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عباسی ،نماینده مردم کرج درمجلس شورای اسالمی:

رونق تولید ،مشکل اشتغال
و ناهنجاریهای اجتماعی
را حل میکند
در نشست آموزشی فرزند پروری مطرح شد؛

مدیرعامل شرکت پیشروگیتی ماندگارعلی
جایزه نوبل مدیریتی را دریافت کرد
م ــهـ ـن ــدس عـ ـل ــی دهـ ـق ــان ــی س ــانـ ـی ــج مـ ــدیـ ــر مـ ــوفـ ــق و ســاعــی
صنعت و اقـتـصــاد کــشــور بــه عــنــوان نماینده ایـ ــران ،مــوفــق به
دریــافــت معتبرترین جــایــزه مدیریتی اروپ ــا "جــایــزه نــوبــل مدیریتی" شد.
به گزارش جام جم البرز به نقل از خبرنگار پیام سپیدار هفدهم تیر جاری در سالن
همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران جایزه نوبل مدیریت به مدیر
موفق ایرانی ،مهندس علی دهقانی سانیج تعلق گرفت .اهمیت این جایزه وقتی بیشتر
میشود که بدانیم در سالهای گذشته مدیران شرکتهای سرشناسی همچون
		
ماکروسافت ،اپل ،نایک ،آدیداس ،سامسونگ ،سونی به این...

والدین و اولیای تربیتی مراقب
تهدیدهای فضای مجازی باشند
کارشناسان پلییس فضای تولید و تبادل اطالعات(فتا) استان البرز بر
ضرورت توجه والدین به آسیبهای موجود در فضای مجازی تاکید کردند.
به گزارش جام جم البرز ،این نشست در سالن همایشهای مرکز مجتمع کانون
البرز برگزار شد و کارشناسان پلیس فتا در این نشست ضمن معرفی فضای
مجازی و نحوه ارتباط کودکان و نوجوانان از والدین و مربیان حاضر در جمع
خواستند تا مراقب تهدیدهای فضای مجازی باشند .سروان ابراهیم شیری،
		
مسئول دایره پیشگیری از جرائم سایبری و...

معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی استان البرز:

جشنوارههای گل و گالب به گردشگری
البرز رونق میبخشند

تجهیز کر ج به امکانات پیشرفته
درمانی برای بیماران نخاعی

مدیر مجموعه تیرچه صنعتی الوندمال در گفتگو با جام جم؛
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خبرنگار جام جم البرز گزارش میدهد،
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کارآفرین جوان و مدیر شرکت خدمات ساختمانی کردان:

خدماتساختمانسازی
کردان صفر تا صد
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امام جمعه کرج :جامعه بینالملل امروز نظارهگر ظلم به فلسطین است

اجتماعی
اقتصادی

نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت :جامعه بین الملل هیچ اقدامی برای
برگرداندن حقوق فلسطینیها نکرد بلکه متجاوزان را تشویق میکند.
به گزارش جام جم البرز ،آیت اهلل حسینی همدانی گفت :مردم با بصیرت و با
درک زمان و موقعیت ،در صحنه روز قدس حاضر شدند و حماسه دیگری

را آفریدند .امام جمعه کرج افزود :ببینید با قبله اول مسلمین چه میکنند،
این ظلم کمی نیست که  ۱۳میلیون فلسطینی از ابتداییترین حقوق خود
یعنی داشتن سرزمین محروم هستند .او تصریح کرد :رژیم صهیونیسم مردم
فلسطین را از کشور خودشان بیرون کرد و به اردوگاهها فرستاد و آنانی که

در کشورشان ماندند در بدترین شرایط زندگی میکنند و اگر اعتراض بکنند،
شهید میشوند .وی افزود :امام خمینی (ره) با نامگذاری آخرین جمعه ماه
مبارک رمضان به نام روز قدس مانع از فراموش شدن حرکت مردم فلسطین
شد.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

خبر

خبر

عباسی ،نماینده مردم کرج درمجلس شورای اسالمی:

رونق تولید مشکل اشتغال و ناهنجاریهای اجتماعی را حل میکند

امام جمعه چهارباغ:

مردمایــراندر راهپیماییروز قدس
حضوریپرصالبتداشتند

امام جمعه چهارباغ گفت :مردم ایران در راهپیمایی
روز قدس حضوری پرصالبت داشتند که جای
تقدیر دارد.
به گزارش جام جم البرز ،حجتاالسالم قادر
محمدی همزمان با روز جهانی قدس در خطبههای
نماز جمعه چهارباغ اظهار کرد :حضرت علی (ع)
ْ َ ُ َ ْ ُْ َُ َ ْ ُ
وم» یعنی
میفرماید« :أحسن العد ِل نصرة المظل ِ
برترین عدالت یاری مظلوم است.وی بیان کرد:
بزرگداشت روز قدس یک وظیفه انسانی و اسالمی
است که همه انسانهای آزاده و همه مسلمانان
باید برای بزرگداشت آن اقدام کنند و تا محو رژیم
صهیونیستی این روز را باشکوهتر از همیشه
برگزار کنند.امام جمعه چهارباغ تصریح کرد :از
حضور باصالبت مرد عزیزمان در تمام عرصههای
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،عمرانی و شرکت
در راهپیمایی باشکوه روز قدس قدردانم.وی
خاطرنشان کرد :تعریض جاده سهیلیه نیاز فوری
و جدی شهرستان است.محمدی گفت:اینکه
پیامبر عزیز اسالم دست کارگر را میبوسد این
یک تعلیم است .میخواهند از کار و از کارگر تجلیل
بشود ،حمایت واقعی از کارگر خرید و استفاده
از اجناس داخلی توسط آحاد جامعه است.وی
اظهار کرد :از دیدگاه فرهنگ اسالمی ،دعوت الهی
و تربیت معنوی مهمترین رسالت یک معلم تراز
انقالب اسالمی است.امام جمعه چهارباغ متذکر
شد :شورای اسالمی شهرها و روستاهای کشور
نهادهای مردمی هستند که تصمیمات آنها تأثیر
مهمی بر زندگی شهروندان و جامعه میگذارد.

مشاوران حقوقی جام جم البرز

نماینده مردم کرج در مجلس گفت :با رونق تولید در کشور اشتغال ایجاد و
با رفع مشکل اشتغال ،مشکالت مسکن ،ازدواج و ناهنجاریهای اجتماعی
حل خواهد شد.
به گزارش جامجم البرز ،علیرضا عباسی در مراسمی که به مناسبت هفته
کارگر در کرج برگزار شد ،اظهار کرد :از ابتدای انقالب در کشور با مسائل و
مشکالتی رو به رو بوده ایم که این امر با زحمت کارگران و زحمتکشانی که
در عرصههای مختلف فعالیت داشتند ،حل شده است.
وی با اشاره بهاینکه هیچ فردی ادعا نمیکند که مشکل وجود ندارد ،بیان
کرد :اما یک کشوری هستیم که از  ۲۲بهمن  ۵۷که نظام استقرار پیدا کرد
تاکنون بخشی از مشکالت ،مسائل مختلفی بوده است که از خارج کشور
به ما تحمیل شده است.
نماینده مردم کرج ،فردیس و اشتهارد در مجلس ادامه داد :همچنین
مسبب برخی از مشکالت ناشی از بی کفایتی و بی مدیریتی بوده است ،اما
با تمام مسائل و مشکالت اکنون در این جایگاه قرار گرفتهایم.
وی تصریح کرد :هرگاه آمارهای بین المللی را در عرصههای مختلف مشاهده
میکنیم ،ما در برخی از موارد جزو  ۵یا  ۱۰کشور نخست دنیا هستیم و هیچ

منطقی این را قبول نمیکند که در تمام موضوعات در حصر و محدودیت
باشید ولی بتوانید در عرصههای مختلف جزو کشورهای پیشرو باشید.
وی گفت :اما چگونه ما در عرصه نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی ،هوا فضا،
سلولهای بنیادین و مسائل دیگری که امروز جهان به آن مبتالست جزو

استاندار البرز خبر داد:

 ۳طرح درمانی فردیس در آستانه بهره برداری

استاندار البرز گفت ۳ :بیمارستان بزرگ فردیس در
 ۲بخش دولتی و خصوصی در آستانه بهرهبرداری قرار
گرفتهاند.
به گزارش جامجم البرز ،مجتبی عبداللهی در بازدید از
طرح بیمارستان  ۲۶۰تختخوابی فردیس افزود :استان
البرز در سرانههای تخت بیمارستانی از جمله استانهای

محروم کشور به شمار میرود و برای رسیدن به میانگین
کشوری این استان به  ۲هزار تخت بیمارستانی نیاز دارد.
استاندار البرز با بیاناینکه شهرستان فردیس نیز با
تراکم باالی جمعیت فاقد تخت بیمارستانی است افزود:
از این رو با بررسی دقیق و رفع موانع طرح بیمارستانی
در این شهرستان ،بزودی  ۲بیمارستان خصوصی و
یک بیمارستان دولتی در فردیس راه اندازی میشود.
عبداللهی با بیاناینکه طرح بیمارستان دولتی فردیس
با مشکالت و موانع مختلفی مواجه بود که یکی از
آنها در حوزه اعتباری است گفت :درصدد هستیم با
پیگیریهای جدی این مشکل را برطرف کنیم و پیمانکار
این طرح هم متعهد شده که تا پایان اردیبهشت امسال
ابنیه بیمارستان را تکمیل کرده و تحویل دهد .به گفته
استاندار البرز :با تکمیل  ۳طرح بیمارستانی در فردیس،
 ۷۰۰تخت بیمارستانی به مجموعه بهداشت و درمان
استان اضافه میشود.

