
باشـگاه  میزبانـی  بـه  کشـور  مختلـف  اسـتان های  از  سـوارکار   ۴۷۵
کردنـد. رقابـت  یکدیگـر  بـا  ج  کـر محمدشـهر  هوشـمند 

، در روز پایانی رقابت های مسـابقات ملی پرش  بـه گـزارش جـام جـم البـرز
بـا اسـب، داوود پـور رضایـی از تهـران در ارتفـاع ۱۳۵بـر سـکوی نخسـت 
ایسـتاد، سـید مهـدی چراغـی از البـرز هم در رده مالکین عنـوان قهرمانی 

را کسـب کـرد، در رده ۶ مانـع پیاپـی هـم مازیـار جمشـیدخانی اول شـد.
در مجمـوع، سـوارکاران در ایـن مسـابقات در ۱۱ رده بـا یکدیگـر رقابـت 

کردنـد.
امتیاز هـای ایـن مسـابقه پـس از ثبـت بـرای افزایـش رنکینگ سـوارکاران 
مسـابقات  در  حضـور  مجـوز  تـا  می شـود  ارسـال  جهانـی  فدراسـیون  بـه 

آسـیایی را دریافـت کننـد.

ج پایان مسابقات ملی پرش با اسب در کر
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ا
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؛  ز البر ؛  در  ز البر ینی در  زمایش جهاد امیدآفر ینی ر زمایش جهاد امیدآفر دردر ر

آمدند کار  آمدندهمه پای  کار  همه پای 

مدیر دفتر مطالعات آب منطقه ای البرز خبر داد:

ذخایر آبی استان البرز در  وضعیت هشدار 

مردم درخواست مقابله با 
زمین خواری دارند

خانواده و رشد جمعیت باید 
گیرد در نگاه نخست قرار 

آماده   با ۷ شعبه در البرز 
خدمت رسانی به مردم 

هستیم

مهندس اصغر نقوی، مدیر شرکت 
ساختمانی و امالک بهسازان:

 میترا شهریان، موسس و
 مدیر  آموزشگاه آبنوس:

مدیر امالک و هلدینگ معصومی:

ین شاخصه بهسازان   تر مهم 
مرغوبیت ساخت است

آبنوس یکی  کرده ایم  سعی 
آموزشگاه های  ین  از بهتر

خیاطی البرز باشد
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گل  دختر یعنی پیچیدن بوی 
یاس درون باغچه زندگی

به مناسبت والدت حضرت معصومه)س( ؛

جذب معلمان مدارس 
غیردولتی در آموزش و پرورش
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مـــراحـــل ســاخــت و تــولــیــد ســاخــتــمــان یــکــی از 
موضوعاتی است که زیاد به آن فکر نمی کنیم. 
هیچ  شاید  و  می کنیم  زندگی  خانه هایمان  در 
نکنیم  فکر  ســازی  ساختمان  مراحل  به  وقــت 
زمین  یــک  تــا  اســت  الزم  مراحلی  چــه  ندانیم  و 
اما  امــن تبدیل شــود.  گــرم و  بــه خــانــه اى  خالی 
مراحل  چقدر  کــه  مــی دانــنــد  ســازهــا  ساختمان 

ساختمان سازی دشوار است. 
خاص  چالش هاى  ساختمان  ساخت  مراحل 

خود را دارد. 
ــاوران امــــاک پــگــاه  ــشــ گــــروه مــهــنــدســان و مــ
مــهــرشــهــر بـــا نـــام تــجــاری هــایــپــر مــلــک یــکــی از 
در  متخصص  و  حــرفــه ای  پــویــا،  مجموعه های 
بهره گیری  با  مجموعه  این  می باشد.  حوزه  این 
از یک تیم توانمند و خاق در انجام پروژه های 
اجرا بسیار موفق عمل  تا  از طراحی  ساختمانی 

کرده است. 
مطالعات  و  بــازار  نیاز  شناسایی  ضمن  که  چــرا 
بــه صــورت  را  پـــروژه هـــای خــود  امــکــان سنجی، 

هدفمند به مرحله اجرا رسانده است. این تیم 
را به  آپارتمان  ١٠٠٠ واحد  تا کنون تعداد  حرفه ای 

مرحله فروش رسانده است .
به عاوه به صورت مجازی در بخش آموزش به 

عاقه مندان این حوزه فعالیت می کند. 
علی  با  البرز  جام جم  روزنــامــه  زمینه  همین  در 
ترابی، مدیر گروه مهندسان و مشاوران اماک 
پگاه مهرشهر گفتگویی انجام داده است که در 

ادامه می خوانید:
تخصصی  فعالیت های  و  سوابق  خصوص  در 
ــاوران امــــاک پــگــاه  ــ ــــش ــان و م ــدس ــن ــه گــــروه م

مهرشهر توضیح دهید.
دانـــــش آمـــوخـــتـــه رشـــتـــه مـــعـــمـــاری هــســتــم و 
صنعت  بخش  در  که  است  سال   ١٤ به  نزدیک 
ســاخــتــمــان، طـــراحـــی، اجـــرا و فـــروش پــروژه هــا 

فعالیت داریم.
یــک ســـری مطالعات  ــتــدا  اب زمــیــنــه  ایـــن  در  مــا 
که  شــدیــم  متوجه  و  ــم  دادیـ انــجــام  زیرساختی 
طراحی،  بخش های  در  فقط  دفــاتــر  از  بسیاری 

ما  هستند.  فعال  ــروش  ف یــا  و  ــرا  اج مهندسی 
تمامی این بخش ها را در یک تیم منسجم گرد 
هم آورده ایم. پروژه های اجرایی تیم طراحی، اجرا 
امــاک  گــروه مهندسان و مــشــاوران  فــروش  و 
برخوردار  مطلوب تری  کیفیت  از  مهرشهر  پگاه 
فــروش  بـــازار  ارتــقــاء  موجب  نتیجه  در  و  اســت 
این  یاری خداوند طی  با  این حوزه شده ایم.  در 

سال ها در عرصه کار موفق بوده ایم.
مجموعه  توسط  گروهی  اجرایی  پــروژه هــای  از 

خود بگویید.
از جمله: مهندسی فروش   پروژه های مختلفی 
ــاك، اجـــرا و بـــازســـازی ویــاهــا، مطب  ــ ــواع ام ــ ان
مسکونی،  پــروژه هــاى  صــد  تــا  صفر  و  پزشکان 
تجارى از طراحی تا اجرا توسط تیم حرفه ای گروه 
مهرشهر  پگاه  امــاک  مــشــاوران  و  مهندسان 
آموزش  انجام شده است. همچنین در بخش 
و در فضای مجازی فعالیت داریم. نزدیک به ٦٠ 
ویدیوی آموزشی نیز برای کسانی که می خواهند 

در این عرصه فعالیت کنند، منتشر کرده ایم.

 علی ترابی، مدیر گروه مهندسان و علی ترابی، مدیر گروه مهندسان و

 مشاوران اماک پگاه مهرشهر )هایپر ملک(: مشاوران اماک پگاه مهرشهر )هایپر ملک(:

بالغ بر  بالغ بر  ١٠٠٠١٠٠٠  قرار داد فروش   قرار داد فروش 
ملک  را به ثمر رسانده ایمملک  را به ثمر رسانده ایم

Instagram : hypermelk_com

نشانی و راه های ارتباطی با گروه مهندسان و مشاوران امالک پگاه مهرشهر را برای مخاطبان جام جم البرز ذکر نمایید.

شماره های تماس: 09123658556  - 09125641140   026-33422335   

لفا- طبقه دوم- گروه مهندسان و مشاوران اماک پگاه مهرشهر )هایپر ملک( -بلوار چهارباندی- نبش بلوار ١١١ - ساختمان آ ج- مهرشهر نشانی : کر

 نماینده مردم طالقان، نظرآباد،
:  ساوجبالغ و چهارباغ استان البرز
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ج با اشاره به تاکیدات مقام  نماینده ولی فقیه در البرز و امام جمعه کر
رشد  و  خانواده  کانون  اهمیت  به  توجه  خصوص  در  رهبری  معظم 

جمعیت گفت : این موضوع باید در نگاه نخست همگان قرار گیرد.
آیت اهلل »سید محمد مهدی حسینی همدانی« در خطبه های نماز جمعه 
ج افزود: مقام معظم رهبری در پیام اخیر خویش فرمودند» بار دیگر  کر

تاکید می کنم که تاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی 
کشور و حمایت از خانواده یکی از ضروری ترین فرایض مسئوالن و آحاد 
مردم است و این فریضه در خصوص افراد و مراکز تاثیرگذار و فرهنگ 
ساز بیشتری می یابد"، بدین معنی که وظیفه را به خوبی روشن کردند.«

وی ادامه داد: بر همین اساس باید قرارگاه جمعیت و خانواده در استان 

البرز با جدیت بیشتری کار را دنبال کرده و به طور قطع برنامه و طراحی 
جدیدی برای  موضوع  جمعیت و خانواده داشته باشند، چرا که امروز 
تاش دشمنان بر این است که این باور را به مردم القا کنند که نظام 
کارآمدی الزم را نداشته و نمی تواند اهدافی را که ترسیم کرده عملیاتی 

نماید.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

ج: امام جمعه کر
خانواده و رشد جمعیت باید در نگاه نخست قرار گیرد

خبر
مشاوران حقوقی جام جم البرز

 خــوانــنــدگــان گــرامــی، 
ــــد  ــی ــ ــوان ــ ــــی ت ــا م ــ ــم ــ ش
مــشــکــالت حــقــوقــی 
را با  و قــضــایــی  خـــود 
روزنامه جام جم البرز 

در میان بگذارید. 
مـــســـئـــول پـــرســـش 
مــشــکــالت  پـــاســـخ  و 
قــضــایــی  و  حــقــوقــی 
بــــــه وســــیــــلــــه تــیــم 
ــی مــجــرب  ــاس ــن ــارش ک

به  ستون  همین  در  و  هفته  هر  می توانند  خــود 
سئوال های شما پاسخ دهند.  الزم است بدانیم 
جنبه  صرفا  سئوال،  به  شده  داده  پاسخ های  که 
قضایی  مراجع  در  استناد  قابل  و  دارد  مشورتی 
شما  تــمــاس هــای  منتظر  نــمــی بــاشــد.  اداری  و 

هستیم.
یداران خودرو عدم تحویل مبایعه نامه به خر

 
ً
مشاهده شده است در بعضی معامات خصوصا

یا  فروشنده  )شرایطی(،  لیزینگی  خودروهای 
متصدی بنگاه معاماتی خودرو، با این ادعا که در 
خودروهای شرایطی طبق قرارداد اولیه شرایط گذار 
، امکان و حق فروش خودروی شرایطی تا تسویه 
تحویل  از  قانون  برخاف  لذا  ندارد.  وجود  کامل 
که  می نمایند.  امتناع  خریدار  به  قرارداد  نسخه 
متاسفانه فقدان قرارداد مبایعه نامه برای  خریدار، 
 از 

ً
باعث ایجاد مشکات قانونی می گردد. لذا اکیدا

ولیکن  نمایید.  خودداری  معاماتی  چنین  انجام 
گرفته  صورت  کاری  چنین  دلیل  هر  به  چنانچه 
باشد، پیشنهاد می گردد حداقل صورتجلسه ای با 
حضور شهود در این خصوص تنظیم گردد و یا اگر 
قسمت و یا تمامی از ثمن معامله از طریق پرداخت 
خودرو  خرید  موضوع  چک  متن  در  باشد،  چک 
آن قید گردد و چنانچه ثمن  با مشخصات کامل 
فروشنده  حساب  به   

ً
صرفا باشد  نقدی  معامله 

تا در صورت حدوث  و یا مالک خودرو واریز گردد 
روش های  از  استفاده  با  بتواند  خریدار  مشکل، 

فوق امکان اثبات معامله را داشته باشد.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

خبر

گلچین اخبار هفته شورای اسالمی 
ج و شهرداری کالنشهر کر

، رئیس شورا: جواد چپردار
و  تجاوز  بر  مقاومت  پیروزی  نماد  خرمشهر  فتح 

ایستادگی رمز حماسه سوم خردادماه است.
رئیس شورای اسامی شهر کرج با بیان این که فتح 
خرمشهر حماسه ایستادگی رزمندگان و تبلور ایثار 
بر  بود  ضمانتی  خرمشهر  فتح  گفت:  بود،  شهدا 
ادامه حیات این کشور، سربلندی مردم و تضمینی 
بر نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خود که 
همواره مورد تأکید امام و رهبر کبیر انقاب اسامی 

ایران بوده است.
: مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار

شهرداری از دستگاهی خدمت رسان به دستگاهی 
اجتماعی تبدیل شده است.

کمیسیون  رئیس  و  سخنگو   ، پور قاسم  علی 
تلفیق شورا:

طرح تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت پسماند 
کلید خورد.

سخنگو و رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسامی 
از  تفحص  و  تحقیق  طرح  تصویب  از  کرج  شهر 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد.
کمیسیون  رئیس  اعتصامی،  مرتضی  سید 

سامت، محیط زیست و خدمات شهری:
استفاده از نماد های خاص باعث زیبایی و حذف 
زوائد بصری و از مخاطرات رانندگی در شهر می کاهد.
مسیحا اقتداریان، رئیس کمیسیون شهرسازی و 

حقوقی شورا:
شورای  حقوقی  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
آتی  تفصیلی  طرح  درخصوص  کرج  شهر  اسامی 

کانشهر کرج و پیشنهادات شورای شهر خبر داد.

استان  )ع(  مجتبی  حسن  امام  سپاه  فرمانده 
بیت  عملیات  سالروز  با  البرزگفت:همزمان 
جهاد  رزمایش   ، خرمشهر آزادسازی  و  المقدس 
حاشیه  و  برخوردار  کم  محله   ۱۳ در  آفرینی  امید 

نشین استان از سوم خرداد آغاز می شود.
دوم  سرتیپ  سردار   ، البرز جام جم  گزارش  به 
با  که  نشستی  در  حیدرنیا   علیرضا  پاسدار 
جهاد  رزمایش  آغاز  موضوع  با  خبرنگاران  حضور 
خرمشهر  فتح  سالروز  با  همزمان  امیدآفرینی 
ابوذر  رسانه ای  جشنواره  افتتاحیه  همچنین  و 
برگزار شد، افزود: البرز آخرین استان شکل گرفته 
رشد  دلیل  به  متاسفانه  که  می باشد  کشور  در 
رشد  با  آن  زیرساخت های  جمعیت  تصاعدی 

جمعیتی همخوانی ندارد.
وی با بیان این که بخش عمده ای از این مشکات 
رشد  با  زیرساخت ها  تناسب  عدم  دلیل  به 
استانی  البرز  داشت:  اظهار  می باشد،  جمعیتی 
در  که  است  جمعیت  نفر  میلیون  سه  از  بیش  با 
بعضی از مواقع جمعیت یک شهرستان آن از یک 
استان کشور بیشتر است ولی زیرساخت هایشان 

همپای این رشد جمعیت رشد نکرده است.
کار  با  ماندگی ها  عقب  این  جبران  گفت:  حیدرنیا 
روزمره و عادی جبران نمی شود در نتیجه نیازمند 
و  جانبه  همه  تاش  و  انقابی  و  جهادی  کار  یک 

شبانه روزی مسووالن استان است.
می گیرد  مسئولیت  کسی  البرز  در  اگر  افزود:  وی 
اجرای  بر  عاوه  زیرا  دارد  دشوار  و  سخت  کاری 
ماموریت های جاری استان باید عقب ماندگی های 
تمام  اگر  و  کند  جبران  مضاعف  کار  با  را  استان 
ظرفیت های استان پای کار بیاید توانمندی های ما 
با هم افزایی بیش از مشکات موجود در استان 
گذشته  ماه  چند  از  این که  بیان  با  وی  می شود. 
موجود  مشکات  و  استان  ظرفیت های  تمام 
انقاب  معظم  رهبر  کرد:  تصریح  شده،  احصاء 
»جهاد  واژه  بر  انقاب  دوم  گام  بیانیه  در  اسامی 

امیدآفرین« تاکید دارند که برای این جهاد بایستی 
اجرایی  دستگاه های  و  مردمی  ظرفیت های  تمام 
شرایط  این  در  مردم  بین  در  امیدآفرینی  برای 

سخت اقتصادی پای کار بیایند.
برای  این که  بیان  با  البرز  استان  سپاه  فرمانده 
ح  طر امیدآفرینی  جهاد  رزمایش  امیدآفرینی،  این 
در  خصوص  به  امیدآفرینی  باید  گفت:  شد،  ریزی 
مناطقی  و  برخوردار  کم  و  نشین  حاشیه  مناطق 
که مشکاتی بیش از سایر نقاط دارد بیشتر شود 
حاشیه  مناطق  در  گشایی  گره  برای  ما  تمرکز  که 

نشین بیشتر است.
ساعت  از  رزمایش  این  این که  بیان  با  حیدرنیا 
از  استانی  متمرکز  صورت  به  خرداد  دوم  صبح    ۱۱
با  ج  آق تپه کر الزمان )عج( محله  مسجد صاحب 
می شود،  آغاز  ج  کر جمعه  امام  و  استاندار  حضور 
ظرفیت های  تمام  رزمایش  این  اجرای  در  گفت: 
کار  پای  محله   ۱۳ این  در  روز   ۱۰ مدت  به  استان 

جهاد  رزمایش  اجرای  هدف  محات  می آیند.وی 
محات  کرد:  اعام  ح  شر این  به  را  آفرینی  امید 
تپه،  ذاق  تپه،  آق  پایین،  حصارک   ، حصار  ۴ خط 
روستای  و  جعفرآباد  ماهدشت،  مهر  مسکن 
محات  ج،  کر شهرستان  در  آسارا  بخش  آدران 
پیک و اهری در شهرستان فردیس، محله حاشیه 
گلسار در شهرستان ساوجباغ و شهرک صدرا در 
شهرستان اشتهارد از جمله محات ۱۳ گانه اجرای 

رزمایش امیدآفرینی هستند.
محله  نظرآباد،  شهرستان  مهر  مسکن  حیدرنیا 
آباد  مهدی  محله  و  طالقان  شهرستان  پردسر 
این محات عنوان  از دیگر  را  شهرستان چهارباغ 
به  رسانی  خدمت  روحیه  تقویت  گفت:  و  کرد 
همنوعان با الگوبردای از پیاده روی بزرگ اربعین 

از جمله اهداف اجرای این رزمایش می باشد.
میدانی  ارتباط  برقراری  البرز  استان  سپاه  فرمانده 
و  حاکمیتی  و  دولتی  مجموعه های  با  مردم  بین 

خدمت  راه  در  انقابی  مدیریتی  سبک  الگوسازی 
جهاد  رزمایش  اهداف  دیگر  از  را  مردم  به  رسانی 
این  اجرای  با  کرد:  اضافه  و  دانست  امیدآفرینی 
مردم  بین  در  استان  در  انقابی  الگوی  رزمایش 
چه  هر  اجرای  در  افزود:  وی  شد.  خواهد  نهادینه 
بهتر این رزمایش و شناسایی ظرفیت های مردمی 
برای خدمت به همنوعان یک نرم افزار کاربردی و 

اپلیکیشن طراحی شده است.
محرومیت  ح های  طر اجرای  کرد:  خاطرنشان  وی 
خانه  تعمیر   ، روز  ۱۰ این  در  ویژه  صورت  به  زدایی 
و  فرهنگی  پزشکی،  گروه های  اعزام  محرومان، 
ساماندهی  گردها،  زباله  ساماندهی  آموزشی، 
حمایت  خواب ها،  کارتن  و  معتادان  و  متکدیان 
تحت  بیماران،  و  سالمندان  از  معنوی  و  مادی 
بیمه  در  مردم  این  از  بسیاری  قراردادن  پوشش 
سامت از دیگر برنامه های این رزمایش می باشد.
مذهبی  هیات  ظرفیت  از  این که  بیان  با  حیدرنیا 
استفاده  ح  طر این  اجرای  در  نیز  رزمندگان  و 
افزود: در چند محله نیز مقبره شهدای  می شود، 
در  فرهنگی  کارهای  قراردادن  محوریت  با  گمنام 
این نقاط احداث می شوند ضمن این که تعدادی 
ترویج  برای  برخوردار  کم  زوج های  برای  جهیزیه 

ازدواج آسان تهیه و توزیع می شود.
خواهد  خوبی  شروع  رزمایش  این  گفت:  حیدرنیا 
این  در  که  بگوییم  همیشه  برای  یکبار  تا  بود 
استان ظرفیت ها و خیران بزرگی برای گره گشایی 
رزم  سازمان  خودمان  یکبار  و  داریم  مردم  کار  از 
کار  به  مردم  کار  از  گشایی  گره  برای  را  خودمان 

می گیریم.
وی افزود: همزمان با این رزمایش، رزمایش کمک 
مومنانه با توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی با تمرکز با 

این ۱۳ محله انجام می شود.
جهاد  کاربردی  افزار  نرم  از  نشست  این  در 
صفحات  و  اندروید  نسخه  دو  در  امیدآفرینی 

اینترنتی رونمایی شد.

 ، در رزمایش جهاد امیدآفرینی در البرز

همه پای کار آمدند

صورت  به  گذشته  در  اماک  دفاتر  شغل   
کدخدا منشی بود، ولی در حال حاضر اتحادیه 

استان یا کشوری حدود و طبقه اماک را حفظ کرده و 
روز به روز این شغل  مدرن تر می شود . امروزه برخی از 
دفاتر اماک به صورت هلدینگ مشغول به فعالیت 
و خدمت رسانی به مردم هستند. اماک و هلدینگ 
معصومی به عنوان یک مجموعه معتبر، متخصص 
و مدرن با هفت شعبه در استان البرز فعال است. 
در حوزه قراردادها مدیران این مجموعه با سرپرستی 
در  که  قوانینی  و  مفاد  تمامی  بر  معصومی،  سعید 
اجاره یا فروش باید رعایت شود ناظر هستند. روزنامه 
متبحر،  مدیر  معصومی،  سعید  با  البرز  جام جم 
متخصص و توانمند مجموعه های اماک و هلدینگ 
معصومی گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن 

را در ذیل می خوانید:
در معرفی مجموعه های اماک و هلدینگ معصومی 

چه مواردی را بازگو می کنید؟ 
البرز  بنده مدیرعامل هلدینگ معصومی در استان 
هستم. این مجموعه دارای هفت شعبه در مناطق 
گوهر  و  ،عظیمیه  اشتراکی  باغستان،  ویا،  شاهین 
دشت می باشد. من از سال ۸۸ وارد این حیطه شدم و 

بعد از آن دفاتر اماک را در استان 
و  همراهی  با  دادیم.  توسعه  و  گسترش 

همکاری برادرها و پسرعموهایم در این دفاتر فعالیت 
فعال  معصومی  نام  با  ما  شعبات  می کنیم.همه 
هستند و مدیریت آن نیز بر عهده ماست. هلدینگ 
معصومی قویترین فایلینگ منطقه می باشد و مردم 
بسپارند.  ما  به  را  خود  ملکی  امور  کلیه  می توانند 
اعتماد مردم سرمایه ماست. شعار نمی دهیم و عمل 

می کنیم.
از شاخصه های ویژه مجموعه های اماک و هلدینگ 

معصومی بگویید.
ویا سازی زمین های باغ و باغچه در مناطق کردان، 
چهارباغ سهیلیه، اقدسیه، افشاری، زعفرانیه، تهران 
دشت، طاووسیه را به صورت تخصصی اجرا کرده ایم. 
مدیریت مسئول قرارداد و مسئول حقوقی شعبات 
اماک معصومی برادرها و پسرعموهایم هستند. در 
تمام قراردادها بر مفاد و قوانینی که در اجاره یا فروش 
باید رعایت شود، ناظر هستیم. سرمایه مردم در اختیار 
ماست و آنها ما را امین خود می دانند،سعی می کنیم 
خود  سرمایه   را   مشتریان  و  باشیم  مدار  مشتری 

می دانیم. 
ما  نمی کنیم.  نگاه  مشتری  به  لحظه  در 

برای  است  مجموعه  عهده  بر  که  خدماتی  هرگونه 
مشتری انجام می دهیم، اگر هم نتیجه بخش نبود 
سعی می کنیم راهنمایی های الزم را نسبت به خرید 
و سرمایه گذاری در این حوزه انجام دهیم تا با آگاهی 
کامل معامات ملکی خود را انجام دهند و در آینده 
اگر قصد انجام معامله در دفتر دیگر داشتند، برایشان 
سودآور باشد و متضرر نشوند. مشکل کنونی مردم 
مسکن است. یک عده برای خریداری یا اجاره، عده 
ای برای سرمایه گذاری به دفاتر ما مراجعه می کنند،ما 
هم سعی می کنیم که به نحو احسن  کار آنها را انجام 
داریم.  زیادی  برنامه های  جدید  سال  در  ما  دهیم. 
تمام سعی ما این است که این صنف را بروز تر کرده 
و  بیشتر  آگاهی ها  تا  کنیم  خارج  سنتی  حالت  از  و 
از  را  ویژه ای  خدمات  داریم  سعی  شود.  تخصصی تر 
لحاظ آگاهی، اطاعات، مشاوره و حقوقی که مساله 

بسیار مهمی است داشته باشیم.

معصومی: هلدینگ  و  اماک  مدیر  معصومی،  سعید 

معصومی: هلدینگ  و  اماک  مدیر  معصومی،  سعید 

 شعبه در البرز آماده خدمت رسانی به مردم هستیم

 با  با ۷۷ شعبه در البرز آماده خدمت رسانی به مردم هستیم

نشانی و راه های ارتباطی با مجموعه های خود را عنوان نمایید.

- بین یک و دو شرقی- اماک معصومی - ابتدای بلوار چهارباندی ظفر آدرس شعبه مرکزی: شاهین ویا- نهم غربی- ابتدای میدان باهنر

-عظیمیه -گوهردشت - باغستان - شاهین ویا-  کردان چهارباغ- جاده سهیلیه  محدوده های کاری: جهانشهر

 تلفن های تماس شعبه مرکزی  ۰۲۶۳۴۳۲۴۹۰۱-  ۰۲۶۳۴۳۲۲۹۲۵   -۰۹۳۹۰۰۶۹۴۴۶  - ۰۹۳۷۱۵۹۳۵۴۲

میترا شهریان، موسس و مدیر آموزشگاه آبنوس:

ین آموزشگاه های خیاطی البرز باشدالبرز باشد ین آموزشگاه های خیاطی آبنوس یکی از بهتر سعیسعی کرده ایم  کرده ایم آبنوس یکی از بهتر
طراحی و دوخت لباس یک تخصص است. بنابراین 
آموزش  دوره های  باید  حوزه  این  به  عالقه مندان 
هنر  یک  خیاطی  بگذارند.  را  لباس  دوخت  و  طراحی 
در  تناسب هاست.  و  اندازه  آوردن  دست  به  علم  و 
طول زمان روش های طراحی و دوخت لباس تغییر 
زیادی پیدا کرده اند و همانند همه رشته ها متدهای 
برای  اند.  گرفته  را  سنتی  روش های  جای  پیشرفته 
خیاطی  مهارت  ترین  مهم  عنوان  به  الگو  ساخت 
رشته  این  متخصصان  توسط  زیادی  روش های 
مثل  قدیمی تر  متدهای  از  خیلی  است،  شده  ابداع 
وسیع  نسبتا  طور  به  هم  هنوز  متریک  و  گرالوین 
ولی  می شوند،  استفاده  خیاط ها  و  طراحان  توسط 
ترجیح هر متخصص حرفه ای به کار بردن روش های 
مدرن است. آموزشگاه آبنوس یکی از مجموعه های 
تخصصی در حوزه خیاطی و طراحی دوخت است که 
از نکات قابل  البرز فعالیت می کند. یکی  در استان 
توجه در آموزشگاه آبنوس این است که تمام الگو ها 
و روش های مورد استفاده به صورت تولیدی است. 
آبنوس  آموزشگاه  میترا شهریان، موسس و مدیر 
دوخت  و  طراحی  زمینه  در  ساله  سابقه 52  دارای  و 
با  البرز  جم  جام  روزنامه  رابطه  همین  در  می باشد. 
این مدیر متخصص، توانمند و فرهیخته گفتگویی 

انجام داده است که در ادامه می خوانید: 

و  آزاد  آموزشگاه های  فعالیت های  خصوص  در   *
همچنین فعالیت های تخصصی آموزشگاه آبنوس 

توضیح دهید.
آموزشگاه های آزاد تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای 
هستند که وابسته به وزارت کار است و طبق قانون 
معمول  روال  طبق  می کنند  حرکت  خاصی  مندی 
رفتار  خاص  استاندارد  با  و  دریافت  ثابت  ،شهریه 
و  فنی  جوابگوی  باید  سالیانه  صورت  به  می کنیم. 
حرفه ای نیز باشیم، خوشبختانه این امر باعث شده 
است که به صورت سالم در این حوزه فعالیت کنیم. 
نهادهای  و  است  دوخت  و  طراحی  آموزش  ما  کار 
دیگری مانند مزون ها و سازمان های دیگر به صورت 
موازی با ما همکاری می کنند ولی می خواهند کار ما 
را کمرنگ تر جلوه دهند در صورتی که تدریس ما در 
آن  بر  عالوه  و  است  دانشگاهی  و  کادمیک  آ سطح 
کار عملی نیز داریم .وقتی یک کارآموز وارد دانشگاه 
که در  آن مدرک اوست، در صورتی  می شود خروجی 
آموزشگاه تدریس به این شکل است که الگوها و 
کادمیک  روش های  تدریس از لحاظ تئوری باالتر از آ

و دانشگاه ها قرار گرفته است.
* از شاخصه های ویژه مجموعه خود بگویید.

آموزشگاه  کارآموزان  اختیار  در  عملی  تجهیزات 
صورت  به  را  کار  باید  بنابراین  می گیرد،  قرار  آبنوس 

کلی سعی  انجام دهند. به طور  کامال عملی برای ما 
در  خیاطی  آموزشگاه های  بهترین  از  یکی  ایم  کرده 
استان البرز باشیم.در آموزشگاه آبنوس خیاطی به 
صورت خصوصی تدریس می شود، طراحی دوخت را 
نیز آموزش می دهیم که خود شامل حرفه های های 
و  عروس  و  شب  ،لباس  دوز  ضخیم   ، دوز نازک 
است.  وغیره  لباس  طراحی  و  دوز  شلوار   ، گانه  بچه 
که  است  این  آبنوس  آموزشگاه  در  اساسی  نکته 
صورت  به  استفاده  مورد  روش های  و  الگوها  تمام 
تولیدی است و ما این حرفه را به عنوان شغل نگاه 
می کنیم و در ابتدای کار نیز به تمام کارآموزان گوشزد 
باید  می شود  حرفه  این  وارد  کسی  اگر  می نماییم. 

دیدگاه درآمدزایی داشته باشند. 

شماره های تماس: 

۰۹۱۹۷۵۸۱۶۶۲ - ۳۴۴۲۳۶۹۳

 * نشانی و راه های ارتباطی با
 آموزشگاه آبنوس را بیان نمایید.

 آدرس: فلکه اول گوهردشت-
خیابان دوم شرقی- پاک۸۱- طبقه ۴ 



ج امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه آزاد اسالمی کر
پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه آزاد اسامی استان برای  اجرای طرح دستیار فناوری 

تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
به گزارش جام جم البرز، این تفاهم نامه با حضور  عباسی رئیس پارک علم و فن آوری 
البرز و  دکتر کانتری رئیس  دانشگاه  آزاد کرج با هدق تحقق شعار سال در زمینه 
"تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین" به امضا رسید.وی در مراسم امضای این تفاهم 

نامه گفت:  فراهم نمودن بستری مناسب به منظور تربیت نیروی متخصص و ایجاد 
اشتغال در کشور امری مهم تلقی می گردد . عباسی خاطرنشان کرد: هدف از امضای 
این تفاهم نامه، گسترش زمینه های همکاری مشترک و استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود در راستای اجرای طرح دستیار فناوری است. دکتر کانتری در مراسم امضای 
این تفاهم نامه همکاری گفت: ایجاد فرصت های شغلی برای دانشجویان و دانش 

آموختگان در واحد های فناور، تکمیل فرآیند تبدیل ایده به محصول و تسریع روند 
انتقال فناوری، ایجاد زمینه های مشترک جهت بهره مندی از توانمندی ها و خدمات 
متقابل پارک و دانشگاه، تقویت واحد ها و شرکت های دانش بنیان با تامین نیروی 
خروج  از  جلوگیری  و  کشور  داخل  در  التحصیان  غ  فار اثربخشی  افزایش  انسانی، 

نخبگان از محورهای این تفاهم نامه همکاری است.
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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.
کبد چرب و کرونا

مبتایان به کبد چرب درمقابل کرونا آسیب  پذیر 
ایمنی   سیستم  افراد  سایر  نسبت  به  ونیز  ترند 
شدیدتر  احتمال   درنتیجه  دارند.  تری  ضعیف  

بودن کرونا در آن ها  بیشتر است. 
بیماری کبد چرب بیشتر در افرادی که  اضافه وزن 
و بیماری  زمینه ای مانند دیابت و کم کاری تیروئید 

ویا چربی خون باال  دارند، بیشتر بروز می کند. 
در این افراد عائم  به صورت  باالرفتن آنزیم های 
نارسائی   یا  زردی  مانند  مواردی   حتی  یا  کبدی 
دلیل   به   می تواند   که  می کند   پیدا  بروز  کبدی 
با ویروس   کبدی  درگیری  مستقیم  سلول های 

کرونا  باشد. 
انواع  هپاتیت   وجود بیماری های  زمینه ای مثل 
c  وB و التهاب کبدی ناشی از مصرف الکل هم 
حتی   و  کبد  بیشتر   درگیری  زمینه ساز  می تواند  

مرگ  شود.
تحرک  مناسب  تغذیه   و  زندگی  کیفیت  بهبود 
بیماریهایی  درمان  عوامل   مهمترین   ورزش  و 

مانند چاقی و کبد چرب است.

دکتر سید مهدی 
موسویان

منطقه ای  آب  مطالعات  دفتر  مدیر 
البرز  خبرداد:

آبـــی اســـتـــان الـــبـــرز در  ذخـــایـــر 
وضعیت هشدار

مدیـر دفتـر مطالعـات آب منطقـه ای البـرز گفـت: 
بارش هـا در اسـتان ۶۰ درصـد کاهـش پیـدا کـرده 
اسـت و ایـن موضـوع ذخایـر سـدها را تحت تاثیر 

قـرار داده اسـت.
، نقـدی افـزود: درحـال  بـه گـزارش جـام جـم البـرز
در  امـا  اسـت  پـر  ج  کـر سـد  از  درصـد   ۶۴ حاضـر 
مدت مشـابه سـال گذشـته ۹۸ درصد از ظرفیت 

آن پـر بـود.
از ظرفیـت سـد طالقـان نیـز پـر  اکنـون ۶۰ درصـد 
اسـت امـا سـال گذشـته ۷۱ درصـد از آن پـر بـود.
مدیـر دفتـر مطالعـات آب منطقـه ای البـرز گفـت: 
بـا  بهـار  از  باقـی مانـده  زمـان  انـدک  امیـدوارم در 

شـویم. مواجـه  بیشـتری  بارش هـای 
مدیر دفتر مطالعات آب منطقه ای البرز می گوید: 
سـال ۹۴ بـا کاهـش ظرفیت مخـزن مواجه بودیم 
جبـران کمبودهـا  سـیجان  سـیل  وقـوع  بـا   امـا 

 شد.
آقـای نقـدی  گفـت: ۱۲۰۰ کیومتـر مربـع آبخـوری در 

البـرز وجـود دارد.
آبخـوان بـه فضایـی گفتـه می شـود کـه سـفره آب 
زیـر زمینـی در آن تشـکیل می شـود کـه میـزان آن 

در البـرز کـم اسـت.

در  البرز  استان  چهارباغ  و  ساوجباغ  نظرآباد،  طالقان،  مردم  نماینده 
در  معلمان  وضعیت  از  آگاهی  به  اشاره  با  اسامی  شورای  مجلس 
مدارس غیردولتی گفت: زحمات این عزیزان برکسی پوشیده نیست 

و جذب آنان در آموزش و پرورش پیگیری می شود.
مدارس  فرهنگیان  جمع  در  حدادی  علی  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
غیردولتی شهرستان چهارباغ استان البرز گفت: امروز شاهد معلمانی 
در  باید  که  هستیم  غیردولتی  مدارس  در  سال   ۱۵ حتی  و   ۱۰ تجربه  با 

زمینه جذب آنان اقدامات اساسی انجام شود.
او ادامه داد: براساس بررسی های انجام شده باید اولویت با جذب این 
معلمان باشد و درخصوص جذب در مدارس دولتی نیز پیگیری های 

الزم می شود.
و  بوده  فرهنگیان  زمینه  در  که  موضوعی  هر  داشت:  بیان  حدادی 
در  سیزدهم  دولت  در  و  شده  پیش بینی  آن  مالی  بار  شده  تصوب 
تامین  چگونه  که  دیدیم  اسامی  شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون 

مالی در خوصصی رتبه بندی فرهنگیان صورت گرفت.
اسامی  شورای  مجلس  در  البرز  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
اضافه کرد: در دیدار با وزیر آموزش و پرورش سوابق معلمان مدارس 

غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته و حق تقدم دراند برای جذب در آموزش 
و پرورش بنابراین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی همراه 

این دسته از معلمان خواهند بود.
او یاد آور شد: معلمان از اقشار زحمتکشی هستند که تمام تاش خود 
را برای ساختن ایرانی آباد و بانسلی توانمند بکارگرفته اند، بنابراین برای 

ساختن آینده درخشان برای کشور باید توجه به نیاز های آنان داشت.
حدادی اضافه کرد: همچنین وضعیت معیشت و بیمه این عزیزان نیز 
دردست پیگیری قرار دارد و در تاش هستیم تا واگذاری زمین های الزم 

برای کاربری آموزشی را نیز داشته باشیم.
با  و  دارد  جدی  مشکل  سرانه ها  دربخش  البرز  استان  کرد:  تاکید  او 

کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم.
نماینده مردم طالقان، نظرآباد، ساوجباغ و چهارباغ در مجلس شورای 
اسامی بیان داشت: در نطقی که در ۲۲ یا ۲۴ خرداد در مجلس شورای 
آنان به جد  اسامی خواهم داشت دغدغه های فرهنگیان و مطالبات 

دنبال می شود.

جذب معلمان مدارس غیردولتی در آموزش و پرورش

بیش  گفت:  قضاییه  قوه  جرم  از  پیشگیری  معاون 
و  زمین خواری  موضوع  در  مردم  از  درصد   ۷۵ از 
تغییرکاربری اراضی قائل به این هستند که حاکمیت 
باید از تمام ظرفیت ها استفاده کرده و به نوعی با این 

پدیده مقابله کند.
البرز،  اصغر جهانگیر در مراسم   به گزارش جام جم 
البرز  استان  زمین  واحد  پنجره  سامانه  از  رونمایی 
اظهار داشت: یکی از دغدغه های بزرگی که امروز نسل 
بشر را به خودش مشغول کرده این است که علیرغم 
همه پیشرفت ها، بشر از نظر اخاقی با افول روبه رو 

بوده است.
وی افزود: براساس یک نظرسنجی که در اسفند سال 
گذشته از سوی یک دستگاه انجام شد، نشان داد که 
بیش از ۷۵ درصد از مردم در موضوع زمین خواری و 
تغییر کاربری اراضی قائل به این هستند که حاکمیت 

باید از تمام ظرفیت ها استفاده کرده و به نوعی با این 
پدیده مقابله کند.  جهانگیر با اشاره به افتتاح پنجره 
واحد زمین در استان البرز، گفت: اگر امروز می خواهیم 
با آسیب ها و جرایم و مشکاتی که به نوعی درونی و 
بیرونی است مقابله کنیم، چاره ای نداریم جز این که 
از  هوشمند سازی سیستم ها را مدنظر قرار دهیم و 
طریق پیشگیری عالمانه موضوعات را پیگیری کنیم 
در غیر این صورت تعقیب و مجازات برای متعرضان 
منسوخی  روش های  جمله  از  المال  بیت  حقوق  به 
آن  در  و  کردند  انتخاب  دنیا  در  جوامع  که  بوده 
شکست خورده اند. در ادامه این مراسم، رئیس کل 
دادگستری استان البرز نیز اظهار داشت: استان البرز 
ویژگی منحصر به فردی دارد و این ویژگی ظرفیت های 
متاسفانه  و  کرده  ایجاد  استان  برای  را  متعددی 
و  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی  متوجه  را  آسیب هایی 

اراضی کشاورزی استان داشته است.
برای  خاصی  تدبیر  گذشته  سال  سه  در  افزود:  وی 
در  زمین  بخش  در  ویژه  به  عامه  حقوق  از  صیانت 
مجموعه قضایی استان البرز انجام شد که نمونه آن 
تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر 

کاربری بوده است.
این که  بیان  با  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
بیت  حقوق  حفظ  شورای  زیرمجموعه  قرارگاه  این 
است،  استان  طبیعی  منابع  و  اراضی  حقوق  و  المال 
حقوق  حوزه  از  حوزه   ۵ قرارگاه  این  در  کرد:  تصریح 

عامه پیگیری می شود و ۴ حوزه نیز در این بخش 
مختص به حوزه زمین است.

حسین فاضلی هریکندی افزود: شرایط استان البرز 
از حیث اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

به صورتی بود که اگر اقدامی برای تشکیل این قرارگاه 

انجام نمی شد، از جهت تغییر 
و  غیرمجاز  کاربری 
به  قطعا  ویاسازی 
می رسیدیم  جای 
به  استان  که 
البرز  شهرستان 

تبدیل می شد.

معاون قوه قضاییه:
 مردم درخواست مقابله با زمین خواری دارند

مسعود فعال، مدیر مسعود فعال، مدیر 
دفتر خدمات ساختمانی دفتر خدمات ساختمانی 

آیشین اعالم کرد:آیشین اعالم کرد:

کلیه خدمات کلیه خدمات 
ساختمانی از صفر ساختمانی از صفر 
تا صد در مجموعه تا صد در مجموعه 

آیشینآیشین

گلها( را برای مردم البرز بیان نمایید. لطفا راه های ارتباطی با دفتر خدمات ساختمانی آیشین )
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تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۰۲۴۷۵۱

نیازهای  از  یکی  ساختمانی  خــدمــات  دریــافــت 
افــراد و ساکنان ساختمان اســت. ولی  ضــروری 
برای  و  کرده  پیدا  را  این خدمات  این که چگونه 
بسیار  بگیریم،  کمک  کسانی  چه  از  آنها  انجام 
انــواع  با  آشنایی  نیازمند  و  بــوده  اهمیت  حائز 

خدمات ساختمانی می باشد.
ساختمان  یک  ساخت  به  تصمیم  که  زمانی  از   
ــا گــذشــت  ــه بـ ــا هــنــگــامــی کـ ــود تـ ــی شـ گــرفــتــه مـ
بــازســازی  بــه  نــیــاز  یــا بــه هــر دلیلی  چند ســال و 
می شود  ساختمان  جــزئــی  و  کلی  تعمیرات  و 
ــواع خــدمــات  ــ ــه ان ــا انــتــهــای آن نــیــاز ب ــتــدا ت از اب
زمینه  ایــن  در  متخصص  افـــراد  و   ساختمانی 

می باشد. 
ــه دهــنــده خــدمــات  ــ ارائ از ایـــن رو شــرکــت هــای 
ســـاخـــتـــمـــانـــی بـــســـیـــاری بــــا حـــــــوزه فــعــالــیــت 
دارد. وجـــــود  گـــســـتـــرده ای  ــا  گـــاهـ و   مــخــتــلــف 
 دفــتــر خـــدمـــات ســاخــتــمــانــی آیــشــیــن یــکــی از 
متخصص   ، مــعــتــبــر خــوشــنــام،  مــجــمــوعــه هــای 
می توانید  کــه  اســت  حـــوزه  ایــن  در  حــرفــه ای  و 

ــر امــــور ســاخــتــمــانــی مــنــازل  ــاط بـــا اطــمــیــنــان خ
مــجــمــوعــه  ایـــــن  ــد.  ــاریـ ــپـ ــسـ بـ آن  ــه  ــ ب خـــــود  را 
کــه  اســـــت  خـــــاق  و  حــــرفــــه ای  تــیــمــی  دارای 
ــا هـــمـــیـــاری و هــمــفــکــری یــکــدیــگــر فــعــالــیــت   بـ

می کنند.
در  صــد  تــا  صــفــر  از  ساختمانی  خــدمــات  کلیه   
رابطه  همین  در  می شود.  انجام  مجموعه  این 
مدیر  فعال،  مسعود  با  البرز  جام جم  روزنــامــه 
ــر خــدمــات  ــت ــوانــمــنــد، زبــــده و مــتــخــصــص دف ت
است  داده  انجام  گفتگویی  آیشین  ساختمانی 

که درذیل می خوانید:
خدمات  دفتر  ویــژه   شاخصه های  خصوص  در 

ساختمانی آیشین توضیح دهید.
نقاط  در  آیــشــیــن  ســاخــتــمــانــی  خــدمــات  دفــتــر 

ج فعالیت می کند.  مختلف کر
افـــراد  از  مــی کــنــم  ســعــی  مجموعه  ایـــن  در  مــن 
اعتماد  آنها  به  که مردم  خوشنام و سختکوش 

دارند بهره بگیرم. 
ساله  هشتاد  فــرد  تــا  جــوان  از  مــا  مجموعه  در 

به  همیشه  آنها  با  من  برخورد  دارنــد.  فعالیت 
طــریــقــی اســـت کــه راحـــت بــاشــنــد و فــضــای کــار 
صمیمی باشد. به لحاظ بار مالی به من اعتماد 
دارند، من نیز همیشه سعی می کنم حساب ها 

به روز باشند.
ــود  خ مــجــمــوعــه  تــخــصــصــی  ــای  ــت ه ــی ــال ــع ف از 

بگویید.
در این مجموعه بیش از ۷۰ نفر فعال هستند. 
دارنــد  همکاری  مــا  بــا  مختلف  قومیت های  از 
دارای  نیز  فکری  لحاظ  به  و  توانمند  همگی  و 
با  خوبی  برخورد  همواره  من  هستند.  خاقیت 
آنها دارم و در حین کار به تک  تک آنها سرکشی 
دلگرمی  باعث  من  مستقیم  ارتــبــاط  و  می کنم 

برای آنهاست.
فعالیت  کــار  صــد  تــا  صفر  از  مسکن  ــوزه  ح در   
با  تهاتر  انــجــام  و  ساختمانی  خــدمــات  ــم.  ــ داری
مجموعه های مختلف داریم. اگر کاالیی داشته 

باشند ما برای آنها به فروش می رسانیم.

در سـال های گذشـته شـاهد رشـد سـاخت و سـاز بـه ویـژه در شـهرهای بـزرگ 
بـوده ایـم. سیاسـت های پشـت سـاخت و سـازها در واقـع اسـتفاده از تراکـم و 

جـا دادن جمعیـت بیشـتر بـوده اسـت. 
گـروه  اسـت.  کشـور  اقتصـاد  تپنـده  سـاز قلب  و  سـاخت  صنعـت  همچنیـن 
و  مجـرب  کادری  از  گیـری  بهـره  بـا  بهسـازان  امـاک  و  سـاختمانی  شـرکت 
متخصـص در اسـتان البـرز و همچنیـن در کل ایـران مشـغول انجـام پروژه های 
نزدیـک  تاکنـون  ایـن مجموعـه  بـه صـورت پیمانـکاری اسـت.  سـاخت و سـاز 
شـرکت  اسـت.  رسـانده  اجـرا  مرحلـه  بـه  مهرشـهر  منطقـه  در  را  پـروژه  بـه ۵۲ 
سـاختمانی و امـاک بهسـازان همـواره سـعی کـرده اسـت کلیـه خدمـات را بـا 
بهتریـن کیفیـت بـه مـردم ارائـه نمایـد. در همیـن رابطـه روزنامـه جـام جـم البـرز 
بـا مهنـدس اصغـر نقـوی، مدیـر مجـرب شـرکت سـاختمانی و امـاک بهسـازان 

می خوانیـد: ذیـل  در  کـه  اسـت  داده  انجـام  اختصاصـی  گفتگویـی 
بهسـازان  امـاک  و  سـاختمانی  شـرکت  تخصصـی  فعالیت هـای  خصـوص  در 

دهیـد. توضیـح 
عمـده فعالیـت شـرکت سـاختمانی و امـاک بهسـازان بـه صـورت پیمانـکاری 

در سـطح اسـتان البـرز و همچنیـن در کل کشـور می باشـد، ولـی مرکـز و محـور 
فعالیـت مـا در دفتـر امـاک انجـام می شـود و در منطقـه مهرشـهر پروژه هـای 
سـاخت و سـاز را انجـام می دهیـم. مـا در زمینـه سـاخت مجتمـع در ایـن منطقه 
فعالیـت  داریـم. اسـم مجتمع هـای سـاخته شـده توسـط مـا یـاس می باشـد و 

نزدیـک بـه ۵۲ پـروژه در منطقـه مهرشـهر بـه مرحلـه اجـرا رسـانده ایـم.
از شاخصه های ویژه مجموعه خود به چه مواردی اشاره می کنید؟

کـه  اسـت  ایـن  بهسـازان  امـاک  و  سـاختمانی  شـرکت  شـاخصه  تریـن  مهـم  
کـه  فـردی  هـر  بنابرایـن  هسـتند.  مرغـوب  سـاخت  لحـاظ  بـه  مـا  مجتمع هـای 
واحدهـای آن را خریـداری می کنـد بـا آسـودگی و اطمینـان خاطـر در آن سـاکن 
می شـود. در حـال حاضـر متاسـفانه مصالـح نامرغـوب در بـازار فـراوان اسـت و 
ایـن موضـوع باعـث می شـود کـه از عمـر سـاختمان تـا حـد قابل توجهی کاسـته 
شـود.  تـاش مـا ایـن اسـت تـا کلیه خدمـات را با بهتریـن کیفیت انجـام دهیم. 
تمامـی مجتمع هـای تولیـد شـده توسـط شـرکت سـاختمانی و اماک بهسـازان  
شـماره گـذاری شـده اسـت و در حـال حاضـر سـاختمان های آمـاده فـروش نیـز 

داریم.

مهندس اصغر نقوی، مدیر شرکت ساختمانی و امالک بهسازان:

ین شاخصه شرکت  مهم تر
بهسازان  مرغوبیت ساخت است

شماره تماس: ۳۳۵۵۰۱۲۰                               شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۵۳۴۱۰     -    ۰۹۱۲۱۲۳۹۹۵۲ 

لطفا نشانی و راه های ارتباطی با شرکت ساختمانی و اماک بهسازان را بیان نمایید.

-  بلوار گلها-  بعد از چهارراه مسجد- به سمت سردخانه- نبش کوچه شهدای فکه- ساختمان پاسارگاد- اماک بهسازان  نشانی:  فاز ۴ مهرشهر
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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.
استاندار البرز چاره اندیشی کند

طول  در  سیباندره  و  ورده  روستا های  اهالی 
سال های گذشته و معاصر به دلیل مزاحمت ها 
گستره  نام  به  افرادی  متعدد  خسارت های  و 
آلودگی  قبیل  از  مشکاتی  گرفتار  گردشگری 
تخریب  ع،  مزار و  باغات  زدن  آتش  رودخانه، 
درگیری های  ایجاد  و  دره ها  سبز  فضاهای 
ساخته و پرداخته اوباش و اراذل هستند و در 
همین خصوص مکاتبات متعددی با مقامات 
فرمانداری   ، چندار بخشداری  قبیل  از  مسئول 
... داشته اند که  البرز و  ساوجباغ، استانداری 
برای  خاصی  اندیشی  چاره  متاسفانه  کنون  تا 
نشده  معمول  مذکور  مشکات  رجوع  و  رفع 
داریم  خواست  در  البرز  استاندار  از  لذا  است. 
امکانات  فقر  و  اراضی  محدودیت  علت  به  که 
از  موصوف  روستاهای  فضای  در  گردشگری 

ورود بی ضابطه گردشگران جلوگیری نمایند.
جمعی از اهالی روستاهای ورده و سیباندره

ع را تسهیل کنید امور ارباب رجو
کار ارباب رجوع در ادارات و سازمان ها معموال 
از  اساس  همین  بر  است.  همراه  کندی  با 
خواهان  ذیربط  اندرکاران  دست  و  مسئوالن 
ارباب  مشکات  و  مسائل  سریع  رسیدگی 

رجوع هستیم.
ج و حومه جمعی از شهروندان کر

فروشندگان انصاف داشته باشند 
قیمت  از  گرانتر  را  اجناس  فروشگاه ها  برخی 
نظارتی  چرا  می فروشند،  مردم  به  کاال  روی 
مرتب  سازمان های  نیست،  فروشگاه ها  بر 
برخی  از  دهند.  افزایش  را  خود  ی  نظارت ها 
شرایط  این  در  دارم  تقاضا  نیز  فروشندگان 

سخت انصاف داشته باشند.
میترا فتحی – کمالشهر

باعث  استنشاقی  واکسن های 
کرونا  ع  شیو چشمگیر  کاهش 

می شود

تحقیقات  موسسه  توسعه  و  تحقیق  مدیر 
گفت: واکسن های  رازی  واکسن و سرم سازی 
 ، کمتر کارایی مناسب و عوارض  با  استنشاقی 

از میزان گردش ویروس کرونا می کاهند.
عاوه  گفت:  بنی هاشمی  جام جم،  گزارش  به 
وسیع  پخش  گسترده،  واکسیناسیون  بر 
زیادی  شمار  ابتای  کشور   و  در  ویروس  این 
و میزان  ابتا  آمار  کاهش  از هموطنان، سبب 

قربانیان ویروس کرونا در کشور شد.
او افزود: اگر امروز موارد ابتا به فلج اطفال در 
کشورمان به صفر رسیده و سرخک و سرخجه 
به طور وسیع کاهش یافته است، علت را باید 
در  ویروس ها  این  گردش  رسیدن  صفر  به  در 
کشور ناشی از واکسیناسیون گسترده توسط 

وزارت بهداشت جست و جو کرد.
تحقیقات  موسسه  توسعه  و  تحقیق  مدیر 
گفت: واکسن های  رازی  واکسن و سرم سازی 
اما  می کنند  ایجاد  را  الزم  ایمنی  گرچه  تزریقی 
عامت  بی  ناقان  عنوان  به  می توانند  افراد 

باشند.
او تصریح کرد: تا کنون چندین جلسه با وزارت 
در  استنشاقی  دز  مصرف  درباره  بهداشت 
کشور برگزار شده که امیدواریم با موافقت این 
وزارتخانه این نوع واکسن به صورت وسیع در 
کشور مصرف شود تا میزان پخش ویروس در 
بین جمعیت واکسینه شده به حداقل برسد.

دلیری،  کامل  نمونه  پهلوان   : البرز جم  جام  گزارش  به 
آیین  در  اخاقی  شهامت  و  سلحشوری  مردانگی، 
را  پهلوانی  فرهنگ  قدمت  است.  ایرانیان  سنت  و 
می توان تا ایران باستان دنبال کرد، زمانی که پهلوانان 
به  و  می کردند  مقاومت  اهریمن ها  برابر  در  نیرومند 
جنگ با آن ها می رفتند. پس از ورود دین مبین اسام، 
آداب اسامی با این ورزش عجین شد و با تاثیرپذیری 
از سرشت جوانمردی امام علی)ع( و با توجه به فرهنگ 
اکنون  و  داد  ادامه  خویش  مسیر  به  اسامی  و  ایرانی 

است.  ح  مطر جهان  در  ایرانی  اصیل  میراث  عنوان  به 
شالوده زورخانه و ملزوماتش نه فقط جایگاه باال بردن 
است.در  نیز  اخاق  درس  کاس  که  جسم  توانمندی 
آیین پهلوانی از گذشته تاکنون، تنها تنومندی جسم 
اهمیت نداشته، بلکه اخاق نیکو بوده که یک پهلوان 
متاخر  نمونه  است.  می کرده  »پهلوان«  حقیقتا  را  
چنین پهلوانانی که همیشه مورد توجه مردم بوده اند، 
میان  در  که  است  تختی  وغامرضا  پوریایولی  پهلوان 
ای  زورخانه  داشتند..ورزش  فراوانی  محبوبیت  مردم 

که از آن با نام های ورزش پهلوانی و ورزش باستانی هم 
یاد می شود، از سال های بسیار دور در تاریخ و فرهنگ 
ایران حضور پررنگی داشته است. ورزش زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی در مکانی به نام زورخانه انجام می شوند. 
زورخانه مکانی است که جسم و روح ورزشکاران در آن 
زورخانه  ورزش  مکتب  و  آیین  که  می شود.چرا  تربیت 
ای، خودپرستی و غرور را از بدترین صفات می داند و به 
همین دلیل در تاش است تا تواضع و فروتنی را عاوه 
بر تنومندی در ورزشکاران ایجاد کند. اگر ورزشکاری در 

دور  غرور  و  تکبر  از  برسد،  قهرمانی  مقام  به  آیین  این 
فروتن  خود،  استادان  و  مردم  همه  مقابل  در  و  باشد 
بوده و رفتار و کردار نیکی داشته باشد،  به مقام پهلوانی 
هم نایل می شود. باشد که پهلوانان و ورزشکاران ایران 
ازبزرگان  باستانی  ورزش  کنار  در  را  اخاق  هم  اسامی 

خود یاد بگیرند و در زندگی به کار بندند.

بنگاه های اماک در زمینه کلیه امور مربوط به ملک و 
خدمات آن به مردم خدمت رسانی می کنند و با مردم 

در ارتباط هستند.
 بنابراین تا زمانی که مشتری وجود دارد دفاتر اماک 
می توانند حضور ثمر بخشی در بازار مسکن داشته 
خدمات  انواع  با  مشتری  جدید  عصر  در  باشند. 
روبروست. بنابراین زمانی به سراغ مشاوران اماک 
می آید که خدمات مناسبی به او ارائه شود و منافع 
او حفظ شود. دفتر مشاور اماک  مالی و غیر مالی 
و  حرفه ای  معتبر،  مجموعه های  از  یکی  پارسیان 
شیخ  محمدرضا  است.  اماک  حوزه  در  متخصص 
این  توانمند  و  مجرب  اخاق،  با  مدیر  محمدی، 
بر  سعی  همواره  خود  ساله   ١5 سابقه  با  مجموعه 
است.این  داشته  مشتریان  رضایتمندی  جلب 
مجموعه طی سال های فعالیت هیچ گونه مشکل 
قضایی و همچنین نارضایتی مردم را نداشته است. 
با محمدرضا  البرز  روزنامه جام جم  زمینه  در همین 
شیخ محمدی، مدیر اماک پارسیان گفتگویی انجام 

داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
از شاخصه های ویژه اماک پارسیان به چه مواردی 

اشاره می کنید؟
مشکات  وجود  با  کرده ایم  سعی  حاضر  حال  در   

شاخصه  داریم.  نگه  ثابت  را  خود  کاری  بازار  فراوان 
و  است  مداری  مشتری  پارسیان  اماک  ویژه 
خوشبختانه طی ۱۵ سال سابقه فعالیت هیچ گونه 
مشکل حقوقی، قضایی و یا با اتحادیه نداشته ایم و 
همه مشتریان از خدمات ما راضی هستند. ما هیچ 
گونه مشکلی با مراجعین و مشتریان نداریم و سعی 
کرده ایم اگر مساله ای نیز میان خریدار و فروشنده یا 
موجر و مستاجر بوده، آن را حل و فصل نماییم. در 
منطقه خود امین و شناخته شده هستیم. بیشتر 
از همه بحث اعتمادسازی مشتری است که سعی 
کرده ایم آن را حفظ نماییم. مساله دیگر این است 
که من با همکارانم رقابت نکرده بلکه رفاقت می کنم 

و همواره حقوق همکارانم را رعایت می کنم.
یم  حر با  اماک  مشاوران  شغل  این که  به  توجه  با 
چه  رابطه  این  در  است  ارتباط  در  افراد  خصوصی 

مواردی باید رعایت شود؟
مشاوران  آموزشی  کاس های  در  محترم   اساتید 
ویژه  اختیارات  خصوص  در  را  مباحثی  اماک، 
مامور  یک  حتی  که  کردند  مطرح  اماک  مشاوران 
نیروی انتظامی نیز مجوز آن را ندارد. زمانی که مامور 
نیروی انتظامی می خواهد به جایی مراجعه کند باید 
حتما حکم قضایی داشته باشد، ولی مشاور اماک 

به اندازه ای مورد اعتماد و امین مردم است که بدون 
مجوز وارد حریم خصوصی و منازل مردم می شود و 
حتی خصوصی ترین قسمت خانه مانند کمد دیواری 
را می بینند ولی این حریم باید محترم شمرده شود. 
بنابراین باید اعتماد مردم را حفظ کنیم چون سرمایه 
بسیار بزرگی برای مشاوران اماک هستند.من نیز به 
باید  این مساله حتما  که  این قضیه واقف هستم 

رعایت شود.

محمدرضا شیخ محمدی، مدیر اماک پارسیان:

مشتــری مداری شاخصه ویژه ماست

نشانی و راه های ارتباطی با اماک نشانی و راه های ارتباطی با اماک 
پارسیان را برای مخاطبان روزنامه جام پارسیان را برای مخاطبان روزنامه جام 

جم البرز عنوان نمایید.جم البرز عنوان نمایید.
- کوی  - کوی آدرس: سه راه رجایی شهر آدرس: سه راه رجایی شهر

کارمندان جنوبی- کارمندان جنوبی- ۲۰۲۰ متری رسالت-  متری رسالت- 
بین هجرت بین هجرت ۱۰۱۰ و  و ۱۱۱۱- مشاور اماک - مشاور اماک 

پارسیانپارسیان
شماره های تماس:شماره های تماس:
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فاطمه  حضرت  میاد  سالروز 
ایرانی  تقویم  در  )س(  معصومه 
نامگذاری  »دختران«  روز  عنوان  با 
ظاهرش  که  نامگذاری  شده است؛ 
حضرت  آن  نکردن  ازدواج  در  ریشه 
در  نیز  باطنش  و  دارد  تجردش  و 
برای  برجسته  الگویی  معرفی  پی 
نهال  است.  مسلمان  دختران 
اسام در زمانی جوانه زد که مردمان 
و  زن  برای  ارزشی  جاهانه  زمانش، 
دختر قائل نبودند؛ همان زنانی که 
وجودشان مقدمه پدیدآیی مردان 
از  یکی   ، دشوار  زمانه  آن  در  بود. 

اهداف اساسی رسالت پیامبر اعظم 
نادرست  پندارهای  تغییر  )ص(، 
جایگاه  به  همگان  دادن  توجه  و 
جامعه  در  دختران  و  زنان  واالی 
از  پس  فرهنگی،  تاش  این  بود. 
چند سال به بار نشست و با تولد 
دختری  که خداوند به پیامبر هدیه 
که  اوج رسید. دختری  به  داده بود، 
رادر  گوی سبقت  از مردان بسیاری 
فضیلت و کمال ربود. از برکت این 
کوثر الهی و به مدد الگوگیری از آن 
حضرت، نگاه جامعه اسامی به زنان 
آن،  از  و دختران اصاح شد و پس 
دختران دیگری یکی پس از دیگری 
پای در مسیر عصمت و پاکی نهادند 
فاطمه  بزرگواران،  آن  از  یکی  که 
نهاد  پاک  دختر  )س(  معصومه 
امام  محبوب  خواهر  و  هفتم  امام 
رضا )ع( است که به یمن قدومش، 
»روز ملی دختران« در ایران اسامی 
در  آسمان،  در  ستاره ای  بسان 
تقویم ملی درخشیدن گرفت. بدون 
ضرورت  و  اهمیت  به  تردید،توجه 

آن،همچنین  فرصتهای  و  روزدختر 
دقت به وضعیت دختران در جامعه 
که برای اصاح و بهبود آن به عزم و 
از  تواند  است،می  نیاز  ملی  اهتمام 
برای  فرصتی  دختران  برای  روزملی 
کار جمعی  در مورد دختران بسازد 
که زمینه های حرکتهای بزرگ و تغییر 
و تحوالت درخشان برای توسعه و 
بهبود زندگی دختران فراهم نماید. 
بافت  در  دختران  سهم  از  جدای 
جمعیتی جامعه می توان به جایگاه 
و نقش دختران در فرهنگ عمومی 
پیوسته  که  کرد  اشاره  کشورمان 

و  فرهنگی  توانمندی  و  سامت 
اجتماعی خود را به پرورش دختران 
آگاه، توانمند، الگو و عفیفه وابسته 
می داند. باید رویکرد و نگاهمان به 
دختران براساس الگوهای اسامی 
باشد . به دختران اعتماد کنیم و آنان 
را به تجربه های بزرگ دعوت کنیم و 
تجربه های  بسته  حلقه  از  بگذاریم 
آن که  جای  یابند.به  رهایی  کوچک 
و  مادر  خواهر،  را  ناموس  دایره 
کنیم،بپذیریم  تعریف  خود  همسر 
هستند.به  ما  ناموس  همه  که 
همسران  و  مادران  دختران،  همه 

حفظ  کنیم.با  نگاه  احترام  دیده  به 
روح  و  طبیعت  اقتضای  حرمتهای  
لطیفشان بگذاریم زنان و دختران در 
طراحی جامعه اسامی مان  نقش 
تصمیم  باشند،  داشته  بیشتری 
گیریهای ما قاعدتا  مردانه است.اگر 
می گذاشتیم نگاه لطیف آنان مجال 
زندگی  این  از  شاید  می یافت  بروز 
ماشینی امروز همه ما را کافه نمی 
توانمندی های  لحاظ  به  آنان  کرد. 
روحی و لطیف خود نکاتی را می بینند 
که ما نسبت به آن ها غافل هستیم.

الزم  مردان  ما  موارد  بیشتر  در 
نیست کاری بکنیم دختران و زنان 
جامعه ما توانمندی و جسارت این 

را دارند که جایگاه خود را باز بیابند.
تنها کاری که ما باید بکنیم این است 
ذهنیت  نشویم.  ایشان  مانع  که 
مان را عوض کنیم و مرد باشیم وبا 
اعتماد  با  همراه  و  باز  ای  اندیشه 
جامعه  از  نیمی  شدن  فعال  موانع 
ما را برطرف کنیم.و کام آخر این که 
همه  طرف  از  نمایندگی  به  خداوند 

زنان عفیف و صاحب کرامت در قرآن 
کریم خطاب به پیامبر در مواجهه با 
کفار که اورا ابتر می نامیدند به وجود 
فاطمه  حضرت  نازنین  و  برکت  پر 
می کند  اشاره  علیها  اهلل  سام  زهرا 
تو  به  ما   » الکوثر  اعطیناک  انا   « که 
کوثر و پاکی عنایت کردیم و همین 
جمله خداوند برای ارزش و اهمیت 
حقیر  اعتقاد  به  است.  کافی  زنان  
،دختر یعنی تمام لحظه های خوب 
از ابتدای  از ته دل.  لبخندهای خدا 
در  زندگی  ریشه های  زدن  ریشه 
خاک وجود تک تک انسان ها. دختر 
و  درخت  یک  روز  هر  کاشتن  یعنی 
صمیمیت  کردن  سبزتر  به  کمک 
بوی  پیچیدن  یعنی  انسان ها. 
زندگی. باغچه  درون  یاس  گل های 

دختری که با وقار و غرورش همه را 
به وجد می آورد. کسی که با حجابش 
تمام پل های متانت را یکی یکی آجر 
چینی می کند و همه را به تحسین وا 

می دارد...
» »پس روزت مبارک  دختر

به مناسبت والدت حضرت معصومه)س( ؛

دختر یعنی پیچیدن بوی گل  یاس درون باغچه زندگی

مهران رزمجوی
خبرنگار فرهنگی 

و اجتماعی جام جم  البرز

به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای،

ورزش پهلوانی، نماد ورزش ایران در جهان 

جامعه  و  مخابرات  جهانی  روز  مناسبت  به 
پروژه   ۶ کشور  سراسر  با  همزمان  و  اطاعاتی 
پنج  و  ملی  پروژه  یک  قالب  در  البرز  در  مخابراتی 

پروژه استانی به بهره برداری رسید.
کل  مدیر  بیان   عبداهلل   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
پروژه ها  این  افتتاح  مراسم  در  البرز  مخابرات 
ثابت  شبکه  در  بزرگ  سوئیچ  نخستین  گفت: 
رسانی  خدمات  قابلیت  که  استان  این  در  کشور 
، سمنان، همدان،  به ۶ استان کشور از جمله البرز

مرکزی، قم و قزوین را دارد به بهره برداری رسید.
مخابرات  کشوری  یکپارچه  سوئیچ  افزود:  بیان  
ظرفیتی برای اجرای چهار میلیون و ۵۰۰ هزار پورت 
فیبر نوری و همچنین سرویس دهی به ۶ استان را 

انجام می دهد و برای این کار اعتباری بیش از ۱۵۰ 
میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

در  مخابراتی  مرکز  سه  راه اندازی  کرد:  اضافه  وی 
ج  کر جاده  مسیر  فیبر  اجرای  استان،  روستاهای 
نوری  فیبر  شبکه  توسعه  طالقان،  و  چالوس   –
هدف  با  ج  کر ماهدشت  جمله  از  بخش هایی  در 
مرکز  سه  تعویض  و  اینترنت  سرعت  افزایش 
که  پروژه هایی است  از دیگر  مخابراتی مستهلک 

به بهره برداری رسیدند.
 ۶ این  تمام  اجرای  برای  این که  به  اشاره  با  بیان  
ریال  میلیارد   ۷۵۰ و  هزار  یک  معادل  رقمی  پروژه 
هزینه شده است، تصریح کرد: توسعه فیبر نوری 
با  ما  اصلی  برنامه های  از  یکی  منازل  سمت  به 

هدف افزایش سرعت دسترسی مردم به اینترنت 
است.

ح  داشت:طر اظهار  البرز  مخابرات  کل  مدیر 
توسعه فیبر نوری در مناطقی از جمله شهر جدید 
آینده نزدیک اجرایی  ج در   هشتگرد، فردیس و کر
می شود. بیان  در بخش دیگری از سخنان خود 
به اجرای پروژه دسترسی نامحدود به اینترنت در 
شهرستان اشتهارد اشاره کرد و گفت: این پروژه 
بنا به دالیلی متوقف شده بود که با پیگیری های 
صورت گرفته در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
اخیرا دو هزار و ۸۰۰ پروژه مخابراتی با سرمایه گذاری 

۳۴ هزار میلیارد ریال در کشور افتتاح شد.

یک البرز پژوه گفت: روستای بسیار هموار و مسطح هرنج در دامنه کوه کیقباد و بر روی یال بسیار وسیع و کم شیبی از آن ساخته شده است.
؛ شاه محمدی گفت: کوچه های باریک و تو در تو و فشردگی خانه های آبادی، از سردسیری این روستا به خصوص در زمستان حکایت  به گزارش جام جم البرز

دارد و به همین دلیل از وجود باغ های بزرگ در اطراف این روستا خبری نیست.
او افزود: بافت روستای هرنج در میان دو دره بزرگ، یکی در شرق به نام دره کل کوه و دیگری در غرب به نام دوروان قرار دارد.

شاه محمدی ادامه داد: این روستا در فصل بهار بسیار دیدنی و فراموش نشدنی است و هم اکنون با احداث هتل آپارتمانی موسوم به آشیانه الرو، به جذب 
هرچه بیشتر مسافران و طبیعت گردان طالقان کمک می کند.

این روستا واقع در ۶ هزارگزی شمال طالقان است و جایی است کوهستانی و سردسیر و از چشمه سار ها و رودخانه محلی تشکیل می شود.
او گفت: تنها هرنجی ها و کسانی که با خانواده های هرنجی وصلت می کنند اجازه ی خرید زمین در این روستا را دارند و یکی از دالیلی که این روستا تقریبا بکر 

مانده، وجود همین قانون است.
محصول عمده روستای هرنج، غله، یونجه، میوه  از جمله گردو، آلبالو، گابی و گیاس است که میوه ها بیشتر برای مصارف شخصی استفاده می شود.

شاه محمدی افزود: از آثار باستانی هرنج آثار قلعه خرابه ای در ۸ هزارگزی شمال ده روی کوه مشاهده می شود که به قلعه منصور معروف است.
به گفته این البرز پژوه بهترین زمان دیدار از روستای هرنج، فروردین و اردیبهشت هرسال است.

هرنِج طالقان، مقصدی جذاب برای گردشگران

بهره برداری از 6 پروژه مخابراتی در البرز


