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: نماینده ولی فقیه در استان البرز
ج گرمخانه بی پناهان می شود مصالی کر
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کوهسار منطقه ای سرسبز با طبیعت 
یبا و چشم اندازهای بکر ز

تر در ایران  همکاری با امالک و تها
ج از شاخصه های این امالک و خار 223

|    2
    |  

 

کارخانه فخر ایران باید احیا شود کاالهای مرغوب ایرانی به   استفاده از 
کیفیت خارجی جای محصوالت بی 

 : استاندار البرز رئیس اتاق اصناف البرز تاکید کرد:

رئیس دادگستری استان البرز : : مهندس نیما قاسمی مدیر امالک نهم اعالم کرد:رئیس شورای شهر  کوهسار

استاندار البرز با بیان این که تکنولوژی و کیفیت در تولید کــاال روز 
بــه روز در حــال پیشرفت و توسعه اســت از ایــن رو نــمــی تــوان یک 
مجموعه را در یک نقطه نگه داشت، گفت: کارخانه فخر ایران باید احیا شود.

،  مجتبی عبداللهی در بازدید از کارخانه فخر ایران با بیان این که  به گزارش  جام جم البرز
این واحد در گذشته خدمات شایسته ای را به مجموعه نیروهای مسلح و سایر مردم 
ارائه داده است، اظهار داشت: دنیای امروز دنیای رقابت است و تولیدکنندگانی 

که از فناوری روز و امکانات نوین استفاده می کنند، موفق تر هستند....

به گزارش جام جم البرز، مراسم و همایش مجموعه حدید برش تنها تولید کننده 
ابزار برقی صنعتی در کشور طی هفته گذشته با حضور فعاالن و مدیران طراز اول 
صنف ابزار یراق استان های تهران و البرز در مجتمع پذیرایی و گردشگری قصر رز برگزار شد.

در این مراسم محمود شهریاری مجری باسابقه تلویزیون ضمن خیر مقدم به حضار توضیحاتی را 
در اهمیت حمایت از تولید ملی و نیز توانمندی های شرکت حدید برش بیان داشت. ...

4

2 4

رئیس سازمان صمت البرز  تاکیدکرد:

 شفافیت قیمت گامی موثر
 برای بهبود معیشت مردم

آزاد شده تبدیل به تفرجگاه  مناطق 
می شود عمومی 

ج برگزاری مراسم بزرگداشت  حجت االسالم قدس محالتی در کر



نماینده ولی فقیه در استان البرز از تبدیل بخشی از مصالی کرج به عنوان 
گرمخانه بی پناهان در فصل سرما خبر داد.

به گزارش جام جم، حجت االسالم حسینی همدانی در خطبه های نماز عبادی 
سیاسی جمعه هشتم بهمن  در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( کرج با اشاره 
به چهاردهم بهمن مصادف با اول ماه رجب و سالروز والدت پر خیر و سرور 

مقامات  و  علم  و  انسانی  فضائل  در  )ع(  باقر  امام  کرد:  بیان  )ع(  باقر  امام 
مقام  به  )ع(  سجاد  امام  از  بعد  و  داشت  برتری  برادرانش  همه  بر  معنوی، 
امامت رسید. وی اظهار کرد: با توجه به فصل سرما و گرفتاری هایی که سرما 
در بین مردم ایجاد می کند که بعضی از افراد توان ندارند و گرمخانه هایی هم 
که در شهر وجود دارد شاید کفاف ندهد، آن قسمتی که در مصلی برای کرونا 

در نظر گرفته شده بود و االن قسمت بانوان هست برای نماز، در روزهای 
دیگر از دوستان مصلی و کسانی که در مصلی مشغول کار هستند تقاضا 
می کنیم که انشااهلل آنجا را فراهم کنند و به صورت گرمخانه درآورند. در طول 
شبانه روز آن مقداری که مقدور هست را فراهم کنند و آخر هفته هم که نماز 

است در اختیار نماز باشد تا فصل سرما تمام شود.
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اقتصادیاقتصادی
ج گرمخانه بی پناهان می شود اجتماعی اجتماعی : مصالی کر نماینده ولی فقیه در استان البرز

خبراخبار شورا

گــلــچــیــن اخـــبـــار هــفــتــه شــــورای 
ج اسالمی و شهرداری کالنشهر کر

، رئیس شورا: جواد چپردار
شهری  مدیریت  رویکرد  تغییر  دوره  ششم  دوره 

نسبت به حوزه بانوان و خانواده است.
مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار کالنشهر کرج:

افزایش ۳۵ درصدی بودجه ۱۴۰۱ منطقی است
علیرضا رحیمی، نایب رئیس شورا:

فرصت استثنایی برای مالکین بافتهای فرسوده و 
سرمایه گذاران در احیای بافت از سال ۱۴۰۱ محقق 

می شود
رئیس  سعیدی،  علیرضا  االسالم  حجت 

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی،ورزشی شورا:
طلبی  منفعت  و  قلدری  دیوار  پای  قانون  لودر 

گذاشته شود
نظام توزیع عادالنه امکانات فرهنگی در شهرداری 

ایجاد شود
محمد اسدیان، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات 

راهبردی شورا:
در  منافع  تعارض  مدیریت   " فوریتی  دو  طرح  
علنی  صحن  در  امضاء  یازده  با  کرج"  شهرداری 
شورا وصول شد و دوفوریت آن رای نیاورد فلذا به 

کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد.
، رئیس کمیسیون تلفیق شورا: علی قاسم پور

و  هزار   ۵ با  بودجه  پیشنهادی  دفترچه  تقدیم 
عوارض  شورا/کاهش  به  تومان  میلیارد   ۱8۳

پیشنهادی سال ۱۴۰۱
فاطمه منعمی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و 

بودجه شورا:
کرج  شهرداری  در  بانوان  شغلی  ارتقای  مسیر 
سرمایه های  از  صیانت  است/  تاریک  و  ناهموار 

شهر و شهرداری ضرورت دارد

مشاوران حقوقی جام جم البرز
گرامی،  خوانندگان 
ــد  ــیـ ــوانـ ــی تـ شـــمـــا مـ
حقوقی  مــشــکــالت 
ــــود  خ ــی   ــ ــای ــ ــض ــ ق و 
ــام  ج ــه  ــ ــام ــ روزن ــا  بـ را 
در  الـــــــــبـــــــــرز  جـــــــــم 
ــد.  ــ ــذاری ــ ــگ ــ ــان ب ــ ــی ــ م
ــرســش  مـــســـئـــول پ
مشکالت  پــاســخ  و 
قضایی  و  حــقــوقــی 
ــم  ــی ــه ت ــ ــل ــ ــی ــ ــه وس ــ ــ ب

و  هفته  هر  می توانند  خود  مجرب  کارشناسی 
پاسخ  شما  سئوال های  به  ستون  همین   در 

دهند. 
شده  داده  پــاســخ هــای  کــه  بدانیم  اســت  الزم 
قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  سئوال،  به 
نمی باشد.  اداری  و  قضایی  مراجع  در  استناد 

منتظر تماس های شما هستیم.
به  موسوم  بنفش  جدید  چک های  ثبت  عدم 

صیادی در سامانه صیاد
رنگ  بنفش  چک های  ثبت  عدم  صورت  در 
 
ً
معروف به چک صیادی در سامانه صیاد، اساسا

انتقالی صورت نپذیرفته است.
و ذینفع قبل از دریافت چک باید از سامانه صیاد 
در  و در صورت عدم ثبت چک  بگیرد  استعالم 
سامانه صیاد، نباید چک را تحویل بگیرد، و از آنجا 
که بانک ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه 
گواهی  صدور  و  چک  وجه  پرداخت  از  صیاد 
چنین  لذا  می نمایند.  خودداری  پرداخت  عدم 
محسوب  تجاری  غیر  و  عادی  سند  چک هایی 
می شوند و دارندگان آنها حق مراجعه به مراجع 
قضایی را بدون استفاده از مزایای قانون تجارت 

و قانون چک را خواهند داشت.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

استاندار البرز با بیان این که تکنولوژی و کیفیت در تولید کاال روز به روز در 
حال پیشرفت و توسعه است از این رو نمی توان یک مجموعه را در یک 

نقطه نگه داشت، گفت: کارخانه فخر ایران باید احیا شود.
به گزارش  جام جم البرز،  مجتبی عبداللهی در بازدید از کارخانه فخر ایران 
با بیان این که این واحد در گذشته خدمات شایسته ای را به مجموعه 
نیروهای مسلح و سایر مردم ارائه داده است، اظهار داشت: دنیای امروز 
از فناوری روز و امکانات نوین  دنیای رقابت است و تولیدکنندگانی که 

استفاده می کنند، موفق تر هستند.
وی ادامه داد: تکنولوژی و کیفیت در تولید کاال روز به روز در حال پیشرفت 
نگه  نقطه  یک  در  را  مجموعه  یک  نمی توان  رو  این  از  است  توسعه  و 

داشت و انتظار استقبال و پذیرش از سوی مصرف کننده هم داشت.
عبداللهی گفت: اکنون در کشور تولیدات بسیار خوبی در حوزه نساجی 
و پوشاک وجود دارد که در این رقابت فشرده به بازارهای جهانی  راه پیدا 
کرده اند. وی افزود: برای احیا و توسعه فخر ایران باید با کمک فعاالن این 
حوزه راهکاری اساسی پیدا کنیم. استاندار البرز گفت: صنایع ایران نسبت 

به کشورهای همسایه در جایگاه باالتری قرار دارد ولی برای شکوفایی به 
ساماندهی و توجه نیاز دارد.

وی افزود: نام فخر ایران همچنان در کشور می درخشد ولی باید جایگاه 
خود را احیا کند و به شرایط مطلوب تری برسد.

