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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

کاری   آرام،  کاری  افتتاح بیمارستان  آرام،  افتتاح بیمارستان 
جهادی  در حوزه بهداشت و درمان  جهادی  در حوزه بهداشت و درمان  

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان خبر داد:

۶۴۰ میلیارد تومان تسهیالت برای شرکت های دانش بنیان البرز 
 خانواده

گوهر ناب حیات  

مباهله
 عید فضیلت

 مدیر عامل شرکت فوالد آذین سهند :

 قطعات خودرو به
کرده ایم   ایتالیا صادر 

حسین فرهنگ، مدیر صنایع سنگ فرهنگ:

ین  کرده ایم بهتـر سعی 
ین سنگ ها را و مــرغوب تر

 در اختیار مشتــری قــرار دهیم

گرامیداشت جشن عید غدیر 
یم  در بیمارستان و زایشگاه مر
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مدیرعامل شرکت گاز
 استان خبر داد:

آینده البرز   گاز 50 سال 
پیش بینی و تامین شده است

23

لبرز
ا

2
4

اســــت که  از پــزشــکــی  ــه ای  ــاخـ دامــپــزشــکــی، شـ
درمـــان  و  تشخیص  پــیــشــگــیــری،  شــنــاخــت،  ــه  ب
ویژه  تمرکز  با  حیوانات  بیماری های  و  آسیب ها 
حیوان  و  انــســان  بین  مشترک  بــیــمــاری هــای  بــر 
و  تولید  مراحل  بر  نظارت  همچنین  مــی پــردازد. 
حیوانی  منشأ  بــا  محصوالت  سالمت  تضمین 
لبنی،  از جمله محصوالت  انسان  مورد استفاده 
از  حیوانات  رفــاه  و  دامپروری  پوششی،  گوشتی، 

جمله امور مرتبط با دامپزشکی است.
از  یــکــی  ــت،  پـ تــایــنــی  دامــپــزشــکــی  کلینیک  پــلــی 
الــبــرز  اســتــان  در  بــنــام  تخصصی  مــجــمــوعــه هــای 
دارای  و  شـــده  تــاســیــس   99 ســـال  در  کــه  اســـت 
ساله  ده  تجربه  بــا  مجرب  و  متخصص  پرسنل 
از  الهام  با  مجموعه  این  می باشد.  زمینه  این  در 
مجموعه های تخصصی تهران راه اندازی گردیده 
بخش  تا  بیماری  درمــان  و  تشخیص  بخش  از  و 
آزمایشگاهی  و  پاراکلینیکی  بخشهای  و  جراحی 
ــیــت هــای تـــوســـط مــتــخــصــصــیــن آن  کــلــیــه فــعــال

و  پاراکلینیکی  بخش های  میگیرد.  انجام  حــوزه 
اختصاصی  صـــورت  بــه  پــت  تاینی  آزمایشگاهی 
ــا شــهــابــی،  ــ ــر زان تــحــت نـــظـــارت و مــدیــریــت دکــت
مــتــخــصــص کــلــیــنــیــکــال پـــاتـــولـــوژی دامــپــزشــکــی 
با  البرز  جام جم  روزنامه  زمینه  همین  در  اســت. 
پاتولوژی  کلینیکال  متخصص  شهابی،  زانا  دکتر 
کلینیک  پلی  مبرز  و  حــاذق  مدیر  و  دامپزشکی، 
دامپزشکی تاینی پت گفتگویی انجام داده است 

که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
پلی  تــخــصــصــی  ــای  ــت ه ــی ــال ــع ف خـــصـــوص  در   *

کلینیک دامپزشکی تاینی پت توضیح دهید.
تمامی  پــت  تاینی  دامپزشکی  کلینیک  پلی  در 
ارائه میشود.  با حیوانات خانگی  خدمات مرتبط 
انــجــام  و  ای  دوره  چــکــاپ هــای  از  خــدمــات  ایـــن 
تشخیص  تا  گرفته  ای  دوره  واکسیناسیون های 
و  روتین  جراحی های  ــواع  ان بیماری ها،  ــان  درم و 
تخصصی مربوط به حیوانات خانگی، انجام تمامی 
تکنولوژی های  تخصصی،  و  روتــیــن  آزمــایــشــات 

رادیولوژی  و  تشخیصی  تصویربرداری  به  مربوط 
و ... . 

خــود  مــجــمــوعــه  مــمــتــاز  و  ــژه  ــ وی امــتــیــازات  از   *
بگویید.

مجموعه،  ایــن  تاسیس  بــدو  از  مــا  تــالش  تنها 
احداث مجموعه ای کامال تخصصی با بیشترین 
کمک  نظر  از  بــازدهــی  بیشترین  و  روز  امکانات 
راستا  این  در  اســت.  بــوده  حیوانات  سالمت  به 
تشخیص های  کــه  هستیم  مــجــمــوعــه ای  تنها 
نــظــارت  تــحــت  را  پاراکلینیکی  و  آزمــایــشــگــاهــی 
دیگر  از  مــی دهــیــم.  انــجــام  حــوزه  ایــن  متخصص 
امتیازات ویژه ای که برای مراجعان قائل شدیم 
ایــن اســت کــه امــکــانــات ویــزیــت در محل بــرای 
امکان  یــا  دارنـــد  وخیمی  وضعیت  کــه  حیواناتی 
یا فاصله دوری  را نداشته و  حمل و نقل حیوان 
همه  که  این  همچنین  ــم.   داری را  باشند  داشته 
روزه حتی روزهای تعطیل از ساعت ۹:30 الی 21:30 

در خدمت همشهریان عزیزمان هستیم.

دکتر زانا شهابی، مدیریت پلی کلینیک دامپزشکی تاینی پت اعالم کرد:دکتر زانا شهابی، مدیریت پلی کلینیک دامپزشکی تاینی پت اعالم کرد:

ج  ج پلی کلینیک دامپزشکی تاینی پت، تنها پلی کلینیک کامال تخصصی در کر پلی کلینیک دامپزشکی تاینی پت، تنها پلی کلینیک کامال تخصصی در کر

نشانی و راه های ارتباطی با پلی کلینیک دامپزشکی تاینی پت را عنوان نمایید.
نشانی ما : عظیمیه- ضلع جنوب شرقی میدان مهران- جنب بانک سپه - پلی کلینیک دامپزشکی تاینی پت 

شماره های تماس:  ۳۲5۶5۶55 - ۳۲5۶5۶۶۶
@Tiny.pet.clinic  :اینستاگرام

@Tiny.pet.shop.2

: :رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور



ج: خطیب جمعه باید انقالبی باشد امام جمعه کر
خباثت های  به  اشاره  با  کرج  جمعه  امام  و  البرز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده، 
دشمنان اسالم در عرصه های مختلف گفت: امروز دشمنان کانون خانواده را در 

جامعه اسالمی نشانه رفته تا این کانون گرم از هم پاشیده شود.
در  همدانی  حسینی  مهدی  محمد  سید  اهلل  آیت  البرز،  جام جم  گزارش  به 
خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان کرج افزود: براین اساس دشمنان 

تالش می کنند سبک زندگی خانواده ایرانی را تغییر داده و اگر خانواده ای بر اساس 
موازین اسالمی حرکت کرد آن را از هم بپاشد؛ چنانچه می بینیم مدتی است طالق 
درجامعه زیاد شده و این در حالی است که در دستورات دین اسالم و اهل بیت 
)ع( تاکید بر خانواده شده چرا که از مختصات فرد ایرانی و شیعی داشتن خانواده 

است. آیت اهلل حسینی همدانی با اشاره به بیانات حضرت امام )ره( و رهبر معظم 

انقالب درباره اهمیت نماز جمعه اضافه کرد: امام )ره( نماز جمعه را درراس همه 
امور دانستند و آن را از بزرگترین عنایت حق تعالی به جمهوری اسالمی خواندند.

نماینده، ولی فقیه دراستان البرز افزود: درنماز جمعه باید خطبه ها گوش داده 
با تقویت  ازجریانات انقالبی دفاع کند چراکه  انقالبی و  شود و خطیب نماز باید 

روحیه انقالبی در مردم پیشرفت در کشور سرعت می گیرد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

 اجتماعی اجتماعی

خبر خبر

مباهله؛ عید فضیلت
مــاه  در  مباهلــه،  
محــل  و  ذی الحّجــه 
پیامبــر  روزگار  در  آن 
صلــی اهلل علیــه و آلــه 
بیــرون  در  ســلم  و 
شــهر مدینــه بــوده کــه 
شــهر  داخــل  اکنــون 
آن  در  و  گرفتــه  قــرار 
بــه  مســجدى  محــل، 
نــام »مســجد اإلجابــة« 
ســاخته شــده اســت. فاصلــه ى ایــن مســجد تــا 

اســت. انــدک   
ً
تقریبــا الّنبــی«  »مســجد 

الحــرام،  الحجــه  ذی   2۴ مباهلــه  وقــوع  زمــان 
و  اســت.  شــده  ذکــر  هجــری   دهــم  ســال  در 
بــه  اکنــون  کــه  اســت  جایــی  مباهلــه،  مــکان 
عنــوان »مســجد االجابــه« یــا »مســجد مباهلــه« 
بقیــع مشــهور  نزدیکــی  در شــهر مدینــه و در 

اســت.
 مباهلــه عیــد فضیلــت اســت. چــون بزرگتریــن 
و  مباهلــه  روز  در  علــی)ع(  حضــرت  فضیلــت 
 در قــرآن کریم بیان شــده اســت. 

