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ج:  امام جمعه کر
 محرومیت زدایی؛ مهم ترین هدف دولت

: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز
واحد های صنعتی در سامانه جامع تجارت عضو شوند
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ز لبر ا به  ر  جمهو ئیس  ر تکلف    بی  و  ز  لبر ا به  ر  جمهو ئیس  ر تکلف    بی  و   

یال  پیش بینی ۳۸ هزار میلیارد ر
 برای رتبه بندی معلمان

 تالش برای تبدیل مساجد
نی به پایگاه های قرآ

امام جمعه کوهسار استان البرز در خطبه های نماز جمعه این هفته 
با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با قاریان و حافظان 
قــرآن کریم گفت: ائمه جماعات، هیئات امنا، کانون های فرهنگی هنری و 
خیرین مساجد برای تبدیل شدن مساجد به پایگاه های قرآنی پای کار بیایند.
، حــجــت االســالم مجتبی محمدی افـــزود: تبدیل  ــزارش جــام جــم الــبــرز بــه گـ
شدن مساجد به پایگاه قرآنی برکات زیــادی دارد که در جامعه اثــرات آن را 

خواهیم دید. خطیب جمعه کوهسار در ادامه به حادثه تلخ و ... 

وزیر جهاد کشاورزی خبرداد:  

 پیشنهاد تخصیص
 ۶۰۰ میلیارد تومانی برای 

حوزه کشاورزی استان
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از  استفاده  گفت:   ، البرز تغذیه  انجمن  دبیر 
توت  و  پرتغال  هندوانه،   ، خیار چون؛  میوه های 
داری  روزه  هنگام  تشنگی  کاهش  سبب  فرنگی 

خواهد شد.
، احدی افزود: روزه داران در  به گزارش جام جم البرز
روز های بهاری و ماه رمضان برای رفع تشنگی خود 
مصرف  و  میوه ها  آب  نوشیدن  طریق  از  می توانند 
دست  از  مغذی  مواد  آبکی  میوه های  و  سبزیجات 

رفته بدن خود را جایگزین کنند.
: همه ما می دانیم  به گفته دبیر انجمن تغذیه البرز
شده اند  تشکیل  بسیاری  آب  از  میوه ها  که 
فروت،  گریپ  طالبی،  هندوانه،  مانند:  میوه هایی 
دیگر  میوه های  بسیاری  و  فرنگی  توت  پرتغال، 
طول  در  را  تشنگی  از  قابل توجهی  درصد  می توانند 

روز برطرف کنند.
احدی افزود: کرفس میزان قابل توجه ای از آب را در 
 K و   A، C ویتامین های  از  سرشار  و  داده  جای  خود 
است؛ و می توانند کرفس را به صورت خام در ساالد 

یا انواع ساندویچ ها مصرف کنند.

او گفت: گوجه در بیشتر ساالد ها و انواع غذا ها جا 
می گیرد؛ این میوه میزان بسیار زیادی آب دارد و 94 
از  آب تشکیل داده و در طول روز مانع  را  آن  درصد 

تشنه شدن شما می شود.

به گفته احدی اسفناج 92 درصد آب درون خود دارد 
و همچنین در کنار آن منبع کاملی برای تامین انواع 
 B ویتامین هاست که می توانند از اسفناج ویتامین

و آنتی اکسیدان دریافت کنند.

خوردنی هایی که به روزه داران توصیه می شود

سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان البــرز 
از اعــام آمادگــی این ســازمان بــرای تحقــق مطالبات 
مقــام معظــم رهبــری در حــوزه تولیــد دانــش بنیــان 
اســتان  زی  کشــاور بخــش  در  اشــتغال آفرین  و 
بــا بهره گیــری از تــوان و ظرفیــت نخبــگان خبــر داد.
، عبدالرضا روشــن نــژاد در  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
گردهمایی تجلیل از بازنشستگان و دیدار با کارکنان 
در ســال جدیــد، ضمن اعــام برنامه هــا و انتظــارات با 
بیان این که حرکت خوبی در اســتان البرز در راســتای 
تحقق شــعار ســال آغاز شــده اســت افزود: ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان البــرز بخشــی از حرکــت بــه 
ســمت تولیــد دانــش بنیــان را در ســال 1400 بــا پروژه 
هوشمندســازی بخش کشــاورزی اســتان آغاز نمود 
و در برنامــه تحولــی ایــن ســازمان، تکامــل پــروژه در 
فازهــای بعــدی لحــاظ شــده اســت و امیــد مــی رود با 
پیشــرفت پروژه به نتایــج اثربخشــی در دانش بنیان 
کــردن تولیــد در بخــش کشــاورزی اســتان برســیم.
 ، سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان البــرز
تولیــد  خصــوص  در  را  البــرز  اســتان  ظرفیت هــای 
دانش بنیــان بســیار مطلــوب توصیــف کــرد و افزود: 

اســتان البــرز بــا دارا بــودن ظرفیت های بســیار خوب 
اســتقرار  جملــه  از  بنیــان  دانــش  تولیــد  حــوزه  در 
مؤسســات تحقیقاتــی ملــی بــه عنــوان قطــب علــم 
بخــش  در  و  اســت  ح  مطــر کشــور  در  فنــاوری  و 
کشــاورزی تولیدکنندگان این بخش حائز رکوردهای 
هســتند. محصــوالت  انــواع  تولیــد  در  شــاخصی 
وی بــا بیــان این کــه نام گــذاری ســال1401 توســط رهبر 

بــا عنــوان »تولیــد دانــش بنیــان،  انقــاب  معظــم 
اشــتغال آفریــن« حاکــی از اهمیــت مســئله تولید به 
عنــوان مهم تریــن مســاله در حــوزه اقتصــاد کشــور 
اســت؛ افــزود: تــاش خواهیــم کــرد بــا بهره گیــری از 
و  دانــش  بــر  مبتنــی  تولیــد  بــا  ظرفیت هــا  تمامــی 
بــا ارتقــای بهــره وری منابــع پایــه، گام هــای مؤثــری در 
عملیاتی کــردن تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین 
ینه هــا و ایجــاد  جهــت افزایــش تولیــد، کاهــش هز
اشــتغال پایــدار در راســتای تحقــق مطالبــات رهبــر 
ع تولیــد و اشــتغال آفرینی  معظــم انقــاب در موضــو
یــم. بردار البــرز  اســتان  زی  کشــاور بخــش  در 
در این گردهمایی، معاونین سازمان به ارائه گزارشی 
از اقدامات انجام شده و برنامه ها و تعهدات سازمان 
در حــوزه کاری خــود پرداختنــد و در خاتمــه ضمــن 
قدردانی از زحمات و تاش های عبداهلل مخبر رئیس 
سابق ســازمان جهاد کشاورزی اســتان البرز در طول 
دوران تصدی مسئولیت و آرزوی توفیق برای ایشان 
در ســمت معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی 
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج، از زحمــات 
بازنشســتگان ســازمان نیــز تقدیــر بــه عمــل آمــد.

، پیشگام در دانش بنیان کردن تولید در بخش کشاورزی استان البرز

گزارشی از بازار مبل امام علی )ع(
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امام جمعه کوهسار خبرداد:

گهی مزایده امالک و مستغالت آ



18 فروردین سال 1401 مصادف با پنجم ماه مبارک رمضان نوزدهمین سفر استانی 
ریاست جمهوری،آیت اهلل رئیسی به استان البرز ،قطب علم و فن آوری یا به تعبیری 
آنچه  این سفر را از دیگر  گزارش خبرنگار جام جم البرز  کوچک انجام شد. به  ایران 
و  رمضان  مبارک  ماه  در  ایشان  سفر  بود  کرده  متمایز  جمهوری  ریاست  سفرهای 
ج  به  آیت اهلل رئیسی با قطار مترو تهران –کر تشریفات بسیار ساده این سفر بود. 
کرد و طبق رویه دولت مردمی و انقابی اولین حضورش در میان مردم  البرز سفر 
بود. عدم نصب پاکارد و برگزاری  افطاری ساده رئیس جمهور پس از یک روز پرکار و 
خسته کننده در کنار دانشجویان  از نکات مهم و عبرت آموزی بود که برای همگان 
درس ساده زیستی به نمایش گذاشت، حرکتی که برخاف ادوار گذشته حکایت از 
پایبندی دولت مردمی سیزدهم به شعارساده زیستی مسئوالن و پرهیز از هرگونه 

ریخت و پاش داشت.
 طبق برنامه سفر رئیس جمهور از حدود ساعت ۱۴ روز پنجشنبه به استان البرز آغاز 

شد 
و  مردم  مختلف  قشرهای  صاحبنظران،  نخبگان،  شهدا،  معزز  خانواده  با  دیدار 
دانشگاهیان تا بازدید از برخی پروژه های نیمه کاره عمرانی ماننده خط 2 قطار شهری 

ج که 1۵ سال از آغاز شروع آن می گذرد اما هنوز به سرانجام نرسیده است. کر
، وزرا و معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها، آیت اهلل  تعدادی از معاونان رئیس جمهور
رئیسی را در این سفر همراهی و به نمایندگی از رئیس جمهور به هفت شهرستان 
تابعه استان سفر کردند، تا ضمن ادای احترام به شهدای واالمقام  و دیدار با مردم و 

مسئوالن محلی به بررسی نیازها و مشکات آنان بپردازند.
استان  در  وزارتخانه ها  تمام  پاسخگویی  و  خدمت  میز  استقرار  پرکار  سفر  این  در 
البرز برای جمع آوری نامه ها، پاسخگویی به مردم و مشکات آنان، حرکت جدید از 
دولتمردان به شمار می رفت، به طوری که در تمام بخش ها مردم تا پایان سفر نامه ها 
و درخواست های خود را بدون واسطه با بخش های مربوط در میان گذاشتند و کمتر 
باشد.دهها  نداشته  مردمی  ارتباطات  ستاد  سفر  این  در  که  شد  یافت  دستگاهی 
کاربر در سامانه سامد با شماره تلفن خط 111 به صورت غیر حضوری پاسخگوی مردم 

بودند و مردم درخواست ها و مطالبات را با مسئوالن در میان گذاشتند.
افتتاح برخی پروژه های تولیدی و عمرانی مانند گلخانه بزرگ نظرآباد  و یک کارخانه 
مسکونی  واحد   190 و  هزار   1۷ حدود  ساخت  عملیات  آغاز  واکسن،  و  دارو  تولید 
و  صنایع  مشکات  بررسی  استان،  مختلف  مناطق  در  مسکن  ملی  نهضت  ح  طر
ح های  شرکت های تولیدی، بررسی وضعیت گردشگری و صنایع دستی، بررسی طر
نیمه کاره راه و شهرسازی، بررسی مشکات برخی پروژه های بزرگ عمرانی مانند قطار 
ج، بزرگراه شمالی و جنوبی البرز و دهها موضوع دیگر کاری از مواردی بود که  شهری کر

با حضور معاونان رئیس جمهور و وزرا انجام شد.
وزیر میراث فرهنگی: 

 گردشگری در البرز یک اولویت برای توسعه اقتصادی 
سید عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به نمایندگی 
کردو ضمن ادای احترام به  گردشگری طالقان سفر  از رئیس جمهور به شهرستان 
دیار  این  مردم  مختلف  مشکات  بررسی  به  سرسبز  خطه  این  واالمقام  شهدای 
را به عنوان یک اولویت برای توسعه  گردشگری طالقان و البرز  پرداخت و موضوع 

اقتصادی استان برشمرد که باید در این دولت مورد توجه قرار گیرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

 تولید تجهیزات پزشکی کشور را از واردات بی نیاز می کند
 بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نخستین مسئولی بود که 
از صبح پنجشنبه به نمایندگی از رئیس جمهور به دیدار با مردم شهرستان فردیس 
شتافت و ضمن بازدید از صنایع شاخص این شهرستان مانند کارخانه های صنعتی 
تنها  مشکات  پزشکی،  لوازم  و  تجهیزات  ساخت  برای  نامه  تفاهم  انعقاد  و  مپنا 
بیمارستان دولتی این شهرستان که پس از 11 سال نیمه کاره مانده را مورد بررسی 

قرار داد .
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:  

پیشنهاد تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومانی برای حوزه  کشاورزی البرز
به  که  بود  رئیس جمهور  نماینده  دیگر  کشاورزی  جهاد  وزیر  نژاد  جوادساداتی 
شهرستان 160 هزار نفری نظرآباد سفر کردو ضمن اباغ سام رئیس جمهور به مردم 
واکسن سازی  را  و  داروسازی  سپس  کارخانه  و  نظرآباد  بزرگ  گلخانه  ابتدا  دیار  این 
افتتاح کرد و به دنبال آن نیازها و درخواست های این منطقه را  به فهرست مطالبات 
استان البرز افزود. وزیر جهادکشاورزی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی استان البرز 
از پیشنهاد تخصیص 600 میلیارد تومان برای حوزه های مختلف بخش کشاورزی و 

منابع طبیعی همزمان با سفر استانی رئیس جمهوری به این استان خبر داد.
یست:   معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط ز

یست در کشور به زمین نخواهد خورد  هیچ کلنگی بدون توجه به محیط ز
علی ساجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیگر 
نماینده رئیس جمهور بود که به شهرستان 2۵0 هزار نفری ساوجباغ سفر کرد؛ دیدار 
ح های مختلف عمرانی و زیست محیطی محور کاری  با مردم و مسئوالن و بازدید از طر

زیست  نیازهای  و  صنایع  مشکات  بود.بررسی  رئیس جمهور  همراه  مسئول  این 
محیطی ساوجباغ و البرز از نکات کلیدی برنامه این نماینده رئیس جمهور بود و 
در این سفر در کنار اهمیت توسعه تولید و دانش بنیان به موضوع حفاظت از آب 
و خاک، گریزی زد و اعام داشت که دیگر هیچ کلنگی بدون توجه به محیط زیست در 

کشور به زمین نخواهد خورد. 
  : وزیر کشور

ج – قزوین را به  آزاد راه شهید سلیمانی بخش قابل توجهی از ترافیک جاده تهران – کر
خود اختصاص خواهد داد. 

رفت  ج  کر شهرستان  مختلف  مناطق  به  رئیس جمهور  دیگر  نماینده  کشور  وزیر 
ج را  ج - چالوس تا پروژه بزرگراه شمالی کر و از روستای گردشگری کندر در جاده کر
بازدید و به بررسی مشکات مردم پرداخت.احمد وحیدی  در این سفر مشکات 
ج، برخی پروژه های عمرانی و زیر ساختی را مورد بررسی قرار داد.  خط 2 قطار شهری کر
گفت: این  آزاد راه شهید سلیمانی  از روند اجرایی  احمد وحیدی در حاشیه بازدید 
ج – قزوین را به خود اختصاص  ح بخش قابل توجهی از ترافیک جاده تهران – کر طر

خواهد داد. 
 وزیر راه و شهرسازی: 

ج ساخته  ح نهضت ملی مسکن در شهر ماهدشت کر  پنج هزار واحد مسکونی طر
می شود

سفر  این  در  رئیس جمهور  همراه  دیگر  شهرسازی  و  راه  وزیر  قاسمی،  رستم 
در  مسکن  ملی  نهضت  ح  طر مسکونی  واحد  هزار  پنج  ساخت  زنی  کلنگ  ضمن 
از  که  نشست  شهر  این  مهر  مسکن  ساکنان  گایه های  پای  ج  کر شهرماهدشت 
گایه داشتند و به  آموزشی، امکانات رفاهی و بهداشتی درمانی  آب، فضای  کمبود 

ع وقت بررسی و به سرانجام برساند. آنان قول داد تا این مشکات را در اسر
وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

حل  صنعت  بخش  ناگشوده  گره های  کارآفرین  و  بنیان  دانش  تولید،  سال  در 
می شود

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دیگر نماینده رئیس جمهور 
بود که راهی دیار شهید پرور اشتهارد شدو ضمن بررسی نیازهای مردمی به بزرگترین 
شهرک صنعتی کشور با بیش از2 هزار واحد تولیدی رفت تا در سال تولید، دانش 
بنیان و کارآفرین گره های ناگشوده بخش صنعت را بررسی کند و برای گشایش در 

آنها راهکار ارائه دهد.
یاست جمهوری:   معاون امور زنان و خانواده ر

تخصیص اعتبار ۷۴ میلیارد تومانی برای کمک به امور بانوان البرز
نماینده  دیگر  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون  خزعلی  انسیه 
ج و شهرستان چهارباغ استان البرز سفر کرد.وی در این  رئیس جمهور بود که به کر
سفر ضمن بررسی مشکات شرکت های دانش بنیان بانوان، آسیب های اجتماعی 
خانواده ها و زنان از تخصیص اعتبار ۷4 میلیارد تومانی برای کمک به امور بانوان این 

