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ج:  امام جمعه کر
آمریکا در برابر ملت ایران تصمیم عاقالنه بگیرد
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ح کرد: پرستی  البرز مطر معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل در بازدید از دفتر سر
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هـا ویــژه 

معاون هماهنگ کننده دفتر نمایندگی ولی 
: فقیه در سپاه البرز

 مدیریت فروشگاه  لوازم خانگی اسدی 
اعالم کرد:

|    3
    | 

ین  یادواره شهدا، از مهم تر
برنامه های استان البرز در 

دهه فجر 

دستاوردهای  نمایشگاه 
انقالب در  مصالی ساوجبالغ  

پا می شود بر

فرماندار ساوجبالغ:

3

2

4

بیشتر بخوانید

»اسپاد«،  راهکاری مطمئن و  
هوشمندانه در امور ملکی 

موسس و بنیانگذار شعبات امالک اسپاد، 
ح کرد: مطر

آرمان های آرمان های پیکر روحانی وفادار به   پیکر روحانی وفادار به 
 انقالب اسالمی  با شکوه تشییع شد انقالب اسالمی  با شکوه تشییع شد

کسنی نو ترکیب و کامال ایرانی  کسن »نورا« وا وا

ین  داشتن فرزند صالح بزرگتر
ثروت برای خانواده

مجموعه  در   اقساطی  فروش 
خانگی  لوازم  فروشگاه های 

اسدی 

4

السالم حاج مهدی قدس محالتی حجت ا

: مدیرکل بنیاد شهید استان البرز



مذاکرات  به  اشاره  با  کرج  جمعه  امام  و  البرز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
ایران  برابر ملت قهرمان  که در  آمریکا بهتر است  هسته ای در وین گفت: 

عاقالنه تصمیم بگیرد.
در  همدانی  حسینی  سیدمحمدمهدی  اهلل  آیت  البرز،  جام جم  گزارش  به 
خطبه های این هفته نماز جمعه کرج گفت: آمریکا بهتر است که عاقالنه تر 

امام  ندهد.  دست  از  را  هسته ای  مذاکرات  محدود  فرصت  و  کند  عمل 
جمعه کرج تاکید کرد که ما تربیت شدگان اهل بیت )ع( و پیروان امام راحل 
)ره( هستیم و می گوییم که آمریکا ولو این که شیطان بزرگ است اما هیچ 
غلطی نمی تواند، بکند. نماینده ولی فقیه در استان البرز تصریح کرد: از نظر 
امام راحل )ره( تنها یک روز است که می توان با آمریکا رابطه برقرار کرد و آن 

ج اظهار داشت:  آدم شوند. خطیب جمعه کر آمریکا   روزی است که سران 
سیاست ورزی  یعنی رابطه دین و سیاست و خدمت به مردم است که امام 
)ره(  این ویژگی بارز را داشتند. وی  ادامه داد: سفر رئیس جمهوری اسالمی 
ایران به روسیه از جهات مختلف مهم است که امیدواریم  آثار و برکاتی برای 

ایران و منطقه در پی داشته باشد.

چهارشنبه      6 بهمن    1400   شماره 6140
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اقتصادیاقتصادی
ج:   آمریکا در برابر ملت ایران تصمیم عاقالنه بگیرد اجتماعی اجتماعی امام جمعه کر

خبراخبار شورا

گــلــچــیــن اخـــبـــار هــفــتــه شــــورای 
ج اسالمی و شهرداری کالنشهر کر

، رئیس شورا: جواد چپردار
افزایش تعامالت میان مدیریت شهری و بانک 

شهر ضرورت دارد.
کالنشهر  شهردار  سیرایی،  سعیدی  مصطفی 

ج: کر
مدیریتی  جایگاه های  در  زنان  ظرفیت  از  باید 

استفاده کرد
علیرضا رحیمی، نایب رئیس شورا:

، شورای شهرداری نیست. شورای شهر
، رئیس کمیسیون تلفیق شورا: علی قاسم پور

ج با 5   دفترچه پیشنهادی بودجه شهرداری کر
هزار و 183 میلیارد تومان به شورا تقدیم شد.

رئیس  سعیدی،  علیرضا  االسالم  حجت 
کمیسیون فرهنگی شورا:

ساماندهی  برای  خصوصی  بخش  مشارکت 
اسالم آباد ضرورت دارد.

و  پژوهش  مرکز  رئیس  اسدیان،  محمد 
مطالعات راهبردی شورا:

بافت های  برای  ایجابی  و  سلبی  راهکارهای 
فرسوده اتخاذ شود.

ج نیازمند  برخی پروژه های عمرانی و اجتماعی کر
بازخوانی است.

حسین مهاجری، رئیس کمیسیون شهرسازی 
و حقوقی شورا:

الیحه ای که تخلفات را نمایان کرد.
عمران  کمیسیون  رئیس  محمدی،  مسعود 

وحمل و نقل شورا:
شهروندان از اجرای همزمان حفاری ها بدون در 

نظر گرفتن مسائل ترافیکی آسیب می بینند.

مشاوران حقوقی جام جم البرز
گرامی،  خوانندگان   
ــد  ــیـ ــوانـ ــی تـ ــا مـ ــ ــــم ش
حقوقی  مــشــکــالت 
ــود  ــ خ قــــضــــایــــی   و 
ــام  ج ــه  ــ ــام ــ روزن ــا  بـ را 
در  الـــــــــبـــــــــرز  جـــــــــم 
ــد.  ــ ــذاری ــ ــگ ــ ــان ب ــ ــی ــ م
ــش  ــرس مـــســـئـــول پ
مشکالت  ــخ  ــاس پ و 
قــضــایــی  و  حــقــوقــی 
ــم  ــی ــه ت ــ ــل ــ ــی ــ بــــــه وس

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

دهند. 
شده  داده  پــاســخ هــای  کــه  بــدانــیــم  ــت  اس الزم 
قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  سئوال،  به 
نمی باشد.  اداری  و  قضایی  مراجع  در  استناد 

منتظر تماس های شما هستیم.
ینه های تعمیرات ملک اجاره ای  تکلیف هز

و  اساس  تعمیرات  به  مربوط  که  هزینه هایی 
، لوله کشی  اصل ملک باشد مانند آسانسور

نقاشی  بسته،  مدار  دوربین  نصب  ساختمان، 
سایر  لیکن  و  می باشد  مالک  عهده  بر  غیره  و 
به  مربوط  و  تزئینات  بابت  که  هزینه هایی 
مطلوب  استفاده  برای  صرفا  و  جزئی  مسائل 
مستاجر  عهده  بر  باشد  مستاجر  توسط 
و  مسئول  مستاجر  چنانچه  البته  می باشد. 
ساختمان  اصلی  لوازم  بر  خسارت  ورود  عامل 
مستاجر  باب  از  نه  صورت  این  در  می باشد، 
جبران  مسئول  کلی  قواعد  طبق  بلکه  بودن 

خسارات وارده بر ساختمان می باشد.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

نفس  عزت  ارتقای  ضرورت  بر  امداد  کمیته  امنای  هیات  رئیس 
مددجویان از طریق توانمندسازی و خودکفایی آنان تاکید کرد.

استان  نماینده  کازرونی،   محسن  آیت اهلل   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
البرز در مجلس خبرگان رهبری و  رئیس هیات امنای کمیته امداد در 
ذکر  با  تهران  استان  امداد  کمیته  اجرایی  و  ستادی  مدیران  همایش 
روایتی از رسول اکرم )ص( گفت: اصل سخاوت این است که انسان از 

خیر و مال خودش برای دیگران ببخشد.
دیگر  خیر  صدها  به  را  انسان  گشاده دستی،  این که  بیان  با  وی 
می رساند، افزود: سخاوت فقط یک خوبی نیست بلکه هزاران خوبی 
طول  در  گرانقدر  شهدای  مانند  است،  جان  از  گاهی  سخاوت  است؛ 
وظیفه  که  است  مال  با  گاهی  و  بودند  انسان ها  سخی ترین  که  تاریخ 

همه ماست.
از  بهتر  خیلی  نفس  عزت  کرد:  بیان  امداد  کمیته  امنای  هیات  رئیس 

سخاوت مال است، اما سخاوت نفس و این که چشم داشتی به ثروت 
و موقعیت دیگران نداشته باشیم، خیلی باالتر است.

وی خاطرنشان کرد: ما موظف هستیم کسانی که تحت حمایت کمیته 

نیازشان برطرف می شود، عزت نفس  که  امداد هستند در عین حال 
آنها را هم حفظ کنیم.

آیت اهلل کازرونی افزود: کمیته امداد باید در خدمت رسانی تالش کند تا 
به کرامت افراد لطمه ای وارد نشود.

خودکفایی  این که  به  اشاره  با  امداد  کمیته  امنای  هیات  رئیس 
خانواده های تحت حمایت در رأس اهداف این نهاد است، گفت: 3۰ 
درصد اشتغال کشور را کمیته امداد شکل می دهد و این خیلی مهم 

است.
را  اگر ما میزان اشتغال و خودکفایی مددجویان  کرد:  وی خاطرنشان 

باالتر ببریم، یقینا در ارتفای عزت نفس آنان موفق خواهیم بود.
خوب  کالم  بودن،  سخاوت  اهل  کرد:  خاطرنشان  کازرونی  آیت اهلل 
الزامات  از  مردم  با  مدارا  و  خلق  حسن  سختی ها،  در  صبر  و  داشتن 

امدادرسانی به نیازمندان به شمار می رود.

