در گفتگو با جام جم البرز مطرح شد؛

امام جمعه کر ج :

خبرهای خوب برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در استان البرز

دشمنان ،بنیان خانواده را نشانه رفتهاند

ا

ل
برز
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روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران
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اجرای فاز سوم کارآزمایی
بالینیوا کسن«کووپارس»
2

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

طرح بازدید میدانی از مدارس
البرز کلید خورد
مدیرکل آمــوزش و پــرورش البرز گفت:
طرح بازدید میدانی از مدارس این استان
بــا روی ــک ــرد نــظــارت بــر فــرآیــنــد ثــبــت نــام
دانشآموزان و طرح مهر  ۱۴۰۰کلید خورد.
به گزارش جامجم ،ساالر قاسمی با هدف از اجرای
این طرح بازدید میدانی را بررسی وضعیت مدارس با
نگاه کارشناسی و همچنین شناسایی نقاط ضعف
م ــدارس در ســال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱بــا توجه به
شرایط خاص کرونایی که درآن قرار داریم ،ذکر کرد.

بازدید هیــات نیجر از کارگاههای
آموزشی فنی و حرفهای استان
ب ــا هـ ــدف تــوســعــه تــعــامــات در ح ــوزه
آمــوزشهــای مــهــارتــی ،هــیــات تخصصی
وزارت آموزش فنی و حرفهای کشور نیجر
از کــارگــاه هــای آمــوزشــی اداره کــل آم ــوزش فنی و
حرفهای استان البرز بازدید کرد.

3

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان مطرح کرد؛

3

3

هاتف حسینزاده مدیرعامل موسسه
حقوقی نوید راه عدالت ایرانیان:

پیشگیری از نزاع شعار
مجموعه ماست

خطر گسترش کانونهای بیابانی در البرز
گفت و گوی جام جم با مدیر امالک
عالیجناب  ،دکتر رضا مهتابی:

مدیر مبلمان چشمه:

بنیانگذار ارزانی مبل در کرج بوده ایم
2

3

صداقت بهترین سیاست امالک
عالیجناب است

3

2
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امام جمعه کر ج :

اجتماعی
اقتصادی

دشمنان ،بنیان خانواده را نشانه رفتهاند

نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت :دشمنان با نشانه رفتن بنیان
خانوادهها به دنبال گسستگی در جامعه اسالمی هستند.
به گزارش جام جم ،آیت اهلل سید محمد مهدی حسینی همدانی امام
جمعه کرج در خطبههای نماز جمعه هفتهای که گذشت افزود :کسانی که
در زمین دشمن دم از بیعفتی میزنند بدانند که جامعه ما خانواده محور

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

یادداشت

است و بیحجابی خانواده را از بین میبرد و با ازبین رفتن بنیان خانواده
جامعه گسسته میشود .وی ادامه داد :دشمنان توطئههای مختلفی
دارند به طور مثال دم از آن میزنند که خانواده تشکیل نشود یا سن ازدواج
را باال میبرند.
نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت :مشکالت اشتغال و مسکن هم

در تشکیل خانواده موثر است مگر آن که دولت جدید مقدماتی را برای
خانهدار شدن جوانها فراهم کند .وی افزود :دشمنان برای ضربه زدن به
مساله حجاب و عفاف تشویق به روابط غیرعرفی میکنند و اگر هم خانواده
تشکیل شود به نقشه شوم دیگر روی میآورند و به دنبال آن هستند که
تکثیر نسل صورت نگیرد چراکه از انسجام ایران اسالمی میترسند.

یادداشت

دادستان عمومی و انقالب مركز استان خبر داد:

صاحب متانت و وقار

در گ ـ ــذش ـ ــت ع ــال ــم
فاضل ،خطیب توانا،
اس ـت ــاد خ ــود ساخته
حوزه و دانشگاه ،پرکار
در عرصه تبلیغ و نشر
معارف دینی ،صاحب
متانت و وق ــار ،صبور
محمد حسین
و پر تحمل ،از سالله
روحی یزدی
نیکان و نیک پــروران،
جـ ـ ـن ـ ــاب م ـس ـت ـطــاب
نویسنده
حجت االسالم صادق
رزاقــی (رحـمــةاهلل علیه) صدیق ارجمند و روحانی
دردمند و دغدغه دار را محضر حضرت بقیة اهلل
االعـظــم ارواح ـنــا لــه ال ـفــداء و مقام معظم رهبرى
حفظه اهلل و بیت و خاندان آن عزیز و جامعه شریف
روحانیت تسلیت عرض نموده و براى بازماندگان
صبر و اجر و برای آن فقید سعید روح و رضوان الهی
آرزومندم.
مرحوم آقاى رزاقى شخصیتى مستقل و آزاد اندیش
بود هر چند در دوران حیات عزتمندانهاش مشمول
قضاوتهای ناعادالنه و غیر منصفانه و عجوالنه
عدهای از افراد قرار گرفت و در باره اش گفتند کسانی
که حقایق و عوامل را نمیدانستند و به اشتباه به
داوری نشستند .در ایــن دوره اخیر که وی نامزد
انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود او را منتسب
به طیف و جناح و اشخاص خواندند در حالی که
او روح بلندی داشــت که در قفس طیف و جناح
نمیگنجید .با این ویژگیها که قطرهای از کماالت
اوســت میتوانست؛ منشأ آ ثــار و بركات بیشتری
باشد اما چه میتوان کرد ،او چند امتیاز داشت که
به همین جهات ،بله ،درست به همین جهات ،مورد
توجه و عنایت قرار نگرفت؛امتیاز اول اینکه :دیانت
و حریت او در کالم و مواضع و فهیم بودنش .دوم:
البرزی و از خطه طالقان بود .سوم :اهل زیادهگویی
و تملق نبود و آنچه را که یافته بود دنبال میکرد.
چهارم :عالم و آگاه و بصیر و والیتمدار بود .به هر
حــال بیاییم تا هستند و هستیم قــدر یکدیگر را
بدانیم و منسجم شویم که فردا دیر است.

مشاوران حقوقی جام جم البرز

حمایت دستگاه قضا از توسعه تولید در منطقه ویژه اقتصادی پیام
دادستان عمومی و انقالب مركز استان البرز با اشاره به نامگذاری امسال
از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تولید ،مانع زداییها و پشتیبانیها
گفت :منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با داشتن چندین
واحد تولیدی و صنعتی یكی از مراكز مهم تولیدی در منطقه است كه
ما نیز به عنوان دستگاه قضا تالش خواهیم كرد تا در توسعه تولید و
اشتغال و رفع موانع این منطقه اقداماتی انجام دهیم.
به گزارش جامجم ،حسن مددی در بازدید از این منطقه با اشاره
به برنامههای اقتصاد مقاومتی در راستای بازدید از مراكز صنعتی
و اقتصادی استان و بررسی مشكالت این واحدها و كمك به رفع
موانع آنها گفت :در همین راستا از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه
بین المللی پیام بازدید و در جریان آخرین اقدامات ،فعالیتها و مشكالت
پیش روی این منطقه قرار گرفتهایم.
وی با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته برای فعال سازی هر چه
بیشتر زیر ساختها در بخش منطقه ویژه و فرودگاهی از سوی مدیریت

منطقه اظهار داشت :یكی از مواد مطرح شده بهبود راههای دسترسی
به فرودگاه بوده كه به همین منظور هماهنگیهایی با مدیر كل راهداری
استان صورت گرفته و مقرر شد تا هر چه سریعتر این راه ارتباطی با هدف
تسهیل سازی رفت و آمد مسافران و ارایه تسهیالت به آنها بهبود و

اجرایفاز سوم کارآزماییبالینیواکسن«کووپارس»

در نشستی به منظور هماهنگی مبنی بر اجرای
فاز سوم مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن رازی
کووپارس ،محل موسسه تحقیقات واکسن
و سرم سازی رازی در کرج به عنوان نخستین
سایت اجرای این فاز انتخاب شد.
به گزارش جام جم ،نخستین جلسه برنامهریزی
برای اجرای فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن
رازی کووپارس با حضور علی اسحاقی رئیس
موسسه رازی ،اعضای هیات رئیسه و جمعی از
محققان و مدیران موسسه در سالن زنده یاد

دکتر مرتضی کاوه برگزار شد.
دکتر محمدحسین فالح مهرآبادی سخنگوی
پروژه واکسن رازی کووپارس در حاشیه این
جلسه گفت :با توجه به آماده سازی پروتکل فاز
سوم کارآزمایی بالینی و ارسال به سازمان غذا و
دارو برای بررسی ،نخستین جلسه برنامه ریزی
برای فاز سوم تشکیل شد .وی با بیان این که
فاز سوم کلینیکال ترایال هفته سوم یا چهارم
مرداد آغاز خواهد شد ،افزود :برای اجرای فاز
سوم و انجام مطالعه ،به آمادهسازی سایتهای
مختلف در چند استان کشور نیاز است و مقرر
شد محل موسسه رازی در کرج نخستین سایتی
باشد که کارآزمایی فاز سوم در آن به اجرا درمی
آید .در این جلسه ،هماهنگیهای الزم مبنی بر
نحوه آماده سازی ،بررسی شرایط و الزامات مورد
نیاز برای راه اندازی این سایت به بحث و بررسی
گذاشته شد.

هاتف حسینزاده مدیرعامل موسسه حقوقی نوید راه عدالت ایرانیان:

پیشگیری از نزاع شعار مجموعه ماست

توسعه و متنوع شدن روابط اجتماعی و اقتصادی در جهان
فراصنعتی امــروز نیازهای حقوقی جدیدی را بــرای اشخاص
حقیقی و حقوقی ایجاد نموده است.
بــرای نمونه تخصصهایی مانند داوری حقوق کــار ،حقوق
مالیاتی ،حقوق حمل و نقل ،حقوق بانکی ،اراضی ،امالک ،بازار
بــورس و سرمایه ،پیمانکارهای دولتی و خصوصی ،دعاوی
تــجــاری ،دعــاوی و قــراردادهــای بینالمللی ،حقوق مالکیت
فکری ،حقوق بیمه ،حقوق حامیان محیط زیست ،حقوق
ورزش ــی ،حقوق پزشکی ،ص ــادرات و واردات و امــور گمرک،
نیازمند افراد متخصص برای مشاوره و پیگیری موضوعات
مرتبط است و قطع به یقین تمام این تخصصها نمیتواند
در یــک فــرد جمع شــود ،حتی دانشمندان علم حقوق نیز
تخصصی واحد چه در آموزش و چه در عرصه فعالیت انتخاب
کردهاند.
ً
از طــرفــی خــدمــات حــقــوق صــرفــا در مــراجــع قضایی خالصه
نمیشود و بنابراین محصور در وکالت دادگستری نیست،
موسسات حقوقی و داوری دارای شخصیت حقوقی هستند
که با گردآوری افراد متخصص در زمینههای پیش گفته شده
اق ــدام بــه ارائ ــه خــدمــات حقوقی و داوری مینمایند و بــرای
هر موضوع با بهره گیری از خــرد جمعی و مشورت با افــراد

تلفن 02632702692:

مــتــخــصــص از جــمــلــه اســاتــیــد
دانــشــگــاه ،کارشناسان علوم
مختلف و ف ــار غ التحصیالن
رشته حقوق به برطرف کردن
نیاز حقوقی جامعه مینمایند،
یـ ــکـ ــی از عـ ــلـ ــل حـ ــجـ ــم زی ـ ــاد
پــرونــدههــا در مــراجــع قضایی
عدم دسترسی به خدمات مشاورهای با
هزینه مناسب است.
علم حقوق مانند دیگر علوم الفاظ تخصصی خود را دارد که
گاهی مفهوم این لفظ حتی در یک یا چند جمله نمیگنجد،
اشــخــاص ب ــدون تفهیم ای ـنگــونــه عــبــارات اقـ ــدام امــضــای
آن میکنند و ایــن امــر یکی دیگر از علل حجم بسیاری از
پروندهها در مراجع قضایی و زایل شدن حقوق افراد است
ً
که صرفا به دلیل عدم دسترسی به خدمات مشاوره حقوقی
با هزینه مناسب میباشد.
در چند سال گذشته اتفاقهای خوبی در زمینه ساماندهی
موسسات حقوقی و داوری افــتــاده اســت ولــی تــا رسیدن
به شرایط ایــدهآل راه طوالنی در پیش اســت و ساماندهی
موسسات نیازمند تفاهم و تعامل بیش از پیش قوای سه
گانه است.
موسسه حقوقی نوید راه عدالت ایرانیان با شماره ثبت
 3125با همکاری وکالی محترم دادگستری کارشناسان علوم
مختلف و فار غالتحصیالن رشته حقوق با سرلوحه قراردادن
اخالق اسالمی و رفتار حرفهای و با شعار پیشگیری از وقوع
نزاع آماده ارائه خدمات متنوع حقوقی با هزینههای مناسب
است.

همراه 09129266142 :

سایت www.navidlaw.ir

توسعه یابد.
وی اضافه كرد :به طور قطع با گسترش و به روز رسانی این راه ارتباطی
شاهد شكوفایی هر چه بیشتر فرودگاه بینالمللی پیام در بخش حمل و
نقل و مسافری در آینده نزدیك خواهیم بود.
دادستان عمومی و انقالب مركز استان البرز در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به وجود گمرك در منطقه ویژه اقتصادی پیام عنوان كرد:
یكی از مسائل مربوط در كاالهای رسوب شده در انبارها بوده كه در این
رابطه نیز مقرر شد دادستانی از طریق مكاتبه و پیگیری با سازمان فروش
اموال تملیكی هر چه سریعتر وضعیت این كاالها نیز تعیین تكلیف
شود .مددی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود واحدهای
تولیدی و صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی
پیام خاطر نشان كرد :واحدهایی كه در این منطقه در حال فعالیت
هستند جزو واحدهای سبز بوده و تولیدات شان نیز می تواند كشور را در
واردات بسیاری از كاالها بی نیاز سازد.

معادن البرز یا مخزن درآمد بخش خصوصی؟

نظارتجدیبر فعالیتمعادنالبرز در دستور کار
استاندار البرز گفت :نظارت و بازنگری بر فعالیت
معادن استان به جد در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش جامجم ،شهبازی در جلسه شورای
معادن استان گفت :معادن متعلق به تمامی
مردم کشور است.
وی افزود :البرز معادن بسیاری ندارد  ،در این
خصوص همواره نگرانی وجود دارد و باید این
منابع برای آیندگان نیز حفظ شود.
استاندار البرز گفت :به طور قطع از این پس
نظارت و رصد بیشتری انجام میشود تا حقوق
دولت از معادن به درستی اخذ شود .او افزود:
باید امور را به درستی دنبال کنیم تا برداشتهای
مازاد و غیرقانونی انجام نشود و همچنین به
«زیست بوم» منطقه آسیبی نرسد .استاندار البرز
گفت :مجوز معادن باید بازنگری شود و فعالیت
 ۴۳معدن فعال استان بررسی شود.

استاندار البرز افزود :البرز به عنوان استانی
کوچک با حساسیتهای ویژهای مواجه است
بنابراین باید از هر گونه آسیب به محیط زیست
جلوگیری کنیم.
شهبازی استاندار البرز گفت :تعرض به
زمینهای ملی و ساخت و سازهایی که محیط
زیست عمومی را تغییر کاربری غیر مجاز میدهد
باید از طریق دستگاههای نظارتی پیگیری شود.

خــوانـنــدگــان گــرامــی،
ش ـ ـمـ ــا م ـ ـ یتـ ــوان ـ ـیـ ــد
م ـش ـکــات حـقــوقــی
و قـضــایــی خــود را با
روزنامه جام جم البرز
در م ـیــان ب ـگــذاریــد.
مـ ـسـ ـئ ــول پ ــرس ــش
حسین طاهری پور
و پ ــاس ــخ مـشـکــات
ح ـق ــوق ــی و قـضــایــی
وکیل پایه یک
بـ ـ ــه وس ـ ـی ـ ـلـ ــه ت ـیــم
دادگستری
کــارش ـنــاســی مـجــرب
خــود میتوانند هر هفته و در همین ستون به
سئوالهای شما پاسخ دهند .الزم است بدانیم
که پاسخهای داده شده به سئوال ،صرفا جنبه
مشورتی دارد و قابل استناد در مراجع قضایی و
اداری نمیباشد .منتظر تماسهای شما هستیم.
فکپالکخودرو
یکی از مشکالت شایع واگــذاری خــودرو از طریق
ً
اعطاء وکالت به خریدار (مخصوصا دالالن خودرو)
ب ــرای تعویض پــاک و انتقال خ ــودرو میباشد.
نکــه در معامالت
بعضی مــواقــع خــریــدار بــرای ایـ 
ً
بعدی ،مجددا هزینههای نقل و انتقال و دفترخانه
اسناد رسمی را نپردازد ،تعویض پالک ننموده و
همان پالک خودروی فروشنده بر روی خودرو باقی
مانده که در صورت ارتکاب تخلف یا جرم ،دارای
آ ثــار منفی بــرای صاحب پالک میباشد ،بنابراین
باید در وکالتنامه محدودیت زمانی بــرای نقل و
انتقال وتعویض پالک تعیین گردد .و چنانچه در
وکالتنامه زمــان تعیین نگردیده باشد و خریدار
تعویض پــاک ننماید ،در ایــن صــورت فروشنده
میتواند دادخواست الزام به فک پالک خودرو بر
علیه خریدار مطرح نماید.

در گفتگو با مدیریت امالک نظری مطرح شد:

احترام به مشتری اولویت اول امالک نظری
مشتری مداری در هر شغلی حرف اول را میزند .احترام اعضای
جامعه به یکدیگر نیز نشان دهند ه شأن باالی افراد است.
امالک نظری در حوزههای فوق چند گام از سایر هم صنفیهای
خــود جلوتر حرکت میکند .همچنین جــزو معتمدین و از
قدیمیهای محله بــه شمار م ـیرود .امــاک موفق نظری با
سابقه باالی پانزده سال و پایبند بودن به تعهدات خود باعث
ایجاد حس اعتماد بین تمام مشتریان خــود شــده است.
خبرنگار جام جم البرز گفتگو با مصطفی نظری مدیر متعهد
و دلسوز امالک نظری انجام داده است که شما را به مطالعه
آن دعوت میکنیم.
* مردم هنگام خرید یا اجاره ملک به چه مواردی باید توجه
کنند؟
مردم هنگام خرید یا اجاره باید سمت امالکی بروند که دارای
جواز کسب باشد .متاسفانه بسیاری از دفاتر مشاور امالک
بدون مجوز کار میکنند و این امر باعث مشکالت زیادی در
این زمینه شده اند .همچنین شهروندان ضمن دقت در این
زمینه باید امالکی را انتخاب کنند که در محل شناخته شده
باشد.
* داشتن سابقه کار در شغل شما تا چه حد اهمیت دارد؟
به نظر من کسانی که در صنف ما دارای سابقه کار بیشتری
هستند صداقت بیشتری دارنــد  ،مشتری مدار هستند و به
مراجعان خود اهمیت ویژهای میدهند.
* نگاه حرفهای شما به مراجعات مشتریان چگونه است؟
در برخورد با مشتریان همواره سعی مان بر این است که
فایلهای خــوب و با قیمتهای مناسب را به آنها معرفی
کنیم ،چــون قبل از مراجعه بــه دفتر مــا از امــاک دیگر نیز
بازدید کردهاند و با قیمتهای منطقه آشنایی دارند .بنابراین
باید مشتریمدار بود و قیمت معقول را اعالم کرد تا مشتری
راضی باشد.
تمام تالش ما این است که اعتماد مشتریان را جلب کنیم
و ایــن مــوضــوع بــاعــث بــازاریــابــی و جــذب مشتریان بیشتر
میشود.
* مخاطبان روزنامه جام جم البرز از چه طریقی میتوانند با
امالک نظری ارتباط داشته باشند؟

آدرس :حیدرآباد -سه راه میان جاده -خیابان بنی
نجار  -نبش کوچه گرشاسبی -امالک نظری
تلفن همراه09357720489 :
تلفن ثابت02634508753 :

بازدید هیات نیجر از کارگاههای آموزشی فنی و حرفهای استان
با هدف توسعه تعامالت در حوزه آموزشهای مهارتی ،هیات تخصصی وزارت
آموزش فنی و حرفهای کشور نیجر از کارگاه های آموزشی اداره کل آموزش
فنی و حرفهای استان البرز بازدید کرد.
به گزارش جام جم ،با حضور مصطفی ماهامان میکاسو قائم مقام و دبیر کل
وزارت آموزش فنی و حرفهای جمهوری نیجر و هیات همراه ،رضا نصری مدیر

کل دفتر ریاست ،حقوقی ،روابط عمومی و امور بینالملل سازمان آموزش
فنی و حرفهای کشور ،بهزاد غفاری مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان
البرز و جمعی از معاونان و کارشناسان اداره کل از ظرفیتهای آموزشی
مراکز خواهران الزهرا و زیبادشت در بخش دولتی و آموزشگاههای آزاد فنی و
حرفهای کابان و مهدوی بازدید به عمل آمد .مصطفی ماهامان میکاسو در

اجتماعی
شهری

این بازدید اظهار داشت :هدف ما از حضور در ایران و بازدید از ظرفیتهای
آموزشی مراکز فنی و حرفه ای ،توسعه زیرساختهای فنی و حرفهای کشور
نیجر و بهبود شرایط سرمایههای انسانی است .وی ادامه داد :ایران بسیار
به استفاده از استانداردها اهمیت میدهد و این برای ما مهم است که یک
آموزش با کیفیت در نیجر داشته باشیم.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

پزشک جام جم

یادداشت

سـ ـ ــواالت پــزش ـکــی خـ ــود را از
پزشک جام جم البرز بپرسید

دکتر سید مهدی
موسویان
پزشک عمومی

شــب ــاه ــت دردس ـ ــر
س ــاز عــائــم بالینی
ک ــرون ــا آنــف ــل ــوآن ــزاو
سرماخوردگی
هـ ــر س ــال ــه بـ ــا آغـ ــاز
فصل پاییز کشور
ح ـ ــدود چـ ـه ــار مــاه
درگـ ـ ـ ــیـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ــروع
وی ـ ـ ــروس تنفسی
آنفلوآنزا میشود که
ممکن است گاهی
منجر به فــوت فرد

مبتال شود .عالئم آنفلوآنزاو کرونا در بسیاری از
مــوارد مشابه کرونا است ،اما تفاوتهایی هم
دارد .در اکثر مــوارد آنفلوآنزابا عالئم تب و لرز
شدید و سردرد صورت ناگهانی ظاهر میشود.
تب عالمت شاخصی در ایــن بیماری و بعد از
دو یا سه روز سرفه نیز به عالئم اضافه میشود.
در کرونا تب ممکن اســت اولین عالمت بروز
بیماری نباشد یا حتی اصال بروز نکند .هم چنین
دوره معمول بیماری آنفلوآنزا  ۵روز است .البته
در بعضی موارد ممکن است  ۲تا  ۳هفته طول
بکشد .اما دوره بیماری کرونا در اکثر موارد کمتر
از  ۲تا  ۳هفته نیست .در سرماخوردگی آبریزش
بینی و عطسه عالئم غالب اســت و تــب نــادر
بوده و در صورت بروز خفیف است .هم چنین
طول دوره بیماری بیشتراز  ۳تا  ۴روز نخواهد
بــود .برخی عالئم میتواند کمک کننده باشد.
به عنوان مثال از دست رفتن حس بویایی و
چشایی در کرونا بیشتر دیده میشود .در چند
ماه اخیر اسهال نیز جزو عالئم کرونا اعالم شده
است که در بیماران مبتال به کرونا به آنفلوآنزابه
ندرت بروز میکند .در این  ۶ماه پیش رو مردم
حتما باید بیش از گذشته به دستورالعملهای
محافظتی از جمله زدن ماسک و رعایت فاصله
گــذاری اجتماعی و عــدم حضور در تجمعات و
محیطهای سربسته توجه کنند.
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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان مطرح کرد؛

کمک بنیاد مسکن برای بازسازی
خانههای آتش گرفته النیز

خطر گسترش کانونهای بیابانی در البرز
 54ه ــزار هکتار از عــرصـههــای طبیعی استان
البرز جزء عرصههای بیابانی است .حامد
فــرضــی مــدیــرکــل مـنــابــع طبیعی و
آبخیزداری استان البرز در گفتگو
ب ــا خـبــرنـگــار مــا گ ـفــت 24 :هــزار
ه ـک ـتــار از عــرص ـههــای بیابانی
نهــای
اس ـتــان ال ـبــرز جــزو کــانــو 
ایجاد ریزگردهاست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز
داری اسـ ـت ــان الـ ـب ــرز ب ــا بـیــان
اینکه زمینهای استان البرز
به واسطه ارزش افــزودهای که
دارد از اهمیت خاصی برخوردار

است تصریح کرد :استان البرز کوچکترین و کمترین مساحت را در
کل کشوردر میان استانها دارد و حدود سه دهم درصد از مساحت
کشور در استان البرز واقع است.
وی افــزود 520 :هزار هکتار مساحت سرزمینی استان البرز
است که  60شهرستان را در برمیگیرد.
فرضی با بیان اینکه  373هزار هکتار از عرصههای طبیعی
اسـتــان عــرصـ ههــای مرتعی اس ــت ،تصریح ک ــرد 54 :هــزار
هکتار عرصههای بیابانی و همچنین عرصههای جنگلی
نیز در اسـتــان وج ــود دارد کــه اقلیم مناسبی را بــرای
توسعه استان فراهم کرده است .مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان البرز با بیان اینکه شاید کمتر کسی
این تصور را داشته باشد که در استان البرز بیابان وجود
داشته باشد خاطرنشان کرد :از  54هزار هکتار عرصه بیابانی 24

هزار هکتار جزو کانونهای ریزگرد است که تمام تالش ما جلوگیری
از گسترش عرصههای بیابانی و مناطق کانونی ریزگردهاست .وی
افــزود :تا کنون بالغ بر  12هــزار هکتار عملیات بیابانزدایی عمدتا
در مناطق نظرآباد و اشتهارد انجام شده است و عمدتا با کاشت
درختان سازگار با اقلیم منطقه این کار انجام شده است.
نکــه بــرای کاهش مناطق بیابانی و جلوگیری از
فرضی بــا بیان ایـ 
بـیــابــانزایــی در حــال مراقبت و قــرق و آب ـیــاری کشتهای بیابانی
هستیم افزود :آنچه روند مبارزه با بیابانزایی را کند میکند کمبود
منابع و کاهش بارندگیهای فصلی امسال است.
وی گفت :برداشتهای بیرویه از منابع آبی در اشتهارد و نظرآباد و
همچنین چــرای شترهای سرگردان از دیگر مشکالت جلوگیری از
بیابانزایی در استان البرز است که برنامههای منابع آبخیزداری در
استان برای مبارزه با این معضالت در حال اجراست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

طرح بازدید میدانی از مدارس البرز کلید خورد

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت :طرح بازدید
میدانی از مدارس این استان با رویکرد نظارت بر
فرآیند ثبت نام دانشآموزان و طرح مهر  ۱۴۰۰کلید
خورد.

به گزارش جامجم ،ساالر قاسمی با هدف از اجرای
این طرح بازدید میدانی را بررسی وضعیت مدارس
بــا نگاه کارشناسی و همچنین شناسایی نقاط
ضعف مدارس در سال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱با توجه

مدیر مبلمان چشمه:

بنیانگذار ارزانی مبل در کرج بوده ایم

به شرایط خاص کرونایی که درآن قرار داریــم ،ذکر
کرد.
وی با اشاره به اینکه در قالب این طرح معاونان
و کارکنان حوزه ستادی وضعیت مدارس البرز را
از نــزدیــک رصــد میکنند ،اضــافــه کــرد :بسیاری از
خــانــوادههــا بــرای تحصیل فــرزنــدانــشــان در سال
تحصیلی جدید دغدغه آموزشی و پرورشی دارند
که بازدیدهای میدانی میتواند نقش بسزایی در
کاهش دغدغههای اولیا داشته باشد.
قاسمی گفت :در قالب این بازدید میدانی،علت
کوتاهی مدارس نسبت به دستورالعملهای ثبت
نام دانــش آمــوزان و بازگشایی مــدارس در قالب
اج ــرای پروتکلهای بهداشتی و طــرح مهر ۱۴۰۰
مورد بررسی قرار میگیرد.
وی اف ــزود :نقاط ضعف مــدارس به صــورت تذکر
شــفــاهــی و کتبی بــه مــدیــران آمـ ــوزش و پ ــرورش
نواحی و مناطق هشتگانه آموزش و پرورش البرز

منعکس میشود تا ظرف مدت کوتاهی مشکالت
برطرف گردد.
قاسمی حاصل ایــن بــازدیــد میدانی را اطمینان
بخشی بــه والــدیــن ب ــرای ش ــروع س ــال تحصیلی
جدید در مــدارس البته با رعایت کامل قوانین
و پــروتــک ـلهــای بــهــداشــتــی درک ــن ــار رف ــع بــرخــی از
اشکاالت جزئی درآماده سازی مدارس برشمرد.
وی ادامه داد :شناسایی دانش آموزان نیازمند و
چالشهای آموزشی و تربیتی استان از محورهای
مــهــم بــازدیــد مــیــدانــی مـ ــدارس الــبــرز را تشکیل
میدهد.
وی با بیان اینکه بازدیدهای میدانی از مدارس
البرز را باید افزایش دهیم تا صدای اولیا و معلمان
در م ــدارس شنیده شــود ،گفت :در ایــن بازدید
فعالیتهای م ــدارس در دو بخش آمــوزشــی و
تربیتی از نزدیک مورد ارزیابی قرار گیرد.
استان البرز  ۴۷۳هزار دانش آموز دارد.

مـعــاون بــازســازی بنیاد مسکن انـقــاب اسالمی
کهــای نـقــدی و تسهیالت
اس ـتــان ال ـبــرز ،از کـمـ 
قرضالحسنه برای بازسازی خانههای آتش گرفته
روستای النیز خبر داد.
به گزارش جامجم ،عبداهلل زاده گفت :پس از آتش
سوزی در روستای النیز در بخش آسارا ،در اولین
فرصت بــه روسـتــا مراجعه و واحــدهــای خسارت
دیــده مــورد ارزیــابــی قــرار گرفت و فــرم کارشناسی
خسارت برای این واحدهای آسیب دیده تنظیم
گردید .وی افزود :با برنامهریزیهای صورت گرفته
نقشه ،نظارت و صدور پروانه به صورت رایگان و با
هماهنگی بخشداری آسارا برای این واحدها انجام
خواهد شد .وی تصریح کرد :همچنین تسهیالت
مسکن روستایی با نرخ بهره  5درصد و با سقف 100
میلیون تومان پرداخت خواهد شد و در کنار اینها
بــرای ساکنان دائمی روستا نیز از محل حساب
 100حضرت امــام (ره) کمک بالعوض به مبلغ 30
میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
مـعــاون بــازســازی بنیاد مسکن انـقــاب اسالمی
استان البرز اضافه کرد :اگر چنانچه باز هم خانهای
نیمه تمام بماند از محل تسهیالت قرض الحسنه
برای کمک به تکمیل آنها اقدام خواهد شد.
عبداهلل زاده در پایان با اشــاره به پیشگیری از هر
گونه حــادثـهای بــرای بافت فرسوده در روستاها
گفت :روستای النیز با  ۶۵خانوار عمدتا واحدهای
مسکونی دارای بافت فرسوده و کم دوام هستند،
بـنــابــرایــن مــا از اهــالــی روس ـتــا و ده ـیــاری روسـتــا
درخواست کردهایم افــرادی که چه دچار خسارت
شدهاند و چه کسانی که واحد مسکونی فرسوده و
غیرمقاوم دارند با مراجعه به شعب بنیاد مسکن
انقالب اسالمی در استان تشکیل پرونده بدهند.

گفت و گوی جام جم با متخصصان امالک عالیجناب ،دکتر رضا مهتابی:

صداقت بهترین سیاست امالک عالیجناب است

* رعایت و پایبندی به چه اصولی برای مبل چشمه اهمیت دارد؟
متاسفانه مردم برای خرید مایحتاج اولیه خود نیز مشکالت زیادی دارند.
تالش ما در مبل چشمه بر این است که قیمتها برای مشتریان ،مناسب
و سود کار برای ما کم باشد ،چون اهمیت برکت در کار تولید برای ما مهمتر
است .صداقت در کار ما حرف اول را حرف میزند حتی اگر به ضرر ما باشد.
اصل مهم در کار برای ما قیمت مناسب و کیفیت مطلوب است.
* راههای ارتباطی خود را برای مخاطبان ما اعالم نمایید.
بیشترین فعالیت ما جهت ارائه خدمات به مشتریان و معرفی تولیدات
جدید در اینستاگرام است.

آدرس پیج اینستاگرام:

@mobleman_cheshmeh
اکنون در صنعت مبلمان دو شاخصه قیمت و کیفیت سخن نخست
است .حال اگر عالوه بر کیفیت مطلوب قیمت نیز حرف اول را بزند در
بازه زمانی مشکالت اقتصادی جذب مشتری دو چندان خواهد بود .مبل
چشمه یکی از بهترین تولیدکنندگان در این عرصه میباشد که در استان
البرز و به پشتوانه سابقه بیست ساله خود بسیار موفق عمل کرده است.
همچنین همواره به ارائه خدمات پس از فروش یک ساله خود به مشتریان
پایبند بوده است .کیفیت محصوالت و در نظر گرفتن قیمت مناسب
و ارزان و همچنین داشتن صداقت در راهنمایی مشتریان برای مبل
چشمه یک اولویت مهم است .جام جم البرز گفتگویی با مهدی
اقدمی ،مدیریت متعهد و با اخالق مبلمان چشمه انجام داده
است که در ادامه میخوانید:
* در خصوص سوابق کاری مبل چشمه و شاخصههای
ویژه مجموعه خود توضیح دهید.
بیست سال است که در این حوزه فعالیت داریم و
در گذر زمان کار خود را در صنعت مبلمان گسترش
دادهایم.
در اکثر جاها برای چوب ،نوع پارچه و فوم مورد استفاده
در تولید مبل را تبلیغ میکنند ولی تمرکز ما بر روی
کارکرد ،کارایی و کیفیت مبلمان میباشد .متاسفانه در
ایران گارانتی و خدمات پس از فروش کاربرد زیادی ندارد
ولی تمامی محصوالت ما یک سال ضمانت دارد و سعی
داریم بهترین خدمات بعد از فروش را به مشتریان خود
ارائه بدهیم .اکثر افراد با شیرین زبانی ضمانت پنج ساله غیر
واقعی میدهند در صورتی که هیچگونه خدماتی بعد از فروش
کارهای خود ندارند ولی برای گروه مبلمان چشمه کیفیت کار،
صداقت و قیمت مناسب اولویت مهم و اول است.

آدرس ما :حصارک -روبروی درب سرم سازی
داخل خیابان طالقانی -مبلمان چشمه
شمارههای تماس:
۰۲۶۳۴۵۴۱۱۲۸ ۰۲۶۳۴۵۴۱۱۰۸
۰۹۱۲۰۵۷۵۰۹۸ 09123689027

برخالف تصور عموم مردم ،دفاتر
مشاوران امالک ،بین تمامی صنوف
از اهمیت ویژهای برخوردار هستند
چون با کل سرمایه زندگی مردم سر
و کار دارند .امالک عالیجناب مستقر
در عظیمیه با کادری متشکل از
متخصصانباحضور رئیسبازنشسته
اداره ثبت استان البرز و وکیل پایه یک
دادگستری توانسته است مبتنی بر
پایه صداقت و داشتن اطالعات قوانین
مدنی ملک و مستغالت در خدمت
هموطنانعزیز باشد.
جام جم البرز یک گفتگوی صمیمانه
با مدیریت امالک عالیجناب دکتر رضا
مهتابی فار غ التحصیل دکترای اقتصاد
از خارج از کشور انجام داده است که در
ادامه آن را میخوانید:
* در خصوص سوابق کاری خود
و شاخصههای ویژه دفتر امالک
عالیجنابتوضیحدهید:
نزدیک به 15سال در مجموعه ایران
خودرومشغولبه کار بودمسپسبرای
ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتم
پس از اخذ مدرک دکترای اقتصاد ،از ده
سال پیش در ایران دفتر متخصصان
ملک و امالک بنام عالیجناب شروع

به فعالیت کردم در این خصوص
مدرک بینالمللی مشاوران امالک نیز
دریافت نمودم یکی از دالیل قبول
این مصاحبه اطالعرسانی برای عموم
مردم در مورد مشاوران امالک است.
ما با شعار«صداقت بهترین سیاست
امالک عالیجناب است» و نصب آن
داخل دفتر خود را مکلف به اجرا و عملی
کردن این شعار در ارتباط با خدمات
رسانی صادقانه به مشتریان میدانیم.
سالها طی فعالیت در این خصوص
مشاورانی که به کار گرفته ام سعی کرده
ام ابتدا آموزشهای الزم من جمله:
آموزش فن بیان ،احترام به مشتری و
داشتن صداقت را به آنان منتقل کرده
باشم و در صورتی که در عمل هر زمان
غیر از صداقت یا خالف واقعیت در
ارتباط با مشتریان از مشاوران دیدهام
سریع عذر آنان را خواستهام.
* از میزان اهمیت دفاتر مشاوران
امالک در کشور بگویید.
صنف مشاوران امالک از مهمترین
صنف بین تمامی صنوف میباشد به
دلیل سر و کار داشتن با کل سرمایه
اغلب مردم بنابراین داشتن تحصیالت
دانشگاهی و آکادمیک و آگاهی به

مسائل قانونی ملک و امالک توسط
مدیران امالک ،میتواند کمک موثری
در درست انجام شدن معامالت ملکی
برای مردم باشد و نبود آگاهی و دانش
الزم و کافی در این خصوص ،مردم را
ناخواسته دچار مشکل کرده و روانه
دادگستری مینماید و ذهنیت مردم
را نیز نسبت به این صنف تخریب
میکند.
* صداقت رمز اعتماد مشتری است
امالک عالیجناب تا چه حد به این امر
پایبندبودهاست؟
داشتن صداقت در کار اولین اولویت
امالک عالیجناب بوده است ،بارها
پیش آمده با وجود اینکه میلیونها
تومان از انجام معاملهای نصیب دفتر
ما میتوانست باشد اما به دلیل بودن
شک و شبهه از انجام آن معامله
خودداری کردهایم چون حفظ آبرو و
شرافت کاری مهمتر از کسب آن پول
بوده است.
بنده مدام به مشاورانم متذکر میشوم
تا با مردم با احترام و با صداقت رفتار
کنند و فکر کنند کاری برای مشتری
انجام میدهند انگار برای خودشان
انجاممیدهند.

* جایگاه مشتری مداری در امالک
عالیجنابچقدر است؟
اعتقاد من بر این است که دفتر ما
صرفا مشاور امالک نیست بلکه یک
دانشگاه است .ما برای آموزش دادن و
درست کار کردن آمدهایم همیشه برای
کارشناسانخودشیوهدرستمشاوره
دادن را آموزش میدهیم .خوشبختانه
امروزه مردم از آگاهی باالیی برخوردارند
کسی که وارد دفتر امالک میشود
احساس میکنیم آگاهی بیشتری
نسبت به مسائل ملک دارد.
از مهمترین مزیت دفتر متخصصان
امالک عالیجناب حضور دائمی رئیس
بازنشستهادارهثبتاستانالبرز در این
دفتر میباشد که به تمام اراضی استان
البرز تسلط کافی دارند و صحت و سقم
اسناد در این دفتر قبل از معامله مورد
بررسیقرار میگیرد.
* آخرین پیام شما در مورد مشاوران
امالکچیست؟
درست کار کردن ،درست مشاوره دادن
و صادقانه در خدمت مردم بودن هنر
است.جایگاهمشاورانامالکبایدمثل
یک پزشک باشد و قسم یاد کند که
هیچ وقت در کار خود خیانت و اجحاف
حق نکند و با مردم مدارا نماید.
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خبر

کمبود و گرانی مر غ حل میشود؛
با متخلفان برخورد قاطع انجام
خواهدشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از
تامین نیاز مر غ گرم در استان خبر داد.
به گزارش جامجم شاهمرادی در جلسه ستاد
تنظیم بازار گفت :برای پیشگیری از گرانفروشی
مر غ ،قرار شد که این کاال از استانهای دیگر
به مقدار مورد نیاز تامین و توزیع شود تا مر غ
با قیمت مصوب  ۲۴هزار و  ۹۰۰تومان به دست
مصرف کننده برسد.
وی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی با جدیت
بیشتری با متخلفان و گرانفروشان برخورد
میکنند ،افزود ۵۰۰ :پرونده گرانفروشی مر غ
در استان تشکیل شده است که با هماهنگی
دستگاه قضایی ،برخورد با متخلفان از امروز
تشدید خواهد شد.
تامیـن  ۸۰درصـد مـر غ مصرفـی البـرز از خـارج
ا سـتان
شاهمرادی همچنین از پیگیری سازمان جهاد
کشاورزی برای تولید بیشتر گوشت مر غ در
استان خبر داد و گفت :در زمینه تولید تخممر غ
البرز رتبه بسیار خوبی در کشور دارد ،اما در حال
حاضر فقط  ۲۰درصد از گوشت مر غ در استان
تولید میشود که با حمایت سازمان جهاد
کشاورزی قرار شده که ظرفیت تولید مرغداریها
افزایش پیدا کند و تعدادی مرغداری تعطیل هم
به چرخه تولید بازگردند که در این صورت بیش
از  ۴۰درصد مر غ مورد نیاز در داخل استان تولید
خواهد شد و همین امر موجب افزایش تولید و
تامین نیاز استان به گوشت مر غ خواهد شد.

دل ديوانه من
اى عقدهگشاى ِ
اى ِنور رخت ،چراغ كاشانه من
بــــــردار حجاب از ميان تا يابد
راهى به رخ تو چشم بيگانه من

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان البرز026-32210004-9 :

www.jamejamdaily.ir

شهید اکبر فردوسی از شهدای دوران دفاع مقدس
است .پدرش در روایت از او میگوید« :من دیوانه وار
دنبال اکبرم ،کو به کو و شهر به شهر میگشتم و هر
کس که لباس ارتشی بر تن داشت میرسیدم ،سراغ
از او میگرفتم ».متن کامل این روایت را در متن یر
بخوانید:
به گزارش جام جم ،از روستای حسن آباد تا اشتهارد،
هفده کیلومتر راه است .اکبر در این روستای کوچک
به دنیا آمد .او به دلیل کمبود امکانات و مدرسه،
فقط تا چهارم ابتدایی درس خواند .در نوجوانی نماز
و روزهاش هیچگاه ترک نمیشد .به پدر و مادرش
اخالق ممتازش ،باعث شده بود
احترام میگذاشت و
ِ
همگان دوستش بدارند .در زمان جنگ ،هنوز وقت
سربازیاش نرسیده بود ،اما برای ثبتنام به پادگان
ارتش در بوئین زهرا رفت .پدر و مادر مخالفت بودند،
اما او اشتیاق به خدمت داشت .بعد از ثبتنام ،با
اصرار زیاد راهی جبهه شد و سرانجام در سال  ۱۳۶۶به
شهادت رسید .چند سال پیکر نازنینش مفقود بود،

کس از من علت این کار را میپرسید :به او نمیگفتم،
تا آن روزی که پیکر مطهر پسرم را آوردند .آن روز ماجرا
را برای همه تعریف کردم و گفتم :این اتفاق ،تعبیر آن
خواب است .اکبر از همان دوران گلچین شده بود.
در جبهه یک بار از ناحیه سر و صورت مجروح شد و
پنجاه و پنج روز در بیمارستان خوابید؛ اما به محض
مرخصی از بیمارستان با این که دکترها گفته بودند
نباید مدتی به جبهه برود ،راهی منطقه شد .این بار
به مدت چهار ماه و نیم در جبهه ماند و به مرخصی
نیامد .فقط برای ما نامه نوشته بود که« :عید نوروز
ً
میآیم .برایم حتما عیدی بخرید!» اما نیامد.
بعد نامه دیگری داد و گفت سیزدهم فروردین میآید،
اما باز هم از او خبری نشد ،چهاردهم فروردین برایش
نامه نوشتم« :چرا نیامدی؟» چند روز بعد نامهاش
ً
به دستم رسید که گفته بود فعال به ما مرخصی
نمیدهند ».گویا فردای آن روز عملیات بوده که ما
خبرش را از تلویزیون شنیدیم و دلشوره گرفتیم .یکی
از آن روزها ،سوار بر موتور به بویین زهرا رفتم .در راه

دیدم ماشین سفیدی به طرف خانه ما میرود .به
سراغ ماشین رفتم و خبردار شدم اکبر شهید شده
است! شهید اکبر فردوسی فرزند خداوردی است
که در روستای حسن آباد چشم به جهان گشود و
در بیست و یکم فروردین  ۱۳۶۷بعد از جانفشانیها
و دالوریها در منطقه عملیاتی پنجوین به شهادت
رسید .پیکر او سالها بعد در  ۱۳۷۱توسط گروه
تفحص کشف شد و در قبرستان حسن آباد به خاک
سپرده شد.

در گفتگو با جام جم البرز مطر ح شد؛

خبرهای خوب برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در استان البرز

ابوالحسن قورچیان سرپرست سازمان تامین اجتماعی استان البرز در
گفتگویی با جام جم البرز بیان کرد :یک میلیون و ششصدهزار نفر از
خدمات سازمان تامین اجتماعی در استان البرز بهرهمند هستند.
قورچیان با بیان اینکه در آینده نزدیک خبرهای خوبی در بخش درمان
سازمان تامین اجتماعی داریم گفت :از جمله اقداماتی که عملیاتی شده
است طبقه بندی درمان است و بر این اساس بسیاری از خدمات درمانی
در حوزه تامین اجتماعی رایگان خواهد شد.
وی با اشاره به گسترش ویروس کرونا در جهان و کشورمان و مشکالت
عدیدهای که پیش آمده است اشاره کرد و گفت :سازمان تامین اجتماعی
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پیام های مردمی

پدری در پی گمشدهاش
تا آنکه در سال  ۱۳۷۱جسم پاک اکبر ،دور از دوستان
و همرزمان شهیدش ،غریبانه در قبرستان روستای
حسن آباد مدفون شد .حاال روستای حسن آباد بر
خود میبالد که جسم مطهر یک شهید آسمانی را در
آغوش گرفته است.
رویای نورانی
پدرش میگوید :حدود  ۶ماه از تولد پسرم اکبر
میگذشت که شبی خواب دیدم خانه ام پر از نور شده
است .چهار سید نورانی واالمقام وارد خانه شدند .من
در مقابلشان زانو زدم و نامهایشان را پرسیدم .یکی از
آن چهار بزرگوار حضرت علی (ع) بود که خودش آن سه
عزیز یعنی پیامبر(ص) و امام حسن (ع) و امام حسین
(ع) را معرفی کرد .من باشوق و عجله برخاستم و به
طرف گله گوسفندانم رفتم .یکی از گوسفندان بزرگ
و ابلق را گرفتم و قربانی کردم .آن مهمانهای عزیز
خداحافظی کردند و از خانهام رفتند .ناگاه از خواب
بیدار شدم .بدنم پر از عرق سرد شده بود .همان روز
به سراغ گله ام رفتم و گوسفند ابلق را قربانی کردم .هر

امام خمینی

(ره)

با اقدامات به موقع خود سطح مراجعه صد میلیونی مراجعان را به سی
میلیون کاهش داده است و حذف دفترچههای کاغذی درمان و تمدید و
تعویض آن حذف شده است و این امر کمک زیادی به صرفهجویی در وقت
و هزینه مردم شده است .سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه
تا قبل از شیوع ویروس کرونا این سازمان به  14هزار نفر مقرری بیکاری
پرداخت میکرد ولی در حال حاضر به یازده هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت
میکند تصریح کرد :به رغم مشکالت ناشی از کرونا و وضعیت نامناسب
بنگاههای اقتصادی با تالش مردم و کارفرمایان و مسئوالن دولتی اشتغال
به کار بهبود یافته و درصد دریافت کنندگان بیمه بیکاری به طور محسوسی
کاهش یافته است .قورچیان با اشاره به اینکه در استان البرز نزدیک به 180
هزار نفر مستمری بگیر تامین اجتماعی داریم خاطرنشان کرد :یک میلیون و
ششصدهزار نفر از خدمات سازمان تامین اجتماعی در استان البرز بهرهمند
هستند .وی با اشاره به گسترش جامعه اماری بازنشستگان در استان آنرا
نشانه افزایش امید به زندگی و افزایش خدمات بهداشتی به مردم دانست
و گفت :مشکالتی از قبیل فرار بیمهای کارفرمایان و کوتاهی در پرداخت حق
بیمه افراد مشکالتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد میکند که ما سعی

میکنیم با فرهنگ سازی و نظارت بیشتر این مشکالت را کم کرده و سطح
خدماتمان را افزایش دهیم .قورچیان با بیان اینکه در سال گذشته و
امسال سازمان تامین اجتماعی در استان البرز توانست با تکیه بر منابع
مالی خود و وصول مطالبات خود از دولت متناسبسازی حقوق را انجام
دهد گفت :در سال  98میانگین پرداخت ما شش هزار میلیارد تومان بود
که این مبلغ در سال  99به  9000هزار میلیارد تومان رسید و در سال جاری به
 17هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این یعنی بیش از دونیم برابر
افزایش حقوق مستمری بگیران.سرپرست سازمان تامین اجتماعی استان
البرز با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مستقل است
گفت :سازمان تامین اجتماعی سال قبل سی هزار میلیارد تومان و امسال
هم  89هزار میلیارد تومان از مطالبات را دریافت کرد.
وی در خصوص برخی اعتراضات و خواستههای به حق مستمری بگیران
تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت :در بخش متناسبسازی حقوق بسیار
خوب عمل شده است و رضایت  95درصدی مردم تامین شده است اما
آنچه مغفول مانده روند افزایشی قیمتها و کاهش ارزش پولی و افزایش
تورم در جامعه است.

خــوانــنــدگــان عــزیــز م ـیتــوانــنــد جــهــت طــر ح
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف با
شماره تلفن  32210009دفتر تحریریه جامجم
البرز همه روزه به غیر از ایام تعطیل در وقت
اداری تماس بگیرند تا مشکالتشان با نام
خودشان در همین ستون در ج گردد.
به توزیع دارو نظارت کنید
بــرخــی داروخ ــان ــه داران داروی م ــورد مصرف
بیماران را با قیمتهای گران در اختیار بیماران
ق ــرار مـیدهــنــد .بــنــابــرایــن انــتــظــار از مسئوالن
مربوطه و بــه ویــژه تــعــزیــرات وزارت بهداشت
و درمــان ایــن اســت که با نظارت دقیق به کار
داروخانه داران حقوق و منافع شهروندان بیمار
را تضمین نمایند.
الهام پرتوی از کرج
به وضع رفاهی کارگران رسیدگی کنید
از مسئوالن دولت و مجلس انتظار این است
که به وضــع ناهنجار رفاهی و حقوقی کارگران
شاغل و بــاز نشسته رسیدگی سریع ،جامع و
کامل به عمل آورند .چرا که اقشار مذکور نقش
مهمی در رشد تولیدات اقتصادی کشور دارند.
حسن پیراسته از حصارک
چــراغهــای هــشــدار دهــنــده تقاطعها را فعال
کنید
چــراغهــای برخی تقاطعهای پــر رفــت و آمــد در
مــســیــرهــای داخــلــی و حــومــه ک ــرج بـعـضــا نیم
سوخته یــا غیر فــعــال اس ــت .لطفا مسئوالن
شهرداری کرج برای تضمین ایمنی شهروندان
به نواقص موجود در این مورد رسیدگی نمایند.
مهرنوش آراسته از کرج
استانداری البرز اقدام کند
یــکــی از مــشــکــات اســاســی م ــح ــدوده ک ــردان
و چــنــدار فــقــدان «ایــســتــگــاه مــتــرو» میباشد.
بنابراین از استاندار البرز خواهان رسیدگی به
ایــن خواسته عمومی مــردم هستیم و انتظار
داری ــم پــاســخ اقــدامــات خــود را در ایــن زمینه
از طریق رســانـههــای عمومی بــه مــردم گــزارش
نمایند.
جمعی از اهالی بخش چندار  ،کردان و ساکنان
محدوده علی خان سلطانی

مدیر امالک آرمین:

اولویت اول ما صداقت است نه صرفا پول

رکــود در ب ــازار مسکن باعث ایـجــاد مشکالت
بسیاری در ایــن حــوزه شــده اســت ولــی امالک
آرمین در استان البرز با وجــود این بیحرکتی
و ای ـس ـتــایــی تــوان ـس ـتــه ب ـس ـیــار مــوفــق عمل
نماید .صداقت و اعتماد بــرای ایــن مجموعه
نــوعــی تبلیغ مـحـســوب م ـیشــود کــه در رونــد
کــار از اهمیت ویــژهای بــرخــوردار اســت .آرمین
اسماعیلی مدیر جوان و تحصیل کرده امالک
آرمین همواره از بــزرگ نمایی و اغــراق در ارائه
خــدمــات مجموعه خــود جلوگیری میکند و
سـعــی دارد ارت ـبــاطــی صمیمانه و مــانــدگــار با
مشتریان خود برقرار کند .روزنامه جام جم البرز
گفتگویی ویــژه بــا ایــن مدیر فرهیخته انجام
داده است که در ادامه میخوانید:
* در خصوص سوابق کاری خود و شاخصههای
وی ــژه مجموعه مــوفــق ام ــاک آرمـیــن توضیح
دهید.
چـ ـه ــارده سـ ــال اسـ ــت ک ــه در ح ـ ــوزه مسکن
مشغول به فعالیت هستم .حوزه فعالیت ما
ساخت و ساز مشارکتی ،اجاره ،فروش مسکن
و مشاوره در امورملکی است .در دفتر مشاور
امــاک آرمـیــن بیست نفر را بــه صــورت

مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار کرده
ام.
هدف از جذب پرسنل در مرحله اول بــرای ما
ت ــراز شخصیت و صــداقــت در گفتار کارکنان
میباشد .در مرحله بعدی به آموزش کارکنان
در مورد نوع گفتار ،مشتری مــداری و مشاوره
میپردازیم .همیشه سعی میکنیم واقعیت
را به عنوان معیار اصلی در مشاوره خود و در
اولویت قرار دهیم.به این معنا که در وهله اول
صداقت مورد توجه قرار گیرد و بزرگ نمایی غیر
واقعی در فعالیت خود نداشته باشیم.
تالشمان بر این است که در محیط کار دوست
پیدا کنیم و تا به حال اکثر مشتریانی که با ما
وارد معامله شده اند از دوستان ما گشته اند.
* بــرای امــاک آرمین چه موضوعی در اولویت
اول قرار دارد؟
در همه کارها پــول اولویت اول اســت ولــی ما
به کارکنان خود آموزش داده ایم که صرفا پول
مورد قبول نیست.
شاید شعار گونه به نظر برسد ولــی ما بعد از
عقد ق ــرار داد و قبل از در یــافــت حــق الزحمه

قولنامه را به مشتری تحویل میدهیم .اعتماد
بین ما و ارباب رجوع دو طرفه است .صداقت در
عملکرد و اطمینان بخشی به وی نوعی تبلیغ
در حیطه فعالیت ماست .تبلیغ ریشهای و دراز
مدت بهترین نوع انعکاس توانمندیهاست
و حــس اع ـت ـمــادی کــه بــه مـشـتــری مـیدهـیــم
در پیشبرد کــار مهم اســت .در اکثر مشاغل
بــرای مـشــاوره هزینه در یــافــت میکنند ولــی با
تمام ايــن موضوعات ما ایــن مبلغ را دریافت
نمی کنیم .بــه ایــن معنا کــه در صنف امــاک
م ـشــاورهای كــه بــه عقد قــرار داد منجر نشود
مبلغي دريافت نمي كنند .ساعتهای طوالنی
برای مشاوره وقت کامل میگذاریم تا مشتری
راضی باشد.
در شرایط فعلی اقتصادی توانایی ویــژه دفتر
مشاور امالک آرمین این است که با وجود رکود
در بازار مسکن توانسته ایم ملک مورد نظر را
به فروش برسانیم و مشتری را جذب کنیم.
در آخر از همكارهاى وفادارم آقاى احمد تقيان
و آقــاى نويد ج ــوادى و از اتحاديه امــاك كرج
علل الخصوص مهندس مهرزاد و سر كار خانم
قمى كه دلسوزانه از اعضا حمايت مي كنند
تشكر مي كنم .اميدواريم نماينده شايسته اى
براى خدمت به مردم استان البرز باشیم.

لطفا را ههای ارتباطی با امالک آرمین را برای مخاطبان روزنامه جام جم اعالم نمایید.
آدرس ما :جهانشهر  -بلوار موالنا
شمارههای تماس026-34484401 :

حمید ترکمانه در گفتگو با جام جم:

مردم در امالک ابوسعید معامالت خود را با خیالی
آسوده انجام میدهند

مردم در انجام معامالت ملکی باید آ گاهی
کافی داشته باشند چه بسیار افــرادی که
به دلیل عدم آ گاهی کافی در این زمینه به
دام میافتند و دچار مشکالت پیچیدهای
میشوند که آنها را روانه دادگاهها میکند.
دفتر مــشــاور امــاک ابوسعید نسبت به
تنظیم ق ــرارداده ــا حساسیت و دیــدگــاه
ویژهای دارد .بنابراین مردم با خیالی آسوده
معامالت خود را انجام میدهند.
حمید ترکمانه فار غ التحصیل کارشناسی
ارشد رشته حقوق است که مدیریت امالک
ابوسعید را بر عهده دارد.
خبرنگار جام جم البرز گفتگویی صمیمی
با این مدیر متخصص انجام داده است که
در ادامه میخوانید:
آم ــوزش بــه کــارشــنــاســان و کــارکــنــان گــروه
مــشــاور ام ــاک ابــوســعــیــد چــگــونــه انــجــام
میشود؟

در دفــتــر م ــش ــاور امـ ــاک ابــوســعــیــد سه
نــفــر مــشــغــول بــه فــعــالــیــت هستند.اکثر
هــمــکــاران دارای تحصیالت بــاال و نیروی
جوان خیلی فعال هستند.
با توجه به مشکالتی که در گذشته وجود
داشته است همواره سعی کردهایم ابتدا
خودمان آمــوزش ببینیم و در مرحله بعد
آن را به همکاران انتقال دهیم.
در تنظیم قــراردادهــا حساسیت و دیدگاه
ویــژهای داریــم چون در این مسیر مسائل
زی ــادی بــه وج ــود م ـیآیــد کــه ممکن است
منجر به ضرر یکی از طرفین شود.
متاسفانه بیشتر همکاران ما به علت عدم
آ گاهی الزم در این حوزه به دام میافتند که
این موضوع هم مشتری و هم دفاتر امالک
را متضرر میکند .خوشبختانه کسانی که
به دفتر ما مراجعه میکنند با خیال آسوده
معامالت خود را انجام میدهند.

پیشنهاد شما در خصوص رفــع مــوانــع و
مشکالت بخش تولید مسکن چیست؟
با توجه به نامگذاری امسال موانع زیادی
در بخش تولید وجود دارد.
بخشی از اق ــام تــولــیــدی دردس ــت دولــت
است و بخشی دیگر مانند سیمان ،آهن
آالت و  ...بــایــد بــا قیمت کمتر در اختیار
سازندگان قرار گیرد تا تولید بیشتری انجام
شود.
درخ ــواس ــت مــن ای ــن اس ــت کــه یــک ســری
ســازمــانهــا و ادارات همکاری بیشتری با
تولید کنندهها داشته باشند.
چ ــرا کــه تــولــیــدکــنــنــده عــــوارض و مــالــیــات
پرداخت میکند و به بودجه مملکت کمک
میکند.نباید موانع زیادی در سر راه تولید
باشد .باید از تولید کننده حمایت شود و
افزایش قیمت باعث فشار مضاعف برای
مشتری نباشد.

لطفا راههای ارتباطی با
امالک ابوسعید را اعالم نمایید.
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