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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

که کسی  که شنیدنی از  کسی  ماجرایماجرای شنیدنی از 
کرد کردرا انتخاب   حجاب  حجاب را انتخاب 

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظر قائم استان خبر داد:

تولید ۲ میلیون و ۳۷۹ هزارمگاوات برق در البرز
ناصر بابایی، مدیر امالک خانه به خانه خبر داد:

 تنظیم بیش از ۲۰۰ 
مبایعه نامه  در سه سال

تعامل سازنده  گفتگو و 
 با جهان، اماها و اگرها 

محمود علی محمدی، مدیر امالک نوین:

 مشاوره حقوقی رایگان 
به مردم وجه تمایز ماست

تجلی والیت   غدیر 
یخ و امامت در مسیر تار

دکتر محمد اسالمیان کوپایی، متخصص 

جراحی زیبایی فک و صورت:

کنون حدود ۲۰ هزار جراحی  تا 
 فک و صورت انجام داده ام

: مدیرکل میراث فرهنگی البرز
کاخ  بازارچه صنایع دستی در 

پا می شود ید بر مروار
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7۰درصد دوران دفاع  جانباز 
اد«  مقدس »بهرام محمد نژ

آسمانی شد

33

لبرز
ا

دارد.  فراوانی  مندان  عالقه  و  متعدد  شاخه های  که  است  ورزشــی  دارد. ســوارکــاری،  فراوانی  مندان  عالقه  و  متعدد  شاخه های  که  است  ورزشــی  ســوارکــاری، 
سوارکاری و تماشای مسابقات مربوط به آن برای بسیاری از افراد یک سرگرمی سوارکاری و تماشای مسابقات مربوط به آن برای بسیاری از افراد یک سرگرمی 
بزرگ محسوب می شود و شامل رشته هایی چون اسب دوانی، چابک سواری، بزرگ محسوب می شود و شامل رشته هایی چون اسب دوانی، چابک سواری، 
، استقامت و رشته های متعدد و تماشایی دیگر  ، استقامت و رشته های متعدد و تماشایی دیگر پرش با اسب، چوگان، درساژ پرش با اسب، چوگان، درساژ
می باشد. یزدان حیدری،مدیر جوان و توانمند مجموعه سوارکاری یسنا هورس می باشد. یزدان حیدری،مدیر جوان و توانمند مجموعه سوارکاری یسنا هورس 
سوارکاری  کمیته  رئیس  ایشان  است.  ای  حرفه  کار  سوار  و  مربی  همچنین  سوارکاری و  کمیته  رئیس  ایشان  است.  ای  حرفه  کار  سوار  و  مربی  همچنین  و 
مدیریت  حکم  دارای  و  هستند  البرز  استان  معلولیت  دارای  افــراد  و  مدیریت جانبازان  حکم  دارای  و  هستند  البرز  استان  معلولیت  دارای  افــراد  و  جانبازان 
همچنین   . می باشد  ج.ا.ا  ــاری  ــوارک س فــدراســیــون  از  ــاری  ــوارک س همچنین باشگاه های   . می باشد  ج.ا.ا  ــاری  ــوارک س فــدراســیــون  از  ــاری  ــوارک س باشگاه های 
غ التحصیل  غ التحصیل دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی- کارشناسی علوم دامی و فار دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی- کارشناسی علوم دامی و فار
کاردانی مربیگری پایه سوارکاری است. این مجموعه تخصصی در زمینه آموزش، کاردانی مربیگری پایه سوارکاری است. این مجموعه تخصصی در زمینه آموزش، 
پرورش و نگهداری اسب و سوارکاری تفریحی فعالیت دارد. در همین رابطه و پرورش و نگهداری اسب و سوارکاری تفریحی فعالیت دارد. در همین رابطه و 
در خصوص این ورزش جذاب، روزنامه جام جم البرز با این مدیر خوش آتیه و در خصوص این ورزش جذاب، روزنامه جام جم البرز با این مدیر خوش آتیه و 

هوشمند گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:هوشمند گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
* به عالقه مندان رشته سوارکاری چه پیشنهادی می کنید؟* به عالقه مندان رشته سوارکاری چه پیشنهادی می کنید؟

آموزشی  آموزشی پیشنهاد ما به عالقه مندان این رشته ورزشــی شرکت در دوره هــای  پیشنهاد ما به عالقه مندان این رشته ورزشــی شرکت در دوره هــای 
می شود.توصیه  انسان  جسم  و  روح  نشاط  موجب  ورزش  این  که  چرا  می شود.توصیه اســت.  انسان  جسم  و  روح  نشاط  موجب  ورزش  این  که  چرا  اســت. 
من این است که این ورزش را به طور حرفه ای در مجموعه های معتبر ادامه من این است که این ورزش را به طور حرفه ای در مجموعه های معتبر ادامه 
دهند. کسانی که قصد دارند، سوارکاری را به صورت تفریحی انجام دهند و برای دهند. کسانی که قصد دارند، سوارکاری را به صورت تفریحی انجام دهند و برای 
آنها تنها جنبه سرگرمی دارد  می توانند آنها تنها جنبه سرگرمی دارد  می توانند ۴۵۴۵ دقیقه سوارکاری با هزینه ساعتی  دقیقه سوارکاری با هزینه ساعتی ۲۵۰۲۵۰  
هزار تومان را انتخاب می کنند. کنترل اسب دشواری های خاص خود را دارد که به هزار تومان را انتخاب می کنند. کنترل اسب دشواری های خاص خود را دارد که به 
این دلیل حتما افراد بایستی زیر نظر یک مربی حرفه ای سوارکاری را شروع کرده این دلیل حتما افراد بایستی زیر نظر یک مربی حرفه ای سوارکاری را شروع کرده 
و ادامه دهند.هدف مجموعه یسنا هورس، در ابتدا حفظ سالمت جسم و روح و ادامه دهند.هدف مجموعه یسنا هورس، در ابتدا حفظ سالمت جسم و روح 

افراد ، ورزش و آموزش است.افراد ، ورزش و آموزش است.
افرادی که عالقه مند به گشت های سواره هستند به دلیل  کنترل بهتراسب و افرادی که عالقه مند به گشت های سواره هستند به دلیل  کنترل بهتراسب و 

حفظ ایمنی خود در فضای بیرون از باشگاه بایستی تجربه الزم را داشته باشند.حفظ ایمنی خود در فضای بیرون از باشگاه بایستی تجربه الزم را داشته باشند.
* آموزش سوارکاری در مجموعه یسنا هورس به چه صورت انجام می شود؟* آموزش سوارکاری در مجموعه یسنا هورس به چه صورت انجام می شود؟

شرایط بدنی سوار کار بسیار مهم است و بین شرایط بدنی سوار کار بسیار مهم است و بین ۴۰۴۰ تا  تا ۵۰۵۰ جلسه یعنی چهار ترم  جلسه یعنی چهار ترم 
آموزشی می توانند یک سوار کار مبتدی شوند. سوار کار مبتدی قادر است اسب آموزشی می توانند یک سوار کار مبتدی شوند. سوار کار مبتدی قادر است اسب 
را تیمار کرده، ابزار و یراق را ببندد، بدن خود و اسبش را گرم کند و تمرینات قدم ، را تیمار کرده، ابزار و یراق را ببندد، بدن خود و اسبش را گرم کند و تمرینات قدم ، 
یورتمه و چهارنعل خود را انجام داده، بعد از سوارکاری بدن اسب را سرد کرده و یورتمه و چهارنعل خود را انجام داده، بعد از سوارکاری بدن اسب را سرد کرده و 
اسب را تحویل  دهد. این موارد کارهای یک سوارکار مبتدی است. اگر بخواهند اسب را تحویل  دهد. این موارد کارهای یک سوارکار مبتدی است. اگر بخواهند 
به صورت حرفه ای این ورزش را ادامه دهند، آموزش حرفه ای انتها ندارد. حتی به صورت حرفه ای این ورزش را ادامه دهند، آموزش حرفه ای انتها ندارد. حتی 
بهترین سوار کار دنیا تحت نظر یک مربی است و علم سوار کاری نیز دائما  رو بهترین سوار کار دنیا تحت نظر یک مربی است و علم سوار کاری نیز دائما  رو 
به پیشرفت و توسعه می باشد. بنابراین مدام به روز می شود و همیشه فرصت به پیشرفت و توسعه می باشد. بنابراین مدام به روز می شود و همیشه فرصت 

برای آموزش وجود دارد.برای آموزش وجود دارد.
* در خصوص خرید اسب چگونه به افراد مشاوره می دهید؟* در خصوص خرید اسب چگونه به افراد مشاوره می دهید؟

درخرید اسب ما می توانیم به عنوان یک مشاور و کارشناس خریدار را راهنمایی درخرید اسب ما می توانیم به عنوان یک مشاور و کارشناس خریدار را راهنمایی 
کنیم که اسب مناسب را خریداری کند. اسب مناسب، لزوما اسب گران قیمتی کنیم که اسب مناسب را خریداری کند. اسب مناسب، لزوما اسب گران قیمتی 
نیست و اسبی است که نیازهای شخص را در رده ای که تمرین انجام می دهد، نیست و اسبی است که نیازهای شخص را در رده ای که تمرین انجام می دهد، 

برآورده کند.برآورده کند.
* ساعات فعالیت مجموعه یسنا هورس برای سوارکاری به چه ترتیب است؟ * ساعات فعالیت مجموعه یسنا هورس برای سوارکاری به چه ترتیب است؟ 

 ساعت کاری ما با شرایط آب وهوایی ارتباط دارد. در نیمه اول سال از ساعت  ساعت کاری ما با شرایط آب وهوایی ارتباط دارد. در نیمه اول سال از ساعت ۸۸  
صبح الی صبح الی ۱2۱2 ظهر وعصر ها از  ظهر وعصر ها از ۵۵ الی  الی ۹۹ شب است. شب است.

