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رئیس بیمارستان مریم خطاب به پرستاران:

بهشت متعلق به شما عزیزان است
اصالح روش صحیح غذایی 

در زمان  بندی مناسب 

راه اندازی سایت امالک برج با پخش 
تصاویر 360 درجه و بدون مراجعه 

خالقیت ماست 

رسالت سنگین وزارت جهاد کشاورزی 
در قبال سفره مردم 

مدیر نظارت بر توزیع نهاده ها و کاالهای اساســی وزارت جهاد کشــاورزی گفت : وظیفه ما با توجه به 
رسالتی که وزارت جهاد کشاورزی در قبال ســفره مردم دارد بسیار سنگین اســت لذا دولت هم در این 

خصوص تدابیری اندیشیده تا سفره مردم آسیب ...

ارگان های البرز 
نیازهایشان را از بخش 
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البرز

 بازدید نماینده ولی فقیه در استان
 از صدا و سیمای البرز

رئیس اتاق بازرگانی البرز:



چهار شنبه 26 دی 1397   شماره 5301

انقالب اسالمی 40 ساله 
شد

همــان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند: 
40 ســالگی انقالب به معنای بلوغ،  بالندگی و رشد 

است نه به معنای کهولت و بی تحرکی.
در ایــن چهل ســال، انقــالب در زمینه علمی، 
نظامی، سازندگی، عزت و استقالل جهانی و خدمات 
رسانی غیر قابل مقایسه با دوران گذشته شده است. 
در زیر یادداشت وار به پیشرفت های انقالب اسالمی 

می پردازم:
1-ایرانــی که از لحاظ پزشــکی نیازمند جذب 
پزشکان کشــورهای دیگر بود، امروز به یک قطب 
پزشکی و درمان در منطقه تبدیل شده است.2- رتبه 
باالی علمی ایران در دنیا برای کسی پوشیده و قابل 
انکار نیست.3-ایران امروز صاحب نفوذ و تاثیر گذار 
بالمنازع در منطقه خاور میانه است.4-بهره مندی از 
دانش هسته ای5- بهره مندی از دانش باال در زمینه 
نانو و فناوری و فضای مجازی6- پیشرفت در زمینه 
امنیت و توانمندی های دفاعی7- پیشرفت در زمینه 
تحقیقات کشاورزی8- پیشرفت در فراگیر ساختن 
سالمت عمومی و گســترش سالمت9- پیشرفت 
در زمینه مواصالتی 10- پیشــرفت در خودباوری و 
خود کفایی و برخوردار از شتاب چند برابری متوسط 

جهانی.
هر کدام از امتیازات فوق به تنهایی بســیار جای 
مباهات و افتخار دارد که این کشور علیرغم درگیری 
جدی در طول هشت سال دفاع مقدس و ایستادگی 
در برابــر ابرقدرت های جهانــی و عوامل آن ها در 
منطقه هیچ گاه به قدرتی و کشوری باج و امتیاز نداده 
و همواره موفق به کســب امتیاز شــده اســت.  این 
موفقیــت ها به برکت برخــورداری از نظام والیی و 
ایثارگــری شــهدا و خانواده های آنان می باشــد و 
علیرغم خواسته های دشمنان که می خواهند ایران 
چهل ســالگی نظام دینی خود را نبیند، به لطف الهی 
میهــن عزیزمان چهل ســالگی انقالب اســتوار و 
مســتحکم پشت ســر گذاشته می شــود و باید به 
بدخواهان نظام گفت:» انقالب اسالمی چهل ساله 
شــد، کســانی که چشــم دیدن ندارند به حال خود 

فکری کنند.« 
محمد حسین روحی یزدی

  امــام جمعه کــرج در نماز جمعه این هفته کرج ضمــن تبریک والدت حضرت 
زینب کبری)س( گفت: پرســتاران در معرض آســیب هستند و جسم و روح آنها زود 
فرسوده می شود و در معرض آسیب های عاطفی قرار می گیرند که باید به این قشر 

زحمتکش توجه بیشتری شود.

خبرنــگار جام جم البرز: امام جمعه کرج با بیان اینکه دشــمنی دشــمنان 
همچنان ادامه دارد افزود: در دهه مبارک فجر ســه ماهواره به فضا پرتاب می شود و 
این خبر سبب ترس آمریکایی شده و طبیعی است که آمریکا از این پیشرفتها ناراحت 

بوده و توسط عوامل نفوذی القا می کنند که برای چه می خواهند.

وی ادامه داد: ایران نشان داده بدون حمایت دیگران هم می تواند پیشرفت داشته 
باشد و عضو باشگاه فضایی و هسته ای دنیا شود و به فضل پروردگار ایران به سرعت 
درحال پیشــرفت است و هرچه این پیشرفتها بیشتر شود موجب سرخوردگی آمریکا 

و اطرافیانش است.

ایران هر روز در حال پیشرفت است
امام جمعه کرج:

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

فرصتی دســت داد که با مدیران موفق و 
خــالق در صنف امالک اســتان البرز مصاحبه 
ای داشــته باشیم. گفتگوی ذیل را با محسن 
ســیاهی و فرجاد ســمیعی مدیــران متبحر 

امالک برج  می خوانیم:
ما همیشــه سعی کردیم به صورت اخالقی 
در ایــن صنف فعالیــت کنیم و خالقیت برای 
ما بســیار مهم اســت زیرا پول بــه مجموعه 
تزریق می شــود ولــی اعتبار خیــر، پس کل 
 تــالش مــا در مرحله اول رســیدن به اعتبار 

است.
عــالوه بر خدمات داخل امالک باید بگوییم 
ســعی کردیم تیم خوبی از مشاوران داشته 
باشیم که به صورت صادقانه مشاوره بدهند 
و نســبت به نیاز اشــخاص راهنمایی داشته 
باشند و همین صادقانه بودن فعالیت باعث 
شــده است مشتریان، مشــتریان دیگری را 

به ما معرفی نمایند. 
امــا مهمتریــن اقدامی که تیــم تخصصی 

امالک برج انجام داده اســت سایت متفاوت 
برای صنف ســاختمان می باشــد که رفع نیاز 
مشــتریان اعم از فروشندگان و خریداران 
ملک را بســیار راحت نموده است برای مثال 
عکــس منزل را در ســایت بــه صورت 360 
درجــه می تــوان مشــاهده کرد  و مشــتری 
براحتــی در منــزل خــود با فضــای ملکی که 
می خواهــد اجاره کند یا بخرد آشــنا خواهد 

شد.
همچنین ســایت دو زبانه ای تهیه شــده تا 
دوستان خارج از کشور نیزبه کمک همکاران 
خوب و ارزشــمند در خارج از کشور با سایت 
ارتباط برقرار ومشــکالت ملکی خود را رفع 

نمایند.
مــی توان به  نکات مهم دیگر و ویژگی های 
این سایت اشاره کرد که در ارتباط با مشاغل 
مرتبــط ســنخیت آن با ســاختمان  و رفع نیاز 
مسایل ساختمانی هارمونی مناسبی را برای 

متقاضی به تصویر می کشد. 