رئیس هیات امنای کمیته امداد عنوان کرد؛

ضرورت ارتقای عزت نفس مددجویان از طریق خودکفایی و توانمندسازی

به گزارش جام جم البرز، مجتبی عبداللهی در جلسه مدیریت 
بحران استان، ضمن تبریک میالد حضرت فاطمه زهرا )س(، 
افزود: کشور ما یکی از 1۰ کشور حادثه خیز جهان است از این 
از حوادث  برای پیش بینی و پیشگیری  اتخاذ تدابیر الزم  رو 

حائز اهمیت است.
 وی ادامه داد: باید از برگزاری جلسات تشریفاتی و با هدف 
رفع تکلیف، اکتفا کردن به دستورالعمل ها و چارچوب های 
کلی فاقد اثربخشی دوری کرد. عبداللهی گفت: ضرورت دارد 
و  امکانات  و  کنیم  شبیه سازی  را  احتمالی  چالش های  که 
بروز  تا مواقع  آن بسنجیم  را به نسبت  ظرفیت های استان 
عملیاتی  تجربه  کسب  افزود:  وی  نشویم.  غافلگیر  بحران 
حوزه  از  ج  خار حتی  حوادث  در  میدانی  حضور  طریق  از 
استحفاظی مدیران، می تواند نقش بسزایی در ایجاد آمادگی 
در مقابله با بحران ها داشته باشد. استاندار البرز خالء آگاهی 
عامل  می توان  را  بحران  حوزه  مدیران  از  بسیاری  اشراف  و 
اصلی غافلگیری در مواقع حساس دانست و گفت: ضرورت 
آموزشی با حضور اساتید  دارد که در این خصوص کارگاه ها 

با بحران  روز مقابله  آموزش مهارت های  برای  برجسته دنیا 
ویروس  شیوع  به  اشاره  با  پایان  در  عبداللهی  شود.  برگزار 
رسانی  اطالع  برای  استان  مدیران  تمامی  گفت:  امیکرون، 
از تمامی  را مسئول بدانند و  آگاهی بخشی به مردم خود  و 

ظرفیت های تبلیغاتی استان در این راستا استفاده شود.
و  اجتماعی  فاصله  رعایت  واکسن،  تزریق  کرد:  اضافه  وی 
کرونا  با  مقابله  برای  موثری  راهکارهای  ماسک  از  استفاده 

هستند.

؛  نماینده عالی دولت در استان البرز
اقدام گام به گام برای انواع بحران ها در البرز تدوین شود

ین برنامه های  یادواره شهدا، از مهم تر
 استان البرز در دهه فجر 

از گذشت پنج روز، وعده رئیس دستگاه قضا بنای مربوط به قوه قضاییه در  پس 
بستر رود کرج، تخریب شد.

به گزارش جام جم البرز، پس از گذشت پنج روز، وعده رئیس دستگاه قضا عملی 
شد و بنای مربوط به قوه قضائیه در بستر رود کرج، به عنوان اولین مکان در منطقه، 

تخریب شد.
»بیایید کار جدی و همه جانبه را از رود کرج شروع کنیم دستگاه های حکومتی، دولتی و 
افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساخت وساز داشته اند باید در این مورد 
اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضاییه یکی از دستگاه هایی است که 
در بستر رود کرج اقدام به ساخت وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک 
بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود.«

اظهارات فوق الذکر، بخشی از دستوراتی است که  رئیس قوه قضاییه در شورای عالی 
حفظ حقوق بیت المال صادر کرد. حال پس از گذشت پنج روز، وعده رئیس دستگاه 
قضا عملی شد و بنای مربوط به قوه قضاییه در بستر رود کرج، به عنوان اولین مکان 
در منطقه، تخریب شد. در روزهای هفته گذشته بود که رئیس دستگاه قضا در جلسه 
شورای عالی قوه قضایی به موضوع چالش برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی 
و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در 
راستای مقابله همه جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان 
به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی 
از  که  مستحدثاتی  و  بنا ها  مالحظه  بدون  تخریب  و  قلع وقمع  همچنین  و  می کنند 
سوی افراد عادی و برخی دستگاه های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه ها احداث 
می شوند، صادر کرد. حجت االسالم محسنی اژه ای در این جلسه به مشاهدات خود 
از ساخت وساز های غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه ها در جریان سفر به استان 
 
ً
البرز اشاره کرد و گفت: طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضا

در حاشیه رود هایی که منبع آب شرب تهران محسوب می شوند، ساخت وساز هایی 
صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویال و رستوران ساخته شده است؛ در استان البرز 
در حدود 12 کیلومتر در حاشیه رود کرج تعداد قابل توجهی از دستگاه های دولتی در 
بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت وساز کرده اند. حجت االسالم محسنی اژه ای، 
گفت: یکی از دستگاه هایی که در حاشیه رود کرج اقدام به ساخت وساز کرده، قوه 

قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه 
نظر  که  کردم  تأکید  البرز  استان  دادگستری  رئیس  به  من  است؛  نیرو  وزارت  دیگر 
کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید 
قلع وقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو 
باید تخریب شود. رئیس قوه قضاییه همچنین در دستورات خود به دادستان های 
کل کشور، تاکید کرد در بسیاری از بنا های غیرمجازی که ساخته شده و باید تخریب 
شوند، مصالح ساختمانی مرغوبی به کار برده شده است که در زمان تخریب جهت 
صیانت از حقوق بیت المال، باید تا جایی که امکان دارد، تجهیزات ساختمانی قابل 
مصرف که می توان به صورت از دیگر از آن ها استفاده کرد را از تخریب مصون نگه 
داشت. پیشگامی دستگاه قضایی در مقابله با تجاوز و تعدی به اراضی ملی و منابع 
طبیعی، نشان از این موضوع دارد که عزم قوه قضاییه برای صیانت از بیت المال در 
حوزه زمین و رفع تصرفات جدی است و قائل به هیچ گونه خطر قرمزی  در این زمینه 
نیست و همانطور که رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است، باید تمام دستگاه های 
مسئول در این حوزه، به صورت جدی و همه جانبه به وظایف خود عمل کنند تا رویه 

غلط، ناصواب و خسارت بار تعدی به اراضی ملی برای همیشه پایان یابد.
چندین دستگاه  دولتی همینطور افراد عادی در بستر رودخانه کرج اقدام به ساخت 
از تخریب ویالی متعلق به دستگاه قضا اینک نوبت  و ساز غیرمجاز کرده اند پس 

آن هاست.

وعده رئیس قوه قضاییه در ۵ روز محقق شد؛

ج تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود کر

فرمانده و مدیران نیروی انتظامی استان از مجتمع 
پارک علم و  تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و 

فناوری البرز بازدید کردند.
"مهدی  بازدید  این  در  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
به  اشاره  با  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  عباسی" 
فناوری  و  علم  پارک  و  البرز  استان  دستاوردهای 
در حوزه علم و فناوری و تولید ثروت در این حوزه 
گفت: استان البرز قطب علم و فناوری کشور است 
و درزمینٔه تعداد شرکت های دانش بنیان رتبه سوم 
کشور را با بیش از 29۰ شرکت دانش بنیان داراست 
و همچنین پارک علم و فناوری البرز درزمینٔه اشتغال 

فناورانه رتبه هفتم کشوری است.
رئیس پارک علم و فناوری افزود: پارک علم و فناوری 
از  که  است  کشور  فعال  پارک های  از  یکی  البرز 
ایده های فناورانه پژوهشگران و فناوران که قابلیت 

تجاری شدن دارند حمایت می کند.
طریق  از  کشور  و  استان  مشکالت  حل  بر  وی 
حمایت از طرح ها و ایده های فناورانه و علمی تأکید 
کرد و گفت: اطمینان داریم پارک علم و فناوری البرز 
و فرماندهی انتظامی استان )دفتر تحقیقات کاربردی 
را  خوبی  همکاری های  می توانند  فرماندهی(  این 
در  نیز  محمدیان"  "عباسعلی  سردار  دهند.  شکل 

بازدید از نمایشگاه پارک علم و فناوری، دستاوردهای 
این مجموعه را ارزنده دانست و گفت: همکاری های 
علمی، پژوهشی و فناوری میان پلیس و پارک علم 
اجرای  در  پلیس  شدن  روز  به  موجب  فناوری  و 
خواهد  جرم  کشف  در  به ویژه  خود  مأموریت های 
شد.  سردار محمدیان موفقیت های برجسته ایده 
پردازان و پژوهشگران در حوزه فناوری و نرم افزاری را 
مایه افتخار استان عنوان کرد و افزود: امیدواریم با 
تعامالت علمی بسیار خوب پلیس با مجموعه پارک 
علم و فناوری همواره شاهد رشد بیش ازپیش این 

مجموعه باشیم.

دربازدید فرمانده نیروی انتظامی استان از پارک علم و فناوری البرزعنوان شد؛

ضرورت تعامالت علمی  پلیس با مجموعه پارک علم و فناوری

فروش اقساطی در  فروش اقساطی در  
مجموعه فروشگاه های مجموعه فروشگاه های 

لوازم خانگی اسدی لوازم خانگی اسدی 

لوازم خانگی همان گونه که از اسم آن پیداست شامل کلیه وسایل مورد 
نیاز برای منازل است. از یخچال فریزر برای آشپزخانه تا تلویزیون که اهالی 
خانه را برای ساعاتی دور همدیگر جمع می کند. برای تهیه این وسایل حتما 
به این فکر می کنید که باید به فروشگاه هایی مراجعه کنید که عالوه بر 
معتبر بودن، نیازهای شما را به بهترین نحو برآورده کنند. فروشگاه های 
لوازم خانگی اسدی واقع در استان البرز و دارای پنج شعبه می باشد. این 
فروشگاه ها بهترین گزینه برای خرید لوازم خانگی است، چرا که عالوه بر 
دسترسی خوب در استان به دلیل دارا بودن پنج شعبه فعال، یک فروشگاه 
معتبر است که با برترین شرکت ها و برندهای معروف ایرانی همکاری دارد.
یکی از شاخصه های ویژه فروشگاه اسدی در نظر گرفتن فروش اقساطی 
با تنوع بسیار باال برای مردم است. در همین رابطه روزنامه جام جم البرز با 
مهدی اسدی، مدیر توانمند و  متعهد مجموعه فروشگاه های لوازم خانگی 

اسدی گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید: 
در خصوص نحوه فعالیت فروشگاه لوازم خانگی اسدی توضیح دهید. 

