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فعالیت مطلوب مرکز 
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کایروپراکتیک؛ معجزه 
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خدمات ویژه دندانپزشکی 
تحت بیهوشی در کلینیک 
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 نشست مدیر شبکه »شما« و معاون استاندار
 در جام جم البرز

 صفحه4

خدمات ویژه دندانپزشکی تحت بیهوشی در کلینیک دندانپزشکی »مهرگان«
در گفت وگو با دکتر »علیرضا حسینی« مطرح شد؛

خدمات دندانپزشکی برای خیلی از افراد 
جامعــه از کودک تا بزرگســال بنــا به دالیل 
مختلف از جمله عدم همکاری و معلولیت های 
ذهنی و جسمی یا ترس یا رفلکس های شدید 
دهانــی ممکــن اســت امکان پذیر نباشــد، 
امروزه با پیشــرفت علم و امکانات شرایطی 
فراهم شــده اســت تــا این گــروه از جامعه 
بتواننــد از خدمات دندانپزشــکی بهره مند 
شوند، این شرایط در کلینیک دندانپزشکی 
مهرگان بــا بخش ویژه دندانپزشــکی تحت 
بیهوشــی فراهم شــده اســت، تــا بیماران 
نیازمند در یک  جلســه و تحت بیهوشی همه 

دندان های نیازمند درمان را درمان کنند.
به مناســبت افتتاح این بخش در کلینیک 
دندانپزشــکی مهرگان گفت وگویی با دکتر 

علیرضا حســینی موســس و مدیر کلینیک 
انجام داده ایم که با هم  می خوانیم : 

* لطفا خودتان را برای خوانندگان روزنامه 
معرفی نمایید.

من دکتر علیرضا حســینی متولد ۱۳۴۶ 
تهــران، فــارغ التحصیــل ۱۳۷۰ رشــته 
دندانپزشــکی هســتم که از ســال ۱۳۷۲ 
فعالیــت خــودم را در بخــش خصوصــی بــا 
تاســیس مطــب در گوهردشــت کــرج آغاز 
کردم و در ســال ۱۳۹۰ با کســب مجوزهای 
الزم از دانشگاه علوم پزشکی البرز کلینیک 
دندانپزشکی مهرگان را در بلوار سرداران ) 

اراضی خانم انصاری ( تاسیس کردم. 
* در کلینیــک دندانپزشــکی مهرگان چه 

خدماتی ارائه می شود؟
از ابتــدای تاســیس مطــب و بــا توجه به 
پیشــرفت علم دندانپزشکی و نیاز بیماران 
بــه درمان های تخصصی، فکر تاســیس یک 
مرکــز که بیماران بتواننــد همه درمان های 
تخصصی را در یــک مرکز و با مراجعه به یک 
مکان دریافت کنند در ســر داشتم و باالخره 
در ســال ۱۳۹۰ بــه هــدف خود رســیدم. 
بیمــاران می تواننــد تمامــی درمان هــای 
تخصصــی مــورد نیــاز دندانپزشــکی را در 
کلینیــک دندانپزشــکی مهــرگان دریافت 
کنند. با همکاری با دندانپزشکان متخصص 
و اساتید دانشگاه به این مهم دست یافتم.

* چــه ویژگی مرکــز شــما را متمایز کرده 
است؟

ما یک مرکز مجهز و پیشــرفته داریم که با 
همکاری متخصصین مجرب همه درمان های 
تخصصــی و فــوق تخصصی را کــه در مراکز 
دیگــر امکان درمــان ندارند بیمــاران را به 
مرکز ما ارجاع می دهند و ما انجام می دهیم.

رشــته های  در  تخصصــی  درمان هــای 
جراحــی فک و صــورت، مرکز فوق تخصصی 
ایمپلنــت، جراحــی لثــه، درمــان ریشــه، 
پروتزهــای دندانــی، اطفال، ارتودنســی، 
ترمیمی و زیبایی و بیماری های دهان اســت 
کــه همگی این خدمــات در مجموعه ما ارائه 

می گردد.همچنین سال گذشته بخش ویژه 
دندانپزشــکی تحت بیهوشــی را با کســب 
مجوزهــای الزم از دانشــگاه علوم پزشــکی 
البرز با باالترین اســتانداردهای بین المللی 
تاســیس کردیم که بر خــود الزم می دانم از 
همکاری خوب ریاست محترم دانشگاه علوم 
پزشــکی البرز و معاونت نظارت و ارزشیابی 
دانشگاه و کارشناسان محترم دانشگاه که ما 
را در رسیدن به این مهم یاری کردند تشکر 

