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لبرز
ا

ج : امام جمعه کر
یکا و دشمنی هایش ایستاده اند مردم انقالبی همیشه در برابر آمر

خاموشی های بیشتر در 
زی از انتظار مشترکان البرزی کشــاور ونــق  تــالش بــرای ر

سوی جهادگران پیشکسوت

سینمای دفاع مقدس 
می تواند یادمان حماسه باشد

2

در گفتگو با مهدی امینی مدیر شرکت 
پرشین تویز اعالم شد:

شعار مجموعه رستوران تا  پیتزا: با یادمان جوا ن اهدا کننده عضو 
صورت گرفت:

تا پیتزا یک لبخند خوشمزه پیاده روی خانوادگی در رزکان 
 معرفی تنها تعمیرگاه سیار 

ی در البرز موتور سیکلت های شارژ

بسیج سازندگی البرز وارد میدان ترویج کشاورزی می شودبسیج سازندگی البرز وارد میدان ترویج کشاورزی می شود
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ݢسرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان  ݢ
مشترکان  مصرف  این که  به  اشاره  با  البرز 
گفت:  دارد،  افزایشی  روند  استان  این  در 
نشود  جویی  صرفه  بخش  دراین  که  صورتی  در 
خواهد  بیشتر  قطعی ها  تعداد  و  زمان  آینده  روزهای 

شد.
قطعی  خصوص  در  فرج  رامین  جم،  جام  گزارش  به 
گفت:  استان  مشترکان  از  بخشی  برق  مدت  طوالنی 
این مشکل به دلیل خروج نیروگاه بوشهر از مدار رخ 

داد اما بالفاصله دوباره فعال شد. 

جمعی از جهادگران دوران دفاع مقدس به 
دفاع  سال   8 حماسه  بزرگداشت  منظور 
مقدس گرد هم آمدند و از ایثارو جانفشانی 

سنگر سازان بی سنگر قدردانی کردند.
نماینده  الدین  عین  ارجمند  علی  االسالم  حجت 
خبرنگار  با  گفتگو  در  کشاورزی  جهاد  در  فقیه   ولی 
جام جم با بیان این که هدف از این گردهمایی در درجه 
سازندگی  جهاد  بازایستاده  همکاران  بزرگداشت  اول 

است گفت:این جهادگران تمام جوانی و ...

ح کرد؛ بهرام شهبازی در گفتگو با جام جم مطر

در گردهمایی کانون جهادگران استان 
البرز اعالم شد:

یع برق استان: پرست شرکت توز سر
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با  ایران  بصیرت  با  و  انقالبی  مردم  گفت:  البر  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
زمان  شناسی و اسالم شناسی در مقابل آمریکا و دشمنی هایش ایستاده اند و 

هیچ گاه شعار مرگ برآمریکا را فراموش نمی کنند.
به گزارش جام جم،  آیت اهلل حسینی همدانی، در خطبه های نماز جمعه با اشاره 
به فرارسیدن هفته حقوق بشر آمریکایی گفت: آمریکایی ها که با بی شرمی تمام 

دم از حقوق بشر می زنند، امروز گور های دسته جمعی کودکان کانادا را  نمایان 
می کنند. وی با بیان این که این اقدامات چهره شیطانی، جنایتکار وخونریزی 
مدافعان حقوق بشر را عیان تر می کند، افزود: رسانه هایی که تحت امر آمریکا 
هستند حتی نتوانستند جنایت های کسی که شعار حقوق بشر سر می دهند 
را عیب پوشی کنند.  وی گفت: غرب پرستان داخل کشور که از قدرت مدیریت 

آمریکا در بحران ها حماسه سرایی می کنند، این روز ها الل شده اند، کسانی که 
اگر اتفاقی در ایران بیفتد سینه چاک می شوند. وی افزود: این اقدامات را که 
می بینیم و می شنویم چه ساده لوحی است که افرادی بگویند برویم پشت میز 
مذاکره با یک دستگاه متکبر و بی اعتقاد به اصول انسانی وحقوق بین الملل 

بنشینیم انشاهلل که دیگر این پیشنهاد ها تمام شده است.

چهار شنبه    16 تیر 1400   شماره 5981
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ج : امام جمعه کر
مردم انقالبی همیشه در برابر آمریکا و دشمنی هایش ایستاده اند

افزایش حق آبه استان البرز

بـرای  را  الزم  زیرسـاخت های  گفـت:  البـرز  اسـتاندار 
بهره برداری از افزایش حق آبه استان مهیا می کنیم
به گزارش جام جم، عزیزاهلل شهبازی با بیان این که 
مجوز های الزم برای تخصیص آب مورد نیاز استان 
را از وزیر نیرو گرفته ایم ولی برای عملیاتی شدن آن 
باید زیرساخت های ما آماده شود، گفت: سال های 
انجام  زیادی  کار های  برای ساخت مخازن  گذشته 
نشده بود، چون بیشتر حجم آب مورد نیاز استان 
از چاه تامین می شود اما االن با توجه به تخصیص 
خوبی  برنامه  طالقان،  سد  و  امیرکبیر  سد  از  آب 
شده؛  تدوین  خانه  تصفیه  و  مخزن  ساخت  برای 
امیدواریم با پیشبرد آن مشکالت استان در تامین 
ماه  پنج  در  کرد:  اضافه  برسد.وی  حداقل  به  آب 
گذشته با مجوز وزیر نیرو، مدیرعامل آبفای استان 
ماموریت یافت که به وسیله چاه فلمن از خروجی 
بیلقان بخشی از آب مورد نیاز مردم را تامین کند و 
در مدت کوتاهی این کار انجام شد و چهار چاه با 
چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه حفر و ۹۰ 
لیتر بر ثانیه وارد مدار شد. این کار مهم، آن هم در 
شرایط گرمای هوا و کاهش بارندگی، مشکالت آب 
شرب جمعیتی حدود ۳۱ هزار نفر را حل می کند.
استاندار البرز گفت: در هفته دولت کلنگ ساخت 
مخزن 2۰۰۰ مترمکعبی در این تصفیه خانه به زمین 
با ۴۷ میلیارد  خورد و قرار بود ظرف مدت ۱۵ ماه 
تومان هزینه کار به سرانجام برسد که تاکنون بیش 
آذر به مدار  از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا 
می آید.او افزود: در نظرآباد هم برای ساخت تصفیه 
خانه برنامه ریزی شد، امیدواریم با تصفیه خانه ای 
برای  نما  جهان  پارک  در  آن  کلنگ  گذشته  روز  که 
فردیس به زمین خورد؛ ظرف یک تا دو سال آینده 

بخشی از مشکالت این منطقه کاهش پیدا کند.

جــم  جــام  حقوقــی  مشــاور 
البرز

خوانندگان گرامی، 
ــیــد  ــوان شــمــا مــی ت
حقوقی  مشکالت 
قـــضـــایـــی  خــود  و 
ــه  ــ ــ ــام ــ ــ روزن ــا  ــ ــ ب  را 
ــبــرز در  جـــام جــم ال
مـــیـــان بـــگـــذاریـــد. 
پرسش  مسئول 
و پاسخ مشکالت 
قضایی  و  حقوقی 
ــه وســـیـــلـــه تــیــم  ــ ب

کــارشــنــاســی مــجــرب خـــود مــی تــوانــنــد هر 
سئوال های  به  ستون  همین  در  و  هفته 

شما پاسخ دهند. 
پــاســخ هــای داده  کــه  بــدانــیــم  ــت   الزم اس
مشورتی  جنبه  صــرفــا  ســئــوال،  بــه  ــده  ش
و  قضایی  مراجع  در  استناد  قابل  و  دارد 
اداری نمی باشد. منتظر تماس های شما 

هستیم.
نکات مربوط به قرض الحسنه

ــرض  ق دادن  و  ــران  ــگــ ــ دی مــشــکــل  رفــــع 
ــورد  ــه مـ کـ از مـــــــواردی اســــت  الــحــســنــه 
متعدد  روایــات  و  مجید  قرآن  آیات  تأکید 
مــی بــاشــد. ولــی الزم اســت قــرض دهنده 

نکاتی را رعایت نماید:
پرداخت  دستی  صــورت  بــه  نقد  وجــه   -۱
نبود،  چــاره ای  دلیلی  هر  به  اگر  و  نگردد. 
 رسید کتبی اخذ و 2 نفر شاهد ذیل 

ً
حتما

آن رسید را امضاء بزنند.
پرداخت  چک  طریق  به  را  قرض  مبلغ   -2
زمانی  تجارت،  قانون  برابر  زیــرا  ننمایید. 
اصل  می نماید،  ــادر  ص چکی  شخص  کــه 
بر این است که صادرکننده چک بدهکار 

است.
۳-  مبلغ قرض را از طریق واریز به حساب 
گیرنده،  قــرض  شخص  به  متعلق  بانکی 

پرداخت نمائید.