با عرض سالم وخسته نباشید، تهیه لوازم خانگی با کیفیت و استاندارد، 
همواره از دغدغه های خانواده ها بوده است، ما با افتخار نماینده برترین 
پاکشوما،  پالس،  جی  اسنوا،  دوو،   : جمله  از  کشور  حاضر  حال  برندهای 
زیروات،  دیپوینت،  هیوندای،  کندی،  ال،  سی  تی  ویژن،  ایکس  امرسان، 
 : بانک های  با  اقساطی  فروش  زمینه  در  هستیم .  و ...  خزر  پارس  شهاب، 
همکاری  صادرات  و  تعاون  توسعه  کارگران،  رفاه  ایران،  مهر  ملت،  سپه، 
پیشرفت  دالیل  از  یکی  خوب،  فروش  از  پس  خدمات  به  توجه  داریم . 
فروشگاه ما در سالهای اخیر بوده است . کارشناسان فروش ما همیشه 
بهترین راهنمایی ها را ارئه میکنند و این امیر باعث ایجاد مشتری وفادار 

برای مجموعه ما می شود .
از شاخصه های ویژه فروشگاه خود به چه مواردی اشاره می کنید؟

یکی از ویژگی های فروشگاه های ما، تنوع زیاد در تعداد برندها و سبد کاالیی 
خوب ماست که برای همه سلیقه ها و اقشار مختلف جامعه کاال داریم . 
ویژگی دیگر مجموعه ما این است که در زمینه فروش اقساطی تنوع بسیار 

باالیی داریم . مشتریان ما می توانند کاالی مورد نیاز خود را از 6 ماه تا 48 ماه 
تقسیط کنند .

اتفاقات  جمله  از  سالیانه  درصد   4 سود  خ  نر با  کاال  وام  پرداخت   
اجتماعی تامین  بازنشستگان  ماست .  فروشگاه  در   جذاب 
بازپرداخت  و  کاال بدون ضامن  تا سقف5۰ میلیون تومان وام   می توانند 
36 ماهه دریافت کنند . با توجه به حذف محصوالت خارجی از بازار ایران در 
سالهای اخیر، بازار لوازم خانگی از کمبود کاال بشدت رنج می برد . یکی دیگر 
از ویژگی های فروشگاه های ما این است که دپوی خوبی از کاال ها داریم و 
تحویل کاال در سریع ترین زمان ممکن انجام می شود . از دیگر شاخصه های 
فروشگاه های ما تعداد شعب ماست، در حال حاضر مجموعه ما دارای 
نیاز  مورد  کاالهای  تهیه  برای  عزیز  همشهریان  و  است  فعال  شعبه  پنج 
خود می توانند به نزدیک ترین فروشگاه ما مراجعه نمایند . در پایان سطح 
رضایت باالی مشتریان ما، از جمله شاخصه هایی است که به آن می بالیم و 

ما را از رقبایمان متمایز میکند .
راه های ارتباطی با فروشگاه لوازم خانگی اسدی را بیان نمایید. 

آدرس شعبات مجموعه فروشگاه های لوازم خانگی اسدی :
 شعبه اول: ماهدشت -  بلوار امام – 5۰ متر بعد از خیابان چمران 

 شعبه دوم: ماهدشت – میدان آزادگان – جنب درمانگاه درسا
 شعبه سوم: صفادشت – بلوار اصلی – روبروی بخشداری 

 شعبه چهارم: ماهدشت – بلوار امام – نبش خیابان چمران )برند شاپ 
اسنوا(

 - استاندارد  میدان  سمت  به  مصباح  راه  چهار    - ج  کر پنجم:  شعبه     
روبروی پارک اطلسی

 093۵9211180 یک  شعبه   –  09124681442 مدیریت  تماس:  شماره های 
چهار  شعبه   –  09124613۵93 سه  شعبه   –  0937006001۵ دو  شعبه   –

0263730667۵ – شعبه پنج 09120۵83۵89
asadi_store1    :پیج اینستاگرام

  @ lavazemkhanegiasadi : کانال تلگرام

یت فروشگاه  یت فروشگاه   مدیر   مدیر
لوازم خانگی اسدی اعالم کرد:لوازم خانگی اسدی اعالم کرد:

ح سپاس، برگزاری مراسم مهمانی  مدیرکل بنیاد شهید استان البرز گفت: اجرای طر
الله ها، تبلیغات محیطی و ارتباط با رسانه ها، برگزاری یادواره شهدای انقالب اسالمی 

ازجمله مهم ترین برنامه ها استان در ایام اهلل دهه فجر است.
برنامه های  هماهنگی  نشست  در  رستمیان  سلیمان    ، البرز جم  جام  گزارش  به 
بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی با گرامی داشت یاد و خاطر شهدا و ایثارگران و 
ایمان،  نماد  را  فجر  دهه  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  باسعادت  والدت  سالروز  تبریک 
وحدت و ایثارگری ملت ایران دانست و اظهار داشت: باید جهت بزرگداشت ایام اهلل 
دهه  فجر ایثارگرانه تالش کنیم و اقدامات ویژه ای را انجام دهیم. مدیر کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان البرز با بیان این که ارائه و تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی 
گاهی  و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در عرصه های مختلف ضرورت دارد، بیان کرد:  آ
و ایجاد امید نسبت به آینده انقالب و نمایش میزان کارآمدی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی از اقداماتی است که اعضای کمیته ایثارگران دهه فجر باید با برگزاری محافل 

معنوی و امور فرهنگــــــــی و انتقال به نسل جوان موردتوجه قرار دهند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز دهه فجر را مناسبتی ملی و خاص 
تزریق  امید  به جامعه  باید روحیه نشاط و  ایام  این   در 

ً
کرد: قطعا دانست و تصریح 

شود و تالش کنیم با فعالیت های فرهنگی و تبلیغی مردم به ویژه جوانان را نسبت به 
گاه کنیم.  آنچه در جریان انقالب وجود داشته آ



جشن عبادت 10 هزار دانش آموز دختر در فردیس برگزار شد
جشن تکلیف و عبادت 1۰ هزار دانش آموز دختر شهرستان فردیس پیش از ظهر امروز به 

صورت همزمان در مدارس سراسر کشور برگزار شد.
مراسم  در  فردیس  شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
متمرکز جشن عبادت که با حضور 2۰۰ دانش آموز دختر در سالن رضوان اداره آموزش و 
پرورش شهرستان برگزار شد گفت: امروز تعداد زیادی از دانش آموزان دختر شهرستان 

فردیس به سن تکلیف رسیدند و به مهمانی بندگی خداوند دعوت شدند.ولی اهلل احمدی 
به  خطاب  است،  فرشته  به  انسان  شدن  تبدیل  همچون  تکلیف  جشن  این که  بیان  با 
به  خداوند  فرشته های  دیگری  روز  هر  از  بیش  مبارک  روز  این  در  گفت:  دانش آموزان 
جشن  باید  را  مهم  امر  این  لذا  است  نزدیکتر  رسیدند  تکلیف  سن  به  که  دانش آموزانی 
زندگی  از  جدید  مرحله  برای  سرآغازی  تکلیف  جشن  این که  بر  تأکید  با  ادامه  در  گرفت.او 

جشن  این رو  از  دارد  اهمیت  بسیار  زندگی  سراسر  در  الهی  تکلیف  جشن  گفت:  است، 
انسان  آمادگی  نشان دهنده  تکلیف  به  رسیدن  و  بوده  مهمی  جشن  بندگی  و  عبادت 
آموزش هایی در زمینه چگونه نماز  این مراسم  الهی است. در  آوردن فرامین  برای به جا 
خواندن، رعایت حجاب، اصول دین و برخی از احکام تازه مکلفین در قالب قصه و شعر به 

دانش آموزان ارائه شد.

چهارشنبه      6 بهمن    1400   شماره 6140
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 اجتماعی اجتماعی

پزشک جام جم

از  را  خود  پزشکی  سواالت 
پزشک جام جم البرز بپرسید

ــدی  ــه دکـــتـــر ســـیـــد م
همین  در  مــوســویــان 
به  هفته  هر  و  ستون 
سواالت و دغدغه های 
پاسخ  شــمــا  پــزشــکــی 

خواهند داد.
ــاری  ــم ــی ب و  ــان  ــ ــودک ــ ک

کووید19
ــج یـــک مــطــالــعــه  ــای ــت ن
می دهد:  نشان  جدید 
کودکان بیشتری پس از ابتال به بیماری کووید-19 
بد غذا می شوند.   متخصصان علوم پزشکی در 
شده  منجر  کروناویروس  که  دریافتند  انگلیس 
تعداد قابل توجهی از کودکان به بیماری پاروسمی 
آن  )بویایی پریشی( دچار شده اند؛ اختاللی که در 
مواد  از  ناخوشایندی  اغلب  و  عجیب  بوی  افــراد 
بــه این  کــه  ــرادی  افـ ــرای  ب غــذایــی تجربه می کنند. 
عارضه مبتال هستند، شکالت می تواند بوی بنزین 

و لیمو بوی کلم پوسیده را بدهد.
پس  کــودکــان  ایــن  داشتند:  اظــهــار  کارشناسان 
می توانند  سختی  به  کووید-19  بیماری  به  ابتال  از 
با  داشتند  دوســت  ایــن  از  پیش  که  را  غذاهایی 
بیماری  ایــن  مـــوارد  از  بسیاری  در  بخورند.  میل 
را  آن مــاده غذایی  کــودک مصرف  باعث می شود 
آنها  از  بــرای بسیاری  کنار بگذارد و ممکن است 

اصال غذا خوردن مشکل باشد.
مساله  ایــن  پیامد  پاروسمی  که  می شود  تصور 
است که گیرنده های بویایی کمتری کار می کنند و 
باعث می شود فرد تنها برخی از اجزای بو و رایحه 
گــزارش جام جم، تخمین زده  را احساس کند. به 
شده که 25۰ هزار بزرگسال در انگلیس در نتیجه 
ابتال به بیماری کووید-19 دچار اختالل پاروسمی 
شده اند. اما در چند ماه گذشته به ویژه از سپتامبر 
گذشته که کووید-19 در کالس های درس شایع تر 
شد، مشاهده شده که این بیماری کودکان را نیز 

تحت تاثیر قرار می دهد.

