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ج تشییع شد پیکر سردار حاج یوسف سرخیل اسوه ایثار و از  خودگذشتگی در کر

|    2     |   

یان برای  خواسته های مشتر
 ما اولویت دارد 

آیدا، اولین تولیدکننده ساندویچ 
سرد در ایران 

ین پیشتاز  دبستان دخترانه فراز
در زمینه آموزش نوین

مدیر و موسس دبستان دخترانه فرازین : یت امالک پارسیان : معصومه باجلوند، مدیر   مدیر فست فود آیدا و  بیست:
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گرفتار  در  پیچ و تاب  ک  گرفتار  در  پیچ و تاب   حفظ آب و خا ک    حفظ آب و خا
 طغیان  و  سیالب بی تدبیری طغیان  و  سیالب بی تدبیری

ین آبخیزداری: ین آبخیزداری:مدیر عامل مجمع خیر مدیر عامل مجمع خیر

روایت مشاور فرمانده کل سپاه 
از رشادت های اولین شهید 

مدافع حرم البرز
  گرامی باد یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 

ــا شـــهـــادت،  ــادف بـ ــصـ ــه مـ هــفــتــه اول شـــهـــریـــور کـ
شهیدان رجایی و باهنر  اســت به نــام هفته دولت 
نامگذاری شده است. این مناسبت همواره بهانه خوبی برای 
ارائــه دستاوردها و عملكرد مجموعه دولــت به مــردم است.
هفته دولت، در جمهوری اسالمى ایران نماد دولتى است که 
حمایت و پشتیبانى میلیون ها تن از ملت خود را به همراه دارد. 
هفته سپاس و قدردانى از مسئوالنى است که هدفشان اجراى 

حدود الهى و جامعه اى سرشار از عدالت، نظم و .....
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گشایی، انتظار مردم  گره 
از دولت جدید

انتخاب رشته کنكور در حالى به اتمام رسید که نزدیک به ۵۰ درصد 
از دانشجویان مجاز به انتخاب رشته، قید دانشگاه ها را زدند.

، انتخاب رشته کنكور سراسری ۱۴۰۰ در تاریخ  به گزارش جام جم البرز
2۱ مرداد به پایان رسید. در این آزمون یک میلیون و ۸2 هزار و ۹۰۰ 
داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده بودند اما تنها ۵2۳ هزار و ۶۷۱ 
نفر انتخاب رشته کردند. سال گذشته نیز از تعداد کل افرادی که مجاز 
به انتخاب رشته بودند، نیمى از آن ها اقدام به انتخاب رشته کرده اند.

چند سالى است که میزان استقبال داوطلبان  ...

صندلی های دانشگاه ها، خالی از دانشجو

کنکوری ها قید  چرا 
دانشگاه   را زدند؟
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خطیب جمعه کرج، مساجد را پایگاه اصلى فرهنگ سازی و زیر بنای تمدن سازی 
اسالمى عنوان کرد.

به گزارش جام جم البرز، آیت اله حسینى همدانى، نماینده ولى فقیه در استان 
البرز و امام جمعه کرج با بیان این که مهم ترین کارکرد مساجد اقامه نماز است، 
گفت: جوانانى که از سال های گذشته تا کنون به عنوان جهادگران سازندگى و 

مدافعان میهن اسالمى شناخته شده اند همگى تربیت یافته مساجد بوده اند. 
وی افزود: تمامى کسانى که در مساجد فعالیت مى کنند باید بصیرت بخش و 
آگاهى بخش باشند و در فعالیت های مهم محل و منطقه نقش اساسى ایفا 
مساجد  با  دشمنان  دشمنى  به  اشاره  با  استان  در  فقیه  ولى  نماینده  کنند. 
کارکرد مثبت مساجد است و به همین دلیل تا  گفت: علت این دشمنى ها 

کنون تالش های زیادی انجام شده تا مساجد از فعالیت های اصلى باز بمانند 
و کارکردهای مختلف آن به حداقل برسد. خطیب جمعه کرج در ادامه خطبه ها 
با اشاره به وقایع افغانستان گفت: این اتفاقات درس بزرگى است برای برخى 
آمریكا و  آمریكا دارند که ببینند و بدانند که  ایرانى ها که دل در گرو غرب و  از 

متحدانش هیچگاه برای هیچ کشوری دلسوزی نكرده و نمى کنند.

چهار شنبه    3 شهریور    1400   شماره 6015
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

ج عنوان کرد : امام جمعه کر
مساجد پایگاه اصلی فرهنگ سازی و زیر بنای تمدن سازی اسالمی

مشاوران حقوقی جام جم البرز
ــی،  ــرام ــان گ ــدگ ــن ــوان خ
ــد  ــ ــی ــ ــوان ــ ــی ت ــ شــــمــــا م
مـــشـــکـــالت حــقــوقــی 
با  را  ــود  خـ قــضــایــی   و 
البرز  جم  جام  روزنامه 

در میان بگذارید. 
ــول پـــرســـش  ــ ــئ ــ ــس ــ م
مــشــکــالت  ــخ  ــاسـ پـ و 
قــضــایــی  و  حـــقـــوقـــی 
ــه تـــیـــم  ــ ــلـ ــ ــیـ ــ بـــــــه وسـ
کـــارشـــنـــاســـی مــجــرب 

به  ستون  همین  در  و  هفته  هــر  می توانند  ــود  خ
بدانیم  است  الزم  دهند.   پاسخ  شما  سئوال های 
جنبه  صرفا  ســئــوال،  به  شــده  داده  پاسخ های  که 
و  قضایی  مراجع  در  استناد  قابل  و  دارد  مشورتی 

اداری نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.
اخذ دیه در تصادف و عدم شناسایی ضارب

از  پــس  متخلف  ــده  ــن ران تــصــادف هــا  از  بعضى  در 
ــرار مــى نــمــایــد و امـــكـــان شــنــاســایــی و  ــ تـــصـــادف ف
دسترسى به راننده خودرو یا موتور سیكلت وجود 
نــدارد، بنابراین باید از شهود قضیه خواست تا با 
اورژانــس فوریت های پزشكى تماس  و  پلیس ۱۱۰ 
حاصل تا موضوع صورتجلسه گردد و پس از تكمیل 
پرونده قضایی و تحقیقات مقدماتى، چنانچه راننده 
شناسایی نگردد، شخص صدمه دیده برای اخذ دیه 
مى گردد. معرفى  بیمه  بدنى  خسارات  صندوق   به 
) بنابراین عدم شناسایی راننده متواری مانع از پی 

گیری شكایت و جبران خسارات وارده نمى باشد. (

یادداشتیادداشت

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

به دنبال آب یا سراب
اگــــــــــــــــرچــــــــــــــــه 
شــــــهــــــرونــــــدان 
ــه  ــ نــــــســــــبــــــت ب
گــذشــتــه آگــاهــى 
ــری بــه  ــ ــت ــ ــش ــ ــی ــ ب
در  آب  کـــمـــبـــود 
پیدا  استان  این 
کـــــرده انـــــد، ولـــى 
همچنان نیاز به 
فرهنگ سازی است. این اقدام بدون کسب برتری 
اقتصادی و هماهنگى سیاست ها، ممكن نیست 
تاکنون  را  راه هایی  کــوره  آب برسیم.  از ســراب به 
رفته و تجربه کرده ایم که به جایی نرسیده است. 
فرصت کم است. نمى توان ریسک کرد و گرفتار 
بــحــران هــای جدید شــد کــه دیــگــران مدتهاست 
شهروندان  حــال،  هر  به  بسته اند.  را  آن  پرونده 
باید آمادگى مقابله با بیابی و خشكسالى را از حاال 
در کنار بقیه مشكالت طبیعى و اقلیمى در نظر 
داشته باشند. در صورت بهره گیری از اقتصاد قوی 
و توان نوآوری در زمینه آب، این شهر مى تواند از 
آید. ما محتاج تغییر از درون  این کابوس بیرون 
و نیازمند تغییر در نگرش مان به تولید و مصرف 
در زمینه آب هستیم. باید چالش ها را به رسمیت 
بشناسیم و آنها را توسط افراد هوشمند و دلسوز 
کرونا  بحران  با  نماییم.  حل  متخصص  و  توانا  و 
را تحت الشعاع خود قرار داده،  که همه مسایل 
مى توان از فرصت پیش آمده که افراد خانواده ها 
در کنار یكدیگر و در خانه مانده اند، برای آموزش 
ــای  ــاده نـــمـــود. از آمـــوزش هـ ــف ــت ــدی اس ــرون ــه ش
استاندارد که برگرفته از موضوعات صرفه جویی و 
مصرف صحیح در آب در اختیار اداره آب و فاضالب 
قرار دارد، استفاده شود. البته این موضوع مهم 
تنها با توان اداره آب و فاضالب قطعا قابل انجام 
بــه یــک همت جمعى اســـت. که  نــیــاز  نیست و 
دولت از یک طرف، مردم از سویی دیگر و اداره آب 
نیز در وسط، این کار را به جلو و پیش ببرند. در 
واقع اگر همراهى مضاعف دولت و همراهى مردم 

نباشد باز به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

با گذشت بیش از ۶ سال ازتشكیل مجمع خیرین آبخیزداری هنوز مجوز 
رسمى فعالیت این مجمع  به ثبت نرسیده است. حسین کمال زاده 
آبخیزداری در گفتگو با جام جم البرز با بیان  مدیرعامل مجمع خیرین 
این که در سال ۹۵ خیرین استان البرز تصمیم به تشكیل مجمع خیرین 
آبخیزداری کردند تا با سرمایه گذاری دراین بخش برای حفظ آب و خاک 
استان  در  بی تدبیری ها  سایه  در  متاسفانه  گفت:  بردارند  قدم  استان 
به رغم همراهى و کمک های مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزداری استان 
البرز هنوز مجوز رسمى این مجمع صادر نشده است. کمال زاده با بیان 
این که استان البرز با دو سد بزرگ ،تامین کننده عمده آب شرب پایتخت 
است گفت: ضعف مدیریت و بی توجهى مسئوالن در استان البرز باغ 
پایتخت  برای  آسایش  و  استراحت  محل  گذشته  در  که  را  ج  کر شهر 

نشینان و دیگر هموطنان بود درگیر خشكسالى و کم آبی کرده است .
وی با اشاره به این که عالوه برخشكسالى و کم آبی، سیل های ویرانگر 
نیز هراز گاهى روستاها و شهرهای استان را تخریب و موجب خسارات 
فراوان نموده است تصریح کرد: مجمع خیرین آبخیزداری در این شرایط 
تصمیم گرفت با سرمایه گذاری در حوزه آبخیزداری به حفظ آب و خاک در 
استان کمک کند، که متاسفانه با بی مهری دست اندرکاران اداری مواجه 

امر  مسئوالن   } محكم  }نه  با  مجمع  ثبت  و  تاسیس  قدم  اولین  در  و 
مواجه و دچار مشكالت عدیده شد.

کمال زاده با بیان این که سطح آب های زیرزمینى در استان البرز هرروز 
پائین تر مى رود و به اعتقاد کارشناسان هم اکنون این استان در ردیف 
استان های کویری مانند کرمان قرار گرفته است گفت: به دلیل این که  
و  تعلل   آبخیزداری  خیرین  مجمع  ثبت  و  مجوز  صدور  در  استانداری 
از  کمک  و  برنامه ریزی  با  خیرین  مجمع  است  نموده  سنگ اندازی 
آبریز در استان  اقدام به شناسایی۳۷۰ دره حوزه  دانشگاه های استان 
کرد و مشخص شد حدود ۷۰ دره استان حتى در فصل تابستان پرآب 

است و قابلیت سرمایه گذاری برای ایجاد آب بند و ذخیره آب دارد.
کمال زاده با بیان این که خیرین استان متوقف نخواهند شد ودر احیای 
امر خیر متوقف نمى شوند  به مشكالت تصنعى که در حوزه وزارت کشور 
و استانداری برای به ثبت نرساندن مجمع خیرین آبخیزداری ایجاد شده 
کرد و تصریح نمود: یک روز به ما گفتند شما مجمع نیستید و  اشاره 
باید انجمن شوید تا مجوز بگیرید ، یک روز دیگر گفتند خیرین سواد 
کالسیک و دانشگاهى ندارند و انواع و اقسام بهانه های دیگر در صورتى 

که خیرین مجمع آبخیزداری اکثرا دارای مدارک دانشگاهى هستند.

که  کسى  که  است  آمده  قاموس  کدام  در  این که  بیان  با  کمال زاده 
و  اب  حفظ  برای  خداپسندانه  گذاری  سرمایه  و  خیر  کار  مى خواهد 
تحصیلى  مدرک  حتما  باید  دهد  انجام  مردمش  برای  و  کشورش  خاک 
دانشگاهى داشته باشد گفت: نكته اینجاست که سرمایه گذاری بدون 
منفعت و کسب سود شخصى به مذاق برخى مسئوالن خوش نیامده 
است و منفعت های مادی برخى افراد در این حوزه مانع از سرمایه گذاری 

مجمع خیرین آبخیزداری شده است.
وی افزود: در کار خیر نباید آلودگى و بی قانونى را پذیرفت و ما به دنبال 
سود و منافع مادی نیستیم بلكه هدف خیرین کار خداپسندانه برای 

مردم در استان است.
مجمع  این که  کردن  گوشزد  با  آبخیزداری  خیرین  مجمع  عامل  مدیر 
و  آبخیزداری  حوزه  به  کمک  برای  باشد  بازویی  مى خواهد   خیرین 
مستقر  با  امیدواریم  کرد:  نشان  خاطر  البرز  استان  در  داری  خوان  آب 
و  ثبت  قانونى  مشكالت  جدید  دولت  فعالیت های  شروع  و  شدن 
آبخیزداری نیز حل شود و ما بتوانیم در  صدور فعالیت مجمع خیرین 
کنار دولت مردمى با سرمایه گذاری در بخش های عام المنفعه به مردم  

استان البرز برای حفظ آب و خاک مان کمک کنیم .

مدیر عامل مجمع خیرین آبخیزداری:

 حفظ آب و خاک گرفتار  در پیچ و تاب طغیان و  سیالب بی تدبیری

یم دهقانی سانیج مر
نویسنده

دریافت  صدای  و  سر  تحصیلى،  سال  آغاز  به  شدن  نزدیک  با 
شهریه اجباری در مدارس باالگرفته است.

آغاز  نوای  و  مهر  رسیدن  با  ساله  هر   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
بر  مبنى  مان  خبرنگاران  شهروند  گزارش های  تحصیلى  سال 
باال  آموزان  دانش  اولیای  از  شهریه  اجباری  دریافت  از  انتقاد 
ادامه پیدا مى کند  تا جایی  این روند در برخى مدارس  مى گیرد. 

که تا شهریه ای پرداخت نشود، ثبت نامى اتفاقى نمى افتد و در 
پایان سال تحصیلى نیز تا پولى دریافت نشود کارنامه به دست 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  قاسمى،  نمى رسد.  آموزان  دانش 
البرز گفت: ماهیت انجمن اولیا و مربیان در راستای مشارکت 
با آموزش و پرورش است اما هر مدرسه ای که به صورت اجباری 
کار  کند دچار  از شهروندان هزینه ای دریافت  از ضوابط  ج  و خار

غیرقانونى شده است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
او افزود: باتوجه به وضعیت به شیوع ویروس کرونا در کشور و 
، به نظر نمى رسد فعال قادر به برگزاری آموزش های حضوری  البرز
شود.  میسر  سال  طول  در  مهم  این  است  ممكن  اما  باشیم 
از  اعم  مهر  ح  طر برای  الزم  ریزی های  برنامه  داد:  ادامه  قاسمى 
آماده سازی مدارس تا ساماندهى فرهنگیان انجام شده است.

، بوی شهریه اجباری به مشام می رسد؛ صدای پای مهر
مدیر کل آموزش و پرورش: برخورد می کنیم

بنگاه های امالک نقش بسیار مهمى در بازار مسكن 
دارند و همواره افراد زیادی برای انجام معامالت ملكى 
مختلف به آنها مراجعه مى کنند.  بنابراین دارا بودن 
اخالق حرفه ای و مشتری مداری در این صنف یكى 
اجتماعى و حقوقى محسوب مى شود.  از ضروریات 
و  اخالق  با  مدیریت  با  پارسیان  امالک  مشاور  دفتر 
مجموعه های  از  یكى  باجلوند،  معصومه  حــرفــه ای 
خوش نام امالک در استان البرز مى باشد که با سابقه 

۱۵ ساله در این حوزه فعالیت مى کند. 
رعایت سالمت اخــالق، صداقت و اطمینان بخشى 
پارسیان  امـــالک  توجه  مـــورد  هــمــواره  مراجعین  بــه 

بوده است . جام جم البرز در این زمینه با معصومه 
باجلوند، مدیریت متعهد و توانمند امالک پارسیان 
گفتگویی ویژه انجام داده است که ماحصل آن را در 

ذیل مى خوانید:
استان  در  شعبه  چند  دارای  پارسیان  امالک  دفتر   *
مجموعه  این  یت  مدیر عنوان  به  شما  و  است  البرز 

رعایت چه اصولی را سرلوحه کار خود قرار داده اید؟
البرز  استان  در  شعبه  دو  دارای  پارسیان  مجموعه   
خواسته های  که  اســت  ایــن  بر  ما  تــالش  مى باشد. 
با  هــمــواره  کنیم.  ــرآورده  بـ امكان  حد  تا  را  مشتریان 
مراجعان خود صادق بوده ایم و حس اعتماد را به آنها 

منتقل کرده ایم. همچنین انجام تخصصى و حرفه ای 
کارها از اولویت های مهم ما به شمار مى آید. قبل از 
تنظیم هر نوع قرارداد، اعم از فروش و اجاره به لحاظ 
سالمت استعالم گرفته مى شود تا در این خصوص 
با مشكل مواجه نشویم. به طور کلى همیشه سعى 

کرده ایم که به اهداف مشتریان خود نزدیک باشیم.
* تحلیل شما از بازار مسکن کشور چیست؟

شدید  کاهش  سبب  اقتصادی  فضای  متاسفانه 
بازار  از یک دوره رونــق و کمای  حجم معامالت پس 
مسكن مى شود. میزان معامالت حاکى از آن است که 
رکود همراه با کاهش قیمت ها ادامه دارد و احتمااًل با 
تلطیف فضا آرامش به بازار مسكن باز خواهد گشت. 
اکنون که در فاز پسا جهش بازار مسكن هستیم، از 
مدتى قبل ریزش قیمت ها آغاز شده است. وضعیت 
فعلى بازار نشان دهنده افزایش تعداد فروشنده در 
برابر کاهش خریدار مى باشد و ریزش قیمت مسكن 
را شاهد هستیم. بنابراین اگر با هدف سكونت قصد 
منتظر  و  اقـــدام  شرایط  اولین  در  داریـــم  ملک  خرید 
ریزش قیمت ها نباشیم، اما اگر هدف سرمایه گذاری 
است، پیش خرید ملک بهتر مى باشد تا زمان شروع 

رونق بازار واحد خریداری شده را تحویل بگیریم.
گذاری ملک باید بر چه مبنایی  * از نظرشما قیمت 

صورت گیرد؟
قیمت گذاری اصولى ملک باید بر اساس نوع سند، 
گرفته  نظر  در  ساختمان  متراژ  و  منطقه  مساحت، 
به  نسبت  بــایــد  ملک  موقعیت  همچنین  ــود.  شـ
مسیرهای شهری، نوع معماری و مصالح به کار رفته 

در آن باشد.

 : : البرز امالک پارسیان در گفتگو با جام جم امالک پارسیان در گفتگو با جام جم البرز

یان برای ما اولویت دارد   یان برای ما اولویت دارد های مشتر خواستهخواسته های مشتر

آزادی-امالک پارسیان  یه- فلکه پنجم- روبروی مدرسه بهار  آدرس: منظر  

شماره تماس:شماره تماس:۰۹۱۲۵۴۴۱۶۰۲۰۹۱۲۵۴۴۱۶۰۲  

 مردم از چه راه هایی می توانند با شعب امالک پارسیان در ارتباط باشند؟

 : مدیر و موسس دبستان دخترانه فرازین در گفتگو با جام جم البرز

ین در زمینه آموزش نوین پیشتاز است دبستان دخترانه فراز

یک  به  تبدیل  کشور  در  دبستان ها 
به  اگــر  مى شوند  بخش  لــذت  فضای 
ــا بــذر  کـــودکـــان فــرصــت داده شـــود ت
رویاها و آرزوهای خود را در آن بكارند 
و آبـــیـــاری کــنــنــد. دبــســتــان دخــتــرانــه 
فرازین یكى از معدود مدارس کشور 
است که شیوه آموزشى آن بر اساس 
اندیشه های نو و مطابق با روش های 

عصرنوین مى باشد. 
موسس  و  مدیر  ــواه،  خ رزق  سكینه 
مــجــرب ایـــن دبــســتــان مــى بــاشــد که 
بسیار  سرمایه ای  با  را  خــود  فعالیت 
انــدک آغــاز نموده و با اخــالق مــداری، 
آگاهى و دانــش بــاالی خــود توانسته 

است به موفقیت برسد. 
روزنامه جام جم البرز مصاحبه ای ویژه 
با این مدیر توانمند استان البرز انجام 

داده است که در ادامه مى خوانید:
* از سوابق کاری خود در حوزه آموزش 

و پرورش بگویید:
در  ــى  ــوزش آم سابقه  ســـال   2۹ دارای 
ناحیه ۴  و  مهرشهر  منطقه  مــدارس 

کرج هستم.
از چه  * دبــســتــان دخــتــرانــه فــرازیــن 

استفاده  آمـــوزش  بــرای  شیوه هایی 
می کند؟

فــرازیــن پیشتاز  دبــســتــان دخــتــرانــه 
استفاده  و  نوین  آمـــوزش  زمینه  در 
طریق  از  آمــوزشــى  جدید  متدهای  از 
تولید محتوا بوده است. از سال ۹۷ به 
صورت جدی در کنار آموزش حضوری 
فعالیت تولید محتوا را نیز داشته ایم 
در  شــده  تولید  جــذاب  محتوای  از  و 
کــرده ایــم.  اســتــفــاده  دروس  تــمــامــى 
دبــســتــان دخــتــرانــه فـــرازیـــن معتقد 
که  اســت  موثر  زمانى  یادگیری  اســت 
دانش آموزان یكدیگر را حمایت کرده 
باشند.  و همكاری و همیاری داشته 
گذاشتن  مــیــان  در  بـــرای  همچنین 
ــن دانـــــش جــدیــد  ــت ــاخ نـــظـــرات و س

احساس امنیت کنند. 
معلم  بــرای  کودکان  با  کار  فرازین  در 
مفرح  و  بخش  انگیز،الهام  هیجان 
از ظرفیت فوق  آمــوزگــاران ما  اســت. 
ــان مــطــلــع هــســتــنــد و  ــودکـ ــاده کـ ــعـ الـ
مى کوشند یادگیری به صورت خالقانه 

و توأم با یادگیری عمیق اتفاق بیفتد.
* فعالیت دبستان دخترانه فرازین در 

شرایط پاندمی کرونا چگونه است؟
شیوع بیماری کرونا و ضرورت آموزش 
در فضای مجازی ما را بر آن داشت که 
کمک حال معلمان مدارس دیگر هم 
باشیم. بنابراین در تابستان سال ۹۹ 
کالس های آموزشى تولید محتوا برای 
همكاران مدارس دولتى و غیردولتى 

تشكیل دادیم.
همچنین  فــرازیــن  دبستان  فعالیت 
در تولید محتوای آموزگاران در شبكه 
از  و  گرفت  قــرار  استفاده  مــورد  شــاد 
آمــوزش کشور  معلمان ما در شبكه 
کار شد. در شرایط پاندمى  دعوت به 
دبستان  در  آمـــوزش  کیفیت  کــرونــا 
فرازین با استمرار در پیگیری آموزش 
از طریق کادر آموزش و همچین به کار 
گیری روش های متنوع و ارتباط موثر با 
اولیا باالتر از آموزش در شرایط نرمال 

گردید.
دبستان  بــا  ارتــبــاطــی  ــای  ــ راه ه لطفا   *

دخترانه فرازین را ذکر نمایید:
خیابان   - ج-مهرشهر کر ما:  آدرس 
بی- پالک ۱/۳۸۲ - دبستان  ۲۰۲ غر

ین  فراز دخترانه 

تلفن های ثابت: 33422900 و 
33422901

شماره تلفن همراه:  09120493989
نظرخواهی  گفتگو،  ــن  ای ــه  ادامـ در   *
روزنامه جام جم البرز از یکی از اولیای 
دبستان دخترانه فرازین، سرکار خانم 

امینی را می خوانید: 
فــرازیــن مــدرســه عشق اســت و روح 
اولــویــت  آن  در  دانـــش آمـــوزان  واالی 
سرپرستى  با  مدرسه  معلمان  دارد. 
مدیری با درایت که بزرگترین سرمایه 
ایشان  چهره  بر  لبخند  یعنى  بشری 
بسته  باشكوه  نقشى  مثل  هــمــواره 
است، درس انسانیت را هجا به  هجا 
ــوزان  آمـ دانـــش  بــه  کلمه  بــه  کلمه  و 
به  پایبندی  با  همچنین  مــى آمــوزنــد. 
گفتگو،  اجــازه  آنها  به  انسانى  اصــول 
ــای حل مسئله  راه ه یافتن  و  تعامل 
دبستان  مهربان  مى دهند.مدیر  را 
فرازین عالوه بر حمایت همیشگى از 
دانــش آمـــوزان، دوشـــادوش آنها و با 
مى آموزد  آنها  به  صمیمیت  و  اقتدار 
جسارت  و  بیندیشند  هم  کنار  در  تا 
داشتن اندیشه های نو را تجربه کنند. 



ــود را از  ــ ــی خ ــک ــزش ــواالت پ ــ ــ س
پزشک جام جم البرز بپرسید

ایــــن روزهـــــــا، مـــردم 
از  زیــــــــــادی  بـــخـــش 
ــای ســالمــت  ــازهـ ــیـ نـ
راه هـــــای  از  را  ــود  ــ خ
گــونــاگــون بــه دست 
ــن کــار  ــ مــــی آورنــــد. ای
بعضی  در  مــی تــوانــد 
در  و  مــفــیــد  ــواقـــع  مـ
مــواقــع  از  ــاری  ــی ــس ب
ــی خــــطــــرنــــاک  ــ ــتـ ــ حـ
بــــــــــاشــــــــــد.  ویــــــــژه 
نــامــه هــای جــام جــم 
شرایطی را فراهم کرده است که شنونده سواالت 
صــورت  بــه  و  باشد  شما  پزشکی  پرسش های  و 
ــئـــوال هـــای  شــمــا جـــواب هـــای  مــکــتــوب بــــرای سـ

مناسبی داشته باشد. 
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون و هر 
هفته به سواالت و دغدغه های پزشکی شما پاسخ 

خواهند داد.
عالمت های کرونا دلتا

فرق  قبلى  کرونای  با  دلتا  کرونای  عالمت های 
آبریزش بینى، تب و  مى کند. عالئم کرونای دلتا با 
گلو درد آغاز مى شود و شبیه سرماخوردگى است 
که در کمتر از ۴۸ ساعت عالئم آن بروز مى کند. ۳ 
تا ۴ روز این عالئم وجود دارد و سپس به درگیری 
ریه مى انجامد. درگیری ریه این نوع جهش یافته 
بوده  انگلیسى  تاکنون مانند ویروس  از ویروس 
است. بنا بر این گزارش، حتى افرادی که واکسن 
زده اند نیز در معرض خطر این ویروس قرار دارند و 
ممكن است آن را به دیگران منتقل کنند؛ بنابراین 
باید شیوه نامه های بهداشتى به طور کامل رعایت 
شود. توصیه مى شود اگر کسى عالئم کرونای دلتا 
را دارد، ۴۸ تا ۷2 ساعت در خانه بماند و از طریق 
تلفن با پزشكان در تماس باشد. در خانه ماندن 
هم باعث مى شود که افراد ناقل بیماری به دیگران 
نباشند و هم استراحت موجب مى شود افراد به 

کرونا سبک تری مبتال شوند.

