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کرد؛ ح  زی استان مطر کشاور کرد؛ جهاد  ح  زی استان مطر کشاور پرست جهاد  پرستسر سر

 احداث  احداث ۲۲ هزار هکتار فضای هزار هکتار فضای
گلخانه ای  در البرز گلخانه ای  در البرز   

ح کرد، رئیس اتاق اصناف استان در گفتگو با جام جم البرز مطر

کارتخوان ها، اصناف را نقـره داغ کردند

چهار میلیون زائر ایرانی 
کربال می شوند مسافر 

دستگاه های متولی با 
مصادیق هویت زدایی 

کنند مقابله  فرهنگی 

 تشخیص به موقع، درمان 
مناسب جزئی از وظایف 

می باشد داخلی  متخصص 

بهروز خزایی مدیر امالک:

منصور کنانی،  مدیر امالک:

 دکتر مسعود مهدی نیا، 
متخصص بیماری های داخلی:

 شاخصه امالک خزایی بهراد 
مشتری مداری و فایلینگ 

قوی است

یوار  قراردادهای دپارتمان ژ
تحت نظر وکیل منعقد 

می شود
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اطفال  فلج  واکسیناسیون 
تباع خارجی کودکان ا  برای  

 در استان 

یر کشاورزی ونزوئال  آمادگی وز
 برای استفاده از کودهای

یک ایرانی   بیولوژ
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خانم  مدیریت  با  که  است  مجموعه هایی  معدود  جزو  صدری  امالک  دفتر 
این  آتیه  خوش  و  جوان  مدیران  صدری پور،  نیال  و  نازیال  می شود.  اداره 
مجموعه خوشنام و معتبر می باشند. آنها اولین کسانی هستند که در منطقه 
گوهردشت کرج دفتر امالک صدری را با مدیریت خود تاسیس کرده اند. حضور 
احساس  ورود  هنگام  زنان  شده  باعث  مجموعه  این  مدیر  عنوان  به  آنها 
آرامش و امنیت بیشتری را در محیطی خانوادگی و دوستانه تجربه کنند. چرا 
که دفتر امالک صدری به صورت خانوادگی و با حضور پدر، حسین صدری پور  
اداره می شود. هر دو خواهر تحصیلکرده کارشناسی ارشد رشته های بیوشیمی 
و بیوتکنولوژی هستند و هر دو بر روی تز خود در حوزه تولید نانو واکسن در 
بیمارستان بقیه اهلل کار کرده اند. با حضور پدر ترکیبی بسیار عالی از علم، تجربه 
و تخصص در این مجموعه شکل گرفته است. همچنین نازیال و نیال صدری پور 
از ورزشکاران حرفه ای نیز هستند. صداقت و درستکاری جزء فاکتورهای مهم 
و ارزشمند برای این  مجموعه است. تمامی کارکنان با دل و جان کار می کنند 
و به معنویات بیشتر از مادیات بها می دهند. دفتر امالک صدری همچنین از 
جوانان خانم و آقای جویای کار در این حوزه استقبال می کند. تمامی این موارد 
روزنامه جام جم البرز را بر آن داشت تا گفتگویی با این خانواده اخالق مدار و 

حرفه ای در حوزه امالک انجام دهد. در ادامه این مصاحبه را می خوانید:
* شما اولین بانوی مدیر در منطقه گوهردشت هستید، واکنش مردم نسبت 

به این موضوع چگونه بود؟
: البته خانم های دیگری نیز در این حیطه مجوز کسب دارند ولی  نازیالصدری پور
خودشان در دفتر امالک فعالیت نمی کنند. زمانی که خانم ها وارد دفتر امالک 
ما می شوند بسیار راحت هستند و آرامش بیشتری دارند. من از سال 97 وارد 

این صنف شدم و پدر مدت بیست سال است که در این حوزه فعال هستند. 
حتی در دوران کرونا نیز امکان فعالیت برای ما فراهم بود و توانستم دفتر امالک 
ارتقا بدهم و اولین امالک در ورودی گوهردشت امالک ما است.در  را  صدری 
دفتر امالک صداقت با مشتری بسیار مهم است. معتقدم که باید با درستکاری 

فعالیت در این حوزه را ادامه داد.
* از امتیازات ویژه مجموعه امالک صدری بگویید.

است.  شده  ما  موفقیت  باعث  پدرم  حمایت  و  همکاری   : پور صدری  نیال 
همچنین همراهی مردم که از ما استقبال کرده و باعث قوت قلب ما شده اند. 
به دلیل شرایط اقتصادی گاهی اوقات بعضی مشتریان قادر به پرداخت حق 
کمیسیون نیستند و ما مبلغی ار حق کمیسیون خود را می بخشیم. مراجعه 
بزرگ  ناامید هستند ولی فایل  اقتصادی بسیار  به دلیل شرایط  کنندگان ما 
به  و  انجام می دهم  را  کارم  و تالش  انرژی  با  ندارد،  تفاوتی  برای من  کوچک  یا 
مشتریان خود ملک معرفی می کنم.همراهی با مشتریان و دعای خیر آنها برای 

ما بسیار ارزشمند است.
* چه عواملی موجب استقبال مردم از مجموعه شما شده است؟

: یک دفتر امالک موفق باید در ابتدا باعث آرامش مشتری  حسین صدری پور
شود و با تجربه و بیان خوب مشتری را جذب کند. موفقیت دفتر امالک صدری 
برقرار  ارتباط  آنها  با  تر  راحت  به دلیل وجود و حضور دخترانم است. خانم ها 
می کنند و آرامش امالک ما جمعی است. چون محیط کار فضایی خانوادگی دارد، 
مردم راحت تر اعتماد می کنند. افرادی که در دفاتر امالک کار می کنند باید در 
این زمینه تخصص کافی داشته باشند، باید بررسی کنند که هرکس در حیطه 

تخصصی خود فعالیت نماید.

: یال، نیال و حسین صدری پور ناز

محیط خانوادگی امالک صدری باعث جلب اعتماد مردم شده است

یقی می توانند با مجموعه امالک صدری در ارتباط باشند؟ * مردم از چه طر

انس مسکن صدری ژ - بین خیابان دوم و سوم غربی فاز 2- روبروی پاساژ گوهران- آ ج- گوهردشت- باالتر از سینما ساویز آدرس ما: کر
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نماینده، ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با اشاره به هجمه فرهنگی 
گفت:  اسالم  دشمنان  توسط  اسالمی  ارزش های  و  دینی  مقدسات  علیه 
با مصادیق هویت زدایی  باید  انتظامی  از جمله نیروی  دستگاه های متولی 

دینی، اسالمی و فرهنگی مقابله کنند.
در  همدانی  حسینی  مهدی  محمد  سید  اهلل  آیت  البرز،  جام جم  گزارش  به 

امام  قدسی  ساحت  توهین  کردن  محکوم  با  کرج  جمعه  نماز  خطبه های 
هشتم شیعیان جهان )ع( که با اهدای جایزه از سوی دشمنان اسالم همراه 
شد، افزود: کسانی که در این روز ها به ساحت قدسی حضرت امام رضا )ع( بی 
ادبی کردند و افرادی که با آن ها همراهی کردند نیتجه عمل خود را به زودی 
خواهند دید. وی بیان داشت: به احترام امام رئوف )ع( اصل خطبه این هفته 

به آن حضرت اختصاص می دهم چرا که این دریا نمی شود در چندین خطبه 
فهرست کرد چه برسد به این که بخواهیم مطلبی توضیح دهیم و به ناچار فقط 
اشاره می کنم. وی با اشاره به اقدام ضد دینی یک عده هنرمند نما در توهین به 
ساحت قدسی امام مهربانی ها گفت: علت سکوت برخی متولیان را نمی دانیم، 

اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید در این زمینه جدی تر ورود کند.
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ج: امام جمعه کر
دستگاه های متولی با مصادیق هویت زدایی فرهنگی مقابله کنند

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 
البرز  روزنامه جام جم 
ــد.  ــذاری ــگ ب مــیــان  در 
مـــســـئـــول پـــرســـش 
مــشــکــالت  پـــاســـخ  و 
قــضــایــی  و  حـــقـــوقـــی 
ــه وســــیــــلــــه تــیــم  ــ ــ بـ
ــی مــجــرب  ــاس ــن ــارش ک

به  ستون  همین  در  و  هفته  هر  می توانند  خــود 
سئوال های شما پاسخ دهند.  

حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کیفری  مسئولیت 
دخیل در ساخت بنا و ساختمان

نظامات  و  قانونی  موازین  ملک  سازنده  چنانچه 
به  و  ننماید  رعایت  ملک  ساخت  در  را  دولتی 
خ  ر فوت  به  منتهی  حادثه  وی،  تقصیر  سبب 
یا  می گردد  عمد  قتل  تعریف  مشمول  آیا  دهد، 
خیر؟ پاسخ خیر است. زیرا قانونگذار در ماده 290 
مصادیق   1392 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون 
چهارگانه قتل عمد را احصاء ) مشخص و معین 
از  هیچکدام  مشمول  موضوع  و  است.  نموده   )
ولیکن  گردد.  نمی  عمد  قتل  چهارگانه  مصادیق 
شبه  جنایات  که  قانون  همان   291 ماده  برابر 
را مشخص نموده است، در بند پ مقرر  عمدی 
تقصیر  سبب  به  جنایت  »هرگاه  است:  گردیده 
مرتکب واقع شود، مشروط بر این که جنایت واقع 
آن مشمول تعریف جنایت عمدی  یا نظیر  شده 
عمد  شبه  قتل  مشمول  موضوع  لذا  نباشد« 
اشخاص  سایر  تقصیر  چنانچه   

ً
ضمنا می گردد. 

مانند  ملک  ساخت  در  دخیل  حقوقی  و  حقیقی 
مهندس ناظر، نظام مهندسی و شهرداری اثبات 
گردد یا در صورت بی احتیاطی و بی مباالتی و عدم 
آن  رعایت نظامات توسط این اشخاص، مجازات 
برابر ماده 616 قانون مجازات اسالمی حبس از یک 
تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه 

اولیاء دم می باشد.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

خبر

گلچین اخبار هفته شورای اسالمی و 
ج شهرداری کالنشهر کر

، رئیس شورا از پروژه های اجرایی  جواد چپردار
منطقه ۶ بازدید کرد

جواد  بازدید  این  در  البرز  جم  جام  گزارش  به 
بازدید  منطقه  اجرایی  پروژه های  از  چپردار 
مدیران  و  منطقه  مدیر  حضور  با  و  نموده 
شهرداری مرکز با نشست در جمع معتمدین 
و  رسیدگی  ایشان  درخواست های  به  منطقه 

دستور بررسی و اقدام دادند.
: مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار

در  یاس  شهرک  ساکنان  دهه ای  دو  دغدغه 
مسیر تحقق قرار گرفته است.

ج مساعدت نماید. مدیریت شهری کر
علیرضا رحیمی، نایب رئیس شورا:

فاقد  ج  کر شهرداری  تابعه  سازمان های 
تصمیم  قدرت  و  حقوقی  مستقل  شخصیت 

گیری هستند.
شورای  رئیس  نایب  و  رئیسه  هیئت  عضو 
تابعه  سازمانهای  گفت:  ج  کر شهر  اسالمی 
شخصیت  فاقد  حاضر  حال  در  شهرداری 
مسائل  خصوص  در  و  بوده  حقوقی  مستقل 

مالی و کاری قدرت تصمیم گیری ندارند.
کمیسیون  ، سخنگو و رئیس  علی قاسم پور

تلفیق شورا:
زیباسازی  همچون  شهر  اساسی  نیازهای  از 
غافل  معابر  آسفالت  خرابی  رفع  و  شهری 

نشویم.
شورای  تلفیق  کمیسیون  رئیس  و  سخنگو 
ج گفت: گرچه کارهای کالن و  اسالمی شهر کر
زیرساختی الزم و قابل دفاع است لکن نباید از 
شهروندان  مهم  مطالبات  و  اساسی  نیازهای 
خرابی  رفع  و  شهری  زیباسازی  همچون 

آسفالت کوچه ها و خیابانها غافل شد.
و  برنامه  کمیسیون  رئیس   ، ایزدیار عمار 

بودجه و نیروی انسانی شورا:
ج با الیحه بکارگیری راننده پایه  شورای شهر کر

یک و تعمیرکار موافقت کرد.

وزیر کشاورزی ونزوئال از آمادگی این کشور برای استفاده از کودهای و آفت کش های 
ایرانی خبر داد.

، ویلمار کاسترو سوتلدو  وزیر جهاد کشاوزی ونزوئال در  البرز به گزارش جام جم 
حاشیه بازدید از سایت کارخانه و خطوط تولید شرکت دانش بنیان فناوری زیستی 
در  شیمیایی  سموم  مصرف  میزان  داشت:  اظهار  ج،  کر گلدشت  در  طبیعت گرا، 

کشور ونزوئال بالغ بر 30 هزار تن در سال است.
وی افزود: این کشور  با هدف پایداری   امنیت غذایی و تولید محصوالت کشاورزی 
سالم، راهبرد ترویج استفاده از کودها و آفتکش های بیولوژیک را اولویت خود قرار 

داده  است. 
وزیر کشاورزی ونزوئال گفت : از جمله محصوالت کشاورزی ونزوئال می توان به ذرت، 
برنج، قهوه، آفتابگردان و پنبه اشاره کرد که با استفاده از طیف متنوع محصوالت 
آفتکش های زیستی  زیستی  در بخش سالمت و بهداشت عمومی، کودهای و 
و مکمل پروبیوتیک ویژه دام، طیور و آبزیان شرکت ایرانی قصد داریم تحولی در 

صنعت کشاورزی ونزوئال ایجاد کنیم.

 وی عنوان کرد: توانمندی این شرکت در تأمین کودها و آفتکش های زیستی و 
مکمل های دامی باعث  شگفتی ما شد و  تالش خواهیم کرد هم از محصوالت این 

شرکت و هم دانش فنی برای انتقال تکنولوژی به کشور خودمان استفاده کنیم.

 *نشانی و راه های ارتباطی با مطب خود را عنوان نمایید.

- جنب بانک ملی- پالک ۴۶۲ ج - مشکین دشت- خیابان شهید هدایتکار  آدرس مطب: کر
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بیماری های  متخصص  نیا،  مهدی  مسعود  دکتر   
بورد  دارای  و   1397 سال  التحصیل  غ  فار داخلی 
تخصصی از دانشگاه تهران می باشد. ایشان پس از 
سال  در  داخلی  تخصصی  رشته  در  التحصیلی  غ  فار
ح  گذراندن دوره طر برای  و  به مدت یک سال   1397
در منطقه محروم ایرانشهر که یکی از شهرستان های 
عنوان  به  است  بلوچستان  و  سیستان  استان 
متخصص داخلی به مردم این شهر خدمت رسانی 
به  همچنین  ایشان  است  ذکر  به  الزم  است.  کرده 
مدت دو سال در سال های 90 الی 92 در شهرستان 
ح مناطق  بندرعباس به عنوان پزشک عمومی در طر
مسعود  دکتر  است.  داشته  خدمت رسانی  محروم 
مهدی نیا هم اکنون حدود چهار سال است که در 
ج و مشکین دشت در مطب  شهرستان فردیس کر
مربوط  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  کلیه  شخصی 
به این حوزه را به بیماران خود ارائه می دهد. روزنامه 
جام جم البرز افتخار میزبانی از این پزشک فرهیخته 
را داشته تا در خصوص فعالیت ها و خدمات درمانی 
ادامه  در  که  بپردازیم  گفتگو  به  ایشان  با  تخصصی 

توجه شما را به مطالعه این گفتگو جلب می کنیم.
درمانی  مجموعه  تخصصی  خدمات  خصوص  در   *

خود توضیح دهید.
در مجموعه ما کلیه خدمات مربوط به رشته تخصصی 
و  ریه  کبد،  و  گوارش  بیماری های  شامل  که  داخلی 
تست تنفسی، بیماری های روماتیسمی، بیماری های 
کلیه، فشار خون و دیالیز، بیماری های غدد درون ریز 
و متابولیسم، بیماری های عفونی، قلب و خون ارائه 
می شود و از این طریق به همشهریان عزیز خدمت 
بسیار  رشته  داخلی  تخصصی  رشته  می کنم.  رسانی 
مجموعه  در  می باشد.  طب  مادر  واقع  در  و  فراگیر 
ما عالوه بر انجام تست های تنفسی و اسپیرومتری 
راه اندازی  شاهد  زودی  به  قلب  نوار  طور  همین  و 
خواهیم  نیز  کولونوسکوپی  و  آندوسکوپی  بخش 
بود. به یاری خداوند تاکنون توانسته ایم حدود ۵ هزار 
در  مختلف  بیماری های  از  مجموعه  این  در  پرونده 
رشته تخصصی داخلی داشته باشیم که به حمداهلل 
در  داده ایم.  ارائه  عزیز  بیماران  به  را  خوبی  خدمات 
از همه اهمیت  که  آن چیزی  رشته تخصص داخلی 

درمان  موقع  به  تشخیص  دارد  مهمتر  و  بیشتر 
مناسب و پیشگیری می باشد  که جزئی از وظایف یک 

متخصص داخلی به حساب می آید.
* در مورد مقاالت علمی ارائه شده خود بگویید.

در زمینه مقاالت علمی و پزشکی، پایان نامه پزشکی 
در  را  خود  تخصصی  نامه  پایان  همچنین  و  عمومی 
قالب مقاله ارائه کرده ام. پایان نامه پزشکی عمومی 
من در رابطه با تشخیص سرطان پروستات در انواع 
مختلف بیوپسی و پایان نامه تخصصی داخلی من در 
زمینه رشته فوق تخصصی گوارش با موضوع افزایش 

آنزیم های کبدی در بیماران پیوند کلیه بود.
را  شما  پایانی  حرف  و  سخن  نظر  نقطه  پایان  در   *

می شنویم.
البرز  جم  جام  روزنامه  دعوت  از  ممنونم  بسیار    
که  بگویم  می خواستم  پایان  در  فقط  محبتتان.  و 
در  بیمارستان  افتتاح  شاهد  زودی  به  انشااهلل 
شهرستان فردیس باشیم تا بتوانیم هرچه بیشتر و 
با کیفیت تر به مردم عزیز این منطقه خدمت رسانی 

کنیم.

داخلی: بیماری های  متخصص  نیا،  مهدی  مسعود  داخلی:دکتر  بیماری های  متخصص  نیا،  مهدی  مسعود  دکتر 

 تشخیص به موقع، درمان مناسب و پیشگیری جزئی از وظایف  متخصص داخلی می باشد تشخیص به موقع، درمان مناسب و پیشگیری جزئی از وظایف  متخصص داخلی می باشد

 آمادگی وزیر کشاورزی ونزوئال  برای 
استفاده از کودهای  بیولوژیک ایرانی

سازی  ایمن  عملیات  دوم  مرحله 
اتباع  کودکان  برای  سالیانه  تکمیلی 
در   ) پاکستانی  افغانستانی،   ( خارجی 
استان  در  اطفال  فلج  بیماری  برابر 

البرز انجام  شد.
علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
پزشکی البرز با اعالم این خبر گفت: 
در مرحله اول ایمن سازی فلج اطفال 
کودک)اتباع خارجی(  21 هزار  از  بیش 
کارشناسان مراکز  زیر ۵ سال توسط 
را  اطفال  فلج  واکسن  بهداشت، 

دریافت نمودند .

مستوفی   ، البرز جام جم  گزارش  به 
عالوه  نیز  مرحله  این  در  داد:  ادامه 
ماه  اردیبهشت  در  که  کودکانی  بر 
واکسن دریافت نموده اند ،کودکانی 
نیز  شوند  شناسایی  جدید  که 
قرار  واکسیناسیون  پوشش  تحت 

می گیرند. 
تیم های کارشناسان مراکز بهداشت 
اتباع  سکونت  محل  به  مراجعه  با 
زیر  کودکان  مهاجرین،  و  ایرانی  غیر 
۵ سال را در برابر بیماری فلج اطفال 

واکسینه می کنند.

منازل  گفت:  ج  کر دادستان  معاون 
دلیل  به  حسن آباد  بلوک های  مسکونی 
تخلیه  احتمالی  خطرات  وقوع  احتمال 

شد.
غالمی  آقای  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
نشانی  آتش  سازمان  گزارش  پیرو  گفت: 
و  ج  کر شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
سازمان نظام مهندسی مبنی بر نشست 

بازدید  محل  از  حسن آباد،  در  بلوک هایی 
کردیم.

سه   ، مجاور بلوک  گل ها،  بلوک   افزود:  او 
و  واحدی  هشت  یک  واحدی،  سه  بلوک 

یک بلوک 1۴ واحدی تخلیه شد.
فرمانداری  بحران  مدیریت  مدیر  گفته  به 
ریزش  خطر  با  که  واحدی   ۴1 ج،  کر

ساختمان مواجه بود، تخلیه شده است.

 واکسیناسیون فلج اطفال برای
 کودکان اتباع خارجی در استان 

ج تخلیه شد بلوک های ناایمن حسن آباد کر

در  البرز  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  سرپرست 
نشستی که با حضور خبرنگاران به مناسبت هفته 
جهاد کشاورزی برگزار شد، اجرای پروژه های افزایش 
بهره وری آب با استفاده از سیستم های نوین آبیاری 
برنامه های  از   را  سیستم ها  این  به  اراضی  تجهیز  و 
از  یکی  گفت:  و  برشمرد  کشاورزی  جهاد  وزارت 
برنامه های تحولی جهاد کشاورزی احداث گلخانه ها 

در استان ها می باشد.
با  نژاد   روشن  عبدالرضا   ، البرز جام جم  گزارش  به 
بیان این که ستاد کشت گلخانه ای از سال گذشته 
به ریاست استاندار تشکیل شده، افزود: در همین 
راستا استاندار دستور ایجاد 2 هزار هکتار گلخانه را 

در استان صادر کرده است.
از  بهینه  استفاده  و   آب  از  مناسب  بهره وری  وی 
برنامه  این  اجرای  اهداف  از  را  کشاورزی  خرد  اراضی 
تحولی دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبری 
بر امنیت غذایی تاکید زیادی دارند که امنیت غذایی 
با  که  است  کشاورزی  بهره وری  ارتقای  به  منوط 

دانش بنیان سازی بخش مقدور می شود.
البرزدر  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  سرپرست 
بخش دیگری از سخنان خود به صادرات محصوالت 
تولیدی استان اشاره کرد و تصریح کرد:خوشبختانه 
این  صادراتی  کشاورزی  و  باغی  محصوالت  تمام 
بازگشتی  هیچ گونه  و  بوده  پسند  مشتری  استان 

نداشته ایم .
روشن نژاد در ادامه با بیان این که شعار هفته جهاد 
بنیان،  دانش  »کشاورزی  جاری  سال  در  کشاورزی 
است،  شده  تعیین  غذایی«  امنیت  و  ملی  تولید 
در  کشاورزی  بخش  پروژه   32 از  بهره برداری  افزود: 
برای  اعتبار 7۴ میلیارد تومان  با  حوزه های مختلف 

این هفته در البرز برنامه ریزی شده است.
از این پروژه ها  با بهره برداری  با اشاره به این که  وی 
داشت:  بیان  می شود،  اشتغالزایی  نفر   679 برای 
تجلیل از ۵1 نمونه بخش کشاورزی که ۵ نفر از آنان 
برنامه ها  این  جمله  از  شده اند  برتر  ملی  سطح  در 

می باشد.
البرز  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  سرپرست 
که  نظرآباد  شهرستان  در  گندم  برداشت  جشن 
برنامه های  دیگر  از  را  است  البرز  گندم  تولید  قطب 
علیرغم  البرز  استان  گفت:   و  برشمرد  هفته  این 
این که سه دهم درصد اراضی کشور را دارد ولی بیش 
اختصاص  خود  به  را  کشاورزی  تولیدات  درصد   2 از 
تمام  از  مناسب  بهره وری  دهنده  نشان  که  داده 

زیرساخت ها و نهاده ها می باشد.
وی افزود: یکی از اقداماتی و وظایفی که از تابستان 
سال گذشته به جهاد کشاورزی واگذار شده بخشی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  ماموریت های  از 
بر  نظارت  و  توزیع  تامین،  وظیفه  همان  که  است 

کاالهای اساسی می باشد.
تاکنون  زمان  آن  از  داشت:  اظهار  نژاد   روشن 
آرامش  و  گرفته  صورت  خوبی  بسیاری  اقدامات 
نسبی مناسبی در بحث تامین و نظارت و همچنین 
توزیع کاالهای اساسی و محصوالت کشاورزی برقرار 
این  در  اقدامات  مهم ترین  از  یکی  وی  است.  شده 

مدت را حمایت از واحدهای تولیدی به خصوص دام 
و طیور عنوان کرد تا تولید در این واحدهای استمرار 
حمایت ها  این  جمله  از  که  باشد  داشته  تداوم  و 
نهاده های  خرید  برای  نیاز  مورد  نقدینگی  تامین 

کشاورزی از سوی بانک کشوری می باشد.
قرارگاه  امسال  منظور  همین  به  گفت:  نژاد  روشن 
شده  اندازی  راه  استان  در  بنیان  دانش  کشاورزی 
که شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی داخل 
شده  دعوت  مرتب  صورت  به  استان  از  ج  خار و 
و  می شود  بحث  فعالیت هایشان  خصوص  در  و 
تولیدات  کیفی  و  کمی  افزایش  در  که  موضوعاتی 
آن ها برای تولید  بخش کشاورزی تاثیرگذار است با 

علم الزم برنامه ریزی می شود.
و  سبزی  هیبریدی  بذور  تولید  این که  بیان  با  وی 
صیفی، تحقیقات بر روی ارقام مختلف بادام درختی 
و استفاده از کودهای زیستی از جمله این تحقیقات 
تعداد  افزایش  با  افزود:  است،  بنیان  دانش 
شرکت ها  این  یافته های  کارگیری  به  و  شرکت ها 

ارتقای کمی و کیفی محقق می شود.

به  نسبت  را  البرز  استان  کشاورزی  همچنین  وی 
دیگر استان ها با بهره وری باالتری دانست و اظهار 
داشت: استفاده از علوم دانش بنبیان و تکنولوژی 
تحقیقاتی  موسسات  محققان  کار  نتیجه  که  روز 
مستقر در استان است دلیل این ارتقای بهره وری 
است که برداشت بیش از 13 تن گندم در هکتار از 

دستاوردهای آن می باشد.
البرز  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  سرپرست 
کشاورزی  جهاد  تحولی  برنامه های  از  دیگر  یکی 
صمت  وظایف  از  بخشی  انتزاع  اجرای  از  پس  را 
و  بازرسی  مدیریت  اندازی  راه  کشاورزی،  جهاد  به 
نظارت بر کاالهای اساسی دانست و اظهار داشت: 
از  مستمر  و  مداوم  نظارت های  با  مدت  این  در 
، گرانفروشی و کم فروشی جلوگیری  قاچاق و احتکار
آغاز  به  اشاره  با  ادامه  در  نژاد  روشن  است.  شده 
خرید  گفت:  استان  در  جو  و  گندم  برداشت  فصل 
در  خرید  مرکز  چهار  در  گندم  محصول  تضمینی 
اشتهارد  و  ج  کر ساوجبالغ،  نظرآباد،  شهرستان های 
انجام می شود ضمن این که محصول جو نیز توسط 

شرکت پشتیبانی امور دام خریداری می شود.
البرز  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  سرپرست 
مرغداری های  خصوص  به  مرغداری ها  تولید  تداوم 
استان   این  در  اصلی  برنامه های  از  یکی  را  گوشتی 
عنوان کرد و افزود: ضریب خوداتکایی تولید گوشت 
از  یکی  که  می باشد  درصد   1۵ تا   12 استان  در  غ  مر
غ  مر تولیدی  واحدهای  توسعه  استان  ح های  طر

گوشتی می باشد.
غ  مر تولید  ظرفیت  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  وی 
گوشتی در استان یک میلیون تا یک میلیون و 300 
قطعه می باشد که در نظر داریم این ظرفیت را به 2 

میلیون قطعه در سال برسانیم.
و  توسعه  ح  طر اجرای  با  تا  داریم  نظر  در  گفت:  وی 
جایی  به  گوشتی  غ  مر خوداتکایی  ضریب  افزایش 
برسیم که کمترین میزان واردات به استان را داشته 

باشیم.

ح کرد؛ سرپرست جهاد کشاورزی استان مطر

احداث 2 هزار هکتار فضای گلخانه ای در البرز



البرز میزبان رقابت های جهانی تنیس زیر 1۸ سال
رقابت های تور جهانی تنیس زیر 1۸ سال به میزبانی دهکده ورزشی چهارباغ 
استان البرز در حال برگزاری است که 9 کشور در این دوره از رقابت ها حضور 

دارند.
به  اشاره  با  البرز  تنیس  هیات  رئیس  البرز  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
این که جدول اصلی این دوره از رقابت ها آغاز شده است گفت: بیش از 100 

ورزشکار از 9 کشور جهان در تور جهانی تنیس زیر 1۸ سال شرکت کردند.
آمریکا،  بلغارستان،  ایران،  کشور های  از  ورزشکارانی  افزود:  سهرابی  جعفر 
رقابت ها  این  در  ترکیه  و  جنوبی  آفریقای  چین،  روسیه،  جنوبی،  کره  هند، 
 ۴۸ پسران  بخش  مسابقات  اصلی  جدول  در  کرد:  اضافه  او  دارند  شرکت 
بازیکن از کشور های ایران، ترکیه و هند و 36 تنیسور ایران، هند، روسیه، 

از  آفریقای جنوبی، چین و ترکیه حضور دارند. پنجمین دوره این رقابت ها 
تا 2۸ خرداد در زمین های دهکده ورزشی چهارباغ و ششمین دوره تور   21

جهانی از 2۸ خرداد الی ۴ تیر در زمین های باکری ارومیه برگزار خواهد شد.
سفید  نشان  سرداور  مهدویان  امین  عهده  بر  مسابقات  این  سرداوری 

کشورمان است و امیر آجرلو مدیریت بازی ها را بر عهده دارد.

چهارشنبه       25 خرداد    1401   شماره 6237
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشک جام جم
پزشکی  ســــواالت 
پزشک  از  را  خـــود 
ــام جـــــم الـــبـــرز  ــ ــ جـ
بــــپــــرســــیــــدایــــن 
روزهــــــــــــــا، مــــــردم 
بــخــش زیــــــادی از 
سالمت  نــیــازهــای 
ــای  راه هـ از  را  خــود 
 گوناگون به دست 
ــد. ایــن کار  ــی آورن م
بسیاری  در  و  مفید  مواقع  بعضی  در  می تواند 
نامه های  ــژه  وی بــاشــد.   خطرناک  حتی  مــواقــع  از 
که  اســت  کــرده  فراهم  را  شرایطی  البرز  جم  جــام 
شما  پزشکی  پرسش های  و  ــواالت  س شنونده 
باشد و به صورت مکتوب برای سئوال های  شما 
سید  دکتر  بــاشــد.   داشته  مناسبی  جــواب هــای 
هفته  هر  و  ستون  همین  در  موسویان  مهدی 
پاسخ  شما  پزشکی  دغدغه های  و  ســـواالت  به 

خواهند داد.
اسهال در کودکان

یکباره  به  کودک  مدفوع  نوع  و  دفع  شیوه  اگر 
آبکی شود  و  برای مثال مدفوع شل  کند،  تغییر 
و تعداد دفعات دفع بیشتر از حد معمول شود، 
احتمااًل کودک دچار اسهال شده است. اگر کودک 
و  باشد  نداشته  اسهال  جز  به  دیگری  مشکل 
کم  بدنش  آب  تا  بدهید  او  به  نیز  کافی  مایعات 
نشود، اسهال پس از چند روز درمان می شود. اما 
اگر اسهال به نحو مناسب درمان نشود، خطرناک 
ج شدن آب و امالح از  خواهد بود، چون باعث خار
بدن کودک می شود. اگر این مایعات به سرعت 
و  می شود  کم  کودک  بدن  آب  نشود،  جایگزین 
اسهال  درمان  اصلی  هدف  شود.  بستری  باید 

کودکان جلوگیری از کاهش آب بدن است.

دکتر سید مهدی 
موسویان

البرزی ها صرفه جویی در مصرف 
آب را جدی بگیرند

آبفای استان البرز با توجه به  مدیرعامل شرکت 
محدودیت منابع آبی و مناسب نبودن بارش های 
ومهاجر  جمعیت  وافزایش  سو  یک  از  امسال 
می شود  توصیه  دیگر،  سوی  از  البرز  بودن  پذیر 
را  آب  البرز صرفه جویی در مصرف  استان  مردم 

جدی تر بگیرند.
به گزارش جام جم البرز، مهدی زاده با اعالم این 
مطلب وتاکید براینکه نزوالت آسمانی وذخایر آبی 
به شدت درحال کاهش است، گفت: در تابستان 
کم  مشکل  با  نکنیم  جویی  صرفه  اگر  امسال 
بنابراین  بود.  خواهیم  مواجه  فشار  افت  و  آبی 
سعی ما براین است که با اجرای تمهیدات الزم از 
جمله بهره برداری از مدول )بخش( سوم وجدید 
 ۵00 ظرفیت  به  کرج   2 شماره  آب  خانه  تصفیه 
مشکل  بدون  را  امسال  تابستان  برثانیه،  لیتر 
است  پسندیده  گفت:  سربگذاریم.وی  پشت 
هم استانی های عزیز همگی خود را دربرابر بحران 
صرفه  وروش های  بدانند  مسئول  خشکسالی 
کردن  درکوتاه  ویژه  به  را  آب  درمصرف  جویی 
فرسوده  شیلنگ های  تعویض  استحمام،  زمان 
از  پرهیز  و  شناور  شیر  تنظیم  و  آبی  کولرهای 
گرفته وبا دوستان،  کار  شست وشوی حیاط به 
آشنایان وخویشاوندان خود در این باره صحبت 
با  تا  کرد  درخواست  شهروندان  از  کنند.وی 
استاندارد  الگوی  رعایت  و  بیشتر  صرفه جویی 
موجود  آبی  منابع  حفظ  به  کمک  ضمن  مصرف 
امکان  آب،  قطعی  با  شدن  روبرو  از  پیشگیری  و 
از  استمرار خدمات رسانی و بهره مندی همگانی 

آب آشامیدنی را فراهم کنند.

Tebe-bartar  :اینستاگرام 

باشد.  مسکن  مشاورین  کار  بخش  مهم ترین  شاید  امالک  اطالعاتی  بانک 
این که چطور موارد اجاره و فروش را دسته بندی کنند که در هنگام مراجعه 
خریدار یا مستاجر بتوانند به سرعت نزدیکترین گزینه به خواست آنها را پیدا 
ج از جمله مجموعه هایی  کنند. دفتر امالک خزایی بهراد واقع در محمدشهر کر
است که در حوزه فایلینگ از قدرت باالیی برخوردار می باشد و یکی از قویترین 
بانکهای اطالعات منطقه را داراست. در همین رابطه روزنامه جام جم البرز با 
بهروز خزایی، مدیر متبحر، توانمند و زبده امالک خزایی بهراد گفتگویی انجام 

داده است که شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم:
گی هایی برخوردار باشد و امالک  * به نظر شما یک دفتر امالک باید از چه ویژ

خزایی بهراد دارای چه شاخصه هایی است؟
یک دفتر امالک در فایلینگ منطقه خود یا ذخیره فایل باید از قدرت باالیی 
آن دارا  آن کاربردی تر است. چرا که الزمه  برخوردار باشد.گرفتن فایل از ارائه 
بودن فایل آماده مربوط به منطقه در هر زمان می باشد. کمبود بانک اطالعات 
برای دفاتر امالک نقطه ضعف محسوب می  شود و استخدام مشاوران نیز با 
و  کافی  فایل های  .نداشتن  می گیرد  انجام  امالک  اطالعات  آوری  جمع  هدف 
مطابق با هر نظر و سلیقه ای، کمبود و ضعف دفتر امالک را نشان می دهد. 
امالک  دفتر  شاخصه های  از  قوی  اطالعات  بانک  داشتن  و  مداری  مشتری 
ما است.ما در امالک خزایی بهراد برای رضایت مراجعین و داشتن فایلینگ 
قوی تالش بسیاری می کنیم. به این صورت که مشاوران ما نباید حتی فایلها 
یا اطالعات سوخته بگیرند، زیرا ممکن است مابقی بانک اطالعات نیز از بین 

ببرد.امالک خزایی بهراد در محدوده محمد شهر است و ما یکی از قویترین 
بانک اطالعات منطقه را داریم. انتقاد من از اتحادیه این است که چرا به راحتی 
به همه جواز کسب می دهند. دفتر امالک به عنوان یک کارشناس باید قیمت 
بدهد. در حال حاضر کسانی را در این شهر داریم که امالک دار واقعی و با تجربه 
هستند ولی عده ای اطالعات جامع و کامل از امالک ندارند. متاسفانه جواز بی 

رویه بدون گزینش می دهند.
* در حال حاضر محمدشهر به لحاظ ساخت و ساز و توسعه در چه سطحی 

قرار دارد؟
این شهر به سرعت درحال پیشرفت در تمامی زمینه ها می باشد.به کسانی که 
می خواهند سرمایه گذاری کنند یک جمله از پدر خود را هدیه می کنم .ایشان 
می گفتند باید در منطقه غیر آباد و بی پیشرفت سرمایه گذاری کرد. جای زنده، 
آباد شدن ندارد.ساختن ملک در منطقه بی پیشرفت  آباد است و نیازی به 
فوق العاده تاثیر گذارتر از مناطق پیشرفته است. شرایط محمد شهر نیز به 
همین شکل می باشد. به نظر من درحال حاضر محمد شهر سه ویژگی دارد. 
اولین ویژگی آن ظرفیت باالی پیشرفت در این منطقه است.دومین مورد، این 
منطقه به لحاظ سرمایه گذاری بسیار وسیع و یکی از شهرهای بزرگ استان 
 قسمت هایی از این شهر برای ساخت آپارتمان، 

ً
البرز می باشد. همچنین اخیرا

ویال، تجاری و اداری مورد توجه قرار گرفته و رو به توسعه است.عمده ترین 
ویژگی محمدشهر این است که این منطقه از لحاظ ویال و باغ وسعت زیادی 

دارد و باعث تمایل افراد و افزایش سرمایه گذاری برای خرید ملک می شود. 

بهروز خزایی مدیر امالک:

 شاخصه امالک خزایی بهراد 
مشتری مداری و فایلینگ قوی است

شماره های تماس:    -    09124627578   -  09308636435

* راه های ارتباطی و نشانی امالک خزایی بهراد را بیان کنید.

- امالک خزایی بهراد - خیابان امیرکبیر آدرس:محمد شهر

کرونا  ویروس  شیوع  با  کرد:   عنوان  البرز  استان  اصناف  اتاق  رئیس 
درکشورمان و تعطیلی هایی که به طور گسترده در بازار کشور اجرا شد، 

روال عادی فعالیت های تجاری و اقتصادی دچار چالش شد.
بهروز حصاری، رئیس اتاق اصناف مرکزاستان البرز در گفتگو با خبرنگار 
و  کسب  حوزه  زحمتکشان  همه  به  اصناف  روز  تبریک  با  البرز  جام جم 

کارخاطرنشان کرد :
با شیوع ویروس کرونا در کشورمان و تعطیلی هایی که به طور گسترده 
در بازار کشور اجرا شد، روال عادی فعالیت های تجاری و اقتصادی دچار 
چالش شد. وی با بیان این که مشکل پرداخت مالیات یکی از دغدغه های 
اصلی صنوف امسال است، افزود: برغم تاکید ما بر اجرای قانون و این که 
قانون برهمه ما الزم االجراست، ای کاش تصمیم گیرندگان کالن کشوری 
پرداخت مالیات سال 1۴00 را به دلیل مشکالت اصناف و تعطیلی های مکرر 
پشت سرگذاشته شده تنفس اعالم می کردند و  قانون را سال 1۴01 اجرا 
می کردند. رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز با اشاره به این که سازمان 
امور مالیاتی دستگاه های کارتخوان صنوف را مالک محاسبه مالیات قرار 
داده است تصریح کرد: به دلیل بی اطالعی در بسیاری از صنوف از این 
امانت و غیره  کسب درآمد مانند بیعانه،  از  برای موارد غیر  کارتخوان ها 
استفاده شده است و این تراکنش ها معیار محاسبه مالیات قرار گرفته و 
مشکالت عدیده ای برای صاحبان کسب و کار ایجاد کرده است. حصاری 
با بیان این که تا پایان خرداد برای تنظیم اظهارنامه های مالیاتی اصناف 
زمان باقی مانده است اظهار داشت: این توقع به حق در مجموعه اصناف 
جبران  به  نسبت  بیشتر  تعاملی  با  امورمالیاتی  سازمان  که  دارد  وجود 

حداقلی زیان ها و خسارات وارده به اصناف، مساعدت الزم را مبذول دارد و 
ضمن تنفس 1۴00  سال 1۴01 را مبنا قرار دهند. 

رئیس اتاق اصناف مرکزاستان البرز با اشاره به این که در شهرستان کرج 
۸0 هزار و در کل استان 1۴0 هزارواحد صنفی فعال وجود دارد خاطرنشان 
کرد:به طور تقریبی یک، پنجم تولید ناخالص ملی را اصناف در اختیار دارند 
و یک چهارم بافت جمعیتی استان را تشکیل می دهند که با احتساب 
ایجاد هر واحد یک اشتغالزایی، بالغ بر1۴0 هزار اشتغالزایی توسط اصناف 
استان ایجاد شده است که کمک بزرگی به دولت و کشور است. رئیس 
نانوایی   ۵2 پرونده  این که   به  اشاره  با  ادامه  در  البرز  مرکز  اصناف  اتاق 

ارجاع  استان  این  حکومتی  تعزیرات  به  تاکنون  جاری  ماه  طی  متخلف 
شده است گفت:طی این مدت 331 واحد صنفی نانوایی توسط بازرسان 
البرز مورد بازدید قرار گرفت. وی   اتاق اصناف  معاونت نظارت و بازرسی 
افزود : با توجه به عدم افزایش قیمت در یارانه تخصیصی به واحدهای 
صنفی نانوایی سنتی؛  هیچگونه افزایش قیمتی در عرضه اینگونه نان ها 
صورت  به  پزها  حجیم  و  صنعتی  صنف   گندم  فقط  و  داشت  نخواهیم 
در  کمبودی  هیچگونه  کرد:  خاطرنشان  حصاری   می شود.  عرضه  آزاد 
عرضه کاالهای اساسی از جمله آرد در استان البرز وجود ندارد و  نظارت 
بر نانوایی های این استان برای پیشگیری از تخلفاتی مانند کم فروشی 
البرز  افزود:  اتاق اصناف مرکز  گرانفروشی تشدید شده است. رئیس  و 
قیمت آرد نانوایی ها هیچگونه تغییری نداشته و با هرگونه افزایش قیمت 

نان برخورد می شود. 
حصاری گفت: بازرسان اتاق اصناف با هرگونه گرانفروشی، کم فروشی  و 
عدم درج قیمت و عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی به شدت برخورد 
نظارت  ویژه  طرح  داشت:  اظهار  البرز  مرکز  اصناف  اتاق  رئیس  می کنند. 
بهداشت  رعایت  بر  بازرسان  و  یافته  افزایش  شدت  به  نانوایی ها  بر 
فردی و محیط، کیفیت، وزن و رعایت نرخ های مصوب، توسط متصدیان 

نانوایی ها، مورد ارزیابی بازرسان قرار می گیرند. 
 حصاری افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد تخلف شامل کم 
فروشی یا گران فروشی، مراتب را از طریق شماره تماس 36117 اتاق اصناف 
اطالع   البرز  اصناف  ونظارت  بازرسی  واحد  بازرسان  به  البرز  استان  مرکز 

دهند. استان البرز حدود سه هزار واحد نانوایی دارد.

ح کرد، رئیس اتاق اصناف استان در گفتگو با جام جم البرز مطر

کارتخوان ها، اصناف را نقره داغ کردند

تفاهم نامه همکاری های اقتصادی البرز و سوریه 
تــفــاهــم نــامــه هــمــکــاری هــای 
مـــــشـــــتـــــرک بـــــیـــــن بـــخـــش 
گــذاران  سرمایه  و  خصوصی 
سوریه  کشور  با  البرز  استان 

امضا شد.
ــام جم  ــ ــه گـــــــزارش جـ ــ ب
البرزمجتبی عبداللهی 
امــضــای  مــراســم  در 
ــه  ــ ــ ــام ــ ــ ــم ن ــ ــ ــاه ــ ــ ــف ــ ــ ت

همکاری های مشترک بین بخش خصوصی 
البرز  ، افزود:  البرز و سرمایه گذاران سوریه و 
مختلف  حــوزه هــای  در  فــراوانــی  ظرفیت های 
رو  ایــن  از  ــادرات دارد  ــ گـــذاری و ص ســرمــایــه 
موقعیت ها  ایــن  معرفی  راســتــای  در  بــایــد 
می تواند  البرز  داد:  ادامــه  وی  باشیم.  کوشا 
تولیدات  حـــوزه  در  را  ــود  خ تــوانــمــنــدی هــای 
بــازارهــای  به  پیش  از  بیش  محور  صـــادرات 
آنــکــه توسعه  جــهــانــی مــعــرفــی کــنــد ضــمــن 

است  کشور  ــرای  ب آوری  ارز  منشا  ــادرات  صـ
بسیار  نقش  راستا  ایــن  در  می تواند  البرز  و 
مــیــاس محمد یونس  کــنــد.  ایــفــا  را  مــوثــری 
نــمــایــنــده شــرکــت مــســتــثــمــرون در الذقــیــه 
سوریه نیز در این مراسم با اشاره به این که 
گذاری  سرمایه  بــرای  مساعدی  فضای  البرز 
دارد، افزود: درصدد هستیم که در زمینه های 
مختلف اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران 
بر  داد:  ادامــه  وی  باشیم.  داشته  همکاری 

به فرصت های متعدد  با توجه  اســاس  این 
ــوب مــســئــوالن  و هــمــکــاری هــای بــســیــار خـ
خود  فعالیت های  مبدا  را  استان  این   ، البرز
البرز  گفت:  یونس  محمد  مــی دهــیــم.  قـــرار 
نوین  فناوری های  و  کشاورزی  حوزه های  در 
پیشرفت های بسیار خوبی داشته از این رو 
بدنبال انتقال این تجارب به سوریه هستیم.
واحــد   ۵00 و  ــزار  هـ ســه  دارای  الــبــرز  اســتــان 

تولیدی و صنعتی است.

گفت:  مجلس  در  چهارباغ  و  طالقان  نظرآباد،  ساوجبالغ،  مردم  نماینده 
ساخت درمانگاه شبانه روزی در شهر گلسار تسریع و توسط چندیم نهاد 

مجهز خواهد شد.
احداث  محل  از  بازدید  حاشیه  در  حــدادی  علی   ، البرز جام جم  گــزارش  به 
درمانگاه شبانه روزی در شهر گلسار اظهار کرد: در راستای 
گــلــســار و  ــه حــق شــهــرونــدان  ب پیگیری مــطــالــبــات 
پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست  با  که  مذاکراتی 
البرز صورت پذیرفت مقرر شد. مرکز خدمات 
شبانه  درمانگاه  به  گلسار  سالمت  جامع 
و  تجهیز  کـــرد:  بــیــان  وی  یــابــد.  تغییر  روزی 
فعال سازی این مرکز درمانی شبانه روزی برای 
گلسار  شهروندان  به  رسانی  خدمات 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی 
همچنین  و  می گیرد  صــورت 
یــک دســتــگــاه آمــبــوالنــس 
از  ــز  ــرکـ مـ ــن  ــ ایـ در  ــم  هــ
ســـوی دانــشــگــاه 

علوم پزشکی تحویل شود.
تصریح  مجلس  در  چهارباغ  و  طالقان  نظرآباد،  ساوجبالغ،  مردم  نماینده 
کار صورت  اول  گلسار مرحله  با همکاری مجموعه مدیریت شهری  کرد: 
می گیرد و در مرحله بعد با تحویل زمین از سوی مجموعه مدیریت شهری 
مرکز  یک  اعتبار  تأمین  با  شهرستان  ریــزی  برنامه  کمیته  در  تصویب  و 
خدمات درمانی در آینده در شهر گلسار با تجهیزات کامل جهت خدمات 
رسانی به شهروندان احداث شود. شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم 
جمعیتی  سرانه  به  توجه  با  داشــت:  بیان  سخنانی  در  نیز  البرز  پزشکی 
شهر گلسار متأسفانه این شهر برای استقرار مرکز درمانی شبانه روزی با 
با پیگیری های حدادی نماینده مردم در مجلس  که  مشکل مواجه بود 
شورای اسالمی موافقت های الزم در این زمینه صورت گرفت و امیدواریم 
آینده درمانگاه شبانه روزی  در مرکز خدمات جامع سالمت گلسار تا ماه 
تحویل  درمانگاه  این  به  نیز  آمبوالنس  دستگاه  یک  و  شود  انــدازی  راه 
در  شهری  مدیریت  مجموعه  همکاری  با  شــد:  متذکر  وی  شــد.  خواهد 
ح در کمیته برنامه ریزی  زمینه تحویل زمین جهت درمانگاه مجهز و طر
، مرکز خدمات درمانی مجهز با امکانات کامل  شهرستان برای تأمین اعتبار

در شهر گلسار احداث شود.

نماینده مردم ساوجبالغ در مجلس:

ساخت درمانگاه شبانه روزی در شهر گلسار تسریع می شود

ــار و مــســافــر شهری  رئــیــس ســـازمـــان حــمــل و نــقــل بـ
شهرداری کرج گفت: کرج باید حدود ۵00 اتوبوس داشته 
برای مردم رعایت  را  که سرفاصله های استاندارد  باشد 
کند. این در حالی است که در حال حاضر در این شاخصه 
عملکردی کمبود اتوبوس داریم و همین موضوع باعث 
شده شهروندان ما در خطوط مختلف، انتظار بیشتری را 

برای رسیدن به مقصد تحمل کنند.
به گزارش جام جم البرز، محسن امیدوارحسینی ضمن 
اقــدامــات ســازمــان اظهار داشــت: در  تشریح وظایف و 
بحث حمل و نقل عمومی پارامترهای مختلفی دخیل 
هستند که در این حوزه هر ناوگان حمل و نقلی وظیفه 

خاصی در شهر دارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در شهرهای مختلف برای 
ریزی های  برنامه  و...  تاکسی  اتــوبــوس،  منوریل،  مترو، 
خاصی تعریف شده است، کرج به عنوان یک کالنشهر 
با افزایش جمعیت روزافزون نیازمند مترو به عنوان یک 
مود حمل و نقلی انبوه بر است که بنا به دالیلی تا کنون 
از داشتن این نعمت محروم بوده و تا زمانی که به همت 
گیرد، وظیفه جابجایی  آن صورت  انــدازی  راه  مسئوالن 
شهروندان به ناوگان اتوبوسرانی به عنوان مود بعدی 

شریان های  است  مجبور  ناوگان  این  و  شده  گذاشته 
اصلی شهر را پوشش دهد.

آمــار اســتــانــدارد اتــوبــوس در  ایــن مسئول در ادامـــه از 
کالنشهر کرج سخن گفت و افزود: در حوزه اتوبوسرانی 
مطابق طرح جامع ترافیک، کرج باید حدود ۵00 اتوبوس 
را برای مردم  داشته باشد که سرفاصله های استاندارد 
در  حاضر  حــال  در  که  اســت  حالی  در  ایــن  کند.  رعایت 
این شاخصه عملکردی کمبود اتوبوس داریم و همین 
موضوع باعث شده شهروندان ما در خطوط مختلف، 

انتظار بیشتری را برای رسیدن به مقصد تحمل کنند.
امیدوار حسینی با تاکید بر این که مطلوبیت سفر برای 

نقل  و  حمل  به  آنــان  گرایش  که  می شود  باعث  مــردم 
ناوگان  قطعا  کــرد:  تصریح  کند،  پیدا  افــزایــش  عمومی 
کردیم  و ما تالش  بوده  اتوبوسرانی شهرداری فرسوده 
تا حد امکان ایــن نــاوگــان را بــازســازی و نــوســازی کنیم 
رسانی  خدمت  قابلیت  که  را  اتوبوس هایی  همچنین 
نداشتند از این چرخه جدا کردیم.وی با اشاره به این که 
اتوبوس فعال داریم  در حال حاضر در شهر حدود 110 
کــرد:   اضــافــه  می کنند،  فعالیت  ملکی  صـــورت  بــه  کــه 
چرخه اصلی ترانزیت حمل و نقل عمومی ما را در واقع 

اتوبوس های ملکی انجام می دهند.
ــار و مــســافــر شهری  رئــیــس ســـازمـــان حــمــل و نــقــل بـ
شهرداری کرج ضمن یادآوری این موضوع که تقریبا همه 
اتوبوس های بخش خصوصی فرسوده هستند، گفت: 
بخش  در  اتوبوس ها  بــازســازی  بحث  راستا  همین  در 
شده  انجام  پیگیری هایی  و  مطرح  ملکی  و  خصوصی 
است.  امیدوار حسینی با اشاره به این که فرآیند اداری 
در حال انجام است و وام های مناسبی از سوی نهادهای 
فرادستی به این حوزه اختصاص داده شده، گفت: امید 
است بتوانیم به زودی شاهد نوسازی ناوگان ملکی و 

خصوصی شهرمان  باشیم.

ج: رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری شهرداری کر

هدفگذاری برای نوسازی اتوبوس های بخش خصوصی
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پیام های مردمی

ح  ــر ــت ط ــه خـــوانـــنـــدگـــان عـــزیـــز مــی تــوانــنــد ج
مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری  مشکالت 
ــر تــحــریــریــه  ــ ــ ــت ــ ــ  بـــا شـــمـــاره تــلــفــن 32210009دف
در  تعطیل  ایام  غیر  به  روزه  همه  البرز  جم  جام 
مشکالتشان  تــا  بگیرند  تماس  اداری  وقــت 
ج در ــتـــون  سـ ــن  ــی ــم ه در  ــان  ــ ــودش ــ خ نــــام   بـــا 
ح  طر جهت  می توانند  عزیز  گردد.خوانندگان   
مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری  مشکالت 
جام  تحریریه  32210009دفـــتـــر  تلفن  شماره  با 
جم البرز همه روزه به غیر ایام تعطیل در وقت 
نام  بــا  مشکالتشان  تــا  بگیرند  تماس  اداری 

ج گردد. خودشان در همین ستون در
قوه قضائیه اقدام کند
عده ای زمین خوار به صورت باندی به محدوده 
روستاهای بخش چندار ورود کرده و با لطایف 
و مدرک سازی ها قصد  الحیل و سند سازی ها 
کش  زراعی مردم زحمت  و  باغی  اراضی  تصرف 
و رنجدیده را دارند. لذا به همین منظور از قوه 
قضائیه انتظار داریم تا با این گونه زمین خواران 
فاسد و عوامل باندی حقیقی و حقوقی برخورد 

قانونی قاطع نمایند.
جمعی از اهالی روستاهای بخش چندار 
ساوجبالغ
آسفالت  برای  چرا  البرز  شهرسازی  و  راه  اداره 
بالعکس  و  هشتگرد  ج  کر اتوبان  مسیر 

کوتاهی می کند
حدود بیش از دو سال است که بخش هایی از 
ج- هشتگرد و بالعکس با شیارها و  اتوبان کر
خراشیدگی های طولی موجب فرسایش شدید 
از  مالی  خسارات  تحمل  و  خودروها  الستیک 
سوی رانندگان وسائط نقلیه سبک و سنگین 
تصادف های  موارد  این  بر  عالوه  و  می شود 
رانندگان  برای  عمیق  مشکالتی  نیز  ای  زنجیره 

ایجاد می کند. 
البرز  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  مسئوالن 
سر  بی  این  به  که  است  قرار  کی  دهند  پاسخ 
و سامانی ها در امور جاده ای که با جان و مال 
اصولی  رسیدگی  دارد،  تنگاتنگ  ارتباط  مردم 

کنند.
ج سید نصرالدین میر عربشاهی از کر

شکوه می نالد ز درد آه آتش سوز ما
این همه آتش به جان است و مجال آه نیست

تا که رمزی از رموز عاشقی ها گفته ایم
هیچ کس را طاقتی با درد ما همراه نیست

ناله ای دیشب عنان گریه ام را برده بود
داغ طاقت سوز ما را طاقت تن خواه نیست

ما که پرواز بلندی تا بر عنقا شدیم
یک نفس دیگر نمانده راه تا درگاه نیست

تا هم آغوش بال گشتم هزاران ابتال
هر یکی خورشید تابان شام ما را ماه نیست

درد می نالد که درمان دلی رسوا کند
درد درمانگر عزیزان بایدی جانکاه نیست

تا که خواب مهر و ماهی سجده بر جانان نمود
صد زلیخا بر در است و جای ما در چاه نیست

چشم مخموران ز رنگ الله می بندد حنا 
گاه نیست تیغ ناز مهوشان از حال ما آ
یا مگر رحمی نماید ناز لیلی جان من 

ور نه جان بخشیدن مجنون ما اکراه نیست
مانده زلف سرکش اندیشه ها در چنگ ما

هیچ عاشق از سرود چنگ ما گمراه نیست
رد پای خواهش ما مانده بر اندیشه ها
موج دریا را کناری ساحل افواه نیست

ما ز خود بی خودشدان را فرصت تکرار نیست
ور نه اقبال زمانه گاه هست و گاه نیست

فرصت اکنون غینمت دان که امشب تا سحر
خلوت شمع و گلی را یک شبی کوتاه نیست

ما که ذبح خواهشی را تا به قربان آوریم
صد هزاران ذبح اعظم قابل این شاه نیست

خاکسار عاشقی ها مانده بر رخسار ما
نرد عاشق پیشگی را حیلت روباه نیست

جان ما محمل کش صد خواهش بی 
منتهاست

کاروان آرزوها مانده است و راه نیست
دلق تن پوشی نمانده »عیب پیدایی« مرا

ما و رسوایی و ستاری که آن بد خواه نیست

کربال  ایرانی  زائر  میلیون  چهار 
مسافر می شوند

گفت: در  کشور  انتظامی وزیر  و  امنیتی  معاون 
ستاد مرکزی اربعین پیش بینی شده است که 

امسال چهار میلیون نفر زائر خواهیم داشت.
گفت:  میراحمدی  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
که  است  مراسم هایی  از  یکی  حسینی  اربعین 

رهبر معظم انقالب برآن تاکید دارند.
تالش  که  اندازه  همان  به  امروز  افزود:  او 
اربعین حسینی  تا مراسمی پرشور در  می شود 
شود  برگزار  جهان  مسلمانان  سوی  از  )ع( 
دشمنان نیز نقشه های شوم برای کارشکنی در 

این مراسم مهم  را دارند.
میراحمدی تصریح کرد: درسال های گذشته به 
ویژه در دوران کرونا دیدیم که هیچ مانعی برای 
وجود  مراسم  دراین  مسلمانان  پرشور  حضور 
عراق  دولت  با  مذاکرات  براساس  و  نداشت 

موانع برای این حضور برداشته شده است.
گفت:  کشور  وزیر  انتظامی  و  امنیتی  معاون 
تاکید  مورد  موضوع   2 اربعین  مرکزی  درستاد 
بینی  پیش  مساله  آن  مورد  اولین  که  است 
حضور است که براساس بررسی ها پیش بینی 

حضور چهار میلیون نفری زائران می شود.
بینی ها  پیش  توجه  با  بنابراین  کرد:  تاکید  او 
باید برنامه ریزی دقیق و مدون داشت تا عبور 
نقل،  و  حمل  با  مرزها  از  مشکل  بدون  زائران 

اسکان و غذای آنان انجام شود.
این  باید  دیگر  ازسوی  گفت:  احمدی  میر 
عنایت  اگرچه  کرد  مدیریت  را  عظیم  جمعیت 
خواهد  عاشقان  همراه  زمینه  دراین  اباعبداهلل 

بود .
افزود:  وزیرکشور  انتظامی  و  امنیتی  معاون 
گرم  هوای  بینی  پیش  به  توجه  با  همچنین 
از  است  الزم  می رسد  درجه   ۵0 از  بیش  به  که 

مدت ها قبل برنامه ریزی کرد. 

رامین شاه حسینی ) مرام(

امان از عیب پیدایی

: شـهید مدافـع حـرم کـه در  جام جـم البـرز
سـن 20 سـالگی در شـهر حلـب سـوریه 

بـه شـهادت رسـید.
موسـوی،  مصطفـی  سـید  شـهید 
حـرم  مدافـع  ایرانـی  شـهید  جوان تریـن 
عنـوان  بـه  سـالگی،   20 سـن  در  کـه 
بسـیجی تکاور به سـوریه اعزام شـد و در 
آبـان سـال 139۴، در  روز بیسـت و یکـم 
شـهر حلـب سـوریه بـه شـهادت رسـید.

شـهید سـید مصطفـی موسـوی را کـه بـه 
عنـوان جوان تریـن شـهید ایرانـی مدافـع 
حـرم می شناسـند، بـه همـگان ثابت کرد 
بـا دشـمنان اسـالم، سـن  کـه جنگیـدن 
شـجاعت  بلکـه  نمی شناسـد  سـال  و 
خداونـد  وعـده  بـه  مطمئـن  قلبـی  و 
را  رنج هـا  و  درد هـا  همـه  کـه  می خواهـد 
بـه جـان بخـرد و بـرای رضـای خـدا از همه 
چیـز خـود بگـذرد. در ادامـه، گوشـه ای از 

را بخوانیـد: بزرگـوار  ایـن شـهید  زندگـی 
هوش باالی سید مصطفی

موسـوی  مصطفـی  سـید  شـهید  پـدر   
چنیـن  ایـن  فرزنـدش  نبـوغ  دربـاره 
ح زیـر دریایـی داشـت  می گویـد: »یـک طـر
نخبـگان  بنیـاد  بـه  بـار  چندیـن  مـن  و 
متاسـفانه  ولـی  کنـم  ثبـت  کـه  رفتـم 
پیگیـری صـورت نگرفـت. گفتنـد کـه این  
باالیـی دارد و مـدت زمـان  ح، هزینـه  طـر
ح را  زیـادی می بـرد. مصطفـی خـودش طـر
بـرای کانـادا فرسـتاد و تایید هم شـد. اما 
ایـن  دارم  دوسـت  مـن  گفـت  مصطفـی 
ح را بـه کشـور خـودم ارائـه بدهـم و از  طـر
کـرد. او بـرای  دادن طرحـش صـرف نظـر 
داشـت«.  برنامه ریـزی  کارهایـش  همـه 
تقـی همتی از هم رزمان شـهید موسـوی 
، دربـاره توانایـی و هـوش بـاالی ایـن  نیـز
بـود  آرامـی  »پسـر  می کنـد:  بیـان  شـهید 

و چهـره ای بسـیار دلنشـین داشـت، امـا 
و  همسـن  دیگـر بچه هـای  از  را  او  آنچـه 
از  کـه  بـود  ایـن  می کـرد  متمایـز  سـالش 
زمـان خـودش بسـیار جلو تـر بـود و افکار 
و ایده هـای بزرگـی در سـر داشـت، و مـن 
تـا امـروز پسـری بـا ایـن وسـعت تفکـر و 
نظـر  از  هـم  او  بـودم،  ندیـده  توانمنـدی 
از  هـم  و  بـود  ماهـری  بسـیار  پسـر  فنـی 
باالیـی  مقـام  در  اعتقـادی  و  علمـی  نظـر 
کتـاب  خیلـی  مصطفـی  داشـت.  قـرار 
می خوانـد؛ یـک روز کتـاب »جسـتاری در 
خاطـرات حـاج قاسـم سـلیمانی« نوشـته 
کـه  می خوانـد  را  مزدآبـادی  اکبـری  علـی 
آمـد و سـید مصطفـی  سـردار سـلیمانی 
کنـد،  امضـا  را  کتـاب  کـه  خواسـت  او  از 
امـا سـردار امتنـاع کـرد و گفـت: »درسـت 
نیسـت کتابـی را کـه در مورد من نوشـته 
روح  کـه  شـما  بـه  و  کنـم  امضـا  شـده 
بزرگـی داریـد اهـدا کنـم و پیشـانی سـید 

بوسـید.« را 
آن دنیا را برایت آباد می کنم

موسـوی  مصطفـی  سـید  شـهید  مـادر 
رفتـن  بـرای  مصطفـی  کـه  روزی  دربـاره  
بیـان  گرفـت  رضایـت  او  از  سـوریه  بـه 
می کنـد:  »یـک روز آمـد کنار من نشسـت 
 ، و گفـت مامـان،  بـرای هـر کسـی یـک روز
آقـا  کـه  روزی  یعنـی  اسـت،  عاشـورا  روز 
امـام حسـین)ع( نـدای »هـل مـن ناصـر« 
را سـر داد و کسـانی کـه رفتنـد و بـا امـام 
ماندنـد، »شـهید و رسـتگار« شـدند، ولی 
آن هـا  از  چیـزی  چـه  نرفتنـد  کـه  کسـانی 
گفتـم:  و  کـردم  تعجـب  اسـت؟«،  مانـده 
»هـل  صـدای  تـو  مگـر  جـان  »مصطفـی 
»دوسـت  گفـت:  شـنیدی؟«  ناصـر«  مـن 
داری چـه چیـزی از مـن بشـنوی؟« گفـت: 
تـو  بـه  مـژده  یـک  می خواهـم  »مامـان 
بدهـم، اگـر از تـه قلـب راضـی بشـوی کـه 
آبـاد  برایـت  را  دنیـا  آن  بـروم،  سـوریه  بـه 

می کنـم و دنیـای زیبایـی برایـت می سـازم 
ببینـی«،  نمی توانـی  هـم  خـواب  در  کـه 
گفتـم: »از کجـا معلـوم می شـود کـه مـن 
گفـت:  مصطفـی  نشـدم؟«،  راضـی  قلبـا 
سـوریه،  بـروم  می کنـم  کاری  هـر  »مـن 
اسـت  ایـن  اصلـی اش  علـت  نمی شـود، 
کـه شـما راضـی نیسـتید، اگر راضی شـوی 
راضـی  اگـر  می شـود،  راضـی  هـم  خـدا 
حضـرت  جـواب   قیامـت  فـردای  نشـوی 
چـه  را  زینـب)س(  حضـرت  و  زهـرا)س( 
در  »مـن  داد:  ادامـه  مـادر  می دهـی؟« 
مقابل این حرف، هیچ چیزی نتوانسـتم 
بگویـم و از تـه قلبـم راضـی شـدم. قبـل از 
برایـم دعـا  بـه مـن گفـت: »خیلـی  رفتـن، 
کـن تـا دسـت و دلـم نلـرزد و دشـمن در 

بیایـد.« ذلیـل  و  خـوار  نظـرم 
برایش آرزوی شهادت کردم

مصطفـی  تولـد  بـدو  از  کـه  شـهید  پـدر 
اسـت،  داشـته  را  او  شـهادت  آرزوی 

می گویـد:  »وقتـی مصطفـی بـه دنیـا آمـد، 
خواسـتم.  شـهادت  او  بـرای  خـدا  از 
کنـم،  جبـران  را  خـودم  می خواسـتم 
در  مانـده ام،  جـا  عشـق  قافلـه  از  خـودم 
رفتـم  جبهـه  بـه  مقـدس   دفـاع  دوران 
شـهادت  لیاقـت  و  نشـدم  شـهید  و 
را  لیاقـت  ایـن  پسـرم  امـا  نداشـتم، 
جبهـه  در  چـون  خـودم  مـن  داشـت. 
بـودم و همیشـه بـرای مصطفـی از جنـگ 
صحبـت می کـردم،  از زمانـی کـه خـودش 
بـود.  آشـنا  روحیـات  ایـن  بـا  شـناخت  را 
می دیـد  آمـوزش  نیـم  و  سـال  یـک  او 
امـا بـه خاطـر سـن و سـالش او را اعـزام 
نمی کردنـد. مصطفـی یـک هفتـه و 10 روز 
خانـه نمی آمـد، می گفـت: »نمی خواهنـد 
در  آنقـدر  مـن  ببرنـد.  سـوریه  بـه  را  مـن 

نمانـم.« جـا  کـه  می مانـم  گـردان 
مـن  بـا  گـردان  »از  می دهـد:  ادامـه  پـدر 
اسـت  جنـگ  گفتنـد  و  گرفتنـد  تمـاس 
مـن  داریـد.  را  پسـر  یـک  همیـن  شـما  و 
نبـودم.  مخالـف  رفتنـش  بـا  اصـال  هـم 
فقـط گفتـم مصطفـی چنـد سـال درس را 
ادامـه بـده انشـااهلل سـال بعـد کـه سـن 
رفـت. خواهـی  شـد  بیشـتر  سـالت  و 
سـال  یـک  داری  اطمینـان  »بابـا،  گفـت: 
دیگـه مـن همین آدم باشـم که بخواهم 
قانـع  حرفـش  ایـن  بـا  بـروم؟«  سـوریه 
را  خـود  تـالش  نهایـت  مصطفـی  شـدم. 

رفـت.« و  کـرد 
یکـم  و  بیسـت   ، بزرگـوار شـهید  ایـن 
مسـعود  شـهیدان  بـا  همـراه  مـاه  آبـان 
رضـا  محمـد  و  اعطائـی  احمـد  عسـگری، 
العیـس حلـب  امیـری در شـهر  دهقـان 
 26 قطعـه  در  و  رسـید  شـهادت  بـه 
سـپرده  خـاک  بـه  تهـران  زهـرا  بهشـت 

. شـد

جوان ترین شهید نخبه مدافع حرم،

طراحی زیردریایی از افتخارات علمی سید مصطفی بود 

خبر

منصور کنانی،  مدیر امالک:منصور کنانی،  مدیر امالک:

قراردادهای دپارتمان قراردادهای دپارتمان 
یوار تحت نظر وکیل  یوار تحت نظر وکیل ژ ژ

منعقد می شودمنعقد می شود

- فاز دو آدرس: مهرشهر

شماره های تماس: 33414693 - 09022613131

یوار را بیان نمایید. * لطفا راه های ارتباطی با دپارتمان امالک ژ

مــعــامــالت  از  بــســیــاری  ــر  ــاض ح حـــال  در 
اجــاره و… در  ملکی نظیر خرید و فــروش، رهــن، 

بنگاه های ملکی صورت می گیرد. در این قراردادها 
عدم  ــورت  ص در  کــه  دارد  ــود  وج حقوقی  بندهای 
است  ممکن  معامله،  طرفین  از  یــک  هــر  اطـــالع 
آگاهی  آثار ناگواری در پی داشته باشد. این عدم 
بـــروز هــر مشکلی بــاعــث مــی شــود که  در صـــورت 
را  خــود  وقــت  هنگفتی  هزینه های  صــرف  با  ــراد  اف
که  اســت  صــورتــی  در  ایــن  کنند.  تلف  دادگـــاه  در 
از  فروش  یا  خرید  اخذ  اولیه  مراحل  همان  در  اگر 
استفاده  معامالت  در  ملک  وکیل  نقش  تأثیر 
شود، طرفین چنین خسارت هایی را متحمل نمی 
مجموعه های  جزو  ژیــوار  امــالک  دپارتمان  شوند. 
حرفه ای و متخصص در حوزه خرید، فروش و کلیه 
نظر  تحت  قــراردادهــا  کلیه  می باشد.  ملکی  امــور 
آسودگی  وکیل دفتر، منعقد می شود. بنابراین با 
مشاوره  بــرای  می توانید  نگرانی  هیچ  بی  و  خاطر 
مجموعه  ایــن  بــه  ملکی  امـــور  تــمــام  و  تخصصی 
کادری  دارای  ژیوار  امالک  دپارتمان  کنید.  مراجعه 
مــشــاور  از  اعـــم  ــوده  ــارآزمـ کـ و  متخصص  مــجــرب، 
همین  در  اســـت.  ثبتی  اداره  مــشــاور  و  حقوقی 
زمینه روزنامه جام جم البرز با منصور کنانی، مدیر 
موفق، متخصص و توانمند دپارتمان امالک ژیوار 
گفتگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید:

حرفه ای  و  تخصصی  فعالیت های  خصوص  در   *
یوار توضیح دهید. دپارتمان امالک ژ

حیطه کاری امالک ژیوار مربوط به خرید و فروش، 
صورت  در  و  ساختمان  تکمیل  و  ترمیم   ، تعمیر
مشکل دار بودن سند، رفع آن می باشد. نیروهای 
مشاور  شــامــل:  مــا  مجموعه  در  کــار  بــه  مشغول 
ریش  حتی  و  ثبتی  اداره  مــشــاور  ثــابــت،  حقوقی 
که  هستند  مهرشهر  پیشکسوتان  و  سفیدان 
حال  در  هستند.  مطلع  دفتر   رزومــه  و  سابقه  از 
حاضر با توجه به حضور این افراد بدون هیچ گونه 
مشکل و شکایتی فعالیت می کنیم. امالکی که تا 
و  ساختمان  فنی  لحاظ  از  هم  ایم  فروخته  کنون 
هم از لحاظ سندی کامال درست بوده است. ما به 

صورت خصوصی کار می کنیم.
مـــواردی  چــه  بــه  ــود  خ مجموعه  گــی هــای  ویــژ از   *

اشاره می کنید؟
ــت وارد  ــردی کــه بــه عــنــوان مشتری یــا دوس هــر ف
ایــشــان  اخــتــیــار  در  تــیــم  کــل  ــود،  ــی ش م مجموعه 
است  امــالک  دپارتمان  ژیــوار  مجموعه  هستند. 
کــه بــه صـــورت تخصصی تــر و نــزدیــک تــر بــه افــراد 
مشاوره و خدمات ارائه می دهد. به این منظور از 

آنها بیشتر سوال می کنیم تا  خصوصیات اخالقی 
ملک مورد نظرشان را پیدا کنیم. با همکاری تیم 
پنج نفره و با یک یا دو جلسه مشاوره و شناسایی 
سلیقه مورد نظر، سعی می کنیم ملک مناسب را 
، قرارداد را منعقد  پیدا کرده و تحت نظر وکیل دفتر

می کنیم.
در  ســـاز  و  ــت  ــاخ س وضــعــیــت  ــر  ــاض ح حـــال  در   *

مهرشهر چگونه است؟
در حال حاضر وضعیت ساخت و ساز در مهرشهر 
و  مشتریان  سلیقه  بــه  تــوجــه  بــا  اســـت.  مساعد 
در  ساختمان  کــرده انــد  مراجعه  ما  به  که  افـــرادی 
ممکن  ساخت  هزینه های  ــم.  داریـ احـــداث  حــال 
منطقه  ظرفیت  ولــی  باشد  یافته  افــزایــش  اســت 
این  بر  من  تصور  اســت.  مسئله  این  پاسخگوی 
است که به لحاظ ساخت و ساز این منطقه جزو با 
از نظر  کشور می باشد. مهرشهر  برتر  کیفیت های 
سازه ای و موقعیت، منطقه ای بسیار عالی است و 
شرایط آن مطلوب تر هم خواهد شد. تنها مشکل 
ما بحث قیمت گذاری است  که نمی توانیم ورود 
پیدا کنیم. شاید سوابق آنها را پیدا کنیم ولی بهای 

ملک توسط خود مالک انجام می شود.

آثارهنری و  همزمان با هفته صنایع دستی، خالقان 
مازندران  و  لرستان   ، البرز استان  سه  دستی  صنایع 
ج برپا کردند. نمایشگاه با شکوهی از آثار هنری در کر

، ۵0 هنرمند صنایع دستی این  به گزارش جام جم البرز
با حضور در سرای فرهنگ و هنر واقع در  استان ها 
مجموعه فرهنگی تجاری مهرادمال منطقه عظیمیه 
ج دور هم جمع شده و جلوه های زیبای هنری را به  کر

نمایش گذاشتند.
آزاد اسالمی استان البرز و مسوول  استاد دانشگاه 
سرای  غرفه   37 گفت:  نمایشگاه  این  برگزاری 
آثار هنرمندان چیره  به  ج  کر فرهنگ وهنر عظیمیه 
یافته  البرزی، مازندرانی و لرستانی اختصاص  دست 
قریحه  و  ذوق  از  گوشه ای  معرف  هنرنمایی  با  تا 
این  در  داد:  ادامه  خستو  رحیم  دکتر  باشند.  ایرانی 

در  کشور  شاخص  هنرمندان  از  تعدادی  نمایشگاه 
ترمیم  کاربردی،  ظروف  حکاکی،  کاری،  خاتم  زمینه 
مجسمه  ورشو،  مس،  زنی  قلم  جاجیم،  و  فرش 
آثار هنری  آبگینه، سفالگری و سایر رشته ها  سازی، 
را به نمایش گذاشته اند که با استقبال مردم همراه 

شده است.
استادان  بین  مستقیم  ارتباط  برقراری  خستو، 
و  مردم  با  دستی  صنایع  هنری  اثر های  خالقان  و 
از اهداف برگزاری  را  معرفی بیشتر هنر اصیل ایرانی 
این  برگزاری  مسئول  کرد.  عنوان  نمایشگاه  این 
سرای  دستی  صنایع  نمایشگاه  گفت:  نمایشگاه 
ج تا 30 خرداد جاری میزبان  فرهنگ وهنر عظیمیه کر
کنندگان است و در صورت استقبال بیشتر  بازدید 

مردم تمدید خواهد شد.
او افزود: زمان بازدید از این نمایشگاه همه روزه بین 

ساعت 11 تا 22 تعیین شده است.
خستو با بیان این که استان البرز یکی از مناطق مهم 
دستی  صنایع  تولید  عرصه  در  کشور  گذار  تاثیر  و 
محصوالت  از  توجهی  قابل  بخش  گفت:  است، 

هنرمندان این استان به اروپا صادر می شود.
هنرمند  هزار  پنج  از  بیش  دارای  البرز  استان 

ساماندهی شده در 72 رشته صنایع دستی است.

ج نمایش خالقیت های هنرمندان صنایع دستی در کر

برای  خاص  تدابیر  و  تغذیه ای  نکات  از  برخی  رعایت 
فراموشی  درمان  و  پیشگیری  و  حافظه  تقویت 

ضروری است.
روزانه  پیاده روی  و  ورزش   ، البرز جام جم  گزارش  به 
الزمه تقویت حافظه است، زیرا با هر قدم به خصوص 
در زمین های ناهموار، خون در مغز به حرکت درمی 

آید و موجب عملکرد بهتر مغز می شود.
)به  سر  ماساژ  مو،  زدن  شانه  و  سر  کشیدن  برس 
سر،  رگ های  عمقی  ماساژ  موجب  روزانه(،  صورت 
تقویت  و  مغز  بهتر  عملکرد  و  جریان خون  بهبود 

سحرخیزی،  و  شب  خوابیدن  زود  می شود.  حافظه 
در یادگیری بسیار موثر است؛ خواب صبح با افزایش 
کوتاه  خواب  می آورد؛  فراموشی  و  کندذهنی  بلغم، 
قبل از ظهر یا همان "قیلوله" خشکی مغز را کاهش و 

موجب بهبود یادگیری می شود.
سوپ  مثل   ) تر و  )گرم  خونساز  غذا های  مصرف 
گندم با روغن زیتون، مغزیجات به خصوص بادام که 
 1۴( "شیربادام"  صورت  به  است  مغز  غذای  بهترین 
عدد بادام در یک لیوان آب و عسل در مخلوط کن(، 
و  مغز  تقویت  برای  بادام  فسنجان  یا  بادام  حریره 

حافظه مفید است.
کدو  و  کرفس  از  استفاده  سیب،  انگور،  مصرف 
و  هستند  عقل  زیادکننده  روایات،  در  که  غذا ها  در 

مصرف روزانه 21 عدد مویز بسیار مفید است.
شود،  گرفتگی  دچار  مغز  بیرونی  الیه های  اگر 
تقویت  را  مغز  و  باز  را  گرفتگی ها  عطر،  استشمام 
می کند. )عطر گل محمدی و گالب برای گرم مزاج ها و 
عطر نرگس، مریم و دود اسفند برای سردمزاج ها( از 

دیگر راهکاره های تقویت حافظه است.

تقویت حافظه با راهکار های طب سنتی