سید حسن خمینی:
همراهان  از  محالتی  قدس  مرحوم 

صدیق نهضت اسالمی بود

یادگار امام خمینی در پیامی درگذشت حجت االسالم و 
حاج مهدی قدس محالتی را تسلیت گفت.

به گزارش جام جم البرز، متن پیام حجت االسالم سید 
حسن خمینی بدین شرح است:

حجت االسالم  جناب  گرامی  و  عزیز  برادر  درگذشت 
و  تأثر  موجب  طاب ثراه  محالتی  قدس  مهدی  حاج 
نهضت  صدیق  همراهان  از  مرحوم  آن  شد.  تأسف 
بود.  امام  راه  و  امام  صادق  عالقمندان  از  و  اسالمی 
خدای متعال ایشان را با اولیاء خود محشور گرداند 
و به همه بازماندگان و داغدیدگان محترم صبر و اجر 

مرحمت فرماید.

دکتر سید مهدی 
موسویان

و  از فرماندهان در دوره هخامنشی  اسپاد اسم یکی 
در  که  می باشد،  قدرتمند  سپاه  معنای  به  همچنین 
حال حاضر برندی معتبر در زمینه امور ملکی در استان 
البرز با دوشعبه فعال می باشد. هم اکنون مجموعه 
متفاوت ترین  و  جدیدترین  از  بهره گیری  با  اسپاد 
شیوهای مدیریتی در مورد مشتریان و کلیه ذینفعان 
مهندس  می گردد .  مدیریت  استراتژیک   صورت  به 
اسپاد،  برند  گذار  بنیان  و  موسس  آقامیری  احسان 
دانش آموخته رشته مهندسی صنایع گرایش تحلیل 
از  بازاریابی  گرایش   MBA التحصیل  غ  فار سیستم ها، 
دانشگاه تهران، و پذیرفته شده دوره دکتری در رشته 
مدیریت انبارداری و زنجیره تامین )LSCM( از دانشگاه 
آتونوما بارسلونا )UAB(  می باشد . این مدیر برجسته 
دانشگاههای  در  تدریس  سابقه  سال   7 از  بیش  با 
تالیفات  به  بارها  البرز  استان  کاربردی  علمی  متعدد 
به  را  مدیریت  رشته  به  مندان  عالقه  خود  ارزشمند 
چالش کشیده است، از آثار چاپ شده ایشان می توان 
کتاب  سازمان،  تئوری  و  مدیریت  اصول  کتاب  به 
مدیریت بازاریابی، کتاب اقتصاد خرد و کتاب اقتصاد 
تخصص  نمود .  اشاره  مالی  مدیریت  کتاب  و  کالن، 
آکادمیک تحصیالت تکمیلی وی در زمینه برند ترکیبی 
که تلفیقی از برند صنعتی و برند مصرفی می با شد که 
می توان به این موضوع اشاره نمود که مقاالت متعدد 
چاپ شده از وی در مجله های داخلی از جمله مجله 
ترکیبی  برند  خصوص  در  که  تهران،  دانشگاه  معتبر 
می باشد، جزو منحصر به فردترین در نمونه خود در 
ایران می باشد . همچنین این مدیر برجسته بیش از 
15 سال زمام دار مدیریت و مشاوره شرکتهای بزرگ 
ایرانی و خارجی بوده است. مجموعه نوظهور اسپاد با 
سابقه ای جالب توجه، کامال راهکار محور و استراتژیک 
به درستی مشتریان و پرسنل و سایر ذینفعان خود را 

در طول مسیر برخورد با اسپاد همراهی می نماید که در 
اکثر موارد کلیه ذینفعان اسپاد این را اذعان نموده اند 
زندگی  خاطره  هوشمندانه ترین  و  مطمئن  اسپاد  که 
آنها بوده است. در همین رابطه روزنامه جام جم البرز 
با این شخصیت جذاب و منحصر به فرد به نمایندگی 
از مجموعه اسپاد گفتگویی انجام نموده است که در 

ادامه به ذکر آن می پردازیم :
دفاتر  سایر  به  نسبت  را  اسپاد  مجموعه  عواملی  چه 

امالک متمایز نموده است؟
 شعار اسپاد شامل راهکار محور بودن، مطمئن بودن، 
می باشد،  ملکی  امور  در  حرکت  و  بودن  هوشمند 
اسپاد  مجموعه  خاص  شکلی  به  شعار  این  خود  که 
ابتدا  در  است.  نموده  متمایز  مجموعه ها  سایر  از  را 
مجموعه اسپاد پاسخ یا جوابی آنی به مشتریان نمی 
باشد و با ریشه یابی نیاز مشتری سعی می کند راهکاری 
به مشتری ارائه نماید که تمام جوانب نیاز مشتری را 
نمودن  عمل  هوشمندانه  همچنین  می گیرد.  بر  در 
شده  ثابت  اسپاد  مشتریان  به  بارها  مجموعه  این 
است از این طریق که برای مثال زمانی که یک مشتری 
آپارتمان )جهت رفع یک نیاز ضروری(  برای خرید یک 
راهکاری  ارائه  با  اسپاد  است،  نموده  مراجعه  ما  به 
هوشمندانه توانسته ایم نیاز ضروری وی را تبدیل به 
تضمین  با  همچنین  نماییم.  سود  پر  سرمایه گذاری 
بهترین شرایط قرارداد )معامله(  توانسته ایم اطمینان 
آوریم. همچنین مجموعه  ارمغان  به  برای مشتری  را 
داخلی  همکاران  و  مشتریان  برای  تنها  نه  اسپاد 
مجموعه بلکه به دفعات برای سایر ذینفعان مجموعه 
توانسته این تمایز را نسبت به سایر رقبا و همکاران 
مثال  برای  آورد .  بوجود  البرز  استان  در  ملکی  عرصه 
همکاران مجموعه نه تنها اسپاد را به عنوان یک شغل 
در   )career path( شغلی  مسیر  یک  شکل  به  بلکه 

کل زندگی خود می بینند که از این حیث نیز مجموعه 
اسپاد مجموعه خاص و منحصر به فرد می باشد.

انجام  صورت  چه  به  اسپاد  مجموعه  در  فعالیت   *
می شود؟ 

از  تاکتیک  دو  حاضر  حال  در  اسپاد  مجموعه 
تاکتیک های مدیریتی خود را فعال نموده است . یکی 
از این تاکتیکها مربوط به برآورده نمودن نیاز مشتری 
انسانی  منابع  سیستم  در  دوم  تاکتیک  می باشد. 
می باشد، مربوط به جذب و استخدام و دیگری حفظ 
اسپاد  مجوعه  در  می باشد.  ارتقاء  و  نگهداشت  و 
همزمان با سیاست های منابع انسانی از نظر جذب و 
ارتقاء، سعی در همکاری با افرادی داریم که همسو و 
هماهنگ با استراتژی های مجموعه اسپاد باشد، که 
زمان کاری و عمر افراد بیهوده تلف نشود، به شکلی 
که هم افراد و هم مجموعه اسپاد به ماموریت اصلی 
خود نیل یابند. همچنین در مورد سیاست های منابع 
انسانی از جمله ارتقاء، از آنجا که خود مدیران شعب 
در این سیستم ارتقاء یافته اند، کامل بر این موضوع 
مسلط هستند که افراد را به چه شکلی در مجموعه 

اسپاد ارتقاء دهند.
راه های ارتباطی با امالک اسپاد  

تلفن مرکزی :   02191317002
واتساپ :          02191317002

پیچ اینستاگرام :
 @espad.estate

 شعبه 1: باغستان غربی  نبش الله دوم غربی
 ( @espad.estate01)

 شعبه 2: پیروزی شمالی – نبش بوستان 23
  (@espad.estate02)

 ساعت کاری : 9:30 الی 21:00
 ( روزهای تعطیل رسمی 10:30 الی 20:00 ) 

»اسپاد«،  راهکاری مطمئن »اسپاد«،  راهکاری مطمئن 
و  هوشمندانه در امور و  هوشمندانه در امور 

ملکی ملکی 

بهترین  گفت:  البرز  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر  کننده  هماهنگ  معاون 
مجاهدت زن، تربیت فرزند در نظام توحیدی است.

