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محمد حسین فهمیده، نوجوانی که اسوه شد
فرمانده انتظامی البرز خبر داد:

؛ تقاضای اشد مجازات از سوی دادستان دستگیری بیش از 90 سارق و مالخر
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ح کرد:مدیر مجموعه پخش قهوه دنج: مدیر امالک کالسیک در گفتگو با جام جم البرز مطر

ع قهوه را با   ین نو کرده ایم بهتر سعی 
کنیم  درجه رست استاندارد عرضه 

اعتماد مردم و امانتداری،  دو اصل گزارشی از بازار مبل امام علی )ع(
کالسیک مهم برای امالک  432

؛؛ ه  ر کا نیمــه  ی  ح هــا طر ه   ر کا نیمــه  ی  ح هــا طر ه  نبــو ها نبــو ا

تداوم مشکالت مردم، وعده های تداوم مشکالت مردم، وعده های 
تحقق نیافته مسئوالن البرزی تحقق نیافته مسئوالن البرزی 

ــه شـــــــورای فـــنـــی مــعــاونــت ــانـ ــرخـ ــیـ ــنــــاس مـــســـئـــول دبـ ــارشــ کــ
ــت پــــایــــیــــزه مـــحـــصـــوالت  ــ ــش ــت: کــ ــ ــفـ ــ امـــــــــور دام الـــــبـــــرز گـ
ــم. ــرده ایـ ع ایـــن اســـتـــان را تــامــیــن کـ ــزار ــ ــزا در مـ ــل کـــشـــاورزی گـــنـــدم، جـــو و ک
؛ بــا فـــرا رســیــدن فــصــل کــشــت مــحــصــوالت زراعـــی  ــزارش جـــام جــم الــبــرز ــ بــه گ
پاییزه مانند گندم، جو و کلزا فعالیت کــشــاورزان  الــبــرزی زیــاد کــرده است.
، کــارشــنــاس مسئول دبیرخانه شـــورای فنی معاونت امــور دام  کــیــوان پــور
الــبــرز گفت: امــســال هــم مثل ســال گذشته  زمــانــی کــه باید کشت پاییزه را 

شروع می کردیم این کار را انجام دادیم و نسبت به تامین بذر و ...

 مجوز مصرف اضطراری
 »رازی کووپارس« صادر شد

 لبخند جوانه های سبز امید
یزان البرز   در برگ ر
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2

ج عرصه  کر یم رودخانه های  حر
ساخت  و سازهای غیر مجاز

ج نقاط  بانماینده عالی دولــت در استان البرز گفت: شهرداری کر
حادثه خیز و رودخــانــه هــای فصلی را مــورد نظارت و بررسی جدی 
ــدام کند. ــوادث بویژه در بارندگی ها اق قــرار دهــد و در پیشگیری از وقــوع ح
، شهبازی در حاشیه بــازدیــد از معابر سطح شهر  بــه گـــزارش جــام جــم الــبــرز
ج که  و همچنین رودخــانــه هــای فصلی دلمبر و درازرود و تصفیه خانه کــر
ج و مدیرعامل آبفای استان صــورت گرفت، افــزود:  با همراهی شــهــردار کــر
ــار آبگرفتگی شد  ــزول بـــاران بخشی از معابر شهری دچ ــاری پــس از ن روز ج

کــه تصمیم بــه بــازدیــد میدانی از محل های حــادثــه خیز شهر ...
3

 سخنگوی پروژه واکسن  کوو پارس:



جانباز 70 درصد دوران دفاع مقدس »خسرو دمیرچلی« پس از سال ها 
تحمل جراحت های ناشی از جنگ تحمیلی دعوت حق را لبیک گفته و 

به خیل شهدا پیوست.
و  70 درصد  البرز »خسرو دمیرچلی« جانباز سرافراز  گزارش جام جم  به 

از سال ها تحمل رنج و  البرز پس  از استان  یادگار دوران دفاع مقدس 
جراحات ناشی از جنگ تحمیلی جمعه 7آبان دعوت حق را لبیک گفت 
گلزار  در  سرافراز  شهید  این  پاک  پیکر  پیوست.   شهیدش  یاران  به  و 

شهدای امام زاده محمد )ع(  تشییع و به خاک سپرده شد.

هفتم  متولد  دمیرچلی«  »خسرو  نابینا  جانباز  است  شایان ذکر 
اثر  بر  آبان سال 1362 در غرب کشور  اردیبهشت سال 1344، هفدهم 
انفجار نارنجک به فیض جانبازی نائل و از ناحیه دو دست و دو چشم 

مجروح گردید.
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اقتصادیاقتصادی
جانباز »خسرو دمیرچلی« به  یاران شهیدش پیوست اجتماعی اجتماعی

خبرخبر

ج در هفته ای  اخبار شورای شهر کر
که گذشت 

، رئیس شورا:  جواد چپردار
قبال  در  تعهداتش  به  ج  کر شهری  مدیریت 

مؤسسه رازی عمل می کند. 
علیرضارحیمی، نایب رئیس شورا: 

فرهنگسراها تخصصی و خصوصی شوند
کیمسیون  رئیس  سعیدی،  االســـام  حجت 

فرهنگی شورا: 
ــاردی و  ــیـ ــلـ ــیـ ــه ســـرقـــت مـ ــ ــاه قـــضـــا ب ــگـ ــتـ دسـ
شهرداری  بازیافت  کارخانه  شده  سازماندهی 

ورود کند.
کمیسیون  رئیس  سیرابی،  سعیدی  حسین 

برنامه، بودجه و سرمایه انسانی شورا: 
ــیـــروهـــای شــاغــل  ــت نـ ــی ــع ســـازمـــانـــدهـــی وض

شهرداری وسازمان های وابسته بررسی شد. 
محمد اســدیــان، رئــیــس مــرکــز پــژوهــش هــا و 

مطالعات راهبردی شورا: 
نهاد  مــردم  سازمان های  و  جهادی  گروه های 

نقش اساسی در مشارکت مردم دارند.
ــیـــس کــمــیــســیــون شهر  ، رئـ ــار ایـــــزدیـــــار ــمـ عـ
مشارکت های  و  شهری  اقتصاد  هوشمند، 

شورا:
 بهبود شرایط مالی مردم، رونق اقتصاد هنر را 

رقم می زند.
مریم قهرمانی صارم، عضو شورا: 

شــهــرداری  در  ــد  درآمـ جــذب  و  مــالــی  خاقیت 
مغفول مانده است.

فاطمه منعمی، رئیس کمیته بانوان، کودک و 
خانواده شورا: 

مبنای انتصابات در شهرداری چیست؟! ورود 
مدیران نازک نارنجی ممنوع!

ــای  ــطـ ــر اعـ ــی ــگ ــم ــش افـــــزایـــــش چ
تسهیالت مشاغل خانگی در البرز

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگر ی و صنایع دستی 
البرز از جهش ۹ برابری اعطا ی تسهیات مشاغل 
خانگی به منظور حمایت از هنر مند ان و فعاالن در 

استان خبر داد.
گفت:  محمد ی  فریدون  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
تمام  در  وارده  صدما ت  و  کرونا  شیوع  به  توجه  با 
جامعه  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصاد ی،  حوزه ها ی 
به همت معاونت صنایع دستی و هنر های سنتی 
این  فعاالن  و  هنر مند ان  از  حمایت  منظور  به  و 
اختیار  در  کم بهره  تسهیات  شد  مقرر  حوزه 
مدیر کل  بگیرد.  قرار  استان  این  شرایط  واجدین 
البرز  دستی  صنایع  و  گردشگر ی  میراث فرهنگی، 
انجام  هماهنگی های  با  و  اساس  این  بر  افزود: 
شده از ابتدا ی سال تا کنون معادل 110 میلیارد ریال 
پوشش  تحت  صنعتگر ان  و  هنر مند ان  به  اعتبار 
استان اختصاص یافته است. او با اشاره به لزوم رفع 
موانع و مشکا ت واحد های تولید ی و کار گاه ها ی 
شامل  شده  ارائه  تسهیا ت  گفت:  صنایع دستی 
و  شناسایی  کارت  مجوز،  دارای  متقاضیان  تمامی 
پروانه تولید انفراد ی و کار گاهی شده و از 200 میلیون 
طی  منظور  به  و  مصوب  ریال  میلیارد   ۵ تا  ریال 
مراحل قانونی به بانک ها ی عامل معرفی شده اند. 
تا کنون 110 میلیارد  ابتدا ی سال  از  گفت:  محمدی 
ریال تسهیات در اختیار واجدین شرایط قرار گرفته 
که این میز ان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۹00 در صد رشد داشته است.او افزود: صنایع دستی 
و هنر های سنتی در کنار سایر صنایع تأثیر به سزایی 
و  اشتغالزایی  نتیجه  در  و  البرز  توسعه  و  رشد  در 
رونق اقتصاد ی داشته و همواره از سوی نهاد ها ی 

متولی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

کارشناس مسئول دبیرخانه شورای فنی معاونت امور دام البرز گفت: 
ع این استان  کشت پاییزه محصوالت کشاورزی گندم، جو و کلزا در مزار

را تامین کرده ایم.
؛ با فرا رسیدن فصل کشت محصوالت زراعی  به گزارش جام جم البرز
پاییزه مانند گندم، جو و کلزا فعالیت کشاورزان  البرزی زیاد کرده است.
، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای فنی معاونت امور دام  کیوان پور
البرز گفت: امسال هم مثل سال گذشته  زمانی که باید کشت پاییزه 
را شروع می کردیم این کار را انجام دادیم و نسبت به تامین بذر و کود 

برای کشت کلزا، گندم، جو در این استان تدارک دیده ایم.

بذر  نظر  از  گفت:  دام  امور  معاونت  فنی  شورای  دبیرخانه  کارشناس 
که  این  ایم بعاوه  کرده  تامین  را  این استان  نیاز  تمام  ما  گندم  و  جو 
تعدادی از استان هایی که متقاضی خرید هستند ما آمادگی ارسال بذر 

برای آن ها را داریم. 
کارشناس دبیرخانه شورای فنی معاونت امور دام افزود: از 2700تن بذر 
تولید شده 1۸00تن برای این استان و مابقی برای استان های دیگر که 

نیاز دارند درنظر گرفته شده است. 
کیوان پور گفت:در بحث جو ۸۵ درصد نیاز این  استان را تامین کرده 

ایم و در حال حاضر در بین کشاورزان توزیع می کنیم.

وی افزود: بذر کلزا هم تامین شده و بین کشاورزان توزیع شد، چون 
کشت کلزا تمام شده االن بذر کلزا توزیع نمی کنیم.

مجوز مصرف اضطراری »رازی کووپارس« صادر شد

ج خبر داد: مدیر منطقه 9 شهرداری کر

تبدیل کارخانه »جهان چیت« به پردیس فرهنگی

سخنگوی پروژه واکسن رازی کووپارس از صدور مجوز سازمان غذا و دارو مبنی بر مصرف اضطراری 
داوطلبانه واکسن رازی کووپارس ساخت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی خبر داد.

مجوز  صدور  پیرو  افزود:  خبر  این  اعام  با  مهرآبادی  فاح  حسین  محمد   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
مشروط مصرف واکسن کووپارس اواخر شهریور امسال و مکاتبات صورت گرفته با سازمان غذا و 
دارو، مجوز مصرف اضطراری داوطلبانه این واکسن از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی صادر شد.
وی یادآور شد: رازی کووپارس، نخستین واکسن تزریقی – استنشاقی دنیا دارای دو دوز تزریقی و یک 
دوز استنشاقی است که بر پایه پروتئین نوترکیب که نوین ترین تکنولوژی ساخت واکسن به شمار 

می آید، در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ساخته شده است.
برای ساخت واکسن  کرونا؛ تحقیقات  پاندمی  آغاز  با  رازی همزمان  گفتنی است محققان موسسه 
مستندات  و  مدارک  تمام  نیز   13۹۹ مرداد  و  کردند  شروع  را  عارضه  ترین  کم  با   1۹ کووید  مناسب 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  به  واکسن  این  بالینی  مطالعات  آغاز  مجوز  دریافت  برای  الزم 
کووپارس بالینی واکسن  کارآزمایی  گذشته فاز یک  10 اسفند سال   پزشکی تحویل شد و سرانجام 

 آغاز شد.
سوم  فاز  از  نیمی  اکنون  دو،  و  یک  فازهای  آمیز  موفقیت  کردن  سپری  از  پس  کووپارس  واکسن 
این  با صدور مجوز مصرف اضطراری داوطلبانه،  و  گذاشته است  را پشت سر  بالینی خود  مطالعه 

واکسن به سبد واکسیناسیون کووید 1۹ کشور افزوده شد.

ج از تبدیل کارخانه جهان چیت به پردیس فرهنگی و تفریحی خبر داد. مدیر منطقه ۹ شهرداری کر
عمار  و  مهاجری  حسین  محمدی،  مسعود   ، پور قاسم   علی  رحیمی،   علیرضا   ، البرز جم  جام  گزارش  به 

ایزدیار با حضور در منطقه ۹ از محل کارخانه های »پتروسعید« و جهان چیت بازدید کردند.
ج به  در این بازدید معاون مالی و اقتصادی، معاون معماری و شهرسازی، مدیرکل اماک شهرداری کر
آرش یگانی اقدامات صورت گرفته در خصوص کارخانه پتروسعید  همراه مدیر منطقه حضور داشتند. 
ازجمله صدور پروانه ساخت را تشریح کرد و گفت: کارخانه جهان چیت به پردیس فرهنگی و تفریحی 
ج گفت: خدمت به مردم وظیفه ماست و هر چه به نفع مردم  تبدیل می شود. مدیر منطقه ۹ شهرداری کر

باشد تمام قد از آن حمایت می کنیم. 
وی با اشاره به ظرفیت اشباع شده استان البرز برای توسعه  زندگی شهری و استفاده از این اراضی تاریخی 
از  یکی  فرهنگی  موضوعات  به  پرداختن  گفت:  تفریحی،  و  فرهنگی  پردیس  به  مجموعه  این  تبدیل  و 
اولویت های مدیریت شهری و مطالبات جدی مردم است. یگانی همچنین اضافه کرد: موضوع افتتاح 
یک سرای محله و خانه هنر در این اراضی در برنامه ریزی فرهنگی منطقه لحاظ و در دستور کار قرارگرفته 

است.

لبخند جوانه های سبز امید در برگ ریزان البرز 

بــرای  اعتماد  حــس  آوردن  ــود  وج بــه 
مـــردم یکی از اســاســی تــریــن اصــول 
ــوب  ــس ــح ــیـــت مـــشـــاغـــل م ــقـ ــوفـ مـ
می شود. دفاتر اماک یکی از مشاغل 
که  می باشد  حساس  و  مهم  بسیار 
اســتــوار  ــردم  مـ اعــتــمــاد  بــر  آن  بنیان 
در  صداقت  و  واقعیت  بیان  اســت. 
گفتار از سوی مشاورین اماک حتی 
آنها باشد، موجب جلب  اگر به زیان 

اعتماد مردم خواهد شد. 
امر  ایــن  به  پایبندی  دیگر  سویی  از 
بــنــگــاه هــای معامات  اعــتــبــار  مــهــم، 
ملکی را افزایش می دهد. دفتر اماک 
کاسیک یکی از مجموعه های معتبر 
در شــهــرک وحــــدت فـــردیـــس کــرج 
اســـت کــه در صــداقــت کـــاری زبــانــزد 
اهالی منطقه می باشد. این مجموعه 
خرید  معامات  خصوص  در  موفق 
ملک و مسکن برای مشتریان خود، 
کلیه  خــصــوص  در  تــوضــیــح  ضــمــن 
که  گونه  را همان  امکانات، واقعیت 

هست بیان می کند. 
اماک کاسیک همچنین در تنظیم 
بسیار  معامات  انجام  و  قــراردادهــا 
شرح  ضمن  و  می کند  عمل  دقــیــق 
که  می خواهد  مشتریان  از  جزئیات 
متن قــرارداد را با دقت مطالعه کرده 
تا مشکلی به وجود نیاید. در همین 
رابطه روزنامه جام جم البرز با علیرضا 
زارعی، مدیر متعهد و توانمند اماک 

کاسیک گفتگویی انجام داده است 
که در ادامه می خوانید:

ســالــی  چـــه  از  کــالســیــک  امـــــالک   *
فعالیت خود را آغاز کرده است؟

از ســال ۹2 به صــورت پیوسته در  ما 
حوزه اماک فعالیت می کنیم.

ــژه  وی شــاخــصــه هــای  خــصــوص  در   *
امالک کالسیک توضیح دهید. 

موضوع  هیچ  مشتری  با  برخورد  در   
ــدارد.  ــ ن ــود  ــ وج مــا  ــوی  سـ از  مبهمی 
این  کاسیک  امـــاک  اصلی  وظیفۀ 
ــدار و فــروشــنــده را با  اســت کــه خــری
همچنین  می نماید.  روبـــرو  یکدیگر 
جزئیات را برای خریدار شرح می دهیم 
که در حق مشتری اجحاف نشود و 

همه چیز به صورت واقعی باشد. 
مسکن  خـــریـــد  مــعــامــلــه  ــورد  ــ مـ در 
بــرای مشتری، به طــور مثال درمــورد 
متریال  یــا  نقاشی  پکیج،  کابینت، 
بــیــان  را  واقـــعـــیـــت  ســـاخـــتـــمـــان، 
وارد  مشتری  که  زمانی  تا  می نماییم 
ساختمان می شود با شرایط دیگری 
مواجه نگردد. وقتی اعتماد مشتری 
جلب شود، به خودی خود و در آینده 
خواهد  مــا  دائــم  مشتری  بــه  تبدیل 

شد. 
ــام  ــج ان و  ــا  ــ ــراردادهـ ــ قـ تــنــظــیــم  در   *

معامالت چگونه عمل می کنید؟
ــا  ــراردادهـ ــاک کــاســیــک قـ ــ مــا در ام
هیچ  کــه  می کنیم  تنظیم  طـــوری  را 

ــد. بــعــد از  ــای ــی مــشــکــلــی بـــه وجــــود ن
را  آن  طــرفــیــن  قــــــــــرارداد،  نــوشــتــن 
مشتریان  از  برخی  می کنند.  مطالعه 
برای  را  قـــرارداد  که  می خواهند  ما  از 
ــا از طرفین  آنــهــا بــخــوانــیــم،   ولـــی م
ــرارداد را بــا دقت  ــ مــی خــواهــیــم کــه قـ
است  ممکن  ــون  چ کنند،  مطالعه 
موضوعی در قــرارداد بنویسیم که رد 

شود.
فروشنده،  و  خــریــدار  که  زمانی  ولــی   
را  آن  جزئیات  می خوانند  را  ــرارداد  قــ
داشته  اشکالی  اگــر  و  شــده  متوجه 
آن  ــرده و مشکل  کـ گــوشــزد  بــاشــد، 
ــن صــورت  ــود.  در ایـ ــی شـ بــرطــرف مـ
باقی  سوءظنی  هیچ  جــای  آنها  بــرای 

نمی ماند.
* رعـــایـــت چـــه اصـــولـــی بــــرای امـــالک 

کالسیک اهمیت دارد؟
اعتماد مشتری و امانت داری بسیار 
مهم است. فرض کنید قصد فروش 
یک ملک را دارید و کلید آن را نزد ما 
باید  بنابراین  مــی گــذاریــد.  امانت  به 
برای آن جا فقط مشتری ببریم و نباید 
از ســوی ما  آن اســتــفــاده دیــگــری  از 

صورت گیرد. 
حــاضــر  ــال  ــ ح در  ــدت  ــ وحـ شــهــرک   *
چگونه  مکانی  موقعیت  لحاظ  بــه 

است؟
منطقۀ ما نوساز، نوپا، جدید و رو به 
این  این که  به  توجه  با  اســت.  رشــد 

شــهــرک در حــاشــیــۀ رودخـــانـــه واقــع 
مــی بــاشــد، قـــرار اســـت دریــاچــه هــای 
مصنوعی برای تفریح، حاشیه سازی 
شود و همچنین مجتمع بزرگ تجاری 
اجــرا شــود. ایــن منطقه بسیار رو به 
گذاری  بــرای سرمایه  و  بــوده  توسعه 
عالی است. همچنین منطقه ای دنج 
به  دسترسی  و  می باشد  زندگی  برای 

اتوبان بسیار راحت است.  

ح کرد: ح کرد:مدیر امالک کالسیک در گفتگو با جام جم البرز مطر مدیر امالک کالسیک در گفتگو با جام جم البرز مطر

اعتماد مردم و امانتداری،  دو اصل مهم اعتماد مردم و امانتداری،  دو اصل مهم 
برای امالک کالسیکبرای امالک کالسیک

 لطفا راه های ارتباطی  لطفا راه های ارتباطی 
با دفتر امالک با دفتر امالک 

کالسیک را برای کالسیک را برای 
اهالی فردیس بیان اهالی فردیس بیان 

نمایید.نمایید.
آدرس: فردیس- آدرس: فردیس- 
شهرک وحدت- شهرک وحدت- 

خیابان خیابان 1414غربی- غربی- 
یسای شرقی  یسای شرقی نبش پر نبش پر

- پالک - پالک 2727- امالک - امالک 
کالسیککالسیک

شماره تماس: شماره تماس:     
3666844936668449

شماره همراه:شماره همراه:
0912313499509123134995    

امروزه آن چه به عنوان حمل و نقل 
اطاق  آن  به  شهری  درون  عمومی 
ــان  ــاوگ ــدی از ن ــن ــره م ــه مـــی گـــردد، ب
اتــوبــوســرانــی اســـت کـــه بــحــمــداهلل 
علیرغم نبود اعتبارات الزم با همتی 
حــال  در  مــضــاعــف  تـــاشـــی  و  بــــاال 
پیگیری است. دو بخش خصوصی و 
غیرخصوصی )سازمانی( در این راستا 
در حال خدمات رسانی می باشند. به 
اتوبوس  دستگاه  هر  میانگین  طور 
قبل  شرایط  در  کــاری  شیفت  دو  در 
از شیوع ویروس کرونا روزانه 1000نفر 
را جا به جا و به مقاصدشان منتقل 

می کردند.
آمار در تاکسی ها قبل از شیوع  این 
ویــروس کرونا روزانـــه ۸0-120نــفــر در 
یک شیفت کاری به عاوه 4ساعت 
اضافه کار بوده اســت.  یک شیفت 

کاری ۸ ساعت می باشد.
تــــعــــداد 66دســــتــــگــــاه اتــــوبــــوس، 
پوشش  را  تهران  به  منتهی  خطوط 
ــون:  ــ ــم چ ــ مـــی دهـــنـــد. خـــطـــوطـــی ه
ماهدشت به میدان آزادی- فردیس 
به میدان آزادی- مهر شهر به میدان 
آزادی  مــیــدان  بــه  باغستان  آزادی- 
آن  از  آزادی  به میدان  رجائی شهر  و 
تعداد  چنین  هم  می باشند.  جمله 
اقــمــاری  ــای  ــرک ه ــه 40 دســتــگــاه ش

محمد  دشـــت-  مشکین  جمله  از 
محمد  کمالشهر-  فردیس-  شهر- 
آبـــاد را تحت  شــهــر- گــرمــدره و ولــد 

پوشش دارند.
هر چند سال هاست یارانه دولتی یا 
به عبارتی )سوبسید( از سوی وزارت 
کشور دیگر امکان پرداختش وجود 
ــود بــرای  ــرداری خ ــه ــدارد، لیکن ش ــ ن
به  عمل  و  مطلوب  رسانی  خدمات 
و  تاش  با  را  الزم  تمهیدات  تکلیف 

همت فراوانی به انجام می رساند.
ــی  مــحــوطــه ســـازمـــان اتـــوبـــوس رانـ
بار  نقل  و  حمل  مدیریت  )ســازمــان 
امــروزمــمــلــواز  شــهــرداری(  مسافر  و 
به  مقرون  که  اســت  اتوبوس هایی 
اخــیــرا  و  نــبــوده  تعمیر  بـــرای  صــرفــه 
ــدک را بــه عــنــوان اسقاط  تــعــدادی ان
و آهـــن قــراضــه بــه فـــروش رســانــده 
از ســال13۹4گــاهــا  انـــد)12-13(قـــبـــل 
در  را  کـــشـــورکـــمـــک هـــایـــی  وزارت 
سوبسید  ــان  ــم ه یـــا  ــه  ــارانـ یـ ــب  ــال ق
بین  ایــــن  در  و  ــا  ــرداری هــ ــهــ شــ بـــه 

اتوبوسرانی ها می نمود. 
در  و  گــردیــد  تعطیل  کــل  بــه  الــبــتــه 
به  سنگین  ــار  ب ایــن  کنونی  شــرایــط 
است.  افتاده  ج  کر شهرداری  دوش 
ــاالی هــر دســتــگــاه  ــ خ و قــیــمــت ب ــر نـ
تومان  میلیارد   4 قرین  که  اتوبوس 
را شامل می گردد و هزینه های جانبی 
از  نــگــهــداری  و  پشتیبانی  بحث  کــه 
این  مسئولیت  می باشد  جمله  آن 
نموده  چندان  دو  را  خدوم  سازمان 

است.
و در شهری که جابجایی شهروندان 
منحوس  ویــــروس  شــیــوع  از  قــبــل 
کرونا بالغ بر 1/۵میلیون نفر را روزانه 
سخاوتمندانه  و  ویــژه  نگاه  شامل 
امتیازات  واگـــذاری  و  ناوگان  ایــن  به 
ایــن  در  خـــاصـــی  اهــمــیــت  از  ــژه  ــ ویـ
ــوردار مــی بــاشــد. هــر چند  ــرخـ بــیــن بـ
عـــنـــوان  اورهــــــــال  و  آمــــــاده ســــــازی 

ــوبــوس هــا عــلــی الــخــصــوص تهیه  ات
و  ضدیخ  روغــن-  باطری-  الستیک- 
تمدید بیمه نامه های شخص ثالث 
هم  هستند.  جمله  آن  از  امثالهم  و 
از   ) مسافر و  راننده  طرفین)  چنین 
که  است  مولفه هایی  و  موضوعات 
خدمات  مجموعه  این  ذاتی  جایگاه 
رسان را بیش از پیش بر خود واجب 

و سنگین می نماید.
شرایط  که  دارد  آن  از  حکایت  آمارها 
کلیه  از  بهینه  اســتــفــاده  مــثــابــه  بــه 
امکانات به نحو احسن دارد. علیهذا 
اتوبوس  1۹0دستگاه  برآوردها  طبق 
ــازی را  ــازسـ بـ ــرای  ــ ب فــعــا زمــیــنــه الزم 
روال  و  مــرتــبــط  اقـــدامـــات  و  داشــتــه 

معمول به انجام رسیده است. 
ــع الـــوصـــف تــحــقــیــقــات و آمـــارهـــا  مـ
ــن حــقــیــقــت اســــت کـــه از  ــ مــبــیــن ای
کــل جــابــجــای هــایــی مــســافــر درون 
 7 الــی   6 حــدود  کانشهر  در  شهری 
درصد سفرها توسط اتوبوس انجام 

می شود.
30الی 3۵ درصد از دیگر جابجایی ها 
ی مــســافــر تــوســط تــاکــســی صــورت 
به  آن  ناوگان  و  تاکسی  اما  می گیرد. 
حـــدود 11۸00دســـتـــگـــاه مــی رســد که 
گردشی ها  و  6۵00دســتــگــاه  خطی ها 
و در قالب ۹۸ خط  باشند.  ۵300مــی 
و  مـــردم  از  کثیری  جمع  تاکسیرانی 
مــقــاصــد خویش  بــه  را  شــهــرونــدان 
انجام  و  تمرکز  چند  هر  می رسانند. 

شهر  ــل  کـ در  ــر  ــف س ــم  ــه م ــه  ــال مــس
و  توسعه  قانون   ۹ مــاده  طبق  باید 
بهینه سازی مصرف سوخت مصرف 
از  متمرکز  و  یکپارچه  طــور  13۸6بـــه 
اما  آیــد  عمل  به  شهرداری ها  ســوی 
به نظر می رسد برای تصمیم سازان 
که  دشـــوار  اســت  ــاری  کـ متولیان  و 
امید است از جزیره ای عمل نمودن 
فاصله گرفته و تمام مجموعه حمل 
و نقل بار و مسافر تحت پوشش و 

تولیت شهرداری ها قرار گیرد.
جای بسی تشکر و امتنان است که 
اخیر ده هـــا دستگاه  طــی ســه ســال 
اتوبوس نو به ناوگان الحاق گردیده 
ــطــه جهت  راب ایـــن  و عـــزم جـــدی در 
نوسازی و توسعه ناوگان اتوبوس ها 

وجود داشته و دارد.
ج از مــعــدود  ــر هــرچــنــد کــانــشــهــر کـ
اعظم  بخش  کــه  اســت  شهرهایی 
تاکسی  تــوســط  مــســافــر  جــابــجــایــی 
ــن فــرایــنــد  ــ ــه ای ــود کـ ــ ــی ش ــام مـ ــجـ انـ
که  داده  خ  ر مــخــتــلــفــی  ــل  ــ دالیـ ــه  بـ
جمعیتی-  چیدمان  نحوه  مــی تــوان 
شهرک های اقماری را از عوامل تاثیر 
امتنان  و  تشکر  جای  دانست.  گذار 
اســت کــه اقــدامــات بــه عمل آمــده 
سیاستی را دنبال می کند تا میانگین 
داده،  کــاهــش  را  ــا  ــوس ه ــوب عــمــر ات
را برای  کارآمد و توانمند  اتوبوسرانی 
به  پرور  شهید  و  نجیب  شهروندان 

ارمغان آورد.

 مدیریتی جامع و متمرکز الزمه رشد و تعالی 
ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری

یادداشت

ناصر محمدی بنادکی

 خبرنگار فرهنگی و 
اجتماعی جام جم 

البرز



برخی از مدارس طالقان حضوری شد
روستایی  مدارس  همه  در  آموزش  گفت:  طالقان  پرورش  و  آموزش  مدیر 

طالقان به صورت حضوری دایر است.
، آقابراری، با بیان این که رنگ کرونایی این شهرستان  به گزارش جام جم البرز
آبی است، گفت: آموزش حضوری دانش آموزان در همه مدارس روستایی 
 6 در  آموزش  افزود:  طالقان  پرورش  و  آموزش  مدیر  است.  برقرار  طالقان 

مدرسه بخش شهری شهرستان طالقان به دلیل موافقت نکردن اولیا با 
حضور دانش آموزان، مجازی است.  آقابراری، گفت: در بخشنامه قید شده 
است که حضور دانش آموزان در مدارس اختیاری است و اگر ۸0 درصد دانش 
آموزان در کاس حضور نداشته باشند ما به ناچار باید کاس را تعطیل کنیم.
به  آنان  مدارس  که  دارند  شهر  از  زیادی  فاصله  روستا ها  از  برخی  افزود:  او 

دلیل نداشتن دانش آموز منحل شده است ما برای اختصاص معلم باید 
از اردیبهشت درخواست مجوز می کردیم، اما درخواست اولیا در چند روستا 

دهم مهر به دست ما رسید.
نفر  از 1۵  کمتر  که  مدارسی  به  هم  پرورش  و  آموزش  وزارت  گفت:  آقابراری 

دانش آموز داشته باشند، مجوز فعالیت نمی دهد.
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

خبرخبر

آزادراه  روشنایی  نگهداری  هزینه 
ج- قزوین چقدر است؟ تهران- کر

ــرد: ســاالنــه  ــبــرز بــیــان کـ ــداری ال ــ مــدیــر کــل راهـ
ــه داری  ــگ ــان بــابــت ن ــوم ــک و نــیــم مــیــلــیــارد ت ی
ــن ــزوی ق ج-  کـــــر ــران-  ــهــ ــ ت آزادراه  ــایـــی  ــنـ  روشـ

 هزینه می شود.
اظهار   ، زندی فر علی   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
کیلومتر   70 الــبــرز  اســتــان  مــجــمــوع  در  ــرد:  ــ ک
آزادراه دارد که برای حفظ و نگه داری روشنایی 
هزینه  تــومــان  میلیارد  نیم  و  یــک  ســاالنــه  آن 

می شود. 
مدیرکل راهداری البرز با اشاره به علت افزایش 
تهران-  آزادراه  در  روشنایی  نــگــه داری  هزینه 
از دالیـــل، سرقت  گــفــت: یکی  قــزویــن،  ج-  کـــر
دائم کابل، سیم های برق و ترانس هایی است 
که در این محور جانمایی شده است و خرید 
مجدد آنها هزینه اضافی را به مجموعه تحمیل 

می کند.
برای  البته  کــرد:  بیان  البرز  راهـــداری  مدیرکل 
راهـــداری  اکــیــپ هــای  سرقت ها  از  پیشگیری 
آزادراه  در  ــان  ــتـ اسـ پـــلـــیـــس راه  هــمــکــاری  ــا  بـ
از سارقین  گشت زنی می کنند و حتی تعدادی 
را دستگیر و تحویل مراجع قانونی داده اند اما 
متاسفانه  که  دارد  ادامــه  همچنان  سرقت ها 
محدود  راه  روشنایی  تاسیسات  به  هم  فقط 
 نمی شود و شامل گاردیل ها و هنریل های پل

 هم می شود.
افــزایــش سرقت ها  از دالیـــل  یــکــی  فــر  زنـــدی 
و  کــرد  عــنــوان  آزادراه  در  روشــنــایــی  کــاهــش  را 
ــای نــامــه شــرکــت تــوزیــع بــرق  ــت گــفــت:  در راس
مجبور  بــرق  مصرف  کاهش  ضــرورت  بر  مبنی 
میان  در  یکی  را  روشــنــایــی  پــایــه هــای  شــدیــم 
آزادراه  روشنایی  همین  برای  نگه داریم  فعال 
کمتر شده که سارقان نیز از این فرصت برای 

سرقت استفاده می کنند.
مــدیــرکــل راهـــــداری و حــمــل و نــقــل جـــاده ای 
کار  ایــن  متاسفانه  داد:  توضیح  البرز  استان 
تعداد  شده  باعث  سرقت،  افزایش  بر  عــاوه 
سایه  ایجاد  چون  شود  بیشتر  نیز  تصادفات 
روشـــن  ــل  ــی دل بـــه  آزادراه  مــســیــر  در  روشــــن 
خاموشی پله ای پایه های روشنایی رانندگان را 
دچار کاهش و خطای دید می کند که منجر به 

تصادف می شود.

از 70 درصد بذر های  تولید بیش 
مادر اصالح شده کشور در البرز

رئیس موسسه تحقیقات اصاح و تهیه بذر و 
ج گفت: در سال های گذشته با تولید  نهال کر
بیش از ۵00 واریته بذر مادر در کشور در زمینه 
از 33 محصول مهم زراعی فراهم  تولید بیش 

شد.
، نجفیان گفت: اهمیت  به گزارش جام جم البرز
در  کــه  مــی شــود  مشخص  آنــجــا  موسسه  ایــن 
چالش های  غــذا  تولید  بـــرای  اخــیــر  ســال هــای 
آب و خــاک و  آبــی، شــوری  کــم  مختلفی، چــون 
تغییر کاربری اراضی بوجود آمده است بنابراین 
چالش ها  این  رفع  برای  تولید  منابع  مدیریت 

مورد توجه است.
حاال محققان موسسه تحقیقات اصاح و تهیه 
انجام تحقیقات علمی موفق به  با  بذر و نهال 
بار  توانایی  که  شده اند  مــادری  بذر های  تولید 
را  کشوری  میانگین  برابر  سه  از  بیش  تا  دهی 
به  ایــران  ملی  گیاهی  ژن  بانک  همچنین  دارد. 
عنوان بزرگ ترین بانک ژن خاور میانه با بیش 
از 74 هزار نمونه کاما ایرانی در این موسسه 
این  از  حفاظت  آن  نقش  که  است  شده  واقع 

نمونه ها برای نسل های بعدی کشور است.

13 آبان دعوتی است برای هوشیاری 
و بیعت با شهدا

جام جم البرز: در سیزدهم آبان سال 13۵7آتشی 
انقابی  دانشجویان  و  آموزان  دانش  توسط 
برافروخته شد که شور زندگی را بر دل ها دمید و 
میلیون ها جان مشتاق دیگر را به حرکت در آورد.
رژیم  به  اعتراض  خاطر  به  دانش آموزان 
تعطیل  را  مدارس  مردم،  کشتار  و  شاهنشاهی 
کرده و به همراه دانشجویان به سمت دانشگاه 
خود  اعتراض  صداي  تا  کردند  حرکت  تهران 
پر  جوانان  این  برسانند.  همگان  گوش  به  را 
شور و خداجو، در زمین چمن دانشگاه به هم 
را  دانشگاه  فضای  رژیم،   مأموران  پیوستند. 
گلوله باران کردند. اما فریاد اهلل اکبر، لرزه بر اندام 
مأموران مسلح شاه افکند. در این روز، ۵6 تن 

شهید و صدها نفر مجروح شدند.
را  سال 13۵7پرچمی  آبان  سیزدهم  شهدای  اما 
دانش  نهضت  فراروی  همواره  که  افراشتند  بر 
آموزی و دانشجویی کشورمان در اهتزاز خواهد 
بود و نسل های دیگر با احترام و سپاس از مقابل 
آسمانی  و  بلند  روح  به  و  گذشت  خواهند  آن 
درود  آفریدند،  افتخاری  چنین  که  شهدایی 
آن ها  با  خود  جان  عمق  در  و  فرستاد  خواهند 
آن ها بدانند  پیوندی جاودانه خواهند بست تا 
همیشه در این سرزمین گل های سرخ محمدی 
چشمه ها  می کشند،  زبانه  شعله ها  می روید، 
می پیچید.  فضا  در  عشق  رایحه  و  می جوشند 
سیزدهم آبان دعوتی است به هوشیاری و بیعت 
که  این  برای  است  حضوری  اعام  و  شهدا  با 
همواره  ایران  اسامی  انقاب  بدانند،  دشمنان 

زنده و جاویدان است.

ج نقاط حادثه خیز و رودخانه های فصلی را مورد نظارت و  نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: شهرداری کر
بررسی جدی قرار دهد و در پیشگیری از وقوع حوادث بویژه در بارندگی ها اقدام کند.

به گزارش جام جم البرز، شهبازی در حاشیه بازدید از معابر سطح شهر و همچنین رودخانه های فصلی دلمبر و 
ج و مدیرعامل آبفای استان صورت گرفت، افزود: روز جاری پس  ج که با همراهی شهردار کر درازرود و تصفیه خانه کر
 از نزول باران بخشی از معابر شهری دچار آبگرفتگی شد که تصمیم به بازدید میدانی از محل های حادثه خیز شهر 
ج باید با احصا دقیق محل های حادثه خیز و معابری که در هنگام بارندگی با  را گرفتیم.  وی ادامه داد: شهرداری کر

آبگرفتگی مواجه می شوند اقدام کند و تدابیر الزم را برای رفع مشکات داشته باشد.
 شهبازی گفت: از سالیان خیلی دور در معبر رودخانه های فصلی استان ساخت و سازهایی صورت گرفته که 
اکنون به نقاط خطر تبدیل شده اند از این رو باید شهرداری و مسئوالن مربوطه با اقدامی ویژه، مانع بروز حوادث 
ج نیز مورد بازدید قرار گرفت و روند فعالیت آن و  بخصوص در هنگام بارندگی شوند. وی افزود: تصفیه خانه کر

تکمیل فازهای بعدی باید به جد در دستور کار باشد.

ج عرصه ساخت  و سازهای غیر مجاز حریم رودخانه های کر

ح دستگیری ضربتی سارقان و مالخران اموال مسروقه در 72  فرمانده انتظامی البرز با اشاره به اجرای طر
ح 23 باند سرقت متاشی و ۹1 سارق اموال مسروقه  آگاهی، گفت: در این طر ساعت اخیر توسط پلیس 

دستگیر شدند.
ح مبارزه با سرقت  به گزارش جام جم البرز، سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه نمایشگاه کشفیات طر
پلیس آگاهی استان البرز که با حضور دادستان استان برگزار شد، گفت: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی 
ح ضربتی دستگیری این افراد با محوریت  در خصوص مبارزه جدی با سارقان و مالخران اموال مسروقه، طر

پلیس آگاهی استان در 72 ساعت اخیر در استان اجرا شد.
اقدامات  با  اجرا شد،  کانتری های استان  با مشارکت فعال  که  ح  این طر در  افزود:  البرز  انتظامی  فرمانده 
اطاعاتی صورت گرفته 23 باند سرقت شامل ۸4 سارق و هفت مالخر اموال مسروقه شناسایی و در چندین 
عملیات غافلگیرانه همه آن ها دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به کشف مقدار زیادی 
ح کشف شده توسط  اموال مسروقه از مخفیگاه افراد دستگیر شده اضافه کرد: ارزش اموالی که در این طر
کارشناسان بیش از 100 میلیارد ریال برآورد شده است.  این مقام ارشد انتظامی با بیان این که تحقیقات 
ح های مبارزه با سرقت  کارآگاهان برای کشف سرقت های صورت گرفته توسط این افراد ادامه دارد، افزود: طر
با قدرت در استان ادامه خواهد یافت و سارقان و مخان امنیت شهروندان بدانند که در صورت انجام 

اعمال مجرمانه دستبند پلیس در انتظار آنهاست.
ج  تقاضای محاربه و اشد مجازات از سوی دادستان کر

عنوان  به  ما  و  می کنند  بازی  مردم  مال  و  جان  با  سارقان  این که  بیان  با  ج  کر انقاب  و  عمومی  دادستان 
دستگاه قضا تاش می کنیم به سمتی برویم که این افراد با اشد مجازات قانونی مواجه شوند تا درس عبرتی 
آزاد خواهند شد بدانند که  برای دیگران باشد، گفت: این افراد تصور می کنند بعد از تحمل مدتی حبس 

مرخصی ها هم محدود شده تا شاهد کاهش سرقت ها در استان باشیم.
ح های  ح مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان البرز افزود: طر حسن مددی در حاشیه نمایشگاه کشفیات طر
مبارزه با جرائم به ویژه سرقت در استان البرز در حال اجرا و با همکاری قرارگاه پیگیری جرائم خاص امروز 
شاهد هستیم که تعداد قابل توجهی از مجرمان حرفه ای و سابقه دار سرقت شناسایی شدند.  او اضافه 
ح چندین سارق مسلح نیز دستگیر شدند که اگر شرایط محاربه داشته باشد حتما  کرد: در اجرای این طر
دادستان به عنوان مدعی العموم تقاضای اشد مجازات را دارد.  مددی افزود: این سارقان با جان و مال مردم 
بازی می کنند و ما به عنوان دستگاه قضا تاش می کنیم به سمتی برویم که این افراد با اشد مجازات قانونی 
مواجه شوند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.  دادستان البرز گفت: این افراد تصور می کنند بعد از تحمل 
مدتی حبس آزاد خواهند شد بدانند که مرخصی ها هم محدود شده تا شاهد کاهش سرقت ها در استان 
باشیم. مددی افزود: سارقان باید بدانند دستگاه قضایی و مراجع انتظامی ازاین افراد نخواهند گذشت و 

حتما مستمر و باتاش پلیس اداره آگاهی این مجرمان تعقیب و اعمال قانون می شوند.

فرمانده انتظامی البرز خبر داد:

؛ تقاضای اشد مجازات از سوی دادستان دستگیری بیش از 90 سارق و مالخر

ح کرده ومورد تایید قرار  ح کرد: مخابرات اصاح تعرفه را با شورای رقابت مطر مدیر مخابرات منطقه البرز مطر
گرفته است.

، عبداهلل بیان اظهار داشت یکی از دالیل ما برای تغییر تعرفه های مخابراتی، ثابت  به گزارش جام جم البرز
ماندن 1۸ ساله تعرفه تلفن ثابت ، به رغم افزایش هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت مخابرات ایران است. 
همچنین با توجه به این که بخش عمده کارها برای نگهداری از خطوط مخابراتی به بخش های بیرونی برون 

سپاری شده است هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد.
برای  را  ثابتی  ارائه میشود هزینه نگهداری  به مشترک  که  تلفنی  ادامه داد: هر  البرز  مدیر مخابرات منطقه 
مخابرات به همراه دارد وهرسیمی که به در منازل  منتقل می شود هزینه نگهداری دارد و برخاف موبایل که 
از طریق شبکه رادیویی است ناچار هستیم هم شبکه کابل مسی و فیبر نوری را نگهداری کنیم هم این که 
مراکز تلفنی که وظیفه تامین بوق مشترک را به عهده دارند را باید نگهداری کنیم  و هر زمانی که مشترک اراده 
کند باید بتواند از خدمات استفاده کند و این درشرایطی است که نگهداری کابل ها و سیم ها و...همه   مراحل 

نگهداری شامل هزینه های سرسام اوری می شود.
مدیر مخابرات منطقه البرز  افزود : بسیاری از تجهیزات این شبکه مستهلک شده و نیاز به جایگزینی دارند 
و تغییر فناوری در حوزه های مختلف ایجاب می کند ما در این بخش سرمایه گذاری کنیم.متاسفانه  باوجود 
، ما در استان حدود 4میلیارد تومان خسارت سرقتی داشته ایم و  سرقت های صورت گرفته در تمامی کشور
جبران این موضوع مستلزم تامین نقدینگی است.  بیان با اشاره به این که تعرفه های مخابرات باید اصاح 
شود گفت : مردم همگی از تلفن استفاده می کنند و مشتاق استفاده از فیبر نوری هستند که در این زمینه 
برده شود ولی فیبر نوری هم  که فیبر نوری به درب منازل مشترکان  نیز عاقه مند هستند  ارتباطات  وزیر 

نیازمند مجوزهای حفاری از شهرداری ها و هزینه فراوان می باشد.

مدیرکل مخابرات منطقه البرز تاکید کرد : 

 توسعه زیرساخت های مخابراتی در سایه اصالح 
تعرفه ها امکان پذیر است

ج برخی از مدیران مجموعه شهری تودیع و معارفه شدند. با حکم شهردار کر
، طی احکام جداگانه ای از ســوی مصطفی ســعیدی ســیرائی برخــی از مدیران  به گــزارش جام جم البــرز

ح زیر معارفه شدند. مجموعه شهری به شر
»امیر اشتری« به عنوان سرپرست معاونت امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

»حامد احسانی نژاد« به عنوان سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل
»حمیدرضا محمدی« به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

»علی ذبیحی« به عنوان سرپرست جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
»سیدجواد موسوی« به عنوان سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر

»سیدمهدی فاطمی« به عنوان سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

با صدور احکامی انجام شد؛

ج انتصابات جدید در شهرداری کر
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خبرخبر
کالهبرداری نوین در دنیای مجازی

گفت:  فردیس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کاهبرداران به هک کردن پروفایل های دیگران 
روی  آنان  آشنایان  و  دوستان  از  اخاذی  برای 

آورده اند.
؛ سرهنگ کامران ملکی،  به گزارش جام جم  البرز
گفت:  فردیس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
با  ، ولی  از طریق شماره هایی دیگر کاهبردار ها 
پیام  ارسال  به  اقدام  شخصی  پروفایل  عکس 
برای مخاطبان می کنند؛ موضوع زمانی جدیدتر 
شماره هایی  طریق  از  کاهبردار ها  که  می شود 
و  شخصیت ها  پروفایل  عکس  با  ولی   ، دیگر
دوباره  فرهنگی  و  اجتماعی  ای،  رسانه  فعاالن 
ارسال  شهروندان  بعضی  برای  را  پیام ها  این 

کردند.
یک  طریق  از  هکر ها  گذشته  شب  افزود:  وی 
فعال  یک  پروفایل  با  ولی  ناشناس،  شماره 
رسانه ای در فردیس اقدام به ارسال پیام برای 

مخاطبان ایشان کردند.
اکانت  با ساخت  کاهبرداران سایبری  گفت:  او 
جعلی با عکس مخاطبان و فالور های شما در نرم 
افزار های شبکه های اجتماعی باالخص )واتس 
این  )سام  اینکه  بر  مبنی  پیامی  ارسال  با  آپ( 
شماره جدید منه و لطف کن اون کد تبلیغاتی را 
که در واتس آپ و یا ... برای شما اومده، را برای 
من ارسال کن( به شهروندان، طوری وانمود می  
از دوستان شما هستند  که طرف مقابل  کنند 
و شما را ترغیب به ارسال کد کرده و در همین 
رمز، دسترسی به شبکه های  کردن  وارد  با  اثنی 
اجتماعی شما پیدا نموده و در این راستا اقدام 
به سرقت اطاعات و اخذ پول تحت عنوان و نام 

شما می کند.

ثار ششمین  البرز میزبا ن داور ی آ
دوره مهر اصالت ملی شد

ــر کـــل مـــیـــراث فـــرهـــنـــگـــی، گـــردشـــگـــر ی و  مـــدیـ
میزبا ن  البرز  استان  گفت:  البرز  صنایع دستی 
داور ی  بــــرا ی  مـــرکـــز ی  و  تـــهـــران  ــتـــان هـــا ی  اسـ

ششمین دوره مهر اصالت ملی شد.
، فــریــدون محمد ی،  بــه گـــزارش جــام جــم الــبــرز
ــا، اداره کــــــــل  ــاخــــص هــ ــر اســــــاس شــ ــ گـــفـــت: ب
صنایع دستی  و  گــردشــگــر ی  مــیــراث فــرهــنــگــی، 
تــرویــج  ــوزش و  ــ آمـ از طـــرف اداره کــــــل  اســـتـــان 
سنتی  ــای  ــر ه ــن ه و  صــنــایــع دســتــی  ــت  ــاون ــع م
مر کز ی  و  تهران  میز بان  عنو ان  به  وزارت خــانــه 
ارســـالـــی مــهــر اصــالــت  ثـــار  آ ــه مــنــظــور داور ی  ب
ــزار مــی شــود معرفی ــر گ ب امــســال  کــه دی   مــلــی 

 شده است.
ــر کـــل مـــیـــراث فـــرهـــنـــگـــی، گـــردشـــگـــر ی و  مـــدیـ
مدت  اتمام  از  پس  افــزود:  البرز  صنایع دستی 
دوره  ششمین  در  شــرکــت  ــرا ی  بـ مــقــرر  ــان  زمـ
اساتید  حضور  با  رسیده  ثار  آ ملی  اصالت  مهر 
بر جسته و داور ان مربوطه برا ی داور ی نهایی به 
خواهند  معرفی  کشور  صنایع دستی  معاونت 
و  گــردشــگــر ی  میراث فرهنگی،  مدیر کل  شــد. 
ثار منتخب  آ صنایع دستی البرز در ادامه گفت: 
با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل کیفیت مواد 
اولیه، حفظ حقوق مالکیت معنو ی اثر در حوزه 
در  مرغوبیت  و  کیفیت  حفظ  تولید،  و  طراحی 
تولید  نهایی  محصول  و  تولید  فــرآیــنــد  طــول 
و  چــهــارچــوب  رعــایــت  لـــزوم  همچنین  و  شــده 
طراحی اصولی شرایط راهیابی به مرحله داور ی 

نهایی را دارند.

محمد حسین فهمیده فقط 13 سال داشت که به جبهه رفت و آن 
کار بزرگ را انجام داد. قبل از آن که به جبهه برود و دست به کار بزرگی 
بزند، کسی او را نمی شناخت، او مثل بقیه نوجوانان این سرزمین بود. 
اما تصمیم گرفت کار بزرگی انجام دهد، به همین خاطر بود که همه 

نگاه ها را متوجه خودش کرد. طولی نکشید که بر سر زبان ها افتاد. 
چاره ای  حسین  محمد  کرد،  اشغال  را  خرمشهر  صدام،  ارتش  وقتی 
ندید که به جبهه ها برود و با متجاوزان تا دندان مسلح به نبرد بپردازد. 
محمد حسین نارنجک همراه خود را آماده کرد. در این لحظه بود که 
خود را زیر یکی از تانک های عراقی انداخت و به شهادت رسید. محمد 
حسین با شهادت قهرمانانه خود تانک دشمن را از بین برد و مانع 

نفوذ بیشتر دشمن به سرزمین مان شد.
 طولی نکشید که این خبر در ایران و سراسر دنیا پیچید. نوشته های 

متعددی از دلیری ها محمد حسین نوشته شد و همین طورفیلم هایی 
می دیدند  که  این  از  می کردند  افتخار  ایران  مردم  درآمد.   نمایش  به 

کشورشان صاحب چنین نوجوانان دلیر و از خود گذشته ای است. 

امام  پیام  فهمیده،  حسین  محمد  برای  پیام ها  زیباترین  از  یکی 
خمینی)ره( بود. 

آن طفل 13 ساله ای است که با قلب کوچک  امام فرمودند: رهبر ما 
خود-که ارزش آن از صدها زبان و قلم بزرگ تر است- با نارنجک، خود را 
زیر تانک دشمن انداخت، آن را منهدم کرد و خود نیز شربت شهادت 

نوشید. 
نوجوان  یک  نمونه  فهمیده  حسین  محمد  شهید  ترتیب  این  به 
مسلمان ایرانی شد و نامش برای همیشه در تاریخ مبارزه های ملت 
به  بخواهند  اگر  که  بدانند  دشمنان  این  از  بعد  تا  ماند  ماندگار  ما 
سرزمین ما تجاوز کنند، هزاران و میلیون ها حسین فهمیده در کمین 
عزیز  مرزهای  از  خواری  و  سرافکندگی  با  را  آن ها  تا  اند  نشسته  آن ها 

بیرون بریزند.       

محمد حسین فهمیده، نوجوانی که اسوه شد
در اولین روز اردیبهشت در قم به دنیا آمد و نامش را  گذاشتند»محمد حسین«

قهوه در حقیقت دانه میوه ای شبیه به زیتون است که رنگ آن شبیه گیاس 
می باشد و یکی از نوشیدنی های بسیار خوش طعم و پر طرفدار بین مردم به 
حساب می آید. عربیکا و ربوستا دو نوع درختچه قهوه هستند که بیشترین 
قهوه جهان از این دو نوع فرآوری و به  دست مردم می رسد. هرچه دانه های 
قهوه بیشتر برشته و تیره تر شوند از کافئین آن کاسته و طعم آن رو به تلخی 
باید  با کیفیت و اصیل تهیه کنید  اگر قصد دارید قهوه ای  می رود. بنابراین 
فروشگاه های مطمئن و متخصص در این حوزه را برای خرید انتخاب کنید. 
البرز  استان  در  قهوه  فرآوری  و  پخش  مراکز  بهترین  از  یکی  دنج  قهوه  برند 
است که در تهیه بهترین قهوه ها بسیار دقیق و تخصصی عمل می کند. تمام 
به دست  مناسب  قیمتی  با  را  قهوه  که  است  این  بر  فوق  مجموعه  تاش 

مشتری برساند و ترکیبی مناسب از قهوه را به فروشندگان عرضه نماید که 
مطابق با خواسته و ذائقه تمامی مشتریان باشد. قهوه دنج عاوه بر فعالیت 
در حوزه فوق برای افرادی که عاقمند به کافه داری هستند، مشاوره و آموزش 
کاما رایگان جهت راه اندازی کافه در نظر گرفته است. در همین زمینه روزنامه 
جام جم البرز با مجید موحدی، مدیر توانمند و موفق مجموعه قهوه دنج 

گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن   را در ذیل می خوانید:
* در خصوص فعالیت های تخصصی برند قهوه دنج توضیح دهید.

ما تحت نظر اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان کار می کنیم. بسیاری از مردم 
فعالیت های  یا  و  می باشد  کافه  صنف  جزء  ما  مجموعه  که  می کنند  تصور 
همکاری  ما  با  کافه ها  واقع  در  ولی  می دهیم.  انجام  را  داری  کافه  به  مربوط 

می کنند. فعالیت قهوه دنج مربوط به فرآوری قهوه است.
چگونه  شما  مجموعه  دارد  خاصی  ذائقه  شخص  هر  این که  به  توجه  با   *

توانسته نسبت به سالیق مختلف پاسخگو باشد؟
 ، هر فردی نسبت به قهوه طبع و سلیقه خاصی دارد. همچنین به یک عطر
بو یا طعم تلخی عاقه دارد. اگر در این زمینه قدری آگاه تر عمل کنیم، بهتر 
باشیم.   پاسخگو  آنها  ذائقه  به  توجه  با  مردم  تقاضای  به  نسبت  می توانیم 
مخصوصا در خصوص قهوه باید سطح آگاهی مردم را ارتقا دهیم تا بتوانیم در 
این زمینه جوابگوی مشتریان باشیم. چون هر فردی سلیقه ای دارد و زمانی 
می توانیم  باشیم،  داشته  بیشتری  آگاهی  تجربی  و  تئوری  علمی،  نظر  از  که 
پاسخگوی بیشتر ذائقه ها باشیم. فرآوری قهوه بسیار و کیفیت ها مختلف 
شده است. قهوه دارای زیر مجموعه های مختلفی می باشد که هر یک از آنها 
به خانواده های مختلف تقسیم و سپس هر خانواده به ترکیبات و رست های 

مختلف تقسیم بندی می شود.
* کدام یک از انواع قهوه کیفیت بهتری دارد؟

دانه های قهوه عربیکا عطر و بوی بیشتر و کیفیت بهتری دارند. پیشنهاد من 
این است که مردم نسبت به این دانه ها آگاه تر باشند. اگر قیمت دانه های 
عربیکا بیشتر از ربوستا می باشد ولی کیفیت بسیار باالتری دارد. معموال مردم 
از قهوه  آن سرزنده شوند. به همین دلیل  با  که  به دنبال قهوه ای هستند 
ربوستا استقبال بیشتری می کنند که البته قیمت آن برای فروشندگان نیز 

مناسبتر است.

 لطفا راه های ارتباطی با مرکز پخش قهوه دنج را ذکر نمایید.

آدرس: میانجاده- پائین تر از خیابان عدل- نبش بن بست دوازدهم- پخش قهوه دنج

شماره تماس: 09125602144      واتس اپ: 09365602144

g h av e de n je de n j.p arskafii گرام:  اینستا پیج 

مدیر مجموعه پخش قهوه دنج:مدیر مجموعه پخش قهوه دنج:

ع قهوه ین نو کرده ایم بهتر ع قهوه سعی  ین نو کرده ایم بهتر  سعی 
کنیم  کنیم  را با   درجه رست استاندارد عرضه  مسئوالن البرز به عنوان میراث داردولت سابق این روزها با وعده های ریز و  را با   درجه رست استاندارد عرضه 

درشت زیادی روبه رو هستند که بسیاری از آنها خواست مردم استان است 
اما هنوز محقق نشده اند.

آذر سال 13۹7 بود که مدیری غیربومی سکان دار  البرز   گزارش جام جم  به 
هدایت استانداری البرز شد، وی در روز معارفه خود قول داد که مطالبات 
را به حرکت  البرز  را محقق و قطار توسعه  بر زمین مانده مردم این استان 
از عمر مسئولیت عزیزاهلل شهبازی به عنوان  درآورد، حاال حدود سه سال 
عنوان  به  او  و  می گذرد  کشور  استان  کوچک ترین  در  دولت  عالی  نماینده 
میراث دار دولت سابق با کوله باری بزرگ از وعده های محقق نشده روزهای 

پایانی مسئولیت خود را طی می کند.
اگرچه وعده های استاندار البرز به مردم استان بی شمار است اما مرور چند 
لطف  از  خالی  است  نگرفته  خود  به  تحقق  رنگ  امروز  به  تا  که  مهم  وعده 

نیست. پروژه 10 ساله بیمارستان فردیس تا 6 ماه دیگر افتتاح می شود
زمین  به  نهم  دولت  و   ۸۹ سال  در  بیمارستان  این  ساخت  کلنگ  اولین 
زده شد، در ابتدا قرار بود این بیمارستان 160 تختخوابی ساخته شود که با 
با یک  پروژه در سال ۹4 مقرر شد  نیمه تمام ماندن  و  کار دولت دهم  آغاز 
بازتعریف بیمارستان به 260 تختخوابی ارتقا یابد اما این امر هم به علت نبود 
بودجه متوقف ماند تا این که در سفر رئیس جمهور به البرز 600 میلیارد ریال 
اعتبار برای ساخت بیمارستان فردیس در نظر گرفته شد که بخشی نقدی و 

بخش دیگر به صورت اوراق بهادار بود.
، اجرای 60 پروژه با اعتباری بیش  در سفر رئیس جمهور سابق به استان البرز
از ۹۹۵ میلیارد تومان به تصویب رسید و قرار شد تمام این پروژه ها از جمله 
بیمارستان فردیس ظرف حداکثر سه سال یعنی تا پایان سال ۹۸ به اتمام 
برسد، امری که محقق نشد، شهبازی در سفری که در تاریخ 2۹ اردیبهشت 
به شهرستان فردیس داشت، قول افتتاح این بیمارستان را تا پایان دولت 

وقت داد و این کار را اقدامی جهادی و انقابی خواند.
اما افتتاح بیمارستان فردیس باز هم محقق نشد و این پروژه مهم همچنان 
باتکلیف مانده است و بنا بر اظهار مسئوالن حداقل تا 6 ماه آینده خبری 

از افتتاح آن نیست.
پانته آ عینی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس در این باره 
گفت: با وجود سرعت باالی تکمیل بیمارستان فردیس، به نظر می رسد در 

بهترین حالت این بیمارستان ظرف 6 ماه آینده به بهره برداری برسد.
ج باز هم به وقت اضافه کشید * افتتاح ورزشگاه انقالب کر

ج که قرار بود تا پایان دولت روحانی افتتاح  ورزشگاه 6 هزار نفری انقاب کر
آخرین وعده، سالن 6  شود، همچنان در انتظار بهره برداری است و حاال با 

ج با اما و اگر تا 22 بهمن افتتاح می شود. هزار نفری کر
آغاز شده  از سال ۹0  ج  عملیات ساخت وساز سالن 6 هزار نفری انقاب کر
داستان  یک  به عنوان  آن  از  بهره برداری  زمان  زیاد،  تاش های  ب رغم  اما 
حال  در  همچنان  کشوری  و  استانی  مختلف  مسئوالن  سوی  از  دنباله دار 

تمدید شدن است. 
این پروژه که مقرر بود ظرف سه سال به بهره برداری برسد با گذشت سال ها 
آن  از  بهره برداری  برای  زیادی  تاریخ های  و  نرسیده  پایانی  ایستگاه  به  هنوز 

اعام شده است.
به  که  سفری  در  شهریور   1۹ جوانان  و  ورزش  وزیر  سجادی،  حمید  سید 
استان البرز داشت، با اشاره به تعیین تکلیف پروژه ورزشگاه 6 هزار نفری 
که  است  کشور  در  پروژه ها  بهترین  از  یکی  ورزشگاه  این  کرد:  اظهار  ج  کر
و  حمایت  نیازمند  آن  ادامه  و  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۸0 از  بیش 
آینده جلسات  که در هفته  به همین منظور مقرر شده  کمک مالی است. 

کارشناسی برگزار شود.
یل بی تدبیری ج روی ر * متروی کر

ج از سال 13۸۵ به زمین زده شده اما تاکنون با  کلنگ پروژه قطار شهری کر
دالیل مختلف به بهره برداری نرسیده و برای مردم مشکاتی را ایجاد کرده 
قطار  رنگ  مردم  و  مانده  ناکام  پروژه  این  اجرای  اخیر  سال   14 طی  است؛ 

شهری را به چشم ندیده اند.
پروژه های  افتتاح  حاشیه  در   13۹۹ سال  شهریور  دوم  البرز  استاندار 
متروی  پروژه  وضعیت  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  فردیس  شهرستان 
ج گفت: روند تکمیل پروژه به خوبی در مسیر حرکت قرار گرفته و تا پایان  کر

سال بخشی از آن به نتیجه خواهد رسید اما این امر هم محقق نشد.
ج * بی مهری ادامه دار به پروژه کمربندی شمالی کر

تا  بود  قرار  ملی  مهم  پروژه  یک  عنوان  به  نیز  ج  کر شمالی  کمربندی  پروژه 
پایان سال ۹۹ افتتاح شود، این پروژه بزرگ و مهم برای حل معضل ترافیک 
ج در سال ۹۵ کلنگ زنی شد و قرار بود چهار ساله به بهره برداری  کان شهر کر
برسد اما با وجود پیشرفت فیزیکی هنوز خبری از افتتاح آن و تحقق وعده 

استاندار نیست.
* دولت باری از دوش ایران کوچک بردارد

حاال که زمزمه هایی از تغییر استاندار البرز به گوش می رسد و رئیس جمهور 
نیز اقدام به سفرهای استانی می کند و بر این اساس دیر یا زود نوبت استان 
بر  تاکنون  که  مهمی  وعده های  که  است  خوب  رسید،  خواهد  فرا  نیز  البرز 
زمین مانده و مردم استان را از نعمت آن بی بهره کرده است به صورت ویژه 

در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از مشکات ایران کوچک حل شود.

؛ ح های نیمه کاره در البرز انبوه طر

تداوم مشکالت مردم، وعده های تحقق نیافته مسئوالن

امام جمعه فردیس خواستار امکانات به این شهرستان شدحضور کتابخانه  سیار کانون البرز در کالک

کتابخانه سیار کانون البرز با حضور 
برای  کاک  آبــاد«  »خلج  منطقه  در 
فعالیت های  منطقه  این  کودکان 

فرهنگی اجرا کرد.
، در ادامه  به گزارش جام جم البرز
ــرورش فکری  ــ هــمــکــاری کــانــون پ
نـــوجـــوانـــان اســتــان  ــان و  ــ ــودک ــ ک
و  اجتماعی  امــور  کل  اداره   با  البرز 
دفتر  و   البرز  استانداری  فرهنگی 
محلی  ــه  ــع ــوس ت و  تــســهــیــلــگــری 

منطقه کاک، کتابخانه سیار کانون ۹ آبان 1400،  با حضور در  دبستان پسرانه  »شکوفه های 
انقاب« منطقه خلج آباد کاک برای دانش  آموزان این دبستان برنامه اجرا کرد.  

معرفی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فعالیت های آن، تبریک هفته پدافند غیر 
با مطالعه و تشخیص  آگاهی و دانش  بردن سطح  باال  گو در مورد  و  گفت  عامل و بحث و 
درست و غلط با افزایش آگاهی، قصه گویی، بازی و سرگرمی و اهدای کتاب از فعالیت های اجرا 

شده در این برنامه بود .
در پایان این  برنامه  نیز در خصوص هفته کتاب و کتاب خوانی با دانش  آموزان گفت و گو شد؛ 

قرار است کودکان کتابخوان این مدرسه در هفته کتاب خوانی تجلیل شوند.
الزم به توضیح است طاهره گرمسیری، کارشناس فرهنگی و علی امام وردی زاده، مربی بخش 

سیار این فعالیت ها را اجرا کردند.

خواستار  فردیس  شهرستان  جدید  جمعه  خطیب 
اختصاص عادالنه بخشی از امکانات استان البرز به این 

شهرستان کم برخوردار شد.
ابراهیم  سید  االسام  حجت  البرز:  جم  جام  گزارش  به 
با بیان  حسینی امام جمعه جدید شهرستان فردیس 
فراوانی  ظرفیت های  دارای  شهرستان  این  این که 
از  شهرستان  این  وجود  این  با  داشت:   اظهار  است، 

آسیب های اجتماعی و مشکات متعددی رنج می برد.
و  رفاهی  امکانات  کمبود  افزود:  فردیس  جمعه  امام 
مدارس  وجود   ، بیمارستان  نبود  تفریحی،   و  خدماتی 

به  خاطر مردم  ادامه داد: فردیس  ااز جمله مشکات شهرستان فردیس است. وی  بانوان  پارک  نبود  و  فرسوده 
مذهبی آن به نام شهر فاطمی نامگذاری شده است که حضرت فاطمه )س ( جان عالم است. خظیب جمعه فردیس 
گفت:  این شهرستان به ویژه در بخش ورزش آقایان و انوان ورزشکار  دارای قهرمانان برجسته ای همچون علیرضا 

کریمی کشتی گیر ملی پوش است.  
از  برادران   و  خواهران  علمیه  حوزه های  انقابی،  روحانیان    ، معتمد  و  خدوم  انسان های   : داشت  بیان  حسینی 
ظرفیت های خوب  شهرستان  فردیس هستند. امام جمعه فردیس با بیان این که  امام جمعه  متعلق به کل  مردم 
منطقه است ، اظهار داشت:   همه قشرهای مردم باید بتوانند مشکات و مسائل خودرا با امام جمعه به راحتی 

درمیان بگذارند و همه باید برای عمران وآبادانی منطقه بکوشیم .
وی تاکید کرد که خط قرمزما  اصل والیت فقیه و شخص والیت فقیه و رهبری است؛  ما والیت فقیه را جانشین از 

حضرت ولی عصر  امام مهدی )عج ( می دانیم