هموطنان عزیز براحتی می توانند مشکالت 
مربوط به ســاختمان خود را برای مثال اعم از 
خرابی ها و ترمیم ها و... با مراجعه به سایت 
مرتفــع کرده و از متخصــص امر راهنمایی و 

کمک بگیرند.
در ضمن دفتر امالک برج با سایت آموزش 
و جذب نیروی مشــتاق به کار امالک، خرید و 
فروش با پرداخت پورســانت باال به جوانان 
و دوســتانی که مشــتاق ورود به این عرصه 

هستند همکاری می نماید.
آدرس:

 گوهردشــت، بلــوار رســتاخیز ، نبــش 
احداثی 31، پالک 478، امالک برج

شماره تماس:
026-34414880

سایت: 
http://www.irantrust.ca

اینستاگرام: 
@borj_realstate

مدیران موفق امالک برج:

راه اندازی سایت امالک برج با پخش تصاویر 360 درجه و بدون مراجعه، خالقیت ماست 

آیت اهلل حســینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان با حضور در 
صدا و سیمای مرکز البرز  از بخش های مختلف آن بازدید کرد.

خبرنگار جام جم البرز:  نماینده ولی فقیه در استان ابتدا در بازدید از 
استودیوی پخش رادیو البرز گفت: امیدوارم به روز رسانی تجهیزات رادیو 

البرز باعث افزایش کیفیت برنامه های رادیویی شود.
ایت اهلل حســینی همدانی  در بازدید خود از بخش اســتودیوی پخش 
ســیمای مرکز البرز پیشنهادی درباره توسعه استودیوهای آن داد و اضافه 
کرد: استفاده از ســوله های موجود در استان می تواند صداو سیما را برای 

داشتن استودیو های بزرگ کمک کند.
وی در بازدیــد از معاونــت و تحریریه خبر خبرگزاری صدا و ســیمای 
مرکز البرز افزود: موفقیت رســانه ملی در به نتیجه رســاندن وعده های  

مسئوالن است.
نماینده ولی فقیه در ادامه بازدید خود از صدا و سیما با حضور در شورای 

معاونان مرکز البرز گفت: با توجه به نزدیکی چهلمین سالگرد 
 و  هجمه های زیادی که از ســوی  دشــمنان در عرصه های مختلف 
نظامی ، فرهنگی و اقتصادی به نظام وارد می شــود همه باید در جایگاهی 

که هستند  وظایف خود را بدرستی انجام دهند .
آیت اهلل  حســینی همدانی در بازدید خود از صدا و ســیما نشان داد که 
کارکنان رسانه ملی دراستان با امکانات محدود خود تالش زیادی را انجام 

می دهند و  با توجه به فضای محدود مجاهدت در کار وجود دارد.
وی با اشــاره به مســئله مهم فرهنگ و تاثیرگذاری زیاد  آن  بر مردم 
افزود:  صدا و سیما باید در یک مسیر دو طرفه و تعاملی با مردم قرار بگیرد .

نماینــده ولی فقیه در اســتان البرز تصریح کــرد: تعاملی بودن برنامه 
های تولید شــده با مردم باعث ایجاد نشــاط و محبوبیت رســانه در بین 

مردم خواهد شد.
وی گفت:  برنامه های گفتگو محور جذابیت خاصی بین مردم ندارند و 

تولید  برنامه ها باید به سمت  برنامه هایی با جذب مخاطب باشد .
نماینده ولی فقیه دراســتان با اشــاره به اینکه در برنامه ســازیها باید 
با مشــورت از صاحبــان تجربه و تخصص و بهره گیــری از خرد جمعی 
مخاطبان بیشتری را جذب برنامه های تولید شده کرد افزود: تعامل و تفکر 
قبل از تولید برنامه ها منتج به  ایجاد وحدت اجتماعی در بین مردم می شود.

نماینده ولی فقیه در استان البرز  در ادامه با اشاره به ساخت برنامه هایی 
با محوریت اخالق خواستار توجه به  اخالق در  برنامه سازیها  شد و گفت: 
با بهره گیری از  زبان هنر می توان  مســائل دینی و اخالقی را برای توسعه 

فرهنگ قرآنی و اخالقی در بین مردم گسترش داد .
وی بــا بیان اینکه در اســتان البرز مفاخر فرهنگــی ، علمی و مذهبی 
معروف و بنامی داریم گفت: نشــان دادن دستاوردها و مفاخر علمی و ادبی 
انقالب که در اســتان زیســته اند در هویت بخشی و ایجاد وحدت استانی 
بسیار مهم است و باید هم در تولید برنامه های  مختلف از آنها استفاده کرد 
و هم از زندگی چنین شــخصیتهای مهمی شروع به برنامه سازی کرد که 
ساخت سریال آیت اهلل طالقانی یکی از گام های مهم در این جهت است .

وی همچنین خواستارتقویت ورزشهای همگانی و پوشش گسترده آن 
توســط رسانه استانی شــد و گفت: قرار گرفتن مردم از قشرها و قومهای 
مختلــف در اینگونه برنامه ها در کنار یکدیگر در ایجاد هویت اســتانی و 

صمیمیت  بسیار تاثیرگذار است .
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز البرز نیز در این نشست با اشاره به اینکه 
مدیریت و کار جهادی در اولویت های رسانه ملی قرار دارد گفت: کارآمدی 

در همه بخش ها  مهمترین چالش ما در استان است.

علی صادق مقدســی افزود: بشــدت نیازمند گفتمان سازنده با مفهوم 
کارآمدی هستیم و باید کاری کنیم که مردم از ما رضایت داشته  باشند.

وی در ادامه معرفی دســتاوردهای های استان را بسیار مهم و ضروری 
دانست و گفت: دستاوردهای   استان بسیار زیاد است و باید امید آفرینی را 

نصب العین خود قرار دهیم .
مقدســی با بیان اینکه صدا و ســیما یک دستگاه فرهنگی است افزود: 
تالش می کنیم تا  برنامه سازیها براساس دانش و استفاده از اهل فن باشد.