عبداللهی گفت: به طور طبیعی فخر ایران بعنوان یک مجموعه دولتی 

برای بروز رسانی تجهیزات و امکانات خود با مشکل مواجه است ولی باید 
مبتکر و خالق باشید.

وی افزود: برای حل مسائل و موضوعات این واحد از تمامی اختیارات و 
توان خود استفاده می کنم.

استاندار البرز گفت: اکنون تمامی فرمانداران و مدیران مربوطه در حوزه 
بسیج  گلخانه ای  کشت  زیرساخت های  ایجاد  برای  را  استان  کشاورزی 

کرده ایم و از کسانی که در این زمینه ورود کنند حمایت می کنیم.
کشت  گسترش  در  فعالیت  حوزه  در  اتکا  سازمان  فعالیت  افزود:  وی 
گلخانه ای در فضای موجود را حمایت می کنیم و در این راستا تیم جهاد 

کشاورزی نیز در کنار این مجموعه است.
عبداللهی گفت: در خصوص ایجاد مجتمع بین راهی از سوی مجموعه 

اتکا نیز تدابیر الزم اتخاذ می شود و این آمادگی وجود دارد.
فروشگاه های  ایجاد  ایران،  فخر  اراضی  موقعیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
که به طور قطع استقبال  با نرخ تولیدکننده، پیشنهاد می شود  مرکزی 

مردمی را نیز در پی دارد.

 : استاندار البرز

کارخانه فخر ایران باید احیا شود

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: مقرر شده که در هر قسمتی از 
مسیر رودخانه که موقعیت منطقه امکان داشته باشد، با رعایت مقررات 
قانونی و ضوابط زیست محیطی، تفرجگاه ساحلی برای استفاده عموم مردم 

ایجاد شود.
به گزارش جام جم البرز، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه تخریب بنای 

متعلق به وزارت نیرو در بستر رودخانه کرج که به دستور رئیس قوه قضاییه 
آزادسازی بستر رودخانه کرج تعیین شده  آغاز  به عنوان دومین بنا برای 
است، گفت: بنای متعلق به وزارت نیرو، یک هفته پس از تخریب ساختمان 
متعلق به قوه قضاییه تخریب و از بستر رودخانه کرج در این قسمت نیز 
رفع تصرف شد. وی افزود: با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه، خارج کردن 
مصالح و ابزارآالتی که قابلیت استفاده مجدد دارد، از چند روز قبل آغاز و 

امروز هم تخریب به صورت کامل انجام می شود.
تاکید رئیس قوه قضاییه  به  با اشاره  البرز  کل دادگستری استان  رئیس 
بررسی  جهت  کرج  رودخانه  بستر  آزادسازی  تخصصی  کمیته  مصوبات  و 
راهکارهای قانونی برای استفاده عموم مردم از حاشیه رودخانه کرج بیان 
مقررات  و  الزامات  مطابق  کرج  رودخانه  بستر  آزادسازی  اصل  اگرچه  کرد: 
که  مخاطراتی  رفع  و  محیطی  زیست  مسائل  رعایت  جهت  به  و  قانونی 
مزاحم جریان سالم آب تشخیص داده می شود، صورت می گیرد، لکن به 
جهت این که مردم نیز فایده و نتیجه ملموس و عملی از این اقدام را هم 
مشاهده کنند، با تصویب کمیته تخصصی آزادسازی بستر رودخانه کرج که 

با عضویت نمایندگان دستگاه های موثر و متولی در زیر مجموعه شورای 
حفظ حقوق بیت المال استان البرز تشکیل شده است، مقرر شده که در 
هر قسمتی از مسیر رودخانه که به جهت موقعیت منطقه امکان داشته 
باشد، با رعایت مقررات قانونی و ضوابط زیست محیطی، تفرجگاه ساحلی 

برای استفاده عموم مردم ایجاد شود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان 
البرز تصریح کرد: در مرحله اول، به طول حدود ۴کیلومتر در حاشیه رودخانه 
کرج مابین پل حامی تا آبگیر بیلقان که در محدوده شهر کرج واقع شده، 
آزادسازی، جهت ایجاد تفرجگاه ساحلی برای استفاده  بعد از اجرای طرح 
رایگان عموم  مردم در اختیار شهرداری کرج قرار خواهد گرفت و در ادامه نیز 
هر قسمتی که مطابق ضوابط قانونی امکان ایجاد دسترسی برای استفاده 
عمومی باشد به همین نحو اقدام خواهد شد و به عبارت دیگر مقابله با 
اقدام غیرقانونی برخی اشخاص از طریق احداث ساختمان در بستر و حریم 
رودخانه کرج و استفاده اختصاصی از آن منتهی به استفاده قانونی عموم 

مردم از حاشیه رودخانه خواهد شد.

رئیس دادگستری استان البرز :

مناطق آزاد شده تبدیل به تفرجگاه عمومی می شود

است.  البرز  استان  ساوجبالغ  شهرستان  در  وسیعی  بخش  چــنــدار،  بخش 
را به خود  البرز  زیبایی ها و جاذبه های استان  از  گسترده، بسیاری  این منطقه 

اختصاص داده است. 
جام جم  البرز به جهت اهمیت این منطقه گردشگری استان گفتگویی با جالل 

داده  انجام  کوهسار  شهر  اسالمی  شــورای  رئیس  پور  فالح 
اســت کــه تــوجــه شما خــوانــنــدگــان را بــه آن جلب 

می کنیم.
ــورای شهر  ــ جـــالل فـــالح پـــور رئــیــس ش

کوهسار که از فرهنگیان و مدیران 
آموخته ی  ــت دانـــش  بــومــی اس

بــــوده و در  رشــتــه ی حــقــوق 
بــیــان دغــدغــه هــا وتــوصــیــف 
شهر کوهسار چنین شروع 
توسعه  ــروزه  امـ که  می کنند 
گردشگری در تمام عرصه ها 
ــورد تـــوجـــه بـــرنـــامـــه ریـــزان  ــ مـ

ــت. اهمیت  ــ گــرفــتــه اس ــرار  ــ ق
و  توریسم  صنعت  ــزون  افـ روز 

برخوردار  مناطق  بالقوه  امکانات 
طبیعی  جــذابــیــت هــای  و  مــواهــب  از 

مناطقی همانند بخش چندار در توسعه 
گردشگری برای استان می تواند راهگشا باشد. 

از قدیم االیام بسیاری از افراد این منطقه بکر را بنام قلعه 
چندار می شناسند. بخش چندار دارای روستاهای متعددی است که 

هر کدام زیبایی منحصر به فردی دارند.روستاهای این منطقه قدمتی به پهنای 
تاریخ ایران دارد. در روستای برغان درختی چند صدساله داریم که ثبت آثار ملی 
است و امامزاده عبداهلل و صالح کوهسار که مربوط به دوران زندیه است و پلهای 
تاریخی مربوط به دوران صفویه و قبرستانی بر روی تپه در روستای خوروین که 
مربوط به دوران قبل از اسالم است.  آثار تاریخی که ازاین منطقه کشف شده و به 
عناوینی از کشور خارج شده در موزه لوور فرانسه نگهداری می شود قدمتی چند 
هزار ساله دارد. به شما توصیه می کنم اگر تا به حال به بخش چندار سفر نکرده 
اید هر چه زودتر به  این منطقه سرسبز تشریف بیاورید و از زیبایی های آن لذت 

ببرید.چندار ۰۳ روستا و یک شهربه نام کوهسار دارد.
* شورای اسالمی  دوره ششم شهر کوهسار یکی از فعالترین شوراهای کشوری 

است
از سال ۴8  با ادغام دو روستای قلعه و چندار شورای اسالمی  روستایی به شورای 
شهر کوهسار تغییر یافت.بودجه خدماتی و عمرانی ما ابتدا ی امسال8۴ میلیارد 
تومان بود که 6۳ میلیارد آن فقط صرف حقوق و مزایای نیروهای خدوم و زحمت 
نیروهای  گذشته بدون ضابطه  کش شهرداری است. متاسفانه در سال های 
شهرداری به ۰۴2 نفر افزایش یافته در حالی که  با خیلی کمتر هم می شد همه 
این کارها را انجام داد و به این عزیزان امکانات و خدمات بیشتری داد. به همین 
جهت با برنامه ریزی و ایجاد درآمد توسط  شورای اسالمی کوهسار  بودجه به 
مبلغ77میلیارد تومان افزایش یافت که کل این افزایش در ردیفهای خدماتی و 

عمرانی قرار گرفت.

