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تقویت نظارت ها بر فعالیت دفاتر مشاور امالک در استان البرز کشف 2۷ تن حبوبات قاچاق در محمدشهر
معاون اجتماعی و پیشگیری  از وقوع جرم دادگستری البرز خبرداد:معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز خبر داد:

در پی افزایش غیرقانونی 
، با  قیمت نان در البرز

متخلفان برخورد می شود

اهدای سرمایه ســال ها خدمت 
منــد  ز نیا بــه  ر  کا نیکــو معلــم 

ساوجبالغی

راه اندازی بزرگترین مرکز 
کسیناسیون البرز وا

2

مدیر هوم دیزاین الکچری خبر داد:

 در زمینه دکوراسیون داخلی
 مشاوره رایگان می دهیم

کبانان در شــورای اسالمی کــرج کبانان در شــورای اسالمی کــرجتقدیـر از پا تقدیـر از پا

البرز  حکومتی  تعزیرات  اجــرایــی  مــعــاون 
گفت: هرگونه افزایش قیمت نان در البرز 
به  بــا متخلفان  و  ــوده  بـ قــانــون  بــرخــاف 

شدت برخورد می شود.
، باال رفتن هزینه های تولید  به گزارش جام جم البرز
قیمت ها  رسمی  افزایش  از  قبل  که  شد  باعث  نان 
خود نانوایان به صورت هماهنگ اقدام به افزایش 
پوشش  را  خود  هزینه های  تا  کنند  نان  رسمی  غیر 
داده از مستهلک شدن این صنعت جلوگیری کنند. 
از  مساله  این  با  برخورد  در  نیز  شهروندان  طرفی  از 

گرانفروشی ها گایه می کنند و ...

به  مسکونی  واحـــد  یــک  نیکوکار  معلم 
خــانــواده  بــه  تــومــان  میلیون   ۴2۰ ارزش 

نیازمند ساوجباغی اهدا کرد.
از  تشکر  ضــمــن  ســاوجــبــاغ  ــداد  ــ ام کمیته  رئــیــس 
یک  نیکوکار  معلم  ایـــن  گــفــت:  ســاوجــبــاغــی  خیر 
که  تــومــان  میلیون   ارزش۴2۰  بــه  مسکونی  واحـــد 
محسنین  خانواده  به  را  خدمتش  سال ها  سرمایه 
،  سید  ساوجباغی اهداء کرد. به گزارش جام جم البرز
محسن حسینی تبار افزود: این نهاد انجام خدمات 
عمرانی مختلفی از جمله خرید و احداث مسکن برای 

مددجویان فاقد مسکن و ...
222

یه سرای پیران مدیر فروشگاه های جهیز
 کاال    اعالم کرد؛

 عرضه پنج هزار قلم کاال  
یر  قیمت بازار  2ز

ا  اعالم کرد؛ مدیر فروشگاه نوژ

 مشاوره رایگان دفع آفات نباتی
ا    در فروشگاه کشاورزی نوژ

44

به دعوت شورای اسالمی شهر صورت گرفت؛به دعوت شورای اسالمی شهر صورت گرفت؛
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به  تومان  میلیون   ۴2۰ ارزش  به  مسکونی  واحد  یک  نیکوکار  معلم 
خانواده نیازمند ساوجباغی اهدا کرد.

رئیس کمیته امداد ساوجباغ ضمن تشکر از خیر ساوجباغی گفت: 
این معلم نیکوکار یک واحد مسکونی به ارزش۴2۰ میلیون  تومان که 
اهداء  ساوجباغی  محسنین  خانواده  به  را  خدمتش  سال ها  سرمایه 
این  افزود:  تبار  حسینی  محسن  سید    ، البرز جم  جام  گزارش  به  کرد. 
مسکن  احداث  و  خرید  جمله  از  مختلفی  عمرانی  خدمات  انجام  نهاد 
منازل،  بازسازی  تکمیل،   ، تعمیر مسکن،  فاقد  مددجویان  برای 
سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه و ... مددجویان تحت حمایت را 

همه ساله در دستور کار دارد. حسینی تبار بابیان این که در سال های 
اخیر مسکن به عنوان یکی از سرفصل های ارائه خدمت به مددجویان 
مشارکت  از  باید  کرد:  بیان  است  گرفته  قرار  نهاد  این  کار  دستور  در 
مردم، خیران و آورده مددجو برای تأمین مسکن استفاده کرد تا این امر 
در تحقق اهداف این نهاد مؤثر باشد. رئیس کمیته امداد ساوجباغ 
 2۰ از  بیش  و  )ره(  امام  امداد  کمیته  دفتر  به  حضوری  مراجعه  گفت: 
ساوجباغ،  شهرستان  در  نهاد  این  با  تعامل  طرف  نیکوکاری  مرکز 
تماس با شماره تلفن 2۶۴۴2۳۶۶۰۰ و واریز کمک نقدی به شماره کارت 

۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸ راه های مشارکت مردم نیکوکار می باشد.

و  سرپایی  مراجعان  کاهش  با  گفت:  البرز  استان  کرونای  ستاد  سخنگوی 
بیماران بستری و همچنین افزایش میزان رعایت دستورالعمل ها امیدوارم 

شیب نزولی ادامه داشته باشد.
به گزارش جام جم البرز؛ مهرداد بابایی گفت: تزریق دز سوم برای آن بخش 
از کادر بهداشت و درمان که سن باال و بیماری زمینه ای دارند تزریق توصیه 

می شود و برای افراد عادی تزریق دز سوم نیاز نیست.
وی در پاسخ به این که حداکثر ایمنی در مقابل کرونا چه زمانی ایجاد می شود، 
گفت: از دو هفته بعد از تزریق واکسن، بدن به حداکثر ایمنی در مقابل این 
ویروس می رسد. بابایی در پاسخ به این که میزان دوام این ایمنی چقدر است، 
توضیح داد: مدت ماندگاری این ایمنی دقیقا مشخص نیست و با توجه به 

جنسیت، سن، ژنتیک، تجربه ابتای قبلی و... متفاوت است. این مسئول 
افزود: بدون شک با مرور زمان میزان آنتی بادی بدن در مقابل این ویروس 
کاهش پیدا می کند، ولی عاوه بر آنتی بادی، بدن ما دارای ایمنی سلولی هم 
هست که برخی می گویند ایمنی سلولی در مقابل این ویروس دائمی است، 

ولی در مجموع به طور قطعی نمی توان در این خصوص اظهار نظر کرد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
کاهش مراجعه سرپایی به بیمارستان های البرز اجتماعی اجتماعی

خبریادداشت
نیروی انتظامی را تقویت کنید

ــی  ــامـ ــظـ ــتـ ــروی انـ ــ ــ ــی ــ ــ ن
امــــــروز  جـــامـــعـــه  در 
ــامــــن امــنــیــت  مــــا ضــ
عـــــمـــــومـــــی اســــــــت. 
ــی اســت  ــال ایـــن در ح
ــیــکــاری  ــران ب ــحــ ــ ــه ب کــ
آشـــفـــتـــه  اوضــــــــــاع  و 
اقــتــصــادی ســال هــای 
ــب  ــ ــ ــوج ــ ــ اخـــــــــیـــــــــر م
سرقت های  گسترش 
و  خــودرویــی  مختلف 
ــوال مــردم  ــ ــودن امـ ــ ربـ
گــســتــرش  و  رشــــد  و 
در  کــــاهــــبــــرداری هــــا 

ابعاد مختلف  شده است. 
و حرفه ای  کــارآزمــوده  آمــده سارقانی  بارها پیش 
زندگی مردم  کوتاه ترین زمان ممکن سرمایه  در 
این  افزایش  به  توجه  با  و  بــرده انــد  سرقت  به  را 
روند ناهنجار در زندگی مردم، کار نیروی انتظامی 
از سرقت ها سخت تر  بــرای مقابله و پیشگیری 
از مسئوالن  بنابراین  و سنگین تر شده اســت. 
دولت، مجلس و قوه قضائیه انتظار این است تا 
آوردن ساز و کارهای الزم و کافی نیروی  با فراهم 
و  انتظامی  ماموریت های  اجـــرای  در  را  انتظامی 
مناسب،  بودجه  ابعاد،  در  جدی  طور  به  امنیتی 
افزایش اختیارات و ایجاد تجهیزات مدرن امنیتی 
و انتظامی تقویت و پشتیبانی نمایند. بدون تردید 
با  انتظامی  نیروی  که  است  صــورت  این  در  تنها 
از  را  جامعه  تا  توانست  خواهد  مــردم  همکاری 

امنیت عمومی معقول و منطقی برخوردار سازد.

غــیــرقــانــونــی  ــزایـــش  افـ پـــی  در 
بــا   ، الـــــبـــــرز در  ــان  ــ ــ ن قـــیـــمـــت 

متخلفان برخورد می شود

گفت:  الــبــرز  تــعــزیــرات حکومتی  اجــرایــی  مــعــاون 
هرگونه افزایش قیمت نان در البرز برخاف قانون 

بوده و با متخلفان به شدت برخورد می شود.
به گزارش جام جم البرز، باال رفتن هزینه های تولید 
نان باعث شد که قبل از افزایش رسمی قیمت ها 
خود نانوایان به صورت هماهنگ اقدام به افزایش 
غیر رسمی نان کنند تا هزینه های خود را پوشش 
جلوگیری  صنعت  ایــن  شــدن  مستهلک  از  داده 

کنند.
از طرفی شهروندان نیز در برخورد با این مساله از 
گرانفروشی ها گایه می کنند اما ظاهرا همه این ها 
قرار نیست تکانی به نظام قیمت گذاری البرز بدهد. 
معاون تعزیرات حکومتی البرز در این زمینه گفت: 
قیمت نان بربری ۱۰۰۰ تومان، قیمت نان سنگک 
۱۱۰۰ تومان و نان تافتون ۵۰۰ تومان است؛ بنابراین 
اگر نانوایی ها نان را باالتر از این نرخ ها به فروش 
برسانند تخلف کرده و با آن ها برخورد خواهیم کرد.
نورالهی افزود: برخی از نانوایی ها اقدام به افزایش 
کار تخلف است. که این  کــرده بودند  قیمت نان 
اوبا اشــاره به این که افزایش قیمت نان تا زمانی 
که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار استان تصویب 
نشود، همان قیمت سابق است، گفت: در حال 
گرفته  افزایش قیمت  برای  حاضر هیچ تصمیمی 
نشده است.معاون تعزیرات حکومتی البرز افزود: 
مردم می توانند با شماره تلفن ۱2۴ و سامانه ۱۳۵ 
تخلفات را به تعزیرات حکومتی و سازمان صمت 
گزارش دهند روزانه ۱۵ اکیپ بازرسی در استان بر 

نانوایی ها نظارت می کنند.

یه سرای پیران کاال  یه سرای پیران کاال مدیر فروشــگاه های جهیز مدیر فروشــگاه های جهیز

 در  گفتگو با جام جم البرز اعالم کرد: در  گفتگو با جام جم البرز اعالم کرد:

ال   کا ر قلم  ا ضه پنج هــز ال   عر کا ر قلم  ا ضه پنج هــز  عر

ر  ا ز یــر  قیمت با ر ز ا ز یــر  قیمت با ز

تهیــه جهیزیه 
و لــوازم مــورد نیــاز 

بــرای شــروع زندگــی مشــترک 
و  جوانــان  دغدغه هــای  از  یکــی 
خانواده های آنهاســت. در چنین مواقعــی افراد در 
جســتجوی فروشــگاه هایی هســتند کــه مایحتاج 
خود را با قیمت و کیفیت مناسب عرضه می کنند. 
ضمن این که بــرای فــروش کاالهای خــود تخفیف 
نیــز در نظــر می گیرنــد. مــوارد دیگــر مانند تنــوع در 
محصــوالت و برندهــا نیــز دارای اهمیــت بســیاری 
اســت. مجموعه فروشــگاه های پیــران کاال، توزیع 
کننده پنج هــزار قلــم کاالی درجه یک می باشــد که 
اجناس خود را زیر قیمت بازار ارائه می دهد. ضمن 
این کــه دارای نمایندگــی برندهــای معتبــر لــوازم 
خانگــی داخلی نیز می باشــد. پیــران کاال دارای ســه 
شعبه در استان البرز بوده و سطح فعالیت خود را 
در فضای مجازی و با ایجاد اپلیکیشــن گسترده تر 
نموده اســت. از مزایای ویژه این فروشــگاه معتبر 
می تــوان بــه تخفیف هــای پلکانــی محصــوالت آن 
اشــاره کرد. در همیــن رابطــه روزنامه جام جــم البرز 
با منصور پیرانی، مدیر توانمنــد و موفق پیران کاال 
گفتگویــی انجــام داده اســت کــه ماحصــل آن را در 

ذیل می خوانید:
تــی را بــه   فروشــگاه های پیــران کاال چــه خدما

مردم عرضه می کند؟
در  کاال  پیــران  فروشــگاه های  فعالیــت  زمینــه 
خصــوص تهیــه جهیزیــه می باشــد. حــدود ۵ هــزار 
قلــم کاالی دســته اول و با زیــر قیمت بــازار از جمله 
انواع و اقســام ظــروف چدنــی، تفلــون، گرانیــت، ۵۰ 
مــدل چینــی، آرکوپــال، انــواع اجنــاس پاســتیکی، 

لوازم برقی و ... را عرضه می کنیم. همچنین نماینده 
فروش چندین برند اجناس پاســتیکی و در حوزه 
لــوازم برقــی نیــز نمایندگــی یکــی از برندهــای معتبر 

داخلی هستیم.
 قیمــت اجناس در پیــران کاال چگونه اســت و 
یان خــود چــه مزایــای ویــژه ای در نظر  بــرای مشــتر

گرفته است؟
اپلیکیشــن  دارای  کاال  پیــران  فروشــگاه های   
می باشــد. قیمت هــای مــا شــفاف ســازی شــده 
هســتند و مردم می توانند مــا را با اپلیکیشــن های 
برتــر مقایســه کنند. قیمــت اجنــاس پیــران کاال به 
جــرأت می تــوان گفــت کــه از قیمتهــای بســیاری از 
فروشگاه های دیگر مناسب تر است. ما به صورت 
عمــده بنکدار و تــک فروش هســتیم و بــرای خرید 
جهیزیه نیز تخفیف پلکانی از 2 الــی ۸ درصد در نظر 
گرفته ایم. به این صورت که پیران کاال مشــخصات 
مشتریان را در سیستم ثبت می کند. حتی اگر خرید 
آنها در طول یک سال نیز تکمیل شود، مبلغ خرید 
آنها جمــع آوری و به صــورت یکجا و بــا تخفیف های 
پلکانــی پرداخــت می شــود. اگــر بــه گفتــه مشــتری 
قیمت کاالهــای مــا از فروشــگاه های دیگر بیشــتر 
باشــد آن را عــودت می کنیــم. حتــی اگــر از کاالهــای 
خریــداری شــده راضــی نباشــند آن را پــس گرفتــه و 

هزینه آن را پرداخت می کنیم.
 لطفا راه هــای ارتباطی بــا فروشــگاه های پیران 

کاال را برای مردم استان البرز ذکر نمایید.

یه سرای پیران کاال: آدرس شعبات جهیز

شعبه مرکزی: چهارراه کارخانه قند- 
میدان شهید فهمیده- 200 متر پایین تر 

از میدان- پالک 41۷

شماره های تماس: 
026342380۹3   -   026342380۹2

شماره تلفن همراه:
0۹123263234

           شعبه ۲ : میدان امام حسین- خیابان 
شهید صدوقی -خیابان نامجو- روبروی 

- پالک 11۹ کوچه حبیب بن مظاهر

شماره های تماس:  
0263280188۹  - 0263281۹46۹

شماره تلفن همراه:
0۹12462106۹   -  0۹223263۹34

شعبه۳ : ساسانی- خیابان شهید 
صدوقی- جنب پیش دانشگاهی صدوقی
ساعات پاسخگویی پیران کاال همه روزه 

از ساعت 8 الی 20

Telegram: @piranpolyset

Instagram: plasco_pirani

سید نصرالدین 
میرعربشاهی

خبرنگار فرهنگی و 
اجتماعی جام جم 

البرز

اهدای سرمایه سال ها خدمت معلم نیکوکار به نیازمند ساوجبالغی

گفت:  ج  کر شهرستان  )ع(  حسین  امــام  ناحیه  سپاه  فرمانده 
همزمان با هفته دفاع مقدس بزرگ ترین مرکز واکسیناسیون 
استان البرز در حسینیه عاشقان ثاراهلل کانون شهید سبحانی 

راه اندازی خواهد شد.
بیان  با  ج  کر شهرستان  )ع(  حسین  امام  ناحیه  سپاه  فرمانده 
»چهار  شعار  با  امسال  مقدس  دفاع  هفته  برنامه های  این که 
اعام  به  شد  خواهد  اجــرا  خدمت«  دهه  چهار  مقاومت،  دهه 
ــت و  ــرداخ ــاع مــقــدس در ایـــن نــاحــیــه پ بــرنــامــه هــای هفته دفـ
گفت: این مرکز واکسیناسیون با همکاری بهداشت و درمان 
تسریع  به  بــزرگ  ظرفیت  ایــن  که  شد  خواهد  انـــدازی  راه  ج  کــر

ج کمک شایانی خواهد کرد. واکسیناسیون مردم کر
سپاه  افــزود:  زنجانی  مجید  پاسدار   ، البرز جم  جــام  گــزارش  به 
ح شهید حاج قاسم  ناحیه  امام حسین )ع( تاکنون در اجرای طر
امروز  به  تا  که  طوری  به  داشته  زیادی  موفقیت های  سلیمانی 
بیش از ۱۶ هزار دز واکسن در مراکز تجمیعی واکسیناسیون به 

مردم تزریق شده است.
وی در ادامه به راه اندازی کاروان چهاردهه مقاومت - چهاردهه 
ج اشاره کرد  خدمت در هفته دفاع مقدس امسال در شهر کر
گفت: در زمان حیات نظام مقدس جمهوری اسامی عاوه  و 
خدمات  شــاهــد  کــشــور  اســتــقــال  و  ــی  ارضـ تمامیت  حفظ  بــر 
ارزشمندی از طرف بسیجیان به مردم عزیز ایران بوده ایم که 
خدمات  ایــن  به  مقدس  دفــاع  هفته  در  داریــم  بنا  نیز  امسال 
ارزشمند در قالب های هنری )سرود، کلیپ، مستند اعزام های 

دفاع مقدس رزمندگان کرجی( و مردمی بپردازیم.
زنجانی اضافه کرد: بسیجیان کرجی حوزه های شهری و اقشاری، 
گذاشتند   نمایش  به  خود  از  جنگ  زمان  در  درخشانی  حضور 
و  سازندگی  نظیر  مختلفی  عرصه های  در  نیز  جنگ  از  بعد  و 
خدمات اجتماعی و سازندگی و فرهنگی و همچنین یاری رسانی 
به هموطنان در بایای طبیعی و عرصه های امنیت بروز دادند 
که نیاز به بازگویی این خدمات در قالب آثار هنری نظیر کلیپ 

کوتاه، سخنرانی و ارائه گزارشات است.
محله  آبــروی  ح  طر اجــرای  را  بسیج  برنامه های  از  دیگر  یکی  او 
وعطر  غبارروبی  بر  عاوه  بسیج  پایگاه  هر  گفت:  و  کرد  عنوان 
العمل های  با حفظ دستور  افشانی قبور مطهر شهدای محل 
و  ایــثــارگــران  و  رزمندگان  رشــادت هــای  خاطره  و  یــاد  بهداشتی 
از  و  می کنند  زنــده  خود  محات  در  را  شهداء  گرانقدر  خانواده 

مقام شامخ آنان تجلیل بعمل می آورند.

ج: فرمانده سپاه ناحیه امام حسین )ع( شهرستان کر

راه اندازی بزرگترین مرکز واکسیناسیون البرز
ج؛ مراسم ویژه دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر

  استقبال از دانشجوی بسیجی مدافع حرم
 شهید محمد اینانلو

کمک های  رزمایش  از  مرحله  پانزدهمین  گفت:  البرز  سازندگی  بسیج  رئیس 
پایان هفته  تا  آغاز شد و  با توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی در استان  مؤمنانه 

دفاع مقدس ادامه دارد.
و  مــواســات  پانزدهم  مرحله  گفت:  طیران  مهران  الــبــرز   جم  جــام  گــزارش  به 
ح شهید حاج قاسم سلیمانی از  همدلی و کمک های مؤمنانه با محوریت طر

امروز 2۳ شهریور آغاز و تا پایان هفته دفاع مقدس ادامه خواهد داشت.
معیشتی  بسته  هزار   ۴۰ نزدیک  رزمایش  این  در  اینکه  بیان  با  طیران  مهران 
بسته،  هــزار   ۱۰ لوازم التحریر  افــزود:  می شود،  توزیع  بــرخــوردار  کم  افــراد  بین 
پوشاک یک هزار و ۸۰۰ دست و ۷۵ هزار پرس غذای گرم با رعایت پروتکل های 

بهداشتی بین نیازمندان و جامعه هدف توزیع می شود.
ح  رئیس بسیج سازندگی استان البرز با بیان اینکه این مرحله محوریت با طر
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است، اضافه کرد: در کنار اقداماتی که در 
ح در حوزه مراقبت، واکسیناسیون و نظارت که در حال انجام است،  این طر
توسط تیم های سیار امدادرسان با استفاده از ظرفیت یگان موتوری سپاه و 
آحاد مردمی شکل گرفته و به صورت قرارگاه های محلی با محوریت  بسیج و 

مسجد انجام می شود.
* ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد آزاد می شوند

آزادسازی زندانیان جرایم  رئیس بسیج سازندگی استان البرز گفت: در بحث 
غیر عمد با برنامه ریزی توسط سازمان زندان ها و خیرین انجام شده 2۰ نفر از 

زندانیان آزاد و به کانون خانواده برگردند.
به  مقدس   ۴ هفته  در  کارگاه   ۳  ، نیز اشتغال  حــوزه  در  اینکه  بیان  با  طیران 
بهره برداری می رسد، افزود: بر این اساس با افتتاح 2 کارگاه تولیدی پوشاک و 
یک کارگاه صنایع دستی، زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر به صورت پایدار فراهم خواهد 

شد.
* احداث ۳ مسکن محرومان در البرز

بسیج  جــهــادگــران  تــوســط  محرومین  مسکن  حـــوزه  در  کـــرد:  اضــافــه  طــیــران 

سازندگی سپاه استان البرز سه مسکن احداث کامل و 2۵ مسکن مرمت و 
در حال مرمت است که این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

رئیس بسیج سازندگی استان البرز افزود: در این دوره عاوه بر ظرفیت های 
آمدند و بخش  کار  سپاه و بسیج، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( پای 

عمده ای از کمک ها توسط ستاد انجام می شود.
وی اضافه کرد: همچنین مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( هم در 
این مرحله نقش پررنگی دارند و سایر نهادها مانند اوقاف، کانون مسجد و 
آستان قدس رضوی برنامه هایی در خصوص رزمایش کمک های مؤمنانه به 

انجام می رسانند.
طیران گفت: تاش ما این است که این برنامه ها تا پایان سال در فاصله های 
مــردم  خــدمــت  در  بتوانیم  و  شــود  انــجــام  مشخص  موقعیت های  و  زمــانــی 

شهیدپرور استان باشیم.
حــوزه هــای  مقاومت،  پایگاه های  ســازنــدگــی،  بسیج  شعب  تمام  افـــزود:  وی 
مقاومت و نواحی مقاومت این آمادگی را دارند که کمک های مردم را جمع آوری 

و در کوتاه ترین زمان به دست نیازمندان برسانند.

دانشجوی  اینانلو  محمد  شهید  حرم  مدافع  بسیجی  دانشجوی  پیکر 
واحد  این  دانشگاهیان  توسط  ج  کر واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه 

دانشگاهی در مراسم تشییع گلریزان شد.
؛ طی مراسم خودرویی پیکر دانشجوی بسیجی  به گزارش جام جم البرز
مدافع حرم شهید محمد اینانلو پس از گلباران و نوحه سرایی در مقابل 
آزاد اسامی به سمت درب منزل شهید و محل تدفین  درب دانشگاه 
 ۱۸ متولد  اینانلو  محمد  شهید  شد.  تشییع  طاهر  زاده  امام  در  ایشان 
دانشگاه  سیاسی  علوم  رشته  دانشجوی  و   ۱۳۶۷ سال  ماه  فروردین 
ج بود  که  برای دفاع از حریم اهل بیت عصمت و  آزاد اسامی واحد کر
طهارت)ع( داوطلبانه راهی سوریه شد و طی عملیات مستشاری در 2۱ 
به  طومان  خان  در  تکفیری  های  تروریست  توسط   ۱۳۹۴ سال  ماه  دی 

شهادت رسید. از او یک فرزند دختر به نام حلما به یادگار مانده است.

ــاده  ــ ج آم ــر ــ شـــــورای اســـامـــی شــهــر ک
رسیدگی به درخواست و مطالبات به 

حق پاکبانان است.
 ، ، جواد چپردار به گزارش جام جم البرز
ج در  کــر رئیس شـــورای اســامــی شهر 
نطق پیش از دستور شورا با بیان این 
که بسیار خوشحالیم که امروز میزبان 
هستیم،  شریف  پاکبانان  از  ای  عــده 
ــی شهر  ــام ــرد: شــــورای اس تــصــریــح کــ
دعــوت  پــاکــبــانــان  نمایندگان  از  ج  کــر
مسائل  شــورا  در  حضور  ضمن  تا  کرد 
و مشکات و مطالبات به حق خود را 

بیان کنند.
در ادامه نشست اعضای شورای شهر 
ج، چپردار به موضوع رعایت قانون  کر
ایــثــارگــری اشـــاره و خــاطــر نــشــان کــرد: 

شهرداری  در  مشمول  کارکنان   تمام 
استفاده  ایثارگری  قانون  از  توانند  می 
ــوع ســـقـــف و  ــ ــوضـ ــ ایــــــن مـ ــنـــنـــد و  کـ

محدودیتی ندارد.

نایب رئیس شورای  ادامه رحیمی،  در 
ــاره به  ج ضــمــن اشــ اســامــی شــهــر کـــر
تاکیدات مقام معظم رهبری در جلسه 
هیات دولت به روز ملی سینما اشاره 
پیشنهاد  گفت:  شهردار  به  خطاب  و 
بخش  گــزاری  سرمایه  زمینه  شود  می 
خصوصی و سرمایه گذاران در صنعت 

سینما، کتاب و هنر فراهم شود.
الزم به یــادآوری است در پایان جلسه 
پاکبانان حاضر در  از  بــود  یــاد  به رســم 
اهــداء  با  ج  کــر جلسه شــورای اسامی 

هدایایی تقدیر شد.

اجرای پانزدهمین مرحله رزمایش کمک  مؤمنانه در البرز

به دعوت شورای اسالمی شهر صورت گرفت؛

ج تقدیر از پاکبانان در شــورای اســالمی کــر

piran kala co.ir:سایت



3 چهارشنبه     24 شهریور   1400   شماره 6033ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  البرز
گهی فروش امالك بصورت مزایده محدود آ

سازمان اموال و امالك ستاد
قابل توجه

ک  خریداران امال

قابل توجه
ک  خریداران امال

خ  ح ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان خرید امالك می توانند از روز شنبه مور برگزاری مزایده محدود 1012 امالك سازمان اموال و امالك ستاد در مدیریت حوزه مرکزی البرز با شرایط و تسهیالت مناسب به شر
ح توضیحات   در محل بازگشایی پاکت ها به شر

ً
خ 1400/06/31 از ساعت 8 الی :10:45 صبح ) صرفا خ 1400/06/30 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 1۷ و روز چهار شنبه مور 1400/06/20 تا پایان روز سه شنبه مور

ذیل ( جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محل ذیل مراجعه نمایند.

شماره تلفن دورنویس               آدرس نمایندگی نام نمایندگی

،جنب مدرسه غیرانتفاعی بهارستانحوزه مرکزی البرز ج، میدان شهداء، خیابان بهار 32246044و322242۷2-32224823026واقع در کر

خ  14۰۰/۰6/۳1  می باشد   خ  14۰۰/۰6/۲۰ تا ساعت 11 روز چهار شنبه مور       مهلت شرکت در مزایده  از روز شنبه مور

مالحظات:
1 اخذ درخواستهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یك فقره چك رمزدار در وجه ستاد اجرایی 
در  ملك  پایه  قیمت   %5 میزان  به  نویسی  پشت  بدون   1400312۷610 ملی  شناسه  کد  به  )ره(  امام  حضرت  فرمان 
می پذیرد؛  صورت  شده  تعیین  ساعات  در  و   1400/06/30 تا   1400/06/20 مورخه های  شنبه  سه  الی  شنبه  روزهای 
 در 

ً
خ 1400/06/31 از ساعت 8 الی 11 صرفا شایان ذکر است اخذ درخواست های پیشنهادی در روز چهار  شنبه مور

محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2 نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ) بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه ، 25درصد نقد و الباقی در 

اقساط 36 ماهه می باشد. 
تبصره : پرداخت الباقی ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت 

سه ماه ) سررسید اولین قسط ( موجب برخورداری از تخفیف پرداخت نقدی  می باشد.
3 رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به صورت قدرالسهم می باشند. 

خ 1400/06/31 رأس ساعت 11 در مدیریت حوزه مرکزی البرز  بازگشایی پاکتهای ارایه شده در روز چهار شنبه مور 6

انجام خواهد شد.
7 کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملك مورد درخواست الزامی است.

خ  مور چهار شنبه  روز  صبح   10:45 ساعت   تا   
ً
صرفا مزایده  در  شرکت  اوراق  تهیه  مهلت  است  ذکر  شایان   8

1400/06/31 در محل تعیین شده می باشد.
خ 1400/0۷/03(  9 ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج ) شنبه مور

در محل تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

سازمان اموال  و امالك ستاد

توضیحات مبلغ پایه مزایده عرصه کاربری ع ملک نو پرونده فروش آدرس ملک ردیف

 مورد واگذاری 231،24 متر مربع مشاع از شش دانگ و شرایط پرداخت به صورت 25 درصد 
نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه می باشد و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

3,238,000,000 1192.50 فاقد کاربری زمین 4424 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 485 ج، مهرشهر کر 1

مورد واگذاری 265 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,613,000,000 1467 فاقد کاربری زمین 4415 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 487  ج، مهرشهر کر 2

مورد واگذاری 274،26 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,723,000,000 1414.37 فاقد کاربری زمین 4440 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع  غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 530  ج، مهرشهر کر 3

مورد واگذاری 308،56 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 4,130,000,000 1591.25 فاقد کاربری زمین 4347 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 566 ج، مهرشهر کر 4

مورد واگذاری 317 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 4,251,000,000 1543.75 فاقد کاربری زمین 4419 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 603  ج، مهرشهر کر 5

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4375 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 649 ج، مهرشهر کر 6

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4378 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 645 ج، مهرشهر کر 7

مورد واگذاری 378،12 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,549,000,000 1950 فاقد کاربری زمین 4379 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 644 ج، مهرشهر کر 8

مورد واگذاری 343،2 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,219,000,000 1770 فاقد کاربری زمین 4421 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 613 ج، مهرشهر کر 9

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4430 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 612 ج، مهرشهر کر 10

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4403 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 611 ج، مهرشهر کر 11

مورد واگذاری 242،39 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4438 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 527 ج، مهرشهر کر 12

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4420 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 513 ج، مهرشهر کر 13

مورد واگذاری 354،45 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,314,000,000 1828.75 فاقد کاربری زمین 4411 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 514 ج، مهرشهر کر 14

مورد واگذاری 312،2 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,967,000,000 1610 فاقد کاربری زمین 4427 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 503 ج، مهرشهر کر 15

مورد واگذاری 288،93 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,773,000,000 1490 فاقد کاربری زمین 4481 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه453 ج، مهرشهر کر 16

مورد واگذاری 196،34 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 1,920,000,000 1012.50 فاقد کاربری زمین 4480 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 454 ج، مهرشهر کر 17

مورد واگذاری 371،82 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,490,000,000 1917.50 فاقد کاربری زمین 4444 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 515 ج، مهرشهر کر 18

مورد واگذاری 178،6 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 1,784,000,000 921 فاقد کاربری زمین 4380 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 642 ج، مهرشهر کر 1۹

مورد واگذاری 306 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,909,000,000 1578 فاقد کاربری زمین 4364 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 663 ج، مهرشهر کر 20

مورد واگذاری 270،32 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,598,000,000 1394.25 فاقد کاربری زمین 4365 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 686 ج، مهرشهر کر 21

مورد واگذاری 242،39 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4828 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 633 ج، مهرشهر کر 22

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4352 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 620 ج، مهرشهر کر 23

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4418 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 591 ج، مهرشهر کر 24

مورد واگذاری 242،39 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4822 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 588 ج، مهرشهر کر 25

مورد واگذاری 351،92 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,296,000,000 1815 فاقد کاربری زمین 4392 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 494 ج، مهرشهر کر 26

مورد واگذاری 283،5 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,715,000,000 1462 فاقد کاربری زمین 4486 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 447 ج، مهرشهر کر 27

مورد واگذاری 285 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,734,000,000 1470 فاقد کاربری زمین 4417 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 584 ج، مهرشهر کر 28
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اى عقده گشاى دِل دیوانه من     
اى نوِر رخت، چراغ کاشانه من
بــــــردار حجاب از میان تا یابد 

خ تو چشم بیگانه من امام خمینی )ره(راهی به ر

 چهارشنبه     24 شهریور   1400   شماره 6033

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

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

026-32210004-۹   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

خبر
نفر  12هزار  از  بیش  بهره مندی 

از خدمات ناظران سالمت

مــعــاون امـــور جــوانــان جمعیت هــال احــمــر البرز 
طرح  خــدمــات  از  نفر  هـــزارو 22۵  امــســال ۱2  گفت: 
ناظران سامت »شهید سلیمانی « در این استان 

بهره مند شدند.
بهنامیان  حسین  سید  البرز،  جم  جام  گــزارش  به 
گفت: طرح ناظران سامت طی یک سال گذشته 
جوانان  همکاری  با  کرونا  ویــروس  شیوع  از  پس 
جامعه  بسیج  احمر،  هــال  جمعیت  داوطلبان  و 
پــزشــکــی، ســـپـــاه پــــاســــداران و دانـــشـــگـــاه عــلــوم 
حسن  بر  نظارت  و  کنترل  زمینه  در  البرز  پزشکی 
برای  کــار  محیط  در  بهداشتی  پروتکل های  اجــرای 
آمده  اجرا در  به  کرونا  انتقال ویــروس  از  جلوگیری 
است .   معاون امور جوانان جمعیت هال احمر 
البرز  افزود: در اجرای این طرح پنج هزار و ۱۵۶ نفر 
نظارت بر اماکن مختلف ، توزیع بروشور ،آموزش و  
غربالگری را در البرز بر عهده دارند. بهنامیان افزود: 
تیم های مراقبتی،  ایــن طــرح در پوشش  اجــرای  با 
حمایتی و مشارکتی تا کنون ۹ هزارو 2۰ واحد صنفی و 
مکان پرتردد از لحاظ رعایت موارد بهداشتی پایش 
اند. وی گفت: گروه های  ناظران سامت در  شده 
کــرج  فعال شده است و   شهرستان پر جمعیت 
تعدادی نیز در شهرستان های فردیس، ساوجباغ، 
ارائه  خدمات  مــردم  به  طالقان  و  اشتهارد  نظرآباد، 
می دهند.  معاون امور جوانان جمعیت هال احمر 
البرز گفت: شرکت کنندگان در این طرح  هموطنان 
را به حفظ فاصله اجتماعی و استفاده از تجهیزات 
بــهــداشــتــی تــشــویــق مــی کــنــنــد. وی بـــا اشـــــاره به 
همه گیری جهانی کرونا افزود: فعالیت طرح ناظران 
سامت تاکنون نقش مهمی در آگاهی بخشی به 

مردم و کنترل کرونا داشته است.

 هـــر خـــانـــه ای که 
ســاخــتــه مــی شــود 
با گذشت زمــان نیاز به 
کرد.  خواهد  پیدا  بــازســازی 
مــجــمــوعــه هــای بــســیــاری در 
ــوزه دکـــوراســـیـــون داخــلــی  ــ ح
ــردم  ــه مـ ــه بـ وجـــــود دارنــــــد کـ
خــدمــات مــربــوط بــه طــراحــی 
و نـــوســـازی ارائــــه مــی دهــنــد. 
هوم دیزاین الکچری، یکی  از 
مجموعه های خاق و موفق 

در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون 
از  می باشد.  البرز  استان  در  داخلی 
مجرب  مجموعه  ایــن  ویــژه  مزایای 
می توان به ارائه مشاوره رایگان و 
همچنین برآورد هزینه خدمات 
رابــطــه  همین  در  کـــرد.  اشــــاره 
روزنامه جام جم البرز با خسرو 
متعهد  مدیریت  قالیبافی، 
زبــده هوم دیزاین الکچری  و 
است  داده  انجام  گفتگویی 

که در ادامه می خوانید:
ســـوابـــق  خـــصـــوص  در 
شغلی خود و زمینه فعالیت 
توضیح  الکچری  دیزاین  هوم 

دهید.

مــدت ۱۵ ســال اســت که در زمینه 
ــی فــعــالــیــت  ــ ــل ــون داخــ ــ ــی ــ ــوراس ــ دک
می کنم. ساختمان هایی که در چند 
دهه اخیر ساخته شده اند معمواًل 
ــد کــه بیشتر  ــازســازی دارنـ نــیــاز بــه ب

فعالیت ما در این زمینه می باشد.
خود  مجموعه  ویژه  خدمات  از 

به چه مواردی اشاره می کنید؟
همکاران  با  مجموعه  ایــن  تفاوت 
فعالیت  حیطه  ایـــن  در  کــه  دیــگــر 
دارنـــد ایــن اســت کــه نــیــروهــای ما 
کار  ما  با  که  است  سال   ۵ از  بیش 
نیاز  مــورد  اجناس  تولید  می کنند. 
از جمله کابینت، درب ضد سرقت 
پنجره های دوجــداره توسط  و  و در 

خود مجموعه انجام می شود. 

شیوه هایی  ــه  چ از  بــهــره گــیــری 
به  نسبت  را  الکچری  دیــزایــن  هــوم 
مجموعه های مشابه خود متمایز 

کرده است؟
کــار ما به ایــن صــورت است  روش 
ــود مـــشـــاوره  ــ ــه بـــه مــشــتــریــان خ کـ
رایگان ارائه و برای آنها برآورد هزینه 
به  کــار  ــروع  شـ از  قبل  می نماییم. 
تمام  و  بعدی  سه  طراحی  مشتری 
شده آن را نشان می دهیم تا مطابق 
آنها  از  معمواًل  باشد.  او  سلیقه  با 

هزینه طراحی دریافت نمی کنیم. 
ــی بــا  ــ ــاط ــ ــب ــ لـــطـــفـــا راه هــــــــــای ارت
را  الکــچــری  دیــزایــن  ــوم  ه مجموعه 
برای اهالی استان البرز و مخاطبان 

روزنامه جام جم البرز ذکر نمایید. 

کشاورزی دانش و هنر کشت گیاهان است. عمده 
محصوالت کشاورزی را می توان به صورت گسترده در 
مواد غذایی، الیاف، مواد اولیه و سوخت دسته بندی 
کــرد. فروشگاه هایی که در حــوزه فــروش نهاده های 
انواع  به  کشاورزان  دارنــد دسترسی  کشاورزی وجود 
( مورد نیاز برای این حرفه را  محصوالت)سم کود بذر
راحت تر کرده اند. فروشگاه کشاورزی نوژا در زمینه 
توزیع نهاده های کشاورزی از جمله سموم و کودهای 
کشاورزی که جزء 22 جنس ضــروری کشور هستند 
سالهای  طی  مجموعه  ایــن  سعی  می کند.  فعالیت 
فعالیت خود در استان البرز بر توجه ویژه به منافع 
بوده است. همچنین  کشاورزان و سامت جامعه 
از بهترین برندها داخلی و جهانی در عرضه  همواره 
جم  جام  روزنامه  می کند.  استفاده  خود  محصوالت 
البرز در این خصوص با مهندس علی محمد علی، 
ــاورزی نــوژا  مــدیــر زبـــده و متخصص فــروشــگــاه کــش
گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل 

می خوانید:
ا  نوژ کــشــاورزی  فروشگاه  خدمات  خصوص  در 

توضیح دهید. 

فروشگاه کشاورزی نوژا دارای چند برند معتبر وارداتی 
نهاده های  توزیع  زمینه  در  ما  می باشد.  تولیدی  و 
کشاورزی  بــذور  کــود و  از جمله سموم و  کــشــاورزی 
فعالیت  هستند  کشور  ــروری  ض جنس  جــزء 22  که 
می کنیم. این شغل رابطه مستقیمی با سامت مردم 
دارد. همان گونه که می دانیم جامعه سالم از تغذیه 

سالم به وجود می آید. 
گی هایی دارد؟ ا چه ویژ  فروشگاه کشاورزی نوژ

 یکی از ویژگی های فروشگاه نوژا این است که همیشه 
کــرده ایــم موقع فــروش جنس به مشتری در  سعی 
را جای  را در نظر بگیریم و خود  او  درجــه اول منافع 
او بگذاریم. دومین موضوع این است که تاش ما 
می باشد.چرا  برندها  بهترین  از  استفاده  بر  همواره 
که معتقدیم محصول خوب باعث افزایش راندمان 
کشاورز در مزرعه می شود و هزینه های جانبی از جمله 

کود و سم و ..... با افزایش راندمان به دست می آد. 
حائز  نکاتی  ــه  چ ــه  ب تــوجــه  کــشــاورزی  شغل  در 

اهمیت است؟
ما مشتری کشاورزی داریم که ۱2 سال است می گوید 
این شغل برای او صرف ندارد و در مقابل کشاورزی 

قبلی  مشتری  دوم  یــک  او  کشت  سطح  کــه  ــم  داریـ
می باشد ولــی چــون کــار خــود را به صــورت درســت و 
از انواع و اقسام امکانات برای  علمی انجام می دهد 
زندگی برخوردار است. این موضوع تفاوت بین خوب 
کار کردن و معمولی کار کردن را نشان می دهد. کسی 
 
ً
قاعدتا و  دارد  باالتری  راندمان  می کند  کار  خوب  که 

مثال  عنوان  به  اســت.  بیشتر  نیز  او  ســود  و  آورده 
بازدهی بذر گوجه فرنگی هیبرید در یک هکتار و در 
حاصل  ولــی  اســت  تن  تا ۱۳۰  بین ۱۰۰  طبیعی  حالت 
می باشد.  تن   ۳۰ تا   ۱۰ بین  دیگر  استاندارد  بذرهای 
تمام هزینه های کشاورز را برای تولید هردو محصول 
یکسان اســت. ممکن اســت بین بــذر خــوب و بد، 
هردو کشاورز بذر خوب را تهیه نماید ، هر دو نفر یک 
بذر را می کارند اما یکی از آنها ۷۰ تن و دیگری 2۰۰ تن 
برداشت می کند. در اینجا بذر خوب یکی از عوامل در 
موفقیت کشت است ولی عوامل دیگری نیز وجود 
دارند که باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا کشاورز 
و  علم  دادن  قــرار  با  ما  برسد .  بازدهی  بیشترین  به 
تجربیات و نهاده های با کیفیت سعی بر این داریم تا 

کشاورز را به حداکثر راندمان برسانیم.

یت فروشگاه  یت فروشگاه مدیر مدیر
ا در گفت وگو  ا در گفت وگو کشاورزی نوژ کشاورزی نوژ

با جام جم البرز اعالم کرد:با جام جم البرز اعالم کرد:

مشاوره رایگان مشاوره رایگان 
دفع آفات نباتی در دفع آفات نباتی در 

فروشگاه کشاورزی فروشگاه کشاورزی 
ا  )غذای سالم  ا  )غذای سالم نوژ نوژ

-جامعه سالم(-جامعه سالم(

 لطفا راه های ارتباطی خود را برای کشاورزان استان البرز ذکر نمایید. 
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هفتم  و  بیست 
سالروز   ، شهریور
درگـــــــــــذشـــــــــــت 
، شــاعــر  شــهــریــار
سخن  شــیــریــن 
ملی  روز  ــی،  ــران ای
ادب  و  شــــعــــر 
نامیده  پــارســی، 

شده است.
ما  فــرهــنــگ  در 
از  شعر  ایرانیان، 
اهمیت و ارزشی 
که  گونه ای  بــرخــوردار اســت، به  بــاال  بس 
همه ما تقریبا چند بیتی از شعرای معروف 
کــشــورمــان را در خــاطــر داریـــم .ویـــا بخش 
در  که  فارسی  المثل های  ضــرب  از  زیــادی 
در  می کنیم  استفاده  روزمــره  محاوره های 
که  «ی  قالب شعر است. اشعار »فولکلور
استفاده  کودکان  خواباندن  برای  مــادران  
سر  در  مــداحــان  کــه  اشــعــاری  تــا  می کنند 
ابیاتی  یا  می خوانند  درگذشتگان  و  قبور 
می بندد  نقش  افــراد  خاطرات  دفتر  در  که 

گرفته  دورهــمــی هــا  در  کــه  حافظی  فــال  یــا 
تعلق  از  کــوچــکــی  نــمــونــه هــای  مـــی شـــود، 
ادب اســت.  و  بــه شعر  ایــرانــیــان  مــا  خاطر 
این آمیختگی ما با شعر و تأثیری که شعر 
بر فرهنگ و روحیات و رفتار ما می گذارد، 
ضــــرورت  و  آن  بـــه  ــن  ــتـ ــرداخـ پـ ضــــــرورت 
آفرین  از حریم این عنصر اعجاز  پاسداری 

را بیشتر روشن می سازد.
دومین  عنوان  به  فارسی  ادبــیــات  و  زبــان 
ــوزه فرهنگ  ــان ح زب و  ــام  ــان جهان اس زب
جهان  نقاط  دورتــریــن  در  ایــرانــی،  تمدن  و 

امروزه حضور و نفوذ دارد.
فارسی  شعر  و  شعرا  نقش  شــک   ــدون  ب
در اشاعه فرهنگ و گسترش زبان فارسی 
است.  ناپذیر  انکار  جهان  نقاط  اقصی  در 
تاریخ این مرز و بوم در هر دوره ای  شعرای 
دیده  خود  بر  شهیری  و  دست  زبر  بسیار 
است که سروده های آنان پس از گذشت 
درخشش  همچنان  مــتــمــادی  قــرن هــای 
خاص خود را دارد و دربرگیرنده حکمت ها 
و پندهای بسیاری برای خوانندگان اشعار 
گیر  عالم  شهرتشان  دایـــره  و  اســت  ــان  آن

استاد  مــعــروف  شعر  آن  نمونه  و  ــت  اس
ســخــن ســعــدی شــیــرازی اســـت کــه چــون  
ملل  سازمان  سردر  بر  چراغ  شب  گوهری 
متحد می درخشد و تالو آن روشنی بخش 
جهان  در  عدالتی  بــی  از  خسته  جانهای 

است. 
بنی آدم اعضای یک پیکرند   

   که در آفرینش زیک گوهرند   
چو عضوی به درد آورد روزگار    

 دگر عضوها را نماند قرار 
تو کز محنت دیگران بی غمی    

  نشاید که نامت نهند آدمی
و.....و  رودکــی  و  موالنا  و  فردوسی،حافظ 
همچون  معاصری  شــاعــران  کــه  ــروز  امـ تــا 
شهریار که با شعرهای زیبایشان نام ایران 
اند.  داشته  نگه  زنده  جهان  در  را  ایرانی  و 
است   ــزرگ  ب مــرد  ایــن  زادروز  شهریور   2۷
که شهرت منظومه حیدربابایه سام  وی 

شهره کل جهان است.
)زاده  تبریزی  بهجت  محمدحسین  سید 
به  متخلص   )۱۳۶۷ درگــذشــتــه   -  ۱2۸۵
آن بهجت( شاعر ایرانی  از  شهریار )پیش 

ترکی  زبان های  به  که  بود  آذربایجان  اهل 
است.  ســروده  شعر  فارسی  و  آذربایجانی 
نام  تبریزی«  بهجت  میرآقا  »حــاج  پــدرش 

داشت که در تبریز وکیل بود. 
شیوع  علت  -به  را  کودکی  دوران  شهریار 
»قایش  روستاهای  در   - شهر در  بیماری 
قورشاق« و »خشگناب« بستان آباد سپری 
متوسطه  تحصیات  پایان  از  پس  نمود. 
، در سال ۱۳۰۰ برای ادامه تحصیل  در تبریز
ــد و در مــدرســه  ــران ش ــه ت عـــازم  تــبــریــز  از 
در  آن  از  پــس  و  تــا ســال ۱۳۰۳  دارالــفــنــون 
حدود  داد.  تحصیل  ادامــه  پزشکی  رشته 
دکتری  مــدرک  گرفتن  از  پیش  مــاه  شش 
خیال  ناراحتی  و  عشقی  شکست  به علت 

و پیش آمدهای دیگر ترک تحصیل کرد.
بیان لطیف، ساده، روان و جذابیت کام، 

ویژگی های شعر شهریار است.
شعر  گونه های  انــواع  ســرودن  در  شهریار 
فــارســی -مــانــنــد قــصــیــده، مــثــنــوی، غــزل، 
تبحر  نیز  نیمایی-  شعر  و  ربــاعــی  قطعه، 
داشته است. اما بیشتر از دیگر گونه ها در 
غزل شهره بود و از جمله غزل های معروف 

رحمت«  هــمــای  ای  »عــلــی  بــه  مــی تــوان  او 
و »آمـــدی جــانــم بــه قــربــانــت« اشـــاره کــرد. 
ابی طالب)ع(  بن  علی  به  نسبت  شهریار 
شیفتگی  همچنین  و  داشت  ویژه  ارادتــی 

بسیاری نسبت به حافظ داشته است.
ــی اســتــاد  ــی آالیــش ــی و ب ــادگ ــی گــمــان س ب
و  هستی  جهان  از  عمیق  درک  و  شهریار 
راز  دیــنــی  معرفت  و  معانی  بــه  وی  الــتــزام 
ماندگاری و حکومت شعر وی بر جان های 

خسته از غبار زمانه است.  
هرگز  بوم  و  مرز  این  افتخار  سراسر  تاریخ 

بود  نخواهد  و  نــبــوده  خالی  اوتـــاد  ایــن  از 
ــران  و ادیــبــان نــو اندیش  ــاع ــروزه ش و امــ
و جـــوان ایــن مــرز و بــوم هــمــواره بــا تکیه 
بــه هــمــچــون فــرزانــگــانــی  وارســـتـــه، سعی 
جامعه  تعالی  و  غنی  فرهنگ  اعــتــای  در 

اسامی داشته و دارند.
 امید است شعرا ی کشور با تعهد و التزام 
به پاکی قلم و سرلوحه قرار دادن بزرگانی 
همچون استاد شهریار سعی در پیشبرد 
و بوم  مــرز  ایــن  مـــادی و معنوی  ــداف  اهـ

برآیند.

2۷ شهریور روز شعر و ادب پارسی  فرخنده باد

  حیـــدر بابا دنیا یاالن دنیادی 

مهران رزمجوی

خبرنگار

فرمانده  کننده  هماهنگ  معاون 
ــا تــاش  ــرز گـــفـــت: بـ ــبـ ــتــظــامــی الـ ان
اقتصادی  امنیت  پلیس  ماموران 
برنج  کیلوگرم   ۵۰۰ هـــزارو   2۷ الــبــرز 
در  انــبــار  یــک  از  قــاچــاق  حبوبات  و 

ج کشف شد. محمد شهر کر
سرهنگ  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
معاون  ــودرزی،  ــ گ معظمی  محمد 
انتظامی  فرمانده  کننده  هماهنگ 

پلیس  ماموران  البرزگفت: 
استان  اقــتــصــادی  امنیت 
پلیسی  اقــدامــات  انجام  با 

قــابــل  مـــقـــدار  دپــــو  از 
حبوبات  توجهی 

انـــبـــار  ــک  ــ ی در 
مــنــطــقــه  در 

محمدشهر 
ج  کــــــــــــــــــر

در  را  مــوضــوع  بــررســی  و  مــطــلــع 
دستور کار خود قرار دادند.

مــــعــــاون هـــمـــاهـــنـــگ کــنــنــده 
البرز  انتظامی  فرمانده 
از  ــس  ــ پـ افـــــــــــزود: 
از  ــان  ــ ــن ــ ــی ــمــ اطــ
ــحـــت خــبــر  صـ
با  ــوران  ــ ــأمـ ــ مـ
هــمــاهــنــگــی 

و  ــزام  اع نظر  مــورد  انبار  به  قضایی 
هــزار  مــقــدار 2۷  آنجا  از  بــازرســی  در 
از  حبوبات  و  برنج  کیلوگرم   ۵۰۰ و 
کشف  لپه  و  عــدس  نــخــود،  جمله 
اشــاره  با  گــودرزی  سرهنگ  کردند. 
به دستگیری یک نفر در این رابطه، 
امــوال  ارزش  کــارشــنــاســان  گــفــت: 
مکشوفه را حدود ۸ و نیم میلیارد 

ریال برآورد کردند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز خبر داد:

کشف ۲۷ تن حبوبات قاچاق در محمدشهر

البرز  دادگستری  جرم  وقــوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
گفت: با تقویت نظارت ها از فعالیت دفاتر مشاور اماک فاقد 
جلوگیری  قضایی  محاکم  به  پرونده  ورودی  افزایش  و  پروانه 

می شود.
قضایی،  معاون  خانی  داراب  جعفر   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز 
در گفتگویی با بیان این که شمار قابل توجهی از پرونده های 
قضایی، مربوط به معامات ملکی و جرایم این حوزه است، از 
از  با هدف پیشگیری  بر فعالیت این صنف  تقویت نظارت ها 

جرایم و تخلفات خبر داد.
با  گفت:  الــبــرز  اســتــان  جــرم  وقــوع  از  پیشگیری  شـــورای  دبیر 

توجه به اهمیت مسکن، در سال جاری برنامه جامع بازرسی 
فعالیت های  پایش  و  نظارت  و  استان  اماک  مشاور  دفاتر  از 

 این دفاتر در ۴ فاز عملیاتی تهیه و تنظیم شده و در حال
 اجرا است.

دادگستری  جــرم  وقــوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
ــزود: در فـــاز اول، بــانــک جــامــع اطــاعــاتــی  ــ ــرز  اف ــب ال

و  مــــجــــوزدار  واحــــدهــــای  از مــشــخــصــات 
ــــدون مــجــوز تــهــیــه و از فــعــالــیــت دفــاتــر  ب
فـــاقـــد مـــجـــوز جــلــوگــیــری مـــی شـــود و در 

پیش  قــانــون  اجــــرای  نــحــوه  دوم،  ــاز  فـ
ــروش ســاخــتــمــان در دفــاتــر مــشــاور  فــ

نــــــظــــــارت و  بــــــــررســــــــی  مــــــــــــــورد  دقـــــــــــت  بــــــــه   امــــــــــــــاک 
قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: بررسی فرم قراردادهای تنظیمی و 
رصد نوع و شکل معاماتی که انجام می شود با 
کاهبرداری،  مانند  جرایمی  از  پیشگیری  هدف 
از تصرف  ، جعل، پیشگیری  فروش مال غیر
اراضی ملی، دولتی و عمومی، خیانت 
فرارهای  از  و پیشگیری  امانت  در 
این  اجــرای  ســوم  فــاز  مالیاتی؛ 

برنامه است.
با  قضایی  مقام  ایــن 

کاهش  گاهی های عمومی در  آ ارتقاء  و  آموزش  تأثیر  به  اشاره 
تخلفات مربوط به معامات ملکی، اظهار کرد: در نظر داریم در 
فاز چهارم اجرای این برنامه، سلسله آموزش های تخصصی و 
کاربردی را به مشاوران اماک و کارکنان این دفاتر و همچنین 

به سایر شهروندان ارائه کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز در 
پایان تصریح کرد: این برنامه با مشارکت سازمان ثبت اسناد 
و اماک استان، نیروی انتظامی، شهرداری، کانون سردفتران و 
دفتریاران، اتحادیه مشاوران اماک و اداره اماکن استان البرز 
و  گاهی  آ افزایش  با  نیز  شهروندان  امیدواریم  و  می شود  اجرا 

دانش خود، با خیالی آسوده تر به معامات اماک بپردازند.

تقویت نظارت ها بر فعالیت دفاتر مشاور امالک در استان البرز

مدیر هوم دیزاین الکچری  

: در گفتگو با جام جم البرز

در زمینه در زمینه 
دکوراسیون دکوراسیون 

داخـلی داخـلی 
مشــاوره مشــاوره 

رایگان رایگان 
می دهیممی دهیم


