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کیفیت و تخفیف های ویژه 
موجب رضایت 

مشتریان است 

با »رویا رازقیان« متخصص و مشاور تغذیه: 

بهترین شیوه های الغری 
و چاقی در افراد 

در گفتگو با »دکتر سیدرضا زیدی« اعالم شد؛

حداقل هزینه های 
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البرز

ابراز نگرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز
 از روند رو به رشد بیماران کلیوی

3

توسط کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس؛

چرا جلوی ناهنجاری های برخی نمایندگان
 گرفته نمی شود؟

خانم سلحشــوری، نماینده اصالح طلب و عضو فراکســیون امید در مجلس گفته است:»امر به معروف باعث 
می شــود حال مردم هر روز بدتر از قبل شود و حال مردم را بد می کند.«

گرچه اظهارنظر غیر کارشناســانه پیرامون مســائل مذهبی، اجتماعی و گشت ارشاد، بویژه در باره چادر توسط 
نامبرده مســبوق به سابقه است، زیرا در گذشته نیز پیرامون چادر...

شهردار کرج:

۵۰۰ میلیارد تومان 
به پروژه قطار شهری 

تزریق می شود
2

2
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چرا      جلوی ناهنجاری های 
برخی نماینــدگان گرفته 

نمی شود؟

خانم سلحشــوری، نماینده اصالح طلب و 
عضو فراکسیون امید در مجلس گفته است:»امر 
به معروف باعث می شود حال مردم هر روز بدتر 

از قبل شود و حال مردم را بد می کند.«
گرچه اظهارنظر غیر کارشناســانه پیرامون 
مســائل مذهبی، اجتماعی و گشت ارشاد، بویژه 
در باره چادر توســط نامبرده مســبوق به سابقه 
است، زیرا در گذشته نیز پیرامون چادر گفته بود: 
»همیــن که من گردنم را عمل کردم و دســتم 
سال هاســت درد می کند، ثمره سال ها پوشیدن 

چادر است.«
سلحشــور معلوم نیســت به چه کسی و چه 
چیــزی اعتراض دارد؟! آیا مخاطب ســخنش 
خداســت که آمر به احیاء معروف می باشد یا از 

دعوت به خوبی ها واهمه دارد؟!
خانم سلحشــوری که از تصاویر موجود وی 
روشــن می شود به مقتضای زمان و مکان چادر 
می پوشــد و از روی اعتقاد نیست، چرا به جای 
این کــه در مجلس به فکر ریشــه کنی گرانی 
و معضــالت زندگی مردم و حافظ منافع ملت و 
ناظر بر اجرای مصوبات باشــد، در پی تیشه زدن 

بر ریشه چادر و فرهنگ عفاف و حجاب  است.
این مواضع غلط و نابجاســت که باعث می 
شــود هم کیشــان او در گیــالن، هنگامی که 
خانم واحــدی، بانوی چادری بــه بی حجابان 
بر حســب تکلیف شــرعی تذکر زبانی می دهد 
او را مظلومانــه زیر مشــت ولگد گرفته و هتک 
حرمــت می نمایند.چرا کمیســیون نظارت بر 
رفتــار نمایندگان مجلس جلوی این ناهنجاری 

نمایندگان را نمی گیرد؟
محمد حسین روحی یزدی

سوال از شما، پرسش 
از کارشناسان روزنامه

زیرنظر محمد علــی بهادری، عضو 
انجمن جامعه شناسی ایران

سوال: آیا مهریه های باال تاثیری در افزایش 
آمار طالق در جامعه دارد؟

جواب: بله
مهریه هــای باال به چند صــورت می تواند در 
افزایش آمار طالق در جامعه نقش داشــته باشد. 
یکی این کــه زندگی که باید بر پایه مهر و صداق 
استوار باشــد و داماد چیزی را با رضایت خاطر به 
عنوان مهر تقدیم کند تا زندگانی بر پایه مهربانی 
و صداقت پایه ریزی شود، مهریه های باال از همان 
ابتدا زندگی را از آن مسیر اصلی خود خارج می کند 
و پیمــان ازدواج را که باید پیمان یک زندگی پر از 
مهر و عطوفت باشد به آن وجهه اقتصادی می دهد 
و زندگی زناشویی پاک و مقدس را که باید در کنار 
هم به آرامش برسند و پاسخگوی نیازهای عاطفی 
و دیگر نیازهای خویش باشند را با مشارکت های 
اقتصادی ســنخیت می دهــد و همان طور که در 
انواع مشــارکت های اقتصــادی در پی تامین و 
تثبیت منافع خــواه ناخــواه درگیری هایی بروز  
می کند زندگی زنا شــویی نیز عرصه کش مکش 
می شــود و این است که می بینیم مهریه های باال 
زندگی را از مسیر اصلی خود خارج کرده، الجرم به 
صحنــه درگیری جهت حصول منفعت اقتصادی 

کشانده و به طالق منجر می شود.

هیمنه قدرت آمریکا به برکت انقالب اسالمی ایران در حال فروپاشی است.
خبرنگار جام جم کرج: آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه کرج با 
بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا ابرقدرت جهان شد، افزود: خوی استکباری 
آمریکا در جهان تا پیروزی انقالب اسالمی ایران ادامه پیدا کرد و با تسخیر النه جاسوسی، 
هیمنه اش در جهان شکســته شد. وی با اشــاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی به دست 

دالورمردان ایرانی گفت: این اقدام نیز نمونه دیگری از شکست آمریکاست. خطیب نماز 
جمعه کرج با تاکید بر اینکه بین ایران و آمریکا جنگی رخ نخواهد داد، افزود: اقتصاد و به 
همین ترتیب قدرت نظامی آمریکا  رو به افول است و از رویارویی با ایران هراس دارد. 

وی افزود: امروز »دشــمن هراسی« خیانت بزرگی است که برخی منفعت طلب ها 
به آن دامن می زنند، اکنون زمان اتحاد در برابر دشمن است و زمان تسویه حساب های 

سیاســی و جناحی نیست، بنابراین همه باید در خدمت به مردم و کشور پیشقدم باشند. 
نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه گفت: مردم مشکل 
معیشت دارند که بخشی از آن به خاطر تحریم های ظالمانه است، وصل کردن مشکل 
معیشت به FATF و مذاکره با غرب، اصال به صالح مردم و کشور نیست و نباید فرصت 

ها و سرمایه های موجود را به خاطر اهداف ناچیز از بین ببریم. 
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یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

نماینده عالی دولت در اســتان البرز با بیان 
اینکه اکنون نیروهای مسلح ایران اسالمی در 
اوج عظمت و اقتدار هســتند، گفت: کارگزاران 

نظام و ملت شریف ایران نیز پشتیبان سربازان 
خود هستند.به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل اســتانداری البرز، شــهبازی 

در مراسم اعطای سردوشــی ناجا استان البرز 
که در آموزشــگاه شــهید چمران ساوجبالغ 
برگزار شــد، افزود: امروز یکی از روزهای وجد 
و عظمت ملت ایران به واســطه وجود سربازان 
فداکار میهن اســالمی و مقــام معظم رهبری 
اســت. وی با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و 
خانواده های معزز آنها ادامه داد: این آموزشــگاه 
طی ســالیان متمادی است که  وظیفه آموزش 
و پرورش ســربازان غیور کشور را برعهده دارد.

