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رونمایی از جدیدترین محصوالت برقی؛

رقابت مپنا
با شرکتهای برتر دنیا
2

رئیس پردیس کشاورزی در گفتگوی
اختصاصی با جام جم البرز:

کسی حق قطع درختان پردیس
کشاورزی را ندارد

شهرستانهای البرز از وضعیت
قرمز کرونا خارج شدند
استان البرز از نظر تعداد فوتیها ،مبتالیان و
بستریهایناشیاز کروناباکاهشچشمگیری
مواجهشدهاست.
به گزارش جام جم ،استاندار البرز در حاشیه جلسه
ستاد ملی کرونا گفت :تعداد شهرهای دارای شرایط
قرمز کرونایی در کشور به کمتر از  20شهر رسیده که
هیچ یک از شهرهای استان البرز جزو این  20شهر
نیستند.
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اقدامات ویژه برای محرومان
درسالگرد شهادت
«حاج قاسم سلیمانی»
دادستانعمومیوانقالبچهارباغ:

یادداشتی از یک البرز پژوه:

نگاهی بر تاریخچه پل دختر کر ج
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 ۳۷هکتار زمین تغییر کاربری یافته
آزاد شد
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حل مشکالت شهرک صنعتی
غیردولتی هشتگرد با
ورود دادگستری
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

امام جمعه کر ج :

محکومین فتنه  88صالحیت مسئولیت را ندارند

آیتاهلل حسینی همدانی پس از چهلمین خطبه مکتوب در قالب ندای جمعه
توصیهها و تذکراتی را بیان کردند.
به گزارش جام جم ،متن اولین ندای جمعه نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی
در استان البرز و امامجمعه کرج به شرح زیر است:
 ...نکته بعدی راجع به عزل و نصبهاست که در این مورد فراوان گفتهشده ،در

خبر

اقدامات ویژه برای محرومان
درسالگــــرد شهادت «حاج
قاسم سلیمانی»

در جلسه هماهنگی اعضای قرارگاه مرکزی
بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی مقرر شد  ۲هزار شغل به بیکاران
البرزی معرفی شود.
به گزارش جام جم ،در این جلسه که در
مصلی کرج با حضور آیت اهلل حسینی همدانی
نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد؛
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان
گفت :با توجه به ظرفیت اشتغالزایی در
استان ،حدود  ۲هزار شغل با عنوان پویش به
توان ما برای افراد جویای کار ثبت میشود تا
افراد بیکار طبق اولویت مشغول به کارشوند.
حجتاالسالم مهدی والیی بر حق گفت :روز
شمار طرح  ۱۴روزه مواسات و همدلی برای
اجرای هر چه بهتر این طرح اعالم میشود و
بر این اساس از  30آذر با تکریم پرستاران و
پزشکان طرح اجرا میشود و تا  ۱۳دی سالروز
شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم
سلیمانی با برگزاری مراسمهای مختلف در
فضای مجازی و اهدای بستههای معیشتی
به آسیب دیدگان از کرونا پایان مییابد.
وی افزود :نذر قربانی و تکریم خانواده
شهدایی که در این مسیر به شهادت
رسیدند نیز از دیگر برنامههای این طرح
است.

ً
این نوبت هم چون دیدم در منطقهای کسی جدیدا منصوب شد ،مسئوالن آن
منطقه امامجمعه محترم ،نماینده محترم و مسئوالن آن منطقه ،ورود کردند و
تذکر دادند .نیروهای ارزشی ورود کردند و تذکر دادند .خود بنده هم قبل ازاینجا
تذکر داده بودم و توجه نشد .الزم دیدم در اینجا بیان کنم .البته پیامی هم
توسط واسطهای که پیامها را میرساند به وزیر محترم کشور فرستادم .در زمان

استاندار البرز:

معارفه آقای استاندار و بعد در جلسات دیگر عرض کردم بنده اگر در موضوعی
ً
به مصلحت کوتاه بیایم یا با دیده اغماض نگاه کنم در مورد فتنه اصال کوتاه
نخواهم آمد چون ظلمی که در آن زمان به انقالب و نظام و خون شهدا و رهبری
شد جائی برای چشمپوشی نمیگذارد و این افراد اگر پشیمان شده و توبه کرده
باشند ،توبه و پشیمانی آنها قبول اما نباید مسئولیت داشته باشند .

یادداشت

رونمایی از جدیدترین محصوالت برقی؛

آمــوزش عکاســی حرفــهای
با تلفن همراه

شهرستانهای البرز از وضعیت قرمز کرونا خار ج شدند

رقابت مپنا با شرکتهای برتر دنیا

استان البرز از نظر تعداد فوتیها ،مبتالیان و بستریهای ناشی از کرونا با کاهش چشمگیری مواجه
شده است.
به گزارش جام جم ،استاندار البرز در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا گفت :تعداد شهرهای دارای
شرایط قرمز کرونایی در کشور به کمتر از  20شهر رسیده که هیچ یک از شهرهای استان البرز جزو این
 20شهر نیستند .عزیز اهلل شهبازی گفت :البرز از اسفند  1398به دلیل
تبادل فراوان جمعیتی با تهران ،در شیوع کرونا با پایتخت
الگوی مشترکی داشت ولی اکنون فاصله معناداری
در این رابطه دارد و روند شیوع ویروس کرونا
کاهش محسوسی یافته است .وی افزود :در داخل
کشور اقدامات موثری برای ساخت واکسن صورت
گرفته که البرز نیز در این رابطه فعالیتهای قابل
توجهی دارد .شهبازی گفت 3 :شهرستان استان
در وضعیت زرد و  3شهرستان دیگر در وضعیت
نارنجی هستند و همراهی مردم میتواند چرخه شیوع
کرونا را به طور کامل متوقف کند ،از این
رو با پرهیز از عادی انگاری باید
با انگیزه و توان بیشتری برای
حفظ و بهبود شرایط فعلی
اقدام کنیم.

گروه صنعتی مپنا از ژنراتور  ۲۵۰مگاولت
آمپری و موتورسیکلت برقی ساخت
خود رونمایی کرد.
به گزارش جام جم ،مدیر عامل گروه
صنعتی مپنا گفت :در مراسمی از ژنراتور
 ۲۵۰مگاولت آمپری شرکت مهندسی و
ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) رونمایی
شد.
عباس علی آبادی گفت :ژنراتور ۲۵۰
مگاولت آمپری ( ۲۰۰مگاواتی) ،بزرگترین ژنراتور هوا  -خنک طراحی و ساخته شده در شرکت ژنراتور
مپناست که طراحی و ساخت آن به صورت کامل توسط متخصصان داخلی انجام شده و به لحاظ عملکردی،
قابلیت رقابت با محصوالت شرکتهای صاحبنام بینالمللی حوزه تجهیزات نیروگاهی را دارد .وی افزود:
نوآوریهای به کار رفته توسط متخصصان شرکت پارس ژنراتور ،منجر به بهبود کیفیت محصول در ابعاد
الکترومغناطیسی ،حرارتی و مکانیکی میشود .علی آبادی گفت :بازدهی محاسباتی که مهمترین شاخص
عملکرد ژنراتور است نیز به عدد بسیار مطلوب  ۹۸.۷۲درصد رسیده است.
در این مراسم همچنین از دستگاه اسالتر و موتورسیکلت برقی ساخت شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور
مپنا رونمایی شد  .مدیر عامل گروه صنعتی مپنا گفت :کاربرد دستگاه اسالتر ،شیارزنی روتورهای ژنراتور
ساخت شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپناست .وی گفت :موتورسیکلت برقی شرکت پارس ژنراتور نیز
با به کارگیری فناوری موتور محرک درونچرخ ( )in-wheel driveطراحی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

میانگین تردد در جادههای البرز ۵/۴ ،برابر کشوری
در اوج سفرهای بین شهری ،جادههای البرز تا  ۱۶درصد ترددهای کشوری را به خود اختصاص
میدهد.
به گزارش جام جم ،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در حاشیه مراسم آغاز طرح انتظامی
ترافیکی جادههای استان ویژه زمستان گفت :میانگین تردد در محورهای مواصالتی استان
 5/4برابر میانگین کشوری است و این حجم تردد  12تا  16درصد ترددهای بین شهری کشور را
شامل میشود .علی درویش پور گفت :استان البرز در مسیر تردد مسافران  14استان کشور و
در یکی از محورهای اصلی شمال به جنوب کشور قرار دارد و به همین دلیل نیاز است برای حفظ
سالمتی مردم و مسافران ،نیروی انتظامی و تمامی دستگاههای اجرایی ،خدماتی و امدادی آمادگی
الزم را داشته باشند .وی افزود :هماهنگی مطلوبی بین نیرویهای انتظامی ،راهنمایی و رانندگی،
راهداری ،هالل احمر و اورژانس وجود دارد تا خدمت مناسب به مردم استان ،مسافران و در راه
ماندگان داشته باشیم.
درویش پور گفت :نیروی انتظامی عالوه بر تامین امنیت ،در بحث تامین سالمت مردم نیز پای کار

نگاهی بر تاریخچه پل دختر کر ج
«از قریه کن شمیران تا سلیمانیه (کرج) چهار
فرسخ بیشتر است و همه آن دشت و صحرا
به جهت گشت و تماشا در نظر از یک پارچه
زمرد سبز تر .نیم فرسنگ به سلیمانیه مانده
قریه کالک است .دو ساعت به غروب مانده از
رودخانه کرج گذشتم .بنه از پل رفته بودند و آب
رودخانه زیاد مینمود».
جعفر کوهزاده
(سفرنامه قاجاری  ،عبدالعلی ادیب الملک)
البرزپژوه
پل دختر کرج که در بخش خاوری شهر کرج و
در ابتدای ورودی محله حصار کرج بعد از سینما
هجرت واقع شده است .طول پل نزدیک به  ۶۱متر و پهنای آن بیش از ۷
متر است .طاق دهانههای بزرگتر با کمان نیم دایره اجرا شده است ،در
حالی که کمان دهانههای طبقه دوم ،به شکل جناغی است .راه دسترسی
به دهانههای طبقه دوم ،از طریق راه پلهای است که در دهانه کوچک
جایگذاری شده است.
این دهانهها همچنین محلی برای استراحت و اتراق به شمار میرفته
است.
«به رود بزرگی رسیدیم که بر روی آن پل بسته بودند و دارای اتاق زیبا و
تمیزی ،قدری باالتر از آب ،در پایین پل بر روی رودخانه زده شده بود و
اطراف آن باز است .به خواب خوشی فرو رفتم».
(سفرنامه پتیرو دالواله -ژانویه  1617م – زمان شاه عباس صفوی)
ستونهای کناری پل ،به جای استوار شدن بر بستر رودخانه بر صخرهها
و شیب دو سوی رودخانه قرار گرفتهاست و بیشتر از قلوه سنگ و مالت
ساروج ساخته شدهاست اما بدنه اصلی پل با آجر بنا شدهاست.
روی هم رفته ،نمای پل به سبب کمان بزرگ آن ،دارای شکوه چشمگیری
است و چشمانداز زیبایی را بر روی رودخانه کرج پدید میآورد.
« شش فرسخی پیش راندیم به امامزاده رسیدیم که در طرف راست جاده
قرار داشت ،رسیدیم و در نزدیکش رودی جاری که پیوسته سنگهای
سفید قبور را شستشو میدهد.
چون از قزوین بیرون شدیم ،از پلی آجری که بر روی رود کرج زده شده و
آبش از البرز سرازیر میشود ،گذشتیم».
(سفرنامه سیاح ،نویسنده و نقاش فرانسوی  ،اوژان فالندن -سال 1840
م)
پل دختر کرج که در دورانهای مختلف تاریخی ،نامهای خاصی به خود
گرفته است ،از جمله  :پل دختر ،پل شاه ،پل خاتون ،پل سلیمانیه ،پل
شاه عباسی و پل کرج .
این پل بر بقایای پلی کهنتر منسوب به دوره سلجوقی ایجاد شده و
بازسازی آن در دوره صفوی به این سازه نمای پلهای دوره صفوی را داده
است و به همین دلیل به پل شاه عباسی معروف گردیده است .
اما نام پل ،در نزد بومیان اصیل کرج همان نام پل دختر است.
پل دختر کرج با شماره  ۳۵۰۱در تاریخ  ۱۳۷۹/۱۲/۲۵در فهرست آثار ملی
ایران به ثبت رسیده ،به واسطه کاربری زیاد در دورههای مختلف تاریخی

ن مهمجای تقدیر و تشکر دارد.
بوده و هستند و ای 
رئیس پلیس راه البرز هم در این مراسم گفت :در طرح زمستانی عالوه
بر مسائل ترافیکی ،به دنبال این هستیم که آمار تصادفات و فوتیها
را به حداقل برسانیم و همچنین تالش داریم به مردمی که در محورهای
مواصالتی استان تردد میکنند ،خدمت بیشتری ارائه کرده و امنیت و
سالمت این عزیزان را تامین کنیم.
سرهنگ گودرزی گفت :مردم حتما به توصیههای مسئوالن
توجه داشته و هنگام تردد در جاده و گردنههای برفگیر
استان ،از تجهیزات زمستانی استفاده و با سرعت مطمئنه
حرکت کنند و از تردد در مسیرهایی که پلیس راهنمایی
و رانندگی منع کرده پرهیز کنند تا شاهد زمستانی کم
تصادف ،کمخسارت و امن همراه با سالمتی باشیم.

اگر دوربین عکاسی
ندارید ،اما عالقه مند به
عکس گرفتن با گوشی
همراههستید،پیشنهاد
میکنم قبل از شروع
سگـ ــرفتن،مطالب
عک 
آموزشی ما را بخوانید.
مصطفیغیاثی
این روزها بیشترین
عکسهای ثبت شده
عکاس خبری
با تلفن همراه است .هر
جام جم البرز
هفته با ما همراه باشید
تاباآموختنآموزشهای
صحیح ،عکسهایی جذاب به ثبت برسانید .آنها
را به اشتراک بگذارید و اطرافیان خود را شگفت زده
کنید.
* با دوربین موبایل خود ،حرفه ای عکاسی
کنید
برای اینکه با دوربین موبایل خود ،مانند یک
عکاس حرفه ای عکاسی کنید ،باید در ابتدا با
قابلیتهای موبایل خود آشنا باشید.
مثال شما باید بدانید که موبایل شما در شب
یا روز با چه کیفیتی عکسبرداری میکند و
فاصله کانونی دوربین گوشی خود را بدانید که
در مباحث بعدی به آن پرداخته میشود.
با توجه به پیشرفت روزافزون دوربینهای
موبایل ،این دوربینها از کیفیت چشم گیری
برخوردار شده اند و شما میتوانید با کمی
یادگیری بهترین عکس را بگیرید.
ابتدا دوربین موبایل خود را با دستمال تمیز
کنید .سپس با کادربندی مناسب ،سوژه خود
را انتخاب کنید.
بعد با لمس کردن صفحه موبایل روی سوژه
فوکوس کرده تا شفافیت مناسب را پیدا کند.
حاال چند عکس بگیرید.
در شمارههای آینده بیشتر در باره فوکوس
و اصطالحات دیگر عکاسی برایتان خواهم
گفت.

رتبه چهارم دانش آموزان البرزی در استفاده
از شبکه آموزشی شاد
یادداشت

بازسازی و مرمت شده است به گونهای که شکل
نخستین آن تا اندازهای دگرگون شده است.
« از مهمانخانه شاه آباد به حصارک میرود و چهار فرسخ است و دو فرسخ
که رفت به پل کرج میرسد ،پل کرج پنج چشمه و بنای آن از قدیم است.
بانی معین نیست».
(سفرنامه قاجاری ،میرزا حسین فراهانی)
با نگاه به بخش اصلی پل دختر کرج که یک دهانه طاقدار بزرگ است و
دیگر این که آثار و بقایای مواد و مصالح متعلق به دوران پیش از عصر
صفوی هنوز در آن قابل تشخیص است ،احتمال میدهند که این پل
همان پل مورد نظر حمداهلل مستوفی است که در دوره صفوی با دگرگونی
اندکی بازسازی شده باشد.
با این حال برخی آن را مربوط به دوره سلجوقیان در سدههای پنجم و
ششم هجری میدانند که در آن زمان از طریق این پل پیوند میان ری با
قزوین و باختر را برقرار میشده است.
به هر روی در این که این پل در دوران صفوی بازسازی شده و دگرگونی
بنیادین داشتهاست ،تردیدی نیست.
شایان ذکر است که در کتاب پژوهشی و کارشناسی شده ،پلهای قدیمی
ایران (محمد علی مخلصی -چاپ پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
کشور )  ،پل دختر کرج را با ادله علمی ،پژوهشی جزو پلهای قدیمی
ایران و پلهای دخترهای معروف (دوره ساسانی و اشکانی) تشخیص
دادهاند.
« از رودخانه کرج و پلی با یک طاق به نام پل خاتون یاد میکند که به یادبود
زبیده خاتون ،همسر محبوبهارونالرشید ،نامگذاری شدهاست».
(حمداهلل مستوفی (تاریخ نویس قزوینی) ،کتاب نزهه القلوب)
در سال  1330ش با ساختن پلی در جوار پل دختر که به پل سنگی (پهلوی
دوم) معروف است  ،تردد از روی پل دختر ممنوع گردید و تردد از روی پل
جدید صورت گرفت.
این پل به مرور زمان و بر اثر عوامل طبیعی از جمله جاری شدن سیل
و ریزش باران دچار فرسودگی شدید شده و به دلیل کاهش استحکام
پایههای آن در معرض فرو ریختن و نابودی بوده است.
در سفرنامههای قاجاری و خارجی به کرات از پل کرج ،تخریب و مرمت آن
سخن به میان آمده است.
در سال  ۱۳۸۸بازسازی و بهسازی پل آغاز شد .برای فراهم ساختن بازدید
و گذر گردشگران روی این پل تاریخی و به کارگیری از فضای پیرامون پل
که دربرگیرنده رودخانه و بستری سبز است ،ساماندهی روی پل انجام
شد .بدین منظور روی پل سنگفرش شد و دو جان پناه در دو سوی پل و
دو پلکان ورودی برای آمد و شد در دو سوی پل بنا شد.
ُ
بعد از خبر فرو ریختن قسمت میانی این پل کهن ،در آذر سال 1399
و با بررسی قدمت تاریخی و شاید باستانی پل دختر کرج میطلبد که
مسئوالن مربوطه به بازسازی و مرمت اساسی این اثر ارزشمند استان و
کشورمان که در ورودی شهر کرج از سمت شهر تهران ،دل هر بیننده و
گردشگر را میرباید ،جامه عمل بپوشانند.

دانش آموزان استان البرز در استفاده از شاد رتبه چهارم حضور در این شبکه آموزشی را کسب کردند.
به گزارش جام جم ،اداره کل آموزش و پرورش استان اعالم کرد :حدود  ۸۰درصد دانش آموزان البرزی در
شبکه آموزش مجازی شاد فعال هستند.
این اداره کل اعالم کرد :بر اساس آمار به دست آمده از وزارت آموزش و پرورش ،در حال حاضر  ۱۲میلیون
و  ۳۵۷دانش آموز ۷۱۵ ،هزار و  ۶۴معلم و  ۱۱۲هزار و  ۵۷۶مدیر در شبکه آموزش مجازی شاد مشغول فعالیت هستند.
در این طبقه بندی آماری آمده است :از  ۴۷۳هزار دانش آموز البرزی  ۴/۷۹درصد در شبکه آموزش مجازی شاد فعال هستند که بعد از استانهای قم ،مرکزی و
کرمانشاه به ترتیب با  ۹/۸۳درصد  ۸۳ ،درصد و  ۶/۷۹درصد ،دانش آموزان البرزی رتبه چهارم میزان استفاده از این شبکه را کسب کرده اند.

توزیع  ۱۰۰تبلت بین دانش آموزان کر ج
با هدف دسترسی سریعتر دانش آموزان آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا به دروس مجازی ۱۰۰ ،تبلت
دیگر بین این دانش آموزان توزیع شد.
به گزارش جام جم ،عضو هیات رئیسه اتاق اصناف استان البرز گفت  :مدیران مدرسه دانش آموزان
نیازمند را شناسایی میکنند و مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان با همکاری خیران اتحادیه موبایل
فروشان با هدف حمایت از دانش آموزان بد سرپرست و بیسرپرست این اقدام خیرخواهانه را انجام
میدهد.
حمید کریمی گفت :خیران با سخاوت کرجی برای این کار خداپسندانه  ۲۵۰میلیون تومان هدیه کرده اند.

با هدف توسعه همکاریهای مشترک صورت گرفت؛

بازدید شهردار مشکین دشت کرج از
پژوهشگاه مواد و انرژی

بغدادی ،شهردار مشکین دشت کرج و حسینی تبار ،رئیس شورای این شهر
ضمن بازدید از ساختمان سبز و نمایشگاه دائمی دستاوردها و تجهیزات
فناورانه پژوهشگاه مواد و انرژی ،با مسئوالن این پژوهشگاه درخصوص
زمینههای همکاری و تعامالت سازنده گفتگو نمودند.
به گزارش جام جم ،در این نشست که با حضور خاوندی رئیس پژوهشگاه،
زمانیان معاون اداری ،مالی و پشتیبانی ،حصارکی معاون پژوهش و تحصیالت
تکمیلی و کالهی مشاور عالی رئیس و مدیر حوزه ریاست پژوهشگاه برگزار
شد ،طرفین ضمن گفتگو در خصوص امکانات ،تجهیزات ،فناوری و توانائیهای
موجود در پژوهشگاه ،درخصوص راهکارها و زمینههای همکاری متقابل
بیشتر ،به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه گزارشی درخصوص معرفی پژوهشگاه ،اهداف ،ماموریت،
رسالت و چشمانداز پژوهشگاه و همچنین دستاوردها و محصوالت مرتبط با
فعالیتهای مجموعه مدیریت شهری توسط خاوندی و کالهی ارائه شد.
در این بازدید همچنین تفاهمنامه همکاریهای مشترک بین پژوهشگاه مواد
و انرژی به امضای خاوندی و بغدادی رسید.
موضوعاتی همچون مدیریت مصرف انرژی ،توسعه فناوریهای مربوط به حوزه
انرژیهای تجدیدپذیر ،مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی ،بهبود کیفیت
مصالح ساختمانی ،تربیت نیروی انسانی متخصص ،دورههای آموزشی کوتاه
مدت ،ایجاد خانه علم و فیزیک ،برگزاری دورههای آموزشی مدیریت مصرف
انرژی ،خدمات مشاوره ای علمی و حقوقی از محورهای مهم این تفاهمنامه
میباشد.

راه اندازی اندیشکدههای تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی مورد نیاز
مدیریت صنعتی ،بهرهگیری از ظرفیت علمی و اجرایی مرکز پژوهش ،بازدیدهای
علمی دانشجویان از مجموعههای مرتبط با مدیریت شهری ،مشارکت در
تعیین اولویتهای آموزشی و پژوهشی مجموعه مدیریت شهری ،هدایت و
حمایت مرکز پژوهش و مجموعه مدیریت شهری از پایاننامههای تحصیلی،
انجام مطالعات جامع مرتبط با محیط زیست شهری و مدیریت مصرف انرژی
در حوزههای مختلف مدیریت شهری ،داوری طر حهای مطالعاتی و اجرایی با
بهرهگیری از اعضای هیاتعلمی پژوهشگاه و همچنین فراهم نمودن امکان
همکاری و عضویت اعضای هیاتعلمی پژوهشگاه در کمیتهها و کارگروههای
تخصصی مرکز پژوهش مجموعه مدیریت شهری از دیگر موارد همکاری قید
شده در این تفاهمنامه است.
گفتنی است ،در پایان این نشست لوح تقدیری به پاس حمایت شهرداری
مشکین دشت کرج از ساخت یادمان شهید گمنام این پژوهشگاه به شهردار
اعطا شد.

برگزاری پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر با همت بسیج رسانه
پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر به همت سازمان بسیج رسانه استان برگزار
میشود.
به گزارش جام جم ،نوروزی فر با اعالم این خبر گفت :این جشنواره در پنجمین
دوره در قالب های خبر ،مقاله و یادداشت ،گزارش مکتوب ،مصاحبه ،تیتر،
موشن گرافیک ،عکس و فیلم کوتاه برگزار خواهد شد.
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رئیس بسیج رسانه استان افزود :موضوعات این جشنواره شامل جهش
تولید و اقتصاد مقاومتی ،مبارزه با تروریسم و خروج آمریکا از منطقه ،مبارزه با
آسیبهای اجتماعی ،مسائل صنفی خبرنگاران کرونا و کمک مومنانه۴0،
سالگی دفاع مقدس ،دستاوردهای انقالب اسالمی ،بصیرت و دشمن شناسی،
امیدآفرینی و بسیج و حوزه های اقدام میباشد.

پزشک جام جم

اجتماعی
اقتصادی

وی در خصوص نحوه و زمان ارسال آثار نیز گفت :عالقمندان می توان آثار ارسالی
خود را در موضوعات اعالمی را که در بازه زمانی  ۱۵بهمن سال  ۹۸لغایت ۳۰آذر
ل جاری از طریق یکی از رسانههای رسمی استان البرز منتشر شده باشد به
سا 
دبیرخانه جشنواره ارسال کنند .هر شرکت کننده میتواند در سه بخش و در هر
بخش سه اثر تا پایان آذر در سایت  Aboozarha.irبارگذاری نماید.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

حل مشکالت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد با ورود دادگستری

سواالت پزشکی خود را از پزشک جام جم البرز بپرسید
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون و هر هفته به سواالت و
دغدغههایپزشکیشماپاسخخواهندداد.
* به چه علت کرونا به آقایان ضربه سختتری میزند؟
چندین مطالعه نشان داده است مردان بیشتر از زنان بر اثر ابتال به
کرونا جان خود را از دست میدهند ،اما علت چیست؟ کارشناسان
میگویند زیستشناسی و رفتار ممکن است از دالیلی باشد که
مردان بیش از زنان مبتال به کووید  ۱۹شده و از این بیماری فوت
میشوند .به گفته آنها سیستم ایمنی قوی تر زنان نسبت مردان
میتواند یکی از دالیل اصلی این موضوع باشد.
دکتر سید مهدی
کارشناسان اضافه میکنند که تمایل مردان به انجام رفتارهای
موسویان
پرخطر مانند نادیده گرفتن فاصله اجتماعی یا عدم شستشوی مرتب
دستها احتمال ابتالی آنها به بیماری را باالتر میبرد.
در مردان عادتهای پرخطر مانند سیگار کشیدن که بر سالمت ریه تاثیر میگذارد ،ممکن است در
تاثیر مرگبار این بیماری بر روی مردان نقش داشته باشد.
چرا که مردان بیش از زنان تمایل به مصرف سیگار و دیگر مواد مخدر دارند .در نتیجه بسیاری از
مردان از بیماری مزمن ریه رنج میبرند و در صورت ابتال به کرونا در معرض آسیب شدیدتری خواهند
بود.
در بسیاری از فرهنگها و جوامع مردان بیشتر از زنان به کار در فضای باز مشغول هستند و در معرض
آلودگی شدیدتر قرار دارند .این موضوع میتواند به طور مستقیم بر درصد ابتالی آنها به بیماری
عفونی تاثیر گذار باشد.

رئیس و هیات مدیره شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد از اقدامات دادگستری استان در پیگیری
مشکالت این مجموعه که منجر به ممانعت از تعطیلی این مجموعه شد تقدیر کردند.
به گزارش جام جم ،حسین فاضلی هریکندی در دیدار رئیس و هیات مدیره شهرک صنعتی غیردولتی
هشتگرد که به منظور تقدیر از مجموعه اقدامات دادگستری استان برای حل مشکالت این مجموعه
انجام شد پیگیری مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی را یکی از اولویتهای دادگستری استان
برشمرد که اهمیت آن در برنامه تحول دادگستری استان نمود یافته است.
وی تصریح کرد :هرچند حمایت از واحدهای تولیدی و صنایع جزو ماموریتهای اصلی قوه قضائیه
نیست ولی به دلیل برخی مشکالت که منجر به تعطیلی واحدهای گاهی بزرگ هم شده بود در دوره
جدید به عنوان یکی از اولویتهای رئیس قوه قضائیه مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته است.
عالیترین مقام قضایی استان البرز اضافه کرد :از مواردی که در استان البرز ملموس بوده حل مشکالت
شهرکهای صنعتی اشتهارد ،واحد تولیدی پارس المع ،شرکتهای آردداران و تراورس در جریان سفر
آیت اهلل رئیسی به استان بود تا جایی که با دستورات ایشان و پیگیری مسئوالن قضایی استان ،با حل
موانع و مشکالت ،نه تنها از تعطیلی این واحدها و بیکار شدن صدها نیرو ممانعت شد بلکه بنا بر
بازخوردهای ارائه شده این واحدها در حال جذب نیرو برای ادامه فعالیت خود هستند.
وی به تبیین نگاه ویژه دادگستری استان به شهرکهای صنعتی پرداخت و گفت :حل مشکالت
شهرک صنعتی اشتهارد که برای چند دهه مغفول مانده بود ،پیگیری برای حل مشکالت جاده شهرک
صنعتی ماهدشت و روشنایی آن ،پیگیری برای ایجاد تصفیه خانه در شهرک صنعتی اشتهارد و کوثر و
بازدیدهای متوالی از این شهرکها در بازههای مختلف از جمله این اقدامات حمایتی بوده است که در
کنار حفظ حقوق صنعتگران ،مطالبه حقوق عامه نیز مورد پیگیری بوده است.

در این دیدار حسن محمد علیزاده رئیس هیات امنای شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد و اعضای
هیات مدیره این شهرک از اقدامات دادگستری استان در پیگیری مشکالت این مجموعه که منجر
به ممانعت از تعطیلی و اخالل در فعالیت این مجموعه شد تقدیر کردند و از برداشته شدن قدمهای
اجرایی برای ایجاد تصفیه خانه این شهرک در ماه آتی خبر دادند.

مزایده امالک مازاد
مزایده شماره  99/1فروش امالک مازاد بانک صادرات ایران  -استان البرز

بانکصارداتاریان

بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان البرز در نظر دارد تعدادی از امالک خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد مزایده ،مطالعه مدارک و بازدید از امالک مورد
نظر خود همه روزه از تاریخ انتشار آگهی (غیر از ایام تعطیل) از ساعت  8:00صبح لغایت  13:00به مدیریت شعب استان البرز به نشانی :کرج  -چهارراه طالقانی  -روبروی اداره پست مرکزی  -ساختمان بانک صادرات  -طبقه پنجم  -دایره
تدارکات و ساختمان مراجعه و یا با شماره  ۳۲۲۷۲۰۱۶تماس حاصل نمایند و پاکتهای حاوی پیشنهادات خرید خود را تا قبل از ساعت  13:00روز یکشنبه  99/10/07به نشانی فوق الذکر به دایره روابط عمومی تسلیم و رسید اخذ نمایند.
الزم به ذکر است آخرین مهلت فروش اسناد تا ساعت  13روز شنبه  99/09/29و جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادات خرید شرکت کنندگان در روز دوشنبه  99/10/08راس ساعت  9:00در طبقه چهارم مدیریت شعب استان البرز واقع در
نشانی فوق الذکر با حضور مسئولین ذیربط مفتوح و قرائت خواهد شد.
نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط جهت تنظیم قرارداد به شرح ذیل می باشد.

 -1مبلغ سپرده تودیعی شرکت در مزایده  ،مربوط به هر ملک در آگهی مندرج می باشد که طبق مفاد اسناد مزایده الزاما می بایست به حساب شماره  ۰۱۰۲۴۹۵۳۳۹۰۰۵دایره
تدارکات و ساختمان نزد بانک صادرات ایران واریز گردد .ضمنا جهت خرید پاکات مزایده و دریافت اسناد و اوراق مزایده  ،ارائه فیش واریزی به مبلغ  300/000ریال به حساب یاد شده
الزامیست.
 -۲مطالعه مدارک و سوابق امالک و بازدید از آنها ،قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری است.
 -۳بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.
 -۴کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسند.
 -۵مسئولیت تخلیه و کلیه هزینه های متعلقه مربوط به امالک دارای متصرف به عهده خریدار می باشد .
 -۶هزینه های مالیات ،عوارض شهرداری ،بیمه و  ...تا تاریخ انعقاد قرارداد به عهده فروشنده (بانک) و هزینه مالیات نقل و انتقال و هزینه های ارزیابی کارشناسی و آگهی برگزاری
مزایده و هزینه های حق الثبت ،حق التحریر ،استعالمات و غیره در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مزایده می باشد.
 -۷در صورت انصراف برنده وجه سپرده شرکت در مزایده به نفع بانک ضبط و ودیعه نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده نزد بانک باقی خواهد ماند.
-8پیگیری امور اداری دفترخانه اسناد رسمی ،اداره ثبت ،اخذ مفاصاحسابهای شهرداری  ،امور مالیاتی  ،تامین اجتماعی و سایر ادارات به عهده خریدار و برنده مزایده می باشد.

ردیف

توضیحات وشرایط:

میزان پرداخت غیر نقدی (باقیمانده در اقساط)

میزان پرداخت نقدی

1

%100

ــــــــــــــــــ

2

%70

 %30حداکثر در  36قسط با احتساب کارمزد (سود) مصوب بانک مرکزی

3

%50

 %50حداکثر در  36قسط با احتساب کارمزد (سود) مصوب بانک مرکزی

4

%30

 %70حداکثر در  36قسط با احتساب کارمزد (سود) مصوب بانک مرکزی

مبالغ قید شده در جدول به صورت  2ستون جهت خرید نقدی و نقد و اقساط می باشد ،در صورت ارائه پیشنهاد به
صورت نقد و اقساط  %10به مبالغ پایه مزایده نقدی افزوده می گردد.
لطف ًا پیشنهادات به صورت مشخص  ،شفاف و فاقد قلم خوردگی در اسناد مزایده اعالم گردد.

تبصره  :1در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی ،اولویت صرفا با پیشنهاد (نقدی) است.
تبصره  :2در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی (نقد و اقساط) اولویت ابتدا با درصد (حصه نقدی) بیشتر و سپس مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود مصوب بانکی می باشد.
تبصره  :3در صورتیکه خریداران اسناد مزایده قبل از اتمام مهلت اعالمی نسبت به ارائه پاکات به بانک اقدام نمایند بازگشایی پاکات قبل از موعد انجام خواهد شد.

ردیف

شناسه ملک

استان

آدرس

پالک ثبتی

1

5956

البرز

زمین /ساختمان

آپارتمان /مغازه

کاربری

عرصه

(مترمربع)

اشتهارد-بلوار آیت اله
خامنه ای  -خ معلم
خ امام خمینی
نبش خ کارگر

قولنامه

محل سابق شعبه
بانک

مسکونی
اداری

973

2

6376

البرز

کرج-محمدشهر
ضلع شمالی ورودی
میدان میوه و تره بار

162/657

زمین

تجهیزات
کشاورزی و باز

1255.87

3

5814

البرز

کرج -خ شهید بهشتی
خ شهید حنیفه
(شهربانی سابق)
نبش خ برغان

پالک های – 1125
 1127 – 1126فرعی
از  157اصلی

مغازه

تجاری
سرقفلی

-------

اعیانی

آخرین تاریخ

(مترمربع)

ارزیابی

قیمت پایه با احتساب
تخفیف به (ريال )
خرید نقدی

مبلغ سپرده تودیعی جهت

قیمت پایه با احتساب

شرکت در مزایده (به ریال) تخفیف (به ریال) خرید
خرید نقدی

به صورت نقد و اقتساط

شرایط فروش

توضیحات

حدودآ 670
مترمربع

1399/9/17

80.000.000.000

850.000.000

88.000.000.000

نقد و اقساط

ملک مشتمل بر یک باب فضای بانک(اداری) به
مساحت حدود  193مترمربع  ،دو واحد مسکونی
در طبقه همکف به مساحت حدودی  125و 120
مترمربع و یک واحد مسکونی در طبقه اول با مساحت
حدودی  135مترمربع و  67مترمربع زیرزمین .ملک
به صورت قولنامه ای به فروش می رسد
فاقد سند رسمی و پایانکار می باشد بر اساس استعالم
از شهرداری حدود  85مترمربع در طرح تعریض
خیابان قرار دارد.فروش با وضع موجود

--------

1399/09/12

104.000.000.000

970.000.000

114.400.000.000

نقد و اقساط

ملک مزبور به صورت یک قطعه زمین می باشد که
مطابق استعالم بعمل آمده از شهرداری منطقه2
کرج ملک خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر
واقع گردیده  ،میزان  1036.87مترمربع در پهنه
تجهیزات واقع و مساحت  219مترمربع آن در پهنه
کشاورزی و باز قرار دارد.فروش با وضع موجود

34.24
مترمربع

1399/9/5

13.700.000.000

مدیریت شعب استان البرز

520.000.000

15.070.000.000

نقد و اقساط

ملک مزبور به صورت یک باب تجاری و به صورت
سرقفلی و تخلیه در اختیار بانک قرار دارد .با توجه به
تعهد شغل ایجادی در محل مذکور طبق ماده  2قانون
تجارت می بایستی از مشاغل تجاری باشد
اخذ رضایت و پرداخت هرگونه هزینه به مالک و سایر
ادارات و ارگانها به عهده برنده مزایده می باشد
فروش با وضع موجود

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

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

پرسش و پاسخ

سوالاز شما،پاسخاز مسئوالن
تامیناجتماعیالبرز

این ستون مربوط به پرسش شما خوانندگان
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی
استان البرز میباشد.
به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی سازمان
تأمین اجتماعی و برقراری ارتباط این سازمان
با جامعه بزرگ مخاطبان ،بیمه شدگان،
بازنشستگان و کارفرمایان ،میتوانید سوالهای
خود را با تحریریه جام جم البرز با شماره32210009در
میان بگذارید .مسئوالن سازمان تامین اجتماعی
استان البرز در همین ستون پاسخگوی
سوالهای شما خواهند بود.
سوال :دریافت کمک هزینه دوران بارداری زنان
شاغل چگونه است ؟
پاسخ از :ابوالحسن قورچیان ،سرپرست اداره
کل تامین اجتماعی استان البرز :به بیمه شده
زن در مدت استراحت ایام بارداری در صورتی که
حائز شرایط قانونی الزم باشد کمک هزینه بارداری
تعلق میگیرد .این کمک هزینه در صورتی به
بیمه شدگان زن پرداخت میشود که دارای
شرایطیباشند.
این شرایط شامل موارد زیر میباشد :
الف -ظرف یک سال پیش از زایمان ،حق بیمه
 ۶۰روز کار را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت
کرده باشند .ب-در مدت استراحت مشغول کار
نبوده ،مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.
ج -درتاریخ اعالم بیماری مشغول به کار بوده یا در
مرخصی استحقاقی باشند .د -در دوره استراحت
دریافت مزدی برای وی مطرح نباشد.

www.daneshpayam.ir

ای ياد تو روحبخش جان درويش
دل ريش
اى مهـ ـ ـ ـ ِـر
جمال تو دواى ِ
ِ
دلها همه صيدهاى در بند تواند
جوينده توست هر كسى در هر كيش

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
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پیام های مردمی

سربازی برای وطن
جام جم البرز :شهید «احمد شعبانی» در سال  1346در یكی از روستاهای
شهرستان قزوین و در یك خانواده مسلمان و مذهبی چشم به جهان گشود.
پس از سپری کردن دوران طفولیت به همراه خانواده خود به شهرستان كرج
آمد و در آن جا اقامت گزید .او تحصیالت خود را در یكی از مدارس كرج آغاز
كرد .به همراه آن تربیت مذهبی خانواده نیز شخصیت او را شكل میداد و
تحصیالت خود را تا اخذ سیكل ادامه داد.
این شهید هنوز به سن بلوغ نرسیده بود كه طعم تلخ فقدان مادر را حس
كرد .چون به شغل كارگری ساختمانی عالقه داشت ،بعد از پایان دوره
راهنمایی به گچبری روی آورد و در همین حرفه باقی ماند .همزمان با شروع

انقالب اسالمی و قیام همهجانبه مردم مسلمان ،او كه  10سال بیشتر نداشت
همراه برادر بزرگ خود در تظاهرات شركت میکرد و در زمان جنگ تحمیلی این
شهید خیلی اصرار به جبهه رفتن داشت اما هر بار كه این پیشنهاد را برای
جبهه رفتن به خانواده میداد با مخالفت پدر روبه رو میشد تا اینکه تصمیم
گرفت به خدمت سربازی برود.
سرانجام با رضایت پدر برای دفاع و خدمت زیرپرچم جمهوری اسالمی راهی
جبهه شد و با اصابت ترکش در منطقه جنگی حاج عمران در  15شهریور 1365
به درجه رفیع شهادت رسید .تربت پاکش در گلزار شهدای امامزاده محمدکرج
نمادی از ایثار و استقامت در راه دین و وطن است.

مسئول اداره رفاه شهرداری کمالشهر:

مسئول بانوان حزب موتلفه اسالمی استان البرز:

این چه حقی است که ناجوانمردانه دانشمندان ما را ترور میکنید
مسئول بانوان حزب موتلفه اسالمی استان البرز میگوید :ما دنبال کنندگان سیره غیرتمندان هستیم ،اما دشمن به فکر حذف
ما میباشد .دشمنان باید بدانند ما جوانان ایران با اقتدار و به امر رهبر معظم انقالب آماده ایم برای مبارزه با کوردالنی که ادعای
دموکراسی و حقوق بشر دارند.
پروین خسروی ،مسئول بانوان حزب موتلفه اسالمی البرز و دبیر حزب موتلفه اسالمی در شهرستان ساوجبالغ در گفتگو با جام
جم البرز با اشاره به شهادت رساندن دانشمند هسته ای کشورمان شهید دکتر محسن فخری زاده گفت :دشمنان داخلی و
خارجی هر کسی میخواهند باشند ،ما جوانان ایران با اقتدا به امر رهبر معظم انقالب ،مرد و زن ،پیر و جوان ،آماده ایم برای مبارزه
و حذف شما کوردالن ،شما که ادعای دموکراسی و حقوق بشر دارید ،آیا داشتن دانش برای دفاع مشروع ،همان دفاع مشروع
نوشته شده در قوانین بینالمللی خودتان ،جرم است؟! این چه حقی است که ناجوانمردانه
دانشمندان ما را ترور میکنید و دم از آزادی میزنید .وی خاطرنشان کرد :استاد شهید
فخریزاده از دانشمندان هستهای ما یکی از مهرههای کلیدی و تاثیرگذار در زمینه
تحقیق و توسعه و دانش هستهای کشورمان بود به نحوی که آمریکاییها وی را
صندوقچه اسرار برنامه هستهای قلمداد میکردند .دشمن با ترورهای متوالی
دانشمندان هستهای ،اصلی ترین دستاورد انقالب اسالمی یعنی اقتدار علمی
ما را نشانه رفتهاند تا به خیال خود نگذارد ایران اسالمی قدرت فائق منطقه
بماند .آنچه مسلم است ،دانش هستهای در ایران بومی شده و در پاسخ
به این ترورها با اراده ملی توسعه یافته و خون این شهیدان سبب
اتحاد و انسجام بیشتر ملت خواهد شد .امپریالیسم باید بداند ترور
عالم هستهای ممکن است اما علم هستهای که با مجاهدت عظیم
جوانان و اساتید و نخبگان علمی به دست آمده به هیچ وجه
قابل ترور نیست و ایران اسالمی مشحون از شاگردان زبده و
نخبه شهدای هستهای است که یقین داریم که اگر علم در
ثریا هم باشد ایرانیان به آن دست خواهند یافت.

دادستان عمومی و انقالب چهارباغ:

 ۳۷هکتار زمین تغییر کاربری یافته آزاد شد
با تخریب  ۱۱بنای غیرمجاز در شهرستان چهارباغ  ۳۷هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته
آزادسازی شدند.
به گزارش جام جم ،دادستان عمومی و انقالب چهارباغ گفت :این زمینهای کشاورزی در
روستای قوهه در راستای اجرای تبصره  2ماده  10قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و
باغی آزادسازی شد.
شاپور صفری گفت :اراضی آزادسازی شده شامل  180مورد دیوارکشی غیرمجاز 6 ،مورد استخر
غیرمجاز به مساحت  500متر مربع و  11مورد بنای غیرمجاز مسکونی و تجاری به مساحت
تقریبی  1600متر بود.
وی افزود :ارزش اراضی آزادسازی شده بیش از  370میلیارد تومان است و همچنین در این عملیات  23محوطه سازی و ایجاد معبر بین مزار ع به مساحت
تقریبی  9هزار مترمربع ،دو مورد آالچیق به مساحت تقریبی  50مترمربع و سکو و تراس  7مورد به مساحت  1000متر مربع به شرایط قبل بازگردانده شد.

امام خمینی

(ره)

پیشرفت کار ادارات به ایجادانگیزه و تشویق
کارکنان بستگی دارد
مسئول اداره رفاه شهرداری
کمالشـ ــهر افــزود :شه ــرداری
کمالشهر نیز مانند تمامی ادارات،
شرکتها و نهادهای دولتی و
خصوصی برای ایجاد رفاه پرسنل
خود ،امکاناتی را در نظر گرفته
که طی شرایطی به همکاران ارائه
مینماید.
به گزارش جام جم ،عبداله
امینی در ادامه گفت :با تأکیدات
مهندس ناصری مقبل شهردار محترم مبنی بر تأمین رفاه کارکنان و ایجاد انگیزه در
این عزیزان سعی کردیم در حد توان خود با فراهم نمودن شرایط مطلوب  ،در برطرف
نمودن برخی مشکالت مالی همکاران تالش کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :با توجه به مشکالت معیشتی که همکاران ما نیز با آن
دست و پنجه نرم میکنند  ،ما در واحد رفاه وظیفه داریم در رفع بخشی از آن تالش
کنیم .به همین منظور طی رایزنیهایی که انجام پذیرفته با فروشگاهها و مراکز خرید
 ،تعمیرگاههای خودرو  ،خدمات صوتی تصویری ،دیجیتالی  ،بانکها  ،فروشگاههای
ارزاق و مراکز بیمه قراردادهایی بسته شده تا همکاران بتوانند جهت استفاده از
امکانات مراکز یاد شده و بازپرداخت به صورت اقساطی  ،اقدام نمایند.

خوانندگان عزیز میتوانند جهت طرح
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف با
شماره تلفن  32210009دفتر تحریریه جامجم
البرز همه روزه به غیر از ایام تعطیل در وقت
اداری تماس بگیرند تا مشکالتشان با نام
خودشان در همین ستون درج گردد.
* چرا مرسوالت پستی ،آسیب دیده تحویل
میشوند؟
بعد از ورود کرونا ودورکاری کارکنان ،اداره
پست ،مرسوالت پستی آسیب دیده و گاهی
ً
با تاخیر تحویل میشوند.لطفا کارکنان اداره
پست در حفظ امانات پستی مردم بیشتر
دقت کنند.
خانم مشکین – کر ج
* هزینه انبارداری بی رویه افزایش یافته است
چندی پیش برای تحویل بار به انبار ترمینال
شهید کالنتری مراجعه نمودم و هزینه ای چند
برابر دریافت کردند  .با وجود استفاده بیشتر
مردم در جابه جایی کاالهای بین شهری
از اتوبوسهای برون شهری به نظر میآید
نظارتی برقیمتهای این بخش وجود ندارد.
لذا از مسئوالن انتظار نظارت بر انبارهای
ترمینال را دارم .
احمد حسینی – محمد شهر
* تابلوهای تبلیغاتی مزاحم جمع آوری شود
در شهر و معابر کمالشهر تابلوهای تبلیغاتی
مزاحم زیادی وجود دارد که مشکالتی برای
ترددشهروندان ایجاد کرده است.
چرا شهرداری آنها را جمع آوری نمی کند؟
میثم فتحی  -کمالشهر
قیمت اقالم و ملزومات زندگی مردم را کنترل
کنید
قیمت اقالم و ملزومات زندگی مردم به طور
بی سابقهای افزایش پیدا نموده و عرصه را بر
مردم کم توان مالی سخت کرده است .بنابراین
از مسئوالن استانداری و فرمانداریهای تابعه
انتظار این است که کنترل بیشتری بر بازار داشته
باشند.
محسن کرامتیاز ماهدشت

ساخت اردوگاه نگهداری معتادان
متجاهر در ماهدشت
اردوگاه  ۳۰هزار مترمربعی در ماهدشت البرز برای نگهداری معتادان به مواد مخدر
در حال ساخت است.
به گزارش جام جم ،معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری گفت :با ساخت
و راه اندازی اردوگاه ماده  ۱۶استان مشکالت جمع آوری ،نگهداری و سالم سازی
معتادان کاهش خواهد یافت.
نورمحمد فردی گفت :متاسفانه استان البرز یکی از استانهای فاقد مرکز ماده 16
است که  500میلیارد برای ساخت آن اختصاص داده شده و سوله آن به مساحت
 500مترمربع در حال ساخت بوده و تقریبا کار آن رو به اتمام است .
وی افزود :از سوی دیگر تا راه اندازی اردوگاه ماده  16به منظور جمع آوری و نگهداری معتادان متجاهر و بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده و با هماهنگی
شورای مواد مخدر استان  13مرکز ماده  15استان به صورت موقت برای بیماران ماده  16اختصاص داده شده است که به طور مستمر و با هماهنگی دستگاه
قضائی توسط نیروی انتظامی معتادان متجاهر جمع آوری و  14روز در این مراکز قرنطینه میشوند و بعد از مدت قرنطینه بر اساس روال دورههای طی شده حداقل
 6ماه از آنها نگهداری میشود و در این خصوص حدود  1میلیارد و  500میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است.
معاون استاندار گفت :استان البرز  94مرکز ماده  15است که  5مرکز ویژه بانوان استان و یک مرکز اخیرا به علت تخلف پلمب شده است.فردی گفت :از اوایل مهر
 1399تا کنون  520معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز مربوطه شده اند.

رئیس پردیس کشاورزی در گفتگوی اختصاصی با جام جم البرز:

کسی حق قطع درختان پردیس کشاورزی را ندارد
گلدانساز در واکنش به خبر منتشره مبنی بر قطع درختان در پردیس
کشاورزی به خبرنگار ما گفت  :پردیس کشاورزی از دانشکدههای قدیمی در
کشور است ودرختان وفضای سبز بسیار گسترده و متنوعی دارد که به عنوان
ریههای شهر کرج شناخته میشود.
وی در ادامه افزود  :با کمی دقت هر فردی متوجه خواهد شد که عکسهای
منتشره در فضای مجازی مربوط به فصل بهاراست ،در صورتی که ما در آذر
هستیم 17 .اردیبهشت امسال طوفان وتند بادشدیدی شکل گرفت که
درختان بلند وتنومند وشاخههای آنان درقسمت «جنگل سرو سیمین» این
دانشکده ،در کنار خانههای سازمانی ریشه کن وشکسته شدند که خساراتی
به منازل ،خودروها وتاسیسات وارد شد و مستندات آن موجود است .
رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در خصوص اقدامات
پس از حادثه اظهار داشت  :ما بالفاصله آماده پاکسازی خیابانها واماکن
خسارت دیده جنگل سرو سیمین شدیم که تمام گزارشات اداری آن در
اردیبهشت وجود دارد.
حسین گلدانساز با ابراز تاسف از شکستگی وقطع درختان در این محوطه
گفت  :در آن مقطع ،از این حادثه بسیار ناراحت بودیم اما یک امر طبیعی
بود و با وزش بادهای شدید وتندباد این اتفاق صورت گرفته بود ،لذا به خاطر
حفظ سالمت افراد وجلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی با هماهنگی ونامه
نگاریهای اداری نسبت به جمع آوری درختان وشاخههای شکسته اقدام
نمودیم که گزارش آن در سایت پردیس کشاورزی منعکس گردید.
ً
گلدانساز ادامه داد :قطعا با نگاه علمی نسبت به کاشت درختان اقدام
خواهیم کرد و مقدمات کاشت در این فصل آغاز شده است.
وی همچنین در خصوص ممانعت از ورود بازرس شهرداری به پردیس گفت

 :در صورت هماهنگی تلفنی یا نامه نگاری اداری این کار بالمانع میباشد اما با
توجه به گزارش مامور حراست مبنی براین که فردی بدون نامه وهماهنگی
قصد ورود به مجموعه را داشته وما راه ندادیم از وظایف آنها دقت در ورود
ً
وخروج افراد است وقطعا با هماهنگی پذیرای همه هستیم .
رئیس پردیس کشاورزی در پایان گفت :در مجموعه ما هیچ احدی حق ندارد
درختی یا درختچه ای قطع کند واین جا دانشکده منابع طبیعی کشوراست .
افراد مرتبط با انتشار این موضوع باید پاسخگو باشند وعذرخواهی کنند.
الزم به توضیح اینکه طی روزهای
گذشته خبری مبنی بر قطع
درختان پردیس کشاورزی و
ورود دادستانی به ماجرای
قطع درختان منتشر
شد که خبرنگار جام جم
در البرز پیگیر ماجرا شد
وبا دکتر گلدانساز رئیس
پردیس کشاورزی ومنابع
طبیعی دانشگاه تهران به
گفتگو پرداخت.