کنم.
* چه افرادی از این خدمات دندانپزشکی 

تحت بیهوشی بهره مند می شوند؟
بیمــاران دارای معلولیت هــای ذهنــی و 
جســمی و کودکان غیر همکار و بزرگساالنی 
کــه به علت ترس شــدید از دندانپزشــکی 
امکان درمان در شــرایط عــادی را ندارند یا 

بیمارانی که به علت مشــکالت فیزیولوژیک 
نمی توانند در شرایط عادی درمان شوند در 
گروهی که از این خدمات بهره مند می شوند 
قــرار دارند و ایــن بیماران با حضــور کادر 
مجــرب و متخصص بیهوشــی و با اســتفاده 
از تجهیــزات پیشــرفته و در شــرایط کامال 
ایمن تحت بیهوشــی قرار می گیرند و تمامی 
درمان هــای مورد نیاز آنها در یک جلســه که 
گاهــی ۳ تــا ۵ ســاعت طول می کشــد انجام 
می شــود و خیال بیمــار و اطرافیانش راحت 

می شود.
* آیــا همکاران دیگر هم می توانند از این 

امکانات بهره مند شوند؟
ما ظرفیت همکاری با همکاران عزیز را در 
صورتی که شرایط کار در دندانپزشکی تحت 

بیهوشــی را داشته باشــند داریم و افتخار 
می کنیم در خدمت همکاران عزیز باشیم .

* تعرفه هــای بیهوشــی چگونــه اعمــال 
می گردد؟

تعرفه ها بر اســاس دســتورالعمل های 
وزارت بهداشت و بر اساس ساعت بیهوشی 

اعمال می گردد.
ایــن خدمــت قبال فقــط در تهــران انجام 
می شــده و بیمــاران بایــد بــرای دریافــت 
خدمت دندانپزشکی تحت بیهوشی با سختی 
فــراوان به تهــران مراجعــه می کردند ولی 
امروز ما افتخــار داریم که این خدمت را در 
شهر کرج و استان البرز به همشهریان عزیز 

ارائه می کنیم.
* در مرکز شــما برای چند نفر کار آفرینی 

شده است؟
ما در ســال ۹۰ فعالیت خود را با ۴ همکار 
دندانپزشــک و ۳ نفــر از کارکنــان درمانی 
شــروع کردیــم ولــی امــروز بیــش از ۲۰ 
دندانپزشــک در این مرکز فعالیت می کنند 

و ۱۸ کارمند داریم. 
* چه بیمه هایی طرف قرار داد مرکز شــما 

هستند؟
کلینیک دندانپزشــکی مهــرگان با بیمه 
خدمات درمانی نیروهای مسلح، بیمه کوثر، 
بیمه سالمت ســایپا، بیمه پاســارگاد، بیمه 
سرمد، بیمه ســامان و بیمه s.o.s قرارداد 
دارد و بیمــاران تحت پوشــش این بیمه ها 
می توانند از تمامــی خدمات درمانی عمومی 

و تخصصی دندانپزشکی بهره مند شوند.
* با چه مشکالتی روبه رو هستید؟

مشــکالت تاخیــر پرداخــت در بیمه ها و 
مشــکالت مالیاتی و مشــکالت افزایش نرخ 
مــواد و تجهیزات کــه در بعضــی مواقع کار 
را بــرای مــا ســخت می کند ولی به واســطه 
عشــق و عالقه بــه کار و عالقه بــه خدمت به 
همشهریان عزیز مشکالت را تحمل می کنیم 
و از مســئوالن تقاضای مســاعدت و کمک به 

مراکز خدماتی درمانی خصوصی را دارم.
* راه های ارتباطی کلینیک چیست؟

آدرس مــا: کرج- میــدان والفجر- بلوار 
ســرداران )اراضــی انصــاری (- روبه روی 
بانــک تجــارت- کلینیــک دندانپزشــکی 

مهرگان.
تلفن:

۰۲۶۳۲۷۷۵۸۰۰
۰۲۶۳۲۷۷۵۸۰۱
۰۲۶۳۲۷۷۵۸۰۲

تلفن هماهنگی اتاق عمل و دندانپزشکی 
تحت بیهوشی برای همکاران عزیز:

 ۰۲۶۳۲۷۳۵۸۰۶
۰۲۶۳۲۷۳۵۸۰۰

آدرس سایت ما: 
mehregandentalclinic.com

آدرس اینستاگرام:
dentalclinicmehregan

امام جمعه کرج:
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج:
نیاز امروز کشور، بصیرت انقالبی است

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه 
کرج در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره 
به موضوع احتکار، گفت: احتکار از مسائلی است 
که مستقیمًا با مصالح عامه مردم ارتباط دارد؛ لذا 
جلوگیــری از آن و حفظ و کنترل بازار از وظایف 

نظام اسالمی شمرده  شده است.
کرج-خبرنگار جام جم: آیت ا... ســید 
محمد مهدی حســینی همدانی ادامه داد: باید 

با کســانی که به جامعه ظلم می کننــد، به خصوص ظلم اقتصادی، قاطعانه برخورد 
کرد. این افراد بذر ناامیدی در جامعه می کارند و چهره اسالم را مخدوش و ناکارآمد 

جلوه می دهند.
وی افزود: انقالب اســالمی بساط سلطه گری کشورهای استکباری بر خودش 
را از بین برد و قدرت استکبار را در این منطقه متزلزل کرد و جهان را هم تحت تأثیر 
قرارداد. در نتیجه موج مخالفت ها بویژه از طرف آمریکا و اتباع پلیدش به ســمت او 
هجوم آورد. امام جمعه کرج اظهار داشــت: نیاز امروز کشور بصیرت انقالبی است. 
تحرکات دشــمنان را خوب رصد کنید که چگونه با تقســیم کار بین خودشان نقشه 
می کشــند تا ملت بزرگ ما را به تســلیم وادار کنند. دشمنان ۴۰ سال است به انواع 
حیل متوسل شده و ملت ما را تجربه کرده اند و چیزی جز خفت نصیبشان نشده است.

خطیب جمعه کمالشهر: 
محب اهل بیت)ع( چشمش به دست مخالفان 

اسالم نیست
امام جمعه کمالشــهر در خطبه های این 
هفته نمازجمعه در بیان اوصاف دوســتداران 
اهل بیــت )ع( گفت: محب اهــل بیت )ع( 
چشــمش به دست دیگران نیست، خصوصا 
اگــر دیگران نااهالن و از مخالفان اســالم 

باشند .
کمالشــهر - خبرنگار جام  جم: 
حجت االســالم علی اکبر وثوقی یکی دیگر 

از ویژگی های محبین اهل بیت )ع( را محافظت شــان نسبت به اوامر و نواهی الهی 
دانست و افزود: آنان به تعبیر امروزی دغدغه دارند، فرق است بین کسی که مسلمان 
اســت و کسی که پاسدار اسالم اســت.وی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم 
رهبری در خصوص قوه قضائیه گفت: ایشان فرمودند قوه قضائیه باید مظهر عدالت 
و پناهگاه محرومان و مردم باشد و مردم با اطمینان خاطر به سوی قوه قضاییه بروند، 
قوه قضاییه آماج فشــار تبلیغات دشمنان است و تمام تالش دشمنان این است که 
قوه قضائیه را زمین بزنند و باید قوه قضاییه با قاطعیت در برابر مفسدان اقتصادی و 
انسان های تبهکار بایستد و این خواسته ملت ماست که دست مفسدان کوتاه شود.

با حضور استاندار در وزارت بهداشت انجام شد؛
بررسی وضعیت بیمارستان امام خمینی )ره( 
استاندار البرز برای تعیین تکلیف 
بیمارســتان امام خمینی )ره( با سید 
علی صدرالســادات معاون توسعه 
و مدیریت منابع وزارت بهداشــت 

دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
استانداری البرز؛ محمد علی نجفی 
در دیدار بــا نماینده تــام االختیار 
وزیر بهداشــت در حوزه حل موانع 

بیمارستان امام خمینی )ره(، پیرو پیگیری های قبلی، گفت وگو کرد.
در این نشســت چند راهکار مطرح و پیرامون آنها تبادل نظر شــد تا در 

نهایت با بررسی بیشتر، نتیجه اعالم شود.
الزم به ذکر است که پروانه بهره برداری بیمارستان امام خمینی )ره( کرج 
به نام سازمان پزشکی شفاست و هرگونه مسئولیت این کار براساس مقررات 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی مربوط به آن سازمان بوده و 
تاکنون این پروانه تغییر نام نداشــته است.در این نشست مقرر شد، نماینده 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران که سهمی از این بیمارستان دارد، راهکارهای 

مطرح شده را به استحضار مقام مافوق خود رسانده و نتیجه را اعالم کند.