شــهبازی با بیان اینکه اکنون نیروهای مسلح 
ایران اســالمی در اوج عظمت و اقتدار هستند، 
گفت: کارگزاران نظام و ملت شــریف ایران نیز 
پشتیبان سربازان خود هستند. وی افزود: امروزه 
اگر پرنده ای از کشــورهای سلطه جو و معاند در 
آسمان جمهوری اسالمی پرواز کند باید پرهای 
خود را بریزد. اســتاندار البرز با اشــاره به دوران 
دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۸ ســاله، اضافه 
کرد: در آن زمان کشــوری تا بن دندان مســلح 

علیه جمهوری اســالمی نوپا ایستاد ولی داغ به 
دســت آوردن حتی یک وجب از خاک ایران بر 
دلش ماند. وی گفت: اکنون از شــمال تا جنوب 
و از شــرق تا غرب گوش به فرمان مقام معظم 
رهبری هســتند. شهبازی با بیان اینکه نیروی 
انتظامی ۷۰۰ ماموریت بر عهــده دارد، افزود: 
نیروهای مســلح جمهوری اسالمی عالوه بر 
انجام ماموریت های خــود، در عمران و آبادانی 

نیز  پیشرو  و پیشگام هستند.

استاندار البرز:

همه گوش به فرمان رهبریم

۵۰۰میلیاردتومانبهپروژهقطارشهریتزریقمیشود

امام جمعه کمالشهر:
از مقام شــامخ  تجلیل 

حضرت حمزه سیدالشهدا

حجت االســالم وثوقی امام جمعه کمالشهر 
در خطبه های نمــاز جمعه گفت: یکی از صحابه 
پیغمبر)ص( از انســان های فــداکار در تاریخ که 
کمتر از آن یاد می شــود و محبوب پیغمبر گرامی 
اســالم بودند. این شخصیت، حمزه سید الشهدا 

)ع( است .
خبرنگار جام جم کرج: ابن حجر مکی 
نقل می کند که در محضر امیر المؤمنین)ع( بودیم 
در کوفه، بر فراز منبر حضرت صحبت می کردند. از 
ایشان راجع به آیه 23 سوره احزاب  سوال شد. امیر 
المؤمنین فرمودند : در آن شرایط بسیار حساس که 
یاران پیغمبر شاید به تعداد انگشتان دست هم نمی 
رسیدند و فشار کفار و قریش و مشرکین به حدی 
بود که کمتر کسی جرات نزدیک شدن به پیغمبر را 
داشت چهار نفر باهم متعهد شدیم که برای رضای 
خدا در دفــاع از دین خدا و پیغمبر تا آخرین قطره 
خون مبارزه و دفاع بکنیم .حضرت فرمودند : این 
چهار نفر من بودم و پســر عمویم عبید و عمویم 

حمزه سید الشهدا  و برادرم جعفر ابن ابی طالب.
عبید پسر عمویم در جنگ بدر به شهادت رسید 
و حمزه سید الشهدا عمویم در جنگ احد به عهد و 
پیمانش وفادار ماند و به شهادت رسید و برادرم هم 
جعفر بن ابی طالب همان کسی بود که به دستور 
پیغمبر رئیس گروه مهاجرین بود به حبشه و قبل 
از شهادت دست های جعفر بن ابی طالب را از بدن 
جدا کردند و با وضع رقت باری ایشان را به شهادت 
رساندند. پیغمبر فرمود : عوض آن خداوند دو بال 
به جعفر داد که در میان بهشت پرواز می کند و تمام 

بهشتیان و شهدا غبطه مقام جعفر را می خورند .

با ائمه جمعه استان

فرماندار جدید کرج معرفی شد

مسئولیت رسانه ها در بحث 
آسیب هاوجه قانونی و اجتماعی دارد

دراستانه پنجم تیرماه سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
نشست فرماندار شهرستان ساوجبالغ با حضور خبرنگاران 
رسانه های مختلف خبری در محل فرمانداری برگزار گردید.

خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: درابتدای 
نشســت خبری فوق پالیزگیر فرماندار بــه ارائه آمارهای 
مختلــف در رابطه با موضوع موادمخدردر شهرســتان طی 
سال ۱3۹۷وسه ماهه ابتدای ســالجاری پرداخت و گفت: 
کمیته های چهارگانه مبارزه با عرضه مواد، پیشگیری، درمان 
و بازپروری و نیز مشــارکت های مردمــی با در نظر گرفتن 
اهداف عمده مورد نظر که مشتمل برمحالت، محیط های 
آموزشی، محیط های کاری و خانواده میباشدهم اکنون بطور 
فعال درحال اجرای وظایف محوله می باشــند. وی با اعالم 
کشــف 3۵۸کیلوگرم انواع مواد طی ســال گذشته و نیز به 
میزان 2۷۸کیلوگرم درســه ماهه سال جاری از دستگیری 
۱۴۹۴ نفر در مدت یاد شــده به دلیــل عرضه مواد خبر داد.  
پالیزگیر تعداد مراکز ثابت ترک اعتیاد در شهرســتان  را ۱۰ 
مرکز عنــوان نمود. نماینده دولت با تاکید بر تالش و همت  
مســئوالن امر مبارزه با موادمخدر بویژه نیروی انتظامی به 
تشــریح برنامه ها در هفته مبارزه با مــواد مخدر پرداخت و 

انجام همایش پیاده روی خانوادگی بطور همزمان در شهرها 
و روستاها برای اولین بار در نوع خود، انجام مسابقات مختلف  
فرهنگی هنری، ورزشــی و اجــرای تئاترهای خیابانی را از 
جمله کارهایی دانست که در حال برگزاریست. وی با تقدیر 
از نیروی انتظامی که در راســتای مبارزه با مواد تالش های 
خوبی را داشــته اند از همگان درخواست نمود تا در صورت 
مشاهده هرگونه موارد مشکوک اطالع رسانی نمایند. وی در 
ادامه با تاکید بر نقش مهم و تاثیرگذار رسانه ها در پیشگیری و 
مبارزه با آسیب های اجتماعی از خبرنگاران رسانه ها خواستار 
آن گردید تا با توجه به مســئولیت های اجتماعی و قانونی به 
موضوعــات اینگونه معضالت ورود نموده تا اهداف مدنظر 

محقق گردد.

قیمت  تومــان؛   1700
خرید تضمینی گندم

بر اســاس مصوبه شــورای اقتصاد، امسال 
هر کیلو گندم از کشــاورزان ۱۷۰۰ تومان خرید 

تضمینی می شود.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز 
البرز، ســید مجید موسوی، رئیس سازمان جهاد 
کشــاورزی البرز ضمن اعــالم این خبر گفت: 
پیش بینی می شود امســال بیش از 6۵ هزار تن 
گندم از مزارع اســتان برداشت شود. وی افزود: 
اســتان البرز بیش از ۱۱ هزار هکتار مزرعه گندم 
دارد و ســال گذشــته از این مزارع 62 هزارتن 
محصول برداشت شد.  این مسئول گفت: با توجه 
به راه اندازی مراکز خرید در استان، انتظار می رود 
کشاورزان گندم خود را به این مراکز تحویل دهند 
تا تعهد امسال ما به کشور در خرید گندم عملیاتی 
شود. استان البرز ظرفیت نگهداری یک میلیون 

و 3۰۰ هزار تن گندم را دارد. 