* نشانی و راه های ارتباطی با این مجموعه را برای عالقه مندان اسب سواری بیان * نشانی و راه های ارتباطی با این مجموعه را برای عالقه مندان اسب سواری بیان 
نمایید.نمایید.

سوار  مجموعه  گلها-  خیابان  انتهای  شنده-  راه  کوهسار-سه  سوار آدرس:کـــردان-  مجموعه  گلها-  خیابان  انتهای  شنده-  راه  کوهسار-سه  آدرس:کـــردان- 
کاری اسوارانکاری اسواران

شماره های تماس:     شماره های تماس:     ۰۹۹۰۱۰7۸۹۲۴۰۹۹۰۱۰7۸۹۲۴  -    -  ۰۹۳۶۴۴7۳۳۱۸۰۹۳۶۴۴7۳۳۱۸-  -  ۰۹۳۶۴۸۰۴۱۰۲۰۹۳۶۴۸۰۴۱۰۲

یزدان حیدری،مدیر مجموعه سوارکاری یسنا هورس:یزدان حیدری،مدیر مجموعه سوارکاری یسنا هورس:

هدف مجموعه یسنا هورس، حفظ سالمت جسم و روح افراد استهدف مجموعه یسنا هورس، حفظ سالمت جسم و روح افراد است
 پیام تسلیت رئیس دانشگاه 

در پی درگذشت پدر گرامی دکتر مجتبی یعقوبی
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دکتــر شــهرام صیــادی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز طــی پیامــی درگذشــت پــدر 
ح زیــر اســت: گرامــی دکتــر مجتبــی یعقوبــی را تســلیت گفــت. متــن پیــام بــه شــر
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جناب آقای دکتر یعقوبی
 در مسیر تقدیر پروردگار عالمیان چاره ای جز رضا و تسلیم نیست.

بــا نهایــت تاســف و تاثــر  مصیبــت وارده ، درگذشــت پــدر مهربــان و مومن تــان را از صمیــم 
قلــب بــه جنابعالــی و خانــواده گرامیتــان تســلیت عــرض می نمایــم و از درگاه خداونــد 
متعــال بــرای آن مرحــوم رحمــت، مغفــرت و حشــر بــا اولیــاء طاهرینــش، حضــرت ختمــی 
آلــه و ائمــه معصومیــن )ع( و بــرای جنابعالــی  و خانــواده  مرتبــت صلــی اهلل و علیــه و 

محترمتــان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل مســالت می نماییــم.
تحمــل و شــکیبایی در ســوگ جدایــی و فقــدان پــدر صبــری بــزرگ می طلبــد. مــا را هــم در 

ایــن غــم عظیــم و ســترگ شــریک بدانیــد.



ج: حجاب، تکریم زن و هویت دادن به بانوان است  امام جمعه کر
به گزارش جام جم البرز، آیت اهلل حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه دراستان البرز 
و امام جمعه کرج در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه در مصالی بزرگ امام 
خمینی رحمه اهلل علیه کرج بابیان این که قرب هدف نهایی خلقت است، گفت: 
خلقت  غایت  که  پروردگار  به  قرب  این  و  نیست  قابل تحمل  خدا  دوری  و  فراق 
است یک مسیر دارد و آن معرفت پروردگار است؛ معرفت اهلل انسان را به قرب 

اهلل می رساند، البته تا کسی خودش، خودش را خوب نشناسد، یعنی تا معرفت 
نفس نباشد، معرفت اهلل پیدا نمی شود لذا معرفت النفس و بعد معرفت اهلل و 

بعد قرب اهلل این ها باید در مسیر هم قرار بگیرند. 
* حضور بانوان و نقش آفرینی آن ها در جامعه منعی ندارد

بخش  منشأ  که  می کند  بیان  نور  مبارکه  سوره  شریفه 3۱  آیه  در  داد:  ادامه  وی 

زیادی از مزاحمت هایی که متوجه بانوان هست به نوع پوشش آن ها برمی گردد؛ 
در ضمن این که اعالم می کند حضور بانوان و نقش آفرینی آن ها در جامعه منعی 
ندارد، کارهایی را که موظف هستند انجام بدهند؛ اما باید رعایت ضوابط عفاف و 
حجاب را داشته باشند و بهانه به دست افراد بیمار و کسانی که به دنبال برهم 

زدن عفت عمومی جامعه هستند ندهند.

چهارشنبه        22  تیر    ۱40۱   شماره 62۵۹
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

 اجتماعی اجتماعی

خبر خبر

اسالمی  شورای  اخبار  گلچین 
ج و شهرداری کالنشهر کر

علیرضا رحیمی، نایب  رئیس شورا:
قزلحصار در محاصره محالت کم برخوردار باید به 
– تفریحی،گردشکری و فضای سبز  مرکز رفاهی 

تبدیل شود. 
به  پرونده  توزیع  ناعادالنه  و  معیوب  نظام 
ج  کارشناسان رسمی دادگستری در شهرداری کر

باید اصالح شود.
ج: منوچهر غفاری، سرپرست شهرداری کر

با  شهرداری  وابسته  سازمانهای  مشکالت 
ارائه برنامه و بهره مندی از نیروهای متخصص 
حل شدنی است و در شرایط کنونی مهمترین 
و  درآمدزایی  تقویت  شهری  مدیریت  اولویت 

تحقق بودجه مصوب است.
، رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و  عمار ایزدیار

نیروی انسانی شورا:
مدیریت شهری و آموزش و پرورش در مدارس 

محالت محروم زمین ورزشی احداث می کنند
رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و نیروی انسانی 
شورای اسالمی شهر کرج از توافق صورت گرفته 
فی ما بین مدیریت شهری و آموزش و پرورش 

استان البرز خبر داد.
محمد اسدیان، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات 

شورا:
تدوین  آتش نشانان  خدمت  جبران  نظام 

می شود
شهر  شورای  مطالعات  و  پژوهش  مرکز  رئیس 
آتش نشانان  خدمت  جبران  نظام  گفت:  کرج 
مطالعات  و  پژوهش ها  مرکز  همکاری  طریق  از 

راهبردی شورای شهر تدوین و اجرایی می شود.
و  عمران  کمیسیون  رئیس  محمدی،  مسعود 

حمل و نقل ترافیک شورا:
بندی  اولویت  با  کرج  شهر  ترافیک  جامع  طرح 

تکمیل می شود
ج با اولویت  ح جامع ترافیک شهر کر وی گفت: طر
و  موذن  بلوار  تقاطع  و  می شود  تکمیل  بندی 
جامع  بصورت  اسالمی  جمهوری  بلوار  ادامه 

بررسی و با رفع معارضات اجرایی می شود.

تولید 2 میلیون و 3۷۹ هزارمگاوات برق در البرز
فردیس  قائم  منتظر  شهید  برق  تولید  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
استان البرز گفت: این نیروگاه در سه ماه گذشته ۲ میلیون و 3۷۹ 
هزار و ۶3۷ مگاوات ساعت برق تولید و در اختیار شبکه سراسری 

برق کشور قرار داد.
انرژی  میزان  این  از  گفت:  دانک  محسن   : البرز جام جم  گزارش  به 
، یک  تولیدی، ۹۸۹ هزار و ۶۲۹ مگاوات ساعت برق در واحد های بخار
میلیون مگاوات ساعت انرژی در واحد های گازی و 3۸3 هزار و ۹3۵ 
تولید  نیروگاه  این  ترکیبی  سیکل  بخار  واحد های  در  انرژی  مگاوات 

شده است.
وی اظهار داشت: برنامه تعمیرات نیروگاه در سه ماهه نخست سال 
آمادگی تولید انرژی و با هدف کمک  ۱۴۰۱ هر ساله به منظور کسب 
دارای  نیز  قائم  منتظر  نیروگاه  تولید،  سراسری  شبکه  پایداری  به 

فعالیت هایی در زمینه تعمیرات بوده است.
تعمیرات  سال  نخست  ماه  سه  در  فعالیت  مهم ترین  افزود:  وی 

تا  و  شروع  گذشته  سال  بهمن  از  شروع  با  گازی  واحدسه  اساسی 
، تعمیرات اساسی واحد ۲ بخار سیکل  فروردین ۱۴۰۱ به مدت ۶۲ روز

از بهمن سال گذشته آغاز و تا فروردین ۱۴۰۱ به مدت ۷۴ روز به اتمام 
رسید.

فردیس  منتظرقائم  شهید  برق  تولید  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
استان البرز گفت: این مجموعه نیروگاهی علیرغم گذشت ۵۰ سال 
با  گازی،  واحد های  در  برق  تولید  دهه  سه  و  بخار  واحد های  عمر  از 
بهره برداری  ضمن  توانسته  داخلی  متخصصان  وقفه  بی  تالش 
تجهیزات،  موقع  به  نگهداری  و  تعمیر  عملیات  انجام  صحیح، 
بومی سازی ساخت بسیاری از قطعات و تجهیزات به مردم خدمات 

رسانی کند.
قائم  منتظر  نیروگاه  خدمات  استمرار  منظور  به  داشت:  اظهار  وی 
هر ساله بخش های مختلف این نیروگاه توسط متخصصان داخلی 

تعمیر و روزآمد می شود.
نیروگاه منتظر قائم شهرستان فردیس حدود سه درصد برق کشور 

و ۲۰ درصد برق استان البرز را تامین می کند.

مدیر کل کمیته امداد البرز گفت: در عید سعید قربان و در قالب 
پویش نذر قربانی ۱۶۰۰ رأس دام سبک و پنج رأس دام سنگین به 
همت مردم خیر ذبح و از طریق کمیته امداد البرز و مراکز نیکوکاری 

به دست نیازمندان رسید.
به گزارش جام جم البرز، محمد محمدی فرد بابیان این که اهدای 
امداد  کمیته  با  که  خیران  و  نیکوکاری  مراکز  هم افزایی  با  نذورات 
همکاری و مشارکت دارند بین نیازمندان استان انجام شد گفت: در 
عید سعید قربان و در قالب پویش نذر قربانی ۱۶۰۰ رأس دام سبک 

و پنج رأس دام سنگین به همت مردم خیر ذبح و از طریق کمیته 
امداد البرز و مراکز نیکوکاری به دست نیازمندان رسید.