ً
آن هــم صریحــا

باالتریــن  فرمودنــد:  مأمــون  بــه  رضــا)ع(  امــام 
فضیلــت علــی)ع( آیــۀ مباهلــه اســت. چــون در 
ایــن آیــه علــی)ع( نفــس پیامبــر)ص( اعــالم شــده 
اســت. بنابرایــن بایــد غربــت مباهلــه برطــرف 
شــود، ایــن خیلــی مهمتــر از بســیاری دیگــر از 

ایــام اهلل اســت.
منکــر  کــه  نیســت  احــدی  اســالم  جهــان  در 
حضــرت  باعظمــت  فضیلــت  ایــن  و  مباهلــه 
صریــح  آیــه  مباهلــه  فضیلــت  باشــد.  علــی)ع( 
قــرآن اســت و داســتان مباهلــه را همــه بیــان 

کرده انــد.
اســت  شایســته  بیــت)ع(  اهــل  عاشــقان 
و  کننــد،  برگــزار  را  محبــت  جشــن  بزرگتریــن 
ــل  ــه اه ــه، ب ــه مباهل ــزول آی ــود را در ن ــادی خ ش
بــه  مــا  کــه  بپذیریــم  بدهنــد؟  نشــان  عالــم 
عنــوان پیــروان اهــل بیــت)ع( تــا کنــون حــق ایــن 

نکرده ایــم. ادا  را  روز 

مشاوران حقوقی جام جم البرز
گرامی،  خوانندگان 
ــا مـــی تـــوانـــیـــد  شـــمـ
حقوقی  مشکالت 
ــود  خـ قـــضـــایـــی   و 
جــام  روزنـــامـــه  بـــا  را 
میان  در  الــبــرز  جــم 
مسئول  بــگــذاریــد. 
پــاســخ  و  ــرســـش  پـ
حقوقی  مشکالت 
و قضایی به وسیله 
تـــیـــم کــارشــنــاســی 

همین  در  و  هفته  هر  می توانند  خــود  مجرب 
ســتــون بــه ســئــوال هــای شــمــا پــاســخ دهــنــد.  
شده  داده  پــاســخ هــای  کــه  بدانیم  ــت  اس الزم 
قابل  و  دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  سئوال،  به 

استناد در مراجع قضایی و اداری نمی باشد. 
ع از هبه عقد هبه و موانع رجو

هبه   (( مدنی:  قانون   7۹5 ماده  موجب  به 
آن یک نفر مالی را  عقدی است که به موجب 
البته   )) می کند  تملیک  دیگری  کس  به   

ً
مجانا

تحقق این عقد دارای شرایطی می باشد ازجمله 
گیرنده   ( متهب  که  این  و  کننده  هبه  اهلیت 
مال ( هبه را قبول و مال را قبض ) دریافت و 
 طبق قانون هبه 

ً
تحویل گرفتن ( نماید. ضمنا

در  ولیکن  نماید  رجوع  هبه  از  می تواند  کننده 
صورتی  در   -1 ندارد:  وجود  رجوع  حق  مواردی 
که هبه گیرنده پدر یا مادر یا اوالد هبه کننده 
و  بوده  معوض  هبه  که  صورتی  در   -2 باشد. 
عوض هم داده شده باشد. 3- در صورتی که 
ج  خار گیرنده  هبه  مالکیت  از  شده  هبه  مال 
هبه  مال  در  که  صورتی  در   -۴ باشد.  گردیده 

شده تغییراتی حاصل گردیده باشد.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

ــادی بر  ــ بــهــره گــیــری از ســنــگ تــأثــیــر بــســیــار زیـ
پــیــشــرفــت فــرهــنــگــی و فـــنـــاورانـــه نــســل بشر 

داشته است.
دست ساخته های سنگی برخی از قدیمی ترین 
کاربرد  نیز  همچنان  که  هستند  انسانی  فنون 
دارنــد.در حال حاضر افراد برای فعالیت در این 
حوزه باید نسبت به سنگ ها و درجه بندی آن 

شناخت کافی داشته باشند. 
توانمند  مدیر  و  تولیدکننده  فرهنگ،  حسین 
صنایع سنگ فرهنگ یکی ازاستاد کاران مجرب 
و متخصص در حوزه انواع سنگ های ساختمانی 
می باشد و نسبت به انواع سنگ شناخت کافی 
دارد. در همین رابطه روزنامه جام جم البرز با این 
استاد و مدیر متخصص گفتگویی انجام داده 

است که در ذیل می خوانید:
* در خصوص پتانسیل و ظرفیت های کشور در 

حوزه سنگ توضیح دهید.
هـــم اکـــنـــون بــیــش از دویـــســـت نــــوع انــــواع 
درجای  هست  موجود  ساختمانی  سنگ های 
جای ساختمان ها قابل استفاده است.   تعداد 

مــعــادن افــزایــش یــافــتــه و در ســراســر کــشــور، 
حوزه  ایــن  به  عالقه مندان  دارد.  وجــود  معدن 
و تجربه  باشند، پشتوانه   کار  این  به دنبال  اگر 
ما را داشته باشند، در این کار صد درصد موفق 
می شوند. در مجموعه صنایع سنگ فرهنگ ۹۹ 

در صد تولید داخلی داریم.
ــم، یــک درصــد  ــ  ســنــگ  خــارجــی خیلی کــم داریـ
می کنیم.  تهیه  او  بـــرای  بــخــواهــد  مشتری  ــر  اگ
چینی ها  اســت،  مصنوعی  خــارجــی  سنگ های 
الشه سنگ های ما را خریداری و پودر می کنند 
آنــهــا مـــواد اضــافــه کـــرده ، می پزند و دوبـــاره  بــه 
همان را به کشور خودمان باز می گردانند و چند 
مسئوالن  باید  حوزه  این  در  می فروشند.  برابر 
با  تولیدکنندگان  کنند.  رســیــدگــی  و  حمایت 

مشکالت زیادی مواجه هستند.
 از نظر دارایی و هزینه برق ، متاسفانه یک سری 
آن عدم  از کارخانه ها تعطیل شده اند که دلیل 
حمایت  خــصــوص  ــن  ای در  ــر  ــت.اگ اس حمایت 
را  سنگ ها  ترین  متنوع  خودمان  گیرد،  صورت 

داریم.

و  ــوزه  ــ ح ــن  ایـ در  ــود  خـ تخصصی  ســوابــق  از   *
سنگ  صنایع  ویـــژه  شاخصه های  همچنین 

فرهنگ بگویید.
قبل از این که وارد این حوزه شوم، استاد سنگ 
انــواع سنگ ها  به  کامل  آشنایی  و  بــودم  کــاری 

داشتم.
بنابراین تشخیص می دهم که چه سنگی برای 
نما و محوطه ساختمان مناسب است. تعداد 
زیــاد است و سنگ ها  کشور  معادن سنگ در 

درجه بندی می شوند. 
تجربه کاری من ایجاب می کند که سنگ خوبی 
را انتخاب کنم که جوابگوی مشتری باشد و در 
این بیست و پنج سال سعی ما بر این است، 
اختیار  در  را  سنگ ها  مرغوب ترین  و  بهترین 
مشتری  رضــایــت  جلب  دهــیــم.  ــرار  قـ مشتری 
ــداف مــاســت، چــون کــار مــا را بــه دیــگــران  از اهـ
افزایش  ما  مشتریان  تعداد  و  می کنند  معرفی 
پیدا می کند. خرید از ما، به صورت عمده است 
صــورت  مناسب  قیمت  بــا  ــروش  فـ و  خــریــد  و 

می گیرد.

حسین فرهنگ، مدیر صنایع سنگ فرهنگ:

ین  ین و مــرغوب تر ین  سعی کرده ایم بهتـر ین و مــرغوب تر  سعی کرده ایم بهتـر
سنگ ها را در اختیار مشتــری قــرار دهیمسنگ ها را در اختیار مشتــری قــرار دهیم

_روبروی  شعبه یک: کمالشهر

صنعتگران _صنایع سنگ فرهنگ

شعبه دو: جاده کردان-سرچهارباغ-
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 نشانی و راه های ارتباطی
 با مجموعه خود را بیان کنید.

کدهـای کامپیوتـری در عملکـرد کلیـه سیسـتم های دیجیتـال اهمیـت بسـیاری 
دارنـد و تقریبـا هـر دسـتگاه الکترونیکـی کـه از آن اسـتفاده می کنیـد، بـه کدهـا 
مبتنـی هسـتند. نحـوه عملکـرد کدهـا در نـگاه اول پیچیـده و گیج کننـده به نظر 
می رسـد امـا زمانـی کـه آنهـا را بـه قسـمت های کوچکتـر تقسـیم می کنیـد، همـه 
چیز سـاده تر می شـود.  افرادی که کدها را می نویسـند، برنامه نویس، کدنویس 
بـه  رایانه هـا  از  گیـری  بهـره  بـا  افـراد  ایـن  یـا توسـعه دهنـده خوانـده می شـوند. 
توسـعه وب سـایت، اپلیکیشـن و حتـی بـازی می پردازنـد. و بـازه سـنی آنهـا طـی 
چ  کادمـی ایـران اسـکر چنـد سـال اخیـر بـه بچه هـای 10 سـاله هـم رسـیده اسـت. آ
ج ، متخصص در آموزش کدنویسـی به کودکان و نوجوانان اسـت. در همین  کر
، مدیـر توانمند و خـالق آکادمی  زمینـه روزنامـه جام جـم البـرز بـا سـتاره رحیـم پور

ج گفتگویـی انجـام داده اسـت کـه در ادامـه می خوانیـد: چ کـر ایـران اسـکر
* آمـوزش کدنویسـی معمـوال از چـه سـنی آغـاز می شـود ؟ آیـا حتما باید بـه زبان 

انگلیسی مسـلط باشند؟
آغـاز  از شـش سـالگی  بایـد  زبـان انگلیسـی  آمـوزش  آمـوزش کدنویسـی ماننـد 

شـود تـا کـودکان بتواننـد در آینـده یـک کدنویـس حرفـه ای و مفیـد بـرای جامعه 
کـودکان  انجـام می شـود.   کـودک  اسـاس سـن  بـر  آموزشـی  باشـند. دوره هـای 
زیـر 9 سـال، از همـان ابتـدا می آموزنـد کـه بـازی یـا انیمیشـن بسـازند و کـودکان 
باالی 9 سـال در دوره های پیشـرفته و تکمیلی، کدنویسـی اپلیکیشـن، سایت و 
بازی ها را می آموزند. برای یادگیری کدنویسـی نیازی به تسـلط به زبان انگلیسـی 

 . نیست
ج در این راستا چه اقداماتی انجام داده است؟ چ کر کادمی ایران اسکر * آ

چ، پیـش نیـاز یادگیـری هسـتند  بـرای کـودکان بـاالی 9 سـال، دوره هـای اسـکر
و دارای دوره هـای مختلـف و تخصصـی سـه یـا چهـار سـاله اسـت کـه بایـد طـی 
شـود تـا بـه یـک برنامـه نویـس حرفـه ای تبدیـل شـوند. از ایـن طریـق می توانیـم 
کـودکان  کنیـم.   معرفـی  آفریـن  کار  گروه هـای  بـه  را  آنهـا  اسـتعداد،  اسـاس  بـر 
اعتمـاد بـه نفـس باالیـی پیـدا می کننـد و حتـی می تواننـد در ایـن حـوزه کسـب 
درآمـد خوبـی داشـته باشـند. در حـال حاضـر کـودکان مصـرف کننـده تکنولـوژی 

هسـتند، ولـی مـا می خواهیـم آنهـا را بـه مولـد تکنولـوژی تبدیـل کنیـم.
راه های ارتباطی با مجموعه خود را بیان کنید.

ج میـالد- سـاختمان  بـر آزادگان_ کوچـه حسـینی- روبـروی  از پـل  آدرس: بعـد 
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ج: چ کر کادمی ایران اسکر ، مدیر آ ستاره رحیم پور

کودکان را به مولد تکنولوژی تبدیل می کنیم

 محمد حسین
 روحی یزدی

افتتاح  آئین   ، الــبــرز جم  جــام  گــزارش  به 
حضورمحمد  با  ج  کر در  آرام  بیمارستان 
نظام  کــل ســازمــان  رئــیــس  زاده  رئــیــس 
پــزشــکــی کـــشـــورو مــجــتــبــی عــبــدالــلــهــی 
نماینده  ــدادی  حـ وعــلــی  اســتــانــدارالــبــرز 
مجلس  در  ساوجبالغ  و  طالقان  مــردم 
ــی دکــتــر مــهــدی قائمی  ــالم شــــورای اس
رئــیــس شــبــکــه ســالمــت صـــدا وسیما 
جمهوری اسالمی و جمعی از مسئوالن 
کشوری و لشگری در استان برگزار شد.

کل  رئــیــس  زاده،  رئــیــس  محمد  دکــتــر 
مــراســم  پــزشــکــی در  نـــظـــام  ــان  ــ ــازم ــ س
فوق  و  تخصصی  بیمارستان  افتتاحیه 
هر  کــه  ایــن  بــه  اشـــاره  بــا  آرام  تخصصی 
شکل  کــه  بیمارستان  مانند  پایگاهی 
گرفته و به ثمر می نشیند به مثابه یک 
سالمت  حفظ  بـــرای  مستحکم  سنگر 
حــوزه  ارزش  ــرد:  ک تصریح  ــت،  اس ــردم  م
سالمت همپای امنیت است و هرچقدر 
با  مقایسه  در  کنیم  هزینه  آن  بــرای  که 
ارزشـــی کــه بــه دســت مــی آیــد،اصــال قابا 

مقایسه نیست.
ــل ســـازمـــان نــظــام پــزشــکــی با  رئــیــس ک
اشــاره به ایــن که اگــر حــوزه سالمت به 
خطر افتد تمام قسمت های زندگی بشر 
ادامه  می دهد؛   قــرار  خود  تاثیر  تحت  را 
داد : در دوران کرونا مشاهده کردیم که 
، درمان  اقتصاد  بیماری غالب شود  اگر 
قــرار  خــود  تاثیر  تحت  را   ... و  آمـــوزش  و 
درست  سالمت  حوزه  ارزش  و  می دهد 
مانند امنیت است .بنابراین مسئولین 
پایگاهی  هر  باشند  داشته  توجه  باید 
و  گرفته  شکل  کــه  بیمارستان  مانند 

سنگر  یک  مثابه  به  می نشیند  ثمر  به 
مــردم  ســالمــت  حــفــظ  بـــرای  مستحکم 
است و به همان میزان اهمیت و ارزش 
دارد و باید شکرگزار باشیم که چقدر در 
البرز  استان  برای  اقتصادی  شرایط  این 
باید  و  داشته  اهمیت  آن  مسئوالن  و 

بصورت حقیقی ارزش کار را بدانیم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی، تعهد 
دیــنــی و اخـــالقـــی، مـــردمـــداری، صــبــوری 
پــژوهــش و  ــای  ــوزه هـ فــعــالــیــت در حـ و 
بارز دکتر علیشیری  از صفات  را  فناوری 
آرام   بیمارستان  مــدیــره  هــیــات  رئــیــس 
ویژگی ها  این  مجموع  گفت:  و  دانست 
و همکاری و همدلی همه سهامداران و 
عوامل دست اندرکار باعث شد تا ظرف 
مجموعه  ایــن  ســال  پنج  از  کمتر  مــدت 
ارزشــمــنــد بــه بــهــره بــرداری بــرســد کــه در 
عرصه بهداشت و درمان این راه اندازی 

به نوبه خود، یک جهاد حقیقی 
ــن که  ــرای ــا تــاکــیــد ب ــیـــس زاده ب ــت.رئـ اسـ
جهادی  کار  یک  آرام  بیمارستان  افتتاح 
درمــان  و  بــهــداشــت  عــرصــه  در  حقیقی 
اســــت؛ تــصــریــح کـــرد : بــیــمــارســتــان هــا 
و  نیستند  ده  ســـود  فعلی  شــرایــط  در 
همکارانی که در بخش خصوصی سهام 
خود  کــارانــه  و  دستمزد  جز  به  می خرند 
چیزی  و  نمی گیرد  تعلق  آن هــا  به  چیزی 
آن ها پرداخته  به عنوان سود سهام به 
نمی شود، بنابراین مبنای کار بحث های 
اقتصادی و منافع مادی نیست.در این 
عبداللهی  مجتبی  همچنین  مــراســم 
رسیدن  برای  البرز  گفت:  البرز  استاندار 
به میانگین کشوری در حوزه سرانه های 
بهداشتی و درمانی به 2 هزار و 300 تخت 
سفر  در  رو  این  از  دارد  نیاز  بیمارستانی 
رئیس جمهور محترم به استان این امر 

مورد توجه ویژه قرار گرفت.
ضعف  بــه  اشـــاره  بــا  عبداللهی  مجتبی 
درمــانــی  و  بهداشتی  ســرانــه هــای  جــدی 
افــزود:  جمعیت،  به  نسبت  استان  در 
بــــرای رســـیـــدن بـــه مــیــانــگــیــن کــشــوری 
تخت   300 و  ــزار  ــ ه  2 بــه  ــوزه  ــ ح ــن  ایـ در 
داد:  ادامــه  وی  داریــم.  نیاز  بیمارستانی 
راه  متولیان  شــبــانــه روزی  تــالش هــای  از 
قدردانی  نهایت  بیمارستان  این  اندازی 
مــردم  و  ایــثــار  روحــیــه  بــا  چــراکــه  دارم  را 
طور  به  و  اند  شده  میدان  وارد  دوستی 
قطع اگر در حوزه دیگری سرمایه گذاری 
از  را  بیشتری  اقتصادی  بهره  می کردند، 
در  گفت:  عبداللهی  می کردند.  خود  آن 
ــم  ــی داری ــراوان کــشــور پــزشــکــان حـــاذق ف
ولی با کمبود جدی امکانات و تجهیزات 
که  است  نیاز  رو  این  از  هستیم  مواجه 
بخش خصوصی برای ارتقا سرانه ها، این 

چنین قدرتمند وارد میدان شود.
ــرد: دولـــت  ــ ــه کـ ــافـ ــرز اضـ ــبـ ــدار الـ ــانـ ــتـ اسـ
قدرتمند  حضوری  با  سیزدهم  محترم 
طریق  از  کــرونــا  بــیــمــارس  مــدیــریــت  و 
واکــســیــنــاســیــون و تــامــیــن امــکــانــات و 
تجهیزات بیمارستانی، نشان داد که به 
سالمت مردم اهمیت فراوانی می دهد.
رئیس  علیشیری  غالمحسین  دکــتــر 
هیات مدیره بیمارستان آرام نیز با بیان 
بیمارستان  آرام،  ،بیمارستان  کــه  ایــن 
تخصصی و فوق تخصصی 100 تختخوابی 
مساحت  بـــه  زمــیــنــی  در  کـــه  مــی بــاشــد 
زیــربــنــای  ــا  ب طبقه   ۹ در  مــربــع  مــتــر   1200
شــده  ســاخــتــه  مــربــع  مــتــر   8000 تقریبی 
بیمارستان  این  کرد:  خاطرنشان  است 
ــای  ــداردهـ ــانـ ــتـ بـــر اســـــاس آخـــریـــن اسـ
بکارگیری  رویکرد  با  و  دنیا  بیمارستانی 
هوشمندی  و  پزشکی  نوین  تجهیزات 
در فرآیندها و به عنوان یک بیمارستان 
تمام  به  مجهز  عمل  اتاق های  با  جنرال 
با  تخصصی  فوق  و  تخصصی  رشته های 
 ، قلب  جراحی  آنژیوگرافی،  بخش های 
زیبایی،  نــوزادان،  جنرال،  زایمان،  و  زنان 
ــدی، اورولــــــوژی، مــغــز و اعــصــاب،  ــوپـ ارتـ
ویژه  مراقبت  بخش های    ،DAY CARE
اسکوپی،   ،CCU,ICU.OH,NICU,ICU((
فیزیوتراپی،  آزمــایــشــگــاه،  ــوژی،  ــولـ رادیـ
افزود:طراحی  وی  اســت.  شــده  ساخته 
از  گیری  بهره  با  کــاری  چرخش  و  فضا ها 
مراکز  طراحی  استاندارد های  روزترین  به 
ارتــبــاط  و  گرفته  انــجــام  دنــیــا  در  درمــانــی 
بین فضا ها، ارتباطی سهل و راحت برای 

بیماران و کادر درمانی خواهد بود.

: رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور
افتتاح بیمارستان تخصصی آرام، کاری جهادی در حوزه بهداشت و درمان  

از  را  استان  این  در  طبیعی  گاز  توسط  انرژی  سبد  درصد   72 حدود  تامین 
توفیقات این شرکت عنوان کرد و افزود: گاز 50 سال آینده البرز پیش بینی 

و تامین شده است.
، سیدرضا غفاریان گفت: یکی از توفیقات شرکت گاز  به گزارش جام جم البرز
استان البرز تامین 72 درصد سبد انرژی استان توسط گاز طبیعی در بخش 

خانگی، تجاری، صنعتی و ... بوده که یک ظرفیت بالقوه است.
از  البرز  استان  در  صنعت  و  جمعیت  رشد  به  رو  روند  این که  بیان  با  وی 
سال های  در  انرژی  تامین  برای  البرز  استان  گاز  شرکت  دغدغه های  جمله 
آتی است؛ اضافه کرد: با توجه به این موضوع طراحی خط انتقال 3۶ اینچی 

ج به طول ۶0 کیلومتر در دستور کار این شرکت قرار گرفته  جدید در غرب کر
است.

خط  از  انشعاب  با  خط  این  داد:  ادامه  البرز  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
آغاز  زهرا  بویین  شهر  شمال  کیلومتری  پنج  در  واقع  سراسری  سوم  انتقال 
و تا جنوب روستای زعفرانیه از توابع شهرستان چهارباغ امتداد می یابد که 
در دو فاز اجرایی در حال اجراست و در سال جاری به بهره برداری می رسد.

کمبود  مشکل  کردن  برطرف  کرد:  خاطرنشان  البرز  استان  در  مسئول  این 
 200 و  میلیون  یک  از  بیش  تا  گاز  انرژی  تامین  ظرفیت  ایجاد  و  البرز  در  گاز 
هزار مترمکعب بر ساعت، توزیع مناسب گاز از غرب استان در همه سطوح 
آینده،  مصرف و به طور ویژه تامین انرژی در صنایع با چشم انداز 50 سال 

ویژگی و شاخصه مهم  این پروژه است.
 ۴0 از  بیش  اجرای  نخست  فاز  کرد:  بیان  پروژه  این  تشریح  در  غفاریان 
بوده  تومان  میلیارد   55 بر  بالغ  اعتباری  با  اینچی   3۶ انتقال  خط  کیلومتر 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   70 از  بیش  کنون  تا  و  آغاز   ۹8 سال  ابتدای  از  که 

داشته است.
ح کرد: فاز دوم هم شامل اجرای 18 کیلومتر خط انتقال 3۶ اینچی  وی مطر
پروژه  از  بخش  این  که  بوده  میلیارد   ۴0 بر  بالغ  بخش  این  اعتبار  که  بوده 

بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز تأکید کرد: میزان لوله گذاری و دفن خط 

این پروژه تا کنون ۴8 کیلومتر بوده است.

گاز 50 سال آینده البرز پیش بینی و تامین شده است
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز :



رتبه بندی معلمان وفرهنگیان 
کاغذ بازی چرا؟
معلمان  رتبه بندی 
پس از حــدود 10 سال 
ــای  قــــوس هــ و  کــــش 
مــتــعــدد بــــاالخــــره به 
ــب مــجــلــس  ــ ــوی ــ ــص ــ ت
نــگــهــبــان  شـــــــورای  و 
ــرای اجـــرا  ــ رســـیـــده و بـ
بــه دولـــت ابـــالغ شده 
اســـت. امــا بــر اســاس 
ــده ایـــن  ــ ــی ــ ــار رس ــ ــب ــ اخ
اجــرا  قــانــون در مسیر 
فرهنگیان  و  معلمان 

را واقعا دچــار سردرگمی کــرده اســت. چرا باید این 
قدر تبعیض بین کارکنان سایر ادارات و سازمان ها 
و  ادارات  در  بـــاشـــد؟  فــرهــنــگــیــان  و  مــعــلــمــان  بـــا 
حقوق ها  افزایش  و  پاداش ها  دیگر  سازمان های 
ــدون دغــدغــه وبی  و مــوضــوعــات مکفی رفــاهــی بـ
سروصدا در دسترس مشموالن مربوط قرار می گیرد 
رتبه بندی  ــرا  چ کــه  نیست  معلوم  متاسفانه  ــا  ام
معلمان و فرهنگیان مصادف شده است با انواع 
آیین  کاغذ بازی های مرسوم و غیر مرسوم شامل 
نامه های تحمیلی،  آزمون و سنجش های  گوناگون 
کــه بــه قــول مــعــروف چیزی بــه»کــاســه اقتصادی« 
»معلمان  بلکه  نمی افزاید،  فرهنگیان  و  معلمان 
شده  مطرح  رسانه ها  در  که  بس  از  فرهنگیان«  و 
»انگشت نما« شده اند و متاسفانه سرنوشت این 
قشر تالشگر این است که هر چه می دود به جایی 
نمی رسد. واقعیت و حقیقت این است که سرمایه 
آمـــوزش و پـــرورش که یک وزارتخانه  ــرای  ب گـــذاری 
بنیادی است چرا باید این قدر ضعیف و بی برنامه 
و به صورت لنگان لنگان باشد؟ آیا خروجی این نوع 
آینده مملکت  نگاه و دیدگاه عاقبتی خوش برای 
خواهدداشت ؟! لذا به نظر می رسد که  مسئوالن 
دست اندرکار باید در این زمینه تجدید نظر اصولی 
که  گــونــه  آن  را  فرهنگیان   و  معلمان  و  نمایند 
شایسته است تجهیز و تامین کنند تا خروجی های 
ناشی از بستر آموزش و پرورش واقعا بهینه شود.  

سید نصرالدین 
میر عربشاهی

خبرنگار فرهنگی و 
اجتماعی جام جم البرز

 خانواده گوهر ناب حیات
 25 روز   8۶ ســـال  از 
ــه عــنــوان  ذیــحــجــه بـ
روز خانواده و تکریم 
در  بــازنــشــســتــگــان 
کشور  رسمی  تقویم 

درج شده است.
عــلــت انــتــخــاب ایــن 
آیــه  ــزول  ــ ن ــأن  روز شـ
ــل اتـــی« در ســوره  »ه
االنــســان که راجــع به 
خانواده و استحکام پایه های آن است، عنوان شده 
است. سوره هل اتی در روز 25 ذیحجه در شان اهل 

بیت پیامبر)ص( نازل شد.
در دین مبین اسالم خانواده یکی از مهم ترین ارکان 
جامعه محسوب می شود. پایبندی به خانواده و 
جلوگیری از بی بندوباری و همچنین ارتقاء جایگاه و 
تحکیم بنیان خانواده، از جمله مسائلی است که به 

آن شفارش فراوان شده است.
اجتماعی،  نهاد  کوچک ترین  عــنــوان  بــه  خــانــواده 
آسیب پذیرترین گروه در برابر آسیب های اجتماعی 
است به طوری که اکثر مشکالت و آسیب ها ابتدا 
بــروز پیدا می کند و در صــورت عدم  در خانواده ها 
پیشگیری و برخورد ناصحیح با آنها، به درون جامعه  
آرامش  رســوخ می کند . امــروز ما بر این باوریم که 
مدیون  کــشــور،  اقــتــصــادی  و  اجتماعی  امنیت  و 
تــالش هــای بــی دریــغ بازنشستگانی اســت که طی 
سال های فعالیت خود از هیچ کوششی مضایقه 
نداشته و با پشتکار و سخت کوشی وصف  ناپذیر 
در عرصه آبادانی و سازندگی این مرز و بوم، چرخ های 
را به حرکت درآوردنـــد.  عظیم توسعه و پیشرفت 
 ، سکونتمان  محل  بــوســتــان هــای  در  غــروب هــا، 
عصا  که  را  خود  موسپید  سرنشینان  نیمکت ها، 
دوش  بــر  می کنند،  جــوانــی  دوران  یــاد  دســـت،  در 
مادرانه  و  پدرانه  دست های  خستگی  می کشند. 
شان را پاس می داریم؛ به یاد روزهایی که شبانه روز 
برای ما و زندگی  و آینده بهتر ما تالش می کردند. روز 
تکریم خانواده و بازنشستگان برتمامی موسپیدان 

کشور مبارک باد.

