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ج:  امام جمعه کر
 دشمنان درصدد وارونه جلوه دادن حقایق انقالب اسالمی هستند

2

کاال  عرضه سیمان در بورس 
کرد  بازار داللی را داغ 

ینی فرصتی ارزشمند برای  کارآفر
گفتمان اقتصاد مقاومتی است توسعه   

: :رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی البرز رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان البرز

به گزارش جام جم البرز، پرهام رضایی به مناسبت 2۹بهمن روز اقتصاد 
مقاومتی و کارآفرینی ضمن تبریک این روز به تولیدکنندگان، صنعتگران، 
کارآفرینان، صادرکنندگان و دیگر تالشگران این عرصه، بیان داشت: اقتصاد مقاومتی بر 
اساس منویات رهبر انقالب )مدظله العالی( ابالغ شده است و مولفه های مختلفی دارد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی و با توجه به تحریم های ظالمانه در راستای عمل 
به اقتصاد مقاومتی باید بر شاخصه های درونگرای داخلی از جمله تقویت 

تولیدات ایرانی بیشتر از مولفه های بیرونی متمرکز شویم و ... 

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی البرز با بیان این که 
عــرضــه سیمان در بـــورس کــاال در عمل بــا نــواقــصــی هــمــراه بــود، 
گفت: بــه دلیل عــدم اجـــرای صحیح ایــن تصمیم، دالالن فــروش سیمان 
در بــازار آزاد به شــدت فعال هستند و تولیدکنندگان بتن عمدتًا از طریق 
ــود را تامین می کنند. ــن واســطــه هــا سیمان مـــورد نــیــاز کــارخــانــه هــای خ ای
ــاره بـــه ظــرفــیــت هــای  ــ ــرز، شــاهــیــن ظـــهـــوری بـــا اشـ ــبـ ــزارش جـــام جـــم الـ ــ بـــه گـ

البرز در حوزه بتن و قطعات پیش ساخته... 

: عبدالمجید ستایش، مدیر تهیه غذای ستایش البرز
 اعزام ۲ شمشیر باز البرزی 

به رقابت های قهرمانی آسیا
ینگ ستایش  لذت مشتری از طبخ کتر

افتخار ماست

ج: رئیس اتحادیه قالیشویان کر

 اعتبار قالیشویان
244 را از اتحادیه استعالم کنید
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    |  

  

ملی نهضت  ح  ملیطر نهضت  ح  طر ز  ا حد  ا و ز   ا حد  ا و  ۴۵۴ ۴۵۴ 
شد ح  فتتا ا ز  لبر ا ر  د مسکن   شد  ح  فتتا ا ز  لبر ا ر  د مسکن    

با پیگیری های دادگستری اشتهارد؛

 کارخانه در معرض تعطیلی
 300 نیروی کار جذب می کند
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؛ ؛با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور

معاون اجرایی رئیس جمهور و ریاست عالی بنیاد مسکن انقالب اسالمی با 
اهدا لوح تقدیری به مدیر شعب بانک مسکن استان البرز از وی تقدیر به 

عمل آورد.
به گزارش جام جم البرز به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک مسکن 
استان البرز : در مراسم افتتاح پروژه 454 واحد مسکونی و آغاز عملیات اجرای 
با حضور سید صولت مرتضوی  که  البرز  آسمان استان  400 واحد مسکونی 
معاون اجرایی رئیس جمهور و اکبر نیکزاد ریاست عالی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و مجتبی عبدالهی استاندار البرز در محل پروژه گرمدره برگزار شد از 

مدیر شعب استان، مهدی بلوچی با اهدای لوح، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
در این مراسم که به میزبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی برگزار شد، ریاست 
عالی بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان این که حساب 100 حضرت امام )ره( 
به عنوان یادگار بنیانگذار جمهوری اسالمی برای مردم ایران اختصاص یافته 
است گفت: امروز بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همراهی سایر دستگاه های 

اجرایی در حال ارائه خدمات ارزنده به مردم است.
وی افزود: پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در سالگرد تأسیس بنیاد مسکن 

مایه شور و شعف و ایجاد انگیزه برای خدمات بیشتر به مردم شده است.
در  سیزدهم  دولــت  کــرد:  بیان  رئیس جمهور  معاون  مراسم،  ایــن  ادامــه  در 
دهه پیشرفت و عدالت، توفیق خدمت یافته و بر آن است تا آرمان های امام 
)ره( انقالب و منویات معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهد و در مقام 

عمل و اجرا، عملیاتی کند. معاون رئیس جمهور گفت: دولت در برنامه خود 
ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی برای مردم را طراحی و پیش بینی 
کرده است. وی تأکید کرد: بنیاد مسکن و دولت و تمامی دستگاه های متولی 
مسکن ایستاده اند تا موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال 

عملیاتی شود.
مرتضوی با بیان این که طی هفته های گذشته جلساتی در خصوص مصوبات 
سفر رئیس جمهور به البرز برگزار شده است افزود: به دلیل شیوع دوباره کرونا 
سفرهای استانی هیأت دولت به تأخیر افتاد اما رئیس جمهور در آینده نزدیک 

به استان البرز سفر خواهد داشت.

اهدای لوح تقدیر به مدیر شعب بانک مسکن استان البرز



با  دشمنان   : گفت  ج  کر جمعه  امام  و  البرز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اسالمی  انقالب  حقایق  دادن  جلوه  وارونه  درصدد  مختلف  ترفندهای 

هستند.
آیت اهلل »سیدمحمدمهدی حسینی همدانی «در   ، به گزارش جام جم البرز
ج با بیان این که اگر حقایق انقالب توسط خودی ها  خطبه های نماز جمعه کر

روایت نشود دشمن این حوادث را به صورت وارونه و تحریف شده روایت 
می کنند، ادامه داد: باید جلوی لجن پراکنی دشمن گرفته شود و گاهی در 
داخل برخی مغرضانه عمل می کنند. نماینده ولی فقیه در البرز و امام جمعه 
ج با اشاره این که رعایت ادب روشنگری به اندازه خود تبیین اهمیت دارد  کر
، تصریح کرد: آگاه سازی باید بدون ایجاد فتنه و دعوا ، مستدل و محکم و 

عمار گونه و بدون تعصب و تعلقات جناحی باشد و روشنگری باید بدون 
اتهام زنی انجام شود. نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به این که در 
دوران دفاع مقدس هر روز یک روحانی در دفاع از کشور شهید شده است 
افزود: امروز هم روحانیت جلودار همه حرکت های خیرخواهانه و مفید به 

حال ملت است و در همه جریانات و اتفاقات مهم حضور مسئوالنه دارد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
ج : دشمنان درصدد وارونه جلوه دادن حقایق انقالب اسالمی هستند اجتماعی اجتماعی امام جمعه کر

خبراخبار شورا
مشاوران حقوقی جام جم البرز

خــــــوانــــــنــــــدگــــــان   
گــــرامــــی، شـــمـــا مــی 
تـــوانـــیـــد مــشــکــالت 
قضایی   و  حــقــوقــی 
روزنـــامـــه  بـــا  را  خـــود 
ــرز در  ــبـ ــم الـ جــــام جـ
ــــد.  ــــذاری ــگ ــ ــان ب ــ ــی ــ م
مـــســـئـــول پــرســش 
مشکالت  پــاســخ  و 
قضایی  و  حــقــوقــی 
ــم  ــی ــه ت ــ ــل ــ ــی ــ بـــــه وس

هفته  هر  توانند  می  خود  مجرب  کارشناسی 
 و در همین ستون به سئوال های شما پاسخ 
داده  پاسخ های  که  بدانیم  است  الزم  دهند.  
دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  ســئــوال،  بــه  شــده 
اداری  و  قــضــایــی  مــراجــع  در  اســتــنــاد  قــابــل  و 

نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.
رها نمودن مصدوم و فرار از صحنه مجازات

داشته  فوری  کمک  به  احتیاج  مصدوم  هرگاه 
باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم 
به مراکز درمانی، امتناع نماید و یا به قصد فرار 
از مجازات، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها 
نماید.حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر 
شد  خواهد  محکوم  قانونی  مقرره  مجازات 
متواری  راننده  به  نسبت  نمی تواند  دادگاه  و 
نماید.  اعمال  را  قضایی  و  قانونی  تخفیفات 
رساندن  به  اقدام  راننده  چنانچه  بالعکس  و 
که  اقدامی  هر  یا  و  معالجه  جهت  مصدوم 
بنماید  را  باشد،  الزم  مصدوم  به  کمک  جهت 
از قضیه مطلع نماید،  را  و یا مأمورین انتظامی 
راننده  خصوص  در  را  تخفیف  مقررات  دادگاه 

اعمال خواهد نمود.

گــلــچــیــن اخـــبـــار هــفــتــه شــــورای 
ج: اسالمی و شهرداری کالنشهر کر

ج گفت: ، رئیس شورای شهر کر جواد چپردار
 شورای شهر بخش های فرهنگی شهرداری را به 
توسعه،  بهینه،  "مدیریت  چون:  اصولی  رعایت 
بودجه های  صرف  در  عدالت"  و  نواندیشی 

فرهنگی سال 1401 مجاب کرد.
ج: مصطفی سعیدی، شهردار کر

قوه  اقدامات  از  قدردانی  با  سیرائی  سعیدی 
مناطق  در  ساحل  حریم  آزادسازی  در  قضاییه 
ج اظهار  شمالی  و پاک سازی حاشیه رودخانه کر
در  زیباسازی  و  بهسازی  عملیات  اجرای  با  کرد: 
تفرجگاه های  ایجاد  و  شده  آزادسازی  مسیرهای 
محیطی  زیست  مخاطرات  رفع  ضمن  عمومی 
صیانت  راستای  در  مطلوب   اقداماتی   شاهد 

بیت المال  و سرمایه های ملی خواهیم بود. 
حجت االسالم علیرضا سعیدی،رئیس کمیسیون 

ج: فرهنگی شورای اسالمی شهر کر
ریزی فرهنگی  برنامه  این که  بر  تاکید  با  سعیدی 
تعیین  مردم  سلیقه  و  ذائقه  اساس  بر  باید 
پیشنهادی  بودجه  دفترچه  مبنای  گفت:  شود، 
ج برای احداث مراکز فرهنگی و هنری  شهرداری کر

شهر مشخص نیست.
 مرتضی اعتصامی، دبیر دوم و رئیس کمیسیون 
خدمات شهری و محیط زیست شورای اسالمی 

ج: شهر کر
جلسه  نهمین  و  سی  در   که  گفت  اعتصامی 
اعضای  اکثریت  رای  با  ج   کر شهر  شورای  رسمی 
ح  تشکیل کمیته ای تحت عنوان  شورای شهر طر
کمیته ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 

تصویب شد. 

