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دشمنان در صدد تغییردشمنان در صدد تغییر
 سبک زندگی اسالمی و ایرانی سبک زندگی اسالمی و ایرانی

: استاندار البرز

اقدام شهرداری کرج برای کسب درآمدهای پایدار

 کشاورزی البرز به مقصد روش های 
نوین در حرکت است

ین قیمت و کیفیت در نصب  بهتر
سقف های کاذب را  ارائه می دهیم

باید شاهد تغییرات در زندگی 
معلم ها باشیم

یحی خدماتی اکومال مجتمع تفر

افتخارم، مداوای بیماران قلبی  و 
بیماران نارسایی قلب بوده است

وزنه بردار البرزی مسافر مسابقات 
جهانی شد

: سرپرست سازمان جهاد کشاورزی البرز

 : نماینده مردم ساوجبالغ در مجلس : مدیر مجموعه هایپر کناف و ایده نوین البرز

دکتر طاهره صادقی، متخصص قلب و عروق و 
فلوشیپ نارسایی و پیوند قلب:

دشمن سعی 
در نشانه رفتن 
وحدت و امنیت 
ملی را دارد
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شرکت مرصوص بتن، دومین تولید کننده بتن 
مجموعه  ایــن  می باشد.  البرز  استان  سطح  در 
عظیم از سال ۱۳۷۹ به دلیل اقتضاء استان البرز 
و فــقــدان واحــدهــای اســتــانــدارد بتن، تاسیس 
پــروژه هــای مهم مرصوص بتن  از جمله  گردید. 
شهرک  کارخانه های  بــا  معاضدت  بــه  مــی تــوان 
خط  برکت،  ــی  داروی شهرک  بهارستان،  صنعتی 
انتقال آب طالقان به کرج و پــروژه سها هالل 2 
به  آلمانی ها  توسط  گذشته  ســال  قریب ۱۵  که 
مرحله اجرا رسید، اشاره و مداقه نمود. مهندس 
جعفر سلیمانی، مدیرعامل توانمند و متخصص 
شرکت مرصوص بتن و همچنین عضو هیات 
البرز  اســتــان  آمـــاده  بتن  صنفی  انجمن  مــدیــره 
جم  جــام  روزنــامــه  گفتگوی  ادامـــه  در  می باشد. 
آفرین البرزی مطالعه  البرز را با این مدیر ارزش 

می کنید:  
را  بتن  مرصوص  شرکت  تاسیس  فرایند  لطفا 

واکاوی فرمایید.
به دلیل بهره مندی از ظرفیت و پتانسیل های 
موجود، این مجموعه را در جنوب شرقی شهرک 
شاکریم  را  خــدا  و  نمودیم  تاسیس  بهارستان 
اکثر  برسیم.  کنونی  جایگاه  به  ایــم  توانسته  که 

پروژه هایی که از حساسیت باالیی برخوردار بوده 
و کیفیت بتن برایشان اهمیت ویژه ای دارد، با 
معاضدت  و  همکاری  بتن  مرصوص  مجموعه 
دارند. به عنوان مثال و به صورت تقریبی تمامی 
آمــاده اســتــانــداردی که در شهرک صنعتی  بتن 
استفاده  مــورد  کارخانه ها  کل  ــرای  ب بهارستان 
قرار می گیرد، حدود ۹۰ درصد آن از طریق شرکت 
مرصوص بتن خریداری شده اســت. همچنین 
موفق به ارائه خدمات به شهرک دارویی برکت، 
خط انتقال آب طالقان به کرج و پروژه سها  هالل 2 که 
حدود ۱۵ سال پیش توسط آلمانی ها و با مدیریت 

دکتر حبیبی، رئیس هالل احمر البرز اجرا شد.
تحت  مجموعه  ممتاز  و  ویــژه  شاخصه های  از 

مدیریت خود به چه مواردی اشاره می کنید؟
در حال حاضر مفتخر هستیم که طی 22 سال با 
موفقیت روزافــزون توانسته ایم، سهم کوچکی 
در توسعه،عمران و آبادانی کشور داشته باشیم. 
اهتمام بنده در خصوص سال های آتی این است 
که در آینده بسیار نزدیک محصول بتن آماده و 
با مقاومت باالی ۵۰۰ را که کشورهای پیشرفته 
آن دست یافته اند، کسب نماییم.  صنعتی به 
فعالیت  ســازی هــا  سبک  بحث  در  همچنین 

کرده و مرصوص بتن را با تکنولوژی های روز دنیا 
وفق داده تا در این زمینه از سایر کشورها عقب 
نباشیم. اینجانب به عنوان یکی از اعضای هیات 
مدیره انجمن صنفی بتن آماده استان البرز اعالم 
زمینه  در  را  اول  اســتــان، مقام  ایــن  که  ــی دارم  مـ
واحدهای تولیدی بتن آماده به صورت جامع از 
آالت، به روز بودن و  جمله: تکنولوژی، ماشین 
هم تشکل گرایی موجود در استان را در کشور 
قدرتمندترین  دارای  البرز  استان  می باشد.  دارا 
انجمن های صنفی فعال در کل کشور می باشد. 
بنده عضو انجمن فوق هستم و ۱2 سال است 
بازرگانی و در هیات رئیسه فعالیت  اتــاق  که در 
نایب  عــنــوان  بــه  نیز  کیهانی  آقــای  جناب  دارم. 
فعال  انجمن  در  اســتــان  صنعت  خانه  رئیس 

هستند. 
خوشبختانه این صنف، تاثیر گذار است و هر یک 
از اعضای هیات مدیره به دلیل عملکرد صحیح 
استان  در  را  کرسی ها  این  ایم  توانسته  انجمن 
دهیم.  انجام  بزرگی  فعالیتهای  و  نموده  کسب 
در پایان می توان بیان کرد که ۹۰ درصد فروش در 
کارخانه انجام می گیرد، ولی در دفتر نیز در خدمت 

مشتریان هستیم.

مهندس جعفر سلیمانی، مدیرعامل شرکت مرصوص بتن اعالم کرد:

مرصوص بتن، دومین تولید کننده بتن در البرز

راه های ارتباطی با شرکت مرصوص بتن را عنوان نمایید.

- بین اختر و شقایق غربی- پالک 2۰۸ :             ۴۵متری گلشهر آدرس دفتر

شماره های تماس:           3۴۸۰7۰7۰-1 - 3۴۸۰336۰

آدرس شرکت:        جاده بهشت سکینه- انتهای خیابان رباط ماشین- شرکت مرصوص بتن
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ج: امام جمعه کر
دشمن سعی در 

نشانه رفتن وحدت و 
امنیت ملی را دارد

روزها سعی  این  این که دشمن  به  با اشاره  کرج  امام جمعه 
دارد وحدت و امنیت ملی را هدف قرار بدهد، گفت: طی تمام 
این سال ها دشمنی های استکبار جهانی علیه ایران توسط 
خود مردم سرکوب شده و تالش دشمن بازهم بدون نتیجه 

خواهد ماند .
حسینی  مهدی  محمد  آیت اهلل  البرز،  جام جم  گزارش  به   

صبر  اگر  این که  بیان  با  جمعه،  نماز  خطبه های  در  همدانی، 
مت 

ُ
و بصیرت باشد دشمن به هیچ موفقیتی در مقابله با ا

باید  مسیر  این  در  مردم  اظهار کرد:  رسید،  نخواهد  اسالمی 
همدیگر را به صبر و حق توصیه کنند. در این شرایط است که 
دشمن ناکام خواهد ماند.امام جمعه کرج اضافه کرد: انگیزه 
سازی، پرورش احساس و عواطف، رفتار سازی و اغنا باید در 

تواصی صورت بگیرد، در این میان نیازمند  راه اندازی جلسات 
این که  بیان  با  ادامه  در  هستیم.وی  اندیشی  هم  و  معرفتی 
انسان موجودی ابدی است و پایان ندارد، افزود: وسیله سفر 
انسان برای رسیدن به آخرت تقوا است، بدترین توشه برای 
آخرت ظلم به انسان است. برخی از ما نسبت به اطرافیان خود 

ظالم هستیم.
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 اجتماعی اجتماعی

سبک  تغییر  صدد  در  دشمنان 
زندگی اسالمی و ایرانی

فرهنگ را می توان یک 
برشمرد  عام  پدیده 
به  تا  دیرباز  از  که  چرا 
دنیا  مختلف  نقاط  در  که  انسان هایی  تمام  حال 
و  بوده  خاص  فرهنگ  یک  دارای  اند  کرده  زندگی 
در  را  گروهی  یا  فرد  توان  نمی  بنابراین  هستند. 