مدیرکل صدا و ســیمای البرز همچنین با بیان اینکه مردم کشــور ما 
بسیار آگاه و هوشیار هستند افزود: تالش می کنیم با برنامه سازیهای فاخر  

مخاطبان به رسانه استکبار اعتماد نکنند .
وی با اشــاره به تاثیرگذاری عمیق هنر در اذهــان مردم افزود:  ایجاد 
آرامش و امید در میان مردم با توجه به کمبودهای موجود و تالش دشمنان 
انقــالب برای نفوذ در اذهان مردم و القای ناامیدی بین آنها بســیار مهم 

است.
مقدسی گفت: همه باید دقت کنیم که نقد افراد و برخی مدیران ، منتج 
به نقد نظام نشود .طرح مطالبات در کنار امید آفرینی هنری است که همه 

باید داشته باشیم .
وی همچنین افزود: صدا و ســیما به نیروهای متعهد بسیجی و انقالبی 
به چشم همکاران خود که خارج از این مرکز هستند نگاه می کند و به بهانه 
های مختلف تالش می کند از این ظرفیتهای متعهد به انقالب و کشور در 

تولید برنامه ها کمک بگیرد .

 بازدید نماینده ولی فقیه در استان از صدا 
و سیمای البرز

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نظرآباد گفت: به 
دشــمنان ثابت می کنیم انقالب اسالمی که به فرموده 
رهبر معظم انقالب هم اکنون به دوران پختگی رســیده 

همچنان به راه پرافتخار خود ادامه خواهد داد.
خبرنگار جام جم البرز: جلسه کارگروه برگزاری 

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور علی 
آزاد فالح رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران نظرآباد و 
دیگــر مســئولین به میزبانــی بنیاد نظرآبــاد برگزار و 
موضوعات مختلف موردبررســی قرار گرفت.علی آزاد 
فالح در این جلســه با گرامیداشــت یاد و خاطر شهدا و 

ایثارگــران بابیان اینکه با عنایات پروردگار و نگاه نورانی 
شهدا مراســم چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی امسال باشکوه تر از همیشه برگزار خواهد 
شد گفت: به دشمنان ثابت می کنیم انقالب اسالمی که 
به فرموده رهبر معظم انقالب هم اکنون به دوران پختگی 

رســیده همچنان به راه پرافتخار خــود ادامه خواهد داد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نظرآباد افزود: اهمیت 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب برای همه مشخص 
است و باید مراسم ها، همایش ها و جلسات تبیینی و آیینی 

باشکوه هرچه تمام تر برگزار شود.

سالگرد پیروزی انقالب باشکوه تر از همیشه برگزار می شود

حضرت زینب، )س( اسوه 
صبر و پایداری

االسالم  حجت 
جمعه  امام  موســوی 
نظرآباد در خطبه های 
نماز جمعه هفته ای که 
گذشــت گفت: نمازنه 
تنها در اســالم بلکه در 
همــه ادیــان الهی از 
جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اســت. خداوند به 
موســی پیامبر دســتور می دهد که به خاطر ذکر 
خداوند نماز اقامه کند ولقمان حکیم به فرزندش 
توصیــه به نماز می کند و حضرت عیســی علیه 
الســالم در گهواره می گوید خداوند مرا سفارش 
بــه نماز و زکات کرده مادامــی که در قید حیات 

هستم.
خبرنگار جام جم البرز: خطیب جمعه با 
تبریک ســالروز والدت حضرت زینب سالم اهلل 
علیها اسوه صبر و پایداری و الگوی ماندگارایثار و 
بصیــرت گفت: زینب الگوی یک زن مســلمان 
اســت که با حفظ حجاب و عفاف با شــجاعت و 
شــهامت حیدری به وظیفه دینی و اجتماعی خود 
عمل کرد از اسرای کربال پرستاری نمود. وی روز 
پرســتاررا تبریک گفت و از پرســتاران قدردانی 
نمود.حجت االســالم و المســلمین موسوی با 
اشاره به فرمایشــات رهبر عزیز انقالب در دیدار 
مردم قم به مناســبت سالروز قیام 19 دی گفت: 
عده ای در ســال های اخیر در ایران چنین مطرح 
می کردند کــه امضا و نظر مقامــات آمریکایی 
تضمین اســت آمریکایی ها وقتی قولی بدهند یا 
عهدنامــه را امضا کنند امکان ندارد از آن تخطی 
کننــد و با این تصور برجام امضا شــد اما همگان 
دیدنــد امضا و قــول آنان هیچ اعتبــاری ندارد. 
متاسفانه در حال حاضر هم برخی در داخل کشور 
به دنبال ایجاد جو روانی و هراس از تهدید آمریکا 
هســتند و سخن از تهدید آمریکا می زنند که باید 
برویم و امتیاز بیشــتری بدهیــم وگرنه آمریکا 
تهدیــدات خود را عملی می کنــد. رهبر انقالب 
فرمودند نه تهدیدشان، نه قولشان ونه امضایشان 

اعتبار ندارد و نباید اعتنا کرد.
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چهار شنبه 26 دی 1397   شماره 5301

مسئوالن پاسخ دهند؛
چرا تنور گرانفروشی داغ 

است؟

بازار از هم گسیخته و بدون حاکمیت قانون 
ایــن روزها ماننــد گذشــته تازیانــه بی رحم 
گرانفروشی، کم فروشــی و ... را به کالبد نحیف 
شهروندان و روســتائیان ناجوانمردانه فرود می 
آورد. آری شــهروندان و روســتائیان برای تهیه 
ملزومات روزمره خود با مشکالت فراوانی روبرو 
هســتند. اجناس و اقالم در این سیاه بازار اعم از 
فروشگاه های بزرگ و کوچک هر کدام به قیمت 
و بهای دلخواه چند برابری عرضه می شــود و اگر 
کســی در این مورد اعتراضی کند، فروشندگان 
فورا پای  قیمت دالر را وســط می کشند. این در 
حالی است که شرایط تحریم بحث جدایی دارد و 
تاثیرات خود را به گونه های مختلف نشــان می 
دهد. اما سوال از مسئوالن دست اندرکار اجرایی 
و نظارتی این اســت که آثار مدیریتی آنان در این 
بحران ملی چرا منافع عمومی مردم را هدف اصلی 
خــود قرار نمی دهد؟! و باالخره مردم هر روز باید 
نگران آینده و فرداهای خود باشــند. آیا ادامه این 
وضعیت خون مقدس شهدای واالمقام را که برای 
ســربلندی این نظام خالصانــه در طبق اخالص 
گــذارده اند، پایمال نمی کند؟! عقل ســلیم می 
گوید چرا! پس می طلبد تا همه مســئوالن دست 
اندرکار با همکاری مردم رافع مشــکالت زندگی 

مردم باشند.
سیدنصرالدین میرعربشاهی- 
خبرنگار فرهنگی، اجتماعی جام جم 
البرز 

با رضایت اولیــای دم در پرونده های قصاص در البرز، 17محکوم به قصاص، 
فرصت جبران اشتباه خود را یافتند.

