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بدخواهان می خواهند به ایمان 
و اعتقادات جامعه ضربه بزنند
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شهردار کرج انتخاب شد

طرح »غزال« اینترنت 
شرکت مخابرات ایران 

آغاز شد

سعی می کنیم بهترین 
مهدکودک و پیش دبستانی کرج 
را مدیریت کنیم

فروش ویژه سیم کارت 
 دائمی »همراه اول« به قیمت
 100 هزار تومان
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عزم مدیران برای حل مشکالت زیرساختی »شیخ آباد«
امام جمعه کرج:

صفحه 2

فروش ویژه سیم کارت دائمی »همراه اول« 
به قیمت 100 هزار تومان

دکتر ایرج اســداللهی مدیرکل 
ارتباطــات ســیار اســتان البــرز 
و شهرســتان های غــرب اســتان 
تهــران از تمدیــد طــرح فــروش 
ویــژه  ســیم کارت دائمی »همراه 
اول« بــه قیمت 100 هزار تومان 

تا اطالع ثانوی خبر داد.
کرج-خبرنــگار جام جــم: وی با 
بیــان اینکــه پس از اتمام بســته 
خوش آمد، بســته تخفیف مکالمه 
به مدت ۹0 روز به صورت خودکار 
فعال و قابل استفاده خواهد شد، 
گفــت: مشــترکین عزیــز همــراه 
اول در طــرح فــروش ویژه ســیم 
کارت دائمــی با خرید ســیم کارت 
دائمی می توانید ضمن بهره مندی 
از تخفیــف قیمت ســیم کارت، از 
بســته خوش آمد 1000، شــامل 
1000 پیامــک، 1000 دقیقــه 
مکالمــه داخل شــبکه و اینترنت 
نامحــدود بــه مــدت یــک هفته و 
تخفیــف مکالمه به مــدت ۹0 روز 
پــس از اتمام بســته خــوش آمد 

1000 استفاده نمایید. 
اســداللهی ادامه داد: این طرح 
شامل سیم کارت های دائمی طرح 
full price(  20( ، طــرح 1000 و 
ثبت نام بــه روز ) فروش آنالین( 
و ثبــت نــام گلچین کــه به صورت 
نقــدی خریــداری شــده اســت، 

می شود. 
وی اظهار داشــت: مشــترکین 
اول  همــراه  دائمــی  جدیــد 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتر 
خدماتــی و فروشــگاه های همراه 
اول و ســامانه گلچیــن نســبت به 
خرید ســیم کارت دائمی به قیمت 
100 هزار تومان اقدام نمایند. 

مدیرکل ارتباطات سیار استان 
غــرب  شهرســتان های  و  البــرز 
اســتان تهــران ادامــه داد: این 
طرح مختص کســانی اســت که در 
بازه تعیین شده اقدام به خرید و 
فعالسازی سیم کارت می نمایند. 

اســداللهی با اشــاره بــه اینکه 
فــروش فقــط بــه صــورت نقدی 
می باشــد، بیان داشــت: در طرح 
1000 و ثبــت نام بــه روز امکان 
انتخــاب شــماره از بین ۹ شــماره 
بــرای مشــتری قبــل از پرداخت 

وجود دارد. 

امید سبزعلی، مسئول دفتر مدیر 
کل و روابط عمومی تبلیغات اسالمی 
البرز، گفت: رسانه ها، در رشد فکری 

و فرهنگی جامعه اثرگذارند.
به گزارش روابط عمومی تبلیغات 
اسالمی البرز؛ امید سبزعلی، مسئول 
دفتر مدیــر کل و روابــط عمومی 
تبلیغــات اســالمی البــرز، گفت: 
رســانه ها، در رشد فکری و فرهنگی 

جامعه اثرگذارند.
ســبزعلی، با اشــاره بــه اینکه 
رســانه در عصر حاضر مهم ترین و 
راهبردی تریــن ابزار انتقال فرهنگ 
و تمدن به اقصی نقاط جهان اســت، 
اظهار داشت: روابط  عمومی ها باید با 

بهره گیری از قدرت رسانه در توسعه 
و ترویــج آموزه هــا و شــعائر دینی 

اثرگذار باشند.
مســئول روابط عمومی تبلیغات 
اســالمی البــرز، گفــت: فعالیت 
فرهنگی بدون بهره گیری از قدرت 
رسانه چندان اثرگذار نخواهد بود، به 
همین منظور روابط عمومی با تعامل 
دو ســویه با رسانه ها می تواند در این 

زمینه به خوبی عمل کند.
وی ادامــه داد:در همین راســتا 
روابــط عمومی تبلیغات اســالمی 
البرز از سال گذشــته تا کنون بیش 
از ۱۰۰۰ خبر فرهنگی دینی و قرآنی 
را در رسانه های استان از قبیل صدا و 

سیما، خبرگزاری مهر، ایرنا، تسنیم، 
ایکنا، روزنامه پیام ســپیدار، کیهان، 

همشــهری و جام جم منتشر کرده 
است.

در نشست با مدیر خبر صداوسیمای البرز بیان شد؛

 رسانه ها، راهبردی ترین ابزار انتقال فرهنگ 
به جوامع بشری 

محمدرضا احمدی نژاد با 8 رأی به عنوان شهردار کرج انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ در هفتاد و ششــمین جلسه شورای شهر کرج، 
محمدرضا احمدی نژاد برای تصدی پست شهرداری کرج با 8 رای انتخاب شد.احمدی 

نژاد که بعد از استعفای اصغرنصیری سرپرستی شهرداری کرج را بر عهده...
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج:
بدخواهان می خواهنــد به ایمان و اعتقادات 

جامعه ضربه بزنند
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج 
در خطبه هــای این هقته نمازجمعه گفت: اجازه رخنه 
و تخریب را به دشمنان نخواهیم داد. بدخواهان سعی 
دارند به ایمان و اعتقادات جامعه اسالمی کشور ضربه 
بزنند و الزم است ما با تمام قوا از داشته خود دفاع کرده 

و اجازه ندهیم فرهنگ ناب نظام را خدشه دار کنند.
کرج-خبرنگار جام جم: آیت  ا... ســید محمد 

مهدی حســینی همدانی ادامه داد: عده ای امروز به جان نظام افتاده اند و سعی دارند 
بــه ارکان آن ضربه بزنند که چاره مقابله با آنــان، بهره گیری از فرمان های الهی و 

منویات مقام معظم رهبری است.
وی افزود: هدف اصلی جامعه ما باید تکیه  بر توان داخلی کشور باشد، بسیاری از 
مسئوالن درست عمل کردند اما گمنام مانده اند و گروهی دیگر باکم کاری به قلب 
کشــور و جامعه ضربه می زنند که باید این مســئوالن به مردم معرفی شوند تا دلیل 
مشکالت مشخص شود.امام جمعه کرج گفت: چندی پیش ترامپ، ایران را تهدید 
نفتی کرده بود که با مواضع انقالبی رئیس جمهور کشــور و ســردار سلیمانی مواجه 

شد و ما این روند را گرامی می داریم.
وی تاکید کرد: امروز آمریکا از توانایی هســته ای و قدرت ما بشدت نگران است 
و تمــام تالش خود را می کند تا ما را ناامید نماید ولی مردم ایران اســالمی با ایمان 

راسخ به داشته های خود، دشمن را زمین گیر خواهند کرد.

خطیب  جمعه مهرشهر:
مسئوالن باید با صداقت عمل کنند

امام جمعه مهرشــهر در خطبه های این هفته نماز 
جمعه گفت: مسئوالن در جامعه باید با صداقت عمل 
کننــد چرا که در غیر این صورت مورد تأیید آحاد ملت 
نخواهند بود و جامعه نباید اجازه دهد مســئوالنی که 

صداقت ندارند در جایگاه خود بمانند.
حجت  مهرشــهر-خبرنگار جام جــم: 
االســالم یدا... رضایی بیان داشت: اقامه نماز جمعه 

و ایراد خطبه ها در فرهنگ جامعه ما نقش چشــم گیری دارد ، چرا که کمک می کند 
آگاهی اجتماعی ارتقاء پیدا نموده و مردم بصیرت الزم را پیدا کنند.

وی ادامــه داد: باید تنــش و نگرانی در جامعه کاهش یابد و به حداقل برســد، 
با افزایش ســطح فرهنگ و آگاهی مردم می توانیم از شکســت و بی ثباتی جامعه 

جلوگیری کنیم و بهترین راه رفع مشکالت، ریشه یابی و برنامه ریزی است.
امام جمعه مهرشــهر گفت: ارائه انتقادات و پیشــنهادات به مسئوالن، با رعایت 

اصول در خطبه های نماز جمعه کمک می کند تا معضالت جامعه را رفع کنیم.

