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اهمیت بهداشت دهان و دندان بر کسی پوشیده 
فرهنگ  نیازمند  آن  آموزش  فرایند  ولی  نیست. 
نسرین  دکتر  است.  مردم  نمودن  آگاه  و  سازی 
البرزی  نخبه  و  جوان  دندانپزشک  و  جراح  عبدی، 
او  می باشد.  حوزه  این  در  فعال  پزشکان  از  یکی 
به  تحصیل  ی  ادامه  برای  سالگی  هفده  سن  در 
دوستی  میهن  حس  ولی  کرد  سفر  ایران  از  خارج 
ایران  به  اتمام تحصیالت  از  تا بعد  او موجب شد 
بازگردد. سپس مدت سه سال در دانشگاه شهید 
دوره  و  پرداخت  تحصیل  ادامه  به  تهران  بهشتی 
در  نامه  پایان  ارائه  با  را  خود  مدارک  سازی  معادل 
بخش کودکان تکمیل نمود و پایان نامه ی خود 
 . از وطن نمود  تمام دانشجویان دور  به  تقدیم  را 
فعالیت های بی دریغ و بی شائبه ی او گواه حس 
می باشد…  کشورمان  مردم  با  ایشان  همدردی 
اقدام متعهدانه دکتر نسرین عبدی در خصوص 
اهمیت مسواک زدن و آموزش بهداشت با انتخاب 
آمیز  تحسین  سالمت،  سفیر  عنوان  به  کودکان 
از این  البرز افتخار میزبانی  است. روزنامه جام جم 
دندانپزشک مبتکر و خالق را داشت. در ادامه شما 

را به مطالعه این گفتگو دعوت می نماییم:
به  نسبت  سرکارعالی  بیماران  شدیم  *مطلع 
کمتری دارند. در این زمینه از  موضوع درد، هراس 

چه خالقیتی استفاده کرده اید؟
کودکان سرنگ  که  گونه ای است  تکنیک من به 
را نمی بینند و از طریق ترفندهایی خاص تزریق با 
کودکان و حتی  انجام می پذیرد. در نتیجه  کم  درد 

دچار  دندانپزشکی  کارهای  انجام  از  بزرگساالن 
از بازگشت به  واهمه و تشویش نمی شوند. بعد 
کردم  همکاری  بسیاری  جهادی  گروه های  با  ایران 
و چندین دوره در مناطق محروم به مردم خدمت 
رسانی و تعداد قابل توجهی از بیماران را ویزیت کردم 
آزرده  در آن زمان ، از حجم پوسیدگی دندان مردم 
خاطر و اندوهگین می شدم، محدودیت و شرایط 
موجود مانع نتیجه گیری مثبت در این حوزه بود و 
من با اقدامی خالقانه پس از آموزش بهداشت هر 
کودک را سفیر سالمت دهان و دندان خانواده ی 
خود قرار داده و این پیغام مهم پزشکی را به مردم 
ابالغ می کردم. به نظر من نقش  کودکان  از طریق 
دندان  و  دهان  بهداشت کاران  ی  دوباره  آموزش 
بومی منطقه در روستاها به ویژه در مناطق محروم 
کمک بسیار زیادی در پایین آمدن آمار پوسیدگی 
بنده  ارتقا سطح بهداشت دهان و دندان دارد.  و 
خالصانه عالقه مندم از طریق روزنامه جام جم البرز 
تمام کودکان سرزمینم را سفیر سالمت قرار دهم 
از  بعد  صبح ها  کنم:  تکرار  برایشان  را  شعار  این  و 
صبحانه و شب ها قبل از خواب مسواک. کودکان 
سرزمینم را با کشیدن یک نقاشی سفیر سالمت 
جامعه،   افراد  عملگرایی  نظرم  به   . می دهم  قرار 
والدین و کودکان همه با هم موجب تسریع در روند 
انتقال تجربیات مفید و ارزنده خواهد بود. کودکان 
همواره از والدین و محیط پیرامون و رسانه آگاهی 
آنها با یک  از  فرا می گیرند و اجرا می کنند. بسیاری 
نقاشی ساده بسیاری از مطالب مهم و ارزش های 

زندگی را می آموزند.
*از میزان اهمیت بهداشت دهان و دندان به ویژه 

در دوران کودکی بگویید.
کودکان  به  زدن  مسواک  صحیح  نحوه  آموزش 
اهمیت بسیاری دارد، چون کمک زیادی به کاهش 
میزان پوسیدگی می کند. اگر کودک مسواک نمی زند 
پدر و مادرها باید با شکیبایی این کار را برای او انجام 
دهند و به او یادآوری کنند که او مسواک میزند چون 
انسانی ارزشمند است. بهتر است در زمانی خاص 
آموزش  او مسواک بزنند.  جلوی کودک ویا همراه 
بهداشت به کودکان کمک شایان توجه ای می کند. 
دندانهای  کامل  رشد  از  بعد  والدین  است  بهتر 
مراقبت  و  بسته  شیاربند  را  آنها  دائمی  و  شیری 
بیشتری در زمینه بهداشت دندانها انجام دهند. 
نیز  به دندانپزشک  بار  مراجعه هر شش ماه یک 
ضروری است .امیدوارم در آینده ی هر چه نزدیکتر 
از طریق رسانه های دیداری و شنیداری به اهمیت 
شود  پرداخته  دندان  و  دهان  بهداشت  موضوع 
و در این خصوص تبلیغات گسترده انجام پذیرد ، 
اگر این تبلیغات مستمر و پیوسته باشد، قطعا به 

مرحله درمان نخواهیم رسید.
 آدرس: کرج- چهارراه طالقانی

 به سمت شهدا- برج آرین- طبقه 6- واحد ۱۸
شماره های تماس:

02632280958 -02632280961 
اینستاگرام:

http://instagram.com/dr.nasrinabdi

دکتر نسرین عبدی، جراح و دندانپزشک:

بسیاری از کودکان را سفیر سالمت دهان و دندان قرار دادم

حتی  و  مختلف  مشاغل  در  که  مساله ای  اولین 
صــداقــت  مـــی زنـــد،  را  اول  ــرف  حـ شخصی  ــی  ــدگ زن
می باشد. وقتی صداقت باشد، کارها به خودی خود 
و به درستی انجام می شود. مهدی ترکاشوند، مدیر 
متخصص و اخــالق مــدار امــالک تختی اســت. در 
همین رابطه روزنامه جام  جم البرز با وی گفتگویی 
انجام داده است که می خوانید:
تختی  امـــالک  ویـــژه  شاخصه های  خــصــوص  در   *
بگویید.

در حــوزه فعالیت مــا، اشــراف به مسائل حقوقی، 
کــار اســت. در حال  ــرارداد نویسی الزمــه  ــ ق ثبتی و 
حاضر همکاران مشاور و مورد اعتماد امالک تختی 
در بحث قرارداد نویسی حرفه ای هستند. در بحث 
به  باغچه  و  بــاغ  اجـــاره،  و  رهــن  ملک،  کارشناسی 
صورت تخصصی فعالیت می کنیم. در بحث خرید 

عنوان  بــه  همیشه  نیز  فـــروش  و 
یک داور عمل کرده و همیشه حق 

را می گوییم. محمد شهر یک منطقه 
بایر بود، ولی در حال حاضر با ساخت و 

سازهای خوب در حال آباد شدن می باشد. 
برخی از سازندگان و افرادی که در بحث باغ، باغچه 

و ویال سازی فعالیت می کنند، مشکالتی با جهاد 
ابتدا به بعضی ها  کشاورزی و شهرداری دارنــد. در 
خود  نهایت  در  ولی  می شود،  داده  ساخت  اجــازه 
ارگان مرتبط بنا را تخریب می کند. بهتر است در این 
انجام شود. شهرداری هزینه مجوز  تدابیری  حوزه 
مردم  سرمایه  که  نماید  اعطاء  را  ساز  و  ساخت  و 
و  کشاورزی  جهاد  که  امیدواریم  باشد.  امنیت  در 
که  بیاندیشند  تدابیری  زمینه  ایــن  در  شــهــرداری 
نتیجه بخش باشد و سرمایه مردم از بین نرود.

مهدی ترکاشوند، مدیر امالک تختی:

 مشاوران امالک تختی در بحث 
قرارداد نویسی حرفه  ای هستند

* راه های ارتباطی با مجموعه خود را عنوان نمایید.

- بلوار امام خمینی  آدرس: محمد شهر
بلوار گلستانک- خیابان تختی
 جنب استخر برنا -امالک تختی

شماره های تماس: 09124978505
36316453

ج: امام جمعه کر

آب و برق متضرر می شود  اد شهردار فردیس شدالبرز همواره از تخلفات حوزه  محمد رضا احمدی نژ گان مبارک باد عید رقبان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از اقرد یکتا رب هم

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان:
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؛ مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز

کاروانسرای شاه عباسی 
تا پایان مرداد بازگشایی 

خواهد شد
7
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شهید قدرت اهلل عبدیان 
نورچشمی که به فکر همه 

بود

سید احمد میر شاه محمد، وکیل پایه یک 
دادگستری:

کشور  تربیتی  قرارگاه مرکزی 
در البرز افتتاح می شود

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان:
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بیشتر بخوانید

شرایط ویژه برای مراجعان 
کلینیک فیزیوتراپی و ماساژ

سید احمدرضا وزیری، مدیر کلینیک فیزیوتراپی 
 : و سالن ماساژ البرز

البرز، آماده همیاری به زلزله زدگان هرمزگان

کرده ام در مجموعه ام  سعی 
کنم از وکالی نخبه استفاده 

ین در استان؛ ین در استان؛از یک رویداد افتخار آفر گزارشگزارش جام جم البرز  جام جم البرز از یک رویداد افتخار آفر

آرام ، اولین بیمارستان فوق تخصصی سبز در البرزآرام ، اولین بیمارستان فوق تخصصی سبز در البرز

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

لبرز
ا

گهی مزایده امالک  آ
استان البرز
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بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
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شــورای  هفته  اخــبــار  گلچین 
کالنشهر  شهرداری  و  اسالمی 

ج کر
علیرضا رحیمی، نائب رئیس شورا:

ترافیک، دغدغه اصلی شهروندان است
با  گفت:  کرج  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
وجود این که ایجاد طرح خط ویژه اتوبوس در شهر 
باید در راستای کاهش ترافیک صورت گیرد اما در 
اجرای این طرح به حاشیه کار نیز باید توجه داشت.
به گزارش جام جم البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی 
بررسی طرح مسیر ویژه  با عنوان  که  در جلسه ای 
شهید  بلوار  و  بهشتی  شهید  خیابان  در  اتوبوس 
چمران با حضور سرپرست شهرداری کرج و اعضای 
شورای شهر در باشگاه میالد برگزار شد، اظهار کرد: 
است  شهروندان  جدی  دغدغه  ترافیک  موضوع 
و  پارک حاشیه ای به موازات این طرح از موضوعاتی 

است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
کل  اداره  سرپرست  عنوان  به  شجاعی  افراسیاب 

حوزه شهردار معرفی شد
افراسیاب  غفاری،  منوچهر  سوی  از  حکمی  طی 
شجاعی به عنوان سرپرست اداره کل حوزه شهردار 

معرفی شد.
سید مرتضی اعتصامی، رئیس کمیسیون خدمات 

شهری، سالمت و محیط  زیست شورا:
خیابان  حاشیه  در  خودروها  توقف  ساماندهی 

شهید بهشتی ضرورت دارد.
و  سالمت  شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
گفت: در  کرج  محیط زیست شورای اسالمی شهر 
کنار ایجاد مسیر ویژه اتوبوس باید اجرای طرح های 
خیابان  در  حاشیه ای  پارک  کنترل  قبیل  از  موازی 
شهید بهشتی و توسعه و ساماندهی دوربین های 

کنترل نظارت را مورد توجه قرار داد.
عنوان  با  که  جلسه ای  در  اعتصامی  مرتضی  سید 
بررسی طرح مسیر ویژه اتوبوس در خیابان شهید 
بهشتی و بلوار شهید چمران با حضور شهردار کرج 
و اعضای شورای شهر در باشگاه میالد برگزار شد 
اظهار کرد: با ساماندهی درختان پس از تصویب در 
کمیسیون ماده ۷ می توان مسیر اجرای این طرح 

را هموار کرد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان این که استان از برخی تخلفات در 
حوزه آب و برق رنج می برد، گفت: به تخلفات حوزه آب و برق استان البرز 

رسیدگی شود.
آیت اهلل سیدمحمدمهدی حسینی همدانی در    ، البرز گزارش جام جم  به   
برگزار  البرز  دولت  شهدای  سالن  در  که  البرز  استان  اداری  شورای  جلسه 

البرز  کار در استان  شد  اظهار داشت: باید با قدرت و توان بیشتری برای 
ج با اشاره به این که تخلف در بخش آب و برق باال  پیش رفت.امام جمعه کر
است، گفت: باید با تخلف در حوزه آب و برق برخورد شود و نظارت جدی 

برای پیشگیری از هرگونه تخلف باید انجام شود.
کشاورزی  محصوالت  برخی  این که  به  اشاره  با  حسینی همدانی  آیت اهلل 

داد:  ادامه  می کنند،  مصرف  زیادی  آب  که  می شود  کشت  البرز  استان  در 
نباید اجازه کشت محصوالت غرق آبی در استان البرز داده شود.نماینده 
در  باید  تبلیغی  دستگاه های  این که   به  اشاره  با  البرز  استان  در  ولی فقیه 
زمینه مصرف آب و برق فرهنگ سازی کنند، ادامه داد: استفاده بی رویه در 

مورد آب و برق نوعی منکر است و  باید در این زمینه اطالع رسانی شود.
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اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

ج: امام جمعه کر
البرز همواره از تخلفات حوزه آب و برق متضرر می شود 

خبر اخبارشورا

مسکن های مهر پیام ماهدشت، قیمت های 
دارنــد.  شهر  داخــل  به  نسبت  مناسبی  بسیار 
مــی بــاشــد.  مــطــلــوب  نــیــز  منطقه  هـــوای  و  آب 
تخصصی  و  علمی  اصــول  طبق  ساختمان ها 
ساخته شده و دارای پارکینگ هستند. اتوبان 
یادگار امام نیز در حال اتصال به فرودگاه پیام 

است.
در  بین المللی  نمایشگاه  زودی  به  همچنین   
این مکان تاسیس می شود، به همین دلیل، 
پیشرفت  آیــنــده  ســـال   ۴ الـــی   ۳ منطقه  ایـــن 
بسیار چشمگیری خواهد داشت. به طوری که 

قیمت ها با مرکز شهر برابری خواهد کرد.
، مـــجـــرب و   مــجــتــبــی امـــیـــری، مـــدیـــر دلـــســـوز
این  که  است  معتقد  امیری  امالک  متخصص 
ســاخــتــمــان هــا از اســتــقــامــت بــســیــاری بــاالیــی 

برخوردار بوده و مهندسی ساز می باشند. 
وی در فعالیت حرفه ای خود همواره صداقت 

را پیشه کار خود قرار داده است. 
این  با  البرز  جام جم  روزنــامــه  رابطه  همین  در 

که  است  داده  انجام  گفتگویی  توانمند  مدیر 
در ادامه می خوانید:

* از شاخصه های ویژه امالک امیری بگویید.
ــوزه امـــالک  ــ ــال اســـت کـــه در ح ــ ــدود دوسـ ــ  ح
سعی  همواره  هستیم.  فعالیت  به  مشغول 
جنبه ها  تــمــامــی  در  و  ــوده  بـ ــادق  صـ می کنیم 
شفاف سازی داشته باشیم تا حقوق شخصی 
نگردد. صداقت، درستکاری و  دیگران تضییع 

پشتکار رمز موفقیت مشاغل است.
کارشناسی جنابعالی در خصوص  * نقطه نظر 

مسکن های مهر پیام چیست؟
مهر  مسکن  در  حــرفــه  ایـــن  بــه  ورود  از  قــبــل 
کمک  برای  کرمانشاه  زلزله  زمان  بودم.  ساکن 
میزان  کـــردم.  مــراجــعــه  منطقه  آن  بــه  رســانــی 
، زیاد نبود و طبق آمار من،  تخریب مسکن مهر

تلفات این مجتمع تنها سه نفر بودند.
ــاز بــیــشــتــریــن حجم   شــهــرکــهــای شــخــصــی سـ
تلفات را داشت. زیرا بر اساس اصول تخصصی 
 ، مهر مسکن  ســازه هــای  ــود.  ب نشده  ساخته 

کار  به  نیز  عظیمیه  سازهای  شخصی  در  حتی 
نرفته است. 

و  ســازه  نظر  از  می باشد.  ساز  مهندسی  چون 
است  مستحکم  و  قــوی  بسیار  فندانسیون 
و  صدمه  کوچکترین   ، نیز ماهدشت  زلزله  و 
مسکن  نــیــاورد.  وارد  خانه ها  ایــن  بــه  آسیبی 
مــهــر تــنــهــا بــه لــحــاظ امــکــانــات کــمــی ضعیف 
اســت کــه بــه لطف خــدا بــرطــرف مــی شــود. قــرار 
امکانات  ســایــر  و  روز  بـــازار  درمــانــگــاه،  اســت 
آبــی هم قــرار اســت رو  فراهم شــود. یک پــارک 
این  تمامی  ــود.  شـ احـــداث  فــرودگــاه  روی  بــه 
از  یکی  مــی شــود.  منطقه  رشــد  موجب  مـــوارد 
بروکراسی  که  اســت  ایــن  منطقه  ایــن  مــزایــای 
اداری طوالنی مدت ندارد. همچنین در بخش 
بــاغ،  فـــروش  و  خــریــد  زمینه  در  مهر  مسکن 
باغچه، ویال و زمین نیز فعالیت داریم. در نیمی 
کنید.  خریداری  ملک  می توانید  روز  شبانه  از 
هم اکنون قیمت هر واحد ۸۰ متری بین ۵۵۰ 

تا ۶۰۰ میلیون تومان است. 