استان خبر داد. 
وزیر ورزش و جوانان: 

اختصاص ۱۰۳ میلیارد تومان بودجه ورزشی به استان البرز
صنعتی   کارخانه  یک  از  بازدید  در  هم  جوانان   و  ورزش  وزیر  سجادی  حمید  سید 
روزه  یک  سفر  رهاورد  ورزشی  بودجه  تومان  میلیارد   103 اختصاص  گفت:  البرز  در 

رئیس جمهور به استان البرز است.
با  دیدار  و  البرز  استان  واالمقام  شهدای  به  احترام  ادای  از  رئیسی  پس  اهلل  آیت 
خانواده های معظم شهدا در جمع خانواده های معظم شهدا، نخبگان، صاحبنظران 

و محققان استان البرز حضور یافت و پای سخنان آنان نشست .
روی  که  حالی  در  البرز  استان  حرم  مدافع  شهید  اولین  دهقان  کمالی  شهید  مادر 
ویلچری نشسته بود به نمایندگی از خانواده های معظم  شهدا دراین دیدار گفت: 
این  جابجایی  که اگر  شده  ساز  مشکل  و  می آیند  خانواده ها  دارد  زندان  چهار  البرز 
زندان ها صورت بگیرد تاثیرات مثبتی برای استان خواهد داشت.آیت اهلل محسن 
کازرونی عضو مجلس خبرگان رهبری نیز  در حضور رئیس جمهور ضمن خوش آمد 
به ایشان  اظهار کرد: عدالت اگر بخواهد تحقق پیدا کند چند مولفه دارد که یکی از 

آنها شناخت مشکات جامعه است.
سفرهای  مصوبات  اجرای  در  تسریع  ضرورت  از  قدردانی  ضمن  کازرونی  اهلل  آیت 
، عنوان کرد: البرز کودکی دیر به دنیا آمده است و باید تقویت  استانی رئیس جمهور
شود. چندین دهه از سابقه استانی شدن اکثر استان ها می گذرد و مشکات آنها به 

مرور حل شده ولی متاسفانه البرز در این خصوص عقب مانده است.
مشکات  انباشت  از  ولی  است  تهران  کوچک  برادر  البرز  کرد:   تاکید  مسئول  این 
و  امکانات  تخصیص  برای  ویژه  عنایت  نیازمند  اساس  این  بر  رنج می برد  فراوان 
اعتبارات است. وی با اشاره به این که البرز مهاجرپذیر  و میزبان سر ریز استان های 
دیگر است، گفت: البرز حق ویژه به گردن دولت دارد بنابراین باید نگاهی ویژه به آن 

داشت.
شهبازی یک محقق محیط زیست نیز طی سخنانی بیان داشت: استان البرز دارای 

مراکز تحقیقاتی متعددی بوده و با این ظرفیت علمی  قطب علم و فناوری شناخته 
شده است.وی ادامه داد:  داشتن ظرفیت تولید واکسن دام و طیور به دلیل وجود 
ارتباط  است؛ ایجاد  توجه  قابل  ظرفیت های  جمله  از  رازی  سازی  سرم  موسسه 
مناسب بین مراکز دانش بنیان و تحقیقاتی البرز می تواند پیشرانی در کشور را در 

حوزه علم به وجود آورد.
مدارس  بازگشایی   گفت:  نیز  پرورش  و  آموزش  معلم  و  محقق  کار  فالحت  علی 

پیوست اجتماعی می خواهد، الگوی مشخصی برای پسا کرونا نبود
 که باید این موضوع به جد دنبال شود؛ نباید عصبانیت معلم را به معیشت او گره زد 

چراکه عزت او خدشه دار می شود.
آموز عزتمند بخواهیم و  وی ادامه داد: چگونه عزت معلم  نابود شود و ازاو دانش 
امروز با توجه به تاکید رهبرمعظم انقاب باید به بحث  آموزش و پرورش توجه جدی 
داشت.محمد رضا فاحی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان البرز 
نیز در این دیدار  گفت: در طول 200 روز گذشته شاهد گشایش های قابل تاملی در 
اداره کشور بوده ایم. به اعتقاد ما این تحوالت از سر خوش شانسی نیست و دلیل 
آن کاما مشخص است. بوسیدن دست ولی خدا به جای کدخدا برکت می آورد. اما 
تومانی،   4200 ارز  کرسنت،  همچون  مسائلی  گذشته  سال های  طول  در  متاسفانه 
آبان 98، خصوصی سازی های غلط  نحوه اجرایی شدن قانون گران شدن بنزین در 
رفتن  بین  از  سبب  است،  کشور  اداره  آل  در  ایده  نو  حکمرانی  نتایج  جمله  از  که 
اعتماد عمومی  شده است.  محمد رضا فاحی افزود: ما این دولت را دولت بازگشت 
اعتماد عمومی ملت می دانیم.  امیدواریم این دولت وعده های سالم و بازگشت به 
حکومتداری را نشان دهد و توان و اراده مبارزه با فساد در همه سطوح مدیریتی اش 
قابل رصد باشد تا نقطه عطفی در حکمرانی انقاب و رسیدن به  دولت اسامی باشد.

آیت اهلل رئیسی: 
 نظام اداری امروز در کشور یک نظام کارآمد و گره گشا است.

ح شده حضار را نیز مورد  در این نشست صمیمی رئیس  جمهور موضوعات مطر
بررسی قرار داد. آیت اهلل رئیسی  در دیدار با نخبگان، علما، خانواده معظم شهدا و 
مردم  با بیان این که گفتمان دولت تحول وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب 

است گفت: نظام اداری امروز در کشور یک نظام کارآمد و گره گشا است.
همکاری  و  مشارکت   ، حضور مطلوب  وضع  به  رسیدن  برای  گفت:  رئیس جمهور 
مردم مهم است، یعنی مردم باید در تمام وجوهات اداره کشور از اقتصاد تا فرهنگ و 

دانشگاه حضور داشته باشند.
آیت اهلل رئیسی گفت: با تجربه های گام اول انقاب می توانیم به  خودباوری رسیده و 
در گام دوم حساب شده، انقابی و جهادی عمل کنیم. ما می توانیم نه در شعار بلکه 

در عمل هم باید ظهور پیدا کند.
باشد،  بیشتر  اداری  نظام  به  مردم  اعتماد  هرچه  کرد:  تاکید  مجریه  قوه  رئیس 
گفت:  مسئوالن  به  خطاب  می شود.رئیس جمهور  بیشتر  نظام  قدرت  مولفه های 
به  نگران  نباید  و  گرفت  نظر  در  نباید  را  خواص  رضایت  مردم  مشکات  حل  برای 
خطر افتادن منافع افراد خاص بود، بلکه باید نگرانی برای عموم مردم و مشکات 
آن ها باشد. رئیس جمهور تاکید کرد:  توجه به عموم مردم و مردمی بودن دولت با 

محوریت عدالت در تمامی سطوح بسیار مهم است.
بخش  همچنین  باشد.  حکمفرما  باید  آموزشی  نظام  در  عدالت  کرد:  تصریح  او 
پرداخت ها باید عادالنه باشد وگرنه نظاِم چانه زنی می شود. مردم از فساد، تبعیض و 
فقر ناراحت می شوند و باید هم رفتارها و تبعیض ها که مردم را ناراحت می کند برطرف 
شود. رئیس جمهور از مردم هم خواست تا هرجا که رفتار تبعیض آمیز دیدند اطاع 
دهند.رئیسی تاکید کرد:  شنیدن نقدها، سخن ها و نکاتی که دیگران دارند به انسان 

کمک می کند تا مسیر درستی را طی کند.
رئیس جمهور گفت:  باید به تغییرات ضرروی که استان به آن نیاز دارد توجه شود. 
همچنین باید به ظرفیت کارآمد، تحصیل کرده و کارآمد استان توجه شود. افرادی 
که در ادوار گذشته فعالیت داشتند و مورد اعتماد بودند باید به کار گیری شوند و 

کسانی که کارآمدی ندارند باید کنار روند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ارز ترجیحی نیز گفت:  دولت در سال 1400 بدون 

