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ج:  امام جمعه کر
علل و ریشه های تحقق انقالب اسالمی مورد تحقیق قرار گیرد
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هـا ویــژه 

ح کرد؛ دکتر یعقوبی در گفتگو با جام جم البرز مطر

امیکرون و راه های پیشــگیری 
آن از 

کامل نوآوری  یست بوم  ز
کشور شکل  و فناوری در 

گرفته است 

پرویز کرمی؛

غوغای سیستم ضد رسوب 
آبنوش کیمیا 

؛ رضا بابک در گفتگو با جام جم البرز
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بیشتر بخوانید

با  نامه استاندار هم 
کردند  مخالفت 

مدیرعامل کارخانه الکل پترو رایمون 
ح کرد؛ ماهدشت مطر

گام موثر دانشمندان البرزی در رفع نیاز انسولین قلمی

ج؛ با آزادسازی حریم رودخانه کر

بهینه  استفاده  ساماندهی 
ج برای  کر از حاشیه رودخانه 

مردم 

ویروس امیکرون سویه جدیدی از ویروس کروناست 
که این روزها در حال شیوع گسترده در جهان است. 
متاسفانه در هفته های اخیر این 
ویروس در حال گسترش در کشورمان 
ج از نظر  بوده و در حال حاضر شهر کر
رنگ بندی درگیری با ویروس به رنگ 
قرمز درآمده است که موجبات نگرانی 
مردم و مسئوالن را فراهم کرده است.
جام جم البرز گفتگویی با مجتبی 
هدایت یعقوبی متخصص بیماری های 
عفونی درباره ویروس امیکرون، راه های گسترش و جلوگیری از 
شیوع آن انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.

ُ

با تولید 30 میلیون قلم در سال  و برای رقابت جهانی صورت گرفت:



نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با اشاره به مجاهدت ها 
انتظار می رود جوانان کشور هر  در مسیر پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
چه بیشتر در خصوص علل و ریشه های تحقق این انقالب تحقیق انجام 

دهند.
به گزارش جام جم البرز، آیت اهلل سیدمحمدمهدی حسینی همدانی در 

ادراکی  جنگ  شاهد  امروز  افزود:  کرج  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های 
از سوی دشمنان نظام اسالمی هستیم که هر چه بیشتر باید در مسیر 

جهاد تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی گام برداشت.
ج ادامه داد: بیانیه گام دوم انقالب که سه سال از ترسیم و  امام جمعه کر
ابالغ آن گذشته، یکی از نگاه های مهم به ریشه های انقالب اسالمی است 

و این انقالب را باید با انقالب های روسیه و فرانسه مقایسه کنیم تا اذعان 
شود که گفتمان انقالب اسالمی عمیق تر و مردمی تر بوده است.

و  اجتماعی  سیاسی،  وضعیت  باید  گفت:  همدانی  حسینی  اهلل  آیت 
اقتصادی جهان و کشورهایی که در آنها انقالب رخ داده را مقایسه کرد تا 

حقایق مشخص شود.
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اقتصادیاقتصادی
ج : علل و ریشه های تحقق انقالب اسالمی مورد تحقیق قرار گیرد اجتماعی اجتماعی امام جمعه کر

خبریادداشت

آدم های تو سری خور دوست 
داشتنی نیستند

: در  ــم الـــــبـــــرز ــ جــــــام جـ
روز  راهـــپـــیـــمـــایـــی هـــای 
بــعــد  کـــــه  ــن  ــمـ ــهـ بـ  22
انـــقـــالب  پـــــیـــــروزی  از 
ــی بـــرگـــزار شــده  اســـالمـ
بارها علیه  است، مردم 
 توهین کنندگان به کشورمان جوابی مناسب

 داده اند.
آمریکا،  یعنی  عــالــم  قــلــدرهــای  بــه  بــارهــا  آن هـــا 
جواب  عربی شان  و  غربی  دوســتــان  اسرائیل، 
دندان شکنی در روز راهپیمایی پیروزی انقالب 

اسالمی داده اند.
راستی آمریکا و اروپایی ها چرا با ما و کشورهای 
ایــن  روز  ــر  هـ و  مــی کــنــنــد  دشــمــنــی  ــی  ــالمـ اسـ

دشمنی ها را نیز افزایش می دهند؟ 
چه  مسلمانان  ما  مگر  می دهند؟  آزار  را  ما  چرا 
بدی ای به آن ها کرده ایم؟ غیر از این است که 
آن ها قرن هاست که ثروت مسلمانان را غارت 

می کنند و آن ها را فقیر نگه می دارند؟
ــاز مــگــر غــیــر از ایــــن اســــت کـــه هـــر وقــت  ــ و ب
دست  به  را  خود  حق  خواسته اند  مسلمانان 
بیاورند، آن ها به بهانه های مختلف با هواپیما، 
مسلمانان  جــان  به  تحریم  و  موشک  و  بمب 
افتاده اند و هزاران کودک، زن و مرد را به خاک 

و خون کشیده اند؟
با  آن هـــا  دشمنی  دربـــاره  انــقــالب  معظم  رهــبــر 
ملت  از  آمریکا  »واهلل  می فرمایند:  مسلمانان 
بودن  به قدر مسلمان  از هیچ چیزشان  ایران 
و پایبند به اسالم ناب محمدی بودن ناراحت 
پایبندی  ــن  ای از  شما  مــی خــواهــد  او  نیست، 
گردن  ایــن  شما  می خواهد  ــد.او  ــرداری ب دســت 

برافراشته و سرافراز را نداشته باشید«. 
بــه وعــده  ایــمــان  ــع  ــن وض ای از  نــجــات  راه  تنها 
همه  در  پیشرفت  و  همدلی  و  اتــحــاد  الــهــی، 

زمینه هاست. 
یادمان باشد که آدم های تو سری خور دوست 

داشتنی نیستند!

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 

دهند.  
شده  داده  پاسخ های  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.
* تکلیف چک های صادره متوفی

صدور  به  اقدام  حیات  زمان  در  شخصی  اگر 
دار  مدت  صادره  چک  چنانچه  و  نماید  چک 
فوت  از  بعد  چک  سررسید  یخ  تار و  باشد 

صادر کننده باشد تکلیف چه می باشد؟ 
که  حسبی  امور  قانون   231 ماده  به  توجه  با 
مقرر داشته: »بدهی های دارای وعده و مدت 
متوفی بعد از فوت او به روز و حال می شود« 
شده  صادر  حیات  زمان  در  چک  که  آنجا  از  و 
است. لذا با مرگ نامبرده، بدهی مدت دار وی 

تبدیل به حال می گردد. 
به عنوان مثال چک در تاریخ 1400/11/13 صادر 
 1400/11/20 آن  سررسید  تاریخ  و  باشد  گردیده 
تاریخ  در  کننده  صادر  که  صورتی  در  باشد، 

1400/11/13 فوت نماید. 
سررسید  تاریخ  از  قبل  می تواند  چک  دارنده 
است  مکلف  بانک  و  نماید  مراجعه  بانک  به 
از  قبل  حتی  و  موجودی  داشتن  صورت  در 

سررسید، وجه چک را پرداخت نماید.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

کرمی  حضور  با  وینچر«  »البرز  رویداد   
توسعه  و  نرم  فناوری های  ستاد  دبیر 
فناوری  و  علمی  معاونت  خالق  صنایع 
رئیس  جمهوری، عباسی رئیس پارک علم و 
فناوری البرز و باباخان مدیرعامل صندوق 
پژوهش و فناوری استان البرز در کرج برگزار 

