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لبرز
ا

: مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز
تپه ازبکی و کاروانسرای ینگی امام ثبت جهانی می شود
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ج خبر داد: مدیر جهاد کشاورزی شهررستان کر
تخریب ۱۷۹ ساخت و ساز غیرمجاز در جاده چالوس

3

 امید دمیرچی:مدیر امالک معین:

از تمام توان  و تجربه  خود برای 
خدمت  به  مردم استفاده می کنیم

خالقیت در صنایع ساختمان سازی 
دمیرچی را به شهرت رسانده است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
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2ویــژه هـا

 گامی دیگر در خودکفایی
احداث شبکه های آب، برق و گاز  صنعت خودرو

مسکن مهر در شهرجدید هشتگرد

ین، در طبخ غذاهای  بانویی کارآفر
لذیذ  با چاشنی  سالمتی برای مردم

رئیس اداره توسعه زیرساخت شرکت عمران مدیر عامل  شرکت ساز گستر اعالم کرد:
شهر جدید هشتگرد استان البرز   خبر داد:

مدیر کترینگ پیرمستان:

، تولید کننده قطعات خودرو:  مدیر عامل شرکت ساالر گستر
با اتکا به توان متخصصان جوان کشورمان توانستیم خط 
تولید موتور فن توربو را برای نخستین بار در کشور راه اندازی کنیم.
، لواسانی گفت: صنعت خودرو با خط  به گزارش جام جم البرز
تولید موتور فن توربو و فاز دوم خط تولید موتور dc شیشه باالبر 
خودرو در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد به  بهره برداری رسید.
لواسانی افـــزود: نمونه خــارجــی ایــن  مــوتــور فــن تــوربــو در بــازار 
حـــدود ۱۸ دالر اســت کــه مــا بــا یــک ســوم قیمت آن را تولید 

ــازان قــــرار خــواهــیــم داد. ــ ــودروسـ ــ ــار خـ ــی و در اخــت

رئیس اداره توسعه زیرساخت شرکت عمران شهر جدید 
هشتگرد استان البرز گفت: از مجموع 3۵ هزار واحد مسکونی 
مهر ، شبکه های آب ، برق و گاز بیش از ۹۹ درصد آنها احداث شده است.
به گزارش جام جم البرز تیمور امرایی  گفت: از مجموع 3۵ هزار 
واحد مسکونی مهر این شهر که توسط شرکت عمران ساخته 
شده ، انشعاب فاضالب برای 3۲ هزار و۴۵۶ واحــد، انشعاب 

آب برای 33 هزار و ۴۵۶ واحد ، نصب کنتور آب برای 
ــرق بـــرای و... ــرای شبکه ب ۲۶2 هـــزار و ۴۵۶ واحـــد ، اجـ 2
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یفی  شر ی  د م   ها حر فع  ا مد شهید  یفی پیکر  شر ی  د م   ها حر فع  ا مد شهید  پیکر 
تشییع می شود تشییع می شوددر فردیس  در فردیس 

چاپمجموعهاشعاربرگـزیده
دفاعمقدسدرالبــرز
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تزریق یک میلیون و ۸۰۰ هزار دز واکسن کرونا در البرز
البرز  استان  کرونا  با  مقابله  قرارگاه  سخنگوی 
از  کرونا  دز واکسن  هزار   ۸۰۰ و  میلیون  یک  گفت: 
ح واکسیناسیون تا نهم مهر در استان  ابتدای طر

به گروه های هدف تزریق شده است.
افزود:  بابایی  مهرداد   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
البرز  تاکنون حدود یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر در 

حداقل یک دز واکسن دریافت کرده اند.
نفر  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  سه  مجموع  از  گفت:  او 
نفر  هزار   ۲۰۰ و  میلیون   ۲ حدود  استان،  جمعیت 
جمعیت هدف واکسیناسیون  هستند که تاکنون 
را  واکسن  دز  یک  حداقل  هدف  جامعه  درصد   ۶۰

دریافت کرده اند.

بابایی با بیان این که روند ابتال و مرگ و میر کرونایی 
در البرز کاهشی با شیب مالیم است، اضافه کرد:  
انتظار می رود مردم همچنان دستورهای بهداشتی 
اشغال  میزان  اکنون  افزود:  او  کنند.  رعایت  را 

تخت ها در البرز به زیر ۹۰۰ رسیده  و بیمار در حال 
به  کرونایی  تخت های  تدریج  به  و  نداریم  انتظار 

بیماران غیر کرونایی  تعلق می گیرد.
وضعیت  زمان  در  که  جراحی  اعمال  گفت:  بابایی 
قرمز کرونایی لغو شده بود دوباره در مراکز درمانی 

انجام می شود.
در  گفت:  البرز  کرونا  با  مقابله  قرارگاه  سخنگوی 
کسانی  افزود:  آنفلوآنزا  واکسیناسیون  خصوص 
خطر  معرض  در  افراد  جزو  گذشته  سال های  که 
بوده و هستند امسال هم باید واکسن آنفلوانزا را 
تزریق کنند اما حداقل باید ۲ هفته با واکسن کرونا 

فاصله زمانی داشته باشد.

رحلت  ایپمبر اکرم)ص( ، شهادت  امام حسن مجتبی  و امام رضا)ع( راتسلیت می گومیی
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اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اعالم کرد: 
توزیع ۷۰۰ بسته اقالم آموزشی بین دانش آموزان البرز

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
: و صنایع دستی البرز

ــرای  ــ ــــس ــاروان ــ ک ــــی و  ــک ــ ازب تــپــه 
ینگی امام ثبت جهانی می شود

و  گردشگر ی  میراث فرهنگی،  مدیر کل  اعــالم  با 
ازبکی  محوطه  ثبتی  پرونده  البرز،  صنایع دستی 
فهرست  در  ثبت  بــرا ی  ینگی امام  کار وانسر ا ی  و 

میراث جهانی در دست اقدام قرار گرفته است.
به گزارش جام جم البرز فریدون محمد ی گفت: در 
روز های پیش رو این استان میزبان هیات بر ر سی 
علمی و باستان شناختی خواهد بود که از محوطه 
ینگی امام  کار وانسرا ی  و  نظرآباد  ازبکی  باستانی 
گرفتن در  ــرار  ق ــرا ی  ب ارزیــابــی  با هــدف  ساوجبالغ 

فهرست میراث جهانی باز دید خواهند کرد.
ــر ی و  ــ ــگ ــ ــردش ــ ــی، گ ــگـ ــنـ ــرهـ ــراث فـ ــیـ مـــدیـــر کـــل مـ
ازبکی  البرز افزود: محوطه باستانی  صنایع دستی 
با قدمت ۹ هزار ساله که اولین خشت دست ساز 
شده  گذاشته  نمایش  به  ملل  سازمان  در  بشر 
به عنو ان میراث جهانی متعلق به تمام بشریت 
بوده و قدمت باستان شناختی و فرهنگ منطقه 
و ایران زمین را به رخ جهانیان می کشد. وی گفت: 
سال  آن  گنبد  چهار  کــه  ینگی امام  کــاروانــســرا ی 
و در مسیر جاده  باز سازی شد  و  گذشته مرمت 
ابریشم قرار گرفته از جمله دیگر بناها ی ارزشمند 
و تاریخی البرز است که پرونده ثبت جهانی آن نیز 
در حال تکمیل شدن است. محمد ی با تأکید بر 
دستگاه های  و  مربوطه  نهاد های  همکاری  لــزوم 
آماده سازی  و  پاکسازی  عملیات  افــزود:  خدماتی، 
به  شــهــر دار ی  همت  به  تاریخی  مجموعه  دو  هر 
زود ی آغاز شده و بدین منظور اعتبار ی برای انجام 

امور جار ی در نظر گرفته شده است.

خبرخبر

خبرهای برگزیده شورای اسالمی 
ج در هفته ای که گذشت شهر کر

 جواد چپردار رئیس شورای اسالمی :
 اولویت شورای اسالمی کرج توجه ویژه به مناطق 

کم برخوردار است
رئیس:   نایب  آبادی،  محمود  رحیمی  علی 
بازدیدهای میدانی گام اولیه در رفع موانع خدماتی 

در شهر است
مجتبی حاجی قاسمی دبیر اول:

 کالنشهر کرج از فقدان داده های معتبر و به روز در 
بخش های مختلف رنج می برد

حجت االسالم علیرضا سعیدی، رئیس کمیسیون 
فرهنگی، ورزشی اجتماعی و جوانان:

موازی  اقدامات  انجام  از  فرهنگی  کار  با  همزمان 
غافل نشویم

 عمار ایزدیار، رئیس کمیسیون شهر هوشمند، 
اقتصاد شهری و مشارکت ها:

قرار  کار  دستور  در  باید  شهروندان  مشکالت  رفع 
بگیرد

علی قاسم پور، رئیس کمیسیون حقوقی و امالک 
و سخنگوی شورا:

تحقق  بر  عاملی  شهرها  در  قومیتی  هماهنگی   
اهداف پلیس است

 فاطمه منعمی، خزانه دار و رئیس کمیته بانوان، 
همچون  امن  سرپناه  تامین  خانواده:    و  کودک 
گرمخانه برای بانوان بی خانمان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است مریم قهرمانی صارم، نایب رئیس 
زنان  و  مردان  معماری:  و  شهرسازی  کمیسیون 

آتش نشان مستحق تقدیرند.

ح کرد: نماینده مردم در مجلس مطر
تومان  میلیارد   ۵۱ اختصاص 
ــه مــنــاطــق مــحــروم  ــ اعـــتـــبـــار ب

چهارباغ

نماینده مردم شهرستان های چهارباغ، ساوجبالغ، 
از  اسالمی  شورای  مجلس  در  طالقان  و  نظرآباد 
اختصاص بودجه ۵۱ میلیاردی از محل تخصیص 

اعتبار به مناطق محروم خبر داد.
به گزارش جام جم البرز نماینده مردم شهرستان های 
مجلس  در  طالقان  و  نظرآباد  ساوجبالغ،  چهارباغ، 
در  ما  ای  بودجه  اعتبار  گفت:  اسالمی  شورای 
مجموع مناطق محروم در کمیسیون تلفیق برای 
و  نظرآباد  چهارباغ،  ساوجبالغ،  شهرستان های 
طالقان عدد صفر بود که با پیگیری های انجام شده 
حدادی  شد.  مشخص  انتخابیه  حوزه  برای  رقمی 
افزود: برای شهرستان چهارباغ ۵۱ میلیارد تومان 
و  اعتبار تملک  از ۴۱ میلیارد تومان  به غیر  اعتبار 
داد:  ادامه  وی  است.  شده  گرفته  نظر  در  دارایی 
اختصاص این بودجه موجب توسعه بخش هایی 
چون بهداشت و درمان راه های روستایی و مدارس 
منطقه  ایجاد  از  همچنین  حدادی  شد.  خواهد 
خبر  چهارباغ  شهرستان  در  لیزر  اقتصادی  ویژه 
منطقه  شده  انجام  پیگیری های  با  گفت:  و  داد 
ایجاد  چهارباغ  شهرستان  در  لیزر  اقتصادی  ویژه 
خواهد شد که این منطقه ویژه اقتصادی ظرفیت و 
پتانسیل خوبی برای ایجاد اشتغال، بسترهای الزم 
توسعه ای و رونق اقتصادی برای شهرستان چهارباغ 
خواهد داشت. فرماندار شهرستان چهارباغ با بیان 
شهرستان  در  توسعه  ساخت های  زیر  این که 
چهارباغ جزو برنامه های مهم و ضروری است که از 
ابتدای شهرستان شدن این بخش در دستور کار 
قرار گرفته است، افزود: اختصاص بودجه از محل 
برای شهرستان چهارباغ  اعتبارات مناطق محروم 
فرصت مناسبی برای توسعه در بخش هایی چون 

آموزش، حمل و نقل، و بهداشت و درمان است.
ویژه  منطقه  ایجاد  افزود:  ادامه  در  شمیرانی 
اقتصادی لیزر اتفاق خوبی در شهرستان چهار باغ 
است که این شهرستان را دارای پتانسیل های ویژه 
ای خواهد کرد و  اشتغال برای ۱۰ هزار نفر و توسعه 

این شهرستان را به دنبال خواهد داشت.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر البرز از توزیع ۷۰۰ بسته اقالم 
آموزشی بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار این استان خبر داد.

ح های محرومیت زدایی  به گزارش جام جم البرز داود رجبی گفت : طر
به  همنوعان  به  کمک  برای  احمر  هالل  جمعیت  دوستانه  انسان  و 

آسیب پذیر جامعه  ویژه در شرایط کنونی و فشار اقتصادی به اقشار 
احمر  هالل  جمعیت  داوطلبان  و  خیرین  افزود:  او   . است  شده  اجرا 
و  آموزشی  اقالم  توزیع  و  تهیه  در  مشارکت  و  مالی  حمایت های  با 
لوازم التحریر در خانه های هالل و شعب جمعیت هالل احمر و با هم 

افزایی و مشارکت حوزه های داوطلبان و جوانان نسبت به توزیع اقالم 
آموزشی بین کودکان بی سرپرست و کمتر برخوردار در مناطق حاشیه 
 ، ای استان البرز اقدام کردند. این اقالم شامل بسته کامل لوازم التحریر

کفش ، لباس و کیف است .

ضمانت  انواع  بهترین  و  معتبرترین 
نامه  ضــمــانــت  قـــراردادهـــا،  کلیه  در 
ــاد، با  ــنـ بــانــکــی اســــت. ایــنــگــونــه اسـ
دارنــد.  تفاوت  سفته  و  چک  و  بــرات 
در  بــایــد  امـــالک  مــشــاوریــن  بنابراین 
حـــوزه مــشــارکــت در ســاخــت و ســاز 
این  به  تسلیم  شرایط  در  ویــژه  به  و 
باشند.  داشته  کافی  توجه  موضوع 
از  یــکــی  ــالک معین  امـ دفــتــر مــشــاور 
در  معتبر  و  خوشنام  مجموعه های 
اســتــان الــبــرز مــی بــاشــد کــه عـــالوه بر 
مشتریان  با  صداقت  و  احترام  حفظ 
خود، در خصوص دارا بودن اطالعات 
علی  دارد.  ویــژه  حساسیت  حقوقی 
و  متعهد  مدیریت  مختاری،  حاجی 
که  است  معتقد  مجموعه  این  زبده 
و  خرید  هنگام  در  ــالک  ام مــشــاوران 

نموده  بررسی  و  تحقیق  باید  فروش 
نشود.  ایجاد  مشکلی  مــردم  بــرای  تا 
رابــطــه روزنــامــه جــام جم  در  همین  
البرز با مدیر توانمند و موفق امالک 
معین گفتگویی انجام داده است که 

ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
معین  امالک  ویژه  شاخصه های  از   *

به چه مواردی اشاره می کنید؟
 موردی که برای امالک معین اهمیت 
ویژه دارد احترام به مشتری و صداقت  
است. همچنین از تمام توان و تجربه 
کاری خود استفاده می کنیم تا به مردم 

خدمت رسانی نماییم.
مدیر  یــک  عــنــوان  بــه  شما  توصیه   *
یــن  مــشــاور ــه  ب متخصص  و  مــجــرب 

امالک چیست؟
خرید  هــنــگــام  در  امـــالک  مــشــاوریــن 

ــژه داشــتــه  ــ ــت وی ــایــد دقـ ــروش ب ــ و ف
که  فایل هایی  خصوص  در  باشند. 
حتما  و  نکنند  اقـــدام  دارنـــد  مشکل 
بحث  در  نمایند.  بــررســی  و  تحقیق 
تسلیم  شــرایــط  بــه  باید  مشارکت ها 
در  ملکی  کــه  هنگامی  کــنــنــد.  تــوجــه 
ــده قــــرار مـــی گـــیـــرد، در  ــازنـ ــار سـ ــی اخــت
صـــورت نــداشــتــن اطــالعــات کــافــی از 
وکالی مجرب مشاوره بگیرند تا برای 
نظر  به  نشود.  ایجاد  مشکلی  مــردم 
یا  و  بانکی  نــامــه  ضمانت  تهیه  مــن 
ملکی در این خصوص راهگشاست. 
چون به این ترتیب سرمایه خود را از 
دست نمی دهند. با این کار به لحاظ 
قانونی مشکلی ایجاد نمی شود. چون 
حال  در  ساختمانی  مصالح  قیمت 
از  یکسری  البته  دارد.  نوسان  حاضر 

سازنده ها با این وجود کار می کنند و 
به دنبال سود نیستند. بلکه پیشینه 

کاری برایشان مهم است.
ــان  ــ ــازم ــ س از  درخــــواســــتــــی  چــــه   *
خود  تخصصی  حـــوزه  در  ــرداری  ــه ش

ید؟ دار
 از شــهــرداری بــه دلــیــل صـــدور مجوز 
ــرای امـــالک قــولــنــامــه ای کــه موجب  بـ
ســـوداگـــری در ایـــن حــــوزه مــی شــود 
همچنین  هــســتــم.  گله مند  بــســیــار 
از  ج  و خار از حد  بناهای بیش  اضافه 
ساختمان های  می دهند.  استاندارد 
ــوده بـــا تــغــیــیــرات جــزئــی قــابــل  ــرسـ فـ
با  امالک  دفاتر  اگر  هستند.  استفاده 
شهرداری ها و وزارت مسکن همکاری 
پیشرفت  ســازهــا  و  ساخت  نمایند، 

می کنند. 

مدیر امالک معین:مدیر امالک معین:

از تمام توان  و تجربهاز تمام توان  و تجربه
 خود برای خدمت خود برای خدمت

 به  مردم استفاده می کنیم به  مردم استفاده می کنیم

لطفا راه های ارتباطی با امالک معین را برای مردم ذکر نمایید.
- چهار راه بهداری- امالک معین مختاری پالک 135 کیانپور ج-مصباح- خیابان  کر آدرس: 

شماره های تماس: 3۴۲۲۰1۸۷ و 3۴۲۲۰1۹۰
شماره تلفن همراه: ۰۹1۲5۶۶۷۴۰1

 : البرز استان  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
ــاد و خــاطــره رزمــنــدگــان و  ــده نــگــه داشــتــن یـ ــ زن

ایثارگران، تکلیف دینی و وظیفه ملی ماست.
ایـــثـــار و شــهــادت  تـــرویـــج فــرهــنــگ  ــای  ــتـ در راسـ
و پــاســداشــت ارزش هــــــای هــشــت ســـال دفـــاع 
مقاومت  و  مقدس  ــاع  دف شعر  کتاب  مــقــدس، 

شاعران استان البرز چاپ می شود.
، نــاصــر مــقــدم، اظــهــار  ــرز ــب ــزارش جـــام جــم ال بــه گــ
و  رشادتها  ــادآور  یـ مقدس  ــاع  دف هفته  داشـــت: 
که در  رادمردانی است  و  دالورمردیهای شیرزنان 
را  آئین و میهن خود، جان عزیزشان  از  راه دفاع 
حماسه هایی  خلق  با  و  نهادند  اخالص  طبق  در 

اقشار  تاریخ شدند و همه  ، اسطوره های  ماندگار
وامـــدار  و  بــدهــکــار  مــســئــوالن،  و  مـــردم  مختلف 
رزمندگان و ایثارگران هستند و از همین رو زنده 
ایثارگران  و  رزمندگان  خاطره  و  یــاد  داشتن  نگه 
هشت سال ذفاع مقدس، تکلیف دینی و وظیفه 

ملی ما است.
فرهنگ  کــل  اداره  ــزود:  افـ ادامـــه  در  مقدم  ناصر 
با  دارد  نــظــر  در  ــبــرز  ال اســتــان  اســالمــی  ــاد  ارشــ و 
مشارکت انجمن ادبی اتاق آبی البرز و در راستای 
پاسداشت  و  شــهــادت  و  ایــثــار  فرهنگ  تــرویــج 
مقدس  دفاع  سال  هشت  ماندگار  حماسه های 
مــجــمــوعــه  و  ــاب  ــتـ کـ مـــقـــاومـــت،  ســــال هــــای  و 

بـــرگـــزیـــده شــعــر دفــــاع مــقــدس و مــقــاومــت 
تــدویــن و منتشر را  الــبــرز  اســتــان   شــاعــران 

 نماید.
استان  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

کـــرد: بحمداله  نــشــان  ، خــاطــر  الــبــرز
ئینی  آ شعر  قطب  الــبــرز  اســتــان 

 آثار زیادی در 
ً
کشور است و طبعا

چیره  شاعران  از  این خصوص 
دارد  وجــــود  ــرزی  ــبـ الـ دســــت 

کــه امــکــان چـــاپ هــمــه ایــن 
بنابراین  نیست  میسر   ، آثار
استان  شــاعــران  از  یــک  هــر 

را  خود  اثر  برترین  می توانند  البرز 
ج  مندر شرایط  رعایت  و  لحاظ  با 
که  نمایند  ارســـال  فــراخــوان،  در 
و  داوری  کمیته  ارزیــابــی  از  پــس 
بودن  دارا  صــورت  در 
ــانـــداردهـــای  ــتـ اسـ
جــزو  الزم،  ادبـــی 
برگزیده  اشــعــار 
در  و  گرفته  قــرار 
ــاب مـــذکـــور  ــتـ کـ
منتشر  و  ج  در

خواهد شد.

رئیس اداره توسعه زیرساخت شرکت عمران شهر جدید 
واحد  هزار   3۵ مجموع  از  گفت:  البرز  استان  هشتگرد 
 ۹۹ از  بیش  گاز  و  برق   ، آب  شبکه های   ، مهر  مسکونی 

درصد آنها احداث شده است.
مجموع  از  گفت:  امرایی   تیمور  البرز  جم  جام  گزارش  به 
3۵ هزار واحد مسکونی مهر این شهر که توسط شرکت 
هزار   3۲ برای  فاضالب  انشعاب   ، شده  ساخته  عمران 
 ، واحد   ۴۵۶ و  هزار   33 برای  آب  انشعاب  واحد،  و۴۵۶ 
نصب کنتور آب برای ۲۶ هزار و ۴۵۶ واحد ، اجرای شبکه 
برق برای 3۴ هزار و ۵۶۷ واحد ، انشعاب برق برای 3۲ هزار 
و ۷۸۵ واحد و نصب کنتور برق 3۲ هزار و 3۴۶ واحد آنها 
انجام شده است. او افزود: در بخش گازرسانی از مجموع 

کار  هشتگرد،  شهرجدید  مهر  مسکونی  واحد  هزار   3۵
مسکونی  واحد   ۸۶۶ و  33هزار  برای  گاز  شبکه  احداث 
کنتور  نصب  و  واحد  3۲هزارو۶۵۴  برای  علمک  نصب   ،

3۲هزارو۲۲۴ واحد آنها به پایان رسیده است . 
امرایی ادامه داد: در بخش  روشنایی معابر فاز های چهار 
به   ۹۹ سال  اسفند  در  که  هشتگرد   شهرجدید  هفت  و 
ح ها  از اداره  مالکان  این  ۲ فاز قول داده بودیم تمام  طر
عمومی  فراخوان  طریق  از  و  کردیم  اخذ  اجرا  مجوز  برق  
روشنایی  هزینه  برآورد  کل  مبلغ  ؛  شد  انتخاب  پیمانکار 
 ۲۰ که  شد  تومان  میلیارد   ۲۲ فاز   ۲ این  عمومی  معابر 
انجام  این معابر در حال  کلیومتر  طول شبکه روشنایی 
شهرجدید  مهر  مسکن  دیگر  پروژه   ۱۶ روشنایی   . است 
هشتگرد نیز  با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در حال 
شهر  مهر  مسکن  روشنایی  عملیات  که  می باشد  اجرا 
ساخت  عملیات  می یابد.  پایان  امسال  هشتگرد  جدید 
شهر  این  در   ۸۰ دهه  اواخر  مهر  مسکونی  واحد  هزار   ۵۰
عمران  شرکت  توسط  آنها  واحد  هزار   3۵ که  شد  آغاز 
شهرسازی  و  راه  وزارت  به  ابسته  و  هشتگرد  جدید  شهر 
در دست اقدام قرار گرفت که اکنون حدود 3۴ هزارو۵۰۰ 
واحد آنها تکمیل و آماده واگذاری است و حدود ۵۰۰ واحد 

دیگر مراحل پایانی ساخت قرار دارند.

چاپ مجموعه  اشعار  برگزیده دفاع مقدس در البرز

کننده  تولید  گستر،  ــاالر  سـ شــرکــت  عــامــل  مــدیــر 
قطعات خــودرو: با اتکا به تــوان متخصصان جوان 
را  توربو  فن  موتور  تولید  خط  توانستیم  کشورمان 

برای نخستین بار در کشور راه اندازی کنیم.
گفت: صنعت  لواسانی  الــبــرز،  گــزارش جــام جم  به 
خودرو با خط تولید موتور فن توربو و فاز دوم خط 
شهرک  در  خـــودرو  بــاالبــر  شیشه   dc مــوتــور  تولید 

صنعتی سپهر نظرآباد به  بهره برداری رسید.
لواسانی افزود: نمونه خارجی این  موتور فن توربو در 
بازار حدود ۱۸ دالر است که ما با یک سوم قیمت آن 

را تولید و در اختیار خودروسازان قرار خواهیم داد.
او گفت: در گروه صنعتی ما بیش از ۲۵ محصول با 

هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور تولید می شود.
 dc انــدازی خط دوم تولید  راه  ادامــه به  لواسانی در 
موتور شیشه باالبر اشاره کرد و گفت : پیش از این 
در شرکت روزانه ۶هزار عدد dcموتور شیشه باالبر 
تولید می شد که با راه اندازی فاز دوم خط تولید این 

میزان به ۱۰ هزار عدد در روز رسید.
از خــط تولید در شرکت  بـــرداری  بــا بهره  زمــان  هــم 
ساالر گستر، قرارداد سه جانبه تولید و تامین موتور 
DC شیشه باالبر محصوالت ایران خودرو با هدف 
ــداف در  ــودرو و تحقق اه تعمیق ساخت داخــل خ

بخش کاهش ارزبری، منعقد شد. 
عامل  مدیران  امضای  به  جانبه،  سه  ــرارداد  قـ ایــن 

ــودرو ســـبـــزوار و  ــ ــ شـــرکـــت هـــای ســاپــکــو، کـــابـــل خ
ساالرگستر رسید. 

ایــران خــودرو در حاشیه  گــروه صنعتی  مدیرعامل 
مراسم انعقاد این قرارداد، با بیان این که خودکفایی 
ــویــت ایـــران خـــودرو  ــل اول ــوان داخـ و اســتــفــاده از تـ
اســت، گفت: در راستای تعمیق به ساخت داخل 
اخیر  ســال  دو  در  مختلفی  طــرح هــای  محصوالت، 

تعریف و اجرا شده است. 
شیشه   DC موتور  قطعه  ســازی  داخلی  با  گفت:   او 
باالبر توسط قطعه سازان داخلی، نیاز خطوط تولید 
ایــران خــودرو رفــع و با اجــرای ایــن تفاهم نامه سه 
جانبه امروز زمینه کاهش ارزبری ساالنه دست کم 

شش میلیون دالر فراهم خواهد شد. 
مقیمی نیاز ساالنه ایران خودرو به قطعه موتور DC را 
حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار عدد عنوان کرد و افزود:  
با ظرفیت  و  امضا رسید  به  که  قـــرارداد همکاری  با 

سازی انجام شده،  این نیاز را تامین خواهیم کرد. 
گیربکس به کار رفته در این محصول سبب کاهش 

مصرف سوخت تا دو و نیم درصد می شود. 
او افزود: در حوزه موتور نیز فعالیت هایی را دنبال 
کرده ایم؛ سال گذشته موتور TU۵ پالس به تولید 
انبوه رسیده، موتور XU۷ پالس در حال حاضر در 
نیز در  گرفته و EF۷ پالس  قــرار  انبوه  مرحله تولید 

آبان و آذر به تولید انبوه خواهد رسید

گامی دیگر در خودکفایی صنعت خودرو

دومین مرحله کمک های غیر نقدی سفیر آفریقای 
جنوبی به کودکان معلول ذهنی آسایشگاه خیریه 

کهریزک البرز اجرا شد.
آفریقای  کشور  سفیر  البرز  جم  جام  گزارش  به 
و  ماندال  نلسون  جهانی  روز  مناسبت  به  جنوبی 
بار  دومین  برای  سالمند  جهانی  روز  گرامیداشت 
البرز در محمد شهر  آسایشگاه خیریه کهریزک  در 
مجموعه  این  از  بازدید  ضمن  و  کرد  پیدا  حضور 

و  خشک  شیر  شامل  خود  نقدی  غیر  کمک های 
مکمل های غذایی را به کودکان معلول ذهنی این 

مجموعه اهدا کرد.
از  نیز  قبل  سال   ۲ که  بازدیدی  در  کومالو  ویکل 
این مجموعه داشت محموله ای شامل پوشاک و 
شیر خشک به بخش نگهداری و مراقبت کودکان 

ذهنی کهریزک البرز کمک کرده بود. 
در نوامبر ۲۰۰۹ ، ۱۸ جوالی، روز تولد نلسون ماندال، 

رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی و برنده جایزه 
فرهنگ  رواج  در  او  خدمات  پاس  به  را  نوبل  صلح 

صلح، روز جهانی "نلسون ماندال" اعالم کرد.

بازدید سفیر آفریقای جنوبی از آسایشگاه کهریزک البرز

رطوبت پسماندهای خانگی گرفته شوداحداث شبکه های آب، برق و گاز مسکن مهر در شهرجدید هشتگرد
ســرپــرســت ســـازمـــان مــدیــریــت 
ج از  ــر ــ ــ ــرداری ک ــ ــ ــه ــ ــ پـــســـمـــانـــد ش
ــه رطــوبــت  ــت ــواس شـــهـــرونـــدان خ
تا  بــگــیــرنــد  مــنــزل  در  را  ــا  ــه ه ــال زب
شــاهــد کــاهــش تــولــیــد شــیــرابــه 

باشیم.
، حسین  البرز گزارش جام جم  به 
این که  بــه  اشـــاره  بــا  پــنــاه  کریمی 

میکروب موجود در شیرابه ها ۴۰ هزار برابر بیشتر از زباله های معمولی است، اظهار کرد: 
خانواده ها باید تأثیر کاهش رطوبت زباله های خانگی را در کاهش تولید شیرابه زباله ها 

بدانند.
وی بابیان این که روزانه بیش از هزار و ۵۰۰ ُتن زباله به سایت حلقه دره حمل می شود و 
هرچقدر از این حجم کاسته شود یک گام به سوی محیط زیست سالم تر حرکت می کنیم، 
عنوان کرد: کاهش تولید شیرابه ها نیز نقش بسزایی در حفاظت از محیط زیست دارد. 
در  شیرابه  مــضــرات  تشریح  در  ج  کــر شــهــرداری  پسماند  مدیریت  ســازمــان  سرپرست 
محیط زیست گفت: یک لیوان شیرابه زباله قادر است یک درخت تناور را از ریشه خشک 

کند.
کریمی پناه با اشاره به این که درصد باالی رطوبت زباله ها باعث تخریب سریع ماشین آالت 
که حتی االمکان  از شهروندان خواست  نیز می شوند،  زباله  و تجهیزات حمل و تفکیک 
انجام  مبدأ  در  زباله ها  رطوبت  حجم  از  کاستن  اگر  و  بگیرند  منزل  در  را  زباله ها  رطوبت 

شود تأثیر چشمگیری در کاهش شیرابه تولیدی در سایت حلقه دره خواهیم داشت.



به  ورود  با  گفت:  البرز  کرونای  ستاد  سخنگوی 
دیگر  شیوع  شاهد  هوا،  شدن  سرد  و  پاییز  فصل 
بیماری های ویروسی هستیم که این امر زمینه ابتال 

به کرونا را افزایش می دهد.
البرز مهرداد بابایی، با اشاره به  به گزارش جام جم 
آخرین وضعیت شیوع کرونا در این استان، گفت: 
گذشته  هفته  مثل  همچنان  استان  رنگ بندی 
است و به  جز طالقان با رنگ آبی و اشتهارد با رنگ 
وضعیت  در  همچنان  شهرستان ها  مابقی  زرد؛ 

نارنجی کرونایی قرار دارند.
بر  تأکید  با  البرز  استان  کرونای  ستاد  سخنگوی 
در  ماسک  از  استفاده  و  اجتماعی  فاصله  حفظ 
شرایط فعلی، افزود: با ورود به فصل پاییز و با سرد 
شدن هوا، شاهد شیوع دیگر بیماری های ویروسی  
افزایش  را  کرونا  به  ابتال  زمینه  امر  این  که  هستیم 

می دهد. 
بابایی گفت: در حال حاضر حدود ۹۰۰ نفر براثر ابتال 
به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند 
که این آمار همچنان دو برابر بستری های پیک اول 

است.

او در پاسخ به علت نوسان در آمار فوتی های استان 
علی رغم سیر نزولی بیماری، افزود: دو تا سه هفته 
طول می کشد تا افزایش یا کاهش بیماران بستری 
باعث  همین  و  کند  پیدا  اثر  فوتی ها  آمار  روی  بر 

نوسان در آمار ارائه  شده است. 
بابایی سخنگوی ستاد کرونای البرز از مردم خواست 
حتی اگر دو دز واکسن کرونا را هم دریافت کرده اند؛ 
بهداشتی  العمل های  دستور  رعایت  به  نسبت 
سهل انگاری نکنند تا روند نزولی بیماری در استان 
ادامه دار باشد و به  روزی برسیم که تعداد فوتی ها و 

بستری های کرونایی در البرز به صفر برسد.

شهررستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ج خبر داد: کر

تــخــریــب ۱۷۹ ســاخــت و ســاز 
غیرمجاز در جاده چالوس

 ۵۰ گفت:  کرج  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
در  غیرمجاز  یافته  تغییرکاربری  اراضی  از  هکتار 

محدوده جاده کرج - چالوس، آزادسازی شد.
بــه گــزارش جــام جــم البــرز اســماعیل صارمــی گفــت: 
در راســتای حفاظــت از بســتر تولیــد غــذا، ۵۰ هکتــار 
از اراضــی و باغــات جــاده کــرج-  چالــوس ، پــورکان 
تفکیــک  دســتخوش  کــه  آســارا  بخــش  )نمــرک( 
شــده بــود بــا حضــور بــه موقــع نیرو هــای جهــاد و 
آزاد ســازی شــد. او افــزود:  دســتور مقــام قضایــی 
جهــاد کشــاورزی در حفاظــت از اراضــی کشــاورزی 
غیــر  ســاز های  و  ســاخت  بــا  مقابلــه  و  باغــات  و 
ــورد  ــج م ــول نتای ــرای حص ــدی دارد و ب ــزم ج ــاز ع مج
انتظــار بایــد تمامــی نهاد هــا و دســتگاه های دخیــل 
باشــند.  داشــته  جــدی  مشــارکت  حــوزه  ایــن  در 
صارمــی از ســاخت و ســاز های غیــر مجــاز در کــرج 
بــه عنــوان یــک معضــل نــام بــرد و گفــت: مقابلــه 
بــا ســودجویان و زمیــن خــواران نیازمنــد برخــورد 
او  اســت.  مــردم  مشــارکت  و  مســئوالن  جــدی 
 ۱۷۹ تخریــب  شــامل  یادشــده  آزادســازی  افــزود: 
مــورد تغییــر کاربــری غیرمجــاز از قبیل ویــال، آالچیق، 
دیــوار کشــی، محوطــه ســازی و دپــوی مصالــح بــوده 
اســت. وی گفــت: بــا کســانی کــه بــه منظــور کســب 
ســاخت  یــا  دیوارکشــی  بــه  اقــدام  بیشــتر  درآمــد 
ــم و از  ــورد می کنی ــدت برخ ــه ش ــد ب ــال می کنن ــاغ وی ب
طریــق  از  می کنیــم  درخواســت  کــرج  شــهروندان 
ســامانه ۱3۱ جهــاد کشــاورزی، ایــن مدیریــت را در 
حراســت از باغــات و اراضــی زراعــی همراهــی کننــد .

خبر

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان: 22۵ معتاد متجاهر تحویل کمپ ماده ۱6 البرز شد
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با اعالم آغاز به فعالیت کمپ ماده 

۱۶ در استان البرز از پذیرش ۲۲۵ معتاد متجاهر در این کمپ خبر داد.
دومین  دستاوردهای  تشریح  در  مددی  حسن   ، البرز  جم  جام  گزارش  به   
ج اظهار داشت : با تحویل این  مرحله جمع آوری معتادان متجاهر در شهر کر
اندازی  راه  معتادان به کمپ ماده ۱۶ در ماه جاری عمال این کمپ در استان 

از  یکی  البرز  استان  تاسیس  ابتدای  از   ۱۶ ماده  کمپ  ایجاد  افزود:  وی  شد. 
 مطالبات جدی عمومی بود که همواره با موانع پیش روی، هیچ وقت به مرحله 
راه اندازی نرسید اما با پیگیری انجام شده توسط رئیس کل دادگستری استان 
و  عمومی  دادستان  رسید.  اجرا  مرحله  به  باالخره  خواسته  این  دادستانی  و 
انقالب مرکز استان البرز با اعالم جمع آوری ۱۲۵ معتاد در روز گذشته و تحویل 

آن ها به یگان امداد برای انتقال از مرکز غربال به مرکز ماده ۱۶ بیان کرد: تا کنون 
در دو مرحله ۲۲۵ نفر معتاد متجاهر در شهر جمع آوری و برای درمان تحویل 
کمپ شده اند.  وی با اشاره به گالیه شهروندان از وضعیت معتادان متجاهر 
آمار ارتکاب  در سطح شهر ابراز امیدواری کرد با استمرار فعالیت این کمپ،  

جرایم سرقت و خرید و فروش مواد مخدر کاهش قابل توجهی یابد.

دوشنبه    ۱2 مهر    ۱4۰۰   شماره 6۰4۸
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خبر

آسمان  تجربه دوباره پرواز در 
البرز

 ، به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست البرز
تعداد ی  وحش،  حیات  جهانی  روز  آستانه  در 
خود  طبیعی  زیستگاه  در  شکاری  پرندگان  از 

رهاسازی شدند.
، فردین حکیمی گفت:  به گزارش جام جم البرز
متعددی  تــهــدیــدات  بــا  وحــش  حیات  امـــروزه 
شامل شکار غیرمجاز ، شیوع بیماری ها، زنده 
تخریب  همچنین  و  غیرقانونی  تجارت  و  گیری 
محلی  جــوامــع  بــا  تــعــارض  گا ها  و  زیستگاه ها 
مواجه است. مدیر کل حفاظت محیط زیست 
البرز افزود: تعداد ۲ بهله عقاب طالیی، ۲ بهله 
دلیجه  بهله  یک   ، کــور کــور  بهله  یک  سارگپه، 
در  واقــع  طبیعی  زیستگاه  در  لیل  بهله   یک  و 
حضور  با  جنوبی  البرز  شــده  حفاظت  منطقه 
به  و  شدند  رهــاســازی  وحــش  حیات  حامیان 

دامان طبیعت بازگشتند. 
گفت:  البرز  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
شهروندان  افزون  روز  عالقه مندی  متاسفانه 
بــه خــریــد و نــگــهــداری گــونــه هــای جــانــوری در 
ــارت )قــفــس( مــوجــب مــی شــود کــه پــس از  اسـ
شرایط  و  مناسب  تغذیه  عدم  دلیل  به  مدتی 
نامناسب،  شرایط  با  یا  شده  تلف  یا  نگهداری 
افزود:  حکیمی  شوند.  زیست  محیط  تحویل 
دیدگی  آســیــب  ــوارد  مـ ایــن  از  دیــگــری  بخشی 
گــلــولــه توسط  اثـــر اصــابــت  حــیــات وحـــش در 
شدن  تلف  بــه  منجر  یــا  کــه  بــوده  شکارچیان 
آســیــب دیـــده از  گــونــه  ــن صـــورت،  و در غیر ای
طریق شهروندان یا دوستداران حیات وحش 

تحویل ادارات محیط زیست می شود. 
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ین، در طبخ غذاهای لذیذ  ین، در طبخ غذاهای لذیذ  بانویی کارآفر  بانویی کارآفر
با چاشنی سالمتی برای مردمبا چاشنی سالمتی برای مردم

تغذیه و انتخاب نوع مواد غذایی که مصرف 
تاثیر  ما  روح  و  جسم  سالمت  در  می کنیم 
بسزایی دارد. خوراک ما باید با توجه به طبع 
و نوع مزاج مان باشد. در بدن انسان چهار 
نوع طبع وجود دارد: بلغم، سودا، صفرا و دم 
که ممکن است یک یا چند مزاج بر بدن هر 
شخص غلبه داشته باشد. خانم  هاشمی، 

مدیر مجرب و توانمند کترینگ پیر مستان 
می باشد. شیوه طبخ غذا در این مجموعه 
کامال متفاوت است. چرا که برای طبخ غذا 
از طب سنتی مشاوره می گیرد. به این معنا 
که سرو غذا در کترینگ پیر مستان با توجه 
به مزاج هر فرد و همچنین سردی و گرمی 
مـــواد خــوراکــی مــی بــاشــد. خــانــم  هاشمی، 
نمونه یک بانوی کارآفرین و خالق در 
پشتکار  با  همواره  که  است  جامعه 
ــرده و شــبــانــه روز  ــ ــالش ک فـــــراوان تـ
جنگیده  موفقیت  به  رسیدن  بــرای 
است. ایشان برای سالمت تک تک 

می باشد  قائل  ویــژه  ارزش  خود  مشتریان 
خدمت  آنها  به  خود  کارکنان  همراهی  با  و 
رسانی می نماید. کترینگ پیر مستان واقع 

در استان البرز و دارای دو شعبه می باشد. 
ــه جــام جــم الــبــرز  ــامـ در هــمــیــن رابــطــه روزنـ
پیر  کترینگ  کــارآفــریــن  مدیر  بــا  گفتگویی 
مستان، خانم هاشمی انجام داده است که 

در ادامه می خوانید:
نقش  شــمــا  موفقیت  در  عــوامــلــی  ــه  چ  *

داشته است؟
عامل موفقیت من در وهله اول لطف خدا، 
سپس پشتکار خودم و البته روحیه صبر و 

بردباری و همکاری فرزندانم بوده است.
یف شما از غذا و مواد خوراکی چیست  * تعر
ینگ پیر مستان در ارائه سرویس به  کتر و 

مردم چه اقدامات ویژه ای انجام می دهد؟
مــواد خوراکی  فـــرآوری  غــذا فقط  نظر من  از 
گوناگون نیست، بلکه باید با توجه به طبع 
آنها را با هم ترکیب  سرد و گرمی که دارنــد، 
سرد  ــزاج  مـ ســوء  دارای  کــه  افــــرادی  کنیم. 
دارنــد  معده  ناراحتی  و  درد  سر  یا  هستند 
باید از تغدیه سالم و متناسب با طبع خود 
فردی  هر  می خواهم  من  نمایند.  استفاده 
صرف  از  می کند  مراجعه  مجموعه ام  به  که 
غذا انرژی الزم را دریافت نماید و سالمتی او 
چندین  نگیرد.  قرار  ما  غذای  تحت الشعاع 
ــه تــحــت نــظــر طـــب سنتی  ــت کـ ــ ــال اس ــ س
طبخ  بـــرای  ــوارد  مـ از  بسیاری  در  و  هستم 
از ایشان نظرخواهی  غذا در مجموعه خود 
می کنم. در کنار غذاهای سرد به هیچ عنوان 
او  اگر  بــرای مشتری ســاالد سرو نمی کنیم، 
ماست  می کنیم  سعی  کرد  درخواست  نیز 
و  گــرم  طبع  دارای  که  ترشی هایی  یا  گــردو  و 

مقوی می باشد را پیشنهاد بدهیم.
پیشنهاد  خصوص  در  شما  یان  مشتر  *

این نوع غذاها چه واکنشی دارند؟ 
ما  پیشنهادات  از  مشتریان  خوشبختانه 
من  نظر  بــه  می کنند.  تشکر  و  استقبال 
فــرآوری غذا مهم نیست بلکه باید غذایی 
کار  ارائه دهیم که بزرگترین  سالم به مردم 

است.
پیر  ینگ  کتر دهی  سرویس  خصوص  در   *

مستان توضیح دهید.
توانایی سرویس دهی ما بسیار باالست و 
سرعت کارمان نیز فوق العاده زیاد است و 
انرژی بسیاری داریــم. روزهایی که سفارش 
داریم سرعت کار باید باال باشد. تنوع غذایی 
را  نــوع غــذا   ۱۰۰ 

ً
ما بسیار باالست و حـــدودا

کیفیت  همچنین  دهــیــم.  ارائـــه  می توانیم 
فــوق الــعــاده  مــا  محلی  غــذاهــای  و  کباب ها 
برنج  گــرم،  گوشت  با  اســت.  تمامی غذاها 
از  و  اعــالء طبخ می شوند  زعــفــران  و  ایــرانــی 
در  کـــردن  گــرم  قابلیت  کــه  ظـــروف  بهترین 
ماکروویو را دارد، استفاده می کنیم. بزودی 
با  نیز  مستان  پیر  کترینگ  سالن  و  کافه 
بهترین روند کاری افتتاح خواهد شد. برای 
بزودی  خود  کار  ادامــه  در  بیشتر  موفقیت 
تا  کرد  انــدازی خواهم  راه  آشپزی  آموزشگاه 
در این راستا  بتوانم افرادی که به این حرفه 
عالقه مند هستند را آموزش دهم.بنابراین 
کترینگ  راه انــــدازی  به  مایل  که  اشخاصی 
و  می کنیم  همیاری  را  هستند  رســتــوران  یا 
همکاری  یکدیگر  با  خود  پوشش  تحت  یا 
خواهیم کرد.همچنین امکان واگذاری برند   

شعبه پیرمستان نیز وجود دارد.
انــدازه  چه  تا  شما  بــرای  کارکنان  سالمت   *

اهمیت دارد؟
من سالمت کارکنان از لحاظ روحی و همچنین  دارد.  بسیاری  اهمیت  برایمان  دوست دارم پرسنلم شاداب باشند.تغذیه 

 لطفا راه های ارتباطی 
ینگ  با شعبات کتر
پیر مستان را بیان 
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رئیس کل دادگستری البرز از برنامه های عملیاتی و اثربخش دادگستری 
استان با هدف کاهش و کنترل جرم سرقت خبر داد.

آغاز به  به گــزارش جام جم البرز؛ فاضلی هریکندی با اشــاره به 
کار »کمیته تخصصی پیشگیری و مقابله با سرقت در استان 
در  قضائیه  قــوه  رئیس  فرمایشات  به  عنایت  با  گفت:  البرز« 
تدابیر  اتخاذ  و  سرقت  وقــوع  علل  بررسی  ضـــرورت  خصوص 

مناسب در این زمینه و با توجه به شرایط خاص استان البرز، 
کمیته تخصصی پیشگیری و مقابله با سرقت در 

استان تشکیل و آغاز به کار کرد.
ــورای قــضــایــی اســتــان الــبــرز با  ــ رئــیــس ش

تــبــیــیــن بــرخــی از چـــالـــش هـــای اســتــان 
گفت: افزایش نرخ رشد جمعیت، قرار 

زندان  چهار  وجــود  استان،  چندین  خروجی  و  ورودی  مبادی  در  گرفتن 
بزرگ، مهاجرپذیری و حاشیه نشینی، تعدد اقوام، فراوانی اتباع 
خارجی و فراوانی بنگاه های اقتصادی در استان از جمله این 
چالش های پیش رو است که قطعا در حوزه پیشگیری از 
جرایم و آسیب های اجتماعی در استان، نیاز به برنامه ریزی 
ویژه و نظام مند داریم. رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم 
استان البرز افزود: طبق بند »ت« ماده ۱۱3 قانون برنامه پنج 
ساله ششم توسعه، یکی از اقداماتی که قوه 
وظایف  تقسیم  دهــد،  انجام  باید  قضائیه 
جرایم  از  پیشگیری  حــوزه  در  دستگاه ها 
ــاده 3 قــانــون پیشگیری  اســت کــه در م
بــه اصــل مشارکت،  نیز  از وقـــوع جــرم 

همکاری و هم افزایی همه دستگاه ها برای کاهش و کنترل جرایم تأکید 
شده است. وی از جمله اقدامات انجام شده در راستای اجرای قوانین 
از وقــوع جرم و  برگزاری جلسات شــورای پیشگیری  را  در استان  مذکور 
تدوین برنامه های عملیاتی و نظارت و پیگیری اجرای آن ها برشمرد و تاکید 
کرد: برای برنامه ریزی اثربخش، نیاز به آمار و اطالعات دقیق است که با 
رصد و پایش آمار جرایم در استان براساس فراوانی، میزان حساسیت و 
تأثیر رفتار و عملکرد های بزهکارانه مجرمان احصاء شده است. رئیس 
کل دادگستری استان البرز در مورد آمار مربوط به جرم سرقت گفت: با 
توجه به آمار دریافتی از سامانه ثبت اطالعات قوه قضائیه، بزه سرقت، 
جزو جرایم رده اول یا دوم در همه استان های کشور است و استان البرز 
نیز از این قاعده مستثنی نیست و از طرفی رصد و پایش آمار زندانیان 

استان، بیانگر رکوردداری زندانیان بزه سرقت در بین سایر جرایم است.

البرز  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تابستان  در  البرز  استان  بیکاری  خ  نر که  داد  خبر 

۱۴۰۰ برای نخستین بار تک رقمی شد.
نژاد،  فالح  حسین  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
 ، البرز رفاه اجتماعی استان  کار و  مدیرکل تعاون، 
اعالم  با  گفت:  استان،  بیکاری  آمار  خصوص  در 
نتایج  چکیده  اساس  بر  و  ایران  آمار  ملی  مرکز 
خ بیکاری  ح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۴۰۰؛ نر طر
نخستین  برای  درصد   ۹.۱ میزان  با  البرز  استان 
بیکاری  خ  نر کرد:  اظهار  وی  شد.  رقمی  تک  بار 
سال  در  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  البرز  استان 

۱3۹۹؛ به میزان  3.3 درصد کاهش داشته است 
از  کمتر  یعنی  درصد   ۹.۱ به  امسال  تابستان  در  و 

متوسط کشوری و به زیر ۱۰ درصد رسیده است.
البرز  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بر  استان  اقتصادی  مشارکت  میزان  به  اشاره  با 
خ مشارکت  : نر آمار اعالم شده ادامه داد  اساس 
اقتصادی استان البرز در همین مدت 3۹.۷ بوده 
است در حالی که بر اساس آمار اعالم شده توسط 
خ بیکاری و مشارکت کل کشور  مرکز آمار ایران؛ نر
 ۴۱.۱ و   ۹.۶ میزان   به  ترتیب  به   ۱۴۰۰ تابستان  در 

درصد بوده است.
وی بیان کرد: به رغم آن که شیوع کرونا به حوزه های 
خ  مختلف در استان آسیب زیادی زده است اما نر
بیکاری در استان با همراهی بخش های مختلف 
و  است  یافته  کاهش  گرفته  صورت  تالش های  و 
کمتر از میانگین کشوری شده است و امیدواریم 
در  جدید  گذاری های  سیاست  و  برنامه ها  با 
اشتغال کشور و استان و استفاده از ظرفیت های 
بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی البرز این 

روند کاهشی را همچنان شاهد باشیم.

تشکیل کمیته تخصصی پیشگیری و مقابله با سرقت در استان البرز

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی:

خ بیکاری در البرز تک رقمی شد نر
سخنگوی ستاد کرونای البرز خبر داد:

پاییز آغاز نگرانی از همدستی سرما و کرونا
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

فریــــــادرس ناله درویش تویی  
آرام بخش این دل ریش تویی
طوفان فزاینده مرا غرق نمود 
امام خمینی )ره(یادآور راه کشتی خویش، تویی

دوشنبه    ۱2 مهر    ۱4۰۰   شماره 6۰4۸

خبر

پیکر شهید مدافع حرم  هادی 
تشییع  ــس  ــردی ف در  شــریــفــی 

می شود

شهرستان  ــا)ع(  رض امــام  ناحیه  سپاه  فرمانده 
فـــردیـــس گــفــت: پــیــکــر مــطــهــر شــهــیــد مــدافــع 
حرم هادی شریفی روز سه شنبه مصادف با ۲۸ 

صفر در فردیس تشییع می شود.
، ســرهــنــگ احــســان  ــرز ــب ــزارش جـــام جــم ال ــ بــه گ
علیزاده افزود: پیکر مطهر این شهید واالمقام 
ساعت هشت صبح روز سه شنبه هفته جاری 
از مقابل سپاه ناحیه امام رضا)ع( تشییع  و در 
خاک  به  تهران  مالرد  شهرستان  شهدای  گلزار 

سپرده می شود.
او گفت: مراسم تشییع  این شهید واالمقام با 
و  ایثارگران   ، شهدا  معظم  خانواده های  حضور 
جانبازان و اقشار مختلف مردم همراه عزاداری 

و نوحه خوانی برگزار خواهد شد.
ــیــزاده افـــــزود: پــیــکــر مــطــهــر شــهــیــد مــدافــع  عــل
زمینی  نیروی  جمعی  اعزامی  شریفی  حرم هادی 
در  تفحص  عملیات  در  رمــضــان   ۲۰ تیپ  سپاه 

سوریه کشف و هویتش مشخص شد.
شهید شریفی متولد 3۱ شهریور ۱3۶۱ در شهر 
قم اســت؛ وی بهمن ســال  ۱3۹۴ بــرای دفــاع از 
حرم حضرت زینب )س( راهی سوریه شد و ۱3 

فروردین ۱3۹۵ به شهادت رسید.
از  ــال  س پنج  از  ــس   پ شهید  ــن  ای مطهر  پیکر 
شــهــادتــش کــشــف شـــد؛ ایـــن شــهــیــد ســاکــن 

فردیس و  دارای ۲ فرزند پسر است.

فرهنگی  ــراث  ــیـ مـ اداره  ــزارش  ــ ــ گ ــه  بـ
گردشگری و صنایع دستی ساوجبالغ؛

ساوجبالغ  در  گردشــگری  روز 
برگزار گردید

 

فــرهــنــگــی  ــراث  ــ ــی مــ اداره  ــیـــس  رئـ خـــلـــج  ــا  ــ رضـ
گــردشــگــری در  کـــرد: هفته  اعـــالم  شــهــرســتــان 
شهرستان ساوجبالغ که  همزمان با ایام پایانی 
ماه صفر و هفته دفاع مقدس در محل تاریخی 

حسینیه اعظم برغان بر گزار شد. 
ابتدا  مراسم  این  در   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
که  گردشگری  هفته  گرامیداشت  ضمن  خلج 
سوی  از  فراگیر  رشــد  بــرای  گردشگری  شعار  با 
بود  اعـــالم شــده  گــردشــگــری  ســازمــانــی جهانی 
شهرستان  پــتــانــســیــل هــای  و  قــابــلــیــت هــا  ــه   بـ
شهرستان های  از  یکی  عــنــوان  بــه  ســاوجــبــالغ 
و  تاریخی  ثــار  آ و  زیبا  طبیعت  دارای  که  مهمی 
مختلف  گردشگران  پــذیــرای  هــمــواره  فرهنگی 
داخــلــی و خــارجــی مــی بــاشــد پــرداخــت و حضور 
گــردشــگــران را بــه عــنــوان فــرصــتــی ارزشــمــنــد و 
فرهنگی  و  ــادی  ــص ــت اق تــوســعــه  ــرای  ــ ب مغتنم 
برشمرد و لزوم توجه به توسعه زیرساخت های 
را  مختلف  سایرارگان های  سوی  از  گردشگری 
طلبید  در ادامه فرماندار شهرستان ساوجبالغ 
نیز به اهمیت گردشگری و لزوم فرهنگ سازی 
بین جامعه میزبان و جامعه میهمان پرداخت 
و گردشگری را عامل توسعه اقتصادی روستاها 

این شهرستان برشمرد. 
ایــثــارگــران و فــعــاالن حــوزه  بــرخــی  از  ــان  ــای پ در 
گــردشــگــری شــهــرســتــان تــقــدیــر بــه عــمــل آمــد. 
فهرست  در  که  برغان  تعزیه  مراسم  پایان  در 
میراث ملی نیز به ثبت رسیده ؛ پرده خرابه شام 
با هنرمندی تعزیه خوان های برغان به نمایش  

در آمد.

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       ۰2۱-44233۵۱۱

۰26-322۱۰۰۰4-۹   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

خبر

ایده های جذاب  خالقیت و داشتن 
برای  ، یک وجــه تمایز خــاص  کــار در 
مــا بــه ارمـــغـــان مــــــی آورد. انــگــیــزه و 
باعث  و  داده  افــزایــش  نیز  را  انــرژی 
خود  فعالیت  بــه  لــذت  بــا  مــی شــود 
دمیرچی،  فنی  دفــتــر  دهــیــم.  ادامـــه 
یکی از مجموعه های خالق و موفق 
ســازی  ساختمان  صنایع  حــوزه  در 
فعالیت های  جمله  از  مــی بــاشــد. 
ــه:  ــ ایـــــــن مـــجـــمـــوعـــه مــــــی تــــــوان ب
ــازی، ســـاخـــت الـــمـــان هـــای  ــ ــالسـ ــ ویـ
و  متنوع  اکــســســوری هــای  شــهــری، 
سازه های فلزی اشاره کرد. دفتر فنی 
دمیرچی با توجه به وضعیت کنونی 
به  خدمات  هزینه   ، کشور اقتصادی 
باال  با وجود  و  کاهش داده  را  مردم 
بیشتری  بازدهی  به  کــار  تیراژ  بــردن 
موضوع  ایــن  اســـت.  یافته  دســت 
کار  نیروهای  تعداد  افزایش  باعث 
و همچنین رضایت مشتریان شده 
است . در همین رابطه روزنامه جام 
جــم الــبــرز بــا امــیــد دمــیــرچــی، مدیر 
مجموعه  ایــــن  خــــالق  و  تــوانــمــنــد 
در  که  اســت  داده  انجام  گفتگویی 

ادامه می خوانید:
دفتر  فعالیت  حــوزه  خصوص  در   *

فنی دمیرچی توضیح دهید.
دمیرچی  فنی  دفتر  فعالیت  ــوزه  ح

ســـــازی،  ســـاخـــتـــمـــان  صـــنـــایـــع  در 
در  می باشد.  فلزی  لوکس  و  فلزی 
تا  صــفــر  از  نــیــز  ویـــالســـازی  صنعت 
می کنیم.  اجـــرا  و  طــراحــی  را  آن  صــد 
ــای  ــان هـ ــمـ هــمــچــنــیــن ســـاخـــت الـ
شــهــری، اکــســســوری هــای مــتــنــوع، 
مــتــریــال هــای مــخــتــلــف، ســازه هــای 
اسکلت   ، شیبدار سقف های  فلزی، 
انــجــام  را  و حــتــی ســیــســتــم ســنــتــی 
می دهیم. پدر و اقوام من نیز مدت 
با  ایــن حرفه  کــه در  ۴۰ ســال اســت 
ثابت  و  ــار مــشــخــص  کـ و  ــاز  یــک سـ
ابعاد  کار  این  اما  می کنند.  فعالیت 

دیگری نیز دارد.
مجموعه  ویـــژه  شاخصه های  از   *
خود به چه مواردی اشاره می کنید؟

فنی  دفــتــر  شــاخــصــه هــای  از  یــکــی 
کــه در شرایط  ایــن اســت  دمــیــرچــی 
گرفته ایم  تصمیم  فعلی  اقتصادی 
را  قیمت ها  و  افــزایــش  را  کــار  تــیــراژ 
کاهش دهیم و یا حداقل ثابت نگه 
بازدهی  به  منجر  ما  عملکرد  داریــم. 
نیروهای  تعداد  افزایش   ، تر افــزون 
کار و رضایت مندی مشتریان شده 
اســت . در واقــع بــا ایــن کــار نــه تنها 
حاشیه سود ما کاهش نیافته بلکه 
به بهره وری بیشتر رسیده ایم. البته 
کــاهــش قیمت خــدمــات  بــه دلــیــل 

در بــــازار رقــابــتــی مــوجــب اعــتــراض 
هـــم صــنــفــان نــســبــت بـــه مـــا شــده 
است. همچنین عده ای به کیفیت 
ــوالت مـــا تــردیــد  ــص ــح خـــدمـــات و م
ــد. ولــی ایــن مــوضــوع را در بــازار  دارنـ
جا انداختیم و تیراژ کار را باال بردیم، 
حد  از  پایین تر  و  ثابت  را  قیمت ها 

نرمال نگه داشته ایم.
گــســتــرش  بـــــرای  ای  بـــرنـــامـــه  آیــــا   *

ید؟ فعالیتهای خود دار
سال   ۱۵ حدود  دمیرچی،  فنی  دفتر 
است که در بازار پروفیل کمال شهر 
فعال می باشد. شعبه های دیگر ما 

نیز به زودی افتتاح می شوند.
مجازی  فضای  در  شما  فعالیت   *

چگونه است؟
 در حال حاضر فعالیت ما در فضای 
کپی  با  است.  یافته  کاهش  مجازی 
ح هــای خــود مشکلی  از طــر بـــرداری 
صورت  به  ما  کارهای  چون  نداریم. 
آن  صـــد  تـــا  صــفــر  و  اســـت  تلفیقی 
ــان انــجــام مــی دهــیــم. ولــی  ــودم را خ
از  متخصص  غیر  ــراد  افـ متاسفانه 
کار ما الگو برداری می کنند که باعث 
ما  راهکار  می شود.  ما  کار  به  لطمه 
ــوع ایـــن اســـت که  ــوض ــل م ــرای ح ــ ب
ح هــای ما مــورد پسند کسی  اگــر طــر
و  هماهنگی  بــا  می تواند  گیرد  قــرار 

کار  این  مجموعه  طریق  از  همکاری 
را انجام دهد و به او کمک می کنیم. 
به طور کلی این موضوع برای کسی 
مانند گروه ما که ایده و ذهن خالق 
و  نــمــی آورد  وجــود  به  مشکلی  دارد، 
ح و ایده نو به مسیر خود  با یک طر

ادامه می دهیم. 

 امید دمیرچی: امید دمیرچی:
خالقیت در صنایع ساختمان خالقیت در صنایع ساختمان 

 سازی دمیرچی را به شهرت سازی دمیرچی را به شهرت
 رسانده است رسانده است

* لطفا راه های ارتباطی 
با دفتر فنی دمیرچی 

را برای مخاطبان 
جام جم البرز بیان 

نمایید.
ج-  بازار  آدرس: کر

پروفیل کمالشهر 
پالک ۲۰شرقی

شماره تماس: 
3۴۸1۰۹۸۲

شماره همراه:
۰۹1۲۸۶۰۷۷3۰ 

پیج اینستاگرام:
@omiddamirchi1994.od

« از شهدای دوران دفاع  شهید »بهروز سامانی پور
که  اســت  آمــده  او  زندگی نامه  در  اســت.  مقدس 
تیم  منتخبان  از  یکی  و  بود  عالقه مند  والیبال  به 
والیبال شهرستان ساوجبالغ بود که در نفت شهر 

به شهادت رسید.
سال   " سامانی پور "بــهــروز  شهید   : الــبــرز جم  جــام 
دنیا  به  ساوجبالغ  توابع  از  هیو  روستای  در   ۱3۴۶
مــدارس  در  را  خــود  ابــتــدایــی  تحصیالت  او  آمـــد. 
اول  فرزند  چــون  رسانید.  پایان  به  روستا  همین 
خانواده بود برای کمک و یاری به اقتصاد خانواده 

کــارخــانــه  وارد   ۵۹ ســـال  در  و  کـــرد  تحصیل  تـــرک 
نساجی فخر ایران شد. وی به مدت ۶ سال تمام 

در آن کارخانه مشغول به کار بود.
تا  و  بود  عالقه مند  فوتبال  و  والیبال  ورزش  به  او 
شهرستان  والــیــبــال  منتخب  تیم  عضو  کــه  آنــجــا 

ساوجبالغ شد. سادگی، سبک زندگی اش بود.
بین  در  بــود.  کوشا  بهداشت  و  نظم  حفظ  در  وی 
دوستان او را به عنوان شخص امین و رازدار قبول 
داشتند و همیشه توصیه می کردند که حرف و راز 

مردم را نزد خود نگه  دارید.

سرباز  عنوان  به   ۱3۶۵ ســال  مهر  در  سرانجام  او 
ــد و دوره  ــه خــدمــت ســـربـــازی اعــــزام ش وظــیــفــه ب
بیرجند  ارتـــش   ۴ ــادگــان  پ در  را  نظامی  آمــوزشــی 
آنــجــا به  از  پــادگــان هــوابــرد و  بــه  گــذرانــد. سپس 

منطقه جنگی خوزستان اعزام شد. 
آنجا به منطقه جنگی  شهید بهروز سامانی پور از 
و در منطقه نفت شهر  اعزام شد  ایالم  آباد  صالح 
پاتک های  از  یکی  در  آرپــی جــی  پست  در  ســومــار 
رفیع  درجــه  به   )۴ نصر  عملیات  از  )قبل  دشمن 
 ۱3۶۶ ــرداد  مـ هشتم  تــاریــخ  در  و  رســیــد  شــهــادت 

پیکرش تشییع شد و در مزار شهدای شهرک هیو 
دفن شد.

«؛ شهید »بهروز سامانی پور

 از منتخب والیبال تا شهادت در نفت شهر

ــرز گــفــت: ســنــد آمــایــش  ــب ــدار ال ــان اســت
و  علمی  تـــوان  از  بهره گیری  بــا  اســتــان 
تدوین  خبره  کارشناسان  و  پژوهشی 

شد.
، عــزیــزاهلل  ــرز ــبـ ــزارش جـــام جـــم الـ ــ بـــه گـ

راهبردی  شــورای  نشست  در  شهبازی 
رؤسای دانشگاه های البرز که در محل 
ضمن  شــد،  بــرگــزار  خــوارزمــی  دانشگاه 
، با بیان این که در  تسلیت ایام ماه صفر
رؤسای  حضور  با  جلسات  این  تعاقب 

دانشگاه ها به عنوان افراد صاحب فکر 
سرزمین  آمایش  ملی  سند  اندیشه،  و 
تدوین شد، افزود: این سند بر مبنای 
راه  نقشه  عــنــوان  بــه  تخصصی  و  علم 
تهیه  توسعه  و  رشد  مسیر  در  استان 

شد.
فرهیختگان  حضور  از  قــدردانــی  با  وی 
اکـــنـــون  داد:  ادامــــــــه  دانـــشـــگـــاهـــی، 
علمی  هیأت های  بویژه  و  دانشگاه ها 
کنار  در  ارزشمند  و  بــزرگ  ظرفیت  یک 
مــدیــریــت اســـتـــان اســتــراتــژیــک الــبــرز 

هستند.
در  که  خرسندیم  گفت:  البرز  استاندار 
اساتید  که  شد  حاکم  فضایی  استان 
دانــشــگــاه هــا بــه عــنــوان افـــراد صاحب 
و  تصمیم گیری  منشأ  اندیشه،  و  فکر 

تصمیم سازی باشند.
وی افزود: مهاجرت یکی از دغدغه های 
ــبــرز اســـت چــراکــه ســاالنــه بــیــن ۶۰ تا  ال

جمعیت  به  طریق  ایــن  از  نفر  هــزار   ۹۰
باید  رو  ایـــن  از  مــی شــود  اضــافــه  الــبــرز 
به صورت  امــر  ایــن  زوایـــای مختلف  به 
علمی بپردازیم و چگونگی ایجاد بستر 
سایر  در  جمعیت  ماندگاری  بــرای  الزم 

استان ها مورد بررسی قرار گیرد.
تعامالتی  و  تالش ها  با  گفت:  شهبازی 
موانعی  رغــم  علی  گــرفــت،  ــورت  صـ کــه 
تحریم های  و  ــا  کــرون شــیــوع  هــمــچــون 
خ بیکاری  ناجوانمردانه موفق شدیم نر
استان را تک رقمی کنیم و طبق آخرین 
خ  نر در  البرز  ایــران،  آمــار  مرکز  آمارهای 
سبز  اســتــان هــای  زمـــره  در  نیز  فــالکــت 

کشور قرار گرفت.
کنیم  ایــجــاد  بستری  بــایــد  ــزود:  ــ اف وی 
بهتر  ارتــبــاط  صنایع  بــا  دانشگاه ها  کــه 
رو  ایـــن  از  بــاشــنــد  داشــتــه  بیشتری  و 
مـــعـــاون هــمــاهــنــگــی امــــور اقــتــصــادی 
بویژه  استان  مدیران  باید  استانداری 

برنامه ریزی  طی  را  اقتصادی  حــوزه  در 
برای حضور در دانشگاه ها موظف کند.
دانشگاه های  ــای  رؤسـ بــه  خــطــاب  وی 
ترجیح  جلسات  این  در  افزود:  استان، 
که  چرا  باشم  شنونده  بیشتر  می دهم 
صاحب  و  بروز  فرهیخته،  افــرادی  شما 
ارائه  با  باید  بنابراین  هستید  اندیشه 
را  استان  مدیریت  نوین،  راهــکــارهــای 
از  بیشتر  و  بهتر  بهره برداری  سمت  به 

علوم روز دنیا سوق دهید.
از  بــهــره بــرداری  ایــن کــه  بــر  تاکید  بــا  وی 
ــرای  ــروی انــدیــشــه دانــشــگــاهــیــان ب ــی ن
به  نباید  تنها  افــزود:  اســت،  افتخار  ما 
مدت  بلند  برنامه ریزی های  و  مکاتبه 
و  بود  کار  پای  می توان  بلکه  کرد  اکتفا 
اقدامات زمان بر را تسریع کرد چنان که 
طی ایــن مــدت ایــن رونــد اجرایی شده 
حوزه های  در  نیز  خوبی  بسیار  نتایج  و 

مختلف حاصل شده است.

استاندار البرز خبر داد؛

تدوین سند آمایش البرز با بهره گیری از کارشناسان خبره


