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بیست و پنجم دسامبر به عنوان زادروز عیسی
مسیح در بیشتر کشورهای جهان جشن گرفته
میشود .هر چند این روز که کریسمس نامیده میشود
عیدی مسیحی است اما نزد مسلمانان و ایرانیان نیز
بسیار گرامی است .فرا رسیدن دی برای مسیحیان جهان
مناسبتهای بسیار مقدسی به همراه دارد .كریسمس... ،
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افتتاح بزرگترین خط تولید واکسن تب برفکی در استان
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امام جمعه کرج :توطئه دشمنان در مذاکرات هستهای به خودشان باز میگردد

اجتماعی

نماینده ،ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با اشاره به کارشکنیهای
آمریکا و صهیونیستها در مذاکرات برجام گفت :توطئههای دشمنان اسالم در
این مذاکرات به خودشان باز خواهد گشت.
به گزارش جام جم البرز ،آیت اهلل سیدمحمد مهدی حسینی همدانی در خطبههای

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

این هفته نماز جمعه کرج افزود :امروز آمریکا به کمک صهیونیستها در اتاق فکر
خود به این نتیجه رسیده اند که در روند مذاکرات هستهای بهانه تراشی کنند.
نماینده ،ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج گفت :متهم سازی ایران در
خصوص حق مسلم خود در زمینه هستهای یا نپذیرفتن پیشنهاد عادالنه ایران

در این موضوع از مهمترین رفتارهای خصمانه آمریکا در این مذاکرات است .آیت
اهلل حسینی همدانی افزود  :این اقدامات با هدف بمباران خبری علیه ایران در
پیش گرفتهاند ،اما ایران اسالمی با قدرت در مذاکرات حاضر شده و کید دشمنان
به خودشان باز خواهد گشت.

خبر

اخبار شورا

در پانزدهمین نشست عمومی نهضت راهبران اجرایی بیانیه گام دوم استان البرز صورت گرفت:

ن ـیــاز فـ ــوری تـجـهـیــز کـ ــرج به
سطلهای زباله هوشمند

اکـ ـ ـن ـ ــون ف ــرآیــن ــد
اس ـت ـق ــرار ،تجهیز
و یــا بهینه ســازی
لهــای زبــالــه
س ـط ـ 
در ک ــانـ ـشـ ـه ــر
ک ـ ــرج م ـه ـ متــریــن
فرزاد حق الذاکرین
دغ ـ ــدغ ـ ــه اصــل ــی
مدیر بازرگانی جام جم البرز
شهروندان است.
آخــریــن اطــاعــات
از شهرداری یا شورای
شهر مرکز البرز حاکی از آن اســت که دو نظر در
پروسه این مهم حائز مقبولیت تصمیمگیری و یا
تصمیمسازیمیباشد.
الــف :تصدی گری شهرداری در تولید سطلهای
زباله به صورت سنتی
ب :تـجـهـیــز ش ـهــر ب ــه ش ـکــل تــول ـیــد و اس ـت ـقــرار
سطلهای زباله هوشمند که با سیستم رایانهای
قابل رصد خواهد بــود .همچنین این راهکار به
شیوه بــرون سـپــاری بــه پیمانکار یــا پیمانکاران
بخش خصوصی شمایل نوین و مدرن تری را در
ساماندهی و مکانیزاسیون بازیافت شیرآبهها،
پسماندها و زبالههای شهری به همراه دارد.
محمد اسدیان رئیس مرکز پژوهش و مطالعات
راهبردی شــورای این کالنشهر میگوید :اگر مبنا
بر تصمیم عاجل و جمعی اعضای شــورای شهر
مبتنی بــر اس ـت ـقــرار سیستم هــوشـمـنــدســازی
سطلهای زباله به ویژه در بحث فرآیند تفکیک
زباله از مبدأ باشد این حرکت با اقدام به وسیله
پیمانکار بـخــش خـصــوصــی اق ــدام ــات ســریــع را
شاهد خواهد بــود که میتوان اشــاره کــرد از اول
اردیبهشت  1401با تخصیص مقدماتی و اجرایی در
یکی از مناطق کرج بزرگ پروژه نوسازی هوشمند
کلید خواهد خورد .نگارنده این مقاله کوتاه تاکید
میکند که بزرگترین معضل شهر کرج نیاز به یک
اقــدام سریع و جدی دارد و تاکنون متاسفانه به
نظر میرسد با کوتاهی تصمیمات جدی مسئوالن
ذیربط همراه بوده است.

مشاوران حقوقی جام جم البرز

اهدای کتاب نظام مسائل استان به نماینده عالی دولت
پانزدهمین نشست عمومی نهضت راهبران اجرایی بیانیه گام دوم
البرز با موضوع هماندیشی و همافزایی ظرفیتهای جریان انقالبی
استان با حضور نماینده ولیفقیه در استان و استاندار البرز برگزار شد.
به گزارش جام جم البرز ،آیتاهلل حسینی همدانی در این نشست،
بابیان اینکه کار جهادی یعنی کاری که درست انجامشده ،بهموقع آغاز
و بهموقع نیز تمام شود ،ضمن قدردانی از تالشها و زحمات اعضای
نهضت راهبران اجرایی بیانیه گام دوم استان البرز ،خطاب به اعضای
این نهضت ،بیان داشت :شما معین و کمکحال استاندار هستید و
باید صادقانه و خالصانه در خدمت نظام اسالمی باشید.
وی در ادامه بابیان اینکه اکنون یکی از مصادیق دولت انقالبی ،کمک
به استاندار در حوزه مسائل استانی است که استاندار البرز نیز از این
موضوع استقبال کردند ،اظهار داشت :امیدواریم اینگونه جلسات
فقط به گفتوگو ختم نشود و پاسخها نیز گفتاردرمانی نباشد زیرا در

این صورت اثری نخواهد داشت؛ باید در مقام عمل پاسخها را ببینیم
که در این زمینه الزم است با سرعت و قدرت بیشتری امور را دنبال
کرد و بهپیش برد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر ضرورت مدیریت جهادی

برای حل مشکالت استان البرز و با اشاره به اینکه این مدیریت
میتواند در شرایط و مواقعی که قانونی تعریفنشده است خود
را نشان دهد ،افزود :در این نوع مدیریت باید وارد میدان شد و
راهکارهای مناسب را پیدا و آنها را عملیاتی کرد.
آیتاهلل حسینی همدانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان ،یادآور
شد :نخبگان به میدان کار و عمل نیاز دارند تا بتوانند گوشهای از
مسئولیتها را بر عهده گیرند؛ در صورتیکه میدان در اختیار داشته
باشند میتوانند نقش به سزایی را در پیشبرد اهداف ایفا کنند.
وی در بخش دیگری با اشاره به کتاب نظام مسائل استان البرز ،عنوان
کرد :کتاب نظام مسائل استان البرز بهدوراز آرمانگرایی و بهصورت
واقعبینانه با استفاده از مدیران و کارشناسان اجرایی و نظری توسط
نهضت راهبران اجرایی بیانیه گام دوم استان البرز تهیه و به چاپ
رسید.

با حضور معاون رئیس جمهور و وزیر کشاورزی انجام شد:

افتتاح بزرگترین خط تولید واکسن تب برفکی در استان
بزرگترین و پیشرفتهترین خط
تولید واکسن تب برفکی کشور با
ظرفیت تولید ساالنه  ۲۰میلیون
دز ،در استان البرز به بهرهبرداری
رسید.
به گزارش جام جم البرز؛ این خط
تولید با حضور معاون علمی
و فناوری رئیسجمهور و وزیر
جهاد کشاورزی در نظرآباد افتتاح
شد .این خط در کمتر از  ۱۰ماه با
تالش متخصصان دامپزشکی،
واکسن سازی ،شرکتهای
دانش بنیان و جوانان نخبه
ایران ساخته شد .سایت تولید
واکسن تب برفکی ،هزار و  ۲۰۰متر
مربع اتاق تمیز و ظرفیت تولید

ساالنه  ۲۰میلیون دز واکسن
تب برفکی روغنی و  ۴۰میلیون دز
واکسن تب برفکی آبی دارد .این
سایت تولیدی با سرمایهگذاری
هزار و  ۵۰۰میلیارد ریالی راهاندازی
شد.
با تولید این واکسن ساالنه ۳۰
میلیون دالر از خروج ارز جلوگیری
میشود و با تکمیل ظرفیت آن،
ساالنه  ۲۰میلیون دالر ارزآوری
برای کشور به وجود خواهد آمد.
به منظور اجرای سایت تولید
تب برفکی ۳۸ ،شرکت همکاری
کردند و با بهرهبرداری کامل آن،
 ۸۰نفر نیروی متخصص مرتبط
با حوزه "زیست فناوری" جذب

میشوند .در حال حاضر در این
شرکت  ۷۰نیروی متخصص و
دانش آموخته برتر دانشگاههای
کشور با میانگین سنی ۳۴
سال در بخشهای تولید،
کنترل و تضمین کیفیت ،فنی و
مهندسی ،بازرگانی ،برنامه ریزی،
مالی ،اداری ،صادرات و فروش
و فعالیت میکنند .شرکت
تحقیقاتی ،تولیدی و دانش
بنیان «ویرا واکسن شایا» با
نام اختصاری «ویرا واکسن» از
سال  ۱۳۹۵فعالیت تحقیقاتی
خود را بر روی واکسنهای دامی
مهم و مورد نیاز کشور ،شروع
کرد و پس از گذشت چند ماه

و تولید آزمایشگاهی واکسن
طاعون نشخوار کنندگان کوچک
( ،)PPRبا ثبت رسمی شرکت در
شهریور  ۱۳۹۶و سرمایه گذاری
کامل بخش خصوصی در اولین
مرکز رشد خصوصی کشور،
فعالیت خود را آغاز کرد.مرکز
رشد بهنود فارمد البرز به عنوان
اولین مرکز رشد خصوصی کشور
با سرمایهگذاری کامل بخش
خصوصی ،در شهرک صنعتی
سپهر واقع در شهرستان نظر
آباد استان البرز قرار دارد.
این مرکز در زمینی به مساحت
 ۸هزار مترمربع و با ایجاد بیش
از  ۴هزار متر اتاق تمیز به منظور

تولید محصوالت و فرآوردههای
بیولوژیک و دامی احداث شده
است .شرکت ویرا واکسن شایا
در آذر سال  ۱۳۹۶با اخذ موافقت
اصولی تولید واکسنهای دامی
از سازمان دامپزشکی کشور،
سایت تولید خود را در این مرکز
ایجاد کرد و در اسفند  ۹۷با توجه
به نتایج قابل قبول مطالعات
فارمی و تستهای کنترل
کیفی محصول" ،پروانه ساخت
داروهای دامپزشکی" به منظور
تولید و فروش واکسن طاعون
نشخوار کنندگان کوچک ()PPR
را از سازمان دامپزشکی کشور
دریافت کرد.

این شرکت در نخستین برنامه
تولیدی خود ظرف مدت چهار
ماه ،موفق شد  ۳۰میلیون دوز
واکسن طاعون نشخوارکنندگان
کوچک معادل کل نیاز کشور در
سال را تولید کند که این مقدار
تولید در ظرف کمتر از  ۴ماه،
رکورد بی نظیری را در صنعت
واکسن سازی کشور توسط
بخش خصوصی پس از انقالب
اسالمی به ثبت رساند.
این محصول نخستین بار
در کشور تحت به روزترین
استاندارد «چی .ام .پی» و
پیشرفتهترین فناوری دنیا تولید
و به بهره برداری رسیده است.

خوانندگان گرامی،
ش ــم ــا مــیت ــوان ــی ــد
مشکالت حقوقی
و ق ـضــایــی خ ــود را
بـ ــا ج ـ ــام جـ ــم الــبــرز
در م ـیان بگذارید.
مــســئــول پــرســش
حسین طاهری پور
و پــاســخ مشکالت
حــقــوقــی و قضایی
وکیل پایه یک
ب ـ ــه وس ــی ــل ــه تــیــم
دادگستری
کارشناسی مجرب
خود میتوانند هر هفته و در همین ستون به
سئوالهای شما پاسخ دهند.
الزم است بدانیم که پاسخهای داده شده به
سئوال ،صرفا جنبه مشورتی دارد و قابل استناد
در مراجع قضایی و اداری نمیباشد.
منتظر تماسهای شما هستیم.
نکات مهم تنظیم قرارداد
باتوجه به اصل الزم االجرا بودن قراردادها ،درج
بعضی نکات در قراردادها چه از حیث اجرای
قراردادها و چه از حیث رفع اختالفات ضروری
میباشد .که به اختصار اشاره میگردد:
 -1عدم توافق بر خالف قانون و شر ع
ً
 -2طرفین قرارداد دقیقا مشخص گردند
 -3تعیین ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات
 -4تعیین عنوان قرارداد اعم از بیع ،اجاره ،صلح
و غیره
ً
 -5تعیین سمت طرفین قرارداد اعم از اصالتا یا
ً
وکالتا یا قیمومت و غیره
 -6ذکر و پیوست نمودن دلیل سمت اعم از
وکالت نامه ،قیم نامه یا والیت و غیره
 -7درج تاریخ و مدت اجرای قرارداد
 -8تعیین مبلغ و زمان پرداخت
 -9پیش بینی شرط الزم در قرارداد
 -10پیش بینی صریح و دقیق تعهدات طرفین
 -11امضاء و اثر انگشت طرفین و شهود قرارداد
 -12سایر نکاتی که حسب نوع قرارداد الزم
میباشد.

مدیر فروشگاه ورزشی تخت جمشید اعالم کرد:

بهترین قیمت را با سود پایین
برای مشتریان در نظر گرفتهایم

ناصر قرهداغی،سازندهساختمانی:

میتوانیمدر ساختمسکناز تولیدات
ایرانیاستفاده کنیم
ساخت و ساز مسکن با استفاده صددرصد
از مــواد اولـیــه داخـلــی نیز امکانپذیر اســت.
ناصر قرهداغی ،یکی از تولیدکنندگان مسکن
اعالم کرد که امکان تولید مسکن با مواد اولیه
داخلی وجــود دارد .چرا که ایــران به لحاظ دارا
بودن منابع طبیعی در این حوزه پیشتاز است.
وی حدود  ۲۰سال است که در حوزه ساخت و
ساز و در مهرشهر کرج مشغول به فعالیت
میباشد .در همین رابطه روزنامه جامجم البرز
با این تولیدکننده و مدیر توانمند گفتگویی
انـجــام داده اســت کــه ماحصل آن را در ذیل
میخوانید:
* در خصوص سوابق و فعالیتهای تخصصی
خود توضیح دهید.
متولد سال  1349در تهران هستم .تقریبا ده
سال قبل از ورود به حــوزه ساخت و ســاز ،در
صنف لوازم خانگی فعالیت داشتم .با افتخار
میگویم کــه از صفر شــروع کــرده ام .ســه ماه
کارگر آهنگری ،سه ماه کارگر خیاطی و تقریبا دو

سال ونیم در مکانیکی مشغول بودم که همه
اینها قبل از خدمت سربازی بوده است .بعد
از آن وارد صنف لــوازم خانگی شــدم .در حال
حاضر نیز با فرزندانم در زمینه ساخت و ساز
مشغول به کار هستیم.
دخترم ،مهندس عمران و پسرهایم مهندس
معمار هستند.
* پـیـشـنـهــاد ش ـمــا بــه ج ــوان ــان در خصوص
انتخاب شغل چیست؟
در کشوری مثل سوئد فقط  20درصد از جوانان
وارد دانشگاه میشوند و  80درصد از آنها به
دنبال شغل پدری و توسعه کار او میروند .به
نظر من استفاده از تجربیات بزرگترها بهترین
ثروت است .اگر انسان حتی در کارهای کوچک
نیز صداقت را سرلوحه کــار خــود قــرار دهــد و
خدا را در نظر بگیرد ،حتما موفق خواهد شد.
* بــه نـظــر شـمــا م ــواد اول ـیــه داخ ـلــی در حــوزه
ساخت مسکن با نوع خارجی آن قابل رقابت
است؟

رهبر عزیز و معظم ما فرمایش بسیار خوبی در
این زمینه داشتند .ایران پتانسیلهای بسیار
باالیی دارد .حتی در زمینه تولید سنگ ،کاشی
و سرامیک رتبه سوم جهان را داریم.
میلگرد ،بتن و سیم از تولیدات داخل است.
از لحاظ دانــش فنی نیز تولید بتن ،میلگرد
و ذوب آهــن افــزایــش یافته و در حــال حاضر
میلگرد و تـیــرآهــن مــا بــا تــولـیــدات آمریکایی
رقابت میکند.
در ایـ ــن زم ـی ـنــه صـ ـ ــادرات ب ـس ـیــار خ ــوب ــی به
کشورهای همسایه داریم .بهترین سنگهای
دنیا در ایران هستند ولی متاسفانه به صورت
خام صادر میشوند.
ط ــی  20س ــال فـعــالـیـتــم در زم ـی ـنــه ســاخــت و
ســاز 95 ،درصــد جنسهای مــورد استفاده ما
ایرانی بــوده اســت .نوسان قیمتها بــرای ما
آزاردهنده میباشد ،وگرنه میتوانیم تولیدات
صددرصد ایرانی داشته باشیم.
آدرس اینستاگرامapadana.group.co:

فروشگاههای پوشاک و لوازم ورزشی همان طور
که از اسم آنها مشخص است ،عرضه کننده
انواع پوشاک و لوازم در رشتههای مختلف
ورزشی میباشند .بهتر است برای اینکه
موقع خرید سردرگم نشویم به فروشگاههایی
مراجعه کنیم که تنوع و کیفیت محصوالت در
آن باال بوده و عالوه بر این دارای قیمت مناسب
باشند .فروشگاه ورزشی تخت جمشید ،یکی
از مجموعههای حرفهای در فروش و عرضه
پوشاک و لوازم ورزشی در استان البرز است.
این فروشگاه به صورت تقریبی تمام پوشاک
و لوازم ورزشی را به مشتریان خود عرضه کرده
است .همچنین سعی کرده بهترین قیمت را
با سود پایین برای مردم در نظر بگیرد .چرا که
رضایت مشتری برای فروشگاه ورزشی تخت
جمشید همیشه در اولویت میباشد .در
همین رابطه روزنامه جام جم البرز با ابراهیم

روستانیا ،مدیر توانمند و زبده فروشگاه ورزشی
تخت جمشید گفتگویی انجام داده است که
ماحصل آن را در ذیل میخوانید:
* در خصوص فعالیتها و خدمات ویژه
فروشگاه ورزشی تخت جمشید توضیح
دهید.
تقریبا تمام پوشاک و لوازم ورزشی در فروشگاه
ورزشی تخت جمشید عرضه میشود و به
تمامی شهرستانها ارسال داریم .یک سری
از وسایل نیز در انبار موجود است که به
مشتریان خاص خود ارائه میکنیم .به لحاظ
قیمت تمام سعی ما بر این است که با حداقل
سود محصوالت خود را به فروش برسانیم تا
هم مشتری راضی باشد و هم میزان فروش ما
افزایش یابد .تقریبا  500قلم کاال
اعم از پوشاک با تنوع باال برای
رشتههای مختلف ورزشی و با

* لطفا راههای ارتباطی با فروشگاه لوازم ورزشی تخت جمشید را بیان نمایید.
آدرس :جاده محمدشهر – شهرک مهندسی زراعی – شهرک بعثت – میدان
معلم
تلفن همراه09121675118 :
تلفنهای تماس:
02636712168 - 09025675118
ساعات کاری 09:30 :الی  14و  16الی 22

برندهای متعدد و همچنین لوازم ورزشی برای
تمامی رشتههای ورزشی در فروشگاه ورزشی
تخت جمشید موجود است .در حال حاضر
بیشترین فروش ما در بخش رشتههای رزمی
و فوتبال است.
*مهمترینشاخصهفروشگاهشماچیست؟
ما سعی میکنیم بهترین قیمت را با سود
پایین برای مشتری در نظر بگیریم چون سود
کم موجب فروش باال میشود .رضایتمندی
مشتری همیشه برای ما در اولویت است.
مجموعه فروشگاهی تخت جمشید به منظور
سهولت در امر خرید برای مشتریان گرامی،
دارای فروشنده خانم و آقا میباشد .برای
سهولت در دستیابی به آدرس فروشگاه،
مشتریان گرامی میتوانند در برنامههای
نشان بلد یا گوگل مپ فروشگاه
ورزشی تخت جمشید را جستجو کنند.

چهار شنبه  1دی  1400شماره 6111

استاندار خبر داد :رفع موانع بهره برداری از واحد دوم تصفیه خانه فاضالب کرج
استاندار البرز در بازدید از تصفیه خانه فاضالب کرج به رفع موانع بهرهبرداری
از مدول (واحد) دوم تصفیهخانه فاضالب کرج تاکید کرد.
به گزارش جام جم البرز ،مجتبی عبداللهی در بازدید از تصفیه خانه فاضالب
کرج که جمعه  26آذر انجام شد ،بیان داشت :با وجود گذشت  12سال

از شروع احداث مدول دوم این تصفیه خانه ،پیمانکار و آبفای البرز در
بخشهایی با مشکالت و موانعی مواجه بودهاند که موجب تاخیر در
بهرهبرداری از این مرحله شده بنابراین مقرر شد در یک نشست تخصصی
در استانداری البرز ،راهکار مانع زدایی آن را بررسی کنیم.

عبداللهی گفت :پساب خروجی از مدول دوم این تصفیه خانه با ظرفیت 58
هزار مترمکعب در شبانه روز برای شهرک صنعتی اشتهارد اختصاص خواهد
یافت و در این راه هر کمک و حمایتی که الزم باشد از سوی استانداری انجام
میشود.
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

خبر

خبر

جام جم البرز گزارش میدهد:

ساکنان مسکن مهر ابریشم البرز
چشمبهراهزیرساختهایرفاهی

فرماندار چهار باغ استان گفت :ساکنان مسکن مهر
ابریشم این شهرستان همچنان در انتظار عملیاتی
شدن تعهدات پیمانکاران اداره کل راه وشهرسازی
استانالبرز در زمینهخدمات آموزشی،رفاهی،درمانی
و شهری این شهرک هستند.
به گزارش جام جم البرز؛ قدرت اله شمیرانی گفت:
چند سالی است که این مجتمع مسکونی پر
جمعیت مورد بهره برداری قرار گرفته است ،اما
تاکنون برای رفع نیازهای خدماتی شهروندان آن
اقدامات الزم به عمل نیامده و تعهدات پیمانکاران
راه و شهرسازی به خوبی انجام نشده است .وی از
صاحبان سرمایه در بخش خصوصی و نیز مجمع
خیران سالمت استان البرز دعوت کرد برای تامین
خدمات شهری و بهداشت و درمان جمعیت ساکن
در مجتمع مسکن مهر ابریشم این شهرستان وارد
صحنه شوند و از راه وشهرسازی استان خواست به
تعهدات خود در این شهرک عمل نماید .شمیرانی
افزود :این مجتمع بزرگ مسکونی فاقد درمانگاه
و زیرساختهای فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی
میباشدورفعاینمشکالت،حمایتخیرانوحضور
سرمایهگذاران را طلب میکند .وی افزود :همچنین
ایجاد و راهاندازی بازار روز در این ناحیه شهری که از
جمله نیازهای ضروری ساکنان محسوب میشود
را در دست بررسی و اقدام شهرداری چهارباغ قرار
داده ایم .وی با تاکید بر ضرورت ساخت اماکن
فرهنگی ،ورزشی و فضای سبز در این ناحیه شهری
گفت :مسکن و شهرسازی که سازنده این مجتمع
عظیم مسکونی است انجام اقدامات اساسی برای
ارائه خدمات شهری را بدون انجام تعهدات برعهده
شهرداری چهارباغ محول کرده است.

جایزهکشورهایاسالمیبهشرکت
دانش بنیان داروساز در البرز

«کیو آر » روش جدید کمک به نیازمندان در استان
رضالشینی ،معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان البرز از امکان جدید کمک به نیازمندان از طریق
کد( کیو آر )با استفاده از گوشی همراه خبرداد.
به گزارش جام جم البرز ،معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته
امداد امام خمینی (ره) استان البرز با بیان اینکه بخشی از برنامههای
کمیته امداد امام خمینی (ره) خدمت به نیازمندان برای ارتقای وضعیت
معیشت محرومان است تصریح کرد:با توجه به شیوع بیماری کرونا و
حذف گردش مالی به صورت نقدی (پول) از چرخه زندگی مردم ،خدمات
کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان البرز بر تسهیل در فرآیند
پرداخت کمکهای مردمی است تا این کمکها با سرعت و دقت
بیشتری جمع آوری و به دست نیازمندان برسد.
وی خاطرنشان کرد :در جدیدترین روش برای تسهیل در پرداخت
کمکهای مردمی ،کدهایی برای تمامی مشترکان صدقات خانگی تولید
میشود در نتیجه نیکوکاران از این پس میتوانند صدقات و کمکهای

خود را از این طریق کدهای (کیو آر ) پرداخت کنند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان البرز گفت :با

استفاده از شیوههای نوین کمک به نیازمندان ضمن کاهش مراجعه
مردم به صورت حضوری ،امکان پرداخت هر گونه کمک در هر نقطهای
برای افراد فراهم است.
وی افزود :تا کنون در استان البرز به بیش از  40هزار نفر کد (کیو آر )
تحویل شده است .رضا لشینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به اینکه از جمعیت  3میلیون خانواری در استان البرز یک میلیون نفر
زیر خط فقر قرار دارند تصریح کرد :تنها  13درصد از خانوارهای فقیر در
استان البرز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.
وی با بیان اینکه از 3میلیون خانوار البرزی تنها صدو پنجاه هزار نفر
دارای صندوق صدقات هستند اظهار امیدواری کرد با طرح جدید و
استفاده از (کیو آر ) تعداد نیکوکارانی که کمیته امداد امام خمینی
استان البرز را یاری میدهند افزایش یابد.
وی در پایان از همه مردم استان تقاضا کرد کمیته امداد را با استقبال از
روش جدید کمکهای مردمی و استفاده از (کیو آر ) یاری رسانند.

استقبال از شب یلدا با برگزاری شب شعر در البرز

شب شعر استقبال از شب یلدا با اجرای
موسیقی اصیل و سنتی آذربایجانی و قرائت شعر
ترکی و فارسی برگزار شد.

به گزارش جام جم البرز؛ این مراسم به همت
موسسه فرهنگی ،هنری آذربایجان با مدیریت
قربانعلی کریمخانی و مشارکت انجمن ادبی

متصدی فروشگاههایپر رنگ
و ابزار سام اعالم کرد:

فروشگاه هایپر
رنگ و ابزار سام،
ارائه محصوالت با
کیفیت به مردم

فروشگاههای ابزار به دلیل تنوع و گستردگیکار با مشاغل بسیاری در ارتباط
میباشند .در این فروشگاهها انواع و اقسام ابزار آالت صنعتی ،کشاورزی،
باغبانی و  ...یافت میشود .ابزارفروشی مانند سایر مشاغل نیاز به دانش و
اطالعات تخصصی دارد .فروشگا ه هایپر رنگ و ابزار سام یکی از مجموعههای
حرفهای در کرج میباشد .هدف اصلی و مهم این فروشگاه ارائه محصوالت با
کیفیت و مرغوب با قیمتی مناسب به مردم است .در همین زمینه جامجم
ی هایپر رنگ و ابزار سام
البرز با ایوب حیدراوالد ،متصدی توانمند و حرفها 
گفتگویی انجام داده است که در ادامه میخوانید:
*در خصوصفعالیتهای تخصصیفروشگا ه هایپر رنگوابزار سام توضیح
دهید؛
حیطه کاری ما در خصوص کاالهای ساختمانی ،صنعتی ،بهداشتی ،ابزارآالت
و رنگ و نقاشی است .تقریبا بیش از دو هزار قلم جنس در فروشگاه ما
موجود است .اگر سرمایه و امکانات باشد ظرفیت و فضای ارائه تا چهار هزار
قلم جنس را نیز داریم .این صنف بسیار وسیع و گسترده میباشد ،به نوعی

بیانتهاست و فوقالعاده تخصصی است.
* به نظر شما دلیل استقبال مردم از برندهای خارجی چیست؟
متاسفانه در حال حاضر برندهای چینی بازار را اشباع کرده اند هر چند که
برندهای ایرانی خوب هم داریم ولی برندهای تایوانی و ژاپنی نیز در بازار وجود
دارند .متاسفانه به دلیل قیمت پایینتر و تقاضای بیشتر  80درصد برندهای
بازار چینی هستند .صنف ما بیشتر با سازندگان ساختمان در ارتباط است
که متاسفانه به دنبال محصوالتی با حداقل قیمت هستند و کیفیت برای
آنها در اولویت نیست .بیشتر برندهای ایرانی و یک سری از برندهای خارجی
ضمانتنامه دارند و تقریبا  70درصد برندهای خارجی فاقد ضمانت میباشند.
*از اهدافمهمفروشگا ههایپر رنگوابزار سامبه کداممورداشارهمیکنید؟
هدف اصلی فروشگاههایپر رنگ و ابزار سام این است که کاالهای با کیفیت
را با قیمتی مناسب به مردم ارائه دهد .اگر قیمت محصولی ده درصد بیشتر
باشد خریدار را متقاعد میکنیم که دلیل آن کیفیت مرغوب تر کاال نسبت به
برندهای خارجی نامعتبر است.

* راههای ارتباطی با فروشگاه هایپر رنگ و ابزار سام را ذکر نمایید.

آدرس:بلوار هفتتیر -بینچهارراهمصباحوکارخانهقند-روبرویبانکمسکن–نبشخیابانشالچی-هایپر رنگوابزار سام
شماره تماس32727159 :

شماره تلفن واتساپ و اینستاگرام 09122603986 :اینستاگرامhyper_abzar_sam :

ساعات کاری 8 :صبح الی  1بعدازظهر و  4عصر الی  9شب

دلشدگان البرز و همچنین با همکاری اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز در سالن
اجتماعات مرحوم سیروس صابر برگزار شد.
در این همایش تنی چند از شعرا و اساتید
ادبیات از استانهای البرز و تهران به شعر خوانی
پرداختند و چندین گروه از هنرمندان آذربایجانی
نیز با اجرای موسیقی اصیل و سنتی فضای شاد
و مفرحی را برای حاضرین به ارمغان آوردند.
گفتنی است مهمان ویژه این مراسم آتش
تقی پور هنرمند به نام کشور بوده و سخنرانان
این نشست هم حجتاالسالم اکبر حمیدی و
قربانعلی کریمخانی بوده اند.
الزم به توضیح است شب یلدا بلندترین شب
سال که به زمان مابین غروب آفتاب از تاریخ
 ۳۰آذر یعنی آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب یکم
دی یعنی نخستین روز زمستان مربوط میشود

مصادف با انقالب زمستانی در نیمکره شمالی
میباشد به همین علت از آن تاریخ به بعد طول
شب کوتاه تر و طول روز بیشتر میشود.
جشن یلدا امروزه توسط ایرانیان با شب نشینی
اقوام و خانواده در کنار یکدیگر برگزار میشود.
بدین گونه که اعضای خانواده در این شب مهم
گردهم آمده و افراد مسن خانواده شروع به
تعریف کردن قصههای کهن میکند که خوردن
هندوانه ،آجیل و انار و شیرینی و میوههای
مختلف از جنبههای نمادین این شب عزیز
میباشد اغلب این میوهها دانههای زیادی دارند
و به نوعی جادوی سرایتی به شمار میروند که
انسانها با توسل به برکت پردانه بودن آنها
نیروی باروری را در خود نیز افزایش میدهند
و هندوانه و انار را به خاطر سرخی رنگ شان
نمایندگی از خورشید در شب تصور میکنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و
کشاورزی البرز از اهدای بهترین جایزه گروه
کشورهای اسالمی (دی هشت) به یک شرکت
داروسازی این استان به خاطر انتقال فناوری
تولید ۲داروی درمان سرطان خبر داد.
به گزارش جام جم البرز؛ امیر فرشچی گفت :در
حالی که با شرایط سخت تحریمها مواجه هستیم،
اختصاص این جایزه ارزشمند به یک شرکت
داروسازی ایران بسیار با اهمیت و نشانه تحقق
شعار «ما میتوانیم» است.
وی افزود :این جایزه ارزشمند طی مراسم ویژهای
در نشست اخیر دبیر خانه گروه دی هشت
مستقر در شهر استانبول ترکیه به مدیر شرکت
دارویی «آریوژن فارمد» اهدا شد.
فرشچی افزود :این شرکت داروسازی برای دومین
بار است که در بستر تولید و انتقال فناوری و
دانش ساخت دارو از میان ۴۱شرکتکننده
موفق به دریافت بهترین جایزه میشود .وی
اظهار داشت :داروی «تراستوزومب» با نام تجاری
«آریوتراست» که برای درمان سرطان پستان و
سرطان معده کاربرد دارد و داروی «بواسیزامب» با
نا م تجاری « ِاستیوانت» برای درمان سرطان روده،
۲دارویی هستند که انتقال تکنولوژی ساخت این
داروها بهترین جایزه  D۸را برای شرکت سازنده به
ارمغان آورد .گروه «دی هشت» کشورهای ایران،
ترکیه ،پاکستان ،بنگالدش ،اندونزی ،مالزی ،مصر
و نیجریه را شامل میشود.
استانالبرز دارای۷۳واحدتولیدکنندهمحصوالت
دارویی فعال است.

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

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز
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در سر ّ
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با بودن آن ،هنوز اندر راهى
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پیامهای مردمی

ارامنه ایران تولد مسیح (ع) را گرامی میدارند

مهران رزمجوی
خبرنگار فرهنگی
و اجتماعی جامجم البرز

بیست و پنجم دسامبر به عنوان زادروز عیسی
مسیح در بیشتر کشورهای جهان جشن گرفته
میشود .هر چند این روز که کریسمس نامیده
میشودعیدیمسیحیاستامانزدمسلمانان
و ایرانیان نیز بسیار گرامی است .فرا رسیدن دی
برای مسیحیان جهان مناسبتهای بسیار
مقدسی به همراه دارد .كریسمس ،روز تولد
حضرت عیسی مسیح (ع) پیامبر بزرگ الهی و
نیز آغاز سال نو میالدی مهمترین مناسبت
مسیحیان در این ماه به شمار میآید .پیروان
دین مسیح در ایام كریسمس مراسم ویژهای
برگزار میكنند كه برافراشتن درخت كاج سبز در

خانهها آشناترین این رسوم است.
بر اساس سنتی ديرينه ،مسيحيان ابتدای
سال را اول ژانويه میدانند ،همانگونه كه ما
ايرانيان ابتدای سال نو خود را اول فروردين
میدانيم 25 .دسامبر تنها  4روز پس ازشب
یلدا ی ایرانی است .یلدا به معنی میالد است
واز این رو برخی از ایرانیان عید کریسمس
را ادامه یلدا میدانند .ارامنه ایران که بخش
اصلی مسیحیان کشور را تشکیل میدهند،
این روزها برای تدارک جشنهایشان سخت در
جنب و جوش هستند .درختان تزئینشده در
کنار تصاویری از حضرت مریم ،و عیسی نیز در
مغازههای ارامن ه ایرانی  ،به چشم میخورد.
از جمعیت  85میلیونی ایران ،حدود  ۹۷درصد
مسلمان بوده و  ۳درصد آن را هموطنان غیر
مسلمان تشكیل میدهند .با این وجود ،بر
اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
هموطنان پیرو ادیان رسمی پذیرفته شده نیز
حقوقی برابر با دیگر هموطنان مسلمان دارند.
اصل سیزدهم قانون اساسی پیروان ادیان
مسیحی ،زرتشتی و یهودیان را به رسمیت

شناخته و آزادیهای بسیاری را برای این دسته
از هموطنان در نظر گرفته و تضمین كرده است.
پیوند ارامنه و ایرانیان به گذشتههای بسیار
دور یا به تعبیر بهتر ،به تاریخ ایران باستان
بازمی گردد.
کلمه «مسیح» به معنای نجات دهنده است.
در کتاب ما مسلمان قرآن از حضرت عیسی
مسیح و مادر مکرمهاش مریم به نیکی یاد
شده است و در کتاب انجیل حضرت عیسی

نیز به بعثت پیامبر گرامی اسالم اشاره شده
است .همزیستی مسالمتآمیز ادیان الهی در
ایران پیشینه تاریخی دارد و مردم ایران همواره
پذیرای هموطنان خود با هر دین و آیین الهی
بوده اند .هموطنان مسیحی و ارامنه نیز در
سراسر ایران آزادانه به کارو فعالیت مشغول
هستند و همواره در غمها و شادیهای ایران
سهیم بوده اند .چه بسیار هموطنان مسیحی
و ارامنه که در طول  8سال دفاع مقدس در

کنار برادران مسلمان خود علیه تجاوز بعثیها
جنگیدند و به شهادت رسیدند و وظیفه و دین
خود را به میهن عزیزشان ایران ادا کردند.
شهید زور یک مرادیان اولین شهید مسیحی
ت دینی که در دفاع
و بسیاری از رزمندگان اقلی 
مقدس از کشور خود دفاع کردند ،و به جهانیان
نشان دادند هنگامیکه حرف از ایران و دفاع
از خاک میشود ،از هیچ چیز فروگذار نمیکنند
و جان شیرین خود را برای دفاع و حفظ حتی
ذرهای از خاک وطن خویش ،فدا میکنند..
به هر جهت میالد حضرت مسیح هم در
ایران همانند دیگر نقاط مختلف دنیا گرامی
داشته میشود و هموطنان مسیحی ما هم
در سال نو میالدی با حضور در کلیساها و
دعا و نیایش برای بهروزی و موفقیتهای
مردم ایران به استقبال سال جدید میروند.ما
و همه مردم ایران با تبریک سال نو میالدی به
همه مسیحیان جهان به خصوص هموطنان
مسیحی ایرانی آرزو میکنیم در سال جدید
میالدی مردم جهان در صلح و آرامش در کنار
هم زندگی مسالمتآمیزی داشته باشند.

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.
عملکرد مشاورین امالک را قانونی کنید
برخی مشاوران امالک برای تنظیم قولنامه معامالت امالک از طرفین معامله مبالغی باال
دریافت میکنند و این موضوع سبب ضرر و زیان مراجعان و متعامالن امالک میشود.
لذا از مسئوالن مربوطه در خواست میشود که بر شیوه کار مشاوران امالک نظارت موثر
و بهینه معمول نمایند.
جمعی از مشتریان امالک
قیمت انشعابات آب ،برق وگاز را مطابق توان اقتصادی مردم کنید
قیمت انشعابات آب ،برق و گاز در مقطع کنونی هیچ گونه تناسبی با توان اقتصادی و
درآمد ماهانه شهروندان و به ویژه روستائیان ندارد.
مردم از دولت و مجلس انتظار دارند تا هزینههای مذکور متناسب با توان اقتصادی مردم
از آنان اخذ شود.
محسن احمدی از کرج
خروجی آرامستان بهشت سکینه را تعریض کنید
کم عرض بودن خروجی زیر گذر بهشت سکینه(س) در اتوبان کرج -قزوین و بالعکس
موجب ترافیک ،شلوغی و راهبندان و در نتیجه اتالف وقت و انرژی مراجعان مذکور
میشود .آیا مسئوالن مربوطه برای حل این مشکل دیرینه شهروندان چارهای
اندیشیدهاند؟!
مهرداد علیزاده از حصارک
وسایل ایاب و ذهاب عمومی را تقویت کنید
وسایل ایاب و ذهاب عمومی شهری و حومه متناسب با جمعیت میلیونی استان البرز
نیست .چرا شهروندان برای امور زندگی روزمره و عبور و مرور شهری باید ساعتها وقت
شان تلف شود؟! واقعا معطلی و سرگردانی تا چه اندازه؟!
ناهید نادری از کرج

آ گهی مزایده امالک و مســتغالت

شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور
شماره ثبت (528871 :سهامی خاص)

شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور (سهامی خاص) به شماره ثبت  528871به
وکالت از طرف ( موسسه اعتباری نور ) در نظر دارد نسبت به فروش امالک
مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقد ،نقد و اقساط اقدام
نماید.
مالحظات
 1متقاضیان جهت شرکت در مزایده میتوانند اسناد مزایده به همراه
ً
فــرم پیشنهاد قیمت را حــضــورا از دفتر شرکت و یا شعب مرکزی و دفاتر
سرپرستیهای موسسه اعتباری نــور( آدرس  :کــرج جــاده شهید بهشتی -
نرسیده به سه راه رجایی شهر  -روبروی بازار مالصدرا  -میریت منطقه البرز
تلفن  )026-34458961 :در سطح کشور و یا از طریق سایت موسسه اعتباری
نور و یا سایت شرکت(مندرج در بند )17دریافت 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  14007727434و یا فیش واریــز نقدی به
حساب شماره  0201100501002نزد شعبه زاگرس موسسه اعتباری نور به نام
شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور به مبلغ  %5قیمت ملک مورد نظر ) لغایت
پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 0710/ 1400/همه روزه از ساعت 8
صبح لغایت  16بعدازظهر به استثنای روزهای تعطیل در پاکات دربسته به

دبیرخانه شرکت به نشانی تهران خیابان نلسون ماندال خیابان ناهید غربی
پالک  30طبقه سوم و سرپرستیهای موسسه اعتباری نور و شعب مرکزی
شهرستانهای مربوطه (نشانی و شماره تماس شعب و سرپرستیهای
مربوطه مندرج در سایت شرکت )در سطح کشور تحویل نمایند.
 2بازگشایی پاکات راس ساعت  14روز یکشنبه مورخ 1210/ 1400/در محل
دفتر شرکت انجام میپذیرد.
 3روش دریافت ثمن معامله در معامالت نقدی به شرح ذیل میباشد.
سپرده شرکت
در مزایده

حصه ثمن معامله زمان تنظیم
مبایعه نامه تحویل ملک

% 85

%5

زمان تنظیم
سند

% 10

 4برنده مزایده در امالک نقدی میبایست به منظور تحویل امالک و مبایعه
ً
نامه مجموعا  % 90مبلغ پیشنهادی خود از ثمن معامله را پرداخت نماید.
 5رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی است و ارائه پاکت به منزله قبول
تمامی شرایط مزایده خواهد بود.

 6به 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.
 7ارسـ ــال پــاکــات پیشنهاد قیمت از طــریــق پـســت بــه ش ــرط تــحــویــل به
دبیرخانه شرکت یا دفتر سرپرستیهای موسسه اعتباری و شعب مرکزی
شهرستانهای مربوطه (نشانی و شماره تماس شعب و سرپرستیهای
مربوطه مندرج در سایت شرکت نور پیش از ساعت  16روز سه شنبه مورخ
 1400/10/07بالمانع است.
 8حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات اختیاری و منوط به
ارائه تصویر رسید فیش واریزی مبلغ سپرده یا تصویر چک بانکی و رعایت
پروتکلهای بهداشتی میباشد(.در صــورت اعــزام نماینده ،حضور ایشان
ً
صرفا با ارائه وکالتنامه رسمی عالوه بر رعایت موارد پیش گفته مجاز خواهند
بود)
 9مطالعه اسناد و مستندات و بازدید از امالک و اموال مورد مزایده قبل از
تکمیل و تحویل پاکات برای متقاضیان ضروری است.
 10بازدید از امالک با هماهنگی شرکت انجام خواهد گرفت.
 11شرکت و موسسه در رد و یــا قبول پیشنهادات در هــر مرحله مختار

میباشند.
 12کلیه امالک با وضع موجود به فروش میرسد و در صورت داشتن
متصرف ،تخلیه ملک و کلیه هزینههای مربوطه به عهده خریدار میباشد.
 13هزینه درج آگهی و دفتر اسناد رسمی (حق الثبت و حق التحریر ) به عهده
خریدار میباشد.
تهــای
 14ل ـط ـفــا ب ــه ت ـغ ـی ـیــرات و اصـ ــاحـ ــات اح ـت ـمــالــی انـ ـج ــام شـ ــده در ســای ـ 
( WWW.NOORBANK.IRموسسه اعتباری نور ) وWWW.PARTONOOR.COM
(شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور ) که مالک عمل میباشد توجه و مراجعه
فرمائید.
 15شرکت توسعه بــازرگــانــی پرتو نــور بــه عــنــوان نماینده و وکیل موسسه
اعتباری نور مبادرت به برگزاری مزایده حاضر نموده است و هیچگونه سمت
و مالکیتی در امالک عرضه شده ندارد.
 16تلفنهای شرکت توسعه بازرگانی پرتو نــور 2620852226208166-021-
26208136 021-و دور نگار  26208372 021-و تلفنهای سرپرستی موسسه
اعتباری نــور و شعب مربوطه مــنــدرج در سایت شرکت میباشد و همه
روزه از ساعت  8الــی  16آمــاده پاسخگویی به ســواالت متقاضیان محترم
میباشد.

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

زمین های واقع در ولدآباد محمدشهر کرج
یک باب مغازه تجاری واقع
در میدان نبوت کر ج

ناحیه دو کرج

3

کرج -میدان امام (ره)-اول
خیابان شهید بهشتی-
جنب پاساژ کمالی

157.29471

361/3467

زمین

154/15308

361/3466

مسکونی

2

کرج  -حسن آباد -بلوار
 مالصدرا  -میدان نبوت طبقه همکف ساختماننسیم

سه باب مغازه تجاری در
میدان امام (ره) کرج

مغازه

593 .20

389 . 39

842,550,000,000

نوع سند
مالکیت

359.500.000.000

تک برگی

مغازه

تجاری

قدرالسهم

 262.38مترمربع
به انضمام بالکن
تجاری به
مساحت 240.46
مترمربع

تک برگی

361/3479

220.03

-

10,300,000,000

درشرف صدور سند تک
برگی

361/3476

220.03

-

10,300,000,000

استان

361/3475

262.53

-

14,700,000,000

البرز

-

البرز

361/3474

261.23

17,000,000,000

1

البرز

200.03

-

9,400,000,000

تجاری

بخش ثبتی

200.03

-

9,400,000,000

ناحیه  1کرج

260.96

-

17,000,000,000

کرج -محمدشهر -ولدآباد-
بلوار  35متری شهید صالحی
 خیابان  16متری مدنی -اراضی شمال مجتمع قضایی
محمدشهر

ناحیه  1کرج

-

نوع ملک

361/3465

262.53

14,700,000,000

کاربری

361/3462

228.03

-

10,700,000,000

361/3470

نقدی

تخلیه

361/3455

216.03

-

8,600,000,000
 -1تمامی قطعات مورد مزایده بصورت یک قطعه زمین بایر غیرمحصور و فاقد دیوارکشی ولی کوچه های هشت
ً
متری بعضا احداث و خیابانهای  16متری مدنی و  20متری گونه بصورت خاکی موجود است .
 -2تمامی قطعات در محدوده قانونی قرار گرفته و کاربری مسکونی دارد .
 -3تمامی قطعات فاقد هرگونه اعیانی  ،مستحدثات و انشعابات می باشد و فقط بخش های از دور محدوده دارای
دیوار آجری می باشد .
 -4اولویت با متقاضیان قطعات بصورت کلی و یکجا می باشد .

نقدی

تخلیه

361/3450

200

-

9,400,000,000

 -1ملک مورد مزایده یک باب مغازه تجاری دو دهنه به صورت ششدانگ اعیانی و قدرالسهم از عرصه و سایر
مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن به انضمام سرقفلی در طبقه همکف یک
مجتمع  6طبقه  10واحدی واقع می باشد  -2.دارای پایانکار به شماره  8305مورخ  1396/06/03از شهرداری منطقه 8
کرج می باشد  -3 .قسمتی از دیوارها و سقف ها ناتمام و پیشرفت فیزیکی آن  % 97می باشد -4 .دارای انشعابات
برق و گاز مستقل و آب مشترک می باشد -5 .ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد و هرگونه هزینه کرد احتمالی
آینده به عهده خریدار می باشد .

نقدی

دوباب تخلیه  -یکباب در
اجاره مستاجر

361/3440

274

-

16,200,000,000

آدرس

"پالک ثبتی
فرعی/اصلی"

وضعیت
تصرف

عنوان
ملک /
پروژه

عرصه
(مترمربع)

اعیان
(متر مربع)

قیمت پایه
مزایده (ریال)

نوع
واگذاری

توضیحات ملک

 -1ملک مورد مزایده شامل یکباب حیاط و سه باب مغازه تجاری که کارهای ساختمانی دو باب از مغازه ها ناتمام
وپیشرفت فیزیکی آنها  97درصد می باشد  -2 .همه مغازه ها دارای انشعابات آب و برق و گاز مستقل می باشند.
 -3ملک مورد مزایده در محور مجهز شهری واقع گردیده و کاربری آن مختلط شهری است -4 .ملک مورد مزایده
به میزان  45 . 27متر مربع اصالحی معبر دارد  -5 .از سه باب مغازه مورد مزایده  ،دو باب تخلیه و یک باب ( فروشگاه
لباس ایران تک ) در اختیار مستاجر می باشد -6.ملک مورد مزایده دارای گواهی پایانکار با شماره  22657مورخ
 96/05/17از شهرداری منطقه یک کرج می باشد -7 .ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد .

اولویت واگذاری امالک واقع در ردیف  1با متقاضیان خرید بصورت کلی و یکجا میباشد .

