
پــس از غذاهــای فســت فــودی چنــد ســالی اســت کــه غذاهــای خانگــی در 
را  غذاهــا  نــوع  ایــن  خریــد  مــردم  و  کــرده  پیــدا  ویــژه ای  جایــگاه  کترینگ هــا 
بــه عنــوان جایگزیــن فســت فودهــا انتخــاب کــرده انــد. اگــر در جســتجوی 
ــد  ــه بیفتی ــای مادران ــم غذاه ــاد طع ــه ی ــه ب ــتید ک ــی هس ــه غذای ــگ و تهی کترین
طبــخ  بــرای  مجموعــه  ایــن  می کنیــم.  پیشــنهاد  را  قصــر  کترینــگ  شــما  بــه 
غذاهــای خــود از همــان مــواد مرغــوب خانگــی و ارگانیــک اســتفاده می کنــد. 
در منــوی ایــن مجموعــه انــواع غذاهــای محلــی و خانگــی از کشــک بادمجــان و 
میــرزا قاســمی تــا خورشــت قیمــه نثــار قــرار دارد. یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایــن 
مجموعــه تازگــی غذاهــا و مــواد اولیــه اســت. در همیــن رابطــه روزنامــه جام جــم 
البــرز بــا  محمدرضــا خورانــی، مدیــر جــوان و توانمنــد کترینــگ قصــر گفتگویــی 

انجــام داده اســت کــه شــما را بــه مطالعــه آن دعــوت می کنیــم:

ینگ قصر بگویید. گی های ممتاز کتر * از ویژ
اولیــن موضوعــی کــه مجموعــه کترینــگ قصــر را برجســته می کنــد مــواد اولیــه 
مــورد اســتفاده در تهیــه غذاســت چــرا کــه همــان مــوادی اســت کــه عمــوم 
ــه  ــرای طبــخ غــذا اســتفاده می کننــد. در حــال حاضــر مــردم ب مــردم در منــزل ب
غذاهــای خانگــی عاقه منــد شــده اند، غذایــی کــه بــه اصطــاح عامیانــه مامــان 
پــز باشــد. کترینــگ قصــر بیــش از پنجــاه نــوع غــذا تهیــه می کنــد کــه همــه 
آنهــا تــازه و بــه صــورت روزانــه طبــخ می شــوند.لذیذ بــودن غذاهــا شــاخصه 
نــوش  را  غــذا  کســی  کــه وقتــی  اســت  ایــن  .نکتــه مهــم  مجموعــه ماســت 
ــت.  ــادر اس ــک م ــت ی ــت پخ ــه دس ــد ک ــان ده ــخ آن نش ــوع طب ــد ن ــان می کن ج
کترینــگ قصــر بــرای طبــخ غــذا از برنــج صــد در صــد ایرانــی  و گوشــت گــرم و 

تــازه اســتفاده می کنــد. تمامــی غذاهــا از مــواد اولیــه تــازه و کامــا ارگانیــک تهیــه 
می شــوند. همچنیــن تنــوع غذاهــای مــا بســیار زیــاد می باشــد.

* در حال حاضر چه غذاهایی در منوی مجموعه شما قرار دارند؟ 
در حــال حاضرغذاهــای کترینــگ مــا خانگــی هســتند. چلوخورشــت های مــا 
شــاید در دیگــر کترینگ هــا بــه نــدرت یافــت شــود .غذاهایــی مثــل خورشــت 
بادمجــان،  کشــک  جملــه  از  محلــی  و  ســنتی  غذاهــای  کرفــس،  فســنجان، 
ــار را می توانیــد در منــوی مجموعــه مــا پیــدا کــرده و  ــا قیمــه نث میرزاقاســمی ی
ســفارش دهیــد. غذاهــای محلــی اغلــب در همــان اســتان یــا منطقــه هســتند 
را در یــک مجموعــه  ایــن غذاهــا  ولــی در حــال حاضــر کترینــگ قصــر تمــام 
جمــع آوری کــرده اســت. غذاهــای کبابــی مثــل کبــاب بــرگ، دنــده، کوبیــده، 
قــرار دارنــد. بیشــتر  مــا  انــواع دیگــر در منــوی  و  تنــد  تــرش، جوجــه  جوجــه 
غ،  تمرکزمــان را بــر روی غذاهــای خانگــی گذاشــته ایــم، مثــل زرشــک پلــو بــا مــر
کشــک بادمجــان، میرزاقاســمی، چلــو خورشــت، فســنجان، کرفــس، قیمــه، 
قورمــه، خورشــت بادمجــان، گــردن و قیمــه نثــار کــه مخصــوص اســتان قزویــن 
می باشــد.اگر بخواهــم تــک تــک توضیــح بدهــم تعــداد آنهــا بســیار زیــاد اســت.

محمدرضا خورانی خبر داد:

ع غذای  بیــش از 50 نــو
تــازه و لذیــذ  خانگــی، 

ــر ــگ قص ین در کتر

ینگ قصر  نشانی و راه های ارتباطی با کتر
 را برای مردم استان البرز بیان نمایید.

ج- میدان شهدا- خیابان بهار آدرس:کر
ینگ و تهیه غذای قصر - کتر ج سبز  جنب بر

شماره های تماس:      - 02632281623  -    02632281630
 restaurant.ghasr.karaj :اینستاگرام
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؛ کوچک  کوکی، ایده پرداز و مبتکر پارک ملی ایران  ع  بناد  کوچک ؛عباس زار کوکی، ایده پرداز و مبتکر پارک ملی ایران  ع  بناد  عباس زار

، موتور محرک جامعه  ، موتور محرک جامعه ایده پردازان نوآور ایده پردازان نوآور

فرزند نخستین شهید مدافع حرم اهل سنت: 

وحدت مسلمانان هدف پدرم بود

نیروی های انقالبی در 
امام  شخصیت  تبیین 

خمینی )ره( بیشتر بگویند

مردم باوری در رأس اهداف 
امام )ره( قرار داشت

 محمد سلطانی، مدیر
 مجموعه های  امالک سلطانی و بهمن:

مرتضی توکلی، مدیر امالک آراد:

 نماینده مردم طالقان در 
مجلس شورای اسالمی:

عمده فعالیت ما در زمینه 
است ساختمانی  تر  تها

با 250 میلیون تومان 
صاحب خانه شوید
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ج: امام جمعه کر
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خدمات پزشکی رایگان 
مهرنشینان  برای 

نظرآبادی

کم آبی 
نگــران کننده 

ج کر در سد 

3

3

2

4
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یحی به استحکام  ضر
یخ   ابدیت و عمق تار

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
استان البرز گفت: برای اولین بار در 
خبرنگاران،  اجتماعی  بیمه  کشور 
ورزشکاران و اهالی فرهنگ و رسانه 
در استان البرز با حضور نمایندگان 
رونمایی  البرز  استاندار  و  مجلس 

می شود.
از  نقل  به  البرز  جم  جام  گــزارش  به 
عبداله   ، الــبــرز اســتــان  تــعــاون  اداره 
حمایتی  ح های  طر مــورد  در  دارایــی 
اظهار  رســانــه  و  فرهنگ  جامعه  از 
ــور بــهــره مــنــدی  ــظ ــن ــه م داشــــــت: بـ
جامعه بزرگ ورزشکاران، خبرنگاران 
و اهالی فرهنگ و رسانه در استان 
ــدی تــوســط  ــدیـ ،  خـــدمـــت جـ ــرز ــ ــب ــ ال
کشاورزان،  صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر برای اولین بار 
در  و  پیش بینی  هدف  جامعه  برای 
ج واقع  آیینی در مرکز تربیت مربی کر

مدیرعامل  حضور  با  آباد  حسن  در 
نمایندگان  صندوق،  ایــن  کشوری 
مردم در مجلس شورای اسامی و 

استاندار البرز برگزار می شود.
افــزود: اصل 29 قانون اساسی  وی 
را  اجتماعی  تامین  از  بـــرخـــورداری 
را  دولـــت  و  دانــســتــه  همگانی  حــق 

از محل درآمدهای  که  کرده  مکلف 
ــای حــاصــل از  ــ ــده ــ عــمــومــی و درآم
خدمات  این  مردمی  مشارکت های 
که  کند  فــراهــم  جامعه  ــراد  افـ بـــرای 
صندوق  مستمر  هــای  پیگیری  بــا 
ــان،  ــیـ ــایـ ــتـ بــیــمــه اجـــتـــمـــاعـــی روسـ
البرز  اســتــان  عشایر  و  کـــشـــاورزان 

از  این امر محقق شد و با رونمایی 
ارزنده به جامعه مورد  این خدمت 
نظر خبرنگاران، ورزشکاران و اهالی 

فرهنگ و رسانه هستیم.
رئـــــیـــــس شــــــــــــورای هـــمـــاهـــنـــگـــی 
تعاون  وزارت  اجرایی  دستگاه های 
در  البرز  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
خبرنگاران،  از  دعــوت  ضمن  پایان 
ــالـــی فــرهــنــگ و  ورزشــــکــــاران و اهـ
استفاده  بــرای  البرز  استان  رسانه 
اجتماعی  بیمه های  این  خدمات  از 
حضور  همچنین  و  صــنــدوق  ایـــن 
این  در  گفت:  رونمایی  مراسم  در 
 70 یارانه  از  بــرخــورداری  امکان  ح  طر
ــت در پــرداخــت حق  درصــــدی دولـ
 133,000 ــت  ــرداخـ پـ بـــا  فــقــط  بــیــمــه 
تومان در ماه و امکان بازنشستگی، 
کارافتادگی  از  و  بگیری  مستمری 

برای عزیزان فراهم شده است.

بیمه اجتماعی برای  اصحاب رسانه و ورزشکاران در استان البرز 



و  رفتاری  مبنای  گفت:  ج  کر جمعه  امام  و  البرز  در  فقیه  ولی  نماینده، 
، گروه های سیاسی و معتقدان به پیروی از امام )ره( باید  روشی عناصر
بر اساس خط آن حضرت بوده که در همین راستا نیرو های انقاب باید 

در تببین شخصیت امام )ره( بیشتر سخن بگویند.
حسینی  مهدی  »محمد  سید  اهلل  آیت   ، البرز جم  جام  گزارش  به 

ج افزود: ۱۴ خرداد سالروز ارتحال  همدانی« در خطبه های نماز جمعه کر
آغاز رهبری مقام معظم رهبری در سال ۶۸  حضرت امام خمینی )ره( و 
و  تثبیت  در  فراوانی  ثار  آ کدام  هر  که  تاریخی  و  مهم  واقعه   ۲ است، 

تحکیم انقاب برجای گذاشته است.
ایام سال مبنای  از مسایل مهم که باید در همه  وی اضافه کرد: یکی 

از  پیروی  به  معتقدان  و  سیاسی  گروه های   ، عناصر روشی  و  رفتاری 
که  است  انقاب  کبیر  معمار  ابعاد  شخصیت  تببین  باشد  )ره(  امام 
)ره(  امام  شخصیت  تببین  در  باید  انقاب  نیرو های  راستا  همین  در 
بیشتر  داد  تغییر  را  جهان  و  ایران  معاصر  تاریخ  روند  که  بزرگمردی 

سخن بگویند.
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اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

ج: امام جمعه کر
نیروی های انقالبی در تیبین شخصیت امام خمینی )ره( بیشتر بگویند

خبر
مشاوران حقوقی جام جم البرز

گرامی،  خوانندگان   
ــد  ــیـ ــوانـ ــی تـ ــا مـ ــ ــم ــ ش
حقوقی  مــشــکــالت 
با  را  ــود  خ قضایی   و 
روزنامه جام جم البرز 
بــگــذاریــد.  مــیــان  در 
ــش  ــرس مـــســـئـــول پ
مشکالت  ــخ  ــاس پ و 
قــضــایــی  و  ــی  ــوق ــق ح
ــم  ــی ــه ت ــ ــل ــ ــی ــ بــــــه وس
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.
در  دخیل  افراد  حقوقی  و  کیفری  مسئولیت 

ساخت بنا و ساختمان
 3700 حدود  به  متعلق  مدون  قانون  ترین  کهن 
قانون حمورابی معروف  به  و  تا ۴000 سال پیش 
می باشد و تعدادی از مواد قانون مذکور ناظر به 
مسئولیت های حقوقی و کیفری معمار و سازنده 
ملک  می باشند. و در یکی از مواد قانون حمورابی 
بابت مسئولیت حقوقی معمار آمده است: هرگاه 
معمار ساختمان را محکم بنا ننماید و منتهی به 
معمار  گردد،  خانه  صاحب  اموال  خسارت  ورود 
مکلف است به همان میزان که به اموال خسارت 
در  یا  نماید  خسارت  جبران  است،  نموده  وارد 
آمده  باب مسئولیت کیفری معمار در ماده ۲۲9 
و  نسازد  مستحکم  را  خانه ای  معمار  »اگر  است: 
آن  شود،  کشته  خانه  صاحب  و  بریزد  فرو  خانه 
عدم  نظر  صرف  است.«  مرگ  به  محکوم  معمار 
وجود تناسب بین رفتار معمار با مجازات مرگ و 
نیز فقدان قصد قتل صاحب خانه و سایر ایرادات 
وارده نسبت به ماده ۲۲9 قانون حمورابی، هدف 
بازدارندگی  و  رعب  ایجاد  معمار،  مرگ  مجازات  از 
از  پیشگیری  جهت  معماران  و  سازندگان  برای 

قصور و کوتاهی احتمالی می باشد.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

خبر

گلچین اخبار هفته شورای اسالمی 
ج و شهرداری کالنشهر کر

، رئیس شورا: جوادچپردار
ج را احیا می کنیم ماهیت باغشهری کر

ج با بیان این که  رئیس شورای اسامی شهر کر
این منطقه درگذشته باغشهر بوده که اراضی 
آن مورد دست درازی های غیر مجاز و تخریب 
گرفته است، گفت: مدیریت شهری برای  قرار 
احیای و تثبیت ماهیت باغشهری این منطقه 

برنامه ریزی کرده است.
به گزارش جام جم البرز جواد چپردار در مراسم 
مصباح  منطقه   در  خرمالو  محلی  پارک  افتتاح 
اساس  بر  ج  کر سبز  فضای  سرانه  افزود:  ج  کر
اقلیم، زیستگاه و سبقه تاریخی این شهر باید 
باز تعریف و احیا گردد و مناطق و محات این 
آن  پتانسیل  و  جمعیت  تناسب  به  کانشهر 

نیازمند توسعه فضای سبز است.
ج  کر ششم  شورای  برنامه  داشت:  بیان  وی 
منابع  به  ندهیم  اجازه  دیگر  که  است  این 
گذشته  سال های  میراث  که  باغاتی  و  طبیعی 
تخریب  یا  تعرض  این  از  بیش  است،  شهر 
نباید  جدید  سبز  فضاهای  آن که  ضمن  شود، 
حرکتی  گردد.   احداث  باغات  سرانه  کسر  با 
در  انقاب  رهبر  امر  تحقق  در  جهادگونه 
بناهای  ایمن سازی  و  شناسایی  خصوص 

شهری آغاز شده است.
علیرضا رحیمی، نائب رئیس شورا:

جای سرمایه گذاری و روش های تامین منابع 
مالی در پروژه بزرگراه شمالی خالی است. نظام 
ارکان اصلی مدیریت شهری  از  مهندسی یکی 
صنعت  در  پایدار  توسعه  نگاه  است.تحقق 

ساخت مسکن ضرورت دارد. 

خدمات پزشکی رایگان برای مهرنشینان نظرآبادی
رئیـس مرکـز بهداشـت نظرآبـاد گفـت: هزار نفر از سـاکنان 
مسـکن مهـر در نظرآبـاد خدمات پزشـکی رایـگان دریافت 

کردند.
بـا  افـزود:  بابـادی،  رویـا  دکتـر   ، البـرز جـم  جـام  گـزارش  بـه 
توجـه بـه مصوبـه قـرارگاه اجتماعی شهرسـتان نظرآباد، به 
مـدت ۱0 روز خدمـات پزشـکی رایـگان به سـاکنان مسـکن 

مهـر در نظرآبـاد ارائـه شـد.

ح پنج  بـه گفتـه رئیـس مرکـز بهداشـت نظرآبـاد: در ایـن طر
تغذیـه،  مشـاور  مامـا،  عمومـی،  پزشـک  شـامل  خدمـات 
از  نفـر  هـزار  بـه  خانـواده  مشـاور  و  سـامت  کارشـناس 

ارائـه شـد. سـاکنان مسـکن مهـر 
مـاه  هـر  و  داشـت  خواهـد  ادامـه  خدمـات  گفت:ایـن  او 
۲مرتبـه اکیـپ پزشـکی در مسـجد شـهرک مهـر مسـتقر و 

رایـگان خواهـد نمـود. اقـدام بـه خدمـات پزشـکی 

 مرمت و بازسازی 60 باب خانه
 توسط بسیج سازندگی گلسار

ح ساماندهی پیامک های  سازمان تأمین اجتماعی به مخاطبان آغاز طر

مسئول بسیج سازندگی شهر گلسار گفت: در شهرستان ساوجباغ ۱30 گروه جهادی 
ثبت شده داریم که ۱۵ گروه جهادی تخصصی در زمینه مسکن با ما همکاری می کند.

به گزارش جام جم البرز، محمد روستا کهن افزود؛ ما امسال در منطقه کم برخوردار شهر 
گلسار ۶0 واحد خانه را بازسازی و مرمت می کنیم که هزینه تمام شده این ۶0 واحد یک 
میلیارد و ۸00 میلیون تومان در نظر گرفته شده است وی بیان داشت؛ هزینه بازسازی 
و مرمت این ۶0واحد توسط بسیج سازندگی سپاه شهرستان ساوجباغ، خیرین وادارات 
انجام می شود. روستاکهن افزود؛ اگر دستگاه های خدمات رسان و اجرایی با ما همکاری 
کنند تا پایان سال این ۶0 واحد مرمت و بازسازی می شوند. بسیج سازندگی گلسار افزود؛ 
امسال اتفاق خوبی که افتاد. این بود که ما از نیرو های بومی جویای کار در شهر گلسار 

برای بنایی، لوله کشی، گچ کاری وبرقکاری این ۶0واحد خانه به کار گیری کردیم
بازسازی  و  مرمت  واحد   37 ساوجباغ  ماسال۱۴00درشهرستان  افزود؛  کهن  روستا 
داشتیم و امسال ۶0 واحد در منطقه کم برخوردار شهر گلسار مرمت و بازسازی می شود و 
آمادگی این را هم داریم انشاهلل سال بعد ۱00 واحد خانه رادر سطح شهرستان ساوجباغ 

مرمت وبازسازی کنیم.

پیامک های مرتبط با سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی از سرشماره 09۲0000۱۴۲0 ارسال می شود
از  پیشگیری  و  تأمین اجتماعی  سازمان  ذی نفعان  و  مخاطبان  به  متمرکز  اطاع رسانی  هدف  با  البرز،  جام جم  گزارش  به 
سوء استفاده های احتمالی سودجویان، یکپارچه سازی سرشماره پیامک های ارسالی سازمان تأمین اجتماعی به مخاطبان 
 
ً
آغاز شده و در مرحله نخست پیامک های مرتبط با سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی از یازدهم خرداد صرفا
از سرشماره 09۲0000۱۴۲0 برای مخاطبان ارسال خواهد شد. به گزارش روابط  عمومی اداره کل  تأمین اجتماعی استان البرز به 
نقل از پایگاه اطاع رسانی سازمان تامین اجتماعی ، در نخستین مرحله از این اقدام، از یازدهم خرداد ۱۴0۱ تمامی پیامک های 
با ماهیت اطاع رسانی های مرتبط با سامانه  خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی مانند اطاع رسانی صدور نسخ الکترونیک، 

 از شماره 09۲0000۱۴۲0 برای مخاطبان ارسال خواهد شد
ً
ثبت نام در سامانه و تغییر گذرواژه و...، صرفا

انهدام باند کالهبرداران هزار میلیاردی در البرز

مدیر  روستا  اصل  هدا  البرز،  جام جم  گزارش  به 
گفت:  البرز  جهاددانشگاهی  دانشجویان  سازمان 
ح سراسری است که از  ح »عیادت و هم نشینی« طر طر
سوی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کشور به 
صورت سراسری در استانها برگزار می شود و هدف از 
ح ماقات و هم نشینی با افرادی است  اجرای این طر
که به نوعی به جامعه و مردم خدمت کرده اند و شاید 

کمتر مورد توجه واقع شده اند.
و  پذیری  مسئولیت  حس  با  انسانها  افزود:  وی 
وجدان کاری خود تاثیرات مطلوبی در توسعه جامعه 
خود دارند. ایده پردازان با اندیشه ای نو، نوآور و پیشرو 

در عرصه های فرهنگی و اجتماعی خویش اند.
دانشجویان  سازمان  کرد:  نشان  خاطر  روستا  اصل 
در  البرز  واحد  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاونت 
ع مبتکر و  ح با دکتر عباس زار راستای اجرای این طر
ج از جمله پارک ملی »ایران  ایده پرداز پارکهای بزرگ کر
ماقات  و  نشینی  هم  ج  کر گل های  باغ  و  کوچک« 