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان خبر داد:640 میلیارد تومان تسهیالت برای شرکت های دانش بنیان البرز 
میلیارد   ۶۴0 تصویب  از  البرز  استان  فناوری  و  علم  پارک  فناوری  معاون   

تومان تسهیالت برای 31 شرکت  دانش بنیان این استان خبر داد.
و  علم  پارک  فناوری  معاون  بختیاری  حسین  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
فناوری استان البرز در نشست مشترک شرکتهای فناور و دانش بنیان 
در  فردیس  و  اشتهارد  ج،  کر مردم  نماینده  عباسی  علیرضا  دکتر  با  البرز 

برای  اشتغالزایی  تسهیالت  میزان  این  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
اندازی مرکز  راه  ادامه داد: همچنین  بر دارد.وی  را در  نفر  از 2 هزار  بیش 
جمله  از  سرمایه پذیران  و  سرمایه گذاران  جذب  برای  تخصصی  خدمات 
اقدامات انجام شده در جهت پیشبرد اهداف کمیته تسهیل و توسعه 
انعقاد 2 قرار  البرز است. بختیاری بیان داشت:   شرکتهای دانش بنیان 

داد مبنی بر نوآوری باز برای شرکت های دانش بنیان و فناور با صنایع و 
سازمان های استان البرز  از دیگر اقدامات در این زمینه به شمار می رود.

منظور  به  جوانه  گرنت  استانی  کارگروه  تشکیل  از  همچنین   ، بختیاری 
حمایت مالی از پایان نامه های دانشگاه های استان البرز  برای رفع چالش 

صنعت خبر داد.

چهارشنبه       5 مرداد    1401   شماره 6270
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 اجتماعی اجتماعی

خبرخبر

سازی  خودرو  زمینه  در  سال هاست  ما  کشور 
آن ، دانش فنی نیز در حوزه  فعالیت دارد و به تبع 
قطعه سازی رشد کرده است که ما حصل زحمات 
مهندسان و کارشناسانی می باشد که طی سال های 
آذین  فوالد  کرده اند.   فعالیت  عرصه  این  در  اخیر 
در  برتر  و  موفق  مجموعه های  این  از  یکی  سهند 
کشور است که  ضمن تنظیم دانش فنی قطعات 
توانسته، آن ها ر ا با استاندارد های جهانی مطابقت 

دهد . 
این شرکت ضمن تولید قطعات خودرو های داخلی 
ساخت  خودروهای  ترمز  قطعات  خصوص  به  و 
داخل موفق به صادرات بیش از 23 قلم قطعه به 
خودروسازان ایتالیایی شده است. در همین رابطه 
با علیرضا عباسی ، مدیر عامل شرکت فوالد آذین 
سهند به گفتگو پرداختیم . در ادامه توجه شما را به 

مطالعه این گفتگوی ارزشمند جلب می کنیم :
چه  از  را  خود  فعالیت  سهند  آذین  فوالد  شرکت   *
سالی و با چه اهداف و چشم اندازی آغاز کرده است ؟
مجموعه ما از سال 73 در شهرک صنعتی اشتهارد 
تولید  هدف  با  ابتدا   . نمود  آغاز  را  خود  فعالیت 
 . کردیم  کار  به  شروع  خودرو  گری  ریخته  قطعات 
درطی این سال ها حلقه های بعدی این فرآیند مثل 
ماشینکاری و مجموعه سازی به خط تولیدی اضافه 

شد .

آذین  با برند فوالد  محصوالت شرکت ما در کشور 
و  کنندگان  پخش  و  دارد  سراسری  توزیع  سهند، 

فروشندگان لوازم یدکی با برند ما آشنا هستند .
بزرگ  مجموعه  این  فرد  به  منحصر  تمایزات  از   *

بگویید .
به  سازی  قطعه  صنعت  می کنم  عرض  اطمینان  با 
لحاظ کیفی توان صادرات قطعات به سایر کشور ها 
و حتی خودرو سازان اروپایی را دارد  که تجربه آن در 
آذین  شرکت ما وجود دارد و ما در مجموعه فوالد 
موفق به صادرات 23 قلم قطعه برای خودروسازان 
ارز  نواسانات  و  تحریم ها  البته  که  شدیم  ایتالیایی 

مانع از امکان ادامه این فعالیت شده است .
در  تولیـد  موانـع  خصـوص  در  جنابعالـی  دیـدگاه   *

چیسـت؟ کشـور 
ح است به نام رفع  بحثی که هم اکنون در کشور مطر
کننده  دلگرم  بسیار  لغوی  معنی  در   ، تولید  موانع 
است. یعنی این دغدغه بوجود آمده که موانع ایجاد 
شده بر سر راه تولید که اغلب خودساخته هستند 
و حاصل تصمیم گیری های اشتباه و غیر کارشناسی 

در طی سال های اخیر بوده است برطرف گردد .
شعار  این  با  که  می شود  آغاز  آنجا  از  مشکل  اما 
حجم  به  بلکه  نمی کنند  حل  را  مشکل  تنها  نه 
مشکالت می افزایند و موانع بزرگتری ایجاد می کنند 
اجرایی  ای برای  دغدغه  اصوال  ما  دیگر  طرف  از  و 

شدن این شعار نمی بینیم و مثل اکثر موارد مشابه 
در حد یک نمایش و شعار باقی می ماند. در خیلی 
از موارد هم اکنون صورت مسأله عوض شده ولی 
هنوز هم تصمیم گیرندگان دنبال حل مسأله تمام 
شده هستند به عنوان مثال زمانی در همین استان 
البرز صورت مسأله ایجاد اشتغال بود و با تجمیع 
بودیم  اشتغال  ایجاد  دنبال  استان  این  در  صنایع 
در حالی که هم اکنون صورت مسأله تغییر کرده و 
صنایع این استان مشکل تأمین نیروی انسانی دارد 
جا  در  اشتباه  گیری  تصمیم  همان  حاصل  این  که 
نمایی شهرک های صنعتی و صدور مجوزهای بیش 
از اندازه است و باید به این موضوع مشکل کمبود 

آب و برق و سایر زیرساخت ها را هم اضافه کنید .
شفاف ترین  تولیدی  واحدهای  حاضر  حال  در 
می باشند  مالیات  پرداخت  زمینه  در  مجموعه ها 
عملکرد،  مالیات  مثل  مختلف  شاخه های  در  و 
پرداخت  به  ملزم  غیره  و  حقوق  و  افزوده  ارزش 
مالیات می باشند به موارد فوق پرداخت به تأمین 
اجتماعی را هم اضافه کنید در حالیکه این ماشین 
در  حال  همه  در  و  همیشه  دولت  برای  درآمدزا 
تصمیم  گیری های کالن یا دیده نشده یا در انتهای 
بزنیم  مثال  بخواهیم  اگر  که  بوده  اولویت ها  صف 
ج از حوصله  مثنوی هفتاد من کاغذ می شود و خار

بحث ما.

 علیرضا عباسی ،  علیرضا عباسی ، 

مدیر عامل شرکت فوالد آذین سهند :مدیر عامل شرکت فوالد آذین سهند :

 قطعات خودرو به قطعات خودرو به
 ایتالیا صادر کرده ایم  ایتالیا صادر کرده ایم 

دفتر تهران :      02133942409- 02133941597.8 

 نشانی و راه های ارتباطی با مجموعه فوالد آذین سهند را بیان نمایید .

شماره تماس واحد فروش :  02637779442 

ج- شهرک صنعتی اشتهارد- مالصدرای شرقی- خیابان سبالن 3 - انتهای سهند 3- قطعه 3439 - کر آدرس : البرز

طــراحــی  در  ــه  ک اســـت  شخصی  ســـاز  کــابــیــنــت 
و ســاخــت کــابــیــنــت هــای آمــــاده یــا ســفــارشــی 
از صفحات  را  تخصص دارد و محصوالت خود 
مــخــتــلــف چــــوب تــعــمــیــر یـــا تــولــیــد مــی کــنــد و 
جداگانه  صــورت  بــه  را  محصوالت  از  بسیاری 
برای مشتریان بر اساس اندازه گیری و سلیقه 
مشتری می سازد. گروه فنی مهندسی پرشیان، 
متخصص در طراحی و ساخت انواع کابینت به 
این مجموعه معتبر  ای اســت.   صــورت حرفه 
ــه صــورت  و خــوشــنــام در حـــوزه طــراحــی نــیــز ب
به  البرز  کار می کند. شاید در استان  تخصصی 
تعداد انگشتان دست، مجموعه هایی باشند 
که طراح دارند و همان لحظه کار را طراحی کرده 
تا  داده  نشان  مشتری  به  آنالین  صــورت  به  و 
کار  موقع  به  تحویل  بدهد.  نظر  کــار  مــورد  در 
این  شاخصه های  از  دیگر  یکی  مشتریان  به 
حسن  از  هــمــواره  مشتریان  اســت.  مجموعه 
مدیریت  شیرمحمدلو،  بهرام  آرامش  و  اخالق 
می کنند.  تعریف  پرشیان  مهندسی  فنی  گروه 
این  با  البرز  جام جم  روزنــامــه  رابطه  همین  در 
مدیر متخصص و اخالق مدار گفتگویی انجام 
آن  بــه  را  شما  توجه  ادامـــه  در  کــه  اســت  داده 

جلب می کنیم:

پرشیان  مهندسی  فنی  گـــروه  تمایز  ــه  وج  *
نسبت به مجموعه های مشابه در چیست؟

ــه  ــ ــن ارائ ــری ــای ــی کـــه مـــا نــســبــت بـــه س ــات ــدم خ
ارائــه  رایــگــان،  مشاوره  و  طراحی  در  می دهیم، 
ایده های  از  استقبال  و  دنیا  روز  به  ح های  طر
ــرای  ب آن  انــجــام دادن  کــه  ســخــت مــشــتــریــان 
پروژه ها  تمام  تحویل  اســت.  بخش  لــذت  ما 
کشیدن  چالش  بــه   ، ــر زودتـ یــا  مقرر  موعد  در 
زیبا  و  این که یک اجرای خاص  برای  مشتریان 
بیات  مهندس  خانم  ما  طراح  بگیرند.  تحویل 
هستند که با ایده ها و نظرهای خود و مشاوره 
آمــاده  ــرا  اج ــرای  ب را  ح مطلوب  بــا بنده یــک طــر
خود  نظر  لحظه  در  نیز  مشتری  می کنند.خود 
پرداختی  هزینه  بابت  که  چــرا  می کند  اعــالم  را 
محق تحویل یک کار مناسب می باشد. کار ما 
این گونه نیست که با مداد طراحی کنیم و بعد 
انتخابی خود پشیمان  ح و رنگ  از طر مشتری 
، حتی یراق  شود. بلکه قبل از اجرا جزییات کار
آالت، متریال و جنس های دیگر را به مشتری 
از جنس  عــنــوان  بــه هیچ  و  نــشــان مــی دهــیــم 
ــامــرغــوب اســتــفــاده نــمــی کــنــیــم. یــکــی دیگر  ن
پرشیان  مهندسی  فنی  گـــروه  ویــژگــی هــای  از 
با  ایــن اســت که همه چیز روشــن و شفاف و 

خاطر  به  مــی شــود.  ذکــر  قــراردادهــا  در  جزئیات 
اگر  و  می شوند  دائمی  ما  مشتری های  همین 
شما پیج ما را نگاه کنید، از 110 پروژه شاید 80 
نشان  که  باشند  تکراری  فامیلی های  با  پــروژه 
را به  آنها ما  دهنده رضایت مشتریان است و 
سعی  کلی  طــور  بــه  می کنند.  معرفی  یکدیگر 
ج  کر ســازان  کابینت  بهترین  از  یکی  ایم  کــرده 

باشیم.
ــام  ــج ان در  کـــه  یــنــی  شــیــر خـــاطـــرات  از  *یــکــی   
ــه ایــد را بــرایــمــان نقل  ــت پـــروژه هـــای خــود داش

کنید. 
خاطره ای که دارم این است که  مشغول انجام 
حین  در  بودیم.  فالحتکار  آقای  و  خانم  پــروژه 
، قطعی برق داشتیم، ساختمان نیمه  انجام کار
 یک ماه طول کشید 

ً
کاره بود و این پروژه تقریبا

و در این یک ماه واقعا خسته شده بودیم. کار 
که  می گفتند  صاحبخانه  خــود  شــد،  تمام  کــه 
شما عضوی از خانواده ما شده اید و به شما 
کنید.  با ما زندگی  ایم، بهتر است  کرده  عادت 
مشغول  حــاضــر  ــال  ح در  ــال  س شــش  از  بعد 
از  بعد  هستیم.  ایشان  برادر  خانه  برای  کار  به 
راضــی  کــار  از  همچنان  ســال  چندین  گذشت 

هستند و مشکلی برای کارشان پیش نیامد.

    

راه های ارتباطی با گروه فنی مهندسی پرشیان را ذکر نمایید.راه های ارتباطی با گروه فنی مهندسی پرشیان را ذکر نمایید.

آدرس: گوهردشت -روبروی پارک سه باندی آدرس: گوهردشت -روبروی پارک سه باندی 
جنب رستوران ماسوله - کابینت پرشیانجنب رستوران ماسوله - کابینت پرشیان

شماره های تماس:  
090۳9595۲1۶ - 091۲۲۶11795  -0۲۶۳445۲۶70

   http://www.kabinetpersiyan.com :وب سایت

@kabinetpersiyan   :اینستاگرام

بهرام شیرمحمدلو، 
مدیر گروه فنی 

مهندسی پرشیان:

سعی کرده ایم 
ین  یکی از بهتر
کابینت سازان 

ج باشیم کر

ساعت کاری ما 9 صبح الی ۲ بعدازظهر و ساعت 4 بعدازظهر الی 9 شب است.

مهران رزمجوی
خبرنگار فرهنگی 

11 شــهید و اجتماعی جام جم  البرز یــادواره  آســتانه مــاه محــرم، چهارمیــن  در 

شــهدای  گرامیداشــت  همــراه  بــه  اغشــت  روســتای 
، تجلیــل از شــهدای مدافــع حــرم، حریــم  بخــش چنــدار
پنجشــنبه  روز  البــرز  اســتان  ســالمت  و  امنیــت  و 
شــهدای  گلــزار  16/30در  1401ســاعت  مــرداد  ششــم 
نجفــی  علــی  شــد.  خواهــد  برگــزار  اغشــت  روســتای 
دبیــر یــادواره، بــه جام جــم البــرز گفــت:  کوچک تریــن 
ایــن  شــهدا  خودگذشــتگی  از  مقابــل  در  مــا  کار 
اشــاره  بــا  وی  بداریــم.  گرامــی  را  یادشــان  کــه  اســت 

بــه این کــه رزمنــدگان اســالم در هشــت ســال دفــاع 
مقــدس نگذاشــتند حتــی یــک وجــب از خــاک ایــران 
بــه دســت دشــمن بیفتــد، گفــت: ایــن مقاومــت در 
دنیــا نمایــان شــد و امــروز وظیفــه مــا اســت کــه یــاد 
ج بنهیــم. رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس را ار
ســال  هشــت  گرانقــدر  شــهدای  بــه  مســئول  ایــن 
شهرســتان  حــرم  مدافــع  شــهدای  و  مقــدس  دفــاع 
برگــزاری  بــا  داد:  ادامــه  و  کــرد  اشــاره  نیــز  ســاوجبالغ 

شــهادت  و  ایثــار  فرهنــگ  کــه  اســت  مراســم ها  ایــن 
در جامعــه نهادینــه می شــود و جوانــان و نوجوانــان 
الزم  می آموزنــد.  را  اســالم  رزمنــدگان  رشــادت های 
بــه یــادآوری اســت در ایــن مراســم کــه خانواده هــای 
داشــت  خواهنــد  حضــور  ایثارگــران  و  شــهدا  معظــم 
گلبــاران  خواهــد  گلــزار شــهدای روســتای »آغشــت« 
از  غشــت 

َ
ا ، روســتای  البــرز گــزارش جام جــم  بــه  شــد. 

ــت. ــرز اس ــتان الب ــاوجبالغ در اس ــتان س ــع شهرس تواب

گرامیداشت شهدای بخش چندار غشت و 
َ
چهارمین یادواره شهدای ا

شهید سیدعباس حسینی شهید عباس قلیچ خانی شهید غالمحسین قبادی شهید محمود خیلدار

شهید محمد خیلدارسردار شهید  هدایت اله خیلدار

ع شهید اکبر کوه زار

شهید پرویز نجفی شهید تیمور شجاعی شهید حسن شجاعی شهید سیدابوالحسن حسینی



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

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند 
وان که این کار ندانست در انکار بماند
 اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن

حافظشکر ایزد که نه در پرده پندار بماند

چهارشنبه       5 مرداد    1401   شماره 6270

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  

ح  ــد جـــهـــت طـــر ــنـ ــوانـ ــی تـ خـــوانـــنـــدگـــان عـــزیـــز مـ
ــاد مختلف  ــع اب مــشــکــالت 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 
مشکالتشان  تـــا  بــگــیــرنــد  ــاس  ــم ت اداری  ــــت  وق
ج در ــون  ــ ــت ــ س هـــمـــیـــن  در  خـــــودشـــــان  نــــــام   بــــا 

 گردد.
حل مشکل آلودگی هوا عزم جدی می خواهد 

امسال آلودگی هوا خیلی جدی تر از قبل شده  
ومتاسفانه سالها ست که این تکرار می شود، 
ح های  رفع آلودگی هوا عزم جدی می خواهد، طر

موقت دیگر تاثیر گذار نیست . 
ج مهدی سامانی پور – کر

بانک ها پرداخت وام ها را تسهیل کنند
و  پرداخت وام به مردم در زمینه های مختلف 
بازی های  کاغذ  دچار   ... و  مسکن  وام  ویژه  به 
مسئوالن  از  سبب  این  به  می باشد.  متعدد 
خواست  در  خصوصی  و  دولتی  بانک های 
وصول  اجرایی  و  اداری  مسیر  تا  می شود 
هموار  را  وام  متقاضیان  درخواستی  وام های 

نمایند.
جمعی از متقاضیان وام بانکی البرز

کار نانوایان شهری و روستائی را نظارت کنید
محالت  در  مردم  مصرفی  نان  فروش  و  عرضه 
قانونی  نظارت های  نیازمند  روستایی  و  شهری 
فقدان  فروشی  گران  که  چرا  می باشد.  کارآمد 
کیفیت و وزن عادالنه نان همواره مورد سئوال 

و ابهام اذهان عمومی است.
ج علی کبیری از کر

مالکان با انصاف هنوز وجود دارند 
مستاجر  ملکی   در  که  است  سال  چندین 
هستم. امسال برای تمدید قرارداد صاحبخانه 
و  من  به  رهن  مبلغ  و  کرایه  افزایش  بدون 
یک  ایشان  ملک  در  داد  اجازه  ام  خانواده 
تشکر  ایشان  از   

ً
واقعا بمانیم.  دیگر  سال 

سالمتی  و  خیر  ایشان  به  خداوند  و  می کنم 
با  صاحبخانه ها  تمام  می کنم  خواهش  بدهد. 

مستاجران در این شرایط مدارا کنند.
احمد سلطانی – اشتهارد 

پیام های مردمی

، متخصص دندانپزشکی کودکان: دکتر مژگان بهامین پور

با کودکان همانند یک مادر رفتار می کنم
التحصیل  غ  فار پور،  بهامین  مژگان  دکتر 
دانشگاه تهران و دارای بورد تخصصی از دانشگاه 
کودکان  تهران در زمینه تخصصی دندانپزشکی 
است. وی در مطب شخصی خود در این حوزه 
تخصصی مشغول به فعالیت و خدمت رسانی 
می باشد. پشتوانه و افتخار دکتر بهامین پور، 25 
سال سابقه خدمت رسانی به مردم در شهرهای 
مختلف ایران است. وی حاصل تجربیات چندین 
ساله طبابت خود را هم اکنون در استان البرز به 
کار گرفته و به همشهریان البرزی خدمت رسانی 
متخصص  دندانپزشک  این  شیوه  می نماید. 
است.  ستودنی  کودکان  با  برخورد  در  حاذق  و 
رفتار  مهربان  و  دلسوز  مادر  یک  همچون  وی 
می کند تا کودک احساس دلهره و ترس نداشته 
باشد. روزنامه جام جم البرز افتخار میزبانی از این 

دندانپزشک فرهیخته و نواندیش را داشت. 
دعوت  گفتگو  این  مطالعه  به  را  شما  ادامه  در 

می نماییم:
درمان های  در  روش هایی  چه  از  عالی  سرکار   *
که  کرده اید  استفاده  کودکان  دندان  ترمیمی 

میزان هراس و دلهره در آنها را به حداقل رسانده 
است؟

کودکان  دندان  طب  تخصصی  مساله  از  غیر  به 
هستم،  دندانپزشک  یک  این که  بر  وعالوه 
آموزش های  از  نیز هستم. یکی  فرزند  مادر یک 
تخصصی من در این حوزه، روش هایی همچون: 
ان ال پی و روانشناسی تخصصی کودکان است. 
همواره به والدین می گویم: کودک تا قبل از ورود 
داخل  در  ولی  شماست.  به  متعلق  مطب  به 
مطب باید احساس کند که من مادرش هستم 
و می خواهم به او کمک کنم، پس نگران نباشید. 
به  طریق  این  از  می کنم  سعی  عبارت  دیگر  به  

والدین و کودک آرامش خاطر ببخشم. 
چون والدین در خصوص عصب کشی و تزریق 

آمپول های بی حسی اضطراب بیشتری دارند. 
و مادرها،  پدر  به  اطمینان  باید ضمن  نیز  گاهی 
آرامش دهم که ترس و واهمه ای  نیز  به کودک 
پراهمیت  و  برایم برجسته  آنچه  باشد.  نداشته 
کودکان  با  برخورد  در  می کنم  سعی  و  است 
حس  من  به  نسبت  که  است  کنم،این  رعایت 

مادرانه داشته باشند. چون اگر عنوان پزشک را 
احساس کنند، دچار ترس و تشویش می شوند. 
در واقع امتیاز رفتاری من اعتماد کودک و والدین 
آنها  کودک  می گویم،  مادرها  و  پدر  به  می باشد. 
به مدت 20 دقیقه فرزند من است و گویی برای 
کودک خودم کار می کنم. به طور کلی برخورد من 

با کودکان دقیقا مانند رفتار یک مادر می باشد.
تخصصی  خدمات  از  مراجعان  رضایت  میزان   *

شما چند درصد است؟
 تمام کودکانی که 

ً
طبق تجربه شخصی ام، تقریبا

موفقی  درمان  می گیرند  قرار  بنده  درمان  تحت 
دارند و امتیاز ممتاز کاری من در همین خصوص 
می باشد. مدعی هستم که ۹۹/۹۹ درصد کودکانی 
درمان   از  بعد  می کنم،  ترمیم  را  آنها  دندان  که 
هستند.  درد  و  گریه  بدون  مطب  از  خروج  و 
شاید یک دهم درصد گریه می کنند که به علت 
تشویش ها یا مشکالت سیستمیکی است که 

به کودکان القا شده است.
 به همین دلیل برای این دسته از کودکان باید از 

بیهوشی استفاده شود.

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

آدرس: چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا- ساختمان پزشکان آراد- طبقه چهارم- مطب تخصصی 
دندانپزشکی کودکان دکتر مژگان بهامین پور

روزهای زوج از ساعت 10 الی 7 شب         تلفن تماس: 0۲۶۳4990۲40

سحرناز اسعدی، مدیر موسسه آکادمی زیبایی 
ــه در تمامی  ک ــال اســـت  ــدی مـــدت 20 سـ ــع اس
این  دارد.  تــدریــس  سابقه  زیبایی  زمینه های 
ای  حرفه  و  فنی  ســازمــان  نظر  تحت  مجموعه 
فعالیت داشته و افتخار این را دارد که به تمام 
بانوان و دختران جوان ایرانی فعالیتهای هنری 
بیاموزد تا به عنوان فردی مستقل و درآمدزا برای 
زندگیشان مفید فایده باشند. ایشان به دلیل 
تحصیالت دانشگاهی کارشناسی میکروبیولوژی 
در زمینه ارتقاء بهداشت در سالن های زیبایی 
خود  هنرجویان  بــه  را  فــراوانــی  آمــوزشــی  نکات 
رعایت  دارد  عقیده  ــرا  زیـ اســـت.  ــرده   کـ منتقل 
بهداشت، کلیدی ترین نکته سالن های زیبایی 
بهداشت  رعایت  با  همراه  که  زیبایی  و  اســت 
نباشد زیبنده هیچ بانویی نیست. اولویت این 
بانوی اخــالق مــدار، آمــوزش به زنــان کم درآمــد 
جامعه است، به همین علت با سازمان کمیته 
امداد شهرستان کرج وارد مذاکره شده و حدود 
دوازده سال با آنها همکاری داشته  و زمانی را برای 
که  بی سرپرست  و  بدسرپرست  زنــان  آمــوزش 
تحت پوشش این ارگان بودند گذاشته است. 
سپس با همکاری ارگان کمیته امداد قدم هایی 
را بــرای مستقل شــدن ایــن زنــان و درآمــد زایی 
آنها برداشته و بسیار موفق عمل کرده است. 
روزنامه جام جم البرز در همین زمینه با سحرناز 
اسعدی، مدیر خالق، دلسوز و توانمند موسسه 
داده  انجام  گفتگویی  اسعدی  زیبایی  آکادمی 

است که در ادامه خواهید خواند:

* در خصوص سوابق تخصصی و شاخصه های 
توضیح  اسعدی  سحرناز  زیبایی  کادمی  آ ویــژه 

دهید.
ــای بسیار زیــادی در  در طی ایــن 20 ســال دوره هـ
ایران و خارج از ایران جهت ارتقاء سطح و دانش 
و  آموخته ها  تمامی  و  کـــردم  طــی  ــود  خ مــهــارت 
دانش خود را با کمال رضایت و میل در اختیار 
زنانی  آن  ماحصل  که  گذاشتم  خود  هنرجویان 
هستند که در جامعه با قــدرت و آبــرو مشغول 
هستند،  خـــود  روزی  و  رزق  آوردن  دســـت  بــه 
اغــلــب اداره کـــنـــنـــده خـــانـــواده و فـــرزنـــدان خــود 
هستند. این افراد هنوز هم با آکادمی در ارتباط 
بوده و پشتیبانی های الزم را از سمت ما دارند. 
ــادی  زی بسیار  آرایــشــی  تولیدی  شــرکــت هــای  بــا 
همکاری داشته و همایش های آموزشی زیادی 
برگزار  کشور و در شهرهای مختلف  در سراسر 
کردیم و به لطف و یاری خداوند هر ساله میزان 
قبولی و رضایت هنرجویانم به قدری بوده که من 
و تیم آموزشی را مصمم تر و قوی تر از قبل برای 

پیشبرد اهدافمان کرده است.
دیــده  آمـــوزش  شما  موسسه  در  کــه  بانوانی   *
انجام  فعالیت هایی  ــه  چ حــاضــر  حــال  در  انــد 

می دهند؟
اکثر افراد دوره دیده و مدرک گرفته از آکادمی ما یا 
دارای سالن های بسیار مطرح شهر بوده و یا در 
این سالن ها مشغول به کار هستند و موفقیت 
این افراد در جامعه به ما انگیزه بیشتری داده 
بگذاریم .  عرصه  در  پا  تر  قــوی  زمینه  ایــن  در  تا 

نسل نــوجــوان مــا ســرمــایــه هــای ملی و ارزشــی 
دقیق  شناخت  با  که  هستند  ما  فعلی  جامعه 
روحیات آنها و با در نظر گرفتن این که این رده 
میتوان  دارد  بیشتری  گرایش  زیبایی  به  سنی 
گــذاری  سرمایه  آنها  درونــی  استعدادهای  روی 
بیشتری کرده تا به توانمندی گسترده ای برسند. 
چون صنعت زیبایی در تمامی کشورهای دنیا 
جزو برترین و قوی ترین صنعت بعد از صنعت 
ارزآوری  مــی تــوان  کــه  مــی شــود  محسوب  مـــادر 
گردشگری  کشور در جهت  بــرای  زیــادی  بسیار 
در  مــد  و  فرهنگ  تــرویــج  هــم  و  زیــبــایــی  علمی 
سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه 
داشــت. متاسفانه این صنعت مــورد بی مهری 
زیادی قرار گرفته اگر مسئولین جدی تر به این 
موضوع بنگرند، موثرترین راه اشاعه فرهنگ و 
ترویج مد در کشور و همسایگان به خصوص 
به  ایــن صنعت اســت.  کشورهای اسالمی هم 
دارنــد  نوجوان  دختران  که  خانواده هایی  همه 
 یادگیری مهارت هایی را که 

ً
توصیه می کنم حتما

منجر به درآمد می شود در کنار تحصیل دختران 
خود در اولویت بگذارند.

ــی زیــبــایــی ــ ــادمـ ــ کـ آ ــی بــــا  ــ ــاط ــ ــب ــ  * راه هـــــــــای ارت
سحرناز اسعدی را ذکر کنید.
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آموزش به زنان کم درآمد آموزش به زنان کم درآمد 
کادمی  کادمی جامعه، اولویت آ جامعه، اولویت آ
یبایی سحرناز اسعدی یبایی سحرناز اسعدیز ز

جام جم البرز: 18 ذی الحجه در تقویم قمری مصادف 
بـا عیـد غدیـر خـم اسـت. در ایـن روز بـه فرمـان الهـی 
پیامبر اکرم)ص(در راه بازگشت از آخرین سفر حج خود 
در مکانـی بـه اسـم غدیـر خـم، امـام علـی )ع( را بـه عنوان 
جانشـین خـود معرفـی کـرد و با این کار رسـالت خود را 
بـر مسـلمانان تمـام کرد. این روز یکـی از اعیاد بزرگ به 
شـمار مـی رود و در سراسـر جهـان توسـط شـیعیان بـا 

جشـن و سـرور گرامی داشـته می شـود.
و  تخصصـی  فـوق  بیمارسـتان  مناسـبت  همیـن  بـه 
و  اصـرار  و  دیریـن  سـنت  یـک  بنابـر  مریـم  زایشـگاه 
دکتـر  آن،  مدیـره  هیـات  رئیـس  و  موسـس  اعتقـاد 
صـالح الدیـن دلشـاد امسـال نیـز پذیـرای میهمانـان 
در  بیمارسـتان  درمانـی  کادر  از  گروهـی  و  ارجمنـد 
جشـن والیـت و عیـد غدیـر بـود. در ایـن مراسـم کـه 
بـا حضـور افـراد شـاخصی همچـون مهنـدس حسـین 

طاهـری اسـتاندار دهـه 70 و ۶0 تهـران و حمیـد کریمـی 
خیـر بنـام کرجـی و فریـده بیرانوند عضو سـابق شـورای 
ج وجمعی از کادر درمانی بیمارستان  اسـالمی شـهر کر
برگزارشـد یکـی از  مداحـان اهـل بیـت )ع(  در وصـف و 
کـرد.   سـرایی  مدیحـه  )ع(  موالعلـی  و  روز  ایـن  منقبـت 
دکتـر  صـالح الدیـن دلشـاد موسـس و مدیـر عامـل 
آمـد  خـوش  ضمـن  مریـم  درمانـی  خدمـات  تعاونـی 
گویـی بـه مدعویـن گفـت:روز غدیـر بـرای مـا شـیعیان 
روز خاصـی اسـت و بـه سـفارش پیامبـر اکـرم ایـن روز 
بایـد زنـده نـگاه داشـته شـود و مـا نیـز همـه سـاله در 
بیمارسـتان مریـم ایـن عیـد بـزرگ را جشـن می گیریـم.
وی در ادامـه بـا یـاد آوری واقعـه غدیـر خـم افـزود: بشـر 
وسوسـه های  و  رحمانـی  قـدرت  دو  بیـن  در  همـواره 
بـرای  متعـال  وخداونـد  اسـت  تقابـل  در  شـیطانی 
کشـش و جـذب انسـان بـه سـوی خـود و پرهیـز بشـر 

مبعـوث  پیامبـر  12۴هـزار  شـیطانی  وسوسـه های  از 
نمـوده و هـر کـدام از آن هـا جانشـینی را پـس از خـود 

انـد. نمـوده  انتخـاب 
آن  از  خـم  غدیـر  واقعـه  اهمیـت  یادآورشـد:  دلشـاد 
بابـت اسـت کـه بـه فرمـوده خداونـد حضـرت ختمـی 
آخریـن سـفر حـج  مرتبـت جانشـینی را بـرای خـود در 
معرفـی می کننـد و خداونـد تکامـل دیـن اسـالم را در 
مریـم  بیمارسـتان  موسـس  می دانـد.  انتصـاب  ایـن 
امیرالمومنیـن علـی  بـه خصائـص  اشـاره  بـا  ادامـه  در 
)ع( ، افـزود: بنـا بـر روایـات 120هـزار نفـر در ایـن رویـداد 
 حضـور داشـتند و طـی 5 روز همگـی بـا حضـرت علـی 
( بیعـت کردنـد و حتـی زنـان بـا قـرار  )جانشـین پیامبـر
دادن دسـتان خـود در تشـت آبـی کـه امیرالمومنیـن 
دستشـان در آن قـرار داشـت بـر ایـن جانشـینی تاییـد 

و بیعـت نمودنـد.

وی خاطـر نشـان کـرد: مـا شـیعیان کـه بایـد دنبالـه رو 
احـکام و دسـتورات امامـان باشـیم ، امـروزه فرامـوش 
کـرده ایـم کـه امـام صـادق)ع( بـه نقـل از جد بزرگوارشـان 
امیرالمومنیـن می فرمایـد: پیـروان مـا، مایـه زینـت مـا 
شـیعیان  افتخـار  مـا؛  افکندگـی  سـر  مایـه  نـه  باشـید 
ایـن اسـت کـه محـب علـی هسـتند کـه بایـد نـام علی و 

خاندانـش را زنـده نـگاه دارنـد.
خاتمـه  در  مریـم  بیمارسـتان  مدیـره  هیـات  رئیـس 
افزود: غدیر اتفاق افتاد تا ما شـیعه آل علی باشـیم و 
تالشـمان باید بر این باشـد که حضرت حجت مهدی 
موعـود، خاتـم امامـان کـه بـر تمامـی اعمـال مـا اشـراف 
همانگونـه  بدانیـم  و  بداریـم  راضـی  خـود  از  را  دارنـد 
هوس هـای  نگذاریـم  فرمودنـد  صـادق)ع(  امـام  کـه 
دنیـوی بـر مـا چیـره شـوند و همـواره در رفتارمـان در 
نظـر داشـته باشـیم کـه امـام زمـان از مـا راضـی باشـد. 

دکتـر صـالح الدیـن دلشـاد همچنیـن بـه ظلـم و سـتم 
عربسـتان سـعودی در تحمیـل جنـگ به مـردم یمن و 
ظلـم بـه آنـان اشـاره کـرد و تصریـح کـرد: بـه شـما مـژده 
ای می دهـم کـه در آینـده نزدیـک  مـردم یمـن در جنـگ 
امـام  و  شـد  خواهنـد  پیـروز  سـعودی  ظالمـان  علیـه 
زمـان حضـرت مهـدی )عـج اهلل تعالـی (قیـام خـود را از 
یمـن آغـاز خواهنـد کرد و این مژده ای اسـت بر شـروع 
حکومـت سراسـر عـدل و داد امـام عصـر در جهـان. در 
ادامـه ایـن جشـن حسـین طاهـری اسـتاندار دهـه 70 
و ۶0 اسـتان تهـران ضمـن پاسداشـت ایـن عیـد اکبـر 
آن بـر همـه مـردم ایـران و شـیعیان جهـان  و تبریـک 
گفت: در زمان مسـئولیت بنده دکتر دلشـاد ریاسـت 
سـازمان بهداشـت و درمان اسـتان را عهده دار و یکی 
بـا وجـود  ،کـه  بودنـد  تـالش و جهـادی  پـر  از مدیـران 
کمبـودی  اسـتان  در  تحریم هـا   و  جنـگ  مشـکالت 

نمی شـد. احسـاس 
و  تـالش  پـر  روحیـه  آن  خوشـبختانه  افـزود:  طاهـری 
جهـادی در ایشـان ادامـه داشـته و در حـال حاضـر بـا 
سـایر  همـراه  بـه  محکـم  خیریـه  موسسـه  تاسـیس 
پزشـکان و جراحـان متخصـص در مناطـق محـروم و 
کم برخوردار در حال خدمات رسـانی و مداوای رایگان 

هسـتند. جسـمی  نارسـایی  دارای  کـودکان 
وی خاطرنشـان کـرد: بنابـر آیـه مـودت هرکه دوسـتی و 
حـب پیامبـر و ائمـه را داشـته باشـد، نجـات یافتـه هـر 
دو عالـم اسـت و هـر کـه از مـودت آل علـی دور مانـد 
حسـنات ایـن دنیـا در آخـرت خیلـی بـه کارش نخواهـد 
آمـد. در ادامـه ایـن مراسـم  یکـی از مداحـان اهـل بیت 
بـه مدیحـه سـرایی پرداخـت و موسـس بیمارسـتان و 
ح دو  زایشـگاه مریـم دکتـر صـالح الدیـن دلشـاد بـا طـر
سـوال، پیرامون واقعه غدیر جوایزی به رسـم یاد بود 

بـه برنـدگان اهـدا کرد.
الزم بـه یـادآوری اسـت بیمارسـتان و زایشـگاه مریـم بـا 
۶۴ تخت بیمارستانی و 7 تخت اورژانس و کامل ترین 
تجهیـزات زایشـگاهی و درمانـی مـادر و کـودک در رتبـه 

اول رسـیدگی بـه مـادر و نـوزاد در کشـور می باشـد.

یم یمگرامیداشت جشن عید غدیر  در بیمارستان و زایشگاه مر گرامیداشت جشن عید غدیر  در بیمارستان و زایشگاه مر