خبر

محمدرضا زین العابدینی، سرپرست معاونت خدمات 
شهری شــهرداری کرج  گفت: انباشــت زباله یکی از 
مشــکالتی است که بخش هایی از جاده کرج - چالوس 

را درگیر کرده است.
خبرنگار جام جم کرج: این مسئول با بیان اینکه 
عمده زباله هــای جاده چالوس محصول رفتار نابهنجار 
راکبان خودروهای عبوری اســت، تصریح کرد: زیبنده 
سرزمین ما نیست که به عنوان یکی از کشورهای تولید 
کننده زباله مطرح باشــد. وی افزود: بــا توجه به اینکه  

جاده چالــوس یکی از زیبا ترین جاده های توریســتی 
کشــور است و شهروندان و مسافران زیادی  از این جاده 
بازدید می کنند، مقرر شد محدوده ابتدایی جاده چالوس 
در طرحــی جهادی توســط معاونت خدمات شــهری 
شهرداری کرج  پاکســازی و تنظیف شود تا خاطره ای 
ماندگار برای شهروندان و مسافران از تردد در این مسیر 
ایجاد شود. سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری 
کرج  بیان کرد: نهادینه شــدن فرهنگ توجه به محیط 
زیست یکی از مهمترین موضوعاتی است که در گیرودار 

زندگی شهری باید به آن توجه شود.
زین العابدینی تاکید کرد: حفظ محیط زیست و منابع 
طبیعی در واقع تضمینی برای زندگی آینده همه ماست 
و اگر به این باور برســیم به طور قطع با طبیعت پیوندی 
عمیق خواهیم داشــت.وی یادآور شد: پاکسازی جاده 
کــرج -چالوس با هماهنگی پلیــس راهور، راهداری و 
بخشــداری انجام شده است. وی اظهار کرد: امید است 
با همراهی شــهروندان شــاهد حفظ محیط زیست و 

نگهداری از منابع طبیعی استان و شهرمان باشیم.

شهردار کرج از خط 2 مترو قطار شهری این 
کالنشهر بازدید کرد.

خبرنگار جام جم کرج: علی کمالی 
زاده، شهردار کرج در حاشیه این بازدید افزود: 
عــالوه بر 2۵۰ میلیارد تومــان پول حاصل از 
فروش اوراق مشــارکت، تا پایان امســال ۵۰ 
میلیارد تومان از اعتبارات دولتی و 2۰۰ میلیارد 
تومــان از محل تهاتــر و جایگزینی امالک 

بدهکار به شــهرداری، به پروژه قطار شهری 
تزریق خواهد شــد. وی افــزود: با تزریق این 
بودجه ایســتگاه های سه راه رجایی شهر، سه 
راه پســتخانه و میان جــاده نیز با فواصل یک 
ماهه وارد مدار خواهد شد. کمالی زاده با تاکید 
بر لزوم بومی سازی ورودی ایستگاه ها یادآور 
شد: الزم است کمیته ای به منظور نامگذاری 
هر ایستگاه، متناسب با محل احداث آن ایجاد 

شود. شهردار کرج از واحدهای ذیربط خواست 
هنگام اجرای پروژه کابل کشی 63 کیلوولت از 
محل فیدر اصلی عظیمیه به پســت برِق مترو 
در بوســتان جهان، اقدامات الزم به منظور به 
حداقل رساندن مسدودی خیابان طالقانی را در 
نظر بگیرند. وی افزود: ضروری است عملیات 
اجرایی به صورت شبانه و موازی انجام شود تا 
ترددها در روز با چالش همراه نباشد. کمالی زاده 

اظهار کرد: با توجه به اجرای روکش آســفالت 
جنوب به شمال خیابان طالقانی، باید از مسیر 
شمال جنوب این خیابان برای حفاری استفاده 
شود. شــایان ذکر است، عملیات کابل کشی 
63 کیلوولت به منظور برق رســانی به خط 2 
صورت می گیرد و مشاور تخصصی این پروژه، 
تمــام تمهیدات الزم نظیر رفع معارضین را در 

نظر گرفته است.

طرحپاکسازیجادهچالوساجراییشد

ســکان فرمانداری کــرج به غفور 
قاسم پور سپرده شد. 

مراســم معارفــه فرمانــدار ویژه 
شهرســتان کرج با حضور مســئوالن 
استانی در سالن جلسات فرمانداری کرج 
برگزار شــد.به گزارش خبرگزاری صدا 
و سیما،  اســتاندار البرز  گفت: مدیریت 

شهرهایی مثل کرج بسیار مهم است و 
فرماندار جدید کــرج باید تیمی را برای 
حوزه های عمرانی، سیاسی و فرهنگی 
انتخاب کند تا در سال ۹۸ شاهد اقدامات 
خوبی در این حوزه ها باشــیم. شهبازی 
افــزود: فرمانــدار جدید کــرج باید از 
پتانسیل های مهمی چون گردشگری و 
صنایع برای توسعه این کالنشهر استفاده 
کند. وی با توجه به وظایف هیات تطبیق 
مصوبات شوراها در فرمانداری ها گفت: 
فرماندار باید با انتخاب همکاران خوب 
در این مجموعه و اســتفاده از مشــاوره 
قضایــی، این وظیفه مهم را هم بخوبی 

انجام دهد. اســتاندار البرز اضافه کرد: 
صادرات از کرج و استان البرز هم پتانسیل 
خوبی برای توسعه به شمار می رود و باید 
از همدلی موجود در استان، فرمانداران به 
عنوان یک الگو استفاده کنند. شهبازی 
با اشــاره به انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی در ســال جاری نیز گفت: بر 
اساس سیاست های دولت، تمام همت 
خود را می گذاریم تا قانون به طور کامل 
رعایت شود.وزیر کشور هفته گذشته در 
حکمی غفور قاسم پور را به عنوان معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج 

منصوب کرد. 

 کوهسار ساوجبالغ؛ میزبان مسابقات 
بزرگ قرآنی استان البرز

شهرکوهسارســاوجبالغ از بیســت و پنجم تا بیست و 
هشــت تیرماه جاری میزبان مسابقات بزرگ استانی قرآن  

کریم و رقابت شرکت کنندگان در آن خواهد بود.
خبرنگارجام جــم ســاوجبالغ و نظرآباد: 
درنشســتی به همیــن منظور با حضور حجت االســالم 
محمدی امام جمعه کوهسار، حسین نام آور یکی ازخیران 
قرآنــی و جمعی از خبرنگاران اقدامات و برنامه های مربوط 
بــه این رویداد مهم قرآنی ازســوی امام جمعه این شــهر 

تشریح شد.
امام جمعه کوهساربا اشــاره به برگزاری این مسابقات 
در حدفاصل روزهای فــوق درمحل اردوگاه ایثارکردان از 
حضور قاریان مهم بین المللی آقایان پرهیزکار،سبزعلی و 
قره شیخلو بعنوان داور خبر داد. وی با عنوان این مطلب که 
مسابقات فوق در رشته های حفظ کل، پنج، ده، بیست جزو 
قرآن  و نیز ترتیل برگزار می گردد اعالم نمود که پیش بینی 

حضور پنج هزارنفر در روز اختتامیه گردیده است .
امام جمعه کوهسار با  اعالم هدف از برگزاری مسابقات 
فوق که ســعی گردیده تا از تمامــی ظرفیت های الزم در 
جهت هر چه برگزار نمودن آن اســتفاده گردد استشــمام 

شمیم روحبخش قرآنی در شهرستان و ترویج فرهنگ قرآن   
عنوان نمود که تمامی اقشــارمی توانند بدون محدودیت 
درآان شــرکت نمایند.امــام جمعه کوهســار همچنین از 
مســابقه کتابخوانی خورشید هشــتم با اهدای 2۰کارت 
هدیه 2۰۰ هزار تومانی اشــاره نمود که همزمان با اختتامیه 
مســابقات قرآنی به برندگان اعطاخواهدشد. در  ادامه این 
نشســت، نام آور یکی از خیران قرآن  که هزینه مســابقات 
و  اهــدای جوایز بین برنــدگان را متقبل گردیده اند ضمن 
مباهــات به انجام این کار  و ادامــه تالش های خود در راه 
ترویج قرآن در جامعه پیاده نمودن فرهنگ قرآنی در جامعه 
را حالل بسیاری از مشکالت اجتماعی حال حاضر دانست.
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ســومین همایش پیاده روی سراســری خانوادگی با حضور مدیر مخابرات 
منطقه، مدیران، روسای ادارات و مراکز و جمع کثیری از همکاران،  روز جمعه 3۱ 

خردادماه ۱3۹۸  به صورت همزمان با سراسر کشور برگزار شد. 
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه البرز، در این مراسم مهندس 

همت زاده  مدیر منطقه طی ســخنانی ضمن خــوش آمدگوئی و خیر مقدم به 
همکاران، از حضور گســترده آنان قدردانی نمود، ایشــان هدف از انجام چنین 
همایشهایی را باال بردن و تقویت  روحیه مشارکت جمعی در سازمان دانست. وی 
شرکت همکاران را به همراه خانواده از  نشانه های تحقق شعار ارتباطی فراگیر 

بر شــمرد.در ادامه همکاران در برنامه هایی چون سنجش فشار خون، حرکات 
نرمشی  و برنامه های شاد و مفرح شرکت نمودند و به قید قرعه به تعدادی از آنان 
جوایزی اهداء شد.  گفتنی است  همکاران و خانواده ها پس از طی کردن مسیر 
پیاده روی و شرکت  در برنامه های فرهنگی و تفریحی مورد پذیرایی قرار گرفتند.