خبرنــگار جام جم البرز:  پایــگاه اطالع رســانی اداره کل زندان های 
اســتان البــرز اعــالم کرده اســت کــه عــالوه بر قطعــی شــدن رضایت 

اولیــای دم برای قصــاص نشــدن 17زندانــی، مراحل نهایی قطعی شــدن 
 رضایــت بــرای 6 زندانــی دیگــر در زندان های این اســتان در دســت اقدام

 است.
کمیته  صلح و ســازش در استان البرز در ســال1396 تشکیل شده است و به 

همــت این کمیته و همچنین دایره مــددکاری اجتماعی، مراقبت بعد از خروج و 
شــورای حل اختالف مســتقر در زندان ها تا کنون 23حکم اعدام در پرونده های 
قصاص به رضایت رســیده اســت که این عمل به گونــه ای معامله اولیای دم با 

خدای خود است.

 ۱۷ فرصت زندگی دوباره

یادداشت

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

اکثر افراد، عالقه زیادی به بســتنی دارند و کمتر کسی از 
خوردن آن می گذرد. واقعا خوردن بســتنی دلچسب است. 
آیا می دانید بســتنی چه فوایــدی دارد؟ می خواهیم فواید 

بستنی را برایتان بازگو کنیم:
ترکیبــات عمده شــیر را آب، چربــی، پروتئیــن، الکتوز، 
ویتامیــن و مواد معدنی تشــکیل می دهد. شــیر مهم ترین 
منبع کلســیم اســت هر لیوان شــیر 250 میلی لیتر حدود 
315میلی گرم کلســیم دارد که30 درصد کلســیم روزانه 
مــورد نیاز بدن را تامین می کند.شــیر همچنین حاوی چربی 
است که 60درصد آن اشباع و بقیه از نوع غیراشباع است. 
چربی شــیر عالوه بر انرژی زا بــودن به دلیل وجود ویتامین 
A وD ، ارزش غذایی فراوانی دارد.شیر حاوی پروتئین نیز 
هســت که در دو دســته قرار دارد: کازئین و پروتئین های 
آب پنیر که با تولید اســید آمینه ضروری به ســوخت وساز 
بــدن کمک می کند.قند موجود در شــیر الکتوز نام دارد که 
به وســیله آنزیم های مخصوص در دســتگاه گوارش تجزیه 
شــده و به قند ســاده تری تبدیل می شود. فسفر، منیزیم، 
روی، آهن، ویتامین B2 ، A، B12 از دیگر مواد مغذی موجود 
در شــیر اســت که در پرخاصیت بودن آن نقش دارد. قند 
موجــود در بســتنی از نوع الکتوز قندشــیر و ســاکاروز دی 
ســاکارید حاوی گلوکز و فروکتوز اســت کــه باعث افزایش 
انرژی در بدن می شــود و بــه ذخیره چربی در بدن کمک می 
کنــد. قندهای اضافه در کبــد و ماهیچه ها به صورت چربی 
ذخیره می شــود تــا بدن از آن در مواقع ضــروری به عنوان 
منبــع انــرژی اســتفاده کند. اما عمــده تفاوت ما اســتفاده 

نکردن از رنگها در بستنی می باشد.
تنوع بستنی به صورت سنتی خامه ای و با مغز پسته،بادام 
و گردوی تازه و زعفران قائنات می باشد و نوع دیگر بستنی 

ما بســتنی سه الیه اســت که خودش دارای تنوع می باشد. 
آبمیــوه های مخصــوص فصل را به صورت تازه نیز ارائه می 

دهیم.
صداقت با مشــتری برای ما از اهمیــت خاصی برخوردار 

است و از مغز های تازه استفاده می کنیم.
قیمتهای ما بسیار مناسب و کیفیت باال حائز اهمیت است 

زیرا سالمت هموطنان عزیز مهم می باشد.
آدرس: کرج ، میدان شهداء ،ابتدای خیابان بهار، نرسیده 

به کوچه گنجه ای، بستنی فدک
شماره های تماس:

02632223003

مدیر بستنی فدک:

مواد بستنی »فدک« اصل و با کیفیت است

جــام جــم البرز: 16ســال ســابقه تخصصی ،حرفــه ای و 
درخشــان، گفتگوی چند شــبکه تلویزیونی ملی و اســتانی و 
رســانه ای با مشــاور تغذیه و نتایج فوق العاده رژیم درمانی 
برای متقاضیان امر  انگیزه ای شــد تا با مهرداد رحیم زاده، 
مشــاور  تغذیه اســتان البرز و کشــور گفتگویی اختصاصی 

داشته باشیم. 
متن این مصاحبه را در ذیل میخوانیم:

* لطفا در زمینه تخصصی فعالیت های خود توضیح دهید؟
بنــده 16 اســت که در شــهر کرج به صــورت حرفه ای به 
رژیــم درمانی، مخصوصا در زمینه چاقی و الغری  می پردازم 
و از همــان ابتدا رمز موفقیتم دور شــدن از نتیجه گرایی و 
تدوین برنامه منظم،علمی و سالمت محور بوده است و کاری 
را که در زمینه تغذیه و سالمت جامعه در ذهنم بوده پیگیری 

کرده ام. 
تاکنون از موسســات و برندهــای مختلفی با بهره مندی از  
دســتگاههای چاقی و الغــری و دارو ها و دمنوش های الغری 
مد شــده و بعد از مدتی از مد افتاده اند و اغلب هم ناموفق 
بوده اند ولی همیشــه کار علمی و درســت اســت که قدرت 

بقای دائمی دارد. 
این حوزه متاســفانه شبیه یک بازار بزرگ تجاری گسترده 
شده است که هر صنفی از جمله آرایشگر ،تاجر ،بازاری و... 
همه این حوزه را با دید یک کســب و کار پر ســود می بینند و 
گویا سالمت جامعه در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. 
از تولیــد کننــدگان و وارد کننده های دســتگاه های الغری 
نامعتبر و بی کیفیت  چینی تا افراد غیر متخصصی که فرایند 
رژیــم درمانــی را  فقط به چشــم یک کیســه پــول می بینند 

بشدت در حال تخریب اعتماد مردم هستند.  

*  به عنوان یکی از موفق ترین مشــاوران اســتان البرز چه 
توصیه ای به همکاران جوان خود دارید؟ 

من به عنوان کســی که ســالها تجربه در آن زمینه دارم به 

مشــاوران جوان توصیــه می کنم برای موفق شــدن در این 
حوزه وارد بازی این تجار ســودجو نشــوند و آن چیزی که در 
دانشــگاه به عنوان متون علمی فراگرفته اند مجدانه به کار 
بگیرنــد و ســعی در جلب اعتمــاد مراجعه کنندگان داشــته 

باشند. 

* روش درمانی شما با چه فرایندی تعریف می شود ؟
فقط  فعالیت بســیار ســبک و رژیم غذایــی و مجاب کردن 
روانشناســانه مراجعه کنندگان برای پیگیری طوالنی مدت 
برنامــه تغذیه ای. اصوال اصالح روش صحیح غذایی در زمان  

بندی مناسب صورت می گیرد.
هفتــه ای چنــد نفر مراجعه کننده را کــه کاهش  باالی 15 
کیلو گرم داشــته انــد دارم. این یکی از لذتهایی اســت که 
خدا را از این بابت شــاکرم. خانمی که  که چاقی مفرط داشت 
و االن مهماندار هواپیماست، آقایی که تهیه کننده موسیقی 
اســت 65 کیلو با برنامه من وزن کم کرد ه اند. خانم مســنی 
که ســال گذشته با واکر مراجعه می کرد و حاال الحمدهلل حتی 
بــدون عصا حرکت می کنــد و.... دیدن اینها بزرگترین لذت 

کار من است. 
در همه سطوح سنی مراجعه کننده دارم و نکته مهم دیگر 
رســاندن اشخاص به این درک است که باید به وزن مناسب 

و سالمت جسمی برسند و سبک زندگیشان را عوض کنند.

* راه های ارتباطی خود را اعالم کنید.
 متاسفانه بدون وقت قبلی امکان مالقات وجود ندارد.

آدرس: کرج، طالقانی شــمالی ،نبش خیابان غزل، کلینیک 
فارابی 

شــماره تمــاس:34403830-026 و 34403812-
026 و 026-34403818 

اینستاگرام:
@ Mehrdadrahimzadeh1355

متخصص و مشاور  تغذیه مطرح کرد؛

اصالح روش صحیح غذایی در زمان  بندی مناسب 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی 
البــرز  خود اتکایی در تولید، توســعه صادرات و ترویج 
فرهنگ حمایت از کاالی ایرانی را از اولویت های ویژه 

بخش خصوصی استان عنوان کرد.
خبرنگار جام جــم البرز: رحیم بناموالئی در 
شــصت و یکمین نشست شــورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی البرز  با اشاره به تاکید استاندار بر رفع 
مشــکالت بخش خصوصی با  همراهی دستگاههای 
اجرائی استان گفت: با تشکیل کمیته راهبردي فعاالن 
اقتصــادي و حمایت از کارآفرینان ، توســعه تولید و 

صادرات جایگزین واسطه گري و داللي ها خواهد شد.
وی تجدید نظر بانک مرکزي در پاره ای ازتصمیم 
گیري های چند ماه اخیر را  که باعث رکود در صادرات 
شــده بود گامــی مثبت ذکر کرد و افــزود: امیدواریم 
مشــکالت موجود در مسیر توســعه صادرات هر چه 
ســریعتر برطرف شــده و تحول در این زمینه را شاهد 

باشیم.
وي با اشاره به ششمین ســالگرد تشکیل شوراي 
گفــت وگوي دولت و بخش خصوصي اســتان البرز ، 
علیرغــم اخذ 400 مصوبه ضــرورت اصالح برخی از 

قوانین ، آیین نامه ها و دســتور العمل های کهنه را که 
با شــرایط کنونی اقتصاد جامعه همخوانی ندارد مورد 

تاکید قرار داد.
رئیــس پارلمــان بخش خصوصی البــرز ارتقای 
اخالق و فرهنگ مهارت های کســب و کار را از جمله 
مصوبات موثر شــورای گفت وگــوی دولت و بخش 

خصوصی استان عنوان کرد.
بناموالئی بیان داشت: امیدواریم مصوبات شورای 
گفت وگــوی دولت و بخش خصوصــی که صرفًا به 
عنوان پیشــنهاد تصویب می شــود بموقع توســط 

دولتمردان مورد بررســی نهائی و تصویب قرار گیرد تا 
با اجرای این مصوبات رونق اقتصادی و بهبود فضای 

کسب و کار را شاهد باشیم .
وی با ذکر این نکته که نشســت های شورای گفت 

وگوی دولت و بخش خصوصی در کشور بهبود فضای 
کســب و کار را در پی داشته تصریح کرد: موفقیت در 
مسیر تولید ، اشتغال و تو سعه صادرات نیازمند حمایت 

و پشتیبانی کامل مدیران جامعه است.

 حمایت از تولید داخلی، نخستین گام 
در توسعه صادرات 

رئیس اتاق بازرگانی البرز:

ارگان های البرز نیازهایشان را از بخش تولید تامین کنند

رئیــس اتاق بازرگانــي البرز ضمــن تاکید بر 
ضرورت تامین نیازهــای ارگان ها و نهادهای البرز از 
بخش تولید اســتان اعالم کرد در این زمینه برنامه ای 

را در دست تهیه و اجراء داریم.
خبرنگار جــام جم البرز: رحیــم بناموالئی 
در نشســتی با نماینده مردم کرج در مجلس شــوراي 
اسالمي  و رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: کمیته 
امــداد می تواند نیازهایش را بدون واســطه و با قیمت 

مناسب از بخش تولید استان تامین کند.
   وی افــزود: این نهاد جوشــیده از دل انقالب می 
تواند در  صورت خرید مستمر مواردی حتی به صورت 
هبه برخی اقالم موردنیازش را از بخش تولید اســتان 

تامین نماید.
   وي ادامه داد:  ضروری است خرید نیازهای ادارات 
و نهادها از تولیدات استان  استمرار داشته باشد تا بخش 
تولید با برنامه ریزی ماهانه و ســاالنه در این راستا سبد 

