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تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری و فرماندهی  انتظامی استان البرز
ج:  امام جمعه کر

توافق موقت، شگرد آمریکا برای عدم ایفای تعهدات در برجام است
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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری  جاده ای البرز خبر داد:

 ارسال 7 میلیون تن کاال از البرز
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،بانویی  فرزانه صالحی فر
ین باغذاهای  کارآفر

ینگ  امیران  لذیذ کتر

ح شد؛  در گفتگوی جام جم البرز با شهردار مطر

 تالش برای جلوگیری از ساخت 
و سازهای غیر مجاز در  استان

ج: رئیس شورای شهر کر

وظیفه شهردار پاسخگویی 
به تذکرات و سواالت اعضای 

شوراست

مدیر پخش ابزار افق:

کرده ایم تمام ابزار مورد نیاز  سعی 
کنیم صنوف مختلف  را تامین 

گزارشی از بازار مبل امام علی )ع(
ح کرد: مدیریت »مسکن بزرگ یک« در گفتگو با جام جم البرز مطر

ین  رضایت صددرصدی مردم، شاخص تر
گی مسکن" بزرگ یک "  ویژ 334

مدیر عامل بیمارستان فوق تخصصی مریم: خوشا 
به حال پرستاران که روز تولد حضرت زینب )س( به 

نام روز پرستار نامگذاری شده است.
البرز در سالروز والدت  به گزارش خبرنگار جام جم 
نژاد  کمالی  مجید  حضور  با  )س(،  زینب  حضرت 
دلشاد  الدین  صالح  ودکتر  کرج  منطقه 5  شهردار 
مدیر عامل بیمارستان مریم، و جمعی از پرستاران 
فوق  بیمارستان  در  پرستار  روز  گرامیداشت 

تخصصی مریم برگزار شد.
دکتر صالح الدین دلشاد مدیر عامل و بنیان گذار 
آیین گفت:برگزاری چنین  بیمارستان مریم در این 
آیین هایی در واقع قدردانی ازعزیزان و زحمتکشانی 
است که با فداکاری و از خود گذشتگی نقش بسزایی 

در بهبودی بیماران دارند.
پرستار  روز  امروز  افزود:  دلشاد  الدین  صالح  دکتر 
است و صاحب آن حضرت زینب )س(است واسالم 
و همه جهان مدیون این بانوی بزرگ هستند. خوشا 
به حال پرستاران که سالروز تولد حضرت زینب )س( 

به نام روز آنان نامگذاری شده است.
مدیر عامل وبنیان گذار بیمارستان مریم به رسالت 
پرستاری حضرت زینب )س( در واقعه کربال اشاره و 
تصریح کرد: مدیریت، مهمترین ویژگی حضرت زینب  
)س( در واقعه کربال و بعد از آن بود و پرستاران باید 

در کار و مسئولیت خود مدیر باشند.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  دلشاد  دکتر 
بیان  با  و  اشاره  قرآن  در  )ع(  موسی  حضرت  زندگی 
است،  شده  ذکر  قرآن  در  ایشان  بارنام   66 اینکه 
گفت:موسی )ع( اولین درخواستی که بعداز برگزیده 

سعه  داشتن  خواست،  خدا  از  پیامبری  به  شدن 
صدر بود.

و  است  مدیریت  پرستاری  شغل  افزود:الزمه  وی 
مهمترین ویژگی پرستار داشتن سعه صدر است.

دهنده  شفا  خداوند  اینکه   بیان  با  دلشاد  دکتر 
بیماران، پرستاران هستند  و واسطه شفای  است 
خاطرنشان کرد: پرستاران سنگ صبور همه بیماران 
هستند و با مهربانی و دلسوزانه به بیماران خدمت 

می کنند.
وی افزود: پرستاران بازوان توانمند پزشکان هستند 

و پاداش معنوی کار آنان بسیار باالست.
در  مریم  بیمارستان  گذار  وبنیان  عامل  مدیر 
بخش دیگری از سخنان خود به سابقه  تاسیس 
بیمارستان فوق تخصصی مریم در سال 93 اشاره 
وتصریح کرد: یکی از ویژیگی های بیمارستان مریم 
هم  و  است  باسابقه  و  تخصصی  کادر  از  استفاده 
ما  متخصص  نیروهای  درصد   53 حدود  در  اکنون 
خود  مسئولیت  در  بیمارستان  تاسیس  ابتدای  از 

مشغول هستند.
وی به اهداف تاسیس بیمارستان فوق تخصصی 
با  مریم  بیمارستان  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  مریم 
اهداف چند گانه تامین رفاه مادران باردار، رسیدگی 
و  نوزادان  به  ویژه  رسیدگی  باردار،  مادران  به  ویژه 
رسیدگی قبل از تولد به جنین  تاسیس شد و در این 

راه کامال موفق عمل کرده است.
دکتر دلشاد با بیان اینکه در دنیا کمتر بیمارستان 
 6 اروپا  درکل   افزود:  دارد  وجود  مادروکودک 
بیمارستان و و در آمریکا 8 بیمارستان مادر و کودک 

دو  ایران  ما  کشور  در  خوشبختانه  و  دارد  وجود 
که  است  شده  تاسیس  کودک  و  مادر  بیمارستان 
بیمارستان مریم با امکانات ویژه یکی از این نمونه 

هاست.
وی با اشاره به ارائه  تخصص های پزشکی  روز دنیا 
رشته  گفت:  مریم  تخصصی  فوق  بیمارستان   در 
همچنین و  »درد«   تخصصی  فوق  جدید   بسیار 
به  بیمارستان  این  خدمات  دیگر  از  آی-وی  اف    

بیماران است.
با رعایت  ارائه بهترین خدمات همراه  دکتر دلشاد 
فوق  بیمارستان  اهداف  از  را  انسانی  عواطف 
تخصصی مریم برشمرد و گفت: حفظ کرامت بیمار 
و پرسنل بیمارستان از اهداف این مرکز تخصصی 

است.
مجید  مریم   بیمارستان  پرستاردر  روز  مراسم  در 
کمالی نژاد شهردار منطقه 5  هم  ضمن تبریک روز 
پرستار به همه پرستاران در استان البرز تصریح کرد: 
آیه قرآن اگر کسی به شخصی زندگی ببخشد  طبق 

همه مردم دنیا را احیا کرده است.
کمالی نژاد با بیان اینکه قدردانی از پرستاران که با 
تمام وجود خود در عرصه سالمت جامعه فعالیت 
کرد:  خاطرنشان  است  دشوار  بسیار  کنند،  می 
پرستاران باید قدر و جایگاه رفیع خودشان را بدانند 
و تعیین روز تولد حضرت زینب)س(ا به عنوان روز 

پرستار بزرگترین افتخار برای آنان است.
در پایان مراسم دکتر دلشاد و کمالی نژاد  با اهدای 
گل و لوح تقدیر از پرستاران  حاضر در مراسم تجلیل 

و قدردانی کردند. 

برگزاری آیین گرامیداشت روز پرستار 
ج   یم کــر در بیمارستان  و زایشگاه مـر

پارلمان  وظیفه  ج  کر شهر  شورای  رئیس 
ح سئوال از شهردار  شهری را بیان تذکر و طر
قبال  در  است  موظف  نیز  شهردار  گفت:  و  کرد  عنوان 
دهد. ارائه  مناسب  پاسخ  پرسش ها  و  تذکرات  این 
به گزارش جام جم البرز، جواد چپردار در بیست و نهمین جلسه 
علنی شورای شهر با میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار، ...



ج: رئیس شورای شهر کر
پاسخگویی  شهردار  وظیفه 
اعضای  سواالت  و  تذکرات  به 

شوراست

شهری  پارلمان  وظیفه  کرج  شهر  شورای  رئیس 
را بیان تذکر و طرح سئوال از شهردار عنوان کرد 
این  قبال  در  است  موظف  نیز  شهردار  گفت:  و 

تذکرات و پرسش ها پاسخ مناسب ارائه دهد.
به گزارش جام جم البرز، جواد چپردار در بیست و 
نهمین جلسه علنی شورای شهر با میالد حضرت 
زینب)س( و روز پرستار، از مراجعه اعضای شورا 
به بیمارستان های متعدد شهر و عرض تبریک به 

مدافعان سالمت، همزمان با این روز خبر داد.
چپردار افزود: کادر ارجمند درمان در همه روزها به 
ویژه همزمان با دوران ورود کرونا به کشور و ایام 
مقابله با پاندمی، تالش های سرسختانه و ایثارگرانه 
فداکاری ها  این  اگر  که  دادند  نشان  خود  از  را  ای 
نبود، امروز امکان کاهش محدودیت های کرونایی 
وجود نداشت. رئیس شورای شهر کرج، در بخش 
گفته های خود به تذکر اعضای شورای  از  دیگری 
اسالمی شهر از شهردار کرج در جلسه بیست و 
افزود: در جلسه علنی  و  کرد  اشاره  هشتم شورا 
گذشته تعداد 12 تن از اعضای شورا تذکراتی را در 
حوزه انتصابات به شهردار ارائه دادند که مقرر شد 
مصطفی سعیدی در نخستین جلسه رسمی بعد، 
نسبت به تقدیم پاسخ مناسب به شورا اقدام کند.
به گفته چپردار، پاسخ این تذکر از سوی شهردار 
امروز  فشرده  لوح  و  مکتوب  گزارشات  قالب  در 
در اختیار اعضای شورا قرار گرفته  که نتیجه آن در 

جلسه آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

امام جمعه کرج با اشاره به این که تمام طرح های ملی باید پیوست فرهنگی داشته 
آمریکا و نه کشورهای اروپایی کاری با اصل  باشد، گفت: در این دوره مذاکرات نه 
مذاکره ندارند و دنبال حواشی هستند و بر طرح توافق موقت که بحث انحرافی در 

رفع همه تحریم هاست اصرار دارند.

به گزارش جام جم البرز، آیت اهلل محمدمهدی حسینی همدانی،  در خطبه های نماز 
عبادی سیاسی دوازدهم آذر در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( کرج، گفت: در این 
دوره نه آمریکا و نه کشورهای اروپایی کاری با اصل مذاکره ندارند و دنبال حواشی 
هستند. ایران روی مواضع خود از جمله رفع تحریم های ظالمانه مغایر با برجام به 

همراه تضمین های الزم ایستاده است که اگر مورد پذیرش قرار گیرد بر راستی آزماdی 
اقدامات هم اصرار دارد.وی ادامه داد: یعنی این سه مورد جزو اصول اولیه است؛ رفع 
تحریم ها بالمره، تضمین هایی که الزم است و بعد راستی آزمایی و همین مقاومت بر 
خواسته ها اروپا را منفعل و به اختالف شدید انداخته و آمریکا را عصبانی کرده است. 

ج: توافق موقت، شگرد آمریکا برای عدم ایفای تعهدات در برجام است امام جمعه کر

مشاوران حقوقی جام جم البرز
گرامی،   خوانندگان 
ــا مـــی تـــوانـــیـــد  ــمـ شـ
حقوقی  مشکالت 
و قــضــایــی  خـــود را 
ــرز  ــب بـــا جــــام جـــم ال
بگذارید.  میان  در 
مــســئــول پــرســش 
مشکالت  پاسخ  و 
قضایی  و  حــقــوقــی 
ــه وســـیـــلـــه تــیــم  ــ بـ
مجرب  کارشناسی 

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

شده  داده  پاسخ های  که  بدانیم  اســت  الزم   
قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  سئوال،  به 

استناد در مراجع قضایی و اداری نمی باشد. 
منتظر تماس های شما هستیم.

نفقه و افراد واجب
عــبــارت  نفقه  مــدنــی  قــانــون   1107 ــاده  مـ طــبــق 
متناسب  و  متعارف  نیازهای  »همه   : از است 
غذا،  البسه،  مسکن،  قبیل  از  زن  وضعیت  با 
بهداشتی  و  درمانی  هزینه های  و  منزل  اثــاث 
و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه 
نقصان و مرض« به عبارت دیگر مالی که برای 
ج ضـــروری همسر  ادامـــه زنــدگــی، صــرف مــخــار
و فــرزنــدان و خــویــشــاونــدان مــی شــود شامل 

خوراک، پوشاک و مسکن و غیره. 
فــرزنــدان و  بــه  دائـــم،  بــر همسر  عـــالوه  نفقه 
و  نبیره   ( بروند  تر  پایین  که  چقدر  هر  نوه ها 
پدربرزگ  و  و مادربزرگ  و مادر  پدر  به   ) نتیجه 

اگر چه باالتر بروند، تعلق می گیرد.

چهار شنبه      24 آذر    1400   شماره 6105
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  البرز

خبراخبار شورا

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

جام جم البرز: نوع تغذیه افراد در سالمت و کیفیت زندگی آنها 
نقش بسیار مهمی دارد. امروزه سعی رستوران ها و کترینگ ها بر 
این است که غذاهایی سالم و در عین حال خوش طعم و لذیذ 
ج  را به مردم ارائه دهند. کترینگ امیران واقع در گوهردشت کر
یکی از مجموعه هایی است که دارای نشان درجه یک می باشد 
استفاده  منجمد  غیر  و  ــازه  ت مــرغــوب،  اولیه  مــواد  از  هــمــواره  و 
روزانــه  صــورت  به  امیران  کترینگ  استفاده  مــورد  مــواد  می کند. 
خریداری می شود و هیچ گونه غذای منجمدی ندارد. همچنین 
برنج مورد استفاده این مجموعه نیز ایرانی است. انواع غذاهای 
خانگی ایرانی و محلی، شمالی و انواع کباب ها در منوی کترینگ 
امیران به چشم می خورد. هدف اصلی این مجموعه ارائه غذای 
سالم به مردم است و همیشه سعی کرده است وجدان کاری 
را رعایت کند. فرزانه صالحی فر، بانوی کارآفرین و مدیر کترینگ 
متعدد،  مشکالت  وجود  با  که  هستند  بانوانی  جمله  از  امیران 
حفظ  شرایط  سخت ترین  در  را  خــود  مدیریت  تحت  نیروهای 
کرده اند. پایداری ایشان در اشتغال آفرینی قابل تحسین است. 
در نشستی که با سرکار خانم فرزانه صالحی فر داشتیم ، از زبان 
اقتصادی  سخت  شرایط  بدترین  در  که  شدیم  متوجه  ایشان 
حفظ  و  داشته اند  کــار  دستور  در  را  نیروها  تعدیل  عــدم  امــروز 

کارآفرینی  و  ــدار  ــای پ اشــتــغــال 
بوده  ایشان  برنامه های  جــزو  همواره 

است که از نگاه ما یک کار تحسین برانگیز می باشد. در همین 
که  اســت  داده  انجام  گفتگویی  ایشان  با  البرز  جم  جــام  رابطه 

ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
* چه عواملی باعث ورود شما به حرفه آشپزی شده است؟

راز  فراگیری  از  با استفاده  و  اقتصاد خانواده  به  کمک  بــرای  من 
تصمیم  بزرگترها  و  مــادران  از  گذشته  نسل های  آشپزی  رمــز  و 
گرفتم وارد عرصه آشپزی و تهیه غذا شوم. ابتدا به عنوان آشپز 
در بوفه یک کانون مشغول به کار شدم چون محیط آرام، تمیز 
و سالمی داشت. به خاطر بچه ها سعی می کردیم غذاهای سالم 
و خوشمزه را با رعایت اصول بهداشتی طبخ کنیم. چون کیفیت 
کار من خوب بود از چند رستوران دیگر نیز پیشنهاد کار داشتم. 
به مدت کوتاهی با چند رستوران همکاری کردم اما در نهایت با 
تالش و کار زیاد و همت خود توانستم یک کترینگ راه انــدازی 
کنم. سپاسگزار کسانی هستم که طی این چند سال فعالیت به 
عنوان یک زن از من حمایت کردند تا بتوانم هدف های خود را 
محقق کنم و غذایی سالم، باکیفیت، و با قیمت مناسب را به 

همشهریان خود ارائه و برای جوانان اشتغالزایی کنم.

ینگ امیران توضیح دهید. * در خصوص شاخصه های ویژه کتر
کترینگ امیران دارای نشان درجه یک می باشد و مجموعه های 
این چنین باید حتما از مواد اولیه مرغوب مثل زعفران و گوشت 
گرم استفاده کنند و نباید از گوشت فریز شده و مواد نامرغوب 
استفاده نمایند که ما همه این موارد را رعایت می کنیم. با توجه 
به این که طبع و ذائقه مردم تغییر کرده و همه خواستار غذاهای 
سریع و فست فود شده اند، ما تالش کرده ایم با عرضه غذای 
خوش طعم و با مواد درجه یک و عالی و در عین حال سالم و 
انرژی زا مردم را به خوردن غذاهای سنتی تشویق کنیم. با عرضه 
انــواع کباب ها و غذاهای خانگی بستری فراهم کرده ایم که هر 
شخصی با هر سلیقه ای بتواند غذای مورد عالقه خود را در منوی 

ما پیدا کند.
موثر  موفقیت  به  افــراد  دستیابی  در  عواملی  چه  شما  نظر  از   *

است؟
زمانی که سازمان، درآمد و شغلی را ایجاد کرده باشیم، موفقیت 

آن سازمان به وجــود می آید. قدم به قدم جلو رفتن  بــرای ما و 
برای شروع کسب و کار مهم ترین عامل موفقیت است.اغلب 
جوانان و افــراد تحصیل کرده بالتکلیف هستند و بدون توجه 
به بازار کار به دنبال آموزش یا راه انــدازی کسب و کار هستند.
آمــوزش به این افــراد است. روش مدیریت، برخورد،  وظیفه ما 
اخالق و دیدگاهی که در کار داریم می تواند ما را موفق یا ناموفق 

بر مبنای  گــذرا و مقطعی اســت. من  کند. شانس یک چیز 
شانس هیچ گاه برنامه ریزی کاری انجام نمی دهم. 

به  رود.  نمی  پیش  مبنا  ایــن  بر  هرگز  مدیریت 
خود  مسیر  بــرای  توانستید  اگر  علت  همین 
نقشه، یک شروع و خاتمه داشته باشید به 
وارد  که  شخصی  می یابید.  دست  موفقیت 
برای  الزم  تبحر  ابتدا  از  می شود  حرفه  یک 
نــدارد ولی زمینه سازی می کند.  را  آن  انجام 

ــزده شــده و از  برخی افـــراد  زود دل
برخی  برمی گردند،  راه  میانه 

نیز جذب می شوند و ادامه 
رفتارهای  ایــن  می دهند. 

انسان ها  در  اجتماعی 

می تواند  و  اســت  متفاوت 
کاری  شکل بگیرد.برای شروع هر 

ناپذیر است.  اجتناب  و  فــراوان  در جامعه مشکالت 
ولی این جنس و شکل آنهاست که با هم متفاوت است. یکی 
از مشکالتی که در جامعه ما وجود دارد تفاوت جنسیتی است. 
حوزه  نــوع  ایــن  در  دارم.  فعالیت  آن  در  من  که  حرفه ای  مانند 
جامعه  فرهنگ  و  ــاور  ب اســت.  سخت  زن  یک  حضور  پذیرش 
نسبت به پذیرش الگوهایی در برخی از مشاغل غیرقابل 
قــبــول مــی بــاشــد. البته در حــال حــاضــر ایــن دیــدگــاه 
کمرنگ شده است. از نظر من قدر موهبتی که به 
سادگی به دست بیاید را نمی دانیم، ولی وقتی برای 
مرحله به مرحله یک کار زحمت می کشیم و بر آن 
ارزشمند می شود.  و  برای مان مهم  اجر می نهیم، 
وقتی کاری با عشق و عالقه انجام شود تاثیرگذاری 
بهتری دارد. ازتمام کسانی که شبانه روز 
سرآشپز  مخصوصا  ــردن  ک کمکم 

ابراهیم فرزانه تشکر می کنم.

ینگ امیران را ذکر نمایید.  راه های ارتباطی با کتر
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،بانویی کارآفرین ،بانویی کارآفرینفرزانه صالحــی فر فرزانه صالحــی فر
ینگ امیران ینگ امیران باغذاهــای لذیذکتر  باغذاهــای لذیذکتر

سران  که  فعلی  شرایط  در  گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
وحدت  با  باید  استان  در  نیز  ما  اند  شده  یکپارچه  و  متحد  هم  با  قوا 
به  و  کنیم  متحول  را  استان  انقالبی  و  جهادی  روحیه  و  همبستگی  و 

سمت شکوفایی و پیشرفت برویم.
، مجتبی عبداللهی در جلسه با اعضای شورای  به گزارش جام جم البرز
ائتالف استان با بیان این که این جلسات ادامه خواهد داشت، افزود: 
این  در  ولی  است  کشور  کالن  تدابیر  گرو  در  مسائل  از  بسیاری  حل 

مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
یرساخت های یک استان را نداشت * البرز از ابتدای تأسیس ز

وی ادامه داد: البرز از ابتدای استقالل خود اعتبارات الزم را برای ارتقای 
با  زمینه  این  در  بنابراین  نکرده  دریافت  استان  یک  زیرساخت های 

ضعف جدی مواجه هستیم. 
از  بسیاری  در  استان  محرومیت های  خصوص  در  گفت:  عبداللهی 
سرانه ها در حضور رئیس جمهور صحبت کردم و درخواست توجه ویژه 

به البرز را داشتم.

*  باید کوتاهی های گذشته را نیز در استان جبران کنیم
وی افزود: اکنون میراث دار ضعف ها و کوتاهی های گذشته نیز هستیم 
از این رو به یک زمان منطقی و اعتبارات ویژه برای حل مشکالت نیاز 

داریم.
 استاندار البرز گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی و خیران برای ارتقا 

استان در حوزه های مختلف بهره برداری کنیم که شخصا در این رابطه 
وارد میدان شده ام.

*  برای حل مشکالت مردم البرز تمام توان خود را می گذارم
وی افزود: این اراده را در خود می بینم که با وقت گذاشتن و پیگیری، 
موضوعات استان را دنبال کنم، نمی توانم تعهد کنم که تمام مشکالت 
حل می شود ولی می توانم قول بدهم که تمام توان خود را برای آبادانی 

البرز می گذارم.
* باید مانند سران قوا برای آبادانی استان متحد و یکپارچه باشیم

عبداللهی گفت: در شرایط فعلی که سران قوا با هم متحد و یکپارچه 
شده اند ما نیز در استان باید با وحدت و همبستگی و روحیه جهادی 
پیشرفت  و  شکوفایی  سمت  به  و  کنیم  متحول  را  استان  انقالبی  و 

برویم. 
که مسئوالن دلسوزانه درصدد رفع مشکالت هستند  * مردم بدانند 
پیگیری  به  دلسوزانه  مسئوالن  که  بدانند  باید  مردم  افزود:  وی 
مطالبات آنها می پردازند و این امر امید و نشاط اجتماعی ایجاد می کند.

ح کرد؛ نماینده عالی دولت در البرز مطر

تحول در استان البرز با روحیه انقالبی و جهادی

با هدف توسعه تحقیقات کاربردی و تولید محتوای 
علمی،  تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری و 

فرماندهی انتظامی استان البرزامضاء شد. 
ــزارش جــام جــم الــبــرز مــهــدی عباسی رئیس   بــه گـ
این  امضای  مراسم  در  البرز  فــنــاوری  و  علم  پــارک 
تفاهم نامه که همزمان با هفته پژوهش و فناوری 
و  دســتــاوردهــا  از  بخشی  تشریح  با  گرفت  صــورت 
گفت:  الــبــرز   فــنــاوری  و  علم  پــارک  توانمندی های 
فعال  پــارک هــای  از  یکی  البرز  فــنــاوری  و  علم  پــارک 
پژوهشگران  فناورانه  ایده های  از  که  است  کشور 
حمایت  دارنــد  شدن  تجاری  قابلیت  که  فناوران  و 

می کند.
از طریق  کــشــور  و  اســتــان  بــر حــل مــشــکــالت  وی 
ح ها و ایده های فناورانه و علمی تأکید  حمایت از طر
فناوری  و  علم  پــارک  داریــم  اطمینان  گفت:  و  کــرد 
البرز و فرماندهی  انتظامی استان )دفتر تحقیقات 

همکاری های  می توانند  فرماندهی(  این  کاربردی  
خوبی را شکل دهند. 

رئیس پارک علم و فناوری البرز افزود: شرکت های 

حضور  پــارک  در  توانمندی  فــنــاور  و  بنیان  دانــش 
دارند که می توانند در زمینه هوشمندسازی پلیس 

و سایر زمینه ها به کمک نیروی انتظامی بیایند.

سردار محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز نیز 
با ابراز خرسندی از امضای  تفاهم نامه همکاری با 
که  کسانی  همه  از  گفت:  البرز  فناوری  و  علم  پارک 
در  اشتغال  و  تولید  و  فناوری  و  علم  توسعه  بــرای 

کشور تالش می کنند، تشکر و قدردانی می کنیم ..
سردار محمدیان  با استقبال از گزارش دستاوردها 
و فعالیت های پارک علم و فناوری البرز خاطرنشان 
کرد: باید همکاری های دو مجموعه بیشتر شود و 
فرصت  اولین  در  هستیم  عالقمند  راستا  این  در 
شهدای  تحقیقاتی  مجتمع  مختلف  بخش های  از 
جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز بازدید 

کنیم.
راستای  در  البرز  فناوری  و  علم  پــارک  است  گفتنی 
و  علمی  مختلف  دستگاه های  با  همکاری  توسعه 
اولویت  را در  با بخش های مختلف  اجرایی تعامل 

برنامه های خود قرار داده است.

تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری و فرماندهی  انتظامی استان البرز
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از  کاال  تن  میلیون   7 ارسال 
البرز به سایر استان ها

راهداری وحمل  اداره کل  حمل و نقل  معاون 
نقل جاده ای البرز گفت: طی هشت ماه گذشته 
استان  مبدا  از  کاال  تن  هزار   ۶۸۵ و  میلیون   ۶

البرز به سراسر کشور جابه جاشده است.
به گزارش جام جم البرز، سید اسماعیل امیرزاده، 
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل نقل 
 ۶ گذشته  ماه  هشت  طی  گفت:   ، البرز جاده ای 
میلیون و ۶۸۵ هزار تن کاال از مبدا استان البرز 

به سراسر کشور جابه جاشده است.
واحدهای  شهرک ها،  وجود  اشاره  با  وی 
در  فراوان  تولیدی  کارخانه های  و  صنعتی 
استان، گفت: بیشترین کاالی جابجایی از مبدا 
موادغذایی،  سیمان،  انواع  شامل  البرز  استان 
که  بوده  فلزی  کاالهای  و  کشاورزی  محصوالت 
استان  مبدا  از  سفر  هزار   ۵1۳ طی  کاالها  این 
مسئول  مقام  این  است.  شده  جابه جا  البرز 
از  کاال  آمارجابه جایی  درصد   ۶0 این که  بیان  با 
افزود:  است،  سیمان  به  مربوط  البرز  استان 
داخلی  نقل  و  حمل  شرکت   ۸۴ حاضر  حال  در 
و  هزار  و10  راننده  نفر   ۵7۵ و  هزار   ۹ کاال،  فعال 
باری در بخش حمل ونقل عمومی  ناوگان   ۵00
فعالیت  کل  اداره  این  پوشش  تحت   جاده ای 

می کنند. 
صبحت هایش  از  دیگری  بخش  در  امیرزاده 
درباره میانگین عمر ناوگان حمل ونقل عمومی 
میانگین  گفت:  و  داد  توضیح  استان  جاده ای 
سنگین  نیمه  سال،   1۵ سبک  ناوگان  عمر 
2۵سال و سنگین 1۸سال است که در مقایسه 
جایگاه  در  کشوری  ناوگان  فرسودگی  سن  با 

معمول اعالم شده قرار داریم.

احیای تاالب صالحیه نظرآباد

مردمی  مشارکت های  و  آموزش  اداره  رئیس 
 ، البرز استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
گفت: درصدد هستیم تا این تاالب را به منظور 
بومی  دانش  از  استفاده  با  پایدار  بهره برداری 

احیا کنیم.
، مهدی شریفی، افزود:  به گزارش جام جم البرز
افزایی دانش  توان  و  آموزش  نخستین مرحله 
روستای  عنوان  با  صالحیه  روستای  آموزان 
صالحیه  تاالب  ممنوع  شکار  منطقه  حاشیه 

توسط انجمن حامیان این تاالب اجرا شد.
مردمی  مشارکت های  و  آموزش  اداره  رئیس 
استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
صالحیه  تاالب  »احیای  ح  طر گفت:   ، البرز
دانش  از  استفاده  با  پایدار  بهره برداری  برای 
حامیان  نام  به  محلی  گروه  یک  توسط  بومی« 
برنامه  طریق  از  و  شده  اجرایی  صالحیه  تاالب 
می شود.  حمایت   )SGP( کوچک  کمک های 
آن،  اهداف  مهم ترین  از  برخی  افزود:  شریفی 
آموزش اهمیت تاالب به دانش آموزان مدارس 
زیر  ارتقا  صالحیه،  تاالب  پیرامون  روستا های 
ساخت های بهره برداری پایدار از تاالب در زمینه 
مشارکتی  نشست های  برگزاری  گردشگری، 
شناسایی راهکار های حل تعارضات موجود در 
تاالب و درنهایت هدف اصلی این پروژه توسعه  
محیط  از  حفاظت  زمینه  در  مردمی  مشارکت 

زیست و بهره برداری پایدار از تاالب است.
SGP پرداخت و گفت: برنامه  او به بیان برنامه 
بخشی  عنوان  به   )SGP( کوچک  کمک های 
در   )GEF( جهانی  زیست  محیط  تسهیالت  از 
)UNDP( اجرا  دفتر برنامه عمران سازمان ملل 

می شود.

خبر خبر

عدالت  سهام  استانی  گذاری  سرمایه  شرکت های  کانون  سخنگوی 
توضیحاتی را در خصوص فروش سهام عدالت ارائه داد.

می شود  شنیده  بعضا  گفت:  حیدری،  اکبر   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
رسمی  اسناد  دفاتر  در  نامه  وکالت  یا  گواهینامه  تنظیم  مبنای  بر  افرادی 
است  قانونی  غیر  موضوع  این  می کنند،  عدالت  سهام  فروش  به  اقدام 

ایجاد  مشکل  فروشندگان  برای  بعدا  و  نیست  معتبر  معامالت  این   و 
خواهد کرد.

بیان  با  عدالت  سهام  استانی  گذاری  سرمایه  شرکت های  کانون  سخنگوی 
در  می شود  معامله  سرمایه  بازار  در  که  سهام هایی  فروش  ترتیب  که  این 
دلیل  همین  به  افزود:  دارد،  قرار  بورس  تابلوی  روی  تقاضا  و  عرضه  مبدا 

امکان انتقال سهام عدالت به اشخاص مشخص وجود ندارد.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفت: اگر 
کسی قصد فروش سهام عدالت را داشته باشد باید آن سهم را روی تابلوی 
، معامله انجام  بورس عرضه کند و بعد از هماهنگی قیمت با اولین خریدار

می شود.

درباره فروش وکالتی سهام عدالت بیشتر بدانید

مدیر پخش ابزار افق:مدیر پخش ابزار افق:

مورد  ابزار  تمام  کرده ایم  مورد سعی  ابزار  تمام  کرده ایم  سعی 
مختلف صنوف  مختلف نیاز  صنوف   نیاز 

کنیم تامین  را  کنیم  تامین  را   

ابزارآالت برقی پس از انواع دستی آنها، متنوع ترین و گسترده ترین دسته  بندی 
را  شارژی  و  برقی  نیاز ابزار  مورد  انرژی  ابزارها  این  هستند.  صنعتی  ابزارآالت 
تامین می کنند و در بستن پیچ، سوراخ کاری و تخریب، سنباده زنی، پولیش زنی، 

برش و... کاربرد دارند.  
پخش ابزار افق، یکی از بزرگ ترین و کامل ترین مجموعه های پخش ابزارآالت 
فوق  مجموعه  در  صنعتی  و  برقی  ابزارهای  تنوع  می باشد.  کشور  در  برقی 
باالست و سعی کرده است تمام ابزارآالت مورد نیاز صنوف مختلف را تامین 
نماید. جام جم البرز در این زمینه با محمد اصغری، مدیر توانمند و زبده  پخش 

ابزار افق گفت وگویی انجام داده است که در ادامه خواهید خواند:
* در خصوص فعالیت های تخصصی پخش ابزار افق توضیح دهید.

ساخت  در  غالبا  که  ابزارهایی  است،  برقی  ابزار  پخش  صرفا  ما  کاری  حیطه 

دستگاه  مانند:  می شود  استفاده  نجاری   و  مکانیکی  کارهای  و  ساختمان 
جوش، دریل، فرز و بسیاری از ابزارهای صنعتی دیگر.

* تنوع ابزارآالت فروشگاه پخش ابزار افق در ارتباط با مشاغل مختلف و تامین 
اقالم مورد نیاز آنها چگونه است؟

 به ۵00 نوع جنس می رسد و تنوع ابزار 
ً
اقالم فروشگاه پخش ابزار افق حدودا

نیاز  مورد  ابزار  تمام  و  باشیم  کامل  خیلی  کرده ایم  سعی  است.  زیاد  بسیار 
ابزار فروشان  صنوف مختلف را داشته باشیم. همچنین تالش می کنیم که 
صورت  به  ما  کار  عمده  باشند.  نداشته  تهران  از  جنس  تهیه  به  نیازی  ج  کر
ابزار  شرکت های  بزرگ ترین  فروش  رسمی  نماینده  ما  می باشد.  فروشی  تک 
هستیم. بعضی شرکت ها بیش از یک سال ضمانت داشته و برخی نیز تا ۳0 

ماه گارانتی دارند.

یقی می توانند با فروشگاه پخش ابزار افق در ارتباط باشند؟ یقی می توانند با فروشگاه پخش ابزار افق در ارتباط باشند؟* مردم از چه طر * مردم از چه طر

ین پرشیا                                                                                          تلفن همراه:۰۹۱22۵۷۷۳۹۳  آدرس: چهارراه مصباح  -  بلوار ذوب آهن - روبروی پمپ بنز
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روزهای جمعه فقط عصرهاروزهای جمعه فقط عصرها

  

ج: نه گفتن به ساخت و سازهای غیرمجاز  شهردار کر
ساز  و  ساخت  به  قدرت  با  اما  است  سخت  ج  درکر

غیر مجاز نه می گوییم وجلو آن خواهیم ایستاد.
مصطفی سعیدی سیرایی در گفتگو با جام جم البرز 

ج  کر کالنشهر  شهرداری  سیاست  این که  بیان  با 
استفاده  مجاز  غیر  سازهای  و  ساخت  با  برخورد  در 
کرد:  تصریح  شهرهاست  دیگر  موفق  الگوهای  از 
کامال  امر  یک  مجاز  غیر  ساز  و  ساخت  از  جلوگیری 
تخصصی و مهندسی است ونیروهای  شهرداری در 
نزدیک  آینده  افزود:در  وی  دارند.  ضعف  زمینه  این 
مسئولیت جلوگیری  از ساخت وسازهای غیر مجاز 
خواهد  واگذار  متخصص  خصوصی  شرکت های  به 

شد.
ج  کر مناطق  برخی  در  این که  بیان  با  ج  کر شهردار 
است  درآمده  عرف  صورت  به  تخلف  عظیمیه  نظیر 
تخلف  مناطق  برخی  در  متاسفانه  داشت:  اظهار 
و  رفته   100 ماده  به  متخلفان   وپرونده  شده  انجام 
با پرداخت جریمه پرونده مختومه شده است. وی 
مبنا  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  این  شد:  متذکر 

قرار گرفته و بقیه بافت هم به همین منوال ساخته 
شده است.

تا  اینست  ما  هدف  کرد:  تصریح  سیرایی  سعیدی 
سازهای  و  ساخت  جلو  مناسب  راهکارهای  ارائه  با 
دو نقشه ای را بگیریم و آن را به ساخت و ساز تک 

نقشه ای تبدیل کنیم.
اجرای  در  غلط  ساختارهای  از  انتقاد  با  ج  کر شهردار 
ح  طر ،به  آنها  اجرای  شدن  طوالنی  و  طرحها  برخی 
کرد و  ج اشاره  آباد کر انتقال صنایع مزاحم به شیخ 
ح انتقال صنایع مزاحم  گفت: چندین سال پیش طر
این  شد  مصوب  و  تصویب  شهر  ج  خار به  ج  درکر
صنایع به شیخ آباد منتقل شوند اما کار ساخت این 
مجتمع آنقدر طوالنی شد که این منطقه به نوعی در 
مرکز شهر قرار گرفته است. وی افزود: در حال حاضر 
ساخته  مسکونی  شهرک های  مجتمع  این   اطراف 

شده و اگر توافقات  مجتمع ذوب آهن  و شهرداری 
به سرانجام برسد، ا ین زمین ها نیز مسکونی خواهد 
مسکونی  منطقه  در  کامال  آباد  شیخ  مجتمع  و  شد 

محصور خواهد شد.
مسائل  این  تمام  وجود  با  کرد:  تصریح  سیرایی 
به  مزاحم  صنایع  انتقال  ح  طر الیحه  شهرداری 
آینده به  آماده کرده و تا یکماه  را  آباد  مجتمع شیخ 
ج تقدیم خواهد کرد تا این  شورای اسالمی شهر کر

ح به سرانجام برسد. طر

ح شد؛  در گفتگوی جام جم البرز با شهردار مطر

تالش برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در استان

و  محققان  و  استان  اجرایی  دستگاه های  نمایندگان  حضور  با 
میان  افزایی  هم  هدف  با  پژوهشی  و  تحقیقی  مراکز  پژوهشگران 
پژوهشی   نیازهای  با  آشنایی  و  تحقیقی  مراکز  و  اجرایی  دستگاه های 
استان »تور گردشگری پژوهشی در پژوهشگاه مواد و انرژی استان البرز 

برگزار شد.
 محمد جواد اشراقی معاون فن آوری پژوهشگاه مواد و انرژی استان 
البرز در گفتگو با جام جم البرز با اشاره به اهمیت آشنایی دستگاه های 
اجرایی و محققان و پژوهشگران با نیازهای صنایع وواحدهای تولیدی 
هم  زمینه  می تواند  پژوهش  گردشگری  تورهای  برگزاری  کرد:  تصریح 
افزایی میان نیازهای صنایع و تولید در استان  و پژوهشگران و مسئوالن 

دستگاه های اجرایی را فراهم کند.
این که  بیان  البرزبا  استان  انرژی  و  مواد  پژوهشگاه  فن آوری  معاون   
پژوهشگاه مواد و انرژی استان البرز یکی از 10 پژوهشگاه برتر کشوری 
است تصریح کرد: در طول سال ۴۵ قرارداد پژوهشی میان پژوهشگاه 
مواد و انرژی و صنایع استان برای رفع نیازهای صنایع تولیدی منعقد 

می شود. 
در  شده  انجام  پژوهش های  ریالی  مبلغ  این که  به  اشاره  با  اشراقی 
پژوهشگاه مواد و انرژی استان البرز ساالنه بالغ بر۴0 میلیارد ریال است 
هیات  70عضو  بودن  دارا  با  انرژی   و  مواد  کرد:پژوهشگاه  خاطرنشان 

علمی در خدمت صنایع تولیدی استان و کشور است و آمادگی دارد با 
امکانات بی نظیر و ظرفیت علمی کادر علمی  در راستای حل مشکالت 
این که پژوهشگاه  بیان  با  بردارد. وی  گام  تولیدی  و معضالت صنایع 
مواد و انرژی البرز در زمینه های ساخت قطعات مورد نیاز صنایع تولیدی 
،مدیریت پسماندهای صنعتی و تصفیه فاضالب های صنعتی خاص  
فعال است تاکید کرد: پژوهشگاه در سال های اخیر فعالیت های بسیار 
خوبی در زمینه انرژی های تجدید پذیر و ایجاد و راه اندازی نیروگاه های 
خورشیدی و ترکیبی در سراسر کشور داشته است. اشراقی همچنین 
و  کرد  اشاره  برق  تولید  حساس  توربین های  پوشش های  ساخت  به 
گفت: پژوهشگاه در زمینه تولید پوشش های خاص برای توربین ها و 
تولید مواد نانومورد استفاده در این صنایع فعالیت های بسیار خوبی 
پژوهشگاه  سازی  تجاری  فعالیت های  به  پایان  در  وی  است.  داشته 
اشاره و تصریح کرد: یکی از اهداف مهم پژوهشگاه مواد و انرژی استان 
البرز فعالیت در زمینه تولید فن آوری های است که منجر به تولید ثروت 

از دانش می شود. 

برگزاری تور گردشگری پژوهشی  در پژوهشگاه مواد و انرژی البرز
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فرهادم و سوِز عشق شیرین دارم  
     اّمـــــید لقــــاء یـــــار دیـــــرین دارم

طاقت ز کفــــم رفت و ندانم چه کنم   
امام خمینی )ره(    یادش همه شب در دل غمگین دارم

چهار شنبه      24 آذر    1400   شماره 6105

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

در  البرزی ها  آفرینی  افتخار 
جشنواره صدای سکوت

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی البرز گفت: 
آموزگاران ناشنوای این استان در جشنواره کشوری 
»صدای سکوت « در زمینه داستان نویسی حائز رتبه 

برتر شدند.
به گزارش جام جم البرز؛ عباس کشاورز گفت: این 
و  بزرگسال  کوتاه  داستان  بخش   2 در  جشنواره 
داستان کودک برگزار شد که نرگس بیات از مدرسه 
 ۳ ناحیه  پرورش  و  آموزش  موفقیان  بان  باغچه 
لیال  و  سرگردان«  »کوه های  داستان  ارائه  با  کرج 
طاهری نژاد از مدرسه زمردیان ناحیه 2 کرج با نوشته 
کوتاه  داستان  بخش  در  سنگین«  پشتی  »کوله 

بزرگسال موفق به کسب رتبه برتر شدند.
لیال  نیز  کودک  داستان  بخش  در  افزود:  وی 
پرورش  و  آموزش  زمردیان  مدرسه  از  طاهری نژاد 
ناحیه 2 کرج با داستان »االغ و ماجراهای ارغوان« و 
داستان » مخمل«، نوشته  نرگس بیات از مدرسه 
این  برتر  رتبه  کرج  باغچه بان موفقیان ناحیه سه 
جشنواره را به خود اختصاص دادند. کشاورز گفت: 
تمام داستان هایی که در جشنواره صدای سکوت 
در مرحله کشوری رتبه برتر را کسب کرده اند در یک 
مجله به چاپ خواهند رسید. وی افزود: جشنواره 
صدای سکوت از سال ۹۶ در کشور کلید خورد که 
تا کنون توانسته است نقش موثری در شناسایی 
داشته  استثنایی  مدارس  در  نویسنده  آموزگاران 
طریق  از  ناشنوایان  آموزش  یادآورشد:  باشد.وی 
داستان یک مهارت است زیرا آموزگار از این طریق 
نکات و پیام های آموزشی را به دانش آموزان ناشنوا 
انتقال می دهد. وی عنوان کرد: دانش آموزان ناشنوا 
دارای توانمندی های بسیار، استعدادهای فراوان و 
ذهن پویا هستند و امکان فعالیت در زمینه های 

مختلف را دارند لذا نیاز به حمایت بیشتری دارند.

خبر

ح  ــد جــهــت طــر ــن ــوان ــی ت خــوانــنــدگــان عــزیــز م
مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری  مشکالت 
جام  تحریریه  ــر  ــت 90001223دف تلفن  شماره  با 
در  تعطیل  ایـــام  غیر  بــه  روزه  همه  الــبــرز  جــم 
مشکالتشان  تا  بگیرند  تماس  اداری  وقــت 
ج  در ســـتـــون  هــمــیــن  در  ــان  ــ ــــودش خ نــــام  ــا   بـ

گردد.
ملزومات بهداشتی مدارس را تقویت کنید

شرایط  در  مــدارس  در  آمـــوزان  دانــش  حضور 
بالقوه  خطری  کرونایی  بیماری  توسعه  ویــژه 

برای سایر افراد جامعه می باشد. 
با  ــرورش  ــ پ ــوزش و  ــ آم ــا مــســئــوالن  ت جــا دارد 
دست  مسئوالن  ســایــر  همکاری  و  حمایت 
ملزومات  تامین  و  تهیه  بــه  نسبت  انــدرکــار 
 بــهــداشــتــی مـــــدارس اقـــــدام فــــوری بـــه عمل 

آورند.
ج یمی از کر حسین کر

حقوق کارگران و کارمندان را ترمیم کنید
ملزومات  بی منطق  گرانی های  بــی امــان  سیر 
کـــارگـــران و  بــر طبقه  را  ــادی  ــ زی زنــدگــی، فــشــار 

کارمندان تحمیل کرده است. 
مجلس  و  ــت  دول مسئوالن  از  جهت  ایــن  از 
ــرات و  ــذاکـ ــت تــا در قــالــب مـ ــن اسـ انــتــظــار ایـ
مــبــاحــثــات مــربــوط بــه تــصــویــب بــودجــه ســال 
آینده کشور نسبت به ترمیم و اصالح اصولی 
کارمندان اقدام موثر  کارگران و  حقوق ماهانه 

و کارگشا معمول نمایند.
ج علی مفتاحی از کر

عبور و مرور عابران شهری را ایمن کنید
ســـرعـــت بـــــاالی خــــودروهــــا و بـــی احــتــیــاطــی 
آمــد  رفـــت و  پـــر  ــای  ــان ه ــاب ــی رانـــنـــدگـــان در خ
 موجب بروز خسارات جانی و مالی شهروندان 

می شود.
امور  مدیران  و  مسئوالن  از  سبب  همین  به   
با  تا  داریــم  ج و حومه درخــواســت  کــر ترافیکی 
برنامه های  ــرای  اج و  اصولی  مطالعات  انجام 
رویــه  ــن  ای اصـــالح  بــه  نسبت  ترافیکی  ــاص  خ
خطرناک و ایمنی و روان شدن ترافیک شهری 

اقدام نمایند.
ج جمعی از مردم خیابان شهید بهشتی کر

پیام های مردمی

دارای  باید  می کنیم،  فعالیت  کــه  شغلی  هــر  در 
همچنین  بــاشــیــم.  پــذیــر  مسئولیت  روحـــیـــه ای 
ــردم داشــتــه و به  ــا مـ رفــتــار و بــرخــورد مــنــاســب ب
امــالک  دفــتــر  کنیم.  رسیدگی  آنــهــا  خــواســتــه هــای 
ای   حــرفــه  مــجــمــوعــه هــای  از  یـــک،  ــزرگ  بـ مسکن 
نــیــروهــای  دارای  کــه  مــی بــاشــد  ج  کـــر فــردیــس  در 

متخصص و متعهد به کار می باشد.
جلب  مجموعه  ــن  ای ــداف  اهـ مهم ترین  از  یکی 
موفق  راســتــا  ایــن  در  و  بــوده  مشتریان  رضــایــت 

عمل کرده اند.
به  بزرگ یک همچنین نسبت  مشاوران مسکن 
اطالعات  و  دانــش  از  قضایی  و  حقوقی  مسائل 
جام  رابطه  همین  در  هستند.  برخوردار  تخصصی 
مدیریت   ، خورمهر محسن  مهندس  با  البرز  جم 
زبده و توانمند مسکن بزرگ یک گفتگویی انجام 

داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
بزرگ  مسکن  ــژه  وی شاخصه های  خصوص  در   *

یک و فعالیتهای تخصصی آن توضیح دهید. 
یــک جلب  ــزرگ  بـ ویــژگــی مسکن  شــاخــص تــریــن 
رضـــایـــت صـــددرصـــدی مــشــتــریــان اســــت. تــمــام 
احساس  مــوضــوع  ایــن  بــه  نسبت  مــا  مشاورین 
ــا بر  ــور کــلــی ســعــی مـ ــ ــه ط مــســئــولــیــت دارنــــــد. بـ

رضایتمندی مردم می باشد.
به  را  کــار  بتوانیم  کــه  اســت  ایــن  تالشمان  تمام 

صورت کاماًل حرفه ای و تخصصی انجام دهیم.
کرده  این خصوص تالش  ما سالیان متمادی در 
ایم و بر مباحث تخصصی و حقوقی اشراف کامل 
به  کــه  ــرادی  افـ می کنیم  کوشش  هــمــواره  ــم.  داریـ
 ، خاطر آسودگی  با  می کنند  مراجعه  ما  مجموعه 
یک معامله صددرصد امن و سالم را تجربه کنند.

* موقعیت فعلی منطقه فردیس را برای سرمایه 
یابی  گذاری مردم و فعالیت سازندگان چگونه ارز

می کنید؟
در فردیس تعدادی از سازندگان در حال ساخت 
شیک،  بسیار  ساختمان های  و  هستند  باغ  ج  بر
بــه لحاظ  امــکــانــات روز مــی ســازنــد.  بــا  الکــچــری و 
هستند.  مقایسه   و  توجه  قابل  واقعا  نیز  قیمت 
برای کسانی که تهران هستند، یک سری از مناطق 
ج گزینه بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است.  کر
ما در فردیس منطقه ییالقی خوشنام را داریم که 

دارای باغات و ویالهای بسیاری است.
خ  فر و  محمدشهر  مسیر  از  که  ایــن  به  توجه  با   
آباد به اتوبان دسترسی دارد بسیاری از مشتریان 
متقاضی ویالهای این منطقه هستند. به طور کلی 
پتانسیل های زیادی دارد و ملک های خوبی داریم 
که در حال حاضر آماده سرمایه گذاری می باشند.
کسانی که قصد سرمایه گذاری های عظیم دارند، 

در   داریـــم.  نیز  متری  هــزار  پنج  تــا  هــزار  زمین های 
لوکسی  بسیار  ویالسازی های  ناز  شهرک  منطقه 
پتانسیل های  از  مـــوارد  ایــن  اســت.  شــده  انــجــام 

منطقه فردیس می باشد.
ــروش  ف و  ــد  ی ــر خ ــــوزه  ح در  ــک  ی ــزرگ  ــ ب مــســکــن   *
ــر خــدمــات مــلــکــی چــه اقــدامــاتــی انــجــام  ــای و س

می دهد؟ 
سرمایه  فـــروش،  و  خــریــد  زمــیــنــه هــای  تمامی  در 
قصد  کــه  محترمی  مالکین  بـــرای  نــیــز  و  ــذاری  ــ گ
و  مشارکت در ساخت دارند به صورت تخصصی 
به تجربه  با توجه  انجام می شود.  رایگان مشاوره 
و دایـــره ارتــبــاطــی فــروانــی کــه بــا ســازنــدگــان داریــم 
می توانیم بهترین گزینه ها را به عزیزان پیشنهاد 
دهیم. مشارکت در ساخت به صورت حرفه ای از 

تخصص های مسکن بزرگ یک می باشد.

ح کرد: یت »مسکن بزرگ یک« در گفتگو با جام جم البرز مطر مدیر

گی مسکن "بزرگ یک"   رضایت صددرصدی مردم، شاخص ترین ویژ
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* لطفا راه های ارتباطی با مسکن بزرگ یک را برای اهالی فردیس و مخاطبان روزنامه جام جم البرز بیان نمایید.

پیگیری  و  همکاری  با  البرز  جهادی  پزشکان  گروه 
بهداشت  شبکه   ، گلسار شهری  مدیریت  مجموعه 
خدمات  راستای  در  و  ساوجبالغ  شهرستان  درمان  و 
، 200 شهروند گلساری  رسانی به شهروندان شهر گلسار

را معاینه کردند.
، محمودی مدیر گروه پزشکان  البرز به گزارش جام جم 
جهادی البرز گفت: گروه پزشکان البرز ۵سال است که 
درقالب 2تیم به صورت رایگان ماهانه 2بار در مناطق کم 

برخوردار استان فعالیت می کنند.
محمودی افزود: تیم اول پزشکی برای اولین بار در شهر 
گلسار حاضر و در این اردوی یک روزه، گروهی از پزشکان 
جراح  پزشک  شامل  سالمت  حوزه  متخصصان  دیگر  و 
با  عمومی  پزشک   ۳ و  زنان  پزشک  چشم،  متخصص  و 
صورت  به  بهداشتی،  دستورالعمل های  کامل  رعایت 

رایگان خدمات مربوطه را به مراجعین ارائه دادند.
شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر  رنجبرپور 
مجموعه  از  تشکر  ضمن  سخنانی  در  نیز  ساوجبالغ 
گروه پزشکان جهادی البرز گفت: گروه پزشکان جهادی 
البرز به تناسب نقاط و حتی بیمارستان هایی که نیاز به 
صورت  به  و  حاضر  مجموعه  در  دارند  درمانی  خدمات 

رایگان خدمات ارائه می دهند.

ساوجبالغ  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
شهرستان  جهادی  گروه  خصوص  در  همچنین 
ساوجبالغ به نام گروه پزشکان جهادی شهید رهنمون 
نیز گفت: این اقدامات موجب ترغیب تیم های درمانی 
جهت ارائه خدمات به افراد نیازمند و همچنین رضایت 

شهروندان گردیده است.
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر گلسار نیز ضمن 
و  مدیریت  با  دیدار  و  رسانی  خدمات  نحوه  از  بازدید 
پزشکان این مجموعه و قدردانی از زحمات این عزیزان، 
با توجه به نبود مجموعه درمانی مجهز در شهر گلسار 
شهر  مختلف  محله های  در  گروه  این  حضور  خواستار 

گلسار جهت خدمات رسانی به شهروندان شدند.

دستان مهربان پزشکان خیر بر سر مردم گلسار

با گسترش تکنولوژی و افزایش 
خرید های اینترنتی، نگرانی ها از 
سایبری  مجرمان  کالهبرداری 
برای  است.  یافته  افزایش  هم 
رفع این مشکل رئیس پلیس 
خرید  راهکارهای  البرز  فتای 

اینترنتی امن را تشریح کرد.
به گزارش جام جم البرز؛ با گسترش تکنولوژی، افزایش دغدغه ها و احتماال رو به سقوط 
فروشگاه ها  به  چیزی  هر  خرید  برای  بخواهد  دل مان  کمتر  شاید  بشر،  سالمتی  رفتن 
و مغازه ها مراجعه کنیم بنابراین به فضای مجازی رو می آوریم و کاالی مورد نظرمان را 

سفارش می دهیم و منتظر دریافت آن می مانیم.
این موضوع باعث شده تا کالهبرداران و مجرمان فضای سایبری هم به میدان بیایند و 

در فضای مجازی دام پهن کنند تا به بهانه خریدهای اینترنتی کاله تان را بردارند.
سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتای البرز در تشریح راهکارهای افزایش امنیت 
خریدهای اینترنتی به ما گفت: کاربران خریدهای اینترنتی خود را از فروشگاه های معتبر و 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام دهند.  او افزود: هنگام الگین به درگاه های پرداخت 
 باید به آدرس /shaparak.ir ختم شده 

ً
به آدرس صفحه توجه کنند و این صفحه حتما

باشد. رئیس پلیس فتای البرز با بیان این که کاربران از صفحه کلید مجازی سایت ها 
استفاده کنند، افزود: این صفحات بعد از هر بار refresh باید تغییر کند.

او بر فعال کردن رمز دوم یک بار مصرف تاکید کرد و افزود: شهروندان از کارت های دارای 
موجودی کم برای انجام خریدهای روزانه خود استفاده کنند.

چگونه یک خرید اینترنتی مطمئن داشته باشیم؟

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: این استان همزمان با ایام اهلل 
دهه مبارک فجر امسال، میزبان مسابقات حضوری دانش آموزان در 

رشته های ووشو دختران و پسران و شنای پسران است.
؛ ساالر قاسمی گفت: در این دوره از مسابقات،  به گزارش جام جم البرز
دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه مدارس کشور شرکت 

می کنند.
آموزی   این دوره از مسابقات با هماهنگی فدراسیون ورزش دانش 
و  ریزی  برنامه  ووشو  و  شنا  ورزشی  انجمن های  مسئوالن  و  کشور 
تدوین شده  که  قضاوت  مسابقات برعهده داوران مجرب استانی 

و کشوری است.
نخستین  برای  این که  به  اشاره  با  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
کرونا   ویروس  شیوع  زمان  از  آموزی   دانش  مسابقات  که  است  تاکنون به صورت حضوری برگزار می شود، اضافه کرد: در این دوره از بار 

مسابقات یک هزار و ۳۴1 دانش آموز به رقابت می پردازند.
مربیان  و  آموزان  دانش  داد:  ادامه  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
آموزش  و پژوهش های سازمان  تربیت مربی  کننده در مرکز  شرکت 
پیدا  اسکان  ج   آبادکر حسن  در  مستقر  کشور  وحرفه ای    فنی 

می کنند.
آموزی  آموزش و پرورش البرز عنوان کرد: مسابقات دانش  مدیرکل 
المللی دانشگاه خوارزمی و مسابقات ووشو در  بین  شنا در استخر 

ج برگزار می شود. سالن تخصصی ورزش کر
البرز  تاکنون  شد:  یادآور  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  قاسمی 
رشته های  در  آموزی  دانش  ورزشی  مسابقات  دوره  چندین  میزبان 

ورزشی همانند شطرنج، فوتسال و ژیمناستیک بوده است.
استان البرز حدود ۵12 هزار دانش آموز دارد.

میزبانی البرز در مسابقات ورزشی ووشو و شنای دانش آموزی کشور

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان فردیس گفت: 
برای مقابله با حوادث و امداد رسانی در مواقع اضطرار، 
هالل  خانه های  در  شهرستان  این  ساکنان  از  نفر   ۳۵0

احمر آموزش های امداد و نجات را فرا گرفتند.
دوره  گفت:  فدایی  مهدی  البرز؛  جم  گزارش جام  به 
آموزش همگانی امداد و نجات در این شهرستان یک ماه 

است که شرکت کنندگان 27 ساعت آموزش کمک های 
داوطلبی  پایه  مهارت های  آموزش  ساعت   12 اولیه، 
می گذرانند. را  مخاطرات  برابر  در  آمادگی  ساعت   10  و 
وی با اشاره به نقش خانه های هالل در ایام کرونا گفت: 
کارگاه های  اندازی  راه  کرونا  ویروس  شیوع  با  همزمان 
کوچک تولید ماسک و اقالم ضدعفونی کننده و توزیع 
آموزش های عمومی، راهنمایی و  آن ها بین مردم، ارائه 
در  بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت  به  مردم  تشویق 
ورودی  مبادی  در  غربالگری  طرح  در  همکاری  آئین ها، 
شهر و روستا و همکاری در اجرای طرح شهید سلیمانی 

به عنوان برنامه کاری در این مراکز تعریف و اجرایی شد.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان فردیس گفت: از 
مهم تر ین اهداف آموزش همگانی ارتقای سطح آگاهی 
عمومی در سوانح و فعالیت های بشردوستانه، کاهش 

ظرفیت های  توسعه  و  حوادث  برابر  پذیری  آسیب 
فدایی گفت: برای  داوطلبانه در این شهرستان است. 
هالل  خانه   11 احمر،  هالل  جمعیت  برنامه های  تحقق 
احمر فعال است که سه خانه هالل دیگر تا پایان سال 

افتتاح خواهد شد.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان فردیس گفت: 
امسال برای حمایت از افراد نیازمند و بیماران بی بضاعت 

1۳0 میلیون تومان هزینه درمانی پرداخت شده است.
لوازم  و  تجهیزات  می توانند  فردیس  مردم  گفت:  وی 
پزشکی بدون استفاده در منزل را به امانات هالل احمر 
این شهرستان تحویل دهند تا این تجهیزات پزشکی به 
صورت موقت در اختیار افراد یا خانواده های نیازمند قرار 
گیرد.شهرستان 700 هزار نفری فردیس در جنوب شرقی 

کرج مرکز استان البرز قرار دارد.

مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ساز البرز گفت:
محمد رضا نیکنام معلم بازنشسته این استان مدرسه 

12 کالسه در شهرستان نظرآباد می سازد.
این  گفت:  مهرانی  البرز؛ حسن  جم  گزارش جام  به 
در  را  مذکور  مدرسه   ساخت  خیر  تفاهم نامه   معلم 
باالی  تراکم  دارای  که  نظرآباد  شهرستان  علی آباد  محله 
کرده  امضا  پرورش  و  آموزش  با  را  است  دانش آموزی 
است. وی ادامه داد: خیر نیک اندیش  محمدرضا نیکنام 
حسن  یاد  زنده  گرانقدرشان  پدر  یاد  به  را  مدرسه  این 
نیکنام  می سازد. وی با اشاره به این که خیران مدرسه 
تقویت  و  ترویج  را  مشارکت  فرهنگ  جامعه  در  ساز 
فرهنگیان  از  مدرسه ساز  خیر  داشت:  بیان  می کنند، 
نظام تعلیم و تربیت بوده که نسبت به مسائل تربیتی، 

آموزشی در مناطق کم برخوردار نگاه بلندی دارند.
و  ماندگار  توشه ای  مدرسه سازی  یادآورشد:  مهرانی 
اخروی است که می تواند در گسترش عدالت آموزشی و 
همچنین ارتقای استانداردهای آموزشی را در پی داشته 
باشد. وی گفت: این مدرسه در زمینی به مساحت 2 هزار 
و ۵00 مترمربع با مشارکت چهار میلیارد تومان توسط 
خیر نیک اندیش و مابقی هزینه از محل اعتبارات دولتی 

تامین و ساخته می شود.
در  آموزشی  فضاهای  کمبود  اصلی  دالیل  از  یکی  وی  
رشد  که  گونه ای  به  است  مهاجرت پذیری  البرز  استان 
آموزی برای البرز زمینه ساز مشکالت  جمعیت دانش 

فراوانی شده است.
داد:  ادامه  البرز  مدرسه ساز  خیران  مجمع  مدیرعامل 

خیران مدرسه ساز البرز مسئولیت  ساخت بسیاری از 
پروژه های آموزشی را برعهده دارند.

وی تاکید کرد: روند ساخت مدارس خیری در این استان 
رضایت بخش است.

استان البرز حدود ۵12 هزار دانش آموز دارد.

آموزش 350 امدادگر در فردیس

کاربران فضای مجازی به درخواست های ناشناس اعتماد نکنند

معلم البرزی مدرسه 21 کالسه می سازد

مجازی  فضای  کاربران  از  البرز  فتا  پلیس  رئیس 
خواست با توجه به ترفند های مختلف کالهبرداران 
ناشناس در  افراد  به درخواست های  به هیچ وجه 

این فضا توجه نکنند.
البرز، سرهنگ رسول جلیلیان  گزارش جام جم  به 
گفت: یکی از شگرد های کالهبرداران سایبری برای 
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، برقراری تماس 
کاربران است که باید  یا ارسال پیامک به  تلفنی و 
فتا  پلیس  رئیس  باشند.  هوشیار  زمینه  این  در 
جشنواره،  پوشش  در  کالهبرداران  افزود:  البرز 
مسابقه، برنامه های مختلف صدا و سیما و امثال 
آن با کاربر تماس تلفنی برقرار کرده و با بیانی اغوا 

به  را  فرد  نشود  متوجه  کاربر  که  روشی  به  کننده، 
پای دستگاه عابر بانک کشانده و اطالعات بانکی 
و رمز های او را دریافت و در فرصت مناسب اقدام 
جلیلیان  کردند.  می  قربانی  حساب  از  برداشت  به 

افزود: کاربران برای پیشگیری از برداشت غیرمجاز از 
حساب بانکی، به هیچ وجه اطالعات حساب بانکی 
و رمز های خود را در اختیار مجرمان قرارندهند.وی 
گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده کاربران 
خودداری  مشکوک  تماس های  به  دادن  پاسخ  از 
کنند چرا که آن ها به هر طریقی سعی در خالی کردن 
حساب بانکی فرد مورد نظر را دارند. جلیلیان افزود: 
موارد  مشاهده  صورت  در  می توانند  هموطنان 
مشکوک موضوع را از طریق سایت پلیس فتا اطالع 

دهند.
پلیس فتا در سال جاری تعدادی از افراد و باند های 

کالهبرداری در فضای مجازی را به دام انداخت.