شد.
عباسی  مهدی  البرز،   جام جم  گزارش  به 
تاکید  با  البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
علم  پارک های  انکار  غیرقابل  پتانسیل  بر 
و  علم  پارک  به خصوص  کشور  فناوری  و 
گذشته  در  کرد:  خاطرنشان  البرز  فناوری 
کپی  دنبال  به  ما  که  بود  این  کلی  تصور 
کردن فناوری  های تک از کشور های خارجی 
هستیم در حالی که با پتانسیل باالیی که 
در پارک های علم و فناوری ایران وجود دارد، 
در  سرمایه گذاری  دنبال  به  باید  خارجی ها 
مراکز ما باشند. عباسی افزود: ما پتانسیل 
باید  و  داریم  خالق  صنایع  حوزه  در  باالیی 

تجربیات کشورهای دیگر را به تجربیات خود 
برای  آن  از  و  کنیم  آن استفاده  از  و  افزوده 
تبدیل ظرفیت های بالقوه خود به بالفعل 
بهره ببریم. رئیس پارک علم و فناوری البرز 
خاطر نشان کرد:  صنایع فرهنگی از اهمیت 
زیادی در همه نقاط دنیا برخوردارند و ما نیز 
که ظرفیت های فوق العاده ای در این زمینه 

داریم نباید از توجه به آن غافل شویم.
 در ادامه پرویز کرمی دبیر ستاد فناوری های 
نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهوری با اشاره با پیشرفت 
سال های  در  کشور  فناوری  اکوسیستم 
در  االن  که  مطلبی  اظهارداشت:  گذشته 
ذهن همه ماست، اکوسیستمی بلوغ یافته 

پیش  سال   ۱۰ که  حالی  در  است.  فعال  و 
نداشت.  وجود  ویژگی ها  این  از  هیچکدام 
عنوان  به  دانشگاه ها  تنها  گذشته  در 
داشتند  وجود  انسانی  نیروی  تولید  مراکز 
از  متشکل  کاملی  زیست بوم  امروز،  اما 
پارک ها، دانشگاه ها و عناصر دیگر زیست 
بوم فناوری شکل گرفته است. وی تصریح 
پژوهش  صندوق   ۶۰ حاضر  حال  کرد:در 
فناوری، ۱۰ هزار استارتاپ و شرکت نوپا، ۴۵۰ 
نوآوری و ۷۰ خانه  کارخانه  شرکت خالق، ۹ 
فناوری های  ستاد  دبیر  دارد.  وجود  خالق 
نرم و توسعه صنایع خالق معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور افزود: استان البرز و 
کرج هم باید از این الگو پیروی کنند. برای 
مثال بهترین شرکت های حوزه بیوتک در 
شهر کرج، باید از این ظرفیت ها بهره برند. 
پاالیشگاه خون که قبال تنها در آلمان وجود 
و ۵۰  می کند  فعالیت  البرز  در  االن  داشت 

درصد ایران را پوشش می دهد.

نرم  فناوری های  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
فقط  خالق  و  نرم  فناوری  کرد:  اضافه 
برای  موضوع  این  نیست.  دستی  صنایع 
 ۱۰۰ است.  صادق  نیز  بازی  اسباب  صنعت 
صنعت  در  دنیا  مالی  گردش  دالر  میلیارد 
 ۱۵ تنها  رقم  این  از  که  است  اسباب بازی 

میلیون سهم ایران است.
در ادامه این همایش باباخان مدیرعامل 
البرز  استان  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
نیز  با اشاره به روند انتخاب طرح های برتر 
در  کرد:  نشان  خاطر  وینچر  البرز  رویداد 
ابتدا ۳۰ طرح داشتیم که پس از غربالگری 
اولیه ۷ طرح باقی ماندند. باباخان تصریح 
کرد:پاداش تیم های طالیی تامین حد اقل 
2۰ درصد سرمایه آن ها برای شروع کسب و 
کار است. برای تیم های نقره ای اگر سرمایه 
توسط  مذکور  سرمایه  باشند،  گذارداشته 
ما تضمین می شود و تیم های برنزی تایید 

می شوند اما ضمانتی ندارند.

پرویز کرمی؛

زیست بوم کامل نوآوری و فناوری در کشور شکل گرفته است 

میکرون سویه جدیدی از ویروس 
ُ
ویروس ا

ــال شیوع  ــه ایـــن روزهــــا در حـ کــرونــاســت ک
ــت. مــتــاســفــانــه در  ــ گــســتــرده در جــهــان اس
هفته های اخیر این ویروس در حال گسترش 
در کشورمان بوده و در حال حاضر شهر کرج 
از نظر رنگ بندی درگیری با ویــروس به رنگ 
قرمز درآمده است که موجبات نگرانی مردم و 

مسئوالن را فراهم کرده است.
هدایت  مجتبی  بــا  گفتگویی  الــبــرز  جــام جــم 
عفونی  ــیــمــاری هــای  ب متخصص  یــعــقــوبــی 
ــای گسترش  میکرون، راه ه

ُ
ــاره ویــروس ا درب

و جلوگیری از شیوع آن انجام داده است که 

توجه شما را به آن جلب می کنیم.
* تغییر ژنتیکی سویه دلتا در ویروس کرونا 

میکرون شده است
ُ
موجب بروز سویه ا

گسترش ویروس کرونا در جامعه و انتقال آن 
از فردی به فردی دیگر موجب تغییر ژنتیکی 
ویـــروس کــرونــا )ســویــه دلــتــا(  و بـــروز سویه 
میکرون 

ُ
ا سویه  در  اســت.  شــده  مــیــکــرون 

ُ
ا

ایمنی بدن ویروس  ممکن است سیستم 
را نشناسد و فرد مجددا دچار بیماری شود.
میکرون بیماری خفیف 

ُ
اگرچه در سویه جدید ا

تراز سویه دلتاست، اما قدرت بیماری زایی و 
میکرون در افراد بیشتر است.

ُ
سرایت ا

* عــالئــم ســویــه امــیــکــرون، مــشــابــه سویه 
دلتاست

عالیم سویه امیکرون، مشابه سویه دلتاست 
و تنها از دست دادن حس بویایی و چشایی 
در عالیم این ویروس کمتر از سویه دلتاست.

مانند  کلی  عالیم  بیماری  سویه  دو  هــر  در 
بینی  آبــریــزش  لـــرز،  تـــب،  درد،  گلو  ــردرد،  ــ سـ
دارد  وجــــود  ســرفــه  و  تنفسی  مــشــکــالت  و 
ــا تــســت هــای  ــ ــنــهــا ب و مـــشـــتـــرک اســــــت. ت
آزمایشگاهی می توان این دو سویه کرونا را از 

هم تشخیص داد.
میکرون، آنفلوآنزا 

ُ
* عالوه بر دو سویه دلتا و ا

هم میان مردم شایع است
میکرون، آنفلوآنزا هم 

ُ
عالوه بر دو سویه دلتا و ا

میان مردم شایع است که از عالئم آن می توان 
به تنگی نفس، تب و لرز و بدن درد اشاره کرد.

مـــیـــکـــرون 
ُ
ا از  پــیــشــگــیــری  راه  بــهــتــریــن   *

،واکسیناسیون است
مـــیـــکـــرون، 

ُ
ا از  پــیــشــگــیــری  راه  بــهــتــریــن 

سوم  دز  بــایــد  حتما  اســـت،  واکسیناسیون 
رعــایــت  همچنین  شــــود.  تـــزریـــق  ــن   ــسـ واکـ
ــعــمــل هــای بــهــداشــتــی، اســتــفــاده  دســتــورال
اجــتــمــاعــی در  فــاصــلــه  رعـــایـــت  ــک و  ــاس از م

میکرون بسیار مهم است.
ُ
پیشگیری از ا

ح کرد؛ دکتر یعقوبی در گفتگو با جام جم البرز مطر

میکرون و راه های پیشگیری از آن
ُ
ا

تولید محلول ضدعفونی الکل تاکنون در مبارزه با کرونا تاثیرات بسیار عالی داشته است. میثم رحیمی مدیرعامل کارخانه الکل پترو 
رایمون ماهدشت در گفتگو با جام جم البرز از قصد خود برای خدمت و مساعدت به مصارف پزشکی سخن گفت. این کارآفرین 
که مترصد بود با اشتغال دائمی کارگران نقش موثری در تولید داشته باشد، درگیر مسائلی شد که به دست یک مجموعه دولتی 
برطرف می شود .شاید دالیل این ارگان مورد وثوق باشد اما در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تقاضای ما این است که با 
کمی همکاری و همراهی به سود تولید و  خودکفایی کشور، پشتیبان این کارآفرین باشیم و به درد و دل های این تولیدکننده گوش 
دهیم و در مسیر کارآفرینی و تولیدات قانونی این کارخانه مانع زدایی کنیم. گفتگوی ذیل ماحصل صحبت های این فعال و مولد 

اقتصادی است که در ادامه می خوانید:
* در خصوص موانعی که در تولید محصول شما اختالل ایجاد کرده است  توضیح دهید.

ما در این زمینه حدود ۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده ایم ولی حدود یک سال و نیم است که تعطیل می باشد. روزانه  بین 
۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان ضرر می دهیم و در این خصوص نیز کسی پاسخگو نیست. تحت نظر سازمان صنعت و معدن الکل را به 
صورت آزمایشی تولید کردیم ولی متاسفانه در یک دستگاه دیگر نتیجه منفی گرفتیم .ما با استانداری مکاتبه های بسیاری انجام 
داده ایم. در کمیسیون ماده ۱۱ استان 2 مرتبه تایید کردند که بتوانم فعالیت خود را شروع کنم، ولی تا به حال هیچ پاسخی دریافت 
نکرده ام. سفارت عمان به من درخواست همکاری دادند که در آنجا سرمایه گذاری و فعالیت کنم ولی به دلیل  عرق ملی به کشورم، 

دوست دارم برای خدمت به هموطنان خود در داخل فعالیت کنم.
در حال حاضر درخواست شما از مسئوالن این حوزه چیست؟

به عنوان یک تولیدکننده و شخصی که صاحب دو کارخانه است و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده، چرا باید با چنین 
موانعی روبرو شوم؟ در اکثر کارخانه ها شاهد تعطیل شدن بخش تولید هستیم. به دلیل این که کارخانه ما ده متر بیرون از شهرک 
است، مورد تایید دستگاه ذیربط قرار نگرفت و طبق کمیسیون ماده ۱۱ قرار بر این شد که ما تا دو سال در این مکان فعالیت داشته 
باشیم. چنان چه شهرک وسعت پیدا کرد به فعالیت خود ادامه دهیم در غیر این صورت مکان کارخانه را تغییر دهیم. ولی با این 
شرایط نیز قبول نکردند. استاندار طی نامه ای به مسئوالن ذیربط اعالم کردند که باید تایید شود، ولی باز هم با  مخالفت این اداره 
روبه رو شدیم. متاسفانه مسئوالن دست اندرکار در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها، عمال در حال مانع تراشی هستند که این  
موضوع نه فقط نظر من بلکه نظر بسیاری از تولیدکننده های این منطقه می باشد. در خواست من از مسئوالن تصمیم گیرنده این 
است که در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به فریادم برسند. اگر این کارخانه راه اندازی شود ۱۶ نفر به صورت مستقیم و 

حدود ۷۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار می شوند. 

ح کرد؛ مدیرعامل کارخانه الکل پترو رایمون ماهدشت مطر

با  نامه استاندار هم مخالفت کردند 
پرتاژ ر

 

مجتبی هدایت 
یعقوبی

متخصص
 بیماری ها عفونی

رضا احدی

نویسنده



ح کرد؛ حسین کمالزاده، مدیر عامل مجمع خیرین سالمت کمالشهر مطر
آغاز فعالیت مجمع خیرین سالمت کمالشهر با تالش شورای شهر 

، در جلسه مجمع خیرین سالمت در کمالشهر  به گزارش جام جم البرز
که با حضور رئیس شورای اسالمی شهر، شهردار کمالشهر، عضو هیات 
مدیره مجمع خیرین استان و اعضای هیات مدیره شهر کمالشهر برگزار 
شد، مقرر گردید 1- یک دستگاه اورژانس بین راهی و احداث یک کلینیک 

تخصصی در شهر با کمک مردم و خیرین ساخته شود. الزم به ذکر است 
که شهر کمالشهر با دارا بودن حدود 200 هزار نفر جمعیت از محروم ترین 
شهرهای استان البرز در بحث بهداشت و درمان است. از همه مردم و 
خیرین دعوت به همکاری می شود تا ما را در این کار خداپسندانه یاری 

نمایند. در ضمن اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن ایام اهلل مبارک دهه 
فهیم  مردم  مخصوصا  و  ایران  مردم  آحاد  به  بهمن   22 یوم اهلل  و  فجر 
خداوند  درگاه  از  آنان  بزرگ  خانواده های  و  سالمت  خیرین  کمالشهر، 

متعال سعادت و بهروزی توأم با خیر و برکت را مسالت دارم. 
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 اجتماعی اجتماعی

خبر

گام موثر دانشمندان البرزی در 
رفع نیاز انسولین قلمی

فارمد،  ویتان  داروسازی  شرکت  فناوران  تالش  با 
انسولین قلمی گالرژین ساخت داخل با نام تجاری 

گالین روی پیشخوان داروخانه ها قرار گرفت.
به گزارش جام جم البرز؛ قائم مقام شرکت دانش 
بنیان ویتان فارمد با اشاره به انتقال فناوری تولید 
به  با دستیابی  گفت:  آلمانی  از شرکتی   انسولین 
این فناوری ساالنه ۳۰ میلیون قلم وویال انسولین 

دراین شرکت تولید وروانه بازار خواهد شد.
محصول  این  این که  بیان  با  افسرطال  زهره 
برخالف  افزود:  است  نوترکیب  محصول  یک 
دارند،  وجود  بازار  در  که  انسانی  انسولین های 
پیش  که  است  قلمی  انسولین  محصول  این 
چند  اختیار  در  آن  تولید  و  ساخت  فناوری  این  از 
کشور اروپایی و آمریکا بود و بسیار خرسندیم که 
محصول  این  تولیدکنندگان  ردیف  در  توانستیم 
در دنیا قرار بگیریم. او تاکید کرد: این محصول برای 
بیماران دیابتی نوع دو  بیشترین مصرف را دارد و 
جزء محصول طوالنی االثر طبقه بندی می شود که 
می توانند  روز  در  یکبار  دریافت  با  دیابتی  بیماران 
قند خون خود را تنظیم کنند. افسرطال از دستیابی 
به دانش تولید ماده اولیه انسولین از سل الین تا 
محصول نهایی به منظور تامین نیاز بازار داخلی و 
خودکفایی ملی تا چند ماه آینده خبرداد و گفت: با 
دستیابی به این فناوری ایران به هفتمین کشور 
دارنده دانش تولید و ساخت ماده اولیه انسولین 
از این دانش   او با بیان این که  پیش  می پیوندد. 
تولید ماده اولیه این محصول راهبردی درانحصار 
ایتالیا، دانمارک، چین و  آلمان،  آمریکا،  کشورهای 
هند بود، گفت: این محصول از نظر کیفیت قابل 
رقابت با نمونه مشابه خارجی است و هم اکنون 

درمرحله مطالعات بالینی هستیم.

، حسین کمال زاده،   به گزارش جام جم البرز
آبخوانداری  آبخیزداری و  مدیر عامل مجمع 
ــبــرز طــی پــیــامــی ســالــروز پــیــروزی  اســتــان ال
انقالب و انتصاب شایسته مهندس روشن 
نژاد را به سمت » سرپرست سازمان جهاد 
در  گفتند.  تبریک   » الــبــرز استان  کــشــاورزی 

متن این پیام آمده است:

سرآغاز  بــاطــل،  بــر  حــق  غلبه  روز  بهمن   22  
و  اســالمــی  عــدالــت  پــرچــِم  برافراشته شدن 
انقالب  پــیــروزی  و  جــهــان  بــر  اهلل  حکومت 
شکوهمند اسالمی در بیست و دوم بهمن 
و  پرفراز  تاریخ  در  عطفی  نقطه   ،۱۳۵۷ سال 

نشیب کشور عزیزمان ایران است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره     

شایسته  انتصاب  بهمن   22 و  انقالب  فجر 
سازمان  سرپرست  سمت  به  را  حضرتعالی 
جــهــاد کــشــاورزی اســتــان الــبــرز کــه نشانگر 
خدمتی  ســوابــق  حسن  و  تخصص  تعهد، 
عـــرض  تــهــنــیــت  و  تـــبـــریـــک  را  شـــمـــاســـت 
تحقق  راستای  در  دارم  واثــق  رجــای  نموده، 
کشاورزی،  بخش  در  دولــت  سیاست های 

امنیت  تأمین  مقاومتی،  اقتصاد  اهـــداف 
این  توسعه  شاخص های  ارتقای  و  غذایی 
کشاورزی  اقتصاد  اهمیت  جهت  به  بخش 
بــر مــنــویــات مــقــام معظم  بــا تکیه  اســتــان، 

رهبری موفق و پیروز باشید.
مجمع  عــامــل  مــدیــر  زاده،  کــمــال  حسین 
خیرین آبخیزداری و آبخوانداری استان البرز

محدودی  تعداد  دارد  نظر  در  البرز  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
با  نظرآباد،  و  اشتهارد  شهرستان های  در  واقــع  را  خود  تجاری  واحدهای  از 
مزایده  برگزاری  طریق  از  موجود  وضع  با  و  ذیل  جدول  ح  شر به  مشخصات 
 ، عمومی بفروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر

ظرف  حداکثر  مزایده  در  شرکت  درخواست  برگ  دریافت  و  محل  از  بازدید 
خ  مور اداری  وقت  پایان  تا  )حداکثر  گهی  آ چاپ  تاریخ  از  کــاری  روز   10 مدت 
به  واریــزی  فیش  اصل  و  کتبی  درخواست  داشتن  دردســت  با   )1400/12/03
شعبه  رسالت  بانک   10/6446270/1 حساب  شماره  به  ریال   1,000,000 مبلغ 

شبا  شماره  با  البرز  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  بنام  ج  کر مرکزی 
در  مستقر  خوان  کارت  دستگاه  طریق  از  ویا   IR080700001000226446270001
، شهرستان  بنیاد استان جهت دریافت اسناد مربوطه به آدرس استان البرز
ــوار تـــعـــاون، خــیــابــان فــرهــنــگ)شــهــرک اداری(  ــل ــدان طــالــقــانــی، ب ــی ج، م کـــر

مراجعه  قــراردادهــا  امــور  -واحد  البرز استان  اسالمی  انقالب  بنیادمسکن 
نمایند.

 جهت کسب اطالعات بیشتربا تلفن 34و32547533-026 داخلی 142 و 141 
تماس حاصل گردد.

نظرآباد و  اشتهارد  تجاری  واحدهای  فروش  مزایده  گهی  نظرآبادآ و  اشتهارد  تجاری  واحدهای  فروش  مزایده  گهی  آ

مبلغ تضمین شرکت در مزایدهقیمت پایه واحد  شهرستانمتراژ نیم طبقهمتراژ واحدشماره واحد ردیف

۶,۹۷۴,۱۰۰,۰۰۰۳۴8,۷۰۵,۰۰۰نظرآباد۱۱۹۳۳۱۶
۶,۷۱8,۹۵۰,۰۰۰۳۳۵,۹۴۷,۵۰۰نظرآباد22۷۳2۱۵
28,۱۳8,۵۰۰,۰۰۰۱,۴۰۶,۹2۵,۰۰۰نظرآباد۳2۳۱۶۷۵۶
22,۰۰8,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰نظرآباد۴۵۳۱۴۰۰

2۱,۵88,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۷۹,۴۰۰,۰۰۰نظرآباد۵۵۴۱۴۰۰
۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵۵,2۵۰,۰۰۰نظرآباد۶۱۱2۷۰
2,۳۱2,۵۰۰,۰۰۰۱۱۵,۶2۵,۰۰۰نظرآباد۷۱۴2۰۰
2,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰۱۱۶,8۷۵,۰۰۰نظرآباد8222۰۰
۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰نظرآباد۹۳82۹۰
2,۳۱2,۵۰۰,۰۰۰۱۱۵,۶2۵,۰۰۰نظرآباد۱۰۴۷2۰۰
2,۳8۶,2۵۰,۰۰۰۱۱۹,۳۱2,۵۰۰نظرآباد۱۱۴۹2۳۰
2,۱۷۳,۱2۵,۰۰۰۱۰8,۶۵۶,2۵۰نظرآباد۱2۵۱۱۹۰
۳,۷۶۹,۳۷۵,۰۰۰۱88,۴۶8,۷۵۰نظرآباد۱۳۱2۳۷۰
2,2۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱2,۷۵۰,۰۰۰نظرآباد۱۴۱222۰
2,2۴۱,2۵۰,۰۰۰۱۱2,۰۶2,۵۰۰نظرآباد۱۵۳222۰
۳,۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰۱۷۷,۱8۷,۵۰۰نظرآباد۱۶۳۳۳۵۰
2,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰۱۱۵,۷۱8,۷۵۰نظرآباد۱۷۳۴2۳۰
۱,8۱۱,2۵۰,۰۰۰۹۰,۵۶2,۵۰۰نظرآباد۱8۳۵۱8۰
2,۱۵۶,2۵۰,۰۰۰۱۰۷,8۱2,۵۰۰نظرآباد۱۹۴۰2۳۰
2,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰نظرآباد2۰۴۱22۰
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰8۷,۵۰۰,۰۰۰نظرآباد2۱۴22۰۰
۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۷8,۷۵۰,۰۰۰نظرآباد22۴۳۱8۰
۱,۵۴۰,۶2۵,۰۰۰۷۷,۰۳۱,2۵۰نظرآباد2۳۴۴۱۷۰
۱,۵۵۱,2۵۰,۰۰۰۷۷,۵۶2,۵۰۰نظرآباد2۴۴۵۱۷۰
۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰8۰,۷۵۰,۰۰۰نظرآباد2۵۴۶۱۷۰
۷,2۰2,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۱۰۰,۰۰۰اشتهارد2۶۳۳۱۱۰.8۰
2۱,2۴۴,2۰۰,۰۰۰۱,۰۶2,2۱۰,۰۰۰اشتهارد2۷۴۱۳۵۴.۰۷۰

خ 1400/12/12 می باشد. متقاضیان می بایست با مراجعه حضوری پاکت خود را  1 مهلت ارسال پاکت شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری مور
تحویل دبیرخانه حراست بنیاد استان واقع در طبقه سوم نمایند. 

ح جدول فوق می باشد. در صورت عدم برنده شدن در مزایده،   مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ازاء هر واحد به میزان 5 درصد قیمت پایه و به شر 2

مبلغ فوق ظرف مدت 10 روز کاری عودت گردیده و در صورت برنده شدن و عدم مراجعه متقاضی برای انعقاد قرارداد به هر دلیل، مبلغ واریزی به حساب 
بنیاد استان ضبط خواهد شد. 

رعایت مفاد فرم پیشنهاد قیمت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و  3
درپاکت)دربسته(تسلیم گردد. در صورت هرگونه مغایرت بین مبلغ عددی و حروفی، مبلغ حروفی مالک عمل می باشد.

4 واحدهای مذکور در مرحله اتمام عملیات ساخت و با قابلیت بهره برداری به فروش می رسند. بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
5 برندگان در مزایده موظف هستند ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ اعالم نتیجه، نسبت به واریز 50 درصد مبلغ پیشنهادی خود به عنوان پیش 

پرداخت اقدام نمایند در غیر اینصورت واگذاری کان لم یکن تلقی گردیده و مبلغ ضمانت 
شرکت در مزایده به حساب بنیاد استان ضبط خواهد شد. الباقی مبلغ ملک به اقساط ذیل و با اخذ چک بانکی پرداخت       می گردد:

1-5(25 درصد مبلغ پیشنهادی متقاضی ظرف مدت 5 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد.
2-5(20 درصد مبلغ پیشنهادی متقاضی ظرف مدت 9 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد.

3-5( 5 درصد مبلغ پیشنهادی متقاضی در رمان تنظیم و انتقال سند.
تبصره : با توجه به اتمام عملیات اجرایی و آماده بهره برداری بودن واحدهای فوق، متقاضیان میتوانند در صورت پرداخت 50% قیمت ملک مورد نظر و 

ارائه تضامین الزم مورد تائید اداره حقوقی و امالک بنیاد استان و پس از طی مراحل اداری، واحد خود را تحویل بگیرند. 
6  انتخاب بیش از یک واحد از سوی متقاضیان بالمانع است.

7 بنیادمسکن انقالب اسالمی استان البرز در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
خ 1400/12/14 در محل سالن جلسات بنیاد استان انجام پذیرفته و به علت الزام بر رعایت  8 تاریخ و ساعت بازگشایی راس ساعت 10:00 صبح مور
پروتکل های بهداشتی،  امکان حضور نمایندگان در محل جلسه وجود نداشته و نتایج پس از بازگشایی در کمیسیون مناقصات بنیاد استان، از 

طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک اطالع رسانی می گردد.
گهی از برندگان مزایده اخذ می گردد. 9  هزینه چاپ آ

توضیحات:

روابط عمومی بنیادمسکن انقالب اسالمی استان البرز

ح  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز تاکید کرد: با کمک مردم و دستگاه های اجرایی طر
ج و اقداماتی برای بهره مندی عمومی از زیبایی های بستر رودخانه  ساماندهی رودخانه کر

ج انجام خواهد شد. کر
جمع  در  البرز  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  نجفیان  داود   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
اقدامات  ج،  کر رودخانه  حاشیه  بناهای  ساماندهی  کنار  در  این که  بیان  با  خبرنگاران 
زیست محیطی برای جلوگیری از ورود پساب ها به این رودخانه انجام می شود تصریح کرد: 
عالوه بر مسائل زیست محیطی  و ساماندهی ساخت وسازها ، مبحث گردشگری نیز در 
ج پررنگ خواهد شد و گردشگران زیادی از این موهبت الهی بهره خواهند برد  رودخانه کر

که فواید آن برای البرز فراوان است.
ج در درجه اول فراهم شدن شرایط برای  ح سامان دهی رودخانه کر وی افزود:هدف از طر
آلودگی رودخانه برای  از  عبور ایمن سیل و دوم که اصلی ترین موضوع است جلوگیری 

تامین آب شرب البرز و تهران  است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز با بیان این که هر روز شاهد آلودگی های متفاوت در 
ج  هستیم تصریح کرد: به دلیل نبود شبکه گازرسانی در روستاهای حاشیه  رودخانه کر
ج واستفاده از سوخت مایع برای سیستم گرمایشی و سایر کاربری ها ،این امر  رودخانه کر
موجب  ایجاد آلودگی نفتی رودخانه می شود که جمع آوری آن بسیارسخت است. در این 
ج شود. همچنین آلودگی در  مواقع تا آلودگی از بین نرود آب باید از مدار بهره برداری خار

اثر پساب ها هم معضل دیگری است.
وی افزود :با دستورویژه ریاست قوه قضائیه ، هفته گذشته ساختمان  این قوه در بستر 
ج تخریب شد و وزارت نیرو نیز جمع آوری ساختمان و تاسیسات قدیمی خود را  رودخانه کر
در این رودخانه آغاز کرده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز  با اشاره به این که ۱۱ 
ج دارای بنا و فضای اداری هستند، تصریح  دستگاه حاکمیتی و دولتی در بستر رودخانه کر
از تمام  از دستگاه های دولتی شروع شده و   ابتدا  ح ساماندهی بستر رودخانه  کرد: طر

دستگاه های دولتی خواسته شد ،نسبت به عقب نشینی اقدام کنند.
ج برای مصارف شرب استان های تهران و البرز  نجفیان با اشاره به این که آب رودخانه کر
مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: همه مردم و دستگاه های دولتی باید برای سالم 
نگه داشتن این منبع آبی پای کار بیایند و نسبت به ساماندهی بناهای حاشیه رودخانه 

اقدام کنند.
در ادامه  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز با بیان این که سه دشت البرز دچار بحران  
کم آبی است است گفت: ۶۰۹ دشت بحرانی با چالش آبی در کشور داریم، که از این تعداد  

سه دشت مربوط به استان البرز است.
را عامل  بحرانی شدن دشت های  وی برداشت بی رویه برای مصارف کشاورزی و شرب 
استان البرز و سایر مناطق کشور دانست و افزود: بیش از ۷۰ درصد مصارف کشاورزی، 
صنعت و شرب از منابع زیر زمینی است و همین امر بحران آبی را در دشت ها افزایش 

با  سازگاری  ملی  ح  طر این که  بیان  با  البرز  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  است.  داده 
کم آبی به  تصویب وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، صمت و سازمان حفاظت محیط 
زیست رسیده و  به تمام استان ها ابالغ شده است خاطر نشان کرد: هر استان بر اساس 
برنامه تدوین شده عملکرد  خود را تدوین می کند و انتظار می رود که تمام دستگاه های  

ح  را با جدیت اجرا کنند. اجرایی این طر
این  اشاره  با  خود  ازسخنان  دیگری  بخش  در  البرز  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل   
این که استان در بخش زیر ساخت های آب مانند تامین و توزیع آب شرب  کمبود دارد؛ 
خاطرنشان کرد: در این زمینه با کمک دو مشاور مطالعات آب شرب  البرز انجام شد و به 

تصویب وزارت نیرو رسید.
آب سطحی باید مطالعات جمعیت شناسی و نیازسنجی  نجفیان گفت: برای تخصیص 
انجام می شد و با اقدامات انجام شده توانستیم  ۵۵ میلیون متر مکعب حقابه  جدید 
ساختی  زیر  مشکل  با  سهمیه  این  جذب  برای  که  چند  هر  بگیریم   استان  سدهای  از 
مواجه هستیم، اما آبفای استان اقدامات خوبی برای جذب این سهمیه انجام داده است 
. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز  افزود: جذب کامل این سهمیه موجب می شود تا 
بار بزرگی از روی منابع آب زیرزمینی استان البرز برداشته شود و پیش بینی ما براین است 

تا سه ماه آینده بخشی از این سهمیه وارد مدار مصرف استان البرز شود.
نجفیان با بیان این که حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین منابع  مالی  توسعه 
زیر ساخت های آبی استان البرز نیاز است تصریح کرد: از سهمیه ۵۵ میلیون متر مکعبی 
آب  جدید سدها، 2۵ میلیون متر مکعب آن برای شهرهای  هشتگرد، نظرآباد، اشتهارد و 

شهر جدید هشتگرد است  که در قالب سه پروژه تعریف شده است.
در این نشست خبری دونفر ازدانش آموزان البرزی که درجشنواره ومسابقه نقاشی آب = 
زندگی با موضوع »صرفه جویی آب« دارای رتبه کشوری شدند از سوی مدیرعامل شرکت 

مهندسی آبفای البرز با اهدای جایزه و لوح تقدیر و تجلیل شد.

