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نوزاد عجولی که در بالگرد
 به دنیا آمد 

 

حدمجاز آثار تبلیغاتی نامزدهای 
نمایندگی مجلس  اعالم شد

تپه ازبکی؛
 نشان خاموش البرز
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شکست سنگین و معجزه وار نقشه های بدخواهان انقالب اسالمی
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رسیدگیبه۱۰۰پروندهتخلفنانواییها
رئیس اداره تعزیرات ساوجبالغ از رسیدگی به تخلفات ۱۰۰ نانوا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ محسن راستین گفت: در ۸ ماهه سال جاری ۱۰۰ پرونده تخلف مختص 
نانوایان رسیدگی و  بیش از ۳۵۰ میلیون ریال جریمه شدند.

وی گفت: ۳ پالکارد برای سه واحد متخلف نصب و واحد های مزبور در روستا های هیو ، سعید آباد و کردان پلمب شدند.
راستین افزود با واحدهایی که خودسرانه مبادرت به افزایش نرخ خود کنند بشدت بر خورد می شود.

وی افزود: تخلف این واحد های صنفی کم فروشی و گران فروشی گزارش شده بود که حسب قانون تعزیرات اعمال قانون 
شد و هر گونه تخلف صنفی اعم از کم فروشی چانه و  فروش با قیمت...

مردمپشتیبانیخود
راازنظامبهنمایش

3گذاشتند

3

استاندار   البرز:

نظارتویژهبرعرضهگازمایعدرالبرز

معاون اقتصادی اســتاندار البرز گفت: با توجه 
به گالیــه های مردم، از این پس نظارت ویژه ای 

بر توزیع گاز مایع در استان خواهد شد.
بــه گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، مرکز 
البرز؛ شــاهمرادی در جلسه ســاماندهی عرضه 
گاز مایــع که با حضور نماینــدگان جایگاه داران، 
دستگاه های نظارتی، تعزیرات حکومتی، سازمان 
صمت و شــرکت پخش فرآورده های نفتی برگزار 
شــد، گفت: با توجه بــه اینکه حدود ۲ برابر میزان 
نیاز، سیلندر گاز مایع به استان وارد می شود و نباید 
مردم کمبودی داشــته باشند، مقرر شد نظارت را 
از همان جایگاه های ســیلندر شــروع کنیم و اگر 
کوچکترین تخلفی مشــاهده شود به شدیدترین 
شکل برخود شود و اجازه ندهیم افرادی بخواهند 
ســودجویی کنند و از مــردم قیمت های باالیی 

دریافت کنند.
وی در ادامه اضافه کرد: بازرسی ها و گشت های 
مشــترک به صورت ویژه و با جدیت کامل انجام 
می شــود و با متخلفان گاز مایع برخورد خوهد شد. 
معاون اقتصادی استاندار البرز گفت: جایگاه های 
عرضه گاز مایع به صورت مســتمر رصد می شود 
و افرادی که در این شــرایط به دنبال سودجویی 

بیشــتری هســتند و به مردم ضرر وارد می کنند با 
آن ها برخورد شدید خواهد شد.

شــاهمرادی افزود: همچنین افرادی که برای 
خودرو های خــود از گاز مایع اســتفاده می کنند 
نمی توانیم تضمین بدهیــم، چون این کار امنیت 
الزم را نــدارد و مردم را به خطــر می اندازد و باید 
مراکز CNG افزایش یابد و از ظرفیت جایگاه های 
موجود نیز بیشتر استفاده شود. وی در ادامه اضافه 
کــرد: نکته دیگر اینکه هرجایی در حوزه صنعت و 
صنف، گازکشی شده است نباید به آن ها گاز مایع 
اختصاص داد مگر اینکه در مجوز آن ها ذکر شــده 
باشــد و نیاز یک واحد از سوی کارشناسان بررسی 

و تایید شده باشد.
شــاهمرادی گفت: پیش از این نیز با دادستان 
جلســه ای برگزار کردیم و قوه قضاییه هم در کنار 
دستگاه های اجرایی و دولتی اعالم آمادگی کرده 
اگر تخلفی مشــاهده شد برخورد شود که نگذاریم 

در روند عادی زندگی مردم مشکلی ایجاد شود.

ســهمیه LPG البرز به شــرایط سال 
گذشته بر می گردد

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان نیز گفت: 

جلســه امروز بهترین نفعی که داشــت این است 
که سهمیه البرز در بحث گاز LPG به شرایط سال 
گذشــته برمی گردد و این موضــوع خود متعادل 

کننده بازار است.
مختاری افــزود: در چند روز گذشــته بعضی 
از مراکز توزیــع قیمت ها را رعایــت نمی کردند 
و ســیلندر گاز مایــع را با قیمــت باالتری عرضه 
می کردنــد که برای آن ها پروند تشــکیل شــده 
اســت. وی ادامه داد: به همه اکیپ های بازرسی 
هم تاکید شــده اســت هرجایی که برای بازرسی 
می روند عالوه بر نحوه توزیع و قیمت ارائه شده به 
توزیع سیلندر ها نیز توجه ویژه شود. مدیر شرکت 
توزیــع فراورده های نفتی اســتان نیــز گفت: ما 
معادل ســهمیه را جذب کرده ایم و همه گزارشات 
مردمــی را رصد خواهیم کرد و با متخلفان برخورد 
می کنیم و نباید در این ایام که فصل ســرد ســال 

است کمبودی مشاهده شود.

کمبود گاز مایع با وجود توزیع 2500 
تن در استان

دلبری افزود: تشــکیل این جلسه به این دلیل 
ضرورت داشــت که یک هم افزایی و هماهنگی 

بین دستگاه های ذیربط به عمل آید.
وی گفــت: باوجود توزیع ۲ هــزار و ۵۰۰ تن 
گاز مایع در اســتان شــاهد کمبود هایی بودیم که 
در این جلســه تصمیمات خوبی گرفته شــد که با 
هماهنگی و تشــکیل گروه های گشت مشترک 
تــالش می کنیم ایــن میزان مصرف به دســت 

مصرف کنندگان واقعی به قیمت مصوب برسد.
دلبری ادامه داد: قیمت واقعی سیلندر گاز مایع 
۱۱ کیلویی ۷۸۰۰ تومان اســت، اما برخی عاملین 
توزیع کننده آن را از ۱۱ تا ۲۰ هزار تومان به مردم 
می فروشند. وی در پایان در خصوص جایگاه های 
عرضه بنزین که در اغتشاشــات اخیر آسیب دیده 
بودند گفــت: در حال حاضر فقط ۵ جایگاه از مدار 

خارج است، که بزودی راه اندازی می شود.
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روشــندالن کرجی صاحب 
پارک شدند

رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری کرج گفت: پارک ویژه نابینایان در منطقه 

حصارک به بهره برداری رسید.
پیمان بضاعتی پور در گفت وگو با  پایگاه خبری کرج 
امروز از انجام عملیات اجرایی ۱۷ پروژه فضای ســبز از 
جمله بهسازی نماهای ساختمانی، پیاده راه سازی، توسعه 
فضای سبز و طرح های آبخیزداری ارتفاعات باغستان 
در کــرج خبر داد و اظهار کرد: این پروژه ها در ردیف های 
بودجه سازمان ســیما و منظر شهرداری کرج گنجانده 

شده  و اکنون درحال تکمیل آن ها هستیم.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی پارک حیات وحش 
کــرج با اختصاص اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در 
حال انجام اســت، اضافه کرد: در صدد هستیم تا پایان 
ســال جاری ۱۷.۵ هکتار از این پارک را به بهره برداری 

برسانیم.
رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه پارک 
نابینایان حصارک کرج در مراحل پایانی است، اضافه کرد: 
این پارک شش هزار متری به بهره برداری رسید.وی با 
اشــاره به انجام عملیات اجرایی پارک مادران شهید در 
»مهرشهر« کرج، اضافه کرد: بر اساس پیش بینی های 
انجام شــده این پارک که مساحت آن حدود ۱۵ هکتار 
است در ۲۲ بهمن به بهره برداری می رسد.رئیس سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با اشاره 
به انجام عملیات اجرایی پروژه »پارک ایران کوچک« 
در جهانشهر گفت: این پروژه ملی را اوایل سال آینده به 
بهره برداری می رسانیم و قصد داریم اقامتگاه های اقوام 
مختلف ایرانی را در این پارک ایجاد کنیم.وی از احداث 
بزرگترین دیوار سبز کشور با مساحت دو هکتار در جنوب 
شــرقی پارک مادر کرج خبر داد و گفــت: این پروژه در 
مراحل پایانی است و تالش می کنیم که هرچه سریع تر 

آن را آماده بهره برداری کنیم.

استاندار البرز با حضور در منزل یکی از ماموران نیروی انتظامی که در مقابله 
با اشــرار آسیب دیده بود، با وی دیدار و گفتگو کرد.

بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی و امــور بین الملل اســتانداری البرز، 
شــهبازی در این دیدار با قدردانی از فرمانده نیروی انتظامی اســتان و مجموعه 
پرســنل ایثارگر و جان بر کف تامین امنیت البرز، گفت: این ماموران با تســلط 

کامل بر حوزه وظایف خود برای حفاظت از امنیت مردم وارد عمل شــدند.
وی با اشــاره به رشــادت های فرمانده انتظامی البرز، ادامــه داد: مجموعه 
نیروهای انتظامی، امنیتی، ســپاه و اطالعات اســتان طبــق رهنمودهای مقام 

معظــم رهبری به حفاظت از مردم پرداختند.
شــهبازی گفت: البــرز وضعیت متمایز تری نســبت ســایر اســتان ها در 

ناآرامی های اخیر داشــت و دشمنان برنامه ها و توطئه های بسیاری را در دستور 
کار داشتند.

وی بــا بیان اینکه نیروی انتظامی در کنار ســایر نیروهای مســلح در واقع 
جانفشــانی کرد، افزود: به طور حتم به مطالبات مردم در بســترهای قانونی و در 

کمال امنیت و آرامش رسیدگی می شود.

دیدار استاندار با مامور ایثارگر نیروی انتظامی 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

نماینــده ولی فقیه در البــرز و امام جمعه کرج در 
خصوص اغتشاشــات اخیر که توســط معاندان در 
خصــوص اصالح قیمت بنزین اتفــاق افتاد، بیانیه 

ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 

در متن بیانیه آیت اهلل حسینی همدانی آمده است:
در پی اعالم افزایش قیمت بنزین، نگرانی هایی 
در میــان مــردم ایجاد شــد. نگرانی هایــی که با 
اعتراضاتی همراه بود و آشوبگران با موج سواری بر 

آن، سعی کردند، امنیت را از استان سلب کنند و از این 
طریق، مطالبات مشروع مردم را به انحراف بکشانند.

بر کســی پوشیده نیست که نه تنها اعتراض حق 
مدنی مردم اســت، بلکه تمامــی مقامات نظام و در 
رأس همــه رهبر معظم انقــالب )مدظله العالی( بر 
این حق و نیز بر لزوم توجه و رســیدگی مسئولین به 
این اعتراضات تأکید داشــته و دارند، اما فصل تمایز 
اعتراض با آشوب، همین رفتارهای غیر مدنی است 
که عده ای از اشرار با تبعیت از تصمیمات اتاق فرمان 
فتنه در سازمان های مخوف اطالعاتی نظام سلطه و 
گوش به فرمان رسانه های وابسته  غول پیکر، به جان 
و مال مردم رحم نکــرده و باهدف قرار دادن امنیت 
جامعه، پیگیر پایان دادن به اقتدار همه جانبه  داخلی و 

منطقه ای نظام و فروپاشی حاکمیت اند.
نکته تأســف برانگیز این فتنه، هدف قرار دادن 
همزمان اموال عمومی و نیز دارایی های مردم بوده 
که با توجه به خشونت ذاتی اشرار نقاب دار حرفه ای، 
چیــزی جز تداعی بروز تفکــر و منش داعش های 

جدید در اذهان متبادر نمی شود.

اما جدای از آنچه که بر ما گذشت که به مدد الهی 
و نفس قدســی نایب االمــام عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف خنثی شــد و دشمن نتوانست طراحی فتنه  
جدیــدش را به نتیجه برســاند، الزم می دانم ضمن 
تشکر از  مردم شریف  ، بصیر و والیت مدار استان که 
صفوف خود را از اشرار جدا کرده و اجازه سوءاستفاده 
به خناثان ندادند و سپاســگزاری از تمامی نیروهای 
اطالعاتی، انتظامی، سپاه و بسیجیان عزیز استان که 
در کنتــرل و خاموش کردن فتنه ، مجاهدانه تالش 
کردند به مســئولین اجرایی اســتان تحت اشراف و 

نظارت استاندار محترم مواردی را متذکر شوم:
۱- در اســرع وقت به داد کسانی که قربانی این 
فتنه شده و مال و جان آن ها مورد تعرض قرارگرفته 
و دچار خســارت شده اند رســیدگی نموده و مسیر 
درمان مجروحان و جبران خســارات دیدگان را به 
مدد نهادها و دســتگاه های ذی ربط و نیز مشارکت 

مردمی و میدان داری خیرین هموار نمایید.
۲- با تشــکیل یک قرارگاه عملیاتی متشکل از 
مدیران ارشــد و کارشناسان زبده به طورجدی مانع 

سوءاستفاده فرصت طلبان در افزایش خودسرانه 
قیمت ها شــده و بــا متخلفان به شــکل جدی و 

عبرت آموز برخورد نمایید.
۳- با توجه به آشــوب ها و آســیب های فتنه و 
تعطیلی برخی مراکز خدماتی در برخی شهرها اعم 
از سوخت رســانی، درمانی، بهداشــتی، اقتصادی، 
رفاهی و غیره، ستادی را مأمور شناسایی و کمک به 
راه اندازی مجدد آن ها در اسرع وقت با حمایت فوری 
بانک ها نمایید تا زندگی عادی مردم مجدداً به چرخه  

معمول بازگردد.
4-اســتاندار محترم با درایت اجرایی و مدیریتی 
خویش، شــخصاً مقدماتی را فراهم آورد تا اواًل مانع 
از احتــکار و اختفای کاالهــا در انبارها و ایجاد بازار 
سیاه و گرانی های مصنوعی شــده و ثانیاً عالوه بر 
بازگرداندن امنیت کامــل اجتماعی، امینت روانی 

جامعه نیز تقویت نمایید.

حسینی همدانی - نماینده ولی فقیه در 
استان البرز و امام  جمعه کرج

تاکیدنمایندهولیفقیهدرالبرزبرکمکبهقربانیان
وجبرانخسارات

نوزاد عجولی کــه در بالگرد به 
دنیا آمد 

پســر عجولی که در هنگام انتقال مادرش به بیمارستان 
در بالگــرد به دنیا آمد نامش را در لیســت تولدهای عجیب 

جهان ثبت کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پسر عجول البرزی 
که در هنگام انتقال مادرش به بیمارســتان در بالگرد به دنیا 

آمد نامش را در لیست تولدهای عجیب ثبت کرد.
بنا به اعالم اورژانس البرز مادر این نوزاد در شرف زایمان 
در شهرستان طالقان نیاز به انتقال به مرکز درمانی داشت.

پس از حضور اورژانس هوایی این زن ۲۶ســاله در یک 
عملیــات اورژانس هوایی در حــال انتقال به مرکز درمانی 
تخصصی کمالی کرج بود که این نوزاد با کمک کارشناس 

مامایی در بالگرد به دنیا آمد.
گفتنی اســت؛ خوشــبختانه مادر و نوزاد که اکنون در 
بیمارستان بستری شده اند در سالمت کامل به سر می برند.

برگزاری جلســه هماهنگی در 
خصــوص ارائه خدمــات بهینه 

دارویی
به گــزارش روابط عمومی معاونت غذاو دارو ،جلســه 
ای با حضورمعاون  غذاودارو دکتر کیومرث پوررســتمی، 
مدیران شــرکت های توزیع ، انجمن داروســازان استان و 
ســازمان های بیمه گر با هدف همــکاری و هماهنگی در 
خصوص ارائه خدمات بهینه دارویی در ســطح استان ، در 
سالن جلســات معاونت تشکیل شد  و راهکارهای سریع و 
قابل دسترســی جهت ارائه خدمات بهینه دارویی توســط 
داروخانه های خصوصی و بیمارســتانی و حل مشــکالت 
ایشــان بررســی و مقرر گردید مصوبات جهــت اجرا به 

دستگاه های ذیربط ابالغ گردد.

خبر

محوطه باســتانی ازبکی، قدیمی ترین بنای خشتی جهان با قدمت ۹ هزار ساله در 
نظرآباد نیازمند توجه بیشتر مسئوالن است.

به گزارش  خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ چند کیلومتری از کرج به ســمت 
نظرآباد فاصله گرفتیم، راه رســیدن به محوطه ازبکی ســخت نیست. خشت های ۹ 
هزارســاله و دیدن کارگاه اولین خشت دست ساز بشــر اشتیاقم را برای کاوش بیشتر 

می کرد.
محوطه ازبکی یا دژ مادها، یادگاری از هزاره اول پیش از میالد در شهرستان نظرآباد 
اســتان البرز قرار گرفته، این محوطه باســتانی، با مساحتی حدود ۱۰۰ هکتار و ۱۰ تپه 

باستانی، نمایی زیبا و چشم نواز دارد.
زهرا حیدری از گردشــگران تپه ازبکی که در حوالی محوطه ازبکی زندگی می کند 
در این رابطه گفت: تپه های کوچک اطراف ازبکی در سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸4 توسط 
گروهی کاوش گر به محوطه ازبکی اضافه شد، گفته می شد این تپه ها با هدف دستیابی 
به خاک بکر و پی بردن به دوره های مختلف تمدنی و فرهنگی در چهار تپه ی محوطه  

باستانی ازبکی ساخته شده است.
* قدیمی ترین بنای خشتی جهان، درانتظار توجه بیشتر

به گفته او مجموعه  این ۶ تپه  محوطه باستانی به اسامی یان تپه، جیران تپه، دوشان 
تپه، گوموش تپه، مارال تپه و همچنین تپه مرتفع ازبکی )دژ مادی( نامیده می شــوند و 

البته علت این نامگذاری ها مشخص نیست.
دراین بازدید آقای محمدی مرد جوانی که با دیدن جمعیت نه چندان زیاد اطراف تپه 
ازبکی به ســمت ما آمد، گفت: چه عجب کسی به این منطقه توریستی توجه کرد! این 
محوطه باستانی یادگاری از گذشتگان است که می توانیم با بهتر کردن شرایط محیط 

دژماد ها به توسعه صنعت گردشگری استان البرز کمک کنیم.
علی خلج از ساکنان نظرآبادکه بیشتر از ۲۰ سال نداشت گفت: نباید این بنای خشتی 
اینگونه رها شــود، با ســرمایه گذاری اندکی می توانیم بهره اقتصادی بسیاری در کنار 

این محوطه باستانی ببریم.
هر طرف را که نگاه می کنم بخشی از محوطه باستانی ازبکی نظرم را به خود جلب 
می کند، قدمت قابل توجه و اسکان اجتماعات بشری در دوره های مختلف تاریخی در 

این محوطه موجب شده تا شگفتی ها و ویژگی های خاصی در این بنا جا بگیرد.
خشت های هزار ساله، معبد رنگین یان تپه،  دستیابی ساکنان پیش از تاریخ محوطه 
ازبکی به سیمان، لوح آغاز عیالمی، سند همکاری تجاری ازبکی و شوش که در اواسط 
هزاره چهارم میالدی اتفاق افتاده است و بنا های آریایی ها در ازبکی تنها بخش کوچکی 

از این شگفتی هاست که هر توریستی را مجذوب خود می کند.
* تپه ازبکی ثبت جهانی می شود

محمدرضا فالح نژاد فرماندار ســابق شهرستان نظرآباد در رابطه با شرایط محوطه 
ازبکی، گفت: این ســرمایه با ۹ هزار سال قدمت نیازمند توجه بیشتر است، این منطقه 

باید بهتر و وسیع تر معرفی شود.

فرماندار ســابق نظرآباد ضمن اشاره به توسعه حوزه گردشگری در این شهرستان، 
افزود: وجود تپه باســتانی ازبکی یکی از ظرفیت هایی اســت که می تواند به توســعه 
گردشــگری کمک کند، اشــیایی که در این محوطه کشف شده به دلیل نبود موزه در 

تهران نگهداری می شود.
فالح نژاد در بخش دیگری گفت: کاوش های انجام شده در محوطه باستان ازبکی 

منجر به ثبت ملی این اثر شد، ثبت جهانی این اثر نیز در دستور کار است.
* تپه ازبکی می تواند نماد معرفی استان البرز باشد

مهراب رجبی، رئیس ســازمان البرزشناسی در رابطه با محوطه ازبکی یا دژمادها، 
گفت: بسیاری از مردم استان البرز همچنان تپه ازبکی را نمی شناسند چرا که بدرستی 
به معرفی ظرفیت نپرداخته ایم. این محوطه به دوران پیش از هخامنشیان بر می گردد 

و قدمت بسیاری دارد.
این مسئول فرهنگی ضمن بررسی طرح و ایده های مربوط به معرفی محوطه ازبکی 
به عنوان یکی از اولین ســکونتگاه های تاریخ بشریت، افزود: محوطه ازبکی ظرفیت 
معرفــی البرز را دارد به طوری که می توان برای معرفی اســتان البرز از محوطه ازبکی 

کمک گرفت، از این رو نماد و المان استان البرز محوطه ازبکی است.
به گفته رجبی این منطقه باســتانی دارای نقش و جایگاه پراهمیت و ارزشمندی در 
ایران کوچک است.وی گفت: این محوطه جایی برای ییالق ماد ها بوده است، آن ها در 

زمان قشالق به هگمتانه و در زمان ییالق به محوطه ازبکی کوچ می کردند.
رجبی معتقد است وجود نخستین خشت زاده دست بشر در این محوطه بسیار اهمیت 
دارد و بیانگر ارزش و قدمت دژماد هاســت.در راس محوطه ازبکی تپه ای به ارتفاع ۲۶ 

متر از سطح زمین قرار گرفته و دور تا دور تپه را زمین های کشاورزی فراگرفته است.
شــنیده های حواشــی این گزارش خبر از کاربری نظامی و مســکونی این منطقه 

می دهد.
اما با تمام این تفاسیر و ظرفیت های بی شمار محوطه ازبکی، شاهدیم که بسیاری از 

مردم کشور و حتی استان البرز از وجود چنین منطقه باستانی بی اطالع هستند.
* این ظرفیت ها تا چه زمانی باید مغفول بمانند؟

باتوجه به اینکه تقویت حوزه گردشگری در دستورکار هیأت دولت قرار دارد الزم است 
از ظرفیت محوطه باستانی ازبکی به نحو احسن استفاده شود و الزمه این بهره برداری 

فراهم ساختن زیرساخت های الزم معرفی و شناساندن این منطقه باستانی است.
این محوطه در سال ۱۳4۸ شناسایی و در سال ۱۳۵۲ به شماره ۹۵۵ ثبت ملی شده 
اســت. معرفی تپه ازبکی با قدمت ۹ هزار ســاله در نظرآباد و توجه و رسیدگی بیشتر به 
این مکان تاریخی عالوه بر جذب گردشگر به رونق اقتصادی استان هم منجر می شود 
،تقویت بخش گردشــگری البرز  وایجاد موزه دراین شهرســتان نیازمند توجه جدی 
مسئوالن اســت موضوعی که باید منتظر ماند ودید که آیا برای این گهواره تمدنی در 

نظرآباد فکری می شود یا خیر؟

تپه ازبکی، نشان خاموش البرز

حدمجاز آثار تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی مجلس  اعالم شد

حدمجاز آثــار تبلیغاتی نامزدهــای نمایندگــی یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی اعالم شد.

به گــزارش  کمیتــه تبلیغات و اطالع رســانی ســتاد انتخابات 
فرمانــداری ویژه شهرســتان کرج، ابعــاد آثار تبلیغاتــی نامزدهای 
نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی بدین شرح اعالم 

شد:
۱-تبصــره ۲ ماده ۵۷ قانون انتخابات به صراحت حداکثر ابعاد )۱۵*۱۰( ســانتی متر را برای چاپ عکس 

در زندگینامه، جزوه، بروشــور و کارت بیان داشته است.
۲- به اســتناد بند ۹ ماده ۶۵ مکرر قانون فوق الذکر، اندازه آثار تبلیغاتی از ســوی نامزدها و طرفداران آنها 

اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، حداکثر در ابعاد ) ۵۰*۷۰( ســانتی متر اســت.

بازداشت   150 نفر از لیدرهای اغتشاشات  استان البرز 
به همت پاســداران گمنام امام زمان )عج( 
در ســپاه امام حســن مجتبی)ع( ۱۵۰ نفر از 
لیدرهای مخل امنیت در استان البرز بازداشت 

شدند.
بــه گزارش جام جم آنالین از تســنیم، در 
پی تجمعات چند روز گذشــته در این اســتان 
به همت ســربازان گمنام امام زمان )عج( در 
سپاه ۱۵۰ نفر از لیدرهای مخل امنیت در این 
استان شناســایی و بازداشت شدند.براساس 
اعترافات دستگیرشــدگان، این افراد توسط 

افراد آموزش دیده در داخل و خارج از کشــور 
اجیر شــده و با دریافــت مبالغی اقدام به آتش 

زدن مراکز دولتی و عمومی کرده اند.

جلسهبررسیچالشهاوموانعمراکزغیردولتیبرپاشد

جلســه بررسی چالشــها و موانع پیش روی مراکز غیردولتی با حضور مشاور رئیس 
سازمان بهزیستی کشور در امور معلولین برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان جامعه معلولین ،تشکل های مردم نهاد ،جامعه ناشنوایان 
، مرکز کهریزک ،مرکز رعد ، مرکز مادر مهرگســتر البرز ، انجمن اوتیسم یاران ، مرکز 
فردوس و جمعی از مسئولین دیگر ngo ها شرکت داشتند در خصوص مباحث آموزش 
، فرهنگ ســازی ، اشتغالزایی ،مهارت های شغلی ، مناسب سازی و سایر مباحث حوزه 

معلولین بحث و راهکارهای پیشنهادی بررسی و تصویب گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیســتی استان البرز، جلسه بررسی چالشها و 
موانع پیش روی مراکز غیردولتی با هدف افزایش راندمان خدمت به معلولین اســتان 
البرز با حضور دکتر محمود نژاد مشــاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و دکتر اسداهلل 
حیدری مدیرکل بهزیســتی استان ، شیوا اکبری معاون توانبخشی بهزیستی استان و 

ngo های فعال در بحث معلولین در محل دفتر مدیرکل بهزیستی برگزار شد.
دکتر اسداهلل حیدری مدیرکل بهزیستی استان در ابتدای جلسه ضمن تشکر از حضور 
دکتر محمود نژاد مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور معلولین و هیات همراه 
گفت : از زمان حضور دکتر قبادی دانا رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور تصمیمات 
متفکرانه و اندیشمندانه بسیاری از جمله برگزاری همین نشست های تخصصی جهت 
افزایش ســطح خدمات به افراد دارای معلولیت اجرا شــده و امیدواریم این جلسات به 

صورت مستمر پیگیری و برگزار گردد.
دکتر حیدری در خصوص مناسب سازی اماکن و معابر گفت : حدود ۵۰ هزار معلول 
در اســتان البرز با معلولیت های مختلف شناسایی شــده ، عالوه بر این جانبازان عزیز 
،ســالمندان  و زنان باردار و کودکان جامعه هدف مناســب سازی هستند بنابراین جمع 
کثیری از جامعه نیازمند مناســب سازی هســتند و این تنها مختص معلولین نیست. 
بنابراین شهر و اماکن عمومی را باید برای حضور این عزیزان در جامعه مناسب سازی و 

آماده کنیم چرا که عدم حضور این افراد در جامعه و خانه نشین شدن ایشان پیامدهای 
بســیار خطرناکی را به دنبال خواهد داشت و ســالمت و بهداشت روانی خانواده را هم 

تهدید خواهد کرد.
این مقام مسئول گفت : قانون مصوب مجلس شورای اسالمی تأکید می کند همه 
اماکن عمومی ، بناها و ساختمان ها باید مناسب سازی شده و امکان بهره برداری برای 
همگان باشــد و برای آن ضمانت اجرایی هم تعیین شــده است و حتی عزل مدیران و 

انفصال از خدمت و بسیاری از مسائل در این ضمانت اجرایی دیده شده است.
مدیرکل بهزیستی استان در خصوص حمایتهای ویژه از معلولین استان البرز گفت : 
با توجه به اینکه در قانون آمده است فرد معلولی که از سازمان بهزیستی وام خوداشتغالی 
دریافت می کند و مراحل توانمندســازی را طی می نماید باید از چرخه حمایت سازمان 
خارج شــود اما ما در اســتان البرز با توجه به درک شرایط معلولین ، این افراد را از چرخه 
حمایتی خود خارج نکرده ایم و به صورت مستمر و غیرمستمر همچنان از حمایت های 

ما برخوردار خواهند بود.
وی گفت : امیدوارم ســازمان بهزیســتی کشور استان البرز را با توجه به همجواری 
با اســتان تهران و سرریزآسیب های آن استان و همچنین با توجه به مهاجر پذیربودن 
استان البرز را که عمده مهاجرین آن از طبقات فرودست جامعه می باشند در برنامه های 

خودبه عنوان یک استان خاص و ویژه ببینند.  
در این جلســه دکتر محمود نژاد نیز ضمن تشــکر از میزبانی بهزیستی استان البرز 
گفت : هدف از این نشســت شــنیدن چالشــهای ngo ها و مرتفع کردن مشکالت 

معلولین می باشد.
وی درخصوص مناســب سازی اماکن و معابر عمومی گفت: اولویت این امر باید با 

ادارات بهزیستی در کل کشور باشد که متولی معلولین می باشند. 
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور بابیان اینکه از این پس کارفرمایان حق بیمه 
را از طریق ســازمان تامین اجتماعی انجام می دهند گفت : تاکنون پرداخت حق بیمه 
از طریق ســازمان بهزیستی انجام می پذیرفت اما از این پس از طریق تامین اجتماعی 
پرداخت می شود و به هر تعداد نیروی معلول که پذیرش کنند حق بیمه دریافت می کنند.

وی گفت: بیش از ۲۰ درصد معلولین کشــور درآمد باالی ۲۰ میلیون تومان دارند و 
بهزیســتی کشــور در صدد است این افراد را شناسایی و از چرخه حمایتی خارج نماید تا 

اعتباراتی که صرف این افراد می شد به معلولین نیازمند اختصاص یابد.
در این جلسه که نمایندگان جامعه معلولین ،تشکل های مردم نهاد ،جامعه ناشنوایان 
، مرکز کهریزک ،مرکز رعد ، مرکز مادر مهرگســتر البرز ، انجمن اوتیسم یاران، مرکز 
فردوس و جمعی از مســئولین دیگر ngo ها شــرکت داشــتند در خصوص مباحث 
آموزش، فرهنگ سازی، اشتغالزایی ،مهارت های شغلی ، مناسب سازی و سایر مباحث 

حوزه معلولین بحث و راهکارهای پیشنهادی بررسی و تصویب گردید.

شاهدغیرتوتعصبایرانیدرسالرونقتولیدبودیم
نماینــده عالی دولت در اســتان البرز گفت: در واحد 
تولیدی نیک کاال شاهد تحقق شعار سال و بروز و ظهور 

عشق، انگیزه و تعصب ایرانی هستیم.
بــه گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری البرز، شهبازی در بازدید از مجموعه تولیدی 
نیــک کاال با بیان اینکه از ایــن پویایی به وجد آمدیم، 
افزود: بیــش از ۵۰۰ نفر در این مجموعه مشــغول به 
کار هســتند. وی ادامه داد: فعالیت واحدهای تولیدی و 

صنعتی در البرز و افزایش تولید در آنها نشان دهنده این 
امر اســت که فشارهای اقتصادی و اعمال تحریم های 

ناجوانمردانه نتوانست تولید کشور را از نفس بیاندازد.
شهبازی گفت: به خود می بالم که چنین غیور مردانی 

در این مرز و بوم فعالیت دارند.
وی افزود: به طور قطع موانع و مشــکالت تولید در 
این واحد را مورد بررسی قرار داده و راهکار الزم را برای 

حل آنها خواهیم اندیشید.
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باید با اســتفاده از تخصص اساتید دانشــگاهی در حوزه فرهنگ اقدامات موثر 
انجام داد.

خبرنگار جام جم البرز: اکبر ســلیم نژاد رییس شــورای شهر کرج اظهار 
داشــت: فرهنگ عمومی کارکردهای بســیار زیادی دارد کــه ایجاد ارزش های 

اسالمی یکی از مهمترین آن است. 

وی با بیان اینکه فرهنگ عامل تعلیم و تربیت اســت، افزود: فرهنگ در جامعه 
باید ســاختارهای اجتماعی داشته باشد تا شاهد سازگاری بین افراد و جامعه باشیم.

رییس شــورای شهر کرج از مسئولین این کالنشــهر خواست با بهره مندی از 
اســاتید عرصه فرهنگی، اقدامات اساسی در این حوزه انجام دهند. 

عضو کمیســیون فرهنگی شــورا تاکید کرد: در جامعه ای که ســاختار شکنی 

فرهنگی وجود دارد مشــکالت فراوانی به وجود می آید و فاصله بین افراد افزایش 
می یابد.

ســلیم نژاد با اشــاره به ضرورت توســعه فرهنگ عمومی خاطرنشــان کرد: 
مســئولین با همکاری و هماهنگی یکدیگر برنامه های متعدد و تاثیر گذاِر فرهنگی 

را برای شهروندان اجرایی کنند.

3فرهنگ، عامل سازگاری افراد و جامعه است  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

مردم پشتیبانی خود را از 
نظام به نمایش گذاشتند

استاندار البرز گفت: مردم این استان با حضور 
عظیم خود پشــتیبانی از نظام مقدس جمهوری 

اسالمی را بار دیگر به نمایش گذاشتند.
خبرنگار جام جم البرز:   شــهبازی در 
حاشیه راهپیمایی مردم کرج که  از مسیر میدان 
شــهدا به سمت مصالی این شهر برگزار شد در 
گفت وگــو با خبرنگاران افــزود: امروز در تمام 
شهرستان های البرز شاهد حضور باشکوه مردم 

در حمایت از نظام اسالمی و والیت هستیم.
وی اضافه کرد: در چند روز گذشــته عده ای 
ناجوانمردانه  مطالبات مردم را به ســمت آشوب 
و اغتشــاش هدایت کردند و خسارات زیادی به 

بار آوردند.
شهبازی گفت: مردم امروز بار دیگر به صحنه 
آمدند تا امنیت و آرامش را پاس داشــته و ضمن 
احترام و حمایت از ماموران برقرار کننده امنیت، 
پشــتیبانی خود را از نظام اســالمی در کشور و 

استان به نمایش گذاشتند.
پس از اعالم تغییر در قیمت بنزین از ساعت 
صفر جمعه ۲4 آبان جاری، تحرکاتی در بعدازظهر 
همان روز در برخی شهرها شکل گرفت. در ادامه 
تجمع های مشابهی در سایر شهرها از جمله در 
بعضی نقاط استان البرز هم به وقوع پیوست که 
با گذشــت ســاعاتی و غروب آفتاب، به یکباره 
تجمع های آرام و پراکنده به حرکت و راهپیمایی 
و در مواردی ســر دادن شعارهای ساختارشکن 

تبدیل شد.
این درحالی است که دولت تاکید کرده است 
که به سرعت ســاز و کار پرداخت یارانه اصالح 
قیمت بنزین اعالم می شود و ۶۰ میلیون ایرانی 

از آن بهره مند خواهند شد.

در پی بارش برف در البرز؛
بیش از 1000 تن شن 
و نمک در جاده های استان 

پخش شد 
در پــی بارش برف طی چند روز گذشــته در 
اســتان البرز بیش از ۱۰۰۰ تن شــن و نمک در 

سطح جاده  های استان پخش شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقــل جاده ای اســتان البرز ،مجتبی 
حاجیان معــاون راهداری این اداره کل با اعالم 
این مطلب افرود: همزمان با شــروع بارش برف 
در اســتان البرز بیش از ۱۶۰  راهدار با استفاده از 
۱۳۰ دستگاه ماشین آالت سبک ،نیمه سنگین 
و  سنگین در محورهای مواصالتی استان البرز 
استقرار پیدا کردند. وی افزود:  بیش از۱۰۰۰تن 
شن و نمک جهت جلوگیری از یخ زدگی راه های 
در ســطح جاده های استان پخش شد . حاجیان 
عنوان کرد: در محور کــرج -چالوس 4۰۰  تن 
،آزاد راه تهران »کرج «قزوین و محور اشــتهارد 
به ماهدشــت 4۰۰ تن، همچنین در جاده  های 
طالقان ۲۰۰  تن شــن و نمک توسط راهداران 
پخش شــد . معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان البرز اظهار کرد: 
راهداران استان البرز با استقرار در راه های برون 
شهری  به صورت شــبانه روزی  آماده  خدمات 

رسانی به مردم می باشند.

کارگاه آموزشــی ارتقای 
بهره وری، ویــژه مدیران 

دانشگاه علوم پزشکی البرز
کارگاه آموزشــی ارتقای بهــره وری ویژه 
مدیران با محورهای مربوط به کمیته بهره وری 

در سالن فارابی دانشگاه برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشکی، در راستای تاکید رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی البرز بر اجرای برنامه هایی در خصوص 
ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف مدیریتی 
دانشگاه به همت مدیریت تحول اداری دانشگاه 
جلسات آموزشــی جهت مدیران با محور های 

مربوط به کمیته بهره وری برگزار می گردد.
با حضور جمعی از مدیران دانشــگاه کارگاه 
آموزشی ارتقای بهره وری با تدریس عزتی استاد 
و مدرس دانشگاه صنعت در محل سالن فارابی 
تشکیل شد.در این کارگاه در حوزه های ارتقای 
بهره وری ، چگونگی و راهکار های الزم نسبت 
به مدیریت بهبود بهره وری در سیستم ، افزایش 
اثربخشــی و دیگر مباحث تخصصی این حوزه 

بحث و تبادل و نظر شد.

همراه واژگان در سفرهای دور 
و خیال انگیز

خبرنگار جام جم البرز: هــر وقت او را می بینم 
از یک طرف خوشــحال می شوم و از طرفی هم مواظب 
حرف زدن خودم هستم. خوشحالی ام به خاطر این است 
که همیشــه از او چیزی یاد گرفته ام و مواظبم برای این 
که مبادا حرفی بزنم یا اظهار نظری بکنم که سست و بی 
اســاس باشد و او به بی ســوادی و سطحی بودن من پی 
ببرد. به همین خاطر وقتی می بینمش، ســعی می کنم او 
گوینده باشــد و من شنونده، در کنارش ساکت می نشینم 
و کاری می کنم که اوبیشــتر حرف بزند، دلیل این کار هم 

خیلی روشن است.
دوست من انســان دانایی است. مثل دریا عمیق و پر 
از راز و رمز اســت. او زیاد می داند، خیلی خیلی بیشــتر از 
من. یکی از بهترین سرگرمی هایش مطالعه کتاب است. 
با چنان عشق و شــوری کتاب می خواند که من حسرت 

می خورم.
ساعت ها با کتاب خلوت می کند. همراه واژگان آن به 
ســفرهای دور دست خیال انگیز می رود و چون تشنگان 
از چشــمه دانایی می نوشد و ســیراب می گردد. آدم دانا و 
توانایی اســت، با چشمان باز زندگی می کند، قدر دقایق و 

ساعات را بخوبی می داند.
من به دوســتی با او افتخار می کنم و از مالقاتش لذت 

می برم.

رســیدگی بــه 100 پرونده 
تخلف نانوایی ها

رئیس اداره تعزیرات ساوجبالغ از رسیدگی به تخلفات 
۱۰۰ نانوا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ محسن 
راســتین گفت: در ۸ ماهه سال جاری ۱۰۰ پرونده تخلف 
مختص نانوایان رســیدگی و  بیش از ۳۵۰ میلیون ریال 

جریمه شدند.
وی گفت: ۳ پالکارد برای ســه واحد متخلف نصب و 
واحد های مزبور در روســتا های هیو ، سعید آباد و کردان 

پلمب شدند.
راســتین افزود با واحدهایی که خودسرانه مبادرت به 

افزایش نرخ خود کنند بشدت بر خورد می شود.
وی افزود: تخلف این واحد های صنفی کم فروشــی و 
گران فروشی گزارش شده بود که حسب قانون تعزیرات 
اعمال قانون شد و هر گونه تخلف صنفی اعم از کم فروشی 
چانه و  فروش با قیمت باالتر از آنچه که مصوب اســت در 
خارج از نوبت رسیدگی ودر صورت تکرار عالوه بر جرایم 
سنگین و نصب پالکارد  به مدت ۶ ماه واحد صنفی تعطیل 

خواهد شد.
محسن راســتین گفت :هیچ گونه افزایش قیمت در 
بخش خصوصی و دولتی مجاز نیست و در صورت مشاهده 
با تلفن های ۱۲4، ۱۳۵ و ســامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ 
تماس گرفته شــود تا در اســرع وقت به شکایات مردم 
رسیدگی شــود.وی افزود: واحد های مسافری، تاکسی، 
آژانس هــا و ... حق ندارند گرایه خــود را افزایش دهند و 
در صورت مشــاهده بنابر قانون تعزیرات حکومتی با آنها 
برخورد می شود.راستین از اجرای گشت تلفیقی و مشترک 
با دستگاههای ضابط قضایی در شهرستان خبر داد و گفت: 
این افراد با خودروهای مشخص تا ۸ شب در مسیر بازار و 
حوزه های شهری در خدمت مردم هستند. با دیدن افزایش 
قیمت عالوه بر تماس تلفنی و پیامکی به این مامورین نیز 

می توانید مراجعه و گران فروشی را گزار ش کنید.

فرماندار نظرآباد اعالم کرد؛
اتمام الیروبی رودخانه فصلی 

نجم آباد

الیروبی رودخانه فصلی نجم آباد به اتمام رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز فرماندار 
نظرآباد گفت: با توجه به دستور استاندار البرز، تمام مسیر 
های عبور آب های سطحی، اعم از رودخانه های فصلی و 
مسیر های سیالب  در شهرستان نظرآباد در حال الیروبی 

و یا به  اتمام رسیده است.
صادقلو با اشاره به اینکه به علت محدودیت اعتبارات 
عملیات الیروبی رودخانه فصلی نجم آباد متوقف شده بود 
افزود: اولویت نخست ما برای الیروبی رودخانه نجم آباد 
به طول 4 کیلومتر بود که تقریبا عملیات الیروبی به اتمام 
رسیده و همزمان با رودخانه نجم آباد، کار الیروبی رودخانه 

های علی سید و خرم آباد نیز به اتمام رسیده است.

یادداشت

درســت در اولین دقایق روز جمعه بود که افزایش قیمت 
بنزین بدون هیچ گونه زمینه چینی و اطالع قبلی به اجرا درآمد. 
در ایــن میان مردم هر کدام اظهارنظــری می کردند. آن ها 
نگران تاثیر ایــن تصمیم اقتصادی عجوالنه بر زندگی خود 
بودند. این دغدغه ها مردم را نگران کرده بود. این نگرانی ها با 
توجه به فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا موجب 
تشویش خاطرشان می شد. مردم می اندیشیدند که آیا گران 

شدن بهای بنزین به گرانی بیشتر کاالها منجر نخواهد شد؟
خبرنگار جام جم البرز: مردم نگران به دنبال پاسخی 
برای این سوال بودند که ناگهان شرایط به گونه ای دیگر برای 
آن ها رقم خورد. اغتشاشــگران و آشوب طلبان که از قبل به 
وسیله بدخواهان انقالب اسالمی سازمان دهی شده بودند، از 
این فرصت اعتراض، فرصت را غنیمت شمردند. آن ها شروع 
به حمله به بیت المال و اموال عمومی کردند. این اغتشاشگران 
عالوه بر خسارت های میلیاردری به اموال مردم و بیت المال، 

باعث جان باختن تعدادی از هم وطنانمان هم شدند.
اما رهبر معظم انقالب با حمایت از تصمیم سران سه قوه 
و تاکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت اجناس، باعث 
شــدند که از همان روز مردم معترض خط خود را از آشوبگران 
جدا کنند. در این میان نیروهای امنیتی و نظامی به طور قاطع 
وارد ماجرا شــدند. آشوب ها و غارت ها لحظه به لحظه کمتر 
می شد تا این که مردم به صحنه آمدند. آن ها با راهپیمایی خود 
اغتشاشات را بشدت محکوم کردند، اما این محکوم کردن ها 
به معنای رضایت مردم از وضعیت فعلی نبود!مردم استان البرز 
در روزهای گذشته با راهپیمایی خود در محکومیت اقدامات 

اخیر اغتشاشگران و آشوب طلب ها به جهانیان حمایت خود را 
از بیانات رهبر انقالب برای حفظ امنیت و اقتدار کشور اعالم 

کردند. 
در روز راهپیمایی مردم در کرج، آیت اهلل حسینی همدانی، 
نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج سخنانی ایراد 
کردند. ایشــان برای حاضران گفتند: حضور پرشور مردم در 
راهپیمایی موجب شد تا هیچ اثری از فتنه گران و برهم زنندگان 
نظم و امنیت در جامعه برجا نماند و تمام نقشه های شوم و پلید 
آن ها نقش بر آب شــود؛ بار دیگر دست بدخواهان نظام از این 
مملکت کوتاه شد.آیت اهلل سیدمحمد مهدی حسینی همدانی 
در راهپیمایی مردم غیور کرج که در محکومیت فتنه گران و 
آشوبگران حوادث اخیر در کشور برگزار شد، گفت: سیل امروز 
جمعیت بی بدیل اســت، مردم در  4۰ ســال گذشته همواره 

همگام انقالب بوده و پاسداری از خون شهدا را فراموش نکرده 
اند. خطیب جمعه شــهر کرج با بیان اینکه مردم کشور بویژه 
البرزی ها همواره نشان داده اند که در چرخه افکار پلید گرفتار 
نمی شــوند، گفت: دشمنان از آشوبگران اخیر به عنوان مردم 
ایران نام بردند، اما ملت ایران به فرمان رهبری، صف خود را از 
آشوبگران جدا کردند. وی با بیان اینکه آتش زدن مسجد، حوزه 
و آسیب و تخریب اموال مردم و بیت المال کار آشوبگران است، 
بیان کرد: در این جریانات مشــخص شد که عده ای  آشوبگر 
از اتباع بیگانه و آموزش دیده بودند و دیدیم که چگونه امنیت 
کشور را در مناطقی از کشور مانند البرز و در شهرهایی از جمله 

فردیس، محمدشهر و کرج  به هم ریختند.
آیــت اهلل حســینی همدانی گفت: در چند روز گذشــته 
آشوبگران جنایت کردند و دیدیم که اگر بخواهند سلطه یابند 

برای این اقدام خبیث چه کارهایی انجام می دهند. وی افزود: 
رهبری طوری تصمیم گرفتند که امنیت کشور حفظ شد. آیت 
اهلل حسینی همدانی با حمایت از اعالم موضع رهبری در برابر 
تصمیم سران سه قوه در خصوص نرخ جدید بنزین تاکید کرد: 
ایشــان در خصوص نرخ بنزین بهترین تصمیم را گرفتند و ما 
در  حمایت از رهبری انقالب سر سوزنی کم نخواهیم گذاشت.

آیت اهلل حسینی همدانی با اشاره به اقدامات اخیر آشوبگران 
گفت: دشــمن درصدد ایجاد ترس در کشور بود، اما این ملت 
یادگرفته اند که در کنار رهبر باشند و حتی اگر جنگ اقتصادی 
شرایط را سخت کرده باشد می ایستند و صحنه را برای دشمن 
خالی نمی کنند.وی با تاکید بر این که باید مســئوالن کشور، 
درد مردم و مطالبات آنها را بشــنوند، افزود: زندگی و معیشت 
مردم ســخت شده است و طرحها و لوایح دولت باید در جهت 
رفع این مشــکالت و دغدغه ها باشد، دولت باید برای بهبود 
زندگی و رفاه حال مردم تالش کند و چشــم به بیگانه نداشته 
باشد.در محمدشهر و فردیس نیز مردم با سردادن شعار های 
»ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده« »این همه لشــکر آماده به 
عشق رهبر آمده« »مرگ بر فتنه گر« »مرگ بر آمریکا« »راه 
نجات امت، حمایت از والیت« و »تجلی بصیرت، حمایت از 
والیت« اقدامات اخیر آشوبگران در آتش زدن بانکها، کارگاه 
های تولیدی، مجتمع های تجــاری، خودروها و خانه های 

مردم و اماکن عمومی را محکوم کردند.
اعالم انزجار از مزدوران و دشــمنان قسم خورده انقالب و 
جدا بودن صف مردم از آغتشاشگران و آشوبگران از مهمترین 

اهداف برگزاری این راهپیمایی بود.

شکستسنگینومعجزهوارنقشههایبدخواهانانقالباسالمی

خبر

امضای تفاهم نامه سه جانبه منطقه ویژه اقتصادی 
پیام، وزارت كار و بنیاد ملی توسعه فناوری

همزمان با افتتاح بنیاد ملی توســعه فناوری تفاهم نامه سه جانبه ایجاد 
زیست بوم توانمندی سازی و توسعه اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 
با اســتفاده از فناوری بالکچین فیما بین منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه 
بین المللی پیام، وزارت کار و رفاه اجتماعی و بنیاد ملی توســعه فناوری در 

محل بنیاد امضاء شد.

بــه گزارش روابط عمومی فرودگاه ومنطقــه ویژه اقتصادی پیام؛این 
تفاهم نامه در حاشــیه افتتاحیه بنیاد ملی توسعه فناوری  با حضور محمد 
شــریعتمداری وزیر تعاون کارو رفاه اجتماعی ،حضور سید ابوالحسن فیرز 
آبادی دبیر شــورای عالی فضای مجازی عیسی منصوری معاون توسعه 
اشتغال و کار آفرینی وزارت کار،  نادر ثناگو مطلق مدیر عامل منطقه ویژه 
اقتصادی پیام ، دکتر براری رئیس ســازمان فضایی کشور و وطن دوست 

مدیر عامل بنیاد ملی توسعه  فناوری امضاء شد .
بنا بر این گزارش موضوع تفاهم نامه مشارکت ، هم افزایی برای تبدیل 
شــدن منطقه ویــژه اقتصادی پیام به یکــی از قطب های اصلی خدمات 

سرویس های مبتنی بر بالک چین در گستره ایران و کشور های همسایه 
مطابق با سیاســت های وزارت ارتباطات و همچنیــن کمک به ایجاد و 
انجام درست ماموریت زیست بوم توانمند سازی اشتغال فارغ التحصیالن 

دانشگاهی با استفاده از فناوری بالکچین می باشد .
این گزارش می افزاید این تفاهم نامه ســه جانبه بوده که توسط عیسی 
منصوری معاون توسعه کار آفرینی وزارت تعاون به نمایندگی از آن وزارت 
خانه ، نــادر ثناگو مطلق مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین 
المللی پیام ، ســهیل وطن دوســت مدیر عامل بنیاد ملی توسعه فناوری 

به امضاء رسید .

خبرنگار جام جم البرز : ســرزمین ایران هزاران سال مهد فرهنگ 
وتمدن بوده است . مردان و زنان این کهن دیار با عشق، فرهنگ و اندیشه پاک 
خود زمینه ساز تحوالت عمیق در جامعه ایرانی وجهانی بوده اند . شعر و ادب 
ناب پارسی در افکار و آثار متفکران شرقی وغربی نمودی آشکار دارد. هرچند 
درحال حاضر جایگاه شــعر و ادبیات ایران نتواسته است نقش تمدن ساز خود 
را بروز دهد اما ورود شاعران و نویسندگان جوان درحوزه شعر وادبیات پارسی 
پیام آور آینده ای روشن وامیدوارکننده در این بخش خواهدبود . جام جم البرز 
در راســتای حمایت از فرهنگ و هنرایرانی گفتگویی  با فاطمه یزدی شاعر 

جوان کشورمان انجام داده که ماحصل آن را  در ذیل می خوانید:  
* در مورد مجموعه شعر منتشر شده خود بگویید؟ 

 احتمااًل عشــق ،یک عاشقانه آرام با چاشنی زندگی است که گاه شیرین 
اســت و گاه تلخ؛ در این کتاب به عنوان اولین تجربه در حوزه شعر سعی کرده 
ام از عشــق بنویسم؛روایتی شعرگونه از آدم های سر در گم امروز که هرکدام 
درک متفاوتی از عشــق دارند. به نظر من عشــق، گمشده و از یاد رفته انسان 
امروز اســت. همه ما در طول زندگی خود به نوعی عشــق را تجربه کرده ایم 

،اما به واقع آن را نمی شناسیم؛ همیشه با خودم فکر می کنم اگر عشق را پیدا 
کنیم، خوِد گم کرده مان را هم پیدا می کنیم. 

 * از نحوه ورود خود به دنیای شعر بگویید ؟ 
 از دوران نوجوانــی برای خودم گاهی می نوشــتم ،چند ســال بعد کتابی 
خواندم به اســم کلیدهای خوشــبختی که یک جمله آن مسیر زندگی ام را 
تغییر داد: »زمانی را که می خواهید صرف تراشیدن مداد کنید، صرف نوشتن 
کنید .« این جمله، جرقه نوشــتن یک رمان بلند شد .همان موقع ها بود که 
تصمیم گرفتم، نوشــتن را اصولی دنبال کنم ،در کارگاه داستان نویسی حوزه 
هنری شــرکت کردم و چندین داستان کوتاه هم نوشتم .بعدها مسیر نوشتن 
من از داســتان به شعر ســپید تغییر کرد و حاصل آن مجموعه شعر »احتمااًل 
عشق«است که دو سال پیش منتشر شد. در حوزه شعر خودم را آماتور می دانم 

و این را هم می دانم که هنوز راه زیادی مانده تا حرفه ای شوم . 
 * برای حرفه ای شدن چه برنامه هایی دارید؟ 

 مطالعه زیاد، کمک گرفتن از اساتید و مهم تر از همه این ها تالش و تمرین. 
 * گفتید مطالعه،بیشــتر چه کتاب هایی می خوانید و برای 

رشد فرهنگ کتابخوانی در جامعه چه پیشنهادی دارید ؟ 
 به ادبیات داستانی عالقه زیادی دارم و با خواندن آثار نویسندگان بزرگی 
مانند :کافکا ،مارکز ،چخوف، موراکامی و ... وارد دنیایی خیالی می شوم که در 
افکارم تاثیر مثبت و عمیقی دارد .در حوزه شعر کهن به موالنا، سعدی و حافظ 
عالقه زیادی دارم؛ از شــاعران معاصر ،شــهریار و سهراب را دوست دارم و از 

خواندن شعرهای گروس عبدالملکیان و حسین صفا به وجد می آیم. 
در رابطه با کتاب خواندن هر چه بگویم شعار می شود، چون شعار را دوست 
ندارم می گویم: همان طور که رودخانه ســنگ های ســخت را جال می دهد، 

کتاب هم اندیشه را صیقل می دهد. 
 * کالم آخر؟ 

از شما و روزنامه جام جم البرز که به فرهنگ عمومی جامعه و شاعران جوان 
اهمیت می دهد تشکر می کنم.

گپوگفتیبافاطمهیزدی،شاعرجوانالبرزی:

خودمرامبتدیمیدانم

چند ســالی است که بســیج با ورود به بخش های 
سازندگی ســعی در برطرف کردن محرومیت از چهره 

روستاها دارد.

به گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، مرکز البرز؛ 
بسیج سازندگی حوزه ۹۱۱ اشتهارد با الهام از فرمایشات 
مقام معظم رهبری و دســتور اکید ایشان مبنی بر رفع 
محرومیت از روســتا ها و شــهر ها چند سالی است که 
با ایجــاد گروه های جهادی در زمینه های ســازندگی 
پزشــکی و فرهنگی و تبلیغاتــی فعالیت های مفیدی 

داشته است.

هادی، مســئول قرارگاه بسیج ســازندگی اشتهارد 
گفــت: این حــوزه با اســتفاده از جوانــان مخلص و 
متخصص در زمینه فنی مهندســی پزشکی و فرهنگی 
تبلیغی فعالیت های گسترده ای در شهر و روستا ها آغاز 
کرده است و رضایتمندی روستاییان را در یاری رسانی 
و خدمات ارزنده به اقشــار محروم را ایجاد کرده اند. وی 
افزود: ۷ پروژه عمرانی ساختمانی و چند واحد مسکونی 

برای افراد محروم و زنان بی سرپرست در شهر و روستا 
ساخته شده است. هادی ادامه داد: برخی از این پروژه ها 

تعمیرات اساسی چند ساختمان فرسوده بود.
گفتنی اســت در حــال حاضر ۸ گــروه جهادی در 
زمینه های سازندگی، پزشــکی و فرهنگی-تبلیغاتی 
در ســپاه ناحیه حضرت علی اکبر )ع( مشــغول فعالیت 

وخدمات رسانی رایگان به روستاییان هستند.

همتبسیجدربرطرفکردنمحرومیتروستاها
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امـالک مــزایده آگهـی 
اداره کل اموال و امالک استان البرز در نظر دارد تعدادی از امالک مشروحه ذیل را در محدوده استان البرز و شهریار از طریق مزایده 
عمومی با شرایط ویژه )به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد( واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند تا تاریخ 98/9/12 همه 
روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8:30 الی 18 جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس های ذیل مراجعه 
و پیشنهادات خود را ارائه نمایند. اداره کل استان البرز : بلوار شهید چمران، بعد از میدان امام حسین )ع(دفتر نمایندگی شهریار: میدان 
فرمانداری، بلوار نواب صفوی، میدان نواب صفوی، انتهای بلوار معرفت، مجتمع گلسار،  طبقه 4، واحد13همچنین جهت کسب اطالعات 
بیشتر می توانید با شماره تلفن های 32234877  و 17-32249616 -026 )اداره کل استان البرز( و 65291667-021 )دفتر 

شهریار( و شماره همراه 09331004142 تماس حاصل فرمایید. 
 1. اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک بانکی در وجه سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان به شماره شناسه ملی 
10100171920 به میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات 

تعیین شده قابل انجام است. ضمناً چک های صادره جهت اقساط ثمن معامله می بایست متعلق به خریدار باشد و صدور چک شخص 
ثالث به هیچ وجه مورد قبول نمی باشد. 2. در تاریخ 98/9/13 متقاضیان می توانند پاکت های پیشنهادی خود را تا ساعت 9:30 
صبح در محل بازگشایی، در صندوق پاکات قرار دهند.  3. بازگشایی پاکت های پیشنهادی رأس ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 98/9/13 طبق برنامه زمان بندی شده در محل اداره کل استان البرز به آدرس فوق انجام خواهد گرفت. ضمناً پیشنهادات مربوط 
به استان البرز و شهریار که در تهران دریافت شده باشد، رأس ساعت 10:30 در محل برگزاری مزایده استان تهران بازگشائی و توسط 
نمابر ارسال خواهد شد. 4. پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت 
در مزایده که از طریق دفاتر فروش ارائه می گردد الزامی می باشد. ضمناً امضاء پشت و روی فرم تقاضا ضروری است. 5. هزینه محضر 
)حق الثبت، حق التحریر( بالمناصفه بعهده طرفین می باشد. 6. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد. 7. اخذ 
اطالعات از دفتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی 

متوجه سازمان نخواهد بود. 8. 1% رقم پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان، نقداً دریافت می گردد.  9. شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده به 
صورت جدول زیر خواهد بود.

ف
آدرسملک/قطعه/پالکثبتيردی

عرصه
)مترمربع(

اعیان
)مترمربع(

ارزشبهریالمیزانمالکیتبنیاد/توضیحاتنوعملک/کاربري

کرج،خیابان دانشکده ،کوچه یاس،پالک -105پالک ثبتی 1
162/3687 قطعه 29

286/92
حدود

480/60

زمین ساختمان/ 
مسکونی متداول شهری 

با گونه تراکمی 125-4

ششدانگ/ ملک بصورت ساختمان مسکونی کلنگی 
30,000,000,000 دردوطبقه دارای اشتراک آب وبرق وگاز   می باشد

2
کرج،مهرشهر،بلوار ارم،کوی زنبق،-پالک ثبتی 

167/1277،قطعه 40
624_

زمین/مسکونی متداول 
h-125شهری

ششدانگ/پاسخگویی به مدعیان احتمالی به عهده 
46,600,000,000 خریدار می باشد

3
کرج، جاده محمدآباد،خیابان خبرنگاران، قریه تپه 

قشالق-پالک ثبتی 363/603،قطعه 679
2098_

زمین/در حریم شهرداری 
منطقه4وفاقدطرح ،کاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده 
خریدار خواهد بود، ضمناً مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه 
از رودخانه کرج مطابق قانون ملی شدن آبها   می باشدکه پیگیری 

واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

 9,700,000,000

4
کرج، جاده محمدآباد، خیابان خبرنگاران،قریه تپه 

قشالق-پالک ثبتی 363/586،قطعه 646
1920_

زمین/در حریم شهرداری 

منطقه4وفاقدطرح ،کاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده 
خریدار خواهد بود، ضمناً مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه 
از رودخانه کرج مطابق قانون ملی شدن آبها   می باشدکه پیگیری 

واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

 8,300,000,000

5
کرج، جاده محمدآباد،خیابان خبرنگاران، قریه تپه 

قشالق-پالک ثبتی 363/587 ،قطعه 648
1920_

زمین/در حریم شهرداری 

منطقه4وفاقدطرح ،کاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده 
خریدار خواهد بود، ضمناً مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه 
از رودخانه کرج مطابق قانون ملی شدن آبها   می باشدکه پیگیری 

واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

 8,300,000,000

6
کرج، جاده محمدآباد،خیابان خبرنگاران، قریه تپه 

قشالق-پالک ثبتی 363/588،قطعه650
1918_

زمین/در حریم شهرداری 

منطقه4وفاقدطرح ،کاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده 
خریدار خواهد بود، ضمناً مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه 
از رودخانه کرج مطابق قانون ملی شدن آبها   می باشدکه پیگیری 

واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

 9,150,000,000

7
کرج، جاده محمدآباد،خیابان خبرنگاران، قریه تپه 

قشالق-پالک ثبتی 363/582،قطعه636
1920_

زمین/در حریم شهرداری 

منطقه4وفاقدطرح ،کاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده 
خریدار خواهد بود، ضمناً مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه 
از رودخانه کرج مطابق قانون ملی شدن آبها   می باشدکه پیگیری 

واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

 8,200,000,000

8
کرج، جاده محمدآباد، خیابان خبرنگاران،قریه تپه 

قشالق-پالک ثبتی 363/581،قطعه634
1920_

زمین/در حریم شهرداری 

منطقه4وفاقدطرح ،کاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده 
خریدار خواهد بود، ضمناً مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه 
از رودخانه کرج مطابق قانون ملی شدن آبها   می باشدکه پیگیری 

واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

 7,900,000,000

کرج، جاده محمدآباد،خیابان خبرنگاران، قریه تپه 9
_1920قشالق-پالک ثبتی 363/580،قطعه632

زمین/در حریم شهرداری 

منطقه4وفاقدطرح ،کاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده 
خریدار خواهد بود، ضمناً مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه 
از رودخانه کرج مطابق قانون ملی شدن آبها   می باشدکه پیگیری 

واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

 7,750,000,000

10
کرج، جاده محمدآباد،خیابان خبرنگاران، قریه تپه 

قشالق-پالک ثبتی363/579،قطعه630
1920_

زمین/در حریم شهرداری 

منطقه4وفاقدطرح ،کاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده 
خریدار خواهد بود، ضمناً مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه 
از رودخانه کرج مطابق قانون ملی شدن آبها   می باشدکه پیگیری 

واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

 7,600,000,000

11
کرج، جاده محمدآباد،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق 

- پالک ثبتی 363/576،قطعه625
2098_

زمین/در حریم شهرداری 

منطقه4وفاقدطرح ،کاربری 

وعرض گذر مصوب

ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده 
خریدار خواهد بود، ضمناً مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه 
از رودخانه کرج مطابق قانون ملی شدن آبها   می باشدکه پیگیری 

واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود

 9,700,000,000

22,550,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_681/11کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/688،قطعه 121

16,000,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_565/85کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/690،قطعه 133

17,420,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_616/5کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/692،قطعه 145

17,630,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_622/15کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/694،قطعه 157

17,800,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_627/8کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/696،قطعه 169

17,950,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_633/44کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/698،قطعه 1711

19,969,400,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_688/6کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/699،قطعه 1812

29,350,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_889/15کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/700،قطعه 1913

18,450,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_650/67کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/702،قطعه  2015

18,600,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_656/32کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/704،قطعه 2117

18,750,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_661/97کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/706،قطعه 2219

19,000,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_622/61کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/708،قطعه 2321

66,160,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_1042/5کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/710،قطعه 2423

18,000,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_683/88کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/733،قطعه 2546

17,650,000,000 ششدانگ/زمین/مسکونی_668/26کرج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/734،قطعه 2647

27
جاده قدیم کرج تهران،بزرگراه فتح،کیلومتر17،

پارکینگ ولیعصر-پالک ثبتی 16/62
59495

بناهای 
احداثی 
متعلق به 
متصرفین 

  می باشد

زمین/کشاورزی زراعی

ششدانگ/ملک درتصرف اشخاص متعدد بوده که درآن اقدام به 
ایجاد اعیانی نموده لذا واگذاری با شرایط وضع موجود بصورت 
وکالتی و پاسخگویی به شهرداری، جهاد کشاورزی و ...ورفع 
تصرف وقلع وقمع آن بعهده خریداراست وفروشنده تکلیفی 

نسبت به تحویل ملک نخواهد داشت    

 555,500,000,000

28
شهرقدس،اسماعیل آباد،روبروی امام زاده-پالک

 ثبتی 16/2117،قطعه901
6414

قسمتی از ملک 
دارای اعیان 

بوده که متعلق به 
متصرف است

زمین/پارک وفضای سبز

ششدانگ/ملک بمیزان حدود 2189,70مترمربع در طرح تعریض 
خیابان قرارگرفته ومساحت حدود 765,76مترمربع درتصرف افراد 
غیر بوده لذا واگذاری باشرایط وضع موجود وبصورت وکالتی ورفع 

تصرف وقلع و قمع آن بعهده خریدار   می باشد

 97,000,000,000

29
شهرقدس،جاده شهریاراندیشه،بعد از ورودی زرنان-

پالک ثبتی 16/1988،قطعه 982
6350_

زمین/درحریم شهر وپس 
از رعایت حرایم قانونی 
 s411 راه وجاده در پهنه

کشاورزی وباز

ششدانگ / ملک برابرگزارش نقشه برداری دارای حریم 38 
متری از آکس جاده بمساحت 1795,50مترمربع ومساحت 

68متر درآکس 3771,50مترمربع  ومساحت باقیمانده حدود 
794مترمربع واقع شده است لذا واگذاری باشرایط وضع موجود 
بصورت وکالتی ورفع تصرف وتخلیه بعهده خریدار خواهد بود 

 50,650,000,000

شهر قدس،پشت شهرداری ،خیابان صنعت چهارم-30
ششدانگ/حدود 40 مترمربع اصالحی دارد که در قیمت زمین/فضای سبز_1000پالک ثبتی 16/1549،قطعه 78

32,000,000,000 گذاری لحاظ شده است

شهریار،صفادشت،میدان جهاددانشگاهی،قریه31
 امین آباد-پالک ثبتی 22/64،قطعه30

زمین/درحریم شهروفاقد _1800
7,230,000,000 ششدانگ/کاربری

شهریار،صفادشت،میدان جهاددانشگاهی،قریه امین آباد-32
پالک ثبتی 22/63،قطعه31

زمین/درحریم شهروفاقد _1800
7,200,000,000 ششدانگ/کاربری

شهریار،صفادشت،میدان جهاددانشگاهی،قریه امین آباد-33
زمین/درحریم شهروفاقد _1800پالک ثبتی 22/61،قطعه 33

7,280,000,000 ششدانگ/کاربری

شهریار،صفادشت،میدان جهاددانشگاهی،قریه امین 34
زمین/درحریم شهروفاقد _1800آباد-پالک ثبتی 22/33،قطعه34

7,300,000,000 ششدانگ/کاربری

شهریار،صفادشت،میدان جهاددانشگاهی،قریه امین 35
زمین/درحریم شهروفاقد _1500آباد-پالک ثبتی 22/55،قطعه69

5,740,000,000 ششدانگ/کاربری

شهریار،صفادشت،میدان جهاددانشگاهی،قریه امین 36
آباد-پالک ثبتی 22/58،قطعه66

زمین/درحریم شهروفاقد _1500
5,820,000,000 ششدانگ/کاربری

شهریار،صفادشت،میدان جهاددانشگاهی،قریه امین 37
آباد-پالک ثبتی 22/56،قطعه68

زمین/درحریم شهروفاقد _1500
5,800,000,000 ششدانگ/کاربری

ف
آدرسملک/قطعه/پالکثبتيردی

عرصه
)مترمربع(

اعیان
)مترمربع(

ارزشبهریالمیزانمالکیتبنیاد/توضیحاتنوعملک/کاربري

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی پرندک،جاده حصارمهتر،جنب 38
پادگان-پالک ثبتی 113/1837،قطعه 1068

ششدانگ/ضمنا" قسمتی از ملک درحریم دکل برق فشار قوی زمین/زراعی وکشاورزی_3116
وسیم آن قرارگرفته است 

 2,970,000,000

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی پرندک،جاده حصارمهتر،جنب 39
پادگان-پالک ثبتی 113/880،قطعه 1087

1,545,000,000 ششدانگ/ضمنا" قسمتی از ملک درحریم برق فشار قوی قرارداردزمین/زراعی وکشاورزی_1731/75

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی پرندک،جاده حصارمهتر،جنب 40
پادگان-پالک ثبتی 113/431،قطعه 1177

1,950,000,000 ششدانگ/زمین/زراعی وکشاورزی_1800

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی پرندک،جاده حصارمهتر،جنب 41
پادگان-پالک ثبتی 113/432،قطعه 1178

2,070,000,000 ششدانگ/زمین/زراعی وکشاورزی_1685/25

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی پرندک،جاده حصارمهتر،جنب 42
پادگان-پالک ثبتی 113/433،قطعه 1179

2,150,000,000 ششدانگ/زمین/زراعی وکشاورزی_1731/75

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی پرندک،جاده حصارمهتر،جنب 43
پادگان-پالک ثبتی 113/455،قطعه 1201

3,180,000,000 ششدانگ/زمین/زراعی وکشاورزی_2760

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی پرندک،جاده حصارمهتر،جنب 44
پادگان-پالک ثبتی 113/454،قطعه 1200

2,050,000,000 ششدانگ/زمین/زراعی وکشاورزی_1731/75

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی پرندک،جاده حصارمهتر،جنب 45
پادگان-پالک ثبتی 113/453،قطعه 1199

حدود 60 متر 1530
ششدانگ/ضمنا"یک بنای مخروبه بدون پایانکار نیز در زمین/زراعی وکشاورزیمربع مخروبه

1,750,000,000 ملک موجود   می باشد

شهریار،جاده رباط کریم،جاده اصلی پرندک،جاده حصارمهتر،جنب 46
پادگان-پالک ثبتی 113/452،قطعه 1198

1,600,000,000 ششدانگ/زمین/زراعی وکشاورزی_1411/87

شهریار، جاده اصلی شهریار ،ورودی روستای کردزار،روبروی قلعه 47
نصرت-پالک ثبتی 46/3031،قطعه163

1466/25_
زمین/درحریم شهر)حوزه 

استحفاظی(
ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود و تاُمین آب بعهده 

16,000,000,000 خریدار     می باشد

شهریار، جاده اصلی شهریار ،ورودی روستای کردزار،روبروی قلعه 48
نصرت-پالک ثبتی 46/3242،قطعه382

زمین/درحریم شهر)حوزه _964/5
استحفاظی(

ششدانگ/واگذاری بصورت وضع موجود و تاُمین آب بعهده 
8,000,000,000 خریدار     می باشد