یادداشتخبر

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

مدیر  یک  لذیذ  و  ،خوشمزه  سالم  تغذیه های  دنیای  در 
یاران  و  دوستان  و  خود  باخالقیت  کــرده  تحصیل  و  نخبه 
از  خاص  نبوغی  البرز  استان  مرکز  در  توانسته اند  ینش  دیر

خود نشان دهند.
رستوران  برند  صاحب  و  یت  مدیر ایــرانــی  سیاوش  دکتر 
ین  بهتر از  یکی  توانمند  ین  کارآفر یک  عنوان  به  پیتزا  تا 
و  متد  ین  آخر با  ج  کر در  را  کشور  فود  فست  رستوران های 
جلوتر  گام  چند  است.  کرده  آور  نام  پیشرفته،  ی  تکنولوژ
رستوران  این  یت  مدیر تکنیک  مشابه،  اصناف  از  بــودن 

می باشد. 
ایرانی  دکتر  صحبت های  مــشــروح  از  خــالصــه ای  ــل  ذی در 
مشاهده  را  ــرز  ــب ال ــم  ج جـــام  ــا  ب اخــتــصــاصــی  گفتگوی  در 
تولید  خط  و  فرایند  حوزه های  در  ما  مجموعه  می نمایید. 
اتوماتیک  ما  تولید  خط  اســت،  کــرده  عمل  موفق  بسیار 
دست  دخالت  بدون  اسالیس  و  برش  پروسه  اکثر  و  بوده 
کرونا برای  که در دوران  و به صورت خودکار انجام می شود 

فرایندهای  بحث  در  اســت.  موثر  بسیار  مشتری  جلب 
کــاال،  ــال  ارسـ و  تولید  بخش  تــا  اولــیــه  مـــواد  تهیه  از  ــاری،  کـ
یابی منابع  کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی و ارز کنترل 
برای  مشتری  رضایت  جلب  و  تعامل  همچنین   و  تامین 

گرفته  بر  مذکور  فرایندهای  دارد.  بسیار  اهمیت  ما 
سیستم های  استانداردهای  ین  بروزتر بندهای  از 
  ISO 9001:2015 , ISO 22000 یت کیفیت ایزو مدیر

که  می باشد.  همچنین اولین مجموعه ای هستیم 

یان اسنپ فود را راه اندازی کرده  بخش نظرسنجی از مشتر
یادی از  که در حال حاضر رستوران های ز ایم و خوشحالیم 
کیفی  سطح  ارتقا  باعث  این  که  کرده اند  اقتباس  ما  روش 
کلی  سالمت  و  رضــایــت  نتیجه  در  و  محصول  و  خــدمــات 
سالمت  و  یان  مشتر رضایت  شد.جلب  خواهد  جامعه 
خانواده  از  جزئی  را  آنها  و  است  مهم  بسیار  ما  برای  ایشان 

خود می دانیم.
یک  است.  خوشمزه  لبخند  یک  پیتزا،  تا  مجموعه  شعار 
لبخند زمانی به وجود می آید که شخص هم سالمت باشد 
حفظ  مــا.  خدمات  و  محصول  از  خوشحال  و  ــی  راض هم  و 

لبخند مشتری برای ما اهمیت دارد.
ین  خوشبختانه در دوران کرونا، تا پیتزا یکی از بهداشتی تر
لطف  به  جدید  ســال  در  ــم  ی دار سعی  و  ــوده  ب مجموعه ها 
جمعی،  خرد  پایه  بر  گیری  تصمیم  و  بیشتر  همت  با  خدا، 

ݔم. ݫ ݫ به این روند رو به رشد سرعت بیشتری ببخشىݬݫ

- بلوار ماهان شرقی-  ج- جهانشهر آدرس :کر
بین افشین و کیوان

شماره تماس: 02634217837

تا پیتزا  یک لبخند خوشمزهتا پیتزا  یک لبخند خوشمزه

موسسه  مدیرعامل  عنوان  به  شهبازی  بهرام 
فیلم و تئاتر دفاع مقدس استان البرز در گفتگو 
که  همانطور  داشــت:  اظهار  جم  جام  خبرنگار  با 
ــی، نـــاب ترین  ــالم مــی دانــیــم پــس از انــقــالب اس
و  واکنش ها  داد  خ  ر فرهنگ  حوزه  در  که  اتفاقی 
رفتارهایی بود که مردم ایران در برابر حمله همه 
بودند  صــدام  حامی  که  جهان  کشورهای  جانبه 
فرهنگ  مــقــدس  دفـــاع  فرهنگ  ــد.  ــ دادن نــشــان 
عجیبی نبود چرا  که این فرهنگ در وجود مردم 
ایران نهادینه شده بود و در جنگ با هدایت های 

حضرت امام )ره( پرورش پیدا کرد. 
به  نسبت  فرهنگی  واکــنــش  اولــیــن  ــزود:  افـ وی 
بودیم.  شاهد  سینما  در  را  مقدس  دفاع  واقعه 
ایـــن واکــنــش بــســیــار ســتــودنــی تــوســط مــرحــوم 
در  »نــیــنــوا«  فیلم  ساخت  بــا  پــور  مالقلی  رســول 
دهه   فیلمسازان  از  خیلی  گرفت.  شکل  سینما 
به  داشــتــنــد  حــضــور  جنگ  جبهه های  در  کــه   ۶۰
تدریج زوایای مختلفی از جنگ و دفاع مقدس را 

در سینما بروز دادند. 
مقام  کــه  همانطور  ــزود:  ــ اف ادامـــه  در  شــهــبــازی 

سینمای  تنهایی  کرده اند  عنوان  رهبری  معظم 
دفاع  سینمای  فرهنگی  بحث  در  بخش  رهایی 
آن  مقدس است. تنها سینمایی که می توان به 

اعتماد کرد همین سینما است.
را  مردم  خفته  احساسات  می تواند  سینما  این   
که  کرد  ثابت  کند، فیلم های دفاع مقدس  بیدار 
تأثیرگذار   ، فراگیر فیلم  یک  عنوان  به  می تواند 
باشد.  مــوفــق  زمینه ها  همه  در  ــاز  س جــریــان  و 
حمایت هایی  بر  عالوه  فیلم ها  اینگونه  ساخت 
تبلیغاتی  حــمــایــت هــای  نــیــازمــنــد  ســاخــت  ــرای  بـ
و  کـــارگـــردانـــان  اگـــر حــمــایــت هــای   نــیــز هستند. 
هنرمندان انقالبی نبود شاید استقبال گسترده 

صورت نمی گرفت. 
 مدیرعامل موسسه فیلم و تئاتر دفاع مقدس 
استان البرز اظهار داشت: سینمای دفاع مقدس 
و  کشور ماست  سرلوحه تفکر و نجات فرهنگ 
اگر ما سینمای مان را به این سمت ببریم حتی 
با نگاه های مدرن امروزی نیز می توانیم سینمای 

جنگ را به جامعه گره بزنیم. 
سینمای  می تواند  که  گــونــه ای  تنها  من  نظر  به 

دفاع  سینمای  برساند  پاکی  و  سالمت  به  را  ما 
مقدس است. 

وی افزود: این سینما می تواند در جشنواره های 
آفرین باشد  خارجی نیز برای سینمای ما افتخار 

گره  با روح و فرهنگ مردمان کشور ما  که  چرا 
خورده است. 

متولیان  و  مدیران  اگر  کرد:  تصریح  وی 
حقیقت  را  گــاهــشــان  تــکــیــه  فــرهــنــگــی 
قــرار  ساله   ۸ جنگ  از  پــس  مــا  فرهنگی 
در  هــم  و  مدیریت  حـــوزه  در  هــم  دهــنــد 

جلب رضایت مردم و رهبر معظم 
ــود.  ــقــالب مــوفــق خــواهــنــد ب ان

که  فیلم هایی  مــعــدود  حتی 
و  جنگ  سینمای  عــنــوان  بــا 
جشنواره  در  مقدس  دفــاع 
داشتند  حــضــور  فجر  فیلم 
ــا تــفــکــر جــنــگ  ــ ــی ب ــاطــ ــ ــب ــ ارت
نداشتند و در راستای دفاع 
مــقــدس عــمــل نــمــی کــردنــد. 
دارای  معمواًل  فیلم ها  ایــن 

قصه ای بودند که می شد جنگ را از آنها به راحتی 
حذف کرد و همان قصه را در فضایی دیگر روایت 
 نمی تواند سینمای 

ً
کرد. پرداختن به جنگ صرفا

 ۸ جنگ  کــه  چــرا  شــود  محسوب  مقدس  دفــاع 
فیلم ها  در  که  است  ارزش هایی  دارای  ما  ساله 

باید نمود عینی پیدا کند
مــوســســه فیلم  کــه  اســـت  ــر  ذکـ بــه  الزم 
ــاع مــقــدس اســتــان الــبــرز با  و تــئــاتــر دفــ
مقدس  دفاع  و  آثار  حفظ  بنیاد  حمایت 
فرهنگ  کل  اداره  و  البرز  استان 
و ارشــــاد اســالمــی اســتــان 
عــنــوان  بـــه   ۹۱ ــال  ســ در 
فیلم  موسسه  دومین 
کشور  مــقــدس  و دفـــاع 
است  شــده  ملی  ثبت 
مستند   ــوعــه  مــجــم و 
مردان البرز در خصوص 
ع  شر مهدی  شهیدان 
پسند و حسین میرضی 

را تولید نموده است.

ح کرد؛ بهرام شهبازی در گفتگو با جام جم مطر

سینمای دفاع مقدس می تواند یادمان حماسه باشد

آب یکی از اساسی ترین عناصر زیست  
بــرای  سالم  آب  از  بـــرخـــورداری  اســـت. 
و  اساسی  عوامل  از  انسانی  نیازهای 
شناخته  شده  تمدن  عامل  به  منزله 

است.
کمبود آب یک مشکل رو به افزایش 
است که به دالیل متعدد  از تغییرات 
یــا ســـوء مــدیــریــت به  گــرفــتــه  اقلیمی 
ج  ــده اســــت.  کــالن شــهــر کر ــود آمـ وجـ
دگرگونی  و  شکل گیری  مکانیزه  در 
ــد جــدیــد پــیــروی  ــن ــرای ــود از یـــک ف ــ خ
چهار  در  را  آن  مـــی تـــوان  کــه  می کند 
شکل گیری  کــرد.  طبقه بندی  مرحله 
جدید،  ج  کر شکل گیری  قدیمی،  ج  کر
ج  سازمان یابی و تکوین کالن شهر کر
ج  می دهد.کر خ  ر آتی  سال های  در  که 
از همان مسیری است  گــذرا  در حــال 
که کالن شهر تهران طی یک قرن اخیر 

پشت سر گذاشته است. در حالی  که 
نیازهای  رفع  برای  الزم  زیرساخت های 
فراهم نشده است. رشد  شهروندان 
آن،  نامناسب  پراکندگی  و  جمعیت 
شهر  توسعه  در  بــیــش ازحــد  عطش 
آب دارد.   به  نیاز شدید  ج، مستلزم  کر
نیاز به بازنگری جدی در سیاست های 
را  جمعیت   جغرافیای  تــوزیــع  و  رشــد 
ــه بــســیــاری از  مــی طــلــبــد.  وجـــود آب ب
عوامل بستگی دارد و تا زمانی که این 
روابط و پیچیدگی ها را درک نکنیم قادر 
به حل بحران کم آبی در مناطق  نیازمند 
آب نخواهیم بود.این بحران بیشترین 
هــوایــی   و  آب  تــغــیــیــرات  از  را   آســیــب 
و  سرمایه گذاری  نیازمند  که  می گیرد 
ج بیشتری روی تحقیق و توسعه   مخار
کــافــی وجــود  بـــه انـــدازه  آب  آن اســـت. 
ظرفیت  در  سرمایه گذاری  دارد.کمبود 
انسانی و در زیرساخت های فیزیکی در 

این زمینه  مشهود است.
ــا گـــســـتـــرش جـــمـــعـــیـــت انـــســـانـــی   ــ بـ
مساحت قابل توجهی از حیات وحش 
گرفته می شود تا برای منابع  غذایی  و 
امر  شود.همین  استفاده  خانه سازی 
و  گردیده   آب  تدریجی  کاهش  باعث 
مناطق دچار بی آبی می شوند و بحران 

به وجود می آید.

راه حل  برآورد نیاز آبی در استان 
ــازی کــــشــــاورزان و جــوامــع  ــ مـــرفـــه سـ
بیشتر   امــتــیــازات  اعــطــای  بــا  روستایی 
کشاورزی   بخش  در  سرمایه گذاری  و 
طریق  از  بــهــره وری   افزایش  به منظور 
مدرنیزه کردن،می تواند روند مهاجرت 
به این استان را کند یا متوقف نماید و 
فقط  بحث گردشگری  را تقویت نماید.  
که  موضوع مهم دیگر، مراتع  اســت  
یکی از مهم ترین و باارزش ترین منابع 
می آیند.  بــه حــســاب  کــشــور  ــر  ه مــلــی 
مــراتــع  اســتــان  البرز جــزو غنی ترین و 

باکیفیت ترین مراتع کشور است.
جالب آن که البرز از هر سه نوع  مرتع 
یــعــنــی یــیــالقــی، قــشــالقــی، مــیــان بــنــد 
ــه زمــیــنــی  ــع بـ ــرتـ ــت )مـ ــ بــــرخــــوردار اس
ــه بـــــرای زراعــــــت و  ــود کـ ــی شـ گــفــتــه مـ
ــرورش چــــوب خــــوب نــیــســت امــا  ــ ــ پـ
چرای  آبــخــیــزداری،  فعالیت های  ــرای  ب
احــداث  و  حیات وحش  توسعه  دام،  
تــفــریــحــگــاه بــســیــار مــنــاســب اســـت(.  
آب وخـــــــاک، تــأمــیــن  ــراتـــع در حــفــظ  مـ
نـــیـــازهـــای پــروتــئــیــنــی، پــیــشــگــیــری از 
ژنتیک  ذخایر  حفظ  زمین،  فرسایش 
مهمی  بسیار  نقش  جانوری  و  گیاهی 
البرز  اســتــان   مراتع  متأسفانه  دارنـــد. 
و  شــدن  تهدید  حــال  در  به شدت  نیز 

از بین رفتن اســت. در برخی مــوارد و 
و  گیاهان  انـــواع  از  برخی  خصوص  در 
تغییر  دردآور  اصطالح  شاید  جــانــوران 

تنوع زیستی را بتوان بکار برد.
به نظر می رسد در روند تخریب ویرانگر 
البرز  طبیعی  منابع  و  محیط زیست 
ــالوه بــر عــوامــل انــســانــی، بــرداشــت  عـ
غیرعلمی از طبیعت و تغییر و تبدیل 
مراتع به زمین های کشاورزی و مناطق 

مسکونی از این جمله هستند.
حــفــظ  تـــاالب   صالحیه در نــظــرآبــاد  و 
،ساخت  آن  رساندن  رسمی  ثبت   به 
زیرسطحی  ــوع  نـ از  مــصــنــوعــی  ــاالب  ــ ت
ایـــجـــاد فــضــای سبز  تـــوانـــایـــی در  کـــه 
ــاده  ــف ــت اس بـــــرای  آب  تــصــفــیــه  ــز  ــی ن و 
ــاره در زراعــت  و باغبانی را داشته  دوب
ــرورت تــشــکــیــل کــمــیــتــه ای  ــد.ضـ ــاشـ بـ
ــرای نــظــارت بــر بــهــره بــرداری  ــ ــاص ب خـ
حفظ  درعین حال  و  منابع  از  مطلوب 
محیط زیست، تقویت و توسعه منابع 
مرتبط  اصــول  اعمال  استان؛  انسانی 
آب،  اقتصاد  طبیعی،  منابع  اقتصاد  با 
به  آنچه  اقتصاد محیط زیست و همه 
اکوسیستم  با  اقتصاد  متقابل  روابــط 
دیگری  زمـــان  هــر  از  بیش  مــی پــردازد 
آبــی  نــیــازهــای  ــا  ت می شود،  احــســاس 

برآورده شود.

بررسی اثرات افزایش مهاجرت به استان ها و تشدید بحران کم آبی

یم دهقانی سانیج مر
نویسنده

حجت االسالم صادق رزاقی، فرزند مرحوم 
محمد تقی دعوت حق را لبیک گفت. 

ــزارش جــام جــم، حجت االســالم  بــه گـ
ــی فــرزنــد مــرحــوم محمد  ــادق رزاقــ صـ
تقی دعوت حق را لبیک گفت. مراسم 

 ۱۷ شــنــبــه   پــنــج  ــوم  ــرح م پیکر  تشییع 
کــرج،  از  صبح   ۹ ساعت   ۱۴۰۰ تیر 

واقــع  النبی  مسجد  مقابل 
پیکر  و  برگزار  عظیمیه  در 

بهشت  در  مــرحــوم  آن 

خواهد  انتقال  خاکسپاری  ــرای  ب سکینه 
یافت.  دفتر سرپرستی جام جم البرز، 
درگذشت آن عالم وارسته، یار دیرین 
انقالب و امام راحل)ره( و مقام معظم 
رهــبــری )مــدظــلــه الــعــالــی( نمونه بــارز 
استاد  و  تقوی  و  اســوه جهاد و صبر  و 
حوزه و دانشگاه  را به خانواده 
ــردم  ــ مـ و  ــوم  ــ ــرحـ ــ مـ آن 
تسلیت البرز   استان 

 می گوید. 

 پیکر مرحوم » حجت االسالم صادق رزاقی «
ج تشییع می شود  پنج شنبه در کر

 پیام تسلیت آیت اهلل کازرونی در پی درگذشت
 مرحوم صادق رزاقی

به گــزارش جام جم، در پی درگذشت حجت االسالم 
کــازرونــی  آیــت اهلل  پیام تسلیت  ــی متن  رزاقـ صـــادق 
و  رهبری  خبرگان  مجلس  در  البرز  استان  نماینده 
رئیس هیات امناء کمیته امداد امام خمینی)ره( بدین 

شرح است:
 بسمه تعالی

انا هلل و انا الیه راجعون
حوزه  فرهیخته  استاد   ، فرزانه  عالم  جانسوز  ارتحال 
تــوانــا، مسئول نهاد رهــبــری در  و دانــشــگــاه، خطیب 
دانشگاه های استان البرز حجت االسالم صادق رزاقی 

رضوان اهلل تعالی علیه را به پیشگاه ولی اهلل االعظم 
ارواحنا فداه، حوزه های علمیه ، دانشگاهیان  استان  
، علما و روحانیون و عموم مردم به خصوص خانواده 

معزز این عالم ربانی تسلیت عرض می نمایم.

مجموعه  این  البرز:  استان  سازندگی  بسیج  رئیس 
کشاورزی  با سازمان جهاد  نامه ای  با امضای تفاهم 
عرصه  وارد  اشتغالزایی  و  تولید  رونق  برای  استان، 

خواهد شد.
به گزارش جام جم، سرهنگ مهران طیران در حاشیه 

امضای تفاهم نامه با سازمان جهاد کشاورزی استان 
گفت: در راستای اجرایی نمودن منویات مقام معظم 
رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی و توسعه بخش 

کشاورزی این  تفاهم نامه همکاری منعقد شد.
سرهنگ طیران افزود: استفاده از توان و ظرفیت های 
2 سازمان بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی استان 
در اجرای فعالیت های آموزشی و ترویجی در شهرها 
در  تولید  افزایش  برای  محروم  مناطق  و  روستاها   ،
و  کار  فرهنگ  توسعه  و  ترویج  کشاورزی،  بخش 
و  بسیجیان  و  روستایی  مردم  آحاد  بین  در  تالش 
جلوگیری از مهاجرت و کمک و تسریع به امر آموزش، 
توانمندسازی و ارتقای دانش علمی و فنی متقاضیان 
این  اهداف  دیگر  از  کشاورزی  حوزه  در  فعالیت 

سازندگی  بسیج  رئیس  است.  جانبه  دو  همکاری 
البرز، توسعه عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار 
فراهم  و  کشاورزی  و  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در 
و  کار  و  کسب  فضای  توسعه  برای   شرایط  نمودن 
زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و استفاده بهینه 
از منابع، ظرفیت ها و امکانات و توانایی های علمی و 
فنی طرفین برای توسعه سرمایه گذاری و مشارکت 

در تولید کشور را از دیگر این اهداف برشمرد.
برای  مناسب  زمینه  نمودن  فراهم  گفت:  طیران 
برای  جوانان  ویژه  به  مردم  آحاد  داوطلبانه  حضور 
مشارکت در فعالیت های عام المنفعه و محرومیت 
زدایی در حوزه وظایف دو طرف  از دیگر این اهداف 

به شمار می رود.

بسیج سازندگی البرز وارد میدان ترویج کشاورزی می شود



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

ــردم  ــن روزهــــــــا، مــ ــ ایـ
از  زیـــــــــــادی  ــخــــش  ــ ب
نـــیـــازهـــای ســالمــت 
ــای  ــ ــ راه ه از  را  خــــود 
ــه دســت  گــونــاگــون ب

می آورند. 
ایــن کــار مــی تــوانــد در 
مفید  مــواقــع  بعضی 
از  ــاری  ــ ــی ــ ــس ــ ب در  و 
خطرناک  حتی  مواقع 
باشد. ویژه نامه های 
ــرز  ــ ــبـ ــ جـــــــــام جـــــــم الـ
شرایطی را فراهم کرده است که شنونده سواالت 
صــورت  بــه  و  باشد  شما  پزشکی  پرسش های  و 
مکتوب برای سئوال های  شما جواب های مناسبی 
داشــتــه بــاشــد. دکــتــر سید مــهــدی مــوســویــان در 
همین ستون و هر هفته به سواالت و دغدغه های 

پزشکی شما پاسخ خواهند داد.
یا  و  هستید  مبتال  کرونا  ویروس  به  شما  اگر 
کرونا  ویروس  به  است  ممکن  که  می کنید  فکر 
تا به  کنید  مبتال شده باشید، مراحل زیر را دنبال 
کمک  خود  اجتماع  و  خانه  در  دیگران  از  حفاظت 

کنید:
۱- به غیر از مواقعی که نیاز به مراقبت پزشکی دارید 
در خانه بمانید.2-  از خودتان مراقبت و استراحت 
نیاز،  صورت  در  بنوشید.۳-  کافی  آب  و  کنید 
کمک های پزشکی دریافت کنید.۴- از حمل و نقل 
استفاده  مترو  و  تاکسی  اتوبوس،  مانند  عمومی 
نکنید. ۵- از دیگر افراد خانه و همچنین حیوانات 
خانگی دور بمانید. در صورت امکان از دستشویی 
 ماسک پارچه ای 

ً
و حمام مجزا استفاده کنید. حتما

بزنید، در صورتی که عالئم هشدار اضطراری مربوط 
دریافت  برای   

ً
فورا کرد،  پیدا  بروز  شما  در  کرونا  به 

شامل  اقدام ها  این  کنید.  اقدام  پزشکی  مراقبت 
مشکالت تنفسی، درد مداوم یا احساس فشار در 
سینه، احساس سرگیجه و یا عدم توانایی در بلند 

شدن و نیز کبودی صورت یا لب ها می باشد.

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشک عمومی

پزشک جام جم

خاموشی های بیشتر در انتظار مشترکان البرزی
ݢݢسرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به این که مصرف مشترکان 
در این استان روند افزایشی دارد، گفت: در صورتی که دراین بخش صرفه جویی 

نشود روزهای آینده زمان و تعداد قطعی ها بیشتر خواهد شد.
از  بخشی  برق  مدت  طوالنی  قطعی  خصوص  در  فرج  رامین  جم،  جام  گزارش  به 
رخ  مدار  از  بوشهر  نیروگاه  خروج  دلیل  به  مشکل  این  گفت:  استان  مشترکان 

داد اما بالفاصله دوباره فعال شد. وی ادامه داد: البته اطالعات کافی در خصوص 
از مدار خارج  نیروگاهی  اگر  اما  اختیار ما نیست  نیروگاه ها در  خارج شدن برخی 
عدم  صورت  در  نیز  مساله  این  و  می گیرد  صورت  برق  گسترده  قطعی   شود 
صرفه جویی مشترکان در کل کشور استمرار خواهد داشت.  فرج گفت: حتی در 
روزهای آینده ممکن است در 2 نوبت 2 ساعته برای تمام مشترکان کل کشور قطعی 

برق ادامه دار شود. وی بیان داشت: علت خاموشی افزایش بار مصرفی است که 
شهرک های صنعتی این امر مستثنی نیستند. این مسئول از مردم خواست که در 
مصرف برق صرفه جویی های الزم راعمال کنند تا قطعی برق نیز کاهش یابد. استان 
البرز یک میلیون ۴۰۰ هزار مشترک خانگی، صنعتی، تجاری و غیره دارد. قطعی مکرر 

برق از خرداد امسال در استان البرز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

اداره امور شهر ها در دوران 
باستان!؟

دوران  در  رم  شـــهـــر 
بــاســتــان  بــه تــدریــج از 
یک دولت شهر خارج و 
به یک شهر امپراطوری 
تبدیل شــد. ایــن شهر 
با ۳۰۰ هزارتن جمعیت 
از  قــبــل  ــال  ســ  ۱۵۰ در 
مــیــالد بــه عــنــوان مرکز  
امــپــراطــوری  بــه یکی از 

مترو پل های جهان تبدیل شد. رم با حومه اش به 
۴ قبیله، بر حسب ثروت و تکالیف خدماتی به ویژه 
بــود. در این  خدمت نظام و مالیات تقسیم شده 
وضع  مختلفی  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط  شهر 

شده بود که می توان به مواردی اشاره نمود: 
مقررات مربوط به آب آشامیدنی، دفع فاضالب، امور 
بهداشتی، مقررات خیابان سازی، ساختمان سازی، 
کاربری های  نقلیه،  وسایل  تــردد  آتش سوزی،  ضد 
زمین در مرکز شهر، ابنیه مربوط به گذراندن اوقات 
فراغت و غیره. جالب است گفته شود که نخستین 
کاریزی   " "شبکه فاضالب" در ۵۷۸ ق.م به صــورت 
روبــاز"  و سنگی در رم  چنان محکم با ابعاد وسیع  
ساخته شد که بعضا هم مورد استفاده قرار می گیرد!

اعضای شورا  و شهردار  مشکین دشت 
از پروژه های  عمرانی بازدید کردند

و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  که  بازدید  این  ݢدر  ݢ
شهردار مشکین دشت حضور داشتند، از پروژه های 

شهر بازدید و دستورهای الزم اتخاذ گردید.
آوری  به گزارش جام جم، این بازدید شامل:  جمع 
به  الیه  سازی  زیر  کشی،  دیوار  سست،  خاک های 
الین  پروژه  در  کوچه ها  با  سازی  سطح  هم  و  الیه 
رفت کنار گذر کانال آب کریم آباد، حد فاصل ابتدای 
خیابان رضوان تا بازار مبل امام علی)ع( در مناطق 
مسکونی و بازدید از چند اصالح هندسی در شهر 

صورت گرفت.

یادداشت

حسین واشقانی 
فراهانی

مهندس عمران

منظور  به  مقدس  دفــاع  دوران  جهادگران  از  جمعی 
هم  گــرد  مقدس  دفــاع  ســال  حماسه ۸  بزرگداشت 

ایثارو جانفشانی سنگر ســازان بی سنگر  از  و  آمدند 
قدردانی کردند.

مسئول  الــدیــن  عین  ارجمند  علی  ــالم  االسـ حجت 
البرز  کــشــاورزی  جهاد  در  فقیه  ولــی  نمایندگی  نهاد 
در گفتگو با خبرنگار جام جم با بیان این که هدف از 
همکاران  بزرگداشت  اول  درجــه  در  گردهمایی  ایــن 
بازایستاده جهاد سازندگی است گفت:این جهادگران 
جهاد  حــوزه  در  را  خــود  پربرکت  عمر  و  جــوانــی  تمام 

کشاورزی و جنگ سپری کردند.
ــا مــوجــب شـــده بـــود ایــن  ــرون ــزود: بــیــمــاری ک ــ وی افـ

گردهمایی  مدتها تشکیل نشود .
ارجــمــنــد بــا بــیــان ایــن کــه ایـــن گــردهــمــایــی بــه نوعی 
جشن پیروزی دولت جدید است تصریح کرد: کانون 
جهادگران سازندگی حامیان و گردانندگان ستادهای 

مردمی آیت اهلل رئیسی بودند.
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی 
گفت:  آینده  دولــت  مشورت پذیری  به  اشــاره  ضمن 
همانگونه که پیامبر عظیم الشان اسالم با مسلمانان 
نیز مشورت  آیــنــده  مــشــورت مــی کــرد، روش دولـــت 

پذیری از همه مردم ایران است و نتایج کاربردی این 
جلسات و کارگروه های اینچنینی به عنوان مشاوره در 
اختیار دولت آینده قرار خواهد گرفت.  وی خاطرنشان 
کرد: مردم با این روش خود را در اداره دولت و جامعه 

سهیم می دانند .
ارجمند با بیان این که مهم ترین اقدام دولت جدید 
عدالت محوری است افزود:تصور ما اینست که باید 
اخبار امیدوارکننده به مردم داد و هرچه امید در مردم 
بیشتر زنده شود روند پیشرفت کشور در عرصه های 

بین المللی افزون تر خواهد بود.
ــاره به  ــ ــی فــقــیــه بــا اشـ مــســئــول نــهــاد نــمــایــنــدگــی ولـ
مشکالت کشاورزی  از جمله کم آبی در کشور گفت: 
با برنامه ریزی انجام شده زمینه کشت فراسرزمینی در 
کشورهای همسایه از جمله عراق فراهم شده است 
کرده  استفاده  فرصت  این  از  می توانند  جهادگران  و 
با تجربیات خود به تولید محصوالت کشاورزی در  و 

کشورهای همسایه اقدام کنند. 

در گردهمایی کانون جهادگران استان البرز اعالم شد:

تالش برای رونق کشاورزی از سوی جهادگران پیشکسوت

مدیرکل گمرک استان البرز یکی از دالیل تاخیر در ترخیص کاال از استان 
عدم استقرار آزمایشگاه مورد تایید سازمان استاندارد در آن محل عنوان 
آزمایشگاه مورد تایید استاندارد در  منطقه ویژه اقتصادی  کرد و گفت: 

پیام راه اندازی شود.
فعاالن  از  جمعی  با  نشست  در  احمدی  حمید  جم،   جام  گزارش  به 
استان  اقتصادی  فعاالن  داشت:  اظهار  کوثر  شهرک  صنعتی  اقتصادی 
البرز تشریفات گمرکی خود مشتمل بر واردات و صادرات را  از طریق گمرک 
استان البرز انجام دهند. وی ادامه داد: برای تسهیل در صادرات فعاالن 
اقتصادی استان کارهای مرتبط با تجارت از جمله دریافت کارت بازرگانی، 
پرداخت مالیات یا اخذ دریافت ضمانت های بانکی را از طریق دستگاه 

اجرایی مربوطه در استان البرز پیگیری کنند. 
اقتصاد  ستاد  توسط  گذشته  سال  که  دستورالعملی  به  اشاره  با  وی 
مقاومتی کشور تهیه و به گمرکات کشور ابالغ شده است گفت: بر اساس 
شده  معرفی  تولیدی  نهاده های  تعدادی  از  لیستی  دستورالعمل  این 
توسط وزارت صمت در اختیار گمرکات قرار داده می شود. احمدی افزود: 
آنها جزو لیست اعالمی وزارت صنعت، معدن و  شرکت هایی که کاالی 
تجارت باشد می توانند حدود ۹۰ از این کاالی خود را با پرداخت حقوق و  
از  از گمرکات ترخیص کنند، بعد  عوارض گمرکی و اخذ مجوزهای بانکی 
دریافت کد رهگیری هم اجازه ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده کاال از گمرکات 

داده می شود. مدیرکل گمرک استان البرز در بحث ارزش های صادراتی 
کاالها هم گفت: در کمیته ای به صورت هفتگی با حضور نمایندگانی از 
وزارت صمت و دفتر صادرات گمرک ایران تشکیل و این موارد پاالیش 
می شود اما اگر فعال اقتصادی به ارزش  صادراتی کاالیی اعتراض دارد با 
را بررسی  از سوی واحدهای صنعتی مربوطه این موارد  ارائه مستندات 

می کنیم. 
این مراودات  انجام  این که طبق مقررات صادرات و واردات،  بیان  با  وی 
تجاری منوط به داشتن کارت بازرگانی است عنوان کرد: تخصص در این 

ثبت  مجوز  اخذ  مستلزم  کاال  واردات  آن  بر  عالوه  و  است  مهم  زمینه 
سفارش از وزارت صمت است. احمدی در پاسخ به سوال فعاالن صنعتی 
استان در مورد عدم وجود آزمایشگاه های مورد تایید استاندارد در گمرک 
استان البرز، توضیح داد: اداره کل گمرک استان در منطقه ویژه اقتصادی 
پیام مستقر است و در آنجا تشریفات گمرکی مبنی بر ورود و خروج کاال را 
نظارت می کند اما پیگیر بحث راه اندازی آزمایشگاه هم هستیم. وی بیان 
کرد: یکی از دالیل تاخیر در ترخیص کاال از مبدا استان البرز و  منطقه ویژه 
اقتصادی پیام عدم استقرار آزمایشگاه مورد تایید سازمان استاندارد در 
آن محل است و در این مورد به اداره کل استاندارد استان هم درخواست 

خود را ارائه کرده ایم. 
مدیرکل گمرک استان البرز گفت: با توجه به نوع کاالهای پرتکرار وارداتی 
کل  اداره  از  دارند،  ماهیت  تعیین  به  نیاز  که  البرز  گمرک  در  صادراتی  و 
استاندارد استان البرز درخواست کرده ایم که لیستی از آزمایشگاه های 
مجاز به گمرک استان معرفی شود تا محلی در منطقه ویژه اقتصادی پیام 
برای فعالیت این آزمایشگاه ها تخصیص داده شود. وی افزود: با استقرار 
آزمایشگاه های مربوطه در منطقه ویژه اقتصادی پیام و در مجاورت گمرک 
از  متاسفانه  می رود،  باال  منطقه  این  در  کاالها  ترخیص  سرعت  استان، 
پاسخی  ما  درخواست  این  به  تاکنون  استان  استاندارد  کل  اداره  سوی 

داده نشده است.

در گفتگو با مهدی امینی مدیر شرکت پرشین تویز اعالم شد:

ی در البرز معرفی تنها تعمیرگاه سیار موتور سیکلت های شارژ

ــه بــا  ــ بـــســـیـــار خـــرســـنـــد شـــدیـــم ک
پر  ــران  ــدی م از  یکی  امینی  مــهــدی 
تعمیرگاهی  مجموعه  در  سابقه 
ــلـــت هـــای شـــــــارژی،  ــیـــکـ مـــوتـــورسـ
ماشین های کودکان و اسکوترهای 
برقی آشنا شدیم. همچنین مطلع 
هستند  مجموعه ای  تنها  شدیم 
شهروندان  به  را  فــوق  خدمات  که 
ــه مــی دهــنــد.  ــ ــرزی ارائـ ــبـ کــرجــی و الـ
وی  مدیریت  با  مرکزی  دفتر  البته 
واقـــع در تــهــران اســـت، امــا شعبه 
نیز  ــرز  ــبـ الـ ــتـــان  آنــهــا در اسـ ســیــار 
پرشین  مجموعه  می باشد.  فعال 
سابقه  یک  با  را  خدمات  ایــن  تویز 
درخشان به مشتریان ارائه می دهد 

.این مدیر نیک نام و خوش سابقه 
ما  خبرنگار  با  که  گفت وگویی  طی 
داشت یکی از بهترین و مجهزترین 
به  را  کــشــور  در  تعمیرگاهی  مــرکــز 
همچنین  کــرد.  معرفی  شهروندان 
در این مصاحبه اختصاصی مهدی 
ــواالت ما  ــ ــاســخ بـــه سـ امــیــنــی در پ
ارائــه  کــرد که تمامی خدمات  اعــالم 
شده پرشین تویز دارای ضمانت و 
گارانتی می باشد.ماحصل مصاحبه 
متخصص  توانمند،  مدیر  ایــن  بــا 
زیــر  گــفــتــگــوی  در  را  ــه ای  ــ ــرف ــ ح و 

می خوانید:
مجموعه  ــق  ــواب س خــصــوص  در   *

موفق پرشین تویز توضیح دهید.
ســال۱۳۸۰  از  تویز  پرشین  شرکت 
و در زمینه  فروش و خدمات پس 
ــوالت مــاشــیــن،  ــص ــح فــــروش م از 
بازی های  اسباب  و  شـــارژی  موتور 
و  کــودکــان  بـــرای  دور  راه  از  کنترل 
آغـــاز  نـــوجـــوانـــان فــعــالــیــت خـــود را 
از  نموده است. همچنین با بیش 
۱۵ سال سابقه کار مفید توانسته 
سهم بسزایی در بازار هدف داشته 

بــا بکارگیری  ایــن راســتــا  بــاشــد. در 
استفاده  با  و  مهندسی  فنی  کــادر 
به  خـــود  قطعات  و  مــحــصــوالت  از 
رقـــابـــت بـــا رقـــبـــای خــــود پــرداخــتــه 
با شعار اصلی  است. پرشین تویز 
ــی خـــواســـتـــن تــوانــســتــن  ــت ــری ــدی م
اســـت و بـــا  اعــتــقــاد بـــه ایـــن مهم 
سازمان هایی  حــاضــر  عصر  در  کــه 
که  بــود  خواهند  بـــادوام  و  ماندگار 
اهتمام  و  علمی  مدیریت  پایه  بــر 
نمایند  اقــدام  مشتری  نیازهای  به 
خود  عملکرد  بــهــره وری  پیوسته  و 
را مورد بازبینی و بهبود قرار دهند. 
بنا به  ایــن ســال هــا  همچنین طــی 
نیاز بازار  و مشتریان خود در زمینه 
فــروش و خــدمــات پــس از فــروش 
هوشمند  اسکوتر  و  )اسکوتربرقی 
برقی(  دوچرخه  و  برقی  -موتورهای 
راگسترش  خــود  حرفه ای  فعالیت 
ــاده  آمــ مــجــرب  کـــــادری  بـــا  و  داده 
می باشد.  خــدمــات  ــه  ــ ارائ هــرگــونــه 
تعمیرات لوازم ورزشی پرشین تویز 
این  در  که  مجموعه هایی  سایر  از 
زمینه رشد کرده اند کامل تر است. 
چون خدمات ارائه شده از سوی ما 

به صورت تخصصی می باشد.
مجموعه  در  تعمیر  خــدمــات   *

پـــرشـــیـــن تـــویـــز چـــگـــونـــه انـــجـــام 
می شود؟

تعمیرات لوازم ورزشی پرشین تویز 
ایران  در  سیار  کار  سرویس  اولین 
ایــن  خـــدمـــات  همچنین  ــت.   ــ اسـ
مرکز دارای گارانتی ده ساله قطعات 
است و در کرج نیز تعمیرات سیار 
تعمیر  مـــی شـــود.خـــدمـــات  انـــجـــام 
و  دارد  محصول  نـــوع  بــه  بستگی 
است.  زمانبر  آن  روی  بر  کــار  گاهی 
لــوازم  تعمیرات  مشتریان  بیشتر 
و  خدمات  از  تویز  پرشین  ورزشــی 
نوع  کار ما راضی هستند. قطعاتی 
که استفاده می شود از بهترین نوع 
باطری است و هر قطعه از محصول 
جایگزین  کیفیت  ــا  ب قطعه  ــا  ب را 

می کنیم.
* بـــه نــظــر شــمــا راهــــکــــاری بـــرای 
بــرای  ــوب  خ تعمیرکار  شناسایی 

مشتری وجود دارد؟
مــتــاســفــانــه بــیــشــتــر مــشــتــریــان 
شناسند.  نمی  را  خــوب  تعمیرکار 
اکــثــر تــعــمــیــرکــاران نــیــز متخصص 
آسیب  دستگاه ها  بــه  و  نیستند 
کــلــی شناخت  ــور  بـــه طــ مـــی زنـــنـــد. 
ــوار  دش بسیار  حــرفــه ای  تعمیرکار 

است. 
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شماره تماس تعمیرات ماشین شارژی پرشین  تویز
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استقرار آزمایشگاه تایید استاندارد در گمرک پیام البرز

اکنون  گفت:  البرز  استان  در  دولــت  عالی  نماینده 
مسئوالن  گرفته،  صــورت  پیگیری های  به  توجه  با 
ملی عنایت ویژه ای به البرز دارند ولی انتظار می رود 
و  پیگیری ها  ایــن  تکمیل  در  نیز  مربوطه  مــدیــران 
عملیاتی شدن مصوباتی که با تالش های بسیار اخذ 

شده، به جد وارد عمل شوند.
به گزارش جام جم، شهبازی در جلسه ستاد مدیریت 

که در سالن جلسات حوزه استاندار  برق استان 
رضایتمندی  کسب  این که  بیان  با  شــد،  بــرگــزار 

ما  مسئولیت  و  مــامــوریــت  مهم ترین  مـــردم 
بــه عــنــوان کـــارگـــزاران نظام اســت، 

افزود: بر این اساس باید تا 
داریم  مسئولیت  زمانی 

آگاهی  خــود  وظایف  به 
و  باشیم  داشته  کامل 

امور  انجام  به  نسبت 

محوله متعصبانه اقدام کنیم.
هنر  موجود،  منابع  صحیح  مدیریت  داد:  ادامــه  وی 
یــک مدیر اســت بــه ویـــژه در مــوضــوعــات حساسی 
که مطالبه جدی مردم خصوصا  برق  و  آب  همچون 
ــود دمــای  ــ در شــرایــط کــنــونــی بــا وج
بـــاالی هـــوا و گــرمــایــی کــه کم 
ــه اســـــت. شــهــبــازی  ــق ــاب س
ــا تــوجــه  ــ ــون ب ــ ــن ــ ــت: اک ــفـ گـ
ــه پــیــگــیــری هــای صـــورت  بـ
گـــرفـــتـــه، مـــســـئـــوالن مــلــی 
البرز دارند  عنایت ویــژه ای به 
مدیران  مــی رود  انتظار  ولــی 
مربوطه نیز در تکمیل 
ایـــن پــیــگــیــری هــا و 
ــی شـــدن  ــات ــی ــل ــم ع
ــه با  ــی کـ ــات ــوب ــص م

تالش های بسیار اخذ شده، به جد وارد عمل شوند.
به  را  شرایط  صحیح  مدیریت  با  می توان  افــزود:  وی 
از این  گونه ای رقم زد که رضایت مردم کسب شود 
آب  بویژه در حوزه  انتظار می رود مدیران مربوطه  رو 
و برق بستر الزم را جهت اعمال افزایش تخصیص ها 
هیچ  کمکاری  کرد:  اضافه  البرز  استاندار  کنند.  مهیا 
مسئولی در استان قابل قبول نیست و قطعا تمامی 
گفت: اشراف مدیران به  را نظارت می کنم. وی  امور 
اصل  مهم ترین  خــود  مجموعه  زیــر  و  وظایف  حــوزه 

برای مدیریت این شرایط است.
در  ویــژه ای  حساسیت های  با  البرز  افــزود:  شهبازی 
جوار پایتخت قرار دارد از این رو از معاونان استاندار 
سرانه ها  افزایش  برای  دارم  انتظار  استان  مدیران  و 
اقــدام کنند  آب و برق استان  و تخصیص های حوزه 
آنها  پشتیبان  همچنان  کــه  باشند  داشــتــه  حتم  و 

هستم.

؛ استاندار البرز
کم کاری هیچ مدیری قابل قبول نیست

مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری البرز از رفع تصرف و خلع ید ۷۷۵ هکتار از 
اراضی ملی شهرستان نظرآباد با هماهنگی مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش جام جم، حامد فرضی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز گفت: 
افراد سودجو و فرصت طلب با هدف تصرف اراضی ملی و موات در پالک های 2۰۱ 
دره،  حلقه  به  موسوم   ۳۱۰ و  آباد  چوپان  به  موسوم   2۰۵ آباد،  نصرت  به  موسوم 
اقدام به تخریب و تصرف کرده بودند که این امر با هماهنگی دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان نظرآباد در ۱2 تیر با حضور نیرو های یگان حفاظت منابع طبیعی 
بیان  با  فرضی  شد.   بازگردانده  المال  بیت  به  و  تصرف  رفع  نظرآباد  شهرستان 
و  دخل  هرگونه  با  کامل  آمادگی  با  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  ماموران  که  این 
تصرف در اراضی ملی و تخریب عرصه های مرتعی و جنگلی به صورت قاطع برخورد 
و  ملی  اراضی  طبیعی،  منابع  عرصه های  از  دقیق  حفاظت  برای  افزود:  می کنند، 

جنگل ها و مراتع استان، نقش مردم از اهمیت شایانی برخوردار است و می توان 
گفت که حضور مردم در صحنه مهمترین رکن است.  او ارزش تقریبی این اراضی 
رفع تصرف و خلع ید شده را ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعالم کرد و افزود: حفاظت از 
منابع طبیعی و اراضی ملی وظیفه همگانی است و با افراد فرصت طلب و سودجو 

برخورد قانونی خواهد شد.

ج  مراکز معاینه فنی با هدف محیط زیست سالم و برخورداری از هوای پاک در کر
افزایش می یابد.

گزارش جام جم؛ ارشد، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  به 

ج گفت: یکی از ضروری ترین حقوق شهروندان، برخورداری از محیط  شهرداری کر
زیست سالم و هوای پاک است که متاسفانه به دلیل در دسترس نبودن مراکز 
معاینه فنی در مناطق مختلف شهر و تردد بی رویه خودرو های با عمر باال و مشکل 

آلودگی هوا، این حق را از شهروندان گرفته است. 
در  ج  کر شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  گذاری  سرمایه  سازمان  افزود:  ارشد 
اجرای وظایف سازمانی خود با همکاری و هماهنگی معاونت حمل و نقل ترافیک 
انتقال مرکز معاینه فنی قائم دژ به محدوده منطقه ۷  ج نسبت به  شهرداری کر
شهرداری  نیز اقدام کرده است.  ارشد گفت: انتقال مرکز معاینه فنی قائم دژ با 
سرمایه گذاری کل ۱۳۰ میلیارد ریالی و ایجاد اشتغال مستقیم برای 2۵ نفر از جوانان 

کرجی، امکان برخورداری همشهریان از این خدمت ضروری را فراهم می کند. 

مدیر کل منابع طبیعی استان خبر داد:

رفع تصرف ۷۷۵ هکتار از اراضی ملی در نظرآباد

ج افزایش می یابد مراکز معاینه فنی کر

خبر
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تا کوس »َاَناالحق« بزنی، خودخواهی  
گاهی در سّر هوّیتش تو ناآ
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پیام های مردمیخبر
سوال از شما پاسخ از مسئوالن 

تامین اجتماعی استان البرز

خوانندگان  شما  پرسش  به  مربوط  ستون  این 
تأمین  ــان  ــازمـ سـ ــوالن  ــئ ــس م ــخ  ــاس پ و  مــحــتــرم 

اجتماعی استان البرز می باشد. 
سازمان  پاسخگویی  ظرفیت  افزایش  منظور  به 
سازمان  ایــن  ارتــبــاط  بــرقــراری  و  اجتماعی  تأمین 
ــزرگ مــخــاطــبــان، بــیــمــه شــدگــان،  ــ ــا جــامــعــه بـ بـ
سوال های  می توانید  کارفرمایان،  بازنشستگان، 
خـــود را بـــا تــحــریــریــه جـــام جـــم الـــبـــرز بـــا شــمــاره 
سازمان  مسئوالن  بگذارید.  میان  ۳22۱۰۰۰۹در 
ستون  همین  در  البرز  استان  اجتماعی  تامین 

پاسخگوی سوال های شما خواهند بود. 
شدم  متوجه  و  می کردم  کار  کارگاهی  در  ســوال: 
کار باید  کارفرما حق بیمه من را واریز نکرده چه 

کنم؟
پاسخ از ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره کل 

تامین اجتماعی استان البرز
 برای این که بتوانید این کار را پیگیری کنید، ابتدا 
باید جهت پیگیری سوابق بیمه خود به اداره کار 
ح  یا شعبه محدوده کارگاه خود مراجعه کنید و طر

ادعای سابقه و اشتغال در کارگاه نمائید.
برای این کار باید مدارک های زیر را آماده کنید:
۱-پرینت حساب بانکی که حقوق واریز شده.

2-لیست حضور و غیاب
۳-آزمایشات بدو استخدام یا پرونده پزشکی

۴-قرار داد کار
۵-فیش حقوقی

۶-احکام پرسنلی و حقوقی یا استخدامی
۷-احکام ارتقاء شغلی

۸-استشهاد کارکنان شغلی

ح  ــد جــهــت طــر ــن ــوان ــی ت خــوانــنــدگــان عــزیــز م
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف با 
جام جم  تحریریه  دفتر   32210009 تلفن  شماره 
ایام تعطیل در وقت  از  البرز همه روزه به غیر 
نام  با  مشکالتشان  تا  بگیرند  تماس  اداری 

ج گردد. خودشان در همین ستون در
مسئوالن امور گردشگری اقدام کنند

از  بــه بسیاری  بــا ورود  از شــهــرونــدان  ــادی  زیـ ــده  ݢعـ ݢ
و  کــرج  و  ساوجبالغ  ییالقی  روســتــاهــای  مــحــدوده 
دچار  را  مسیر  رودخانه های  چالوس  جاده  ویژه  به 
آلودگی زیست محیطی کرده و این در حالی است 
تبلیغ  روزه  همه  که  گردشگری  امــور  مسئوالن  که 
روستاهای گردشگری را در جامعه در سر دارند، هیچ 
گونه زیر ساخت های خدماتی را در برنامه های خود 

مد نظر نداشته اند. واقعا چرا؟!
ج حسن مددی از کر

جاده چالوس را ایمن سازی کنید
جــاده هــای  پرترافیک ترین  از  یکی  چــالــوس  جـــاده 
کشور است که در فصول مختلف سال و به ویژه 
در بهار، پاییز و زمستان مستعد حوادث جاده ای 
است. مردم از مسئوالن دست اندر کار انتظار دارند 
تا این جاده گردشگری توسط آنان بدون فوت وقت 
برای  مسیر  طــول  در  الزم  امکانات  و  ســازی  ایمن 

مسافران فراهم شود. 
علی آراسته از کالک

مشکالت روستائیان را ساماندهی کنید
خدمات  به  دسترسی  بــرای  ساوجبالغ  روستائیان 
گاز،  بــرق،  آب،  انشعابات  دریــافــت  ویــژه  به  دولتی 
تلفن و پروانه ساخت مسکن و وام مسکن دچار 
وقت کشی و فرصت سوزی مسئوالن سازمان های 
فرمانداری  مسئوالن  لطفا  هستند.  اندرکار  دست 

ساوجبالغ به این گونه بی نظمی ها رسیدگی کنند.
جمعی از روستائیان ساوجبالغ

بی اعتنایی به ارباب رجوع چرا؟
توسط  سازمان ها  و  ادارات  از  بسیاری  تلفن های 
مردم گرفتار زنگ می خورد، ولی متاسفانه از آن سوی 
خط مسئولی که باید پاسخگوی مشکالت مردمی 
باشد گوشی تلفن را برنمی دارد تا به راهنمایی آنان 

بپردازد. چرا؟
ج احمد عادل پور از کر

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

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

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

مناسبت  به  رزکان  در  خانوادگی  روی  پیاده  مراسم 
یادبود مرحوم مهدی کریمی رزکانی برگزار شد.

رزکانی  کریمی  مهدی  مرحوم  جم،   جام  گزارش  به 
سال   ۹ که  بود  رزکان  ورزشکار  و  مومن  جوانان  از 
سازی  رها  جریان  در  گرفتگی  برق  دلیل  به  پیش 
پرنده ای درگیر سیم های برق دچار مرگ مغزی شد 
اجازه خانواده اش  با  از مدتی  کما رفت و پس  به  و 
پیوند  عضو  نیازمند  نفر  چهار  به  وی  بدن  اعضای 
دختری  به   ۰۸/۰۳/۹۱ تاریخ  در  مهدی  )قلب  خورد 
2۳ ساله در در رشت اهداء شد، کلیه هایش به دو 
هموطن شیرازی و کبد او به شخصی دیگری پیوند 
بود سالروز وفات  یاد  به منظور  این مراسم  خورد.( 
این ورزشکار جوانمرد و نهادینه کردن مرام پهلوانی 
و  اصناف  نیکوکاری  مرکز  همت  به  جوانمردی  و 
بازاریان استان و مجموعه ورزشی شهدای رزکان و با 
برگزار  رزکان  دوست  ورزش  و  ورزشکار  مردم  حضور 
شد.رئیس مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان استان 
اهدای عضو اهدای  که  این موضوع  یادآور شدن  با 

این مراسم پیاده  برگزاری  زندگی است در خصوص 
روی گفت: این مراسم پیاده روی نه تنها یک حرکت 
جامعه  شادابی  و  سالمت  حفظ  منظور  به  ورزشی 
مرام  می توان  مشابه  مراسمی  برگزاری  با  بلکه  بود 
اشاعه  جامعه  در  را  گذشتگی  خود  از  و  جوانمردی 
دهیم و با حفظ یاد و خاطره عزیزانی همچون سید 
مهدی کریمی رزکانی جوان فداکاری که زندگی دیگران 
مقدم  خود  جان  بر  را  جانداران  دیگر  بقاء  حتی  و 
و  کنیم  حفاظت  انسانی  ارزش های  از  می دانست 
مرام پهلوانی را در جامعه محفوظ نگهداریم و آن را 
مسیر  در  که  روی  پیاده  این  پایان  در  کنیم.  تقویت 
کوتاهی در اطراف مجموعه شهدای رزکان برگزار شد 
جوایزی نیز به قید قرعه به شرکت کنندگان در پیاده 

روی اهداء شد.

مردم  با  اسدآبادی  سیدجمال الدین  روستای  در 
سال  روزهــای  آخرین  در  و  زحمت کش  و  متدین 
شد.  متولد  پرافتخار  آیــنــده ای  با  فــرزنــدی   ۱۳۴۳
از  بعد  را  امانت  این  بذرپاچ  خانواده حاج رمضان 

مدتی نزد پروردگار بازگردانند. 
همان  در  را  ابــتــدایــی  دوران   ، عــلــی اصــغــر شهید 
روستای محل والدتش گذراند و مقطع راهنمایی 
در  و  داد  ادامـــه  نظرآباد  شهر  در  را  دبیرستان  و 
متجاوزان  با  مــبــارزه  بــرای  را  خــود  مدرسه  سنگر 
بعثی آماده کرد تا این که گام فراتر نهاد و جهاد را 

در اولویت امور کارهای خود قرار داد.
فرمانده گردان خیبر

همان گونه که خداوند در قرآن کریم می فرمایند: 
»و آنان که در راه ما به جان و مال جهاد و کوشش 

راه معرفت و لطف  به  را  آنها  نیز محققا  کردن ما 
با  خــداونــد  همیشه  و  می کنیم  هدایت  خویش 
توسل  و  توکل  و  قوی  ایمان  اســت.«  نیکوکاران 
روز به  او  را در دل  و غیرتش شجاعت و رشادت 
همین  دلیل  به  که  آنجا  تا  می کرد  روشــن تــر  روز 
گــردان  فــرمــانــده  بــه  منصوب  برجستگی هایش 
مخابرات در عملیات غرورآفرین خیبر شد.دفعات 
فعالیت های  فـــراوان  تجربیات  و  اعـــزام  مختلف 
مسئولیتش  تبلیغات  ســازمــان  در  او  فرهنگی 
در  مسئولیت  احــســاس  و  پـــاســـداران  ســپــاه  در 
پادگان  در  خدمتش  همچنین  اسالمی  انجمن 
ع پسند از افتخارات اوست که در کارنامه این  شر

شهید به یادگار مانده است.
شهادت

برای  که  زمانی  بذرپاچ  اصغر  علی  شهید  سرانجام 
خیبر  عملیات  بــرای  شناسایی  و  اطــالعــات  کسب 
راهــی خط مقدم شده بود به درجــه رفیع شهادت 
نایل آمد و پیکر پاکش هنوز در جبهه ها منتظر قدم 

مبارک ولی عصر)عج( است. 
انقالبی مبارزات 

انقالب  از  قبل  ــاچ  ــذرپ ب علی  شهید  از  خـــاطـــره ای 
اسالمی که قــرار بود لشکر زرهــی قزوین به کمک 
نیروهای تهران بیایند. شهید علی اصغر به همراه 
مردم انقالبی محل گذر پل سیمان آبیک را مسدود 
راه  کنند  حرکت  تانک ها  خواستند  اگــر  تــا  کــردنــد 
عبور نداشته باشند. شبانه همه در همان محل 
تا این که نوید پیروزی ملت  به نگهبانی پرداختند 

مسلمان ایران از رادیو به گوش رسید.

به روایت برادر شهید
علی اصغر از همان کودکی هم برای خانواده و هم 
از  قبل  خانواده  چند  بــود.  خوش یمن  همسایه ها 
تحویل سال به مادرش سفارش می کردند که بعد از 
 علی اصغر را به خانه آنها بفرستد 

ً
سال تحویل حتما

دیــدن علی اصغر ســال خوبی  با  و عقیده داشتند 
خواهند داشت.

دالوری  در عملیات خیبر

با یادمان جوا ن اهدا کننده عضو صورت گرفت: 

پیاده روی خانوادگی  در رزکان 

البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
در  سویه ها،  دیگر  به  نسبت  دلتا  کرونا  گفت: 

جوانان و افراد زیر 2۰ سال اثرگذاری بیشتری دارد.
هیأت  عضو  یعقوبی،  جم، مجتبی  گزارش جام  به 
و  البرز  پزشکی استان  علوم  علمی دانشگاه 
متخصص عفونی، در خصوص نشانه ها و عوارض 
بیماری کرونا دلتا، گفت: ویروس زمانی که از بدنی 
ضد  داروی  با  و  می شود  منتقل  دیگر  بدن  به 
ویروس مواجه می شود دچار جهش هایی خواهد 
به تناسب  آن  کشندگی  که میزان سرایت و  شد 
دانشگاه  علمی  هیأت  شد.عضو  خواهد  بیشتر 
و متخصص عفونی افزود: توصیه های پزشکی و 
بهداشتی برای ویروس کرونای دلتا همان قبلی ها 

را  گذاری اجتماعی  باید فاصله  است؛ یعنی مردم 
از زدن  رعایت کنند، دست ها را مداوم بشورند و 

ماسک غافل نشوند.
عالئم کرونای دلتا چیزی شبیه به سرماخوردگی

یعقوبی گفت: از عالئم مشخص کرونای دلتا آب 
ریزش بینی است که نسبت به سویه های دیگر 
عالئم  سایر  همچنین  می باشد،  بیشتر  بیماری 
سرماخوردگی در این نوع از کرونا مشهودتر است.

او با اشاره به این که کرونا دلتا سالمت افراد زیر 2۰ 
سال را به شدت به خطر می اندازد، افزود: این نوع 
از کرونا می تواند حال نوجوانان و جوانان را وخیم 
کند و تأثیرگذاری بسیاری بر روی این گروه سنی 
دارد در این صورت اگر جوانی عالئم سرماخوردگی 

داشت به سرعت به پزشک مراجعه کنند.
البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
و  ماسک  کرونا،  ضد  داروهای  از  استفاده  گفت: 
تأثیرگذار است  کرونا  از  این نوع  حتی واکسن در 
از  او   بود.   خواهیم  شاهد  را  کمتری  اثرگذاری  اما 
نوع  هر  حضور  از  که  کرد  درخواست  شهروندان 
دورهمی خانوادگی و برنامه های پرتجمع خودداری 
کنند چرا که با ادامه این روند زودتر وارد موج جدید 

خواهیم شد. 

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز؛

عالئم کرونای دلتا شبیه سرماخوردگی است

با حضور شــهبازی اســتاندار البرز ســاخت مخزن ذخیره آب جدید بــرای توزیع 
آب در فردیس در پارک جهان نمای کرج به ظرفیت ۵۰۰۰ متر مکعب آغاز شد.

به گــزارش جام جــم، این مخــزن با احتســاب اجــرای ۵۰۰۰ متــر لوله گــذاری خط 
انتقال ۳۹۰ میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشــت و جمعیتی ۳۸  هزار نفری را 

زیرپوشش خواهد برد.
بنابه این گزارش شــهبازی اســتاندار البرز همچنین با حضــور در محل احداث 
ج بهره برداری از چهار حلقه چاه با آبدهی ۱۰۰ لیتر بر  تصفیه خانه آب شماره ۳ کر

ثانیه را در حاشیه رودخانه کرج به طور رسمی افتتاح کرد.
وی بیان داشت: در روزهایی به سرمی بریم که به علت شدت گرمای هوا و قطع 
ج می شــوند، اما به مــدار آوردن  برق، برخی چاه های آب از مــدار بهره برداری خار
این چاه های جدید در کل کمک بزرگی به جبران کمبود آب برای رفاه و آسایش 
مــردم می کنــد. وی ســپس در بازدیــد از مراحــل احداث مــدول )بخش( ســوم 
ج اظهار داشــت: عملیات ســاخت مدول ســوم  تصفیه خانــه آب شــماره 2 کــر

ج که از هفته دولت سال گذشته توسط وزیر نیرو  تصفیه خانه آب شــماره 2 کر
کلنگ زنی شد، در حال حاضر دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و تا آذر به 
ج بــه دنبال موافقت  بهره برداری خواهد رســید. این بخــش از تصفیه خانه کر
وزیر نیــرو و اختصــاص ۵۰۰ لیتــر بر ثانیــه از ســد طالقان احداث شــده اســت و 

جمعیتی حدود 2۰۰ هزار نفر از این ظرفیت جدید بهره مند می شوند.
ج کــه ۱۳ تیــر انجــام  شــهبازی در پایــان بــا حضــور در شــهرک جهــان نمــای کــر
شــد، طــی مراســمی کلنــگ احــداث مخــزن ذخیــره آب ۵۰۰۰ متــر مکعبــی زون 
P فردیــس را زمیــن زد و آن را به عنــوان اولین مجموعه تاسیســات آبی از ســد 
ج بــرای مــردم فردیس خوانــد. وی با اشــاره به آغــاز عملیات احــداث تصفیه  کر
خانــه آب نظرآباد و اشــتهارد گفــت: با موافقــت وزیر نیــرو عملیات انتقــال آب 
از ســد طالقان به شهرســتان نظرآباد و اشــتهارد توسط شــرکت آب منطقه ای 
اســتان آغاز شــده اســت. مهدی زاده مدیرعامل آبفای اســتان البرز نیز در این 
مراســم اظهارداشــت: در حالی که به دلیل قطع برق در شــهرهای اســتان البرز 
و وابســتگی چاه های آب به نیروی برق با مشــکل قطع آب شــهروندان مواجه 
ج  هســتیم، تالش می کنیم تــا از حقابــه تخصیص یافته بــه البرز از ســدهای کر
و طالقان اســتفاده کنیم تا مــردم کمتر دچار مشــکل شــوند. وی در خصوص 
ح های افتتاحی و در حال ســاخت دربازدید استاندار گفت: برای بهره برداری  طر
از چاه هــای فلمــن ۵۷ میلیــارد ریــال و برای احــداث مدول ســوم تصفیــه خانه 
ح آبرســانی به شمال فردیس از منابع  ج ۴۸۰ میلیارد ریال و برای طر شماره 2 کر

سطحی ۳۹۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.
وی مجموع هزینه این طرحها را ۹2۷ میلیارد ریال ذکر کرد وگفت: با بهره برداری 
از مخــزن ۵۰۰۰ متر مکعبی زون P فردیس که شــامل مناطق شــمالی فردیس، 
شــهرک وحدت و منظریه خواهــد بود،برای نخســتین بار آب با کیفیت بســیار 

خوب از سد کرج و منابع سطحی به فردیس خواهد رسید. 

؛ با حضور استاندار

ساخت مخزن ذخیره آب فردیس در پارک جهان نما آغاز شد

ݢنماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان البرز  ݢ
درگذشت عالم بزرگوار و استاد حوزه و دانشگاه آقای 

حجت االسالم رزاقی را تسلیت گفتند.
به گزارش جام جم البرز، متن پیام تسلیت نماینده 
ــرز و  ــب ال ــان  ــت ــی در اس ــالم ــالب اس ــق ان رهــبــر معظم 

ح است: ج به این شر امام جمعه کر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
آالف  الــحــجــج علیه  ثــامــن  ــارت حــضــرت  ــ زی ایـــام  در 
خطیب  ــزرگــوار،  ب عالم  ارتــحــال  خبر  ثنا،  و  تحیت  و 
دانشگاه،  و  حــوزه  استاد  خدمتگزار،  روحانی  توانا، 

و  مسجد  امــام  دانشجویان،  و  طالب  به  خدمتگزار 
همراه با مردم جناب حجت االسالم رزاقی )طاب ثراه( 
باعث تاسف و تعلق گردید. شخصیت خدمتگزاری 
که در عرصه های مختلف علمی و اجتماعی منشاء 

آثار و برکات بود. 
اینجانب ضمن عرض تسلیت به علما و روحانیون 
ــان و دانـــشـــجـــویـــان و  ــتـ و حــــوزه هــــای عــلــمــیــه اسـ
ایشان  بــرای  تعالی  خــدای  از  اســتــان  دانشگاهیان 
علّو درجه و رفعت مقام و حشر با اولیاء الهی طلب 
نموده، برای بازماندگان، خانواده محترم، فرزندان و 
شاگردان آن عزیز اجر همراه صبر مسئلت می نمایم.

از سوی نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در استان البرز صورت گرفت؛

پیام تسلیت در پی درگذشت حجت االسالم رزاقی