چند کشور نخست جهان هستیم ،اما در برخی از موارد  ۴۰تا  ۶۰سال هنوز
عقب مانده ایم؟
نماینده مردم کرج ،فردیس و اشتهارد در مجلس با بیاناینکه مواقعی که
خواستیم و اراده کردیم و کار را به کاردان سپردیم رشد مناسبی در کشور
داشتیم ،اظهار کرد :طی  ۲سال گذشته در استان البرز یکی از شرکتهای
دانش بنیان که در عرصه بیوتکنولوژی فعالیت دارد ،به  ۱۸کشور دنیا کیت
تشخیص کرونا صادر میکرد با وجوداینکه این بال تازه کل دنیا را گرفته بود.
وی با بیاناینکه کارگران به عنوان زحمتکشان جامعه بسیار ارزشمند
هستند و باید به آنها بها دهیم ،تصریح کرد :ماحصل مجموعه کارگر و
کارفرما تولید میشود و با رونق تولید در کشور اشتغال ایجاد و مشکل
مسکن ،ازدواج و ناهنجاریهای اجتماعی حل خواهد شد.
وی با بیاناینکه در استان البرز  ۹۰۰هزار نفر حاشیه نشین وجود دارد
و آسیبهای اجتماعی در این مناطق مشاهده میشود ،متذکر شد :اگر
ً
به مسئولیت اجتماعی پایبند بودیم قطعا این مناطق به عنوان مناطق
حاشیه نشین و افرادی که دارای آسیب اجتماعی هستند در استان به
وجود نمیآمدند.

فرمانده انتظامی استان البرز:

ظرفیت پلیس برای حمایت از تولید و کارگران بهکارگیری میشود
فرمانده انتظامی استان البرز با بیاناینکه نیروی
انتظامی حامی کارگران است گفت :ظرفیت
پلیس برای حمایت از تولید و کارگران بهکار گرفته
میشود.
به گزارش جام جم البرز ،سردار عباسعلی
محمدیان در بازدید از یک مجموعه تولید آرد
در شهرستان ساوجبالغ که با حضور دارایی
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز
به مناسبت هفته کارگر برگزار شد با تبریک هفته
کارگر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگری
اظهار داشت :یکی از وظایف پلیس ایجاد امنیت
اقتصادی و اجتماعی و حمایت از تولیدکنندگان
و سرمایههای اجتماعی فعاالن اقتصادی است.
وی افزود :نیروی انتظامی در کنار تولیدکننده
و صنعتگر و کارگران و تالشگران خط تولید در
حمایت از اشتغال و کارآفرینی به فعالیت خود

میپردازد.
فرمانده انتظامی استان البرز با بیاناینکه تالش
کارگران در خودکفایی و تولید کاالی مورد نیاز
کشور ستودنی است تصریح کرد :ظرفیتهای
نیروی انتظامی در حمایت از تولید بهکار گرفته
میشود.

خــوان ـنــدگــان گــرامــی،
ش ـ ـمـ ــا م ـ ـ یتـ ــوان ـ ـیـ ــد
مــشــک ــات ح ـقــوقــی
و ق ـضــایــی خ ــود را با
روزنامه جامجم البرز
در م ـیــان ب ـگــذار یــد.
م ـ ـس ـ ـئـ ــول پ ــرس ــش
حسین طاهری پور
و پ ــاس ــخ مـشـکــات
حــق ــوق ــی و ق ـضــایــی
وکیل پایه یک
ب ـ ـ ــه وسـ ـ ـیـ ـ ـل ـ ــه ت ـیــم
دادگستری
کــارش ـنــاســی مـجــرب
خــود میتوانند هر هفته و در همین ستون به
سئوالهای شما پاسخ دهند .الزم است بدانیم
که پاسخهای داده شده به سئوال ،صرفا جنبه
مشورتی دارد و قابل استناد در مراجع قضایی و
اداری نمیباشد .منتظر تماسهای شما هستیم.
عدمتحویلمبایعهنامهبهخریدارانخودرو
ً
مشاهده شده است در بعضی معامالت خصوصا
خ ــودروه ــای لیزینگی (شــرای ـطــی) ،فــروش ـنــده یا
متصدی بنگاه معامالتی خــودرو ،با ایــن ادعــا که
در خودروهای شرایطی طبق قــرارداد اولیه شرایط
گــذار  ،امکان و حق فــروش خ ــودروی شرایطی تا
تسویه کامل وجــود ن ــدارد .لــذا برخالف قانون از
تحویل نسخه قرارداد به خریدار امتناع مینمایند.
کــه متاسفانه فـقــدان قـ ــرارداد مبایعه نامه بــرای
خــریــدار ،باعث ایجاد مشکالت قانونی میگردد.
ً
ل ــذا اک ـیــدا از ان ـجــام چنین معامالتی خـ ــودداری
نمایید .ولیکن چنانچه به هر دلیل چنین کاری
صــورت گرفته باشد ،پیشنهاد مـ یگــردد حداقل
صورتجلسه ای با حضور شهود در این خصوص
تنظیم گ ــردد یــا اگــر قسمت و یــا تمامی از ثمن
معامله از طریق پرداخت چک باشد ،در متن چک
موضوع خرید خودرو با مشخصات کامل آن قید
ً
گردد و چنانچه ثمن معامله نقدی باشد صرفا به
حساب فروشنده یا مالک خودرو واریز گردد تا در
صورت حدوث مشکل ،خریدار بتواند با استفاده
شهــای فوق امکان اثبات معامله را داشته
از رو 
باشد.

مدیرعامل شرکت پیشروگیتی ماندگارعلی
) )PGMAایزه نوبل مدیریتی را دریافت کرد
مهندس علی دهقانی سانیج مدیر
مــوفــق و ســاعــی صنعت و اقتصاد
کــشــور بــه عــنــوان نـمــایـنــده ایـ ــران،
موفق به دریافت معتبرترین جایزه
مدیریتی اروپا "جایزه نوبل مدیریتی"
شد.
بــه گـ ــزارش ج ــام جــم ال ـبــرز بــه نقل
از خـبــرنـگــار پ ـیــام سـپـیــدار هفدهم
تـیــر ج ــاری در ســالــن همایشهای
ص ــدا و سیمای جـمــهــوری اسالمی
ایــران جایزه نوبل مدیریت به مدیر
موفق ایرانی ،مهندس علی دهقانی
سانیج تعلق گــرفــت .اهمیت این
ج ــای ــزه وق ـتــی بـیـشـتــر مــیش ــود که
بدانیم در سالهای گذشته مدیران
تهــای ســرشـنــاســی همچون
شــرک ـ 
ماکروسافت ،اپــل ،نایک ،آدیــداس،
ســامــســونــگ ،ســونــی بــه ای ــن مهم
دست یافتهاند.
جــایــزه نــوبــل کــه معتبرترین جایزه
علمی دنـیــاســت ،بــه یــک دانشمند
تعلق میگیرد .جایزه نوبل در سال
 ۱۸۹۵ب ــه وصــی ــت ک ــارخ ــان ــه دار و
شیمیدان سوئدی ،آلفرد نوبل که
بیشتر او را به دلیل ابــداع دینامیت
میشناسند پایه گذاری شد .در سال
 ۱۹۰۱مـیــادی نخستین جــوایــز این
بنیاد اه ــداء شــد .طبق وصیت وی
 ۵جایزه بطور ساالنه در رشتههای
فیزیک ،شیمی ،فیزیولوژی و پزشکی،
ادبـ ـی ــات و ص ـلــح ب ــه اف ـ ــرادی تعلق
میگیرد که بیشترین خدمت را به
بشر کــرده باشند .ششمین جایزه
تحت عنوان نوبل اقتصاد برای اولین
ب ــار در س ــال  ۱۹۶۸م ـیــادی توسط
بانک مرکزی سوئد پایه گــذاری شد.
پس از آن سازمانهای متعددی در
اروپا جوایز مشابهی تعریف نمودند.
از آن جمله بنیاد اروپــایــی توسعه

مدیریت کــه هــر ساله جــایــزه نوبل
مدیریت را به رهبران و مدیرانی که
توانسته اند نقش موثری را در کسب
و کار خود بازی کنند اعطا مینماید.
ایـ ــن ج ــای ــزه ی ـکــی از مـعـتـبــرتــریــن
جـ ــوایـ ــز م ــدی ــریــت ــی در اروپـ ــاسـ ــت
و ب ـنــا ب ــه درخـ ــواسـ ــت نـمــایـنــدگــی
ب ـن ـیــاد اروپـ ــایـ ــی تــوس ـعــه مــدیــریــت
در ایـ ــران بـ ــرای اول ـیــن ب ــار بــصــورت
اختصاصی و با حضور نماینده بنیاد
اروپــایــی توسعه مــدیــریــت در مرکز
شهــای بینالمللی ص ــدا و
ه ـمــای ـ 
سیما این معتبرترین جایزه مدیریتی
اروپـ ـ ــا ب ــه م ـه ـنــدس ع ـلــی ده ـقــانــی
مــدیــرعــامــل شــرکــت پیشروگیتی

مــانــدگــارع ـلــی( )PGMAاه ــدا گــردیــد.
جــایـ ٔ
ـزه مدیریت نوبل بانک مرکزی
ٔ
جایزه
سوئد به یاد آلفرد نوبل که به
نــوبــل مــدیــریــت م ـعــروف اس ــت هر
سال به مدیران موفق برجسته اعطا
میشود.
ع ـلــی دهــق ــان مــدیــریــت ب ـ ــازار مبل
امــام علی در خصوص فعالیت این
مجموعه اظهار داشــت  :ب ــازار مبل
امــام عـلــی(ع) در ســال  ۱۳۸۸با برند
 PGMAفعالیت خود را بصورت واحد
صنفی و کارگاهی در شهر کرج شروع
ک ــرد .اب ـتــدا مبل خانگی را در انــواع
راحتی و استیل و کالسیک تولید و
ٌ
عرضه نمود و متعاقبا دامنه تولیدات

خود را را اضا فه نمود .تولیدات بازار
مبل امــام عـلــی(ع) بخاطر زیبایی و
کیفیتی کــه داش ــت م ــورد استقبال
خیل عظیمی از هموطنان در استان
الـبــرز ،ت ـهــران و قــزویــن ق ــرار گرفت .
بعد از گذشت اندک زمانی با استقرار
شه ــای
کــارخــانــه ای مجهز و آم ــوز 
تکمیلی بــه پرسنل و بــا بهره گیری
از استادان منبت کار فعالیت خود
را گسترده تر نمود  .در حــال حاضر
م ـجــمــوعــه ه ـلــدی ـنــگ بــرنــد ت ـجــاری
( ))(PGMAکارخانجات تولید و پخش
انـ ــواع مبلمان ،س ــاز هه ــای چــوبــی و
دکــوراتــیــو میباشد  .وی همچنین
هدف از تاسیس مجموعه را چنین
توصیف ک ــرد :انگیزه و هدفمان از
ورود بــه ایــن صنعت ،تولید انــواع
سرویسهای چوبی با کیفیت باال و
متنوع میباشد که این خود به خود
سبب ایجاد کار آفرینی گسترده ای
در س ـطــح اســت ــان ش ــده اسـ ــت .در
تولید این گــروه محصوالت ،که نیاز
هر خانه ای میباشد صداقت،رقابت
ســالــم و خ ــدم ــات پ ــس از ف ــروش
سبب موفقیت و پیشرفت بیشتر
این مجموعه شد .هلدینگ بازرگانی
 PGMAدر ص ــدد اس ــت بــا تــولـیــد و
عرضه یک جهیزیه کامل با کیفیتی
باال و شرایط پرداخت آسان رضایت
مشتریان عزیزان را جلب کند .علی
دهـقــان در پــایــان اظـهــار ک ــرد :کشور
اس ــام ــی م ــا دارای م ـنــابــع خ ــوب و
یبــاشــد کــه با
مــردمــانــی شایسته مـ 
درایت مسئوالن میتواند تمام موانع
اقـتـصــادی را ازم ـیــان بــرداشـتــه و به
تمام جهانیان ثابت کند که ایران در
راسـتــای تولید ودصنعت نیز چون
دی ـگــر رش ـت ـ ههــای جـهــانــی مـیتــوانــد
همیشهبدرخشد.

مدیر مجموعه تیرچه صنعتی الوندمال در گفتگو با جام جم البرز:

تیرچههای تولیدی ما با دستگاههای تمام اتوماتیک صنعتی انجام میشود
شهــای نوینــی بــرای تولیــد محصــوالت مختلــف مرتبــط بــا ســاختمان
امــروزه رو 
شهــای پیشــین بــا هــدف رفــع ایــرادات
ســازی بــر روی کار آمــده انــد و جایگزیــن رو 
شهــای اجــرای ســقفها،
و نواقــص آنهــا شــده انــد .یکــی از متــداول تریــن رو 
روش تیرچــه بلــوک میباشــد .ســقف خروجــی از ایــن روش مزایــای بســیاری
شهـ�ا تبدیـ�ل نمـ�وده اسـ�ت.
داشـ�ته کـ�ه ایـ�ن روش را بـ�ه محبـ�وب تریـ�ن رو 
ســقفهای تیرچــه بلــوک موجــب صرفــه جویــی در مصــرف بتن شــده و وزن ســازه
را نیــز کاهــش میدهنــد .هزینــه اجرایــی ســقفهای تیرچــه بلــوک بســیار پاییــن
کهــا
تــر از انــواع مشــابه آن میباشــد .عــاوه بــر کاهــش ایــن هزین ههــا ،تیرچــه بلو 
مقاومــت باالیــی در مقابــل نیروهــای جانبــی داشــته و طبیعتــا ســازههای تولیــدی
از ایــن طریــق مقــاوم تــر میباشــند .یکــی دیگــر از مزایــای ایــن ســقفها پیــاده
ساــزی آس��ان آنه��ا در مقایسـ�ه ب��ا ان��واع دیگ��ر اسـ�ت .مجموعــه تیرچــه صنعتــی
الوندمــال بــا مدیریــت متخصــص و زبــده اکبــر ارمغــان و حســن جهــان آرا یکــی
از مجموع ههــای تخصصــی و حرفــه ای در حــوزه تولیــد تیرچ ههــای صنعتــی بــا
دســتگاههای تمــام اتوماتیــک میباشــد .ایــن مجموعــه دســتگاههای خــود را
از شــرکتهای دانشبنیــان تهیــه میکنــد .کاالهــای تولیــدی مجموعــه تیرچــه
صنعتــی الونــد مــال دارای کیفیــت بســیار عالــی و اســتاندارد هســتند.

در همیــن رابطــه روزنامــه جــام جــم البــرز بــا اکبــر ارمغــان ،مدیــر ایــن مجموعــه
حرفــه ای گفتگویــی اختصاصــی انجــام داده اســت کــه در ادامــه میخوانیــد:
در خصــوص شــاخصههای ویــژه مجموعــه تیرچــه صنعتــی الوندمــال توضیــح
دهیــد.
تیرچ ههــای تولیــدی مــا بــا دســتگاههای تمــام اتوماتیــک صنعتــی انجــام م یشــود.
کهــای مــا دارای اســتاندارد کامــل اســت  .مــا دســتگاههای خــود
میلگــرد و بلو 
را از شــرکتهای دانشبنیــان تهیــه کــرده ایــم .بنابرایــن از لحــاظ کیفیــت بســیار
عالــی هســتند ،کلیــه کارهــا بــدون دخالــت دســت و بــا اســتفاده از ماشــین انجــام
ً
م یشــود و کامــا اســتاندارد میباشــد .از لحــاظ کاری مــا در یــک شــیفت میتوانیــم
تا1500متــر طــول تیرچــه تولیــد کنیــم.
رضایتمندی مشتریان از خدمات شما به چه میزان است؟
تمــام مشــتریان از کیفیــت کار تیرچــه صنعتــی الونــد مــال رضایــت دارنــد .موضــوع
شهــا بــه صــورت نقطــه ای انجــام م یشــود
بســیار مهــم ایــن اســت کــه جو 
و کیفیــت میلگردهــا را پاییــن نمــی آورد .کار مــا بــا نــوع دســتی آن قابــل قیــاس
نکــه تحــت نظــر
نیســت و بتنــی کــه در آن اســتفاده م یشــود بــه لحــاظ ای 
تتــر اســت.
مهندســان متخصــص و ناظــر انجــام میپذیــرد ،مقاو متــر و بــا کیفی 

راههای ارتباطی با مجموعه تیرچه صنعتی الوندمال را عنوان نمایید.
آدرس :جاده قدیم کرج -هشتگرد -اول گلسار به سمت کرج -نرسیده به شهرک حمیدیه -کارگاه تیرچه صنعتی الوند مال

تلفنهای تماس۰۹۱۲۶۱۸۴۵۸۰ - ۰۹۳۵۱۴۹۷۸۹۳ :
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مدیر کل استاندارد البرز خبر داد؛ بررسی صالحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در البرز
مدیر کل استاندارد البرز از بررسی  ۵۰۲پرونده مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و
خدماتی در کمیته تأیید صالحیت استان خبر داد.
به گزارش جام جم البرز ،محمد حسین طاهری اظهار کرد :در سال گذشته  ۴۰نشست کمیته
تأیید صالحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در اداره کل برگزار شد
و اعضای کمیته  ۵۰۲پرونده را بررسی کردند.وی افزود :مصوبات کمیتههای مذکور منجر

به صدور  ۳۶۶مورد پروانه تأیید صالحیت مدیران کنترل کیفیت شامل  ۱۳۶مورد تمدید
پروانه ۶۷ ،مورد تجدید پروانه ۶ ،پرونده حد مجاز آالیندهها و  ۱۵۷مورد تأیید صالحیت بوده
است .طاهری اظهار کرد :مطابق با آئین نامه تأیید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل
کیفیت ،مدت اعتبار پروانه مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی دو سال از
زمان صدور است و تمدید پروانه تأیید صالحیت منوط به گذراندن دورههای آموزشی مربوط

پزشک جام جم
ســواالت پزشکی
خــود را از پزشک
ج ـ ــام جـ ــم ال ــب ــرز
بـ ــپـ ــرسـ ــیـ ــدایـ ــن
روزهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،مـــــردم
ب ـ ـخـ ــش زی ـ ـ ــادی
از ن ـ ــی ـ ــازه ـ ــای
دکتر س ید مهدی
سالمت خود را از
موسویان
راههــای گوناگون
بـــــــــــــــه دســــــــــت
میآورند .این کار میتواند در بعضی مواقع
مفید و در بسیاری از مواقع حتی خطرناک
باشد.
وی ــژه نــام ـههــای ج ــام جــم الــبــرز شــرایــطــی را
فــراهــم ک ــرده اس ــت کــه شــنــونــده سـ ــواالت و
پرسشهای پزشکی شما باشد و به صورت
مکتوب بــرای سئوالهای شما جوابهای
مناسبی داشته باشد.
دکــتــر ســیــد مــهــدی مــوســویــان در همین
ستون و هر هفته به ســواالت و دغدغههای
پزشکی شما پاسخ خواهند داد.
آیا واکسن سرخک در کودکان یک واکسن
زنده است؟
واکسن  MMRهمان چیزی است که تحت
عنوان واکسن زنده ضعیف شده میشناسیم
 :ویروس زنده ای که ضعیف شده است
و باعث ایجاد بیماری در کودک شما
نمی شود.
در عوض این ویروس در سلولهای بدن
تکثیر میشود و باعث میشود بدن یک
پاسخ ایمنی نسبت به این بیماری ایجاد
کند که در صورت مواجهه با ویروس واقعی
سرخک ،از خود محافظت کند.
واکسن بهترین راه برای پیشگیری از بیماری
سرخک در کودکان است.
برخی از کودکان پس از واکسن دچار بثورات
و تب خفیف میشوند .این امر چندان رایج
نیست ولی در صورت بروز ،تنها چند روز به
طول میانجامد.

و اجرای دقیق وظایف است .گفتنی است به استناد ماده  ۲۰قانون تقویت و توسعه نظام
استاندارد ،مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان
پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای
اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیالت الزم و تجربه کافی در رشتههای
تخصصی مربوطه باشند،

تجهیز کرج به امکانات پیشرفته درمانی برای بیماران نخاعی

حس
دکتر محمد ین دلشاد

تخ
علم ن
فلوشیپ فوق صص کنترل ردد و عضو هیات ی دا ش گاه

کلینیک درد مرکز آمــوزشــی و درمانی
شهید مــدنــی کــرج فعالیت گسترده
خود را آغاز کرد.

بـ ــه گ ـ ـ ــزارش جـ ــا مجـ ــم ال ـ ـبـ ــرز در ای ــن
کلینیک درمانهای تکمیلی پیشرفته
کمتهاجمی برای بیمارانی که از دردهای

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

خبر

خبرنگار جام جم البرز گزارش میدهد،

شدید یا مزمن کمر ،دیسک ،درد اندام
تحتانی ،دردهــای گــردن ،شانه ،دست،
دردهـ ــای نــاشــی از ســرطــان و زون ــا رنــج

اجتماعی

میبرند ،ارائه میشود.
کلینیک درد توسط ریاست اسبق،
جــنــاب دکــتــر عــمــادالــدیــن ،افتتاح
گردید .دکتر علی بــرادران ،ریاست
کــنــونــی مــرکــز آم ــوزش ــی و درمــانــی
شهید مدنی کــرج گفت :بــا تجهیز
ایــن بیمارستان بــه کلینیک درد،
بــیــمــاران بـ ــرای دری ــاف ــت خــدمــات
درمانی تکمیلی مرتبط با درد نیازی
نــدارنــد بــه کلینیکهای خصوصی
یا امکانات درمانی استانهای مجاور
مراجعه کنند.

دکــتــر ب ـ ــرادران کــه هــمــزمــان مدیریت
گــروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه
ع ــل ــوم پــزشــکــی اس ــت ــان ال ــب ــرز را به
عــهــده دارد ،افـ ــزود :خــدمــات درمــانــی
غیرتهاجمی ستون فقرات بیش از ۱۰
سال است که در ایران انجام میشود
و درمــانــی تکمیلی بــرای درده ــای بدن
و ب ـهخــصــوص کــمــر و ســتــون فــقــرات
است.
دک ــت ــر مــحــمــدحــســیــن دل ــش ــاد فــوق
تخصص کنترل درد ،در ایــن ب ــاره به
هزینه گــزاف درمــان درده ــای بیماران
اشـ ــاره ک ــرد و گــفــت :در کلینیک درد
بیمارستان شهید مدنی کــرج ،هزینه
درم ـ ـ ــان کــمــتــر از مـ ــراکـ ــز خــصــوصــی
است.
دکتر دلشاد افزود :این خدمات درمانی
برای برخی بیماران سرطانی نیز در این
کلینیک ارائه میشود.
وی گ ــف ــت :ب ــی تــوجــهــی ب ــه آســیــب
دیدگی ستون فقرات مانند دیسک،
تنگی کــانــال نخاعی و درده ــای ناشی
از آن گاهی منجر به عمل جراحی باز
میشود.
دکــتــر دل ــش ــاد اف ـ ــزود :ب ــا اســتــفــاده از
درم ــانه ــای غــیــر تهاجمی از التهاب
عصبها کاسته شده و دردهای مزمن
در ای ــن نــاحــیــه ب ــه ط ــور چشمگیری
کاهش مییابد و با تکمیل دوره درمان
از بین میرود.
هر هفته حــدود  ۴۰بیمار به کلینیک
درد مــرکــز آمــوزشــی و درمــانــی شهید
مدنی کرج مراجعه کرده و مورد بررسی
و درمان قرار میگیرند.

زندگی پس از زندگی

«زنـ ـ ــدگـ ـ ــی پ ـ ــس از
زنـ ـ ــدگـ ـ ــی» عـ ــنـ ــوان
بــرنــامــه تــلــویــزیــونــی
بـ ــسـ ــیـ ــار جـ ــالـ ــب و
جـ ــاذبـ ــی اس ـ ــت کــه
تـ ــوسـ ــط مـ ــجـ ــری و
مـ ــحـ ــقـ ــق مـ ــجـ ــرب
سید نصرالدین
و تـ ـ ــوانـ ـ ــم ـ ـ ـنـ ـ ــد
میر عربشاهی
«عـ ــبـ ــاس مـ ـ ــوزون»
بـ ـ ــا هـ ــنـ ــرمـ ــنـ ــدی و
خبرنگار فرهنگی و
ش ــگ ــردی پــژوهــش
اجتماعی جام جم
مــحــور در ایـ ــام مــاه
البرز
مبارک رمضان و در
آستانه افطار از شبکه چهار سیمای جمهوری
اسالمی ایــران به آنتن میرفت .ایــن برنامه و
محتوای ویژه آن حاکی از گفتگو و مصاحبه با
زنان و مردانی است که در اثر حوادث و یا بر اثر
بیماریها در آستانه مرگ قرار گرفته و دوباره
بــا چشم گــشــودن بــه دنــیــای فعلی بــه زندگی
امــروزی بــاز گشته انــد .نکته اصلی و اساسی
ایــن برنامه که اکثر مصاحبه شوندگان از آن
بــه خوبی یــاد کــرده انــد«مــوضــوع حسابرسی»
از اعــمــال و مــشــاهــده صــحــنـههــایــی از ری ــز و
درشــت عملکرد زنــدگــی انــســان و  ...کــه البته
جاذبههای آن همواره موجب تمایل آنــان به
ادامه آن وضعیت و اظهار ناخوشایندی پس از
بازگشت به زندگی امروزی است .این برنامه با
توجه به ویژگیها و شاخصههای مجری خوش
صدای برنامه و نو بودن نوع اجرا موجب جذب
و اقبال مخاطبان بسیاری در سراسر کشور
شده است.
آری رویــکــرد اجتماعی مخاطبان بــه موضوع
مرگ ،قیامت و معاد و  .....جالب توجه است.
بر همین اساس جا دارد به عوامل اجرای این
برنامه به ویژه مجری تالشگر و محبوب آن و
دست اندرکاران شبکه چهار سیمای جمهوری
اس ــام ــی ای ـ ــران خ ــدا ق ــوت و دس ــت مــریــزاد
بگوییم.

تنیسور البرزی مجوز حضور در رقابتهای گرند اسلم فرانسه را کسب کرد
مدیر روابط عمومی هیات تنیس البرز گفت :مشکات
الزهرا صفی ،تنیسور آینده دار البرزی مجوز حضور در
جدول مقدماتی رقابتهای گرند اسلم فرانسه را کسب
کرد.
به گزارش جامجم البرز؛ امیر حسین پاکزاد گفت :صفی
پس از درخشش در رویدادهای بینالمللی به خصوص
مسابقات گرند اسلم آزاد استرالیا و قرار گرفتن در بین
 ۱۰۰تنیسور برتر به عنوان نخستین جوان ایران خود را
به مسابقات گرند اسلم فرانسه رساند.
رقابتهای گرند اسلم فرانسه از برجستهترین
مسابقات قهرمانی تنیس جهان است که از هشتم
خرداد ماه آغاز میشود؛ مشکات الزهرا صفی نخستین
تنیسباز زن ایرانی که در مهمترین رقابتهای گرند

خدمات ساختمان سازی کردان ،صفر تا صد
ممکن است بعد از گذشت چند سال از عمر ساختمان ،ساکنان تصمیم
به تعمیرات و یا بازسازی آن به صورت کلی یا جزئی در قسمتهای مختلف
بگیرند .همیشه بازسازی ساختمان به دلیل قدیمی بودن و نیاز به تعمیرات
ساختمان انجام نمیشود .گاهی اوقات صاحب خانه تصمیم میگیرد تغییراتی
در ساختمان نوساز خود و یا در آشپزخانه ،کاشی یا سرامیک ،کابینت ،رنگ
دیوارها و… ایجاد کند .ولی ساختمانهایی که سالهای زیادی از عمر آنها
میگذرد ،نیاز اساسی به بازسازی و تعمیرات دارند تا از وقوع هر حادثهای
پیشگیری شود .دایره فعالیت شرکتهای خدمات ساختمانی میتواند
بسیار متفاوت و گسترده باشد ،از خدمات تاسیسات ساختمان و لوله کشی
تا خدمات مربوط به بازسازی و دکوراسیون .امروزه با ماشینی شدن زندگی و
همچنین مشکل کمبود وقت شهرنشینان ،استقبال از خدمات ساختمانی
بسیار بیشتر از گذشته شده است .اگر به دنبال یک شرکت معتبر ،حرفهای
و متخصص برای بازسازی منزل و یا طراحی دکوراسیون هستید ،شرکت
خدمات ساختمانی کردان واقع در استان البرز ،یک گزینه و انتخاب عالی
است .چرا که هزینه خدمات این مجموعه بسیار نازل و مناسب میباشد.
ضمن اینکه یک تیم حرفهای و متخصص خدمات فوق را به شما ارائه
میکند .مهدی عبدی ،کارآفرین و مدیر متخصص ،توانمند و زبده شرکت

راههای ارتباطی و نشانی شرکت خدمات ساختمانی کردان را برای مخاطبان جام جم البرز بیان نمایید.
آدرس ما :کوهسار  -کردان -بلوار شهدای کردان -ابتدای بلوار  -خدمات ساختمانی کردان
شمارههای تماس۰۹۱۲۴۶۰۲۳۳۹- 09193461600 :

ماه مبارک رمضان در استان البرز برگزار و به نفرات برتر
جوایز نقدی تعلق میگیرد.

ســــرگذشت نشریه

کارآفرین جوان و مدیر شرکت خدمات ساختمانی کردان:

خدمات ساختمانی کردان است که به همین بهانه روزنامه جامجم البرز با
وی گفتگو انجام داده است که در ادامه آن را خواهید خواند:
در خصوص شاخصههای ویژه شرکت خدمات ساختمانی کردان توضیح
دهید.
در فعالیت ساختمان سازی وجه تمایز ما این است که قیمت و هزینههای
خدمات ما بسیار مناسب میباشد و همچنین یک گروه و تیم موفق و با
تجربه داریم که بسیار موفق و پرانرژی هستند .ما صفر تا صد کارهای مربوط
به ساختمان را انجام میدهیم .در مجموعه خدمات ساختمانی کردان
از شروع ساختمانسازی یعنی گودبرداری تا مرحله آخر کار که مربوط به
طراحی فضای داخلی منازل میباشد را پوشش میدهیم .در زمینه طراحی و
دکوراسیون داخلی نیز فعالیت داریم.
در مجموعه خود برای چند نفر کارآفرینی کردهاید و محور اصلی فعالیت شما
در چه حوزهای است؟
در مجموعه خدمات ساختمانی کردان به طور مستقیم برای ۱۰الی  ۱۵نفر و به
صورت غیر مستقیم بین  ۶۰الی  ۷۰نفر اشتغالزایی و کارآفرینی کردهایم .به طور
کلی محور اصلی فعالیت ما آرماتوربندی داربست و غیره است .آرماتور بندی
در واقع به معنای کار سفت سازی ساختمان میباشد.

اسلم جهان حضور یافت و در زمره یکصد تنیس باز
برتر جوان جهان قرار دارد.
پاکزاد در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری
رقابتهای جام رمضان به میزبانی البرز اشاره کرد و
افزود :این دوره از رقابتها هم اکنون با حضور ۸۷
تنیسور در بخش آقایان و  ۳۰تنیسور در بخش بانوان
در  ۲جدول مقدماتی (آقایان) و اصلی (بانوان) در
مجموعه تنیس آکام فردیس در حال برگزاری است.
او با بیاناینکه این رقابتها تا یازدهم اردیبهشت
ادامه خواهد داشت افزود :ورزشکارانی از استانهای
البرز ،تهران ،گیالن ،آذربایجان شرقی و کرمان در
رقابتهای جام رمضان به میزبانی البرز شرکت دارند.
پاکزاد افزود :این رقابتها هر ساله به پاس گرامیداشت

مریم دهقانی سانیج
نویسنده و کارشناس
سازمان آب

یازده اردیبهشت روز نشریه در ایران
است که اولین بار به نام کاغد اخبار
به کوشش میرزا صالح شیرازی هر ماه
یک بار چاپ میشد.
روزنــامــه ،نشریهای اســت کــه بــه طور
مــرتــب ومنظم معموال" روزانـ ــه تهیه
و چــاپ و پخش م ـ یشــود و بــه هیچ
قیدوشرطی در دسـتــرس م ــردم قــرار
میگیرد .روزنامه نه بیانیه است و نه
اطالعیه بلکه به نشر اخبار و اطالعات
در زمینههای گوناگون و انتقاد و اصالح
اندیشی در امور عمومی میپردازد.
در قرن هیجده بــرای نخستین بار در
اروپا جزوهها و اوراق اطالعاتی به طور
روزانه چاپ و پخش میشد.
در ای ـ ـ ــاالت مــتــح ــده آم ــریـ ـک ــا چ ــاپ
مطبوعات روزانه ارزان به سال میالدی
 1892برمیگردد .نخستین روزنامههای

معتبر "نیویورک تایمز" و "لندن تایمز"
بودند.
نخستینروزنامههابهزبانفارسی:
واژه روزنامه،در متون کهن زبان فارسی
به کار رفته است و منظور از آن ،بیان
رویدادهای مهم درباره شاهان و شرح
زندگانی وزیران و بزرگان بوده است و
در یک نسخه منتشر میشده
ای ــن واژه تــا آغ ــاز دوره قــاجــار نـیــز به
همین مفهوم بــوده است،چنان که
مجموعههایی از ایــن روزنــام ـ ههــا در
زبــان فارسی موجود است که آخرین
مجموعه مستقل از این نوع ،روزنامه
میرزا محمد کالنتر شـیــرازی در شرح
رویدادهای زندیان و روزنامه خاطرات
اعتمادالسلطنه اس ــت .هـمــزمــان با
ای ــران در هند هــم روزنــامـ ههــای تمام
فارسی در آن کشور آغاز شد.از جمله
ایـ ــن روزن ــامـ ـ هه ــا ،مـ ـ یت ــوان سلطان
االخبار،جام جهاننما و ســراج االخبار
را نام برد.
پیشینهروزنامهدر خاورمیانه:
نـخـسـتـیــن روزنـ ــامـ ــه خ ــاورمــی ــان ــه در
س ــال  1828در مـصــر منتشر شــد و
نامش"الوقایعالمصر"بود.
سه سال پس از آن روزنامهای ترکی به
نام"تقویم وقایع" منتشر گردید.
هشت سال بعد در ایران روزنامه"کاغذ

اخبار" به اهتمام میرزا صالح شیرازی
یکی از نخستین دانشجویان اعزامی
به اروپا انتشار یافت.
بـ ـ ــازار روزنـ ــامـ ــه در آســت ــان ــه ان ـقــاب
مشروطه رونق بسیار یافت.
به قول یکی از خاورشناسان به نام"رنه
گــروســه" مینویسد":رستاخیز ادبــی
ملت ای ــران ،در آغــاز قــرن بیستم بود
که بیشتر از طریق روزنامهها متجلی
گردید".
نام دومین نشریه فارسی زبان "وقایع
اتفاقیه "بود.این هفتهنامه به دستور
امیرکبیر در ت ـهــران منتشر میشد
تصویر شیر و خورشید بــا عبارت"یا
اســداهلل الغالب" به شیوهای خاص
طراحی شده بود که واژه اهلل باالی شیر
قرار گیرد .نخستین شماره این نشریه
در سال  1267به چاپ رسید.
ای ــن روزن ــام ــه ب ــا چ ــاپ سـنـگــی چــاپ
میشد و ش ـمــار ههــای آن هــم اکنون
در کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس
موجود است.
ی ــک س ــال پ ــس از انــق ــاب در ســال
1286تــع ــداد هشتاد و چـهــار روزنــامــه
در ایـ ــران منتشر مـ یشــد.نـفــوذ این
روزنامهها بر افکار عمومی به قدری بود
که میرزا آقا خان کرمانی و جهانگیرخان
صور اسرافیل دو تن از رونامه نگاران

یادداشت
نامی آن روزگار توسط محمد علی شاه
قاجار به جوخه اعدام سپرده شدند.
فشار بر روزنامهها در دوران رضا شاه
نیز ادامــه پیدا کرد در این دوران هم
مـیــرزاده عشقی و فرخی یــزدی بر سر
این کار جان باختند .بیطرفی روزنامه
ی ــک اص ــل اخ ــاق ــی"،اخ ــاق روزن ــام ــه
ن ـگــاری" اس ــت روزن ــام ــه نـگــار بــایــد در
گزارش داستانهای خبری ،بیطرف و
بدون سوگیری باشد.این اصل کاربرد
متناسب برای جوامع دموکراتیک الزم
میدانند.
نقش روزنامهها در رشد و گسترش
فرهنگ عمومی تاثیر بسزایی دارد .با
ظهور اینترنت و کتاب الکترونیکی به
تدریج تعداد روزنامهها افزایش یافته
اس ــت ف ـنــاوری جــدیــد چ ــاپ و تولید
روزنامهها را آسانتر از گذشته ساخته
اســت .در بین جوامع توسع یافته و
در حال توسعه هنوز نشر و مطالعه
روزنامه مبین روشنفکری ،درک عمیق
و باال بودن شعور سیاسی و اجتماعی
است .خالصه کالم اینکه روزنامهها با
ویژگیهای خاص خود میتوانند نقش
مــوثــری را در پیشرفت و شکوفایی
کشور و نیز رشد و گسترش فرهنگ
عمومی ایفا کنند.

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانالبرز :محم دتقیحسنیگردهکوهی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز
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روستای گلدره ،زندگی عشایری
در چندقدمی دنیای مدرن

کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری البرز گفت:
روستای عشایری گلدره در منطقهای نیمه بیابانی
واقع در بخش مرکزی شهرستان نظرآباد از حوالی
دهستان نجم آباد واقع شده و تنها روستای
عشایری در البرز است.
به گزارش جام جم البرز ،آقای احمدنژاد گفت:
نخستین چیزی که در گلدره جلب توجه میکند
چند سیاه چادر و چند ساختمان سنگی و آجری
طویلههایی موقت گلههای شتر و گوسفند و بز
است .او افزود :مردم ایل گلدره هنوز به صورت کامأل
بومی و سنتی زیست عشایری دارند و روزیشان از
گله داری است که سالیان متمادی است به شغل
اجدادی خود مشغولند و همچون دیگر عشایر
کشورمان با دامپروری زندگی میگذرانند.
احمدنژاد تصریح کرد :تعداد زیادی شتر در این
منطقه توسط ایل گلدره نگهداری میشوند .شغل
اصلی مردان گلدره پرورش شتر و گوسفند و بز است
و برای چرای دامها به بیابانهای اطراف میروند.
کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری البرز گفت:
زنها هم کار پخت نان و تهیه لبنیات از شیر دامها،
چادربافی ،گلیمبافی ،مشک سازی ،نخریسی سنتی
و غذاهای محلی عشایری از فعالیتهای زنان
عشایر است.او میگوید :عمده تولیدات ایل گلدره
گوشت شتر؛ گوسفند و بز و فرآوردههای دامی
است .چوب بازی یک پا و دو پا که با تغییر آوای سرنا
و دهل انجام میشود؛ بازی سنتی این ایل است.به
گفته کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری البرز
روستای عشایری گلدره با توجه به نزدیکی به تهران
میتواند با نگاه سرمایه گذاری در بخش عشایری
آن هم در منطقه بکری که از ویژگیهای منحصر به
فرد در کشور برخوردار است یکی از جاذبههای مهم
گردشگری البرز و شهرستان نظرآباد باشد.

در نشست آموزشی فرزند پروری در
عصر دیجیتال مطر ح شد؛

والدین و اولیای تربیتی مراقب
تهدیدهای فضای مجازی باشند

کارشناسان پلییس فضای تولید و تبادل
اطالعات(فتا) استان البرز بر ضرورت توجه والدین
به آسیبهای موجود در فضای مجازی تاکید کردند.
به گزارش جام جم البرز ،این نشست در سالن
همایشهای مرکز مجتمع کانون البرز برگزار شد و
کارشناسان پلیس فتا در این نشست ضمن معرفی
فضای مجازی و نحوه ارتباط کودکان و نوجوانان از
والدین و مربیان حاضر در جمع خواستند تا مراقب
تهدیدهای فضای مجازی باشند .سروان ابراهیم
شیری ،مسئول دایره پیشگیری از جرائم سایبری و
سروان آرش رستمی مسئول دایره اجتماعی پلیس
فتا ،جمعی از کارشناسان ،مسئوالن و مربیان مراکز و
والدین اعضا مهمانان این نشست بودند  .اینترنت،
فناوری نسل آینده همراه با فرصتها و چالشها،
چالشهای تربیتی و امنیتی از مواردی بود که در
این نشست مطرح شد .عدم بهرهگیری مناسب از
مزایای فضای مجازی ،آموزش ندادن سواد رسانهای
به کودکان و نوجوانان ،عدم هوشیاری ودقت در
استفاده از امکانات ،خوشبینی و اعتماد بیش از
حد والدین به فضای مجازی ،عملکردهای نا آگاهانه
والدین ،کاهش گفت و گو در محیط خانواده ،تاثیر
منفی فضای مجازی در ارتباطات و روابط عاطفی ،بلوغ
زودرس کودکان و عواقب آن ،استرس و اضطراب،
کم تحرکی ،دسترسی آزاد به انواع اطالعات ،مواجهه
با محتوای غیر اخالقی ،تغییر پوشش و اعتقادات و از
بین رفتن کرامت اخالقی از مواردی بود که به عنوان
آسیبهای فضای مجازی معرفی شدند  .قرار است
در نشستهای آتی راهکارهای پیشگیری و برخورد
والدین در مواجهه با مشکالت توسط کارشناسان
پلیس فتا به خانوادههای اعضا و مربیان کانون،
منتقلشود.گفتنیاستپلیسفتادر راستایاجرای
تدابیر فرمان رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی)
«نهضت سواد رسانهای در فضای مجازی با رویکرد
پیشگیری از جرایم فضای مجازی» را راهاندازی کرده و
در قالب تفاهم نامه با نهادهای مختلف برنامههایی
را در این راستا اجرا میکند.