شعار شورای اسالمی شهرکوهسار اینست: صدای بلند کار باید ما را معرفی کند .
جالل فالح پور افزود:اعضای شورای اسالمی کوهسار سه برنامه مدون و چشم 
انداز ۰2 ساله و ۴ساله و ۱ ساله تهیه نموده است. برای امسال 92 پروژه تعریف 
تعامل  و  برنامه ریزی  می شود.  محقق  طرحها  همه  سال  پایان  در  که  کرده ایم 
کارهای  عمده  اســت.  بودجه  تامین  بــه   وکمک  تعیین  ما 
اجرایی ما پیرو دستورات رئیس جمهور برای اتمام 
طرح های نیمه تمام است و در این راستا 
بزرگترین  از  یکی  هستیم.  متمرکز 
کارهای شورای اسالمی برنامه ریزی 
ارتــبــاطــی  راه  یـــک  ایـــجـــاد  بــــرای 
)شهید مدافع حرم حاج اصغر 
و  ورودی  و  پــیــشــه(  ــالح  ــ ف
خروجی استاندارد  از سمت 
اتوبان  در جنب رودخانه ی 
شهر بعد از شرکت ماموت 
بــه ســمــت کــوهــســار اســت 
شرکت های  همکاری  با  کــه  
ــامــــوت و  هـــمـــجـــوار مــانــنــد مــ
ــاره فــرمــیــکــو و بــســیــاری  ــ ــت ــ آردس
شرکت ها ی دیگرو روستاهای جاده 
تهراندشت و شهر گلسار و توافق اداره راه 
و شهرسازی و ...هماهنگی های الزم انجام شده 
و در حال اجرای آن و دو ورودی دیگر طباطبایی و شهید 
سلیمانی هستیم. همچنین به دنبال نظارت شدید بر سالن باشگاه 
ورزشی واحیای زمین چمن خشک شده شهر که در اثربی توجهی مسئوالن قبلی 
از بین رفته هستیم.همکاری با مخابرات در جهت اجرای فیبر نوری برای افزایش 
سرعت اینترنت ،مدیریت پسماند و کسب رضایت مردم در وضعیت آرامستان، 
کنار  جــداول  ترمیم  و  معابر  آسفالت   ترمیم  ورزشــی،  و  فرهنگی  فعالیت های 
خیابانها و ایجاد یک مکان تفریحی مناسب برای خانواده ها و  مسیر پیاده روی 
مناسب  و گلکاری و درختکاری  در آستانه فصل بهار ایجاد محیط مفرح خانوادگی 
در جوار رودخانه از دیگر کارهای اجرایی ما در مجموعه مدیریت شهری است. 
مذاکراتی با محوریت امام جمعه حاج آقا محمدی با مسئوالن ارشد مجتمع ایثار 
داشته ایم که پس از اجرا شدن می تواند منشا خدمات رفاهی زیادی برای این 

منطقه باشد.
ساماندهی ساخت و سازهای منطبق بر اصول شهرسازی و جلوگیری از ساخت 
برای  ساخت  مجوز   صــدور  عــدم  ماست.  اولویت های  از  غیرمجاز  سازهای  و 
زمین های قولنامه ای و نداشتن سند زمین های مردم بومی مشکالتی را برای 
مردم و مسئوالن شهری ایجاد نمودهوه خواستار ارائه راهکار ار تصمیم گیران 
فرادستی هستیم در سال های اخیر افزایش هزینه های مربوط به نظام مهندسی 
در صــدور مجوزها و مــدت دار شــدن زمــان صــدور در سازمان نظام مهندسی 
موجب شده است اهالی بومی منطقه  آسیب ببینند به همین جهت شورای 
مسکن  بنیاد  با  همکاری  تفاهمنامه  ایجاد  بــرای  را  اقداماتی  کوهسار  اسالمی 
انقالب اسالمی آغاز کرده است که در صورت تصویب توسط مراجع قانونی  در 

وقت و هزینه مردم صرفه جویی بسیاری خواهد شد. 

یبا و چشم اندازهای بکر کوهسار منطقه ای سرسبز با طبیعت ز

فرهنگی  جبهه  اعضای  حضور  با  که  نشستی  در 
شورای  رئیس  اسالمی،  تبلیغات  انقالب، 
بسیج  و  شهرداری  اسالمی،  تبلیغات  هماهنگی 
اساتید استان در محل صداوسیمای البرز برگزار 
گرامیداشت  ضمن  سیما  و  صدا  مدیرکل  شد، 
برگزاری  بر  تاکید  با  فجر  دهه  مبارک  ایام 
محوریت  با  آفرین  امید  و  نشاط  با  برنامه های 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  تبیین  و  مردم 
برنامه  با تالش و  که  گفت: همگی وظیفه داریم 
ریزی دقیق نهایت اهتمام خود را برای اثر بخشی 
همکاری  با  ایام  این  در  برنامه ها  بیشتر  چه  هر 

گروه های مختلف جامعه بکار گیریم.
مقدسی  صادق  علی   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
مردمی،  مناسبت های  و  برنامه ها  برگزاری  افزود 
، وحدت و انسجام مردم و پایبندی  مظهر اقتدار
امام  انقالب،  آرمان های واالی  با  و تجدید بیعت 
زمینه  باید  و  است  انقالب  معظم  رهبر  و  راحل 
گرو  در  دل  که  مردمی  گروه های  همه  مشارکت 
نظام و انقالب دارند فراهم شود و نباید خدمات 
گرفت  نادیده  را  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  و 
صورت  به  برنامه ها  شود  تالش  دارد  ضرورت  و 
آن  اجرای   اجرا و مردم نقش اساسی در  مردمی 

داشته باشند.
ویژه  به  البرز  سیمای  و  صدا  مدیرکل  ادامه  در 
برنامه های صدا و سیمای البرز در این ایام اشاره 
با  البرز  تلویزیون  در  سازان  برنامه  گفت  و  کرد 
معرفی  بخش های  و  امید(  )طلوع  برنامه  ویژه 
مستند های   – انقالب  راویان  حضور   – نخبگان 
از  قدردانی   – اسالمی  انقالب  خصوص  در  کوتاه 
قالب  در  مسابقه  و  شهدا  محترم  خانواده های 
جشن های مردمی از شهرستان های استان البرز 
خواهند  البرزی ها  میزبان   22 ساعت  شب  هر 

بود.
همچنین پخش برنامه یه صبح دیگه به صورت 
زنده و مستقیم از پارک اقوام )ایران کوچک( هر 

روز صبح ساعت 8 به مدت 6۰ دقیقه 
در حوزه رادیو نیز ویژه برنامه 22 بهمن از ساعت 
8:۳۰ الی ۱2:۳۰ در روز جمعه به مدت 2۴۰ دقیقه و 

پوشش مراسم 22 بهمن 
از  دقیقه ای   6۰ برنامه   9 تعداد  به  انقالب  صدای 
با بیان  ایام مبارک دهه فجر  ۱۱ در  الی   ۱۰ ساعت 
دستاوردهای انقالب اسالمی در استان و پخش 

انقالب  پیروزی  دوران  ترانه های  و  سرودها 
اسالمی  از شنبه تا جمعه 8:۴۵ الی 9 به تعداد ۱۵ 

برنامه با عناوین ایران زمین و نغممه پیروزی .
صادق مقدسی با اعالم ویژه برنامه های معاونت 
گزارش های  حوزه  این  در  همکاران  گفت:  خبر 

تولیدی را با عناوین زیر تهیه و تدارک دیده اند:
_گزارش های تولیدی از خانواده ای با سه شهید، 
پسر  دو  شهادت  انقالب،  اوایل  در  پدر  شهادت 

یکی در دفاع مقدس و دیگری در سوریه
و  آمریکایی ها  توسط  ج  کر آهن  ذوب  _غارت 

اسرائیلی ها 
ضد  جلسات  در  تختی  پهلوان  جهان  _حضور 

ج شاه در کر
خواهر  جمله  از  حکومتی  سران  بین  بند  زدو   _
شاه در مهرشهر و تصرف زمین ها و ساخت کاخ 

شمس
نظرآباد  نفری  هزار   2۰ شهر  نفت  سهمیه  قطع   _
شدید  سرمای  در  طاغوت  علیه  قیام  علت  به 

زمستان
_ حرکت انقالبی مردم روستای فشند با محوریت 

شهید شاه آبادی
و  مبارزان  محوریت  با  بمان(  )انقالبی  گزارش   _
خواهی  سهم  دنبال  و  جنگیدند  که  انقالبیونی 

نیستند

کشور  مردم  فاخر  کارهای  و  مفاخر  از  _گزارشی 
مراسم  تصویری  و  خبری  پوشش  و  استان  و 
و  صدا  از  خبری  گروه  دو  توسط  راهپیمایی 
صدا  مدیرکل  بهمن   22 روز  در  البرز  سیمای 
مجازی،  فضای  حوزه های  در  البرز  سیمای  و 
پژوهش و شعر و موسیقی نیز ویژه برنامه ها را 
اعالم کرد و افزود تهیه و تولید 2۰ استوری موشن 
۱۵ ثانیه ای با عنوان دو نیمه قرن، تهیه کلیپ 6 
کامنت 2  با همین عنوان و تولید فتو  دقیقه ای 
دقیقه ای با عنوان مردمیش از جمله برنامه های 
تهیه  همچنین  است،  مجازی  فضای  معاونت 
غنای  افزایش  منظور  به  برنامه ای  پژوهش 
و  صدا  در  شده  تولید  برنامه های  محتوایی 
سیمای البرز با محورهای اهداف و آرمان انقالب 
خمینی  امام  حضور  با  مرتبط  –وقایع  اسالمی 
در  انقالب  گذار  اثر  جریان های  و  چهره ها   – )ره( 
و  گروه ها  و  خرداد   ۱۵ قیام  زمینه های   – استان 
معظم  رهبر  بیانات  ج-  کر در  مبارز  کانون های 
ج و راهبردهای رسانه ای  انقالب در جمع مردم کر
واحد  از  است  کاری  فجر  دهه  در  سازی  برنامه 
. ایشان در پایان به  پژوهش صدا و سیمای البرز
تولید ۵ قطعه موسیقی تهیه شده ویژه این ایام 
در واحد شعرو موسیقی صدا و سیمای البرز نیز 

اشاره کرد.

 نشاط و امید محور برنامه های
 دهه فجر ۱۴۰۰ صدا و سیمای البرز



باید راهکار جدید ی برای خرید خدمت سربازی در نظر گرفت
نماینــده مــردم کــرج، اشــتهارد و فردیــس در مجلــس بــا اشــاره بــه تبعیض آمیــز بــودن شــکل اخیــر 
پیشــنهاد خریــد ســربازی، گفــت: در ایــن مصوبــه اصــل عدالــت کــه یکــی از اصــول قانونگــذاری 
اســت، رعایــت نشــده چــرا کــه بســیاری از مشــموالن نمی تواننــد هزینه هــای خریــد خدمــت 

ســربازی را متکفــل شــوند.
بــه گــزارش جــام جــم البــرز، علیرضــا عباســی، نماینــده مــردم کــرج، فردیــس و اشــتهارد در مجلــس 

، بــه مصوبه اخیر کمیســیون  شــورای اســالمی، در حاشــیه دیــدار بــا جمعــی از جوانــان اســتان البــرز
تلفیــق در خصــوص ســربازان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن پیشــنهاد نیــاز بــه بررســی بیشــتر دارد و 

بدیــن شــکل تبعیــض آمیــز اســت.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه ایــن مصوبــه کمیســیون تلفیــق پیوســت عدالــت اجتماعــی نــدارد، یــادآور 

شــد: الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ وقتــی بــه صحــن آمــد، بــا آن مخالفــت می کنیــم.

