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بیش از ۸۵ هزار رای 
اولی پای صندوق رای

 در البرز

آغاز فعالیت اولین 
»موسسه خیریه منابع 

طبیعی و آبخیزداری البرز«  

تشییع پیکر شهید 
مدافع حرم در 
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 »میانبر«؛ نخستین سریال تولید
 صدا و سیمای البرز 

استاندار: 

سرافرازی ایران را طبق 
 منویات رهبری دنبال

 می کنیم
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البرز

البرزی ها  از 27 بهمن بیننده سریال میانبر خواهند بود.
خبرنگار جام جم البرز: این مجموعه تلویزیونی با رویکرد طنز به موضوع انتخاب 

می پردازد و تاثیر انتخاب درست و صحیح در زندگی فردی و اجتماعی را به تصویر می کشد.
میانبر با نقد مناسبات اجتماعی در حوزه روابط افراد با یکدیگر در فضایی شاد و در فاز اول در 
30 قسمت 40 دقیقه ای تهیه و تولید شده است. شهروندان البرزی می توانند هر شب ساعت 
20 از سیمای البرز بیننده سریال میانبر باشند محمد صالحیان تهیه کننده این مجموعه ، 

پیش تولید در مدت زمان بسیار کوتاه و ...

تولید کنندگان برتر ملی استان البرز

 در ســالی کــه مزیــن بــه پیــام امیدبخــش »رونــق تولیــد« اســت از تالش هــای 

خســتگی ناپذیــر همــه شــما بهــره بــرداران بویــژه تولیدکننــدگان برتــر بخش 

کشــاورزی اســتان البــرز کــه علیرغــم تنگناهایــی همچــون کــم آبــی، تغییرات 

ــی،  ــش بوم ــراه دان ــن هم ــش نوی ــری دان ــا به کارگی ــتید ب ــی و... توانس اقلیم

ــق  ــک تحق ــی ش ــم. ب ــکر نمای ــر و تش ــد تقدی ــد نمایی ــار تولی ــش از انتظ بی

اهــداف اقتصــاد مقاومتــی در بخــش کشــاورزی در اســتان از طریــق افزایــش 

کمــی و کیفــی تولیــد بــا نــگاه ویــژه بــه شــما کشــاورزان عزیــز و نخبــه و بــا 

عنایــت بــه نقــش الگویــی و آموزشــی محقــق خواهــد شــد. در همیــن راســتا 

از شــما عزیــزان تقاضــا دارم بــه عنــوان همــراه ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ایفــای نقــش نماییــد. خداونــد یــار و یاورتــان باشــد.

سید مجید موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

کمال پیشگاهی
مجری سایت الگویی گندم

منوچهر جناقی 
مدیر عامل شرکت قارج سحر

شرکت کشاورزی،عمران، آبادی بستان 
ایران، بهره بردار سیتم آبیاری موضعی

کشت و صنعت موید
بهره بردار کشاورزی حفاظتی

غفور محمدی ده چشمه
تولید کننده نهال باغی

 به مناسبت برگزاری  نهمین دوره
  انتخاب و تجلیل  از نمونه های استانی 

بخش کشاورزی البرز

پیام رئیس سازمان
 جهاد کشاورزی استان

برگزاری جشن بندگی بیش از  ۲ هزار   دانش آموز فردیسی
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سیدجمال حاج علی اکبریان
گاودار صنعتی شیری