فروش مناسبی را لحاظ کند. 
   وی با اشاره به این نکته که در بازدید اخیر استاندار 
از  نمایشــگاه توانمندي هاي تولیدي استان  پیشنهاد 
تامین نیازهای ارگانها و نهاد هاي البرز از بخش تولید 
اســتان مطرح شــد گفت: اتاق بازرگاني به عنوان  پل 
ارتباط بین حاکمیــت و بخش خصوصي برای تامین 
تمام نیازها در داخل استان  وظیفه  ساماندهی به عنوان 

سوپاپ اطمینان را بر عهده دارد.
   وي در بخــش دیگری از اظهاراتش با اشــاره به 
فعالیت های شــرکت توسعه صادرات استان و برپائی 
نمایشــگاه هاي دائمي توسط این شرکت در روسیه ، 
عمــان و ترکیه گفت: در این نمایشــگاه ها توانمندي 
هاي تولیدي و صنعتي اســتان به نمایش گذاشته شده 

است.
   دراین نشســت مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 

)ره( نیز درســخنانی تاســیس دفترنمایندگی جامعه 
نیکوکاری "ابرار"  توســط فعاالن اقتصادی استان را 
حرکتی در جهت  گســترش فعالیت های نیکوکاری از 
جمله ارائه بورسیه تحصیلی به دانشجویان و نیز تامین 
هزینه تحصیل دانش آموزان با اســتعداد نیازمند ذکر 
کــرد. محمد محمدي گفت: مقر مرکز نیکوکاري ابرار 
در اتاق بازرگاني اســتان دایر شده که ما این مهم را به 

فال نیک می گیریم .
وي ســوق دادن ظرفیت هاي شــغلي ، تجاري و 
صنعتي استان  در مســیر  به کار  گرفتن استعداد هاي 

شغلي خانواده های  محروم را ضرری دانست.
وي اظهــار کرد: کمیته امداد اســتان البرز بیش از  
26 هزار خانواده البرزی را تحت پوشــش حمایتی  قرار 

داده است.
   نماینــده مردم کرج، فردیس، اشــتهارد و آســارا 

در مجلس شــورای اســالمی نیز در این نشست طی 
ســخنانی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( را انســان هایی مومن و متعهد به  اسالم و آرمان 
هــای انقالب و امام راحــل ذکر کرد و گفت : در بحث 
معیشــتي  بیشترین فشار مالی روي این قشر از جامعه 

است.
   محمــد جواد کولیوندخطاب به مدیران واحدهاي 
تولیدی گفت: در گذشــته ما از شــما کمک مالي مي 
گرفتیم و بــه افراد محروم مي دادیم تا کاالهاي مورد 

نیازشان را از بازار تهیه کنند.
   وي افــزود: اکنون کمیته امداد بامدیریت خودش 
تامین نیازهای مالي افراد تحت پوشش را برعهده دارد 
، لذا ضروری است این نهاد کاالهاي مورد نیاز خانواده 
های تحت پوشــش را از واحدهاي تولیدي استان و با 

قیمت مناسب به طور مستقیم خریداري نماید.
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بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به صدش حال پریشان دل کرد

طوطیی را به خیال شکری دل خوش بود
حافظناگهش سیل فنا نقش اََمل باطل کرد

روز بزرگداشت پرستار در سالن سرشار از صمیمیت بیمارستان مریم 
برگزار شــد. در این روز خوب، دکتر دلشــاد رئیس بیمارستان مریم، دکتر 
محمــد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شــورای اســالمی، 
مهندس سیروس شــفقی فرماندار کرج و دکتر خدابین شهردار منطقه 5 

سخنانی ایراد کردند.
خبرنــگار جام جم البرز: دکتر دلشــاد اولین ســخنران این روز 
مبارک بود. وی گفت: من این روز را به پرستاران محترم تبریک می گویم. 

خوش به حال شــما که این روز را روز پرستار نامیده اند، روز تولد »حضرت 
زینب«)س( که در کاخ یزید، یزید را رســوا می کند. با تمام رنج و سختی ها 
که از روز عاشــورا کشیده است، از بازماند گان آن روز پرستاری و مراقبت 
می کنــد. من طبق احادیــث و روایت های زیادی که خوانده ام در این جا با 
صدای بلند می گویم که: ای پرستار های عزیز ، بهشت مال شماست! مانند 

بهشتی ها به کار خود ادامه دهید.
دکتر دلشاد ادامه داد: جمله بسیار زیبایی از آیت اهلل سید محمد طباطبایی 

نقل اســت که می گویند: دلم می خواهد تمام عبادت های مستحبی ام را با 
یک شب پرستاری شما پرستارها عوض کنم. 

دلشــاد در ادامه گفت: بارها گفته ام که دکتر ها در چند ساعت یک بیمار 
را عمل می کنند و می روند اما این پرســتارها هستند که باید روزها و روزها 

از آن بیمار مراقبت کنند تا بهبود یابد.
 همچنین مهندس شــفقی و دکتر کولیوند و دکتر خدا بین روز پرستار را 

تبریک گفتند و آرزوی سالمتی و تندرستی برای این عزیزان داشتند.

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر البرز از برگزاری اردو »بقاء در شرایط 
سخت« در استان خبر داد.

خبرنگار جام جم البرز: ناصر چرخساز با بیان این خبر افزود: هدف 
از برگزاری این اردو، تمرین جسمانی و روانی اعضای تیم در شرایط سخت، 
به منظور افزایش ســطح توانایی جسمانی،آمادگی، ظرفیت سازی و بهره 
گیری از منابع موجود در منطقه آســیب دیده و مواجهه با شــرایط دشوار، 

تمرین و کار گروهی به شمار می رود.
وی با بیان این نکته که »بقاء در شــرایط ســخت« با حضور تیم های 
بهداشت و درمان اضطراری استان انجام شد، تصریح کرد: این تیم متشکل 
از پزشک و پرستار، ماما، روانشناس، کارشناس بهداشت محیط و بهداشت 
تغذیه برگزار شد.این مسئول البرزی با اشاره به اینکه اردوی »بقاء در شرایط 

ســخت« در محل پایگاه امدادی شهرستانک در محور کرج به کندوان به 
جهــت بهره مندی هرچه بیشــتر از منابع طبیعی کــوه، رودخانه،جاده به 
مدت 2 روز برگزار شــده بود، تصریح کرد: در این اردوی آموزشــی رفاهی 
،مباحثی چون آشنایی با سامانه های بهداشت و درمان اضطراری، مروری 
بر بقای عمومی، آشــنایی با بسته بقا، آشــنایی با روانشناسی بقا، تثبیت و 
انتقال مصدوم در شــرایط سخت، اســکان وایجاد سرپناه، جهت یابی)در 
شب و روز(، نقشه خوانی و کار با جی پی اس، به شرکت کنندگان ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر البرز در خاتمه یادآور شد: تقویت کیفی 
برنامه ها و فعالیت های جمعیت هالل احمر و ایجاد زمینه های زندگی در 
شــرایط سخت با رویکرد توانمند سازی اعضاء تیم های بهداشت و درمان 

اضطراری از جمله اهداف این سازمان به شمار می رود. 