حذف ارز ترجیحی موفق شد اقتصاد را دچار شوک نکند.
در سال جدید نیز حذف ارز ترجیجی به تصمیم دولت بستگی دارد که چه تصمیمی 
انجام  را  اقتصادی  اصاح  مشورت،  با  همچنین  نرود.  بین  از  بازار  ثبات  تا  بگیرد 
می دهیم. رئیس جمهور افزود:  در دولت از ابتدا تصمیم گیری ها مشخص بود و تیم 
اقتصادی نیز یک نظر هستند. اگر جایی اطاع رسانی زودهنگام انجام شد نشانه 
عدم هماهنگی نبود بلکه به دلیل اختاف نظر برخی کارشناسان و اقتصاد دانان 
بود.رئیس جمهور درباره سند تحول نیز گفت:  روی سند تحول  کارهای زیادی انجام 
شده ارجمله 16 اندیشکده کشور و بیش از ۵00  صاحب نظر و دانشگاهی در این باره 
نظر دادند. گرچه ممکن است نظرات متفاوت باشد. رئیس جمهور از مردم خواست 

اگر نظر اصاحی دارند به دفتر ریاست جمهوری اعام کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد:  امیدها و انتظاراتی از دولت وجود دارد که تحولی ایجاد شود، 
ما این تحول را شدنی می دانیم و تاش می کنیم تا وضع موجود را به وضع مطلوب 

، مشارکت و همکاری مردم مهم است. نزدیک کنیم. در این مسیر حضور
صمیمی  و  ساده  در  فضایی  پنجشنبه  شامگاه  رئیس جمهور  ارزشی  حرکتی  در 
کرد. ج افطار  کر در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه خوارزمی واقع در حصارک 
اما در حرکتی ارزشی رئیس جمهور شامگاه پنجشنبه در  فضایی ساده و صمیمی 
افطار  ج  کر حصارک  در  واقع  خوارزمی  دانشگاه  اساتید  و  دانشجویان  جمع  در 
کرد. آیت اهلل  رئیسی در این جمع صمیمی نیز پای سخنان  دانشجویان نشست که 

از جلوه های زیبای این سفر پرکار بود.
آیت اهلل رئیسی همچنین در نشست شورای اداری استان البرز شرکت کرد.

در این نشست استاندارالبرز با اشاره به شهادت 2 شهید روحانی در مشهد مقدس 
ضمن عرض تسلیت و محکوم کردن این حرکت تروریستی گفت: استان البرز بیش 

از پنج هزار شهید تقدیم انقاب کرده است.
عبداللهی با اشاره به برخی از ظرفیت ها و مشکات استان البرز افزود: وجود 4 زندان 
در استان، مهاجر پذیر بودن، ضعف زیرساخت های توسعه ای از جمله مشکات 
هزار  افزودن  سازی،  مدرسه  جمله  از  تمام  نیمه  ح های  طر تکمیل  و  است  استان 
تخت بیمارستانی، توسعه کشت گلخانه ای و... از مهم ترین اقدامات دولت برای رفع 

مشکات استان برشمرد.
ج در  در ادامه آیت اهلل حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کر
، البرز را استانی محروم دانست و  این نشست با انتقاد از سفر کوتاه رئیس جمهور
اظهار امیدواری کرد سفر رئیس جمهور برای این استان رهاوردهای مناسبی داشته 

باشد و مصوبات تا اجرا پیگیری شوند.
 حدادی نماینده مردم البرز در مجلس با اشاره به مشکات استان به ویژه در زمینه 
اموزش و پرورش و تعلیم دانش آموزان خواستار سرمایه گذاری ویژه در این بخش 
شد.در ادامه حدادی نماینده مردم البرز در مجلس با اشاره به مشکات استان به 
ویژه در زمینه اموزش و پرورش و تعلیم دانش آموزان خواستار سرمایه گذاری ویژه 

در این بخش شد.
 اصاح ساختار بودجه و بازنگری در سهم استان از بودجه از جمله مواردی بود که 

حدادی به آنها اشاره کرد.
ج در مجلس شورای اسالمی نیز گفت:   نماینده کر

مدیران کشوری و وزرا نگاه واقع بینانه ای نسبت به مشکالت استان البرز با وجود 
نزدیکی به تهران ندارند 

ج در مجلس شورای اسامی نیز گفت: مدیران کشوری  در ادامه عسگری نماینده کر
و وزرا نگاه واقع بینانه ای نسبت به مشکات استان البرز با وجود نزدیکی به تهران 

ندارند
نشینی  حاشیه  میزان  بیشترین  زاهدان  کنار  در  نشینی  حاشیه  درصد  با 3۵  ج  کر

کشور را دارد.
نماینده دیگر استان در مجلس نیز گفت:

استان البرز نیازمند ایجاد بازسازی انقالبی در همه بخش هاست 
گفت: استان البرز نیازمند  همچنین عباسی نماینده دیگر استان در مجلس نیز 

ایجاد بازسازی انقابی در همه بخش هاست.
کمبود 6  آموزشی،  این استان دارای محرومیت های پنهانی در زمینه سرانه فضای 

هزار معلم و کمبود سرانه تخت بیمارستانی می باشد.
 : معاون اجرایی رئیس جمهور

ح های  ح با اولویت تکمیل طر رهاورد سفر رئیس جمهور به استان تصویب ۱۷۲ طر
نیمه تمام است 

معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در این نشست گفت: رهاورد سفر رئیس جمهور به 
ح های نیمه تمام است.  ح با اولویت تکمیل طر استان تصویب 1۷2 طر

مرتضوی افزود: 23 هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه اقتصادی استان هزار و 
898 میلیارد تومان اعتبار برای ازدواج زوج های جوان و 1۷1 میلیارد تومان برای توسعه 
بسیار  اعتبارات  همچنین  است.  یافته  اختصاص  البرز  استان  آموزشی  فضاهای 

مناسبی در زمینه راه و شهرسازی استان نیز تخصیص یافته است.
 رئیس جمهور در شورای اداری استان البرز گفت: 

فقدان عدالت، نظام اداری چانه زنی را روی کار می آورد.
گفت: فقدان عدالت، نظام اداری چانه  البرز  رئیس جمهور در شورای اداری استان 
زنی را روی کار می آورد.ایت اهلل رئیسی افزود: در صورت روی کار آمدن این نظام اداری، 
چانه زنان بهره مند می شوند؛ در نظام مدیریتی کشور معقتد هستیم که در محضر 
خداوند قرار داریم پس پاسخگویی به مردم و رعایت سلسله مراتب اداری را اولویت 
می کند  جبران  را  ما  افتادگی های  عقب  جهادی  کار  گفت:  رئیس جمهور  می دانیم. 
البته کار جهادی باید برمبنای برنامه ریزی انجام شود. نظام مسائل البرز باید تهیه و 
اولویت سنجی شود.رئیس جمهور در پایان با اشاره به انتشار نامه ای مبنی بر هزینه 
از  استان  در  حضور  برای  ما  گفت:  البرز  استان  به  رئیس جمهور  سفر  میلیونی   800
مترو استفاده کردیم، افطار را هم همراه با نماینده ولی فقیه و استاندار در خوابگاه 
کام  که این هزینه ها به نام ما و به  کردیم باید مراقب بود  دانشگاه خوارزمی صرف 

دیگران تمام نشود. 
یان  کمالشهر بازدید و از نزدیک در جر رئیس جمهور از مراحل ساخت بیمارستان 

برخی از مشکالت این بیمارستان  ۱۰۰ تخت خوابی قرار گرفت.
همچنین در سفر رئیس جمهور به استان البرز وی  از مراحل ساخت بیمارستان 
کمالشهر بازدید و از نزدیک در جریان برخی از مشکات این بیمارستان  100 تخت 
نوزدهمین  قالب  در  است:  رئیس جمهور  حاکی  گزارش  این  گرفت.  قرار  خوابی 
سفر استانی هیات دولت و در سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« به منظور 
مردم  روز  مشکات  رفع  برای  گیری  تصمیم  و  بخشی  توسعه  اولویت های  بررسی 
پنجشنبه 18 فروردین مهمان مردم استان البرز بود. آیت اهلل رئیسی پس از انجام 
ج را به مقصد تهران ترک کرد.  سفر به استان البرز ساعت حدود 24 شب گذشته کر
رئیس جمهور پیش از این به 18 استان شامل هرمزگان، قم، یزد، لرستان، زنجان، 
سمنان، اردبیل، فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایام، 

، گیان، گلستان، مازندران و مشهد سفر کرده بود.  کهگیلویه وبویراحمد، بوشهر

 رنگ و بوی مردمی بودن سفـر

 ساده   و بی تکلف    رئیس جمهور به البرز
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ج : محرومیت زدایی؛ مهم ترین هدف دولت امام جمعه کر
 نماینده ولی فقیه در استان البرز در خطبه های نماز جمعه گفت: هدف دولت 

سیزدهم محرومیت زدایی و کمک به اقشار مختلف مردم است.
، آیت اهلل حسینی همدانی افزود: مسیر حرکت دولت در  به گزارش جام جم البرز
راستای کمک به مستضعفان است و به همین منظور تصمیمات مناسبی برای 
آیت اهلل حسینی همدانی افزود: البته به دلیل عقب ماندگی و  گرفته شد.  البرز 

ح های اجرایی خیلی  خسارات مختلف در استان شاید این تعداد مصوبات و طر
به  کمک  و  زدایی  محرومیت  دولت  هدف  داد:  ادامه  نباشد.ایشان  چشمگیر 
خود  عوامل  کمک  با  که  کسانی  هستند  چه  اگر  است،  مردم  مختلف  اقشار 
درس های  برجام  گفت:  شود.وی  دیده  خوب  دولت  خدمتگزاری  نمی خواهند 
بی  دشمن  به  مردم  است  داشته  دنبال  به  دولتمردان  و  مردم  برای  زیادی 

اعتمادتر شده اند و مقاوم تر از گذشته در برابر زیاده خواهی دشمنان ایستادگی 
می کنند. نسل سوم و چهارم انقاب مقاوم تر و مصمم تر هستند و برای رسیدن 
به قله های پیشرفت و توسعه در علم و فناوری پیش خواهند رفت. امام جمعه 
هیچ  در  و  بوده  عترت  و  قرآن  پشتیبان  تاکنون  ابتدا  از  اصیل  روحانیت  افزود: 

عرصه ای کوتاهی نکرده و در این راه به شهادت هم رسیده اند.
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: امام جمعه کوهسار استان البرز
تاش برای تبدیل مساجد به 

پایگاه های قرآنی

خطبه های  در  البرز  استان  کوهسار  جمعه  امام 
رهبر  بیانات  به  اشاره  با  هفته  این  جمعه  نماز 
با قاریان و حافظان قرآن  معظم انقاب در دیدار 
کریم گفت: ائمه جماعات، هیئات امنا، کانون های 
تبدیل  برای  مساجد  خیرین  و  هنری  فرهنگی 

شدن مساجد به پایگاه های قرآنی پای کار بیایند.
مجتبی  حجت االسام   ، البرز جام جم  گزارش  به 
پایگاه  به  مساجد  شدن  تبدیل  افزود:  محمدی 
را  آن  اثرات  جامعه  در  که  دارد  زیادی  برکات  قرآنی 
خواهیم دید. خطیب جمعه کوهسار در ادامه به 
حادثه تلخ و تروریستی مشهد و شهادت و زخمی 
شدن سه روحانی جهادی خاطر نشان کرد: هدف 
دشمن ایجاد اختاف بین شیعه و سنی بود، ولی 
علمای  حتی  همه  و  بودند  هوشیار  ایران  مردم 
کردند و نقشه  اهل سنت این جنایت را محکوم 

دشمن بر آب شد.
و  هراسی  افغانی  دشمن  دیگر  نقشه  افزود:  او 
بود  افغانستان  و  ایران  مردم  بین  اختاف  ایجاد 
به  کار  مردم  بصیرت  و  هوشیاری  با  هم  باز  که 
کوهسار به سفر ریاست  جایی نبرد. امام جمعه 
کرد  البرز اشاره  ایران به استان  جمهوری اسامی 
در  مترو  با  رئیس جمهور  مردمی  حضور  گفت:  و 
نشستن  و  آن ها  سخنان  شنیدن  و  مردم  میان 
نشست های  و  دانشجویان  افطاری  سفره  سر 
تخصصی مسئوالن و وزرا در نقاط مختلف استان 
این پیام را به ملت می دهد که دولت مردمی پای 
کنی این مشکات  کار مردم هست و برای ریشه 

تمام تاش خود را خواهد کرد.

مشاوران حقوقی جام جم البرز
خــــــوانــــــنــــــدگــــــان   
ــا مــی  ــمـ ــی، شـ ــ ــرامـ ــ گـ
تـــوانـــیـــد مــشــکــات 
قــضــایــی   و  حــقــوقــی 
روزنـــامـــه  بـــا  را  ــــود  خ
جــــام جـــم الـــبـــرز در 
ــد.  ــ ــذاری ــ ــگ ــ ــان ب ــ ــی ــ م
ــش  ــرس مـــســـئـــول پ
مشکات  ــخ  ــاس پ و 
قــضــایــی  و  حــقــوقــی 
ــم  ــی ــه ت ــ ــل ــ ــی ــ بــــــه وس

و  هفته  هر  توانند  می  خود  مجرب  کارشناسی 
پاسخ  شما  سئوال های  به  ستون  همین   در 
داده  پاسخ های  که  بدانیم  اســت  الزم  دهند.  
دارد  مشورتی  جنبه  صــرفــا  ســئــوال،  بــه  ــده  ش
اداری  و  قــضــایــی  ــع  ــراج م در  اســتــنــاد  قــابــل  و 

نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.
محل سکونت زوجین

کدام  با  مسکن  انتخاب  حق  نکاح  عقد  در 
از زوجین می باشد؟ برابر ماده 1114 قانون  یک 
او  برای  شوهر  که  منزلی  در  باید  زن  مدنی 
کند. مگر این که مرد  تعیین می کند، سکونت 
باشد.  داده  منزل  تعیین  حق  و  اختیار  زن  به 
لذا طبق اصل و قاعده کلی حق تعیین مسکن 
عقدنامه  در  این که  مگر  می باشد،  شوهر  با 
ازدواج اختیار تعیین مسکن به زن داده شده 
زن  با  مسکن  تعیین  حق  چنانچه  حال  باشد. 
باشد ولی شوهر در این خصوص با زن توافق 
قضایی  مرجع  صورت  این  در  باشد،  نداشته 

صالح تعیین تکلیف می نماید.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

خبر

به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
هزار   38 پیش بینی  از  معلمان  از  حمایت  برای  گرفته  صورت  اقدامات 

ح رتبه بندی معلمان خبرداد. میلیارد ریال بودجه در طر
ئین  ، قاسم احمدی الشکی با اشاره به این که آ به گزارش جام جم البرز
نامه نظام رتبه بندی معلمان با سرعت و دقت در حال نوشتن است، 
 2 ، را با حضور وزیر ئین نامه  آ افزود: نوزدهمین نشست ویرایش این 
نفر از نمایندگان مجلس و مدیران کل آموزش و پرورش که در خط اول 

هستند برای بررسی مشکات و ایرادات برگزار کردیم.
پرورش:  و  آموزش  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون  گفته  به 
تاش بر این است تا یکشنبه با حضور سازمان برنامه و بودجه و امور 
استخدامی آن را نهایی کنیم، چون ملزم هستیم تا 23 و 24 فروردین، 
آخرین پیش نویس را تقدیم هیات دولت کنیم و طبق قانون تائیدیه را 
، استان،  بگیریم. او تصریح کرد: به محض اباغ هیات های ممیزی مرکز

می کنند  بکار  ع  شرو پرورش  و  آموزش  نواحی  و  مناطق  شهرستان، 
بر  و  کنند  توزیع  پنجگانه  رتبه های  و  شاخص ها  براساس  معلمان  تا 

همان اساس احکام معلمان را صادر کنند. 
اعام   1400 شهریور    31 از  قانون گذار  آنچه  داد:  ادامه  الشکی  احمدی 

معلمان  لذا  می شود  زمان  این  مشمول  و  دارد  اجرایی  قابلیت  کرده، 
ع را از نظر پرداخت نداشته باشند. او با بیان این که  دغدغه این موضو
و  منزلت  جایگاه،  ارتقاء  را  معلمان  بندی  رتبه  نظام  نکته  مهم ترین 
آموزشی تشکیل می دهد، افزود:  کیفیت  کرامت معلمان و همچنین 
برای اجرای رتبه بندی معلمان در ردیف ۵۵406۵ ازجدول 9 ردیف های 
به  می کنیم  تاش  گفت:  الشکی  است.  شده  تامین  الزم  بودجه  مقرر 
در  فرهنگی  عالی  شورای  که  بنیادین  تحول  سند  و  قانون گذار  آنچه 
سال 1390 وقت گذاشته، برسیم تا معلمان به منزلت و کرامت بیش 

از گذشته برسند.
کرد:  تاکید  پرورش  و  آموزش  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
ح رتبه بندی معلمان را برای  امیدواریم در جلسه رسمی هیات دولت طر
اجرا تائید کند تا بتوانیم این عیدی را در هفته بزرگداشت مقام معلم به 

معلمان بدهیم. 

پیش بینی 38 هزار میلیارد ریال برای رتبه بندی معلمان

: رئیس پلیس فتای البرز

فرماندار اشتهارد :

جمع آوری کمک های مردمی ترفند کاهبرداران اینترنتی
ــرز  ــ ــب ــ ــای ال ــ ــتـ ــ ــس پـــلـــیـــس فـ ــ ــیـ ــ رئـ
ــفـــت: کــــاربــــران مـــجـــازی فــریــب  گـ
ــه بـــهـــانـــه جــمــع  ــ ــرداران ب ــ ــبـ ــ ــاهـ ــ کـ
ــه  ــان ــواه ــرخ ــی خ کـــمـــک هـــای  آوری 
برخی  در  ــان  ــض رم ــارک  ــب م مـــاه  در 
ــا و شــبــکــه هــای جــعــلــی را  ــاه هـ  درگـ

نخورند.
سرهنگ   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
رســـــول جــلــیــلــیــان افـــــــزود: ســوء 
تبلیغات  ــا  ب کــنــنــدگــان  ــاده  ــف ــت اس
سعی  مـــجـــازی  فــضــای  در  کــــاذب 
فضای  کــاربــران  اعــتــمــاد  جلب  در 
حساب های  از  تــا  دارنـــد  را  مــجــازی 

آن ها برداشت غیر مجاز کنند.
 بـــه گــفــتــه رئـــیـــس پــلــیــس فــتــای 
دارند  قصد  چنانچه  کاربران   : البرز

کـــــــمـــــــک هـــــــای 
ــه  ــان ــواه ــرخ ــی خ
خود را در بستر 
مجازی  فــضــای 
طـــریـــق  از  یــــــا 
ــای  ــه ه ــس ــوس م

به  نسبت  کنند  پــرداخــت  خیریه 
سپس  و  اطمینان  آن هــا  اصــالــت 

اقدام به پرداخت وجه نمایند.
شــرایــط  ایـــن  در  افــــزود:  جلیلیان 
ایجاد  با  کاهبردار  و  سودجو  افراد 
شــبــکــه هــای  در  جــعــلــی  صــفــحــات 
اجــتــمــاعــی بــا عــنــاویــن فــریــبــنــده و 
قرار دادن شماره حساب و نشانی 
جلب  ــب،  ــی ــرغ ت در  ســعــی  جــعــلــی 

توجه و کاهبرداری از کاربران 
را دارند.

پلیس  رئیس  گفته  به   
فـــتـــای الـــبـــرز کـــاربـــران 
مــــــراقــــــب اطـــــاعـــــات 

شـــــخـــــصـــــی و 
بــانــکــی 

یا  و  تــلــفــنــی  ــات  ــق ــاب ــس م در  ــود  ــ خ
شدن  بــرنــده  عــنــاویــن  بــا  پیامکی 
چنانچه  یا  و  باشند  قرآنی  ح  طر در 
لینکی از منابع ناشناس به عنوان 
ــــود تــوجــه  ــــی ش ــال م ــ ــ خـــیـــریـــه ارسـ

نکنند.
راه انــدازی  با  کاهبرداران  گفت:  او 
و  )فــیــشــیــنــگ(  جعلی  ــای  ــاه هـ درگـ
غ  درو عناوین  از  سوءاستفاده  بــا 
وابــســتــه بــه ارگـــان هـــای مــورد 
شماره  ارائـــه  بــا  و  اعتماد 
اقــدام  جعلی،  حــســاب 
بــــــه بـــــرداشـــــت هـــــای 

غیرمجاز می کنند.
افـــزود:  جلیلیان 

ــز  ــ ــرای هــرگــونــه واری ــ ــان بـ ــن ــوط ــم ه
از  را فــقــط  ــی خـــود  ــال ــای م ــک ه ــم ک
طــریــق مــراجــع ذیــصــاح کــه توسط 
رسمی  خــبــرگــزاری هــای  و  رسانه ها 
اعام شده، اقدام و از پرداخت های 
ناشناخته  سایت های  در  اینترنتی 

خودداری کنند.
جلیلیان  رسول  سرهنگ  گفته  به   
ــردم  ــرز م ــب رئــیــس پــلــیــس فــتــای ال
از  ــد  ــایـ بـ ــازی  ــ ــج ــ م ــد  ــریـ خـ از  قـــبـــل 
ــایـــت و  ــه سـ ــح ــف ــودن ص ــ ــ ــی ب ــلـ اصـ
شوند  مطمئن  اینترنتی  نــشــانــی 
ــرار  ق جعلی  ــای  ــاه هـ درگـ دام  در  ــا  ت
ــورت  ــ ص ایـــــن  غـــیـــر  در  نـــگـــیـــرنـــد، 
خاص  ترفند های  بــا  کــاهــبــرداران 
مــانــنــد ایــجــاد صــفــحــات جــعــلــی از 
برداشت مردم  بانکی   حساب های 

 خواهند کرد.
کاربران در صورت اطاع از این گونه 
طریق  از  را  مراتب  بافاصله  مــوارد 
به   096380 تلفن  شماره  با  تماس 
پلیس  سایبری  فوریت های  مرکز 

فتا اعام کنند.

سه  جمعیت  با  البرز  گفت:  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
لحاظ  به  کشور  محروم  مناطق  از  یکی  نفری  هزار  و200  میلیون 

فضای آموزشی است.
، حجرگشت گفت: در زمان حاضر استان  به گزارش جام جم البرز
آموزشی روبروست و برای رسیدن به سرانه میانگین  البرز با فقر 
جدید  آموزشی  فضای  مربع  متر  میلیون  یک  نیازمند  کشوری 
مدارس  آموزشی،  فضا های  وضعیت  بررسی  افزود:  وی  است. 
استان  دراین  آموزشی  فضا های  کمبود  میزان  و  ساخت  درحال 
سرانه  افزایش  برای  گفت:  گشت  حجر  دارد.  ملی  نگاه  به  نیاز 

ویژه  کمک  به  نیاز  همچنان  البرز  در  ورزشی  و   پرورشی  آموزشی، 
خیرین داریم.

او افزود: برای این که استان البرز در یک پروسه پنج ساله بتواند به 
نیازمند  برسد،  کشور  در  آموزشی  فضای  سرانه  میانگین  حداقل 
ساخت یک هزار و 620 کاس درس جدید است. حجرگشت گفت: 
البرز با 3.086 متر مربع سرانه فضای آموزشی دارای کمترین سرانه 

آموزشی در کشور است.
ا و افزود: سرانه فضای آموزشی و ورزش دانش آموزی این استان 
مدیرکل  است.  بلوچستان  و  سیستان  استان  از  پایین تر  حتی 
پرورشی  آموزشی،  زیرساخت های  گفت:  البرز  پرورش  و  آموزش 
آن رشد نکرده  آموزی  و ورزشی البرز متناسب با جمعیت دانش 
دارد؛  زیادی  فاصله  کشوری  میانگین  با  که  گونه ای  به  است 
روند  مهاجرت ها  دلیل  به  استان  این  آموزی  دانش  جمعیت 
افزایشی دارد و هر سال شاهد رشد جمعیت دانش آموزی حدود 
سه درصد در البرز هستیم. او افزود: کمبود معلم به ویژه در دوره 
، تجهیزات بهداشتی، ورزشی،  ابتدایی، سرایدار و نیروی خدمتگزار
کتابخانه ای، نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه مدارس و اداری از 

دیگر مشکات حوزه آموزش و پرورش در استان است.

فقر فضای آموزشی در البرز

فرماندار اشتهارد استان البرز گفت: شهر اشتهارد با استفاده از فناوری نوین 
ارتباطی به شهر هوشمند )دیجیتال( تبدیل می شود.

دیجیتال  و  هوشمند  شهر  گفت:  کردلو  ابراهیم  ؛  البرز جم  جام  گزارش  به 
با  ارتباطات  و  اطاعات  فناوری  وزارت  توسط  که  است  ملی  مهم  ح  طر عنوان 
ح  آغاز شده است. او افزود: طر اعتباری بالغ بر 2۷ میلیارد تومان در اشتهارد 
از  که  است  آسیایی  و  اروپایی  کشور های  میان  مخابراتی  شبکه  یک  مذکور 
بیان  کردلو  است.  شده  ختم  لمان  آ فرانکفورت  به  و  آغاز  چین  شانگ های 
کشور های عضو،  ح عاوه بر تامین ارتباطات مخابراتی داخل  داشت: این طر
از  ح  طر این  اصلی  مسیر  که  می کند  قرار  بر  نیز  را  کشور ها  بین المللی  ارتباط 

ایران طی شده است.
مرکز  ج  کر غربی  جنوب  کیلومتری   ۷0 در  اشتهارد  نفری  هزار   3۵ شهرستان 

استان البرز قرار دارد.

اشتهارد البرز به شهر هوشمند تبدیل می شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارباغ 
از تصویب روز فرهنگی چهارباغ به عنوان سومین شهر پس از 

شهر های هشتگرد و نظرآباد خبر داد.
جلسه  در  افزود:  حدادیان  محمدرضا   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
عنوان  به  چهارباغ  شهر  شهرستان،  عمومی  فرهنگ  شورای 

سومین شهر از استان البرز صاحب روز فرهنگی شد.
به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اواسط  شهرستان،  عمومی  فرهنگ  شورای  مصوبه  با  چهارباغ: 
روز  به عنوان  طبیعی،  منابع  هفته  آغاز  با  مصادف  اسفند 

فرهنگی شهر چهارباغ با نماد فرهنگی گل پامچال تعیین شد.

روز فرهنگی چهارباغ تصویب شد
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اي بـی خبــر بکــوش کـه صاحب خبــر شوی
تــا راهــــرو نباشی کـی راهـبـر شـوی

در مکتب حقایق پیش ادیـب عشـق
حافظهان اي پسر بکـــوش که روزی پدر شوی

دوشنبه      22 فروردین    1401   شماره 6189

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسامی 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  

گهی مزایده امالک و مستغالت گهی مزایده امالک و مستغالتآ آ
موسسه   ( طرف  از  وکالت  به   5۲۸۸71 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  نور  پرتو  بازرگانی  توسعه  شرکت 
( در نظر دارد نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقد،  اعتباری نور

نقد و اقساط اقدام نماید.
 از 

ً
1 متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند اسناد مزایده به همراه فرم پیشنهاد قیمت را حضورا

دفتر شرکت و یا شعب مرکزی و دفاتر سرپرستی های موسسه اعتباری نور در سطح کشور و یا از طریق 
از تکمیل به انضمام  ج در بند 15( دریافت و پس  سایت موسسه اعتباری نور و یا سایت شرکت)مندر
سپرده شرکت در مزایده)اصل یک فقره چک بانکی در وجه شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور با شناسه 
ملی 140077۲74۳4 و یا اصل فیش واریز نقدی به حساب شماره 0۲0110050100۲ نزد شعبه زاگرس موسسه 
( لغایت پایان ساعت  اعتباری نور به نام شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور به مبلغ 5% قیمت ملک مورد نظر
خ ۲5  /۰۱  /۱۴۰۱  همه روزه از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱5:۳۰ بعدازظهر به استثنای  اداری روز پنجشنبه  مور
خیابان  ماندال  نلسون  خیابان  تهران  نشانی  به  شرکت  دبیرخانه  به  دربسته  پاکات  در  تعطیل  روزهای 
ناهید غربی پالک ۳0 طبقه سوم کد پستی ۱9۶۷۷5۷۳۱۱ یا سرپرستی های موسسه اعتباری نور در سطح 
ج  کشور تحویل و رسید دریافت نمایند. )نشانی و شماره تماس شعب و سرپرستی های مربوطه  مندر

در سایت شرکت(
خ ۳۰  /۰۱  /۱۴۰۱ در محل دفتر شرکت انجام می پذیرد. بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۲ روز سه شنبه مور 2
ح  3 روش دریافت ثمن معامله در معامالت با برندگان مزایده در روش واگذاری نقد و اقساطی به شر

ذیل می باشد.

 90% قیمت پیشنهادی( و الباقی به میزان %10 
ً
الف( نقدی= 5% سپرده شرکت در مزایده + ۸5% )مجموعا

همزمان با تنظیم سند.
گهی و الباقی در اقساط  آ 5% سپرده شرکت در مزایده + مبلغ پیش پرداخت برابر جدول  اقساطی=  ب( 

مربوطه.
 % 90 

ً
4 برنده مزایده در امالک نقدی می بایست به منظور تحویل امالک و امضای مبایعه نامه مجموعا

مبلغ پیشنهادی خود از ثمن معامله را پرداخت نماید.
ارائه تضامین و تنظیم  از تکمیل حصه نقدی و  5 تحویل امالک خریداری شده به روش اقساطی پس 

مبایعه نامه انجام خواهد شد.
ارائه پاکت به منزله قبول تمامی شرایط  الزامی است و  ج در فرم شرکت در مزایده  6 رعایت مفاد مندر

مزایده خواهد بود.
به پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد و  7

صرف ارائه پاکت حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی نماید.
8 ارسال پاکات پیشنهاد قیمت از طریق پست به شرط تحویل به دفاتر پستی پیش از ساعت 15:۳0 
ج ساعت و تاریخ روی بارکد پستی و ارسال  خ ۱۴۰۱/۰۱/۲5 بالمانع است.)مشروط به در روز پنجشنبه مور

مستقیم به نشانی شرکت(
9 حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات اختیاری و منوط به ارائه تصویر رسید فیش واریزی 
 با 

ً
مبلغ سپرده یا تصویر چک بانکی و رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد.)حضور نمایندگان صرفا

ارائه وکالتنامه رسمی عالوه بر رعایت موارد پیش گفته مجاز خواهد بود(
10مطالعه اسناد و مستندات و بازدید از امالک و اموال مورد مزایده قبل از تکمیل و تحویل پاکات برای 

متقاضیان ضروری است.
11 بازدید از امالک با هماهنگی شرکت و سرپرستی های موسسه اعتباری نور انجام خواهد گرفت.

12 شرکت و موسسه در رد و یا قبول پیشنهادات در هر مرحله مختار می باشند.
کلیه امالک با وضع موجود آنها به فروش می رسند و در صورت داشتن متصرف، تخلیه ملک و کلیه  13

هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.
گهی و دفتر  اسناد رسمی )حق الثبت و حق التحریر ( به عهده خریدار می باشد. ج آ 14 هزینه در

 به تغییرات و اصالحات احتمالی انجام شده در سایت های WWW.NOORBANK.IR  )موسسه 
ٌ
لطفا 15

( که مالک عمل می باشد  ( و WWW.PARTONOOR.COM )شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور اعتباری نور
توجه و مراجعه فرمائید.

16 شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور به عنوان نماینده و وکیل موسسه اعتباری نور مبادرت به برگزاری 
مزایده حاضر نموده است و هیچگونه سمت و مالکیتی در امالک عرضه شده ندارد.

17 تلفن های شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور ۲۶۲۰۸5۲۲ -۲۶۲۰۸۱۶۶ -۲۶۲۰۸۱۳۶ -۰۲۱ می باشد و همه روزه 
از ساعت ۷:۳۰ الی ۱5:۳۰ آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان محترم می باشد.

به  مرکزی  شعب  و  نور  اعتباری  موسسه  استانی  های  سرپرستی  های  تلفن  شماره  از  اطالع  جهت  18

ج در بند 15 مراجعه فرمائید. سایت موسسه به نشانی مندر

ف
دی

عنوان ملک  ر
پروژه

ع سند  نو
 پالک ثبتیآدرساستانمالکیت 

فرعی/اصلی
بخش 

ع ملکثبتی  عرصه کاربرینو
   قیمت پایه ) اعیان )متر مربع)مترمربع(

یال( ع واگذاری  مزایده )ر وضعیت نو
توضیحات ملک تصرف

1
مغازه تجاری واقع 

در شهرستان 
شهرقدس 

تهراندفترچه ای 

 تهران- شهرقدس
بلوار امام خمینی

  سمت جنوب
  خیابان- مابین 
کوچه وفا و صبا 

 محل قدیم شعبه 
موسسه اعتباری نور 

قدرالسهم تجاریمغازه۲4/۲0191۲

19۳ متر مربع بانضمام 
یک واحد بالکن )نیم 

طبقه( بمساحت  
۸5.7۳ متر مربع

۲00,000,000,000

 1- نقدی 
 ۲- شرایطی )حداقل 50 % 

 نقد و  و الباقی اقساط
  حداکثر  ۳6 ماهه

  با احتساب حداکثر 
خ سود شورای  نر
 پول و اعتبار ( 

تخلیه

1- ملک مورد مزایده در طبقه همکف یک ساختمان 4 طبقه  قراردارد  و  طی آتش 
سوزی، سیستم روشنایی و تاسیسات و نازک کاری و... سوخته وتخریب گردیده  

و جهت استفاده نیاز به مرمت و بازسازی دارد . ۲- واحد تجاری مذکور بصورت 
L شکل می باشد و از سمت کوچه نیز درب ورودی دارد . ۳- دارای انشعابات آب 
و برق و گاز شهری می باشد . 4- ملک مورد مزایده دارای گواهی پایانکار با شماره 

خ ۸7/11/۲1 صادره از شهرداری شهرقدس  ۸7017۳۲0 مور
 می باشد . 5- ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد و هرگونه هزینه و اقدام 
بابت مرمت و بازسازی و یا نوسازی و... به عهده خریدار می باشد . 6- پیشنهاد 

خرید نقدی ، مشمول 10 درصد تخفیف در قیمت پایه مزایده می باشد . 