مهرعلی خیری
تولیدکننده نشاء پیوندی

حسین محمدنادر
تولیدکننده محصوالت گلخانه ای

محمدعلی رضایی افصح
 تولیدکننده گل محمدی

مسعود نوذریان؛ مدیرعامل شرکت خدمات 
مکانیزاسیون کشت نوذر ساوج

احمد دهقان آزاد
 تولیدکننده جو

احمد دهقان آزاد؛
 تولیدکننده جو

اسماعیل منجزی
 تولیدکننده محصوالت گلخانه ای

سیف اهلل استاد کاظمی
 تولیدکننده یونجه

روح اهلل کیمیایی
 تولیدکننده گندم آبی

علی بغدادی
 تولیدکننده گوجه فرنگی فضای باز

علی ربانی
 تولیدکننده زعفران

محمدرضا اصل روستا
 تولیدکننده ذرت علوفه ای

محمود قره چایی
 تولیدکننده کلزا

ناصر پردانگ 
تولید کننده بذر گندم آبی

کیان جوادی کوشش
 تولیدکننده نهال کشت بافتی

مرتضی جعفرزاده
تولیدکننده پیاز

محمدرضا عالقبندیان
 تولیدکننده محصول سالم

حسین شعبانی
 تولیدکننده خوراک طیور

رضا هاشمی اصل
پرورش دهنده بز سانن

حمید مازوچی
پرورش دهنده ماهی زینتی

حجت ا... کریمی
 پرورش دهنده مرغ تخمگذار

سلیمان فرید
 پرورش دهنده زنبور عسل

صنوبر باقری
 بهره بردار شاخص عشایر

علیجان علمدار
 دامدار عشایر

علیرضا حیدرپناه
 پرورش دهنده ماهی سردابی

ابوالفضل نژادخیر
مدیرعامل شرکت تعاونی عشایری

تولیدکنندگان برتر زیر بخش دام ،طیور، شیالت و امور عشایری در استان البرز

تولیدکنندگان برترزیر بخش تولیدات گیاهی در استان البرز

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز
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آفاق شادمانی
 مدیر واحد صنایع تبدیلی چای دلستان

مزدک علیمی
مدیر واحد صنایع تبدیلی بهروزنیک

محمدرضا ارجمندی؛ مدیر سردخانه و واحد 
بسته بندی میوه و تره بار

حسن سلطانی دهقان؛ بهره بردار در امور 
مشارکت و اجرای طرح انتقال آب با لوله

قاسم حاجیان؛ بهره بردار اجرای سیستم 
آبیاری بارانی

علیجان پویا
 مرتعدار

محمدعلی حسن نژاد
مجری حفاظت مشارکتی

محمدجواد حمزه ای
 آبخیزیار بیولوژیک

مصطفی خوشنویس
 تولیدکننده نهال جنگلی

حسن رئیسی؛ مدیرعامل شرکت تعاونی منابع 
طبیعی و آبخیزداری

علی اصغر گلدست
 آبخیریار مکانیک

احمد زارع بیاتی
 زکات دهنده

عباس ناصربخت
 زکات دهنده

عبدالحسین فالح نژاد
 زکات دهنده

مختار سلطانیان
 زکات دهنده

قربانعلی کشاورز محسنی
 زکات دهنده

علی گنجی
 زکات دهنده

عباس محمدی نامقی
 بهره بردار در امور واگذاری اراضی

شهین محمدی
 بانوی کارآفرین

احمد رحیمی توران پشتی
مدیرعامل تعاونی نهالکاران ساوجبالغ

احمد عزیزی
 مدیرعامل شرکت کشت و صنعت

اکبر نوفالح
  مروج مسئول پهنه

زینت آقابراری
 تسهیلگر زنان روستایی

روح اهلل خورج
 مددکار ترویجی

علی اصغر نجفیان
 نظام صنفی شهرستان کرج

 عباس محمدی نامقی
بهره بردار در امور واگذاری اراضی

مهدی فالح دار
مجری کانون یادگیری

 عباس ناصربخت
زکات دهنده

مهران صادقی
مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران کرج

 عبدالحسین فالح نژاد
زکات دهنده

محمد صفایی
 مدیرعامل شرکت تعاونی دامداران طالقان

زکات دهندگان نمونه استان البرز

تولیدکنندگان برتر زیر بخش منابع طبیعی در استان البرز

تولیدکنندگان برتر زیر بخش آب و خاک و صنایع تبدیلی در استان البرز

تولیدکنندگان برتر زیر بخش ترویج و تشکل ها در استان البرز
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  سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
  تحریریه شهرستانها: 021-44233511

  د  فتر سرپرستی  استان البرز:   026-32210004-9
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صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود

حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کند

برگزاری جشن بندگی بیش از  ۲ هزار  دانش آموز فردیسی
مراسـم جشـن تکلیـف 23۹۸ دانـش آمـوز دختـر شهرسـتان فردیس، با حضـور دانش آمـوزان و جمعی از مسـئوالن 

در مصلـی امـام خمینی )ره( این شهرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان فردیـس در ایـن مراسـم گفت: جشـن 
تکلیـف یکـی از وقایـع مهـم در زندگـی هـر نوجوان اسـت کـه از اهمیـت و ارزش واالی اسـامی برخوردار اسـت.

