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افتتاح شعبه بانک کشاورزی در شهرک صنعتی بهارستان البرز مادر و دختر البرزی، وقف کنندگان برتر کشور شدند
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 مدیر مجموعه گروه مشاوران امالک 
: خزایی البرز

امالک خزایی به توانایی 
مشاوران متخصص  خود 

مفتخر است
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هـا ویــژه 

استان البرز در انتظار استاندار جدید؛

بومی یا غیر بومی؟
: در کشورما ایــران با تغییر ریاست  جام جم البرز
جمهوری عموما تغییراتی دراستانداران و مجموعه های 
زیرمجموعه وزارت کشور اتفاق می افتد . تغییر مدیران ارشد با 
تغییرات رئوس قدرت در کشورها در تمام نظامهای سیاسی 

در جهان مرسوم است و...
4

|    2
    |   

 

داخلی قابل رقابت  پوشاک 
تولیدات خارجی  با 

ح کرد: ج مطر  رئیس اتحادیه پوشاک کر
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2
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بیشتر بخوانید

کامل،  یه  تولید و عرضه جهیز
یان در  طبق سلیقه مشتر

تولیدی مبل ماهان

مدیریت تولیدی مبل ماهان اعالم کرد: رئیسرئیس پــارک علم و فناوری البرز خبر  پــارک علم و فناوری البرز خبر داد:داد:

صادرات صادرات 77 میلیون یورویی شرکت های  میلیون یورویی شرکت های 
دانش بنیان پارک علم و فناوری البرزدانش بنیان پارک علم و فناوری البرز
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پرده های کرکره ای از جنس چوب و یا فلز هستند که قابلیت جمع شوندگی 
و تنظیم نور ورودی را دارا می باشند. پرده های کرکره ای زبرا در حال حاضر 
پرطرفدارترین پرده ها هستند که تنوع آنها نسبت به نوع فلزی و چوبی بسیار باالتر 
است. پرده های کرکره ای، جلوه ای مدرن و زیبا به پنجره، فضای خانه و محیط کار می دهد. 

سایان گستر البرز یکی از تولیدکننده های موفق در زمینه طراحی و ...

مدیر کارگاه تولیدی سایان گستر البرز اعالم کرد:

تولید پرده های کرکره ای با استفاده 
از مواد اولیه  با کیفیت

مردم کرج همچنان در حسـرت راه اندازی متـرو

گهی فروش امالك بصورت  آ
مزایده شماره 105

سازمان اموال و امالك 
ج کر ستاد حوزه مرکزی 

2



گفت: یک مادر  امور خیریه شهرستان ساوجبالغ  و  اوقاف  اداره  رئیس 
برتر  واقفان  عنوان  به  وقف  یک  اجرای  با  کدام  هر  ساوجبالغی  دختر  و 
کشوری توسط رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و معاون رئیس جمهور 

تجلیل شدند.
به گزارش جام جم البرز؛ حجت االسالم محسن سراغی گفت: »ام البنین 

قاسمی« مادر شهید »محسن نادری« یک باب منزل مسکونی خود در 
روستای ولیان این شهرستان را به مساحت 2۷۰ مترمربع با ارزش یک 
میلیارد تومان وقف کرد. وی افزود: این بانوی واقف خیراندیش ملک 
خود را با نیت خیرات و مبرات و عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت 

اباعبداهلل الحسین )ع( وقف کرده است.

شهید  خواهر  نادری«  »مژگان  خیراندیش  واقف  همچنین  گفت:  وی 
محسن نادری نیز منزل مسکونی خود در شهر هشتگرد را به مساحت 
۸۴ مترمربع و به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان به نیت ترویج فرهنگ نماز، 
عزاداری سیدالشهدا )ع( و خیرات و مبرات همچون کمک به فقرا، ایتام، 

بدسرپرستان و کمک به هزینه درمان بیماران محروم وقف کرد.

چهارشنبه      28 مهر    1400   شماره 6059
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
مادر و دختر البرزی، وقف کنندگان برتر کشور شدند اجتماعی اجتماعی

بر خالف تصور عموم به تخصص و علم  این شغل 
بسیاری احتیاج دارد. میزان  مسئولیت پذیری در این 
صنف بسیار باالست، چرا که با سرمایه مردم در ارتباط 
می باشد. برای این که مردم بیشتر در این زمینه آگاه 
مهندس  با  گفتگویی  البرز  جم  جام  روزنامه  شوند، 
مجموعه  متخصص  و  توانمند  مدیر  خزایی،  جعفر 
که در  انجام داده است  گروه مشاوران امالک خزایی 

ادامه می خوانید:
وجه تمایز گروه مشاوران امالک خزایی  با سایر دفاتر 

در چیست؟
در دفتر امالک خزایی به مشاوران آموزش های الزم و 
کافی  در خصوص اسناد و مدارک داده می شود. نحوه 
برخورد با ارباب رجوع، چگونگی هماهنگی بین طرفین 
قرارداد، شرایط و مدارک الزم و کافی در خصوص امالک 
سنددار و وکالتی و این که چه چیزهایی ضرورت دارد را 

آموزش می دهیم.  
مواردی  چه  رعایت  خزایی،  امالک  مدیریت  عنوان  به 

برای شما دارای اهمیت می باشد؟
موضوع  مدارک  و  اسناد  بررسی   ، مالک  هویت  احراز 
مورد معامله، بررسی و ارزیابی میزان تسلط  مشاوران 
قرارداد،  ثبت  اسالمی،  عقود  نظیر:  آموزش هایی  به 
معامله،  موضوع  شرایط  فروشنده،  و  خریدار  شرایط 
ثمن معامله و شرایط تحویل برای من حائز اهمیت 

است.
باید  شغل  این  در  که  اصلی  مهم ترین  شما  نظر  از 

رعایت شود چیست؟ 
صداقت و سالمت در رفتار مهمترین رکن در صنف 

امالک می باشد. در واقع وقتی خریدار به دفتر مراجعه 
می کند مشاور باید شرایطی فراهم نماید که به آن دفتر 
اعتماد نماید. مهم ترین موضوعی که همیشه برایم 
اهمیت دارد این است که آرامش خود را با هیچ قیمتی 

معاوضه نکنم.
توصیه شما به جوانان عالقمند به   این شغل چیست؟
کار  ابتدای  از  که  است  این  جوانان  به  من  توصیه 
یک سری مسائل تخصصی را یاد بگیرند. اگر در حال 
را  ترجیحا رشته دانشگاهی مرتبط  تحصیل هستند 
انتخاب نمایند. همچنین در کنار فعالیت عملی، کار 

علمی نیز انجام دهند. 

