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؛ ز البر یر علوم در  ؛وز ز یر علوم در البر وز

تی و استعداد مالک انتخاب رشته داوطلبان باشد تی و استعداد مالک انتخاب رشته داوطلبان باشدعالقه ذا عالقه ذا

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی البرز خبر داد:

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای ایجاد شهرک گلخانه ای 
: مدیر کل میراث فرهنگی البرز

 ۵۰۰ واحد بومگردی در 
استان ایجاد می شود

 پروانه کاظمی مدیر مهد کودک و پیش 
دبستانی کودکانه عنوان کرد:

کودکان آموزش  ع در   تنو
کار ماست  شاخصه جذاب 

دکتر الناز حدیدی، مدیر و موسسه طراحان مد:
کرده ام کار  حدود ۶۰۰ نفر را وارد بازار 

4

4

4

4

 استمرار  خشکسالی
 در استان البرز

ارکیـده  در دهـه هفتـاد توسـط  گـروه سـاختمانی 
محسـن کاشـانی فـرد، فعالیـت خـود را در عرصـه 
ج  کـر مهرشـهر  منطقـه  در  و  سـاز  و  سـاخت 
محمـد  و  علیرضـا  ایشـان  فرزنـدان  نمـود.  آغـاز 
کاشـانی فـرد، بـه دلیـل عالقـه بـه ایـن حرفـه، پـس 
و  عمـران  معمـاری،  رشـته های  در  تحصیـل   از 
مشـغول   ، پـدر شـغل  راسـتای  در  شهرسـازی  
بـه منظـور  بـه فعالیـت گردیدنـد و در سـال 1394 
ملکـی  معامـالت  دفتـر  خـود،  خدمـات  گسـترش 
فـاز  منطقـه  در  را  ارکیـده  مسـکن  سـایت  نـام  بـا 
ایـن  اصلـی  هـدف  کردنـد.  تاسـیس  مهرشـهر   4
گـروه سـاختمانی، ارائـه خدمـات خـاص و مناسـب 
عزیـز  همشـهریان  رضایـت  کسـب  همچنیـن  و 
البـرز  جام جـم  روزنامـه  زمینـه  همیـن  در  اسـت. 
بـا علیرضـا و محمـد کاشـانی فـرد، مدیـران نوگـرا، 
ارکیـده،  مسـکن  سـایت  فرهیختـه  و  هوشـمند 
گفتگویـی انجـام داده اسـت کـه در ادامـه شـما را 

می کنیـم: دعـوت  آن  مطالعـه  بـه 
* عمـده فعالیت هـای گـروه سـاختمانی ارکیـده از 

ابتـدا تـا کنون چـه بوده اسـت ؟
گـروه سـاختمانی ارکیـده از زمـان تاسـیس خـود،   
سـاز  و  سـاخت  حـوزه  در  بسـیاری  فعالیت هـای 
داشـته اسـت. از جملـه ایـن فعالیت هـا می تـوان 
بـه احـداث بیـش از 23 پـروژه مسـکونی و تجـاری 

ویژگـی  نمـود.  اشـاره  ج  کـر مهرشـهر  منطقـه  در 
آنهـا  سـاخت  بـاالی  کیفیـت  پروژه هـا  ایـن  اصلـی 
می باشـد کـه رضایـت خریـداران و سـاکنان گواهـی 

. بـر ایـن ادعاسـت 
در  حرفـه ای  و  متخصـص  مدیـران  عنـوان  بـه   *
ایـن حـوزه بـرای تضمیـن کیفیـت سـاختمان های 

می کنیـد؟ رعایـت  را  مـواردی  چـه  خـود 
رعایـت اسـتانداردها و ضوابـط مربـوط بـه سـاخت 
نیـروی  بـا  کـه  اول ماسـت. سال هاسـت  اولویـت 
از  و  داریـم  همـکاری  حرفـه ای  و  متخصـص   کار 
اسـتفاده  روز  بـه  و  باکیفیـت  متریـال  و  مصالـح 

 . می کنیـم
کیفیـت، برندهـای  یـال بـا  آیـا منظـور شـما از متر  *

غیـر ایرانـی و خارجـی اسـت؟
. متریال هـای بسـیار باکیفیـت ایرانی در  قطعـا خیـر
بـازار موجـود اسـت کـه بـا نمونه هـای خارجـی کامال 
از  کامـل  بـا اطمینـان  رقابـت می باشـد و مـا  قابـل 

آنهـا اسـتفاده می کنیـم.
تنهـا  ارکیـده  سـاختمانی  گـروه  فعالیت هـای   *

اسـت؟ سـاز  و  سـاخت  حیطـه  منحصربـه 
. مـا در زمینه هـای مختلفـی از جملـه: سـاخت  خیـر
و سـاز انـواع پروژه هـای مسـکونی، اداری، تجـاری، 
مدیریـت پیمـان، مشـارکت در سـاخت، خدمـات 
مهندسـی ) طراحـی، مشـاوره، محاسـبه، نظـارت (، 

نوسـازی و بازسـازی تخصصی انواع ابنیه و از همه 
مهـم تـر معامالت امالکی ) سـایت مسـکن ارکیده 

( فعالیـت داریـم .
چگونـه  جامعـه  در  را  امـالک  دفاتـر  جایـگاه   *

می کنیـد؟  یابـی  ارز
معتقدیـم کـه دفتر امالک در درجه اول باید حافظ 
تمرکـز  بـا  ایـن موضـوع  و  باشـد  منافـع مشـتریان 
از  می شـود.  محقـق  سـالم  معامـالت  انجـام  بـر 
نقطـه نظـر مـا، فعالیـت در حـوزه امـالک، تخصصـی 
و  علمـی  آموزش هـای  نیازمنـد  بنابرایـن  و  اسـت 
کـه  از چالش هایـی  نیـز می باشـد. یکـی  تخصصـی 
امـروزه  در مسـیر صنـف امـالک وجـود دارد، ورود 
افـراد غیـر حرفـه ای و غیـر متخصـص بـه ایـن حـوزه 
اسـت کـه متاسـفانه باعـث بـروز نارضایتـی و حتـی 
مشـتریان  بـه  سـنگین  خسـارت های  بـه  منجـر 
شـده است.سـایت مسـکن ارکیـده بـا در دسـت 
و  مهرشـهر  منطقـه  در  کافـی  اطالعـات  داشـتن 
بهره منـدی از کادر متخصـص از جملـه وکیـل پایـه 
حقوقـی  کارشـناس  عنـوان  بـه  دادگسـتری،  یـک 
انجـام  در  خطـا  هرگونـه  بـروز  احتمـال  قرارداد هـا، 
بـرای  را  خسـارت  ایجـاد  نتیجـه  در  و  معامـالت 
متعاملیـن بـه حداقل رسـانده تـا مراجعان محترم 
بـا خیالـی آسـوده اقـدام بـه خریـد و فـروش امـالک 

ماسـت. تخصـص  ملکـی  نمایند.خدمـات 

علیرضا و محمد کاشانی فرد، مدیران سایت مسکن ارکیده:

بیش از 23 پروژه ساختمانی را در مهرشهر احداث کرده ایم

راه های ارتباطی با سایت مسکن 

ارکیده را بیان نمایید.

- بلوار  آدرس : فاز 4 مهرشهر

گلها- نرسیده به سردخانه- بلوار 

۵2۰- نبش خیابان ۵22 شرقی

شماره های تماس: 

33۵18189  -   33۵18188

۰912۶۶۶2۵27   -   33۵1819۰

۰912۶۶۶122۵

مظلـوم  شـهید  سـالگرد  یکمیـن  و  چهلمیـن  در 
بهشـتی،  حسـینی  محمـد  سـید  دکتـر  اهلل  آیـت 
وی،  واالی  مقـام  از  قدردانـی  و  احتـرام  پـاس  بـه 
کوتـاه  چنـد  هـر  یادداشـتی  دانسـتم  شایسـته 
مـا  بـه  )ع(   علـی  حضـرت  موالیمـان  زیـرا  بنویسـم. 
 " عبـدا  صیرنـی  فقـد  حرفـا  علمنـی  "مـن  آموخـت؛ 
حقیـر کـه توفیـق درک فیـض کالس و درسشـان 
دیـن  احسـاس  اسـتاد  بـه  نسـبت  داشـتم، 
می کنـم. از ایـن رو چنـد سـطور ذیـل را نگاشـتم تـا 

باشـد. دیـن  ادای  بـرای  قـدم  کمتریـن  شـاید 
را  او  مـا  و  شـناخت  دشـمن  را  بهشـتی  شـهید   *

ایـم نشـناخته  هنـوز 
در  ویـژه  بـه  مناسـبت ها  در  برخـی  چنـد  هـر 
روزهـای مقـارن بـا هفتـم تیـر بریـده ای از سـخنان 
و  می سـازند  خـود  دسـتمایه  را  ایشـان  مواضـع  و 
 هدفشـان پنهـان شـدن در لـوای محاسـن 

ً
بعضـا

خویـش  تطهیـر  و  بزرگـوار  شـهید  ایـن  کمـاالت  و 
عرصـه  وارد  کسـانی  فـراوان  تعجـب  بـا  اسـت. 
کـه  دارنـد،  نفـس  بـه  واعتمـاد  شـده  خودنمایـی 
هـر  بـرای  ترین هـا  شایسـته  را  بسـتگان  و  خـود 
را  دیگـران  ظرفیـت  و  می داننـد  سـمت  و  پسـت 

می بیننـد. بی مقـدار 
ایـن  تاثیرگـذار  و  کامـل  و  جامـع  چهـره  کاش  ای 

ملـت  "یـك  )ره(  امـام  تعبیـر  بـه  کـه  ٱسـوه  شـهید 
فرهنگـی  مسـئوالن  و  کردنـد  مـی  معرفـی  را  بـود" 
کشـور بـه جـای پرداختـن بـه کارهـای تکـراری و بـی 
شـهید  آن  ثـار  آ مجموعـه  زحمـت،  بـی  و  مصـرف 
تـا  می دادنـد  قـرار  عمـوم  دسـترس  در  را  بزرگـوار 
مواضـع و دیدگاه هـای بنیـادی و زیـر بنایی ایشـان 
می شـد.  سـماحته  نوجوانـان  و  جوانـان  بـرای 
دیدگاه هایـی کـه بـا گذشـت بیـش از چهـل سـال 
و  گشـا  راه  و  کاربـردی  نیـز  امـروز  وی،  شـهادت  از 
اقـدام  ایـن  اسـت.  بخـش  نجـات  و  آفریـن  عـزت 
سـوء  از  بسـیاری  جلـوى  می توانـد  الزم  و  مفیـد 
نقـاب  و  بگیـرد  را  طلـب  فرصـت  اسـتفاده هاى 

آویختـه بـر چهـره آدم هـای دو رو را کنـار زنـد و منجر 
شـود. حقیقـت  کشـف  بـه 

ایـن شـهید بزرگـوار در زمـان حیاتـش بـه ویـژه در 
هجمه هـای  مـورد  چنـان  اسـالمی  انقـالب  عصـر 
ناجوانمردانـه و برنامـه ریـزی شـده دشـمنان بـود 
دفـاع  جـرات  انقـالب  فرزنـدان  و  یـاران  حتـی  کـه 
 تسـلیم و تحت تأثیر شـایعات و 

ً
نداشـتند و بعضا

تبلیغـات دشـمنان قـرار می گرفتنـد، کـه ایـن خـود 
یکـی از ابعـاد مظلومیـت ایشـان بـود.

نـه  خدمتیـم  "شـیفته  گفـت:  اگـر  مظلـوم  شـهید 
قـدرت" تشـنه 

این مرامش بود و پای آن ایستاد.

بهشتی همچنان مظلوم است

 محمد حسین
 روحی یزدی
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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 14۰1/4/21 همه روزه بجز ایام تعطیالت 
از ساعت 8:3۰ الی 18 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 32249۶1۶-17 -۰2۶ 

و32234877  و 32249۶14 و ۰9331۰۰4142 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 1۰1۰۰17192۰ به 
میزان ۵% 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 14۰1/4/22 متقاضیان می توانند پاکت های پیشنهادی خود را تا ساعت 

9:3۰ 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 021-88676574(
4 بازگشایی پاکت های پیشنهادی رأس ساعت 1۰:3۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 
14۰1/4/22 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 1% )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 ۰۶% 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



ج: دستگاه ها به وظیفه خود در فراهم کردن شرایط ازدواج عمل کنند امام جمعه کر
اجرای  در  خود  وظایف  به  دستگاه ها  باید  گفت:  همدانی  حسینی  اهلل  آیت 

سیاست های ابالغی ازدواج عمل کنند.
حسینی همدانی،  محمدمهدی  سید  آیت اهلل   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
ج گفت: پیوند حضرت علی  نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کر
)ع( وحضرت زهرا )س( در اوج ساده زیستی و در نهایت محبت و عشق برقرار 

شد و این وصلت الگویی زیبا برای همه دوستدران خاندان عصمت بود.
که  می کنند  سعی  دشمنان  کرد:  تاکید  البرز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده، 
جامعه را به سمت بی بندوباری و و تزلزل خانواده بکشانند و در این فرصت 

باید به این موضوع اهتمام داشت.
ج گفت: باید برای رفع موانع ازدواج جوانان راهکاری مناسبی  امام جمعه کر

اجرا شود و ایجاد مسکن و شغل برای تسهیل گری در ازدواج جوانان مهم 
است.

وی گفت: تسهیل گری در ازدواج جوانان باید مورد توجه خانواده ها قرار گیرد 
و باید دستگاه ها به وظایف خود در اجرای سیاست های ابالغی ازدواج عمل 

کنند.

یکشنبه       12 تیر    1401   شماره 6252

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

 اجتماعی اجتماعی

خبرخبر
ــوزش فنی و حــرفــه ای  ــ آم کــل  مــدیــر 

استان:
از  البرز  در  نفر  هزار   8 از  بیش 
بهره مند  مهارتی  آموزش های 

شدند

از  البرز  استان  حرفه ای  و  فنی  آمــوزش  مدیرکل 
و  هــزار  هشت  مهارتی  آمــوزش هــای  گیری  بهره 
ماهه  سه  در  استان  مختلف  اقشار  از  نفر   26۹

نخست امسال خبر داد.
افــزود:  غفاری  بهزاد  ؛  الــبــرز جم  جــام  گــزارش  به 
بــخــش هــای  در  مــهــارتــی  و  فــنــی  ــای  ــوزش هــ ــ آم
بخش  آزاد  آمــوزشــگــاه هــای  و  دولــتــی  مختلف 
خصوصی در خوشه های خدمات، فرهنگ و هنر 
، صنعت و کشاورزی اجرا شده است. وی افزود: 
چهار هزار و 245 نفر دوره در بخش های آموزشی 
سکونتگاه های  زندان،  پادگان،  جمله  از  دولتی 
آمــــوزی در محیط  ــاه مــهــارت  ــارگ ک غــیــر رســمــی، 
سیار  روســتــا،  شهری،  ثابت  کــارگــاه   ، کــار واقعی 
شهری، اصناف، مراکز جوار کارگاهی، ضمن کار و 
در مراکز درمانی تحت پوشش بهزیستی 4 هزار 
آزاد فنی و  آموزشگاههای  و 24 نفر دوره نیز در 

حرفه ای استان صورت گرفته است. 
آمـــوزی مهمترین  ایــن کــه مــهــارت  بــیــان  بــا  وی 
پشتوانه جهت اشتغال پایدار و رونق تولیدات 
کــرد:  بــا کیفیت مــی بــاشــد خــاطــرنــشــان  داخــلــی 
ــبــرز اســتــانــی با  ــا عــنــایــت بــه ایــن کــه اســتــان ال ب
و  ــزرگ  ب صنایع  از  بــرخــوردار  ــاال،  ب مهاجرت  خ  نــر
کل  اداره  برنامه ریزی  می باشد،  جوان  جمعیت 
راستای تحقق شعار  آموزش فنی و حرفه ای در 
آمــوزش  و  تربیت  و  رهــبــری  معظم  مقام  ســال 
تولید  به عرصه  برای ورود  کارآمد  انسانی  منابع 

و اشتغال پایدار می باشد.

مشاوران حقوقی جام جم البرز
گرامی،  خوانندگان 
ــا مـــی تـــوانـــیـــد  شـــمـ
حقوقی  مشکالت 
ــود  خـ قـــضـــایـــی   و 
جــام  ــه  ــامـ روزنـ بــا  را 
میان  در  الــبــرز  جــم 

بگذارید.
پرسش  مــســئــول   
مشکالت  پاسخ  و 
قضایی  و  حــقــوقــی 
ــه وســـیـــلـــه تــیــم  ــ بـ

و  هفته  هر  می توانند  خود  مجرب  کارشناسی 
پاسخ  شما  سئوال های  به  ستون  همین  در 
داده  پاسخ های  که  بدانیم  است  الزم  دهند.  
دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  ســئــوال،  بــه  شــده 
اداری  و  قــضــایــی  ــع  ــراج م در  اســتــنــاد  قــابــل  و 

نمی باشد. 
منتظر تماس های شما هستیم.

عقد وکالت 
یکــی از ســواالت رایــج حقوقــی ایــن اســت کــه 
داشــته  مــال  خریــد  قصــد  شــخصی  چنانچــه 
باشــد، اگــر فروشــنده در یکــی از دفاتــر اســناد 
رســمی،  وکالــت تــام و کامــل و باتمــام اختیــارات 
بــه صــورت بالعــزل ولــو بــا حــق فــروش و هرگونه 
ــرف  ــا ص ــد، آی ــاء نمای ــداری اعط ــه خری ــاری ب اختی
اعطــاء وکالــت، تضمیــن مناســبی بــرای مالکیت 

خریــدار می باشــد؟ پاســخ خیــر اســت.
 زیــرا ذات عقــد وکالــت دال بــر نمایندگــی وکیــل 
عقــد  آن  بــر  عــالوه  مــال،  واگــذاری  نــه  و  دارد 
در  یعنــی  می باشــد،  جائــز  عقــود  جــزء  وکالــت 
صــورت فــوت یــا محجوریــت هــر یــک از طرفیــن، 
رســمی  اســناد  دفتــر  در  وکالتنامــه  اگــر  حتــی 

تنظیــم گردیــده باشــد، نیــز باطــل می گــردد. 
لــذا مناســب تریــن کار ایــن اســت کــه در کنــار 
اعــم  دیگــری  قــرارداد  رســمی،  وکالتنامــه  اخــذ 
الزم  عقــد  کــه  عقــودی  ســایر  و  بیــع  صلــح،  از 
می باشــد ) در مقابــل عقــد جایــز ( بیــن طرفیــن 

منعقــد گــردد.

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 34 ج،محمدشهر کر
های ثبتی5935الی5938و5940الی5947و5949الی5965و5967و5968و5970
الی5973و5975و5977الی5981و50796فروعات 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

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

گفت:  و  داد  خبر  استان  در  استمرار  خشکسالی  از  البرز  استاندار 
خانگی،  مصارف  مختلف  حوزه های  در  آب  مصرف  در  صرفه جویی 

کشاورزی و صنعتی مورد انتظار است.
به گزارش جام جم البرز، مجتبی عبداللهی در شورای حفاظت از منابع آب 
استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان این که 
باید الگوی درستی از مصرف آب برای مردم ترسیم شود، اظهار داشت: 
در  خشکسالی  روند  استمرار  و  گذشته  آبی  سال  در  بارش ها  کاهش 
سالیان اخیر موجب شده که منابع آب در کشور آسیب پذیر و محدود 

شود.
وی ادامه داد: بر این اساس با پیش بینی های صورت گرفته درصددیم 
که تامین آب شرب مردم استان با وقفه و خللی مواجه نشود ولی در این 

راستا به جد نیازمند همراهی مردم هستیم.
مختلف  حوزه های  در  آب  مصرف  در  صرفه جویی  گفت:  عبداللهی 
مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی مورد انتظار است و متولیان امر باید 

برای آگاهی بخشی و اطالع رسانی اقدام کنند.
وی با تاکید بر اهمیت ایجاد رینگ شبکه آبرسانی استان، افزود: ضرورت 
دارد که افق بلند مدت سیاست آبی استان ترسیم شود تا با استناد به 

آن زیرساخت های الزم پیش بینی شود.
از  دارد،  خانه  تصفیه  به  نیاز  استان  در  محله  هر  گفت:  البرز  استاندار 
سوی دیگر باید ایجاد چاه های جذبی، حوضچه های آرامش و بسترهای 
بازچرخانی آب و تصفیه پساب در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار 
گیرد.وی افزود: با توجه به این که بخش قابل توجهی از نیاز آب استان 
از محل منابع زیرزمینی تامین می شود، باید بهره برداری های غیرمجاز از 

چاه ها متوقف شود و چاه های فاقد پروانه پلمب شوند.
عبداللهی گفت: تغییر الگوی مصرف آب در کشاورزی و توسعه کشت 

گلخانه ای بجای کشاورزی سنتی نیز ضرورت دارد.

استاندار یاد آور شد:

استمــرار  خشکسالی در استان البرز

رشته  انتخاب  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
در  است  شغلی  آینده  براساس  روز ها  این  تحصیلی 
و  ذاتی  عالقه  اساس  بر  باید  داوطلب  هر  که  حالی 

استعداد رشته مورد نظر خود را انتخاب کند.
روز  گل  زلفی  محمدعلی  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
آزمون  برگزاری  روند  از  بازدید  حاشیه  در  پنجشنبه 
سراسری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
خوارزمی مستقر در کرج افزود: در زمان حاضر انتخاب 
آینده  تضمین  و  اجتماعی  موقعیت  اساس  بر  رشته 
شغلی انتخاب رشته صورت می گیرد و به همین دلیل 
توزیع متوازن استعداد ها را در بین رشته های مختلف 
نداریم. وی ادامه داد: برای توزیع متوازن استعداد ها به 
یک عزم فرابخشی نیاز است یعنی تمام امکانات کشور 
و  گیرد  قرار  کار  دستور  در  بیکاری  معضل  رفع  برای  را 

آینده شغلی را تضمین کنیم.
زلفی گل بیان داشت: در زمان حاضر در برگزاری کنکور 
رشته های  برای  بخواهیم  که  نیست  این  جز  به  راهی 
پرطرفدار بخواهیم دانشجو را انتخاب کنیم. وی افزود: 
شرایطی  بخشی  فرا  عزم  یک  در  آینده  در  امیدواریم 

را  ما  دانشجویان  وزارتخانه ها  تمام  که  شود  ایجاد  که 
به  آموزی  مهارت  و  ورزی  مهارت  کارورزی،  و  بپذیرند 
معنای واقعی محقق شود که اگر این اتفاق رخ دهد 
دانشجویان عالوه بر این که استعداد کار آفرینی دارند، 
آمادگی الزم را خواهند داشت که در آن صورت می توان 
و  ذاتی  عالقه  اساس  بر  داوطلبان  که  داشت  انتظار 

توانمندی خود رشته تحصیلی را انتخاب کنند.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: سازمان سنجش 

امروز تغییر رویه داده به این معنا که تعداد دفترچه ها، 
پاسخنامه و پرسشنامه را تغییر دادند به گونه ای که 
داوطلبان  تا  باشد  الزم  کمتری  زمان  بخش  هر  برای 
در حالی  کنند  را صرف همان بخش  وقت هر بخش 
که در سال های قبل در قالب یک دفترچه بود و این 
را  درس  و  بخش  هر  وقت  تمام  داوطلبی  هر  امکان 
صرف همان درس و بخش داشته باشد مقدور نبود 

و نمی شد مدیریت شود. 

* در کنکور سراسری سال 1401 یک میلیون و 48۹ هزار و 
220 داوطلب ثبت نام کردند 

بر اساس آخرین آمار ها آزمون سراسری امسال حدود 
63 هزار نفر داوطلب بیشتر دارد، اما با توجه به این که 
گروه های  گروه اصلی در  بر  داوطلبان می توانند عالوه 
هنر و زبان های خارجی هم شرکت کنند، در کل تعداد 
120 هزار شرکت کننده آزمون سال 1401 بیش تر از سال 
علوم  گروه  در  افزایش  این  توجه  قابل  میزان  و  قبل 

( است. انسانی )42 هزار و 18 نفر
امسال  سراسری  آزمون  اولیه  نتایج  می رود  انتظار 
همانند سنوات گذشته اواسط مردادماه اعالم شود. 
اولیه  نتایج  اعالم  از  پس  داوطلبان،  رشته  انتخاب 
آزمون سراسری 1401 ممکن می شود و نتایج نهایی آن 
طبق اعالم سازمان سنجش آموزش کشور هفته آخر 
شهریور از طریق سایت سنجش آموزش کشور اعالم 
می شود تا داوطلبان دانشگاه ها و موسسات آموزش 
دانشگاه ها  وارد  جدید  تحصیلی  سال  ابتدای  از  عالی 
گروه  رقابت  با  و  تیر   هشتم  از  آزمون  این  شوند.که 

آزمایشی هنر در سراسر کشور آغاز شد.

؛ وزیر علوم در البرز

عالقه ذاتی و استعداد مالک انتخاب رشته داوطلبان باشد



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

یکشنبه       12 تیر    1401   شماره 6252

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  

دکتر الناز حدیدی، مدیر و موسسه طراحان مد:

حدود ۶۰۰ نفر را وارد بازار کار کرده ام
خـالق  مدیـر  حدیـدی،  النـاز  دکتـر 
مـد  طراحـان  موسسـه  هوشـمند  و 
مـدرک  وی  می باشـد.  دانشـگاه  مـدرس  و 
لیسانس طراحی لباس را سال 83 از دانشگاه الزهرا 
تهـران اخـذ نمـود و بعـد از آن وارد مقطـع کارشناسـی 
ارشد در رشته پژوهش هنر در همان دانشگاه شد. 
هنـر  پژوهـش  دکتـرای  تهـران  دانشـگاه  در  سـپس 
خواند. پس از چندین سـال تدریس در دانشـگاه، در 
سـال ۹3 تصمیـم بـه تاسـیس موسسـه طراحـان مـد 
را گرفـت. هـم اکنـون ایـن موسسـه دارای 4 شـعبه در 
تهـران، کـرج، رشـت و سـاری می باشـد. تـالش وی در 
ایـن سـالها بـر ایـن بـود کـه سـرفصل های آموزشـگاه 
تـا  وی  باشـد.  دانشـگاه  سـرفصل های  از  متفـاوت 
کنون حدود 600 نفر را در حوزه طراحی لباس، کفش و 
اکسسـوری وارد بـازار کار کـرده اسـت. در همین رابطه 
روزنامـه جـام جـم البـرز بـا ایـن مدیـر جـوان، فرهیخته 
و توانمنـد البـرزی گفتگویـی انجـام داده اسـت کـه در 

می خوانیـد: ذیـل 
موسسـه  در  موجـود  دپارتمان هـای  خصـوص  در   *

طراحـان مـد توضیـح دهیـد.

یکـی از دپارتمان هـا، دپارتمـان طراحـی لبـاس اسـت 
کـه شـامل یـک دوره جامـع طراحـی لبـاس از مباحـث 
طراحـی  بحـث  تـا  لبـاس  طراحـی  پایـه  و  مقدماتـی 
فیگـور، اجـزای لبـاس، جنسـیت سـازی ها، شـناخت 
پارچـه، رنـگ، دوخـت و همیـن طـور کالکشـن سـازی 
بسـیار  پورتفولیـو  یـک  بـه  نهایـت  در  کـه  می شـود 
آلبـوم کاری حرفـه ای می رسـد. دپارتمـان  یـا  حرفـه ای 
دیگر الگوسازی و دوخت است که در آن، هنرجویان 
بـا پروسـه دوخـت و اجـزای یـک لبـاس آشـنایی کامل 
پیـدا می کنند. دپارتمان سـوم، دپارتمان اکسسـوری، 
یعنـی ملحقـات لبـاس ماننـد: طراحـی کفـش، کیـف و 
پارچه می باشد. این دپارتمان نیز بسیار موفق عمل 
کـرده اسـت و از ایـن طریـق افراد بسـیاری وارد بـازار کار 
شـده انـد. بـه همیـن علت یـک دپارتمان دیگـر به نام 
کسـب و کار و مـد راه انـدازی نمودیـم. برای آن بخش، 

اسـاتید حرفـه ای کسـب و کار را دعـوت کردیـم.
مراحلـی  چـه  انجـام  از  بعـد  را  موسسـه  هنرجویـان   *

می کنیـد؟ کار  و  کسـب  بـازار  وارد 
مشـاوره  از  بعـد  مـد  طراحـان  موسسـه  هنرجویـان 
بـا  مـا  می شـوند.  کار  و  کسـب  پروسـه  وارد  مـا،  بـا 

ایـن  و  می کنیـم  همـکاری  قـوی  مجموعه هـای 
و  کسـب  بـوم  می کننـد،  مراجعـه  آنجـا  بـه  دوسـتان 
کارشـان را می نویسـند و در زمینه روش های فروش، 
تبلیغـات، مارکتینـگ، تحقیقـات بـازار و حتی مسـائل 
مالـی ماننـد: چگونگی مدیریت بخش مالی و هنگام 

می بیننـد.  آمـوزش  مالـی،  پـروژه  یـک  بـه  ورود 
تـی موسسـه طراحـان مـد برای  * از برنامـه ریزی هـای آ

مـردم بگویید.
فضـای  یـک  بـرای  ریـزی  برنامـه  حـال  در  اکنـون  هـم 
بسـیار بزرگتـری در فضـای مجازی هسـتم. ایـن اتفاق 
بـود.  خواهـد  انفجـاری  خبـر  یـک  حـد  در  زودی  بـه 
بسیاری از افرادی که نتوانسته اند در فضای فیزیکی 
وارد بـازار کار شـوند را در فضـای مجـازی و آنالیـن وارد 
بـازار کار می کنیـم. ارتباطـات زیـادی بـا تمـام حوزه هـای 
مـد و لبـاس برقـرار خواهیـم کـرد. چـه پارچـه فروشـان 
و چـه کسـانی کـه خـرج کار و خـرازی هسـتند و حتـی 
کسانی که در زمینه زیبایی کار می کنند، همگی را وارد 
یـک ارتبـاط عمیقـی خواهیـم کـرد کـه از طریق یکدیگر 
بـه کسـب درآمـد برسـند. انشـااهلل بـه زودی ایـن کار را 

پیـاده سـازی خواهیـم کـرد.

یقی می توانند با موسسه طراحان مد در ارتباط باشند؟ * مردم و عالقه مندان مد و لباس از چه طر

و   ۰212291۶38۵  : تماس  تلفنهای   11 واحد  سوم-  طبقه   -19۶ پالک  مرکزی-  بانک  جنب  نوربخش-  خیابان  از  بعد  میرداماد-  بلوار  تهران-  مرکزی:  شعبه 
@tarahanemode   :۰21۶۶4۰۰۶78    اینستاگرام

@tarahanemode_karaj   :ینی فروشی نیما- ساختمان اروند- طبقه دوم   تلفن: ۰2۶33۵1۰4۵9   اینستاگرام ج:  خیابان درختی-جنب شیر شعبه کر

@tarahanemode_sari  : شعبه ساری:  خیابان 1۵ خرداد- جنب بانک رسالت- ساختمان آراد- طبقه ۶   تلفن: ۰1133312۶33 و ۰11332۶3۰81   اینستاگرام

 پروانه کاظمی مدیر مهد  پروانه کاظمی مدیر مهد 

کودک و پیش دبستانی کودک و پیش دبستانی 

کودکانه عنوان کرد:کودکانه عنوان کرد:

ع در آموزش  ع در آموزش تنو تنو
کودکان شاخصه کودکان شاخصه 
جذاب کار ماستجذاب کار ماست

با   1387 آذر  در  ــه  کــودکــان ــودک  کــ مــهــد   
ــنــجــانــب تــاســیــس گـــردیـــد. مــدیــریــت ای
پرورش  کودکانه  کودک  مهد  در  ما  تاکید 
بوده  محور  تعادل  محیط  یک  در  کــودک 
از  گیری  بهره  با  می کنیم  تالش  همواره  و 
مدون  برنامه ریزی های  و  شــاد  بــازی هــای 
ــان دلــبــنــد ایـــن مـــرز و  ــودک و مــتــنــوع بــه ک
را  امن  و  شاد  محیطی  تجربه  امکان  بوم 
بدهیم. مهد کودک کودکانه در مهرویالی 
ــری تــیــم مــدیــریــت و  ــی ــارگ ج و بـــا بـــه ک کـــر
و  آمــوزش  در  حرفه ای  و  تجربه  با  مربیان 
الی 6  از ساعت 6:30 صبح  پــرورش نوین 
سال  6 تا   2 کودکان  پذیرای  ظهر  از   بعد 

 می باشد.
فنی  مسئول  و  موسس  کاظمی  پــروانــه 
دارای  کـــودکـــانـــه  مـــهـــد 
مشاوره  لیسانس  فوق 
روزنامه جام جم  است.  
رابطه  همین  در  البرز 
مجرب،  مدیر  این  با 
حرفه ای و متخصص 
انجام داده  گفتگویی 
خواهید  ــه  ادامـ در  کــه 

خواند:
تحصیلی  ســـوابـــق  از   *

خودتان در حوزه کودکان و آموزش 
بگویید.

به  ــودک  ــ کـ حــیــطــه  در   76 ــال  ــ س از  مـــن 
اجــرای  و  کــودک  کتاب  نویسنده  عــنــوان 
بــوده  فعالیت  بــه  مشغول  ــودک  ک تئاتر 
کودک  مهدهای  در  مستمر  صــورت  به  و 
آمــوزشــی و برنامه  ج بــه عــنــوان مــربــی  کــر
ــتـــه ام و  آمـــوزشـــی فــعــالــیــت داشـ ریــــزی 
مستقل  صورت  به   1387 سال  در   

ً
نهایتا

کــودک  مهد  ج  کــر خــوارزمــی  دانشگاه  در 
کودکانه را تاسیس نموده در سال 13۹5 

در محل فعلی فعالیتم را ادامه داده ام.
*  در مهد کودک کودکانه چه می گذرد ؟

 ، کــالژ کــاردســتــی،  شــامــل  عمومی  پکیج   
پیشگیری  بازی های  و  کاربرگ ها  نقاشی، 
عروسکی،  یادگیری،نمایش  اختالالت  از 
شــن بـــازی، گــل بـــازی، قصه گــویــی، قصه 
خوانی، زبان آموزی، شعر و تأتر کودک به 
صورت روتین و هفتگی در قالب واحد کار 

ارائه می شود. 
همچنین خدمات فوق برنامه که شامل 
اصالح  بازی های  شطرنج،  انگلیسی،  زبان 
حرکتی، نقاشی خالق به صورت تخصصی 
کودکان  آمــوزش  در  تنوع  می شود.  ارائــه 

شاخصه جذاب کار ماست.

ج- مهرویال آدرس:کر
 بزرگمهر غربی پالک  1۰۰

 تلفن های تماس:

09122612653
02633502336

: مدیر شرکت شهرک های کشاورزی البرز
 اختصاص 2۰ میلیارد تومان 
گلخانه ای  برای ایجاد شهرک 

درجلسه شورا در 9 تیر صورت گرفت:
اد   محمد رضا احمدی نژ

شهردار فردیس شد

گاهی استان: رئیس پلیس آ
 جاعالن اوراق قضایی در البرز

 بازداشت شدند

: مدیر کل میراث فرهنگی البرز
 ۵۰۰ واحد بومگردی در استان

 ایجاد می شود

رئیس پلیس آگاهی استان البرز از بازداشت جاعالن اوراق قضایی در این 
استان خبر داد.

بازداشت  به  اشــاره  با  نادربیگی  البرز، سرهنگ محمد  گــزارش جام جم  به 
جعل  پرونده  فقره  یک  ارجــاع  پی  در  داشــت :  اظهار  قضایی  اوراق  جاعالن 
اداره  دستورکار  در  موضوع  بررسی  استان،  آگاهی  پلیس  به  قضائی  اوراق 
افــزود: در بررسی های صورت  با جعل و کالهبرداری قرار گرفت. وی  مبارزه 
گرفته ماموران متوجه شدند که خانمی با جعل اوراق قضائی اقدام به ارائه 
آن به یکی از ارگان های دولتی کرده و از این طریق قصد داشته از اتهامی که 
از  با بیان این که ماموران پس  آمده بود، تبرئه شود.  نادربیگی  او وارده  به 
شناسایی مخفیگاه متهم او را دستگیر کردند، گفت: در تحقیقات تکمیلی 
متهم به انجام جعل اوراق قضائی با همدستی متصدی یک کافی نت در 
ج اعتراف کرد. رئیس پلیس آگاهی البرز در پایان از دستگیری  مهرشهر کر
متهم دیگر پرونده خبر داد و گفت: پس از تکمیل تحقیقات هر 2 متهم 

برای انجام اقدامات قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

البرز گفت: در افق  مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
برنامه چهارساله 500 واحد بومگردی در نظر گرفته ایم که حدود 100 واحد 

ج-چالوس ایجاد می شود. آن ها در محور کر
، فریدون محمدی افزود: در این محور 56 روستا  به گزارش جام جم البرز
ح بومگردی است. مدیر کل  وجود دارد که ظرفیت خوبی برای اجرای طر
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به تسهیل ایجاد 
ج-چالوس  واحد های بومگردی در استان گفت: مردم روستا های محور کر
که دارای خانه های روستایی هستند، می توانند برای دریافت مجوز تبدیل 
خانه به واحد بومگردی اقدام کنند. محمدی مدیر کل میراث فرهنگی، 
زمین  که  کسانی  همچنین  داد:  ادامه  البرز  صنایع دستی  و  گردشگری 
دارند می توانند برای دریافت مجوز ایجاد واحد های بومگردی به سازمان 
استان  نمایند.  مراجعه  البرز  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
گردشگری  هدف  آن ها  عمده  بخش  که  است  روستا   288 دارای  البرز 

هستند.

: 12تیر 1367، رادیوو تلویزیون کشورمان  به گزارش جام جم البرز
با قطع برنامه های عادی خود، یک خبر تلخ و نگران کننده برای 
مردم پخش کردند. هنوز هیچ کس نمی دانست چه اتفاق بدی 
افتاده و آن چه باورش سخت بود، این بود که یک هواپیمای 
مسافربری کشورمان با ده ها سرنشین در خلیج فارس سقوط 
باعث  چیزی  چه  نمی دانستند  مردم  اول  همان  است.  کرده 
این حادثه تلخ شده است، اما همه خیلی زود فهمیدند که ناو 

آمریکایی ها به سمت این هواپیما شلیک کرده و موشک آن ها 
2۹0نفر از مردم بی گناه را به شهادت رسانده است.

بندر  از  ایران  هواپیمایی  655شرکت  شماره  مسافربری  پرواز 
موشک  شلیک  1367با  12تیر  تاریخ  در  دبی  مقصد  به  عباس 
نیروی دریایی  به  کشتی جنگنده »وینسنس« متعلق  از  کروز 
آمریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمام 2۹0مسافر آن، 

شامل 66 کودک کمتر از 13 سال جان باختند.

سوی  از  ایران  مسافربری  هواپیمای  دادن  قرار  هدف 
آمریکایی ها، برای روحیه دادن به دشمنان کشور ما انجام شد. 
آن روز ها تمام سرزمین ما با متجاوزان بعثی در جنگ بود. پس 
جنایت  این  می خواستند  آمریکایی ها  هواپیما،  این  سقوط  از 
مجهز  به  توجه  با  اما  بدانند،  اشتباه  یک  را  خود  نابخشودنی 
سیستم  پیشرفته ترین  به  وینسنس  جنگی  کشتی  بودن 
راداری و کامپیوتری و هم چنین مشخص بودن نوع هواپیمای 

در حال پرواز، معلوم شد که احتمال اشتباه وجود نداشته و 
این کار، فقط از روی دشمنی با مردم بوده است.

شجاعت  مدال  آمریکایی ها  بعدها،  و  بود  ماجرا  اول  تازه  این 
برگردن ناخدای این ناو انداختند و حمایت خود را از این جنایت 
اعالم کردند تا این جنایت در کنار جنایات بی شمار آنان ثبت 

شود.
ح این ماجرا را در سایت جام جم البرز بخوانید. شر

بیش از 30 سال پیش هواپیمای مسافربری ایران هدف قرار گرفت
66شکوفه، قربانی جنایت آمریکایی ها

رئیس  سفر  محل  از  تومان  میلیارد   20 می گوید  البرز  کشاورزی  شهرک های  شرکت  مدیر 
جمهور برای ایجاد زیرساخت های شهرک گلخانه ای البرز اختصاص پیدا کرده است.

به گزارش جام جم البرز؛ میرزایی گفت: تاکنون برای ایجاد زیرساخت های شهرک گلخانه ای 
البرز 22 میلیارد تومان توسط دولت و بخش خصوصی هزینه شده است.

ایجاد  بخش  در  دولتی  گذاری  سرمایه  افزود:  البرز  کشاورزی  شهرک های  شرکت  مدیر 
زیرساخت های این شهرک گلخانه انجام می شود، ولی ساخت سازه ها فقط توسط سرمایه 
گذاران بخش خصوصی انجام می شود و ایجاد سازه هر گلخانه بین 3.5 تا 6 میلیارد تومان 
توسط سرمایه گذار هزینه در بردارد. وی گفت: همچنین از محل سفر 18 فروردین ماه سال 
البرز 20 میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت های باقی مانده این  جاری رئیس جمهور به 
شهرک شامل آسفالت فاضالب و فضای سبز اختصاص پیداکرد.میرزایی تصریح کرد: در 
بخش خصوصی نیز برای چهار واحد گلخانه ای در سطح 100 هکتار حدود 80 میلیارد تومان 

تسهیالت بانکی جذب شده که در حال ساخت است.
مدیر شرکت شهرک های کشاورزی البرز گفت: برای ساخت سازه های واحد های گلخانه ای از 

مدرنترین و به روزترین امکانات و سازه ها استفاده می شود.

احمدی  رضا  محمد  تیر،  جلسه ۹  در  فردیس  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
نژاد معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج را به عنوان شهردار فردیس انتخاب 

کردند.
به گزارش جام جم البرز؛ اعضای شورای اسالمی فردیس در جلسه پنجشنبه 
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. در این جلسه سعید صفری دیگر کاندیدای سمت 
شهردار فردیس نیز با کسب 2 رای از نشستن بر کرسی شهرداری فردیس 
بازماند. سرپرست شهرداری کرج، مسئول عمران سازمان پایانه های مسافر 
بری، مسئول بازرسی حوزه معاونت فنی، مسئول بازرسی سازمان عمران و 
نوسازی، عضو کمیسیون تحویل عمده شهرداری کرج، دبیر هیئت انتخاب 
مشاور، مدیر کل تقاطعات غیر هم سطح، جانشین معاونت فنی عمرانی و 
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک بخشی از سوابق کاری محمد رضا 

احمدی نژاد در شهرداری کرج بوده است. 