هماهنگ  معاون  رسولی  احمد  سید  االسالم  حجت  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
 ، البرز استان  )ع(  مجتبی  حسن  امام  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر  کننده 
ضمن تبریک والدت حضرت زهرا )س( در جشن میالد کوثر مصلی بزرگ چهارباغ 
گفت: حضرت زهرا )س( ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها ایشان را در عالم هستی 

ماندگار کرده است.
وی با اشاره به این که هر انسانی نقشی دارد، ادامه داد: اگر به حضرت زهرا )س( 
در  حضرت  مکه،  در  زندگی  سختی  و  خفقان  اوج  در  کنیم،  نگاه  فرزند  نقش  در 
کنار پیامبر گرامی اسالم است. حضرت زهرا )س( پیامبر را از روی ادب و احترام با 
لقب"رسول اهلل" صدا می زدند. حجت االسالم رسولی افزود: حضرت زهرا )س( در 
نقش همسری هم شاخص است. نکات زیبا و آموزنده ای در زندگی امیرالمومنین 
)ع( با زهرای اطهر )س( برای ما وجود دارد. پیامبر از امیرالمومنین سوال کرد: زهرا 
را چگونه همسری می بینی؟ امیرالمومنین پاسخ داد: حضرت زهرا )س( بهترین 

همراه بندگی در کنار من است و به ایشان افتخار می کنم.
حجت السالم رسولی با بیان این که مشکالت اقتصادی حاضر که در بازار وجود 
دارد، گاهی فساد ایجاد می کند و خانواده ها را به هم می ریزد بیان کرد: به مشقت 
انداختن همسر کار درستی نیست. چناچه حضرت زهرا )س( شرم داشتند از علی 

)ع( چیزی بخواهند و ایشان نتواند فراهم کند.
معاون هماهنگ کننده دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه البرز با اشاره بر نقش 
مادری حضرت زهرا )س( مبنی بر این که در تربیت فرزند بیشترین اثرگذاری را مادر 
دارد و بهترین مجاهدت زن، تربیت فرزند در نظام توحیدی است، افزود: حضرت 
زهرا )س( با علم به این که بزرگ ترین مجاهدت زن، تربیت فرزند است به نیازهای 
شعر  از  )ع(  حسن  امام  با  بازی  در  ایشان  دارد.   توجه  فرزندان  روحی  و  جسمی 

استفاده می کند. 
حجت االسالم رسولی تربیت فرزند را بزرگ ترین ثروت خواند و گفت: هیچ کس 

سزاوارتر از مادر به تربیت فرزند نیست. 
گفتنی است جشن میالد کوثر در مصلی بزرگ چهارباغ برگزار گردید.

موسس و بنیانگذار شعبات امالک موسس و بنیانگذار شعبات امالک 
ح کرد: ح کرد:اسپاد، مطر اسپاد، مطر

: معاون هماهنگ کننده دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه البرز

ین ثروت برای خانواده داشتن فرزند صالح بزرگتر

برگـزاری  گفـت:  البـرز  صداوسـیمای  مدیـرکل 
محوریـت  بـا  امیدآفریـن  و  بانشـاط  برنامه هـای 
اولویـت  بایـد  دسـتاورد ها  تببیـن  و  مـردم 

باشـد. فجـر  دهـه  برنامه هـای 
، علـی صادقـی مقدسـی  البـرز گـزارش جـام جـم  بـه 
چهـل  برنامه هـای  ویـژه  هماهنگـی  نشسـت  در 
بـا  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  بهـار  چهارمیـن  و 
گفـت:  اسـتان  اجرایـی  نهاد هـای  و  دسـتگاه ها 
برنامه ریـزی  و  تـالش  بـا  کـه  داریـم  وظیفـه  همگـی 
دقیـق، نهایـت اهتمـام خـود را بـرای اثربخشـی هـر 
گروه هـای  همیـاری  بـا  برنامه هـا  ایـن  بیشـتر  چـه 

بگیریـم. کار  بـه  جامعـه  مختلـف 
برنامه هـا  برگـزاری  افـزود:  صداوسـیمای  مدیـرکل 
وحـدت   ، اقتـدار مظهـر  مردمـی  مناسـبت های  و 
بیعـت  تجدیـد  و  پایبنـدی  و  مـردم  انسـجام  و 
رهبـر  و  راحـل  امـام  انقـالب،  واالی  آرمان هـای  بـا 
معظـم انقـالب اسـت و بایـد زمینـه مشـارکت همه 
انقـالب  و  نظـام  گـرو  در  دل  کـه  مردمـی  گروه هـای 

شـود. فراهـم  دارنـد 
او بـا بیـان این کـه انقالب اسـالمی و نظام جمهوری 
ارائـه  بـرای  همـواره  گذشـته  سـال   43 در  اسـالمی 
خدمـات بهتـر بـه مـردم حرکـت کـرده، افـزود: نبایـد 
خدمـات و دسـتاورد های انقالب اسـالمی را نادیده 
بگیریـم و ضـرورت دارد تالش شـود کـه برنامه های 

 به صـورت مردمی 
ً
دهـه فجـر انقالب اسـالمی حتما

نقـش  آن هـا  اجـرای  در  مـردم  و  شـوند  اجرایـی 
اساسـی و ویـژه ای داشـته باشـد.

بـر این کـه دشـمن  بـا تاکیـد  مدیـرکل صداوسـیما 
مشـکالت  دادن  جلـوه  بـزرگ  بـا  اسـت  تـالش  در 
کشـور و کوچـک نشـان دادن دسـتاورد های بـزرگ 
نظـام  بـا  همیشـگی  همراهـی  از  را  مـردم  انقـالب، 
اسـالمی مایـوس و ناامیـد کنـد تاکیـد کرد: با تاسـی 
خصـوص  در  انقـالب  معظـم  رهبـر  فرمایشـات  از 
اسـتان  فرهنگـی  نهاد هـای  همـه  تبییـن،  جهـاد 

انقـالب  حقایـق  بیشـتر  افزایـی  هـم  بـا  اسـت  نیـاز 
اسـالمی و بـرکات نظـام جمهـوری اسـالمی را بـرای 
آحـاد مـردم خصوصـا نسـل جـوان بیشـتر تبلیـغ و 

کننـد. تبییـن 
اسـالمی،  انقـالب  شـفاهی  تاریـخ  آوری  جمـع  لـزوم 
دعـوت از مـردم بـرای ارایـه آرشـیو شـخصی تصاویـر 
رسـانه ای  توجـه  و  اسـالمی  انقـالب  عکس هـای  و 
و  البـرز  در  اسـالمی  انقـالب  وقایـع  بـه  شایسـته 
معرفـی بیشـتر ایـن وقایـع، از موضوعاتـی بـود کـه 

ایـن نشسـت بحـث و بررسـی شـد. در 

نشاط و امید محور برنامه های دهه فجر

پیکر حجت االسالم مهدی قدس محالتی مجاهد بزرگ 
و از یاران انقالب اسالمی و نماینده سابق حضرت امام 
خمینی)ره( در وزارت دفاع  روز سه شنبه در شهرستان 

کرج تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش جام جم البرز،  در این مراسم با شکوه جمعی از 
اقشار مختلف مردم و مسئوالن استانی حضور داشتند 

و در فراق این یار خدوم  انقالب اسالمی گریستند. پیکر 
از مقابل  از تشییع  بعد  االسالم قدس محالتی  حجت 
منزل ایشان تا مسجد حضرت رسول اکرم)ص( و پس 

در  مدرسی  االسالم  حجت  توسط  میت  نماز  اقامه  از 
امامزاده حسن)ع( کرج واقع در میدان قدس به خاک 
سپرده شد.  در این مراسم حجت االسالم شهرستانی 
االسالم  حجت  ایران،  در  سیستانی  اهلل  آیت  نماینده 
شورای  عضو  عبدوس،  االسالم  حجت  رستگاری، 
سیاست گزاری ائمه کرج، مسیح مهاجری مدیر مسئول 
روزنامه جمهوری اسالمی، نوراهلل زاده مدیر عامل بانک 
البرز  سابق  استانداران  امید،  کارآفرینی  قرض الحسنه 
حضور  آقازاده  اراک  سابق  استاندار  و  نجفی  طهایی- 

داشتند.  
یادآوری است که حجت االسالم قدس محالتی  الزم به 
پس  ایشان  بود.  کرج  در  سیستانی  اهلل  آیت  نماینده 
از عمری مجاهدت در راه آرمان های انقالب اسالمی  به 

علت عارضه قلبی در کرج دار فانی را وداع گفت. 

پیکر روحانی وفادار به آرمان های انقالب اسالمی با شکوه تشییع و تدفین شد

پی  پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در البرز در
درگذشت حجت االسالم  قدس محالتی

کازرونی در پیامی  درگذشت حجت  آیت اهلل 
گفت االسالم قدس محالتی را تسلیت 

ج در  کر پیام تسلیت جامعه روحانیت شهرستان 
پی درگذشت حجت االسالم  قدس محالتی

حسینی  آیــــــت اهلل 
پیامی  در  همدانی 
ــت عــالــم  ــ ــذشـ ــ درگـ
جلیل القدر، خطیب 
مبارز  روحانی  توانا، 
پیشکسوتان  از  و 
ــالب حــضــرت  ــ ــقـ ــ انـ

حجت االسالم حاج مهدی قدس محالتی را تسلیت گفتند.
پــیــام تسلیت نماینده رهــبــر معظم  الــبــرز؛ مــتــن  گـــزارش جـــام جــم  بــه 
انــقــالب اســالمــی در اســتــان الــبــرز بــه ایــن شــرح است:خبر درگذشت 
عالم جلیل القدر، خطیب توانا، روحانی مبارز و از پیشکسوتان انقالب 
موجب  )ره(  محالتی  قــدس  مهدی  شیخ  حــاج  حجت االسالم   حضرت 
تأثر گردید. شخصیت خدومی که سالیان متمادی قبل و بعد از انقالب 
در عرصه های مختلف فرهنگی و سیاسی و خدماتی منشأ اثر بود و در 
ترویج شریعت سعی بلیغ داشت. اینجانب ضمن طلب صبر و اجر برای 
بازماندگان و دوست داران و ارادتمندان و خانواده محترم آن مرحوم از 
خدای تعالی علو درجه و رفعت مقام و حشر با اولیاء الهی برای ایشان 

مسألت می نمایم.

ــام جم  ــ ــه گـــــــزارش جـ ــ ب
محسن  آیــت اهلل   ، البرز
کـــــــازرونـــــــی نـــمـــایـــنـــده 
استان  رهبری  خبرگان 
الــبــرز  و رئــیــس هیات 
امام  امــداد  کمیته  امنا 
خمینی)ره( در پیامی در 

گذشت عالم جلیل القدر و روحانی مبارز حجت االسالم حاج مهدی قدس 
ح است: محالتی را تسلیت گفت. متن پیام آیت اهلل کازرونی به این شر

از شمار دو چشم یک تن کم                                                         وز شمار خرد هزاران بیش
درگذشت عالم ربانی حضرت حجه االســالم حاج شیخ مهدی قدس محالتی 
)ره( ازپیشکسوتان مبارزه وجهادونماد صبرواستقامت و خطیب توانائی که 
نمود  خداوند  بندگان  به  و خدمت  دین  نشروتبلیغ  خــودراوقــف  عمرشریف 
موجب تاثر و اندوه فراوان گردید. این مصیبت را به علماء وروحانیون محترم 
ودوستداران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نمایم وازخداوندمتعال  
وصبرجمیل  مرحوم  آن  برای  معصوم   وموالیان  وحشربااولیاء  درجــات  ترفیع 

واجرجزیل برای بازماندگان را خواستارم. 
محسن کازرونی، نماینده خبرگان رهبری استان البرز 

ج در پیامــی درگذشــت عالــم  جامعــه روحانیــت شهرســتان کــر
، خطیب توانا، روحانــی مبارز و از پیشکســوتان انقالب  جلیل القدر

حضرت حجت االسالم  حاج مهدی قدس محالتی را تسلیت گفت.
؛ متــن پیــام تســلیت جامعــه روحانیت  بــه گــزارش جــام جــم البــرز

ح است: ج  به این شر شهرستان کر
خبر درگذشــت عالــم مجاهــد و مبــارز حجت االســالم حــاج مهدی 
قــدس محالتی، جامعــه روحانیــت و عالقه منــدان بــه آن روحانی با 

اخالص و مردمی را متالم و متاثر ساخت.
 آن فقیه سعید ســال ها قبل از انقالب در بسیج نیروهای مردمی و 
انقالبی و ساماندهی مبارزات ستمشاهی نقش تاثیرگذاری داشت 
و پس از پیــروزی انقالب اســالمی در ســمت های فرماندهی کمیته 
انقالب اسالمی و فعالیت در نهادهای فرهنگی و انقالبی و خدمت 

در سنگر محراب و منبر تالش و خدمت نمود. 
ج این ضایعه اسفناک را به حضرت  جامعه روحانیت شهرستان کر
ولی عضر)عج(، سلســله جلیلــه روحانیت و بیــت آن مرحوم عرض 
تســلیت نموده و از خداوند منان برای ایشــان رحمــت و مغفرت و 

برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومند است. 
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اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
امام خمینی )ره(در کوى غم تو پایداریم، همه
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پیام های مردمیخبر

جشنواره ای برای ارتقای سطح 
مطالعه در البرز

با  قلم"  همراهان  و  کتاب  "همیاران  جشنواره 
اهدای یک هزار جلد کتاب برای ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی به شماری از شرکت کنندگان 

در استان البرز پایان یافت.
سال  سومین  برای   ، البرز جام جم  گزارش  به   
و  کتاب  همیاران  زمستانه  جشنواره  پیاپی 
فرهنگ  کل  اداره  مشارکت  با  قلم  همراهان 
و  ج  کر شهرداری   ، البرز استان  اسالمی  ارشاد  و 
ایرانیان  رسانه  هنر  آبتین  فرهنگی  موسسه 

برگزار شد.
آزاده آبتین ایده پرداز و دبیر جشنواره زمستانه 
همیاران کتاب و همراهان قلم در بیان اهداف 
این جشنواره گفت: هدف از برگزاری جشنواره 
خالقیت  و  نویسندگی  مطالعه،  شوق  ایجاد 
زمینه  در  درست  باورهای  تعمیق  و  جامعه  در 
محیط زیست، فرهنگ و ارزش ها بود که به حمد 
اهلل به این افق نزدیک شده ایم و این جشنواره 
یکی از بزرگ ترین جشنواره های کتاب ایران بود 
که حضور نویسندگان و نمایندگانی از 2۰ استان 
فرهنگی  رویداد  این  مهم  نکات  از   ،  کشور
داشت:  اظهار  ادامه  در  جشنواره  دبیر  بود. 
و  دارد  نمایندگانی  کشور  سراسر  در  ح  طر این 
سرانه  به  دقیقه  پنج  افزودن  آرمانش  و  هدف 
و  است  آینده  سال   1۰ طی  کشور  در  مطالعه 
همچنین تشویق مردم به کتاب و کتابخوانی و 
؛  شناسایی استعدادهای ادبی در البرز و کشور
کشف  نویسندگی،  و  کتاب  مربیان  تربیت 
به  کتاب ها  تالیف  و  استعدادها  پرورش  و 
فراخور عصر کنونی از مباحثی بود که جشنواره 
را  آن  قلم  همراهان  و  کتاب  همیاران  زمستانه 
کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  می کرد.آبتبن  دنبال 
با  قلم  همراهان  و  کتاب  همیاران  جشنواره 
اهدای یک هزار جلد کتاب برای ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی به شماری از شرکت کنندگان 
همکاری  با  که  شد  این  بر  قرار  و  یافت  پایان 
 ، البرز فرهنگی  و  اجرایی  دستگاه های  تمام 
بصورت  آنها  تحقق  تا  جشنواره  این  اهداف 

مستمر دنبال شود.

شرور خطرناک چهارباغ دستگیر 
شد

با تالش ماموران پلیس امنیت عمومی چهارباغ، 
نمایی  قــدرت  با  که  داری  سابقه  و  مسلح  شــرور 
امنیت  و  نظم  در  اخــالل  باعث  عمومی  انظار  در 
قضایی  مراجع  به  و  دستگیر  بــود  شــده  عمومی 

معرفی شد.
چراغی  کامران  سرهنگ  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
رعب  ایجاد  بر  مبنی  خبری  دریافت  پی  در  گفت: 
از  یکی  توسط  گــرم  ســالح  از  استفاده  با  وحشت 
چهارباغ،  شهر  سابقه دار  و  شده  شناخته  اوباش 
دســتــگــیــری وی بــه صـــورت ویـــژه در دســتــور کــار 
پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

روزی و  تــالش شبانه  بــا  ایــن وجـــود  بــا  گــفــت:  او 
گسترده، چند مخفیگاه  اقدامات اطالعاتی  انجام 
چهارباغ  و  هشتگرد  ج،  کــر شهر های  در  نامبرده 
شناسایی و تحرکات وی چندین شبانه روز تحت 

رصد ماموران قرار گرفت.
ــرارت و فـــروش مــواد  متهم بــه واســطــه انــجــام شـ

مخدر دائما در حال تغییر مکان بوده است.
فرمانده انتظامی چهارباغ گفت: در ادامه ماموران 
پس از تکمیل تحقیقات، در یک فرصت مناسب 
در  غافلگیرانه  عملیات  یک  در  و  شده  عمل  وارد 
حالی که متهم قصد تیراندازی به سمت ماموران 
خلع  ضمن  منسجم  عملیات  یک  در  ــت،  داش را 
پلیس  به  و  دستگیر  را  نامبرده  وی،  کردن  سالح 

امنیت عمومی چهارباغ منتقل کردند.
او گفت: در بازرسی از خودرو این شرور خطرناک، 
یک قبضه سالح کمری، چندین قبضه شمشیر و 

قمه کشف شد.
متهم پس از تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

ح مشکالت  خوانندگان عزیز می توانند جهت طر
تلفن  شماره  با  مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری 
روزه  همه  البرز  جم  جام  یه  تحریر 32210009دفتر 
بگیرند  تماس  اداری  وقت  در  تعطیل  ایام  غیر  به 
تا مشکالتشان با نام خودشان در همین ستون 

ج گردد. در
شهرداری ها نظافت عمومی شهر را جدی بگیرند

تصمیم های  برخی  اجرای  و  اهمال  اثر  بر 
مقابل  از  زباله  سطل های  کارشناسی  غیر 
جمع  شهر  محالت  مسکونی  ساختمان های 
سازی  بهینه  برای  جایگزینی  اقدام  و  شد  آوری 
حال  در  اما  نشد.  اعال  شهر  عمومی  نظافت 
حاضر مقابل ساختمان های مسکونی انباشته 
مسئوالن  لطفا  است.  پراکنده  زباله های  از 
نقیصه  این  به  ج  کر مناطق  شهرداری های 

شهری رسیدگی جامع و اصولی نمایند.
ج حامد کیوان پور از کر
یت کنند یان سیالب ها را مدیر شهرداری ها جر

در بیشتر اوقات برف و بارندگی بر اثر غفلت و 
عدم برنامه ریزی مسئوالن شهرداری ها مناطق 
ج آب گرفتگی در میادین و خیابان ها و انهار  کر
و  زحمت  موجب  و  می آید  وجود  به  مختلف 
می شود.  شهروندان  برای  متعدد  مشکالت 
و  ج  کر مناطق  شهرداری های  مسئوالن  لطفا 
حومه نسبت به مدیریت و حفاظت سیالب ها 
جلوگیری  شهری  ناخوشایند  عوارض  بروز  از 

کنند.
ج ناهید فالحت پیشه از کر

مسابقه گران  زنجیره ای  فروشگاه های  چرا 
فروشی راه انداخته اند؟

گاه های  فروش  داخل  به  گذرا  سیری  با 
زنجیره ای صحنه هایی اغواگرانه از گران فروشی 
کردن  پایین  باال  و  کننده  گمراه  تخفیف های  و 
قیمت اقالم و اجناس مورد نیاز مردم مشاهده 
آشکار  ظلمی  برخوردها  گونه  این  که  می شود 
محسوب  مردم  اجتماعی  شعور  به  توهینی  و 
اندرکار  دست  نظارتی  مسئوالن  آیا  می شود. 
فرموش  را  خود  مسئولیت های  و  وظایف 

کرده اند؟!
جمعی از شهروندان البرز 

در  پناهی  رضا  شهید   : البرز جم  جام  گزارش  به 
شهرستان  در  مذهبی  خانواده ای  در   1348 سال 
نتوانست  سال   12 از  بیشتر  اما  شد،  متولد  ج  کر
سنگینی تن کوچکش را بر روح بزرگش تحمل کند 
، پدر و مادر خود را راضی کرد تا سرانجام  و با اصرار

در دوازدهمین سال زندگیش ابدی شود.
سن  کم  مردان  بزرگ  از  یکی  پناهی«  رضا  »شهید 
دفاع  سال  هشت  دوران  در  که  است  سالی  و 
از  ناشی  تعهد  و  مسئولیت  احساس  با  مقدس 
تربیتی  انوار  از  منبعث  بصیرتی  و  معرفتی  عقبه 

حرکت عظیم حضرت امام خمینی )ره(، توانست با 
وجود سن کم، خود را به جبهه های نبرد حق علیه 
تالش های  و  مجاهدت  از  پس  و  برساند  باطل 
، در خیل شهدای انقالب اسالمی قرار گیرد. بسیار

نواری  در  مخفیانه  اعزام  از  قبل  را  اش  وصیتنامه 
از  بعد  تا  کرد  پنهان  گوشه ای  در  و  کرد  ضبط 

شهادتش به دست خانواده اش رسید.
در فرازهایی از این وصیت نامه پربار آمده:

گاهی کاملی که به شهادت دارم برای  اینجانب با آ
دفاع از اسالم و حیثیت انقالب اسالمی و دفاع از 

مملکت اسالمی به فرمان بزرگ رهبر مسلمانان 
به  خمینی  امام  حضرت  عالیقدر  مرجع  و  جهان 
که  است  امید  و  شتافتم   باطل  علیه  حق  جبهه 
کند  بارور  را  اسالمی  انقالب  پای  نو  نهال  ما  خون 
گاهی و رشد فکری جامعه  آ و شهادت ما موجب 

جهانی اسالم گردد.
پشتیبان  که  می خواهم  قهرمان  ملت  شما  از 
که  باشید  اسالم  به  متعهد  و  مبارز  روحانیت 
همیشه به قول امام عزیزمان، روحانیت است که 
پشتیبان روحانیت مبارز و متعهد به اسالم گردد.

شهید رضا پناهی؛ بزرگ مرد کوچک البرز

ــاون  ــ ــعـ ــ ــن عــــلــــیــــشــــیــــری، مـ ــ ــی ــ ــس ــ ــح ــ ــالم ــ غ
تــحــقــیــقــات دانـــشـــگـــاه عــلــوم پــزشــکــی بقیه 
سرپرستی    دفــتــر  از  بـــازدیـــد  حــاشــیــه  در   اهلل 
جام جم البرز در نشست خبری با خبرنگار ما  

شرکت کرد.
اشاره  با  علیشیری  البرز   جم  جام  گــزارش  به   
بــه ایــن کــه هــمــزمــان بــا پــانــدمــی کــرونــا یکی از 
نگرانی های جدی ما عدم توانایی و مقابله مناسب با ویروس کرونا به 
واسطه اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران بود گفت :شرکت های 
واکسن  تولید  درصدد  ایرانی  محققان  و  دانشمندان  بنیان،  دانش 
علوم  دانشگاه  کرد  ورود  زمینه  این  در  که  مراکزی  از  یکی  و  برآمدند 
زیــرســاخــت هــای بــســیــار پیشرفته و  ــا  ب ــه  ک بـــود  بــقــیــه اهلل  پــزشــکــی 

دانشمندان با تجربه اقدام به تولید واکسن کووید 19 کرد.
و  علمی  سنگین  اقــدامــات  از  پــس  ایــن کــه  بــر  تاکید  بــا  علیشیری 
پیشرفته یک ساله، موفق به تولید واکسن نورا به صورت پروتئین 
ویروس های  یک  نسل  واکسن های  کــرد:  تصریح  شدیم،  نوترکیب 
کشته شده هستند که سینوفارم، برکت و فخرا به عنوان نمونه هایی 
از آن، در داخل کشور مورد استفاده وسیع قرار گرفته اند. استاد تمام 
پاستوکووک،  این که  بیان  با   ) ــج  ا...)ع بقیه  پزشکی  علوم  دانشگاه 
رازی، اسپایکوژن و نورا جزو واکسن های نو ترکیب با روش های تولید 
کارآزمایی  مجوز   14۰۰ سال  اوایل  نورا  کرد:  تصریح  هستند  پیشرفته 
بالینی را دریافت کرد و مطالعات انجام شده نشان داد این واکسن 
روماتولوژی  تخصص  فوق  این  نــدارد.  کننده ها  تزریق  برای  عوارضی 
بالینی  کارآزمایی  مجوز  دارو  و  غذا  سازمان  به  گــزارش  ارائــه  با  گفت: 

کارایی  دارای  نــورا  واکسن  داد  نشان  و  شد  دریافت  اخــالق  کمیته  و 
در  نــدارد؛  افــراد  بــرای  جدی  عارضه  و  است  باالیی  بسیار  اثربخشی  و 

نهایت مستندات به سازمان غذا و دارو ارائه شد.
نــورا  واکــســن  بــارز  مشخصه های  از  یکی  ایــن کــه  بیان  بــا  علیشیری 
کمی  عــوارض  واکسن ها  این  و  است  آن  بودن  پروتئینی"  "نوترکیب 
 5۰ روی  نووکس   ، کــالور سانوفی،  مانند  بزرگی  شرکت های  و  ــد  دارن
هزار نفر کارآزمایی آن را انجام داده اند تصریح کرد: فاز سوم کارآزمایی 
گفت:  اســت.وی  شده  انجام  استان ها  سایر  و  ج  کر در  نــورا  واکسن 
صدور مجوز فاز 3 کارآزمایی بالینی واکسن نورا با حضور فرمانده کل 

سپاه در دانشگاه بقیه اهلل انجام شد. 
زمینه   در  باالیی  بسیار  ظرفیت های  ایــران  این که  بیان  با  علیشیری 
در  پیشرفته  کــشــورهــای  جــز  آســیــا  شــرق  در  و  دارد  واکــســن  تولید 
ایرانی  دانشمندان  و  کرد:جوانان  خاطرنشان  هستیم،  زمینه  هایتک 
نشان دادند، ما می توانیم با زیرساخت های موجود نیازهای واکسن 
دانشگاه  تحقیقات  معاون  کنیم.  مرتفع  را  بحران ها  انــواع  در  کشور 

علوم پزشکی بقیه اهلل اظهار داشت: می توانیم در تیراژ باال و مقادیر 
زیاد واکسن نورا را تولید کنیم و امیدواریم پس از اتمام فاز سوم  5 
میلیون دوز از این واکسن را در اختیار وزارت بهداشت و مردم خوب 

کشورمان بگذاریم.  
علیشیری با بیان این که در حال حاضر با توجه به ایجاد زیرساخت های 
با سویه های جدید  توانایی مقابله  کشور  تولید واکسن در  مناسب 
کارهای  ادامــه  با  کرد:  امیدواری  اظهار  دارد  وجود  کشور  در  ویــروس 
تهدیدهای  صـــورت  در  مناسب  گـــذاری هـــای  ســرمــایــه  و  تحقیقاتی 

ویروسی بتوانیم در زمان مناسب به مقابله این تهدیدات بپردازیم.
یـــــادآوری اســـت، واکــســن نـــورا مــحــصــول دانــشــگــاه علوم  ــه    الزم ب
کرونا توسط  با ویروس  برای مقابله  که  پزشکی بقیه اهلل )عج( است 
پروتئین  نوع  از  نــورا   واکسن  اســت؛  شده  تولید  ایرانی  متخصصان 
و  انجام   GMP شرایط  با  فرمانتورهای  در  آن  تولید  و   بوده   نوترکیب 
سپس ورود به فرآیند تخلیص و پس از طی نمودن تست های کنترل 
تزریقی  ویال های  پرکنی  نهایت  در  و  فرموالسیون  مرحله  وارد  کیفی 
کامل  نظارت  تحت  واکسن  ساخت  مراحل  تمام  می پذیرد.   صورت 
و دائم واحدهای کنترل و تضمین کیفیت مورد تایید سازمان غذا و 
دارو صورت می گیرد تا اطمینان از سالمت و اثربخشی  این واکسن  
نورا  انبوه واکسن  تولید  انــدازی خط  راه  گردد.  کامل تضمین  به طور 
دردانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( در راستای تولید محصولی با 
کیفیت ایمن در تراز استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، جهت 
خدمت به هموطنان و پاسخ به نیاز ملی کشور در حوزه سالمت و 
آن با تالش بی وقفه و شبانه روزی صورت گرفته و  سپس صادرات 

تداوم دارد.

ح کرد: معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل در بازدید از دفتر سرپرستی  البرز مطر

واکسن »نورا« واکسنی نو ترکیب و کامال ایرانی 

این  والیت  بلوار  بازگشایی  از  نظرآباد  شهر  شورای  رئیس 
تسهیل  راستای  در  سال   2۰ گذشت  از   پس  شهرستان 
شاخص های  ارتقای  شهروندان،  مرور  و  عبور  در  بهبود  و 
رفاه  تامین  و  محله ها  کالبدی  بازآفرینی  به  کمک  شهری، 

آسایش شهروندان خبر داد. 
خبر  این  تشریح  در  اکبرزاده  ناصر   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
اظهارداشت: در ادامه تالش های شهردار ی و شورای اسالمی 
قبلی،  وعده های  طبق  شهر،  معابر  بازگشایی  نظرآباد  شهر 

اکنون شاهد بازگشایی بلوار والیت این شهر هستیم. 
شهر  پرتردد  خیابان های  بازگشایی  و  تعریض  از  هدف  وی 
کرد  عنوان  شهری  زیرساخت های  توسعه  و  سازی  روان  را 
و  افزود: اگر چه تملک امالک مورد مسیر بار مالی سنگینی 
و  شهرداری  وجود  این  با  ولی  می گذارد،  شهرداری  دوش  بر 
بازگشایی  به  نسبت  دارد  جدی  عزم  شهر  اسالمی  شورای 
دیگر معابر شهری که چند سال اجرای آن متوقف شده بود 

اقدام نماید. 
اکبرزاده بیان کرد: یکی از اساسی ترین مسئله ها در سیستم 
شهرهای پویا و موفق، داشتن معابر و بلوار بازگشایی شده و 

دارای قابلیت تردد بسیار مناسب داشته است. 

وی خاطرنشان کرد: معابر شریان های شهر هستند و مانند 
رگ های حیاتی بدن انسان باید بتوانند مسیر حمل و نقل 
مناسبی را فراهم کند تا مسیر رشد و تعالی را طی کند از این 
رو بازگشایی معابر جهت سهولت انتقال مسافر، انتقال بار و 
همینطور جابجایی های شهری برای رشد شهر حائز اهمیت 

است. 
رئیس شورای اسالمی شهر نظرآباد عنوان کرد: در شهر موفق 
شهری که بخواهد پویا عمل کند، بهسازی و بازگشایی معابر 
در دستور کار قرار می گیرد؛ در این راستا  مساله بهسازی و 
ح تفصیلی در دستور کار  همینطور آزادسازی معابر مطابق طر

شهرداری از جمله شورای شهر قرار گرفت.

بازگشایی بلوار والیت نظرآباد بعداز 20 سال 
رئیس شورای شهر نظرآباد خبر داد:

ــان،  ــت ــل زمــس ــص ــروع ف ـــ ــا ش بـ
سه  در  بـــــارش  پــیــش بــیــنــی 
کننده تر  امیدوار  پایانی  ماهه 
ــت.  ــ اسـ گـــذشـــتـــه  ســــــال  از 
خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
و مــدیــریــت بــحــران ســازمــان 
به  اشــاره  ضمن  هواشناسی 
زمستانی  با  مواجهه  احتمال 

می رود  گفت:انتظار  پربارش 
امسال  زمستان  در  بارش ها 
آن  از  فراتر  یا  و  نرمال  حد  در 

باشد.
از ابتدای سال تاکنون استان 
حد  در  بــــارش  مـــیـــزان  الـــبـــرز 
و  است  کــرده  تجربه  را  نرمال 
بیشتری  بـــارش  میلی متر   7
ــزان نـــرمـــال  ــ ــی ــ ــه م ــ ــت ب ــب ــس ن
بارش ها  ایــن  امــا  داشته ایم. 
نمی باشد.  آبی ها  کم  جبران 
زنــگ خطر کــم آبــی در  صـــدای 
موقعیت  دلیل  به  ما  کشور 
آن  خشک  و  گــرم  جغرافیایی 
می رسد.  گــوش  به  هرازگاهی 
گــذشــتــه  ــال  ــ سـ دو  طــــی  ــا  ــ امـ
حتی  و  شــدیــد  بارندگی های 
افــتــاد،  اتــفــاق  کــه  سیل هایی 

ما  ذهـــن  در  را  پــرســش  ایـــن 
ما  کشور  آیا  که  می کند  ایجاد 
ترسالی  وارد  الــبــرز  اســتــان  و 
آبـــی رو به  شـــده اســـت و کــم 

پایان است؟ 
ــان بـــاشـــد بـــحـــران آب  ــ ــادم ــ ی
از راه ها برای  وجود دارد، یکی 
رفع کم آبی، نیاز به برنامه های 
بـــرای جـــذب و جمع  بــنــیــادی 
نظر  به  می باشد.  سیل  آوری 
تغییر  حال  در  اقلیم  می رسد 
اســــت پـــس بـــه نــســبــت آن 
مدیریت  و  برنامه ریزی  باید 
که  کند.هم چنان  تغییر  نیز 
می دانیم آب های زیرزمینی در 
دارنــد  قــرار  نامناسبی  شرایط 
شــده انــد.  تخلیه  آنــهــا  اکــثــر  و 
بــگــویــیــم  می توانیم  ــانـــی  زمـ

که  شــده ایــم  ترسالی  وارد  که 
پر  زیرزمینی  آب هـــای  مــخــازن 

شده باشند. 
که  اقلیمی  مسائل  از  جــدای 
از  مناطقی  خشکسالی  باعث 
استان شده است بی تدبیری 
ــرایـــن  بـ ــز  ــیـ نـ آب  مـــصـــرف  و 
ــت.  اسـ زده  دامـــــن  مــعــضــل 
ــد، مــدیــریــت  ــی رسـ بـــه نــظــر مـ
از  ــرداری  ــ ــره ب ــهــ ــ ب در  ــت  ــ درسـ
قابل  برنامه های  و  آبی  منابع 
امری  برای همه  حوزه ها  اجرا 
اجتناب ناپذیر است که قطعا" 
مشارکت های  بدون  امر  این 
ــوی  ــگ ال ــت  ــایـ رعـ در  ــی  ــردمـ مـ
نیست.  پذیر  امکان  مصرف 
استان البرز از پتانسیل منابع 

آبی باالیی برخوردار است.

مطالعات  طــی  ــه  آن کــ ضــمــن 
 1384 ــال  سـ در  شـــده  ــام  ــج ان
توسط سازمان زمین شناسی 
کشور  معدنی  اکــتــشــافــات  و 
اســتــان الــبــرز بــه عــنــوان یکی 
و  ــر  پـــرخـــطـ اســــتــــان هــــای  از 
مــخــاطــره  تــنــش  مـــعـــرض  در 
فرونشست در کشور معرفی 

شد.
ــقـــشـــه  ــر کــــــــه نـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ چــــــــه بـ
ــت مـــــوجـــــود و  ــ ــس ــشــ ــ ــرون ــ ف
قرار  اختیار عموم  احتمالی در 
ــن فاجعه  ایـ تــا جــلــوی  گــیــرد 

گرفته شود.
حائز  بسیار  نیز  موضوع  ایــن 
را  آب  که مردم  اهمیت است 

به درستی مصرف کنند. 

آیا کم آبی در استان البرز رو به پایان است؟

مریم دهقانی سانیج

 نویسنده و کارشناس
 سازمان آب

یادداشت

بــه مناســبت فــرا رســیدن میــالد بــا ســعادت 
دخــت نبــی اکــرم فاطمــه زهــرا )س( و روز 
مــادر مراســم بزرگداشــتی بــا حضــور بهــروز 
، ترکاشــوند  حصــاری، ریاســت اتــاق البــرز
همــراه  بــه  کــه  اتــاق  اعضــاء  دیگــر  و 
خانواده هایشــان در محــل اتــاق اصنــاف 
مرکــز اســتان البــرز حضــور داشــتند برگــزار 

 . شــد

در ایــن مراســم حبیبــی اردبیلــی در رثــای 
خانــم فاطمــه زهــرا)س( در ســخنانی ضمــن 
تبریــک والدت بانــوی بــزرگ اســالم، روز زن و 
مــادر را بــه تمامــی پرســنل تبریــک گفــت. هم 
چنیــن بهــروز حصــاری ریاســت اتــاق اصنــاف 
ضمــن تبریــک ایــن روز بــه تمامــی حضــار از 
ــا اهــدای گل و  خدمــات و تالش هــای آن هــا ب

هدیــه تقدیــر بــه عمــل آورد.

 برگزاری با شکوه مراسم روز زن 
در اتاق اصناف مرکز استان البرز

فرماندار ساوجبالغ گفت: در دهه فجر امسال برای تبیین عملکرد 
خدمات  و  شد  خواهد  برگزار  شهر  مصالی  در  نمایشگاهی  ادارات، 
قرار  شهرستان  مردم  دید  معرض  در  مستند  صورت  به  دستگاه ها 

می گیرد.
فرهنگ  شورای  جلسه  در  مهرور  مهدی   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
عمومی شهرستان ساوجبالغ از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در 
تمامی  مشارکت  با  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  امسال  فجر  دهه  اهلل  ایام 
فجر  دهه  اهلل  ایام  در  ساوجبالغ  شهرستان  ادارات  و  دستگاه ها 
شهرستان  سطح  در  که  است  شده  پیش بینی  متنوعی  برنامه های 

شاهد اجرای آن در روزهای مختلف دهه فجر خواهیم بود.
ادارات،  عملکرد  تبیین  برای  امسال  فجر  دهه  در  افزود:  وی 
نمایشگاهی در مصالی شهر برگزار خواهد شد و خدمات دستگاه ها 
قرار  شهرستان  شریف  مردم  دید  معرض  در  مستند  صورت  به 

می گیرند.
ادارات،  عملکرد  نمایشگاه  برگزاری  کرد:  بیان  ساوجبالغ  فرماندار 
 1۰۰ نمایشی،  و  هنری  برنامه   5 ورزشی،  مسابقه  و  برنامه   63 اجرای 
برنامه های شاخص شهرستانی  از  و عقیدتی بسیج  برنامه فرهنگی 

در گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر است.
وی تصریح کرد: ارتقای درجه علمی و پژوهشی دانشگاه های کشور 
پس از انقالب اسالمی آنچنان شتاب داشته که امروز شاهد تربیت 
کشور  در  پژوهشی  و  علمی  مختلف  حوزه های  در  بسیاری  نخبگان 

بسیاری  از  باالتر  علمی  شاخص های  از  برخی  در  حتی  و  هستیم 
توسط  ایرانی  واکسن  تولید  و  کرده ایم  عمل  جهان  کشورهای  از 

دانشمندان داخلی، شاهد بر این ادعاست.
پروژه های  از  برداری  بهره  آمادگی  به  اشاره  با  ساوجبالغ  فرماندار 
پروژه های  کرد:  ، تصریح  ایام اهلل دهه فجر در  شهرستان ساوجبالغ 
فجر  مبارک  دهه  در  افتتاح  برای  ساوجبالغ  شهرستان  افتتاح  قابل 
به استان معرفی شده است که بر اساس ابالغ و زمانبندی با حضور 

مقامات ارشد کشوری و استانی بهره برداری خواهند شد.

فرماندار ساوجبالغ:

نمایشگاه دستاوردهای انقالب در مصالی ساوجبالغ برپا می شود

مهران رزمجوی

خبرنگار فرهنگی 
و اجتماعی جام جم  

البرز