لطفا راه های ارتباطی با دفتر امالک خزایی را ذکر نمایید.لطفا راه های ارتباطی با دفتر امالک خزایی را ذکر نمایید.

آدرس دفتر امالک: فردیس -خیابان امام حسن- 
روبروی لوازم خانگی امرسان

شماره های تماس:  شماره های تماس:  ۳۶5۳0۴۹۲۳۶5۳0۴۹۲    -         -     ۳۶5۳۴0۲5۳۶5۳۴0۲5
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:  مدیر مجموعه گروه مشاوران امالک خزایی درگفتگو با جام جم البرز

امالک خزایی به توانایی مشاوران متخصص  خود مفتخر است

امروزه بازارهای داخلی مملو از پوشاک ایرانی است. 
پیشرفت  و  داخلی  کنندگان  تولید  کار  بر  نظارت  با 
کــاالهــای خــارجــی مرغوب تر  کــه  بـــاور غلط  آنــهــا ایــن 
تولید  شــد.  خواهد  پــاک  عمومی  اذهــان  از  هستند 
کار با کیفیت سبب می شود تا مشتریان با تردید به 
تولیدات داخلی نگاه نکنند. در واقع عرضه پوشاک 
ایــرانــی مــرغــوب ســبــب رونـــق کـــار تــولــیــد کنندگان 
ــن صنعت بــه دلــیــل درآمـــدزایـــی و  نیز مــی شــود. ای
اشتغالزایی باال برای ایران مانند سایر کشورها حائز 
برای  ایــرانــی  معتبر  برندهای  تولید  اســت.  اهمیت 
بسیار  جهان  در  ایرانی  محصوالت  شــدن   شناخته 

نمایش  و  عــرضــه  ــای  ــ راه هـ از  یــکــی  دارد.  اهــمــیــت 
ــزاری  ــرگـ آنـــهـــا بـ ــــی و شــنــاســایــی  ــران ــ مـــحـــصـــوالت ای
نمایشگاه های پوشاک است. نمایشگاه ها بستری 
ــرای رقــابــت ســالــم و حــمــایــت واقــعــی از فــعــاالن  ــ ب
کــه سبب مــی شــود محصوالت  ایــن صنعت اســت 
قطعا  دهند.  قــرار  کننده  مصرف  اختیار  در  را  خــود 
اشتغال  افــزایــش  در  بسزایی  تاثیر  نمایشگاه ها 
عرصه مد و حمایت از تولیدات داخلی دارد. روزنامه 
اسماعیل  با  گفتگویی  زمینه  این  در  البرز  جم  جام 
داده  انــجــام  ج  کــر پــوشــاک  اتحادیه  رئیس  صــدیــق، 

است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:

به نظر شما نقش نمایشگاه پوشاک در کسب و کار 
تولید کنندگان چیست؟

برگزاری این نمایشگاه ها در واقع به نفع تمام کسبه 
علی الخصوص کسانی که در صنف پوشاک هستند 
می باشد. به دلیل این که می توانند تولیدکنندگان را 
را  الزم  محصوالت  خود  واحد های  برای  و  شناسایی 

تهیه نمایند. 
ــــت بــا  ــاب ــ ــه رق ــ ــت ب ــع ــن ــن ص ــ ــیـــم در ایـ ــا مـــی تـــوانـ ــ آیـ

تولیدکنندگان خارجی بپردازیم؟
تولیدات داخلی ما توان رقابت با کشورهای خارجی را 
دارد و نیازی نیست که حتما در جستجوی برندهای 

خارجی باشیم.اگر قدری به تولیدات داخلی بها داده 
شود، بسیار بهتر از تولیدکنندگانی که در کشورهای 
خـــارجـــی فــعــال هــســتــنــد و اجـــنـــاس خــــود را بـــرای 

کشورهای دیگر ارسال می کنند عمل خواهند کرد.
هـــدف اصــلــی از بـــرگـــزاری نــمــایــشــگــاه هــای پــوشــاک 

چیست؟
و  علمی  سطح  ارتــقــای  نمایشگاه  بــرگــزاری  از  هــدف 
فرهنگی صنف پوشاک می باشد و در اصل حمایت 
خیلی  پوشاک  و  مد  بحث  در  که  کنندگانی  تولید  از 

خوب کار کرده اند.
ــع بــه نــمــایــشــگــاه پــوشــاک امــســال  ــ نــظــر شــمــا راج

چیست؟
نمایشگاه  این که  وجــود  با 
بــه دلــیــل شــرایــط کــرونــا به 

وسعت سال های قبل نبود 
تولیدکنندگان  اما 

واحــــد هــــای  از 
صــــــنــــــفــــــی و 

صــــنــــعــــتــــی 
مـــخـــتـــلـــف 

ج  کــــــــــــــــر
حــــضــــور 

داشتند.
  ولی این نمایشگاه هم مانند سایر نمایشگاه ها به 
خوبی بستر حمایت را فراهم نمود و 
بسیاری افراد سفارش کار و 
تولید گرفتند. حتی برای 
صنایع وابسته نیر باید 
چرخ های  کــه  بگویم 
و  باکیفیت  بسیار 
در  جدیدی  ایرانی 
ــال اســتــفــاده  حــ

هستند.

ح کرد: ج در گفتگو با جام جم البرز مطر  رئیس اتحادیه پوشاک کر

پوشاک داخلی قابل رقابت با تولیدات خارجی 

بازدید  جریان  در  البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی  
فناوری  و  علم  پارک  دستاوردهای  و  توانمندی ها  از 

البرز با تشریح برخی از دستاوردها و توانمندی های 
نظر  از  البرز  فناوری  و  علم  پارک  گفت:  پارک  این 
شاخص های ارزیابی یکی از استان های موفق کشور 

تومان  ۹۰۰میلیارد  از  بیش   13۹۹ سال  در  و  است 
فروش داشته و صادرات آن نیز حدود هفت میلیون 
یورو بوده که  حاکی از موفقیت شرکت های دانش 

بنیان و فناور پارک است.
وی با اشاره به شرایط اشتغالزایی در این مجموعه 
نفر  هزار  دو  از  بیش  برای  مرکز  این  در  کرد:  تصریح 
ما  تالش  افزود:  وی  است.  شده  ایجاد  اشتغال 
در این پارک و مجتمع در راستای همکاری و انجام 

پروژه های مشترک با بخش خصوصی است.
صندوق  اندازی  راه  به  اشاره  با  عباسی  مهدی   
پژوهش و فناوری استان خاطرنشان کرد: صندوق 
 1۰۰ بر  بالغ  اعتباری  با  نیز  و فناوری استان  پژوهش 
میلیارد تومان برای ارائه تسهیالت الزم به فناوران و 

پژوهشگران استان فعال است.
مجموعه  این  به  بودجه  تخصیص  از  انتقاد  با  وی 
در  البرز  فناوری  و  علم  پارک  این که  به  اشاره  و 
همه  از  گفت:  دارد  قرار  بودجه  تخصیص  آخر  رتبه 
داریم  انتظار  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
بودجه پارک علم و فناوری البرز بر اساس شاخص ها 
قابل  رقم  به   1۴۰1 سال  در  تخصصی  ارزیابی های  و 
قبول ارتقاء یابد. هادی قوامی معاون امور حقوقی 
از پارک  بازدید  و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در 

نمایندگان  این که  به  اشاره  با  البرز  فناوری  و  علم 
مجلس نگاه حمایتی از حوزه فناوری، تجاری سازی 
و به طور کلی اقتصاد دانش بنیان دارند گفت: پارک 
علم و فناوری البرز عالوه بر استان البرز، می تواند به 
اقتصاد دانش بنیان سایر استان ها از جمله تهران 
کمک و اقتصاد دانش بنیان البرز و تهران را متحول 

کند.
به  اشاره  با   خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
آن   گیاهان دارویی و جایگزینی  از  اهمیت استفاده 
تغییر  کرد:  ،خاطرنشان  شیمایی  داروهای  بجای 
جهت از تولید داروهای شیمیایی به داروهای گیاهی 
مجلس  رسالت های  مهم ترین  از  یکی  شک  بدون 

شورای اسالمی  است.
و  اقتصاد  وزارت  مجلس  و  حقوقی  امور  معاون 
قالب  در  استان ها  از  حمایت  بر  تاکید  با  دارایی 
آمایش سرزمینی گفت: در اصل ۴۸ قانون اساسی 
و  پتانسیل  فراخور  به  بر رشد دادن هر منطقه  نیز 
استعداد آن تاکید شده است. وی افزود:ما گیاهان 
نادر و کم نظیری در مناطق مختلف کشور داریم و 
باید بتوانیم از آن ها در راستای تولید و تجاری سازی  

استفاده کنیم. 
قوامی بر لزوم مدیریت صحیح منابع مالی تاکید کرد 

مشخص  اعتبارات  مصرف  محل  تعیین  گفت:با  و 
شرکت های  مشکالت  از  بسیاری  می توان   ، شده 
و  کرد  برطرف  را  حوزه  این  در  فعال  بنیان  دانش 
شرکت های  مشکل  می کنیم  تالش  زمینه  این  در 
دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری البرز نیز با 

حمایت الزم برطرف شود.
اهمیت  بر  تاکید  با  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  معاون 
گیاهان  از  استفاده  علم  و  دانش  از  محافظت 
پژوهشکده  فعالیت های  از  حمایت  بر  دارویی 
گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی اشاره کرد و  افزود:  
بسیاری از گیاهان دارویی و کاربرد و روش استفاده 
آنها نسل به نسل بین مردم بومی منتقل شده  از 
که  است  این  ما  فعلی  گفت:چالش  .وی  است  
با  باید  ما  و  است  رفتن  بین  از  حال  در  دانش  این 
دانش  و  اطالعات  این   ، آن  برای  اعتبار  تخصیص 
تجاری  به  داد:باید  ادامه  وی   . کنیم  ضبط  و  ثبت  را 
برنامه  یک  در  و  شود  توجه  دارویی  گیاهان  سازی 
بلند مدت بسیاری از داروهای شیمیایی جای خود را 
به گیاهان دارویی بدهند؛ انتظار داریم این ماموریت 
مهم در جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز 

مورد توجه جدی قرار بگیرد.
در  سرمایه  تمرکز  عدم  لزوم  بر  همچنین  قوامی 

 ۶2 حاضر  حال  در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  پایتخت 
است.  تهران  استان  در  کشور  نقدینگی  از  درصد 
میان  منطقی  توازن  برقراری  با  می تواند  مجلس 
مناطق کم برخوردار و کم درآمد با شهرهای بزرگ و 
صنعتی، شرایط پیشرفت و توسعه در این مناطق 
آنها فراهم کند.وی افزود: وقتی پولی نباشد  را برای 
بچرخاند،  تولید  را  و  اشتغال  خ  چر آن  با  بتوان  که 
محروم  مناطق  در  بزرگ  کارهای  انتظار  نمی توان 
و  صحیح  آموزش  بر  تاکید  با  پایان  در  وی  داشت. 
باید  گفت:  کشاورزی  حوزه  فعاالن  سازی  آگاه  لزوم 
تالش کنیم تا افراد شاغل و فعاالن و تولیدکنندگان 
و  پتانسیل  با  را  استان ها  در  کشاورزی  حوزه 
توانایی های خود و زمین کشاورزی خود آشنا کنیم. 
افراد متخصص و دانش آموخته می توانند با بررسی 
به فرد هر  و تشخیص ویژگی های خاص و منحصر 
طراحی  محصول  کشت  برای  راهی  نقشه  منطقه، 
کنند و اجرای آن را به دست مردمی که در این مناطق 
که  است  شیوه ای  این  بسپارند.  می کنند  زندگی 
می توان از طریق افزایش بهره وری به رشد اقتصادی 
رسید. در این بازدید غفارزادگان رئیس پژوهشکده 
نیز دستاوردهای  گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 

این پژوهشکده را تشریح کرد.

رئیس پارک علم و فناوری البرز خبر داد:

صادرات 7 میلیون یورویی شرکت های 
دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز

مدیر کارگاه تولیدی سایان گستر البرز اعالم کرد:مدیر کارگاه تولیدی سایان گستر البرز اعالم کرد:

تولید پرده های کرکره ای با استفاده از مواد اولیه  با کیفیتتولید پرده های کرکره ای با استفاده از مواد اولیه  با کیفیت

پرده های کرکره ای از جنس چوب و 
فلز هستند که قابلیت جمع شوندگی 
و تنظیم نور ورودی را دارا می باشند. 
پرده های کرکره ای زبرا در حال حاضر 
که  هستند  پرده ها  پرطرفدارترین 
تنوع آنها نسبت به نوع فلزی و چوبی 
بسیار باالتر است. پرده های کرکره ای، 
جلوه ای مدرن و زیبا به پنجره، فضای 
سایان  می دهد.  کار  محیط  و  خانه 
گستر البرز یکی از تولیدکننده های 
تولید  و  طراحی  زمینه  در  موفق 
ج  انواع پرده کرکره ای در کیانمهر کر
می باشد. این مجموعه در تولید و 
عرضه محصوالت خود از مواد اولیه 
درجه یک روز دنیا استفاده می کند. 
 ، بزرگ ترین هدف سایان گستر البرز
جلب رضایت مشتریان می باشد که 
به دلیل بهره گیری از نیروهای زبده به 
آن دست یافته است. در همین رابطه 
ع،  روزنامه جام جم البرز با وحید زار
مدیر توانمند و متعهد این مجموعه 
گفتگویی انجام داده است که ماحصل 

آن را در ذیل می خوانید:
سایان گستر البرز در چه حوزه هایی 

فعالیت می کند؟
فعالیت سایان گستر البرز در زمینه 
 ،  2/5 1/5و  فلزی  کرکره های  تولید 

همچنین کرکره های چوبی و پرده زبرا 
می باشد. 

از شاخصه های ویژه مجموعه خود به 
چه مواردی اشاره می کنید؟

در خصوص پرده های کرکره ای و زبرا 
سعی کرده ایم از کیفیت قابل قبولی 
استفاده کنیم. از متریال درجه یک روز 
دنیا برای تولید این محصوالت بهره 
می گیریم. از نظر قیمت نیز مناسب تر 
از همکاران دیگر کار می کنیم و اگر 
قیمت محصوالت ما باالتر است به 
دلیل باال بودن سطح کیفی تولیدات 
میزان  خصوص  در  می باشد.  ما 
رضایتمندی مشتریان سایان گستر 

البرز توضیح دهید. خوشبختانه تمام 
ما  محصوالت  کیفیت  از  مشتریان 
راضی هستند. هدف بزرگ مجموعه 
رضایتمندی  البرز  گستر  سایان 
از  پس  خدمات  می باشد.  مشتری 
فروش نیز ارائه می دهیم. سایان گستر 
البرز مشتریان را جزئی از مجموعه 
خود می داند. مشتریان نیز همواره 
مجموعه ما را به دوستان و آشنایان 
از  پس  خدمات  می کنند.  معرفی 
فروش بسیار خوبی داریم و تا به حال 
به  ما  نداشته ایم  .  ناراضی  مشتری 
صورت سفارشی کار می کنیم، به این 
معنا که طبق خواسته های مشتری 

و بر اساس سلیقه او پرده را تولید 
می کنیم.

مدت زمان تحویل پرده های کرکره ای 
بعد از ثبت سفارش توسط مشتری 

معموال چقدر است؟
در بازه زمانی بسیار کوتاه بین 24 الی 
می شود.  آماده  پرده ها  ساعت   48
زبده  نیروهای  بودن  دارا  دلیل  به 
سرعت کار ما فوق العاده باالست. 
نیروهای ما امکان تولید تا 150 پرده را 
نیز دارند. سرعت عمل ما بسیار باال 
بوده و در عین حال کیفیت باالیی 
داریم و تولیدات ما قابل رقابت با سایر 

همکاران می باشد.

راه های ارتباطی با سایان گستر البرز را بیان نمایید. راه های ارتباطی با سایان گستر البرز را بیان نمایید. 

یان  کوچه شهید باکری( می باشد که مشتر - بلوار امام رضا- خیابان شهید ابراهیمی- کوچه 10 متری نسیم) - انتهای مهرشهر آدرس کارخانه: کیانمهر
یق وب سایت سایان گستر  ید به صورت اینترنتی از طر می توانند به صورت حضوری جنس را از نزدیک مشاهده و انتخاب نمایند. همچنین امکان خر

یق فضای مجازی، پیج اینستاگرام، کانال های تلگرام و واتس اپ وجود دارد. البرز و از طر
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مدیریت تولیدی مبل ماهان اعالم کرد:

یان در تولیدی مبل ماهان یه کامل، طبق سلیقه مشتر تولید و عرضه جهیز

در  تولیدات داخلی  از  حمایت 
هــر عــرصــه ای افــزایــش سطح 
درآمد ملی را به همراه دارد. در 
تولیدکنندگان  تالش  راستای 
ارتــقــاء کیفیت  داخــلــی جهت 
که  انتظار مــی رود  محصوالت، 
ــردم نــیــز با  ــ مـ

از تولیدات  خرید کاالی ایرانی 
داخلی حمایت نمایند. چرا که 
پشتیبانی از تولید ملی موجب 
ــد افـــزون تـــر  ــق بــــــازار، رشــ ــ رونـ
خودکفایی  و  صنعت  چرخه 
خواهد  کشور  بیشتر  هرچه 
شد. همچنین موجب بهبود 

وضعیت اشتغال و کارآفرینی 
از جوانان  بــرای خیل عظیمی 
ــوزش دیـــده  ــ ــ آم و نـــیـــروهـــای 
ــر حمایت  مـــی شـــود. عــــالوه ب
تـــولـــیـــدات داخــلــی،  از  ــردم  ــ مـ
ــا نــیــز در تــوســعــه و  ــه ه ــان رس
فرهنگ سازی این مهم نقش 
ارزنده ای دارند. به ویژه در این 
ــام کــه بــســیــاری از مشاغل  ایـ
دلیل  به  را  بسیاری  صدمات 
شده  متحمل  کــرونــا  بیماری 
خطر  در  ــا  ــهـ آنـ مــعــیــشــت  و 
اشتغالزایی  بنابراین  اســت. 
رفــتــن  ــن  ــی ب از  و  کـــشـــور  در 
الگوسازی  با  بیکاری  معضل 
از  جـــدی  حمایت  و  فرهنگی 

میسر  داخلی  تولیدکنندگان 
مــی بــاشــد. روزنـــامـــه جـــام جم 
البرز در همین رابطه گفتگویی 
مدیریت  خــنــدان،  سعید  بــا 
خوش فکر و توانمند تولیدی 
مبل ماهان انجام داده است 
ادامـــه  در  را  آن  مــاحــصــل  کــه 

خواهید خواند:
زمینه  در  اشتغالزایی  بـــرای 
کاری خود چه اقداماتی انجام 

داده اید؟  
برای اشتغالزایی در این حوزه 
از مواد اولیه، ابزار و پارچه نانو 
داخلی با کیفیت مرغوب بهره 
گرفته و توانسته ام کاالی ایرانی 
با کیفیت و قیمت مناسب را 

به مردم عرضه نمایم.
مـــردم  از  ــا  ــم ش ــت  ــ ــواس ــ درخ
ــی بــرای  ــرج ک یــان  و هــمــشــهــر
خـــود  صـــنـــف  از  حـــمـــایـــت 

چیست ؟
از همشهریان عزیز تقاضا دارم 
و  کوچک  تولیدی های  از  کــه 
کارآفرین حمایت کرده تا از این 
طریق امکان درآمــدزایــی برای 
آنها فراهم شــود. باید عاشق 
باشیم.  خــود  ــردم  مـ و  شغل 
ــا عــشــق و عــالقــه بسیار  ــا ب م
اداره  را  کوچک  تولیدی  ایــن 
به  کــامــل  جهیزیه  می کنیم. 
دلخواه مشتریان عزیز توسط 
عرضه  و  تولید  مــا  مجموعه 

می شود.

