست. آن ها 
نمی توانند حتی کوچک ترین کار علمی 
را به سرانجام برسانند. ایرانی ها چیزی 
از  برتر  ما  می گفتند  غربی ها  نیستند. 
شما هستیم و .... اما این جوانان آن 

نظریه را باطل کردند.
و امــــا تـــاریـــخ ایــــن ســـرزمـــیـــن ایــــران 

چهره های  آن  گـــواه  مــی دهــد.  گــواهــی 
که در فرصت های  درخشانی هستند 
و  برخواسته  مـــردم  میان  از  مناسب 
را خیره کرده اند. این  چشم جهانیان 
چهره های درخشان ثابت می کنند که 
ایــران  در  درخشانی  گنجینه های  چــه 
وجود دارند. فقط کافی است که کشف 
شوند و فرصت تابندگی به آن ها داده 
پیروزی  سال های  از  بعد  شود.تجربه 
اگر  که  انقالب اسالمی نشان می دهد 
به نوجوانان و جوان عزیزمان فرصت 
دهیم و آن ها را صحیح پرورش دهیم، 
پیشرفت  و  ســالمــت  ضــامــن  آن هــــا 
مــردم خواهند شــد. در خاتمه سخن 
مــی خــواهــم بــگــویــم کــه شــمــا عــزیــزان 
ایران، سرمایه های ارزشمندی هستید 
که آینده و سعادت جامعه را به وجود 
امــروز  جدیت  و  تــالش  آورد.  خواهید 
فردای  سربلندی  و  اعتال  ضامن  شما 
خدای  خاطر  همین  به  اســت.  کشور 
گیر  چشم  موفقیت  ایـــن  از  را  بـــزرگ 

شکرگزار هستیم.

المپیاد؛ فرصتی برای تابندگی و درخشش 

آنجا که  از  نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت: 
مدیریت خوبی در آب شرب، صنعتی و کشاورزی نداریم، 
یکی از مهم ترین راهکارها برای کاهش مشکالت در این 

بخش، نگاه ویژه به خاک است.
به گزارش جام جم البرز؛ منوچهر گرجی همزمان با روز 
جهانی خاک گفت: مدیریت پایدار خاک به تنظیم و توزیع 
مناسب چرخه آب در طبیعت می انجامد که افزون  بر 
جلوگیری از تخریب خاک،  کاهش رواناب و رسوبات را 

در پی دارد.
آموزشی  لحاظ  از  کشور  در  خاک  موضوع  در  افزود:  او 
مراکز  و  دانشگاه ها  توسط  زیادی  کارهای  تحقیقاتی  و 
تحقیقات علمی  انجام شده و اطالعات و علوم خوبی در 
کشور وجود دارد ولی پیاده سازی این علوم در بعد اجرا 

بسیار ضعیف است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که در تمام 
گفت: در  دارد،  رویکرد وجود  این  به خاک  دنیا نسبت 
جهان حدود 3۰ سال است که به اهمیت خاک پی برده و 
برای آن برنامه ریزی و بودجه تعریف کرده اند در حالی که 

کشور ما در این موضوع مقداری عقب است.
خاک،  خصوص  در  کشور  در  اقداماتی  به  اشاره  با  وی 
تحقیقات  موسسه  و  ایران  خاک  علوم  انجمن  افزود: 
به  اند  کرده  زیادی  اخیر تالش های  آب در دهه  خاک و 
طوری که قانون حفاظت از خاک با همت کارشناسان 
اکنون این  این بخش ها تدوین و تصویب شد و هم 
قانون در هیات دولت در دست بررسی و به زودی به 
اجرا گذاشته خواهد شد. گرجی گفت: خدمات خاک به 
محصوالت  تولید  را  زیست  محیط  و  طبیعت  جامعه، 
که  طوری  به  دانست  غذایی  امنیت  تامین  و  مختلف 
دست  به  خاک  از  انسان ها  غذای  درصد   ۹۹ از  بیش 

می آید.
* بدون توجه به خاک مشکل آب مرتفع نمی شود

گرجی با اشاره به کمبود آب و خشکسالی ها، گفت: بدون 
توجه به خاک مشکل  آب در کشور و حتی جهان رفع 
نمی شود زیرا ۷۰ درصد آب در بستر کشاورزی که همان 
خاک است مصرف می شود و اگر آب وارد خاک مدیریت 
هدر  و  ایم  ریخته  غربال  در  را  آب  که  انگار  برود،  نشده 

می رود.
عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه تهران خاک را موجود زنده ای عنوان کرد که باید 
رسیدگی، تغذیه و حفاظت شود به طوری که خاک باید 
آبیاری چه در زمان بارندگی در  بتواند آب را چه در زمان 
خود نگه دارد تا بیشترین محصول را با کمترین مصرف 
آب برداشت کنیم که اکنون برعکس است و آب را هدر 

می دهیم زیرا به خاک توجهی نداریم.
نسل ماهیان در حال از بین رفتن هستند

از  یکی  گفت:  ایران  خاک  علوم  انجمن  رئیس  نایب 
مشکالت خاک کشور ما فرسایش بسیار زیاد آن است 
به طوریکه حتی نسل ماهیان را به خطر انداخته و در حال 
آب های  وارد  فرسایش  با  خاک ها  زیرا  هستند  نابودی 
نتوانند  می شود  موجب  که  شده  دریاها  و  رودخانه ای 
بیرون  تخم  از  نتوانند  ماهی ها  بچه  یا  کرده  ریزی  تخم 

بیایند. 
پنجم دسامبر مصادف با ۱۴ آذر بزرگداشت روز جهانی 

خاک نامگذاری شده است.

مدیریت پایدار خاک و نقش آن در رفع بحران آب

تغییر  حـــال  در  ــاف  ــن اص از  بــســیــاری 
از روش سنتی به مدرن  کــاری  شیوه 
هستند. صنف مــشــاوران امــالک نیز 
در  خاص  جایگاه  و  اهمیت  دلیل  به 
صــورت  بــه  را  روش  ایــن   باید  کشور 
ــــال کــنــنــد.  ــب ــ عــمــلــی و فــرهــنــگــی دن
نو  ملکی  رادیـــکـــال،  مــجــمــوعــه هــای 
در  امالک  دفاتر  برترین  جزو  ومهرزاد 
با  کــه  می باشند  الــبــرز  اســتــان  سطح 
بهره گیری از شیوه های مدرن، علمی 
فعالیت  حــوزه  ایــن  در  دنیا  روز  به  و 
ــر به  ــات ــاوران ایـــن دف مــی کــنــنــد. مـــشـ
از  لحاظ اطالعات حقوقی و تخصصی 
همین  در  بــرخــوردارنــد.  باالیی  سطح 
با سید  البرز  روزنــامــه جــام جم  رابطه 
زبده  و  توانمند  مدیر  مـــرادی،  حامد 
و  نــو  ملکی  ــکــال،  رادی مجموعه های 
مهرزاد گفتگویی انجام داده است که 

ماحصل آن را در ذیل می خوانید:

چــه شــاخــصــه ای بــاعــث بــرتــری مدل 
دپارتمانی و سازمانی نسبت به روش 

سنتی دفاتر امالک شده است؟*
باید از این زاویه به موضوع نگاه شود 
که این کار با کل اقتصاد یک خانواده 
کوچک ترین  اگـــر  و  ــوده  بـ ــاط  ــب ارت در 
خطایی صورت گیرد،  منجر به نابودی 
همین  به  شــد.  خواهد  آنها  اقتصاد 
دلــیــل تــقــاضــا مــی کــنــم کــه مــشــاوران 
ــن حـــوزه را  ــود در ای امـــالک دانـــش خ
حقوقی  کتاب های  و  دهند  افــزایــش 
همچنین  نمایند.  مطالعه  را  مرتبط 
ــه مــشــاوران  ــمــقــدور اتــحــادی حــتــی ال
امــالک ایــن کــار را به صــورت عملی و 
کاربردی در دانشگاه ها تدریس کنند. 
در حـــال حــاضــر اتــحــادیــه مــشــاوران 
امالک تهران، دانشکده ای دایر کرده 
که مختص مشاوران امالک می باشد 
از موارد حقوقی و مرتبط  که بسیاری 

داده  آمــــوزش  آن  در  صــنــف  ایـــن  ــا  ب
می شود.

ملکی  رادیــکــال،  دپارتمان های  در   *
ج بــزرگ  ــر ک کــه در سطح  ــرزاد   ــه نــو وم
با  نــیــرو  ــداد  ــع ت ــه  چ هستند،  فــعــال 
شما همکاری دارند و چه خدماتی به 

مردم ارائه می دهند؟
مستقیم  ــورت  صـ بــه  نفر   ۸۰ ــدود  حـ
ــورت  ــه ص نــیــز ب نــفــر  ــا ۶۰  ت و بــیــن ۵۰ 
دارنـــد.  هــمــکــاری  مــا  بــا  غیرمستقیم 
شامل  که  ایــن  بر  عــالوه  ما  خدمات 
ــت، یـــک وجــه  ــ خـــدمـــات حــقــوقــی اس
آن وجود دارد. تفاوت  تمایزی نیز در 
بــیــن مـــا و دوســتــانــی کـــه بـــه شکل 
دارنــد  فعالیت  زمینه  ایــن  در  سنتی 
ــا از نظر  ــه مـــشـــاوران م ایـــن اســـت ک
اطالعات حقوقی و قراردادی از سطح 
باالیی برخوردار بوده و می توانند این 
اطالعات را به صورت جامع و کامل در 

اختیار مشتریان و سازندگان محترم 
مشاوره  به  اگر  همچنین  دهند،  قرار 
و  من  باشند،  داشته  نیاز  قـــراردادی 
را راهنمایی  آنها  همکارانم می توانیم 
کرده و همچنین سایر خدمات کاری 
اختیار  در  رایــگــان  کامال  صــورت  به  را 

این عزیزان قرار خواهیم داد.
مــجــمــوعــه  در  اســــت  ذکــــر  بـــه  الزم 
به  بخشی  فوق  امالک های  دپارتمان 
روند  بهبود  بــرای  فایل  حامی  عنوان 
تاسیس  ج  کر امــالک  مشاوران  کــاری 
صورت  به  را  آن  می توانند  که  گردید 
اپلیکیشن رو گوشی ها نصب کنند و 

استفاده بهینه نمایند.
اتــحــادیــه  در  کــســانــی کــه  از  دارد  جـــا 
آمــــوزش مــشــاوران  ج در بــخــش  ــر کـ
امالک فعالیت دارند خصوصا جناب 
مهندسین مهرزاد، سرکار خانم قمی 
و آقای قربانعلی تقدیر و تشکر نمایم.

: :مدیریت مجموعه های رادیکال، ملکی نو و مهرزاد البرز مدیریت مجموعه های رادیکال، ملکی نو و مهرزاد البرز

سطح اطالعات حقوقی و قراردادی سطح اطالعات حقوقی و قراردادی 
مشاوران ما بسیار باالستمشاوران ما بسیار باالست

* لطفا راه های ارتباطی با مجموعه های خود را بیان نمایید. * لطفا راه های ارتباطی با مجموعه های خود را بیان نمایید. 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  البرز

شورای  مجلس  در  مردم  نماینده 
اسالمی گفت:

در  جدی  ماندگی های  عقب 
استان البرز

استان البرز دارای عقب ماندگی های جدی است 
که باید با روحیه جهادی و ایثار به همراه تالش 

شبانه روزی جبران کرد.
به گزارش جام جم البرز، علی حدادی در نشست 
زمانی  افزود:  باغ  چهار  شهرستان  اداری  شورای 
البرز در سایه تهران گم شده بود و امروز در صورت 
در  استان  این  غرب  شهرستان های  بی توجهی 
توزیع  در  باید  بنابراین  می شود  گم  کرج  سایه 

اعتبارات توجه الزم را داشته باشیم.
مجلس  و  سیزدهم  دولت  داد:امروز  ادامه  وی 
کارآمدی نظام  برای  انسجام   و  با وحدت  یازدهم 
در  رهبری  معظم  مقام  گذاری   هدف  با  دینی 
راستای ایجاد تمدن نوین اسالمی قدم های مثبت 
مجلس  گفت:در  حدادی  برمیداریم.  را  وموثری 
و اصالح قوانین  گذاری  قانون  با  شورای اسالمی 
شده  گرفته  پیش  در  خوبی  اقدامات  پیشین 
هستیم  درصدد  بنابراین  آورشد:  یاد  وی  است. 
عقب ماندگی های البرز را در بخش های اقتصاد، 
اشتغال و تولید با همراهی استاندار جبران کنیم. 
نماینده مردم طالقان، نظرآباد، ساوجبالغ و چهار 
باغ در مجلس شورای اسالمی گفت: مصوبه ای در 
قانون بودجه ۱۴۰۰ ) بندالف تبصره ۱۸ ( اعتبار32۰ 
اشتغال  ایجاد  و  محرومیت زدایی  برای  میلیارد 
و  جذب  را  البرز  استان  سهم  استاندار  که  داریم 
اقدام کنند. وی تاکید کرد: همچنین اعتباری برای 
شده  پیش بینی  تاسیس  تازه  فرمانداری های 

است که قابل پیگیری می باشد.

تومان  میلیارد   110 اختصاص 
اعتبار برای اشتغالزایی معلوالن 

البرز

مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به جدیت 
معلوالن  کار  و  کسب  از  حمایت  برای  مسووالن 
برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۱۰ امسال  گفت: 
یافته  اختصاص  استان  این  معلوالن  اشتغالزایی 

است.
به  حیدری  اسداهلل  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
استان  معلوالن  گرامیداشت  هفته  مناسبت 
پرداخت  قالب  در  اعتبار  میزان  این  افزود:  البرز 
مدنظر  بهره  بدون  تومانی  میلیون   ۱۰۰ تسهیالت 
قرار گرفته و پرداخت حق بیمه کارآفرینان از دیگر 

اقدامات موثر برای اشتغالزایی معلوالن است.
درصدی  سه  سهمیه  همچنین  داد:  ادامه  وی 
اشتغال معلوالن در دستگاه های اجرایی از مواردی 
آن شده  رعایت  به  این دستگاه مکلف  که  است 
کرد:  تاکید  البرز  استان  بهزیستی  مدیرکل  اند. 
پیشگیری از معلولیت از طرح های جدی بهزیستی 
استان است که امسال با توجه به شرایط کرونا ۷۶ 
هزار نفر درطرح غربالگریی بینایی قرار گرفتند که 2۵ 
نفر  هزار   3۷ افزود:  شدند.وی  غربالگری  نفر  هزار 
نیز در طرح غربالگری شنوایی تحت پوشش قرار 
گرفتند که 2۶ هزار نفر آنان غربالگری شدند ضمن 
آنکه برای ۶۰۰ نفر آزمایش ژنتیک انجام شده است.

معلوالن  نیاز های  از  یکی  داشت:  بیان  حیدری 
مسکن است و در دولت سیزدهم امیدواریم نگاه 
جدی به این موضوع شود؛ هر چند که در استان 
البرز با اولویت خانواده های دارای چند معلول یک 
هزار و ۶۷۰ واحد مسکونی به معلوالن تحویل داده 

شده است.

خبر خبر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به استقرار 22 واحد بزرگ 
تولید آرد در این استان گفت: طبق برآوردهای کارشناسی انجام شده کیفی ترین 

آرد تولیدی در غرب کشور در البرز تولید می شود.
به گزارش جام جم البرز، رامین ربیعی در بازدید از یکی از واحدهای تولیدی آرد 
استان البرز گفت: اکنون 22 واحد تولیدی آرد در البرز با سرمایه گذاری بیش از 

۱۱ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم بیش از یک هزار و 2۰۰ نفر در حال 
فعالیت است.

وی ادامه داد: بیش از ۶۵ درصد آرد مورد نیاز پایتخت توسط واحدهای تولیدی 
آرد استان البرز تامین و این استان به عنوان معین تهران در تامین آرد تعیین 
سیلوهای  بزرگ ترین  از  یکی  استقرار  به  اشاره  با  ادامه  در  ربیعی  است.  شده 

احداثی بخش خصوصی کشور در البرز افزود: فعالیت این تعداد از واحدهای 
تولید آرد در البرز، موجب شده تا این استان میزبان بسیاری از برندهای معتبر 

تولید نان صنعتی، انواع ماکارونی و پاستا در سطح کشور باشد.
هم اکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در بخش های مختلف 

در البرز مشغول به فعالیت هستند.

البرز تولید کننده کیفی ترین آرد غرب کشور

ساختمانی   عملیات  شروع  از  ۷سال  گذشت  از  بعد 
 ۱۵ تنها  بیمارستان  این  کرج  کمالشهر  بیمارستان 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
هم  نشست  نخستین  در  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
ساختمان  در  که  کمالشهر  سالمت  خیران  اندیشی 
حسین  شد،  برگزار  کمالشهر  اسالمی   شورای 
کمالشهربا  سالمت  خیران  مدیرعامل  کمال زاده 
درمانی  مراکز  کمبود  و  مناسب  نا  وضعیت  به  اشاره 
در کمالشهر کرج تصریح کرد: کمالشهر با 2۰۰ هزار نفر 
مجمع  اساس  ،برهمین  ندارد  بیمارستان  جمعیت 
خیران کمالشهر تالش  دارد برای ساخت بیمارستان از 
طریق همیاری خیران، مردم، کمک شهرداری و شورای 
راه اندازی بیمارستان یکصد  شهر اقدام به ساخت و 

تختخوابی این شهر کند.
محسن افشار، رئیس شورای اسالمی کمالشهر و عضو 
این که  به  اشاره  با  نیز  کمالشهر  خیران  مدیره  هیات 
کمالشهر یکی از مناطق محروم استان البرز محسوب 
از  پس  گذشته  سال های  در  داشت:  اظهار  می شود، 
تشکیل مجمع خیران کمالشهر، زمینی به مساحت ۵ 
هزار و ۵۰۰ متر توسط شورا و شهرداری در اختیار مجمع 
زمین  این که  سبب  به  مدتی  از  پس  که  شد  گذاشته 
بود،  تجاری  ارزش  دارای  و  داشته  قرار  اصلی  بلوار  در 
بازپس گرفته شد و زمینی دیگر به مساحت ۱۰ هزار متر 
در اختیار مجمع قرار گرفت. افشار خاطر نشان کرد:در 
خصوص بیمارستان کمالشهر ،  روند تغییر زمین این 

بیمارستان از سوی شهرداری و شورای اسالمی  سابق 
به  بیمارستان  این  ساخت  تا  شد،  موجب  کمالشهر 
تعویق افتاده و عملیات اجرایی آن با تاخیر انجام شود.

رئیس شورای اسالمی کمالشهر با بیان این که تکمیل 
این بیمارستان می تواند مشکالت  ساکنان این منطقه 
را حل نماید افزود: امیدواریم  با کمک خیران کمالشهر 
علوم  دانشگاه  و  شهرداری  شهرو  اسالمی  ی  ،شورا 
است  بیمارستان  این  ساخت  متصدی  که  پزشکی 
،ادامه  ساخت نخستین بیمارستان کمالشهر بزودی 

آغاز شود.
ع  رفیع رئیس هیات مدیره مجمع خیران  زار محسن 
قبل  سال های  در  این که  به  اشاره  با  نیز  کمالشهر 
تجهیز  و  ساخت  برای  بود  کرده  تقبل  شهرداری 
بیمارستان صد تختخوابی کمالشهر عالوه بر ۵ میلیارد 
آن  تجهیزات  برای  نیز  تومان  میلیارد   2 هزینه،  تومان 

هزینه کند تصریح کرد: متاسفانه این کمک ها محقق 
نشد و احداث و احداث این بیمارستان در این منطقه  
ادامه  در  است.  مانده  باقی  متوقف  همچنان  محروم 
نشست خیران کمالشهر، کمال زاده مدیرعامل خیران 
علوم  دانشگاه  این که  به  اشاره  با  کمالشهر  سالمت 
بیمارستان   ساخت  متصدی  البرز  استان  پزشکی 
صد تختخوابی کمالشهر کرج است خاطر نشان کرد: 
دانشگاه  مسئوالن  در  که  نوگرایی  روند  با  امیدواریم 
علوم پزشکی البرز ایجاد شده است فضای بهتری برای 
همکاری خیران و مسئوالن دولتی ایجاد شود و کارهای 

ساخت بیمارستان کمالشهر تسریع گردد.
کمالشهر  سالمت   خیران  مجمع  این که  بیان  با  وی 
کمک های  معرفی  و  سازماندهی  در  مهمی  نقش 
مردم  گفت:  است  داشته  سالمت  حوزه   در  مردمی 
برای کمک به ارتقای سطح درمانی در بخش سالمت 

نیازمند اطمینان هستند و مجمع خیران این وظیفه 
را به خوبی انجام می دهد. کمال زاده با اشاره به نقش 
خاطرنشان  بیمارستان ها  تجهیز  و  ساخت  در  خیران 
کرد: کمالشهر کرج با جمعیت 2۰۰هزار نفری محروم از  
درمانگاه، اورژانس  و بیمارستان است و براین اساس  
مجمع خیران سالمت کمالشهر قصد دارد با همیاری  
خیران و مردم و کمک سازمان های دولتی  بیمارستان 

صد تختخوابی کمالشهر را تکمیل و راه اندازی کند.
گفتنی است در این نشست که با هدف ساماندهی و 

هم اندیشی خیران کمالشهر برگزار شد،
سالمت  خیران  مجمع  جدید  مدیره  هیات  اعضای 
ع  زار محسن  اساس  شدند.براین  انتخاب  کمالشهر 
کمال  ،حسین  مدیره  هیات  رئیس  سمت  به  رفیع 
زاده مدیر عامل، حسین نیک بین عضو هیات مدیره، 
محسن افشار رئیس شورای اسالمی شهر به عنوان 
شهرداری،  سرپرست  ،رئیسی زاده  مدیره  هیات  عضو 
عضو هیات مدیره، عباس مختاری، بازرس و حسین 

توانگر رنجبر بازرس انتخاب شدند.

البرز سال آینده مشکل تامین برق نخواهد داشت
استاندار البرز گفت: همدلی و انسجامی که در 
این  در  کیلوولت   ۴۰۰ برق  پست  کار  پیشرفت 
سال  در  می رود  انتظار  داد  خواهد  خ  ر استان 

۱۴۰۱ مشکل قطعی برق نداشته باشیم.
در  عبداللهی  مجتبی  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
از روند پیشرفت پروژه پست ۴۰۰  کیلو  بازدید 

هماهنگی های  گفت:  ج   کر باغستان  ولت 
بسیار خوبی در خصوص تامین اعتبارات و رفع 

موانع پروژه شکل گرفت.
اتخاذ  که  تدابیری  با  امید است  ادامه داد:  وی 
معقول،  و  منطقی  زمانبندی  یک  در  شده 
بهره  شاهد  اجرایی  توان  از  حداکثری  استفاده 

برداری از این پروژه باشیم.
عبداللهی افزود: از مدیر عامل برق منطقه ای و 
پیمانکار مربوطه درخواست کردیم که به روند 

پیشرفت پروژه سرعت بیشتری بدهند.
مشترک  هزار   ۴۰۰ و  میلیون  یک  البرز  استان 

خانگی، صنعتی، تجاری و امثال آن  دارد.

گزارشی از یک نشست:

وضعیت بیمارستان کمالشهر در ابهام

ج، برند مل عنوان کرد: مدیر پخش قهوه ملی در کر

تجربه دلنشین عطر و طعم واقعی قهوه با برند مل 
به فروشگاه های معتبر مراجعه  باید  آن  تهیه  برای  اگر قهوه جزو نوشیدنی های دلخواه شماست 
کنید. فروشگاه پخش قهوه ملی با برند معتبر مل، یکی از مراکز متخصص تولید و رست قهوه در کرج 
می باشد. کیفیت محصوالت این مجموعه و دقت و ظرافت در انجام تمام کارها مثال زدنی است. در 
همین رابطه روزنامه جام جم البرز با علی محمد خانی، مدیر زبده و توانمند پخش قهوه ملی گفتگویی 

انجام داده است که در ادامه می خوانید:
* در خصوص فعالیت های تخصصی خود توضیح دهید.

از سن 2۰ سالگی آماده سازی و دم کردن قهوه را به صورت حرفه ای انجام می دهم. از سال ۹۵ به صورت 
اتفاقی وارد این کار شدم. شغل پرمشقتی است و اکثر کارها را با حساسیت زیاد انجام می دهم. از ابتدا 

به جد بر روی این حرفه سرمایه گذاری کرده ام و موفقیت امروزم در این کار لطف خدا بوده است. 
* مرکز پخش قهوه ملی در خصوص رست و برشته کردن محصوالت چگونه عمل می کند؟

برای تولید یک دانه قهوه از مرحله کاشت تا رسیدن به دست مشتری زحمات زیادی کشیده می شود. 
برای برشته کردن قهوه زمان زیادی نداریم بنابراین باید تاثیر باالیی از یک دانه قهوه بگیریم. قهوه 

باید به صورت بهینه و با کیفیت برشته و ُرست شود تا عطر و طعم واقعی آن از بین نرود.

* راه های ارتباطی با مرکز پخش قهوه ملی را بیان نمایید. 
ج – میدان شاه عباسی – جنب امامزاده حسن – پخش قهوه ملی  آدرس: کر

تلفن: 09301072068 
                 cofe.mell  :پیج اینستاگرام

a.cofe                                                                    

؛ توسط ستاد اقامه نماز استان البرز

« برگزار می شود مسابقه بزرگ »کتابخوانی نماز
ستاد اقامه نماز استان البرز مسابقه 
برگرفته  را   » نماز »کتابخوانی  بزرگ 
خانواده«  و  نماز  »چلچراغ  کتاب  از 
جواد  سید  حجت االسالم  نوشته 

بهشتی برگزار می کند.
ستاد   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
بزرگ  مسابقه  استان  نماز  اقامه 
کتاب  از  برگرفته  را   » نماز »کتابخوانی 
نوشته  خانواده«  و  نماز  »چلچراغ 
حجت االسالم سید جواد بهشتی از 
تاریخ پانزدهم آذر تا دوازدهم بهمن 

برگزار می کند.
این مسابقه گروه سنی ۱۵ سال به باال 
و  با چهل  بر می گیرد و مصادف  در  را 
دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
و میالد با سعادت امیرالمؤمنین )ع( 

برگزار خواهد شد.
گفتنی است، عالقه مندان می توانند در 
کارکنان  یا  آزاد  دو قالب شرکت کننده 

رویداد  این  در  اجرایی  دستگاه های 
فرهنگی به صورت مجازی شرکت کنند، 
به این منظور، سامانه جامع برنامه های 
)محراب(  ستاد  آموزشی  و  فرهنگی 
مدت  در    mehr.Namaz.ir نشانی  به 
شرکت کنندگان  برای  تعیین شده 

فعال خواهد بود.

نتایج مسابقه در  شایان ذکر است؛ 
با  میالد  با  مصادف  بهمن   2۶ تاریخ 
طریق  از  )ع(  امیرالمؤمنین  سعادت 
نماز  اقامه  ستاد  اطالع رسانی  پایگاه 
درگاه های  و   namaz.ir نشانی  به 
دستگاه های اجرایی مشارکت کننده 

اعالم خواهد شد.

از میان شرکت کنندگانی که به تمامی 
صحیح  پاسخ  مسابقه  گزینه های 
نفر   ۱۱۰ به  قرعه  قید  به  داده اند 
سوی  از  ریال   2/۵۰۰/۰۰۰ هدیه  کارت 
ستاد اقامه نماز تقدیم خواهد شد. 
کتاب  می توانند  کنندگان  شرکت 
مسابقه را به روش های زیر دریافت 

کنند:
پیامکی  سامانه  به   ۸ عدد  ارسال   )۱

۱۰۰۰۰۱۷
با ۵۰ درصد  2( نسخه فیزیکی کتاب 
از  ریال   ۱2۰/۰۰۰ قیمت  به  تخفیف 
به  ستاد  اینترنتی  فروشگاه  طریق 

 namazstore.ir نشانی
 ۸۰ با  کتاب  الکترونیکی  نسخه   )3
 ۵۰/۰۰۰ قیمت  به  تخفیف  درصد 
فروشگاه  از  فقط  تهیه  قابل  ریال، 
نشانی به  نماز  اقامه  ستاد   اینترنتی 

ketab.namaz.ir 
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اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
امام خمینی )ره(در کوى غم تو پایداریم، همه
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

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

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

مـــــوزه تـــاریـــخ طــبــیــعــی مــعــرف 
جاذبه های طبیعی البرز است

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با اشاره به 
غنای موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی این استان 
این مــوزه به عنوان یک ظرفیت مناسب  گفت: 

معرف قابلیت ها و جاذبه های طبیعی است.
به گزارش جام جم البرز، فردین حکیمی با اشاره 
به این که ۱۰ سال از راه اندازی موزه تاریخ طبیعی 
و تنوع زیستی این استان در پارک شهید چمران 
ج مــی گــذرد، افـــزود: ایــن مـــوزه مجموعه ای از  کــر
گــیــاهــی، سنگ ها و  ــوری و  ــواع گــونــه هــای جــان ــ ان
آموزان، دانشجویان  کانی ها برای آشنایی دانش 
و عــالقــه مــنــدان بــه محیط زیــســت کــشــور است 
که با توجه به موقعیت مکانی مــوزه،  از ظرفیت 
مناسبی بــرای  اطــالع رسانی برخوردار اســت. وی 
اماکن  جمله  از  البرز   طبیعی  تاریخ  مــوزه  گفت: 
که  است  پژوهشی  و  علمی  اجتماعی،  فرهنگی، 
بــوم هــای  زیــســت  شناساندن  در  مهمی  نقش 
دارد.  کشور  به  الــبــرز   گیاهی  و  جــانــوری  مختلف 
حکیمی تاکید کرد: نباید موزه های تاریخ طبیعی 
را که حاصل زحمات فراوان محققان ، دوستداران 
طبیعت و فعاالن عرصه محیط زیست است  را با 
مجموعه های نمایشگاهی که فقط برای نمایش 

و بازدید مردم برپا می شوند، اشتباه گرفت.
بــخــش هــای   اخـــتـــصـــاص  ــت:  ــ ــ اظـــهـــار داشـ وی 
ــوزش  ــ آمـ ــاه شـــنـــاســـی و   ــیـ گـ ــی،  ــاسـ ــنـ ــورشـ ــانـ جـ
تا غنای  بوم شناسی در این مــوزه  موجب شده 
آن  نمایشگاهی  و  تحقیقاتی  فرهنگی،  علمی، 
به  مــنــدان  عالقه  تمام  از  شود.حکیمی  بیشتر 
از  تــا  کــرد  محیط زیست و حیات وحــش دعــوت 
این مجموعه جالب و آموزشی به صورت رایگان  

دیدن کنند.

خبر

ح  ــر ــت ط ــه خـــوانـــنـــدگـــان عـــزیـــز مـــی تـــوانـــنـــد ج
با  ابعاد مختلف  مشکالت شهری و استانی در 
جم  جام  تحریریه  90001223دفــتــر  تلفن  شماره 
البرز همه روزه به غیر ایام تعطیل در وقت اداری 
تماس بگیرند تا مشکالتشان با نام خودشان 

ج گردد. در همین ستون در
* با گران فروشی فروشگاه ها مقابله کنید

بــرخــی فــروشــگــاه هــای زنــجــیــره ای اســتــان البرز 
و  مصنوعی  گـــذاری  خ  نــر بــا  تابعه  شــهــرهــای  و 
مالی  زیان  و  ضرر  موجب  انحرافی  تخفیف های 

مشتریان خود می شوند. 
صـــدای  جــدیــد  قــالــبــی  در  فـــروشـــی  گــــران  آری 

مشتریان فروش گاه ها را در آورده است. 
بــنــابــرایــن بــدیــن مــنــظــور از مــســئــوالن دســت 
تخلفات  گونه  این  به  رسیدگی  خواهان  اندرکار 
کــه مــوجــب تضییع حــقــوق شــهــرونــدی اســت، 

می باشیم.

ع پیشه از محمد شهر مهرداد زار

 جاده چالوس را ایمن کنید
مواصالتی  محورهای  از  یکی  که  چالوس  جــاده 
و  پائیز  فــصــول   آمــدی می باشد، در  و  رفــت  پــر 
سیل  ــای  ــاران ه ب بــارش  آغــاز  بــا   .... و  زمستان 
ــوادث و ســوانــح جـــاده ای  بـــروز حـ آســا مستعد 

می باشد.
شهر  و  راه  کل  اداره  مسئوالن  از  جهت  این  به 
نسبت  تا  داریم  درخواست  البرز  استان  سازی 
ــالح و تــرمــیــم مــعــایــب و نــواقــص مسیر  بــه اصـ

مذکور اقدام عاجل نمایند.

ج حشمدار از کر

ج چه شد؟ یاچه مصنوعی کر ساخت در
مصنوعی  دریــاچــه  ســاخــت  و  طــراحــی  عملیات 
ج که در حاشیه رودخانه پارک شهید چمران  کر
ج واقــع شــده ســال هــای متوالی مــورد بحث  کــر
این  اجـــرای  از  امــا  می باشد،  شهری  مسئوالن 
پروژه عمرانی که نقش مهمی در زیبایی ورودی 
ج خــواهــد داشـــت مــتــاســفــانــه خبری  شــهــر کـــر
البرز  اســتــانــدار  از  اســـاس  همین  بــر   . نیست 

خواهان تعیین تکلیف این پروژه هستیم.
جمعی از شهروندان البرزی

پیام های مردمی

"شهید  البرز؛  جم  جام  گزارش  به 
در   ۱3۴۸ سال  در  اصل زعیم"  "ناصر 
شهرستان  توابع  از  بختیار  روستای 
او  گشود.  جهان  به  دیده  ساوجبالغ 
پس از تحصیالت ابتدائی، وارد مقطع 
در  می توانست  حاال  و  شد  راهنمایی 
تامین  در  پدر  مددکار  و  یار  توان  حد 
این که  هم  و  باشد  خانواده  معاش 
نباشد.  غافل  علم  تحصیل  کسب  از 
در دوران تحصیالت راهنمایی، جنگ 

ایران و عراق به اوج خود رسیده بود، 
در همین هنگام، اولین شور و شوق 
پدیدار  او  افکار  در  مبارزه  و  جبهه 
به  بار  چندین  سبب  همین  به  شد. 
پایگاه های اعزام نیرو به جبهه مراجعه 
اعزامش  از  سن  کمی  علت  به  ولی 

جلوگیری کردند.
او بعد از پایان مقطع دوم راهنمایی، به 
جبهه های  به  بسیجی  رزمنده  عنوان 
مرحله  دو  در  شد.  اعزام  کشور  غرب 

مزبور  جبهه های  در  ماه،   3 مدت  به 
مشغول نبرد بود. بعد از آن چند روز 
هیچ وقت  را  جبهه  و  آمد  مرخصی  به 
تا  کند  دور  خود  ذهن  از  نتوانست 
خرداد  سی ام  تاریخ  در  دوباره  این که 
۱3۶۵ به جبهه غرب اعزام شد و بعد 
تیر  دوازدهم  تاریخ  در  نبرد  روز   ۱3 از 
۱3۶۵بر اثر اصابت مستقیم ترکش به 
سوی لقاء اهلل پر کشید و "شهادت" 
آرامش را در وجود او جاودانه ساخت.

زعیم"  اصل  "ناصر  شهید  مادر 
روزی  چند  می کند:  روایت  این گونه 
مرا  که  بود  مانده  اعزام  روز  آخرین  به 
روستای  مزار  به  و  کرد  موتور  سوار 
اینجا  مرا  چرا  پرسیدم:  برد.  بختیار 
آوردی؟ گفت : مادرم از این به بعد هر 
روز اینجا خواهی آمد و بر سر مزار من 
آوردند  خواهی گریست. اگر جنازه مرا 
خاک  به  عمه ام  پسر  مزار  کنار  در 

بسپارید.

آخرین وعده در خانه ابدی

هیات تجاری، بازرگانی و سرمایه گذاری اقلیم 
کردستان عراق در بازدید از مجتمع تحقیقاتی 
و  علم  پارک  و  دانشگاهی  جهاد  شهدای 
زمینه  در  مختلف  موضوعات  البرز،  فناوری 
ایجاد  و  بنیان  دانش  محصوالت  صادرات 
بازرگانی مورد بررسی  دفتر مشترک تجاری و 

قرار گرفت.
علم  پارک  رئیس  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
ارائه  ضمن  بازدید  این  در  البرز  فناوری  و 
گزارشی از دستاوردها و فعالیت های مجتمع 
تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک 
علم و فناوری البرز گفت: پارک علم و فناوری 
اقلیم  در  مشترک  رشد  مرکز  ایجاد  بر  البرز 
و  علم  پارک  نظر  زیر  )اربیل(  عراق  کردستان 

فناوری البرز آمادگی دارد.
عباسی با اشاره به این که پارک علم و فناوری 

این  افزود:  است  جامع  مجموعه  یک  البرز 
شرکت های  و  تخصصی  مراکز  که  مجتمع 
مختلف را در خود جای داده حدود ۱۰۰ هکتار 
وسعت دارد و محلی برای توسعه شرکت های 
توسعه  و  تحقیق  و  فناور  و  بنیان  دانش 
مهندسی،  و  فنی  مختلف  زمینه های  در 

دارویی  پزشکی،  ژنتیک،  دامی،  کشاورزی، 
تولید  و  توسعه  و  تحقیق  کامل  چرخه  و 
به فروش  اشاره  با  او  دارویی است.  گیاهان 
هزار میلیارد تومانی پارک علم و فناوری البرز 
اضافه کرد: سال گذشته نیز موفق به صادرات 
فناورانه  محصوالت  دالری  میلیون  هفت 

شده ایم.رئیس هیات عراقی و رئیس هیات 
نیز  عراق  کردستان  اقلیم  وبازرگانی  تجاری 
در این بازدید با اشاره به ظرفیت های خوب 
همکاری ایران و اقلیم کردستان عراق گفت: 
مسئوالن و مردم کردستان عراق بیش از هر 
کشوری عالقمند به حضور ایران و شرکت ها 
و تولیدات ایرانی در این خطه اقلیم هستند 
چرا که فرهنگ و تاریخ مشترک و حتی زبان 
مشترک با هم دارند.گیالن حاجی سعید که 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان 
اقلیم کردستان است برای برگزاری نمایشگاه 
بویژه  ایرانی  شرکت های  محصوالت 
محصوالت دانش بنیان و فناور در شهر اربیل 
تمایل  صورت  در  افزود:  و  کرد  آمادگی  اعالم 
طرف ایرانی آمادگی داریم این نمایشگاه را در 

سریع ترین زمان برگزار کنیم.

همکاری دانش بنیان های البرز و کردستان عراق
هفته  مناسبت  به  و  دانشجو  روز  با  همزمان 
پژوهش نمایشگاه فن بازار استان البرز امروز 
کار  آغاز به  در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی 

کرد.
رشد  مرکز  البرز؛ مدیر  جم  گزارش جام  به 
دانشگاه خوارزمی و مسئول برگزاری نمایشگاه 
افتتاح  آیین  حاشیه  در  البرز  استان  بازار  فن 
نمایشگاه فن بازار استان البرز که در پردیس 
این  گفت:   برگزار شد،  کرج دانشگاه خوارزمی 
 2 گذراندن  از  پس  جاری  سال  در  نمایشگاه 
سال نفسگیر کرونایی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی به صورت حضوری برگزار شده است.
اینکه  بیان  با  لواسانی  حسینی  حسین  سید 
دستاوردهای  نمایشگاه  این  در  شده  سعی 
افزود:  شود،  گذاشته  نمایشی  به  نوینی 

حضور  با  غرفه   ۶۰ قالب  در  نمایشگاه  این 
موسسات، شرکت های دانش بنیان و شرکت 

های زایشی برگزار شده است.
نهادهای  نمایشگاه  این  در  گفت:  وی 
در  گری  تسهیل  و  گذاری  سرمایه  برای  ذیربط 

نمایشگاه حضور دارند.
صندوق  را  نهادها  این  جمله  از  لواسانی 

نوآوری  صندوق  و  استان  فناوری  پژوهش 
کشور اعالم کرد و گفت: تالش بر این هست 
که قراردادها و تفاهم نامه هایی برای حمایت 
داشته  شود   می  رونمایی  که  محصوالتی  از 
به مرحله  که  اینکه محصوالتی  باشیم ضمن 
صندوق  از  حمایتی  اند  رسیده  اولیه  نمونه 
تولید  صنعتی  محصول  تا  داشت  خوواهند 
بازار   فن  نمایشگاه  برگزاری  مسئول  شود. 
افزود: قرار است در این نمایشگاه ۴۰ محصول 
جدید در حوزه های کشاورزی، اینترنت اشیاء، 
و  فناوری  زیست  شهری،  مدیریت  عمران، 

سلول های بنیادین رونمایی شود.
نمایشگاه فن بازار استان البرز از ۱۶ تا 2۱ آذرماه 
در سالن نشاط پردیس کرج دانشگاه خوارزمی 

آماده بازدید عموم است.

آغاز به کار نمایشگاه فن بازار البرز در دانشگاه خوارزمی

با مصرف بیش از ۱۶۰ میلیون میلیون متر مکعب گاز فشرده )CNG( از طریق ۵2 باب جایگاه  عرضه 
این سوخت ملی و پاک در  استان به همین میزان صرفه جویی در مصرف بنزین انجام شده است.

گاز  به  شهروندان  گرایش  گفت:  شرکت  این  عمومی  روابط  سرپرست  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
از ۱۶۰ میلیون مترمکعب  طبیعی فشرده )CNG( افزایش یافته و طی ۷ ماه اول سالجاری بیش 
گاز فشرده )CNG( از طریق ۵2 باب جایگاه CNG  در استان البرز عرضه شده که به همین میزان 
ح دوگانه  صرفه جویی در مصرف بنزین انجام شده است. قلندرزاده با اشاره به این که با اجرای طر
( تعداد متقاضیان استفاده از این سوخت پاک  سوز نمودن خودروهای عمومی )تاکسی و وانت بار
افزایش  یافته است گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز بر اساس نیازسنجی 
انجام  شده، از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد جایگاه CNG در استان دعوت به عمل  
می آورد. قلندرزاده در ادامه افزود: با احداث جایگاه CNG میتوان ضمن برگشت سرمایه و درآمد 

زایی برای سرمایه گذاران، موجب متعادل سازی عرضه این سوخت پاک در استان شویم.

ین در استان البرز صرفه جویی 160 میلیون لیتر بنز

سهمیه  البرزی  باز  اسکی  روزبه  صدیقه   : اسکی  پارا  انجمن  رئیس 
مسابقات  در  اسنوبرد  رشته  در  زمستانی   2۰2۱ پارالمپیک  بازی های 

جام جهانی هلند را کسب کرد .
مسابقات  گفت:  ساوه  شمشکی  عیسی   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
جام جهانی و کاپ اروپا پارااسکی اسنوبرد با حضور ۷۰ ورزشکار مرد 
در  جهان  کشور   ۱۶ از   uL,Ll2,LL۱ کالس های  در  زن  ورزشکار   2۴ و 

پیست تخصصی هلند برگزار شد.
زمان ۵2،۷۷  با   LL2 کالس روزبه در  رقابت های اسنوبرد صدیقه  در 
ورودی  سهمیه  سی  پی  تایید  ای  با  و  گرفت  قرار  پنجم  جایگاه  در 

بازی های پارالمپیک زمستانی را کسب کرد.

مقام پنجم اسنوبرد هلند به 
بانوی البرزی رسید

، مهدی عباسی رئیس پارک علم و فناوری  به گزارش جام جم البرز
استان البرز در مراسم هفته پژوهش و فناوری استان البرز گفت: 
البرز با دارا بودن 2۸3 شرکت دانش بنیان از لحاظ تعداد اشتغال 

فناورانه از میانگین کشوری باالتر است.
وی تصریح کرد:  اگر به دنبال خروجی از پژوهش ها  در البرز هستیم 
تا  و  بگیرند  قرار  هم  کنار  در  فناورانه  اکوسیستم  اجزای  تمام  باید 

زمانی که این اتفاق نیافتد شاهد نتیجه واقعی نخواهیم بود.
عباسی با بیان این که در سال های گذشته در برخی زمینه ها بیش 
از نیاز استان پژوهش انجام شده و در برخی زمینه ها هم این اتفاق 
نیافتاده است تاکید کرد: البرز با دارا بودن 2۸3 شرکت دانش بنیان 
سومین استان از این لحاظ در کشور است و  پتانسیل های باالیی 

دارد.
تعداد  این که  به  اشــاره  با  البرز  استان  فناوری  و  علم  پــارک  رئیس 

شرکت های دانش بنیان در یک استان شاخص خوبی برای 
اثبات پتانسیل ها است، گفت: البرز در حوزه واحدهای 

فناور هشتمین استان در کشور است، و از لحاظ تعداد 
برخوردار  باالتری  کشوری  از میانگین  اشتغال فناورانه 

است ،اما این  دلیل بر خروجی بیشتر نیست.
پارک  ساله  هر  روال  طبق  این که  به  اشــاره  با  عباسی 
و  پــژوهــش  هفته  نمایشگاه  دبــیــر  فــنــاوری  و  عــلــم 
نشست های  :بــرگــزاری  گفت  اســت  اســتــان  فــنــاوری 

انعقاد  تــجــارب،  کــردن  مستند  نمایشگاه،  حاشیه  در  تخصصی 
آوری  فن  و  علم  پارک  برنامه های  از  فناورانه  و  پژوهشی  قراردهای 
در هفته پژوهش  است و  پارک علم و فنلوری با تعداد قابل قبولی 
از واحدها در حوزه مختلف علوم پزشکی، مهندسی، کشاورزی  در 

نمایشگاه به صورت حضوری شرکت خواهد کرد. 
وی با بیان این که نماینده تمام دستگاه های ذیربط فراخوان شدند 
نمایشگاه  بــرگــزاری  چگونگی  و  نحوه  ــورد  درم مختلف  جلسات  و 
ــورت گــرفــت، گــفــت:  نــمــایــشــگــاه با  ــ ص
ــورت  ــه ص ــم ب ــت پــروتــکــل هــا ه ــای رع
ــه صـــورت مــجــازی  حــضــوری و هــم ب

برگزار می شود. 
زمینه  در  البرز  این که  بیان  با  عباسی 
ــاط بــخــش خــصــوصــی و پــژوهــش  ــب ارت
از اســتــان هــای  یــکــی  ــاوری  ــن ف و 
ــرد:  ــد کـ ــی ــاک ــرو اســــت ت ــیــش پ
که  گــذشــتــه  ــال  ــ س یـــک  در 
صندوق پژوهش و فناوری 
استان البرز شکل گرفته، 
شــاخــص هــا   بـــرخـــی  در 
ــج  کــشــوری  ــن ــه پ ــب رت
تنها  و  ــم  ــ داریـ را 

فناوریمان   و  پژوهش  صندوق  از  درصــد   ۹۶ که  هستیم   استانی 
فــنــاوری  و  علم  پـــارک  رئــیــس  اســـت.  خصوصی  بخش  بــه  متعلق 
با  و  آمده اند  کار  پای  استان  خصوصی  شرکت   2۷ داد:  ادامــه  البرز 
کمک های صندوق نوآوری و شکوفایی مجموعا بیش از۵۰ میلیارد 
اعتبار  تامین  خصوصی  بخش  حمایت  با  صندوق  این  در  تومان 

شده است.
وی با اشاره به این که مبلغ ۶ میلیارد تومان وام جعاله برای تمام 
گفت:  شــده  اخــذ  پژوهش  هفته  مناسبت  به  فناور  شرکت های 
سودچهار  با  وام  این  از  نمایشگاه   همین  در  می توانند  شرکت ها 

درصد  استفاده کنند. 
رئیس پارک علم و فناوری استان البرز گفت: همچنین مقرر شده  
حمایت  با  علمی  هیات  اعضای  از  هم  تومان  میلیون   3۰۰ مبلغ  تا 
پارک حمایت شود و بخشی از وام ها به صورت کمک های بالعوض 

در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.
علم  پــارک  عنوان  به  ما  دغدغه  تمام  این که  بیان  با  دکترعباسی 
کـــردن مــشــارکــت حــداکــثــری بخش خصوصی در  فــعــال  فــنــاوری  و 

نمایشگاه است.،
ــرای شــرکــت در  بـ تــا امـــروز 22 دســتــگــاه و ســازمــان   ــرد:  کـ  تصریح 
امیدواریم  و  داشته اند  آمــادگــی  اعــالم  پژوهش  هفته  نمایشگاه 
زیــرا  یابد  افــزایــش  شرکت کننده ها  تــعــداد  کــه  باشیم  ایــن  شاهد 

پتانسیل های البرز بسیار زیاد است.

ح کرد: رئیس پارک علم و فناوری استان البرز مطر

پژوهش ها در استان البرز باید سیستمی شود

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از توقیف 
یک دستگاه خاور و کشف 3 تن و 2۰۰ کیلوگرم 
کرج- آزادراه  در  توزیع  شبکه  از  خارج  زنده  غ  مر

قزوین خبر داد.
به گزارش جام جم البرز، مهدی افشاری، رییس 
پلیس اقتصادی استان البرز، گفت: در راستای 
مبارزه همه جانبه با پدیده قاچاق، ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس اقتصادی استان 
یک  به  کرج-قزوین  آزادراه  در  زنی  گشت  حین 
دستگاه خودروی خاور مشکوک و آن را متوقف 
کردند. وی افزود: در بازرسی از این خودرو، 3 تن 
غ زنده به صورت فاقد مجوز و  و 2۰۰ کیلوگرم مر

خارج از شبکه توریع کشف شد.

البرز  اقتصادی استان  امنیت  رئیس پلیس 
تصریح کرد: برابر اعالم کارشناسان مربوطه ارزش 
برآورد  ریال  میلیارد  یک  شده،  کشف  محموله 
شده است. سرهنگ افشاری در پایان با اشاره 
به اینکه در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف 
و تحویل مراجع قضایی  و یک متهم دستگیر 
شد، اضافه کرد: از همشهریان عزیز تقاضا داریم 
مشکوک،  موارد  گونه  هر  مشاهده  صورت  در 
ع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰  مراتب را در اسر

به پلیس اطالع دهند.

ج-قزوین ج از شبکه توزیع در آزادراه کر غ خار توقیف خودروی حامل مر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی البرز از کشف ۱3 تن سبوس گندم در اجرای طرح 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبرداد.

به گزارش جام جم البرز، سرهنگ مهدی افشاری گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در حین گشت زنی در اتوبان تهران-کرج به یک دستگاه کامیون ولوو مشکوک 
آن مشخص شد که خودرو حامل ۱3 تن  از متوقف کردن و بررسی  شده که پس 

سبوس گندم، فاقد مدارک گمرکی است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی البرز افزود: به همین منظور یک نفر متهم دستگیر و 

خودرو نیز به همراه اموال، توقیف شد.
سرهنگ افشاری ارزش تقریبی اموال کشف شده را ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرد.

کشف 31 تن سبوس گندم قاچاق در البرز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی البرز خبر داد:


