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همایش اربعین، نشان 
اقتدار و عزت مسلمانان

پرداخت هزار میلیارد ریال تسهیالت تولید 
در البرز 

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت البرز در حاشیه نشست ستاد تسهیل و 
رفع و موانع تولید اســتان البرز درگفت و گو با خبرنگاران افزود: این تسهیالت در 

اختیار صاحبان صنایع متقاضی قرار گرفته است.
خبرنگار جام جم البرز: جهانگیر شاهمرادی بیان داشت : در نشست ستاد 
تســهیل اســتان، نیازهای مختلف 32 واحد تولیدی صنعتی در این اســتان مورد 
بررســی قرار گرفت.وی اضافه کرد: عمده مشــکالت کنونی واحدهای تولیدی 

برخی تحریم ها، مسائل بانکی و...
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ترویج فرهنگ نماز، ابزار قدرتمند 
کاهش آسیب های اجتماعی 
صفحه 2

ثبت تصویر زیبای پلنگ در منطقه شکار ممنوع طالقان
محیط بانان شهرستان طالقان در حال گشت زنی 
تصویــر زیبایی را از یک قالده پلنــگ در ارتفاعات 

طالقان به ثبت رساندند.
خبرنگار جــام جم البرز: سرپرســت اداره 
محیط زیست شهرستان طالقان گفت: حضور پلنگ 
به عنوان یکی از گوشــتخواران که جایگاه خاصی در 
چرخه حیات در منطقه دارد نشــان دهنده ســالمت 
محیط زیســت و وجود امنیت در منطقه است که در 
سایه تالش های شبانه روزی محیط بانان زحمتکش 

منطقه میسر شده است.
حسین زارعي نژاد در مورد چگونگی ثبت تصاویر 

گفــت : پیش از این نیز آثــار وجودی این گونه نادر از 
قبیل طعمه خواری و رد پای حیوان درمنطقه مالحظه 

شده اما تصویر ثبت شده ای در دست نبود.
محیط بان منطقه طالقــان پس از آموزش هایی 
درخصــوص ثبــت تصاویر حیات وحــش و با توجه 
به ردپاها، ســرگین طی امســال و سال های گذشته 
و گــزارش هــای مردمی و جوامع بومــی منطقه در 
محدوده مورد نظر توانســتند از این گونه ارزشــمند 

تصویر زیبایی را ثبت کنند.
وی بــا بیان اینکه کوه های این منطقه از باارزش 
ترین زیستگاههای حیات وحش منطقه است، گفت: 

منطقه شــکار ممنوع طالقان به دلیل شرایط خاص 
جغرافیایی وجود جانوران وحشــی قابل شــکار خود 

همواره مورد توجه بوده است.

نماینده ولی فقیه در البرز مطرح کرد؛
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نماینده ولی فقیه در البرز مطرح کرد؛
همایش اربعین، نشان اقتدار و عزت مسلمانان

امام جمعه کرج گفت: زیارت امام حســین)ع( با 
پای پیاده معادل جهاد در راه خداست.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه کرج در خطبه های نماز 
جمعه گفت: فضیلت زیارت امام حسین)ع( بر کسی 
پوشیده نیست به خصوص مراسم اربعین که ویژگی 

منحصر به فردی دارد.
حجت االســالم حســینی همدانی افزود: امام 

باقر)ع( فرموده اند: هر کســی با شــوق به زیارت امام حسین)ع( برود اجر و ثواب هزار 
شــهید از شهدای بدر را برای او می نویســند.وی افزود: برای پیاده روی اربعین امسال 
عاشقان زیادی از سراسر کشورشرکت کرده اند و در استان البرز برای 48هزار نفر ویزای 
سفر صادر شده که در سال گذشته این رقم 25هزار نفر بود و این نشان دهنده رشد کمی و 
کیفی مراسم امسال اززوایای مختلف است.امام جمعه کرج گفت: امام صادق)ع( خطاب 
به پیاده ها فرموده اند، برای شما که پیاده به سمت کربال می روید هر قدمی که برمی دارید 
، ثواب یک شهید که در راه خدا به خون خود آغشته شده برایتان نوشته می شود.حجت 
االسالم حسینی همدانی اضافه کرد: زیارت امام حسین)ع( با جهاد و شهادت سنجیده 

شده است و معادل شهادت و جهاد در راه خداست و این خود یک ویژگی مهم است.

پیاده روی اربعین، رمز جاودانگی نهضت امام 
حسین)ع(

پیــاده روی اربعین یکــی از شــعائر الهی و رمز 
جاودانگی نهضت امام حسین )ع( و پیام رسان کربال 

و نماد وحدت مسلمانان است.
خبرنگار جام جم البرز: امام جمعه مهر شــهر کرج، 
حجت االســالم یداهلل رضایــی در خطبه های نماز 

جمعه هفته ای که گذشت، گفت:
هر کس دست به دامن تقوی زند:

1.شدائد و سختیها پس از نزدیکی وی دور می گردد .
2. تلخیهای حوادث ناراحت کننده به شیرینی مبدل می شود.

3. امواج متراکم ناراحتی از او دور
4. و مشکالت پی در پی و خسته کننده آسان می گردد

5.و مجد و عظمت از دست رفته همچون بارانهای پر پشت بر او فرو می بارد
6.و رحمت قطع شده الهی به سوی او باز می گردد

7.و نعمتهائی که فرو نشسته بود به جوشش در می آید
8. و برکتهای کم شده به فراوانی بر او ریزش می کند .

از مجموعه این آثار هشــت گانه تقوا بخوبی ارزش تقوا در صحنه زندگی مادی و 
معنوی بشر آشکار می شود .

روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

روز 8 آبان در تاریخ کشــورمان به عنوان روز نوجوان و بسیج دانش 
آموزی نامگذاری شده است. این نامگذاری  به خاطر تقدیم ارزشهای 
بســیار ارزنده و ایثارگرانه شهید محمد حسین فهمیده در عرصه های 
دوران پر فرازو نشیب دفاع مقدس صورت پذیرفته است. تاریخ انقالب 
اســالمی و دوران دفاع مقدس گواه آن است که نوجوانی 13 ساله در 
جهت عشق و اطاعت از ولی فقیه زمان حضرت امام خمینی )ره( لباس 
رزم پوشیده و در دفاع از ارزش های دینی و ملی جان خود را فدای جانان 
کرد. حال که این حرکت اساطیری که صورت واقعیت به خود پذیرفته 
جا دارد تا مسئوالن مربوطه بویژه مسئوالن سپاه و بسیج مستضعفین 
و آموزش و پرورش زمینه استمرار یادآوری  جانفشانی های آن سرباز و 
بســیجی نوجوان که امام خمینی )ره( او را الیق رهبری دانسته بودند، 
اقدام نمایند و با هرگونه دسیسه های حذفی در خصوص از میان بردن 
نام و یاد شهید فهمیده در کتاب های درسی و دانش آموزان مقابله جدی 
نمایند. البته در این راستا بسیار بجاست که تالش های ایثارگرانه شهید 
محمد حسین فهمیده در قالب کتاب و رسانه های صوتی و تصویری و 
ابزارهای فرهنگی و هنری ثبت و ضبط و به افکار عمومی مردم عرضه 
شود. روز شهید نوجوان و بسیج دانش آموزی بر همه نوجوانان بسیجی 

و رهبر معظم انقالب و سایر مسئوالن نظام مبارک و فرخنده باد!
نویسنده: سید نصرالدین میر عربشاهی

با ائمه جمعه استانیادداشت  ترویج فرهنگ نماز، ابزار قدرتمند کاهش
 آسیب های اجتماعی 

نماینده عالی دولت در اســتان البرز به تاثیر نماز 
در کاهش آســیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: 
شهرســتان های کرج و فردیس با شــرایط ویژه ای 
در حوزه آســیب های اجتماعی مواجه هستند از این 
رو می توان با ترویج نماز و اســتفاده از ظرفیت های 

برگزاری اجالس نماز در این رابطه اقدام کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری البرز: 
محمدعلی نجفی در جلســه ستاد اقامه نماز استان با 
اشــاره به اینکه برای برگزاری اجالس نماز جنب و 
جوش بسیار خوبی در استان مشاهده می شود، افزود: 
مهمترین تاثیر برپایی اجالس نماز بر روی جوانان و 

نوجوانان محسوس است.

 *ضرورت آشــنایی جوانان و نوجوانان 
با ابعاد مختلف نماز 

وی با اشاره به اینکه اجالس نماز در البرز 20 آبان 
امسال برگزار می شود، ادامه داد: کیفیت محتوای این 
اجالس در جهت اثر عمیقی که در نسل جوان خواهد 

داشت بسیار حائز اهمیت است.
نجفی گفت: تمامی شهرستان ها آمادگی خود را 
برای برپایی اجالس نماز اعالم کرده اند ولی میزبانی 
دانشگاه ها در این رابطه می تواند اثربخشی آموزشی 

بیشتری با توجه به ظرفیت ها، داشته باشد.

*وجود بیش از هزار مســجد در البرز 
فرصت مغتنمی برای ترویج فرهنگ نماز 

وی به ظرفیت بزرگ وجود بیش از هزار مســجد 
در استان اشاره کرد و افزود: هر کدام از مساجد استان 
می تواننــد مرکز پیام و هدایت باشــند و باید از این 

ظرفیت بهره کافی را برد.
اســتاندار البرز اضافه کرد: البرز از گذشته تاکنون 
شخصیت های بزرگ فرهنگی و انقالبی فراوانی را 
در دل خود داشــته که می توان در راستای آموزش و 

ترویج از وجود آنها بهره برداری کرد.

*ساخت سریال آیت اهلل طالقانی برای 
ترویج فرهنگ نماز 

وی گفــت: پرداختن به ویژگی های زندگی آیت 
اهلل طالقانی و اثرات و پیام های اولین نماز جمعه پس 
از پیروزی انقالب اسالمی به امامت وی نیز فرصت 

مغتنمی محسوب می شود.
نجفــی افزود: صدا و ســیمای مرکــز البرز نیز با 
همراهی اســتانداری ســاخت زندگینامه آیت اهلل 
طالقانــی را آغاز کرده کــه پرداختن به ابعاد مختلف 
شخصیتی این عالم فرهیخته گام موثری در راستای 

ترویج فرهنگ نماز است.
وی خاطرنشــان کــرد: بر این باور هســتیم که 
پیرامــون برگــزاری اجالس نمــاز، در جهت تولید 
مباحــث محتوایی تالش کنیم چراکــه این امر در 
راستای جریان ســازی خودش نقش ایفا می کند و 

رهاوردی برای این اجالس خواهد بود.
اســتاندار البرز به تاثیر نماز در کاهش آسیب های 
اجتماعی اشــاره کرد و گفت: شهرستان های کرج 
و فردیس با شــرایط ویژه ای در حوزه آســیب های 
اجتماعی مواجه هســتند از این رو می توان با ترویج 
فرهنگ نماز و اســتفاده از ظرفیــت های برگزاری 

اجالس نماز در این رابطه اقدام کرد.
وی افــزود: اثرات تربیتی و روانی ترویج فرهنگ 
نماز در مــدارس از اهمیت باالیی برخوردار اســت 

بنابراین باید به این امر با نگاه ویژه ای پرداخت.
نجفی عنوان کــرد: فراخوان برای ارائه مقاله نیز 
می تواند گامی موثر برای اثربخشی اجالس نماز در 

استان باشد.
وی گفت: اکنون دانشــگاه های خوارزمی و آزاد 
کرج بــرای میزبانی برگزاری اجــالس نماز اعالم 
آمادگی کرده اند که بررسی های الزم صورت گرفته 

و تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

و  راهنمایــی  پلیــس  رئیــس 
رانندگی البــرز گفت: طرح برخورد با 
خودروهای آالینده و فاقد معاینه فنی 

با شدت بیشتری اجرا می شود.
به گزارش به نقــل از خبرگزاری 
صداوسیما مرکز البرز،سرهنگ  شرق  
افــزود: طرح برخورد بــا خودروهای 
آالینــده و فاقد معاینــه فنی در همه 
فصول سال اجرا می شود اما در 6 ماه 
دوم ســال به دلیل آلودگی بیشتر در 
کالنشــهر ها، این طرح ها با شــدت 

بیشتری پیگیری می شود.
وی گفــت: پلیــس راهنمایی و 
رانندگی هر ســال در فصول مختلف 
ســال به علت پایداری وارونگی هوا 
اقدام به اجرای طرح تشــدید برخورد 

با وسایل نقلیه آالینده می کند.
وی گفت: خودروهای فاقد معاینه 
فنی و دارای نقص فنی در اجرای این 

طرح اعمال قانون می شوند.
وی گفــت: چنانچه وســیله نقلیه 
دارای نقص فنی باشد و ادامه حرکت 
آن سبب آلودگی بیشتر شود، توقیف 
و بــه تعمیــرگاه منتقل می شــود تا 

نسبت به رفع نقص اقدام کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
اســتان البرز افزود: خودروهای تولید 
ســال 93 به باال نیازی بــه دریافت 
معاینه فنی ندارند اما تولید ســال 93 
به پایین باید دارای معاینه فنی باشند.

شــرق گفت: چنانچــه خودرویی 
فاقد معاینه فنی باشد 500 هزار ریال 

جریمه خواهد شد. 
وی بیــان کرد: با توجه به وضعیت 
هوای اســتان البرز انتظــار می رود 
شهروندان ضمن افزایش استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی نسبت به 
انجــام معاینه فنی خودروهای خود و 

رفع نواقص فنی آنها اقدام کنند.
وی افزود: اکنون 11 مرکز معاینه 
فنــی خودرو در اســتان البــرز فعال 
اســت که از این تعــداد یک مرکز در 
شهرستان ســاوجبالغ ، سه مرکز در 
نظرآبــاد و بقیه در کرج قــرار دارند 
کــه مــردم می توانند بــرای معاینه 

فنی خودروهای خــود به این مراکز 
مراجعه کنند.

از ابتدای ســال جاری تاکنون 15 
هزار و 685 خودرو به دلیل نداشــتن 
معاینــه فنی اعمال قانون شــدند که 
این آمار نســبت به مدت مشابه سال 

قبل 20 درصد افزایش یافته است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج دیدارهای مردمی را 
سبب ساز افزایش ارتباط مردم با مسئوالن و رسیدگی 

نسبت به رفع مشکالت آنها عنوان کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری ویژه 
شهرســتان کرج سیروس شــفقی در جریان دیدار با 
جمعــی از مردم گفت: تمام تالش خــود را دارم تا در 
گفتگو با مردم، ضمن احصاء مشکالت، با تصمیمات 

بموقع، گره بخشی از دغدغه ها مردم گشوده شود. 
وی افزود: دیدارهای مسئوالن با مردم از سه منظر 

حائز اهمیت است؛ در وهله اول این دیدارها فاصله ها را 
کاهش داده، موجب ارتباط نزدیک و صمیمی مردم با 
مسئوالن می شود.فرماندار شهرستان کرج بیان کرد: 
مالقات با مردم و رسیدگی به مشکالت آنها هر هفته 

در ادامه دیدارهای مردمی تداوم دارد. 
گفتنی است، شــفقی فرماندار شهرستان کرج سه 
شنبه این هفته نیز با شمار قابل توجهی از مردم مالقات 
داشت و در خصوص رفع مشکالت شهروندان دستور 

مساعد صادر نمود.

اجرای طرح برخورد با خودروهای آالینده

سرپرست پلیس آگاهی 
البرز خبر از کشف 30هزار 
لیتر سوخت قاچاق در این 

استان داد.
به گــزارش خبرگزاری 
صداوســیما مرکــز البرز 
سرهنگ محمد نادربیگی 
با بیــان اینکــه ماموران 
پلیس آگاهی در اجرای مبارزه و برخورد با پدیده شــوم قاچاق کاال و ارز 
گفت:طرح سراسری مبارزه با قاچاق و عرضه خارج ازشبکه فرآورده های 

نفتی به جد در دستور کار ناجا قرار دارد.
وی افزود: در اجرای این طرح 30هزار لیتر ســوخت قاچاق و ســایر 
کاالها ازجمله گوشی تلفن همراه، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی)بیشتر 
غیربهداشــتی بود( انواع دارو، لوازم صوتی و تصویری، البسه خارجی و 
کاالی دخانی کشــف شد.سرهنگ نادربیگی اضافه کرد: ارزش تقریبی 
این کاالها 8میلیــارد و 130میلیون تومان برآورد شــد و 10قاچاقچی 
دستگیر و پنج دستگاه خودروی سبک و سنگین قاچاقچیان توقیف شد.

با تالش نیروی انتظامی و ســربازان گمنام امام زمان)عج( از ابتدای 
سال تا امروز حدود 112میلیارد تومان انواع کاالی قاچاق در استان البرز 

کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامــی نظرآباد گفت: 
98کیلوگرم تریــاک از انبار خانه ای 

در کرج کشف شد.
خبرنگار جام جــم البرز: 
ســلیمانی از کشــف 98کیلوگــرم 
تریــاک از انبار خانــه ای در کرج و 

دستگیری 2 قاچاقچی خبر داد. 
وی  گفــت: در پی رصد اطالعاتی بر روی باندهای تهیه و توزیع مواد 
مخدر، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان نظر آباد مطلع شدند 
که یک محموله موادمخدر جهت فروش، از این شهرستان به منطقه ای 

واقع در کرج منتقل شده است.
وی افــزود: ماموران بالفاصله وارد عمل شــده و پس از شناســایی 
محل دپوی مواد و اعــزام به محل مورد نظر با همکاری پلیس مبارزه با 

موادمخدر استان البرز موفق به دستگیری 2نفر شدند.
ســلیمانی افزود: ماموران در بازرســی از انبار مخفیگاه متهمان، 98 
کیلوگرم تریاک کشــف کرده و در این رابطه یک دســتگاه خودرو پژو 

پارس از قاچاقچیان توقیف شد.

مدیر عامل شــرکت شــهرک هاي 
صنعتي استان البرز، از برنامه ریزی های 
الزم برای افتتاح بزرگترین نمایشــگاه 
توانمندی های صنایع کوچک و متوسط 

استان البرز از 26 الي29 آبان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شــرکت 
شهرک هاي صنعتي استان البرز،محمد 
امین فرشــي گفت: در این نمایشــگاه 
که مقامات عالی کشــوری واستاني و 
مدیران ارشــد بخش خصوصی حضور 

دارند، بیش از 120واحد صنعتی کوچک و متوسط فعال در شهرک هاي صنعتي استان 
البرز،آخریــن توانمندی های خود را در عرصه تولیــد برای بازدیدکنندگان به نمایش 

خواهند گذاشت.
وي با اشاره به نقش و جایگاه صنایع کوچک و متوسط در پیشرفت و توسعه صنعت 
کشور ضرورت حمایت از کاالی ایرانی،تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی های الزم برای 

برگزاري هر چه بهتر این نمایشگاه صورت گرفته است.
فرشــي با بیان اینکــه واحدهاي صنعتی کوچک و متوســط به صورت B۲B و 
B۲C توانمندی هــای خود را به نمایش می گذارند،اظهار کرد: برگزاري کارگاه هاي 
آموزشی در حاشیه نمایشگاه و انجام مشاوره از برنامه هاي جانبي نمایشگاه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان البرز خاطرنشان کرد: حضور واحدهاي 
صنعتي، بازدید هیات های تجاری خارجی، نمایندگان سایر دستگاه ها و وزارتخانه های 
ذیربط در حوزه صنایع کوچک و اتاق های بازرگانی مشترک در این نمایشگاه فرصت 
بسیار مناسبي براي صنعتگران البرزي است تا با ارائه توانمندي هاي خود،زمینه حضور 

هر چه بیشتر خود را در بازارهاي داخلي و خارجي فراهم کنند.

زبــان را به خــوب گفتن عادت 
بــده و هنرمندانه صحبت کن و جز 
با نرمی ســخن مگو و سعی کن به 
این روش عادت کنی، چرا که گفته 
اند: هر کس کــه زبان خوش تری 
دارد، هوادارش بیشتر است. و با همه 
هنر باید تالش کنی که به جا سخن 
بگویی، چون سخنی که به جا نباشد 
اگر حرف خوب و شایســته ای هم 
باشد در نظر مردم بد جلوه می کند.

از سخنی هم که ایجاد دردسر و مشکل می کند، بپرهیز و خاموشی پیشه کن، چون 
ســخن بیهوده زیانبار است و ســخنی که از روی تفکر، آگاهی و هنر نباشد، نگفتن آن 

بهتر است.
 اما تا از تو نپرســیدند لب به ســخن باز نکن و از گفتار تند بپرهیز و وقتی از تو چیزی 
می پرســند جز راست ســخن مگو و پند مده به خصوص کسی را که پند پذیر نیست. 

همچنین هیچ وقت در جلوی چشم مردم کسی را نصیحت مکن.
بازنویسی و برداشت آزاد: ایرج قنبری

کشف ۳۰ هزار لیتر 
سوخت قاچاق در البرز

۹۸کیلو تریاک در نظرآباد 
کشف شد

برنامه ریزی  برای افتتاح بزرگترین 
نمایشگاه توانمندی های صنایع البرز 

آیین سخن گفتن از دیدگاه عنصرالمعالی 

 صمیمیت مردم و مسئوالن؛ مهم ترین رویکرد 
دیدارهای مردمی 

اســتاندار البرز گفت: احیاء باغ سیب 
مهرشهر و بازســازی کاخ مروارید، به 
عنــوان یک مطالبــه مردمی پیگیری 

می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکــز البرز،نجفی در بازدیــد از روند 
بازســازی مجموعــه کاخ مروارید در 
مهرشــهر کرج، افــزود:کاخ مروارید 
ســال47 به بهره برداری رسیده و لوازم 
و تجهیزات مورد اســتفاده در این کاخ 

از کشورهای مختلف تهیه شده است.
نجفی با بیان این که در ســال های 
پس از پیروزی انقالب اسالمی این کاخ 
زیــر نظارت بخش های مختلفی بوده؛ 

گفت: از سال گذشته روند بازسازی این 
مکان به جد آغاز شده است.

وی افــزود: بازســازی کامل کاخ 
مرواریــد به حدود 60میلیــارد تومان 

اعتبار نیاز دارد که ســال گذشــته طی 
بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی 
از کاخ، بخشــی از اعتبــارات تامین و 

بازسازی آغاز شد.
اســتاندار البرزافزود: امســال نیز با 
اختصاص بخش دیگری از اعتبار مورد 
نیاز به دنبال تســریع در بازسازی این 
بنا هســتیم چرا که جزئی از اموال مردم 

محسوب می شود.
وی گفت: احیا و حفظ باغ سیب نیز از 
مطالبات مردم است که حساسیت ویژه 
ای نیــز در رابطه با سرنوشــت این باغ 
دارنــد از این رو با جدیت روند این امر را 

مورد نظارت قرار می دهیم.

احیاء باغ سیب مهرشهر و بازسازی کاخ مروارید
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آغاز همزمان عملیات اصالح هندســی 
نقاط حادثه خیز کرج

مدیــر کل امور ایمنی و مهندســی 
ترافیک شــهرداری کــرج بر ضرورت 
افزایش ایمنی معابر پرتردد شــهر تاکید 

کرد.
خبر نگار جام جم البرز: مجتبی 
غفارزاده با اشاره به اجرای عملیات خط 
کشــی معابرمناطق ده گانه شهر توسط 
اکیپ های مســتقر در نواحی مورد نظر، 

اظهار کرد: این دســته از اقدامات با هدف ارتقای کیفیت خدمات رسانی به 
شهروندان و بهبود در روند عبور و مرور آنها به طور مستمر صورت می گیرد.

وی با اشــاره به اهمیت خط کشی معابر و خیابان های شهر گفت: بدون 
شک خط کشــی معابر درون شهری نقش بسزایی در کاهش تصادفات و 

روان سازی ترافیک دارد.
مدیر کل امور ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری کرج افزایش ضریب 
ایمنی شهروندان، تسریع و تسهیل در تردد خودروها، برقراری نظم و تأمین 
امنیت در مناطق ده گانه را به عنوان دیگر اهداف اجرای طرح خط کشــی 
معابر نام برد و افزود: عملیات خط کشــی معابر به صورت شــبانه توســط 

نیروهای این اداره و با استفاده از رنگ با کیفیت باال انجام می شود. 
این مســئول در بخش دیگر صحبت های خود از آغاز عملیات اجرایی 
پروژه آرام ســازی جریان ترافیک شــهری در بلوار باهنر خبر داد و گفت: با 
توجه به ســرعت غیــر مجاز خودروها و بروز تصادفــات در بلوار باهنر، بر 
اســاس کارشناســی و مطالعات انجام شده، اجرای این طرح در دستور کار 

قرار گرفته است.
 وی بیان کرد: با توجه به اینکه معابر پر تردد شهر به ایمنی بیشتری نیاز 
دارد، باید نسبت به اجرای طرح آرام سازی جریان ترافیک در معابر مناطقی 

که شهروندان رفت و آمد زیادی دارند با حساسیت بیشتری اقدام کرد.
غفــار زاده همچنین آغاز همزمان عملیــات اجرایی طرح های اصالح 
هندســی نقاط حادثه خیز شــهر را از دیگر اقدامات در دستور کار برشمرد 
و گفــت: اجرای این طرح ها از جمله راهکارهای ارائه شــده جهت تحقق 

اهداف مدیریت ترافیک به  شمار می رود.
وی بیــان کرد: این عملیات زودبازده و کم هزینه، ضمن ایمن ســازی 
نقاط مستعدحادثه، به کاهش زمان سفرهای درون شهری و صرفه جویی 

در مصرف سوخت کمک می کند.
مدیر کل امور ایمنی و مهندســی ترافیک شهرداری کرج تصریح کرد: 
نظم بخشی به ترافیک و مدیریت آن، سهولت در دسترسی، افزایش ایمنی 

وسایل نقلیه و عابران پیاده از دیگر اهداف اجرای این پروژه است. 
غفار زاده گفت: پیش بینی می شود  با اجرای طرح های اصالح هندسی 
در تقاطعات بلوار موذن، بلوار باغســتان و خیابان مسیح پاکدل، کمربندی 

گلستان؛ شاهد رفع گره های ترافیکی و تسهیل در تردد خودروها باشیم.

دعــوت از فعاالن فرهنگی، نخبگان 
و مردم برای مشــارکت در مراســم 

سالگرد انقالب

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نظرآباد از فعاالن 
فرهنگی هنری و رسانه ای، نخبگان و اندیشمندان و همچنین عموم 
مردم برای مشــارکت و حضــور در برنامه های چهلمین ســالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی دعوت نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
نظرآباد رضارنجبرکهن رئیس ایــن اداره در پیامی از فعاالن قرآنی 
و فرهنگی، هنری و رســانه ای، نخبگان و اندیشــمندان و همچنین 
عموم مردم دعوت کرد در برنامه های چهلمین سال پیروزی انقالب 
اســالمی ابتکارات، پیشــنهادات و برنامه های خــود را به این اداره 

ارسال نمایند.
در بخشی از این پیام آمده است: طلیعه پیروزی انقالب نویدبخش 
گشایش ها و افتخارات بزرگی برای مردم در عرصه های مختلف بوده 
اســت که در چهلمین سالگرد آن فرصت مناسبی است برای تأمل و 
تدقیق در دســتاوردها و ارمغان های انقالب و آن چه به دست آمده و 
آن چه پیش روی ماست. مسلمًا  نگاه هنرمندانه توأم با اندیشه ورزی و 
خرد، بسیار ارزنده تر و بهتر می تواند این مهم را برای مخاطبان تبیین 
نموده و بازتاب دهد. در بخش دیگری از این پیام ذکر شــده حضور 
عالمانه و متعهدانه فعاالن عرصه فرهنگ در هر زمان از این سالیان 
راهگشــا و نتیجه بخش بوده و قطعا در این برهه نیز می تواند بســیار 

اثربخش جلوه نماید. 
لذا برخود الزم می دانیم از تمامی فعاالن قرآنی و فرهنگی، هنری 
و رســانه ای و خصوصًا نخبگان و اندیشــمندان و همچنین از عموم 
مــردم با هرگونه دانش و تخصص، فارغ از هرگونه عالقه و ســلیقه 
دعوت نماییــم ابتکارات، راهکارها، برنامه ها، پیشــنهادات و حتی 
انتقــادات خود را در این خصوص و حتی در مورد فعالیت های جاری 
اداری و فرهنگی شهرستان اعم از روند صدور مجوزها ، برنامه های 
حمایتی و نظارتی در حوزه های انتشــارات، تبلیغات و اطالع رسانی، 

هنری، قرآنی، کتاب و رسانه به این اداره اعالم نمایند. 

خبرخبر

رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت البرز در حاشــیه نشســت ستاد 
تســهیل و رفع و موانع تولید استان البرز 
درگفت و گو با خبرنــگاران افزود: این 
تســهیالت در اختیار صاحبان صنایع 

متقاضی قرار گرفته است.
خبرنــگار جام جــم البرز: 
جهانگیر شــاهمرادی بیان داشت : در 
نشست ستاد تســهیل استان، نیازهای 
مختلف 32 واحد تولیدی صنعتی در این 

استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافــه کرد: عمده مشــکالت 
کنونی واحدهای تولیدی برخی تحریم 
ها، مسائل بانکی و مشکالت پیش آمده 

از سوی دستگاه ها مختلف است.
وی گفت: در نشســت با هماهنگی 
های صورت گرفته مشــکل نقدینگی 

چهار واحد تولیدی مرتفع شد.
رئیس ســازمان صنعــت ، معدن و 
تجــارت البرز افزود: بــا توجه به اینکه 

صــادرات برای بســیاری از واحدهای 
تولیدی مقرون به صرفه شــده اســت 
تعدادی از واحدهــا ظرفیت تولید خود 
را افزایش داده و پرداخت تسهیالت به 
این واحدها به صورت ویژه در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی بیان داشــت: این تسهیالت به 
صورت ســرمایه در گردش برای حفظ 
تولید و اشــتغال موجود بــه کار گرفته 
می شود.وی گفت: با جدیت در راه جذب 
سهم بیشتری از تسهیالت برای رونق 

تولید و اشتغال استان هستیم.
اکنون اســتان البرز دارای سه هزارو 

500 واحد صنعتی و تولیدی است.

داروی ویــژه بیمــاران M.S با نام 
گالتیر امراستات رونمایی شد.

خبرنــگار جام جم البرز:  در مراســم 
رونمایی از ایــن دارو که با حضور رئیس 
و اعضای کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شــورای اســالمی در شهرک 
صنعتی بهارســتان اســتان البرز برگزار 
شد، دکتر علی اعتماد رضایی مدیر بخش 
علمی کارخانــه داروســازی اکتوورکو 

گفت: داروی »گالتیرامراستات« یکی از 
پرمصرف ترین داروهای درمان بیماری 
ام اس در سطح دنیاست که از این پس در 
این کارخانــه در دو خط تولید با دوزهای 

20و40 میلی گرم تولید می شود.
وی با بیان اینکه این دارو با اســتفاده 
از مواد اولیه بــا کیفیت در البرز تولید و در 
اختیار مصرف کننــدگان قرار می گیرد، 
افــزود:از مزایای ایــن دارو، مصرف آن 

توسط بانوان در زمان بارداری و شیردهی 
بوده و تحقیقات نشــان داده عوارض آن 
کمتر نمونه های دیگر اســت.رضایی با 
ذکــر اینکه این دارو بــه صورت تزریقی 
مورد استفاده بیماران قرار می گیرد گفت: 
داروی گالتیرامراســتات دارای مشــابه 
داخلی و خارجی بوده با این تفاوت که نسل 
جدید آن در قبل و حین بارداری و شیردهی 
مادران قابل اســتفاده می باشد.مرتضی 

خاتمی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی در مراسم 
رونمایــی از این دارو گفت: طی 2ســال 
گذشته پیگیری های فراوانی برای تامین 
ارز مورد نیاز شرکت های داروسازی کشور 
به عمل آمده اســت.وی افزود: تالشها بر 
رفع مشکالت واحدهای داروسازی کشور 
ادامه دارد و با جدیت در حال برنامه ریزی 

رفع نیازهای این بخش هستیم.

مدیرکل تربیــت بدنی وزارت علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری گفــت: در حال 
حاضر ایــران جوان ترین جمعیت جهان 

را داراست.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکز البرز، علیزاده گفت: در حال حاضر 
جمعیت سالمندی طبق استاندارد جهانی  
تا ســال2015 دوازده و سه دهم درصد 

است و تا سال2050 به بیست و یک و نیم 
درصد خواهد رسید.وی افزود: در کشور 
نیز این استاندارد تا سال 95 نه و سه دهم 
درصد و تا سال دوهزار و پنجاه به بیست و 
دو درصد خواهد رســید و این یعنی از نُرم 
جهانی باال خواهیم بود و دو مؤلفه مهم در 
این برنامه ها ورزش و تغذیه سالم است.

وی با اشاره به پدیده سالمندی و ابعاد 

آن از منظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و 
فیزیولوژیکی گفت: فردی که به عرصه 
ســالمندی وارد می شود باید با فراگیری 
تکنیک هــا و مهارت های الزم آمادگی 
کامل برای پاســخگویی این مباحث را 
داشــته باشــد.علیزاده گفت: با توجه به 
این که بیشترسالمندان عالقه خاصی به 
شیوه های غیردارویی و غیرجراحی برای 

زندگی دارند و این آموزش باید از ســنین 
جوانی آغاز شــود، یکــی از این مباحث 
فعالیت جســمانی است که با هزینه کم 
باعث ارتقای عملکرد سالمند و وضعیت 
بدنی آنان خواهد شد. در حال حاضر 9/3 
از جمعیت کشــور یعنی از هشتاد میلیون 
نفر بیش از 7/5 میلیون نفر را ســالمندان 

تشکیل می دهند.