محمدی فرد افزود: در روز عید قربان ۲۰ قربانگاه و ۲۰۰۰ پایگاه شامل 
با  بسیج  پایگاه های  مساجد،  نیکوکاری،  مراکز  جمعه،  ائمه  دفاتر 
مشارکت خیران و با همکاری سازمان دامپزشکی و نظارت ناظران 
ذبح شرعی و از طریق دفاتر کمیته امداد امام )ره( و مراکز نیکوکاری 
استان البرز بین مددجویان موردحمایت و سایر نیازمندان توزیع 
 " ح  طر این که  به  اشاره  با  البرز  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  شد. 
کمیته  و در طی سال  نبوده  قربان  به عید  " مخصوص  قربانی  نذر 
امداد آماده دریافت نذورات مردم عزیز می باشد گفت: با توجه به 
نیازمندان  معیشت  سفره  مشکالت  و  اقتصادی  سخت  شرایط 
از  بسیاری  سفره  گره گشای  می تواند  ح  طر این  در  خیرین  کمک 
حاضر  حال  در  این که  به  اشاره  با  وی  باشد.  محروم  خانواده های 
هستند،  البرز  امداد  کمیته  حمایت  تحت  خانوار  هزار  از ۲۸  بیش 
اظهار کرد: مردم نیکوکار و خیران عزیز می توانند از طریق اسکن کد
QR درگاه پرداخت الکترونیکی، همچنین کد #۰۲۶*۸۸۷۷* و واریز 
ارائه  به  نسبت  البرز،  والیت  امداد  صندوق  نزد  شماره حساب  به 

کمک های نقدی خود اقدام نمایند.

توزیع گوشت بین نیازمندان البرزی
میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی  و  گردشگری 
قربان  عید  از  گفت:  الــبــرز 
، جــشــنــواره بــزرگ  تــا غــدیــر
ــی  ــای ــرپ ــا ب ــ ــا عـــیـــد ب ــ عـــیـــد ت
صنایع دستی  نمایشگاه 
برگزار  البرز  مروارید  کاخ  در 

می شود.
ــم  بــــــه گـــــــــــزارش جــــــــام ج
محمدی  فـــریـــدون   ، الـــبـــرز

، جشنواره بزرگ عید تا عید با برپایی نمایشگاه  اظهار کرد: از عید قربان تا غدیر
صنایع دستی در کاخ مروارید البرز برگزار می شود.

این  این که  به  اشاره  با  البرز  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
جشنواره از ۱۷ تیر آغاز شده و تا ۷ مرداد ادامه دارد، متذکر شد: در این نمایشگاه 
۵۰ غرفه دایر شده که ۷۰ درصد صنایع دستی و 3۰ درصد سوغات استان ها است. 
از استان هایی چون قم، اصفهان، گیالن، آذربایجان و لرستان در این نمایشگاه 
برپا  نمایشگاه  این  در  هم  کرمانشاه  استان  چادر  سیاه  همچنین  دارند.  حضور 

است.

: مدیرکل میراث فرهنگی البرز
بازارچه صنایع دستی در کاخ مروارید برپا می شود

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. 
* چک با کسر موجودی

گاهی اوقات دارنده چک به بانک مراجعه نموده 
و مشخص می گردد که حساب صادرکننده چک  
موجودی دارد ولیکن کمتر از میزان مبلغ در چک 
می باشد. سؤال این است که در چنین مواقعی آیا 
چک باید برگشت بخورد؟ آیا دارنده چک، معادل 
صادرکننده  حساب  به  را  موجودی  کسری  مبلغ 
یا اقدام سوم  را نقد نماید؟  واریز و سپس چک 
دیگری نیز متصور می باشد؟ پاسخ این است: »در 
درخواست  می تواند  چک  دارنده  مواقعی  چنین 
را  است  موجود  حساب  در  که  مبلغی  نماید 
دریافت نموده و نسبت به میزان کسری مبلغ، 
 بانک ها 

ً
گواهی عدم پرداخت صادر گردد.« ضمنا

و  اجرا  را  چک  دارنده  درخواست  این  مکلفند 
پرداخت  عدم  گواهی  مبلغ،  کسری  به  نسبت 

صادر نمایند.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

قلمچی  تقویتی  علمی  آموزشگاه  مبرز  و  نواندیش  مدیر  اسالمی،  مریم  دکتر 
اشتهارد و ماهدشت حدود پانزده سال است که در زمینه آموزش فعالیت دارد. 
ایشان مدیر آموزشگاه و همچنین دبیر رسمی آموزش و پرورش است و دارای 
مدرک دکترای بیوتکنولوژی پزشکی و  مولف مقاالت علمی متعدد در مجالت 
معتبر علمی پژوهشی و مولف چندین جلد کتاب می باشد. به دلیل درجه باالی 

تحصیل ایشان، این مجموعه یکی از آموزشگاه های ممتاز استان البرز است. 
بخش اعظم فعالیت های مجموعه تحت مدیریت وی، برگزاری کالس های تقویتی 
آموزان منطقه ماهدشت و اشتهارد،  ارتقاء سطح علمی دانش  و کنکور است. 
یکی از دغدغه های این مدیر دلسوز می باشد. چرا که دانش اموزان این مناطق 
نسبت به مناطق دیگر از لحاظ امکانات آنوزشی و کمک آموزشی محدودیت دارند. 
به همین دلیل در زمینه تهیه کتاب و منابع کمک آموزشی و  آزمون های آموزشی 
دانش آموزان را همیاری می کند تا در این خصوص مانعی برای تحصیل آنها وجود 
و  پژوهنده  مدیر  این  با  البرز  جم  جام  روزنامه  رابطه  همین  در  نباشد.  نداشته 

برجسته گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
یت خود را تشریح  * فعالیت های تخصصی آموزشگاه علمی تقویتی تحت مدیر

نمایید. 

بعد از اتمام تحصیالت دوره کارشناسی ارشد، توفیق یافتم، از طریق نمایندگی 
تهران  از  مستقیم  صورت  به  را  نمایندگی  سپس  و  فعالیت  رشته  این  در  کرج 
اخذ نمودم. مبنای فعالیت آموزشگاه علمی تحت مدیریت بنده بر روی مسائل 
علمی، تقویتی و درسی دانش آموزان متمرکز بوده و این تمرکز، پیشرفت همراه با 
کیفیت را به دنبال دارد. عالوه بر فعالیت های علمی و تقویتی و برگزاری آزمون های 

آزمایشی، مشاوره و برنامه ریزی نیز برای دانش آموزان انجام می شود.
* از امتیازات ویژه مجموعه تخصصی خود به چه مواردی اشاره می کنید؟

به  کنکور، متعلق  در  یاری خداوند، هر ساله بیشترین میزان قبولی  و  به لطف 
آموزشگاه علمی تقویتی مهراوا و فهیم است و دانش آموزان نیر نسبت به این 
افرادی که پزشک،  اکثر  پانزده سال فعالیت،  اند. طی  کرده  موضوع اعتقاد پیدا 
معلم و مهندس موفقی در اشتهارد و ماهدشت هستند، زمانی دانش آموز ما 
بوده اند و این موضوع جزو افتخارات آموزشگاه است. دانش آموزان در تمامی 
از  ابتدایی، متوسطه اول و دوم و کنکور  سراسری و کنکور هنرستان    : مقاطع 
همیشه  برایمان  که  ای  نکته  می شوند.  بهره مند  ما  اساتید  تدریس  و  خدمات 
ایم، بهترین  کرده  اقتصادی سعی  با توجه به شرایط  که  این است  الویت بوده 

کیفیت آموزشی را با شهریه متعادل ارائه دهیم.

دکتر مریم اسالمی، مدیر آموزشگاه: دکتر مریم اسالمی، مدیر آموزشگاه: 

ین میزان قبولی در  ین میزان قبولی در بیشتر بیشتر
، متعلق به آموزشگاه متعلق به آموزشگاه  ، کنکور کنکور

علمی تقویتی مهرآوا اشتهارد و علمی تقویتی مهرآوا اشتهارد و 
قلمچی فهیم قلمچی فهیم ماهدشت است ماهدشت است 

* لطفا راه های ارتباطی با شعبات آموزشگاه علمی تقویتی فهیم و مهرآوا را ذکر نمایید.

نشانی شعبه اشتهارد: اشتهارد- خیابان امام- نرسیده به مسجد جامع قاضیان- روبروی خرازی مازندران 

https://instagram.com/ghalamchi.eshtehard : آدرس صفحه اینستاگرام

آدرس شعبه ماهدشت:  ماهدشت-بلوارامام- نبش خیابان قائم- آموزشگاه علمی تقویتی فهیم ماهدشت

شماره های تماس: ۰۲۶۳7۳۱۴۱۹۰  -  ۰۲۶۳7۳۱۸۴۰۰   -  ۰۹۹۱۳۶۵۳۲۱۴

شماره های تماس:   ۰۲۶۳77۲7۸7۶  - ۰۲۶77۲۴۶۳۶  - ۰۹۹۱۳۶۵۳۲۱۴

https://instagram.com/ghalamchi_mahdasht :آدرس پیج اینستاگرام

اکبــر محمــودی، مدیریــت متخصــص و توانمنــد امــالک ایــده آل حــدود ۱۶ 
ــه فعالیــت مــی باشــد و  ــوزه امــالک  مشــغول ب ســال اســت کــه در ایــن ح
ج  اســت.  از ســال ۱3۸۴ تــا کنــون عضــو رســمی شــورای اتحادیــه امــالک کــر
شــاخصه اصلــی دفتــر امــالک ایــده آل صداقــت بــا اربــاب رجــوع، رعایــت 
انصــاف و عدالــت بــرای طرفیــن و همچنیــن پیگیــری امــور بــرای مراجعــه 
کننــدگان اســت. روزنامــه جــام جــم البــرز در همیــن زمینــه گفتگویــی انجــام 

