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اهداء لوح زرین تنها بیمارستان خصوصی و 
یکی از 10 بیمارستان موفق کشور در برنامه ترویج 

زایمان طبیعی به بیمارستان و زایشگاه مریم

»مرغک«؛ بزرگترین و اولین 
 تولید کننده جوجه تخم گذار 

در کشور

جذابیت  پرده های کریستالی 
برای کمک به درآمد صنوف و 
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البرز

 دومین مجمع عمومی انجمن های ادبی 
کشور برگزار شد

3

 برنامه های صدا و سیمای مرکز البرز 
در ماه رمضان

صدا و سیمای مرکز البرز در ماه مبارک رمضان با برنامه های متنوع، مهمان خانه های البرز نشینان خواهد بود.
خبرنگار جام جم البرز:  امســال هم رادیو و تلویزیون البرز لحظات معنوی ســحر و افطار را برای مخاطبان خود 

با برنامه های متنوع  رقم...

البرز در جایگاه نخست 
 کشوری کمک رسانی 

به سیل زدگان
2

2

مدیر کل کمیته امداد البرز:



چهار شنبه 18 اردیبهشت 1398   شماره 5378

اردیبهشت، باغ بهشت

صبورا صالحی
حاال دیگر وقت آن رســیده اســت که زمین 
هــر چه در چنتــه دارد رو کند. اردیبهشــت، ماه 
شــکوفا شدن اســت. ماهی که بوی بهشت را با 
خود دارد. چشــمه ها دست در دست هم می دهند 
و میوه ها در سرانگشــت درختان سنبله می بندند. 
چمدان هر مســافری پر است از بوی بهار نارنج و 
گل های رز آماده اند تا عصاره وجودشان را گالب 
و لحظه های ما را آســمانی کنند. در این ماه هیچ 
درختی بی شکوفه و هیچ زمینی بی پرنده نیست. 
جنگل از شــانه های کوه بــاال و کویر به ییالق 
می رود. ســنگ ها هم حتی در این ماه باال پوشی 

از خزه دارند.
همه منتظــر آننــد ببینند بذرهایــی که در 
فروردین کاشــتند در اردیبهشــت به شــکوفه 
می نشــیند یا نه؟ شــالی هایی که خزانه کرده اند 

آماده نشاء شده اند یا نه؟
وای بــه حال آنانی کــه بذرهایشــان را در 
زمین های باتالقی و بی رمق کاشــتند. نه کودی 
که بتواند ریشه های آن را قوت ببخشد و نه سمی 
که آفات آن ها را بســوزاند. اگــر این بذرها یک 
روز هم به بار بنشــیند، هرگز محصول مرغوبی 
نخواهــد داد.در این ماه همه چیز ماهیت خودش 
را رو می کنــد و ظرفیت ها و کیفیت ها قابل اندازه 
گیری است. همه سبدها و طبق هاشان را در دست 
شــان می گیرند و به بازار می آورند. اردیبهشت، 
نمایشــگاه و فروشــگاه نقاشــی و محصوالت 
فرهنگی اســت و هر کس هر چیزی دارد در این 

بازار به نمایش می گذارد.
در این نمایشگاه جنس هایی پر مشتری است 
که از کیفیت و ارزش بیشــتری برخوردار باشــد. 
اردیبهشت، پنجره کوچکی است که با آن بتوانیم 

گوشه ای از بهشت را تماشا کنیم. 

امام جمعه کرج گفت: امروز جنگ با ما جنگ ســخت نیست بلکه جنگ همه جانبه 
است و وظیفه ما در برابر آرایش جنگی دشمن وحدت و همبستگی است و در مقابل چنین 

دشمنی باید ید واحده بود .
خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه هفته ای 
که گذشت با تبریک روز معلم به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان اشاره کرد 

و گفت : مقام معظم رهبری خطاب به معلمان فرمودند که در تربیت سرمایه های انسانی 
باید تالش کنند تا پایه ها ی تمدن نوین محکم شود و در خطابی دیگر از ایشان فرمودند 
معلمان هویت ســاز فرهنگی و جهاد گران جنگ با جهل هستند و مسیر رشد آموزش و 
پرورش مطلوب سند تحول است که معلمان باید در این مسیر حرکت کنند .خطیب جمعه 
کرج با اشــاره به سند 2030 گفت : ســند 2030 سرباز سازی بر ای دشمن است و هدف 

2030 این است که روی کودکان به گونه ای کار شود که آن ها را وابسته به امریکا کند .
امام جمعه کرج با بیان اینکه سند 2030 بدون طی مراحل قانونی کشور پذیرفته شده 
است افزود : برخی ها معتقدند باید تعهدات کشورهای دیگر را بپذیریم و با آنها همکاری 
کنیم و هنگامی که این تفکر بی ریشه و واداده بر کشورهای دیگر حاکم شود نتیجه اش 

پذیرفتن اسناد بین المللی بدون طی قوانین کشور خواهد بود. 

وحدت، راهکاری ملی در برابر جنگ همه جانبه دشمن

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان میــراث فرهنگی درآمد ارزی 
سال گذشته ایران از صنعت گردشگری را 11/8 میلیارد دالر اعالم کرد.

خبرنگار جام جم البرز: علی اصغر مونســان در حاشــیه بازدید از 
بیست و یکمین جشنواره باغ الله های گچسر، با اشاره به اینکه گردشگری 
به عنوان یک صنعت در دنیا شــناخته می شــود، افزود: این صنعت در حال 
تبدیل شدن به ســومین اقتصاد دنیاست و از سرعت رشد باالیی برخوردار 

است.
وی با اشــاره به اینکه گردشگری می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، 

گفت: خوشبختانه تحریم ها کمترین آسیب را به صنعت گردشگری می زند 
و به همین دلیل توسعه این حوزه ضروری است.

 استاندار البرز هم با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری استان برنامه های خود را در حوزه تقویت بسترهای گردشگری 
اعالم کند ، افزود: اســتانداری البرز برای ارتقاء امکانات اقامتی و تفریحی 

در کنار این سازمان است.
شــهبازی افزود: به طور قطع ، فرصت های گردشــگری بســیاری در 
حوزه های تاریخی و طبیعی البرز وجود دارد که جاده کرج چالوس و بخش 

کویری استان، از جمله این جاذبه ها محسوب می شوند.
اســتاندار البــرز اضافه کرد: منتظریم کــه اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشگری استان ، طرح های خود را در این حوزه اعالم کند تا برای توسعه 

این صنعت برنامه ریزی کنیم
جشــنواره الله های گچسر تا 24 اردیبهشت در روستای گرماب بخش 

آسارا برپاست.

 برپایی جشنواره الله های گچسر 
در روستای گرماب

صدا و ســیمای مرکز البرز در ماه مبارک رمضان با برنامه های متنوع، 
مهمان خانه های البرز نشینان خواهد بود.

خبرنگار جام جم البرز:  امسال هم رادیو و تلویزیون البرز لحظات 
معنوی ســحر و افطــار را برای مخاطبان خود بــا برنامه های متنوع  رقم 

خواهد زد.
در حوزه ســیما ویژه برنامه ماه عاشــقی با رویکرد ارشادی تربیتی در 
30 برنامه 50 دقیقه ای به تهیه کنندگی علی حشــمتی به روی آنتن سیما 

خواهد رفت، روزی حالل، معتمد محل، مادرانه، سفره دل و گذری بر نهج 
البالغه از بخش های مختلف این برنامه بوده که هر روز حوالی ساعت 19 

لحظات ناب افطار را برای بینندگان به ارمغان می آورد.
همچنین ویژه برنامه نســیم سحر برای لحظات سحرگاهی بینندگان 
به تهیه کنندگی جلیل رضایی با رویکردی معنوی در 30 برنامه به صورت 
زنده از آســتان مقدس امامزاده حســن )ع( کرج به روی آنتن می رود. از 
بخش های ایــن برنامه می توان به حکایات، مناجات، ســخنرانی، آوای 

منبر، دعای سحر و ... اشاره کرد.
پخش زنده جزء خوانی ترتیل قرآن کریم نیز در ایام ماه مبارک رمضان 
از امامزاده حســن )ع( کــرج از دیگر برنامه های این ایام در حوزه ســیما 
می باشــد.رادیو البرز هم با ویژه برنامه هایی همچون قرار عاشــقی ویژه 
ســحر به تهیه کنندگی علی بیگی و مصطفی بیات و نیز همه دعوتیم ویژه 
لحظــات افطار به تهیه کنندگی الهه بیــات و لیال مؤیدی برای مخاطبان 

رادیو به روی آنتن خواهد رفت.

مردم نیکوکار اســتان البرز با کمک 13۷ میلیارد 
ریالی به هموطنان مناطق سیل زده ضمن کسب رتبه 

اول کشوری فاتح قله نیکوکاری شدند.
خبرنگار جام جم البرز: محمد محمدی فرد 
مدیــرکل کمیته امداد البرز بابیان اینکه این موفقیت 
حاصل همت مردم نوعدوســت استان البرز و فعالیت 
جهــادی تمامی امدادگران دفاتر ایــن نهاد و مراکز 

نیکوکاری فراگیر و محله محور در استان البرز است، 
گفت: اقالم اهدایی البرزی ها به هموطنان سیل زده با 
اقدام مشترک کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تا تاریخ 
9 اردیبهشــت اعم از لوازم خانگی، پتو، مواد غذایی، 
لباس، فرش و موکت، مواد غذایی و آب آشامیدنی به 

استان های گلستان، خوزستان و لرستان منتقل شد.
وی با اشاره به اینکه امدادگران این اداره کل تا زمان 

رفع مشکل هموطنان استان های سیل زده لحظه ای 
از تــالش برای رفع آالم این عزیزان غفلت نخواهند 
کرد افزود: مردم نیکوکار اســتان البرز با کمک 13۷ 
میلیــارد ریالی به هموطنان مناطق ســیل زده ضمن 

کسب رتبه اول کشوری فاتح قله نیکوکاری شدند.
محمــدی فــرد نقش آفرینی مراکــز نیکوکاری 
در فعالیــت جهادی برای خدمت رســانی به مناطق 

ســیل زده را فصل جدیدی از توســعه چشمگیر ابعاد 
مردمی امداد امام )ره( دانست و گفت: از مردم و خیران 
می خواهیم همچنان که تاکنون با رقم زدن حماسه ای 
بی نظیر برگ زرینی از نوعدوســتی در دفتر افتخارات 
اســتان البرز ثبت کردند در ادامه این راه نیز از طریق 
دفاتــر کمیته امداد و مراکز نیکــوکاری کمک های 
کاالیی و با کد دســتوری #99*88۷۷* و شــماره 

کارت ۶03۷99۷900001000 کمک هــای نقدی 
خود را پرداخت کنند.

برنامه های صدا و سیمای مرکز البرز در ماه رمضان

البرزدرجایگاهنخستکشوریکمکرسانیبهسیلزدگان

امام جمعه کوهسار تاکید کرد؛
ضــرورت  کار جهادی و 

انقالبی در کشور
امام جمعه کوهسار 
ساوجبالغ  شهرستان 
در خطبه هــای نمــاز 
جمعــه از مســئولین 
خواســت تــا بــا کار 
جهــادی و انقالبــی 
به پیشــبرد بهتر امور 

بپردازند.
خبرنــگار جــام جم ســاوجبالغ و 
نظرآباد: حجت االســالم محمدی امام جمعه 
کوهســار در خطبه های نماز جمعه هفته ای که 
گذشت با اشاره به دشــمنی های آمریکا و هدف 
قرار دادن ملت ایران با تحریم های صورت گرفته 
اعالم نمود که هیچ تفاوتی بین احزاب دمکرات و 
جمهوریخواه در دشمنی با ملت ایران وجود ندارد 

و همگی دروغگو و عهد شکن می باشند.
وی بااشــاره بــه لــزوم مراقبت بیشــتر از 
شــبکه های مجازی در کشــور از قــوه قضاییه 
خواســت تا بــا نظــارت کامل اجــازه ندهند تا 
ســلبریتی ها به هم صدایی با دشــمنان این آب 
و خــاک بپردازند.ا مام جمعه کوهســار در پایان 
خواستار توجه ویژه مسئوالن به امر کارآفرینی و 

رسیدگی به مشکالت کارآفرینان گردید.

خبر

خبرنــگار جام جم البرز: تبحر، دانــش و تجربیات فراوان 
محمدرضــا عبداللهــی در زمینــه هنــر آینه هــای دکوراتیو 
تحسین برانگیز اســت. بدین لحاظ با ایشان گفتگویی انجام 

دادیم که توجه شما را به آن جلب می نماییم:
-آینه هــای دکوراتیــو چگونه هنری اســت و در فرهنگ 

ایرانی چه جایگاهی دارد؟
آب و اینــه در فرهنــگ ایرانیــان نمــاد پاکی و روشــنایی 
،راستگویی و صفا بوده است و به احتمال زیاد کاربرد آن در 
معماری نیــز همین معنا را دارد .در مورد پیدایش هنر آینه 
کاری زمانــی که آینه از اروپا به ایران وارد می شــد بخشــی 
از آینه هــا هنگام جابه جایی در راه می شکســت. هنرمندان 
ایرانــی برای بهــره گیری از قطعات شکســته راهی ابتکاری 
یافتند و از آنها برای آینه کاری اســتفاده کردند که این هنر 
بــا ترکیب با نقوش و هندســه ایرانی از جملــه گره چینی به 
سرعت رشد کرد و به حد کمال رسید آینه کاری از ابتکارهای 

ویژه هنرمندان ایرانی به شمار می آید.
ایــن ســبک از هنر با بازتاب نــور از آینه ها با شکســتگی 
زیاد و طرحهــای متنوع عالوه برایجاد فضای زیبا حس وحدت 
و یگانگــی خداونــد را یادآوری می کنــد و باعث انرژی مثبت 

می شود.
آینه های دکوراتیو یکی از ایده هایی اســت که این روزها 

در منازل بشدت طرفدار پیدا کرده و طرفداران زیادی دارد 
که جلوه زیبا و منحصر به فردی به خانه می دهد و اگر با نهایت 
دقت انجام شود می تواند نقش یک اثر هنری را در فضا ایفا 

کند و کال یک ایده خوب برای تزئینات می باشد .
در طراحــی داخلی با کار آینه باید دقت زیادی انجام شــود 
تــا بهترین قســمت بــرای این منظــور انتخاب گــردد و جلوه 

بیشتری داشته و ویژگیهای خود را بروز دهد .
-با توجه به توضیحات جالبی که دادید خدمات شما در چه 

مکان هایی کاربرد دارد؟
هنــر آینه کاری بســیار متنوع و خالقانه می باشــد .در هر 
کجــا که ما نیاز به بزرگتر جلــوه دادن فضا و نیازمند انعکاس 
بیشــتر نور باشیم آینه کاری مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
آینــه کاری باعث درخشــش و زرق و برق و بــه طبع آن جنبه 
لوکس بخشــیدن به فضای خانه خواهد شــد کــه امروزه در 

طراحی داخلی ساختمان بشدت طرفدار پیدا کرده است.
-مراحل نصب و اجرای کارتان چگونه است؟

شــروع کار ما نیز در ابتدا با ســفارش مشتری از تمام نقاط 
ایران و با حضور در محل و محاســبه ابعاد مورد نظر مشــتری 
و تعییــن نــوع خدمات ما به صورت ســنتی یــا مدرن صورت 

می گیرد.
-از افتخارات گروه هنری شــما به چه مواری می توانید را 

اشاره  نمایید؟
 محصــوالت ما طی ســال های اخیردر کشــورهای اروپایی 
بویژه در جشــنواره و فســتیوال های هنری مورد اســتقبال 
قرار گرفته اســت وخوشــبختانه بازدید کنندگان بســیاری 

دارد.
-لطفا راه های ارتباطی مجموعه را اعالم کنید.