آب؛ الفبای زندگی
نعمت های خداوند بی نهایت اســت و همه 
چیز را در اختیار انســان قرار داده است. آب یکی 
از اصلی ترین نعمت های خداوند می باشد. همه 
چیز به آب وابســته است. خداوند در قرآن کریم 
می فرماید " این مــا بودیم که آب را به کیفیتی 
که انسان ها خبر ندارند از آسمان فرو فرستادیم 
و ســپس زمین را به کیفیتی ناگفتنی و به وسیله 
دانه ها شکافتیم و در آن دانه ها رویاندیم و انگور 

و سبزیجات و زیتون و نخل و باغ های پر درخت سر به هم کرده و میوه و تره باری  تا 
وسیله زندگی  شما و حیوانات شما باشد" )آیات 32-42 سوره مبارکه عبس(

آب و خاک تغییر و دگرگونی در زمین فراهم می کنند. خاک بستر و آب منشاء تمام 
گیاهان و نباتات و موجب رشد و نمو حیوانات و جانداران از ژئوپالنکتون ها، باکتری ها 
تا موجوداتی مثل فیل و نهنگ می باشد. در قرآن کریم آیات متعددی در خصوص آب 

و فواید و اثرات آن در کره زمین آمده است.
در کره زمین بدون آب، حیات نمی تواند وجود داشته باشد.

آمپدوکلس فیلســوف یونانی در حدود 45۰ ســال قبــل از میالد، چهار عنصر 
اصلی)اولیه( را نام برد که عبارتند از آب، هوا )باد(، آتش و خاک. موارد استفاده از آب 
بســیار گسترده می باشد. در حمل و نقل و کشتیرانی تا موجودات زنده تک سلولی، 
صید و  تفریح، کشت و زرع، دامداری،  شست و شو و صنعت دفع مواد زاید و پسماند، 

ساخت و ساز و... که مورد کاربرد انسان قرار می گیرد.
کمیسیون جهانی محیط زیســت و توسعه پایدار )WCEO( اصالح توسعه 
پایدار را محقق نیازهای نسل فعلی بدون مخاطره افکندن توانایی نسل های آینده 

برای تحقق نیازهای خود تعریف کرده است.
امروزه انسان نگرانی فراوانی نسبت به مسائل زیست محیطی مرتبط با آب دارد.

از اهم این مســائل و مشــکالت ایجاد شده در رابطه با معضالت که به نحوی با آب 
ارتباط دارند این موارد را می توان نام برد: بیابان زایی، جنگل زدایی، تخریب اراضی، 
باران اسیدی، رواناب های مزارع کشاورزی، بیماری های مرتبط با آب، تصفیه پساب، 
شور شدن خاک، آب ماندگی، فرسایش خاک و رسوب گذاری، افزایش سیالب های 
بــزرگ، نفوذ نمــک، آلودگی های صنعتی، آلودگی آب هــای زیر زمینی، معضل 

دریاچه های بزرگ انسان ساخت )سدها( و جابه جایی و تخلیه روستاها.
رشــد جمعیت و نیازهای آبی انسان ها و توزیع نامتعادل آب در کره زمین یکی از 
مشــکالت کشورهای در حال توسعه می باشد. استفاده از آب های آلوده برای شرب 
که خود بسیاری از بیماری های واگیردار و مرگ و میر را در پی دارد از آن جمله است.

بر اســاس جدول رشد جمعیت بین سال های ۱99۰ تا 2۰۰۰ یک میلیارد نفر به 
جمعیت جهان افزوده شد که 94% این جمعیت مربوط به کشورهای در حال توسعه 
بوده است. برآورد انجام شده از آب های کره مسکون ۱454 میلیون کیلومتر مکعب 

است که 94/2% این آب ها در اقیانوس ها قرار دارد.
یخچال هــا ۱/65 درصد، دریاچه هــا ۰/۰۱6%، رطوبت خاک ۰/۰۰5 در صد، 
بخار آب هوا ۰/۰۱4 درصد و رودها ۰/۰۰۰۱ درصد را تشــکیل می دهند.  بر اساس 
نقشه های ارائه شده، ایران در زمره کشورهایی است که با کمبود آب مواجه می باشد. 
اقلیم ایران در بخش نیمه خشک و خشک جهان قرار گرفته و از کل مساحت آن تنها 
۱5درصد از پوشش گیاهی برخوردار است و بیش از 8۰% مساحت کشور جزو مناطق 
خشک و نیمه خشک محسوب می شود که عواملی همچون رشد جمعیت، گسترش 
شهرنشینی، توسعه بخش های کشاورزی و صنعت و پدیده های اکوسیستمی باعث 
کاهش منابع آب تجدید پذیر شده است. کمبود آب و توزیع نامتناسب بارش در کشور 
از یک طرف و مصرف بی رویه آن اغلب شــهرهای کشــور را با بحران آبی مواجه 
نموده است. بحرانی که همه روزه بر شدت آن افزوده  و شهرهای جدیدی به لیست 
شهرهایی که با بحران آب مواجه می شوند اضافه می شود. مصرف سرانه آب به طور 
متوســط در مناطق مسکونی شهری ۱5۰ لیتر در روز است در حالیکه این سرانه در 

برخی از شهرهای ایران تا 24۰ لیتر هم می رسد.
حجم آب های تجدید پذیر در ایران ۱3۰ میلیارد متر مکعب در ســال اســت  با 
حجــم مصرف آب بزودی )2۰25( ایران با کمبود فیزیکی آب مواجه خواهد شــد. 
میزان متوســط بارندگی در جهان ساالنه 8۰۰ میلی لیتر است در حالی که در کشور 
ما متوســط بارندگی 25۱ میلی متر است. این میزان در برخی از کشورهای اروپایی 
به 2۰۰۰ میلیمتر می رسد.با این احتساب میزان بارندگی در کشور معادل یک سوم 
متوســط جهان می باشد. تاسف بار اینکه با وجود کمبود شدید منابع آبی و بارندگی، 
ایران از لحاظ مصرف آب در جایگاه ششم جهان قرار دارد و مصرف سرانه 3/5 برابر 
میانگین جهانی است و در زمره کشورهای با تنش آبی قرار دارد.البته الزم به یادآوری 
است که حدود 3۰ درصد آب شرب به دلیل نقص و نشت شبکه توزیع هدر می رود.

در برخی از شــهرهای ایران به منظور تامین آب آشامیدنی، فروش آب با کارت آغاز 
شــده است. اولین شهر بجستان در خراسان رضوی به عنوان پایلوت انتخاب و آب 
مصارف بهداشتی از لوله کشی شهری و آب شرب مناسب با کارت در ایستگاه های 
سطح شهر توزیع می شود )چیزی شبیه پمپ بنزین( این طرح در قم و کرمان نیز اجرا 

و شاید بزودی در تهران نیز اجرایی شود.
با وجود اینکه بر روی تمامی رودخانه های دائمی کشــور ســد احداث شــده و 
محیط زیست کشور بویژه تاالب ها و رودخانه ها بشدت تحت تاثیر قرار گرفته ولی 
مدیریت منابع آب کشور کماکان با مشکالت جدی از جمله تامین آب با توجه به رشد 
جمعیــت، نبود توازن میان تامین و مصرف آب، افزایش آلودگی منابع آب و کاهش 
ظرفیت بهره برداری از منابع آب و پیدایش بحران های عمومی آب در مقیاس ملی 

و منطقه ای مواجه است.
* اســتان البرز چند سال اخیر را با خشکسالی خفیف تا متوسط 

پشت سر گذاشته است
طرح های انتقال آب بین حوضه ای طرح هایی هستند که زیست بوم های آبی و 
خشکی را در هر 3 منطقه برداشت، انتقال و مصرف تحت تاثیر قرار می دهند.در کشور 
ما ۱9 طرح انتقال آب بین حوضه ای درجه یک اجرا شده یا در حال اجرا و مطالعه است 
کــه مجموعا 4593 میلیون متر مکعب آب را منتقل خواهد نمود. تقریبا تمامی این 
طرح ها از مبدا مناطق کوهستانی و پرآب زاگرس و البرز به فالت مرکزی ایران که 
منطقه ای خشک و کم آب است برنامه ریزی شده است. این انتقال، اختالل جدی در 
زیست بوم های حوزه اصلی آبخیز ایجاد می نماید. تغییرات دما، آلودگی، شوری آب 
و افت آب های زیر زمینی می تواند نمونه ای از آن باشد. شوری آب رودخانه کارون و 
اثرات آب بر اراضی حاصلخیز کشاورزی منطقه کامال مشهود است.در استان البرز 
با وجود رودخانه پر آب کرج و طالقان، بیشــتر از 8۰% آب شرب از منابع آب های زیر 
زمینی تامین می شــود که این منابع نیز به طرف آلودگی پیش رفته و هر از چندگاه 
مدیریت شرکت آبفای استان مجبور به حذف چاه های آلوده شده و چاه های جدید را 
جایگزین می نماید. برداشت بی رویه آب از چاه ها خود باعث فرو نشست زمین شده 
و خطرات بعدی را در پی دارد. )در دشــت شــهریار 32 سانتی متر فرو نشست زمین 
داشــته ایم(.بنابراین لزوما باید در نحوه مصرف آب، در شرب و کشاورزی و صنعت 
تجدید نظر شــده و حتی االمکان پساب ها به چرخه استفاده مجدد وارد و بازگردان 
شوند.خوب می دانیم که همه ساله سطح آب های زیر زمینی در استان افت می نماید. 
بنابراین بر مدیران و برنامه ریزان فرض اســت که در نحوه مدیریت آب تجدید نظر 