کرج،چهارباغ،انتهای خیابان گلستان نهم،پالک ثبتی 367/7109، 49
قطعه 2

 564/83
مترمربع مشاع 
از1620مترمربع

زمین/خارج از محدوده _
4,900,000,000 مشاع/پاسخگویی به مدعیان احتمالی به عهده خریدار می باشدودرحریم شهر)فاقد کاربری(

کرج،چهارباغ،انتهای خیابان گلستان دهم-پالک ثبتی 50
367/7117،قطعه78

زمین/خارج از محدوده _1990
17,400,000,000 ششدانگ/پاسخگویی به مدعیان احتمالی به عهده خریدار می باشدودرحریم شهر

کرج،چهارباغ،بین گلستان دوم وسوم-پالک 51
ثبتی367/7486،قطعه 81

زمین/خارج از محدوده ودرحریم _3566/5
50,000,000,000 ششدانگ/شهر)فاقد کاربری(

کرج،چهارباغ،بین گلستان سوم وچهارم-پالک ثبتی 52
367/7487،قطعه 82

زمین/خارج از محدوده _3957/5
55,000,000,000 ششدانگ/ودرحریم شهر)فاقد کاربری(

کرج،چهارباغ،بین گلستان هفت وهشت-پالک ثبتی 53
367/14286،قطعه 250

4814
دارد )متعلق 
به متصرف 
  می باشد(

زمین/خارج از محدوده 
ودرحریم شهر)فاقد کاربری(

ششدانگ / ملک دارای متصرف   می باشد که بابت خلع ید وقلع و قمع 
اعیانی های موجودحکم قطعی قضایی اخذ گردیده که رفع تصرف و 

اجرای آن بعهده فروشنده خواهد بود
 68,850,000,000

کرج،چهارباغ ،بلوار امام خمینی،خیابان درمانگاه ابن سینا،چهارراه 54
سوم-پالک ثبتی 367/6044،قطعه 239

11,000,000,000 ششدانگ/زمین/خارج از حریم شهر_1513

کرج،چهارباغ ،بلوار امام خمینی،خیابان درمانگاه ابن سینا،چهارراه 55
سوم-پالک ثبتی 367/6045،قطعه 240

10,000,000,000 ششدانگ/زمین/خارج از حریم شهر_1537/5

کرج،چهارباغ ،بلوار امام خمینی،خیابان درمانگاه ابن سینا،چهارراه 56
سوم-پالک ثبتی 367/6035،قطعه 204

10,000,000,000 ششدانگ/زمین/خارج از حریم شهر_1537/5

کرج،چهارباغ ،بلوار امام خمینی،خیابان درمانگاه ابن سینا،چهارراه 57
سوم-پالک ثبتی 367/6036،قطعه 205

10,900,000,000 ششدانگ/زمین/خارج از حریم شهر_1513

کرج،چهارباغ ،بلوار امام خمینی،خیابان درمانگاه ابن سینا،چهارراه 58
سوم-پالک ثبتی367/6046،قطعه241

1537/5
بناهای احداثی 
متعلق به افرادغیر 

  می باشد
زمین/خارج از حریم شهر

ششدانگ/اعیانی های موجود متعلق به غیر و پاسخگویی به شهرداری، 
جهاد کشاورزی و ... و مدعیان احتمالی به عهده خریدار بوده لذا فروشنده 
تکلیفی نسبت به تحویل ملک نداشته و واگذاری با وضع موجود ضمن اخذ 

اقرارنامه محضری از خریدار خواهد بود  

 11,000,000,000

کرج،چهارباغ ،بلوار امام خمینی،خیابان درمانگاه ابن 59
سینا،چهارراه سوم-پالک ثبتی367/6047،قطعه242

1414/5

بناهای احداثی 
متعلق به 
افرادغیر 
  می باشد

زمین/خارج از حریم شهر

ششدانگ/اعیانی های موجود متعلق به غیر و پاسخگویی به شهرداری، 
جهاد کشاورزی و ... و مدعیان احتمالی به عهده خریدار بوده لذا فروشنده 
تکلیفی نسبت به تحویل ملک نداشته و واگذاری با وضع موجود ضمن اخذ 

اقرارنامه محضری از خریدار خواهد بود  

 10,000,000,000

60
کرج،چهارباغ ،بلوار امام خمینی،خیابان درمانگاه ابن سینا،چهارراه 

سوم-پالک ثبتی 367/6032،قطعه201
1387/25

بناهای احداثی 
متعلق به 
افرادغیر 
  می باشد

زمین/خارج از حریم شهر

ششدانگ/اعیانی های موجود متعلق به غیر و پاسخگویی به شهرداری، 
جهاد کشاورزی و ... و مدعیان احتمالی به عهده خریدار بوده لذا فروشنده 
تکلیفی نسبت به تحویل ملک نداشته و واگذاری با وضع موجود ضمن اخذ 

اقرارنامه محضری از خریدار خواهد بود  

 10,000,000,000

61
کرج،چهارباغ ،بلوار امام خمینی،خیابان درمانگاه ابن سینا،چهارراه 

سوم-پالک ثبتی 367/6033،قطعه202
1414/5

بناهای احداثی 
متعلق به 
افرادغیر 
  می باشد

زمین/خارج از حریم شهر

ششدانگ/اعیانی های موجود متعلق به غیر و پاسخگویی به شهرداری، 
جهاد کشاورزی و ... و مدعیان احتمالی به عهده خریدار بوده لذا فروشنده 
تکلیفی نسبت به تحویل ملک نداشته و واگذاری با وضع موجود ضمن اخذ 

اقرارنامه محضری از خریدار خواهد بود  

 10,000,000,000

کرج،چهارباغ ،بلوار امام خمینی،خیابان درمانگاه ابن سینا،چهارراه 62
سوم-پالک ثبتی 367/6034،قطعه203

1537/5

بناهای احداثی 
متعلق به 
افرادغیر 
  می باشد

زمین/خارج از حریم شهر

ششدانگ/اعیانی های موجود متعلق به غیر و پاسخگویی به شهرداری، 
جهاد کشاورزی و ... و مدعیان احتمالی به عهده خریدار بوده لذا فروشنده 
تکلیفی نسبت به تحویل ملک نداشته و واگذاری با وضع موجود ضمن اخذ 

اقرارنامه محضری از خریدار خواهد بود  

 11,000,000,000

کرج،چهارباغ ،بلوار شورا،خیابان کارگر،نبش 30 متری-پالک ثبتی 63
367/5802،قطعه 1053

15,800,000,000 ششدانگ/ پاسخگویی به مدعیان احتمالی به عهده خریدار می باشدزمین/ اداری_1925/5

کرج،چهارباغ،نرسیده  به  پمپ بنزین،روبروی مرکز خرید شفیعی-64
زمین/خارج از محدوده خدماتی _2978/5پالک ثبتی 367/6736،قطعه1327

وداخل حریم چهارباغ
ششدانگ/ملک دارای متصرف بوده ورفع تصرف وتخلیه بعهده 

30,310,000,000 خریدار خواهد بود

65
کرج،چهارباغ،نرسیده به  پمپ بنزین،روبروی مرکز خرید شفیعی-

پالک ثبتی 367/6735،قطعه1326
زمین/خارج از محدوده _1950

خدماتی وداخل حریم 
ششدانگ/ملک دارای متصرف بوده ورفع تصرف وتخلیه بعهده 

17,700,000,000 خریدار خواهد بود

کرج،چهارباغ،نرسیده به پمپ بنزین،روبروی مرکز خرید شفیعی-66
زمین/خارج از محدوده خدماتی _1950پالک ثبتی 367/6734،قطعه1325

وداخل حریم 
ششدانگ/ملک دارای متصرف بوده ورفع تصرف وتخلیه بعهده 

16,630,000,000 خریدار خواهد بود

کرج،چهارباغ،نرسیده به پمپ بنزین،روبروی مرکز خرید شفیعی-67
_1950پالک ثبتی 367/6733،قطعه1324

زمین/خارج از محدوده
 خدماتی وداخل حریم 

ششدانگ/ملک دارای متصرف بوده ورفع تصرف وتخلیه بعهده 
16,650,000,000 خریدار خواهد بود

کرج،چهارباغ،نرسیده به پمپ بنزین،روبروی مرکز خرید شفیعی-68
زمین/خارج از محدوده _1937/5پالک ثبتی 367/6732،قطعه1323

خدماتی و داخل حریم 
ششدانگ/ملک دارای متصرف بوده ورفع تصرف وتخلیه بعهده 

17,100,000,000 خریدار خواهد بود

کرج،چهارباغ،نرسیده به پمپ بنزین،روبروی مرکز خرید 69
زمین/خارج از محدوده _1937/5شفیعی-پالک ثبتی 367/6715،قطعه1282

خدماتی وداخل حریم 
ششدانگ/ملک دارای متصرف بوده ورفع تصرف وتخلیه بعهده 

17,050,000,000 خریدار خواهد بود

5,600,000,000 ششدانگ/درحریم وکاربری زراعی_1100کرج،جاده قزوین،اراضی سیف آباد-پالک ثبتی140/38،قطعه70406

5,600,000,000 ششدانگ/درحریم وکاربری زراعی_1100کرج،جاده قزوین،اراضی سیف آباد-پالک ثبتی140/39،قطعه71407

5,600,000,000 ششدانگ/درحریم وکاربری زراعی_1100کرج،جاده قزوین،اراضی سیف آباد-پالک ثبتی140/40،قطعه72408

5,600,000,000 ششدانگ/درحریم وکاربری زراعی_1100کرج،جاده قزوین،اراضی سیف آباد-پالک ثبتی140/41،قطعه73409

5,600,000,000 ششدانگ/درحریم وکاربری زراعی_1100کرج،جاده قزوین،اراضی سیف آباد-پالک ثبتی140/42،قطعه74410

5,600,000,000 ششدانگ/درحریم وکاربری زراعی_1100کرج،جاده قزوین،اراضی سیف آباد-پالک ثبتی140/43،قطعه75411

5,600,000,000 ششدانگ/درحریم وکاربری زراعی_1100کرج،جاده قزوین،اراضی سیف آباد-پالک ثبتی140/44،قطعه412  76

5,750,000,000 ششدانگ/درحریم وکاربری زراعی_1100کرج،جاده قزوین،اراضی سیف آباد-پالک ثبتی140/45،قطعه77413

12,100,000,000 ششدانگ/درحریم وکاربری زراعی_2194کرج،جاده قزوین،اراضی سیف آباد-پالک ثبتی140/46،قطعه78414