    گروه هنری عبداللهی                                                                                                 
Www.artmirrorwork.com

@mirrorworker
Insta:Mirror_in_decorative

09125538588

محمدرضا عبداللهی، مدیر گروه هنری عبدالهی عنوان کرد؛

حس وحدت و یگانگی خداوند در هنر آینه کاری

خبرنــگار جام جــم البرز: تبحر، دانــش و تجربیات 
15 ســاله ســرکار خانــم زهــرا دوســت افــزون، 
کارشــناس مامایــی در زمینــه خدمات بهداشــتی و 
درمانی تحســین برانگیز است. بدین لحاظ از ایشان 
خواســتیم تا مقالــه ای را در این خصوص به ما ارائه 
نمایند. ضمن ســپاس از این بانــوی فرهیخته توجه 

شــما را به نوشتار ذیل جلب می نماییم:
آگاهــی دختــران و پســران جامعــه از بهداشــت 
روانی و جســمی و جنسی و مشاوره های درست قبل 
از ازدواج در روند تشکیل خانواده سالم و در نهایت 

جامعه سالم نقش بسزایی دارد.
لــذا با داشــتن اطالعات درســت تنظیــم  خانواده 
و آموزش هــای صحیــح تربیتــی  در زمــان مناســب  
می تواننــد فرزندان ســالم از لحاظ جســمی و روانی 

وارد جامعه کنند. 
بارداری تجربه منحصر به فردی برای هر زن است 
و تجربه هر بارداری با بارداری دیگر متفاوت اســت. 
با اینکــه حاملگی با رضایت و خشــنودی مادر همراه 
اســت. گاهی ممکن است از یک ســری ناراحتی ها و 
ناخوشــی هایی که در دوران بارداری برای وی ایجاد 

می شود شکایت نماید.
آگاهــی از مبانــی فیزیولــوژی، آناتومــی و روانی 
هریــک از ناراحتی ها ، به تطابق و هماهنگی اقدامات 
تســکینی با برنامه مدیریتــی مراقبت های بارداری 
کمک شــایانی خواهد کرد. با توصیه هایی ســودمند 

و کاربــردی به مادر ایــن ناراحتی ها کاهش و موجب 
آرامش خیــال وی و خانواده اش می گــردد. آنچنان 

که از بــارداری تجربه ای به یادماندنی برجا بماند.
خط اول درمان شــکایت شایع بارداری استفاده از 

درمان های غیر دارویی )طب مکمل( اســت.
 در صورتی که این اقدامات موثر نباشــد به طوری 
کــه در جریــان عادی زندگــی روزمره اختــالل ایجاد 
شــود می توان از دارو اســتفاده نمود یا با مشــاوره 

داخلــی ، به متخصص مراجعه کرد.
تغییــرات بــدن در دوران بــارداری باعــث ایجاد 
دردهایی در مفاصل و کمر می شــود و منجر به شــل 
شــدن مفاصــل و عضالت )بخصوص شــکم و لگن( و 
اختالالت تنفســی و گوارشــی می شــود. با افزایش 
وزن و تغییــر محــل ایســتایی بدن، تــوازن و تعادل 
مادر باردار تغییر می کند و در نهایت یک مادر باردار 
در معــرض خطــرات افســردگی و مشــکالت روحی، 

روانی و جسمی قرار می گیرد. 
بنابرایــن با آگاهــی زوج و باال بــردن مهارت هایی 
چون اصــالح وضعیت هــا، تمرین های کششــی و تن 
آرامی، ماســاژ و الگوهای صحیح تنفسی در بارداری 
و زایمان ســبب تســکین و کاهش ترس و اضطراب 
مادر شــده و حس اعتماد به نفس و بردباری در مادر 
را بــاال می برد، ســطح انرژی مادر بــاال رفته و خواب 
را بهبــود می بخشــد و کوفتگــی و خســتگی روزانه 
را کاهــش داده و روحیــه مادر برای زایمان بیشــتر 
می شــود و دوران توانبخشــی بعد از زایمان تسریع 

می گردد. 
ضمــن ایــن کــه اثــرات مفیــدی روی دســتگاه 
عصبــی خــودکار قلب جنین و گــردش خون و تنفس 
می گــذارد. بــا داشــتن مادرانی ســالم و توانا، حفظ 
ســالمت بهداشــت روانی و جســمی خانواده حاصل 
خواهد شــد و در نهایت از جامعه ای سالم برخوردار 

خواهیم شد.
مشــاوره زنان و زایمان، مشــاوره نازایــی، تعیین 
جنسیت )دختردار یا پسردار شدن قبل از بارداری(

آدرس: کرج، بین شــهدا و چهــارراه طالقانی، قبل 
از زیرگذر، برج شــاه کرم، طبقه 7، واحد 703
تلفن: 32274837 - 09122098867

کــرج، تقاطع آزادگان، ســاختمان پزشــکان امین، 
طبقه باالی آزمایشگاه ماهدشت

تلفن: 37306165

دانستني هاي بهداشت باروری
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دومین مجمع عمومی انجمن های ادبی کشــور و انتخاب دبیران انجمن های ادبی 
استان ها با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار گردید.

خبرنگار جام جم البرز: دومین مجمع عمومی انجمن  های ادبی کشور و آیین پایانی 
سومین جشنواره ملک الشعرای بهار با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 

اســالمی در مجتمع فرهنگی آدینه برگزار شد.در دومین مجمع عمومی انجمن های 
ادبی کشور و انتخاب دبیران انجمن های ادبی استان ها، 8 نفر از نمایندگان انجمن های 
ادبی استان البرز شرکت داشتند که در این مراسم، خسرو عباسی خودالن برای دومین 
بار به عنوان دبیر انجمن های ادبی اســتان البرز انتخاب شد.گفتنی است در این مجمع 

و مراسم 2 روزه ، پروین زنگنه، رئیس اداره فرهنگی معاونت امور فرهنگی و رسانه ای 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز، به عنوان نماینده تام االختیار این اداره 
کل در کنــار نمایندگان انجمن های ادبی البرز در مجتمع فرهنگی آدینه حضور یافت.

شایان ذکر است این مراسم در روزهای 11 و 12 اردیبهشت برگزار گردید.

3دومین مجمع عمومی انجمن های ادبی کشور برگزار شد ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

مدیــر کل امور اقتصادی اســتانداری البرز در خصــوص نظارت بر 
کاالهای ویژه مــاه مبارک رمضان گفت: دســتگاههای نظارتی جهت 
مدیریــت و کنترل قیمتها تمام تالش خــود را به کار خواهند گرفت و در 

حال حاضر نرخ اقالمی نظیر گوشت قرمز و مرغ کاهش داشته است.
خبرنگار جام جم البرز: »پرویز زرگر« در حاشــیه سومین جلسه 
کارگروه تنظیم بازارکه در سالن شهدای دولت برگزار شد افزود: این جلسه 

با محوریت تهیه اقالم ضروری ماه رمضان تشکیل شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مصرف شکر در ماه رمضان در بخش های 
مختلف افزایش می یابد تصریح کرد: تدبیری اندیشیده شد تا شکر با توجه 
به نیاز صنعت، صنوف و خانوار بدرستی تقسیم شود تا با نوسان و کمبودی 

مواجه نشویم.

مدیر کل امور اقتصادی اســتانداری البرز با بیان اینکه هزارتن سهمیه 
برنج به اســتان البرز اختصاص یافته اســت گفت: سهم هر شهرستان بر 
مبنای میزان جمعیت در جلسه مشخص و در اختیار واحدهای متبوع قرار 

گرفت تا با نظارت درست به دست مصرف کننده اصلی برسد.
وی در خصوص نمایشــگاه ویژه ماه مبــارک رمضان گفت: تصمیم 
برگزاری نمایشــگاه در شهرستان ها به عهده فرمانداری ها گذاشته شد تا 

در صورت صالحدید و نیاز تصمیمات الزم اتخاذ شود.
زرگر در خصوص نظــارت بر کاالهای ویژه ماه مبارک رمضان خاطر 
نشان کرد: دســتگاههای نظارتی جهت مدیریت و کنترل قیمت ها تمام 
تالش خود را به کار خواهند گرفت و در حال حاضر اقالمی نظیر گوشــت 
قرمز و مرغ کاهش داشــته است و در بحث کاالی دیگری همچون تخم 

مرغ به عنوان دومین استان تامین کننده عالوه بر اینکه نیاز بازار را تامین 
کرده ایم صادرات آن نیز آزاد شده است.

وی با اشــاره به اینکه تمام کاالهای ضروری تامین شده است گفت: 
تدابیر الزم جهت تامین کاالهای اساسی اندیشیده شده است و جای هیچ 
گونه نگرانی نیســت و از مردم می خواهیم کــه به میزان نیاز خرید انجام 

دهند و درگیر شایعات نیز نشوند.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری البرز خبر داد؛

تامین کاالهای ضروری البرز در ماه رمضان

طی مراسمی با حضور معاون امور مناطق 
و مدیر کل امــور مدیران بانک مهر اقتصاد 
ضمــن قدر دانی از تالش های پیمان موحد 
رئیس ســابق اداره امور شــعب استان البرز 
،حسین زندی مقدم برای تصدی این سمت 

معرفی شد .
خبرنگار جام جم البرز: محســن 
داوود آبادی معاون امور مناطق در این مراسم 

اظهار داشت: شناسایی نقاط ضعف و قوت و 
ظرفیتهای بالقوه در اســتان  باید در اولویت 

برنامه کاری همکاران قرار گیرد .
وی بــا تاکیــد بر مدیریــت نقدینگی و 
افزایش بهره وری اظهار داشــت: افزایش 
نرخ بازده مصارف ، کاهش دارائیهای سمی 
، رعایت انضباط مالی در پرداخت تسهیالت 
و مدیریــت هزینه ها از اولویت های مهمی 

است که باید در دستور کار قرار گیرد .
ماون امور مناطق کار گروهی و تســلط 
روسای شعب به ســرفصلهای صورتهای 
مالی و بخشــنامه های اعتبــاری را الزمه 
دســتیابی به اهــداف و ماموریتهای بانک 
دانســت و ابراز امید واری کــرد تا با تالش 
یکایک همــکاران جایــگاه بانک بیش از 
پیش ارتقاء یابد .یداله جعفری، مدیر کل امور 

مدیران  نیز روحیه کار جهادی در شــرایطی 
که کشور در نبرد اقتصادی به سر می برد را از 
مشخصه های بارز مدیران انقالبی بیان کرد 
و ابراز داشت: ریاست طلبی، فزونی خواهی 
و رفاه طلبی، ضعف اخالقی، بی احتیاطی و 
غرور، از آفت های مدیریت جهادی است و در 
مقابل اخالص ،تواضع ،ادب و سعه صدر باید 
سر لوحه مدیران ارزشی و انقالبی قرار گیرد.

در ادامه پیمان موحد رئیس  اداره امور شعب 
استان البرز با تشــریح عملکرد استان طی 
تصدی خود پرداخت و موفقیت های کسب 
شده را مرهون تالش، پیگیری و همت تک 
تک کارکنان دانســت .حسین زندی مقدم 
رئیس جدید اداره امور شعب البرز نیز با تقدیر 
و تشکر از خدمات موحد ، برنامه ها و اولویت 

های کاری خود را بیان نمود .

به مناســبت روز زمین و پاکداشــت 
طبیعت، مناطق مختلف شهرستان های 
ســاوجبالغ و نظرآباد شاهد گرامیداشت 

این روز بودند.
خبرنگار جام جم در ساوجبالغ 
و نظرآبــاد: منطقه گردشــگری ورده 

در بخش چندارشهرســتان ســاوجبالغ 
از جملــه مناطقی بود کــه در روز زمین و 
پاکداشت طبیعت با فراخوان به عمل آمده 
از ســوی ادارات ورزش و جوانان، هالل 
احمــر، محیط زیســت و نیز مســئوالن 
محلی و ســمن ها شاهد مراسم به همین 

منظــور بود.میرحبیبــی دهیــار منطقه 
گردشگری ورده در حاشیه مراسم با اشاره 
به لزوم فرهنگ ســازی هر چه بیشــتر و 
آگاهی بخشــی به خانواده ها در خصوص 
نگهداشت و پاسداشت طبیعت بکر منطقه 
و نیز آغاز فصل گشت و گذار و سیاحت در 

طبیعت از مردم خواســت تا هرکدام، خود 
نگهبان محیط پاکیزه طبیعت باشند. وی 
از مسئوالن مربوطه نیز درخواست نمود تا 
با مراقبت هر چه بیشــتر از آسیب رساندن 
به منابع طبیعی وخدادادی موجود از سوی 

اشخاص و ارگان ها جلوگیری گردد. 