پرداخت هزار میلیارد ریال تسهیالت تولید در البرز 

رونمایی از داروی بیماری M.S در البرز

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم:

ایران جوان ترین جمعیت جهان را دارد

اســترس کلمه  ای ناخوشــایند اســت که احســاس 
بدی به آدم می دهد اما حقیقت این اســت که استرس 
همیشــه هم بد نیست. استرس باعث می شود مراقب 
خودمان باشــیم، یا به عبارت دیگر بدن از خودش دفاع 
کند. استرس راه بدن شما برای پاسخگویی به هر گونه 
تقاضا یا تهدید اســت. هنگامی که شــما در معرض خطر 
هســتید - حقیقتا یا تصور می کنید - دفــاع از بدن در 
یک فرایند سریع و اتوماتیک به عنوان واکنش "مبارزه 
یا پرواز" یا "پاســخ استرس" شــناخته می شود. پاسخ 

استرس بدن راه محافظت از شماست.
مقــدار قابل  قبــول اســترس به ما کمــک می کند تا 
بــا محیط پیرامون کنار بیاییم و برای بهتر شــدن تالش 
کنیم اما اســترس در صورتی که مزمن شود آثار منفی 
گوناگونی بر جای می گذارد. اســترس به معنای "فشــار 
عوامل بیرونی و پاسخ بدن به این عوامل بیرونی است".
باورعمــوم براین اســت کــه فقط اتفاقــات بد ایجاد 
اســترس می کننــد، اما واقعیــت این اســت که همان 
گونــه کــه اتفاقات بد همانند تصادف کردن، از دســت 
دادن شــغل و پول یا جروبحث و دعوا، باعث اســترس 
می شــود، به همین شــکل اتفاقات خوب نیز برای بدن 
ایجاد اســترس می کنند مانند ازدواج، ارتقای درجه در 
شغل، خرید اتومبیل جدید و.... درواقع بدن تشخیص 
نمی دهد که منشأ و علت استرس خوب است یا بد، بدن 
به یک شکل به آن عکس العمل نشان می دهد و آن هم 

دفاع از خود است، یا استرس . 
طبق گزارش "نیو هلث ادوایزر"، رابطه ای مستقیم 
بیــن اســترس و درد مفاصــل وجــود دارد. اســترس 
می تواند به روش های مختلف بر بدن انسان تاثیرگذار 
باشد و درد مفاصل ناشی از استرس می تواند در واقع 
اثر قابل توجهی بر زندگی روزانه شــما داشــته باشد. 
با افزایش ســن، احســاس درد در مفاصــل موضوعی 
طبیعی اســت. درد مفاصل می تواند در نتیجه آســیب 
های ورزشــی یا تمرینی نیز شــکل بگیرد. با این وجود، 
ســالمت روان شــما نیــز می تواند بر ســالمت مفاصل 

تاثیرگذار باشد.
* استرس چگونه باعث درد مفاصل می شود؟

حمــالت  اضطــراب  یا اســترس می توانند بر شــیوه 
نشستن، حرکت و فعالیت شــما تاثیرگذار باشند و آن 
را تغییر دهند. با گذشت زمان، این شرایط می تواند به 
ناتوانــی عملکردی در قســمت های خاصی از بدن منجر 

شــود. درد مفاصل ناشــی از اضطراب ممکن اســت به 
دالیل مختلفی شــکل بگیرد. در این نوع حمالت بعد از 
مدت ها متوجه می شــویم که در عملکرد قســمت های 
خاصی از بدن ایجاد ناتوانی کرده اســت. احساس درد 
در مفاصل به دلیل ســائیدگی اســتخوان در سنین باال 
امــری عادی تلقی می شــود اما تاثیری کــه بیماری های 
روانــی بر روی ســالمت مفاصل بدن انســان می گذارد 
قابل چشــم پوشی نیست. سالمت روان، سالمت جسم 
را نیز به دنبال دارد. تحقیقات اخیر نشــان می دهد که 
بین اضطراب یا استرس و درد مفاصل رابطه مستقیمی 
وجود دارد. اســترس و ترس اثــرات نامالیم زیادی بر 
ســالمت جســمانی می گذارد که درد مفاصل یکی از آن 

هاست.
* رابطه التهاب و درد مفاصل

زمانی که با التهاب در بدن دست و پنجه نرم می کنید 
امــکان دارد درد مفاصــل را به همــراه درد های دیگر 
تجربه کنید. واکنشی که استرس در بدن ایجاد می کند 
التهــاب اســت. التهاب باعــث تورم مفاصــل و کاهش 
توانایــی حرکت در آن ها را به دنبال دارد. درد مفاصل 
باعث می شود حرکت و حتی انجام امور روزانه با مشکل 
روبه رو می شــود.اگر در بلند مدت با اســترس مواجه 
باشــید به تنش عضالنی مبتال خواهید شد. این شرایط 
موجب سفتی عضالت می شود و مفاصل مجبور می شوند 
ســخت تر کار کنند. افزایش فشار بر مفاصل می تواند 
موجب شکل گیری التهاب و ناراحتی هر چه بیشتر شود.

رابطه بین شدت دردهایی مانند سردرد، درد مفاصل 
و دردهای عضالنی با استرس شدید اثبات شده است. 
به نظر می رسد که استرس، درد ناشی از التهاب مفاصل 
و نیز کمردرد را تشــدید می کند. اســترس در تشدید 
کمردرد و بروز سردردهای تنشی تأثیر دارد.استرس 
می تواند اثرات بســیار بدی بر روی بدن انسان داشته 
باشــد و عالوه بر ایجاد دردهای مفصلی، می تواند باعث 
بروز بیماری های گوناگون شود  که بعضی از این بیماری 
ها ممکن است عواقب نا خوشایند و دائمی بر روی بدن 
داشته باشــند. تعدادی از بیماری هایی که استرس از 

عوامل اصلی آن است به عبارت زیر می باشد: 
افسردگی: اســترس هم می تواند افسردگی را در 
افــراد مبتال به آن تشــدید کند و هــم می تواند موجب 
بروز افسردگی در اشخاص سالم شود؛ همچنین کمبود 
خواب ناشــی از اســترس در برخی افــراد موجب بروز 

افسردگی می شود.
تضعیــف سیســتم ایمنی بدنــی: اســترس مانع از 
فعالیت مناسب سیستم ایمنی بدن می شود و تضعیف 
دســتگاه ایمنی زمینه ساز ابتال به بیماری هاست. از آن 
جایی که اســترس، روی سیســتم ایمنی بــدن به طور 
مســتقیم تاثیر می گذارد، سیســتم ایمنی ضعیف نیز 
بــر عملکرد مفاصل تاثیر می گذارد. حمالت اضطراب به 

مفاصل فشــار بیشــتری وارد می کند و احساس درد و 
پریشانی را افزایش می دهد.

استرس ذهنتان را به هم می ریزد: شاید به نظرتان 
کار کردن تحت فشار به صورت مداوم، اشکالی نداشته 
باشد؛ اما به عقیده  پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه 
مریلند، استرس مزمن بر توانایی تمرکز و عملکرد مفید 
شــما تأثیرمی گــذارد و احتمال اینکه دچــار تصادف یا 

حادثه شوید، افزایش می یابد.
ســردرد و میگــرن: وقتــی مــا مضطرب می شــویم 
جســممان تحت فشار قرار می گیرد و برای مقابله با این 
فشار، ترشح هورمون کورتیزول افزایش می یابد؛ این 

فرایند در بروز میگرن و سردرد تأثیر چشمگیر دارد.
مشــکالت دستگاه گوارشی: معده و مجاری گوارشی 
از افزایــش ســطح هورمون اســترس آســیب زیادی 
می بینند؛ وقتی دچار تنش می شویم ترشح اسید معده 
به شــکل غیرعادی زیاد می شــود و به جداره این عضو 
مهم و دســتگاه هاضمه آسیب می رســاند که پیامد آن 

بروز زخم های گوارشی است.
پرخوری: پرخوری نیز می تواند ریشــه در اســترس 
مزمن داشــته باشــد؛  البتــه در مقابــل آن کم خوری و 
همچنیــن بی میلــی به غذا نیز ممکن اســت در برخی از 

افراد رخ بدهد.
بی خوابــی: کمبود خــواب خوب می تواند مــا را بیمار 
کند و عادات بد خوابیدن از شــایع ترین عالئم استرس 
هســتند؛ وقتی مضطرب هســتیم، خوابیدن برایمان 

دشوار می شود.
کمر درد: از شــایع ترین پیامدهای استرس در بدن 
بــروز درد از جمله کمردرد اســت؛ در حالت اســترس 
عضالت تحت فشــار دائمی قــرار می گیرند و همین امر 

موجب بروز درد در نقاط مختلف بدن می شود.
بیمــاری قلبی: اســترس مزمــن با باال نگه داشــتن 
ضربان قلب برای یک مدت طوالنی روی این عضو تأثیر 
سوء دارد؛ همچنین در مواقع بروز استرس، فشار خون 
افزایش می یابد که حاصل آن بروز بیماری های قلبی در 

بلندمدت است.
ســرماخوردگی و بیماری های عفونی: اگر مکرر دچار 
سرماخوردگی می شوید ممکن است استرس دلیل آن 
باشد چون استرس، قدرت دستگاه ایمنی دفاعی بدن 

را کاهش می دهد.
* چگونه با دردهای مربوط با استرس مبارزه کنیم؟

استرس را به حال خودش رها نکنید. این که دندان 
روی جگر می گذارید و این وضعیت را تحمل می کنید به 
این معنا نیست که نمی توانید یک زندگی  بدون استرس 
داشته باشید. پژوهش های گوناگون نشان  داده اند که 
مدیریــت اســترس و روش های تمــدد اعصاب به کنار 
آمدن مؤثرتر با رویدادهای استرس زا، عملکرد بهتر در 
طول آن و بازیابی و بهبوِد پس از آن کمک می کنند. از میان 

عوارض استرس، احساس نداشتن کنترل روی زندگی 
بیشترین تأثیر منفی را دارد.زندگیتان  را بررسی کنید 
و موقعیت هایی را که باعث استرس می شوند شناسایی 
کنیــد. حــاالت و روحیاتتان  را در نظــر بگیرید و افکار و 
باورهایــی را که منجر به شــکل گیری آن ها می شــوند، 
شناســایی نمایید. به فعالیت های خوشایند بپردازید، 
ورزش کنیــد، در اجتمــاع باشــید و با دیگــران ارتباط 
برقرار کنید.اصوالً نمی توان همه  اســترس زندگی را 
حذف کرد؛ زیرا زندگی قابل  پیش بینی نیست! به عالوه 
برخی از استرس ها برای ما سودمند هستند. یک معمای 
ذهنی چالش برانگیز برای تقویت سیستم ایمنی مفید 
اســت، درحالی که تماشــای فیلم های پرخشونت باعث 
ضعیف شــدن آن می شود. فعالیت های ذهنی همچنین 
به رشد ســلول های مغز کمک می کند. بنابراین به جای 
تالش برای حذف اســترس )که ممکن نیســت( ســعی 

کنید به روشی مؤثر با استرس کنار بیایید.
* راه های مقابله با درد مفاصل مرتبط با استرس

هنگامی که با اســترس و درد مفاصل مواجه هستید 
بایــد روش هایی را مــد نظر قرار دهیــد که به کاهش 
اســترس کمک می کنند. از جملــه روش هایی که برای 
رسیدگی به درد مفاصل مرتبط با استرس به کار گرفت 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
از نمک فرنگی اصل اســتفاده کنید: حمامی آرامش 
بخش با نمک فرنگی اصل )سولفات دومنیزی( می تواند 
به واقع در تســکین درد عضالت و مفاصل موثر باشــد. 
این نمک ها سرشــار از ســولفات و منیزیم هستند که 
بدن می تواند به ســرعت آنهــا را جذب کند و به کاهش 
التهاب در بدن کمک می کند. شما می توانید وان را با آب 
گرم پر کرده و دو فنجان نمک فرنگی اصل به آن اضافه 
کنیــد. به مــدت 20 دقیقه در آب قــرار بگیرید تا درد 

مفاصل تسکین یابد.
از کمپرس داغ و ســرد استفاده کنید: رویکردی داغ 
و سرد ممکن است به تسکین سریع درد مفاصل کمک 
کند. از یک بسته ژل درمانی گرم استفاده کنید و آن را 
بــه مدت 20 دقیقه روی مفصل تحت تاثیر قرار گرفته 
بگذارید. پس از آن، یک بسته یخ را به مدت 20 دقیقه 
روی همان مفصل قرار دهید. این کار به تسکین فوری 

درد کمک می کند.
فعالیت بیشتری داشــته باشید: استرس می تواند 
شما را از بیرون رفتن، انجام ورزش یا مالقات با دوستان 
و اعضای خانواده باز دارد. اما یک سبک زندگی کم تحرک 
عضالت را سفت و سخت تر می سازد که به وخیم تر شدن 
درد مفاصــل منجر خواهد شــد.ورزش منظم و صحبت 
با پزشــک برای افزایش اطالعــات درباره برخی حرکات 
کششــی و تمرینات ورزشــی به منظور تقویت عضالت 
و مفاصــل را فرامــوش نکنیــد. این تمرینــات قدرتی 
می توانند خطر تجربه آسیب دیدگی ها در آینده کاهش 

دهند.
بــه رژیم غذایی خود توجه داشــته باشــید: با ایجاد 
تغییراتــی ظریف در رژیم غذایی خود می توانید از درد 
مزمن پیشگیری کنید. التهاب مزمن موجب ضعف شده 
و در نهایت به مرگ بافت منجر می گردد. شما می توانید 
با مصرف غذاهایی که از فواید ضد التهابی سود می برند 
از این آســیب جلوگیری کنید. مواد غذایی سرشــار از 
اســیدهای چرب امگا-3 را مصرف کنید. دانه های چیا، 
ماهی های چرب مانند ســالمون و گردو برخی از بهترین 
انتخــاب ها در این زمینه هســتند. میوه و ســبزیجات 
تازه بیشــتری را در رژیم غذایی خود جای دهید تا آنتی 
اکسیدان های الزم برای مقابله با رادیکال های آزاد در 
اختیــار بدن قرار بگیرند. مصرف مواد غذایی فرآوری 
شده و همچنین مواد غذایی حاوی قندهای افزوده شده 

و چربی های ترانس را محدود کنید.
مصرف مکمل ها را مد نظر قرار دهید: ایجاد تغییر در 
رژیم غذایی به واقع در کاهش استرس و درد مفاصل 
موثر اســت، اما ممکن اســت برای کســب نتایج سریع 
نیازمند مصرف مکمل ها نیز باشید. مکمل هایی که در 
ادامه به آن ها اشــاره می شــود ممکن است به کاهش 

مشکالت مفاصل و استخوان کمک کند. 
مکمل کلســیم: این مکمل ها سالمت کلی استخوان 
های شــما را بهبود می بخشند. سبزیجات برگ دار تیره 
و بادام برخی از منابع طبیعی کلسیم هستند، اما مکمل 
های بســیاری نیز در دســترس هستند. نمونه هایی را 
انتخاب کنید که حاوی ویتامین D نیز هســتند که برای 

جذب سریع کلسیم ضروری است.
یوگا انجام دهید: تحقیقات نشان داده  که استرس، 
همواره بر بخش های ضعیف بدن  اثر می گذارد و هریک 
از ما به طور طبیعی یک بخش یا عضو ضعیف داریم، مانند  
کمــر درد، زانو درد یا اصوالً دردهای مفصلی و عضالنی. 
انجام حرکات یوگا موجب می شود تا فرد با استرس ها ، 
تشویش ها، مشکالت و حتی ناامیدی های زندگی بهتر و 

قوی ترمقابله کند.
اســتراحت کنید: در کنار تالش هایی که برای مقابله 
با استرس و درد مفاصل انجام می دهید، برای تسکین 
درد به استراحت نیز نیاز دارید. به خاطر داشته باشید 
بیش از اندازه اســتراحت نکنیــد و انجام ورزش کافی 
بــرای حفظ قابلیت حرکت مفاصــل را فراموش نکنید. 
در صورت وخیم تر شــدن درد یا مشاهده تغییر شکل 

یا التهاب در مفاصل بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
آدرس: کرج، گوهردشــت، فلکه اول، برج نیکامال، 

طبقه دهم اداری، واحد 3
شماره تماس: 09190388448 و 

02634256301 و02634256359
نویسنده: دکتر حبیب اله شمس ،متخصص 
کایروپراکتیک در ایران و جهان 

استرس و درد مفاصل
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طرح های روستایی را ساماندهی و بازنگری کنید
بــر اثر برخی تصمیم گیری های نــا پخته که حاکی از عدم مطالعات اصولی در 
زمینه طرح هادی روستایی صورت پذیرفته، ساکنان و اهالی روستاهای البرز بویژه 
روستاهای ساوجبالغ از لحاظ » محدوده بافت« با محدودیت ها و نواقصی روبه رو 
هســتند که برای تهیه یک ســرپناه با اما و اگرها و مخالفت های به ظاهر قانونی 
مواجهه اند. جا دارد تا مســئوالن بنیاد مســکن ، فرمانداری ها و استانداری البرز با 
انجام مطالعات و کارشناسی های الزم و اصولی نسبت به رفع موانع پیش رو و ایجاد 
تســهیالت قانونی  الزم برای ساخت مساکن روستایی، روستانشینان و روستاییان 

را مساعدت و پشتیبانی نمایند.
سید نصرالدین میر عربشاهی

مسئوالن نهاد های فرهنگی همکاری بیشتری داشته باشند
مســئوالن نهاد های فرهنگی باید نســبت به اصحاب فرهنگ و هنر و عالقه 
مندان این حوزه تاثیر گذار اجتماع توجه بیشتری در امور جاری داشته باشند، اما این 
طور که از اوضاع نابسامان فرهنگی و اجتماعی استنتاج می شود باور نداشتن و عدم 
همکاری مسئوالن فرهنگی با عاشقان کار فرهنگی موجب ایجاد رخوت و سنتی و 
اضمحالل فرهنگ و هنر ملی خواهد شد و چنین مباد. پس بهتر است تا مسئوالن 

موصوف رویه بهتری را در این زمینه در پیش بگیرند.
جمعی از فعاالن فرهنگ و هنر البرز

شهید علی تمام زاده
شهید علی تمام زاده 
متولد 1355 بــوده و در 
کرج به دنیــا آمد، دوران 
ابتدایی و متوســطه را در 
شهر محل تولد گذراند و 
در تمــام دوران نوجوانی 
و جوانــی هیچــگاه از 
کار فرهنگــی و زندگی 
بســیجی وار غافل نشد 
و همیشــه در عرصــه 
فرهنــگ و ســازندگی 
حضوری فعال داشــت. 
شــهید تمام زاده پس از 
اخــذ مدرک دیپلم برای ادامه تحصیــل در »حوزه ایروانی« واقع در 
چهــارراه مولوی تهران ثبت نام کرد و ســپس برای گذراندن مدارج 

باالتر »حوزه علمیه کرج« را انتخاب نمود.
خبرنــگار جام جم البرز: علی تمــام زاده عالوه بر تحصیل علوم 
حوزوی همواره دســتی بر قلم داشــت و چند نشــریه عالوه بر دو 
وبالگ از این شــهید بزرگوار به جامانده است که وبالگ » مدافعون 
« به نویســندگی شهید تمام زاده همچنان در دسترس است و اولین 
نشریه وی نیز درباره شهید مدافع حرم، علیرضا توسلی با نام جهادی 

ابوحامد به چاپ رسید.
اعزام به سوریه برای شهید تمام زاده که یک روحانی بود و سوابق 
نظامی نداشت کار آسان و در دسترسی نبود و به همین جهت تصمیم 
گرفت با هویت ســاختگی و در قالب تیپ فاطمیون راهی شام شود. 
اولین اعزام این شهید بزرگوار و آشنایی تیپ فاطمیون با وی به گونه 
ای بود کــه برای دومین اعزام تمام کارها و مقدمات اعزام به کمک 

ابوحامد فرمانده تیپ فاطمیون انجام شد.
روحانی شــهید حجت االســالم علی تمام زاده بــا نام جهادی 
ابوهادی در جبهه سوریه حاضر شد و در میان دوستان و همرزمان به 
نام شیخ شناخته می شد، حضور شیخ ابوهادی در خط مقدم نبرد برای 
همه نیروهای مقاومت نوعی دلگرمی بود و به قول شــهید مرتضی 
عطایی گاهی تاثیر روحیه بخش حضور روحانیون، بیشــتر از حضور 

فرماندهان در خط مقدم جنگ بود.
علی تمام زاده در دومین اعزام خود به ســوریه و در 16 آبان سال 
1394، در جریان عملیاتی در محدوده روستای قراصی از روستاهای 
جنوب غرب حلب و در میان آتش ســنگین تکفیری ها مشغول عقب 
کشــیدن همرزمان مجروح خود بود که بر اثر اصابت گلوله مستقیم 

دشمن به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

پیام های مردمییاد یاران آشنا

روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر
ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال

گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

مسعود بهار لو
دشــمن، ناجوانمردانه به خاک سرزمین ما ایران حمله 
کرده بود و می خواست همه را جا را بگیرد. آن ها به هیچ کس 
رحم نمی کردند. به هر کجا می رســیدند، خراب می کردند. 

هر کس را می دیدند می کشتند .
 ارتش کشور ما هنوز آماده نبود. هر طور شده باید جلوی 
آن ها گرفته می شــد. عده ای از جوانان شــهرهای مرزی 
مقابل آن ها ایستادند و با آن ها می جنگیدند، اما تعداد آن ها 
خیلی کم بود. باید نیروهای بیشــتری از تمام ایران به آن جا 
می رفتند تــا جلوی آن ها را بگیرند وگرنه همه کس و همه 

چیز را نابود می کردند.
امام خمینی)ره( رهبر انقالب از جوانان خواست به جبهه 
بروند . خیلی از جوانان به جبهه رفتند. محمد حسین فهمیده 
هــم تصمیم گرفت به جبهه برود و به حرف رهبرش گوش 
کند اما او را به جبهه نمی بردند. محمد حسین فقط 13 سال 
داشت اما می خواست خودش را هر طور شده به جبهه و خط 

مقدم برساند.
* تصمیم مهم 

یــک روز تانک هــای زیادی به طــرف ایران حرکت 
می کردند. محمد حسین به نظرش رسید که تانک ها دارند 
همه را می کشــند. او چند نارنجک با خودش برداشت و به 

طــرف تانک ها رفت. در هیچ جای دنیا با نارنجک به جنگ 
تانک نمی روند، اما محمد حسین مجبور بود، چون اسلحه 
بهتری نداشــت. او باید هر چه می توانست به تانک نزدیک 
می شــد. همین کار را هم کرد. تانک با صدای وحشتناکی 
به طرف او رســید. او با خودش فکر کرد اگر چند نارنجک را 
بــا هم منفجر کند، می تواند تانک را از کار بیندازد. او ضامن 
نارنجک ها را کشید. گرد و خاک زیادی بلند شد. چند لحظه 
بعد تانک آتش گرفت. محمد حســین دیگر دیده نمی شد. 

» محمد حسین فهمیده« به آسمان پر کشید. بقیه تانک ها 
دیگر جلو نیامدند. کار محمد حسین فهمیده همه جا پیچیده 

بود. او 13 ساله بود.
* رهبر 1۳ ساله

امام خمینی )ره( بعد از شنیدن حماسه فهمیده او را رهبر 
معرفی کرد و گفت:» رهبر ما آن طفل 13 ساله ای است.....« 
یاد این نوجوان را گرامی می داریم و بر روان پاکش درود 

می فرستیم.

به مناسبت 8 آبان، روز نوجوان؛

رهبری به نام »محمد حسین«

اردوگاه شــهدای البــرز در جنوب کشــور برای 
پذیرایــی از اردو هــای راهیان نور بــزودی تکمیل 

می شود.
به گزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکز البرز 
اســتاندار البرز در بازدید از اردوگاه شــهدای البرز در 
منطقه عملیاتی فکه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
ایــن اردوگاه محلی برای اســکان اردوهای راهیان 
نور پیش بینی شــده اســت، گفت: مسافران مناطق 

عملیاتی می توانند در این محل اسکان پیدا کنند.
محمدعلــی نجفی افزود: اردوهــای راهیان نور 
یک حرکت بزرگ فرهنگی در راستای تداوم سیره و 
آرمان های شــهدا محسوب می شود که در این مسیر 
ارزش های اصیل انقالب اســالمی و فرهنگ ایثار و 

شهادت حفظ می شود.
وی اضافه کرد: اردوهای راهیان نور یک حرکت 
بزرگ فرهنگی در راســتای تداوم سیره و آرمان های 
شهداست که در این مسیر ارزش های اصیل انقالب 

اسالمی و فرهنگ ایثار و شهادت حفظ می شود.
نجفی با اشــاره به بیانــات و تاکیدات معمار کبیر 
انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری در جهت حفظ 
و حراست آرمان های شــهدا، گفت: این باور معنوی 
نیازمنــد یک حضور فرهنگی اســت کــه با برپایی 
اردوهای راهیان نور بخشی از این اقدام برای جوانان 

و نوجوانان محسوب می شود.
وی افزود: حضور در مناطق عملیاتی دوران دفاع 
مقــدس حرکــت اصیلی در جهت ایجــاد یک نگاه 

مستند و دائم برای تبیین و تشریح ارزش هاست.
اســتاندار البرز اضافه کرد: ایجاد اردوگاه شهدای 
البرز در مناطق عملیاتی جنوب کشــور محلی برای 
اسکان راهیان یک ســفر معنوی در نظر گرفته شده 
که با پیگیری مجموعه استان و اقدام سپاه ناحیه امام 
حسن مجتبی)ع( و شــهرداری کرج در حال تکمیل 
اســت.وی به اســتقبال دانش آمــوزان از اردوهای 
راهیان نور اشــاره کرد و گفــت: این اردوگاه ظرفیت 
پذیرایی از حدود 700نفر را دارد و اکنون 3 بخش از آن 
آماده شده و بقیه نیز با حمایت خیرین و سایر مسئوالن 

ذیربط در اسرع وقت تکمیل می شود.
نجفی افــزود: تداوم فرهنگ ایثار و شــهادت با 

ایجاد بسترهای الزم، ارائه آموزش و تبیین و تشریح 
آنچه که با گذشت 4 دهه از انقالب اسالمی گذشت، 

محقق می شود.
وی با بیان اینکه با حضور در قرارگاه مرزی چذابه 
در جمــع زوار قرار گرفتیم، گفت: حضور در مراســم 
اربعین اباعبداهلل الحســین )ع( صحنه های بســیار 
زیبایی خلق کــرده که توفیق بهره بــرداری از این 

فضای معنوی را با زائران داشتیم.
ســهمیه اعزام دانش آموزان البــرزی به مناطق 
عملیاتی جنوب و غرب کشور 5هزار دانش آموز دختر 
و پسر است که این اردوها پس از پایان مراسم معنوی 

اربعین آغاز می شود.

  ساخت اردوگاه شهدای البرز در فکه برای
 راهیان نور

مدیر عامل شــرکت برق اظهار داشــت: در حال 
حاضر یک میلیون و 300 هزار مشترک در استان البرز 
تحت پوشش قرار گرفته که میانگین مصرف انرژی 
نیروی برق در اســتان البرز28/7درصد را در بخش 
صنعت و 12/64 درصد دیگر را بخش کشاورزی که 
مصرف انرژی آنها بــاالی 41 درصد از کل مصرف 

استان می باشد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان البرز: ناصر اســکندری در ادامه  با اشاره 
به این که طول شــبکه خدمت رسانی برق 12 هزار 
و 798 کیلومتر می باشــد تصریــح کرد: دو بحث در 
خصوص رشــد عملکرد وجود دارد کــه  مورد اول ، 
متقاضی ما را وادار به توســعه شــبکه   می کند یعنی 
متناسب با تقاضای مردم شبکه را توسعه می دهیم و 
دیگری قدمت شبکه می باشد که ضرورت بازسازی 
دارد، علیرغم اینکه تنگناهای وســیع مالی در حوزه 
صنعت برق کشور وجود دارد در استان البرز با حمایت 

شما بزرگواران توانســتیم خدمات خوبی را به مردم 
ارائه دهیم.

وی در پایان تصریح کرد: از سال 93 تا 96 متوسط 
زمان قطعی برق برای هر مشــترک روند کاهشــی 
داشــته که در سال 97 به دلیل خاموشیهای با برنامه 
و مشــکالت تولید، این شاخص مسیر بهبودش را از 
دست داد و پیک بار کشوری که در سال 96 گذراندیم 
46 هزار و 200 مگاوات بود که ظرفیت نیروگاههای 
آبی ما 11 هزار مگاوات بود، ولی امســال از این رقم 
نزدیک به 6 هزار مگاوات به دلیل اینکه پشت سد آبی 
وجود نداشــت نتوانستند مشارکت کرده و برق تولید 
کنند بنابراین الجرم باید خاموشــی در کشور اعمال 
می شــد. در ادامه سردار عباسعلی محمدیان  فرمانده 
انتظامی اســتان البرز با تأکید بر تامین امنیت مردم 
از ســوی پلیس اظهار داشــت: در صورتی که امنیت 
وجود نداشته باشد احســاس آرامش نیز وجود ندارد 
و ایــن امنیت حاصل اقدامــات نیروهای انتظامی و 

نظامی کشور است.
وی تصریح کرد: بعد از جدا شــدن استان البرز از 
استان تهران و درجه سازمانی بسیار پایین آن که رتبه 
هفتم کشــوری از آن ما بود ، با شفاف سازی به رتبه 
چهارم رسیدیم و بر اســاس این استاندارد توانستیم 

جایگاه تشکیالتی سازمان را پیدا کنیم .
وی با اشاره به اینکه برق و مخابرات اولویت یک 
ما برای پیشــگیری از سرقت می باشد گفت: خارج از 
بحث ریالی ، تبعاتی که به دنبال آن ایجاد می شــود 

نیز مورد بحث و بررسی است. 
سردار محمدیان با اشــاره به این که پلیس البرز 
برای کاهش ســرقت در استان اقدامات گسترده ای 
همچــون اجرای طرح های کنترلی و پیشــگیری از 
ســرقت و مقابله با ســارقان انجام داده است، گفت: 
پیگیری مطالبات مردم شــریف اســتان در افزایش 
امنیت اجتماعی نیــز یکی از برنامه های پلیس البرز 

است.

در نشست مشترک مدیرعامل برق با فرمانده انتظامی البرز مطرح شد؛

اولویت اول استان، پیشگیری از سرقت شبکه برق 

صعــود تیم فوتبال پرســپولیس بــه فینال لیگ 
قهرمانان آسیا باعث خوشحالی البرزنشینان شد.

به گــزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، 

البرزنشــینان پس از تساوی شیرین یک بر یک تیم 
پرسپولیس برابر السد قطر، به خیابان ها آمدند و صعود 
ایــن تیم ایرانی را به یکدیگــر تبریک گفتند. عالقه 

مندان به ورزش و ســایر قشــرها با در دست داشتن 
پرچم پرافتخار جمهوری اســالمی ایران و نماد تیم 

پرسپولیس به عشق وطن سرود پیروزی سر دادند.

137 رویکــردی نویــن برای طرح مشــکالت 
شهروندان با شهرداری است.

خبرنــگار جام جم البرز: به طور میانگین روزانه بین 
300 تا 350 تماس با ســامانه 137 برقرار می شود که 

در روزهای خاص به 800 مورد هم می رسد.
 ســامانه 137 شــهرداری کرج با هــدف دریافت 
دیدگاه هــا و نقطه نظرات شــهروندان در خصوص 
مدیریــت شــهری و همچنین ایجاد ارتباط بیشــتر 
شــهروندان با مدیران ارشد شهرداری در سال 1385 

راه اندازی شد.
این واحد بــا بهره گیری از آخرین سیســتم های 
فناوری اطالع با شــعار سرعت، دقت و صحت نسبت 

به ثبت شــبانه روزی درخواست ها و شکایات مردمی 
اقدام می کند. هر پیام که از طریق این سامانه به مناطق 
و نواحی ابالغ می شــود در کوتاه ترین زمان رسیدگی 
می شــود که این امر در نهایت رضایت شــهروندان و 
اعتماد بیشــتر آنها به مجموعه مدیریت شــهری را 
به دنبال دارد. ســامانه 137 درخواســت ها و شکایات 
شهروندان را بدون مراجعه حضوری به شهرداری فقط 

با یک تماس پیگیری می کند.
شهروندان برای اعالم شکایات و درخواست های 
خود ارتباط مستقیمی با سامانه 137 دارند و این ارتباط 
تنگاتنگ، لزوم خدمات رســانی بهتربــه مردم را دو 

چندان می کند.

137، سامانه ثبت درخواست ها وشکایات مردمی
بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور در 

نقاط مختلف استان البرز برگزار شد.
خبرنگار جام جم البرز: معاون پژوهشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان 
البرز در مراســم متمرکز انتخابات شوراهای دانش آموزی که در دبیرستان دخترانه 
رضوان شهرســتان فردیس برگزار شــد گفت : 30 هزار دانش آموز به عنوان نامزد 
شــوراهای دانش آموزی البرز رقابت دارند که دانش آموزان کالس ســوم ابتدایی تا 

پایه دوازدهم را شامل می شوند.
مهرانی نیا با بیان این که امروز 450 هزار دانش آموز اســتان پای صندوق های 
اخذ رای می روند گفت : اعضای شــورای دانش آموزی مدرسه پس از رای گیری به 
مجمع نمایندگان شورای دانش آموزی شهرستان راه می یابند و از بین آنها مشاوران 
جوان مدیران انتخاب می شوند و اعضای منتخب به مشاوران جوان مدیر کل معرفی 

می شوند و در نهایت 4 نفر به مجلس دانش آموزی راه پیدا خواهند کرد.
وی با بیان این که 17 انجمن مختلف دانش آموزی در البرز شــکل گرفته اســت 
گفت : این انجمن ها در زمینه تربیت بدنی و ســالمت، نماز، گردشــگری، اردویی و 

حمایت از کاالی ایرانی  فعالیت خواهند داشت.

بیست و یکمین دوره انتخابات شورای 
دانش آموزی 

 شادی البرزنشینان از صعود پرسپولیس به فینال 
باشگاه های آسیا