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

: عبدالمجید ستایش، مدیر تهیه غذای ستایش البرز

ینگ ستایش افتخار ماست لذت مشتری از طبخ کتر
کـه  اسـت  مکانـی  غـذا  تهیـه  یـا  کترینـگ 
انجـام  آن  در  منظـم  شـکلی  بـه  غـذا  پخـت 
ایـن  وجـود  بـزرگ  شـهرهای  در  می شـود. 
مراکـز یـک امـر ضـروری محسـوب می شـود. 
تجـاری،  شـرکت های  اداری،  سـازمان های 
مراکـز درمانـی و حتـی بسـیاری از خانواده هـا 
می کننـد.  تهیـه  مراکـز  ایـن  از  را  خـود  غـذای 
در  واقـع  سـتایش  غـذای  تهیـه  مجموعـه 
مجموعه هـای  از  یکـی  نمـا،  جهـان  شـهرک 
غـذا  طبـخ  در  متخصـص  و  حرفـه ای  معتبـر، 
مجموعـه  ایـن  غذاهـای  بیشـتر  می باشـد. 
ایرانـی و سـنتی اسـت. کیفیـت طبـخ غـذا در 
ایـن مجموعـه بسـیار باالسـت. همچنیـن بـا 
توجـه بـه پاندمـی کرونـا، رعایـت بهداشـت در 
تهیـه غـذای سـتایش افزایـش یافتـه و غـذا 
بنـدی  بسـته  بهداشـتی  کامـال  صـورت  بـه  را 
می کنـد. رضایـت مشـتری بـرای تهیـه غـذای 

اسـت. اهمیـت  حائـز  بسـیار  سـتایش 

بـا  البـرز  رابطـه روزنامـه جـام جـم   در همیـن 
و  متخصـص  مدیـر  سـتایش،  عبدالمجیـد 
گفتگویـی  سـتایش  غـذای  تهیـه  حرفـه ای 
انجـام داده اسـت کـه ماحصـل آن را در ذیـل 

می خوانیـد:
تهیـه  مجموعـه  ویـژه  شـاخصه های  از   *
اشـاره  مـواردی  چـه  بـه  سـتایش  غـذای 

؟ می کنیـد
اسـت   مهـم  مـا  کار  در  کـه  نکتـه ای  اولیـن   
اسـتفاده از مواد خوب و با کیفیت می باشـد 
تـا مشـتری راضـی باشـد. چـرا کـه مـردم فقـط 
بـا تبلیـغ جـذب رسـتوران نمـی شـوند، بلکـه 
بایـد غـذا را تسـت کننـد. کیفیـت بهداشـت 
در کار مـا بسـیار مهـم اسـت و در زمـان کرونا 
رعایـت آن افزایـش یافتـه اسـت.ما غـذا را در 
پک های بهداشـتی  بسـته بندی  می کنیم که 
از زمانـی کـه بـه پیـک می دهیم تـا زمانی که به 

دسـت مشـتری می رسـد آلـوده نشـود.

چگونـه  مجموعـه  ایـن  در  غـذا  سـفارش   *
می شـود؟ انجـام 

وسـیعی  منطقـه  و  داریـم  فعـال  پیـک  پنـج 
اکثـر  داده ایـم.  پوشـش  تحـت  را  شـهر  از 
غذاهایـی کـه در مجموعـه مـا طبـخ می شـود 
ایرانـی اسـت، کوفتـه تبریـزی نیـز در منوی ما 
غـذا  طعـم  از  مشـتری  کـه  همیـن  دارد.  قـرار 
لـذت ببـرد و از کیفیـت غذای ما راضی باشـد، 

خسـتگی مـا نیـز از بیـن مـی رود.

* لطفا راه های ارتباطی با تهیه غذای 
ستایش را ذکر نمایید.

 آدرس: شهرک جهان نما- خیابان کاج 
-پایین تر از درمانگاه شبانه روزی

 تلفن:
۳۲۳۱۵۹۹۰-   ۳۲۳۲۱۰۰۳  

با  مقابله  هدف  با  استان  این  اجتماعی  قرارگاه  راه اندازی  از  البرز  استاندار 
آسیب های اجتماعی و توانمندسازی محالت ناکارآمد خبر داد.

به گزارش جام جم البرز، مجتبی عبداللهی در جلسه قرارگاه اجتماعی استان 
که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد اظهار داشت: توانمندسازی 
محالت ضعیف و ناکارآمد شهری و رسیدگی به اقشار کم درآمد جامعه مطالبه 

جدی و به حق مقام معظم رهبری از مسئوالن نظام است.
وی ادامه داد: با توجه به این امر ما به عنوان کارگزاران نظام باید تمام توان 
خود را در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهت حرکت برای 
به کار  جامعه  ضعیف  اقشار  توانمندسازی  و  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
گیریم. عبداللهی گفت: در قالب قرارگاه اجتماعی، وظایف، تکالیف و احکام 
تمامی مسئوالن مشخص است و قرارگاه های متناظر نیز توسط فرمانداری ها 
تشکیل  استان  در  قرارگاه  این  که  اکنون  افزود:  می شود.وی  تشکیل 
شد، اطالعات کاملی از محالت داریم و با اشراف بر امور نسبت به احصاء 
مشکالت و موانع و اتخاذ راهکارهای تخصصی برای حل آنها و توانمندسازی 

و ساماندهی محالت ناکارآمد شهری و نقاط آسیب پذیر استان اقدام خواهیم 
کرد. استاندار البرز گفت: اطمینان دارم که مدیران خدوم، انقالبی و والیتمدار 
استان البرز با بسیج ظرفیت های خود در حوزه های مختلف، قرارگاه اجتماعی 
استان را برای نیل به اهداف یاری می کنند و وظایف خود را به نحو مطلوب 
انجام می دهند. وی افزود: به طور قطع با اقدامات و برنامه هایی که در دستور 

کار داریم به زودی شاهد تحوالت مثبتی در محله های استان خواهیم بود. 
عبداللهی گفت: ستاد توانمندسازی محالت به ریاست آقامحمدی تجربیات 
ارزشمندی دارند و با رصد فعالیت های قرارگاه استانی می توانند یار و یاور ما 
باشند. وی افزود: استان البرز استانی مهاجرپذیر است که به تبع این امر با 
تهدیدهایی روبه رو است که باید با مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق این 

تنوع اقوام را به همگرایی بیشتر و وحدت و انسجام رهنمون باشیم.
استاندار البرز گفت: زندان های بزرگ ملی نیز در استان البرز مستقر هستند از 
این رو باید توجه ویژه ای به سکونت خانواده های آنها و آسیب های احتمالی 
داشته باشیم.وی افزود: خروج این زندان ها از استان نیز یکی از مطالبات 
اصلی ما محسوب می شود. عبداللهی گفت: در استان خیریه های بسیاری 
نیز شکل گرفته که در حوزه های مختلف وارد عمل شده اند که با آنها دیدار و 

گفت وگو داشته ایم و از این ظرفیت نیز بهره می گیریم.
وی افزود: به طور قطع اگر این قرارگاه در استان البرز به اهدف خود برسد، 

سایر استان ها نیز می توانند از این الگو بهره برداری کنند.

: استاندار

قرارگاه اجتماعی استان البرز  با هدف مقابله با آسیب های اجتماعی آغاز به کار کرد

ح نهضت ملی مسکن در غرب تهران با حضور صولت  454  واحد مسکونی از طر
مرتضوی معاون اجرایی رئیس  جمهور ، نیکزاد ریاست عالی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و رئیس بنیاد مسکن ، عبدالهی استاندار البرز  و مهدی بلوچی مدیر شعب 

بانک مسکن استان البرز به بهره برداری رسید. 
به گزارش جام جم البرز، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره 
ح ابهاماتی در خصوص ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور  به طر
گفت: تمام تالش ها برای تحقق این امر معطوف شده و دولت و بنیاد مسکن در 

این زمینه محکم پای کار ایستاده اند.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود:  امروز با تمام موانعی که ایجاد شده توفیقات 
جمهوری اسالمی به فضل الهی می رود تا بستر ساز حکومت جهانی حضرت ولی 
عصر )عج( شود. وی ادامه داد: دولت انقالبی سیزدهم در دهه پیشرفت و عدالت 
آرمان های امام )ره(، انقالب و منویات مقام  آن است تا  توفیق خدمت یافته و بر 

معظم رهبری  برافراشته بماند و در مقام عمل و اجرا عملیاتی کند.
وی با اشاره به  هدفگذاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی در زمینه ساخت 200 هزار 
واحد مسکونی روستایی و 200 هزار واحد مسکونی شهری در سال بیان داشت: این  

تنها برنامه یکی از دستگاه های اجرایی کشور است.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: در کشور ما امکانات، نخبگان،دانشمند سرآمد 
و  کار بلد و  مدیر نخبه فراوان  وجود دارد ضمن آن که مهم ترین سرمایه ما داشتن 
روحیه جهادی جوانان این مرز و بوم است که هر کجا ورود داشتند فتوحات فراوانی 
به وجود آوردند. مرتضوی با اشاره به خدمات ارزنده بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
جریان حوادث مختلف کشور مانند زلزله ها اظهار داشت : اکنون این نهاد عملیات 
ساخت  ۶0 هزار واحد مسکونی شهری و 150 هزار واحد مسکونی  روستایی آغاز کرده 
است و  کار همچنان ادامه دارد.الزم به یادآوری است این واحدهای مسکونی که 
در راستای اجرای برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم 

به  شرایط  واجد  متقاضیان  آورده های  و  بانکی  تسهیالت  محل  از  شده،  ساخته 
بهره برداری رسیده است.

همچنین در این مراسم کلنگ آغاز عملیات اجرایی 400 واحد مسکونی دیگر ذیل 
ح نهضت ملی مسکن زده شد که این واحدها نیز  قانون جهش تولید مسکن و طر
در شهر گرمدره برای متقاضیان واجد شرایط فاقد مسکن احداث می شود.هزینه 
بخشی از این واحدها از محل آورده متقاضیان و بخشی دیگر طبق مصوبه شورای 
مهدی  از  مراسم  پایان  در  بود.  خواهد  بانکی  تسهیالت  اساس  بر  مسکن  عالی 
بلوچی مدیر شعب بانک مسکن استان البرز با اهدای لوح تقدیر ، تشکر و قدردانی 

شد.
ج مرکز استان البرز  گفتنی است شهر 50 هزار نفری گرمدره در پنج کیلومتری شرق کر

قرار دارد.

؛ با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور

ح نهضت ملی مسکن در البرز افتتاح شد 4۵4 واحد از طر

مشاور فرماندهی معظم کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیرو های 
انرژی  و  مواد  پژوهشگاه  در  پژوهشی  و  علمی  بزرگ  ظرفیت  تاکنون   : مسلح 
کشور ایجاد شده که می تواند در بخش توسعه صنعت دفاعی و غیردفاعی مورد 

استفاده قرار گیرد.
به گزارش جام جم البرز، سردار »حسین دهقان« در بازدید از پژوهشگاه مواد و 
انرژی ایران مستقر در مشکین دشت استان البرز افزود: تاکنون در بخش های 
ایران  انرژی، مولد ها، ذخیره ساز ها و محیط زیست در پژوهشگاه مواد وانرژی 
به شکل جدی کار شده است. مشاور فرماندهی معظم کل قوا در حوزه صنایع 
دفاعی و پشتیبانی از نیرو های مسلح، گفت: همچنین در بحث میکروالکترونیک 
پژوهشگاه مواد و انرژی خیلی خوب کار شده و در مجموع این پژوهشگاه دارای 
ظرفیت فوق العاده است.دهقان ادامه داد: همچنین این پژوهشگاه از نیروی 

انسانی با تجربه برخوردار است، اما تجهیزات آن باید به روز شود.
مشاور فرماندهی معظم کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیرو های 
مسلح با بیان این که ظرفیت های این پژوهشگاه کمتر دیده شده است، افزود: 
مستوالن پژوهشگاه باید ظرفیت های موجود را معرفی و در معرض اطالع دیگران 
قرار دهند تا زمینه بهره گیری از این ظرفیت ها فراهم شود. دهقان گفت: نهاد ها 
و دستگاه های اجرایی کشور برای تامین نیاز های خود می توانند از ظرفیت های 

مختلف پژوهشگاه مواد و انرژی کشور بهره مند شوند. پژوهشگاه مواد وانرژی 
در  زیادی  اختراعات  تاکنون  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  به  وابسته  کشور 
سطح جهانی، منطقه و کشور به ثبت رسانده که بخشی از این دستاورد ها تجاری 
سازی شده است. آبگرمکن خورشیدی و آب شیرین کن نمونه هایی از اختراعات 

محققان این پژوهشگاه است.

پژوهشگاه مواد و انرژی کشور آماده کمک به صنایع مختلف

رئــیــس دادگــســتــری اشــتــهــارد گفت کــه با 
حوزه  این  در  شده  انجام  قضایی  پیگیری 
قضایی، عالوه بر ممانعت از تعطیلی یک 
فعالیت،  حوزه  گسترش  با  تولیدی،  واحد 

این شرکت نیروی جدید جذب می کند.
مدیران واحد صنعتی »فراگستر بیستون« 
که اواسط امسال به دلیل مشکالت پیش 
آمده در معرض تعطیلی قرار گرفته بود با 
حضور در دادگستری شهرستان اشتهارد 
با اهدای لوح یادبود مراتب تشکر خود را از 
تالش های علی بستامی، رئیس دادگستری 
شهرستان  ــان  ــتـ دادسـ ــی،  ــالی ع حــســن  و 
اشتهارد در حمایت جدی و عملی از تولید 

اعالم کردند.
ــزارش جــام جــم الــبــرز، علی بستامی،  بــه گـ
ــاره به  رئــیــس دادگــســتــری اشــتــهــارد بــا اشـ

برای  شهرستان  ایــن  در  قضایی  پیگیری 
»فراگستر  صنعتی  واحـــد  مشکالت  حــل 
با  شرکت  ایــن  گفت:  آبـــان  در  بیستون« 
سابقه بیش از دو دهه فعالیت در صنعت 
انتقال نیرو در کشور، دارای دو مجموعه در 
شهرک صنعتی اشتهارد است که توانسته 
به  تلسکوپی  دکــل هــای  صـــادرات  ضمن 

سریالنکا  اوگاندا،  کشورهای 
و عراق و متعاقبا ارزآوری 

قابل قبول برای کشور، 
برای 200 نفر به صورت 

مــســتــقــیــم ایـــجـــاد 
ــد.  ــن اشـــتـــغـــال ک

افـــــــــــزود:  وی 
ــه  ــیـ مـــــــواد اولـ
جــهــت  الزم 

ورق هـــای  صنعتی،  واحـــد  ایـــن  تــولــیــدات 
تولیدی شرکت مجتمع 
فــــــــوالد اســــــت کــه 
سهمیه،  مــطــابــق 
اختیار  در  سال ها 
ــرار  ایـــن شــرکــت ق
ــت ولـــی  ــ ــرف ــ ــی گ ــ م
از  ــــس  پـ

قطع ناگهانی کد بورسی و عدم تحویل مواد 
اولیه، حدود 10ماه ظرفیت تولید کارخانه تا 
50درصد کاهش یافت و متعاقبا پروژه های 
صادراتی نیز با مشکالت عدیده ای رو به رو 

شده بود.
بستامی با اشاره به اینکه در شرایط پیش 
آمده، خطر توقف خط تولید و تعدیل نیرو 
این  مدیران  کرد:  بیان  نبود،  انتظار  از  دور 
کارخانه با حضور در دادگستری شهرستان 
ــا دستگاه  ب را  اشــتــهــارد مــشــکــالت خـــود 
راستای  در  که  گذاشتند  میان  در  قضایی 
ــه ایــن  ــری ب ــت ــس ــع تــولــیــد، دادگ ــوان ــع م رفـ

موضوع ورود کرد.
 وی ادامه داد: با پیگیری های مستمر 
اشتهارد  شهرستان  دادگــســتــری 
مسدودی  رفــع  مــاه  دو  از  کمتر  در 

انجام شد و هم  کارخانه  این  کدبورسی  از 
اکنون این کارخانه پس از حل شدن موانع 
در  جدید  پـــروژه  دو  اســت  توانسته  تولید 
این  از  کــدام  که هر  را تحویل بگیرد  عــراق 
کار دارند  پــروژه ها باالی هزار تن سفارش 
و پروژه های سوم و چهارم نیز در حال عقد 
قرارداد است.رئیس دادگستری اشتهارد با 
اشاره اینکه مدیر این کارخانه در دیدار اخیر 
با وی و دادستان این حوزه قضایی از برنامه 
این شرکت برای افزایش نیروی کار در آینده 
نزدیک خبر داده  گفت: این موضوع نشان 
می تواند  مسئوالن  جهادی  ورود  که  داد 
مشکالت واحدهای تولیدی را برطرف کند؛ 
نهایت  اشتهارد  شهرستان  دادگــســتــری 
تالش خود را برای حمایت از تولیدکنندگان 

همچون گذشته به کار خواهد بست.

با پیگیری های دادگستری اشتهارد، 

کارخانه در معرض تعطیلی 300 نیروی کار جذب می کند



انتصاب سرپرست جدید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز
طی حکمی از سوی حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  جدید  سرپرست  عنوان  به  دارایی  عبداهلل 

اجتماعی استان البرز منصوب شد.
اداره  جدید  سرپرست  تکریم  و  معارفه  مراسم   ، البرز جم  جام  گزارش  به 

رعیتی  حسین  علی  حضور  با  البرز  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل 
فر معاون روابط کار و نیز مدیرکل امور استان های وزارت تعاون،کار ورفاه 
رفاه  و  تعاون،کار  مجموعه  زیر  دستگاه های  کل  مدیران  نیز  و  اجتماعی 
استان  کارگری  و  سازندگی  بسیج  کارگری،  تشکالت  ،مسئوالن  اجتماعی 

البرز و مدیران و مسئوالن اداره کل تعاون کار استان در این اداره کل برگزار 
شد.