تحقق دســتور فرماندار بــرای تکمیل 
روستاهای بدون آسفالت

سرپرســت بخشداری مرکزی شهرســتان کرج از اجرایی شدن دستور 
فرماندار کرج درخصوص آســفالت ۴ روستا در نقاط مختلف بخش مرکزی 

کرج خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومی معاونت اســتانداری و فرمانــداری ویژه 
شهرســتان کرج؛ محمدمجرد با اعالم این خبر افــزود: یکی از مهم ترین 
برنامه های دولت رفع محرومیت زدایی در روســتاهای کشــور است و این 
نقشه راه مســیر خدمت دولتمردان در شهرستان کرج نیز قرار گرفته است 
و با تاکید ویژه فرمانــدار کرج درصدد تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام 
در بخشــداری کرج هستیم.وی با بیان اینکه سهولت در تردد مردم موضوع 
حائز اهمیتی در توســعه روســتاها و مهاجرت معکوس به شــمار می رود، 
گفت: با برنامه ریزی های انجام شــده و اســتفاده از 21۰ تن قیر رایگان که 
با پیگیری ها و همکاری خوب اداره راه و شهرســازی اختصاص پیدا کرده 
اســت بخش بزرگی از مشــکالت مردم با اصالح و آســفالت ریزی معابر 
روســتایی حل می شود.مجرد افزود: در جریان اجرای این طرح، ساکنان ۴ 
روستای علی آباد، آتشگاه، گلســتانک و سیاهکالهان در شهرستان کرج 

تردد  مناسب تری خواهند شد.

با ائمه جمعه استانخبر

پروژه خیابان فرهنگ و هنر کلید خورد
با حضور مجتبی عسگری، مدیر 
کل دفتر امور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری البرز، فالح پور، معاون 
مدیــر کل، امیر بهمنی، شــهردار و 
اعضای شــورای اســالمی شهر از 
پروژه های شــهر هشــتگرد بازدید 
و اجرای پــروژه فرهنگــی خیابان 

فرهنگ و هنر کلید خورد. 
عســگری در بازدید از پروژه های 
شهرداری هشتگرد ضمن سپاس از 
مجموعه شهرداری و شورای اسالمی 
به خاطر ایده های نو گفت: مجموعه 
مدیریت شهری هشــتگرد جوان و 
صاحب ایده می باشند و تاکنون چند 
طرح بدیع را اجرا کرده اند، از همین رو 
شهر هشتگرد زبانزد می باشد. امروز 
شاهد این هستیم که شهر هشتگرد 
که از ســمت غرب مدخــل ورودی 
استان بوده همانند ویترینی در مقابل 

دید همگان قرار گرفته است.
وی افــزود: یکی از ایده های نو در 
این شهر پروژه ســنگفرش خیابان 
جوار فرهنگســرای امــام علی )ع( 
بــا رویکرد فرهنگی اســت که طرح 
بســیار خوبی بوده و در نهادینه کردن 
فرهنــگ و هنر می توانــد موثر واقع 

شود. 
عســگری پــروژه جانمایی بازار 
دائمــی بــرای فــروش تولیــدات 
داخلی، صنایع دســتی و محصوالت 
شهرســتان و همچنیــن تمرکــز 
دستفروشــان را بســیار ارزشــمند 

دانست و اظهار داشت: اگر این اتفاق 
مهم صورت گیرد عالوه بر دسترسی 
آسان مردم به اقالم مورد نیاز خود در 
یکجا، موجــب گرد هم آمدن تمامی 
دستفروشــان شده و از تجمع صنوف 

مزاحم در شهر جلوگیری می شود.
عسگری در ادامه افزود: ما تاکید 
داریم که فرصت کوتاه اســت، باید 
وقت گذاشــت و از ایــن فرصت به 
بهترین نحو ممکن استفاده کرد. ما نیز 
همراه و همگام هستیم، وزارت کشور 
و سازمان شهرداری ها نیز تسهیالتی 
را برای شــهرداری و شوراها در نظر 
گرفته اند که فرصت مناســبی است 
تا از آن اســتفاده کرده و برنامه هایی 
جهت پویایی و درآمدزایی مستمر در 

شهرداری ها داشته باشند. 
امیر بهمنی شهردار هشتگرد نیز 
در حاشیه بازدید، ابتدا به حمایت های 
ویژه مهندس عســگری و مجموعه 
استانداری اشاره کرد و گفت: با همدلی 
و حمایت های شورای اسالمی شهر، 
احداث بــازار در زمینی به وســعت 

یک هکتــار از مهمترین پروژه هایی 
اســت که قرار اســت طی ۶ ماه و به 
صــورت زود بازده بــه بهره برداری 
برسد. این بازارچه با هدف جمع آوری 
دستفروشان از سطح شهر و متمرکز 
شــدن آنها در یک مکان با شرایطی 
بهتر و فــروش محصوالت داخلی و 
صنایع دســتی شهرستان با جانمایی 
فضای ســبز، نمازخانه و پارک بازی 
برای کودکان، بار انــداز و... با وجود 
بیش از 1۰۰ غرفه و هزینه ای بالغ بر ۸ 

میلیارد ریال شروع خواهد شد.
شهردار هشــتگرد بیان داشت: 
سیاســتگذاری شــهری در پارلمان 
شــهری صورت می گیرد و سیاست 
شهرداری بر این است که بتوانیم یک 
بافت فرهنگی، هنری و موسیقیایی 
در شهر داشته باشیم.تالش می کنیم 
با ایجاد یک پیاده راه فرهنگی مابین 
فرهنگســرا و پارک شهر با برگزاری 
تئاتــر خیابانی، موســیقی خیابانی، 
موســیقی های محلی متناســب با 
فرهنگ های شــهر بــا اختصاص 

فضایــی بــرای ارائــه محصوالت 
هنــری هنرمندان با اعتبــاری بالغ 
بر ۵ میلیارد ریــال طی ۳ ماه مهم را 
تحقق بخشیم.حسین جوادان رئیس 
شورای اسالمی شهر هشتگرد نیز در 
این بازدید بــه اهتمام و انگیزه خوب 
شــهردار برای اجرای مصوبات شورا 
اشاره کرد و گفت: طبق قانون بهبود 
فضای کســب و کار ما ملزم هستیم 
محلی در اختیار افراد کم ســرمایه و 
دستفروش قرارداده از همین رو قرار 
اســت بازارچه ای راه اندازی شود که 
عالوه بر حمایت از این افراد، حمایت 
از تولید داخلی و عرضه صنایع دستی 

شهرستان را نیز داشته باشیم.
رئیس شورای اسالمی خالقیت 
شــهردار و حمایت هــای اعضای 
شــورای اسالمی را به عنوان 2 عامل 
مهم و تاثیرگذار در پیشرفت شهر نام 
برد و گفت: ساوجبالغ مهد فرهنگ و 
هنر بوده و انسان های هنرمند بسیاری 
نیز پــرورش داده اســت، مدیریت 
شــهری بنا دارد با اشاعه فرهنگ در 
زندگــی افراد جوان و کودک در آینده 
آنها تاثیر مثبت بسیاری داشته باشد. 
از همین رو احداث پیاده راه فرهنگ و 
هنر یکی از اقداماتی است که بنا داریم 
در هشــتگرد در یکی از بهترین و پر 
رفت و آمدترین مسیرهای شهر انجام 
دهیم و با اجرای برنامه های مختلف 
فرهنگی و هنری در راستای ارتقای 

نشاط فرهنگی گام برداریم.

آموزش شنا با استفاده از قهرمانان تیم ملی تخصص ماست 
معرفی یکی از بهترین مراکز آموزشی شنا در استان البرز و کشور

علی بهمنش، مدیر استخر »امیر مرشد«:

 جهــت معرفی یکــی از بهترین مراکز 
آموزشی شنا در اســتان البرز و کشور، 
با علی بهمنش مدیر اســتخر امیر مرشد 
گفــت و گویی انجــام داده ایم که با هم 

می خوانیم:
کرج-خبرنگار جام جم: 

* مجموعه شــما دارای چه ویژگی های 
برجسته ای است؟

اســتخر ما بیشتر جنبه آموزش را سر 
لوحه خود قرار داده است و در این راستا 
از قهرمانــان تیم ملی دعوت کرده ایم تا 
مرحلــه بــه مرحله آمــوزش را تدریس 
 کنند. کار به صورت کامال حرفه ای انجام 

می شود.
ســعی ما بر این اســت که خانواده ها 
کــودکان و نوجوانــان خــود را کــه به ما 

می ســپارند با خیال راحت تا مرحله تیم 
ملــی آمــوزش بگیرند و ایــن موضوع، 

تخصص ما می باشد.