نموده و مصرف اصولی و بهینه و آموزش شهروندان را در دستور کار قرار دهند.
علی اکبر رجائی، کارشناس ارشد و مشاور محیط زیست

با ائمه جمعه استانیادداشت

عزم مدیران برای حل مشکالت زیرساختی 
»شیخ آباد«

اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی نگارگری رضوی

اســتاندار البرز گفت: تسریع در 
رفع موانــع مجتمع صنفی صنعتی 

شیخ آباد، تکلیف مدیران است.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
صداوسیما؛ اســتاندار البرز گفت: 
مجتمع صنفی صنعتی شــیخ آباد 
فرصتی برای ساماندهی اصناف و 
ایجاد بســترهای اشتغال است که 
باید مســئوالن با اهتمام ویژه ای 

درصدد حل موانع آن باشند.
نجفــی افــزود: این شــهرک 
بســیار ســنجیده و در راســتای 
گره گشایی از مشــکالت اصناف 
اســت و کارگاه هایــی را که برای 

مــردم مزاحمت ایجــاد می کنند 
ساماندهی می کند.نجفی با تاکید 
بر اینکه رفع موانع این مجتمع یک 
تکلیف برای مسئوالن است، گفت: 
طی نظارت ها و جلســات مستمر 
پیشرفت این شهرک رصد می شود.

وی افزود: ایــن مجموعه ظرفیت 
ایجــاد چند هزار اشــتغال را دارد و 
اصنــاف را تجمیع و ســاماندهی 

می کند.
اســتاندار البرز گفــت: اکنون 
با توجه بــه لزوم اعمــال اقتصاد 
مقاومتــی، اجــازه نمی دهیم این 
میزان ســرمایه گذاری در شهرک 

صنفی شیخ آباد معطل بماند.وی با 
بیان اینکه به طور قطع دادگستری 
همراهــی الزم را خواهد داشــت، 
گفت: مدیــران باید رفع موانع این 
مجتمع را تسریع کنند.نجفی افزود: 
این مجتمع جلــوه بصری زیبایی 
خواهد داشــت و می تواند الگوی 
بســیار خوبی برای سایر استان ها 
شود.وی افزود: شهرداری می تواند 
از این فرصت بهره برداری کرده و 
عالوه بر ارائه خدمات، درآمدزایی 

نیز داشته باشد.
اســتاندار البرز گفت: بسیاری از 
موانع را می توان در قالب اختیارات 

استانی مدیران حل و فصل کرد.

دســتگاه های  افــزود:  وی 
خدمات رســان نیز در جهت تامین 
نیازهای این مجتمع با جدیت وارد 
میــدان شــده و در کمترین زمان 
ممکن اقدامات الزم را انجام دهند.

نجفــی عنوان کــرد: در قالب 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، 
این امر پیگیری شده و مشکالت و 

موانع قانونی نیز حل شود.
گفتنی اســت ایــن مجتمع در 
مســاحتی حدود 35 هکتــار و با 
سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومان 
و ظرفیــت ایجاد ۷ هزار شــغل در 
هــزار و 6۰۰ کارگاه ایجاد شــده 

است.

پانزدهمین جشنواره ملی نگارگری رضوی با 
معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد.

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما؛ در 
ایــن جشــنواره که از ابتــدای تیر آغاز شــده 
443 اثر از 22 اســتان به دبیرخانه ارســال شد 
 کــه ۱6۷ اثــر آن برگزیده و بــه مرحله داوری

 رسید.
از این تعداد نیز ۱4 اثر به عنوان برتر شــناخته 

شده و شایسته تقدیر شدند.
شــرکت کننــدگان آثار خــود را در 3 بخش 
نگارگری، گل مرغ و تهذیب به جشنواره ارسال 

کردند.

طرح غزال شــرکت مخابرات ایران با مزایای سرعت بیشتر 
و زمان استفاده بیشتر بدون افزایش تعرفه، آماده استفاده 
توســط مشتریان اینترنت پرسرعت شــرکت مخابرات ایران 

است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقه البــرز، در 
ســرویس های طرح غزال، مشتریان عالوه بر افزایش سرعت 
تــا 4 برابــر، زمان اســتفاده از اینترنت خــود را نیز افزایش 
می دهنــد، یعنی به ازای هر 3 ماه تمدیــد قرارداد اینترنت، 
بــرای هر مشــتری به میزان یــک ماه اینترنــت رایگان بدون 

دریافت هزینه اضافی ارائه می شود.
بر اســاس این گزارش تمــام دارندگان خدمات تلفن ثابت 
شــرکت مخابرات ایــران، تمام مشــتریان فعــال و غیرفعال 
ADSL مخابرات و همچنین مشتریان جدید می توانند از این 

طرح استفاده کنند.
گفتنی اســت در طرح غزال، سرویس های مختلف با سرعت 
512 کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه به مشــتریان با 

شرایط ویژه و بدون افزایش تعرفه ارائه می شود.
هدف از اجرای این طرح، ارائه خدمت بیشــتر به مشتریان 
وفــادار شــرکت و همچنیــن جذب مشــتریان جدید اســت، 
به نحوی  که ســبد محصوالت اینترنت خانگی شرکت مخابرات 
ایران با ارزشی بیش از سبد محصوالت استاندارد در اختیار 

عموم مصرف کنندگان اینترنت قرار می گیرد.
این ســرویس ها شــامل افزایش ســرعت تا 4 برابر بدون 
افزایش تعرفه برای قراردادهای یک ساله، افزایش سرعت 
تــا دو برابر بدون افزایش تعرفه بدون قراردادهای 6 ماهه، 
افزایش زمان اســتفاده مشتری به میزان یک ماه به ازای هر 
سه ماه تمدید قرارداد و بدون دریافت هزینه اضافی است.

با سرعت و زمان استفاده بیشتر؛

طرح »غزال« اینترنت شرکت مخابرات ایران آغاز شد



ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز   چهار شنبه 10 مرداد 13۹7
   شماره 5167

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
3

دنیــای ســحر آمیــز و پر رمــز و راز 
پیــش از تولد، لحظه  شــیرین و به یاد 
ماندنــی بارداری و بیم و هراس از فرا 
رســیدن لحظــه زایمــان، از زمان های 
گذشــته ذهن هــر مــادری را به خود 
مشــغول داشته اســت. کسب دانش 
از ایــن دنیــای ناشــناخته و افزایش 
علم و آگاهی مادران در مورد مســائلی 
که در حــول و حوش زایمان می گذرد، 
می توانــد آرامش دلپذیــر و خاطرات 
خوشــایندی برای مادران بــه ارمغان 
بیــاورد، آرامشــی که مبتنــی بر درک 
عمیق اســت. هر قدر مــادران در این 
زمینه آگاه تر باشــند، نه تنها استرس 
و اضطراب شــان کاهش می یابد، بلکه 
تحمــل آن ها نســبت بــه درد زایمان 
افزایــش یافته و از عــوارض زایمان 

نیز می کاهد.
یکــی از مراکزی که در کــرج به این 
مهــم می پــردازد »مرکــز تخصصــی 
مشــاوره مامایــی و خدمــات دوران 
بارداری مادرانه« می باشد. این مرکز 
چنــدی پیش بــا مدیریت خانم شــیما 
سامانیان افتتاح شده است. به همین 
دلیل با ایشان گفت وگوی صمیمانه ای 

داشتیم که با هم می خوانیم:
* آمــوزش بــه مــادران بــاردار و 

همسران
شیما سامانیان، کارشناس مامایی و 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومی 
هســتم. 12ســال در زایشــگاه ها و 
بیمارســتان های مختلــف کار کرده ام. 
بعــد از مدت ها تالش به یاری خداوند 
توانســتم در تاریــخ 15 اردیبهشــت 
که مصادف بــا روز جهانی ماما هم بود، 
مرکز مشاوره مامایی و خدمات دوران 
بارداری مادرانــه را با هدف کلی حفظ 
و ارتقای سطح ســالمت جامعه با مجوز 
وزارت بهداشــت راه انــدازی نمایم. 
در ایــن مرکز می خواهیــم با برگزاری 
کالس هــای مختلف تئوری و ورزشــی 
بــرای مادران باردار و افزایش ســطح 
آگاهی مادران باردار و همسرانشــان 
در ارتبــاط با دوره بارداری بر ســالمت 

مادر و جنین بیفزاییم.
* برخی از خدمات مرکز مادرانه

کالس های آموزشــی تئوری: شامل 
آمادگی برای زایمان، آشــنایی با روند 
زایمــان، آموزش روش هــای کاهش 
درد، تغذیــه دوران بــارداری بــرای 
پیشــگیری از اضافــه وزن مــادر در 
دوران بارداری و وزن مناســب نوزاد 
در زمان تولد و ریکاوری سریع تر مادر 
و برگشــت به حالت قبــل از بارداری، 

مراقبت از نوزاد و شیردهی و.....
ورزش هــای دوران بــارداری: بــا 
توجــه به این که در طول ۹ ماه بارداری 
بــدن خانــم بــاردار دچــار تغییــرات 
فیزیولوژی و آناتومی می شود، با انجام 
ورزش هــای اصالحی و نرم و کششــی 
از عــوارض شــایع و اجتناب ناپذیری 
ماننــد: دردهــای لگنــی، کمــر درد، 
یبوســت، عــوارض گوارشــی، اضافه 
وزن، احساس خســتگی، افسردگی و 
عدم کنترل ادرار تا حد ممکن کاســته 

می شود.
* مامای همراه

خدمات بهداشتی، غربالگری، تست 

پاپ اســمیر، خدمات تنظیم خانواده و 
.....