جامعه یافت که فاقد فرهنگ باشد. 
به بیان ساده، فرهنگ، یک پدیده اجتماعی است 
که از سویی در تالش انسانها برای پاسخگویی به 
نیازهای گوناگونشان پدید می آید و از سوی دیگر 
راهنمای فکر و عمل انسانها برای رفع نیازهایشان 
است. فرهنگ یک مفهوم گسترده است که شامل 
هنر، ادبیات، علم، آفرینش ها، فلسفه و دین است.
احساس  و  چگونگی تفکر  تعیین کننده  فرهنگ 
اعضای جامعه است. با پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی و ضرورت انقالب فرهنگی، براساس فرمان 
شورای   ،۱۳۶۳ سال  در  )ره(  خمینی  امام  حضرت 

عالی انقالب فرهنگی شکل گرفت. 
وضعیت  به  ساماندهی  وظیفه خطیر  شورا  این 
دانشگاه ها را به عهده داشت. پس از آن موضوع 
رسیدگی به وضعیت فرهنگی جامعه در آن شورا 
آیت اهلل خامنه ای  بر اساس نظر حضرت  مطرح و 
ریاست وقت شورای عالی انقالب فرهنگی، مبنی 
پیشنهاد  مردم،  عمومی  فرهنگ  به  توجه  بر 
تشکیل شورای فرهنگ عمومی مطرح شد.بر این 
اهداف،  تعیین  منظور  به  سال ۱۳۶۴،  در  اساس، 
سیاست گذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور، 
شورای فرهنگ عمومی با وظایف مشخص شکل 
گرفت و به صورت رسمی از سال ۱۳۶۵ آغاز به کار 
بخش های  شامل  عمومی  فرهنگ  امروزه  کرد. 
مهمی از زندگی ما که نهاد خانواده، تغذیه، لباس 
و پوشش، رانندگی و فرهنگ معاشرت و مشارکت 
را دربر می گیرد و در یک جمله سبک زندگی شده، 
و  اسالم  دشمنان  اخیر  سال های  در  متاسفانه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در صدد تغییر 
سبک زندگی اسالمی و ایرانی و بخصوص متزلزل 

نمودن نهاد مقدس خانواده هستند.

گرامی،   خوانندگان 
ــا مـــی تـــوانـــیـــد  شـــمـ
حقوقی  مشکالت 
و قــضــایــی  خــود را 
جام جم  روزنامه  با 
مـــیـــان  در  ــرز  ــ ــبـ ــ الـ

بگذارید.
مــســئــول پــرســش  

مشکالت  پاسخ  و 
قضایی  و  حقوقی 
بـــه وســیــلــه تــیــم کــارشــنــاســی مــجــرب خــود 
به  ستون  همین  در  و  هفته  هــر  می توانند 
است  الزم  دهــنــد.   پاسخ  شما  ســئــوال هــای 
سئوال،  به  شده  داده  پاسخ های  که  بدانیم 
استناد  قــابــل  و  دارد  مــشــورتــی  جنبه  صــرفــا 
منتظر  نمی باشد.  اداری  و  قضایی  مراجع  در 

تماس های شما هستیم.
مجرمانه گروه  سردستگی  مجازات 

که  اسالمی  مجازات  قانون   ۱۳۰ ماده  مطابق 
مقرر داشته است: »هرکس سردستگی یک 
حداکثر  بــه  گیرد  عهده  بــر  را  مجرمانه  گــروه 
ــه اعــضــای  مـــجـــازات شــدیــدتــریــن جـــرمـــی کـ
ــروه  گ ــداف هــمــان  ــ اه راســـتـــای  گـــروه در  آن 
آنکه  مگر  مــی گــردد،  محکوم  شوند  مرتکب 
دیه  یــا  قصاص  یــا  حــد  موجب  ارتــکــابــی  جــرم 
مجازات  حداکثر  به  صورت  این  در  که  باشد 

معاونت در آن جرم محکوم می شود. 
که  ــی  زمــان االرض  فــی  افــســاد  و  مــحــاربــه  در 
بر  االرض  ــی  فـ مــفــســد  ــا  یـ ــارب  ــحـ مـ ــوان  ــنـ عـ
حسب  کند،  صدق  مجرمانه  گروه  سردسته 
مورد به مجازات محارب یا مفسد فی االرض 

محکوم می گردد.«

وکیل پایه یک  
دادگستری

حسین طاهری پور

حقوقی مشاوران  خبر

زمجوی  مهران ر

استاندار البرز با اشاره به محله های کم برخوردار در 
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  گفت:  ج  کر شهر 
آسیب های  کاهش  و  ساماندهی  درخصوص  باید 

اجتماعی دغدغه مند باشند.
به گزارش جام جم البرز، مجتبی عبداللهی در نشست 
اسالمی  شورای  اعضای  و  شهردار  با  اندیشی  هم 
ج که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار  شهر کر
افراد  به طور قطع سالیق و دیدگاه های  افزود:  شد، 
و  مجلس  همچون  پارلمان هایی  در  بویژه  مختلف 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، یک شکل نیست 
مردم،  رضایتمندی  کسب  و  خدمت  کلیدواژه  ولی 

اهداف را متعالی و متمرکز می کند.
شهر  اسالمی  شورای  از  دوره  این  در  داد:  ادامه  وی 
شهدا،  فرزندان  و  ایثارگر  انقالبی،  افراد  حضور  ج،  کر
عملکرد  مردم  قطع  طور  به  و  است  شاخص  بسیار 

این دوره را با حساسیت بیشتری رصد می کنند.
عبداللهی گفت: اکنون هر اقدام انقالبی و رفتارها در 
ج  راستای مدیریت و تصمیم گیری برای کالنشهر کر

در اذهان مردم ماندگارتر خواهد شد.

و  همدلی ها  با  که  هستم  باور  این  بر  افزود:  وی 
تعامالتی که در شرایط کنونی شکل گرفته، می توانیم 

بزودی شاهد توسعه و آبادانی در این شهر باشیم.
استاندار البرز گفت: تصمیم گیری و اقدام بر اساس 
انقالبی،  فرهیخته،  افراد  بکارگیری  و  خردجمعی 
سیستم  در  کارآمد  ویژگی های  دارای  و  متخصص 

کیفی  و  کمی  به لحاظ  را  امور  روند  مدیریت شهری، 
شورای  افزود:  کرد.وی  خواهد  تسهیل  و  تسریع 
اسالمی شهر، وظیفه مهم قانونگذاری در مدیریت 
شهری و نظارت بر عملکرد شهرداری را بر عهده دارد؛ 
مسائل  حل  در  اسالمی  شورای  اعضای  توانمندی 

مهم شهری، مردم را امیدوار و مطمئن می کند.

کسب  برای  ریزی  برنامه  گفت:  البرز  استاندار 
درآمدهای پایدار بمنظور افزایش بودجه و اعتبارات 
جهت پیشبرد پروژه های مهمی همچون قطارشهری 
نصب  و  زباله ها  ساماندهی  ج،  کر کمربندشمالی  و 

زباله سوز و… از اهمیت باالیی برخوردار است.
ج، ضرورت  وی افزود: با توجه به انتخاب شهردار کر
و  زباله ها  ساماندهی  روز  بر  ای  ویژه  تمرکز  که  دارد 

نصب زباله سوز معطوف شود.
کمیسیون  پرونده های  به  ویژه  رسیدگی  افزود:  وی 
ماده ۱۰۰ در استان که تعداد قابل توجهی نیز هستند، 
و  بررسی  مورد  سریع تر  چه  هر  باید  و  دارد  ضرورت 

تعیین تکلیف قرار گیرد.
مشخصی  مقررات  و  قوانین  گفت:  البرز  استاندار 
و  شده  ابالغ  ساختمان ها،  انشعابات  واگذاری  برای 
آن  از  باید  رسان  خدمات  دستگاه های  و  شهرداری 

تبعیت کنند.
ج انتظار می رود در راستای  وی افزود: از شهرداری کر
اماکن  ساخت  و  سازی  مدرسه  بزرگ  اهداف  تحقق 
ورزشی و ایجاد نشاط و شور در محله ها، همراه باشد.

