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انهدام  ۲باند زمین خواری با  ۱۰هزار
میلیارد ریال کالهبرداری

هشدار آبفای البرز برای مصرف آب
در آستانه نوروز

عکس :حسن بنواری

اعضای  ۲باند بزرگ زمین خواری که با جعل اسناد و مدارک ۱۰ ،هزار میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند ،با تالش کارآگاهان
پلیسآگاهیاستانالبرزدستگیرشدند.
بهگزارشخبرگزاریصداوسيما،سردارعباسعلیمحمدیانفرماندهنیرویانتظامیالبرزدرگفتگوباپایگاهخبریپلیس،بااعالم
این خبر گفت :اعضای  ۲باند بزرگ زمین خواری که با جعل اســناد و مدارک ،پس از تصاحب زمینهای بالصاحب و فروش آنها
دراستانهایمختلف ۱۰،هزارمیلیاردریالکالهبرداریکردهبودند،باتالشکارآگاهانپلیسآگاهیاستانالبرزدستگیرشدند.
ویاظهارداشــت:دراجرایمنویاتمقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی)درراســتایمبارزهقاطعبامفســدانواخاللگراننظام
اقتصادیوهمچنین برنامههای اجرایی سال ۹۸در این زمینه...
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درد دل دادستان فردیس با شهروندان؛
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ژل توزیع کردیم سر از
ابزار فروشی درآورد!
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حمایت تمام قد سازمان
دامپزشکی کشور از تولیدات
موسسه رازی
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ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
البرز

تأکید امامجمعه کرج بر هماهنگی دستگاهها برای مقابله با «کرونا»

امام جمعه کرج در تماسهای تلفنی جداگانه با رئیس دانشگاه
علوم پزشکی ،رئیس دادگستری ،دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان ،فرمانده سپاه امام حســن مجتبی (علیهالسالم) و شهردار
ن در مواجهه و مقابله با انتشار
کرج در جریان آخرین وضعیت اســتا 
ویروس کرونا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز البرز ،آیتاهلل حسینی
همدانی پس از دریافت گزارش اقدامات انجامشده در استان برای
مهار و مقابله با ویروس کرونا ،گفت :صمیمانه از پزشکان ،پرستاران
و کادرهای درمانی و مجموعه دســتاندرکاران پزشکی استان در
مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا قدردانی و تشــکر میکنم.وی با

اشــاره به حجم باالی تردد در استان البرز و افزایش احتمال ابتال به
اینبیماری،برلزومرعایتبهداشتفردیتأکیدکردواظهارداشت:
مردم حتیالمقدور از شرکت در اجتماعات خودداری کنند.نماینده
ولیفقیه در استان البرز بابیان اینکه طالب حوزههای علمیه استان
آماده خدمترســانی و کمک معنوی به هموطنان در بیمارستانها

و مراکز درمانی هستند ،بیان داشت :شبکه نورانی مساجد ،بسیج و
حلقات صالحین اســتان نیز آماده کمک به مراکز درمانی و توزیع
اقالم بهداشتی در بین مردم میباشند.آیتاهلل حسینی همدانی در
پایان اضافه کرد :ائمه جمعه اســتان البرز نیز آمادگی خدمت در هر
مورد را با صالحدید دستگاههای مربوطه دارند.
داستانهای کهن

یادداشت

طبیعت در قرآن

«در زمیــن کوههای ثابتی قــرار دادیم تا
انسانها در آرامش باشند»...
سوره انبیاء  -آیه 31
خبرنگار جام جــم البرز :کوهها در
همه فصلها زیبا و رویایی اند .در بهار رویش
ســبزهها و گلها بر آنها آغاز میشود و نسیم
مالیمی صورت انســان را نوازش میکند .در
تابستان چشمههای کوچکی در آنها جاری
میشــود .در پاییز صدای خش خش برگها
در پای درختان آنها به گوش میرســد و در
زمستان کاله سفیدی از برف به سر میگذارند
و به ما چشــم میدوزند «:آیا ما زمین را محل
آرامــش قــرار ندادیم و کوههــا را میخهای
زمین؟» سوره انبیاء  -آیه  6و 7
در تفسیر المیزان ،عالمه طباطبایی نوشته
اند «:ممکن است تعبیر اوتاد(میخها) به خاطر
این باشد که غالب کوههای زمین نتیجه آتش
فشانهاســت که مواد مــذاب درونی زمین
بیرون ریخته و بر دهانه آتش فشان به صورت
میخی بر زمین باقی مانده و آتش فشــان را به
کنترل خود در آورده است».
در ســوره نحــل -آیــه  15کوههــا به
(رواسی)«موجودات ثابت و پابرجا» تعبیر شده
اند «:در زمین کوههایی افکند ،تا مانع حرکت
و لرزش آن شود و نهرها و راههایی ایجاد کرد
تا شما هدایت شوید».

مراسم تشــییع «حاج
امیرحســین نصیری»
برگزار شد

مراسم تشــییع حاج امیر حسین نصیری
پدر ســردار شــهید مدافع حرم حاج شعبان
نصیری(جهــان آرای موصــل)در کــرج
برگزارگردید.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز ،مراســم
تشــییع حاج امیر حسین نصیری ،خادم اهل
بیت (ع) و پدر ســردار شهید مدافع حرم حاج
شعبان نصیری( ،یکشنبه  11اسفند) با حضور
مردم انقالبی وشــهید پــرور کرج ،روحانیت
معزز ،مســئولین شهری وجمعی از همرزمان
فرزند شــهیدش در کرج برگزار شــد.در این
مراســم فرزند مرحوم نصیری به نمایندگی
از خانواده ضمن تشــکر ازحضور مردم گفت:
مرحــوم نصیــری از خادمان اهــل بیت ( ع)
بود وهمیشــه دعا مینمود که حسینی باشد
،حســینی بماند و حسینی بمیرد.درادامه پیکر
آن مرحوم پس از تشــییع از مقابل منزل واقع
در خیابان مصلی این شهر ومرثیه سرایی مداح
اهل بیت(ع) درحرم آســتان متبرکه امام زاده
حســن (ع) به خاک ســپرده شد .الزم به ذکر
اســت که آن مرحوم قریب به چهل ســال از
خدمتگزاران حرم امام زاده حسن ( ع) وزائرین
بوده است .روحش شاد و یادش گرامی باد.

مدیریــت اخبــار و
اطالعرسانی در شرایط
خاص و بحرانی

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان
البرز اظهار داشــت :مدیریــت اخبار و اطالع
رســانی در شــرایط خاص و بحرانی ،بسیار
با اهمیت اســت در غیر ایــن صورت دیگران
فضای جامعه را مدیریت خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی اســتان البرز ،ناصر مقدم از
اصحاب محترم رســانه البرز خواست ،اطالع
رسانی سریع ،صحیح و بموقع جهت اجتناب
از هر گونه شــایعه پراکنی و تشویش اذهان
عمومی مد نظر قــرار گیرد.وی تصریح کرد:
مردم اگر آموزشهای الزم را ببینند مسائل را
دغدغه مندانه دنبال خواهند کرد.وی افزود  :با
تشکیل کمیته اطالع رسانی کرونا ویروس در
دانشگاهعلومپزشکیوبهداشتیدرمانیالبرز،
تمام اخبار ،اطالع رســانی و مطالب آموزشی
جهت پیشــگیری و مقابله با این بیماری را از
طریق ســایت و کانال اطالع رسانی دانشگاه
انتشار دهند .