نماینــده مــردم کــرج، فردیــس و اشــتهارد در مجلــس بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر دغدغه هایی 
جــدی در زندگــی جــوان ایرانــی وجــود دارد، یــادآور شــد: جــوان بــرای ورود بــه هــر حرفــه یــا شــغل 
نیازمنــد گذرانــدن خدمــت ســربازی اســت؛ بنابرایــن تحمیــل ایــن هزینــه بــه آنهــا دور از عدالــت 
ــتباه  ــی از آن اش ــگاه درآمدزای ــت و ن ــا اس ــه و اغنی ــه مرف ــع طبق ــه نف  ب

ً
ــا ــه صرف ــن مصوب ــوده و ای ب

اســت. 
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 مهندس نیما قاسمی مدیر امالک نهم اعالم کرد: مهندس نیما قاسمی مدیر امالک نهم اعالم کرد:

همکاری با امالک و تهاتر در ایران و همکاری با امالک و تهاتر در ایران و 
ج از شاخصه های این امالک ج از شاخصه های این امالکخار خار

خبرپزشک جام جم

ســــــــواالت پــزشــکــی 
پــزشــک  از  را  خــــود 
ــرز  ــ ــبـ ــ جـــــــــام جـــــــم الـ

بپرسید
ایــــن روزهـــــــا، مـــردم 
از  زیــــــــــادی  ــــش  ــــخ ب
ــای ســالمــت  ــازهـ ــیـ نـ
ــای  ــ راه هـ از  را  ــود  ــ خ
گــونــاگــون بــه دست 

می آورند.
در  و  مفید  مواقع  بعضی  در  می تواند  کار  این 
ویژه  باشد.  خطرناک  حتی  مواقع  از  بسیاری 
نامه های جام جم البرز شرایطی را فراهم کرده 
پرسش های  و  ســـواالت  شــنــونــده  کــه  اســت 
برای  پزشکی شما باشد و به صورت مکتوب 
سئوال های  شما جواب های مناسبی داشته 

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

شما پاسخ خواهند داد.
را  کـــرونـــا  واکـــســـن  ســـوم  دوز  یـــق  تـــزر فـــوایـــد 

بشناسید!
بـــا گــذشــت چــنــدیــن مـــاه از تـــزریـــق واکــســن 
از  ــراد در بــســیــاری  از افـ گـــروه   کــرونــا در اولــیــن 
به  نیاز  دربـــاره  پرسش ها  جــهــان،  کــشــورهــای 
تزریق دوز سوم یا دوز تقویتی واکسن کرونا در 
کشورهای مختلف همواره رو به افزایش بوده 
دربـــاره  کشورها  بعضی  در  تحقیقات  اســـت. 
بدن  در  ایمنی  میزان  و  واکسن ها  اثربخشی 
از گذشت چند  دریافت کنندگان واکسن بعد 
از واکسیناسیون قبلی نشان می دهد که  ماه 
کرونا به خصوص در  تزریق دوز سوم واکسن 
افراد  و  سالمندان  مانند  خاص  جمعیت های 
با ضعف و سرکوب سیستم ایمنی برای حفظ 

ایمنی جامعه موردنیاز است.
دالیل مختلفی برای تزریق دوز تقویتی واکسن 
بررسی ها  نتیجه  که  اســت  شــده  ح  مطر کرونا 
نــهــادهــای  تــوجــه  مـــورد  و  اســـت  تحقیقات  و 
بهداشت و سالمت کشورها قرار گرفته است.

ــام جــمــعــه  ــــ ــری ام ــیـ ــع گـ ــوضـ مـ
بدهی  خــصــوص  در  فــردیــس 

اکومال به شهرداری

البرز  استاندار  از  فردیس  شهرستان  جمعه  امام 
خواست به موضوع بیمارستان فردیس رسیدگی و 
به رفع محرومیت های این شهرستان کمک کند و 
عدم پرداخت جریمه شهرداری توسط اکومال مورد 
یا  است. ۴2  شهرستان  این  مردم  جدی  اعتراض 
۴8 میلیارد؛ هر چقدر که حق این مردم است چرا 

نمی پردازند؟!
سید  االسالم  حجت  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
ابراهیم حسینی، امام جمعه شهرستان فردیس  
مشکالت  به  اشاره  با  جمعه  نماز  خطبه های  در 
و   محرومیت ها  این  رفع  به  کمک  فردیس، 
مشکالت شهرستان را از استاندار البرز و مسؤالن 
دستگاه های ذیربط خواستار شد و افزود: استاندار 

محترم البرز مردم محروم فردیس را دریابید.
با مردم،   این که در دیدارهای  هفتگی  بیان  با  وی 
محرومیت های فردیس بیشتر مشهود می شود؛ 
به محرومیت مناطق مختلف فردیس اشاره کرد 
و  گفت: در بازدید از  شهرک ارم، اشک بر چشمانم 
آقای استاندار محترم و پرتالش،  عقب  حلقه زد. 
ماندگی این شهر جز با تالش جهادی و  مدیران 

جهادی و اتحاد همگانی میسر نیست.
به   نسبت  سخنانش  از  دیگریی  بخش  در  وی 
جریمه  دریافت  خصوص  در  مسئوالن  اهمال  
یادآور شد:  عدم پرداخت  کرد  و  اعتراض  اکومال 
جریمه شهرداری توسط اکومال مورد اعتراض جدی 
مردم این شهرستان است. ۴2 یا ۴8 میلیارد؛ هر 

چقدر که حق این مردم است چرا نمی پردازند؟!

دکتر سید مهدی 
موسویان

ویـــژه شهرستان  فــرمــانــدار  و  اســتــانــدار   مــعــاون 
از   بــرداری  بهره  و  افتتاح  آمادگی  اعالم  با  ج  کر

ج،  کــر در  فجر  دهــه  افتتاح  قابل  پـــروژه   68
مرکز   ۱۴۰۰ فجر  پــروژه هــای  تــریــن  شــاخــص 
استان البرز را افتتاح هتل در جاده چالوس 

تا بهره برداری از پروژه های گاز رسانی 
روستایی برشمرد.

ــام  گــــــــــزارش جــ بـــــه   
؛ غــفــور  ــم الــــبــــرز ــ ج
قــاســم پـــور ضمن 
گــرامــیــداشــت فــرا 
رســـــــیـــــــدن دهـــــه 

بـــه تشریح  ــی،  ــالمـ اسـ انـــقـــالب  فــجــر 
افتتاح  قابل  پــروژه هــای  جزئیات 
شهرستان در این ایام پرداخت 
 68 تــعــداد   ،۱۴۰۰ فــجــر  گــفــت:  و 
ج افتتاح  پروژه در شهرستان کر

و به بهره برداری خواهد رسید.
*اشتغالزایی برای ۳67 نفر 

ج دهه فجر در کر
ایـــن  از  افــــــــزود:  وی 
ــروژه  ــ پـ  62 تــــعــــداد، 
بخش  بـــه  ــربـــوط  مـ
دولتی با اعتباری 

بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۱۰۰ نفر 
خواهد بود.

شاهد  نیز  خصوصی  بخش  در  گفت:  پــور  قاسم 
ح با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان  افتتاح 6 طر
هستیم که بطور مستقیم برای 267 نفر  اشتغال 

زایی به همراه خواهد داشت.
پـــروژه هـــا در  ایـــن  ــه داد:  ــ ــدار ادام ــان ــت ــاون اس ــع م
ح هــای  حـــوزه هـــای عــمــرانــی، خــدمــاتــی شــامــل؛طــر
منابع  حوزه  تاسیسات  ساخت های  زیر  آموزشی، 
نیز  آن  از  بخشی  که  می باشد  مخابرات  بــرق،  آب، 
بهبود خدمات شهری و روستایی، اصالح معابر و 
جاده های بین شهری و روستایی و توسعه فضای 

سبز را در بر دارد. 
ج 2۰ بهمن خواهد بود  *افتتاح پروژه های فجر کر

معاون استاندار گفت: با برنامه ریزی های به عمل 
عبداللهی  حضور  زمان   ، البرز استانداری  در  آمده 
استاندار البرز در مرکز استان 2۰ بهمن اعالم شده 

است.
گـــاز رســانــی  ــروژه  ــ پـ از  بـــــرداری  ــره  ــه ب افـــــزود:  وی 
روستاهای  شامل  ج  کر مرکزی  بخش  روستاهای 
ــارک دانــایــی در  نـــوجـــان،دروان، خـــوارس، افتتاح پ
جــاده  در  پیما  چــاهــی  هتل  افــتــتــاح  و  ج  کــر شهر 
حضور  با  که  اســت  شاخصی  پــروژه هــای  چالوس 

استاندار البرز افتتاح و به بهره برداری می رسد.

