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دکتر افشین معززی کالنتری، جراح و دندانپزشک:

 رضایتمندی مراجعین برایم
 بسیار خوشحال کننده است

غ التحصیل از دانشگاه ارمنستان درسال ۱۳۸۸ می باشد. وی در تمام دوران تحصیل دانشگاهی  دکتر افشین معززی کالنتری جراح و دندانپزشک و فار
شاگرد ممتاز بوده است. میزان رضایمتندی بیمار و مراجعه کننده برای ایشان اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از ویژگی های شخصیتی این پزشک 
حاذق و توانمند، عدم تبعیض بین بیماران و برقراری روابط دوستانه با آنهاست. میزبانی و گفتگو با وی برای روزنامه جام جم البرز موجب افتخار بود. 

در ادامه شما را به مطالعه این گفتگو دعوت می کنیم:
* در خصوص سوابق تخصصی و نحوه ارتباط  با مراجعان خود توضیح دهید.

ج نقل مکان کردم. من تمام بیمارانم را دوست دارم و  اوایل که به ایران بازگشتم، چند سالی در شهر قزوین مشغول به کار شدم و سپس به کر
تبعیضی بین آنها، چه فقیر و چه غنی قائل نیستم و میزان توجه و دلسوزی ام برای همه یکسان است. من به کارم  بسیار عالقه مندم و با اکثر بیمارانم 

به ویژه جوانان رابطه دوستانه ای دارم، مخصوصا که اکثر بیماران من به صورت خانوادگی یا فامیلی هستند.
ح و خدمت خود بگویید. * یک خاطره از دوران طر

ج دارم، درمان دختر خانمی بود که متاسفانه تمام دندان هایش را از دست داده بود و برظاهر و زیبایی   یکی از خاطرات شیرینی که در دوره خدمتم در کر
او تاثیر زیادی گذاشته بود و این موضوع موجب منزوی شدن ایشان شده بود. خوشبختانه توانستم کارهای درمان ایشان را به همراه پروتز انجام 
دهم و زیباییش را برگردانم. بعد از اتمام درمان، زمانی که این خانم خودش را در آینه دید، از خوشحالی گریه کرد. این میزان از رضایتمندی بیماران، 
جدای از بحث اقتصادی و مالی برای یک پزشک و یا دندانپزشک، بسیار خوشحال کننده است. من هم مستثنا از این قضیه نبودم و بسیار خوشحال 

شدم که توانستم رضایت و خوشحالی دختر جوانی را رقم بزنم و زیباییش را باز گردانم و موجب باال رفتن اعتماد به نفس وی شوم.

راه های ارتباطی با مطب خود را بیان نمایید. 

- طبقه سوم- واحد 4- دندانپزشکی دکتر معززی کالنتری آدرس: چهارراه طالقانی- جنب شورای حل اختالف- ساختمان کوثر

|    2
    |  

 

گزارش می دهد؛ ز  گزارش می دهد؛البر ز  البر جامجام جم  جم 

گذر از پیک مصرف برق در تابستان  گذر از پیک مصرف برق در تابستان استمداد از شهروندان برای   استمداد از شهروندان برای  

ح شد؛ در مراسم رونمایی از نقشه مهندسی فرهنگی کشور برش البرز مطر

قدرت فــــرهنگ، باالتر از  سیاست و اقتصاد 

هشتمین  گــرامیداشت 
تاسیس بیمارستان   سالگرد 

یم  مر فوق تخصصی 

نسیم زینال زاده و مطهره شفیع زاده: 
 انتخاب مربیان برتر و راه اندازی

کادمی  آ  تورهای ورزشی  وجه تمایز 
آی کن  ورزشی 

نگین صادقی حریری، مدیر آموزشگاه زبان:
آموزشگاه  تعیین سطح زبان در 

یری رایگان است زبان صادقی حر
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 مشاوران امالک البرز
 تحت رصد شدیدنظارتی 

مدیرکل هواشناسی استان البرز می گوید بارش های بهار امسال این استان نسبت 
به بلندمدت ۳۴ درصد کاهش داشته و بخش عمده نیاز آبی البرز امسال تامین 

نشده است.
طور  به  امسال  بهار  در  گفت:  احمدی  بهاروند  ؛ آرش  البرز جم  گزارش جام  به 
گذشته  آبی  سال  نسبت  که  داشتیم  البرز  در  بارندگی  متر  میلی   ۳۷.۶ میانگین 
کاهش چشمگیر دارد. وی ادامه داد: بهار امسال شهرستان طالقان با ۶۴ میلی 
متر بیشترین بارندگی و شهرستان نظرآباد با ۱۵.۴ میلی متر کمترین بارندگی را در 

استان البرز داشتند.
بهاروند احمدی بیان داشت: این در حالی است که میزان بارندگی های بهار امسال 
بوده  شهرستان  این  بلندمدت  میانگین  کمتر  متر  میلی   ۱۱۸ طالقان  شهرستان 
است. مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: از ابتدای سال زراعی جاری )مهر ۱۴۰۰( 
تا پایان بهار ۱۴۰۱ حدود ۶۳ درصد نیاز بارشی استان البرز تامین شده که نسبت به 

بلندمدت ۳۴ درصد کاهش نشان می دهد.
بهاروند احمدی اظهار داشت: در مجموع میزان بارش های سال زراعی جاری تاکنون 

۸۷.۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت استان البرز است.

وی افزود: میانگین دمای هوای استان البرز در بهار امسال ۲۴.۳سلسیوس بوده 
که ۱.۲ درجه نسبت به بلندمدت افزایش داشته است.

میانگین بارش ساالنه استان البرز در زمان تر سالی بیش از ۴۲۰ میلی متر است.

کاهش بارش های بهاری البــرز در وضعیت بحــرانی

میراث  وزارت  داخلی  گردشگری  توسعه  مدیرکل 
فرهنگی: آینده گردشگری البرز درخشان است.

در  فاطمی  مصطفی  سید  البرز،  جام جم  گزارش  به 
البرز اظهار کرد:  مراسم اختتامیه جشنواره بازار سفر 
این نمایشگاه با هدف رونق دوباره گردشگری بعد از 
دو سال کرونا نویدی برای شروع دوباره این فعالیت 

است. 
این که مدیران استانی هر چه بیشتر  به  با اشاره  وی 
اگر  کرد:  تصریح  کنند  حمایت  خصوصی  بخش  از 
برگزار می شود  تولید  رفع موانع  و  ستادهای تسهیل 
طور  به  و  شود  دیده  پررنگ تر  گردشگری  بخش  باید 

خاص با همفکری به رفع مشکالت پراخته شود.
وی قرار گرفتن تشکل های مختلف بخش خصوصی و 
دولت در کنار هم  را نشان از همکاری خوب در بخش 

خصوصی و دولتی و مایه امید عنوان کرد.
فاطمی با اشاره به پتانسیل های خوب طبیعی استان 
انشااهلل  و  امیدواریم  البرز  گردشگری  آینده  به  گفت: 

امسال سال گردشگری باشد.
وی افزود: نگاه مثبت استاندار به گردشگری آینده را 
امید بخش کرده است و می توان استان را با استفاده 
کرد.  تبدیل  گردشگری  مقصد  به  پتانسیل ها  از 
فریدون محمدی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی البرزهم گفت: امروز برای استان البرز 

از برند گردشگری  روزی به یادماندنی خواهد بود زیرا 
در  مطمئنم  و  می کنیم  رونمایی   ATF البرز  استان 
برندهای  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  نماد  این  آینده 
استان  افزود:  تبدیل می شود. وی  گردشگری داخلی 
از  یکی  به  شدن  تبدیل  برای  کامل  ظرفیت  البرز 
مهمترین مقاصد گردشگری کشور را دارد و امروز برای 

تحقق این وعده تالش می کنیم.
وی ضمن تقدیر از نگاه ویژه استاندار و دیگر حامیان 
توسعه گردشگری در استان گفت: جشنواره بازار سفر 
به  کمک بخش گردشگری و بخش خصوصی از جمله 
غ و با حمایت دولت می تواند  تعاونی گردشگری سیمر

امیر  دهد.   نشان  را  البرز  سازی  مقصد  شعار  تحقق 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  جاویدپور 
البرزنیز در اختتامیه جشنواره بازار سفر گفت: برگزاری 
بازار سفر نشان دهنده ظرفیت های باالی  نمایشگاه 
استان در زمینه گردشگری و شناخت درست و تبلیغ 

برای جذب گردشگر است.
 وی گردشگری را یکی از ویژگی های عمده اقتصاد دنیا 
برشمرد و گفت: می توانیم با نشان دادن ظرفیت های 
استان، گردشگران داخلی و خارجی را جذب کنیم. به 
این صورت استان از یک معبر به یک مقصد تبدیل 

می شود.

جام جم البرز گزارش می دهد:

رونمایی از برند گردشگری  استان در مراسم اختتامیه جشنواره بازار سفر 



ج گفت: آمریکا اذعان کرده اند شکست خورده اند، کرک و پر  امام جمعه کر
آنها در منطقه توسط خط مقاومت با هدایت ایران ریخته است.

حسینی همدانی،  محمدمهدی  سید  آیت اهلل   ، البرز جم  جام  گزارش  به 
ج در بخشی از خطبه های  نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کر
خود با تأکید بر این که مردم از دستگاه قضا انتظار دارند امنیت و سالمت 

اجرای عدالت  گفت:  برقرار باشد،  اجتماعی به همراه عدالت در همه جا 
لذا  است  جامعه  در  مثبت  اقدام  و  تحول  هر  مقدمه  امنیت  برقراری  و 
دستگاه قضا در عین استقالل باید قدرتمند، کارآمد، به روز و در برخورد 
با مجرمان قاطع و بدون مالحظه باشد تا امید مظلومان در پس گرفتن 
 
ً
حقشان از ظالمان باشد. آیت اهلل حسینی همدانی در ادامه افزود: اخیرا

ایران  اطراف  کشورهای  به  گفتند  خود  شهروندان  به  صهیونیست ها 
نروید، احتمال سوءقصد ایران هست؛ اما این رژیم جعلی خوب می داند 
 
ً
انتقام داشته باشد، قطعا اراده  اگر  و  کاری ندارد  با مردم عادی  ایران  که 

قلب اسرائیل مورد هدف خواهد بود؛ همان طور که رهبر معظم انقالب 
فرمودند که تل آویو مرکز انتقام است.
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اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

ج: امام جمعه کر
کرک و پر آمریکا در منطقه توسط خط مقاومت با هدایت ایران ریخت

خبر

مشاوران حقوقی جام جم البرز
 خــوانــنــدگــان گــرامــی، 
ــد  ــ ــی ــ ــوان ــ ــی ت ــ شــــمــــا م
مـــشـــکـــات حــقــوقــی 
با  را  ــود  و قــضــایــی  خـ
البرز  جم  جام  روزنامه 
بــگــذاریــد.   مـــیـــان  در 
جنسیت  و  تـــعـــداد 
دعــــــاوی  در  گــــــــــواه   
ــب  ــی ــرک ت و  حـــقـــوقـــی 

شهود با سوگند
سؤاالت  از  یکی 

متداول این است که در پرونده های حقوقی چه 
آیا جنسیت  تعداد شاهد الزم می باشد؟ و این که 
در  و  دارد؟  تأثیری  چه  شاهد  بودن(  زن  یا  )مرد 
خواهان  آیا  شهود  نرسیدن  حدنصاب  صورت 
می تواند جهت اثبات ادعای خویش، سوگند یاد 

نماید؟
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۲۳۰ ماده  در  پاسخ 
و  تعداد  )حقوقی(  مدنی  دعاوی  »در  می باشد: 
جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند 

به ترتیب ذیل می باشد:
الف – اصل طالق و اقسام آن و رجوع در طالق و نیز 
دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح 
و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی 
دو مرد . ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن 
مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معامالت، 
وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات 
خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی 
دومرد یا یک مرد و دو زن . چنانچه برای خواهان 
امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی 
یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای 
خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا 
گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند 
توسط خواهان ادا می شود .ج – دعاوی که اطالع بر 
آنها معموال در اختیار زنان است از قبیل والدت، 
رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، 
دو مرد یا یک مرد و دو زن . د – اصل نکاح با گواهی 

دو مرد یا یک مرد و دو زن . 

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

خبر

 ۱۰ البرز:  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
درصد مشترکان البرزی ۲۴ درصد برق مصرفی خانگی 

رادر استان  به خود اختصاص داده اند.
عامل  مدیر  کریمی  حسن  البرز   جام جم  گزارش  به 
شرکت توزیع برق استان البرز در گفتگو با خبرنگاران 
و ۲۰۰  میلیون  یک  البرز  برق  توزیع  کرد:شرکت  تصریح 
هزار مشترک در بخش خانگی دارد که ۱۰ درصد آنها ۲۴ 
درصد مجموع مصرف این بخش را به خود اختصاص 
داده اند. وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ هزار کیلومتر 
شبکه با ۱۸ هزار پست برق در البرز فعال است که به 

دلیل پراکندگی باال حفاظت از آنها راحت نیست.
واسطه  به  اخیر  سال های  طی  متاسفانه  افزود:  وی 
نامناسب  اقتصادی  شرایط  جمله  از  مختلف  مسائل 
شاهد افزایش سرقت تجهیزات برق در استان هستیم 
به طوری که سارقان سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد 

تومان به شرکت توزیع نیروی برق البرز ضرر زده اند.
کریمی تاکید کرد: سال گذشته حدود ۱۲۰۰ فقره سرقت 

منجر به خاموشی در استان گزارش شده است. مدیر 
ادامه  در  البرز  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل 
افزایش  به  رو  سرقت ها  روند  متاسفانه  داد:  توضیح 
اول  که میزان سرقت ها در سه ماهه  است به طوری 

امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد 
افزایش داشته است.

سرقت  از  جلوگیری  برای  این که  بیان  با  مسئول  این 
شبکه برق تمام شبکه فشار ضعیف مسی را تبدیل 

به کابل های خود نگهدار کرده ایم، گفت:  اکنون کمتر 
از پنج درصد شبکه باقی مانده است که ارزش سرقت 
ندارد . وی ادامه داد:  امسال ۳۵ کیلومتر شبکه های 
کابلی زمینی  در بلوارهای استان به  سرقت رفت که این 

شبکه ها به خود نگهدار هوایی تبدیل می شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز در پاسخ به 
این که آیا تابستان امسال خاموشی برنامه ریزی شده 
این که  به  توجه  با  افزود:  شده،  پیش بینی  استان  در 
اردیبهشت  پایان  تا  کشور  نیروگاهی  واحدهای  تمام 
امسال اصالح و ترمیم و وارد مدار شده اند و همچنین 
به واسطه این که تا قبل از خرداد شرایط آب و هوایی 
برق  از  استفاده  به  نیازی  که  بود  گونه ای  به  کشور 
می رسد  نظر  به  نشد،  آبی  برق  نیروگاه های  تولیدی 
تابستان امسال را بدون قطعی برنامه ریزی شده سپری 
کنیم. وی اضافه کرد: البته همکاری بخش صنعت و 
کشاورزی و همچنین تغییر ساعات کاری ادارات هم در 

این زمینه بی تاثیر نخواهد بود.

جام جم البرز گزارش می دهد؛

استمداد از شهروندان برای گذر از پیک مصرف برق در تابستان 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر البرز:دشمنان برای درگیر کردن 
مردم با اعتیاد تالش می کنند.

به گزارش جام جم البرز، سردار حسینی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر البرز در نشست مطبوعاتی گفت: دشمنان از پیروزی انقالب 
تا کنون هجمه های زیادی به ایران وارد کرده و یکی از این موارد تالش برای 
درگیر کردن مردم با معضل اعتیاد بوده است. وی تصریح کرد: به جز دهه ۶۰ 
که به دلیل باورهای اعتقادی و مذهبی آمار درگیری با اعتیاد کاهش داشت، 

در سایر دهه ها با افزایش آمار معتادان مواجه بودیم.
سردار حسینی ادامه داد: دشمنان از پیروزی انقالب تا کنون هجمه های 
زیادی به ایران وارد کرده و یکی از این موارد تالش برای درگیر کردن مردم 
با معضل اعتیاد بوده است. این مسئول تاکید کرد: هرچند ایران همسایه 
کشوری مثل افغانستان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های مواد 
مخدر است ولی با تالش های صورت گرفته بیشترین کشفیات محوله های 
مواد مخدر در ایران اتفاق می افتد. وی با اشاره به موقعیت ویژه استان 

البرز گفت: مهاجرپذیری باال، وجود چهار زندان بزرگ و  همجواری با پایتخت 
باعث شده بحث اعتیاد در این استان با حساسیت بیشتری مورد توجه 
قرار بگیرد. سردار حسینی ابراز کرد: در حال رایزنی برای ایجاد شرایطی جهت 
انتقال چهار زندان به فضایی خارج از استان هستیم تا از این طریق شاهد 

کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد باشیم. دبیر شورای هماهنگی 
با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی و نقش مهم  البرز  مبارزه با مواد مخدر 
رسانه ها در آگاه سازی جامعه از خطرات اعتیاد افزود: پیشگیری بهترین 
رسانه ها  و  خانواده  نقش  خصوص  این  در  و  است  اعتیاد  با  مقابله  راه 
بسیار پررنگ است.  وی توضیح داد: وقتی فردی درخانواده از لحاظ روانی 
و سایر نیازها تامین باشد و خانه را جای امنی برای خود بداند کمتر سمت 
مصرف مواد مخدر کشیده می شود. سردار حسینی ابراز کرد: با توجه به 
این که اغلب مردان به خاطر تامین معیشت خانواده ناچارند وقت زیادی 
را در بیرون ازمنزل سپری کنند، مادران نقش تعیین کننده ای در پرورش 
فرزندان و آگاه سازی آنها از آسیب های اعتیاد دارند. وی ادامه داد: در کنار 
خانواده و رسانه، دولت مسئوالن هم باید نقش خود را در مقابله با اعتیاد 
به خوبی ایفا کنند تا قطعه این پازل به درستی کامل شود. این مسئول 
تاکید کرد: در مجموع ۲۴ دستگاه در بحث پیشگیری و مقابله با اعتیاد 

مسئولیت دارند که هر یک باید به وظایف خود به درستی عمل کنند.

گاه سازی جامعه از خطرات اعتیاد ضرورت فرهنگسازی و نقش مهم رسانه ها در آ

یری، مدیر آموزشگاه زبان: نگین صادقی حر

یری رایگان است تعیین سطح زبان در آموزشگاه زبان صادقی حر
گذشته  از  بیشتر  بسیار  امروز  عصر  در  خارجی  زبان های  یادگیری  به  نیاز 
می کنند.  فعالیت  بسیاری  آموزشگاه های  راستا  این  در  می شود.  احساس 
مدرک  دارای  و  حریری  صادقی  زبان  آموزشگاه  مدیر  حریری،  صادقی  نگین 
بین المللی  مدرک  همچنین  وی  می باشد.  انگلیسی  زبان  ارشد  کارشناسی 
حاضر  حال  در  است.  نموده  اخذ   کانادا  کشور  از  را  انگلیسی  زبان  تدریس 
ایشان استاد زبان تخصصی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد. 
در  را  زبان  تدریس  سال  نوزده  سابقۀ  همچنین  مجرب  و  مبرز  استاد  این 
پرورش  و  آموزش  نظر  تحت  وی،  فعالیت  آغاز  دارد.  خود  تخصصی  کارنامه 
استان در منطقه 3 بوده و به حدود شش سال پیش بازمی گردد. خاطرنشان 
همچنان  انگلیسی  زبان  مسلم  استاد  این  حرفه ای  کنشگری  بازه  می شود 
ترکی  آلمانی،  فرانسه،  انگلیسی،  زبان های  آموزشگاه،  این  در  دارد.  ادامه  نیز 
و ایتالیایی تدریس می گردد. یکی از ویژگی های آموزشگاه زبان صادقی حریری 
در نظر گرفتن تعیین سطح زبان رایگان برای دانش آموزان می باشد. در ادامه 

گفتگوی روزنامه جام جم البرز را با ایشان مطالعه می نمایید:
یس می شود و تخصص  یری چه زبان هایی تدر * در آموزشگاه زبان صادقی حر

این مجموعه در چه زمینه هایی است؟
افتخار داریم که اعالم کنیم فرایند تدریس زبان های انگلیسی، فرانسه، ترکی 
علمی  استانداردهای  با  اینجانب  مدیریت  تحت  آموزشگاه  در  ایتالیایی  و 
فعالیت  اصلی  شاکله  و  تخصص  پروسه،  این  در  می شود.  تمهید  شاخص 
فرانسه  و  آلمانی  زبان های  است.  انگلیسی  زبان  مکالمه  آموزش  حوزه  در 
متقاضی  ترکی  و  ایتالیایی  زبان  ولی  می شود  تدریس  ترمیک  صورت  به  نیز 

تعرفه های  اساس  بر  حریری  صادقی  زبان  آموزشگاه  شهریه  دارد.  کمتری 
در  تدریس  رده های  و  سطح بندی  می گردد.  تعیین  پرورش  و  آموزش  رسمی 
می باشد.  پیشرفته  تا  مبتدی  مقدماتی  دوره های  از  متشکل  آموزشگاه  این 
برای کودکان دوره های ترمیک داریم و نوجوانان  نیز پس از اتمام  دوره، مدرک 
دیپلم دریافت می کنند. مدرک اعطایی ما معتبر و دارای مهر وزارت آموزش و 

پرورش است.
یت سرکارعالی چه امتیازات ویژه ای دارد؟ * آموزشگاه تحت مدیر

برگزار  آنالین  زبان صادقی حریری به صورت حضوری و  آموزشگاه  کالس های 
است.  آموزشگاه  اختصاصی  پلتفرم  اساس  بر  آنالین  کالس های  می گردد.  
آموزان  شاخصه اصلی این کالس ها سرعت باال در فراگیری زبان برای دانش 
صورت  به  آموزشی  کارگاه های  داریم،  که  قدرتمندی  تحرک  سیر  در  می باشد. 
نهفته  استعدادهای  ظهور  و  بروز  شاهد  تاکنون  و  می شود  برگزار  آنالین 
در  مجزا  و  منفک  طور  به  می توانند  آموزان  دانش  بوده ایم.  کشور  فرزندان 
یکی از کارگاه ها یا دوره های خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی ثبت نام کرده 
اولین  ما  مجموعه  که  کنم  ادعا  می توانم  گیرند.  قرار  ویژه  آموزش  تحت  و 
آموزشگاه در این زمینه است. فعالیت آموزشگاه زبان صادقی حریری در ابتدا 
با محوریت مکالمه زبان انگلیسی بود، ولی در مراحل بعدی، با تهیه بهترین 
کتابهای آموزشی در حوزه مکالمه زبان انگلیسی، برترین خدمات درجه یک را 
در این حوزه به دانش آموزان ارائه نمودیم. روند ابتدایی جذب دانش آموزان 
میزان  و  عالی  عملکرد  با  توانستیم  تدریج  به  اما  بود،  آهسته  اول  مرحله  در 

رضایت مندی به بازه حداکثری جذب مخاطبان دست یابیم.

یقی می توانند با مجموعه آموزشی شما در ارتباط باشند؟ * مردم از چه طر

-بلوار موالنا-نرسیده به نوردیدگان و دانشگاه غیرانتفاعی- ساختمان شاهین- طبقه اول- آموزشگاه زبان صادقی حریری نشانی:جهانشهر
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دنیاســت.در  ورزش هــای  پرطرفدارتریــن  و  جذاب تریــن  از  یکــی  فوتبــال 
حــال حاضــر فوتبــال صنعتــی بســیار جاذبــه دار و بســیار پرطرفــدار بــا کمــک 
و مســاعدت فوتبــال دوســتان، ورزشــکاران، مربیــان و مدیــران ایــن حرفــه 

توســعه خــود را همچنــان ادامــه می دهــد.
در ایــن عرصــه بســیاری از مربیــان و اســاتید ایــن ورزش حرفــه ای توانســته اند 
منطقــه  ورزش  توســعه  در  بســزایی  نقــش  خوبــی  بســیار  حرکت هــای  بــا 

فعالیــت خــود داشــته باشــند.
از جملــه ایــن افــراد، ســید فریــدون قــادری، پیشکســوت و مدیریــت باشــگاه 
فوتبــال امیــد دهــدر طالقــان توانســته اســت بــا گــردآوری جوانــان، نوجوانــان 
 و تمــام رده هــای ســنی، یکــی از بهتریــن مراکــز تخصصــی ایــن ورزش پرطرفــدار 
را گــرد هــم آورد و آموزش هــای حرفــه ای را بــا ســطحی بــاال بــه آنهــا آمــوزش 
دهــد. روزنامــه جام جــم البــرز در همیــن خصــوص بــا ایــن مدیــر دوراندیــش و 
ســازمان دهنــده گفتگویــی انجــام داده اســت کــه در ادامــه خواهیــد خوانــد:

امیــد  باشــگاه   مجموعــه  تخصصــی  فعالیتهــای  و  ســوابق  خصــوص  در   *
دهیــد. توضیــح  طالقــان  دهــدر  

می کنــد.  فعالیــت  قدیــم  هشــتگرد  منطقــه  در  طالقــان  امیــد  باشــگاه  
مجموعــه مــا بــه صــورت رســمی ثبــت شــده و حــدود ده ســال اســت کــه در 
ایــن حــوزه فعالیــت حرفــه ای داریــم. مجموعــه مــا مختــص فوتبــال اســت. در 
زمیــن چمــن بــزرگ بــازی می کنیــم و در ســه رده جوانــان، امیــد و بزرگســاالن 
فعالیــت داریــم. کادر مجموعــه مــا حــدود ده نفــر هســتند. از پزشــک، مربــی، 
ســرمربی، بدنســاز و کادر مدیریتــی مــا و مجموعــه بزرگســال کــه چهــل و پنــج 

بازیکــن دارد.

تــی مجموعــه خــود بــه ویــژه فعالیــت در لیگ هــای مختلــف  * از برنامه هــای آ
. یید بگو

مــا ســال گذشــته در لیــگ هشــتگرد حضــور داشــتیم و بــه امیــد خــدا امســال 
ج شــرکت کنیــم و فعالیــت مــان را گســترده تــر نماییم.  قــرار اســت در لیــگ کــر
ــا برنامــه ریــزی  ــی امســال ب ــوده اســت؛ ول عمــده فعالیــت مــا در هشــتگرد ب
ج تأســیس کنیــم و  کــه کــرده ایــم قــرار اســت مــدارس فوتبــال خــود را در کــر
در خدمــت مــردم باشــیم. تیــم باشــگاهی امیــد طالقــان مــدارس فوتبــال را 

هدایــت می کنــد. 
مــا در شــهر قدیــم و جدیــد هشــتگرد مــدارس فوتبــال متعــددی داریــم. 
در باشــگاه یــا همــان تیــم داری بــا ســه رده بزرگســال، نوجــوان و امیــد در 

کــرد.  خواهیــم  شــرکت  ج  کــر در  ســاوجبالغ  لیگ هــای 
برگــزار  نیــز  اردو  البتــه  می باشــد.  فوتبــال  و  ورزش  شــامل  مــا  خدمــات 
می کنیــم. مــا فوتبالیســت های تیــم را بــه اردوهــای تدارکاتــی می بریــم. ایــن 
ــا  ــه مــدت یــک هفتــه و بیشــتر در شــمال کشــور برگــزار می گــردد. ت اردوهــا ب
پیــش از بازگشــت از ایــن اردوهــا دو یــا ســه بــازی تدارکاتــی انجــام می دهیــم. 

گاهــی نیــز میزبــان تیم هــای مقابــل در اردو هســتیم. 
موضــوع دیگــر ورزش بانــوان اســت. باشــگاه مــا حرفــه ای می باشــد و بانــوان 
نیــز عالقــه دارنــد فوتبــال را بــه صــورت حرفــه ای ادامــه دهنــد. ولــی متاســفانه 
بــرای بانــوان ورزشــگاه سرپوشــیده الزم اســت و مــا ایــن امکانــات را نداریــم. 
کــرده  آمــاده  آن را  کــه بتوانیــم زیــر بنــای  در بحــث برنامه ریــزی امیدواریــم 
و خانم هــا نیــز بتواننــد از آن اســتفاده کننــد. بــه طــور کلــی ســعی کرده ایــم 

بهتریــن باشــگاه فوتبــال هشــتگرد باشــیم.

نشانی و راه های ارتباطی باشگاه  امید طالقان را بیان نمایید.

آدرس :هشتگرد قدیم - کارخانه فخر ایران- مجموعه باشگاه  امید طالقان

شماره های تماس:    0919235۸320    -   09194445204  -    02691031034

omid_dehdar_fc : اینستاگرام باشگاه

ین کرده ایــم بهتر ین ســعی  کرده ایــم بهتر  ســعی 
 باشــگاه فوتبال هشــتگرد باشــیم باشــگاه فوتبال هشــتگرد باشــیم

یدون قادری، یدون قادری، سید فر  سید فر
یت باشگاه  امید دهدر طالقان: یت باشگاه  امید دهدر طالقان: مدیر  مدیر

چشم دل باید گشودن، تا جهان عبرت شود
سرمه دان عبرتی، در این دکان دهر نیست
هر چه در عالم بود، از بهر عبرت توتیاست
کور دل را هم مسیحا گر بیاید، بهر نیست
ما بسی دنبال هشیاری به هر وادی شدیم

هیچ هشیاری به کوی و برزن این شهر نیست
هر طرف را بهر بارانی، نمازی کرده اند

پس چرا همراه حتی یک نفر هم چتر نیست
سیر در آثار دنیا را همی عبرت بدان

سیر در آفاق و انفس الزم است و جبر نیست
در مسیر هر مسافر، جاده ای در پیش روست

از برای دجله در کوی بخیالن نهر نیست
در پس هر رهگذاری، یک نشانی مانده است

در پس باران خشک دشت خست، ابر نیست
چشمه سار علم معنا، در جهان گسترده است

منحصر در مکتب نصر و یهود و گبر نیست
کثرت آباد جهان، از یک وجودی آمده است

باطن وحدت یکی باشد که با دو قهر نیست
عارفان، از رد پای شاپرک هم درک معنا کرده اند

هر طلوع مهر و ماهی را بداند فجر نیست
فجر آن باشد که خورشید حقیقت سر زند
ور نه ماه ما بلند است و به کام قعر نیست
هر صدف را ممکن و هر قطره ای قابل بود

در معنای حقیقت، الیق هر بهر نیست
در طبیعت، هر چه می زاید اجل دنبال اوست

این همه مرگ فراگیر است و نبش قبر نیست
هیچ کس را رایگان از باغ عبرت گل نچید

ور نه گل را بر گریبان چاک کردن صبر نیست
خدمت دانا، برای درک معنا الزم است

یک دهه خدمت گذاری، شان موسی کسر نیست
جان من »اکنون« غنیمت دان که قدر ساعتی

صد هزاران ساله، قدر یک شبی چون قدر نیست

رامین شاه حسینی ) مرام(

سرمه دان عبرت



: مشاوران اماک البرز تحت رصد شدیدنظارتی   استاندار
عملکرد  بر  نظارت  و  کنترل  برای  را  ویژه ای  اقدامات  گفت:  البرز  استاندار 

مشاوران امالک در این استان در دستور کار داریم.
، مجتبی عبداللهی در نشست قرارگاه اجتماعی البرز  به گزارش جام جم البرز
افزود: این موضوع اکنون به دغدغه ای برای مسئوالن تبدیل شده چراکه 

برخی نسبت به افزایش غیرقانونی قیمت ها اقدام کرده اند.

کالنشهر ها  در  درصد   ۲۵ از  بیش  بها  اجاره  افزایش  گفت:  البرز  استاندار 
ایم  خواسته  مربوطه  اتحادیه های  از  منظور  این  برای  و  است  غیرقانونی 
نظارت جدی بر این روند داشته باشند. استاندار البرز ادامه داد: مردم باید 
در تمام موضوعات اجتماعی ورود کنند چراکه همواره با پویایی و مشارکت 
از  گفت:  عبداللهی  ایم.  بوده  بهتری  مراتب  به  نتایج  شاهد  امور  در  مردم 

دعوت  نهاد  مردم  سازمان های  و  اجتماعی  فعاالن  جهادی،  گروه های 
بیشتری  همراهی  اجتماعی  قرارگاه  اهداف  به  نیل  مسیر  در  که  می شود 
همکاری های  نیز  اکنون  جهادی  گروه های  البته  افزود:  وی  باشند.  داشته 
قرارگاه  این  ذیل  که  را  خود  اقدامات  گزارش  و  اند  داشته  خوبی  بسیار 

صورت می گیرد، ارایه می دهند.

چهارشنبه       8 تیر    1401   شماره 6248
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشک جام جم
پزشکی  ســـواالت 
پزشک  از  را  خــود 
ــرز  ــبـ ــام جــــم الـ ــ ــ ج
ــن  ــ ــدای ــ ــی ــ ــرس ــ ــپ ــ ب
ــردم  ــ ــ روزهـــــــــــــا، م
ــش زیـــــــادی  ــ ــخ ــ ب
ــای  ــ ــ ــازه ــ ــ ــی ــ ــ ن از 
از  را  خود  سامت 
گوناگون  راه هــای 
 بــــــــــــــــه دســـــــــــت 
مواقع  بعضی  در  می تواند  کــار  ایــن  مــی آورنــد. 
خطرناک  حتی  مــواقــع  از  بسیاری  در  و  مفید 

باشد.  
ویژه نامه های جام جم البرز شرایطی را فراهم 
کرده است که شنونده سواالت و پرسش های 
برای  مکتوب  صورت  به  و  باشد  شما  پزشکی 
داشته  مناسبی  جواب های  شما  سئوال های  

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

شما پاسخ خواهند داد.
عوارض اسهال در کودکان:

کمبود آب ؛ یکی از عوارض اسهال در کودکان 
،ازدست دادن آب فراوان از بدن است اسهال 
خفیف ،معموال باعث از دست دادن مایعات 
زیاد نمی شود، اما اسهال می تواند، متوسط یا 
شدید باشد. کم آبی شدید ، خطرناک است و 
حتی  و  مغزی،  آسیب  تشنج،  باعث  می تواند 
اگر  بدانید.  را  آبی  کم  عالئم  پس  شود  مرگ 
فرزند شما دچار عالئم زیر شد، با پزشک خود 

تماس بگیرید:
سرماخوردگی و سرگیجه

خشکی و چسبندگی دهان
ادرار زرد تیره

یا ادرار بسیار کم
گریه ی بدون اشک

سرد ی و خشکی پوست
کمبود انرژی

دکتر سید مهدی 
موسویان

شب  از  نــظــیــر  بـــی  اســتــقــبــال 
نجومی در کارخانه نوآوری البرز

پنجمین شب نجومی در کارخانه نوآوری و صنایع 
خالق البرز، با استقبال بی نظیر نجوم دوستان و 

خانواده های عالقمند قرار گرفت.
نجومی  شب  پنجمین  البرز،  جام جم  گزارش  به 
زحل،  سیاره های  بی نظیر  تقارن  با  همزمان 
حضور  با  عطارد  و  تیر  مریخ،  ماه،  مشتری، 
خانواده های عالقمند به نجوم در کارخانه نوآوری و 
صنایع خالق البرز برگزار شد.در این مراسم، عالوه 
نجوم  مدت  کوتاه  آموزشی  دوره های  برگزاری  بر 
از  استفاده  همچنین  آسمانی  اجرام  با  آشنایی  و 
ربات آسمان نورد و امکان رویت هر کدام از اجرام 
این  ویژگیهای  دیگر  از  مسلح،  چشم  با  آسمانی 

شب تابستانی بود.
همچنین پس از ۲۰ سال، امکان رویت همزمان 
زحل، مشتری، مریخ، ماه، تیر و عطارد بدون چشم 
و  جغرافیایی  بود.موقعیت  پذیر  امکان  مسلح 
امکانات بی نظیر رفاهی و تفریحی این مجموعه، 
و  البرز  و  تهران  به  آسان  دسترسی  همچنین 
ایجاد ظرفیت های مناسب برای حضور خانوادگی 
از  بسیاری  بود.  نجومی  شب  این  ویژگیهای  از 
شب های نجومی، نیمه های شب در دل کویر و با 
امکانات بسیار محدود رفاهی برگزار می شود، ولی 
امکانات  از  استفاده  کنار  در  رفاهی  خدمات  ارائه 
به  خاصی  ویژگی  مجرب،  اساتید  و  تخصصی 
شب های نجومی کارخانه نوآوری البرز داده است.
شب های نجومی در کارخانه نوآوری البرز، به همت 
یکی از شرکت های خالق مستقر در مجموعه و با 
هدف توسعه فرهنگی و در راستای فرهنگ سازی 

کارآفرینی، اشتغال و امیدآفرینی برگزار می شود.

سامانه مدیریت اطالعات و رصد اتباع بیگانه با عنوان 
اختصاری »مدارا« با هدف پیشگیری و مقابله با جرایم 
در  قضائیه  قوه  اطالعات  و  حفاظت  رییس  حضور  با 
نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز در 

کرج رونمایی شد.
به گزارش جام جم البرز، حجت االسالم عبداللهی رئیس 
رونمایی  مراسم  در  قضاییه  قوه  اطالعات  و  حفاظت 
در  بیگانه«  اتباع  رصد  و  اطالعات  مدیریت  »سامانه  از 
دادگستری کل استان البرز با اشاره به این که پیشرفت 
علوم و دانش ها بر جایگاه و خصایل ائمه اطهار صحه 
گذاشته است، گفت: هر چه باب علم شکوفاتر شده 
آشنایی  عدالت  معیار  در  خلقت  ُبنه  و  ُکنه  به  بشر  و 
بیشتری پیدا می کند این شناخت بیشتر می شود. وی 
راه اندازی سامانه مدیریت اطالعات و رصد  به  با اشاره 

اتباع بیگانه که برای اولین بار در کشور در دادگستری 
کل استان البرز آغاز به کار کرد متذکر شد: سامانه های 
متعدد از قبیل سامانه نظارت بر انفال، نظارت بر حقوق 
عامه، نظارت بر اراضی و مراتع، همه با هدف ایجاد امنیت 
با  این مراسم  نیز در  است. حسین فاضلی هریکندی 

اشاره به اقدامات دادگستری کل استان البرز در سال 
در  پرونده  فقره  و ۳۴۵  هزار  به ۸۱۱  رسیدگی  از  گذشته 
مراجع قضایی استان خبر داد و افزود: تعداد پرونده های 
یکتا در این مدت ۳۳۴۶۵۳ فقره پرونده بوده است و 
علیرغم افزایش ۱۱درصدی ورودی پرونده در سال ۱۴۰۰، 

با تالش همکاران، ۶درصد افزایش عملکرد در رسیدگی 
به پرونده ها به نسبت سال ۱۳۹۹ داشتیم. عالی ترین 
مقام قضایی استان با اشاره به ایجاد »سامانه مدیریت 
اطالعات و رصد اتباع بیگانه« برای اولین بار در کشور در 
استان البرز که با همت دبیرخانه شورای تحول و تعالی 
رسیده  برداری  بهره  مرحله  به  استان  کل  دادگستری 
آمار دقیقی از اتباع بیگانه  است، گفت: در استان البرز 
از  درصد   ۳/۱ حدود  گذشته  سال  در  اما  ندارد  وجود 
غیرایرانی  تابعیت  شده،  ثبت  پرونده های  اشخاص 
داشتند که بیشترین آن ها اتباع کشورهای افغانستان، 
آذربایجان، عراق و کویت بودند و در حال حاضر نیز در 
اشخاص  از  ۱/۱درصد  جاری،  سال  ابتدایی  ماهه  سه 
کل  دادگستری  کیفری  عمدتا  پرونده های  در  پرونده 

استان از اتباع کشورهای دیگر هستند.

سامانه مدیریت اطاعات و رصد اتباع بیگانه در البرز رونمایی شد

نسـیم زینال زاده و مطهره شفیعی زاده، موسس 
بـه  بـا اشـاره  آی کـن  و مدیـران مجموعـه ورزشـی 
از پویایـی و تمایـز مجموعـه خـود  سـوابق خـود 
تشـویق  بـا  زاده  زینـال  نسـیم  گفتنـد.  سـخن 
خانواده درسـال ۷۷ و در رشـته تکواندو فعالیت 
کسـب  از  بعـد  و  کـرده  آغـاز  را  خـود  ورزشـی 
بـه  ورود  و  کشـور  قهرمانـی  متعـدد  مدال هـای 
اردوهای ملی، در سـال ۲۰۰۶ در مسـابقات جهانی 
کـره موفـق بـه کسـب عنـوان سـوم گردیـده و در 
بانـوان  ورزش  و  بدنسـازی  متعـدد  رشـته های 
فعالیت می کند. مطهره شـفیعی زاده نیز از سـال 
۸۵ با تکواندو فعالیت ورزشی خود را آغاز نموده 
و مربـی رسـمی فدراسـیون پـرورش انـدام و مربـی 
بدنسـاز تیم هـای توپی،رزمـی و مربـی رشـته های 
سـالنی تـی آر ایکس،فیتنـس فانکشـنال اسـت. 
روزنامـه جـام جـم البـرز بـا ایـن دوجـوان کارآفریـن 
داده  انجـام  گفتگویـی  ورزش  حـوزه  در  موفـق  و 

کـه در ادامـه می خوانیـد:  اسـت 
کادمی ورزشی آی کن بگویید. * از وجوه تمایز آ

و  جـوان  بسـیار  مربیـان  از  مجموعـه  ایـن  در  مـا 
تحصیلکـرده اسـتفاده کردیـم. مصاحبـه طوالنـی 

بـا  می کردیـم  سـعی  و  می گذاشـتیم  مربیـان  بـا 
اطالعـات بـه روز ورزشـی پیش برویم. با اسـتفاده 
باشـگاه  دنیـا،  روز  بـه  تمرینـی  سیسـتم های  از 
بـه عنـوان محلـی  کلـی جامعـه  از حالـت عـرف  را 
بـه  کردیـم.  ج  خـار فراغـت  اوقـات  و  تفریـح  بـرای 
ایـن صـورت کـه بـه افـراد مسـن بهـا دادیـم و یـک 
سـالن مجـزا بـرای تمرینـات اصالحـی و پیالتـس 
تـدارک دیدیـم و ایـن خـط و مـرز را کـه ورزش فقـط 
کـه  طـور  شکسـتیم.همان  اسـت،  جوانـان  بـرای 
ورزشـی کادمـی  آ در  مـا  کردنـد،  اشـاره   همـکارم 

راه  طبیعـت  در  را  گروهـی  ورزش هـای  آی کـن 
کردیـم. انـدازی 

 ایـن کار جدیـدی بـود کـه در اسـتان البـرز انجـام 
سـعی  باشـگاه،  کیفـی  سـطح  لحـاظ  از  دادیـم. 
می کردیـم بـه روزتریـن ابزارهـای ورزشـی تولیدی و 
ج از ایـران را بـه بچه هایمان  آموزشـی داخـل و خـار
ارائـه دهیـم. تمـام هـدف مـا تغییـر دیـدگاه مـردم 
سـعی  اسـت.  بـوده  ورزش  بـه  نسـبت  بانـوان  و 
کردیـم بسـیاری از اشـتباهات رایـج فکـری، ماننـد 

را  کننـد  نمـی  افـراد مسـن و الغـر ورزش  این کـه 
موجـب  موضـوع  ایـن  می کنـم  فکـر  بشـکنیم. 

متمایـز شـدن مـا شـده اسـت. 
چـه  از  بایـد  حرفـه ای  مربـی  یـک  شـما  نظـر  بـه   *
شـما  مجموعـه  و  باشـد  برخـوردار  گی هایـی  ویژ
تـا چـه انـدازه توانسـته بـه ایـن مهـم دسـت یابد؟ 
همـواره مربیـان مجموعـه را تشـویق می کنیـم تـا 
مدارک و علم خود را به روز نمایند و خوشبختانه 
یـک  هسـتند.  پیشـرو  و  مشـتاق  مهـم  ایـن  در 
یـا  مبتـدی  ورزشـکار  یـک  بدانـد  بایـد  مربـی 
پیشـرفته چـه نیازهـا و دغدغه هایی دارد تا آنها را 
برآورده نماید. همیشـه سـعی کرده ایم از جایگاه 
و  کنیـم  صحبـت  مـان  مربیـان  بـا  ورزشـکار  یـک 
نیازهـای هنرجویـان و چیزهایی که تشویق شـان 
می کنـد را فراهـم کنیـم. در حـال حاضـر تورهـای 
ورزشـی مـان را راه انـدازی کرده ایـم. هنرجویـان در 
طبیعـت بـا مربی خـود فعالیت می کننـد. با توجه 
بـه فصـل سـعی کردیم امکانـات خوبـی را از لحاظ 
ورزشـی و آرامـش ذهنـی برایشـان فراهـم کنیـم. 

نسیم زینال زاده و مطهره شفیع زاده: 

 انتخاب مربیان برتر و راه اندازی
کادمی ورزشی آی کن   تورهای ورزشی  وجه تمایز آ

کادمی  کادمی راه های ارتباطی با  آ راه های ارتباطی با  آ
ورزشی آی کن را بگویید.ورزشی آی کن را بگویید.

  
آدرس:چهارراه طالقانی آدرس:چهارراه طالقانی 

جنوبی- نرسیده به هفت جنوبی- نرسیده به هفت 
- بین قیام و الله 99- -  - بین قیام و الله تیر تیر

کادمی  آی کن کادمی  آی کنآ آ
 از  از ۸۸ صبح الی  صبح الی 99 شب شب

شماره های تماس: شماره های تماس: 
3271114232711142 -  - 3273492232734922  

@@ican.clubican.club  :اینستاگرام:  اینستاگرام

 زهرا دهباشی، زهرا دهباشی،

مدیر امالک  دهباشی:مدیر امالک  دهباشی:

سعی کرده  امسعی کرده  ام
 با دیدگاه  با دیدگاه 

فرهنگی امور فرهنگی امور 
ملکی راملکی را

 انجام دهم انجام دهم

نشانی و راه های ارتباطی با 

مجموعه خود را عنوان نمایید.

ج- باغستان غربی- نبش  آدرس: کر
الله شش غربی- امالک دهباشی

شماره تماس:

34326732

0912020۸49۸

09390625۸61

فعالیت در حوزه امالک نیاز 
به رعایت انصاف و حس دلسوزی و تعهد 

بسیار احساس می شود. چرا که دفاتر امالک 
و مشاوران فعال در این حوزه با سرمایه مردم 
سر و کار دارند. بنابراین باید حامی و پشتیبان 
و  دلسوز  دهباشی،مدیر  زهــرا  باشند.  مــردم 

توانمند امالک دهباشی در باغستان است. 
و  آمـــوزش  در  فعالیت  سابقه  دلیل  بــه  وی 
پرورش همواره با حس دلسوزی معلمی در 
می کند.  خدمت رسانی  مردم  به  امالک  حوزه 
هـــدف اصــلــی ایـــشـــان کــمــک بـــه هــمــکــاران 
بــوده و  فرهنگی جهت صاحب خانه شــدن 
ایــن حــوزه  بــه لطف خــدا توانسته اســت در 
موفق باشد. در همین زمینه روزنامه جام جم 
این مدیر فرهیخته و اهل دانــش و  با  البرز 
علم گفتگویی انجام داده است که در ادامه 

می خوانید:  
ــای  ــت ه ــی ــال ــع ف و  ســـوابـــق  خـــصـــوص  در   *

تخصصی خود توضیح دهید.
برای من باعث افتخار است که مدت بیست 
ــرورش کشور  ــ پ ــوزش و  ــ آم ســـال در بــخــش 
این فعالیت فرهنگی  در  و  ام  کرده  فعالیت 
ارتــبــاط  در  خـــانـــواده هـــا  مــعــنــویــت  و  روح  بــا 
ــوده ام.  بعد از بازنشستگی پیش از موعد  ب
تصمیم گرفتم که در زمینه اقتصادی فعالیت 
با  ولــی  بــودم  مستا جر  خــودم  باشم.  داشته 

تدبیراقتصادی توانستم صاحب خانه شوم 
و دوست داشتم این طرز تفکر را به خانم ها 
انتقال دهــم. تمامی همکاران امــالک در  نیز 

این حوزه عملکرد مطلوبی دارند.
دهباشی  ــالک  ــ ام ــژه  ــ وی شــاخــصــه هــای  از   *

بگویید.
همواره چند امتیاز مهم در این زمینه در نظر 
داشته  صادقانه  فعالیت  که  زمانی  گرفتم. 
باشیم، مشتریان نیز اعتماد بیشتری دارند. 
حق  بــه  و  باشم  نداشته  طمع  ایــن کــه  دوم 
اتحادیه  ســوی  از  شــده  تعیین  کمیسیون 
راضی  خود  خرید  از  افــراد  بارها  باشم.  راضــی 

بودند و مبلغی را به من هدیه دادند. 
موضوع بعدی این که هرگز وجهه همکاران 
دیگر را تخریب نکرده ام. در امالک دهباشی 
ملک های  و  ســازنــدگــان  کــه  ام  ــرده  کـ سعی 
که در  ــرادی  اف با  و  کنم  را شناسایی  مرغوب 

این حوزه تخطی می کنند همکاری نکنم.
در بخش اجاره چون دغدغه بسیاری از افراد 
کشور است، همواره به مالکان گفته ام که 
با مستاجر خود مدارا کنند و همیشه سعی 
کرده ام که با حس دلسوزی معلمی خود کار 
فرهنگی انجام دهم و خوشبختانه این کار من 

انرژی خوبی را به مردم منتقل می کند.

از  یکی  گفت:  فرهنگی  انــقــالب  عالی  شـــورای  دبیر 
فضای  فرهنگ،  تغییر  بــرای  دشمن  قوی  ابزارهای 
مجازی است، ولی ما باید بتوانیم با وجود این فضا 

فرهنگ اسالمی را در جامعه پیاده  کنیم.
، حـــجـــت االســـالم  ــرز ــ ــب ــ بـــه گــــــزارش جـــام جـــم ال

شورای  دبیر  عاملی،  سیدسعیدرضا 
عالی انقالب فرهنگی، در مراسم 

مهندسی  نقشه  از  رونمایی 
فــرهــنــگــی کــشــور بـــرش الــبــرز 
راهــبــردی  سند  از  رونــمــایــی  و 

توسعه قرآنی البرز که در سالن 
استانداری  دولت  شهدای 

ــزار شـــد،  ــ ــرگـ ــ الــــبــــرز بـ
ــرد: قــدرت  اظــهــار کـ

نسبت  فــرهــنــگ 
ــیـــاســـت و  بــــه سـ

اقتصاد باالتر است.  فرهنگ قوی ضامن یک کشور 
است. اگر فرهنگ قدرتش را از دست بدهد بعد از 
مدتی سیاست و اقتصاد هم کارایی الزم را نخواهند 
انسانی  سرمایه  ما  این که  به  اشــاره  با  داشـــت.وی 
ارزشمندی داریم که با برنامه ریزی و تقویت فرهنگ 
می توانیم از این سرمایه در جهت رشد و اعتالی 
گام  بیانیه  در  افــزود:  کنیم،  استفاده  کشور 
فرهنگ  اهمیت  به  بسیار  هم  انقالب  دوم 
تأکید شده است که این موضوع توجه و 
رسیدگی به مسائل فرهنگی را دوچندان 

می کند.
تدوین  بــه  ادامـــه  در  مسئول  ایــن 
ــی فــرهــنــگــی  ــدس ــن ــه ســـنـــد م
گفت:  و  کــرد  ــاره  اش کشور 
ایـــن ســنــد مقام  مــعــمــار 
مــعــظــم رهـــبـــری اســـت؛ 

این سند در شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 
۹۱ یک بار به تصویب رسید و در سال ۹۳ هم نسخه 
جدیدی از آن ارائه شد که در نسخه جدید به برش 
یک  بــه عــنــوان  فرهنگی  مهندسی  ســنــد  اســتــانــی 

تکلیف نگاه شده است.
انقالب فرهنگی به برش استانی  دبیر شورای عالی 
و  کـــرد  ــاره  ــ اش نــیــز  ــبــرز  ال فرهنگی  مهندسی  ســنــد 
افزود: البرز دارای ظرفیت های ویژه ای در حوزه های 
فرهنگ  حــوزه  در  اما  اســت،  کشاورزی  و  اقتصادی 
وجود  ضعف هایی  استان  خاص  شرایط  به واسطه 
دارد که امیدواریم با بهره گیری از این سند بتوانیم 

بسیاری از این مشکالت را مرتفع کنیم.
عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی بیان کرد: 
برای حل معضالت فرهنگی و اجتماعی استان باید 
از پراکنده کاری پرهیز کنیم و همکاری و هم افزایی را 

سرلوحه کارها قرار دهیم. 

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در بخش دیگری 
تغییر  بـــرای  دشــمــن  اقــدامــات  بــه  خــود  سخنان  از 
فــرهــنــگ جــامــعــه اشــــاره کـــرد و گــفــت: دشــمــن در 
متأسفانه  و  است  جامعه  فرهنگی  مهندسی  حال 
ــدودی هــم در ایــن حـــوزه مــوفــق بـــوده اســت.   تــا حـ
در  گــاهــی  کــه  هنجارشکنی هایی  و  حرمت شکنی 
جامعه دیده می شود از تالش دشمنان برای تغییر 
مسئول  ایـــن  مــی گــیــرد.  نشئت  فــرهــنــگــی  فــضــای 
اضافه کرد: یکی از ابزارهای قوی دشمن برای تغییر 
فرهنگ، فضای مجازی است، اما ما باید بتوانیم با 
را در جامعه پیاده   وجود این فضا فرهنگ اسالمی 
تمدن  اســتــقــرار  رهــبــری  معظم  مقام  هــدف  کنیم. 
ایشان  منظر  از  تمدن  ایــن  اســت،  اســالمــی  نوین 
و  دنبال  را  آن  باید  اســت،  ظهور  دوران  مؤلفه های 
فساد  کاهش  بــرای  جدید  فــنــاوری هــای  ظرفیت  از 

استفاده کنیم.

ح شد؛ در مراسم رونمایی از نقشه مهندسی فرهنگی کشور برش البرز مطر

قدرت فرهنگ، باالتر از سیاست و اقتصاد 



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

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد 
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی

حافظشامگاهش نگران باش که سرخوش باشد

چهارشنبه       8 تیر    1401   شماره 6248

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسامی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

پیام های مردمی

ح  ــد جـــهـــت طـــر ــنـ ــوانـ ــی تـ خـــوانـــنـــدگـــان عـــزیـــز مـ
ــاد مختلف  ــع اب مــشــکــات شــهــری و اســتــانــی در 
ــن 32210009دفــــــــتــــــــر تــحــریــریــه  ــف ــل ــاره ت ــ ــم ــ ــا ش ــ  ب
در  تعطیل  ایـــام  غیر  بــه  روزه  همه  الــبــرز  جــم  جــام 
مشکاتشان  تـــا  بــگــیــرنــد  ــاس  ــم ت اداری  ــــت  وق
ج در ــون  ــ ــت ــ س هـــمـــیـــن  در  خـــــودشـــــان  نــــــام   بــــا 

 گردد.
به وضع رفاهی کارگران رسیدگی کنید

از مسئوالن دولت و مجلس انتظار این است که 
به وضع ناهنجار رفاهی و حقوقی کارگران شاغل 
و باز نشسته رسیدگی سریع، جامع و کامل به 
عمل آورند. چرا که اقشار مذکور نقش مهمی در 

رشد تولیدات اقتصادی کشور دارند.
حسن پیراسته از حصارک
چراغ های هشدار دهنده تقاطع ها را فعال کنید

در  آمد  و  رفت  پر  تقاطع های  برخی  چراغ های 
مسیرهای داخلی و حومه کرج بعضا نیم سوخته 
ج برای  یا غیرفعال است. مسئوالن شهرداری کر
تضمین ایمنی شهروندان به نواقص موجود در 

این مورد رسیدگی نمایند.
ج مهرنوش آراسته از کر

استانداری البرز اقدام کند
و  کردان  محدوده  اساسی  مشکالت  از  یکی 
چندار فقدان »ایستگاه مترو« می باشد. بنابراین 
این  به  رسیدگی  خواهان  البرز  استاندار  از 
داریم  انتظار  و  هستیم  مردم  عمومی  خواسته 
طریق  از  زمینه  این  در  را  خود  اقدامات  پاسخ 

رسانه های عمومی به مردم گزارش نمایند.
، کردان و ساکنان  جمعی از اهالی بخش چندار
محدوده علی خان سلطانی و.....

چراغ های هشدار دهنده نصب کنید
به  نیاز  برغان  کردان-  جاده  تقاطع  و  مسیر  در 
ایمنی  عالئم  و  دهنده  هشدار  چراغ های  نصب 
شهرسازی  و  راه  مسئوالن  از  مردم  می باشد. 
نواقص  گونه  این  به  تا  دارند  انتظار  ساوجبالغ 
جاده ای که موجب بهبود سالمت و امنیت عبور 
و مرور مردم می شود، رسیدگی سریع و شایسته 

نمایند.
بخش  محدوده  روستاهای  اهالی  از  جمعی 
چندار ساوجبالغ 

گــرامیداشت هشتمین سالگرد تاسیس بیمارستان فوق تخصصی مریم 
با حضور دکتر صیادی ریاست دانشگاه علوم پزشکی البرز صورت گرفت؛

وکیــل پایــه یــک دادگســتری از ســوی اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی بــرای 
قــرارداد  عقــد  موجــب  ضمــن  و  متفــاوت  فعالیت هــای  فراینــد  انجــام 
وکالــت، مامــور انجــام فعالیت هــای حقوقــی مــوکل می گــردد. همچنیــن 
عــالوه بــر انجــام فعالیــت شــغلی و تخصصــی خــود، بــه نحــوی مانــع از ضایــع 
شــدن حقــوق افــراد جامعــه می شــود. زهــرا عزیــزی، یکــی از وکالی پایــه یــک 

دادگســتری اســتان البــرز اســت. 
وی عضــو کمیســیون روابــط عمومــی و عضــو رســمی کانــون وکالی البــرز 
می باشــد. از مــدارک تخصصــی و گواهی هــای بســیار ارزنــده ایشــان می تــوان 
بــه ایــن مــوارد اشــاره نمــود: عضــو پیوســته انجمــن آییــن دادرســی مدنــی 
 ،۱۳۹۶ پزشــکی  حقــوق  بین المللــی  کنگــره  اجرایــی  کمیتــه  عضــو   ، ایــران 
حقــوق  بین المللــی  کنگــره  پنجمیــن  بین المللــی  گواهی نامــه  دارای 
پزشــکی بــا موضــوع حقــوق دارویــی ۲۰۱۷، دارای گواهی نامــه کارگاه آموزشــی 
و  بــا موضــوع حقــوق پزشــکی دارویــی ۱۳۹۷  تخصصــی حقــوق ســالمت 
دارای گواهی نامــه کارگاه آموزشــی مالیــات ١3٩٧. وی بــا مهــارت و تخصــص 
خــود همــواره ســعی کــرده اســت پرونده هــای ارجاعــی را در کمتریــن زمــان 
ممکــن بــه ســرانجام برســاند. در همیــن رابطــه روزنامــه جام جــم البــرز بــا 
، گفتگویــی انجــام داده اســت کــه ماحصــل آن را در ذیــل  ایــن وکیــل مبــرز

می خوانیــد:

یت یک وکیل از منظر و دیدگاه تخصصی شما چیست؟ ین مز * بزرگتر
بــه نظــر مــن  بزرگتریــن ویژگــی و مزیــت یــک وکیــل امانتــداری اســت. بــه 
نقــل از مرحــوم دکتــر ناصــر کاتوزیــان: وکیــل امیــن اســت بــرای مــوکل و بــرای 
ملــت. و امانــت وکیــل اقتضــا دارد کــه دســت از ســخن گفتــن در خصــوص 
مســائل غلــو آمیــز و ناشــدنی بــردارد و واقعیــت را بــه مــوکل خــود بگویــد. 
همچنیــن نتایــج امــر وکالــت را بــه نحــوی کــه تشــخیص مــی دهــد بــه او 
اعــالم نمایــد. هرگــز عنــوان نکنــد کــه صددرصــد برنــده اســت و اگــر مــوکل 
ــود، او را از انجــام ایــن کار  ــر مســتقیم ب خواســتار انتخــاب راه انحرافــی و غی

بــاز دارد، چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت بــا امانــت ملــت منافــات دارد.
ید، بفرمایید. * لطفا در زمینه حل پرونده های ارجاعی اگر خاطره ای دار

از پرونــده دیگــر متمایــز می نمایــد  را  همــواره پیش آمدهایــی پرونــده ای 
روبــرو  متفاوتــی  چالش هــای  بــا  خــود  فعالیــت  ســال های  طــی  در  مــن  و 
بــوده ام.  امــا از دیــدگاه شــخصی بنــده پرونده هایــی متفاوت تــر بوده انــد. 
بــه عنــوان نمونــه، مــدت هجــده ســال پرونــده یــک شــخص، در دادگســتری 
و ســند وی در وثیقــه بــود ، ولــی مــن موفــق شــدم در بــازه زمانــی کمتــر 
اســت  مــواردی  از  یکــی  موضــوع  ایــن  کنــم.  آزاد  را  ســند  روز  بیســت  از 
می کنــم  ســعی  کلــی  طــور  بــه  می شــود.  خشــنودی ام  باعــث  همــواره  کــه 

بــه ســرانجام برســانم. پرونده هــا را در کمتریــن زمــان ممکــن 

زهرا عزیزی ، وکیل پایه یک دادگستری:

ین زمان به سرانجام برسانم ین زمان به سرانجام برسانمسعی می کنم پرونده های ارجاعی را در کمتر سعی می کنم پرونده های ارجاعی را در کمتر

نشانی و راه های ارتباطی با مجموعه خود را بیان نمایید.

- بلوار امام خمینی- روبروی داروخانه مرکزی- ساختمان دشت بهشت- طبقه 3- واحد 35 ج- محمدشهر نشانی: کر

تلفن تماس: 09124132941

: مهندس طلیعه یاسری،مدیر اماک نیکوکار

دقت در سندهای ملکی و بررسی آن شاخصه ممتاز مجموعه ماست
پیـدا  سـرپناهیم.  شـهرنیازمند  در  کار  و  زندگـی  ادامـه  و  سـکونت  بـرای  مـا 
بـا شـرایط مالـی و اجتماعـی هـر خانـواده نیازمنـد  کـردن مسـکن متناسـب 

اسـت. قانونـی  دادهـای  قـرار  بسـتن  و  دقیـق  مشـاوره  ملـک  معرفـی 
ج یکـی از معـدود مجموعه هایـی اسـت  امـالک نیکـوکار واقـع در گلشـهر کـر
آن در رشـته مهندسـی معمـاری اطالعـات  کـه بـه دلیـل تخصـص مدیریـت 

قـوی تـری نسـبت بـه بافـت اجتماعـی شـهری و سـاخت امـالک دارد.
 در همیـن رابطـه روزنامـه جـام جـم البـرز بـا مهنـدس طلیعـه یاسـری، مدیـر 

امـالک نیکـوکار گفتگویـی انجـام داده اسـت: 
* در خصوص سوابق تحصیلی و تخصصی خود توضیح دهید.

گرایـش  بـا  معمـاری  مهنـدس  رشـته  در  مـن  دانشـگاهی  تحصیـالت 
مـردم  بـه  تواننـد  کارآمدترمـی  گـروه  دو  شـغل  ایـن  در  اسـت.   شهرسـازی 
خدمـت رسـانی کنند:یکـی گرایشـهای مهندسـی سـاختمان و دیگری دانش 
آموختـگان رشـته حقـوق، چـون فعالیـت در عرصـه امـالک دو شـاخصه کلـی 
دارد: زمیـن و سـاختمان و دیگـری فراینـد حقوقـی انجـام معاملـه . بـر حسـب 
رشـته تحصیلـی نسـبت ایـن دو گـروه  بـه  کمیـت و کیفیـت سـاختمان ها و 

گاهترنـد. آ امـالک  بـه  قوانیـن مربـوط 
* از شاخصه های ممتاز امالک نیکوکار به چه مواردی اشاره می کنید؟

 مـا بـه عنـوان مشـاور معتمـد سـعی داریـم کـه بـه خریـداران و فروشـندگان 
یـا موجـران و مسـتاجران بـا ارائـه اطالعـات کافـی و معتبـر در تصمیـم گیـری 
را  الزم  یـاری  و  مشـاوره  سرمایه  شـان  مدیریـت  و  امـالک  معامـالت  گاهانـه  آ

ارائـه دهیـم .
در منطقـه مـا، اکثـر خانه هـا قولنامـه ای اسـت و سـند ملکـی رسـمی ندارنـد  
و  ندارنـد  را  قانونـی  اسـتعالم  قابلیـت  فروشـنده  مالکیـت  احـراز  بـرای  لـذا 

کـه یـک ملـک بـه چنـد نفـر فروختـه شـود. ممکـن اسـت 
بنابرایـن دفتـر مـا در فـروش امـالک قولنامـه   ای، سـعی و اهتمـام خـود را در 
بررسـی عقبـه معامـالت این دسـته از امالک تا رسـیدن به سـند اولیـه و احراز 
زیانـی  و  اول ضـرر  تـا در وهلـه  قـرار داده اسـت  واقعـی فروشـنده  مالکیـت 
حقوقـی  شـکایت  شـکل گیری  بـا  آن  تبـع  بـه  و  نشـود  وارد  همشـهریان  بـه 

پرونـده ای دیگـر در دادگسـتری گشـوده نشـود.
کمیسـیون دفاتـر  کـه  ح می کننـد  اخیـرا همـکاران مـا مطـر کـه   ضمنـا بحثـی 
آن  افزایـش  بـا  و  نیسـت  کـم  کمیسـیون  ایـن  اینجانـب  نظـر  بـه  اسـت  کـم 
صنـف  اتحادیـه  خـود  بلکـه  آورد  وارد  مـردم  بـه  مضاعـف  مالـی  فشـار  نبایـد 
مـا بـا اجتنـاب از صـدور بیـش از حـد پروانـه کسـب و جلوگیـری از فعالیـت 
دفاتـر  مشـابه  صنفـی  واحـد  دو  فاصلـه  رعایـت   و  جـواز  بـدون  امالک هـای 

از رکـود و ضـرر مالـی نجـات دهنـد. را  امـالک 
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راه های ارتباطی با مجموعه خود را ذکر کنید.

-بلوار پونه  آدرس:چهل و پنج متری گلشهر
شرقی نبش گلستان سوم- امالک نیکوکار

تاسیس  سالگرد  هشتمین  البرز  جم  جام   
مریم  تخصصی  فوق  زایشگاه  و  بیمارستان 
کرج  با حضور دکتر صیادی رئیس دانشگاه 
)مدیر  میرشمسی  دکتر  البرز،  پزشکی  علوم 
دکتر  درمان(،  امور  اعتباربخشی  و  نظارت 
رفاه  و  کار  تعاون  اداره  )مدیرکل  دارایی 
)سرپرست  امیری   ،) البرز استان  اجتماعی 
)رئیس  مختاری  مهندس  تعاون(،  مدیریت 
مهندس  همتی،  دکتر   ،) البرز تعاون  اتاق 
مهندس  صدرنژاد،  مهندس  حشمتی، 
پزشکان،  مدیران،  از  جمعی  رسمی، 
متخصصان حوزه سالمت، یاوران همیشگی 
این  در  مریم،  بیمارستان  قدیمی  پرسنل  و 

مرکز درمانی برگزار شد. 
و  موسس  دلشاد  الدین  صالح  دکتر 
در  مریم  درمانی  خدمات  تعاونی  مدیرعامل 
میهمانان  حضور  از  تشکر  ضمن  آیین  این 
ابتدای شروع  گفت: در طول هشت سال و 
به ما  زیادی  این بیمارستان عزیزان  ساخت 
یاری رساندند که ما ضمن قدردانی از زحمات 
یاوران  به عنوان  این عزیزان همواره  از  آنان، 

بیمارستان مریم یاد می کنیم.
و  بیمارستان  تاسیس  افزود:  ادامه  در  وی 
زایشگاه فوق تخصصی مریم در زمانی صورت 
در  بیمارستانی  تخت های  کمبود  که  گرفت 
هر  ازای  به  که  گونه ای  به  بود؛  مشهود  البرز 
وجود  استان  این  در  تخت  نیم  نفر  هزار   ۱۰
داشت در حالی که در همان زمان میانگین 
تخت های بیمارستانی کشور یک و نیم تخت 
این  تاسیس  از  قبل  کرد:  تصریح  وی  بود.  
نوزادان  و  باردار  مادران  اغلب  بیمارستان 
شهر  به  درمان  برای  که  بودند  مجبور  بیمار 
تهران مراجعه کنند که این امر عالوه بر اتالف 
وقت، هزینه های اضافی و رنج سفر را به آنان 

تحمیل می کرد.
در  شد:  یادآور  مریم  بیمارستان  موسس 
ساخت این بیمارستان سعی داشتیم کلیه 
زیست  و  امنیتی  معماری،  پیوست های 

این  که  طوری  به  کنیم  رعایت  را  محیطی 
که  است  بیمارستانی  اولین  بیمارستان 
و  دارد  شیمیایی  الکترو  کامل  تصفیه خانه 
کوچکترین  بیمارستانی  پساب های  دفع  در 

آلودگی وجود ندارد.
در  نیز  ایمنی  بخش  در  افزود:  دلشاد  دکتر 
نصب  حریق  اطفاء  سیستم  اتاق ها  تمامی 
شده و همواره بیش از ۸ هزار لیتر آب برای 
مقابله با هر پیشامد احتمالی ذخیره داریم، 
ضمن آن که پنج  کابین آسانسور و تعداد پنج 
راه پله نیز برای زمان های اضطرار پیش بینی و 
محیا کرده ایم.وی همچنین ضمن تاسف و 
در  متروپل  ساختمان  اخیر  فاجعه  آوری  یاد 
این  بنای  کرد: استحکام  آبادان خاطر نشان 
بیمارستان به تایید مهندسان متخصص در 
برابر زلزله ۹ و نیم ریشتری رسیده است.  وی 
تاکید کرد: از ابتدای ساخت این بیمارستان 
زایمان  بر  تاکید  تخصصی  فوق  زایشگاه  و 
در  بار  اولین  برای  و  داریم  و  داشته  طبیعی 
را   درد  بدون  طبیعی  زایمان  بخش  البرز 
دلشاد  دکتر  ایم.  کرده  اندازی  راه  و  طراحی 
آیات قرآن  از  همچنین با  اشاره به فرازهایی 

کسی  شما  "بهترین  می فرماید:  که  کریم 
مخلوقات  به  را  خدمت  بیشترین  که  است 
کادر  و  پرسنل  خوشبختانه  گفت:  کند." 
درمان این بیمارستان در حکم یک خانواده 
مسئولیت  و  خوش  اخالق  همواره  و  بوده 
اند.  داده  قرار  خود  کار  سرمنشاء  را  پذیری 
در ادامه دکتر محمد حسین دلشاد رئیس 
از  تشکر  با  نیز  مریم  زایشگاه  و  بیمارستان 
حضور یاوران بیمارستان در این آیین گفت: 
بیمارستان مریم ۲۴ ساعته و در تمامی ایام 
هفته در حال خدمت رسانی است وتنها مرکز 
زایمان بی درد و مرکز خصوصی دارای درمان 

ناباروری )  Ivf ( در البرز است .
وی افزود: این بیمارستان تنها مرکز درمانی 
در البرز که با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد 
با  را  کودک  و  مادر  تخصصی  نشریه  اسالمی 
و  تولید  هدف،  جامعه  آگاهی  ارتقای  هدف 
منتشر می کند. دکتر محمد حسین دلشاد 
آمار سال گذشته وزارت  اظهار داشت: طبق 
و  بیمارستان  گذشته  سال  در  بهداشت، 
زایشگاه دولتی کمالی کرج با پنج هزار و ۶۴۴ 
تولد نوزاد  در رتبه اول، بیمارستان البرز با هزار 

و ۷۲۳  رتبه دوم و بیمارستان مریم تنها با ۶۰ 
تخت موجود و ثبت هزار و ۴۶ تولد در رتبه 
سوم استان  قرار دارد. طبق همین آمار، این 
مرکز درمانی جزء ۱۰ بیمارستان اول کشور از 

لحاظ درصد انجام زایمان اپیدورال می باشد.
از  بعد  کرج  شهر  افزودند:  ادامه  در  ایشان 
مشهد دومین آمار تعداد انجام زایمان بی درد 
را به خود اختصاص داده  اپیدورال  به روش 
است.محمد مختاری رئیس اتاق تعاون البرز 
در این مراسم در سخنانی ضمن قدر دانی از 
زحمات موسس و کادر درمان بیمارستان و 
زایشگاه تخصصی مریم گفت: مردمی بودن و 
برای مردم کار کردن از صفات بارز دکتر دلشاد 
بوده و هست و تعاونی خدمات درمانی مریم 
در چند سال اخیر به دلیل عملکرد خوب کادر 
این بیمارستان همواره جزء تعاونی های برتر 

کشور بوده است.
بیشتر  چه  هر  موفقیت  آرزوی  ضمن  وی 
به عنوان  البرز  اتاق تعاون  افزود:  تعاو نی ها 
با  و  دارد  قرار  تعاونی ها  کنار  در  گر  تسهیل 
درمانی  خدمات  تعاونی  موفقیت  به  توجه 
دیگر  ی  تعاونی ها  می شود  خوب  چه  مریم، 

ودرمان  بهداشت  وضعیت  توسعه  در  نیز 
دارایی  عبداهلل  ادامه  در  کنند.  ورود  استان 
اجتماعی  رفاه  کارو  تعاون،  اداره  مدیرکل 
خوشنامی  بر  تاکید  ضمن  البرز  استان 
در  مریم  تخصصی  زایشگاه  و  بیمارستان 
کشور گفت: خوشبختانه این از نگرانی های 
خانواده های البرزی کاسته و مدیریت تعاونی 

این بیمارستان در نوع خود کم نظیر است.
وی  ضمن اشاره به رتبه برتر تعاونی خدمات 
درمانی مریم در سال های اخیر افزود: با توجه 
بخش  در  تعاونی  مدیریت  خوب  تجربه  به 
آرام  درمان به دوستان موسس بیمارستان 
که بزودی افتتاح خواهد شد نیز تاکید کردم 
که نوع سیستم اداره بیمارستان را همچون 
بیمارستان مریم در قالب تعاونی اداره کنند 
تشکر  ابراز  با  همچنین  وی  شوند.  موفق  تا 
بیمارستان  این  درمان  کادر  تالش های  از 
بویژه در دوره پاندمی بیماری کرونا از ریاست 
درخواست  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
به  ملزم  را  استان  بیمارستان های  که  کرد 
کنند  درمانی  محل های  ایمنی  نکات  رعایت 
مراکز  و  بیمارستان ها  برخی  اکنون  گفت:  و 

به  ملزم  قضا  دستگاه  ورود  با  البرز  درمانی 
 بهسازی فضا های تاسیساتی و خدماتی خود 
رئیس  صیادی  شهرام  دکتر  شده اند. 
این  در  نیز  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مراسم ضمن قدردانی از یاوران بیمارستان و 
زایشگاه تخصصی مریم گفت: سرمایه گذاری 
می خواهد  عشق  تنها  سالمت  بخش  در 
هیچ  آن  بازگشت  برابر  در  سرمایه  میزان  و 
توجیح اقتصادی برای بخش خصوصی ندارد 
و کامال مشخص است که دکتر دلشاد از این 
دست انسان های وارسته ای است که عشق 

به همنوع در وجودشان موج می زند.
بیمارستان  هرم  راس  در  افزود:  صیادی 
دارد  حضور  ملی  و  شاخص  چهره ای  مریم 
چهره  این  که  است  خرسندی  باعث  این  و 

خدماتشان شامل البرز شده است.
بیماری  با  مبارزه  سخت  دوران  اشاره  با  وی 
کرونا یاد آور شد: در دورانی که پدر از فرزند و 
فرزند از خانواده خود به جهت حفظ سالمت 
مقدم  خط  در  من  همکاران  بودند  گریزان 
مبارزه با کرونا خوش درخشیدند و بیمارستان 
غائله  این  از  خدومش  همکاران  و  مریم 
دانشگاه  رئیس  خاتمه  نبودند.در  مستثنی 
علوم پزشکی البرز با اشاره به مصوبات خوب 
خاطر  البرز  استان  به  جمهور  رئیس  سفر 
نشان کرد: یکی از خواسته های ما به جهت 
استان،  مانی  در  نیاز های  و  جمعیت  میزان 
ابر بیمارستان  )مگا هاسپیتال(  احداث یک 
شدن  ح  مطر قول  که  بود  استان  این  در 
دکتر  اند.  داده  ما  به  را  آتی  سال  بودجه  در 
درمانی  های  بخش  از  بازدید  ضمن  صیادی 
بیمارستان مریم از امکانات وتجهیزات به روز 

این بیمارستان دیدن کردند.
در پایان مراسم نیز به رسم هر ساله با اهدا 
همراهان  و  یاوران  از  هدیه  و  تقدیر  لوح 
همیشگی بیمارستان مریم تقدیری شایسته 
در  را  زیبا  خاطره ای  روز  این  و  آمد  عمل  به 

اذهان مدعوین عزیز رقم زد.

پرتاژ ر
 


