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فرزندان خود از بروز حوادث جبران ناپذیر جلوگیری بعمل آورند.  
، غفور قاسم پور با اعالم این خبر افزود: چهارشنبه پایانی  به گزارش جام جم البرز
گاه  سال هر ساله خسارت های جبران ناپذیری را بدنبال دارد و باید نسبت به آ
سازی مردم به ویژه نوجوانان و جوانان از تبعات سوء استفاده بی محابا از مواد 
ــالع رســانــی گسترده تری  محترقه و پــرتــاب نارنجک های دستی اطــالع رســانــی  اط
در سطح شهر صورت پذیرد. وی اضافه کرد: تمهیدات الزم برای مدیریت بحران 

چهارشنبه پایانی سال در شهرستان کرج پیش بینی شده ... 
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ج:  امام جمعه کر
مردم ایران در دفاع از انقالب همگی پاسدار هستند
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ایران کوچک با مردمانی 
انقالبی، شکوهمند و سربلند

تمهیدات ویژه برای  
چهارشنبه  پایانی  سال 

مدیر عامل مجمع خیرین آبخیزداری اعالم کرد: ج خبر داد: فرماندار کر

: نماینده  عالی دولت در البرز

ج:نماینده مردم طالقان،نظرآباد،ساوجبالغ و چهارباغ: مدیریت  دکوراسیون و کابینت ماهدیس اعالم کرد: رئیس اتحادیه قالیشویان کر

کار  توسط  ۲۴ ماه ضمانت 
ماهدیس دکوراسیون 

روستاها باید با نگاه تولید محور 
گیرند مورد توجه قرار 

قالیشویان  اعتبار 
کنید تحادیه استعالم  223 را از ا
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جام جم البرز گزارش می دهد،جام جم البرز گزارش می دهد،

یز د و می  ر کاخ ها   را فر یز د اجرای عدالت   و می  ر کاخ ها   را فر  اجرای عدالت  

یم برای  مهربانانه  نهال می کار
سرزمین مان  3سرسبزی 

جهت اطالع جهت اطالع 
یز عز یزخوانندگان  عز خوانندگان 

ین شماره ویژه نامه  آخر ین شماره ویژه نامه   آخر  

جام جم البرز دو شنبه جام جم البرز دو شنبه ۲3۲3  

اسفند چاپ خواهدشداسفند چاپ خواهدشد



ج با تبریک فرارسیدن  نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کر
و  انقالب  دشمنان  گفت:  پاسدار  روز  و  حسین)ع(  امام  والدت  سالروز 
استکبار جهانی جنایت پیشه باید بدانند که در دفاع از اسالم و انقالب، 

مردم ایران همگی پاسدار هستند.
، آیت اهلل »سیدمحمدمهدی حسینی همدانی« در  به گزارش جام جم البرز

ج افزود: آن چیزی که الزمه پاسداری  خطبه های این هفته نماز جمعه کر
از اسالم و انقالب است را پاسداران از نهضت عاشورا و امام)ع( یادمی 
گیرند در واقع یکی از وجوه مشترک نهضت عاشورا با انقالب اسالمی که 

از آن پاسداری می شود جنگ نابرابر و مظلومیت جبهه حق است.
ج اضافه کرد: کسانی که در این جبهه نبرد می کنند باید  امام جمعه کر

روحیه تکلیف گرا داشته باشند و با ایمان قوی و یقین به هدف، اهل 
به  امروز  تا  توانسته  نیرو  این  با  سپاه  باشند،  خودگذشتگی  از  و  ایثار 
و  سهمگین  توطئه های  هجوم  مقابل  در  راهبردی  نیروی  یک  عنوان 
و  اسالم  از  و  ایستاده  آنها  داخلی  عناصر  و  استکبار  پیچیده  فتنه های 

انقالب دفاع کند.

چهارشنبه       18 اسفند    1400   شماره 6174
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
ج: مردم ایران در دفاع از انقالب همگی پاسدار هستند اجتماعی اجتماعی امام جمعه کر

خبرخبر
مشاوران حقوقی جام جم البرز

خـــــــوانـــــــنـــــــدگـــــــان 
 گــــــــــرامــــــــــی، شـــمـــا 
مــــــــــــی تـــــــوانـــــــیـــــــد 
حقوقی  مــشــکــالت 
خـــود  ــی   ــ ــای ــ ــض ــ ق و 
جــام  ــه  ــ ــام ــ روزن بـــا  را 
میان  در  الــبــرز  جــم 
مسئول  بــگــذاریــد. 
ــخ  ــاس پ و  ــــش  ــــرس پ
حقوقی  مــشــکــالت 
و قضایی به وسیله 

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

نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.
* بناء دیوار روی ملک مشترک

ارث  بــه  نفر   2 بــه  ای  خــانــه  یــا  زمــیــن  چنانچه 
 خریداری 

ً
برسد یا این که 2 نفر ملکی را مشترکا

آیا یکی از شرکا می تواند شریک دیگر  نمایند؛ 
ایشان  سهم  میان  دیــواری  تا  نماید  اجبار  را 

کشیده گردد؟ 
قانون   123 ــاده  مـ مطابق  ــت:  اسـ ایــن  پــاســخ 
مدنی: »اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم 
آن ها نمی تواند دیگری را مجبور  از  شود یکی 
ــواری مــابــیــن دو قسمت  ــ ــم دیـ ــا ه ــه ب کــنــد ک
بکشند« البته اگر مصلحت باشد و راه دیگری 
این  بــاشــد،  نداشته  وجـــود  ضــرر  دفــع  جهت 
قانون   114 ماده  برابر  زیرا   . دارد  وجود  امکان 
مدنی: »هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را 
اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر 
این که دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد. «

سخنی با اعضای شورای اسالمی 
ج  کر

فـــــرا  ایــــــــــــام  در 
رسیدن سال 14۰1 
شمسی  هــجــری 

قرار داریم.
ــل  بــه  ــ ــ  بــــا تــــو ک
خــدا ســال پیش 
انــــــشــــــااهلل  رو 
مــــتــــفــــاوت تــــر و 
بهتر از سال های 
گــذشــتــه خــواهــد 
بــــود. تــاثــیــرگــذاری و 
اهمیت  رسانه بر هیچ کس پوشیده نیست 
که البته این اهتمام را همواره اعضای شورای 

ج تاکید داشته اند.   اسالمی کالنشهر کر
ج  کر این شورا ونیز شهرداری  روابط عمومی   
داده  نشان  تاکنون  را  خود  عملکرد  بهترین 
طمطراق  پر  و  آبــاد  شهری  بخواهیم  اگــر  انــد. 
باشیم،  داشته  کشور  استان   14 گــذرگــاه  در 
این  عمومی های  روابــط  و  رسانه ها  از  می باید 

کالنشهربیشتر پشتیبانی نماییم.
)بیلوردها،خبرگزاری ها،  رسانه ها  بین  قرابت 
پرسابقه   ، دار مجوز  سایت های  و  مطبوعات 
پتانسیل های  و....(  مجازی  دار  شناسنامه  و 
ــروز  ــ ب را  ــرز  ــ ــب ــ ال ــان  ــ ــت ــ مـــرکـــز اس گـــردشـــگـــری 
و  کسب  فضای  بهبود  در  و  وظهورمی دهند 
خواهند  بسزایی  تاثیر  کرجی  شهروندان  کار 

داشت.
رسانه ها قلب تپنده آبادانی و تسریع اقدام در 
تقریب و نیل به اهداف مدیریت کالن شهری 

ایران کوچک است.
پــانــزدهــم هجری  آغـــاز قـــرن   امــیــد اســـت در 
پرتالش  و   متعهد  ــدوم،  خ اعضای  شمسی  
ــی در  ــب ــال ج اهـــتـــمـــام ق ــی کــــر ــالمـ شــــــورای اسـ
داشــتــه  رســانــه هــا  از  حــمــایــت  در  پشتیبانی 
مــدون  بــرنــامــه هــای  بــه  رســیــدن  مسیر  در  و 
پرنفوذ  ابــزار  با  را  بلند  و  قدرتمند  گامی  شــورا 

ارتباطات جمعی اکتساب نمایند. انشااهلل.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

فرزاد حق الذاکرین

  مدیر بازرگانی  

در هفته منابع طبیعی )15 تا 21 اسفند( سه میلیون اصله نهال در کل استان 

البرز کاشت خواهد شد. حامد فرضی مدیر کل منابع طبیعی استان البرز 
در گفتگو با جام جم البرز با اشاره به این که امسال هفته منابع طبیعی را با 
شعار ایرانی سبز و ایرانی قوی آغاز کردیم تصریح کرد: تا کنون 17۰۰ هکتار از 

اراضی مستعد استان را درختکاری کرده ایم. 
مدیرکل منابع طبیعی با اشاره به برنامه های منابع طبیعی برای احیای فضای 
سبز استان خاطرنشان کرد:از ظرفیت های بخش خصوصی، مشارکت های 
استان  سبز  فضای  ایجاد  برای  هم  فرمانداری ها  و  شهرداری ها  مردمی، 

استفاده خواهد شد.
فرضی به جشن انفال و سند دار شدن اراضی دولتی استان البرز به عنوان 
اولین استان کشور اشاره کرد و گفت:با کار جهادی و همکاری دادگستری و 
اداره ثبت و اسناد استان البرز برای تمامی اراضی دولتی استان سند صادر 

می شود.
مدیر کل منابع طبیعی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به روند 
آزادسازی حاشیه رودخانه کرج اشاره کرد و گفت: در هفته منابع طبیعی  17۰۰ 

متر از عرصه های منابع طبیعی در حاشیه رودخانه کرج آزادسازی می شود. 
و  اشاره  اولیه  حالت  به  طبیعی  منابع  بازگشت  گزاف   هزینه های  به  وی 
تصریح کرد: هر ساخت و سازی خارج از محدوده شهرها باید با استعالم 
از اداره کل منابع طبیعی انجام شود تا اصالت ملک تایید شود که آیا دولتی 

است یا متعلق به اشخاص است.
وی در پایان با تبریک هفته منابع طبیعی به همه شهروندان البرزی، از همه 
مردم درخواست کرد در حفظ و نگهداری از عرصه  های طبیعی  نیروهای 

خدوم منابع طبیعی و دیگر دستگاه ها را یاری کنند.

مدیر کل منابع طبیعی استان خبر داد:
  آغاز کاشت 3 میلیون  اصله نهال درهفته منابع طبیعی در البرز

با  ج  کر شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
ج  اشاره به آمادگی تیم مدیریت بحران شهرستان کر
درایام منتهی به چهارشنبه پایانی سال، از خانواده ها 
بروز  از  خود  فرزندان  بخشی  آگاهی  با  تا  خواست 

حوادث جبران ناپذیر جلوگیری بعمل آورند. 
اعالم  با  پور  قاسم  غفور   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
ساله  هر  سال  پایانی  چهارشنبه  افزود:  خبر  این 
باید  و  دارد  بدنبال  را  ناپذیری  جبران  خسارت های 
گاه سازی مردم به ویژه نوجوانان و جوانان  نسبت به آ
و  محترقه  مواد  از  محابا  بی  استفاده  سوء  تبعات  از 
نارنجک های دستی اطالع رسانی  اطالع رسانی  پرتاب 
کرد:  اضافه  وی  پذیرد.  صورت  شهر  در  تری  گسترده 
تمهیدات الزم برای مدیریت بحران چهارشنبه پایانی 
ج پیش بینی شده است و به  سال در شهرستان کر
موازات آن باید اقدامات اجتماعی و فرهنگی نیز برای 
و  شهروندان  به  احتمالی  خسارت های  از  جلوگیری 

صنوف در این ایام انجام بگیرد. 
ج همچنین از خانواده ها نیز خواست که  فرماندار کر
دانش  نیز  آموزشی  کادر  و  بگیرند  جدی  را  هشدارها 
آموزان را نسبت به خطرات استفاده از مواد محترقه 
گاه نمایند تا عید به تجربه تلخی برای آغاز سال جدید  آ
تبدیل نشود؛چرا که هر حادثه عالوه بر خسارت های 

نیز به همراه دارد و  را  مالی و اجتماعی، تبعات جانی 
سالمت جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.  قاسم 
شرق  بهداشت  مراکز  باش  آماده  از  همچنین  پور 
حریق،  اطفاع  نشانی،  آتش  تیم های  ج،  کر غرب  و 
کادر  گفت:  و  داد  خبر  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها 
به  رسانی  خدمت  در  وقت  تمام  روزها  این  درمان 
بیماران کرونایی فعال است  و شهروندان نیز نباید با 
بی احتیاطی و حوادث چهارشنبه سوری، بار مضاعفی 
ج بیان  را بر دوش کادر درمان قرار دهند. فرماندار کر
در  نیز  ج  کر شهرستان  بحران  مدیریت  تیم  کرد:  
ودر  است  شهروندان  کنار  سال  پایانی  چهارشنبه 
صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی با واکنش سریع 
در محل نسبت به تامین سالمت عموم شهروندان 

اقدام می نمایند. 

تمهیدات ویژه برای   چهارشنبه  پایانی  سال
ج خبر داد: فرماندار کر

نماینده مردم طالقان،نظرآباد،ساوجبالغ و چهارباغ در مجلس شورای اسالمی بر نگاه تولید محور 
به روستاها به عنوان یکی از اصلی ترین چرخه اقتصاد کشور تاکید کرد.

به گزارش جام جم البرز، علی حدادی، نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای 
اسالمی، در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث 23 واحد مسکونی محرومان روستای گلدره نظرآباد، 
ح های هادی الزم است بنیاد مسکن انقالب اسالمی نگاه درست و جامع به  گفت: در موضوع طر
روستاها داشته باشد. وی ادامه داد: مهاجرات معکوس یکی از نکات مهمی است که باید مورد 
ح ها که در 1۰ سال گذشته بودخ  توجه قرار گیرد. حدادی بیان کرد: بنیاد مسکن در بازنگری طر
تغییر خوبی ایجاد کرده است. وی یادآورشد: جهاد کشاورزی باید حمایت همه جانبه از دامداران، 

دامپروری و کشت علوفه داشته باشد و همراهی الزم از سوی منابع طبیعی نیز انجام شود.
گفتنی است در مجموع 23 واحد مسکونی که 3 واحد تحویل داده شده است به متراژ 5۰ متر 
نیز  پایان  در  است.  احداث  حال  در  تومان  و ۹۹۰میلیون  بر 2میلیارد  بالغ  اعتباری  بینی  پیش  با 

مسئوالن با اهالی روستای گلدره دیدار نموده و به بررسی مسائل مطروحه آنان پرداختند.

روستاها باید با نگاه تولید محور مورد توجه قرار گیرند

رودخانه  حریم  در  زیاد  تخلفات  با  که  لوکسی  ویالی 
ج بنا شده بود، تخریب شد. کر

هریکندی  فاضلی  حسین  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
رئیس کل دادگستری استان البرز در جریان مرحله 
ج به خبرنگار  دوم آزادسازی حریم و بستر رودخانه کر
ج،  کر رودخانه  حریم  آزادسازی  ادامه  در  گفت:  ما 
ابرویالیی الکچری که تخلفات زیادی در زمان ساخت 
ج داشته است، تخریب  کر رودخانه  و ساز در حریم 
شد. وی تصریح کرد: این ساختمان، نماد تحقق چند 
جرم و تخلف است و به عبارت دیگر برای احداث این 
ساختمان بزرگ سه طبقه و محوطه آن، چهار جرم و 

تخلف انجام شده است.
 5۰۸ و  بستر  از  مترمربع   142 و  هزار  یک  گفت:  وی 
است. شده  تصرف  ج  کر رودخانه  حریم  از  مترمربع 
همچنین  ۶52 مترمربع از اراضی ملی، منابع طبیعی 
بوده،  کوه  نیز  آن  از  عمده ای  بخش  که  انفال  و 
تراشیده و تصرف شده است و به حریم شبکه برق 
2۰کیلوولت تجاوز و در حریم انتقال برق ساخته شده 
مستثنیات  جزء  که  زمین  از  آخربخشی  در  و  است. 
غیرمجاز  صورت  به  که  بوده  میوه  باغ  بوده،  مالک 
قدیمی  بنای  ساخت  هنگام  و  سال1354  در  ابتدا 
اولیه و مجددا هم در سال 13۹3 به بعد تغییرکاربری 

داده شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز، گفت: تخریب این 
ابر ویال عالوه بر نمایندگان رسانه های مختلف برای 
پوشش رسانه ای، تعدادی از نمایندگان تشکل های 
غیردولتی نیز ناظر اجرایی روند اجرای بدون خط قرمز 

قانون بودند.
رئیس کل دادگستری البرز تصریح کرد: تخریب این 
به  تصویری  و  مکتوب  گزارش  اعالم  پی  در  ملک 
رئیس قوه قضاییه و با دستور مستقیم وی در چهار 
البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس  شد.  انجام  روز 
حریم  و  بستر  در  که  حاکمیتی  دستگاه  از 1۸  افزود: 
تا  کرده بودند  اقدام به ساخت و ساز  ج  کر رودخانه 
کنون ساختمان های متعلق به 15 دستگاه تخریب 
شده است.فاضلی هریکندی تصریح کرد: در فاز دوم، 
ساختمان های  از  ج  کر رودخانه  حریم  سازی  آزاد  کار 
آغاز  متعلق به افراد حقیقی و حقوقی غیر حاکمیتی 

شده است.
حقیقی،  افراد  مورد  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
ساختمان های متعلق به افرادی که در هنگام ساخت 
و ساز تخلفات متعددی داشته اند در اولویت تخریب 
البرز  قرار دارد.به گفته رئیس کل دادگستری استان 
اشخاص حقیقی تا 3۰ بهمن گذشته مهلت داشتند 
ملی  اراضی  و  رودخانه  حریم  آزادسازی  به  نسبت  تا 

اقدام کنند . 

اشخاص  به  مربوط  ملک   22 افزود:تاکنون  وی 
حقیقی که در بستر و حریم رودخانه کرج واقع شده 
بود، رفع تصرف شده است و با این اقدام، عرصه ای 
4هکتار  معادل  مترمربع   47 و  هزار   4۰ مساحت  به 

آزادسازی شده است.
فاضلی هریکندی با اشاره به این که تخریب بنا های 
آزادسازی 57 هزار  ج به  دولتی در حاشیه رودخانه کر
مترمربع از تصرفات حاشیه رودخانه انجامیده است 

تصریح کرد:
3۰ درصد از تصرفات حاشیه این رودخانه مربوط به 

نهاد های دولتی بود که تقریبا آزادسازی شده است.
آزادسازی اراضی  وی در بخش دیگری با بیان این که 
سه  طی  خصوصی  بخش  در  رودخانه  حریم  و  ملی 
اظهار داشت: در سه مرحله  انجام می شود،  مرحله 
البرز  استان  محدوده  در  ج  کر رودخانه  حاشیه  کل 
محدوده  تا  حامی  پل  از  است؛  شده  شناسایی 
تا  بیلقان  از  است  شده  شناسایی  ملک   1۰۰ بیلقان 
از سد تا تونل کندوان هم همین  سد 423 ملک  و 

تعداد شناسایی صورت گرفته است.
آب  اعالم  طبق  این که  به  توجه  با  شد:  یادآور  وی 
منطقه ای در مقاطع مختلف امکان آلودگی متفاوت 
است از این رو به ترتیب قطعه دوم و سوم در اولویت 
به  توجه  با  این قسمت ها  از  کاری ما است هر یک 
شرایط محیطی برنامه ریزی برای تخریب امالک همه 

متصرفین استفاده خواهد شد.
ح احیا  روز پیش اجرای طر یادآوری است ده  به  الزم 
هکتار  هشت  مساحت  به  ج  کر رودخانه  بازسازی  و 
حاشیه ای  راه  پیاده  شامل  که  ح  طر خورد.این  کلید 
و  تصرفات  رفع  ساحلی،  پارک  ایجاد  ج،  کر رودخانه 
رودخانه  شده  ساماندهی  بستر  و  حریم  آزادسازی 
آبگیر بیلقان تا پل حامی را  ج می شود، حدفاصل  کر

پوشش می دهد.

جام جم البرز گزارش می دهد،

 اجرای عدالت  کاخ ها   را فرو می  ریز د

فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد از دستگیری باند 
3 نفره سارقان اماکن خصوصی با اعتراف به 14 فقره 

سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش جام جم البرز، سرهنگ علی عزیزی گفت: در 
ع در شهرستان  پی وقوع سرقت های متعدد باغ و مزار
اشتهارد و نارضایتی شهروندان موضوع به صورت ویژه 
آگاهی شهرستان اشتهارد قرار  در دستور کار پلیس 

افزود:  اشتهارد،  شهرستان  انتظامی  فرمانده  گرفت. 
با اقدامات اطالعاتی ماموران مشخص شد 2 نفر به 
هویت معلوم در اکثر سرقت ها دست داشته اند که 
در ادامه پس از شناسایی، با هماهنگی مقام قضایی 
دستور جلب هر 2 متهم صادر شد. سرهنگ عزیزی، 
افزود: در ادامه مامورین متوجه شدند سارقان قصد 
سرقت دیگری دارند که ماموران بالفاصله وارد عمل 

را در  و در یک عملیات غافلگیرانه هر 2 متهم  شده 
حین سرقت دستگیر کردند. به گفته فرمانده انتظامی 
شهرستان اشتهارد در بازجویی از متهمان مشخص 
شد اموال مسروقه به شخص دیگری فروخته می شد 
هر 3  و  دستگیر  شناسایی  از  پس  نیز  سوم  نفر  که 

متهم تحویل مراجع قضایی شدند.

باند سارقان در اشتهارد دستگیر شدند

دهه های  در  منازل  چیدمان  نحوه  و  دکوراسیون 
گذشته مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. این موضوع 
روبرو بوده  نو و جدید  رویه و سبک های  با تغییر  در طی سال های مختلف 
که  کالسیک  و  نئوکالسیک  مدرن،  تا  کنونی  اجرایی  سبک های  از  است. 
انتخاب  که  است  حالی  در  این  دارد.  را  خود  خاص  شیوه های  مدل  هر 
و  دکوراسیون  مجموعه   . است  متفاوت  افراد  سلیقه  با  دکوراسیون  نوع 
 ، معتبر مجموعه های  از  یکی  ج  کر گوهردشت  در  واقع  ماهدیس  کابینت 
حرفه ای و متخصص در حوزه دکوراسیون داخلی منازل می باشد که طراحی 
از حوزه فعالیت این مجموعه  و ساخت دکور برای فروشگاه ها نیز بخشی 
بر اصل رضایتمندی  می باشد. مستمر بودن حیات دکوراسیون ماهدیس 
، تحویل به موقع و  آن ظرافت در کار مشتریان استوار است که در راستای 
کاری  تعهد  و  مناسب  قیمت  مهم تر  همه  از  و  ممکن  زمان  سریع ترین  در 
است.  ماهدیس  مجموعه  ویژه  شاخصه های  از  مجرب  کادری  با  گروه  این 
در همین رابطه روزنامه جام جم البرز با محمد باقری، مدیریت دکوراسیون 
ذیل  در  را  آن  ماحصل  که  است  داده  انجام  گفتگویی  ماهدیس  کابینت  و 

می خوانید:

* درخصوص سوابق کاری خود و فعالیت تخصصی ماهدیس توضیح دهید.
با حمایت  تا کنون  کردیم و  کار  پایه گذاری نجاری شروع به  از سال 1373با 
از دو دهه سابقه مفید  و رضایتمندی مشتریان عزیز توانسته ایم با بیش 
طراحی  از  گروه  این  فعالیت  باشیم.  سلیقه  خوش  هموطنان  خدمت  در 
کابینت  جمله:  از  اف  دی   ام  و  چوبی  سازه های  تمامی  اجرای  و  ساخت  تا 
انواع سرویس خواب، ویترین مغازه،  کتابخانه،  اداری،   آشپزخانه، سازه های 
بر  را در  روز  به  و  با متدهای جدید  اداری  پارتیشن های  روم پیوسته،  تی وی 
می گیرد. همچنین با چند شرکت بزرگ  فعالیت و همکاری داشته ایم. من 
حرفه ای  و  فنی  دیپلم  داخلی،  معماری  و  عمران  مهندسی  لیسانس  دارای 
و  صفر  از  را  شغل  این  هستم .  حسابداری  و  کامپیوتر  و  صنعتی  تراشکاری 
ادامه  و به صورت حرفه ای  کرده  آن می باشد، شروع  اولیه  پایه  که  از نجاری 
اجرای  در  تا  کنیم  کار  به صورت عملی  باید  این شغل  در  داده ام. همچنین 

محصول ارائه شده به مشتریان پاسخگو باشیم.
* از شاخصه های ویژه مجموعه خود به چه مواردی اشاره می کنید؟

 دکوراسیون باید با ظرافت خاص خود انجام گیرد تا مورد پسند مشتری واقع 
سفارش  دکور  سال  چندین  برای  و  بار  یک  خود  خانه  برای  او  که  چرا  گردد. 
می دهد. این موضوع از دیدگاه ماهدیس به چشم یک زندگی است. کاربردی 
بودن خدمات، زیبایی و به روز بودن یکی دیگر از شاخصه های این مجموعه 
به حساب می آید و به خاطر این که از بازخورد کار خود مطمئن هستیم آن را 
24 ماه گارانتی می نماییم تا مشتریان گرامی آسوده خاطر باشند. بر حسب 
همین خوش قولی، نوع متریال کاربردی اصل، با داشتن وجدان کاری باال و 

تعهد کاری الزمه شغل و اجرایی ماست.

ید. بسپار ماهدیس  به  تابان  ماه  چون  را  خود  خانه  چشم  آرایش  ما:  مجموعه  شعار 

تلفن همراه ۰۹۱۹۲۶۱۵۰۵۴           تلفن نمایشگاه: ۰۲۶3۴۲۱۷۴3۶           اینستاگرام:mahdis.kabinet             تلگرام: کابینت ماهدیس

 راه های ارتباطی با مجموعه دکوراسیون ماهدیس را بیان کنید.
ً
* لطفا

- جنب بانک ملی- نبش پنجم غربی- کابینت ماهدیس  ج- گوهردشت- بلوار رستاخیز آدرس: کر

 مهندس محمد باقری، مدیریت مهندس محمد باقری، مدیریت
 دکوراسیون و کابینت ماهدیس اعالم کرد: دکوراسیون و کابینت ماهدیس اعالم کرد:

 ۲۴ ۲۴ ماه ضمانت کار ماه ضمانت کار
 توسط دکوراسیون ماهدیس توسط دکوراسیون ماهدیس



ایران کوچک با مردمانی انقالبی، شکوهمند و سربلند
سبز  هویت  با  استانی   ، البرز گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
ای  ویژه  اهتمام  با  سبز  فضای  توسعه  و  حفظ  برای  باید  رو  این  از  است، 

وارد عمل شویم.
، مجتبی عبداللهی در جلسه حفظ منابع طبیعی با  به گزارش جام جم البرز
محوریت هفته درختکاری که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، 

افزود: البرز طبق بیانات مقام معظم رهبری به ایران کوچک لقب گرفته، 
ایران کوچک با مردمانی انقالبی، شکوهمند و سربلند است.

نماینده عالی دولت در استان البرز ادامه داد: همه با هم باید مجاهدانه 
برای حفظ و توسعه منابع طبیعی و فضای سبز استان وارد میدان شویم 

تا هویت سبز و باغشهری البرز را احیا کنیم.

عبداللهی گفت: قصد داریم شرایطی را فراهم کنیم تا با نهضت درختکاری، 
سالی 3 میلیون و 5۰۰ درخت در البرز کاشته شود.

نو  سال  آستانه  در  همچنین  افزود:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
شهرداری های استان باید نهال و گل بهاره به صورت رایگان به شهروندان 

اهدا کنند.

چهارشنبه       18 اسفند    1400   شماره 6174
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشکی

پزشک جام جم
پزشکی  ــواالت  سـ
پزشک  از  را  خــود 
ــم الـــبـــرز  ــ جــــــام جـ

بپرسید
ــا، مــردم  ایــن روزهـ
بــخــش زیـــــادی از 
سالمت  نیازهای 
راه هــای  از  را  خــود 
گــــــونــــــاگــــــون بـــه 
دســـت مــی آورنــد. 
در  و  مفید  مواقع  بعضی  در  می تواند  کــار  ایــن 
ویــژه  بــاشــد.  خطرناک  حتی  مــواقــع  از  بسیاری 
کرده  را فراهم  البرز شرایطی  نامه های جام جم 
ــواالت و پــرســش هــای  ــ ــه شــنــونــده س اســـت ک
برای  مکتوب  صــورت  به  و  باشد  شما  پزشکی 
داشته  مناسبی  جواب های  شما  سئوال های  
همین  در  موسویان  مهدی  سید  دکتر  باشد. 
دغدغه های  و  ســواالت  به  هفته  هر  و  ستون 

پزشکی شما پاسخ خواهند داد.
کودکان  میکرون در 

ُ
* خروسک، تظاهر شایع ا

است
سویه  عنوان  به  میکرون 

ُ
ا شیوع  با  و  اخیرا   

غالب ویروس کرونا در کشور شاهد بروز موارد 
همه  از  بیشتر  که  هستیم  خروسک  متعدد 
کودکان کم سن تر بویژه کودکان زیر پنج سال 

را مبتال می کند.
»کروپ«  آن  به  پزشکی  علم  در  که  خروسک، 
در  عمده  بطور  که  است  بیماری  می گویند، 
اواخر پاییز و اوایل زمستان در اثر ویروس های 

تنفسی شایع می شود.
همه،  از  بیشتر  کودکان  در  میکرون 

ُ
ا ویروس 

چون  می کند؛  درگیر  را  فوقانی  هوایی  راه های 
تر  باریک  بزرگساالن  به  نسبت  راه ها،  این 
را  انسداد  احتمال  موضوع  همین  و  است 
بیماری،  تظاهر  این  خوشبختانه  می برد.  باالتر 
با داروهای ضد التهاب، مثل کورتون در بیشتر 
موارد قابل درمان است؛ یادآورشد: مهم ترین 

نکته، مراجعه به موقع به مراکز درمانی است.

امام جمعه چهارباغ: 
دره  حلقه  ســامــانــدهــی  بـــرای 

کاری بکنید

منابع  هفته  گرامیداشت  با  چهارباغ  جمعه  امام 
محیط  از  حفاظت  و  اهمیت  ضرورت  و  طبیعی 
زیست، گفت: مرکز پسماند حلقه دره مشکالت 
چهارباغ  شهرستان  برای  محیطی  زیست  عدیده 
هرچه  داریم  خواست  در  که  است  کرده  ایجاد 

سریع تر برای رفع این معضل اقدام شود.
قادر  حجت االسالم  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
در  چهارباغ،  شهرستان  جمعه  امام  محمدی، 
تبریک  ضمن  شهرستان  جمعه  نماز  خطبه های 
و  خودشناسی  ماه  شعبان  ماه  گفت:  ایام، 
ماه  در  خداوند  عظیم  ضیافت  براى  آماده سازى 
به  دیگری  بخش  در  وی  است.  رمضان  مبارک 
و  کرد  اشاره  اوکراین  و  روسیه  در  اخیر  اتفاقات 
افزود: در ظاهر شاهد حمله روسیه به اوکراین و 
آغاز جنگ هستیم اما باید بدانیم که این جنگ 
سال هاست توسط آمریکا و با پرچم داری او آغاز 
الزم  داد:  ادامه  چهارباغ  جمعه  امام  است.  شده 
است در این شرایط زمان جهاد تبیین به منظور 
تا  گیرد  صورت  جامعه  روشنگری  و  سازی  گاه  آ
امان  در  دشمن  نرم  جنگ  و  تبلیغات  از  مردم 

باشند.
وی در بخش دیگری با اشاره به جشن نیکوکاری 
جشن  این  کرد:  اظهار  سال،  پایانی  روزهای  در 
امسال با اعالم شعار »عیدی برای همه« از سوی 
کشور  سراسر  در  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
اهمیت  به  همچنین  محمدی  می گیرد.  انجام 

حفاظت از محیط زیست پرداخت.

دکتر سید مهدی 
موسویان

مجمع  مدیرعامل  زاده  کمال  حسین  تبریك  پیام 
به  البرز  استان  داری  آبخوان  و  آبخیزداری  خیرین 
مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری 

به خدمتگزاران عرصه طبیعت 
، حــاج حسین کمالزاده   الــبــرز گـــزارش جــام جــم  بــه 
آبخوان  و  آبــخــیــزداری  خیرین  مجمع  مدیرعامل 
طبیعی  منابع  هفته  فرارسیدن  البرز  استان  داری 
را تبریک گفت و اظهار داشت: هفته منابع طبیعی 
و روز درختکاری )15 تا 21 اسفند هر سال( فرصتی 
است تا این سنت حسنه را که از نیاکان ما برجای 
به  و  دهیم  آمــوزش  خود  فرزندان  به  است  مانده 
کاشتن نهال  امــانــت داری، در  و  مــیــراث داری  رسم 
تجدید  طبیعی  منابع  تردید  بــدون  باشیم.  کوشا 
حیات  بستر  به عنوان  مراتع(  و  )جنگل ها  شونده 
و توسعه پایدار و پشتوانه اصلی بخش کشاورزی 
ــای سطحی،  آب هــ کــنــتــرل هـــرز  نــقــش اســاســی در 
اکسیژن،  تولید  زیرزمینی،  آب  سفره های  تقویت 
ایجاد اشتغال، تولید  تلطیف هوا، جذب توریسم، 
وحــش،  حیات  پناهگاه  صنعتی،  و  دارویـــی  ــواد  م
تــولــیــد اکــســیــژن و در نــهــایــت حــفــظ مــنــابــع پــایــه، 

سالمت جامعه و امنیت حیاتی انسان ها دار د.
درختکاری در ایران دارای پشتوانه ای از عالیق ملی 

که  مــی دهــد  نشان  تــاریــخ  ــت.  اس تاریخی  سنت  و 
در  و  داشتند  خاصی  جشن های  باستان،  ایرانیان 
این جشن ها به درختکاری می پرداختند و به خاک 

و زراعت احترام می گذاشتند. 
نگهداری  و  حفظ  بــرای  ارزشمندی  سرمایه  مــردم 
هفته  ایــن  و  مــی شــونــد  محسوب  طبیعی  منابع 
اقشار  مشارکت  ــرای  ب مناسبی  فرصت  می تواند 
مختلف در حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی در 

استان البرز و ایران اسالمی عزیزمان باشد.
درختکاری  برای  روز  یک  نامگذاری  بنده  اعتقاد  به 
روز  بیشتر  یــا  هفته  یــک  می بایستی  و  اســت  کــم 
رفتن  بــیــن  از  ــا  مــی شــد.ب نــامــگــذاری  درخــتــکــاری 
عرصه های  نــابــودی  و  شهرها  در  سبز  فــضــاهــای 
کشیدن  نفس  خــواری هــا  وکــوه  جنگلی  و  طبیعی 

سخت شده است.
در  خــاک  و  آب  از  حفاظت  و  درخــتــکــاری  فرهنگ 
بود  زیبا  گردد.چقدر  نهادینه  می بایستی  ما  کشور 
همان  و  ازکودکی  زمین  ایــران  فرزندان  می شد  اگر 
منابع  و  ــی  اراضـ احــیــای  دبــســتــان  تحصیل  دوران 

کشاورزی  امر  کاش  ای  می دیدند.  آمــوزش  را  ملی 
 همانند گذشتگان احیا می شد و 

ً
وباغداری مجددا

جوانان به شهرها مهاجرت نمی کردند و ای کاش 
کاش  وای  بود  افتخار  یک  جوانان  برای  کشاورزی 
اگر بنده امروز خودم را یک کشاورز معرفی می کردم 

و رعیت می خواندم فرزندم به من افتخار می کرد.
و...  فــروشــی  کــاذب و دســت  کــاش شغل های  ای 
از  روستاها  و  شد  نمی  کشاورزی  تولید  جایگزین 

) جوانان خالی نبود.)یادش بخیر
از  کــشــاورزان  آب  تامین  و  آبــی  کــم  خطر  کــاش  ای 

سال ها قبل مدیریت می شد.
توجهی  مسئول  ــراد  افـ و  خیرین  همه  امــیــدوارم 
امر  ایــن  در  و  باشند  داشته  کشور  خــاک  و  آب  به 
سرمایه گذاری کنند،که هم رضایت پروردگار را دارد 

و هم مردم را .
آمدند  صحنه  به  مردم  زمانی  هر  اسالمی  ایــران  در 
افتخار آفریدند و امیدوارم انشااهلل امر کشاورزی و 
حفظ منابع طبیعی مورد توجه مردم عزیزمان قرار 
تمام  در  و  بیایند  صحنه  به  آن  احیای  برای  و  گیرد 

زمینه ها ما را یاری کنند.
ــت و ما  الـــبـــرز بـــا کــمــبــود آب مـــواجـــه اسـ اســـتـــان 
آب  دلسوز  مسئوالن  و  مــردم  کمک  با  می توانیم 
شما  کمک  بــا  مــا  کنیم.  تامین  را  کــشــاورزی  بــرای 
شهر  باغ  به  را  البرز  استان   

ً
مجددا می توانیم  مردم 

تبدیل کنیم .
مجددا  می توانیم  مردم  شما  و  خداوند  یاری  به  ما 
ساوجبالغ  جو  و  گندم  ولیان،  تــوت  برغان،  گوجه 
به  و  تولید  را  شهریار  و  طالقان  باغی  محصوالت  و 

شکوه سابق برگردانیم.
تمام  بــا  آبــخــوانــداری  و  آبــخــیــزداری  خیرین  مجمع 
اعضا در کنار شما مردم خواهند بود تا در حفظ و 
احیای منابع آب و خاک استان وظیفه خود را انجام 

دهند.
روز درخــتــکــاری شــروع  ــردم در  مـ و هــمــگــام شــمــا 
هفته  طــول  در  را  اینکار  و  کردیم  نهال  کاشت  به 
با  و  داد  خواهیم  ادامه  سال  تمام  و  طبیعی  منابع 
با مــدد ویــاری  آب و خــاک   ح های احیای  اجــرای طر
شما  همت  و  استان  دلسوز  مسئوالن  و  خداوند 
مردم استان البرز را به مقام و جایگاه اصلی آن  باز 

خواهیم گرداند.
ما با افتخار خدمتگزار شمائیم، ما را یاری کنید. 

مدیر عامل مجمع خیرین آبخیزداری اعالم کرد:

مهربانانه  نهال می کاریم برای سرسبزی سرزمین مان 

ج: رئیس اتحادیه قالیشویان کر

 اعتبار قالیشویان
 را از اتحادیه استعالم کنید

پایانی سال  ایــام عید و روزهـــای  با نزدیک شــدن 
و  تکانی  ایــرانــیــان یعنی خــانــه  مــا  سنت دیــریــنــه 
نظافت منزل ومحل کار شروع می شود. اولین و 
شاید مهم ترین دغدغه خانواده ها درایــن فصل 
شستن فرش ها و مبلمان منازل می باشد. نحوه 
حوزه  ایــن  دیگر  احتمالی  مشکالت  و  شستشو 
را در گفتگویی با جناب آقای محمد رضا احسانی 
نیا رییس اتحادیه قالیشویان کرج مطرح نمودیم 
ماحصل این گفتگو را در ادامه خواهید خواند با ما 

همراه باشید.
فعالیت  بـــر  ــی  ــای ــارت ه ــظ ن نـــوع  چـــه  ــه  ــادی ــح ات  *

قالیشویان مجاز دارد؟
کمیسیون های بازرسی ما در شهر فعال می باشند 
بازدید  قالیشویی  کارگاه های  و  مجاز   دفاتر  از  و 
دهی  خدمات  کیفیت  بازدیدها  این  در  می کنند. 
ــی مـــی شـــود.  الــبــتــه در کنار  ــررس ــه مــشــتــریــان ب ب
بازرسی  و  نظارت  واحد های  اتحادیه،  بازرسی های 
نظارتی  نیز نقش  اتــاق اصناف و سازمان صمت 
احتمالی  تخلفات  پیگیر  و  می نمایند  ایفا  را  خود 
ای  ویــژه  گشت های  نیز  عید  ایــام  در  و  هستند 
را  خدمات دهی  در  رقابت  گرفته ایم.  نظر  در 
فروشی  نبایدکم  اما  می کنیم  استقبال 
نامطلوب  خدمات  و  گیرد  صــورت 
ــود.  ــه شـ ــ ــ ــه مــشــتــریــان ارائ بـ
کـــارگـــاه هـــایـــی  کـــه به 
ــر  صــــــــــورت غــی

بــا  مـــجـــازفـــعـــالـــیـــت مــی کــنــنــد و 
قـــیـــمـــت هـــای پـــایـــیـــن خـــدمـــات 
مــی دهــنــد، نــوعــی کــم فــروشــی و 
ــان بــرخــورد  ــ ــت و بــا آن تــقــلــب اسـ

باید  نیز  باالتر  قیمت های  خصوص  در  می شود. 
 کارشناسی و 

ً
بگویم که قیمت های ارائه شده حتما

محاسبه می شود  و اگر قیمتی باالتراز نرخ مصوب 
 باید خدمات برتر صورت گرفته و توافق 

ً
باشد حتما

با مشتری به عمل آید که در راستای بازرسی های 
شهر این موارد توسط اتحادیه کنترل خواهد شد.  
یان  * جهت پیشگیری از بروز خسارت به همشهر

ید؟  چه توصیه هایی دار
عمده قالیشویان کرج که حدود 1۰۰ واحد صنفی 

می باشند همگی مورد تایید اتحادیه هستند.
آیند،   امــا برخی واحــدهــا یــک شبه بــه وجــودمــی 
خساراتی  و  مشکالت  مجاز  غیر  قالیشویان  این 
ــن به  ــدان وارد مــی کــنــنــد. تــوصــیــه م ــرون ــه ــه ش ب
شهروندان این است که  قالی شویی مــورد نظر 

خود را از مراکز 11۸ و اتحادیه کرج استعالم کنند.
 شماره تماس اتحادیه کرج 32222۶1۰ آماده پاسخ 
گویی در زمینه تایید وشکایات احتمالی می باشد. 
همچنین در سایت اتحادیه، اسامی قالیشویان 

مجاز در دسترس همشهریان وجود دارد.  
در پایان تاکید می کنیم فرش های خود را به دفاتری 
سابقه  و  ایــد  نــکــرده  استعالم  را  اعتبارشان  کــه 
و  نسپارید  نیست  روشــن  برایتان  فعالیت شان 
نیز اعتماد به تراکت و دیوارنویسی و پیامک های 
واحدهای غیرمجاز ننمایید و از واحد 11۸استعالم 

دفاتر قالیشویی را به عمل آورید.
همشهریان  ضمنا 
عــــــزیــــــز 

از  می توانند  را  قالیشویی  دفاتر  اعتبار  استعالم 
فرش فروشی های شهر داشته باشند.

در  قالیشویی  خدمات  خ  نــر ــوزه  ح در  پایان  در   *
سال جاری از رئیس اتحادیه جویا شدیم. ایشان 

گفتند:
شرح  به  نظارت  محترم  کمیسیون  مصوب  نــرخ 
ذیل در سطح دفاتر و فعاالن این حوزه در حال 

اجرا می باشد. 
1- قیمت شستشوی انواع موکت از ۵۰۰۰تومان تا 
۹۰۰۰تومان در هر متر مربع. 2-فرش های ماشینی 
از 7۰۰شـــانـــه هــر مــتــر مــربــع ۱۴۰۰۰تـــومـــان.  کمتر 
هــر متر  ــانـــه  ــا12۰۰شـ 3-فـــرش هـــای ماشینی 1۰۰۰تـ
دستبافت  ــای  ــ ــرش ه ــ ــان.4-ف ــ ــوم ــ ۱8۵۰۰ت مــربــع 
۲۵۵۰۰تــــومــــان. مــربــع  مــتــر  هـــر  25رج  از   کــمــتــر 
تا سقف 3۰ رج هر متر  5-فــرش هــای دستبافت 
فــرش هــای  ۶-شستشوی  3۴۰۰۰تـــومـــان.  مــربــع 
کهنه گل ابریشم، نائین، اصفهان و تبریز و تمام 
ابریشم قم و خدمات فرش اعم از  رفوگری، رنگ 
برداری، لکه برداری، رنگ پردازی، روگیری، پرداخت، 
فرش های  به  نسبت  خدمات  سایر  و  کشی  دار 
متقاضی  به  توافقی  نرخ  با  دستبافت  و  ماشینی 
خدمت ارائه می گردد. در خصوص تفاوت کیفیت 
خدمات قالیشویی و تفاوت قیمت ها در مواجهه 
آن ها  که  بودیم  جویا  نیز  مشتری  با  قالیشویی 
هیچ  در  خدمات  ارائــه  یکنواختی  نمودند  اظهار 
حوزه ای را شاهد نیستیم و یقینا خدمات حداقلی 
با خدمات برتر برای مشتری قابل لمس است. و 
یقینا در شستشویی انواع فرش ها نیز استفاده از 
انواع شوینده ها و مواد شیمیایی سطح خدمات 
را متفاوت می نماید و از نرخ متفاوت نیز 

برخوردار خواهد بود.  

 روزنامـه جـام جـم البـرز بـا ابوالفضل جعفـرزاده مدیر دفتر امالک جعفـرزاده گفتگویی 
انجـام داده کـه ماحصـل ان را در ذیـل می خوانیـد:

در خصوص سوابق کاری و شاخصه های ویژه امالک جعفرزاده توضیح دهید.
در سـال 13۸۰ بـا تاسـیس امـالک جعفـرزاده در معیـت پـدرم حـاج محمـد جعفـرزاده 
کـه از کاسـب قدیمـی شـهر و دارای احتـرام زیـادی بیـن اهالـی منطقـه می باشـد در ایـن 
صنـف فعالیـت خـودم را شـروع کـردم. شـغل مـا بـه دلیـل این که تمامـی سـرمایه افراد 
در معامـالت ملـک جابجـا می شـود و تبعـات انجام معامالت ملکی کـه از رونق یا رکود 
بازار ملک در ایران که گاهی آنی و سـریع اتفاق افتاده بر سرنوشـت افراد و خانواده ها 
تاثیـر دائمـی دارد،دارای حساسـیت باالیـی اسـت.مواردی از ایـن دسـته شـغل امـالک 
را بـه یکـی از تخصصـی تریـن فعالیت هـای صنفـی تبدیـل کـرده و الزمـه دوام در آن 
عـالوه بـر بـروز تـر شـدن دفاتر،کسـب اعتمـاد الزم از طـرف مشـتری می باشـد.بنده بـه 
همـراه بـرادرم بـا نظارت همیشـگی ابـوی بزرگوارمـون صداقت را اسـاس فعالیت خود 
قـرار دادیـم و بازخـورد آن را در اعتمـاد روز افـزون مشـتری های خـود می بینیـم بـه حـق 
خـود قانـع بـوده و در قبـال مشـتری و معامـالت دفترمـان و اعتمـادی کـه بـه مـا شـده 
مسـئولیت داریم رعایت مسـائل اخالقی و قانونی باعث شـده افتخار کنیم حتی یک 

مـورد شـکایت یـا تخلـف صنفـی در سـوابق اتحادیـه یـا مراجـع قضایـی نداریم.

ابوالفضل جعفرزاده :

ج امالک جعفرزاده مجموعه خوشنام در کر

کوی فرهنگیان(_بلوار معلم_مشاور امالک جعفرزاده ج شهرک امام رضا) آدرس:کر

شماره های تماس:

۰۹۱۲۲۰۵33۴۲.3۲۵۱۶۶۹۷.3۲۵۱۰۶۶۴.3۲۵۵۴۴۷۵

لطفا راه های ارتباطی با امالک جعفرزاده را بیان نمایید.

به  شــدن  نزدیک  با 
ــو هـــمـــه بــر  ــ ســـــال ن
ایــن بــاورنــد که باید 
شــب  مــــراســــم  در 
دیــدوبــازدیــد  و  عید 
آجیل  دوران،  ایـــن 
ــی  ــ ــن ــ ــری ــ ــی ــ ــد،ش ــ ــی ــ ع
در  عید،  مخصوص 
سفره هفت سین و 
پذیرایی از مهمانان 

داشته باشند.
ــرای  یــکــی دیــگــر از ســنــت هــای عــیــد خــریــد لــبــاس ب
گونه ای  به  ما  فرهنگ  می باشد.  خــانــواده  فــرزنــدان 
است که باید لباس نو حتی شده یک جفت جوراب 

نو در ساعت سال تحویل به تن داشته باشیم.
کشور  درآمــــد  ــم  ک ــار  اقــش از  جــامــعــه  قــشــر  بیشتر 
هستند. بنابراین چطور می توانند شب عید آجیل و 
میوه و لباس برای اهل خانواده تهیه کنند؟ مشکل 

در حال حاضر فرهنگ است.
فقط  گفت  باید  عید،  شب  ــازار  ب گرانی  خصوص  در 

خ می دهد.بلکه بحث  اقتصاد نیست که این گرانی ر
فرهنگ است که از اقتصاد مهم تر است. این که در 
نشان  می شود  گران تر  کاالها  همه  خــاص  مــاه  یک 
کرد.این که  درســت  را  فرهنگ  باید  دارد  فرهنگ  از 
فکر  به  کــاال،  فروشندگان  تــورم  و  گرانی  همه  این  با 
این هستند تا در شب عید اجناس شان را گران تر 
از  شـــود،  شـــان  نصیب  بیشتر  ســـود  تــا  بــفــروشــنــد 

فرهنگ دارد.
زندگی  و  آمدها  و  رفــت  در  زیــادی  تاثیر  کرونا  وجــود 
مردم داشته است و تا حدودی از هزینه های اضافی 

جلوگیری شده است.
اما مشکل ما این نیست، مشکل ما قشر ضعیف 

وآنانی که زیر خط فقر هستند، می باشد. 
ایــن کــه چــرا زیــر خــط فقر زنــدگــی می کنند بحث ما 
نیست. اما چه کسی یا کسانی باید در زندگی آنها را 
حمایت کنند، سئوال است. تا حدود زیادی تقاضا 
گرانی شده  رفتارها باعث  و فرهنگ غلط در بعضی 
در  که  تقاضاست  و  عرضه  اقتصاد  بحث  در  اســت. 
قیمت گذاری کاالها تاثیر بسزایی دارد. به طور مثال 
زیاد شد  غ و روغن  غ و تخم مر برای مر وقتی تقاضا 

که  داد  نشان  تجربه  و  آمــد  بوجود  قیمت  افزایش 
کاهش  را  قیمت ها  نتوانست  ــازار  ب در  هم  نظارت 
کــردن  انــبــار  و  بــی رویــه  خرید  در  غلط  دهد.فرهنگ 

اجناس، عامل بیشتر گرانی هاست.
زیباترین اتفاق در آستانه  بهار این است که هر کدام 
از مردم بتوانند با فرهنگ درست پیام رسان شادی 

و لبخند برای دیگران باشند.
امیدواریم شهروندان با مشارکت بیشتر در جشن 
نیکوکاری و احسان شرکت کنند. این جشن همه 
برگزار  اسفند  ویکم  بیست  تــا  چــهــاردهــم  از  ساله 

می شود و هفته نیکوکاری نامگذاری شده است.
در اطراف مان افرادی هستند که نیازمند کمک ها و 

هدایای ما هستند.
آنانی که چشم به یاری من و تو دارند  برخیزیم برای 
تو،  دست  با  می خواهد  خداوند  کنیم.گاهی  تالش 

دست دیگر بندگانش را بگیرد. 
وقــتــی دســتــی را بــه یـــاری می گیری بـــدان کــه دست 

دیگرت در دست خداست.
دستی که کمک می کند از دستانی که برای دعا باال 

می روند مقدس ترند.

فرهنگ یا اقتصاد کدام مشکل اصلی گرانی هاست؟

مریم دهقانی سانیج

نویسنده

ارتباط پیامکی: ۱۰۰۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲
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از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
امام خمینی )ره(فریاد نهان را به دل کی اثر است؟
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 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 خبر

ح  طر جهت  می توانند  عزیز  خوانندگان 
مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری  مشکالت 
جام  تحریریه  32210009دفتر  تلفن  شماره  با 
جم البرز همه روزه به غیر ایام تعطیل در وقت 
نام  با  مشکالتشان  تا  بگیرند  تماس  اداری 

ج گردد. خودشان در همین ستون در
ج اقدام کند شهرداری کر

محدوده  در  شهری  بایر  اراضی  برخی  وجود 
مسئوالن  باید  ج  کر جهات  سایر  یا  و  مرکزی 
بوستان های  ایجاد  فکر  به  را  ج  کر شهرداری 
به  پیشنهاد  لذا  نماید.  تشویق  شهری  جدید 
این  ج  کر شهرداری  و  شهر  شورای  مسئوالن 
ج  است که برای تلطیف و تقویت فضای سبز کر
افزایش  و  احداث  را  شهری  ویژه  بوستان های 
ح ها سالمت و  دهند. بدون تردید این گونه طر

رفاه شهروندان را تضمین خواهد کرد.
ج محمد احمد زاده از کر
هشدار  چراغ های  خاموشی  و  سوختگی 

دهنده معابر عمومی، چرا؟!
و  ایمنی  چراغ های  خاموشی  و  سوختگی   
سرعت  و  عمومی  معابر  دهنده  هشدار 
تصادفات  اقزایش  موجب  خودروها  باالی 
لطفا  .... می شود.  و  با عابران  شهری خودروها 
سالمت  و  رفاه  برای  ج  کر شهرداری  مسئوالن 
شهروندان بسبت به رفع نارسایی ها و نواقص 

مذکور اقدام عاجل نمایند.
ج پیمان علوی از کر

یابید  مستمری بگیران وبازنشستگان را در
ماندن  اخیروثابت  گرانی های  به  توجه  با 
برای  زیادی  بازنشستگان مشکالت  مستمری 
سخت  زندگی  وگذران  است  شده  ایجاد  ما 

شده است . به داد ما بازنشستگان برسید . 
علی حیدری –بازنشسته – هشتگرد 

پردازی کنید یرگذرها را نور عرشه پل ها و ز
کنید،  نورپردازی  را  زیرگذرها  و  پل ها  عرشه 
شب  مطلق  تاریکی  در  مرور  و  عبور  که  چرا 
واقعا   ... و  ماهدشت  و  مالرد  جاده های  در 

خطرناک و حادثه آفرین است.
ج نصیر احمد نیا کر

ــون  ــ ــام آزم ــ ــان ثــبــت ن ــ ــالم زمـ ــ اعـ
مدارس استعداد های درخشان

گفت:  البرز،  درخشان  استعداد های  اداره  رئیس 
و  هفتم  پایه  ورودی  آزمون  داوطلبان  ثبت نام 
آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم از طریق 

سامانه ثبت نام انجام خواهد شد.
دفترچه  گفت:  شکیبا  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
آزمون های  در  شرکت  و  نام  ثبت  راهنمای 
نشانی به  نام  ثبت  سامانه  طریق  از   ورودی، 
azmoon.medu.ir در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
درخشان  استعداد های  اداره  رئیس  گفته  به 
،: ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم  البرز
روز  از  پایه دهم  آزمون ورودی تکمیل ظرفیت  و 
سه شنبه شانزدهم تا روز پنج شنبه 25 فروردین 
نشانی  به  ثبت نام  سامانه  طریق  از   14۰1 سال 

azmoon.medu.ir انجام خواهد شد.
رأس  هفتم،  پایه  ورودی  آزمون  افزود:  شکیبا، 
سال  خرداد   2۶ خ  مور پنج شنبه  صبح   ۹ ساعت 
رأس  دهم؛  پایه  ظرفیت  تکمیل  آزمون  و  آینده 

ساعت ۹ صبح جمعه 27 خرداد برگزار می شود.
او گفت: تمامی فرآیند ثبت نام به صورت اینترنتی 
مدارس  و  شد  خواهد  انجام  داوطلبان  توسط 
محل تحصیل داوطلبانه ملزم به ارائه رمز همگام 

به دانش آموزان می باشند.
به گفته رئیس اداره استعداد های درخشان البرز 
کارت ورود به جلسه، پنج روز قبل از تاریخ برگزاری 
تا روز برگزاری آزمون از طریق سامانه ثبت نام به 
نشانی azmoon.medu.ir در اختیار داوطلبان قرار 

می گیرد.

: مسجد کنونی محله مان جواد االئمه)ع( خرابه ای  به گزارش جام جم البرز
بیش نبود که حمید متولد شد. تولدش بسان روئیدن گل در دشت 
و  ماند  خیبر  در  که  بود  رزمندگانی  از  ریا  بی  بسیجی  این  بود.  شقایق 

جاودانه شد. 
مسجد  به  که  هرگاه  می گفت:  فردی)نویسنده(  حسین  امیر  مرحوم 
در  یا  میافتمش.  می کردم  نگاه  که  مسجد  کنار  و  گوشه  به  و  می رفتم 
گوشه ای مشغول خواندن نماز بود و یا در یکی از سجده های طوالنیش 
با  به خود احساس می کردم.  نزدیک  یا خیلی  و  در قنوت عاشقانه  یا  و 

سالمم می خندید، با نرمی و لطافت!
عشق شرکت در جبهه از اوائل جنگ در وجودش بود.

در  وافر  عالقه ای  و  عشق  برگشت  عقیل  ابن  مسلم  عملیات  از  وقتی   
وجودش شعله داشت، فرزانه وار شب ها را برمی خواست به نماز شب، 
بعد از عملیات مسلم ابن عقیل تقریبا در همه عملیات هایی که لشکر 

حضرت رسول )ص( شرکت می جست، حضور داشت.
با بارش اولین باران های زمستانی حمید عزیز برای آخرین بار عازم جبهه 
می شود. ۶2/11/1۸ و بالفاصله در عملیات والفجر پنج و شش و آنگاه در 
آن دیگر برنمی گردد.  از  عملیات غرور آفرین خیبر شرکت می کند و بعد 
او غریب و مظلوم ماند و ما را حتی در زیارت مزار خود نیز برای 13 سال 

پل  در  )ص(  رسول  حضرت  لشگر  از  زیادی  بچه های  ساخت.  محروم 
جزیره مجنون )طالیه( جای ماندند و هرگز برنگشتند و حمید نیز یکی از 
آنان بود. مفقوداالثری که پیکر پاکش با تالش عزیزان تفحص در اواخر 
مهرماه سال 75 و در سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا )س( تشییع 

و به بهشت زهرا منتقل گردید.
گذری بر وصیتنامه شهید حمید فالح پور

اکنون که به خواست خداوند متعال توفیق آن را پیدا نمودم تا در میدان 
امتحان الهی راه یابم، امیدوارم در این دنیا فاتح و شاد و در بازگشت با 
کنده از شکرگزاری و نوای پیروزی بر لبانم به آغوشتان بازگردم و  قلبی آ
آنگونه که مکتب اسالم خواسته است و می خواهد خود را سرباز جنداله 
دشمنان  نابودی  و  باطل  بر  حق  پیروزی  و  توفیق  آرزوی  با  بپرورانم.  
انقالب اسالمی و جهان گیر شدن قوانین الهی اسالمی و ظهور حضرت 
و  اسالمی  انقالب  رهبر  عمر  طول  و  دوام  و  فداه  روحی  االعظم  بقیه اله 
امید مستضعفان جهان امام خمینی دام ظله العالی. و اما سخن آخرم: 
برایم هیچ گونه تبلیغ از قبیل، حجله، چراغانی، نوشته روی پارچه و مقوا، 
ح و عکس و مخصوصا اعالمیه و از این جور چیزهای تبلیغی  کشیدن طر
چاپ نکنید و ننویسید و نکشید و بر روی در و دیوار نچسبانید و اگر 
آن را جمع کنید. زیرا خوش دارم گمنام و تنها باشم و  هم کردید حتما 

انشااهلل بدن گنه کارم در این راه بسوزد و تکه تکه شود زیرا شرم می کنم 
محشر  وارد  آنچنانی  بدنی  با  )ع(  جان  حسین  قیامت  فردای  که  این  از 
شود و من بدنم سالم باشد و انشااهلل که قبری از این سرزمین را هم 

اشغال نکنم.

، حمید فالح پور به یاد بسیجی فاتح خیبر

ارتقای  در هفته منابع طبیعی  به منظور 
فرهنگ زیست محیطی و جلب مشارکت 
رایگان  نهال  اصله  هزار   15۰ شهروندان 

بین شهروندان توزیع می شود.
سرپرست  پور  عبداهلل  حمیدرضا 
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 
ج در گفتگو با جام جم البرز  شهرداری کر
نهال  دریافت  برای  شهروندان  گفت: 
به  اسفند  تا 24  روزهای 15  در  می توانند 
مراکز سیار در نظر گرفته شده در مناطق 
رایگان  نهال  و  مراجعه  ج  کر گانه  ده 

دریافت کنند.
سرپرست سازمان سیما منظر و فضای 
درخصوص  کرج  شهرداری  شهری  سبز 
فضای  نگهداری  و  حفظ  لزوم  و  اهمیت 
سبز شهر کرج گفت: هر ساله توزیع نهال 

همشهریان  بین  در  رایگان  صورت  به 
و  طبیعی  منابع  هفته  و  می شود  انجام 
تا  است  مناسبی  فرصت  روزدرختکاری 
با طبیعت و محیط زیست   مردم بیشتر 

آشنا شوند.

در  اهدایی  نهال های  این که  بیان  با  وی 
مثمر  وغیر  مثمر  نوع  از  شده  گرفته  نظر 
انتخاب  کرج  شهر  اقلیم   با   سازگار  و 
رایگان  مشاوره  ارائه  افزود:  اند  شده 
برای  مردم  به  آموزشی  بروشورهای  و 

نحوه  و  نهال  مناسب  گونه  انتخاب 
کاشت و نگهداری آن در غرفه های در نظر 
گرفته شده در مناطق ده گانه کرج صورت 
می گیرد.سرپرست سازمان سیما، منظر و 
توزیع  کرج  فضای سبز شهری شهرداری 
نهال و داشتن اهتمام بر کاشت درخت 
و حفظ فضای سبز در تمام طول سال را 
برای داشتن شهری زیبا و سر سبز مهم 
ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با مشارکت 
زیست  ومحیط  زیبا  شهری  شهروندان  

مناسبی برای همه مردم محقق شود.
آغازمرحله  به  همچنین  پور  عبداهلل 
مناطق  در  رود"  "پارک  ساخت  نخست 
آزاد شده رودخانه کرج اشاره کرد و گفت: 
عمومی  تفرجگاه  نخستین  ساخت 
حاشیه این رودخانه،  آغاز شده  و مرحله 

تا  حصار  یک  خط  منطقه  از  آن  نخست 
آبگیر بیلقان ادامه دارد.  

وی افزود: در این مرحله 1۶ هزار متر مربع 
از حاشیه 2 طرف رودخانه کرج به "پیاده 
مکانهای  سواری،  دوچرخه  محل   ، راه" 
ورزشی  زمین های  و  خانواده ها  نشستن 

ساحلی تبدیل می شود.
عبداهلل پوربا بیان این که در این طرح ، ۹۰ 
میلیارد ریال اعتبار و زمان پایان آن، بهمن 
آینده پیش بینی شده است اشاره  سال 
کرد و گفت: در طرح "پارک رود"؛ گونه های 
مقاوم و سازگار با آب و هوای کرج شامل 
درختان  چنار، بید ، زبان گنجشک و زیتون 

تلخ کاشته می شود.
پارک  مساحت  کل  کرد:  خاطرنشان  وی   

رود مشتمل بر ۸ هکتار خواهد بود.

ح شد، در گفتگو با جام جم البرز مطر
اهمیت و لزوم حفظ و نگهداری فضای سبز

شهید حمید فالح پور