صورت گرفت.
آور شد: هر ایده فرهنگی مانند بذر  وی در پایان یاد 
در کاشتن و باغبانی است تا زمانی که ایده ای خوب 
مطلوب  و  خوب  برداشتی  نمی توان  نباشد،  پربار  و 
ماندگان  مغفول  از  فرهنگی  پردازان  ایده  داشت. 
و  حفظ  مقامشان  و  جایگاه  باید  و  هستند  جامعه 

پابرجا بماند.
ع در این نشست صمیمانه گفت: شغل  عباس زار
حرفه ای بنده فضای سبز و باغبانی است. در سالهای 

فعالیت  مختلف  بخش های  ۱393در  پایان  تا   ۱379
فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیریت  جمله  از  کرده ام 
کاربردی  علمی  مرکز  ریاست  کرج،  شهرداری  سبز 
ج  ج و منتخب اول شورای پنجم شهر کر شهرداری کر

را می توان نام برد.
وی افزود: از زمانی که مقام معظم رهبری لقب ایران 
کوچک را برای استان البرز نام بردند همیشه به فکر 
نیز  خارجی  نمود  یک  باید  لقب  این  که  بودم  این 
داشته باشد که سنگ بنای این پروژه از اینجا شکل 

گرفت. 
ع ادامه داد: در دنیا پارک هایی با عنوان پارک های  زار
ایده  اولین  داشتیم  نظر  در  دارد؛  وجود  مینیاتوری 
ج پیاده کنیم. این پروژه  پارک مینیاتور ایران را در کر
ضمن عظیم بودنش نیاز به بودجه زیادی داشت و 
بنا به دالیل متعدد پارک ایران کوچک را در مقیاس 
بزرگتر در نظر گرفتیم؛ چرا که در مقیاس بزرگ تر ضمن 
این که این امکان فراهم می شد تا مردم خودشان در 
آن فضا و حس و حال قرار بگیرند و از نزدیک با آداب 
و رسوم و نوع سکونتگاه شهرهای ایران آشنا شوند، 
از  کند.  پیدا  کاهش  شدت  به  هزینه ها  شد  منجر 
اینجا فکر و ایده گرفته شد و مدیران اجرایی طرح به 
شهرهای ایران سفر کردند و از نزدیک با آداب و رسوم 
و شیوه زندگی و سکونتگاه مردم شهر آشنا شدند و 
حتی افراد ماهر و معماران بومی هر شهر شناسایی 
شدند و همان معمارها را در طراحی داخلی دعوت به 
و  ساختار  مطابق  را  طرح ها  جزئیات  تا  نموده ایم  کار 

معماری شهر خودشان در نظر بگیرند.
وی گفت: در حوزه شهر و محیط شهری ما نیازمند 
با  مردم  وقتی  و  هستیم  جدیدی  فضاهای  آفرینش 
خوبی  حس  و  ارتباط  می شوند  مواجهه  فضاها  این 
بگیرند، همچنین به بودن آن فضا در محیط شهری 
زیادی  بسیار  فضاهای  متاسفانه  کنند.  مباهات 
بوجود می آید که به نگاه مردم کمتر توجه می کنند و 

مردم شهر هیچوقت نمی توانند ارتباط برقرار کنند. 
ع افزود: مهم ترین بناها و معماری در ایران از دو  زار
سه دهه گذشته باقی مانده است. معماران ما همان 
فیلسوفان بودند مانند شیخ بهایی و شاگردان او این 
افراد عشق، سرشت و اجتماع و فطرت مردم را درک 
کرده اند و متناسب با آن یک فضا و نشان را طراحی 
کرده اند در حال حاضر همه مهندسان ما تکنیکال 
عمومیت  که  چیزی  است.  فردی  سلیقه  و  هستند 
دارد کاری که حسی را ایجاد کند و دلی را بلرزاند کمتر 
کنند.  اجتماعی  را  دانششان  باید  مهندسان  داریم. 
نیست  شاعر  که  معماری  به  نسبت  شاعر  معمار 
را خلق می کند. همچنین معمار اگر  اثر متفاوت تری 
فیلسوف باشد قطعا اثراتی متحیرتری خواهد داشت. 
باغبانی که اهل دل باشد نیز بسیار متفاوت تر خواهد 

بود.
ع خاطر نشان کرد: در سال ۱379 مدیریت سازمان  زار
پارک و فضای شهرداری کرج را برعهده داشتم، متوجه 
ج با کمبود پارک برای خانواده ها مواجهه  شدم شهر کر
پارکی  داشتم  مسئولیت  خودم  که  مدتی  در  است. 

نبود. اولین فکری که به ذهنم خطور کرد حداقل کاری 
کنم که فرزند خودم و به دنبال آن فرزندان شهروندانم 
مشکلی برای رفتن به پارک نداشته باشند. با خودم 
کاری  به  مشغول  و  هستی  خودت  که  اینجا  گفتم 
مطلوبیت ندارد خودت باید گام برداری و به محیطت 
مطلوبیت بدهی و مسئولیت و تحرکی بوجود بیاوری. 
در آن زمان با توجه به منابع محدود اما با برنامه ریزی 
و انرژی که داشتیم به سرعت کار انجام شد. هر کاری 
معماری  است؛  مهارت  نیازمند  مدیریت  جمله  از 
از دانش است؛  نیازمند مهارت است؛ مهارت متاثر 
شما ابتدا باید کسب دانش کنید و سپس دانش تان 
که  زمان  هر  و  درآورید  مهارت  به  کنید؛  حرفه ای  را 
معمار  مهندس  ما  بسازید.  پروژه  داشتید،  مهارت 

زیاد داریم؛ اما مهندس ماهر کم داریم. 
انسان های  نیازمند  ایران  جامعه  در  شد:  یادآور  وی 
حس  دیگر  عنصر  مهارت  بر  عاوه  هستیم.  ماهر 
و.  می کند  بروز  تعهد  آن  از  که  است  داشتن  تعلق 

وجدان کاری داشتن می تواند تحول ایجاد کند.
ع گفت: در سال های ۸7 و ۸۸ براساس ظرفیت ها،  زار
در  بتواند  شهروند  هر  که  کردم  ایجاد  را  استانداردی 
زمان کم و مسیر کوتاه برای گذارندن اوقات فراغت 
تا  شد  برنامه  و  هدف  این  برود.  پارک  به  فرزندش 
یک عدالتی هم ایجاد شود. در سال 90 تقریبا عموم 
مناطق شهری هر شهروند با ۱۵ دقیقه پیاده روی به 
می رسید.  خود   فراغت  اوقات  گذراندن  برای  محلی 
ابتدا هدف گذاری شد و شاخصها را تعیین کردیم با 

مدل دانشی و مدیریتی برنامه ریزی شد. 
در  که  موانعی  و  مشکات  از  خاطره ای  بیان  با  وی 
کرد: بنده  کار خود وجود داشت، خاطرنشان  مسیر 
گرفته بودم  را تحویل  تازگی پست مدیریت خود  به 
خوب  مشاور  یک  که  بودم  شانس  خوش  بسیار  و 
بازنشسته دانشکده منابع طبیعی شادروان  استاد 
دکتر محمد طباطبایی در مسیر زندگی من قرار گرفت 
بود  سالشان   7۶ بودند  من  درکنار  زمانی که  ایشان 
این  بودم  جوان  من  بودند.  هم  زبان  ترک  و  شاعر 
استاد بزرگوار کنار من بودند. 7 الی ۸ ماه از مدیریت 
من می گذشت، هر روز یک اتفاق و مانعی بر سر راه 
من بود، در کنار استاد بودم و قرار بود جنگل کاری 
انجام دهیم. من ناله می کردم مشکل است، سخت 
همکاری  حوزه ها  اکثر  در  و  است  زیاد  موانع  است، 
»ناله  جوان  مهندس  فرمودند  استاد  نمی شود. 
چاره  که  کرده اند  مسئول  را  شما  بکن«؛  چاره  نکن؛ 
بیندیشید نه این که شما هم ناله کنید در اینصورت 
کاری پیش نخواهد رفت. این جمله استاد همیشه 

در ذهنم در مواجهه با مشکات تداعی می شد.
ع یادآور شد: در حوزه مدیریت در کشور ما مدیر  زار
میدان  در  من  یعنی  مدیریت  که  کند  انتخاب  باید 
آماده  جنگ  برای  را  خودش  روز  هر  و  هستم  جنگ 
کند؛ چراکه مدیریت همراه با چالش است و هر چه 
چالش بیشتر، پویایی بیشتر خواهد بود. مدیر باید 
این چالش ها را مدیریت کند. پروژه ایران کوچک و 
همچنین باغ گل های کرج هم مخالفان جدی داشت.

گفت:  کوچک  ایران  ملی  پارک  مبتکر  و  پرداز  ایده 
یکی از موضوعاتی که در فرهنگ ما یزدی ها هست 
این است که اگر یک ریال خرج کنیم باید ده ریال از 
آن برداشت کنیم اگر ۵0 میلیارد خرج کنیم باید ۵00 
از  می گوید  فرهنگ  باشد.  داشته  بهره وری  میلیارد 
بهره  و  استفاده  نهایت  خودت  فکر  و  پول  و  وقت 
پروژه ها  روز در محل  را داشته باش. من هر  برداری 
حضور داشتم و زمان زیادی برای پروژه ها در نظر گرفته 
بودم به طوری که هیچوقت نتوانستم تعادلی بین کار 
به  مدیران  اکثر  زندگی  که  کنم  ایجاد  خودم  زندگی  و 
کودکی فرزندانم  این شکل است. هیچوقت دوران 
را درک نکرده ام و االن هم حسرت می خورم. می توانم 

پیدا  مشکل  که مسئولین ما  از دالیلی  یکی  بگویم 
می کنند این است که نمی توانند این تعادل را حفظ 
کنند؛ برعکس، کشورهای دنیا که این تعادل را حفظ 

می کنند. 
ع ادامه داد: وقتی منابع مادی خالی باشد آدم باید  زار
جای خالی آن را پر کند. یه زمانی پول می دهید برایت 
فکر می کنند، برایت برنامه ریزی می کنند و اجرا و نظارت 
می کنند. در دنیای سرمایه داری پول محرک همه این 
باید  باشد  محدود  مالی  منابع  وقتی   . است  موارد 
انرژی و نیروی انسانی جایگزین آن شود. مخصوصا 
افراد در کشورهای در حال توسعه خیلی توانمندتر از 
کشورهای اروپایی هستند چون این افراد با توجه به 
این که کمپلکسی از موضوعات مختلف هستند و در 
آن کشورها زیرساختها مهیاست در آنجا نیز موفق تر 

عمل می کنند.
وی ادامه داد: در باغبانی من اگر بفهمم فضای سبزی 
که استفاده می کنم برای بهره مندی و استفاده مردم 
است، صرفا موفق خواهد بود. در هر پروره ای بدون 
سبز  فضای  اون  بگیریم  نظر  در  را  مردم  نگاه  این که 
هیچ وقت موفق نخواهد شد. این نگاه در مدیریت 
شهرداری  نهاد  در  باید  است.  رنگ تر  پر  شهری 
با  می گیرد  صورت  که  سازی  ساختمان  و  پل سازی 
نگاه اجتماع محور باشد یعنی مردم با دیدن آن حس 
خوبی داشته باشند. مدیریت شهری دقیقا یک نهاد 
اجتماعی است و هر اقدامی که انجام می دهد کنش و 
واکنش مردم را به دنبال خواهد داشت. وقتی مردم 
بادیدن بناها حس و حال خوبی داشته باشند؛ یعنی 
به مردم احترام گذاشته ایم و وقتی حال خوب انتقال 
داده شود، مردم هم به محیط احترام می گذارند. فضا 
و کالبد فرهنگ می دهد و آدمیان را در چهارچوب قرار 

می دهد. 
ج را  ع گفت: در دوران مدیریتم تعداد پارک های کر زار
از ۶7 پارک تقریبا به 300 پارک رساندیم. در حال حاضر 
باید وارد بحث پارک های موضوعی شد، پارک هایی که 
را به یک موضوع خاصی  بتواند اوقات فراغت مردم 

اختصاص بدهد.
باید  و  است  جامعه  نفس کش  موضوعی  پارک های 

برنامه ریزی در این خصوص صورت بگیرید.

ع بناد کوکی، ایده پرداز و مبتکر پارک ملی ایران کوچک؛  عباس زار

، موتور محرک جامعه  ایده پردازان نوآور

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باندی که 
به بهانه خرید و فروش مسکن و خودرو هزار میلیارد ریال از 

شهروندان کاهبرداری کرده بودند، خبر داد.
به گزارش جام جم البرز؛ سردار "عباسعلی محمدیان" گفت: 
از شهروندان مبنی بر کاهبرداری  در پی شکایت تعدادی 
آنها تحت عنوان مشارکت در خرید و فروش مسکن و  از 

خودرو، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با اقدامات فنی و تحقیقات ماموران دایره مبارزه 
شد  مشخص  نظرآباد  شهرستان  کاهبرداری  و  جعل  با 
متهمان با ارائه پیشنهاد به مال باختگان مبنی بر مشارکت 
این  به  در ساخت و ساز مسکن و خرید و فروش خودرو 
طریق از افراد کاهبرداری کرده اند. سردار محمدیان اظهار 

و  روزی  شبانه  تاش  با  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  داشت: 
رصد اطاعاتی، مخفیگاه متهمان را در استان تهران و البرز 
شناسایی و هر 3 متهم را دستگیر کردند. این مقام انتظامی 
با بیان این که تاکنون ۶0 نفر از شکات شناسایی شده اند، 
تصریح کرد: متهمان در بازجویی های ماموران به کاهبرداری 
هزار میلیارد ریالی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی تحویل داده شدند.
هیچ  به  پلیس  این که  بر  تاکید  با  استان  انتظامی  فرمانده 
وجه اجازه نخواهد داد تا مجرمان و هنجارشکنان امنیت و 
آرامش جامعه را مختل کنند، از شهروندان خواست تا در 
صورت اطاع از هرگونه مورد مشکوک بافاصله مراتب را از 

طریق پل ارتباطی ۱۱0 به پلیس اطاع دهند.



سد کرج امسال با توجه به کاهش بارندگی ها با کاهش 
آبگیری مواجه بوده و بخش مهمی از ظرفیت آن خالی 

است
با توجه به  کرج امسال  ، سد  البرز  گزارش جام جم  به 
و  بوده  مواجه  آبگیری  کاهش  با  بارندگی ها  کاهش 
بخش مهمی از ظرفیت آن خالی است؛ بر اساس اظهار 
نظر کارشناسان با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی در 
مقایسه با سال گذشته، کشور با بحران کم آبی مواجه 

خواهد شد.

ــــن مـــوســـی بن  عــلــی ب
به  ــروف  ــعـ )ع(مـ جعفر 
هشتمین  ــا  رضــ امــــام 
ــام  شیعیان اســت.  امـ
ــام  ــ ــت ام ــ ــام ــ مـــــدت ام
رضــا )ع( ۲0 ســال  طول 
کـــشـــیـــد.امـــام رضــــا در 
وبا  مــی زیــســت  مدینه 
خلیفه  ــون  ــام م ــار  ــب اج
ــه خـــراســـان  عــبــاســی بـ
اکــراه ولیعهد مامون شد. وی به  آمــد  وبا تهدیدو به 
امام رضا  رئوف مشهور است.  امام  و  آل محمد  عالم 
ایــران دفن شده است و  که در  امامی است  تنها  )ع( 
زیــارت قبر مطهر امــام رضا  میلیونها ایرانی هرسال به 
مشرف می شوند وبه این ارادت خود می بالند. کرامات 
غیبی این امام رئوف برکسی پوشیده نیست و هرساله 
از اقصی نقاط جهان دوستداران امام رضا از هر دین و 

آئینی به پابوس وی می آیند و با تشرف برمرقد مطهر آن 
امام و زیارت ضریح وی از آالم خود می کاهند.

مردم ایــران در حالی این روز هــا خود را  آمــاده استقبال 
آقا علی  از دهه کرامت و میاد امام رحمت و مهربانی 
بیت  اهــل  دشمنان  که  می کنند  )ع(  موسی الرضا  بن 
عنکبوت  موهن  فیلم  ساخت  بــا  اســامــی  انــقــاب  و 
و  شیعه  ضدمذهب  و  ضدایرانی  محتوای  با  مقدس 
امــام رضا  آستان  کــن    آن در فستیوال فیلم  نمایش 
سریالی  قاتل  فیلم  ایــن  اســت.در  گرفته  نشانه  را  )ع( 
در دهه ۸0 در مشهد به گونه ای تصویر کشیده شده 
ائمه  و  ــام  اس دســتــورات  به  عمل  جنایاتش  گویا  که 
آغاز جنایت هایش به حرم می رود  از  )ع( است و قبل 
از جنایت هایش در حرم به  و استمداد می کند و بعد 
شکر گزاری می پردازد.سازنده عمًا تاش می کند مردم 
جا  جنایتکار  و  قاتل  حامی  و  خشونت طلب  را  ایـــران 
بزند. عنکبوت مقدس عمًا دین، ایران و ملت ایران 
را  ایــران  مــردم  و  مسلمانان  اســام،  و  گرفته  نشانه  را 

می دهد  نشان  جنایتکار  یک  حامی  و  طلب  خشونت 
و در واقع سازنده همه مردم ایران را جنایتکار معرفی 
می کند.نام عنکبوت مقدس بر روی تصویر مشهد و 
با مرکزیت حرم مطهر امــام رضا )ع(بــه تصویر کشیده 
شده است و اهانت زشتی به امام رضا صورت گرفته 
است و پوستر آن این ماجرا را به خوبی نشان می دهد. 
این تصویر، حرم مطهر را در کانون تار عنکبوت نشان 
زیادی  واکنش های  که  آمیزی  توهین   اقــدام  می دهد؛ 
درمیان مردم داشته است.این فیلم محصول مشترک 

کشورهای دانمارک ،آلمان،سوئد و فرانسه است.
تاریخ  مذهب شیعه و اهل بیت )ع( همواره در طول 
ــداران و  مــورد هجمه ستمگران و حکام فاسد و زورمـ
است  مسلم  آنچه  اما  است،  بوده  زمانه  طاغوت های 
آنان هرگز نتوانسته اند این نور الهی را خاموش کنند 
آزادگــان عالم و  و انشااهلل روزی خواهد رسید که همه 
مردم زجر کشیده حول این مشعل تابناک به مرکزیت 
امام عصر)عج اهلل( جمع خواهند شد و بساط ظلم و 

فساد طاغوت ها را برخواهند چید.
ــان جهان  آزادگــ ایـــران و شیعیان و  امـــروز همه مــردم 
را  امــام رضــا  ایــن توهین و هجمه به صاحت مقدس 
محکوم می کنند و یکصدا فریاد می زنند که ای امام رضا 
ای امام رئوف  امروز از فراز گلدسته های طایی ات به 
ع  آسمان می رسیم و برایوان مهربانت سفره های تضر
می خواند  را  التماس،تو  پــر  دستهای  می گسترانیم. 
نگاه  هنوز  و  می شناسی  را  مشتاق  چشمهای  تــو  و 
عاشقانت به وسعت تاریخ آمدنت پر از طراوت مانده 
که  تو  حــرم  از  که  می زنیم  فریاد  ــود  وج تمام  با  اســت. 
 دری به بهشت خدا دارد ،شوق پرواز داریم.بوسه های
جهانیان  و  اســت  تماشایی  تو  برضریح  مــان  پیشانی 
در  چگونه  شیفتگانت  که  ببینند  پیشگان  ظلمت  و 
رواق های نور شب را به صبح می رسانند و عاشقانه تو را 

می خوانند ،که تا ابد در قلبها بر طپش  می تپی.
میالد امام رضا )ع(  برعموم عاشقانش در سراسر عالم 

مبارک باد.

مهران رزمجوی
خبرنگار فرهنگی 

و اجتماعی جام جم  البرز

ساعت کاری ادارات البرز از 21 خرداد تغییر می کند
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز گفت: به دستور استاندار 
، از ساعت  البرز ساعت کاری ادارات استان از تاریخ ۲۱ خرداد الی ۱۵ شهریور

۶:30 لغایت ۱3:30 خواهد بود.
، کاوه حدادپور در حاشیه جلسه شورای معاونان که  به گزارش جام جم البرز
به ریاست استاندار البرز برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه بنا به دستور 

استاندار البرز مقرر شد به منظور صرفه جویی مصرف برق در روزهای گرم 
خ ۲۱ خرداد الی ۱۵ شهریور امسال، ساعت کاری  تابستان، از روز شنبه مور

ادارات استان از ساعت ۶:30 لغایت ۱3:30 تعیین شود.
وی افزود: بر این اساس، ساعت کاری روزهای پنجشنبه این بازه زمانی، از 

ساعت ۶:30 لغایت ۱۲:30 خواهد بود.

وی تاکید کرد: شایسته است با توجه به اهمیت موضوع، شهروندان نیز با 
مصرف بهینه برق یاریگر مسئوالن در مدیریت صحیح مصرف برق باشند.

اجرایی  دستگاه های  کلیه  وزیران  هیئت  مصوبه  اساس  بر  است  گفتنی 
باید مصرف برق خود را نسبت به سال گذشته 30 درصد در ساعات اداری 

کاهش دهند.