معارفه رئیس جدید اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان البرز 

گرامیداشت روز زمین و پاکداشت طبیعت در ساوجبالغ و نظرآباد

صلیب ســرخ جهانی و 
هالل احمر مردمی

18 اردیبهشــت بر اساس 
مندرجــات تقویم رســمی 
کشــورمان به عنــوان روز 
جهانی صلیب ســرخ و هالل 
احمر و روز بیماری های خاص 
و صعب العالج نامگذاری شده 
است. صلیب سرخ جهانی و هالل احمر سازمان هایی 
مردمی با کارکردهای امدادی در کشورهای مختلف 
مشــغول فعالیت هســتند. فعالیت های امدادی و 
کمک رسانی در جنگ ها و حوادث و سوانح طبیعی 
و غیر طبیعی با حضور امدادگران و کارشناســان و 
متخصصان ورزیده و کارآزموده انجام می شود که 
در حقیقت این نوع کارها موجب تسکین آالم و رفع 
قسمتی از مشــکالت جامعه دچار آسیب می شود. 
در کشــور عزیزمان ایران اسالمی داوطلبان فعال 
در ســازمان مردمی هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران در حوادثی از قبیل 8 سال دوران دفاع مقدس، 
مقاطع بروز زلزله های مختلف در انواع شــهرهای 
مختلف، مواقع جاری شــدن ســیل های ویرانگر 
مانند ســیل اســتان های درگیر در بهار امسال و ... 
بــا حضور فوریتی در مناطــق نیازمند دچار بحران 
انواع امدادگری های مختلف و کمک رســانی های 
جالب را در حق آســیب دیــدگان انجام داده اند. جا 
دارد که با استفاده از همین فرصت این روز با ارزش 
یعنی روز »هالل احمر« را به شاغالن و فعاالن این 
صنف مردمی تبریک و شاد باش بگوییم و از سوی 
دیگر چون این روز با نام بیماری های خاص و صعب 
العالج نیز گره خورده اســت، الزم به نظر می رسد 
تا مسئوالن دســت اندر کار ترتیبی اتخاذ نمایند تا 
بیماران خاص و صعب العالج که دچار مشــکالت 
جســمی و روحی و نیز معضالت خاص اقتصادی و 
درمانی هســتند از طریق سازمان هالل احمر یا از 
طرق دیگر نســبت به رفع مشکالتشان به طریق 
شایسته اقدام مناسب صورت پذیرد که بدون تردید 
انجام این نوع اقدامــات و برنامه ریزی ها رضایت 

پروردگار متعال را در پی خواهد داشت.
سید نصرالدین میرعربشاهی ،خبرنگار 
فرهنگی، اجتماعی جام جم البرز

همایش علمی پژوهشــی 
علوم انسانی درساوجبالغ

همایــش  اولیــن 
علمی، پژوهشــی، دانش 
دانشــجویی  و  آمــوزی 
علوم انســانی بــه همت 
اســتعدادهای  دبیرستان 
درخشان شــهید سلطانی 
5 و با همکاری شهرداری 

شهر جدید هشتگرد و دانشــگاه علمی و کاربردی 
خانه کارگر ســاوجبالغ در سالن آمفی تئاتر گلستان 
با ســخنرانی آغازین محمود پایکاری رئیس اداره 
آموزش و پرورش شهرســتان ســاوجبالغ برگزار 

گردید.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ ونظرآباد: 
در ایــن همایش از حدود ۷0 مقاله دریافتی دبیرخانه 
علمی همایش ، 10 مقاله دانشجویی، 2 مقاله دبیری 
و 58 مقالــه دانش آموزی ارائه گردیده بود که از این 
تعداد 15 مقاله برتر به صورت ســخنرانی و 24 مقاله 
به صورت پوســتر ارائه گردید که در انتهای مراسم 
از 15 مقاله برتر ســخنرانی و 10 مقاله برتر پوســتر 
تقدیر و تشــکر به عمل آمد. مهمان و سخنران ویژه 
این همایش اســتاد کریم زمانی موالناپژوه معاصر 
کشورمان بود که برگزیدگان این همایش تندیس و 

لوح تقدیر نامه خود را دریافت نمودند .
از مهمانان ویژه این مراســم ابوالفضل شاه بیگ 
رئیس اداره اســتعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان استان البرز و آقایان فریدون و طاهری خلوص 
مشــاورین مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز 
بودند که در انتهای مراســم از خدمات علمی چهار 
دهه استاد زمانی با تقدیم الواح تقدیرنامه و هدایای 

ویژه تجلیل و تقدیر به عمل آوردند .
همچنین در این مراسم ابوالفضل دهقان هنرمند 
جوان استانهای البرز و قزوین، سه قطعه از آهنگهای 
خود را بــا اجرای فوق العاده بــه مهمانان همایش 
تقدیم نمود و پــس از آن دانش آموزان هنرمنداین 
واحد آموزشــی آقایان محمد مفتاحی، علی پورزارع 
و امیرحســین صفری با اجرای تکنوازی خود جمع 

حاضر را به وجد آوردند.

یادداشت خبر

خبرنگار جام جــم البرز: توانمندی ها و خطوط 
تولیدی شــرکت مرغک با مدیریــت عالی دکتر 
بهراد زندیه ســهم بسزایی در تامین جوجه های 
یکــروزه مادر تخم گذار و جوجه های تجاری تخم 
گــذار در ایــران دارد که گفتگــوی ذیل زوایای 

تفسیر آن را بیان می کند:
-لطفا بیوگرافی شرکت مرغک بیان کنید.

شرکت مرغک زیر مجموعه سازمان اقتصادی 
کوثر وابســته به بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
انقالب اســالمی اســت که بــه عنــوان اولین و 
بزرگترین شــرکت تولید کننــده جوجه یکروزه 
مادر و تجاری تخم گذار کشور شناخته می شود. 
این شــرکت در ســال 1352 تاسیس گردید و 
بــا بیش از 45 ســال ســابقه فعالیــت در حوزه 
تولید جوجه یکروزه تخم گذار، نماینده رســمی 

و انحصاری نژاد هایالین در ایران است .
شــرکت مرغک با برخورداری از امکانات روز 
دنیا و نیروی انســانی متعهد و متخصص پیشتاز 
در صنعت مرغ تخم گذار کشور است و بیش از 
60 درصد جوجه یکروزه مادر تخمگذار و بیش 
از نیمــی از جوجه های تجاری تخم گذار ایران را 

تامین می نماید.
یــک فارم اجداد در منطقــه خوزنان و 9 فارم 
مــادر تخمگــذار در اســتانهای البــرز، زنجــان، 
خراســان رضــوی، قــم، قزویــن و آذربایجــان 
شــرقی با ظرفیــت مجموع بیــش از 400 هزار 
قطعه مــرغ مادر و همچنین ســه کارخانه جوجه 
کشــی در اســتان های قزوین ، البرز و خراسان 
رضوی واحدهای تولیدی این شرکت را تشکیل 
می دهند.شرکت مرغک بیش از 30 سال است 
کــه نماینده انحصــاری نژاد هایالیــن در ایران 
اســت و دو واریته w36 و w80 این نژاد را در 
کشــور عرضه می کند . این نژاد اقتصادی ترین 
و یکی از برتریــن نژادهای مرغ تخمگذار جهان 
است که  در کشــور ایاالت متحده آمریکا حدود 
80 درصد و در دنیا بیش از 40 درصد بازار مرغ 

تخمگذار را به خود اختصاص داده است.
-وجه تمایز شرکت شما با دیگر مجموعه ها در 

چیست؟
شــرکت مرغــک  با رعایت همــه جانبه اصول 
بهداشــتی و امنیت زیستی در مزارع خود و نیز 
پیاده ســازی کامل استانداردهای فنی، همواره 

محصوالتی با کیفیت ممتاز را به بازار این صنعت 
عرضــه نموده اســت به نحــوی کــه جوجه های 
تحویلی بــه مشــتریان دارای کمتریــن میزان 
تلفات اولیــه و بهترین راندمان مصرف خوراک 

می باشند. 
- فرآیند تولیدتان را شرح دهید.

درفرآینــد تولید و در فارم اجــداد از تالقی 
مــرغ و خروس هــای خطــوط AوB    گلــه اجداد، 
جوجــه خروس پدر و از تالقــی خطوط C و D گله 
اجداد، جوجــه مرغ مادر تولید می گردد که پس 
از انتقال به فارمهای مادر شرکت پرورش یافته 
و تخــم مرغ نطفه دار حاصل همزیســتی آنها در 
کارخانه های جوجه کشــی شــرکت هچ می شود. 
در گام آخــر جوجه مرغ های حاصله از این هچ که 
از طریق تعیین جنســیت شناسایی و جدا شده 
انــد ،پس از واکسیناســیون و بســته بندی در 
کارتنهای ویژه، تحــت عنوان جوجه مرغ تجارتی 

به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می گردند.
-محصوالت تولیدی شرکت چه می باشد؟

عــالوه برجوجه هــای یکــروزه مــادر و تجاری 
تخمگــذار نــژاد  هایالین، شــرکت مرغک تخم 
مرغ نطفــه دار موردنیاز موسســات تحقیقاتی 
و واکســن سازی کشــور را نیز تامین می نماید. 
همچنین توجه به تکمیل زنجیره تولید از طریق 
ایجــاد واحدهای پرورش پولــت و نیز مطالعات 
مقدماتــی در حوزه تولید تخم مرغ تجاری نیز از 
دیگر مواردی اســت که توسط شرکت مرغک در 

دستور کار قرار گرفته است.
تقویت دانش فنی کارشناسان ، به روزرسانی 
سیستم فروش شرکت ، تاسیس واحد خدمات 
مشــتریان به منظــور ارائه مشــاوره های فنی و 
تخصصــی ، انجام اســپری واکســن جوجه های 
یکــروزه در محــل کارخانه هــای جوجه کشــی ، 
ایجاد واحد سیســتم ها و روش ها ،پیاده سازی 
سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001-2015 
، اقــدام در جهت تعالی ســازمانی از طریق پیاده 

سازی مدل EFQM و توجه به حفظ محیط زیست 
و رسالتهای اجتماعی از رویکردهای مهم شرکت 
مرغک در حوزه درون و برون ســازمانی به شمار 

می روند.
-از دســتاوردها و افتخارات این شــرکت به 

چه مواردی می توان اشاره نمود؟
راه انــدازی بزرگترین و مدرن ترین کارخانه 
جوجه کشــی ایران و خاورمیانه با حجم سرمایه 
گــذاری 400 میلیــارد ریــال درمنطقــه آبیک 
اســتان قزویــن در شــهریور ســال 1395 و با 
حضوردکتــر جهانگیــری معــاون اول ریاســت 
جمهــوری و افتتاح بزرگتریــن مزرعه مرغ مادر 
تخمگــذار کشــور در اســفند 1397 با حضور 
حجت االســالم شــهیدی محالتی معاون رییس 
جمهور و رئیس بنیاد شــهید انقالب اســالمی از 
مهمترین دســتاوردهای شرکت مرغک طی چند 
سال اخیر محســوب می گردد که با هدف تحقق 
اقتصاد مقاومتی ، رونق تولید و ایجاد اشــتغال 

پایدارطراحی و اجرا شده اند.
دریافت لوح تقدیر سازمان حمایت از مصرف 
کننــدگان ، تندیــس مدیریــت وبهــره وری در 
بخش کشاورزی، تندیس رضایتمندی مشتری 

،تندیس کارآفرین برتر استان البرز، تقدیرنامه 
تعالــی ســازمانی، لوح تقدیر به پاس 30 ســال 
همــکاری با شــرکت هایالین، تندیس برند ملی 
اقتــدار ملی و بارها انتخــاب واحدهای تولیدی 
این شرکت به عنوان واحد نمونه کشاورزی تنها 

بخشی از افتخارات شرکت مرغک می باشد.
-راه های ارتباطی شرکت را بیان کنید؟

دفتر مرکزی: کرج، 45 متری گلشــهر، خیابان 
شهید کتوئی زاده، پالک 22

 -33520403  -33520408 تلفــن: 
026-33502723

نمابر:026-33531370
دفتــر فــروش و خدمات مشــتریان: تهران، 
میــدان پونک، بلوار اشــرفی اصفهانی، خیابان 
22 بهمن، ابتدای خیابان منوچهری اکبری، پالک 

1، طبقه 5
 -44499767  –  44499765 تلفــن: 

021-44499775
نمابر: 021-44499769

صدای مشتریان: 021-45132
Info@morghak.com

www.morghak.ir

دکتر زندیه، مدیر عامل شرکت مرغک معرفی کرد؛

»مرغک«؛ بزرگترین و اولین تولید کننده جوجه تخم گذار در کشور
شرکت برگزیده و نمونه استان البرز
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معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
حافظو ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

علی اهلل سلیمی
از میان نخلســتان های اطراف 
خرمشهر صدای تیراندازی می آمد. 
نگهبان هــا در جایگاه ویژه ســنگر 
گرفته و مواظب حرکات دشــمن در 
اطراف شهر بودند. با غروب خورشید 
و تاریکی هوا، صــدای تیراندازی ها 
کم کم فروکــش کرد، اما به صورت 
پراکنده از گوشــه و کنار صداهایی 
شــنیده می شــد. نگهبان هــا در 
ساعت های از قبل تعیین شده، جای 
خود را به همدیگــر می دادند و دفاع 

از شهر همچنان ادامه پیدا می کرد. 

آن شب محمد جهان آرا به عنوان 
فرمانده سپاه خرمشهر برای خودش 
هم نوبت کشیک گذاشته بود. ساعتی 
از نیمه شــب گذشته بود که به پست 
نگهبانی رفت و مشغول نگهبانی شد. 
در کنار دســت او یکــی از بچه های 
ســپاه نگهبانی می داد. او جهان آرا را 
به چهره نمی شــناخت، برای همین 
بــا او به عنــوان یکــی از بچه های 
سپاه خرمشــهر برخورد می کرد. اگر 
فرصتی پیدا می کرد با او حرف می زد 
و نگهبانی آن دو به این صورت سپری 
می شــد. وقتی سر حرف را باز کرد از 

فرمانده ســپاه خرمشــهر گله کرد و 
گفت: می بینی، فرمانده ســپاه االن 
تــوی خانه اش خوابیده و ما را در این 
موقعیــت خطرناک به حال خودمان 

رها کرده است.
 جهــان آرا در آن وقت شــب به 
آن جوان ســپاهی چیــزی نگفت و 
نگهبانی آن دو، ساعتی بعد به پایان 
رسید و از همدیگر خداحافظی کردند 
و به ســنگرهای جداگانه شان در دو 
سوی حصار شــهر رفتند. بعد از چند 
روز بــه صورت اتفاقــی همدیگر را 
دیدند. جوان ســپاهی شهرســتانی 

جهان آرا را شناخت و از قضاوت خود 
در آن شب شرمنده شد. 

انتظار داشــت جهان آرا الاقل با 
حرکت هر چند کوچکی اشــتباه آن 
شــب را به او یادآوری کند، اما جهان 
آرا بعد از آن دیدار بارها آن جوان را دید 
و هرگــز به روی خود نیاورد که در آن 

شب چه شنیده است.