؛ تبریک مدیر عامل مجمع خیرین آبخیزداری  استان البرز

 سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان حکم گرفت

ج؛ با آزادسازی حریم رودخانه کر

ج برای مردم ساماندهی استفاده بهینه از حاشیه رودخانه کر
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خ تو داغداریم، همه در یاد ُر
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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

لیست امالک و دارایی های مازاد  جهت مزایده سراسری-12  بهمن  1400
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۳۶۱/۳۴۴۰

ناحیه دو 
ج  کر

مسکونیزمین

2۷۴-۱۶,2۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱- نقدی : )درصورت 
پیشنهاد تک و جداگانه 

، مشمول ۱۰ درصد 
 تخفیف نمی شود ( 
2- نقدی :)درصورت 

پیشنهاد کلی و یکجا 
، مشمول ۱۰ درصد 
 تخفیف می شود ( 

۳- شرایطی :  )بصورت 
حداقل ۵۰  درصد نقد و 
الباقی تقسیطی حداکثر 

۳۶ ماهه با باالترین 
خ سود شورای پول  نر

واعتبار (

تخلیه 

۱- تمامی قطعات مورد مزایده بصورت یک قطعه زمین بایر غیرمحصور و فاقد دیوارکشی  کوچه های 
 احداث و خیابانهای ۱۶ متری مدنی و 2۰ متری گونه بصورت خاکی موجود است . 2- 

ً
هشت متری بعضا

تمامی قطعات در محدوده قانونی قرار گرفته و کاربری مسکونی دارد . ۳- تمامی قطعات فاقد هرگونه 
اعیانی ، مستحدثات و انشعابات می باشد و فقط بخش های از دور محدوده دارای دیوار آجری می 
باشد . ۴-  اولویت با متقاضیان قطعات بصورت کلی و یکجا می باشد . ۵-  پیشنهاد خرید نقدی  ، 

مشمول ۱۰ درصد تخفیف در قیمت پایه مزایده می باشد .

۳۶۱/۳۴۵۰2۰۰-۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱/۳۴۵۵2۱۶.۰۳-8,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱/۳۴۶2228.۰۳-۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱/۳۴۶۵2۶2.۵۳-۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱/۳۴۶۶2۶۰.۹۶-۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱/۳۴۶۷2۰۰.۰۳-۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱/۳۴۷۰2۰۰.۰۳-۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱/۳۴۷۴2۶۱.2۳-۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱/۳۴۷۵2۶2.۵۳-۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱/۳۴۷۶22۰.۰۳-۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱/۳۴۷۹22۰.۰۳-۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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۱- نقدی   2-  شرایطی 
: )بصورت حداقل 

۴۰  درصد نقد و الباقی 
تقسیطی حداکثر ۳۶ 

خ سود  ماهه با باالترین نر
شورای پول واعتبار (

تخلیه

۱- ملک مورد مزایده یک باب مغازه تجاری دو دهنه به صورت ششدانگ اعیانی و قدرالسهم از عرصه 
و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن به انضمام سرقفلی 
خ  در طبقه همکف یک مجتمع ۶ طبقه ۱۰ واحدی واقع می باشد .2- دارای پایانکار به شماره 8۳۰۵ مور

ج می باشد .  ۳- قسمتی از دیوارها و سقف ها ناتمام  و پیشرفت  ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ از شهرداری منطقه 8 کر
فیزیکی آن ۹۷ % می باشد. ۴- دارای انشعابات برق و گاز مستقل و آب مشترک می باشد. ۵- ملک 

با وضعیت موجود واگذار می گردد و هرگونه هزینه کرد احتمالی آینده به عهده خریدار می باشد . ۶- 
پیشنهاد خرید نقدی  ، مشمول ۱۰ درصد تخفیف در قیمت پایه مزایده می باشد .
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۱- نقدی   2-  شرایطی 
: )بصورت حداقل ۵۰  

درصد نقد و الباقی 
تقسیطی حداکثر ۳۶ 

خ سود  ماهه با باالترین نر
شورای پول واعتبار (

دوباب تخلیه 
- یکباب 
در اجاره 
مستاجر

۱- ملک مورد مزایده شامل یکباب حیاط و سه باب مغازه تجاری  که کارهای ساختمانی یک باب  از 
مغازه ها ناتمام وپیشرفت فیزیکی آن ۹۷ درصد می باشد . 2- همه مغازه ها دارای انشعابات آب و برق 
و گاز مستقل می باشند. ۳- ملک مورد مزایده در محور مجهز شهری واقع گردیده و کاربری آن مختلط 
شهری است. ۴- ملک مورد مزایده به میزان 2۷.۴۵ متر مربع اصالحی معبر دارد . ۵- از سه باب مغازه 

مورد مزایده ، دو باب تخلیه و یک باب ) فروشگاه لباس ایران تک ( در اختیار مستاجر می باشد.۶- 
خ۱/۹۶/۰۵/۱۷  از شهرداری منطقه یک  ملک مورد مزایده دارای گواهی پایانکار با شماره 22۶۵۷ مور
ج می باشد. ۷- ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد . 8- پیشنهاد خرید نقدی  ، مشمول ۱۰  کر
درصد تخفیف در قیمت پایه مزایده می باشد . 8- از واحدهای شمالی و شرقی به زمین های مجاور 

تجاوز دارد. 

گهی مزایده امالک و مســتغالت  آ
شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور 

شماره ثبت: 528871) سهامی خاص(

از طرف ) موسسه  528871 به وکالت  شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور )سهامی خاص( به شماره ثبت 
( در نظر داردنسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقد ،  اعتباری نور

نقد و اقساط اقدام نماید.
 
ً
1 متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند اسناد مزایده به همراه فرم پیشنهاد قیمت را حضورا
از  یا  و  کشور  نور در سطح  اعتباری  یا شعب مرکزی و دفاتر سرپرستی های موسسه  و  از دفتر شرکت 
به  تکمیل  از  پس  و  دریافت  بند۱8(  در  ج  شرکت)مندر سایت  یا  و  نور  اعتباری  موسسه  سایت  طریق 
نور  پرتو  بازرگانی  توسعه  شرکت  وجه  در  بانکی  چک  فقره  یک  مزایده)اصل  در  شرکت  سپرده  انضمام 
شعبه  نزد   0201100501002 شماره  حساب  به  نقدی  واریز  فیش  اصل  یا  و   14007727434 ملی  شناسه  با 
 ) زاگرس موسسه اعتباری نور به نام شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور به مبلغ 5% قیمت ملک مورد نظر
خ 23  /11  /1400  همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعدازظهر  لغایت پایان ساعت اداری روز شنبه  مور
نلسون  خیابان  تهران  نشانی  به  شرکت  دبیرخانه  به  دربسته  پاکات  در  تعطیل  روزهــای  استثنای  به 
ماندال خیابان ناهید غربی پالک ۳۰ طبقه سوم کد پستی ۱۹۶۷۷۵۷۳۱۱یاشعب مرکزی و یا سرپرستی های 
موسسه اعتباری نوردر سطح کشور تحویل و رسید دریافت نمایند.)نشانی و شماره تماس شعب و 
خ  2 بازگشایی پاکات راس ساعت 12 روز شنبه مور ج در سایت شرکت(  سرپرستی های مربوطه  مندر
3 روش دریافت ثمن معامله در معامالت با برندگان  30  /11  /1400 در محل دفتر شرکت  انجام می پذیرد. 

ح جدول ذیل می باشد. مزایده در روش واگذاری نقدی به شر

زمان تنظیم سندحصه ثمن معامله تا زمان تنظیم مبایعه نامهسپرده شرکت در مزایده

% 5% 85% 10

ردیف 2 سپرده مزایده به میزان ۵% و حصه نقدی به میزان حداقل۳۵% و الباقی اقساط حداکثر ۳۶  4
خ مصوب شورای پول و اعتبار بر اساس دستورالعمل بانک  ماهه با احتساب سود معادل حداکثر نر

مرکزی و انتقال سند موکول به تسویه حساب می باشد.
الباقی اقساط  45% و  5% و حصه نقدی به میزان حداقل  -۱-۴ ردیف های ۱-۳ سپرده مزایده به میزان 
خ مصوب شورای پول و اعتبار بر اساس دستورالعمل  حداکثر۳۶ ماهه بااحتساب سودمعادل حداکثرنر

بانک مرکزی و انتقال سند موکول به تسویه حساب می باشد.
مزایده  برنده  عنوان  به  و  نمایند  ارائــه  نقدی  خرید  پیشنهاد  ردیــف2  خصوص  در  که  متقاضیانی   ۴-2-
انتخاب شوند، مشمول 10% تخفیف نسبت به قیمت پایه مزایده خواهند شد و در زمان ابالغ به برنده 
و اعالم مبلغ و شماره حساب مراتب به برنده اعالم و در مبایعه نامه و قیمت مورد مزایده لحاظ خواهد 

شد. 
5 متقاضیانی که در خصوص ردیف ۱ پیشنهاد خرید نقدی تمام پالک های ثبتی ردیف را ارائه نمایند و به 
عنوان برنده مزایده انتخاب شوند، مشمول 10% تخفیف نسبت به قیمت پایه مزایده خواهند شد و در 
زمان ابالغ به برنده و اعالم مبلغ و شماره حساب مراتب به برنده اعالم و در مبایعه نامه و قیمت مورد 
6 برنده مزایده در امالک نقدی می بایست به منظور تحویل امالک و امضای  مزایده لحاظ خواهد شد.

 ۹۰ % مبلغ پیشنهادی خود از ثمن معامله را پرداخت نماید.
ً
مبایعه نامه مجموعا

7 تحویل امالک خریداری شده به روش اقساطی پس از تکمیل حصه نقدی و ارائه تضامین و تنظیم 
ج در فرم شرکت در مزایده الزامی است و ارائه پاکت  8 رعایت مفاد مندر مبایعه نامه انجام خواهد شد.
مبهم،  مخدوش،  سپرده،  فاقد  پیشنهادهای  به   9 بــود. خواهد  مزایده  شرایط  تمامی  قبول  منزله  به 
ایجاد  ارائه پاکت حقی برای شرکت کننده  اثر داده نخواهد شد و صرف  مشروط و بدون امضاء ترتیب 

از  پیش  پستی  دفاتر  به  تحویل  شرط  به  پست  طریق  از  قیمت  پیشنهاد  پاکات  ارســال  نماید.10  نمی 
بارکد پستی  تاریخ روی  ج ساعت و  1400/11/23 بالمانع است.)مشروط به در خ  شنبه مور روز   16 ساعت 
اختیاری  پاکات  بازگشایی  جلسه  در  کنندگان  شرکت  حضور  شرکت(11  نشانی  به  مستقیم  ارســال  و 
های  پروتکل  رعایت  و  بانکی  چک  تصویر  یا  سپرده  مبلغ  واریــزی  فیش  رسید  تصویر  ارائــه  به  منوط  و 
 با ارائه وکالتنامه رسمی عالوه بر رعایت موارد پیش گفته 

ً
بهداشتی می باشد.)حضور نمایندگان صرفا

از تکمیل  از امالک و اموال مورد مزایده قبل  مجاز خواهد بود(12 مطالعه اسناد و مستندات و بازدید 
سرپرستی  و  شرکت  هماهنگی  با  امــالک  از  بازدید  اســت.13  ضــروری  متقاضیان  بــرای  پاکات  تحویل  و 
پیشنهادات  قبول  یا  و  رد  در  موسسه  و  شرکت   14 گرفت.  خواهد  انجام  نــور  اعتباری  موسسه  هــای 
به فروش می رسد و در صورت داشتن  با وضع موجود  کلیه امالک  باشند.15  در هر مرحله مختار می 
و  آگهی  ج  در هزینه  باشد.16  می  خــریــدار  عهده  به  مربوطه  هــای  هزینه  کلیه  و  ملک  تخلیه  متصرف، 
و  تغییرات  بــه   

ٌ
لطفا بــاشــد.17  مــی  خــریــدار  عهده  بــه   ) التحریر  حــق  و  الثبت  )حــق  رسمی  اســنــاد  دفــتــر  

و  ) ــور ن اعتباری  )موسسه   WWW.NOORBANK.IR هــای  سایت  در  شــده  انــجــام  احتمالی   اصــالحــات 
( که مالک عمل می باشد توجه و مراجعه   WWW.PARTONOOR.COM )شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور
فرمائید.18 شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور به عنوان نماینده و وکیل موسسه اعتباری نور مبادرت به 
19 تلفن  برگزاری مزایده حاضر نموده است و هیچگونه سمت و مالکیتی در امالک عرضه شده ندارد.  
های شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور 26208522 -26208166 -26208136 -021 می باشد و همه روزه از ساعت 
آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان محترم می باشد.20 جهت اطالع از شماره تلفن های  8 الی 16 
ج در بند  سرپرستی های استانی موسسه اعتباری نور و شعب مرکزی به سایت موسسه به نشانی مندر

۱۷ مراجعه فرمائید.

برآورده  و  تولید  به  بشر  افزون  روز  نیاز 
خدمات  و  غذایی  ،مواد  امکانات  کردن 
رفاهی جوامع را به سمت بهره برداری هر 
چه بیشتر از منابع سوق می دهد.با توجه 
حاصلخیز  زمین های  کاهش  روند  به 
صنعتی  بخش های  در  صنایع  وتوسعه 
آب  و پاالیشگاهی و پتروشیمی  کمبود 
صنعتی  کشاورزی،  بخش  در  خصوصا 
با  تا  داشته  وا  را  محققان  انسانی  و 
بزرگ  گامی  رسوب  ضد  دستگاه  اختراع 
برای  کاهش مشکالت و معضالت این 

بخش ها بردارند.
رضا بابک مدیرعامل و موسس شرکت 
دانش بنیان ) کیمیا آبنوش( و تولیدات 
در  آشنا  نامی  شرکت  این  رسوب  ضد 
خانگی  مصارف  و  کشاورزی  صنعت، 
رسوب  ضد  خدمات   و  تولیدات  است. 
در  انقالبی  بنیان  دانش  شرکت  این 
سه عرصه صنعت، کشاورزی و مصارف 

خانگی به شمار می رود.  
با این  البرز گفتگویی صمیمی  جام جم 
انجام  مشرب  خوش  و  خالق  صنعتگر 
عالقه  خوانندگان  نظرشما  که  داده 
آن جلب  به  را  روز  به علم و دانش  مند 