همكاری دانشگاه علوم پزشكی البرز و سپاه امام حسن مجتبی(ع)

در مقابله با كرونا ویروس در استان

فرمانده ســپاه کرج خاطر نشــان کرد  :کرونا یکی از آزمایشــات الهی
اســت و در نهایت بر داشتههای ما خواهد افزود .در این بحرانها تفکر هم
افزایــی و همکاری باید رواج پیدا کند و بســیج با تکیه بر نیروهای مردمی
آماده همکاری با دانشــگاه علوم پزشــکی البرز در جهت ریشــه کنی این
ویروس میباشد.
ســرهنگ زنجانی عنــوان کرد :برای آموزش بــه اصناف میتوان به
نیروهای بســیج اصنــاف آموزش داد و آنان با تمام توان در شــهر به همه
صنــوف آموزشها را به مردم ارائه خواهند کرد و نیروهای ما در پایگاههای
سالمت سطح شــهر نیز میتوانند حامی پرسنل بهداشت و درمان باشند و
آموزشها را منتقل کنند .در این جلســه مصوب شــد جهت همکاریهای
دانشگاه علوم پزشکی و بسیج تفاهم نامه ای در جهت فعالیتهای مشترک
مبارزه با ویروس کرونا ایجاد شود.

نشست مشترک نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و مسئولین
پایگاه بســیج امام حسن(ع) اســتان البرز در جهت مقابله با بیماری کرونا و
توان افزایی و اســتفاده از ظرفیتهای بسیج در کمک به دانشگاه در محل
پایگاه بسیج امام حسین(ع) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز ،حجت االســام حاج آقا عابدی حفظ
جان انســانها از اهمیت زیادی برخوردار اســت و آبروی نظام محســوب
میشــود .هم اکنون دانشــگاه علوم پزشــکی مانند یک قرارگاه است که
همه ارگانها باید برای از بین بردن این ویروس به دانشــگاه کمک کنند.
وی از نیروهای همیشه در صحنه و انقالبی بسیج کمال تشکر و قدردانی
را داشت که در این موقعیت اضطراری آمادگی کامل خود را در جهت کمک
به دانشــگاه علوم پزشکی اعالم نموده و امکانات خود را در اختیار دانشگاه
قرار داده اند.

هشدار آبفای البرز برای مصرف آب در آستانه نوروز

آبفای البرز درآســتانه نوروز وانجام شســت وشــوی
نــوروزی برای رفــت وروب منازل،بــا ارایه توصیههای
نوروزی،برای مصرف نادرست و غیراصولی آب هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای البرز ،براساس
این گزارش ،با توجه به در پیش بودن نوروز باستانی وآماده
شدن شــهروندان برای سال جدید،ســنتهای نوروزی
ورفت و روب وشستشــوی وسایل و محل زندگی از اوایل
اسفند ،مصرف آب به شدت باال میرود به طوری که اسفند
هرسال پر مصرف ترین ماه درکل سال محسوب میشود

واحتمال افت فشــار در طبقات یا قطع آب در برخی مناطق
اجتناب ناپذیر است .بنابراین رعایت ودقت در مصرف آب
برای برخورداری همگان از آب بخصوص دراین روزها که
به علت مقابله با ویروس کرونا نیازهای آبی بیشتر هم شده
ضروری است.
براســاس گزارش روابط عمومی آبفــای البرز،رفت
و روب منــزل بــا حداقل آب ،بردن فرشــها بــه مراکز
قالیشویی وخودداری از شســتن آنها با شیلنگ وغرقاب
کردن فرشها،اســتفاده از ماشین لباسشــویی با حداکثر
ظرفیت،اســتفاده از روشــهایی که نیاز به مصرف کم آب
بــرای نظافت حیاط وپارکینــگ دارد (مثل جارو کردن و
تی کشــیدن و خودداری از فشار آب شــیلنگ برای این
کار)،استفاده از سطل آب ودستمال برای شستن خودروها
به جای استفاده از شیلنگ آب وکوتاه کردن زمان استحمام
که بیشــترین مصرف آب در میان انواع مصارف خانگی را
تشکیلمیدهدازجملهتوصیههاییاستکهباتوجهودقت
مضاعف ورعایت آنها دراین ایام میتوان شاهد برخورداری
تمام شهروندان از جریان مستمر آب درتمام استان بود.

کشف  ۳۸هزار جفت دستکش بیمارستانی احتکار شده
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان
البرز گفت :بر اســاس گزارشــات واصله از حراست
ســازمان صمت و اطالعات ســپاه امام حسین علیه
السالم ،بازرسین ســازمان موفق به کشف  ۳۸هزار
جفت دســتکش بیمارســتانی از یک آرایشگاه زنانه
شدند.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،مرکز البرز؛
رامین ربیعی گفت :این دســتکشها هم اینک ضبط
شــده و پس از دستور مراجع قضایی جهت استفاده به
مراکز بهداشتی و درمانی ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد :این سازمان و دیگر نهادهای مرتبط
به دقت وضعیت تولید و توزیع اقالم بهداشتی را رصد
کرده و بــا اخاللگران در این حوزه بشــدت برخورد
خواهد شد.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان
البرز با اشاره به تشکیل  ۲۰پرونده در راستای «طرح
ویژه نظارت بر تامین و توزیع اقالم ســامت محور»

گفــت :بیشــترین پروندههای متشــکله مربوط به
احتکار ،امتناع از فروش و گرانفروشــی مواد شوینده
و ضدعفونی کننده اســت که ایــن پروندهها پس از
تحقیقات اولیه جهت بررســی نهایی و صدور رای به
تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
این مقام مســئول در خاتمه از مردم خواســت در
صورت مشــاهده احتــکار ،گرانفروشــی ،امتناع از
فروش و عدم صدور فاکتور در حوزه اقالم ســامت
محور ،مراتب را به ســامانه  ۱۲۴گزارش نمایند.

مسئول امنیت و سالمت مردم استان هستیم

پزشــکی استان ،در این دو روز اخیر شیوع بیماران مبتال
به کرونا ویروس رشد چشمگیری نداشته و تعداد زیادی
از کسانی که در بیمارســتانهای استان بستری بودند
ترخیص شدند.
استاندار البرز اضافه کرد :در بیمارستان امام علی (ع)
کار تست کرونا با کیتهایی که از وزارت بهداشت ارسال
شــده ،دنبال میشود و نتیجه تا حداکثر  5ساعت اعالم
میشود.
وی گفت :چنــد دارو برای درمان کرونا اکنون مورد
اســتفاده قرار میگیرد که بر اساس گزارش ارائه شده از
ســوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ،خوشبختانه موثر
بوده است.
شــهبازی افزود :توصیههای زیادی صورت گرفته

پیام تسلیت روزنامه جام جم البرز
به مناسبت درگذشت مادر شهیدان« فهمیده»

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت حاجیه خانم کریمی مادر بزرگوار شهیدان
گرانقدر ،محمد حسین و داوود فهمیده ،موجب تأثر و تألم
خاطر شد.
این مادر صبور و فداکار بــا ارادت خالصانه به خاندان
امامت و والیت ،فرزندان شــجاع و رشــید خود را تقدیم
سربلندی انقالب و ایران اسالمی کرد و الگویی درخشان

از ایمان و فداکاری را به یادگار گذاشت .اینجانب مصیبت
وارده را به مردم شــهیدپرور اســتان البرز بویژه خانواده
محترم آن مرحومه تســلیت میگویم و از درگاه ایزد م ّنان
برای ایشــان رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان
شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
محمدتقی حســنی ،سرپرســت روزنامه
جامجم البرز و شهرستانهای غرب تهران

با طایفه ای از بزرگان در کشــتی نشسته
بودیم که در پشــت ســر ما قایقی واژگون و
غرق شــد و دو برادر در گرداب افتادند .یکی از
همراهان به ملوان گفت «:اگر آن دو را نجات
دهــی ،در ازای هر یک مبلغ پنجاه دینار به تو
پاداش میدهم».
کشــتی بان در آب افتاد ،اما تا بتواند یکی
را نجات دهد ،آن دیگری غرق شــد .به ملوان
گفتم «:به قیمت عمرش نمانده بود .به خاطر
همیــن در گرفتن او تاخیــری کردی و در آن
دیگری تعجیل».
ملوان خندید و گفــت «:آن چه میگویی
راســت است .میل من برای نجات این بیشتر
بود .چرا که وقتی تشنه و گرسنه در بیابان مانده
بودم این مرد مرا سوار شتر کرد و به خانه رساند.
اما آن مرد وقتی کودک بودم بر پشــتم تازیانه
زد».
به نظر میرســد که این داستان به آیه 46
از سوره فصلت اشــاره میکند که :کسی که
کرداری شایسته کند به نفع خود عمل کرده و
کســی که بدی مرتکب شود آن عمل بر زیان
خود او خواهد بود.
تا توانی درون کس مخراش
کندراین راه خارها باشد
کار درویش مستمند برآر
که تو را نیز کارها باشد
منبع :گلســتان سعدی ،باب اول،
حکایت 35
نوشته و برداشــت آزاد از :ایرج
قنبری
یادداشت

استاندار:

نماینده عالی دولت در اســتان البــرز گفت :کار ما
شبانه روزی اســت و ما فرماندهانی هستیم که افتخار
پیدا کردیم در این برهه از زمان در خدمت مردم باشــیم
از این رو تمامی مدیران استان پای کار هستند و اساس
قراردادی که بین مردم و دولتها است تامین سالمتی
و امنیت آنها میباشد.
بــه گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
اســتانداری البرز ،شهبازی در حاشیه بازدید از چند واحد
تولید اقــام ضد عفونی کننده و ماســک و همچنین
نظارت بر روند تهیه و توزیع این اقالم در داروخانههای
سطح شــهر ،در جمع خبرنگاران افزود :امروز به اتفاق
مسئوالن مربوطه پس از تشکیل کمیته مبارزه با کرونا
ویروس برای بررســی میدانی روند تولید و توزیع اقالم
ضد عفونی کننده و ماســک به شــهرکهای صنعتی
سیمین دشت و بهارستان آمدیم.
وی ادامه داد :بر اســاس برنامه ریزیهای صورت
گرفته مقرر شد ظرف چند روز آینده نیاز مردم به این مواد
و اقالم به طور کامل تامین شود و دانشگاه علوم پزشکی
البرز نیز مامور نظارت و رصد شــبکه توزیع دارو پخش
را ساماندهی کند.
شهبازی گفت :دستگاه قضایی ،امنیتی ،اطالعاتی و
تمامی نیروهای مسلح پای کار آمده اند که آرامش مردم
استان مستمر و مداوم باشد.
وی افزود :براســاس گزارش رئیس دانشگاه علوم

غرق شدن  2برادر
در گرداب

و مقرر شــد که از اجتماعات و جلســات غیر ضروری
جلوگیری شــود و به فرمانداران ماموریت داده شد که
دستگاههایی که مرتبط هســتند با قرارگاه ساماندهی
مقابله با کرونا استان که همه به رصد و نظارت بپردازند
و نیازهای مردم به وفور در بازار یافت شود.
وی عنوان کرد :امروز از یک داروخانه شــبانه روزی
نیز بازدید به عمل آوردیم که با سرعت شبکه پخش در
حال توزیع اقالم اســت و غذا و دارو و فرمانداران نیز بر
این روند نظارت دارند.
اســتاندار البرز گفت :واحدها مشــکالتی همچون
ســرمایه در گــردش داشــتند که معــاون اقتصادی
استانداری را مامور کردم تا به بررسی این موانع بپردازد.
وی افزود :از واحدهای اســتان قدردانی میکنم که

طی تماسهای مکرر اعــام آمادگی کردند که برای
تامین نیاز بازار تمام قد حضور دارند.
شــهبازی ادامه داد :به طور حتم دکتر کریم رئیس
دانشگاه علوم پزشکی اســتان ،نسبت به بسیج شبکه
توزیع اقدام میکند تا تولیدات این شــرکتها به شکل
فوری در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با اشــاره به تصمیم شورای سیاست گذاری ائمه
جمعه کشــور مبنی بر عدم برگزاری نمازهای جمعه و
جماعات ،گفت :تعامل بســیار خوبی در اســتان وجود
دارد کــه این امر جای قدردانی دارد ،تمام تالش ما برای
ســامت مردم است و مطمئن هستم که البرز میتواند
پایلوت برای پیشگیری جهت این بیماری باشد.
وی با بیان اینکه امید است رسانهها نیز در این مسیر
کمک دهنده و یاور ما باشند ،اضافه کرد :از مجموعه کادر
بیمارســتانها و مراکز درمانی استان که در خط مقدم
مبارزه برای سالمت مردم هستند ،قدردانی میکنم.
شهبازی گفت :اکنون در  420داروخانه استان اقالم
ضدعفونی کننده و ماسک به اندازه کافی با نظارت علوم
پزشــکی در حال توزیع اســت ،همچنین این امر برای
مراکز بهداشتی روستایی نیز پیش بینی شده است.
وی بــا بیان اینکه برای تامیــن الکل مورد نیاز نیز با
چند استان کشور وارد گفتگو شدیم و این امر هماهنگ
شده است ،افزود :در این مسیر اگر جایی قصور و کوتاهی
صورت گیرد به طور حتم برخورد قانونی خواهیم داشت.

درد دل دادستان فردیس با شهروندان؛

ژل توزیع کردیم سر از ابزار فروشی درآورد!

دادستانعمومیوانقالبشهرستانفردیسباانتشارمطلبی
در صفحه مجازی خود از عدم همکاری برخی از شــهروندان در
بحثمقابلهباشیوعکروناویروسانتقادکرد.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز ،حسن جهانشاه لو ،دادستان
عمومی و انقالب شهرســتان فردیس در جدیدترین مطلبی که
با شهروندان به اشــتراک گذاشته است ضمن درددل و توصیف
شــرایط از عدم همکاری برخی از مردم در راستای مقابله با شیوع
کرونا ویروس انتقاد کرده است.
درددلدادستانعمومیوانقالبشهرستانفردیسدرکانال
تلگرامیخودبهاینشرحاست:قولدادهبودماینجامطلبنزنم،اما
سالمتیمردمخطقرمزمناستپسناچارمتوبهبشکنم.اکثریت
اقداماتیکهدرفردیسنصفهونیمهشروعکردیمدرسراسرکشور
عملی شد ،اما همچنان در فردیس کامل اجرایی نشده است و این
را بیتعارف بگویم به مردم بستگی دارد .متاسفانه متاسفانه مردم
کنارمانیســتند،حمایتیازمانمیکنند.گمانماینبودکهبامردم
در این ٤ســال صادق بودهام ،پس مردم هم به من اعتماد خواهند

داشــت ،اما اعتماد عمومی از بین رفته است و من هم قربانی این
فاجعه هستم .صبحها حضوری به مردمم تذکر میدهم جانتان با
این شلوغی دادسرا در خطر است ،اما به من زل میزنند و واکنشی
نشــاننمیدهند.قلیانسراهاراخواهشکردیمتعطیلکنیداما
باگماردننگهبانوبیســیمچیبهکارخودادامهمیدهند.مراکز
تجمع را گفتیم جمع کنید خود برای جمع نشدن این مراکز تجمع
میکنند.ژلبهداشتیرادرداروخانهتوزیعکردیمسرازابزارفروشی
ســر کوچه در آورد! واقعا ماندهام چه کنم جز اینکه باز هم به مردم
التماسکنمکهمردممواظبسالمتیخودتانباشید.اینمقولهرا
نگذارید سر لج بازی با فالن دولتمرد یا فالن شخص .میدانم آخر
سالاستواوضاعاقتصادیوکسبوکارمردمتعطیلشدهاست،
اما باز حفظ جانمان از همه چی واجبتر است .مردم فردیس بیایید
غمخوار هم باشیم .همدیگر را درک کنیم .به یکدیگر رحم کنیم.
گذر از این بحران با کمک دولت با کمک کشــوری ثالث ممکن
نیســتفقطبایدمتحدبودتابرکروناغلبهکردوگرنهآسیبهای
جدی خواهیم دید ،خانه را جای امنی بدانید.

گرهکورترافیکفردیس
کی حل می شود؟
فرامرز مالحسین
تهرانی

اگــر بخواهیــم یکی از نمادهــای معضل
ترافیک شهریدرکشور رانامببریم،پل فردیس
یکــی از معروف ترین آن هاســت .این معضل
ترافیکی زمانی شکل حادتری به خود می گیرد
که مسافران چند شهر دور و نزدیک مجبورند با
عبور از این پل و حاشیه آن به مقصد خود برسند.
اگر از کیفیت بد آسفالت و هوای آلوده منطقه پل
فردیس که به واسطه قطار شدن پشت سر هم و
ممتد ماشین ها مملو از آالیندگی است بگذریم،
مصرف بیش از حد ســوخت و هدر رفتن روزانه
چندیــنهزارلیتربنزینازعوارضترافیککور
پل فردیس به شمار می رود.
بدیهیاستبااختصاصاعتباراتعمرانیدر
قالبطرحیملیمیتوانمشکلترافیکمنطقه
فردیس را مرتفع کرد و با آنکه اعتبارات عمرانی
اســتان البرز در سالجاری  15درصد رشد داشته
اما افزایش این اعتبار در ســال آینده باید مدنظر
مسئوالن کشوری و استانی در حوزه طرحهای
عمرانی قرار گیرد .این در شــرایطی است که راه
های مواصالتی استان البرز از میانگین کشوری
باالتراستکهارقامآماریسهیاچهاربرابریاین
نسبت ،گویای عدم پاسخگویی این محورها در
مقایسهباتعددسفرهاوکمیتموجوداتومبیلها
دراستانمیباشدکهالبتهمحدودیتفضایمعابر
و پارکینگ های عمومی و اختصاصی با توجه به
افزایشتعددخودروهایشخصیدرشهربزرگی
مثلکرجهیچتناسبینداردواینراهمبایددرنظر
داشت که البرز استانی مهاجرپذیر است وهمین
عامل خود می تواند مشــکالت ترافیکی استان
را در محور مواصالتی پل فردیس تشدید نماید.
با توجه به قول مدیرکل حمل ونقل جاده ای
اســتانالبرز،تابهامروز 55درصدپروژهتعریض
الینشــمالیآزادراهتهــران-کرجتاخروجی
مهرویال به طول  4کیلومتر به سرانجام رسیده و
تالش می شود پیش از نوروز ،99بخش زیادی از
اینپروژهزیربارترافیکبرود.بهقولکارشناسان
عمران شهری ،ضعف در زیرساختهای شهری و
خدماتمتناسببارشدجمعیتباالییکهاستان
البرزازآنبرخورداراســتازدالیلمهمترافیک
باالی کالنشهر کرج است که با رفع این معضل
و همچنین تحقق پروژه آزادراه همت ،می توان
بهحلمنطقیمعضلترافیکاستانامیدواربود.

فعالیت چند شیفتی کارخانجات تولید اقالم بهداشتی

فرماندار کرج گفــت :واحدهای صنعتی کرج خطوط تولید
ماسک و ژلهای بهداشتی را در چند شیفت فعال کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز البرز ،غفور قاسم پور
با اشاره به فعالیت شبانه روزی خطوط تولید برای تأمین تقاضای
جامعهدرشهرکهایصنعتیشهرستانکرجافزود:برایتامین
خبر

تجلیل از حضور گسترده
مــردم البــرز در انتخابات
مجلسیازدهم

خبرنگارجــامجمالبرز:کاندیدنمایندگی
مردمشــریفکرج،فردیسواشتهاردبرایمجلس
شورای اسالمی در پیامی از حضور حماسی مردم در
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی
تقدیروتشکرکرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
عرض ســام و تحیات وافر خدمت مردم عزیز،
همیارانگرامی
توفیق خداوند متعال روزی حقیر شــد تا در یک
میدان برجســته از مصادیق تجلــی خالصانه مردم
عزیزمــان بتوانم حضور یابــم و در معرض انتخاب
مردمی قرار گیرم که شــور و معرفت و آگاهی را بارور
کردند.بر خود فرض دانســتم تا ضمن سپاس از این
همههمراهیوشعورزایدالوصفسیاسیواجتماعی،
از تالشها و مســاعدتها و صبوریها ی هواداران
آگاه و پاکدست ،فعالین ستاد انتخاباتی و همه دست
اندرکاران اجرایی ،نظارت ،بازرسی ،عوامل انتظامی
و همــه خیرخواهانم تقدیر و تشــکر به عمل آورم و
عذرخواه عدم تقدیر حضوری از این دوستان به دلیل
شرایط ویژه کشور در مقابله با بیماری کرونا باشم که
انشــااهللدرفرصتیمغتنممیســرخواهدشد.خیر
خداوندبراینتعلقگرفتکهاینجانبتوفیقخدمت
بهمردمرادرکسوتخادمالوکیلشاننداشتهباشم.اما
به یقین ایــن فرصت که به لطف آگاهی مردم حوزه
انتخابی برای من فراهم آمد ،سرمایه اجتماعی گران
بهایی برای روزهای آتی خواهد بود.
توفیق روزافزون شما و ســامتی و عزتتان را از
خداوندمتعالخواهانم.
ارادتمندهمهعزیزان:طاهرهپورشمسیان

تقاضای موجود ،برخی واحدهای تولید لوازم بهداشتی خطوط
خود را تغییر داده و مشغول تولید ژل و سایر مواد ضدعفونی کننده
شدهاند که جای قدردانی دارد.
فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت :مشکلی در تولید اقالم
بهداشــتی نداریم بنابراین به نظر میرســد در روند توزیع باید

مدیریت منسجم و ساختارمندی شکل بگیرد.
وی افزود :شــهروندان نیز باید توجه داشــته باشند؛ اقالم
بهداشتی را به اندازه نیاز خود خریداری و از دپوی آن پرهیز کنند
تا نیاز همه در این خصوص تامین شود.
قاســم پور گفت :نظارت بر توزیع اقالم داروخانهها توسط

در محاصره این ویروس اشــغالگر و به تعبیر رهبری
ویروس منحوس قرارگرفتهاند و قرار گرفتهایم نکاتی
را عرض کنم.
ازآنجاییکه دشمن بهوسیله تمام جنگهای نرم
و ســختی که بلد است تالش دارد از فرصتهایی که
پیدا میکند صفوف مســتحکم ملّت مــا را متزلزل
کنــد و بدبینی و بیاعتمــادی و ناامیدی را به جامعه
القاء کند و زحمــات خدمتگزاران صدیق را بیارزش
و نظــام را ناکارآمد جلوه دهــد ،همانطور که مطلع

هســتید تمام متخصصین پزشکی اعالم میکنند که
این ویروس از برادر و خواهرهایش کمخطرتر اســت
ا ّما با القاء غیرعادی ترس و اضطراب و التهاب اهدافی
را دنبال میکنند که الزم اســت عرض کنم هرگز با
این غوغاساالری و تبلیغات رسانهای که در فضاهای
مختلف و متعددی که در اختیاردارند و با ســیاه نمایی
و جعل اخبار کذب پیدرپی نخواهند توانســت جامعه
ما را ملتهــب کنند ،به گفته آمارها و شــاخصهای
جهانــی ایران ازنظــر رعایت بهداشــت و مقابله با
بیماریها بخصوص واگیردار جزء کشــورهای برتر
منطقه و دنیاســت .ازآنجاکه همه ما مســلمانیم و در
آموزههــای دینی به این باور رســیدهایم که اتفاقاتی
که پیش میآید از ثروت و ســامتی و فقر و بیماری و
دهها مورد دیگر ابتالئات و امتحاناتی است برای رشد
مادی و معنوی بــا آثار فراوان دنیایی و آخرتی ،لذا در
مســائل پیشآمده تالش میکنیم تا روحیه معنوی
رب ّ
جل و اعلی را بیشــتر
توســل و تو ّکل به حضرت ّ
ّ
کنیم و در مقابل دشمن عنودی که با تمام ق ّوه به میدان
آمده ارتباطمان را با خالق هستی تقویت کنیم ،در ماه
ا ّول فصل خاص بندگی یعنــی ماه رجب قرار داریم.
اســتغفار ،تالوت قرآن و دعا در این ماه بسیار پرسود

و اثربخش در رفع گرفتاریهاســت بهویژه استغفار.
خدای تعالی در قرآن کریم فرمود بهوســیله استغفار
عذاب را برمیدارم و موالنا امیرالمؤمنین علیهالسالم
در نهجالبالغه فرمود اســتغفار اماننامه الهی است.
لــذا ضمن تأکید بر اینکــه همگی موظف به رعایت
شدید و دقیق بهداشت فردی و اجتماعی هستیم و باید
دستوراتی که از طریق مسئولین مربوطه بیان میشود
کام ً
ال رعایت کنیم درعینحال روحیه خود را با ارتباط
معنوی ذکر و دعــا تقویت میکنیم و توصیه میکنم
به خواندن روزانه الاقل  ۷۰مرتبه اســتغفار بعد از نماز
عصر که از اهلبیت علیهمالســام به ما رسیده است
و دعاهــای مأثور و زیارت عاشــورا به نیت دفع و رفع
ابتالئــات و همه وظیفهداریم به یکدیگر کمک کنیم
و در این جنگ نرم که از طرف دشــمن القاء میشود
بایستیم و یکدیگر را آگاه کنیم و امیدها را در دلها زنده
کنیم و آنان را مثل همیشه ناامید کنیم .در پایان برای
همه سربازان عرصه سالمت و بهداشت که خالصانه
در این میدان ایثار میکنند آرزوی سالمت و تندرستی
از خدای تعالی مســألت مینمایم و برای همه مردم
عافیت و خالصی از شــر بالهای دنیایی و آخرتی را از
خدای بزرگ خواهانم.

حمایت تمام قد سازمان دامپزشکی کشور از تولیدات «موسسه رازی»
رئیس سازمان دامپزشــکی کشور گفت :این
ســازمان از تولیــدات موسســه رازی در مقابله
نمونههــای خارجی تمام قد حمایت میکند.
به گزارش روابط عمومی موسسه رازی ،دکتر
علیرضا رفیعی پور در نشســت فصلی موسســه
رازی و ســازمان دامپزشــکی که بــه میزبانی
موسســه رازی و بــا حضور دکتر علی اســحاقی
رئیــس موسســه و معاونــان موسســه و رئیس
سازمان دامپزشــکی ،معاونین و مدیران سازمان
در ســالن زنده یاد دکتر کاوه برگزار شــد ،گفت:

حمایــت از تولید کننده داخلی که توان و ظرفیت
تامیــن نیازهای کشــور را دارد ،در دســتور کار
ســازمان دامپزشکی است و این را بر خود وظیفه
میداند.
وی افــزود :این ســازمان اقدامات الزم برای
حمایت از تولیدات موسســه رازی به عنوان تولید
کننده اصلی واکســن و مرکز تولیدی و تحقیقاتی
بزرگ کشــورمان را در مقابل واکسنهای مشابه
خارجی انجام داده و تا حصول نتیجه پیگیر است.
رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور ،با بیان
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رنگ چشم شما میتواند بیانگر نکات
بسیاری درباره شما باشد .طبق تحقیقی که
توسط 171محقق انجام و در مجله بالینی و
تجربیچشمپزشکیمنتشرگردید،کسانی
که رنگ چشم روشن دارند ،دوبرابر بیشتر از
افرادبارنگچشمتیرهیامتوسط(نهتیرهونه
روشن)درمعرضبیماریتباهیلکهزردکه
وابسته به سن است ،قراردارند .کریستوفر
کویین،بیناییســنجودبیــرمالیانجمن
اپتومتریآمریکامیگوید«:اشعهفرابنفش
عاملی خطرآفرین برای بروز تباهی لکه زرد
محســوبمیشــود.نوربیشازحدبرای
افراد با عنبیه روشــن ممکن است موجب
بروز بیشتر این بیماری در آنان شود».
* رنگ چشم تیره نشانه خطر
کمتر ابتال به سرطان مالنوما
چشم تیره میتواند نشاندهنده کاهش
احتمالابتالبهسرطانپوستدرشماباشد.
طبق تحقیقی که در مجله همهگیرشناسی
سرطان ،نشانگرهای زیستی و پیشگیری
منتشر شد ،محققان با استفاده از نمونههای
 ،DNAاطالعات مربوط به میزان جذب
پرتو از حدود  500کودک سفیدپوست  6تا
 10ســاله را به مدت چهار سال جمعآوری
کردند.درکودکانیباژنچشمآبی،نسبتبه
کودکان فاقد این ژن ،احتمال بروز خالهای
سیاه بیشــتر بود( .میزان بروز خال سیاه در
دوران کودکــی میتواند از بروز مالنوما در
بزرگســالی خبر دهد) .از تحقیق دیگری
معلوم شد که خطر ابتال به مالنومای چشم
در افراد دارای رنگ چشم سبز و آبی بیشتر
است؛ زیرا چشــم آنها حاوی رنگیزههای
جاذب نور کمتری برای محافظت در برابر
اثرات تخریبی نور خورشــید است .کویین
خاطرنشان میکند که با این حال ،اهمیتی
ندارد که چشــم شما چه رنگی است ،مهم

معاونت غذا و دارو انجام میشود ،اما به دستور استاندار محترم،
فرمانداری نیز این پایشها و نظارتها را انجام خواهد داد.
وی در پایان گفت :همچنین نیز تیمی به این منظور پایشها
و بازدیدهای میدانی از داروخانههای ســطح شهرستان کرج را
آغاز خواهد کرد و گزارش آن را دریافت میکنیم.

دشمنان نمیتوانند جامعه ما را ملتهب کنند

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه در
استان البرز و امامجمعه کرج ،آیتاهلل حسینی همدانی
در پی مقابله با شــیوع ویروس کرونا در جامعه و ایجاد
نگرانی بین مــردم ،پیامی خطاب به اهالی والیتمدار
استان البرز به شرح زیر صادر کرد:
خدمت خواهران و برادران ایمانی و مردم بزرگوار
و صبور استان البرز سالم عرض میکنم.
الزم دانستم در این روزها و شبهایی که عدهای از
هموطنان عزیز در اقصی نقاط کشور و در استان البرز

این است که همیشه چشم خود را به وسیله
عینک آفتابی بزرگ یا لنزهای جاذب اشعه
فرابنفشمحافظتکنید.
* چشمان روشن ،رقابتطلبی
بیشتر
محققان اســترالیایی از  336داوطلب
از نژاد اروپاییان سفیدپوســت خواســتند
تــا پرسشــنامه ای را که برای ســنجش
فاکتورهای شــخصیتی طراحی شــده
بــود ،تکمیل نمایند .تعییــن فاکتورهای
شــخصیتی مربوطه ،منوط بود به میزان
ارتباط شــرکتکنندهها با جمالتی نظیر
«من باعث میشــوم مردم با من احساس
راحتیکنند»یا«منکسیهستمکهنسبت
بهاکثریتافرادبامالحظهومهرباناست».
کســانی که چشم مشــکی رنگ داشتند
تمایل بیشتری برای کاربرد کلماتی نظیر
ســخاوت،رفاقتوهمدلیازخودنشــان
میدادندتاافرادچشــمروشنیکهازجهت
شخصیتی ناسازگارتر و رقابتجوتر بودند.
اگرچه این امر تحقیقات بیشــتری را طلب
میکند ،پژوهشگران معتقدند که این نتایج
میتواند با ریشههای تکاملی ارتباط داشته
باشد.هزارانسالپیش،اروپاییهایشمالی
احتماالدریافتهبودندکهچشــمانروشن،
خوشرنگتر و جذابتر بوده و برای تداوم
نسل ،ایدهآلتر هستند و چه بسا همین امر
افراد چشمآبی را به عرصه رقابت کشاند.
* چشمان تیره قابل اعتمادتر به
نظرمیرسند
در تحقیقــی که در مجلــه پالس وان
منتشرشــد ،محققــان از 238داوطلــب
خواســتند تا بر اســاس ویژگــی قابلیت
اعتمــاد ،عکســهایی که از افــراد گرفته
شــده بود را رتبهبندی کننــد .درمجموع،
شــرکتکنندگان به چهرههایی با چشم
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قهوهای رای بیشتری نسبت به چهرههای
چشــم آبی دادند .هرچند که با تغییر رنگ
چشمها به صورت دیجیتالی ،آراء همچنان
به صورت قبل باقی ماند .این مسئله باعث
شد تا پژوهشــگران به تحلیل رابطه بین
رنگچشموویژگیهایچهرهبپردازند.آنان
کشف کردند که رنگ چشم تیره نسبت به
ســایر ویژگیها نظیر داشتن دهان بزرگتر،
چانه پهنتر و چشمان درشتتر -که بیانگر
شادیطبیعیچهرههستند-قابلیتاعتماد
در مــردان را بارزتر میکند .اما درخصوص
وجود ایــن رابطه در بین زنان به تحقیقات
بیشترینیازاست.
* رنگ چشــم روشن و احتمال
کمتر ابتال به بیماری برص یا پیسی
طی تحقیقی در دانشــکده پزشــکی
دانشــگاه کلورادو محققــان  3000بیمار
مبتال به برص را مورد بررســی قراردادند.
برص نوعی بیماری خود ایمنی اســت که
در آن سیســتم ایمنی بدن به ســلولهای
رنگدانهدار ســالم حمله میکنند و باعث
بروز لک و پیس بر روی پوســت میشوند.
پژوهشــگران  13ژن مربوط به اســتعداد
ابتــا به این بیماری را شناســایی کردند.
آنان دریافتند که به شــکل قابلتوجهی،
احتمال چشــمآبی یا خاکســتری بودن
ایــن افراد کمتر از افــراد فاقد این بیماری
اســت .در میان بیماران مبتــا به برص،
از تمام اروپایی نژادهای غیر اســپانیولی،
% 43دارای چشــمان تیره% 30 ،چشمان
سبز یا میشــی و  % 27دارای چشمان آبی
یاخاکســتریبودند.ایــناندازههادربین
آمریکاییهای غیر اسپانیولی متفاوت بود،
به طوری که % 52آنها دارای چشمان آبی
یا خاکستری بودند و تنها % 23چشمهای
قهوهای یا عســلی داشتند .این نکته را نیز

باید اضافه کرد که مبتالیان به برص ،بیش
از ســایر افراد در معرض خطر ابتال به دیگر
بیماریهایخودایمنیمانندسل،دیابتنوع
یک و تیرویید قرار دارند.
* چشمان تیره و مصرف کمتر
الکل
این مسئله که تصور میکنید دوستان
چشــم آبی شما الکل بیشــتری مصرف
میکنند ،درواقــع میتواند مبنای علمی
داشتهباشد.دریکیازتحقیقاتدانشگاهی
ایالت جورجیا که از  2000زن و مرد به عمل
آمد ،پژوهشــگران دریافتند که افراد چشم
روشن به طور قابل توجهی الکل بیشتری
مصرف میکردند و در مقایســه با افراد با
رنگ چشم تیره عالقه بیشتری به مصرف
نادرست الکل نشان میدادند .اما دلیل آن
چیست؟ محققان بر این باورند که این امر
میتوانــدمربوطبهمالنینباشــد،همان
رنگدانهای که باعث تیرهتر شــدن رنگ
چشم میشود .مالنین در معرض ارتباطات
الکتریکی میان ســلولهای مغز است و اگر
میزان مالنین چشــم (که در افراد چشــم
مشکی بیشــتر است) با میزان مالنین مغز
همخوانی داشته باشد ،میتوان این مفهوم
را دریافت کرد که افراد تیره چشم نسبت به
تحریکات الکلی حساسیت بیشتری دارند.
در این زمینه هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز
اســت .کویین یادآور میشود که بر اساس
نتایج غیرقابل انکار این پژوهش مشخص
میشود مصرف الکل در افراد چشم روشن
بیشتر است .او همچنین میگوید« :آنچه
بیان مســئله را مشکلتر میکند این است
کهبدانیماینرنگچشماستکهمصرفیا
عدم مصرف الکل را در افراد تعیین میکند.
نوشته:کلسیکلوس
ترجمه:سیدهفاطمهموسوی

اینکه موسســه رازی مجموعه توانمند کشورمان
در تحقیــق و تولیــد واکســن و فرآوردههــای
بیولوژیــک اســت ،اظهار کرد :این موسســه تا
کنون نقشــی اساسی در تامین واکسنهای مورد
نیاز سازمان دامپزشکی داشته و شایسته است در
شــرایط تحریم بیش از پیش از آن حمایت کنیم.
در ایــن جلســه همچنین بر برنامــه ریزی و
پیگیری انجــام طرحهای تحقیقاتی مشــترک
بین ســازمان و موسســه و همچنین اخذ مجوز
آزمایشــگاههای موسسه از سازمان تاکید شد.

ضمیمه رایگان
روزنامه دراستان
البرز

خبر

قدردانی منتخب مجلس
یازدهم از مردم

علی حدادی منتخب مردم ساوجبالغ ،نظرآباد و
طالقــانباصدوربیانیهایازمردمشــریفوفهیمو
همچنین برگزارکنندگان انتخابات تشکر و قدردانی
کــرد .به گزارش خبرنگار جام جم البرز ،علی حدادی
باصدوربیانیهایازمردمشــریفوفهیم ساوجبالغ،
نظرآبادوطالقانوهمچنیندستاندرکارانبرگزاری
انتخابات قدردانی کرد  .متن بیانیه به شرح زیر است .
مردم فهیم شهرســتان های ساوجبالغ ،نظرآباد
و طالقان ،دوم اســفند خلق حماسه حضور گسترده
و مثال زدنــی در پای صندوق هــای رای به روزی
ماندگار در تاریخ این شهرستان تبدیل شد .شما مردم
فهیم و حماســه ساز در این روز با لبیک به ندای مقام
معظم رهبری و زنده نگاه داشــتن یاد و خاطره سردار
شهید حاج قاسم ســلیمانی با حضور پر شور در پای
صندوقهایرایگاممهمیدرتعیینسرنوشتخود
برداشتید .با خضوع و خشوع شاکر و سپاسگزار نعمت
هایالهیهستیم.باتشکرازهمهنامزدهاوطرفداران
این عزیزان و تمام عوامل برگزاری انتخابات در خلق
حماسه حضور حداکثری امید داریم حال که سرمایه
اعتماد مردم که بحق یک امانت الهی است به دوش
اینجانببهعنوانخادمشماقرارگرفتهاند،لذابهجهت
حفظ سالمت جامعه در مراسم تجلیل و شکرگزاری
کهدرمکانوزمانمشخصکهمتعاقبااطالعرسانی
خواهدشد،قدردانزحماتشماخواهمبود.امیداست
کــهدرظلتوجهاتمقاممعظمرهبریدرآغازدوره
همکاری در آبادانی سه شهرستان در خدمت به مردم
فهیممیهنعزیزمانسربلندباشیم.
علی حدادی ،منتخب مردم ساوجبالغ،
نظرآبادوطالقاندریازدهمیندورهمجلس
شورایاسالمی

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
محمد تقی حسنی گرده کوهی

سرپرست استان البرز:

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

یادیاران آشنا

دالوری زیر نور ماه

شهید «نعمتاله
عسکری» از شهدای
دفاع مقدس است که
در یکــی از نبردهای
شــبانه چریکــی
جاویداالثر شد.

خبرنگار جام
شهید «نعمتاله
جم البرز :شــهید
عسکری»
نعمت اهلل عسکری
در ســال  1338در روستاي مورود از توابع كرج
در خانوادهاي مذهبي ديده به جهان گشود .این
شــهید عزیز تحصيالت ابتدایی و راهنمایی را
درهمان روســتا به اتمام رســاند ،اما غیرتش او
را واداشــت تا به كمك پدرش بشتابد و  5سال
از بهتريــن ايام زندگياش را در راه تهيه مخارج
زندگي ســپري نمايد.وي پس از رسيدن به سن
مشموليت به خدمت سربازي اعزام شد .در اين
زمان بود كه رشــد سياسي ملت تحت رهبري
امام روز به روز بيشــتر ميشد و او پس از  6ماه
خدمت در نظام طاغوتي به فرمان امام و رهبري
عالیقدر از پادگان فرار كرد و در صف انقالبيون
قرار گرفت.
تــا اينكه با قدرت اليــزال خداوند و وحدت
اين ملت شهيد پرور نظام فاسد پهلوي سرنگون
شــد و دوباره به خدمت سربازي رفت.وی پس
از اتمام وظيفه به اســتخدام آموزش و پرورش
درآمد و 9ماه در آنجا به كار مشغول شد كه غرب
جهانخوار جنگ تحميلي را به واســطه عراق به
كشور اســامي تحميلکرد .از آنجایي كه امت
قهرمان ايران درهالــهاي از تقوا و پرهيزكاري
فــرو رفته و آثــار معنوي در چهرهشــان نقش
بســته بود ،او نیز به همــراه گروههاي نامنظم
دكتر چمران به جبهه نور عليه ظلمت رهســپار
شــد و ســرانجام  25آذر  59در نبرد چريكي به
قلب دشــمن در عملياتی شــبانه با چهار تن از
همســنگرانش در خط مقدم جبهه كرخه نور در
زيرحمالت تانكهاي دشــمن ناپديد گشت و
پیکرش در چنگال مزدوران ستمگر بعث عراق
باقي ماند.

www.daneshpayam.ir

اعضای ۲باند بزرگ زمین خواری که با جعل اســناد و
مدارک ۱۰ ،هزار میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند،
با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان البرز دستگیر
شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســيما ،سردار عباسعلی
محمدیــان فرمانده نیروی انتظامی البــرز در گفتگو با
پایــگاه خبری پلیس ،با اعالم ایــن خبر گفت :اعضای
 ۲بانــد بزرگ زمین خواری که با جعل اســناد و مدارک،
پــس از تصاحب زمینهای بالصاحب و فروش آنها در
استانهای مختلف ۱۰ ،هزار میلیارد ریال کالهبرداری
کرده بودند ،با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان البرز
دستگیر شدند.
وی اظهار داشــت :در اجرای منویــات مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) در راستای مبارزه قاطع با مفسدان
و اخاللگــران نظام اقتصــادی و همچنین برنامههای
اجرایــی ســال  ۹۸در این زمینه ،با توجــه به تحقیقات
صــورت گرفته ،تعدادی اراضــی بالصاحب یا صاحب
متواری در حوزه اســتان البرز و استانهای همجوار که
مورد سوء اســتفاده افراد زمین خوار و جاعل قرار گرفته
بود ،شناسایی شد.
وی تصریح کرد :با توجه به اهمیت موضوع ،رسیدگی
به آن در دستور کار اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس
آگاهی استان البرز قرار گرفت و اقدامات گستردهای برای
شناسایی و دستگیری زمین خواران آغاز شد.
اینمقامارشدانتظامیافزود:پیگیریهایکارآگاهان
حاکــی از آن بود که تعدادی زمین خوار و جاعل حرفهای
با تشــکیل  ۲باند ،در اســتانهای البرز ،تهران و برخی
از استانهای شــمالی و مرکزی کشور ،در امر تصرف و
تملک زمینهای بالصاحب ،فعالیت دارند که بالفاصله