واحد تجاری واقع ۲
تهرانتک برگیدر شهریار 

تهران -شهرستان 
- خیابان  شهریار

- خیابان شهید  ولیعصر
 بهشتی- کوچه رودکی

 پالک 6 

قدرالسهمتجارییک باب مغازه-49/۲۲0۸۸
140.۲0 متر مربع بانضمام 

7۲.50 مترمربع بالکن 
تجاری داخلی

۲07,000,000,000

 1- نقدی 
 ۲- شرایطی )حداقل 

۳0%نقد و الباقی اقساط 
 حداکثر4۸ ماهه 

 با احتساب حداکثر
خ سود شورای    نر

پول و اعتبار ( 

 تخلیه 

1- واحد تجاری مورد مزایده  واقع در طبقه همکف یک ساختمان 7 طبقه و 
بصورت فلت )مسطح ( بوده و دارای نیم طبقه بصورت فلت با یک سرویس 
بهداشتی با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق  قانون 

تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن  می باشد . ۲- واحد مذکور در آتش 
 سوزی دچار خسارت شده و جهت استفاده نیازمند تعمیر وبازسازی 

 می باشد . ۳-  ساختمان دارای اسکلت بتنی و قدمت آن درحدود ۸ سال
 می باشد . 4- ملک مذکور با شرایط ووضعیت موجود واگذار می گردد. 

۳
ساختمان تجاری 

اداری واقع در  
اسالمشهر 

تهران تک برگی

شهرستان اسالمشهر   
بعد از میدان نماز 

 بعد از زیرگذر جاده 
 اسالمشهر  
 باند کندرو    

 بعد از خیابان کاشانی
 پالک 79۸ محل سابق 

پست بانک

 4۲/۳4640

1۲

قدرالسهم تجاری اداری مغازه تجاری 
از عرصه 

415.15متر مربع 
بانضمام 149.51متر 

مربع  بالکن تجاری
۳10,000,000,000

1- نقدی  )پیشنهاد خرید نقدی 
برای هر پالک ثبتی ،مشمول 

10 درصد تخفیف در قیمت پایه 
مزایده می باشد .  ۲- شرایطی 

 )حداقل ۳0 %  نقد و الباقی
 اقساط حداکثر4۸ ماهه با 

خ سود  احتساب حداکثر نر
 شورای  پول و اعتبار (

تخلیه 

 1- این واحد تجاری واقع در طبقه همکف بانضمام بالکن تجاری بمساحت 
 149.51 متر مربع واقع در سمت شمال غربی نیم طبقه فوقانی بانضمام
  تعداد 5 واحد پارکینگ تجاری واقع در زیرزمین یک می باشد .۲-  گواهی

خ 95/0۳/01 دارد .    پایانکار با شماره 9500۲694 مور

4۲/۳4641

آپارتمان اداری 

16۲.1140,000,000,000
 1-  این واحد اداری واقع  در سمت جنوبی  نیم طبقه فوقانی همکف

  بانضمام تعداد ۲۳ واحد پارکینگ اداری واقع در زیرزمین دو می باشد .
خ 95/0۳/01 دارد   ۲-  گواهی پایانکار با شماره 9500۲694 مور

  این واحد اداری واقع  در طبقه یک  بانضمام تعداد 5 واحد پارکینگ اداری 4۲/۳464۲57۸.54115,000,000,000
واقع در زیرزمین یک  می باشد .  گواهی پایانکار دارد .  

  این واحد اداری واقع  در طبقه دو   بانضمام تعداد 5 واحد پارکینگ اداری4۲/۳464۳57۸.54110,000,000,000
 واقع در زیرزمین یک  می باشد .  گواهی پایانکار دارد .  

4۲/۳464457۸.54104,000,000,000

 1- این واحد اداری واقع  در طبقه سه   بانضمام تعداد 5 واحد پارکینگ اداری واقع 
 در زیرزمین یک  می باشد .۲- درطبقه چهارم این ساختمان ، قسمتی ، اختصاص
  به راه پله ، آسانسور  و پشت بام دارد و قسمتی دیگر  طبق پایانکار که مساحت

  زیربنای آن 15۳/۸۳ مترمربع می باشد بصورت 1۳ واحد انبار اداری مشخص 
 گردیده و این قسمت کال بصورت یکپارچه آسانسور داخلی است و تجهیزاتی 
 جهت طبخ و آماده سازی غذا درآن پیش بینی شده است . ۳- گواهی پایانکار
  دارد .  4- مجموع مبلغ ریالی ساختمان 679،000،000،000 ریال می باشد و دارای 
5 امتیاز  برق سه فاز و ۲ امتیاز تک فاز و انشعاب آب و گاز مشترک می باشد . 

4
زمین های 

واقع در  ولدآباد 
ج محمدشهر کر

البرزتک برگی

ج- محمدشهر کر
  ولدآباد- بلوار

} ۳5 متری شهید صالحی 
 خیابان 16 متری مدنی 
 اراضی شمال  مجتمع 

قضایی محمدشهر 

۳61/۳440

ناحیه دو 
ج  مسکونیزمینکر

۲74-

1۳۲,9۳0,000,000

 1- نقدی 
۲- شرایطی :  )بصورت حداقل 

50  درصد نقد و الباقی تقسیطی 
خ  حداکثر 4۸ ماهه با باالترین نر

سود شورای پول واعتبار (

تخلیه 

1- تمامی قطعات مورد مزایده بصورت یک قطعه زمین بایر غیرمحصور و فاقد 
 احداث و خیابانهای 16 متری مدنی 

ً
دیوارکشی  کوچه های هشت متری بعضا

و ۲0 متری گونه بصورت خاکی موجود است . ۲- 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 . 

۳61/۳450۲00-
۳61/۳455۲16.0۳-
۳61/۳46۲۲۲۸.0۳-
۳61/۳465۲6۲.5۳-
۳61/۳466۲60.96-
۳61/۳467۲00.0۳-
۳61/۳470۲00.0۳-

۳61/۳474۲61.۲۳-
۳61/۳475۲6۲.5۳-
۳61/۳476۲۲0.0۳-
۳61/۳479۲۲0.0۳-

5

4 دستگاه 
آپارتمان مسکونی 

واقع در فردیس 
ج )موسوم به  کر
کلینیک عرفان(

البرزتک برگی

ج- میدان استاندارد کر
 رزکان نو- شهرک شهید 
رستمی- روبروی مجتمع 
اکومال - نبش خیابان 16 

متری شهید آخوندی
پالک 69)قطعه 171(

16۲/4۸150

قدرالسهممسکونیآپارتمان-

1۲5. ۸116,۳۸0,000,000

 1- نقدی 
 ۲- شرایطی )حداقل 50%نقد 

 و الباقی اقساط حداکثر
 4۸  ماهه با احتساب حداکثر

خ سود شورای پول و اعتبار (   نر

 تخلیه 

1- ملک مورد مزایده  یک ساختمان 5 طبقه شامل همکف )محل استقرار 
 پارکینگ واحدها ( و 4 دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی با قدمت 4 ساله

 ،  می باشد .۲- ملک مورد مزایده دارای انشعابات آب،برق وگاز ، آسانسور
 4 واحدپارکینگ و گواهی پایانکار می باشد . ۳-  ملک با وضعیت موجود 

ً
مجموعا

واگذار می گردد و اولویت با خریداران بصورت کلی و یکجا می باشد .  4- عرصه 
کل ۲1۳.۲5 مترمربع می باشد و قیمت پایه مزایده کل ساختمان 71.460.000.000 

ریال می باشد.

16۲/4۸1511۳4 .561۸,000,000,000
16۲/4۸15۲1۳6.061۸,540,000,000
16۲/4۸15۳1۳4. ۸۳1۸,540,000,000