می کنیم.
* مهندس  از خودتان بگویید و از شروع 

فعالیت خود در صنعت؟
رضا با بک هستم 48 ساله، متولد تهران 
می باشم. کرج  شهر  ساکن   و  هستم 
و  برق  مهندسی  لیسانس  فوق  من 
قدرت دارم و 25 سال در صنعت سابق 
فعالیت دارم. در سال 96 به طور اخص 
 ) آبنوش  کیمیا   ( بنیان  دانش  شرکت 
کیت های  و  دستگاه ها  تولید  زمینه  در 
ضد رسوب در صنعت، کشاورزی ولوازم 
مصرفی خانگی  تاسیس کردم.  دستگاه 
ضد رسوب تولیدی شرکت دانش بنیان 
صنعت،  در  انقالبی   » آبنوش   کیمیا   «
خانواده  مصرفی  لوازم  و  کشاورزی 
محسوب می شود در کشور ما متاسفانه 
ذخایر  آب،  از  بی رویه  استفاده  دلیل  به 

آبی دارای سختی زیادی است .
ما در شرکت دانش بنیان » کیمیا آبنوش  
کمترین  با  تا  برآمدیم  آن  صدد  در   »
این  ممکن  شکل  بهترین  به  و  هزینه 
که  سیستمی   . کنیم  مرتفع  را  مشکل 
با  واقع  در  ساختیم  و  کردیم  طراحی  ما 
تشکیل  اجازه  اصوال  مغناطیسی  القای 

رسوبات و  کربنات ها را نمی دهد  و قدرت 
گرفتگی  مانع  و  می برد  باال  را  آب  انحالل 

لوله ها می شود.
صنعت  در  ما  رسوب  ضد  دستگاه   *
غوغا  خانگی  مصارف  ،و  ،کشاورزی 

می کند
دستگاه های ضد رسوب ما در بسیاری 
از کارخانجات سیمان، فوالد، پتروشیمی، 
و پاالیشگاها استفاده می شود و بخوبی 
اورهال  زمان  ومدت  است  داده  جواب 
اصال  چون  است  داده  کاهش  بسیار  را 

رسوبی تشکیل نمی شود. 
در  ما  تولید  رسوب  ضد  دستگاهای   *
ج  موجب افزایش  کر کشاورزی  پردیس 

راندمان تولید محصوالت شد 
در پردیس کشاورزی کرج سیستم های 
ذرت  تولید  دوره  سه  در  ما  رسوب  ضد 
تست شد و 45 درصد افزایش عملکرد 
تات  جهان  مزرعه  در  شد.  موجب  را 
سیستم های  از  استفاده  تاکستان 
تولید  ما   شرکت  تولیدی  ضدرسوب  
ونیم  هفت  به  را  دوسر  جو  و  دامی  جو 
این  داد.  هکتارافزایش  در  تن  یازده  تا 
وسیله  کاربردی ترین  می تواند  تجهیز 

و  پارک ها  ای  قطره  آبیاری های  در 
بوستان های شهرداری های کشور باشد 
بسیار  رفت  هدر  از  غیر  به  ساالنه  که 
باالی آبیاری این پارک ها و کاهش مصرف 
آبیاری  سیستم های  ،از  آب  چشمگیر 
در  تجهیز  نماید.این  محافظت  مکانیزه 
زمان جناب حناچی شهردار وقت تهران 
به شهرداری معرفی گردید و طی چندین 
جلسه متاسفانه راه به جایی نبرد و فقط 

از آن تعریف و تمجید شد.
جهاد  و  صنایع  در  دولتی  سیستم   *
ما  بنیان   دانش  تولیدات  به  کشاورزی  

روی خوش نشان نمی دهد
ما  سیستم های  از  بدانید  است  جالب 
در بخش خصوصی به شدت استقبال 
اما  هستند  راضی  آن  از  همه  و  شده 
دلیل  به  دولتی  کشاورزی  و  صنعت  در 
ضعف مدیریت و پیچیدگی های معمول  
فعالیت های  و  ما  از  باید  که  طور  آن 
است.  نشده  استقبال  ما  علمی 
سال  را  امسال  رهبری  معظم   مقام 
مانع زدایی برای تولید نامگذاری کردند که 
امیدواریم این موانع تولید برطرف شود.
مشکالت  با  کننده  تولید  که  حالی  در 

تحریم های ظالمانه  آمریکا و کشورهای 
و  اولیه  مواد  برخی  واردات  در  غربی 
سازمان های  است،  مواجه  تکنولوژی 
دارایی، مالیات، بیمه  و تامین اجتماعی 
برای  مشکالتی  مختلف  عناوین  به 
می کنند.کیت های  ایجاد  کننده  تولید 
درصد   30 تا   10 )ریکومک(  ما  تولیدی 
سوخت  انواع  مصرف  کاهش  موجب 
خودروها  و  صنایع  صنعتی،  مصارف  در 
می شودشرکت » کیمیا آبنوش «  موفق 
)ریکو  است  شده  محصولی  تولید  به 
مک (که منجر به کاهش 10 تا 30 درصدی 
هوا  آلودگی  کاهش  و  سوخت  مصرف 

می گردد.
متاسفانه به رغم استقبال بسیار خوبی 
قطعه  از  مردم  و  خصوصی  بخش  که 

مک(  )ریکو  سوخت   مصرف  کاهنده 
بهانه  به  خودروساز  شرکت های  کردند، 
حیاتی  قطعه  این  نصب  از  باال  قیمت 
اجتناب  خود  تولیدی  خودروهای  روی 
می کنند. در صورتی که هزینه نصب این 
قیمت   در  که  است  ناچیز  بسیار  قطعه 
نیست  محسوس  خودرو  شده  تمام 
یک  و  مسلمان  ایرانی  یک  عنوان  .به 
سرافرازی  عاشق  که  محقق  و  صنعتگر 
با  مشکالت  امیدوارم  است  کشورش 
همدلی و همراهی همه مردم و مسئوالن 

برطرف شود.
بیشتر  آشنایی  به  مایل  که  دوستانی   
هستند  ما  محصوالت  و  تولیدات  با 
و  www.Ricomag.com سایت   به 

 www.kimiacom.ir مراجعه کنند.

علی بهرامی، مددجوی هنرمند ساوجبالغی جایزه هیات داوران جشنواره 
توکیو ژاپن را کسب کرد.

خواه  توان  هنرمندان   2۰2۱ جهانی  جشنواره  البرز؛  جم  جام  گزارش  به 
)paralymart( ژاپن با حضور هنرمندانی از ۴۰ کشور جهان برگزار شد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ساوجبالغ گفت: علی بهرامی توانخواه 
ساوجبالغی با اثری به نام کرونا توانست این عنوان را کسب کند و در کنار 
دیگر توانخواهان ایرانی بدرخشد. ثانی افزود: این شهرستان ۳2۰۰ مددجو 
در انواع معلولیت ها دارد که تحت پوشش بهزیستی شهرستان خدمات 

مستمر و غیر مستمر دریافت می کنند.
 ۳ دارای  ساوجبالغ  بیناست.  کم  و  شنوا  کم  هنرمندی  بهرامی،  علی 
چرم دوزی،  مختلف  رشته های  در  توانخواه   ۱۱۰ برای  آموزشی  روزانه  مرکز 
نقاشی، خیاطی، سفال، گلیم بافی و... است که در راستای توانمندسازی 

مددجویان فعالیت دارند.

افتخار آفرینی هنرمند البرزی
 در جشنواره توکیو ژاپن

؛ رضا بابک در گفتگو با جام جم البرز

غوغای سیستم ضد رسوب کیمیا آبنوش