    

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

- خیابان رز 1-  خیابان تجاری  - خیابان رز 1-  خیابان تجاری آدرس : شهرک پیام- خیابان رز آدرس : شهرک پیام- خیابان رز
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شماره  تماس: 
09375۱99۱77

مجتبی امیریمجتبی امیری
 مدیر امالک امیری: مدیر امالک امیری:

میلیون  میلیون    600600 با  با تنها  تنها 
تومان یک واحد تومان یک واحد 8080  
ید یدمتری نوساز بخر متری نوساز بخر

بیمارســتان آرام، بیمارســتان تخصصــی 
و فــوق تخصصــی 1۰۰ تختخوابــی اســت 
کــه براســاس آخریــن تکنولوژی هــای روز 
دنیــا و بــر اســاس رعایــت منشــورهای 
محیــط زیســتی در اســتان البــرز ســاخته 

شــده اســت.
غالمحســین علیشــیری فــوق تخصــص 
مدیــره  هییــت   رییــس  و  روماتولــوژی 
آرام در گفتگــو بــا جام جــم  بیمارســتان 
البــرز بــا اشــاره بــه این کــه اســتان البــرز 
از  کشــور  محــروم  اســتان  دومیــن 
ــح  ــت تصری ــکی اس ــات پزش ــر خدم منظ
کــرد: بــه منظــور رفــع نیازهــای پزشــکی 
و  مــردم  تخصصــی  فــوق  و  تخصصــی 
کاهــش مراجعــات بــه دیگــر اســتان ها  
در صــدد برآمدیــم بیمارســتانی مــدرن و 
در شــأن مــردم اســتان تاســیس کنیــم.
بیمارســتان  مدیــره  هیــات  رئیــس 
،بیمارســتان  این کــه  بیــان  بــا  آرام  
فــوق  و  تخصصــی  بیمارســتان  آرام، 
کــه  تخصصــی 1۰۰ تختخوابــی می باشــد 
در زمینــی بــه مســاحت 12۰۰ متــر مربــع 
در 9 طبقــه بــا زیربنــای تقریبــی ۸۰۰۰ متــر 
مربــع ســاخته شــده اســت خاطرنشــان 
اســاس  بــر  بیمارســتان  کرد:ایــن 
بیمارســتانی  اســتانداردهای  آخریــن 
دنیــا و بــا رویکــرد بکارگیــری تجهیــزات 
در  هوشــمندی  و  پزشــکی  نویــن 
ــه عنــوان یــک بیمارســتان  فرآیندهــا و ب
بــه  مجهــز  عمــل  اتاق هــای  بــا  جنــرال 
فــوق  و  تخصصــی  رشــته های  تمــام 
آنژیوگرافــی،  بخش هــای  بــا  تخصصــی 
جراحــی قلــب، زنــان و زایمــان، جنــرال، 
اورولــوژی،  ارتوپــدی،  زیبایــی،  نــوزادان، 
 ،DAY CARE اعصــاب،  و  مغــز 

CCU,ICU.( بخش هــای  مراقبــت ویــژه
OH,NICU,ICU(، اســکوپی ، رادیولــوژی، 
،آزمایشــگاه، فیزیوتراپــی، ســاخته شــده 

اســت.
چرخــش  و  فضا هــا  افزود:طراحــی  وی 
تریــن  روز  بــه  از  بهره گیــری  بــا  کاری 
درمانــی  مراکــز  طراحــی  اســتاندارد های 
بیــن  ارتبــاط  و  گرفتــه  انجــام  دنیــا  در 
فضا هــا، ارتباطــی ســهل و راحــت بــرای 
بــود. خواهــد  درمانــی  کادر  و  بیمــاران 
بیمارســتان  گفت:ایــن  علیشــیری 
چشــم انــداز خــود را التیــام آالم بیمــاران، 
درمانــی  بهداشــتی  خدمــات  ارائــه 
بــا  و  دلســوزانه  و  بخــش  اثــر  و  ایمــن 
غ  کیفیــت بــاال، در حداقــل زمــان و فــار
از ســن، جنــس، نــژاد، رنــگ، مذهــب و 
یــا موقعیــت اجتماعــی و حفــظ کرامــت 

اســت. داده  قــرار  افــراد  انســانی 
رئیــس هیــات  مدیــره بیمارســتان آرام  

آرام  بیمارســتان  این کــه  بــه  اشــاره  بــا 
بیمارســتانی ســبز اســت تصریــح کــرد: 
بیمارســتان آرام بــا بهره گیــری از آخریــن 
زمینــه  در  دنیــا  روز  تکنولوژی هــای 
زباله هــای  امحــای  و  فاضــالب  تصفیــه 
زیســت  محیــط  حفــظ  و  بیمارســتانی 
بیمارســتان  شــاخصه های  از  بســیاری 
ســبز را داراســت. وی افــزود: فاضــالب 
بــا  بیولوژیکــی  روش  بــه  بیمارســتان 
کمــک میکــرو ارگانیســم ها ی بی هــوازی 
سیســتم  بــه  و  شــده  خنثــی  و  تجزیــه 

می شــود. وارد  شــهری  فاضــالب 
بــا  این کــه  بیــان  بــا  علیشــیری  دکتــر 
زمینــه  آرام  بیمارســتان  انــدازی  راه 
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــر ب ــتغال ۵۰۰ نف اش
و یــک هــزار نفــر غیــر مســتقیم  فراهــم 
هزینــه  امــروزه   کــرد:  تاکیــد  می شــود 
ایجــاد یــک تخــت بیمارســتانی مــدرن در 
کشــور بیــن پنــج و نیــم تــا شــش میلیارد 

تومــان اســت و بــه همیــن دلیــل دولــت 
بیمارســتان ها  نــوع  ایــن  ایجــاد  در 
مشــکل دارد و بخــش خصوصــی هــم 
ایــن  در  گــذاری  ســرمایه  بــه  تمایلــی 

کمتــر دارد. یــا  نــدارد  زمینــه 
فــوق  و  دانشــگاه  اســتادتمام  ایــن 
بیــان این کــه  بــا  تخصــص روماتولــوژی 
بیمارســتان آرام یــک بیمارســتان کامــال 
هوشــمند اســت تصریــح کــرد: در جهــت 
تشــویق مــادران بــرای زایمــان طبیعــی 
امکانــات  و  درد  بــدون  زایمــان  اتــاق 
ایــن  در  نــوزادان  از  نگهــداری  ویــژه 

اســت. شــده  تعبیــه  بیمارســتان 
بیمارســتان  مدیــره  هیــات   رئیــس 
از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  آرام  
آموزشــی  ســایت  بــه  خــود  ســخنان 
بیمــاران  بــرای  بیمارســتان  رایــگان 
اشــاره کــرد و گفــت: بــه منظــور ارتقــای 
بهداشــت وســالمت جامعــه و بیمــاران 

ســایت آمــوزش بیمارســتان راه انــدازی 
بیمــاران  ســواالت  بــه  و  اســت  شــده 
پاســخ الزم داده  طــول 2۴ ســاعت    در 
ــرش  ــه پذی ــیری ب ــر علیش ــود. دکت می ش
آرام  الکترونیکــی بیمــار در بیمارســتان 
از  بــرای جلوگیــری  کــرد و گفــت:  اشــاره 
ازدحــام و بــرای تکریــم بیشــتر بیمــاران 
آنــان پذیــرش بــه صــورت  و رفــاه حــال 

می شــود. انجــام  الکترونیکــی 
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
توریســم  بخــش  انــدازی  راه  بــه  خــود 
درمانــی بیمارســتان اشــاره کــرد و تاکیــد 
از  دیگــری  یکــی  درمانــی  توریســم  کــرد: 
و  اســت  آرام  بیمارســتان  بخش هــای 
ــا  بــه همیــن منظــور اتاق هــای ویــژه ای ب
امکانــات مــدرن و خــاص بــرای پذیرایــی 
و راحتــی  بیمــاران خارجــی فراهــم شــده 
بــا  علیشــیری  دکتــر  پایــان  در  اســت. 
آرامــش  آرام،  بیــان این کــه بیمارســتان 
را بــه بیمــاران هدیــه خواهــد داد تصریــح 
کــرد: بــا توجــه بــه پیشــرفت 99 درصــدی 
در  بیمارســتان  ایــن  آرام  بیمارســتان 
، عیــد والیــت  افتتــاح  ســالروز عیــد غدیــر
و بــه چرخــه خدمات دهــی پزشــکی بــه 
بیمــاران عزیــز در اســتان البــرز خواهــد 
پیوســت. گفتنــی اســت دکتــر عبداللهی 
عمرانــی  معــاون  همــراه  بــه  اســتاندار 
رئیــس  صیــادی  دکتــر  اســتانداری، 
ج، فرمانــدار  دانشــگاه علــوم پزشــکی کــر
رئیــس  و  شــهرداری  سرپرســت  و 
ج و عــده ای  کــر شــورای اســالمی شــهر 
ضمــن  اســتانی  مســئوالن  از  دیگــر 
بازدیــد از تمــام بخش هــای بیمارســتان 
در جریــان امکانــات و مراحــل ســاخت 

گرفتنــد. قــرار  آن 

مشاوران حقوقی جام جم البرز
گرامی،  خوانندگان   
ــا مـــی تـــوانـــیـــد  ــ ــم ــ ش
ــالت حــقــوقــی  ــک ــش م
ــود را با  و قــضــایــی  خ
روزنامه جام جم البرز 
بــگــذاریــد.  ــان  ــی م در 
ــول پــرســش  ــئـ ــسـ مـ
مــشــکــالت  پـــاســـخ  و 
قــضــایــی  و  ــی  ــوق ــق ح
ــم  ــی بــــــه وســــیــــلــــه ت
مجرب  کــارشــنــاســی 

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.

تأمین خواسته در پرونده های کیفری
یکــی از ســؤاالت متــداول قضایــی این اســت که 
آیــا در شــکایات کیفــری همانند دعــاوی حقوقی 
امــکان تأمیــن خواســته )توقیــف امــوال( متهــم 
وجــود دارد؟ پاســخ در مــاده 1۰۷ قانــون آئیــن 
دادرســی کیفــری آمــده اســت: »شــاکی می توانــد 
تأمیــن ضــرر و زیــان خــود را از بازپــرس بخواهــد. 
هــرگاه ایــن تقاضــا مبتنــی بــر ادلــه قابــل قبــول 
صــادر  خواســته  تأمیــن  قــرار  بازپــرس  باشــد، 
می کنــد« و نیــز در مــاده 1۰۸ همــان قانــون آمــده 
اســت: »در صورتــی کــه خواســته شــاکی، عیــن 
معیــن نبــوده یــا عیــن معیــن بــوده، امــا توقیــف 
آن ممکــن نباشــد، بازپــرس معــادل مبلــغ ضــرر 
دارایی هــای  و  امــوال  ســایر  از  شــاکی  زیــان  و 

متهــم توقیــف می کنــد.«

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

گزارش جام جم البرز از یک رویداد افتخار آفرین در استان؛

آرام ،اولین بیمارستان فوق تخصصی سبز در البرز

معنــی  بــه  لغــت  در  »عیــد«  واژه 
بــه  اصطــالح؛  در  و  »بازگشــتن« 
خداونــد  ســوی  بــه  بازگشــت  معنــی 
و  عطــا   ، روز ایــن  در  اســت.  ســبحان 
بخشــش های خداونــد متعــال همــراه 
نــازل  مؤمــن  بنــدگان  بــر  رحمــت،  بــا 
، بــا  می گــردد پــس بیاییــد در ایــن روز
، گناهــان گذشــته  عبــادت و راز و نیــاز
را  خــود  و  بشــوییم  دل  صفحــه  از  را 
فیوضــات  از  بیشــتر  وری  بهــره  بــرای 
ــا ســازیم، چراکــه  ایــن روز آمــاده و مهّی
ــی، در تمامــی اعیاد اســالمی، 

ّ
بــه طــور کل

و  بندگــی  بــا  کــه  اســت  آن  هــدف 
عبــادت در پیشــگاه حضــرت ســبحان، 
دســت  بــه  را  خــود  واقعــی  ســعادت 
آوریــم. حضــرت علــی )ع(در ایــن بــاره 
انســان  کــه  روزی  هــر   « انــد:  فرمــوده 
 ، ــد، آن روز ــاه و معصیــت نکن در آن گن
عیــد اســت.« "عیــد قربــان جلــوه گاه 
ــف و  ــان حنی ــلیم ابراهیمی ــد و تس تعّب
بهــار قــرب مســلمانان بــه خداونــد، در 

اســت. عبودّیــت  ســایه 

کــردن  قربانــی  فصــل  قربــان  عیــد 
عزیزهــا در آســتان »عزیزتریــن« یعنــی 
ــض  ــرای فی ــان مج ــد قرب ــت. عی خداس
بــه  رحمانــی  عنایــت  بهانــه  و  الهــی 
بنــدگان مؤمــن و مطیــع اســت. و هــر 
کــس بتوانــد رضــای خویــش را فــدای 
رضــای حــق کنــد و از خواســته دل در 
و  بپوشــد  چشــم  خــدا  خواســته  راه 
بگــذرد،  خواســته ها  و  داشــته ها  از 
اســت.  رســیده  عبودیــت  مــرز  بــه 

»قربانــی« وســیله قــرب بــه خداســت 
و عیــد قربــان روز تقــّرب بــه پــروردگار 
و  قــات 

ّ
تعل از  شــدن  رهــا  روز  اســت. 

روز قربانــی کــردن تمنّیــات در پیشــگاه 
اراده الهــی است.کســی کــه در ایــن روز 
بتوانــد منیت هــا و هواهــای نفســانی 
 ، روز ایــن  کنــد  حــق  رضــای  فــدای  را 
عیــد  اوســت، امــا اگــر صدهــا قربانــی را 
بــرای رضــای دل بــه قربانــگاه ببــرد، در 
ــه  ــی را باخت ــابقه بندگ کار خویــش مس
اســت.  کســی کــه در روز عیــد قربــان 
قــدم  یــا  می کنــد  قربانــی  گوســفند 
ســتایش  مــورد  تــا  مــی دارد  بــر  خیــر 
این کــه  نــه  گیــرد  قــرار  خــدا  بنــدگان 
ســتوده خداونــد باشــد، او مــال باختــه 
جلــب  فکــر  بــه  فقــط  اگــر  امــا  اســت 
رضــای پــروردگار باشــد، هــم بــر نفــس 
خــدا  هــم  و  شــده  غالــب  خویــش 
اصــل  در  و  اســت  کــرده  خشــنود  را 
ــراد  ــن اف ــود ای ــوارای وج ــی گ ــد واقع عی

اســت.

یادداشت
عیدسعید قربان

 محمد حسین
 روحی یزدی

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
عملیات  آغـــاز  از  الــبــرز  اســتــان  ســاوجــبــالغ  شهرستان 
این  در  امــام  ینگی  کــاروانــســرای  تاریخی  بنای  مرمت 

شهرستان خبر داد.
به گزارش جام جم، رضا خلج گفت: در این مرحله مرمت 
و بندکشی ضلع غربی کاروانسرای تاریخی ینگی امام در 

دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان ساوجبالغ افزود: با تامین اعتبارات در آینده 
بخش های دیگر این بنای ارزشمندتاریخی استان البرز 

نیز مرمت خواهد شد.
تاریخی  کاروانسرای  تاریخی  بنای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
قــرار  یونسکو  جهانی  مــیــراث  فهرست  در  امــام  ینگی 
جاده  تاریخی  کاروانسرا های  پایلوت  عنوان  به  و  گرفته 

ابریشم شناخته می شود.
تاریخی  دوره  به  مربوط  امام  ینگی  تاریخی  کاروانسرای 

صفویه است.

کاروانسرای تاریخی ینگی امام ساوجبالغ مرمت می شود



خبرپزشک جام جم
ســـــــواالت پــزشــکــی 
پــزشــک  از  را  ــود  ــ خـ
جــــــــام جــــــــم الـــــبـــــرز  

بپرسید.
مــردم  روزهــا،  ایــن   
از  زیــادی  بخــش 
ســالمت  نیازهــای 
راه هــای  از  را  خــود 
گوناگــون بــه دســت 
کار  ایــن  می آورنــد. 
می توانــد در بعضــی مواقــع مفیــد و در بســیاری 

باشــد. خطرنــاک  حتــی  مواقــع  از 
را  شــرایطی  البــرز  جــم  جــام  ویژه نامه هــای   
و  ســواالت  شــنونده  کــه  اســت  کــرده  فراهــم 
پرســش های پزشــکی شــما باشــد و بــه صــورت 
مکتــوب بــرای ســئوال های  شــما جواب هــای 

مناســبی داشــته باشــد. 
همیــن  در  موســویان  مهــدی  ســید  دکتــر 
ســتون و هــر هفتــه بــه ســواالت و دغدغه هــای 

داد. خواهنــد  پاســخ  شــما  پزشــکی 
اســهال  درمــان  بــرای  غذایــی  ممنوعیــت 

ن کا د کــو
درمــان  فــورا  کــودکان  اســهال  این کــه  بــرای 
از مــواد غذایــی  از مصــرف برخــی  بایــد  شــود، 

ماننــد: گزینه هایــی  کننــد.  اجتنــاب 
مــواد غذایــی حــاوی  مــواد غذایــی فیبــر دار- 
شــیرین کننده هــای مصنوعــی- غذاهــای چــرب 
خ کــرده- غذاهــای ســبوس دار را نبایــد در  و ســر
برنامــه غذایــی کــودک، تــا زمــان بهبــود، در نظــر 

گرفــت.
ممکــن  عــادی  حالــت  در  غذایــی  مــواد  ایــن 
در  امــا  نشــوند  اســهال  بــروز  ســبب  اســت 
باشــد،  اســهال مبتــال  بــه  کــودک  کــه  صورتــی 
تشــدید  ســبب  غذایــی  مــواد  ایــن  مصــرف 
خواهــد  پــی  در  را  اســهال  بهبــود  در  تاخیــر  و 

داشــت. 
همچنیــن الزم اســت از مصــرف گزینه هــای زیــر 

تــا زمــان بهبــود اســهال پرهیــز کننــد:
بســتنی،  و  شــیر  همچــون  لبنیاتــی 
و  چــای  جملــه  از  دار  کافئیــن  نوشــیدنی های 
ــد از  ــتری دارن ــر بیش ــه فیب ــی ک ــوه- میوه های قه
جملــه انــواع توت هــا و انــواع آلوهــا، ســبزیجاتی 
کــه فیبــر بیشــتری دارنــد از جملــه انــواع کلم هــا، 
لوبیــا ســبز، نخــود فرنگی و ذرت- شــیرینی جات 
شــیرین کننده های  حــاوی  غذایــی  مــواد  و 
نوشــابه های  و  آدامــس  حتــی  مصنوعــی؛ 
رژیمــی- نوشــیدنی های قنــدی و گازدار. فســت 
خ کردنــی- غذاهــای تنــد و پــر ادویــه فــود و ســر

زنبــورداری  اقتصــاد  بهبــود 
ل  کشــور بــا تولیــد کپســول ژ

عســل زنبــور  رویــال 
بخــش  محقــق  و  ژن  بانــک  رئیــس 
علــوم  تحقیقاتــی  موسســه  بیوتکنولــوژی 
ژل  کپســول  و  پــودر  تولیــد  از  کشــور  دامــی 
رویــال زنبــور عســل خبــر داد و گفــت: بــا ایــن 
فنــاوری بــه بهبــود اقتصــاد زنبــورداری کشــور 

می شــود. زیــادی  کمــک 
اســدی  اهلل  ، نعمــت  البرز م  گزارش جــام    بــه 
افــزود: در کشــور مــا درآمــد بیــش از 9۰ درصــد 
ــه تولیــد عســل اســت و  زنبــورداران وابســته ب
بــه نظــر می رســد یکــی از عوامــل اصلــی عــدم 
اســتفاده از ســایر فرآورده هــای زنبــور عســل از 
گاهــی از  جملــه ژل رویــال مربــوط بــه نداشــتن آ
ــت. ــدو اس ــرآورده از کن ــن ف ــتخراج ای ــوه اس  نح
بخــش  محقــق  و  ژن  بانــک  رییــس 
علــوم  تحقیقاتــی  موسســه  بیوتکنولــوژی 
دامــی کشــور بــا بیــان اینکــه یکــی از مهمتریــن 
مشــکالت موثــر بــر عــدم توســعه زنبــورداری 
، تــک محصولــی بــودن ایــن حرفــه و  در کشــور
ــت:  ــت، گف ــل اس ــد عس ــه تولی ــتگی آن ب وابس
در حــال حاضــر از مجمــوع حــدود 1۰ میلیــون 
کلنــی زنبــور عســل، حــدود 1۰۰هــزار تــن عســل 
ســایر  تولیــد  حالیکــه  در  شــود  مــی  تولیــد 
 فــرآورده هــای کنــدو کمتــر از پنــج تــن اســت.
وی افــزود: یکــی از عوامــل موثــر در ایــن زمینــه 
عــدم وجــود دانــش فنــی در ســطح زنبــورداری 
از  کنــدو  محصــوالت  ســایر  اســتحصال  بــرای 
قبیــل گــرده، زهــر و ژل رویــال اســت بنابرایــن، 
تــک  حالــت  از  صنعــت  ایــن  کــردن  ج  خــار
محصولــی و ایجــاد شــرایط مناســب بــرای بهــره 
وری از ســایر فــرآورده هــای کنــدو از جملــه ژل 
افزایــش  نقــش موثــری در  توانــد  رویــال مــی 
 درآمــد زنبــورداران و رونــق ایــن حرفــه ایفــا کنــد.
ــم  ــوالت مه ــی از محص ــال را یک ــدی، ژل روی اس
غــدد  توســط  کــه  کــرد  عنــوان  عســل  زنبــور 
در  کارگــر پرســتار  زنبور هــای  مــادون حلقــوی 
ــن  ــود و ای ــی ش ــح م ــی ترش ــا 12 روزگ ــنین 2 ت س
محصــول سرشــار از ویتامیــن هــا، اســید های 

آمینــه و مــواد معدنــی اســت.

دکتر سید مهدی 
موسویان

محمد رضا احمدی نژاد شهردار فردیس شد
اعضای شورای اسالمی شهر فردیس در جلسه 9 تیر، محمد رضا احمدی نژاد 
ج را به عنوان شهردار فردیس انتخاب کردند. معاون فنی و عمرانی شهرداری کر
؛ اعضای شورای اسالمی فردیس در جلسه پنجشنبه  به گزارش جام جم البرز
برای  گزینه   2 بین  از  بود،  شده  تشکیل  شهر  این  شهردار  انتخاب  برای  که 
تصدی کرسی شهردار، محمدرضا احمدی نژاد را با هفت رای به عنوان شهردار 

انتخاب و معرفی کردند.

با  نیز  فردیس  شهردار  سمت  کاندیدای  دیگر  صفری  سعید  جلسه  این  در 
کسب 2 رای از نشستن بر کرسی شهرداری فردیس بازماند.