یاد یاران آشنا

حجت االســالم روحــی یزدی 
گفت: معاملــه قرن تصمیمی مربوط 
به 40 ســال گذشته می باشد اما اخیرا 
با تعامل و توافــق صورت گرفته بین 
رئیس جمهــور آمریــکا و بنیامین 
نتانیاهو، بار دیگر این مسئله را مطرح 
می نماینــد تا اهداف مدنظر خود را که 
از جمله تصرف اراضی بیشتر سرزمین 
فلســطین می باشــد و این موضوع 
با هزینه های عربســتان ســعودی و 
امارات شــکل می گیــرد تا جمعیت 
صهیونیســت ها افزایش و جمعیت 
فلســطینی ها تقلیل یابد و اکثریت با 

صهیونیست ها باشد.
خبرنگار جام جم البرز: اولین 
جلســه برنامه ریــزی و هماهنگی 
برگزاری مراســم روز جهانی قدس، 
ســی امین ســالگرد ارتحــال امام 
خمینی)ره( و بزرگداشــت یوم اهلل 15 
خرداد با حضور معــاون امور عمرانی 

اســتانداری البرز آقای درویش پور، 
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی اســتان البرز و فرمانداران 
و همچنیــن مدیران کل و روســای 
دســتگاه های اجرایی استان دوشنبه 
98/2/9 در محــل اســتانداری البرز 
برگزار گردید.در این جلســه حجت 
االســالم روحی یزدی رئیس ســتاد 
قدس و انتفاضه استان البرز به اهمیت 
و حساسیت روز جهانی قدس در سال 
جاری اشاره نموده و بیان کرد: معامله 
قــرن تصمیمی مربوط به 40 ســال 

گذشــته می باشــد اما اخیرا با تعامل 
و توافــق صورت گرفتــه بین رئیس 
جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، بار 
دیگر این مسئله را مطرح می نمایند تا 
اهداف مدنظر خود را که از جمله تصرف 
اراضی بیشــتر ســرزمین فلسطین 
می باشــد و این موضوع با هزینه های 
عربســتان ســعودی و امارات شکل 
می گیرد تا جمعیت صهیونیســت ها 
افزایش و جمعیت فلسطینی ها تقلیل 

یابد و اکثریت با صهیونیست ها باشد.
 وی به مراســم 14 خرداد اشــاره 

داشــته و افزود: امکان دارد 14 خرداد 
مصادف با روز عید ســعید فطر باشد، 
به همین دلیل طی دســتورالعملی از 
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
کشور مقرر گردید تا این برنامه در کل 
کشــور در روز 13 خرداد برگزار شود تا 
اگر این روز با عید فطر مصادف گردید 
خللی در امر برگزاری مراسم ارتحال 
حضــرت امام خمینــی )ره( صورت 
نپذیرد. رئیس ستاد روز جهانی قدس، 
به ارتحال حضرت امام خمینی )ره( و 
یوم اهلل 15 خرداد، اشاره داشته و افزود: 
15 خــرداد از ایام اهلل می باشــد و این 
پیش بینی نیز برای این مراســم شده 
تا اگر با عید فطر مصادف گردید، حتی 
المقدور مراسم 15 خرداد با مراسم عید 
فطر همزمان برگزار شود و ائمه محترم 
جمعــه در خطبه های نمــاز جمعه به 
اهمیت روز 15 خرداد که امام خمینی 

)ره( آن را یوم اهلل نامیدند، بپردازند.

هدفازمعاملهقرنتصرفبیشترفلسطینوبیرون
راندنفلسطینیاناست

سعید کفایتی، مدیر مجموعه آریا کریستال تشریح کرد؛

جذابیت  پرده های کریستالی برای کمک به 
درآمد صنوف و زیبایی چشم نواز منازل

خبرنگار جام جم البرز: تلفیقی از هنر، زیبایی و نوآوری 
را در حرفه افراد خالق و کارآفرینی مانند ســعید کفایتی 
می توان یافت. وی با پشــتکار وتالشــی قابل ستایش در 
جهت کار آفرینی واشــتغال قدم برداشته و با راه اندازی 
مجموعه آریا کریســتال به رونق کســب وکار خانگی جانی 
تازه بخشــیده است. کسب درآمد برای هرخانواده و باور 
صــادرات به آن ســوی مرزها، رویایی اســت کــه با اراده 
محکم این فن ساالر فرهیخته تحقق می یابد . بر آن شدیم 

بیشتر از کار وحرفه ایشان بدانیم : 
مــاده اصلــی مــورد اســتفاده درمحصــوالت تولیدی، 
کریســتال اســت . مجموعه آریا کریســتال پرده ، لوستر 
و آویز کریســتالی را در خانه ها و توســط خانواده ها تولید 
می کند . استفاده از پرده و آویز کریستالی به دلیل ظاهر 
متفاوت و الکچری آن منظره چشــم نوازی به دکوراسیون 
داخلــی منازل می دهــد . از ویژگی های پرده کریســتالی 
این اســت که می توان آن را با هر ســبک دکوراســیون، 
هــر ســلیقه و نوع رنــگ آمیزی محل هماهنــگ نمود . در 

پرده فروشی ها به صورت واالن برای مشتریان استفاده 
می شــود که به کار آنها زیبایی خاصی می بخشد . استفاده 
  vipاز تولیدات کریستالی به برخی محیط ها، حالت خاص و
می بخشــد و بــه درآمد زایی مکان هایی مثل رســتورانها 
، ســفره خانه های ســنتی ،هتلها، کافه ها و... کمک زیادی 

می کند .
نکتــه مهــم اینکــه اســتفاده  همزمان از نور مناســب 
وکریســتال ، باعث آرامش و انــرژی مثبت ، در هر مکانی 
می گــردد. یکی از ابتکارات مــا در تولید این نوع پرده ها 
اســتفاده از حلقــه کروم و کریســتال اســت. در صورتی 
کــه نمونه های مشــابه موجود در بازار از نخ و کریســتال 

استفاده می شود که دوام و زیبایی کمتری دارد.
زمان تماس برای مشاوره و سفارش 17 الی 23

سعید کفایتی : 09122262880
www. Kalatazmin.ir

https://t.me/pardevaavizecrystal
insta:pardevaavize_crystal

 در گرامیداشــت روز جهانی ماما 
مراسم باشــکوهی در بیمارستان 
و زایشــگاه مریم و بــا حضور مدیر 
عامــل محترم بیمارســتان، تمامی 
پرســنل و پرســتاران ایــن مرکز 

برگزار گردید.
خبرنــگار جــام جــم البــرز: در 
مامــا  جهانــی  روز  گرامیداشــت 
مراسم باشــکوهی در بیمارستان 
و زایشــگاه مریم و بــا حضور مدیر 
عامــل محترم بیمارســتان، تمامی 
پرســنل و پرســتاران ایــن مرکز 
برگــزار گردیــد. در ابتــدای این 
مراســم دکتر دلشــاد مدیر عامل 
بیمارســتان طی سخنانی روز ماما و 
کارگر را به پرســتاران، پرســنل و 
کارگران بیمارستان تبریک گفت و 
با ابراز خوشحالی از حضور در جمع 

تمــام پرســنل برگــزاری همزمان 
جشــن روزجهانی ماما و روز جهانی 
کارگــر را از ویژگی هــای مهــم تنها 
کشــور  خصوصــی  بیمارســتان 

دانست.
 وی افــزود: یکــی از افتخــارات 
بزرگ کشــور ما علم پزشکی است 
کــه در دنیــا درخشــیده اســت.
پزشــکی ایران در سطح کشورهای 
اروپایــی اســت و حتــی گاهــی از 
آن ها جلوتر می باشد. دکتر دلشاد 
درادامــه دریافــت لــوح زرین از 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی را به بیمارستان  خصوصی 
مریم مایه افتخار و مباهات عنوان 
کرد و گفت: احســاس مســئولیت 
تمامی پرســنل، در انجــام  وظایف 
محولــه و رضایتمنــدی  مراجعیــن 

باعث این  موفقیت  است.
 وی در پایــان از بخــش آموزش 
در کالســهای آمادگی برای زایمان 
مادران باردار، کارشناسان تغذیه 
آموزشــی  مجلــه  ونویســندگان 
تشــکر کــرد ونمونه بــودن را حق 
تمام پرســنل و کارگــران مجموعه 
دانست. انتخاب بیمارستان نمونه 
در بیــن بیمارســتان های اســتان 
البرز به نام بیمارستان و زایشگاه 
مریم حاصل زحمات شــبانه روزی 
و  پرســنل  تمامــی  و مســئوالنه 
پرســتاران این مجموعه می باشــد 
در  این مراسم با اهدا لوح و هدایا 
از زحمــات تمامــی ماماهــا در روز 
جهانی ماما و کارگران زحمتکش به 
مناســبت روز جهانــی کارگر تقدیر 

به عمل آمد.

به مناسبت روز جهانی ماما مراسم باشکوهی در بیمارستان و زایشگاه مریم برگزار شد؛

علم پزشکی ایران فراتر از اروپاست

خبرنگار جام جم البــرز: در همایش روز جهانی 
ماما که در ســالن همایش های رازی برگزار شد، مسئولین 
بیمارستان و زایشــگاه مریم به سخنرانی پرداختند. با هم 

بخوانیم:
* دکتر دلشاد:

 رتبه نخســت ترویج زایمان طبیعی توسط 
بیمارستان و زایشگاه مریم در کشور کسب شد

دکتر محمد حسین دلشاد، رئیس بیمارستان و زایشگاه 
مریم کرج در حاشــیه همایش روز جهانی ماما که در سالن 
همایش های رازی برگزار شد، گفت: امروز در این همایش 
10 بیمارستان برتر در حوزه ترویج زایمان طبیعی در کشور 
انتخاب شــدند و ما نیز به عنوان یکی از این 10 بیمارستان 
و تنها بیمارســتان خصوصی کشور در زمینه ترویج زایمان 

طبیعی انتخاب و رتبه نخست را کسب کردیم.
وی خاطرنشان کرد: زحمات پنج ساله پرسنل بیمارستان 
و زایشگاه مریم موجب دریافت این مقام و در واقع پنج سال 
تالش ماماها، پزشــکان و متخصصان بیمارستان منجر به 

این انتخاب مبارک شد.
دلشــاد با اشاره به شاخص های انتخاب در این همایش 
تصریح کرد: کاهش سزارین نخست زا، افزایش تعداد زایمان 
های طبیعی و افزایش زایمان های بدون درد شاخص هایی 
بود که بر اســاس آن امتیاز دهی صورت پذیرفت که نهایتًا 

بیمارستان های برتر در این حوزه انتخاب شدند.
رئیس بیمارستان و زایشگاه مریم تاکید کرد: بیمارستان 
مریم جزو معدود بیمارســتان های مادر و کودک کشور و در 
واقع اولین بیمارســتان مادر و کودک کشور است که آغاز به 
کار کرده اســت که به دلیل دارا بودن تجهیزات نگهداری 
نوزادان بدحــال، icu، nice برای مادران پرخطر باعث 
شــده از دیگر شــهرهای همجوار و نیز دیگر استان های 

کشــور که حتی بیمارانی که منتظر فرزندانی با ناهنجاری 
های خاص هستند به بیمارستان ما مراجعه نمایند.

* دکتر بهنام:
 تالش ما حفظ سالمت و آرامش مادران است

دکتر فریبا بهنام، متخصص زنان و زایمان و مدیر گروه 
زنان بیمارســتان و زایشــگاه مریم در حاشیه همایش روز 
جهانی ماماخاطرنشان کرد: این بیمارستان حدود سه سال 
اســت که در استان البرز در شهرستان کرج دایر شده است و 
در طول این سه سال اهم تالش مان را برای حفظ آرامش و 

سالمت ما در آن گذاشته ایم.
وی با اشاره به کسب رتبه نخست در این همایش توسط 
بیمارستان و زایشگاه مریم افزود: در راستای سالمت مادران 
و ترویج زایمان طبیعی گام های بسیار مهم و موثری در این 
بیمارستان برداشته شده است که در این زمینه کالس های 
مختلفــی را به صورت رایگان بــرای مادران برپا کرده ایم.

بهنام تصریح کرد: کالس ها شامل 8 جلسه است و در حاشیه 
آن کالس های کمک زایمانی نیز برگزار می شود.وی ادامه 
داد :کالس یــوگا در بارداری برای اولین بار در ایران در این 
بیمارستان برپا شــد که موجب زایمان های بسیار راحت و 

مطلوب مادران گردید.
* دکترستوده:

 کسب رتبه نخست با تالش شبانه روزی به 
دست آمده است

دکتر سوســن ستوده، متخصص بیهوشی و مدیر گروه 
بیهوشی بیمارستان و زایشگاه مریم گفت: در این بیمارستان 
با تشــویق و حمایت مادران برای زایمان طبیعی و زایمان 
بی درد و تالش های صورت گرفته در این 5 سال به رکورد 
بسیار باالیی رسیدیم که در حال حاضر نیمی از زایمان های 
انجام شــده در این بیمارستان به این روش انجام می شود.

رئیس اتاق عمل بیمارســتان مریم افزود: تیمی متشــکل 
از متخصص زنان متخصص بیهوشــی ماما و کارشــناس 
بیهوشــی در زایمان بدون درد همــکاری می کنند که به 

صورت دائمی در کنار بیمار حضور دارند.
* دکترجمشیدی:

 استاندارد ســازی موجب آمار ۵۰ درصدی 
زایمان طبیعی شد

برای خوشایندســازی بلوک زایمان سه اتاق ldr ایجاد 
کرده ایــم، به این معنی که هر خانم بــاردار بعد از ورود به 
ایــن اتاق ها می تواند یک نفر همــراه به انتخاب خودش 
داشته باشد. دکتر خدیجه جمشیدی، مسئول بلوک زایمان 
بیمارستان و زایشگاه مریم نیز در حاشیه این همایش گفت: 
از بدو تاسیس بیمارستان و زایشگاه  مریم افتخار همکاری با 
این مجموعه را داشته ام که البته در آن زمان زایمان طبیعی 
نداشــتیم ولی به همت دکتر دلشاد و همه مجموعه و بلوک 
زایمان توانسته ایم به آماری معادل 50 درصد از زایمان های 

ساالنه به صورت طبیعی نایل آییم.
وی تاکید کرد: رســیدن به آمار 50 درصدی شــاخص 
بســیار مهــم و بزرگی برای بیمارســتان خصوصی مریم 
اســت و یکی از دالیل رســیدن به چنین نتیجه و رتبه ای 
اســتفاده از استانداردهاست.جمشیدی یادآوری کرد: برای 
خوشایندسازی بلوک زایمان سه اتاق ldr ایجاد کرده ایم، 
به این معنی که هر خانم باردار بعد از ورود به این اتاق ها می 

تواند یک نفر همراه به انتخاب خودش داشته باشد.
مسئول بلوک زایمان بیمارستان مریم افزود: بیمارستان 
و زایشگاه مریم بدون تردید یکی از مراکز ارائه دهنده زایمان 
بی درد در طول 24 ســاعت در کشور است که با استفاده از 
بهترین متخصصین بیهوشــی و روش های مدرن مبادرت 

به زایمان بدون درد می کند.

اهداء لوح زرین تنها بیمارستان خصوصی و یکی از 10 بیمارستان موفق 
کشور در برنامه ترویج زایمان طبیعی به بیمارستان و زایشگاه مریم

فرمانده ناشناس