احمـدی افـزود: برگـزاری مراسـم بـا عنـوان جشـن تکلیـف دانش آمـوزان از جملـه عوامـل بسـیار موثری اسـت که 
کـودک و نوجـوان را بـه اهمیـت ادای تکلیـف الهـی کـه همان نماز اسـت پـی می برد و آمـوزش و پـرورش باید به 
ایـن مسـئله اهتمـام ویـژه داشـته باشـد.وی بـا بیان اینکه جشـن تکلیـف، آغـاز درخشـش روح خداپرسـتی در میان 
ایـن فرشـتگان زمینـی اسـت افـزود: ایـن مراسـم هم با هـدف آشـنایی دانش آمـوزان بـا آموزه های دینـی همزمان 
بـا ورود بـه سـن بلـوغ برگـزار شـد.احمدی گفـت: فرهنـگ انسـان سـاز نمـاز و رعایـت حجاب اسـامی و آشـنایی 
دانـش آمـوزان بـا مراجـع تقلیـد از مهم تریـن برنامه هایـی اسـت که تـاش می کنیـم تا به بهترین شـکل بـه دانش 

آمـوزان دختـر آمـوزش دهیم.

خبرخبر

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری البــرز گفــت: ۸۵ هزار 
و 277 نفــر بــرای نخســتین بــار می تواننــد در انتخابــات اســفند ۹۸ در 

ــرز شــرکت کنند. الب
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز البــرز، فــردی، معــاون 
ــتاد  ــه س ــرز در جلس ــتانداری الب ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت سیاس
ــای  ــداران و روس ــتاندار و فرمان ــا حضــور اس ــه ب ــتان ک ــات اس انتخاب
ــت: در اســتان  ــزار شــد، گف ــات اســتان برگ ــای ســتاد انتخاب کمیته ه

یــک میلیــون 7۵0 هــزار و 4۸۹ نفــر واجــد شــرایط رای دادن هســتند 
کــه از ایــن تعــداد ۸۵ هــزار و 277 نفــر بــه عنــوان رای اولــی شــناخته 
می شــوند کــه در دوم اســفند سرنوشــت سیاســی جامعــه خــود را رقــم 

می زننــد.
ــی  ــر رای اول ــزار نف ــون و ۹3۱ ه ــور دو میلی ــزود: در کل کش وی اف

هســتند.
رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان بــا اشــاره بــه لــزوم مشــارکت اقشــار 
مختلــف مــردم در ایجــاد شــور انتخاباتــی در البــرز، افــزود: در برهــه 
ــرای ایجــاد شــور و  ــف مــردم ب ــی انتظــار مــی رود اقشــار مختل کنون
ــه  ــات مجلــس حضــور فعاالن شــوق و مشــارکت حداکثــری در انتخاب

داشــته باشــند.
ــرای  ــن گفــت: امســال بیــش از ۸۵ هــزار رای اولی هــا ب وی همچنی
ــد و سرنوســت سیاســی  ــرکت می کنن ــات ش ــار در انتخاب ــتین ب نخس
خــود را در امــر انتخابــات رقــم می زننــد بنابرایــن بایــد برنامــه ریــزی 
ــتگا ه های  ــط دس ــا توس ــارکت رای اولی ه ــور و مش ــرای حض الزم ب
ذی ربــط برنامــه ریــزی الزم جهــت ترغیــب و تشــویق آنــان انجــام 
ــه  ــا اشــاره ب ــرز در ادامــه ب ــات اســتان الب شــود. رئیــس ســتاد انتخاب
ــواع  ــه ان ــی از جمل ــام انتخابات ــت: اق ــات گف ــای رای انتخاب تعرفه ه
ــه  ــاده ک ــات آم ــایر ملزوم ــق و س ــای رای و صنادی ــر و تعرفه ه مه
بــا حضــور نماینــدگان هیات هــای نظــارت و ســایر دســت انــدرکاران 
تحویــل مراکــز حوزه هــای انتخابیــه خواهنــد شــد. الزم اســت تدابیــر 

و تمهیــدات الزم در جهــت نگهــداری اقــام انتخابــات انجــام شــود.
فــردی بــا اشــاره بــه الــزام نامزد هــای انتخابــات بــه شــفافیت مالــی 
ــن دوره  ــای یازدهمی ــی نامزد ه ــزود: تمام ــی اف ــای انتخابات فعالیت ه
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ملــزم به افتتــاح حســاب و معرفی 
ــتند  ــه هس ــوزه انتخابی ــز ح ــای مراک ــه فرمانداری ه ــی ب ــده مال نماین
ــرا توســط مجلــس  ــی اخی ــر تامیــن مال ــون شــفافیت و نظــارت ب قان
شــورای اســامی تصویــب و بعــد از تاییــد شــورای نگهبــان توســط 

ریاســت جمهــوری جهــت اقــدام ابــاغ شــده اســت.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود گفــت: ممنوعیــت تبلیــغ 
نامزد هــا از ادارات دولتــی، دســتگاه های اجرایــی و موسســاتی کــه بــه 
ــناد  ــه اس ــن ب ــد و همچنی ــتفاده می کنن ــت اس ــه دول ــوی از بودج نح
ــه ســخنرانی در صــدا و ســیما و  ــات هــر گون ــون انتخاب مــاده ۵۹ قان
ــداران  ــوص فرمان ــن خص ــه در ای ــت ک ــوع اس ــه ممن ــای جمع نماز ه

ــد. ــه کردن ــه تمــام نامزد هــا را دعــوت و توجی مراکــز حــوزه انتخابی
رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان افــزود: در هــر صــورت اجــرای دقیــق 
قانــون بایــد دقیقــا مراعــات شــود و همــان طــوری کــه بار هــا عــرض 
کــردم طبــق منویــات مقــام معظــم رهبــری رای مــردم حــق النــاس 
اســت و همــه دســت انــدرکاران انتخابــات از جملــه فرمانداری هــا بایــد 

از آن صیانــت کننــد.
وی در آخــر گفــت: امکانــات و تجهیــزات بــرای برگــزاری انتخابــات 

فراهــم شــده اســت.

بیش از ۸۵ هزار رای اولی پای صندوق رای در البرز آئین افتتاح طرح »یکشنبه های 
علوی« برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مقام معظم 
رهبری در استان البرز و امام جمعه کرج، آئین افتتاح 
طرح نهج الباغه خوانی با عنوان »یک شنبه های 
علــوی« با حضــور آیــت اهلل حســینی همدانی 
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج، 
مسئوالن استانی و اقشار مختلف مردم در مسجد 

صاحب الزمان )عج( کرج برگزار شد.

تشـییع پیکـر شـهید مدافـع 
محمدشـهر در  حـرم 

پیکرپـاک شـهید مدافـع حـرم شـهید منصور 
علـی دادی بـر روی دوش مـردم شـهیدپرور 
و قدرشـناس محمدشـهر در محلـه ولدآبـاد 

شد. تشـییع 
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما؛ مرکز 
البـرز، سـرهنگ کـوه خیـل فرمانـده سـپاه 
ناحیـه جواداالئمـه)ع( محمدشـهر در تشـییع 
ایـن شـهید از گـردان فاطمیـون گفـت: این 
شـهید واالمقـام کمتـر از ۱0 روز پیـش در 
در  سـوریه  دیرالـزور  در  سـالگی   26 سـن 
فیـض  بـه  باطـل  علیـه  حـق  جبهه هـای 
شـهادت نائـل شـد.وی در ادامـه بـا توجه به 
حضور پرشـور شـهروندان در مراسـم تشـییع 
شـهید علـی دادی گفت: پیکر شـهید منصور 
علـی دادی از مقابـل مسـجد جامع حسـینی 
زاده  امـام  سـمت  بـه  یزدی هـا  محلـه  در 
عبداهلل تشـییع و در کنار همرزمان شـهیدش 

خاکسـپاری شـد.

استاندار: 
سرافرازی ایران را طبق منویات 

رهبری دنبال می کنیم
نماینـده عالـی دولت در اسـتان البـرز گفت: ما 
بـه عنـوان کارگـزاران نظام، مجد و سـرفرازی 
مقـام  منویـات  طبـق  نظـام  پیـش  از  بیـش 
معظـم رهبـری را در نهایـت اتحاد و انسـجام، 
دنبـال می کنیـم و در ایـن مسـیر بـه جز جلب 
انتخابـات،  در  مـردم  حداکثـری  مشـارکت 
هیـچ سـمت، سـو و سـلیقه شـخصی را دخیل 
اطـاع  کمیتـه  گـزارش  کرد.بـه  نخواهیـم 
رسـانی سـتاد انتخابات اسـتان البرز، شـهبازی 
ضمـن   ، اسـتان  انتخابـات  سـتاد  جلسـه  در 
تبریـک والدت حضرت فاطمه )س(، با اشـاره 
بـه اینکه سـال ۹۸ یکی از سـال های پـر فراز 
و نشـیب کشـور و همچنین منطقه بود، افزود: 
حـوادث و اتفاقـات بسـیاری را در حوزه هـای 
مختلف شـاهد بودیـم.وی ادامه داد: دشـمنان، 
اقتصـاد کشـور را نشـانه گرفته اند تـا عرصه را 
بـه مـردم تنـگ کننـد و بـه هدف اصلـی خود 
تحـت عنـوان عـدم مشـارکت در انتخابـات و 
عـدم حمایـت مـردم از منافع و مصالح کشـور، 
برسند.شـهبازی بـا بیـان اینکـه کاندیداهـا به 
قانـون انتخابـات و رونـد برگزاری آن اشـراف 
کاندیداهـا،  وظایـف  گفـت:  دارنـد،  کامـل 
هیات هـای اجرایـی و نظـارت انتخابـات طبق 

قانون مشـخص اسـت.
حائـز  کاندیدایـی  مـردم  بـرای  افـزود:  وی 
اهمیـت اسـت کـه در راه حـل مشکاتشـان 
گام بـردارد از ایـن رو سـمت و سـویی را مـد 

نظـر ندارنـد.
اسـتاندار اضافـه کرد: بـی طرفی ما بـه عنوان 
برگـزار کننـدگان انتخابات، موجبـات اعتماد و 
مشـارکت حداکثری مـردم را فراهـم می کند.

پـای  مـردم  گسـترده  حضـور  گفـت:  وی 
صندوق هـای رای تاثیـر بسـزایی در افزایـش 
اقتدار و امنیت میهن اسـامی دارد و مشـارکت 
شـکوفایی  و  رشـد  عامـل  مـردم  حداکثـری 
کشـور اسـت چراکـه امنیـت مهمتریـن مولفه 

توسـعه در هـر کشـوری اسـت.

البرزی هـا  از 27 بهمـن بیننده سـریال 
میانبـر خواهند بود.

خبرنـگار جـام جـم البـرز: ایـن 
مجموعـه تلویزیونـی بـا رویکـرد طنـز 
و  می پـردازد  انتخـاب  موضـوع  بـه 
در  و صحیـح  درسـت  انتخـاب  تاثیـر 
زندگـی فردی و اجتماعـی را به تصویر 

. می کشـد
اجتماعـی  مناسـبات  نقـد  بـا  میانبـر 
یکدیگـر  بـا  افـراد  روابـط  حـوزه  در 
در  اول  فـاز  در  و  شـاد  فضایـی  در 
و  تهیـه  ای  دقیقـه   40 قسـمت   30
تولیـد شـده اسـت. شـهروندان البرزی 
از   20 سـاعت  شـب  هـر  می تواننـد 
سـیمای البـرز بیننـده سـریال میانبـر 
باشـند محمـد صالحیـان تهیـه کننـده 
ایـن مجموعـه ، پیـش تولیـد در مدت 

زمـان بسـیار کوتـاه و پخـش سـریع از 
آنتـن تلویزیـون بـا هزینه هـای کـم و 
البته اسـتفاده از بـه روز ترین تجهیزات 
بـرای بـاال بـردن کیفیـت تولیـد برای 
رضایـت مخاطـب از ویژگی هـای ایـن 
اثـر دانسـت. گفتنـی اسـت مخاطبـان 
تلویزیـون می تواننـد از شـبکه ۵ سـیما 
)شـبکه تهران(هرشـب سـاعت 23 نیز 

بیننـده ایـن مجموعـه باشـند
محمـود   – خـواه  نیـک  رضـا  غـام 
کمنـد  تسـلیمی-  شـهین  جعفـری- 
امیـر سـلیمانی- سـیاوش چراغـی پور 
– اشـکان اشـتیاق- امیـر نـوری نیـز 
در  کـه  هنرمندانـی هسـتند  از جملـه 
نقـش می کننـد. ایفـای  ایـن سـریال 

نویسـندگان: پیمان جزینی- سـید نیما 
 – نـژاد  باقـری  نیـا- شـاهرخ  حسـن 

روسـتا  داوود   – رعیـت  داریـوش 
تصویر بردار: علی رضا رجایی مقدم

طراح: حمید برزگر
تدوینگر: حامد حسینی

صدابردار: هادی افشار
برنامه ریز: فرشاد ارج

ورضـا  حیـدری  پویـا   : سـاز  آهنـگ 
تولیـد مدیـر   : کمانـی 

"میانبر"؛ نخستین سریال تولید صدا و سیمای البرز 

بـزودی »موسسـه خیریه منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان البـرز« به صورت 
عمومی و رسـمی شـروع بـه کار خواهد کرد.

خبرنـگار جـام جم البرز:  بر اسـاس گـزارش سـازمان غذا و کشـاورزی 
در کشـورهای  آن  توسـعه  و  آبخیـزداری  اجـرای عملیـات  )فائـو(،  جهانـی 
مختلـف، مزایـای زیـادی بـه ارمغـان مـی آورد که از جملـه آن ها می تـوان به 
بهبـود مدیریـت منابـع آبـی، کاهـش فرسـایش خاک و رسـوب دهـی، تغذیه 

سـفره های آب زیرزمینـی و کاهـش سـیل خیـزی اشـاره کـرد.
حوضـه آبخیـز عرصه ای اسـت کـه رواناب ناشـی از بارش بر روی آن توسـط 
آبراهه هـا جمـع آوری و بـه یک خروجـی نظیر رودخانـه، آب انباشـت، تاالب، 
دریاچـه و دریـا هدایـت می گـردد. حوضـه یک رودخانـه به طـور معمول یک 
سیسـتم پیچیـده از حوضه هـای آبخیـز کوچک و بـزرگ، از سرچشـمه)منبع( 
آب تـا دهانـه و مصـب رود )جایـی کـه رود بـه دریاچـه می ریـزد( را شـامل 

می شـود.
از آنجایـی کـه خاک هـا و پوشـش گیاهی به طور پیوسـته با چرخـه منابع آبی 
مرتبـط هسـتند، ایـن حوضه هـای آبخیـز مهمترین واحـد برنامه ریـزی برای 

مدیریـت یکپارچه منابع آب و زمین)خاک( محسـوب می شـوند.
خدمات ارائه شده به مردم و منابع طبیعی با اجرای عملیات آبخیزداری:

•تامین منابع آب شیرین برای مردم شهرها و روستاها
•تنظیم جریان منابع آبی

•حفظ کیفیت آب
•حفاظـت از منابـع طبیعـی)آب، خاک و پوشـش گیاهـی( جهت تامین معیشـت 

مـردم محلی
•تامین انرژی)به عنوان مثال انرژی حاصل از آب(

•حفاظت از تنوع زیستی و احیای آن
هـر جایـی که دولت توان آن را نداشـته باشـد که بـرای آبادانی، اعتبـاری در نظر 
بگیـرد، آن جـا خیریـن پـای کار می آیند. به همیـن دلیل گروهـی از نخبگان این 
رشـته و مومنیـن اسـتان البـرز در اقدامـی خیرخواهانـه، »موسسـه خیریـه منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان البـرز« را تشـکیل داده انـد. تمامـی اهـداف ایـن 

نخبـگان و مومنیـن همان هایـی اسـت کـه در باال خودشـان گفتـه اند. 
روزنامـه جـام جـم البرز نیـز تاش می کند تا  شـرایط بـرای اهـداف خیرخواهانه 

ایـن گروه فراهم شـود.
 در آخریـن جلسـه ای کـه میـان اعضـای هیئـت مدیـره، مدیـر عامـل و ... در 
جهـاد کشـاورزی اسـتان البـرز برگزار شـد، مدیر مؤسسـه خیریه منابـع طبیعی 
و آبخیـزداری گفـت: حضـور و فعالیـت این مؤسسـه خیریه در شهرسـتان کرج 
نقطـه عطفـی بـرای گسـترش خدمـات حمایتی در حـوزه آب و ... اسـت و امید 
داریـم بـا فراهـم شـدن شـرایط کار مؤسسـه، محرومـان شهرسـتان هـر چـه 

زودتـر از خدمـات آن بهـره مند شـوند.

آغاز فعالیت اولین
 »موسسه خیریه منابع طبیعی و 

آبخیزداری البرز«  


