توقیف  ۲۰تن برنج تقلبی در فردیس

امام جمعه فردیس :تقویت آموزش و پرورش به کاهش بزهکاری کمک میکند

ا

ل
برز

www.jamejamdaily.ir
www.daneshpayam.ir
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران

2

4

دوشــنبه  27دی  14 | 1400جمــادی الثانــی  4 | 1443صفحــه | ســال بیســت و دوم  -شــماره Monday - JAN 17 , 2022 | 6132

بیشتر بخوانید

استاندار البرز خبر داد:

همدلی سازمانهای صمت و جهاد کشاورزی برا ی رصد بازار

بازدید فرمانده سپاه البرز  ،از
نیروگاه شهید منتظر قائم
2
3

ویــژه ها

معاون اداره آموزش ابتدایی البرز:

با همکاری دستگاههای استانی و ملی:

تولید  31هزار محتوای
آموزشی برای دانش آموزان
دبستانی در استان

منطقه اقتصادی فرودگاه
پیام قطب اقتصاد
دیجیتال آینده کشور

2

رئیس پلیس فتای استان خبر داد:

2

علیرضا کبریایی در گفتگو با جام جم
البرز مطرح کرد؛

متالشی شدن باند
کالهبرداران اینترنتی

2

موفقیت را
با مهارت و
آموختن
اصول فروش
میتوان به دست آورد

2

3

قابل توجه
خریداران امال ک

معرفی ظرفیتهای ایران
برای حس مسئولیتپذیری
| |2

موسسه رازی اولین فرآورده بیولوژیک
در عراق را به نام خود ثبت کرد

معاون فرهنگی اجرایی کانون البرز:
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آ گهی فروش امالك بصورت مزایده شماره 106
سازمان اموال و امالك ستاد

قابل توجه
خریداران امال ک

برگزاری صدو ششمین مزایده کتبی سراسری امالك سازمان اموال و امالك ستاد در مدیریت حوزه مرکزی البرز با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح ذیل اعالم میگردد؛ لذا متقاضیان خرید امالك میتوانند از
ً
روز چهارشنبه مورخ  1400/10/22تا پایان روز یکشنبه مورخ  1400/11/03همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت  8الی  17و روز دوشنبه مورخ  1400/11/04از ساعت  8الی  11صبح ( صرفا در محل بازگشایی پاكتها به شرح
توضیحات ذیل ) جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شركت در مزایده به محل ذیل مراجعه نمایند.
نام نمایندگی

آدرس نمایندگی

دورنویس

شماره تلفن

حوزه مرکزی البرز

واقع در کرج ،میدان شهداء ،خیابان بهار،جنب مدرسه غیرانتفاعی بهارستان

32224823

32246044و026-32224272

مالحظات:

 1اخذ درخواستهای پیشنهادی به همراه فرم شركت در مزایده و اصل یك فقره چك رمزدار در وجه ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملی  14003127610بدون پشت نویسی به میزان  %5قیمت پایه ملك در
روز های چهارشنبه الی یکشنبه مورخههای  1400/10/22تا  1400/11/03و در ساعات تعیین شده صورت میپذیرد؛
ً
شایان ذكر است اخذ درخواستهای پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ  1400/11/04از ساعت  8الی  11صرفا در
محل بازگشایی پاكتها صورت میپذیرد.
 2نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون كارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه 25 ،درصد نقد و الباقی
در اقساط  36ماهه میباشد.
تبصره  :پرداخت الباقی ثمن معامله (حصه غیر نقدی) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداكثر به
مدت سه ماه ( سررسید اولین قسط ) موجب برخورداری از تخفیف پرداخت نقدی میباشد.
 3رعایت مفاد فرم شركت در مزایده الزامی میباشد.

 4پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد.
 5شایان ذكر است كلیه امالك عرضه شده به صورت قدرالسهم میباشند.
 6بازگشایی پاكتهای ارایه شده در روز دوشنبه مورخ  1400/11/04رأس ساعت  11در مدیریت حوزه مرکزی البرز
انجام خواهد شد.
 7كلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش میرسند و بازدید از ملك مورد درخواست الزامی است.
ً
 8شایان ذكر است مهلت تهیه اوراق شركت در مزایده صرفا تا ساعت  10:45صبح روز دوشنبه مورخ 1400/11/04
در محل تعیین شده میباشد.
 9ودیعه شركت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج ( سه شنبه مورخ
 )1400/11/05در محل تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

سازمان اموال و امالك ستاد

مهلت شركت در مزایده از روز چهارشنبه مورخ  1400/10/22تا ساعت  11روز دو شنبه مورخ  1400/11/04میباشد
ردیف

آدرس ملک

پرونده فروش

نوع ملک

کاربری

عرصه

مبلغ پایه مزایده

توضیحات

1

کرج ،مهرشهر ،بلوار ارم ،خیابان  20متری قربانی ،ضلع غربی،
شهرک علی آباد گونه ،قطعه  663تفکیکی

4364

زمین

فاقد کاربری

1578

2/937/600/000

مورد واگذاری  306سهم مشاع که شرایط واگذاری به صورت  25درصد نقد
و الباقی در اقساط  36ماهه می باشد و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

2

کرج ،مهرشهر ،بلوار ارم ،خیابان  20متری قربانی ،ضلع غربی،
شهرک علی آباد گونه ،قطعه  561تفکیکی

4826

زمین

فاقد کاربری

998/50

2/420/250/000

مورد واگذاری  193/62سهم مشاع که شرایط واگذاری به صورت  25درصد نقد
و الباقی در اقساط  36ماهه می باشد و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

امام جمعه فردیس :تقویت آموزش و پرورش به کاهش بزهکاری کمک میکند
امام جمعه فردیس گفت :آموزش و پرورش یک پایگاه قوی برای
آموزش و نهادینه کردن مسائل فرهنگی و اجتماعی است و همه ادارات
و نهادها باید تعامل و همکاری الزم با آموزش و پرورش را داشته باشند.
به گزارش جامجم البرز ،حجتالسالم سید ابراهیم حسینی ،امام جمعه
فردیس ،در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان فردیس با

خبر

همدلی سازمانهای صمت و جهاد کشاورزی برا ی رصد بازار

عـ ـ ـ ــادی شـ ـ ــدن خ ـ ــدم ـ ــات در
بیمارستانامامعلی(ع)در البرز

خدمات دهی مجتمع آموزشی و درمانی امام علی
(ع) به روال عادی خود برگشت.
رئیس بیمارستان امام علی (ع) با اعالم این خبر
افزود :شهروندان البرزی بدون ترس و نگرانی از
کرونا به بیمارستان امام علی (ع)مراجعه کنند.
به گزارش جام جم البرز ،منصور آذریان ،با بیان
اینکه در دو سال گذشته بیمارستان امام علی
مهمترینمرکز پذیرشبیماران کروناییبودهاست
تصریح کرد :با کاهش چشمگیر تعداد بستریهای
بیماران مبتال به کرونا و روند سریع واکسیناسیون
تعداد مبتالیان به کرونا بسیار کاهش یافته به
طوری که در بیمارستان امام علی (ع) تنها حدود
 20بیمار مبتال به کووید در یک بخش خاص در
ساختمان دوم این مرکز بستری هستند .وی
افزود :همه بخشهای بیمارستان سالمسازی
شدهاند و تمامی خدمات درمانی تخصصی و
فوقتخصصی همچون گذشته در این مرکز ارائه
میشود .آذریان خاطرنشان کرد :شهروندان گرامی
هیچ ترس و نگرانی از مراجعه به بیمارستان به
جهت مبتال شدن به کرونا نداشته باشند .آذریان
با اشاره به ارائه خدمات درمانی به بیش از یک هزار
نفر در روز در این مرکز تصریح کرد :این بیمارستان
با  ۵۰۰تخت بستری ۱۱ ،کلینیک و  ۳۲بخش بستری
وسرپایی همچون آندوسکوپی وکولونسکوپی،
تاالسمی ،دیالیز ،اطفال ،سرطانشناسی ،دیابت،
زنان و زایمان ،بخشهای جراحی بزرگسال و اطفال
آماده پذیرش بیماران و ارائه خدمات تخصصی
و فوقتخصصی با تعرفه دولتی میباشد .وی از
بیماران خواست مراحل درمانی خود را به تعویق
نیندازند و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برای
درمان خود به مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)
کرج مراجعه کنند .الزم به یادآوری است ۸۰ :هزارو
 ۷۷۲هزار بیمار بدحال کووید  ۱۹از ابتدای شیوع
کرونا تاکنون در مراکز درمانی استان البرز بستری
شدهاند که  ۷۴هزارو  ۱۶۲بیمار آنان بهبود یافتهاند.
این بیماری تاکنون سبب مرگ  ۶هزارو  ۴۹۳نفر
در البرز شده است ۲ .بیمارستان امام علی (ع)
و کوثر کرج پس از شیوع کرونا به عنوان مرکز
درمان بیماران کووید  ۱۹در البرز تعیین شدند که
بیمارستان امام علی (ع) محوریترین مرکز درمانی
کووید  ۱۹در استان بوده است .اکنون استان البرز
در وضعیت آبی کرونایی قرار دارد ضمن آنکه
توصیه کارشناسان بهداشتی و درمانی به مردم
رعایت پروتکلهای بهداشتی ،تزریق واکسن و
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است.