بــا حضــور در کالس هــای دوران 
بــارداری و آمادگــی بــرای زایمان در 
مرکــز مادرانه، دوران بــارداری خود 
را آســان تر و کم عارضه ســپری کنید 
و خاطره ای خوشــایند از حساس ترین 
مرحله زندگی خود بسازید. شرکت در 
کالس های مخصــوص دوران بارداری 
برای تمام مادران مفید است، مگر در 
مواردی که از طرف پزشک منعی برای 
حرکت مــادر در دوران بارداری وجود 

داشته باشد. 
* راه هــای ارتباطــی بــا مجموعــه 

»مادرانه«
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر از 
خدمــات مرکز، مــا را در اینســتاگرام 
دنبــال کنید و یــا با شــماره تلفن های 

مادرانه تماس بگیرید.     
آدرس: کرج، بلــوار جمهوری، جنب 
کانــون مهندســین، کوچه گلســتان، 
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مدیر مرکز تخصصی مشاوره مامایی و خدمات دوران بارداری مادرانه: 

مادران بارداری خود را متفاوت تجربه کنند

محمدرضا احمدی نژاد با 8 رأی به عنوان شهردار 
کرج انتخاب شد.

به گــزارش خبرگزاری صداوســیما؛ در هفتاد 

و ششــمین جلسه شورای شــهر کرج، محمدرضا 
احمدی نژاد برای تصدی پســت شهرداری کرج با 
8 رای انتخاب شــد.احمدی نژاد که بعد از استعفای 
اصغرنصیری سرپرستی شهرداری کرج را بر عهده 
دارد، توانست با کسب 8 رای به عنوان شهردار کرج 
انتخاب شــود و باید منتظــر تایید صالحیت وزارت 
کشور باشد.سخنگوی شــورای شهر کرج با اشاره 
بــه اینکه مدت زمان زیادی برای انتخاب شــهردار 
جدید صرف شــده بود، گفت: در روز یکشــنبه هم 
می توانســتیم رای گیری کنیم ولی بعضی از اعضا 
خواستار تامل بیشتر بودند و در یک رای گیری سریع 
محمدرضا احمدی نژاد 8 رای و علی ترکاشوند 5 رای 

بدست آوردند.خســتو افزود: صورت جلسه انتخاب 
شهردار به سرعت تنظیم می شود و برای فرمانداری 
کرج و اعالم نظر به وزارت کشور ارسال خواهد شد.

ناظر عالی منطقه 6 شــهرداری کرج، مســئول 
عمران ســازمان پایانه های مسافربری، کارشناس 
اداره کل حسابرسی، مسئول بازرسی حوزه معاونت 
فنی، مسئول بازرسی ســازمان عمران و نوسازی، 
عضو کمیسیون تحویل عمده شهرداری کرج، دبیر 
هیات انتخاب مشــاور، مدیر کل تقاطعات غیر هم 
سطح، جانشــین معاونت فنی عمرانی و سرپرست 
معاونت حمل و نقل و ترافیک بخشی از سوابق کاری 
محمد رضا احمدی نژاد در شهرداری کرج بوده است.

نجات گران پایگاه امداد و نجات بین شــهری 
شهرستانک جان نوجوانی را نجات دادند.

بــه گزارش روابــط عمومــی جمعیت هالل 
احمر اســتان البرز؛ ســید فتح اله هاشم نژاد گفت: 
طــی اعالم حادثه برخورد خــودرو زانتیا با دو عابر 
پیاده در خروجی تونل هشــت محور کرج کندوان 

توسط مســافران عبوری، نجاتگران پایگاه امداد 
و نجات بین شــهری شهرستانک به محل حادثه 
اعزام شدند.وی افزود: مصدوم ۱3 ساله این حادثه 
که بر اثر شــدت جراحت دچار ایست قلبی تنفسی 
شده بود بعد از ۱۰ دقیقه تالش بی وقفه نجاتگران 
پایگاه شهرستانک احیا شد.رئیس جمعیت هالل 

احمر شهرســتان کرج بیان کرد: نوجوان احیا شده 
بعــد از اقدامــات اولیه به نیروهــای امداد هوایی 
اورژانس تحویل داده شــد.وی اظهار داشت: مادر 
38 ســاله این حادثه با وجود تالش نجاتگران احیا 
نشد و برای اجرای مراحل قانونی به درمانگاه سیرا 

منتقل شد.

احیای نوجوان ۱۳ ساله توسط نجاتگران

 آمادگی بیمارستان مریم برای خدمات دهی شهردار کرج انتخاب شد
به شهرک های صنعتی

جهانگیر شاهمرادی رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان البرز به 
همــراه محمد امین فرشــی بزازپوری 
از بیمارســتان مریم کــرج بازدید و در 
نشستی با حضور رئیس این بیمارستان 

شرکت کردند.
کرج-خبرنگار جام جم: رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز، در این بازدید بیمارســتان مریم را 
جزو اولین بیمارســتان های به نام مادر و 
کودک در کشور دانست و گفت: در تمام 
جوامع، این فکرها هســتند که جوامع را 
می سازند و این فکر بسیار خالقانه بوده 
که توانسته چنین بیمارستانی را با چنین 
امکانات رفاهی در دل اســتان  البرز و با 

چنین شرایط ویژه ای احداث نماید.
دکتر صــالح الدین دلشــاد رئیس 
بیمارستان مریم نیز در این دیدار گفت: 
یکی از علت های احداث این بیمارستان 
در البــرز، محرومیت این اســتان میان 

تمامی استان های کشور بوده است.

وی اظهــار داشــت: تخصص این 
بیمارســتان در خصوص مادر و کودک 
و نوزادانی اســت که قبل و بعد از به دنیا 

آمدن دچار مشکالت عمده ای هستند.
دلشــاد ادامــه داد: قبــال بیماران 
برای زایمان و مشــکالت نوزادان خود 
بــه بیمارســتان های تهــران مراجعه 
می کردنــد، در حال حاضــر 25۰ نفر به 
صورت مســتقیم در بیمارســتان مریم 
مشغول به کار هستند و 64 تخت نیز در 
این بیمارستان در حال خدمات رسانی به 

بیماران است.
وی بــا تاکید بر این که در 2۰ ســال 
گذشــته تنها 2 بیمارستان خصوصی در 
اســتان البرز افتتاح شده که یکی از این 
بیمارستان ها بیمارســتان مریم است، 
گفت: حدود هزار پزشــک با بیمارستان 

مریم در حال تعامل هستند.
رئیس بیمارستان مریم ادامه داد: این 
بیمارستان را با وام های 3۰ درصد به اتمام 
رســانده ایم، در حالی که در کشورهای 
دیگر برای چنین ســرمایه گذاری هایی 

وام های با سود پایین به سرمایه گذاران 
پرداخت می شــود و گاهی کمک های 

بسیار زیادی نیز به آن ها می شود.
وی با بیان این که بیمارســتان مریم، 
اولین مرکز فــوق تخصص جنین مادر 
و کــودک و دارای مرکز شــبانه روزی 
جراحی نوزادان اســت، گفــت: در این 
بیمارســتان 8 جلســه آموزش رایگان 
ترویج زایمان طبیعــی به مادران باردار 

ارائه می شود .
دلشــاد در ادامه به تعامــل با مردم 
به عنــوان یکی از شــاخصه های مهم 
بیمارســتان اشــاره کرد و بیان داشت: 
ما حداقل در ســال 4۰۰ میلیون تومان 
تخفیــف بــرای بیماران خــود در نظر 

گرفته ایم.
وی بــا بیان این که مــا آمادگی هر 
گونه خدمــات و کمک رســانی برای 
شــهرک های صنعتی البــرز را داریم، 
گفت: در این بیمارســتان نیروها 4 برابر 

تخت ها هستند.