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان البرز026-32210004-9 :
صفحه آرا :فرحناز بندهخدایزدی
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پیام های مردمی

نادر طالبزاده سردار جبهه قلم و هنرمتعهد بود
ن ــادر ط ــال ـبزاده
محمدحسین روحی ن ـ ـیـ ــز از مـ ـی ــان
م ـ ــا رفـ ـ ــت و بــه
نویسنده
هــمــســنــگ ــرش
شـ ـهـ ـی ــد آویـ ـن ــی
پ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــت.
در دن ـیــای کـنــونــی کــه هـنــر آ ل ــت دســت
ن هالیوود شــده و بسیاری
دنیاپرستا 
یکــوشـنــد بــا ه ـ ــزاران س ـیــاه نـمــایــی و
مـ 
هــویــت زدای ــی از خــود و ملت خویش
ب ــرن ــده ج ــای ــزه اســک ــار و هــال ـیــوود و...
غیره شوند ،نــادر طــالـبزاده بر اساس
هــدایــت الـهــی بــه هم ه امـکــانــات مــادی
و رفــاه دنـیــوی دســت رد زد و عاشقانه
در مکتب امــام خمینی (ره) به احیاء و
معنی بخشیدن به هنر واقعى و اصيل
پرداخت و چه زیبا درخشید و چه زود
توانست اسطور ه هنر متعهد ،اسالمی

و انقالبی شود .نادر طالبزاده ،نادر بود
همان گونه اورا نامیدند .فهم عمیق او
از تمدن غــرب و شناخت کاستیها و
یهــای آن و شناخت صحیح و
نــارســایـ 
عمیق از انقالب اسالمی و مکتب امام
خمینی(ره) ،او را به هنرمندی نظریهپرداز
و دغــدغــه مـنــد تـبــدیــل ک ــرد کــه آ ثـ ــار و
خدمات فرهنگی و هنری او را علیرغم
همهی بیمهریها شاهد هستیم .او
هـبــوط زمینی داش ــت تــا دل ــدادگ ــان به
خــاک را به افــاک بـبــرد.او در شناسایی
نوابغ روزگــار و انسانهای بیدار دست
برتر داشت.
شاید اگــر کسی او را از نزدیک ندیده و
یا نشناخته باشد ،برخی از تعابیر درباره
وی را زیادهگویی پندارد .اما طالب زاده
برای بسیاری ناشناخته رفت!
در سال  ۱۳۹۸که از ایشان و "پروفسور

الکساندر دوگین روسی" برای سخنرانی
در جمع راهپیمایان  ۲۲بهمن در کرج
دعــوت کردیم ،کامال محسوس بود که
همه خوبیها ؛ وقار ،فروتنی ،بلندنظری،
بصیرت ،ایمان ،کماالت علمی و معنوی
در او جمع اس ــت .همو در م ــورد تــرور
بیولوژیک خود میگوید:
هـمــراه  ۵۰نفر زائــر لبنانی هنگامی که

براى راهپیمایی اربعین در عراق بودم،
ح ــدود ســاعــت  ۳نیمه شــب نیروهای
امنیتی عراق که مسلح به کالشینکف و
سالحهای  ۹میلیمتری بودند به هتل ما
ریختند و با حاضر شدن در باالی سر من
خواستند که چمدانهایمان را به آنها
تحویل دهیم.این نیروها با اصــرار زیاد
یمــان را گرفتند ،آنها بــه ما
نهــا 
چـمــدا 

گفتند که یک هفته بعد بیایید در کربال و
آنجا چمدانهای خود را تحویل بگیرید.
شهید طالبزاده این نیروها را وابسته
به سازمان امنیتی آمریکا ( )NSAخواند و
گفت :بعد از اینکه چمدانها را تحویل
گرفتیم برداشت من این بود که هدف
پتــاپ
آن ـهــا ســرقــت اطــاعــات داخ ــل لـ 
و همچنین مکاتبات مــن بــا مهمانان
دعوت شده به برنامههای مختلف بوده
سهــای داخــل
اس ــت .بعد از آنکه لـبــا 
چ ـمــدان را پــوشـیــدم دو روز بعد دچــار
تنگی نفس شدید شــدم ولــی در ابتدا
تصورم این بود که به خاطر تغییرات آب
و هوایی اســت ،با ادامــه ایــن وضعیت
و اخـ ـت ــال در وض ـع ـیــت ج ـس ـم ـیام و
همزمانی این حــوادث متوجه شدم که
مورد ترور بیولوژیک قرار گرفتهام.
روحش شاد و خدماتش ماندگار

جشنوارههای گل و گالب به گردشگری البرز رونق میبخشند
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استان البرز گفت :برگزاری  ۲جشنواره گل الله و گالبگیری
پس از  ۲سال رکود کرونایی ،بار دیگر به گردشگری استان رونق
خواهند بخشید.
به گزارش جام جم البرزر ،شهرام علی محمدی ،افزود :با توجه به تنوع
آب و هوایی سه مجوز برپایی جشنواره برای رونق بخشی گردشگری
استان صادر شده که بار دیگر گردشگری البرز را متحول کنند.
به گفته معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی استان البرز :یکی از این جشنوارهها ،باغ اللههای آسارا
کرج است که از دهم اردیبهشت به مدت یک ماه آغاز به کار میکند
که برپایی این جشنواره در حاشیه جاده گردشگری کرج – چالوس
نقش اساسی در رونق بخشی به گردشگری استان البرز دارد.
معاون گردشگری البرز افزود :این جشنواره به اقتصاد البرز و توسعه
تاسیسات گردشگری جادهای این استان کمک خواهد کرد.
مجوز دوم مربوط به جشنواره «گل محمدی و گالبگیری» در باغ گل
سرخ شهر هشتگرد شهرستان ساوجبالغ استان البرز است که به
گفته علی محمدی ،در این جشنواره تالشها براین است تا با کمک

بخش خصوصی همزمان با قمصر کاشان از  ۱۲اردیبهشت ماه تا
 ۱۲خردادماه امسال عملیات گالبگیری در قالب جشنواره انجام
شود.
او ادامه داد :مردم میتوانند فرایند گالبگیری و عصاره حاصل از گالب
را در باغ هشتگرد شهرستان ساوجبالغ نظاره کنند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی البرز گفت ۳۷ :هکتار باغ

لذت پرواز را در آسمان البرز تجربه کنید

حافظ

گل محمدی توسط بخش خصوصی در شهرستان ساوجبالغ ایجاد
شده و این جشنواره در محدوده باغ مذکور برگزار میشود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی البرز افزود :با توجه به
تنوع جاذبههای طبیعی و تاریخی در غرب استان البرز ،جشنواره
گالبگیری با رونق بخشی گردشگری و تقویت پایههای اقتصادی
استان همراه خواهد بود.
همچنین غرفههای صنایع دستی و عرضه گالب در حاشیه جشنواره
گالبگیری پیش بینی شده است.
موضوع دیگری که معاون گردشگری استان البرز به آن اشاره داشت:
صدور مجوز برای اولین بار به فروش محصوالت صنایع دستی
استان در قالب جشنوارههای سیار یا بازار سفر است که بستههای
صنایع دستی در مناطق مختلف استان عرضه خواهد شد.
این جشنواره از نهم تا  ۱۳خرداد در قالب کانتیر در پارک چمران کرج
و بازار چه صنایع دستی استان اجرا میمی شود.
علی محمدی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی البرز گفت:
ما به دنبال این هستیم تا با تکرار جشنوارهها البرز را برجسته کنیم،
چون ظرفیت این کار را دارد.

خ ــوان ــن ــدگ ــان ع ــزی ــز م ـیتــوانــنــد جــهــت طــر ح
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف
بــا شــمــاره تلفن 32210009دف ــت ــر تحریریه جام
جــم الــبــرز هــمــه روزه بــه غــیــر ای ــام تعطیل در
وقــت اداری تــمــاس بگیرند تــا مشکالتشان
بـــا نــــام خـ ــودشـ ــان در هــمــیــن س ــت ــون در ج
گردد.
بهداشت مدارس را تضمین کنید
با توجه به بازگشایی مدارس در اوضاع همه
گیری بیماری کرونا وزارت آموزش و پرورش
انتظار این است که نسبت به تامین و هدایت
اقالم بهداشتی مدارس و تضمین استفاده آن
اقدام جامع و اصولی نمایند.
محسن کرامتی از کرج
شهرداری کرج آبیاری فضای سبز را مرتب
نماید
شهرداری کرج در خیابانها و محالت کرج
اقدام به کاشت نهال برای توسعه فضای سبز
نموده است ،اما متاسفانه آبیاری نهالها
توسط عوامل اجرایی مربوطه درست اجرا
نمی شود.
در نتیجه بخش عمده نهالهای کاشته شده
خشک میشود .آیا بهتر نیست که مسئوالن
شهرداری کرج مدیریت قوی تری اعمال
نمایند.
جمعی از اهالی کوی کارمندان جنوبی
دولت گرانیهای بی منطق را عالج گند
گرانیهای بی منطق و مسابقه گران فروشی
اقالم مورد نیاز مردم عرصه را بر مردم و به
ویژه گروههای آسیب پذیر جامعه دتنگ کرده
است .مردم از مسئوالن انتظار دارند تا با
برنامه ریزی و کنترل جدی بازار اوضاع اقتصادی
مردم را ساماندهی کنند.
الهام فرخی از کرج
پاکیزگی محیط زیست و سالمت روستائیان
دهیاری روستاهای بخش ساوجبالغ (سنقرآباد
و تنکمان) در نظافت و جمعآوری زبالهها
ونخالههای ساختمانی کم کاری میکنند.
خواهشمندم دهیاریها به پاکیزکی محیط
روستا و سالمت روستائیان بیشتر توجه کنند.
سامان رضایی – ساوجبالغ

ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز

کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری
البرز گفت :فرودگاه تفریحی  -آموزشی
آزادی از مناطق نمونه گردشگری
استان است.
به گزارش جام جم البرز ،احمدنژاد
گفت :فرودگاه تفریحی  -آموزشی آزادی
از مناطق نمونه گردشگری استان البرز
است که در جنوب غربی شهرستان
نظرآباد و در نزدیکی روستای صالحیه
قرار دارد و به عنوان نخستین مجموعه
پروازی بخش خصوصی در کشور و حتی خاورمیانه از سال  ۱۳۹۱فعال است.
او افزود :فرودگاه آزادی با مساحت  ۷۵هکتار دارای امکاناتی همچون ،باند و برج مراقبت پرواز ،آشیانه
آمادهسازی هواپیما ،پارکینگ ،کارگاههای ساخت و مونتاژ ،آشیانه تولید ،آشیانه نگهداری هواپیما ،ترمینال
و جایگاه بازدیدکنندگان ،ایستگاه مجهز هواشناسی و سایت ایمنی زمینی است.
احمدنژاد تصریح کرد :مجموعه پروازی آزادی بیش از  ۶۰هواپیمای فوق سبک دارد و در آن عالوه بر
پروازهای تفریحی؛ آموزش پرواز و خلبانی در قالب دورههای تخصصی انجام میشود.
او گفت :این فرودگاه با در اختیار داشتن امکانات متنوع اولین قطب هواپیمای فوق سبک ایران و مرکز
خریدوفروش این نوع از هواپیماها هم است.
کارشناسان بر این باورند که «پدیده هوانوردی عمومی در ایران» بهطورجدی از این فرودگاه آغاز شده است.
هوانوردی عمومی ،اصطالحی است که شامل تمام هوانوردیها و فرایندهای مربوط بهغیراز نظامی و ترابری
هوایی برنامهریزیشده (خطوط هوایی مسافربری و باربری) میشود.
احمدنژاد گفت :یکی از نکات قابلتوجه در رابطه با فرودگاه آزادی ،برگزاری نمایش هوایی اوج ایرانیان در
این مجموعه است .این نمایش هوایی عظیم ،نخستین نمایش هوافضای فرودگاه آزادی در محل این
فرودگاه در شهرستان نظرآباد بود .این نمایش هوایی در سال  ۹۱برگزار شد و هدف اصلی آن ،معرفی
صنعت هوانوردی به مردم بهویژه جوانان بود.
به گفته کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری البرز برای اولین بار در کشور در نمایش هوایی ایرانیان۱۵۰ ،
فروند هواپیمای فوق سبک در فرودگاه آزادی به پرواز درآمدند.
فرودگاه آزادی نظرآباد ظرفیتهای بینظیری در حوزه گردشگری هوایی و پتانسیلهای پرواز دارد.
فرودگاه آزادی با باندی به پهنای ۱۶۰۰متر برای پرواز هواپیماهای فوق سبک اختصاص دارد.

حسین فاضلی هریکندی گفت :در راستای اجرای سیاستهای قوه قضائیه
جهت تدوین برنامهها و انجام اقدامات عملی با رویکرد «تحول و تعالی» ایجاد
قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز با هدف پیشگیری و کاهش
وقوع سرقت در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش جام جم البرز؛ رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز گفت:
از آنجایی که پیشگیری ،مقابله و نیز حذف بسترهای تسهیل کننده وقوع
سرقت از اهداف اصلی برنامههای قوه قضائیه در سال جاری است و از طرف
دیگر نهادها و دستگاههای متعددی دارای وظایف و مسئولیتهای قانونی در
حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت هستند ،به منظور سیاست گذاری واحد،
ایجاد هماهنگی اقدامات و هم افزایی بین دستگاههای مسئول ،امکان نظارت
و رصد فعالیتها و بررسی اثرگذاری هرکدام از اقدامات و با توجه به تجربه موفق
دادگستری کل استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با
تغییرکاربری» در حوزه حقوق عامه ،قرارگاهی تحت عنوان «قرارگاه پیشگیری و
مقابله با سرقت استان البرز» با عضویت همه دستگاههای مسئول در استان
تشکیل شد.
اعضایقرارگاه
فاضلی هریکندی در مورد ترکیب دستگاههای عضو قرارگاه بیان داشت :عالوه
بر رئیس کل دادگستری استان ،دادستان و رئیس کل دادگاههای عمومی
و انقالب شهرستان مرکز استان ،اعضایی دیگر از مجموعه دادگستری کل
استان ،استانداری ،نیروی انتظامی ،سپاه استان ،اداره کل زندانها و صدا و
سیمای استان دیگر اعضای ثابت این قرارگاه هستند که در موارد لزوم سایر
دستگاهها نیز به تناسب موضوع با تشخیص رئیس کل دادگستری استان ،از
سوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز که
دبیر قرارگاه مذکور است ،به جلسات دعوت خواهند شد.
او افزود :یکی از برنامههای مهم این قرارگاه به منظور رصد کاهش یا افزایش
جرم سرقت در استان و با هدف برنامهریزی منسجم برای پیشگیری و مقابله
حداکثری ،ایجاد بانک اطالعات سارقین موجود در دادگستری کل استان ،اداره
کل زندانها و فرماندهی انتظامی و سایر ضابطان و دستگاههای اجرایی است.
ایجادسامانهرصدمجرمینحرفهای

رئیس کل دادگستری استان البرز ،ایجاد «سامانه رصد مجرمین حرفهای»
توسط معاونت فناوری و اطالعات و برنامهریزی دادگستری کل استان را
یکی دیگر از اقدامات ذیل قرارگاه بیان کرد و متذکر شد :همچنین به منظور
رسیدگی سریع ،قاطع و قانونمند به پروندههای سرقت ،شعب خاصی در
دادگستری کل استان ایجاد خواهد شد و در این راستا صدور احکام و اجرای
مجازات محکومان به گونهای خواهد بود که باعث کاهش سرقت و افزایش
اثربخشی اقدامات قرارگاه در جامعه شود .او متذکر شد :قطعا افزایش آگاهی
عمومی در زمینه پیشگیری از سرقت موثرترین اقدام است که در این راستا ،به
منظور ارتقای آگاهیهای عمومی و اطالع رسانی اقدامات انجام شده و افزایش
رضایتمندی عمومی« ،کمیته تولید محتوا» با حضور نهادهای مرتبط تشکیل
و نسبت به تهیه ،تولید و انتشار محتوای پیشگیرانه و انعکاس اقدامات
مقابلهای اقدام خواهد کرد .فاصلی هریکندی با اشاره به کاهش  ۲۱درصدی
سرقتهای به عنف و خشن ،کاهش  ۳درصدی سرقتهای خرد با اقدامات
مشترک دادگستری کل و نیروی انتظامی استان در سال  ۱۴۰۰ابراز امیداوری کرد
در سال جدید با فعالیت «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز»
شاهد کاهش محسوس آمار سرقت در استان البرز باشیم.

 ۵۰شرکت در کارخانه نوآوری و صنایع خالق استان البرز مستقر میشوند
مدیر کارخانه نوآوری و صنایع خالق استان
البرز از استقرار  ۵۰شرکت در این مجموعه
خبر داد.
به گزارش جام جم البرز ،امیر سرکندی
با اشاره به آمادهسازی کارخانه نوآوری و
صنایع خالق استان البرز اظهار داشت:
در فاز اول کارخانه نوآوری و صنایع خالق
استان البرز نزدیک به هشت هزار مترمربع
آماده بهرهبرداری شده و امکان استقرار

حدود  50شرکت دیگر در قالب گروههای
فناور و نوآور در مجموعه فراهم شده که
با استقرار شرکتهای طرف قرارداد ،ایجاد
اشتغال دانشبنیان در استان البرز ،مورد
توجه جدی قرار میگیرد.
وی افزود :اگر چه اولویت استقرار در این
مجموعه ،با شرکتهای دانشبنیان و
گروههایی فعال در حوزه فناوری و نوآوری
به ویژه در مسائل شهری مانند موضوعات

زیست محیطی است اما امکان استقرار
دیگر گروهها و افراد فعال در دیگر زمینهها
نیز فراهم شده است.
مدیر کارخانه نوآوری و صنایع خالق البرز
با اشاره به ارائه کلیه خدمات مورد نیاز
شرکتهای فعال در کارخانه در همین
مکان با هدف جلوگیری از ترددهای غیر
ضرور به تهران و کرج افزود :رایزنی با برخی از
مراکز اداری و دولتی ،همچنین دیگر مراکز

خدماتی مانند پیشخوان خدمات دولت
برای فعالیت در کارخانه نیز انجام شده
که به زودی استقرار آنها نیز آغاز خواهد
شد .سرکندی گفت :با هدف حمایت از
طر حهای نوین و کاربردی و سرعت بخشی
به اجرای طر حهای اشتغالزا ،امکان
استقرار برخی از فعالیتهای خاص به
شکل رایگان در فضای کارخانه را نیز فراهم
شده است.