اشاره به مشکالت کمبود سرانه آموزشی در شهرستان ،توسعه فضای
آموزشی را ضروری دانست و گفت :آموزش و پرورش پایه همه مفاهیم
است و همه دستگاهها باید برای تقویت آموزش و پرورش کمککنند.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش حضوری برای غنی سازی فرآیند علمی و
آموزشی دانشآموزان ،گفت :آموزش مجازی یک فرصتی است که به

ناچار از آن استفاده میکنیم و نباید این فرصت را از دست بدهیم .اما
آموزش مجازی مکمل آموزش حضوری بوده و اصل بر آموزش حضوری
است و آموزش و پرورش باید به منظور تقویت مبانی علمی_تربیتی
شرایط الزم برای آموزش حضوری را فراهم و به سمت آموزش حضوری
فراهم کند.

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت :البرز
با اشاره به نقش حوزه صنعت و معدن و جهاد
کشاورزی در ارتقای اقتصاد کشور ،گفت :انتظار
میرود این  ۲بخش در سطح ملی و استان البرز
برای ارتقای ضریب امنیت غذایی هم افزایی داشته
باشند.
به گزارش جام جم البرز ،مجتبی عبداللهی در سی و
هفتمین نشست قرارگاه امنیت غذایی استان البرز
که در سالن اجتماعات موسسه تحقیقات علوم
دامی کشور مستقر در کرج برگزار شد ،افزود :استان
البرز به لحاظ بهره مندی از بخشهای صنعت و
کشاورزی و در مجموع اقتصادی از ظرفیتهای
مطلوب و وضعیت خوبی برخوردار است و بایستی
تالش کنیم تا از این ظرفیتها برای بهترشدن
وضعیت موجود بهره ببریم.
وی با بیان اینکه در البرز توانایی و قابلیت خوبی
برای رشد حوزه اقتصادی وجود دارد ،اظهار داشت:
این توانایی ،قابلیت و ظرفیت در البرز هست که
در بحث صنعت رشد بهتری داشته باشیم که با
پیگیریهای انجام شده با اتاق اصناف و بازدید از
شهرکهای صنعتی ،مقرر شد که تمام شهرکهای

صنعتی با ظرفیت حداکثری خود کار کنند تا خلق
ثروت برای کشور هم با صادرات و هم با اشتغالزایی
انجام شود که در این زمینه عملکرد خوبی خواهیم

داشت.
وی از بخش صنعت ،معدن و تجارت استان
خواست تا با پشتکار ،وحدت و تالش مضاعف

برای تحول و نقش آفرینی در اقتصاد استان بیش
از پیش گام بردارد.
عبداللهی در ادامه به موضوع فعالیتهای بخش
کشاورزی اشاره کرد و گفت :در بخش کشاورزی نیز
در بحث صادرات ،تولیدات و افزایش گلخانهها باید
تالش بیشتری داشته باشیم ضمن آنکه شرایط
توسعه گلخانهها در البرز تسهیل شود.
وی با بیان اینکه خیلی مواقع به قانون میتوان
بله یا خیر گفت ،افزود :نگاهها به این ترتیب باشد
که بتوانیم با کمک به بخش کشاورزی و برای ایجاد
افزایش تولید درکشاورزی مجوزهایی بدهیم و
افزایش شهرکها را داشته باشیم و به افرادی که
زمین برای ایجاد گلخانه دارند کمکهای الزم برای
مجوزها انجام شود.
استاندار البرز با تاکید بر اینکه باید مقابل دفاتر و
ساختمانهای اجرایی مرتبط بنرهایی برای تشویق
مردم به ایجاد شهرکهای گلخانهای نصب شود،
بیان داشت :گلخانهها صرفه جویی در آب ،افزایش
درآمد ،اشتغالزایی ،ذخیره سازی آب و پرورش ماهی
در استخرهای ذخیره آب را در پی دارند که یک زنجیره
تولید است.

موسسه رازی اولین فرآورده بیولوژیک در عراق را به نام خود ثبت کرد

نماینده صادرات محصوالت بیولوژیک پزشکی موسسه رازی ،موفق
به ثبت سرمهای درمانی ضد مارگزیدگی و عقربزدگی موسسه
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کشور عراق شد.
به گزارش جام جم البرز ،فخرالدین رحمانی با اشاره به ثبت سرمهای
درمانی ضدمارگزیدگی و عقرب زدگی موسسه رازی به عنوان نخستین
فرآورده بیولوژیک ایرانی ثبت شده در کشور عراق اظهار کرد :شرکت
کیمیا وارگهسازان به عنوان نماینده صادرات محصوالت بیولوژیک
موسسه رازی در کشور عراق پیش از این و در سال  2019نیز موفق به
ثبت سایت موسسه رازی در وزارت بهداشت عراق به مدت  5سال
شد.
رحمانی افزود :زمانی که سایت یک موسسه تولیدی در وزارت
بهداشت کشور دیگری ثبت میشود ،در گام بعدی باید محصوالتی
که به آن کشور صادر میشود نیز ثبت شود ،در همین راستا از  2019تا

 2021با برگزاری جلسات ،نشستها ،کمیسیونهای فنی و کارگاههای
آموزشی ،فرآیند تامین مستند سازی ثبت محصول طی شد.
رئیس هیات مدیره شرکتکیمیا وارگهسازان با اشاره به اینکه
مهمترین شاخصه آنتی ونومها ،پوتنسی(قدرت اثر ) است گفت:
بر این اساس کنترل کیفیت وزارت بهداشت عراق به موسسه رازی
دعوت شدند و کارگاه آموزشی  2روزه پوتنسی با همکاری بخش
جانوران سمی این موسسه برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد :پس از معرفی ونوم و آنتی ونومها و واکسنهای
مورد نیاز به کنترل کیفی وزارت بهداشت عراق برای انجام تستهای
آزمایشگاهی تعیین پوتنسی ،آن فرآوردهها مورد آزمایش قرار گرفته و
با موفقیت تایید شدند.
رحمانی با بیان اینکه اقدامات سختگیرانه زیادی برای ثبت این
فرآوردهها انجام شد ،افزود :سرمهای ضد مارگزیدگی و عقرب زدگی
موسسه رازی به عنوان نخستین فرآوردههای بیولوژیکی بودند که در
طول تاریخ وزارت بهداشت عراق در ةن کشور ثبت شدند و تاکنون
هیچ محصول بیولوژیک از جمله پادزهرها ،آنتی ونومها یا سرمهای
درمانی و واکسنهای انسانی در این کشور به ثبت نرسیدهاند.
وی خاطرنشان کرد :باتوجه به موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت،
برنامه بلندمدت ما ایجاد سایت فیلینگ در عراق و بغداد است و به
همین منظور با تشکیل شرکتی با طرف عراقی و اقدامات الزم ،مجوز
بهره برداری کارخانه سایت فیلینگ آنتی ونومهای مار و عقرب را در
دستور کار داریم تا به نوعی این بازار صادراتی را برای همیشه حفظ
کنیم.
رحمانی با بیان اینکه هیچ کشوری تاکنون موفق به ثبت فرآوردههای

بیولوزیک خود در کشور عراق نشده ،ادامه داد :بر این اساس در
حال حاضر هیچ رقیبی در حوزه پادزهرهای مار و عقرب در عراق نداریم
و این موفقیتی برای هردو کشور محسوب میشود.
وی همچنین از انتخاب شرکت کیمیاوارگه سازان به عنوان صادر
کننده نمونه استان تهران توسط اتاق بازرگانی خبر داد و گفت:
بخش مهمی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان صنعتی به ویژه در
حوزه دارو و محصوالت بیولوژیک در استان تهران متمرکز هستند و
در این رقابت سنگین  15شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که
شرکت کیمیا وارگه سازان به عنوان صادرکننده نمونه در حوزه مواد
بیولوژیک معرفی شد.
رئیس هیات مدیره کیمیا وارگه سازان خاطرنشان کرد :در پنج سال
اخیر برنده مناقصات سرمهای ضد مار گزیدگی و عقرب زدگی شدیم
و این افتخار تا سال  2022به نام این شرکت و محصول موسسه رازی
است .این همکاری نشان داد اگرچه عراق را به عنوان هدف اصلی
شروع کردیم اما در کشورهایی نظیر انگلیس ،قطر ،آلمان و آذربایجان
نیز شاهد توسعه بازارهای صادراتی بودیم.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ سبد صادراتی برای ۲محصول کنونی و
افزایش این ظرفیت ،گفت :به همین منظور  ۲هفته گذشته کارگاه
آموزشی در بغداد برگزار شد که بر اساس آن صادرات واکسنهای
انسانی از جمله  MMRو فلج اطفال در آیندهای نزدیک و پس از تایید
مستندات انجام خواهد شد تا برای ریشه کنی این  ۲بیماری اقدام
و سبد صادراتی را افزایش دهیم و با صادرات فرآوردههای بیولوژیک
پزشکی در ارزآوری به کشور و برون رفت از بحرانهای اقتصادی
موفق عمل کنیم.

معاون اداره آموزش ابتدایی البرز :

رئیس پلیس فتای استان خبر داد:

تولید  31هزار محتوای آموزشی برای دانش آموزان دبستانی در استان

متالشی شدن باند کالهبرداران اینترنتی

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش ابتدایی البرز گفت:
از زمان شیوع کرونا تاکنون  ۳۱هزار محتوای آموزشی برای
دانش آموزان ابتدایی این استان با رویکرد کیفی تولید شده
است.
به گزارش جام جم البرز؛ یونس جاویدنسب گفت :با شیوع
ویروس کرونا و تداوم آن به همت آموزگاران در پایههای اول
تا ششم ابتدایی و کارشناسان حوزه معاون ابتدایی استان
البرز این تعداد محتوای آموزشی تولید و در شبکه شاد
بارگذاری شده است.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش ابتدایی البرز گفت:
با توجه به اهمیت دوره دبستان ،تداوم آموزشها از طریق
آموزش حضوری و فضای مجازی به صورت گسترده در
استان البرز ادامه دارد.
او افزود :این محتواهای آموزشی با رعایت اصول یادگیری
و براساس شیوه آموزش دیداری – شنیداری برای دانش
آموزان پایه دوره ابتدایی در البرز تهیه شده است.
جاوید نسب گفت :با تولید محتواهای الکترونیکی و با
بهرهگیری از بسترهای ایمنی مجاز ،فرآیند یاددهی و یادگیری
دانش آموزان استان در دوران آموزش غیر حضوری پیگیری
شد .وی اضافه کرد :محتواهای آموزشی ،درس نامهها و

بستههای آموزشی با همکاری سرگروههای آموزش ابتدایی
استان ،نواحی و مناطق تابعه انجام و برای دانش آموزان
شش پایه تحصیلی تولید و تهیه شده است.
وی با بیان اینکه محتوای آموزشی تولید شده براساس
بودجه بندی کتابهای درسی دوره ابتدایی است ،افزود:
این برنامه آموزشی با حضور معلمان مجرب استان در حال
انجام است و برای دانشآموزانی که به اینترنت دسترسی
دارند و یا امکان حضور در مدرسه را ندارند ،ارسال میشود.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش البرز
با اشاره به اینکه در استان دانشآموزی نداریم که در
سال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱به منابع آموزشی و یا کالس درس
معلم به صورت حضوری یا مجازی دسترسی نداشته باشد،
عنوان کرد :به همت واالی معلمان همه دانش آموزان دوره
ابتدایی استان زیر چتر آموزشی قرار دارند.
وی ادامه داد :از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون محتوای
آموزشی تولید شده برای دانش آموزانی که دسترسی به
اینترنت نداشتهاند نیز به صورت بسته آموزشی مکتوب
ارسال گردیده و این روند همچنان انجام میشود.
جاوید نسب یادآورشد :استان البرز  ۲۷۰هزار دانش آموز
در دوره ابتدایی دارد که  ۴۹هزار نفر آن در کالس پایه اول
ابتدایی تحصیل میکند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش البرز تاکید
کرد :همت و مسئولیتپذیری آموزگاران پایههای مختلف
ابتدایی نشان داد گرچه مدارس به دلیل شیوع ویروس
کرونا تعطیل شد ،اما امور آموزشی و تربیتی دانشآموزان در
فضای مجازی جریان داشت و همچنان این روند به صورت
ترکیبی (حضوری و مجازی) ادامه دارد.
استان البرز  ۵۱۲هزار دانشآموز دارد که بیش از نیمی از آن
در مدارس ابتدایی تحصیل میکند.

رئیس پلیس فتای استان البرز از متالشی شدن باند فروش گوشیهای
تلفن همراه در این استان خبر داد و گفت ۱۰۰ :نفر از شهروندان تاکنون
قربانی این کالهبرداری شده اند.
به گزارش جام جم البرز ،سرهنگ رسول جلیلیان در جمع خبرنگاران
با اشاره به متالشی شدن باند کالهبرداری در مورد فروش تلفن همراه
در نرم افزار اینستاگرام اظهار داشت :در پی ارجاع چندین پرونده جرائم
سایبری مبنی بر انجام کالهبرداری از سوی گردانندگان یک صفحه
اینستاگرامی به پلیس فتا البرز ،بررسی موضوع در دستورکار کارشناسان
این پلیس قرار گرفت.
وی افزود :بررسیهای اولیه حاکی از آن بود که مالباختگان با شناسایی
یک پیج فروش گوشیهای موبایل آیفون به قیمت بسیار مناسب،
مقداری از وجه آن را به حساب کالهبرداران واریز کرده و این افراد با
مسدود کردن ارتباط آنها دیگر پاسخگوی آنها نبودند.
رئیس پلیس فتا استان البرز با بیان اینکه در ادامه ماموران با تحقیق
بر روی حساب مقصد وجوه مالباختگان ،متوجه شدند که همه
حسابها متعلق به افراد معتاد بوده که کالهبرداران با مبلغی اندک

آنها را خریداری کرده اند ،بیان کرد :با تحقیقات انجام شده مشخص شد
وجوه کالهبرداری شده بالفاصله به خرید سکه ،طال و کنسولهای بازی
رایانهای هزینه شده است.
سرهنگ جلیلیان با اشاره به اینکه در ادامه ماموران با انجام تحقیقات
گسترده پلیسی و اطالعاتی 3 ،متهم را در این زمینه شناسایی کردند،
ادامه داد با انجام هماهنگیهای قضائی پلیس فتا به مخفیگاه این
متهمان در یکی از استانهای همجوار اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه
هر  3متهم این پرونده را دستگیر کردند.
وی با اشاره به اعتراف صریح متهمان به انجام کالهبرداری اینترنتی از
طریق صفحات اینستاگرامی ،گفت :تاکنون  100نفر از مالباختگان این
پرونده توسط ماموران شناسایی شده اند.
رئیس پلیس فتا البرز با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالهبرداری
صورت گرفته از سوی این باند را بیش از  5میلیارد ریال برآورد میکنند،
خاطرنشان کرد :شهروندان عزیز مدنظر داشته باشند که به هیچ وجه
قبل از دریافت کاال از صفحات مجازی وجوهی به حساب گردانندگان
واریز نکنند.

بهره برداری از پارک فرهنگ کرج
مجموعه فرهنگی تفریحی با نام فرهنگ در منطقه محروم حسن
آباد واقع در شمال کالنشهر کرج گشایش یافت.
به گزارش جام جم البرز ،سرپرست شهرداری منطقه هشت کرج
گفت :مجموعه فرهنگی تفریحی با نام فرهنگ در این منطقه به
مساحت پنج هزار و  ۲۰۰متر مربع دارای امکانات ورزشی ،فضای
سبز و مکانهای فرهنگی است .رشیدی با اشاره به نصب ست
تندرستی در این مجموعه اضافه کرد :سه هزار و  ۲۰۰اصله نهال
در عرصه سبز محله حسن آباد کرج کاشته شده است.به گفته
سرپرست شهرداری منطقه هشت کرج توسعه فضای سبز و

احداث پارک یکی از نیازهای اصلی شهروندان به شمار میرود
و تمام تالش این منطقه بر این است تا در این راستا گامهای
مطلوب بردارد .منطقه حسن آباد کرج بیش از  ۱۵هزار نفر جمعیت
دارد و یکی از مناطق محروم کرج به شمار میرود.

خبر

طــای بــدون کــد شناســایی
استاندارد نخرید

مدیر کل استاندارد البرز به البرز نشینان توصیه
کرد ،هنگام خرید طال به کد شناسایی استاندارد
بر روی آن دقت کنند.
به گزارش جام جم البرز؛ امیرحسین محتشم
گفت :به منظور نظارت بر بازار طال امسال از ۴۰
واحد تولیدی و صنف عرضه کنندگان طال در
استان نمونهبرداری شده است.
وی ادامه داد :نمونههای اخذ شده در آزمایشگاه
مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد و در صورت
مغایرت با استاندارد ملی با متخلفان طبق
ضوابط قانونی برخورد خواهد شد .وی با اشاره
به اینکه کنترل عیار مصنوعات طال و سایر
فلزات گران قیمت از وظایف قانونی سازمان
استاندارد است ،به مردم استان توصیه کرد
خرید طال را با حساسیت بیشتری انجام دهند و از
خرید طالی فاقد کد شناسایی خودداری نمایند.
محتشم گفت :واحدهای طال سازی البرز ملزم به
دریافت کد از اداره کل استاندارد البرز میباشند
و شهروندان استان در صورت مشاهده هرگونه
مشکل در این زمینه مراتب را از طریق تلفن ۱۵۱۷
اعالم نمایند تا تحت رسیدگی قرار گیرد .استان
البرز دارای  ۱۷واحد تولیدی فعال در ساخت انواع
محصوالت طال است.

باهمکاریدستگاههایاستانیوملی:

منطقــه اقتصــادی فــرودگاه
پیــام قطــب اقتصــاد دیجیتال
آینده کشور

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه
بین المللی پیام با اشاره به اینکه این منطقه در
حال تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم اقتصاد
دیجیتال در کشور است عنوان کرد :با توجه به
رویکرد مثبت و همکاریهای وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات و از سوی دیگر استاندار البرز
روند تبدیل شدن پیام به یکی ازقطبهای مهم
اقتصاد دیجیتال در کشور و شکوفا شدن هر چه
بیشترظرفیتهای این منطقه سرعت مییابد.
به گزارش جامجم البرز ،نادر ثناگو مطلق با اشاره
به دیدار اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و
استاندار البرز درخصوص بهره گیری و ارتقای هر
چه بیشتر ظرفیتهای این منطقه افزود :یکی
از موارد تاکیدی عیسی زار ع پور در این نشست
تبدیل شدن پیام به یکی از قطبهای مهم
اقتصاد دیجیتال کشور بود که این مهم با همکاری
دستگاههای استانی تسریع خواهد یافت .وی
اضافه کرد :وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
سفری که در هفته گذشته به این منطقه داشته
بر این باور بودند که پیام از ظرفیتهای بسیاری
برخوردار است که برای شکوفا شدن هر چه
بیشتر این پتانسیلها ،ظرفیتهای استانی نیز
باید پای کار آمده تا بتوان عالوه بر راه انداختن
یکی از قطبهای مهم اقتصاد دیجیتال کشور در
پیام ،شاهد رونق تولید و رشد اشتغالزایی در آن
نیز باشیم.
ثناگو مطلق تصریح کرد :این در حالی است که
استاندار البرز نیز بر این مهم تاکید داشتند که
منطقه ویژه اقتصادی پیام از ظرفیتهای بالقوه
بسیاری برخوردار است که باید این تواناییها به
صورت تخصصی مورد بهره برداری قرار گیرند .مدیر
عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی
پیام ادامه داد :توجه بخش ملی و استانی به
پتانسیلهای موجود در این منطقه نوید بخش
این مهم خواهد بود که در آیندهای نه چندان
دور پیام عالوه بر تحقق اهداف و چشم اندازهای
ترسیم شده که یکی از آنها تبدیل شدن به یکی از
قطبهای اقتصاد دیجیتال کشور است میتواند
نقش خود را به عنوان یکی از بخشهای مهم
تولیدی و اقتصادی کشور هر چه بهتر و بیشتر
ایفا کند.

رد پای روستانشین البرزی در بازارهای جهانی
یک کارگاه تولیدی کوچک در روستای شیخ حسن در شهرستان نظرآباد با
ظرفیت تولید ماهانه پنج هزار دست انواع کتری و قوری توانسته به بازارهای
جهانی راه پیدا کند.
به گزارش جام جم البرز؛ مدیر این واحد تولیدی گفت :این کارگاه  ۲۰۰متری که
توسط خانواده همتی راه اندازی شده ظرف کمتر از دو سال توانسته عالوه

ن نیاز داخل حدود  ۳۰درصد از محصول تولیدی خود را با واسطه به
بر تامی 
کشورهای روسیه ،نیجیریه ،سوریه ،عراق و افغانستان صادر کند.
ارمندپور افزود :این واحد تولیدی در مسیر فعالیت خود با مشکالت کوچک و
بزرگی رو برو است ،مشکالتی که بخشدار بخش مرکزی قول رفع آن را ظرف چند
ماه آینده داد .او ادامه داد :اصلی ترین مشکل این واحد تبدیل کاربری آن از

است ،بالغ بر  3درصد برق شبکه را تولید مینماید.
در بخش دیگر این برنامه ،مهدی گل محمدی

فرماندهی بسیج کارگری شهرستان فردیس به
حرکت صادقانه و مستدام این نیروگاه اشاره و بیان

داشت :کارکنان این مجموعه مثال زدنی هستند و
در بسیاری از تنگناها یاور نظام بوده اند و حضوری
فعال در دفاع مقدس نیز داشته اند که شهدای دفاع
مقدس و دیگر شهدای این نیروگاه افتخاری زیبنده
برای مجموعه به شمار میآید.
در ادامه مهمان نیروگاه ضمن تقدیر از تالش
مجموعه به زیرساخت بودن صنعت برق اشاره و در
ادامه بیان داشت :برق ،امروزه از اصلیترین خدمات
کشور بوده و پایه بسیاری از خدمات صنعتی،
اقتصادی ،علمی ،اجتماعی و ،...میباشد و نیاز مبرم
و اساسی انجام هر گونه حرکت توسعه محور رو به
توسعه ،به شمار میآید.
در پایان ،فرماندهی سپاه امام حسن مجتبی (ع) و
هیات همراه از سایت عملیاتی مجموعه تولید برق
منتظر قائم بازدید و از روند تعمیرات اورهال واحدها
و نحوه پیشرفت آن مطلع گردیدند.

آبهای زیرزمینی البرز سالی  ۷۰سانتیمتر پایینتر میرود
مدیر مطالعات شرکت آب منطقهای استان البرز گفت :در  ۳۰سال
گذشته تراز آبهای زیر زمینی در دشتهای استان حدود  ۲۰متر افت
کرده است.
به گزارش جام جم البرز؛ سعید نقدی گفت:ای کاش همینطور که سد
و آبهای سطحی را میبینیم ،نگران آبهای زیرزمینی هم بودیم .هر فرد
از کشاورز و صاحب صنعت و ...به نوبه خود باید به فکر باشد .مشکل
اینجاست که هر ذینفع آبی ،آب را متعلق به خود میداند و هیچ تالشی
برای حفظ و پایداری آن انجام نمیدهد.
وی افزود :کشاورزان بهره وری کار خود را افزایش دهند و با مصرف
پایینتر ،بهره وری بیشتری داشته باشند.
مدیر مطالعات شرکت آب منطقهای استان البرز گفت :اینکه باید
قوانین اصالح شده و جنبه بازدارندگی بیشتر میشد درست است
اما انسداد یک حلقه چاه ،انبوهی از مشکالت اجتماعی و منطقهای
را به همراه دارد .با این وجود سال گذشته حدود  ۳۰درصد بیش از

برنامه تکلیفی شرکت مدیریت منابع آب به انسداد چاههای غیر مجاز
اختصاص داده شد .وی افزود :پایداری منطقه و کشت پایدار به رفتار
کشاورز هم بستگی دارد .کشاورزان نباید اجازه بدهند کسی اطراف
منطقه آنها چاه غیر مجاز حفر کند زیرا به این صورت نه تنها حقوق خود

اجتماعی

مسکونی به کارگاه و همچنین دسترسی به برق سه فاز است.
ارمند پور گفت :با توجه به دستور رئیسجمهور مبنی بر رفع موانع از سر راه
واحدهای تولیدی و همچنین توجه به روستانشینان مشکالت این واحد از
امروز در دستور کار ما قرار دارد.اکنون در این کارگاه چهار نفر مستقیم مشغول
به کار هستند که با رفع موانع این میزان به  ۱۰نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

بازدید فرمانده سپاه البرز ،از نیروگاه شهید منتظر قائم
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز و
هیات همراه در نخستین روز از آذر و به مناسبت
هفته بسیج از نیروگاه بازدید نمودند.
به گزارش جام جم البرز علیرضا حیدرنیا ،در این
بازدید که بر اساس هماهنگی به عمل آمده از سوی
بسیج نیروگاه ،مهندس دانک ،مدیرعامل مجموعه
نیروگاهی منتظرقائم ضمن خوش آمدگویی ،با
اشاره به استراتژیک بودن صنعت تولید برق و تعهد
و همت مداوم کارکنان مجموعه در نگهداری و بهره
برداری صحیح از مجموعه با قدمت بالغ بر  50سال
تاکید نمود.
وی در ادامه به جدیت فرزندان این آب و خاک به
ویژه کارکنان مجموعه که قادر شده اند علیرغم
همه مشکالت و محدودیتها در خدمت کشور و
مردم شریف باشند ،اشاره نمود و یادآور شد :نیروگاه
منتظر قائم که یکی از نیروگاههای استراتژیک کشور
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بلکه حقوق عموم مردم هم پایمال میشود .موضوع دیگر استفاده
از محصوالت کم آب بر و سیستمهای نوین آبیاری توسط کشاورزان
است که باعث کاهش میزان مصرف آب و افزایش راندمان میشود این
موضوعات میتواند بسیار کمک کننده باشد.
مدیر مطالعات شرکت آب منطقهای البرز با بیان اینکه باید نگرش
دولتمحور از بین برود زیرا آب متعلق به همه مردم است و همه باید در
کنار رعایت سیاستگذاریهای دولت ،به مدیریت منابع آب کمک کنند،
اظهار کرد :وقتی هر فردی نسبت به این موضوعات احساس مسئولیت
کند خود به خود یک همت جمعی ایجاد میشود.
نقدی با بیان اینکه میانگین افت آبهای زیر زمینی در البرز سالیانه
حدود  ۷۰سانتیمتر است ،گفت :البته این میزان بسته به میزان بارشها
در هر سال متفاوت است ،اما بر اساس مطالعات انجام شده در ۳۰
سال گذشته تراز آبهای زیر زمینی حدود  ۲۰متر در دشتهای استان
افت کرده است که به طور میانگین به  ۷۰سانتیمتر در سال میرسد.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

معرفی برترینهای جودو چندجانبه کشور در البرز

رقابتهای چندجانبه جودو در رده سنی جوانان کشور به میزبانی استان البرز با معرفی برترینهای
اوزان مختلف به کار خود پایان داد.
به گزارش جام جم البرز ،مسئول کمیته برگزاری مسابقات جودو البرز گفت :در این دوره از رقابتها
که به مدت یک روز در استان البرز برگزار شد ۱۴۵ ،ورزشکار در وزنهای منفی  ۵۵کیلوگرم ،منفی ۶۰
کیلوگرم ،منفی  ،۶۶منفی  ،۷۳منفی  ،۸۱منفی  ۹۰و منفی و مثبت  ۱۰۰کیلوگرم با یکدیگر شرکت داشتند.
سعید بیاتی افزود :در رقابتهای چند جانبه ورزشکارانی از استانهای البرز ،خراسان شمالی ،خراسان
رضوی ،مازندران ،گیالن ،قم ،تهران ،کرمانشاه ،بوشهر ،خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد با یکدیگر
به رقابت پرداختند.
بیاتی ادامه داد :در پایان رقابتهای چند جانبه جودو در وزن منفی  ۵۵کیلوگرم ،محمد حسن رمضانی
زاده و طاها شهریاری از تهران ،امیرمحمد عبدالهی از البرز و عرفان موسوی از تهران ،در وزن منفی ۶۰
کیلو حمیدرضا کارگر از خراسان رضوی ،مهدی پیرهای از خراسان شمالی ،امید پیوندی از کرمانشاه
و متین مسکوتی ازتهران ،در وزن منفی  ۶۶کیلوگرم نیما خدابنده از البرز ،میثم احمدیان از تهران،
امیرحسین پیوندی از کرمانشاه و ابولفضل نوری از استان قم به ترتیب مقامهای برتر را کسب کردند.
وی اظهار داشت :همچنین در وزن منفی  ۷۳کیلوگرم ،امیرحسین شیخی (بوشهر ) ،علی اصغر
کارگر ،ابولفضل رضاخانی و یاشار ذوالفقاری از البرز ،در وزن منفی  ۸۱کیلوگرم سجاد ملک محمدی
و امیرحسین حسنی از تهران ،محمدحسین سرافرازی (کردستان) و یزدان فرامرزی (اصفهان) ،وزن
منفی  ۹۰کیلو محمدعلی کاظمی (تهران) ،امیرحسین قائمی (البرز ) ،امین مهدی (مرکزی) و احمدرضا
مقصودیان (مازندران) ،منفی  ۱۰۰کیلوگرم سینا منوچهری (کردستان) ،کامیار قاسمی (گیالن) ،علی
کوچکی (تهران) و امیر مالمیر چگینی (البرز ) موفق به کسب سکو شدند.
بیاتی ادامه داد :در وزن مثبت کیلوگرم نیز به ترتیب زانیار حیدریان (البرز ) ،محمدمهدی مظلومی
(تهران) ،فربد سلیم و سیوان حیدری از کردستان حائز رتبههای برتر شدند.
وی با بیان اینکه این رقابتها در بسیار باالیی برگزار شد اظهار داشت :قرار بر این بود که سه مسابقه
چند جانبه را برگزار کنیم که پیش از این رقابتهای چند جانبه نونهاالن و نوجوانان برگزار که امروز
شاهد برگزاری زیر  ۲۱سال بودیم.

البرز نیازمند نهضت مدرسهسازی است
علیرضاکبریاییدر گفتگو
با جام جم البرز مطرح کرد؛

موفقیت را با مهارت و آموختن
اصول فروش میتوان به دست آورد

مدیر کل آموزش و پرورش البرز گفت :استان
پرجمعیت دانشآموزی نیاز به نهضت مدرسهسازی
دارد تا زیرساختهای آموزشی آن به کمک خیران و
دولت مهیا شود.
به گزارش جام جم البرز ،ساالر قاسمی گفت:
برای گسترش سرانه آموزشی در البرز نیاز مبرم به
مشارکت خیران مدرسه ساز داریم.
وی به این موضوع که خیران مدرسه ساز در واقع
خیران انسان سازهستند پرداخت و ادامه داد:
خیران مدرسه ساز بستر مناسب تربیت و رشد
دانشآموزان را در کالس درس معلمان بوجود
میآورند.
قاسمی بیان داشت :مدرسهای که امروز افتتاح
شده با عشق معلمی تکمیل شده است زیرا
معلمی ایثارگر به نام کافیه حسین میرزایی در این
راه معنوی گام برداشته است.
وی با اشاره به اینکه خیران مدرسه ساز عزیز
جامعه هستند ،اضافه کرد :افرادی چون خیران نیک
اندیش و شهدای گرانقدری همانند سردار قاسم
سلیمانی نزد مردم عزیز هستند که این محبتی الهی
است .مدیر کل آموزش و پرورش البرز یادآورشد:
دانشآموزان دست خیران مدرسه ساز را میبوسند
چون شرایط مناسب برای درس خواندن را برایشان
ایجاد میکنند.
وی ادامه داد :معلمی عشق میخواهد که یک معلم
بازنشسته همانند کافیه حسین میرزایی بازهم
دلش برای دانش آموزان بتپد و برای تامین فضای

آموزشی آنها وارد عرصه مدرسه سازی گردد.
قاسمی عنوان کرد :انسانی در کارش موفق
میشود که با عشق کار کند و معلمی سرآمد همه
عشقهاست چون دانش آموزان را همانند فرزندان
خود میداند و همواره برای رشد و بالندگی آنها
تالش میکنند.
وی با بیان اینکه البرز نیاز به ساخت و ساز
کالسهای درس جدید دارد ،گفت :ساختن
بیمارستان و مسکن برای خانوادههای نیازمند
آنقدر که ساخت مدرسه لذت بخش است ،لذت
ندارد چون لبخند و خاطره شیرین دانش آموزان
است که در اذهان ماندگار میماند.
وی افزود :ممکن است خیری حتی  ۲۰بیمارستان
بسازد اما بداند لذت ساخت کالس درس همتا
ندارد زیرا دانشآموزان با ذوق در پشت نیمکتهای
کالس درس معلم حاضر میشوند و برای ساخت
آینده ایران تالش میکنند.
مدیر کل آموزش و پرورش البرز خاطرنشان کرد:
نیازها و چالشهای آموزش و پرورش البرز در
زمینههای مختلف از جمله آموزشی ،پرورشی،
ورزشی ،فناوری و نیروی انسانی به منظور ارائه
در سفر ریاست جمهوری به استان احصا شده
است.
وی تاکید کرد :البرز در بخش فضای آموزشی نیاز
به مشارکت حداکثری خیران و تخصیص اعتبارات
دولتی برحسب نیاز استان برای تکمیل پروژههای
نیمه تمام و شروع ساخت مدارس جدید دارد.

معجزهعشق
خیر مدرسه ساز کافیه حسین میرزایی نیز در
این مراسم گفت :من به مدرسه رفتن به دلیل
ساختمان قدیمی و داشتن موش عالقهای نداشتم
و از مدرسه رفتن فراری بودم اما تاکید و تالش مادر
برای تحصیل موجب شد که در مدرسه بمانم با
تهدیدها و شدت عمل مادر درس خواندن را ادامه
دادم.
وی بیان داشت :به نظرم مادری که درسال  ۱۳۱۶این
قدر به تحصیل اهمیت دهد و برای درس خواندن
انگیزه ایجاد کند ،استثنایی است لذا تحصیل را
با اشتیاق ادامه دادم و شاگرد زرنگ مدرسه شدم
و سپس به آرزوی دیرینهام که معلم کالس اول
ابتدایی بود ،رسیدم.
وی تصریح کرد :در کنار شغل معلمی در دانشگاه در
رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران در سال
 ۱۳۳۴ادامه تحصیل دادم اما پس از سالها معلمی
همچنان به مدرسه عشق میورزم چون شادی و
لبخند دانشآموزان را در فضای کالس و مدرسه
دوست دارم .وی ادامه داد :حرکت در راه مدرسه
سازی عشق میخواهد که امیدوارم دراین راهی
که آغاز کرده ام بتوانم به دانشآموزان وطنم بویژه
استان البرزخدمت کنم.
در این مراسم از کتاب معلم عاشق که زندگینامه
خیر مدرسه ساز کافیه حسین میرزایی را به تصویر
کشیده است نیز رونمایی شد.
استان البرز  ۵۱۲هزار دانش آموز دارد.

اگـر میخواهیـد در بـازار کار تعمیـرات موبایـل و فـروش آن وارد شـوید و از
درآمـد آن اسـتفاده کنیـد ،توصیـه میکنیـم ایـن گفتگـو را تـا انتهـا بخوانیـد .در
ایـن گفتگـو بـه نکاتـی اشـاره شـده که بـا توجه و رعایـت آنهـا در کار میتوانید در
بـازار کار شـغل تعمیـر موبایـل موفـق شـده و بـه درآمـد باالیـی دسـت یابیـد.
علیرضـا کبریایـی مدیریـت آموزشـگاه پیشـرو همـراه یکـی از فعـاالن در ایـن
رشـته اسـت .بـا هـم بخوانیـم:
* لطفا برای شروع کمی از خودتان و از تحصیالت خود بگویید؟
علیرضـا کبریایـی هسـتم .متولـد  67میباشـم .تحصیلات خـود را تـا مقطـع
کارشناسـی ارشـد «مکاترونیـک» ادامـه دادم.
 12سـال سـابقه کار در زمینـه الکترونیـک دارم .تدریـس را هیـچ گاه فرامـوش
نکـردم .هـم چنیـن عضـو انجمـن سـازمان فنـی و حرفـه ای ،مدیـر و موسـس
آموزشـگاه پیشـرو همـراه را در کارنامـه خـود دارم.
* برای وارد شدن به این حرفه دوره آموزشی خاصی دیده اید ؟
خیـر ،چـون در رشـتهای تحصیـل کـردهام کـه مربـوط به همیـن کار میباشـد .در
طـول ایـن سـالها مقال ههـا و پروژ ههـای زیـادی را به سـرانجام رسـانیدهام.
*چـرا دور ههـای تعمیـرات موبایـل یکـی از محبوبتر یـن دور ههـای فنـی و
حرفـهای در کشـور اسـت؟
رشـد تکنولـوژی و وابسـتگی همـه بـه ایـن فـن روز بـه روز در حـال افزایـش
اسـت .بـه نوعـی همـه مـردم درگیـر ایـن وابسـتگی شـدهاند .دلیـل آن هـم نیـاز
بـه برقـراری تمـاس راحـت و ارتبـاط بـا یکدیگـر میباشـد .در کشـورمان به خاطر

وضعیـت بـد اقتصـادی تعمیرات تلفن همراه بسـیار به صرفـه تر از خرید
یـک گوشـی نـو اسـت .بـه همیـن خاطـر تقاضـا بـرای یادگیری این رشـته فـراوان
میباشـد.
* کسـانی کـه بـرای خریـد موبایـل بـه شـما مراجعـه میکننـد کـدام قسـمت از
گوشـی از اهمیـت باالتـری برایشـان قـرار دارد ؟
بحـث بسـیاری از خریـداران گوشـی نـو ابتـدا دوربیـن و سـپس حافظـه داخلـی
آن میباشـد .تلاش مـا هـم آوردن گوشـیهایی اسـت کـه خواسـتههای مـردم
را بـرآورده کنـد.
* پیشنهاد شما به کسانی که میخواهند وارد این حرفه شوند چیست؟
اصـوال چـون ایـن یـک رشـته فنـی اسـت ،بهتـر مـی باشـد کـه کارآمـوزان جایـی را
بـرای گذرانـدن دوره حرفـهای در نظـر بگیرنـد .بایـد داشـتههای علمـی خـود را
زیـاد کننـد .سـپس پشـتکار و فعالیـت بیوقفـه حـرف آخـر را میزنـد.
* فروش و تعمیر تلفن همراه برای شما و دیگران چقدر درآمد زا است؟
در ایـن صنـف ،مثـل صنـوف دیگـر کسـی موفق اسـت و درآمد خوبـی میتواند
داشـته باشـد کـه بـه اصـول فـروش و نیـز مهـارت آگاهـی کامـل داشـته باشـد.
در غیـر ایـن صـورت شـاهد خواهیـم بـود کـه مغازهـای بسـیار پرفـروش و جای
دیگـر اصلا درآمـد خوبـی ندارند.
* مـردم بـرای خریـد موبایـل بـه چـه جاهایـی مراجعـه کننـد ؟ فروشـگاههای
کوچـک ،پاسـاژهای بـزرگ یـا خریـد اینترنتـی؟
در دوران کرونـا ،خریـد و فـروش ایـن گونـه وسـایل بـه شـدت زیـاد شـد .امـا
خـوب متاسـفانه همچنـان افراد سـودجویی در فضـای مجازی وجـود دارند که
جنسهـای تقلبـی را بـه جـای اصلـی مـی فروشـند .مـردم هـم چـون دسترسـی
بـه آنهـا ندارنـد ،بـه راحتـی سـرمایه شـان از دسـت میـرود .بـه نظـرم خریـد از
فروشـگاههای معتبـر از بقیـه جاهـا بهتـر اسـت.

*راههایارتباطیباشما:
نشانی :فردیس ،سه راه حافظیه ساختمان جم ط ۵واحد ۱۱

تلفن09128662265:

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانالبرز:محم دتقیحسنیگردهکوهی

توقیف  ۲۰تــن بــرنــج تقلبی در
فردیس

رئیس تعزیرات حکومتی فردیس از کشف ۲۰
تن برنج تقلبی در یکی از انبارهای پخش مواد
غذایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش جام جم البرز؛ پاشایی گفت :با توجه
بــه گ ــزارشه ــای واص ـلــه مـبـنــی بــر تـخـلــف یک
واحد فروشگاهی در شهرک منظریه فردیس،
بازرسان اداره صمت به مکان مورد نظر مراجعه
کردند و در این بازدید مشخص شد که در این
فروشگاه برنجهای پاکستانی و برنجهای درجه
 ۲و  ۳ایرانی به جــای برنج درجــه یک ایرانی به
فروش رسیده است.
رئ ـیــس ت ـعــزیــرات حــکــومـتــی ف ــردی ــس افـ ــزود:
صــاحـبــان ایــن فــروشـگــاه ان ــواع بــرنــج فـلـهای را
در کیسههای ده کیلویی بــا عناوین  ۲۵برند
مختلف ایــرانــی بستهبندی و در ب ــازار عرضه
میکردند.
پاشایی رئیس تعزیرات حکومتی فردیس با
بیان اینکه این انبار پلمب شد و متصدیان آن
با دستور مقام قضایی بازداشت شدند افزود:
پــرونــده تخلف ایــن فــروشـگــاه پــس از تنظیم
گزارشهای مربوطه برای رسیدگی به اداره کل
تعزیرات حکومتی استان البرز ارسال میشود.
رئ ـیــس تــع ــزی ــرات حــکــوم ـتــی ف ــردی ــس گـفــت:
شــه ــرون ــدان در صـ ــورت م ـشــاهــده تخلفات
واحدهای صنفی میتوانند به صورت تلفنی با
شماره گویای  ۲۴ساعته  ۱۳۵سازمان تعزیرات
حکومتی تماس بگیرند.

www.jamejamdaily.ir

جامجم البرز :شهید "عظیم هنرمندهرلیقی" از
شهدای دوران دفاع مقدس است .در زندگی و
سیره او به روایت از خانواده آمده است که او
عاشق شهادت بود و به آرزویش رسید.
شهید "عظیم هنرمندهرلیقی" فرزند رحیم ،اول
تیر  1350در تهران و در خانوادهای مومن دیده به
جهان گشود.
عظیم پس از سپری کردن دوران کودکی در
آغوش گرم خانواده ،در  7سالگی به مدرسه
رفت .تا کالس سوم ابتدائی درس خواند .او

پس از آن در کارگاه رفوگری مشغول به کار شد
و مدتی در این کار شاغل و پس از آن به کارخانه
چیتسازی وارد شد و از این طریق امرار معاش
میکرد .کار کردن او در این سن و سال کم فقط
دلیلش وضعیت بد اقتصادی خانواده بود.
این جوان نازنین با شروع جنگ تحمیلی به
عضویت بسیج در آمد و پس از گذراندن
دوره آموزش نظامی به جبهههای حق علیه
باطل اعزام شد تا در برابر تجاوزگران به مبارزه
بپردازد .برای چندمین بار بود که به جبهه اعزام

میشد.
سرانجام عظیم هنرمند هرلیقی در اول مرداد
 1367در منطقه عملیاتی شلمچه به دیدار لقاء
اهلل شتافت .شهادت آرزوی او بود.
خانواده شهید «عظیم هنرمندهرلیقی» در
خصوص انتخاب شهید که میخواست همواره
در مسیر ایثار و شهادت گام بردارد ،میگویند :او
فردی عاشق شهادت بود و همیشه از شهید و
شهادت صحبت میکرد .که باالخره به آرزویش
رسید.

حدادی در صحن علنی مجلس عنوان کرد:

تامین مسکن برای اقشار جامعه از نقاط قوت الیحه بودجه  ۱۴۰۱است
عــلــی ح ـ ــدادی در صــحــن عــلــنــی مــجـلــس گــفــت:
توجه الیحه بــودجــه  ۱۴۰۱بــه تامین مسکن بــرای
اقشار جامعه و پیشبینی افزایش مالیات برای
جلوگیری از فرار مالیاتی ،از نقاط قوت الیحه بودجه
است.
به گزارش جام جم البرز ،علی حدادی نماینده مردم
ساوجبالغ ،نظرآباد ،طالقان وچهار باغ در نشست
علنی مجلس شورای اسالمی در موافقت با کلیات
الیحه بودجه  ۱۴۰۱اظهار داشت :باید با همافزایی و
وحدت میان مجلس و دولت در راستای خدمت
رســانــی صــادقــانــه بــه م ــردم ،زمینه رفــع مشکالت
آنها را فراهم کنیم.
عــضــو کــمـیــســیــون تلفیق در مــجـلــس ش ــورای
اســامــی در تــشــریــح نــقــاط ق ــوت الیــحــه بــودجــه،
تــوضــیــح داد :شــجــاعــت دولـ ــت در ایــجــاد نظام
سیستمی به منظور جلوگیری از رانت و فسادها
و رعایت عدالت اجتماعی ،شروع اصالح ساختار
بودجه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و
مجلس را میتوان از جمله مزایای الیحه بودجه
ســال آینده برشمرد که البته نیاز اســت مجلس
موضوع اصالح ساختار بودجه که دولت آن را آغاز

کرده ،را کامل کند.
وی اضـ ــافـ ــه کـ ـ ــرد :افـ ــزایـ ــش ســهــم
اع ــت ــب ــارات تــمــلــک دارایـ ــی
سرمایهای ،ایجاد ثبات
اقـ ــتـ ــصـ ــادی ،تــوجــه
الیــــحــــه ب ـ ــه ت ــول ــی ــد
و ت ــام ــی ــن مــســکــن
ب ــرای اقــشــار جامعه،

معرفی ظرفیتهای ایران برای حس مسئولیتپذیری

کودکان و نوجوانان استان البرز ،در طرح ویژهای
به عنوان«سرزمین من،ایران » به مناسبت چهل
و سومین سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی
ایران ،قصد دارد بیش از پیش ایران اسالمی
و ظرفیتهای آن را به کودکان و نوجوانان
معرفی کرده و به آنها یادآوری کند سرزمینی
که افراد بسیاری با گذشتن از مال و جان خود
در راه پاسداشت آن کوشیدهاند کجاست و چه
ظرفیتها و الگوهای ارزشمندی را در دل خود
دارد و کودک و نوجوان امروز چگونه میتواند از
این ظرفیتها و پتانسیلها برای ارتقای خود و
سرزمینش بهره ببرد.
فالح افزود :اگر بچهها به خوبی سرزمینشان را

بشناسندعالوه بر تقویت عزت نفسشان یقینا
احساس مسئولیت بیشتری نسبت به خاک و
خانه خود خواهند داشت .
این مقام مسئول در ادامه به نوع فعالیتهای
کانون و استفاده از برنامههای جذاب و اثربخش
برای انتقال غیرمستقیم مفاهیم به کودکان و
نوجوانان و اجرای برنامهها در دو سطح استانی و
مرکز محور به دو صورت حضوری و مجازی اشاره
کرده و استفاده از ظرفیت تمام دستگاههای عضو
کمیته کودک ونوجوان ستاد دهه فجر استان را
رمز موفقیت این برنامهها وانجام یک کار خوب
دانست .معاون فرهنگی ،اجرایی کانون البرز در
بخش پایانی سخنانش به طور ویژه به فعالیت
کتابخانه سیار استان اشاره کرده و گفت :از آن
جایی که محرومیتزدایی و توجه ویژه به مناطق
کمبرخوردار روستایی و حاشیهنشین شهری
همواره مورد تاکید نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران و از اهداف انقالب اسالمی ،بوده است
کتابخانه سیار کانون البرز با هماهنگی بخش
آسیبهای اجتماعی اداره کل امور اجتماعی
استانداری البرز ،مدارس و دفاتر تسهیلگری در
ایاماهلل دهه فجر مانند دیگر ایام سال به برخی
از این مناطق در استان البرز مراجعه و خدمات
فرهنگی متناسب را به کودکان ونوجوانان ارائه
خواهد کرد.

جلوگیری از یخ زدگی کنتورهای آب در فصل سرد

آبفای البرز برای پیشگیری از یخ زدگی کنتور وانشعابهای آب دراین
استان ،توصیههایی به شهروندان ارائه کرد.

به گزارش جام جم البرز ،شرکت آب و فاضالب استان البرز در اطالعیه
اعالم کرد :شهروندان با توجه به کاهش دما ،سرمای هوا و یخبندان با
عایقبندی کنتورهای آب از یخ زدگی و ترکیدگی آنها جلوگیری کنند.
شهروندان برای یخزدایی از کنتورهایی که دچار یخ زدگی شدهاند ،به هیچ
وجه آب داغ روی کنتور و لولهها نریزند ،زیرا موجب ترکیدگی میشود وبه
جای این کار از کیس ه آب داغ ،سشوار وحرارت غیرمستقیم استفاده شود.
دمای زیر صفر باعث میشود آبی که در چاله کنتور جمع شده است ،یخ
بزند و به کنتور آسیب وارد کند.
شهروندان عالوه بر استفاده از خاک اره (که درکیسه ریخته شده) ،پوشال
پارچه ،گونی ،پشم شیشه و ...درمحفظه ومحل استقرار کنتور و پوشاندن
لولههای متصل به کنتور ،تمامی لولههای روکار اعم از فلزی وغیر فلزی
را که در معرض هوای آزاد و سرمای محیط قرار دارند ،با عایق مناسب
بپوشانند.

امام خمینی

(ره)
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پیام های مردمی

مردی که عاشق شهادت بود

معاون فرهنگی اجرایی کانون البرز:

معاون فرهنگی اجرایی کانون البرز در نشست
کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان
بر ضرورت معرفی ایران اسالمی ،ظرفیتها و
پتانسیلها و الگوهای مناسب آن به نسل امروز
به منظور افزایش حس مسئولیتپذیری و ارتقای
هویت ملی در کودکان و نوجوانان تاکید کرد.
به گزارش جام جم البرز ،مهری فالح ،معاون
فرهنگی اجرایی کانون البرز به عنوان نایب رئیس
این کمیته در سخنانی ضمن خوشامد گویی و
تشکر از حضور نمایندگان سازمانهای عضو،
دهه فجر را ایامی ارزشمند برای معرفی انقالب
اسالمی ایران و دستاوردهای آن به نسل جدید
خوانده و افزود اداره کل کانون پرورش فکری

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

www.daneshpayam.ir

خبر

اى دوست ،به عشق تو دچاريم ،همه
در ياد ُر خ تو داغداريم ،همه
گـــــر دور كنــــى يـــــــا بپذيرى ما را
در كوى غم تو پايداريم ،همه

پیشبینی افزایش مالیات برای جلوگیری از فرار
مالیاتی از دیگر نقاط قوت الیحه بودجه سال آینده
است.
ایــن نماینده مــردم در مجلس یــازدهــم ،با اشــاره
به تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در
مجلس یازدهم ،ادامــه داد :دولت در الیحه مقرر
کرده که از افــرادی که درآمدها و عایدات سنگین
دارنــد مالیات دریافت شود ،باید به این موضوع
توجه کنیم که از کارمند و کارگر پیش
از پــرداخــت حقوق مالیات کسر
شود اما افــرادی که درآمدهای
سنگین دارنـ ــد ف ــرار مالیاتی
میکنند.
وی عدم استقراض دولت
از ب ــان ــک م ــرک ــزی ب ــرای
جــلــوگــیــری از ت ـ ــورم و
ع ــدم خــلــق پ ــول را از
دیــگــر مــزایــای بــودجــه
ســال آینده برشمرد و
اضافه کــرد :تمرکز زدایــی
یــکــی دیــگــر از مــحــاســن ایــن

الیحه اســت؛ در بودجه ســال آینده اختیارات به
ش ــورای بــرنــامــه ری ــزی اســتــانهــا تفویض شــده و
صندوق پیشرفت و عدالت تشکیل شده است.
این صندوق میتواند به توزیع بودجه کمک کند.
حــدادی با بیان اینکه مــازاد درآمدها به صندوق
مذکور واریز میشود ،تصریح کرد :مشارکت بخش
خصوصی برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید،
مشارکت بخش خصوصی در پروژههای نیمه تمام
و ...از دیگر مزایای الیحه بودجه است.
عضو کمیسیون ام ــور داخــلــی و شــوراهــا بــا بیان
ایـنکــه ص ــادرات غیر نفتی در استانها افزایش
مییابد ،ادامه داد :پیشبینی منابع برای آبرسانی
پــایــدار به مناطق شهری و روستایی ،پیشبینی
منابعی ب ــرای شبکه ملی اطــاعــات و همچنین
اعتبارات برای رتبهبندی معلمان و قانون جوانی
جمعیت و حمایت از خانواده در نظر گرفته شده
اســت .حــدادی تکیه بر منابع پــایــدار که از ایجاد
بــدهــی ب ــرای ســالهــای آیــنــده جــلــوگــیــری میکند
و کاهش  ۸۸هــزار میلیارد تــومــان انتشار اوراق
نسبت به سال گذشته را از دیگر نقاط قوت الیحه
بودجه برشمرد.

خوانندگان عزیز میتوانند جهت طرح مشکالت
شهری و استانی در ابعاد مختلف با شماره تلفن
32210009دفتر تحریریه جام جم البرز همه روزه
به غیر ایام تعطیل در وقت اداری تماس بگیرند
تا مشکالتشان با نام خودشان در همین ستون
درج گردد.شلوغی و ازدهام ورودی و خروجیهای
کرج را ساماندهی کنید
یکی از مشکالت اساسی روزمره شهروندان
کرجی شلوغی و ازدهام ورودی و خروجیهای
محدوده اتوبان تهران -قزوین و کرج -قزوین
میباشد.آری مردم ساعتها گرفتار ترافیک و
تراکم عبور و مرور در این زمینه هستند .آیا وقت
آن نرسیده تا مسئوالن تصمیم گیرنده برای حل
و فصل این گره و دشواری زندگی مردم چارهای
بیندیشند؟!
مهران اسماعیلی از کرج
فرهنگ غلط سگ گردانی در پارکهای عمومی
را کنترل کنید
عدهای از شهروندان بدون توجه به حقوق سایر
شهروندان با سگ گردانی و مانور سگهای
متنوع در محدوده پارکها و فروشگاههای
عمومی بهداشت شهروندان و امنیت زندگی
اجتماعی را مخدوش کرده اند .لذا به همین
منظور از مدیران شهری خواهان اعمال انظباط
عبور و مرور شهری هستیم.
جمعی از شهروندان البرزی
سارقان حرفهای را رها نکنید
دادن مرخصی یا آزادی سارقان حرفهای امنیت
جامعه را مخدوش کرده است .لطفا مسئوالن
قضایی برای حفظ امنیت عمومی جامعه و
پیشگیری از سرقتها در ابعاد مختلف چاره
اندیشی کنند.
جمعی از مالباختگان البرزی
بیمههای تامین اجتماعی و کارمندی را
کارآمد کنید
بیمههای تامین اجتماعی و کارمندی برای کارگران
و کارمندان چندان کارآمد نیست .شهروندان از
مسئوالن مربوطه به طور جدی میخواهند تا با
مصوبات اصولی موثر حمایت بیشتری از طبقه
زحمت کش کارگران و کارمندان به عمل آورند.
بهرام نائینی از محمد شهر