کاهش مصرف برق در ادارات البرز

برای آشــنایی با خدمات مهد کودک 
و پیــش دبســتانی »ماهــک« بــا خانم 
»ســمیه ایــران خــواه« کارشــناس و 
مشــاور روانشناسی بالینی و مدیریت 
مهــد کــودک و پیش دبســتانی ماهک 
گفــت و گویی انجــام داده ایم که با هم 

می خوانیم.
کرج-خبرنگار جام جم:

* خودتان را معرفی نمائید.
ســمیه ایــران خــواه، کارشــناس و 
مشــاور روانشناسی بالینی و مدیریت 
مهد کودک و پیش دبســتانی »ماهک« 

هستم. 
*چــه نکات ویژه ای مجموعه شــما را 

متمایز کرده است؟
توجــه به روح و روان کــودکان ، چرا 
کــه محیــط مهــد طــوری طراحی شــده 
کــه آرامش خاطــر و احســاس امنیت 
یک خانــه را به کــودکان انتقال دهد. 
همچنین برای رفع مشــکالت و عادات 
بدرفتــاری کودکان برای شــکل گیری 
هرچه بهتر شــخصیت آنــان تالش می 

کنیم.
نــکات  تمــام  آموزشــی  نظــر  از 
مهارت های مهم برای این ســن در نظر 
گرفتــه شــده و طبق اصــول آموزش 

داده می شود. 
* چــه آموزش هــای ویــژه ای بــرای 
تابســتان در »مهــد ماهــک« ارائــه 

می شود؟

برنامه هــای ویژه آموزشــی از جمله 
نقاشــی، زبان، ژیمناستیک،موسیقی 
و شــطرنج داریــم که توســط اســاتید 

متخصص صورت می گیرد.
* برنامــه و آموزش هــای خاص تــان 

برای سال تحصیلی چیست؟
بــرای ســال تحصیلــی برنامه هــای 
قوی تر و متنوع تری انجام می شــود از 
جمله واحد کار هفتگی، رنگ انگشتی، 
کاردستی کالژ اوریگامی، کار با سفال، 

شعرخوانی و...
* بــرای مهــارت ارتباطــی و زندگــی 
در ســنین مــورد نظر چــه برنامه هایی 

دارید؟
2 تا 7 ســال ســن بســیار حساســی 
اســت بنابراین ما هــم برنامه هایمان 
را طبق پیشــرفت و شکل گیری صحیح 
شــخصیت کودکان چیدمان کرده ایم، 

برای مثال مهارت نه گفتن، مهارت های 
ارتباطی، نحــوه صحیح ارتباط اجتماعی 
و خانوادگــی، شــناخت اعضــای بدن، 
و  دیگــران  و  خــود  دوست داشــتن 
در عیــن حــال محتــرم رفتــار کردن، 

دوست دار محیط زیست بودن و...
* مجموعه شــما دارای چــه امکانات 

ویژه ای است؟
عالوه بر آمــوزش، امکانات مجموعه 
ما نیز بســیار عالی و کامل اســت. این 
امکانات شــامل اســتخر آب، اســتخر 
ماســه بــادی، اســتخر توپ، ماشــین 
شــارژی، ترامبولینگ،کلبــه بــازی و 

انواع اسباب بازی ها و.... می باشد.
* در زمینــه امنیــت و بهداشــت چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
امنیت و بهداشــت برای خانواده ها 
بســیار با اهمیت اســت و ما نیز نسبت 
به این قضیه حســاس بــوده و رعایت 
می کنیم، مهد ما مجهز به دوربین مدار 
بســته بوده و همه کارکنــان در زمینه 
تحصیلکــرده  و  متخصــص  کارشــان 
هستند و حواسشان به کودکان است، 

در مجموع رسیدگی ها عالی است.
* آدرس و شــماره تماس مهد کودک 

و پیش دبستانی ماهک؛
کیانمهــر، بلــوار امیرکبیــر، بلــوار 
آزادی، بوستان 4، پالک 6، مهدکودک 

و پیش دبستانی ماهک
0263320۹21۸

سعی می کنیم بهترین مهدکودک و پیش دبستانی 
کرج را مدیریت کنیم

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق البرز گفت: با 
تغییر ساعت کار ادارات این استان، روزانه 4۰ مگاوات 
برق کمتر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مصرف 

شده است.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما؛ اســکندری 
با اشــاره به مصرف کمتر روزانــه 2 هزار مگاوات برق 
در اداره های دولتی کشــور در مقایســه با سال گذشته 
افزود: مراکز دولتی باید ساالنه ۱۰ درصد مصرف خود 
را نســبت به ســال قبل کاهش دهند اما متاسفانه این 

مصوبه دولتی اجرایی نشده است.
وی گفت: این صرفه جویی با دستور استاندار انجام 
شــده است و نام اداره هایی که به این دستور بی توجهی 

کرده اند به اطالع استاندار و مردم می رسد.
وی با بیان اینکه امســال ســال گرمی در ایران و 
بســیاری از نقاط جهان است، گفت: استان البرز در اوج 
مصــرف هزار و 3۰۰ مــگاوات مصرف می کند و مهم 
اســت بدانیم که به ازای هر درجه افزایش دما، هزار و 

5۰۰ مگاوات به بار سراسری اضافه می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان البرز 
بیان داشت: روزانه 2 پیک مصرف داریم که پیک ظهر 
مربوط به مراکز صنعتی، تجاری، خانگی و کشــاورزی 

و عصر مربوط به تجاری، خانگی و کشاورزی است.
اســکندری گفــت: از مردم خواســتیم ۱۰ درصد 
مصرف خود را کاهــش دهند اما این مهم اتفاق نیفتاد 

و با گرم شــدن هوا و مانایی ایــن دما مصرف افزایش 
هم پیدا کرد.

وی افزود: بــا بخش صنعت هماهنگی شــده که 
مصــرف کاهش یابــد و در مصارف خانگــی از مردم 
خواهش می کنیم لوازم پر مصرف مانند اتو و ماشــین 

لباسشویی را بعد یا قبل از پیک مصرف استفاده کنند.
وی با بیان اینکه پیک بار ســال گذشــته 54 هزار و 
6۰۰ مگاوات بوده است، گفت: امسال نیروگاه های آبی 
بــا ظرفیت ۱۱ هزار مگاوات ، 5 تا 6 هزار مگاوات تولید 
داشته و نیروگاه حرارتی حدود 2 هزار مگاوات افزایش 
ظرفیت داشــته اســت اما جوابگوی 6 هزار مگاوات 

کسری نیست.

مدیرکل ورزش و جوانــان البرز از 
حضور قطعی 2۱ ورزشــکار البرزی در 
بازی های آســیایی 2۰۱8 جاکارتا خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ 
غفرانی با اشــاره به نزدیکی بازی های 
آســیایی 2۰۱8 جاکارتــا در اندونزی 
افزود:  حضور 2۱ ورزشــکار از اســتان 
البرز در بازی های آسیایی و پاراآسیایی 
جاکارتا تاکنون قطعی شــده و  احتمال 
دارد ۱۱ البــرزی دیگر بــه این کاروان 

افزوده شوند.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
البــرز با بیــان اینکه تاکنــون حضور 
۱۷ ورزشــکار البــرزی در بازی های 

آسیایی قطعی شــده است، گفت: این 
ورزشــکاران در 9 رشته ورزشی موفق 
به کسب پیراهن تیم های ملی مختلف 

آقایان و بانوان شده اند.
وی با اشــاره به اینکه عالوه بر این 
۱۷ نفر، هم اکنون ۱۱ ورزشکار البرزی 
دیگر در ۷ رشــته ورزشی در اردوهای 
ملی حضور دارند که احتمال عضویت و 
اعزام این ورزشکاران نیز به بازی های 
آســیایی بســیار محتمل است، گفت: 
6 مربــی مرد و 2 مربــی زن به همراه 
4 داور البرزی نیز در کنار ورزشــکاران 
این استان در بازی های آسیایی حاضر 
هستند.غفرانی با بیان اینکه 4 ورزشکار 
در رشته های وزنه برداری، دو ومیدانی 

و والیبال نشســته از استان البرز به این 
بازی ها اعزام می شــوند، گفت: در کنار 
این ورزشکاران، 3 مربی نیز در دو رشته 
در بازی های پاراآسیایی حضور خواهند 

داشت.
وی  به لیست ورزشــکاران حاضر 
در بازی های آسیایی جاکارتا اندونزی 
اشاره کرد و افزود: در بازی های آسیایی 
در قســمت آقایان؛ نیمــا محبوبی در 
تیراندازی باکمان، مهدی خدابخشــی 
تکوانــدو، محمــد رجبلــو، علی علی 
عسگری، محمد گنج خانلو در دوچرخه 
سواری، ســلمان تیموری در سه گانه، 
حســین نوری رشته کشــتی، علیرضا 
خجســته در جودو، مســعود جلیلوند، 

احمدرضا عیدی در جوجیتسو و بنیامین 
قره حسنلو در شنا حضور دارند.