داده اســت کــه در ادامــه مــی خوانیــد:
ل با سایر امالک در چه مواردی است؟ * وجه تمایز امالک ایده آ

مــا از ابتــدای قــرارداد تــا انتقــال ســند، مشــتریان را همراهــی مــی کنیــم و 
را  نیــاز تمــام اســتعالمات  کــرده و در صــورت  در دفترخانــه حضــور پیــدا 
خودمــان مــی گیریــم کــه بــاری از دوش مراجعه کننــدگان برداشــته باشــیم. 
تمــام قراردادهــای تنظیــم شــده در امــالک ایــده آل توســط آقــای علــی فتحــی 

وکیــل پایــه یــک دادگســتری بررســی و ســپس ثبــت مــی گــردد. 
* موقعیــت کمالشــهر در حــال حاضــر بــه لحــاظ ســاخت و ســاز چگونــه 

اســت؟

منطقــه کمالشــهر رو بــه رشــد و توســعه اســت. اقدامــات زیرســاختی خوبــی 
راه  اعضــای شــورای شــهر و شــهردار پیگیــر  باشــد.  مــی  انجــام  در حــال 
انــدازی ایســتگاه متــرو مــی باشــند. مــورد دیگــر بیمارســتان ۱۰۰ تختخوابــی 
کمالشــهر اســت کــه کارهــای اولیــه واجرایــی آن شــروع شــده و بودجــه آن 
نیــز تصویــب شــده اســت. بــرای کســانی کــه محدودیــت خریــد در داخــل 
ج دارنــد، ایــن منطقــه از لحــاظ قیمــت مســکن، دارای قیمــت مناســب  کــر
تــری مــی باشــد. آپارتمــان هایــی بــا امکانــات کامــل بــا ســند رســمی و بــا 
قیمــت مناســب را مــی تواننــد خریــداری کننــد. قطــب صنعتــی بهارســتان 
نیــز پتانســیل خیلــی زیــادی دارد و ایــن منطقــه بــرای پذیــرش نیروهایــی 
کــه قصــد کارهــای صنعتــی کوچــک و کارگاه هایــی بــا فضــای زیــر ۱۰۰۰ متــر را 
دارنــد، مناســب و جــای ارتقــاء، بســیار فــراوان اســت. کســانی کــه بــه دنبــال 
بــاغ، باغچــه و ویــال هــای کوچــک هســتند، در حاشــیه کمالشــهر مــی تواننــد 
ملــک هــای بســیار خوبــی تهیــه کننــد. بــه خاطــر وجــود متــرو و بیمارســتان، 

ملــک هــای آنجــا جــای رشــد و افزایــش قیمــت دارنــد.

ل اعالم کرد: یت امالک ایده آ ل اعالم کرد:اکبر محمودی، مدیر یت امالک ایده آ اکبر محمودی، مدیر

ل  ل صداقت، انصاف و عدالت از شاخصه های امالک ایده آ صداقت، انصاف و عدالت از شاخصه های امالک ایده آ

ل را ذکر نمایید. نشانی و راه های ارتباطی با امالک ایده آ

- بلوار شورا- روبروی خیابان چهارم- مشاور امالک ایده آل ج- کمالشهر آدرس:کر
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با  ســازنــده  تــعــامــل  و  گفتگو 
جهان، اماها و اگرها 

ــه ایــن کــه  ــا تــوجــه ب ب
مـــصـــادف  تـــیـــر   ۲3
ــا تــصــویــب بــرجــام  بـ
گفتگو  روز  ــت،  ــ اس
تــعــامــل ســازنــده  و 
گــذاری  نــام  با جهان 

شده است.
این پیشنهادی بود 
کــه حــســن روحــانــی 
ــور  ــهـ ــمـ رئـــــیـــــس جـ

سابق  در سالگرد تصویب برجام در جلسه هیات 
ح کرد. رئیس جمهور با اشاره به این که  وزیران مطر
۲3 تیرماه را می توان به عنوان روز تعامل با جهان 
این  در  ــران  ایـ اســالمــی  »جمهوری  گفت:  نامید، 
از لحاظ قدرت  کرد  ثابت  بــرای همه جهانیان  روز 
مسایل  در  تبحری  و  توانمندی  آنچنان  سیاسی، 
سیاسی، منطق و موضوعات فنی و حقوقی دارد 
که می تواند برای حل موضوع پیچیده بین المللی 
با قدرت های بزرگ مذاکره کرده و از حق ملت ایران 
به خوبی دفاع کند.«   جمهوری اسالمی ایــران به 
همه جهانیان ثابت کرد که اهل گفتگو، مذاکره و 
تعامل سازنده با جهان است. نامگذاری سالروز 
برجام به عنوان روز تعامل سازنده با جهان، یادآور 
صالبت و استواری کشور عزیزمان ایران در عرصه 
بین الملل و دفاع از حقوق حقه ملت و کشورمان 
در مجامع جهانی است. برجام به عنوان یک توافق 
بین المللی نمونه بارزی است که نمایانگر جدیت 
و عملگرایی ایران در برقراری صلح و ثبات در جهان 
می باشد که با خروج بی مسئوالنه کشور آمریکا از 
ایــن تــوافــق بــه ایــن دســتــاورد چندجانبه آسیب 
معادله   ایــن  دیگر  طــرف  امــا  ساخت.  وارد  جــدی 
کشورهای اروپایی و آمریکا یی قرار دارد که با زیرپا 
گذاشتن تمام قواعد بین المللی از مذاکرات برجام 
ج شد و نشان داد که به هیچ منطق و قانونی  خار
با  باید  نیست.پس  پایدار  بین المللی  عرصه  در 
اســتــوار و حفظ  و  و دوراندیشی و محکم  ــت  درای

اصول به مذاکرات ادامه داد. 

مهران رزمجوی
خبرنگار فرهنگی 

و اجتماعی جام جم  البرز

ســـــــــواالت پــزشــکــی 
ــک  ــزش پ از  را  خـــــود 
جــــــــــام جـــــــم الـــــبـــــرز 
ــا،  ــ بــپــرســیــدایــن روزه
مـــردم بــخــش زیـــادی 
سالمت  نــیــازهــای  از 
راه هــــــای  از  را  ــود  ــ خـ
 گــونــاگــون بـــه دســت 
ــد. ایــــن کــار  ــ ــی آورنـ ــ مـ
بعضی  در  ــد  ــوان ــی ت م
حتی  ــع  ــواق م از  بــســیــاری  در  و  مفید  ــع  ــواق م

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

باشد. 
عالئم کرونای جدید ۱۴۰۱

مبتالیان جدید به بیماری کووید -۱۹ بیشتر تب، 
را  چشایی  و  بویایی  حس  در  اختالل  و  گلودرد 
تجربه می کنند. عالوه بر این سویه های BA.۴ و 
BA.۵ جهش هایی دارد که باعث می شود تطابق 
ویروس با دستگاه تنفسی تحتانی بیشتر باشد؛ 
افزایش  را  ریوی  مشکالت  بروز  خطر  بنابراین 
می دهد و باعث می شود عالئم بیماری جدی تر 
را  کرونا  افراد واکسن  که  البته در صورتی  شود. 
را  پیشگیرانه  اقدامات  و  باشند  کرده  دریافت 
رعایت کنند، خطر بروز بیماری کووید -۱۹ ناشی 

از سویه های جدید کاهش پیدا می کند.

دکتر سید مهدی 
موسویان

جانباز ۷0درصد دوران دفاع مقدس »بهرام محمد نژاد« آسمانی شد
»بهرام محمد نژاد« از جانبازان سرافراز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس پس از 
سال ها تحمل جراحت های ناشی از جنگ تحمیلی دعوت حق را لبیک و به 

خیل شهدا پیوست.
درصد   ۷۰ سرافراز  جانبازان  از  نژاد«  محمد  »بهرام   ، البرز جام جم  گزارش  به 
دوران دفاع مقدس از استان البرز جمعه ۱۷ تیر پس از سال ها تحمل رنج 

و جراحات ناشی از جنگ تحمیلی دعوت حق را لبیک و به یاران شهیدش 
پیوست.

ج، خیابان درختی، سه راه  پیکر پاک این شهید واالمقام دوشنبه ۲۰ تیر از کر
تهران، چهار راه حاج نعیم تشییع و سپس در گلزار شهدای امام زاده محمد 

)ع( به خاک سپرده شد.

شایان ذکر است شهید »بهرام محمد نژاد« متولد نهم فروردین  سال ۱3۴3، 
براثر  کشور  سال های ۶۲ و ۶۲ و ۶۵  در منطقه های عملیاتی جنوب و غرب 
موج گرفتگی و اصابت ترکش به درجه رفیع جانبازی نائل و سرانجام پس 
شهادت  مقام  به  و  لبیک  را  حق  دعوت  مجروحیت  رنج  بر  صبر  سال ها  از 

نائل آمد.

چهارشنبه       22 تیر    ۱40۱   شماره 62۵۹
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 اجتماعی اجتماعی

خبرخبر

و  بزرگتریـــن  از  یکـــی  خـــم  غدیـــر 
بـــرای  تاریخـــی  وقایـــع  مبارک تریـــن 
شـــیعیان جهـــان اســـت و مســـلمانان در 
ـــه عنـــوان  سراســـر جهـــان هرســـال آن را ب
»عیـــد غدیـــر خـــم« پـــاس می دارنـــد. در 
تاریخـــی  واقعـــه  ایـــن  از  کـــه  شـــرایطی 
بـــر  می شـــود  مختلفـــی  روایت هـــای 
ــا  ــر مســـلمان شـــیعه واجـــب اســـت تـ هـ
ـــزرگ را بـــه  ماجـــرا و فلســـفه ایـــن واقعـــه ب

بدانـــد. درســـت  و  صحیـــح  شـــکل 
در ســـال دهـــم هجـــری روز ۱۸ ذی الحجـــه 
بـــود کـــه آیـــه تبلیـــغ یاایهاالرســـول بلـــغ 
ــر  ــر پیامبـ ــزل الیـــک مـــن ربـــک.... بـ ــا انـ مـ

اعظـــم اســـالم)ص( نـــازل شـــد.
در ایـــن آیـــه بـــا صراحـــت کامـــل بـــر محمـــد 
فرمـــان داده شـــد کـــه در صـــورت ابـــالغ 
نکـــردن ایـــن آیـــه بـــه امـــت مســـلمان، 
پایـــان نخواهـــد رســـید.  بـــه  او  رســـالت 
محمـــد )ص( فرمـــان بـــه توقـــف کاروان 
جلـــو  کـــه  کســـانی  فرمودنـــد  و  دادنـــد 
رفتنـــد، بازگردنـــد تـــا پیـــام مهمـــی را بـــه 
شـــما بگویـــم. در آیـــه تبلیـــغ جبرئیـــل بـــه 
پیامبـــر امـــر کـــرد کـــه علـــی)ع( را بـــه عنـــوان 
وصـــی و جانشـــین خـــود معرفـــی کنـــد. 
پـــس  روز حضـــرت محمـــد )ص(  آن  در 
مشـــهور  خطبـــه  ظهـــر  نمـــاز  اقامـــه  از 
غدیـــر را در قالـــب عبـــارات ذیـــل بـــر امـــت 

مســـلمان ایـــراد کردنـــد:
ــد  ــتایش مخصـــوص خداونـ ــد و سـ »حمـ
اســـت و از او یـــاری می خواهیـــم و بـــه او 
نفس هایمـــان  شـــر  از  و  داریـــم  ایمـــان 
پنـــاه  او  بـــه  کردارمـــان،  زشـــتی های  و 
می بریـــم… خداونـــد لطیـــف و خبیـــر مـــرا 
خبـــر داد کـــه مـــن بـــه زودی )بـــه ســـوی 
او( فـــرا خوانـــده می شـــوم و )دعـــوت او 
را( اجابـــت خواهـــم نمـــود… مـــن پیـــش 
 ) ــر ــار حـــوض )حـــوض کوثـ از شـــما در کنـ
حاضـــر می گـــردم و شـــما در کنـــار آن بـــر 
مـــن وارد می گردیـــد، پـــس بنگریـــد کـــه 
پـــس از مـــن چگونـــه دربـــاره ثقلیـــن رفتـــار 
می کنیـــد؛ ثقـــل اکبـــر کتـــاب خداســـت… و 

ــرت مـــن اســـت…« ، عتـ ــر ثقـــل دیگـ
دســـت  خـــدا)ص(،  رســـول  ســـپس 
را  او  مـــردم  تـــا  نمـــود  بلنـــد  را  علـــی)ع( 
ببیننـــد و در تعییـــن مصـــداق جانشـــین 

فرمـــود: و  نکننـــد  تردیـــد  پیامبـــر 
آیـــا مـــن از خـــود شـــما، بـــه  »ای مـــردم، 

ســـزاوار تر  شـــما  ]سرپرســـتی[  والیـــت 
آری،  ای  گفتنـــد:  همـــه  مـــردم  نیســـتم؟ 
ــد  ــود: خداونـ ــرت فرمـ ــدا. حضـ ــول خـ رسـ
ولـــی مـــن اســـت و مـــن ولـــی مؤمنیـــن ام 
والیـــت  بـــه  شـــما،  خـــود  بـــه  مـــن  و 

تـــرم.  ســـزاوار  شـــما  ]سرپرســـتی[ 
پـــس هـــر کـــس کـــه مـــن مـــوالی اویـــم، 
ـــدا)ص(  ـــول خ ـــت.« رس ـــوالی اوس ـــی م عل
کردنـــد  تکـــرار  را  جملـــه  ایـــن  بـــار  ســـه 
و  بـــدار  دوســـت  »خداونـــدا،  فرمـــود:  و 
کـــه علـــی را  کـــس  کـــن هـــر  سرپرســـتی 
دوســـت دارد و او را مـــوالی خـــود بدانـــد و 
دشـــمن بـــدار هـــر کـــس کـــه او را دشـــمن 
او  کـــه  کـــس  یـــاری نمـــا هـــر  و  مـــی دارد 
را یـــاری مینمایـــد و بـــه حـــال خـــود رهـــا 
کـــن هـــر کـــس را کـــه او را وا می گـــذارد.« 
فرمـــود:  مـــردم  بـــه  خطـــاب  ســـپس 
غایبـــان  بـــه  را  پیـــام  ایـــن  »حاضـــران 

برســـانند.« 
ـــد  ـــازل ش ـــر ن ـــر پیامب ـــل ب ـــر جبرئی ـــار دیگ ب

و آیـــه دیگـــری را بـــر او وحـــی کـــرد. ایـــن آیـــه 
همـــان آیـــه مشـــهور ســـوره مائـــده اســـت 
بـــه آیـــه اکمـــال دیـــن معـــروف اســـت. در 
ــْوَم  یـ

ْ
ــم » ال ــه می خوانیـ ــن آیـ ــی از ایـ بخشـ
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و  نمـــودم  کامـــل  را  شـــما  دیـــن  امـــروز 
نعمـــت خـــود را بـــر شـــما تمـــام کـــردم و 
دیـــن اســـالم را بـــرای شـــما پســـندیدم. «
پیامبـــر  بـــر  اکمـــال  آیـــه  نـــزول  از  "بعـــد 
بلندمرتبـــه اســـالم، مـــردم بـــه حضـــرت 
آن  از  پـــس  گفتنـــد.   تبریـــک  )ع(  علـــی 
تـــا  دادنـــد  دســـتور  مـــردم  بـــه  پیامبـــر 
ـــند  ـــی )ع( برس ـــت عل ـــته خدم ـــته دس دس
او  بـــه  مؤمنـــان  امیـــر  عنـــوان  بـــه  و 
ســـالم دهنـــد. حتـــی همســـران پیامبـــر 
هـــم دســـتور پیامبـــر را اجابـــت کردنـــد. 
بـــه  تبریـــک  دربـــاره  نکتـــه  جالب تریـــن 
امـــام علـــی )ع(، تبریـــک عمـــر و ابوبکـــر 
و بیعـــت آنهـــا بـــا او بـــه عنـــوان مـــوالی 

اســـت. خودشـــان 
معتبرتریـــن  اختالف هـــا،  وجـــود  بـــا 
ــه  ــر در واقعـ ــاره جمعیـــت حاضـ ــار دربـ آمـ
نفـــر  هـــزار   ۱۲ حـــدود  در  خـــم،  غدیـــر 
حاضـــر  افـــراد  مشـــهورترین  از  اســـت. 
می تـــوان  تاریخـــی  واقعـــه  ایـــن  در 
عمـــر بـــن خطـــاب، عثمـــان بـــن عفـــان، 
، ســـلمان فارســـی،  عایشـــه بنـــت ابوبکـــر
جابـــر  عـــوام،  بـــن  زبیـــر  غفـــاری،  ابـــوذر 
بـــن  عبـــاس  انصـــاری،  عبـــداهلل  بـــن 

بـــرد. نـــام  را  ابوهریـــره  عبدالمطلـــب، 
رســـول خـــدا)ص( فرمـــود : »روز غدیرخـــم 
برتریـــن عیدهـــای امـــت مـــن اســـت و آن 
ــتور  ــزرگ دسـ ــد بـ ــه خداونـ روزی اســـت کـ
ــی)ع(  ــام علـ ــرادرم امـ ، بـ ــه در آن روز داد کـ
را بـــه عنـــوان پرچمـــدار امتـــم منصـــوب 
کنـــم تـــا بعـــد از مـــن، مـــردم توســـط او 
ــه  ــت کـ ــر روزی اسـ ــوند. غدیـ هدایـــت شـ
و  تکمیـــل  را  دیـــن   ، روز آن  در  خداونـــد 
و  کـــرد  تمـــام  مـــن  امـــت  بـــر  را  نعمـــت 
آنـــان  بـــرای  بـــه عنـــوان دیـــن  را  اســـالم 
می فرمایـــد:  صـــادق)ع(  پســـندید.«امام 
خداســـت.   بـــزرگ  عیـــد  غدیرخـــم  »روز 
مگـــر  نکـــرده،  مبعـــوث  پیامبـــری  خـــدا 
این کـــه ایـــن روز را عیـــد گرفتـــه و عظمـــت 
آن را شـــناخته و نـــام ایـــن روز در آســـمان، 
روز عهـــد و پیمـــان در زمیـــن، روز پیمـــان 
محکـــم و حضـــور همگانـــی اســـت.« امـــام 
میـــان  در  غدیـــر  »روز  فرمـــود:  رضـــا)ع( 
اهـــل آســـمان مشـــهورتر اســـت تـــا میـــان 
ــن روز  ــردم ارزش ایـ ــر مـ ــن… اگـ ــل زمیـ اهـ
فرشـــتگان  بی تردیـــد  می دانســـتند،  را 
مصافحـــه  آنـــان  بـــا  بـــار  ده  روز  هـــر  در 
ســـنت  اهـــل  از  می کردند.«همچنیـــن 
روایـــت شـــده کـــه هـــر کـــس روز ۱۸ ذی 
ثـــواب  خداونـــد  بگیـــرد،  روزه  را  الحجـــه 
روزه شـــصت مـــاه را بـــرای او می نویســـد.

یخ غدیر تجلی والیت و امامت در مسیر تار

 محمد حسین
 روحی یزدی

وجدان کاری همان طور که مرتبط با تعهدپذیری 
است، به درستکاری و صداقت در کار نیز مربوط 
می شود. محل کار معمواًل بستری گسترده و با 
مسائل  که  است  برون سازمانی  و  درون  روابــط 
از  یکی  امــالک  صنف  می گیرد.  بر  در  را  گوناگونی 
اصناف حساس است که باید به این مهم توجه 
ویژه ای داشته باشد. ناصر بابایی، مدیر اخالق 
همواره  خــانــه،  بــه  خانه  امــالک  توانمند  و  مــدار 
نسبت به وجدان کاری و صداقت پایبند بوده و 
به همین دلیل از ابتدای فعالیت در این حوزه، 
این موضوع نشان  که  ناراضی نداشته  مشتری 
امــالک  نقص  ــدون  ب و  صحیح  عملکرد  دهــنــده 
خانه به خانه است. در همین زمینه گفتگویی با 
این مدیر متخصص و هوشمند انجام داده ایم 
که مخاطبین روزنامه جام جم البرز را به مطالعه 

آن دعوت می کنیم:
پیشرفت  و  موفقیت  رمــز  جنابعالی،  نظر  به   *
کردن چه مواردی خالصه  شغلی افراد در رعایت 

می شود؟
در ابـــتـــدای ســخــن، یــک جــمــلــه بــســیــار زیــبــا از 

را نقل قول می کنم: »انسان  پروفسور سمیعی 
زنــدگــی  مــی تــوانــد  و  اســـت  خوشبخت  مــوقــعــی 
خــوبــی داشــتــه بــاشــد کــه وجـــدان کـــاری داشته 
باشد.« بنابراین در هر صنفی که فعال هستیم 
ــرا کــه در این  بــایــد صــداقــت داشــتــه بــاشــیــم. چ
موفقیت های  بــه  خــود  کــار  و  کسب  در  صــورت 
پله های  و  یافت  خواهیم  دســت  باالیی  بسیار 
کــرد.  خواهیم  طــی  دیــگــری  از  پــس  یکی  را  ترقی 
باز  کــاری  همه این مــوارد به صداقت و وجــدان 

می گردد.
از  منطقه  کــدام   در  خانه  به  خانه  امــالک  دفتر   *
برخوردار  شاخصه هایی  چه  از  و  شده  واقع  ج  کر

است؟
ــه در شــهــرک جــهــان نما  ــه بـــه خــان ــالک خــان ــ ام
می باشد . این منطقه، یک شهرک بسیار خوب 
 ۱۵ فاصله   در  کــه  بــاال  بسیار  پتانسیل های  بــا 
دقیقه ای از تهران واقع شده و یکی از بزرگترین 
کــه به  قـــرار دارد  آن  الــبــرز در  پــارک هــای اســتــان 
ــن منطقه،  ای پـــارک جــهــان نما مــعــروف اســـت. 
بسیار خوش آب و هوا و کوهستانی می باشد و 

مردمانی بسیار خوب، خونگرم و با محبت دارد.
گی های بارز مجموعه خود بگویید. * از ویژ

من همیشه شعاری دارم که بارها و بارها به خود 
می گویم. به نظر بنده مشاور امالک شریف ترین 
ارتباط  شغل است. زیرا با خانه دار شدن مردم 
امالک  مشاور  بنده  عقیده  به  دارد.  تنگاتنگی 

شریف ترین شغل می باشد.  
مبایعه   ۲۰۰ از  بیش  گذشته  سال  سه  عرض  در 
بـــرای خــریــد و فــروش  کــه  کـــرده ام  نــامــه تنظیم 
عدد بسیار زیــادی اســت.  من در این حــوزه به 
بارها  و  می دهم  ارائه  نیز  حقوقی  مشاوره  مردم 
و بارها مشتریان رضایتمندی خودشان را اعالم 
کردند. ما یکی از دفاتر معتبر و خوشنام منطقه 
مشتریانی  نما،  جهان  شهرک  جز  به  هستیم. 
نیز مراجعه می کنند.  پایین  کالک  باال و  کالک  از 
حدود نود درصد از مشتریان ما پایتخت نشین 
خرید  خاطر  اطمینان  با  الحمداهلل  که  هستند 
خود را انجام می دهند. در این زمینه هر کاری که 
از دستمان ساخته باشد انجام داده و مضایقه 

نمی کنیم.

 ناصر بابایی، مدیر امالک ناصر بابایی، مدیر امالک
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نــکات  بــه  از انجــام معامــالت ملکــی بایــد  قبــل 
مهــم توجــه نماییــد و در حیــن معاملــه نیــز بســیار 
هوشــیار بــوده و بــه صــرف خریــد و فــروش راضــی 
بــه پذیــرش هــر شــرایطی نشــوید. همچنیــن بــرای 
انجــام ایــن معامــالت بــه یــک دفتــر امــالک معتبــر 
و خوشــنام مراجعــه کنیــد. دفتــر مشــاور امــالک ۵ 
اصلــی واقــع در هشــتگرد، یکــی از مجموعه هــای 
حــوزه  ایــن  در  متخصــص  و  خوشــنام   ، معتبــر
می باشــد. رضایــت مشــتری همــواره اولویــت اول 

ایــن مجموعــه بــوده اســت.
 ایــن مجموعــه معتبــر همچنیــن یــک برنامــه بلند 
مــدت چنــد ســاله بــرای خدمــت بــه مــردم، در ایــن 
حــوزه در نظــر گرفتــه تــا بتواند اقدامــی در حد توان 
مالــی خــود انجــام دهــد. در همیــن راســتا فعالیتــی 
را در هشــتگرد و در رابطــه بــا حــق کمیســیون ها 
بــر  فــوق  مجموعــه  اهتمــام  اســت.  کــرده  آغــاز 
ایــن اســت کــه تمــام قراردادهــای رهــن و اجــاره و 
یــا تمدیــد در دفتــر انجــام گیــرد. همچنیــن کلیــه 
بــه  مســتاجران  از  حمایــت  جهــت  در  خدمــات 

صــورت رایــگان می باشــد.
 در همیــن زمینــه روزنامــه جــام جــم البــرز بــا جــواد 
متخصــص  و  مــدار  اخــالق  مدیــر   ، کار فالحــت 

امــالک ۵ اصلــی گفتگویــی انجــام داده اســت کــه 
می خوانیــد: ادامــه  در 

* چــه عواملــی موجــب وجــه تمایــز دفتــر امــالک ۵ 
اصلــی بــا مجموعه هــای مشــابه گردیــده اســت؟

حــق  قولنامــه،  خصــوص  در  ایــم  کــرده  ســعی 
مــردم  بــرای  ملکــی  جابجایی هــای  و  کمیســیون 
شــرایطی ایجــاد کنیــم کــه بتواننــد خریــد خــود را بــه 

انجــام دهنــد. ســهولت 
 شــاید در ایــن شــرایط دو یــا ســه میلیــون تومــان 
بــرای برخــی از افــراد و اقشــار جامعــه پــول زیــادی 
باشــد و شــرایط زندگــی آنهــا را بــه مــدت یــک تــا دو 

مــاه تغییــر دهــد. 
شــرایطی  گرفتیــم،  تصمیــم  دلیــل  همیــن  بــه 
ایجــاد کنیــم کــه هرکســی بــا توجــه بــه تــوان مالــی 
بــوده کمیســیون پرداخــت  کــه راضــی  و مبلغــی 
کنــد. بــر همیــن اســاس ســعی کــرده ایــم فعالیــت 
خــود را گســترش دهیــم. هــم اکنــون پانــزده دفتــر 
امــالک ۵  بــا دفتــر  فعــال در منطقــه ســاوجبالغ 
اصلــی همــکاری می کننــد. انشــاءاهلل شــعبه های 
ــز افتتــاح خواهیــم  جدیــدی در تهــران و کــردان نی

کــرد.
چــه  بــه  خــود  مجموعــه  ویــژه  شــاخصه های  از   *

مــواردی اشــاره  ی کنیــد؟
ثبــت معامــالت توافقــی را بــا هرمبلــغ کمیســیون 
پرداختــی بــه دلخــواه مشــتری انجــام می دهیــم. 
خدمــات  ارائــه  اصلــی   ۵ امــالک  دفتــر  تبلیغــات 
تــا  امــکان  حــد  تــا  اســت.  کار  صحیــح  انجــام  و 
شــبکه های  طریــق  از  را  ســاوجبالغ  محــدوده 
اجتماعــی، جــاده ای و بیلبــورد اطــالع رســانی کــرده 
ایــم. در معامــالت ملکــی بایــد دقــت کافــی داشــته 
بــا  کــه  چیــزی  مــردم،  ســرمایه   بــا  چــون  باشــیم، 
ــم.  ــر و کار داری ــت س ــده اس ــت آم ــه دس ــختی ب س
بــرای  یــا  ســرپناه  بــرای  را  ملــک  نمی کنــد،  فرقــی 

کننــد.  تهیــه  ســرمایه گذاری 
مــا بــا همــکاران دیگــر قــرار گذاشــته ایــم کــه اگــر 
مشــتری از طــرف مــا باشــد، حــق کمیســیون کــم 
مشــتری  نظــر  مــورد  کــه  مبلغــی  و  شــود  گرفتــه 
مشــتری  احیانــا  اگــر  کنیــم.  دریافــت  را  اســت 
بــا  قــرارداد  طــرف  بنــگاه  بدهــد،  کمتــری  مبلــغ 
دفتــر مــا طــرف حســاب می شــود و بابــت مالیــات 
جبــران  مــا  دفتــر  طــرف  از  دیگــر  هزینه هــای  و 
می شــود. بیشــترین تمرکــز مــا کســب روزی حــالل 
 ۵ امــالک  خدمــات  از  مشــتری  کامــل  رضایــت  و 

اســت. اصلــی 

، مدیر امالک ۵ اصلی: جواد فالحت کار

 سعی کرده ایم در معامالت ملکی
ین شرایط  را برای مردم ایجاد کنیم   بهتر

لطفا راه های ارتباطی با دفتر 
امالک ۵ اصلی را ذکر کنید.

ج- هشتگرد- بلوار سپاه  آدرس:  کر

امالک ۵ اصلی 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       02۱-44233۵۱۱
026-322۱0004-۹   :   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 322۱000۹دفــــــــتــــــــر 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.
مسئوالن دولت و مجلس رسیدگی کنند

وضع اقتصادی و  رفاهی مردم در مقاطع کنونی 
و  قلیل  درآمدهای  و  تکراری  گرانی های  وجــود  با 
به عبارتی دیگر نبود درآمد کافی مردم را سخت 
برخی  با  کارمندان  و  کارگران  کــرده اســت.  گرفتار 
از  می خواهند  چطور  حقوق  جزئی  افزایش های 
پس مشکالت اقتصادی زندگی برآیند؟ مسئوالن 
دولت و مجلس تدابیر راهگشای دیگری را برای 

بهبود اوضاع اقتصادی مردم جستجو نمایند.
ج اکبر علوی از کر

گران فروشی در فروشگاه های زنجیره ای، چرا؟
مسابقه  حومه  و  کرج  زنجیره ای  فروشگاه های 
گران فروشی بر پا کرده اند. قیمت اقالم و اجناس 
مورد نیاز مردم به صورت جهشی و غیر منطقی 

سیری باال رونده داشته است.
ج جمعی از مردم کر

کار نانوایان شهری و روستایی را نظارت کنید
ــردم در محالت  م نــان مصرفی  ــروش  ف و  عرضه 
قانونی  نظارت های  نیازمند  روستایی  و  شهری 
کــارآمــد مــی بــاشــد. چــرا کــه گـــران فــروشــی فقدان 
کیفیت و وزن عادالنه نان همواره مورد سئوال و 

ابهام اذهان و افکار عمومی است.
ج  علی کبیری از کر
مناسبی  رویه  ساوجبالغ  در  امــوات  دفن  و  کفن 

ندارد
مردم  ساوجبالغ  در  امـــوات  دفــن  و  کفن  روش 
گرفتار این مشکل را آزرده خاطر کرده می کند. بر 
همین اساس از مسئوالن مربوطه می خواهیم 
که برای رفع و رجوع این گونه مشکالت مردمی 
پیش  اصولی  طــرح هــای  و  تصمیمات  و  تداابیر 
بینی نموده و به اجرا درآورنــد تا از بار مشکالت 

مردمی به نحو شایسته ای کاسته شود.
ع پور از هشتگرد احد زار

الــبــرز  در  ــان  ــم ک و  تــیــر  ــه  ــت رش
مظلوم واقع شده است

دبیر هیات تیر و کمان البرز گفت: به دلیل عدم 
حمایت از این رشته از شرکت در مسابقات لیگ 

کشوری خودداری کردیم.
به گزارش جام جم البرز علی هاللیان افزود: تنها 
جوابگوی  استان  کمان  تیرو  حاضر  حال  زمین 

تمرینات کمانداران استان نیست.
متاسفانه  البرز:  کمان  و  تیر  هیات  دبیر  گفته  به 
این رشته در استان البرز مظلوم واقع شده و هیچ 

حمایتی از این رشته صورت نمی گیرد.
او گفت: پس از چندین سال میزبان رقابت های 
قهرمانی کشور در رشته کامپوند هستیم که این 
مسابقات 3۰ و 3۱ تیر امسال با حضور بیش از ۱۵۰ 
از ۲۵ استان کشور در کرج برگزار خواهد  کماندار 
کماندار   ۷۰ از  بیش  این که  بیان  با  هاللیان  شد. 
در تنها زمین حال حاضر این هیات در مجموعه 
و  امکانات  گفت:  می کنند  تمرین  کرج  شریعتی 
مساحت کم زمین جوابگوی ورزشکاران نیست 
و در تالش هستیم تا بتوانیم زمین مناسبی برای 
تیر  هیات  دبیر  کنیم.  فراهم  کمانداران  تمرینات 
دلیل  همین  به  کرد:  اضافه  البرز  استان  کمان  و 
هیچ اسپانسری حاضر نیست ورزشکاران را جهت 

اعزام به مسابقات کشوری حمایت کند.
جدید  فصل  شروع  با  منظور  همین  به  گفت:  او 
در  حضور  از  استان  این  کشور  وکمان  تیر  لیگ 
هیات  دبیر  گفته  کرد.به  خودداری  رقابت ها  این 
تیرو کمان استان البرز: سه باشگاه تیر وکمان با 
حمایت بخش خصوصی در استان البرز تشکیل 
الزم  حمایت های  عدم  دلیل  به  که  است  شده 

افعالیت در این باشگاه ها بسیار کم شده است.

خبر

از ۵۰  : بیشتر  البرز به گزارش جام جم 
اتوبوس  در  زن  دو  بین  پیش  ســال 
ــود آمــد  ــ ــد بــحــثــی بـــه وج ــ شــرکــت واح
این  ــان،  زمـ آن  مجله های  از  یکی  کــه 
بحث ها را چاپ کرد. در آن زمان، چون 
هــنــوز انــقــالب اســالمــی پــیــروز نشده 
کوچه  در  حجاب  بدون  بعضی ها  بود، 
از  قصه  اما  می شدند.  ظاهر  خیابان  و 
ایرانی  غیر  خانم  یک  که  بود  قرار  این 
با دیدن یک زن چادری تعجب کرده و 
به او گفته بود: چرا شما خودتان را زیر 

چادر مخفی می کنید؟ 
آزاد باشی؟ آن خانم  آیا دوست نداری 
و  ــرده  کـ تحصیل  زن  یــک  کــه  ــادری  چــ
او  به  است  بوده  بانوان  اخالق  معلم 
آزاد  بخواهد  کسی  اگر  اتفاقا  می گوید: 
باشد و آسیبی به او نرسد باید حجاب 

داشته باشد.
خانم  آن  بــرای  مثالی  ــا  دان بانوی  ایــن 
ببین  کن  فکر  می زند:  مسلمان  غیر 
آن  باشی،  خریده  نو  ماشین  یک  اگــر 
کسی  آیــا  می کنی؟  نگهداری  چطور  را 
فــرســوده  و  کهنه  مــاشــیــن  یــک  روی 
با  ــی  ــارجـ خـ زن  آن  مــی کــشــد؟  ــادر  ــ چـ
شنیدن این جمله به فکر فرو می رود 
می گوید:  ایرنی  خانم  آن  جــواب  در  و 
خود  از  محافظت  بــرای  حجاب  یعنی 
شماست؟ یعنی شما را مجبور به این 
آن بانوی مسلمان  کار نکرده اند؟ که 
حجاب  مسلمانان  ما  دیــن  می گوید: 
ــان  آن ــرای  ــ ب ــرای حــفــظ حــرمــت زن  ــ ب را 
ــرده اســت.خــانــم خــارجــی با  ــب کـ واجـ
تلفنی  شــمــاره  حــرف هــا  ایــن  شنیدن 
بعدها  و  می گیرد  مسلمان  زن  آن  از 
خبر می رسد که او با قبول کردن دین 
ــا حــجــاب شــده  اســــالم مــســلــمــان و ب

است.
* آیات قران درباره حجاب

قران کریم، کتاب کامل ما مسلمانان، 
آیات شریف زیادی درباره حفظ حجاب 
دارد. این آیات به ما می گویند که زنان 
نامحرمان  ــرابــر  ب در  بــایــد  دخــتــران  و 
ــات  پــوشــش داشــتــه بــاشــنــد. ایـــن آی
نامحرم  و  مــحــرم  کــه  می گویند  مــا  بــه 

کیست. 
مثال در آیه ۵۹ سوره احزاب خطاب به 
آمده است:  گرامی اسالم  )ص(  پیامبر
را  خــود  دختران  و  زنــان  مومنان،  بگو 
نزدیک خود کنند و پوشیدن روپوش 
و چادر را یاد بگیرند تا از آزار دیگران در 

امان بمانند.
محرم  افــراد  مبارکه  ســوره   ۵۵ آیــه  در 
زنــان چنین مشخص  و  بــرای دختران 

 ، ، بــرادر ، پسر شــده انــد: خــداونــد، پــدر
را محرم  برادر و پسران خواهر  پسران 
ــت که  ــان و دخـــتـــران دانــســتــه اسـ ــ زن
دایی، عمو و پدر بزرگ را هم باید به آن 

اضافه کرد.
ــزاب هــم دربـــاره  آیــه 33 ســـوره احـ  در 
زیـــور  دادن  نــشــان  و  کــــردن  آشـــکـــار 
و  گفته  سخن  دخــتــران  و  زنـــان  آالت 
آنــان را از ایــن کــار نهی کرده  خــداونــد، 
و آن را مانند خودنمایی زنان در زمان 

جاهلیت دانسته است.
* احادیثی درباره حجاب

حجاب  باره  در  زیــادی  بسیار  احادیث 
است.  موجود  )س(  طاهرین  ائمه  از 
ــاره  ــ ــ درب ــث  ــدیـ حـ  ۴۰ ــا  ــی ه ــل ــی خ حـــتـــی 
اند،  کــرده  انتخاب  مرد  و  زن  پوشش 
حجاب  دربـــاره  حــدیــث  چند  فقط  امــا 

انتخاب کرده ایم که می خوانید:
که  را  مــردانــی  خــدا  )ص(:  اکــرم  پیامبر 
شبیه زن می شوند و زنانی را که خود را  
کرده  شبیه مرد قرار می دهند، نفرین 

است.
امام جعفر صادق)ع(: حجاب زن برای 

طراوت و زیبایی اش مفیدتر است.
رسول گرامی اسالم)ص(: مراقبت زن، 
او را شاداب تر و زیبایی اش را پایدارتر 

می کند.
پوشیدن  از  را  زنان  اکــرم)ص(:  پیامبر 
کــرده  منع  برانگیز  تــوجــه  لــبــاس هــای 
ــا)ع(: هــر کــس لباس  ــ اســت.امــام رض
جلوه  و  بفروشد  فخر  آن  با  تا  بپوشد 
بــاز  او  از  را  رحــمــتــش  کــنــد، خـــدا  گـــری 
ــزاوار  ــ مــــــی دارد.امــــــام صــــــــادق)ع(: سـ
بپوشد  لباسی  مسلمان،  زن  نیست 