ج 6۸ پروژه افتتاح می شود فجر 1400 در کر

ح کرد؛ ج مطر رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک کر

مردم به دنبال کیفیت پوشاک باشند، نه برند خارجی آن

 ۵ با  کرج  پوشاک  فروشندگان  صنف  اتحادیه 
هزار عضو لباس فروش  به صورت عمده و خرده 
منسجم  و  بزرگترین  از  یکی  ردیف  در  فروش 
با توانمندی  ترین اتحادیه های صنفی است که 
مدیریت  پوشاک  و  لباس  زمینه  در  نوگرایی  و 
اعضای  و  کرج  پوشاک  اتحادیه  رئیس  می شود. 
و  کارخانه ها  ساالنه  صورت  به  پوشش  تحت 
هماهنگی  با  و  شناسایی  را  صنعتی  کارگاه های 
شهرک های صنعتی از آنها بازدید کرده و از نزدیک 

با نحوه تولید این کار آشنا می شوند. 
از  بازدید  تور  در  البرز  جم  جام  اعزامی  خبرنگار 
اعضای  و  رئیس  توسط  تولیدی،  واحدهای 
با  را  گفتگویی  پوشاک  اتحادیه  پوشش  تحت 
میراسماعیل صدیق، رئیس اتحادیه فروشندگان 
ذیل  در  که  است  داده  انجام  کرج  پوشاک 

می خوانید:
کارخانه های  از  بازدید  برنامه های  خصوص  در   *

صنعتی در حوزه تولید پوشاک توضیح دهید.
و  صنفی  واحد  هزار   ۵ کرج  پوشاک  اتحادیه 
فروشگاهی دارد که در رشته های مختلف فعالیت 
می کنند. ما در طول سال کارخانه ها و کارگاه های 
شهرکهای  هماهنگی  با  و  شناسایی  را  صنعتی 
از  تولید  نحوه  با  و  کرده  بازدید  آنها  از  صنعتی 
صفر تا صد کار آشنا می شویم. این کارخانه ها از 
بسته  دوخت،  طراحی،  رنگرزی،  ریسندگی،  بدو 
بندی و صادرات  می توانند به صورت سفارشی 
فعالیت کنند. فروشگاه ها نیز می توانند با برند 

فروشگاهشان  در  و  بدهند  کار  سفارش  خود 
خود  برند  که  صنفی  واحد  یک  یعنی  بفروشند. 
را ثبت کرده نیازی نیست که حتما تولید کننده 
را  تولید  گزاف  هزینه های  و  باشد  دار  کارخانه  یا 
بافت  جامه  کارخانه های  از  کند.امروز  پرداخت 
بخش  نتیجه  که  کردیم  بازدید  جامه  پارمین  و 
بود. صاحبان کارخانه ها استقبال زیادی کردند و 
اطالعات کاملی را در اختیار دوستان قرار دادند. 
در این بازدید ها حتی کسانی که بخواهند کارخانه 
داشته باشند می توانند با مسئوالن شهرک های 
مکان  یک  سپس  شده،  مذاکره  وارد  صنعتی 
کارخانه شوند.هدف  را تهیه و صاحب  مناسب 
است.  پوشاک  داخلی  تولیدات  از  حمایت  ما 
آموزش  کمیسیون  نظر  تحت  ما  بازدید های 
اتحادیه انجام می شود و مایلیم که آموزش ببینند 
و سطح علمی آنها ارتقاء یابد. بازدیدهای استانی و 
شهرستانی نیز داریم که امیدواریم این بازدیدها 
ثمربخش باشد و باعث رونق صنف پوشاک در 

شهر کرج و کشور باشد.
* به نظر شما تولید پوشاک ایرانی تا چه اندازه در 

ایجاد اشتغال تاثیرگذار است؟
داخلی  محصول  صنفی  واحد  یک  که  زمانی 
ایرانی  کارگر  یک  برای  واقع  در  می فروشد، 
با  که  امیدواریم  است.   کرده  اشتغالزایی 
پیام  این  شما  سوی  از  شده  تهیه  گزارش های 
دنبال  به  بیشتر  که  برسد  شهروندان  همه  به 
کیفیت باشند و فقط به دنبال برندهای خارجی 

نباشند . برندهای داخلی بهترین کیفیت را دارند 
و دارای گارانتی و همچنین قابل تعویض هستند 
چون تولید کننده مشخص است، پس به نفع 
فروشنده هاست که تولیدات داخل را بفروشند 
و همچنین به نفع خریدارن می باشد از این نظر 
می شود.  کار  به  مشغول  ایرانی  کارگر  یک  که 
شکایت  گرفته  رونق  داخلی  تولید  که  زمانی  از 
است. یافته   کاهش  بسیار  نیز  اتحادیه  در 
برندهای  از  سری  یک  صنعتی  تولیدکننده های 
نمایندگی  ایران  در  می توانند  نیز  مجاز  خارجی 
هیچ  به  ما  صنعتی  کارخانه های  باشند.  داشته 
عنوان برند تقلبی تولید نمی کنند و اجازه این کار را 
هم ندارند.  برندهای داخلی نیز ثبت شده هستند 
و یا برندهای خارجی که در داخل ایران نمایندگی 
سطح  در  کارها  کیفیت  می کنند.  تولید  را  دارند 
صادرات است و از کشورهای مختلف سفارش 
کارخانه ها دوام داشته  این  که  امیدواریم  داریم. 
باشند و بتوانند افراد بیشتری را استخدام کنند 
پیشنهاد  شود.  فصل  و  حل  بیکاری  معضل  تا 
من به مسئوالن این است که نسبت به صنف 
چون  باشند  داشته  ویژه ای  دیدگاه  پوشاک 
می تواند اشتغالزایی بسیار خوبی داشته باشد. 
همچنین منابع مالی حتی به میزان کم در اختیار 
این فروشگاه ها قرار بدهند، چون اکثر آنها مالیات 
پرداخت می کنند، بنابراین می توانند بدون هزینه، 
اشتغال ایجاد نمایند و هیچ گونه مشکلی برای 

دولت ایجاد نمی کنند.

برگزاری جشنواره  بهار تا بهار  در ایران کوچک
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
پایی  بر  با  »البرز«  کوچک  ایران  گفت:  البرز  استان 
جشنواره »بهارتا بهار« به استقبال ایام پیروزی انقالب 

اسالمی و نوروز ۱۴۰۱می رود.
گفت:  محمدی  فریدون  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
ایام  برای  این جشنواره  برنامه های متنوعی در قالب 
پیروزی انقالب اسالمی و نوروز سال جدید تدارک دیده 

ایم.
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل   
بهار«  تا  »بهار  گفت: در جشنواره  البرز  دستی استان 
صنایع  زمینه  در  البرزی  هنرمندان  دستاورد های 
دستی، لباس اقوام ایرانی، سوغات و بازی های محلی 
و پخت غذا به نمایش گذاشته می شود.او افزود: این 
جشنواره با برنامه های متنوعی در کاخ تاریخی مروارید 
 ۱۴۰۱ سال  فروردین  چهاردهم  تا  فجر  مبارک  دهه  از 

همراه است.
 او گفت: پیش بینی می شود امسال با تغییر شرایط 
در  نوروزی  مسافران  تعداد  افزایش  شاهد  کرونایی 
البرز باشیم و برهمین اساس کمیته های مختلف برای 

است.  گرفته  شکل  استان  در  نوروزی  سفر  خدمات 
و  حمل  شامل  مختلف  کمیته های  افزود:  محمدی 
نقل جاده ای، خدمات امداد نجات، خدمات انتظامی 
و امنیتی، ترافیک شهری، هماهنگی امور شهرداری ها 
و دهیاری ها، برنامه ریزی آمار، خدمات اسکان و رفاه، 
نظارت و تنظیم بازار تجارت، ارزیابی عملکرد ورسیدگی 

به شکایات در استان فعال شده است.
همچنین کمیته خدمات بهداشت و سالمت و محیط 
زیست دانشگاه علوم پزشکی و اورژانس البرز، کمیته 
ویژه  فعالیت  البرز  در  نیز  تبلیغات  و  رسانی  اطالع 

خواهند داشت.
این که  بر  تاکید  با  البرز  فرهنگی  میراث  مدیرکل   
شیوع  از  پیشگیری  محوریت  با  نوروزی  برنامه های 

نظارتی  دستگاه های  گفت:  می شود،  دنبال  کرونا 
پیشگیری  درمانی،  و  بهداشتی  مختلف  ابعاد  در 

حضور  نوروز  ایام  در  گرانفروشی  و  تخلفات  از 
شده  تعریف  آن ها  برای  فعالی  و  پررنگ 

است. 
اداره  برنامه های  مهم ترین 

ایام  البرزدر  استان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  کل 
اماکن  خصوص  در  گسترده  رسانی  اطالع  بر  نوروز 
و  رسانی  اطالع  کیوسک های  استقرار  و  گردشگری 
همکاری تنگاتنگ با رسانه های جمعی و نصب پالکارد 
دنبال خواهد شد. استان البرز با گسترده جغرافیایی 

تاریخی  اثر   ۵۵۰ دارای  مربع  کیلومتر  هزارو8۰۰  پنج 
هزاران  نوروز  ایام  در  که  است  ارزشمند  طبیعی  و 

گردشگر از این جاذبه ها دیدن می کنند.

  ۰۲۶-۳۳۲۶9۸۰۰        : ۰99۲۵۲9۳۴۳9     شماره تماس دفتر

شرکت های  که  گفت  می توان  ساده  بیان  یک  به 
چند  یا  و  یک  که  هستند  شرکت هایی  هلدینگ، 
در  واقع  نهم،  امالک  می کنند.  کنترل  را  مجموعه 
ج یکی از مجموعه های هلدینگ است  مهرشهر کر
که به صورت تخصصی در حوزه انواع امور ملکی و 
ارمنستان،  دبی،  مالزی،  نظیر  کشورهایی  با  تهاتر 
همکاری  ترکیه  و  اسپانیا  پرتغال،  اتریش،  آلمان، 
تمامی  در  دیگر  دفاتر  با  مجموعه  این  می کند. 
مرز  و  محدوده  بدون  ایران،  از  ج  خار و  کشور  نقاط 
اصول  جزو  مشتریان  با  صداقت  می کند.  فعالیت 
بر  همواره  که  می باشد  نهم  امالک  مجموعه  اولیه 
آن پایبند بوده است. در همین رابطه روزنامه جام 
و  توانمند  مجرب،  مدیر  قاسمی،  نیما  با  البرز  جم 
است  داده  انجام  گفتگویی  نهم  امالک  متخصص 

که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
* در خصوص شاخصه های ویژه امالک نهم توضیح 

دهید. 
 دفتر امالک نهم دارای ده سال سابقه فعالیت در 
تاکید  آن  بر  که  موضوعی  می باشد.  ج  کر مهرشهر 
با  صداقت  کرده ایم،  رعایت  را  آن  همواره  و  داریم 
مشتری است. ما ایمان داریم که کسب و کار یعنی 
درستی، صداقت و راستگویی و اعتقاد داریم کاسب 

هیچ وقت دروغ نمی گوید. همیشه در کار 
خود صداقت را در نظر گرفته ایم . معیار مهم ما 
در این حوزه صداقت است که با آن به سمت جلو 
پیش می رویم. شغل ما بسیار تخصصی می باشد و 
ورود به این حیطه فقط با دانش کافی امکان پذیر 
است. توصیه ما به همکاران داشتن صداقت است 
و عملکرد آنان باید برای مشتری به یادگار بماند اما 
به خوشی و مبارکی. در هر معامله ای شاید یک طرف 
سود و منفعت ببرد و طرف دیگر متضرر شود اما 
تمام تالش ما برای کلیه معامالتی که انجام می دهیم 

ایجاد معامله ای برد برد برای طرفین  است.
انجام  در  طرفین  رضایت  اهمیت  به  توجه  با   *
معامالت، مجموعه شما چگونه توانسته اعتماد 

یان را جلب نماید؟ مشتر
نقل  یا  و  شدن  خانه  صاحب  هستیم  واقف  ما 
مکان کردن و امورات مربوط به حیطه کاری ما یک 
است  شخص  هر  زندگی  در  ماندگار  و  بزرگ  اتفاق 
دارد،  همراه  به  را  خود  خاص  حساسیت های  و 
فعالیت   این که  دلیل  به   همکاران  و  ما  مجموعه 
دارند  مستغالت  و  امالک  زمینه  در  شبانه روزی 
این اتفاق  تبدیل به امری عادی و پرتکرار برایمان 
غ از تمام تکرارها در شغل  شده است، بنابراین فار
سعی  همیشه  داریم  که  پیچیده ای  و  هیجان  پر 
و تالش  بر این بوده که اگر معامله ای در دفتر ما 
انجام می شود به گونه ای باشد که طرفین  رضایت  

رسم  از  و  باشند  داشته 
آنها  و نشانمان خاطره ای خوب و ماندگار در ذهن 
برای  منفعت  و   برکت  و  خیر  یادآور  و  شود  حک 
ایشان باشیم. در زمان گذشته دفاتر امالک در بین 
مردم اعتبار زیادی داشتند و برای تحقیقات محلی به 
آنها مراجعه می کردند. خاطره جالب من این است 
در  قرارداد  که  بودیم  فایل  یک  فروش  حال  در  که 
اما  کامل  رضایت  با  طرف  دو  هر  و  بود  تحریر  حال 
غ از عاقبت آن آماده برای امضا بودند اما بعد از  فار
بازداشتی  سند  که  شدیم  متوجه  الزم  استعالمات 
است. با وجودی که تمایل و اصرار طرفین معامله  
بود  قوانین  به  نسبت  کافی  دانش  عدم  بر  مبتنی 
قرارداد را منعقد نکردیم و برطبق قانون رفتار کردیم 
کدورت  این  اما  کدورت هر دو طرف شد  باعث  که 
باعث  طرفین  برای  علت  شدن  مشخص  از  بعد 
خشنودی و رضایت  آنان شد .هرگز اعتبار و درستی 
را به کسب کمیسیون از هر راه ممکن نفروختیم و 
اگر قراردادی را هدایت و به سرانجام می رسانیم تمام 

هدفمان راستی و درستی می باشد .
هلدینگ  یک  عنوان  به  نهم  امالک  فعالیت های   *

چگونه انجام می شود؟
ما به عنوان یک هلدینگ با دفاتر دیگر در تمام نقاط 
مرز  و  محدوده  بدون  ایران  از  ج  خار حتی  و  کشور 
فعالیت می کنیم. در زمینه تهاتر نیز فعال هستیم 
و اگر کسی بخواهد ملکی را تهاتر و جابجا کند در کل 
ج از کشور و با دفاتر امالک ترکیه، مالزی و  ایران و خار

دبی همکاری داریم.



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:       021-44233511

026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

پیام های مردمیخبر

سازمان سرمایه گذاری به دنبال 
درآمدزایی برای شهرداری است

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری کرج گفت: ما به دنبال درآمدزایی 
برای شهرداری هستیم تا در شرایط اقتصادی کنونی 

به نقطه خوب درآمدی برسیم.
به گزارش جام جم البرز، مهدی فاطمی گفت :ضمن 
قراردادهای  تمامی  که  موضوع  این  یادآوری 
و  سرمایه گذاری  سازمان  عهده  بر  باید  مشارکتی 
شود،  گذاشته  شهرداری  مردمی  مشارکت های 
گفت: قراردادهایی که شهرداری انجام می دهد باید 

از این سازمان هندل شود.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
درآمدهای  به  همچنین  کرج  شهرداری  مردمی 
بخش  با  سازمان ها  سرمایه گذاری  از  حاصل 
این که  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره  خصوصی 
ناظر  و  بهره بردار  طرح،  ارائه دهنده  سازمان های 
از  حاصل  درآمد  هستند،  طرح  آن  تخصصی 
سازمان  و  می کنند  دریافت  کامل   

ً
تقریبا را  آن 

را  طرح  این  سود  از  درصدی  تنها  سرمایه گذاری 
به  ما  این که  بر  تأکید  با  فاطمی  می کند.  دریافت 
در  تا  هستیم  شهرداری  برای  درآمدزایی  دنبال 
درآمدی  خوب  نقطه  به  کنونی  اقتصادی  شرایط 
برسیم و تفاوتی ندارد که درآمدها از کدام سازمان 
تزریق  اقدامات  دیگر  و  خدمات رسانی  بخش  به 
از  دریافتی  هزینه  مقدار  این  کرد:  اضافه  شود، 
سوی سازمان سرمایه گذاری نیز تنها جهت صرف 

هزینه های جاری سازمان پیشنهاد می شود.
نگرانی  حذف  بر  عالوه  اقدام  این  داد:  ادامه  وی 
از  جلوگیری  موجب  ما،  موازی  سازمان های  در 
فربه شدن سازمان سرمایه گذاری و چاالک ماندن 

این سازمان می شود.

ح مشکالت  خوانندگان عزیز می توانند جهت طر
تلفن  شماره  با  مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری 
روزه  همه  البرز  جم  جام  یه  تحریر ۳۲۲۱۰۰۰9دفتر 
بگیرند  تماس  اداری  وقت  در  تعطیل  ایام  غیر  به 
تا مشکالتشان با نام خودشان در همین ستون 

ج گردد. در
بیمه های تامین اجتماعی را کارآمد کنید

بیمه های تامین اجتماعی و کارمندی برای کارگران 
از  شهروندان  نیست.  کارآمد  چندان  کارمندان  و 
با  تا  می خواهند  جدی  طور  به  مربوطه  مسئوالن 
طبقه  از  بیشتری  حمایت  موثر  اصولی  مصوبات 

زحمتکش کارگران و کارمندان به عمل آورند.
بهرام علوی از محمد شهر
را  ماهدشت  )ع(  رضا  امام  شهرک  مشکالت 

ساماندهی کنید
ماهدشت  )ع(  رضا  امام  شهرک  در  ساکن  مردم 
رسانی،  گاز  مناسب،  راه  و  آسفالت  جهات  از 
مضیقه  در  تاکسی  و  اتوبوس  خط  رسانی،  برق 
هستند . لطفا مسئوالن فرمانداری، شورای شهر 
اجابت  و  تامین  برای  مربوطه  شهرداری های  و 
خواسته های ساکنان شهرک مذکور اقدام جدی و 

موثر به عمل آورند.
جمعی از ساکنان شهرک امام رضا)ع( ماهدشت

ج خدا قوت  پرسنل شهرداری کر
نگهداری  بابت  کرج  سبز  فضای  پرسنل  از 
ورسیدگی به درختان و همچنین تالش نیروهای 
بارندگی برف وباران  خدمات شهری کرج در زمان 

تشکر می کنم. خداقوت
ج فرزانه محمودی – کر

 ترافیک زیرگذر محمد شهررا چاره کنید 
زیر گذر محمد شهر جنب بازار میوه وتره بار، ظهرها 
وبه ویژه هنگام غروب، ترافیک سنگینی داردوتردد 

 رسیدگی کنید.
ً
با مشکل انجام می شود . لطفا

علی احمدی – محمد شهر
فروشندگان انصاف داشته باشند 

برخی فروشگاهها اجناس را گرانتر از قیمت روی 
کاال به مردم می فروشند، چرانظارتی بر فروشگاه ها 
را  خود  ی  نظارت ها  مرتبط  سازمان های  نیست، 
افزایش دهند.از برخی فروشندگان نیز تقاضا دارم 

