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آمادگی برای طرح ملی کنترل فشار 
خون در البرز

بسیج ملی کنترل فشارخون همزمان با سراسر کشور در البرز اجرایی می شود.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز تیزویر معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی استان البرز گفت : این برنامه از 2۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با روز جهانی فشارخون آغاز شده و به مدت 20 

روز روند اطالع رسانی ادامه دارد.
وی افزود:  برنامه عملیاتی فشار خون در بیمارستانها ، مراکز بهداشت و...

گره گشایی از نیازمندان 
با ۴۲ میلیارد تومان وام 

قرض الحسنه
2

2

شهردار کرج:

وظیفه مدیران پاسخگویی است 

مدیر کل کمیته امداد البرز:



چهار شنبه اول خرداد 1398   شماره 5390

امام جمعه کرج در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه در مصالی بزرگ امام خمینی 
)ره( با اشــاره به سی ام اردیبهشت روز والدت امام حسن مجتبی علیه السالم در سال سوم 
هجری قمری بیان داشــت: یتیم نوازی، حســن خلق، صبوری و شجاعت ازجمله صفات 

اخالقی کریم اهل بیت )ع( می باشد.
خبرنگار جام جم البرز:  آیت اهلل حســینی همدانی با بیان اینکه ضعف نفســانی 

اطرافیان امام حســن )ع( یکی از نقاط موردنظر برای معاویه بود، بیان داشــت: بعضی از 
اطرافیان امام برای معاویه نامه تســلیم می نوشتند و برخی نقاط ضعف سیستم امام حسن 
مجتبی )ع( را به دشمن اطالع می دادند.وی در ادامه ضمن مقایسه آن دوران با عصر حاضر، 
گفت: در فتنه ۸۸ نیز این موضوع حادث شــد و برخی نقاط آسیب پذیر جمهوری اسالمی 
را به دشــمن اطالع دادند و موضوع تحریم های اقتصادی را مطرح کردند.امام جمعه کرج 

اذعان داشت: پس از شهادت امیر مؤمنان )ع( و آغاز امامت امام حسن مجتبی )ع( عده ای 
بر سرکار آمده و علیه ایشان جبهه واحدی تشکیل دادند و سعی داشتند با کنترل اقتصاد و 
سیاســت، نظام فرهنگی و ارزشی را در دست گرفته و استحاله کنند لذا کار حضرت در این 
برهه بسیار سخت بود.خطیب نماز جمعه کرج با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار 
با مســئوالن نظام که فرمودند »جنگ نمی شود«، عنوان کرد: عده ای علی رغم تأکیدات 

رهبری بازهم از جنگ سخن می گویند و با این ترفند سعی در ایجاد فضای مذاکره دارند.

امام جمعه کرج: عده ای به دنبال ایجاد فضای مذاکره هستند

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

خبر

مدیــرکل کمیته امداد اســتان 
البرز گفت: طی یک ســال گذشــته 
رقمی معــادل ۴2 میلیارد تومان وام 
قرض الحســنه به ۶۴00 مددجوی 
تحــت حمایت کمیته امداد و ســایر 
نیازمندان البرزی پرداخت شده است.

البرز:  خبرنگار جام جــم 
محمــد محمــدی فرد با اشــاره به 
اینکه صنــدوق امداد والیت با هدف 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه به 
مددجویان و سایر نیازمندان فعالیت 
می کند گفــت: عمده تســهیالت 
قرض الحسنه کارگشــایی این نهاد 
با رقم پنــج میلیون تومان، برای رفع 

مشکالت محرومان پرداخت می شود.
وی افزود: تسهیالت قرض الحسنه 
پرداختی به مددجویــان این نهاد از 
طریق صندوق قرض الحســنه امداد 
والیت بدون کارمزد و سود به صورت 
کاماًل قرض الحســنه و تسهیالت 

پرداختی به نیازمندان از طریق بانک 
قرض الحســنه مهر بدون ســود و با 

کارمزد ۴ درصد پرداخت می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز 
با دعوت از عمــوم مردم برای افتتاح 
حســاب در صندوق امــداد والیت، 

افزود: اتصال به شبکه شتاب، صدور 
آنــی کارت بانکــی، عــدم دریافت 
جریمه دیرکــرد اقســاط و قابلیت 
اســتفاده از اینترنت بانــک و همراه 
بانک ازجمله مزایای حســاب های 
صنــدوق امداد والیت اســت.وی با 
اعالم اینکــه صندوق های خانگی 
و محلّی، مؤسســات خیریه، مساجد 
و شــرکت ها و واحدهــای تولیدی 
می توانند با سپرده گذاری در صندوق 
امداد والیت تســهیالت کارکنان و 
اعضای خود را از این طریق پرداخت 
کنند افــزود: نیکوکاران می توانند در 
صورت تمایل پس از ســپردن وجوه 

خــود به عنوان امانت نــزد صندوق، 
نیازمنــدان موردنظــر خــود را به 
صندوق امداد والیــت معرفی کنند 
تا صندوق به عنوان کارگزار نســبت 
به دریافت مــدارک، ضمانت الزم و 
وصول اقساط اقدام کند.گفتنی است 
صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
پس از دریافت مجوز فعالیت از سـوی 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران در ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در عـرصه 
پولی و مـــالی با اهـداف غیرانتفاعی 
و خـــیرخواهانه فعالیت خود را آغاز 
کرده است و به نیازمـندان تسهیالت 

قرض الحسنه پرداخت می کند.

گره گشایی از نیازمندان با ۴۲ میلیارد تومان وام قرض الحسنه

بسیج ملی کنترل فشارخون همزمان با سراسر 
کشور در البرز اجرایی می شود.

به گــزارش خبرنگار جام جم البــرز به نقل از 
خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز تیزویر معاون 
فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان 
البــرز گفت : این برنامه از 2۷ اردیبهشــت ۱۳۹۸ 
مصادف با روز جهانی فشــارخون آغاز شــده و به 

مدت 20 روز روند اطالع رسانی ادامه دارد.
وی افــزود:  برنامــه عملیاتی فشــار خون در 
بیمارســتانها ، مراکز بهداشت وپایگاههایی که در 
شــهرها برپا می شود در سراسر استان از ۱۷ خرداد 
تــا ۱۷ تیر به اجرا درمی آیــد .معاون فنی معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز افزود : 
در قالب این برنامه تمام سازمان ها، نهادهای دولتی 

و غیردولتی مرتبط با ســالمت، بسیج می شوند تا 
به اندازه  گیری فشــارخون افراد ۳0 ســال به باال، 
زنان باردار و بیماران کلیوی اجرایی بپردازند. تیزویر 
گفت : اهداف ایجاد این بسیج ملی افزایش آگاهی و 
سواد سالمت جامعه درباره فشار خون باال، ترغیب 
مردم بــرای مراجعه به مراکز تعیین شــده جهت 
اندازه گیری فشارخون و شناسایی و پیگیری افراد 
دارای فشــارخون، کاهش مصــرف نمک روزانه 
مردم به حداقل ۵0 درصد با اطالع  ســانی اســت 
چــرا که نزدیک به ۳0 % مردم کشــور ما مبتال به 
بیماری فشار خون باال هستند.وی در پایان گفت: 
بر اساس آمارها فشار خون بیماری است که عامل 
اصلی بیماریهای قلبی و عروقی است که علت اول 

مرگ و میرها در کشور به شمار می رود.

آمادگی برای طرح ملی کنترل فشار 
خون در البرز

اقالم پــر مصرف رمضان 
روی ترازوی استاندارد

نظــارت ویژه بر اقالم پرمصرف ماه رمضان در 
دستور کار کارشناســان و بازرسان استاندارد البرز 

قرار گرفته است.
به گــزارش خبرنگار جام جم البــرز به نقل از 
خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز فتانه شکرالهی 
مدیرکل اســتاندارد استان البرز با اشاره به نظارت 
و کنترل کارشناسان و بازرسان استاندارد بر اقالم 
پر مصرف در طرح ویــژه ماه رمضان، گفت: با فرا 
رســیدن ایام ماه مبارک رمضان، به منظور تامین 
ایمنی و سالمت شــهروندان، این اداره کل اقدام 
به اعزام تیم های بازرســی به مراکزعرضه، توزیع 
و فروش به منظور کنترل فرآورده های مشــمول 
اســتاندارد اجباری، با اولویت کاالهای پر مصرف 

در ماه مبارک رمضان می کند.
وی افــزود: در این طرح که تا پایان ماه مبارک 
رمضان ادامه دارد، ازکاالهای پرمصرف ماه مبارک 
از قبیــل انواع فرآورده های لبنی، قندوشــکر، آرد 
گندم و برنــج، زعفران، خرما، روغن مورد مصرف 
در زولبیا و بامیه در مراکز عرضه و فروش، بازرسی 

و نمونه برداری انجام می شود.
شکرالهی با اشــاره به اهمیت نقش استفاده از 
کاالهای اســتاندارد در سالمت مردم، اضافه کرد: 
هدف از اجرای این طرح سالم سازی بازار مصرف 
و جلوگیــری از توزیع کاالهای بــدون کیفیت و 
فاقد نشان استاندارد اســت که ضمن جمع آوری 
کاالهای غیر استاندارد، با عرضه کنندگان متخلف 

برخورد قانونی می شود.
مدیــر کل اســتاندارد اســتان البــرز افزود: 
شــهروندان در صورت مشــاهده هرگونه کاالی 
غیر اســتاندارد موارد را با تلفن ۱۵۱۷ یا ســامانه 
پیامکــی ۳000۱۵۱۷  اطالع رســانی کرده  و با 
ارســال کد ۱0 رقمی مندرج در زیر نشان استاندارد 
برروی کاالهای موجود در بازار به سامانه پیامکی 
۱000۱۵۱۷، به صــورت رایگان از اصالت پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد آن اطمینان حاصل کنند.

اجــرای نمایش هــای 
»تنها ترین تنها« و »مرثیه 

عشق« در شب های قدر

 معاون هنری ســینمایی و ســمعی بصری 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز 
ازاجرای دو نمایش مذهبی »تنها ترین تنها« و 

»مرثیه عشق« در شبهای قدر خبر داد.
به گزارش خبرنگار جــام جم البرز به نقل از 
روابط عمومی ادار کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان البرز، ســارا بهــراد با اعــالم این خبر 
خاطرنشان کرد: به مناسبت فرارسیدن شب های 
پر فیض قدر و همزمان با شهادت موالی متقیان 
امیرالمومنین علــی )ع( نمایش های مذهبی و 
مناسبتی در سالن شهیدان نژاد فالح و همچنین 
سالن شهرداری چهارصددستگاه به اجرا در می 

آید.
بهراد افــزود: نمایــش »تنهاترین تنها« به 
کارگردانی احمدرضا عابدی و »مرثیه عشــق« 
به کارگردانی مجید نورمحمدی در این شــب ها 

اجرا خواهد شد و پذیرای عموم مردم است.

کشف ۲۰۰ کیلو گوشت 
چرخ کرده غیر قابل مصرف

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان فردیس ، 
از کشــف و معدوم سازی 200 کیلوگرم گوشت 

چرخ شده غیرقابل مصرف خبر داد.
به گزارش خبرنگار جــام جم البرز به نقل از 
خبرگزاری صدا و ســیما راهنــورد با اعالم خبر 
فوق افزود: در بازدید صورت گرفته از سردخانه 
رســتورانی در شهرســتان فردیس میزان 200 
کیلوگرم گوشــت چرخ شــده مشکوک کشف 
و بــرای انجام آزمایشــات میکروبی به صورت 

موقت ضبط شد.
وی افزود: 200 کیلوگرم گوشــت چرخ شده 
از این مرکز با تغییرات ارگانولپتیکی و مشکوک 
به فســاد کشــف و پس از نمونه برداری برای 
انجام آزمایشــات میکروبی به آزمایشگاه اداره 

کل دامپزشکی استان ارسال شد.

مراسم بزرگداشت حضرت خدیجه )س( 
برگزار شد

مراســم بزرگداشــت وفــات حضرت 
خدیجــه کبری )س( از ســوی موسســه 
سرپرســتی ایتام و امور خیریه کرج  برگزار 

گردید.
خبرنگار جام جم البرز: همزمان با 
ســالروز وفات ام المومنین حضرت خدیجه 
کبری)س( مراســم بزرگداشــت وفات آن 
بانوی بزرگوار روز پنجشنبه 2۶ اردیبهشت 

مصادف با دهم ماه مبارک رمضان توســط 
موسســه سرپرستی ایتام و امور خیریه کرج 

در حسینیه سیدالشهدا )ع( برگزار شد.
در این مراســم که با حضور خانواده هاي 
تحت پوشش و سرپرســتی این موسسه و 
عــزاداران روزه دار برگزار گردید به تبیین و  
تکریم شخصیت واالی ام المومنین حضرت 

خدیجه کبری)س( پرداخته شد .

حجت االســالم روحی یــزدی در این 
مراسم در سخنانی کوتاه به تبیین شخصیت 
واالی همســر صبــور و با وفــای پیامبر 
اســالم)ص( پرداخت و بیان کرد : حضرت 
خدیجــه )س( از زنان فخر تاریخ بشــریت 

است .
 ایشــان نه تنهــا در عصر خــود نمونه 
بود بلکــه برای همه اعصار از شــخصیت 
بی بدیلی برخــوردار بودنــد، از افتخارات 
شــخصیتی ایشــان همین بس که پیامبر 
اکرم)ص( ایشــان را حامــی و تاثیر گذار در 
موفقیت های انجام رســالت الهی خویش 
معرفی کردنــد و در این خصوص فرمودند 
: «زمانی که همه به من پشت کرده و گاهی 
با من دشــمنی ورزیدند خدیجه )س( از من 
و آرمانهــا و اهدافم حمایت می کرد تا جایی 

که تمام ثروت خود را در راه دین اسالم خرج 
کرد«،  و نبی گرامی اســالم )ص( اصرار بر 
زنده نگهداشــتن مرام و نامش داشته و پس 
از وفات این بانو در هر فرصتی برای تداعی 

شدن نام و بزرگی اش اقدام می نمودند.
روحی یزدی در ادامه با اشــاره به شأن و 
منزلت آن بانوی بزرگوار گفت: در شــان و 
منزلت حضرت خدیجه )س( همین بس که 
ایشان مادر حضرت زهرا )س( و مادر بزرگ 

یازده امام معصوم هستند . 
ایشان در عصر و زمان خود یک کارآفرین 
به تمام معنا بودند و دســت نیازمندان و افراد 
با آبرو را می گرفتند و ســعی می کرد کانون 
خانواده ها گرم و پــر تحرک و با عزت باقی 

بماند.
حضــرت خدیجه )س( در راه همراهی با 

پیامبر و عالقه به آن حضرت تمامی دوستان 
خود را ازدســت داد و بخاطر رضای خدا و به 
عشق رســول اهلل )ص( دست از دوستی با 
دوستان خود کشــید و خداوند در عوض به 
او جایگاه رفیعی عطا کرد که نامش تا ابد به 

نیکی زنده است .
حجت االســالم روحی یزدی در پایان 
حضرت خدیجــه )س( را اســوه و الگوی 
شایسته برای همه مســلمین بویژه بانوان 
مســلمان دانســت و افزود : خدیجه )س( 
کسی است که خداوند توسط جبرییل امین 
برایش ســالم و درود ویژه می فرستد و این 
جایگاه یعنی اوج عظمت یک انسان زمینی 
که او را آســمانی کرد .گفتنی است در پایان 
این مراسم مطابق سنت هرسال با افطاری 

از مهمانان پذیرایی به عمل آمد .

در قســمت اول و دوم این مطلب  خواندید که 
در تربیت اسالمی بیشتر جنبه رفتاری مورد توجه 
قرار دارد که با رفتار شایسته خود الگوی مناسبی 
برای تربیت پذیری فرزندانمان باشــیم نه اینکه 
تربیــت را فقط در گفتار خالصــه کنیم و خدای 
ناخواســته رفتار خودمان با گفتارمان مغایر باشد 
و در نکتــه دوم به عدم دخالت بیش از حد والدین 
در رفتار بین فرزندان پرداختیم تا خودشان شیوه 

صحیح رفتار را تجربــه کنند و جدای از دیگری 
مورد توجه نباشــند تا فضای حسادت و تبعیض 
در میــان آن ها ایجاد نشــود.در این جا می بینیم 
که دخالت والدین در دعواهای فرزندان تاثیراتی 
که در شــخصیت فرزند بزرگ تر ایجاد می کند 
این اســت که او را عقده ای مــی کند. عقده ای 
که نســبت به خواهر یا برادر کوچکتر خود به دل 
می گیرد و این عقده به دو صورت ممکن اســت 
بروز پیــدا کند؛ در کوتاه مدت یا در دراز مدت. در 
کوتاه مدت به این صورت است که فرزند بزرگتر 
تا چشــم والدین را دور می بیند حسابی خواهر یا 
برادر کوچکتر خــود را کتک کاری می کند، تا از 
لحاظ روحی تخلیه و ســبک شود و این شیوه باز 
بهتر از بازتاب دراز مدت آن است. در خانواده هایی 
که والدین در دعواهای فرزندان دخالت می کنند، 
اگر هر چنــدگاه این فرصت پیش آید که والدین 
در خانه نباشــند و فرزندان خودشان با هم تسویه 
حســاب کنند، این روش بسیار خوبی است برای 
این کــه عقده و کدورتی کــه معموال در روحیه 
فرزنــد بزرگتر از بد زبانی و شــیطنت های فرزند 
کوچکتر ایجاد شــده هر از گاهی تخلیه شود و به 

دراز مدت کشیده نشود تا فرزندان بتوانند نسبت 
به هم مهربان باشــند.  هر چنــد بعضی مواقع از 
لحاظ جســمی هم ممکن است مشکالتی پیش 
بیاید؛ مثال: دست و پایی کبود شود.  والدین فهیم 
نســبت به این قضیه خرســند هستند و سکوت 
اختیار مــی کنند، ولی اگر چنیــن فرصت هایی 
پیش نیایــد و کدورت روحی فرزنــدان به دراز 
مدت کشــیده شــود در آینده می بینیم که وقتی 
فرزندان بزرگ شدند و تشــکیل خانواده دادند، 
نســبت به همدیگر بسیار ســرد و بی توجه اند و 
این بی توجهی هم معمواًل از سوی فرزند بزرگتر 
است که مرتب از سوی فرزند کوچکتر مورد زبان 
آزاری قرار گرفته اســت و والدین در اثر دخالت او 
را از تخلیه روحی باز داشته اند. حال می بینیم که 
فرزند کوچک مهربان اســت و می خواهد رابطه 
ی بیشتری برقرار کند ولی فرزند بزرگتر دیگر او 
را نمی خواهد و از او گریزان اســت و این مسئله 
بازتــاب دراز مدت دخالــت والدین در دعواهای 
فرزندان است که دیگر چندان به سادگی اصالح 

نخواهد شد.
ادامه دارد...

خبر

۲ نکته کلیدی در تربیت فرزندان

مدیر کل کمیته امداد البرز: امانت امام )ره( را پاس بداریم
هــر وقت بــه ماه 
خرداد می رســیم، بی 
اختیار به یاد امام خمینی 
)ره( می افتم. دوســت 
دارم بگویــم که خرداد 
امام خمینی )ره( است. 
در این ماه چندین حادثه 
بسیار بزرگ هستند که 
دو مورد از آن ها متعلق به امام خمینی )ره( می باشــد. به ترتیب 

۱۴خرداد و دیگری ۱۵ خرداد!
۱۵خرداد: نیمه های شــب بود. شهر در سکوت و تاریکی فرو 
رفتــه بود. مردی با چهره ای نورانی برای نماز خواندن آماده می 
شــد. ناگهان چندین نفر دزدانه وارد حیاط شدند. آن ها ماموران 
ســاواک بودند که برای دزدیدن آن مــرد نورانی نمازگزار آمده 
بودند. آن شــب پانزدهمین شب خرداد ۱۳۴2 بود. اما در سپیده 
دم همان روز مردم با خبر شــدند و دست به تظاهرات زدند. شعار 
آن ها این بود: خمینی بت شکن، ملت تو را می خواهد- پیروز باد 
ملت، بر شاه ننگ و نفرت.می گویند در آن روز بیشتر از ۱۵ هزار 

نفر به شهادت رسیدند و امام به عراق تبعید شد.
پس از گذشــت ۱۵ سال، فریاد و اعتراض مردم به فریاد علیه 
شــاه و آمریکا تبدیل شد. امام در خارج از کشور رهبری انقالب 
را بر عهده داشــتند. شاه فرار کرد. امام واردکشور شدند. انقالب 
پیروز شد. امام بارها فرمودند: راز موفقیت شما در اتحاد شماست، 
تا وقتی همه با هم باشــید، هیچ کشوری به شما آسیب نخواهد 

رساند.
ســرانجام در صبح روز چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ امام عزیزمان 
چشــم از جهان فرو بست. آن روز میلیون ها نفر، با چشم گریان 
پیکر امام را تا بهشــت زهرا )س( بدرقه کردند. ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ 
روزی بــود که امام بــا »دلی آرام« و »روحی شــاد و ضمیری 
امیدوار« به فضل الهی به ســوی جایگاه ابدی سفر کرد و به نزد 
پروردگارش رفت.از حادثه های مهم دیگر خرداد یکی شهادت 
مجاهدان حقیقی اســالم، یعنی شهدای گروه موتلفه  )شهیدان 
امانــی، بخارایی،نیک نژاد و صفار هرندی( و دیگری شــهادت 
دکتر مصطفی چمران و شهادت دکتر شریعتی  بود. بعد از آن آزاد 

سازی خرمشهر از دست متجاوزان بعثی بود.
امــام عزیز ما یک امانت بزرگ برای ما گذاشــت و رفت. آن 
امانت »جمهوری اســالمی« است. نظامی که برای برپایی آن 
هزاران انســان مومن و وارسته خون پاک خود را تقدیم کردند. 
نظامــی که در میان دولت های زورگو و جنایتکاران دشــمنان 
زیادی دارد. حفظ این نظام وظیفه ماست. این همان کاری است 

که امام عزیز از ما خواسته است.
محمد تقی حسنی

امام جمعه ماهدشت:
عملیــات نظامی یمنی ها 

جای مرحبا گفتن دارد

امام جمعه ماهدشت در خطبه های نماز جمعه 
گفت: یکی از برکات ماه رمضان ســحرخیزی و 
عبادت در سحر است که باید این رسم ماه رمضان  

در طول سال نیز ادامه پیدا کند .
 خبرنگار جام جم البرز: حجت االســالم 
عظیمــی زاده گفت: ماه رمضان فرصتی بی نظیر 
برای تمرین بسیاری از اعمال معنوی مخصوصا 
اعمال ســحر است و نکته ای که باید به آن توجه 
شــود این اســت که امروزه کره زمین و از جمله 
کشور ما رو به پیری می رود . با تدابیر نادرست در 
سال های گذشته بوده که این اتفاق افتاده است.  
وی افزود: آمارها نشــان می دهد با روند رشد 
جمعیــت خطری حتی در مورد مســائل مذهبی 
کشــور را تهدید می کنــد . در ضمن والدت امام 
حسن مجتبی )ع( را نیز تبریک عرض می کنم و 
برنامه های خوبی برای آن روز در نظر گرفته شده و 
محرومان نیز در شب والدت نباید فراموش شوند.  
عظیمی زاده درادامه گفت: از دولت محترم تقاضا 
داریم که در این جنگ اقتصادی بیشــتر به فکر 
مردم باشد . دولت باید از گرانفروشی ها جلوگیری 
کند و حقیقتا قیمت ها بســیار نجومی باال رفته و 

اوضاع اقتصادی تقریبا رها شده است .
وی در پایان افــزود: عملیات نظامی یمنی ها 
جای مرحبا گفتن دارد چرا که شــیوخ عربستان 
بزرگترین جنایات را علیه مردم یمن انجام دادند .

شــهردار کرج گفت: شهروندان مطالبات بحقی دارند 
که باید پیگیری شود.

 خبرنــگار جام جم البرز: علــی کمالی زاده در 
حاشــیه برپایی میز خدمت شهرداری کرج در مصلی نماز 
جمعه کرج، اظهار کرد: نفس برپایی میز خدمت پیگیری 

مطالبات شهروندان از مجموعه مدیریت شهری است.

وی بــا بیان این که دیدار با شــهروندان و شــنیدن 
انتقادها؛ پیشــنهادها و دلگرمی ها مدیریت شهری را در 
رســیدن به اهدافی که دارد یاری می کند، یادآور شــد: 
مطالبات شهروندان و دستوراتی که امروز در میز خدمت 
داده شد تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال می شود.کمالی 
زاده گفت: حل موضوعاتی که امروز به دغدغه شهروندان 
تبدیل شده وظیفه ماست و یقین بدانید از مدیران مناطق 

و روسای سازمان ها اقدامات را پیگیر خواهم شد.
شــهردار کرج با اشــاره به این که وظیفــه مدیران 
مجموعه مدیریت شــهری پاسخگویی است؛ ادامه داد: 
تالش می کنیم نه در شــعار بلکه در عمل به این موضوع 

جامه عمل بپوشانیم.
وی با بیــان این که اعتماد خریدنی نیســت؛ افزود: 
شــهروندان وقتی اعتماد می کنند و همراه می شوند که 

کار، تالش و خدمت صادقانه ببینند.

شهردار کرج:

وظیفه مدیران پاسخگویی است 

محمد علــی بهادری، کارشــناس 
پژوهشــگری علــوم اجتماعی، عضو 

انجمن جامعه شناسی ایران

قسمت سوم
پیش بینی تولید ۶۲ هزار تن 

گندم در البرز
پیش بینی می شــود ۶2 هزار و ۵00 تن گندم امسال در استان البرز تولید 

شود.
به گزارش خبرنگار جام جم البرز به نقل از خبرگزاری صداوســیما مرکز 
البرز رئیس اداره فناوری های مکانیزه کشــاورزی جهاد کشــاورزی استان 
البرز ضمن اعالم این خبر و با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم البرز در سال 
زراعی جاری حدود ۱۱ هزار هکتار اســت افزود: این میزان نســبت به سال 
گذشته ۴۵ هزار و ۷00 تن بود که افزایش خواهد داشت. یاسر ایزدی نیا با بیان 
اینکه حدود یک میلیون و ۳۵0 هزار تن ظرفیت نگهداری گندم در سیلوهای 
اســتان را داریم، افزود: کشاورزان تشویق می شوند محصول تولیدی خود را 
به سیلوهای نگهداری گندم استان تحویل دهند و خارج از شبکه خرید دولتی 
توزیع نشــود.رئیس اداره فناوری های مکانیزه کشاورزی جهاد کشاورزی 
استان البرز اضافه کرد: طبق اعالم برنامه جهاد کشاورزی ۳۵0 هزار تن نیاز 
اســتان است و تولید استان البرز بین ۴0 تا ۶0 هزارتن در سال های مختلف 
متغیر می باشد.ایزدی نیا گفت: استان البرز یکی از قطب های نگهداری گندم 
درمرکز کشــور است که این ظرفیت ایجاد و باعث ورود کامیون های حمل 

گندم به مقصد سیلوهای این استان شده است.
وی با اشــاره به اینکه توســعه کشــت کلزا از برنامه های وزارت جهاد 
کشاورزی است، گفت: سطح زیر کشت کلزا در این استان ۴۹۵ هکتار است 
و پیش بینی شده ۱2۵ تن کلزا در البرز تولید شود و قیمت خرید تضمینی کلزا 

هر کیلو گرم ۳۴ هزار ریال تعیین شده است.
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آمریکا با تحریم های نفتی ,ایران را گوشــه رینگ برده 
بود. یک بال پروژه ایران ســتیزی ترامپ ,نفت عربستان 
بود. بدون نفت عربستان پروژه ترامپ علیه ایران شکست 

خورده محسوب می شود. 

حال ضربه به نفت عربستان شکست ترامپ را به دنبال 
خواهد داشت. عربستان آسیب پذیر است.

 ابــر قــدرت آمریــکا در منطقه خلیج فارس آســیب 
پذیر اســت. قدرت ایران در خلیج فــارس باالتراز قدرت 

آمریکاســت اینجا یمن قدرت ایران اســت وآن جا لبنان و 
فلســطین قدرت ایران تلقی می گردد و نتیجه آن شکست 
آمریــکا در مقابل انقالب ایران خواهد بود. علت شــعار نه 
لبنان نه غزه جانــم فدای ایران بخاطر ترس از این قدرت 

بوده که به وســیله آمریکا واز آستین ناآگاهان ایرانی تبلور 
یافته بود. همین قدرت ایران را از گوشــه رینگ نجات داده 

و می دهد.
محمد صفری

3قدرت ایران در خلیج فارس بیشتر از قدرت آمریکاست ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

ســامت افراد جامعه در دنیای امروز 
با وجود انواع بیماریها وآلودگی ها در 
معرض خطــر جدی قــراردارد. تاش 
پزشــکان و متخصصان حوزه سامت 
در جهــت حفظ ســامتی افــراد قابل 

ستایش است.
خبرنگار جام جم البرز:آزمایشگاه های 
طبی با ارائه ســریع و تشخیص دقیق 
بیماریهــا مــی تواننــد بــه پزشــکان 
و متخصصــان جهــت درمــان افــراد 
کمــک رســانی کننــد. از جملــه این 
آزمایشــگاه ها آزمایشــگاه تشخیص 
طبی پاسارگاد می باشــد که با کادری 
مجرب و اســتفاده از پیشرفته ترین 
تکنولوژی هــای روز دنیــا و مدیریتی 
رضایــت  اســت  توانســته  توانــا 

مراجعیــن را در اســتان البــرز جلب 
نمایــد. در ذیــل ماحصــل گفتگــوی 
خبرنگار جام جم البرز با دکتر حسین 
حاجی ابوالحسنی مدیر آزمایشگاه را 

می خوانیم:  
در ایــن مرکــز تمــام آزمایش هــای 
تشــخیصی طبی به صورت اتوماتیک 
انجــام می شــود.  بــه طور مثــال در 
بخــش هورمونــی و تومورمارکرهــا 
که نتایج آن حساســیت بســیار ویژه 
ای دارد از روش آلفــا هــر چنــد یک 
روش پرهزینــه اســت امــا بــه علت  
کیفیت باال، استفاده می شود. روش 
مذکور یکی از دقیق ترین روش های 
تشخیصی در جهان اســت که صاحب 
تکنولــوژی آن  شــرکت بیومریــو 
فرانســه می باشد. ســایر بخش های 
آزمایشــگاه نیــز از فــن آوری هــای 
پیشــرفته بهــره بــرده اســت. در 
آزمایشــگاه تشــخیص طبی پاسارگاد 
تمام سیســتمها به صورت اتوماتیک 
بوده که ســبب حــذف خطاهــای فنی 
و انســانی شــده و نتایج را بــا دقت، 
صحت و ســرعت مطلوب و بــاال ارائه 
می نمایــد. آزمایشــگاه پاســارگاد با 

اســتفاده از فــن آوری اطاعــات 
دسترســی بیماران وپزشــکان را به 
صورت هوشــمند به نتایج آزمایشها 

میسر نموده است .
 بطوریکــه مراجعیــن پــس از ورود 
به آزمایشــگاه به صــورت اتوماتیک 
آدرس اپلیکیشــن و ربــات تلگرامی 
به تلفن همراه شان ارسال می گردد  
که با نصــب آن  قــادر خواهنــد بود 
نتایــج آزمایش ها را  با مهــر وامضای  
مســئول فنی  بــر روی تلفــن همراه 
مشــاهده و چاپ نمایند بدون اینکه 
نیاز به مراجعه مجــدد جهت دریافت 

جواب باشد. 
این خدمات نو باعث شــده اســت در 
زمانهای تعطیــل بیمارانــی که جواب 
آزمایش را دریافت نکرده اند بدون 
هیــچ نگرانــی هــر زمــان کــه اراده 
نمایند، نتایج دردسترس شان باشد. 
ارائــه خدمات آزمایشــگاهی طبی در 
باالترین کیفیت ممکن همراه با آماده 
ســازی نتایج آزمایش در کوتاهترین 
زمان  از ویژگی های مهم آزمایشــگاه 

تشخیص طبی پاسارگاد می باشد.  
آدرس: کرج، میدان آزادگان، انتهای 
بلــوار امام رضا،)حســن آبــاد( نبش 
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موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پاسارگاد اعالم کرد؛

کیفیت باالی خدمات از ویژگی های مهم آزمایشگاه 
»پاسارگاد«

خبرنگار جام جــم البرز: بــا افزایش جمعیت وتوســعه 
زندگی هــای ماشــینی در افــکار و نیازهــای انســان 
تغییــرات زیادی ایجاد شــد. کمبودهــای عاطفی و مالی 

باعث گسترش معضات اجتماعی گردید.
 نهادهای امنیتی با تمــام تاش خود تنهــا تامین کننده 
بخشی از امنیت جانی و مالی شهروندان هستند. جهت 
تامین امنیت و نظارت بیشــتر براموال و رفتارپرســنل 
در شرکت ها وســازمان ها نیازمند اســتفاده از تجارب 
ومشــاوره افــرادی در ایــن حوزه هســتیم . شــرکت 
هوشــمند افــزار آســیا، یکــی ازشــرکت های موفق و 
پیشرو در صنعت نصب سیســتم های امنیتی و نظارتی 
بــا مدیریت کامــران محمــدزاده اســت که مــی تواند 
انتخابــی مطمئن بــرای امنیــت شــهروندان و مدیران 
باشــد. در ذیل گفتگــوی خبرنگارجام جم البــرز با این 

مدیرجوان و کارآفرین را می خوانید:
* لطفا مختصری در خصوص فعالیت شرکت بیان کنید.

امنیتــی،  نصــب سیســتم های  مــا  فعالیــت  عمــده 
الکترونیکــی، دوربین های مدار بســته، سیســتم های 
حفاظــت پیرامونــی و سیســتم های پایــش تصویــری 
است. شرکت ما با ســازمان های دولتی بسیاری ازجمله 
دانشــگاه علــوم پزشــکی، وزارت جهــاد کشــاورزی و 

وزارت ارتباطات همکاری داشته است.
* دوربین هــای مداربســته در چــه مکان هایــی کاربرد 

دارد؟
 با گســترش تکنولــوژی نیازهای جامعه نیز بیشــتر می 
شــود. نظارت و امنیت نکته ای اســت که امروزه مورد 
اهمیت قرار گرفته اســت. به دلیــل افزایش راندمان 
کاری بسیاری از موسســات از دوربین های مدار بسته 

استفاده می کنند. 
بخصوص در انبارها، محل های ورود و خروج کارخانه ها 
و مراکــز حســاس، کاربــرد بیشــتری دارد. نصــب 
سیســتم های نظارتی در افزایــش نظــارت مدیران بر 

فعالیت پرسنل بسیار تاثیر گذاراست .
* وجه تمایز فعالیت شرکت شــما با دیگر مجموعه ها در 

چیست؟
1. خدمات پس از فروش قوی و توانمند

2. هماهنگی و انسجام مجموعه
3. گستردگی کاال در دو شعبه

4. فروش به همکار به تمامی شهرهای ایران
5. خدمات آناین و به روز برای مشتریان

6. کادر مجرب فنی و اداری
* لطفا راه های ارتباطی خود را عنوان کنید.

آدرس: کــرج، ســه راه گوهردشــت، خیابــان آزادی، 
انتهای بلوار سه باندی ، پاک 79
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مدیر شرکت هوشمند افزار آسیا:

 تجربه آرامش حق شماست

پــاداش ســالمندان را در 
دوران بازنشســتگی چگونه 

باید داد؟

بنــا بر نظریه اکثر افراد دوران پس از ۶0 ســالگی 
اصطالحا دوران بازنشســتگی و )سالمندی( نامیده 
می شود. دورانی که این افراد در گذشته جهت تولید و 
مدیریت کشور خود از جایگاه قابل توجهی برخوردار 
بوده و نقش اساسی در سرافرازی کشور داشته اند و با 
خود تجربیات فراوانی به همراه دارند که منبعی مفید 
و ارزشمند از معلومات و تجربیات را می توانند به نسل 
فراروی خود انتقال دهند، لذا با برنامه ریزی صحیح می 
توان از وجودشان استفاده نموده و از تنهایی و احساس 
هرز و پوچ بودن رهایی بخشــید . در دنیای سالمندی 
آن چه که بیشتر آنان را افسرده می کند، درآمد ناچیزی 
اســت که در دوران بازنشستگی به دست می آوردند و 
چون اجتماع خانواده افزوده شــده نمی تواند پذیرای 
حد معمول رفت و آمدها و احتیاجات آنان گردد و وی 
را غمگین مــی نماید و احتیاجات عاطفی و تفریحی 
و اجتماعــی او را کاهــش داده و منزوی می گرداند، 
به خصوص زمانی که آنان را به خانه ســالمندان می 
ســپارند و بعضی از خانواده ها حتی یک بار در ماه هم 
بــا وی ارتباط برقرار نمی کنند، لذا بهترین تفریحات 
پیشــنهادی برای سالمندان می تواند مطالعه کتاب، 
روزنامه، به خصوص گشت و گذار در فضای سبز باشد 
و می طلبد بهزیستی و کمیته امداد و موسسات خیریه 
آنان را با وسایل نقلیه و امکانات رفاهی خوب به شهرها 
و تفریحگاه های دیدنی برده و از متمرکز شدن در خانه 

سالمندان جلوگیری به عمل آورند .
سوره مبارکه اسراء آیه 2۳ می فرماید: و بالوالدین 
احســانا، بر لزوم تکریم سالمندان از منظر قرآن تاکید 
دارد و احتــرام و مراقبت و نگهداری از آن ها افتخار و 
نعمتی ارزشــمند است که خداوند به بندگانش ارزانی 

داشته است. 
رحیم فرجی

نگاه

ســال رونق تولید ملی را 
جدی بگیریم

هر چند واژه هــا و اصطالحات کلیدی مختلفی 
از ســوی مقام معظم رهبری در سال های گذشته 
برای ترسیم خط مشی مســئوالن در جهت بهبود 
اوضــاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، امنیتی و ... 
طراحی و در آغاز هر ســال توجــه، تمرکز و توصیه 
به عمل و اجرای آن بوده، ولی متاســفانه به گواهی 
افکار عمومی، مسئوالن مربوطه به جز شعارپردازی 
و شعار نویســی بر در و دیوار ادارات و سازمان ها کار 
خاصی در راستای وصول به آن اهداف کلیدی انجام 
نداده اند. در واقع حوادث و بحران ها ناشــی از همین 
نوع کم توجهی ها به شــعارهای مطروحه می باشد. 
کارشناسان باید دلسوزانه علل این گونه سستی ها و 
بی توجهی هــا را که به ارکان نظام لطمه می زند به 
طور دقیق آســیب شناســی نمایند. حال که در ایام 
فصل بهار ســال ۹۸هستیم و امسال را مقام معظم 
رهبری سال »رونق تولید ملی« نام گذاری کرده اند 
مسئوالن دولت که همه اختیارات در دست آن ها می 
باشد باید به نحوی سیاست و خط مشی کاری خود را 
طراحی نمایند که با جدیت شعار »رونق تولید ملی« 
را بــه واقع عملیاتی کنند. در این رابطه نوســازی و 
راه اندازی کارخانه های راکد با دادن وام های متعدد، 
اشــتغال جوانان و متخصصان و تکمیل پروژه های 
عمرانی و ... و ســرمایه گــذاری در تولیدات علمی 
دانشــگاه ها و اصالح تولیدات پر از نواقص خودرو 
ســازی کشور که البته سخن در این باب بیش از این 

است و مجالمان کم و محدود!
پس الزم اســت که از همین فرصت بهره جسته 
و برای رفع موانع و مشــکالت تولید و تامین اشتغال 
جوانان چاره اندیشــی اساســی و حقیقی کرد. پس 

آقایان مسئول و دست اندرکار یا علی مدد!
سید نصرالدین میر عربشاهی ،خبرنگار 

فرهنگی و اجتماعی جام جم البرز

یادداشت

روز جهانی ماما گرامی باد

پنجم ماه مه برابر با ۱۵ اردیبهشت به نام روز ماما نامگذاری شده است. روز 
جهانی ماما اولین بار در دنیا در سال ۱۹۹۱ میالدی و در ایران طی سال های 
متمادی گذشته جشن گرفته شده است. همچنین در سال جاری این مناسبت 
همزمان با یکصدمین سال آموزش آکادمیک مامایی در ایران می باشد. روز 

ماما روزی برای بزرگداشت این قشر حامی مادران باردار است .
خبرنگار جام جم البرز: فرآیند همکاری دکتر احمد ملک محمدی 
با انجمن مامایی استان البرز زمینه ای شد تا درباره روز جهانی ماما و مبحث 
ســونوگرافی های دوران بارداری مصاحبه ای اختصاصی داشــته باشــیم. 

ماحصل گفتگو با این پزشک حاذق و توانمند را در ذیل می خوانیم:
* طــی یک بــارداری طبیعی و بدون عارضــه چند نوبت 

سونوگرافی ضروری می باشد ؟
۱- سونوگرافی سه ماهه اول

NT 2- سونوگرافی غربالگری مرحله اول یا سونوگرافی
۳- سونوگرافی غربالگری مرحله دوم یا آنومالی اسکن

۴-سونوگرافی های سه ماهه سوم 
* با توجه به این مراحل، ســونوگرافی سه ماهه اول در چه 

زمانی انجام می شود و در آن چه مواردی بررسی می شود؟
بهترین زمان انجام این ســونوگرافی در هفته ششــم تا هشتم بارداری 
می باشــد که زمان آن بر اساس اولین روز از آخرین پریود مادر در نظر گرفته 
می شــود. در این سونوگرافی قرارگیری مناسب ساک بارداری در رحم مادر، 
ســن دقیق بارداری و ضربان قلب جنین بررسی می شــود. دقیقترین سن 

بارداری و تاریخ زایمان در این سونوگرافی مشخص می شود.

* غربالگری مرحله اول چیســت و برای چه منظور انجام 
می شود؟

غربالگــری مرحلــه اول بــه طور عمده بــرای بررســی بیماری هائی 
کروموزومــی جنین از قبیل ســندرم داون یا مونگولیســم )تریزومی 2۱( ، 
 )XO( و سندرم ترنر )سندرم ادوارد )تریزومی ۱۸( ، سندرم پاتو )تریزومی ۱۳
می باشــد.این غربالگری از هفته ۱۱ تا ۱۳ هفته و ۶ روز انجام می شــود و بر 
اســاس سن مادر، یافته های سونوگرافی و آزمایشگاهی برای جنین بررسی 

می شود که آیا در گروه پرخطر یا کم خطر قرار می گیرد.
در بیماران پرخطر نیاز به ریســک کروموزوم جنین از طریق مایع جنین 

)آمینوسنتز( یا خون مادر )Cell free DNA( می باشد.
* سونوگرافی NT چیست؟

در ســونوگرافی NT ، طول جنین، تعداد ضربان قلب جنین و ضخامت 
مایع پوست گردن جنین )NT( اندازه گیری می شود که جهت تعیین ریسک 
غربالگری اول ضروری می باشــد. دیده شدن اســتخوان تیغه بینی جنین 
)NB( نیز می تواند کمک کننده باشــد، اما برای تعیین ریســک ضروری 
نیست. در این سونوگرافی محل جفت، میزان مایع و بررسی کلی جنین از نظر 

تشکیل سر ، سینه ، تنه و اندام ها نیز در این سونوگرافی قابل بررسی است.
* در سونوگرافی غربالگری مرحله دوم یا آنومالی اسکن چه 

مواردی بررسی می شوند؟
سونوگرافی آنومالی اسکن برای همه جنین ها ضروری است و در هفته 22 
- ۱۸ بارداری انجام می شــود.در این سونوگرافی ناهنجاری های ساختمانی 
جنین بررســی می شود و ســر جنین از نظر مغز و تشــکیل اجزاء اصلی آن  
واکاوی می گردد. صورت به جهت وجود چشم ها، طول تیغۀ بینی و لب های 

جنین توجه می شود. 
ستون فقرات جنین از جهات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در قفسه 
ســینه ریه هــا و دیافراگم ها ارزیابی می گردند، قلب بــه صورت کلی از نظر 
محل، اندازه و محور بررســی می شود اما شامل اکوکاردیوگرافی قلب جنین 
نمی باشــد. معده، کلیه ها، بندناف، جدار شکم و مثانه نیز در شکم تشخیص 
داده می شــود، اندام ها نیز از نظر وجود و رشــد متناسب استخوان های بلند و 
وجود دســت ها و پاها بررسی می شــوند. در این سونوگرافی نیز مارکرهایی 
بــرای بیماری های کروموزومی وجود دارد اما ارزش تشــخیصی آن برای 
بیماری های کروموزومی کمتر از ســونوگرافی NT است و این سونوگرافی 

ارزش باالئی از تشخیص ناهنجاری های ساختمانی جنین دارد.
* اکوکاردیوگرافــی قلب جنین در چــه مواردی ضروری 

است؟
در کسانی که عوامل خانوادگی و فامیلی مرتبط با بیماری های قلبی دارند، 
جنین هایی که NT باال دارند، موارد غیر طبیعی در ســونوگرافی غربالگری 

اول یا دوم داشته باشند و والدینی که تمایل دارند از سالمت قلب جنین خود 
اطمینان یابند. 

* ســونوگرافی های سه ماهه ســوم چه مواردی را شامل 
می شود؟

در سونوگرافی های سه ماهه سوم )۳0 - 2۸ هفتگی و ۳۸ - ۳۶ هفتگی( 
جنین از نظر قرار گرفتن سر جنین، سن بارداری، محل جفت، میزان مایع دور 
جنین و وزن جنین بررسی می شود. جهت بررسی دقیق تر رشد جنین در این 
سونوگرافی ها حتمًا مادر باردار سونوگرافی های قبلی را به همراه داشته باشد.

سونوگرافی و رادیولوژوی رویان طرف قرارداد با بیمه های 
پایــه )تامین اجتماعی، نیروهای مســلح، خدمات درمانی(، 
بیمه های تکمیلی )ایران، دانا، sos )کمک رسان ایران( ،رازی، 

دی، ملت، معلم( و ارگان های مخابرات، شهرداری و ... 
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مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از گشته خویش آمد و هنگام درو
گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

حافظگفت با این همه از سابقه نومید مشو

یاد یاران آشنا

شهیدی که ناجی روستائیان 
میاندوآب بود

خبرنگار جام جم البرز: شــهید »اباذر تقی 
زاده« در ســال ۱۳۳۶، در شــهر میاندوآب در یک 
خانــواده مذهبی و متدین چشــم به جهان گشــود 
. او دوران تحصیلــی را تا دیپلم در شــهر میاندوآب 
با موفقیت به پایان رســانید. با ورودش به دانشــگاه 

فعالیت های سیاسی تقی زاده آغاز شد.
 اباذر به طور مخفیانه در دانشگاه بین دانشجویان 
اعالمیه های امام را پخش و دانشجویان را از پلیدی 
رژیــم پهلوی آگاه می کرد تا اینکه در ســال ۱۳۵۷، 
انقالب آغاز شــد و او نقش بســزایی در پیروزی آن 
داشــت و بعد از پیروزی انقالب اولین کاری که کرد 
این بود که به دیدن امام رفت. وی در سال ۱۳۶0، به 

جبهه های کردستان اعزام شد. 
کار تقی زاده در جبهه ها سخنرانی برای رزمندگان 
و بر پا داشــتن نماز بود. البته در موارد دیگری هم از 
قبیل حمل مهمات و مبارزه با منافقین در کردســتان 
فعالیت داشــت. شهید به مدت دوســال در دفعات 

متعددی از شهر مقدس قم  به جبهه اعزام شد.
 آخرین بــار که به مرخصی آمد در ســال۱۳۶2 
بــود که به زمین های کشــاورزی پــدر رفت  و به او 
خیلــی کمک کرد و لحظه رفتن از تمام دوســتان و 
اقوام خداحافظی کرد و عازم جبهه شــد تا در نهایت 
در »عملیات خیبر در جزیــره مجنون« به محاصرۀ 

سربازان عراقی در آمد.
 وی و همرزمانش تا آخرین فشــنگی که داشتند 
مبارزه کردند و ســرانجام در هجدهم اسفند ۱۳۶2، 
به درجه رفیع شــهادت رســید و به مدت  ۱۵ ســال 
پیکــرش مفقود االثر  ماند  تا اینکه در ســال ۱۳۷۷، 
پیکر مطهرش به وطن بازگشــت و در گلزار شهدای 

»میاندوآب« به خاک سپرده شد.

خواننــدگان عزیز می توانند جهت طرح مشــکالت 
شهری و اســتانی درابعاد مختلف، با شماره تلفن02۶-

۳22۱000۹دفتر تحریریه روزنامه جام جم البرز همه روزه به 
غیر از ایام تعطیل از ساعت ۱0صبح تا ۱۵تماس بگیرند تا به 

نام خودشان در ستون مربوطه درج شود.

* مشکل مردم را ساماندهی کنید
مردم از مســئوالن و کارمندان دستگاه ها به عنوان یک 
شهروند انتظار دارند تا به خواسته های آنان بدون فوت وقت 
رســیدگی قانونی شود، ولی متاسفانه روال درستی در برخی 
دســتگاه های دولتی در خصوص ارباب رجوع حاکم نیست. 
آیا این گونه رویه ها به ضرر انقالب و ارزش های آن نیست؟!
شادمهر علیزاده از کرج

* ساخت دریاچه تفریحی کرج چه شد؟!
چندین سال است که مســئوالن شهر کرج از ضرورت 
ساخت دریاچه تفریحی در مجاورت پارک شهید چمران کرج 
ســخن به میان می آورند و از قرار معلوم برای مطالعات اولیه 
آن میلیون ها تومان هزینه کرده اند. حال مسئوالن مربوطه 

پاسخ دهند که باالخره نتیجه این هزینه ها چه شد؟!
سید نصر الدین میر عربشاهی

* نانوایی های جدید در محالت ایجاد کنید
برخی محالت کرج و حومه فاقد نانوایی کافی است. مردم 
از مسئوالن مربوطه انتظار دارند تا با ایجاد نانوایی های جدید 
در محالت و محدوده ها و معابر پرجمعیت و تخصیص نرخ 
دولتی و یارانه ای نان و دستیابی روزمره شهروندان را به این 

»قوت غالب« تسهیل نمایند.
مهران پرتوی از کوی کارمندان جنوبی کرج

* اداره کل آموزش و پرورش اقدام کند
بیمه تکمیلی معلمان و بازنشســته ها، بیمه ای ضعیف 
و ناکارآمد بوده و اســباب معطلی و ســرگردانی معلمان می 
شــود. بنا بر این مسئوالن اداره کل آموزش و پرورش استان 
البرز برای تامین رفاه معلمان و فرهنگیان بازنشســته، بیمه 

کارآمدی را برای آنان فراهم نمایند.
جمعی از معلمان و فرهنگیان استان البرز

* شورای آرد و نان البرز اقدام کند
 وضعیت ساعات پخت نان اعم از کیفیت و وزن نان دچار 
مشکالت مختلف می باشــد. لطفا مسئوالن شورای آرد و 
نان البرز برای رفاه شهروندان و تامین سالمت عمومی شان 

نظارت کارآمد بر کار نانوایان داشته باشند.
حسین احمدی از کرج  

پیام های مردمی رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی البرز: 

مهم ترین هدف، فرهنگ سازی برای اهدای عضو است
هفدهمیــن همایش تجلیل از خیران اســتان البرز و 
تقدیر از خانــواده اهدا کنندگان مرگ مغزی با حضور 
مسئوالن استانی، جامعه پزشکی و هنرمندان کشوری 

در شهرستان کرج برگزار گردید. 
خبرنگارجام جم البرز: رئیــس انجمن خیریه 
حمایــت از بیماران کلیوی البرزدر این همایش گفت: 
انجمن حمایت از بیماران کلیوی از ســال ۷۹ شروع 
به فعالیت نموده اســت. این انجمن هیچگونه کمک 
مالــی دولتی دریافت نمی کند و وابســتگی مالی به 
هیچ ساختار دولتی ندارد.  تمامی هزینه های بیماران 
و کمک هزینه بیمارســتان ها و توسعه بیمارستان ها 

توسط خیران تامین می شود.
 وی افزود: خوشــبختانه با تــالش خیران البرزی، در 
حال حاضــر انجمن حمایت از بیمــاران کلیوی این 
اســتان جزو ۱0 انجمن برتر کشور شناخته می شود. 
هر پیوند کلیه حداقــل 2۵ میلیون تومان هزینه دارد 
و بســیاری از بیماران توانایی پرداخت این هزینه ها و 

هزینه داروهای آن را ندارند. 
این هزینه ها بویــژه هزینه بیمارانی که باید هفته ای 
حداقل ۳ بار دیالیز شــوند از ســوی خیران پرداخت 

می شــود. کرمی اضافه کرد: متاسفانه مهاجر پذیری 
دراســتان البرز امر سالمت را با مشکل مواجه ساخته 
اســت. با وجود اینکه بیشــترین حجم بیمارستان در 
بخش دیالیزی ایجاد شــده اســت، اما هنوز بیمارانی 
به خاطر این مشــکل به تهران مراجعه می کنند. وی 
در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: متاسفانه به 
دالیل مختلف از جمله شــرایط زندگی، نحوه مصرف 
غذا، کم تحرکی و فرهنگ غذایی نامناســب، شاهد 
افزایش تعداد بیماران کلیوی در کشــور هســتیم و 
ســرعت این بیماری در کشــور نگران کننده است. 
همچنیــن به اقدامات انجام شــده این انجمن برای 
حمایت از بیماران کلیوی اشاره کرد و گفت: در گذشته 
تنها بیمارســتان های دولتی بخش دیالیز داشتند، اما 
در حال حاضر چند بخش بیمارســتان خصوصی نیز 
اقــدام به راه اندازی بخش دیالیــز کرده اند. وی ادامه 
داد: نکته مهمی که انجمن پیگیر آن اســت آموزش 
جهت پیشگیری و فرهنگ سازی جهت اهدای عضو 
در کشور اســت. تالش داریم با ایجاد فرهنگ سازی 
اهدای عضو، پیوند کلیه هزینــه ای برای خانواده ها 
نداشته باشــد.  وی با انتقاد از رفتار خانواده ها در عدم 

کنترل ســاعات بازی فرزندان، بــر کاهش و کنترل 
ساعات بازی های رایانه ای فرزندان و چکاپ ساالنه 
خانواده ها تاکید کرد وگفت: مردم باید بدانند بسیاری 
از عادت های غلط ما به گســترش این بیماری کمک 
می کند. به عنوان نمونه امروزه بسیاری از کودکان ما 
به جای ورزش و تحرک اکثر وقت خود را پای تبلت و 
بازی های رایانه ای می گذرانند و برای اینکه بازی آنها 

قطع نشود، ساعت ها ادرار نمی کنند. 
این در حالی است که حبس ادرار یکی از عوامل اصلی 
عفونت مجــاری ادراری و در نهایــت بیماری های 
کلیوی  است. بیماری کلیه یک بیماری خاموش است 
و تا ۸0 درصد کلیه از بین نرود خودش را نشــان نمی 
دهد. حداقل به سالمتی خود بها دهید و سالی یک بار 
آزمایش و چکاپ کلیه انجام دهید. وی در پایان با اشاره 
به بیشترین حجم پیوند کلیه در استان البرز، از تهیه دارو 
برای خانواده های بیماران کلیوی و تامین سایر هزینه 

ها توسط خیرین تشکر کرد. 
شــایان ذکر است در این مراســم معنوی و با شکوه 
مســئوالن شــهری از جمله زارع، رئیس شــورای 
شــهرکرج ، اکبریان، نماینده کرج در مجلس شورای 

اســالمی و بســیاری از مدیران خیر استان البرز و نیز 
هنرمندان درجه یک کشور از جمله داریوش ارجمند، 
نســرین مقانلــو، مرجانه گلچین، الله اســکندری 
وایراندوست حضور داشتند که در پایان ازسوی خیران 
نیکوکار مبالغ قابــل توجهی جهت کمک به بیماران 

نیازمند اهدا شد. 
شماره حساب مشارکت های مردمی: 

حساب سیبا بانک ملی 0۱0۶0۳2۱2۴00۳
شماره ملی کارت ۶0۳۷۹۹۱۱۹۹۵۳۱20۷

شــماره حســاب ســپهر نزد بانک صــادرات ایران 
0۱00۴۳۹۶۴۱00۴

خبرنگار جام جم البرز: امروزه صنایع به سرعت در 
حال پیشرفت وتوسعه هستند.

 تکنولــوژی وتکنیک هــای جدیدی با هــدف تولید 
با کیفیت در عرصــه صنایع به کار گرفته می شــود 
و کشــوری می تواند صنعت  پیشــرفته ای داشــته 
باشــد کــه بتوانــد در تولیــدات صنعتــی وصنایع 

وابسته به آن به خودکفایی برسد.
 این امر تنها با وجود کارآفرینان متعهد و پرتاشــی 
چون ســید جمــال شــریف شــیخ االســامی محقق 
خواهــد شــد . ماحصــل گفتگو بــا ایــن کارآفرین 
وتولیدکننــده متعهــد وپرتــاش را درذیــل مــی 

خوانیم :
دستگاه های تولیدی شرکت ما از ابتدا با برند شیخ 
االسامی وارد بازار می شــود و درتولیدات خود از 
قطعات خوب و با کیفیت اروپایــی که دارای کاربرد 

وکارکرد بیشتری هستند استفاده می کنیم .
 دســتگاه جــوش  «هــای فرکانس« )جــوش پی وی 
ســی( دربیشــتر صنایع ازجملــه صنایع پزشــکی ، 

صنایع نظامی و... کاربرد دارد.
 به عنوان مثــال برای تولید کیســه ادرار، کیســه 

خون، کیــف، دفتــر و... از دســتگاه  جــوش » های 
فرکانــس« اســتفاده مــی شــود. کاربردهــای این 
دستگاه در بیشتر صنایع هنوز ناشناخته می باشد.

 از ویژگی های دستگاه شیخ االسامی ایمنی بسیار 
باالی آن است .

در مواقع خطر هیچ گونه آســیبی بــه اپراتور وارد 
نمی شود. دســتگاه به صورت خودکار غیرفعال می 
شــود تا بعد از رفع خطر دوباره توســط اپراتورراه 

اندازی شود. 
برند شیخ االسامی به اشخاص حقیقی وحقوقی در 
ایران وخارج از ایــران درانتخاب وخرید دســتگاه 
مورد نیاز مشــاوره رایگان ارائه می نماید . توصیه 
برند شیخ االســامی به خریداران داخلی و خارجی 
این اســت که صرفا به خاطر قیمت پایین دســتگاه 

ها اقدام به خرید نکنند. 
دســتگاه های ارزان قیمت ایمنی کمتــری  دارند و 

اپراتوردستگاه را با خطرمواجه می کنند.
تلفن تماس: 32712845-09121495706
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ایمنی باال و مشاوره رایگان؛  شاخصه برند 
»شیخ االسالمی«

به مناســبت فرا رســیدن 2۷ اردیبهشت روز جهانی 
ارتباطات و روابط عمومی و در جهت هم اندیشــی میان 
اصحاب رســانه و مجموعه شــهرداری با هــدف ارائه 
راهکارهاوزیستن در فضایی بهترازسوی روابط عمومی 
شــهرداری هشتگرد اقدام به برگزاری نشستی گردیدکه 
درآن شــهردار هشتگرد به پرســش های مختلف پاسخ 

گفت.
خبرنگار جام جم ساوجبالغ و نظرآباد: بهمنی 
شــهردار در پاسخ به ســوال مطروحه در زمینه اقدامات 
صورت گرفته از سوی شهرداری در جهت بهبود وضعیت 

تردد معلولین در معابر و پیاده روها با مورد استناد قرار دادن 
نظریات کارشناســان ژاپنی که اخیرا از این شــهر بازدید 
نموده اند و توجه آن ها را نســبت به نقاط دیگر جلب کرده 
است تاکید نمود که نگاه ما به این قشر عزیز جامعه نگاهی 

ویژه بوده و خواهد بود.
بهمنی با اشــاره به موضوع احــداث پارکینگ که از 
ضروریات این شهر می باشــد ونیز مورد تاکید قراردادن 
حمایت از سرمایه گذاردر رابطه با ایجاد پارکینگ طبقاتی 
این وعده را داد که در صورت مراجعه سرمایه گذار آمادگی 
کامل داریم تا ضمن تحویل زمین رایگان همکاری های 
الزم راداشته باشیم.از جمله نکات دیگری که مورددغدغه 
خبرنگاران بودبحث ساماندهی تاکسی ها ونیز دستفروشان 
بود که شهردار وعده انتقال تاکسی هارادرآینده ای نزدیک 
به نقطه ای پیش بینی شده داد و با اشاره به نظریات مختلف 
در انتقال دستفروشــان و تاکید بر شرافتمندی این قشر از 
جامعه اعالم نمود که در حال جمع بندی نتایج در استقرار 
آنان در محیطی مناســب می باشیم. شهردار هشتگرد از 
جملــه نکاتی راکه روی آن انگشــت تاکید نهاد موضوع 
نامه نگاری های متعدد با فرمانداری ساوجبالغ در جهت 
مورد حمایت قرار گرفتن عوامل شهرداری از سوی نیروی 

انتظامی بوده که به گفته ایشان تا کنون ازسوی کمیسیون 
تطبیق ردشده است و از مسئوالن مربوطه خواهان توجه 

ویژه به این امر گردید.
دیگر موضوعی که از سوی خبرنگاران  مطرح گردید 
مباحث فرهنگی در شهر بود که بهمنی با دفاع از عملکرد 
شهرداری وروابط عمومی در این زمینه و ذکر آمار مختلف 
شاخص ترین آن ها را برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری 
با حضور معاون رئیس جمهوربا مشارکت ۸استان کشور، 
تعدد کنســرت ها در شــهر، ایجاد کافه کتاب در گذرگاه 
فرهنگ و هنردرآینده ای نزدیک و نیز برپایی اولین آمفی 
تئاتر رو باز کشور  دانست و بازخورد آن ها را مثبت برشمرد.

شــهردار هشــتگرد به برگزاری نمایشگاه گل و گیاه 
ازسوی شهرداری درطول هفته های گذشته اشاره و تعداد 
بازدید کننده های آن رابه اســتناد آمار۱0هزار نفر اعالم 
وآن راهــم مقیاس با نمایشــگاه گل و گیاه کرج و موفق 

ارزیابی نمود.
بهمنی در پایان به افتتــاح و راه اندازی بازارچه بعثت 
در آینده ای نزدیک از ســوی ســرمایه گذار اشاره کرده و 
تقدیرنامه های اعطا شــده از سوی 2 اســتاندار البرز را از 

موفقیت های شهرداری دانست.

شهردارهشتگرد:

۱۰ هزار نفر از نمایشگاه گل و گیاه بازدید کردند

بررسی درخواست متقاضیان تاسیس و تمدید مجوز آموزشگاه های آزاد
اولین جلسه بررسی درخواست متقاضیان تاسیس 
آموزشگاه سینمایی و شرکت های فیلم سازی در سال 
جاری، در محل دفترمعاونت هنری و سینمایی و سمعی 
بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز تشکیل 

گردید.
 به گزارش خبرنــگار جام جم البرز به نقل از روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 
اولین جلســه بررسی درخواســت متقاضیان تاسیس 
آموزشگاه ســینمایی و شــرکت های فیلم سازی در 
سال جاری، در محل دفترمعاونت هنری و سینمایی و 

سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز  
تشکیل شد.

در این نشست اعضای شورا با در نظر گرفتن ضوابط 
و شــرایط آیین نامه تاسیس آموزشگاه های سینمایی 
به بررســی پرونده های رسیده به دفتر سینمایی اقدام 

نمودند.
از مجموع ۸ پرونده مورد بررســی با درخواست دو 
نفر از متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی و یک 
متقاضی تاسیس شرکت فیلم سازی موافقت گردید. 

همچنیــن با توجــه به گزارش عملکرد یکســاله 
آموزشــگاه سینمایی آسمان هفتم به مدیریت ساسان 

حق زبان با تمدید مجوز ایشان موافقت گردید. 

وقف می تواند بیشتر مشکالت کشور را حل کند
در ماه مبارک رمضان وبهار قرآن فرصتی دست داد که میزبان یکی از مدیران 

دلسوز ، مومن و توانمند در عرصه فرهنگی و قرآنی باشیم. 
خبرنــگار جام جم البرز: علی علی اکبری مدیــر روابط عمومی اداره 
اوقاف وامور خیریه استان البرز درگفتگویی اختصاصی و صمیمانه پاسخگوی 

سواالت ما بود که شما را به ماحصل آن جلب می نماییم:
* لطفا راجع به سوابق کاری خود کمی توضیح دهید؟ 

کارشناس علوم سیاســی بوده و ۱۱سال توفیق خدمت دراداره اوقاف وامور 
خیریه را دارم. مسئولیتهای مختلف فرهنگی ومدیریت آستان امام زاده طاهر 
)ع( را داشــته ام . حدود ۴ سال است که دربخش روابط عمومی اداره مشغول 
فعالیت هستم .عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی استان البرزنیز هستم .  

* در رابطه با وظایف اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج 
بگویید. 

در ســال ۱۳۹۱ اداره کل اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج تاسیس شد.این 
اداره با وقف وموقوفات ، آستان مقدس امامزادگان وبقاع متبرکه سروکاردارد.

در تمام شهرستان ها اداره اوقاف داریم . تنها در شهرستان فردیس به علت نبود 
بقعه متبرکه وموقوفات شاخص اداره نداریم . البته در آینده درصدد ایجاد دفتر 
نمایندگی اوقاف در این شهرســتان هستیم . از نظر عمرانی امام زادگان وبقاع 
متبرکه در شــرایط خوبی هستند .  ترویج فرهنگ سنت حسنه وقف ، نظارت 
بر اجرای نیــت واقف ،نظارت برامور بقاع متبرکه وامور قرآنی از وظایف مهم 

اداره اوقاف است . 
* در جهت ترویج اهداف مــورد نظراداره اوقاف چه کارهایی 

صورت گرفته است ؟ 
تولید برنامه های ســمعی وبصری با هماهنگی وهمکاری صدا وســیمای 
مرکزالبرز ، شــبکه های سراســری ، کمک متولیان موقوفات و واقفین خیر 

اندیش در ترویج اهداف اداره بسیار تاثیرگذاربوده است . 
* آیا برنامه های اداره اوقاف در ســال جدید نســبت به سال 

گذشته تفاوتی دارد ؟ 
بلــه . قطعا متفاوت خواهد بود . نگرش اوقــاف به امام زادگان وبقاع متبرکه 

در راســتای فرمایش مقام معظم رهبری که فرموده اند: امام زادگان به قطب 
فرهنگی تبدیل شوند.امسال تغییر کرده است . افتتاح سالن ورزشی در کنار امام 
زادگان از برنامه های جدید اداره است . در توسعه ورزش بین جوانان وآشنایی 
آنان با امام زادگان در کنار مزار شهدا بسیار تاثیر گذار خواهد بود .مراکز مشاوره 
جهت وقف های جدیدراه اندازی شــده است که با هماهنگی نماینده محترم 
ولی فقیه به تغییر کاربری وقف های قدیمی متناسب با نیاز جامعه امروز اقدام 
می شــود .  برنامه های دیگری نیز داریم که فعال رسانه ای نشده اند ودر آینده 

به اطالع عموم خواهیم رساند . 
* و سخن پایانی؟

اســتان البرز واقف زیاد دارد اما موقوفه ندارد. چون مهاجر پذیر اســت . واقف 
وقف خود را در شهر خود انجام داده است امادراستان البرز ساکن است . امروزه 
وقف می تواند بیشــتر مشکالت کشــور را حل کند .تالش داریم وقف های 
مشــارکتی را توســعه دهیم .وقف یعنی ماندگاری ،احسان ماندگار وچشمه 

همیشه جاری .  
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