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
البــرز بانوان ایــن رقابت ها را معرفی و 
بیان کرد: راحله فارســی در تیراندازی 
باکمــان، کیمیا علیــزاده در تکواندو، 
پریمــاه برزگر در شمشــیربازی، الهه 
پورعبدیان در قایقرانی و سوده کمندانی 
و نســیم محمدی در جوجیتسو حضور 
دارند و در بازی های پاراآسیایی آقایان؛ 
امیر جعفری در وزنه برداری، یوســف 
یوســفی در وزنه بــرداری و مهــرزاد 
مهروان در والیبال نشسته و در قسمت 
بانوان نیز النــاز دارابیان در دو ومیدانی 

شرکت می کنند.

حضور ۲۱ ورزشکار البرزی در بازی های آسیایی ۲۰۱۸
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شعب بانکی دایر کنید
شــهرک مهندســی زراعی و بعثت با وجود جمعیت روز افزون، شعب بانکی کافی 
ندارد. بنابراین از مســئوالن مربوطه درخواســت داریم تا با افتتاح شعب بانکی جدید 

مشکالت ساکنان و اهالی شهرک مذکور را حل و فصل نمایند. 
مهرداد جابری از شهرک مهندسی  زراعی و بعثت

نصب پنجره روشنایی مشرف به حیاط مجاور  چرا؟!
مالک یک واحد مســکونی در شــهرک مهندســی زراعی و بعثت واقع در حاشیه 
کانال از ســاختمان خود یک پنجره روشنایی مشرف به حیاط واحد مسکونی مجاور 
باز کرده اســت. سوال این است که چطور شهرداری مشکین دشت به آن مالک اجازه 

ساخت و ساز داده است؟!
ساکنان مجتمع یاس

عوامل سد معبر در جاده محمدشهر را کنترل کنید
وجود برخی وانت بارهای حامل میوه و اشــغال کردن آنان در ۱/3 عرض خیابان 
و مســیر جاده محمدشهر و مسیر جاده کرج، محمدشهر و بالعکس باعث کندی عبور 
و مرور و تشــدید شــلوغی و ترافیک و نیز باعث بروز تصادف خودروها و عابران و... 
می شــود. بر این اساس از مسئوالن مربوطه انتظار این است که به این وضع بی سر و 

سامان رسیدگی کنند. 
عادل جوادی پور از محمدشهر

ورودی شهرک مهندســی زراعی و بعثت شب ها بدون روشنایی 
است

خیابان ورودی شهرک مهندسی زراعی و بعثت به علت نبود چراغ روشنایی شب ها 
در تاریکی مطلق بوده و ایمنی الزم را ندارد، لطفا مســئوالن اداره برق اســتان البرز 

نسبت به تامین و تجهیز روشنایی مسیر مذکور اقدام اصولی نمایند. 
جمعی از اهالی و ساکنان شهرک بعثت و مهندسی زراعی

اداره برق ساماندهی کند
قطعــی بــدون برنامه برق و آب در بحران گرمای بی ســابقه هوا زندگی فردی و 
اجتماعی مردم را فلج کرده است لطفا مسئوالن ادارات آب و برق، با اطالع رسانی به 

مردم خاموشی و قطع آب را ساماندهی نمایند. 
حسن آراسته از کوی کارمندان جنوبی کرج

پرداخت حقوق ها  را متوازن کنید
با افزایش تورم واقعی و گرانی های اخیر قدرت خرید شــهروندان و روســتاییان و 
بویژه کارمندان و کارگران به شــدت افت کرده است. حال وقت آن است که دولت و 
مجلــس با طراحی و برنامه ریزی اصولی توازن و تعادل الزم را در پرداختی حقوق ها 

و دستمزدهای طبقات مذکور برقرار نمایند. 
جابر ابراهیمی از ماهدشت

نام: فرج اله
نام خانوادگی: میرکلبعلی

محل تولد: اوزان طالقان
تاریخ تولد: ۱348 

تاریخ شهادت: ۱365/5/3
مسئولیت قبل از شهادت: بسیجی

محل شهادت: جزیره مجنون
مزار شهید: گلزار شهدای امامزاده محمد)ع( کرج

شمه ای از زندگینامه: شهید »سید فرج اهلل میر کلبعلی« در 
سال ۱348، در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. بعد از پیروزی 
 انقالب،  ابتدا جزو انجمن اسالمی مدرسه شد و کم کم به عضویت بسیج 

درآمد.
در پی شــروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در پشت جبهه به 
کمک می پرداخت تا این که به او اجازه رفتن به جبهه داده شد و پس 
از یک دوره آموزش نظامی به ســوی میدان های نبرد شــتافت و به 
مقابله با کفر بعثی پرداخت تا اینکه سرانجام در تاریخ سوم مرداد ماه 
۱365، در منطقه جزیره مجنون به شهادت رسید و در گلزار شهدای 

امامزاده محمد)ع( کرج به خاک سپرده شد.
فرازی از وصیت نامه شهید:

خدایــا! می دانی که چقدر عاشــق دیدارت و شــهادت در راهت 
هســتم، پروردگارا! همچــون صدای منادی که خلــق را به ایمان 
می خوانــد شــنیدیم و اجابت کردیم و ایمان آوردیــم، پروردگارا! از 
گناهان ما درگذر و زشتی کردار ما را بپوشان و محو ساز و هنگام جان 
ســپردن ما را با نیکان و صالحان محشــور گردان. پروردگارا! ما را از 
آنچه به رســوالن خود وعده دادی نصیب گردان و محروم نساز که 

وعده تو هرگز تخلف نخواهد کرد. 
پدر و مادر عزیزم، برادر و خواهر عزیزم تقوی را پیشــه خود قرار 

دهید. 

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

پیام های مردمییاد یاران آشنا

نشست مشــترک مدیریت شهری 
شــهر جدیــد هشــتگرد در خصوص 
مشکالت ساکنین فازهای 4 و ۷ شهری 

برگزار شد.
ساوجبالغ- خبرنگار جام جم: 
نشست مشــترکی با حضور شــهردار، 
اعضای شورای اســالمی و هیات مدیره 
شــرکت عمران با نمایندگان شهروندان 
فازهــای 4 و ۷ شــهر جدید هشــتگرد 
پیرامون مسائل، مشکالت و راهکارهای 
برون رفت از این مســائل با نگاه ویژه به 
تفاهم نامه مشترک فی مابین شهرداری 
و شرکت عمران به عنوان فصل الخطاب 

وظایف هر یک از دستگاه ها برگزار شد.
در این نشست مقرر گردید:

۱( حداکثر ظرف مدت ۱5 روز شرکت 
عمران شــهرجدید هشــتگرد نسبت به 
شــروع عملیات روکش آسفالت بلوارها 
و خیابان هــای فازهای 4 و ۷ و همچنین 
محوطه ســازی داخل برخی از طرح های 

مسکن مهر اقدام نماید.
2( با توجه به ضرورت احداث و تکمیل 
بلــوار H ) یکی از مســیرهای ارتباطی 
فازهای 3 و ۷ به فــاز یک( توافق گردید 
حداکثر تا اواسط مردادماه، شرکت عمران 
اقــدام به اجرای شــروع عملیات احداث 

نماید.
3( درخصــوص روشــنایی اراضی 
مســکن مهر بویــژه محل هــای فاقد 
پایه های روشــنایی، مقرر گردید شرکت 
عمــران پس از اخذ طراحــی از مدیریت 
توزیع برق ســاوجبالغ، نسبت به احداث 
و تکمیل روشنایی موارد مطروحه ظرف 

مدت 4 ماه اقدام نماید.
4( توافق گردید یک جاده تندرســتی 
در فــاز 4 و یک جاده تندرســتی در فاز ۷ 
ایجاد و احداث گردد. در همین راستا مقرر 
شد پس از جانمایی مکان های مورد نظر 
توسط واحد فنی و شهرسازی شهرداری 

و شرکت عمران و پس از تأیید نمایندگان 
شهروندان فازهای 4 و ۷ و اعضای شورای 
اسالمی، محل مورد تأیید ظرف مدت ۱5 
روز عملیــات اجرایی احداث ابنیه و خرید 
لوازم توسط شهرداری و همچنین خرید 
تجهیزات و تأمین روشنایی توسط شرکت 

عمران انجام شود.
5( مقرر گردید شرکت عمران حداکثر 
ظرف مــدت یک ماه نســبت به نصب 
گاردریــل جهت ایمن ســازی و تکمیل 
آســفالت اطراف کانال واقع در فاز ۷ اقدام 

نماید.
6( به جهت انجام فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی در اراضی مســکن مهر توافق 
گردید ساختمان های احداث شده واقع در 
ضلع جنوبی مجتمع مسکونی بوستان و 
همچنین سوله و ساختمان روبه روی آن 
به صورت امانی از طرف شرکت عمران به 
شهرداری تحویل و شهرداری نیز موظف 
گردید ظرف مدت 2 ماه رأساً و یا از طریق 
بخش خصوصی و یا گروه های مردم نهاد 
نسبت به تجهیز و راه اندازی آن برای ارائه 

خدمات به شهروندان اقدام نماید.
۷( بــا توجــه به ضــرورت و اهمیت 
نگهداری فضای سبز سایت جنگلکاری 
شده و همچنین فضای سبز داخل شهری 
و با عنایت به مذاکرات صورت گرفته شده 
با مهندس طاهرخانــی معاون وزیر راه و 
شهرســازی مبنی بر اجــرای لوله های 
تاسیسات انتقال پساب تصفیه شده بابت 

فضای مذکور، تأکید گردید که شــرکت 
عمران شــهر جدید ظرف مدت حداکثر 
یکماه نسبت به بکارگیری پیمانکار برای 

انجام شروع عملیات اقدام نماید.
8 ( در خصــوص مشــکالت داخلی 
مجتمع های مسکونی مسکن مهر مقرر 
گردیــد با محوریت مهنــدس مجذوب 
عضو هیات مدیره و معاونت فنی و اجرایی 
شــرکت عمران، جلســه ای با دعوت از 
انبوه ســازان و نماینــدگان مجتمع های 
مســکونی برگزار و نسبت به رسیدگی و 

تعیین تکلیف آن اقدام گردد.
9( مقرر گردید شرکت عمران نسبت 
به تکمیل محوطه مســجد ایران خودرو، 
مسجد سیدالشــهداء)ع( واقع در فاز 4 و 
مسجد چهارده معصوم)س( تعجیل و به 
لحاظ نبود فضای ســبز و پارک در اراضی 
مذکور توافق گردید، پس از بررســی و در 
صورت امکان محوطه مساجد مذکور به 

صورت پارک طراحی و اجرا گردد.
۱۰( در خصوص احــداث بازار روز در 
فاز 4 و فاز ۷ مقررگردید جلســه مشترکی 
مجدد با حضور مدیر عامل شرکت عمران، 
شهردار و اعضای شورای اسالمی برگزار 

گردد.
۱۱( مقرر گردید شــهرداری نسبت به 
نگهداری پارک واقع در خیابان سرزمین و 
همچنین اصالح و ترمیم فضای سبز آن 

اقدام نماید.
۱2( در خصــوص زمین های تجاری، 

فرهنگی و ورزشی واگذار شده به اشخاص، 
بخصوص در فاز 4 و ۷ مقررگردید شرکت 
عمران در جهت تسریع در شروع عملیات 

آنها پیگیری نماید.
۱3( در خصوص اســتقرار کالنتری 
در اراضــی فاز ۷، بــا توجه به توضیحات 
مهندس مجذوب، عضــو هیات مدیره 
شرکت عمران مبنی بر تکمیل ساختمان 
و رفع نواقص آن مقرر شــد جلســه ای با 
محوریت شــورای اســالمی و به دعوت 
از فرماندار، فرماندهــی نیروی انتظامی 
شهرســتان، شــرکت عمران و شهردار 

تشکیل و مورد مطروحه پیگیری شود.
۱4( مقــرر گردید حداکثر ظرف مدت 
یک هفته، جلســه ای با هماهنگی روابط 
عمومی شــهرداری نســبت به بازدید از 
اراضی مذکور با حضور اعضای حاضر در 

جلسه اقدام گردد.
۱5( با توجه به مصوبه شورای اسالمی 
شهر جدید مبنی بر تشکیل هیات نظارت 
بر هیات مدیره های مجتمع مسکونی مقرر 
گردید مدیریت روابط عمومی شهرداری 
طبق مصوبه مذکور بر اساس ترکیب اعضا 
نسبت به پیگیری تشکیل هیات مذکور تا 

حصول نتیجه پیگیری نماید. 
۱6( مقرر گردید توسط شرکت عمران 
شهر جدید نسبت به شروع عملیات احداث 

مراکز سرای محله تعجیل گردد.
شــایان ذکر است شــورای اسالمی 
شهر جدید هشتگرد به عنوان نمایندگان 
مردم، پیگیــری و هماهنگی های مورد 
نظر جهت برگزاری جلسات تخصصی با 
مدیران شهری و شهرستانی را در راستای 
رفع مسائل شهری صورت می دهد که در 
همین راســتا جلسه بعدی با مدیران آب و 
فاضالب شــهری و شهرســتانی جهت 
پیگیری مشــکالت آب و فاضالب رها 
شــده در برخی از قسمت های شهرجدید 

خواهد بود.

دکتــر ســایان جوانترین دانشــمند و 
فیلسوف ایرانی که بنیانگذار سبک علمی 
و ورزشی سایان در کشور است، از اعزام 3۰ 
نفر از شاگردانش برای شرکت در مسابقات 
جهانی گرجســتان اگوست 2۰۱8 خبر داد 
و گفــت: این مســابقات در بخش رینگی 
مبارزات هنرهای فردی شمشــیر، چوب، 
نانچیکو، تریکینگ )شکســتن اجســام 
ســخت( در رده های ســنی خردساالن، 
نوجوانان، جوانان و بزرگســال و با حضور 
کشورهایی چون روسیه، اسپانیا، اکراین، 
ترکیــه، پاکســتان، هنــد و... دهم مرداد 
ماه امســال به مناســبت عید گرجی ها در 

گرجستان برگزار می شود.
کرج-خبرنگار جام جــم: دکتر محمد 
حســین پور که از افتخارآفرینان کشور با 
کارنامه درخشان علمی و ورزشی به شمار 
می رود و خود به عنوان قهرمان در مبارزات 
آزاد المپیک در سال 2۰۱6 میالدی روسیه 
نشان طال را به گردن آویخت، با یادآوری 
این که عالوه بر این، مسابقات جهانی هند 
نیز اواسط آذر ماه امسال برگزار خواهد شد، 
ضمن سپاسگزاری از امام جمعه و فرماندار 
شهرستان فردیس جهت حمایت معنوی و 
تجلیل از قهرمانان دوره قبل که در آن زمان 
انجام شد و از کمک های بی دریغ مهندس 
جــالل ناصری مدیر عامل شــرکت حلوا 
شــکری عقاب به عنوان حامی و پشتیبان 
)اسپانســر( بخشــی از هزینه هــای این 
ورزشــکاران، محمد علی سلطانی همراه 
همیشگی، صدا و سیمای استان و تعدادی 
از مدیران مســئول نشــریات شهرستان 
و اســتان البرز، اسامی ســاکاری یوهایی 
را که به مســابقات جهانی گرجســتان با 
نبود بودجه کافــی برای کاهش  هزینه ها 
به صورت زمینی اعزام خواهند شد، به شرح 

ذیل معرفی کرد:
ابوالفضــل حســین پور- علــی اصغر 
محمدی - محمد تقوی - حســن نگاری 
– امیــر اکبری - مهدی رســتمی- نوید 
شجاعی - علیرضا رضوی - میثم بزرگی 
- علی حبیبی - رضا جمشیدی - علیرضا 
نگاری - فرحان کرمی - سیامک عابدی 
- ســینا صالحی - اشــکان عزتی- پارسا 
قاضی - علی شــهریاری - دانیال رنجبر 
- سیمین محمدی ها - شهرزاد شهریاری 
- ندا آقاولی - زهرا محمدپور - زهرا کرمی 
- فاطمه کرمی - هانیه صوفی - امیرعلی 
سلوکی - آیلین ابراهیمی - آنیسا رهنما - 

زینب محمد پور.
دکتر سایان که خود عالوه بر مقام اول 
مسابقات آســیایی کشورهای اسالمی در 
باکو 2۰۱۷، قهرمان مبارزات آزاد المپیک 
2۰۱6 روســیه، قهرمــان 2۰۱2 ترکیه و 
2۰۱4 دبی در مبارزات آزاد mma، برنده 
کاپ طالیــی بهترین مربی و بهترین تیم 
در سال 2۰۱۷ و برنده کاپ طالیی برترین 
مربی و بهترین تیم در ســال 2۰۱8 را نیز 
در کارنامه خود دارد، توضیح داد: اســامی 
ورزشکارانی که برشــمرده شد، اکنون در 
حــال تمرین و آمادگی برای شــرکت در 

مسابقات جهانی گرجستان هستند.
گفتنی است سبک علمی ورزشی سایان 
)سلســله ســاکاری یوها( در کشورهای 
اروپایی و آسیایی دارای نمایندگانی است و 
بزودی شاهد تاسیس فدراسیون این سبک 

ایرانی در کشورمان خواهیم بود.
محمد حســین پور مشــهور به دکتر 
ســایان که بنیانگذار این رشــته عظیم با 
شــماره مجــوز 3۰۰353 ســبک علمی 
ورزشی در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال 
۱39۷ در ایران اســت و آوازه شهرتش در 

جهان پیچیده اســت، تاکنــون قهرمانان 
بســیاری از طبقات ضعیــف جامعه را به 
صــورت رایــگان آموزش داده اســت و 
بیشترین شــاگردان رزمی او به مقام های 

بزرگی دست یافته اند.
گفتنی اســت دکتر ســایان که یکی 
از بزرگ تریــن افتخارآفرینان کشــور و 
از چهره هــای مشــهور فرهنگی علمی 
ورزشــی در جهان اســت مؤلــف 5 جلد 
کتــاب و 2 دایره المعارف بزرگ به نام های 
دایرةالمعارف هنر در جامعه و رســانه های 
جهانی بــا 22 فصــل و  6۰۰ صفحه و با 
موضوعات بهداشــت و سالمت، پزشکی 
زیبایــی، و دایرةالمعارف ســاکاری یوها 
با چهار فصل علمی، ورزشــی، فلســفی و 
پزشکی دو زبانه و در 4۰۰ صفحه می باشد.

وی که ســاکن شهرســتان فردیس 
در اســتان البرز اســت چنــدی پیش در 
گفت وگــوی تلویزیونــی برنامــه حاال 
خورشید شــبکه 3 صداوسیما از مسئولین 
شهرستان بخاطر بی مهری آنها نسبت به 
حمایــت از جوانــان و نوجوانانی که از دام 
مخدرات نجات یافته اند و اکنون به ورزش 
ســایان روی آورده اند، انتقــاد کرد اما این 
عمل نه تنهــا آنها را به وظایف خود یادآور 
نشد بلکه هرگونه امتیاز را از این شهروندان 

ورزشکار دریغ نمودند.
این جوان بدون هیچ چشمداشــتی با 
آموزش رایگان ســعی در توسعه سالمت 
و ورزش دارد و بســیاری از جوانانی که در 
پارک ها و حاشیه های شهر دچار درگیری 
اعتیاد، نا امیدی و خودکشــی شده بودند را 
مهربانانه و با وجود اینکه در ســالن تمرین 
جایی برای سوزن انداختن نیست به جامعه 
بازگردانید. امیدواریم مســئولین استانی و 
شهرســتانی وجود این دانشمند جوان در 
اســتان البرز را قدر بشناسند و در راستای 
وظیفه خود که خدمت به شهروندان است 
به یاری این ورزشــکار علمی و ورزشــی 

بیایند.
امیدواریــم ایــن تیم ورزشــی که با 
هزینه دکتر ســایان و شــخصی دوستان 
شــرکت کننده راهی این دوره از مسابقات 
می شوند با  حمایت های معنوی امام جمعه 
و فرماندار شهرســتان فردیس بتواند برای 
ســومین بار پرچم پر افتخار ایران را توسط 

ساکاری یوها به اهتزاز در آورد.
در ادامه بخش هایــی از صحبت های 
دکتر ســایان در گفت و گو بــا خبرنگار ما 

را می خوانیم:
همانطور که اکثریت رشته های رزمی 
ابتــدا و انتهای ســاکنی دارد یعنی علمی 

در آن بین وجود ندارد که بشــود ســازمان 
بنیــادی آن رشــته را دوباره گســترش 
داد و هنرجویــان فقــط می توانند تکرار  
کورکورانــه کنند، این رشــته های غربی 
و شــرقی تکــراری هنوز مورد اســتقبال 
کشــورهایی چون ایران می باشد، غافل از 
آنکه بنیانگذارش سال هاســت زیر خاک 
خفته و شاگردانش مسیر اشتباه را با عقاید 
خود دست به دســت  می رسانند، کاراته یا 
جودو که در ایران صاحب فدراسیون مجلل 
هستند و توسط مســئولین ایرانی حمایت 
می شــوند باید بدانند ســبکی را گسترش 
می دهند که سال ها پیش، از ذهن یک فرد 
ژاپنــی با فرهنگ و اعتقادات شــخصی و 
الفبای دلخــواه چه بد چه خوب ما تحمیل 
شــده ) آن شــخص برای ما محترم است 
و ما به عنوان اســتاد آن ســبک، عزیزش 
می داریــم( اما حتی درمان درد هم باشــد 
مصرف داروی تاریخ گذشــته جهل است، 
باید حقیقت را پذیرفــت تا بین بهترین ها 
انتخاب نمود. البته تنهــا کاراته منظور ما 
نیست، بلکه تکواندو هاپکیدو از اعتقادات 
کره ای ها ، ژیمناســتیک از ســوئدی ها، 
بوکس از آمریکایی ها، ووشــو کونگ فو از 
چینی ها، پارکور از فرانسوی ها، جوجیتسو 
نینجا از ژاپنی ها و.... برای ما دیکته شــده 

است.
بــرای ارج نهادن به فرمایشــات مقام 
معظــم رهبــری در راســتای حمایت از 
فرهنــگ و کاالی ایرانــی، مــا نیز بر آن 
شــدیم تا به عنوان جوان تریــن ابداع گر 
سبک علمی ورزشی در این حوزه آتش به 
اختیار باشیم بنابراین از مسئوالن مربوطه 
می خواهیم با نگاه وطن دوســتانه ما را در 
 تاسیس فدراسیون این سبک ایرانی یاری 

نمایند.

بنیانگذار سبک ایرانی علمی، ورزشی سایان در جهان خبر داد؛

اعزام ۳۰ نفر برای شرکت در مسابقات جهانی گرجستان

بررسی مشکالت ساکنان فازهای 4 و 7  شهر جدید هشتگرد

با روند فعلی مهاجرت به اســتان البرز تا سال 
۱4۰5 شمســی، این استان با کمبود آب شرب به 
میــزان ۱۰۰ میلیون متر مکعب در ســال مواجه 

می شود.
به گــزارش روابــط عمومی آبفــای البرز؛ 
مهنــدس غالمرضا رضایی فر مدیر عامل آبفای 
شــهری و رئیس شــورای هماهنگی و انسجام 
بخشــی صنعــت آب و برق البرز در نشســتی با 
حضور مدیران آب منطقه ای، آبفای روســتایی، 
توزیع نیروی برق، نیروگاه منتظر قائم و مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری کــه در آبفای البرز 
برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: در حالی 
که از تمام ظرفیت های آب زیرزمینی و سطحی 
در البرز برای شــرب مردم استفاده می شود، هم 
اکنون تولید و مصرف آب در نقطه ســر به ســر 
اســت و در صورت بروز مشکل غیرمتعارف برای 
تاسیسات، بالفاصله خدمت رسانی به مردم دچار 

وقفه خواهد شد.
وی افــزود: در روزهای اخیر بــه دنبال قطع 
ناخواســته برق در مناطق مختلف اســتان و از 
آنجا که کارکرد تاسیســات چاه، ایســتگاه های 
پمپاژ و... وابســته به نیروی برق هستند، توزیع 
آب دچار وقفه شــده و قطع آب در برخی مناطق 

به وجودآمد.
وی بیان داشــت: طی سال های اخیر در حالی 
که در بخش ســاخت و ساز شــاهد رکود بودیم، 
ســاالنه بیش از 5۰ هزار واحــد جدید متقاضی 
انشعاب آب بودند و این یعنی با وجود محدودیت 
در منابع آب، هر روز شــاهد رشــد متقاضی آب 
هســتیم و هر قدر برای ایجاد تاسیســات جدید 
تــالش می کنیم باز هم از روند رشــد جمعیت و 

نیازهای آبی عقب هستیم.
اســکندری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان هم اظهــار داشــت: در اولین روز 

جابه جایی ســاعت کار ادارات، صرفه جویی قابل 
توجهــی در حدود 4۰ مگاوات در مصرف برق به 
ثبت رسید که پیشنهاد ادامه این روند به استاندار 

البرز داده شد.
وی افزود: تالش می کنیم با انجام مانورهای 
منطقه ای را بر روی شبکه توزیع برق، مناطقی که 
با قطع برق تاثیرپذیری بیشــتری از نظر قطع آب 
دارند از قطعی خارج کنیم تا مردم بی آب نشوند و 
در این بین از شهروندان توقع داریم در زمان اوج 
مصرف حداقــل ۱۰ درصد صرفه جویی کنند که 
اگر چنین شــود، تابستان را بدون مشکل سپری 

خواهیم کرد.
مهرور مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری 
البرز هم در این نشســت اظهار داشــت: باید به 
ســمت اســتفاده از انرژی خورشــیدی رفت و 
در دســتور عمل پدافند غیرعامــل نیز تاکید بر 

جایگزینی با انرژی پاک است.
وی با اشاره به اینکه برای تغییر رفتار مصرفی 
مردم باید سیاســت تشویقی اعمال شود و ابزار و 
لوازم کاهنده مصرف را با یارانه مناسب در اختیار 
مردم گذاشت،گفت: بخشی از مشکالت به وجود 
آمده ناشی از انشعاب های غیرقانونی و غیرمجاز 
آب و برق اســت و باید این انشــعاب ها در سطح 

استان شناسایی و قطع  شوند.

تا 8 سال دیگر؛

 استان البرز با کمبود 100 میلیون 
متر مکعبی آب مواجه می شود

تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو


