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 چگونه از زانوهای خود 
مراقبت کنیم؟
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اعضای شورا با مدیران ارشد استان هماهنگ باشند
امام  جمعه کرج:

مدیرعامل شــرکت غله اســتان 
گفت: تــا کنون 18 میلیــارد و 450 
میلیون تومان از مطالبات کشاورزان 

پرداخت شده است.
به گــزارش خبرگــزاری صدا و 
ســیما؛ چگینی با اشــاره به اینکه از 
تاریــخ 25 خــرداد خریــد تضمینی 
گندم به کمک جهاد کشــاورزی آغاز 

شــده، گفت: تا کنــون 5 مرکز خرید 
در اســتان، 28 هزار تــن گندم را از 

کشاورزان خریداری کرده است. 
وی افــزود: مجمــوع مطالبات 
کشاورزان 37 میلیارد و 370میلیون 
تومان اســت کــه از ایــن مقدار 18 
میلیــارد و 450 میلیــون تومــان 
آن پرداخــت شــده اســت و قــرار 

 اســت بقیــه آن تــا آبــان پرداخت 
شود.

چگینی با اشاره به وضعیت کاشت 
و برداشــت غالت افزود: در ســال 
زراعــی 97-96 نزدیک به 16 هزار 
هکتار اراضی کشــت غالت و 1000 
هکتار کشت کلزا داشتیم که تاکنون 
حدود 95 درصد مزارع جو،70 در صد 

مزارع گنــدم و 70 درصد مزارع کلزا 
برداشت شده است. 

وی اضافــه کرد: بارش ســنگین 
برف در فروردین ماه امســال، مزارع 
اســتان البرز را تحت تاثیر قرار داد که 
عالوه بر خوابیدگی زمین های زراعی 
)ورس( مقــداری از خوشــه های جو 

دچار سرمازدگی شدید شد.

خرید تضمینی غالت و کلزای مزارع البرز

صفحه 2
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام  جمعه کرج:
امروز باید همه به تولید کمک کنند

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در 
خطبه های این هفته نمازجمعه والیت و رهبری جامعه 
را مهم ترین اصول اسالم دانسته و تصریح کرد: مساله 
رهبری در شیعه از امور مهم و مورد طمع مخالفین است 
که می بینید تا امروز هم که مســاله امامت و رهبری در 
عصر غیبت به عنوان والیت مطلقه فقیه مطرح اســت 

همان کینه ها و دشمنی ها به شکلی دیگر ادامه دارد.
کرج-خبرنگار جام جم: آیت  ا... سید محمد مهدی حسینی همدانی اظهار 
داشت: دستور کار دشمن امروز این است که تا می تواند اقتصاد ما را تضعیف و قدرت 
ملی را آســیب پذیر کند تا نارضایتی را در ایران گســترش دهد و امید بسته است که 
تحریم ها اثر کند.وی با اشــاره به حجم باالی نقدینگی در جامعه، بیان داشت: همه 
به هراندازه که می توانند به تولید کمک کنند؛ ولو چند نفر با هم سرمایه ای را مجتمع 
کرده و یک واحد تولیدی را راه بیندازند و مردم هم مقید به تهیه از آنان باشند، دولت 

و دستگاه ها و بانک ها و خیرین هم مقدمات الزم را فراهم کنند.
امام جمعه کرج خاطرنشــان ســاخت: بعضی مدیران با ارباب رجوع و کارمندان 
خودشــان هم بدرفتاری دارند، این تذکر چندم اســت که داده می شود و بعد اگر به 

خاطر حفظ حقوق مردم، )از افراد( نام بردیم، ناراحت نشوند.

امام جمعه فردیس:
تیم اقتصادی کشور باید تغییر کند

امام جمعه شهرســتان فردیــس گفت: تیم 
اقتصادی کشور باید تغییر کند و افراد تأثیرگذارتر 
و باتجربه تری در این حوزه وارد شــوند تا بتوانیم 

برای مشکالت برنامه اساسی تدوین کنیم.
فردیــس- خبرنــگار جــام  جم: 
حجت االســالم  علی اکبر ایمانی در خطبه های 
این هفته نماز جمعه با بیان اینکه شــرایط امروز 

کشور ویژه است ولی بحرانی نیست، اظهار داشت: نباید باعث ایجاد رعب و وحشت 
میان مردم شــویم زیرا ما در این 40 ســال گذشــته، روزهای سخت تر از این را هم 

گذرانده ایم.
وی ادامه داد: آنچه در حال حاضر مهم است، نحوه مدیریت شرایط است و رهبر 
انقالب نیــز در این رابطه فرمان هایی را اعالم کرده اند، اگر طبق این دســتورات، 
بتوانیم برنامه ریزی درستی برای کشور داشته باشیم، پس از خروج آمریکا از برجام 

و تشدید تحریم ها، با معضالت اقتصادی مواجه نخواهیم شد.
ایمانی با بیان اینکه باید با حفظ روحیه خود به موفقیت کشور کمک کنیم و رفتار 
صحیح و تصمیم گیری درســت، توطئه های دشمن را خنثی خواهد کرد، گفت: به 
گفته مقام معظم رهبری، دولت موظف اســت به عنوان سکاندار اجرایی کشور، این 

مسائل را رعایت کند تا ما از این پیچ تاریکی اقتصاد عبور کنیم.

پیشگیری رشدمدار، ســرمایه گذاری 
پایدار 

انســان به عنوان موجودی 
اجتماعــی بالفاصلــه پس از 
تولد و حتی قبل از آن نیز تحت 
تاثیر محیط اجتماعی خود قرار 
می گیرد و به واقع شــخصیتش 
در تعامل با این محیط است که 

شکل می گیرد. 
با توجه بــه اینکه فرد اولین 
ارتباطــات خود را بــا خانواده، 
مدرســه، گروه همســاالن و 
رســانه ها برقــرار می کند و از 
آنها تاثیر می پذیرد، ریشه های 
گرایــش افراد به بزهــکاری را نیز بایــد در دوران کودکی و در ارتباط با 
محیط جســت؛ چنانکه دیوید فرینگتون در نظریه معروف خود بزهکاری 
را جزئی از رفتار ضد اجتماعی میداند که نقطه آغاز آن خردســالی اســت 
که تا بزرگسالی نیز ادامه می یابد و چنانچه انحراف و بزهکاری نوجوانان 
و کودکان زود پاســخ داده نشــود منجر به مزمن شــدن ناسازگاری در 
آن ها می شــود؛ بنابراین ریشه های شخصیت ضد اجتماعی را که در بین 
بزهکاران دیده می شــود می توان در نوجوانی تشــخیص داد و نسبت به 
درمان آن اقدام کرد از همین روی فرینگتون پیشــگیری های زودرس یا 
رشــد مدار را به عنوان مداخالتی که برای جلوگیری از رشد ظرفیت جرم 

در افراد موثر است معرفی کرده است.
همه تئوری ها و پژوهش های روان شــناختی و عصب شناختی به تاثیر 
مهم دوران کودکی در شــکل گیری و زمینه ســازی آسیب ها، جرایم و 
بیماری ها اذعان دارند. مطالعات متعدد پیشــگیری رشــد مدار نیز حاکی 
از آن اســت که موقعیت ضعیف اجتماعی- اقتصادی خانواده، الگوهای 
تربیتی نادرســت والدین و قرار گرفتن در جمع همساالن نابهنجار بشدت 
کودک را در معرض خطر بزهکاری و گرایش به مواد مخدر در آینده قرار 
می دهد، به همین دلیل مداخله مناســب در مسیر و مراحل رشد )خانواده، 
مدرســه و اجتماع( به منظور پیشــگیری از گرایش آنان به ارتکاب جرم 
و تقویت عوامل حمایتی بــرای تقویت مقاومت افراد در برابر گرایش به 

بزهکاری راهبرد اصلی پیشگیری رشد مدار است.
از جمله دالیــل انتخاب این راهبرد، کارکرد ضعیف ســایر اقدامات 
پیشــگیرانه اســت چرا که به باور متخصصان این حوزه اعمال مجازات 
به تنهایی نتوانســته اســت بر کاهش میزان جرم تاثیر بسزایی بگذارد و 
خالفکاران بالقوه به دلیل امکان اعمال مجازات و شرمســاری در انظار 
عمومی از ارتکاب جرم منصرف نمی شــوند چرا که در مجازات به عنوان 

راهکاری پیشــگیرانه به علل زیربنایی جرم توجه نمی شود. 
در حالی که در پیشــگیری های رشدمدار شناســایی عوامل خطر در 
مســیر رشــد اطفال و انجام مداخالت مناســب در مراحل رشد کودک 

مورد تاکید است.
در برنامه های پیشــگیریهای رشد مدار با محوریت خانواده، آموزش 
والدین کودک به عنوان اولین گام در راســتای پیشگیری از آسیب ها به 
شــمار می رود. این برنامه ها شــامل آموزش مهارت هایی هستند که به 
 والدین کمک می کند تا عوامل و محیط رشد صحیح فرزندان شان را فراهم 

سازند.
همانگونه که خانواده مي تواند عامل مهم بزهکاري باشــد و شــرایط 
نامطلوب آن بزهکار پرورش دهد، به همان نســبت وجود شرایط مطلوب 
در خانواده رشــد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امکان پذیر 

ساخته، مهمترین گام در پیشگیري از بزهکاري است.
در کنــار خانواده مدرســه نیز بــا توجه به کارکردهــای ویژه محیط 
آموزشــی، نقش موثری در شــکل گیری شــخصیت فرد ایفا می کند. 
اجرای برنامه های پیشگیری های رشدمدار در مدرسه، می تواند در شیوه 
تصمیم گیــری کودکان در امور مختلف، افزایــش اعتماد به نفس آنها، 
افزایش شــرکت در فعالیت های مدرســه به همراه مســئولیت پذیری و 

توانایی حل مســاله کودکان نقش مهمی ایفا نماید.
 این برنامه های آموزشــی با کمک کردن به دانش آموزان در به دست 
آوردن احترام کافی نســبت به خود، تصویری مناسب از شخصیتشان در 
ذهنشان شــکل می دهد و از این رو کمتر تحت تاثیر فشارهای نابهنجار 

همساالن خود در محیط مدرسه قرار می گیرند.
در سال های اخیر اهمیت آموزش پیشگیری های رشدمدار به والدین 
و دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته اســت و آموزش و پرورش درهای 
مدارس را برای ورود دســتگاه های مختلف جهت ارائه خدمات آموزشی 
به والدین و دانش آموزان بازکرده است؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه نیز از سال های پیش ارائه آموزش های پیشگیری 
رشــد مــدار را مورد توجه ویژه قرار داده اســت و با ابــالغ این برنامه به 
معاونت های اســتانی سعی در بســط و گسترش این آموزش ها در کشور 

را داشته است.
تدوین "ســند نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان" نیز در شــورای 
عالــی رفاه و تامین اجتماعی کشــور در ســال 1394 بــه عنوان میثاق 
همکاری های چند جانبه بین 9 دســتگاه ذیربــط موید اهمیت آموزش 
پیشــگیری های رشــدمدار به دانش آموزان و والدین آنهاســت چرا که 
صراحتــًا در این ســند آموزش های رشــد مدار در زمینه پیشــگیری از 
رفتارهای پرخطر، آســیب های اجتماعی و بزهــکاری مورد تاکید قرار 

گرفته است.
مطابق این ســند از ســال 95 در چند اســتان کشــور از جمله استان 
البــرز به صورت پایلوت مجموعه ای نظام یافتــه از خدمات و برنامه ها، 
شــامل غربالگری، آموزش های رشــدمدار به دانش آمــوزان، والدین و 
معلمان، توانمندسازی و حمایت های روانی اجتماعی، به منظور مراقبت 
دانش آموزان در برابر رفتار های پرخطر، آســیب های اجتماعی و جرائم 
از طریق مداخله بموقع و موثر توســط دستگاه های ذیربط ارائه می شود. 
امید اســت با اجرای برنامه های پیشــگیری رشــدمدار، بسیاری از 
آســیب های اجتماعی که کودکان جامعــه را تهدید می کند کاهش یابد 
و راهکارهــای مقابله با این آســیب ها در میــان دانش آموزان، والدین و 
آموزگاران درونی شده و نسلی سالم و مقاوم در برابر آسیب های اجتماعی 
تربیت شــود، تا تحقق جامعهای مقاوم در برابر آســیب ها رویایی دست 

نیافتنی نباشد.
دکتر مهدی جوهری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل استان البرز 

با ائمه جمعه استانیادداشت

 بازدید معاون رئیس جمهور از مرکز رشد 
و پرسیس ژن

برگزاری جلسه شورای معادن استان البرز

معــاون علمی و فنــاوری رئیس 
جمهــور گفت: تنهــا راه عبــور از 
تحریم ها تکیه بــر توانمندی داخلی 

است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ 
ســتاری افزود: فناوری از کارآفرین و 
نخبه ای به دست می آید که متکی بر 
حمایت های دولتی نباشد و با اتکاء به 
ســرمایه و توان بخش خصوصی راه 
را برای هرگونه پیشرفت و توسعه ای 

هموار می کند. 
 وی با اشــاره به برخی موفقیت ها 
در کشــور گفت: تجربــه ثابت کرده 
اســت که توســعه فناوری و رشــد 
اقتصادی زمانی اتفــاق می افتد که 
به خودباوری برسیم و این خودباوری 
نیز در چارچوب فعالیت های گروهی 
خارج از سیستم اداری و دولتی اتفاق 
خواهــد افتاد. ســتاری همچنین با 
اشــاره به  تبدیل علم به ثروت گفت: 

در سال های گذشته زیرساخت های 
علمــی و پژوهشــی بســیاری در 
کشــور ایجاد شــده اما در تولید علم 
و پژوهش به ثــروت موفق نبوده ایم 
که بــا برنامه های فعلی امیدواریم در 
ایــن زمینه به کامیابی هایی دســت 
پیدا کنیــم. وی افــزود: محصولی 
که با پول و وام دولتی ســاخته شــود 
قابلیت رقابت نــدارد بنابراین برنامه 
ما ایجاد محیط کســب و کار اســت 

که فارغ التحصیالن بتوانند با دانش 
دانشگاهی به خوداتکایی و اشتغال و 
ثروت برسند. ستاری همچنین گفت: 
در تحریــم بخش فناوری کشــور با 
مشکل مواجه می شود اما این جوانان 
قطعا راهی پیدا خواهند کرد و موانع را 
برطرف می کنند. در ادامه مدیرعامل 
پرســیس ژن نیز گفت: پرسیس ژن 
یک مرکز شــتاب دهنده اســت که 
با حمایت از نخبگان دانشــگاهی در 

حوزه تولید دارو فعالیت می کند.
کارآگاه افــزود: پــس از 22 ماه 
فعالیــت تاکنون موفق شــده ایم از  
خروج تعــدادی از نخبگان کشــور 
پیشــگیری کنیم و این نخبگان هم 
اکنون در حال تولید دارو و دارای خط 
تولید هستند.وی با بیان اینکه 87 نفر 
از فارغ التحصیالن حــوزه فناوری 
تولید دارو در پرســیس ژن مشغول 
به کار هستند، گفت: جذب نخبگان 
جوان کشور دارای مهارت در صنعت 
بیوفناوری پزشکی و تاسیس استارت 
آپ های دانش بنیان و همچنین کار 
بــر روی طرح هــا و محصوالتی که 
مشــابه تولید داخلی ندارند از جمله 
ماموریت های اصلی پرســیس ژن 
اســت.کارآگاه در ادامه افزود: ما دارو 
تولید نمی کنیم بلکه فناوری تولید دارو 
را تولید کرده و در اختیار شرکت های 

تولید کننده قرار می دهیم.

اســتاندار البرز گفت: معادن استان البرز باید با 
رعایت الزامات زیســت محیطــی فعالیت خود را 

ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نجفی افزود: 
شرایط استان البرز از لحاظ زیست محیطی اهمیت 
ویــژه ای دارد و باید در خصــوص تصمیم گیری 

پیرامون معادن دقت و حساسیت ویژه ای داشت.
وی افــزود: گاهــی برداشــت ها از معادن به 
انــدازه ای غیــر منصفانه اســت که آســیب ها و 
تهدیدهای فراوانی را همراه خواهد داشت بنابراین 
بایــد نظارت جدی وجود داشــته باشد.اســتاندار 
البرز در جلســه شــورای معادن استان البرز گفت: 
معادن اســتان البرز باید با رعایت الزامات زیســت 
محیطی فعالیت خــود را ادامه دهند.نجفی افزود: 

شرایط استان البرز از لحاظ زیست محیطی اهمیت 
ویــژه ای دارد و باید در خصــوص تصمیم گیری 
پیرامــون فعالیت های معادن دقت و حساســیت 
ویژه ای داشت.وی در ادامه افزود: حفظ و حراست 
از محیط زیســت ضروری است و اهمیت حفاظت 
از محیط زیســت و بخصوص رودخانه های استان 
بســیار باالست از این رو تمامی مصوبات این شورا 
باید با رعایت الزامات این امر مهم انجام شود.نجفی 
ادامه داد: هر اقدامی که مسبب به خطر افتادن منافع 
ملی باشــد باید منع و جلوگیری شود.استاندار البرز 
افزود: برای صدور مجوز و فعالیت معادن جدید نیز 

دقت باالیی نیاز است.

نشست خبری محمد جواد کولیوند 
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد 
و آســارا در مجلس شــورای اسالمی 
با اصحاب رســانه در محل خانه ملت 

برگزار شد.
جام جم:  خبرنــگار  کرج- 
کولیوند در این نشســت با بیان اینکه، 
کسی که مدعی خیانت است باید سند 
ارائه دهد نه کســی که بــه او تهمت 
زده اند، گفــت: باید قانون بگذاریم که 
اگر کســی تهمتی زد و نتوانست اثبات 

کند، برخورد جدی با او شود. 
وی ادامــه داد: در شــورای عالی 
اداری کشــور یک بنــد داریم مبنی 
بر اینکه اســتاندار یــا فرماندار قبل از 
اینکــه انتصابی انجام دهند به نماینده 
مجلــس می گویند و حتی اگر نماینده 
هم مخالفت کرد او می تواند فرد مورد 
نظــر را منصوب کند و نماینده هم اگر 
شــکایتی داشته باشد از مسیر خودش 

پیگیری می کند. 
کولیوند در خصوص شورای پنجم 
گفت: در این شــورا از همان ابتدا بین 
اعضا برای انتخاب شهردار اختالف رخ 
داد، در این بیــن عده ای دنبال تحول 
بودند بنابراین دو گروه 5 نفره و 8 نفره 
شــکل گرفت و در نهایت از 27 نفر به 

3 نفر رسیدند. 
وی دربــاره انتخــاب نصیری به 
عنــوان شــهردار کرج گفــت: دکتر 
نصیری را همین افــرادی آوردند که 
االن در گروه 8 نفره هســتند.  قبل از 
انتخاب، ایشان را به دفتر بنده آوردند. 
بــه او گفتم، آقای نصیــری آیا کرج را 
مطالعه کرده ای؟ شــما شهردار یک 
منطقه از تهران بوده اید و مســتقیم با 
شورای شهر کار نکرده اید. گفت، من 
تجربــه دارم و توضیحاتی داد. گفتم، 
آقــای نصیری خودتان را برای عرصه 
پیچیده و سختی آماده کنید و در نهایت 

رای دادند و او شهردار کرج شد.
نماینــده مــردم کــرج، فردیس، 
اشــتهارد و آســارا در مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: آقای نصیری 
چون با شورا مســتقیم کار نکرده بود 

فکر می کرد هیات رئیســه شــورا هر 
چیــزی بگوید، حرف تمــام اعضای 
شوراســت بنابراین  تمام خواسته های 
هیات رئیســه را انجام داد و هر چیزی 
می گفتیم جواب می داد با هیات رئیسه 

هماهنگ کردم. 
وی تاکیــد کرد: آقــای نصیری 
بر اســاس تجربه خــودش، کارهای 
زیربنایی و مدرن را شــروع کرده بود 
که تاکنون در کــرج اتفاق نیفتاده بود 
و خیلی هــم خوب و عالــی بود ولی 
نیروی انســانی کارآزموده را نداشت 
و در نهایت بســیار بر او فشــار آوردند 
تا اســتعفا داد. بعد از اســتعفا دیدیم در 
شورای شهر ناخودآگاه 8 نفره و 4 نفره 

و یک نفره درست شد. 
وی ادامــه داد: از طرفــی بــه ما 
می گوینــد موجبــات 2 میلیون نفر را 
دســت 8 نفر داده ایم شــما به عنوان 
نماینده مردم ورود پیدا کنید، وقتی هم 
دخالت می کنیم می گویند نمایندگان 
قدرت طلبــی کرده اند. از آن طرف هر 
شــخصی را می آورنــد و با او صحبت 
می کنند می گویند اگــر با نمایندگان 
ارتباط بگیری از دور خارج خواهی شد. 
کولیوند بــا بیان اینکه با گروه های 
مختلــف اعضــای شــورا و تک تک 
هم جلسه گذاشــتم، گفت: 21 نفر از 
اعضای شــورای قبلی خودشان را با 
همه دستگاه ها و نماینده ها و استاندار 
هماهنگ کردند و چقدر کار شهر از این 

طریق جلو رفت. 
وی ادامه داد: به استاندار هم گفتم 
که شــما مسئول این اســتان هستید 

و موظفیــد این 13 نفــر را بخواهید و 
موجبــات شــهر و راه را به آنها بگوئید 
و اگــر هــم می خواهید ما باشــیم، 
بگوئید ما هم بیائیــم. کولیوند افزود: 
به اعضای شــورا گفتم اگر مصلحت 
شهر را می بینید با استاندار و مسئوالن 
ارشد استان جلسه خصوصی بگذارید 
تا همه حرف هایشــان را بگویند. آن 8 
نفــر به فرد منتخب شــان گفته اند که 
شــورا 8 نفر است نه 13 نفر. آیا اقلیت، 
حقی در شــورا ندارد؟ می گوئیم بیایند 
حرف هایشــان را بگویند تا به راه حلی 
برســیم ولی نمی آیند. به آقای زارع، 
خلیلی اردکانی، خستو، غدیر مهدوی، 
حاجی قاســمی و محمــدی گفته ام 
که شــما فکر می کنید با این انتخاب 
می توانید مشکالت شهر را حل کنید؟ 
اگر دستگاه های انتظامی و اطالعاتی 
و نماینده هــا و اســتاندار را با خودتان 
نداشــته باشــید چگونه می توانید کار 

شهر را جلو ببرید؟
وی اظهــار داشــت: دوســتان ما 
نمی خواهند با هیچ فردی مشــورت 
کنند. شفاف و روشن بیایند، مطبوعات 
هم باشند و حرف هایشان را بزنند و ما 
هم حرف می زنیم و شما قضاوت کنید. 
ما تاکنون کجا اسم شخص خاصی را 
بردیم؟ می گویند بنده نگذاشــتم که 
آقای ســریزدی بیایــد. فکر می کنند 
دســتگاه اطالعاتی عریض و طویل 
اطالعاتی و قضایی این کشــور فقط 
منتظر کولیوند اســت، اینگونه نیست 

بلکه فقط می خواهند من را بزنند. 
آنهــا می خواهند از بیــرون، برای 

شــهر، شهردار در ســایه درست کنند 
در صورتــی که با ایــن قضیه برخورد 

می کنیم. ما شهردار در سایه نداریم.
پیشنهاد من این است که دوستان 
واقعــا منطقــی برای شــهر تصمیم 
بگیرنــد، اگر احســاس می کنند واقعا 
آقای محمد رضا احمدی نژاد می تواند 
کارهای شهر را جمع کند، رای بدهند. 
اگر از وزارت کشــور حکم زدند، همه 
کمــک می کنیم. ولــی اینکه با آقای 
احمدی نژاد جلســه بگذارند و تهدید 
کنند که با نماینده هــا  یا 5 نفر ارتباط 

برقرار نکن، مناسب نیست.
کولیوند بــا تاکید بــر اینکه بوی 
انحــالل از این شــورا نمی آید، گفت: 
اگر آقای ترکاشــوند بیایــد، می تواند 
طرح های تعطیل شده شهر را با تجربه 
قبلی خــود دوباره کلید بزند و به کارها 
ســرعت ببخشد. او کســی است که 
شــجاعت تصمیم گیری دارد، من از 
ایشــان تخلفی ندیده ام، در این زمینه 
دستگاه های بازرسی و نظارتی بررسی 

کنند و منطقی و با سند حرف بزنند. 
وی ادامه داد: بیایند حرف هایشان 
را بزننــد و ما هم حرف هایمان را بزنیم 
و به تفاهم برســیم، در غیر این صورت 
اگر بخواهند با شهر بازی کنند، برخورد 
می کنیم. ما نماینده شــهر هســتیم و 
قسم خورده ایم، من می دانم از تهران 
به اینها خط می دهند، یک ســال است 
که خدمات مردم رها شــده و شهر را به 
امان خدا رها کرده اند. من با آقای زارع، 
خلیلی، خستو، احد رسولی، محمدی، 
حاجی قاسمی، غدیر مهدوی مشکل 
ندارم و اگر می خواهند خدمت کنند ما 

کمک شان می کنیم. 
کولیونــد با بیان اینکه بنده تاکنون 
به هیچ کــدام از ســخنانی که گفته 
بودند، اصال جــواب نداده ام و از بعد از 
انتخاب آقای سریزدی حرفی نزده ام، 
گفت: اگر  شــهردار را درست انتخاب 
کرده بودید االن شــهر شهردار داشت 
و مســیر توســعه را طی می کرد ولی 
افرادی را انتخــاب کرده اید که درجه 

3 و 4 هستند.

جشــنواره لباس اقوام با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده با شــعار 
حمایت از فعاالن صنعت طراحی و دوخت لباس ایرانی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کرج 
گفت: مناسب سازی پوشاک سنتی با سلیقه دختران امروز، یکی از نیازهای جامعه است.

معصومه ابتکار با حضور در اختتامیه نمایشــگاه پوشاک سنتی در کرج، برگزاری این 
نمایشگاه را موفق ارزیابی کرد و گفت: پوشاک و پوشش زنان به عنوان هویت زن ایرانی 

بسیار مهم و ارزشمند است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی افزود: ریشه ما باید حفظ شود، ریشه هایی که هویت ما را بیان می کند و از این رو 
مناسب سازی پوشاک سنتی با توجه به سلیقه دختران جوان الزم و ضروری است تا بتوان 

آن را به عنوان هویت زنان ایرانی صادر کرد .
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از افرادی که در زمینه پوشش سنتی فعالیت 
می کنند خواست تا در این زمینه فعالیت خود را افزایش دهند. وی بر حمایت از این فعاالن 
تاکید کرد و افزود: از سوی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حمایت های ویژه ای از 
این افراد خواهد شد و ما در تالشیم تا فرهنگ پوشش اقوام ایرانی را ترویج کنیم و سبک 
پوشش ایرانی اسالمی را با توجه به فرهنگ و هنر متنوعی که داریم توسعه دهیم.وی در 
این مراسم به اعالم پوشیدن لباس سنتی در مراسم و حتی ادارات از سوی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اشاره کرد و افزود: ما خواهان نشاط و تنوع رنگ ها و هنرها در بخش های 
مختلف جامعه با توجه به الگوهای عفاف و حجاب ایرانی و اسالمی هستیم.ابتکار افزود: ما 
حاضریم از تولید کنندگان و طراحان لباس و پوشاک ایرانی استقبال کنیم تا بتوانیم پویش 
ملی را که در اســتان البرز آغاز شــده است در سراسر کشور پیاده کنیم. وی به حرف های 
پوچ دشمنان در خصوص وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: محدودیت واردات 
فرصتی برای حمایت از کاالی ایرانی اســت زیرا بسیاری از تولید کنندگان ما از واردات 
کاالهای خارجی متضرر شده اند و با قطع شدن این واردات تولیدات این تولیدکنندگان 

رونق خواهد گرفت. 
گفتنی اســت نمایشــگاه لباس اقوام ایرانی با 72 غرفه و با شــرکت تولیدکنندگان 

لباس های سنتی مناطق مختلف کشور پس از یک هفته در کرج به کار خود پایان داد.

با حضور معاون رئیس جمهور صورت گرفت؛

اختتامیه جشنواره لباس اقوام
نماینده کرج در مجلس:

اعضای شورا با مدیران ارشد استان هماهنگ باشند
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زانو درد یکی از شــایعترین بیماری های مفصلی 
اســت که افراد را به مطب دکتر می کشاند. در ضمن 
مفصل زانو یکی از آسیب پذیرترین مفصل ها در برابر 
بیماری هایی مانند روماتیســم و آرتروز و لوپوس و 
همچنین پوکی اســتخوان به شمار می رود. زانو درد 
ممکن است در همه افراد و سنین مختلف و به دالیل 
مختلفی ماننــد آرتروز زانو، آســیب ها و صدمات، 

آرتریت روماتوئید و علل دیگر به وجود بیاید. 
نظر بــه اینکه زانو یک مفصــل فعال و تحمل 
کننده وزن و دارای ساختمانی پیچیده است، بیش از 
دیگر مفاصل در معرض آســیب های مختلف است. 
مطالعات نشان می دهد که وزنی که در حال راه رفتن 
روی مفصل زانو وارد می شــود بین سه تا پنج برابر 
وزن کل بدن است. یعنی یک فرد 70 کیلوگرمی در 
هــر قدم، حدود 350 کیلوگرم نیرو به مفصل زانوی 
خود فشــار وارد می کند. اگر روی زمین می نشینید، 
زمانی که از روی زمین بلند می شــوید، فشــار روی 
زانوهای شما حدوداً هفت برابر می شود و این میزان 
در حین دویدن بین 8 تــا 10 برابر وزن بدن خواهد 

بود.
* چه افرادی دچار درد زانو می شوند؟

- گــروه اول افراد جوانی هســتند که معموال از 
لحاظ ورزشی و تحرک بدنی فعال هستند و معمواًل 

به علت صدمات گوناگون  دچار زانو درد می شوند.
- گروه دوم افرادی هستند که در سنین باالتر یا 
کهنسالی هستند و اکثراً به خاطر تخریب غضروف 
مفصل زانو و بیماری های مفصلی و عضالنی دچار 

زانو درد می شوند.
* عالئم بیماری های زانو چیست؟  

-  قرمزی و تورم.
-  ناتوانی در خم کردن زانو )قفل شدن زانو(.

-  ناتوانی در دراز کردن زانو.
-  لنگیدن در حیــن راه رفتن به دلیل ناپایداری 

یا درد زانو.
-  خشکی زانو.

-  قرمزی و احساس داغی زانو.
-  ضعف یا ناپایداری.

-  تق تق یا صدا دادن زانو.
-  ناتوانی در صاف کردن کامل زانو.

-  حساسیت به لمس کردن زانو.
-  مشکل باال یا پایین رفتن از پله ها.

زانو درد می تواند دالئل مختلف داشــته باشــد، 

زیرا درگیر شــدن بافت هــای مختلف زانو درد را به 
اشــکال متفاوت نشان می دهد و هر عالمت بیانگر 
یک بیماری در قسمت های مختلف از زانو می باشد. 
بخشــی از این دالئل به شــرح زیر است، البته باید 
توجه داشت که این عالئم به صورت مطلق نیستند 
و این دردها می توانند ادغامی از دالئل مختلف باشد:

درد جلــوی زانو: در اکثر موارد به کشــکک زانو 
مربوط می شود.

درد در قســمت داخلــی زانو: یــا بخش میانی، 
معمواًل عالمت پارگی مینیسک میانی، آسیب رباط 

جانبی داخلی و آرتروز است.
درد در قســمت بیرونی زانو: یــا بخش جانبی، 
عمومًا عالمت پارگی مینیسک جانبی، آسیب رباط 
جانبی خارجی، تاندونیت نــوار ایلیوتیبیال و آرتروز 
است. درد پشــت زانو: به دلیل تجمع مایع، عارضه 

موسوم به کیست بیکر و آرتروز رخ می دهد.
درد صبحگاهــی: دردی که پس از بیدار شــدن 
از خــواب بروز می کند و ســپس به دنبــال انجام 
فعالیت هــای مالیم برطرف می شــود، معمواًل از 

عالئم آرتروز زانو در مراحل اولیه است.
تــورم: یکی از علــل احتمالی آســیب دیدن 
ســاختمان داخلــی مفصل زانو، تورم اســت، مثاًل 
رباط صلیبی یا شکســتگی باالی استخوان درشت 
نــی. ولی چنانچه زانو به فاصله چند ســاعت تا چند 
روز پــس از صدمه دیدن ورم کند، احتمااًل دلیل آن 
می تواند ناشی از پارگی مینیسک یا رگ به رگ شدن 
رباط باشــد. اما تورمی که پیامد وارد شدن ضربه یا 
صدمه دیدن مســتقیم زانو نباشــد احتمااًل به دلیل 
اســتئوآرتریت، نقرس، آرتــروز التهابی یا عفونت 

مفصل می شود.
پارگی رباط های زانو خود را به اشــکال مختلف 

نشان می دهند که به شرح زیر است:
صــدا دادن یا تق تق زانو: صدا دادن زانو همراه با 
درد غالبًا بر اثر آســیب هایی چون پارگی رباط زانو، 
شنیده می شود. البته در بعضی موارد استئوآرتریت یا 
آرتروز نیز باعث صدا دادن زانو می شــود، بخصوص 

در باال رفتن از پله ها.
پایــداری زانــو: اگــر بیمار حــس می کند که 
زانوهایــش تاب نگهداری وزن او را ندارند، احتمااًل 

رباط ها آسیب دیده اند.
* شــایعترین علل دردهای مزمن زانو 

کدامند؟

آرتروز یا استئوآرتریت: به این بیماری ساییدگی 
زانو هم می گوینــد. آرتروز زانو به علت از بین رفتن 
غضروف مفصل ایجاد شــده و در حاالت شــدید 
مینیســک هم از بین می رود. عالئم آن به صورت 
درد زانــو و محدودیــت حرکت و تورم زانو اســت. 
تشــخیص ســاییدگی زانو با معاینه و رادیوگرافی 

ساده داده می شود.
روماتیسم: روماتیســم معمــوال تمام بدن را 
درگیر می کند. مفصل زانو هم ممکن اســت درگیر 
شود. عالمت عمده درگیری روماتیسمی زانو درد و 
تورم زانو است. در مراحل پیشرفته، مفصل زانو تغییر 

شکل می دهد. 
بورســیت: در اطراف مفصل زانو کیسه هایی 
وجود دارد که به آنها بورس می گویند. این کیسه ها 
بــه علل مختلفی مانند عفونت یا صدمات می توانند 
ملتهب و دردناک شــوند. به این عارضه بورســیت 
می گویند. عالئم بورســیت های زانــو معموال به 
صــورت درد زانو و تورم موضعی در قســمتی از زانو 

است. 
عفونت: عفونت مفصــل زانو از اورژانس های 
پزشکی است. عالئم عفونت زانو به صورت درد زانو 
و تورم زانو و تب است. درمان آن در اکثر اوقات عمل 

جراحی و استفاده از آنتی بیوتیک است. 
کندروماالسی کشــکک: در این بیماری 
اســتخوان کشکک به درســتی در جای خود قرار 
نگرفته و بر اثر حرکات مکرر در جلوی زانو غضروف 
آن آســیب می بیند. عالئم کندروماالسی یا نرمی 

غضروف کشکک درد زانو بخصوص بعد از نشستن 
به مدت طوالنی اســت. حرکات زانو ممکن است با 

صدا همراه باشد. 
ازگود اشــالتر: ازگود اشــالتر در نوجوانان 
ورزشــکار و به علت مستقیم شدن مکرر زانو ایجاد 
می شــود. در این بیماری برجســتگی زیر کشکک 

دردناک و متورم می شود. 
زانــوی جهندگان: منظــور از جهندگان یا 
Jumpers ورزشــکارانی هســتند که حرکات 
جهشــی را زیاد انجام می دهند. ورزش هایی مانند 
والیبال و بســکتبال جزو این ورزش ها هســتند. در 
این ورزشکاران تاندون کشکک که در زیر کشکک 
قــرار دارد ملتهب و دردناک می شــود. عالمت این 
بیماری ها درد زانو در محل تاندون است که در حین 

ورزش بیشتر می شود. 
* درمان کایروپراکتیک زانودرد:

درمــان کایروپراکتیــک یکــی از موثرترین و 
مطمئن ترین  درمان های زانو درد به شــمار می رود. 
زیرا این درمان بدون استفاده از دارو و عمل جراحی 
بســیاری از بیماری های زانو را بــه صورت کاماًل 
طبیعی معالجــه می کند. درمــان کایروپراکتیک 

عمومًا در سه مرحله انجام می شود.
مرحله  اول: هدف این مرحله کاهش التهاب 
در مفصــل و کاهش درد اســت و ســپس دوری از 
عوامل تشدیدکننده عارضه، که می تواند با استفاده 
از وســایل و باندهای حمایتی انجام شــود. استفاده 
از یخ بــرای کاهش التهاب، اسپاســم عضالنی و 

درد و بهبــودی بافت های نرم ماننــد لیزر درمانی، 
اولتراسوند و روش های درمانی تداخلی.

مرحله دوم: طبیعی کردن عملکرد مفصل.
منیپوالســیون )یا درمان با دســت( مهم ترین 
تکنیــک مختــص کاروپراکتیــک می باشــد. 
کایروپراکتیــک با هدف افزایــش تحرک، بهبود 
عملکــرد و کاهــش درد بــر روی مناطــق دچار 
محدودیت در زانو و مفاصل مجاور انجام می شوند. 
روش های درمانــی کایروپراکتیک که بر روی زانو 
انجام می شــوند معموال شامل چند تکنیک بوده که 
هر کدام برای رفع علــل خاصی از زانو درد طراحی 
 شده اند. این تکنیک ها تحت کنترل کامل به وسیله 
دکتــر کایروپراکتیک تنظیم و انجام می شــوند تا 

تحرک و عملکرد بهتری به زانو بدهند.
عالوه بر این، تکنیک رهاســازی میوفاشــیال 
و تکنیک رهاســازی فعال از جملــه ده ها تکنیک 
دیگر اســت که کایروپراکتیک بــرای درمان زانو 
درد اســتفاده می کند. این تکنیک ها با کار  بر روی 
عضــالت و بافت های بین آن ها یک روش دقیق تر 
و عمیق تــر برای رهایی از درد و بازگرداندن تحرک 
به بافت هاست که باعث شــل شدن این بافت ها و 

عملکرد مناسب آن ها می شود. 
* مرحله سوم: برنامه تمرینات توان بخشی

در زمان مناسب، ورزش هایی برای بهبود قدرت، 
اســتقامت و ثبات برای بیمار تجویز می شــود. این 
نرمش هــا در درمان زانو درد اهمیت بســزایی دارد 
و بــه بیمار کمک می کند تا بــه فعالیت های عادی 
خود بازگردد و احتمال ایجاد آســیب های بیشتر را 

پیشگیری کند. 
* برای مراقبت از زانو چه باید کرد؟

به خاطر داشــته باشید که بهترین راه درمان زانو 
درد، پیشگیری از آن است.

 وزن مناسب داشته باشید: اضافه وزن مهم ترین 
عامل آسیب زانوهاست و علت آن فشار بیش از حدی 
اســت که به زانوها وارد می کند. پس اگر اضافه وزن 
دارید، وزن خود را متناســب کنید وگرنه باید منتظر 

شروع درد زانو باشید. 
 اجســام ســنگین جابه جا نکنید: حمل جســم 
ســنگین موجب آســیب گردن، کمر و زانو می شود 
پس تــا جایی که امکان دارد از جابه جایی اجســام 
ســنگین خودداری کنید. به یاد داشته باشید وقتی 
جســمی را حمل می کنید، فشاری که به زانوها وارد 

می شود، چند برابر وزن آن جسم است. 
عضــالت ران خود را تقویت کنیــد: از آنجا که 
عضــالت ران از مفصل زانــو محافظت می کند، 
بنابراین تقویت عضالت ران از ســاییدگی مفصل 
زانــو جلوگیری می کند و درد زانو را کاهش می دهد. 
حرکات ورزشی ســاده ای برای این کار وجود دارد؛ 
ایــن حــرکات را براحتی در منزل یــا در محل کار 

می توانید انجام دهید.
در وضعیت مناسب بنشینید: وقتی در وضعیت دو 
زانو یا چهار زانو روی زمین می نشینیم فشار زیادی به 
زانو وارد می شود. پس، از نشستن روی زمین پرهیز 
کنید و در ضمن زمین نشستن مساله نیست، مساله 
مهم بلند شــدن از زمین است. به خاطر داشته باشید 
که نشســتن بر روی صندلی، به شرطی که صندلی 
مناســب باشد برای زانو بسیار مناسبتر از نشستن بر 

روی زمین است.
تــا حد امکان از پله پرهیز کنید: باال و پایین رفتن 
زیاد از پله برای زانو مناسب نیست. ممکن است یک 
پلــه بین هال و پذیرایی یا اتاق خواب وجود داشــته 
باشــد. وجود همین یک پله موجب می شــود که در 
طول روز به دفعات زیاد از این پله باال و پایین بروید. 
اگر نمی توانید شــرایط خانــه را تغییر بدهید طوری 
وســایل خانه را بچینید که مجبور نشوید زود به زود 

به اتاقی که پله دارد بروید.
 تا حد امــکان از توالت های معمولی اســتفاده 
نکنید: استفاده از توالت های معمولی )ایرانی( فشار 
زیادی به زانوها وارد می کند اگر دچار درد زانو هستید 
بهتر اســت از توالت فرنگی استفاده کنید. اگر چنین 
امکانی نداریــد، صندلی های مخصوصی که برای 
توالت گذاشــته می شود تهیه نمایید. در این صورت 

مراقب لغزش پایه های صندلی باشید.

راه های ارتباطی با کلینیک
آدرس: کرج-گوهردشــت- فلکه اول-برج 

نیکامال- طبقه 10 اداری-واحد 3
شماره های تماس:
0919-0388448
026-34256301
026-34256359

به قلم: دکتر سید حبیب ا... شمس، 
متخصص کایروپراکتیک در ایران، 
آمریکا وکانادا

 چگونه از زانوهای خود مراقبت کنیم؟

شــرکت آب و فاضالب استان 
البرز به شــهروندان اســتان برای 
رعایــت بیشــتر صرفه جویی در 

مصرف آب هشدار داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
شرکت آبفای شهری استان البرز؛ 

افزایــش دمای هوا که بر اســاس 
پیش بینی ها طی روزهای آینده به 
مرز 40 درجه نیز خواهد رســید از 
یکسو و قطع جریان برق در برخی 
مناطق استان که موجب قطع برق 
تأسیســات و چاه ها، ایستگاه های 
پمپاژ و... شده از سوی دیگر موجب 
افزایش مصرف آب و کاهش حجم 

مخازن ذخیره شده است .
بنابراین از شــهروندان تقاضا 
می شــود به منظــور برخورداری 
همــگان از نعمــت آب در تمامی 
ســاعت های شــبانه روز، رعایت 

مصرف درســت آب را مدنظر قرار 
داده و از مصارف غیرضروری جداً 

پرهیز کنند .
بر اساس گزارش روابط عمومی 
آبفــای البــرز، ظرفیــت تولید و 
ذخیره سازی آب شرب شهروندان 
متناسب با نیازهای آبی پیش بینی 
شــده اما در صورت کاهش مدت 
قطعــی بــرق و نیــز همراهی و 
همــکاری شــهروندان و دقت در 
مصــارف خــود، شــاهد اختالل 
جدی در جریان توزیع آب به مدت 

طوالنی نخواهیم بود .

نشســت خبری ناصر اســکندری مدیرعامل 
شرکت توزیع برق البرز در محل سالن اجتماعات 

این شرکت برگزار شد. 
کرج- خبرنگار جام  جم: وی با بیان اینکه 
دراین روزها، گرمای کم ســابقه ســبب افزایش 
مصرف برق و فشار مضاعف به شبکه های توزیع 
انرژی درکشــور و البرز شده اســت، گفت: با این 
اوصاف قطعی و نوســان برق تا زمان کاهش دما 
در کشور و اســتان البرز وجود خواهد داشت و باید 
مراکز اداری، بیمارستانی و خدماتی اقدام به خرید 

و نصب سیستم های ذخیره برق کنند.
اســکندری ادامه داد: بر اســاس دستور العمل 
ابالغی دولت، این مراکــز باید برای خود ژنراتور 
داشــته باشــند.وی افزود: همزمان با قطعی برق 
دراســتان البرز تعداد تماس هــای تلفنی مردم با 
سامانه 121 اســتان افزایش 80 درصدی داشته 

اســت. مهم ترین راه برون رفت از مشکل قطعی 
برق، اجــرای فراگیر طرح بهره منــدی از انرژی 
خورشــیدی اســت و وزارت نیرو بــرای اجرای 
گسترده این طرح با مشارکت مردم اعالم آمادگی 

کرده و مجریان حمایت ویژه خواهند شد.
مدیر عامل شــرکت توزیع برق البرز بر تامین 
برق مورد نیاز معابر، بوســتان ها و سایر مکان های 
عمومی از انرژی خورشــیدی تاکید کرد و اظهار 
داشــت: طبق ابالغیه دولت، هر سال10 درصد از 
مصرف برق کشور باید کاسته شود ضمن آنکه 20 
درصد تامین برق از طریق انرژی خورشــیدی باید 
صورت گیرد.وی ادامه داد: متاسفانه این موضوع 
تاکنــون مــورد توجه قرار نگرفتــه و باید  هر چه 
ســریع تر  آن را اجرایی کرد.اسکندری با اشاره به 
اینکه یکی از ابزارهای جدی که باید دنبال آن بود 
اصالح اقتصاد برق اســت، گفت: بخش عمده ای 

از شبکه های برق البرز به کابل خودنگهدار مجهز 
شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز همچنین بر 
تعطیلی پنج شــنبه ها در استان البرز جهت کاهش 

مصرف انرژی تاکید کرد. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز:

اصالح اقتصاد برق از ابزارهایی است که باید 
پیگیر آن بود 

هشدار آبفای البرز به شهروندان برای رعایت 
صرفه جویی در آب

مدیرکل بهزیســتی اســتان البرز با 
حضور در بیمارستان مریم، ضمن بازدید 
از بخش های مختلف این بیمارســتان، 
از انعقاد قرارداد بهزیســتی و بیمارستان 

مریم در آینده ای نزدیک خبر داد.
کرج- خبرنگار جام  جم: دکتر 
اســدا... حیدری در ایــن بازدید با بیان 
اینکه بچه های تحت پوشش بهزیستی 
مشــکل بیمه دارند، گفت: بیمارستان 
مریم، یکی از ظرفیت های خوب استان 
البرز در حوزه ســالمت اســت بنابراین 
زمینه های همکاری با این بیمارســتان 
را بررســی می کنیم تا از این ظرفیت ها 

استفاده مطلوب را ببریم. 
وی بــا بیان اینکه تالش می کنیم تا 
خدمات مان را برون سپاری کنیم، اظهار 
داشــت: بیمارســتان مریم می تواند در 
زمینه همکاری با کودکان تحت پوشش 
بهزیستی و نیز فعالیت ها در زمینه قبل از 
معلول زایی همکاری خوبی انجام دهد.