بری،  مسافر  پایانه های  سازمان  عمران  مسئول  ج،  کر شهرداری  سرپرست 
و  عمران  سازمان  بازرسی  مسئول  فنی،  معاونت  حوزه  بازرسی  مسئول 
انتخاب  ج، دبیر هیات  کر کمیسیون تحویل عمده شهرداری  نوسازی، عضو 
مشاور، مدیر کل تقاطعات غیر هم سطح، جانشین معاونت فنی عمرانی و 

سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک بخشی از سوابق کاری محمدرضا 
ج بوده است. احمدی نژاد در شهرداری کر

، به صورت رسمی  شهردار فردیس پس طی مراحل قانونی با حکم وزیر کشور
فعالیت خود را به عنوان شهردار فردیس آغاز خواهد کرد. اعضای شورای شهر 
هفته گذشته محمدرضا آژیر شهردار سابق فردیس را با ۸ رای موافق و یک رای 

مخالف، به علت عدم احراز سکونت از کار برکنار کردند.
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 اجتماعی اجتماعی

: دبیر انجمن تغذیه البرز
ــا در  ــن خـــوراکـــی هـ ــ مــصــرف ای
تابستان بدن را خنک می کند 

دبیر انجمن تغذیه البرز گفت: مصرف برخی از 
مواد غذایی در روز های گرم تابستان بدن شما 

را خنک می کند.
افزود:  احدی  خانم  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
برای  شاید  و  شده  آغاز  تابستان  گرم  روز های 
سخت  داغ  روز های  این  تحمل  ما  از  کدام  هر 
باشد، اما وجود برخی راهکار ها می تواند کمکی 
برای هر فرد باشد.به گفته دبیر انجمن تغذیه 
مواد  این  کمک  و  تابستانی  خوراکی های  البرز: 
تغذیه ای یکی از چیز هایی است که هر کدام از 

افراد در آغاز هر فصل به دنبال آن هستند.
از  استفاده  گفت:  البرز  تغذیه  انجمن  دبیر 
ماست همراه کشمش، ماست همراه با نعناع 
فصل  در  ماست  با  دیگر  سبزی های  ترکیب  یا 

تابستان می تواند بدن شما را خنک کند.
فالوده  سکنجبین،  کاهو  افزود:مصرف  او 
، آب هندوانه با سکنجبین،  سیب، فالوده خیار
خیار با سکنجبین و شربت سکنجبین نیز در 

این فصل گرم سال بسیار مفید است.
برای  فصل  این  در  است  بهتر  گفت:  احدی 
خنک کردن بدن از غذا های سنگین مانند کله 
استفاده  رشته  آش  و  ماکارونی  حلیم،  پاچه، 

نشود.
اوافزود: بهتر است در تابستان ناهار از صبحانه 
و شام سبک تر باشد و از ساالد به عنوان یک 
وعده غذایی در ناهار استفاده کنیم، ضمن این 
که مصرف آب دوغ خیار هم بسیار خوب است.

سید احمدرضا وزیریسید احمدرضا وزیری
مدیر کلینیک فیزیوتراپی مدیر کلینیک فیزیوتراپی 

 : : و سالن ماساژ البرز و سالن ماساژ البرز

شرایط ویژه برای شرایط ویژه برای 
مراجعان کلینیک مراجعان کلینیک 

یوتراپی و ماساژ  یوتراپی و ماساژ فیز فیز

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

- کلینیک فیزیوتراپی و سالن ماساژ البرز ج مهر ج-شاهین ویال-خیابان نهم غربی- جنب بانک صادرات - بر  آدرس:کر
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ــوان مکمــل  ــه عن ماســاژ و تکنیک هــای دســتی ب
فیزیوتراپــی در عملکــرد فیزیوتراپیســت نقــش 
 ، مهمــی دارنــد . هــر کــدام از تکنیک هــای ماســاژ
می شــود.  بــرده  کار  بــه  بــدن  از  قســمتی  بــرای 
فوایــد  می توانــد  ماســاژ  بدانیــم،  اســت  خــوب 
متعــدد در ارتبــاط بــا ســالمت روح و جســم داشــته 
باشــد. ماســاژ همچنیــن یــک روش اساســی بــرای 
ــه دنبــال  ورزشــکاران و ســایر افــرادی اســت کــه ب
حفــظ انعطــاف و جلوگیــری از آســیب دیدگی هــای 
داخلــی، بهبــود کیفیــت خــواب، دوری از اســترس، 
رکــن  تریــن  مهــم  هســتند.   ... و  درد  کاهــش 
آغــاز اســت. در نقطــه شــروع،  در ماســاژ  نقطــه 
ــاص  ــی خ ــر نواح ــز ب ــا تمرک ــد ب ــت بای فیزیوتراپیس
ماهیچــه ای و بافــت همبنــد بهتریــن قســمت 
را جهــت انتخــاب نقطــه محــرک انتخــاب کنــد تــا 
بتوانــد آغازگــر شــروع تســکین درد دیگــر مفاصــل 
و عضــالت باشــد. شــواهد علمــی نشــان می دهــد 
کــه ماســاژ می توانــد تاثیــر مســتقیم و شــگرفی 
بــر روی درمــان بیماری هایــی نظیــر افســردگی و 

ر ســرطان داشــته باشــد. در طــی یــک تحقیــق  د
ســال 2008  فیزیوتراپیســت ها دریافتنــد، ماســاژ 
ــت  ــود کیفی ــی در بهب ــش مهم ــد نق ــی می توان حت
ســید  باشــد.  داشــته  ســرطانی  بیمــاران  خــواب 
ســاالر  فــن  و  جــوان  مدیــر  وزیــری،  احمدرضــا 
کلینیــک فیزیوتراپــی و ســالن ماســاژ البــرز دارای 
کارشناســی منــوآل تراپــی )درمان هــای دســتی( 
دوره هــای  ســپس  می باشــد.  ترکیــه  کشــور  از 
فدراســیون  در  و  ایــران  در  را  ماســاژ  مختلــف 
ای  حرفــه  و  فنــی  ســازمان  و  ورزشــی  پزشــکی 
گذرانــده اســت. او در حــال حاضــر در کلینیــک 
فیزیوتراپــی البــرز مشــغول بــه فعالیت می باشــد. 
انجــام  ایشــان  بــا  گفتگویــی  رابطــه  همیــن  در 

می خوانیــد: ادامــه  در  را  آن  کــه  دادیــم 
* ماســاژ چیســت و در حــال حاضــر چنــد مرکــز 

معتبــر در اســتان البــرز وجــود دارد؟ 
 در مجمــوع ورز دادن یــا هــر نــوع حــرکات حســاب 
نــرم  بافت هــای  یــا  عضــالت  روی  دســت  شــده 
بــدن، توســط درمانگــران را ماســاژ می نامنــد. در 

اســتان البــرز تنهــا ســه مرکــز معتبــردارای جــواز 
ــد.  ــت دارن ــاژ فعالی ــه ماس ــه در زمین ــود دارد ک وج
قانونــی  غیــر  کــه  هســتند  مراکــزی  متاســفانه 
بــه  کننــد  دقــت  بایــد  افــراد  می کننــد.  فعالیــت 
مراکــزی مراجعــه کننــد کــه دارای مجــوز هســتند. 
کلینیــک  فیزیوتراپــی  بخــش  خصــوص  در   *
فیزیوتراپــی و ســالن ماســاژ البــرز توضیــح دهید.
ــرای  ــدر دارای دکت ــی، پ ــش فیزیوتراپ ــورد بخ  در م
فیزیولــوژی  دکتــرای  دارای  مــادر  و  فیزیوتراپــی 
ورزشــی هســتند. ســعی کــرده ایــم مجموعــه ای 
فراهــم کنیــم کــه تحــت نظــر متخصصیــن باشــد. 
بــه  از بهتریــن و  دســتگاه های فیزیــو تراپــی مــا 
روزتریــن دســتگاه ها هســتند. بــا تمــام بیمه هــا 
قــرارداد داریــم و ایــن موضــوع باعــث ســهولت 
بــه  توجــه  بــا  مــا  می شــود.  کننــدگان  مراجعــه 
نظــر  در  ای  ویــژه  تخفیفــات  اقتصــادی  شــرایط 
گرفتیــم و همیشــه ســعی کرده ایــم کــه ایــن رویــه 

را ادامــه دهیــم. 
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حسن  امام  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  مسئول 
مردم  فوری  نیاز  به  اشاره  با  البرز  استان  مجتبی)ع( 
البرزی ها  گفت:  سرمایشی،  وسایل  به  هرمزگان 
می توانند کمک های خود را به بسیج سازندگی نواحی 
تحویل  البرز  استان  بسیج  مقاومت  حوزه های  و 

دهند.
طیران،  مهران  سرهنگ  البرز،  جام جم  گزارش  به 
حسن  امام  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  مسئول 
در  زلزله  وقوع  به  اشاره  با  البرز   استان  مجتبی)ع( 
خ دادن این  استان هرمزگان تصریح کرد: به محض ر
حضور  برای  البرز  استان  جهادی  گروه های  حادثه، 

توجه  با  اما  کردند  آمادگی  اعالم  زلزله زده  مناطق  در 
بسیج  سازمان  توسط  جهادی  قرارگاه  تشکیل  به 
جهادگران  حضور  که  شد  اعالم  هرمزگان،  سازندگی 
این استان و استان های همجوار برای خدمات دهی 
سایر  جهادی  گروه های  حضور  به  نیاز  و  است  کافی 

استان ها نیست. 
آمادگی سازمان بسیج سازندگی استان  اعالم  از  وی 
البرز برای کمک رسانی و احصای لوازم و وسایل مورد 
نیاز زلزله زدگان خبر داد و بیان کرد: طبق اعالم قرارگاه 
بهداشتی  لوازم  و  خوراک  هرمزگان،  استان  جهادی 
افراد زلزله زده تأمین شده و در حال حاضر نیاز فوری 
کولر  و  یخچال  جمله  از  سرمایشی  وسایل  به  آن ها 

استان،  آن  شدید  گرمای  دلیل  به  زیرا  است  گازی 
طی  ما  ندارد.  وجود  آبی  کولر  از  استفاده  امکان 
البرز  صحنه  در  همیشه  و  شریف  مردم  از  فراخوانی 
دعوت کردیم مانند سنوات گذشته، پای کار بیایند و 

یاری گر زلزله زدگان باشند. 
حسن  امام  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  مسئول 
نوع  مردم  این که  بیان  با  البرز  استان  مجتبی)ع( 
به  را  خود  کمک های  می توانند  استان  این  دوست 
بسیج  مقاومت  حوزه های  و  نواحی  سازندگی  بسیج 
زمان  کوتاه ترین  در  تا  دهند  تحویل  البرز  استان 
کرد:  خاطرنشان  شود،  ارسال  زده  زلزله  مناطق  به 
بازسازی  برای  البرز  استان  سازندگی  بسیج  سازمان 

منازل آسیب دیده نیز اعالم آمادگی کرده است و در 
صورت نیاز قرارگاه مرکزی هرمزگان، به وظایفی که به 

ما سپرده شود، عمل خواهیم کرد.
سرهنگ طیران در پایان در خصوص وضعیت مردم 
جهادی  نیروهای  حضور  هرمزگان،  استان  زده  زلزله 
خوب  بسیار  را  استان  این  در  حمایتی  نهادهای  و 
ارزیابی کرد و با اشاره به این که در حال حاضر مشکل 
خاصی وجود ندارد، اظهار داشت: امداد رسانی اولیه و 
اسکان زلزله زدگان صورت گرفته و برآورد خسارات در 
آواربرداری و   ، حال انجام است و در مرحله بعدی نیز

بازسازی منازل آسیب دیده انجام خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان:

البرز آماده همیاری به زلزله زدگان هرمزگان

گفت:  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  واگیردار  بیماری های  کارشناس 
وبا یک بیماری حاد است که توسط میکروبی به نام ویبریوکلرا ایجاد 

می شود.
از طریق  البرز؛ دکتر تسلیمی گفت: این میکروب  به گزارش جام جم 
خوردن آب آلوده پس از عبور از معده در روده تکثیر پیدا کرده و موجب 
ترشح سم توکسین و افزایش دفع آب و امالح از دیواره روده می شود 
از طریق مدفوع  که با عالمت اسهال همراه است بنابراین میکروب 

انسان در محیط پخش می شود و آب و غذا را آلوده می کند.
او افزود: عامل بیماری وبا در آب، محیط های مرطوب، میوه و سبزی، 
صدف دریایی و گوشت زنده می ماند، ولی تحمل چندانی نسبت به 
خشکی و نور آفتاب ندارد و با جوشاندن آب به مدت 1 دقیقه از بین 

می رود و منبع بیماری وبا، آب و غذای آلوده به مدفوع انسانی است.
عالئم بیماری وبا

خانم دکتر تسلیمی می گوید: اسهال آبکی شدید و متوسط، با دفعات 
اجابت مزاج غیر قابل شمارش، نبودن دل درد و دل پیچه، استفراغ 
بدون حالت تهوع قبلی، گرفتگی عضالت پشت ساق پا، عطش فراوان، 

فقدان تب، خون در مدفوع از عالئم بیماری وبا است.
اولین شکایت بیمار احساس پری و غرغر شکم است و سپس اسهال 

آبکی شبیه به آب برنج بدبو دیده می شود.
آشامیدنی و خوراک  آلوده به مدفوع،  آب  از  انتقال وبا  او تصریح کرد: 
آلوده شسته شده اند و  آلوده مانند سبزی ها و میوه هایی که با آب 
با  دست  مستقیم  تماس  تهیه،  از  بعد  شده  پخته  غذا های  آلودگی 

ترشحات اسهالی بیمار وبائی انجام می شود.
برای پیشگیری چه باید کرد؟

کارشناس بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: برای 
پیشگیری از این بیماری باید آبی که از سالمتش اطمینان ندارید یک 

دقیقع جوشانده شود.
او افزود: شستشوی دست با آب و صابون قبل از غذا و بعد از اجابت 
مزاج از دیگر راه های پیشگیری از این بیماری است. خودداری از خرید 
هرگونه مواد غذایی و خوراکی از دست فروشان نیز حائز اهمیت است.

خانم دکتر تسلیمی گفت: درصورت بروز عالئم و نشانه های بیماری 
از جمله اسهال حاد آبکی بدون انجام خوددرمانی به سرعت به مراکز 

بهداشتی درمانی مراجعه کنید.
البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  واگیردار  بیماری های  کارشناس  گفته  به 
سال  در  بیماری  این  به  ابتال  خصوص  در  مثبتی  مورد  هیچ  تاکنون 

گذشته و سال جاری در استان مشاهده نشده است.
با رعایت نکات ساده بهداشتی، بیماری وبا به آسانی قابل پیشگیری 

است.

: کارشناس بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی البرز

درباره وبا و راه های پیشگیری از آن بیشتر بدانید

بوکســینگ  کیــک  تــای  مســابقات  دوره  دومیــن 
سراســر  از  کار  رزمــی   2۵۰ حضــور  بــا  البــرز  اســتان 
اســتان البــرز در شهرســتان نظرآبــاد برگــزار شــد.

، سرپرســت هیــات رزمــی  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
اســتان البــرز گفــت: دومیــن دوره مســابقات کیــک 
بوکســینگ قهرمانــی اســتان البــرز بــه مــدت یــک 

روز در ســالن فلــق نظرآبــاد برگــزار شــد.
امیر هاشــمی افــزود: ایــن مســابقات در چهــار رده، 
نونهــاالن، نوجوانــان، جوانــان و بزرگســاالن و در ۳۰ 

وزن برگــزار شــد.
او گفــت: ایــن نخســتین بــار اســت کــه کمــر بنــد 
ــم  ــکاران تقدی ــیج ورزش ــا آرم بس ــی ب ــی قهرمان طالی

از مســابقات می شــود. ایــن دوره  قهرمانــان 
مســابقات  از  دوره  ایــن  برتــر  نفــرات  افــزود:  وی 
مســابقات  در  البــرز  اســتان  نماینــده  عنــوان  بــه 
خواهنــد شــرکت  کشــور  بوکســینگ  کیــک   تــای 

 کرد.

رقابت 250 رزمی کار البرزی برای کسب کمر بند طالیی

ســاعت   ۷2 طــی  گفــت:  البــرز  انتظامــی  فرمانــده 
گذشــته 11۵ ســارق و مالخــر کــه در قالــب ۴۰ بانــد 

شــدند. دســتگیر  می کردنــد  فعالیــت 
عباســعلی  ســردار  البــرز،  جــم  جــام  گــزارش  بــه 
گفــت:  خبرنــگاران  جمــع  در  تیــر   1۴ محمدیــان 
همانطــور کــه قبــال پلیــس بــه آحــاد مــردم قــول داده 
بــود کــه اقدامــات بی امــان خــود را علیــه مجرمــان 
تعطیــل نکنــد در طــول ایــن مــدت اقدامــات بی امان 
مــا و همراهــی بســیار خــوب دســتگاه قضایــی ادامــه 
داشــت و در کمتــر از ۷2 ســاعت گذشــته همــکاران 
مــا 11۵ ســارق و مالخــر را دســتگیر کردنــد. ایــن افــراد 
باندهایــی هســتند کــه بــا یــک کار پیچیــده دو ماهــه 
دســتگیر شــده اند و ارزش امــوال مکشــوفه حــدود 

1۵ میلیــارد تومــان اســت.
بانــد   ۴۰ قالــب  در  نفــر   11۵ ایــن  داد:  ادامــه  وی 

در  گروهــی  صــورت  بــه  کــه  هســتند  مختلــف 
زمینــه زورگیــری و ســرقت از منــازل فعالیــت 

می کردنــد.
فرمانــده انتظامــی البــرز گفت: در حــوزه زورگیری 
امــروز یکــی از ســرقت هایی کــه در حــال زیــاد 
شــدن اســت، سواســتفاده ســارقان از غفلــت 

دارنــدگان تلفن هــای همــراه 
اســت چــون افــراد هنگام 

تلفــن  بــا  صحبــت 
اطــراف  بــه  توجهــی 

ایــن فرصــت بهــره می برنــد. از  ندارنــد و ســارقان 
وی بــه موضــوع ســارقان مأمــور نمــا هــم اشــاره و 
اعــالم می کنیــم  بــه همــه شــهروندان  کــرد:  اعــالم 
هــر کســی کــه بــا لبــاس نیــروی انتظامــی، خــودرو 
شــخصی، اســلحه و بــی ســیم خــود را مامــور معرفــی 
کــرد بایــد کارت شناســایی در اختیــار بگــذارد. ســالح 
بــرای  نیســت  بــودن  مامــور  نشــانه  ســیم  بــی  و 
ورود بــه اماکــن خصوصــی هــم احتیــاج بــه مجــوز 
دادســتانی اســت بــدون اینهــا بــه هیــچ وجــه بــا افــراد 
لبــاس شــخصی همــکاری نکننــد و اگــر بــه موضوعی 

مشــکوک شــدند بــا 11۰ تمــاس بگیرنــد.
هــم  منــزل  در  امــوال  نگهــداری  خصــوص  در  وی 
گفــت: تاکیــد مــا ایــن اســت کــه منــازل یــا کمدهــای 
چنــد  هــر  نیســت  گاوصنــدوق  خانــه 
داخــل  در  هــم  گاوصنــدوق 
نیســت.  مناســب  منــزل 
زمانــی  گاوصنــدوق 
مناســب اســت کــه مهــار 
باشــد. یــا مخفــی شــده 

: فرمانده انتظامی البرز

دستگیری اعضای 40 باند سرقت در البرز
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ک استان البرز گهی مزایده امال آ
طریق  از  را  ذیل  مشروحه  امالک  دارد  نظر  در  کل اموال و امالک استان البرز  اداره 
کارمزد( واگذار  مزایده عمومی با شرایط ویژه )به صورت اقساط بلند مدت و بدون 
نماید. متقاضیان محترم می توانند تا تاریخ ۱40۱/4/2۱ همه روزه بجز ایام تعطیالت 
از ساعت ۸:30 الی ۱۸ جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در 
مزایده به آدرس: کرج، بلوار شهید چمران، بعد از میدان امام حسین )ع(، اداره کل 

استان البرز مراجعه و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 322496۱6-۱7 -026 

و32234۸77  و 322496۱4 و 0933۱004۱42 تماس حاصل فرمایید.
 در وجه 

ً
1 اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک تضمینی )بانکی( صرفا

سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان به شماره شناسه ملی ۱0۱00۱7۱920 به 
میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه روزه 

بجز ایام تعطیالت در ساعات تعیین شده قابل انجام است.
2 در تاریخ ۱40۱/4/22 متقاضیان می توانند پاکت های پیشنهادی خود را تا ساعت 

9:30 صبح در محل بازگشایی، در صندوق پاکات قرار دهند. 
از  الذکر  آدرس فوق  بر  3 شرکت در مزایده و اخذ اطالعات فروش امالک، عالوه 

طریق استان تهران نیز امکان پذیر می باشد. )شماره تماس ۰21-۸۸۶۷۶۵۷۴(
4 بازگشایی پاکت های پیشنهادی رأس ساعت ۱0:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 
۱40۱/4/22 طبق برنامه زمان بندی شده در محل اداره کل استان البرز به آدرس 
البرز که در تهران   پیشنهادات مربوط به استان 

ً
فوق انجام خواهد گرفت. ضمنا

دریافت شده باشد، رأس ساعت در محل برگزاری مزایده استان تهران بازگشائی و 
توسط نمابر ارسال خواهد شد.