رئیس بیمارستان مریم خطاب به پرستاران:

بهشت متعلق به شما عزیزان است

اردوی »بقاء در شرایط سخت« برگزار شد

مروری کوتاه بر زندگی شــهید 
»علی محمد بنادکوکی«؛ 

لبخند پدری
خبرنــگار جام 
جم البرز: شهید »علي 
محمد بنــاد کوکي« در 
ســال 1338، در روستاي 
»بنادکوک« از توابع یزد 
متولد شــد. بعــد از طی 
دوران خردســالی راهی 

مدرســه شــد و تا کالس اول و دوم دبستان را در 
همان روســتا گذراند و کالس سوم و چهارم را در  
شــهر یزد ادامه داد. پس از مدتي به همراه خانواده 
به شــهر رشت نقل مکان کردند و  از آنجا  به شهر 
کرج رفتندو دوره هاي تحصیلي پنجم دبستان تا 
کالس نهم را در کرج پشــت سر گذاشت. پس از 
آن وارد دبیرســتان شــد. ضمــن تحصیــل در 
دبیرستان به کار »سنگ کاري« نیز مشغول بود. 
تــا اینکه ســرانجام در ســال 1356، به خدمت 
ســربازي اعزام گردید که دوره آموزشي خود را در 
شهر بیرجند گذراند. پس از آن براي ادامه خدمت 
به تهران منتقل گردیــد که این زمان مصادف با 
آغاز قیام مردم مســلمان ایران بــه رهبري امام 
خمیني)ره( بود.وی کــه از همان کودکي داراي 
روحیه مذهبي بود و با توجه به شرایط اجتماعي آن 
روز جامعه هرگز در دام توطئه هاي فسادآور زمانه 
گرفتار نشــد و با اولین پیام حضرت امام مبني بر 
خروج از پادگان ها سریع از پادگان خارج و خدمت 
را ترک کرد و در راهپیمایي ها و تظاهرات فعاالنه 
شرکت مي کرد. شهید بناد کوکی در آبان 1358، 
ازدواج کرد و پس از مدتي که صاحب فرزند دختر 
شد در اسفند سال 1359، وقتي که تنها چند ماه از 
شروع جنگ تحمیلي گذشته بود براي مدت 6 ماه 
بــه جبهه رفت تا اینکه ســرانجام پس از بارها به 
جبهه رفتن و آخراالمــر در پنجم مرداد 1367، با 
شنیدن پیام امام بعد از قبول قطعنامه همراه پدر و 
برادر کوچکش به سوي جبهه شتافت تا اینکه در 
روز دوم شهریور 1367، همزمان با ایام عاشوراي 
حســیني در سنگرش به شهادت رسید و در تاریخ 
نهم شــهریور 1367، در گلزار شهداي چهارصد 

دستگاه به خاک سپرده شد. 

یاد یاران آشنا

خوانندگان عزیز می توانند جهت 
طرح مشکالت شهری و استانی درابعاد 
تلفــن شــماره  بــا   مختلــف، 

 322۱0009 -026دفتــر تحریریه 
روزنامــه جام جم البرز همه روزه به غیر 
از ایــام تعطیل از ســاعت ۱0صبح تا 
۱5تماس بگیرند تا به نام خودشان در 

ستون مربوطه درج شود.

*بازارهای سیار را کنترل کنید
در بازارهای ســیار شهری هیچ گونه نظارت و 
پایشــی وجود ندارد. بسیاری از اقالم و ملزومات 
زیستی شــامل مواد غذایی، ماهی، میگو، مرغ، 
انواع میوه، حبوبات و ... به فروش می رســد. لذا 
از مقامات مســئول انتظار این است که نظارت بر 

بازارهای روز را جدی بگیرند.
محسن علوی از کرج

*اداره راه و شهرسازی استان البرز 
اقدام کند

وضعیت آسفالت مسیر اتوبان کرج- قزوین و 
بالعکــس خراب بوده و این موضوع کار رانندگان 
را دشــوار نموده و باعث خسارات و افزایش ضرر  
جانی و مالی  ناشی از حوادث و سوانح مختلف می 
شود. لطفا مسئوالن اداره راه و شهرسازی البرز در 

این زمینه اقدام عاجل نمایند.
جابر ابراهیمی از کرج

*ایســتگاه مســتقل متــرو برای 
کوهســار، برغان، کــردان، ولیان و ... 

ایجاد کنید
حال که صحبت از بهره برداری قریب  الوقوع 
متروی تهران- هشــتگرد در میان اســت، لطفا 
مســئوالن اســتانداری البرز به فکر ایجاد یک 
ایســتگاه ویژه برای مســافران روبه رشد جاده 
کردان- برغان و کوهســار – ولیان و ... باشــند. 
قابل ذکر است که این پیشنهاد به طور مکرر طی 
ســال های اخیر مطرح شده، ولی ظاهرا تا کنون 

اقدامی در پی نبوده است، چرا؟!
جمعی از ساکنان کردان ، کوهسار، 

برغان، ولیان و...

پیام های مردمی

مدیر نظارت بــر توزیع نهاده ها و 
کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت : وظیفه ما با توجه به رســالتی که 
وزارت جهاد کشــاورزی در قبال سفره 
مردم دارد بســیار سنگین است لذا دولت 
هم در این خصوص تدابیری اندیشیده تا 

سفره مردم آسیب نبیند.
خبرنگار جــام جم البرز: مدیر 
نظــارت بر توزیع نهاده هــا و کاالهای 
اساســی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
در همین راســتا وظایفی بر عهده وزارت 
جهاد کشاورزی ســپرده شده ، از جمله 
نظارت بر نهاده هایی که در بخش تولید 
کشاورزی استفاده می شود که این نهاده 
ها در حقیقت زیر ساخت بخش پروتئین 
کشــور )گوشت مرغ – گوشت سفید – 

گوشت قرمز – لبنیات و هر آن چه که با 
پروتئین مردم سرکار دارد ( است.