چهارشنبه       18 خرداد    1401   شماره 6231
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشک جام جم
پزشکی  ــواالت  ــ س
پزشک  از  را  خـــود 
جــــــام جـــــم الـــبـــرز 
بــــپــــرســــیــــدایــــن 
روزهــــــــــــــا، مــــــردم 
بــخــش زیــــــادی از 
سالمت  نــیــازهــای 
راه هـــای  از  را  ــود  خ
 گوناگون به دست 
ــد. ایــن کار  ــی آورن م
از  بسیاری  در  و  مفید  مواقع  بعضی  در  می تواند 

مواقع حتی خطرناک باشد. 
فراهم  را  شرایطی  البرز  جم  جام  نامه های  ویــژه   
پرسش های  و  سواالت  شنونده  که  است  کرده 
برای  مکتوب  ــورت  ص به  و  باشد  شما  پزشکی 
داشته  مناسبی  جــواب هــای  شما  سئوال های  
همین  در  موسویان  مهدی  سید  دکتر  باشد.  
دغدغه های  و  ــواالت  سـ بــه  هفته  هــر  و  ســتــون 

پزشکی شما پاسخ خواهند داد.
میکرون چیست

ُ
راه های پیشگیری از ا

برابر  در  دیگران  و  خود  از  محافظت  برای 
میکرون چه کاری می توانم انجام دهم؟

ُ
ا

میکرون بسیار 
ُ
ا دانستن و شناخت همه عائم 

مهم است. عائمی مانند گلودرد، آبریزش بینی، 
کووید  از  عائمی  می تواند  خستگی  و  سردرد 
آزمایش  کردید،  تجربه  را  عایم  این  اگر  باشند. 
دهید و تا زمانی که نتیجه آزمایش خود را دریافت 
نکرده اید خود را ایزوله کنید. این کار به جلوگیری 
منطقه ای  در  اگر  می کند.  کمک  آن  گسترش  از 
تجربه  را  عفونت  باالی  خ  نر که  می کنید  زندگی 
می کند، در خانه بمانید و تماس اجتماعی خود را 
میکرون نوعی از بیماری است که 

ُ
کاهش دهید. ا

سریع انتقال پیدا می کند، بنابراین وقتی صحبت 
از معاشرت به میان می آید کمی محتاط تر باشید. 
 نشان می دهند که 

ً
یافته های تحقیقاتی ما دقیقا

چه کارهای عملی می توانید برای تقویت سیستم 
ایمنی خود انجام دهید.

و  سالم  غذایی  رژیم  یک  خوردن  شامل  این   
مناسب پر از گیاهان و برای کمک به محافظت 
مهاجمان  سایر  و  کرونا  ویروس  برابر  در  خود  از 

مضر می شود.

هشدار پلیس فتا در خصوص 
خرید مجازی از صرافی ها

تبلیغات  به  اشاره  با  البرز  فتا  پلیس  رئیس 
فضای  در  )آناین(  برخط  صرافی های  گسترده 
این  فعالیت  درخصوص  کاربران  به  مجازی 

صرافی ها هشدار داد.
رسول  سرهنگ  ؛   البرز جم  جام  گزارش  به 
خرید  از  قبل  مجازی   کاربران  گفت:  جلیلیان 
و  اطمینان  آن  اصالت  از  آناین  صرافی های  از 
کرد:  کنند. وی اضافه  اقدام به پرداخت  سپس 
صرافی های  تعدادی  دیجیتال  ارزهای  حوزه  در 
جلب  را  مردم  اعتماد  و  فعالیت  معتبر  آناین 
کردند اما تاکنون بانک مرکزی به هیچ یک از این 

صرافی ها مجوز نداده است .
حوزه  دراین  اصلی  مشکات  از  یکی  گفت:  وی 
نبود قانون و مقررات مدونی برای  صرافی آناین 
در  کاهبرداران  برای  جذابیت  سبب  که  است 
البرز  فتا  پلیس  رئیس  است.  شده  فضا  این 
صرافی های  سایت ها،  حاضر  زمان  در  افزود: 
در  معتبری  دیجیتال  پول های  کیف  و  معتبر 
ارزهای  معامات  از  بسیاری  که  دارد  وجود  دنیا 

دیجیتال از این طریق انجام می شود.
به  مراجعه  با  کاهبرداران  کرد:  خاطرنشان  وی   
با  و  را شناسایی  این صرافی ها طعمه های خود 
مهندسی اجتماعی اقدام به اخذ رمز ۱۲کاراکتری  

کیف دیجیتال می کنند. 
جلیلیان یادآورشد: مجرمان سایبری با استفاده 
از تبلیغات اغوا کننده درفضای مجازی با عنوان 
تبلیغات  و  آناین  صرافی های  در  فعالیت 
و  ترغیب  را  خود  نظر  مورد  کاربران   ، غیرواقعی 
اقدام به کاهبرداری می کنند. وی اظهار داشت: 
آناین  مردم  قبل از خرید مجازی از صرافی های 
نشانی  و  سایت  صفحه  بودن  اصلی  از   باید 
اینترنتی مطمئن شوند تا  در دام درگاه های  جعلی  
قرار  نگیرند، در  غیر این صورت  کاهبرداران  با  
ترفندهای   خاص  مانند  ایجاد صفحات  جعلی از 

حساب های بانکی  مردم  برداشت خواهند کرد.
کامل   مرجع  را  فتا  پلیس  سایت  جلیلیان، 
معرفی  سایبری  تهدیدات  و  اطاعات   آخرین 
کرد و از خانواد ها و عموم مردم خواست که برای 
پیشگیری و مقابله با هرگونه جرایم سایبری به 

مطالعه توصیه های این سایت بپردازند. 
وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطاع از این گونه 
موارد بافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره 
تلفن 09۶3۸0 به مرکز فوریت های سایبری پلیس 

فتا اعام کنند.

دکتر سید مهدی 
موسویان

در  پنهان  بهشتی   ، حسنکدر
ج به چالوس جاده کر

جمله  از  حسنکدر  گفت:  پژوه  البرز  کارشناس 
راه  سر  بر  که  است  بزرگی  باغستانی  روستاهای 

ج قرار دارد. رودخانه کر
به گزارش جام جم البرز؛ شاه محمدی گفت: در این 
روستا، رودخانه کوچکی جاری است که از سمت 
شرق به غرب روان است و دارای آب زالل و گوارایی 
است که از دل کوه 3۸۵0متری کرچانی سرچشمه 
الیه  منتهی  در  کرچانی  وجود  افزود:  او  می گیرد. 
شرقی دره حسنکدر باعث بسته بودن این دره و 

عدم تردد در داخل آن شده است.
حسنکدر  می توان  کرد:  تصریح  محمدی  شاه 
انجام  برای  ای  نخورده  دست  و  بکر  امکان  را 

برنامه های طبیعت گردی ناحیه دانست.
پاکوب  راه  رودخانه  این  امتداد  در  گفت:  او 
تری  کوچک  باغ های  به  که  دارد  قرار  مشخصی 
رودخانه  اطراف  بلندی های  در  بعضا  و  کناره  در 
کرج  این روستا بهشتی پنهان در جاده  می رسد. 
به چالوس است. به گفته یک البرز پژوه اسم این 
که  حسن  شد؛  ساخته  اسم  دو  ترکیب  از  روستا 
برگرفته از امامزاده ای این روستا بوده و دیگر این 
که این روستا در دره قرار گرفته و به همین دلیل 

هم به حسنک دره  یا حسنکدر معروف شد.
بیشتر خانه های روستا قرمز رنگ هستند، چون 
نمای سنگی یکسانی دارند آن هم از معدن سنگی 

که در روستا قرار دارد.
چشمه  پانزده  و  بکر  منظره های  و  هوا  و  آب 
از  شیرین  و  تلخ  طعم  با  گازدار  آب  و  معدنی  آب 
جاذبه های اصلی جذب مسافر به این منطقه به 

شمار می آیند.

محمد سلطانی، مدیر محمد سلطانی، مدیر 
مجموعه های امالک مجموعه های امالک 

سلطانی و بهمن:سلطانی و بهمن:

عمده فعالیت عمده فعالیت 
ما در زمینه تهاتر ما در زمینه تهاتر 
ساختمانی استساختمانی است

* لطفا راه های ارتباطی با مجموعه های امالک سلطانی و بهمن را بیان کنید.

- بین ظفر 2 و 3 شرقی - بلوار ظفر ج- شاهین ویال- میدان باهنر نشانی امالک بهمن: کر
شماره های تماس:                          09125203861            09124675861           34325531     34358407

ج- شاهین ویال- خیابان 22 بهمن شمالی- سر نبش سوم شرقی نشانی امالک سلطانی: کر
شماره های تماس:                   09123600105                 34316000                      34325320 

ضریحی به استحکام ابدیت و عمق تاریخ  

شورای  مجلس  در  طالقان  مردم  نماینده 
اعتماد  جوانان  به  راحل  امام  گفت:  اسامی 
ویژه داشتند و در وصیت نامه الهی سیاسی 

خود نیز به آن تاکید کردند.
عضو  حدادی  علی   ، البرز جام جم  گزارش  به 
در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور   کمیسیون 
تسلیت  عرض  با  اسامی  شورای  مجلس 
ملکوتی  ارتحال  مناسبت  به  ایران  مردم  به 
خدا  امام   حضرت  گفت:  )ره(  امام  حضرت 
محور و خداباور بودند و توکل بر خداوند در 

هر حرکت امام بارز و مشهود بود.
افزود:  )ره(  امام  مردمداری  خصوص  در  وی 
در  صداقت  و  محوری  مردم  و  باوری  مردم 

راس اهداف امام قرار داشت و این خود به 
طوری  به  شد  منجر  ایشان  به  مردم  اعتماد 
گفتند  لبیک  امام  ندای  به  صداقت  با  که 
لبیک  این  پای  سختی ها  و  عرصه ها  در  و 

ایستادند.
به  مسئوالن  توجه  لزوم  درباره  حدادی 
اگر  داد:  ادامه  راحل  امام  رهنمودهای 
مسئوالن هم در کنار و همراه مردم  باشند 
و به مطالبه های ایشان توجه کنند، مردم نیز 

قطعا قدردان خواهند بود.
و  ساوجباغ  نظرآباد،  طالقان،  مردم  نماینده 
تصریح  اسامی  شورای  مجلس  در  چهارباغ 
ویژه  اعتماد  جوانان  به  راحل  امام  کرد: 

سیاسی  الهی  وصیت نامه  در  و  داشتند 
با  نیز  جوانان  کردند.   تاکید  آن  به  نیز  خود 
این دلگرمی امام که ما می توانیم  اعتماد به 

نفس پیدا کردند.
لزوم  بر  تأکید  با  پایان  در  مردم  نماینده  این 
کشور  امور  پیشبرد  برای  جوانان  به  اتکا 
گفت: هر زمان ما به ظرفیت جوانان اعتماد 
جلو  امام  حرکت  همین  بر  مبتنی  و  کردیم 
ما  کردیم.   حاصل  را  مطلوبی  نتایج  رفتیم، 
متمادی  سالگرد های  در  و  لحظه  آخرین  تا 
به  امام  اعتماد  این  نتایج  ایشان،  ارتحال 
مردم را در قالب حضور پررنگ مردم خصوصا 

جوانان شاهد بودیم.

نماینده مردم طالقان در مجلس شورای اسالمی:

مردم باوری در رأس اهداف امام )ره( قرار داشت

شاه محمدی، البرز پژوه گفت: روستای سنج دهستان چندار که یکی از روستا های دیدنی شهرستان 
 ۱۱0 به  نزدیک  روستا  جمعیت  شده،  واقع  ج  کر شهر  کیلومتری   30 حدود  فاصله  در  است،  ساوجباغ 

خانوار است که به لهجه گیلکی صحبت می کنند.
؛ روستای سنج دهستان چندار یکی از روستا های دیدنی شهرستان ساوجباغ  به گزارش جام جم  البرز
است. او گفت: عاوه بر کشاورزی و باغداری که شغل اصلی مردمان این روستاست، تولید صنایع و 

هنر های دستی همچون بافت جوراب و کاه نیز در میان اهالی مرسوم است.
آب، برق و تلفن عمومی است   شاه محمدی گفت: امکانات رفاهی روستا بسیار اندک و محدود به 
 ۲۵ روستا  این  به  بنزین  پمپ  نزدیک ترین  گفت:  او  ندارد.  گردشگران  اقامت  برای  امکاناتی  هیچ  و 
البرز پژوه عاوه بر جاذبه های طبیعی روستا، بافت قدیمی و  آن فاصله دارد. به گفته این  کیلومتر با 
سنتی خانه های روستا و دور بودن از مظاهر زندگی ماشینی و صنعتی، درختان کهنسال، آبشار ولرده، 
آبشار سنج، دره گل چای و جنگل هزاربند و همچنین بازی های محلی هفت قدم و کاه در برک از جمله 

دیدنی های روستای سنج به شمار می رود.
یکی از مزیت ها و ویژگی های خوبی که در روستای سنج وجود دارد این است که بافت سنتی خود را 

حفظ کرده است.

ج یبا در نزدیکی کر روستای دیدنی سنج با طبیعتی بکر و ز

ج کم آبی نگران کننده در سد کر خبر

زندگی هر فرد  که در  از جمله خرید هایی 
و  ملک  خــریــد  می باشد  بسیار  اهمیت  دارای 

آن به این دلیل است که  مسکن است.اهمیت 
زندگی  طول  در  فرد  هر  خریدهای  گران ترین  جزو 
است. هر فرد برای این که در این حوزه با مشکل 
مواجه نشود بهتر است با مسائل حقوقی ملکی 
در  نیز  فروشنده  و  باشد.خریدار  داشته  آشنایی 
ملکی  حقوقی  مسائل  به  باید  ملک  خرید  زمــان 
اقدام  بار  اولین  برای  که  افرادی  .البته  کنند  توجه 
حقوقی  قوانین  بهتر  باید  می کنند  ملک  خرید  به 
برای  که  کسانی  اغلب  زیرا  کنند.  را مطالعه  ملکی 
از  کنند  معامله  را  ملکی  می خواهند  بار  چندمین 
قوانین و مسائل حقوقی ملکی بیش از سایرین 
و  سلطانی  ــاک  ام مجموعه های  ــد.  دارنـ آشنایی 
بهمن با مدیریت متخصص، حرفه ای  و توانمند 
ج جزو  محمد سلطانی در منطقه شاهین ویای کر
دفاتری هستند که می توانید با اطمینان خاطر برای 
انجام معامات ملکی به آنها مراجعه کنید. چرا که 
از ثبت و انعقاد قرارداد  تمامی موارد قانونی قبل 
توسط مدیریت این مجموعه ها بررسی می شود. 
با  مجموعه ها،  ایـــن  مــدیــریــت  سلطانی  محمد 
ــوزه جــزو  ــن حــ ســابــقــه ســی و هــفــت ســالــه در ایـ

ی  یمی ها قد
ویا  شاهین  منطقه 

می رود.  شمار  به  خوشنام  مجموعه های  از  و 
در همین رابطه روزنامه جام جم البرز با این مدیر 
اخاق مدار و حرفه ای گفتگویی انجام داده است 

که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
تخصصی  فعالیتهای  و  ــق  ــواب س خــصــوص  در   *
توضیح  بهمن  و  سلطانی  ــالک  ام مجموعه های 

دهید.
 سی 

ً
من عضو رسمی اتحادیه اماک هستم. تقریبا

فعالیت  امــاک  زمینه  در  که  است  سال  هفت  و 
ساختمان  حـــوزه  در  امـــاک  دفــتــر  کــنــار  در  دارم. 
از  مــردم  خوشبختانه  داریـــم.  فعالیت  نیز  ســازی 
مجموعه های  همچنین  و  ساختمانی  خــدمــات 
اماک سلطانی و بهمن رضایت دارند. هم اکنون 
داریم.  فعالیت  ساختمان  تهاتر  خصوص  در  نیز 
همکاری  و  همراهی  بــا  مجموعه ها  ایــن  در  مــن 
پــســرانــم فــعــالــیــت مــی کــنــم. امــــاک ســلــطــانــی در 
منطقه شاهین ویا جزو قدیمی های این منطقه 
می باشد. من و برادرانم حدود پانزده شعبه دفتر 

اماک داریم.

چه  ــه  ب خــود  مجموعه های  ــژه  ویـ ــازات  ــی ــت ام از   *
مواردی اشاره می کنید؟

به لحاظ قانونی، سند و نوع آن و از نظر قولنامه ای 
کار  این  بررسی می شود.  یا غیر عادی  سند عادی 
در ابتدا برای حفظ آبرو و اعتبار خودمان و سپس  
انجام  یا شریک در ساخت،  رضایت خریدار ملک 
می گیرد. ما در زمینه آپارتمان و ویا به صورت خام 
و تکمیل مشغول به فعالیت هستیم. به نظر من 
باید  انصاف  رعایت  و  وجــدان  لحاظ  از  سازندگان 
کیفیت مصالح، نقشه ساختمان، پیاده سازی آن 
و حتی امور شهرداری را پیگیری و رسیدگی نمایند.
من همیشه به پسرانم می گویم که باید در جلب 
رضایت مردم و مشتریان کوشش کنند. در حال 
کوچکم  پسر  و  سلطانی  فــرزاد  بزرگم  پسر  حاضر 
ملک های  در  تهاتر  خصوص  در  سلطانی  فرهاد 
مختلف  نقاط  در  دیگر  افـــراد  و  زاده  عظیم  آقــای 
ملک  قیمت  اکنون  هم  می کنند.  فعالیت  ایــران 
آمده  پایین  مــردم  خرید  قــدرت  و  یافته  افــزایــش 
است، درنتیجه بازار مسکن در رکود به سر می برد. 



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد 
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی

حافظشامگاهش نگران باش که سرخوش باشد

چهارشنبه       18 خرداد    1401   شماره 6231

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

پیام های مردمی

ح  ــت طــر ــه خـــوانـــنـــدگـــان عـــزیـــز مـــی تـــوانـــنـــد ج
مختلف  ابــعــاد  در  استانی  و  شهری  مشکالت 
 بـــا شـــمـــاره تــلــفــن 32210009دفـــــــتـــــــر تــحــریــریــه 
در  تعطیل  ایــام  غیر  به  روزه  همه  البرز  جم  جــام 
مشکالتشان  تــا  بگیرند  تــمــاس  اداری  وقـــت 
ج در ســـتـــون  ــن  ــی ــم ه در  خــــودشــــان  نـــــام  ــا  ــ  ب

 گردد.
مشکل نان مردم را پیگیری کنید

و  شهری  محات  در  نانوایی ها  از  بسیاری 
روستائی در ساعاتی که موظف به پخت و عرضه 
نان به مردم هستند تعطیل بوده و آن دسته از 
نانوایانی که فعال هستند قیمت، کیفیت، وزن 
و بهداشت نان مصرفی مردم را رعایت نمی کنند 
.لطفا استاندار و فرمانداران تابع به این موضوع 
را  مردم  معیشتی  مشکل  این  و  کرده  ورود 

ساماندهی و رفع و رجوع نمایند.
ج امید نامدار از کر

ج اقدام کند شهرداری کر
کاشت  به  اقدام  کرج  مناطق  شهرداری های 
نهال هایی در سطوح و حواشی پیاده روها کرده 
اند، اما بسیاری از این نهال ها بر اثر عدم رسیدگی 
و آبیاری به موقع خشکیده اند. سئوال این است 
که چرا با سرمایه های ملی این طور رفتار می شود؟
ج مهرداد جابری از کر
یر گذرها را اصالح  یابی پل ها و ز تابلوهای مسیر

کنید
زیرگذرها  و  پل ها  در  تابلوها  نبودن  مناسب 
در محدوده شهرها و اتوبان ها موجب اشتباه 
لذا  می شود.  رانندگان  مسیریابی  در  انحراف  و 
خواهان  ذیربط  مسئوالن  از  اساس  همین  بر 

اصاح و تکمیل تابلوهای مربوطه هستیم.
جمعی از شهروندان البرزی
را  برغان  و  کردان  جاده  ازدحام  و  شلوغی 

سامان دهی کنید
کردان  جاده های  خودروها در  ازدحام  و  شلوغی 
بالعکس به ویژه در  – ولیان و  کردان  – برغان و 
مسیرهای  شدن  قفل  موجب  تعطیل  روزهای 
عبور و مرور خودروها و اتاف و سرگردانی رانندگان 
می شود لذا از مسئوالن دست اندرکار می خواهیم 

که ترافیک جاده های مذکور را مدیریت کنند.
ج سیدنصرالدین میرعربشاهی از کر

امشب این دل در هوای جام فیض آشنا
درب میخانه به جای سجده گاهی رفته بود

خاطرات ما به گرد جام معنا گشته بود
گوهر فرزانگی را درد ساقی سفته بود

بخت امشب یار ما گردیده، هم پیمان شدیم
قبل از این پیمانه، بخت عاشقی ها خفته بود

روزگار نامرادی، همت یاری نداشت
گیسوان بخت ما، ژولیده و آشفته بود

خار حسرت بوده ایم و غرق حیرت گشته ایم
تا که رازی از نگاه پیر دانا گفته بود

عشق می داند که خونریز است دست انتقام
ناشمرده عاشقانی بی سر و پا کشته بود

عاشقی گم گشته در خود خواهی دریوزگان
راز دلجویی، همانا گوهری بنهفته بود
دوش درد غربتی، داغ دلم را تازه کرد

خاطری را در میان خاطراتی جسته بود
یاد گیسوی پریشانی، کنار روی ماه

غنچه های نیمه باز خنده ای، بشکفته بود
هر زمان خدمت گزار پیر میخواران شدیم

بس کدورت ها که از جان و دل ما شسته بود
او هزاران نکته می گفت و ولی ما هم چنان
محو چشمان خماری کان لبالب نکته بود

الله ها از خون عشاقان چنان بالیده اند
رنگ جام شوکرانی کشته اندر پیشه بود

این همه دل سوزی بی جای شمع جان ما
پای تا سر سوخت اما هم چنان ناپخته بود

شمع می باید دل افروز شب یاران شود
تا که پا سوز تموز کورهای خفته بود

امشب از خود رسته و با عرشیان بنشسته ایم
چون که اسرار نهانی جان ما بشنفته بود
وقت صبح آمد زبان ساقی ما بسته شد

کاشکی تا صبح محشر هم چنان می گفته بود

فروش  و  خرید  زمینه  در  باید  امــاک  مشاوران 
ملک و مسکن یک سری پارامتر های مشخصی 
ــوزه باعث  ــن حــ ایـ تــجــربــه در  بــاشــنــد.  داشــتــه 
را  آن  و  کــرده  درک  را  پارامتر ها  این  که  می شود 
کسب  مانند:  پارامترهایی  بیاورند.  دســت  به 
ــازار مــســکــن، شناسایی  ــ ب ــر  ب ــراف  ــ اش  ، اعــتــبــار
و  دانــش  گسترش  مشتری،  خواسته  و  هــدف 
پویا در تجربه  رفتار  معلومات، مشتری مداری، 
تحلیل  ثابت،  مشتریان  جذب  امــاک،  مشاور 
جلوه های  بــه  پــرداخــتــن  قـــوت،  و  ضعف  نــقــاط 
بصری، حوصله و دقت، پاسخ گویی به سواالت 
مشتری و… اماک آراد واقع در منطقه کمالشهر 
این  در  کــه  اســت  مجموعه هایی  از  یکی  ج  کــر
ــاال مــوفــق عمل کــرده  حـــوزه بــه دلــیــل تــجــارب ب

است.
این  توانمند  و  دلــســوز  مدیر  توکلی،  مرتضی   
با  مــشــاوره  بـــرای  کــه  اســـت  معتقد  مجموعه 
با  تا  گرفت  نظر  در  بیشتری  زمان  باید  مشتری 
آسودگی خاطر و بی هیچ نگرانی معامات ملکی 

انجام شود. 
این  با  البرز  جام جم  روزنــامــه  زمینه  همین  در 
انجام  گفتگویی  متخصص  و  مدار  اخاق  مدیر 

داده است که در ادامه می خوانید:
در  مجموعه ها  دیگر  با  آراد  امالک  تمایز  وجه   *

چیست؟
آراد با سایر مجموعه ها صداقت  تفاوت اماک 
در کار است. به دلیل برخورداری از تجربه کاری 
برای  می دهیم.  انتقال  مشاوران  به  را  آن  زیــاد، 
صادقانه  کــار  نیز  بسیاری  ارگــان هــای  و  اصناف 
بخش  در  مــا  کـــار  بیشترین  ــم،  ــ ــ داده ای انــجــام 
این  حاشیه نشینی  دلیل  بــه  اســت.  مدیریتی 
اختصاصی تر  باید  کــارهــا  از  بخشی  در  منطقه، 
عمل کنیم و آن را به درستی اجرا کنیم. همچنین 
باید در مورد مالکیت منطقه اطاعات و اشراف 

کافی داشته باشیم. 
شناخت مدیران منطقه نیز مهم است. اماک 
مشتریان  با  مــشــاوره  بــرای  بیشتری  زمــان  آراد 

خود در نظر می گیرد.

چه  از  ج  کــر کمالشهر  منطقه  حاضر  حــال  در   *
گی هایی برخوردار است؟  ویژ

هزینه  کــاهــش  مــا  منطقه  ویــژگــی  ــریــن  ــزرگ ت ب
البرز  اســتــان  کــل  در  کمالشهر  اســت،  مسکن 
کمترین هزینه مسکن را از نظر اجاره نشینی و 

خرید مسکن دارد. 
بــا حــداقــل مبلغ و در حــدود  بــنــابــرایــن مــــردم  
واحد های  می توانند  میلیون  پنجاه  و  دویست 
کنند.  ــداری  ــری خ را  مــتــری  پنج  و  چهل  کــوچــک 
باعث  حاشیه نشینان  و  مهاجران  حضور  ولــی 

تغییرات در این منطقه شده است.
کل  دادستانی  قانون  طبق  بر  گذشته  سال  از   
ندارد  جــواز  اجــازه  قولنامه ای  ملک  هیچ  کشور 
کــه ساخت و ساز  باعث شــده  ایــن مــوضــوع  و 
کاهش  کمالشهر  در  درصـــد   هفتاد  مــیــزان  تــا 
تراکم  که  این است  بزرگ ترین مشکل ما  یابد. 
نیز  کمالشهر  در  و  آمــده  پایین  البرز  استان  در 
باالی  تــورم  موجب  و  یافته  افزایش  مشکات 

مسکن شده است.

مرتضی توکلی، مدیر امالک آراد:مرتضی توکلی، مدیر امالک آراد:

با با 250250 میلیون تومان  میلیون تومان 
صاحب خانه شویدصاحب خانه شوید

* راه های ارتباطی و نشانی امالک آراد را ذکر کنید.

 تلفن های تماس:                      9354312525 0           09354312535          

- خیابان ظفر 14/1- امالک آراد آدرس: کمالشهر

رامین شاه حسینی ) مرام(

حرم  مدافع  شهید  فرزند    : الــبــرز جام جم 
»اسماعیل شجاعی« گفت: پدرم به عنوان 
بــر وحــدت  اهــل سنت  از شــهــدای  یکی 
بود  معتقد  و  ــت  داش تاکید  مسلمانان 
و  خــدا  یــک  هستیم،  مسلمان  مــا  همه 
پیغمبر داریــم و به سمت یک قبله نماز 

می خوانیم.
نخستین  شجاعی«  »اسماعیل  شهید 
که  است  سنت  اهل  حرم  مدافع  شهید 
ارادت  و  عشق  دلیل  به   ۱39۴ ســال  دی 
به اهل بیت )ع(، از شهر »بوکان« استان 
عــازم سوریه شد و پس  آذربایجان غربی 
از حدود یک ماه مبارزه برای دفاع از حرم 
عملیات  جریان  در  )س(  زینب  حضرت 
آزادســازی »نبل الزهرا« و در بهمن ماه به 

شهادت رسید و آسمانی شد.

 »اختر شجاعی«، فرزند شهید »اسماعیل 
شجاعی« را در ادامه می خوانید:

در ابتدای گفت و گو زندگینامه کوتاهی از 
پدرتان بفرمایید.

شهید »اسماعیل شجاعی« متولد هفتم 
تیر ۱3۴9 در روستای »نوبار« بود و از آنجا 
تا  نداشت  وجــود  امکانات  روستا  در  که 
سال  در  و  خواند  درس  راهنمایی  ســوم 
دو  ازدواج  ایــن  ثمره  و  کــرد.  ازدواج   ۱3۶۶
ساله   ۲۸( اختر  نــام هــای  بــه  دختر  فــرزنــد 
شجاعی،  فرشته  و  دیپلم(  تحصیات  و 
)دارای  احمد  نــام هــای  به  پسر  فرزند  دو 
 ) )دانشجو  بهمن  و  دیپلم(  تحصیات 
اســت. پــدرم عاقه داشــت کــه در سپاه 
سربازی  که  دلیل  ایــن  و  شــود  استخدام 
اش را در سپاه گذرانده بود اما موفق نشد 

تا این که سردار کاظمی دستور داد شهید 
در استان خودمان و در سپاه استخدام 
شود. ایشان سال ۱3۸7 وارد سپاه شد و 
سالها در بخش های مرزی کشور خدمت 
شجاعی  شهید  که  ایــن  به  توجه  با  کــرد. 
اهل سنت بود، چرا خدمت و شهادت در 

سوریه را انتخاب کرد؟
آیا می توانیم بین شهدای شیعه و سنی   

باید تفاوتی قائل شویم؟
پدرم همواره تاکید داشت که بین شیعه 
نـــدارد و هدفش  تــفــاوتــی وجـــود  و سنی 
وحدت مسلمانان بود. همیشه می گفت: 
»همه ما مسلمان هستیم، باید به نظام 
خدمت کنیم و به انبیائمان ارادت خاصی 
برخی  بــخــاطــر  شهید  بــاشــیــم.«  ــه  ــت داش
اخــتــاف نظرها بــه ســوریــه رفــت تــا ثابت 

سنی  و  شیعه  بــیــن  اخــتــافــی  کــنــد 
او در نهایت هم برای  نــدارد.  وجــود 
از حریم حضرت زینب )س( و  دفاع 
الزهرا« به  آزادســازی »نبل  در جریان 
تا  شجاعی  شهید  رســیــد.  شــهــادت 
جایی که می توانست تاش می کرد 
مردم را تقویت کند. می گفت: »بین 
شیعه و سنی تفاوتی وجود نــدارد و 
همه مسلمان هستیم و یک خدا و 
پیغمبر را داریم و به سمت یک قبله 
می ایستیم و نماز می خوانیم.« پدرم 

به امر به معروف و نهی از منکر نیز توجه 
و تاکید زیادی داشت.

نحوه شهادت ایشان به چه صورت بود؟
بــه مــدت چهار سال  الــزهــرا«  »نبل  شهر 
بعد  پـــدرم  بـــود.  تکفیری ها  محاصره  در 

به  شهر  پاکسازی  حــال  در  و  عملیات  از 
شهادت رسید 

شــــادی روحــــش الــفــاتــحــه مـــع صــلــوات 
التماس دعا فرج آقا امام زمان عج و شفا 
بیماران ان شااهلل زیارت عتبات عالیات و 

آخر عاقبت بخیری

فرزند نخستین شهید مدافع حرم اهل سنت: 
وحدت مسلمانان هدف پدرم بود

شهید اسماعیل شجاعی

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
معدوم سازی  عوامل  با  برخورد  خواستار  اسامی 

جوجه یک روزه شد.
، علیرضا عباسی  با اشاره  به گزارش جام جم البرز
به این که در روزهای اخیر به بهانه کمبود و گرانی 
تولیدکننده  عــده ای  غ،  مــر دان  و  دامــی  نهادهای 
روزه  یک  جوجه های  معدوم سازی  به  اقــدام  نما 
کردند،  اظهار داشت: تصاویر و کلیپ هایی مبنی 
روزه  یــک  جوجه  قطعه  ــزاران  هـ مــعــدوم ســازی  بــر 
به  دســت  مجازی  فضاهای  در  افــراد  ایــن  توسط 
آرامش روحی جامعه  تا  دست چرخانده می شود 

را بر هم زده و باعث انزجار مردم شود.
ــزود: مــعــدوم ســازی جــوجــه هــای یـــک روزه  ــ  وی اف
و  دارد  اســاســی  ایـــراد  اســامــی  و  انسانی  نگاه  از 
را پــذیــرفــت،  آن  ــا تــوجــیــه اقــتــصــادی  ب نــمــی تــوان 

ــد کــه نداشتن  کــارشــنــاســان دیــنــی صــراحــت دارنـ
کشتن  برای  قبولی  قابل  توجیه  اقتصادی  صرفه 
معدوم  و  کشتن  این  و  نیست  زنــده  جوجه های 
و نظام  کــردن شرعا حــرام اســت، در جهان غــرب 
ســـرمـــایـــه داری کــه ســـــودآوری در اولــویــت اســت 
اقداماتی مثل جوجه کشی و به دریا ریختن گندم 
ــا مــنــافــع اقــتــصــادی تــوجــیــه مــی شــود امـــا قطعا  ب
نظام  توجیهات  ایــن  نمی توان  اسامی  نظام  در 

سرمایه داری را پذیرفت و اعمال کرد.
عــبــاســی نــیــت اصــلــی مــعــدوم ســازی جــوجــه هــای 
غ و به هم  غ و تخم مر یک روزه را افزایش قیمت مر
ریختن بازار و تهدید امنیت غذایی مردم دانست و 
خاطرنشان کرد: دوما این کار غیرانسانی با ادعای 
گرانی نهاده های تولید صورت می پذیرد  کمبود و 
غ  غ، تخم مر ولی نیت اصلی آن افزایش قیمت مر

آن در کشور و  و جوجه یک روزه به دلیل کمبود 
مردم  غذایی  امنیت  تهدید  و  بازار  ریختن  هم  به 
است.وی وظایف وزارت جهاد کشاورزی را در این 
مورد چنین بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید 
اعتباری  تحویل  و  نهاده  تامین  جمله  از  وظایفی 

اعطای  واقــعــی،  تولیدکنندگان  به  نهاده ها 
تــســهــیــات مــنــاســب و تــامــیــن ســرمــایــه 

خرید  تــولــیــدی،  واحـــدهـــای  ــردش  گـ در 
غ  مر خرید  تولیدکنندگان،  از  ــراردادی  ق
ممنوعیت  حذف  تولیدکنندگان،  مازاد 

غ،  غ و تــخــم مـــر صـــــادرات مـــر
صادرات  عــوارض  حذف 

غ،  ــر غ و تــخــم مـ ــر ــ م
ــردن  ــ ــم کـ ــ ــراهـ ــ فـ

امــــــــــــکــــــــــــان 

غ نــطــفــه دار  ــک روزه و تــخــم مــر ــ صــــادرت جــوجــه یـ
بــا جــدیــت پیگیری  را  مـــازاد  و خــریــد جــوجــه هــای 
کــنــد و بـــا انـــجـــام ایـــن کـــارهـــا بــهــانــه انـــجـــام ایــن 
از معدود  را  ــرف  ع و ع ــر ــاف ش کــارهــای خ گــونــه 
خصوص  در  عباسی  بگیرد.  نما  تولیدکننده 
دستگاه  گفت:  قضایی  دستگاه  نقش 
قضایی هم موظف است به ان دسته 
بـــا عمل  کـــه  نــمــاهــا  تــولــیــدکــنــنــده  از 
یک روزه  جوجه های  نابودی  مجرمانه 
ــی  روان و  روحـــی  ــش  آرامـ و  امنیت  هــم 
جامعه را به خطر می اندازند و هم در 
نظام تولید و امنیت غذایی 
ــور اخــــــال ایـــجـــاد  ــشـ کـ
مـــی کـــنـــنـــد بـــرخـــورد 

قانونی کند.

دستگاه قضایی با معدوم کنندگان جوجه یک روزه برخورد کند
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی؛

رئیس هیات تنیس استان البرز از برگزاری مسابقات جهانی تنیس زیر ۱۸ سال 
جهان برای اولین بار به میزبانی استان البرز خبر داد.

به گزارش جام جم البرز، جعفر سهرابی افزود: مسابقات جهانی تنیس زیر ۱۸ سال 
جهان از تاریخ ۲۱ تا ۲۸ خرداد به میزبانی استان البرز خواهد شد.

از  مطرحی  بازیکنان  تاکنون  این که  به  اشاره  با  البرز  استان  تنیس  هیات  رئیس 
آمادگی  اعام  مسابقات  این  در  حضور  برای  و...  ترکیه  هند  روسیه،  کشور های 
زیر ۱۸ جهان  از مسابقات جهانی  البرز  اولین میزبانی استان  این  گفت:  کرده اند 
است که در چهار باغ برگزار خواهد شد. به گفته رئیس هیات تنیس استان: پس 
از انجام مسابقات جهانی زیر ۱۸ سال، برای دومین بار میزبان رقابت های آسیایی 
تنیس زیر ۱۴ آسیا هستیم که این مسابقات از تاریخ ۱۱ تا ۱7 تیر با حضور بازیکنان 

مطرح آسیایی در چهار باغ برگزار خواهد شد.
از  گذشته  سال های  طول  در  که  خوبی  میزبانی  دلیل  به  کرد:  اضافه  سهرابی 

مسابقات داشتیم در سال جاری نیز بیشترین میزبانی رویداد های بین المللی و 
جهانی تنیس به استان البرز داده شده است.

البرز میزبان 2 رویداد جهانی و آسیایی تنیس

مدیرکل آموزش و پرورش البرز می گوید 
درصـــد   ۱۵ دولـــتـــی  غــیــر  مـــدرســـه   ۶9۵
را به  جمعیت دانش آموزی این استان 

خود اختصاص داده اند.
ــی  ــل ؛ »ع ــرز ــ ــبـ ــ بــــه گــــــــزارش جــــام جــــم الـ
بـــه نــقــش مــهــم خیرین  حــجــرگــشــت« 
و مـــوســـســـان مـــــــدارس غـــیـــر دولـــتـــی 
الــبــرز  آمـــوزشـــی در  ــه  افـــزایـــش ســران در 
ــزود: ایـــن اســـتـــان به  ــ ــ ــاره کـــرد و اف ــ اشـ
ــدم رشــد  دلــیــل مــهــاجــرت پــذیــری و عـ
آن  در  آمـــــوزشـــــی  زیــــرســــاخــــت هــــای 
کاس درس  کمبود  از  که  سال هاست 
رنج می برد. وی بیان داشت: 30۲ مدرسه 
غیر دولتی تا سال 9۱ در استان فعالیت 
آنها  به ۶9۵ مدرسه  داشتند که شمار 
 ۶۸3 و  ــزار  هـ  7۴ و  رســیــده  دولــتــی  غیر 
دانش آموز را تحت پوشش خود دارند. 
حجرگشت با بیان این که البرز همچنان 

به  نیاز  آموزشی  فضای  کمبود  علت  به 
دولتی  غیر  مـــدارس  خــدمــات  توسعه 
دارد، خاطرنشان کرد: ۴۴ مدرسه هیات 
 ۲۱ دانش آموزی  جمعیت  با  نیز  امنایی 
هزار و ۶3۵ نفر در استان فعالیت دارند.

دولتی  غیر  مـــدارس  در  ــادآورشــد:  ی وی 
استان البرز حدود ۱0 هزار نفر در عرصه 
تحصیل  مــشــغــول  تــربــیــت  و  تــعــلــیــم 

آمــوزی  دانـــش  جمعیت  وی  هستند. 
از  تعدادی  جمعیت  کل  با  برابر  را  البرز 
استان های کشور دانست و اضافه کرد: 
هر ساله بین ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر به جمعیت 
مهاجرت  دلیل  به  البرز  آمــوزی  دانــش 
افزوده می شود که این جمعیت نیاز به 
ساخت ۵۵ کاس جدید دارد. مدیرکل 
آمـــوزش و پـــرورش اســتــان الــبــرز ادامــه 

داد: ساخت کاس های درس جدید در 
راستای پوشش جمعیت دانش آموزی 
در هر سال تحصیلی نیاز به مشارکت و 

همدلی خیرین مدرسه ساز دارد.
ــت: بــــرای ســامــانــدهــی دانـــش  ــف وی گ
آموزان در کاس های درس از هم اکنون 
حوزه  در   ۱۴0۱ مهر  ــروژه  پ قالب  در  باید 
هشتگانه  مناطق  و  نــواحــی  و  ســتــادی 
آمـــوزش و پـــرورش البرز اقـــدام شــود تا 
هیچ کاس درسی در اول مهرماه بدون 
درس  کــاس  همچنین  و  نماند  معلم 
باشد.  شــده  مشخص  آمـــوزان  دانـــش 
فضای  کمبود  کــرد:  تاکید  گشت  حجر 
ــی دغـــدغـــه مــســئــوالن اســتــان  ــوزشـ آمـ
این  در  که  اســت  البرز  استاندار  بویژه 
تشکیل  مــدرســه ســازی  نهضت  راســتــا 
شده است.استان البرز حدود ۵00 هزار 

دانش آموز و ۲۵ هزار و ۶۵0 معلم دارد.

حضور 15 درصد دانش آموزان البرزی در مدارس غیردولتی

گفت:  البرز  زیست  محیط  حفاظت  فنی  معاون 
احداث آزادراه تهران-شمال تخریب ها و آلودگی های 

زیادی را به محیط زیست البرز تحمیل کرده است.
همه  افزود:  لشکری  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
پیمانکاران و دست اندرکاران این طرح تخلف ندارند، 

اما از چهار پیمانکار آن شکایت کرده ایم.
البرز:  زیست  محیط  حفاظت  فنی  معاون  گفته  به 
رفتن  بین  از  خاک  و  گرد  آب،  به  آالینده ها  ورود 
رستنی ها و غیرمجاز کار کردن برخی سنگ شکن ها 

از موضوعات شکایت ماست.
معاون فنی حفاظت محیط زیست البرز گفت: سال 

تهران-شمال  آزادراه  طرح  در  کارگاه  یک  گذشته 
پلمب و برای یک مسئول کارگاه قرار حبس تعزیری 

صادر شد.
او افزود: توقع داریم که دست اندرکاران طرح آزادراه 
آوردن هزینه و ایجاد  تهران-شمال به دنبال پایین 

آسیب برای محیط زیست باشند.
 لشکری گفت: جاده از ضروریت های تمدن و زندگی 
امروزی است، اما باید پیوست های محیط زیستی آن 

نیز رعایت شود.

تیغ تیز آزادراه تهران-شمال بر گردن محیط زیست

 امشب این دل در 
هوای جام فیض آشنا