کار ورفاه اجتماعی  از این حسین فالح نژاد سمت مدیرکل تعاون،  پیش 
استان البرز را بر عهده داشت.
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشکی

پزشک جام جم
پزشکی  ــواالت  سـ
پزشک  از  را  خــود 
ــم الـــبـــرز  ــ جــــــام جـ

بپرسید
ــا، مــردم  ایــن روزهـ
بــخــش زیـــــادی از 
سالمت  نیازهای 
راه هــای  از  را  خــود 
گــــــونــــــاگــــــون بـــه 
دســـت مــی آورنــد. 
در  و  مفید  مواقع  بعضی  در  می تواند  کــار  ایــن 
ویــژه  بــاشــد.  خطرناک  حتی  مــواقــع  از  بسیاری 
کرده  را فراهم  البرز شرایطی  نامه های جام جم 
ــواالت و پــرســش هــای  ــ ــه شــنــونــده س اســـت ک
برای  مکتوب  صــورت  به  و  باشد  شما  پزشکی 
داشته  مناسبی  جواب های  شما  سئوال های  

باشد. 
دکتر سید مهدی موسویان در همین ستون 
پزشکی  دغدغه های  و  ســواالت  به  هفته  هر  و 

شما پاسخ خواهند داد.
* چگونه از ابتال به امیکرون جلوگیری کنیم؟

از  پیشگیری  برای  کار  ساده ترین  و  بهترین 
و  مناسب  تهویه  حفظ  میکرون 

ُ
ا به  ابتالء 

استفاده از ماسک است؛ مهم ترین مساله در 
هم  بهداشت  وزارت  مسئوالن  که  زمینه  این 
واکسن  سوم  دوز  که  است  این  دارند  تاکید 
ایجاد  بیشتری  ایمنی  تا  گردد  دریافت  را  کرونا 
داده  نشان  دیگر  کشور های  در  تجربه  شود. 
واکسیناسیون  خوب  روند  وجود  با  است، 
همچنان  اما  آمریکا،  و  اروپایی  کشور های  در 
از  و  شده اند  کرونا  جدید  موج  درگیر  آن ها 
 ۳ که  کسانی  و  سال   1۸ باالی  افراد  رو  همین 
گذشته  آن ها  واکسن  دوم  دوز  تزریق  از  ماه 
به  کرونا  واکسن  سوم  دوز  دریافت  برای  باید 
کنند.  مراجعه  بهداشت  وزارت  درمانی  مراکز 
از  درصد   ۸0 واکسن  سوم  دوز  تأثیر  همچنین 
میکرون پیشگیری خواهد کرد 

ُ
ابتالء به سویه ا

و این موضوع دستاورد خوبی برای افراد است.

امام جمعه فردیس: 
چگونه بیش از 3 میلیون کیلو 

غ گم شد؟ مر

وضعیت  به  توجه  عدم  به  فردیس  جمعه  امام 
استان  در  فاسد  مدیران  با  برخورد  و  اقتصادی 
و 200 هزار  گفت: ۳ میلیون  واکنش نشان داد و 
غ در استان گم شد. چرا متخلفان را در  کیلو گرم مر

مال عام به مردم معرفی و مجازاتشان نمی کنید؟
سید  االسالم  حجت  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
در  فردیس،  جمعه  امام  حسینی،  ابراهیم 
بر  تاکید  با  شهرستان،  جمعه  نماز  خطبه های 
اظهار  امر به معروف،  الهی  به فریضه  لزوم عمل 
کرد: انتقاد سازنده و  منصفانه نسبت به عملکرد 
مسئوالن بخشی از امر به معروف و نهی از منکر 
زندگی  برای  به حق است. عیب پوشی  تواصی  و 
خصوصی و شخصی افراد است نه حوزه عمومی و 
حکمرانی آنها.  اعتراض به خیانت ها و خباثت ها و 
ولنگاری ها یک وظیفه عمومی ناشی از غیرت دینی 
است. خطیب جمعه فردیس با اشاره به این که 
وجود  فرهنگ  و  اقتصاد  حوزه  در  جدی  نظارت 
ندارد، گفت: به گفته مسؤوالن، 4 هزار مرغداری 
در استان البرز نهاده را با ارز 4200 تومانی گرفته اند؛ 
را  آنها  چرا  نکرده اند؟  تولید  هم  غ  مر یک  چرا  اما 
در مأل عام به مردم معرفی و مجازات نمی کنید؟ 
از  یکی  از  غ  مر تن  هزار  پنج  دوماه  زمانی  بازه  در 
متولیان  که  شد  وارد  البرز  به  معین  استان های 
غ گرفتیم و توزیع  امر می گویند که هزار و ۸00 تن مر
کردیم؛ یعنی ۳ هزار و 200 تن، معادل ۳ میلیون و 

غ گم شده است.  200 هزار کیلو مر

دکتر سید مهدی 
موسویان

ــرز گــفــت که  ــبـ ــان الـ ــتـ ــتـــری اسـ رئـــیـــس کـــل دادگـــسـ
ــا امــــروز بــنــاهــای حـــدود ۸0 درصـــد از  در مــجــمــوع ت

دستگاه هایی که در طول مسیر ۶4 کیلومتری از 
پل حامی تا تونل کندوان اقــدام به ساخت و 

ساز کرده اند، آزادسازی شده است.
، در راستای تاکیدات  به گزارش جام جم البرز

رئیس قوه قضاییه در آزادسازی حریم 
از  دیگری  تعداد  ج،  کــر رودخانه 

متعلق  ساخت وساز های 
دولتی  دســتــگــاه هــای  بــه 
همچنین  و  حاکمیتی  و 
مــتــصــرفــات  از  ــدادی  ــعـ تـ

مربوط به افراد حقیقی تخریب شد.
ــرز در  ــ ــب ــ ــری ال ــ ــت ــیـــس کــــل دادگــــســ رئـ
انجام  اقــدامــات  آخــریــن  خصوص 
آزادســازی حریم  شده در راستای 
ج بیان کــرد: با توجه  رودخــانــه کــر
قضا  دستگاه  رئیس  تاکیدات  به 
کــار  ــبــنــدی در اجـــــرای  بــــرای زمــان
آزادســــــازی اراضــــی ملی 
کــمــیــتــه  طـــبـــیـــعـــی،  و 
تخصصی آزاد و حریم 
برای  ج  کر رودخانه 
آزادســــــــــــــــازی 

فاضلی  حسین  شــد.  تشکیل  ج  کــر رودخــانــه  حریم 
ــت کــار  ــده اسـ هــریــکــنــدی بــا بــیــان ایــن کــه مــقــرر شـ
ج  کر رودخــانــه  حاشیه  در  ساز ها  و  ساخت  تخریب 
و  دولتی  دستگاه های  به  متعلق  ساختمان های  از 
نظامی آغاز شود، گفت: دستگاه هایی که در حاشیه 
ج اقــدام به ساخت و ســاز کــرده بودند،  رودخــانــه کــر
ساختمان  اقــدام  اولین  در  که  انــد  شــده  شناسایی 

متعلق به قوه قضاییه تخریب شد.
 15 ــروز  امــ تــا  مجموع  در  گــفــت:  هریکندی  فاضلی 
که  دستگاه هایی  از  درصد   ۸0 حدود  یعنی  دستگاه 
تونل  تا  حامی  پل  از  کیلومتری   ۶4 مسیر  طــول  در 
آزادســازی  کرده اند،  ساز  و  ساخت  به  اقــدام  کندوان 

شده است.
وی با بیان این که ساختمان های 4 دستگاه حاکمیتی 
است،  نشده  تخریب  هنوز  ج  کــر رودخــانــه  حریم  در 
هستند  نظامی  دستگاه  دستگاه، 2  این 4  از  گفت: 
که به آن ها اخطاریه داده شده است و اعالم کرده اند 
کل  کرد.رئیس  خواهند  اقدام  تخریب  به  نسبت  که 
 2 ساختمان های  تخریب  ــزود:  افـ الــبــرز  دادگــســتــری 
دستگاه دیگر نیز نیازمند انجام کار های اداری است. 
یکی از این ساختمان متعلق به هالل احمر است که 
گچسر  پارسیان  وقف شده و ساختمان دیگر هتل 
آن  خصوص  در  فرهنگی  میراث  موضوع  که  اســت 

ح شده و نیازمند بررسی است. مطر

رئیس دادگستری البرز خبر داد:

اخطار به برخی دستگاه ها برای آزادسازی متصرفات

ساوجبالغ،  شریف  مردم  نماینده  حدادی؛  علی 
نظرآباد، طالقان و چهارباغ در دیدار با اعضای شورای 
اسالمی شهر، شهردار و فرماندار شهرستان نظرآباد 
پیگیری  و  قوانین  از  بخشی  اصالح  داشت:  اظهار 
تخصیص اعتبار ملی و استانی در گرو تعامل شوراها 
با همه بخش ها و به ویژه نمایندگان مردم در قوه 

مقننه است.
برگزاری  گفت:  حدادی  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
پیگیری  و  همفکری  جهت  به  که  نشست ها  این 
استفاده  در  می شود،  برگزاری  مردمی  مطالبات 
خدمت  حداکثر  و  منطقه  ظرفیت های  از  صحیح 

رسانی به مردم است.
را  شهرستان  توسعه  در  شهری  آمایش  حدادی 
موثر خواند و گفت: مدیریت شهری باید متناسب 
آینده نگری مناسب برنامه مشخصی  با  با نیازها و 
آن پاسخگوی مطالبات مردم  با توجه به  داشته و 

باشد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی افزود: ارائه 
خدمات باید در تمامی نقاط شهر به صورت متوازن 
کمربندی  موضوعات  به  اشاره  با  وی  گیرد.  انجام 
شهر نظرآباد، ساخت فرهنگسرا، پارک بانوان و توجه 

به حفظ و گسترش فضای سبز تاکید کرد: اولویت 
منافع  تامین  جهت  در  مطالبات  اجرایی  و  بندی 
مردم صورت پذیرد. وی در پایان ضمن بیان این که 
اصالح  احیا،  حفاظت،  به  نیاز  نظرآباد  شهر  باغات 

نعمت  به  توجه  با  داشت:  اظهار  دارند،  توسعه  و 
فضای سبز و درختان ارزشمند در قسمت هایی از 
شهر و باغات ورودی شهر، حفظ و حراست و حتی 
یک  حتی  نباید  و  است  مهم  بسیار  آنها  توسعه 
کاشته  باید درختان جدید  درخت قطع شود بلکه 

شود و در این موضوع اقدام جدی گردد.
نیز در این نشست ضمن  صفری شهردار نظرآباد 
درخصوص  مجلس  در  مردم  نماینده  از  تقدیر 
را  آنان  از  تعدادی  گرفته،  صورت  اقدامات  از  برخی 
برشمرد و بیان داشت: رفع گره ترافیکی در محدوده 
آباد با تاکید نماینده  بلوار والیت و محله مصطفی 
با  معابر  آسفالت  بهسازی  متعدد،  جلسات  در 
با پیگری نماینده، زیباسازی  رایگان  تخصیص قیر 
بخشیدن  سرعت  و  سالمت  جاده  شهری،  منظر 
پارک  ساخت  برای  پیگیری  فرهنگسرا،  ساخت  به 
بانوان شهر نظرآباد از مطالبات نماینده مردم بود که 

بحمداهلل به نفع مردم انجام شد.

علی حدادی:

توجه به آمایش شهری در توسعه شهرستان ضروری و موثر است

بررسی  بمنظور  استان  آبفای  مسئوالن  با  محمدشهر  شهری  مدیریت  جلسه 
مشکالت آب شرب شهروندان و پیشگیری از قطعی های احتمالی در تابستان، 

برگزار شد.
مسئوالن  با  محمدشهر  شهری  مدیریت  جلسه   ، البرز جم  جام  گزارش  به 

از  پیشگیری  و  شهروندان  شرب  آب  مشکالت  بررسی  منظور  به  استان   آبفای 
قطعی های احتمالی در تابستان، برگزار شد.

اسالمی  شورای  اعضای  گردید  برگزار  شورا  علنی  صحن  در  که  مذکور  جلسه  در 
بهره برداری  مدیر  استان،  آبفای  توسعه  و  بهره برداری  معاون   ، شهردار  ، شهر
آبفای  امور  مدیر  و  ج  کر شهرستان  آبفای  مدیر  استان،  آبفای  شبکه  توسعه  و 

محمدشهر حضور داشتند.
در ابتدا اعضای شورا و شهردار محمدشهر دغدغه ها و درخواست های خود و 
شهروندان را به گوش مسئوالن آبفا رسانده و خواستار پیگیری و حل آنها از هم 

اکنون شدند تا از مشکالت احتمالی در آینده جلوگیری شود.
، فرهنگ سازی در  قطعی های آب در فصل گرم سال، افزایش حق آبه محمدشهر
، مشکالت حفاری و آسفالت پس از آن و ... از  مصرف آب، انشعابات غیر مجاز

جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان معاون بهره برداری آبفای استان از افزایش حق آبه محمدشهر از سد 
و  داد  خبر  جدید  مخزن  و  انتقال  خط  ایجاد  و  نزدیک  آینده  در  طالقان  و  ج  کر
گفت: انشااهلل با برنامه ریزی ها و عملیات عمرانی که به زودی انجام خواهد شد 

مشکالت آب و قطعی ها در محمدشهر برطرف خواهد شد.

برگزاری جلسه مدیریت شهری محمدشهر با مسئوالن آبفای استان البرز

عرضه  این که  بیان  با  البرز  بازرگانی  اتاق  سرمایه گذاری  کمیسیون  رئیس 
سیمان در بورس کاال در عمل با نواقصی همراه بود، گفت: به دلیل عدم 
شدت  به  آزاد  بازار  در  سیمان  فروش  دالالن  تصمیم،  این  صحیح  اجرای 
 از طریق این واسطه ها سیمان 

ً
فعال هستند و تولیدکنندگان بتن عمدتا

مورد نیاز کارخانه های خود را تامین می کنند.
در  البرز  ظرفیت های  به  اشاره  با  ظهوری  شاهین   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
حوزه بتن و قطعات پیش ساخته بیان کرد: استان البرز از جمله استان های 
صنعتی است که در زمینه تولید بتن در کشور در جایگاه شاخصی قرار دارد.

وی با تاکید بر وجود فضای رقابتی سالم در بین کارخانجات فعال در سطح 
استان که توانایی  الزم برای تولید بتن و قطعات پیش ساخته را دارند، افزود: 
تولید  شرکت های  و  نیست  ح  مطر بتن  تولید  بحث  صرفا  زمینه  این  در 
کننده قطعات پیش ساخته با به کارگیری فناوری های نوین در حال توسعه 
این فعالیت ها هستند. ظهوری در ادامه با اشاره به مشکالت پیش روی 
فعاالن حوزه بتن استان عنوان کرد: مهم ترین مشکل تامین مواد اولیه به 
ویژه سیمان است که از سال گذشته شاهد نوسانات زیادی در این حوزه 
بوده ایم. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری )پول و بانک( و توسعه خدمات 
اتاق بازرگانی البرز گفت: قطعی برق واحد های صنعتی از دیگر چالش های 
موجود در این حوزه است که با تعطیلی واحد های تولیدی سبب افزایش 

قیمت محصول نهایی شده است. 
مشکالت  دیگر  از  را  کاال  بورس  در  سیمان  عرضه  برای  دولت  تصمیم  وی 
پیش روی فعاالن صنعت بتن برشمرد و افزود: اجرای این تصمیم در عمل 
آن  انجام  در  طرفی  از  نشد،  پیاده سازی  درستی  به  و  بود  همراه  نواقصی  با 
آزاد دالالن به شدت  سلیقه ای برخورد  شده است. به همین دلیل در بازار 
فعال هستند و عمدتا تولیدکنندگان بتن از طریق این واسطه ها سیمان 

ساماندهی  لزوم  امر  این  که  می کنند  تامین  را  خود  کارخانه های  نیاز  مورد 
آن  با اشاره به نوسانات قیمت دالر و به دنبال  را متذکر می شود. ظهوری 
شرایط  دلیل  به  گفت:  صنعتی  ماشین آالت  یدکی  قطعات  قیمت  افزایش 
تحریمی و فرسودگی تجهیزات در این حوزه با معضل جدی مواجه و نیازمند 

بهسازی، نوسازی، تعویض و ارتقای ماشین آالت هستیم. 
در  می تواند  بازرگانی  اتاق  آن  راس  در  و  خصوصی  بخش  کرد:  بیان  وی 
به  نیز  موثری  اقدامات  استان  اجرایی  دستگاه های  با  تعامل  راستای 
منظور جلوگیری از تعطیلی مکرر واحدهای صنعتی به بهانه های مختلف از 
جمله آلودگی هوا بردارد. پیگیری بهسازی و نوسازی ماشین االت صنعتی 
خصوصی بخش  متولیان  از  صنعتگران  مطالبات  از  دیگری  بخش   نیز 

 است.

عرضه سیمان در بورس کاال بازار داللی را داغ کرد
: رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی البرز

: :فرهاد ملک محمدی، مدیر فروشگاه لوستر روما البرز فرهاد ملک محمدی، مدیر فروشگاه لوستر روما البرز

تا تا ۱۵۱۵ سال ضمانت برای تولیدات لوستر روما در نظر گرفته ایم   سال ضمانت برای تولیدات لوستر روما در نظر گرفته ایم  

مدرن  و  جدید  لوسترهای  خرید  قصد  اگر 
فروشگاه  یک  انتخاب  در  ولی  دارید  را 
شکیل  و  کیفیت  با  محصوالت  که  معتبر 
باشد،  داشته  را  شما  سلیقه  با  مطابق 
روما  لوستر  فروشگاه  هستید،  گم  در  سر 
پیشنهاد  شما  به  را  ج  کر فردیس  در  واقع 
 22 دارای  مدرن  مجموعه  این  می کنیم. 
به  و  جدیدترین  انواع  تولید  سابقه  سال 
می باشد.  باال  کیفیت  با  لوسترها  روزترین 
عالوه بر این برای محصوالت خود ضمانت 
یک  تا  است  گرفته  نظر  در  سال   15 تا   10
همین  در  کنید.  تجربه  را  مطمئن  خرید 
با  فرهاد ملک  البرز  روزنامه جام جم  زمینه 
محمدی، مدیر متخصص، مجرب و توانمند 
فروشگاه لوستر روما گفتگویی انجام داده 

است که در ادامه می خوانید:
فــعــالــیــت هــای  و  ســـوابـــق  خــصــوص  در   *
توضیح  رومــا  لوستر  فروشگاه  تخصصی 

دهید. 
و  می کنم  فعالیت  لوستر  تولید  زمینه  در 
دارای 22 سال سابقه در این شغل هستم. 
بهترین و جدیدترین لوسترها را با کیفیت 
تا  ایم  کرده  سعی  و  می کنیم  تولید  باال 
رضایت مشتری را از این طریق جلب کنیم و 

خوشبختانه تا کنون موفق بوده ایم.
روزنامه  مخاطبان  بیشتر  آشنایی  ــرای  ب  *
ــر و  ــت ــوس جـــام جـــم الـــبـــرز در مــــورد انـــــواع ل

دسته بندی آنها بگویید.
لوسترها به چند دسته تقسیم می شود که 
است.  برنزی  لوسترهای  آنها  از  نمونه  یک 
این لوسترها اگر با کیفیت باال تولید شوند 

از  ترکیبی  که  باشد  برنج  از  باید  آنها  جنس 
قلع و مس می باشد. خاصیت آن این است 
که در مقابل زنگ زدگی مقاومت باالیی دارد 
به  زیاد،  خیلی  رطوبت  با  مناطق  در  حتی  و 
هیچ عنوان زنگ نمی زند. جنس های آبکاری 
که دسته  به چند دسته تقسیم می شوند 
اول آبکاری کروم می باشد که اصطالحا به آن 
یا استیل می گویند که واقعا مقاوم  سیلور 
است. دسته دیگر از آبکاری الکتروفورتیک 
آبکاری  و  که به صورت الک می باشد  است 
طال  آبکاری  بعد  دسته  و  است  خوبی 
گرانی  علت  به  حاضر  حال  در  که  می باشد 
آخر  دسته  می شود.  استفاده  کمتر  طال 
نسبت  آن  ماندگاری  که  است  نقره  آبکاری 
دیگر  مدل  است.  کمتر  کروم  و  استیل  به 
اگر  که  است  آلومینیوم  جنس  لوسترها  از 
آبکاری خوبی روی آن انجام شود همان دوام 

لوسترهای برنجی را دارد و به نسبت ارزان تر 
است. لوسترهای جدیدی که در حال تولید 
می شود  استفاده  آهن  پروفیل  از  هستند 
و  کالسیک  اسپرت  لوسترهای  آنها  به  که 
مدرن گفته می شود که تمام کیفیت آنها به 

آبکاری بستگی دارد.
و  ــــدات  ــی ــ ــول ــ ت ویــــــژه  ــای  ــه هـ ــصـ ــاخـ شـ از   *
چه  بــه  ــا  روم لوستر  فروشگاه  محصوالت 

مواردی اشاره می کنید؟
 15 تا   10 ما  مجموعه  تولیدی  لوسترهای 
سال گارانتی دارند که به دلیل کیفیت باالی 
آبکاری  برای  ما  می باشد.  لوسترها  آبکاری 
متخصص  نیروهای  و  مواد  بهترین  از  آنها 
این کار استفاده می کنیم. سفارشات خاص  
مشتری  نظر  مورد  ح  طر و  می کنیم  قبول  را 
طراحی های  می کنیم.  تولید  و  طراحی  را 
اختصاصی  و فضا سازی نیز انجام می دهیم.

 راه های ارتباطی با مجموعه خود را بیان نمایید. 
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پیج اینستاگرام: CPT.lusterتلفن: ۰۹۳8۹۹68۹7۴   - ۰۹۳۳88۴۲8۱۱



که خانه  آغاز می کنم  تباری  از  :  سخن  البرز جام جم 
را  از غیر خدا پاك شدند و دلشان  را تکاندن و  دل 
در  ورزیدن،  عشق  او  به  و  کردند  خدا  محبت  خانه 
عشق او سوختند و با فوران خون خود کویر تشنه 
سبکبال  کبوتران  چون  و  کردند  سیراب  را  تاریخ 
رهایی را نپسندیدند و با بال های ُپردرد پرواز کردند.

شهید نبی اهلل کرمی در سال 1۳۳5 در یك خانواده 
ج دیده به جهان  مذهبی و متدین در شهرستان کر
کسب  برای  طفولیت  دوران  از  پس  وی  گشود. 
علم و دانش وارد مدرسه شد. خیلی طول نکشید 
برای  شد  مجبور  زندگی  گرفتاری های  علت  به  که 
پدرش  مغازه  در  خانواده  به  کمک  و  معاش  امرار 
مشغول به کار شود. بعد از مدتی کار کردن با یک 

دختر مومن ازدواج کرد. 

اسالمی  بار  خون  انقالب  جرقه های  اولین  شروع  با 
قم  خون  حماسه  شهر  از  که  امت  امام  رهبری  به 
و  به پاخاستند  ضحاکان  علیه  بر  مردم  و  شد  آغاز 
نبی  کردند.  متزلزل  را  شاهنشاهی  2500ساله  رژیم 
تا این که در  یاری می رساند  اهلل هم به این قیام ها 
به    1۳57 بهمن  دوم  و  بیست  سرنوشت ساز  روز 
با مشت های خالی به سوی  همراه امت حزب اهلل 
را  آنها  شاه  مزدوران  اما  کردند.  حرکت  شهربانی 
و  مجروح  اهلل  نبی  میان  این  در  و  بستند  گلوله  به 
سپس به شهادت رسید و پیکر مطهرش در جوار 

شهدای دیگر انقالب اسالمی آرمید.
خانواده اش می گویند: از کودکی به نماز جماعت و 
شب  نماز  می داد.  اهمیت  وقت  اول  نماز  خواندن 
پرفیض،  دعاهای  به  و  می آورد  جا  به  همیشه  را 

تظاهرات  اکثر  در  او  می داد.  بها  بسیار 
می کرد  شرکت  میلیونی  راهپیمایی ها  و 
رژیم  زودتر  هرچه  تا  می کرد  فعالیت  و 

منحوس پهلوی سرنگون شود.
اوقات  داشت.  فعالیت  ورزش  رشته  در 
آموزنده  کتاب های  خواندن  به  را  فراغت 
از روحیه باالیی برخوردار  او  مشغول بود. 
بود.  گذشت  با  و  مهربان  بسیار  بود؛ 
بزرگترها  به  و  نمی کرد  صحبت  بی جهت 

عالقه عجیبی داشت.
همچنین والدین شهید می گویند: با این 
که به سختی بزرگ شده بود ولی هر وقت 
به او می گفتیم به خرید برویم، او می گفت: 

آن صفر  کردن من جلوی  که خرید  کارهایی هست 
 به 

ْ
است؛ اول باید به فکر عاقبت کشور باشیم بعدا

. فکر مادیات و چیزهای دیگر

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

از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
امام خمینی )ره(فریاد نهان را به دل کی اثر است؟
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233۵11
026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

پیام های مردمی خبر

ح  طر جهت  می توانند  عزیز  خوانندگان 
مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری  مشکالت 
جام  تحریریه  90001223دفتر  تلفن  شماره  با 
جم البرز همه روزه به غیر ایام تعطیل در وقت 
نام  با  مشکالتشان  تا  بگیرند  تماس  اداری 

ج گردد. خودشان در همین ستون در
خدمات عمومی دولتی را آسان کنید

برقراری  مانند  دولتی  عمومی  خدمات  برخی 
به  و  شهرها  در   ... و  گاز  و  آب  بــرق،  انشعابات 
هزینه های  تحمل  مستلزم  روستاها  در  ویــژه 
مــراجــعــان  ــوزی  سـ وقـــت  مــشــمــول  و  مختلف 

می باشد. 
لذا از مسئوالن دست اندرکار خواهان تسهیل 

و روان سازی خدمات مذکور هستیم.
جمعی از شهروندان و روستائیان البرزی
و  شهر ها  در  ساختمانی  پروانه های  صدور 

روستاها را کوتاه کنید
شــهــر  در  ــی  ــان ــم ــت ــاخ س ــای  ــ ــه ه ــ ــروان ــ پ ــدور  ــ ــ ص
دارای  و  گــیــر  ــت  ــ وق مــوضــوعــی  روســـتـــا هـــا  و 

هزینه هایی سنگین اداری می باشد. 
می خواهیم  مسئوالن ذیربط  از  اساس  این  بر 
را روان  تا مراحل صدور پروانه های ساختمانی 

و راحت تر نمایند.
مهرداد احمدی از سهیلیه
قابل توجه مسئوالن اداره کل راه و شهر سازی 

البرز
ــه هــشــتــگــرد و  ــ ج ب ــر ــ مـــســـیـــرهـــای اتــــوبــــان کـ
کــه دچــار  اســـت  ــای طــوالنــی  ــال ه بالعکس س
ــی آســفــالــت،  ــرابـ ــا، خـ ــواری هـ ــمـ ــاهـ چـــالـــه هـــا، نـ
اشکال  از  پــر  متعدد  خــروجــی هــای  و  ورودی 
مسیر  قــســمــت هــای  بــرخــی  خــامــوشــی هــای  و 
مــوجــب افـــزایـــش ضــریــب حــــوادث و ســوانــح 
و مالی است.  جاده ای منجر به خسارت جانی 
و  راه  کل  اداره  مسئوالن  از  اســاس  همین  بر 
انتظار  جــدی  طــور  بــه  الــبــرز  اســتــان  شهرسازی 
داریـــــم نــســبــت بـــه انـــجـــام عــمــلــیــات عــمــرانــی 

محورهای مذکور اقدام نمایند.
ج عباس شوقی از شهر کر

طاعـون  مـوج  سـومین  شـیوع 
نشـخوارکنندگان کوچک در البرز

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره 
به آغاز سومین موج شیوع طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک در این استان گفت: تاکنون ۶0 راس کل و 
فردین  جام جم،  گزارش  شدند.به  تلف  وحشی  بز 
حکیمی با بیان این که سومین موج شیوع طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک در استان البرز آغاز شده 
است، اظهار داشت: از مهر تاکنون در سه مرحله 
۶0 رأس گونه کل و بز وحشی در شهرستان طالقان 
براین اساس محیط  افزود:  تلف شده است. وی 
بانان و همیاران محیط زیست شهرستان طالقان 
الشه ها  سازی  معدوم  و  منطقه  پایش  حال  در 
شیوع  موج  سومین  در  کرد:  تصریح  هستند.وی 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک در طالقان، نزدیک 
۳0 رأس کل و بز وحشی تلف شده است و علت 
مورد  البرز  دامپزشکی  با  موج  این  مجدد  شیوع 
طاعون  کرد:  خاطرنشان  وی  می گیرد.  قرار  بررسی 
و  شهریور  در  معمواًل  کوچک  نشخوارکنندگان 
مهر اتفاق می افتاد و یک ماه بعد کنترل می شد اما 
امسال سه مرحله رخ داده است و باید مورد بررسی 

قرار گیرد. 