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشک عمومی

پزشک جام جم

: با متخلفان در امر ساخت و ساز غیر مجاز برخورد شود عمار ایزدیار
رئیس کمیسیون شهرهوشمند، اقتصاد شهری و مشارکت ها گفت: مدیریت شهری 
 برخورد و جلوگیری 

ً
با عوامل خاطى و متخلفان در امر ساخت و ساز غیر مجاز شدیدا

کند.
به گزارش جام جم البرز، عمار ایزدیار، تصریح کرد: متاسفانه در تعطیالت چند روز گذشته 
ساخت و ساز غیرمجاز در شهر رونق گرفته است که لزوم مقابله با ساخت و سازهای 

غیرمجاز توسط مدیریت شهری پیش از پیش احساس مى شود. وی به بازدید از پروژه 
ساخت پارکینگ طبقاتى منطقه ۸ اشاره کرد و یادآورشد: شهرداری در سال گذشته در 
یكى از مرغوب ترین نقاط شهر یكى از بهترین اراضى به مساحت ۱۰۷۵ متر با بر اصلى 
۵۷ متر در ۹ طبقه را با عقد قرارداد ساخت به مبلغ ۴۱۹/2۷۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ساخت 
پارکینگ اختصاص مى دهد در منطقه ای که نیاز به پارکینگ خیلى محسوس نیست 

در حالى که مى شود از این بنا استفاده بهینه تری برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری 
کرد. وی اضافه کرد: با روندی که در سال های گذشته مدیریت شهری داشته عمده 
زمین های مرغوب بابت بدهى به پیمانكاران و بانک ها واگذار شده است پیش بینى 
مى شود این بنا بعد از ساخت با کاربری اداری تجاری ارزش بالغ بر ۶۰۰ میلیارد داشته 

باشد که مدیریت شهری مى تواند به عنوان یک دارایی با ارزش از آن استفاده کنند.

چهار شنبه    3 شهریور    1400   شماره 6015
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

خبر

پیکر سردار حاج یوسف سرخیل 
اسوه ایثار و از  خودگذشتگی در 

ج تشییع شد کر

، پیكر زنده یاد سردار حاج  به گزارش جام جم البرز
ج و  یوسف سر خیل، از مسئوالن سپاه ناحیه کر
ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین از خیرین 
دوران  رزمنده  و  انقالبی  های  چهره  از  و  نام  به 
و  بر روی دستان مردم والیتمدار  دفاع مقدس 
قدرشناس  استان البرز از مقابل مقبره شهدای 
سمت  به  ج  کر )س(  سكینه  بهشت  گمنام 

قطعه ۱۷برگزار و سپس به خاک سپرده شد.
این  در  مختلف  شهرهای  از  البرز  استان  مردم 
با  بار  آخرین  برای  و  بودند  شده  حاضر  مراسم 
شكوه  با  وداعى  انقالب  راستین  یار  این  پیكر 
داشتند و نشان دادند قدردان نیروهای مخلص 
انقالب هستند. در این مراسم با شكوه، آقایان 
آقا جانپور )نماینده ولى فقیه در  حجت االسالم 
وزارت دفاع و ریاست سازمان عقیدتى سیاسى( 
اسبق  )مسئول  دهقان  کمالى  االسالم  حجت 
عقیدتى سیاسى نیروی انتظامى( سردار سلیمى 
)عضو  ایزدیار  عمار  کل(  ستاد  مسئوالن  )از 
ج( سردار کرمى )مسئول  شورای اسالمى شهر کر
سردار  و  جاللى  سردار  سیدالشهدا)ع(  لشگر 
ج( و جاللیان  روشن )فرماندهان اسبق سپاه کر
حضور  نیز   ... و  ج(  کر شهرداری  منطقه 2  )مدیر 
یادبود  مراسم  که  است  ذکر  به  الزم  داشتند. 
رفته  دست  از  عزیز  سردار  این  هفتم  و  سوم 
سر  ۱۸الى۱۹بر  ساعت  از   ۱۴۰۰/۶/۳ چهارشنبه 

مزار آن مرحوم برگزار مى گردد. 
فقدان  البرز  جم  جام  روزنامه  سرپرستى  دفتر 
این عزیز از دست رفته را به خانواده آن مرحوم، 

دوستان و مردم استان البرز تسلیت مى گوید.

هفته اول شهریور که مصادف با شهادت، شهیدان رجایی و باهنر  است 
بهانه  همواره  مناسبت  این  است.  شده  نامگذاری  دولت  هفته  نام  به 

خوبی برای ارائه دستاوردها و عملكرد مجموعه دولت به مردم است.
هفته دولت، در جمهوری اسالمى ایران نماد دولتى است که حمایت و 

را به همراه دارد. هفته سپاس و  از ملت خود  پشتیبانى میلیون ها تن 
قدردانى از مسئوالنى است که هدفشان اجراى حدود الهى و جامعه اى 
سرشار از عدالت، نظم و امنیت است.  همراهى و همدلى مردم با دولت 
آن است و این رابطه،  آن، از عوامل ثبات دولت و اقتدار  و پشتیبانى از 
طبیعتا تا هنگامى که دولت یک دولت خدمتگزار باشد، پایدار  و استوار 
خواهد بود. در نهج البالغه که جمع آوری سخنان و فرامین مولى على )ع(
است، مملو از دستورات و صفات برای دولتمردان و وظایف آنان در قبال 

مردم است.
مردان  دولت  همه  به  خطاب  اشتر،  مالک  به  نامه اى  در  )ع(  على  امام 
هشدار  چنین  مردم  با  رفتار  و  ریاست  غرور  و  تكبر  درباره   اسالمى 

مى دهد: 
اگر با مقام و قدرتى که دارى، دچار تكبر یا خود بزرگ بینى شدى، به بزرگى 
آن سرکشى نجات  از  را  تو  که  بنگر  از توست  برتر  که  پروردگار  حكومت 
مى دهد و تندروى تو را فرو مى نشاند و عقل و اندیشه ات را به جایگاه 
شهادت  سالروز  یادآور  سال  هر  شهریور  هشتم  گرداند.  مى  باز  اصلى 
محمد على رجایی؛ رِئس جمهور و محمد جواد باهنر؛ نخست وزیر وقت 

ایران در سال ۱۳۶۰ به دست منافقان کوردل است. 
شهیدان رجایی و باهنر به درستى نماد دولتمردانى اسالمى هستند که 
از زخارف دنیا و  مقبول و محبوب مردم هستند. ساده زیستى و دوری 
مردم داری، تواضع ،عشق به مردم و کار و خدمت که در عمل به مردم 

نشان دادند راز ماندگاری آنان در قلوب مردم است. 
در جامعه اسالمى دولت به عنوان خدمتگزار مردم وظیفه دارد با اتكاء 

به سرمایه های انسانى و سایر منابع برای تامین رفاه و امنیت عمومى 
گام بردارد و تالش کند تا کشور مسیر رشد و تعالى را طى کند. و از این 
تالش های  نتایج  با  مردم  تا  است  مغتنمى  فرصت  دولت،  هفته  منظر 
صادقانه خادمان خود آشنا شوند و در کنار تشكر و قدردانى از خادمان 
تالش های  نتایج  با  و  کنند  موشكافى  و  نقد  را  آنان  عملكرد  ایضا  خود، 
بخشى از مجموعه نظام اسالمى بیشتر آشنا شوند. رابطه دولت و مردم 
در حكومت اسالمى فقط جنبه مادی و تامین رفاه و امنیت و......نیست، 
بلكه در جامعه اسالمى حكومتگران به نوعى وظیفه رشد و تعالى معنوی 
را به سوی  نیز مد نظر دارند و در این مسیر جامعه  را  و اخروی جامعه 
تعالى واقعى سوق مى دهند.  همانگونه که دولتمردان شهید، رجایی و 
باهنر در مدت زمان کوتاه، مسئولیت خود بدان عمل کردند و منشا اثر 
الگوهای رفتاری درست اسالمى و انسانى بسیاری شدند که تا امروز در 

قلوب مردم ماندگار شده است. 
 در دولت مردمى جدید نیز که مدت کوتاهى از عمر آن مى گذرد، بارقه های 
امید درمردم زنده شده است، چرا که الگوهای دولتمردانى نظیر رجایی 
و باهنر زنده شده است.  مردم  انتظار دارند بار دیگر دولتمردان ساده 
همگامى  و  باشند  داشته  برعهده  را  دولت  هدایت  درایت  با  و  زیست  
و  نشینى  کاخ  از  مردم  برسد.  ظهور  منصه  به  مسئوالن  و  مردم  واقعى 
زندگى اشرافى برخى صاحب منصبان خسته هستند و شكاف و فاصله 
دارند  انتظار  و  نمى دانند  اسالمى  جامعه  زیبنده  را  غنى  و  فقیر  طبقاتى 
. هفته  دولت جدید الگویش رجایی ها و با هنرها باشد.  به امید آن روز

دولت برتمامى دولتمردان مبارک و فرخنده باد. 

  گـرامی باد یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 

 گــره گشایی، انتظار مردم 
از دولت جدید

سازمان ها،  بــرای  سازمانى  منابع  مدیریت  افــزار  نرم  تولید  و  طراحى 
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتى انجام شد.

رایمون  سامانه  آویــد  شرکت  فــنــاور  تیم  الــبــرز  جــم  جــام  گـــزارش  بــه 
را طراحى  افــزاری  نرم  البرز موفق شد  پارک علم و فناوری  مستقر در 
حوزه  نیازهای  مى تواند  خــود  منعطف  ویژگى  با  که  نماید  تولید  و 
مدیریت و منابع انسانى سازمان ها و بنگاه های تولیدی و خدماتى 

به نحو مطلوب ساماندهى و برطرف نماید.
برای  امكانى   ، نــرم افــزار ایــن  گفت:  خبر  ایــن  اعــالم  با  سخنگو   میثم 
از اطالعات یكپارچه  با استفاده  بتوانند  تا  سازمان ها فراهم مى آورد 
نسبت به ساده سازی و خودکارسازی فرآیندهای سازمانى خود اقدام 
کنند؛ این اقدام موجب افزایش شفافیت، دقت، سرعت و کارآمدی 

فرآیندهای جاری مى شود.
سخنگو تصریح کرد: نرم افزار های رایمون به صورت الگو محور طراحى 

فرآیندهای  به  توجه  با  مى توانند  مشتریان  که  معنى  این  به  شده 
را  موردنیاز  الگوهای  پیچیدگى،  از  درجــه  هر  با  خود  سازمانى  درون 
این  با  کاری مطابق  ادامه جریان های  کنند و در  در سیستم تعریف 
محصوالت  تمایز  اوج  امــا  شــد،  خــواهــد  جــاری  ســازمــان  در  الگوها، 
سیستم های  در  مــى تــوان  را  مشابه  نــرم افــزارهــای  سایر  بــا  رایــمــون 

مدیریت تولید مشاهده کرد. 
شده  طراحى  گونه ای  به  رایمون  تولید  مدیریت  سیستم  افزود:  وی 
غ از نوع صنعت و  که توانایی پیاده سازی در تمامى  خطوط تولید فار

میزان پیچیدگى آنها را داشته باشد. 
رایمون  نــرم افــزار  افـــزود:  رایــمــون  سامانه  آویــد  شرکت  مدیرعامل  
به صورت ماژوالر طراحى شده است و این امكان به آنها داده شده از 
هر سیستم تنها امكاناتى را تهیه کنند که متناسب با نیازهای فعلى 
آنها باشد و زمانى که سازمان شان توسعه پیدا کرد نسبت به توسعه 

آنكه مجبور به خریداری نرم افزار  امكانات نرم افزار اقدام کنند بدون 
جدید باشند. 

در واقع این محصول قابلیت پیاده سازی در یک کارگاه پنج نفره تا 
یک هلدینگ چند هزار نفره را خواهد داشت. 

توسط یک شرکت فناور در پارک علم و فناوری البرز انجام شد؛

یت منابع سازمانی  طراحی و تولید نرم افزار مدیر

خاص  پیچیدگى های  دارای  امالک  شغل 
حقوقى است و افرادی که وارد این حوزه 
باید نسبت به مسائل قانونى  مى شوند 
چرا  باشند.  داشته  کامل  اشــراف  ملک 
بروز  باعث  افــراد  اینگونه  گاهى  آ عدم  که 
ــر امــالک  مــشــكــالت بــســیــاری بـــرای دفــات
و مــراجــعــان آنــهــا خــواهــد شــد. عـــالوه بر 
فعالیت  برای  قانونى  مجوز  داشتن  این 
ایــن صنف جــزء ضــروریــات محسوب  در 
ــت  ــری ــدی م ــا  ــ ب آرش  امــــــالک  مــــى شــــود. 
از  مــحــمــدی  آرش  مــتــخــصــص  و  زبـــــده 
گواهینامه  که  مى باشد  دفاتری  معدود 
کارشناسى ملک را از دادگستری دریافت 
امالک  22۰ دفتر  با  کرده است. همچنین 

که  مى کند  همكاری  زنجیره ای  صورت  به 
در  دارنـــد .  فعالیت  مجوز  نیز  آنها  تمام 
همین رابطه روزنامه جام جم البرز با آرش 
توانمند  و  متعهد  مــدیــریــت  مــحــمــدی، 
امالک آرش مصاحبه ای انجام داده است 

که ماحصل آن را در ذیل مى خوانید: 
* وجه تمایز امالک آرش نسبت به دفاتر 

دیگر در چیست؟ 
یكى از شاخصه های برتر امالک آرش این 
است که با 22۰ مجموعه امالک به صورت 
تمامى  کــه  مى کند  همكاری  وار  زنجیره 
آنها دارای مجوز هستند. کسانى که برای 
اولین بار به این دفاتر مراجعه مى کنند از 

مزایای امالک ما نیز برخوردار مى شوند. 

در  ملکی  معامالت  انجام  خصوص  در   *
امالک چه توصیه ای به مردم دارید؟ 

ــت که  ــ ــن اس ــ ــردم ای ــ ــه مـ ــن بـ ــه مـ ــی ــوص ت
از  بــعــد  و  گـــاهـــى  آ بـــا  را  ــود  ــالت خــ ــام ــع م
با  حــداقــل  و  دهند  انــجــام  کامل  تحقیق 
یک فرد با تجربه و مدبر که از نظر قانونى 
ملک  مــورد  در  کافى  اطــالعــات  حقوقى  و 
از  قبل  همچنین  کنند.  مــشــورت  دارد 
صورت  به  را  آن  ــرارداد  قـ هر  کــردن  امضا 
از امضا  کامل مطالعه نمایند، چون بعد 
نكنند  رعــایــت  را  ــرارداد  ــ ق مــفــاد  چنانچه 
مــى شــود.مــردم  ــادی  زیـ مشكالت  بــاعــث 
بــایــد بــه دفــتــر امــالکــى مــراجــعــه کنند که 

مجوز قانونى داشته باشد.

 : گفتگو با جام جم البرز آرش در  :  مدیر امالک  گفتگو با جام جم البرز آرش در   مدیر امالک 

ارتباط با دفاتر امالک و گواهی کارشناسی ارتباط با دفاتر امالک و گواهی کارشناسی 
تخصصی ملک در فردیس شاخصه ماست تخصصی ملک در فردیس شاخصه ماست 

 راه های ارتباطی امالک آرش را برای مخاطبان روزنامه جام جم البرز بگویید. 

آرش  امالک  شرقی-  بی-نسترن  غر کانال  به  نرسیده  یشی-  قر ما:فردیس-خیابان  آرش آدرس  امالک  شرقی-  بی-نسترن  غر کانال  به  نرسیده  یشی-  قر ما:فردیس-خیابان  آدرس 

۳۶۵۱۴۳۲۶ ثابت:  تلفن      ۰۹۳۶۱۱۵۰۰۸۶  ، ۰۹۱۲۸۵۹۶۶۲۰ تماس:  تلفن های 

توجه  گذشته  ســال  چند  طى  در  که  مسائلى  از  یكى 
بسیاری را در صنعت غــذا و رســتــوران به خــود جلب 
ــود مــیــان مـــردم و  نــمــوده، محبوبیت انـــواع فست ف
از زنجیره غذایی ایرانیان است.  آن به بخشى  تبدیل 
مجموعه های فست فود زنجیره ای آیدا و فست فود 
استان  در  فودها  فست  بهترین  از  نمونه ای  بیست 
مجموعه  هستند.  کشور  سطح  در  همچنین  و  البرز 
آیدا با بیش از چهل شعبه فعال در سراسر ایران و با 
سابقه درخشان ۳2 ساله خود در ارایه منوی سرد و گرم 
به عنوان یک برند مطرح و شناخته شده بین مردم از 
محبوبیت خاصى برخوردار است. مجموعه بیست نیز 
یكى از معتبرترین و مجهزترین فست فودهای استان 
تاسیس  سالگرد  15امین  تازگى  به  که  مى باشد  البرز 
خــود را پشت سر گذاشته. روزنــامــه جــام جم البرز در 
این رابطه با مدیران موفق و متخصص مجموعه های 
فست فود آیدا ابوالفضل دهقان و فست فود بیست  
على خواجوی راد، مصاحبه ای ویژه و اختصاصى انجام 

داده است که چكیده آن را در ادامه خواهید خواند: 

آیدا از چه سالی  * مجموعه های زنجیره ای فست فود 
فعالیت خود را آغاز کرده و دارای چند شعبه در کشور 

و استان البرز می باشد؟
از سال ۱۳۶۸ در  آیــدا   مجموعه زنجیره ای فست فود 
آغاز نمود و هم اکنون با بیش از 40  تهران کار خود را 
شعبه در سراسر ایران در حال خدمت رسانى است. 
استان  شعبه  اولین  و  مجموعه  ایــن  شعبه  دومین 
البرز در گوهردشت کرج در حال فعالیت است. در حال 
حاضر فست فود زنجیره ای آیدا 18 شعبه فعال در نقاط 

مختلف استان البرز دارد.
ــدا  آی فــود  فست  مجموعه  ــژه  ویـ شــاخــصــه هــای  از   *

بگویید.
 آیدا اولین تولیدکننده ساندویچ سرد در ایران است 
بــرای حرکت در  الهام بخش بسیاری  آوری  این نوع  و 
آیدا  این مسیر بــوده اســت. تولید نان ویــژه ساندیچ 
با ترکیبات منحصر به فرد توسط این مجموعه باعث 
شده سایر رقبا همیشه یک قدم از آیدا عقب بمانند. 
مجموعه آیدا مجموعه ای پویا متشكل از یک کار گروه 
آمــوزش دیده  و پرسنل  کارشناس بهداشت  موفق، 
مى باشد و در سال های اخیر با ارایه منوی گرم در کنار 
بــوده  سلیقه ای  و  ذائــقــه  هــر  پاسخگوی  ســرد  منوی 

است.
توانمند  و  زبــده  مدیر  با  مصاحبه  تلخیص  ادامــه  در 

مجموعه پیتزا بیست علی خواجوی راد را می خوانید:
* از مزیت های مجموعه بیست به چه مواردی اشاره 

می کنید؟
کیفیت رکن اصلى کار ماست. ما در مجموعه بیست 
استفاده  فود  فست  صنعت  در  پیشرو  تجهیزات  از 
مى نماییم که در کنار مواد اولیه تازه و با کیفیت و به کار 
گیری پرسنل زبده و با تجربه، ضامن کیفیتى خواهد بود 

که در شان هم استانى های عزیز ما باشد.

* مجموعه بیست با چه هدفی تاسیس شده است؟
خدمت  بیست،  فــود  فست  افتتاح  از  اصلى  هــدف 
رسانى  به طبقه متوسط جامعه و کارمندان عزیز بوده 
است. در راستای تامین این هدف، ما همواره تالش 
نمودیم که با  کاهش حاشیه سود خود، منویی متنوع 
و با کیفیت باال، با قیمت های اقتصادی، و پایین تر از 

سایر مجموعه ها در اختیار مشتریان قرار دهیم.
* مردم از چه طریقی می توانند با مجموعه بیست در 

ارتباط باشند؟

- ابتدای خیابان مطهری-   آدرس: رجایی شهر
فست فود بیست

تلفن های ثبت سفارش: 34474700- 34444020

تارنما )با امکان ثبت سفارش آنالین(: 
bistfastfood.ir

مخاطبان جام جم البرز می توانند متن کامل مصاحبه 
با مدیران خوش ذوق مجموعه های فست فود آیدا و 
پیتزا بیست را در سایت جام جم البرز مالحظه نمایند.

 ابوالفضل دهقان، مدیر فست فود 

آیدا و علی خواجوی راد، مدیر فست 

فود بیست  در گفتگو با جام جم 

البرز اعالم کردند: 

آیدا، اولین تولیدکننده آیدا، اولین تولیدکننده 
ساندویچ سرد در ایران ساندویچ سرد در ایران 
کیفیت، رکن اصلی فست 

فود بیست

یت دهقان ج با مدیر معرفی شعب آیدا در کر

شعبه ۱ ۳راه رجایی شهر نرسیده به ۳باندی 
۳۴۴۱۹۵۵۳

شعبه ۲ گلشهر نبش اخترشرقی ۳۴۶۰۴۵۷۷
شعبه ۳ مهرشهر ابتدای بلوار ارم ۳۳۳۲۱۹۱۶

شعبه ۴ هشتگرد خیابان امام ۴۴۲۳۷۷۴۷

شعبه ۵ باغستان روبروی پارک 
نرگس۳۴۳۳۷۶۱۵

شعبه  6هفت تیر نرسیده به کارخانه قند ۳۲۲۱۸۶۶۱

شعبه ۷ محمدشهر ابتدای دشت بهشت 
۳۶۲۰۵۶۱۷

ج ۰۹۱۲۱۰۶۲۲۲۱ یت شعب کر روابط عمومی و مدیر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

از درد دلم، به جز تو کى با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
امام خمینى )ره(فریاد نهان را به دل کى اثر است؟

چهار شنبه    3 شهریور    1400   شماره 6015

پیام های مردمی
مشکالت  ح  طر جهت  می توانند  عزیز  خوانندگان 
ابعاد مختلف با شماره تلفن  شهری و استانی در 
به  روزه  همه  البرز  جام جم  تحریریه  دفتر   32210009
بگیرند  تماس  اداری  وقــت  در  تعطیل  ایــام  از  غیر 
تا مشکالتشان با نام خودشان در همین ستون 

ج گردد. در
عوامل تشدید کرونا را کنترل کنید

میرهای  و  مــرگ  سهمگین  طوفانى  شرایط  در 
گردشگران  اجتماعى  گــروه هــای  چــرا  کــرونــایــی 
هیچ  ــدون  ــ ب و...  جـــوانـــان  نـــوجـــوانـــان،  از  ــم  اعـ
پروتكل های  رعایت  بــدون  و  محدودیتى  گونه 
وارد  مـــتـــعـــدد  ــای  ــ ــوس ه ــ ــوب ــ ات ــا  ــ ب بـــهـــداشـــتـــى 
 ... و  ــدره  ــان ــب ــی س بـــرغـــان،  ورده،  روســـتـــاهـــای 
و  رودخــانــه هــا  حــواشــى  بــه  ورود  بــا  و  مى شوند 
رعایت نكردن نكات بهداشتى عالوه بر آلودگى 
و  تشدید  موجب  محیطى  زیست  اماکن  و  آب 
این  سئوال  مى شوند.  کرونا  بیماری  گسترش 
مــوارد  ایــن  به  که مسئوالن مربوطه چــرا  اســت 

کنترل ندارند.
مهرداد جلیلی از کردان
سبز  فضاهای  آبــیــاری  ج  ــر ک ــرداری  ــه ش مناطق 

شهری را پیگیری نمایند
گرمای بی سابقه تابستان امسال و عدم توجه 
پیمانكاران آبیاری فضاهای سبز شهری موجب 
ج  کر شهر  چهره  زندگى  سر  و  لطافت  به  لطمه 
شهروندان  از  رو  ایــن  از  اســت.  شــده  حومه  و 
ج درخواست داریم تا نسبت  مناطق شهری کر
ــر عملكرد  ــارت مــیــدانــى مــوثــر ب ــظ ــال ن ــم ــه اع ب
پیمانكاران مذکور داشته باشند تا پیش از این 
دچار  شهروندان  زندگى  با  مرتبط  شهری  امــور 

خسارت نشوند.
ج علی امینی از کر
ساماندهی  را  شهری  محالت  عمومی  نظافت 

کنید
حومه  و  ج  کــر شهری  محالت  عمومى  نظافت 
ــواره یــكــى از مــشــكــالت بــر زمــیــن مــانــده از  ــم ه
ــرای از  ــ ــن ب ــد. بـــه ایـ ــاش ــى ب گــذشــتــه تـــا کــنــون م
با  تا  انتظار این است  ج  کر مسئوالن شهرداری 
تدابیری ویژه و حرکتى جهاد گونه این مشكل 

دیرینه شهروندان را سر و سامان دهند.
ج حسن سامانی از کر

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز: محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

خبر
ســئوال از شما پاسخ از مسئوالن 

تامین اجتماعی استان البرز

خوانندگان  شما  پرسش  بــه  مــربــوط  ستون  ایــن 
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی 
ظرفیت  افزایش  منظور  به  می باشد.   البرز  استان 
بــرقــراری  و  اجتماعی  تأمین  ســازمــان  پاسخگویی 
ارتباط این سازمان با جامعه بزرگ مخاطبان،  بیمه 
می توانید  کــارفــرمــایــان،  بازنشستگان،  شــدگــان، 
سئوال های خود را با تحریریه جام جم البرز با شماره 
سازمان  مسئوالن  بــگــذاریــد.  میان  32210009در 
ستون  همین  در  الــبــرز  اســتــان  اجتماعی  تامین 

پاسخگوی سئوال های شما خواهند بود. 
سئوال: استفاده از خدمات درمانی سازمان توسط 
بگیران  مستمری  و  شدگان  بیمه  پسر  فرزندان 

چگونه است؟
کل  اداره  سرپرست  قورچیان،  ابوالحسن  از  پاسخ 

تامین اجتماعی استان البرز
 در این باره باید بگویم که: استفاده از خدمات درمانى 
فرزندان ذکور تا سن ۱۹ سال تمام مى باشد. بعد از 
آن به علت اشتغال به تحصیل دانشگاهى میسر 
خواهد بود، بنابراین در صورت ترک تحصیل موقت 
بگیران  مستمری  و  شدگان  بیمه  ذکور  فرزندان 
بازنشسته )بیمه شدگان و مستمری بگیرانى که در 
قید حیات مى باشند(، استفاده از حمایت های قانونى 
برخورداری  تحصیل  به  مجدد  اشتغال  با  متوقف 
به  از مزایای مورد بحث منحصرا در مدت اشتغال 
تحصیالت دانشگاهى و رعایت سایر ضوابط برای این 
افراد امكان پذیر مى باشد. همچنین فرزندان ذکور 
وقفه  ایجاد  صورت  در  قانونى  مزایای  از  بازماندگان 
تحصیلى مستند به ماده ۴۸قانون حمایت از خانواده 
میسر  اسالمى  شورای  ۱۳۹۱/۱2/۱مجلس  مصوب 
نخواهد بود و نامبردگان مشمول دریافت مستمری 

و طبعا استفاده از خدمات درمانى نمى باشند.

مــشــاور فــرمــانــده نــیــروی قـــدس سپاه 
ــداران انــقــالب اســالمــى در مــراســم  ــاسـ پـ
برزی  کارگر  رضا  شهید  شهادت  سالگرد 
گفت: این جوان نخبه که از دانشجویان 
مــمــتــاز و دانــشــمــنــدان مــا بـــود، آخــریــن 
تكنولوژی ها را لب مرز به بچه ها آموزش 
مى داد و خود آن ها را برای استفاده علیه 

داعشى ها به کار مى گرفت.
به گزارش جام جم البرز، سردار عبدالفتاح 
اهوازیان، فرمانده قرارگاه نصرت و مشاور 
پــاســداران  سپاه  قــدس  نیروی  فرمانده 
انـــقـــالب اســـالمـــى، در مـــراســـم ســالــگــرد 
شهید  اولین  کارگربرزی«  »رضــا  شهادت 
ــه در گــلــزار  ــرز ک ــب ــان ال ــت ــرم اس ــع حـ ــداف م
شهدای نظرآباد برگزار شد، با بیان این که 
حضور  شرایط  در  کــارگــربــرزی  رضــا  شهید 

داعش در سوریه، تهدیدها را به فرصت 
تبدیل مى کرد، گفت: سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانى همیشه وی را »مهندس 

رضا« خطاب و به او افتخار مى کرد.
از  ــه  کــ نــخــبــه  ــوان  ــ ــ ــن ج ــ ایـ افــــــــزود:  وی 
ما  دانــشــمــنــدان  و  ممتاز  دانــشــجــویــان 
به  مــرز  لــب  را  تكنولوژی ها  آخــریــن  ــود،  ب
بچه ها آموزش مى داد و خود، آن ها را برای 
استفاده علیه داعشى ها بكار مى گرفت. 

حاج رضا از قهرمانان نیروی قدس بود.
مــشــاور فــرمــانــده نــیــروی قـــدس سپاه 
بــا تأکید بر  انــقــالب اســالمــى  پـــاســـداران 
آرامــش  و  امنیت  و  کشور  عــزت  ایــن کــه 
جوانانى  مدیریت  مدیون  را  خــود  ــروز  ام
روزی  خداوند  نزد  و  زنده اند  که  هستیم 
مى خورند، بیان داشت: شهید کارگربرزی 

عــلــمــدار و لــوکــومــوتــیــو مــدافــعــان حــرم 
استان البرز و الگوی جوانان این استان 
است و البرز از داشتن چنین شهیدی به 

خود مى بالد.
شب  نماز  داشت:  بیان  اهوازیان  سردار 
دوران  رزمندگان  ما  خواندن  جماعت  و 
زیرا  نبود؛  هنر  ما  امثال  و  مقدس  دفــاع 
همه رزمندگان نماز مى خواندند؛ اما امروز 
بصیرت جوانانى که به عشق دفاع از حرم 
به سوریه مى روند، از ما بیشتر است. هر 
داعشى روزی ۵۰۰ دالر از عربستان حقوق 
بدون  حــرم  مدافع  شهدای  امــا  مى گیرد؛ 
هیچ چشمداشتى در مسیر دفاع از حرم 

اهل بیت )ع( گام برداشتند.
با  نــه  حــرم  مدافعان  ایــن کــه  بیان  بــا  وی 
تاکتیک و تكنیک و سالح، بلكه با اشک 

چشم از حرم دفاع کردند، اظهار داشت: 
شـــهـــدای مـــدافـــع حـــرم بـــا رشـــادت هـــا و 
در  آب  نگذاشتند  خود،  جان فشانى های 
دل مردم تكان بخورد؛ اما ریا نداشتند و 
اعتقاد داشتند که مرد میدان هستند و 

به راستى که همین گونه بودند.
ســــردار اهـــوازیـــان بــا اشــــاره بــه رســالــت 

ــام، خــاطــرنــشــان کـــرد:  ــ ــق ــ شـــهـــدای واالم
و دیگر شهدا مشعل،  کارگربرزی  شهید 
ــاره هــســتــنــد؛ اکــنــون  ــتـ قــطــب نــمــا و سـ
ــر خـــم شــویــم و  ــ ــت، اگ ــوراسـ ــاشـ ظــهــر عـ
ما  روی  از  بــبــنــدیــم،  را  کــفــشــمــان  بــنــد 
دســت،  بــه  شمشیر  مــا  مى کنند؛  عــبــور 

هوشمند، هوشیار و والیتمداریم.

روایت مشاور فرمانده کل سپاه از رشادت های اولین شهید مدافع حرم البرز

انتخاب رشته کنكور در حالى به اتمام رسید که نزدیک به ۵۰ 
درصد از دانشجویان مجاز به انتخاب رشته، قید دانشگاه ها 

را زدند.
به گزارش جام جم البرز، انتخاب رشته کنكور سراسری ۱۴۰۰ 
در تاریخ 2۱ مرداد به پایان رسید. در این آزمون یک میلیون و 
۸2 هزار و ۹۰۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده بودند اما 
تنها ۵2۳ هزار و ۶۷۱ نفر انتخاب رشته کردند. سال گذشته 
نیز از تعداد کل افرادی که مجاز به انتخاب رشته بودند، نیمى 

از آن ها اقدام به انتخاب رشته کرده اند.
از  داوطلبان  استقبال  میزان  که  است  سالى  چند 
آیا  است.  یافته  کاهش  شدت  به  کشور  دانشگاه های 
عالقه به تحصیالت دانشگاهى در نسل کنونى کمتر شده 
از  پیش  دهه  دو  در  دانشگاه ها  بی رویه  افزایش  است؟ 
تنها  رقابت  حاال  و  کاسته  دانشگاهى  تحصیالت  اهمیت 
برسر دانشگاه های برتر است. سال هاست که دانشگاه ها 
با بحران ازدیاد صندلى رو به رو هستند، آیا با کاهش شدید 
عالقه داوطلبان به حضور در این دانشگاه ها شاهد سرعت 
از  غ  فار بود،  خواهیم  دانشگاه ها  این  ورشكستگى  گرفتن 
همه این مسائل آیا مى توان تاثیر این بی میلى به تحصیالت 

دانشگاهى را در سال های آینده، در فضای پیرامونى جامعه 
دید؟

کرونا  بتوان  را  موضوع  این  عمده  دالیل  از  یكى  شاید 
از  زیادی  تعداد  این که  دانست،  مجازی  آموزش های  و 
صورت  به  دانشگاهى  تحصیالت  به  ورود  نو  دانشجویان 
دانشگاه  به  که  مى دهند  ترجیح  و  ندارند  عالقه ای  مجازی 
از  درصدی  غیبت  از  مى توان  حتى  را  موضوع  این  نروند. 
شد،  متوجه  نیز   ۱۴۰۰ کنكور  در  شرکت  برای  داوطلبان 
آزمون  در  کرونا  ویروس  از  هراس  دلیل  به  که  داوطلبانى 

سراسری ۱۴۰۰ غیبت کردند.
نباید همه دالیل  این حوزه معتقدند  کارشناسان  از  برخى 
آن ها  افزایش  البته  و  را بی کیفیتى دانشگاه ها  این چالش 
دلیلى  مى تواند  هم  جوان  جمعیت  کاهش  بلكه  دانست، 
مناسبى  دالیل  هم  موجود  آمار های  باشد.  امر  این  بر 
از تعداد  که  آماری  راستا دارد. مقایسه  این  برای تحلیل در 
منتشر  سال  تفكیک  به  علوم  وزارت  سوی  از  دانشجویان 
شده بود، نشان از این دارد که در سال ۹2، چهار میلیون و 
۸۰۰ هزار دانشجو در کشور وجود داشته، در حالى که امروز 

این آمار نزدیک به سه میلیون دانشجو رسیده است.

اجتماعى  و  امــنــیــتــى  ســیــاســى،  مــعــاون 
برای  گذشته  ماه  گفت:  البرز  استانداری 
تعطیل  پنج شنبه ها  کرونا،  شیوع  کنترل 
به  وضــعــیــت  شــهــریــور  اول  از  ولـــى  بـــود 

حالت قبل برمى گردد.
، نورمحمد فردی،  به گزارش جام جم البرز
اجتماعى  و  امــنــیــتــى  ســیــاســى،  مــعــاون 
ــاره بـــه آخــریــن  ــ اســـتـــانـــداری الـــبـــرز بـــا اشـ
وضعیت شیوع کرونا در استان گفت: در 
شهرستان  شــش  وضعیت  حاضر  حــال 

استان قرمز و تنها شهرستان 
رنگ  بــه  کــه  اســت  طالقان 

نارنجى درآمده است. 
ایــن  در  افـــــــزود:  فـــــردی 
شرایط در شهر های قرمز 
در  و  کارمندان  سوم  یک 

ت  ا ر ا د ا

باید  ظرفیت  از  نیمى  هم  رســان  خدمات 
حضور داشته باشند.

ــت: مـــاه گــذشــتــه بــــرای مــدیــریــت  ــف او گ
شنبه ها  پنج  کرونا،  کنترل  و  برق  مصرف 
تعطیل بود، ولى از اول شهریور وضعیت 
این   

ً
مــجــددا و  بــرمــى گــردد  بــه حالت قبل 

روز هم به روز های کاری کارمندان اضافه 
اجتماعى  ســیــاســى،  مــعــاون  ــود.   ــى شـ مـ
استانداری البرز افزود: عالوه براین، از اول 
از  مجددا  ادارات  کــاری  ساعات  شهریور 

ساعت ۷:۳۰ آغاز و تا ۱۴:۳۰ ادامه دارد.
ــال حــاضــر ۳۱  ــردی گــفــت: در حـ فــ
در  واکسیناسیون  تجمعى  مرکز 
شهروندان  و  است  فعال  استان 
از  مى توانند طبق فراخوان و پس 
بــرای  پیامک  دریــافــت  و  نــام  ثبت 
آن ها  به  واکسن  تزریق 

مراجعه کنند. 

صندلی های دانشگاه ها، خالی از دانشجوپایان تعطیلی پنجشنبه ها در البرز

چرا کنکوری ها قید دانشگاه  را زدند؟

مــزایده عمـومی مــزایده عمـومی 
گذاری جهت بهره برداری)نوبت دوم()نوبت دوم( گذاری جهت بهره برداریوا   وا

ج،سه راه عظیمیه،ضلع شرقی پل جانبازان درنظردارد تا بهره  ،کر موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار استان البرز  به نشانی :  البرز
یق مزایده عمومی بمدت ۲ سال واگذار نماید . برداری ازاماکن  ورزشی ،فرهنگی و تجاری در اختیار خود را از طر

ع  مزایده ج در سامانه نشانیموضو یالشماره در مبلغ تضمین ر

ج-سه راه عظیمیه-ضلع شرقی پل جانبازانمجموعه سالن چند منظوره ورزشی   5000093116000009312/000/000کر

ج-سه راه عظیمیه-ضلع شرقی پل جانبازان مجموعه سالن بدنسازی و سونا و جکوزی   کر
موسسه ایثار  

5000093116000008253/000/000

- مجموعه سالن ورزش های رزمی زیتون  ج-خیابان شهید بهشتی -جهانشهر کر
خیابان کسری-کوچه باشگاه)رستم(

5000093116000012  36/000/000

- مجموعه سالن ورزشی شاهد ج-خیابان شهید بهشتی -جهانشهر کر
خیابان کسری-کوچه باشگاه)رستم(

5000093116000007 48/000/000

- یک باب ساختمان 2 طبقه ج-خیابان شهید بهشتی -جهانشهر کر
خیابان کسری-کوچه باشگاه)رستم(

5000093116000010110/000/000

- یک باب ساختمان به مساحت حدود 200 متر مربع ج-خیابان شهید بهشتی -جهانشهر کر
خیابان کسری-کوچه باشگاه)رستم(

5000093116000011  120/000/000

- یک باب مغازه با مساحت حدود 20 متر مربع   ج-خیابان شهید بهشتی -جهانشهر کر
خیابان کسری-کوچه باشگاه)رستم(

5000093116000013 30/000/000

- یک باب مغازه با مساحت حدود 40 متر مربع   ج-خیابان شهید بهشتی -جهانشهر کر
خیابان کسری-کوچه باشگاه)رستم(

5000093116000014 58/000/000

ع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: نو
الزم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز 
نقدی به حساب شماره 0203332995000 نزد بانک دی، به نام موسسه 
فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دی 

ارائه گردد.
توضیحات: 

 کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مزایده 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
ج در سامانه مطابق  تاریخ انتشار مزایده  در سامانه تاریخ 1400/06/01شماره در

جدول فوق می باشد. 
خ  •مهلت زمان تحویل اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح روز دو شنبه مور
خ 1400/06/09 از طریق  1400/06/01  تا ساعت 17/30 روز سه شنبه مور

سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد. 
خ  •مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد: نیز از ساعت 8/30 روز دو شنبه مور
خ 1400/06/20 از طریق سامانه  1400/06/01 لغایت ساعت 16 روز شتبه مور

تدارکات الکترونیک دولت می باشد. 
•زمان بازگشایی پاکات : روز یک شنبه 1400/06/21 ساعت 9 صبح و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به نشانی تهران خیابان 

موسوی شمالی خیابان برفروشان پالک 20 می باشد.
محل تحویل پاکت های تضمین  به یکی از دو نشانی ذیل :

-تهران خیابان طالقانی خیابان موسوی شمالی خیابان برفروشان پالک 20  
ج-  سه راه عظیمیه ظلع شرقی پل جانبازان موسسه ایثار  -کر -البرز
 -۰۲۶۳۲۵۱۴۸۷۱  : تلفن  شماره  با  تماس  بازدید  جهت  هماهنگی   ،

 ۰۲۶۳۲۵۱۴۸۹۵
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456

گهی و حق الزحمه کارشناسی بر عهده برنده مزایده  ج آ ینه در تذکر : هز
خواهد بود .

توضیحات:
خ  مور اداری  وقت  پایان  تا  حدکثر  مزایده  در  شرکت  پاکت  ارســال  مهلت   1

1400/06/20 مى باشد. متقاضیان مى بایست با مراجعه حضوری پاکت خود را 
تحویل دبیرخانه حراست بنیاد استان واقع در طبقه سوم نمایند. 

2 مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ازاء هر واحد به میزان ۵ درصد قیمت 

ح جدول فوق مى باشد.  پایه و به شر
کاری  روز   ۱۰ مدت  ظرف  فوق  مبلغ  مزایده،   در  شدن  برنده  عدم  صورت  در 
عودت گردیده و در صورت برنده شدن و عدم مراجعه متقاضى برای انعقاد 

قرارداد به هر دلیل، مبلغ واریزی به حساب بنیاد استان ضبط خواهد شد. 
بهای   و  باشد  مــى  الــزامــى  مــزایــده  در  قیمت  پیشنهاد  فــرم  مفاد  رعــایــت   3

پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگى بوده و  
درپاکت)دربسته(تسلیم گردد. در صورت هرگونه مغایرت بین مبلغ عددی و 

حروفى، مبلغ حروفى مالک عمل مى باشد.
4 واحدهای در دست احداث با وضعیت موجود به فروش مى رسند )اتمام 

و  بنا(  پیرامونى  دیوارکشى  و  شیبدار  های  سقف  و  اسكلت  فونداسیون، 
فیمابین  قــرارداد  اساس  بر  و  متقاضى  خود  توسط  نیز  کاری  مراحل  الباقى 
تكمیل مى گردد لذا بازدید از محل با هماهنگى قبلى امكان پذیر مى باشد.

5 برندگان در مزایده موظف هستند ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ اعالم 

پیش  عنوان  به  خــود  پیشنهادی  مبلغ   درصــد   60 واریــز  به  نسبت  نتیجه، 

گردیده  کان لم یكن تلقى  اینصورت واگــذاری  اقدام نمایند در غیر  پرداخت 
و مبلغ ضمانت 

شرکت در مزایده به حساب بنیاد استان ضبط خواهد شد. الباقى مبلغ ملک 
به اقساط ذیل و با اخذ چک بانكى پرداخت مى گردد:

۱-۵(2۰ درصد مبلغ پیشنهادی متقاضى ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد
انعقاد  تاریخ  از  ماه   8 مدت  ظرف  متقاضى  پیشنهادی  مبلغ  درصد   2۰)۵-2

قرارداد)۴ ماه پس از تاریخ قسط اول(
ج در بند 2-۵ بابت تنظیم و صدور  ۳-۵(مبلغ 500 میلیون ریال ازقسط مندر

سند کسر مى گردد.
 حق انتخاب یک واحد را بر اساس نقشه و قیمتهای 

ً
6   کلیه متقاضیان صرفا

اعالمى بنیاد مسكن البرز را دارند.
کلیه  یــا  یــک  قبول  یــا  رد  در  الــبــرز  اســتــان  اســالمــى  انــقــالب  بنیادمسكن   7

پیشنهادات واصله مختارمى باشد.
در   1400/06/21 خ  مــور صبح   10:00 ساعت  راس  بازگشایی  ساعت  و  تاریخ   8

رعایت  بر  الزام  به علت  و  انجام پذیرفته  بنیاد استان  محل سالن جلسات 
وجود  جلسه  محل  در  نمایندگان  حضور  امكان  بهداشتى،  های  پروتكل 
از  استان،  بنیاد  کمیسیون مناقصات  در  بازگشایی  از  نتایج پس  و  نداشته 

طریق تماس تلفنى و ارسال پیامک اطالع رسانى مى گردد.
گهی از برندگان مزایده اخذ می گردد. هزینه چاپ آ

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان البرز در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای مسکونی در دست احداث خود را واقع در 
ح جدول ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده بفروش  ، روستای کردان، با مشخصات به شر شهرستان ساوجبالغ،  بخش چندار
برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از محل و دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده حداکثر 
خ 1400/06/11( با دردست داشتن درخواست کتبى و اصل  ظرف مدت ۷ روز کاری از تاریخ چاپ آگهى )حداکثر تا پایان وقت اداری مور
ج بنام بنیادمسكن انقالب  فیش واریزی به مبلغ 2,000,000 ریال به شماره حساب 10/6446270/1 بانک رسالت شعبه مرکزی کر
اسالمى استان البرز با شماره شبا IR080700001000226446270001 ویا از طریق دستگاه کارت خوان مستقر در بنیاد استان جهت دریافت اسناد مربوطه به آدرس 
ج، میدان طالقانى، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ)شهرک اداری( بنیادمسكن انقالب اسالمى استان البرز-واحد امور قراردادها مراجعه  استان البرز، شهرستان کر

نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتربا تلفن 34و32547533-026 داخلى 142 و 141 تماس حاصل گردد.

ف
دی

ر

گذاریمتراژ  بنای  احداثیمتراژ زمین مورد نظرشماره قطعه مسکونی  مبلغ تضمین شرکت در مزایدهقیمت قطعه مورد نظر جهت فروش و وا

1111488199.4549,776,000,0002,488,800,000

21131125199.4595,625,000,0004,781,250,000

3114650199.4561,750,000,0003,087,500,000

4115654199.4563,111,000,0003,155,550,000

5116656199.4563,304,000,0003,165,200,000

6117655199.4562,225,000,0003,111,250,000

7118975199.4589,017,500,0004,450,875,000

8119558199.4552,173,000,0002,608,650,000

9120528199.4549,368,000,0002,468,400,000

10132906199.4586,070,000,0004,303,500,000

11133783199.4573,210,500,0003,660,525,000

استان البرز

گهی مزایده فروش واحد های مسکونی آ

روابط عمومی بنیادمسکن انقالب اسالمی استان البرز