3سومین همایش پیاده روی سراسری خانوادگی کارکنان مخابرات منطقه البرز برگزار شد  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

اولین جلســه مجمع خیرین سالمت استان البرزدر 
محــل جدید ایــن مجمع با حضور اعضــاء  و خیرین 

برگزار گردید.  
خبرنگار جام جم کرج : حجت االسالم ذاکری 
رییس مجمع ضمن تبریک محل جدید و گرامیداشت 
روز اصناف ، از همکاری و همدلی اعضاء خصوصا سید 
حسین موسوی، خیر اشتهاردی در پیگیری و پیشبرد 
امورخیریه تشــکر نمود. وی گفت : برگزاری جلسات 
مجمــع در محل های احداث پروژه ها در شــهرهای 

مختلف استان برپیشــرفت کارها تاثیر مثبتی خواهد 
گذاشــت.  در این جلســه یاد و خاطره زنده یاد مرحوم 
مهندس علی فراهانی از خیرین استان و خزانه دار این 

مجمع گرامی داشته شد. 
 در ادامــه گل محمدی نایب رییس مجمع خیرین  
با ارائه گزارشــی به بررســی وضعیت پروژه های خیر 
مرحوم پورکاشــانی در محمد شهر پرداخت و با انتقاد 
از برخی ناهماهنگی ها علت تاخیر درتکمیل پروژه ها 
را افزایــش قیمت هــا اعالم نمود و بــر بهره برداری 
ســریع طرح ها تاکید کرد. بــازرس مجمع حجت اله 
غــالم رضایی نیز نظارت بر پروژه ها ی در حال اجرا را 
ضروری دانســت.  مجیدکرمی رییس انجمن حمایت 
از بیماران کلیوی اســتان و عضو هیئت مدیره مجمع 
خیرین ســالمت نیز با ابراز تاسف ازعملکرد نادرست  

مراکز خصوصی دیالیز و نوع اســتفاده از دستگاه های 
دیالیز خیریه ، عملکردهای  ناصحیح این مراکز را علت 
اصلی کاهش کمک های خیرین به بیماران کلیوی ، در 
حوزه دیالیز دانســت.  دکتر کریم رییس دانشگاه علوم 
پزشکی استان البرزنیزطی سخنانی به برگزاری منظم 
جلسات مجمع و هدفمند بودن جلسات آن تاکید نمود. 
وی ادامــه داد : تامین منابع مالــی ازطریق بانک ها ، 
خیرین و هیئت دولت جهت تکمیل طرح ها ی مجمع 

می تواند کمک کننده باشد. 
وی اظهار داشــت : دولت در طرح هایی که درصد 
پیشرفت باالیی دارند کمک مالی انجام می دهد اما در 
پروژه هایی که درمرحله ابتدایی هســتند زیاد تمایلی 

به ورود ندارد. 
 وی درادامــه افزود: خصوصی نمــودن مراکزی 

مانند دیالیز اشتباه اســت و بنده از مخالفین این طرح 
در کشــور بودم.  اجرای این طرح مشــکالتی برای 
بیمــاران دیالیزی ایجاد می کند. نیــاز بیمار دیالیزی 
ارائه خدمات، با بهترین کیفیت اســت که با توســعه 

مراکز دیالیز خیریه امکان پذیر می باشد. 
وی با ابراز نگرانی از روند رو به رشد بیماران کلیوی 
گفــت : با توجه به حجــم پایین پیوند کلیه ، در آینده با 
بحران جدی دیالیز مواجه خواهیم شــد، پس تجهیز  و 
احداث مراکز مختلف دیالیزدر حداقل دو نقطه شهر با 
۱۰۰ تخت از ضروریات کرج می باشد. در ادامه جلسه 
اعضاء مجمع خیریــن ، از محل زمین اهدایی مرحوم 
زارع بیــد آبادی در خط یک حصار کرج بازدید و برای 
اســتفاده بهینــه از این محل در آینــده نه چندان دور 

گفتگویی انجام پذیرفت.   

ابراز نگرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز از روند 
رو به رشد بیماران کلیوی

به مناسبت روز صنعت و معدن؛
صنعت و معدن چرا، این طور؟

ســید نصرالدین 
میــر عربشــاهی، 
و  فرهنگی  خبرنگار 
اجتماعــی جام جم 

البرز
دهم تیر برحســب اوراق تقویم کشورمان به 
عنوان روز» صنعت و معدن« موســوم اســت. با 
نگاهی گذرا بر اوضاع صنعت و معدن کشــور در 
موقعیت کنونی در می یابیم که حال و روز صنعت 
و معدن چندان مســاعد نیست. بسیاری از صنایع 
و کارخانه های مهم کشــور به صورت تعطیل یا 
نیمه تعطیل هستند و از آن طرف وضعیت معادن 
هم چیزی شــبیه به این موضوع یا حتی سخت تر 
و بغرنج تر از این موضوع می باشــد. آری افرادی 
تحت پوشــش فعالیت های معدنــی بدون این 
که تخصصی داشــته باشــند با این حربه و ابزار 
بــه جان طبیعت و منابع طبیعــی افتاده و اراضی 
زیادی را با حفاری هــای مختلف و نصب تابلو و 
حصارکشی های متعدد به تصرف و مالکیت خود 
در آورده انــد و در واقع چهره طبیعت را نابود کرده 
اند. از جمله این موارد معادن ســنگ خاک و شن 
و ماسه می باشــد. وضعیت صنایع و تولید هم که 
گویاتر از هر موضوع و واضح ترین مشکل اقتصاد 
ایران است. خودروســازی هایی که محصوالت 
غیــر ایمن آن ها تا کنون خســارت فراوان جانی 
و مالی به مشــتریان و... وارد کــرده و عمال راه 
اســتاندارد را طی نکرده اند و مسئوالن استاندارد 
فقط بــه آن ها مهلت های متعدد داده اند یا دولت 
بودجه های کالن را برای آنان تزریق کرده، ولی 
محصوالتشــان همچنان ایمنی و کیفیت الزم 
را ندارد. ســوال شــهروندان از مسئوالن دست 
اندرکار دولت و مجلس این است که باالخره کی 
قرار اســت به وضع از هم گســیخته و نابسامان 
تولیــد خودرو و خدمات پــس از فروش خودرو و 
نیز اوضاع ســایر صنایع مورد نیاز مردم رسیدگی 

اصولی شود؟!
در پایان روز صنعت و معدن را به همه شاغالن 

این صنف تبریک می گوییم. 

مهاجرت بی رویه، تهدید یا فرصت؟                                         
مهاجرت در فرهنگ دهخدا 
به معنای تــرک دیار گفتن ودر 
مکان دیگر اقامت گزیدن تعریف 
شده اســت. بر اساس آمارهای 
سازمان ثبت احوال، استان البرز 
در کنار دو استان تهران واصفهان 
مهاجر پذیرترین اســتان های 
کشور محسوب گردیده است.اگر چه مهاجرت فی نفسه نمی 
تواند تهدید باشد و گاهی بویژه در کشورهای اروپایی و آمریکا 
از آن به عنوان فرصت نیز اســتفاده شده است، اما در شرایط 
نابسامانی اســتان البرز این پدیده تماما تهدیدی بیش تلقی 
نمی گردد. مهاجرت های بویژه بی رویه که هیچ گونه کنترل 
و مدیریتی برآن دیده نمی شــود غالبا باعث سکونت جمعیت 
در بناهای غیرقانونی و به دور از استانداردهای جاری و نهایتا 
ایجاد ناهمگونی در ترکیب جمعیتی و بسترســاز بسیاری از 
معضالت اجتماعی، فرهنگــی، اقتصادی و امنیتی گردیده 
اســت.بویژه مهاجرت هایی که ریشــه های جرم و جنایت 
داشــته و گاهی در حاشیه اماکن امنیتی مانند زندان ها تولید 
شــده  تــا حدی که  از این گونه  مناطــق و محله ها به عنوان 
مناطق آلوده یاد می گردد. )که بررسی ابعاد تهدیدات این گونه 
مناطق قابل تامل وبررسی است(.  ریشه های بخشی از جرائم 
عمومی، ناامنی های اجتماعی و ناهنجاری های فرهنگی رو 
به گســترش ذیل که باعث آزار شهروندان البرزی شده است 

در چارچوب همین پدیده قابل تعریف خواهد بود:
۱. گسترش تولید و توزیع مواد مخدر غالبا صنعتی 2. جعل 
اســناد دولتی 3. ساخت وسازهای غیر مجاز ۴. وجود اراذل و 
اوباش ۵. وجود افاغنه غیر مجاز 6. وجود زنان فاسد خیابانی ۷. 
وجود اماکن رو به گسترش پارتی های مختلط شبانه در باغات 
واماکن نیمه خصوصی ۸. گسترش متکدیان ایرانی و خارجی 
در شهر ۹. گسترش جرائم  بویژه  خرد ۱۰. افزایش خفت گیری 
و کیف زنی  ۱۱. مزاحمت های آشکار خیابانی علیه زنان حتی 
محجبه ۱2. وجود سالح های غیر مجاز ۱3. افزایش مناطق 
موسوم به آلوده در استان ۱۴. درگیری های قومیتی  و... بدیهی 
است که شناخت علمی پدیده مهاجرت به عنوان پایه و اساس 
مدیریت وسیاستگذاری در کشور و استان قابل تامل و سرمایه 
گذاری اســت و بی توجهی به آن، مدیریت وبرنامه ریزی را با 

چالش روبه رو خواهد نمود.
محمد صفری، استاد دانشگاه و دیپلمات سابق 
جمهوری اسالمی

یادداشت یادداشت

با »رویا رازقیان«، متخصص و مشاور تغذیه: 

بهترین شیوه های الغری وچاقی 
در افراد 

خبرنــگار جــام جم کرج : ســامت افــراد جامعه در گرو 
تغذیه مناســب اســت. یک جامعه ســالم با داشتن افراد 
سالم می تواند به پیشــرفت وتوسعه پایدار دست یابد. 
تغذیه مناســب در میزان رشــد و ســامتی جسم  و ذهن 

افراد اثر گذار است. 
کارشناســان تغذیــه بــا ارائه اطاعات  و مشــاوره های 
تخصصی در زمینه تغذیه ســالم به ترویج ســامتی مردم  
کمک شایانی می کنند. الزم به ذکر است متن کامل گفتگو 
با این متخصص حاذق بزودی در ســایت جام جم البرز، در 
بخش مصاحبه با متخصصین منتخب اســتان البرز منتشر 
خواهد شــد. از جملــه افراد موفــق و متخصص در حوزه 
تغذیه، رویا رازقیان می باشــد. گفتگوی خبرنگار جام جم 

کرج با این کارشناس فرهیخته را در ذیل می خوانیم:    

* لطفاً خودتان را معرفی کنید؟ 
کارشــناس تغذیه و کارشناس ارشــد فن آوری نوین 
مــواد غذایی هســتم. 18 ســال ســابقه کاری دارم و از 

سال80 کار را در حوزه  تغذیه شروع کردم.

* در موردتخصص خود توضیح دهید؟ 
کارشــناس تغذیه ای به اقشــارمختلف در زمینه های، 
کنترل رشــد کودکان، بیماری هــای قلبی، دیابت، نقرس 
،کنتــرل وزن، ام اس و آمــوزش بــرای ســبک زندگــی 

مناســب، جهت خــود کنترلی تغذیه ای، خدمات مشــاوره 
ای  ارائه می نماید.  

* در این ســالها آیا خاطره جالبی از مراجعان خود دارید 
که بیان کنید؟

بلــه. درتمام دورانی که به مردم خدمت کرده ام برایم 
خاطره اســت. بیشــتر مراجعین جهت کاهش وزن به من 

مراجعه می کنند.
 یادم اســت یــک خانم مراجعــه نمودوگفــت : دخترم 
اضافــه وزن داردولــی مخالف کاهش وزن اســت. بعد از 
مدتــی به من مراجعه کرد وگفت: می خواهم وزن کم کنم! 
بعــداز 10ماه 60 کیلوگرم وزن کم کــرد واقعا این خانم 

برای من یک قهرمان است .
یــا یک خانــم دیگر دیســک کمر داشــت واضافه وزن 
زیادی داشــت، جهت عمل حتمــا باید وزن کم می کرد، طی 
یک سال حدود40 کیلوگرم وزن کم کرد و بی نیاز از عمل 
شــد. من واقعاً از رضایت و خوشحالی مراجعان، خوشحال 

می شوم.

* توصیه شما به خوانندگان جهت تغذیه سالم چیست؟ 
اطاعات تغذیه ای خود را باال ببریم وبه  مطالب نادرست 
فضــای مجــازی وتبلیغات آن ها اعتماد نکنیــم  .در زمینه 
روش های صحیح تغذیه ای باید فرهنگ ســازی شود و به 

نسل جدید آموزش های الزم را داد. 
از میــوه وســبزی جات مخصوصا ً افراد دیابتی بیشــتر 
اســتفاده کننــد و خود کنترلــی افراد در میــزان مصرف 

تغذیه ای مهم است. 

* را ه های ارتباطی جهت کســب اطاعات و ســواالت در 
زمینه تغذیه با دکتر رویا رازقیان: 
تلفن مطب : 026-32250588

همراه : 09363858964 
@roya_razeghian

نشــانی: چهارراه طالقانی، خ طالقانی شــمالی به ســمت 
آزادگان کوچــه شــهروز. دومین ســاختمان، ســاختمان 

پزشکان، طبقه دوم 
پذیرش عصرها روزهای شنبه ،دوشنبه، سه شنبه

در گفتگو با »دکتر سید رضا زیدی« اعالم شد؛

حداقل هزینه های دندانپزشکی
 در استان البرز 

خبرنــگار جــام جم کرج:موجب شــعف و خرســندی 
بســیار است که با یکی از با انصاف ترین و حاذق ترین 
مدیــران و دندان پزشــکان اســتان البرز بــه گفتگو 
نشســتیم. دکتر ســید رضــا زیدی، دندانپزشــک با 
اخاق و خوش نیت از جمله شــخصیت هایی اســت که 
توانســته در سه منطقه  شــهری و شهرستانی استان 
البرز، درمانگاه دندانپزشــکی شــبانه روزی ســینا و 
درمانــگاه دندانپزشــکی مارلیــک و کلینیک واقع در 
چهارراه طالقانی خدمات شــایان توجهی را به مراجعین 
این حوزه ارائه دهد، توجه شما را به ماحصل مصاحبه 

با این دندانپزشــک متخصص جلب می نماییم:

* کلینیک های دندانپزشکی شما چه تفاوتی با دیگر 
مجموعه ها دارد؟ 

دو موضوع در دندانپزشــکی بسیار مهم است، یکی 
کیفیــت درمان و دیگری هزینه هــای درمان.  با توجه 
به افزایش قیمت مواد دندانپزشــکی که متاســفانه 
روزانــه افزایش قیمت داریم ســعی کردیــم تنها به 
مقدار کمی یا حتــی کمتر تعرفه ها را افزایش دهیم. 
در خصــوص کیفیت کار انجام شــده، این مرکز دارای 
دندانپزشــکانی متخصــص، زبــده و با ســوابق کاری 

زیادی اســت و از آنجایی که با دانشگاه علوم پزشکی 
ارتباط داریم همه پزشــکان از اساتید دانشگاهی می 

باشند.

* بــا توجه بــه توضیحاتی که دادیــد از دیگر ویژگی 
هــای کلینیــک هایتان چه مواردی اســت که بتوان به 

آن اشاره نمود؟
از نظر بهداشــتی به سیستم استریلیزه کردن روز 
دنیا مجهز هســتیم. تعدادی دســتگاه استریلیزیشن 
موجود اســت کــه خیلی شــدید این مــورد انجام می 
شــود. یکــی از بهتریــن گزینه هــا برای انجــام امور 

دندانپزشکی این مرکزها می باشند.

* مجموعه های شــما دارای چه متخصصانی هستند؟
کلینیــک هایمان کامــا تخصصی اســت. متخصص 
درمان ریشــه، متخصــص لثه و بیماری هــای دهان و 
...  کــه همــه در مجموعــه مــا متمرکز می باشــند و در 
کنــار هم یک تیم ورک بســیار قوی را تشــکیل داده 
ایــم. هنگامــی که طرح درمان به بیمار داده می شــود 
اگر بیمار نیاز به انجام چند کار تخصصی داشــته باشد 
در همــان مرکز به متخصصان ما ارجاع داده می شــود 
و تمــام امور در همــان مرکز حاضر اســت و انجام می 
گیــرد در این صــورت بیماران می تواننــد با یک تیم 

قوی کار کنند.

* لطفــا در خصــوص هزینــه هــای کلینیــک توضیح 
بفرمایید.

 هزینه ها را خوشــبختانه به حداقل رسانده ایم که 
به بیماران از لحاظ مالی فشــار وارد نشود. می توانیم 
بگوییــم کــه حداقل هزینه ها را در کل اســتان البرز 

داریم .

* لطفا آدرس و راه های ارتباطی درمانگاه را بگویید.
آدرس: فردیس، بین فلکه دوم و سوم، نبش کوچه 
2۷ جدید )هشــت قدیــم(، درمانگاه دندانپزشــکی 

شبانه روزی سینا
 تلفن: 02636564696

همزمان با هفته جهاد کشاورزی؛

البرز شاهد رویدادهای ارزشمندی بود
البرز در هفته جهاد کشــاورزی امســال شاهد دستاوردهای شگرفی در 
حوزه کشاورزی بود که آغاز عملیات اجرایی شهرک گلخانه ای چوپان آباد 
برای نخســتین بار در البرز از اهم این پروژه ها محســوب می شود، اکنون 
زیرســاخت های این شهرک فراهم شده و بســتری مطلوب برای فعالیت 
بخش خصوصی در حوزه کشاورزی مهیاست که به واسطه این امر فرصت 
۷۰۰ اشــتغال در این شهرک ایجاد شد.خبرنگار جام جم کرج: در ادامه نیز 
اولیــن مرکز خرید گندم البرز در نظرآباد با حضور اســتاندار البرز مورد بهره 
بــرداری قرار گرفت؛ چــرا که این امکان در شهرســتان نظرآباد با حضور 
رکورددار برداشت گندم به میزان ۱3 تن و ۵۷۰ کیلوگرم از زیرساخت های 
ضروری به شمار می رفت از این رو با ایجاد این امکان ظرفیت تولید روزانه 
۱۰۰ تــن آرد و ذخیره ۱2 هزار تن گندم برای البرز ایجاد شد.شــرایط آب 
و هوایی البرز موجبات برداشــت گندم را زودتر از ســایر استان های کشور 
فراهم کرد و این امر در یکی از بزرگترین مزارع برداشت گندم در نظرآباد با 
جشن و ســرور اهالی این شهرستان و روستاهای اطراف و حضور استاندار 

البرز همراه شد.
 البرز علی رغم محدودیت اراضی کشــاورزی دستاوردهای بزرگی در 
حــوزه محصوالت باغی و زراعی دارد که رکورد تولید گندم در هکتار یکی 
از این توفیقات است.اســتاندار البرز بر این باور اســت کــه با ظرفیت ها و 
فرصت های کم نظیر البرز در حوزه کشــاورزی این استان می تواند یکی از 

قطب های کشاورزی کشور باشد. 
وی همچنین گســترش کشت های گلخانه ای و ایجاد بسترهای الزم 
در جهت رشــد کشاورزی اســتان مطابق استانداردهای روز دنیا با توجه به 
ضــرورت اصالح مصرف منابع آب به عنوان ســرمایه ملــی را بجد مورد 
پیگیری قرار می دهد که آغاز عملیات اجرایی شــهرک گلخانه ای چوپان 
آباد در نظرآباد در راســتای تحقق این امر اســت. شهبازی بر این باور است 
که مشــارکت های مردمی در قالب بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد 
کشور محسوب می شود، بنابراین باید بستر و زیرساخت الزم را برای فعالیت 

آنها فراهم کرد. 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان البرز:  

026-32210004-9 
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دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
حافظاز دوستان جانی مشکل توان بریدن

یاد یاران آشنا

نگاهی کوتــاه به زندگی 
پربرکت شهید »سیدجالل 

صالحی«
سید  شــهید 
جــالل صالحی  
در ســال ۱33۷، 
در تهــران دیده 
به جهان گشود. 
خود   تحصیالت 
را بــا توجــه به 
و  سرشار  هوش  
اســتعداد فراوان با تالش و کوشــش زیاد تا حد 
دیپلم پیش برد و دوره دبیرســتان قبل از پیروزي 
انقالب به طور مخفي و زیرزمیني به فعالیت هاي 
سیاســي و اجتماعي علیه رژیم منحوس پهلوي 
مشــغول بود. پس از اخذ دیپلم به خدمت سربازي 
اعزام شــد. او در ارتش نیز به فعالیت  سیاسي خود 
ادامــه داد و به  همین خاطر دســتگیر و زنداني و 

ممنوع المالقات شد.
خبرنــگار جام جم کــرج: وی به خاطر 
عشق فراوان به انقالب و امام در اکثر صحنه هاي 
انقالب حضور داشت، بخصوص از گروهک هاي 

ضد انقالب تنفر و بغض عجیبي داشت.
 آن ها را و رژیم متجاوز عراق را عوامل استکبار 
مي دانســت و معتقــد بود که آن هــا متجاوزند و 
متجاوز باید تنبیه بشــود و علیــه هر متجاوزي 
بایــد قیام و مقاومت نموده و تا ســرحد بذل جان 

فداکاري کرد. 
وی درهمین راســتا بود که به استخدام ارتش 
جمهوري اســالمي ایران درآمد و باشروع جنگ 
تحمیلــي به خاطر عشــق و ایمان بــه انقالب و 
مــردم بدون اطالع خانواده، عازم آبادان شــده و 
در عملیات شرکت نمود و بعد از بازگشت، نگراني 

خانواده برطرف شد. 
آري! او پس از نبــرد با مزدوران و عوامل کفر 
و اســتکبار جهاني طي یــک عملیات چریکي و 
درگیري با گروهک کومله در جبهه بانه کردستان 
در 2۰ خــرداد ۱362، مورد اصابــت تیر از ناحیه 
دهــان و دنــدان قــرار گرفت و بــه درجه رفیع 
شــهادت نائل آمد. تربت پاکش در بهشــت زهرا 
تهران نمادی از ایثار و استقامت در راه وطن است.

مدیر شیرینی فروشی »نویان« : 

کیفیت و تخفیف های ویژه موجب رضایت 
مشتریان است 

خبرنــگار جام جــم کرج: شــیرینی، 
پــای ثابــت جشــن ها، مراســم و 
از  شــیرینی   مهمانی هاســت. 
خوراکی های جــذاب و  پــر طرفدار 
در سراســر دنیاســت. تمام سنین 
از  کودکان تا  کهنساالن از شیرینی 
اســتقبال می کننــد. در فرهنگ ها 
و اقوام مختلف ایرانی شــیرینی ها 
بــه اشــکال و روش هــای متنوعــی 
پخــت می شــود . گــز و ســوهان از 
شــیرینی های اصیــل و قدیمی اند. 
پذیرایــی کارکنــان جــام جــم بــا 
شــیرینی های خوشــمزه وتمجیــد 
همکاران، مــا را بر آن داشــت تا با 
»ســید نوید موســوی«، کارآفرین 
و مدیــر موفــق شــیرینی نویــان و 
سراســتاد کار نخبه پخت شــیرینی 
بــه گفتگــو بپردازیــم  در کــرج 
که حاصــل ایــن گفتگــو را در ذیل 

می خوانید: 
* چــه نــوع شــیرینی هایی تهیــه و 

عرضه می نمایید؟ 
انــواع شــیرینی های تــر و خشــک، 
کیک، سوهان، شــیرینی های محلی 
آذربایجــان، کرمانشــاه و دیگــر 
شــیرینی های  محلــی اســتان های 
کشور، در شیرینی ســرای ما توسط 
اســتاد کاران  ماهــر و همــکاران با 

تجربه تهیه و پخت می شود. 
* با توجه به تنوع شیرینی ها و تعدد 
ارائه دهندگان این نوع محصوالت، 
ویژگی هــای مجموعــه خــود را بیان 

کنید؟ 
هدف ما ارائــه بهتریــن محصول با 
باالتریــن کیفیت اســت. اســتفاده 
از مرغــوب تریــن مــواد اولیــه و 

برندهای عالی از ویژگی های شاخص 
مجموعه ما می باشد. ما سود فروش 
را کاهــش داده ایــم، امــا کیفیــت 
محصوالت مــا همچنــان در باالترین 
ســطح خود قرار دارد. در مراســم 
خــاص شــامل جشــن های ازدواج، 
تولد ها، مهمانی ها و... 15 % تخفیف 
برای خانواده هــا و مراجعین در نظر 
گرفته ایــم. در برنامه هایی هم که 
در مساجد یا مدارس اجرا می شوند 
خدمــات مــا بــا 20% تخفیــف ارائه 
می شــود. رضایت تمام مشتریان با 
سلیقه های مختلف در اولویت کاری 

ما قراردارد. 
* چه برنامه ای برای توسعه کار خود 

دارید؟ 
برای توســعه کار خود در حال آماده 
ســازی و فعال نمودن شعبه دیگری 
در شاهین ویا هســتیم. البته اگر 
موانع آن مرتفع شــود تــا پایان تیر 

افتتاح خواهد شد. 
* با توجــه بــه رقابتی بــودن بازار، 

موفقیت کسب و کار شما چیست؟ 

وجود جناب آقای مهــدی خان لویی، 
ســر اســتادکار شــیرینی فروشــی 
نویان در پخت با کیفیت تولیدات از 
عوامــل موفقیت ماســت. از دوران 
کودکی در این حرفه مشــغول بوده 
و به صورت آبــاء واجدادی در تبریز 
فعالیــت داشــته و در ایــن زمینــه 
تجربه زیــادی دارند.  هــر فردی با 
اولین تســت شــیرینی های مــا، به 
کیفیت باالی آن پی می برد. در پخت 
و تزئین شیرینی بســیار حساسیت 
دارد و به نظر مــن یکی از نوابغ این 
حــوزه در صنف شــیرینی فروشــی 

کشور است.
* لطفا نشانی و راه های ارتباطی خود 

را بیان بفرمایید.
نشانی شــعبه 1: کرج، گوهردشت، 
رســتاخیز، بیــن خیابــان یازدهم و 

دوازدهم، نبش احداثی 31
شــعبه 2: شــاهین ویــا، .خیابــان 
22بهمــن جنوبــی، پاییــن تــر از 

مسجد.
تلفن: 34413۷80-3420۷301

خبرنگار جام جم کرج: مدیریت منحصر به فرد سید محمد امین احمدی توانسته در 
مدت کوتاهی او را از دیگر دفاتر امالک کرج متمایز کند. ســراپا کار اســت و تالش و صداقت.  
به همین خاطر در روز ملی اصناف از وی تقدیر چشــمگیری به عمل آمد. در ادامه گفتگوی 

صمیمانه ما را با او بخوانید:
* در طول سال هاي اخیر، بازار مسکن روزهاي خوب و بدي را به خود دیده 
است. در برخي از برهه ها بازار جریان داشته و در دوره اي دیگر خرید و فروش 
راکد بوده است، اما موضوعي که همواره وضعیت ثابتي داشته اختالفاتي بوده 
که بابت تنظیم غیر حرفه اي و غیر رسمي قراردادهاي مربوط به انتقال عین و 

منافع مسکن ایجاد شده است. نظر شما در این مورد چیست؟ 
- الزم می دانم قبل از هر چیز از زحمات آقای حمید کریمی، رئیس محترم اصناف استان 
البرز به خاطر تالش شــبانه روزی در جهت پیشبرد اهداف جامعه صنفی استان در سال رونق 
تولید اقتصادی  تشــکر نمایم و بعد در جواب ســوال شما باید عرض کنم که به خاطر این که 
همه همکاران فکر می کنند همه کاره باید خودشــان باشند و عدم اطالعات کافي  نسبت به 
قراردادها  دارند و باید در هر  مجموعه یک تیم حقوقي داشته باشند که مسلط به قراردادها باشند 

تا مشکالت را به حداقل رسانده یا حل نمایند. بله، متاسفانه این اتفاق افتاده و باز خواهد افتاد. 
* طبق قانون تجارت واسطه کسي است که در مقابل اجرت واسطه انجام 
معامله شده یا براي کسي که می خواهد  معامله انجام دهد طرف معامله پیدا 
می کند البته در قانون تعریفي از واســطه نشــده است شما چه تعریفي از 

واسطه دارید؟ 
- واسطه همان چیزي است که شما تعریف کردید. تعریف کار ما واسطه گري نیست، ما 
مشاوره متقاضیانی هستیم که می توانند با مشاوره صحیح از طرف ما بهترین خرید و فروش 

را داشته باشند.
* به نظر شــما در چه مواردي صاحبان امالك حق دریافت دســتمزد را 

ندارند؟ 
- در زماني که واسطه گري انجام می دهند حق دریافت دستمزد را ندارند 

* چه ضمانت اجرایي برکنترل عملکرد صاحبان مشاور امالك وجود دارد؟  
- این را باید بدانیم که مســلما کسي که صرفا یک  جواز کسب می گیرد قطعا  یک مشاور 
متخصص نیست و ضمانت اجرایي  صرفا یک جواز کسب نمي تواند باشد و جواز کسب به آن 

