
ج: ؛امام جمعه کر با رأی نمایندگان شورای شهر

، کشوری است که نیاز غذایی نداشته باشد  ج شدکشور مقتدر منوچهر غفاری سرپرست شهرداری کر

  مشارکت زنان در فعالیت های مدنی
کافی نیست  و سیاسی در استان 

ین امنیت ساز برای ارتقا  ظرفیت خیر
امنیت محله ها مورد استفاده قرار گیرد

؛ ؛ گفتگوی جام جم با سرپرست مدیرکل امور بانوان استانداری البرز استاندار

از ظرفیت خیرین  باید  البرز گفت:  نماینده عالی دولت در استان 
ایجاد بسترهای الزم  بر مساعدت در خصوص  امنیت ساز عالوه 
در  امنیت  و  نظم  برقراری  به  کمک  در  انتظامی  نیروی  رسانی  خدمت  برای 

محله ها استفاده شود.
البرز، مجتبی عبداللهی در جلسه کمیته کاهش سرقت  به گزارش جام جم 
استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر اهمیت 

اقدامات و برنامه های فرمانداران در...

سید عبدالحمید روحانی مدیر امالک:مهندس سجاد طواقی،مدیر امالک کوپال:در گفتگو با جام جم البرز عنوان شد:

فعالیت مرکز تخصصی طب کار 
یت دکتر عظیم زاده تحت مدیر

یت حافظ ســـرمایه مردم هستیم اطالعات حقوقی کامل مدیر
در امالک روحانی  به مردم کمک می کند  442
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: : مخابرات منطقه البرز مدیرمدیر مخابرات منطقه البرز

افزایش امکانات باند پهن و پرسرعتافزایش امکانات باند پهن و پرسرعت
 اینترنت برای مشترکان در استان اینترنت برای مشترکان در استان

گفتگوی جام  جم البرز با رئیس دادگستری استان؛

 سیاست قوه قضائیه تمرکز 
بر اصالح ذات البین است
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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انعقاد تفاهمنامه همکاری موسسه تحقیقات علوم باغبانی
 با اتحادیه میوه کاری جمهوری بالروس

موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور با اتحادیه تحقیقات و سرمایه گذاری تولید 
میوه کاری جمهوی بالروس در استان البرز تفاهمنامه همکاری منعقد کردند.

، استان البرز میزبان دکتر »الکساندر تارانوو«، رئیس اتحادیه  به گزارش جام جم البرز
از  پس  بود.تارانوو  بالروس  جمهوری  میوه کاری  تولید  گذاری  سرمایه  و  تحقیقات 
کشور در  باغبانی  از بخش های مختلف تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم  بازدید 
نشستی مشترک با »شکراله حاجی وند«، رئیس این موسسه، مسووالن سازمان 
تات و اعضای هیات علمی پژوهشکده های میوه های معتدله و سردسیری و سبزی 

و صیفی شرکت کرد.
در این نشست مشترک طرفین ضمن تشریح فعالیت های بخش های مربوطه، به 
تبیین ظرفیت های متعدد مشترک در زمینه تحقیقات باغبانی، طی امضای تفاهم 
و  محقق  تبادل  باغبانی،  تحقیقات  زمینه  در  همکاری  محوریت  با  مشترک  نامه 

دانشجو و تبادل مطالب علمی بر ادامه همکاری ها تاکید کردند.
زمینه تحقیقات محصوالت  در  اروپایی  ح  کشور های مطر از  جمهوری بالروس یکی 
باغبانی است که امید می رود این نشست منجر به گسترش فعالیت های تحقیقاتی 
موسسه   ۹ از  یکی  باغبانی  علوم  تحقیقات  شود.موسسه  کشور  دو  بین  مشترک 

تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی مستقر در استان البرز است.
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آیت اهلل  امامت  به  کرج  شهرستان  هفته  این  جمعه  سیاسی  عبادی  نماز 
و  البرز  استان  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نماینده  همدانی،  حسینی 

امام جمعه کرج در مصالی بزرگ امام خمینی رحمه اهلل علیه اقامه شد.
به گزارش جام جم البرز، آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های نماز عبادی 
سیاسی جمعه در مصالی بزرگ امام خمینی رحمه اهلل علیه کرج گفت: اگر 

ملتی آب و زمین داشته باشد و با سوء مدیریت و بدون بهره برداری درست 
فقیر شود از رحمت الهی دور می شود؛ خدا اگر نظر رحمتش را برگرداند همین 
در  که  متعدد  گرفتاری های  می شود،  خشک سالی  نمی آید،  باران  می شود، 
جامعه به وجود می آید همین است که رحمت خدا برمی گردد و این همان 
اقتدار غذائی است که نباید از دست برود. آب وخاک در کشور ما در مسیر 

خشک سالی است. همان مقداری که هست باید با دقت مصرف شود.
ایشان در بخشی از سخنان خود با بیان این که  متقین در همه حال بردبارند، 
نهج البالغه  حکم  از  حکمت ۱۹۷  در  )ع(  امیرالمؤمنین  موالنا  داشت:  بیان 
فرمود: نخستین فایده اى که شخص بردبار، از بردبارى اش می برد، آن است که 

مردم در برابر نادان، او را یارى می کنند.
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اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

ج: امام جمعه کر
، کشوری است که نیاز غذایی نداشته باشد  کشور مقتدر

خبر

مشاوران حقوقی جام جم البرز
 خــوانــنــدگــان گــرامــی، 
ــد  ــ ــی ــ ــوان ــ ــی ت ــ شــــمــــا م
مـــشـــکـــالت حــقــوقــی 
با  را  و قــضــایــی  خـــود 
البرز  جم  جام  روزنامه 
ــد.  ــذاری ــگ ب مــیــان  در 
مـــســـئـــول پـــرســـش 
مــشــکــالت  ــاســـخ  پـ و 
قــضــایــی  و  حـــقـــوقـــی 
ــه تــیــم  ــ ــلـ ــ ــیـ ــ بـــــــه وسـ
ــی مــجــرب  ــاس ــن ــارش ک

به  ستون  همین  در  و  هفته  هر  می توانند  خــود 
سئوال های شما پاسخ دهند.  الزم است بدانیم 
جنبه  صرفا  سئوال،  به  شده  داده  پاسخ های  که 
مشورتی دارد و قابل استناد در مراجع قضایی و 
اداری نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.
مسئولیت حقوقی و مدنی اشخاص دخیل در 

ساخت بنا و ساختمان
و  بنا  سازندگان  مدنی  مسئولیت  درخصوص 
ساختمان، چنانچه به دلیل عدم رعایت موازین 
شده،  ساخته  بنای  دولتی  نظامات  و  قانونی 
سایر  به  مالی  خسارات  به  منتهی  و  بریزد  فرو 
و  بشود  اثبات  سازنده  قصور  و  گردد  اشخاص 
چنانچه  ناظر،  مهندس  خصوص  در  همچنین 
 ۱00 ماده   ۷ تبصره  در  قانونی  محوله  وظایف 
قانون شهرداری ها و نیز مقررات ملی ساختمان 
را رعایت ننماید طبق قاعده فقهی الضرر و ماده 
۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱3۹۹ که مقرر 
یا   

ً
عمدا قانونی  مجوز  بدون  کس  »هر  داشته: 

در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال 
هر  به  یا  تجارتی  شهرت  یا  حیثیت  یا  آزادی  یا 
حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد 
ضرر  موجب  که  نماید  وارد  ای  لطمه  گردیده 
جبران  مسئول  شود  دیگری  معنوی  یا  مادی 
خسارت ناشی از عمل خود می باشد.« و چنانچه 
تقصیر سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل 
در ساخت احراز و اثبات گردد به میزان تقصیر 

مسئول جبران خسارات وارده می باشد.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

خبر
؛ با رأی نمایندگان شورای شهر

ــر غـــفـــاری ســرپــرســت  ــه ــوچ ــن م
ج شد شهرداری کر

رسمی  جلسه  هفتمین  و  پــنــجــاه  بـــرگـــزاری  بــا 
اعتماد  رأی  عــدم  و  ج  کــر شهر  اسالمی  شــورای 
در  سابق  شهردار  سعیدی  مصطفی  به  مجدد 
غفاری  منوچهر  استیضاح،  آیین  بــرگــزاری  پی 
موافق  رأی  با  شهری  سابقه  با  مدیران  از  یکی 
انتخاب  سرپرست  عنوان  به  مردم  نمایندگان 

شد.
، با استماِع توضیحات  به گزارش جام جم البرز
سابق  شهردار  سعیدی  مصطفی  دفاعیاِت  و 
شورای   ۱۴0۱ خرداد   ۲۹ یکشنبه  جلسِه  در  ج  کر
مــردم،  نمایندگان  اقناع  عــدم  و  شهر  اسالمی 
مــنــوچــهــر غــفــاری شـــهـــردار ســابــق فــردیــس و 
با  شهری  خوشنام  و  سابقه  با  مدیران  از  یکی 
عنوان  به  شهری  پارلمان  اعضای  موافق  رأی 
کالنشهر  ــن  ایـ ــرداری  ــهـ شـ جــدیــد  ســرپــرســت 

انتخاب شد.
منطقه  مدیریت  این  از  پیش  غفاری  منوچهر 
را عهده دار بوده و همچنین  ج  ۶ شهرداری کر
در بــخــش هــای دیــگــر مــدیــریــت شــهــری ایــن 
کالنشهر منشاء اثر و محل خدمات ارزنده ای 
دوره  اولین  منتخب  شهردار  وی  اســت،  بــوده 
می باشد. نیز  فــردیــس  شهر  اســالمــی  شـــورای 
نمایندگان  اعتماد  رأی  بــا  سعیدی  مصطفی 
 ۱۴0۱ خـــرداد   ۲۹ یکشنبه  تــا  مـــرداد   ۱۴ از  مــردم 
 » عهده دار سمت های »سرپرست« و »شهردار

این کالنشهر بوده است.

بــا حضور  ، در مراسمی  الــبــرز ــزارش جــام جــم  گـ بــه 
ویژه  شعبه  البرز،  استان  دادگستری  کل  رئیس 
آغاز  شورای حل اختالف اتاق اصناف استان البرز 
کل  رئیس  هریکندی  فاضلی  حسین  کــرد.  کار  به 
دادگستری البرز گفت: استان البرز ۱۴0 هزار واحد 
صنفی در قالب ۶0 اتحادیه دارد که تعدد واحد های 

صنفی، مشکالت و چالش هایی ایجاد می کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: الزم بود 
فصل  و  حل  بــرای  تخصصی  و  قانونی  مرجع  یک 

مشکالت با رویکرد مصالحه تشکیل شود.
 فاضلی هریکندی با اشاره به ظرفیت شورای حل 
تخلفات  و  مشکالت  بــه  رسیدگی  بــرای  اخــتــالف 
واحدهای صنفی گفت: ایجاد شعب ویژه شورای 
حل اختالف اتاق اصناف زمینه ای را فراهم خواهد 
نگاه  با  قشر  این  موضوعات  و  مشکالت  که  کرد 
در  و  ــن  ــی ــب ذات ال اصــــالح  رویـــکـــرد  ــا  ب و  تخصصی 

چارچوب قانون بررسی و حل و فصل  شود.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز با بیان این که 
اصناف  خــود  ظرفیت  از  هــدف  ایــن  تحقق  بـــرای 
خواهد  استفاده  آنها  قانونی  مشکالت  رفع  بــرای 
شد، گفت: گرچه توجه به صلح و سازش در تمام 
ــا در  پــرونــده هــای قــضــایــی، مـــورد تــوجــه اســـت، ام
شورای حل اختالف به آن توجه ویژه شده و حتی 
می توان گفت فلسفه وجودی این شورا بر اساس 

صلح است.
ــورای حل  ــ کــه فلسفه ش ایـــن مــهــم  بــیــان  ــا  ب وی 
اختالف، صدور حکم نیست بلکه به تعبیر جدید 
»توسعه حل اختالف« است، گفت: این موضوع 
هم در سند تحول قضایی آمده و هم مورد تاکید 
ــاری در  کــه در ســال ج رئیس قــوه قضاییه اســت 
راهبردهای ۱5 گانه قوه قضاییه برای اجرا به تمامی 

دادگستری ها ابالغ شده است.
اعالم  با  البرز  استان  قضایی  شـــورای  رئیس 

ــرای ایــن  ــرای اجــ تــدویــن بــرنــامــه هــایــی کــه بـ

شده  انــجــام  استانی  و  ملی  سطح  در  راهــبــردهــا 
است، گفت: از این ۱5 راهبرد، سه راهبرد مستقیم 
اختالف  حــل  شـــورای  مـــورد  در  مستقیم  غیر  یــا 
است که از آن جمله می توان به تحکیم مشارکت 
البین و  گروه های مختلف مردمی در اصالح ذات 
ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی اشاره 
نمود که موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها 
با تشریفات و هزینه کمتر و با استفاده از ظرفیت 

خود اصناف به عنوان صلح یار می شود.
اتحادیه  به  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
از بیشترین  کــرد و گفت:  امــالک و خــودرو اشــاره 
پرونده های مربوط به اصناف که به حوزه قضایی 
ایــن دو  بــه حـــوزه فعالیت  مــربــوط  وارد مــی شــود 
اتـــحـــادیـــه اســــت کـــه بـــه کــــرات شــاهــد تشکیل 
زمینه  ــن  ایـ در  کــیــفــری  و  حــقــوقــی  پـــرونـــده هـــای 

هستیم.
ــان  ــت ــری اس ــتـ ــسـ ــل دادگـ رئـــیـــس کـ

نظارت  به  توصیه  ضمن  البرز 
ــر  ــت ــیــش ب نــــظــــر  دقــــــــت  و 

کــــه در  اتـــحـــادیـــه هـــایـــی 
ــوزه مــعــامــالت نسبت  حـ
ــیـــم قــــــــــرارداد  ــظـ ــنـ بـــــه تـ
مـــی پـــردازنـــد، گــفــت: گــاه 
مــتــون  در  ــده  ــ شـ ــده  ــ ــ دی

قــــــراردادهــــــا 

به  که  شده  قید  نامفهمومی  و  پیچیده  بندهای 
برداشت های  موجب  و  دارد  نیاز  قانونی  تفسیر 
طرفین  میان  اختالفات  وقــوع  باعث  و  متفاوت 
 
ً
قرارداد می شود و یا تعهداتی ذکر می شود که گاها

متناقض هم هستند.
وی با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی واحدهای 
فــروش  زمینه  در  کسب  مجوز  بــدون  کــه  صنفی 
غیرمجاز  کــاربــری  تغییر  و  کــشــاورزی  زمــیــن هــای 
فعالیت دارند، گفت: این امر نگاه ویژه و نظارت 
می طلبد  را  اصناف  اتــاق  و  امــالک  اتحادیه  بیشتر 
تا با برخورد جدی با این واحدهای صنفی از خرید 
کــاربــری هــا  تغییر  و  اراضـــی  غیرقانونی  فـــروش  و 

جلوگیری شود.
با  الــبــرز  اســتــان  در  قضائیه  قـــوه  عــالــی  نماینده 
ــاره بــه تــعــداد واحــدهــا و اتــحــادیــه هــای صنفی  اشـ
اتاق  به  مربوط  شعِب  توسعه  در  گفت:  استان 
اصــنــاف نــگــاه دادگــســتــری کــل اســتــان، تشکیل 
اتحادیه  اگــر  یعنی  اســت  تخصصی  شعب 
بیشتری  پـــرونـــده هـــای  تـــعـــداد  خــاصــی 
رفـــع  بــــــــرای  مـــخـــتـــص  ــبـــه  شـــعـ دارد 
ــان مــوضــوع  ــم مــشــکــالت مــبــتــالبــه ه
 یـــا اتـــحـــادیـــه در نــظــر گــرفــتــه خــواهــد 
شد. رئیس شورای پیشگیری از وقوع 
، قید شــرط داوری  الــبــرز جــرم اســتــان 
را ظرفیت  در قــراردادهــا 
مـــهـــم دیـــگـــری 
دانـــــــــســـــــــت 
ــه اکـــنـــون  ــ کـ
اتــــــاق  در 
ــازرگــانــی  ب
فــعــال 

است و گفت: می توان از این پتانسیل در شورای 
حل اختالف و اتاق اصناف بهره برد و حتی از باب 
کــار به  تــا اصــال  کــرد  بــه مــوضــوع ورود  پیشگیری 

شورای حل اختالف نرسد.
آمادگی  اعــالم  ضمن  هریکندی  فاضلی  حسین 
از  قانونی  حمایت  در  البرز  استان  کل  دادگستری 
کار گروهی ویژه و  واحدهای صنفی پیشنهاد داد 
کل  دادگستری  و  البرز  اصناف  اتاق  بین  مشترک 
ح و  استان البرز تشکیل و موضوعات مرتبط مطر

بررسی شود.
معاون  نـــوروزی  محمد  همچنین  جلسه  ایــن  در 
توسعه  معاون  و  دادگستری  کل  رئیس  قضایی 
اهمیت  به  اشــاره  با  هم  دادگستری  اختالف  حل 
رهبری  معظم  مقام  که  مقاومتی  اقتصاد  موضوع 
آن تاکید دارد گفت: اگر فعالیت اصناف و  هم به 
در  کنیم  توجهی  کم  آن  به  یا  گرفته  نادیده  بــازاررا 
شد.  خواهیم  مشکل  دچــار  کالن  و  خرد  اقتصاد 
وی افزود : تمام تالش ما براینست که پروندهای 
مربوط به صنوف در این شعب حل اختالف با هم 

یاری صلح یاران به صلح و سازش ختم شود.
در ادامه جلسه بهروز حصاری رئیس اتاق اصناف 
استان البرز هم با بیان این که برخی دستگاه ها در 
حق اصناف اجحاف می کنند به مشکالت اصناف 
شهرداری ها  کــرد:  تصریح  و  اشــاره  شهرداری ها  با 
برخالف نظر و وحدت رویه دیوان عدالت اداری و 
قانون عوارض افتتحایه و صدور پروانه از صنوف 
ــه آن  ــا خــواســتــار رســیــدگــی ب ــه م اخـــذ مــی کــنــنــد ک

هستیم.
دوجــا  در  اکــنــون  صنفی  واحـــدهـــای  افــــزود:  وی   
عوارض افتتحایه و صدور پروانه می پردازند که این 

اجحاف در حق اصناف است.
در پایان این جلسه شعبه ۴۲ صلحی ویژه اصناف 
استان البرز در محل ساختمان اتاق اصناف البرز 

افتتاح شد.

گفتگوی جام جم البرز با رئیس دادگستری استان؛

 سیاست قوه قضائیه تمرکز بر اصالح ذات البین است

با  گفت:  البرز  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
وقوع  خصوص  در  هواشناسی  بینی  پیش  به  توجه 
احتمال  استان،  در  آینده  روز  چند  طی  گرما  موج 
وقوع آتش سوزی در مراتع خشک البرز دور از انتظار 

نیست.
به گزارش جام جم البرز؛ محمد رضا فالح نژاد گفت: 
وقت،  ع  اسر در  جو  و  گندم  برداشت  اساس  براین 
پس  ع  مزار کلش  و  کاه  زدن  آتش  از  خودداری 
خشکیده  هرز  علف های  آوری  جمع  برداشت،  از 
ع، اتخاذ تدابیر الزم از جمله ایجاد آتش  درحاشیه مزار
شکن و آماده نگه داشتن ادواتی مانند سم پاش و 
دیسک از جمله توصیه های کاربردی کشاورزی دراین 

زمینه به شمارمی رود.
ع و باغات با  وی ادامه داد: کاهش دور آبیاری در مزار

ع  توجه به افزایش دما، مدیریت مصرف آب در مزار
از  استفاده  دما،  افزایش  به  توجه  با  صیفی  و  سبزی 
به  آبیاری  و  ع ذرت  به صورت سرک در مزار اوره  کود 
منظور جلوگیری از تنش رطوبتی از دیگر توصیه های 

کشاورزی مدیریت بحران استانداری البرز است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز بیان داشت: 

همچنین پسته کاران مراقبت های الزم را برای نظارت 
آفت پسیل پسته در باغات داشته و اقدام به محلول 
افزایش  جهت  پتاسه  کود های  از  استفاده  با  پاشی 

مقاومت در برابر تنش های دمایی شود.
وی یاد آورشد: حفاظت از نهال های جوان با استفاده 
سازه های  تقویت  برای  الزم  تدابیر  اتخاذ  و  قیم  از 
شدید،  باد  وزش  بینی  پیش  به  توجه  با  گلخانه ای 
با  گلخانه ها  تهویه  و  سالن ها  دریچه های  تنظیم 
توجه به پیش بینی گرد و خاک، کنترل دما و رطوبت 
گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها با توجه به روند 
از دیگر توصیه های کشاورزی است که  افزایش دما 
به دلیل افزایش دما و رخداد موج گرمایی می شود. 
مدیریت بحران البرز نسبت به آتش سوزی در مراتع 

خشک هشدار داد

تش سوزی در مراتع خشک هشدار مدیریت بحران البرز درباره آ

در  والیت  مشکات  کاربردی  علمی  دانشگاه  سرپرست  صالحی،  راحله  دکتر 
ج از جذب دانشجو بدون کنکورو بدون مدرک پیش دانشگاهی  برای  شهرستان کر

مهرماه خبر داد.

،   دکتر راحله صالحی، از جذب دانشجو در مقاطع کاردانی و  به گزارش جام جم البرز
کارشناسی برای مهر ۱۴0۱ خبر داد.  وی گفت: راهبرد اصلی دانشگاه مشکات والیت 
اساتید  و  البرز می باشد  در استان  توانمند  اساتید  از  گیری  بهره  و  جذب دانشجو 
مجرب با  کیفیت خوب تدریس و فعالیت های فرهنگی قرآنی، آموزشی و پژوهشی با 
استقبال خوب دانشجویان این دانشگاه روبه رو شده است.وی کاردانی خبرنگاری، 
اجتماعی،   اورژانس  زیارت،  و  حج  امور  تربیت،  و  اصالح  فرهنگی،  امور  کودک،  مهد 
قرآن  مربی  تربیت  ثرایی،  مرثیه  و  مدیحه  آموزشی،  تکنولوژی  اجتماعی،  مددکاری 
کریم، تربیت مربی پیش دبستانی، مروج اندیشه و تربیت اسالمی، حقوق کارگذاری 
خدمات عمومی و در مقطع کارشناسی، مددکاری اجتماعی،  تربیت مبلغ قرآن کریم، 
مدیریت تبلیغات فرهنگی، مدیریت امور فرهنگی و قرآنی،  مدیریت برنامه ریزی 
و  همایش  و  فرهنگی  امور  مدیریت  هنری،  فرهنگی  آموزش  تکنولوژی  فرهنگی، 

جشنواره را از رشته های این دانشگاه برای ثبت نام مهرماه خاطر نشان کرد.

دانشگاه علمی کاربردی مشکات والیت برای مهر 1401 دانشجو می پذیرد

ح  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز از اجرای طر
ویژه ترخیص خودرو و موتورسیکلت های توقیفی در 

این استان خبر داد.
پور  رحمتی  سرهنگ  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
مساعدت  و  خدمات  ارائه  در  تسریع  برای  گفت: 
انباشت  کاهش  منظور  به   ، البرز استان  شهروندان 
از  صیانت  توقفگاه ها،  در  توقیفی  خودرو های 
وسایل  ترخیص  ح  طر در  تسهیل  و  مردم  اموال 
و   ۹۹ سال  از  قبل  توقیفی  خودرو های  برای  نقلیه 
موتورسیکلت های قبل از سال ۹۸ با تسهیالت ویژه 

از امروز اجرایی شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز افزود: مالکان 

وسایل نقلیه می توانند برای بهره مندی از مزایای این 
ح به ستاد ترخیص پلیس راهور استان البرز و یا  طر
از طریق برنامه "پلیس من" برای ترخیص خودرو های 
و  راهنمایی  پلیس  رئیس  گفته  کنند.به  اقدام  خود 
رانندگی البرز: متقاضیان عالوه بر مراجعه حضوری در 
ج می توانند  ستاد ترخیص واقع در میدان طالقانی کر
به دفاتر پلیس به عالوه ۱0 در تمام شهرستان های 
البرز مراجعه کنند.سرهنگ رحمت پور گفت: مالکان 
و  توقیفی  موتورسیکلت های  متصرفان  یا  خودرو ها 
منجر  تصادف  عدم  یا  قضایی  دستور  )فاقد  رسوبی 
ح و فوت(، می توانند با داشتن مدارک و از این  به جر
صورت  در  افزود:  شوند.او  بهره مند  ویژه  تسهیالت 

طریق  از  توقیفی  خودرو های  مالکان  مراجعه  عدم 
اینگونه  تکلیف  تعیین  به  نسبت  قانونی  مجاری 
راهنمایی  پلیس  شد.رئیس  خواهد  اقدام  وسایل 
مالکان  ح  طر این  اجرای  در  گفت:  البرز  رانندگی  و 
ارائه  عدم  مالیات،  و  عوارض  پرداخت  به  نیاز  بدون 
نام  به  نقلیه  وسیله  که  صورتی  در  مالکیت  سند 
عدم  ثالث،  شخص  بیمه  به  نیاز  عدم  باشد،  مالک 
نیاز به ارائه گواهی راهنمایی رانندگی، امکان تحویل 
داشتن  اختیار  صورت  در  متصرف  به  نقلیه  وسیله 
اسناد وسایل نقلیه و این که هزینه نگهداری خودرو 
در پارکینگ برابر تعرفه سال ۹۴ می توانند نسبت به 

ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز

وسایل نقلیه توقیفی در البرز ترخیص می شوند
آن  از  همــه  کــه  دارنــد  وجــود  عباراتــی  و  اصطالحــات  همــواره  امــالک،  حــوزه  در 
مطلــع نیســتند. عــالوه  بــر ایــن، مســائل حقوقــی وجــود دارنــد کــه آشــنایی بــا 
آن بــرای افــراد فعــال در ایــن حــوزه اهمیــت بســیاری دارد. بنابرایــن فعالیــت در 
ایــن زمینــه نیازمنــد اطالعــات و دانــش حقوقــی کافــی اســت، در غیــر ایــن صــورت 
ــا مشــکالت قضایــی مواجــه  هــم مشــاوران امــالک و هــم مــردم متضــرر شــده و ب
خواهنــد شــد. بنابرایــن در ایــن حــوزه بایــد هماننــد یــک وکیــل مجــرب و کارآزمــوده 
رفتــار و فعالیــت کننــد. امــالک روحانــی یکــی از مجموعه هایــی اســت کــه نســبت 
بــه مســائل حقوقــی حساســیت دارد. ســید عبدالحمیــد روحانی،مدیــر متعهــد و 
دلســوز امــالک روحانــی بــا ســابقه و پیشــینه غنــی و پــاک روحانیــت به دلیل ســابقه 
کار در نیــروی انتظامــی نســبت بــه قوانیــن شــناخت و اشــراف بیشــتری دارد. دفتــر 
مرکــزی مشــاوران امــالک روحانــی بــا بیــش از بیســت و هفــت ســال تجربه و ســابقه 
فعالیــت در نقــاط مختلــف کشــور و بــا کارشناســان ارشــد حقوقــی و قضایــی در 
حــال خدمــت رســانی بــه مــردم اســت. همچنیــن ایــن مجموعــه جهــت کمــک بــه 
اقشــار ضعیــف جامعــه، زنــان بی سرپرســت و بی بضاعــت بــرای اخــذ کــد رهگیــری 
معتبــر )اجــاره و خریــد آپارتمــان( خدمــات کامــال رایــگان ارائــه می دهــد. در همیــن 
رابطــه روزنامــه جام جــم البــرز بــا ایــن مدیــر متخصــص گفتگویــی انجــام داده اســت 

کــه شــما را بــه مطالعــه آن دعــوت می کنیــم: 
گی هایی برخوردار باشد؟ * یک مشاور امالک باید از چه ویژ

اطالعــات مشــاوران امــالک بایــد بــه روز باشــد و از لحــاظ حقوقــی اطالعــات کاملــی 
داشــته باشــند. صداقــت در کار بســیار مهــم اســت. مشــتری مداری و صداقــت 
باعــث جــذب و اعتمــاد مشــتری می شــود.من بیســت و هفــت ســال در نیــروی 
انتظامــی مشــغول بــه فعالیــت بــودم. بســیاری از پرونــده دادگاه هــا مربــوط بــه 

امــالک و مشــاورانی کــه فاقــد پروانــه کســب یــا اطالعــات حقوقــی بســیار ضعیــف 
فریــب  را  امــالک  فروشــندگان  مشــاوران  برخــی  متاســفانه  می باشــد.  هســتند، 
می دهنــد چــون اطالعــات حقوقــی آنهــا از مدیــر امــالک بیشــتر اســت. گاهــی در 
ســایت ها شــخص مالــک نبــوده و بــا فریــب توانســته ملــک را بــه فــروش برســاند 
ــر امــالک هیــچ اطالعــی در مــورد صحــت ملــک نداشــته و قــرارداد را تنظیــم  و مدی
کــرده و باعــث مشــکالت زیــادی در دادگاه شــده اســت. در ایــن صــورت پروســه 
زمانــی زیــادی بــرای حــل ایــن مشــکل بــه طــول می انجامــد. اطالعــات مدیرامــالک 

بایــد کامــل و جامــع باشــد.
شــاخصه هایی  چــه  از  ج  کــر مناطــق  ســایر  بــه  نســبت  کمالشــهر  منطقــه   *

اســت؟ برخــوردار 
مهاجرپذیــر  و  البــرز  صنعتــی  شــهرک های  بزرگتریــن  از  یکــی  کمالشــهر  منطقــه 
می باشــد و پــارک آزادگان بعــد از پــارک چمــران بزرگتریــن پارکــی اســت کــه در ایــن 
منطقــه قــرار دارد. ایــن منطقــه بــرای ســرمایه گذاری بســیار مناســب اســت چــون 
رو بــه رشــد و توســعه می باشــد. در آینــده نیــز ایســتگاه متــرو افتتــاح می شــود کــه 
در شــکوفایی اقتصــاد منطقــه موثــر اســت. بعضــی از امــالک قولنامــه ای بــا قدمــت 
حــدود بیســت ســال، در ایــن منطقــه بــا قیمــت خــوب بــه فــروش می رســد. هزینــه 
مشــکالت  بــا  ســازندگان  متاســفانه  اســت،  زیــاد  بســیار  آپارتمــان  شــده  تمــام 
زیــاد اداری روبــرو می شــوند و هزینــه مالــی آنهــا مشــخص نیســت. دولــت بــرای 
حمایــت از قشــر ضعیــف می توانــد هزینه هــای ســاخت و ســاز را کاهــش دهــد کــه 
بــرای افــراد بــا صالحیــت تحــت پوشــش کمیتــه امــداد یــا بهزیســتی واگــذار کنــد. 
شــهرداری و دولــت نیــز بایــد بــا ســازندگان همــکاری کننــد تــا همــه اقشــار بتواننــد 

صاحــب خانــه شــوند.

 سید عبدالحمید روحانی سید عبدالحمید روحانی
مدیر امالک:مدیر امالک:

اطالعات حقوقی کامل اطالعات حقوقی کامل 
یت در امالک  یت در امالک مدیر مدیر

روحانی به مردم کمک روحانی به مردم کمک 
می کند می کند 

راه های ارتباطی با امالک روحانی را بیان نمایید.

- خیابان بیست متری پاساگارد- بعد از ارغوان 6- دفتر مرکزی  مشاوران امالک روحانی آدرس : کمال شهر

شماره تماس: ۰۹۱۰۹۷۵۹۲۶۶
شماره همراه و واتساپ:          0۹۱۰۹۷۵۹۲۶۶ -   0۹۰۱۷۸۳۲۸۵۴



: ظرفیت خیرین امنیت ساز برای ارتقا امنیت محله ها مورد استفاده قرار گیرد استاندار
نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: باید از ظرفیت خیرین امنیت ساز 
عالوه بر مساعدت در خصوص ایجاد بسترهای الزم برای خدمت رسانی نیروی 

انتظامی در کمک به برقراری نظم و امنیت در محله ها استفاده شود.
سرقت  کاهش  کمیته  جلسه  در  عبداللهی  مجتبی  البرز،  جام جم  گزارش  به 
استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر اهمیت 

فرمانداران  افزود:  اجتماعی،  حوزه های  در  فرمانداران  برنامه های  و  اقدامات 
استان باید در خصوص موضوعات اجتماعی حوزه استحفاظی خود حساس 

باشند. 
بر  اثر مستقیم  این که ساماندهی معتادان متجاهر می تواند  به  با اشاره  وی 
کاهش سرقت های خرد داشته باشد، گفت: باید در این رابطه تالش ویژه ای با 

همکاری و انسجام مسئوالن مربوطه صورت گیرد.
عبداللهی ادامه داد: باید در راستای کاهش سرقت استان، متولیان امر افق و 

برنامه ویژه ای ترسیم کنند تا براساس آن اقدام شود.
و  شوند  فعال  ممکن  جای  تا  کنترلی  دوربین های  دارد  ضرورت  گفت:  وی 

خألهای های موجود نیز با بهره برداری از نگهبان های محله پر شود.

چهارشنبه       1 تیر    1401   شماره 6243
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشک جام جم
پزشکی  ــواالت  سـ
پزشک  از  را  ــود  خ
ــم الـــبـــرز  ــ جــــــام جـ
بــــپــــرســــیــــدایــــن 
روزهـــــــــــــا، مــــــردم 
بــــخــــش زیــــــــادی 
ــای  ــ ــ ــازه ــ ــ ــی ــ ــ ن از 
از  را  خود  سالمت 
گوناگون  ــای  راه هـ
 بــــــــــــــــه دســـــــــــت 
مواقع  بعضی  در  می تواند  کــار  ایــن  ــد.  ــی آورن م
مفید و در بسیاری از مواقع حتی خطرناک باشد.  
فراهم  را  شرایطی  البرز  جم  جام  نامه های  ویژه 
کرده است که شنونده سواالت و پرسش های 
برای  مکتوب  صــورت  به  و  باشد  شما  پزشکی 
داشته  مناسبی  جواب های  شما  سئوال های  
همین  در  موسویان  مهدی  سید  دکتر  باشد.  
دغدغه های  و  ســـواالت  بــه  هفته  هــر  و  ستون 

پزشکی شما پاسخ خواهند داد.
عالئم اسهال در کودکان

شــروع  درد  دل  و  پیچه  دل  بــا  مــعــمــواًل  عــالئــم 
دارد. عالئم  دنــبــال  بــه  را  اســهــال  کــه  مــی شــود 
ــرف مـــی شـــود.  ــرطـ بـ روز  مـــعـــمـــواًل ظــــرف چــنــد 
عفونت های ویروسی، باکتریایی و انگلی عامل 
اسهال عالئم دیگری را نیز ایجاد می کنند که از 

آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تب، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، کم شدن وزن 

و بی آبی بدن کودک
روده(  و  معده  )التهاب  گاستروانتریت  چنانچه 
 ابتدا 

ً
ویروسی عامل اسهال باشد، کودک غالبا

دچار تب و استفراغ و پس از آن اسهال می شود.

دکتر سید مهدی 
موسویان

بهره برداری از خط تولید تلویزیون 
هوشمند در ساوجبالغ

خط تولید تلویزیون در هلدینگ صنایع مادیران 
با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، 
 500 ظرفیت  با  ساوجبالغ  در  تجارت،  و  معدن 

هزار دستگاه در سال افتتاح شد.
برادران  البرز، محمد مهدی  گزارش جام جم  به 
گفت: مجموعه هلدینگ مادیران با بهرمندی 
از سهامداران متعهد کالن خصوصی و عمومی 
در شرایط کنونی به عنوان یکی از تولیدکنندگان 
بزرگ کشور مدیریت مناسبی بر قیمت کاال های 
تولید شده داشته است و ارتباط موثری با مردم 
در جهت ارتقای تولید داخلی برقرار کرده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، افزود: با افتتاح این خط تولید تلویزیون 
مسافت  در  دالر  ۷میلیون  از  بیش  با  که 
 500 است  شده  گذاری  سرمایه  مربع  ۲هزارمتر 
هزار دستگاه در سال در هر شیفت کاری تولید 
تلویزیون  تولید  درصدی   ۴0 رشد  که  می شود 
به  کشور  نیاز  افتتاح  این  با  و  شده  شامل  را 

تلویزیون تولید داخل برطرف می شود.
با  مقابله  ح  طر به  اشاره  با  صمت  وزیر  معاون 
در  توانمندی  مجموعه های  گفت:  کاال  قاچاق 
قابلیت  که  کشور داریم  لوازم خانگی در  تولید 
افزایش تولید و تامین بازار داخلی با سلیقه های 
محصوالت  می توانند  حتی  و  دارند  را  مختلف 

خود را صادر نمایند.
گفتنی است با بهره برداری از این خط تلویزیون 
ساوجبالغ  شهرستان  مادیران  در  هوشمند 
هر  در  مستقیم  غیر  و  مستقیم  بطور  نفر   ۱۲0

شیفت کاری مشغول به کار شده اند.

هالکو حبیبی، مدیر امالک حبیبی اعالم کرد:هالکو حبیبی، مدیر امالک حبیبی اعالم کرد:

مشتری مداری، سر لوحه مشتری مداری، سر لوحه 
فعالیت ماستفعالیت ماست

اهالی کیانمهر از چه طریقی می توانند با امالک حبیبی در ارتباط باشند؟ 

شماره تماس:0۹12462۷243

-نرسیده به میدان پلیس- امالک حبیبی - سامان دهی-بلوارنور آدرس: کیانمهر

بزرگ  از  یکی  مسکن  و  ملک  خرید  یا  فــروش 
کس  هر  که  است  مالی  انتقاالت  و  نقل   ترین 
دهد.  انجام  خــود  عمر  طــول  در  اســت  ممکن 
اســت،  مهم  البته  و  دشـــوار  کمی  فرآیند  ایــن 
بــرای  معتبر  ــالک  ام مــشــاور  انتخاب  بنابراین 
از  دارد.  زیادی  اهمیت  فرآیند  این  کردن  ساده 
به  بتواند  که  است  این  امالک  مشاور  وظایف 
تمام سواالت شما درمورد محله  موردنظرتان و 

قیمت های منطقه به خوبی پاسخ دهد.
محله،  امنیت  وضعیت  مثل  نکاتی  دانستن   
تعداد مدرسه ها و درمانگاه ها، متوسط قیمت 
اطالعاتی  ایــن دســت جــزو  از  مـــواردی  و  محله 
ــت کــه دانــســتــن آن هـــا بــه انــتــخــاب مشاور  اس

امالک کمک می کند.
کــیــانــمــهــر  واقــــــع در  امــــــالک حــبــیــبــی  ــر  ــتـ  دفـ
مــــشــــاوران  از  کــــــرده  ــواره ســـعـــی  ــ ــمـ ــ هـ ج  کـــــر

اســــتــــفــــاده حــــــــــوزه  ایــــــــن  در   بــــاتــــجــــربــــه 
 کند.

فعالیت های  در  آن  اجـــرای  و  قوانین  رعــایــت   
شاخصه های  از  ــداری  مـ مشتری  و  مجموعه 

ویژه امالک حبیبی است. 
در همین زمینه روزنامه جام جم البرز با هالکو 
انجام  گفتگویی  حبیبی  امــالک  حبیبی،مدیر 

داده است که در ادامه می خوانید:
مــواردی  چه  به  حبیبی  امــالک  ویــژه  امتیازات  از 

اشاره می کنید؟
می کنیم  سعی  امـــالک  مــشــاوریــن  انتخاب  در 
کنیم . استفاده  حــوزه  این  در  تجربه  با  افــراد  از 
مشتری مداری سر لوحه اصلی فعالیت امالک 

حبیبی است.
در بحث درآمدزایی همواره قانون مند هستیم 
ــر طبق  ب گــرفــتــن تــعــرفــه  و ســعــی مــی کــنــیــم در 

کمیسیون تعیین شده وجه دریافت کنیم و در 
حوزه کار بسیار موفق بوده ایم.

کیانمهر  منطقه  کنونی  موقعیت  خصوص  در 
بگویید. 

منطقه کیانمهر از مناطق قدیمی البرز می باشد 
که در حال حاضر رو به پیشرفت است. 

سامان دهی این منطقه دارای نه فاز می باشد. 
و  شــده  ساخته  آن  در  زیبایی  ساختمان های 
اکثر سازندگان مناطق دیگر به منطقه سامان 
دهی روی آورده اند، با توجه به فضای سبزی که 
خوش  بسیار  منطقه  گرفته  نظر  در  شهرداری 
آب و هوا شده و چون نزدیک به فرودگاه است 

رو به پیشرفت می باشد.
به  نسبت  کیانمهر  منطقه  در  ملک  قیمت   
آپارتمان های  و  تر است  مناطق دیگر مناسب 
این منطقه بسیار شیک و با کیفیت می باشد.

: تعداد مشترکان بهرمند از  مدیر مخابرات منطقه البرز
باند پهن و پرسرعت اینترنت در استان البرز به بیش 

از دویست هزار مشترک رسیده است.
عبداهلل بیان در گفتگو با جام جم البرز با بیان این که 
مشترک  هزار  صد  یک  و  میلیون  یک  حاضر  حال  در 
در حوزه تلفن ثابت در استان البرز از شبکه خدمات 
مخابرات بهرمند هستند تصریح کرد: با گسترش فیبر 
نوری در استان تعداد مشترکان باند پهن و اینترنت 
افزایش  مشترک  هزار  دویست  از  بیش  به  پرسرعت 

یافته است. 
برغم  این که  به  اشاره  با  البرز  منطقه  مخابرات  مدیر 
گفت:شرکت  ای  سرمایه  و  جاری  هزینه های  افزایش 
مخابرات برای حفظ و نگهداری شبکه هرخط ثابت ۱۸ 
هزار تومان هزینه می کند اما آنچه از مشترکان دریافت 
می شود ۶ هزار و دویست تومان است. مدیر مخابرات 
مشترک  به  که  تلفنی  هر  داد:  ادامه  البرز  منطقه 
مخابرات  برای  را  ثابتی  نگهداری  هزینه  می شود  ارائه 
منتقل  منازل  درب  به  که  وهرسیمی  دارد  همراه  به 
از  می شود هزینه نگهداری دارد و برخالف موبایل که 
طریق شبکه رادیویی است ناچار هستیم هم شبکه 

این که  کنیم هم  را نگهداری  نوری  و فیبر  کابل مسی 
مراکز تلفنی که وظیفه تامین بوق مشترک را به عهده 
مشترک  که  زمانی  هر  و  کنیم  نگهداری  باید  را  دارند 
این  و  کند  استفاده  خدمات  از  بتواند  باید  کند  اراده 
و…  سیم ها  و  کابل ها  نگهداری  که  است  شرایطی  در 
همه  مراحل نگهداری شامل هزینه های سرسام آوری 
می شود. دکتر بیان با اشاره به این که شرکت مخابرات  
با  که  ICT درکشور است  اصلی ترین پرچمدار صنعت 

ارایه خدمات ارتباطی و مخابراتی مطلوب، نقش اصلی 
در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفاء می کند تصریح 
کرد: شرکت مخابرات به عنوان موتور محرکه توسعه 
با  می کنیم  تالش  ما  و  است  نقش آفرین  استان  در 
تقویت زیرساخت ها و ساماندهی بخش های مختلف 

مخابرات، نظام ارتباطی استان ارتقاء یابد.
در  البرز  منطقه  ظرفیت  اهمیت  به  اشاره  با  بیان،  
ارایه  داشت:  اظهار  گردشگری  و  اجتماعی  سرمایه 

توسعه  به  توجه  و  مخابراتی  و  ارتباطی  خدمات 
عنوان  به  که  منطقه  این  در  ارتباطی  زیرساخت های 
و  مناسب  باید  برد،  نام  می توان  آن  از  کوچک  ایران 

مطلوب باشد.
عرصه های  در  سرمایه گذاری  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
بودن  پائین  به  توجه  با  گفت:  مخابرات،  در  مختلف 
هزینه های  افزایش  و  متمادی  سال های  در  تعرفه 
یافته  کاهش  مخابرات  شرکت  درآمد  جدید،  خدمات 
که باید راهکارهایی برای رشد و توسعه ارتباطات در راه 

خدمت به مردم به کار ببندیم.
در  امروز  این که  بیان  با   البرز  منطقه  مخابرات  مدیر 
استان تمام مناطق روستایی از تلفن بهره مند هستند 
گفت: تالش ما این است که با گسترش فیبر نوری با 
روش محله به محله عالوه بر خدمات تلفنی اینترنت 
پرسرعت را هم به تمام نقاط استان گسترش دهیم. 
امکانات  ایجاد  با  شهروندان  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
جدید فیبر نوری در ساختمان های مسکونی خود که 
به روش های قبل دارد شرکت  کمتری نسبت  هزینه 
و  تلفن  مطلوب  شبکه  گسترش  برای  را  مخابرات 

اینترنت یاری دهند.

: مدیر مخابرات منطقه البرز

افزایش امکانات باند پهن و پرسرعت اینترنت برای مشترکان در استان البرز

اموربانوان  مدیرکل  سرپرست  آثاری  زهره  سیده 
با اشاره  البرز  با جام جم  گفتگویی  البرز در  استانداری 
به نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و توسعه کشور 
تصریح کرد:با توجه به این که نیمی از جمعیت فعال 
جایگاه  به  باتوجه  و  می دهند  تشکیل  زنان  را  کشور 
بانوان در خانه و خانواده  بدون همگامی و تالش آنان  

هیچ پیشرفت و توسعه ای حاصل نخواهد شد.
البرزبا بیان  سرپرست مدیرکل اموربانوان استانداری 
استان  بانوان  وظرفیت های  استعدادها  اگر  این که 
می توانند  زنان  یابد  پرورش  و  شناسایی  بدرستی 
اگر  کرد:  خاطرنشان  باشند  موفقی  اجتماعی  فعاالن 
فعالیت های اجتماعی زنان به درستی مدیریت شود 
نقش آنان در خانه و خانواده  کم رنگ نخواهد شد و 

بنیاد خانواده آسیب نخواهد دید.

برای  البرز  استانداری  تالش های  به  اشاره  با  آثاری 
و  اجتماعی  امور  در  زنان  مشارکت های  افزایش 
مشارکت  کرد:  تصریح  سیاسی  و  مدنی  فعالیت های 
زنان در امور مدنی و سیاسی و فعالیت های اجتماعی 
به  توجه  با  و  نیست  بخش  رضایت  استان  در 
درصدد  ما  استان   در  زنان  باالی  بسیار  ظرفیت های 
در  زنان  مشارکت  و  فعالیت ها  این  ارتقای   به  کمک 

عرصه  فعالیت های اجتماعی هستیم.
سرپرست مدیرکل اموربانوان استانداری البرز با تاکید 
برنقش زنان در حوزه فعالیت های آنان به عنوان مادر 
و همسر در کانون بنیان خانواده گفت: متاسفانه نگاه 
دارد و همین  در استان وجود  زنان  به جایگاه  سنتی 
فعالیت  امکانات  و  زمینه ها  است  شده  موجب  امر 
گسترش  زنان  مختص  مهارت های  افزایش  و  بانوان 

تالش  در  افزود:  وی  باشد.  نداشته  استان  در  را  الزم 
هستیم با حمایت ها و هماهنگی های استاندار محترم 
البرز زمینه  شکوفایی فعالیت های زنان در حوزه های 

مناسب بانوان افزایش یابد.
آثاری با اشاره به آخرین آمار شناسایی زنان سرپرست 
آخرین  طبق  داشت:  اظهار   ۹5 سال  در  خانوار 
سرشماری در سال ۹5 بیش از یکصدو هشت هزار زن 
سرپرست خانوار در استان البرز وجود داشته است که 

مطمئنا امروز آمار بیش از این است.
زنان  شناسایی  با  تا  هستیم  تالش  در  گفت:  وی 
زمینه  مشکالت،  بندی  خانواروجمع  سرپرست 

توانمندسازی و ایجاد اشتغال آنان را فراهم کنیم.
استانداری  اموربانوان  مدیرکل  سرپرست   
عامل  را  خانواده  سرپرست  زنان  مالی  البرزاستقالل 
اصلی کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد و گفت: 
مهم ترین  فعالیت  مناسب  زمینه  و  اشتغال  ایجاد 
این  خانواده  بنیان  وتحیکم  آرامش  بازگشت  عامل 

قشر آسیب پذیر اجتماع است.
برای  البرز  استاندار  عبداللهی  دکتر  دستور  به  آثاری 
استفاده از ظرفیت های مدیریتی زنان  در دستگاه های 
دولتی اشاره کرد و تصریح کرد: استفاده از تخصص و 
مدیریتهای بانوان در بخش هایی که فعالیت می کنند 
در  استانداری  اقدامات  از  ساالری  شایسته  براساس 

دستگاه های دولتی است.
استانداری  بانوان  امور  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
البرز در تالش است تا با فعالیت های شبانه روزی خود 
امید را در زنان استان افزایش دهد و با توانمندسازی 

زنان بنیان خانواده را افزایش دهد.

ح نصب دستگاه های هوشمند کارت خوان در  ج گفت: طر رئیس اتحادیه نانوایان کر

نانوایی های استان البرز آغاز شده و تا ۱۷ تیر تمامی نانوایی های سنتی پز که از یارانه 
نوع اول و دوم استفاده می کنند به این دستگاه ها تجهیز خواهند شد.

نانوایی  واحد  هزار  از  بیش  کنون  تا  افزود:  نصری  حجت  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
در استان با کمک بانک سپه در چند روز گذشته کارتخوان های هوشمند را نصب 
کرده اند که به تدریج حداکثر تا ۱۷ تیرماه تمامی نانوایی ها به این دستگاه ها تجهیز 
خ نان برای مردم تغییر  با بیان این که نر ج  نانوایان کر خواهند شد. رئیس اتحادیه 
همچنین  و  شد  خواهد  واریز  نانوایی ها  حساب  به  نان  یارانه  گفت:  کرد  نخواهد 

هیچگونه محدودیتی برای خرید نان وجود نخواهد داشت.
ح برای خرید نان از کارت های  نصری از مردم خواست در راستای اجرای بهینه این طر

بانکی استفاده کنند و از پرداخت پول نقد خودداری کنند.

ج: رئیس اتحادیه نانوایان کر

محدودیتی برای خرید نان وجود نخواهد داشت

البرز با اشاره به  سرپرست اداره کل ارشاد استان 
ایران  علیه  بر  فضاسازی  بــرای  دشمنان  دسیسه 
رســانــه ای  مغرضانه  فــضــاســازی  بــا  مقابله  گــفــت: 

دشمنان نیازمند ایجاد یک گفتمان واحد است.
،  سعید جابری انصاری در   به گزارش جام جم البرز
جلسه شورای اطالع رسانی استان البرز که در دفتر 
برگزار  البرز  استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاونت 
دشمنان  رسانه ای  فضاسازی  داشت:  اظهار  شد، 
ــت و  مــربــوط از ابــتــدای انــقــالب وجـــود داشــتــه اس

همچنان ادامه دارد.
با فضاسازی مغرضانه رسانه ای  افزود: مقابله  وی 

یک  ایجاد  نیازمند  انقالب  خــورده  قسم  دشمنان 
گفتمان واحد است.

با  البرز  استان  ارشــاد  کل  اداره  سرپرست   
اشاره به این که دروغ های بزرگی در دنیا بر 
ساختار اطالع رسانی دشمن بر علیه ایران 

بیان  است،  شکل گیری  حال  در  اسالمی 
کرد: امپراطوری رسانه ای، غرب را  

مدافع حقوق بشر و دیگران 
را ناقض حقوق بشر نشان 

می دهد.
جابری انصاری سرپرست 

اداره کل ارشاد استان البرز با بیان این که برخالف 
از کشتار مردم    آمار زیادی  تبلیغات غرب،  
گرم  سالح  به  دسترسی  دلیل  به  آمریکا 
وجود دارد که بیان نمی شود، ادامه داد: 
در هیچ یک از بالد اسالمی شاهد چنین 

موضوعی نیستیم.
سرپرست اداره کل ارشاد استان 
الــبــرز بــا اشــــاره بــه ایــن کــه 
ــت  ــ ــای دول ــ ــاوردهـ ــ ــتـ ــ دسـ
ــوق  ــقـ ــظ حـ ــ ــف ــ بـــــــــرای ح
ــد تــبــبــیــن  ــ ــای ــ افــــــــراد ب

ــم  ــــن آمـــریـــکـــا و رژیـ ــی شـــــود، گـــفـــت: چـــهـــره دروغــ
نمایان  و  افــشــا  مـــردم  بـــرای  بــایــد   صهیونیستی 

شود.
دبیر شـــورای اطــالع رســانــی اســتــان الــبــرز بــا اشــاره 
اساس  بر  باید  مسئوالن  و  مــردم  همه  این که  به 
عمل  انقالب  معظم  رهبری  و  راحــل  امــام  منویات 
کنیم و چهره واقعی دشمنان ملت ایران از جمله 
رساندن  شهادت  به  گفت:  کنیم،  افشا  را  آمریکا 
در  ننگی  لکه  آمریکا  دســت  بــه  عزیز  قاسم  حــاج 
بزرگترین  تاریخ است و مدعیان حقوق بشر خود 

ناقض حقوق بشر هستند.

مقابله با فضاسازی مغرضانه رسانه ای دشمنان نیازمند ایجاد گفتمان واحد است

؛ سرپرست مدیرکل امور بانوان استانداری البرز
 مشارکت زنان در فعالیت های مدنی و سیاسی استان کافی نیست
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

سرم به دنیا و عقبی فرو نمی آید             
تبارک اهلل از این فتنه ها که در سر ماست

در اندرون من خسته دل ندانم کیست           
حافظکه من  خموشم واو در فغان وغوغاست
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
026-32210004-۹   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

پیام های مردمی

ح  ــد جـــهـــت طـــر ــنـ ــوانـ ــی تـ خـــوانـــنـــدگـــان عـــزیـــز مـ
ــاد مختلف  ــع اب مــشــکــالت شــهــری و اســتــانــی در 
ــن 3221000۹دفــــــــتــــــــر تــحــریــریــه  ــف ــل ــاره ت ــ ــم ــ ــا ش ــ  ب
در  تعطیل  ایـــام  غیر  بــه  روزه  همه  الــبــرز  جــم  جــام 
مشکالتشان  تـــا  بــگــیــرنــد  ــاس  ــم ت اداری  ــــت  وق
ج در ــون  ــ ــت ــ س هـــمـــیـــن  در  خـــــودشـــــان  نــــــام   بــــا 

 گردد.
شلوغی جاده کردان- برغان را ساماندهی کنید

و  مسافران  خودروهای  ازدهام  و  شلوغی   
و  برغان   – کردان  جاده های  در  گردشگران 
روزهای  در  ویژه  به  بالعکس  و  ولیان  کردان- 
و  عبور  مسیرهای  شدن  قفل  موجب  تعطیل 
سردرگمی  و  سرگردانی  و  اتالف  و  خودروها  مرور 
از  لذا  می شود.  خودروها  سرنشینان  و  رانندگان 
ترافیک  که  می خواهیم  اندرکار  دست  مسئوالن 

جاده های مذکور را مدیریت و ساماندهی کنند.
جمعی از رانندگان و مسافران البرزی

ج  خاموشی های مکررمعابر کر
منطقه  وکوچه های  معابر  مکرر  خاموشی های 
کرده  ایجاد  زیادی  مشکالت  ج  کر ۴00دستگاه 
ورفت وآمد سالمندان وبانوان سخت شده است 
 مدیریت برق منطقه نسبت به وصل مجدد 

ً
. لطفا

برق کوچه ها اقدام کند . 
ج  مهسا بزرگی – کر

تاکسی های دربستی وسرگردانی مسافران 
مسافران  مواقع  بیشتر  در  گردشی  تاکسی های 
دربستی سوار می کنند. باید زمان زیادی به انتظار 
تاکسی بمانیم ووقت ما مسافران تلف می شود. 
 با توجه به مشکالت مالی مسافران انصاف 

ً
لطفا

داشته باشید ورعایت جیب همشهریان را هم در 
نظر بگیرید. 

علی امینی – اشتهارد 
زمین های ساوجبالغ را نجات دهید

در بخش ساوجبالغ برخورد های خوبی با سازندگان 
ویالها واماکن غیر مجاز صورت می گیرد ضمن تشکر 
از ادارات مرتبط در این زمینه، خواهشمندم به این 
برخوردها با قدرت ادامه دهید، ساوجبالغ و منابع 
طبیعی آن برای رهایی از دست متصرفان به کمک 

نیازدارد .
ع – ساوجبالغ  احمد زار

قدمی رنجه بکن، تا دم میخانه بیا
خاک میخانه غبار از قدم استغناست
باده، این جا ز همه رنگ و ریا آزادست

درد می، نشئه بی رنگی آن جام والست
گر که پران شوی از باد هوا، غره مشو

شمع یک پاست و لیکن چقدر سر به هواست
گوشه خانه ما شوق پریدن دارد

گر کمی صبر کنی، بیضه این جا عنقاست
اشک این خانه صفای دگری می خواهد

قطره این جا صدف و، گوهر یکتا، دریاست
ما که دل را یله در کوی خرابات کنیم

اثر کوشش ما، مانده بر این آبله پاست
گر براری ز خود و، دامن ساغر گیری

»خواهد امروز شدن هر چه به فکرت فرداست«
چشمه آب حیات ست در این خانه ما

شوکرانی که نشانی دهد از کرب و بالست
رقم مغلطه بر دفتر دانش بزنیم

دفتر عشق مبرا ز همه وهم و خطاست
خاک ما مانده ز طوفان جنون ازلی

تا ابد شورش عشاق، ز خاکستر ماست
باغ صد رنگ خزان در پس این خانه بود

باغ این خانه همی گلشن یکرنگ صفاست
ای جگر سوز مرا آه، دمی مهلت ده

زین شرر اشک کبابی که تمنای تو راست
تا که آیینه نوایی ز حیای تو بدید

در پس شرم حضوری که ز دیدار شماست
آنقدر آینه در خانه ما هر طرفی ست

هر چه را عیب که پنهان کندم، خود پیداست
ما که سر مست می ناب جناب سحریم
گر فراموش شود درد شباگاه، رواست
ما از این خوان کرم، مائده ها نوشیدیم

همه اش اطعمه و، اشربه از من، سلوی ست
هر که را تکیه بر این جای بزرگان طلبد

شرط اول قدمش تزکیه از رنگ و ریاست
ای که پرسیده مرا، خانه آن دوست کجاست
خانه دوست همین گوشه میخانه ماست

رامین شاه حسینی ) مرام(

خانه دوست کجاست؟

اطالعات ساخت و ساز در زمینه مشاوره امالک از اهمیت باالیی برخوردارند. 
از  امالک  فروش  و  خرید  با  رابطه  در  قانونی  و  حقوقی  اطالعات  همچنین 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
یکی از وظایف مشاوران امالک حرفه ای ارائه مشاوره ساخت، خرید یا فروش 
خصوص،  این  در  امالک  مشاوران  برای  ضروری  توانایی های  از  یکی  است.  
توانایی تحلیل سود ساخت و ساز است. امالک کوپال یکی از مجموعه هایی 
است که در حوزه خرید، فروش و ساخت و ساز به صورت تخصصی فعالیت 

می کند. 
دارای  کوپال  امالک  متخصص  و  ساالر  فن  مدیریت  طواقی  سجاد  مهندس 
مدرک مهندسی معماری می باشد. بعد از رعایت اصول اخالقی و قانون مند 
برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  مجموعه  این  برای  مردم  سرمایه  حفظ  بودن، 
است. در همین رابطه روزنامه جام جم البرز با این مدیر نواندیش و حاذق 

گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
در خصوص سوابق و فعالیتهای تخصصی امالک کوپال توضیح دهید. 

من دارای مدرک مهندسی معماری هستم. در حیطه امالک در بخش ساخت 
از سن ده سالگی  لحاظ تجربی  به  و فروش فعالیت می کنم.  و خرید  و ساز 
وارد این حیطه شده ام چون پدرم معمار تجربی و پدربزرگم معمار و مرمت 
کار عالقه مند شدم. در این حیطه مورد اعتماد  این  نیز به  کار بوده اند، من 

و نامدار بودن در محل کار بسیار مهم است. مردم ابتدا تحقیق می کنند و 
می شوند.  امالک  وارد  سپس  می کنند  دریافت  را  تبلیغات  کالمی  صورت  به 
هشتاد درصد درآمد مردم صرف خرید ملک و مسکن می شود، بنابراین اکثر 
افراد درآمد خود را صرف خرید ملک می کنند. قیمت هر متر آپارتمان با توجه 

به قیمت میلگرد محاسبه می شود. 
در منطقه شاهین ویال قیمت هر متر آپارتمان سند دار ۸ واحدی دقیقا هزار 
امروز  قیمت  مثال  می باشد.  میلگرد  بازار  روز  قیمت  به  میلگرد  قیمت  برابر 

میلگرد هجده هزارتومان است . 
است.  تومان  میلیون  هجده  سنددار  آپارتمان  هرمتر  قیمت  بنابرین  پس 
سایر مناطق نیز با همین فرمول یعنی با لحاظ کردن قیمت زمین یا ویالیی 
بنده  شخص  ابداعی  فرمول  این  می گردد.  محاسبه  منطقه  همان  کلنگی 

است که امالک های منطقه شاهین ویال نیز از این فرمول استفاده می کنند.
از شاخصه های ویژه مجموعه خود به چه مواردی اشاره می کنید؟

مردم سرمایه زندگی خود را در اختیار ما می گذارند و به خاطر حق کمیسیون 
بیشتر نباید حاصل زحمت چندین ساله مردم به خطر بیفتد. بارها به پرسنل 
باشید.  مردم  سرمایه  حافظ  که  کرده ام  تاکید  امر  این  در  نیز  کوپال  امالک 
قیمت ملک سند دار باید از لحاظ فنی، مصالح ساختمانی و استحکامات به 

کار رفته محاسبه و کارشناسی شود.

مهندس سجاد طواقی،مدیر امالک کوپال:

حافظ ســـرمایه مردم هستیم

شماره های تماس: ۰۹۱۲۱۶۷۴۷۱۸  - ۰۹۹۰۱۸۷۴۷۱۸

نشانی و راه های ارتباطی با امالک کوپال را بیان نمایید.

آدرس: شاهین ویال-بنیاد-شهرک یاس شمالی-استقالل شمالی-نبش گلسار سوم غربی- قطعه 986/987

شهید »مرتضی مسیب زاده« از شهدای مدافع حرم 
»آقا  بیان می کند:  او  از  روایت  در  همسرش  است. 
مرتضی راجع به جزئیات کاریش به هیچ کس چیزی 
نمی گفت و هرکس از شغلش می پرسید، می گفت: 

"خدمتگزار ساده اسالم هستم."«
،  شهید مرتضی مسیب زاده  به گزارش جام جم البرز
که  زبده نظامی بود  نیروهای  از  و   ۱3۶۱ متولد سال 
به سوریه رفت و  )ع(  از حریم اهل بیت  برای دفاع 
انفجار  اثر  در   ۹5 سال  خردادماه   ۱۴ جمعه  روز  در 
در  واقع  خلسه  منطقه  در  دشمن  انفجاری  تله 
جنوب خان طومان به همراه ۲ تن از هم رزمانش به 

شهادت رسید.

شغل
کس  هیچ  به  کاریش  جزئیات  به  راجع  مرتضی  آقا 
می پرسید،  شغلش  از  هرکس  و  نمی گفت  چیزی 
اگر  و  هستم.«  اسالم  ساده  »خدمتگزار  می گفت: 
داشته  را  مقابلش  طرف  احترام  خیلی  می خواست 
حسین)ع(  امام  دانشگاه  »در  می گفت:  باشد، 

خدمت می کنم.«
مه جبین

را  اسم  این  بود.  زهرا  نازنین  دلمان  میوه  اولین 
عالقه  مرتضی  کردیم.  انتخاب  برایش  مشترکا 
لوس  را  او  خیلی  و  داشت  دخترمان  به  زیادی 
صدا  مه جبین  را  دخترمان  خانه  در  مرتضی  می کرد. 

را  او  محبت های  و  عالقه  اطرافیان  همه   می کرد. 
این  به  کمتر  مرتضی  »آقا  می گفتند:  می دیدند،  که 
دختر محبت کن تا وقتی میری مأموریت، این طفل 
مرتضی  اما  بشه.«  اذیت  دوریت  از  کمتر  معصوم 
محبت  و  نبود  بدهکار  حرف ها  این  به  گوشش 
می کرد. فاطمه  نازنین  نثار  بی دریغ  را  خودش 

ما  که  می خواستم  زینب)س(  حضرت  از  همیشه 
بود.  خورده  رقم  برایمان  که  کند  تقدیری  آماده  را 
دنیوی  تعلقات  و  دنیا  به  دلبستگی  هیچ  مرتضی 
نداشت. همیشه می گفت: »تمام زندگی من، شما 
بیشتر  را  نگرانی ام  او  حاالت  هستید.«  بچه ها  و 
به رضای خدا. حتی حضرت  راضی بودم  اما  می کرد، 

به  مرتضی  که  تا  دادم  قرار  واسطه  را  )س(  زینب 
آرزویش برسد.

که  است  این  دولتمردان  تالش  و  همت  تمام  گفت:  اطالعات  وزیر 
خدمات مؤثری را به مردم ارائه بدهند و همه اقشار جامعه رایحه خدمت 
بر این است که وضعیت معیشت  کنند و تالش  را دریافت  صادقانه 

مردم، هرچه زودتر بهبود یابد.
با  خطیب  اسماعیل  سید  االسالم  حجت  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
اینکه وظیفه جهادی مسئوالن، رفع گرفتاری مردم است، افزود:  بیان 
دلسوزان نظام وظیفه دارند با وحدت و همبستگی و با حرکت جهادی و 
ارزشی، خدمت فوق العاده ای به مردم ارائه کنند.وی با اشاره به رویکرد 
دولتمردان  تالش  و  همت  تمام  کرد:  تاکید  رئیسی،  اهلل  آیت  دولت 
اقشار  همه  و  بدهند  ارائه  مردم  به  را  مؤثری  خدمات  که  است  این 
است  این  بر  تالش  و  کنند  دریافت  را  صادقانه  خدمت  رایحه  جامعه 
االسالم  یابد.حجت  بهبود  زودتر  هرچه  مردم،  معیشت  وضعیت  که 
جامعه  اجتماعی  امنیت  گسترش  افزود:  خطیب  اسماعیل  سید 
و  امکانات  که  است  مردم  همراهی  با  مسئوالن  و  دولتمردان  وظیفه 
با  می توانند  هم  نخبگان  و  علما  و  کنند  بسیج  را  موجود  ظرفیت های 

جامعه  سازی  مصون  در  موثری  نقش  افزایی«،  »بصیرت  و  روشنگری 
ایفا کنند.وزیر اطالعات به نقش ائمه جمعه و ایجاد همدلی بین مردم 
تاکید  آن،  تداوم  بر  و  اشاره  نیز  جامعه  در  آفرینی  امید  و  مسئوالن  و 
کرد.   نماینده، ولی فقیه در استان نیز دراین دیدار بر لزوم هوشیاری 
برای  فرصت ها  به  تهدید ها  تبدیل  و  دشمنان  توطئه های  برابر  در 
و  تعامل  افزایی،  هم  با  باید  گفت:  و  کرد  تاکید  جامعه  مشکالت  حل 
نفوذ  مانع  و  شناسایی  را  دشمنان  شیطنت های  مسائل،  شناخت 
شد.آیت اهلل حسینی همدانی افزود: باید برای حل مشکالت با یک نگاه 
بین المللی  و  منطقه ای  داخلی،  فرصت های  و  ظرفیت ها  همه  از  کالن 
عصر  امام  گمنام  سربازان  اینکه  بیان  با  ج  کر جمعه  کرد.امام  استفاده 
اهداف  از  دقیق  و  کامل  شناخت  با  الشریف  فرجه  تعالی  اهلل  عجل 
دارند،  نظر  زیر  را  دشمنان  تحرکات  اطالعاتی،  دقیق  رصد  و  استکباری 
گفت: دشمن هیچ گاه دست از دشمنی با انقالب اسالمی برنمی دارد 
می کند. استفاده  اسالمی  ایران  به  آسیب  برای  توطئه ها  همه  از   و 
تالش های  از  قدردانی  با  پایان  در  البرز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده، 
شبانه روزی سربازان امام زمان )عج(، افزود: امنیت کنونی کشور مرهون 

جان فشانی ها، اقتدار و توان نیرو های مسلح و امنیتی است.
وزیر اطالعات سپس با حضور در شورای تامین استان به تالش های 
دشمنان برای نفوذ و ایجاد تفرقه در کشور اشاره کرد و گفت: بودجه 
سرویس های جاسوسی دشمنان از کل بودجه کشور بیشتر است.وی 
به فشارها، تحریم ها، برخورد ها و فضاسازی های مطبوعاتی، رسانه ای و 

جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود: اقتدار و عزت ۴3 ساله در حالی به 
وجود آمده که از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون دشمنان با فتنه انگیزی، 
جنگ تحمیلی، ترور های ناجوانمردانه و جنگ اقتصادی تالش کرده اند 
که مانع پیشرفت و توسعه ایران و ایرانی شوند که به حول و قوه الهی و 
با رهنمود های حکیمانه مقام معظم رهبری و فداکاری نیرو های نظامی، 
انتظامی، امنیتی و حضور هوشمندانه مردم در صحنه، ناکام مانده اند و 

شکست های پی در پی متحمل شده اند.
اشاره و  نیز  و مطالبات مردم  اعتراضات  به خواسته ها،  اطالعات  وزیر 
قبول  مورد  و  حق  به  مردم  مطالبات  موارد،  خیلی  در  کرد:  خاطرنشان 
مسئوالن است و دولت نیز خود را به عنوان خدمتگزار، موظف می داند 
شرایط تحقق مطالبات را متناسب با شان، منزلت و حرمت مردم، فراهم 
کند.وی وجود اقوام، ادیان و مذاهب در استان البرز را فرصت و مزیتی 
مهم برشمرد و گفت: با کمک مردم استان و بسیج همگانی می توان 
امنیت پایدار و مردمی را تداوم بخشید.عبداللهی استاندار نیز در این 
نشست به برخی مشکالت استان همچون زیرساخت های عمرانی، آب 
و برق و حاشیه نشینی اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن مصوبات و 
تخصیص اعتبارات سفر رییس جمهور به استان، این مشکالت رفع 
شود.در ادامه این نشست مدیرکل جدید اطالعات معرفی و از زحمات 
با  روزه  یک  سفر  پایان  در  اطالعات  شد.وزیر  قدردانی  قبلی  مدیرکل 
حضور در ستاد خبری اداره کل اطالعات به تماس های مردمی پاسخ داد 

و دستوررسیدگی به مطالبات و مشکالت مردم را صادر کرد.

سیری در خاطرات شهیدمسیب زاده؛

خدمتگزار ساده اسالم هستم

ج: وزیر اطالعات در کر

همه تالش دولت بهبود وضعیت زندگی مردم است

شهیدمرتضی مسیب زادهشهیدمرتضی مسیب زاده

طب کار یکی از شاخه های تخصصی جدید پزشکی است که بر مبنای ارتقای 
سالمت شاغلین در محیط های کاری و تشخیص به موقع  و پیشگیری از بروز 
بیماری های شغلی و بررسی تناسب هر کارگر از نظر سالمت جسم و روان با 
کار محوله بنا شده است.با توجه به این که بیماری های شغلی قابل پیشگیری 
ولی غیر قابل درمان می باشند، عالوه برایجاد  ناتوانی در کارگر، هزینه باالیی 
بر شرکت های بیمه گر تحمیل کرده و باعث کاهش بهره وری برای کارفرماها 
می شوند. بنابراین این موضوع در بیشتر کشورهای صنعتی مورد توجه قرار 
گرفته و در کشور نیز قوانینی در این خصوص  لحاظ گردیده است.  لذا شخصی 
که قصد ورود به بازار کار را دارد از طرف شرکت های بیمه گر و کارفرماها  جهت 
احراز سالمت جسمی و روانی و تناسب شغلی تحت پوشش خدمات طب 
کار قرار می گیرد و متناسب با سالمتی خود به کار مشغول می شوند و طبق 
کار بر  قانون کار هر سال مورد پایش و معاینات  قرار گرفته  و اثرات محیط 
سالمتی ایشان بررسی شده و در صورت مشاهده تغییرات ، اقدامات اصالحی 
الزم انجام  می گیرد. دکتر مسعود عظیم زاده، پزشک و متخصص طب کار و 
غ  یکی از  مدیران مرکز تخصصی طب کار در استان البرز می باشند . ایشان فار
التحصیل سال نود و دو از این رشته تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 
ج افتتاح  بوده و مرکز تخصصی خود را سال نود و پنج در چهارراه طالقانی کر
و تاسیس کرده اند. روزنامه جام جم البرز با این پزشک متخصص فرهیخته 

گفتگویی انجام داده است که شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم:
از سوابق و فعالیتهای تخصصی خود بگویید.

ح مسئولیت بازرسی و  غ التحصیلی از دانشگاه تهران، به عنوان طر بعد از فار
نظارت بر انجام معاینات طب کار را در استان و بعضا کشوری را برعهده گرفتم 
ح، مرکز خود را با اخذ مجوز های قانونی از وزارت بهداشت  و بعد از اتمام طر
. در حال حاضر پنج نفر در این مجموعه مشغول به  فعالیت  افتتاح کردم 

می باشند. 
فعالیت طب کار در چه حوزه هایی است؟ 

تشخیص زودهنگام بیماری های شغلی و پیشگیری از ناتوانی  از اصلی ترین 
اهداف طب کار است.  با توجه به این که کلیه واحد های کاری به نوعی با عوامل 
خطر زا در تماس می باشند و با پیشرفت علم ساالنه مواد آسیب زای جدیدی 
وارد بازار کار می شوند بنابراین طب کار با انجام تحقیقات و مطالعات علمی 
یکی از رشته های زنده و پویا در جهان امروز می باشد. با توجه به این که بروز 
بیماری های شغلی به راحتی قابل تشخیص و پیشگیری می باشند متاسفانه 
اگر مزمن شوند قابل درمان نیستند. مانند بیشتر سرطان ها و بیماریهای 

ریوی مزمن.
در خصوص نکات مثبت مرکز تخصصی خود توضیح دهید.

و  مجرب  و  متخصص  پرسنل  با  همکاری  ما  کار  طب  مرکز  مثبت  نکات  از 
ج یعنی چهارراه طالقانی  آزمایشگاه های معتبر و واقع شدن در قلب پزشکی کر
می باشد  و اینجانب به عنوان مدیر و مسئول فنی و موسس آن مجموعه با 
نظارت مستقیم  بر روند علمی خدمات طب کار و انجام  معاینات تخصصی  در 

حال خدمات رسانی در زمینه سالمت شغلی می باشیم .  

در گفتگو با جام جم البرز عنوان شد:

یت دکتر عظیم زاده فعالیت مرکز تخصصی طب کار تحت مدیر

ج- چهارراه طالقانی- ابتدای طالقانی جنوبی- بعد از بانک کشاورزی -  آدرس: کر
 نبش خیابان شهید مصطفی خمینی  -ساختمان فرهنگیان - طبقه چهارم 

نشانی و راه های ارتباطی با مجموعه خود را عنوان نمایید.
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