حیــدری تاکید کرد: اگــر کودکان 
بهزیســتی حمایت شــوند در بین آنها 
استعدادهای خوبی پیدا می شود و در این 
زمینه در مراکز تحت پوشش بهزیستی، 
برنامه استعدادسنجی در حال اجراست 
تا استعدادها پیدا شده و به سمت و سوی 

مورد نظر سوق داده شوند. 
رئیس بیمارســتان مریم نیز در این 
نشســت با اشاره به بازدیدی که اخیرا از 
شیرخوارگاه امام علی )ع( داشته است، 
ضمــن قدردانی از زحمات همکاران در 

اداره کل بهزیســتی، گفــت: در بازدید 
از شــیرخوارگاه امام علی )ع( مواردی 
مطرح شــد که قرار است بررسی کنیم  
و تا جایی که می توانیم در این راســتا با 
بهزیســتی همکاری مشترک خواهیم 

داشت. 
دکتر صالح الدین دلشــاد ادامه داد: 
آمادگی داریم تا تمامی خدمات مربوط 
به کودکان شیرخوارگاه اعم از معاینات 
پزشکی، بســتری، عمل جراحی، ختنه 
و... را به صورت رایگان در بیمارســتان 

مریم انجام دهیم. 
دلشــاد در بخش دیگری از سخنان 
 IVF خود بــه افتتــاح اولیــن مرکز
بیمارســتانی کشور در بیمارستان مریم 
اشــاره کرد و اظهار داشت: آزمایشگاه 
مجهــز، دســتگاه های ســونوگرافی 
پیشــرفته، متخصصــان و پزشــکان 
مختلف و... بیمارســتان مریم را برتر و 

متمایز کرده است. 
رئیس بیمارســتان مریم همچنین 
به فعالیت های موسســه »محکم« در 
استان های محروم کشور نیز اشاره کرد.

شــایان ذکر اســت در این نشست، 
مدیر و جمعی از پزشــکان بیمارستان 

مریم نیز حضور داشتند. 
گفتنی اســت در پایان این نشست، 
مقــرر شــد کارشناســی از اداره کل 
بهزیســتی جهت بررسی شرایط و مفاد 
تفاهم نامه فی مابین با بیمارستان مریم 

همکاری کند. 

مدیرکل بهزیستی استان البرز: 

بیمارستان »مریم« از ظرفیت های خوب استان البرز 
در حوزه سالمت است

مدیرکل صدا وســیمای مرکز البرز از راهیابی 45 اثر 
از صدا و ســیمای مرکز البرز در بخش های صدا، ســیما، 
موســیقی، پژوهش و خبر به بیســت و یکمین جشنواره 

تولیدات مراکز استانی خبر داد .
به گزارش روابط عمومی صدا و ســیمای مرکز البرز؛ 
علــی رامک  گفت: در بخش صدای مرکــز البرز 15 اثر 
به بخش داوری این جشــنواره راه یافته اســت. از جمله 
ایــن آثار می توان به چرخش مثلث، صدای شــب، البرز 
من ســالم، از پیله تا پروانگی، طالی کثیف، قطار سریع 
الســیر، خانم نمکی، تکیه بارمله، گرگ ها، مسابقه آبادی 
و بر آستان جانان اشاره کرد. رامک افزود: همچنین 8 اثر 

نیز در حوزه ســیما به بخش داوری راه یافته اســت. قرار 
شبانه، خونه زندگی، غریبان، بنی آدم، حد، پرچم، پیوند و 
کودکانه از جمله عنوان آثاری اســت که به بخش داوری 
راه یافته اســت .مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز افزود: 
در بخش پژوهش نیز 5 اثر پژوهشی با عنوان های تعزیه 
در اســتان البرز، زندگی و آثار حاسب کرجی، نقش استان 
البرز در تعالی هنر خوشنویسی ایران، شاگرد مکتب کمال 
الملک و بررســی علل و عوامل اقتصادی در ایجاد و بروز 
پدیده طالق در اســتان البرز به بیست و یکمین جشنواره 
اســتان ها راه یافته است .رامک گفت: در بخش موسیقی 
نیز 7 اثر به بخش داوری آثار جشــنواره راه یافته است که 

از جملــه این آثار می توان از بازی دراز، بهار کرمانشــاه، 
خاک مقدس، ایران، شوگار تهنویی، گیله برار و ترا دست 
کم نگیر اشــاره کرد .علی رامک همچنین از ارسال آثار 
متنوعی از واحد خبر مرکز البرز خبر داد و گفت: این آثار در 
بخش های متنوع تلویزیونی و رادیویی و مکتوب انتخاب 
شده است.مدیرکل مرکز البرز گفت: سال گذشته نیز 10 
اثر به مرحله بررســی آثار جشنواره راه یافته بود که امسال 

این آثار با افزایش 4 برابری روبه رو بوده است .
وی گفت: امســال با برگزاری نشست های تخصصی 
در داخل مرکز و استفاده از تجربیات سال های گذشته آثار 

متنوعی تولید و به جشنواره ارسال شده است .

راهیابی 45 اثر از صدا و سیمای مرکز البرز به جشنواره تولیدات مراکز استانی 
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به کار ارباب رجوع صادقانه رسیدگی کنید
امروزه کار ارباب رجوع در ادارات و دســتگاه های اداری متاســفانه با اتالف وقت و 
سردرگمی های فراوان همراه است. بنابراین از مسئوالن استانداری البرز درخواست داریم 
تا با طراحی و برنامه ریزی اصولی و بازرسی های میدانی از نحوه پاسخ دهی مسئوالن و 

کارشناسان به ارباب رجوع، نواقص مربوط به اتالف وقت را ساماندهی نمایند. 
جبار حسین پور از کرج

اداره راه و شهرسازی البرز اقدام کند
جاده های کرج- ماهدشــت- اشــتهارد و کرج- مالرد دارای پستی و بلندی چاله ها 
و مشــکالت آسفالت و گاهی عدم خط کشی مناسب و کمبود چراغ های هشدار دهنده 
ایمنی می باشــد. بنابراین از مسئوالن اداره راه و شهرسازی خواهان رسیدگی به نواقص 

ترافیکی و ساختاری مذکور هستیم. 
انوشیروان عادلی از ماهدشت

قطعی آب و برق محالت را اطالع رسانی کنید
گرمای بی سابقه هوای تابستانی و قطعی های آب آشامیدنی و جریان برق شهروندان 
بویژه در شــهرهای اقماری البرز زندگی شــهروندان را در ابعاد مختلف دچار اختالل و 
نابســامانی کرده اســت. بنابراین از مســئوالن و دســت اندرکاران مربوطه خواهان 

برنامه ریزی گسترده و اطالع رسانی درست به شهروندان هستیم. 
احمد مرادی از شهرک مهندسی زراعی و بعثت

شهرداری کرج چاره اندیشی کند
با توجه به تناســب نداشــتن معادله نیاز شهروندان به فضای ســبز و امور زیستی و 
اجتماعی متاســفانه سرویس های بهداشــتی و آبخوری ها در محدوده بوستان ها کم و 
اکثرا غیر بهداشــتی و نامناسب می باشد. بر این اســاس الزم است تا شهرداری کرج و 
اداره بهداشــت برای بهبود سالمت شــهروندان در زمینه های مذکور اقدام های موثر 

معمول نمایند.
حسن جابری از کوی کارمندان جنوبی

بخشداری چندار اقدام کند
وضعیت آب بندها و نهرهای آبرســانی باغ های روســتای ورده به علت سیالب خیز 
بودن رودخانه محلی نیاز به اصالح، مرمت و بازسازی اصولی دارد. بنابراین از مسئوالن 

بخشداری چندار درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم.
جمعی از اهالی روستای ورده

اداره راه و شهرسازی استان البرز چاره اندیشی کند
مسیر اتوبان کرج- هشتگرد دارای چاله ها و ناهمواری های متعدد و اشکاالت فراوانی 
از قبیل نامتناســب بودن ورودی و خروجی ها و فقدان خط کشــی  و آسفالت یکدست و 
یکپارچه اســت که البته همین نواقص و کمبودها باعث تشدید تصادف های رانندگی و 
خســارات جانی و مالی شهروندان می شــود. بنابراین از مسئوالن اداره راه و شهرسازی 
اســتان البرز درخواست جدی داریم تا با رفع نواقص مسیر اتوبان و بازسازی آن، جریان 

ترافیک را ساماندهی اصولی نمایند. 
جمعی از شهروندان البرزی

نام: علیرضا
نام خانوادگی: مشهدی

محل تولد: کرج
تاریخ تولد: 1342/1/14 

تاریخ شهادت: 1363/3/23
مسئولیت قبل از شهادت: سرباز
نحوه شهادت: بر اثر اصابت گلوله

محل شهادت: محور مهاباد سردشت
مزار شهید: گلزار شهدای امامزاده محمد)ع( کرج

شمه ای از زندگینامه: شهید »علیرضا مشهدی« در چهاردهم فروردین ماه 
سال 1342 درکرج در خانواده ای مسلمان و زحمتکش دیده به جهان گشود و دوران 
کودکی را همراه با محرومیت های اجتماعی و اقتصادی آن زمانه ســپری نمود. او 
همراه با تحصیل به منظور تامین مخارج خانواده، کار و فعالیتی چشــمگیر داشت 
و همواره در این اندیشــه بود که راهی برای رها شــدن از قید و بندهایی که استعمار 
دســت نشانده شاهنشاهی برایش بافته بود بیابد و همواره دغدغه روشنگری مردم 
و هویدا ساختن چهره استثمارگر استعمارگران را داشت. شهید، در زمان انقالب در 
اکثر راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد و پس از پیروزی انقالب نیز با خدمت 

خود در جبهه های جنگ حق علیه باطل، دین خویش را به امام و انقالب ادا نمود.
شهید علیرضا مشهدی اخالق بسیار خوبی داشت و بسیار متین و مودب بود. او 
بسیار فهمیده، با ایمان و معتقد بود. وی به والدینش احترام بسیار می گذاشت و بسیار 

پاک طینت بود و اخالق و رفتار پسندیده ای داشت.
در پاسخ به ندای رهبری انقالب هماره خشم و انزجار خویش را با شرکت کردن 
در تظاهرات و همگامی با صفوف متراکم امت اسالم اعالم نمود و پس از اخذ مدرک 
دیپلم در رشته تجربی به منظور انجام وظیفه مقدس سربازی به جبهه ها به منظور 
دفع مزدوران داخلی به جبهه سردشت اعزام گردید و به مبارزه علیه منافقین و ضد 
انقالبیون و گروهک های ملحد و محارب پرداخت و ســرانجام در تاریخ بیســت و 
ســوم خرداد ماه 1363، در محور مهاباد سردشت مورد اصابت گلوله دشمن خوار و 
زبون قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل گردید و به لقاء ا... پیوست . پیکر پاک 
و مطهرش طی مراسم باشکوهی در گلزار شهدای امامزاده محمد)ع( کرج به خاک 

سپرده شد.
با تشکر از روابط  عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان البرز 

پیام های مردمییاد یاران آشنا

شــرکت گاز اســتان البــرز در 
راســتای تأمین پایدار جریان گاز با 
نگاهی حداقل 15 ســاله در اوایل 
ســال 97 موفق بــه دریافت مجوز 
هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران 
در خصــوص اجرای خــط انتقال 
جدیــد به قطر 36 اینــچ و به طول 
تقریبی 65 کیلومتر و برداشــت گاز 
از خط لوله سراســری گاز کشــور 
)حــد فاصل بوئین زهــرا تا منطقه 
 چهارباغ( در غرب اســتان شــده 

است.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
شــرکت گاز اســتان البرز؛ حسین 
تقی نژاد، مدیرعامل شــرکت گاز 
استان البرز در حاشیه جلسه مجمع 
عمومی و عادی ساالنه این شرکت 
در ســال 96 که در ساختمان ستاد 
شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، با 
بیان این مطلب اظهار کرد: این خط 

انتقــال جدید با برآورد مبلغی بالغ بر 
2000 میلیارد ریال است که در سال 
96 در برنامه های شرکت مهندسی 

و توسعه منظور شده بود.
تقی نژاد در ادامه اظهار داشت: در 
راستای بهره مندی از مصوبه شورای 
اقتصاد در خصوص گازرســانی به 
صنایع مصرف کننده سوخت مایع، 
با خوشــه بندی مناســب، صنایع 
 EPCF باقیمانده طرح را در قالب
تعریف و با اخذ مجوز از  هیأت مدیره 

شــرکت ملی گاز ایران، با هزینه ای 
بالــغ بر 400 میلیــارد ریال، اکنون 
در مرحلــه آگهــی فراخوان جهت 
انتخاب پیمانکار قــرار دارد.وی در 
ادامه با بیان اینکه گازرسانی به تنها 
شــهر باقیمانده استان )محور جاده 
چالوس( در دســتور کار برنامه های 
سال 97 قرار دارد، گفت: اکنون 28 
روستا در شهرستان های ساوجبالغ 
و طالقان در دست اجرا و 6 روستای 
شهرســتان طالقان در مرحله آغاز 

عملیات اجرایی و 5 روســتای این 
شهرســتان نیز در شــرف انتخاب 
پیمانکار اســت. مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان البــرز تصریــح کرد: 
این همــه در حالی اســت که آغاز 
اجرای گازرســانی به 33 روستای 
اســتان و بهره برداری از 5 روستای 
شهرستان های طالقان، ساوجبالغ 
و اشــتهارد، همچنیــن اجــرای 
گازرســانی به صنایع و واحدهای 
تولیــدی، صنعتی و کشــاورزی به 
میزان 71560 مترمکعب در ســال 
و معادل 102 درصد برنامه تکلیفی 
سال 96 نیز ســال گذشته به انجام 

رسیده است.
به گفته تقی نژاد، ســال گذشته 
به 95 واحد صنعتی عمده اســتان 
البــرز گازرســانی و میلیون ها لیتر 
در ســوخت مایع صرفه جویی شده 

است. 

نشســت ویژه بررســی و تعیین تکلیف پرونده 
زمین خواری شــهر جدید هشــتگرد بــه میزبانی 

دادگستری هشتگرد برگزار شد.
کرج-خبرنــگار جام جم: در پی تجمعات 
متناوب شــاکیان پرونده زمین خواری شهر جدید 
هشتگرد در مقابل دادگاه های تهران و هشتگرد که 
ســال های طوالنی و به عبارتی حدود 3 دهه باعث 
بالتکلیفی و سرگردانی آنان شده، آخرین تجمع آنان 
در صبح روزهــای 20 و 26 تیرماه در اطراف دادگاه 

هشــتگرد برگزار شد. مسئوالن و مقامات قضایی و 
اجرایی هشتگرد و وکیل شرکت تعاونی مسکن برق 
منطقه ای تهران و برخی معتمدان شــاکیان پرونده 
به برگزاری نشســتی ویژه به میزبانی دادگستری 
هشتگرد نسبت به بررسی مشکالت مذکور پرداخته 
و در نهایت با نظارت رئیس دادگاه های هشــتگرد و 
همکاری روســای شرکت عمران و اداره ثبت اسناد 
هشــتگرد و هیات مدیره شــرکت تعاونی مسکن 
کارکنان برق منطقه ای تهران قرار شــد با انجام کار 

کارشناسی، حدود و ثغور پالک های 314، 316 و... 
تعیین تکلیف شده و اختالفات و ابهامات این اراضی 
در مسیر ساماندهی و احقاق حق قرار گیرد. به گزارش 
خبرنگار ما، در پایان این نشست ویژه، معصوم زاده، 
مــددکار و محمدی از معتمدان و شــاکیان پرونده 
زمین خواری هشــتگرد با اظهار امیدواری نتایج این 
نشست را در حضور تجمع کنندگان ارزیابی نموده و 
بر اجرای دقیق آن توسط مسئوالن مربوطه تا احقاق 

حق کامل تاکید کردند. 

ســامانه مدیریت طــرح صورت 
وضعیت الکترونیکی برای مدیریت 
طرح های عمرانی شــهرداری کرج 

رونمایی شد.
به گــزارش خبرگــزاری صدا و 
ســیما؛ معاون عمرانی شــهرداری 
کرج با توجه به پراکندگی اطالعات 
مالی طرح های عمرانی دستگاه های 
اجرایــی گفت: پیــش از راه اندازی 
این ســامانه اطالعات آماری دقیقی 
بــرای تصمیم گیری کالن در اختیار 
مدیران ارشد دســتگاه های اجرایی 

وجود نداشت.
نصیری افزود: ســامانه پی وب 
این امکان را به مدیران دستگاه های 
اجرایی می دهــد تا به صورت دقیق 
وضعیــت طرح های عمرانــی را به 

صورت لحظه ای رصد کنند.
وی بــا توجه بــه اینکه تا پیش از 
ایــن اطالعات مناســب و دقیقی از 
طرح هــای عمرانی در دســت نبود 
گفت: راه اندازی این ســامانه، شروع 
مناســبی برای فعالیت های عمرانی 
خصــوص  در  تصمیم گیــری  و 

طرح هاست .وی افزود: راه اندازی این 
سامانه بخش عمده ای از مشکالت 
مدیریت شــهری را کاهش می دهد 
ضمن آنکــه وضعیــت طرح های 
عمرانی شفاف سازی می شود.معاون 
عمرانی شهرداری کرج اظهار کرد: 
ســامانه پی وب به منظــور برآورِد 

طرح ها، مدیریت طرح، تهیه صورت 
وضعیت توسط پیمانکار، رسیدگی به 
صورت وضعیت با استفاده از کارتابل 
و گــردش کار تعریف شــده و برای 
کارفرما با صرف اعتباری بالغ بر 350 

میلیون تومان راه اندازی شد.
نصیــری با بیان اینکه اســتفاده 
از ایــن نــرم افزار در جهــت احقاق 
اهداف دولت الکترونیک بوده است، 
افزود: قابلیت رهگیــری اقدامات، 
شفاف ســازی برنامه هــا، کاهش 
تردد ارباب رجــوع و کاهش تماس 
با کارکنــان از مزایای راه اندازی این 

سامانه به شمار می رود.
در حــال حاضر تمــام مناطق و 
سازمان های شــهرداری کرج آماده 

استفاده از این نرم افزار هستند.

 تعیین تکلیف اراضی شاکیان پرونده زمین خواری 
شهر جدید هشتگرد

تجهیز شهرداری کرج به سامانه پی وب

تمدید تغییر ساعت کاری ادارات

افزایش 50 درصدی بورس البرز

خطر سقوط، راه را بست

با هدف هماهنگی در خصوص برگزاری کنگره شهدای استان البرز صورت گرفت؛
نشست مدیر کل صداوسیما و بسیج رسانه استان البرز

 برگزاری دوره آموزش EFQM در شرکت 
نفت استان

گازرسانی به 95 واحد صنعتی عمده استان البرز 
طی سال گذشته

ســاعت کاری ادارات بــه جز بانک هــا و مراکز 
خدمات رســان در البرز تا 15 مرداد از ســاعت 6:30 

صبح تا 13:30 ظهر تعیین شد.  
 به گــزارش روابط عمومی اســتانداری البرز؛ از 

دستگاه های اجرایی و روسای ســازمان ها و نهادها 
خواسته شد ضمن نظارت و تالش جدی در خصوص 
کاهش مصرف انرژی دستگاه مربوطه، سیستم های 
سرمایشــی خود را در دمای 25 درجه ســانتی گراد 

تنظیم و حداکثر تا ساعت 12:30 خاموش نمایند.
حســن انجام امور بر عهده باالترین مقام دستگاه 
بوده و از طریق مبادی ذیربط کنترل و نظارت خواهد 

شد.

 معامالت بــورس البرز 50 درصد 
افزایش یافت.

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ 
کارشــناس امور ســهام داران بورس 
اوراق بهادار البرز گفت: 116 میلیون و 
775 هزار و 498 سهم، هفته گذشته در 

تاالر بورس داد و ستد شد که در مقایسه 
با هفته قبل 50 درصد افزایش یافت.

 بناء افــزود: در این مدت نیز ارزش 
ریالی ایــن معامالت 478 هزارو 508 

میلیون ریال بوده است.
وی گفت: در بین این شــرکت ها، 

شرکت پتروشــیمی پارس بیشترین 
حجم و ارزش خرید و فروش را به خود 

اختصاص داده است.
بناء گفت:  در این هفته 260 معامله 
جدید ایجاد شــده که نشــان از ورود 
سهام داران جدید به بازارسرمایه است.

وی گفت : این معامالت توسط60 
کارگزار بورس استان البرز انجام شده 

است.
معامالت بورس البرز درهفته های 
 گذشــته شــاهد روند افزایشی بوده 

است.

خیابان شــهید بهشــتی کرج به 
علــت خطر ســقوط جرثقیــل بلند 

ساختمانی)تاورکرین( بسته شد .
بــه گــزارش خبرگــزاری صدا 
وســیما؛ با کج شــدن این جرثقیل بر 
روی خیابان نیروهای آتش نشــانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری کرج 
با حضور در محل از ســاعت 16:50 
دقیقــه از تردد خودروهــا در خیابان 

شــهید بهشــتی جلوگیری کردند و 
مشغول ایمن سازی منطقه شدند.

به گفته ســاکنان و کسبه منطقه 
این جرثقیل حدود 10 ســال است که 
به علت نیمه کاره ماندن ســاختمان 
در دست ساخت بر فراز خیابان شهید 
بهشــتی رها شده اســت و مسئوالن 
شــهری برای جمــع آوری آن هیچ 
اقدامی انجام نداده اند تا باالخره خطر 

آفرین شد.
رئیــس ســازمان آتش نشــانی 
کــرج بــا اعــالم اینکه پــس از 18 
ســاعت کار منطقــه ایمن ســازی 
شده اســت گفت: تاکنون چند بار به 
مالک ســاختمان بــرای جمع آوری 
جرثقیل اخطار داده شــده اســت اما 
 هیچگونــه اقدامی صــورت نگرفته

 است.

نشست جمعی از اعضای بسیج رسانه 
و هنرمندان استان البرز با علی رامک مدیر 
کل مرکز البرز در خصوص هماهنگی های 
الزم جهت پوشــش تصویــری کنگره 

شهدای استان البرز برگزار شد .
بــه گــزارش روابط عمومــی صدا و 
ســیمای مرکز البرز؛ در این نشست علی 
رامک با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره 
شهدای اســتان در مهرماه امسال گفت: 
صدا و سیمای مرکز البرز آمادگی هرگونه 

همــکاری در خصوص بازتاب و انعکاس 
و پوشش رســانه ای این رویداد استانی را 
دارد .وی با تأکید بر زنده نگه داشــتن یاد 
و راه شــهدا بیان داشت: با توجه به جنگ 
نرم دشمنان مقوله فرهنگ اولویت کاری 
رسانه استانی البرز اســت که همواره در 
دســتور کار این مرکز در برنامه سازی ها 
قرار دارد.رامــک فرهنگ را پیش زمینه 
و زیرســاخت جامعه در مســیر توسعه و 
حرکت به سوی تکامل دانست و تصریح 

کــرد: صداوســیمای مرکز البــرز آماده 
همکاری با تمــام حوزه های فرهنگی از 
جمله تشکل هایی مانند بسیج هنرمندان 
اســت و یقینا مشارکت هنرمندان متعهد 
گام موثری در غنای برنامه های رســانه 
اســتانی خواهد بود و رســانه ملی استان 
آمادگی کامل بــرای همکاری در جهت 
تولید و پخش محصوالت فاخر بســیج 
هنرمندان را دارد. ابراهیم نوروزی مسئول 
بسیج رسانه های استان، ترویج و تقویت 

هنر انقالب اسالمی را مرهون حمایت از 
تولید آثار فاخر هنری و ســایر برنامه های 
فرهنگ محــور که توســط نهادهایی 
مانند رســانه ملی، رسانه های مکتوب و 
بسیج هنرمندان دانست.علی امیر کمالی 
مسئول بسیج هنرمندان استان نیز با تاکید 
بر نقش محوری رســانه ملی در تقویت 
بنیادهای فرهنگی جامعه، بر گســترش 
همکاری هــای متقابل این ســازمان با 

صداوسیمای البرز تاکید کردند.

دوره آموزشــي اســتقرار نظام تعالي 
سازماني)EFQM( با دعوت از رئیس 
اداره مهندســي، کیفیــت و بهره وري 
پاالیشــگاه نفت آبادان در این شــرکت 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي اســتان البرز؛ 
مهدي مقدسي رئیس واحد برنامه ریزي 
و مســئول اجراي سیستم هاي مدیریت 
شــرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
اســتان البرز گفت: اســتفاده از دانش و 
تجربیات شرکت هاي تابعه وزارت نفت 

که موفق به استقرار نظام تعالي سازماني 
شده اند با هدف کاهش هزینه ها، افزایش 
دقت و استفاده بهینه از زمان در دستور کار 

قرار گرفته است. 
وي اشــاره کرد: در دوره آموزشــي 2 
روزه که در روزهاي شــانزدهم و هفدهم 
ماه جاري برگزار شد، مالئي رئیس اداره 
مهندسي، کیفیت و بهره وري پاالیشگاه 
نفت آبادان به بیان و تشریح مفاهیم کلي 
مدل تعالي سازماني، جوایز کیفیت، منطق 
رادار، نحوه تکمیل پرسشنامه و اظهارنامه 
در سطح تعهد به تعالي پرداخت.  این دوره 

آموزشــي با حضور 35 نفــر از کارکنان 
شــامل مدیریت، روســا و کارشناساني 
از واحدهــاي ســتادي و عملیاتي که در 

گروه هــاي 9 گانه اســتقرار نظام تعالي 
ســازماني عضویت دارند جمعا به میزان 

280 نفر ساعت برگزار شد.

دامدار نمونه البرزی پس از ابتال به بیماری سرطان و 
ورشکستگی شغلی با دریافت تسهیالت اشتغال از کمیته 

امداد ضمن غلبه بر بیماری، دامداری اش را احیا کرد. 
به گزارش سایت خبري کمیته امداد؛ دامدار البرزی با 
اشاره به اینکه در سال 1351 در روستای رامجین از توابع 
شهرستان ساوجبالغ استان البرز به دنیا آمده است گفت : 
شغل پدرم دامداری بود و از دوران کودکی با عالقه مندی 
در کار پرورش گوســفند به پدر کمک می کردم، در سال 
74 ازدواج کردم و چهار سال بعد با دریافت تسهیالت 15 
میلیون ریالی از جهاد کشــاورزی توانستم گله ای با 200 

گوسفند مهیا کنم و درآمد خوبی نیز داشتم.
وی با بیان اینکه در ســال 91 سرنوشــت برای او به 

گونه ای دیگر رقم می خورد، افــزود: در اوج موفقیت در 
دامــداری  و در حالی که خداوند یک پســر و یک دختر 
بــه من عطا کرده بــود و خیلی از شــرایط زندگی ام نیز 
راضی بودم به یکباره از نظر جسمانی دچار مشکل شدم. 
خستگی، کم اشتهایی و حالت تهّوع غیر طبیعی موجب 
شد به پزشــک مراجعه کنم، پس از انجام آزمایش های 
متعدد متأسفانه متوجه شدم به بیماری سرطان کبد مبتال 
هستم. دامدار نمونه البرزی گفت: برای تأمین هزینه های 
سنگین درمان سرطان ناگزیر به فروش گوسفندان شدم 
تا اینکه همه ســرمایه ام را از دست دادم، سپس با توصیه 
یکی از دوســتان و مراجعه به کمیته امداد، تحت حمایت 
ایــن نهاد قرار گرفتم و هنگامی که شــرح زندگی ام را با 

امدادگران مطرح کردم، عالوه بر اعطای مساعدت های 
درمانی با توجه به سابقه خوبم در دامداری به من پیشنهاد 
کردند دوباره شــغل گله داری را راه اندازی کنم و من نیز 
پذیرفتم و با دریافت 30 میلیون تومان تسهیالت قرض 
الحســنه از کمیته امداد، هشتاد رأس گوسفند خریداری 
کردم، روی پای خود ایستادم و تعداد گوسفندانم نیز روز به 
روز زیادتر شد.دامدار البرزی با بیان اینکه به دلیل بیماری، 
یک نفر را برای چوپانی گله خود به کارگیری کرده است، 
افزود: هم اکنون به لطف خدا و با حمایت های کمیته امداد 
در شــغل دامداری دوباره به موفقّیت رسیده ام، از طرفی 
به عنوان دامدار نمونه ساوجبالغ انتخاب شده ام و مسیر 

درمان بیماری ام را نیز می گذرانم.

با حمایت کمیته امداد؛

 دامدار نمونه بر سرطان و ورشکستگی غلبه کرد 

یارب سببی ساز که یارم به سالمت
بازآید و برهاندم از بند مالمت

خاک ره آن یار سفر کرده بیارید
تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت


