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ج:  امام جمعه کر
 غیرت دینی در تاریخ انقالب، تهدیدها را  تبدیل به فرصت  کرد

2

 برگزاری روز ملی هوای پاک
 در استان البرز 

بازگشت ۱۲۸ واحد صنعتی راکد
 در البرز به چرخه تولید

جام جم البرز گزارش می دهد؛ رئیس سازمان صمت البرز خبرداد:

برنامه های روز ملی »هوای پاک« با شعار »هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی« به همت 
سازمان حفاظت محیط  زیست از 2۵ دی  تا اول بهمن در استان البرز برگزار می شود.

به گزارش جام جم، فردین حکیمی مدیرکل سازمان حفاظت محیط  زیست  استان البرز 
در گفتگو با جام جم البرز با اشاره به شعار امسال روز ملی »هوای پاک« به نام 
»هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی«، تصریح کرد: به منظور اجرای برنامه های...

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: امسال ۱2۸ واحد 
تولیدی و صنعتی راکد در این استان به چرخه فعالیت و تولید بازگشتند.

، رامین ربیعی با اشاره به این که فعال سازی واحدهای راکد در  به گزارش جام جم البرز
اولویت قرار دارد، گفت: با هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام شده و با برگزاری 
جلسات متعدد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، فعال سازی ۱2۸ واحد...

آموز برتر جشنواره  از 6۲ دانش 
خالق در البرز تقدیر شد

ینگ  کتر یت  یک مدیر تبر پیام 
پیر مستان به مناسبت روز زن
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اقدام  دستگاه قضا برای برخورد با اقدام  دستگاه قضا برای برخورد با 
ساخت و ساز غیر مجاز نهادها در ساخت و ساز غیر مجاز نهادها در 

ودخانه چالوس ودخانه چالوسحاشیه ر حاشیه ر

ح شد؛ در گفتگو با جام جم البرز مطر

فراخوان نخستین رویداد کارآفرینی 

مدیریت پسماند در البرز

گزارشی از بازار مبل امام علی )ع(

: فرمانده سپاه البرز

پاسداری از ارزش های دفاع مقدس وظیفه همگانی است



امام جمعه  و  البرز  آیت اهلل حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان 
کرج گفت: غیرت دینی باعث شده در تاریخ انقالب بسیاری از تهدیدات به 

فرصت ها تبدیل شود، غیرت دینی سعادت دنیا و آخرت را در بر دارد.
به گزارش جام جم البرز، خطیب نماز جمعه کرج در خطبه های این هفته ابتدا 
البنین )س( مادر حضرت  ام  با اشاره به 2۶ دی سالروز درگذشت حضرت 

ابالفضل )ع( و روز تکریم مادران و همسران شهدا گفت: همسران و مادران 
شهدا شاید در جبهه ها حضور نداشتند، اما شهادت طلبی را در کام همسران 

و فرزندان خود نهادند تا آن ها در مسیر شهادت حرکت کنند.
امام جمعه کرج در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه به موضوع غیرت 
دینی اشاره کرد و گفت: غیرت دینی باعث شده در تاریخ انقالب بسیاری از 

تهدیدات به فرصت ها تبدیل شود، غیرت دینی سعادت دنیا و آخرت را در 
بر دارد، غیور همانطور که نسبت به مال و ناموس حساس است، نسبت به 

خاک و کشورش نیز غیرت دارد و روی آن حساس است.
کوتاه می آیند در مقابل  از اصول  که  کار  گاهی عده ای سازش  ادامه داد:  او 

غیرت دینی، تصامح دینی را پیش میکشند.

چهارشنبه      29 دی    1400   شماره 6134
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
ج:   غیرت دینی در تاریخ انقالب، تهدیدها را  تبدیل به فرصت  کرد اجتماعی اجتماعی امام جمعه کر

خبراخبار شورا

گــلــچــیــن اخـــبـــار هــفــتــه شــــورای 
ج اسالمی و شهرداری کالنشهر کر

، رئیس شورا: جواد چپردار
های  گزارش  در  محوری  شهروند  رویکرد  تحقق 

سامانه ۱37 لحاظ شود.
احداث  به  خدمات  واگذاری  در  خاطی  مسئوالن 
پناهگاه سگهای بالصاحب باید پاسخگو باشند.

جای  به  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان 
حاشیه سازی به متن اولویت های سازمانی خود 

عمل کند.
ج: مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار کالنشهر کر
کم  مناطق  اولویت  با  ج  کر سبز  فضای  توسعه 

برخوردار انجام می شود
علیرضا رحیمی، نایب رئیس شورا:

"گالری هنر" طبق مصوبات شورای شهر  احداث 
انجام شود.

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس   ، ایزدیار عمار 
شورا:

خدمات  ارائه  در  ویژه ای  اهتمام  ششم  شورای 
الکترونیک و افزایش رضایت شهروندان دارد.

محمد اسدیان، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات 
راهبردی شورا:

ج نیازمند  برخی پروژه های عمرانی و اجتماعی کر
بازخوانی است.

کمیسیون  رئیس  نائب  صارم،  قهرمانی  مریم 
برنامه و بودجه شورا:

موجب  پرورش  آموزش  و  شهرداری  تعامل 
زیربنای توسعه شهری می شود.

مسعود محمدی رئیس کمیسیون عمران شورا :
بدون  ها  حفاری  همزمان  اجرای  از  شهروندان 

درنظر گرفتن مسایل ترافیکی آسیب می بینند.

مشاوران حقوقی جام جم البرز
 خــوانــنــدگــان گــرامــی، 
ــد  ــیـ ــوانـ ــا مـــــی تـ ــ ــــم ش
مــشــکــالت حــقــوقــی 
را با  و قــضــایــی  خـــود 
البرز  روزنامه جام جم 
ــد.  ــذاری ــگ ب مــیــان  در 
مـــســـئـــول پـــرســـش 
مــشــکــالت  پـــاســـخ  و 
قــضــایــی  و  حـــقـــوقـــی 
ــه وســــیــــلــــه تــیــم  ــ ــ بـ
ــی مــجــرب  ــاس ــن ــارش ک

به  ستون  همین  در  و  هفته  هر  توانند  می  خــود 
سئوال های شما پاسخ دهند.  الزم است بدانیم 
جنبه  صرفا  سئوال،  به  شده  داده  پاسخ های  که 
مشورتی دارد و قابل استناد در مراجع قضایی و 
اداری نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.
قضایی  مراجع  در  که  پرونده هایی  انــواع  از  یکی 
جــریــان دارد، مــربــوط بــه زمــانــی اســـت کــه بــه هر 
کار  انــجــام  حسن  و  ضمانت  بــابــت  افـــراد  دلیلی 
مجبور هستند تا چک یا سفته بابت تضمین نزد 
چنانچه  و  بسپارند.  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص 
امری که بابت آن چک یا سفته سپرده اند، به پایان 
باشد.  گردیده  مرتفع  ضمانت  موجب  و  رسیده 
مشکل زمانی است که صادر کننده چک یا سفته 
کوتاهی  سفته  یا  چک  استرداد  در  آنها  گیرنده  یا 
از فــوت دارنــده  اعــم  بــه دالیــل متعدد  و  نمایند 
)ایجاد شبهه برای وارث( یا انتقال مورد ضمانت 
ــوارد دیــگــر، صـــادر کننده  بــه اشــخــاص ثــالــث و مـ
نماید  ثابت  این که  فــرض  به  حتی  سفته  یا  چک 
چک یا سفته بابت ضمانت بوده است، مستلزم 
صرف زمــان و هزینه و سایر مشکالت و موجب 
گرفتاری های زیادی خواهد گردید. لذا پیشنهاد می 
گردد پس از اتمام مورد ضمانت، بالفاصله نسبت 
اقــدام گردد چنانچه  به بازگرداندن چک یا سفته 
دارنده از عودت چک و سفته ضمانتی خودداری 
نمایند. امکان طــرح دادخــواســت اســتــرداد چک 
یا سفته حسب مــورد در شــورای حل اختالف یا 

محاکم حقوقی صالح وجود خواهد داشت.

گهی فروش امالك بصورت مزایده شماره 106 آ
سازمان اموال و امالك ستاد

قابل توجه
ک  خریداران امال

قابل توجه
ک  خریداران امال

ح ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان خرید امالك می توانند از  برگزاری  صدو ششمین مزایده کتبی سراسری امالك سازمان اموال و امالك ستاد در مدیریت حوزه مرکزی البرز با شرایط و تسهیالت مناسب به شر
ح   در محل بازگشایی پاكت ها به شر

ً
خ 1400/11/04 از ساعت 8 الی 11 صبح ) صرفا خ 1400/11/03 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 17 و روز دوشنبه مور خ 1400/10/22 تا پایان روز یکشنبه مور روز چهارشنبه  مور

توضیحات 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 بهارستان  حوزه مرکزی البرز ج، میدان شهداء، خیابان بهار 32246044و32224272-32224823026واقع در کر

خ  ۱400/۱۱/04  می باشد   خ  ۱400/۱0/۲۲ تا ساعت ۱۱ روز دو شنبه مور       مهلت شرکت در مزایده  از روز چهارشنبه مور

مالحظات:
1 اخذ درخواستهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یك فقره چك رمزدار در وجه ستاد اجرایی 
کد شناسه ملی 14003127610 بدون پشت نویسی به میزان 5% قیمت پایه ملك در   فرمان حضرت امام )ره( به 
روز های چهارشنبه الی یکشنبه مورخه های 1400/10/22 تا 1400/11/03 و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ 
 در 

ً
الی 11 صرفا از ساعت 8  خ 1400/11/04  شایان ذکر است اخذ درخواست های پیشنهادی در روز دوشنبه مور

محل بازگشایی پاكتها 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. 
تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداكثر به  از  الباقی ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد  : پرداخت  تبصره 

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. 

البرز  خ 1400/11/04 رأس ساعت 11 در مدیریت حوزه مرکزی  ارایه شده در روز دوشنبه مور بازگشایی پاكتهای  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 1400/11/04   تا ساعت  10:45 صبح روز دوشنبه مور
ً
8 شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفا

در محل تعیین شده می باشد.
خ  شنبه مور از اعالم نتایج ) سه  آن در اولین روز اداری پس  از  9 ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد 

1400/11/05( 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 306 سهم مشاع که شرایط واگذاری به صورت 25 درصد نقد 
و الباقی در اقساط 36 ماهه می باشد و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است 2/937/600/000 1578 فاقد کاربری زمین 4364 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی،  ج، مهرشهر کر

شهرک علی آباد گونه، قطعه    663 تفکیکی
1

 مورد واگذاری 193/62 سهم مشاع که شرایط واگذاری به صورت 25 درصد نقد
2/420/250/000 و الباقی در اقساط 36 ماهه می باشد و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است 998/50 فاقد کاربری زمین 4826 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی،  ج، مهرشهر کر

شهرک علی آباد گونه، قطعه  561 تفکیکی
2

امــروز  گفت:  الــبــرز  )ع(  مجتبی  حسن  امــام  سپاه  فرمانده 
ــال دفــــاع مــقــدس و  ــداری از ارزش هـــــــای هــشــت ســ ــاســ ــ پ

شناساندن آن به جامعه وظیفه ماست.
فرمانده  حیدرنیا  علیرضا  ســردار   ، البرز جم  جــام  گــزارش  به 
با  ــدار  ــ دی در  ــبــرز  ال اســتــان  )ع(  مجتبی  حــســن  ــام  امـ ســپــاه 
گفت:  کلده  نــژاد  محمد  بهرام  پاسدار  دوم  سرتیپ  جانباز 
امــروز پــاســداری از ارزش هـــای هشت ســال دفــاع مقدس و 

شناساندن آن به جامعه وظیفه ماست.
سردار علیرضا حیدرنیا فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( 
استان البرز با جانباز سرتیپ دوم پاسدار بهرام محمد نژاد 

کلده دیدار کردند.
امام حسن مجتبی )ع( این دیدار فرمانده سپاه  در 

یــاد و خاطره  گــرامــیــداشــت  الــبــرز ضمن  اســتــان 
تمامی شهدای انقالب و شهدای هشت سال 

شهدا  خانواده های  کرد:  بیان  مقدس  دفاع 
هستند  فداکاری  و  ایثار  مظهر  جانبازان  و 

برنامه  در  باید  آنها  از  تجلیل  و  تکریم  و 
ایــثــار شــهــدا و  قـــرار بگیرد و  مــســئــوالن 

جانبازان را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی هدف از این دیدار را قدردانی از صبر خانواده جانبازان و 
ادای احترام به آنها دانست و گفت: ایران اسالمی به واسطه 
دشمنان  گزند  از  جانبازان  ــادت  رش و  شهدا  فــداکــاری هــای 
بر قدردان  که عالوه  امروز وظیفه ی ماست  امان مانده،  در 
ارزش هــای هشت سال  و  نمادها  از  بودن رشادت هایشان 
جامعه  بــه  را  آنها  و  کنیم  پــاســداری  مقدس  ــاع  دف

بشناسانیم.
این دیدار در منزل جانباز ۹2 درصد سرتیپ 
دوم پــاســدار بــهــرام مــحــمــدنــژاد کــلــده بــاز 

ج انجام گرفت. نشسته سپاه کر
ســـــردار  ــان  ــ ــای ــ پ در  اســـــت  ــی  ــن ــت ــف گ
همه  بـــرای  حــیــدرنــیــا  علیرضا 
ایــثــارگــران عزیز  و  جــانــبــازان 
ــاز  ــب ــان  بـــــــرادر ج

ً
ــا ــوصـ ــصـ خـ

کلده  مــحــمــدنــژاد  ــهــرام  ب
آرزوی شفا و سالمتی 

کردند.

نخستین رویداد کارآفرینی از ایده تا بازار مدیریت پسماند با محوریت مدیریت 
برگزار می  آموزش   و  و فرهنگ  اقتصاد پسماند  پسماند، مهندسی پسماند، 

شود.
در  البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  عباسی  مهدی   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
نشست حضوری و مجازی مدیریت پسماند که با حضور مسئوالن دستگاه ها 
البرز  فناوری  و  علم  پارک  کرد:  اعالم  شد  برگزار  دانشگاهی  برجسته  اساتید  و 
الزم  آمادگی  و  داده  قرار  پسماند  مدیریت  را  خود  اصلی  اولویت های  از  یکی 
جهت راه اندازی کارخانه نوآوری مدیریت پسماند کشور را دارد و در این زمینه 

تالش می کند به قطب مدیریت پسماند در کشور تبدیل شود.
وی تاکید کرد: پارک علم و فناوری البرز به همراه برخی واحدها و شرکت های 
اندازی  راه  و  پسماند  مدیریت  زمینه  در  را  خوبی  همکاری  بنیان  دانش 
با  خوبی  همکاری های  زمینه  این  در  و  اند  کرده  آغاز  پسماند  نوآوری  کارخانه 

دستگاه های مختلف استان آغاز شده است.
از  کارآفرینی  رویداد  نخستین  به  ایده ها  ارسال  مهلت  گزارش،   این  براساس 
ایده تا بازار مدیریت پسماند20 بهمن ۱400 است و  این رویداد همراه با اعطای 

جوایز نقدی در بخش های مختلف برگزار می شود.
 evnd.co/HrcMD ایده ها:  ارسال  و  نام  ثبت  لینک  به  توانند  می  عالقمندان 

مراجعه کنند.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

: فرمانده سپاه البرز

پاسداری از ارزش های دفاع مقدس وظیفه همگانی است
 فراخوان نخستین رویداد کارآفرینی

 مدیریت پسماند در البرز

در راستای دستور رییس قوه قضایی مبنی بر تخریب 
چالوس،  رودخــانــه  حریم  در  قضایی  قــوه  ساختمان 
بناهای  شناسایی  از  الــبــرز  دادگــســتــری  کــل  ریــیــس 

غیرمجاز داخل حریم خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه، صبح روز دوشنبه 
دستور  گفت:  قضاییه،  قوه  عالی  شورای  نشست  در 
رودخانه  حاشیه  در  قضاییه  قــوه  ساختمان  داده ام 

چالوس تخریب شود.
در  کیلومتر   ۱2 حـــدود  ــزود:  افــ قضا  دســتــگــاه  رئــیــس 
ــوس، تــعــداد قــابــل تــوجــهــی از  ــال حــاشــیــه رودخـــانـــه چ
اقدام  رودخانه  حریم  و  بستر  در  دولتی  دستگاه های 
دستگاه ها  ایــن  از  یکی  کـــرده انـــد.  ســاخــت و ســاز  بــه 

تصریح  وی  است.  نیرو  وزارت  دیگری  و  قضاییه  قوه 
اولین  که  کردم  تأکید  البرز  دادگستری  رئیس  به  کرد: 
قــوه قضاییه  بــرای  باید قلع و قمع شــود  که  ســازه ای 

باید  نیرو  وزارت  بــه  مــربــوط  بنای  آن  از  پــس  و  اســت 
کل  رییس  هریکندی،  فاضلی  حسین  شود.  تخریب 
با اشاره به  ، در این خصوص  البرز دادگستری استان 

اینکه دستگاه قضایی در مقابله با هرگونه ساخت و 
ساز جدید با قاطعیت ایستاده است، گفت: ساخت 
حریم  در  و  ــده  ش انــجــام  گذشته  در  کــه  ســازهــایــی  و 

رودخانه قرار دارند شناسایی شدند.
رییس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: سازه هایی 
به  بسته  گرفتند  قرار  رودخانه  حریم  در  متر   30_۱0 که 
آب رود عالمت گذاری و شناسایی شدند. این  جریان 
سازه های  ایــن  شناسایی  شــد:  ــادآور  ی مسؤول  مقام 
آبگیر بیلقان  غیر مجاز حریم رودخانه از ۱2 کیلومتری 
ج در دستورکار قرار گرفتند. وی بیان  به سمت سد کر
کرد: در این میان 3۸4 بنا غیرمجاز و ادارات مربوطه در 
حریم رودخانه شناسایی شده است که ضمن ارسال 

اخطار اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

اقدام دستگاه قضا برای برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز نهادها در حاشیه رودخانه چالوس



البرز میزبان 2 شهید گمنام دفاع مقدس
پیکر هــای مطهــر 2 شــهید گمنــام تــازه تفحــص شــده دفــاع مقــدس 
پنجشــنبه هفتــه آینــده بــا حضــور امــت حــزب اهلل در اســتان البــرز 

تشــییع می شــوند.
کــه  گمنــام  ایــن 2 شــهید  گــزارش جام جــم،  پیکر هــای مطهــر  بــه 
ج بــه  در تفحص هــای اخیــر بــه میهــن اســالمی بازگشــته انــد از کــر

شــد. خواهنــد  تشــییع  ماهدشــت 
یکــی از ایــن شــهدا ۱۹ ســاله بــوده کــه در عملیــات رمضــان در ســال 
۱3۶۱ در شــرق بصــره بــه شــهادت رســیده اســت و شــهید دیگــر 24 
ســال ســن داشــته کــه در تــک دشــمن در منطقــه زبیــدات عــراق 

شــربت شــهادت نوشــیده اســت.

مراســم تشــییع پیکــر پــاک ایــن 2 شــهید پنجشــنبه ســاعت هفــت و 
ج آغــاز می شــود. نیــم صبــح از مقابــل شــهرداری کــر

خاکســپاری  محــل  البــرز  اســتان  ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد 
خواهــد اعــالم  زودی  بــه  واالمقــام  شــهید   2 ایــن  پــاک   پیکر هــای 

 کرد.
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 اجتماعی اجتماعی

خبرخبر

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا خبر 
داد: 

البرز رتبه نخست واكسیناسیون 
دانش آموزی کرونا در کشور

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا البرز گفت: استان 
رتبه  تزریق واکسیناسیون دانش آموزی  البرز در 

نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
گفت:  بابایی  مهرداد   ، البرز جام جم  گزارش  به 
استان  دانش آموزی  جمعیت  درصد  از ۹0  بیش 

البرز تاکنون واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا البرز با اشاره به 
از ۹0 درصد جمعیت هدف استان  این که بیش 
کرده  تزریق  را  کرونا  واکسن  دوم  و  اول  دز  البرز 
درصد    ۱۸ حدود  برای  تاکنون  داشت:  بیان  اند، 
جمعیت البرز دز سوم واکسن کرونا تزریق شده 

است.
کرونا   به  ابتال  نزولی  روند  کرد:  تصریح  بابایی 
اکنون در استان البرز متوقف شده و تا حدودی 
است.  یافته  افزایش  تعدادشان  نیز  مبتالیان 
وی گفت: افرادی که تسست مثبت کرونا دارند 
نسبت به هفته گذشته افزایش یافته که اگر این 
زمینه  این که  احتمال  باشد  دار  ادامه  وضعیت 
انتظار  دوراز  بگیرد  صورت  ششم  پیک  آغاز  ساز 

نیست.
به  اشاره  با  کرونا  با  مقابله  ستاد  سخنگوی 
از  استفاده  و  کرونایی  محدودیت های  این که 
است،  یافته  افزایش  البرز  استان  در  ماسک 
رعایت  مطلوب  وضعیت  با  هنوز  کرد:  تصریح 
استان  این  در  بهداشتی  دستورالعمل های 

فاصله داریم.

ــوازم  ــ ــان ل ــ ــارق ــ ــری س ــی ــگ ــت دس
ج خودرو در کر

رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: اعضای باند 2 نفره 
شمالی  مناطق  در  که  خودرو  داخل  لوازم  سرقت 
ج اقدام به 40 فقره سرقت کرده بودند، دستگیر  کر

شدند.
به گزارش جام جم البرز، سرهنگ محمد نادربیگی 
لوازم  سرقت  فقره  چندین  وقوع  پی  در  گفت: 
جمله  از  کرج  شمالی  مناطق  در  خودرو  داخل 
عظیمیه، جهانشهر و حسن آباد، بررسی موضوع 
در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی 
استان قرار گرفت. رئیس پلیس آگاهی البرز، افزود: 
بررسی های اولیه حاکی از آن بود که سارقان در یک 
گروه 2 نفره در نیمه های شب با پوشاندن سر و 
را شناسایی  ایمنی  صورت خودرو های فاقد لوازم 
سرقت  به  اقدام  شیشه  تخریب  روش  با  و  کرده 
آن ها  آالت  ابزار  و  باند  و  ضبط  قبیل  از  لوازمی 
می کنند. رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: بالفاصله 
میدانی  تحقیقات  از  آمده  دست  به  اطالعات 
حوزه های  کالنتری های  کلیه  اختیار  در  کارآگاهان 
سرقت قرار گرفت که یک روز پس از اعالم موضوع، 
حین  را  سارقان  از  یکی  چمران  کالنتری ۱2  گشت 
سرقت دستگیر و متهم را برای تحقیقات تکمیلی 
نادربیگی  سرهنگ  کردند.  منتقل  یکم  پایگاه  به 
سارقان  از  شده  دستگیر  متهم  که  این  بیان  با 
ابتدا  در  نامبرده  گفت:  است،  ج  کر سابقه دار 
منکر انجام هرگونه سرقت بوده، اما با مشاهده 
به  لب  ناچار  به  پلیس  انکار  غیرقابل  مستندات 
داخل  لوازم  سرقت  فقره   40 به  و  گشود  اعتراف 

خودرو با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: امسال ۱2۸ واحد تولیدی 
و صنعتی راکد در این استان به چرخه فعالیت و تولید بازگشتند.

به گزارش جام جم البرز، رامین ربیعی با اشاره به این که فعال سازی واحدهای 
انجام  برنامه ریزی های  و  هماهنگی ها  با  گفت:  دارد،  قرار  اولویت  در  راکد 
شده و با برگزاری جلسات متعدد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، 
فعال سازی ۱2۸ واحد صنعتی راکد و نیمه فعال با حجم سرمایه گذاری ۶ هزار 

و 3۸0 میلیارد ریال در البرز فراهم شد.
وی با بیان این که با باز فعال شدن این واحدها زمینه اشتغالزایی  برای سه 
هزار و ۱23 نفر در البرز فراهم شده است، افزود: از این تعداد، شهرک صنعتی 
اشتهارد با 3۵ واحد و با سرمایه گذاری یک هزار و ۵77 میلیارد ریال و اشتغال 
۹۸7 بیشترین سهم و پس از آن شهرستان نظرآباد با 30 واحد با سرمایه 

گذاری یک هزار و 33۹ میلیارد ریال و با اشتغال 7۱۸ نفر در جایگاه بعدی قرار 
دارد. ربیعی گفت: همچنین  شهرستان فردیس با 2۶ واحد با سرمایه گذاری 

یک هزار و 43 میلیاد ریال و با اشتغالزایی  برای 40۸ نفر، ساوجبالغ با 20 واحد 
با سرمایه گذاری یک هزار و ۶۹7 میلیارد ریال و اشتغال ۶07 نفر و همچنین 
کرج با ۱7 واحد و با سرمایه گذاری 7۱۸ میلیارد ریال و با اشتغال 7۱۸ نفر در 

رده های بعدی قرار دارند.
وی  با بیان این که بیشتر مشکالت واحدهای راکد و غیر فعال  در زمینه های 
تامین سرمایه در گردش، مشکالت بانکی، بیمه ای و مالیاتی است؛ تصریح 
کرد: با حل موانع موجود و با همراهی دستگاه های اجرایی مربوطه تالش 
می شود تا تمامی واحدهای صنعتی دارای مشکل استان در سال "تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" احیاء و به چرخه تولید بازگردند.  بیش از سه 
فعالیت  به  مشغول  البرز  استان  در  صنعتی  و  تولیدی  واحد   ۵00 و  هزار 

هستند.

رئیس سازمان صمت البرز خبر داد:

بازگشت 128 واحد صنعتی راكد در البرز به چرخه تولید

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش البرز گفت: 
۶2 دانش آموز برتر جشنواره خالق در البرز تجلیل شدند.

به گزارش جام جم البرز، ۶2 دانش آموز آموزش و پرورش البرز که 
در جشنواره دانش آموز خالق با رویکرد خودباوری حائز رتبه برتر 

استانی شده بودند امروز در مراسمی تجلیل شدند.
در  البرز  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
مراسم تجلیل از این دانش آموزان که در پژوهش سرای شهید 
فخری زاده کرج برگزارشد، گفت: آثار این دانش آموزان از مجموع 
داوران  ارزیابی  از  پس  جشنواره  دبیرخانه  به  ارسالی  طرح   4۶۸

مجرب برتر شناخته شد.
سازه،  دست  محور های  در  آموزان  دانش  افزود:  کرمی  مهریار 
کتابخوانی  و  نقاشی  رباتیک  پژوهش،  علمی،  فیلم  عکاسی، 
شرکت کردند. او هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد فضای 
افزایش  همچنین  و  هنری  و  علمی  سالم  رقابت  جهت  شاد 
آموزان و  مهارت دست ورزی، تفکر و قدرت تجسم در دانش 
باال بردن سطح  پرورش استعداد ها و خالقیت ها و همچنین 
و  فرهنگی  فناوری،  علمی،  زمینه های  در  آن ها  دانش  و  آگاهی 
هنری ذکر کرد. او گفت: برگزای این جشنواره نقش موثری در 
شناسایی استعداد ها ی برتر دانش آموزی و آماده کردن آن ها 

برای شرکت در مسابقات کشوری و حتی برون مرزی دارد.

کرمی اضافه کرد: این جشنواره در راستای شور و شوق و بروز 
خالقیت در شرایط ویژه کرونایی برای دانش آموزان برگزار شد.

او ادامه داد: از معلمان و اولیا تقاضا می شود که با توجه به قدرت 
ذهنی و استعداد های نهفته فردی و میزان عالیق به شناسایی 
خالقیت ها در دانش آموزان بپردازند که طبق گفته روانشناسان 

بهترین سن شناسایی خالقیت بین هفت تا ۱۱ سالگی است.
البرز  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
آشنایی  آموزی،  دانش  ایده های  و  تفکرات  به  باید  کرد:  اضافه 
از  برخورداری  و  کشور  متفاوت  فرهنگ های  و  اسطوره ها  با 
 امکانات پژوهش سرا ها برای ارتقا و رشد خالقیت و سطح علمی 

دانش آموزان اهمیت داد.

جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
ششم  رتبه  البرز  گفت:  استان  کشاورزی 
تولید گل های زینتی، آپارتمانی و شاخه بریده 
را در کشور دارد و ساالنه دویست میلیون 

عدد گل در این استان تولید می شود.
تاج  البرز،  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
گلخانه  و  کشاورزان  این که  بیان  با  الدینی 
به  را  البرز  اراضی  از  هکتار   300 استان  داران 
 300 کرد:از  تصریح  اند  داده  اختصاص  گل 
پرورش  به  یافته  اختصاص  هکتاراراضی 
گل، ۱0۶ هکتار گلخانه و ۱۹4 هکتار محیط باز 
است. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
کشاورزی استان خاطرنشان کرد: تولید گل 
برای  را  تومانی  میلیارد   ۸0 درآمد  استان  در 
3۵00 نفر ایجاد می کند که البته میزان تولید 
البرز  در  گل  پرورش  و  تولید  در  اشتغال  و 

قابل افزایش است.
همچنین رئیس اتحادیه تزئینات ساختمانی 
کرج با اشاره به نداشتن اتحادیه برای عرضه 
کنندگان گل تولیدی گفت: در شهر کرج 300 

گل فروشی داریم که نیازمند داشتن اتحادیه 
کار  تا در فضای تخصصی  مستقل هستند 
خرید و فروش گل انجام شود که متاسفانه 
وجود  به  اتحادیه  این  فعاًل  البرز  استان  در 
برای   عدیده  مشکالت  موجب  و  نیامده 
تولید کنندگان و فروشنده گل شده است. 
فروش  برای  گل  تولیدکنندگان  افزود:  وی 
عمده گل به بازار های تهران مراجعه می کنند 
ناچار  گل  تهیه  برای  هم  فروش ها  گل  و 
هستند به تهران بروند و این در حالیست 
که استان البرز ظرفیت داشتن یک بازار بزرگ 

گل  را دارد.

، رتبه ششم تولید گل های زینتی،از 62 دانش آموز برتر جشنواره خالق در البرز تقدیر شد  البرز
 آپارتمانی و شاخه بریده  ایران

خانم هاشمی، کارآفرین و مدیر کترینگ پیرمستان، نمونه یک زن صبور و تالشگر است که تا امروز با تمام وجود در 
مقابل سختی ها و مشکالت ایستاده و از تالش کردن هرگز دست نکشیده و خسته نشده است. امیدوار است و 
در مسیر آرزوهایش با اقتدار و ایمان گام بر می دارد. هیچ گاه سد مشکالت دلسردش نکرده و از آنها نردبانی ساخته 
برای موفقیت. کارآفرینی برای جوانان کشورش را دوست دارد و به آن عشق می ورزد. ورای جنسیت، چه چیزی برای 

یک انسان لذت بخش تر از گرفتن دستهایی است که نیاز به کمک و حمایت دارند؟! 
ضمن تبریک به مناسبت والدت با سعادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه) س( مخاطبان جام جم البرز را به مطالعه 

پیام و متن تبریک خانم هاشمی، کارآفرین و مدیر کترینگ پیر مستان دعوت می کنیم:
والدت حضرت فاطمه ) س ( و روز زن و مادر را به بانوان سرزمینم تبریک می گویم. به ویژه مادرانی که سرپرست 
خانواده هستند، الگوی صبر و ایثار بوده و بار سختی ها و مشکالت را به تنهایی به دوش می کشند.  برای مادر هیچ 
چیزی لذت بخش تر از عشق به فرزندش نیست. عشق مادر به فرزند در چارچوب واژه ها جای نمی گیرد. مادران 
ارزشمندترین سرمایه برای زندگی هستند.مادران مصداق بارز گذشت، عشق، وفاداری و صبر هستند. عشق و 
صبر آنها موازاتی در عالم هستی ندارد. مادر فرشته ای است که خدا برای این دنیا خلق کرده است. کسی که هیچ 
چیز را برای خودش نمی خواهد. مادران هرگز نمی میرند، همیشه هستند و گرمای وجودشان همچون خورشید، 
خانه دل ها را گرم و روشن می کند. نفس هایشان عطر خدا را دارد و  صورتشان، رنگ خدا.  مادران خوب ستون های 
اصلی یک جامعه را تشکیل می دهند. خانواده نیز یک جامعه کوچک است و مادران با تربیت فرزندان خود در واقع 
یک کشور را می سازند. قدردانی از مادران و زنان کمترین کاری است که می توانیم انجام دهیم. دستان پرمهر زنان و 

مادران کشورم را به مهر می بوسم. 

ینگ پیر مستان به مناسبت روز زن یت کتر یک مدیر پیام تبر
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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

پیام های مردمیخبر

فـــرش  صــــــــــادرات  و  تـــولـــیـــد 
دستباف البرز رونق می گیرد

اتاق  هنر  اقتصاد  و  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
با  گفت:  البرز  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
البرز به دنبال  از تولید فرش دستباف در  حمایت 

رونق دوباره بازار صادراتی فرش ایرانی هستیم.
برنامه   از  حاضری  شادی  البرز؛  جم  جام  گزارش  به 
اتاق بازرگانی،  کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر 
صنایع، معادن و کشاورزی البرز  برای ترغیب صاحبان 
تقویت  هدف  با  البرز  خصوصی  بخش  در  سرمایه 
مشاغل خانگی استان از جمله فرش دستباف خبر 
داد و گفت: فرش دستباف ایران در جهان به عنوان 
مطرح  طرفدار  پر  و  ارزشمند  دستی  صنایع  از  یکی 
اشتغال  ایجاد  بستر  در  گذاری  سرمایه  است.وی 
فرش  ویژه  به  محور  صادرات  دستی  صنایع  در 
را حرکتی موثر در رونق و پویایی اقتصاد  دستباف 
استان و کشور ذکر کرد.وی گفت: اتاق بازرگانی البرز 
به عنوان متولی بخش خصوصی به دنبال گسترش 
تولید  رونق  هدف  با  گذاری  سرمایه  انتظار  درحد 
فرش دستباف و حمایت و پشتیبانی از کار آفرینان 
و دست اندر کاران مجموعه های کارگاهی در سطح 
استان است.رئیس کمیسیون گردشگری و اقتصاد 
هنر اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی البرز 
در ادامه به دیدار اخیر با مدیریت یک آموزشگاه و 
فروشگاه فرش دستباف در شهر هشتگرد اشاره 
مجموعه  این  در  مستقیم  اشتغال  ایجاد  کرد.وی 
تولیدی فرش دستباف در شهر هشتگرد را 2 هزار و 
۵00 نفر برشمرد و گفت: این قبیل فعالیت ها اقدامی 
مهم و شایان توجه در بستر توسعه مشاغل خانگی 
است و تالش مشترک مسووالن، صاحبان سرمایه 
و کارآفرینان برای تداوم اینگونه اقدامات در سطح 

استان اهمیت باالیی دارد.

ح مشکالت  خوانندگان عزیز می توانند جهت طر
تلفن  شماره  با  مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری 
روزه  همه  البرز  جم  جام  یه  تحریر 3۲۲۱0009دفتر 
بگیرند  تماس  اداری  وقت  در  تعطیل  ایام  غیر  به 
تا مشکالتشان با نام خودشان در همین ستون 

ج گردد. در
مسئوالن اطالعاتی و قضائی البرز اقدام کنند

باغ های  محدوده  به  ورود  با  مشکوک  افرادی 
اقدام  آن  حریم های  و  چندار  بخش  روستاهای 
به  برداری  عکس  و  فیلم  و  برداری  نقشه  به 
و  امالک  عدوانی  تصرفات  و  سازی  سند  دنبال 
اراضی مردم هستند. لذا از مسئوالن اطالعاتی و 
قضائی خواستار پیشگیری جدی از این روند نا 

به هنجار در زندگی روستائیان هستیم.
جمعی از اهالی روستاهای بخش چندار 
اشکاالت جاده کردان- برغان و ولیان را بر طرف 

کنید
خطوط  و  مسیرها  آسفالت  و  خاکی  شانه های 
دارای  ولیان  و  برغان  کردان-  مواصالتی 
اشکاالتی فراوان می باشد. لذا از مسئوالن اداره 
تا  راه و شهرسازی ساوجبالغ درخواست داریم 
نسبت به اصالح و ترمیم شایسته بافت جاده 

ای مذکور اقدام موثر و کارآمد معمول نمایند.
جمعی ار اهالی منطقه ساوجبالغ

اداره کل راه و شهرسازی البرز اقدام کند
برغان-  کمربندی  جاده  احداث  و  بازسازی 
همکاری  و  حمایت  به  نیاز  ج  کر و  آتشگاه 
دارد.  البرز  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  مسئوالن 
از  حومه  و  برغان  روستاهای  ساکن  مردم 
نسبت  تا  دارند  جدی  انتظار  ذیربط  مسئوالن 
به احداث و بهسازی و ایمن سازی جاده مذکور 
برای تامین رفاه اهالی روستاها اقدام شایسته 

و موثر به عمل آورند.
جمعی از اهالی روستاهای برغان، ورده، 
اغشت، تالیان و ...

قیمت مصالح ساختمانی را کنترل کنید
قیمت مصالح ساختمانی ثبات الزم را ندارد. به 
از مسئوالن مربوطه خواهان نظارت  این لحاظ 

بیشتر در این زمینه هستیم.
ج احمد رضا محمدی از کر

: دریادار دوم شهید»مهدی راه انجام«  جام جم البرز
دفاع  دوران  در  بوده،  آمریکا  تحصیل کرده  که 
حالی که  در  و  بازمی گردد  کشورش  به  مقدس 
فرمانده گردان در خرمشهر بوده  است به شهادت 

می رسد.
شهید ارتشی »مهدی راه انجام« یازدهم مهر ۱324 
به  دیده  عبدالعظیم«  »دروازه  محله  در  تهران  در 
وارد  طفولیت  دوران  طی  از  پس  گشود.  جهان 
از  ابتدایی  تحصیل  مدت  تمام  در  و  شد  مدرسه 

شاگردان ممتاز و برجسته مدرسه بود.
وی سال ششم به دبیرستان نظام رفت و پس از 
طی دوره دبیرستان نظام به دانشکده افسری قدم 
گذاشت. او بسیار مقید به حفظ اسرار نظامی بود 
اشتغال  تحصیل  به  آنجا  در  که  سالی  چهار  در  و 
با  حتی  خود  اشتغال  وضعیت  مورد  در  داشت 

خانواده صحبتی نمی کرد.
گفت  باید  وی   اخالقی  سجایای  خصوص   در 
مهربان،    ، رفتار خوش  اخالق،  خوش  بسیار  که 
باگذشت، صبور و فداکار بود و همیشه در انجام 
کارهای خیر پیش قدم می شد و در هنگام سخن 

گفتن جانب ادب را رعایت می کرد.
روزهای  اغلب  و  بود  مذهبی  و  معتقد  فردی  وی 
دهم ماه به همراه والدین در منزل  جلسه روضه 

خوانی و سخنرانی مذهبی برگزار می کردند.
به   انگلیسی  زبان  دوره های  گذراندن  از  پس  وی 
نیروی دریایی منتقل شد. پس از ازدواج برای ادامه 
از  بازگشت  از  پس  و  اعزام  پاکستان  به  تحصیل 
پاکستان برای ادامه تحصیل  به آمریکا اعزام شد. 
آمریکا  در  توانست  می  این که  با  انجام  راه  شهید 
مدت  به  و  بازگشت  اسالمی  میهن  به  اما  بماند 

در  را  سالی  چند  سپس  و  انزلی  بندر  در  یک سال 
آبادان و خرمشهر خدمت کرد. این شهید دریادل 
در طول خدمت صادقانه خود در دفاع مقدس از 
حق  جنگ  جبهه های  در  کوششی  و  تالش  هیچ  

علیه باطل دریغ نمی کرد.
شهید راه انجام با آن که در تهران مشغول خدمت 
شده بود و می توانست در پایتخت در کنار خانواده 
را ترجیح داد و بار دیگر  بماند اما حضور در جبهه 
، شهر بندرعباس شد و چندین  راهی جنوب کشور
این  بود.  مشغول  خدمت  به  خطه  این  در  سال 
پسر  به  می آمد  مرخصی  به  هرگاه  بزرگوار  شهید 
بزرگش  می گفت: ممکن است من دیگر برنگردم، 

وتو باید سرپرست خانواده باشی.
این شهید واالمقام بعد از مراجعت به بندرعباس 
از  بعد  و  برود  آبادان  جبهه  به  یافت  ماموریت 

رسیدن به این شهر هنوز چند ساعتی از ورودش 
اسالم  نیروهای  از  بازدید  در  که  بود  نشده  سپری 
هفتم  در  و  گرفت  قرار  توپ  ترکش  اصابت  مورد 
آبان ۱3۶0 در خرمشهر به شهادت رسید و به وصال 

معبود شتافت و سرمشق یاران دریا دل شد.

سلحشور دریا دل

( در نظر دارد نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از طریق  شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵2۸۸7۱ به وکالت از طرف )موسسه اعتباری نور
مزایده عمومی به صورت نقد، نقد و اقساط اقدام نماید.

مالحظات
 از دفتر شرکت یا شعب مرکزی و دفاتر سرپرستی های موسسه اعتباری نور در 

ً
۱- متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند اسناد مزایده به همراه فرم پیشنهاد قیمت را حضورا

سطح کشور و یا از طریق سایت موسسه اعتباری نور و یا سایت شرکت )مندرج در بند۱۶( دریافت و پس از تکمیل به انضمام سپرده شرکت در مزایده )اصل یک فقره چک بانکی 
در وجه شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور با شناسه ملی 14007727434 و یا فیش واریز نقدی به حساب شماره 020۱۱00۵0۱002 نزد شعبه زاگرس موسسه اعتباری نور به نام شرکت 
( لغایت پایان ساعت اداری روز دوشنبه  مورخ 04  /۱۱  /۱400  همه روزه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱6 بعدازظهر به استثنای  توسعه بازرگانی پرتو نور به مبلغ 5% قیمت ملک مورد نظر
روزهای تعطیل در پاکات دربسته به دبیرخانه شرکت به نشانی تهران خیابان نلسون ماندال خیابان ناهید غربی پالک 30 طبقه سوم و سرپرستی های موسسه اعتباری نور و شعب 

مرکزی شهرستان های مربوطه )نشانی و شماره تماس شعب و سرپرستی های مربوطه  مندرج در سایت شرکت( در سطح کشور تحویل  نمایند.
2- بازگشایی پاكات : راس ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ 09  /۱۱  /۱400 در محل دفتر شرکت انجام می پذیرد.

زمان تنظیم سندحصه ثمن معامله زمان تنظیم مبایعه نامهسپرده شرکت در مزایده

% 5% ۸5% ۱0
  

3- عالوه بر روش نقد، نحوه پرداخت ثمن در روش نقد و اقساط  به شرح ذیل می باشد: ردیف ۱ سپرده مزایده به میزان ۵% و حصه نقدی به میزان حداقل ۲5% و الباقی اقساط 
حداکثر 36 ماهه با احتساب سود معادل حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و انتقال سند موکول به تسویه حساب می باشد. 

 90 % مبلغ پیشنهادی خود از ثمن معامله را پرداخت نماید.
ً
 4- برنده مزایده در امالک نقدی می بایست به منظور تحویل امالک و مبایعه نامه  مجموعا

۵- تحویل امالک خریداری شده به روش اقساطی پس از تکمیل حصه نقدی و ارائه تضامین و تنظیم مبایعه نامه انجام خواهد شد.
۶- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی است و ارائه پاکت به منزله قبول تمامی شرایط مزایده خواهد بود.

7- به پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد و صرف ارائه پاکت حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی نماید.
۸- ارسال پاکات پیشنهاد قیمت از طریق پست به شرط تحویل به دبیرخانه شرکت یا دفتر سرپرستی های موسسه اعتباری و شعب مرکزی شهرستان های مربوطه )نشانی و 

خ ۱400/۱۱/04 بالمانع است. شماره تماس  شعب و سرپرستی های مربوطه  مندرج در سایت موسسه اعتباری نور (پیش از ساعت ۱6 روز دوشنبه مور
۹- حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات اختیاری و منوط به ارائه تصویر رسید فیش واریزی مبلغ سپرده یا تصویر چک بانکی و رعایت پروتکل های بهداشتی 

 با ارائه وکالتنامه رسمی عالوه بر رعایت موارد پیش گفته مجاز خواهند بود( 
ً
می باشد .)در صورت اعزام نماینده، حضور ایشان صرفا

۱0- مطالعه اسناد و مستندات و بازدید از امالک و اموال مورد مزایده قبل از تکمیل و تحویل پاکات برای متقاضیان ضروری است.
۱۱- بازدید از امالک با هماهنگی شرکت انجام خواهد گرفت.

۱2- شرکت و موسسه در رد و یا قبول پیشنهادات در هر مرحله مختار می باشند.
۱3- کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد و در صورت داشتن متصرف، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

۱4- هزینه درج آگهی و دفتر  اسناد رسمی )حق الثبت و حق التحریر ( به عهده خریدار می باشد.
( و WWW.PARTONOOR.COM )شرکت توسعه بازرگانی   به تغییرات و اصالحات احتمالی انجام شده در سایت های WWW.NOORBANK.IR )موسسه اعتباری نور

ٌ
۱۵- لطفا

( که مالک عمل می باشد توجه و مراجعه فرمائید. پرتو نور
۱۶- شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور به عنوان نماینده و وکیل موسسه اعتباری نور مبادرت به برگزاری مزایده حاضر نموده است و هیچگونه سمت و مالکیتی در امالک عرضه 

شده ندارد.
۱7 - تلفن های شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور ۲6۲0۸5۲۲ -۲6۲0۸۱66 -۲6۲0۸۱36 -0۲۱ و دور نگار ۲6۲0۸37۲  -0۲۱ و تلفن های سرپرستی موسسه اعتباری نور و شعب مربوطه 

مندرج در سایت می باشد و همه روزه از ساعت ۸ الی ۱6 آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان محترم می باشد.
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واحد تجاری 

واقع در شهریار 
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- ت - خیابان ولیعصر تهران -شهرستان شهریار
خیابان شهید بهشتی- کوچه رودکی- پالک 6 

یک باب -49/22088
ریمغازه

جا
ت

هم
س

رال
قد

140.20 متر مربع 
بانضمام 72.50 
مترمربع بالکن 

تجاری داخلی

230,000,000,000
30% نقد الباقی 

اقساط حد 
اكثر  36 ماهه با 
احتساب سود

 تخلیه 

1- واحد تجاری مورد مزایده  واقع در طبقه همکف یک ساختمان 7 طبقه و بصورت فلت )مسطح ( بوده و 
دارای نیم طبقه بصورت فلت با یک سرویس بهداشتی با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 

تش سوزی دچار  ئین نامه اجرایی آن می باشد . 2- واحد مذکور در آ طبق  قانون تملک آپارتمان ها و آ
خسارت شده و جهت استفاده نیازمند تعمیر وبازسازی می باشد . 3-  ساختمان دارای اسکلت بتنی و 

قدمت آن درحدود 8 سال می باشد . 4- ملک مذکور با شرایط ووضعیت موجود واگذار می گردد. 

2

4 دستگاه 
آپارتمان 

مسکونی واقع 
ج در فردیس کر

گی
ک بر

ت

برز
رستمی- روبروی مجتمع اكومال - نبش خیابان 16 ال

متری شهید آخوندی- پالک 69)قطعه 171(

162/48150

آپارتمان-
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کو
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م
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س
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قد

125. 81
18,200,000,000

 تخلیه  نقدی 

1- ملک مورد مزایده  یک ساختمان 5 طبقه شامل همکف )محل استقرار پارکینگ واحدها ( و 4 
دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی با قدمت 4 ساله می باشد .2- ملک مورد مزایده دارای انشعابات 

 4 واحدپارکینگ و گواهی پایانکار می باشد . 3-  ملک با وضعیت 
ً
، مجموعا آب،برق وگاز ، آسانسور

موجود واگذار می گردد و اولویت با خریداران بصورت کلی و یکجا می باشد .  4- عرصه کل 213.25 
مترمربع می باشد و مبلغ کل ساختمان 79.400.000.000 ریال می باشد.

162/48151134 .5620,000,000,000

162/48152136.0620,600,000,000

162/48153134. 83
20,600,000,000

گهی مزایده امالک و مستغالت گهی مزایده امالک و مستغالتآ آ

لیست امالک وپروژه های منتقل شده مازاد جهت مزایده سراسری- نیمه دوم دی   1400

 اولویت با واگذاری به صورت یکجا می باشد؛ در ردیف های اقساطی نیز اولویت با پیشنهادات نقدی است و در پیشنهادات اقساطی اولویت با محاسبه حصه نقدی بیشتر و اقساط کوتاه مدت می باشد.

 رفع چالش کم آبی در صنایع آب بر
 با دانش متخصصان البرزی

یک واحد تولیدی در استان البرز توانست با طراحی 
صنعتی،  آب  تصفیه  دستگاه های  انواع  ساخت  و 

نیاز صنایع آب بر را تامین کند.
واحد  این  مدیرعامل  البرز؛  جم  جام  گزارش  به 
دستگاه   300 ساالنه  ساخت  به  اشاره  با  تولیدی 
تصفیه آب و فاضالب صنعتی گفت: این دستگاهها 
با توجه به نیاز نیروگاه ها، پاالیشگاه ها، دامپروری ها، 
کشاورزی و صنایع بزرگ طراحی و ساخته می شود.  
ساخت  دستگاه های  این  این که  بیان  با  سلطانی 
داخل یک سوم قیمت نمونه خارجی است افزود: 
توانسته ایم انواع محصوالت را به ده کشور عراق، 
وکویت  عربستان  آذربایجان،  ترکیه،  ترکمنستان، 
داشته  ارزآوری  دالر  میلیون  یک  و  کنیم  صادر 
طرح  تکمیل  با  شرکت  این  گفت:  وی  باشیم. 
توسعه تا سال آینده قرار است ضمن اشتغالزایی 
دستگاه   ۵00 به  را  تولیدش  توان  نفر،   ۵0 برای 
با  واحد  این  متخصصان  افزود:  سلطانی  برساند. 
بازدید و نمونه برداری از آب و پساب واحد صنعتی 

آب بر، دستگاه را طراحی و تولید می کنند.

»هوای  شعار  با  پاک«  »هوای  ملی  روز  برنامه های 
سازمان  همت  به  ملی«  اراده  عامه،  حقوق  پاک، 
بهمن در  اول  تا  دی    2۵ از  محیط  زیست  حفاظت 

استان البرز برگزار می شود.
مدیرکل  حکیمی  فردین  جم،  جام  گزارش  به 
در  البرز  استان  محیط  زیست   حفاظت  سازمان 
امسال  شعار  به  اشاره  با  البرز  جم  جام  با  گفتگو 
حقوق  پاک،  »هوای  نام  به  پاک«  »هوای  ملی  روز 
اجرای  به منظور  کرد:  تصریح  ملی«،  اراده  عامه، 
استان،  در  هماهنگ  و  منسجم  برنامه های 
پاک«  »هوای  ملی  روز  دستور العمل برنامه های 

تدوین و ابالغ شد.
ج شعار روز ملی هوای پاک در سربرگ  وی افزود :در
آموزشی نحوه  کارگاههای  برگزاری  اداری،  مکاتبات 
مسئوالن،  برای  صنایع  در  هوا  آلودگی  کنترل 
برگزاری نشست هم اندیشی با تشکل های زیست 
محیطی استان ، برگزاری نشست خبری با اصحاب 
سبز  مدیریت  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  رسانه، 

با  مشترک  همکاری  ادارات،  و  دستگاه ها  برای 
پلیس راهور برای تست اگزوزخودروهای عبوری در 
، پیگیری الزم به منظور نصب بنر و تبلیغات  شهر
اجرای  صنعتی،  شهرک های  و  شهر  در  محیطی 
دیدار  مدارس،  از  یکی  در  پاک  هوای  برنامه های 
امام  با  دیدار   ، استان  قضایی  ارشد  مسئوالن  با 
چالشهای  تبیین  و  شهرستانها  و  استان  جمعه 
موجود و عوامل تاثیر گذار در کیفیت هوا ،بازدید 
،برنامه  آنها  اقدامات  از  تجلیل  و  سبز  صنایع  از 

ادارات  در  خورشیدی  پنلهای  اندازی  راه  و  افتتاح 
اقدامات سازمان  از  پاسگاه های محیط زیست،  و 
است.  هفته  این  در  البرز  استان  زست  محیط 
محیط  حفاظت  سازمان  مدیرکل  حکیمی  فردین 
اصلی  هدف  کرد:  تصریح  پایان  در  البرز   زیست 
مردمی  مشارکت  ارتقای  و  گسترش  برنامه ها  این 
در  مردم  به  اطالع رسانی  و  هوا  آلودگی  کاهش  در 
آن ها  بین  در  حساسیت  ایجاد  و  مختلف  سطوح 
نقش آفرینی  و  هوا  آلودگی  موضوع  به  نسبت 
پاک«  »هوای  قانون  اجرای  در  دستگاه ها  تمامی 

است.
تصریح  محیط  زیست  حفاظت  سازمان  مدیرکل 
و  گسترش  برنامه ها  این  اصلی  هدف  کرد: 
و  هوا  آلودگی  کاهش  در  مردمی  مشارکت  ارتقای 
ایجاد  و  مختلف  سطوح  در  مردم  به  اطالع رسانی 
موضوع  به  نسبت  آن ها  بین  در  حساسیت 
در  دستگاه ها  تمامی  نقش آفرینی  و  هوا  آلودگی 

اجرای قانون »هوای پاک« است.

جام جم البرز گزارش می دهد؛

برگزاری روز ملی هوای پاک در استان البرز 


