
استاندار:

 ۶۱۹ کالس درس به
 البرز اضافه می شود
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معاون وزیر جهاد کشاورزی:

نگرانی های جدی در 
خصوص تغییر اقلیم 

وجود دارد

4

فرمانده سپاه استان خبر داد:

اهدای  ۱۰۰ جهیزیه به 
نوعروسان البرز ی

شرکت سپهر زیست 
 صنعت پویا به عنوان
 مشاور و آزمایشگاه 
معتمد محیط زیست 

کشور

گرامیداشت 
 جشن عید غدیر
  در بیمارستان و 

زایشگاه مریم 

صفر تا صد کار در کنار 
مشتریان هستیم

مهندس عباس محمدپور، مدیرعامل:

مهندس رضا مهدوی، رئیس هیات 

مدیره شرکت مهندسی اشکان و 

ک آدا: مدیریت امال
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16

جام جم البرز گزارش می دهد؛

جشن عید غدیر در البرز؛

بهره برداری از شعبه 
۴۴ شورای حل اختالف 

ویژه شرکت های 
دانش بنیان البرز 

تداعی سنت 
 امیرالمومنین)ع(
 با اطعام علوی

امــام جمعه کــرج:  مــردم آزاده و 
بصیر دنیا آمریــکا را مداخله گر و 
جنایت کار 

می دانند

ویژه

3
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ح کرد؛ معاون پیشگیری دادگستری البرز، در گفتگو با جام جم مطر

 پیشگیری از  جرم، اولویت
 قوه قضائیه است

2

،کلمنطقهراپیشچشمشمامیگذارد شاِهقللالبرز
، نــام رشــته کوه و قلــه ای در البــرز بــه ارتفــاع ۴۱۷۰ متــر اســت. ایــن  شــاه البــرز

را تشــکیل می دهــد. البــرز و قزویــن  رشــته کوه، مــرز طبیعــی اســتان های 
؛  قلــه شــاه البــرز در منطقــه کوهســتانی البــرز مرکــزی  بــه گــزارش جام جــم البــرز
البــرز و شهرســتان  واقــع شــده  اســت و در تقســیمات کشــور جــزو اســتان 
، قزویــن و  طالقــان اســت، ولــی ایــن قلــه بســیار نزدیــک بــه مــرز ســه اســتان البــرز

مازنــدران اســت بــه طــوری کــه در بیــن دو دره طالقــان و المــوت قــرار دارد.
دامنــه جنوبــی آن بــه دره طالقــان از اســتان البــرز و دامنــٔه شــمالی آن بــه درٔه 

المــوت از اســتان قزویــن مشــرف اســت.
شــاه البــرز را قلــه طالقــان نیــز می نامنــد،  مســیر رایــج صعــود بــه ایــن قلــه 
آغــاز  از جبهــه جنوبــی اســت کــه از روســتای حســنجون در شــهرک طالقــان 

می شــود.
* موقعیت جغرافیای

شــاه البــرز بلندتریــن قلــه از خــط الــراس طوالنــی و شــامخی اســت کــه در شــمال 
شــهرک طالقــان و بیــن دو دره طالقــان در ســمت جنــوب و المــوت در ســمت 
شــمال قــرار گرفته اســت.این خــط الــراس از جنــوب بــه روســتای حســنجون 
، از شــرق بــه، از شــمال بــه دینــه رود،  ج و شهراســر طالقــان، هرنــج، آرتــون، بــز
بــه  غــرب  از  و  المــوت  دره  و  روچ  پاییــن  روچ،  بــاال  اوانــک،  ســیلیکان،  کالن، 

آوه منتهــی می شــود. روســتای 
شــاه البــرز از ســمت غــرب بــه قلــه زیورچــال می رســد و از جنــاح شــمالی محــدود 
 ۶۰۰ متــری و یخچال هــای دائمــی اســت.

ً
بــه دیواره هــا و ســنگ های بلنــد حــدودا

مســیر صعــود بــه قلــه شــاه البــرز از جبهــه جنوبــی کــه از روســتای حســنجون 
آغــاز می شــود یکــی از طوالنی تریــن مســیر های رایــج بــه قله هــا در بیــن قلــل 
ایــران اســت کــه طولــی حــدود ۱۸ کیلومتــر و اختــالف ارتفاعــی حــدود ۲۲۰۰ متــر 
ریزشــی  دیواره هــای  و  جنوبــی  و  شــمالی  مــوازی  یال هــای  همچنیــن  دارد. 

ســمت شــمال از ویژگی هــای ایــن قلــه بــه شــمار مــی رود.
* دید از قله

در صــورت صــاف بــودن هــوا از فــراز قلــه شــاه البــرز می تــوان منطقــه علــم کــوه را 
در شــمال شــرق، قله های ســیاالن و خشــچال را در شــمال غرب و دریاچه ســد 

طالقــان را جنــوب غــرب بــه خوبــی مشــاهده کــرد.

5

8
داد: داد:رئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیاستانخبر رئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیاستانخبر



میدانند وجنایتکار دنیاآمریکارامداخلهگر ج:مردمآزادهوبصیر امامجمعهکر
به گزارش جام جم البرز، آیت اهلل سید محمدمهدی حسینی همدانی نماینده ولی فقیه 
در استان البرز در بخشی از خطبه های نماز جمعه کرج با اشاره به سفر رئیس جمهور 
آمریکا به منطقه، گفت: آمریکا تالش می کند برای خود و شریک جالدش آبرو بخرد و 
حضور رژیم منحوس در منطقه و ارتباطش با بعضی کشورها را عادی جلوه دهد و بلکه 

عادی سازی را ادامه دهد. 

وی در ادامه گفت: جالب است رژیمی که هیچ تعهد بین المللی و نظارتی را نمی پذیرد 
و در هرجای دنیا جنایتی و اشغال گری رخ داده باشد ردی از آنان وجود دارد و کاری جز 
نقض حقوق بشر ندارند دم از اقدامات صلح آمیز می زنند؛ امروز مهم ترین اقدام برای 
برقراری صلح جهانی و آرامش مردم دنیا، محو اسرائیل از صفحه زمین است.وی بابیان 
این که ترسی که کودک کشان از قدرت ایران دارند را نمی توانند مخفی کنند، گفت: هر 

ترفندی هم تا امروز بکار بسته اند حتی اجماع سازی و ائتالف ضد ایرانی و محدود کردن 
 هم با دیدن کشتی 

ً
محور مقاومت و امثال این ها، همه شکست خورده است که اخیرا

نظامی ایران در دریای سرخ جانشان به لبشان رسیده است که این همه ما تالش 
کردیم اآلن کشتی های نظامی ایران در دریای سرخ دیده شده است. این حضور و امثال 
آن یعنی اگر اشتباه کنید کسی از شما باقی نخواهد ماند که جنازه های شمارا جمع کند.

شماره6264 1401 29تیر چهارشنبه
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

 اجتماعی اجتماعی

خبر خبر

اسالمی شورای  اخبار گلچین
کرج وشهرداریکالنشهر

غفاری،سرپرستشهرداری: منوچهر
وعده احداث 3۰ پارک محله ای در شش ماه اول 

امسال محقق می شود.
فرهنگی، کمیسیون رئیس سعیدی، علیرضا

ورزشیوجوانانشورا:
زدایی  محرومیت  دنبال  به  ج  کر ششم  شورای 
شهر  شورای  عضو  این  است  کالنشهر  این  در 
دنبال  به  ج  کر شهر  ششم  شورای  گفت:  ج  کر

محرومیت زدایی در این کالنشهر است.
کمیسیون رئیس و سخنگو ، پور قاسم علی

تلفیقشورا:
محالت کم برخوردار شهر ظرفیت بسیاری برای 

کارهای عمرانی و خدماتی و رفاهی دارند.
پژوهشومطالعات محمداسدیان،رئیسمرکز

راهبردیشورا:
مدیریت  نشانی  آتش  کارکنان  معیشتی  طرح 
و  پژوهش  مرکز  رئیس  شد.  اجرا  کرج  شهری 
کرج  شهر  اسالمی  شورای  راهبردی  مطالعات 
گفت: طرح معیشتی کارکنان سازمان آتش نشانی 
پژوهش های  مرکز  توسط  کرج  شهری  مدیریت 
شورای شهر در دست بررسی و تالش برای اجرایی 

شدن است.
،رئیسکمیسیونبرنامه،بودجهو ایزدیار عمار

نیرویانسانیشورا:
ح تکمیل و ساماندهی بانک اطالعات امالک  طر
کمیسیون  رئیس  شد  تصویب  ج  کر شهرداری 
اسالمی  شورای  انسانی  نیروی  و  بودجه  برنامه، 
شهر کرج از تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون 
شورای  اعضای  حمایت  با  بودجه  و  برنامه 
ساماندهی  و  تکمیل  موضوع  با  شهر  اسالمی 
خبر  شهرداری  به  متعلق  امالک  اطالعات  بانک 
کمیسیون  رئیس  اعتصامی،  مرتضی  سید  داد. 

خدمات شهری، سالمت و محیط زیست شورا:
افزایی  هم  در  ج  کر شهری  معضالت  برخی  عالج 

دستگاه ها و همراهی مردم است.
حسینمهاجری،رئیسکمیسیونشهرسازی،

معماریوحقوقیشورا:
ح جامع مدیریت پسماند عملیاتی شود طر

مشاورانحقوقیجامجمالبرز
گرامی، خوانندگان
ــامـــیتـــوانـــیـــد شـــمـ
حقوقی مشکالت
ــود خـ  قـــضـــایـــی و
روزنـــامـــهجــام بـــا را
میان در  الــبــرز جــم
مسئول بــگــذاریــد.
پــاســخ و ــرســـش پـ
حقوقی مشکالت
وقضاییبهوسیله
تـــیـــمکــارشــنــاســی

همین در و هفته هر میتوانند خــود مجرب
ســتــونبــهســئــوالهــایشــمــاپــاســخدهــنــد.
شده داده پــاســخهــای کــه بدانیم اســت الزم
قابل و دارد مشورتی جنبه صرفا سئوال، به

مراجعقضاییوادارینمیباشد. استناددر
وتقسیط ادعایاعسار

است،  این  حقوقی  ناصحیح  تصورات  از  یکی 
بر  کــه حــکــم دادگــــاه مبنی  مــــواردی  در هــمــه 
مدیون  شخص  می گردد.  مدیون  محکومیت 
می تواند  حقوقی  فیش  یا  شاهد  ارائه  با   

ً
صرفا

به  محکومیت  مبلغ  و  بدهی  تا  نماید  تقاضا 
صورت قسطی پرداخت گردد حال آنکه صدور 
حکم تقسیط طبق قانون دارای شرایطی بوده 
امــوال  فاقد  مدیون  شخص  این که  جمله  از 
یــا حــتــی طلب  از مــنــقــول و غــیــرمــنــقــول  ــم  اعـ
ــای اعــســار  از اشــخــاص ثــالــث بــاشــد. لـــذا ادعــ
مــی گــردد  پذیرفته  زمــانــی  تقسیط  تــقــاضــای  و 
ــوال بــاشــد. البته  ــ کــه مــدعــی اعــســار فــاقــد ام
اداء  از  فــرار  جهت  بدهکار  افــراد  اوقــات  گاهی 
ــوال خویش  ام انتقال صــوری  ــدام به  اق دیــن، 
ــان ادعـــای اعسار  بــه دیــگــران نــمــوده و هــم زم
ضمانت  شرایطی  طی  قانونگذار  و  می نمایند. 
بــرای  حــبــس  بــه  )محکومیت  کــیــفــری  ــرای  اجــ
انــتــقــال دهــنــده و انــتــقــال گــیــرنــده در صــورت 
 ( حقوقی  اجـــرای  ضمانت  نیز  و   ) علم  وجــود 
طلبکار  بــرای  را   ) صــوری  معامالت  ابطال   حق 

پیش بینی نموده است.

حسینطاهریپور

وکیلپایهیک
دادگستری

آن را در نظر بگیریم.  برای وارد شدن به هر شغلی باید جنبه های گوناگون 
یکی از مسائلی که باید نسبت به آن توجه داشته باشیم هدف های کوتاه 

مدت و بلند مدت ما هستند. 
مانند  معنوی  مسائل  می باشند،  مهم  البته  که  مادی  مسائل  از  غیر  به 
خدمت صادقانه به مردم، رعایت احترام، خوشرویی و ... نیز دارای اهمیت 
مجموعه هایی  از  یکی  ج  کر آباد  حسن  در  واقع  تبریزی  امالک  است.   ویژه 

است که نسبت به این مسائل توجه ویژه دارد.
بدون  قرارداد   3۰۰۰ انعقاد  معتبر  مجموعه  این  ویژه  شاخصه های  از  یکی 
ولی  با  البرز  جم  جام  روزنامه  رابطه  همین  در  است.  سال   ۱3 طی  شکایت 
حسن زاده، مدیر توانمند و متبحر امالک تبریزی گفتگویی انجام داده است 

که ماحصل آن را در ذیل می خوانید: 
* دیدگاه جنابعالی در خصوص شغل مشاور امالک چیست؟

 امالک می تواند، محل خدمت برای مردم باشد. خدا را شکر با هدف خدمت 
ای  هزینه  که  نیست  این  منظورم  البته  ام،  شده  حوزه  این  وارد  مردم  به 
دریافت نمی کنم. حدود ۷ مشاوری که در دفتر ما کار می کردند، هم اکنون به 

صورت مستقل فعالیت می کنند و از مالک و معیارهای ما، پیروی می کنند.
 دو سال قبل از طرف دانشکده فنی دانشگاه تهران، برای مشاوران امالک 

شرکت  هم  ما  که  کردند  برگزار  بزرگی  اساتید  نظر  زیر  تخصصی  دوره های 
غ التحصیل شدیم. بیشتر مسائل مربوط  کردیم. اولین گروهی بودیم که فار
به مشکالت و دردسرهای مربوط به ناآگاهی و عدم صحیح نوشتن قراردادها 

بود که بارها مشکالت حقوقی را برای مردم به وجود آورده است.
تمایز  وجوه  همچنین  و  تخصصی  حوزه  این  در  خود  موفقیت های  از    *

یزی بگویید. امالک تبر
افتخار من این است که طی این ۱3 سال بیش از 3۰۰۰  قرارداد نوشته ام و 
مورد  دوستان  طرف  از  می روم،  اتحادیه  به  هولوگرام  گرفتن  برای  وقت  هر 
تشویق قرار می گیرم. با توجه به تعداد زیاد قرار دادها، خدا را شکر هیچ کدام 
به درگیری و شکایت منجر نشده است و اگر مسئله ای هم پیش می آمد، 

در دفتر امالک تبریزی حل و فصل می کردیم.
این از اعتقاد من نشات می گیرد که با عشق این کار را انتخاب کرده ام و قصد 
و عالقه ام خدمت به مردم است، نه این که مشکلی به مشکل مردم اضافه 
نمایم. گاهی خودم به شهرداری مراجعه می کنم و کار مردم را پیگیری می کنم 

تا باری از دوششان بردارم. 
را  کارم  مجموعه ما به این صورت اداره می شود. من عاشقانه و مخلصانه 

انجام می دهم و معتقدم، برکت زندگی من از همین جا نشات می گیرد.

یزی: یزی:ولی حسن زاده، مدیر امالک تبر ولی حسن زاده، مدیر امالک تبر

بدونبدون شکایت طی  شکایت طی ۱۳۱۳  سال بیش از سال بیش از ۳۰۰۰۳۰۰۰  قرارداد منعقد کرده ام   قرارداد منعقد کرده ام 

یزی ج- حسن آباد -خیابان نسترن- خیابان یاس یکم- امالک تبر  آدرس:کر

شماره های تماس:   ۳254۳۱57 - ۳25۳7476

amlaktabrizi.com  :وب سایت

راه های ارتباطی با مجموعه خود را بیان نمایید.

که  است  سال  چهار  مدت  البرز  نارون  اندیشه  فرا  هنری  فرهنگی  موسسه 
فعالیت خود را با برگزاری کالس های فرهنگی، هنری و آموزشی آغاز کرده است.

اولین مزیت این مجموعه تنوع کالس ها و بهره گیری از مربیان متخصص و 
هنرمند در زمینه های مختلف می باشد. اهتمام موسسه فرهنگی هنری نارون 
بر این است که یک مجموعه کامل از تمام رشته های آموزشی، هنری و علمی را 

برای کلیه عالقه مندان در گروه های سنی مختلف فراهم نماید.
مدیر  انصافی،  سمانه  خانم  سرکار  با  البرز  جام جم  روزنامه  زمینه  همین  در 
موسسه  مدیره  هیات  رئیس  وند  معارف  محمدرضا  آقای  جناب  و  مسئول 
فرهنگی هنری فرا اندیشه نارون گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را 

در ذیل می خوانید:
* از شاخصه ها و امتیازات ویژه موسسه فرهنگی هنری نارون به چه مواردی 

اشاره می کنید؟
 در حال حاضر تردد والدین و فرزندانشان در کالنشهر کرج دشوار شده است. 
برای حل این مشکل سعی کرده ایم، تمام کالس های آموزشی را در یک مکان 
و با بهره مندی از امکانات مدرن برگزار و برای راحتی هرچه بیشتر هنرجویان 

و مراجعان، محیطی امن و آکنده از شادی را در کنار خانواده ها فراهم سازیم. 
در اینجا الزم است از زحمات و همکاری های بی شائبه جناب آقای محمدرضا 
تا  بوده  این  بر  ایشان  اهتمام  که  چرا  آورم،  عمل  به  قدردانی  نیز  وند  معارف 
مؤسسه در کنار کالس ها و کارگاه های آموزشی در زمینه های فرهنگی گسترده 
تر از جمله برگزاری سمینارها، همایش ها و کارگاه ها نیز فعالیت داشته باشیم.

* تا کنون با چه ارگان هایی در زمینه های فرهنگی همکاری داشته اید؟
اوال« امیدوارم فعالیت هایی که تا کنون انجام شده و ان شاءاهلل ادامه خواهد 

داشت، مورد تایید و تصدیق دوستان واقع شده باشد.
زمینه های  در  مؤسسه  فعالیت های  می رساند  استحضار  به  مضافا«  و 
کامل  رعایت  با  و  توان  تمام  با  کرونایی  بحران  و  حاّد  شرایط  در  حتی  را  کاری 
مذکور  بحران  از  عبور  از  پس  و  ایم  داده  انجام  بهداشتی  دستورالعمل های 

توانستیم، چندین همایش برای موسسه و جامعه هدف خود برگزار نماییم.
 همچنین از افتخارات ارزشمند مؤسسه، برقراری ارتباط با مؤسسات خیریه 
مختلف، پایگاه های بسیج و مدارس بوده و در نهایت خرسندیم که توانسته 

ایم در زمینه فعالیت فرهنگی کشور سهمی هرچند ناچیز داشته باشیم.

سمانه انصافی، مدیر مسئول تشریح کرد :سمانه انصافی، مدیر مسئول تشریح کرد :

بهره مندی آموزشی، هنری و علمی متقاضیان از توانمندی های بهره مندی آموزشی، هنری و علمی متقاضیان از توانمندی های 
موسسه فرهنگی هنری فرا اندیشه نارونموسسه فرهنگی هنری فرا اندیشه نارون

* راه های ارتباطی با موسسه فرهنگی هنری فرا اندیشه نارون:
ازطریقمراجعهمستقیمبهنشانیما:

کادمی آموزشی نارون ج سه راه گوهردشت - کوی کارمندان شمالی - بلوار امام صادق)ع( -  نبش سوم غربی- پالک۳ - آ   کر

narvanacademy.comnarvanacademy.com  از طریق مراجعه به سایت مؤسسه  از طریق مراجعه به سایت مؤسسه
و شماره های تماس مجموعه :     ۳6۰ 98 97 ۰9۱2   -  2764 ۱66 ۰9۳5   -   ۳44۱49۳8 ۰26

و  اجتماعــی  معــاون  نیــا  نجــف  فریــد  دکتــر 
کل  دادگســتری  جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری 
بــا  البــرز  جام جــم  بــا  گفتگویــی  در  البــرز  اســتان 
در  جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  اهمیــت  بــه  اشــاره 
جامعــه تصریــح کــرد: بایــد بــا آمــوزش و گفتگــو و 
برنامه هــای فرهنگــی انگیــزه وقــوع جــرم در افــراد را 

ببریــم. بیــن  از  جامعــه  در 
بــه گــزارش جام جــم، فریــد نجف نیــا بــا بیــان این کــه 
سخنانشــان  از  یکــی  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
پیشــگیری از وقــوع جــرم را فــرا قــوه ای اعــالم کردنــد 
افزود:وقــوع جــرم یــک فرآینــد اســت و پیشــگیری 
بایــد  اول  مرحلــه  ودر  اســت  فرآینــد  نیــز  آن  از 

انگیــزه مجــرم را در وقــوع جــرم از بیــن ببریــم.
وی بــا بیــان این کــه دومیــن مرحلــه از پیشــگیری 
از جــرم مانــع شــدن از وقــوع آن اســت خاطرنشــان 
و  اجتماعــی  معاونــت  مهم تریــن کار  کــرد: 
پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری  بایــد ایــن 
باشــد کــه اگــر فــردی جرمــی بــه هــر دلیلــی مرتکــب 

شــد وی را بــه اجتمــاع و زندگــی بــاز گردانیــم .
و  اجتماعــی  معاونــت  افــزود:  نجف نیــا  دکتــر 
پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری  اســتان البرزبا 
هــدف اجــرای فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی و 
ــرای جلوگیــری  گاهــی مــردم ب روشــنگری و ارتقــای آ
شــده تشــکیل  جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری   و 

 است.
گاهــی مــردم افزایش  وی گفت:هرمیــزان بینــش و آ

یابــد ،وقــوع جــرم در جامعــه کاهــش می بابــد.
جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعــی  معــاون 
دیگــری  بخــش  البــرزدر  اســتان  کل  دادگســتری 
از ســخنان خــود بــه اهمیــت  ارتبــاط  و همیــاری 
ــا دســتگاه های دادگســتری اشــاره   مــردم اســتان ب
جامــع  سجام)ســامانه  ســامانه  کــرد:  وتصریــح 
ارتباطــات مردمــی قــوه قضائیــه ( یکــی از راه هــای 
و  مســئوالن  کار  بــر  نظــارت  در  مــردم  مشــارکت 

اســت. جامعــه  امــور 
وی از مــردم اســتان درخواســت کردبــا ثبــت نــام در 
ــا همیــاری خــود  قــوه قضائیــه  را  ســامانه ســجام ب

در کاهــش جرایــم در جامعــه یــاری کننــد.
ــا اشــاره بــه ســرقت های خــرد بــه  دکتــر نجــف نیــا ب
گفــت:  کشــور  در  جرائــم  آمــار  بیشــترین  عنــوان 
در  کشــور  اســتان های  میــان  در  البــرز  اســتان 
زمینــه وقــوع ســرقت های خــرد ،د ر ســطح میانــی 
قــرار دارد و اســتان البــرز بــا محوریــت رئیــس کل 
مــددی  و  هریکنــدی  فاضلــی  دکتــر  دادگســتری 
ج قــرارگاه پیشــگیری از ســرقت های  دادســتان کــر
آن  کاهــش  بــرای  و  داده  تشــکیل  را  خــرد 

می کنــد. فرهنگــی  فعالیت هــای 
جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعــی  معــاون 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــتان البرزب ــتری کل اس دادگس
کــرد:  تصریــح  البــرز  اســتان  در  امنیــت  پایــداری 
بــرای  اســتان  در  مــردم  روانــی  و  روحــی  امنیــت 
مســئوالن قــوه قضائیــه بســیار بــا اهمیــت اســت 

و بــر ایــن اســاس بــا تمامــی عواملــی کــه بــه امنیــت 
مــردم در تمــام جنبه هــای آن خدشــه وارد کنــد بــا 

می کنیــم. برخــورد  اقتــدار  و  قــوت 
حــوزه  درخشــان  بســیار  آینــده  بــه  پایــان  در  وی 
دادگســتری در اســتان البــرز اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد: مســئوالن دادگســتری و کارکنــان ایــن بخــش 
مــردم  بــه  خدمــت  مســیر  در  کوششــی  هیــچ  از 

اســتان دریــغ نخواهنــد کــرد.
ــرز و  ــم الب ــه جام ج ــان روزنام ــا در پای ــف نی ــر نج دکت
سرپرســتی آن آقــای حســنی گردکوهــی  را یکــی از 
باســابقه تریــن نشــریات و افــراد فعــال در حــوزه 
رویکــرد  گفــت:  و  اســتان دانســت  رســانی  اطــالع 
مــا در دادگســتری اســتان البــرز ارتبــاط بیشــتر و 
تنگاتنــک بــا نشــریات و رســانه های اســتان بــرای 
ــردم  ــه م ــتر ب ــت بیش ــدف خدم ــا ه ــانی ب ــالع رس اط

اســت.
در پایــان دکتــر نجــف نیــا از بخش هــای مختلــف 
ــوه  ــان نح ــد و در جری ــرز بازدی ــم الب ــام ج ــه ج روزنام

ــان آن  ــوه کار کارکن ــرز و نح ــم الب ــه جام ج کار روزنام
قــرار گرفــت.

معــاون  نیــا،  نجــف  می شــود،فرید  یــادآوری 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری 
کل اســتان البــرز اســت؛ وی دانــش آموختــه مقطــع 
دکتــری الهیــات و معــارف اســالمی بــا گرایــش فقــه 
ایــن  از  و مبانــی حقــوق اســالمی اســت و پیــش 
معــاون فرهنگــی دادگســتری کل اســتان البرز بود؛ 
در مــدت تصــدی وی دادگســتری کل اســتان البــرز 
توانســت بــرای ســه ســال متوالــی رتبــه نخســت و 
ــور در  ــر کش ــتری های سراس ــن دادگس ــر را در بی برت
ارزیابــی موســوم بــه »مــدل تعالــی فرهنگــی« کســب 

کنــد.
نجــف نیــا کــه بــه پیشــنهاد رئیــس کل دادگســتری 
و  اجتماعــی  معــاون  موافقــت  و  البــرز  اســتان 
ایــن  بــه  قضائیــه  قــوه  جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری 
ســمت منصــوب شــده مولــف بیــش از ۵۵ جلــد 
و  فرهنگــی  حوزه هــای  در  مقالــه  ده هــا  و  کتــاب 
در  مشــخصا  وی  تالیــف   3۱ کــه  اســت  اجتماعــی 
ــت  ــن بخــش اس ــیب های ای ــی و آس ــوزه اجتماع ح
ــد  ــه تالیفــات »باتــالق طــالق«، »پیون ــوان ب کــه می ت
)فرهنــگ  غیراختیــاری  »چهاردیــواری  مانــا«، 
زندگــی اســالمی« در  آپارتمــان نشــینی(«، »ســبک 
گاهــی ممنــوع«، »جــوان  پنــج جلــد، »ازدواج بــدون آ
اشــاره  اجتماعــی«  »روابــط  و   » همســر انتخــاب  و 

کــرد.
سرپرســت  ســمت،  حفــظ  بــا  همچنیــن  وی 
مدیریــت روابــط عمومــی و ارتباطــات دادگســتری، 
ــر  ــو و دبی ــه، عض ــوه قضائی ــانه ق ــز رس ــده مرک نماین
دبیــر  و  البــرز  اســتان  مطبوعــات  منصفــه  هیــات 
اســت. اســتان  کل  دادگســتری  مدیــران  شــورای 
و  تبلیــغ  ســابقه  دهــه  ســه  بــه  قریــب  نیــا  نجــف 
ــی،  ــای فرهنگ ــالمی و فعالیت ه ــارف اس ــج مع تروی

کارنامــه خــود دارد. را در  مذهبــی و رســانه ای 

حکرد؛ گفتگوباجامجممطر ،در معاونپیشگیریدادگستریالبرز

قوهقضائیهاست جرم،اولویتمادر پیشگیریاز



جهادکشاورزی: معاونوزیر
نگرانیهایجدیدرخصوص

اقلیموجوددارد تغییر

گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  باغبانی  معاون 
وجود  اقلیم  تغییر  خصوص  در  جدی  نگرانی های 
دارد از سوی دیگر در شرایط کم آبی، آب را می توان 
مهم ترین نهاده در تولید محصوالت زراعی و باغی 

است.
به گزارش جام جم البرز، محمد مهدی برومندی در 
مراسم تودیع و معارفه رئیس مؤسسه تحقیقات 
کرد:  اظهار  کرج  در  مستقر  کشور  باغبانی  علوم 
وجود  اقلیم  تغییر  خصوص  در  جدی  نگرانی های 
آبی،  کم  شرایط  در  دیگر  سوی  از  افزود:  دارد.وی 
آب را می توان به عنوان مهمترین نهاده در تولید 
محصوالت زراعی و باغی می توان دانست. وی گفت: 
تولیدات  راستای  در  اقداماتی  اجرای  به  اشاره  با 
مقرون به صرفه اظهار داشت: با توجه به مشکل 
 مقرون 

ً
کم آبی نیاز است که محصوالت باغی نسبتا

در  داد:  ادامه  باشد.برومندی  سودآور  و  صرفه  به 
این بین نیاز است که از استانداردهای علمی برای 
این  که  شویم  بهره مند  باغی  محصوالت  تولید 
مهم با وجود محققان و دانشمندان باغبانی دور از 
انتظار نیست.در ادامه این مراسم از زحمات حاجی 
وند رئیس سابقه مؤسسه تقدیر و مهدی طاهری 
علوم  تحقیقات  مؤسسه  جدید  رئیس  عنوان  به 
باغبانی کشور معرفی شد.مؤسسه تحقیقات علوم 
باغبانی به عنوان مهم ترین متولی تحقیقات باغبانی، 
مانند  مختلفی  محصوالت  زمینه  در  پژوهش  امر 
میوه های معتدله و سردسیری، مرکبات و میوه های 
نیمه گرمسیری، خرما و میوه های گرمسیری، پسته، 
در  را  زینتی  گیاهان  و  گل  و  چای  صیفی،  و  سبزی 

اقلیم های مختلف کشور برعهده دارد.

ســـــــــواالتپــزشــکــی
پــزشــک  از را خـــــود
جــــــــــامجـــــــمالـــــبـــــرز
ــا، بــپــرســیــدایــنروزهــ
مـــردمبــخــشزیـــادی
سالمت نــیــازهــای  از
راههــــــای  از را ــود ــ خـ
گــونــاگــونبـــهدســت
ــد.ایــــنکــار ــ ــیآورنـ ــ مـ
بعضی  در مــیتــوانــد
حتی مــواقــع  از بــســیــاری  در و مفید مــواقــع

خطرناکباشد.
شرایطیرافراهم ویژهنامههایجامجمالبرز
کردهاستکهشنوندهسواالتوپرسشهای
برای بهصورتمکتوب و باشد پزشکیشما
سئوالهایشماجوابهایمناسبیداشته

باشد.
چرا کرونا در حال افزایش است؟

و   BA.۴ سـویه های  متخصصـان،  گفتـه  بـه 
ایمنـی  و  طبیعـی  ابتـالی  از  ناشـی  ایمنـی   BA.۵
ناشـی از دریافـت واکسـن را خنثـی می کنـد؛ ایـن 
 ۱۹- کوویـد  بیمـاری  بـه  ابتـالء  خطـر  ایمنـی  فـرار 
می دهـد.  افزایـش  را  دیگـران  بـه  آن  انتقـال  و 
مـاه   ۶ گذشـت  بـا  کـه  همچنیـن طبیعـی اسـت 
آنتی بـادی  گسـترده،  واکسیناسـیون  زمـان  از 
افـراد کاهـش پیـدا  از واکسـن در بـدن  حاصـل 

کنـد.
ایمنـی  واکسیناسـیون،  از  زمـان  گذشـت  بـا 
شـیوع  سـویه هایی  و  یافتـه  کاهـش  جمعـی 
پیـدا کـرده اسـت که گریـز ایمنی دارنـد؛ بنابراین 
خطـر ابتـال بـه بیمـاری کوویـد -۱۹ افزایـش یافتـه 
اسـت. بـه نظـر می رسـد کـه سـویه های BA.۴ و 
BA.۴ نسـبت بـه امیکـرون اولیـه کمـی شـدیدتر 
اسـت؛ افـراد مبتـال بـه سـویه امیکـرون عالئمـی 
شـبیه بـه سـرماخوردگی را تجربـه کـرده و پـس از 
، بهبـود پیـدا می کردنـد،  گذشـت دو یـا سـه روز
و   BA.۴ سـویه های  درمـورد  موضـوع  ایـن  امـا 

اسـت. جدی تـر   BA.۵

سیدمهدی دکتر
موسویان

مناطقاسالمآبادواخترآباد کانوندر فعالیتهایتابستانهکتابخانهسیار
کتابخانــه ســیار کانــون فعالیت هــای تابســتانی ویــژه ای را در مناطق اســالم آباد 

و اخترآبــاد اجــرا کرد.
بــه گــزارش جام جــم البــرز، کتابخانــه ســیار کانــون اســتان   بــا هــدف غنــی ســازی 
اوقــات فراغــت کــودکان و نوجوانــان و بــه منظــور انجــام ماموریــت ذاتــی خــود 
در راســتای رعایــت عدالــت فرهنگــی و خدمــت رســانی بــه مناطــق کــم برخــوردار 

و ایجــاد شــور و نشــاط در بیــن مخاطبــان بــا حضــور در مناطــق »اســالم آبــاد« و 
»اختــر آبــاد«  بــرای کــودکان و نوجوانــان برنامــه اجــرا کرد. نمایش فیلم هــا و پویا 
نمایی هــای کانــون، معرفــی کتــاب و قصــه گویــی از کتــاب »هدیــه خوبــان«، بازی 
و مســابقه،  برگــزاری ایســتگاه نقاشــی دیــواری بــا حضــور کارشناســان آمــوزش، 
هنــری و مربــی ســیار از فعالیت هــای اجــرا شــده در ایــن مناطــق بــود. الزم بــه 

توضیــح اســت کــه کتابخانــه ســیار کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
بــا حضــور در مناطــق مختلــف کــم برخــودار شــهری و روســتایی فعالیت هــای 
متنوعــی را بــرای تابســتان امســال در نظــر گرفتــه و اجــرا می کنــد. گفتنــی اســت 
فعالیت هــای ایــن کتابخانــه ماننــد دیگــر مراکــز کانــون محــدود بــه فصــل 

تابســتان نشــده و در تمــام ایــام ســال ادامــه خواهــد داشــت.
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 اجتماعی اجتماعی

خبرخبر

حوزه امالک و مسـتغالت گسـتره بسـیار وسیعی 
یـا  خانـه  حـدود   در  صرفـا  محـدوده  ایـن  دارد. 
آپارتمـان نمـی گنجـد . پارامتـر کشـاورزی و صنایـع 
و معـادن در فرایندهـای ملکی بازتاب وسـیع تری 

نسـبت بـه امـالک مسـکونی دارد.
ایـن  در  کـه  مجموعه هایـی  و  افـراد  بنابرایـن 
سـابقه  دارای  می کننـد،  فعالیـت  کالن  حـوزه 
حرفـه ای و توانمنـدی خاصـی هسـتند. حسـین 
جملـه  از  قلهـک  امـالک  مدیـر  درویشـی، 
توانمنـدان و پیشکسـوتان ایـن عرصه اسـت که 
بـا دریافـت رتبه هـای بـاالی فنـی و کیفـی توانسـته 
عرضـه مخاطـب  بـه  را  خدمـات  بهتریـن   اسـت 
لـوح  دریافـت  گواهینامه هـا  ایـن  جملـه  از  دارد.   
سـپاس واحـد صنفـی نمونـه اخـالق و اصنـاف از 
رئیـس اداره صنعـت، معـدن و تجـارت و رئیـس 

می باشـد.  نظرآبـاد  شهرسـتان  امـالک  اتحادیـه 
دارای  متخصـص  و  حرفـه ای  مدیـر  ایـن 
کادمـی  آ از  مسـکن  کارشناسـی  گواهینامـه 
امیرهمایـون  مربیگـری  تحـت  کیـا،  کاشـانی 
کاشـانی کیـا و همچنیـن دارای کارت مدرس ثبت 
شـده کارشناسـی مسـکن از دانشـکده اوکالهما 
در  صداقـت  می باشـد.  یونیورسـال  سـیتی 

عرصـه فعالیـت و بهـره گیـری از وکالی پایـه یـک 
ایـن  در  معامـالت  انجـام  جهـت  دادگسـتری، 
گردیـده  مـردم  رضایتمنـدی  بـه  منجـر  مجموعـه 

 . سـت ا
بـا  البـرز  جام جـم  روزنامـه  رابطـه  همیـن  در   
مجـرب  و  مـدار  اخـالق  مدیـر  درویشـی،  حسـین 
کـه  اسـت  داده  انجـام  گفتگویـی  قلهـک  امـالک 

: نیـد ا می خو
* در خصـوص سـوابق و خدمـات ویـژه تخصصی 

امـالک قلهـک توضیـح دهید.
حـوزه  ایـن  در  کـه  اسـت  سـال  پانـزده  حـدود 
و  فعالیـت  حـوزه  هسـتم.  کار  بـه  مشـغول 
پوشـش  را  کشـور  کل  قلهـک،  امـالک  خدمـات 
و  صنعتـی  جملـه:  از  زمینه هـا  همـه  و  می دهـد 

می گیـرد. بـر  در  را  کشـاورزی 
زیـاد و   رزومـه کاری خوبـی داریـم و معامله هـای 
پیمانـکاری  زمینـه  در  داده ایـم.  انجـام  موفقـی 
صنعتـی نیـز فعالیـت داریـم و در زمینه اخذ مجوز 
و پایـان کار در شهرسـتان، فعالیت هـای مسـتمر 

و موثـری داریـم.
* از شـاخصه ها و امتیـازات مجموعـه خـود، چـه 

می کنیـد؟ عنـوان  را  مـواردی 

از  برخـورداری  قلهـک  امـالک  فعالیـت  مبنـای 
نحـوه  از  مشـتریان  اکثریـت  اسـت.  صداقـت 
بـه  امـالک  دفتـر  در  دارنـد.  رضایـت  مـا  عملکـرد 
ولـی  نداریـم،  ثابـت  وکیـل  مالـی  مسـائل  خاطـر 
پایـه  وکیـل  چنـد  بـا  تخصصـی  زمینـه  ایـن  در 
تنظیـم  در  و  داریـم  همـکاری  دادگسـتری  یـک 
ایـن  از  و  می گیریـم  مشـاوره  آنهـا  از  قراردادهـا 
لحاظ هیچ مشـکلی نداریم. در نوشـتن جمله به 
جمله قراردادها از کارشناسـان حقوقی، مشـاوره 
نگـردد.  تضییـع  کسـی  حـق  تـا  می کنیـم  دریافـت 
بـی  از زحمـات و همـکاری  اینجـا الزم مـی دارم  در 
امـالک  مباشـر   ، احمدپـور یوسـف  آقـای  شـائبه 

باشـم. داشـته  ویـژه  تشـکر  نیـز  قلهـک 
راه های ارتباطی با امالک قلهک را بیان نمایید.

الغدیـر  خیابـان  نظرآبـاد-  شهرسـتان  آدرس: 
قلهـک امـالک  رفـاه-  بانـک  روبـروی  جنوبـی- 

شماره تماس: 09126069338
۰9۱62۰97542: شماره تماس آقای احمد پور

شماره تلفن ثابت: 02645365246
اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/cd5p8p-DAmt
amlak_gholhak

امالکقلهک: حسیندرویشی،مدیر

در تنظیم قراردادها از کارشناسان
یم  حقوقی  مشاوره می گیر

داروخانهدکتر داروخانهدکترمدیر مدیر
فرشچیاعالمکرد:فرشچیاعالمکرد:

عرضه  دارو، مکمل عرضه  دارو، مکمل 
و لوازم بهداشتی و لوازم بهداشتی 
در داروخانه دکتر در داروخانه دکتر 

فرشچیفرشچی

* راه های ارتباطی با مجموعه ایرانیان را ذکر نمایید. 
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طراحــی سیســتم  گرمایشــی و سرمایشــی و تهویــه 
در تاسیســات  مهــم  فعالیت هــای  از  یکــی  هــوا 
مکانیکــی ساختمان اســت کــه بــا توجــه به قواعــد 
و فرمول هــای ترمودینامیــک و مکانیــک ســیاالت 
مکانیکــی  آن در تاسیســات  از  و  انجام می شــود 
ســاختمان های  جملــه  از  ســاختمان ها  همــه 
ــتان ها  ــا، بیمارس ــاری، هتل ه ــکونی، اداری، تج مس
و آســمان خراش هــا اســتفاده می شــود و شــرایط 
امنیتــی و ســالمتی ســاختمان را بــا تنظیــم دمــا و 
رطوبــت، مهیــا می کنــد. بــرای تهیــه ایــن وســایل 
خوشــنام  و  معتبــر  مجموعــه  شــما  بــه  ضــروری 
ایرانیــان، نمایندگــی نصــب کولرهــای گازی و پکیــج 
را  هشــتگرد  در  واقــع  رادیاتــور  ایــران  و  گلدیــران 
مجموعــه  اهتمــام  کــه  چــرا  می کنیــم.  پیشــنهاد 
فــوق بــر ارائــه خدمــات بــا کیفیــت اســت. فعالیــت 

و  گازی  کولــر  نصــب  بــه  محــدود  مجموعــه  ایــن 
ــر ایــن دو موضــوع متمرکــز شــده  پکیــج اســت و ب
تــا بــه نحــو احســنت خدمــات خــود را بــه مشــتریان 
جــم  جــام  روزنامــه  زمینــه  همیــن  در  دهــد.  ارائــه 
البــرز بــا  احمــد رحیمــی، مدیــر مجــرب و متخصــص  
مجموعــه ایرانیــان گفتگویــی انجــام داده اســت که 

می خوانیــد:
ــان  ــه ایرانی ــی مجموع ــات تخصص ــورد خدم * در م

ــد. ــح دهی توضی
و  اســت  گرمــا  و  مــا در فصل هــای ســرما  کار  اوج 
معمــوال مشــتریان هــم زمــان درخواســت کار دارنــد 
کــه بــه خاطــر حجــم زیــاد، گاه ممکــن اســت، کمــی 
را  خــود  ســعی  تمــام  ولــی  بیافتــد  تعویــق  بــه  کار 
می کنیــم کــه کار را کامــل و بــدون نقــص تحویــل 
مشــتری دهیــم تــا هــم خیــال خودمــان از کیفیــت 

داشــته  رضایــت  مشــتری  هــم  و  باشــد  راحــت 
باشــد. توصیــه مــن بــه مشــتریان ایــن اســت، قبــل 
انجــام  را  خــود  ســرویس  گرمــا  و  ســرما  فصــل  از 
دهنــد و اگــر کاری در زمــان مناســب انجــام شــود، 
خیــال خودشــان از بابــت زمــان رســیدگی راحــت 

اســت.
خــود  تخصصــی  مجموعــه  ویــژه  امتیــازات  از   *

. ییــد بگو
ــم  ــعی می کنی ــواره س ــان هم ــه ایرانی ــا در مجموع م
تمــام  دهیــم.  مشــتری  تحویــل  کیفیــت  بــا  را  کار 
پرســنل تبحــر الزم را در کار تاسیســات دارنــد. بــرای 
انجــام می دهیــم  گارانتــی  کار  برندهــا،  از  تعــدادی 
زمــان  و  می کنیــم  کار  شــیفت  ســه  صــورت  بــه   .
مشــخصی بــرای کار قائــل نیســتیم. تمــام ســعی و 

اهتمــام مــا خدمــت و رضایــت مشــتری اســت. 

مجموعهایرانیان، احمدرحیمی،مدیر
: نمایندگینصبکولرهایگازیوپکیجگلدیرانوایرانرادیاتور

اهتمام مجموعه ایرانیان بر خدمت رسانی و رضایتمندی مشتری است

منظور  به  گفت:  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
اختالف  حل  شورای  صلحی  سال،شعبه  شعار  تحقق 
به  آغاز  البرز  استان  در  بنیان  دانش  شرکت های  ویژه 

کار کرد.
در  هریکندی  فاضلی  البرز،حسین  جم  جام  گزارش  به 
شرکت های  ویژه  اختالف  حل  شورای  افتتاح  مراسم 
استان  فناوری  و  علم  پارک  محل  در  که  بنیان  دانش 
جهاد  سازمان  رئیس  فیروزآبادی،  دهقانی  حضور  با 
دانشگاهی کشور و عباسی، رئیس پارک علم و فناوری 
و جهاد دانشگاهی استان و برخی از مدیران دادگستری 
کل استان برگزار شد با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ با 
عنوان »سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« بیان 
کرد: مقام معظم رهبری هر سال با نگاه کالن به مسائل 
کشور برای حرکت همه ارکان نظام در حوزه های مختلف 
اقدام به نامگذاری سال ها می کنند؛ امسال با توجه به 
نقشی که شرکت های دانش بنیان در تولید و اشتغال 
می توانند داشته باشند این نامگذاری، جهت گیری کلی 
و لزوم اقدام عملی دستگاه های مختلف را در این حوزه 

در سال جدید مشخص کرد.
فاضلی هریکندی با اشاره به این که اقدام افتتاح شعبه 
حمایت  برای  سال  شعار  تحقق  راستای  در  هم  ویژه، 
بنیان و هم اجرای محورهای ۱۵  از شرکت های دانش 

از  کرد:  تصریح  است،  قضائیه  قوه  رئیس  ابالغی  گانه 
اول  در  قضائیه  قوه  رئیس  ابالغی  گانه   ۱۵ محورهای 
سال، ضرورت اقدام جهت تحقق شعار سال و حمایت 
بنیان،  دانش  شرکت های  از  حمایت  ویژه  به  تولید  از 

جهت  موجود  ظرفیت های  از  گیری  بهره  همچنین 
سازش و اصالح ذات البین است و تشکیل شورای حل 
اختالف تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مربوط 
به شرکت های دانش بنیان در همین راستا می باشد 
البرز  استان  به  قضائیه  قوه  رئیس  سفر  همچنین  و 
در هفته گذشته و حضور در شهرک صنعتی و دارویی 
برکت نیز یکی از مصادیق حمایت های عملی دستگاه 

قضائی از شرکت های دانش بنیان است.
و  سازش  تخصصی،  شعب  ایجاد  با  کرد:  اضافه  وی 
اصالح ذات البین، همچنین تخصصی کردن امور محقق 
می شود؛ بهترین راه جهت حصول سازش در پرونده ها 
این است که از متخصصان حوزه های مربوطه برای حل 

و فصل اختالفات استفاده شود.
فاضلی هریکندی در پایان مراسم افتتاحیه شورای حل 
اختالف ویژه شرکت های دانش بنیان که در پارک علم 
و فناوری استان البرز برگزار شد از تالش معاون توسعه 
و  علم  پارک  رئیس  و  استان  دادگستری  اختالف  حل 

فناوری استان البرز در تشکیل این شعبه تقدیر کرد.

گزارشمیدهد؛ جامجمالبرز

شعبه44شورایحلاختالفویژهشرکتهایدانشبنیانالبرز بهره برداریاز

 ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
گفت: وجود مراکز آموزشی- تولیدی پیشرو و مراکز تحقیقاتی کشاورزی 
را  کشاورزی  رشته  آموختگان  دانش  اشتغال  زمینه  البرز  استان  در 

فراهم کرده است.
نظام  سازمان  رئیس   ، آذر شمس  نصراهلل   ، البرز جام جم  گزارش  به 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز در حاشیه تور آموزشی، 
که  صیفی  و  سبزی  جدید  ارقام  معرفی  موضوع  با  پژوهشی  و  ترویجی 
صبح امروز در مرکز آموزش عالی امام خمینی فردیس برگزار شد؛ این 
پیشرو  کشاورزان  گاهی  آ برای  فرصت  بهترین  و  ترین  عملی  را  روش 
و  بذر  زمینه  در  ویژه  به  کشاورزی  بخش  در  فناوری  پیشرفت  روند  از 

دسترسی به ارقام جدید آن دانست.
و  ترویج  روش  بهترین  ترویجی  آموزشی  تورهای  برگزاری  افزود:  وی 
از  که  است  کشاورزان  به  دانش  انتقال  برای  رهیافت  ترین  مناسب 

برگزار  خمینی  امام  عالی  آموزش  مرکز  توسط  گذشته  سال  چندین 
می شود و این جای تقدیر دارد.

شمس آذر به نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی در به روز رسانی 
سازمان  گفت:  کشاورزی،  نوین  روش های  ترویج  و  کشاورزان  دانش 
حلقه  بنیان  دانش  سازمان  یک  عنوان  به  کشاورزی  مهندسی  نظام 

کشاورزی  دانشگاه های  جمله  از  تحقیقاتی  و  دانشی  مراکز  ارتباطی 
به مراجعه بهره  با توجه  که  بردار است  و بهره  کننده  تولید  با جامعه 
برداران به سازمان نظام مهندسی برای دریافت مجوز ها و اعتمادی که 
به سازمان دارند، زمینه ارتباط جامعه دانشگاهی با بهره برداران فراهم 

می شود. 
کشاورزی  مهندسان  و  آموختگان  دانش  اشتغال  خصوص  در  وی 
مهندسی  نظام  سازمان  عضو  ۵۵۰۰نفر  از  بیش  کرد:  بیان  استان،  در 
آموزشی- تولیدی  با توجه به وجود مراکز  کشاوری استان هستند که 
اشتغال  فرصت   ، البرز استان  در  کشاورزی  تحقیقاتی  مراکز  و  پیشرو 

برای همه دانش آموختگان این رشته فراهم است.
شمس آذر گفت: اگر به موضوع اشتغال به عنوان یک فعالیت حرفه 
ای نگاه کنیم، همه اعضای این سازمان در استان البرز در جایگاه های 

مختلف مشغول به ایفای نقش هستند.

غالتحصیالن مناسببرایفعالیتفار ظرفیتکشاورزیالبرز



اولیننمایشگاههنرهایتجسمیهنرمندانشهرجدیدمهستانبرگزارشد
رئیس شورای اسالمی شهر جدید مهستان گفت: اولین نمایشگاه هنر های 
تجسمی هنرمندان شهرجدید هشتگرد )مهستان( در خانه هنر این شهر 

برگزار شد.
و  هنرمندان  از  حمایت  راستای  در  گفت:  موحدی  البرز؛  گزارش جام جم  به 

ترویج هنر خوشنویسی ایرانی و مفاهیم نقاشی اولین نمایشگاه هنر های 
 تجسمی هنرمندان شهر جدید هشتگرد )مهستان( در خانه هنر برگزار شد.
وی افزود: جوانان هنرمند شهر جدید هشتگرد در همه عرصه ها فعالیت 
ایجاد  و  هنر  پیشکسوتان  تجربیات  از  بهره مندی  با  و  ــد  دارن چشمگیری 

زیرساخت های الزم در هنر نیز موفق خواهند بود. موحدی در ادامه با تمجید 
از هنرمندان خوشنویسی و نقاشی در شهرجدید هشتگرد )مهستان( گفت: 
در این نمایشگاه نیز ۶۰ اثر از ۶ هنرمند شهرجدید هشتگرد حضور داشته و 

در معرض دید مردم قرار گرفت.

شماره6264 1401 29تیر چهارشنبه

۴
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

 اجتماعی اجتماعی

خبر خبر

پیشــتازیمنطقــهایایــراندر
جنیــنگاوهــایممتــاز تکثیــر

پژوهشگاه  مزرعه ای  دام های  جنین  تولید  مرکز 
ابن سینا موفق شد با تکیه بر دانش بومی جزء ۱۴ 
کشور دنیا در تکثیر و تولید جنین دام های ممتاز 

شود.
مدیر این مرکز گفت: پنج نژاد گاو ممتاز جهان در 
و  گیری  جنین  با  که  می شود  نگهداری  مرکز  این 
انتقال آن به گاو های عادی داخلی موفق شده ایم 
که در تولید شیر و گوشت گام های خوبی برداریم.

نادری  مهدی  محمد  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
با مقدار تغذیه  گوشتی  گاو هایی شیری و  افزود: 
کمتر مقدار شیر و گوشت بیشتری تولید می کنند 
که در مجموع برای دامداری ها ۱۵ تا ۲۰ درصد سود 

بیشتری دارد.
راس   ۹ با   ۹3 سال  از  مجموعه  این  گفت:  وی 
گاو  راس   ۵۵۰ با  اکنون  و  کرده  کار  به  شروع  گاو 
می توانیم ساالنه تا ۵ هزار جنین از گاو هایی ممتاز 

تولید کرده و به گاوداری ها انتقال دهیم.
خاورمیانه  در  جنین  انتقال  فناوری  افزود:  نادری 
کشور   ۱۴ مجموع  در  و  است  ایران  انحصار  در 
البته  که  اند  یافته  دست  فناوری  چنین  به  دنیا 
این  یادگیری  دنبال  به  گذشته  سال های  در  ما 
فناوری در اروپا بودیم که اجازه ندادند، اما با تالش 
فناوری  به  شدیم  موفق  داخلی  پژوهشگران 
عادی  گاو های  به  جنین  انتقال  و  گیری  تخمک 

دست بیابیم.
این  در  متخصص  و  کارشناس   ۶۶ اکنون  هم 
همین  اساس  بر  که  دارند  فعالیت  مجموعه 
توانمندی در حال توسعه این مجموعه علمی و 

تحفیقاتی هستیم.

رئیسسازمانآتشنشانیوخدمات
ایمنیشهرداریکرج:

10  راهنمــایمســیر کــه طرحــی
شــد کــرج آتشنشــانی ســاله
رئیــس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
پیشــگیری  جامــع  ح  طــر گفــت:  ج  کــر شــهرداری 
آتــش نشــانی و خدمــات آن توســط ایــن ســازمان 
ــا ده ســال آینــده  تدویــن شــده کــه مســیر مــا را ت

پیش بینــی کــرده اســت.
جمشــیدی  محمــد  ؛  البــرز جام جــم  گــزارش  بــه 
گفــت: اماکــن تجــاری، اداری، مســکونی و معابــر 
ح ذکــر و ظرفیــت جــذب  پرخطــر و... در ایــن طــر
ــا توجــه بــه جمعیــت بازنشســتگان در آن  نیــرو ب

اســت.  شــده  پیش بینــی 
اولیــن  بــرای  برنامــه تحقیقاتــی  ایــن  افــزود:  وی 
و  نشــانی  آتــش  ســازمان های  تمــام  بیــن  بــار 
خدمــات ایمنــی کل کشــور تدویــن و همــه بایدهــا 
و  ســازمان  ایــن  الزامــات  کمبودهــا،  نبایدهــا،  و 
گنجانــده  آن  در  شــهری  تهدیــدات  و  خطــرات 

اســت. شــده 
خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  رئیــس   
خصــوص  در  گفــت:  ج  کــر شــهرداری  ایمنــی 
بــه  مرتبــه  چندیــن  پرســنل  معیشــت  ارتقــای 
و  کرده ایــم  مراجعــه  شــهرداری ها  ســازمان 
و  شــده  ح  طــر مشــکالت  داشــتیم،  جلســاتی 

کردیــم.  دریافــت  را  راهنمایی هایــی 
کــه  اســت  ایــن  بــر  مــا  تــالش  تمــام  افــزود:  وی 
بتوانیــم تــا حــد تــوان و بــا کمــک اعضــای محتــرم 
قســمت  حتــی  شــهردار  و  اســالمی  شــورای 
برطــرف  را  آتش نشــانان  مشــکالت  از  کوچکــی 
مرکــز  تــا  شــد  مقــرر  گفــت:  جمشــیدی  کنیــم. 
شــورای  راهبــردی  مطالعــات  و  پژوهش هــا 
اســالمی نیــز همــکاری عمیقــی بــا مجموعــه مــا 
داشــته باشــد و در مســیر تحقیقــات تــا برطــرف 
شــدن مشــکالت مــا را همراهــی کنــد. وی افــزود: 
کار  اضافــه  ســقف  اســت  ایــن  بــر  مــا  تــالش 
نیروهــای عملیاتــی را از ۱۲۰ ســاعت به ۱۷۵ ســاعت 

برســانیم. 

 مرفه 
ً
 شهرک بنفشه یکی از شهرک های نسبتا

می  ج  کــر شهر  اصلی  متروی  نزدیکی  در  نشین 
مهندسی  اصــول  با  مطابق  منطقه  ایــن  باشد. 
ــده اســـت و یــک شــهــرک اصــطــالحــا  ســاخــتــه شـ
و  مترو  به  آن  نزدیکی  باشد.  می  ساز  مهندسی 
همچنین پایتخت یکی از نقاط قوت این منطقه 
به شمار می آید. امالک آذربایجان واقع در شهرک 
در  فعالیت  سال  بیست  سابقه  با  ج  کر بنفشه 
حوزه خرید، فروش، رهن و ... می باشد. برخورد 
خوب با مشتری و رعایت اصول اخالقی منجر به 
گردیده  مجموعه  این  از  مشتریان  زضایتمندی 
با  رابطه  همین  در  البرز  جم  جام  روزنامه  است. 
جواد دهقانی شندی، مدیر مجرب و متخصص 

آذربایجان گفتگویی انجام داده است که  امالک 
ماحصل آن را در ذیل می خوانید: 

ــرای  ب را  آذربــایــجــان  امـــالک  بـــارز  هـــای  ــی  گ ــژ وی  *
خوانندگان این مصاحبه بیان نمایید. 

مــبــنــای اصــلــی کـــار مــا رضــایــت مــشــتــری اســـت و 
مشاورین، برخورد خوبی با مراجعان دارند، حتی 
ما  وظیفه  هم  بــاز  باشند،  نداشته   خریدی  اگــر 
خدمت رسانی به مردم است. بیست سال است 

که در این حوزه در شهرک بنفشه فعالیت دارم.
مکانی،  موقعیت  لــحــاظ  ــه  ب بنفشه  شــهــرک   *
پتانسیل  چه  از  ساز  و  ساخت  و  گذاری  سرمایه 

هایی برخوردار است؟
این شهرک دارای امکانات رفاهی زیادی است، از 

جمله نزدیک بودن به مترو، داشتن آب و هوای 
اکثرا تهران نشین  که  مناسب و مردمان خوبی 

هستند. 
ــر در  ــدی ــک م ــوان ی ــن ــه ع * دیـــدگـــاه جــنــابــعــالــی ب
امالک  حرفه  در  تجربه  و  آمــوزش  لزوم  خصوص 

چیست؟
یکسری از مسائل در هیچ آموزشگاهی آموزش 
طریق  از  نیز  مسائل  از  برخی  و  نمی شود  داده 
ــــد. بــنــابــرایــن ایـــن دو  ــه دســـت نــمــی آی تــجــربــه ب
بتوانیم  تــا  هستند  همدیگر  مکمل  آمـــوزش 
در  ــد  درآمـ مــن  نظر  بــه  بنابراین  باشیم.  مــوفــق 
تــوقــع خود  و  ــوان  تـ انــگــیــزه،  بــه  امـــالک بستگی 

مشاور دارد.

امالکآذربایجان: جواددهقانیشندی،مدیر

گی امالک آذربایجان است مشتری مداری و برخورد خوب  با مراجعین ویژ

ارتباطباشند؟ چهطریقیمیتوانندباامالکتبریزیدر *مردماز

آدرس:کرج_شهرکبنفشه_رزکاننو_واریانشهر_خیابانامیرکبیر_خیابانالله-نبشاللهیک_امالکآذربایجان

ساعات کاری ما از ساعت 9 صبح الی ۱۰ شب 

شماره های تماس: ۰99۰۱۳۰۱742   -   ۰9۱۳۰86۰679  - ۰26۳677674۱

 یوسف محمدی یوسف محمدی

 مدیر رستوران: مدیر رستوران:

شهرت رستوران شهرت رستوران 
برنا به دلیل برنا به دلیل 

کیفیت آن استکیفیت آن است

یکی  قطعا  کیفیت  داری،  رســتــوران  صنعت  در 
توجه  مــورد  کــه  اســت  آیتم هایی  ترین  مهم  از 
غذا  کیفیت  از  منظور  مــی گــیــرد.  قـــرار  مشتری 
تاثیر  که تحت  آن است  طعم، مــزه، عطر و بوی 
و  مهارت  تجربه،  کیفیت،  با  اولیه  غذایی  مــواد 
هنر خوب آشپزی است . هر چقدر کیفیت غذا 
بیشتر باشد میزان رضایت و وفــاداری مشتری 
نیز بیشتر خواهد شد. از آن جایی که مشتریان 
یک رستوران از سنین مختلف با سالیق غذایی 
گسترده  آن  منوی  چقدر  هر  هستند،  گوناگون 
تر باشد می تواند پاسخگوی مشتریان بیشتری 
باغ  چهار  منطقه  در  واقــع  برنا  رســتــوران  باشد. 
تمامی فاکتورهای ذکر شده را داراست و عالوه 
یک  در  جغرافیایی  موقعیت  لحاظ  بــه  ایــن  بــر 
محله خــوش آب و هــوا قــرار گرفته اســت. در 
این رستوران ۲۰ نوع غذای خوش طعم 
و باکیفیت به مردم ارائه می شود 
تا  ــذا  غ ســفــارش  همچنین  و 
پذیراست.  نیز  را  نفر   ۵۰۰
روزنامه  رابطه  همین  در 
جام جم البرز با یوسف 
اخالق  مدیر  محمدی، 
ــتـــخـــصـــص و  ــد، مـ ــ ــنـ ــ مـ
برنا  ــوران  ــتـ رسـ مــجــرب 
داده  ــام  ــج ان گفتگویی 
است که ماحصل آن را در 

ذیل می خوانید: 
* رضایت مردم از سرویس های 
ارائه شده توسط رستوران برنا برای 

لی  بعا جنا
اهمیت  ــدازه  ــ ان چــه  تــا 

دارد؟
باالست.  بسیار  برنا  رستوران  غذاهای  کیفیت 
تراکت  گونه  هیچ  فعالیتمان  ســال  ده  طی  در 
معتقدیم  که  چــرا  ایــم،  نکرده  پخش  تبلیغاتی 
رضایت مشتریان از کیفیت غذاهای طبخ شده، 
یک تبلیغ بزرگ است. ما به دنبال درآمد بیشتر 
نیستیم. به دلیل تورم، ناچار شدیم قیمت ها را 
افزایش دهیم، ولی هیچ گاه از کیفیت کار خود 

نکاسته ایم.
* از کیفیت مواد اولیه و همچنین شاخصه های 

ممتاز مجموعه خود بگویید.
برنا، هاشمی  رســتــوران  در  استفاده  مــورد  برنج 
غ نیز از کیفیت  درجه یک است و گوشت و مر
طبخ  غذاهای  می باشد.  برخوردار  خوبی  بسیار 
شده در این مجموعه، ایرانی و مرغوب هستند. 
نــوع غــذای با کیفیت  در رســتــوران برنا، بیست 
ــرای مــراســم و  ــردم ارائـــه مــی شــود. ب ســرو و بــه م
به  را  غــذاهــا  فــضــا،  کمبود  علت  بــه  مــجــالــس، 
صورت بیرون بر ارسال می کنیم و تا پانصد نفر 
سفارش را قبول می کنیم. شهرت رستوران برنا 

به دلیل کیفیت آن است.
ــورت  ــه ص ــه چ ــاری رســـتـــوران بــرنــا ب کـ ــات  ــاع * س

است؟
بــرای رســتــوران تعریف  کــاری مشخصی  ساعت 
نشده است. صبح ها از ساعت هشت الی چهار 
ــازده شب  ی الــی  از هفت و نیم  و نیم و عصرها 

فعالیت داریم.

آدرس: شهرستان چهارباغ 
بلوارشهیدسلیمانی- بین 

کالنتری و میدان امام- جنب 
مسجدجامع- رستوران ُبرنا

شماره های تماس:
۰26445624۰۰   - ۰2644564۰۳۰

۰9۱9۳۱98692 - ۰2644562897
۰9۱2۱6۱۱۰۰۳/یوسف محمدی

* لطفا نشانی و راه های ارتباطی با 
مجموعه خود را ذکر کنید.

ــه آب  ــوط ب ــرب ــورد مــســائــل م بــحــث در مــ
ــاران  ب آب  بــارش،مــقــدار  مــیــزان  همچون 
کشور  آبی  منابع  بر  دما  تاثیر  چگونگی  و 
محسوب  دغدغه  یک  عنوان  به  همواره 
سرعت  ــرای  ب توجه  نیازمند  که  می شود 
ــه مــدیــریــت صــحــیــح و به  بــخــشــیــدن بـ
کارگیری سیاست های الزم برای مدیریت 
ــت.در ایــن راســتــا طرح  آب اسـ هوشمند 
بــرای  کـــار  مهم ترین  از  یکی  آب  انــتــقــال 
در  خشکسالی  پیشرفت  از  جلوگیری 

کشور خواهد بود.
موضوعی  آینده  در  می تواند  آب  کمبود 
تبدیل  هسته ای  مسائل  از  تــر  پیچیده 
ــاده از تــکــنــولــوژي  ــف ــت ــبــتــه بـــا اس شــود.ال
گونه های  اصـــالح  بــه  می توان  هسته ای 
مختلف کشاورزی پرداخته تا نه تنها آنها را 
در برابر کم آبی مقاوم کرد بلکه با آب کمتر 
نیز بتوان محصوالت بیشتری را در اختیار 
داشت. ما اگر بتوانیم دانش و فناوری های 
روز دنیا را بدست آوریم بهتر می توانیم در 
آبی  صدد برطرف کردن مشکالت بحران 
کشور برآییم. نکته قابل توجه این که قبل 
از کاربرد فناوری،فرهنگ سازی آن باید در 
سوی  از  پذیرشی  شود.باید  انجام  کشور 
از فناوری ها  آیــد تا بتوان  مــردم به وجــود 
برای رفع بحران آب استفاده کرد.به عنوان 
مثال از دوش هایی که از قابلیت تصفیه 
آب مــصــرف شـــده و  از ۹۰ درصـــد  بــیــش 
دوباره برگرداندن آب مصرفی به سردوش 

یا فالش تانک برخوردار گردد.
بحران   )wwf( طبیعت  جهانی  صــنــدوق 
بــزرگ دنیا اعالم  را دومین بحران  آبی  کم 
ــعــریــف بــانــک  ــاس ت ــ ــراس ــ ــت.ب ــ کـــــرده اس
از هــزار  کــه ســاالنــه کمتر  جهانی کــشــوری 
مترمکعب آب قابل شرب برای هر یک از 
آب  شهروندانش داشته باشد با کمبود 
مواجه است. سنگاپور یکی از کشورهایی 
و  بــحــران  علیه  تمهیداتی  بــه  کــه  اســـت 
کمبود آب اندیشیده است .تصفیه مجدد 
آب یا newater یکی از این راه حل هاست. 
سالم  معنای  بــه  نیز  آب  کـــردن  شیرین 
فناوری های  از  استفاده  با  دریا  آب  سازی 
بـــوده اســـت. در  ایــن کــشــور  متفاوت در 
کشور عزیزمان ایران چندین طرح فناورانه 
برای مقابله با کم آبی از سوی شرکت های 
فناوری  توسعه  ستاد  بــه  بنیان  دانـــش 
محیط  و  ــش  ــای ــرس ــی،ف ــال ــس ــک ــش آب،خ
فــنــاوری  کــه در مــعــاونــت علمی  زیــســت 

ریاست جمهوری فعال است ارائــه شده 
سوی  از  بندی  اولویت  به  توجه  با  است 
ایــن ستاد بــرای رفــع مشکالت کم آبــی و 
مقابله با پدیده خشکسالی به کار گرفته 

شود.از جمله تعدادی موارد:
کــنــتــورهــایحجمی -طــراحــیوســاخــت
التراسونیکقابلنصببررویچاههای

کشاورزی
بهبود و مالچ مـــواد وساخت طــراحــی -

دهندهواصالحخاک
زیرزمینی نیمهصنعتی پایلوت اجــرای -

حذفترکیباتداروییازفاضالبها
آالیــنــدههــایشیمیایی حــذف پایلوت -
آبهــایچاهبااستفادهازروشتبادل از

یونی.
ــیوســـاخـــتدســـتـــگـــاهحــذف ــراحـ -طـ
اگزوزموتورسیکلتبه آالینده هایگازیاز

روشپالسما_کاتالیست.
-توسعهکشتچمنمقاومبهخشکی

وشوری
برخی  حـــال  همین  در 

بر  غلبه  و  آبــی  کــم  بــا  مرتبط  فناوری ها ی 
مرحله  به  محققان  سوی  از  خشکسالی 
که  امید اســت  ــرا ی شــدن رسیده اند  اج
صورت  جهادی  حرکت  زمینه ها  ایــن  در 
است  شــهــرونــدان  وظیفه  ایــن  و  بگیرد 
تا با پذیرش مـــواردی که در بــاال ذکــر شد 
بــه عمل  ــا مــســئــوالن  ب را  هــمــکــاری الزم 
راهکارهای علمی  که  آورند.شکی نیست 
و  ســـازی  بهینه  بـــرای  انــقــالبــی  می تواند 
صرفه جویی به وجود بیاورد و خشکسالی 
مستثنی  قاعده  ایــن  از  آبــی  کم  بحران  و 
ــیــل تــنــهــا زمــانــی  نــیــســتــنــد.بــه هــمــیــن دل
می توان از تمامی منابع موجود استفاده 
سیستم  صرفه جویی،  که  داشــت  خــوب 
و  تشویقی  مکانیزم های  گـــذاری،  قیمت 
فرهنگسازی در یک  پکیج کامل در مقابله 

با بحران کم آبی دیده شود.

برابرخشکسالیچیست؟ وظیفهدولتوملتدر

مریمدهقانیسانیج

نویسندهوکارشناس
سازمانآب

یادداشت

فرمانده سپاه استان البرز با تاکید بر مشارکت تمام 
خیرین و دستگاه ها در حمایت از اقشار کم برخوردار 
گفت: ۱۰۰ جهیزیه توسط سپاه به نو عروسان استان 

البرز اهدا شد.
البرز،  ســردار علیرضا حیدرنیا در  گــزارش جام جم  به 
بیست و یکمین مرحله از رزمایش مواسات و همدلی 
که در مسجد امام سجاد )ع( کرج برگزار شد، با تبریک 
از فراگیری  دهه امامت و والیــت اظهار داشــت: پس 
ویروس منحوس کرونا در سراسر دنیا و به خصوص 
در کشور و به دنبال فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر 
اجرای رزمایش های مواسات و کمک مومنانه توسط 
تمام دستگاه ها، نهادها و ارگان ها و به ویژه مردم و 
خیرین، استان البرز نیز به عنوان یکی از استان های 

پیشرو وارد این عرصه شد. 
از  ــه  یــکــمــیــن مــرحــل بــیــســت و  امــــــروز  افـــــــزود:  وی 

رزمایش های کمک مومنانه را با هم افزایی 
همه دستگاه ها، ارگان ها و نهادها و به 

رقم  البرز  استان  در  خصوص خیرین 
زدیم.

فــرمــانــده سپاه اســتــان الــبــرز بــا بیان 
این که  در طول اجرای این 

رزمایشات و در اطاعت 
امــر  ولــــی  ــان  ــرمـ فـ از 

مسلمین، اتفاقات 
سراسر  در  مبارکی 
اســــــــتــــــــان رقـــــم 

خورد، بیان کرد: در این دوره از رزمایش نیز، همانند 
دوره های گذشته، ظرفیت های خوبی را پای کار آوردیم 
تا بسته های معیشتی را به دست نیازمندان و افراد 

محروم و کم برخوردار استان برسانیم.
امــروز به  با بیان این که در این مرحله که  حیدرنیا 
مناسبت دهه امامت و والیت، به صورت نمادین 
در مسجد امام سجاد )ع( کرج برگزار شد  بیش از 3۰ 
هزار بسته معیشتی به ارزش بیش از 3۰۰ 
میلیارد ریال با کمک همه دستگاه ها 
توزیع  بسیج  و  سپاه  و  ارگان ها  و 
شده که میان نیازمندان توزیع 
ایــن  داد:  ــه  ــ ــ ادامـ ــود،  ــ ــی ش ــ م
همزمان  صــورت  به  رزمایش 

در همه شهرستان ها و نواحی مقاومت بسیج استان 
به ۱۰۰  بــرگــزاری اســت، همچنین قریب  البرز در حــال 
سری جهیزیه به ارزش بیش از ۲۸۱ میلیارد ریال تهیه 

شده که در اختیار نوعروسان قرار می گیرد.
وی با اشاره به  این که طبخ و توزیع بیش از ۲3۰ هزار 
زنــدانــی جــرائــم غیرعمد  آزادی ۱۴  گـــرم،  غـــذای  ــرس  پ
با  اشتغالزایی  کــارگــاه  چهار  افتتاح  خیرین،  کمک  با 
ظرفیت ایجاد ۶۰ شغل پایدار را از دیگر اقدامات این 
دهه مبارک است ، گفت:  سپاه سرافراز امام حسن 
کن  ریشه  زمــان  تا  بسیج  و  البرز  استان  )ع(  مجتبی 
شدن کامل فقر از چهره مردم در کنار آن ها  است و 

اجرای این رزمایشات را ادامه خواهد داد.

فرماندهسپاهاستانخبرداد:
اهدای100جهیزیهبهنوعروسانالبرزی



تفاهمنامه8میلیاردتومانی
ــاریشـــهـــدای ــوکـ ــکـ ــیـ نـ مـــرکـــز

زندانهاوکمیتهامداد

تـــومـــان وام  اعـــطـــای ۸ مــیــلــیــارد  تــفــاهــم نــامــه 
قــرض الــحــســنــه بـــه خـــانـــواده زنـــدانـــیـــان و سایر 
شهدای  نیکوکاری  مرکز  بین  الــبــرزی  نیازمندان 
زندان ها و کمیته امداد امام خمینی )ره( به امضاء 

رسید.
فرد  محمدی  محمد  ــرز،  ــب ال جــام جــم  ــزارش  ــ گ بــه 
ایــن کــه تعامل و  بــابــیــان  امـــداد  مــدیــرکــل کمیته 
هم افزایی توان کمک به نیازمندان را بیشتر کرده 
و این خدمات را هدفمند می کند گفت: تفاهم نامه 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه با مرکز نیکوکاری 
 به مبلغ ۸ میلیارد تومان 

ً
شهدای زندان ها مجموعا

نقش  به  اشــاره  با  محمدی فرد  رسید.  امضاء  به 
پررنگ مراکز نیکوکاری در خدمت رسانی به اقشار 
شهدای  نیکوکاری  مرکز  گفت:  جامعه  مــحــروم 
زنــدان هــا کــه ذیــل اداره کــل ســازمــان زنــدان هــای 
استان البرز تشکیل گردیده طی این سالها خدمات 
معیشتی،  مختلف  زمــیــنــه هــای  در  گــســتــرده ای 
زندانیان  خانواده های  به   ... تسهیالت و  اشتغال، 
نیازمند ارائه  داده است . وی افزود: بر اساس این 
تفاهم نامه ۴  میلیارد تومان آورده مرکز نیکوکاری و 
۴ میلیارد تومان آورده کمیته امداد می باشد که نزد 
صندوق امداد والیت سپرده گذاری شده و از این 
طریق کارسازی خواهد شد. محمدی فرد با اشاره 
از  به این که اعطای تسهیالت قرض الحسنه یکی 
خدمات قابل توجه این نهاد به نیازمندان می باشد 
گفت: وام هــای اعطایی در این تفاهم نامه شامل 
تسهیالت ودیعه مسکن و کارگشایی می باشد که 
زندان ها و  نیکوکاری شهدای  جامعه هدف مرکز 

این نهاد را پوشش خواهد داد. 

بالتکلیفیسینماهجرتکرج
بــه  اشــاره  بــا  البــرز  هنــری  حــوزه  رئیــس 
حــوزه  گفــت:  هجــرت،  ســینما  بالتکلیفــی 
هنــری بالتکلیــف باقــی مانــده و نمی دانــد بــرای 

نــه. یــا  کنــد  هزینــه  هجــرت  ســینما 
، محمــد مهرابــی در  بــه گــزارش جام جــم البــرز
غدیرخــم  عیــد  روز  برنامه هــای  ویــژه  جلســه 
کــه در ســازمان تبلیغــات اســالمی البــرز برگــزار 
ــینما  ــب س ــت نامناس ــا گالیــه از وضعی ــد، ب ش
رغــم  علــی  متاســفانه  کــرد:  اظهــار  هجــرت 
ســال   ۱۰ طــی  گرفــت،  صــورت  پیگیری هــای 
ســینما  وضعیــت  در  تغییــری  هیــچ  گذشــته 

اســت. نیفتــاده  هجــرت 
وعده هــای  بــه  اشــاره  بــا  مســئول  ایــن 
ــاره ســینما هجــرت  ج درب مدیریــت شــهری کــر
باقــی  بالتکلیــف  هنــری  حــوزه  کــرد:  تاکیــد 
مانــده و نمی دانــد بــرای ســینما هجــرت هزینــه 
کنــد یــا نــه. رئیــس حــوزه هنــری البــرز تاکیــد 
کــرد: چنــد مــاه قبــل یــک بــاب مغــازه در اطــراف 
ایــن ســینما دچــار فرونشســت شــد کــه ایــن 
اتفــاق باعــث شــد ســینما بــرای مدتــی تعطیــل 
موفــق  پیگیــری  بــا  کــرد:  اضافــه  شــود.وی 
ســینما  ایــن  مجــدد  فعالیــت  مجــوز  شــدیم 
ایــن اســت شــرایط  را بگیریــم ولــی واقعیــت 
ایــن مجموعــه خــوب نیســت و نبایــد انتظــار 
داشــته باشــیم کــه مــردم اســتقبال ویــژه ای از 

باشــند.  داشــته  آن 
مهرابــی تاکیــد کــرد: در دوره چهــارم شــورا قــرار 
ــار  ــینما در اختی ــای س ــه ج ــی ب ــه زمین ــود قطع ب
حــوزه هنــری قــرار داده شــود تــا در جــای دیگری 
از شــهر پردیســی ســینمایی آن هــم بــا ظرفیــت 
مدیریــت  تغییــر  بــا  ولــی  بســازد  ملــی  اعتبــار 

شــهری ایــن کار ابتــر مانــد.
ســینمایی   پردیــس  ســاخت  افــزود:  وی 
منــوط بــه ایــن اســت کــه شــهرداری بــه ازای 
زمیــن ایــن مجموعــه زمیــن دیگــری بــه حــوزه 
متاســفانه  گفــت:  بدهــد. مهرابــی  هنــری 
تعییــن تکلیــف ســینما هجــرت جــدی گرفتــه 

. د نمی شــو

فرشایرانیگرهزد اسطورههایفوتبالجهانرابههنر هنرمندساوجبالغیتصویر
فرشباف ساوجبالغی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با طراحی زیبا تصاویر 

اسطوره های فوتبال جهان را به هنر فرش ایرانی گره زد.
فرش  گفت:  ساوجبالغی  فرشباف  محبوبی  رضا  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
مخصوص جام جهانی قطر را به همراه خانواده طراحی و با کمک همسرم در 

ابعاد ۲*۵/۱ متر در طی دو سال تالش بی وقفه بافتیم.

وی افزود: چهره های اسطوره های ادوار مختلف جام جهانی، پرچم تیم های 
حاضر و گروه بندی ها، پیراهن تیم های قهرمان ادوار جام جهانی، ورزشگاه 
اسطوره های  سفید  و  سیاه  چهره های  و  قطر  جهانی  جام  نماد  قطر،  ملی 
فوتبالی که بنابر دلیلی موفق به حضور در جام های جهانی نشده اند از نکات 
برجسته این فرش دست بافت است. این هنرمند ساوجبالغی تصریح کرد: 

این فرش با بیش از 3۰۰ رنگ و تراکم ۲ میلیون گره ترک بافته شده است.
وی در پایان گفت: یکی از خصوصیات این فرش بارکد مندج در فرش است 
که با گرفتن تلفن همراه بر روی آن مشخصات اسطوره های فوتبال نمایان 
می شود. گفتنی است این فرش برای پرداخت به شهر تبریز انتقال و پس از 

آن رونمایی کامل خواهد شد.
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 اجتماعی اجتماعی

خبرخبر

سـطح  ارتقـای  هـدف  بـا  راشـا  تجـارت  پرتـو  شـرکت 
کیفـی ایمنـی و پوشـاک،  شـروع بـه فعالیـت نمـود . 
ایـن شـرکت بـا بکارگیـری از کادری فنـی و مجـرب و 
و  تولیـد  زمینـه  دنیـا،  روز  اسـتانداردهای  بـا  مطابـق 
تامیـن  محصـوالت متنـوع در ایـن زمینـه را فراهـم 
کاری  رزومـه  و  تجربـه  بـا  شـرکت  ایـن  اسـت.  آورده 
بسـیار خـوب در حـوزه نفـت، گاز و پتروشـیمی و بـا 
بکارگیـری از تجـارب مدیـران برجسـته HSE در ایـن 
تمامـی  شـنیدن  و  متعـدد  جلسـات  طـی  صنعـت، 
لبـاس  زمینـه  در  موجـود  نگرانی هـای  و  دغدغه هـا 
تـا  کـردن تمـام عیـوب شـده  بـه برطـرف  ، موفـق  کار
ایـن  نیـاز  مـورد  آنچـه  منسـجم  برنامه ریـزی  یـک  بـا 
انجـام  را  اسـت  دیگـر  مختلـف  صنایـع  و  صنعـت 
بـا  البـرز  جام جـم  روزنامـه  رابطـه  همیـن  دهـد.در 
علـی نجـاری، مدیـر عامـل شـرکت پرتـو تجـارت راشـا 
گفتگویـی انجـام داده اسـت کـه در ذیل می خوانید:
تخصصـی  فعالیت هـای  و  برنامه هـا  خصـوص  در   *

شـرکت پرتـو تجـارت راشـا توضیـح دهیـد.
بـا توجـه بـه مشـکالت واردات پارچـه و تـالش بـرای 
 ، ج از کشـور برطـرف کـردن نیـاز پارچـه و لبـاس از خـار

یـک تیـم فنـی در شـرکت تشـکیل شـده تـا بتوانیـم 
خـوب،  بسـیار  کیفیـت  و  مناسـب  الگوسـازی  بـا 
مشـابه  انـواع  جایگزیـن  را  تولیـدی  لباس هـای 

 . نماییـم  خارجـی 
رئیـس  نایـب  شـریعت،  کیـارش  آقـای  بـا  ادامـه  در 
آتـی شـرکت  هیـات مدیـره در خصـوص برنامه هـای 
شـرکت  توسـعه  و  تحقیـق  تیـم  کردیـم:  صحبـت 
پرتـو تجـارت راشـا، بـا پشـتوانه دانـش علمـی و فنـی 
آتـش  لباسـهای  تولیـد  بررسـی  حـال  در  موجـود، 
ایـن  از  تـا  باشـد  مـی  آتش نشـانی  هـود  و  نشـانی 
بـا  نشـانی،  آتـش  سـازمان های  مشـکالت  طریـق 
بـا  و  شـود  برطـرف   ، ارز موجـود  نوسـانات  بـه  توجـه 
قیمـت مناسـب تـری در اختیـار عزیـزان زحمتکـش، 
قـرار گیـرد .  همچنیـن در حـال بررسـی و برنامـه ریزی  
تـالش  و  هسـتیم  اسـید  ضـد  لباس هـای  تولیـد 
می کنیـم تـا در آینـده نزدیک محصوالت بیشـتری به 

 . کنیـم  اضافـه  شـرکت،  محصـوالت  سـبد 
از  تولیدکننـده  یـک  عنـوان  بـه  جنابعالـی  انتظـار   *

چیسـت؟ امـر  مسـئولین 
مـا  کارخانـه  در  نفـر   ۴۰ افتخـار   حاضربـا  حـال  در 

و  اگـر حمایـت  . قطعـا  باشـند  کار مـی  بـه  مشـغول 
باشـد  زیربـط، وجـود داشـته  مسـاعدت مسـئولین 
تعـداد  کـه  دارد  وجـود  پتانسـیل  و  ظرفیـت  ایـن 
نفـرات شـاغل در کارخانـه را افزایـش داده تـا بتوانیم 
از  مـا  انتظـار   . نمائیـم  ایجـاد  بیشـتری  کارآفرینـی 
امـر تولیـد و حمایـت  بـه  مسـئولین، توجـه بیشـتر 

 . میباشـد  بیشـتر  زایـی  اشـتغال  و  توسـعه  بـرای 
* حرف آخر : 

و  دفتـری  پرسـنل  از  تریبـون  ایـن  از  دارم  دوسـت 
تشـکر  کارخانـه  زحمتکـش  مجموعـه  همچنیـن 
کنـم و همچنیـن  تشـکر ویـژه دارم  از رئیـس هیئـت 
پیشکسـوت  نجـاری،  رضـا  محمـد  آقـای  مدیـره 
در  سـابقه  سـال   ۵۰ از  بیـش  بـا  پوشـاک،  صنعـت 
وجـود  شـرکت،  موفقیـت  ارکان  از  یکـی  کـه  ایـران 
ایشـان بوده اسـت.  باز هم امیدواریم که مسـئوالن 
مـا را هـم در بـاال بـردن ظرفیـت تولیـد و هـم در کار 

کننـد. حمایـت  بیشـتر  آفرینـی 
انـواع  تولیدکننـده  راشـا  تجـارت  پرتـو  شـرکت 
 البسـه ایمنـی، بـا افتخـار در در خدمـت مـردم ایـران 

می باشد.

عاملشرکتخبرداد: علینجاری،مدیر

پرتو تجارت راشا با سابقه درخشان در تولید البسه ایمنی

* راه های ارتباطی با شرکت پرتو تجارت راشا را بیان نمایید.
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مهندس رضا مهدوی، کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی، رئیس هیات 
مدیره شرکت مهندسی اشکان و مدیریت متخصص و توانمند امالک آدا 
نیز  راهسازی  و  راه و ساختمان  این در شرکت  بر  ایشان عالوه  می باشد. 
را  مهر  مسکن  رفاه  فروشگاه  و  تجاری  مجتمع  همچنین  دارند.  فعالیت 
تاسیس کرده است. این مدیر مبرز در بخش مسکن مهر نیز فعالیت 
انجام می دهد. وی در زمینه های تخصصی فوق الذکر با یک گروه حرفه ای 
معاضدت و همکاری دارد. توجه به بحث خرید و فروش، مشتری مداری 
و نگاه علمی به آن برای این مجموعه تخصصی از اهمیت بسیار ویژه ای 
 ، برخوردار است. در همین رابطه روزنامه جام جم البرز با این مدیر فن ساالر

فرهیخته و دوراندیش گفتگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید:
گی های ممتاز شرکت مهندسی اشکان و امالک آدا را بیان نمایید. * ویژ

و  امانتداری  حس  مشتری  که  موضوع  این  از  بهره مندی  و  برخورداری 
باالیی  با ما تجربه نماید، دارای اهمیت بسیار  را در هم نشینی  صداقت 
است. صفر تا صد کار در کنار مشتریان هستیم و به صرف دریافت حق 
، آنها را رها نمی کنیم. باید برای مشتری شرایطی فراهم  کمیسیون بیشتر
بابت  گونه دغدغه ای  تاهیچ  آرامش و اطمینان خاطر بدهیم  او  به  کرده، 
و  حقوقی  مشکالت  با  و  باشد  نداشته  سند  اخذ  و  ملک  هویت  احراز 
قضایی مواجه نگردد. این در حالی است که بیشتر دفاتر امالک در مبحث 

ساختمان و خرید و فروش دیدگاه و منظر علمی ندارند. 
* دیدگاه جنابعالی در خصوص لزوم آموزش در صنف امالک چیست؟

در بحث آموزش، مهم ترین مطلبی که باید عنوان کرد این است که اکثر 

امالک های کشور دیدگاه علمی ندارند، در حالی که بحث های حقوقی نیز 
بسیار مهم است و مدیران و تیم مشاوران که در استان و کشور وجود 
تنظیم  قراردادهایی  و  ندیده اند  چندانی  آموزش  حقوقی  لحاظ  به  دارند، 
یا فروشنده، مشکالت عدیده ای پدید  برای امالک و خریدار  که  می کنند 
مبحث  به  اتحادیه  که  است  بایسته  خصوص  این  در  بنابراین  می آورد. 

آموزش حقوقی توجه ویژه داشته باشد.
* شهرک پیام به لحاظ سرمایه گذاری از چه پتانسیل هایی برخوردار است؟

منطقه ای که ما در آن مشغول به فعالیت هستیم، در مجاورت فرودگاه 
و  گرفته  صورت  کاربری  تغییر  پیام  فرودگاه  در  است.  شده  مقرر  پیام 
نیز شرایط مطلوبی  کرده است. به همین دلیل  ماهیت مسافربری پیدا 
همچنین  است.  گردیده  ایجاد  منطقه  این  در  گذاری  سرمایه  جهت 
اتوبان یادگار امام که بخشی از آن افتتاح شده و بخشی از آن نیز در شرف 
گشایش است، در آینده ای نزدیک فعالیت خود را آغاز می نماید و تا حوالی 
کردم، یک فرصت مناسب  که تفسیر  فرایندی  نیز می رسد.  پیام  شهرک 
راحتی و  به  بنابراین مردم منطقه  کرد.  ایجاد خواهد  برای دسترسی عالی 
ج به  ج به داخل کر در سریع ترین زمان ممکن از طریق اتوبان تهران - کر
محسوب  منطقه  امتیازات  از  جزئی  که  می کنند  پیدا  دسترسی  سهولت 
می گردد.یک ویژگی منحصر به فرد این منطقه این است که نسبت به کل 
ج قیمت واحدهای مسکن مهر پایین است،  بنابراین فرصت خوبی  کر
برای سرمایه گذاری می باشد و ارزش افزوده بسیار باالیی را در آینده ایجاد 

خواهد نمود. 

یت امالک آدا: مهندس رضا مهدوی، رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی اشکان و مدیر

یان هستیم صفر تا صد کار در کنار مشتر

* راه های ارتباطی با شرکت مهندسی اشکان و امالک آدا را عنوان نمایید.

ج -جاده فرودگاه پیام شهرک پیام- مسکن مهر ماهدشت- خیابان همت- سه راهی اول  آدرس: کر
 اول خیابان بنفشه- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه -امالک آدا

شماره های تماس:09123016085             09357115199 آقای احمدی

امیرســرتیپ تــکاور جاویداالثــر ارتــش یــداهلل پیرانی 
احمدآباد، فرزندحســن

تاریخ تولد :۱3۴۲/۰۸/۱۰
محل تولد : میاندوآب

تاریخ شهادت : ۱3۶۷/۰۱/۰۲
محل شهادت : پنجوین

شــهید جاویداالثــر زنــده یــاد امیــر ســرتیپ تــکاور 
پیکــر  کــه  افســری  پیرانــی  یــداهلل  جاویداالثــر 
و  آهنیــن  معبــر  شــدن  نیمــه  دو  بــا  مطهــرش 
آتشــین دشــمن را در یــال ارتفاعــات ســنگ معــدن 

پنجویــن گشــود تــا ایمــان شــهامت و پایمــردی را 
بــه نامــردان وطــن فــروش و بی غیرتــان بی همــت 
مریــوان  مــرزی  یــال  روی  جســدش  بیامــوزد. 

شــد. بی نشــان  و  گمنــام  مــردان  نشــانگاه 
عشــقبازی  و  فــداکاری  مرهــون  ســرزمین  ایــن 
اجســاد  نشــدند  حاضــر  کــه  اســت  شــهدایی 
مطهرشــان وجبــی از خــاک ایــران را بنامشــان ثبــت 
خــط  آغــوش  در  همــگان  چشــم  از  دور  و  نمایــد 

می آســایند. مــرزی 
همرزمانــش در بیســت یکــم فروردیــن ۶۷ پــس 

از عبــور از میــدان میــن و بــاز کــردن معبــر توســط 
کلــه  پربــرف  و  ســرد  قلــه  در  مطهرشــان  اجســاد 
قنــدی بهــم پیوســتند تــا ســرود آزادی و ســرافرازی 
بــار پادشــاهان  را پــس از جنگ هــای ذلــت  ملتــی 
در  وار  آرش  خــدا  روح  فرماندهــی  بــا  گذشــته 

افکندنــد. طنیــن  کوهســتان 
گــردان ۷۹۸ لشــگر ۲3 نوهــد بــه گــردان شــهادت 
مشــهور بــود ایــن نــام بــا مســما را بــه دلیل حماســه 
پاکســازی  و  عملیات هــا  در  تــازی  پیــش  و  ایثــار  و 

شــهید صیــاد شــیرازی بــه گــردان نامگــذاری کــرد.

مردانگمناموبینشان

 شهید جاویداالثر زنده یاد
 امیر سرتیپ تکاور یداهلل پیرانی افسری

"ذبیـح اهلل زرنـدی" گوینـده پیشکسـوت و بـا 
بـا گویـش کرجـی  سـابقه برنامه هـای محلـی 

رادیـو البـرز درگذشـت.
بـه گـزارش جـام جـم البـرز؛ ذبیـح اهلل زرنـدی 
خانـواده  یـک  در  شمسـی   ۱3۱۰ سـال  در 
متولـد  کـرج  بیلقـان  روسـتای  در  کشـاورز 
شـد، تحصیـالت را بـه ترتیـب در مکتـب خانه 
جنیـدی،  دبسـتان  کـرج،  لطفـی  میرزاعلـی 
کشـاورزی  دانشـکده  کشـاورزی  دبیرسـتان 
سـاری  کشـاورزی  عالـی  سـرای  دانـش  کـرج، 

کـرد. سـپری 
آمـوزش  اداره  در  کارشـناس  عنـوان  بـه  وی 
روسـتایی شهرسـتان ورامین، مدیر مدرسـه 

مدرسـه  مدیـر  ورامیـن،  مامـازن  کشـاورزی 
کشـاورزی گرمسـار، دبیـر دبیرسـتان دخترانه 
گرمسـار، مدیر مدرسـه کشـاورزی عارف کرج 
بـه  رفتـن  بـا  کـرد. سـپس  بـه مـردم خدمـت 
کشـور آلمان مدت دوسال آموزش های الزم 
در زمینـه چغندرقنـد را فـرا گرفـت و بـه کشـور 

بازگشـت.
اولیـن  عنـوان  بـه  همچنیـن  زرنـدی  اسـتاد   
کـرج،  شهرسـتان  والیبـال  هیـات  رئیـس 
شهرسـتان  ایـن  ورزش  بـه  ارزنـده  خدمـات 
هنـری  فرهنگـی  زمینـه  در  وی  داد.  ارائـه 
بـا  کـه  آنجـا  تـا  برداشـت  بزرگـی  گامهـای 
دوسـال  مـدت  بـه  ایتالیـا  توریـن  موسسـه 
فعالیـت  بـه  فیلمسـازی  کار  درخصـوص 
در  اسـتاد  ایـن  فعالیـت  از  پرداخت.بخشـی 
صدا وسـیما در زمینه های سـردبیری، مجری 
فرهنـک  برنامه هـای  در  نویسـندگی  و  گـری 
سـپیدار،  گلگشـت،  ونواهـا،  آواهـا  مـردم، 
و  آداب  تفریـح،  زنـگ  سـیرتها،  و  سـنت ها 
تـا  جمعـه  از  رادیـو،  بـا  جمعـه  عصـر  سـنن، 
شـبی  و  دوجـه  دگـه  وگـذار،  گشـت  جمعـه، 
از شـبها بـود. وی در سـال های ۸۱، ۸۲، ۸3 و 
۸۴ بـه خاطـر ایفای نقش در تهیه برنامه های 

فرهنگی و هنری، جوایز ارزنده جشنواره های 
مختلـف صدا وسـیمای جمهـوری اسـالمی را 
بـه خود اختصـاص داد.برنامه هایی همچون 
کرجـی  کالس  تفریـح،  زنـگ  سـنن،  و  آداب 
شـبها،  از  شـبی  گـذار،  و  گشـت  بزنیـم،  گـپ 
دگـه دوجـه، چماچـم، نقلـک، شـال اوزانـک، 
قوشـه، پرچیـن، خـوان برکت، بگوتـم بگوت، 
در کوچه هـای محـرم و چندین برنامه دیگر را  
تاکنـون از آنتـن رادیـو البـرز از وی شـنیده ایم.  
کـرج  مـردم  بـا  ارتبـاط  ضمـن  برنامه هـا  ایـن 
جشـنواره های  تمامـی  در  البـرز  اسـتان  و 
معاونـت صـدا و جشـنواره های بیـن المللـی 
و  مـردم  شـادیانه های  جشـنواره  و  صـدا 
بخشـهای  در  جوایـز  کسـب  بـه  موفـق   ...

اسـت. شـده  گوناگـون 
در پـی درگذشـت ایـن هنرمنـد قدیمـی علـی 
سـیمای  و  صـدا  مدیـرکل  مقدسـی  صـادق 
مرکز البرز درگذشـت آن زنده یاد را به جامعه 
فرهنگی، هنری و رسانه ای تسلیت و از درگاه 
ـو درجـات 

ّ
خداونـد متعـال، غفـران الهـی و عل

بـرای آن مرحـوم مغفـور و صبـر جمیـل و اجـر 
ارجمنـد  خانـواده  و  بازمانـدگان  بـرای  جزیـل 

مرحـوم  ذبیـح اهلل زرنـدی مسـئلت کـرد.

درگذشت گویندهپیشکسوترادیوالبرز

 ۶۰۰ چک  فقره  یک  بازگرداندن  از  البرز  انتظامی  فرماندهی  بازرسی  رئیس 
میلیون ریالی به صاحبش توسط یکی از کارکنان یگان امداد استان خبر داد.

، سرهنگ مراد دکامین اظهار کرد: روز ۵ تیر امسال  به گزارش جام جم البرز
ج یک  یکی از کارکنان یگان امداد استان در حین مأموریت در سطح شهر کر
عدد کیف حامل یک فقره چک به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال و مقداری مدارک 
انجام  را  برای پیدا کردن صاحبان  را پیدا و بالفاصله اقدامات الزم  شخصی 
در  ربط،  ذی  مراجع  با  آمده  عمل  به  هماهنگی های  با  افزود:  می دهد.  وی 
اسناد  تمامی  و  شناسایی  چک ها  و  مدارک  صاحب  کوتاه  زمان  مدت  یک 
اشاره  با  البرز  استان  انتظامی  بازرسی  رئیس  شد.  بازگردانده  نامبرده  به 
بسیار  شناس  وظیفه  و  وجدان  با  مأمور  اقدام  این  از  مالباخته  این که  به 
قدردانی کرد، گفت: با دستور فرمانده انتظامی استان از صحت عمل این 

افسر وظیفه شناس تقدیر الزم به عمل آمد.

داد؛ خبر رئیسبازرسیفرماندهیانتظامیالبرز
تحویلچک600میلیونریالیتوسط

وظیفهشناسالبرزی مأمور



البرز آسیبهایاجتماعیدر اجرایطرحپیشگیریاز
طرح  اجرای  آغاز  از  البرز  بهزیستی  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  معاون 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی در این استان با حضور ۵۰ تسهیلگر خبر داد.
به گزارش جام جم البرز، معصومه عباسی زاده به مناسبت هفته بهزیستی افزود: 
ترغیب  با  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  دفتر  طرح های  اغلب  که  آنجایی  از 
جمعیت عمومی و افراد محلی به افزایش مشارکت اجتماعی در ارتباط است در این 

زمینه تسهیلگران اجتماعی افرادی هستند که با استفاده از تکنیک های بازاریابی 
اجتماعی و نیاز سنجی محلی در راستای افزایش آگاهی عمومی در حوزه پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی گام برمی دارند. معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
بهزیستی البرز ادامه داد: در این طرح مشارکت پذیری اجتماعی نوجوانان و زنان 
با رویکرد خود مراقبتی هدفگذاری شده است. عباسی زاده گفت: همچنین طرح 

همیار مادر و کودک با تاکید بر دلبستگی ایمن ویژه مادران دارای فرزند صفر تا سه 
سال با هدف افزایش آگاهی مادران نسبت به نقش دلبستگی در سالمت روان 
در البرز به اجرا درآمده است. معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی 
البرز افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۵3 هزار نفر از خدمات حوزه معاونت پیشگیری 

بهزیستی استان البرز بهره بردند.

شماره6264 1401 29تیر چهارشنبه
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 اجتماعی اجتماعی

خبر خبر

بــه  ــرز ــ ــب ــ ال  آمــــــوز دانــــــش 15
مــســابــقــاتکــشــوریشــنــاراه

یافتند

کل  اداره  ســالمت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
آمــوزش و پــرورش البــرز گفــت: ۱۵ دانــش آمــوز 
البــرزی پــس از موفقیــت در مراحــل اســتانی بــه 

یافتنــد. راه  مســابقات کشــوری شــنا 
مســلم  ســید   ، البــرز جام جــم  گــزارش  بــه 
رئیســی بــا اشــاره بــه این کــه رقابت هــای شــنای 
دانــش آمــوزان پســر ایــن اســتان بــرای شــرکت 
اســتخر  در  کشــور  قهرمانــی  مســابقات  در 
ج برگــزار شــد، افــزود:  بین المللــی خوارزمــی کــر
دانش آمــوزی  شــنای  انتخابــی  مســابقات  در 

کردنــد. نفرشــرکت   3۰ البــرز 
کل  اداره  ســالمت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
از  دوره  ایــن  گفــت:  البــرز  پــرورش  و  آمــوزش 
پــرورش  و  آمــوزش  میزبانــی  بــه  مســابقات 

شــد. برگــزار  ج  کــر چهــار  ناحیــه 
میزبــان  البــرز  اســتان  این کــه  بیــان  بــا  او 
ووشــو  و  شــنا  ورزشــی  قهرمانــی  رقابت هــای 
بخــش   ۲ در  کشــور  سراســر  دانش آمــوزان 
دوره  ایــن  افــزود:  اســت،  دختــران  و  پســران 
انتخــاب  و  شناســایی  هــدف  بــا  مســابقات  از 
نفــرات برتــر بــرای حضــور در مســابقات قهرمانــی 

شــد. اجــرا  کشــور 
کل  اداره  ســالمت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
آمــوزش و پــرورش البــرز تصریــح کــرد: شــناگران 
پســر در رده ســنی ۱3و۱۴ ســال طبــق آیین  نامــه 
در  کشــور  دانش آمــوزی  ورزش  فدراســیون 

پرداختنــد. رقابــت  بــه  مختلــف  ماده هــای 

رئیسانجمندوستیایرانوچین:
ربطیبه برخیمشکالتکشور

تحریمهاوبرجامندارد

رئیس انجمن دوستی ایران و چین با بیان این که 
خود تحریمی مانع بزرگ پیشرفت کارها در کشور 
مشکالت  ایجاد  در  تحریم ها  گفت:سهم  است، 

کمتر از 3۰ درصد است.
در  بروجردی  عالء الدین  البرز،  جام جم  گزارش  به 
همایش فعاالن اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی 
در  مستقر  واحدهای  مدیران  حضور  با  که  پیام 
منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شد ، اظهار داشت: 
اقتصادی  ظرفیت بسیار عظیمی در منطقه ویژه 
پیام در استان البرز وجود دارد. این ظرفیت نیازمند 
توجه و بهره برداری است و باید به آن توجه ویژه ای 
داشت. رئیس انجمن دوستی ایران و چین با بیان 
این که خود تحریمی مانع بزرگ پیشرفت کارها در 
هواپیمای  سوخت  قیمت  افزود:  است،  کشور 
باربری در این منطقه ۴۰ برابر میزان قیمت سوخت 

هواپیمای مسافری است.
سوخت  قیمت  همسان سازی  داد:  ادامه  وی 
ویژه  منطقه  در  باربری  و  مسافری  هواپیمای 
اقتصادی پیام کمک بزرگی  برای این بخش است. 
سازی  همسان  صورت  در  این که  به  اشاره  با  وی 
کشاورزی  فرآوردهای  انتقال  سوخت  قیمت 
و  تبلیغات  علیرغم  گفت:  می شود ،  تسهیل 
درصد   3۰ تحریم ها  در  آمریکا  سهم  فضاسازی 
بیشتر است.  از تحریم ها  ما  هم نیست و سهم 
با  باید  معضالت  این  این که  بیان  با  بروجردی 
تصمیم گیری دولت و مجلس برطرف شود، ادامه 
داد: معضالت این چنینی ربطی به تحریم ها و برجام 
ندارد و نیازمند تصمیم سازی در داخل کشور است.

مجموعه معتبر و تخصصی امالک مرکزی مهرشهر 
است.  حوزه  این  در  ساله  هجده  سابقه  دارای 
امتیاز  نوری زاده، مدیر و صاحب  مهندس داریوش 
التحصیل  غ  فار مهرشهر  مرکزی  امالک  مجموعه 
رشته مهندسی عمران از دانشگاه تهران، دانشکده 
فنی می باشد. دقت در انجام فعالیت ها، به ویژه در 
خصوص سندخوانی موجب رضایتمندی مشتریان از 
این مجموعه گردیده است. این  مجموعه همچنین 
دارای شعباتی در: فازهای یک الی پنج، بلوار ارم و یک 
این  است.  ساوجبالغ  و  باغ  چهار  منطقه  در  دفتر 
مجموعه ها نیز تحت مدیریت این مدیر فن ساالر و 
متخصص می باشد. در همین رابطه روزنامه جام جم 
البرز با  مهندس داریوش نوری زاده، مدیر و صاحب 
گفتگویی  مهرشهر  مرکزی  امالک  مجموعه  امتیاز 

انجام داده است که در ذیل خواهید خواند:
کدام یک از شعبات  * بیشترین تمرکز جنابعالی بر 

امالک می باشد؟
بیشتر تمرکز من بر مجموعه امالک مرکزی مهرشهر 
سال  هجدهمین   ۱۴۰۱ ماه  مرداد  هفده  است. 

فعالیتم در دفاتر امالک می باشد.
حوزه  در  خود  تخصصی  فعالیتهای  خصوص  در   *
توضیح  امالک  مشاور  همچنین  و  ساز  و  ساخت 

دهید.

 مدتی در کار ساخت و ساز و نظارت فعالیت داشته ام، 
اما شغل مقدس مشاوره را خیلی دوست دارم و در 
و  آهسته  صورت  به  شده ام.  متمرکز  امالک  حوزه 
پیوسته در حال حرکت و پیشرفت می باشم. خدا را 

شکر خیلی راضی هستم.
* از شاخصه های ویژه دفتر امالک مرکزی مهرشهر به 

چه مواردی اشاره می کنید؟
فروشنده  ولی  نیستیم،  صرف  کاالی  فروشنده  ما   
برای  دارد.  ملزمات  و  توابع  هزار  که  هستیم  کاالیی 
داریم،  مراجعین  برای  که  هدیه ای  اولین  همین 
را  سوال  این  شاید  یعنی  است.  کار  انجام  در  دقت 
از هر صنفی بپرسید، می گویند باید با  یا  از هرکسی 
لبخند با مشتری برخورد کنیم. خوش برخوردی جزو 
پرده  پشت  بحث  یک  ما  ولی  است،  کار  مسلمات 
بسیار مهم داریم که به زندگی مردم مرتبط بوده و آن 
هم پشتکار و آگاهی می باشد. در واقع با مستندات 
 ۸۰ درصد از کسانی که به ما 

ً
سر و کار داریم. عموما

مراجعه می کنند، نسبت به سند و سند خوانی علم 
کافی ندارند. از مسائل مربوط به ساختمان و ملک 
این  آیا  و  این زمین ریشه دارد  آیا  که  اطالعی ندارند 
ساختمان دارای پایان کار است. آیا قباًل سندش به 
انجام  کامل  یا خیر، تسهیل  قانون تسهیل خورده 
زیادی  العاده  فوق  مسائل  است.  نگرفته  یا  گرفته 

در  حرفه ای  و  آگاه  فردی  عنوان  به  ما  و  دارد  وجود 
این شغل باید مراقب باشیم، همه جزئیات را مورد 
عنوان  به  را  امور  کلیه  در  دقت  دهیم.   قرار  بررسی 
هدیه به مردم ارائه می کنیم که بسیار با ارزش است. 
موجب  ملکی  اسناد  بررسی  در  دقت  کلی  طور  به 

شهرت مجموعه ما گردیده است.
و  ظرفیتها  چه  از  ساز  و  ساخت  لحاظ  به  مهرشهر   *

پتانسیل هایی برخوردار است؟
منطقه مهرشهر جزو مناطق خوب و عالی کرج است. 
 فاز یک، دو، سه و چهار به لحاظ دسترسی 

ً
خصوصا

العاده  فوق  پذیری  مهاجرت  پتانسیل  که  این  و 
است،  پذیری  مهاجر  شهر  کرج،  البته  دارد.  زیادی 
مثبت  جنبه  دو  دارای  الذکر  فوق  قسمت های  اما 
داخل  که  دارم  ساختمانی  حاضر  حال  در  می باشد. 
که  واحدی  شش  آپارتمانی  دارد.  قرار  تئاتر  آمفی  آن 
دارای دستگاه خودپرداز است و هر کسی نیاز به پول 
نقد داشته باشد از دستگاه داخل آپارتمان استفاده 
مهرشهر  پنج  و  چهار  فاز  در  دیگر  طرفی  از  می کند. 
مهندسی  لوکس،   

ً
نسبتا که  داریم  ساختمان هایی 

ساز و دارای قیمت های بسیار مناسب هستند و به 
همین علت است که می گویم، این منطقه دارای دو 
جنبه مثبت و مختلف است، یعنی هم بسیار لوکس 

بوده و هم دارای قیمت مناسب می باشد.

یوش نوری زاده، مدیر و صاحب  یوش نوری زاده، مدیر و صاحب مهندس دار مهندس دار
: :امتیاز مجموعه امالک مرکزی مهرشهر امتیاز مجموعه امالک مرکزی مهرشهر

 دقت در بررسی دقت در بررسی
 اسناد ملکی شهرت ماست اسناد ملکی شهرت ماست
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* راه های ارتباطی با امالک مرکزی مهرشهر را بیان کنید.

احیای صافی، تخصصی مراکز  از یکی دخــت، گیتی
ایــنسالن، کــرجاســت.در  موورنــگدرجهانشهر
صــافــیمــوبــهصـــورتتخصصیانــجــاممــیشــودو
دهقانی، دخت معصومه نداریم. دیگری خدمات
مدیرمتبحروخالقاینمجموعهمیباشد.تفاوت
این سالنزیباییگیتیدختبادیگرمجموعههادر
کردهاست،فضایی ایشانهموارهسعی که است
دلنشینوآرامرابهوجودآورد،بههمیندلیلنوبت
باصبروحوصله ایــنمجموعهتخصصی  در دهــی

انجاممیگیرد.
بهترینمواداصلی،بدونفرم بادقتواز کارهانیز
آلدئیدورنگمویدرجهیکاستفادهمیشود.کلیه
پرسنلمرکزصافیموگیتیدختمجربهستند
استفاده کارآموز ومدیرمجموعهبههیچعنواناز

نمیکند.
ایــنویــژگــیهــاموجبشــدهتــامرکز بـــرخـــورداریاز
و  یــکمجموعهمعتبر بــه گیتیدخــت مــو صــافــی
رابطه همین در گـــردد. تبدیل مــردم بین محبوب
گفتگوییداشتیمبامعصومهدختدهقانی،مدیر
توانمندومتخصصمرکزصافیموگیتیدختکه

ادامهشمارابهآندعوتمینماییم: در
تخصصی  فــعــالــیــتــهــای  انـــجـــام  در  ســرکــارعــالــی   *
نظر  در  را  ــواردی  مـ چــه  ــت  دخ گیتی  مــو  صافی  مرکز 

می گیرید؟
سخت

ً
موادرنگموواقعا واستفادهاز نحوهکار در

سالن موفقیت رازهـــای  از یکی ایــن و هستم گیر
گیتیدختاست.اگرمشتریواردسالنمنشود
آناستفادهکند،بههیچوجهبهجای وازخدمات
ای هفته چند حتی اگــر نمیکند. مراجعه دیــگــری
منتظر مشتریان باشد، تعطیل سالن یا و نباشم
بازگشاییمجددمیماندتادوبــارهسالنشروعبه

کردهوازخدماتمااستفادهکنند. کار
مخاطبان  بــرای  را  خود  مجموعه  خاطرات  از  یکی   *

جام جم البرز عنوان نمایید. 
دارم  کشور از خــارج ایرانیساکن یکمشتری من

ً
کهبهایرانمیآیدبایدحتما بار کهثابتهستندهر
افراد  از کند.بسیاری گیتیدختمراجعه بهسالن
پایتخت  از وهمچنین دیگر ازشهرستانهای  نیز
آمریکاوایرانیانمقیمخارج داریم.مشتریانمناز
مباهات مایه میآیند، ایــران به که زمانی ، کشور از

مــویمن رنــگ و کــارصافی افتخارمنهستند. و
از بعد حتی دارد. ماهه شش و طوالنی ماندگاری
راترمیم آن که کــرده اینمدتفقطریشهمورشد
کارم به کهمن باعثمیشود مــوارد این میکنیم.
عالقهفراوانیداشتهباشموباجدیتبیشتریآنرا

کارملذتببرم. ادامهدهمواز

شماره   تماس: 

۰9۱28665696

* نشانی و راه های ارتباطی با مرکز صافی مو 
گیتی دخت را ذکر کنید.

-بلوار جمهوری شمالی-  نشانی: جهانشهر
نبش کوچه مینا شکری- طبقه باالی بانک 

پاسارگاد- طبقه اول واحد ۳۰۱- سالن 
یبایی گیتی دخت، مرکز تخصصی صافی  ز

رنگ مو

معصومه دخت دهقانی، مدیر مرکز صافی مو گیتی دخت اعالم کرد:

گیتیگیتی دخت  متخصص در رنگ، احیا و صافی مو  دخت  متخصص در رنگ، احیا و صافی مو برای بانوان برای بانوان 

قحطــی  و  خشکســالی   : البــرز جــم  جــام 
شــهر مدینــه را فراگرفتــه بــود. احتیاجــات 
اولیــه مــردم چنــان گــران و نایــاب شــده 
ســختی  بــه  را  روزگار  مــردم  کــه  بــود 
می گذراندنــد. تنهــا هنگامــی کــه قافلــه ای 
تــه  از  مــردم  می آمــد،  مدینــه  بــه  تجــاری 
دل خوشــحال می شــدند. صــدای طبــل 
برمی خواســت.  مــردم  هلهلــه  و  شــادی 
نزدیــک  قافلــه  بــه  سراســیمه  مــردم 
می شــدند و احتیاجــات خــود را ارزان تــر از 

می خریدنــد. همیشــه 

کــه   - مدینــه  مــردم  بــود.  جمعــه  ظهــر 
)ص(  پیامبــر ســخنان  شــنیدن  بــا 
دســت  قلبــی  نشــاط  و  آرامــش  بــه 
جمــع  مدینــه  مســجد  در  می یافتنــد- 
شــده بودنــد. پیامبــر مشــغول خوانــدن 
ــه  ــود و مــردم ب خطبه هــای نمــاز جمعــه ب
ســپرده  دل  پیامبــر  ســخنان  بــه  آرامــی 
بودنــد. در ایــن هنــگام، ناگهــان صــدای 
صــدای  و  برخواســت  بیــرون  از  هلهلــه 

شــد. شــنیده  شــادی  طبــل 
بــه  خبــر  کــه  بــود  نگذشــته  لحظــه ای 

کاروانــی  کــه  رســید  مســجد  نمازگــزاران 
بــزرگ از شــام بــه مدینــه رســیده و بــا خــود 

اســت. آورده  غذایــی  مــواد 
را  جماعــت  نمــاز  صف هــای  خبــر  ایــن 
بــه هــم ریخــت. نمازگــزاران مســجد کــه 
هفته هــای ســختی را گذرانــده بودنــد بــی 
اختیــار بــه پــا خواســتند و بــه ســرعت بــه 
بــود،  رســیده  راه  از  کــه  قافلــه ای  ســوی 

کردنــد. حرکــت 
ــر پــای ایســتاده بــود  پیامبــر هــم چنــان ب

کــه آیــه ای نــازل شــد:

-هنگامــی کــه تجــارت یــا ســرگرمی بیننــد، 
آن  ســوی  بــه  و  می شــوند  پراکنــده 
می رونــد و تــو را ایســتاده بــه حــال خــود 
رهــا می کننــد. بگــو آن چــه نــزد خداســت، 
و  اســت  تجــارت  و  ســرگرمی  از  بهتــر 
خداونــد بهتریــن روزی دهنــدگان اســت.
پــس از مدتــی، مســجد از همهمــه ای کــه 
ایجــاد شــده بــود نجــات یافــت، ســکوت 
ســنگینی بــر مســجد حاکــم شــد. پیامبــر 
خلــوت  بســیار  کــه  نمــاز  صف هــای  بــه 
شــده بــود، چشــم دوخــت. تنهــا تعــدادی 

از  آن هــا  از  بعضــی  کــه  نمازگــزاران  از 
شــرمندگی ســر بــه زیــر انداختــه بودنــد، 
از  یکــی  نخوردنــد.  تــکان  خــود  جــای  از 
آن هــا بــا چهــره ای اشــک آلــود بــه پیامبــر 
خیــره شــده بــود و از ایــن کــه مــردم چنیــن 
ــود.  ــاک ب ــد، اندوهن ــرده بودن ــوردی ک برخ
پیامبــر بــا آرامــش خاصــی گفت:» ســوگند 
بــه خدایــی کــه جانــم در دســت اوســت 
مســجد  از  هــم  نفــر  چنــد  شــما  اگــر 
می رفتیــد و کســی در مســجد نمی مانــد، 
از آســمان بــر ســر آن هــا ســنگ می باریــد.

اوجخشکسالیمدینه در جمعهپیامبر نماز

عبهجمعیتآقایاننزدیکترشد تعدادبانوانمختر
بنـــا بـــر اعـــالم شـــرکت فنـــاور مســـتقر در پـــارک علـــم 
ع در آمـــار  : جمعیـــت بانـــوان مختـــر و فنـــاوری البـــرز
اختراعـــات ســـال ۱۴۰۰ بـــا ۲۱ درصـــد افزایـــش همـــراه 

بـــوده اســـت.
ع ۲  ،   بانـــوان مختـــر البـــرز گـــزارش جام جـــم  بـــه 
ع ۲ هـــزار و ۹3۵ بـــار نـــام  هـــزار و ۶۱3 و آقایـــان مختـــر
خـــود را در اختراعـــات ســـال ۱۴۰۰ ثبـــت کردنـــد. ایـــن 
آمـــار نشـــان دهنـــده رشـــد بیـــش از ۲۱ درصـــدی 
مخترعـــان خانـــم نســـبت بـــه ســـال ۱3۹۹ اســـت.

یـــک  از  بیـــش  دارای  می توانـــد  اختـــراع  یـــک 
ــته  ــا مالـــک داشـ ع و یـ ــر شـــخص بـــه عنـــوان مختـ

باشـــد.
بـــر اســـاس ایـــن آمـــار در ســـال ۱۴۰۰ حـــدودا ۹ هـــزار 
ــا کاهـــش ۷.۴ % نســـبت بـــه  و ۷۲3 اظهارنامـــه )بـ
ســـال ۱3۹۹( در اداره ثبـــت اختراعـــات ایـــران بـــه 
ثبـــت رســـیده اســـت کـــه تعـــداد ۲ هـــزار و ۴۵۹ 
گواهـــی  بـــه  تبدیـــل   %۲۵.۲ معـــادل  اظهارنامـــه، 

ــده اســـت. ــراع شـ ثبـــت اختـ
از  برخـــی  اظهارنامـــه  تاریـــخ  اســـت  بـــه ذکـــر  الزم 
کـــه در ســـال ۱۴۰۰ بـــه ثبـــت رســـیده  اختراعاتـــی 

اســـت مربـــوط بـــه ســـال های قبـــل می باشـــد. در 
ج  ایـــن ســـال تعـــداد ۱۸۹ اختـــراع بـــا حـــق تقـــدم خـــار

ــت. ــیده اسـ ــت رسـ ــه ثبـ ــران بـ ــور در ایـ از کشـ
هـــر اختـــراع بـــر اســـاس تشـــخیص مرجـــع اســـتعالم 
ــن  ــدی بیـ ــه بنـ ــد طبقـ ــا چنـ ــک یـ ــد دارای یـ می توانـ

ـــد.  ـــراع باش ـــی اخت ـــه فن ـــر زمین ـــی از نظ الملل

در ســـال ۱۴۰۰ طبقـــه A کـــه مربـــوط بـــه نیاز هـــای 
بشـــری شـــامل کشـــاورزی، مـــواد غذایـــی، کاال هـــای 
بـــا  یـــا شـــخصی، بهداشـــت و ســـرگرمی  خانگـــی 
تعـــداد ۱۹۸۷ دارای بیشـــترین اختـــراع ثبـــت شـــده 
کـــه در خصـــوص   B آن طبقـــه  از  پـــس  و  اســـت 
عملیـــات اجرایـــی، حمـــل و نقـــل بـــا تعـــداد ۸۸۴ 

 ،)۸۵۲( متالـــوژی  و  شـــیمی   C طبقـــه  دارد.  قـــرار 
مکانیـــک،  مهندســـی   F  ،)۵33( فیزیـــک   G
انفجـــار  افزارهـــا،  جنـــگ  گرمایـــش،  روشـــنایی، 
بـــرق )۲۸۷(   H E ســـازه های ثابـــت )3۰۹(،   ،)۴۹۷(
ـــدی  ـــای بع ـــذ )۱۱۶( در رده ه ـــوجات و کاغ و D منس
ـــم و  ـــارک عل ـــتقر در پ ـــاور مس ـــرکت فن ـــتند. ش هس
فنـــاوری البـــرز یـــا همـــان پایـــگاه تحلیـــل و جســـتجو 
www.darkob. دارایـــی فکـــری دارکـــوب بـــه آدرس

co.ir متعلـــق بـــه موسســـه دانـــش بنیـــان نوفـــن 
، خدمـــات جانبـــی فراوانـــی در کنـــار  حامـــی البـــرز
جســـت و جـــوی پیشـــرفته در اختراعـــات و عالئـــم 

تجـــاری را بـــه کاربـــران ارائـــه می دهـــد.
ــر  ــات منتشـ ــه اطالعـ ــتناد بـ ــا اسـ ــه بـ ایـــن موسسـ
شـــده در پایـــگاه تحلیـــل و جســـتجو دارایی هـــای 
ــال ۱۴۰۰ را  ــات در سـ ــار اختراعـ ــوب، آمـ ــری دارکـ فکـ

منتشـــر کـــرد.
از  آمـــار نشـــان دهنـــده اطالعـــات جامعـــی  ایـــن 
فعالیت هـــای صـــورت گرفتـــه در حـــوزه اختراعـــات 
توســـط مخترعـــان و اداره ثبـــت اختراعـــات ایـــران 

اســـت.



ســارقان نفــره 15 بــزرگ بانــد
متالشــیشــد البــرز خــودرودر

فرمانده انتظامی استان البرز از متالشی شدن باند 
بزرگ سارقان خودرو در این استان خبر داد.

عباسعلی  سردار   البرز،  جم  جام  گزارش  به 
محمدیان اظهار داشت: در پی وقوع سرقت های 
سریالی خودروهای زانتیا و پژو پارس با یک شیوه 
مشترک در شهرستان های کرج و فردیس، بررسی 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی 

استان قرار گرفت.
وقوع  مناطق  از  اولیه  بررسی های  افزود:  وی 
سرقت حاکی از این بود که سارقان در گروه های 
خودروی  دستگاه  یک  از  استفاده  با  نفره  و ۴   3
مزدا 3 خودروهای پارک شده در مناطق خلوت را 
شناسایی کرده و در کمتر از چند ثانیه آن ها را به 
البرز  استان  انتظامی  فرمانده  می بردند.  سرقت 
تصریح کرد: در ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات 
اطالعاتی موفق به شناسایی هویت یکی از سارقان 
حاضر در سرقت ها شدند و با تحت نظر قرار دادن 
تحرکات او فصل جدیدی از اطالعات بر روی پلیس 
باز و مشخص شد که این سارقان در قالب یک 
باند کشوری اقدام به سرقت خودروهای زانتیا و 
پژو پارس کرده و با فروش آن ها به مالخران حرفه 
ای در سراسر کشور در زمینه سند نمره و استوک 
فعالیت  اینترنت  بستر  در  آن  قطعات  فروشی 
از  پس  کرد:  عنوان  محمدیان  می کنند.سردار 
چندین ماه تالش بی وقفه و به کارگیری اقدامات 
گسترده اطالعاتی از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی 
البرز، اعضای باند ۱۵ نفره سرقت خودرو در چندین 
مقام  هماهنگی  با  و  شناسایی  کشور  استان 
قضائی در یک عملیات هماهنگ در سراسر کشور 

دستگیر شدند.

همزمانباسراسر طرحدارویار
اجرامیشود البرز در کشور

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز 
ــار افــزایــش  ــ ح داروی ــرای طــر گــفــت: هــدف از اجـ
کاهش  تعداد دارو های تحت پوشش بیمه و 

هزینه های بیماران است.
؛ خانم خسروی گفت:  البرز به گزارش جام جم 
نسخه  ـــه  ارائ بــا  نباشند  نــگــران  البرزنشینان 
از جیب بیمار  پزشک به داروخانه ها، پرداختی 
افزایش نمی یابد و تحت پوشش بیمه خواهد 

بود.
دارو  معکوس  قاچاق  از  ح  طــر ایــن  افــزود:  وی 
کــرده و دارو هــای تولید داخــل تحت  جلوگیری 

پوشش بیمه قرار خواهند گرفت
البرز  معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی 
گونه  هیچ  پــزشــک  نسخه  بــا  بــیــمــاران  گــفــت: 
افزایش قیمت و پرداختی از جیب را نخواهند 

داشت.
به  نیاز  بــدون  دارو هـــای  ــزود:  اف خانم خسروی 
نسخه به تمامی داروخانه ها ابالغ شده و این 

دارو ها تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
ضروری  و  پرمصرف  دارو هــای  کرد:  تصریح  وی 
فشارخون،  دیابت،  مانند  مزمن  بیماری های 
قــرار  بیمه  پوشش  تحت  و...  عــروقــی  و  قلبی 

گرفته اند.
البرز  معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی 
عدم  مشاهده  صــورت  در  شــهــرونــدان  گفت: 
محاسبه قیمت دارو با نسخه شکایت خود را 
به شماره تماس ۱۹۰ یا 3۶۱۵۵۱3۱ و 3۶۱۵۵3۰۱ 

اطالع داده تا سریعا پیگیری شود.

اضافهمیشود :619کالسدرسبهالبرز استاندار
بهره برداری  تا مهر ۱۴۰۲  کالس درس  با ۶۱۹  گفت: ۶۴ مدرسه  البرز  استاندار 

می شود.
به  و  سال  ایام  تمامی  در  باید  افزود:  عبداللهی  البرز،  جم  جام  گزارش  به 

بهانه های مختلف معلمان را مورد تکریم و تجلیل قرار داد.
با فقر  آموزشی  البرز در زمینه فضای  با توجه به این که  البرز گفت:  استاندار 

سرانه ها مواجه است، آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۰۰ مدرسه تا پایان سال 
را در دستور کار قرار دادیم. وی افزود: این هدف مهم مورد استقبال رئیس 

جمهور قرار گرفت که در سفر به استان مصوب کردند.
استاندار البرز گفت: اکنون ۶۴ مدرسه جانمایی شده و عملیات اجرایی آن ها 
آغاز شده است. جانمایی ۵۴ مدرسه  در مساحت ۹۸ هزار و ۱۷۷ متر مربع 

شهرک  دشت،  مشکین  محمدشهر،  فردیس،  ج،  کر شهر های  در  نیز  دیگر 
پیام ماهدشت و شهرک ابریشم در شهرستان چهار باغ نیز انجام شده است 

و به زودی عملیات اجرایی آن ها آغاز می شود.
نیاز  مدارس  این  ساخت  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۴۱۰ عبداللهی:  گفته  به 

است. 
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 اجتماعی اجتماعی

خبرخبر

علی منصور دهقان، مدیرفروشگاه اعالم کرد: 

 بیش از 5 هزار قلم کاال در فروشگاه رنگ و ابزار دهقان 
منطقه  در  واقع  دهقان  ابزار  و  رنگ  فروشگاه 
ج یکی از مجموعه های معتبر، حرفه  گلسار کر
محصوالت،  بــاالی  تنوع  اســت.  خوشنام  و  ای 
ضمانت، کیفیت باال و قیمت مناسب موجب 
راضی  خود  خرید  از  همواره  مشتریان  تا  شده 
باشند. تنوع اجناس این فروشگاه بیش از ۵ 

هزار قلم می باشد. 
و  مــتــر   ۱۸۰ وســـعـــت  دارای  مــجــمــوعــه  ــن  ــ ای
وســیــع  انــحــصــاری  پــارکــیــنــگ  یـــک  همچنین 
بنابراین  اســت.  فروشگاه  جلوی  متری  هــزار 
بابت جای  ای  مشتریان هنگام خرید دغدغه 
پارک ماشین خود ندارند . علی منصور دهقان، 
مدیر توانمند و حرفه ای این فروشگاه، دارای 
آروا  نوین  پــارس  آب بــنــدی  چسب  نمایندگی 
آن  آالت  ــزار  اب و  برقی  محصوالت  همچنین  و 
می باشد. در همین رابطه روزنامه جام جم البرز 
داده  انجام  گفتگویی  متخصص  مدیر  این  با 

است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
ابزار  و  رنگ  فروشگاه  خدمات  خصوص  در   *

دهقان توضیح دهید.
فــروشــگــاه مشغول  پــدرم در  بــه هــمــراه  بنده 

فروشگاه  مشتریان  دیدگاه  از  هستم.  کار  به 
خدمات  بهترین  از  یکی  دهقان  ابـــزار  و  رنــگ 
اول  در  مــغــازه  درب  گــشــودن  مجموعه  ــن  ای
صبح می باشد. از ساعت ۷ صبح شروع به کار 

می کنیم و مغازه ما سر گذر است . 
میدان  از  هستیم.  کــامــل  فــروشــگــاه  یــک  مــا 
که  هستیم  ای  مجموعه  تنها  قزوین  تا  ج  کــر
جای پارک در خیابان اصلی به متراژ هزار متر و 
متعلق به خودمان داریم. یعنی به هر صورتی 
درب  جلوی  می شوید  ج  خار اصلی  آسفالت  از 

مغازه پارک می کنید. 
گشودن درب مغازه اول صبح دلیل دارد، تمام 
مشاغل در کل دنیا با ابــزار سر و کار دارنــد. از 
دوخت پوشاک تا طبخ خوراک، نیازمند وجود 
ابزار هستند. به همین دلیل تمامی مشاغل 

به نوعی با ما درارتباط هستند. 
* از شاخصه های ویژه مجموعه خود بگویید.
پــروردگــار  عنایت  بــا  کنیم  اعـــالم  خوشحالیم 
مجموعه  ــاالی  ــ ب بــســیــار  پــشــتــکــار  و  مــتــعــال 
ابـــزار علی منصور دهــقــان واقــع  بــزرگ رنــگ و 
ــالوه بــر ارائـــه  در تــهــرانــدشــت تــوانــســتــه ایــم عـ

صنعتی  ابـــزارآالت  انــواع  از  بــاالی  بسیار  طیف 
و  آروا  شرکت  محصوالت  از  اعم  ساختمانی  و 
رنگ ها ی ساختمانی و صنعتی و با توجه به نیاز 
بسیار باالی منطقه در زمینه ایزوالسیون بتن، 
آب بندی استخرها، پشت بام و مکان های با 
رطوبت باال به صورت کامال تخصصی عالوه بر 
ارائه  با  گرامی  مشتریان  بــرای  رایگان  مشاوره 
انواع محصوالت آب بندی از جمله محصوالت 
توانسته ایم  آرا  نوین  پارس  شرکت  کیفیت  با 
لحاظ  از  چه  را  گرامی  مشتریان  رضایتمندی 
تا  پاسخگویی  لحاظ  از  چه  و  مناسب  قیمت 

اتمام پایان کار به ارمغان آوریم. 
توانسته  با تخصص و دانش  افتخار می کنیم 
ایم محصوالت با کیفیت و دوست دار محیط 
سنتی  و  نفتی  محصوالت  جایگزین  را  زیست 
مشاوره  و  راهنمایی  با  و  کنیم  ایزوگام  مانند 
محیط  حفظ  جهت  در  توانسته ایم  صحیح 
برداشته  قــدمــی  کــم،  بسیار  هرچند  زیــســت 
ــه  بــاشــیــم. تــمــام موفقیت مــن بــه دلــیــل ادام
دادن مسیر و روش پــدرم و دعــای خیر پدر و 

مادرم می باشد.

* لطفا نشانی و راه های ارتباطی با فروشگاه رنگ و ابزار دهقان را عنوان کنید.

- بعد از پل  رودخانه- فروشگاه رنگ و ابزار دهقان ج هشتگرد- گلسار - بعد از پل  رودخانه- فروشگاه رنگ و ابزار دهقانآدرس: جاده قدیم کر ج هشتگرد- گلسار آدرس: جاده قدیم کر

 شماره های تماس:   ۰9۱2686۱۱26       -     ۰9۱266۱۰7۰9

 یکــی از خدمــات مشــاوران امــالک توضیــح دقیــق 
و شــفاف اصطالحــات تخصصــی و قانونــی اســت. 
فرآینــد  در  مشــخصی  رویه هــای  دیگــر  طــرف  از 
یــا رهــن و اجــاره ملــک صــورت  خریــد و فــروش 
می گیــرد کــه آن هــا نیــز بایــد توســط مشــاور امــالک 
شــود.  داده  توضیــح  مســکن  متقاضیــان  بــه 
از  یکــی  کامــل خانــه  و  و تفســیر دقیــق  توضیــح 
ــاب  ــه حس ــالک ب ــاوران ام ــغلی مش ــای ش ویژگی ه
نظرآبــاد  در  واقــع  ملــک،  ونــوس  امــالک  می آیــد. 
تخصصــی،  مجموعه هــای  از  یکــی   ، البــرز اســتان 
مدیــر  یوســفی،  اکبــر  اســت.  خوشــنام  و  معتبــر 
، متخصــص و توانمنــد ایــن مجموعــه  اخــالق مــدار
انجمــن  عضــو  ملــک  ونــوس  امــالک  می باشــد. 
فیابیســی )تهاتــر کننــده مصالــح بــا ملــک( اســت و 
در زمینــه تهاتــر نیــز بــه صــورت تخصصــی فعالیــت 
می کنــد. روزنامــه جام جــم البــرز در همیــن رابطــه 
بــا ایــن مدیــر حرفــه ای و مجــرب گفتگویــی انجــام 

داده اســت کــه در ذیــل می خوانیــد:
خصــوصشــاخصههایویــژهامــالکونــوس *در

ملــکتوضیــحدهیــد.
تمامــی  نیمــه  کارهــای  ونــوس ملــک،  امــالک  در 
کــه تــا بــه حــال دفاتــر مشــاور امــالک انجــام نــداده 
بودنــد را تکمیــل می کنیــم. خدمــات ارائــه شــده 
خریــد،  بــرای  مشــاوره  مجموعــه،  ایــن  توســط 
فــروش و بازرســی منــازل می باشــد کــه تــا بــه حــال 
انجــام نشــده اســت. بــه نوعــی در حــال بازرســی 
نظــر شــرکت های معتبــر  ملــک هســتیم، تحــت 
تهاتــر  بحــث  بــه  آنهــا  همــکاری  بــا  و  هســتیم 
می پردازیــم. ایــن موضــوع را بــه صــورت تخصصــی 

کننــدگان  تهاتــر  می دهیــم.  انجــام  کارشناســی  و 
و  ملــک  بــا  خــودرو  تهاتــر  و  ملــک  بــا  مصالــح 
بالعکــس. یکــی از خدمــات امــالک ونــوس ملــک، 
بیــن  کــه  زمانــی  بحــث داوری طرفیــن می باشــد. 
خــود  داوری  بــا  می آیــد،  وجــود  بــه  اختــالف  آنهــا 
یکــی  نرســد.  دادگاه  بــه  کار  کــه  می کنیــم  ســعی 
خصــوص  در  مجموعــه  ایــن  خدمــات  از  دیگــر 
نمــی  دالیلــی  بــر  بنــا  کــه  اســت  ســاختمان هایی 
انتخــاب  مدیــر  یــک  خودشــان  بیــن  تواننــد، 
مــا مدیریــت  کننــد. در چنیــن شــرایطی شــرکت 
همچنیــن  می دهــد.  انجــام  را  ســاختمان ها 
مجموعــه ونــوس ملــک، قراردادهــای مشــارکت 

می کنــد. تنظیــم  را  ای  حرفــه  ســاخت  در 
*منطقــهســاوجبالغونظرآبــادبــهلحــاظســکونت

دارد؟ چــهوضعیتــیقــرار در وســاختوســاز
در کل منطقــه ســاوجبالغ بــه ایــن معــروف شــد 
کــه  مهاجرانــی  اســت.  پایتخــت  شــکن  ســد  کــه 
در حــال ورود بــه پایتخــت هســتند، ســاوجبالغ، 
شــهر جدیــد هشــتگرد، نظرآبــاد و هشــتگرد، ســد 
بــه  مهاجــر  جمعیــت  ایــن  کــه  شــده اند  شــکن 
پایتخــت ســرازیر نشــوند. ایــن موضــوع بــه قیمــت 
و  تهــران  و  ج  کــر بــه  نســبت  منطقــه  آن  یاییــن 
ســرمایه گذاری  بــرای  منطقــه  ارزش  همچنیــن 
به خصــوص  نظرآبــاد،  منطقــه  می گــردد.  بــاز 
ســاوجبالغ از نظــر آب و هوایــی و از نظــر قیمــت 
و منطقــه رو بــه پیشــرفت اســت و ارزش جــذب 
ســرمایه مــردم را دارد. کمــا این کــه مناطقــی ماننــد 
بیشــتر  ویالســازی  بــرای  کــه  ســهیلیه  یــا  کــردان 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و باعــث شــد کــه مــردم 

بــه شــمال کشــور رجــوع  بــرای خریــد ویــال فقــط 
نکننــد. چــون در مجــاورت تهــران اســت، از نظــر 
اســت.  نزدیک تــر  و  راحت تــر  بســیار  مســافت 
ــه و دارای  ــه صرف ــه ب ــن منطق ــرمایه گذاری در ای س

می باشــد. افــزوده  ارزش 

اکبر یوسفی، اکبر یوسفی، 
مدیر امالک ونوس ملک:مدیر امالک ونوس ملک:

 تحت نظر شرکت های معتبر تحت نظر شرکت های معتبر
 در زمینه تهاتر فعال هستیم در زمینه تهاتر فعال هستیم

* راه های ارتباطی با امالک 
ونوس ملک را برای اهالی 
ساوجبالغ و نظرآباد بیان 

نمایید.

 آدرس:نظرآباد -بلوار 
میالد جنوبی- بین 

بهمن ۱۰ و ۱۱ 
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فرزانه  و  معظم  رهبر  سوی  از  که  سالی  در 
انقالب اسالمی به عنوان سال "تولید؛ دانش 
سازمان  شده،  نامگذاری  بنیان،اشتغالزایی" 
تامین اجتماعی تالش جدی تری برای اجرائی 
کردن سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری دارد که »اقتضاء می کند 
برای  جامع  و  کرامت بخش  عدالت بنیان،  توانمندساز،  کارآمد،  نظامی 
تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگو های اسالمی- ایرانی طراحی و 

اجرا شود« در دستور کار قرار داده است.
رفاه و تأمین اجتماعی از جمله شاخص های مهمی است که با تکیه بر 
آن می توان کیفیت عادالنه بودن جوامع را مورد ارزیابی قرارداد و این امر 
ابالغی مقام معظم  از سیاست های  مستلزم هدف گذاری و بهره مندی 
تا  است  اجتماعی  تامین  حوزه  کارشناسان  وتجارب  تخصص  و  رهبری 

بتوانیم جامعه ای با ثبات، شاداب و با کرامت در پی داشته باشیم.
را حقی همگانی  تامین اجتماعی  از  اصل ۲۹ قانون اساسی  برخورداری 
و  تعمیم  و  اجراء  اجتماعی  تامین  قانون   ۱ ماده  به  عنایت  با  و  دانسته 
امسال  تحولی  برنامه های  جمله  از  اجتماعی  بیمه های  انواع  گسترش 
سازمان با هدف گسترش هر چه بیشتر خدمات بیمه ای به آحاد جامعه 
ح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، زنان خانه  می باشد، در همین راستا  با طر
دار، دختران و دانشجویان با سن بین ۱۸ تا ۵۰ سال با امنیت خاطر از 
از  با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به صورت ماهیانه  آینده خود 

مزایای تامین اجتماعی بهره مند خواهند شد. 
 سازمان تامین اجتماعی در آستانه ۶۹ سالگی تاسیس خود روز به روز 
به سمت خدمتگزاری صادقانه تر، شفاف تر و پاسخگویی مناسب تر به 
مخاطبان حرکت کرده است  و این مولفه ها جزو اصول و راهبردهای اولیه 
سازمان تامین اجتماعی می باشد و مهم ترین متولی بخش بیمه های 
اجتماعی- درمانی با تحت پوشش قرار گرفتن بیش از ۴۴ میلیون نفر، 

نقش اثربخش و تعیین کننده ای در توسعه عدالت اجتماعی دارد.

یک  عنوان  به  اقتصادی  سخت  شرایط  در  اجتماعی  تامین  سازمان    
نهاد عمومی غیردولتی و توانسته است با اتکا بر سرمایه بیمه شدگان 
برطرف  هدف  با  جامعه  در  مهمی  نقش  مطلوب،  اقتصادی  فعالیت  و 
و  مستمری بگیران  بیمه شدگان،  برای  رفاه  ایجاد  و  دغدغه ها  نمودن 

کارفرمایان ایفا نماید.
در اصالح قوانین و مقررات بیمه ای به منظور تسهیل و تسریع در فرایند 
ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مخاطبان سازمان، گسترش خدمات 
جمله  از  که  گردید  انجام   )es.tamin.ir( سامانه  طریق  از  الکترونیک 
می توان به اجرای توسعه طرح ملی 3۰۷۰، که در آینده نزدیک به طرح ۴۰۸۰ 
ارتقاء خواهد یافت، حذف دفاتر درمانی، توسعه مرکز اطالع رسانی تامین 
اجتماعی )۱۴۲۰(، اشاره نمود که باعث جلوگیری از رفت آمدهای غیر ضرور 

در شهر با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاغذ و... می باشد.
خاطره  و  یاد  اجتماعی  تامین  هفته  رسیدن  فرا  تبریک  ضمن  اینجانب 
گرامی  را  شدند  آسمانی  کرونا  ویروس  با  مبارزه  راه  در  که  همکارانی 
می دارم. از مسئوالن و کلیه کارکنانی که با تمام جدیت برای بیمه شدگان، 
کارفرمایان و بازنشستگان تالش مضاعف دارند و از هیچ کوششی برای 

آرامش و آسایش آنها دریغ نمی کنند، تقدیر و تشکر می نمایم.
جا دارد از شرکای محترم اجتماعی نیز به ویژه بیمه شدگان، کارفرمایان و 
دولت که در این شرایط سخت و دشوار کنونی، سازمان تامین اجتماعی را 

جهت نیل به اهداف آن یاری می کنند، سپاسگزاری نمایم.

تامیناجتماعیمهمترینمتولیتوسعهعدالتاجتماعی

اجتماعی  شبکه  کاربران  به  البرز  فتای  پلیس  رئیس 
کاربری  حساب  شدن  هک  خطر  درباره  اینستاگرام 

هشدار داد.
به گزارش جام جم البرز؛ سرهنگ رسول جلیلیان گفت: 

از  اینستاگرام  هک  درخصوص  متعددی  پرونده های 
ارجاع  فتا  پلیس  به  آن ها  کننده های  و دنبال  کاربران 
می شود که بیشترین عامل آن کوتاهی و سهل انگاری 
را  مجازی  فضای  در  امنیتی  نکات  که  است  کاربران 
عبور  کلمات  از  کاربران  افزود:  نمی کنند. او  رعایت 
ضعیف و یا شماره تلفن و یا تاریخ تولد برای رمز عبور 
اینستاگرام خود استفاده می کنند که را های دستیابی 
به کالهبردان و هکر ها را هموار می کنند. رئیس پلیس 
فتای البرز گفت: روز گذشته یک هکر اینستاگرامی که 
اینستاگرامی  کاربری  با دسترسی غیرمجاز به حساب 
برخی کاربران، اقدام به کالهبرداری از چند فالوور کرده 
بود، دراستان البرز دستگیر شد.جلیلیان تصریح کرد: 

کاربری  حساب  به  غیرمجاز  دسترسی  با  شخص  این 
و  آشنایان  از  کالهبرداری  به  اقدام  اینستاگرام  در  او 
که موضوع در دستورکار  او می کند  کننده های  دنبال 
ماموران پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.او گفت: 
با ارائه مستندات شاکی مشخص شد، متهم با هک 
اینستاگرام او دسترسی به اکانتش پیدا کرده و با ارسال 
پیام های جعلی از ۹ نفر از آشنایان نامبرده ۹۰۰ میلیون 
ریال وجه دریافت کرده است. جلیلیان افزود: یکی از 
کاربران  اینستاگرام  اکانت  می شود  سبب  که  مواردی 
افزایش  برای  نرم افزار هایی  از  هک می شود، استفاده 
رئیس  گفته  به  است.  کامنت  یا  الیک  فالور،  تعداد 
پلیس فتای البرز مجرمان با تحریک احساسات کاربران 

در اینستاگرام، با ارسال پیام هایی مبنی بر درخواست 
کمک مالی به دالیل مختلف مانند تصادف، بیماری 
آن ها  فالوور های  از  بیمارستان  در  بستری  و  العالج 

کالهبرداری می کنند.
او می گوید: کااربران چنانچه درخواست کمک از طرف 
دوستان خود در فضای مجازی بویژه اینستاگرام دارند 
آن ها تماس و سپس اقدام به  از اقدام حتما با  قبل 
از  از کاربران خواست  کمک کنند. جلیلیان همچنین 
رمز های پیچیده شامل حروف کوچک، حروف بزرگ، 
اعداد و نشانه استفاده کرده و ورود ۲ مرحله ای امنیت 
حساب کاربری خود را تا حد ممکن باالبرده و از ایمیل 

پشتیبان حساب کاربری خود را نیز فعال کنند.

: رئیسپلیسفتایالبرز
اینستاگرامافزایشیافتهاست کالهبرداریهکرهادر

 مدیر کل تامین اجتماعی
ز استان البر

داود سعدزاده  
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در ایـــامتعطیل  بــهغیر روزه الــبــرزهمه جــامجــم
مشکالتشان تـــا بــگــیــرنــد ــمــاس ت اداری وقــــت
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گردد.
محورهایمواصالتیتقویت نظارتپلیسدر

شود
تراکم عبور و مرور و ترافیک سنگین در جاده های 
همواره  مواصالتی  محورهای  و  شهر  از  خارج 
درگیری های  جاده ای،  حوادث  بروز  موجب 
از  اساس  همین  بر  می شود.  و...  گروهی 
این  درخواست  انتظامی  فرماندهی  مسئوالن 
است که نظارت پلیس بر محورهای مواصالتی 

استان البرز را تقویت نمایند.
حصارک مهردادحسینیاز
باشد جمراقبجدیفضایسبز شهرداریکر

عدم  و  تابستانی  سوزان  گرمای  به  توجه  با 
ها  خیابان  حواشی   ، سبز فضای  کافی  آبیاری 
بسیاری  متاسفانه  مربوطه  پیمانکاران  توسط 
دچار  خیابان ها  سبز  بوته های  و  درختان  از 
ج  آسیب شده اند. لذا از مسئوالن شهرداری کر
درخواست داریم تا نسبت به آبیاری کافی و به 
اصولی  اقدام  حومه  و  ج  کر سبز  فضای  موقع 

نمایند.
کرج محمودجباریاز

وراثتراکوتاهکنید انحصار مسیر
تهیه برگه انحصار وراثت مسیری بسیار سخت 
برای بازماندگان اموات می باشد و عالوه بر این 
موضوع قطع و وصل حقوق ماهانه و تقسیم 
دارد  قوس  و  کش  ماه ها  معموال  آنان  بین 
موجب  جدی  طور  به  نابسامان  روند  این  و 
به  بنابراین  می شود.  آنان  زندگی  در  اختالل 
دست اندرکار  مسئوالن  از  منظور  همین 
و  اساسی  برنامه ریزی  با  که  است  این  انتظار 
برگه  وصول  مسیر  نابسامانی ها  این  اصالح 
انحصار وراثت و برقراری حقوق مستمری برای 

بازماندگان مربوطه کوتاه تر و سهل تر نماید.
کرج محسنافرازیاز

روزهای کودکی، با خوب و بدهایش گذشت
لحظه های خنده پایان شمعی می رسد

ما چو برق جانگدازی، زین شبستان جنون
رفته بودیم و صدای رعد و برقی می رسد
پیرمان کرد انتظاری که شما را لحظه بود
لحظه های بی کران اصل وصلی می رسید

ما در این غفلت سرا، مشغول صدها خواهشیم
زورق آزاده از تشویش غرقی می رسد

شام تار انتظار جمع ابنای بشر 
جوشش خورشید ناب صبح شرقی می رسد

سینه صافان را غبار بی سرانجامی نبود
وعده های دلنواز روز حتمی می رسد

حاجت آیینه ها، مشتاق زیبا صورت است
سیرت زیبا به روی شوق هستی می رسد

شرم بی مغزی، شکوه سلطنت را برده بود
اقتدار شوکت دوران عقلی می رسد

آخر این جاده ها را میل بی راهی گرفت
کاروان رسته از طوفان و گردی می رسد

پیش ما آزادگان، اسباب شهرت ابتالست
روزهای رفته از آزاده مردی می رسد

غمزه های درد و درمان شما، ما را خوش است
دردمندان را بگو، درمان دردی می رسد

روی گلگون بهاری، باغ ما را تازه کرد
نیمه اردیبهشت فصل زردی می رسد

جام تلخ شوکرانی، مانده در خمخانه بود
جرعه عقل آفرین جام شهدی می رسد

طینت منحوس و مسخ دشمن طالوتیان
می شود اصالح اگر تابوت عهدی می رسد

جهل و وهم و خودپرستی، خانه را ویرانه کرد
خانه وجدان ما را، پای بستی می رسد

آخرین انسان کامل، آن همه بود و نبود
رخوت قوم بشر را، جد و جهدی می رسد
سرزمین ما مگر، قحط الرجالی گشته بود
سیصد و ده تا و اندی، یار مهدی می رسد

پیام های مردمیشعر

رامین شاه حسینی ) مرام(

جرعهعقلآفرین

وموسس: حامدمعززی،مدیر دکتر

ین مرکز  سعی کرده ایم، ذهن کلینیک تخصصی تر
 روان شناسی  برای مراجعان در استان البرز باشد

دکتــر حامــد معــززی، مدیــر و موســس مرکــز ذهــن 
روان  تخصصــی  دکتــرای  مــدرک  دارای  کلینیــک، 
اســاتید  جــزء  همچنیــن  وی  می باشــد.  شناســی 
کننــده  مصاحبــه  نیروهــای  از  و  دانشــگاه  مجــرب 
اســتخدامی فرهنگیــان اســت. روزنامــه جام جــم البــرز 
افتخــار میزبانــی از ایــن مدیــر و روانشــناس برجســته 
و حــاذق را داشــت و بــا ایشــان در خصــوص مســائل 
روان شــناختی بــه گفتگــو پرداخــت. در ادامــه ایــن 

گفتگــوی جــذاب و کاربــردی را می خوانیــد:
* اصوال چرا به مشاوره و روان شناسی نیاز داریم؟

ایــن ســوال در واقــع دو بخــش دارد. اول این کــه بــرای 
کــدام نیازهــا بایــد بــه روان شــناس مراجعــه کــرد و 
دوم این کــه بــدون کمــک روان شــناس مشــکل مــا 
حــل می شــود یــا خیــر؟ شــما بــرای انــواع بیماری هــای 
جســمی مثــل درد کلیــه، معــده، کمــر و ســایر اعضــای 
بدنتــان بــه پزشــک مراجعــه می کنیــد. حتــی ممکــن 
اســت بــه تشــخیص یــک پزشــک اکتفــا نکنیــد و 
بخواهیــد نظــر چنــد متخصــص را بدانیــد. در نهایــت 
اگــر پزشــک تشــخیص دهــد کــه بایــد دارو مصــرف 
کنیــد یــا عمــل جراحــی انجــام دهیــد، نگــران ســالمتی 
خــود می شــوید و حتــی اگــر در ابتــدا مقاومــت کنیــد، 
بــه  نهایتــا  می شــود  باعــث  بیمــاری  از  ناشــی  درد 
گفته هــای پزشــک عمــل کنیــد.  آیــا اهمیــت ذهــن و 

روحتان برای شــما کمتر از جســمتان اســت؟  آیا درد 
روحــی از درد فیزیکــی آزاردهنده  تــر نیســت؟

* با توجه به مشکالت زندگی در این روزهای سخت 
شما چه توصیه هایی دارید؟

زندگــی همــه مــا، پــراز چالش هــای کوچــک و بــزرگ 
اســت کــه بایــد بــا آن هــا مقابلــه کــرد. از دســت دادن 
عزیــزان، شکســت های شــغلی ، طــالق یــا خیانــت و... 
می تواننــد زندگــی روانــی مــا را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد 
 تعــادل روانــی مــا را برهــم بزننــد. در هــر 

ً
و اصطالحــا

صــورت بــرای مقابلــه بــا آن هــا بــه کمــک و حمایــت 
راه  از متخصــص  اســتفاده  و  نیــاز داریــم  اطرافیــان 

هوشــمندانه تری بــه نظــر می رســد.
* از فعالیتها و خدمات تخصصی مرکز روان شناسی 

و مشاوره ذهن کلینیک بگویید.
یکــی از ویژگی هــای مهــم کــه در تاســیس ایــن مرکــز 
بــرای مــا بســیار مــورد توجــه بــوده، انجــام فعالیــت بــه 
صــورت تخصصــی اســت. روان شناســان مرکــز مــا 
در حیطــه و حــوزه درمانــی بخصــوص دارای مــدرک 
و پروانــه تخصصــی اشــتغال بــه کار از ســازمان نظــام 
روان شناســی و مشــاوره کشــور هســتند وایــن امــر 
مــا و همچنیــن رضایتمنــدی  اهــداف  در پیشــبرد 
مراجعــان از اثــر بخشــی بســیار باالیــی  برخــوردار بوده 
، ایــن روزهــا متاســفانه خیلــی از ســودجویان بــدون 

داشــتن پروانــه تخصصــی مشــغول بــه ارائــه خدمات 
روانشــناختی بخصــوص در بســتر فضــای مجــازی 
شــده کــه خــود آســیب های جبــران ناپذیــری بــرای 

مــردم بــه همــراه داشــته.
* چه نوع خدماتی  در مرکز روان شناسی و مشاوره 

ذهن کلینیک ارائه می شود؟
از جمله خدمات تخصصی که در مرکز روان شناسی 
و مشــاوره ذهــن کلینیــک به مراجعان محتــرم داخل 

و خــارج از کشــور ارائــه می گــردد می تــوان بــه:
اضطــراب  افســردگی،   ( فــردی  مشــکالت  درمــان 
وسواس، اختالالت شخصیت( زوج درمانی. مشاوره 
پیــش از ازدواج. سکســتراپی.خانواده درمانی.کودک 
و نوجواندرمــان مشــکالت فــردی بــا روش هــای غیــر 
ــد  ــورد تایی ــک م ــد ب ــو فی ــک و بای ــی نوروفیدب تهاجم
ــواع آزمون هــای روان شــناختی  FDA  امریکا.انجــام ان

MMPI،هوش،شخصیت،وکســلر،میلون،نئو:
اشاره کرد.

راه های ارتباطی با مرکز تخصصی روان شناسی و 
مشاوره ذهن کلینیک را بفرمایید. 

 کرج- چهارراه طالقانی- جنب زیرگذر به سمت 
شهدا- طبقه ۱2- واحد  ۱22 

شماره های تماس:   ۳4۰۰۰۱85   -  ۰9۱286۰6۰96 
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ایجاد  جهت  در  و   1393 سال  در  پویا  صنعت  زیست  سپهر  شرکت 
در  محیطی  زیست  مدت  بلند  اهداف  تحقق  خصوص  در  الزم  همکاری های 
زمینه کمک به اجرای هر چه بهتر بند5 ابالغ سیاست های کلی محیط زیست 
خاک،  آب،  هوا،  آالینده   عوامل  و  منابع  کنترل  و  مستمر  پایش  خصوص  در 
اقلیم،  نامساعد  تغییرات  و  مخرب  اشعه های  و  امواج  صوتی،  آلودگی های 
و  قوانین  در  زیست محیطی  شاخص های  و  استانداردها  رعایت  به  الزام  و 
انقالب  معظم  رهبر  توسط  سرزمین   آمایش  و  توسعه  برنامه های  مقررات، 
چه  هر  دسترسی  برای  و   اساسی  قانون   110 اصل  یک  بند  اجرای  در  اسالمی 
، ثبت و شروع به فعالیت  بهتر به استانهای همجوار پایتخت، در استان البرز

نمود.
و  تجربه  بر  تکیه  با  پویا  صنعت  زیست  سپهر  مشاور  مهندسان  شرکت 
مفید  و  مؤثر  فعالیت  سوابق  با  مجرب  و  متخصص  کادر  داشتن  اختیار  در 
مدیران شرکت در زمینه های متعدد صنایع زیست محیطی فعالیت مستمر 
زمینه های  کلیه  در  مشاوره  خدمات  ارائه  منظور  به  شرکت  این  داشته اند، 
محیطی،  زیست  آموزش های  و  زیست  محیط  حقوق   مدیریت،  مهندسی، 
مفتخر  ابتدا  در  گردید.  تأسیس  بزرگ  و  کوچک  صنایع  از  وسیعی  طیف  به 
سازمان  از  کشوری  زیست  محیط  معتمد  آزمایشگاه  گواهینامه  دریافت  به 
مهندسی  و  فنی  پروانه  دریافت  به  موفق  سپس  و  زیست  محیط  حفاظت 
سازمان  از   ، فیلتراسیون  و  فاضالب  و  ،آب  محیطی  زیست  صنایع  زمینه  در 

صنعت ، معدن و تجارت استان البرز گردید.
، واحدهای صنعتی و  * بر اساس تبصره 4 ماده 11 قانون هوای پاك تمام مراكز
تولیدی، حسب تشخیص سازمان محیط زیست مكلف هستند نسبت به 
لودگی، در فاصله زمانی حداقل 3 ماه یک بار و در  نمونه برداری و اندازه گیری آ

چارچوب خوداظهاری در پایش اقدام كنند.
با توجه به تجهیز کامل آزمایشگاه معتمد شرکت سپهر زیست صنعت پوبا 
زیست  صوت  سنجش  دودکش،  از  خروجی  ذرات  سنجش  زمینه های  در 
دودکش،  از  خروجی  گازهای  محیطی، سنجش  غبار  سنجش  محیطی، 

آزمایشگاه آب و پساب از جمله آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی و میکروبی ، به 
عنوان ویترینی از فعالیتهای زیست محیطی این شرکت محسوب گردیده و 
آلودگی های زیست محیطی  بر اساس همین نتایج خوداظهاری ، جهت رفع 
در همه زمینه ها و پارامترهای آالینده ، با داشتن کادری مجرب از فرهیختگان 
رشته های محیط زیست، مکانیک و شیمی دارای راهکار بوده و تا رفع کامل 
آلودگی صنایع مورد نظر خود را ملزم می داند. یکی از تمایزات بارز این شرکت 
با سایر واحدهای همکار ، ارائه مشاوره در کلیه فعالیت های محیط زیست 
از جمله، انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی )EIA( ، برنامه عملیاتی مدیریت 
 ،) )EMP پسماندهای عادی ، ویژه و صنعتی ، برنامه مدیریت زیست محیطی
مطالعات امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی ، طراحی و ساخت 
پکیج و تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی و راهبری سیستم های تصفیه 
خانه و حذف فلزات سنگین از فاضالبهای صنعتی از جمله صنایع آبکاری و 
کلیه امور محیط زیست ، انجام آزمایشات جارتست با انواع مواد شمیایی و 
مقیاس  در  را  مربوطه  صنعت  خانه  تصفیه  سیستم  از  مدلی  که  ژنراتور  ازن 

آزمایشگاهی طراحی و منتج به اجرای آن میگردد. 
از جمله خدمات با ارزش این شرکت استفاده از کادری مجرب ، علمی و فنی 
در بومی سازی کلیه فرآیند  ساخت و تولید اسکرابرکه شامل گروه متنوعی از 
دستگاههای کنترل آلودگی و جداسازی مواد آالینده از هوا می باشد که برای 
خذف گازها ، مواد و ذرات خروجی دودکشهای صنایعی همچون ریخته گری ها  
نصف  با  قدیمی  سیستم های  جایگزین  و...  غذایی  مواد   ، آسفالت   ، فوالد 
قیمت  بگ فیلتر که عملکرد ناقصی در خصوص گازهای آالینده خروجی اگزوز 
فن ها را دارد در پروسه های صنعتی استفاده می شود. همچنین این شرکت 
پایش های  و  زیست  محیط  امور  کلیه  در  محیطی  زیست  راهکارهای  ارائه  با 
زیست محیطی توانسته است با استفاده از مدیریت خالق و پرسنل مجرب 

تاکنون در 1300 واحد صنعتی در 24 استان خدمات رسانی انجام دهد.
تمرکز  و  معتمد  آزمایشگاههای  تجمع  به  باتوجه  است  امیدوار  خاتمه  در 
و  معتمد  آزمایشگاه های  بندی  رتبه  تهران،  اجرای  و  البر  استان  در  صنایع 
سازمان  طرف  از  است  سال   2 حدود  آنها که  توانمندی  حسب  بر  کار  ارجاع 
حفاظت محیط زیست کشور به تعویق افتاده است، جهت حمایت از کلیه 

آزمایشگاه موجود در سراسر ایران ،هر چه زودتر امکان پذیر گردد.

sepehrzistsanat                    : اینستاگرام

واتساپ:                                                     09129319819

zistsanat@yahoo.com               :ایمیل

@sepehrzistsanat                                  :تلگرام

شماره تماس : 02632701839 و 02632734911

ج- بین چهارراه هفت تیر و طالقانی - نبش خیابان قیام  آدرس: کر

ساختمان گلها - طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین - طبقه سوم - واحد 11

مدیرعامل : عباس محمدپور 

، مدیرعامل: مهندس عباس محمدپور

یست صنعت پویا به عنوان  شرکت سپهر ز
یست کشور  مشاور و آزمایشگاه معتمد محیط ز

؛ البرز در جشنعیدغدیر
تداعیسنتامیرالمومنینبااطعامعلوی

، تداعــی ســنت امیرالمومنیــن بــا اطعــام علــوی، بــا حضــور  جشــن عیــد غدیــر
پرشــور اقشــار مختلــف در البــرز برگــزار شــد.

، صد هــا دانــش آمــوز بــا دوچرخه هــای خــود بــه  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
محله هــای مختلــف ســر زدنــد و بســته های غــذای گــرم را بیــن اقشــار آســیب 

پذیــر توزیــع کردنــد.
حضرت علــی  زندگــی  تکــرار  کار  ایــن  می گویــد:  آمــوزان  دانــش  ایــن  از  یکــی 
را جهانــی امام مــان  نــام  و  کمــک  تــا به یکدیگــر  آمده ایــم  امــروز   )ع( اســت، 
کنیــم. در عیــد غدیــر امســال بــا همراهــی خیــران، گروه هــای جهــادی و کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی )ره( البــرز ۴۰۰ هــزار پرســش غــذای گــرم طبــخ و توزیــع شــد. 

قمــری  تقویــم  ۱۸ ذی الحجــه در 
مصــادف بــا عیــد غدیــر خــم اســت. در 
ایــن روز بــه فرمــان الهــی پیامبــر اکــرم 
ســفر  آخریــن  از  بازگشــت  راه  )ص(در 
به اســم غدیر  مکانــی  در  خــود  حــج 
عنــوان  بــه  )ع( را  علــی  امــام  خــم، 
جانشــین خــود معرفــی کــرد و بــا ایــن 
مســلمانان  بــر  را  خــود  رســالت  کار 
تمــام کــرد. ایــن روز یکــی از اعیــاد بــزرگ 
بــه شــمار مــی رود و در سراســر جهــان 
ســرور  و  جشــن  بــا  شــیعیان  توســط 

می شــود. داشــته  گرامــی 
بیمارســتان  مناســبت  همیــن  بــه 
ــر  ــم بناب فــوق تخصصــی و زایشــگاه مری
یــک ســنت دیریــن و اصــرار و اعتقــاد 
موســس و رئیــس هیــات مدیــره آن ، 
دکتــر صــالح الدیــن دلشــاد امســال نیــز 
گروهــی  و  ارجمنــد  مهمانــان  پذیــرای 
از کادر درمانــی بیمارســتان در جشــن 

والیــت و عیــد غدیــر بــود.
افــراد  حضــور  بــا  کــه  مراســم  ایــن  در 
شــاخصی همچــون مهنــدس حســین 
۶۰تهــران  و   ۷۰ دهــه  اســتاندار  طاهــری 
کرجــی  بنــام  خیــر  کریمــی  حمیــد  و 
ــورای  ــابق ش ــو س ــد عض ــده بیرانون وفری
کادر  از  جمعــی  و  ج  کــر شــهر  اســالمی 
یکــی  شــد  برگــزار  بیمارســتان  درمانــی 
از  مداحــان اهــل بیــت )ع(  در وصــف 
)ع(  موالعلــی  و  روز  ایــن  منقبــت  و 

کــرد. ســرایی  مدیحــه 
ــس  ــاد موس ــن دلش ــالح الدی ــر  ص  دکت
و مدیــر عامــل تعاونــی خدمــات درمانــی 
بــه  گویــی  آمــد  خــوش  ضمــن  مریــم 
مــا  بــرای  غدیــر  روز  گفــت:  مدعویــن 
بــه  و  اســت  خاصــی  روز  شــیعیان 
روز  ایــن  اکــرم)ص(  پیامبــر  ســفارش 

بایــد زنــده نــگاه داشــته شــود و مــا نیــز 
همــه ســاله در بیمارســتان مریــم ایــن 

را جشــن مــی گیریــم. بــزرگ  عیــد 
واقعــه  آوری  یــاد  بــا  ادامــه  در  وی 
در  همــواره  بشــر  افــزود:  خــم  غدیــر 
وسوســه  و  رحمانــی  قــدرت  دو  بیــن 
و  اســت  تقابــل  در  شــیطانی  هــای 
خداونــد متعــال بــرای کشــش و جــذب 
انســان بــه ســوی خــود و پرهیــز بشــر 
۱۲۴هــزار  شــیطانی  هــای  وسوســه  از 
کــدام  هــر  و  نمــوده  مبعــوث  پیامبــر 
خــود  از  پــس  را  جانشــینی  هــا  آن  از 

نموده انــد. انتخــاب 
واقعــه  اهمیــت  شــد:  یــادآور  دلشــاد 
بــه  کــه  اســت  بابــت  آن  از  خــم  غدیــر 
ختمــی  حضــرت  خداونــد  فرمــوده 
در  خــود  بــرای  را  جانشــینی  مرتبــت 
کننــد  مــی  معرفــی  حــج  ســفر  آخریــن 
در  را  اســالم  دیــن  تکامــل  خداونــد  و 
موســس  دانــد.  مــی  انتصــاب  ایــن 
بــا اشــاره  ادامــه  بیمارســتان مریــم در 
بــه خصائــص امیرالمومنیــن علــی )ع(، 

نفــر در  روایــات ۱۲۰هــزار  بــر  بنــا  افــزود: 
ایــن رویــداد حضــور داشــتند و طــی ۵ 
روز همگــی بــا حضــرت علــی )جانشــین 
( بیعــت کردنــد و حتــی زنــان بــا  پیامبــر
قــرار دادن دســتان خــود در تشــت آبــی 
آن  المومنیــن دستشــان در  امیــر  کــه 
قــرار داشــت بــر ایــن جانشــینی تاییــد و 

نمودنــد. بیعــت 
شــیعیان  مــا  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
ــه رو احــکام و دســتورات  کــه بایــد دنبال
فرامــوش  امــروزه   ، باشــیم  امامــان 
کرده ایــم کــه امــام صــادق)ع( بــه نقــل 
امیرالمومنیــن)ع(  بزرگوارشــان  جــد  از 
مــی فرمایــد: پیــروان مــا ، مایــه زینــت 
مــا باشــید نــه مایــه ســر افکندگــی مــا؛ 
افتخــار شــیعیان ایــن اســت کــه محــب 
و  علــی  نــام  بایــد  کــه  هســتند  علــی 

دارنــد. نــگاه  زنــده  را  خاندانــش 
بیمارســتان  مدیــره  هیــات  رئیــس 
اتفــاق  غدیــر  افــزود:  خاتمــه  در  مریــم 
باشــیم  علــی  آل  شــیعه  مــا  تــا  افتــاد 
کــه  باشــد  ایــن  بــر  بایــد  تالشــمان  و 

ــم  ــود، خات ــدی موع ــت مه ــرت حج حض
مــا  اعمــال  تمامــی  بــر  کــه  امامــان 
اشــراف دارنــد را از خــود راضــی بداریــم و 
بدانیــم همانگونــه کــه امــام صــادق)ع( 
هــای  هــوس  نگذاریــم  فرمودنــد 
دنیــوی بــر مــا چیــره شــوند و همــواره 
باشــیم  داشــته  نظــر  در  رفتارمــان  در 
کــه امــام زمــان از مــا راضــی باشــد.دکتر 
بــه  همچنیــن  دلشــاد  الدیــن  صــالح 
در  ســعودی  عربســتان  ســتم  و  ظلــم 
تحمیــل جنــگ بــه مــردم یمــن و ظلــم 
بــه آنــان اشــاره کــرد و تصریــح کــرد: بــه 
شــما مــژده ای مــی دهــم کــه در آینــده 
علیــه  جنــگ  در  یمــن  مــردم  نزدیــک  
ظالمــان ســعودی پیــروز خواهنــد شــد 
)عــج  مهــدی  حضــرت  زمــان  امــام  و 
آغــاز  از یمــن  را  اهلل تعالــی( قیــام خــود 
ــر  ــت ب ــژده ای اس ــن م ــرد و ای ــد ک خواهن
شــروع حکومــت سراســر عــدل و داد 

جهــان. در  عصــر  امــام 
در ادامــه ایــن جشــن مهندس حســین 
طاهــری اســتاندار دهــه ۷۰ و۶۰ اســتان 

عیــد  ایــن  پاسداشــت  ضمــن  تهــران 
اکبــر و تبریــک آن برهمــه مــردم ایــران 
زمــان  در  گفــت:  جهــان  شــیعیان  و 
مســئولیت بنــده دکتــر دلشــاد ریاســت 
ســازمان بهداشــت و درمــان اســتان را 
عهــده دار و یکــی از مدیــران پــر تــالش و 
جهــادی بودنــد کــه بــا وجــود مشــکالت 
جنــگ و تحریــم هــا  در اســتان کمبــودی 

احســاس نمــی شــد.
طاهــری افــزود: خوشــبختانه آن روحیــه 
پــر تــالش و جهــادی در ایشــان ادامــه 
داشــته و در حــال حاضــر بــا تاســیس 
همــراه  بــه  محکــم  خیریــه  موسســه 
ســایر پزشــکان و جراحــان متخصــص 
در مناطــق محــروم و کــم برخــوردار در 
حــال خدمــات رســانی و مــداوای رایــگان 
جســمی  نارســایی  دارای  کــودکان 
هســتند.وی خاطرنشــان کــرد: بنابــر آیــه 
مــودت هرکــه دوســتی و حــب پیامبــر و 
ائمــه را داشــته باشــد، نجــات یافتــه هــر 
دو عالــم اســت و هــر کــه از مــودت آل 
علــی دور مانــد حســنات ایــن دنیــا در 
آخــرت خیلــی بــه کارش نخواهــد آمــد.

در ادامــه ایــن مراســم  یکــی از مداحــان 
اهــل بیــت بــه مدیحــه ســرایی پرداخــت 
زایشــگاه  و  بیمارســتان  موســس  و 
بــا  دلشــاد  الدیــن  صــالح  دکتــر  مریــم 
ح دو ســوال، پیرامــون واقعــه غدیــر  طــر
جوایــزی بــه رســم یــاد بــود بــه برنــدگان 
اســت  یــادآوری  بــه  کــرد.الزم  اهــدا 
 ۶۴ بــا  مریــم  زایشــگاه  و  بیمارســتان 
تخــت بیمارســتانی و ۷ تخــت اورژانــس 
زایشــگاهی  تجهیــزات  کامل تریــن  و 
رتبــه اول  کــودک در  و درمانــی مــادر و 
کشــور  در  نــوزاد  و  مــادر  بــه  رســیدگی 

مــی باشــد.

یم گرامیداشت  جشن عید غدیر   در بیمارستان و زایشگاه مر