لطفا راه های ارتباطی با مجموعه تولیدی مبل ماهان را بیان نمایید.لطفا راه های ارتباطی با مجموعه تولیدی مبل ماهان را بیان نمایید.
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3 [چهارشنبه      28 مهر    1400   شماره 6059ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  البرز
گهی فروش امالك بصورت مزایده شماره 105 آ

سازمان اموال و امالك ستاد
قابل توجه

ک  خریداران امال

قابل توجه
ک  خریداران امال

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

ً
خ 1400/08/05 از ساعت 8 الی 11 صبح ) صرفا خ 1400/08/04 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 17 و روز چهار شنبه مور خ 1400/07/21 تا پایان روز سه شنبه مور روز چهارشنبه  مور

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

شماره تلفن دورنویس               آدرس نمایندگی نام نمایندگی

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

خ  1۴00/0۸/0۴  می باشد   خ  1۴00/07/۲1 تا ساعت 11 روز سه شنبه مور       مهلت شرکت در مزایده  از روز چهارشنبه مور

مالحظات:
1 اخذ درخواستهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یك فقره چك رمزدار در وجه ستاد اجرایی 
کد شناسه ملی 14003127610 بدون پشت نویسی به میزان 5% قیمت پایه ملك در   فرمان حضرت امام )ره( به 
روز های چهارشنبه الی سه شنبه مورخه های 1400/07/21 تا 1400/08/04 و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ 
 در 

ً
خ 1400/08/05 از ساعت 8 الی 11 صرفا شایان ذکر است اخذ درخواست های پیشنهادی در روز چهار  شنبه مور

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

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

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

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

خ 1400/08/05 رأس ساعت 11 در مدیریت حوزه مرکزی البرز  بازگشایی پاكتهای ارایه شده در روز چهار شنبه مور 6

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

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

1400/08/05 در محل تعیین شده می باشد.
خ  مور شنبه   ( نتایج  اعالم  از  پس  اداری  روز  اولین  در  آن  از  بعد  و  چهارم  نفرات  مزایده  در  شرکت  ودیعه   9

1400/08/08( در محل تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

سازمان اموال  و امالك ستاد

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

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

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

مورد واگذاری 274،26 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,723,000,000 1414.37 فاقد کاربری زمین 4440 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع  غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 530  ج، مهرشهر کر 2

مورد واگذاری 308،56 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 4,130,000,000 1591.25 فاقد کاربری زمین 4347 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 566 ج، مهرشهر کر 3

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

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4375 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 649 ج، مهرشهر کر 5

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4378 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 645 ج، مهرشهر کر 6

مورد واگذاری 378،12 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,549,000,000 1950 فاقد کاربری زمین 4379 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 644 ج، مهرشهر کر 7

مورد واگذاری 343،2 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,219,000,000 1770 فاقد کاربری زمین 4421 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 613 ج، مهرشهر کر 8

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4430 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 612 ج، مهرشهر کر 9

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4403 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 611 ج، مهرشهر کر 10

مورد واگذاری 354،45 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,314,000,000 1828.75 فاقد کاربری زمین 4411 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 514 ج، مهرشهر کر 11

مورد واگذاری 312،2 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,967,000,000 1610 فاقد کاربری زمین 4427 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 503 ج، مهرشهر کر 12

مورد واگذاری 288،93 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,773,000,000 1490 فاقد کاربری زمین 4481 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه453 ج، مهرشهر کر 13

مورد واگذاری 196،34 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 1,920,000,000 1012.50 فاقد کاربری زمین 4480 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 454 ج، مهرشهر کر 14

مورد واگذاری 371،82 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,490,000,000 1917.50 فاقد کاربری زمین 4444 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 515 ج، مهرشهر کر 15

مورد واگذاری 306 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,909,000,000 1578 فاقد کاربری زمین 4364 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 663 ج، مهرشهر کر 16

مورد واگذاری 270،32 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,598,000,000 1394.25 فاقد کاربری زمین 4365 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 686 ج، مهرشهر کر 17

مورد واگذاری 242،39 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4828 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 633 ج، مهرشهر کر 18

مورد واگذاری 242،36 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4352 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 620 ج، مهرشهر کر 19

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

مورد واگذاری 242،39 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,385,000,000 1250 فاقد کاربری زمین 4822 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 588 ج، مهرشهر کر 21

مورد واگذاری 351،92 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 3,296,000,000 1815 فاقد کاربری زمین 4392 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 494 ج، مهرشهر کر 22

مورد واگذاری 283،5 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,715,000,000 1462 فاقد کاربری زمین 4486 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 447 ج، مهرشهر کر 23

مورد واگذاری 285 متر مربع مشاع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد 2,734,000,000 1470 فاقد کاربری زمین 4417 ، بلوار ارم، خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 584 ج، مهرشهر کر 24

مورد واگذاری 242،36 متر مربع از شش دانگ و سایر شرایط مانند ردیف یک می باشد
2،302،420،000 1250 فاقد کاربری زمین 581 ج، مهرشهر ، بلوار ارم،خیابان 20 متری قربانی، ضلع غربی شهرک علی آباد گونه، قطعه 560  کر

تفکیکی
25
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فــــــــوالد دلی که آه، نرمش نکند        
یا ناله دلسوخته گرمش نکند

طوقی ز جفا فکنده بر گردن خویش       
امام خمینی )ره(آزار دلم، دچــار شرمش نکند

چهارشنبه      28 مهر    1400   شماره 6059

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

پرتاژ خبرر

افتتاح شعبه بانک کشاورزی در 
شهرک صنعتی بهارستان البرز

شرکت های  و  فعاالن  به  خدمات رسانی  هدف  با 
صنعتی، بانک کشاورزی در شهرک صنعتی بهارستان 

استان البرز یکی از شعبات خود را افتتاح کرد.
به گزارش جام جم البرز، در این مراسم افتتاحیه  که با 
حضور مقامات استانی در شهرک صنعتی بهارستان 
مدیرشعب  دهکردی  رافعی  منوچهر  شد،  برگزار 
بانک کشاورزی در استان البرز با اشاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری در ارتباط با برداشتن موانع تولید 
و جهش تولید در کشور گفت: بانک کشاورزی در 
راستای ارائه خدمات به همه بخش های کشاورزی و 
صنایع وابسته به آن و سایر صنایع اقدام به تاسیس 

این شعبه در شهرک صنعتی بهارستان کرد.
علی  متاسفانه  این که  بیان  با  دهکردی  رافعی 
تولیدات   با  کلیدی  و  راهبردی  صنایع  وجود  رغم 
صنعتی  شهرک  در  صادراتی  و  مهم  محصوالت 
شعبه  داشتن  از  کنون  تا  شهرک  این  بهارستان، 
بانک محروم بوده است تصریح کرد: مدیریت شعب 
بانک کشاورزی استان البرز برای ارائه خدمات ریالی و 
ارزی مناسب به تولیدکنندگان و صنعتگران اقدام به 

تاسیس این شعبه در این شهرک صنعتی کرد.
و  کنندگان  تولید  همکاری  با  امیدواریم  افزود:  وی 
صنعتگران در شهرک صنعتی بهارستان بتوانیم به 
بهترین نحو خدمات ریالی و ارزی ارائه و به شکوفایی  
ادای  با  پایان  در  کنیم.وی  کمک  کشورمان  اقتصاد 
احترام به شهدای امنیت در کشور گفت: خونبهای 
شهدای عزیز در کشورامنیتی است که به برکت آن ما 
در صلح و آرامش زندگی و فعالیت می کنیم.در ادامه 
این برنامه قاسم پور فرماندار کرج هم با بیان این که 
شهرک صنعتی بهارستان استان البرزبه عنوان یک 
برند در میان شهرک های صنعتی کشور مطرح است.

حسرت  در  همچنان  ج  کر مردم 
راه اندازی مترو

کرج، دومین کالنشهری بود که استارت مترو در آن 
زده شد، اما این گره گشای ترافیک، هنوز حسرت 

شهروندان این شهر است.
به گزارش جام جم البرز به نقل از خبرگزاری صدا و 
سیما، مرکز البرز؛ حدودا پانزده سال پیش بود که 
احداث قطار شهری در شورای شهر کرج مصوب و 

آغاز شد.
از  دوره  آن  پایان  تا  می شد  پیش بینی  که  طرحی 
شورا به بهره برداری برسد تا سال ها به شعارهای 
شهری  پارلمان  و  مجلس  کاندیداهای  انتخاباتی 
شهر  شورای  پنجم  دوره  در  که  این  تا  شد  تبدیل 
آمد  میان  به  آن  به  راجع  بلوف ها  بیشترین  کرج، 
با  طرح  این  اما  شد  اعالم  بارها  آن  افتتاح  تاریخ  و 

هزینه های میلیاردی تا کنون برزمین مانده است.
مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار کرج در این باره 
گفت: عمده تصمیمات در شورای پنجم متروی کرج 
گرفته شد و خط چهارراه طالقانی تا چهل و پنج متری 
گلشهر نود و هشت درصد پیشرفت داشته است 
که اکنون پانصد میلیارد تومان برای افتتاح آن نیاز 
داریم و اگر پول نقد داشته باشیم این طرح تا یازده 
ماه آینده افتتاح می شود.او افزود: بین آب منطقه 
ای البرز و شهرداری کرج درخصوص احداث دریاچه 
کارگروهی  که  دارد  وجود  اختالفاتی  کرج  مصنوعی 
مشغول رسیدگی به آن است.شهردار کرج گفت: 
پسماند  مدیریت  در  مدیران  جایی  به  جا  تعدد 
باعث شده است که طرح های خوب در حلقه دره 
به سرانجام نرسد و این منطقه مشکل کرج نیست 
بلکه مشکل همه استان البرز محسوب می شود.
او افزود: برای رفع مشکالت مردم آماده همکاری با 

همه ارگان های استانی و شهری را داریم.

مــزایده عمـومی مــزایده عمـومی 

نوبت دومنوبت دوم

ج-ســه راه عظیمیه-ضلع شرقی  کر - نام و نشانی مزایده گزار :  موسســه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار اســتان البرز  به نشانی :  البرز
پل جانبازان   

ع مزایده( : ع، کیفیت خدمات )موضو نو

ع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : نو
الزم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز 
نقدی به حساب شماره 0203332995000 نزد بانک دی، به نام موسسه 
فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دی 

ارائه گردد.
توضیحات: 

یافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد  کلیه مراحل برگزاری مزایده از در
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاكت  بازگشایی  و  گران  مزایده 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد 
شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مزایده محقق سازند.
ج در سامانه  یخ انتشار مزایده:  در سامانه تاریخ 1۴00/07/۲۶ شماره در تار

مطابق جدول فوق  می باشد. 
خ  مهلت زمان تحویل اسناد مزایده: از ساعت ۸ صبح روز دو شنبه مور
خ 1۴00/0۸/0۳ از طریق سامانه  1۴00/07/۲۶ تا ساعت 1۶ روز دوشنبه مور

تدارکات الکترونیک دولت می باشد. 
خ 1۴00/07/۲۶ لغایت  مهلت بازدید: نیز از ساعت ۸ روز دو شنبه مور
فوق آدرس های  در   1۴00/0۸/1۲ خ  مور چهارشنبه   روز   1۴  ساعت 

 می باشد. 
خ 1۴00/07/۲۶  مهلت ارائه پیشنهاد:  نیز از ساعت ۸ روز دوشنبه مور
لغایت ساعت 10 روز شنبه 1۴00/0۸/15 در سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت می باشد.
زمان بازگشایی پاکات:  روز شنبه 1۴00/0۸/15 ساعت1۲ ظهرو از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به نشانی تهران خیابان موسوی 

شمالی خیابان برفروشان پالک 20 می باشد.
محل تحویل پاکت های تضمین  به یکی از دو نشانی ذیل :

تهران خیابان طالقانی خیابان موسوی شمالی خیابان برفروشان پالک 20  
ج-  سه راه عظیمیه ظلع شرقی پل جانبازان موسسه ایثار  -کر البرز

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456
گهی و حق الزحمه کارشناسی بر عهده برنده مزایده  ج آ ینه در تذکر : هز

خواهد بود .

ع مزایده ج در سامانهنشانیموضو یالشماره در مبلغ تضمین ر

-باشگاه ورزشی شاهد ج- خیایان شهید بهشتی-جهانشهر کر
 خیابان کسری- کوچه باشگاه ) رستم(

500009311600002448/000/000

ج – سه راه عظیمیه-ضلع شرقی پل جانبازانسالن چند منظوره توپی 5000093116000025312/000/000کر

- باشگاه ورزشی رزمی زیتون ج- خیایان شهید بهشتی-جهانشهر کر
خیابان کسری- کوچه باشگاه ) رستم(

500009311600002636/000/000

- یک باب ساختمان 2 طبقه ج- خیایان شهید بهشتی-جهانشهر کر
خیابان کسری- کوچه باشگاه ) رستم(

5000093116000027110/000/000

- نبش مغازه 20 متر مربع ج- خیایان شهید بهشتی-جهانشهر کر
خیابان کسری- جنب فضای سبز

500009311600002830/000/000

- نبش مغازه 40 متر مربع ج- خیایان شهید بهشتی-جهانشهر کر
خیابان کسری- جنب فضای سبز

500009311600002958/000/000

یک باب ساختمان  به 
مساحت 200 متر مربع

- ج- خیایان شهید بهشتی-جهانشهر کر
 خیابان کسری- کوچه باشگاه ) رستم(

5000093116000030120/000/000

گذاری جهت بهره برداری از مجموعه سالن چند منظوره توپی،باشگاه ورزشی و  گذاری جهت بهره برداری از مجموعه سالن چند منظوره توپی،باشگاه ورزشی و وا وا

رزمی شاهد و زیتون، یک باب ساختمان دو طبقه و  یک  باب ساختمان رزمی شاهد و زیتون، یک باب ساختمان دو طبقه و  یک  باب ساختمان 200200 متری و دو   متری و دو  

باب مغازه به متراژ های باب مغازه به متراژ های 2020 و  و 4040 متری موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار متری موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار

: از یزد آمده بود؛ شهر کویر و انار  به گزارش جام جم البرز
و گرما و رنجی که مردمش به خصوص روستانشینانش 
کسی  مدیون  زندگی  رهگذر  در  تا  می کشند  دوش  بر 
نباشند؛ تا آسمان سقف باالی سرشان باشد و زمین 
و  صبور  و  کاری  بود  او  که  همانطور  عملشان،  میدان 
سالم صالح و محجوب و ساکت، عاقل و خوش خلق 

و فروتن.
 طبیعت به او آموخته بود که هر آنچه بخواهد دارد به 
شرط آن که مرد کار باشد نه اهل عار و این که فقط باید 
نداشت  ابایی  و  آوردنش  دست  به  برای  بریزد  عرق 
پایش  به  که  زحمتی  و  کاری  سخت  و  سخت کوشی  از 

نوشته است.

پاک  دلی  باید  که  بود  گفته  او  به  نیز  دینش  طرفی،  از   
و  کرد  قصد  او  و  نیکو  عملی  و  راستین  نیتی  و  داشت 

خواست و شد. 
علی که متولد سال 13۴۰ و بزرگ شده روستای "نصرآباد" 
ابتدایی  از داالن تحصیلی دوره  گذر  از  یزد است، پس 
با  و  آمد  کرج  به  دامداری  و  کشاورزی  کار  سال  سه  و 
خورد.  خویش  بازوی  از  مزد  ساختمان،  نقاشی  در  کار 
می کرد،  اخالق  و  زحمت  مشق  او  که  روزهایی  همان 
فحشای  و  فساد  تار  نقش های  اش  زمانه  آینه  در 
لمس  و  می شنید  را  غارتشان  می دید،  را  پهلوی  رژیم 
مردم  نشاندن  سیاه  خاک  به  سیاست های  می کرد. 
و  داغ  و  درد  به  و  می گزید  لب  اما  را،  خیابان  و  کوچه 

خشم، دندان غرچه می کرد تا روز موعود. او جوانی بود 
آگاهی ها  همین  ساده.  نه  اما  کارگر،  غافل؛  امانه  آگاه، 
سال  راهپیمایی های  در  او  حضور  برای  شد  انگیزه ای 
۵۷ علیه رژیم سلطنت و پاسداری از نظامی که به جان 
به  که   ۵۹ سال  بود:  گذاشته  خطرش  میدان  در  پای 
آموزشی  از گذراندن دوره  خدمت سربازی رفت و پس 
در استان سیستان و بلوچستان در منطقه سراوان و 
در راه دفاع از میهن با قاچاقچیان سینه به سینه شد 
و همراه با یازده نفر از هم رزمانش در گوشه ای  سبز از 
دشت وسیع آسمان خانه گزید؛ به سالمتی، با بهروزی 
و  خونی  صورتی  زخمی،  بدنی  با  نیک؛  سرانجامی  به  و 

فرجامی سپید.

روایتی از سجایای اخالقی  شهید علی شاهدی 

ایــران  کشورما  الــبــرز: در  جــام جم 
ــر ریــــاســــت جــمــهــوری  ــی ــی ــغ بــــا ت

اســتــانــداران  در  تغییراتی  عموما 
زیــرمــجــمــوعــه  مــجــمــوعــه هــای  و 
 . مــی افــتــد  اتـــفـــاق  ــور  ــش ک وزارت 
تغییرات  بــا  ارشــد  مــدیــران  تغییر 
در  کـــشـــورهـــا  در  قـــــدرت  رئـــــوس 
تـــمـــام نـــظـــامـــهـــای ســـیـــاســـی در 
جهان مــرســوم اســت وبــا نگاهی 
در  سیاسی  تغییرات  بــه  اجمالی 
چه  این که  و  مختلف  کشورهای 
کــار می آید  یــا جــریــانــی روی  حــزب 
دست  پایین  در  تغییرات  ،شاهد 
بومی  معیار  اما  هستیم.  نظام ها 
تعیین  ســازوکــار  در  غیربومی  یــا 

ــه خــصــوص  ــ مـــــدیـــــران ارشـــــــد بـ
استانداران در عصر کنونی، شاید 
ایده ای قدیمی است و معیارهای 
مهم تری در این زمینه وجود دارد.
بومی  غیر  و  بومی  تفکر  هنوز  امــا 
جدل  و  بحث  مــورد  مــا  کشور  در 
مخالفانی  و  مــدافــعــان  و  اســـت 
داریــم  سعی  مــجــال  درایـــن  دارد. 
ــیــرگــذاری  ــاث بـــا نــگــاهــی گــــذرا بـــه ت
اســتــانــدار بــومــی و غــیــربــومــی در 
ــداری مـــســـائـــل اســتــانــی  ــ ــان ــکــ ســ
بپردازیم و این که این انتخاب چه 
منافع یا مضراتی برای شهروندان 

به  زنــدگــی شــان  محل  اســتــان  در 
ــار مــــی آورد. امــا چــرا بــومــی بــودن  ب
اینقدر مهم  نــبــودن اســتــانــدار  یــا 
و  عامل  مهمترین  شاید  اســت. 
این نگرش  گذارترین عامل  تاثیر 
تــجــربــه مــدیــریــتــی و تــاثــیــر گـــذاری 
مدیران بومی و غیربومی در روند 
باشد.  ما  کشور  استان های  اداره 
بومی،  استاندار  موافق  افــراد  اکثر 
توجه  با  بومی  فــرد  ــد،  دارنـ اعتقاد 
به شناخت استان و سرمایه های 
سریع تر  می تواند  موجود  انسانی 
را منسجم کند و  کــاری خــود  تیم 
زادگــاه  به  که  تعلقاتی  به  توجه  با 
مسیر  در  دلسوزانه تر  دارد،  خــود 
توسعه استان حرکت می کند. اما 
مشکالتی  با  غیربومی،  استاندار 
همچون فقدان شناخت درست 
از استان و ظرفیت های آن، فقدان 
با  ناآشنایی  و  استان  به  تعصب 
انــســانــی و محیطی   ظــرفــیــت هــای 
روبــه رو است. بدون شک نظرات 
وزارت  کشور و شخص وزیر کشور 
در  استانداران  انتخاب  متولی  که 
وهله اول است بسیار مهم و تاثیر 

.  احمد وحیدی وزیر  گــذار  است 
کشور درباره انتخاب استانداران و 
این که استاندار بومی باشد یا غیر 
بومی معتقد است: رویکرد وزارت 
کشور برانتخاب چهره هایی است 
که بتوانند مسائل استان را پیش 
ببرند و پیشرفت و منافع استان را 
موجب شوند و در این میان بومی 
بودن استاندار به شرط توانمندی 
اولــویــت اســـت. در شــرایــط حاضر 
جدید  مردمی  دولــت  تاکید  برغم 
کارها  شروع  روند  در  تسریع  برای 
در کشور هنوز تکلیف چند استان 
از منظر تغییر یا انتخاب استاندار 
تعیین تکلیف نشده اســت. این 
کــه تغییر  را هــم فــرامــوش نکنیم 
در  تغییر  مــوجــب  الـــزامـــا  ــت  ــ دول
مسئوالن استانی نمی شود . حتما 
مسئوالن باید تغییر کنند. اما در 
تکلیف  تعیین  عــدم  حاضر  حــال 
در ابقا یا تغییر استانداران موجب 
برخی  در  سستی  و  رخــوت  نوعی 
از  کشور شده اســت. یکی  ادارات 
آن  استاندار  هنوز  که  استانهایی 
البرز  استان  است  نشده  انتخاب 

است.استانی مهم در سایه استان 
تهران که همواره از منظر اقتصاد 
ــاورزی  پــیــشــرو  ــ ــشـ ــ صــنــعــتــی و کـ
بــودن قومیت های  دارا  با  و  بــوده 
صحنه های  در  هــمــواره  مختلف 
بوده  پیشگام  انقالب  غرورآفرین 
علی  البرزمتاسفانه  است.استان 
رغم داشتن پتانسیل های بالقوه 
آن طورکه شایسته داشته هایش 
گـــام  تـــوســـعـــه  بــــــوده در مــســیــر 
از  برنداشته اســت. عوامل زیــادی 
شرایط  به  آشنا  نا  مــدیــران  جمله 
کــلــی اســـتـــان از مــنــظــر ســیــاســی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 
ظرفیت های  به  استان  نرسیدن 
بی نظیرش بی تاثیر نبوده اند. امید 
است با انتخاب اصلح استانداری 
بخش های  در  سال ها  که  بومی  
استانی  دســتــگــاه هــای  مختلف 
ظرفیت های  از  و  ــرده  کـ فعالیت 
بالقوه استان و مزیت های نسبی 
آگاه است ،استان البرز بتواند  آن 
به جایگاه واقعی خود در توسعه 
ایــران  عزیزمان  و  اسالمی  میهن 

برسد. 

استان البرز در انتظار استاندار جدید؛استان البرز در انتظار استاندار جدید؛

بومی یا غیر بومی؟بومی یا غیر بومی؟

در  و  البرز  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه   1400/07/04 خ  مور 10/1057/ص/1400  شماره  نامه  استناد  به  صنفی  اتحادیه های  انتخابات  برگزاری  مجوز  صدور  به  عنایت  با 
اجرای ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 و 23 ق.ن.ص( بدینوسیله از کلیه اعضای 
 دارای پروانه کسب معتبر )دائم یا موقت( آن اتحادیه دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب یا کارت شناسایی معتبر از ساعت 00: ۹ لغایت
ج- میانجاده – بلوار باغستان به سمت باغستان،  کر خ 1۴00/0۸/۲۴ جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه شخصا به نشانی:   00: 15 روز دوشنبه مور
سالن ۲500 نفری انقالب اسالمی مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد هفت نفر اعضای اصلی هیات مدیره و یک نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند.  
، تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره سه نفر و همچنین تعداد بازرس اصلی یک نفر و بازرس علی  شایان ذکر است تعداد اعضای اصلی هیات مدیره هفت نفر

البدل نیز یک نفر می باشد.  
* ضمن اینکه ماسک میان رای دهندگان به صورت  رایگان توزیع می گردد. 

کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان البرز  
هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی

ج    کر ین امالک  گهی فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف مشاور آ

سازمان صنعت و معدن و تجارت استان البرز

شماره: 752225
تاریخ:1400/07/12

نامنام خانوادگیردیفنامنام خانوادگیردیف

ع1 بهنامدادگران16عباسآذر

علیرازقی17فیروزهاحدی2

ع بناد کوکی18حسیناسفیدانی3 حمیدرضازار

علیرضازارعی19علیرضابابائی4

کامرانسخاوتی20مریمبختیاری5

محمدرضاسعیدی21سیدمحمدبرزنجه عطری6

جعفرسوری22مجیدبیاطی7

حمیدرضاقربانعلی23محمدپاداشی8

مریمقمی24علیپارسافر9

علی رضاکریمی رزکانی25محسنپاشازاده10

سیدحامدمرادی26حسینپاكاری11

مسعودمهدوی27نصرالهپیشه ور12

امیدمهرزاد28مسعودحسینی محسنی سعدآبادی13

علیمهری29مرضیهخدامی14

فرهادیوسفی30علیرضاداداندیش15

اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره به ترتیب حروف الفبا

اسامی داوطلبان عضویت در بازرسی به ترتیب حروف الفبا

نامنام خانوادگیردیفنامنام خانوادگیردیف

احسانبهمنی4محمدارغوانی1

رضافیروز بخت5بهروزامجدیان2

محمدمهرزاد6ابراهیمبشیری3

امیرعلی عسگری    - رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس 
ج   اتحادیه  های صنفی شهرستان کر

مهران رزمجوی

خبرنگار فرهنگی 
و اجتماعی جام جم  البرز