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان البرز:
026-32210004-9
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انهدام  ۲باند زمین خواری با

 ۱۰هزار میلیارد ریال کالهبرداری
اقدامات پلیسی انجام و محرز شد اعضای این باند پس از
تصرف امالک بدون صاحب و دریافت مشخصات مالک
و ملک ،با تهیه مدارک جعلی ،مبایعه نامهای را به اســم
یکی از اعضای بانــد تنظیم و اقدام به طرح دعوی علیه
مالک اصلی در دادســراهای حقوقی سطح استان البرز و
تهران و متعاقب آن دریافت سند میکردند.
وی خاطرنشان کرد :اعضای این باند با تطمیع افرادی

ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز
عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز
فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل
ببریده اند قد سروت قبای ناز

که دارای نشانی سکونت مشخصی نبودند و انتقال سند
بــه نام این افراد ،امالک را در بنگاههای معامالت ملکی
معامله کــرده و به منظور کتمان عمل خود ،پول حاصل
از فروش امالک را صرف خرید ملک ،خودروهای گران
قیمت و ارز میکردند.
این مقام ارشــد انتظامی گفت :طی اســتعالمهای
صورت گرفته از بانکهای اطالعاتی مسکن ،محرز شد

مدیرعامل منطقه ویژه فرودگاه بینالمللی پیام
گفت :تمهیدات ویژه بــرای مقابله با کرونا در مرز
هوایی و زمینی منطقــه ویژه اقتصادی پیام لحاظ
شــده و پروازهای این فرودگاه تعلیق شده است.
بــه گزارش روابط عمومی فــرودگاه پیام ،نادر
ثناگــو مطلق ضمن اعــام تعلیــق موقت تمام
پروازهای باری خارجیورودی و خروجی فرودگاه
پیام،اظهار داشــت :تمام انبارها ،کلیه بســتهها و
کاالهای وارداتی ضدعفونی شدند.
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در ماههای اخیر ،چند فقــره ملک با ارزش میلیاردی به
نــام چند نفر از اعضای باند در اســتانهای البرز و تهران
معامله شده است.
فرمانده انتظامی اســتان البرز خاطرنشــان کرد :با
تحقیقات گســترده ۱۰ ،نفر در قالب اعضای  ۲باند زمین
خواری در چند عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از
دفاتر کار آنها ،اسناد و مدارک جعلی و مدارک مربوط به
امالک مورد نظر کشف شد که حاکی از فعالیت اعضای
این باندها در زمینه زمین خواری بود.
سردار محمدیان در خصوص شیوه و شگرد متهمان،
گفت :نامبردگان پس از شناسایی زمینهای بالصاحب
یا صاحب متواری و دریافت استعالمهای ثبتی و هویتی،
مبایعه نامهها را تهیه و به جای فروشنده ،خریدار و شاهد
در قراردادها ،خود اعضا ،اقدام به امضا میکردند و پس از
طی مراحل تشریفاتی ،سند تنظیم و سند مالکیت دریافت
میشد .وی ادامه داد :در راستای رسیدگی به این پرونده،
 ۱۲۴ســند و پالک ثبتی در مناطق با ارزش استانهای
البرز ،تهــران ،مازندران و اصفهان به متراژ تقریبی ۸۰۰
هزار متر مربع با ارزش تقریبی ۱۰هزار میلیارد ریال کشف
شــد و ضمن صدور قرار بازداشت موقت برای متهمان
پرونده ،تحقیقات همچنان برای دســتگیری سایر افراد
مرتبط با آنها و همچنین بازداشت پالکهای شناسایی
شده ادامه دارد.
فرمانده انتظامی اســتان البرز در پایان گفت :از اموال
حاصل از این معامالت نامشروع و غیر قانونی  ۸دستگاه
خودروی خارجــی به ارزش تقریبی  ۳۰میلیارد ریال و ۲
قطعه باغ ویال به ارزش تقریبی  ۷۰میلیارد ریال خریداری
شــده که این خودروها و امالک پس از شناسایی ،توقیف
شد.

تعلیق پروازهای فرودگاه پیام البرز برای مقابله با کرونا

حافظ

وی افــزود :هماهنگــی الزم با شــرکتهای
آرایشــی و بهداشــتی مســتقر در منطقــه ویژه
اقتصــادی پیام برای اولویت تولید مواد ضد عفونی
کننده صورت گرفته است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام با اشــاره
به اینکه تیم پزشــکی مستقر در فرودگاه پیام برای
شناســایی افراد مشکوک اقدام میکند ،بیان کرد:
تاکنــون هیچ مورد مشــکوکی در فــرودگاه پیام
گزارش نشده است.

پیامهای مردمی

خواننــدگان عزیــز میتوانند جهت
طرح مشکالت شهری و استانی در ابعاد
مختلف با شماره تلفن 32210009دفتر
تحریریه روزنامه جام جم البرز همه روزه
به غیر از ایام تعطیل در وقت اداری تماس
بگیرند تا به نام خودشان در همین ستون
درج گردد.
* قابل توجه مسئوالن دولت و مجلس
نیروهای بازنشســته دولت بویــژه فرهنگیان
از نظر میزان حقوق دریافتی در مظلومیت به ســر
میبرند .بر همین اســاس از مســئوالن دولت و
مجلس انتظار این اســت که در بودجه سال آینده
نسبت به ترمیم و تعدیل دریافتی حقوق این گروه از
کارکنان قدیمی دولت که دچار مشکالت اقتصادی
سرسام آور هستند ،چاره ای اساسی بیندیشند.
جمعــی از بازنشســتگان فرهنگی
استان البرز
* گرانفروشــی و کم فروشی را مهار
کنید
برخی از کارخانجات تولیدی بویژه صنایع لبنی
بــا کم فروشــی از وزن و کیفیت محصوالت خود
مانند شیر و ماست ،پنیر و  ...مشتریان را دچار ضرر و
زیان میکنند .پس سازمانهای تعزیرات و صنعت
و معدن چه میکنند؟!
مهرداد کیانی از کرج
* تکلیــف اراضی فاز  5شــهرجدید
هشتگرد را معلوم کنید
اراضی فاز  5شــهر جدید هشــتگرد مربوط به
شرکت تعاونی مسکن برق منطقه ای تهران حدود
 3دهه دچار بالتکلیفی اســت .بــا توجه به این که
پروژه مذکور دارای بیش از  14هزار شــاکی بوده،
بعد از سالهای طوالنی همچنان بالتکلیف است،
لذا از محضر آیت اهلل رئیســی ،رئیس محترم قوه
قضائیه انتظار داریم تا دســتور ویــژه ای را برای
رســیدگی عاجل به پرونده مسن مزبور به عوامل
قضائی مربوط صادر و مرحمت نمایند.
جمعی از شاکیان پرونده زمین خواری
فاز  5شهر جدید هشتگرد