5 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 
 امضاء پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.

ً
می باشد. ضمنا

6 هزینه محضر )حق الثبت، حق التحریر( بالمنافصه بعهده طرفین می باشد.
7 سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.

8 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.
 دریافت 

ً
9 ۱% )یک درصد(رقم پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان، نقدا

می گردد.
ج در لیست مزایده به صورت جدول زیر خواهد  10 شرایط فروش کلیه امالک مندر

بود.

ف
دی

ر

اعیان عرصه )مترمربع(آدرس ملك / قطعه / پالك ثبتی
ع ملك/کاربری)مترمربع( یال  میزان مالکیت بنیاد/ توضیحات نو ارزش  به ر

1
 جاده چالوس،به سمت دیزین،روستای والیت رود-پالک های ثبتی

 677الی693فروعات از 12 اصلی

جمعا13689/51
مترمربع

داردحدود 
15مترمربع کلبه 

نگهبانی

باغ/داخل بافت روستای والیت رودوکاربری 
ح هادی روستا باغ ودرضلع شمالی 17/5  طر

ح تعریض  کس جاده جزء حریم راه وطر متراز آ
خیابان اصلی 

سه دانگ مشاع /  مالکیت بنیاد برای قطعات مزبور بصورت سه دانگ مشاع وسه دانگ دارای شریک مشاعی است که قطعات بصورت 
ح های احتمالی از سوی راه وشهرسازی وجهاد  محصور می باشد لذا واگذاری با شرایط وضع موجود و رعایت حریم رودخانه و انهار و طر

 پالک ثبتی 12/683 
ً
کشاورزی و دهیاری وحل فصل اشجار و... بعهده خریدار بوده و انتقال قطعات نیز بصورت وکالتی خواهد بود ، ضمنا

بمیزان 1136/5 مترمربع دارای اصالحی است./ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 871,000,000,000

ج،عظیمیه ، باالتر از میدان طالقانی ، خیابان میخک -پالک ثبتی 161/16600،قطعه 2634 ششدانگ/ قسمتی از ملک بمساحت 48/60 مترمربع  در تصرف مالک پالک همجوار و بمیزان 68/30 مترمربع دارای اصالحی می باشد لذا رفع زمین/ مسکونی متداول شهری _1992/5کر
تصرف و یا توافق احتمالی با مالک همجوارو همچنین شهرداری و پیگیری های مربوط به اصالح سند مالکیت و... بعهده خریدار خواهد بود./ 

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 1,383,000,000,000

ج،عظیمیه ،میدان مهران،خیابان شهید گودرزی -پالک ثبتی 161/17513،قطعه 3211 255,500,000,000 ششدانگ /واگذاری با شرایط وضع موجود خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/ وضع موجود مسکونی_570کر

، خیابان قائم، انتهای خیابان الله، نرسیده به اداره برق -پالک ثبتی 4 ج،رجایی شهر کر
155/5668، قطعه 5

زمین وساختمان/ مسکونی متداول شهری دارد756
h-125

 ششدانگ/ ملک برابر پروانه تجدید بنا بمیزان 125/77 مترمربع  دارای اصالحی و دارای کسری مساحت بوده لذا در حال حاضر واگذاری 
 پالک دارای پروانه تجدید بنا  است که در صورت نیاز به تمدید پروانه ، پیگیری 

ً
مطابق با مساحت سند مالکیت و وضع موجود می باشد، ضمنا

و پرداخت هزینه های آن بعهده خریدار خواهد بود./ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 148,000,000,000

ج ، باغستان ،بلوار اشتراکی ،بوستان 21-پالک ثبتی 149/357،قطعه 5341 170,000,000,000 ششدانگ /واگذاری با شرایط وضع موجود خواهد بود / تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/پارک محله_1000کر

ج ، باغستان ،بلوار اشتراکی ،بوستان 21- پالک ثبتی 149/358،قطعه 6340 135,200,000,000 ششدانگ /واگذاری با شرایط وضع موجود خواهد بود / تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/پارک محله_1000کر

ج ، باغستان ،بلوار اشتراکی ،بوستان 21-پالک ثبتی 149/359،قطعه 7339 135,200,000,000  ششدانگ/ ملک بمیزان 12/05 متر مربع دارای اصالحی است و واگذاری بصورت وضع موجود خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/پارک محله_1000کر

ج ، باغستان ،بلوار اشتراکی ،بوستان 21-پالک ثبتی 149/360،قطعه8338 136,500,000,000 ششدانگ /واگذاری با شرایط وضع موجود خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. زمین/پارک محله_1000کر

ج،بلوار شهید چمران، بعد از میدان امام حسین ،محل اداره کل -پالک ثبتی 9162/621 دارد8189کر
1140مترمربع

ملک دارای درختان مثمر و غیر مثمر و بمیزان 613 مترمربع دارای اصالحی و اعیانی های کلنگی فاقد پایانکار بوده لذا واگذاری با شرایط وضع زمین وساختمان وباغ/ محور مجهز شهری
موجود و اخذ پایانکار و پرداخت جرائم کمیسیون ماده صد شهرداری و سازمان پارک ها و فضای سبز و هرگونه توافق با شهرداری و... و 

پیگیری های آن بعهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 2,620,000,000,000

دارد متعلق به 478/22فردیس ،ورودی سه راه حافظیه،خیابان شهید داوری- پالک ثبتی 163/5902 ، قطعه 1021
متصرف می باشد

 پالک دارای پروانه زمین/تجاری -اداری
ً
ششدانگ/ ملک بمیزان 76/12 مترمربع دارای اصالحی و متصرف بوده لذا تخلیه و رفع تصرف بعهده خریدار می باشد ضمنا

ساختمان است که اعتبار پروانه تا تاریخ 1398 بوده که تمدید و هزینه های آن بعهده خریدار خواهد بود / تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.
 337,500,000,000

ج،شهرک وحدت،بلوار شهیدان بخشی،خیابان پریسای شرقی-پالک ثبتی 11 کر
163/5808،قطعه64

زمین/ مسکونی متداول شهری با گونه _5700
تراکمی 125 درصد

ششدانگ/واگذاری با شرایط وضع موجود خواهد بود لذا ملک حدود 1084/65 مترمربع دارای  اصالحی خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی 
است.

 527,700,000,000

ج،شهرک وحدت،بلوار شهیدان بخشی،خیابان پریسای شرقی-پالک ثبتی 12 کر
163/5807،قطعه63

زمین/ مسکونی متداول شهری باگونه تراکمی _5700
125درصد

530,000,000,000 ششدانگ/واگذاری با شرایط وضع موجود خواهد بود لذا ملک حدود 1053/77 مترمربع دارای  اصالحی خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

،بلوار گلزار غربی ،خیابان نرگس،خیابان شقایق -پالک های ثبتی 13 ج ،گلشهر کر
168،169،170،175،176،171،172،173،174فروعات از 168اصلی وقطعات 106الی109 

و165الی169 تفکیکی 

 
ً
جمعا

14300مترمربع
دارد بناهای 

کلنگی
ششدانگ / قطعات بصورت یک مجموعه محصور و دارای اعیانی های کلنگی ودرختان مثمر و غیر مثمر که کل قطعات بمیزان 1063مترمربع دارای اصالحی زمین وساختمان/باغ های تثبیت شده

می باشد و واگذاری بصورت وضع موجود و اخذ استعالمات و هزینه های مربوط به شهرداری جرائم کمیسیون ماده صد و سازمان فضای سبز وپارک ها و 
 برخی از قطعات مطابق با مدلول سند دارای حق استفاده از 

ً
اجرا ضوابط وآیین نامه باغات )دستور العمل ماده14( و... ویا توافق بعهده خریدار بوده وضمنا

ج که نهر حسین آباد خالصه حق بردن آب دارد که پیگیری و احقاق حقوق مربوطه بعهده خریدار است ./ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. رودخانه کر

 1,770,000,000,000

،فاز4،خیابان 407شرقی،جنب استخر همایون14 ج،مهرشهر  کر
-پالک ثبتی 170/65848،قطعه 1260

ح های ویژه گونهB1وکاربری _360 زمین/ درگستره طر
خدمات درون بافتی 

86,400,000,000 ششدانگ/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

،بلوار ارم،خیابان بوستان،جنب سازمان آب،نبش15 ج،مهرشهر  کر
 کوچه 12دستگاه -پالک ثبتی 170/43181،قطعه 8

دارد3049/6
)حدود333

مترمربع( 

زمین وساختمان/مسکونی باغ شهری و در 
حریم درجه یک میراث فرهنگی 

ششدانگ /ملک دارای بنای مسکونی حدود 333مترمربع کلنگی واشجار مثمر وغیر مثر بوده لذا واگذاری با شرایط وضع موجود وپیگیری 
وکلیه هزینه های مربوط به اخذ پایانکار وکمیسیون ماده صد، اخذ استعالمات از شهرداری وسازمان میراث فرهنگی و ... بعهده خواهد بود 

 ملک حدود 177/47 مترمربع دارای اصالحی میباشد/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.
ً
ضمنا

 786,000,000,000

،نبش خیابان قربانی-پالک ثبتی 167/1097،قطعه 16181 ،سه راه کیانمهر ج،مهرشهر ح های ویژه گونه آ1_640کر 65,000,000,000 ششدانگ/واگذاری با شرایط وضع موجود خواهد بود لذا ملک حدود 336/70 مترمربع دارای اصالحی میباشد/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/ فرهنگی ودرگستره طر

،نبش خیابان قربانی-پالک ثبتی 167/1098،قطعه 17182 ،سه راه کیانمهر ج،مهرشهر ح های ویژه گونه آ1_640کر 63,950,000,000 ششدانگ/واگذاری با شرایط وضع موجود خواهد بود لذا ملک حدود 76/05 مترمربع دارای اصالحی میباشد/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/ فرهنگی ودرگستره طر

،نبش خیابان قربانی-پالک ثبتی 167/1099،قطعه 18183 ،سه راه کیانمهر ج،مهرشهر ح های ویژه گونه آ1_640کر 62,500,000,000 ششدانگ/واگذاری با شرایط وضع موجود خواهد بود لذا ملک حدود 73/47 مترمربع دارای اصالحی میباشد/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/ فرهنگی ودرگستره طر

،نبش خیابان قربانی-پالک ثبتی 167/1100،قطعه 19184 ،سه راه کیانمهر ج،مهرشهر ح های ویژه گونه آ1_640کر 62,000,000,000 ششدانگ/واگذاری با شرایط وضع موجود خواهد بود لذا ملک حدود 71/42 مترمربع دارای اصالحی میباشد/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/ فرهنگی ودرگستره طر

،نبش خیابان قربانی-پالک ثبتی 167/1278،قطعه 20185 ،سه راه کیانمهر ج،مهرشهر ح های ویژه گونه آ1_640کر 61,000,000,000 ششدانگ/واگذاری با شرایط وضع موجود خواهد بود لذا ملک حدود 69/37 مترمربع دارای اصالحی میباشد/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/ فرهنگی ودرگستره طر

دارد )متعلق به 1603/60جاده قدیم هشتگرد،بعد از ورودی اقدسیه -پالک ثبتی 367/15331 ،قطعه 211
متصرف میباشد(

ج از بافت روستا وفاقد کاربری  ششدانگ/ملک دارای متصرف و دارای اصالحی بمساحت 183 مترمربع می باشد لذا تخلیه ورفع تصرف و پیگیری و اخذ ضوابط مربوط به زمین/خار
شهرداری ، دهیاری ، جهاد کشاورزی و سایر ادارات ذیربط و ... بعهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 133,000,000,000

ج،جاده قدیم هشتگرد،شهرک افشاریه،خیابان بیست ویکم -22  کر
پالک ثبتی 137/8775 ،قطعه 726

دارد )متعلق به 1000
متصرف میباشد(

68,000,000,000 ششدانگ /ملک دارای متصرف میباشد لذا تخلیه و رفع تصرف بعهده خریدار خواهد بود / تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/ بهداشتی

دارد )متعلق به 1925چهارباغ،بلوار شورا،خیابان گلستان 12-پالک ثبتی 367/5570،قطعه23177
متصرف میباشد(

ج از محدوده وداخل حریم  ششدانگ / ملک دارای متصرف بوده ورفع تصرف وتخلیه و پیگیری واخذ ضوابط مربوط به شهرداری ،جهاد کشاورزی و سایر ادارات ذیربط زمین/خار
بعهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 235,000,000,000

چهارباغ،بلوار شورا،خیابان درمانگاه ابن سینا،خیابان بوستان 5، تقاطع اول-پالک ثبتی 24
367/6091،قطعه331

172,300,000,000 ششدانگ/ واگذاری بصورت وضع موجود خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/کشاورزی_2389/5

چهارباغ،بلوار اصلی ،بعد از خیابان سردخانه زرین دشت،نرسیده به کالنتری-پالک های 25
ثبتی 6237و6236فروعات از 367 اصلی ،قطعات 632و633

قطعه 633بمساحت 2177/5 
مترمربع وقطعه 632بمساحت 

 
ً
2307/5 مترمربع جمعا

بمساحت 4458مترمربع

قطعه633دارد 
متعلق به 

متصرف میباشد

زمین / قطعه 633 تفریحی گردشگری-حریم 
ثار تاریخی و قطعه 632  درجه یک ودرجه دو آ

تفریحی وگردشگری

ششدانگ / قطعه 633 دارای متصرف بوده وتخلیه ورفع تصرف بناهای موجود واشجار وپیگیری واخذ ضوابط مربوط به شهرداری ،جهاد  
کشاورزی،سازمان میراث فرهنگی وسایر ادارات ذیربط و... بعهده خریدار خواهد بود و قطعه 632 تفکیکی بصورت وضع موجود وپاسخگویی 

به هرگونه اعای احتمالی بعهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 288,000,000,000

چهارباغ،بلوار اصلی ،بوستان هشتم،بعد از تقاطع چهارم-پالک ثبتی 26
367/6221،قطعه592

دارد)متعلق به 1600
متصرف میباشد(

ششدانگ/ ملک دارای متصرف بوده لذا تخلیه ورفع تصرف و پیگیری واخذ ضوابط مربوط به شهرداری ،جهاد کشاورزی ،بخشداری وسایر زمین/کشاورزی
ادارات ذیربط و ... بعهده خریدار میباشد/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 87,800,000,000

دارد)متعلق 1550چهارباغ،بلوار اصلی ،بوستان هفتم-پالک ثبتی 367/6172،قطعه27504
به متصرف 

می باشد(

ششدانگ / ملک بصورت محصور وبمیزان حدود 50 مترمربع از پالک همجوار داخل قطعه مزبور بوده لذا واگذاری باشرایط وضع موجود زمین/کشاورزی
وتخلیه ورفع تصرف وپاسخگویی به هرگونه ادعا از طرف اشخاص حقیقی وحقوقی واخذ استعالمات از شهرداری و جهاد کشاورزی و.... 

بعهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 85,900,000,000

دارد)متعلق 1550چهارباغ،بلوار اصلی ،بوستان هفتم غربی -پالک ثبتی 367/6173،قطعه28505
به متصرف 

می باشد(

ششدانگ / برابر گزارش نقشه بردار از مساحت کل ملک به میزان 1500مترمربع بصورت محصور ودارای اعیانی و... بوده و بمساحت 50 زمین/کشاورزی
مترمربع در تصرف پالک مجاور می باشد لذا واگذاری باشرایط وضع موجود وتخلیه ورفع تصرف وپاسخگویی به هرگونه ادعا از طرف اشخاص 

حقیقی وحقوقی واخذ استعالمات از شهرداری و جهاد کشاورزی و.... بعهده خریدار خواهد بود./ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 85,900,000,000

چهارباغ،بلوار شورا،بعد از شهرداری،بوستان هشتم ،خیابان مریم -پالک های ثبتی 29
6318 و6317فروعات از 367 اصلی ،قطعات 835 و834

هریک بمساحت 2587/5 
 بمساحت 

ً
مترمربع جمعا

5175مترمربع

 ششدانگ/ قطعه 834 تفکیکی بصورت ششدانگ و واگذاری با شرایط وضع موجود و قطعه 834 تفکیکی حدود 74/03 مترمربع با پالک زمین/کشاورزی_
همجوار دارای تداخل بوده لذا رفع تداخل و یا توافق با مالک پالک همجوار بعهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 303,000,000,000

ششدانگ/ ملک دارای متصرف بوده لذا تخلیه ورفع تصرف وپیگیری بابت  بناهای موجود و پیگیری واخذ ضوابط مربوط به شهرداری ،جهاد زمین/کشاورزی_2380/5چهارباغ،بلوار شورا،بعد از شهرداری،بوستان هشتم-پالک ثبتی 367/6319،قطعه 30836
کشاورزی ،بخشداری وسایر ادارات ذیربط و ... بعهده خریدار میباشد/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 154,100,000,000

چهارباغ، بلوار شورا، انتهای خیابان تاالرضیافت،جنب منطقه بیسیم -پالک ثبتی 31
367/7191 ،قطعه 90

49,400,000,000 ششدانگ/ واگذاری با شرایط وضع موجود و پاسخگویی به مدعیان احتمالی بعهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. زمین /کشاورزی_1800

چهارباغ ،بلوار شورا، روبروی پمپ بنزین،خیابان تاالر ضیافت-پالک ثبتی 32
367/7249،قطعه 157

)فاقد _1875 ج از محدوده ودرحریم شهر زمین/ خار
کاربری(

60,400,000,000 ششدانگ/ واگذاری با شرایط وضع موجود و پاسخگویی به افراد غیر بعهده خریدار خواهد بود./ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

ج به هشتگرد، قاسم آباد آقا - پالک ثبتی 375فرعی از 85-191اصلی ، قطعه 33 جاده قدیم کر
27 تفکیکی

ج از بافت روستایی وبا کاربری زراعی  _48269 ششدانگ /واگذاری بصورت وضع موجود و بدون حق آبه و تحویل ملک پس از تاریخ اتمام قرارداد اجاره )1401/08/15( میسور خواهد بود / زمین/ خار
تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 1,045,000,000,000

ف
دی

درصد پرداخت قیمت پایه مزایدهر
نقدی

درصد پرداختی زمان 
تحویل ملک

درصد پرداخت قسطی 
)باقیمانده(

دوره اقساط 
)ماه(

درصد تخفیف در صورت پداخت نقدی 
نسبت به 06% باقیمانده

حداکثر تا 18%24 ماهه60%10%30%تا سقف 100 میلیارد ریال1

حداکثر تا 18%30 ماهه60%10%30%باالتر از 100 میلیارد ریال2

ادامه در صفحه 3

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی



ف
دی

ر

اعیان عرصه )مترمربع(آدرس ملك / قطعه / پالك ثبتی
ع ملك/کاربری)مترمربع( یال  میزان مالکیت بنیاد/ توضیحات نو ارزش  به ر

،نبش خیابان شهید همت،باغ موسوم به حمیدی-پالک های 34 ج،محمدشهر کر
ثبتی5935الی5938و5940الی5947و5949الی5965و5967و5968و5970الی
5973و5975و5977الی5981و50796فروعات از 162اصلی ،بشماره قطعات 

1الی4و6الی30و32الی37و39الی45  

 دارد )قسمتی از جمعا 45024/55 مترمربع
بناهای احداثی 
متعلق به غیر 

میباشد(

باغ/ قطعات 1الی 9 و قطعات 11الی 18 و همچنین 
 s23 قطعات 27و28و39و40همگی در پهنه بندی

)گستره گردشگری وفراغی( و قطعات 10و19 و29 
بخشی در پهنه بندی S23 و قسمتی نیز در پهنه 
( و قطعات 20الی 26 و30و36  S411 )کشاورزی و باز
و37 و41 الی44 بخشی در پهنه S23  و بخشی در 

پهنه G12 )حریم خطوط انتقال برق( و قطعات 31 الی 
35 در پهنه G12 و قطعات 38 و45 بخشی در پهنه 

 G12 و قسمتی نیز در پهنه S411 و بخشی در پهنه S23

ششدانگ/ قطعات فوق مشتمل بر42 قطعه تفکیکی بصورت باغ مشجر دارای درختان مثمر و غیرمثمر و محصور که دارای یک حلقه چاه 
آب فعال به همراه استخر و سایرمنصوبات می باشد که درسنوات گذشته 3 قطعه در داخل مجموعه به افراد غیر واگذار و بخشی از قطعات 

30و 32 الی34و42 الی45 در مسیر برق فشار قوی عبور نموده و قسمتی از پایه های دکل برق فشار قوی در قطعه 45 تفکیکی واقع شده است 
لذا واگذاری تعداد 42 قطعه تفکیکی باشرایط وضع موجود و پیگیری و پاسخگویی به جهاد کشاورزی ، شهرداری و سایر ارگانهای ذیربط و... 
 تحویل ملک پس از فراهم شدن سیر مراحل مقدمات آماده 

ً
وپرداخت کلیه هزینه های مربوطه و یا توافق بعهده خریدار خواهد بود ضمنا

سازی خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

 3,125,000,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/52 ،قطعه352 ج، جاده محمدشهر  مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _1925کر
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 89,600,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/53 36 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه4

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _1925
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 85,320,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/56 37 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه10

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _3931
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 158,250,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/60 38 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه18

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _2992
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 127,305,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/61 39 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه21

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _1500
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 52,500,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/131 40 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه27

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _1498
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 67,450,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/132 41 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه29

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _1500
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 67,500,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/133 42 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه31

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _1500
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 52,500,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/134 43 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه33

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _1500
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 67,500,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/111 44 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه84

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _2794
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 115,800,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/112 45 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه86

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _1706
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 68,050,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/113 46 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه89

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _2250
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 90,000,000,000

،خیابان خبرنگاران، قریه تپه قشالق - پالک ثبتی 363/115 47 ج، جاده محمدشهر کر
،قطعه92

 مطابق مدلول سند مالکیت دارای حق آبه از رودخانه زمین/در حریم شهر و فاقدکاربری _2880
ً
ششدانگ/ ملک دارای متصرف می باشد و رفع تصرف به عهده خریدار خواهد بود، ضمنا

ج مطابق قانون ملی شدن آبها میباشدکه پیگیری واحقاق حقوق مربوطه به عهده خریدار خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. کر
 122,550,000,000

، ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/729،قطعه 4842 ج،جاده محمدشهر 39,500,000,000 ششدانگ/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/مسکونی_615کر

ج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/776،قطعه 4989 39,800,000,000 ششدانگ/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/مسکونی_615کر

ج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/774،قطعه 5087 39,700,000,000 ششدانگ/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/مسکونی_615کر

ج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/785،قطعه 5198 40,600,000,000 ششدانگ/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین/مسکونی_615کر

ج،جاده محمدشهر ،ورودی جعفر آباد-پالک ثبتی 7/808،قطعه 52121 140,100,000,000 ششدانگ/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.زمین /تجاری_1433/18کر

-پالک ثبتی 14/1086، قطعه53324 ج ، اشتهارد ، روستای جعفرآباد،بعد از استخر 850/64 مترمربع مشاع از کر
10500مترمربع

دارد متعلق به 
متصرف می باشد

ششدانگ/ ملک بصورت محصور و دارای اعیانی بوده که متعلق به متصرف بوده لذا تخلیه و رفع تصرف و پیگیری و پرداخت کلیه هزینه های زمین/ مسکونی داخل بافت مسکونی روستا
مربوط به اخذ ضوابط مربوط به شهرداری ،جهاد کشاورزی، دهیاری، و سایر ادارات ذیربط بعهده خریدار خواهد بود و بنیاد هیچگونه تعهدی 

 واگذاری بصورت مشاع و وکالتی خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.
ً
در این خصوص نخواهد داشت ضمنا

 7,100,000,000

-پالک ثبتی 14/1154، قطعه325 54 ج ، اشتهارد ، روستای جعفرآباد،بعد از استخر 132/14 مترمربع مشاع از کر
11425مترمربع

دارد متعلق به 
متصرف می باشد

ح هادی روستا داخل بافت  ششدانگ/ ملک بصورت محصور و دارای اعیانی بوده که متعلق به متصرف بوده لذا تخلیه و رفع تصرف و پیگیری و پرداخت کلیه هزینه های زمین/ طر
مربوط به اخذ ضوابط مربوط به شهرداری ،جهاد کشاورزی، دهیاری، و سایر ادارات ذیربط بعهده خریدار خواهد بود و بنیاد هیچگونه تعهدی 

 واگذاری بصورت مشاع و وکالتی خواهد بود/ تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.
ً
در این خصوص نخواهد داشت ضمنا

 1,250,000,000

مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز در گفتگویی با 
جام جم البرز با بیان این که کاروانسرای شاه عباسی 
یکی از آثار زیبای تاریخی دوران صفویه است تصریح 
بوده  خصوصی  بخش  اختیار  کاروانسرادر  این  کرد: 
است که به دلیل بهره برداری نامناسب در سال های 
گذشته و شکایت همسایه ها و اختالفات با شهرداری 

ج پلمب شده است.  کر
فریدون محمدی با اشاره به این که کاروانسرای شاه 
صندوق  مدیریت  تحت  مجموعه های  جز  عباسی 
دست  در  و  است  تاریخی  بناهای  احیای  و  حفظ 
اختیارات استان نیست خاطرنشان کرد: آخرین اقدام 
ج بوده است مبنی بر این که  ما توافق با شهرداری کر
ما تاسیسات آشپزخانه مجموعه را جمع آوری کنیم و 

شهرداری هم جریمه را ببخشد.
افزود:برای  البرز  استان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
ج  بازگشایی کاروانسرای شاه عباسی با  دادستانی کر
صحبت هایی انجام شد که با این بازگشایی موافقت 

شده است.
احیای  و  حفظ  صندوق  حاضر  درحال  افزود:  وی 

را  بازگشایی  اقدامات  پایانی  مراحل  تاریخی  بناهای 
این  جاری  مرداد  پایان  تا  انشااهلل  و  می دهد  انجام 
آثار  و  به روی عالقه مندان فرهنگ  تاریخی  مجموعه 

تاریخی گشوده خواهد شد.

یکی  عباسی  شاه  کاروانسرای  است  یادآوری  به  الزم 
از ارزشمندترین آثار دوره صفویه بوده که در شاهراه 
عباسی  شاه  کاروانسرای  است.  داشته  قرار  ابریشم 
ج متعلق به دوران صفوی است و به سبک چهار  کر

ایوانی ساخته شده، مساحت کل بنا ۳۰۰۰ متر مربع 
و مساحت حیاط مرکزی 9۰۰ متر مربع است. ورودی 
حیاط  دور  تا  دور  است.  شمالی  ایوان  از  کاروانسرا 
مرکزی آن 21 حجره ایواندار برای استراحت مسافرین 
تعبیه شده، همچنین ۵ بارانداز برای نگهداری کاال و 
استقرار همراهان و نگهبانان کاروان ها طراحی شده 

است.
سال  فروردین   22 در  ج  کر شاه عباسی  کاروانسرای 
1۳۵۶ با شماره 1۳۶۸ در فهرست آثار ملی ایران ثبت 
در  ج  کر شهرستان  مرکزی  بخش  در  بنا  این  که  شد 
استان البرز و در سمت جنوب شرقی میدان توحید 
قرار  قدس  و  محراب  شهدای  خیابان های  تقاطع  و 

گرفته  است.
استان البرزی دارای بناهای تاریخی بسیار زیادی است 
از این بناها در سایه بی مهری و بی توجهی  که برخی 
هستند  رفتن  بین  از  و  تخریب  حال  در  مسئوالن 
بنابراین بناهای تاریخی که برخی از این بناها قدمت 
توجه  و  نگهداری  نیازمند  دارند  ساله  هزار  چندین 

هستند.

مسکن  واحد های  گفت:  هشتگرد  جدید  شهر  عمران  شرکت  عامل  مدیر 
مهر ویالیی شهر جدید هشتگرد پس از 11 سال تکمیل و تحویل متقاضیان 

خواهد شد.
 ۳ فاز  در  پویا  ساران  سهند  پروژه  گفت:  قنبری  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
شهرجدید هشتگرد که حدود 11 سال پیش با ثبت نام از متقاضیان مسکن 

مهر کلید خورد متأسفانه در سال های گذشته بدون توجه به نیاز مبرم مردم 
به مسکن مهر در مقاطعی متوقف شده بود.

وی افزود: علی رغم برخی مشکالت اقتصادی در کشور این پروژه که در سه بال 
( غربی، میانی و شرقی در حال انجام بود از سال گذشته نواقص تکمیل و  )فاز
تحویل متقاضیان شد.قنبری با بیان این که در بال غربی پروژه سهند ساران 

پویا حدود 29۰ واحد تحویل شده است گفت: در بال میانی بلوک به بلوک 
از ابتدای سال بطور مرحله ای تحویل  نواقص در حال برطرف شدن است و 
متقاضیان میشود و در بال شرقی نیز با توجه به تعهدات شرکت گاز استان و 
پس از تحویل شبکه و انشعابات که ابتدای شهریور ماه مقرر شده اقدامات 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزمحوطه سازی صورت می گیرد.

تحویل مسکن مهر ویالیی شهر جدید هشتگرد پس از 11 سال اجتماعی اجتماعی
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خبر خبر

فرمانده انتظامی شهرستان:
ج دستگیر  زورگیر اطراف مترو کر

شد

دستگیری  از  ج  کر شهرستان  انتظامی  فرمانده 
در  شهروندان  از  زورگیری  به  اقدام  که  اوباشی 

ج می کرد خبر داد. حوالی مترو کر
به گزارش جام جم البرز، سرهنگ علی قاسم پور 
یکی  مراجعه  پی  در  کرد:  بیان  خبر  این  اعالم  با 
 ۳۸ کالنتری  پلیس  ایستگاه  به  شهروندان  از 
که  این موضوع  بنفشه در پل فردیس و اعالم 
شخصی اقدام به زورگیری از شهروندان در مقابل 
انتظامی  مأموران  بالفاصله  می کند،  ج  کر مترو 
شدند.وی  اعزام  محل  به  موضوع  بررسی  برای 
افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد 
که یک اوباش و سارق سابقه دار در مقابل مترو 
درخواست  قلدری  با  شهروندان  از  و  ایستاده 
شهرستان  انتظامی  می کند.فرمانده  نقد  وجه 
شده  اعزام  مأموران  بالفاصله  کرد:  اظهار  ج  کر
اوباش  این  مقتدرانه  عملیات  یک  در  محل  به 
را دستگیر و به کالنتری منتقل کردند.این مقام 
انتظامی با اشاره به اعتراف متهم به چهار فقره 
زورگیری در محل، گفت: در بررسی های تکمیلی 
کیفری  سوابق  دارای  متهم  که  شد  مشخص 
متعدد است که پس از تشکیل پرونده نامبرده 
آگاهی  پلیس  به  تکمیلی  تحقیقات  انجام  برای 
با  پایان  در  پور  قاسم  شد. سرهنگ  منتقل 
این  اقدام سریع پلیس در دستگیری  اشاره به 
پلیسی  فوریت های  مرکز  گفت:  زورگیر،  اوباش 
11۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و 

اطالعات پلیسی شهروندان است.

امام  سپاه  سازندگی  بسیج  رئیس 
حسن مجتبی)ع(

314 هزار قطعه جوجه یک روزه 
در روستا های البرز توزیع شد

رئیس بسیج سازندگی سپاه امام حسن مجتبی)ع( 
استان البرز گفت: ۳1۴ هزار قطعه جوجه یک روزه با 
همکاری سازمان جهاد کشاورزی بین روستاییان 

البرزی توزیع شد.
پاسدار مهران  البرز؛ سرهنگ  گزارش جام جم  به 
تفاهمنامه  دنبال  به  جوجه ها  این  گفت:  طیران 
طرح همت بین بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی 
یک  جوجه های  سازی  معدوم  از  جلوگیری  برای 
روزه از خرداد امسال تاکنون انجام شده است.وی 
اظهار داشت: در اجرای این طرح 9 ناحیه مقاومت 
ساوجبالغ،  نظرآباد،  نواحی  شامل  البرز  استان 
محمدشهر،  آسارا،  بخش  محمدباقر)ع(  امام 
طالقان، اشتهارد، امام هادی)ع( مهرشهر، چهارباغ، 
اند.  شده  فعال  تواصی  جهادی  گروه  و  فردیس 
همت  طرح  اجرای  در  اساسی  نکته  چند  به  وی 
اشاره کرد و گفت: این جوجه ها در واقع سفارش 
گذشته  ماه های  در  که  می باشد  مرغداران  قبلی 
دالیلی  به  بنا  متاسفانه  و  شده اند  سفارش  ثبت 
از تحویل این جوجه خودداری نموده و اقدام به 

معدوم نمودن آن ها می کردند.
طیران افزود: از انجا که جوجه ها دارای نژاد گوشتی 
می باشند  صنعتی  شرایط  در  پرورش  مساعد  و 
می توان با آماده کردن حداقل شرایط نگهداری که 
در روستا ها این امکان می باشد بخش قابل قبولی 

را به چرخه تولید گوشت وارد کرد.

: مدیر کل میراث فرهنگی استان لبرز

کاروانسرای شاه عباسی تا پایان مرداد بازگشایی خواهد شد

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز گفت: تاکنون 
1۸۸ پایگاه خبری و رسانه مجازی فاقد مجوز در البرز شناسایی شده اند 
که هدایت این رسانه ها برای اخذ مجوز فعالیت در قالب پایگاه خبری از 

اولویت های کاری این اداره کل است.
به گزارش جام جم البرز، سعید جابری انصاری افزود: تا کنون 12۰ رسانه 
فرم های بانک اطالعاتی خبرنگاران و فعاالن خود را تکمیل و ارائه کرده اند 
و انتظار می رود سایر رسانه های استان در اولین فرصت فرم های تکمیل 
شده را ارائه و در به روز رسانی بانک جامع اطالعات خبرنگاران و فعاالن 

رسانه ای استان همکاری الزم را داشته باشند.
به گفته سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز: مدیران 
رسانه های خبری مجوزدار با ارائه اطالعات الزم در قالب فرم ارائه شده 
ایجاد شفافیت و فعالیت قانونی در حوزه رسانه های  باعث  می توانند 

خبری استان شوند. او افزود: تا کنون 1۸۸ پایگاه خبری و رسانه مجازی 
فاقد مجوز در استان البرز شناسایی شده اند که هدایت این رسانه ها 
کاری  اولویت های  از  خبری  پایگاه  قالب  در  فعالیت  مجوز  اخذ  برای 

این اداره کل است. جابری انصاری ادامه داد: در راستای ساماندهی و 
حمایت از فعاالن فضای مجازی فرم فعاالن خبری فضای مجازی طراحی 
از فعاالن  نفر  کنون 1۵  تا  که  گرفت  این عرصه قرار  و در اختیار فعاالن 
رسانه های فضای مجازی استان نیز با تکمیل فرم های مربوطه این اداره 
یاری  مجازی  رسانه های  ساماندهی  و  اطالعاتی  بانک  تکمیل  در  را  کل 
کرده اند. جابری انصاری گفت: بدیهی است بانک اطالعاتی مذکور مالک 
ادارات و دستگاه ها برای تعامل و همکاری با اهالی رسانه و خبرنگاران 
استان البرز است و فعالیت سایر افراد در حوزه خبر و اطالع رسانی غیر 
البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  است. سرپرست  مجاز 
و  مجوز  دارای  خبری  رسانه های  مدیران  از  راستا  همین  در  کرد:  تاکید 
را  مربوطه  فرم های  می شود  درخواست  مجازی  فضای  خبری  فعاالن 

تکمیل و به معاونت فرهنگی و رسانه ای این اداره کل ارائه کنند.
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پایه  وکیل  محمد،  شاه  میر  احمد  سید 
یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق 

عضو  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  از  اقتصادی 
کانون وکالی دادگستری البرز می باشد. 

این وکیل حاذق، فرهیخته و هوشمند با توجه 
در  خــود،  تخصصی  فعالیت  سابقه  و  رشته  به 
مسائل  و  کالهبرداری   ملک،  اقتصادی،  زمینه 
رسانی  خدمت  مشغول  مالی  حــوزه  به  مرتبط 
به مردم است. وی در مجموعه تحت مدیریت 
ــاران مــجــرب و  ــک ــود هـــمـــواره از حــضــور هــم خـ
جام جم  روزنامه  است.  جسته  بهره  متخصص 
انجام داده  با وی  گفتگویی  این زمینه  البرز در 

است که در ادامه خواهید خواند:
حقوق  رشته  به  ــدازه  ان چه  تا  البرز  استان  در   *

اقتصادی پرداخته شده است؟
اقتصادی،  با توجه به محدودیت رشته حقوق 
رشته فوق بیشتر در دانشگاه تهران و شهید 
تدریس  ارشــد  کارشناسی  مقطع  در  و  بهشتی 
غ التحصیالن این رشته از بین  می شود. اکثر فار
حقوقدانان نخبه هستند که تمایل دارند برای 

فــعــالــیــت هــای پــژوهــشــی به 
ج از کشور بروند. متاسفانه در این  خار

زمینه به ویژه در البرز که یک استان صنعتی و 
در  داریم.  بسیاری  کمبودهای  است،  اقتصادی 
استان البرز همکار دیگری را نمی شناسم که در 

این حیطه متخصص باشد.
از  یک  کــدام  در  جنابعالی  تخصصی  فعالیت   *

یرشاخه های وکالت قرار می گیرد؟ ز
بــاتــوجــه بـــه تــحــصــیــل و ســابــقــه فــعــالــیــت در 
حوزه های فنی و مهندسی، ملک و امور تجاری، 
مالی و اقتصادی،اکثر پرونده های ارجاعی به من 
اقتصادی  و  مالی  ملکی،  موضوعات  با  عمدتا 
اســت.مــتــاســفــانــه وکـــالـــت مــانــنــد رشــتــه هــای 
مجزا  و  منفک  تخصصی،  صـــورت  بــه  پزشکی 
ــک شــخــص در  ــه ی ــه ایـــن معنا ک نــمــی بــاشــد. ب
او  تخصصی  حوزه  به  نسبت  وکیل،  به  مراجعه 
گاه نیست. درنتیجه و بر این اساس، وکال برای  آ
در  و  می شوند  قــائــل  دسته بندی هایی  خـــود، 

تخصصی  طــور  به  حــوزه  چند 
که  این در حالی است  فعالیت می کنند. 

فعالیت تخصصی و به نوعی تفکیک شده، هم 
را در  برای وکیل و هم برای موکل نتایج بهتری 
حضور  از  همواره  ما  حقوقی  مجموعه  دارد.  بر 
کــرده  استفاده  متخصص  و  مجرب  همکاران 

است. 
 بنابراین هر یک از همکاران در حوزه تخصصی 
خود فعالیت می کنند. به عنوان مثال اگر یکی 
آنها در حوزه حقوق خانواده فعال است، در  از 

حوزه مربوط به جرایم اقتصادی ورود نمی کند. 
دارنـــده  جـــزا،  در حـــوزه  مــا  همچنین هــمــکــاران 
مدرک دکترای حقوق جزا و جزو وکالی شاخص 
کــه به  بــا تــوجــه بــه اعــتــقــادی  اســتــان هستند. 
نخبه گرایی دارم، سعی کرده ام از وجود نخبگان 
استفاده نمایم و از وجود و حضور آنها بهره الزم 

را ببرم.

دادگستری: یک  پایه  وکیل  محمد،  شاه  میر  احمد  سید 

دادگستری: یک  پایه  وکیل  محمد،  شاه  میر  احمد  سید 

سعی کرده ام در مجموعه ام از وکالی نخبه استفاده کنم

سعی کرده ام در مجموعه ام از وکالی نخبه استفاده کنم

یقی می توانند با مجموعه تخصصی شما در ارتباط باشند؟ مردم از چه طر
- طبقه 7- واحد 703 ج ماندگار ج -عظیمیه -میدان مهران- بر نشانی: کر

تلفن های تماس:       09۱20906036   -   02634981261

جانشین فرماندهی انتظامی البرز از دستگیری چهار سارق مامور نما با 
اعتراف به ۳۰ فقره سرقت در شهرستان ساوجبالغ خبر داد.

گفت: در پی وقوع  گودرزی  ، سرهنگ معظمی  البرز گزارش جام جم  به 
چندین فقره سرقت از شهروندان در پوشش مامور پلیس در نواحی 
پلیس  دستورکار  در  موضوع  بررسی  ساوجبالغ،  شهرستان  مختلف 

گاهی این شهرستان قرار گرفت. آ
یک  وسیله  به  سارقان  شد  مشخص  گاهان  کارآ اولیه  بررسی های  در 
خودرو ۴۰۵ سوژه های خود را که اغلب از سنین پایین و مسن بودند 
انتخاب و با معرفی خود به عنوان مامور و تهدید آنان اقدام به سرقت 

گوشی همراه، وجه نقد و اموال قیمتی قربانیان می کردند.

انجام  با  گاهان  کارآ ادامه  در  گفت:  البرز  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
اقدامات اطالعاتی و تحقیقات میدانی و افزایش گشت های انتظامی در 
نقاط وقوع سرقت، در نهایت موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان در 
نقاط مختلف استان شدند و در چندین عملیات غافلگیرانه، هر چهار 

گاهی منتقل کردند. متهم را دستگیر و به پلیس آ
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اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

دستگیری سارقان مامورنما در ساوجبالغ

خبرخبر

: استاندار
ــه هـــــم افــــزایــــی  ــ ــام ــ ــم ن ــ ــاه ــ ــف ــ ت
فــعــالــیــت هــای تــوانــمــنــدســازی 

محرومان البرز منعقدشد

استاندار البرز از امضای تفاهم نامه تمرکز و هم 
محرومین  توانمندسازی  فعالیت های  افزایی 
الگوی  توسط قرارگاه اجتماعی استان و اجرای 

آبادانی و پیشرفت منطقه ای استان خبر داد.
در  عبداللهی  مجتبی  البرز،  جام جم  گزارش  به 
مراسم امضای تفاهم نامه تمرکز و هم افزایی 
توسط  محرومان  توانمندسازی  فعالیت های 
الگوی  اجرای  و  البرز  استان  اجتماعی  قرارگاه 
آبادانی و پیشرفت منطقه ای استان اظهار کرد: 
اجرای  در  همکاری  بمنظور  نامه  تفاهم  این 
و  آبادانی  محرومان،  توانمندسازی  ح های  طر
مناطق  اولویت  با  محروم  مناطق  پیشرفت 
همچنین  و  البرز  استان  در  علوی  بنیاد  هدف 
فعالیت های  اجرای  و  مدیریت  برنامه ریزی، 
زدایی  محرومیت  جامع  و  مؤثر  هماهنگ، 
تحقق  داد:  ادامه  وی  شد.  منعقد  استان  در 
تدابیر و مالحظات مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( برای رفع محرومیت و خدمت رسانی به 

مستضعفان یکی از اهداف این تفاهم است.
منابع  از  استفاده  همچنین  گفت:  عبداللهی 
و  افزایی  هم  منظور  به  طرفین  ظرفیت های  و 
در  موفق  الگوهای  ایجاد  و  خدمات  گسترش 
از  آن  تعمیم  و  نامه  تفاهم  موضوع  چارچوب 

دیگر اهداف محسوب می شود.
همراهی های  نیز  علوی  بنیاد  کرد:  اضافه  وی 
ح های  طر سازی  پیاده  برای  مؤثری  و  گسترده 
خدمات  ارائه  آبادانی،  و  پیشرفت  الگوی 
اشتغال،  فرهنگی،  آموزشی،  توانمندسازی، 
مناطق  در  عمرانی  و  حمایتی  امور  کارآفرینی، 
منابع،  تخصیص  تسهیالت،  اعطای  هدف، 
 … و  محرومان  مسکن  تأمین  در  مشارکت 

خواهد داشت.
وی گفت: امید است در سایه این تعامل ها و 
هم افزایی ها بتوانیم گام های بلندی برای بهبود 
داشته  استان  محروم  مناطق  ساماندهی  و 
باشیم.عبداللهی افزود: قرارگاه اجتماعی استان 
به صورت عملیاتی و میدانی وارد عمل شده و 
تاکنون دستاوردهای محسوسی داشته است.

ج: مدیر ندامتگاه قزلحصار کر
کرونا  تزریق دز یادآور واکسن 
ج  کر قزلحصار  ندامتگاه  در 

آغاز شد

تزریق  آغاز  از  ج  کر قزلحصار  ندامتگاه  مدیر 
همکاری  با  کرونا  یادآور  دز  واکسیناسیون 
و  البرز  پزشکی  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 
ج در این ندامتگاه خبر  مرکز بهداشت غرب کر

داد.
؛ اشکان کمالی گفت:  البرز به گزارش جام جم 
مقابله  ستاد  جلسه  صدوهیجدهمین  پیرو 
و  الزم  ایمنی  افزایش  منظور  به  و  کرونا  با 
در  کرونا  جدید  سویه های  ورود  از  پیشگیری 
در  یادآور  واکسن  تزریق   ، پرخطر گروه های 
و  وظیفه  سربازان  زندانیان،  هدف  گروه های 

کارکنان انجام می شود.
وی اضافه کرد: تزریق دز یادآور همانند دز های 
با  مناسب  بازدهی  یک  در  سوم  و  دوم  اول، 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  همکاری 
پزشکی البرز و کادر درمان ندامتگاه قزلحصار 
در قالب چند تیم پزشکی به سرعت در حال 
یادآور  واکسن  افزود:  کمالی  است.  انجام 
با  سربازان  و  زندانیان  برای  کرونا  نوترکیب 
تزریق  آخرین  از  ماه   ۶ گذشته  و  سنی  شرایط 
است.ندامتگاه  تزریق  قابل  کرونا  واکسن 
ج  کر در  مستقر  چهارزندان  از  یکی  قزلحصار 
استان  زندان های  کل  اداره  نظر  زیر  که  است 

تهران اداره می شود.

بسکتبال  برای  کافی  فضای 
در البرز وجود ندارد

فضای  البرزگفت:  استان  بسکتبال  هیات  دبیر 
عالقه مندان  به  آموزش  برای  کافی  ورزشی 

بسکتبال وجود ندارد.
سعید میرزایی در گفت و گو با جام جم البرز گفت: 
شاهد  تابستان  فصل  فرارسیدن  با  همزمان 
حضور گسترده عالقه مندان جهت آموزش رشته 

بسکتبال در سالن های ورزشی هستیم.
آموزش  برای  کافی  ورزشی  فضای  افزود:  میرزایی 
رشته بسکتبال در البرز وجود ندارد، این موضوع 
هیات  این  که  است  مسائلی  مهم ترین  از  یکی 
نرم  پنجه  و  دسته  آن  با  که  است  سال  چندین 
می کند.  دبیر هیات بسکتبال البرز اظهارکرد: وجود 
در  پرطرفدار  رشته  این  در  بنام  داوران  و  مربیان 
البرز باعث شده است که بازیکنان بسیاری از این 
کشور  در  معتبر  باشگاهی  تیم های  راهی  استان 
شوند. وی بیان کرد: بر اساس آمار هیات پزشکی 
ورزشی استان البرز در حال حاضر بیش از دو هزار 
بسکتبالیست از مبتدی تا حرفه ای در سالن های 
چند منظوره در استان آموزش می بینند. میرزایی 
کرونا  از  قبل  تا  تعداد  این  این که  به  اشاره  با 
بهمن  از  گفت:  است  بوده  نفر  هزار   ۵ حدود 
شاهد  کرونا  بیماری  کاهش  پس  گذشته  سال 
افزایش عالقه مندان به این رشته ورزشی بودیم. 
وی با اشاره به این که ٣0 تیم بسکتبال در بخش 
آقایان و ١2 تیم در بخش بانوان در رده های سنی 
مینی تا بزرگسال در لیگ بسکتبال استان حضور 
نونهاالن  مینی،  بسکتبال  تیم های  افزود:  دارند 
مسابقات  در  حضور  جهت  استان  نوجوانان  و 

قهرمانی کشور خود را آماده می کنند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
البرز گفت: بنیاد مسـکن وام های مقاوم سـازی را برای 
کـه امسـال مبلـغ  برنامـه دارد  بافت هـای فرسـوده در 
2۰۰ میلیـون تومـان مصـوب شـده و اگـر تخصیـص یابـد 

آمـاده عملیاتی شـدن اسـت.
نژادیـان کتابـی  امیـن   ، البـرز جـم  جـام  گـزارش   بـه 
 12 تیـر در حاشـیه بازدیـد از پروژه هـای بنیـاد مسـکن در 
روسـتاهای اسـتان البرز در جمع خبرنگاران گفت: البرز 
روسـتای   2۶2 دارای   9۵ سـال  سرشـماری  اسـتناد  بـه 
باالی 2۰ خانوار اسـت. بنیاد مسـکن به اسـتناد قوانین 
برنامـه ششـم توسـعه و قوانیـن مجلـس وظیفـه تهیه 
ح های هـادی را در اسـتان و در روسـتاهای  و اجـرای طر
باالی 2۰ خانوار دارد بنابراین امسـال حدود ۴۴ میلیارد 
تخصیص اعتبار برای این منظور انجام و در ۸۸ روسـتا 

عملیـات اجـرای پـروژه انجام شـده اسـت.
وی ادامـه داد: بـرای تعـداد 29 روسـتا از جملـه روسـتای 
احمـد آبـاد بازنگـری انجـام شـده کـه بـا مشـارکت اهالـی 

شـده  داده  تخصیـص  دولـت  توسـط  کـه  اعتباراتـی  و 
عملیـات اجرایـی صـورت گرفته اسـت. کتابـی نژادیان با 
اشـاره به این که بلوار روسـتای احمدآباد در سـال جاری 
بالـغ بـر دو میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون اعتبـار داشـته اسـت، 
آسـفالت و عملیـات  بـر 1۰ هـزار متـر مربـع  بالـغ  گفـت: 

جـدول گـذاری و خاکریـزی بـه صـورت مشـارکتی توسـط 
مسـکن  بنیـاد  توسـط  آسـفالت  عملیـات  و  دهیـاری 

انجـام شـده اسـت.
اعتبـار  تومـان  میلیـارد   ۴۴ حـدود  امسـال  افـزود:  وی 
رو  پیـاده  کـودک،  پـارک  احـداث  شـامل  کـه  داشـتیم 

کالبـد  بهبـود  بـرای  اقدامـات  معابـر،  بهسـازی  سـازی، 
بـود. روسـتاییان  زندگـی  کیفیـت  افزایـش  و  روسـتاها 
بـه  و  دارنـد  عمومـی  کاربـری  کـه  معابـری  افـزود:  وی 
مسـاجد، خانـه بهداشـت و مدرسـه ختـم می شـوند در 

دارنـد. قـرار  کاری  اولویـت 
انقـالب  مسـکن  بنیـاد  روسـتایی  عمـران  معـاون 
اسـالمی البرز با اشـاره به این که در بسـیاری از روستاها 
روسـتای  در  کـرد:  تصریـح  شـده،  انجـام  اقدامـات 
احمدآباد نیز بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی از سـال 9۳ 
ورود کرده و بالغ بر ۳1 هزار متر مربع عملیات بهسازی 
معابـر را انجـام داده کـه حـدود ۳ میلیـارد و ۷۰۰ تومـان 

مجموعـا در ایـن روسـتا هزینـه شـده اسـت.
کتابـی نژادیـان بـا بیـان این کـه ایـن روسـتا حـدودا ۵۰۷ 
بنیـاد  کـرد:  اظهـار  دارد،  جمعیـت  نفـر   1۶۰۰ و  خانـوار 
بـرای بافت هـای فرسـوده در  را  وام هـای مقـاوم سـازی 
برنامه دارد که امسال مبلغ 2۰۰ میلیون تومان مصوب 
شـده . اگـر تخصیـص یابد آماده عملیاتی شـدن اسـت.

: معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی البرز

وام مقاوم سازی خانه های روستایی به 200 میلیون تومان رسید

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان البرز با اشاره به این که یک وظیفه ملی 
بر دوش اداره کل تبلیغات اسالمی استان البرز قرار گرفته است، تصریح 
کرد: مقرر شده که قرارگاه مرکزی تربیتی کشور در استان البرز افتتاح شود.
در  تیر   12 برحق  والیی  مهدی  حجت االسالم  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
مراسمی که به منظور انعقاد تفاهم نامه ای با دانشگاه امام صادق )ع( 
اصحاب  از  جمعی  حضور  با  که  دخترانه«  »تربیت  ح  طر اجرای  منظور  به 
رسانه برگزار شد، گفت: مجموعه تبلیغات اسالمی در استان البرز بنا بر 
دستورالعمل سازمان از فعالیت های فرهنگی که توسط مردم، نهادها، 

حلقه های میانی و... صورت می گیرد مورد حمایت است.
مدیرکل  تبلیغات اسالمی استان البرز با تاکید بر این که از فضای شعاری 
اظهار  داریم،  فرهنگی  اقدامات  دقیق  اجرای  بر  سعی  و  هستیم  دور 
با  نیاز داریم  که  بزرگی شناسایی شده است  کرد: ظرفیت های فرهنگی 

فرهنگ  سطح  ارتقاء  به  زیرساخت ها  تقویت  و  آن ها  به  دادن  ضریب 
)ع(  صادق  امام  دانشگاه  این که  بیان  با  مسئول  کنیم.این  کمک  البرز 
یکی از ظرفیت های حوزه فرهنگی به شمار می رود، ادامه داد: امیدواریم 
همکاری با چنین مجموعه ای در مسیر پیشبرد اهداف فرهنگی استان 
ادامه دار باشد.والیی بر حق با اشاره به این که یک وظیفه ملی بر دوش 
اداره کل تبلیغات اسالمی استان البرز قرار گرفته است، تصریح کرد: مقرر 

شده که قرارگاه مرکزی تربیتی کشور در استان البرز افتتاح شود.
مظلوم  انصافا  کشور  در  دختران  و  بانوان  امروز  فضای  کرد:  اضافه  وی 
تا  است  کشیده  بسیاری  زحمات  اسالمی  انقالب  مسیر  این  در  است، 
استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  کند.  تغییر  قشر  این  نفع  به  شرایط 
البرز با بیان این که ارتقاء سطح علمی کشور که رشد محسوس داشته 
ح  افزود: نسخه امروز که در طر آرمان ما فاصله دارد،  با اهداف و  است 

ح شده است با نسخه رایج کشور متفاوت است.  »تربیت دخترانه« مطر
امیدواریم با اقدامات اینچنینی بتوانیم بستر ارتقاء جایگاه بانوان را ایجاد 

کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان:

قرارگاه مرکزی تربیتی کشور در البرز افتتاح می شود

خانواده  با  دیدار  در  تهران،  استان  غرب  و  البرز  استان  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
صاحب چهارقلو ها در بیمارستان امام علی)ع(، بسته های حمایتی به این خانواده اهدا کرد.

، دراین دیدار بسته های حمایتی بنیاد 1۵ خرداد و بنیاد احسان ستاد اجرایی  به گزارش جام جم البرز
فرمان حضرت امام)ره( به خانواده فرزندان چهارقلو اهداء شد. در سال جاری این سومین حمایت 

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( از خانواده های صاحب چندقلو در استان البرز می باشد.
اجرایی فرمان حضرت  بنیاد 1۵ خرداد ستاد  زادگان مدیرعامل  از سوی دکتر علیان  این دیدار  در 
امام )ره( تعداد چهار بسته لبخند مادری )هر بسته شامل ۴۰ قلم کاالی ضروری مادر و فرزند( و 
چهار قطعه کارت هدیه 1۰ میلیون ریالی به این خانواده اهداء و همچنین مقرر گردید هزینه تأمین 

پوشک کودکان نیز به مدت ۶ ماه تأمین گردد.
البرز  استان  در  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  کل  مدیر  پورسلیمانی   ، دیدار این  ادامه  در 
و غرب استان تهران نیز اعالم نمود از سوی بنیاد احسان ستاد، مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به عنوان 
کمک هزینه پرستار و تهیه شیرخشک برای این خانواده، در نظر گرفته شده که به مدت یک سال 

هر ماه مبلغ ۵۰ میلیون ریال پرداخت خواهد شد.
ج گزارشی در  در حاشیه این دیدار یکی از پزشکان متخصص و پرستاران بیمارستان امام علی)ع( کر
خصوص یک کودک بستری در بخش نوزادان را ارائه و عنوان نمودند، این کودک با تشخیص آترزی 
، احتمال مرگ  مری، باید با قید فوریت تحت عمل جراحی قرار گیرد و در صورت تعلل در این امر
به پرداخت هزینه جراحی  ریالی، خانواده قادر  ۳۰۰ میلیون  به هزینه  با توجه  که  کودک وجود دارد 
نمی باشند و خطر مرگ به شدت کودک را تهدید می کند که مقرر شد مبلغ 1۵۰ میلیون ریال از سوی 
بنیاد 1۵ خرداد و مبلغ 1۵۰ میلیون ریال از سوی بنیاد احسان جهت درمان این کودک تخصیص 

یابد و از همان لحظه اقدامات الزم به منظور اعزام کودک به اطاق عمل انجام گردید.
امسال 2 خانواده در استان البرز صاحب فرزند چهار قلو شدند که یکی از فرزندان چهارقلوی یکی از 
ج انتقال یافتند و این خانواده مورد حمایت  خانواده ها به علت بیماری به بیمارستان امام علی)ع( کر

ستاد اجرایی حضرت امام)ره( قرار گرفت.

 دست مهر ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
برسر چهارقلو های کرجی



وجود  با  ایران  در  فعال  شعبه  سه  با  ماهان  زیبایی  آموزش  مجموعه های 
است،  توانسته  آنالین  آموزش  و  برنامه ریزی  طریق  از  کرونا  دشواری های 
باالترین ساعات آموزشی مراقبت های زیبایی در استان البرز را از آن خود کند. 
راحله صادق زاده، مدیریت حاذق و نواندیش این مجموعه ها از سن دوازده 
آرایشگر  اولین  و  کرده  آغاز  آرایش عروس  با  را  این حرفه  سالگی فعالیت در 
جوانی بوده که توانسته مدیریت آموزشگاه را در فنی و حرفه ای دریافت کند. 
ایشان تا کنون صد و ده جلد کتاب در این حوزه به رشته تحریر در آورده است 
که پنجاه جلد از آنها دارای شابک می باشد. همچنین ارائه دهنده مدرک فنی 
و حرفه ای است که باالترین درجه اعتبار مدارک در ایران و قابل ترجمه برای 
شصت و چهار کشور دنیاست، می باشد. در همین رابطه روزنامه جام جم البرز 
با این بانوی پژوهنده و مبتکر گفتگویی انجام داده است که شما را به مطالعه 

آن دعوت می کنیم:
واکنش  کردید،  آغاز  سالگی  دوازده  سن  از  را  حوزه  این  در  فعالیت  شما   *

متخصصhن این حرفه نسبت به عملکردتان چگونه بود؟
کنم.  آغاز  کجا  از  را  کار  باید  و  چیست  مدیریت  نمی دانستم  زمان  آن  در 
مسئولین با راهنمایی شان باعث شدند که من موفق به کسب مدیریت و 

مربی گری در آن زمان شوم.
* در خصوص خدمات ویژه مجموعه های آموزش زیبایی ماهان بگویید.

آموزش های الزم در رابطه با مراقبت زیبایی،  در مجموعه ما تمام خدمات و 
شینیون عروس، هایالیت، رنگ، کوتاهی مو، آرایش دائم صورت، مژه، کراتین 
و پیرایشگری موی زنانه ارائه می شود. بعد از آموزش، ابتدا آزمون تئوری گرفته 
و سپس آزمون عملی هنرجویان در آموزشگاه انجام می شود. مجموعه ما بر 
اساس کتاب هایی که نوشته شده است اداره می شود. مجموعه ماهان در 
دنیا  بین المللی  استانداردهای  و  ای  حرفه  و  فنی  استانداردهای  ادغام  واقع 
می باشد و ما تلفیقی از این دو را آموزش را می دهیم. همین موضوع مجموعه 
آقای  سالگی  هجده  در  می باشد.من  ما  تمایز  وجه  و  کرده  متفاوت  را  ما 
ویوادو که مدیر فروش کارخانه وال در خاورمیانه بودند را به زادگاه خود یعنی 
ماهدشت آوردم. فابرسیو رئیس کارخانه ایتالیایی پول سرویس که تعدادی 
رنگ موی بدون آمونیاک به ایران فرستاده بود، اما موفق به فروش آن نشده 
بودند. چون در آن زمان رنگ بدون آمونیاک در ایران تعریف نشده بود. من 
آنها را با رنگ های ایرانی خودمان ترکیب کردم و رنگ های بسیار زیبایی ایجاد 
آنها فرمول نوشتم، چون البراتور رنگ داشتم با کمک هنرجویانم  شد. برای 
کالیته رنگ موهای طبیعی به ایشان دادم. کالیته ها را بر اساس کاتالوگ های 
نشان  ایران  در  ایتالیا  نماینده  به  را  نتایج  سپس  کردند.   ترکیب  باهم  رنگ 
دادیم. ایشان هم زحمت کشیدند و یک همایش در اصفهان برگزار کردند و 

طی یک روز تمام رنگها به فروش رسید.

یت  یت راحله صادق زاده، مدیر راحله صادق زاده، مدیر
یبایی ماهان: یبایی ماهان:مجموعه های آموزش ز مجموعه های آموزش ز

ماهان، ادغام ماهان، ادغام 
استانداردهای فنی و استانداردهای فنی و 
حرفه ای و بین المللی حرفه ای و بین المللی 
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؛ پرورش 2 گونه ماهی خاویاری بومی دریای خزر در البرز اجتماعی اجتماعی برای نخستین بار
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نظرآبــاد گفــت: پــرورش 2 گونــه ماهــی 
خاویــاری بومــی دریــای خــزر در البــرز بــا مجــوز پروانــه تولیــد شــش تــن آغــاز 

بــه کار کــرد.
ایــن  مالــک  تــالش  بــا  افــزود:  زینالــی  مهــدی   ، البــرز جام جــم  گــزارش  بــه 
مجموعــه در حــال حاضــر ایــن واحــد بــه ظرفیــت تولیــد ســالیانه 12 تــن 

ســیبری  ماهــی  تــاس  و  بلــوکا  ماهــی  فیــل  گونه هــای  از  خاویــاری  ماهــی 
اســت. رســیده 

بــه گفتــه مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نظرآبــاد: ایــن مزرعــه بــا اعتبــاری 
هفــت میلیــارد تومانــی توســط بخــش خصوصــی احــداث و بــرای چهــار نفــر 

بــه صــورت مســتقیم اشــتغالزایی کــرده اســت.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نظرآبــاد بــا اشــاره بــه سیاســت حمایتــی 
ایــن  از  بــرای حمایــت  پــروری گفــت:  آبــزی  بــرای توســعه صنعــت  دولــت 
خ مصــوب دولتــی در اختیــار متقاضــی قــرار گرفتــه  واحــد بچــه ماهــی بــا نــر
ح تســهیالت ارزان  و همچنیــن در صــورت نیــاز و بنــا بــه درخواســت و نــوع طــر

ــار تولیــد کننــدگان ایــن صنعــت قــرار خواهــد گرفــت. قیمــت در اختی

چهارشنبه       15 تیر    1401   شماره 6255
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خبر خبر

روابــط  گســترش  و  توســعه 
بــا  البــرز  اقتصــادی  و  تجــاری 

ل ســنگا

اتــاق  در  حضــور  بــا  تهــران  در  ســنگال  ســفیر 
بازرگانــی البــرز بــا فعــاالن اقتصــادی اســتان دیــدار 
کردنــد و زمینه هــای تقویــت روابــط تجــاری بیــن 
قــرار  بررســی  را مــورد بحــث و  البــرز و ســنگال 

دادنــد.
بــه گــزارش جام جــم البــرز، در راســتای توســعه و 
گســترش روابــط اقتصــادی و تجــاری اســتان بــا 
کشــور های همســایه ســفیر ســنگال در تهــران 
بــا همراهــی هیاتی تجــاری از اعضای تشــکل های 
بازرگانــی ٬فعــاالن اقتصــادی و ســرمایه گــذاران 
ــا  ــرز ب ــی الب ــاق بازرگان ــور در ات ــا حض ــور ب ــن کش ای
در  و  کردنــد  دیــدار  اســتان  اقتصــادی  فعــاالن 
نشســتی چهــره بــه چهــره زمینه هــای تقویــت 
روابــط تجــاری بیــن البــرز و ســنگال را مــورد بحــث 
محصــوالت  صــادرات  دادنــد.  قــرار  بررســی  و 
ســنگال  بــه  داروئــی  و  غذائــی  کشــاورزی، 
احــداث  زمینــه  بــودن  فراهــم  همچنیــن  و 
واحد هــای صنعتــی و تجــاری در ایــن کشــور از 
ــا توجــه بــه  جملــه مهم تریــن مــواردی بــود کــه ب
نیــاز کشــور ســنگال بــه ایــن نــوع محصــوالت 
نســبت  کــه  شــد  مطــرح  ســنگالی ها  طــرف  از 
بــرای  ســنگالی ها  درخواســت  و  اشــتیاق  بــه 
تامیــن ایــن محصــوالت از ایــران و بخصــوص 
البــرز می توانــد زمینــه و فرصــت بســیار مناســبی 
بــرای تقویــت و گســترش روابــط تجــاری فعــاالن 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اقتصــادی، 
البــرزی دراین زمینه ها در کشــور ســنگال باشــد.

مدیر صندوق امداد والیت کمیته 
امداد امام خمینی)ره(:

تسهیالت  ریال  میلیارد   210
نیازمندان  به  الحسنه  قرض 

البرز پرداخت شد

امام  امداد  کمیته  امداد والیت  مدیرصندوق 
ابــتــدای  از  گــفــت:  الــبــرز  اســتــان  )ره(  خمینی 
تسهیالت  ریــال  میلیارد   21۰ تاکنون  امسال 
قرض الحسنه به نیازمندان و مددجویان این 

استان پرداخت شده است.
؛ حسین فــرســود  الـــبـــرز ــم  ــام ج گــــزارش ج ــه  ب
ــرداخـــت تــســهــیــالت قــرض  افـــــزود: مـــیـــزان پـ
الحسنه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۷9 درصد افزایش یافته است.
محلی،  و  خانگی  صندوق های  داد:  ادامه  وی 
مــوســســات خــیــریــه، مــســاجــد، شــرکــت هــا و 
سپرده گذاری  با  می توانند  تولیدی  واحد های 
کارکنان  تسهیالت  والیت  امــداد  صندوق  در 

و اعضای خود را از این طریق پرداخت کنند.
شرایط  به  توجه  با  همچنین  افـــزود:  فرسود 
اقتصادی کشور و مشکالت عدیده محرومان 
ودیعه  مسکن،  اشتغال،  بخش  در  ویــژه  به 
مسکن و کارگشایی، این نهاد به یک هزار و 
مددجوی  غیر  نیازمند  و  مددجو  خانوار   ۴۳
ــداد و  ــ مــراجــعــه کــنــنــده بـــه دفـــاتـــر کــمــیــتــه امـ
قرض الحسنه  وام  والیـــت  امــــداد  ــدوق  ــن ص

پرداخت کرده است.
والیــت  امـــداد  قرض الحسنه  صــنــدوق  مدیر 
البرز در خصوص ضمانت وام های مددجویی 
مجددی  تسهیالت  امــســال  ــت:  داشـ اظــهــار 
نظر  در  مــددجــویــان  ــای  ــ وام ه ضمانت  بـــرای 
ــک فقره  ــا ی ــه ایـــن افــــراد فــقــط ب گــرفــتــه ایــم ک
دریافت را  خود  وام  می توانند  سفته  یا   ِچک 

 کنند.
سقف  تا  وام هــای  این که  به  اشــاره  با  فرسود 
از  بیش  و  کــارمــزد  بـــدون  تــومــان  میلیون   1۰
دارد  کارمزد  یک بار  درصــد  سه  نیز  مبلغ  ایــن 
میلیون   1۰ تا  مددجویی  وام هــای  آورشــد:  یاد 
تومان  میلیون   ۳۰ تا  و  ضامن  بــدون  تومان 
از حقوق پرداخت  یا گواهی کسر  با یک ِچک 

می شود.
۵۳ هزار نفر زیر چترحمایتی کمیته امداد امام 

خمینی )ره( استان البرز هستند.

با افزایش غلظت آالینده ها؛
وضعیت  در  ج  کر هوای  آلودگی 

خطرناک

وضعیت  در  ج  ــر کـ ــوای  هــ کیفیت  شــاخــص 
خطرناک قرار گرفته است.

آخرین  ، بر اســاس  الــبــرز گــزارش جــام جم  به 
کیفیت  سنجش  ایــســتــگــاه هــای  داده هــــای 
، شــاخــص بر  ــرز ــبـ ــی هــــوای اســـتـــان الـ ــودگـ آلـ
 2.۵ از  کمتر  معلق  ذرات  و  هــوا  کیفیت  خط 
 ۳۰۷ عدد  روی  بر  ج   کــر ایستگاه  در  میکرون 
قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت خطرناک 

قرار دارد.
ــودگــی هــوا در  آل بــر همین اســـاس شــاخــص 
شهرستان های اشتهارد، فردیس، ساوجبالغ 
و نظرآباد به ترتیب 1۵۷، 1۵۷، 1۳۸و 11۰ است 
و  فــردیــس  هـــوای  کیفیت  مبنا  ایـــن  ــر  ب کــه 
اشتهارد در وضعیت ناسالم و کیفیت هوای 
نظرآباد و ساوجبالغ در وضعیت ناسالم برای 

گروه های حساس است.
وزش باد شدید و لحظه ای، گرد و خاک و تردد 
خودروها عامل کاهش کیفیت استان شده 

است.
ویژه  به  البرز  استان  ساکنان  اساس  این  بر 
یا  قلبی  بیماران  جمله  از  حساس  گروه های 
موارد  از  غیر  به  سالمندان  و  کودکان  ریــوی، 

ج نشوند. ضروری از خانه خار

مراسم اولین سالگرد 
درگذشت مادر شهیدان 

مسعود و یوسف )وحید( 
ج برگزار  شجاعی در کر

می شود. 
 ، به گزارش جام جم البرز

مراسم سالگرد حاجیه خانم 
قدم خیر رضا خانی مادر 

شهیدان بزرگوار مسعود و 
یوسف)وحید( شجاعی روز 

چهارشنبه 4/۱5/ ساعت 
۱۸/30در امام زاده محمد )ع( 

ج با حضور خانواده های  کر
ج  معظم شهدا و مردم کر

برگزار خواهد شد.

 برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت 
ج مادر شهیدان »شجاعی« در کر

: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز

یک است مقابله با آفات، نیازمند مبارزه بیولوژ
 مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری البـرز بـه همـراه 
معـاون فنـی و رئیـس اداره بیابـان از پـروژه "مبـارزه بـا 
بازدیـد  چهاربـاغ  شهرسـتان  صحرایـی"  مـوش  آفـات 

نمـود.
همـراه  بـه  فرضـی  حامـد  البـرز،  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
معـاون فنـی و رئیـس اداره بیابـان از پـروژه »مبـارزه بـا 
بازدیـد  چهاربـاغ  شهرسـتان  صحرایـی«  مـوش  آفـات 
نمـود.وی در بازدیـد از ایـن پـروژه عنوان کـرد: این پروژه 
قالـب  در  ریـال  میلیـارد  نیـم  و  دو  بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا 
طرح هـای مدیریـت جنگل هـای دسـت کاشـت بیابانی 
و پروژه هـای حفاظـت و حمایـت، در سـطح ۶۰۰ هکتـار 
از اراضـی روسـتای اسـماعیل آبـاد شـور قلعـه پاییـن در 

گردیـد. آغـاز  سـالجاری 
 فرضـی در ادامـه گفـت: طـی قـرار داد تنظیـم شـده بـا 
بـرای  شـرکت  ایـن  البـرز  دشـت  گسـتر  سـایه  شـرکت 
بـه  مـاه  زمـان 2  مـدت  طـی  پـروژه  ایـن  صحیـح  اجـرای 
خاطـر  داشـت.وی  خواهـد  نظـارت  متنـاوب  صـورت 
نشـان کـرد: مـوش صحرایـی، جونـده مـوذی و یکـی از 
گونه هـای مهاجـم اسـت کـه باعث آسـیب های فـراوان 
انبـار  تخریـب  از  ناشـی  محیطـی  زیسـت  و  اقتصـادی 
مـواد غذایـی، از بیـن رفتـن جنگل هـای دسـت کاشـت 
و پوشـش گیاهی و وارد آوردن خسـارت به محصوالت 
کشـاورزی زراعی و باغی می گردد. این حیوان کوچک در 
مراتـع و تاغزارهـا از طریـق دندان هـای تیـز خـود از سـاقه 
گیاهـان تغذیـه می کنـد که پس از گذشـت مـدت زمانی 
این گیاه را خشـکانده و از بین می برد و در زمین تحت 
قلمـرو خـود راهروهـا و داالن هـای بلنـدی حفـر می کنـد 

کـه ضمـن دسترسـی راحـت تر به ریشـه گیاهـان جهت 
تغذیـه، شـرایط اسـتقرار گیـاه از قبـل تثبیـت شـده در 
داخـل خـاک را دچـار مشـکل خواهـد کـرد و همیـن امـر 
سـبب از بیـن رفتـن پوشـش گیاهـی در مراتـع و بیابانی 

آن می شـود. شـدن 
 فرضـی در ادامـه ایـن بازدیـد بیـان کـرد: اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری البـرز در جهـت کنتـرل ایـن آفـت 
و  شـیمیایی  زراعـی،  بیولوژیکـی،  مبـارزه  روش هـای 
تلفیقـی را در نظـر گرفتـه و در حـال حاضـر مهم تریـن 
روش مبـارزه بـا مـوش صحرایـی بهـره جسـتن از روش 
صـدی  در  صـد  گرفتـن  نظـر  در  بـا  شـیمیایی  مبـارزه 
مسـائل زیسـت محیطـی می باشـد بـه ایـن صـورت کـه 
ابتـدا مناطـق بحرانـی و آلـوده بـه آفـت مـوش صحرایـی 
آفـت  ایـن  توسـط  آن  در  تخریـب  آثـار  بیشـترین  کـه 
اولیـه  مطالعاتـی  طـرح  اسـاس  بـر  می باشـد  مشـهود 
شناسـایی و پس از آن نسـبت به النه کوبی و مسـدود 
اقـدام می گـردد و در  نمـودن راهروهـای احـداث شـده 
نهایت طعمه گذاری با کمک نیروی انسانی و استفاده 

از سـم کلـرات انجـام می شـود.
وی در پایـان ایـن بازدیـد اظهـار کـرد: الزم بـه ذکـر اسـت 
در راسـتای مبـارزه بـا جونـدگان موذی، حفظ و حراسـت 
شـیوع  از  جلوگیـری  و  خـدادادی  و  طبیعـی  منابـع  از 
بـرای  حمایـت  انسـان،  خطـر  معـرض  در  بیماری هـای 
و  اسـتانی  مسـئوالن  توسـط  کافـی  اعتبـارات  جـذب 
شهرسـتانی و همچنیـن سـتاد مدیریـت بحـران بـرای 
کاهـش خسـارات و پیشـگیری قبـل از جبـران ضـرر و 

زیـان مـورد نیـاز و ضـروری اسـت.

شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان 
در  اکسیژن  کپسول  شارژ  انفجار  گفت:  ج  کر
یک  فوت  سبب  ج  کر شهرستان  باالی  حصارک 

البرزی و مصدوم شدن 2 نفر در این حادثه شد.
افزود:  جمشیدی  محمد   ، البرز جام جم  گزارش  به 
شهروندان  تماس  پی  در  دقیقه   1۵:۴۴ ساعت 
در  اکسیژن  کپسول  شارژ  انفجار  از   12۵ سامانه  با 
گلستان  متری   ۸ ساسانی  خیابان  باال،  حصارک 
آتش نشانان  موقع  به  حضور  با  که  شدیم  مطلع 
تحویل  و  ج  خار شده  فوت  فرد  و  مصدوم  افراد 

عوامل اورژانس شدند.
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس  گفته  به 
ج: این انفجار که در واحد تجاری  ایمنی شهرداری کر
خ داده و منجر به تخریب سقف  )حدودا 1۵ متری( ر
تالش  با  که  بود  شده  مذکور  ملک  شیشه های  و 
ایمن  به  نسبت  و  خاموش  آتش  آتش نشانان 

سازی محل اقدامات الزم صورت گرفت.
قطع  مصدوم   2 انفجار  این  افزود:  جمشیدی 
برای  گفت:  وی  گذاشت.  برجای  فوتی  یک  و  عضو 
امدادرسانی به این حادثه 12 نفر نیروی عملیاتی به 
همراه سه دستگاه خودرو امدادی از ایستگاه های 

1۰۶ و 1۰2 به محل اعزام شدند.

ج خبر داد: تش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کر سازمان آ

ج یک فوتی و 2 مصدوم بر اثر انفجار کپسول اکسیژن در حصارک کر

بر اثر تصادف؛

ج تلف شد توله خرس قهوه ای البرز در وارنگه کر

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف میلیاردی ماینر قاچاق از یک دامداری در نظرآباد

ج  کــر شهرســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره 
در  قهــوه ای  خــرس  تولــه  قــالده  یــک  گفــت: 
محــدوده وارنگــه رود بــر اثــر تصــادف بــا خودروهــای 

شــد. تلــف  عبــوری 
، رضــا قاســم پــور گفــت:  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
طــی تمــاس تلفنــی اهالــی روســتای والیتــرود مبنــی 
عبــوری،  خــودروی  بــا  خــرس  تولــه  تصــادف  بــر 
حادثــه  محــل  بــه  رود  وارنگــه  پاســگاه  مأمــوران 

شــدند. اعــزام 
و  بررســی  بــرای  حیــوان  الشــه  کــرد:  بیــان  وی 
زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  بــه  نمونه بــرداری 

شــد. داده  تحویــل  البــرز 
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
درخواســت  گردشــگران  و  مــردم  از  گفــت:   ج  کــر

و  محلــی  جاده هــای  از  عبــور  هنــگام  تــا  می کنیــم 
مناطــق حفاظــت شــده توجــه بیشــتری بــه حیــات 
وحــش و حیوانــات عبــوری داشــته باشــند تــا شــاهد 
ــیم. ــاب نباش ــوری کمی ــای جان ــن گونه ه ــن رفت از بی

البرز  انتظامی  فرمانده  کننده  هماهنگ  معاون   
به  دیجیتال  ارز  اســتــخــراج  دستگاه   1۷ کشف  از 
ارزش 10 میلیارد ریال از یک دامداری در شهرستان 

نظرآباد خبر داد.
، سرهنگ  ــام جــم الــبــرز ــزارش ج بــه گـ

پی  در  داشــــت:  بــیــان  جنتی  بــیــژن 
استفاده  بــر  مبنی  خبری  دریــافــت 
ارز  استخراج  بــرای  یــارانــه ای  بــرق  از 
دیجیتال در یک دامداری در منطقه 

نظرآباد،  شهرستان  آبــاد  نجم 
بــــررســــی مــــوضــــوع در 

مأموران  کــار  دستور 
ــرار  ــ ــ ــی ق ــ ــام ــ ــظ ــ ــت ــ ان

گرفت.
افــــــــزود:  وی 

از  پـــــــــــــــس 
بــــــــررســــــــی 

، مأموران با هماهنگی  میدانی و اطمینان سطح خبر
محل  به  برق  اداره  عوامل  همراه  به  قضائی  مقام 
مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا 1۷ دستگاه ماینر 
کشف  را  ریال  میلیارد   1۰ حدودی  ارزش  به   قاچاق 

کردند.
سرهنگ جنتی با اشاره به دستگیری یک نفر در 
پرونده  تشکیل  از  پس  متهم  گفت:  رابطه  این 
و تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شد.
ــاون هــمــاهــنــگ کــنــنــده فــرمــانــدهــی  ــعـ مـ
انــتــظــامــی اســتــان الــبــرز در پــایــان از 
شــهــرونــدان درخـــواســـت کـــرد تا 
نگهداری  و  نصب  از  چنانچه 
غیرمجاز  ماینر  دستگاه های 
اطـــالع دارنـــد، مــوضــوع را از 
طریق شماره تلفن 11۰ به 

پلیس اعالم کند.
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026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

یا رب امشب، آن قرار بی قرارانم کجاست
آن دلیل بودن و آن جان جانان کجاست

کشتی آرامش ما، غرق طوفان گشته است
ساحل آرام و رام بعد طوفانم کجاست

غنچه های بسته لب، جا مانده و، خوابیده اند
ترجمان رویش گل های ریحانم کجاست

لذت آسودگی، از خواب ما دزدیده شد
دیده لبریز آن سلطان خوبانم کجاست

فرصت دلدادگی، کم مانده تا وقت حضور
لحظه های ناب در پیش کریمانم کجاست
کاش ما هم محرم اسرار مطلب می شدیم

استجاب خواهش شب های ناالنم کجاست
نای ما دیگر ندارد طاقت بالندگی

نغمه های صوت داود خوش الحانم کجاست
فصل عاشق پیشگی کوچیده از اّیام ما

روزهای بی سر و سامان ویالنم کجاست
سقف کوتاه فلک را شوق پروازی نبود

آسمان بی کران بام کیهانم کجاست
در بساط آفرینش، هر چه بوده الزم ست
استعاذه کردن اغوای شیطانم کجاست

قصه های عبرت آموز بشر را یاد باد
پندهای داستان شیخ صنعانم کجاست

آن وصایای امیرالمومنین، آن بوتراب
یا سخن های قصار پیر لقمانم کجاست

غ الهوتی چرا ماوای ناسوتی گرفت مر
شاهباز قدسی عنقای پّرانم کجاست

ما در این صحرای امکان یک دو روزی مانده ایم
روزهای بی کران دشت عرفانم کجاست

زین قفس تا آن سرا یک بال همت مانده است
غیرت مردانه و، حرمان و جبرانم کجاست

یک نفس از شب نمانده، صبح صادق می رسد
شمع بر پا بودن شب زنده دارانم کجاست

قامت ما چون عصای قد رعنایان شود
آن سهی سرو بلند آسای ماهانم کجاست

فرصت دیگر نمانده تا صالت آخرین
صاحب وقت و زمان عصر پایانم کجاست

رامین شاه حسینی ) مرام(

فصل عاشق پیشگی

زمینه  در  که  اســت  کارهایی  و  کسب  از  یکی  فروشی  ابــزار  و  رنــگ  شغل 
فروش انواع رنگ و متریال  کاربردی و همچنین ابزار و ملزومات صنعت 
ابزار فروشی به دلیل  و  راه انــدازی رنگ  ساختمان سازی فعالیت می کند. 
کار  و  کسب  ابـــزارآالت یک  و  رنــگ  زیــاد  تنوع  و  مــردم  با  ارتــبــاط مستقیم 
سابقه  با  سعدی  ــزار  اب و  رنــگ  فروشگاه  اســت.  لذت  بخش  و  پرچالش 
البرز فعال است.  ابزار در استان  طوالنی در حوزه فروش و توزیع رنگ و 
یکی از ویژگی های این فروشگاه قیمت مناسب و تنوع باالی محصوالت 

می باشد.
استاندارد،  شــده،  شناخته  برندهای  کــرده  سعی  همواره  این که  ضمن   
جام جم  روزنامه  رابطه  همین  در  دهد.  ارائه  مردم  به  مرغوب  و  باکیفیت 
و  رنگ  فروشگاه  توانمند  و  مجرب  مدیر  میرزایی،  حاجی  منصور  با  البرز 

ابزار سعدی گفتگویی انجام داده است که در ادامه خواهید خواند:
ابــزار  و  رنــگ  فروشگاه  تخصصی  فعالیت های  و  ســوابــق  خصوص  در   *

سعدی توضیح دهید.
با  ــزار ســعــدی ســال ١٣۵۸ تاسیس شــده اســت و  ابـ فــروشــگــاه رنــگ و   
فعالیت در حوزه ابزارآالت کارگاهی، خانگی، صنعتی، قفل و یراق، رنگ های 

اقشار  تمام  برای  را  مناسبی  بستر  است  توانسته  صنعتی  و  ساختمانی 
جامعه و متخصصان اهل فن جهت بررسی و خرید انواع ابزار در استان 

البرز فراهم سازد.
* از شاخصه های ویژه مجموعه خود به چه مواردی اشاره می کنید؟

ما از ابتدا همیشه سعی بر این داشته ایم که تمام محصوالت فروشگاه 
را به صورت کامل و با قیمت مناسب به مشتریان خود عرضه کنیم. این 
روز  رشــد  کیفیت،  باالترین  با  خدمات  ارائــه  دنبال  به  همواره  فروشگاه 

افزون و پاسخگویی هرچه بیشتر به نیاز مشتریان است. 
ع  اســر در  اجــنــاس  محترم،  مشتریان  درخــواســت  صــورت  در  همچنین 
مجرب  کاماًل  ما  پرسنل  شد.  خواهد  ارســال  آژانــس  و  پیک  توسط  وقت 
رضایت  بیشتر  خدمات  ارائــه  با  هستیم  امیدوار  می باشند.  کــارآزمــوده  و 
ابزار سعدی،  را جلب نماییم. فروشگاه رنگ و  همراهان همیشگی خود 
را داراست که  از برندها و مدل های مورد تایید و استاندارد  تنوع فراوانی 
هر گروه از این ابزارآالت دارای کیفیت و کارایی خاصی می باشند. ما بر این 
اعتقاد هستیم که کمک به مشتری برای انتخاب بهترین گزینه، بر فروش 

محصول مقدم است. افتخار ما نیم قرن اعتماد شماست.

پیام های مردمی شعر

ح  ــد جــهــت طــر ــن ــوان ــی ت خــوانــنــدگــان عــزیــز م
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف با 
جام جم  تحریریه  32210009دفتر  تلفن  شماره 
وقت  در  تعطیل  ایــام  غیر  به  روزه  همه  البرز 
نام  با  مشکالتشان  تا  بگیرند  تماس  اداری 

ج گردد. خودشان در همین ستون در
ج را  ــر کـ ــه  ــوم ــری و ح ــه ــی ش ــران ــوس ــوب ــع ات وضـ

ساماندهی کنید
ج و حومه  اتوبوس های موجود و فعال در کر
نیاز عمومی مردم در مقطع فعلی  پاسخگوی 
نیست و شهروندان باید ساعت ها در گرما و 
معطل  خود  مقاصد  به  رسیدن  برای  سرما  یا 
مربوطه  مسئوالن  لطفا  شــونــد.  ســرگــردان  و 
و  جامع  رسیدگی  مــردم  کهنه  مشکل  این  به 

اصولی کنند.
ج احمد نامداری از کر
کــارمــنــدان  ــوی  ک در  آب  کیفیت  و  آب  فــشــار 

جنوبی مناسب نیست 
کافی است که مسئوالن مربوطه به کولرهای 
نصب شده در فراز بام ها و شوره بدنه کولرها 
انگیز  تــامــل  نــظــری  ــا  ــ آن ه تــخــریــب شــدیــد  و 
وجود  موضوع  ایــن  از  جــدای  باشند.  داشته 
ساختمان های  در  را  آب  جریان  پمپ ها  برخی 
ــرو  ــا قــطــع و وصـــل هـــای مــتــعــدد روبـ اطــــراف ب
می کند. آیا مسئوالن سازمان آب نمی خواهند 

به این مشکل روزمره مردم رسیدگی کنند؟!
ج یم احمد نیا از کر مر

اوضاع درمانی ساوجبالغ را ساماندهی شود
ــروز گــرفــتــار  ــ ســاوجــبــالغ از گــذشــتــه تـــا بـــه امـ
مشکالت شدید بهداشتی و درمانی متعددی 
مذکور  مــحــدوده  در  ساکن  مــردم  و  می باشد 
ــالـــی دســتــرســی  ــات مـ ــانـ ــکـ بـــه عــلــت فــقــر امـ
را  و...  درمــانــی  مشکالت  ــع  رف بـــرای  مناسبی 
نــدارنــد و بـــرای رســیــدگــی هــای درمــانــی مجبور 
تهران  یا  ج  کر به  طوالنی  مسافت های  طی  به 
هستند. جا دارد که مسئوالن دست اندر کار 
برای  البرز  استانداری  و  ساوجبالغ  شهرستان 
باال  همت  آستین  مــذکــور  امـــور  ســامــانــدهــی 

بزنند.
مهران احمدی از هشتگرد

سی  در  عبدیان«،  شهید»قدرت اهلل  البرز:   جم  جام 
او  آمد.  دنیا  به  کوه دشت  در   ،1۳۵۷ سال  فروردین 
اولین فرزند خانواده 9 نفره است. ارشد بودن باعث 
شده بود که همواره نسبت به رفتار و منش خودش 
حساس باشد. آن چنان که پدر و مادر از او به عنوان 
می بردند.  بهره  فرزندان  دیگر  برای  رفتاری  الگوی 
او  بعد  به  ابتدایی  دوم  »ازکالس  می گوید:  مادرش 
گذراندن  از  پس   1۳۷9 سال  دیده ام«  الوضو  دائم  را 
دانشکده  در  توانست  ارتش  در  سربازی  دوران 
وارد  چهارسال  گذشت  از  پس  شود.  قبول  افسری 
سپاه قدس شد. سال 1۳۸۵ ازدواج کرد که ثمره  آن 
یک پسر به نام محمد مهدی است. در دوران نامزدی 
همان سال ازدواجش به اولین مأموریت خود فراتر 
ایران رفت. نبرد ۳۳ روزه حزب اهلل لبنان،  از مرزهای 
از  انتقال  از  پس  که  بود  او  مأموریت  تجربه  اولین 
نیروهای  طرف  از  ج،  کر به  کرمانشاه  رمضان  قرارگاه 

از  لبنان  و  عراق  سوریه،  شد.  اعزام  سوریه  به  ج  کر
جمله مناطقی است که این شهید در آن حضور فعال 
شهادت  از  پیش  نظامی اش  درجه  است.  داشته 
و  مسئولیت  شد.  سرهنگ  آن  از  پس  و  سرگرد 
تخصص اصلی اش در مناطق جنگی، مسئول ادوات 
سنگین و آموزش به نیروهای نظامی بود. قدرت اهلل 
عبدیان چهاردهم خرداد سال 1۳9۵در منطقه ریف 
عامل  آن که  از  پس  خلصه،  روستای  حلب،  جنوبی 
انتحاری خودش را به محل استقرار رساند و منفجر 
شهادت  به  سر  ناحیه  به  ترکش  یک  اصابت  با  کرد 
گلزار  کوهدشت،  در  بزرگوار  شهید  این  مزار  رسید. 

شهدای روستای اوالد قباد است.
 *نور چشمم

فرزند  قدرت  دارم،  دختر  یک  و  پسر  فرزند  شش 
بزرگ و نور چشمم بود. هرچه از او به یاد دارم خوبی 
برمی آمد  دستش  از  آنچه  بود.  همه  فکر  به  است، 

به  تهران  از  وقتی  می داد.  انجام  دیگران  برای 
منزلمان می آمد و شب می رسید، من می رفتم و در 
حیاط را برای او باز می کردم. اما او ناراحت می شد و 
می گفت: چرا شما زحمت افتاده اید. بعضی اوقات 
که صدای ماشین می شنوم. یک لحظه احساس 
راه رسیده است. عادت نداشت  از  می کنم پسرم 
کند، حتی نمی دانستیم چه  کارهایش صحبت  از 
زمانی به سوریه می رود، فقط می گفت در سفارت 
راهی  چون  نبودم.  اعتقادش  و  راه  مخالف  است. 
و  من  هم  بود،  کرده  انتخاب  خودش  که  بود 
حضرت  حرم  از  دفاع  بودیم  معتقد  مادرش  هم 
زینب)س( امری ضروری است و هر کس که بتواند 
اسلحه به دست بگیرد باید به سوریه و عراق برود، 
فدای  هم  من  فرزند  و  است  واجب  رهبر  فرمان 

رهبری.
پدر شهید

منصور حاجی میرزایی، مدیر فروشگاه رنگ و ابزار سعدی اعالم کرد:

 شاخصه رنگ و ابزار سعدی قیمت مناسب
ع باالی محصوالت   و تنو

راه های ارتباطی و نشانی فروشگاه 
رنگ و ابزار سعدی را عنوان 

نمایید.
ج- بلوار مطهری-روبروی  ج- بلوار مطهری-روبروی آدرس: کر آدرس: کر

مسجد الزهرا- فروشگاه رنگ و مسجد الزهرا- فروشگاه رنگ و 
ابزار سعدیابزار سعدی

شماره تماس: شماره تماس: 
3442307534423075
344412205344412205

واتس اپ: واتس اپ: 0939۱69409۸0939۱69409۸
همراه:همراه:09۱2۱69409۸09۱2۱69409۸  

محمد رضا وحدانی محمد رضا وحدانی 
مدیر پخش کاشی و مدیر پخش کاشی و 

سرامیک وحدانی:سرامیک وحدانی:

قیمت قیمت 
محصوالت محصوالت 

فراخور منطقه فراخور منطقه 
هشتگرد هشتگرد 

استاست

کاشی و سرامیک را می توان یکی از پر مصرف ترین 
نهایی  پــوشــش  کــه  دانــســت  ساختمانی  مصالح 
ساختمان را تشکیل می دهند. طراحی، دکوراسیون 
داخلی  محیط های   

ً
خصوصا ساختمان ها  ظاهر  و 

بود.  این مصالح ساختمانی ناقص خواهد  بــدون 
محدود  سرامیک  از  استفاده  که  بدانید  را  این  اما 
برای  می توانید  شما  و  نیست  داخلی  فضاهای  به 
پوشش  از  نیز  حــیــاط  مانند  خــارجــی  محیط های 
سرامیک استفاده کنید. محمد رضا وحدانی، مدیر 
مجرب و حرفه ای پخش کاشی و سرامیک وحدانی 
دارای پانزده سال سابقه فعالیت صنعت کاشی و 
سرامیک است و در زمینه پخش و فروش فعالیت 
ــه  ارائ مجموعه،  ــن  ای ویــژگــی هــای  از  یکی  می کند. 
محصوالت بهداشتی ساختمان به صورت پکیجی 
از سرامیک، کاشی، شیرآالت و چینی آالت بهداشتی 
می باشد. روزنامه جام جم البرز در همین زمینه با 
این مدیر متخصص و توانمند گفتگویی انجام داده 

است که در ذیل می خوانید:
کاشی و سرامیک  در خصوص ضرورت استفاده از 

در خانه ها بگویید.
در گذشته نه چندان دور، استفاده از سرامیک به 
طور جدی و مجد برای خانه ها مطرح نبود. ولی این 
موضوع امروزه یک الزام محسوب می شود. بنابراین 
صنعت  ایــن  وارد  جامعه  افــزون  روز  نیاز  دلیل  به 

شدیم.
و  کــاشــی  پخش  ــژه  ویـ ــازات  ــی ــت ام و  شاخصه ها  از 

عنوان  را  مـــواردی  چه  وحدانی  سرامیک  
می نمایید. 

به تازگی بخشی را با عنوان فروش مصالح ساختمانی، 
به مجموعه اضافه کرده ایم.به طور معمول افرادی 
که در صنعت کاشی و سرامیک فعالیت می کنند، 
انبار و دفتر فروش آنها در دو مجموعه مجزاست، 
ولی انبار و دفتر ما در محوطه 1۶۰۰ متری و در مجاورت 
یکدیگر و در قالب یک مجموعه می باشد. بارگیری 
سرامیک  و  کاشی  در  شــده  خــریــداری  محصوالت 
وحدانی، بالفاصله و با سرعت انجام می پذیرد. این 
موضوع یکی از محاسن مجموعه ما می باشد. یکی 
دیگر از وجوه مثبت، استقرار در خیابان اصلی است. 
این امر جستجو برای رانندگان و همچنین بارگیری 
را تسهیل می نماید. محصوالت کاشی و سرامیک 
خریداری  کارخانه  از  مستقیم  صــورت  به  وحــدانــی 
ــه اهــمــیــت مــشــتــری مـــداری،  ــا تــوجــه ب مـــی شـــود. ب
مناسب بودن قیمت ها برای من بسیار مهم است. 
هشتگرد  منطقه  فراخور  ما  قیمت های  بنابراین 
شده اند.  سفارش  مشتریان  درصــد  نود  هستند. 
یعنی زمانی که مشتری رضایتمندی کامل دارد، ما 
را به دیگران نیز معرفی می کند. کلیه اجناس ایرانی 
است و از برندهایی خریداری می کنیم که نسبت به 
منطقه پاسخگوی قیمت ها باشد. بیست درصد 
تمرکز خود را بر روی برندهای لوکس قرار داده ایم. 
بــا منطقه و شــرایــط مــردم  آن  ولــی هشتاد درصـــد 

مطابقت دارد.

راه های ارتباطی با مجموعه 
خود را بیان کنید.

آدرس: هشتگرد- بلوار 
امام- 200 متر بعد از میدان 

بسیج - پخش کاشی و 
سرامیک وحدانی
تلفن های تماس :

02644222506
09201798700

شهید قدرت اهلل عبدیان

نورچشمی که به فکر همه بود

شهید قدرت اهلل عبدیان

قتل  راز  گفت:  البرز  استان  گاهی  آ پلیس  رئیس 
از  ج پــس  کــر زوج ســالــخــورده اهــل رجــایــی شهر 
از زمـــان وقـــوع قتل و کشف  گــذشــت چــهــار مــاه 
جسد آنها در باغ شان در هشتگرد فاش شد.به 
به گزارش جام جم البرز ،سرهنگ محمد نادربیگی 
 1۴۰۰ سال  اواخــر  کــرد:  بیان  خبر  این  خصوص  در 
در  ســالــخــورده  زوج  یــک  مفقودی  فقره  یــک  خبر 
از سوی فرزندانشان به  ج  کر منطقه رجایی شهر 
گاهی اعالم و بالفاصله بررسی موضوع در  پلیس آ
دستور کار کاراگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی 

قرار گرفت.
از  حاکی  گاهان  کارآ اولیه  بررسی های  افــزود:  وی 
این بود که این زوج چند روز قبل از مفقود شدن 
فــروش  بــه  را  شهر  رجــایــی  منطقه  در  خــود  خانه 

رسانده و اقدام به خرید یک باغ در شهر هشتگرد 
کیانمهر  منطقه  در  آپارتمان  یک  اجــاره  و 

کرده اند و مقداری از وجه حاصل از 
فروش خانه را در اختیار خودشان 
قــرار داشــت که این موضوع ظن 
برای  جنایت  انجام  برای  ماموران 

کسب این وجوه را تقویت کرد.
گــاهــی  آ پلیس  رئــیــس 

ــرز بــا  ــ ــب ــ ــان ال ــ ــت ــ اس
ــاره بـــه عــدم  ــ اشـ

جاگذاری هیچ 
ردی  گـــونـــه 

ــام  انـــجـ از 
وقـــــــــــــوع 

ــده گــفــت: عــلــیــرغــم ایــن  ــراد مــفــقــود شـ ــ قــتــل افـ
و  روزی  شبانه  تالش  ماه  چندی  از  پس  موضوع 
در  پلیسی،  اطالعاتی  اقــدامــات  از  کارگیری  به 
تراش  فــرد  یک  مشکوک  ــراودات  مـ نهایت 
کار با این خانواده شناسایی و با هماهنگی 
عملیات  یـــک  در  نــامــبــرده  قــضــائــی  ــام  ــق م
تــهــران  ــرب اســـتـــان  غــافــلــگــیــرانــه در غــ
گاهی  آ پلیس  بــه  و  دستگیر 

البرز منتقل شد.
ــام انــتــظــامــی  ــقـ ــن مـ ــ ایـ
در  داد:  ادامـــــــــــــه 
تحقیقات تکمیلی 
عــلــی رغـــم انــکــار 
متهم  ــیـــه،  اولـ

انگیزه کسب نقدینگی  با  انجام قتل این زوج  به 
اعتراف  از بستگانش  با همدستی یکی  مقتوالن 

کرد.
ــاره بـــه دســتــگــیــری  ــ ســرهــنــگ نــــادر بــیــگــی بـــا اشـ
ممکن،  زمـــان  تــریــن  کــوتــاه  در  متهم  همدست 
گفت: با همکاری متهمان، اجساد هر دو مقتول 
که در باغ آنها در هشتگرد دفن شده بود، کشف 

شد.
گــاهــی اســتــان الــبــرز بــا اشـــاره به  آ رئــیــس پلیس 
قضائی،  مــراجــع  بــه  آن  ارســـال  و  پــرونــده  تکمیل 
داریم  درخواست  شهروندان  از  کرد:  خاطرنشان 
ــراد  اف بــه  ــود  از گفتن اســـرار و دارایـــی هـــای خ کــه 
نــاشــنــاس کــه بــاعــث ایــجــاد انــگــیــزه بـــرای انــجــام 

جنایات این چنین می شود، خودداری کنند.

گاهی استان البرز خبر داد: رئیس پلیس آ

رازگشایی از قتل زوج سالخورده کرجی


