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فعالیت های فرهنگی با وحدت رویه انجام شود

|    2     |   

امالک سرو، در انجام مسائل 
حقوقی ملک تخصص دارد

ین سرمایه  مشتری، بزرگتر
مشاوران امالک  است

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی 
واکسن »رازی کووپارس«

وزیر جهاد کشاورزی : : مدیر امالک سرو در گفتگو با جام جم البرز : مدیر امالک تیراژه در گفت وگو با جام جم البرز
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پیکرپیکر جانباز دوران دفاع مقدس خادم الشهدا،  جانباز دوران دفاع مقدس خادم الشهدا، 
کرج تشییع شدکرج تشییع شد »ایرج منعمی« در »ایرج منعمی« در 

محـــرومان البرز 
صاحبخانه می شوند

ج: رئیس شورای شهر کر

کشاورزان البرزی در سال ۹۹ با رشد ۲ برابری در مقایسه با 
سال قبل، حدود ۹۵ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان در جلسه شورای زکات 
گفت: زکات جمع آوری شده از خیران، کشاورزان و دامداران البرزی حدود 
 ۹۵میلیارد تومان است که صرف رفع نیاز های محرومان استان می شود.

به گزارش جام جم البرز، محمدی فرد افزود: به همت مؤدیان زکات در 
استان و امدادگران پرتالش، با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال 

۹۸، رتبه نخست کشور در پرداخت زکات را به دست آوردیم.
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 کشاورزان البرزی، 
رتبه نخست  پرداخت 

کشور زکات در 
خ رسمی جدید و بخشنامه ای،  بدون صدور هیچ نر
قیمت نان در سراسر استان البرز افزایش یافته است.

بهروز حصاری رئیس سازمان اصناف استان البرز در گفت وگو با 
جام جم البرز گفت: از آخرین قیمت گذاری نان در استان البرز دو 
سال می گذرد و از آن زمان تاکنون قیمت نان هیچ افزایش رسمی 
نداشته است. وی افزود : افزایش قیمت نان بدون ضابطه و ابالغیه 
دستگاه های ذی ربط غیرقانونی است و با متخلفان برخورد تعزیراتی 

می شود. حصاری با انتقاد از این که قیمت نان و ...

رئیس سازمان اصناف استان:

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

قیمت  بی ضابطه  افزایش 
نان در البرز
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دادسـتان مرکز البرز گفت: بخشـنامه پذیرش برگ سـبز به عنوان سـند 
خـودرو بـه راهور البرز ابالغ شـده اسـت.

، مـددی گفـت: دادسـتان کشـور بـرای تثبیـت  بـه گـزارش جـام جـم البـرز
آن، بخشـنامه ای صـادر و  بـرگ سـبز خـودرو بـه عنـوان سـند و پذیـرش 
تاکیـد کـرد کـه بـه راهـور همـه اسـتان ها ابـالغ شـود کـه معاملـه بـا بـرگ 

سـبز خـودرو بالمانـع اسـت؛ مـا نیـز ایـن دسـتور را بـه دفاتـر ثبـت اسـناد 
و راهـور البـرز ابـالغ کردیـم. وی افـزود: چنـد سـال پیـش پیـرو مناقصـه ای 
کـه بیـن سـازمان ثبـت اسـناد و نیـروی انتظامـی برگـزار و بخشـنامه ای از 
سـوی ثبـت اسـناد مبنـی بـر ضـرورت صـدور سـند خـودرو در ایـن دفاتـر 

صـادر شـد. 

و  تشـکیل  اداری  عدالـت  دیـوان  در  پرونـده ای  آن  از  بعـد  گفـت:  وی 
مصوبه سـازمان ثبت اسـناد را باطل کرد که در روزنامه منتشـر و سـپس 

ابـالغ شـد. 
مـددی افـزود: البتـه مراجعـه بـه دفاتـر اسـناد رسـمی بـا رضایـت طرفیـن 

معاملـه مانعـی نـدارد.

چهار شنبه    17 شهریور    1400   شماره 6027

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

، سند خودرو تلقی می شود برگ سبز

شـــوهـــر  و  زن  دســـتـــگـــیـــری 
کالهبردار در البرز

البرز گفت: یک زن و شوهر  آگاهی  رئیس پلیس 
ــدام به  کــالهــبــردار کــه بــا همدستی دخــتــرشــان اقـ
راه انــــدازی یــک شرکت کــاغــذی لیزینگ خـــودرو و 
دستگیر  بــودنــد،  کـــرده  ریـــال  میلیارد   ۳۰ ســرقــت 

شدند.
به گزارش جام جم البرز، سرهنگ محمد نادربیگی 
پایگاه  بــه  پــرونــده  یــک فقره  ــاع  ارجـ پــی  گفت: در 
طریق  از  کالهبرداری  بر  مبنی  آگاهی  پلیس  دوم 
برند  ــا  ب ــودرو  ــ لیزینگ خ یــک شــرکــت  راه انــــــدازی 
ساختگی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد، 
خانم کالهبردار با همدستی همسر و دخترش در 
قالب یک شرکت لیزینگی با تبلیغ در سایت های 
به  مبادرت  مجازی  فضای  در  کاال  فــروش  و  خرید 
کــرده و  بـــازار  از  فــروش خـــودرو با قیمت پایین تر 
این افراد در اقدامی کامال حرفه ای ابتدا برای جلب 
اعتماد مالباختگان چند خودرو را با قیمت پایین تر 

به آن ها تحویل داده است. 
ــده  ــا دادن وع ــزود: کـــالهـــبـــرداران ب ــ نــادربــیــگــی افـ
ســود هنگفت و تحویل یک ماهه خــودرو مبالغ 
قــابــل تــوجــهــی را بـــه عـــنـــوان پــیــش پـــرداخـــت از 
و  فعالیت  دفتر  در  مدتی  و  دریــافــت  نامبردگان 
پس از زمان کوتاهی محل کار خود را ترک و متواری 
ــد. وی گــفــت: بــا انــجــام اقـــدامـــات پلیسی،  ــدان ش
مشخص شد که متهمان پس از انجام کالهبرداری 
به یکی از استان های غربی کشور متواری شده اند 
که پس از ردزنی دقیق مخفیگاه نامبردگان، اکیپی 
از کارآگاهان با دریافت نیابت قضائی به آنجا اعزام و 
هر ۳ متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 

و به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتقل کردند.
رئیس پلیس آگاهی البرز افزود: متهمان تاکنون به 
۲۵ فقره کالهبرداری در استان های البرز، تهران، قم 
کالهبرداری  ارزش  کارشناسان  و  کرده اند  اقرار  و.. 
ــرآورد  بـ ــال  ریـ میلیارد   ۳۰ حـــدود  را  گرفته  صـــورت 

می کنند.

ج خبر داد: شهردار کر
آمادگی شهرداری برای تعیین 

ج تکلیف سینما هجرت کر

برای  شهری  مدیریت  آمادگی  از  ج  کر شهردار 
به  زمینی  با  هجرت  سینما  مجموعه  تهاتر 
با موقعیت  منظور ساخت پردیس سینمایی 

مکانی مناسب خبر داد.
ج در نشست با رئیس  سرپرست شهرداری کر
آمادگی  بر  تاکید  با  البرز  استان  هنری  حوزه 
شهرداری برای واگذاری زمینی مناسب به حوزه 
شهرداری  گفت:  سینما،  ساخت  برای  هنری 
هجرت  سینما  مجموعه  تهاتر  آمادگی  ج  کر
با  سینمایی  پردیس  ساخت  برای  زمینی  با 

موقعیت مکانی مناسب را دارد.
سعیدی  مصطفی   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
تعداد  افزایش  برای  شهرداری  افزود:  سیرایی 
ج حمایت الزم را خواهد داشت. سینماهای کر

گفت: مجموعه های  ج  کر سرپرست شهرداری 
فرهنگی و هنری مثل سینما سرمایه های این 
رضایت  آنها  تعداد  افزایش  و  هستند  شهر 

شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

خبرخبر

افزایش بی ضابطه قیمت نان 
در استان البرز

بدون صدور هیچ نرخ رسمی جدید و بخشنامه ای، 
افزایش یافته  البرز  قیمت نان در سراسر استان 

است.
 به گزارش جام جم بهروز حصاری رئیس سازمان 
البرز  جم  جام  با  گفت وگو  در  البرز  استان  اصناف 
گفت: از آخرین قیمت گذاری نان در استان البرز دو 
سال می گذرد و از آن زمان تاکنون قیمت نان هیچ 
افزایش رسمی نداشته است. وی افزود : افزایش 
دستگاه های  ابالغیه  و  ضابطه  بدون  نان  قیمت 
برخورد  متخلفان  با  و  است  غیرقانونی  ربط  ذی 
تعزیراتی می شود. حصاری با انتقاد از این که قیمت 
نان متاسفانه از دوسال گذشته تا کنون افزایشی 
نانوایان  نارضایتی  موجب  این  و  است  نداشته 
عوامل  و  گزینه ها  تمام  کرد:  تصریح  است  شده 
حقوق  بها،  اجاره  جمله  از  نان  تولید  در  دخیل 
کشور  در  تورم  و  خدمات  و  برق  و  آب  و  کارگران، 
افزایش داشته و قیمت نان همچنان ثابت بوده 
است. رئیس سازمان اصناف استان البرز با بیان 
مرتبط  سازمان های  و  اعضا  از  گروهی  کار  این که 
اقدام  گذشته  هفته  در  و  تشکیل  استانداری  در 
به بررسی کارشناسی قیمت نان کرده است خاطر 
نان  جدید  قیمت  آینده  روز  چند  در  کرد:  نشان 
ابالغ خواهد  نانوایان در استان  به  به طور رسمی 
شد. وی افزود: بازرسان سازمان اصناف با بازرسی 
واحدهای صنفی با متخلفانی که خودسرانه اقدام 
می کنند.   برخورد  کرده اند  نان  قیمت  افزایش  به 
حصاری با بیان این که در برخی استان ها افزایش 
است  شده  اجرایی  و  اعالم  نان  قانونی  قیمت 
زمینه  در  موجود  واقعیت های  به  توجه  با  گفت: 
افزایش قیمت نهادها و عوامل دخیل در تولید 
انجام  باید  و  است  منطقی  قیمت  افزایش  نان، 
شود، اما با کار کارشناسی و ضابطه تا حقوق تولید 

کننده و مصرف کننده هر دو رعایت شود.

سیلین  پنی  به  حساسیت  آیــا 
ــــن  ــــس واک تـــــزریـــــق  از  مــــانــــع 

کروناست؟

البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
بر  تاثیری  هیچ  پنی سیلین،  به  حساسیت  گفت: 

تزریق واکسن کرونا ندارد.
به گزارش جام جم البرز، مرضیه توکل، متخصص 
ایمونولوژی گفت: به هیچ وجه این طور نیست که 
افرادی که به پنی سیلین حساسیت دارند حتما 
خواهند  حساسیت  نیز  واکسن ها  به  نسبت 
با  متفاوت  کامال  واکسن  سازنده  مواد  داشت؛ 
سایر دارو هاست و افرادی که به پنی سیلین یا هر 
با تزریق واکسن   داروی دیگری حساسیت دارند 

کرونا مشکلی پیدا نمی کنند.
تزریق  از  پس  واکسن ها  از  کدام  هر  افزود:  وی 
دهند  بروز  را  آلرژیک  واکنش های  است  ممکن 
بنابراین افراد پس از تزریق واکسن ۳۰ الی ۶۰ دقیقه 
افرادی  چون  بمانند،  واکسن  تزریق  محل  در 
دارند  حضور  واکسن  تزریق  پایگاه های  در  که 
واکنش های  شرایط  مدیریت  توانایی  خوبی  به 
از  برخی  هنگام  گفت:  دارند.توکل  را  آلرژیک 
تصویربرداری های رنگی از بدن به برخی افراد مواد 
حاجب تزریق می شود؛ افرادی که نسبت به مواد 
حاجب حساسیت دارند ممکن است نسبت به 

واکسن نیز واکنش نشان دهند.

فرمانـده سـپاه امـام حسـن مجتبـی )ع( اسـتان البـرز بـا اشـاره بـه شـتاب 
گرفتـن رونـد واکسیناسـیون، گفت: سـپاه پاسـداران بـرای راه انـدازی مراکز 

جدیـد واکسیناسـیون در اسـتان آمادگـی کامـل دارد.
بـه گـزارش جـام جـم البـرز سـردار علیرضا حیدرنیا در حاشـیه بازدیـد از مرکز 
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  نظرآبـاد،  شهرسـتان  سیدالشـهدای  واکسیناسـیون 
شـرایط جامعه به لحاظ درگیری با پیک پنجم شـیوع ویروس کرونا و روند 
شـدت طغیـان ویـروس در ایـن پیـک نسـبت بـه مراحـل قبلـی، فـاز سـوم 
ح شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی در سراسـر کشـور بـه دسـتور فرمانـده  طـر

کل سـپاه پاسـداران و بـه تبـع آن در اسـتان البـرز اجرایـی شـد.
وی افـزود: نیروهـای بسـیج و سـپاه در چنیـن شـرایط بـرای عبـور از پیـک 
پنجم کرونا به کمک شـبکه بهداشـت و درمان آمده اند و اقدامات خوبی 

ح شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی در حـال انجـام اسـت. در ایـن فـاز از طـر
فرمانده سـپاه امام حسـن مجتبی)ع( اسـتان البرز با بیان این که در قالب 
ح دو هـدف مهـم مـد نظـر اسـت، افـزود: در راسـتای کمـک به قطع  ایـن طـر

زنجیـره انتقـال ویـروس کرونـا بالـغ بـر هـزار پایـگاه سـالمت توسـط سـپاه و 
بسـیج بـه صـورت قرارگاه هـای محله ای در اسـتان راه اندازی شـد.

وی گفـت: در قالـب فعالیـت ایـن پایگاه هـا بـا شناسـایی بیمارانـی کـه در 
منـزل دوره درمـان را طـی می کننـد، خدمـات درمانـی و تهیـه مـواد غذایـی 
ماننـد  مـواردی  هـم  نظرآبـاد  شهرسـتان  در  می شـود،  انجـام  آنهـا  بـرای 

کپسـول های اکسـیژن بـه صـورت امانـی در اختیـار بیمـاران نیازمنـد قـرار 
اسـت. شـده  داده 

ح شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی اشـاره  از طـر حیدرنیـا بـه بخـش دیگـری 
ح شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی کمـک بـه  کـرد و گفـت: در بخـش دیگـر طـر
نیروهای کادر بهداشت و درمان استان در انجام واکیسناسیون عمومی 
علیـه بیمـاری کوویـد ۱۹ اسـت و در هفته هـای پیـش رو بـا توجـه بـه این کـه 
بسـته های واکسـن زیـادی تهیـه شـده اسـت، پوشـش بیشـتری در قالـب 

واکسیناسـیون خواهیـم داشـت.
وی بـا بیـان این کـه سـپاه و بسـیج اسـتان ایـن آمادگی را دارد که بر حسـب 
کنـد،  مجهـز  عمومـی  واکسیناسـیون  انجـام  بـرای  را  جدیـدی  مراکـز  نیـاز 
افـزود: در شهرسـتان های البـرز از جملـه نظرآباد هم امر واکسیناسـیون با 

سـرعت خوبـی در حـال انجـام اسـت.
استان البرز در حدود ۱۰ روز اخیر بیش از ۱۰ مرکز واکسیناسیون تجمیعی 

راه اندازی کرده است.

آمادگی سپاه برای راه اندازی مراکز جدید واکسیناسیون

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

محرومان البرز صاحبخانه می شوند
مــدیــرکــل بــنــیــاد مــســکــن انــقــالب 
اســـالمـــی اســـتـــان الـــبـــرز گــفــت: 
بــــرای  ســهــمــیــه   ۹۰۰ امــــســــال 
محرومان  و  روستایی  خانه های 

در نظر گرفته شده است.
رسولی  البرز  جم   جام  گــزارش  به 
 ۹۰۰ بـــــه  اشــــــــــاره  بـــــا  زاده 
ســهــمــیــه ای کــه امــســال 
بــــــــــــرای خـــــانـــــه هـــــای 
روستایی و محرومان 
ــه  ــتـ ــرفـ گـ نــــظــــر  در 
ــت: بــر  ــ ــف ــ شــــــده گ

مبلغ  دولــت  هیات  مصوبات  آخرین  اســاس 
کم  تسهیالت  صورت  به  تومان  میلیون  صد 
که  می گیرد  قــرار  روستائیان  اختیار  در  بهره 
بازپرداخت آن در یک دوره بیست سال است 
تسهیالت  ایــن  تنفس  دوره  اول  ســال   ۳ که 
پــرداخــت  ــاط  ــس اق ــال  از ۱۷ سـ بــعــد  و  اســـت 

خواهد شد.
وی افزود: از این ۹۰۰ سهمیه به صورت ویژه 
اقــشــار  ــرای  ــ ب مــســکــونــی  ــد  واحــ سهمیه   ۳۰۰
محروم در نظر گرفته شد که به جز تسهیالت 
۱۰۰ میلیون تومانی که پرداخت می شود مبلغ 
داده  بالعوض  صــورت  به  تومان  میلیون   ۳۰

تهیه  جمله  از  حمایتی  کمک های  و  می شود 
نقشه، نظارت رایگان و صدور پروانه نیز کامل 

به صورت رایگان انجام می شود.
ح های   هادی امسال  او در خصوص اجرای طر
هزینه ای  با  روستا   ۳۲ در  امسال  گفت:  نیز 
بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی 
عمران  ح هــای  طــر ــرای  اجـ  ۹۹ ســال  استانی  و 

روستایی صورت گرفته است.
از  کـــرد:  اضــافــه  الــبــرز  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
مبلغی  با  روستا   ۱۳ در  نیز  رایگان  قیر  محل 
بالغ بر ۶ میلیارد تومان به مساحت ۸۴ هزار 

متر مربع اجرای آسفالت انجام

 شده است.
رسولی زاده با اشاره به تهیه، تصویب و اجرای 
ح های  طر تهیه  بــرای  گفت:  هــادی  ح هــای   طــر
 هادی از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰ مبلغی بالغ 
شده  مصوب  کنون  تا  تومان  میلیارد   ۳۷ بر 
که در دست برنامه ریزی جهت اجرایی شدن 

است.  
اشــاره  روستائی  اسناد  صــدور  به  پایان  در  او 
کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۹۷ سند 
صادر و یک هزار و ۴۳۹ پرونده دیگر نیز برای 
ارســال  ثبت  اداره  به  و  تشکیل  سند  صــدور 

شده است. 

پیکر شهادت گونه جانباز و یادگار دوران دفاع مقدس، خادم الشهدا 
ج منعمی«، از کارکنان بازنشسته بنیاد شهید و امور ایثارگران  حاج »ایر

ج تشییع و تدفین شد. استان البرز به صورت خودرویی در کر
مقدس،  دفاع  دوران  یادگار  و  جانباز  پیکر   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
ج منعمی«، از کارکنان بازنشسته بنیاد شهید و امور ایثارگران  حاج »ایر
جمعی  ایثارگران،  و  شهدا  معظم  خانواده های  حضور  با  البرز  استان 
از همرزمانش، مسئولین استانی، سلیمان رستمیان مدیرکل بنیاد 
البرز  استان  شهیدپرور  امت  و  البرز  استان  ایثارگران  امور  و  شهید 

ج تشییع شد. به صورت خودرویی در کر
مزار  جوار  در  عاشورا  زیارت  قرائت  از  پس  سرافراز  جانباز  این  پیکر 
زاد  امام  تا  خودرویی  به صورت  انصار  هیئت  گمنام  شهدای  مطهر 

از اقامه نماز در گلزار این امام زاده به خاک  محمد )ع(تشییع و پس 
سپرده شد. 

ج  گفتنی است جانباز و یادگار دوران دفاع مقدس، خادم الشهدا »ایر
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  بازنشسته  کارکنان  از  منعمی«، 
البرز و برادر شهید واالمقام »مجید منعمی« دعوت حق را لبیک گفت 

و آسمانی شد. 
این خادم الشهدا عزیز، با توجه به فعالیت در مناطق مختلف جنگی 
در دوران دفاع مقدس بارها شیمیایی شده بود، و در سالل های اخیر 
با تشدید بیماری »ای- ال- اس« قدرت حرکت اعضای بدن خود را از 

دست داده بود و خانه نشین شده بود. 
، به نوبه خود درگذشت شهادت  دفتر سرپرستی روزنامه جام جم البرز

گونه این جانباز سرافراز و رزمنده دوران دفاع مقدس را به محضر امام 
زمان)عج(، رهبر معظم انقالب اسالمی, مردم شریف استان البرز و به 

خانواده محترم وی تسلیت می گوید.

پیکر جانباز دوران دفاع مقدس خادم الشهدا، 
ج تشییع شد ج منعمی« در کر »ایر

دادگستری  ورود  بــا  گفت:  اشتهارد  شهرستان  دادگــســتــری  رئیس 
اشتهارد و حل مشکالت تولید و توزیع، از فساد و ضایع شدن هزار تن 

خوراک دامی جلوگیری شد.
به گــزارش جام جم البرز، علی بستامی با اشــاره به جلوگیری از فاسد 
و ضایع شــدن هـــزار تــن خـــوراک دامـــی در ایــن حـــوزه قضایی بــا ورود 
دادگستری گفت: چندی پیش »شرکت طال رشد نامی« تولید کننده 
خوراک دام، طیور و آبزیان مقدار ۵۷۵ تن ذرت دامی و کنجاله سویا را با 
ارز دولتی وارد کشور و آماده تولید هزار تن خوراک و توزیع کرده بود که 
به دلیل مشکالت به وجود آمده در »سامانه بازارگاه« مربوط به جهاد 
کشاورزی عرضه و فروش محصول تولیدی حدود پنج ماه متوقف شده 

بود.
اعالم  ریال  از ۵۰۰ میلیارد  را بیش  ارزش خــوراک دامی  وی 
کرد و افــزود: پس از اعالم مشکل از طرف این شرکت به 
با هماهنگی رئیس کل دادگستری  دادگستری اشتهارد، 

با برنامه های تحولی دادگستری  البرز و مطابق  استان 
با مسئوالن مربوطه  رایزنی ها  استان، سریعا 

آغـــاز شــد و در راســتــای حــل ایــن مشکل، 
ــداری اشــتــهــارد و با  ــان ــرم جــلــســه ای در ف

فرماندار،  شهرستان،  دادستان  حضور 
رئیس هیات مدیره تعاونی مرغداران، 

رئیس  البرز،  استان  دام  امــور  معاون 
جـــهـــاد کـــــشـــــاورزی شـــهـــرســـتـــان و 

با اشــاره به  مدیران شرکت نهاده های دامــی تشکیل شد. بستامی 
کــرد: در  اقدامات در این جلسه اضافه  رو و  بررسی مشکالت پیش 
این نشست مقرر شد که با توجه به شرایط موجود و امکان از بین 
رفتن این حجم از نهاده، امور دام استان از طریق اتحادیه دامداران 
استان سریعا نسبت به تحویل خوراک تولیدی این شرکت با نرخ های 
استان  دام  امــور  و  شهرستان  کــشــاورزی  جهاد  نظارت  با  و  مصوب 
اقــدام کند. رئیس دادگستری  غ گوشتی و دام  به تولید کنندگان مر
تولید  که  بــود  شرایطی  در  مشکل  ایــن  گفت:  اشتهارد  شهرستان 
مشکل  با  هم  استان  و  شهرستان  در  دام  و  گوشتی  غ  مر کنندگان 
جدی تامین خوراک به نرخ مصوب در زمان مناسب مواجه بودند و 
عدم توزیع به موقع این نهاده ها عالوه بر خطر فساد و ضایع 
شدن، احتمال توزیع عرضه خارج از شبکه یا سوداگری در این 

حوزه را داشت. 
اجرایی  دستگاه های  سامانه های  خرابی  کــرد:  اضافه  بستامی 
نباید عاملی برای عدم توزیع به موقع نهاده های دامی یارانه ای 
ــازار و  ب کــردن  آن ملتهب  به تبع  ایجاد بستر و  و 
نارضایتی عموم  افزایش قیمت ها و در نتیجه 
با  مطابق  متولی  ادارات  باید  و  باشد  مــردم 
تکالیف قانونی و در راستای دستورالعمل 
نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران 
و کارمندان، سریعا مشکالت مشابه در 

شهرستان و استان را حل کنند.

عمرانی  عملیات  اجــرای  از  محمدشهر  شهردار 
زیــرســازی، جــدول گــذاری و آسفالت در محالت 

محمدشهر به ارزش ۱۱۰ میلیارد خبر داد. شهردار 
اجـــرای  اعــتــبــار  مــحــل  درخـــصـــوص  محمدشهر 
شهرداری  داخلی  اعتبارات  از  گفت،  پیمان ها 
بوده که مبلغ ۲۰ میلیارد ریال آن برای زیرسازی، ۷۰ 
میلیارد ریال آسفالت و ۲۰ میلیارد ریال دیگر برای 

جدول گذاری در شهر می باشد .
ــزارش جــام جــم الــبــرز؛ مــهــرداد حسن زاده  بــه گـ
عمرانی  عملیات  اجــرای  از  محمدشهر  شهردار 

زیــرســازی، جــدول گــذاری و آسفالت در محالت 
محمدشهر به ارزش ۱۱۰ میلیارد خبر داد. شهردار 
اجـــرای  اعــتــبــار  مــحــل  درخـــصـــوص  محمدشهر 
شهرداری  داخلی  اعتبارات  از  گفت،  پیمان ها 
آن برای زیرسازی،  بوده که مبلغ ۲۰ میلیارد ریال 
۷۰ میلیارد ریال آسفالت و ۲۰ میلیارد ریال دیگر 
برای جدول گذاری در شهر می باشد. حسن زاده 
در خصوص اولویت بندی اجرای پروژه ها افزود: 

افــزایــش رضــایــتــمــنــدی شــهــرونــدان از اهـــداف 
از مــدیــریــت شــهــری اســـت و اجـــرای  ایـــن دوره 
اعضای  نظر  اعــالم  براساس  عمرانی  پــروژه هــای 
شهروندان  مطالبات  و  شهر  اســالمــی  شـــورای 
زیرسازی،  عملیات  است،  ذکر  به  الزم  می باشد. 
جعفرآباد،  محالت  در  آسفالت  و  جــدول گــذاری 
ولدآباد، چمران و محمدشهر در آغاز شده است 

و به زودی در سایر محالت نیز اجرا خواهد شد.

با ورود دادگستری اشتهارد؛

جلوگیری از ضایع شدن هزار تن خوراک دامی

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز از فعال شدن 
سامانه نظام پیشنهادات در استانداری و فرمانداری های استان 

خبر داد.
به گزارش جام جم البرز، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 
البرز گفت: نظام پیشنهادات به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد، 
محیطی را برای بهبود امور و استفاده از نظرات مردم و کارشناسان 
با  که  افرادی  و تمام  کارکنان  افزود:  نیازی  به وجود می آورد. علی 
مجموعه اداری در ارتباط هستند از عالی ترین رده سازمانی تا پایین 
ترین سطح آن، نظرات، ایده ها و پیشنهادهای خود را در زمینه حل 

مشکالت و بهبود مستمر در فعالیتهای سازمان ارائه می کنند.

او با اشاره به استقرار دبیرخانه نظام پیشنهادات در دفتر برنامه، 
بودجه و تحول اداری استانداری، گفت: نظام پیشنهادات تالش 
به  پویا و سازنده در جهت سرعت بخشی  کاری  می کند شرایط 
اهداف و سیاست های سازمانی با مشارکت مردم و کارکنان در 
استان را محقق کند. وی از شهروندان و کارکنان صاحب نظر و 
پیشنهادی  برنامه های  و  نظرات  انعکاس  با  تا  کرد  دعوت  ایده 
خود به آدرس: pishnahad.alborz.ir مجموعه مدیریتی استان را 
برای پیشبرد اهداف سازمان و همچنین ارایه راهکارهای اجرایی 
به منظور ایجاد زمینه های مناسب شغلی، فرهنگی، اقتصادی و 

رفاهی یاری دهند.

مراسم تکریم و معارفه سرپرست شهرداری فردیس برگزار شد.
شهردار  آژیــر  محمدرضا  مراسم  این  در   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
به   ، کشور وزارت  از  حکم  رسمی  ابــالغ  زمــان  تا  فردیس  منتخب 
فرزین  خدمات  از  و  معارفه  فردیس  شهرداری  سرپرست  عنوان 
 ، البرز آمد. دفتر سرپرستی روزنامه جام جم  فرشاد تکریم به عمل 
را به ریاست شهرداری  آژیر  انتخاب شایسته مهندس محمدرضا 
مردم  به  رسانی  خدمات  در  ایشان  بــرای  و  گفته  تبریک  فردیس 

شریف فردیس آرزوی موفقیت و کامیابی می نمایند.

ئین تکریم و معارفه  آ
سرپرست جدید شهرداری 

فردیس

شهردار محمدشهر خبرداد:

یال اجرای پروژهای عمرانی در شهر به ارزش ۱۱۰ میلیارد ر
فعال شدن سامانه نظام پیشنهادات در البرز



حجت االسالم علیرضا سعیدی:
، در شأن فرهنگ و  تئاتر شهر

ج نیست هنر کالنشهر کر

اجتماعی،  هنری،  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
ج گفت:  ورزشی و جوانان شورای اسالمی شهر کر
ج  تئاتر شهر در شأن فرهنگ و هنر کالنشهر کر
ساخت  حال  در  شهر  تئاتر  مجموعه  و  نیست 
متمم  در  باید   

ً
حتما که  شده  رها  بالتکلیف 

بودجه تعیین تکلیف شود.
االسالم  حجت  البرز؛  جم  جام  گزارش  به   
کمیسیون  اولین نشست  علیرضا سعیدی در 
که  ج  کر شهرداری  ورزشی  اجتماعی  و  فرهنگی 
سازمان  رئیس  کمیسیون،  این  اعضا  حضور  با 
مدیران  از  تعدادی  و  اجتماعی  ورزشی  فرهنگی 
اظهارداشت:  شد،  برگزار  فرهنگی  دستگاه های 
متاسفانه در گذشته پراکندگی در حوزه فرهنگ 
و هنر نمایان بود بنابراین در دوره ششم شورای 
عادالنه  توزیع  نحوه  در  تا  می کنیم  تالش  شهر 
امکانات و خدمات فرهنگی عدالت رعایت شود. 
اجتماعی،  هنری،  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
ج  کر شهر  اسالمی  شورای  جوانان  و  ورزشی 
افزود: برخی سئوال می کنند که شورای اسالمی 
خواهد  چه  هنر  و  فرهنگ  حوزه  با  ششم  دوره 
کرد و چه اتفاقاتی در این حوزه خواهد افتاد ؟چرا 
کمیته ویژه هنر در این دوره ادغام شده است؟ 
این که  بیان  با  سعیدی  علیرضا  االسالم  حجت 
هنرمندان در این دوره جایگاه ویژه ای خواهند 
داشت، تصریح کرد: شاخصه های مختلفی برای 
شهر زیست پذیر وجود که مهم ترین آن مسائل 
فرهنگی  شاخصه های  ارتقای  و  است  فرهنگی 
کم  مناطق  در  خصوص  به  شهر  توسعه  باعث 

برخوردار خواهد شد.

خبر

برگزاری رزمایش شمیم حسینی در البرز 
رزمایش مواسات و همدلی شیمیم حسینی، همزمان با سراسر کشور 

در استان البرز آغاز شد.
صورت  به  برنامه  این  گفت:  البرز  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
آستان  کشور در  امور خیریه  اوقاف و  با رئیس سازمان  ویدئوکنفرانس 

مقدس امامزاده طاهر مهرشهر برگزار شد.

، حجت االسالم علی دشتکی به توزیع هزار بسته  به گزارش جام جم البرز
معیشتی از محل موقوفات و کمک های واقفان خیراندیش در رزمایش 
تومان  هزار   ۵۰۰ ارزش  به  بسته  هر  افزود:  و  کرد  اشاره  حسینی  شمیم 

شامل ۱۰ قلم کاال، بین خانواده های کم برخوردار توزیع می شود.
و  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  نزدیکی  به  اشاره  با  دشتکی  االسالم  حجت 

ح مهر ۳هزار بسته  ضرورت کمک به دانش آموزان نیازمند گفت: در طر
تحصیلی بین دانش آموزان توزیع می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان افزود: با تالش واقفان خیراندیش 
و اماکن متبرکه استان از ابتدای شیوع کرونا ۸۵ هزار بسته در ۱۰ مرحله 

بین نیازمندان توزیع شده است.
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شهریشهری
 اجتماعی اجتماعی

خبر

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی 
واکسن »رازی کووپارس«

با  پارس  کوو  واکسن  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز 
حضور سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی 
در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 

آغاز شد.
با  کشاوزی  جهاد  وزیر  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
اشاره به تالش های موسسات و محققان کشور 
و پیشرفت های مناسب در زمینه تولید واکسن 
و  پیشرفته ترین  از  یکی  رازی  موسسه  گفت: 
قدیمی ترین مراکز تولید واکسن در کشور است. 
وی به تولید واکسن کووپارس در موسسه رازی 
دز  میلیون   ۵ پائیز  اواخر  تا  گفت:  و  کرد  اشاره 
واکسن کووپارس و تا پایان زمستان ۲۰ میلیون دز 
از این واکسن در موسسه رازی تولید خواهد شد. 
و  اسفند  در  بالینی  مطالعات  نخست  مراحل 
دوم  مرحله  پایان  در  و  شد  انجام  گذشته  خرداد 
به  پارس  کوو  رازی  واکسن  زایی  ایمنی  درصد   ۸۰
واکسن  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز  رسید.  اثبات 
انجام  از داوطلبان  نفر  روی ۴۰ هزار  بر  پارس  کوو 
می شود. واکسن رازی کووپارس نخستین واکسن 
تزریقی ـ استنشاقی پروتئین نوترکیب کروناست 
جهانی  سازمان  دستورالعمل  با  مطابق  که 
داخلی  شیوه نامه های  سخت ترین  و  بهداشت 
ساالنه  است:  گفتنی  است.  ساخت  دست  در 
پزشکی  حوزه  در  واکسن  میلیون   ۶۰ تا   ۵۰ بین 
اوریون،  و  سرخچه  سرخک،  اطفال،  فلج  شامل 
دیفتری و کزاز در مؤسسه رازی و سل و هپاتیت  
B در پاستور تولید می شود و در اختیار مردم قرار 
می گیرد. کشور با استفاده از این واکسن ها در این 
زمینه خودکفا شده و با استفاده از این محصوالت 

بیماری های مختلفی را کنترل کرده است.

امــروزه مشتری مداری از ضروریات ویژه هر شغلی 
محسوب می شود. توجه به خواسته های مشتریان 
آنها باعث تحکیم روابط کاری  و برخورد مناسب با 
شد.  خواهد  مراجعان  تعداد  افزایش  همچنین  و 
از مشاغلی اســت که  آن دسته  صنف امــالک جــزو 
مشتری مداری در آن حرف اول را می زند، چرا که به 
ارتباط  با افراد مختلف جامعه در  صورت مستقیم 
یکی  رفتار  و  گفتار  در  صداقت  داشتن  می باشد. 
رضایت  جلب  موجب  کــه  اســت  مهمی  عــوامــل  از 
امنیت  و  اعتماد  آمــدن حس  به وجــود  و  مشتری 
برای او خواهد شد. دفتر مشاور امالک تیراژه یکی 
از مجموعه های خوشنام در فردیس کرج می باشد 
و  متعهد  مدیر  غفاری،  حمید  مهندس  حضور  که 

را  این مجموعه موفق  اعتبار  آن میزان  متخصص 
دوچندان کرده است. مدیر امالک تیراژه و مشاوران 
که  معتقدند  و  می دانند  مــردم  امانتدار  را  خــود  آن 
همواره باید با مشتری صــادق بــود، حتی اگر منجر 
روزنامه جام  رابطه  زیان شغلی شود. در همین  به 
جم البرز با مهندس حمید غفاری، مدیر توانمند و 
متعهد امالک تیراژه گفتگویی انجام داده است که 

ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
امــالک  صنف  بــه  خــود  ورود  نــحــوه  خــصــوص  در   *

توضیح دهید.
کسبه قدیمی منطقه  از  عــنــوان یکی  بــه  پــدر مــن   
فردیس و مصالح فروش بود و از سال ۵۳ در این 
حوزه فعالیت داشت. من نیز از کودکی و از نزدیک 

با این محیط آشنا و از دوران دانشجویی وارد صنف 
امالک شده ام.

شده  تاسیس  سالی  چــه  در  تــیــراژه  ــالک  ام دفتر   *
است؟

من از سال ۸۲ به عنوان مشاور امالک مشغول به 
کار شدم و سال ۸۵ در این حوزه مستقل و شخصا 
نسبت به تاسیس دفتر مشاور امالک تیراژه اقدام 
نمودم. در مجموع ۱۵ سال است که در این حوزه 

فعالیت می کنم.
* از نظر شما مشتری مداری در دنیای مدرن امروز تا 

چه اندازه اهمیت دارد؟
تاکید اساتید دانشگاه من بر این موضوع بود که 
اول و  امــروز مشتری مداری شرط  در دنیای تجارت 
آخر درآمــدزایــی اصناف اســت. علت موفقیت من 
در این شغل مشتری مــداری بــوده اســت. عقیده 
من بر این است که باید با مشتری صادق باشیم، 
ممکن است با صداقت خود او را از دست بدهیم 
آینده تبدیل به مشتری ثابت ما   او در 

ً
اما مطمئنا

خواهد شد. مشتری بزرگ ترین سرمایه مدیر امالک 
این  نیز همیشه  به مــشــاوران خــود  می باشد. من 

موضوع را گفته ام.
* دفتر امالک تیراژه چند مشاور دارد و تعریف شما 

از مشاور و کارشناس امالک چیست؟ 
به صورت ثابت از ابتدا دو مشاور داشته ام و مدت 
۷ سال است که با من همکاری می کنند. مشاور نیز 
یکی از سرمایه های امالک  است. اگر در مدت زمان 
کوتاه در یک دفتر فعالیت  کند، مدیر باید وقت و 
انرژی زیادی برای آموزش به مشاوران جدید صرف 
کند. بنابراین من همواره سعی می کنم مشاورانم را 
از خود راضی نگه دارم. مشاور امالک باید در کار خود 
دقت کافی داشته باشد، چون امانتدار مردم است.

مدیر امالک تیراژه در گفت وگو با جام جم البرز اعالم کرد:

ین سرمایه مشاوران امالک است  مشتری، بزرگتر

راه های ارتباطی خود را برای مخاطبان روزنامه جام جم البرز ذکر نمایید؟

یت: ۳۶۵۷۱۴۵۱۳۶۵۷۱۴۵۱ یت:   خط مستقیم مدیر یان: ۳۶۵۶۱۷۵۵۳۶۵۶۱۷۵۵ و  و ۳۶۵۶۱۷۷۸۳۶۵۶۱۷۷۸          خط مستقیم مدیر یان:      تلفن امور مشتر آدرس: فردیس- فلکه دوم- خیابان آزادی- امالک تیراژه        آدرس: فردیس- فلکه دوم- خیابان آزادی- امالک تیراژه             تلفن امور مشتر

کاربری  با بیان این که تغییر  نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
اراضی کشاورزی در کشور بیداد می کند، گفت: روستاها به مناطقی برای 

خوش نشینی عده ای تبدیل شده اند.
به گزارش جام جم البرز، علیرضا عباسی در حاشیه بازدید از بخش آسارا 
و  کشور در نظر بگیریم  تولید  به عنوان سلول  را  اگر روستا  کرد:  اظهار 
همچنین به آن بها بدهیم به طور قطع امنیت غذایی تأمین خواهد شد. 
وی با بیان این که تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور بیداد می کند و 
همه می خواهند زمین های خود را تغییر کاربری بدهند، خاطرنشان کرد: 
روستاها به مناطقی برای خوش نشینی عده ای تبدیل شده است که 
مجلس با بیان این که برای حفظ حریم روستا اول باید وضع موجود را برای ییالقات خود به روستاها می آیند. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی 

با چنگ و دندان حفظ کنیم، تصریح کرد: این وظیفه نماینده مجلس، 
دولتمردان و مردم روستاهاست و اگر که توجهی صورت بگیرد، مطمئن 
باشید آینده غذایی کشور تهدید خواهد شد و از کشوری تولیدکننده به 

واردکننده تبدیل می شویم، بنابراین ما حامی تولید هستیم. 
وی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی به یکی از چالش های 
شده  اراضی  این  از  اعظمی  بخش  نابودی  باعث  و  تبدیل  کشور  بزرگ 
امنیت  به  جبران ناپذیری  صدمات  ایجاد  باعث  بلندمدت  در  که  است 
غذایی کشور خواهد شد. عباسی متذکر شد: اگرچه کشاورزی در استان 
البرز به اندازه دیگر استان های کشور نیست اما همین قدیر که هست 

نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پارک علم و فناوری البرز و بانک ملی شعب استان برای 
پرداخت تسهیالت و حمایت از شرکت های دانش بنیان و 

فناور همکاری می کنند.
به گزارش جام جم البرز، مهدی عباسی رئیس پارک علم 
و فناوری در ابتدای این نشست با اشاره به توانمندی ها 
و  علم  پارک  همچنین  و  البرز  استان  ظرفیت های  و 
پارک  گفت:  دانش بنیان  اقتصاد  حوزه  در  البرز  فناوری 
برای  آماده همکاری  امکانات  با همه  البرز  علم و فناوری 
حل مسائل مختلف استان در زمینه اشتغال و توسعه 
اقتصاد دانش بنیان و فناور است و از این رو انتظار دارد 

بانک ها و مراکز حمایتی و مالی در حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و فناور به عنوان بستر اصلی توسعه و ترویج 
کسب و کارهای دانش بنیان حضور و نقش موثر خود را 

ایفا نمایند.
 احمد ملکی راد رئیس سرپرستی شعب بانک ملی استان 
البرز نیز در این نشست مشترک با اشاره به لزوم حمایت 
از کسب و کارهای دانش بنیان استان و بویژه پارک علم و 
فناوری البرز گفت: بانک ملی استان آمادگی دارد در سریع 
ترین زمان ممکن تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری دو 
مجموعه نهایی و حمایت از این شرکت ها عملیاتی شود.

سرپرست بانک ملی شعب استان البرز در این نشست بر 
توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه شرکت های 
پارک  همکاری  با  گفت:  و  کرد  تاکید  فناور  و  دانش بنیان 
علم و فناوری البرز بستر و زمینه همکاری های خوب برای 
بخش های  در  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های  توسعه 
مختلف استان فراهم شده است و بانک ملی به عنوان 
بزرگترین بانک کشور از هیچ حمایتی برای توسعه کسب 
و کارهای دانش بنیان و ارائه تسهیالت به آن ها کوتاهی 

نخواهد کرد.

البرزی در سال ۹۹  کشاورزان 
با رشد ۲ برابری در مقایسه با 
سال قبل، حدود ۹۵ میلیارد 

تومان زکات پرداخت کردند.
امــام  ــداد  امـ کمیته  مدیرکل 
در  اســــتــــان  )ره(  خــمــیــنــی 
گفت:  زکـــات  شـــورای  جلسه 
از  شــــده  آوری  ــع  ــم ج زکـــــات 
خیران، کشاورزان و دامداران 

 البرزی حدود ۹۵میلیارد تومان است که صرف رفع نیاز های محرومان استان می شود.
الــبــرز، محمدی فــرد افـــزود: به همت مــؤدیــان زکــات در استان و  گـــزارش جــام جم  به 
از ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال ۹۸، رتبه نخست  امدادگران پرتالش، با رشد بیش 

کشور در پرداخت زکات را به دست آوردیم.
دبیر شورای زکات استان با بیان این که پرداخت زکات واجب و مستحب رشد داشته 
جهیزیه،  تهیه  نیازمندان،  معیشتی  امــور  صرف  شده  آوری  جمع  زکــات  افــزود:  اســت، 
زندانیان غیرعمد و همچنین ساخت و تعمیر مسکن  آزادی  درمــان، تحصیل، صرف 
روستا ها می شود. وی گفت: در ۵ ماهه نخست امسال نیز حدود ۵۵ میلیارد تومان 
تا  افراد  این  البرزی پرداخت شده است و پیش بینی می شود  کشاورزان  زکات توسط 

پایان سال بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان زکات پرداخت کنند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی:

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور بیداد می کند

در نشست مشترک مدیران دو مجموعه تاکید شد؛

همکاری پارک علم و فناوری البرز وبانک ملی 
 کشاورزان البرزی، رتبه نخست 

پرداخت زکات در کشور

البرز  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
اشتغال  در  تعاون  بخش  کارکردهای  به  اشــاره  با 
گفت: ایجاد و توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید 

در استان در بستر تعاون شکل می گیرد.
ــالح نـــژاد در  ــام جــم الــبــرز، حسین ف بــه گـــزارش ج
در  پــا  نــو  تــعــاونــی هــای  نــقــش  تخصصی  نشست 
کــارهــای  و  کسب  توسعه  مــحــوریــت  بــا  اشــتــغــال 
مناسبت  بــه  کــل  اداره  ایــن  در  کــه  خانگی  و  خــرد 
هفته تعاون برگزار شد با اشاره به اقدامات انجام 
کرد  اظهار  اشتغال  خصوص  در  استان  در  شــده 
پیش  ابــرچــالــش هــای  از  یکی  براستی  اشتغال   :
در  که نهادهای مختلف  روی نظام ودولــت است 
دولت  در  و  هستند  فعالیت  مشغول  حــوزه  این 
و  است  انجام  حال  در  گذاری هایی  سیاست  نیز  
تاکنون نیز اقدامات بزرگی  در این خصوص صورت 
نهادهای  هــمــراهــی  بــا  نیز  اســتــان  در  و  پذیرفته 
مختلف این موضوع بطور جدی در حال پیگیری 

است.
وی ادامه داد: در راستای ماموریت های این اداره 
تفاهم نامه های  اشتغال  خصوص  در  نیز  ما   ، کل 
بین بخشی بین دستگاه های مختلف در استان 
منعقد نموده ایم که یک از نهادهای موثر در این 
خــصــوص بسیج ســازنــدگــی اســتــان مــی بــاشــد که 
مقرر است همکاری چند جانبه در خصوص ایجاد 
از ظرفیت  با استفاده  به ویژه  در استان  اشتغال 
تعاون فی مابین بسیج سازندگی و این اداره کل و 
کمیته امداد امام برای رفع مشکل اشتغال استان 

صورت پذیرد.
فالح نژاد در ادامه بر تغییر نگاه نسبت به بخش 
تولید و  بــرای  ایــن بخش  به  تعاون و ورود جــدی 
متاسفانه   : گفت  و  کرد  تاکید  استان  در  اشتغال 
اقتصادی  حوزه های  سایر  کنار  در  تعاون  بخش 
آنچه  و  امکانات  لحاظ  به  خصوصی  بخش  بویژه 

مطلوبی  تناسب  بــود  شــده  تعریف  آن  ــرای  بـ
نداشت و متاسفانه نتوانسته جایگاه قدرتمند 
توجه  با  لــذا  نماید  تثبیت  اقتصاد  در  را  خــود 
دکتر  آقای  جناب  وزارت  عالی  مقام  این که  به 

عبدالملکی در برنامه های خود نگاه ویژه ای 
افق های  می توانیم  دارنــد  تعاون  بخش  به 
کنیم  برای بخش تعاون تعریف  را  جدیدی 
تولیدی  تــعــاونــی هــای  ایــجــاد  آن  نمونه  کــه 

صنعتی می باشد.
در  همچنین  اجتماعی  تعاون،کارورفاه  مدیرکل 
 : کــرد  ــراز  اب اشتغال  در  مهارت  اهمیت  خصوص 
امروز در مسیر توسعه اشتغال، سازمان آموزش 
فنی حرفه ای هم می تواند حلقه مفقوده اشتغال 
ما  متاسفانه  ــرا  زی باشد  اســت  مــهــارت  بحث  کــه 
صرفا  ما  کارجویان  از  بسیاری  که  هستیم  شاهد 
برای  را  الزم  مهارت های  ولــی  دارنــد  کــار  به  تمایل 
وحــرفــه ای  فنی  مسیر  ایــن  در  و  نــدارنــد  اشتغال 
ــوی باشد  ــازوی محکم و نــهــاد ق بـ مــی تــوانــد یــک 
برای این که بتوانیم کارجویان  را به سمت کسب 
محور  مهارت  اشتغال  و  نموده  هدایت  مهارت 
در  راســتــا  ایــن  در  و  کنیم   پیگیری  اســتــان   در  را 
موضوع اشتغال چه حوزه استخدام محور و چه 
از مــواردی است که دولت  حوزه خویش فرمایی 
نــوع  ایـــن  انــجــام مــی دهــد و هــم  را  حــمــایــت الزم 
اشتغال نیاز کشور است و آموزش مهارتی نیز در 

این مسیر از ضروریات خواهد بود .
وی همچنین با اشاره به دیگر اقدامات مشترک 
توسعه  خصوص  در  اســتــان  سازندگی  بسیج  بــا 
این که  بــه  توجه  بــا   : کــرد  بیان  تعاونی ها  بخش 
صندوق   ۳۷۰ ایــجــاد  بــه  اقـــدام  ســازنــدگــی  بسیج 
محالت  در  زا  اشــتــغــال  ــار  ی مـــردم  قرض الحسنه 
این  تا  هستیم  صــدد  در  و  اســت  نموده  استان 

تعاونی صـــنـــدوق هـــا  بــه  تبدیل  را 
ییم  تـــــــــــا مـــــــــــردم نما

با  ــد  ــن ــوان ــت ب

بخش  اشتغال  مزیت های  از  خــرد  سرمایه های 
تعاون بهره مند شوند.

بخش  برنامه های  دیگر  از  همچنین  نــژاد  فــالح 
بــا بسیج  امــســال در همکاری  اســتــان در  تــعــاون 
سازندگی ونیز ادارات کل فنی و حرفه ای و کمیته 
امداد امام استان را  ایجاد شهرک صنعتی تعاون، 
تعاونی  و  صنعتی  استفاده  بال  فضا های  تبدیل 
ــِویــژه در  بـــرای احــیــا وایــجــاد تــعــاونــی هــای جــدیــد ب
بخش صنعت و نوع جدید،ایجاد قرارگاه اشتغال 
کار  تعاون  وزیر  ملی  راهبرد  راستای  در  استان  در 
فضای  شاخص های  شناسایی  اجتماعی،  رفــاه  و 
مهارت  توسعه  تــعــاون،  بخش  در  کــار  و  کسب 
آموزی در بخش تعاون و اشتغال با همکاری فنی 
و حرفه ای استان و توسعه کسب و کارهای خرد و 

خانگی عنوان کرد.
و  همدلی  اجتماعی  کـــارورفـــاه  تــعــاون،  مــدیــرکــل 
در  کل  اداره  با  مرتبط  تشکالت  و  نهادها  تفاهم 
مشکالت  رفــع  و  اشتغال  موضوع  حل  خصوص 
را مثال زدنی و قابل تقدیر دانست  مردم استان 
جمعی  مشارکت  و  همدلی   : کــرد  نشان  خاطر  و 
ظرفیت های  نــمــودن  فعال  و  استانی  تشکالت 
اقلیمی ، بومی و اقتصادی البرز می تواند راه گشای 
بخش  در  استان  جایگاه  وارتــقــا  بیکاری  معضل 

تعاون، اشتغال و اقتصاد در کشور باشد.
طیران  مهران  سرهنگ  جلسه  این  در  همچنین 
رئیس بسیج سازندگی استان گزارشی از اقدامات 
بــا ایــجــاد اشــتــغــال ایــن نــهــاد در ســپــاه با  مرتبط 
ــع مشکالت  هــمــکــاری ســـازمـــان هـــای ذیــربــط رفـ
و  داد  ــه  ــ ارائ اســتــان  ــردم  مـ اشــتــغــال  و  معیشتی 
خصوص  در  نیز  البرز  امــام  امــداد  کمیته  نماینده 
جهت  در  کــل  اداره  ــن  ای مشترک  فعالیت های 

اشتغالزایی مددجویان موضوعاتی را بیان کرد.
محمد مختاری رئیس اتاق تعاون استان در بخش 
ظرفیت های  خصوص  در  نشست  این  از  دیگری 
فضای های  ایــجــاد  و  اشتغال  ایــجــاد  در  اســتــان 
برای  تعاون  شهرک  قالب  در  تعاونی ها  ویژه 
تشویق  نیز  و  زایـــی  اشــتــغــال  و  فعالیت 
بخش  در  حــضــور  ــه  ب سرمایه گذاران 
تعاونی استان و ضرورت حمایت های 
و  تشریح  را  زمینه  ایــن  در  دولــت 

ح کرد. پیشنهاداتی را مطر

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز :

اشتغال پایدار در بستر تعاون شکل می گیرد



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
امام خمینی )ره(در کوى غم تو پایداریم، همه

چهار شنبه    17 شهریور    1400   شماره 6027

خبر

ــی  ــگ ــن ــره بــــــرگــــــزاری رویــــــــــداد ف
جمعه های صنایع دستی در البرز

ــنـــگـــی، گـــردشـــگـــری و  ــیـــراث فـــرهـ ــل مـ ــرکـ ــدیـ مـ
فرهنگی  ــداد  روی بــرگــزاری  از  البرز  صنایع دستی 
هنرمندان  مشارکت  با  دستی  صنایع   حوزه  در 

استان خبر داد.
ــل  ــرکـ ــدیـ ، مـ بـــــه گــــــــــزارش جـــــــام جـــــم الــــــبــــــرز
صنایع دستی  و  گــردشــگــری  مــیــراث فــرهــنــگــی، 
البرز گفت: در این راستا درصدد برگزاری رویداد 
با  صــنــایــع دســتــی  جــمــعــه هــای  نـــام  ــا  ب فرهنگی 
هنری  مختلف  رشته های  هنرمندان  مشارکت 

هستیم.
رویداد  این  شد  مقرر  افــزود:  محمدی  فریدون 
هنرهای  و  صــنــایــع دســتــی  حـــوزه  در  فــرهــنــگــی 
سنتی تا پایان امسال روزهای جمعه هر هفته 

به صورت نمایشگاهی برگزار شود.
از  لــــزوم حــمــایــت  بـــه  ــاره  ــ بـــا اشـ ــه  ــ ادامـ وی در 
فرهنگی  رویــداد  کــرد:  اضافه  البرزی  هنرمندان 
و  نمایش  زمینه  در  صنایع دستی  جمعه های 
آثار تولیدی متمرکز بوده و با محوریت  فروش 

بازاریابی و رونق اقتصادی فعالیت خواهد کرد.
مربوطه  نــهــادهــای  مــشــارکــت  گــفــت:  محمدی 
نمایشگاه  برپایی  و  تجهیز  جایابی،  منظور  به 
صنایع دستی و هنرهای سنتی در راستای اجرای 
ح انکارناپذیر بوده و نیازمند مشارکت و  این طر

هم افزایی در این زمینه است.
صنایع   و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
دستی البرز افزود: برگزاری رویدادهای فرهنگی 
زمینه  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  با 
فراهم  را  هنری  فعالیت های  تـــداوم  ــرای  ب الزم 
می کند و موجب احیای صنایع دستی و هنرهای 
هزار  پنج  از  بیش  البرز  استان  می شود.  سنتی 

هنرمند در ۷۲ رشته صنایع دستی دارد.

مدیر غله و خدمات بازرگانی استان:
کشاورزان  از  گندم  تن  17هزار 

البرز خریداری شد

البرز  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
گفت: کشاورزان استان امسال بیش از ۱۷ هزار 
تن گندم با قیمت تضمینی تحویل مراکز خرید 

داده اند.
، مدیرکل غله و خدمات  به گزارش جام جم البرز
همه  البرز  استان  گفت:  البرز  استان  بازرگانی 
ساله و ماه ها قبل از شروع فصل خرید تضمینی 
گندم کار کارشناسی خود را در خصوص تعیین 
مراکز خرید و فراهم نمودن بسترهای الزم برای 

شروع فصل خریدی مطلوب آغاز می کند.
بازرگانی  خــدمــات  و  غله  مدیرکل  قرشی  کریم 
قبل  نــیــز  امـــســـال  داد:  ادامـــــه  الـــبـــرز  اســـتـــان 
با  کــل  اداره  ایـــن   ۱۴۰۰ ــی  ــ زراع فــصــل  شـــروع  از 
تشکیل  بــه  اقـــدام  گندم  خرید  ستاد  تشکیل 
پنج مرکز خرید تضمینی گندم و کلزا در استان 
نمایندگان  با  همراه  را  خود  کارشناسان  و  کرد 
دانه  خورشید  خرید  مراکز  در  کــشــاورزی  جهاد 
ــن   ــار زری ــث ــالغ، ای ــب ــاوج ــاد، پـــارس افـــق س ــرآب ــظ ن
انــبــار  و  ج  کـــر علمی  شهید  ســیــلــوی  اشــتــهــارد، 
ج )مرکز خرید دانه روغنی کلزا (   شهید بیگی کر

مستقر کرد.
ــی اســتــان  ــانـ ــازرگـ ــات بـ ــدمـ مــدیــرکــل غــلــه و خـ
ــه  دان تــن   ۷۰۰ امــســال  همچنین  گــفــت:  ــرز  ــب ال
ــداری  ــریـ ــرز خـ ــبـ الـ کــــشــــاورزان  کـــلـــزا از  ــی  ــنـ  روغـ

شده است.
و  کشاورزی  اراضــی  هکتار  هــزار   ۶۸ البرز  استان 

باغی حاصلخیز دارد.

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

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

امالک سرو، در انجام مسائل حقوقی ملک تخصص داردامالک سرو، در انجام مسائل حقوقی ملک تخصص دارد

همان گونه که مطلع هستیم مــردم در خصوص 
انجام امور ملکی نسبت به گذشته آگاه تر شده اند، 
ولی در حوزه کامل اطالعاتی باید با کسانی مشورت 
کنند که عالوه بر دارا بودن تجربه کافی، تخصص 
داشــتــه  نــیــز  مــلــکــی  و  حــقــوقــی  مــســائــل  در  الزم 
اعتماد  مــورد  و  شــده  شناخته  منطقه  در  باشند. 
کارشناسان  و  مشاوران  موفق  تیم  باشند.  مردم 
امالک سرو با همراهی و مدیریت متخصص این 
کرج  مجموعه، محمدرضا مالجعفری در فردیس 
و در حــوزه های مختلف امــور ملکی و مسکن به 
مردم این ناحیه خدمت رسانی می کنند. این گروه 
کارشناسی مجرب به لحاظ علمی و حقوقی بر حوزه 
کاری خود اشراف کامل داشته و با مشتریان رفتار 
صادقانه دارنــد. شیوه کاری امالک سرو تلفیقی از 
روزنامه جام جم  باشد.  مــدرن می  و  روش سنتی 
البرز گفتگویی با محمدرضا مالجعفری، مدیریت 
متبحر و توانمند امالک سرو انجام داده است که 

در ادامه خواهید خواند:
ــورت  ص ــه  ب ســـرو  ــالک  امـ یخچه  تار خــصــوص  در   *

مختصر توضیح دهید؟
در گذشته دارای دو دفتر مشاور امالک بودیم که 
با عنوان امالک سرو  اکنون در یک مجموعه  هم 
ادغام شده و با قدرت باال در کل منطقه مشغول 
کاری  سابقه  با  ســرو  امــالک  هستیم.  فعالیت  به 
و  اطمینان  ــورد  مـ ــالک  امـ و  منطقه  در  ســالــه   ۱۵
دارای جواز کسب از اتحادیه می باشد . همچنین 
جزء اولین مجموعه های دفاتر امالک در منطقه 
اســت.  جنوبی  قریشی  و  پنجم  فلکه  و  فــردیــس 
به  را  ســرو  امـــالک  منطقه،  قدیمی  و  بومی  مـــردم 
کارشناس  و  ترین  صــادق  بهترین،  از  یکی  عنوان 

ترین امالک منطقه می شناسند.
امــور  انــجــام  ــرای  ب را  هایی  روش  چــه  ســرو  ــالک  ام  *

یده است؟ ملکی مردم برگز
ــفــاوت اســــت. هر  روش مـــا بـــا امــــالک دیــگــر مــت
برگزیده  خود  برای  را  کاری  شیوه  یک  مجموعه ای 
و  سنتی  شیوه  از  تلفیقی  مــا  کـــاری  روش  اســـت. 
مدرن می باشد که هر دو مکمل یکدیگر هستند. 
روش امالک سرو جذب مشتری به علت دارا بودن 
صداقت کاری، تجربه و اطالعات کامل حقوقی در 
زمینه ملک می باشد که باعث درآمدزایی می شود. 
ما همواره سعی کرده ایم بدون حاشیه کار کنیم. 
به طور کلی صداقت، علم، آگاهی، تجربه و در نظر 
گرفتن مسائل حقوقی برای ما در اولویت قرار دارد.
ید ملک و  توصیه شما به مردم در خصوص خر  *

مسکن چیست؟
و  از جستجو  بعد  بــایــد  بـــرای خــریــد ملک  مـــردم   
ارزیابی دقیق وارد معامله شوند. همچنین تنها به 
ظواهر آن اکتفا نکنند. چون ممکن است آن ملک 
زیرساخت خوبی نداشته باشد و فردی نسبت به 
این موضوع آگاهی دارد که به آن منطقه شناخت 
و نوع  اجرایی، مهندسی، متریال  به لحاظ  و  کافی 
باشد.  آن دسترسی داشته  اطالعات  به  نیز  سازه 
سایت های  وجــود  با  حاضر  حــال  در  خوشبختانه 

اینترنتی مردم برای انجام معامالت ملکی اطالعات 
باید  اطالعاتی  کامل  ــد، ولی در حــوزه  دارن مختصر 
به شخصی مراجعه نمایند که عالوه بر دارا بودن 
تجربه، اصلح بوده و در منطقه شناخته شده باشد 
با هدف گذاری  انجام یک خرید خوب  که توانایی 

مطلوب را برای آنها داشته باشد.
لحاظ  بــه  ج  ــر ک فــردیــس  منطقه  حاضر  ــال  ح در   *

ساخت و ساز در چه موقعیتی قرار دارد؟
  در حال حاضر شاخه های اصلی منطقه فردیس 
اشــبــاع شــده ولــی مــحــدوده مــا رشــد و پیشرفت 
مطلوبی برای ساخت و ساز دارد. مــواردی مانند: 
عرض خیابان، متریال، نوع سازه، مصالح ساختمان 
و فندانسیون اجرا شده را هر خریدار و فروشنده ای 
آگاهی نــدارد. بنابراین مردم باید به  آن  نسبت به 
امالکی مراجعه کنند که دارای تجربه کافی بوده ،در 
منطقه شناخته شده باشد. همچنین نسبت به 
باشد،  داشته  کافی  تجربه  آن  وساخت  سازه  نوع 
امین مردم باشد و نسبت به منطقه اشراف کافی 
حــوزه  ایــن  در  الزم  حقوقی  بــار  از  و  باشد  داشــتــه 
برخوردار باشد تا افرادی که به او مراجعه می کنند از 

این بابت اطمینان خاطر داشته باشند.

. یید نما کر  ذ ج  کر یس  د فر لی  ها ا ی  ا بر ا  ر و  سر ک  مال ا با  طی  تبا ر ا ی  ها ه  ا ر لطفا   . یید نما کر  ذ ج  کر یس  د فر لی  ها ا ی  ا بر ا  ر و  سر ک  مال ا با  طی  تبا ر ا ی  ها ه  ا ر لطفا   

و سر ک  مال ا بی-  غر ذر  آ وی  ر وبه  ر ه-  سپا ک  شهر قی  شر چهارم  و  پنجم  بین   کنگرانی-  بلوار   - دیس  فر س:  در وآ سر ک  مال ا بی-  غر ذر  آ وی  ر وبه  ر ه-  سپا ک  شهر قی  شر چهارم  و  پنجم  بین   کنگرانی-  بلوار   - دیس  فر س:  در آ
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شیمیایی  جانباز  حرم  مدافع  شهید  مطهر  پیکر 
کانون  گمنام  شهدای  مزار  کنار  از  نــوروزی  محمد 
ج به صورت خودرویی به سمت  شهید سبحانی کر

آستان مقدس امامزاده حسن )ع( تشییع شد.
شیمیایی  جانباز  حرم  مدافع  شهید  مطهر  پیکر 
گمنام  شهدای  مزار  کنار  از  جمعه  نــوروزی  محمد 
ج به صورت خودرویی به  کانون شهید سبحانی کر
سمت آستان مقدس امامزاده حسن )ع( تشییع 

و در آنجا به خاک سپرده شد.
، آیــــــــت اهلل ســیــد  ــرز ــ ــبـ ــ بــــه گــــــــزارش جـــــام جــــم الـ
محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه 
در البرز در حاشیه این مراسم اظهار کرد: شهادت 
بـــرای مــا اعـــالم استقامت،  ــرم  شــهــدای مــدافــع ح
پایداری در مسیر حق است، مسیری  و  مقاومت 

که شهدا خود را در راه  آن فدا کردند.
که  داد  نشان  شهدا  این  شهادت  کــرد:  بیان  وی 
از  دفــاع  ایثارگری،  جوانمردی،  بــرای  افـــرادی  هنوز 
از جان خود گذشته و  الهی  ارزش هــای  آرمان ها و 
ارزش ها دفاع می کنند  از  ایستادگی و مقاومت  با 
جدا  مسیر  ایــن  از  که  دارد  ما  بــرای  را  پیام  ایــن  و 
آن  بتوانید  تــا  باشید  مسیر  ایــن  پیرو  و  نشوید 

اهداف بلند الهی را به سرانجام برسانیم.
مدافعان  کرد:  تصریح  البرز  در  فقیه  ولی  نماینده 
حــرم عــالوه بــر دفــاع از حریم والیــت و اهــل بیت 
کردند،  دفــاع  تکفیری ها  قبال  در  نیز  ایــران  از  )ع( 
»اگر  فرمودند  رهبری  معظم  مقام  که  همانگونه 
و  کرمانشاه  و  تهران  در  باید  نمی جنگیدند  آنجا 

شهرهای دیگر می جنگیدند«.

نـــوروزی«،  »محمد  حــرم  مدافع  شیمیایی  جانباز 
جراحات  دلیل  به  شهریور   ۹ چهارشنبه  بــامــداد 
به  ســوریــه  در  شیمیایی  مــجــروحــیــت  از  نــاشــی 

شهادت رسید.
شهید محمد نوروزی متولد ۱۳۵۸ در قزوین بود، 
اهل بیت  حــرم  از  دفــاع  در  ســال  چهار  از  بیش  او 
حضور  مقاومت  جبهه  در  داوطلبانه  علیه السالم 
جنگید،  تــکــفــیــری  ــای  ــت ه ــروریــس ت بــا  و  داشــــت 
مختلفی  عملیات های  در  مقاومت  رزمــنــده  ایــن 
آزادســـــازی حلب،  آزادســـــازی بــوکــمــال،  هــمــچــون 
حضور  تدمر  آزادســـازی  و  ادلــب  حومه  آزادســـازی 

داشت.
نبرد مجاهدانه خود در جبهه  نــوروزی طی  شهید 
و  شــده  شیمیایی  مجروحیت  دچـــار  مــقــاومــت، 

سال ها به نام جانباز مدافع حرم شناخته می شد 
عـــارضـــه شیمیایی  ــیــل شـــدت  بـــه دل  

ً
نــهــایــتــا کـــه 

یـــاران شهیدش  بــه  آســمــانــی شــده و  در ســوریــه 
پیوست.

جانباز شیمیایی مدافع حرم، »محمد نوروزی« به یاران شهیدش پیوست

ــرج گــفــت: تمام  رئــیــس شـــورای شهر ک
فعالیت های فرهنگی در این کالن شهر 
بــایــد بــا مدیریت واحـــد و وحـــدت رویــه 

انجام شود.
به گــزارش جــام جم الــبــرز، جــواد چپردار 
ــون  ــی ــمــیــس ک نـــشـــســـت  اولـــــیـــــن  در 

سازمان  رئیس  حضور  بــا  کــه  فرهنگی 
ــرج بـــرگـــزار شــد،  ــرداری کـ ــهـ فــرهــنــگــی شـ
که  فرهنگی  فعالیت های  کـــرد:  اظــهــار 
ایــام  مانند  مختلف  مناسبت های  در 
عزاداری حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع(، 
مختلف  مناسبت های  و  مقدس  دفــاع 
برگزار می شود  انقالب اسالمی در شهر 
از این پس با وحدت رویه همراه باشد تا 
شهروندان از خروجی آن بیشتر استفاده 
کنند. وی اضافه کرد: در حوزه کمیسیون 
فرهنگی بودجه هایی که شهرداری کرج 
بــه شهر اخــتــصــاص مــی دهــد هــمــراه با 
مربوط  کــل  ادارات  سایر  فعالیت های 
حوزه  در  البرز  استان  فرهنگ  حــوزه  به 
و  منابع  بتوانیم  تا  باشد  غیره  و  دولــت 
مدیریت واحدی داشته باشیم. رئیس 
شورای اسالمی شهر کرج گفت: اعضای 

شورا اهتمام ویژه ای دارند که از این پس 
هر اتفاق خوب فرهنگی که در شهر رخ 

می دهد با مدیریت واحد انجام شود.
فرهنگی  ســازمــان  از  تقدیر  بــا  چــپــردار 
ــرج در خــصــوص بــرگــزاری  ــرداری کـ ــهـ شـ
منازل  درب  خــوانــی  چــهــارپــایــه  مــراســم 
شهدا در ایام عزاداری حضرت ابا عبداهلل 
بهترین  از  یــکــی  افـــــزود:  )ع(،  حسین 
انــجــام شد  ایـــام مــحــرم  کــه در  مراسمی 

مراسم چهارپایه خوانی بود.
مساعدت های  بحث  در  کرد:  تاکید  وی 
فرهنگی  ســـازمـــان  ــاون  ــعـ مـ ــه  کـ مـــالـــی 
هیئت های  به  بتوانیم  این که  داشتند 
خیلی  کنیم  کمک  متوسط  و  کــوچــک 
این  دادن  قول  از  بهتر  اما  است  خوب 

است که تعهدات را انجام دهیم .
رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت: 

دهگانه  مناطق  در  ایــن کــه  بــه  توجه  بــا 
ریــال  میلیون  چندین  ــرج  ک ــرداری  ــه ش
اختصاص  امــر  ایــن  به  فرهنگی  بودجه 
بــرخــی  مـــی رفـــت  انـــتـــظـــار  شـــــده،  داده 
ــول ســـازمـــان  ــ ــاس ق ــ ــر اسـ هــیــئــت هــا بـ
برای  کرج  به مناطق شهرداری  فرهنگی 
آنها  بــه  کــردنــد  مراجعه  کمک  دریــافــت 

مساعدت مالی می شد.
چپردار گفت: مدیران مناطق شهرداری 
به  کمکی  هیچ  خــصــوص  ایـــن  در  کـــرج 
به  جـــدی  تــذکــر  و  نــکــرده انــد  هیئت ها 
که  دارم  شــهــرداری  مناطق  و  ســازمــان 
از طــرف سازمان قــول داده  مــواردی که 

شده پیگیری شود.
به گفته چپردار، در مورد مساعدت مالی 
عدالت  بعد  به  ایــن  از  باید  هیات ها  به 

برقرار شود.

ج: رئیس شورای شهر کر

فعالیت های فرهنگی با وحدت رویه انجام شود


