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ج:  امام جمعه کر
 انقالب زنده و بالنده به مسیر خود ادامه می دهد

2

تولید نوآورانه  ظرفیت مناسبی برای 
گیاهان دارویی  در  البرز وجود دارد

گذاری ایرانی ها در پروژه  سرمایه 
قرقیزستان  نیروگاهی 

ح کرد؛ سفیر قرقیزستان در ایران خبر داد:دبیر ستاد توسعه طب ایرانی مطر

سفیر جمهوری قرقیزستان در ایران گفت: این کشور آماده توسعه 
همکاری ها از طریق سازماندهی سرمایه گذاری های مستقیم بخش 
خصوصی ایران در پروژه های زیرساختی قرقیزستان در زمینه هایی مانند احداث 
نیروگاه های آبی، جاده سازی، صنعتی،صنایع تبدیلی و یا بهداشت و درمان است.
، تورداُکن سی دیکف، سفیر جمهوری قرقیزستان در  به گزارش جام جم البرز
ایران، در همایش معرفی فرصت های همکاری تجاری با قرقیزستان که با حضور 

د...  ن برگزار ش تا س ن ا ی ای رگان ق باز ل اتا ح ز در م بر ی ال د صا ت ق ن ا ال عا ف

محمد حسن عصاره دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های گیاهان 
دارویی و طب ایرانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در بازدید از 
کارخانه نوآوری و صنایع خالق البرز گفت: زیر ساخت ها و امکانات اولیه این کارخانه 
برای ارائه خدمات به صاحبان ایده و  شرکت های خالق و نوآور در حوزه های مرتبط 
با گیاهان دارویی و فراوردهای طبیعی، مناسب است و با تکمیل هر چه بیشتر 
این امکانات در آینده ای نزدیک، کارخانه نوآوری البرز می تواند نقش مهمی در ارائه 
خدمات به فعاالن این حوزه  از جمله شرکت های نوپا و شتابدهنده ها ایفا کند.  ... 

، مدیر مجموعه سهند چوب اعالم کرد: محمدرضا کاظمی، مدیر داروخانه دکتر طایفی اعالم کرد:وحید معصومی فر

 عرضه 1500 قلم دارو، مکمل دارویی
 و لوازم آرایشی و بهداشتی

 1۸ ماه ضمانت بی قید و شرط 
محصوالت سهند چوب

حجت االسالم علی ارجمند عین الدین  تشریح کرد:

 درسی از ایثار در برنامه زنده
234 شبکه البرز

|    2
    |  

  

ظت حفا ن  ما ز سا ئیس  ر کید  ظتتا حفا ن  ما ز سا ئیس  ر کید  تا
ج  کر ودخانه  آزادسازی بستر ر یست  بر  ج   محیط ز کر ودخانه  آزادسازی بستر ر یست  بر    محیط ز

 : فرمانده سپاه  امام حسن مجتبی )ع(استان البرز

 دشمن برای فریب افکار عمومی 
در فضای مجازی تالش می کند
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جام جم البرز گزارش می دهد؛جام جم البرز گزارش می دهد؛



نماینده، ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج گفت: مردم علیرغم تمام 
محدودیت ها در راهپیمایی روز 22 بهمن بار دیگر نشان دادند که انقالب 

زنده است و پرتوان و بالنده به مسیر خود تا مقصد نهایی ادامه می دهد.
در  همدانی  حسینی  محمدمهدی  سید  اهلل  آیت  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
پیروزی  و  رو  پیش  اعیاد  تبریک  با  کرج  جمعه  نماز  هفته  این  خطبه های 

انقالب اسالمی و با اشاره به اتفاقات مهم هفته پیش روی، ضمن تبریک 
والدت حضرت علی )ع(، افزود: 2۳ بهمن نیز مصادف با ۱۰ رجب و والدت امام 
جواد )ع( است که یکی از ویژگی های این حضرت شبیه به حضرت موسی )ع( 
و در بیانی دیگر شبیه به حضرت عیسی )ع( است. امام جمعه کرج اضافه کرد: 
امروز باید مکتب انقالب و ارزش ها و روش های پیاده سازی آن برای نسل 

آن را فراموش  جوان تبیین شود و در حالیکه در بعضی موارد قدیمی تر ها 
و  امام  شخصیت  شناساندن  روش هایش  از  یکی  تبیین  جهاد  و  کرده اند 
راه امام است.  او گفت: برای عموم مردم به خصوص نسل جوان که رهبر 
فرموده اند مواضع امام باید به صورت واضح و روشن تبیین شود و این مالک 

راه و خط امام و صراط مستقیم انقالب است.

چهارشنبه      27 بهمن    1400   شماره 6157
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
ج : انقالب زنده و بالنده به مسیر خود ادامه می دهد اجتماعی اجتماعی امام جمعه کر

خبراخبار شورا
مشاوران حقوقی جام جم البرز

خــــــوانــــــنــــــدگــــــان   
گــــرامــــی، شـــمـــا مــی 
تـــوانـــیـــد مــشــکــالت 
قضایی   و  حــقــوقــی 
روزنـــامـــه  بـــا  را  خـــود 
ــرز در  ــبـ ــم الـ جــــام جـ
ــــد.  ــــذاری ــگ ــ ــان ب ــ ــی ــ م
مـــســـئـــول پــرســش 
مشکالت  پــاســخ  و 
قضایی  و  حــقــوقــی 
ــم  ــی ــه ت ــ ــل ــ ــی ــ بـــــه وس

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

دهند.  
شده  داده  پاسخ های  کــه  بدانیم  اســت  الزم 
قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  سئوال،  به 
نمی باشد.  اداری  و  قضایی  مراجع  در  استناد 

منتظر تماس های شما هستیم.
حق تنصیف در عقدنامه ازدواج

قید  تنصیف  حق  ازدواج  عقدنامه  در  چنانچه 
صورت  این  در  باشد  شده  امضا  زوج  توسط  و 
اگر مرد خواهان طالق باشد و زن موافق طالق 
شرعی  دلیل  بدون  مرد  دادخواست  و  نباشد 
را  حق  این  زن  که  صورتی  در  باشد.  قانونی  و 
مطالبه نماید مرد باید تا نیمی از اموالی که بعد 
به  را  است  آورده  بدست  ازدواج  عقد  وقوع  از 
صورت بال عوض به زن بدهد شایان ذکر است 
قید »تا نیمی از اموال« به این معنی است که 
از یک درصد تا پنجاه درصد اموال  میزان مال 

بنابر تشخیص قاضی دادگاه می باشد.

ــورای  ــ ــار هــفــتــه ش ــبـ گــلــچــیــن اخـ
کالنشهر  شـــهـــرداری  و  اســالمــی 

ج: کر

جواد چپردار رئیس شورا : 
اساسنامه  سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
و  نیست  سازمان  این  مخصوص  کرج   شهرداری 
آتش  همچون  دیگر  متمایز  سازمان های  مانند 
به  شهرداری  سیاست  چراکه  شده  دیده  نشانی 
گونه ای است که نمی خواهد  سازمان ها مستقل و 
کاربردی و متمایز با سایر سازمان ها تعریف شود که 

این خود جای اشکال است.
به  پیامی  در  ج  کر شهردار  سیرائی،  سعیدی   *
مناسبت 22 بهمن : مردم با همه سختی و فشارها 
به پرچم سه رنگ و سرزمین وسیع شان عشق می 
ورزند و دوست ندارند ضعف و سستی مدیران و 
به ساحت مقدس  آسیبی  زورگویان  دست درازی 

آن وارد سازد.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  ایزدیار  عمار   *
:  استقرار گروه های نوآور در  و نیروی انسانی شورا 
اولین کارخانه صنایع خالق کشور، زمینه مناسبی 
برای هوشمند سازی خدمات شهری در کرج ایجاد 

می کند.
* محمد اسدیان رئیس مرکز پژوهش و مطالعات 
روش  رایج ترین  زباله  دفن   : شورا  راهبردی 
مدیریت پسماند در شهرستان کرج است، اما به 
ایجاد  باعث  که  نمی شود  انجام  بهداشتی  صورت 
تخلیه  فاضالب،  مانند  زیست  محیط  آلودگی های 

خاک و آلودگی هوا می شود.
کمیسیون  رئیس  صارم؛نایب  قهرمانی  مریم   *
تلفیق شورا: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
شهرداری کرج باید به عنوان سازمان  چابک و پویا 
تبدیل شود تا از طریق شناسایی و تبدیل طرح های 
و نیاز شهرداری به سرمایه و بهره گیری از فرصت های 
 اقتصادی محیط کسب و کار برای شهرداری ایجاد  کند.

جام جم البرز گزارش می دهد؛
تــــاکــــیــــد رئـــــیـــــس ســـــازمـــــان 
ــت ــسـ ـــت مـــحـــیـــط زیـ ـــاظـ ــفـ  حــ
ج   بر آزادسازی بستر رودخانه کر

سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  سالجقه 
حفاظت محیط زیست از منطقه حفاظت شده البرز 

جنوبی بازدید کرد.
سالجقه  سفر  این  در  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
بر  کرج،  شده  حفاظت  رودخانه  از  بازدید  ضمن 
و  تاکید  مذکور  رودخانه  بستر  آزادسازی  ضرورت 
به  رئیس جمهور  و  قضاییه  قوه  رئیس  دستور  از 
کرج  آزادسازی بستر و ساماندهی رودخانه  جهت 
منظور  به  کرد:   تصریح  وی  نمود.  تشکر  و  تقدیر 
امر  اکولوژیکی رودخانه و تسهیل در  حفظ شرایط 
پایش، شناسایی و جلوگیری از انتشار منابع آالینده 
رودخانه کرج و همچنین استفاده عموم از حاشیه 
گردشگری  ظرفیت های  از  یکی  بعنوان  رودخانه 
استان وبعنوان حقوق شهروندان، آزادسازی بستر 
رودخانه امری ضروری بوده که همه دستگاه ها باید 
برای تحقق این مهم همکاری کنند. وی خاطرنشان 
کرد: وزارت نیرو باید در انجام تکالیف قانونی مبنی بر 

تکمیل شبکه جمع آوری فاضالب تسریع کند.
سالجقه با اشاره به این که یکی از ساختمان های 
دولتی واقع در حریم رودخانه کرج، ساختمان محیط 
این که  علیرغم  گفت:  است  کبیر  امیر  سد  بانی 
به  و  حفاظتی  پاسگاه  عنوان  به  ساختمان  این 
منظور وظایف حاکمیتی و نظارتی محیط زیست و 
با هدف پایش و شناسایی منابع آالینده، حفاظت 
کیفی  رودخانه، جلوگیری از تخلفات شکار و صید، 
پیشگیری از وقوع حریق در منطقه احداث گردیده 
و  قضایی  محترم  مقام  دستور  اجرای  در  اما  بود 
ریاست محترم جمهور و احترام به حق بهره مندی از 
ظرفیت گردشگری رودخانه کرج طبق مقررات اعمال 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  می شود.  قانون 
از واحد های محیط  بازدید  ادامه ضمن  زیست در 
با محیط بانان  بانی و زیستگاه های حیات وحش، 

منطقه دیدار و با محیط بانان گفتگو کرد.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که 
دستاوردهای  معرفی  برای  روشنگری  و  تبیین  جهاد 
سلول های  در  گفت:  است،  همگانی  وظیفه  انقالب 

بنیادین جزو ۵ کشور برتر دنیا هستیم.
به  سفر  در  عباسی  علیرضا  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
مناسبت دهه فجر انقالب به در جمع شورای اسالمی 
شهر و روستای اشتهارد، جمعی از بانوان فعال فرهنگی 
و جمعی از ایثارگران و جانبازان اشتهارد قرار گرفت و از 
نزدیک در جریان مشکالت مختلف حوزه انتخابیه خود 

قرار گرفت.
وی ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر و سالروز با شکوه 
همیشه  جلسات  در  گفت:  اسالمی  انقالب  پیروزی 
ایرادات بیان می شود که وضع موجود اصالح شود ولی 
باید برای جوان امروزی توضیح داد که وضعیت کنونی 

از لحاظ دستاوردها با وضعیت گذشته )قبل از انقالب( 
قابل مقایسه نیست، البته در بعضی از زمینه ها هنوز 
هم با وضع مطلوب فاصله داریم بنابراین در جلسات 

"عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو".
فرهنگی  دستگاه های  از  انتقاد  با  مردم  نماینده 
 
ً
گاها که  است  کرده  رسوخ  چنان  دشمن  کرد:  اظهار 
کیلومتر  هزاران  ساخت  قبیل  از  انقالب  دستاوردهای 
رضا  سفارشی  آهن  راه  ولی  نمی شود  دیده  آهن  راه 
قلدر تبدیل به سمبل و نقل محافل و مجامع مختلف 

می شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که 
دستاوردهای  معرفی  برای  روشنگری  و  تبیین  جهاد 
مؤلفه های  بیان  در  است،  همگانی  وظیفه  انقالب 
جزو  نظامی  صنعت  در  ایران  کرد:  بیان  کشور  قدرت 

۵ کشور برتر دنیا هست، در سلول های بنیادین هم 
و  نانوتکنولوژی  در  هستیم،  دنیا  برتر  کشور   ۵ جزو 

زیست فناوری و بیوتکنولوژی هم جزو ۱۰ کشور برتر دنیا 
هستیم.

میلیون   ۶.۵ طاغوت  زمان  در  ما  کرد:  تصریح  عباسی 
هم  کشور  جمعیت  و  می فروختیم  نفت  بشکه 
نفت  بشکه  میلیون   ۱ امروز  اما  بود  نفر  میلیون   ۳۰
نفر  میلیون   ۸۵ هم  کشور  جمعیت  و  می فروشیم 
 سه برابر شده ولی فروش 

ً
است، جمعیت کشور تقریبا

نفت شش برابر کمتر شده است یعنی ۱۸ برابر درآمد 
اسالمی  جمهوری  دولت  به  نسبت  طاغوت  دولت 
میلیون  انقالب ۱۷  اول  افزود:  وی  است.  بوده  بیشتر 
 ۱2۰ امروز  و  داشتیم  کشاورزی  محصوالت  تولید  تن 
میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی داریم، تولیدات 
بیشتری  تدبیر  اگر  و  است  شده  برابر   ۷ ما  کشاورزی 

صورت بگیرد در امنیت غذایی خودکفا می شویم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

جزو 5 کشور برتر دنیا در سلول های بنیادین هستیم

توسعه  آماده  کشور  این  گفت:  ایران  در  قرقیزستان  جمهوری  سفیر 
بخش  مستقیم  گذاری های  سرمایه  سازماندهی  طریق  از  همکاری ها 
خصوصی ایران در پروژه های زیرساختی قرقیزستان در زمینه هایی مانند 
احداث نیروگاه های آبی، جاده سازی، صنعتی،صنایع تبدیلی و یا بهداشت 

و درمان است.
به گزارش جام جم البرز، تورداُکن سی دیکف، سفیر جمهوری قرقیزستان 
با قرقیزستان  ایران، در همایش معرفی فرصت های همکاری تجاری  در 
که با حضور فعاالن اقتصادی البرز در محل اتاق بازرگانی این استان برگزار 
دیپلماتیک  روابط  برقراری  سالگرد  امین  سی  در  اکنون  کرد:  بیان  شد، 
بازرگانی  اتاق های  دوره  این  طی  و  داریم  قرار  ایران  و  قرقیزستان  میان 
ما  با  اقتصادی  روابط  گسترش  و  تجاری  منظم  اطالعات  تبادل  در  ایرانی 
تالش کرده اند. وی با اشاره به حضور موفق کارآفرینان، فعاالن اقتصادی 
و شرکت های ایرانی در سطح نمایشگاه های بین المللی و تخصصی گفت: 
اطمینان دارم که اتاق های بازرگانی ایران و قرقیزستان در اجرای مفاد سند 
گذشته  سال  نوامبر  ماه  در  کشور  دو  میان  رسیده  امضاء  به  همکاری 

میالدی با تمام توان همکاری خواهند داشت.
وی ادامه داد: سفارت قرقیزستان به سهم خود آماده هرگونه همکاری در 

زمینه تقویت و گسترش سطح تعامل میان اتاق های بازرگانی و نمایندگان 
دو  کارآفرینان  و  اقتصادی  فعاالن  به  خطاب  وی  است.  کشور  دو  تجاری 
کشور میان ایران و قرقیزستان گفت: انتظار می رود که طرفین قراردادهای 
میان  مبادالت  توسعه  و  کاال  عرضه  برای  را  توجهی  قابل  مبالغ  با  تجاری 
ایران و قرقیزستان به امضاء برسانند.  سفیر جمهوری قرقیزستان با ابراز 
خرسندی از فرصت ایجاد شده در اتاق بازرگانی البرز برای دیدار و گفتگو 
با فعاالن اقتصادی ایرانی گفت: قرقیزستان امروز اقتصادی متنوع و در 
حال رشد دارد که موجب شده تا سرمایه گذاران خارجی از نقاط مختلف 
جهان از جمله ایران کشور دوست و برادر در آن حضور یابند. وی ادامه 

داد:سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی ایرانی از جمله افرادی هستند که در 
نمایشگاه های صنعتی و تجاری مختلف در پایتخت جمهوری قرقیزستان 
اکنون در  با حضوری موفق  و  اند  کشور حضور داشته  این  و سایر نقاط 
حاضر  حال  در  دیکف  سی  گفته  به  اند.   کرده  اندازی  راه  را  فعالیتی  آنجا 
کشور قرقیزستان آماده توسعه همکاری ها از طریق سازماندهی سرمایه 
گذاری های مستقیم بخش خصوصی ایران در پروژه های زیرساختی این 
آبی، جاده سازی،خطوط  نیروگاه های  احداث  زمینه هایی مانند  در  کشور 
ریلی و دیگر اقدامات عمرانی، صنعتی، صنایع تبدیلی، بهداشت و درمان 
و یا ورزشی است. وی تشریح کرد: جمهوری قرقیزستان تالش می کند تا 
جذب هرچه بیشتر گردشگر و تجار ایرانی به مقصد این کشور انجام شود 
و در این زمینه به دنبال تسهیل صدور روادید برای آنها بوده است، برای 
تسهیل سفر طرفین در فرودگاه بیشکک یا سفارت قرقیزستان در تهران 
تمهیدات الزم اندیشیده شده و پروازهایی از جمله مشهد-بیشکک و 
برعکس آن برقرار شد. سی دیکف با بیان این که موافقتنامه تشویق و 
از سرمایه گذاری میان دولت های ایران و قرقیزستان حدود 2۵  حمایت 
سال پیش به امضاء رسید، افزود: به همین دلیل در حاضر مانعی برای 

توسعه همکاری و سرمایه گذاری میان دو کشور وجود ندارد.

سرمایه گذاری ایرانی ها در پروژه نیروگاهی قرقیزستان 

و  علوم  توسعه  ستاد  دبیر  عصاره  حسن  محمد 
معاونت  ایرانی  طب  و  دارویی  گیاهان  فناوری های 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، در بازدید از کارخانه 
ساخت ها  زیر  گفت:  البرز  خالق  صنایع  و  نوآوری 
به  خدمات  ارائه  برای  کارخانه  این  اولیه  امکانات  و 
صاحبان ایده و  شرکت های خالق و نوآور در حوزه های 
مرتبط با گیاهان دارویی و فراوردهای طبیعی، مناسب 
در  امکانات  این  بیشتر  چه  هر  تکمیل  با  و  است 
البرز می تواند نقش  کارخانه نوآوری  آینده ای نزدیک، 
مهمی در ارائه خدمات به فعاالن این حوزه  از جمله 
شرکت های نوپا و شتابدهنده ها ایفا کند. به گزارش 
فناوری های  و  علوم  توسعه  ستاد  دبیر  البرز،  جام 
گیاهان دارویی و طب ایرانی معاونت علمی و فناوری 
با  مرتبط  محصوالت  تنوع  افزود:  جمهوری،  ریاست 
این ستاد، مانند داروهای  گیاهی، محصوالت آرایشی 
انواع  نوشیدنی،   و  غذایی  فرآورده های  بهداشتی،  و 
دمنوش، اسانس ها و عصاره و عطرها، تنها بخشی 

از موضوعات مرتبط با محصوالت مرتبط با داروهای 
گیاهی است که شرکت های دانش بنیان و عالقمند 
امکانات  از  تمایل می توانند  این حوزه در صورت  به 
بوجود آمده و زمین های کارخانه نوآوری البرز، استفاده 

کنند.
عصاره تصریح کرد: در صورت تحقق عملی برنامه های 
ارائه شده این کارخانه نوآوری در آینده،  ارائه خدمات 
متنوع  و مناسب به افراد و شرکت های دانش بنیان  
متصور است.وی در خصوص اهمیت حوزه گیاهان 
این  گرفتن  گفت: قرار  دارویی و فراورده های طبیعی 
کشور،  علمی  جامع  نقشه  الف  اولویت  در  صنعت 
و  سنتی  طب  و  دارویی  گیاهان  ملی  سند  تدوین 
اختصاص چند بند مهم در سیاست های کلی سالمت 
ابالغیه مقام معظم رهبری به این عرصه و غیره نشان 

از توجه ویژه و ملی به این حوزه دارد. 
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های گیاهان دارویی 
و طب ایرانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
گیاهی  دارویی  فرآورده های  تعداد  کرد:  خاطرنشان 
دارای مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از ۷۱۸ قلم در سال 9۰ به 4 هزار و ۱۰۷ عدد در سال 
99 رسیده است. همچنین رشد شرکت های دانش 
بنیان فعال در این زمینه در ده  ۱۰ سال به ۱۸۶ شرکت 
رسیده  مجموعه   ۵۸ به  خالق  شرکت های  تعداد  و 
کارخانه  سازی  تجاری  معاونت  کریمی،  راضیه  است. 
نوآوری البرز در این نشست، از امکان اختصاص فضا  
گیاهی  داروهای  ای  گلخانه  کشت  در  فعالیت  برای 
شتابدهی  خدمات  ارائه  با  همراه  فناورانه  نگاهی  با 

متناسب خبر داد.

ح کرد؛ دبیر ستاد توسعه طب ایرانی مطر

 ظرفیت مناسبی برای تولید نوآورانه 
گیاهان دارویی  در  البرز وجود دارد

* لطفا راه های ارتباطی با سهندچوب را بیان نمایید. 
ج. عظیمیه. اردالن 6 . جنب استخر امام علی آدرس کارخانه: کر

ج طالقانی جنوبی. خ سید الشهدا.پالک 1۸7 شعبه 1: کر

شعبه 2: خ شهید بهشتی. روبروی مترو میانجاده

 چـوب در طـول تاریـخ حیـات انسـانها از اهمیـت بسـیار باالیـی برخـوردار بـوده 
بـا کمـک صنعتگـران باقـی مانـده ولـی بیشـتر  از صنایـع چـوب  اسـت. بخشـی 
کاربرد هـای آن در طـول زمـان جایگزین هایـی پیـدا کـرده اسـت. مجموعه سـهند 
چـوب بـا سـابقه ۶ سـاله توانسـته بـا بـه کارگیری اسـاتید مجـرب در زمینـه صنایع 
چوبـی و ام دی اف جـزء یکـی از بزرگتریـن و مجهزتریـن مجموعه ها در این حیطه 
مدیـر  معصومی فـر،  وحیـد  بـا  البـرز  جـم  جـام  روزنامـه  رابطـه  همیـن  در  باشـد. 
انجـام داده  توانمنـد، مجـرب و متخصـص  مجموعـه سـهند چـوب گفتگویـی 

اسـت کـه در ادامـه خواهیـد خوانـد:
* در خصوص فعالیت های تخصصی سهندچوب توضیح دهید. 

مشـتریان  اول  دسـته  می شـوند:  تقسـیم  دسـته  چنـد  بـه  مـا  فعالیت هـای   
خانگـی مـا هسـتند کـه صفـر تـا صـد سـفارش آنهـا در مجموعـه تولیـد می شـود. 
محصـوالت و یـراق آالت مـا گارانتـی 18 ماهـه بـی قیـد و شـرط دارنـد. دسـته دوم 
مشـتریان مـا کسـانی هسـتند کـه در زمینـه دکوراسـیون داخلـی بـه صـورت سـیار 
و سـاکن فعالیـت می کننـد و سـهندچوب خدمـات و تولیـدات خـود را بـا بهترین 
کیفیـت بـه آنهـا ارائـه می دهـد. سـعی مـا بر این اسـت کـه در آینـده ارسـال رایگان 

نیـز داشـته باشـیم. 

* از شاخصه های ویژه مجموعه خود به چه مواردی اشاره می کنید؟
ما اولین کارخانه تولید و خدمات چوب و ام دی اف در ایران که دارای استاندارد 
ایزو هستیم. سهندچوب موفق به کسب جایزه خالقیت و نوآوری و همچنین 
اخـذ گواهینامه هـای ایـزو 9001 مدیریت کیفیت، ایزو 10004 رضایت مشـتری شـده 
اسـت. ما از متریال های مرغوب بازار در تولید خود اسـتفاده می کنیم. مجموعه 
مـا  بـه جوانـان و عالقـه منـدان ایـن حـوزه، نمایندگـی اعطـا می کنـد. بـرای اعطـای 
نمایندگـی قـراردادی را تنظیـم و شـرایط را بـرای عالقـه منـدان فراهـم می کنیـم. در 
راسـتای اعطـای نمایندگـی اجـاره بهـای محـل بـه عهـده خـود نماینـده اسـت، مـا 

مـکان را بـرای آنهـا تجهیـز و تبلیغـات محیطـی  کار را انجـام می دهیم. 
هم اکنون در استان البرز دو نمایندگی داریم. در بحث تولید نیز 20 الی 30 درصد 
در زمان بنـدی تولیـد، تخفیـف می دهیـم کـه ایـن زمـان بنـدی یـک نقطـه مثبـت 
آنهـا  محسـوب می شـود. در نهایـت در مـورد سـود، درصـد بسـیار ناچیـزی را بـا 
شـریک می شـویم. در ایـن خصـوص مهم تریـن موضـوع مـد نظـر مـا، تبلیغـات، 
کیفیـت و از همـه مهـم تـر، مشـتری مـداری اسـت؛ یعنـی اولویـت اول و آخـر مـا 
مشـتری مـداری اسـت و شـعار مجموعـه سـهند چـوب این اسـت که نمایشـگاه 

مـا خانـه شماسـت.
ینی تا امروز چگونه عمل کرده است؟ * سهندچوب در بحث کارآفر

هـم اکنـون مجموعـه مـا در فضایـی بـه مسـاحت 1000 متـر مربـع در حـال فعالیـت 
اسـت. در بحـث کارآفرینـی بـه صـورت تقریبـی 15 نفـر به صورت مسـتقیم و 25 نفر 

به صورت غیرمسـتقیم مشـغول به کار هسـتند.

 

، ، وحید معصومی فر  وحید معصومی فر
 مدیر مجموعه سهند چوب اعالم کرد: مدیر مجموعه سهند چوب اعالم کرد:

1۸ ماه ضمانت بی قید و شرط 
محصوالت سهند چوب

شماره های تماس: کارخانه:   02632541149                              دفاتر فروش:    5-02691009194                   تلفن همراه:     09124787532            
-Sahandwood   :پیـج اینسـتاگرام                                   sahandwood.com :تلفـن همـراه:    09121099847                         سـایت        

  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: تمامی پایگاه های تجمیعی البرز پذیرای کودکان 
۵ سال به باال برای انجام واکسیناسیون کووید ۱9 هستند .

با توجه به موافقت وزارت بهداشت و تصویب ستاد ملی  گفت:  ، مستوفی  البرز گزارش جام جم  به 
مبارزه با بیماری کرونا، واکسیناسیون کودکان ۵ سال به باال از امروز در البرز آغاز شد. 

واکسن های مورد تائید برای این گروه سنی شامل سینوفارم و پاستوکوک است. 
به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز بیشتر کودکان در معرض سویه امیکرون قرار 
دارند.  با حضور به موقع در پایگاه های تجمیعی یا مراکز مجری واکسیناسیون، کودکان خود را در برابر 

بیماری امیکرون واکسینه کنید.

واکسیناسیون کودکان باالی 5 سال در البرز

سفیر قرقیزستان در ایران خبر داد:



ج در بحث تبلیغی و تبیینی  دهه فجر کوتاهی کرده است شهرداری کر
عضو شورای اسالمی شهر کرج با انتقاد از کوتاهی متولیان امر شهرداری کرج در 
موضوع تبلیغ و تبیین ایام اهلل دهه فجر گفت :مجموعه فرهنگی و اجتماعی و 
روابط عمومی شهرداری در ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به اکران بنر و 
بیلبورد بسنده کرده است و در حوزه تولید محتوا و یا برپایی نمایشگاهی بدین 
با دستاوردهای 4۳ســال استقالل  آشنایی بیشتر همشهریان  منظور به جهت 

و استکبارستیزی،کوتاهی کرده است.  مریم قهرمانی صارم افزود: قطعا امکانات 
سازمان فرهنگی شهرداری بسیار فراتر از امکانات مالی و لجستیکی یک مدرسه 
و یک ناحیه آمــوزش و پــرورش اســت.  هر چند قصد نــدارم مسئوالن و متولیان 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری را متهم کنم به این که ایام اهلل دهه فجر برایشان کم 
اهمیت است اما خروجی اقداماتشان در عظیم ترین رخداد ملی در کشور بسیار کم 

فروغ و نه در شان کالنشهر کرج می باشد. وی خاطر نشان کرد : در جلسه گذشته  
شورای اسالمی شهر از رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج خواستم 
عملکرد این سازمان را در این ایام ارائه کند که تاکنون پاسخی ارائه نشده است.  
البته همچنان معتقدم آنچه امروز شهرداری کرج دچارش شده، روزمرگی و از سر 

بازکردن وظایف ذاتی ست و تنها به کارهای نمایشی و ویترینی روی آوردن است.

چهارشنبه      27 بهمن    1400   شماره 6157
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشکی

پزشک جام جم
پزشکی  ــواالت  سـ
پزشک  از  را  خــود 
ــم الـــبـــرز  ــ جــــــام جـ

بپرسید
ــا، مــردم  ایــن روزهـ
بــخــش زیـــــادی از 
سالمت  نیازهای 
راه هــای  از  را  خــود 
گــــــونــــــاگــــــون بـــه 
دســـت مــی آورنــد. 
در  و  مفید  مواقع  بعضی  در  می تواند  کــار  ایــن 
ویــژه  بــاشــد.  خطرناک  حتی  مــواقــع  از  بسیاری 
کرده  را فراهم  البرز شرایطی  نامه های جام جم 
ــواالت و پــرســش هــای  ــ ــه شــنــونــده س اســـت ک
برای  مکتوب  صــورت  به  و  باشد  شما  پزشکی 
داشته  مناسبی  جواب های  شما  سئوال های  

باشد. 
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون 
پزشکی  دغدغه های  و  ســواالت  به  هفته  هر  و 

شما پاسخ خواهند داد.
میکرون در کودکان

ُ
عالیم ا

بیشتر  کودکان  در  امیکرون  نشانه های  البته 
شامل موارد زیر است:

تب،  اشتهایی،  بی  ســردرد،  خستگی،  و  ضعف 
دانه های پوستی )در ۱۵% موارد( و سرفه

را  کودکان  می تواند  امیکرون   ، تصور برخالف 
بیشترین  ایــن کــه  همچنین  کــنــد.  درگــیــر  هــم 
درصد افراد مبتالیان به این ویروس را کودکان 
اند  کرده  بیان  متخصصان  می دهند.  تشکیل 
که امیکرون می تواند باعث بروز مشکالت حاد 

تنفسی در کودکان شود.

ع  ــرات شــیــو ــاطـ ــخـ مـــــردم از مـ
گاه شوند امیکرون آ

با  گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
توجه به شیوع گسترده سویه ششم کرونا با نام 
میکرون، از مردم عزیز استان تقاضا داریم که هر 

ُ
ا

چه سریع تر نسبت به تزریق دوز سوم واکسن، 
اقدام کنند.

در  عبداللهی  مجتبی  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا که در سالن 
افزود: این  برگزار شد،  شهدای دولت استانداری 
به  هفته  هر  که  ملی  جلسه  تعاقب  در  نشست 
ریاست رئیس جمهوری محترم تشکیل می شود، 
و  ملی  مصوبات  تبیین  و  تشریح  راستای  در 
تصمیم گیری در راستای اقتضائات استانی مقابله 
با کرونا پیش بینی شده است. وی ادامه داد: با 
توجه به شیوع گسترده سویه ششم کرونا با نام 
میکرون، از مردم عزیز استان تقاضا داریم که هر 

ُ
ا

چه سریع تر نسبت به تزریق دوز سوم واکسن، 
ضرورت  همچنین  گفت:  عبداللهی  کنند.  اقدام 
رعایت  و  اجتماعات  در  حضور  از  پرهیز  که  دارد 
از  استفاده  بویژه  و  بهداشتی  نامه های  شیوه 

ماسک مورد توجه ویژه مردم قرار گیرد.
علوم  دانشگاه  بینی های  پیش  طبق  افزود:  وی 
پزشکی استان و ستاد ملی، این سویه تا 2 هفته 
عید  تعطیالت  برای  حتی  و  می یابد  شدت  دیگر 
نوروز نیز باید رعایت شیوه نامه ها به جد صورت 
گیرد. استاندار البرز گفت: مسئوالن در حوزه های 
مختلف برای آگاهی بخشی به مردم و اطالع رسانی 
و  بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت  خصوص  در 

مخاطرات شیوع بیماری، اقدام کنند.

دکتر سید مهدی 
موسویان

ظرفیت  این که  بیان  با  البرز  استان  سپاه  فرمانده 
فضای مجازی باید برای مقابله با توطئه های دشمنان 
افکار  فریب  برای  گفت:دشمن  شود،  گیری  بهره 

عمومی تالش می کند.
در  حیدرنیا  علیرضا  سردار    ، البرز جم  جام  گزارش  به 
به  تبریک  با  ج  کر مجازی  فضای  مرکز  افتتاح  حاشیه 
اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی  سالروز  مناسبت 
جنگ  با  مقابله  هدف  با  مرکز  این  داشت:  اظهار 
بسیجیان  و  پاسداران  همت  به  دشمن،  رسانه ای 

ج راه اندازی شده است. ناحیه امام حسین )ع( کر
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی در 
گفت:  حوزه فضای مجازی و جنگ رسانه ای دشمن، 

و  مردم  علیه  را  هوشمندی  و  ادراکی  جنگ  دشمن 
امام  تأکیدات  است،  کرده  آغاز  جوان  نسل  ویژه  به  
تبیین  عظیم  جهاد  عرصه  به  ورود  مورد  در  خامنه ای 
در  دشمن  است،  ادراکی  جنگ  همین  به واسطه  نیز 

این جنگ، حرف ناصوابی را با استفاده از تاکتیک های 
خورد  به  وارونه  حقیقت  یک  به صورت  رسانه ای، 

جوانان می دهد.
حیدرنیا اذعان داشت: دشمن در این جنگ رسانه ای 
یا به  هیچ  وجه به دستاوردهای انقالب و نظام جمهوری 
اسالمی ایران نمی پردازد و یا در صورت پرداختن، آن را 
را  حقایق  که  به گونه ای  می دهد  جلوه  کوچک  بسیار 
کاماًل دگرگون و معکوس به مردم ما نشان می دهد. 
سپاهیان و بسیجیان گوش به فرمان ولی امر خود، در 
هر جا که این نظام و انقالب نیاز به کمک داشته باشد، 

وارد این کارزار سنگین و مؤثر می شوند.
همه  استفاده  به  اشاره  با  البرز  استان  سپاه  فرمانده 

جوانان از فضای مجازی تأکید کرد: با توجه به این که 
فضای  حوزه  در  زیادی  بسیار  سرمایه گذاری  دشمن 
هزینه  است،  داده  صورت  ایران  ملت  علیه  مجازی 
کرد در حوزه فضای مجازی، سرمایه گذاری است زیرا از 
این طریق می توانیم نسل جدید را با آرمان های نظام و 

دستاوردهای بزرگ انقالب آشنا کنیم.
به  را  خود  تالش  تمام  باید  نیز  ما  داشت:  بیان  وی 
از  اقدامات و بهره گیری  انجام این گونه  با  تا  گیریم  کار 
ظرفیت نخبگان و افراد باانگیزه به  ویژه در حوزه بسیج 
نحو  به  را  ماست  همه  عهده  بر  که  تکلیفی  بتوانیم 
شایسته انجام دهیم و با جنگ نرم و رسانه ای دشمن 

مقابله کنیم.

 : فرمانده سپاه استان البرز

دشمن برای فریب افکار عمومی  در فضای مجازی تالش می کند

شناخت،  مستلزم  مجموعه ای  هر  در  فعالیت 
است.  آن  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  رعایت 
 
ً
داروخانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما

با سالمت جامعه مرتبط می باشد دارای ضوابط و 
مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت 
در برخواهد  را  جامعه  سالمت  تضمین  و  رسانی 
منطقه  در  واقع  طایفی  دکتر  داروخانه  داشت. 
در  که  است  داروخانه هایی  از  یکی  کرج  مارلیک 
شرایط فعلی اقتصادی در خصوص هزینه های دارو 
بسیاری  بامراکز  همچنین  می کند.  مدارا  مردم  با 
دارد  همکاری  امداد  کمیته  و  بهزیستی  جمله  از 
. دکتر طایفی به عنوان موسس داروخانه در این 
در  دارد.  دلسوزانه  همیاری  و  فعالیت  خصوص 
محمدرضا  با  البرز  جام جم  روزنامه  رابطه  همین 
دکتر  داروخانه  زبده  و  متخصص  مدیر  کاظمی، 
طایفی گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن 

را در ذیل می خوانید:
متعهد  و  ملزم  را  خود  طایفی  دکتر  داروخانه   *
جامعه  سالمت  حوزه  در  مواردی  چه  رعایت  به 

می داند؟ 
کرج  مارلیک  منطقه  در  است  سال   2۵ حدود 
این  اول  شرط  هستم.  فعالیت  به  مشغول 
حرفه، اخالق مداری است. توصیه من به پرسنل 
هزینه های  بیماران،  که  است  این  داروخانه ها 
می شوند؛  متحمل  را  دارو  تهیه  و  پزشکی  گزاف 
بنابراین احترام به بیمار باید در اولویت قرار گیرد  
آزرده خاطر  که  برخورد شوند  آنها  با  گونه ای  به  و  
باید  است  مهم  بسیار  که  بعدی  نکته  نشوند. 
تحویل  بیماران  به  درستی  به  را  پزشک  نسخه 
دهند و از همه مهم تر هزینه است که اکثر مردم 
در شرایط اقتصادی مطلوبی نیستند. متاسفانه از 
اوایل فروردین تا به حال حدود ۵ بار قیمت داروها 
تغییر کرده است. داروخانه ها باید داروهایی را که 
با قیمت قبلی خریداری کرده اند را با همان قیمت 
موضوع  این  متاسفانه  ولی  کنند  عرضه  مردم  به 

رعایت نمی شود.

چه  به  خود  مجموعه  ویژه  شاخصه های  از   *
مواردی اشاره می کنید؟

داروخانه دکتر طایفی در بحث مالی بسیار با مردم 
مدارا می کند و اگر بیمار  توانایی پرداخت هزینه دارو 
را نداشته باشد می تواند بعدا آن را پرداخت کند. 
همچنین اگر دفتر امام جمعه یا ارگان های مرتبط، 
شخصی را معرفی کنند که بضاعت مالی نداشته 
باشد داروخانه نهایت مساعدت را انجام می دهد. 
و  بهزیستی  جمله  از  بسیاری  مراکز  با  همچنین  
 ۱2۰۰ با  مثال  طور  به  داریم  همکاری  امداد  کمیته 
منطقه  در  که  داریم  قرارداد  امداد  کمیته  بیمار 
مردم  اکثر  هستند .  ساکن  سرآسیاب  و  مارلیک 
مشکل دارند و در شرایط اقتصادی دشواری به سر 
می برند. در این خصوص یک کارت برای بیماران بی 
بضاعت تهیه شده و بدون این که متوجه شوند 
آنها پرداخت می شود  آن کارت هزینه داروهای  از 
،خیرین نیز در این امر مشارکت دارند و آقای دکتر 
طایفی به عنوان موسس و  مسئول فنی داروخانه 

در این زمینه دلسوزانه فعالیت می کنند.
 به طور کلی بهترین تبلیغ مشتریانی هستند که 
ما  داروهای  درصد  حدود ۵۰   . دارند  رضایت  ما  از 
قلم   ۱۵۰۰ حدود  می باشد.  داخلی  شرکت های  از 

دارو، مکمل دارویی و لوازم آرایشی و بهداشتی در 
داروخانه ما موجود می باشد.

چه  مناسب  پروتئین  و  مکمل  پودرهای   *
اشخاصی هستند؟ 

مرجع  تنها  که  داشت  توجه  مساله  این  به  باید   
ورزشی  پروتیین های  و  مکمل ها  تهیه  قانونی 
مغازه ها  از  بسیاری  متاسفانه   است،  داروخانه 
نظارتی عرضه  را بدون هر  این مکمل ها  در شهر 
نیست.  صحیح  اصال  مساله  این  که  می کنند 
رژیم  و  تغذیه  متخصص  طایفی،  دکتر  داروخانه 
درمانی دارد و با توجه به نوع ساختار بدن هر فرد، 
پودر مناسب را به او پیشنهاد می دهد و مکمل ها 
و پروتین های ورزشی برای همه مناسب نیست.
بعضی از ورزشکاران به علت استفاده ناصحیح یا 
از مکمل های  تقلبی  دچار بیماری های   استفاده 
این  که  می شوند   کبدی  مشکالت  مثل  جدی  
مساله باید کنترل شود و فروش این محصوالت 
صرفا از طریق داروخانه ها انجام شود. چراکه شبکه 
از  بهداشت هر منطقه دو مرتبه در طول هر ماه 
داروخانه ها بازدید و فاکتور ، تاریخ و اصالت داروها 

را بررسی می کند.

محمدرضا کاظمی، مدیر داروخانه دکتر طایفی اعالم کرد:

عرضه 1500 قلم دارو، مکمل دارویی و لوازم آرایشی و بهداشتی

: از  ساعت 99 تا  تا 1414 و از ساعت  و از ساعت 1616 تا  تا 2121      تلفن:           تلفن:     0912195126609121951266     -        -   65161۸4665161۸46 : از  ساعت ساعت کار ساعت کار

* لطفا راه های ارتباطی با داروخانه دکتر طایفی را ذکر نمایید.  * لطفا راه های ارتباطی با داروخانه دکتر طایفی را ذکر نمایید.  

آدرس: سرآسیاب آدرس: سرآسیاب –– خیابان امام خمینی  خیابان امام خمینی –– بعد از چهارراه سوم  بعد از چهارراه سوم –– داروخانه دکتر طایفی داروخانه دکتر طایفی

موسسه  این  گفت:  محکم  خیریه  موسسه  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل 
ساالنه ۷ میلیارد تومان برای درمان اطفال مبتال به بیماری های مادرزادی هزینه 

می کند.
به گزارش جام جم البرز، صالح الدین دلشاد در همایش نقش فعاالن اقتصادی 
در مسئولیت های اجتماعی که در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، در مورد اهداف 
به  آن  از  که  تولد  بدو  در  نوزادان  خلقتی  نقص  گفت:  همایش  این  برگزاری 

ناهنجاری های مادرزادی تعبیر می شود، در حدود ۶ درصد متولدین هر جامعه 
بروز می کند و مشتمل بر بیماری های قلبی و مغزی، مغز و اعصاب، لب شکری و 
شکاف کام، مری بسته، در رفتگی لگن و دیگر موارد است که خیلی از خانواده ها 

قادر به پرداخت هزینه درمان این بیماری ها نیستند.
وی در ادامه افزود: موسسه محکم در قالب فعالیت هایی در راستای حمایت از 
کودکان با ناهنجاری های مادرزادی از سال ۸4 راه اندازی شد و در این مسیر کمک 

زیادی به خانواده های این اطفال داشته و آنها را تحت پوشش قرار داده است.
از  نیز  از کودکان تحت حمایت این موسسه خیریه  با شاره به این که برخی  وی 
جلوی  بیماری  این  گفت:  می برند،  رنج  سوماتروپین  یا  رشد  هورمون  کمبود 
افزایش قد کودکان را می گیرد، هزینه تامین داروی هر کدام از این بیماران ماهانه 
حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و تا آخر عمر باید آن را مصرف کنند که 
موسسه خیریه محکم به خانواده این کودکان در پرداخت این هزینه ها کمک 

می کند.
دلشاد با اشاره به اقداماتی که در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، ایالم 
و هرمزگان در خصوص جراحی رایگان اطفال مبتال به بیماری های مادرزادی انجام 

شده است، گفت: در این زمینه انواع جراحی های اطفال را داشته ایم.
وی با بیان این که از سوی این موسسه خیریه ساالنه حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان 
 22 در  گفت:  می شود،  هزینه  مادرزادی  بیماری های  به  مبتال  اطفال  درمان  برای 

بیمارستان طرف قرارداد موسسه، جراحی این اطفال صورت می گیرد.

مدیرعامل موسسه خیریه محکم: 

ساالنه 7 میلیارد تومان برای درمان بیماری های مادرزادی در کشور هزینه می شود 

به  اشاره  با  البرز  فتا  پلیس  رئیس 
برای  مجازی  آموزش های  گسترش 
مراقب  خواست  خانواده ها  از  کودکان، 
اینترنتی  وابستگی  و  اعتیاد  خطر  زنگ 

فرزندان خود در این محیط باشند.
سرهنگ   ، البرز جام جم  گزارش  به 
بر  عالوه  گفت:  جلیلیان،  رسول 
محتوای  به  دسترسی  اینترنتی،  اعتیاد 
و  جسمی  آسیب های  نامناسب، 
دیگری  موارد  ناشناس  افراد  با  ارتباط 
به  هوشمند  گوشی های  آسیب های  از 

شمار می رود.
: همراهی  به گفته رئیس پلیس فتا البرز
و هماهنگی والدین با فرزندان و نظارت 
یک  آن ها  سایبری  فعالیت  و  رفتار  بر 
والدین،  گاهی  ناآ که  چرا  بوده  ضرورت 
گوناگون  تهدیدات  و  آسیب ها  موجب 

خواهد شد.
افزایش  افزود:  جلیلیان  سرهنگ 
راه های  از  یکی  خانوادگی  تعامالت 
است  مجازی  فضای  در  کودکان  کنترل 
کودک  استفاده  برای  باید  خانواده ها  و 
در  هدف  و  معین  زمان  اینترنت  از 

چهارچوب خاص تعیین کنند.
برخی  وبگردی ها  در  کودکان  گفت:  او 
می کنند  برخورد  موضوعاتی  به  مواقع 
که  نیست  آن ها  سن  با  متناسب  که 
خانواده ها باید زمان حضور فرزندان در 
از تهدید و  اعم  این فضا، همه جوانب 
آسیب را در کنار قابلیت های آن مد نظر 

قرار دهند.
امروزه  افزود:  البرز  فتا  پلیس  رئیس 
در  را  زیادی  زمان  نوجوانان  و  کودکان 
از  استفاده  آنالین،  بازی های  صرف  روز 

اپلیکیشن ها و یا حضور در شبکه های 
فعالیت ها  این  و  می کنند  اجتماعی 
و  بوده  والدین  چشم  از  دور  به  اغلب 

نظارت دقیقی هم برآنان وجود ندارد.
او اضافه کرد: حضور در فضای مجازی و 
استفاده از ابزار ها و امکانات متنوع آن 
اجتناب  امری  فرزندان  و  خانواده  برای 
ناپذیر است و یکی از روش های محدود 
 ، کردن فعالیت کودکان در فضای سایبر
استفاده از نرم افزار های کنترلی مختص 

کودکان و نوجوانان است.
جسمی  سالمت  حفظ  گفت:  جلیلیان، 
سوء  از  جلوگیری  و  فرزندان  روحی  و 
مجرمان  سوی  از  احتمالی  استفاده 
اگر  و  است  ضروری  امری  سایبری 
فضا  این  در  را  فرزندانشان  فعالیت 
آسیب های  می تواند  نشود،  کنترل 

غیرقابل جبرانی را در بر داشته باشد.
او تاکید کرد: پلیس فتا همواره در حال 
فضای  کاربران  و  خانواده ها  گاه سازی  آ
شبکه های  و  رسانه ها  طریق  از  مجازی 
اجتماعی است و الزم است خانواده ها 

دائم  رصد  و  گاهی  آ سطح  افزایش  نیز 
نوجوانان  و  کودکان  فعالیت های 
آسیب های  از  سایبری،  فضای  در 
احتمالی که متوجه فرزندانشان است، 

پیشگیری کنند. 

رئیس پلیس فتای البرز خبر داد:

وابستگی کودکان به فضای مجازی؛ زنگ خطر برای خانواده ها

از  سخن  البرز:  جم  جام  گزارش  به 
که  لقبی  شد  بی سنگر  سنگرسازان 
زمان  در  خمینی)ره(  امام  حضرت 
سازندگی  جهاد  جهادگران  به  جنگ 
چه  عزیزان  این  حرمت  به  دادند، 
رفتند،  که  آنها  چه  و  هستند  که   انها 
می خواهم مقایسه و تحلیلی ارائه کنم 
هم  کسی  از  و  ام  نگفته  جایی  در  که 

نشنیده ام.

محمد حنفیه از فرزندان امام علی )ع( 
اما  است  کرار  حیدر  پدر  یعنی  است، 
نیست،  زهرا)س(  حضرت  مادرش 
جنگ  در  خودش  علی)ع(  حضرت 
پرچم  که   هنگامی  دارد،  حضور  جمل 
روحیه  تقویت  برای  داد  محمد  به  را 
جا  از  کوه ها  اگر  فرمود:  او  جنگی 
نخور،  تکان  جایت  از  تو  شود  کنده 
کاسه  و  بفشار  بهم  را  دندانهایت 

، قد م هایت را بر  سرت را به خدا بسپار
انداز  چشم  را  سپاه  آخر  بکوب،  زمین 
خودساز و چشمت را نیم  باز قرار ده، 
خداوند  جانب  از  پیروزى  که  بدان  و 

سبحان است.
با وجود متاسفانه این محمد حنفیه 
گیر  زمین  و  کند  پیشروی  نتوانست 
شد این موضوع باعث خشم حضرت 
آمد  محمد  سمت  به  حضرت  شد، 
و  با دست خود به سینه محمد زد و 
پرچم را از او پس گرفت، محمد حنفیه 
را  ها  نیزه  انبوه  مگر  پدر  که  آورد   عذر 
نمی بینی که چون قطرات باران بر سر 

ما فرود می آید الی آخر.
محمد  خدمات  خوام  نمی  من  البته 
حنفیه حتی در همان جنگ را انکار یا 
مورخین،  اعتراف  به  ولی  کنم  کمرنگ 
و  آورد  کم  ایشان  ماموریت  این  در 

پرچم از او پس گرفته شد.
مقایسه  را  تاریخی  برش  این  حاال 
سنگرسازان  رشادت های  با   می کنم 

مقدس،  دفاع  سال   ۸ در  سنگر  بی 
حضور  ها  جبهه  در  صالبت  با  چنان 
امام  از  که  را  متنی  گویا  که  داشتند 
حضرت  خود  را  کردم  )ع(قرائت  علی 
جوانان  بود،  فرموده  اینها  به  خطاب 
روی  رفتن  برای  که  نوجوانانی  حتی  و 
لودر و بولدزر و ساختن خاکریز در خط 
پا از  سر  دشمن  متری  چند  و   مقدم 
نمی شناختند، با این که می دیدند که 
تیر و ترکش چون قطرات باران بر روی 
آنها می بارد که هیچ بلکه تک تیراندازان 
مثل  زنی  نقطه  اسلحه های  با  دشمن 
سیمینوف در کمین شکار یک به یک 
آنها هستند و هر لحظه ممکن است 
راستی  به  بنوشند،  را  شهادت  شهد 
در مقابل عظمت چنین شیر مردانی، 
کاله از سر  ژنرال های کار کشته دشمن 
جرات   آنها  که  است  این  و  افتاده 
علیه  نظامی  تهدیدات  کردن  عملی 
کشور بزرگ و پر افتخار ایران را ندارند. 

روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.

حجت االسالم علی ارجمند عین الدین  تشریح کرد:

درسی از ایثار در برنامه زنده شبکه البرز



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

تا کوس »َاَناالحق« بزنی، خودخواهی  
گاهی در سّر هوّیتش تو ناآ

َبـــــردار حجــاب خویشتن از سر راه     
امام خمینی )ره(با بودن آن، هنوز اندر راهی
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

پیام های مردمی خبر

یادداشت

ح  طر جهت  می توانند  عزیز  خوانندگان 
مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری  مشکالت 
جام  تحریریه  90001223دفتر  تلفن  شماره  با 
جم البرز همه روزه به غیر ایام تعطیل در وقت 
نام  با  مشکالتشان  تا  بگیرند  تماس  اداری 

ج گردد. خودشان در همین ستون در
فاقد خط کشی و عالئم ایمنی

شهید  خیابان  در  پیاده  عابران  عبور  محل 
بهشتی در مقابل بازار بزرگ مال صدرا و ... فاقد 
خط کشی و عالئم ایمنی )چراغ هشدار دهنده 

فعال( است. 
رفع  به  نسبت  ج  کر شهرداری  مسئوالن  لطفا 

نارسایی مذکور اقدام نمایند.
ج مهران عاملی از کر

قابل توجه استاندار البرز
ساوجبالغ  و  ج  کر روستاهای  اهالی  و  ساکنان 
برای ساخت مسکن مورد نیاز در داخل بافت 
کشی  وقت  و  مدت  طوالنی  بازی  دچار  روستا 

هستند. 
درخواست  البرز  استاندار  از  اساس  همین  بر 
داریم تا زمینه صدور مجوز ساخت مسکن در 
محدوده روستاها و لحاظ تسهیالت الزم چاره 

اندیشی نمایند.
ج و ساوجبالغ جمی از روستائیان کر

اداره کل راه و شهرسازی البرز اقدام کند
ج و هشتگرد  معابر ورودی و خروجی اتوبان کر
در محدوده جاده کردان و برغان دارای نواقص 

فیزیکی و ایمنی است.
 لطفا مسئوالن اداره کل راه و شهرسازی برای 
اقدام  مردم  مرور  و  عبور  سالمت  تضمین 

عاجل نمایند.
مهرداد کاویانی از کردان

اتوبوس های شهری را ضد عفونی کنید
از  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع  به  توجه  با 
می رود  انتظار  اتوبوسرانی  سازمان  مسئوالن 
عفونی  ضد  و  پاکسازی  و  نظافت  به  نسبت  تا 
اتوبوس های فعال در خطوط مختلف شهری را 

جدی بگیرند.
جمعی از شهروندان کرجی

پناهگاه ج  ــر کـ مــصــلــی  ــی  ــت  وق
 بی پناهان می شود

کرج  امــام خمینی)ره(  از مصلی  اختصاص بخشی 
بنا  بی پناهان  بــه  زمستانی  ســرد  روزهـــای  درایـــن 
الــبــرز و  بــه دســتــور نماینده ولــی فقیه در اســتــان 
امام جمعه کرج به عنوان حرکتی ارزشمند و الگو 
موجب شده تا گامی عملی برای توجه به این افراد 

برداشته شود.
به گزارش جام جم البرز؛ آیت اهلل سیدمحمدمهدی 
حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز 
خطبه های  در  پیش  هفته   2 کــرج  جمعه  ــام  ام و 
افراد به  پناه دادن  برای  که  کرد  اعالم   نماز جمعه 

این  اختیار  در  جمعه  نــمــاز  مصلی  خانمان  بــی   
افــراد قــرار می گیرد که پس از مدت زمــان کوتاهی 
از این بیانات بالفاصله گام عملی برداشته شد و 
بی خانمان ها خود را در آغوش گرم فضای معنوی 
و مقدس مصلی دیدند. این افــراد بی خانمان که 
تا چندی پیش در گوشه و کنار معابر در البه الی 
می خزیدند  خیابان  کف  ســرد  سرمای  از  کارتن ها 
شب های  گــرم  محیطی  در  کــرج  مصلی  در  اکنون 
را سپری می کنند. نخستین بار موضوع  زمستان 
خــرداد  در  بی خانمان ها  و  متکدیان  به  رسیدگی 
سال ۷۸ در شورای عالی اداری کشور به تصویب 
رسید و طی آن مصوب شد که ۱۱ دستگاه اجرایی 
از جمله شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد، نیروی 
دستگاه  های  دیگر  و  بهداشت  وزارت  انتظامی،  

ذیربط در این امر اقداماتی را انجام دهند.
اکــنــون 2  نــبــوده و  امــر مستثنی  ایــن  از  نیز  کــرج 
این  در  سرپناه  بــی  ــان  زن و  مـــردان  ــژه  وی گرمخانه 
ــه گــرمــخــانــه مــــردان به  کــالنــشــهــر فــعــال اســـت ک
ظرفیت ۱۵۰ نفر و بانوان با ظرفیت ۵۰ نفر در 2 نقطه 
کالنشهر کرج فعال هستند و به افراد بی خانمان 

خدمات ارائه می دهند.

شیرپیشه  رحیم  شهید  البرز:  جم  جام  گزارش  به 
فرزند رسول در مورخه 2۸ آذر ماه سال ۱۳4۱ در تهران 

از یك خانواده متوسط دیده به جهان گشود.
از  بعد  خویش  طفولیت  دوران  گذراندن  از  بعد  وی 
آموختن  جهت  رسید  سالگی  هفت  سن  به  اینکه 
که  آموزشی  و  کانون فرهنگی  به  و دانش قدم  علم 
را  خود  تحصیالت  و  گذاشت  است  مدرسه  همان 

پایان در همان محل سکونت خود سپری نمود  تا 
تا اینکه موفق به اخذ مدرك دیپلم در رشته تجربی 

گردید.
برادر  همراه  به  انقالب  اوجگیری  زمان  در  نیز  وی 
خویش موسی به فعالیت های انقالبی می پداختند و 
از هیچ کمکی نسبت به جبهه و جنگ از خود دریغ 
نمی ورزید.با شروع جنگ ایشان نیز از طریق بسیج 

به مناطق جنگی اعزام گردید و بعد از چند مدت در 
اصابت  اثر  بر  رقابیه  منطقه  در   ۶۱ سال  بهمن   24
در  است.  رسیده  شهادت  به  دشمن  توپ  ترکش 
ضمن برادرش در سال ۱۳۶2 در جبهه جزیره مجنون 

به شهادت رسیده است.
امامزاده  شهدای  گلزار  در  عزیز  شهید  این  مزار 

ج محل زیارتگاه عاشقان است. محمد)ع( کر

با برادر همرزم در روزهای اوج انقالب و شهادت هر دو در جبهه های نبرد با دشمن

زخم های  که  است  مبارزی  کهنه  یساولی  اصغر 
دارد.پای  تن  بر  پهلوی  منحوس  رژیم  از  بسیاری 
و  وقار  می نشینیم.با  کهنسال  مبارز  این  گفتگوی 
راه حق،  گویی مبارزان  و متین سخن می گوید،  آرام 
می گوید،  خودش  .از  باشند  صبور  که  اند  آموخته 
من اصغر یساولی هستم  و ۶4سال دارم و ساکن 
کرج می باشم .  شروع مبارزات من علیه رژیم ستم 
وهمزمان    ۱۳42 سال های  به  می گردد  باز  شاهی 
آن زمان ما در کرج  با قیام مردم علیه رژیم شاه. در 
مستقر بودیم و با روشنگری ها و قیام امام خمینی 
مردم ایران  گام های نخستین انقالب را برمی داشتند. 
از طریق چند تن از دوستان و آشنایان با کتاب ها و 
سخنرانی های امام خمینی آشنا شدم و گویی تحولی 
در روح من پیدا شد. در این زمان تا سال ۵۰ که دیپلم 

سن  به  تازه  من  و  بود  شدید  خیلی  خفقان  گرفتم 
جوانی رسیده بودم. 

و  پیوستم  دانش  سپاه  به  دیپلم  بعدازگرفتن  من 
یکی  اثنا  این  در  شدم.  اعزام  سراب  شهرستان  به 
ودر  شد  بازداشت  ساواک  توسط  من  دوستان  از 
سپاه  اردوی  در  .بالفاصله  رفتم  لو  من  بازجویی ها 
دانش بازداشت و تحت الحفظ به بازداشتگاه ساواک 
تحت  مدام  ماه  .چندین  شدم  منتقل  تهران  در 
بود  سختی  روزگار  واقعا   . بودم  شکنجه  و  بازجویی 
ولی با اعتقاد به آرمانهای امام خمینی و انقالب این 
یکبار  که  می آید  یادم  می کردیم.  تحمل  را  سختی ها 
دستان مرا بستند و آنقدر به پاهایم شالق زدند که 
خون از پاهایم سرازیر شد و در همان حالت مرا رها 
کردند.آنقدر دستهایم بسته ماند که خشک شد و تا 
مدت ها امیدی به بهبودی نداشتم. ولی با خواست 
خداوند خوب شدم . دوسال در زندان قصر شکنجه 
شدم و بعد از آزادی دوباره مرا به اوین منتقل کردند و 
بعداز یک سال و نیم آزاد شدم. بالفاصله بعداز آزادی 
انقالب  این که  تا  داشت  ادامه  ما  مبارزات  زندان  از 
اسالمی به برکت خون شهیدان و ایثار مردم و رهبری 
امام خمینی )ره( به  پیروزی رسید و فصل جدیدی 
از زندگی مردم ایران در استقالل و آزادی و جمهوری 

اسالمی آغاز شد.

 گفتگوی جام جم البرز با اصغر یساولی مبارز 
سالهای پیش از انقالب اسالمی؛

زخم هایی از رژیم منحوس پهلوی بر تن 

انتقال  پایگاه  گفت:  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شهر  فرهنگسرای  در  حضور  با  البرز  استان  خون 

کوهسار میزبان اهدا کنندگان خون بود.
به گزارش جام جم البرز؛ فالح پور گفت: با هماهنگی 
شهر  این  فرهنگسرای  خون،  انتقال  سازمان 

اقدام  این  بود.  خون  انتقال  پایگاه  حضور  مهیای 
به طور دوره ای در شهر کوهسار بدلیل نیاز برخی 
صورت  مختلف  خونی  گروههای  به  هموطنان 
می گیرد و شهروندان نیز استقبال خوبی از این طرح 
استان  خون  انتقال  کارشناس  علیجانی  داشتند. 
البرز نیز با اشاره به حضور مردم در پایگاه های انتقال 
خون گفت: اهدای خون یک عمل کاماًل بی خطر و 
ایمن است و برخی هموطنانمان بیش از گذشته به 

خون های اهدایی نیاز دارند.
در  کوهساری  شهروندان  از  نفر   4۵ است  گفتنی 
البرز  استان  خون  انتقال  سازمان  روزه  یک  طرح 

شرکت کردند.

استقبال شهروندان کوهساری از اهدای خون

یافتن  با شــدت  و  اخیر  در چند ســال 
غیرانسانی   و  جانبه  همه  تحریم های 
اسالمی  جمهوری  علیه  وغــرب  آمریکا 
ایران ، واژه ی جدید »اقتصاد مقاومتی« 
به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به 
کشورمان  اقتصاد  روز  و  حــال  فراخور 

مورد بحث قرار گرفته است.
این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان 
با مقام معظم رهبری در شهریور سال 
دیـــدار،  همین  در  و  شــد  مطرح   ۱۳۸9
رهبر انقالب »اقتصاد مقاومتی« را معنا 
و مفهومی از کارآفرینی معرفی کردند.و 

روشی  مقاومتی  اقتصاد  گونه  بدین 
اقتصادی  تحریم های  با  مقابله  برای 
از  ــارج  خـ بــه  وابستگی  کمترین  بــا   ،
کشور در خصوص نیازهای اساسی و 

راهبردی شکل گرفت.
رابطه اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 

کارآفرینی می تواند به شکل دهی یک 
اقتصاد مقاوم یاری رساند. کارآفرینی 
بــرای حل مشکل اشتغال  ، بستری 
زایــی و کمبود درآمــد اقشار متوسط 
می شود.  محسوب  جامعه  پایین  و 
ــالوه بــر حــل مشکالت  کــارآفــریــنــی عـ
اقتصادی، می تواند فرهنگ تولید را در 

کشور نهادینه کند.
ــران  ــ ــاالی اقــتــصــاد ای ــ ــای بـ ــت ه ــی ــرف ظ
 ، خــــــدادادی  ومــنــابــع  جمعیت  نظیر 
می تواند تضمین کننده پیشرفت های 
بپذیریم  بــایــد  امـــا  بــاشــد،  چشمگیر 
ــور بـــه رغـــم وجــــود ایــن  اقــتــصــاد کــش
ظرفیت ها کماکان با قله های پیشرفت 

فاصله دارد.
ــیــروهــای اقــتــصــادی  ــازی ن ــ هــمــســو س
کــشــور در راســـتـــای تــحــقــق اقــتــصــاد 

مقاومتی نیازمند عزم و حمایت همه 
جانبه آحاد مردم از این سیاست دارد؛ 
فرصت های کارآفرینی به اندازه تک تک 
جهت  همین  از  و  دارد  ــود  وجـ ــردم  مـ
بسیج همگانی برای توسعه کارآفرینی 
حرکت های  شکل گیری  ســرآغــاز  باید 
ــور و  ــش ــیــدی در ک ــول ــر ت ــؤث بــــزرگ و م
مسیر  در  سرعت  چشمگیر  افــزایــش 
افتخارات  که  تا جایی  پیشرفت باشد 
عظیمی به نام ایران و ایرانی ثبت شود.

درونــی  ضعف  دنــیــا،  جــای  همه  مانند 
و اخـــاللـــگـــری هـــای بـــیـــرونـــی، گــریــبــان 
کارآفرینی را هم گرفته و بی توجهی ها به 
این مقوله باعث شده است که برای 
نیازمند  کارآفرینی  حــوزه  در  موانع  رفع 

اهتمامی بیش از پیش باشیم.
دولـــت ســیــزدهــم جــمــهــوری اســالمــی 
ایران، ایجاد اشتغال را در کانون توجه 
با  همچنین  اســـت.  داده  قـــرار  خـــود 
توجه به شرایط جغرافیایی و جمعیتی 
ظرفیت ها  گرفتن  درنــظــر  بــا  و  کــشــور 
اقتصادی  مختلف  پتانسیل های  و 
اشتغال  ایجاد  جهت  در  اجتماعی،  و 

پایدار تأکید بر این است که بر تولیدات 
بــا ویــژگــی هــای خــاص تــوجــه شـــود؛ به 
با  متناسب  تــولــیــدات  دیــگــر  عــبــارت 
محلی،  و  منطقه ای  ملی،  مزیت های 
کم سرمایه بر،  و  پراشتغال  مشاغل 
مد نظر قرار گیرد. بنابراین سیاست ها 
ــامــه هــای تــشــویــقــی، تــرویــجــی و  ــرن و ب
الیه های  و  سطوح  همه  در  آمــوزشــی، 
اجتماعی باید انجام پذیرد و به کشف 
و پرورش انسان های خاص به عنوان 
ــوآور و مبتکر  ن کارآفرین، خــالق،  ــراد  اف
تــحــوالت  منشأ  آنــهــا  کــه  شـــود  منجر 
تولیدی  صنعتی،  زمینه های  در  بزرگی 
می توان  هستند.بنابراین  خدماتی  و 
نیروهای  تخصص  و  دانــش  بر  اتکا  با 
منشا  کـــشـــورکـــه  آمــــد  کــــار  و  جـــــوان 
کــارآفــریــنــی اســت و ســرمــایــه  اصــلــی و 
ــروی پــیــشــران اقــتــصــاد اســـت و با  ــی ن
استفاده از منابع کم نظیر و خدادادی 
و  مقاومتی   اقتصاد  بــدنــه  کــه  کــشــور 
متکی بر داخل است بر تمام مشکالت 
اعم از تحریمها  و کمبودها غلبه کرد و 

شعار خودکفایی را تحقق بخشید.
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مهران رزمجوی

خبرنگار فرهنگی 
و اجتماعی جام جم  البرز

ج گفت: دوربین های ثبت جریمه برای خودرو های فاقد معاینه  رئیس اداره معاینه فنی خودروی شهرداری کر
فنی در شهر فعال است.

، اسفندیاری گفت: خودرو هایی که بیشتر از چهار سال از عمر آن می گذرد باید معابنه  به گزارش جام جم البرز
ج، افزود: خودرو هایی که تاریخ معاینه فنی  فنی داشته باشند. رئیس اداره معاینه فنی خودروی شهرداری کر

آن ها گذشته است، باید به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.
چهار مرکز معاینه فنی در البرز وجود دارد.

فنی  معاینه  ستاد  وزیران،  هیئت  مصوبه  طبق  ج،  کر شهرداری  خودروی  فنی  معاینه  اداره  رئیس  گفته  به 
مستقر در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری، ناظر بر عملکرد مراکز معاینه فنی ها هستند بنابراین 

شهروندان می توانند تخلفات این مراکز را به ما اطالع دهند.
می توانید تخلفات مراکز معاینه فنی را از طریق تماس با ۳4۶۷9۰2۰ گزارش کنید.

خودروهای فاقد معاینه فنی، جریمه می شوند

صنایع  هنرمندان  دستاورد های 
از  سنتی  هنر های  و  دستی 
آموزشگاه  در  بهمن  یکشنبه24 
در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
به  فردیس  شهریور   ۱۷ شهرک 

نمایش درآمد.
، رئیس اداره  به گزارش جام جم البرز
و  فرهنگی  میراث  دستی،  صنایع 
در  فردیس  شهرستان  گردشگری 
نمایشگاه  این  افتتاح  آیین  حاشیه 
گفت: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ 
به  دستی،  صنایع  هنرمندان  از  اثر 

نمایش عرضه گذاشته شد.
دستاورد های  افزود:  گرشاسبی  احد 

سفال،  زمینه های  در  هنرمندان 
سرامیک، چرم، گلیم، معرق و چوب، 
زیور  کاری،  قلم  میناکاری،  سوغات، 
آالت سنتی و منبت چوب در معرض 

دید عموم گذاشته شده است.
هدف  با  نمایشگاه  این  گفت:  او 
فرهنگ  با  عالقمندان  آشنایی 
بقای  و  احیا  صنایع دستی،  اصیل و 

ترویج  و  توسعه  نیز  و  صنعت  این 
فردیس  در  محلی  و  بومی  کاال های 

برپا شد.
تولیدات  ارائه  افزود:  گرشاسبی 
معرفی  و  دستی  صنایع  هنرمندان 
مردم،  به  محصوالت  این  بیشتر 
تشویق  و  فرهنگ  رونق  سبب 

هنرمندان به این رشته ها می شود.
همکاری  با  نمایشگاه  این  گفت:  او 
هنری  آموزشگاه  و  فردیس  سپاه 
و  است  برپا  هفته  یک  برای  سراج 
عالقمندان می توانند از ساعت 9 الی 
۱۸ بعدازظهر از این نمایشگاه بازدید 

کنند.

عرضه دستاورد های هنرمندان صنایع دستی در فردیس


