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 احترام و خدمت به مردم 
با ارزش ترین مدال افتخار است
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مهم ترین معضل فرهنگی 
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درمان دیسک کمر و 
دردهای شدید عضالنی 

بدون عمل جراحی 
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 آهنگ همراهی بانک ها
 در رفع موانع تولید خوب است
 صفحه2

بــه منظور مقابله با کم آبی و پاســخ بــه نیازهای 
آبی اســتان البرز درســال 97 برنامه های متعددی در 
محورهــای »مدیریت تقاضا و مصــرف«، »افزایش 
تولیــد و تامین آب« و »فرهنگ ســازی برای مصرف 

بهینه آب« از ابتدای سال 97 آغاز شده است.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
شــهری البرز؛ غالمرضا رضایی فر مدیرعامل شرکت 
آبفای شــهری اســتان البرز با اعالم این مطلب بیان 
داشــت: براســاس برآوردها و پیش بینی ها، با کمبود 
آبی معادل1100 لیتر در ثانیه در ســال 97 که جمعیتی 
معــادل 332 هزار نفر را تحت تاثیر قرار می دهد روبه رو 
خواهیم بود که این جمعیت در 11 شهر استان پراکنده 
هســتند و به نوعی با تنش آبــی روبه رویند. در واقع در 
شــهرهایی که از تخصیص منابع سطحی محرومند با 

این کمبود مواجهیم.
وی سپس به برنامه ها و راهکارهای آبفا برای مقابله 
با شــرایط کم آبی ذکر شده اشاره کرد و گفت: در محور 
مدیریت تقاضا و مصــرف برنامه و اقداماتی برای اجرا 
در نظر گرفته شــده که شامل: شناسایی انشعاب های 

پــر مصرف و اعمــال راهکارهــای الزم برای اعمال 
مدیریــت و کاهش مصرف، شناســایی و قطع 4000 
انشعاب غیرمجاز، اصالح و بازسازی 65 کیلومتر شبکه 
توزیع، توزیع و نصب 1600 وسیله کاهنده آب مصرفی 
مشــترکان، متعادل سازی فشار شبکه توزیع، تعویض 
بیش از 30 هزار کنتور خراب و فرسوده، جداسازی 322 
مورد آب فضای ســبز از آب شرب شهری، نشت یابی و 
رفع نشــت 321 کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال 

آب و... بوده است.
رضایی فر ادامــه داد: در محور دیگر در نظر گرفته 

شده برای مقابله با شــرایط کم آبی به افزایش تولید و 
تاسیســات آب پرداخته شده که اقدامات مدنظر در این 
محور عبارتند از: حفر و تجهیز 16 حلقه چاه، بهســازی 
و جابه جایی 74 حلقه چاه قدیمی، افزایش 750 لیتر در 
ثانیه ظرفیت تصفیه خانه های آب، احداث و راه اندازی 
دو ایســتگاه پمپاژ، احداث و ایجاد 43 هزار متر مکعب 
حجــم جدید مخازن ذخیره آب، احداث و توســعه 22 

کیلومتر خطوط انتقال آب و...
مدیر عامل آبفای البرز ســومین محور مدنظر برای 
مقابله با شــرایط کم آبی درسال 97 را فرهنگ سازی 
در مصرف بهینه آب برشــمرد و بیان داشــت: آموزش 
رودرو و مســتقیم به مردم، در مدارس، مساجد، مراکز 
فرهنگی، چاپ و توزیع انواع بروشــور و پوستر و اقالم 
آموزشــی برای شــهروندان، انجام تبلیغات رادیویی 
و تلویزیونــی از طریــق نمایش و پخــش کلیپ های 

آموزشی، تیزر، انیمیشن و... 
وی مجموع اعتبار در نظر گرفته شــده برای انجام 
 فعالیت هــای ذکــر شــده را 920 میلیــارد ریال ذکر

 کرد.

به مناسبت ماه پرخیر و برکت رمضان 
و استفاده بیشــتر از برکات این ماه عزیز 
به همــت اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه البرز، دومین دوره مسابقات قرآنی 

بین کارکنان این منطقه برگزار گردید .
به گــزارش روابط عمومی مخابرات 

منطقــه البــرز؛ این مراســم روحانی با 
استقبال پرشــور همکاران اداره ستادی 
و مراکز مخابراتی همــراه بود. طی این 
مراســم  ۸ نفر از همکاران حائز رتبه های 
برتر گردیدند و به رســم یادبود، جوایزی 

به ایشان اهداء گردید.

دومین دوره مسابقات 
قرائت قرآن در مخابرات 

منطقه البرز

از ابتدای سال 97؛

برنامه های مدیریت مصرف وافزایش تولید آب آغاز شد

آیین تجلیل از فعاالن قرآنی استان 
البرز به همت سازمان تبلیغات اسالمی 
استان البرز و اتحادیه قرآنی این استان 
با حضور تعدادی از مسئوالن کشوری 
و اســتانی در مجموعه دشت بهشت 

محمد شهر برگزار شد.
این  جام جم:  کرج-خبرنگار 

برنامــه با حضور آیت ا... ســید محمد 
مهدی حســینی همدانی نماینده ولی 
فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، 
مهدی قره شــیخلو رئیس ســازمان 
دارالقــرآن  الکریم، حجت االســالم 
مســعودی مدیرکل تبلیغات اسالمی 
اســتان البرز و برخــی از مدیران کل 

ادارات،برگزار گردید. 
در این مراسم از قضاتلو مدیرعامل 
اتحادیــه قرآنــی البرز، شــائیلوزاده، 
رودســرابی و دهقاندار  اعضای فعال 
اتحادیه های قرآنی در فرآیند اتحادیه 

مدغم قرآنی قدردانی به عمل آمد. 
همچنیــن از فعــاالن قرآنــی ۸ 

اداره در اســتان البرز، 6  کارشــناس 
قرآنــی در ادارات شهرســتان ها که 
مســئول فعالیت های قرآنی بودند و 6 
مؤسسه برتر قرآنی در شهرستان های 
اســتان که طرح هــای تخصصی را 
 برعهــده داشــتند تجلیــل به عمل

 آمد.

تجلیل از فعاالن و موسسات قرآنی برتر استان البرز 

صداهای اطراف به دنیای ما زندگی می بخشد. صدای خنده، آهنگ هاي ماندگار، صداي 
شکستن امواج در ساحل، تمام این اصوات زندگي ما را سرشار از نشاط و شادي مي کنند و به 

بیاني دیگر همانند نوایي طنین انگیز براي گوش ما هستند...

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی 
شــهرداری کرج از راه اندازی مرکــز آموزش های نوین 

شهروندی در این کالنشهر خبر داد.
به گــزارش پایــگاه خبری مدیریت شــهری کرج؛ 
احمد خیری گفت: طبق تفاهم نامه همکاری آموزشــی و 
پژوهشی، مقرر شده مرکزی با عنوان مرکز آموزش های 

نوین شهروندی در کرج راه اندازی شود.
وی با اشاره به اینکه این مرکز به همت سازمان فرهنگی 
و با مشــارکت وزارت ارتباطات و فناوری دانشگاه تهران 
راه اندازی می شــود، عنوان کرد: راه انــدازی این مرکز در 
راستای بند 5 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با عنایت 

به راهبرد و برنامه های اجرایی دولت در زمینه ایجاد اشتغال 
و با توجه به اهمیت آموزش های نوین مهارتی در دســتور 

کار قرار گرفته است.
خیری اضافه کرد: با توجه به ظرفیت باالی استان البرز، 
راه اندازی مرکز تخصصی آموزش های نوین شهروندی با 
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی محقق می شود.

تسهیل در فراهم کردن زیرساخت های ارتباطی الزم برای 
راه اندازی توسعه و خدمات و ترویج فرهنگ شهروندی از 
مهم ترین اهداف راه اندازی مرکز تخصصی آموزش های 
نوین شــهروندی است که وی به آن اشــاره کرد.معاون 
اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

کــرج همچنین به تربیت نیروی انســانی متخصص در 
دوره های رســمی و غیر رسمی مطابق با نیازهای جامعه 
اشاره و بیان کرد: کاهش آسیب های اجتماعی نیز از دیگر 
اهدافی اســت که ســازمان فرهنگی توجه ویژه ای به آن 
دارد و این مهم در راه اندازی مرکز تخصصی یاد شده دیده 
شده اســت.وی از مشارکت، طراحی و اجرای سمینارها و 
دوره هــای تخصصی و کارگاه های آموزشــی، برگزاری 
آموزش های نوین ســواد دیجیتال و سواد رسانه ای برای 
شهروندان و صدور گواهی نامه علمی دوره های آموزشی 
از سوی دانشگاه تهران به عنوان نمونه ای از اقدامات مرکز 

تخصصی آموزش های نوین شهروندی  اشاره کرد.

به همت سازمان فرهنگی کرج؛
مرکز آموزش های نوین شهروندی در کرج راه اندازی می شود
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج مطرح کرد؛ 
وحدت کلمه مسلمین؛ رمز پیروزی بر دشمنان

نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج در 
خطبه های نماز عید سعید فطر گفت: اگر مسلمانان جهان 
وحدت کلمه داشته باشند، دشمنان اسالم به اهداف شوم 
خود نخواهند رســید. هر موضوعی که سبب وابستگی به 

دشمنان اسالم می شود باید از آن دوری کرد.
کرج- خبرنگار جام جم: وی با بیان اینکه امروز 
دشــمنان اسالم برای فشار به جمهوری اسالمی ایران به 
حربه فشار اقتصادی روی آورده اند، گفت: برخی از تعهدات تحمیل فشار مضاعفی برای 

ایران است چنانچه در برجام با نیرنگ به تعهدات خود عمل نکردند.
نماینده ولی فقیه در استان البرز افزود: دشمنان به دنبال بر هم زدن وحدت اجتماعی 
هســتند تا با القای پریشانی و ناامیدی به اهداف شوم خود برسند. نمی گوییم وضعیت 
خوب اســت ولی القای باطنی دشــمنان را نیز نباید پذیرفت.وی افزود: امروز ایران در 
عرصه های نظامی و سیاســی حرف برای گفتن دارد به طوری که در ســوریه و لبنان 
اقدامات موثری داشته است.حسینی همدانی اظهار داشت: مسئوالن آمریکایی برای 
فشار به ایران اسالمی برای محدودیت قدرت ایران در منطقه و ایجاد تنگنا تالش های 
ویژه ای دارند که باید دقت بیشــتری داشــت و آگاهانه گام برداشت.وی تاکید کرد: در 

جنگ اقتصادی کنونی ، تنها را نجات کشور تکیه بر اقتصاد مقاومتی است.

امام جمعه ساوجبالغ: 
احترام و خدمت به مردم با ارزش ترین مدال 

افتخار است
حجت االســالم  محمد تقی ناطقی امام جمعه شهرستان 
ساوجبالغ در خطبه های نماز عید سعید فطر با اشاره به روایتی 
از پیامبر اسالم )ص( که می فرمایند: بهترین مردم کسی است 
که بیشترین سود و بهره را به مردم برساند، خطاب به مسئوالن 
گفت: بزرگ ترین و با ارزش ترین مدال افتخار، احترام به مردم 

و خدمت به آنهاست. 
ساوجبالغ- خبرنگار جام جم: وی با بیان اینکه توجه و تدبیر در رفع مشکالت 
اقتصادی کشــور فعال بهترین راه مایوس کردن دشــمن است، اظهار داشت: نبود ثبات 
اقتصــادی، باال رفتن قیمت ها در اجناس و لوازم مورد نیاز مردم همان چیزی اســت که 
دشمن را خشنود و مردم را نگران می سازد.امام جمعه ساوجبالغ افزود: امروز در سیستم 
امنیتی و نظامی کشور، ایران اسالمی به قدری قوی است که دشمن جرات تجاوز را هم 
ندارد، چه شــده که نمی توانید فتیله مشــکالت اقتصادی را پائین بکشید؟ سکه، دالر، 
ماشــین، مســکن، آهن آالت، همه اینها حبابند؟ چرا این موارد هر روز رشــد صعودی 
دارند؟وی در ادامه مواردی که می تواند چراغ روشن و هدایتگر در رفع مشکالت اقتصادی 
کشور باشد را چنین برشمرد: گوش دادن به رهنمودهای رهبر انقالب، اعتماد به جوانان، 

دوری کردن از اقتصاد دولتی، سپردن موتور اقتصاد به مردم و نظارت کامل بر آنان. 

استاندار:
آهنگ همراهی بانک هــا در رفع موانع 

تولید خوب است
اســتاندار البــرز گفت: 
بانک ها بــه صورت جدی 
برای تســهیل و رفع موانع 
تولیــد وارد عمل شــده و 
پرونده های انباشــته شده 
نیــز ظــرف 7 تــا 10 روز 

رسیدگی می شوند.
به گزارش پایگاه اطالع 

رســانی اســتانداری البرز؛ محمد علی نجفی در جلسه شورای بانک های 
اســتان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد با تاکید بر ضرورت 
همراهی و تعامل بیش از پیش بانک ها برای تســریع در پرداخت تسهیالت 
افزود: تاکنون بانک ها تعامل سازنده ای با مجموعه استان برای رونق تولید 
و رفع موانع این حوزه داشــته اند.وی ادامه داد: با توجه به گزارش ارائه شده 
در این جلســه، اکنون پرونده هایی با حدود 1۸0 میلیــارد تومان اعتبار در 
بانک های البرز انباشــته شده که طی ضرب االعجل تعیین شده باید ظرف 

7 تا 10 روز رسیدگی شود.
نجفی گفت: در موضوع بازسازی و نوسازی صنایع نیز بانک ها مسئولیت 
سنگینی بر دوش دارند که باید در موعد مقرر نسبت به بررسی پرونده ها برای 

پرداخت تسهیالت بپردازند.

برگزاری نشســت تخصصی عکاسی 
سینما

مدیــر هنرســتان هنرهــای 
زیبای پســران کرج گفت: نشست 
تخصصی عکاسی سینما در گالری 

هنرهای زیبا برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
البرز؛ سجاد فروغی، ضمن اعالم 
این خبر افزود: همزمان با برگزاری 
نشســت تخصصی عکاسی سینما، نمایشــگاه آثار محمد فوقانی عکاس 

مطرح سینمای ایران نیز افتتاح خواهد شد.
وی اضافه کرد: با توجه به جذابیت این شــاخه از هنر عکاســی و عالقه 
دانشــجویان و هنرجویان رشته عکاسی این نمایشگاه و نشست تخصصی 
به همت حوزه هنری اســتان البرز و با همکاری هنرســتان هنرهای زیبای 

پسران کرج در گالری هنرهای زیبا برقرار خواهد شد.

با ائمه جمعه استانخبر در گفت و گو با موسس و مسئول فنی داروخانه مهشاد مطرح شد؛

کامل ترین مکمل های ورزشی در داروخانه »مهشاد«
مکمل های ورزشی باید از داروخانه تهیه شود

جهت آشنایی با خدمات داروخانه مهشاد، گفت 
و گویی را با دکتر هادی احمدی موســس و مسئول 
فنی داروخانه »مهشــاد« انجام داده ایم که با هم 

می خوانیم:
کرج-خبرنگار جام جم: 

* داروخانه از چه سالی تاسیس شده 
است؟

داروخانه مهشــاد از سال 1390تاسیس شده و 
در طول این مدت تمام سعی مان تالش بر افزایش 

کیفیت خدمات بوده است. 
* چه خدماتــی در این داروخانه ارائه 

می شود؟
از جملــه خدمات مرکز مــا عرضه مکمل های 
ورزشــی می باشد. همچنین از جمله اقدامات عالی 
داروخانه ما ارائه مشــاوره به صورت رایگان و ارائه 

محصول همراه با آموزش می باشد.
* چــه شــاخصه هایی را در کارتان 

رعایت می کنید؟
شعار ما ورزش بدون هورمون است. همچنین ما 
نمایندگی های برندهای بسیار مهمی از مکملهای 

ورزشی را بر عهده داریم. 
* در خصوص مکمل ها توضیحاتی را 

ارائه دهید.

بحث مکمل ها بســیار حســاس اســت و باید 
ورزشــکاران عزیز با اطمینان آنهــا را تهیه کنند. 
تمامی محصوالت مکملی ما زیر نظر سازمان غذا 
و دارو می باشد. باید این فرهنگسازی صورت گیرد 
تا ورزشــکاران عزیز مکمل ها را به شکل صحیح و 

حتما از داروخانه تهیه کنند.
* چه مشــاوره هایی در مجموعه شما 

ارائه می شود؟
از دیگــر خدمات ما ارائه مشــاوره های دارویی 
به مراجعه کنندگان اســت که توسط متخصصین 
مشــاور صورت می گیرد. همچنین آرشیو کاملی 
از مکمل هــای دارویی در اختیــار داریم و تمامی 
خدمات مذکور با کادری مجرب و با برخورد بســیار 

خوب کارکنان ارائه می شود.
* چــه مشــکالتی در داروخانه های 

کشور بیشتر مشاهده می گردد؟
نکته دیگر در زمینه مســائل داروخانه این است 
کــه بیمه ها باید طبق قراردادهــای ما مطالبات را 
بدهند تــا اقتصاد داروخانه بچرخــد ولی در عمل 
ســازمانهای بیمه مطالبات داروخانه ها را ماه ها به 
تاخیر می اندازد. از ســویی دیگر عطاری ها هستند 
که این مراکزفقط باید گیاه های دارویی بفروشــند 
و اگر فعالیت های شــان غیر از این باشد باید توسط 

مسئوالن برخورد شود.
نکته مهم دیگر اینکه باشــگاههای ورزشــی 
بــه هیچ عنوان حق فــروش مکمــل را ندارند و 
ورزشکاران باید آگاه باشند که مکمل ها و داروها را 

فقط از داروخانه تهیه کنند.
* راه های ارتباطی با داروخانه مهشاد 

را بیان نمائید.
آدرس:کرج، عظیمیه، بلوار اســتقالل، .میدان 

استقالل )اسبی(، داروخانه مهشاد
شماره تماس:

02632542553-5

از زمانــی که وارد دفتر و آموزشــگاه 
پــروازی  باشــگاه  جــذاب  و  جالــب 
آینده ســازان بلند آسمان البرز شدیم 
جمع صمیمی و حرفه ای را یافتیم که در 

کشور بی نظیر بود.
گروه خبرنــگاران جام جم: چند تن از 
بزرگ ترین اســاتید، خلبانان و مدیران 
پروازی کشور با سابقه های فوق العاده 
ارزشــمند در دفتر آموزشگاه گرد هم 

آمده بودند.
آقای خاقانی مدیرعامل مجموعه خود 
از مجرب ترین نیروهای فعال در زمینه 
پروازی می باشــند. وی با تمهید فضایی 
صمیمــی و حرفــه ای و جــذب اســاتید 
و مربیــان متخصــص تــدارک برتریــن 
مجموعــه آموزشــی کشــور را بــرای 
ورزشــکاران و عالقه منــدان به پرواز 
تبییــن کــرده بــود. موجب خوشــحالی 
گــروه خبرنــگاران جام جــم بــود که از 
زوایــای فــوق العاده ارزشــمند از این 
پیشکسوتان ورزشی و تکنوکرات های 
پــروازی اطــالع یابنــد و خدمــات ایــن 
مجموعــه را بــه اســتحضار خوانندگان 

گرامی برسانند.
در ذیــل مشــروح ایــن گــزارش را 

می خوانید:

* کامبیز خاقانی مسئول موسسه:

ایــن موسســه جدیــدا در اســتان 
البــرز شــروع به فعالیت کرده اســت و 
زیــر مجموعه آن باشــگاه بلند آســمان 
البــرز می باشــد. در اینجــا بخش هــای 
مختلفــی از امــور هوانــوردی را بــرای 
 آموزشی متفاوت و حرفه ای راه اندازی 

کرده ایم. 
بنــده در دوران جنــگ با ایــن علوم 
آشنا شــدم، عالقه زیادی به هوانوردی 
داشــتم و دوست داشــتم خلبان شوم 
اما به دالیلی در دوران قبل نتوانســتم 
امــا عالقمنــدی ام باعــث شــد در کنار 
اساتیدی که از دوستان خوب من بودند 
این مجموعه را تاســیس و آن را با توجه 
بــه نیاز روز به روزرســانی کنیم. ضمن 
آنکه آموزش را بــرای افراد عالقه مند 
شــروع کردیــم، طبــق سیســتم های 
دولتــی و به صورت قانونــی مجوزهایی 
را بــرای فعالیت مان اخــذ کرده ایم. ما 
تخصصی ترین مرکز آموزش هوانوردی 

استان البرز را داریم.

* راه اندازی با همکاری کارشناسان
اولیــن مجوز مــا باشــگاهی در حوزه 
آموزش هوانوردی بوده است که امکان 
آمــوزش هم بــرای بانــوان و هم برای 
آقایان از مبتدی تا پیشــرفته را فراهم 
نموده و در این راســتا توانســته ایم با 

حمایــت مســئوالن ذیصالح نســبت به 
ثبت و تاســیس یک موسســه آموزشی 
در حوزه هوانوردی به صورت موسسه 
غیــر تجاری به نــام آینده ســازان بلند 
آمــوزش  زمینــه  در  البــرز  آســمان 
هواپیمــای مدل، کایــت، گالیدر، انواع 
هواپیمــا و هلــی کوپتــر و بالــن اقدام 
نماییــم و در ایــن زمینــه از اســاتید و 
دوســتان کارشناس درخواست کردیم 
تــا در بخش هــای مختلف با مــا همکاری 

داشته باشند.

* آشنایی با بخش های مختلف باشگاه
آقای دکتر بهروزی عضو هیات مدیره 

باشگاه هستند.
مســئول بخش آمــوزش خلبانی فوق 
سبک در حوزه ورزش کاپیتان توحیدی 
پور هســتند که از اساتید این حوزه در 
اســتان البرز می باشــند و این آموزش 
برای اولین بار در این ســطح در استان 

برگزار می گردد.
آمــوزش پاراگالیــدر  در چهار ســطح 
اصلی توســط مهندس هاشمی آموزش 
مقطــع  در  ایشــان  می شــود.  داده 

کارشناســی هوا فضا تحصیل نموده اند 
و بــا بهتریــن روش های روز و وســایل 
اســتاندارد، دانش خود را به جوانان و 

عالقمندان آموزش می دهند.
بخش آموزش ساخت و پرواز پهباد و 
هواپیما مدل: این بخش توسط مهندس 
فخــری زاده آموزش داده می شــود که 
خود ایشان از اساتید و فعاالن بنام این 
رشته در داخل و خارج کشور می باشند 
و این آموزش برای اولین بار در استان 

فعال گردیده است.
آزاد  )ســقوط  چتربــازی  بخــش 
اتوماتیک(: این بخش نیز توســط استاد 
عزیز و خبره جناب ادهمی آموزش داده 
می شــود. این آموزش نیــز برای اولین 
بــار به صورت رســمی در اســتان فعال 

گردیده است.
الزم به ذکر اســت که اســتاد ادهمی 
و آقای هاشــمی با مجوز سازمان ورزش 
و جوانــان و کاپیتــان توحیــدی پــور و 
مهندس فخری زاده با مجوز از ســازمان 
هواپیمایی کشــوری مشغول به فعالیت 

می باشند.

* فعالیــت تحت نظارت ســازمان های 
مربوطه

ایــن مجموعــه در حــال حاضــر تحت 
نظــارت 3 بخــش عمده فعالیــت  دارد: 

ســازمان ورزش و جوانــان، ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری و بخــش پهبادها 
نیز تحــت نظــارت اتحادیــه هوافضای 
غیر نظامی اســت که مهندس ســعیدی 

مسئولیت آن را به عهده دارند. 

* استمرار آموزش ها تا لحظه پرواز
دفتــری هــم در بازار تهــران داریم 
که جهــت ارایه خدمــات هوانوردی به 
عالقمندان در این حوزه جهت باال بردن 
سطح روحی و علمی آنان فعال می باشد. 
الزم به ذکر اســت در بعضــی از موارد 
آموزشــی افراد عالقمنــد می توانند به 
صورت تفریحی از آن استفاده نمایند. 

* آدرس هــا و شــماره های تمــاس 
مجموعه

دفتــر تهران: بــازار بــزرگ تهران- 
چهــارراه گلوبندک- جنــب بانک ملی- 
ســرای ســینا- پالک 29- طبقه اول- 

واحد 3
دفتــر کــرج: رجایــی شــهر- خیابان 
آزادی)اصلی(- پایین تر از فلکه اول- 

پاساژ پیروز- طبقه اول- واحد ۶
شماره های تماس:

0901-۶349998
021-33941735
02۶-34407005

مدیر باشگاه »آینده سازان بلند آسمان البرز«:

تخصصی ترین مرکز آموزش هوانوردی استان البرز را داریم
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زمانی که با خدمات پزشــکی مجموعه 
تحت مدیریت آقای دکتر ســید شمس 
الدین محمد شــمس متخصــص و دکتر 
کایروپراکتیــک از آمریکا و کانادا رو به 
رو شــدیم موقعیتی شگفت انگیز بود. 
در واقع شاهد تحول شگرفی در عرصه 
پزشــکی ایران بودیم. بی دلیل نیست 
کــه چنــد شــبکه تلویزیونی در کشــور 
انعــکاس دهنــده توانمندی هــای این 

افتخار پزشکی ایران بوده اند.
گــروه خبرنــگاران و تصویربرداران 
جام جــم: گفت وگو با مراجعان و بیماران 
بهبــود یافتــه، مصــداق و عینیــت این 
پیشــرفت تخصصــی در علم پزشــکی 
می باشــد. بدیــن معنی کــه بیمار بدون 
اینکه نیاز به عمل جراحی داشــته باشد 
می تواند با درمان هــای تکنیکی در بازه 
زمانی مناســب به ســالمت کامل دست 

پیدا کند.

تمــام ایــن توصیفــات بــا خالقیــت، 
هوش، ذکاوت و توانایی منحصر به فرد 
دکتر شــمس نابغه پزشکی محقق شده 

است.

* کلینیک دکتر شمس
دکتر سید شمس الدین محمد شمس 
از کودکی و نوجوانی رشد و تحصیالتش 
را در آمریــکا و کانادا طی نموده و ســالها 
بــه انجام طبابــت و برگزاری ســمینار و 
ســخنرانی در ایــاالت متحــده، کانادا و 
کشورهای دیگر پرداخته و در گسترش 
و معرفــی کایروپراکتیــک کوشــا بوده 
اســت. دکتر شمس پس از سالها دوری 
از وطن به قصــد خدمت به هموطنانش 
دعوت شــده و به ایــران آمد و ابتدا در 
تهران و از آن پس در کرج، مرکز درمانی 
مدرنی بــا تجهیزات پیشــرفته درمانی 
ســاخت کشــور آمریکا، کانــادا، آلمان و 

ژاپن افتتاح نمود. 
در ذیل شــما را به مصاحبه این نخبه 
پزشــکی و گزارشی توصیفی از کلینیک 

دکتر شمس دعوت می کنیم:

درمــان  چگونــه  کایروپراکتیــک   *
می کند؟ 

پزشــک کایروپراکتیک ابتدا بیمار را 
معاینه و تمام آزمایشات و عکس های او 
را بررســی می کند و بیماری را مشخص 
می ســازد و تحت درمان قــرار می دهد. 
درمان به گونه ای اســت کــه بیمار روی 
تخت در حالت خاصی قرار گرفته و دکتر 
به آرامــی با حرکات مالیمی فشــار را از 
روی دیســک یا مفاصل بیمار برداشته و 

ســتون فقرات را نظــم می دهد. معموال 
پس از این جلســه بیمــار کاهش درد و 

سبکی را در بدن تجربه می کند. 

* روش کایروپراکتیکـــ بــرای چــه 
بیماری هایی مناسب است؟

این درمان مناســب برای عارضه ها و 
دردهای مفاصل، زانو، ســتون فقرات، 
دیسک، سیاتیک، میگرن، خار پاشنه در 
کف پا، دردهای عضالنــی در ناحیه کمر، 
گردن، گزگز و بی حسی و اسکولیوز)قوز 
و کجی ســتون فقرات( و ســندرم تونل 
کارپال)درد دست و انگشتان( مناسب 
اســت. در ضمــن روش کایروپراکتیک 
برای افراد ســالم نیز نوعی پیشگیری و 

درمانی انرژی زاست. 

*آیا بیماری کامال بهبود می یابد؟ 
در اکثر قریــب به اتفاق بیماران بله. 

در برخــی از بیماران قســمتی از درد از 
بدن خارج می شود ولی قسمتی دیگر به 
تدریــج و با مرور زمان کمتر می شــود و 
ممکن است حتی تا مدت ها پس از اتمام 
درمان نیز درد باال و پایین شــود، سپس 
بــا اســتراحت و به مــرور درد و عارضه 
کمتر و کمتر می شــود. الزم به ذکر است 
که بدانیم تعداد جلســات درمانی برای 
هر بیمار متفاوت است و بستگی به سن 
بیمــار، قدمت بیماری، شــدت بیماری و 
همکاری و رعایت های بیمار دارد و نکته 
مهــم این اســت که بدانیم اســترس و 
رعایــت نکــردن به طور کلــی درد را باال 

می برد. 

* آیا بیماران می توانند به درمان های 
دیگــر در کنــار کایروپراکتیکـــ ادامــه 

دهند؟
 خیــر، درمان هــای خانگــی، ماســاژ، 

حجامــت، بادکش، تزریــق و جراحی را با 
ایــن درمان همراه نکنید چــرا که تاثیر 
عکــس و منفــی در درمانتــان خواهــد 
داشــت. در صورتــی که قصــد ویزیت 
دکتــر یا درمانگــر دیگــری را دارید بال 

فاصله به ما اطالع دهید.

* بیمار چه نقشی در درمان خود دارد؟
 50% درصــد درمــان شــما را دکتر و 
کارکنــان بــا دقت هر چــه تمام تر انجام 
می دهند و 50% بقیه بستگی به خود شما 
دارد که همــان رعایت ها و نرمش هایی 
اســت که ما در اختیارتان گذاشته ایم. 
پس لطفا دستورات و رعایت ها را بسیار 

جدی بگیرید. 

* مراجعــان در طــول درمــان چــه 
احساسی خواهند داشت؟ 

درد،  احســاس  درمــان  طــول  در 
خســتگی، کمبــود انــرژی، نوســان و 
جابه جایــی درد در بــدن خیلــی طبیعی 
اســت. دردهای ته نشــین شده شما در 
ابتــدا باال می آید که مــا تالش به بیرون 
کردن آنهــا را داریم. نکته بســیار مهم 
این است که در طول دوره درمانتان گاه 
درد و عارضه افزایش پیدا می کند و کم 
و زیاد می شــود. زیرا بدن شما دردهای 
ته نشــین شــده و کهنه را بــرون ریزی 
می کنــد. بنابراین راز بهبودی شــما در 
مایوس نشــدن و ادامه درمان است. با 
رعایت ها و صبر و تحمل به مرور روزهای 
خوب بیشــتر و بیشــتر می شــوند پس 
تغییــرات خود را با دکتــر و درمانگرتان 
در میان بگذارید. همیشــه در کالم اول 
نــکات مثبت را به او بگویید. برای مثال 
بگویید: “ دردم پخش یا جابجا شــده”- 
“خــواب راحتــی داشــتم”- ” احســاس 
ســبکی می کنــم یــا از روز اول بهترم”. 
فرامــوش نکنید که کلمات مثبت شــما 
بــه بهبودیتــان کمــک بســیار کــرده و 
برای درمانگرتان تشــویقی برای ادامه 
درمانتان و یک خسته نباشید به اوست. 

* بیماران چه کارهایی را باید در طول 
درمان انجام دهند؟

 بیشــتر اســتراحت کنید. اگر شاغل 
هســتید، در صــورت امــکان مرخصی 
اســتعالجی بگیرید. بیش از 10 دقیقه 
سرپا نایستید، طوالنی راه نروید. وقتی 
شــروع به درمــان کردید بــه هیچ وجه 
درمانتــان را بــه تعویــق نیاندازید. در 
صورتی که نیاز به تعویق درمان دارید، 
حتما به پزشــک یا به درمانگرتان اطالع 
دهید. یادتان باشــد استرس، دردتان 
را باال می برد ســعی کنید اســترس را از 
خود دور کنید، با پزشــک خود مشورت 
کنید و به یوگا بروید، با مشاور روانکاوی 
صحبت کنید، یادتان باشــد که درمان و 
تعداد جلســات خــود را به هیــچ وجه با 
بیمار دیگر مقایســه نکنید. هر بیماری 
رونــد درمانی متفاوت خــود را دارد. به 
من توصیــه جراحی داده انــد و جراحی 
مــرا نگــران می کنــد نمی دانم چــه کار 
کنم؟ پزشکان مختلف طبق تخصصشان 
بیمارشــان را درمــان می کننــد. یــک 
جــراح جراحی را پیشــنهاد می کند. یک 
فیزیوتــراپ فیزیوتراپی را پیشــنهاد 
می کند. پزشــک طب سنتی، طب سنتی 
را پیشــنهاد می کنــد. پــس بــه همین 
دلیــل اینکه چه درمانی را پیش بگیرید 
تصمیم با شماســت. ولی به طور کلی در 
ممالک پیشرفته دنیا و در طب پیشرفته 

و جدید همیشه درمان های غیر تهاجمی 
و امــن همچــون کایروپراکتیــک بایــد 
اول امتحــان شــود و اگر بــدن بیمار به 
آن پاســخ نداد آن موقــع به درمان های 
تهاجمی مانند تزریق و جراحی می توانید 
فکــر کنیــد. زیــرا اگــر جراحــی جواب 
نــداد، بدن به درمان هــای دیگر بعد از 
جراحی به ســختی پاســخ می دهد. باید 
در نظر داشــته باشــید که ایــن درمان 
از موثرتریــن روش هــای درمانــی در 
کشــورهای پیشــرفته دنیاســت کــه 
بهبودی و لذت زندگــی بدون درد را به 

میلیون ها نفر داده است. 

* آیــا تضمینی در بهبــود با این روش 
درمانی است؟ 

خیــر، هیــچ تضمینــی در هیچگونــه 
درمانی در دنیای پزشــکی چه دارو، چه 
تزریــق، چــه فیزیوتراپی و چــه جراحی 
وجود ندارد. پزشک و درمانگر همیشه 
تالش خــود را می کنند که طبق تخصص 
خود بیمار را تحت مناســب ترین درمان 
قــرار دهنــد و ببیننــد که بــدن بیمار 
چگونه بــه درمان پاســخ می دهد. پس 
تضمیــن بهبــودی در دســت خداوند و 

بدن شماست. 

* آیــا بیمــاری و درد امــکان دارد 
برگردد؟

در صــورت عدم رعایت و عدم پیروی 
از دســتورات داده شــده یا اســترس 
و ناراحتی هــای عصبی امکان برگشــت 
موقت بیماری هست. اما نگران نباشید 
این برگشت معموال با استراحت کافی و 
رعایت کردن و مصرف داروهای مسکن 
تحت نظر پزشــک برطرف می شــود و در 
صورتــی کــه درد ادامه داشــت نگران 

نباشید و به مرکز مراجعه کنید.

* آیا ممکن است روش و دستگاه های 
درمانــی کایروپراکتیک خطری داشــته 

باشد یا بیمار را بدتر کند؟
درمــان  روش  هرگــز!  خیــر 
کایروپراکتیــک و دســتگاه های درمانی 
آن بســیار امــن و بدون ایجــاد عارضه 
اســت. طی دوران درمانتان اگر دردتان 
کم و زیاد و جابجا شــد امری بسیار عادی 
اســت. امکان ازدیاد و جابه جایی درد با 
انجــام هر نوع درمانی چــه فیزیوتراپی 
چه جراحی یا حتی ورزش و باشگاه وجود 
دارد. نگران نباشــید با استراحت کامل 
و رعایــت و ادامه درمــان بهتر خواهید 

شد.

* بــدون عمــل جراحــی بهبــود پیدا 
کردیم

در ادامــه گزارش با فریــده بیگلری 
بیمــاری که چند ســال با عارضــه پا درد 
شــدید دســت و پنجــه نرم می کــرد به 

گفت وگــو نشســتیم و از او درباره علت 
مراجعه شــان بــه مطــب دکتر شــمس 

سوال کردیم. او می گوید: 
زانوی پای راســتم متورم بود، تا بعد 
از 13 جلســه بهبودی را احساس کردم 
و پای راســتم خوب شد االن پای چپ را 
شــروع کردم کــه پای چپ هــم در حال 
بهبودی می باشد. این علم بدون جراحی 
و تزریقی فقط با صبر و پشتکار دردها را 

خوب می کند.
من از دکتر شــمس عزیز واقعا تشکر 
می کنــم کــه با صبــر و آرامــش و علم و 
دانش شــان مــن را خوب کردنــد و هر 
زمان که از پله باال می روم ایشــان را دعا 

می کنم.
همچنیــن  گفت وگــوی دیگــری را 
بــا آقای رضــا صفوی انجــام دادیم که 
ایشــان از اهواز به کلینیک آمده بود. 

وی می گوید:

بنده دیسک کمر داشتم و طبق گفته 
پزشــکان باید عمل می کردم ولی چون 
خیلی ســنم کم بود و عمل هم عوارض 
داشت ترجیح دادم دنبال درمان دیگر 
باشــم که خدا را شــکر با کلینیک دکتر 
شــمس آشنا شــدم و بعد از 15 جلسه 

بهبودی را احساس کردم.

* صمیمیــت و تــالش کارکنــان در 
کلینیــک از دیگــر عوامــل  موفقیــت 

مجموعه
کلینیــک  وجاهــت  بــارز  نکتــه 
کایروپرکتیــک این بود کــه متصدیان 
این مجموعــه از دانش، تجربه و رفتار 
حرفــه ای تحــت آموزش های تخصصی 
دکتر شمس و مدیریت داخلی مهندس 

شاهی برخوردار بوده اند.
مصاحبــه ای کــه با مهدیــه دژپوش 
صورت گرفــت مبیین این تــراز باالی 

وجهه و اعتبار این مجموعه می باشد.
خانم دژپوش می گوید:

بنده ســوپروایزر مجموعه می باشم 

کــه همیشــه نوع رفتــار بــا کارکنان و 
بیمــاران برایــم مهــم اســت و ســعی 
می کنــم هر مســاله ای بود حــل گردد 
تا بیمــاران با رضایت خاطــر به درمان 
ادامــه دهنــد. اینجــا یــک مجموعــه 
متفاوت اســت. بیمارانی که می آیند از 
نظر جســمی و روحی خسته اند و ما همه 
مراجعــان را دعوت به آرامش می کنیم 
و خدمت رســانی را به نحو احسن انجام 

می دهیم.
برای ادامه باید بگویم که رنگ بندی 
و فضــای این مجموعه بســیار متفاوت 
اســت که باعث می شود مراجعه کننده 

خسته نشود و انرژی مثبت بگیرد.
همچنین مهزاد ملکی، دستیار پزشک 
در این زمینــه اظهار می کند: اوایل در 
فلور کار می کردم، پس از مهارت کامل 
و فــرا گرفتــن دانــش دســتیار دکتر 
شمس شده ام اکثر بیمارانی که به این 
مرکز تشــریف می آورند با تنگی کانال 
ومشــکل ســتون فقرات و ....مســاله 
دارند و و در این قسمت تمام تالشم را 

می کنم تا بیماران بهبود یابند.
خــدا را شــکر دکتر آنقــدر در امور 
رفتــاری بــا مــا کار کرده انــد کــه همه 
بیمــاران از مجموعــه راضی هســتند 
همچنین دکتر بســیار مهربان هستند 
مــن همیشــه دکتــر را پــدر مجموعه 

می دانم. 
حمیــده جعفــرزاده نیز خاطرنشــان 
می ســازد: من 8 ســال در کلینیک های 
مختلف کار کرده ام ولی به محض ورود 
بــه ایــن مجموعــه تفاوت را احســاس 
کردم و انرژی مضاعف مثبت و خوبی به 
من منتقل شد. وقتی کارکنان خوب کار 
کننــد بیماران رضایت کافی دارند و ما 
همگــی انرژی مثبت و اصول ارتباطات 
موثر را آموزش دیده ایم. ما اینجا مثل 
یــک خانواده هســتیم و با تمام وجود با 
یکدیگــر تعامــل داشــته و همچنیــن 

خدمت رسانی عالی داریم.
مصاحبــه آخر را با خانم پریا کرکی از 
دیگر کارکنان خوب کلینیک داشــتیم 

که ارائه می دهیم:
بنــده در قســمت اداری مشــغول 
فعالیــت هســتم. پروســه اول نوبت 
دهی اســت و بعد مشــاوره می شــوند 
و ســپس ویزیت و بعد از این پروســه 
درمــان مــا توضیحات دکتــر را مطالعه 
و پــک درمانــی از جمله رژیــم غذایی 
و ژل درمانــی و... را بــه بیمار توضیح 
می دهیــم و بــه عزیــزان می گوییم که 

خیلی مهم است که حتما رعایت کنند.
در زمینــه کاری مــا همانطــور کــه 
همــکاران و دوســتان عزیــزم گفتند 
دکتر بســیار انرژی مثبت دارند و به ما 
هم ایــن انرژی انتقال پیــدا می کند و 
هــر روز صبح خدا را شــکر می کنم که 

مجموعه سالم و توانمندی داریم.
راه هــای ارتباطــی بــا مجموعــه را 

بفرمائید.
آدرس: کــرج- بلــوار ســرداران- 
زمین هــای خانم انصــاری- روبه روی 
معاونت شهرداری منطقه 9- پالک 45.

تلفن های تماس:
02۶-327۶100۶-7

02۶-344۶0071
02۶-344۶0125

09302374043

در گفت وگو با نابغه پزشــکی ایران» دکتر سید شمس الدین محمد شمس« اعالم شد؛

درمان دیسک کمر و دردهای شدید عضالنی، بدون عمل جراحی 
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اداره برق استان البرز چاره اندیشی کند
جریان برق شهرک بعثت و مهندسی زراعی دارای نواقص و نوسان های پی در 
پی است که وجود این حالت باعث آسیب دیدگی وسایل برقی مردم می شود. لطفا 

مسئوالن مربوطه اقدام کنند. 
احد محمدی از شهرک بعثت و مهندسی زراعی

فشار آب شهرک بعثت و مهندسی زراعی را ساماندهی کنید
فشار آب شــهرک بعثت و مهندسی زراعی چندان خوب نیست و عالوه بر این 
موضوع قطع و وصل گاه و بیگاه آب به روی شــهروندان باعث اختالل در زندگی 
طبیعی شــهروندان شده است. جا دارد مسئوالن مربوطه نسبت به رفع این نقیصه 

شهری اقدام کنند. 
جمعی از شهروندان شهرک بعثت و مهندسی زراعی

شهرداری کرج اقدام کند
خیابــان 12 متری انقــالب واقع در محدوده چهارراه هفت تیر فاقد آســفالت 
مناســب بــوده و دارای امواج متعــدد و در نتیجه موجب اختــالل در رفت و آمد 
شهروندان شده اســت. بنابراین از مسئوالن شهرداری کرج خواهان رفع مشکل 

مذکور هستیم. 
جمعی از شهروندان کرجی

خیابان زکی خانی را یک طرفه کنید
یکی از مشــکالت روزانه شهروندان کرجی عبور و مرور سخت از خیابان زکی 
خانی به علت دوطرفه بودن آن اســت. به همین منظور از شــهردار محترم منطقه 
9 کرج درخواســت داریم تا به این خواسته منطقی شهروندان کرجی پاسخ مساعد 

دهند و گره چند ساله زندگی مردم را باز نمایند. 
بهنام حکیمی پور

فرمانداری ساوجبالغ و بخشداری چندار اقدام کنند
وضعیت آب بندها در روســتای ورده به علت سیالب خیز بودن رودخانه محلی 
مناسب نیست بنابراین باغداران همواره دچار مشکالت مختلف برای آبیاری باغ ها 
هســتند. به همین علت از مسئوالن مربوطه خواهان تامین بودجه جهت اصالح و 

مرمت آب بندهای مذکور هستیم. 
جمعی از اهالی روستای ورده ساوجبالغ

منابع طبیعی استان اقدام کند
برخی از دامداران با عملیات فرسایشی از طریق استفاده بی رویه از مراتع کوه ها 
و تپه های روســتای ورده یا روستاهای مجاور خسارات فراوانی را به منابع طبیعی 
و باغ هــای خصوصی وارد کرده اند. انتظار داریم تا مســئوالن مربوطه از این گونه 

خسارات به منابع طبیعی ممانعت نمایند. 
جمعی از هواداران منابع طبیعی البرز

 
نام: سید حمید 

نام خانوادگی: دهقانی
محل تولد: کرج

تاریخ تولد: 1347/3/19 
تاریخ شهادت: 1365/4/10

مسئولیت قبل از شهادت: بسیجی
نام عملیات: کربالی یک

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

شمه ای از زندگینامه: شهید »سیدحمید دهقاني« درتاریخ نوزدهم 
خرداد ســال 1347 در شهرســتان کرج پا به عرصه هستي گذاشت. وي تا  
سال دوم دوره راهنمائي را در مدرسه مدرس )خیابان فردوسي( درس خواند 
و در همان زمان در بســیج ثبت نام کــرد. وی بعد از مدتی تصمیم به رفتن 
به جبهه گرفت اما به علت  کم بودن ســن موفق نشــد و ســرانجام با تغییر 
دادن ســال تولد در شناسنامه عازم جبهه شــد. بعد از آموزش به بانه اعزام 
 شــد و پس از ســه ماه ماندن در جبهه بانه، ماموریتش تمام شــد و به کرج 

بازگشت.
وی ســپس در عملیات  خیبر شــرکت کرد و از ناحیه کمر مجروح و در 
بیمارســتان بستري شد. مدتی پس از اســتراحت و کار در عملیات »فاو« 
شرکت کرد و پس از آن به مرخصي آمد. سپس در عملیات »فکه« شرکت 
کرد و به منزل بازگشت. و در آخرین برگشت به جبهه ها درعملیات کربالی 
یک در مهران شــرکت کرد و در تاریخ دهم تیرماه 1365 به شهادت رسید.  

پیکر پاک شهید در جوار »امامزاده محمد ع« آرمیده است. 
فرازی از وصیت نامه شهید:

و شــما ای بســیجیان، ای آیه های قرآن، ای وارثان خون حســین )ع( 
شــهیدان جبهه و مظلومان شهر، قدر خود و رهبر عزیز را بدانید و از خدمت 
به قرآن و اســالم و محرومین تا آخرین قطره های خون خود دریغ ننمائید و 
در مقابل ســختي ها همچون کوهی استوار مقاومت کنید و بدانید که آقا ابا 

عبدا... )ع( در روز قیامت شفیع و فریادرس شماست.
با تشکر از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان البرز 

پیام های مردمی یاد یاران آشنا

رهایی از وزوز گوش

در صورت عدم بازگشایی خیابان چالوس صورت می گیرد؛

اعطای امتیاز ویژه به مالکین خیابان چالوس در طرح تفصیلی 

صداهــای اطراف بــه دنیای ما 
زندگی می بخشــد. صــدای خنده، 
آهنگ هــاي مانــدگار، صــداي 
شکســتن امواج در ســاحل، تمام 
این اصوات زندگي ما را سرشــار از 
نشاط و شــادي مي کنند و به بیاني 
دیگر همانند نوایي طنین انگیز براي 
گوش ما هستند که هر لحظه حال ما 
را دستخوش تغییــر مي کنند. حال 
تصور کنیــد زماني را که صدایي به 
طور ناگهاني از کنترل شــما خارج 

شود؟؟؟
وزوز گوش صدایي اســت که از 
محیط اطراف شنیده نمي شود بلکه 
منبــع تولید آن داخل گوش یا ســر 

شماست.

تحقیقات در خصوص علل وزوز 
گوش حاکي از آن اســت که علت 
وزوز گــوش در بســیاري از افراد 
نامشخص اســت. متاسفانه برخي 
از مبتالیان به وزوز از پزشکان خود 
مي شــنوند که درمانــي براي وزوز 
گــوش وجود ندارد. ایــن امر منجر 
بــه انزوا و در نتیجه احســاس عدم 
حمایت مبتالیــان به وزوز گوش را 
ناشی مي شود. آنها بر این باورند که 
هیچ کس درک درستي از احساسات 
ناخوشایندشان در این زمینه ندارد. 
از آنجایــي کــه دلیل بســــیاري 
باعــث بروز وزوز گوش مي شــود؛ 
هنوز هیــچ داروي خاص و راهکار 
مطمئني بــراي درمان قطعي انواع 

آن یافت نشده اســت. با این وجود 
حتي در درمان وزوز گوش مزمن نیز 
راهکارهایــي براي رهایي یا کنترل 
آن وجــود دارد. ایــن مقاله با هدف 
کمک به مبتالیان و کســــاني که 
دوستشان داریم و از این آسیب رنج 
مي برند نگاشته شده اســت. از این 
طریق به آنها کمک خواهیم کرد تا با 
تشخیص و روش هاي درماني وزوز 
گوش آشنا شوند و به اطالع آنها می 
دهیم که براي هــر فرد، راهکاري 
فردي براي رهایي از این مشــکل 
وجــود دارد. درســری مقاله های 
بعدی به شــما آموزش مي دهیم که 
چگونه با وزوز گوش زندگي کنید و 
آن را تحــت کنترل خود قرار دهید، 

پیش از آنکه وزوز گوش شــما را در 
کنترل خود در آورد.

شــهرزاد اکبــری زاده، مدیر و 
مســئول فنی مرکز ســمعک البرز 
، کارشــناس شــنوایی شناسی از 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سرپرست شــهرداری کرج گفت: اگر بازگشایی 
مســیر جنــوب به شــمال خیابان چالــوس به نفع 
شهروندان کرجی نباشد امتیاز ویژه ای برای مالکین 
ایــن محدوده در طرح تفصیلی شــهر در نظر گرفته 

خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری کرج؛ 
دومین جلسه بررسی شرایط بازگشایی مسیر جنوب 
به شــمال خیابان چالوس، تقاطع دانشکده، اصالح 
هندســی میدان کرج و فازبندی چراغ های محدوده 
با حضور محمدرضا احمدی نژاد سرپرست شهرداری 
کرج و احد رســولی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری 

شورای اسالمی کرج برگزار شد.
بازگشایی مسیر دسترسی به سمت خیابان چالوس 
به منظور تسهیل دسترسی به محدوده تجاری خیابان 
چالوس و ایجاد مســیر موازی خیابان شورا به سمت 
شمال، افزایش ایمنی و ساماندهی تردد عابرین پیاده 

در محدوده تقاطع، ساماندهی توقفگاه های تاکسی و 
ارائه طرح اصالح هندسی از جمله اهداف این طرح به 
شــمار می رود.در این خصوص سرپرست شهرداری 
کرج رفع مشکالت شهروندان این محدوده در راستای 
مسائل یاد شده را الزامی و حایز اهمیت دانست و تاکید 
کرد: به طور قطع در جهت ایجاد آسایش و تسهیل در 
عبور و مرور شهروندان ضوابط فنی در این خصوص 
در نظر گرفته خواهد شد.محمدرضا احمدی نژاد تاکید 
کرد: اگر به این نتیجه برســیم که بازگشــایی مسیر 
جنوب به شمال خیابان چالوس به صرف و نفع مردم 
شهر کرج نیســت برای جلوگیری از تضعیف حقوق 
مالکین این محدوده امتیاز ویژه ای در طرح تفصیلی 
بــرای آن ها در جهت ایجاد رونــق اقتصادی در نظر 
گرفته خواهد شــد.وی ارائه راه حل های شهرسازی 
در این طرح را حائز اهمیت دانســت و گفت: این مهم 
بــه معاونت معماری و شهرســازی برای اصالحات 

ســاختاری در محدوده خیابان چالوس و بازگشایی 
این چهارراه ارائه خواهد شــد تا در بازه زمانی 14 روزه 
مورد بررســی تخصصی قرار گیرد.رئیس کمیسیون 
سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر کرج در این باره 
با اشاره به اینکه رســیدگی به ترافیک این محدوده 
معضل بزرگ شهری محسوب می شود، اظهار کرد: 
این امر مســاله مهم محلی و شهری است بنابراین به 
بررســی دقیق تر و کارشناسی نیاز دارد.احد رسولی با 
تاکید بر اینکه باید با همکاری دســتگاه های مربوطه 
و  مهندسین مشاور در راستای رفع مشکالت و موانع 
بررســی الزم صورت گیرد، تصریح کرد: اگر اجرای 
این مهم مشــکالتی را به همراه دارد باید به راه حل 
جایگزین در این خصوص برسیم چرا که پاک کردن 
صورت مساله نشان دهنده ضعف در بدنه شهرداری 
اســت بنابراین این مساله باید هر چه سریع تر بررسی 

و برطرف شود.

مهم ترین معضل فرهنگی استان، بحث هویت است

یکــی از مهم ترین وظایف دولــت، توجه و 
برنامــه ریــزی در امور اجتماعــی و فرهنگی 
اســت. در استانی به ســر می بریم که وجود 
4 زنــدان بــزرگ، تنــوع قومیت هــا و تکثر 
فرهنگ ها، حاشیه نشــینی و مواردی از این 
قبیل باعث ویژه و خاص شدن آن شده است. 
کرج-خبرنــگار جام جــم: اســتانداری به 
عنوان نماینده عالی دولت در اســتان متولی 
اصلی شــئون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و... استان می باشد. جهت بررسی آسیب های 
فرهنگــی و اجتماعی و پیگیــری راهکارهای 
موجــود جهــت رفــع آنهــا و نیز نقــاط قوت و 
ظرفیت های اســتان، گفت و گوی اختصاصی 
را با عیســی قبادی، مدیرکل امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری البرز انجام داده ایم که 

با هم می خوانیم:
* اهــم وظایــف اداره کل امــور اجتماعی و 

فرهنگی استانداری البرز را بیان نمائید.
ماموریــت حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی، 
ایجاد هماهنگی بین دســتگاه های فرهنگی 
و اجتماعی در اســتان اســت که متناســب با 
سیاســت های ســازمان اجتماعی و شــورای 
اجتماعی کشــور انجام می شود. ضمن اینکه 
این حوزه باید نگاه عمیق محتوایی به مسائل 
اجتماعی داشــته باشــد تا بتواند مشــکالت 
و مســائل  شــهر را احصــا و مســائل مهــم را 
شناسایی کند و برای آنها راهکار ارائه دهد. 
از ســویی باید مشــکالت اجتماعی استان را 
اولویــت بنــدی و متناســب با شــرایط بومی 
استان برای رفع آنها برنامه ریزی کنیم. باید 
ســعی کنیم ابتدا کنترل، سپس کاهش و در 
نهایــت برای مســائل اجتماعــی راه حل پیدا 
کنیــم. نظر بر این اســت که تا پایــان برنامه 
ششــم 25 درصد از آسیب های اجتماعی را 
کاهش دهیم. مسائل اجتماعی بسیار در هم 
تنیده هستند و نمی توانیم حوزه اجتماعی را 

از حوزه هــای اقتصادی، سیاســی و فرهنگی 
منفک کنیم. 

سازمان اجتماعی کشــور 2 سال است که 
تشــکیل شده اســت. مقام معظم رهبری در 
دیدار بــا مدیران این ســازمان، پنج معضل 
اجتماعی مهم کشــور را اعتیاد، طالق، حاشیه 
نشــینی، فساد و فحشا و بی بند و باری عنوان 

کرده اند.
* ریشــه مســائل و معضــالت اجتماعی در 

چیست؟
ریشه عمده مسائل اجتماعی در مشکالت و 
معضالت اقتصادی می باشد. جوامعی که سعی 
می کنند توقعات جامعه را در یک ســطح معین 
نگاه دارند توانسته اند جامعه را کنترل کنند. 
نکته دیگر اینکه در بخش آموزش و پرورش 
تنها بخش علمی را جدی می گیریم ولی بخش 
مهارت زندگی را رها می کنیم بنابراین عموما 
بچه های ما بعد از فارغ التحصیلی آمادگی برای 
ورود به کار، تشــکیل زندگی و شرایط سخت 
را ندارنــد چون در تمام این مدت آموزشــی 
ندیده اند. به همین دلیل خیلی از جوان ها که 
ازدواج می کنند با دنیایی از مشکالت روبه رو 
می شــوند و چون روحیه آنها هــم به گونه ای 
اســت که نمی توانند بر مشکالت تسلط پیدا 
کنند اغلب زندگی ها به طالق منجر می شــود. 
خوشبختانه سازمان بهزیستی، دادگستری، 
ورزش و جوانــان و آمــوزش و پــرورش تیم 
مشترکی دارند که آموزش های پیش و حین 
ازدواج را برگزار می کنند و توانسته اند طالق 

را کنترل کنند. 
* عمده آسیب های اجتماعی در استان البرز 
چیست و برای رفع آنها چه برنامه ریزی هایی 

صورت گرفته است؟
مقابــه بــا اعتیاد، طــالق، حاشیه نشــینی، 
فســاد و فحشــا جزو برنامه هــای اصلی ما در 
اســتان اســت. برای تک تک این موضوعات 
کارگروه هایــی تعریف کرده ایــم و در همین 
راســتا جلســات مســتمری برگزار می شود. 
دســتگاه های متولــی ایــن امــور، معاونــت 
اجتماعــی دادگســتری، ورزش و جوانــان، 
آموزش و پرورش، صداوسیما کمک می کنند 

که در آسیب های اولویت دار بتوانیم کارهای 
خوبــی انجــام دهیم. بــرای اســتان البرز به 
دلیل وجود مناطق حاشــیه نشــین و داشتن 
مناطق بحرانی، طرح ایجاد دفاتر تسهیل گری 
در 10 منطقــه از اســتان را با کمک ســازمان 
اجتماعی کشــور انجــام داده ایم. وظیفه این 
دفاتر توانمندســازی محالت است تا بتوانیم 
ســطح محالت را ارتقــا بدهیم. هرکــدام از 
دفاتــر متخصصینــی را در حوزه های مختلف 
جــذب می کننــد و در بخش هــای مشــاوره، 
روان شناســی، برنامه ریزی شــهری و حقوق 
فعالیــت می کننــد. در مرحلــه اول محالت را 
بازبینی می کنند. محالتی که سکونت گاه های 
غیر رسمی هســتند  چون محل زایش برخی 
آسیب ها هستند مورد توجه قرار گرفته اند. 
2 میلیارد تومان اعتبار برای فعالیت این دفاتر 
تخصیص داده ایم و انشاءا.. در سال های بعد 
نیز پیگیر کار هستیم. طرح فرهنگی دیگری 
که یک میلیارد تومان اعتبار برای آن تخصیص 
داده ایم همکاری با سازمان تبلیغات اسالمی 
اســت که طی آن از کارشناســان فرهنگی به 
عنوان مددکار فرهنگی اســتفاده می شود و 
پایگاه هایی تحت عنوان پایگاه های فرهنگی 
ایجاد می شــود و تاکنون 10 پایگاه فرهنگی 
در اســتان مســتقر شــده اند. طــرح جامعی 
نیــز در آموزش و پــرورش پیش گرفته ایم 
بــرای مراقبــت از آســیب های کــودکان و 
دانش آموزان که  پایلوت آن در شهرســتان 
نظرآبــاد اســت و 14 دســتگاه در اجرای آن 
کمــک می کنند. دانش آموزان آســیب پذیر 
شناســایی می شــوند و به مرحلــه ارجاع که 
برســیم دســتگاه های حمایتی نیز وارد عمل 
می شــوند و کمــک می کننــد، ســتاد اجرایی 
فرمان امام )ره( نیز پشتیبان این طرح است. 
اگر آسیب های اجتماعی را از دوران نوجوانی 
کنترل کنیم می توانیــم راه حل ارائه دهیم. 
این طرح هم با قوت در استان انجام می شود. 
از ســویی البــرز بــا مشــکالت اجتماعــی 
عدیده ای روبه روســت و با استان های دیگر 
متفــاوت اســت. ســرریز جمعیــت تهــران، 
مهاجرت هــای بی رویــه در چنــد دهــه اخیر 

و وجــود زندان هــا، اســتان خاصــی از نظــر 
فرهنگی و اجتماعی درســت کرده اســت که 
اگــر سیاســت گذاری صحیــح و برنامه ریزی 
اصولی صورت نگیرد، احتمال این می رود که 
در آینده به عنوان کالنشهر حاشیه خیز دیده 
شــویم و در روند توسعه اســتان به مشکل 

بربخوریم. 
* مهم ترین تهدیدهای اجتماعی و فرهنگی 

در استان البرز چیست؟
بــه نظر بنــده از دید فرهنگــی مهم ترین 
معضل، بحث هویت اســت. در کرج شاهدیم 
که ســاکنین خودشــان را در انزوا می بینند و 
خــود را در امور شــهر دخیل نمی کنند و عرق 
کرجی بودن را ندارند بنابراین باید به استان 
و شــهر کرج هویــت بدهیم که ســاکنان آن 

احساس غرور کنند. 
* حضــور اکثریــت اقــوام در کــرج و نبود 
فرهنــگ واحــد در بحــث هویــت را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
تنــوع اقــوام از بارزتریــن شــاخصه های 
استان البرز است. اقوام یا خرده فرهنگ ها 
در عیــن دارا بودن عناصــر پیوندی در برخی 
مــوارد تفاوت هایــی دارند. اگــر تاکنون به 
دنبــال هویــت اســتان و کرج بودیــم، همه 
ایــن شــباهت ها و تفاوت هــا به یک ســمت 
متمایل می شــد. اما نکته مهم این اســت که 
بعضــی شــکاف های قومی را بر شــکاف های 
سیاســی ســوار می کنیم. در هر جامعه ای که 
شکاف های سیاسی بر شــکاف های اجتماعی 
سوار شود شــاهد مسائل و مشکالتی از این 
دســت خواهیم بود که گاهــی جبران ناپذیر 
هستند. ما نباید تفاوت های فرهنگی را مورد 
بهره برداری سیاســی قــرار دهیم چون یک 
هدف مشترک داریم آن هم آبادانی و توسعه 
اســتان اســت که تنها با وحدت و هم افزایی 
قومیت هــا و خورده فرهنگ ها محقق خواهد 
شــد.بهترین راه حل این است که جامعه را از 
اجتماع محور به سمت نهاد محور ببریم یعنی 
نهادها و سمن هایی را شکل بدهیم که مردم 
را در صحنه هــای اجتماعــی ورود دهند. هر 
چه مردم خودشــان را در توسعه شهر دخیل 

ببینند، تعلقات شان به شهر بیشتر می شود. 
البته چون اســتان البرز تنــوع قومیت دارد 
ایــن ویژگی را هــم دارد کــه از ظرفیت های 
بسیار قوی تری نســبت به استان های دیگر 

برخوردار است.
بســیار  فرصت هــای  البــرز  اســتان   *
ارزشــمندی در حوزه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، هنری، ورزشــی، گردشــگری و... 
دارد، آیــا برای بهره برداری از این ظرفیت ها 

برنامه ریزی شده است؟
استان البرز ظرفیت های زیادی دارد. آنچه 
که استان البرز و کرج را با چالش روبه رو کرده 
این اســت که چون در حاشــیه پایتخت بوده، 
صنایعــی که بعضــی اثرات زیســت محیطی 
دارنــد در حاشــیه تهــران و در اطــراف کرج 
مســتقر شــده اند بنابراین حجــم عظیمی از 
فضای اســتان را به صنایع واگذار کرده ایم و 
همین موضوع باعث شده تا خیلی از مردم در 
اطراف آنها مستقر شوند و چون اصول شهری 
رعایت نشــده اســت تراکم زیاد انسانی در 
محیط محدود ایجاد می شــود. از طرفی بخش 
زیادی از البرز کوهســتانی و کویری اســت و 
عرصه طبیعی محــدودی داریم که بخواهیم 
بهره بــرداری کنیم. اگر مولفه های توســعه 
اســتان را بر ســه اصل صنعت، کشــاورزی 
و گردشــگری  قــرار دهیم، در حــوزه صنایع 
می توان گفت به اشــباع رسیده ایم بنابراین 
الزم اســت از صنایع هایتــک و کــم آب بر که 
آلودگــی ندارنــد اســتفاده شــود. در حوزه 
کشــاورزی هم نمی توانیم زیــاد مانور دهیم 
البتــه ظرفیت های خــوب کشــاورزی مانند 
وجــود مراکــز عظیــم تحقیقاتی در اســتان 
چشمگیر است اما باید صنعت کشاورزی را به 
ســمت نوین و با فناوری روز ببریم تا بتوانیم 
بیشترین استفاده ها را از ظرفیت های محدود 
داشته باشیم، اما بخش مهمی که بسیار قابل 
توجه است و می تواند به توسعه استان کمک 
کند، بخش گردشــگری است. در بخش های 
اکوتوریسم، ژئوتوریســم، و توریسم مبنی 
بــر رویدادها و همایش ها قابلیت های خوبی 
داریم. در تهران که پایتخت است عموما مکان 

برای برگزاری همایش های بزرگ نداریم یا با 
چالش مواجه هستیم اما در غرب استان البرز 
بــا وجود باغ ها و فضاهای مفرح این فضا کامال 
مهیاست.  اگر بتوانیم سالن ها و مراکز بزرگ 
تعبیه کنیم قطعا کمک بزرگی به توسعه استان 
خواهد بود. اســتان البرز در زیرساخت های 
بهداشت و درمان، سرانه های فرهنگی مانند 
کتابخانــه، تئاتر و ســینما مشــکل دارد و در 
اغلب موارد  از استان های محروم نیز بیشتر 

محرومیت داریم.
* برنامه هــای حوزه کاری شــما در خصوص 
ایجــاد نشــاط اجتماعــی بویژه بــرای جوانان 

چیست؟
نشــاط اجتماعی یک نیاز مهم است و شرط 
داشــتن نشاط واقعی این اســت که نیازهای 
درونــی افــراد از طریق جامعه تامین شــود. 
مــا نیازمند فراهــم کردن ایــن فضاها برای 
جوانان هســتیم و بایــد برنامه ریزی شــود 
که در ایــن موضوع قدمــی برداریم. در این 
راســتا دســتگاه های متولی کارهایــی انجام 
می دهند ولی بســیار کم است. شهرداری ها 
و دســتگاه های فرهنگــی بایــد بــه یک جمع 
بندی فرهنگی برســند و برای جوانان استان 
کاری انجــام دهند. اکنون بیش از 70 درصد 
جمعیت کشــور را جوانان تشکیل می دهند و 
این برای هر کشوری فرصتی عظیم محسوب 
می شــود. این دریچــه جمعیتی تنهــا یک بار 
ایجاد می شــود و فرصت ما برای اســتفاده از 
این ظرفیت بســیار محدود است. کشورهای 
اروپایی از دریچه جمعیتی رد شــده اند و هر 
کاری می کنند نمی تواننــد آن را برگردانند. 
نشاط اجتماعی را در عرصه های مختلف دینی، 
طبیعــت و... می توان ایجــاد کرد. باید برنامه 
ریزی شــود تا جوان ضمن آنکه ســالم بماند، 
شــاد باشــد و در این راســتا باید از ظرفیت  

بوستان ها استفاده های مفید صورت گیرد.

در مصاحبه با مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز مطرح شد؛

ت اول
قسم