در این شرایط سخت انصاف داشته باشند .
ج حمید نادی از کر

در  الیاسی  شهیداصغر    : البرز جم  جام  گزارش  به 
در  سه  و  هفتاد  و  سیصد  و  هزار  بهمن  هجده 
خرمدشت  پا به عرصه حیات نهاد. او اولین فرزند 
خانواده ی پنج نفره خود بود. مادرش هرگز بدون 
کارگری  مسیر  از  پدرش  و  نداد  شیر  او  به  وضو 
پدر  آورد،  دست  به  فراوان  رنج  با  حالل  معاش 
تعزیه خوانی می کرد. اصغر از همان ابتدا با مراسم 
تربیت  دینی  غنی  فرهنگ  و  اسالم  مقدس  دین 
یافت و از همان دوران خردسالی و کودکی، راه پدر 

را در پیش گرفت و تعزیه خوان اهل بیت)ع( شد.
وظیفه  و  حال  کمک  الیاسی  خانواده  فرزندان 
کار  خانه  از  بیرون  مادر  بودند،  آمده  بار  شناس 

می کرد و اصغر به دلیل این که مادر بیرون از خانه 
و  خواهر  از  کم  سن  وجود  با  بود  کار  به  مشغول 
سال  سن و  همان  با  می کرد.  مراقبت  برادرها 
می کرد،  درک  به خوبی  را  خانوادگی اش  وضع  کم  
کنار  تا دوازده سالگی  از نه سالگی  به همین جهت، 
مادر در گلخانه کار کرد و از دوازده سالگی به شغل 

بنایی مشغول شد.
کسب  مدال  چندین  کشتی  ورزش  رشته  در  او 
و  رفتار  نیز  زندگی  در  بود.  کرده  آفرینی  افتخار  و 
مقطع  در  تحصیالتش  داشت.  پهلوانانه  منشی 
دیپلم در رشته فنی و حرفه ای بود. دوران سربازی 

را در سال ۱۳92  در نظرآباد شروع کرد.

هر  از  برتر  خدا،  از  و  داشت  شهادت  شوق  که  او 
نیکی یعنی در راه خدا کشته شدن را می خواست. 
از  وارد سپاه شد تا بتواند به سوریه اعزام شود و 
در  سال  دو  کند.  دفاع  )س(  زینب  حضرت  حرم 

سپاه، لشکر ده سیدالشهدا حضور داشت.
و در  اعزام  شد  به سوریه  تیر۱۳97  در ۴   سرانجام 
گشت و  برای  جنوب حلب به همراه هم رزمانش 
بررسی مناطق با خودرو در حال حرکت بودند که 
روی تله انتحاری می روند. اصغر الیاسی به همراه 
دوست و هم رزمش فرهاد طالبی شربت شهادت 
را نوشید و به لقای حق تعالی پیوست. مزار این 

شهید بزرگوار در شهر چهارباغ البرز است. 

»پهلوانی« در دفاع از حرم حضرت زینب )س(

و  مراسم   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
تنها  برش  حدید  مجموعه  همایش 
تولید کننده ابزار برقی صنعتی در کشور 
فعاالن  حضور  با  گذشته  هفته  طی 
یراق  ابزار  صنف  اول  طراز  مدیران  و 
مجتمع  در  البرز  و  تهران  استان های 

پذیرایی و گردشگری قصر رز برگزار شد.
این مراسم محمود شهریاری مجری  در 

به  مقدم  خیر  ضمن  تلویزیون  باسابقه 
حمایت  اهمیت  در  را  توضیحاتی  حضار 
از تولید ملی و نیز توانمندی های شرکت 

حدید برش بیان داشت. 
معاونت  مرادی  سخنان   این  از  پس 
تشریح  به  البرز  صمت  سازمان  بازرسی 
اصناف  حرفه ای  قوانین  و  ضوابط 
ساخت:  نشان  خاطر  و  پرداخت 

سیاست حال حاضر دولت شفاف سازی 
در تجارت و تولید است.

رئیس  حصاری  بهروز  ادامه  در 
صنف  اتحادیه  و  البرز  اصناف  اتاق 
با  ج  کر رنگ  و  ،یراق  ابزار  فروشندگان 
اظهار  داخلی  تولید  حمایت  بر  تاکید 
شود  ایجاد  تعصب  اگر  ج  کر در  داشت: 
به  این  شود  حمایت  تولیدداخلی  از  که 

فروشنده  هم  کننده  مصرف  هم  نفع 
به  است  است.امید  کننده  تولید  هم 
از  چینی،  محصوالت  از  استفاده  جای 
کاالهای ایرانی استفاده شود و با تعصب 
ایرانی بودن بایداز عرضه این محصوالت 
با  نزدیک  آینده  ودر  کنیم  حمایت 
حدید  شرکت  اروپایی  معتبر  برند های 

برش رقابت خواهد کرد.
 رئیس اتاق اصناف از حضور محمد تقی 
البرز  جم  جام  روزنامه  سرپرست  حسنی 
هم  تهران  استان  غرب  شهرستانهای  و 
قدردانی کرد و گفت: جناب آقای حسنی 
عنوان  به  ما  هستند  ج  شهرکر بزرگان  از 
دعوت  عزیز  این  از  ویژه  مهمان  یک 

کردیم.
حداد  رامین  مراسم  این  ادامه  در 
مدیرعامل  و  بنیانگذار  و  موسس 
ذکر  به  برش  حدید  تولیدی  شرکت 
ضمن  و  پرداخت  شرکت  تاریخچه 
به  شرکت  این  تولید  خط  فیلم  نمایش 
بلند  و  مدت  کوتاه  اهداف  زمینه های 

مدت شرکت حدید برش در ایران اشاره 
را  معظم  مجموعه  این  جایگاه  و  کرد 
داد.وی  قرار  تشریح  مورد  ایران  بازار  در 
شرکت  راه اندازی  از  هدف  همچنین 
کردن  ذخیره  به  کمک  را  برش  حدید 
جلوگیری  و  کشور  صنعتی  سرمایه 
چرخه  به  کمک  و  ایران  از  ارز  خروج  از 
اقتصادی تولید و صنعت کشور ذکر کرد. 
این مدیر کارآفرین در پایان سخنان خود 
بر موضوع صداقت در تولید و عرضه آن 
تاکید کرد و اشاره نمود: حدید برش تنها 
دارنده مجوز و تولید کننده و دارای تنها 
پروانه بهره برداری رسمی از وزارت صمت 
که  مجموعه ها  از   برخی  بدانید  و  است 
منظور  به  را  قطعاتی  دارند،  تولید  ادعای 
طریق  از  ایران،  مردم  و  گمرک  زدن  دور 
مناطق آزاد به ایران آورده اند وبه صورت 
می کنند.  تولید  مونتاژ  و  استاندارد  غیر 
را ما تولید ملی نمی دانیم و مطمن  این 
کشور سازنده  از  کیفیت  از لحاظ  باشید 

آن پایین تر خواهد بود.

، از اتصال مجدد واحد یک این نیروگاه با    مدیر نظارت بر بهره برداری واحدهای بخار
شبکه سراسری خبر داد.

محمد کریمی در گفتگو با جام جم البرز، به اجرای تعمیرات دوره ای شامل مجموعه 
ایرپری  بسکت  بازدید  همانند  تعمیرات  از  نوع  این  در  شده  تعریف  عملیات 
و  بازدید  واتر،  فید  کنترل  تعویض  نردبانی،  دنده  تعویض   )A.P.H,s Basket(هیتر
سرویس قطعات و تجهیزات کنترلی)ابزاردقیق( و  الکتریکی واحد، شست¬ و شوی 
ج خنک کن واحد، اشاره و از عملیات ویژه انجام شده در این دوره از تعمیرات  بر

واحد، موارد زیر را ذکر نمود:
•تعویض لوله های واتر وال)Water Wall( در دیواره غربی، ناحیه اتاقک مشعل های 
لوله های  از  تعدادی  تعویض  بویلر.  جنوبی  دیواره  در  لوله ها  خم  •تعویض  بویلر. 

کندانسور واحد
وی پادآور شد: این واحد با اتمام تعمیرات و پس از هماهنگی با مدیریت شبکه برق 

کشور، روز هفتم ماه بهمن ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه به شبکه سراسری برق پیوست.
 این مجموعه نیروگاهی، تنها نیروگاه حرارتی استان البرز واقع در شهرستان فردیس 

است که  بالغ بر 2۵ درصد برق استان های البرز و تهران را تامین می نماید.

رئیس اتاق اصناف البرز تاکید کرد:

 استفاده از کاالهای مرغوب ایرانی به جای محصوالت بی کیفیت  خارجی

جلیل القدر  روحانی  و  نستوه  مجاهد  بزرگداشِت  مراسم  البرز:  جم  جام  گــزارش  به 
مرحوم حجت االسالم حاج مهدی قدس محالتی، در مسجد رسول اکــرم)ص( واقع 
در جهانشهر کرج برگزار شد؛ مسجدی که مرحوم قدس محالتی پس از انقالب در 
تاسیس آن کوشید و بیش از چهار دهه، در کنار امامت آن، مسجد را پایگاهی برای 
نشر معارف اسالم و انقالب، سنگری برای روشنگری و صیانت از خط فکری اصیل 
همچنین  و  نیازمندان،  از  معنوی  و  مــادی  حمایت  بــرای  کانونی  امام خمینی)ره(، 

نمایندگی زعیم عالیقدر شیعه حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی قرار داده بود.
در این مراسم باشکوه که با حضور اقشار مختلف از مردم متدین و قدرشناس کرج 
و استان البرز و همچنین مقامات کشوری و لشگری برگزار شد،  نماینده  ولی فقیه و 
امام جمعه  کرج حجت االسالم حسینی همدانی، استانداران سابق استان های البرز و 
زنجان، و جمعی از روحانیوِن یار و  همسنگر ایشان در سال های قبل و پس از انقالب 
اسالمی  حضور داشتند. در آغاز این مراسم، از سوی استاد سبزعلی از قاریان ممتاز 
و بین المللی قرآن، آیاتی چند از کالم اهلل مجید تالوت شد، و در ادامه، ذاکر نام  آشنای 

اهل بیت)ع( حاج محسن طاهری به ذکر مصیبت و مرثیه سرایی پرداختند.
در ادامه  مراسم، خطیب توانا حجت االسالم حاج محمود رستگاری که خود، از دوستان 
صمیمی و یاراِن دیرین آن مرحوم بودند به ایراد سخنانی چند  پیرامون شخصیت 
و سلوک فکری و عملی مرحوم قدس محالتی، از دوران مبارزه در پیش از انقالب، تا 
از انقالب،  تاسیس دفتر حزب جمهوری اسالمی در شهرستان کرج در مقطع پس 
امام  یــاران بزرگ  امام خمینی)ره( و  از مکتب  و دفــاِع شجاعانه و روشنگرانه  ایشان 
راحل: مرحوم آیت اهلل شهید بهشتی، مقام معظم رهبری، و مرحوم آیت اهلل هاشمی 
در  اکـــرم)ص(  رســول  مسجد  خــود،  سخنان  ادامــه   در  ایشان  پرداختند.  رفسنجانی 
برای خیرات  کانونی  برای نشر معارف اسالم و همچنین  پایگاهی  را  کرج  جهانشهِر 
و مبّرات دانستند که در طول چهار دهه  پس از انقالب به همت و صالبت شخِص 
مرحوم حاج شیخ مهدی قدس، حتی یک روز از فعالیت و خدمت رسانی باز نایستاد. 
آیــات قــرآن کریم پیرامون معنای شکر و  ایشان در ادامــه  بیانات خــود، با اشــاره به 

آن  از  قرآن  در  که  دانستند  قدرشناس  و  سپاسگزار  بزرگترین  را  شکرگزاری،خداوند 
با صفت »شکور« یاد می شود؛ ایشان با استناد به آیاتی از قرآن مجید، برخورداری از 
را ویژه  بنده گان »شاکر« خداوند دانستند که همواره در  مقاِم شکور بودن خداوند 
برآشفتگی  از خود  آزمون های سخِت روحی و جسمی نه تنها  ابتالئات و  سختی ها، 
و گله گزاری نشان نمی دهند، بلکه در همه حال خود را قــدردان و شکرگزاِر خداوند 
می دانند؛ ایشان افزودند شهادت می دهم مرحوم قدس محالتی همواره در مشکالت 
 در دودهه ی آخر عمر مبارک شان که به انواع بیماری های جسمی 

ً
و سختی ها، خصوصا

و عمل های سخت جراحی گرفتار بودند، در پاسخ به دوستانی که جویای حال ایشان 
می شدند مدام می گفتند: »خداوند را شاکرم« و این خود بزرگترین شاهد و گواه بر در 

رسیدِن آن مرحوم به مقاِم شاکرین بود.
در پایان، ایشان ضمن عرص تسلیت به مردم شریف شهر کرج و همچنین به خانواده 
و فرزندان ایشان، به تجلیل از ایثار و فداکاری های همسر واالمقام ایشان که خود، از 

خانواده ی معظِم شهدا هستند پرداختند.

برگزاری مراسم بزرگداشت
ج  حجت االسالم قدس محالتی در کر

ج قیمت تولید کننده  ح در البرز با اشاره به تدوین طر رئیس سازمان صمت 
بهبود  مسیر  در  مؤثر  گامی  را  ح  طر این  اجــرای  صمت،  وزارت  در  کاال  روی  بر 

معیشت مردم دانست.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  در  ربیعی  رامین   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
استان البرز اظهار کرد: در شرایط حاضر یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم، 
کنترل قیمت در روند تولید و تأمین کاالهای مصرفی خانوار است؛ در همین 
ح  راستا وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید و بازرگانانی کشور اجرای طر

ج قیمت تولید کننده به جای قیمت مصرف کننده را در دستور کار قرار داده  در
عرضه  روند  در  کننده  اغوا  تخفیفات  و  گران فروشی  مانع  تا  است  تالش  در  و 

انواع کاال شود.
قیمت  معمول  غیر  افزایش  شاهد  متعددی  مــوارد  در  متأسفانه  افــزود:  وی 
کننده ها در  بر مصرف  اجباری  توزیع هستیم و شرایط موجود  کاالها در نظام 

پرداخت بیشترین هزینه حمل کاال در همه نقاط کشور است.
رئــیــس ســازمــان صنعت، مــعــدن و تــجــارت اســتــان الــبــرز بــا اشـــاره بــه برخی 
فرآیند  در  ــرد:  ک تصریح  عــرضــه؛  سطح  در  کــاال  انـــواع  واقــعــی  غیر  تخفیف های 
و  نـــدارد  وجــود  کــاال  واقــعــی  قیمت  محاسبه  بــرای  مشخصی  فاکتور  مــوجــود 
سود  عمل  در  و  شــده  محروم  کنندگان  تولید  تخفیفات  از  مصرف کنندگان 
ج  تخفیفات به جیب شبکه توزیع غیر شفاف واریز می شود. وی تاکید کرد: در
قیمت تولید کننده به جای قیمت مصرف کننده بر روی کاال به واقعی شدن 
آنها و در حقیقت به حذف  قیمت تولیدکنندگان و در جهت کاهش مالیات 
ج قیمت غیر واقعی روی کاالها، حذف حاشیه سودهای غیر متعارف  فرآیند در
شد:  متذکر  ربیعی  می کند.  کمک  دروغین  کننده  اغــوا  تخفیفات  حذف  به  و 
ح  وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اطالع رسانی دقیق از روند اجرایی این طر
و جزئیات آن، برنامه ریزی الزم را انجام داده و به صورت شفاف و مستمر روند 

تصمیم گیری ها را به اطالع ملت شریف ایران خواهد رساند.

رئیس سازمان صمت البرز تاکید کرد:

شفافیت قیمت گامی موثر  برای بهبود معیشت مردم

ــوب تــولــیــدی  ــ ــد رسـ دســتــگــاه ضـ
کیمیا   « بــنــیــان  دانــــش  شــرکــت 
صنعت،  در  انــقــالبــی   » آبـــنـــوش  
کشاورزی و لوازم مصرفی خانواده 

محسوب می شود.
موسس  و  مدیرعامل  بابک  رضا   
ــان )کــیــمــیــا  ــی ــن شـــرکـــت دانـــــش ب
ــام  بـــا ج گـــفـــت وگـــو  ــــوش( در  ــن ــ آب

کشور  گــفــت: در  الــبــرز   جــم 
مـــا مــتــاســفــانــه بـــه دلــیــل 
آب،  از  بـــی رویـــه  اســتــفــاده 

دارای  آبــــــی  ــر  ــ ــایـ ــ ذخـ
ــادی  ــ ــ ــی زیـ ــتـ ــخـ سـ

وی  اســـــــــــــت. 
افــــــــــــــــــــــزود: 
ســیــســتــمــی 
کـــــــــــــــــه مــــــا 

طراحی کردیم  با القای مغناطیسی 
ــازه تــشــکــیــل رســوبــات  ــ ــوال اجـ ــ اص
قدرت  و  نمی دهد   را  کربنات ها  و  
بــرد و مانع  بــاال مــی  را  آب  انــحــالل 

گرفتگی لوله ها می شود.
ــرد: دســتــگــاه هــای  ــ ک تــصــریــح  وی 
از  بـــســـیـــاری  در  مـــا  رســـــوب  ضـــد 
ــوالد ،  ــ ــیـــمـــان، فـ ــات سـ ــجـ ــانـ ــارخـ کـ
پــاالیــشــگــاهــا  و  پــتــروشــیــمــی 
اســتــفــاده مــی شــود و بخوبی 
مــدت  و  اســت  داده  ــواب  جـ
بــســیــار  را  اورهــــــال  زمــــان 
داده  کــــــاهــــــش 
ــون  ــ ــ اســـــــــــت چ
ــی  ــوب ــال رس ــ اص
تــــشــــکــــیــــل 

نمی شود. 

     ساخت دستگاه ضد رسوب در صنعت، 
کشاورزی و مصارف خانگی 

مهمانی الله ها در گلزار شهدای چندار
نماد  به عنوان  چندار  روستای  شهدای  گلزار 

گلزار شهدای روستایی انتخاب شد
جالل فالح پور رئیس شورای اسالمی کوهسار 
گلزار  این که  بیان  با  البرز  جام جم  با  گفتگو  در 
گلزار  نماد  به عنوان  چندار  روســتــای  شهدای 
گفت:  است  شده  انتخاب  روستایی  شهدای 
در آستانه چهل و سومین بهار پیروزی انقالب 
ی  شهدا  گــلــزار  در  اللــه هــا  میهمانی  اســالمــی، 
روستای چندار کوهسار از توابع ساوجبالغ در 

استان البرز برگزار می شود.

رئیس شورای اسالمی کوهساردر ادامه تصریح 
 ۳۴ که  دارد  شهید   ۳9 شهدا  گلزار  ایــن  کــرد: 
آن متعلق به دوران دفاع مقدس و ۵  شهید 

شهید لشکر فاطمیون مدافع حرم هستند.
ــای چــنــدار  ــتـ وی افــــــزود: مــــزار شـــهـــدای روسـ
پنج شنبه ۱۴ بهمن  در مراسم مهمانی الله ها 
با   ۱۵:۳۰ ساعت  از  کشور  سراسر  با  همزمان 
حضور خانواده  های معظم شهدا و ایثارگران، 
مسئوالن استانی و مردم شهید پرور غبارروبی 

و گل باران خواهد شد.

مدیر نظارت بر  بهره برداری واحد های بخار خبر داد:
راه اندازی  واحد یک بخار 