نفر داده شــده است که کارش را درست انجام دهد. ولي خوشبختانه کار ملک یک تخصص 
خاص می خواهد. ضمانت اجرایي می تواند شرایطي را فراهم کند تا کارآفریني ایجاد کرده تیم 
هایي که آنها را هدایت می کنند مثل تیم آموزش ، حقوقي و اجرایي که این سه مورد قطعا باید 

دیده شود و باز تاکید می کنم که  تنها جواز کسب کافی نمی باشد. 
* به نظر شما جایگاه تکریم مشتري و حمایت از حقوق وي در این حرفه 

کجاست؟ 
- ارائه مشاوره هاي درست و در نظر گرفتن حقوق طرفین و اینکه طرفین به هدفشان برسند 
از مهمترین وظایف مشاور امالک است و این کار مرحله به مرحله انجام می شود و تیم حقوقي 
باید قرارداد خوب بنویسد و تیم اجرایي و مدیر قرارداد باید این قضیه را برد برد با رضایت کامل 

به سمت هر دو طرف هدایت کنند. 
* انصاف و عدالت در ســوابق کاري دفاتر مشــاوران امالك را چگونه 

می بینید؟ 
 متاسفانه انصاف و عدالت بشدت کمرنگ است. خیلي از همکاران ما با توقعات زیاد  آسیب 
هاي بسیاری هم به مردم و هم به این صنف زده اند و این بزرگترین و بدترین اتفاقي است که 

در صنف حرفه اي و تخصصي کشور می تواند بیفتد. 
* نظر شما درباره تقویت اصناف و راه حل هاي موجود براي ارتقاء صنف 

امالك چیست؟ 
 در باره مجموعه اصناف بحثي نمي توانم داشته باشم. همه اصناف باید بدانند و یادشان باشد 
که کاسب حبیب خداست و فکر می کنم در استان البرز با درایت خوب مدیران این مجموعه ها 
به درستي انجام می شود و مطمئن هستم در واقع در مورد کار امالک به اینگونه توجه نکنیم و 

سختگیرانه تر به این موضوع نگاه کنیم.
 با اســتفاده ازنیروي متخصص و حرفه اي با  آموزش درست و کادر متخصص و مجرب و 
بهره گیری از  تیم حقوقي در هر مجموعه ای می توان بستری برای پیشرفت در آن مجموعه 

ایجاد کرد.  
*  در آخر چه توصیه اي به دفاتر مشاوران امالك و مسئولین ذیربط دارید؟  
- پیرو صحبت هاي قبلي که کردم از مسئولین می خواهم که سختگیرانه تر به این موضوع 
نگاه کنند و دفاتر امالک را یکي از کلیدي ترین و مهمترین بازار هاي استان بدانند و این را هم 
یادمان باشد که ما واسطه نیستیم و مشاور هستیم و باید مشاوره درست را یاد بگیریم و خدا را 

شاکر هستیم که ما توانستیم این مهم را به حقیقت برسانیم.
mohamadamin_ahmadii :اینستاگرام                                 

سید محمد امین احمدی مدیر دپارتمان امالک رویال:

ارائه مشاوره حرفه ای از وظایف ماست
دشــمنان چشــم دیدنش را نداشــتند. درپاسخ به 
دشــمنی های آمریکا، با ترقــی و تعالی وطن عزیزمان 
ایــران، می گفت:» آمریکا! از مــا عصبانی باش و از این 
عصبانیت بمیر!« این بود که پس از شهادت او و هفتاد و دو 
تن از دیگر یاران و همراهان بنیان گذار انقالب اسالمی 
ایران، امام خمینی )ره( در سخنرانی خود فرمود:» بهشتی 

مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان بود.«
روش زندگی اجتماعی شــهید آیت اهلل سید محمد 
حسینی بهشتی ایثار و فداکاری و کار و کوشش بی دریغ 
در راه برقراری و پابرجایی حکومت اسالمی بود، بی آن که 
سخنان بیهوده گویان کمترین اثری در ایمان و اراده اش 
داشته باشد و وی را از صف پویندگان صراط مستقیم باز 
دارد. وظیفه خود و هر مسلمان و یکتا پرستی را پرداختن 
بها و صرف هزینه هایی می دانســت که او را به کمال و 
مقصد الهی می رساند.با این باور، هشدار می داد:» بهشت 
را به بها دهند و به بهانه ندهند.« آشنایان و نزدیکانش از 
همان ابتدا و دیگران پس از شهادتش دریافتند که آن چه 
می گوید از ســر صدق و صفا و صداقت و راستی است و 
سخنان بیهوده دشمنان بی پایه و پوچ است. آغاز و انجام 
زندگانی این دانشمند بزرگ و مطیع و فرمانبردار احکام 

و فرامین الهی گواه این حقیقت است:
سید محمد حســینی بهشتی فرزند سید فضل اهلل از 
روحانیون اصفهان در دوم آبان ماه ۱3۰۷متولد شد. وی تا 
کالس دوم دبیرستان تحصیل کرد. اما ناگهان به طلبگی 

و درس های دینی گرایش یافت.

سال ۱32۵هجری شمسی برای ادامه تحصیل به قم 
رفت و نزد اســتادانی چون امام خمینی )ره( به شاگردی 
پرداخت. مدتی بعد، بار دیگر درس های رایج را دنبال کرد 
و درس های نیمه کاره و رها شــده اش را پی گرفت. او، 

پس از دریافت دیپلم، به دانشگاه راه یافت.
از ســال ۱33۵تا ۱33۸ در حالی که در شهر قم ساکن 
بــود، دوره دکترای فلســفه و الهیــات را گذراند و در آن 
شــهر مقدس به کارهای فرهنگی همت گماشت. هم 
زمان در شــورای فقهی و سیاســی»جهت هیئت های 
موتلفه اســالمی « عضویت یافت. سپس با صالحدید 
آیت اهلل ســید حسین بروجردی )زعیم عالیقدر و ریاست 
حوزه علمیه قم( که گسترش فعالیت های حوزه و تعالیم 
شــیعه به خارج از کشور را الزم می دانستند، مدتی برای 
تبلیغ به هامبــورگ آلمان اعزام گردید.ایشــان پس از 
حج به کشــورهای ســوریه، لبنان و ترکیه ســفر کرد و 
پس از بازگشــت بــه ایران، برای به پیروزی رســاندن 
انقالب اســالمی به فعالیت پرداخت. تاســیس »حزب 
جمهوری اســالمی« فعالیت بیشتری را در عرصه های 
انقالب موجب گردید. با آتشــی که خائنان و بدخواهان 
برافروختند، آیت اهلل بهشــتی، سرانجام در هفتم تیر ماه 
۱36۰ و طی انفجاری در محل حزب جمهوری اسالمی 
همراه با یاران انقالب به شــهادت رسید. این روز به یاد 
ایشان که ریاست شورای عالی قضایی را عهده دار بودند، 

به نام قوه قضائیه تعیین گردید. 
محمد رضا اصالنی

با دســتور اســتاندار البرز، شــرکت آب منطقه ای 
اســتان موظف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با 
سیالب های احتمالی رودخانه فصلی نجم آباد در هنگام 

بارندگی های شدید شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری البرز، شهبازی در حاشیه مراسم آغاز عملیات 
اجرایی شــهرک گلخانه ای چوپان آباد که در مجاورت 
رودخانه فصلی نجم آباد صورت گرفت، از مدیرعامل آب 
منطقه ای البرز خواست تا برای پیشگیری از وقوع سیل 

و ســیالب های احتمالی در حاشیه این رودخانه نسبت 
به ایجاد ســیل بند اقدام کند. استاندار البرز مساعدت در 

راستای تامین اعتبار این طرح را نیز اعالم کرد.

برای مقابله با سیالب های احتمالی؛
استاندار خواستار ایجاد سیل بند در رودخانه نجم آباد شد

از ما عصبانی باش!