: استاندار البرز

ج برای کسب درآمدهای پایدار اقدام شهرداری کر

مدیرکل بیمه سالمت ایرانیان استان البرز گفت: ۷۰۰هزار البرزی که 
غالبا جزء دهک اول هستند، تحت پوشش این بیمه قرار دارند.

تاییدیه  افتتاحیه  مراسم  در  ع  زار البرز؛  جم  جام  گزارش  به 
نسخه های غیر حضوری گفت: در استان البرز ۷۰۰ هزار نفر تحت 
پوشش بیمه سالمت ایرانیان قرار دارند که از این تعداد ۵۰۰ هزار 

نفر از دهک یکم جامعه هستند.
عشایر  و  روستاییان  از  نفر  هزار  بر ۴۰  بالغ  جمعیتی  می گوید:  او 
سالمت  بیمه  دارند.مدیرکل  قرار  سالمت  بیمه  پوشش  تحت 
ایرانیان استان البرز با اشاره به هفته سالمت، گفت: در این هفته 
مادران  بیمه  طرح  اجرای  که  می شود  اندازی  راه  و  افتتاح  طرح   ۶
باردار و فرزندان تا انتهای شیردهی از جمله آن است.او می گوید: 
هزینه های مازاد درمان بیماران صعب االعالج تحت پوشش نیز 

توسط بیمه پرداخت می شود.

امیر مصطفی جوادی از البرز به اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری دعوت شد.
اردوی  به  البرز  از  انتخابی تیم ملی، میر مصطفی جوادی  برگزاری مسابقات  از  ؛ پس  البرز گزارش جام جم  به 

آماده سازی تیم ملی وزنه برداری برای شرکت در مسابقات جهانی کلمبیا دعوت شد.

مدیرکل بیمه سالمت ایرانیان استان البرز :

بیمه سالمت ۷00هزار البرزی 
را پوشش می دهد

وزنه بردار البرزی مسافر مسابقات جهانی شد

مدیر گروه بیماری های واگیر دارمعاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز :

عالئم آنفلوانزای فصلی و تفاوت آن
 با سرماخوردگی

میز  برگزاری  به  اشاره  با  البرز  دادگستری  کل  رئیس 
نفر   ۹۰ از  بیش  مشکالت  گفت:  البرز  قضائی  خدمت 

از مراجعه کنندگان گرمدره ای مورد بررسی قرار گرفت.
قضائی  مدیران  و  کل  رئیس   ، البرز جام جم  گزارش  به 
با  گرمدره  مساجد  از  یکی  در  حضور  با  البرز  استان 

مراجعان دیدار و به مشکالت آنها را بررسی کردند.
این  در  این که  به  اشاره  با  هریکندی  فاضلی  حسین 
مراجعه  از  نفر   ۹۰ از  بیش  مشکالت  مردمی  دیدار 
کنندگان گرمدره ای مورد بررسی قرار گرفت گفت: عمده 
ح شده در حوزه کیفری، خانواده و  درخواست های مطر
ح دغدغه ها و شکایات در خصوص ادارات بود. برخی طر
به دلیل  گرمدره  از مشکالت  این که برخی  بیان  با  وی 
ج است و فعًال  نبود مجتمع قضائی نیازمند بررسی در کر

ظرفیت شورای حل اختالف در این منطقه فعال شده، 
می تواند  مستقل  قضائی  مجتمع  ایجاد  کرد:  تصریح 
شهروندان  تردد  کاهش  و  قضائی  مشکالت  رفع  در 
از برنامه های  تأثیر بسیار مهمی داشته باشد که یکی 
با  هریکندی  است.فاضلی  استان  کل  دادگستری  آتی 
یادآوری این که دیدارهای مردمی وی و مدیران قضائی 
قضائی  حوزه های  کلیه  در  حضور  با  همچنان  استان 
به  رسیدگی  و  بررسی  گفت:  داشت  خواهد  ادامه 
درخواست های مردمی در دیدارهای مستقیم، تسهیل 
دسترسی به مسئوالن قضائی است که گاهی به دالیلی 

امکان آن برای همه شهروندان فراهم نیست.

رئیس کل دادگستری البرز خبر داد؛
بررسی 90 درخواست مردمی در میز خدمت قضایی البرز

البرز گفت: نحوه  مدیر گروه بیماری های واگیردار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
شروع عالئم در آنفلوانزای فصلی حاد و ناگهانی اما در سرما خوردگی به صورت تدریجی است.

به گزارش جام جم البرز؛ دکتر شیرین تسلیمی گفت: نحوه شروع عالئم در آنفلوانزای فصلی حاد 
و ناگهانی است اما در سرما خوردگی به صورت تدریجی انجام می شود؛ در واقع تب در آنفلوانزا 
شدید و شایع و گلو درد و سرفه همراه با درد سینه نیز در آن بیشتر است.او می گوید: آبریزش 
بینی، عطسه و احساس گرفتگی بینی در مبتالیان به آنفلوانزای فصلی دیده نمی شود.مدیر گروه 
بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: بروز تب و گلودرد در 
سرما خوردگی خفیف است و بیمار کمتر به سرفه می افتد اما آبریزش بینی، عطسه و احساس 
گرفتگی بینی از عالئم شایع آن محسوب می شود. او می گوید: درکل تب، گلودرد، سرفه، بی 
اشتهایی، تهوع، استفراغ و اسهال، احساس کوفتگی، ضعف شدید و خستگی و سردرد به 

عنوان پررنگ ترین عالئم ابتال به آنفلوانزای فصلی مطرح می شود.
از ماسک  آنفلوانزای فصلی  با بیماران مبتال به  تسلیمی گفت: شهروندان حتما در مواجهه 

استفاده کنند و دست و صورت خود را با آب و صابون بشویند.

دکتر طاهره صادقی، در سال 1380 تحصیل خود را در رشته پزشکی عمومی 
دانشگاه تهران آغاز نمود. وی متخصص قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی و 
پیوند قلب می باشد و این دوره تخصصی را در مرکز قلب شهید رجایی تهران 
ح پزشکی را  گذرانده است. این متخصص متعهد و متبحر همچنین دوره طر
به مدت شش سال در استان البرز سپری کرد و سیر فعالیت حرفه ای این 
داشته  را  ج  کر رجایی  بیمارستان  در  مردم  به  خدمت  سبقه  حاذق،  پزشک 
دکتر  تالشگر  تکنیک های  از  البرز  جم  جام  روزنامه  خبرنگار  واکاوی  است. 

ح نماییم:   صادقی، مبنایی شد که در ذیل سواالتمان را مطر
* سوابق تحصیلی، حرفه ای و تخصصی بسیار خوبی را در استانهای تهران و 

ید، در حال حاضر چه اقداماتی را انجام می دهید؟ البرز دار
هم اکنون در حال گذراندن دوره فلوشیپ در رشته نارسایی و پیوند قلب 
پایان  با  آینده  ماه  چند  ظرف  و  هستم  تهران  رجایی  شهید  بیمارستان  در 
ج باز می گردم. عالوه  این دوره، مجددا به استان البرز و بیمارستان رجایی کر
بر آن در کلینیک خصوصی ام که در چهار راه هفت تیر واقع شده، مشغول 
و  نارسایی  رشته  که  دالیلی  از  یکی  می باشم.  بیماران  به  خدمت رسانی  به 
انتخاب نمودم، این است که اغلب بیماران شناخته  ادامه و  را  پیوند قلب 
شده قلبی به خوبی توسط متخصصان قلب درمان می شوند ولی بسیاری از 
بیماران هستند که نارسایی قلب داشته و عملکرد قلب مناسبی ندارند. این 
گروه از بیماران درمان پیچیده و دشوارتری پیش رو دارند، زیرا عالوه بر قلب، 
سایر ارگان های بدن از جمله: کلیه و ریه درگیر می شوند. بنابراین درمان این 
بیماران مستلزم علم و دانش بیشتری است و متخصصان این رشته در حوزه 
درمان، عملکرد بهتری دارند. بنده تمایل بیشتری به درمان این بیماران دارم، 
زیرا این بیماران معموال با مراجعه به مراکز درمانی درمان مناسبی را دریافت 
نمیکنند. رشته فوق تخصصی نارسایی و پیوند قلب در استان البرز بسیار 
درمان  با  رابطه  در  که  زیادی  بسیار  پیشرفت های  علیرغم  و  است  محدود 

مشکالت قلبی در حال حاضر در استان البرز در مورد بیماران با گرفتگی عرو ق 
و مشکالت دریچه ای قلب از طریق استنت گذاری و یا جراحی قلب باز انجام 
از درمان های نوین هنوز در این  می شود در مورد بیماران نارسایی بسیاری 

استان انجام نمی شود. 
آخرین یافته های علمی در حوزه درمان نارسایی های قلبی را مورد مداقه و   *

اشاره قرار دهید.
 در حال حاضر در درمان نارسایی قلبی تغییرات مهمی صورت گرفته و بسیاری 
از بیماران با درمان مناسب می توانند به زندگی عادی بازگردند. دستیابی به 
این مهم از طریق درمان دارویی مناسب، بازتوانی قلبی، باتری های قلبی و در 
موارد پیشرفته بیماری پیوند قلب و استفاده از قلب مصنوعی به وجود آمده 
است. پیوند قلب در بیماران جوان قابل انجام می باشد و در بیماران باالی 
60 سال تعبیه قلب مصنوعی در بیماران مناسب توصیه می شود. با وجود 
پیشرفت های علمی، اهتمام بنده بر این است که با درمان دارویی مناسب، 
تغییر سبک زندگی و بازتوانی قلبی، بیمارانی را که در بسیاری از موارد ناامید از 

درمان هستند به زندگی عادی بازگردانم.
* یکی از خاطرات شیرین خود را در زمینه درمان و بازتوانی، تشریح نمایید. 

ح پزشکی  یکی از خاطراتی که در ذهنم ماندگار گردیده، به اولین سال دوره طر
قلبی  نارسایی  دچار  که  است  خانمی  به  مربوط  موضوع  این  می گردد.  باز  ام 
پس از زایمان شده بود. یکی از علل مشکل فوق الذکر، مسمومیت شدید 
بارداری است. ایشان به علت تنگی نفس قادر به انجام فعالیت های روزمره 
نبود و درمان مناسبی دریافت نمی کرد. در حال حاضر با هم در ارتباط هستیم 
زندگی عادی خود  به  گرفته  که صورت  با درمان های مناسبی  و خوشبختانه 
بازگشته و می تواند ورزش هایی از جمله: دوچرخه سواری، دوندگی و... انجام 
دستورات  تمامی  فرایند  این  در  و  بود  باال  انگیزه   در  او  موفقیت  رمز  دهد. 

دارویی و رژیم غذایی و فعالیتهای ورزشی الزم را انجام می داد.

دکتر طاهره صادقی، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی و پیوند قلب:

افتخارم، مداوای بیماران قلبی  و بیماران نارسایی قلب بوده است

راه های ارتباطی با مطب خود را بیان نمایید.راه های ارتباطی با مطب خود را بیان نمایید.    

- چهار راه هفت  - چهار راه هفت آدرس مطب: بلوار دانش آموز آدرس مطب: بلوار دانش آموز
- ساختمان یاس- طبقه چهارم - ساختمان یاس- طبقه چهارمتیر تیر

یق سایت پذیرش 2۴ نوبت دهی اینترنتی از طر

ساعات و روز کاری در مطب:  شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 الی 21

شماره تماس: 02632733211-09046636387

آیگپ و  واتساپ مطب :     09046636387

تامین  کل  اداره  مردمی  ارتباط  اداره  رئیس 
ماهه  پنج  معوقات  گفت:  البرز  اجتماعی 

بازنشستگان از آبان پرداخت می شود.
ماه  پنج  گفت:  پورتقی  ؛  البرز جام جم  گزارش  به 
حقوق معوقه بازنشستگان از آبان در پنج قسط 

و به صورت ماهانه تا اسفند پرداخت می شود.
معوقات  برای  بازنشستگان  همه  از  گفت:  وی 
عذر خواهی می کنم، حقوق بازنشستگان سی و 

هشت درصد افزایش پیدا کرده است.
تامین  کل  اداره  مردمی  ارتباط  اداره  رئیس 
کار  از  درصد   ۶۶ باالی  گفت:  البرز  اجتماعی 
تکلیف  تعیین  پزشکی  کمیسیون  در  افتادگی 

می شود.
وی در ادامه بیان کرد: بنده هم تمایل دارم که 
کاری  اما  شود  اعمال  ساختمانی  کارگران  بیمه 
کشوری  زیرا یک موضوع  از من ساخته نیست 

محسوب می شود.

ج  کر شهرداری  شهری  توسعه  بر  نظارت  مدیر 
گزارش  دریافت  آماده   ۱۳۷ سامانه  گفت: 
در  ساز  و  ساخت  تخلفات  وقوع  از  شهروندان 

حریم شهر است.
باتوجه  گفت:  فرهنگی  ؛  البرز جام جم  گزارش  به 

برای  شهروندان  مشارکت  برای  که  اهمیتی  به 
مبارزه با تخلفات قائل هستیم، بستر الزم برای 
گزارش شهروندان از ساخت و ساز غیرمجاز در 
حریم شهر از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ فراهم 
شده است.او می گوید: تفکیک و ساخت و ساز 

در این فضا بدون مجوز مطلقا ممنوع است.
ج  کر شهرداری  شهری  توسعه  بر  نظارت  مدیر 
می شناسیم،  حریم  را  شهر  اطراف  اراضی  گفت: 
محسوب  سبز  فضای  گاه  ذخیره  شهر  حریم 

می شود و حفظ کاربری آن ضروری است.
او می گوید: بعد از گزارش شهروندان، همکاران 

ما بالفاصله به محل تخلف مراجعه می کنند.

جپرداخت معوقات بازنشستگان از آبان مشارکت شهروندان در مراقبت از کاربری حریم کر

خبرنگار فرهنگی 
و احتماعی



از  را  خود  پزشکی  سواالت 
پزشک جام جم البرز بپرسید

مهدی  سید  دکتر 
همین  در  موسویان 
به  هفته  هر  و  ستون 
سواالت و دغدغه های 
پاسخ  شما  پزشکی 

خواهند داد.
آنفوالنزا  من  فرزند 
می توانم  چگونه  دارد، 

به بهبود حال او کمک کنم؟
آنفوالنزا، استراحت و نوشیدن  بهترین درمان 
نیز  آبگوشت  یا  سوپ  خوردن  است.  مایعات 
بسیار کمک کننده است و باعث از بین رفتن 

گرفتگی ها می شود.
نیست  راحت  شما  فرزند  شدید  متوجه  اگر 
در  و  کنید  مشورت  او  دکتر  با  دارد،  درد  و 
همچون  مسکن  داروهای  از   تایید،  صورت 
گاه  هیچ  کنید.  اسفاده  کودکان  استامینوفن 
آسپرین  به فرزندان خود  بدون مشورت دکتر 
و  بیماری  به  منجر  است  ممکن  زیرا  ندهید 
سندروم های خطرناک در کودکان بشود. البته 
اما احتیاط شرط  این مساله بسیار نادر است 

عقل است.
کودکتان  برای  که  نکنید  اصرار  دکتر  به  خیلی 
فقط  دارو  این  کند.  تجویز  بیوتیک  آنتی 
آنفوالنزا یک بیماری  باکتری ها را از بین می برد. 
وجود  به  باکتری ها  اثر  در  و  است  ویروسی 
دوا  را  دردی  بیوتیک  آنتی  بنابراین،  آید.  نمی 
که فرزند  این دارو زمانی موثر است  کند.  نمی 
شما عالیم دیگری همچون ذات الریه، عفونت 
گوش یا برونشیت )آماس نایژه( داشته باشد.
شد.  خواهد  بهتر  روز   ۵ تا   ۳ عرض  در  کودک 
ابتدا تب او از بین می رود و سپس اشتهایش 
همه  برای  مساله  این  البته  می گردد.  باز 
بزرگساالن  کودکان و  از  یکسان نیست. برخی 
، سرفه و بدن  به مدت دو هفته یا حتی بیشتر

درد خواهند داشت.

کشاورزی البرز به 
مقصد روش های 

نوین در حرکت 
است

سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی البــرز گفــت: آبیــاری موضعــی 
ــای  ــتفاده از روش ه ــور اس ــازمان به منظ ــن س ــای ای ــی از برنامه ه یک

کشــت مکانیــزه و نویــن در کشــاورزی اســت.
؛ بــازدار از برنامه هــای ایــن ســازمان در  بــه گــزارش جــام جــم البــرز
و  داد  خبــر  نویــن  و  مکانیــزه  کشــت  روش هــای  توســعه  جهــت 
ع یکــی از مهــم  گفــت: توســعه آبیــاری میکــرو )موضعــی( در مــزار

تریــن برنامه هــا بــرای توســعه روش هــای کشــت بــه صــورت مکانیــزه 
ع باعــث کاهــش  اســت.او می گویــد: توســعه آبیــاری میکــرو در مــزار
مصــرف آب در واحــد ســطح، مدیریــت بهتــر تغذیــه گیاهــی، کاهــش 

اثــرات نامطلــوب تجمیــع آب در اطــراف ریشــه می شــود.
سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی البــرز گفــت: توســعه کشــت 
حفاظتــی بــه منظــور کاهــش فرســایش خــاک، حفــظ مــواد آلــی و 

بهینــه ســازی مصــرف ســوخت از دیگــر برنامه هــای جهادکشــاورزی 
در جهــت توســعه روش هــای کشــت مکانیــزه و نویــن بــه شــمار 
می آیــد.او در خصــوص تامیــن کود هــای مــورد نیــاز کشــت پاییــزه، 
می گویــد: تامیــن کــود مــورد نیــاز پیوســته درحــال انجــام اســت و در 
حــال حاضــر نیــز میــزان 2۸۵۶تــن کــود اوره، ۹۴2 تــن کــود فســفاته و 

۴۴۳ تــن کــود پتاســه بــرای کشــت پاییــزه آمــاده توزیــع اســت.
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 اجتماعی اجتماعی

دکتر سید مهدی 
موسویان

پلیسپزشک جام جم هشدارهای 

آنچه دست مجرمان سایبری 
کوتاه  را در خریدهای اینترنتی 

می کند
نحوه  درخصوص  البرز  فتای  پلیس  رئیس 
اینترنتی  واسطه گر  سایت های  از  ایمن  خرید 

توضیحاتی را ارائه کرد.
احراز  از  قبل  گفت:  جلیلیان  رسول  سرهنگ 
سایت های  از  خرید  هنگام  فروشنده  هویِت 
بیعانه  و  وجه  پرداخت  از  اینترنتی،  واسطه گر 
وجه  پرداخت  حتی االمکان  و  کنید  خودداری 

کاال پس از رویت و در محل باشد.
وسوسه  قیمت  که  آگهی هایی  به  می گوید:  او 
و  سایت ها  از  و  باشید  مشکوک  دارند  انگیز 
نماد  دارای  و  معتبر  اینترنتی  فروشگاه های 
الکترونیک خرید کنید.رئیس پلیس فتای البرز 
گفت: از سرویس های تضمین خرید استفاده 
کنید زیرا این سرویس ها پس از تایید دریافت 
فروشنده  به  را  کاال  وجه  خریدار،  توسط  کاال 
جعلی  درگاه های  مراقب  و  می دهند  تحویل 

فیشینگ نیز در خریدهای اینترنتی باشید.
ح تقسیط جرایم تخلفات رانندگی و  تمدید طر

ترخیص موقت وسایل نقلیه
تقسیط  ح  طر گفت:  البرز  راهور  پلیس  رئیس 
موقت  ترخیص  و  رانندگی  تخلفات  جرایم 
تمدید  مهرماه  پایان  تا  توقیفی  نقلیه  وسایل 
شد.به گزارش جام جم البرز؛ سرهنگ حمد اهلل 
ح تقسیط جرایم رانندگی  رحمتی پور گفت: طر
هفته  در  که  نقلیه  وسایل  موقت  ترخیص  و 
تمدید  مهرماه  پایان  تا  بود  شده  آغاز  فراجا 
نمایندگان  یا  مالکان  می گوید:  است.او  شده 
سقف  تا  خالفی  دارای  توقیفی  نقلیه  وسایل 
۱۰۰ میلیون ریال که توان پرداخت یکباره جرایم 
واحد  به  مراجعه  با  می توانند  ندارند  را  خود 
جرایم  تقسیط  انجام  و  راهور  پلیس  اجراییات 
ترخیص  به  نسبت  یکسال  طول  در  موقت 
موقت خودروی خود اقدام کنند.رئیس پلیس 
ح مشمول خودرو های  راهور البرز گفت: این طر

توقیفی دارای دستور قضایی نیست.

مجلس  در  ساوجبالغ  مــردم  نماینده 
گــفــت: در خــصــوص  شــــورای اســالمــی 
معلمان  بندی  رتبه  ح  طــر نشدن  اجــرا 
آموزش  وزارت  در  چرا  که  داریــم  ســوال 
ــرا نــمــیــشــود و خــواســتــار  ــرورش اجـ ــ و پ
هــســتــیــم  آن  ــن  ــ ایـ ــدن  ــ شـ ــی  ــات ــی ــل ــم ع
رتبه  در  وزارت  پــیــگــیــری  .امـــیـــدواریـــم 
بندی معلمان به سرانجام خوبی برسد 
در  معلمین  زندگی  تغییرات  شاهد  تا 

کشور باشیم.
، علی حدادی،  البرز  به گزارش جام جم 
نــمــایــنــده مــــردم نـــظـــرآبـــاد، طــالــقــان و 
ساوجبالغ در مجلس شورای اسالمی، 
شهرستان  مـــدارس  مــدیــران  جمع  در 
موفقیت  و  ســعــادت  گــفــت:  طــالــقــان، 
مــلــتــهــا بــســتــگــی بــه کــیــفــیــت تــعــلــیــم و 
هر  آیــنــده  تــردیــد  بـــدون  و  دارد  تربیت 
پرورش  و  آمــوزش  سیمای  در  کشوری 

کنونی آن مشاهده می شود. 
ــالغ، نــظــرآبــاد،  ــب ــاوج نــمــایــنــده مـــردم س
مهمترین  را  معلم  وچــهــاربــاغ  طالقان 
با  و  دانــســت  تــربــیــت  و  تعلیم  عــامــل 
تواند  نمی  کــشــوری  هیچ  ایــن کــه  بیان 
رود،  باالتر  معلمانش  کیفیت  سطح  از 
که  اســت  مــوثــری  عنصر  معلم  گــفــت: 

وظیفه اش پیامبری و جا پای ائمه )ع( 
و پیامبران می گذارد. 

حدادی تاکید کرد: معلم باید در جامعه 
عزیزو محترم باشد و اگر می خواهیم به 
برسیم  توسعه  ابعاد  در  رفیعی  جایگاه 
باید حفظ شان، منزلت و کرامت معلم 

بسیار مهم است.
شورای  مجلس  جلسه  به  اشاره  با  وی 
اســـالمـــی بـــا حـــضـــور وزیـــــر آمــــــوزش و 
ــرد: در خــصــوص  ــ کـ ــه  ــافـ اضـ ــرورش،  ــ ــ پـ
معلمان  بندی  رتبه  ح  طــر نشدن  اجــرا 

آموزش  وزارت  در  چرا  که  داریــم  ســوال 
ــرا نــمــیــشــود و خــواســتــار  ــرورش اجـ ــ و پ
امیدواریم  هستیم.  آن  شدن  عملیاتی 
معلمان  بندی  رتبه  در  وزارت  پیگیری 
ــرســد تـــا شــاهــد  ــام خــوبــی ب ــج ــران بـــه س
کشور  در  معلمین  ــی  ــدگ زن تــغــیــیــرات 

باشیم. 
حدادی اظهار کرد: مطالبات فرهنگیان 
ح  طــر بــا  ــژه  ــ وی بــه  مختلف  ســطــوح  در 
آمـــوزش وپـــرورش را به  ــر  ــوال از وزی س
ــدی تــا رســیــدن بــه یــک هــدف  ــور جـ طـ

معیین پیگیری می کنیم. 
ــان، نـــظـــرآبـــاد،  ــقـ ــالـ نــمــایــنــده مـــــردم طـ
مجلس  در  ــاغ  ــ ب چــهــار  و  ســـاوجـــبـــالغ 
ح  شـــورای اســالمــی بــا بــیــان ایــن کــه طر
رتبه بندی معلمان بسیار جامع است، 
به  را  متفاوتی  نگاه  که  داریم  بنا  گفت: 
داشته  معلمان  و  پـــرورش  و  آمـــوزش 

باشیم.
معلمان  رتبه بندی  ح  طر کرد:  بیان  وی 
بــررســی  ــت  کـــه در دسـ ــت  اسـ ــال  ۱۰ سـ
ــا در مــجــلــس یـــازدهـــم نــگــاه  ــت امـ اسـ
ویژه ای به آن شد و شان فرهنگیان در 

آن حفظ شده است.
حدادی اضافه کرد: با توجه به اهمیت 
ح رتــبــه بــنــدی آخــریــن مــرحــلــه ایــن  طـــر
امضا  را  وزیــر  استیضاح  رسما  کــه  شــد 
ــده  ــم مـــصـــوب ش ــه ــن م ــ ــم و ای ــتـ داشـ
بـــودجـــه  و  ــلــفــیــق  ت درکـــمـــیـــســـیـــون  و 
مالی  منابع  اســالمــی  ــورای  شـ مجلس 
نماینده  ایـــن  اســـت .  شـــده  دیـــده  آن 
ــی  ــالم اس ــورای  ــ ــ مــجــلــس ش در  ــردم  ــ مـ
نباید  معیشتی  مشکالت  کــرد:  اضافه 
شان  ارتــقــای  و  باشد  فرهنگیان  ــرای  ب
تلفیق  درکمیسیون  فرهنگیان  منزلت 
ــا تصویب  ب اســالمــی  ــورای  ــ مــجــلــس ش

اعتباراتی همراه بوده است.
فــضــاهــای  و  ــدارس  ــ ــ م ــازی  ــــوســ ن وی، 
فرسوده آموزشی را مورد تاکید قرار داد 
اقتصادی  مباحث  در  معلمان  گفت:  و 
بنابراین  هستند  اثربخش  سیاسی  و 
منابع  بینی  پیش  مهرآفرینان  ح  طر در 
قانون  از  ج  خـــار کــه  کــردیــم  را  درامــــدی 
تالش  تمام  کرد:  تاکید  نیست.حدادی 
بــــرای گــرفــتــن حـــق فــرهــنــگــیــان اســت 
بــایــد درســنــد تحول  و مــدرســه مــحــور 

بنیادین حرکت کنیم.
مدیران  مهم  دغدغه  آورشـــد:  یــاد  وی 
مدارس  برق  و  آب  انشعابات  مــدارس 
توجه  مورد  یازدهم  مجلس  در  که  بود 
ــرار گــرفــت و درســرانــه هــای امــوزشــی  قـ

نباید مدیران نگرانی داشته باشند .
ــان، نـــظـــرابـــاد،  ــقـ ــالـ نــمــایــنــده مـــــردم طـ
مجلس  در  ــاغ  ــ ب چــهــار  و  ســـاوجـــبـــالغ 
مـــدیـــران  جــمــع  در  اســـالمـــی  شــــــورای 
ساوجبالغ  ستان  شهر  ابتدایی  مقطع 
ــرویــس مــــدارس، اضــافــه  ــاغ س ــارب ــه ،چ
داری  ســرایــه  وضعیت  معلمان،  ــاری  ک
مدارس و ایجاد سازمانی برای رسیدگی 
مورد  را  اتباع  جانبه  همه  مشکالت  به 

بحث قرار داد.

نماینده مردم ساوجبالغ در مجلس شورای اسالمی؛

باید شاهد تغییرات در زندگی معلم ها باشیم

انعقاد تفاهم نامه بین
 صدا و سیمای البرز 

و نیروی انتظامی

تفاهم نامه همکاری فی ما بین فرماندهی انتظامی و مرکز صدا و سیمای استان 
البرز منعقد شد.

؛ به منظور ارتقای همکاری، تقویت مشارکت و استفاده  به گزارش جام جم البرز
بهینه از منابع و ظرفیت های موجود، تفاهم نامه همکاری فی ما بین فرماندهی 

انتظامی و صدا و سیمای استانی البرز منعقد شد.
این تفاهم نامه در مراسمی با حضور سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی 

البرز و علی صادقی مقدسی، مدیرکل صدا و سیمای استان به امضا رسید.

کناف  مجموعه هایپر  تخصصی  فعالیت های 
مصالح،  فروش  حوزه  در  البرز  نوین  ایده  و 
سقف های کاذب کناف، پی وی سی، تال های گچی 
و با روکش پی وی سی معرفی می گردد. مجموعه 
میثم  سید  متخصص  و  متبحر  مدیریت  با  فوق 
سقف های  تولید  زمینه  در   ۸۹ سال  از  موسوی، 
کاذب، دیوارهای پوششی و دیوارهای جداکننده 
فعالیت خود را آغاز نموده است. وی رزومه حرفه 
دارا  ج  کر سطح  در  را  ای  گسترده  و  مبسوط  ای 

می باشد. 
از پروژه های بزرگ و مهم این مجموعه می توان به 
اجرای مجتمع مسکونی  پروژه عظیم و در دست 
همین  در  نمود.  اشاره  اندیشه  پاالس  لیلیان 
رابطه روزنامه چام جم البرز با این مدیر حرفه ای و 
مبرز گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را 

در ذیل می خوانید:
تحت  مجموعه  فعالیت های  خصوص  در 
پاالس  لیلیان  بزرگ  پروژه  در  خود  یت  مدیر

توضیح دهید.
این پروژه عظیم در واقع یک مجتمع مسکونی ۷۰۰ 
ج، شهریار و فاز سه اندیشه می باشد  واحدی در کر
از ۹۰ هزار متر پروژه قراردادی، 2۴ هزار  که تاکنون 
متر آن به مرحله اجرا رسیده است. درحال حاضر 
مجتمع مسکونی لیلیان پاالس در دست احداث 
به  که  کاذب  سقف های  تولید  بخش  می باشد. 

کناف با روکش گچی معروف است به عهده ایده 
نوین البرز می باشد. 

مجموعه هایپر  تخصصی  فعالیت های  دیگر  از 
کناف و ایده نوین البرز بفرمایید.

انواع محصوالتی که ما تولید و پخش و فروش آن 
را برعهده داریم شامل: انواع پانل های گچی، انواع 
تایل های ۶۰/۶۰ گچی و پیویسی، انواع پروفیل های 
سازه  انواع  وال2۵(،   ۳۶ یو  و   ۴۷ زیرسازی)آف 
میخ  و  پیچ  اتصاالت)  انواع   ،) رانر و  )استاد  دیوار 
و چاشنی کلیپس و براکت و دبلیو وگونیا( بتونه 
تمامی  ارسال  می باشد.  )تیپ(  درزگیری  نوار  و 
سفارشات از طریق سرویس انبار انجام می شود. 

و  کناف  کاذب  سقف های  ما  شغل  ساختار 
اداره  اماکن،  بخش های  در  می باشد.  پیویسی 
که  می کنیم  فعالیت  نیز  مسکونی  منازل  و  جات 
در تمامی قسمت ها از جمله: سقف ها، سرویس 
داخلی  تزیینات  و  پذیرایی  سالنهای  بهداشتی، 
نود  می گردد.  ارائه  فوق  خدمات   ... و  ساختمان 
نصاب ها،  به  مصالح  فروش  ما  فعالیت  درصد 
جات  اداره  می باشد.  مهندسان  و  پیمانکاران 
می کنند.  خریداری  را  نیازشان  مورد  مصالح  نیز 
بازدید  نیز  نصب  و  اجرا  پروژه های  خصوص  در 
می تواند  حوزه  این  در  فعالیت  داریم.  حضوری 
شامل یک واحد پنجاه متری و یا هزار متری باشد. 
مصالح  پخش  هم   ، البرز نوین  ایده  ج  کر دفتر  در 

مثال  طور  به  می پذیرد.  صورت  آن  تولید  هم  و 
زیرسازی  پروفیل های  دارای  که  کاذب  سقف های 
است، از طریق صفحاتی که در ابتدا نصب گردیده 
می شود  سازی  آماده  بتونه  و  رنگ  برای  سپس  و 
فروش  و  اجرا  شامل:  ما  خدمات  می شود.  انجام 
دیوارهای  و  کاذب  سقف های  محصوالت  انواع 

پوششی و جدا کننده می باشد. 
بازار هدف و مخاطبان مجموعه شما متشکل از 

چه گروه هایی هستند؟
با  البرز  نوین  ایده  و  کناف  مجموعه هایپر  در 
و  پیمانکاران  سازندگان،  جمله:  از  مشتریانی 
چه  چنان  هستیم.  ارتباط  در  صنف  این  نصابان 
شخصی قصد بازسازی منزل خود را داشته باشد 
لحاظ  به  منزل  طراحی  با  و  کرده  مراجعه  ما  به 
ح آن،  نورپردازی و همچنین با توجه به متراژ و طر
نیز  مصالح  درخواست  می کنیم.  منعقد  را  قرارداد 
این  می گیرد.  صورت  سازنده  یا  و  نصاب  سوی  از 
گسترده  فعالیت  نیز  مجازی  فضای  در  مجموعه 
دارد. اگر کلمه هایی نظیر کناف را در گوگل جستجو 
نمایید، مجموعه هایپر کناف و ایده نوین البرز در 
در  ما  فعالیت  معرفی  می گردد.  نمایان  لیست، 
مجوز  با  ساختمان  داخلی  تزیینات  فنی  عاملیت 
سازمان  و  داخلی  تزیینات  اتحادیه  صنف  رسمی 
شماره  می شود.  تعریف  تجارت  و  معدن  صنعت 

مجوز ما 2۵۰2۵۰۹ می باشد.

 : :  مدیر مجموعه هایپر کناف و ایده نوین البرز  مدیر مجموعه هایپر کناف و ایده نوین البرز

بهترین قیمت و کیفیت در نصب بهترین قیمت و کیفیت در نصب 
سقف های کاذب را  ارائه می دهیم سقف های کاذب را  ارائه می دهیم 

نشانی و راه های ارتباطی با مجموعه هایپر کالف و ایده نوین البرز را بیان نمایید.

ساعت کاری از 8/30 صبح الی 6/30 عصر

شماره تماس سید میثم موسوی: 09113334136 - 09371335086 - 09026051100  

ج- بلوار کامیون داران- بلوک ۵- واحد 21 ج: مجتمع صنفی کر دفتر کر

ایران  ما  سرزمین  خاک  به  ناجوانمردانه  ،دشمن،  البرز جم  جام  گزارش  به 
رحم  کس  هیچ  به  آن ها  بگیرد.  را  جا  را  همه  می خواست  و  بود  کرده  حمله 
می دیدند  را  کس  هر  می کردند.  خراب  می رسیدند،  کجا  هر  به  کردند.  نمی 

می کشتند .
 ارتش کشور ما هنوز آماده نبود. 

شهرهای  جوانان  از  ای  عده  می شد.  گرفته  آن ها  جلوی  باید  شده  طور  هر 
مرزی مقابل آن ها ایستادند و با آن ها می جنگیدند، اما تعداد آن ها خیلی کم 
بود. باید نیروهای بیشتری از تمام ایران به آن جا می رفتند تا جلوی آن ها را 

بگیرند ، وگرنه همه کس و همه چیز را نابود می کردند.
از  خیلی   . بروند  جبهه  به  خواست  جوانان  از  انقالب  رهبر  خمینی)ره(  امام 
جوانان به جبهه رفتند. محمد حسین فهمیده هم تصمیم گرفت به جبهه 

برود و به حرف رهبرش گوش کند. اما او را به جبهه نمی بردند. 
محمد حسین فقط ۱۳ سال داشت. اما می خواست خودش را هر طور شده 

به جبهه و خط مقدم برساند.

 تصمیم مهم
به  حسین  محمد  می کردند.  حرکت  ایران  طرف  به  زیادی  تانک های  روز  یک 
خودش  با  نارنجک  چند  او  می کشند.  را  همه  دارند  تانک ها  که  رسید  نظرش 
برداشت و به طرف تانک ها رفت. در هیچ جای دنیا با نارنجک به جنگ تانک 
نمی روند، اما محمد حسین مجبور بود، چون اسلحه بهتری نداشت. او باید 
هر چه می توانست به تانک نزدیک می شد. همین کار را هم کرد. تانک با صدای 
را با هم  وحشتناکی به طرف او رسید. او با خودش فکر کرد اگر چند نارنجک 
منفجر کند، می تواند تانک را از کار بیندازد. او ضامن نارنجک ها را کشید. گرد و 
خاک زیادی بلند شد. چند لحظه بعد تانک آتش گرفت. محمد حسین دیگر 
دیده نمی شد. » محمد حسین فهمیده« به آسمان پر کشید. بقیه تانک ها 
دیگر جلو نیامدند. کار محمد حسین فهمیده همه جا پیچیده بود. او ۱۳ ساله 
بود.رهبر ۱۳ ساله امام خمینی )ره( بعد از شنیدن حماسه فهمیده او را رهبر 
معرفی کرد و گفت:» رهبر ما آن طفل ۱۳ ساله ای است.....«یاد این نوجوان را 

گرامی می داریم و بر روان پاکش درود می فرستیم.

به مناسبت ۸آبان روز نوجوان؛

رهبری به نام
 »محمد حسین«

: ثریا قنبری، مدیریت عطاری کوثر
تالش کرده ایم یکی از بهترین شامپوهای ضد ریزش مو  را تولید کنیم

ضدریزش

تخصصی 
دافسار    شامپوی 

  حاوی عصاره گیاهی مناسب ربای انواع مو

تقویت کننده

ضدشوره

رویش مجدد

ثریا قنبری، مدیریت حرفه ای عطاری کوثر عالوه بر فعالیت در 
فروشگاه عطاری جهت افزایش علم و دانش در حوزه شناخت 
گیاهان دارویی و خواص درمانی آنها به آموزش طب سنتی در 
تهران، نزد استاد خیراندیش و اساتید دیگر نیز پرداخته است. 
از شاگردان استاد صیادی می باشد. این  وی هم اکنون یکی 
بانوی فعال همچنین برای یادگیری تخصصی تر در این زمینه 

به کشورهای هند و گرجستان سفر کرده است. 
گفتگوی روزنامه جام جم البرز با این مدیر متبحر و متخصص را 

در ادامه خواهید خواند:

در خصوص کیفیت و همچنین خواص شامپوی گیاهی تولید 
شده خود توضیح دهید. 

این شامپوی گیاهی، ماحصل هشت سال تحقیق و بررسی 
به جهت اثربخشی و تاثیر مثبت بر کاهش ریزش و تقویت مو 
می باشد. در این زمینه خوشبختانه موفق عمل نمودیم، اما به 
دلیل نداشتن سیب سالمت، امکان توزیع آن در داروخانه ها 
وجود نداشت. بنابراین برای برندسازی و همچنین اخذ سیب 
سالمت محصول فوق اقدام کرده و سرانجام پس از تالشهای 

بسیار، موفق به دریافت مجوزهای الزم گردیدیم.
محصول ابداعی شما از چه ویژگی های برخوردار است؟

شامپوی گیاهی بنده، تاثیر بسیاری در کاهش ریزش، شوره و 
چربی مو دارد و بنابراین یک تقویت کننده محسوب می شود 
که در حال حاضر نیز دارای پروانه بهره برداری و سیب سالمت 
است. به طور کلی تالش کرده ایم یکی از بهترین شامپوهای 

ضد ریزش مو را تولید کنیم.
در مورد سایر تولیدات عطاری کوثر مختصری توضیح بفرمایید. 
در این فروشگاه همچنین به تولید عرقیات سنتی می پردازیم 
و اکثر فروشمان به دلیل کیفیت شامپو و عرقیاتمان می باشد.

راه های ارتباطی با مجموعه خود را ذکر کنید. 

-خیام شرقی-جنب مسجد حجت ابن الحسن- عطاری کوثر شماره تماس:          ۰۹123۴۰3171 ساعت کاری از ۹ صبح الی 2 بعد از ظهر و ۴ عصر الی ۹ شبآدرس:       میدان مادر



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

ال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

به بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشاید
حافظز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ه

چهار شنبه        4  آبان     1401   شماره 6339

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

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

صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

بسمه تعالی
( در نظر دارد نسبت به فروش ملک مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی و اجاره به شرط تملیک اقدام نماید. شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵2۸۸۷۱ به وکالت از طرف ) موسسه اعتباری نور

ج در بند ۱۵( و پس از تکمیل به انضمام سپرده شرکت در   از دفتر شرکت ،  دفاتر سرپرستی های موسسه اعتباری نور در سطح کشور ، سایت موسسه اعتباری نور و یا سایت شرکت)مندر
ً
۱- متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند اسناد مزایده به همراه فرم پیشنهاد قیمت را حضورا

مزایده)اصل یک فقره چک بانکی در وجه شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷2۷۴۳۴ و یا اصل فیش واریز نقدی به حساب شماره ۰۳۰۰۸۳۷۰۸۰۰۰۹ و یا شماره شبا IR ۷۶۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۸۳۷۰۸۰۰۰۹ نزد شعبه زاگرس موسسه اعتباری نور به نام شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور به مبلغ) 
خ ۱۴۰۱/۰۸/2۱  همه روزه از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۶:۳۰ بعدازظهر ) پنجشنبه ها تا ساعت ۱2:۳۰ ( به استثنای روزهای تعطیل در پاکات دربسته به دبیرخانه شرکت به نشانی خیابان کارگر شمالی، بعد از بزرگراه جالل آل احمد،  ۵% قیمت ملک مورد مزایده( لغایت پایان ساعت اداری روز شنبه  مور
ج در سایت شرکت(2- بازگشایی  کوچه خجسته)۱۱(، پالک ۱۰۳ طبقه چهارم کد پستی ۱۴۳۹۷۳۷۹۳۱ یا سرپرستی های موسسه اعتباری نور در سطح کشور و همچنین مدیریت خود مجموعه )آقای حافظ ( تحویل و رسید دریافت نمایند. )نشانی و شماره تماس شعب و سرپرستی های مربوطه  مندر
 
ً
ح ذیل می باشد. الف( نقدی= ۵% سپرده شرکت در مزایده + ۸۵% )مجموعا خ ۰۸/2۵  /۱۴۰۱ در محل دفتر شرکت به نشانی فوق انجام می پذیرد. ۳- روش دریافت ثمن معامله در معامله با برنده مزایده در روش واگذاری نقدی و اجاره به شرط تملیک  به شر پاکات رأس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مور
 % ۹۰ 

ً
۹۰% قیمت پیشنهادی( و الباقی به میزان ۱۰% همزمان با تنظیم سند.  ب( اجاره به شرط تملیک= ۵% سپرده شرکت در مزایده + مبلغ پیش پرداخت برابر جدول آگهی و الباقی در اقساط مربوطه. ۴- برنده مزایده در شرایط نقدی می بایست به منظور تحویل ملک و امضای مبایعه نامه مجموعا

ج در فرم شرکت در مزایده  ودر شرایط اجاره به شرط تملیک مبلغ ۵۰ %  مبلغ پیشنهادی خود از ثمن معامله را پرداخت نماید. ۵- تحویل ملک خریداری شده به روش اجاره به شرط تملیک ، پس از تکمیل حصه نقدی و ارائه تضامین و تنظیم مبایعه نامه انجام خواهد پذیرفت . ۶- رعایت مفاد مندر
الزامی است و ارائه پاکت به منزله قبول تمامی شرایط مزایده خواهد بود. ۷- به پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد و صرف ارائه پاکت حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی نماید. ۸- ارسال پاکات پیشنهاد قیمت از طریق پست به شرط 
ج ساعت و تاریخ روی بارکد پستی و ارسال مستقیم به نشانی شرکت(۹- حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات اختیاری و منوط به ارائه تصویر رسید فیش واریزی مبلغ سپرده یا تصویر  خ ۱۴۰۱/۰۸/2۱ بالمانع است.)مشروط به در تحویل به دفاتر پستی پیش از ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مور
 با ارائه وکالتنامه رسمی عالوه بر رعایت موارد پیش گفته مجاز خواهد بود( ۱۰- مطالعه اسناد و مستندات و بازدید از ملک مورد مزایده ، قبل از تکمیل و تحویل پاکات برای متقاضیان امکانپذیر است. ۱۱- بازدید از ملک 

ً
چک بانکی و رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد.)حضور نمایندگان صرفا

مورد مزایده با هماهنگی شرکت و سرپرستی البرز موسسه اعتباری نور و هماهنگی مدیر مجموعه ) آقای حافظ (  انجام خواهد پذیرفت. ۱2- شرکت و موسسه در رد و یا قبول پیشنهادات در هر مرحله مختار می باشند.
( که  ( و WWW.PARTONOOR.COM )شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور  به تغییرات و اصالحات احتمالی انجام شده در سایت های WWW.NOORBANK.IR  )موسسه اعتباری نور

ٌ
ج آگهی و دفتر  اسناد رسمی )حق الثبت و حق التحریر ( به عهده خریدار می باشد. ۱۴- لطفا ۱۳- هزینه کارشناسی ، در

مالک عمل می باشد توجه و مراجعه فرمائید. ۱۵- 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.
۱۶- تلفن های شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور ۸۸۰۱۵۸۸۷ - ۸۸۰۱۵۸۹۰ -۸۸۰۱۵۸۹۹ -۸۸۰۱۹۵2۸ - ۸۸۶۳۵۶۷۰ - ۸۸۶۳۵۶۷۰ - ۰2۱  می باشد و همه روزه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان محترم می باشد.

نوع سند عنوان ملک / پروژه
مالکیت 

 پــــــالک ثــبــتــیآدرساستان 
فرعی/اصلی

) اعــیــان )متر  عرصه )مترمربع(کاربرینوع ملک
مربع

یال( ع واگــــذاری و شرایط   قیمت پایه مزایده )ر ــو ن
پرداخت 

توضیحات ملک وضعیت تصرف

مجتمع تجاری 
تفریحی -خدماتی  

اکومال کرج 
البرزتک برگی

ــدای جــاده  ــت کــرج- اب
مشکین دشــت- محله 
رزکان نو- جنب خیابان 
شهید آخوندی- مجتمع 
تفریحی ، تجاری اکومال 

مجتمع تجاری 162/1295
تفریحی

تفریحی 
ــجــاری  - ت
- هاپیرمارکت

الف ( نقدی 22,830,600,000,000 91878/04 20108
عموماً در اجاره مستاجر ب( اجاره به شرط تملیک

1- ملک مذکور دارای پروانه ساختمان با شماره  10/40/48904مورخ 1392/12/28 
صادره توسط شهرداری منطقه 10 کرج با کد نوسازی 1-20032-9-10 با کاربری 
تجاری )هایپرمارکت( می باشد و مساحت زمین پس از رعایت بر اصالحی حدوداً 
16759/18 متر مربع می باشد . 2- ساختمان احداثی از نوع بتنی و شامل دوطبقه 
زیرزمین، همکف و دوطبقه فوقانی بانضمام سه نیم طبقه درطبقات همکف ، 
اول و دوم می باشد . 3- ساختمان براساس پروانه ساختمانی احداث گردیده اما  
تاکنون گواهی عدم خالف و پایان کار صادر نگردیده است . 4- فضاهای تجاری 
، تفریحی،ورزشی، فرهنگی و... اکثراً دراجاره مستاجر می باشد . 5- ملک مورد 
مزایده با وضعیت موجود واگذار می گردد  و هرگونه اقدامات الزم  و هزینه کرد 

احتمالی  به عهده خریدار می باشد. 