که بدن وی را نمی پوشاند.
ــه انــقــالب دربـــاره  ــرزان * نــظــرات رهــبــر ف

حجاب
ــی  ــالمــ ــم انـــــقـــــالب اســ ــظـ ــعـ رهــــبــــر مـ
حجاب  ــاره  دربـ بسیاری  صحبت های 
ــد کـــه مـــا یــکــی از آن هــــا را  ــ داشـــتـــه ان
ایم.ایشان  کــرده  انتخاب  شما  بــرای 
بهترین  هــم   ، چـــادر »کــه  می فرمایند: 
ــوع حــجــاب اســت و هــم یــک نشانه  ن
مــلــی مــاســت. ایــشــان مــی گــویــنــد که 
داشــتــن چـــادر مــانــع از تــحــرک زنـــان و 
زن  رسمی  لباس  و  نمی شود  دختران 
نوع  بهترین  که  باشد  می تواندچادر 
محجبه  می توان  البته  اســت،  حجاب 

بود ولی چادر نداشت.
که  مــی گــویــنــد  خـــامـــنـــه ای  اهلل  ــــت  آی  
از چادر فرار می کنند، به خاطر  عده ای 
دشمنان  تبلیغاتی  هــجــوم  کــه  ایـــن 
دامنگیرشان نشود، اما به آن حجاب 
نمی آورند،  رو  هم  چــادر  بــدون  واقعی 
تهاجم  مــورد  دشمن  هم  را  آن  چــون 

قرار می دهد.
که  نکنید  تصور  می فرمایند:  ایشان 
گذاشتیم،  کنار  را  ــادر  چ فرضا  مــا  اگــر 
آن هـــا دســـت از ســر مــا بــرمــی دارنـــد، 
آن ها به این چیزها قانع نیستند بلکه 
منحوس  فرهنگ  همان  مــی خــواهــد 
شاه  زمــان  مثل  جا  ایــن  در  خودشان 
که زن اصال حجاب و پوشش نداشت، 
و  حجاب  حفظ  گمان  شود.«بی  عمل 
در  جز  اســالم  ع  شــر دستور  به  عفاف 
مرد  و  زن  شخصیت  اعتالی  راســتــای 
امنیت  و  آرامــش  حفظ  راســتــای  در  و 
افــــراد و جــامــعــه، حــفــظ حریم  روانــــی 
و  خــانــواده  سالمت  حفظ  و  خــانــواده 

جامعه چیز دیگری به دنبال ندارد.

پیام های مردمی

ماجرای شنیدنی از کسی که حجاب را انتخاب کرد

از آنجایی که قراردادهای منعقدشده در امالک دارای اهمیت هستند، چنانچه 
قصد خرید یا فروش یک ملک را دارید باید به یک امالک معتبر مراجعه کرده 
تا با مشکل مواجه نشوید. امالک نوین به دلیل به کارگیری مشاوران خبره و 
متخصص یک گزینه مناسب محسوب می شود. محمود علی محمدی، مدیر 
متدین، اخالق مدار و حرفه ای امالک نوین از جانبازان و آزادگان دوران دفاع 
وی  می باشد.  خصوصی  حقوق  ارشد  کارشناسی  التحصیل  غ  فار و  مقدس 
همچنین به عنوان کارشناس در یکی از ارگانهای دولتی فعالیت می کند. در 
امالک نوین به هنگام عقد قرارداد، تمامی اسناد از لحاظ قانونی مورد بررسی 
قرار گرفته و برای طرفین معامله مشکلی به وجود نمی آید. یکی از وجوه تمایز 
زمینه  همین  در  است.  مشتریان  به  رایگان  حقوقی  مشاوره  مجموعه  این 
توانمند  و  متخصص  مدیر  محمدی،  علی  محمود  با  البرز  جم  جام  روزنامه 

امالک نوین گفتگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید:
* از وجوه تمایز دفتر امالک نوین بگویید .

کامل  انجام معامالت ملکی تسلط  انعقاد قراردادها و  دفتر امالک نوین در 
امضا  و  بررسی  را  موارد  تمام  حقوقی  کارشناس  عنوان  به  نیز  من  و  دارد 
تا  می دهیم  رایگان  حقوقی  مشاوره  مشتریان  به  مجموعه  این  در  می کنم. 

در این خصوص مشکلی به وجود نیاید. به عنوان مثال وقتی مشتری قصد 
خریداری یک ملک را دارد، تمامی اسناد را مورد بررسی قرار داده تا ملک به 
از  را  نوین  امالک  موضوع  این  باشد.  نداشته  مشکلی  ثبتی  و  حقوقی  لحاظ 
دفاتر دیگر متمایز کرده و موجب جلب اعتماد و اطمینان بیشتر مشتریان 

گردیده است.
* در حال حاضر شهرک بنفشه به لحاظ موقعیت مکانی از چه پتانسیل هایی 

برخوردار است؟ 
 شهرک بنفشه به خاطر نزدیکی به تهران، تردد آسان و همچنین قرارگیری آن 
در مسیر چهارراه از مزایای بسیار خوبی برخوردار است. این منطقه نسبت 
ج از لحاظ قیمت متناسب می باشد و افزایش قیمت آن  به سایر مناطق کر

همواره ساالنه بوده است.
* نقطه نظر جنابعالی در خصوص حق کمیسیون امالک چیست؟

مشتریان دغدغه پرداخت حق کمیسیون را دارند. در اکثر امالک این هزینه ها 
را وارد چالش  به صورت توافقی دریافت می شود، ولی برخی امالک مشتری 
می کنند. درست است که تعرفه کمیسیون پایین است، ولی به نظر من این 

مبلغ باید به صورت عادالنه و با رضایت مشتری دریافت شود.

محمود علی محمدی، مدیر امالک نوین:

مشاوره حقوقی رایگان به مردم، وجه تمایز ماست

لطفا راه های ارتباطی با امالک نوین را ذکر نمایید. 
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یبایی فک و صورت: دکتر محمد اسالمیان کوپایی، متخصص جراحی ز

تا کنون حدود 20 هزار جراحی فک و صورت انجام داده ام
دکتــر محمــد اســالمی کوپایــی پــس از اتمــام 
پایــان دوره خدمــت نظــام  دوره دبیرســتان و 
اعــزام  دوره  در  پذیــرش  و  قبولــی  بــا  وظیفــه 
بــه  ادامــه تحصیــل  کشــورجهت  از  ج  خــار بــه 
مکزیــک ســفر کــرد . در آ ن جــا یــک دوره شــش 
رشــته  در  و  گذرانــد  اســپانیولی  زبــان  ماهــه 

. شــد  دانشــگاه  وارد  دندانپزشــکی 
ایــن متخصــص و جــراح حــاذق پــس از اتمــام 
دوره تحصیلــی در ایــن رشــته بــه ادامــه آن در 
دوره  یــک  ســپس  و  مشــغول  پزشــکی  دوره 
آموزشــی در زمینــه جراحــي عمومــي را بــه مــدت 
رشــته  در  آن  دنبــال  بــه  فراگرفــت.  ســال  دو 
تخصصــی جراحــی پالســتیک و زیبائــی فــک و 
صــورت موفــق بــه گرفتــن بورســیه از دانشــگاه 

ارتــش مکزیــک گردیــد.
ایشــان در ایــن مرکــز همــراه بــا اســاتید مختلف 
مــدت  بــه  آمریــکا  و  مکزیــک  کشــورهای 

فراگرفــت  را  الزم  هــاي  آمــوزش  ســال  چهــار 
کســب  زمینــه  ایــن  در  بســیاري  تجربیــات  و 
جراحــي  زمینــه  در  اســالمیان  دکتــر  نمــود. 
پالســتیك و زیبایــي فــك و صــورت مــدت چنــد 
ــود  ــه کار ب ســال در کشــور مکزیــك مشــغول ب
و  داد  انجــام  متعــددي  جراحــي  عملهــاي  و 
هــم اکنــون بــا کولــه بــاري از تجربــه و دانــش 
در ایــران بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد . 
ایشــان تــا کنــون حــدود بیســت هــزار جراحــی 
فــک و صــورت انجــام داده انــد. روزنامــه جــام 
جــم البــرز افتخــار ایــن را داشــت کــه ســاعاتی را 
بــا ایــن پزشــک متخصــص، توانمنــد و بســیار 
مجــرب بــه گفتگــو بنشــیند کــه ماحصــل آن را 

در ادامــه مــی خوانیــد:
در  خــود  تخصصــی  ســوابق  خصــوص  در   *

بگوییــد. پزشــکی  حــوزه 
بــا توجــه بــه بورســیه ای کــه از ایــران داشــتم بــه 

ــه   ــیتی ادام ــال در مکزیکوس ــانزده س ــدت ش م
دندانپزشــکی  هــای   دوره  و  دادم  تحصیــل 
عمومــی، پزشــکی عمومــی و جراحــی عمومــی 
و جراحــی فــک و صــورت را  گذرانــدم و  بعــد از 
اتمــام تحصیــالت بــه خاطــر عالقــه ام  بــه ایــران 
ــت و  ــدود بیس ــون ح ــتم و اکن ــور برگش ــه کش ب
هفــت ســال اســت کــه در خدمــت مــردم انجــام 

وظیفــه مــی کنــم. 
خدمــات  از  بیمــاران  رضایــت  میــزان   *

اســت؟ انــدازه  چــه  شــما  تخصصــی 
بــا  جراحــی  از  بعــد  مــا  بیمــاران  خوشــبختانه 
یــک احســاس رضایتمنــدی بــه مــا مراجعــه مــی 
ــث  ــاران باع ــای بیم ــاس زیب کننــد و  ایــن احس
شــادی مــا نیــز هســت.تا کنــون حــدود بیســت 
جراحــی  دو  روزی  تقریبــا  یعنــی  جراحــی  هــزار 
ج و  انجــام داده ام. در ضمــن بیمــاران مــا از کــر

تهــران هســتند.

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