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 آموزش آموزش و  و پرورش البرز با احداث پرورش البرز با احداث 
۱۰۰۱۰۰ مدرسه جان تازه ای می  مدرسه جان تازه ای می گیردگیرد

با هدف تامین کاالهای اساسی صورت می گیرد:

 احداث بازارهای روز در محله های کـــرج 

تولید واکسن انستیتو  خط 
ج راه اندازی شد کر پاستور در 

سفر رئیس جمهور به البرز 
آورد ۱۰۲ هزار میلیارد  ره 

تومانی داشت

غ التحصیالن  دور همی فار
مدرسه ای با صد سال 

قدمت در ساوجبالغ

 موسی منجیری، مدیریت
 صنایع چوبی موسی:

کیفیت برای صنایع چوبی 
موسی بسیار مهم است

اختراع موتور پمپ 
توسط یک   » »سیرکوالتور

جوان فردیسی
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با حضور وزیر بهداشت؛ : نماینده عالی دولت در استان البرز
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 بیمارستان فردیس  در 
یک قدمی  بهره برداری

 مدیر هلدینگ بین المللی مهندسی
 امالک و معماری نسل دهم اعالم کرد:

فرماندار فردیس:

تفکر  نواندیش در تولید و 
اختراع سنگ های مصنوعی

3

3

 پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در استان
 به مناسبت درگذشت حجت االسالم فاطمی نیا

واعـظ  عالـِم  درگذشـت  پیامـی  صـدور  بـا  همدانـی  حسـینی  اهلل  آیـت 
گفـت. تسـلیت  را  فاطمی نیـا  عبـداهلل  سـّید  حـاج  آقـای  حجت االسـالم 
؛ متـن پیـام نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام  بـه گـزارش جـام جـم البـرز

ح اسـت: ج، بـه ایـن شـر جمعـه کـر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اناهلل و انا الیه راجعون
ارتحـال عالـم ربانـی معلـم و مربـی اخـاق، سـالک مجـذوب و مجذوب سـالک 
حضرت حجت االسـام والمسـلمین حاج سـید عبداهلل فاطمی نیا طاب ثراه
بـا  و  بـرد  بهـره  مبـرز  اسـاتید  از  سـال ها  کـه  شـخصیتی  گردیـد.  تاثـر  موجـب 
پژوهـش  السـام  علیهـم  بیـت  اهـل  معـارف  و  درعلـوم  مجدانـه  و  اخـاص 
داشـت و حاصـل را کریمانـه در اختیـار مشـتاقان قـرار مـی داد. بیـان نغـز و 
دقـت نظـر او در مسـائل معنـوی روح تشـنه را سـیراب و دل تاریـک را نورانـی 
می کـرد و چـراغ راه اقشـار مختلـف، بخصـوص جوانـان عزیـز بـود؛ و البتـه در 

دفـاع از ارزش هـای انقابـی بـه موقـع هشـدار میـداد.
رهبـر معظـم  فـداه  ارواحنـا  ولـی عصـر  بـه حضـرت،  را  ایـن ضایعـه  اینجانـب 
انقاب ادام اهلل ظله الشـریف حوزه های علمیه و مراکز علمی دوسـتداران و 
ارادتمنـدان و شـاگردان و بیـت مکرم ایشـان تسـلیت عرض نمـوده از خدای 
تعالـی رفعـت مقـام و حشـر بـا اجـداد طاهرینـش و بـرای بازمانـدگان صبـر و 

اجـر مسـألت می نمایـم.
ج حسینی همدانی  - نماینده، ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کر
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استاندار البرز با اشاره به سفر رئیس  جمهور و هیات دولت در هجدهم 
سفر  آورد  ره  تومان  میلیارد  ۱۰۲هزار  گفت:  استان  این  به  فروردین 

رئیس جمهور به البرز است.
، »مجتبی عبداللهی« گفت: از این میزان ۱۴ هزار  به گزارش جام جم البرز
میلیارد تومان برای اجرای ۱۷۲ مصوبه در بخش های مختلف فرهنگی، 

بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی مقرر شده که هزینه شود.
وی اضافه کرد: همچنین ۲۴ هزار میلیارد تومان دیگر مقرر شده که از 
توسط  نیز  مابقی  و  ارائه  تسهیات  خصوصی  بخش  به  بانک ها  طریق 
که در مجموع ۱۰۲ هزار  کنند  بخش خصوصی در استان سرمایه گذاری 

میلیارد تومان قرار است که از محل سفر به البرز تامین شود.

عبداللهی با اشاره به کمبود ۵۵۰ مدرسه در استان البرز تصریح کرد: بر 
از محل اعتبارات این سفر حدود ۱۰۰ مدرسه به فضای  همین اساس 
تا  داریم  بنا  که  این در حالی است  افزوده خواهد شد  آموزشی استان 
پایان دولت سیزدهم ۲۰۰ مدرسه در البرز راه اندازی که برای احداث ۱۰۰ 

مدرسه دیگر از کمک خیرین نیز بهره مند خواهیم شد. 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
سفر رئیس جمهور به البرز ره آورد 102 هزار میلیارد تومانی داشت اجتماعی اجتماعی

خبر
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 
میان  در  ــرز  ــب ال ــم  ج

بگذارید. 
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 
داده  پاسخ های  که  بدانیم  اســت  الزم  دهند.  
دارد  مشورتی  جنبه  صــرفــا  ســئــوال،  بــه  ــده  ش
اداری  و  قــضــایــی  ــع  ــراج م در  اســتــنــاد  قــابــل  و 

نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.
* رضایت یا ترک تعقیب

ح شکایت  گاهی اوقات پس از وقوع جرم و طر
خاصی شرایط  و  دالیل  به  بنا  شاکی   کیفری، 
) مثًا وجود رابطه زوجیت بین شاکی و متهم ( 
قصد اعام گذشت و رضایت نسبت به متهم 
را دارد. سؤال این است آیا از لحاظ قانونی این 
امکان وجود دارد که پرونده و شکایت ادامه 
نیافته و تعقیب کیفری متهم متوقف گردد و 
هم زمان امکان ادامه و پیگیری شکایت برای 

شاکی محفوظ بماند؟
 در جرائم 

ً
 پاسخ این که: ) ترک تعقیب ( صرفا

ج در ماده  قابل گذشت و با وجود شرایط مندر
موضوع  این  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   ۷9

امکان پذیر است.
در   (( کیفری:  دادرسی  آئین  قانون   ۷9 ماده 
جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از 
صدور کیفر خواست درخواست ترک تعقیب 
ترک  قرار  دادستان  صورت،  این  در  کند. 
تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب 
تا یک سال  بار  برای یک  را فقط  مجدد متهم 

از تاریخ صدور قرار تعقیب درخواست کند.(

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

خبر

ــورای  ــ گــلــچــیــن اخـــبـــار هــفــتــه ش
کالنشهر  شــهــرداری  و  اســالمــی 

ج کر

، رئیس شورا: جواد چپردار
انــســجــام شــــورا و تــثــبــیــت مــدیــریــت شــهــری 

اولویت دارد.

: مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار
محیطی  تبلیغات  در  نوین  راهــکــارهــای  ارائـــه 

ضرورت دارد.

، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه  عمار ایزدیار
و منابع انسانی شورا:

ــد جــهــت خــــروج از رکـــود  ــای ج ب شـــهـــرداری کـــر
درآمدی به سمت  تعریف پروژه های مشارکتی 

حرکت کند.

ــز پـــژوهـــش و  ــرک ــس م ــی مــحــمــد اســـدیـــان، رئ
مطالعات راهبردی شورا:

تکمیل هر کیلومتر از قطار شهری حدود هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

، رئیس کمیسیون تلفیق شورا: علی قاسم پور
آمــار  بــا  را   ۱۴۰۰ ــال  س بــودجــه  تفریغ  ــرداری  ــه ش

دقیق و حسابرسی شده به شورا ارسال کند.

کمیسیون  رئیس  نایب  صارم،  قهرمانی  یم  مر
تلفیق شورا:

است/ شــده  روزمــرگــی  دچــار  شهری  مدیریت 
مخاطرات  و  مرتفع  حــصــارك  گــود  مشکل  ــا  آی

ساکنان پیرامون آن رفع شد؟

آالچیق یا تارم به سازه ای سقف دار گفته می شود 
که از تمام جهات باز است و به منظور استراحت 
در مکان هایی مانند محوطه باغ، ویا، حیاط منزل، 
کنار ساحل و مکان های تفریحی ساخته می شود 
با  کــه  بــه نحوی صــورت می گیرد  آالچــیــق  .طــراحــی 
خیالی آسوده می توان چند ساعت از شبانه روز را 

به استراحت در آن اختصاص داد.
و  آزاد  هــوای  از  استفاده  ــراف،  اط مناظر  بر  تسلط   
این  مــزایــای  جمله  از  سایه بان  زیــر  در  استراحت 

المان زیبا هستند.
ــواع ســـازه هـــای فــلــزی  ــ  اگـــر بـــه دنـــبـــال ســاخــت انـ

راه  و  نیمکت   ، میز آالچــیــق،  همچون 
پله هستید، صنایع چوبی موسی برای 

شما انتخاب بسیار خوبی است. 
ساله  بیست  سابقه  دارای  مجموعه  این  که  چرا 
در این زمینه می باشد و به صورت کاما تخصصی 
خــدمــات  کلیه  مجموعه  ایـــن  مــی کــنــد.  فعالیت 

طراحی، اجرا، نصب و ... را انجام می دهد.
موسی  با  البرز  جم  جــام  روزنــامــه  زمینه  همین  در 
منجیری، مدیر متخصص، خاق و توانمند صنایع 
در  که  اســت  داده  انجام  گفتگویی  موسی  چوبی 

ادامه خواهید خواند:
در خصوص فعالیت های تخصصی صنایع چوبی 

موسی بگویید.
حدود ۱۸ تا ۲۰ سال است که در این زمینه فعالیت 
، نیمکت  می کنیم.حوزه کاری ما تولید راه پله، میز
آالچیق و ساخت  کار ما در حوزه  آالچیق است.  و 
و  اســت  ویایی  دوبلکس  خانه های  بــرای  پله  راه 
صادراتی  اغلب  نیز  ما  استفاده  مــورد  چــوب هــای 

هستند.
نگار در  و  بافت و نقش  به خاطر  از چوب روســی   

همه کارها استفاده می شود.
حلقه های  مانند  حرفه  ایــن  در  زیبایی  و  کیفیت   
هم  بــا  اگــر  و  هستند  متصل  یکدیگر  بــه  زنجیر 
نباشند، کیفیت الزم را ندارند. خدمات ما به صورت 

خــانــه هــای  شــامــل  بیشتر  و  مــی بــاشــد  تخصصی 
اساس  بر  تولید  رونــد  در  تغییرات  اســت.  ویایی 
خواسته های مشتری انجام و اجرا می شود. صنایع 
و  نصب  اجرا،  طراحی،  خدمات  کلیه  موسی  چوبی 
کرده ایم  اجرا  را  زیادی  کارهای  می دهد.  انجام  را   ...
کــارهــای  و  خــدمــات  کیفیت  از  مشتریان  تــمــام  و 
دوست  را  کارمان  چون  دارنــد.  رضایت  ما  تولیدی 
آن  از  آن عاقه مند هستیم، مردم نیز  داریم و به 

راضی هستند. 
از شاخصه ها و امتیازات ویژه مجموعه خود چه 

مواردی را عنوان می کنید؟
چوب  روی  بر  ما  اجــرایــی  کــارهــای  از  بزرگی  بخش 
روســی انــجــام مــی شــود، چــوب روســی کــار را زیبا و 
استقامت  از  نــیــز  راش  چـــوب  و  مــی کــنــد  شکیل 

باالیی برخوردار می باشد.
 کیفیت در کار ما بسیار مهم است. در مرحله اول 
آن را انجام می دهیم تا مشتری نمونه  ، طراحی  کار

کار را مشاهده نماید. 
ــا یــک هفته  زمـــان تــحــویــل کـــار بــه مــشــتــری نــیــز ت

می باشد. 
اســت.  مهم  مشتری  بــه  کــار  تحویل  زمــان  مــدت 
مشاهده  نزدیک  از  را  چــوب  با  کــار  مشتری  وقتی 
و  تجربه  را  بخشی  آرامـــش  و  زیــبــا  مــی کــنــد،حــس 

دریافت می کند.  

 موسی منجیری، مدیریت
 صنایع چوبی موسی:

کیفیت برای صنایع 
چوبی موسی بسیار 

مهم است

راه های ارتباطی با صنایع چوبی موسی را ذکر نمایید.

- نجاری موسی ج- جنب پلیس راه کمالشهر آدرس: کر

شماره تماس: ۰۹۱۲۹۴۰۰۶۶۱

verdkhan@gmail.com :ایمیل

karajnajari.ir :وب سایت

واکسن(  )انواع  ایران  نوترکیب  پروتئین  تولید  خط 
و  درمان  و  بهداشت  وزیر  اللهی  عین  بهرام  حضور  با 
آموزش پزشکی و ریکاردو کابریساس معاون نخست 
وزیر کشور کوبا در منطقه گرمدره استان البرز گشایش 

یافت.
به گزارش جام جم البرز، بهرام عین اللهی  وزیر بهداشت 
آموزش پزشکی در حاشیه افتتاح این خط  و درمان و 
واکسن  جدید  خط  اندازی  راه  با  گفت:  خبرنگاران  به 
در موسسه انستیتو پاستور ، ماهانه بین چهار تا پنج 

میلیون دز  انواع واکسن در این خط تولید می شود.
وی افزود:  راه اندازی این خط  تولیدی نقش موثری در 
ساخت انواع  واکسن مانند واکسن های با فناوری باال 
و واکسن  هاری  دارد. وزیر بهداشت و درمان گفت: این 
خط تولید با همکاری مشترک  وزارت بهداشت جمهوری 

اسامی ایران و  کشور کوبا راه اندازی شده است.
انستیتو  دانشمندان  شبانه روزی   تاش های  از  وی 
پاستور به خاطر سرعت بخشیدن در راه اندازی این خط 
تشکر و قدردانی کرد. دآلرام درود معاون  تولید موسسه 

انستیتو پاستور به خبرنگاران گفت: خط تولید پروتئین  
نوترکیب انستیوپاستور ایران بر پایه کشت سلول های 
جانوری افتتاح شد. وی افزود: این خط  تولید در ایران 
منحصر به  فرد است و امکان این را دارد که واکسن 

پاستوکووک براساس انتقال فناوری و همکاری مشترک 
بین انستیتو پاستور ایران و موسسه واکسن فنای در 

کوبا شکل گرفته است.
درود گفت: از ویژگی های دیگر این خط تولید  این است 

که واکسن برای تمام  افراد باالی پنج سال در کشور در 
دسترس قرار می گیرد.

وی اظهار داشت:  ویژگی دیگر این خط این است که 
در  تولید واکسن بیماری های عفونی در آینده و عفونت 

ناشی از این ویروس ها استفاده می شود.
این  افزود:  انستیتوپاستور  موسسه  تولید  معاون 
موسسه  به عنوان  پشتوانه نظام سامتی کشور این 
توانایی را دارد که بتواند بیماری های نوپدید و بازپدید 
آینده ممکن است در کشور بحران ایجاد کنند  که در 
با  واکسن های جدید پیشگیری و مهار کند. وی اظهار 
داشت :  راه اندازی این خط  در کمتر از یک سال انجام 
شده است. ریکاردو کابریساس، معاون نخست وزیر 
کوبا  در حاشیه این مراسم گفت: این پروژه به صورت 
مشترک بین ایران و کوبا انجام شده که نتیجه اش برای 

مردم هر ۲ کشور مفید خواهد بود.
زمینه  در  وکوبا  ایران  همکاری های  افزود:  وی 
آغاز  از سال ها پیش  فعالیت های بهداشتی و درمانی 

شده و اکنون نیز ادامه دارد.

با حضور وزیر بهداشت؛

ج راه اندازی شد خط تولید واکسن انستیتو پاستور در کر

گفت:  البرز  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
مانند  اجتماعی  آسیب های  با  چهارباغ  نوپای  شهرستان 
مواد مخدر مواجه است و باید اقدامات زیادی در راستای 

حل آن صورت گیرد.
، مرتضی ولی پوری در جریان بازدید  به گزارش جام جم البرز
کرد:  اظهار  چهارباغ  شهرستان  برخوردار  کم  محات  از 
مانند  اجتماعی  آسیب های  با  چهارباغ  نوپای  شهرستان 

مواد مخدر مواجه است.
کاهش  راستای  در  اجرایی  دستگاه های  کرد:  بیان  وی 

آسیب های اجتماعی فعالیت بیشتری داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز تصریح 
کرد: تمامی دستگاه ها می توانند با همکاری و هم افزایی در 

برابر این پدیده شوم اهتمام الزم را داشته باشند.
نیازمندی ها  انتظار می رود شناسایی  کرد:  وی خاطرنشان 
پیگیری  اولویت  با  گری  تسهیل  دفاتر  توسط  مطالبات  و 

شود.
از  استفاده  با  می توانند  دفاتر  شد:  متذکر  پوری  ولی 
نشین  حاشیه  محات  در  دفتر  موجود  ظرفیت های 
گام های مؤثری درارتقا وضعیت و بهبود زندگی آن مناطق 

بردارند.

: معاون استاندار البرز

اقدامات همه جانبه؛ چهار باغ دیگر آسیب پذیر نخواهد بود

ج توانست در زمان تحریم کشورمان توسط  ع جوان اهل فردیس کر یک مختر
آمریکا و اروپا قادر به تولید قطعه اصلی تشکیل دهنده روتور پمپ سیر کوالتور که 
مخصوص پکیج های خانگی و صنعتی می باشد را برای اولین بار در خاورمیانه تولید 

و به مرحله بهره برداری برساند.
ع این  ، مهندس علیرضا میر گلوی بیات مختر به گزارش خبرنگار جام جم البرز
دستگاه طی گفتگویی به خبرنگار ما گفت: با تاش و توکل بر خدا و پیگیری پنج 
ساله متوالی با آزمون خطاهای بسیار توانستیم به این فناوری مهم دست پیدا 
کنیم.وی به تاریخچه ساخت پمپ سیرکوالتور اشاره کرد و افزود: قریب به یک صد 
و پنجاه سال پیش در شهر دورتموند آلمان اولین پمپ سیرکوالتور ساخته شده 
و هم اکنون هم این تکنولوژی در انحصار چند کشور محدود از قبیل چین، آلمان، 
ایتالیا و آمریکا بوده که به لحاظ پر مصرف بودن و نداشتن نمایندگی و لوازم یدکی 
این انگیزه را در ما ایجاد کرد که استارت ساخت قطعه اصلی این پمپ را با هزینه 

کمتر از یک سوم طراحی و به مرحله تولید برسانیم.
وی گفت: خیلی ها براین باورند که تنها استفاده از این پمپ ها در تلمبه ها پمپ 
بنزین و خدمات مربوط به  باد کردن انواع تایرهای ماشین می باشد. در صورتی که 
این پمپ ها زیر مجموعه سانتی فیوژ می باشند و تولید و ساخت انواع روتور پمپ 
قادریم در آتش نشانی ها، زیردریایی ها، در جهاد کشاورزی و در کارخانجات مواد 
غذایی و لبنی و در تمامی صنعت به خود کفایی کامل برسیم.  وی افزود: در حال 

حاضر سه شرکت خارجی این روتورها را تولید می کنند.
مهندس علیرضا میر گلوی بیات یادآور شد: چند سالی است که تجار و بازرگانان ما 
این دستگاه را وارد می کنند و از آن جایی که ضمانت فروش ندارد زود به زود خراب 
می شوند و داد مصرف کنندگان را در می آورند که این امر باعث نارضایتی تعمیرکاران 
و فروشندگان قرار گرفت، چرا که بدنه روتور پمپ خارجی و وارداتی از چندین تکه 
درست شده و درون آن هم از پاستیک و سرامیک ساخته شده است و بیشترین 
رسوب را به خود جذب می کند و این امر باعث می شود که از عمر روتور پمپ کاسته 
لیاژهایی از قبیل استیل- برنج-  شود در حالی که روتور پمپ تولید کشور ما از آ

مس- گرافیت- pp-گرانول ساخته شده است و یک فصل کاری هم ضمانت دارد.
وی خاطر نشان کرد: این دستگاه در 33مرحله به تولید می سرد که صد در صد 
از مشابه خارجی با دوام تر و ارزانتر است و تکنولوژی آن در دست ما است و یک 
فصل کاری هم ضمانت دارد. مهندس بیات گفت: با حمایت از تولید ملی ضمن 
جلوگیری از خروج میلیفون ها ارز از کشور در اشتغال زایی هزاران نفر نیز فراهم 
می شود.وی هم چنین اضافه نمود: هر سیستمی که نیاز به گردش آب سرد و 
گرم به صورت تند و کند داشته باشد، می توانیم بنا به سفارشات آن ها دستگاه 
مورد نظرشان را طراحی و به مرحله تولید برسانیم. در خاتمه از مسئوالن کشور به 
خصوص تعمیرکاران و تجار و بازرگانان این رسته خواست که با نگاه ملی به این 
موضوع نگاه کرده و هم سود خود را در نظر گرفته و هم آینده جوانان کشورمان را 

نیز فراهم نمایند.  

« توسط یک جوان فردیسی اختراع موتور پمپ »سیرکوالتور

در  ساله  سه  دختر  به  ولگرد  سگ های  حمله 
از  برخی  حمایت  دشت،  مشکین  بعثت  شهرک 

این حیوانات را در محل پرسش قرار داده است.
به  ولگرد  سگ  تعدادی   ، البرز جام جم  گزارش  به 
دشت  مشکین  در  ساله  سه  دختر  یک  و  مادر 
حمله و بدن دخترک را تکه تکه کردند تا جایی که 
تیغ  زیر  اتاق عمل  ماهور سه ساله ساعت ها در 

جراحی بود.
شهرک  در  مادرم  خانه  از  ما  گفت:  ماهور  مادر 
افتاد،  اتفاق  این  که  بودیم  شده  ج  خار بعثت 
بزرگ به  که یک سگ ولگرد  نمی دانم چطور شد 
خودش  با  را  ماهور  داشت  او  کرد،  حمله  دخترم 
هشت  تا  هفت  موقع  همان  می برد،  و  می کشید 

روی  سگ  گله  یک  و  رسیدند  هم  دیگر  سگ 
صحنه  این  دیدن  با  من  و  بودند  ریخته  دخترم 

فقط جیغ می کشیدم و کمک می خواستم.

گفت:  دشت  مشکین  شهرداری  سرپرست 
تعدادی از خانم ها اقدام به غذادهی به حیوانات 
می کنند که در خصوص جمع سگ ها هم همواره 
را  کار  این  اجازه  ما  به  و  داریم  مشکل  آنان  با 
نمی دهند. او افزود: گویا هر ۲بیمار ترخیص شده 
پدر  اما  گرفتیم،  تماس  عیادت  برای  ۲مرتبه  اند 

خانواده سرکار بود.
جمع آوری  پیمانکاران  اکیپ  گفت:  خانلو  صفر   
و  داده ایم  افزایش  را  باصاحب  سگ های 
امیدواریم شهروندان ما را در جمع آوری سگ های 
سگ های  افزود:  او  کنند.  همراهی  باصاحب 
حلقه  نگهداری  مرکز  به  شهر  از  شده  جمع آوری 

دره فرستاده می شوند.

انسان آزاری با پوشش حیوان دوستی در مشکین دشت



غ التحصیالن مدرسه ای با صد سال قدمت در ساوجبالغ دور همی فار
مسئوالن  حضور  با  فشند  مدرسه  تأسیس  سال  صدمین  جشن 
آموزان این مدرسه قدیمی در  استانی، شهرستانی و معلمان و دانش 

روستای فشاند ساوجباغ برگزار شد.
، دبیر اجرایی برگزاری این مراسم گفت: مدرسه  به گزارش جام جم البرز
۶ کاسه فشند از قدیمی ترین مدارس در ایران و استان البرز است که 

برخی از قدیمی ها قدمت آن را به بیش از ۱۰۰ سال تخمین می زنند.
محمود پایکاری افزود: در این مدرسه مفاخر بزرگی همچون پروفسور 
ایران و عضو برجسته ناسا،  ابوالقاسم غفاری دانشمند بزرگ جهان و 
و  گذار طراحی  بنیان  الملک و  کمال  از شاگردان  امینی  استاد جمشید 
بافت فرش نوین ایرانی و همچنین مرحوم حاج محمدعلی فشندی از 

پرهیزگاران و نیکنامان زمان خویش تحصیل کردند.
پایکاری گفت: امیدواریم بتوانیم به اهداف این جشن که پاسداشت 
معلمان و دانش آموزان این مدرسه و آشنایی نسل جدید با آنان است 
برسیم و همچنان در این مدرسه شاهد تعلیم و تربیت دانشمندان، 

هنرمندان و فرهیختگان باشیم.
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشک جام جم
پزشکی  ــواالت  ــ س
پزشک  از  را  خـــود 
جــــــام جـــــم الـــبـــرز 
بــــپــــرســــیــــدایــــن 
روزهــــــــــــــا، مــــــردم 
بــخــش زیــــــادی از 
سالمت  نــیــازهــای 
راه هـــای  از  را  ــود  خ
 گوناگون به دست 
ــد. ایــن کار  ــی آورن م
بسیاری  در  و  مفید  مواقع  بعضی  در  می تواند 
نامه های  ویــژه  بــاشــد.   خطرناک  حتی  مواقع  از 
که  اســت  کــرده  فراهم  را  شرایطی  البرز  جم  جــام 
شما  پزشکی  پرسش های  و  ســواالت  شنونده 
بـــرای ســئــوال هــای   بــاشــد و بــه صـــورت مکتوب 
دکتر  بــاشــد.   داشته  مناسبی  جــواب هــای  شما 
هر  و  ستون  همین  در  موسویان  مهدی  سید 
شما  پزشکی  دغدغه های  و  ســواالت  به  هفته 

پاسخ خواهند داد.
ع اسهال در کودکان * شیو

اسهال در کودکان به عنوان روش دفاعی بدن 
برای دفع میکروب ها نیز تعریف شده است که 

از چند روز تا یک هفته طول می کشد.
استفراغ  تهوع،  حالت  تب،  با  همراه  اسهال   
این  که  حالتی  در  می شود.  آغاز  گرفتگی  و 
وضعیت، کمتر از سه هفته به طول بیانجامد، 
به آن اسهال حاد و در موارد بیش از سه هفته، 
اسهال مزمن گفته می شود.مهم ترین عارضه 
از  اثر  در  بدن  آبی  کم  بروز  کودکان،  در  اسهال 
است.  بدن  مایعات  حد  از  بیش  رفتن  دست 
عائم کم آبی بدن شامل خشکی دهان، کمبود 
به  و  است  رنگ  تیره  ادرار  یا  و  کم  ادرار  اشک، 
هدف  ترین  مهم  مشکات،  این  رخداد  سبب 

درمان اسهال، جلوگیری از کم آبی بدن است.

دکتر سید مهدی 
موسویان

 مجموعه های هلدینگ بین المللی اماک ومعماری نسل دهم دارای دو شعبه در 
ج و همچنین یک شعبه در کشور ترکیه می باشد که  مناطق کردان و گوهردشت کر
با مدیریت متخصص، زبده و توانمند دکتر سعید قنبری، دکترای مدیریت کسب 

و کار مشغول به فعالیت است. 
یکی از شاخصه های ویژه این مجموعه همکاری با مهندسان استان البرز در حوزه 
تولید و ثبت اختراع در زمینه تولید سنگ های مصنوعی می باشد. در همین رابطه 
روزنامه جام جم البرز با این مدیر متخصص و مجرب گفتگویی انجام داده است 

که در ادامه خواهید خواند:
* در خصوص فعالیت های تخصصی مجموعه های امالک و هلدینگ نسل دهم 

توضیح دهید.
و  آقــایــان سعید قنبری  گــروه مهندسی نسل دهــم توسط  نــام  با  ایــن مجموعه 
و  معماری  طــراحــی،  داخــلــی،  دکوراسیون  زمینه  در  و  تاسیس  قنبری  حمیدرضا 
کــردان شروع به فعالیت کرد و با توکل به  ساخت ویا در مناطق استان البرز و 
و  همکاران  همچنین  خــانــواده،  و  پــدرومــادر  پشتوانه  و  کمک  و  متعال  خداوند 
و  کارآفرینی  و  مجموعه  این  گسترش  بر  سعی  همواره  کشور  نخبه  مهندسان 
اشتغالزایی در این عرصه داشته ایم. عمده فعالیت های شرکت بین المللی َنسِل 

ح زیر معرفی می شود: ِتن  بر همین اساس خدمات و محصوالت شرکت به شر
 در زمینه توسعه و آماده سازی در بخش های ساختمانی و ویایی  بلند مرتبه 

سازی و مشارکت
 طراحی و اجرای ویا در مناطق توریستی کشور عزیزمان ایران

 سرمایه گذاری و فرانچایز
ج از کشور   تمامی فعالیت های اماک و مستغات در داخل و خار

 همکاری با شرکت های انبوه سازی در ترکیه
 حضور مؤثر در عرصه های بین المللی با استفاده از مشارکت های خارجی

معماری،  مهندسی،  )نظام  موضوعات  با  آموزشی  دوره هــای  گسترده  برگزاری   
، آناین شاپ، بازرگانی و...( در دانشگاه های  طراحی، بیزینس، مدیریت کسب و کار

ایران و ترکیه 
از روابـــط اســتــراتــژیــک و  بــا اســتــفــاده   حــضــور مــؤثــر در عــرصــه هــای بین المللی 

مشارکت های خارجی

و همچنین خدمات تجاری و بازرگانی در این مجموعه انجام می شود.
* درخصوص ماهیت و مفهوم شرکت و مجموعه هلدینگ توضیح دهید.

دارای شرکت های  که  است  سهامی  شرکتی  هلدینگ  یا شرکت  نگهدار  شرکت 
 زیر نظر مدیران 

ً
زیرمجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت های زیرمجموعه مستقیما

که  می باشد  دیگر  شرکت های  سهام  صاحبان  و  اصلی  شرکت  مدیره  هیات  و 
می تواند در آن شرکت حق رای داشته باشد.هدف آن ها این است که با مالکیت 
سهام دیگر شرکت ها، گروهی از شرکت ها را تشکیل دهند ،و شرکت های هلدینگ 

منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می شوند.
* از شاخصه های ویژه مجموعه هلدینگ بین المللی مهندسی امالک و معماری 

نسل دهم به چه مواردی اشاره می کنید؟
ما با ایجاد تفکری خاق و نواندیش در تمامی سطوح سازمانی در حوزه های فنی، 
آقای دکتر سعید شهریان  مالی و اقتصادی افتخار این را داریم که توسط جناب 
سنگ  زمینه  در  اختراع  ثبت  مهندسی،  نظام  یک  پایه  دانشگاه  برجسته  استاد 
مصنوعی از سرباره کوره آهن گدازه ضایعات کارخانه، سنگ مصنوعی تولید شده 

است. 
 برخورداری از منابع انسانی متخصص و توانمند و پرورش مدیران الیق.

انطباق  منظور  به  مشتری  رضایت  سنجش  کارآمد  سیستم  اجــرای  و  طراحی   
محصوالت و خدمات شرکت با نیاز مشتریان.

  فراهم نمودن سیستم جامع مدیریت منابع انسانی در جهت ارتقای تخصص، 
توانمندی و رضایت کارکنان.

  طرحی نو و اجرایی دقیق متناسب با سلیقه و خواسته شما مناسب برای کاربری 
داشت.   خواهد  مطابقت  دنیا  در  استانداردها  تمام  با  که  داد  خواهیم  ارائــه  فضا 
همچنین این شرکت با ترسیم نقشه راه، هدایت و ارائه مشاوره به شرکت های 
اقماری در جهت تحقق اهداف برنامه ریزی شده گام برداشته و به دنبال باال بردن 
سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان و رشد و توسعه کیفی منابع انسانی مجموعه 
است.  شرکت بین المللی نسل دهم با در نظر گرفتن فرهنگ و ارزش های اسامی 
و ایرانی به دنبال ارائه محصوالت و خدمات شایسته و درخور جامعه بوده و با تولید 
کارآمد و استفاده از فناوری های نوین و سبز در حفظ و صیانت از منابع و محیط 

زیست کشور براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کوشش می نماید.

توضیح  دهــم  نسل  المللی  بین  هلدینگ  ــداف  اه و  ــداز  ان چشم  خصوص  در   *
دهید.

اقتصاد  کلی  سیاست های  گرفتن  نظر  در  بــا  دهــم   نسل  المللی  بین  شرکت 
مقاومتی و بر اساس اهداف تعیین شده از سوی شرکت های سرمایه گذاری َنسِل 

ِتن و ِنستا اینِوست ِمنت در حوزه ساختمان، اماک، معماری، طراحی و 
اجرای ویا، سرمایه گذاری در بخش های مختلف و با هدف تامین 

ساختمان های ایمن، کارا و زیبا برای مشتریان، در افق زمانی ۵ 
ساله آتی خود، چشم انداز زیر را از سال ۱۴۰۱ ترسیم نموده است:
 تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین شرکت حاضر در گروه اماک 
ج از کشور بر  و مستغات، طراحی و اجــرای ویا در ایــران و خــار

عالی  فعال  مهندس های  توانمندی  و  ــش  دان ــاس  اس
رتبه کشور در این شرکت پیشرو و پیشتاز بودن 

چندمنظوره  مجتمع های  ساخت  عرصه  در 
ساختمان  صنعت  در  ســازی  بلندمرتبه  و 

توریستی  مناطق  در  ویــاســازی  و  کــشــور 
گسترده  توسعه  کــشــور  ج  ــار خـ و  ــل  داخـ
جــغــرافــیــایــی فــعــالــیــت بـــه خــصــوص در 
همچنین  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 

کشورهای دیگر
مخاطبین  بـــرای  را  خـــود  پــایــانــی  ســخــن    *

روزنامه جام جم البرز بازگو نمایید.
با افتخار اعام می کنیم با داشتن کادری حرفه ای 

دانشگاه  استادان  مهندسان،  از  اعم  مجرب  و 
عمران  و  طراحی  معماری،  اساتید  ایـــران،  برتر 

انــجــام انـــواع پـــروژه هـــای ویــایــی، آپــارتــمــان هــای 
تجاری و مسکونی، خرید و فروش اماک، ویا، باغ 

و باغچه و همچنین پروژه های بازسازی ساختمان، 
, طــراحــی نما و دکــوراســیــون داخلی  ویــا  بــازســازی 
کشور  در  تجاری  و  اداری  مسکونی  ساختمان های 

ایران عزیزمان و کشور دوست وهمسایه  ترکیه، در خدمت شما کارفرمایان گرامی 
هستیم و این اطمینان خاطر را به شما می دهیم که می توانید با آسودگی نیاز های 
خود را به ُهلدینگ بین المللی مهندسی اماک و معماری َنسِل ِتن بسپارید و ما 

آن را با باالترین کیفیت و سریعترین زمان انجام خواهیم داد .

دکتر سعید قنبری، مدیر هلدینگ بین المللی مهندسی امالک و معماری نسل دهم اعالم کرد:

تفکر خالق و نواندیش در تولید و اختراع سنگ های مصنوعی

* لطفا راه های ارتباطی با مجموعه های امالک و هلدینگ نسل دهم را ذکر نمایید.

در حال حاضر دارای دو شعبه در داخل ایران و همچنین در حال همکاری و سهامدار شرکت ِنستا اینِوست ِمنت )Nesta investment(در  ترکیه نیز هستیم .

کاسیا آ ج  ج نیکامال                شعبه ۳ : ترکیه-استانبول-بر گوهردشت- بر ج-  کر کردان-ابتدای بلوار شهدا                       شعبه ۲:  ج-  کر شعبه ۱ : 

پیج اینستاگرام:   nestainvestment      -     @ nasleten1 @شماره های تماس:    - 09120474778     -          09120474779                 ۰۹۰۵۳۱۸۴۸۴۷۷۸ +

استاندار البرز گفت: باید اراضی مورد نظر برای ایجاد مدارس در استان در 
کمترین زمان ممکن جانمایی شود.

به گزارش جام جم البرز، مجتبی عبداللهی در جلسه بررسی و پیگیری روند 
تحقق ساخت ۱۰۰ مدرسه در استان بمنظور محرومیت زدایی از سرانه های 
آموزشی البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر 
آغاز عملیات اجرایی ساخت مدارس در سراسر استان، افزود:  تسریع در 
ایجاد ۱۰۰ مدرسه طی مشارکت دولت و خیران در سفر رئیس جمهور به 
استان مصوب شد. وی ادامه داد: تحقق این امر در گرو پیگیری مجدانه 

و تاش شبانه روزی مجموعه مسئوالن مربوطه است. عبداللهی گفت: 
برای این منظور به صورت مستمر جلسه و بازدید صورت می گیرد و درصدد 
هستیم که عملیات اجرایی این ۱۰۰ مدرسه در فاز اول تا پایان سال ۱۴۰۱ آغاز 
شود. وی افزود: البرز محروم ترین استان کشور در زیرساخت های آموزشی 
است و باید جهادی و انقابی و منسجم برای جبران ضعف های آموزشی 

البرز اقدام کنیم.
استاندار البرز گفت: باید اراضی مورد نظر برای ایجاد مدارس در استان در 

کمترین زمان ممکن جانمایی شود.

: استاندار البرز

آموزش و پرورش البرز با احداث 100 مدرسه جان تازه ای می گیرد

 3۱ شهرستان  این  بیمارستان  اصلی  ساختمان  گفت:  فردیس  فرماندار 
اردیبهشت  امسال آماده تحویل می شود.

 3۱ بیمارستان  اصلی  ساختمان  افزود:  کاشفی   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
اردیبهشت آماده تحویل می شود، دانشگاه علوم پزشکی البرز خرید تجهیزات 
بیمارستان را آغاز کرده است، ساختمان های جانبی حدود سه ماه زمان می برد 

تا تکمیل شود.
درصد   9۰ از  بیش  بیمارستان  مرکزی  ساختمان  فردیس:  فرماندار  گفته  به 

پیشرفت فیزیکی دارد و طبقات دوم، سوم و چهارم آماده است.
 ۶۵۰ مجموع  از  شود،  تکیمل  باید  زمین  زیر  و  همکف  اول،  طبقه  افزود:  او 
نیمه  بیمارستان  برای  جمهور  ریاست  سفر  تصویبی  اعتبارات  تومان  میلیارد 
کاره فردیس، ۱۵۰ میلیارد تومان صرف تکمیل ساختمان و ۵۰۰ میلیارد تومان 

برای خرید تجهیزات مصرف می شود.
تکمیل و تجهیز بیمارستان ۲۶۰ تختخوابی فردیس با زیربنای ۲۱ هزار مترمربع 
در زمینی به مساحت ۲۷ هزار مترمربع به عنوان میراثی است که برعهده دولت 

سیزدهم قرار گرفته است.
عمومی  صورت  به  و  بلوک  سه  قالب  در  طبقه  پنج  شامل  بیمارستان  این 
ساخته شده است و ظرفیت تعداد تخت های آی سی یو بیمارستان فردیس 

از هفت تخت به 3۷ تخت افزایش پیدا کرده است.
جمله  از  درمانی  تخصصی  مختلف  بخش های  بیمارستان  این  برای 
به  تصویربرداری  بخش های  و  بیمارستانی  واحد های  تخصصی،  درمانگاه های 

صورت جامع و کامل تعریف شده است.

منابع  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
انــســانــی شـــورای اســامــی شهر کــرج از راه 
انــدازی  بازار روزهای محله ای برای تسهیل 
در دسترسی شهروندان به کاالی اساسی در 

این شهر خبر داد.
 بــه گـــزارش جــام جــم الــبــرز، عمار ایــزدیــار با 
اشاره به لزوم فراهمسازی شرایط الزم برای 
خرید اقام مورد نیاز مردم با قیمت مناسب 
اظهار داشت: شناسایی زمین های مستعد 
ــازار  ب ــدازی  ــ ان راه  و  شهر  مــحــات  سطح  در 
روزهای کوچک مقیاس با مشارکت بخش 
خصوصی و تولیدکنندگان می تواند به مردم 
کــاالهــای اســاســی و  تــر  در تامیِن بــه صرفه 

مایحتاج روزانه کمک کند.
وی افــزود: البته در این راه نیاز به کمک و 
است  نیاز  و  دارد  وجــود  دولــت  مساعدت 
بــــازار و  دولــــِت مـــردمـــی  در جــهــت تنظیم 
اجرای هر چه بهتر مردمی سازی یارانه ها و 
جلوگیری از پدیده قاچاق سرمایه های مادی 

کشور مساعدت  کند.
وی این که   اولویت واگــذاری غرفه های بازار 
روزهای شهرداری کرج در شرایط کنونی باید 
بــزرگ تولیدی  با واحــدهــای  قـــرارداد  انعقاد 

از تولید بــه مصرف باشد  بــا هــدف عــرضــِه 
بــازار  تنظیم  با ستاد  رایزنی  کــرد: طی  بیان   ،
و  مــعــدن  صنعت،  ســازمــان  و  شهرستان 
تجارت استان باید سهمیه کاالهای توزیعی 
غ و گوشت  بـــا نـــرخ دولـــتـــی هــمــچــون مـــر
منجمد در بازارهای شهرداری افزایش یابد 
تا بتوانیم در جهت ایجاد آرامش در بازار و 
تقویت رفاه همشهریان گرامی گام برداریم. 
ایزدیار با بیان این که فلسفه راه اندازی بازار 
روزها توسط شهرداری ها تعدیل قیمت ها 
و ایــجــاد امــکــان خــریــد بــه صــرفــه، کیفی و 
رویکرد  و  اســت  شهروندان  توسط  ــان  آس
درآمــدزایــی نــدارد، عنوان کــرد: در موقعیت 

کنونی که شرایط به جهت آزادسازی قیمت 
برخی کاالهای اساسی خاص  برای جراحی 
کنار  در  باید  اســت،  کشور  در  اقتصادی 

از  مــردم و دولــت بایستیم و به جلوگیری 
ایجاد التهاب در بازار کمک کنیم که راه 

ــای محله ای  ــدازی سریع بــازار روزه ان
و  بـــزرگ  تولیدکنندگان  کــمــک  ــا  ب

منصف می تواند اقدام شاخص 
و تاثیرگذاری قلمداد شود. 
نظارت ها  تقویت  بــر  وی 

ــای شــهــرداری، ارائــه  ــازار روزهــ بــر فعالیت بـ
کاالهای  تولیدکنندگان  بــه  ویـــژه  تخفیف 
مصرف،  به  تولید  از  عرضه  جهت  اساسی 
اساسی  کاالهای  سهیمه  افزایش  پیگیری 
ــوزیــع در بـــازارهـــای  ــتــی جــهــت ت ــا نـــرخ دول ب
ــا هــرگــونــه  ــدی بـ ــ ــرخــــورد ج ــ ــرداری و ب ــ ــه ــ ش
توسط  احــتــکــار  و  فــروشــی  گـــران  و   تخلف 
بــهــره بـــــرداران غــرفــه هــا تــاکــیــد کـــرد، گفت:  
ــان ســامــانــدهــی مشاغل  ــازم اقـــدامـــات  س
شهری و فــرآورده هــای کــشــاورزی در جهت 
ساعت  ــش  ــزای اف و  ــازار  ــ ب تنظیم  بــه  کمک 
کاری بازار روزها  اقدامی در جهت رفاه حال 
کــمــک به  ــرونـــدان و  ــهـ شـ
خرید کــاالی مــورد نیاز با 

قیمت مناسب بود.

با هدف تامین کاالهای اساسی صورت می گیرد:
ج   بیمارستان فردیس  احداث بازارهای روز در محله های کـــر

در یک قدمی بهره برداری

افتخار آفرینی رباتیک کاران البرزی 
در مسابقات جهانی ربوتکس

رباتیک  تاش  حاصل  برنز  یک  و  طا  مدال   ۴
ربوتکس  جهانی  مسابقات  در  البرزی  کاران 

ترکیه بود.
از  دوره  این  در  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
 ۸۰۰ به  قریب  باحضور  که  ربوتکس  مسابقات 
رباتیک کار از کشور های مختلف از جمله ایران 
در هفدهم و هجدهم اردیبهشت سال جاری 
در آنتالیای ترکیه برگزار شد ۶۱ رباتیک کار ایرانی 
حضور  مختلف  لیگ های  در  تیم   ۴۱ قالب  در 
البرز  آموزی  دانش  رباتیک  تیم  و  کردند  پیدا 
در  تیم   ۶ قالب  در  کارآموز   ۶ باشرکت  که  نیز 
این مسابقات حاضر شد با تاشی چشم گیر و 
موفقیت آمیز توانست ۴ مدال طا و یک مدال 

برنز را کسب کند. 
ع مقام نخست  در این مسابقات شهریار پورزار
و  دریاکناری  باقری  محمدرضا  کارآفرینی،  لیگ 
ادیب تفرجی مقام اول لیگ ماموریت ممکن، 
لیگ  اول  مقام  بغدادی  آرمان  و  عشقی  پارسا 
سوپر  اول  مقام  گلوند  مهرشاد   ،folk race
پارسا عشقی مقام سوم لیگ  کاوشگر و  لیگ 

کاوشگر را از آن خود کردند.
جهانی  مسابقات  انتخابی  مسابقات  این 
نوامبر   ۲۶ و   ۲۵ در  که  بود  استونی  ربوتکس 
سال جاری میادی در این کشور برگزار خواهد 
شد و مدال آوران البرزی نیز جواز حضور در این 

مسابقات را کسب نمودند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

روضه خلد برین خلوت درویشان است
مایه محتشمی خدمت درویشان است

گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد
حافظفتح آن در نظر رحمت درویشان است
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پیام های مردمی خبر
ح  ــر ــت ط ــه خـــوانـــنـــدگـــان عـــزیـــز مــی تــوانــنــد ج
مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری  مشکالت 
ــاره تــلــفــن 32210009دفــــــتــــــر تــحــریــریــه  ــمـ ــا شـ  بـ
در  تعطیل  ایام  غیر  به  روزه  همه  البرز  جم  جام 
مشکالتشان  تــا  بگیرند  تــمــاس  اداری  ــت  وق
ج در ــتـــون  سـ ــن  ــی ــم ه در  ــان  ــ ــودش ــ خ نــــام   بـــا 

 گردد.
سـاماندهی  را  مـردم  معیشـتی  مشـکالت 

کنیـد
نوسـان شـدید قیمت هـا در چنـد هفتـه اخیـر 
مـردم  معیشـتی  اجنـاس  و  اقـام  در  ویـژه  بـه 
میـان  در  گسـترده  نگرانی هـای  بـروز  موجـب 
سـازمانی  رفتـار  و  اسـت  شـده  جامعـه  آحـاد 
برخـی از مسـئوالن دسـت انـدر کار باعـث ایـن 
شـده  اقتصـادی  مشـکات  و  عـوارض  گونـه 

اسـت.
درخواسـت  مربوطـه  مسـئوالن  از  بنابرایـن   
و  اقتصـادی  اوضـاع  مراقـب  تـا  می شـود 

باشـند. مـردم  معیشـتی 
مهران احمدی از کوی کارمندان جنوبی
ارائـه خدمات آب، برق، گاز و تلفن روسـتائیان 

کنید را تسهیل 
ارائـه خدمـات آب، برق، گاز و تلفن روسـتائیان 
و  اداری  مختلـف  دشـواری های  و  تحمـل  بـا 

روبـرو اسـت. اجرائـی 
انـدرکار شـرایط  تـا مسـئوالن دسـت  دارد   جـا 
آب،  از خدمـات  را  برخـورداری اهالـی روسـتا ها 
بـرق، گاز و تلفـن و ... تسـهیل و آسـان کننـد.

ج و ساوجبالغ جمعی از اهالی روستاهای کر
قابل توجه شرکت گاز استان البرز

گازرسـانی  ح  طـر افتتـاح  از  سـال  چنـد  از  بعـد 
روسـتای ورده متاسـفانه هنـوز بخش هایـی از 
کهـن تریـن اماکـن ایـن روسـتای تاریخـی فاقـد 

می باشـد. گازرسـانی  شـبکه 
البـرز  اسـتان  گاز  شـرکت  مسـئوالن  لطفـا   
نسـبت بـه تامیـن خواسـته طبیعـی و قانونـی 
اقـدام  مذکـور  روسـتای  کـش  زحمـت  مـردم 

نماینـد. معمـول  کارگشـا 
جمعی از اهالی روستای ورده- ساوجبالغ

؛ جواد چپردار
رسانه  و  خبر  عمومی،  روابـــط 
ــط مـــقـــدم جـــهـــاد تــبــیــیــن و  خـ

اطالع رسانی هستند

روابــط  گفت:  کــرج  رئیس شـــورای اســامــی شهر 
عمومی و رسانه مکمل هم در خط مقدم جهاد 
تبیین و اطاع رسانی هستند و چون به یکدیگر 
نیاز دارند روابط حقیقی و مجازی در سازمان خبر 

رسانی برقرار می سازند.
به گزارش جام جم البرز، جواد چپردار ضمن تبریک 
به مناسبت فرارسیدن ۲۷ فروردین روز  ارتباطات 
روابـــط عمومی ها و  کــرد:  اظــهــار  روابـــط عمومی  و 
در  اطاع رسانی  مشترک  رویکرد  یک  با  رسانه ها 
مخاطبان،  و  مـــردم  آگــاهــی  سطح  ارتــقــای  جهت 
همواره نیاز به تعامل و پویایی بیشتر در حوزه های 
روابط  که  گونه ای  به  دارنــد،  مشترک  اطاع رسانی 
و  موثق،مطمئن  پیام  منبع  عــنــوان  بــه  عمومی 
تأمین کننده اطاعات برای رسانه و رسانه ها نیز 
انعکاس دهنده  فعالیت و عملکرد حوزه تحت 

پوشش نهاد، سازمان و وزارت متبوعه هستند.
روابــط  در  خبر  و  ــه  ــان رس ــازی  سـ ــدود  ــح م تفکر   *

عمومی راه صواب نیست 
این که  بیان  با  کرج  شهر  اسامی  شــورای  رئیس 
ارتباطات  از  جــدا  و  رســانــه  از  دور  عمومی  روابـــط 
رسانه ای به دایره ای بسته تبدیل می شود،افزود: 
در  و  دارنـــد  یکدیگر  از  متفاوتی  انتظارات  دو  هر 
عین حال تنگناها و محدودیت هایی به ویژه در 
حوزه امنیت مجازی نیز پیش روی آنها قرار دارد. 
چپردار با بیان این که روابط عمومی و رسانه ها  پل 
ارتباط بین مردم و شورای شهر است، گفت: روابط 
عمومی می تواند این ارتباط را تسهیل کند تا مردم 
اعضای  با  شــده ای  تعریف  و  بهتر  ارتباط  بتوانند 

شورا داشته باشند.

ارائه خدمات درمانی گروه جهادی 
مددجویان  به  سالمت  خیرین 

کمیته امداد البرز 
تحقق  راستای  در  سامت  خیرین  جهادی  گروه  
دندانپزشکی،   شامل  خدماتی  اجتماعی  عدالت 
متخصص کودکان پزشک عمومی، زنان و تست 

کرونا ، را به نیازمندان ارائه کردند.
قنبری  فاح  ابوالفضل   ، البرز جام جم  گزارش  به 
امداد  کمیته  خانواده  سامت  و  حمایت  معاون 
و  نیازمند   9۰۰ حدود  بهره مندی  به  اشاره  با  البرز 
گروه جهادی خیرین  از خدمات  البرزی  مددجوی 
سامت گفت: ارائه خدمات درمانی به نیازمندان 
از طریق پزشکان متخصص و عمومی و مشاوره 
گروه  این  فعالیت های  مهم ترین  جزو  کودکان 
می باشد. فاح قنبری با اشاره به این که از برکات 
کارگروه جهادی خدمت رسانی است که نیازمندان 
از آن به صورت مستقیم بهره مند می شوند گفت: 
گروه جهادی خیرین سامت باهدف ارتقاء سطح 
سامت جامعه در مناطق مختلف حاشیه نشین 
عمده ای  بخش  که  نیازمند  خانوارهای  دارای  و 
دستگاه های  موردحمایت  مددجویان  آن ها  از 
ارائه  به  می باشد  امداد  کمیته  جمله  از  حمایتی 
خدمات بهداشتی می پردازد. وی خاطر نشان کرد 
ویروس  شیوع  از  پیشگیری  راستای  در  گفت:  و 
البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  هماهنگی  با  کرونا 
رایگان   صورت  به  نیازمندان   و  مددجویان  از 
اقدام به اخذ تست کرونا گردید . وی گفت: مردم 
اسکن  طریق  از  می توانند  عزیز  خیران  و  نیکوکار 
به  واریز  و  الکترونیکی(،  پرداخت  ) QRدرگاه  کد 
امداد  صندوق  نزد  شماره ۶۰3۷99۷9۵۰۰3۰۲۷۱ 
والیت البرز، نسبت به ارائه کمک های نقدی خود 

اقدام نمایند.

پیچیدن عطر گل محمدی در 
گلستان های نظرآباد

گل   آغاز برداشت  از  کشاورزی نظرآباد  مدیر جهاد 
محمدی در این شهرستان خبر داد.

گــزارش جام جم البرز، زینالی افــزود: چند سالی  به 
است که کشت گل محمدی در نظرآباد رونق گرفته 
و امسال حدود ۲۶ هکتار از اراضی این شهرستان 

به کشت این گل اختصاص پیدا کرده است.
وی گفت: پرورش گل عاوه بر ایجاد شغل، باعث 
صرفه جویی در مصرف آب نیز می شود. او افزود: 
میانگین عملکرد برداشت گل از هر هکتار حدود 
پنج تن است و پیش بینی میشود امسال حدود 
ع نظرآباد برداشت شود. ۱3۰ تن گل محمدی از مزار

سید احمد طباطبایی زواره ی، سیزدهم بهمن ۱333، 
در شهر گرگان به دنیا آمد. پدرش صیدصادق، راننده 
بود و مادرش صدیقه بیگم نام داشت. تا پایان دوره 
درس  نظامی  فــنــون  و  عــلــوم  رشــتــه  در  کــارشــنــاســی 
دختر  یک  صاحب  و  کــرد  ازدواج   ۱3۵۸ ســال  خواند. 
حضور  جبهه  در  ارتــش  ستوان یکم  عنوان  به  شــد. 
اصابت  اثــر  بــر  هــویــزه  در   ،۱3۵9 دی  بیستم  یــافــت. 
ترکش موشک به شهادت رسید. مزار او در امامزاده 

حسین شهر قزوین قرار دارد.
 *وصیت نامه شهید سید احمد طباطبایی زواره ای

خاک قبرم را به فضا بپاشید تا همه شاهد آزادگی مان 
باشند.

خــدمــت خــانــواده ی عــزیــزم، ســـام؛ اگــر از حــال من 
ــوده و در  ــ خــواســتــه بــاشــیــد، بــحــمــداهلل ســامــت ب

سنگرهای عشق و حماسه دعاگوی تمامی عاشقانی 
نصرت  برای  قلب هایشان  مختلف،  عناوین  به  -که 

مسلمین عالم شیعه می تپد- می باشم.
آنهم در شرایط حماسی که اینک دارم  دوری از شما 
برایم بس دشوار است. اما آنچه که این دشواری را بر 
من سهل می گرداند جبهه هایی است که وسعتش 
وسعت قلب هایی پاک و به عمق جان مستمندان 
گذارنده  و  گــرم  دم  که  اســت  مردانی  آزاد  مشتعل  و 
آتشین ساح هایشان بیرون زده و  از لوله های  آنان 
نشانیده  ترسی  رعشه  به  بی تکیه شان  مشت های 
را  همرزمانم  سایر  و  من  چیزی  آن  بنابراین  اســت. 
که  است  کودکانی  مظلومانه  فریاد  ساخته،  مصمم 
ماتم  به  لحظه  هر  معصوم شان  و  پــاک  چشم های 
پدران و مادرانشان نشسته و اشک هایشان از کین 

است  جــاری  کودکانه شان  گونه های  بر  ستمگران 
در  چنان  مظلومیت ها  و  اشک ها  و  ماتم ها  ایــن  و 
قلب های رزمندگان خداجویمان تأثیر گذارده که جان 
و به دستی دعای  برکفان جبهه ها، به دستی ساح 
زوال ظلم و آرزوی زدن لبخند پیروزی را بر چهره های 
امت اسامی دارند. والده عزیزم! آنطوری که محاسبه 
خواهد  دنیا  به  فرزندم  نزدیک  ای  آینده  در  ام،  کرده 
کسی  اولین  اســت  دختر  اگــر  که  بگویید  او  آمــد.بــه 

باشد که جانش را فدای ارزش هایش می کند.
که  بــاشــد  کسی  بهترین  و  بـــود.  سکینه  کــه  آنــطــور 
ارزش هایش را محافظت نموده، درست آن طور که 
است  پسر  اگــر  که  بگویید  او  به  .و  بــود  )س(  زینب 
چون ابوذر باشد. به او بگویید که پدرش چه کرد تا 

او هم چنین کند.

خاک قبرم را به فضا بپاشید تا همه شاهد آزادگی مان 
باشند و بگذار باز خاکم بسوی خونم به عالم برسد. 
تا همه بفهمند که خون من و سایر هم ساحانم به 

پاکی ریخته شده است.

شهادت مظلومانه احمد طباطبایی در هویزه

شهید سید احمد طباطبایی زواره ای

آب  شرکت  آب  منابع  پایه  مطالعات  دفتر  مدیر 
منطقه ای استان البرز گفت: بررسی های آماری بیانگر 
این  سد های  آب  ذخایر  درصدی   3۵ تا   ۲۲ کاهش 

استان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
به گزارش جام جم البرز؛ »سعید نقدی« گفت: اکنون 
۶۵ درصد ظرفیت سد کرج از آب پر است که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 3۵ درصد پایین تر است.
او ادامه داد: سال گذشته در همین مدت 9۸ درصد 

ظرفیت سد کرج پر از آب بود.

نقدی گفت: در زمان حاضر ۵9 درصد ظرفیت سد 
در  گذشته  سال  که  است  آبی  ذخیره  دارای  طالقان 
همین بازه زمانی ۷۶ درصد بود که امسال حدود ۲۲ 

درصد کاهش نشان می دهد.
آب  شرکت  آب  منابع  پایه  مطالعات  دفتر  مدیر 
منطقه ای استان البرز افزود: بارش های بهار امسال 
تاکنون ۶۰ درصد نسبت به متوسط دراز مدت کاهش 

یافته است.
او بیان داشت: در سال آبی جاری میزان بارش های 
البرز نسبت به متوسط درازمدت ۶۰ درصد را شاهد 

بودیم.
نقدی گفت: با توجه به کاهش بارندگی ها، ساالنه ۷۰ 
زمینی در  زیر  آب  سانتی متر افت سطح سفره های 

البرز داریم.
و  کرج حدود ۲۰۵ میلیون متر مکعب  ظرفیت سد 
است.  مترمکعب  میلیون   ۴۲۲ حدود  طالقان  سد 
این ۲ سد تامین کننده آب شرب استان های تهران 

و البرز هستند.

انتصابات جدید در استان البرزکاهش 22 تا 35 درصدی ذخایر آب سدهای البرز

مجتبی عبداللهی استاندار البرز در احکامی با تکریم 
را  جدید  مشاوران  و  مدیران  مدیران،  از  تعدادی 

معارفه کرد.
به گزارش جام جم البرز  استاندار البرز با بیان این که 
در  خدمتگزاری  فرصت  مجرب  و  بومی  نیروهای 
پست های کلیدی استان را یافتند، گفت: فرمانداران 
جدید شهرستان های ساوجباغ و چهارباغ منصوب 
مهرور،  مهدی  تکریم  ضمن  اساس  این  بر  شدند. 
جدید  سرپرست  عنوان  به  البرزی  محمدرضا 

فرمانداری شهرستان ساوجباغ منصوب شد.
همچنین با تکریم قدرت اهلل شمیرانی، داود جعفری 
اسکندرلو به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان 
عنوان  به  نیز  رجبی  مهراب  شد.  منصوب  چهارباغ 
به  معصومی  هیربد  استاندار،  البرزشناسی  مشاور 
استاندار،  شهرسازی  و  عمرانی  امور  مشاور  عنوان 
ایثارگران  امور  مشاور  عنوان  به  همدانی  فریبرز 
استاندار و هراتی به عنوان مشاور و مسئول پیگیری 
ساخت مدارس معارفه شدند. همچنین نادر بیننده 
برنامه های  و  مصوبات  پیگیری  مسئول  عنوان  به 

استان و مصطفی پوریانی به عنوان نماینده استاندار 
البرز در پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به 
البرز منصوب شدند. با تکریم مریم اسماعیلی فرد، 
امور  کل  اداره  سرپرست  بعنوان  آثاری  زهره  سیده 
محمد  شد.  منصوب  استانداری  خانواده  و  بانوان 
مدیرکل  بعنوان  خود  پست  در  نیز  کمالی  صادق 
اداری مالی استانداری البرز ابقاء شد.با تقدیر از کامبیز 
سرپرست  عنوان  به  مدیرروستا  مهدی  جعفری، 
اداره کل اتباع خارجی و امور مهاجران استانداری البرز 
معارفه شد. با تکریم حسن فاح پور، حمید میرزایی 
شوراهای  و  شهری  کل  اداره  سرپرست  عنوان  به 

استانداری البرز منصوب شد.

به گزارش جام جم البرز به نقل از روابط عمومی موسسه خیریه مهر سهیا در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱سمینار 
"زندگی آرام من" به مناسبت روز جهانی خانواده برگزار گردید.

این مراسم با مشارکت موسسه خیریه مهر سهیا و سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری البرز در سالن 
اجتماعات میاد واقع در خیابان جهانشهر برپا شد.

رضا رنجبر دکترای علوم ارتباطات در جمع درمانجویان مهر سهیا و سخنران ویژه این سمینار با تاکید 
بر انجسام و اکرام خانواده در روز جهانی خانواده گفت: مناسب ترین نظام برای تأمین نیازهای روحی 
آرام من" اظهار نمود خانواده می تواند  و معنوی بشر خانواده است ایشان در سمینار آموزشی "زندگی 

بهترین بستر را برای تأمین امنیت، آرامش روانی اعضا و  پرورش نسل جدید فراهم آورد.
ایشان در ادامه گفت: هویت مجموعه شاخصه ها وویژگی هایی است که شخصیت یک فرد را از دیگران 
متمایز می سازد این بعد مهم وجودی تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله خانواده، مدرسه، جامعه و... 
شکل می گیرد.و هم چنین دچار تحول می گردد. با عنایت به این که خانواده نخستین بستری است که 
انسان در آن بخشی از هویت انتسابی خودرا دریافت می کند بنابراین از تاثیرگذارترین عوامل در فرایند 

هویت یابی فرد خانواده می باشد.
ج مهمان ویژه این  مهدی علیمردانی معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کر
ج  سمینار بود. سولماز صادقیان رئیس اداره سامت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کر
هدف از برگزاری این رویداد سامت محور را، ارائه راهکارهای مهم و کاربردی درخصوص خانواده و شیوه 

مدیریت رفتار و ارتباط بین اعضای خانواده بر شمرد.
راه اندازی دوره های مختلف  با  نظر دارد  ترویج سامت در سال ۱۴۰۱ در  اداره  وی خاطر نشان ساخت: 
مشاوره در موضوعات گوناگون بویژه خانواده و آسیب های اجتماعی و... تاثیر بسزایی در بهبود شرایط 
جامعه داشته باشد و اظهار امیدواری نمود با همکاری تمام دستکاه های متولی، گام های مثبتی برداشته 
شود.  ناصر امینی مدیرعامل موسسه خیریه مهر سهیا در حاشیه این مراسم ضمن تقدیر از حضور 
ورزشی  و  فرهنگی  سازمان  همکاری  از  ویژ  تقدیر  و  سمینار  این  در  حامیان  و  درمانجویان  ارزشمند 
ج در برگزاری این مراسم گفت: در اساسنامه موسسه بر آموزش قبل از پیشگیری و درمان  شهرداری کر
تاکید شده است و موسسه خیریه مهر سهیا عاوه بر کمک های مادی و مددکاری، آموزش را از ارکان 

اصلی برنامه های موسسه در حمایت از خانوده های درمانجویان تحت پوشش بر شمرد.
ایشان با اشاره به برگزاری کاس ها و کارگاه های آموزشی در حال برگزاری این مرکز گفت: موسسه خیریه 
مهر سهیا عاوه بر خیریه بودن درکمک به بیماران مبتا به سرطان و معیشت خانوده های این عزیزان 
از  رسانی  آگاهی  برنامه های  همچنین  و  روانشاسی  خودشناسی،  موسیقی،  هنری،  ورزشی،  برنامه های 

سرطان را در دستور کار این مرکز خواند.
حضور موسویان مربی ورزش پیاتس با اجرای زیبا در کنار درمانجویان یکی دیگر از برنامه های جذاب 
این سمینار بود. این مرکز همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۶ پذیرای بیماران نیازمند استان البرز به نشانی سه 

راه گوهر دشت)سه راه رجایی شهر به سمت کوی کارمندان، خیابان سلحشور پاک ۶ می باشد.

به مناسبت روز جهانی خانواده برگزار شد:

زندگی آرام من
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
از  محافظت  برای  البرز  دادگستری  جرم 
موجودی حساب بانکی در هنگام خرید 

از دستفروش ها چهار توصیه ارائه کرد.
به گزارش جام جم البرز، نجف نیا افزود: 
و  شهروندان  انگاری  سهل  نتیجه  در 
پیشگیرانه،  توصیه های  رعایت  عدم 
درگیر  نفر  هزاران  ساله  هر  متاسفانه 
موضوع کپی کارت بانکی و خالی شدن 
حساب بانکی آن ها توسط کاهبرداران 

در کشور هستند.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری البرز: ضرورت دارد 
در این خصوص با افزایش هوشیاری و 
مشابه  پیشامد های  از  عمومی  آگاهی  
انداز  پس  و  وجوه  تا  شود  پیشگیری 
مردم در معرض دست درازی باند های 

بزهکار قرار نگیرد.
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
از  یکی  گفت:  البرز  دادگستری  جرم 

شیوه های کاهبرداری نوین با توجه به 
دستگاه  یا  اسکیمر  آوری،  فن  توسعه 
کپی کارت بانکی است که در این روش، 
هنگام خرید، خریدار برای پرداخت پول، 
فروشنده  تحویل  را  خود  بانکی  کارت 
از  لحظه ای  در  فروشنده  و  می دهد 
غفلت صاحب کارت سوءاستفاده کرده 
و کارت را داخل دستگاه مخصوص کپی 
فرایند  این  در  افزود:  نیا  نجف  می کند. 
بسیار کوتاه، کلیه اطاعات کارت بانکی 

خریدار در دستگاه کپی شده و سپس 
او  از  هم  کارت  رمز  که  این  به  توجه  با 
پرسیده است با کپی کارت بر روی یک 
فرد  اختیار  در  فرد  حساب  خام،  کارت 

بزهکار قرار گرفته و آن را خالی می کند.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری البرز: شهروندان 
اتحادیه  نظارت  تحت  که  مغازه هایی  از 
اصناف هستند خریداری کنند و توصیه 
اکید بر عدم خرید از دست فروش ها و 

ماشین های مستقر در معابر است.
او گفت: در هنگام خرید، به فروشنده 
شخصا  خودشان  که  کنند  اعام 
می خواهند کارت را بکشند و رمز را وارد 
کنند که حتما دقت شود وارد کردن رمز 

دور از دید فروشنده باشد.
چنانچه به دو توصیه اول توجه نکردید 
و از دستفروش یا از مغازه خرید کردید 
آن ها  اختیار  در  را  خود  بانکی  کارت  و 
به  را  کارت  رمز  وجه  هیچ  به  دادید  قرار 
به  را  رمز  شخصا  و  نگویید  فروشنده 
صورتی حائل از دید فروشنده وارد کنید.
یک توصیه دیگر این است که یک کارت 
بانکی را با شارژ مبلغ پایین به خرید های 
حتی  یا  دستفروش  و  مغازه  از  خرد 
اینترنتی اختصاص دهید و پس انداز یا 
کارت های دیگر خود  را در  مبالغ عمده 
نگهداری کنید تا در صورتی که مشکلی 
پیش آمد همه سرمایه شما در معرض 

خطر قرار نگیرد.

توصیه هایی پیشگیرانه در هنگام خرید از دستفروش ها

در زمانی که به بیماران خاص و کم توان اوتیسم کم 
توجهی می شود هستند کسانی که هنوز هم روحیه 

جوانمردی و انسانیت در وجودشان زنده است.
نایب  زاده  مجید  مجید    ، البرز جام جم  گزارش  به 
کشورمان  رئیس اسبق فدراسیون دوچرخه سواری  
به همراه مربی ارزنده تیم ملی افتخاری قهرمان اسبق 
با  زیبا  رویدادی  در  همدلی  پیام  با  دوچرخه سواری 
دوچرخه سواران اوتیسمی کشور شرکت کردند و در 
پایان این مراسم با اهدای جوایز و تقدیم دسته های 

گل موجب شادی این عزیزان شدند.
ورزش های  و  سواری  دوچرخه  مسئول  پیشنهاد  با   
در  تهران  استان  معلولین  و  جانبازان  هیئت  هوازی 
تهران، بوستان سرخه حصار همایش  منطقه شرق 
سراسری در بین دوچرخه سواران اوتیسمی کشورمان 
شد.  برگزار   ۱۴۰۱ اردیبهشت  دوم  و  بیست  خ  مور در 
از ورزشکاران و به خصوص عاقمندان  جمع کثیری 
شرکت  همایش  این  در  سواری  دوچرخه  ورزش  به 
کردند همچنین در این همایش شهردار منطقه ۱3 
نیز  مسئوالن  از  عده ای  همراه  به  تهران  شهرداری 

این  برگزاری  خصوص  در  زاده  رجب  کردند  شرکت 
دوچرخه  خصوص  در  همایش  این  گفتند:  همایش 
سواران و عاقمندان زیرمجموعه بچه های توانخواه 
بوستان  در  سال هاست  که  شد  برگزار  توانیاب  و 
مهارت های  دریافت  و  آموزش  تحت  حصار  سرخه 
که  دارند  قرار  سواری  دوچرخه  و  چرخه سواری  سه 
و  گرفتند  قرار  خانواده ها  از  بسیاری  تشویق  مورد 
با  که  همایش  این  کردند،  تصریح  ایشان  همچنین 
جهان  قهرمانان  و  پیشکسوتان  داوطلبانه  حضور 
در رشته دوچرخه سواری از جمله مجید مجید زاده و 
ناصر افتخاری مسئول دوچرخه سواران پیشکسوت 
ج از کشور که با  سراسر کشور و همچنین ایرانیان خار

حضورشان به این جمع گرمی بخشیدند.
و  کشورمان  ارزشمند  دوچرخه سوار  نماند  ناگفته   
حسین  جهان  سوار  دوچرخه  آتش نشانان  اول  نفر 
زیبایشان  بیانات  با  و  آوردند  تشریف  هم  حاجیان 
محمود  و  شدند  ورزشکاران  این  تشویق  موجب 
سواری  دوچرخه  قهرمان  ملی  تیم  اعضای  از  پراش 
با  هم  نوجوانان  ملی  تیم  مربی  همچنین  و  جهان 

بهم  حضور  جمع  این  در  کاری  زیاد  مشغله  وجود 
رساندند.

در انتهای این همایش که به صورت رقابت دوستانه 
زاده،  مجید  مجید  برنامه  ویژه  مهمانان  شد  برگزار 
قیاسی،  پراش،  حاجیان،  حسین  افتخاری،  ناصر 
کرمانی که باتفاق فرزند خردسالشان در این مراسم 
گل ها و  یادبود دسته  کرده بودند و به رسم  شرکت 
هدیه  عزیزان  این  به  که  بودند  کرده  تهیه  هدایایی 

کردند.
 همچنین شهردار منطقه ۱3 و برادران بزرگوار آقایان 
طرف  از  هدایایی  نیز  حنیفی  خانم  و  محمدخانی 
شهرداری به این عزیزان اهدا کردند .الزم به ذکر است 
در طول ۸ سال اخیر هر پنجشنبه در بوستان سرخه 
ورزشی  تمرینات  و  دوچرخه سواری  همایش  حصار 

برای عزیزان انجام می پذیرد.
 این 

ً
در پایان این مراسم مجیدزاده و افتخاری متفقا

را به خانواده های این عزیزان دادند که تاش  تعهد 
خواهند کرد که مسیر و راه را برای شرکت این عزیزان 

در مسابقات جهانی و بین المللی هموار سازند.

: نایب رئیس اسبق فدراسیون دوچرخه سواری کشور

کم توجهی به بیماران خاص و کم توان اوتیسم