علی قدیری ابیانه عنــوان نمود: در 
طول مدت واگــذاری این وظیفه خطیر 
با همکاری حدود 1000 نفر از پرســنل 
توانســتیم بیش از 55000 هزار پایش 
میدانــی که تقریبــا روزی 600 تا 700 
پایش در کشــور اســت را انجام دهیم و 
نهاده هایی را که قیمت گذاری مصوب 
تعزیراتی دارد به دســت مصرف کننده 

واقعی)تولید کننده ( برسانیم.
وی اظهــار کــرد : در بخش حمل و 
نقل یکســری آسیب را به صورت مدت 
دار متحمل شدیم ولی با تالشهای انجام 
شده توانســتیم از لجام گسیختگی و از 
افزایــش بی رویه قیمــت ها جلوگیری 

کنیم و تمام تــالش دولت تدبیر و امید 
این بود که این مشکل مرتفع شود و نهاده 
ها را با قیمت های مصوب به دست تولید 

کننده برسانیم.
مدیــر نظارت بــر توزیع نهــاده ها 
و کاالهــای اساســی وزارت جهــاد 
کشــاورزی از همکاری سایر دستگاهها 
در این خصوص خبر داد و افزود : جا دارد 
که از 3 نهاد )ســازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان –ســازمان 
تعزیرات حکومتی کــه تمام قد در کنار 
همکارانمان ایســتادند و کمک شایانی 
کردند ومعاونت دادســتانی در استان ها 
وشهرســتان ها که در کنار ما قرار دارند( 

تشکر ویژه نمایم.
وی افزود : همچنیــن با ارتباطات و 

هماهنگــی های خوبی کــه بین تمام 
 بخش های نظارتی بخش کشــاورزی

 ) حراســت و بازرســی ( وجود دارد امر 
نظارت و پیگیری امور به نحو شایسته ای 
در طول این مدت صورت گرفته است و 
خوشبختانه توانســته ایم 10/5 میلیون 
تن واردات نهاده ها را به کشور به صورت 
مویرگی کنترل کنیم و تا امروز آمار میزان 
تامیــن نهاده 20 درصد باالتر از ســال 
گذشته بوده که نشــان دهنده موفقیت 
دولت و بانک مرکزی بوده و ما در تامین 
نهاده ها به هیچ عنوان مشکلی نداریم و 
در بخش توزیع نیز که بخش خصوصی 
وارد شده اســت حداکثر نظارت صورت 
می گیرد که با توزیع درست این نهاده ها 

 به سالمت به دست تولید کننده برسد.

رسالت سنگین وزارت جهاد کشاورزی در قبال سفره مردم 

عینــک خوب و باکیفیت یکــی از دغدغه های مهم برای 
افرادی است که به آن نیاز دارند. 

بنابرایــن بــر آن شــدیم تــا بــا یکــی از متخصصــان 
 امــر مصاحبــه دوســتانه ای در ایــن زمینــه داشــته 

باشیم:

* لطفا خود را معرفی نمایید.
احمد فرحمند هســتم. حدود14 سال سابقه ساخت و 

فروش عینک طبی و آفتابی دارم. 
همیشــه در حرفه خودم سعی کردم بهترین خدمات و 

محصوالت را به هموطنان ارائه بدهم.

* از خدمــات متفاوت و قیمتها بگویید.
ما اولویت کارمان را بر مبنای صداقت  گذاشــته ایم. 

یکــی از خدمــات قابل ذکر تنوع کار عینــک طبی و عینک 
آفتابی و نیز در لنز می باشد. 

سرعت یکی دیگر از مهمترین آیتم هاست چون معموال 
ایــن نکته بســیار مهم می باشــد که رفع نیاز مشــتریان 

عزیز با سرعت باال انجام گردد.
مــا می توانیــم برای مشــتری که به محــض مراجعه با 
نســخه پزشــک تقاضای عینک داردضمن برش ســریع 
شیشــه نیم ســاعته اقدام کنیم و سفارش او را تحویل 

دهیم.
آدرس :

بین شــاه عباســی و میدان توحید، جنب بانک سامان، 
پاساژ امیر عینک غزاله

شماره های تماس:
 09381200507 و 026-32234109

مدیر فروشگاه عینک غزاله:

نیم ساعت پس از سفارش، عینک خود را تحویل بگیرید

فرمانده انتظامی استان البرز از تشکیل سه کالنتری 
در ســه منطقه مختلف کرج خبــر داد و گفت: راه اندازی 
گشت 197 در دستورکار قرار گرفته و بایدها و نبایدها برای 
استفاده از این گشت برای مردم و پلیس تعریف شده است.

خبرنگار جام جم البرز: سردار عباسعلی محمدیان 
در آیین تکریم و معارفه رئیس ســازمان قضایی نیروهای 
مســلح اســتان البرز که در سالن جلســات کوثر برگزار 
شد، اظهار داشــت: در این اســتان ارتباط بسیار خوب و 
صمیمانه ای میان دســتگاه قضایی و ســازمان قضایی 
نیروهای مســلح وجود دارد.وی وجود تجربه مناســب را 

دلیل رقم خوردن این آرامش برشــمرد و گفت: در راستای 
پیشگیری از جرائم در تمامی ابعاد از جمله جرائم عمومی 

و جرائم کارکنان اقدامات بسیار مفیدی انجام داده ایم.
فرمانده انتظامی اســتان البرز با بیان اینکه اعتقاد دارم 
پرکردن جای نیرویی که دچار آســیب شده بسیار سخت  
است و ممکن است سال ها به طول بینجامد، افزود: بیانات 
مقام معظم رهبری در ایــن مجموعه برای ما مهمترین 
هدف است و با توجه به فرامین قابل اهمیت ایشان می توان 
تمامی زوایا و ابعاد فعالیت خود را در راستای تقویت آرامش 
در کشــور انجام داد.محمدیان از تشکیل سه کالنتری در 

ســه منطقه مختلف کرج خبر داد تا نظارت این کالنشهر 
تقویت شود و بیان کرد: راه اندازی گشت 197 در دستورکار 
قرار گرفته و چهارچوب و بایدها و نبایدها برای اســتفاده از 
این گشت برای مردم و پلیس تعریف شده تا بتوانیم از فواید 
این مهم بهره مند شــویم.به گفتــه وی از زمانی که این 
گشت ها راه اندازی شده اســت با افزایش درصد رضایت 
مندی و کاهش وقوع جرم همراه بوده ایم.فرمانده انتظامی 
اســتان البرز از پرداخت بیش از 870 فقره وام به کارکنان 
پلیس خبر داد و یادآور شد: در زمینه های مختلف از تشویق 

و تنبیه برای کارکنان اقدام کرده ایم.

تشکیل 3 کالنتری در 3 منطقه مختلف کرج


