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آبرسانی به شهرستانهای غرب البرز کلید خورد
تشکیل هزار مورد
پرونده تخلف صنفی
در البرز

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی
مجلس شورای اسالمی؛

طرح جدید دولت در واقع
تغییر شیوه پرداخت ارز
 ۴۲۰۰تومانی است
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تالش بدون تعطیلی
برای تامین مر غ در
کشتارگاههای استان البرز
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هشدار پلیس فتا در
خصوص سایت جعلی
ثبت نام یارانه معیشتی

در رزمایش جهادگران فاطمی البرز مطر ح شد،
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توانمندی بی انتهای بسیج در گروههای
جهادی تبلور عینی پیدا میکند

|

3

آ گهی م ــزایده امالک
و مستغالت
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کشف  ۲انبار احتکار کاالی اساسی و داروی قاچاق در البرز

پرورش اندام و
بدنسازی با افتخار
مدیریت:

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی البرز از شناسایی  ۲انبار احتکار
کاالیهای اساسی و داروی قاچاق در این استان خبر داد.
به گزارش جام جم البرز ،سرهنگ بیژن جنتی گفت :در اجرای طرح پیشگیری از
احتکار کاالهای مورد نیاز شهروندان توسط سودجویان ،مأمورین پلیس امنیت
اقتصادی استان البرز از انبارهای نگهداری و عرضه کاالهای اساسی در شهرستان
ُ
کرج بازدید کردند.وی افزود :مأموران در بازدید از یک انبار بیش از  ۱۵تن روغن
خوراکی و یک هزار و  ۸۵۰کیلوگرم برنج احتکار شده کشف کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تعداد  ۲نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع
قضایی معرفی شدند اظهار داشت :به دلیل اختالف قیمت این اقالم در داخل
و خارج از کشور ،این افراد قصد قاچاق آنها به خارج از کشور را داشته اند که با
هوشیاری مأمورین پلیس در اقدام خود ناکام ماندند.
* کشف داروهای تقویتی قاچاق در ساوجبالغ
جانشین فرماندهی انتظامی نیز استان البرز از کشف داروهای تقویتی قاچاق به
ارزش بیش از ۱۰میلیارد ریال در شهرستان ساوجبالغ خبر داد.
سرهنگ محمدمعظمی گودرزی گفت :ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی
شهرستان ساوجبالغ با رصد و اقدامات اطالعاتی خود ،متوجه دپو مقدار قابل
توجهی داروهای تقویتی قاچاق در یک واحد مسکونی در شهر جدید"مهستان"
شهرستان ساوجبالغ شدند.
وی با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر

محسن فتحی
قهرمان جام
الماس لبنان
و دارنده کارت
حرفهای

ifbbpro

محسن فتحی ،مدیر باشگاه ورزشی کامبادن و یکی از ورزشکارن
حرفهای در رشته بدنسازی و پرورش اندام میباشد که در مسابقات
بسیاری موفق به کسب مقام اول در سطح بین المللی و کشوری
شده است .قهرمانی جایزه بزرگ چین  ۲۰۱۹و همچنین قهرمانی در
مسابقات گرجستان ۲۰۱۷بخشی از افتخارات این ورزشکار جوان
برای کشور میباشد .باشگاه ورزشی کامبادن با مدیریت این جوان
توانمند و متبحر در استان البرز پذیرای عالقه مندان به رشته
بدنسازی و پرورش اندام است .یکی از ویژگیهای باشگاه ورزشی
کامبادن این است که عالوه بر برخورداری از دستگاههای مجهز و
مدرن ،پایین ترین میزان شهریه را در سطح استان دارد .در همین
رابطه روزنامه جام جم البرز با محسن فتحی ،مدیر باشگاه ورزشی
کامبادن گفتگویی اختصاصی انجام داده است که ماحصل آن را در
ذیل میخوانید:
در خصوص سوابق و فعالیتهای تخصصی خود در رشته بدنسازی و
پرورش اندام توضیح دهید.
حدود پانزده سال است که در رشته بدنسازی و پرورش اندام فعالیت
میکنم و در حدود هفت سال است که به صورت حرفهای در این

حوزه فعالیت میکنم .اولین دارنده کارت حرفهای  ifbbproدر کرج و
قهرمان قهرمانان کشور لبنان هستم .درجایزه بزرگ چین و همچنین
مسابقات گرجستان ،مسابقات استان البرز و در سطح کشور موفق
به کسب مقام اول شدم.
باشگاه ورزشی کامبادن چه ویژگیهایی دارد که آن را نسبت به سایر
مجموعههای ورزشی متمایز کرده است؟
در باشگاه اولین موضوعی را که در نظر گرفتهام این است که شهریه
به صورتی باشد که همه اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده کنند.
به جرات اعالم میکنم که پایین ترین میزان شهریه را در استان البرز
داریم و البته به این معنا نیست که شرایط و امکانات باشگاه خوب
نباشد ،باشگاه ورزشی کامبادن دارای دستگاههای مجهز  ،محیط
مناسب ،دوست داشتنی و صمیمی است که یکی از برترین محاسن
آن میباشد .من بدون استثنا به تمام کسانی که چه به صورت
خصوصی و چه به صورت گروهی در باشگاه هستند،توضیحات کامل
را عنوان میکنم و تا جایی که بتوانم به امور همه اعضای باشگاه
رسیدگی میکنم .باشگاه بانوان ما با هدایت و مدیریت مادرم و با
شهریه مناسب آماده خدمت رسانی به بانوان استان البرز است.

راه های ارتباطی با مجموعه خود را بیان نمایید.

نشانی :خیابان بهار -بیست و پنج متری بهار -نرسیده به سه راهی برغان -جنب سوپر مارکت گندم -باشگاه کامبادن
شمارههای تماس۰۹۱۲۳۹۰۷۶۲۶:

اعزام شدند ،افزود :در بازرسی انجام شده از محل مورد نظر تعداد  ۷۹پاکت ۲۰
کیلویی و  ۲۰قوطی حاوی پودر مکملهای ورزشی قاچاق را کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به دستگیری یک نفر در این
خصوص ،اظهار داشت :متهم پس از تشکیل پرونده ،به همراه کاالهای
مکشوفه به مراجع قضائی معرفی شد .گودرزی با بیان اینکه ارزش کاالهای
مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۱۰میلیارد ریال برآورد شده است ،از شهروندان
خواست :در صورت اطالع از دپو و نگهداری هر گونه کاالهای قاچاق ،مراتب را
سریعا به پلیس گزارش دهند.
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

امام جمعه کر ج:

دولت سیزدهم برای قطع دست دزدان از بیتالمال تالش میکند
نماینده ،ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با تاکید بر عملیاتی
شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای نجات کشور گفت :دولت مردمی
سیزدهم با دغدغه رفع مشکالت معیشتی مردم دست به اصالح اقتصادی
زده است.
به گزارش جام جم البرز ،آیت اهلل سید محمد مهدی حسینی همدانی در

خبر

اه ـ ـ ــدای عـ ـض ــو ،فــره ـن ـگــی به
وسعت نجات جان انسان ها

روز  ۳۱اردیبهشت
مصادف با سالروز
فتوای تاریخی امام
خمینی (ره) مبنی بر
جایز بودن اهدای
عضو در تقویم ملی
کشور بهعنوان روز
مهران رزمجوی
ملی اهدای عضو،
خبرنگار فرهنگی
اهدای زندگی به
و اجتماعی جامجم البرز
ثبت رسیده است.
دین مبین اسالم ،اهمیت فوقالعادهای برای
نجات جان انسانها قائل است .چنانچه در قرآن
کریم در سوره مبارکه مائده آیه  ٣٢بهتصریح اشاره
شده است که «هرگاه کسی باعث بقای نفسی
شود مانند آن است که باعث نجات جان تمام
انسانها شده است”.
شعار “اهدای عضو ،اهدای زندگی” جملهای است
که بارها به گوشمان خورده است .ممکن است
هم ه ما یک بار در زندگی به اهدای اعضای خود پس
از مرگ فکر کرده باشیم .
درواقع ،تنها راه ادامه حیات برای بسیاری از بیماران
مبتال به نارسایی قلبی و کلیوی ،کبدی و ...اهدای
عضو است.در ایران از سالها پیش به جهت
اهمیت حیات بخشی به بیماران نیازمند سعی در
گسترش فرهنگ اهدای عضو شده است .جالب
است بدانیم اهدای عضو فقط در زمان بعداز
مرگ اتفاق نمی افتد و در زمان حیات نیز افرادی
راسراغ داریم که با اهدای بخش یا یکی از اعضای
بدن خود حیات را به هم نوع خود بخشیدهاند.
در سالهای اخیر و با روشن شدن ابعاد انسانی
اهدای عضو چه بسیار از مردم در زمان حیات خود
کارت اهدای عضو دریافت می کنند تا درزمان پس
از مرگشان جسم بی جانشان هم حیات بخش
به هم ونوعانشان باشد .امیدواریم به مناسبت
روز اهدای عضو اهدای زندگی همه ما بتوانیم با
مشارکت و فرهنگ سازی این عمل خداپسندانه
را در جهت کاهش آالم نیازمندان گسترش دهیم.

خطبههای نماز جمعه کرج افزود :برای تحقق این امر باید موانع را برداشت و
مهمترین قدم دررفع موانع و مشکالت اقتصادی مردمی کردن یارانههاست.
به گفته امام جمعه کرج :تاجایی که دقت و رصد شده این دولت به فکر
سیاست بازی نیست ،کار نمایشی ندارد و دغدغه حل مشکالت را دارد و از
همین سالهای اولیه برخالف دولتهای گذشته فعالیتهای خود را آغاز

کرده است .امام جمعه کرج تاکید کرد :البته بیگانگان میخواهند مشکالت
حل نشود و در رسانهها مطالبی را به دروغ نشر میدهند و عدهای هم که
وضعیت امروز کشور دست پخت سیاست غرب زده آنان است به جای
پاسخگویی ،مطالبه گر شده اند و در مسیر دشمن حرکت کرده به طوری که
قلم فرسایی و نطق دارند.

خبر

استاندار البرز:

نیروهای انقالبی در عرصههای تصمیم سازی پویا تر عمل کنند
استاندار البرز گفت :از نیروهای انقالبی استان انتظار میرود ضرورتهای
فرهنگی و اجتماعی استان را احصا کنند و برای این امر برنامه ریزی و برنامه
سازی داشته و با طوفان فکری ،حرکت عظیمی را اجرایی و عملیاتی کنند.
به گزارش جام جم البرز ،مجتبی عبداللهی ،استاندار البرز ،در دیدار با
فعاالن انقالبی و جهادی استان که در سالن شهدای دولت استانداری
برگزار شد ،با بیان اینکه تجربه نشان داده که حضور مردم در برنامهها
سبب ساز گشایش و پیشرفت امور میشود ،گفت :استانداری البرز از
طر حها و ایدههای نیروهای انقالبی و جهادی استان استقبال و حمایت
میکند .وی ادامه داد :انتظار داریم که گروههای مختلف انقالبی با جدیت
وارد عمل شوند و در تصمیم سازیهای مهم استان نقش آفرینی کنند.
عبداللهی گفت :البرز به فرمایش مقام معظم رهبری ،ایران کوچک لقب
گرفته بنابراین باید از این ظرفیت ارزشمند همگرایی اقوام مختلف به نفع
توسعه استان بهره برداری کنیم و اجازه ندهیم که این فرصت با سهل

انگاری و عدم برنامه ریزی صحیح به تهدید تبدیل شود.
وی افزود :جبهههای فرهنگی انقالبی باید در راستای تقویت بسترهای
فرهنگی و اجتماعی استان طرح بدهند و برای اجرای آن وارد عمل شوند.
استاندار البرز گفت :باید روی موضوعات مهم استان ،منسجم و متمرکز
شویم و با خردجمعی و رویکرد همدالنه به سمت حل مسائل برویم
چراکه با موازی کاری و اهداف پراکنده به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
وی با بیان اینکه البرز به تحول در ابعاد مختلف نیاز دارد که توفیق در
این زمینه در گرو حضور جهادی نیروهای انقالبی است ،ادامه داد :البرز
در بسیاری از سرانهها و زیرساختهای اساسی با ضعف مواجه است و
برای این منظور برنامه ریزی کرده ایم ولی با همراهی مجموعه نیروهای
انقالبی این روند تسریع میشود .این مقام مسؤول در پایان یادآور شد:
از نیروهای انقالبی استان انتظار میرود ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی
استان را احصا کنند و برای این امر برنامه ریزی و برنامه سازی داشته و با

طوفان فکری ،حرکت عظیمی را اجرایی و عملیاتی کنند.

آبرسانی به شهرستانهای غرب البرز کلید خورد
عملیات آبرسانی به شهرستانهای ساوجبالغ،
نظرآباد و اشتهارد با هدف تامین درازمدت آب
آشامیدنی این مناطق با حضور مجتبی عبداللهی
استاندار البرز آغاز شد.
به گزارش جامجم البرز؛ «داود نجفیان» مدیر عامل
شرکت آب منطقهای استان البرز در مراسم آغاز
عملیات این طرح گفت :شهرستانهای غربی و
جنوبی غربی استان البرز با مشکل کمبود آب
آشامیدنی مواجه هستند که به همین دلیل رینگ
سراسری آبرسانی به این مناطق اجرایی شده است.
او ادامه داد ۳۱ :درصد جمعیت استان البرز در این
مناطق استقرار دارد که تامین آب این جمعیت برای
درازمدت پیشبینی شده است.
نجفیان گفت :به همین دلیل از اواخر سال ۹۷
طرح مطالعاتی رینگ سراسری آبرسانی استان البرز
آغاز شد ،اما منابع مالی نداشتیم؛ با پیگیریهای
مستمر وزارت نیرو را مجاب کردیم که  ۵۵میلیون
متر مکعب سهمیه جدید از آب سدهای امیر کبیر
کرج و طالقان به البرز اختصاص یابد .او اظهار داشت:

با وجود اینکه ردیف اعتباری برای توسعه طر حهای
آبرسانی نداشتیم ،اما طرح مطالعات جامع آبرسانی
استان به تصویب رسید که بودجه آن هفت هزار
میلیارد ریال به جز طالقان برای تامین پایدار آب
تاسال  ۱۴۳۰است .وی گفت :انتهای این طرح به
شهرستان اشتهارد میرسد و بخش عمده استان
از مزایای رینگ سراسری آبرسانی بهرهمند خواهند

شد .نجفیان افزود :اشتهارد به لحاظ آب فقیر است
که سالهای گذشه دنبال این بودیم که از سفرههای
دیگر البرز و حتی استان قزوین انتقال آب برای این
شهرستان صورت بگیرد که شرایط خاصی داشت
و امکان نداشت؛ اما اولویت اول بر احداث رینگ
سراسری برای این منطقه گذاشتیم.
او اظهار داشت :خط انتقال آب از سد طالقان تا

اشتهارد  ۶۲کیلومتر است که شامل  ۲۲کیلومتر
شبکه اضطراری در محدوده تصفیه خانه هشتگرد
تا انتهای شهرستان نظرآباد و  ۴۰کیلومتر شبکه از
نظرآباد تا اشتهارد میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای البرز گفت۲۰۰ :
میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این خطوط انتقال
آب اختصاص یافته است که تالشها براین است
تا این طرح در کمترین زمان ممکن به بهره برداری
برسد ضمن آنکه افتتاح این طرح در کاهش
بهرهبرداری از منابع آب زیر زمینی تا ثیر گذار است.
او افزود :ساکنان شهرستان اشتهارد نیز با افتتاح
َ
این طرح از آب آشامیدنی با کیفیت بهرهمند
خواهند شدو سایر شهرستانهای غرب البرز نیز
برای بلندمدت مشکل کم آبی نخواهند داشت.
شهرستانهای ساوجبالغ ،نظرآباد و اشتهارد استان
البرز حدود  ۴۰۰هزار نفر جمعیت دارند که با تکمیل و
واگذاری پروژههای مسکن مهر و طرح نهضت ملی
مسکن جمعیت این مناطق به حدود یک میلیون
نفر خواهد رسید.

مشاوران حقوقی جام جم البرز

خــوانــنــدگــان گــرامــی،
شـ ــمـ ــا مـ ـیت ــوان ــی ــد
مــشــکــات حــقــوقــی
و ق ــض ــای ــی خـ ــود را
بــا روزن ــام ــه جــامجــم
الـ ـ ــبـ ـ ــرز در م ــی ــان
ب ــگ ــذاری ــد .مسئول
حسین طاهری پور
پـ ــرسـ ــش و پ ــاس ــخ
م ـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــک ـ ـ ـ ـ ــات
وکیل پایه یک
حــقــوقــی و قــضــایــی
دادگستری
بـ ـ ــه وسـ ــیـ ــلـ ــه تــیــم
کارشناسی مجرب خــود میتوانند هر هفته و
در همین ستون بــه ســئــوالهــای شما پاسخ
دهـنــد .الزم اســت بدانیم که پاسخهای داده
شده به سئوال ،صرفا جنبه مشورتی دارد و قابل
استناد در مــراجــع قضایی و اداری نمیباشد.
منتظر تماسهایشماهستیم.
رضایت یا ترک تعقیب
گاهی اوقات پس از وقوع جرم و طرح شکایت
کیفری ،شاکی بنا به دالیل و شرایط خاصی(
ً
مثال وجود رابطه ی زوجیت بین شاکی و
متهم ) قصد اعالم گذشت و رضایت نسبت
به متهم را دارد .سؤال این است آیا از لحاظ
قانونی این امکان وجود دارد که پرونده و
شکایت ادامه نیافته و تعقیب کیفری متهم
متوقف گردد و هم زمان امکان ادامه و
پیگیری شکایت برای شاکی محفوظ بماند؟
ً
پاسخ اینکه ( :ترک تعقیب ) صرفا در جرائم
قابل گذشت و با وجود شرایط مندرج در ماده
 79قانون آئین دادرسی کیفری این موضوع
امکان پذیر است.
ماده  79قانون آئین دادرسی کیفری( :در
جرائم قابل گذشت ،شاکی میتواند تا قبل از
صدور کیفر خواست درخواست ترک تعقیب
کند .در این صورت ،دادستان قرار ترک
تعقیب صادر میکند .شاکی میتواند تعقیب
مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال
از تاریخ صدور قرار تعقیب درخواست کند).

در رزمایش جهادگران فاطمی البرز مطرح شد،

توانمندی بی انتهای بسیج در گروههای جهادی تبلور عینی پیدا میکند

فرمانده سپاه استان البرزحیدرنیا

سردار فدوی

جانشین فرمانده کل سپاه گفت :مجموعه مجلس
و دولت و وزارتخانههای مربوطه نیز برای پشتیبانی
از این گروهها در راه خدمترسانی به مناطق محروم
فعال و پای کار هستند تا مشکالت هموطنان
برطرف شود.
به گزارش جامجم البرز سردار علی فدوی جانشین
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
رزمایش جهادگران فاطمی که با حضور فرمانده
سپاه استان البرز ،مسئوالن استانی حضور با شکوه
جهادگران بسیجی در ورزشگاه انقالب کرج برگزار
شد تصریح کرد :از ابتدای انقالب تاکنون در هر
صحنهای که الزام داشته پاسداریهای الزم توسط
سپاه و بسیج صورت گرفته است.
وی اذعان کرد 43 :سال ،خبیثان عالم در همه
زمینهها با انقالب اسالمی دشمنی کردند و
جنگیدند اما هیچ گاه نتیجهای که میخواستند
حاصل نشد زیرا همواره چنین بوده که خیل عظیم
مردان ،زنان ،دختران و پسران جهادگر در بسیج
سازندگی پای کار بودند و هر جا الزم بود به کمک
هم نوعان خود شتافتند ،پیروزی را از آن این ملت
و دشمن را مایوس کردند و همواره در این مسیر
موفق بودند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با اشاره به فعالیت بیش از  40هزار گروه
جهادی در سراسر کشور عنوان کرد :این گروههای
جهادی بسیجی همچنان در عرصههای مختلف و
در اقصی نقاط کشور فعال هستند و هر زمان هر
مشکلی پدیدار شود با صدق و اخالص پا در میدان
گذاشته و تمام تالش خود را به کار میگیرند تا
مشکالت به طور کامل برطرف شود.
سردار فدوی ادامه داد :این نیروهای جهادی هنگام
بروز بالیای طبیعی همچون سیل و زلزله ،تاریخ
ساز ،پای کار میآیند و حماسه آفرینی میکنند و تا
زمانی که مشکل برطرف نشده دست از تالش بر
نمی دارند؛ خداوند وعده داده که هر جا بندگانش
این چنین پای کار باشند ،خودش کمک میکند تا
مشکالت برطرف شد و به راستی که وعده خداوند
حق است.
وی اظهار کرد :مردم بارها مشاهده کرده اند که
هرگاه بالیی طبیعی مانند زلزله خانههایشان را
ویران و آنها را آواره کرد این بسیجیان و بندگان
مخلص خدا در کنار آنها حضور پیدا کردند؛ در حال
حاضر نیز به برکت پای کار آمدن مردم و انتخاب
دولت انقالبی و مردمی برخی از گرفتاریهایی هم

که وجود داشت به همت گروههای جهادی بسیج
سازندگی در حال برطرف شدن است.
جانشین فرمانده کل سپاه مطرح کرد :با آغاز
فعالیت دولت انقالبی ،تغییرات اساسی در منابع
مالی گروههای جهادی ایجاد شد که این تامین
منابع ،دست این جهادگران را به میزان وسیع باز
میکند تا در عرصهها و حوزههای مختلفی همچون
عمرانی ،سالمت و پزشکی ،فرهنگی و آموزشی
بتوانند بیشترین کارآیی را داشته باشند و بیشترین
بهره را به مردم برسانند .سردار فدوی با اشاره به
حس نوعدوستی گروههای جهادی و نیروهای
بسیجی در سرتاسر کشور عنوان کرد :برخی از این
مشکالت و محرومیتها در کشور نباید وجود
داشته باشد زیرا در شان ملت عزیز و شریف ایران
که در همه زمینهها پای این نظام و انقالب ایستاده
اند نیست که در محرومیت به سر ببرند ،پس
بر ماست که به کمک دولت بشتابیم و برای رفع
مشکالت باقیمانده گامهای اساسی برداریم.
وی افزود :در حال حاضر گروههای جهادی در حال
خدمات دهی و آبرسانی به بیش از  10هزار روستا
در کشور هستند و این خوب نیست که در چهل
و سومین سال انقالب اسالمی هنوز روستایی

در کشور وجود داشته باشد که از نعمت آب
آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار نباشد اما در
هر صورت به لحاظ عدم انجام تکالیفی که دولتها
بر عهده داشته اند این مشکل همچنان وجود دارد
که با پای کار آمدن این دولت برطرف خواهد شد.
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد :پس از رفع
مشکل آبرسانی و تامین آب شرب سالم و بهداشتی
در روستاهای هدف ،احداث راههای روستایی،
تکمیل خانهها و همه مواردی که نشانههایی از
محرومیت در کشور هستند از بین میروند و قطعا
در این مسیر سپاه و بسیج به منظور پشتیبانی از
این گروهها از توانمندیهای خود بهره گرفته و تمام
توان خود را به کار میگیرند.
سردار فدوی با بیان اینکه نباید تاکنون این همه
مشکل در کشور وجود داشته باشد خاطرنشان
کرد :مجموعه مجلس و دولت و وزارتخانههای
مربوطه نیز برای پشتیبانی از این گروهها در راه
خدمت رسانی به مناطق محروم فعال و پای کار
هستند تا این توانمندی بیانتهای بسیج در
گروههای جهادی تبلور عینی پیدا کند و مشکالت
هموطنان عزیز و نجیب ما از اقصی نقاط کشور
رخت بربندد.

وی یادآور شد :از ابتدای انقالب تاکنون هر زمان
پای هر کاری رفتیم خداوند عنایت کرد و مشکل
برطرف شد و خوشا به حال آنانی که خداوند به آنها
توفیق داده تا در این گروههای جهادی حضور پیدا
کنند و در زمان بروز بالیای طبیعی مردم را از غم و
غصه برهانند و به یاری آنان بشتابند ،به امید روزی
که هیچ استانی در کشور در زمینههای اساسی
مانند تامین آب و وضعیت جاده و درمان مشکل
نداشته باشد .جانشین فرمانده کل سپاه بیان
کرد :یقینا محق ترین انسانها برای زندگی بدون
مشکل ،مردم رشید و دلیر ایران هستند زیرا بیش
از  43ساله پای این انقالب و آرمانهای این نظام
ایستادند و در برابر خبیثانی مقاومت کردن که
هرگونه توانستهاند در حق این مردم دشمنی کرده
و جنگهای نظامی ،اقتصادی و فرهنگی مختلفی
را برای آنها رقم زده و از هیچ تالشی برای براندازی
نظام فروگذار نکردهاند.
سردار فدوی با بیان اینکه دشمنان ایران با وجود
تمام تهدیدها و تحریمها در زمینههای نظامی
و دفاعی اذعان میکنند که شکست خوردهاند،
خاطرنشان کرد :باید از ظرفیت و توانمندی همه
دلدادگان انقالب در ایران استفاده شود و در جنگ
اقتصادی نیز باید به گونهای عمل کنیم که باز هم
دشمن به شکست خود در این میدان اعتراف و
عقبنشینی کند و طعم تلخ شکست را بچشد.
وی با اشاره به وجود مشکالت اقتصادی و معیشتی
در کشور تصریح کرد :به لحاظ سیاستهای غلطی
که قبال به وجود آمده ،قصد داشتند با فرمولهای
دشمن ،مسائل اقتصادی کشور حل شود در
حالی که اگر دشمنان میتوانستند با همان
دستورالعملها ،مسائل اقتصادی خود را برطرف
میکردند و در حال حاضر گرفتار این موارد نبودند
پس این فرمولها برای خود دشمن هم کارآیی
نداشته و کارساز نبوده است.
در ادامه این مراسم سردار علیرضا حیدرنیا
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز
در سخنانی گفت :امروز بیش از پنج هزار نفر
از بسیجیان دریادل در این جمع پرشور حاضر
شدهاند تا بگویند همه سرباز رهبر هستند.
وی ادامه داد :همه این بسیجیان دالور و غیور

و حتی کوچک ترین اعضای جمع حاضر و دهه
نودیهایی که سرود زیبای سالم فرمانده را اجرا
کردند امروز آمده اند تا اعالم کنند یک دل و یک
صدا گوش به فرمان مقام عظمای والیت و فرمانده
معظم کل قوا بوده و به منظور گره گشایی از همه
مشکالت در همه زمینهها پا در رکاب معظم له
هستند .فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به
فعالیت یک هزار و  330گروه جهادی در حوزههای
مختلف بسیج در استان البرز بیان کرد :این
جهادگران دریادل و غیور در عرصههای مختلفی
همچون محرومیت زدایی ،فرهنگی ،کاهش
آسیبهای اجتماعی ،پزشکی و دیگر عرصهها پا در
رکاب و در خدمت این مردم عزیز هستند و در این
مسیر از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند.
سردار حیدرنیا با اشاره به تالشهای بسیجیان در
مهار ویروس منحوس کرونا از اجرای بیش از 390
پروژه محرومیت زدایی در مناطق حاشیه نشین و
کم برخوردار استان البرز با هزینهای قریب به 500
میلیارد ریال خبر داد و عنوان کرد :این بسیجیان
در اجرای طرح شهید سلیمانی و کمکهای مومنانه
نیز رشادتهای زیادی از خود نشان دادند.
وی خاطرنشان کرد :در حوزه کمک مومنانه قریب
به  300هزار بسته معیشتی و بیش از  35هزار کارت
هدیه نقدی فقط توسط سپاه و بسیج و تعداد
زیادی نیز توسط سایر ارگانها و نهادها با همکاری
و کمک خیرین و مسئوالن استانی تهیه شد و در
اختیار مردم نیازمند استان قرار گرفت 218 .زندانی
غیرعمد نیز در سال گذشته با کمک خیرین و مردم
نیکوکار البرز آزاد شدند و  475سری جهیزیه نیز برای
نوعروسان نیازمند تهیه شد.
فرمانده سپاه استان البرز با بیان اینکه در راه
مقابله با کرونا و کمکهای مومنانه در استان البرز،
 177میلیارد تومان هزینه شده است اظهار کرد:
بسیجیان مخلص و مردم غیور و مسئوالن انقالبی
این استان همچنان پا در رکاب مقام معظم رهبری
و گوش به فرمان ایشان هستند و برای گره گشایی
از مردم و رفع فقر و محرومیت تمام تالش خود را
به کار میگیرند.
در این رزمایش از جهادگران برتر استان البرز با
اهدای لوح یادبود تجلیل شد.
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 ۲۰۰مدرسه در البرز نیاز به مقاوم سازی دارند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت :بر اساس اعالم اداره کل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان  ۲۰۰مدرسه البرز نیاز به مقاوم
سازی دارند.
به گزارش جام جم البرز محمد رضا فالح نژاد افزود :از مجموع این ۲۰۰
مدرسه ۶ ،مدرسه باید تخریب و نوسازی شوند.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز :کمبود اعتبارت مربوط
به تخریب و نوسازی مهمترین دلیل در تاخیر بازسازی مدارس استان
البرز بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز اضافه کرد :با توجه به حادثه
خیز بودن این استان و اینکه در معرض بیش از  ۲۸حادثه طبیعی

پزشک جام جم
س ــواالت پزشکی
خــود را از پزشک
جـ ـ ــام ج ـ ــم الـ ـب ــرز
ب ـ ـپـ ــرس ـ ـیـ ــدایـ ــن
روزه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،مـ ـ ــردم
ب ـ ـخـ ــش ز یـ ـ ـ ــادی
از ن ـ ـ ـیـ ـ ــازهـ ـ ــای
دکتر سید مهدی
سالمت خود را از
موسویان
را هه ــای گوناگون
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دس ـ ـ ـ ـ ــت
م ـیآورنــد .ایــن کــار میتواند در بعضی مواقع
مفید و در بسیاری از مــواقــع حتی خطرناک
باشد.
ویژه نامههای جام جم البرز شرایطی را فراهم
کرده است که شنونده سواالت و پرسشهای
پزشکی شما باشد و به صــورت مکتوب برای
سئوالهای شما جوابهای مناسبی داشته
باشد.
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون
و هر هفته به ســواالت و دغدغههای پزشکی
شما پاسخ خواهند داد.
عاليم امیکرون در کودکان
البته نشانههای امیکرون در کودکان بیشتر
شامل موارد زیر است:
ضعف و خستگی ،سردرد ،بی اشتهایی ،تب،
دانههای پوستی (در  %۱۵موارد) ،سرفه و
برخالف تصور ،امیکرون میتواند کودکان را
هم درگیر کند .همچنین اینکه بیشترین
درصد افراد مبتالیان به این ویروس را کودکان
تشکیل میدهند .متخصصان بیان کرده اند
که امیکرون میتواند باعث بروز مشکالت حاد
تنفسی در کودکان شود.

از جمله زلزله و سیل قرار دارد الزم است تدابیر جدی در بحث مقاوم
سازی خانههای مسکونی و مدارس با تامین اعتبارات کافی صورت
گیرد.
به گفته فالح نژاد :برای به صفر رساندن مدارس فرسوده در البرز نیاز به
ساخت  ۳۰۰مدرسه جدید با چهار هزار و  ۵۰۰کالس درس است.

طرح جدید دولت در واقع تغییر شیوه پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی است

و اصالح هم نیاز به ملزوماتی دارد .کار کارشناسی و
اطالع رسانی بموقع از ملزومات طرح هدفمند سازی
یارانههاست.
عباسی اظهار کرد :مطمئنا با اصالحی که صورت
میپذیرد ،هر دو قشر تولید کننده و مصرف کننده نفع
خواهند برد .وی با بیان اینکه ارز  ۴۲۰۰هزار تومانی برای
دهکهای باال در مقایسه با دهکهای پایین انتفاع
چند برابری حاصل کرد ،افزود :در حوزه کشاورزی اکثر

قبل تا آخر تیر تمام  ۸میلیارد دالر را هزینه کرد ،مبلغ
 ۴.۶میلیارد دالر هم برای مجلس تقاضا آورد و برداشت
کرد یعنی  ۱۲.۶میلیارد دالر سال گذشته برای نهادههای
دامی ،روغن ،دارو و گندم اختصاص داده شد اگر
مابهالتفاوت را محاسبه کنیم ،تقریبا مبلغ  ۲۵۰هزار
میلیارد تومان میشود .وی افزود :این مبلغ موجود
بوده و هست و دولت قبل هم پرداخت میکرده
است ولی عالوه بر عدم وجود عدالت در توزیع بین
تمام اقشار جامعه با حیف و میل بسیاری هم در طول
زنجیره مواجه بوده است و فقط این دولت همین
مبلغ را به انتهای زنجیره پرداخت خواهد کرد تا عالوه بر
عادالنه توزیع کردن آن از حیف و میل موجود در طول
زنجیره هم جلوگیری نماید.
عباسی ،نظارت بر بازار را تکمیل کننده طرح هدفمند
سازی یارانهها دانست و خاطرنشان کرد :باید مواظبت
کنیم که دولت بر بازار نظارت دقیق داشته باشد تا
اینکه قیمت اجناس دیگر بی دلیل افزایش پیدا نکند
همچنین الزم است سازمان حمایت از تولید کننده و
مصرف کننده ورود پیدا کند و کاالهایی که مشمول
ارز بوده و ارز آن حذف شده قیمت را بگونهای تعریف
کنند که به تولید کننده و مصرف کننده اجحاف نشود.

تالش بدون تعطیلی برای تامین مر غ در کشتارگاههای استان البرز
همزمان با دستور سراسری عدم تعطیلی کشتارگاههای مر غ در کشور
در راستای نظارت بیشتر و دقیقتر بر روند کشتار مر غ ،کشتارگاههای
استان البرز بدون وقفه در حال فعالیت هستند.
همزمان با دستور سراسری عدم تعطیلی کشتارگاههای مر غ در کشور ،در
راستای نظارت بیشتر و دقیق تر بر روند کشتار مر غ در استان مسئوالن
مربوط از نزدیک رونده کشتار مر غ مورد نیاز بازار مصرف در این واحد
صنفی را مورد نظارت قرار دادند.به گزارش جام جم البرز ،رضائیان معاون
بهداشت سازمان دام پزشکی وزارت جهاد کشاورزی دراین بازدید شبانه

با تاکید بر این موضوع که نگرانی و دغدغهای برای تامین مر غ مورد نیاز
بازار در کشور وجود ندارد گفت  :میزان جوجه ریزی با توجه به برنامه
زیزیهای به عمل آمده از طرف وزارت جهاد کشاورزی بیش از حد نرمال
بوده است و مشکلی وجود ندارد و بر اساس نظارت همگانی ادارات
کل دامپزشکی کشور تحت نظارت سازمان دام پزشکی دارند شبانه به
میزان نرمال کشتار صورت میگیرد و نظارت بر کشتار و عرضه بهداشتی
در شبکه توزیع مدیریت میشود .این مسئول در خصوص میزان این
تولید در البرز هم گفت :اگر چه در حال حاضر روزانه به میزان  40هزار

تشکیل هزار مورد پرونده تخلف صنفی در البرز

رئ ـیــس س ــازم ــان ص ـن ـعــت ،م ـعــدن و
تجارت البرز با اشــاره به اجــرای طرح
تـشــدیــد ب ــازرس ــی از اص ـنــاف در ایــن
اس ـتــان گ ـفــت :یــک هـ ــزار و  ۲۱مــورد
پرونده تخلف صنفی  ۲روز گذشته در
استان تشکیل شده است.
ب ــه گ ـ ــزارش جـ ــام ج ــم الـ ـب ــرز ،ربـیـعــی
اف ــزود :با دستور ویــژه وزیــر صنعت،
معدن و تجارت و پیرو تاکیدات ویژه
استاندار البرز در خصوص اجرای طرح

مجموعههای تولیدی از نحوه توزیع ارز  ۴۲۰۰تومانی
ناراضی بودند و تقریبا هیچ بهرهای برای آنها حاصل
نمیشد ،در عوض محصول خود را طبق قیمتگذاری
دولتی باید میفروختند و ضرر در ضرر بهره آنها بود.
عباسی ،طرح جدید دولت را در واقع تغییر شیوه
پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی دانست و افزود :ما سال
گذشته فقط برای نهادههای دامی ،روغن ،دارو و گندم
 ۸میلیارد دالر بودجه لحاظ کردیم ،بعد از اینکه دولت

جامع نـظــارت بــر قیمتها و تشدید
بــازرسـیهــا در سطح عــرضــه ،در  ۲روز
از اجــرای ایــن طــرح ۴ ،هــزار  ۱۳۱مورد
بــازرســی از صنوف مختلف تولیدی،
تــوزی ـعــی و خــدمــاتــی در ت ـمــام نـقــاط
استان انجام شده است.
ب ــه گـفـتــه رئ ـیــس س ــازم ــان صنعت،
م ـعــدن و تــج ــارت الـ ـب ــرز :همچنین
در ای ــن م ــدت ی ــک هـ ــزار و  ۲۱فـقــره
برگه گــزارش بــازرســی بــرای واحدهای

متخلف ص ــادر و پــرونــده متخلفان
بــرای رسیدگی به تعزیرات حکومتی
استان ارسال شده است.
ربـیـعــی گ ـفــت :ط ــرح جــامــع ن ـظــارت بر
تهــا و ت ـشــدیــد ب ــازرســیه ــا در
قـیـمـ 
سطح ب ــازار بــه ابـتـکــار وزی ــر صنعت،
معدن و تجارت و در راستای جلوگیری
از بروز هرگونه تخلف صنفی در شرایط
حاضر کشور اجرایی میشود.
او ادام ـ ــه داد :در ایـ ــن طـ ــرح تـمــام
کــارکـنــان ســازمــان صنعت ،مـعــدن و
تـجــارت اس ـتــان ،شــرکــت شهرکهای
ص ـن ـع ـتــی ،روس ـ ـ ــای شــعــب ــات س ـیــار
تـعــزیــزات حکومتی ،بــازرســی اصناف
و بسیج اصناف مشارکت دارنــد و تا
ایجاد آرامــش کامل در بــازار و تامین
به هنگام انواع اقالم کاالیی در سطح
عــرضــه طــی  ۲نــوبــت صبح و عصر به
صورت جدی ادامه خواهد داشت.
ربیعی تاکید کــرد :بیشترین تخلفات
صنفی ثبت شــده در  ۲روز نخست
اجرای طرح جامع نظارت بر قیمتها

یهــا در سـطــح ب ــازار
و تـشــدیــد بــازرس ـ 
شامل تخلف گرانفروشی ،امتناع از
عرضه و عدم درج قیمت روی کاالها
بوده است.
رئ ـیــس س ــازم ــان ص ـن ـعــت ،م ـعــدن و
تجارت استان البرز در ادامــه افــزود:
از تمام مــردم البرز درخواست داریم
که در صورت مشاهده هرگونه تخلف
صنفی و عــدم رعــایــت ضــوابــط عرضه
کاال مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۲۴
اطالع رسانی نمایند که در کمتر از ۲۴
ساعت به شکایات رسیدگی خواهد
شد.
ربـیـعــی ادامـ ــه داد :مـ ــردم ال ـبــرز ایــن
اطمینان خاطر را داشـتــه باشند که
بسیاری اصناف و فعاالن سطح بازار
در رعایت حقوق مصرف کننده کوشا
هستند و در استان البرز با بیش از ۹۰
هزار واحد صنفی فعال و بالغ بر سه
هــزار و  ۸۰۰واحــد تولیدی و توزیعی،
آمــار تخلفات با تــاش صــورت گرفته
سیر نزولی خواهد داشت.

ارجاع پرونده های واحد صنفی متخلف البرز به تعزیرات حکومتی

معاون اجرایی تعزیرات حکومتی البرز گفت :در اجرای طرح ویژه نظارت بر واحدهای
صنفی در یک هفته گذشته تاکنون پرونده هزارو  ۸۰۰واحد صنفی متخلف به
تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.
به گزارش جام جم البرز ،سعید نوراللهی گفت :این واحدهای متخلف از بین بیش
از هشت هزار و  ۸۰۰مورد بازرسی انجام شده ،شناسایی شدند ضمن آنکه  ۱۰واحد

صنفی متخلف نیز پلمب شدند.
به گفته معاون اجرایی تعزیرات حکومتی البرز :در این مدت  ۸۴تن شکر و  ۱۰تن
برنج احتکار شده کشف شده است.
نوراللهی تاکید کرد :هرگونه افزایش قیمت سایر کاالها و خدمات به بهانه افزایش
قیمت کاالهایی نظیر روغن ،مر غ ،تخم مر غ و لبنیات غیر قانونی بوده و مصداق
بارز گرانفروشی است.
او گفت :احکام و جرایم تعزیرات حکومتی تا مبلغ  ۱۰۰میلیون ریال قطعی بوده و
قابل تجدیدنظرخواهی نمیباشد و طبق آئین نامه اصالحی تعزیرات حکومتی
تخلفات گرانفروشی ،تقلب ،کم فروشی ،عدم درج قیمت و عدم صدورفاکتور در
صورت صحت مستندات بازرسی و بدون لزوم به احضار رسیدگی انجام و صدور
حکم خواهد شد.
معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود :اجرای طرح ویژه نظارت
بر نظارت بر واحدها تولیدی و صنوف ازهفته گذشته با محوریت احتکار کاالهای
ضروری در استان البرز اجرایی شده و با هرگونه تخلف صنفی برخورد میشود.
او گفت :مردم درصورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند گزارشهای خود را از
طریق سامانه  ir.۱۳۵برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی این استان ارائه
دهند.

قطعه مر غ در البرز به صورت شبانه روزی کشتار میشود اما همچنان
این میزان قریب به  20درصد نیاز این استان را تامین میکند و  80درصد
دیگر از استانهایی همچون قزوین و گیالن تامین میشود.
نورالهی معاون دستگاه تعزیرات خکومتی استان هم در خصوص نرخ
مصوب مر غ برای مصرف کننده از طرف دولت هم گفت :
با توجه نر خگذاری جدید نرخ مصوب هر کیلو گرم مر غ گرم معادل 59800
تومان است و بر این اساس هر گونه افزایش قیمت گران فروشی
میباشد و قانونگذار با متخلفان بر خورد خواهد کرد .

هشدار پلیس فتا در خصوص
سایت جعلی ثبت نام یارانه معیشتی

رئیس پلیس فتا البرز از مردم خواست فریب
پیامک جعلی در خصوص قطع یارانه معیشتی و
ثبت نام جاماندگان یارانه را نخورند
به گزارش جامجم البرز سرهنگ «رسول جلیلیان»
گفت :با توجه به طرح واریز یارانه معیشتی دولت
به دهکهای مختلف مالی کشور و عدم واریز یارانه
برای برخی از دهکهای اعالم شده ،شیادان فضای
سایبری با ترفندهایی مانند ثبت نام یارانه ،ویرایش
اطالعات یارانه بگیران و ثبت نام جاماندگان اقدام
به کالهبرداری میکنند.
رئیس پلیس فتا البرز اضافه کرد :کالهبرداران
مجازی با ارسال پیامکهای جعلی ،ارائه لینکهای
ثبت نام ،هدایت به درگاههای بانکی جعلی و معرفی
اپلیکیشنهای مختلف توسط مجرمان سایبری

دور از ذهن نخواهد بود.
جلیلیان افزود :مجرمان با راه اندازی سایت جعلی
و ارسال پیامک اقدام به فریب و هدایت کاربران
به درگاههای جعلی بانکها درخصوص جلوگیری
از ترفندهای یارانه میکنند که مردم باید برای
پیشگیری ازهرگونه جرم هوشیار باشند.
او اضافه کرد :مجرمان پس از هدایت متقاضیان به
درگاههای جعلی (فیشینگ) ،اطالعات کارت بانکی
آنها را کسب و سپس اقدام به برداشت غیر مجاز
از حساب آنان میکنند .به گفته جلیلیان ،چنانچه
مردم به دلیل ناآگاهی اطالعات بانکی خود را در
اختیار این افراد سود جو وکالهبردار قرار دادهاند،
ً
سریعا رمز دوم اینترنتی خود را تغییر دهند و برای
فعال سازی رمزهای یک بار مصرف کارتهای
بانکی خود اقدام کنند.
رئیس پلیس فتا البرز گفت :کاربران که به هر دلیلی
ابهام یا اعتراضی نسبت به یارانه اختصاص یافته
دارند میتوانند به سامانه hemayat.mcls.gov.ir
مراجعه و ثبت اعتراض کنند .او تاکید کرد :کاربران
در صورت اطالع از اینگونه موارد بالفاصله مراتب
را از طریق تماس با شماره تلفن  ۰۹۶۳۸۰به مرکز
فوریتهای سایبری پلیس فتا اعالم کنند.

قصه سگهای بدون صاحب کرج؛

حیواندوستی یا بازی با مرگ؟
برخی از شهروندان اجازه انتقال سگهای ولگرد
خطرناک به مراکز نگهداری را نمیدهند.
به گزارش جام جم البرز ،رئیس سازمان مدیریت
پسماند شهرداری کرج گفت :برای ساماندهی
سگهای بالصاحب باهدف جمعآوری و کنترل
آنها و پیشگیری از بیماری و همچنین ایجاد
امنیت روانی و فراهمسازی محیطی امن در شهر
دو مرکز در کرج فعالیت دارند که در هر مرکز ۵٠٠
سگ نگهداری میشود.
خسروی ،افزود :در این  ۲مرکز اگر سگهای ولگرد
نیاز به عقیم سازی داشته باشد عقیم میشوند و
اگر نیاز به مداوا داشته باشد درمان میشوند.
به گفته رئیس سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج :بهطورقطع وجود سگهای
بدون صاحب عالوه بر تهدیدات اجتماعی ،ازنظر
بهداشتی نیز مشکالتی را برای شهروندان ایجاد
میکند به همین دلیل یکی از دغدغههای اصلی
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خبر

نائبرئیس کمیسیون کشاورزیمجلسشورایاسالمی؛

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه طرح جدید دولت را در واقع
تغییر شیوه پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی است ،گفت:
کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند تولید
کننده از نحوه توزیع این ارز ناراضی است و مصرف
کننده هم که باید با قیمتی مناسب کاال را تحویل
میگرفت ،ناراضی میباشد.
به گزارش جام جم البرز ،علیرضا عباسی ،در مورد
سیاستهای ارزی که دولت پیشین در سال ۹۷
بوجود آورده بود ،گفت :در سال  ۹۷پس از تالطمات
ارزی که بوجود آمد ،دولت قبل با هدف حمایت
همزمان از تولید کننده و مصرف کننده سیاستهایی
را در پیش گرفت که تولید کننده بتواند مواد اولیه را
ارزان تهیه کند و مصرف کننده هم با قیمت مناسبی
محصوالت را دریافت کند.
نماینده مردم کرج ،فردیس و اشتهارد افزود :بعد از
گذشت یکی دو سال از این موضوع اکثر کارشناسان
اقتصادی به این نتیجه رسیدند که تولید کننده از
نحوه توزیع این ارز ناراضی است و مصرف کننده هم که
باید با قیمتی مناسب کاال را تحویل میگرفت ،ناراضی
میباشد .بنابراین این راه اشتباه باید اصالح میشد

اجتماعی

مدیران شهرستان جمعآوری و انتقال سگها به
مراکز مجاز است.
خسروی گفت :علت عمده حضور سگهای
ولگرد در سطح شهر وجود پسماند غذایی است
که توسط شهروندان در جاهای نامناسبی رها
میشود و حیوان گرسنه برای زنده ماندن و به
منظور تأمین غذا به داخل شهر هجوم آورده و عدم
رعایت مسائل مربوط به پسماند غذایی زمینه را
برای حضور سگهای ولگرد فراهم کرده است .او
افزود :برخی از شهروندان به واسطه حس حیوان
دوستی ،تا خودروی حمل سگهای بالصاحب را
میبینند دورش جمع میشوند و اجازه نمیدهند
همکاران ما عملیات زنده گیری و انتقال سگها
را انجام دهند .به گفته رئیس سازمان مدیریت
پسماند شهرداری کرج :شهروندان در صورت
مشاهده سگهای بالصاحب در محله خود با
 ۱۳۷تماس بگیرند .

البرزشناسی؛

عــهــدنــامــه تــاریــخــی نــادرشــاه
افشار در ساوجبالغ

یک البرز پژوه گفت :یکی از پیمانهای صلح
ایران به نام عهدنامه کردان ،بین نادرشاه افشار و
دولت عثمانی است.
به گزارش جام جم البرز؛ شاه محمدی گفت :از
وقایع بسیار مهم در زمان نادر شاه همین پیمان
صلحی بود که در  ۱۷شعبان سال  ۱۱۵۹هجری
قمری برابر با ( ۴سپتامبر ۱۷۴۶میالدی) در منطقه
کردان واقع در  ۱۶کیلومتری شمال غربی شهر کرج
بین نادر شاه افشار و دولت عثمانی منعقد شد.
او افزود :نادر پس از پیروزیهای پی در پی بر
دولت عثمانی ،درخواست الحاق مناطقی ،چون
وان ،کردستان غربی ،بغداد ،کربال ،نجف و بصره
را به ایران داد.این البرزپژوه گفت :دولت عثمانی
این درخواستها را قبول نکرد و علی پاشا حکیم
اوغلو را مامور جنگ با ایران کرد ،در این موقع
سفیر دیگر ایران فتحعلی خان ترکمن که مدتی در
بغداد زندانی بود به قسطنطنیه رسید و مذاکرات
جدیدی را در دستور کار خود قرار داد.
او گفت :طبق این مذاکرات نظیف افندی در
راس هیئتی از طرف دولت عثمانی به ایران آمد تا
مطابق مفاد معاهده سر پلذهاب قصر شیرین
در سال (۱۰۴۹ق ۱۶۳۹ -م) قراردادی امضا کند.
شاهمحمدی گفت :این هیئت در کردان
ساوجبالغ نزدیک تهران به خدمت پادشاه ایران
رسید و پس از پنج دور مذاکره در  ۱۷شعبان سال
 ۱۱۵۹برابر با  ۴سپتامبر  ۱۷۴۶میالدی قرار دادی
تهیه کرد که اختالفات طوالنی میان ایران و عثمانی
را در عهد نادر شاه خاتمه بخشید.
نادر شاه افشار به جهت لشکرکشی به نواحی
مختلف و عدم استقرار در مکانی خاص به شاه
بی پایتخت مشهور است .او سفرهای متعددی
به غرب و شرق و شمال غربی کشور برای مقابله
با دولت عثمانی و دیگر مدعیان نمود و در این
مسیر اغلب از سرزمین کرج (استان البرز ) عبور
میکرد و یکی از اردوگاههای مهم او در این مسیر
کردان ساوجبالغ کرج بود.

ســرپــرســت س ــت ــاد ب ــازس ــازی
عتبات عالیات شهرداری کرج
معرفی شد

طی حکمی ،سعید زار ع به عنوان سرپرست ستاد
بازسازی عتبات عالیات شهرداری کرج منصوب
شد.
به گزارش جام جم البرز در جلسهای که با حضور
شهردار کرج و میثم اسالمخواه رئیس ستاد
عتبات عالیات استان البرز برگزار شد ،سعید زار ع
به عنوان سرپرست ستاد بازسازی عتبات عالیات
شهرداری کرج منصوب شد.
در این جلسه ،سعیدی سیرایی شهردار کرج
با اشاره به اینکه مجموعه مدیریت شهری در
همکاری با ستاد عتبات عالیات از هیچ کمکی
دریغ نمیکند ،تصریح کرد :شهرداری امسال در
راستای تبلیغ و فرهنگسازی برای برگزاری هرچه
باشکوهتر مراسم اربعین حسینی اقدامات
ویژهای دارد.وی افزود :شهرداری کرج در آستانه
اربعین حسینی (ع) تمهیدات ویژهای برای
خدماترسانی به زائران حسینی و همچنین
برپایی موکب در نظر میگیرد.
سعیدی بابیان اینکه پذیرش مسئولیت
خدمترسانی به زائرین کربال وظیفهای خطیر
است و باید تمهیدات الزم برای جذب مشارکت،
اسکان و تغذیه زائران پیشبینی شود ،گفت:
نیروهای خدوم و ایثارگر در برگزاری هر چه
باشکوهتر این حرکت عظیم نقش مؤثری دارند.

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانالبرز :محم دتقیحسنیگردهکوهی
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ال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
به بوی نافهای کاخر صبا زان طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دله

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
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حافظ

دوشنبه  26اردیبهشت  1401شماره 6214

آ گهی م ــزایده امالک و مستغالت
شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور (سهامی خاص) به شماره ثبت  528871به وکالت از طرف ( موسسه اعتباری
نور ) در نظر دارد نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقد ،و اجاره به شرط
تملیک اقدام نماید.
ً
 1متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند اسناد مزایده به همراه فرم پیشنهاد قیمت را حضورا از دفتر
شرکت و یا شعب مرکزی و دفاتر سرپرستی های موسسه اعتباری نور در سطح کشور و یا از طریق سایت
موسسه اعتباری نور و یا سایت شرکت(مندرج در بند  )16دریافت و پس از تکمیل به انضمام سپرده شرکت
در مزایده(اصل یک فقره چک بانکی در وجه شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور با شناسه ملی  14007727434و
یا اصل فیش واریز نقدی به حساب شماره  0201100501002نزد شعبه زاگرس موسسه اعتباری نور به نام شرکت
توسعه بازرگانی پرتو نور به مبلغ  %5قیمت ملک مورد نظر ) لغایت پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ
2902/ 1401/همه روزه از ساعت  7:30صبح لغایت  16:30بعدازظهر (پنجشنبه ها تا ساعت  )13به استثنای
روزهای تعطیل در پاکات دربسته به دبیرخانه شرکت به نشانی تهران خیابان نلسون ماندال خیابان ناهید
غربی پالک  30طبقه سوم کد پستی  1967757311یا سرپرستی های موسسه اعتباری نور در سطح کشور تحویل
و رسید دریافت نمایند( .نشانی و شماره تماس شعب و سرپرستی های مربوطه مندرج در سایت شرکت)
 2بازگشایی پاکات رأس ساعت  14روز چهارشنبه مورخ 0403/ 1401/در محل دفتر شرکت انجام می پذیرد.
 3روش دریافت ثمن معامله در معامالت با برندگان مزایده در روش واگذاری نقد و اجاره به شرط تملیک به
شرح ذیل می باشد.
ً
الف) نقدی=  %5سپرده شرکت در مزایده ( %85 +مجموعا  %90قیمت پیشنهادی) و الباقی به میزان %10
همزمان با تنظیم سند.

ردیف
1

عنوان ملک
 /پروژه

نوع سند
مالکیت

مغازه تجاری
واقع در
شهرستان
شهرقدس

دفترچه ای

استان

تهران

آدرس

پالک ثبتی
فرعی/اصلی

تهران -شهرقدس-
بلوار امام خمینی -
سمت جنوب خیابان-
مابین کوچه وفا و صبا
 محل قدیم شعبهموسسه اعتباری نور

24/2019

ب) اجاره به شرط تملیک=  %5سپرده شرکت در مزایده  +مبلغ پیش پرداخت برابر جدول آگهی و الباقی در
اقساط مربوطه.
ج) اقساطی=  %5سپرده شرکت در مزایده  +حصه نقدی برابر جدول آگهی و الباقی طی اقساط ماهیانه.
ً
 4برنده مزایده در امالک نقدی می بایست به منظور تحویل امالک و امضای مبایعه نامه مجموعا  % 90مبلغ
پیشنهادی خود از ثمن معامله را پرداخت نماید.
ً
 5چنانچه ملک مورد نظر متقاضی مشمول تخفیف خرید نقدی باشد ،صرفا از طریق مزایده گذار و در زمان
ابالغ به برنده مزایده تخفیف مربوطه بر اساس قیمت پایه مزایده ،محاسبه و اعمال می گردد و در مبایعه نامه
منظور می شود.
 6تحویل امالک خریداری شده به روش اجاره به شرط تملیک پس از تکمیل پیش پرداخت و ارائه تضامین
و تنظیم مبایعه نامه انجام خواهد شد.
 7رعایت مفاد مندرج در فرم شرکت در مزایده الزامی است و ارائه پاکت به منزله قبول تمامی شرایط مزایده
خواهد بود.
 8به پیشنهادهای فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشروط و بدون امضاء ترتیب اثر داده نخوا هد شد و صرف
ارائه پاکت حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی نماید.
 9ارسال پاکات پیشنهاد قیمت از طریق پست به شرط تحویل به دفاتر پستی پیش از ساعت 13روز
پنجشنبه مورخ  1401/02/29بالمانع است(.مشروط به درج ساعت و تاریخ روی بارکد پستی و ارسال مستقیم
به نشانی شرکت)
 10حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات اختیاری و منوط به ارائه تصویر رسید فیش واریزی

بخش
ثبتی

12

42/34640

نوع ملک

مغازه

کاربری

تجاری

عرصه
(مترمربع)

قدرالسهم

مغازه تجاری

42/34641

2

ساختمان
تجاری اداری
واقع در
اسالمشهر

3

 4دستگاه
آپارتمان
مسکونی واقع
در فردیس
کرج

شهرستان
اسالمشهر -بعد از
میدان نماز  -بعد
از زیرگذر جاده
اسالمشهر -باند
کندرو  -بعد از خیابان
کاشانی  -پالک 798
 محل سابق پستبانک

تک برگی
تهران

42/34642

42/34643

12

آپارتمان
اداری

تجاری اداری

قدرالسهم از
عرصه

اعیان
(متر مربع)

 193متر مربع
بانضمام یک
واحد بالکن (نیم
طبقه) بمساحت
 85.73متر مربع

قیمت پایه
مزایده (ریال)

180,000,000,000

415.15
مترمربع
بانضمام
 149.51متر
مربع بالکن
تجاری

279,000,000,000

162.11

36,000,000,000

578.54

103,500,000,000

578.54

99,000,000,000

ً
مبلغ سپرده یا تصویر چک بانکی و رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد(.حضور نمایندگان صرفا با ارائه
وکالتنامه رسمی عالوه بر رعایت موارد پیش گفته مجاز خواهد بود)
شهید«مرتضی چرامین كیسمی»
 11مطالعه اسناد و مستندات و بازدید از امالک و اموال مورد مزایده قبل از تکمیل و تحویل پاکات برای
متقاضیان ضروری است.
 12بازدید از امالک با هماهنگی شرکت و سرپرستی های موسسه اعتباری نور انجام خواهد گرفت.
 13شرکت و موسسه در رد و یا قبول پیشنهادات در هر مرحله مختار می باشند.
 14کلیه امالک با وضع موجود آنها به فروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ،تخلیه ملک و کلیه هزینه
های مربوطه به عهده خریدار می باشد.
 15هزینه درج آگهی و دفتر اسناد رسمی (حق الثبت و حق التحریر ) به عهده خریدار می باشد.
ٌ
 16لطفا به تغییرات و اصالحات احتمالی انجام شده در سایت های ( WWW.NOORBANK.IRموسسه
اعتباری نور ) و ( WWW.PARTONOOR.COMشرکت توسعه بازرگانی پرتو نور ) که مالک عمل می باشد توجه
و مراجعه فرمائید.
 17شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور به عنوان نماینده و وکیل موسسه اعتباری نور مبادرت به برگزاری مزایده
حاضر نموده است و هیچگونه سمت و مالکیتی در امالک عرضه شده ندارد.
 18تلفن های شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور 2620852226208166-26208136- 021-می باشد و همه روزه از
ساعت  7:30الی  16:30آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان محترم می باشد.
 19جهت اطالع از شماره تلفن های سرپرستی های استانی موسسه اعتباری نور و شعب مرکزی به سایت
موسسه به نشانی مندرج در بند  16مراجعه فرمائید.

نوع واگذاری

وضعیت
تصرف

 -1نقدی
 -2اجاره به شرط
تملیک (پیش
پرداخت حداقل
%50نقد و الباقی
اقساط حداکثر36
ماهه با احتساب
حداکثر نرخ سود
شورای پول و
اعتبار )

تخلیه

تک برگی

البرز

کرج -میدان
استاندارد -رزکان
نو -شهرک شهید
رستمی -روبروی
مجتمع اکومال  -نبش
خیابان  16متری
شهید آخوندی -پالک
(69قطعه )171

578.54

162/48150

125. 81

16,380,000,000

162/48151

134 .56

18,000,000,000

162/48152

136.06

18,540,000,000

134. 83

18,540,000,000

162/48153

-

آپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

 -1ملک مورد مزایده در طبقه همکف یک ساختمان  4طبقه
قراردارد و طی آتش سوزی ،سیستم روشنایی و تاسیسات
و نازک کاری و ...سوخته وتخریب گردیده و جهت استفاده
نیاز به مرمت و بازسازی دارد  -2 .واحد تجاری مذکور بصورت L
شکل می باشد و از سمت کوچه نیز درب ورودی دارد  -3 .دارای
انشعابات آب و برق و گاز شهری می باشد  -4 .ملک مورد
مزایده دارای گواهی پایانکار با شماره  87017320مورخ 87/11/21
صادره از شهرداری شهرقدس می باشد  -5 .ملک با وضعیت
موجود واگذار می گردد و هرگونه هزینه و اقدام بابت مرمت و
بازسازی و یا نوسازی و ...به عهده برنده مزایده می باشد .

 -1این واحد تجاری واقع در طبقه همکف بانضمام بالکن
تجاری بمساحت  149.51متر مربع واقع در سمت شمال غربی
نیم طبقه فوقانی بانضمام تعداد  5واحد پارکینگ تجاری
واقع در زیرزمین یک می باشد .
 -2گواهی پایانکار با شماره  95002694مورخ  95/03/01دارد .

 -1نقدی
 -2اجاره به شرط
تملیک (پیش
پرداخت حداقل
%30نقد و الباقی
اقساط حداکثر48
ماهه با احتساب
حداکثر نرخ سود
شورای پول و
اعتبار )

 -1این واحد اداری واقع در سمت جنوبی نیم طبقه فوقانی
همکف بانضمام تعداد  23واحد پارکینگ اداری واقع در
زیرزمین دو می باشد .
 -2گواهی پایانکار با شماره  95002694مورخ  95/03/01دارد

این واحد اداری واقع در طبقه یک بانضمام تعداد  5واحد
پارکینگ اداری واقع در زیرزمین یک می باشد .
گواهی پایانکار دارد .

تخلیه

42/34644

93,600,000,000

توضیحات ملک

این واحد اداری واقع در طبقه دو بانضمام تعداد  5واحد
پارکینگ اداری واقع در زیرزمین یک می باشد .
گواهی پایانکار دارد .
 -1این واحد اداری واقع در طبقه سه بانضمام تعداد  5واحد
پارکینگ اداری واقع در زیرزمین یک می باشد  -2.درطبقه
چهارم این ساختمان  ،قسمتی  ،اختصاص به راه پله  ،آسانسور
و پشت بام دارد و قسمتی دیگر طبق پایانکار که مساحت
زیربنای آن  153/83مترمربع می باشد بصورت  13واحد انبار
اداری مشخص گردیده و این قسمت کال بصورت یکپارچه
آسانسور داخلی است و تجهیزاتی جهت طبخ و آماده سازی
غذا درآن پیش بینی شده است  -3 .گواهی پایانکار دارد .
 -4مجموع مبلغ ریالی ساختمان  611،100،000،000ریال می باشد و
دارای  5امتیاز برق سه فاز و  2امتیاز تک فاز و انشعاب آب و گاز
مشترک می باشد .

 -1نقدی
 -2اجاره به شرط
تملیک (پیش
پرداخت حداقل
%50نقد و الباقی
اقساط حداکثر60
ماهه با احتساب
حداکثر نرخ سود
شورای پول و
اعتبار )

تخلیه

 -1ملک مورد مزایده یک ساختمان  5طبقه شامل همکف
(محل استقرار پارکینگ واحدها ) و  4دستگاه آپارتمان با
کاربری مسکونی با قدمت  4ساله می باشد  -2.ملک مورد
ً
مزایده دارای انشعابات آب،برق وگاز  ،آسانسور ،مجموعا 4
واحدپارکینگ و گواهی پایانکار می باشد  -3 .ملک با وضعیت
موجود واگذار می گردد و اولویت با متقاضیان کلی و یکجا می
باشد  -4 .عرصه کل  213.25مترمربع می باشد و قیمت پایه
مزایده کل ساختمان  71.460.000.000ريال می باشد -5.پیشنهاد
خرید نقدی ،مشمول  10درصد تخفیف در قیمت پایه مزایده
می باشد.