؛ رئیس شورای اسالمی شهر کوهسار
روان   و  ترافیکی  گـــره  شـــدن  بـــاز 

شدن رفت و آمد به کوهسار
در  کوهسار  شهر  شورای  رئیس  پور  فالح  جالل 
و  ترافیک  شدن  روان  از  البرز  جم   جام  با  گفتگو 
آسایش شهروندان کوهساری خبر داد وگفت :با 
تالش اعضای شورای اسالمی کوهسار، شهرداری 
درمحل  ترافیکی  معضل  ومردم  مالکان  کمک   و 
تالقی مرکز استان ،شهرستان و مرکز شهرستان 
طالقان در چنداربر طرف ومسیر تردد ۳0 روستای 
بخش چندار و شهر کوهسار آزادسازی و بازگشایی 
شد.رئیس شورای اسالمی کوهسار با بیان این که 
برای  ترافیکی  کور  گره  که  گلوگاهی  نقطه  این  در 
تردد وسایل نقلیه برای راستگرد بود تصریح کرد: با 
اجرای این عملیات عمرانی رفت و آمد مسافران و 

مردم روان شده است.

اول به فکر عاقبت کشور باشیم

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: ما به عنوان متولیان فرهنگی 
را  تربیت  و  تعلیم  نظام  و  انقالب  فرهنگی  اهداف  دیگر  یک بار  باید 

مرور کنیم.
تأسیس  سالروز  در  گشت  حجر  علی   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
کانون  در  که  پرورش  و  آموزش  وزارت  تربیتی  فرهنگی  کانون های 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  ج  کر فهمیده  شهید  تربیتی  فرهنگی  استانی 
را  تبیین  جهاد  مهم  بحث  اخیر  هفته های  در  رهبری  معظم  مقام 
ترسیم  را  آینده  و  بنگریم  گذشته  به  این که  یعنی  فرمودند،  ح  مطر

کنیم.
انقالب   4۳ طول  در  که  را  آنچه  همه  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
اهداف مقدس  کنیم و یک بار دیگر  واکاوی  خ داده است  ر اسالمی 
روز  به  روز  که  انقالب در تمام حوزه ها مرور شود مشاهده می کنیم 

این انقالب در زمان امامین انقالب رو به جلو حرکت کرده است.
* انقالب و اهداف آن رو به پیشرفت است

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز بیان کرد: با وجود این که تمام 
مسائل و مشکالتی که نظام اسالمی ما از سوی دشمنان خارجی و 
آمده  پیش  مردم  حق  نکردن  ادا  با  داخل  در  افرادی  سوی  از   

ً
بعضا

است اما انقالب و اهداف آن رو به پیشرفت بوده است. 

دیگر  یک بار  باید  فرهنگی  متولیان  عنوان  به  ما  این که  بیان  با  وی 
اهداف فرهنگی انقالب و نظام تعلیم و تربیت را مرور کنیم، تصریح 
در  سال   4۳ مدت  در  آنچه  از  بازنگری  باید  اساس  این  بر  کرد: 

خ داده، است انجام دهیم. حوزه های مختلف آموزشی و تربیتی ر
حوزه  در  برکات  و  ثمرات  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  گشت  حجر 
همچون  بزرگانی  اندیشه های  و  افکار  حاصل  پرورش  و  آموزش 
شهید بهشتی و شهید مطهری به ویژه بزرگانی مانند شهید رجایی 

و باهنر که پایه گذار بحث تربیت در نظام جمهوری اسالمی بودند.

* تربیت تعطیل شدنی نیست
کمتر  سال ها  این  در  که  باهنر  شهید  معروف  جمله  به  اشاره  با  وی 
شنیده شد، گفت: در تعطیلی مدارس در فصل تابستان می فرمودند 

مدارس تعطیل می شوند اما تربیت تعطیل شدنی نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: براین اساس مصداق 
درگیر  مدارس  که  ساله ای  دو  ایام  در  پرمعنا  و  پرمغز  جمله  این  بارز 
کار ظریفی است و اگر مدارس  بیماری کرونا بود درک کردیم که تربیت 

تعطیل شوند تربیت تعطیل شدنی نیست.
وی با بیان این که کانون های فرهنگی تربیتی یکی از مصداق های بارز این 
قضیه هستند، اظهار کرد: شاید امروز اگر کانون های فرهنگی و تربیتی 
را نداشتیم و در طول ۳0 سال گذشته این مراکز دایر نمی شد امروز نیاز 
بشتابند.حجر  پرورش  و  آموزش  کمک  به  تا  بود  مراکز  این  به  مبرمی 
گشت بیان کرد: خرسندیم که در سی امین سالگرد کانون های فرهنگی 
و تربیتی این مراسم پس از ۳0 سال برگزار و عملکردهای گذشته بررسی 
و می اندیشیم که چه کارهایی را باید انجام دهیم تا از ظرفیت های عظیم 
و  آموزش  در  متولیان   

ً
قطعا شد:  متذکر  وی  کنیم.  استفاده  حوزه  این 

پرورش برنامه ریزی گسترده ای در دوره جدید برای پویاتر و فعال تر شدن 
مراکز آموزشی و به ویژه تربیتی خواهند داشت.

: مدیرکل آموزش و پرورش البرز

متولیان فرهنگی اهداف انقالب و نظام تعلیم و تربیت را مرور کنند

باز این استان در  البرز گفت: 2 شمشیر  سرپرست هیات شمشیربازی استان 
رشته »آپه« در قالب تیم ملی کشورمان به رقابت های قهرمانی آسیا به میزبانی 

ازبکستان اعزام شدند.
؛ ابراهیم شهابی  گفت: این دوره از رقابت ها از پنجم تا  به گزارش جام جم البرز
پانزدهم اسفند امسال برگزار می شود که آنوشا شهابی و مانی فراهانی از استان 

البرز در ترکیب تیم ملی حضور دارند.
وی با بیان این که در شرایط کرونایی قهرمانان ما از تمرین ها دور نماندند، افزود: 
کشور و برون  رقابت های قهرمانی  برای شرکت در  آمادگی ورزشکاران  با هدف 
مرزی برنامه ما در شرایط کرونایی بر این بود که قهرمانان به صورت انفرادی در 
محیط های باز و با رعایت پروتکل های بهداشتی تمرین ها خود را انجام دهند. 
وی اضافه کرد: مجموع برنامه ریزی و اقدامات انجام شده موجب شد تا امروز 

شاهد حضور 2 تن از ورزشکاران استان البرز در ترکیب تیم ملی باشیم.
چون  ظرفیتی  از  درالبرز  شمشیربازی  ورزش  این که  بیان  با  ادامه  در  شهابی 
وجود پیشکسوتان و قهرمانان برخوردار است، خاطرنشان کرد: تمام سعی ما 
را  بهره  بهترین  این ورزش در استان  برای رشد  این ظرفیت  از  تا  این است  بر 
را به خوبی  نیامده  که به سادگی به دست  پتانسیل  این  گرفته و در واقع قدر 
بازگشایی مجدد سالن  به  از سخنان خود  می دانیم. شهابی در بخش دیگری 
حدود  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیش  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  شمشیربازی 
1۶0 ورزشکار در البرز در این رشته مشغول به فعالیت بودند که به شیوع این 
ورزشکاران  شدید  ریزش  دچار  رشته ها  سایر  مانند  نیز  شمشیربازی  ویروس 
شد، اما با بازگشایی دوباره باشگاه های ورزشی شاهد حضور دوباره ورزشکاران 

در این سالن ها هستیم.

اعزام 2 شمشیر باز البرزی به رقابت های قهرمانی آسیا

مدیــر تعــاون روســتایی جهــاد کشــاورزی البــرز گفت: 
توزیع اینترنتی کاال های اساسی در ســامانه بازرگام آغاز 

شده است.
، موســوی گفت: در ســامانه  به گــزارش جام جــم البــرز
غ،  غ منجمد، تخم مر بازرگام کاال های اساسی مانند مر
روغن نباتی، برنج، شکر و هشــت محصول لبنیاتی در 

حال توزیع است.
سامانه بازرگام، سامانه ای ملی است.

: از  به گفته مدیر تعاون روستایی جهاد کشاورزی البرز
10 روز پیش سیب زمینی را در سامانه بازرگام با قیمت 

۸ هزار تومان شروع به توزیع کرده ایم.
موســوی گفت: در حــال حاضر بیــن ۸00تا هــزار خانوار 

کاالی مورد نیاز خــود را در این ســامانه ثبت ســفارش 
کرده اند.

او افزود: در سامانه بازرگام به هیچ عنوان گران فروشی 
انجام نمی شــود و مردم کاالی خود را با قیمت مصوب 

تنظیم بازار دریافت می کنند.
سامانه بازرگام به آدرس bazargam.com است.

آغاز توزیع اینترنتی کاال های اساسی در سامانه بازرگام

، پــرهــام  ــرز ــبـ ــزارش جـــام جـــم الـ ــ بـــه گـ
روز  2۹بــهــمــن  مناسبت  بــه  رضــایــی 
ضمن  کارآفرینی  و  مقاومتی  اقتصاد 
تولیدکنندگان،  بــه  روز  ایــن  تبریک 
ــان،  ــ ــ ــن ــ ــ ــری ــ ــ ــارآف ــ ــ ــران، ک ــ ــگـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
صــادرکــنــنــدگــان و دیــگــر تــالشــگــران 
بــیــان داشـــت: اقتصاد  ایــن عــرصــه، 
رهبر  مــنــویــات  اســـاس  بــر  مقاومتی 
شده  ابــالغ  العالی(  )مدظله  انقالب 

است و مولفه های مختلفی دارد.
و  کنونی  شــرایــط  در  داد:  ــه  ادامـ وی 
در  ظالمانه  تحریم های  بــه  توجه  بــا 
مقاومتی  اقتصاد  بــه  عمل  راســتــای 
بــایــد بـــر شــاخــصــه هــای درونـــگـــرای 
تــولــیــدات  تــقــویــت  جمله  از  داخــلــی 
بیرونی  مولفه های  از  بیشتر  ایــرانــی 
ــم و تــوانــمــنــدی هــای  مــتــمــرکــز شــوی
ــور را تــقــویــت کــــرده و  ــش صــنــعــت ک

مبنای عمل قرار دهیم.
ــایــع،  ــی، صــن ــ ــان ــ ــازرگ ــ ــاق ب ــ ــ ــیـــس ات رئـ
ــاورزی اســتــان الــبــرز  ــشـ مــعــادن و کـ

حوزه های  دیگر  در  باید  کــرد:  اضافه 
شاخصه های  از  نیز  اثــرگــذار  و  مهم 
شود،  الگوبرداری  مقاومتی  اقتصاد 
بــه عــنــوان نــمــونــه حـــوزه کــارآفــریــنــی 
تــرویــج،  بـــرای  ارزشــمــنــد  فرصتی  نیز 
مقاومتی  اقتصاد  گفتمان  و  توسعه 
باید  که  است  جامعه  افراد  میان  در 

جمله  از  مختلف  بخش های  در 
بیشتر  کــشــاورزی  و  صنعت 

به آن توجه شود.
ــیــان  ــا ب ــ ایـــــن مـــســـئـــول ب
خصوصی  بــخــش  ایــن کــه 

به  ــل  ــم ع ــای  ــ ــت راســ در 
فـــرامـــیـــن 

مــــقــــام 

مــعــظــم رهـــبـــری و تــحــقــق اهــــداف 
ثابت  همیشه  مــقــاومــتــی  اقــتــصــاد 
قدم بوده است، تصریح کرد: دولت 
انقالبی،  مــردمــی،  دولــتــی  ســیــزدهــم 
خدمتگذار و به دنبال تحول است، 
پارلمان  عنوان  به  نیز  بازرگانی  اتــاق 
ــاده هــرگــونــه  ــ ــ بــخــش خــصــوصــی آم
همکاری با دولت در راستای توسعه 
سطح  گــســتــرش  و  اقــتــصــادی 
 مـــــــراودات تـــجـــاری خـــارجـــی و 

بین المللی است.
ــان ایـــن کـــه در  ــی  رضـــایـــی بـــا ب
سال های اخیر خوشبختانه 
کــــارآفــــریــــنــــی و 
آن  راس  در 
تـــــــوســـــــعـــــــه 
ــت  ــ ــیـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
شــرکــت هــای 
دانـــــــــــــــــش 
ــا  ــان ب ــ ــی ــ ــن ــ ب
رویـــــــکـــــــرد 

و  صـــادرات  توسعه  ســوی  به  حرکت 
دنبال  خوبی  به  کشور  بــرای  ارزآوری 
شـــده اســـت، عــنــوان کـــرد: هــر چند 
عرصه  در  بی شمار  توفیقات  کسب 
در  جدید  فرصت های  خلق  و  تولید 
این حوزه با بهره گیری از ظرفیت های 
داخلی به مقابله نسبی با تهدیدهای 
ــده اســــــت، امـــا  ــ ــر شـ ــج ــن ــی م ــ ــارج ــ خ
همچنان برخی مشکالت پیش روی 

فعاالن اقتصادی رفع نشده است. 
فــعــاالن عرصه  ایــن کــه  بــیــان  ــا  ب وی 
جنگ  حـــال  در  کــارآفــریــنــی  و  تــولــیــد 
داشــت:  اذعـــان  هستند،  اقتصادی 
ابزار های  به  باید  جنگ  این  سربازان 
یک  متاسفانه  شــونــد،  مجهز  الزم 
مانع و سد محکم در کوتاهی دست 
پیشرفت  از  تولید  عرصه  جهادگران 
ــه اقـــتـــصـــادی، قـــوانـــیـــن و  ــع ــوس و ت
بــخــش نــامــه هــایــی اســـت کــه بــدون 
مشورت دهی بخش خصوصی وضع 

می شود.

کارآفرینی فرصتی ارزشمند برای توسعه گفتمان اقتصاد مقاومتی است
 : رئیس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان البرز

ج: رئیس اتحادیه قالیشویان کر

 اعتبار قالیشویان
 را از اتحادیه استعالم کنید

ــای پایانی سال  ایــام عید و روزه با نزدیک شدن 
ــیــان یعنی خــانــه تکانی  ســنــت دیــریــنــه مــا ایــران
ونظافت منزل و محل کار شروع می شود. اولین 
وشاید مهم ترین دغدغه خانواده ها دراین فصل 
شستن فرش ها ومبلمان منازل می باشد. نحوه 
شستشو و مشکالت احتمالی دیگر این حوزه را 
در گفتگویی با جناب آقای محمدرضا احسانی نیا 
نمودیم  مطرح  کرج  قالیشویان  اتحادیه  رئیس 
ماحصل این گفتگو را درادامه خواهید خواند با ما 

همراه باشید.
فعالیت  ــر  ــی ب ــای ــارت ه ــظ ن ــوع  نـ ــه  چ ــه  ــادی ــح ات  *

قالیشویان مجاز دارد ؟
کــمــیــســیــون هــای بـــازرســـی مـــا در شــهــر فــعــال 
می باشند واز دفاتر مجاز  و کارگاه های قالیشویی 
بازدید می کنند. دراین بازدیدها کیفیت خدمات 
دهــی بــه مشتریان بــررســی مــی شــود.  البته در 
کنار بازرسی های اتحادیه، واحد های نظارت 
و بــازرســی اتـــاق اصــنــاف و ســازمــان 
خود  نظارتی  نقش  نیز  صمت 
پیگیر  و  می نمایند  ایفا  را 
احتمالی  تخلفات 
و  هستند 

نــیــز گــشــت هــای ویـــــژه ای در نظر  ــام عــیــد  ــ ای در 
استقبال  را  خدمات دهی  در  رقابت  گرفته ایم. 
و  گــیــرد  ــورت  صـ فــروشــی  نبایدکم  امـــا  می کنیم 
ــه مــشــتــریــان ارائــــه شــود  ــا مــطــلــوب ب خــدمــات ن
کــه بــه صـــورت غیر مجازفعالیت  .کــارگــاه هــایــی  
می کنند و با قیمت های پایین خدمات می دهند، 
نوعی کم فروشی و تقلب است و با آنان برخورد 
می شود. در خصوص قیمت های باالتر نیز باید 
 کارشناسی 

ً
بگویم که قیمت های ارائه شده حتما

نرخ  از  باالتر  قیمتی  اگــر  و  مــی شــود   محاسبه  و 
صــورت  برتر  خــدمــات  باید   

ً
حتما باشد  مصوب 

کــه در  آیــد  بــه عمل  بــا مشتری  تــوافــق  و  گرفته 
راستای بازرسی های سطح شهر این موارد توسط 

اتحادیه کنترل خواهد شد.
به  ــارت  ــ ــس ــ خ بــــــروز  از  ــری  ــی ــگ ــش ــی پ جـــهـــت   *

همشهریان چه توصیه هایی دارید؟ 
عمده قالیشویان کرج که حدود 100 واحد صنفی 

می باشند همگی مورد تایید اتحادیه هستند.
آیند،   امــا برخی واحــدهــا یک شبه به وجــودمــی 
این قالیشویان غیر مجاز مشکالت و خساراتی 
به  مــن  توصیه  می کنند.  وارد  شــهــرونــدان  بــه 
شهروندان این است که  قالی شویی مورد نظر 

خود را از مراکز 11۸ و اتحادیه کرج استعالم کنند.
 ۳2222۶10 کــرج  اتحادیه  تماس  شماره   
ــی در  ــویـ ــخ گـ ــاسـ آمـــــــاده پـ
تایید  زمینه 

وشکایات احتمالی می باشد. همچنین در سایت 
دسترس  در  مجاز  قالیشویان  اسامی  اتحادیه، 

همشهریان وجود دارد.
به  را  ــود  خ فــرش هــای  می کنیم  تاکید  پــایــان  در 
و  نــکــرده ایــد  استعالم  را  اعتبارشان  کــه  دفــاتــری 
نیست  روشـــن  ــان  ــرای ت ب فعالیت شان  سابقه 
نسپارید و نیز اعتماد به تراکت و دیوارنویسی و 
پیامک های واحدهای غیر مجاز ننمایید و از واحد  
آوریــد. عمل  به  را  قالیشویی  دفاتر  11۸استعالم 
دفاتر  اعتبار  استعالم  عزیز  همشهریان  ضمنا 
قالیشویی را می توانند از فرش فروشی های شهر 

داشته باشند.
ــوزه نــرخ خــدمــات ســال جــاری  * در پــایــان در حـ
گفتند:   ایشان  شدیم.  جویا  اتحادیه  رئیس  از 
مراحل  نیز  اتحادیه  نامه  نــرخ  تصویب  سیکل 
آماده  هنوز  ولیکن  نموده  طی  را  خود  مقدماتی 
با  ــازار  بـ در  کــه  نرخی  ولــی  ابــالغ عمومی نیست. 
عنایت به اوج فعالیت قالیشویی در حال انجام 
ــالق  ــه اط ــرار گــرفــتــه ک ــدان قــ ــرون ــه ــرش ش ــذی و پ
ــازار بــرای فــرش ماشینی متر مربع  نــرخ عــرض بـ

1۸000تومان می باشد.
 در خصوص تفاوت کیفیت خدمات قالیشویی و 
تفاوت قیمت ها در مواجهه قالیشویی با مشتری 
نیز جویا بودیم که آن ها اظهار نمودند یکنواختی 
ارائه خدمات در هیچ حوزه ای را شاهد نیستیم و 
یقینا خدمات حداقلی با خدمات برتر برای مشتری 
قابل لمس است. و یقینا در شستشویی انواع 
فرش ها نیز استفاده از انواع شوینده ها و مواد 
شیمیایی سطح خدمات را متفاوت 
می نماید و از نرخ متفاوت نیز 

برخوردار خواهد بود.