* چــه نکاتــی را در کارتــان رعایــت 
می کنید؟

از نظــر بهداشــت، آب هــای مــا در 
آزمایشــگاه نمونه گیــری می شــود. مــا 
هزینــه می کنیم که خانواده هــا اعتماد 
داشته باشند. ســالمت هموطنان عزیز 
بــرای مــا بســیار مهــم اســت و اخــالق 
ورزشــی مــا باعــث می شــود همیشــه 
مراقب بهداشت سالن و استخر باشیم.
مجموعه ما همیشــه اســتاندارد الزم 
وزارت بهداشــت را داشــته است و از 
همین جــا از مســئوالن امــر در وزارت 
بهداشــت تشکر ویژه دارم که با جدیت 

تمام فعالیت می کنند.

* مربیان تــان را بــرای خواننــدگان 
روزنامه معرفی کنید.

خانــم  بانــوان  بــرای  مــا  مربیــان 
معصومه جمشــیدی کارشــناس ارشد 
تربیــت بدنی هســتند که تیــم بانوان 
را سرپرســتی می کنند و آقای افشــین 
عســگری قهرمان تیم ملی شنای ایران 
و کارشــناس ارشــد تربیــت بدنی نیز 
مســئولیت تیم آقایان را بر عهده دارند 
و دو دســتیار به نام  آقایان سینا صبار و 
پرهــام اصفهانی نژاد که در این رشــته 
قهرمان هســتند نیز ایشان را همراهی 

می کنند.

* از افتخارات تان بگوئید.

افتخارات ما زیاد اســت. شــرکت در 
مســابقات کشــوری، جام ها، مســابقات 
اول  مقــام  جملــه  از  و...  نونهــاالن 
مســابقات زیر ۱۰ ســال کشور پسران 
)زنجــان اســفند ۹۴( و مقــام ســوم 
مســابقات زیر ۱۵ ســال کشور پسران 

)تبریز شهریور ۹۵(

* آدرس و شــماره های تماس تــان را 
بفرمائید.

آدرس: کرج- گوهردشــت -خیابان 
یکــم - میــدان طالقانــی -خیابان چهره 
پرداز -خیابان شــهید مدنی - اســتخر 

امیر مرشد.
تلفن:

۳۴۴۲۱۷۶۴
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در مراسم هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی مطرح شد؛

 هوشیاری و وحدت؛ رمز پیروزی در مقابله 
با دسیسه های دشمنان 

فعالیت مطلوب مرکز توانبخشی گفتار توان گستر 

مراســم ویژه هفته بازخوانی و افشــای 
حقوق بشــر آمریکایــی و بزرگداشــت یاد 
و خاطره شــهید بهشــتی و ۷۲ تــن از یاران 
شــهیدش بــه همــت شــورای هماهنگــی 
تبلیغات اسالمی در مصلی  امام خمینی )ره(

کرج مانند هرســال با حضور چشمگیر مردم 
برگزار شد. 

کرج-خبرنــگار جام جم: این مراســم با 
حضور آیــت ا... حســینی همدانی نماینده 
ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج، 
حجت االســالم روحی یزدی رئیس شــورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی اســتان البرز، 
حجت االســالم ذوالنور نماینده مردم قم در 
مجلس شــورای اسالمی، خانواده های معظم 
شــهدا، جانبــازان، ایثارگــران، روحانیون، 
جوانــان و نوجوانــان و آحاد ملــت قدردان 

استان البرز برگزار شد.
مجتبــی ذوالنــور نماینده مــردم قم در 
مجلــس شــورای اســالمی، ســخنران ویژه 
این مراســم گفت: امروز دشمنان خارجی و 
خائنان داخلی دســت به دست هم داده اند 
تــا علیه نظــام اســالمی ایران جنــگ روانی 
ایجاد کننــد ولی کینه توزی هایشــان مانند 
همیشه نتیجه نخواهد داد.وی با بیان اینکه 
در ۸ ســال دفاع مقدس، دشــمن در ابعادی 
گسترده از زمین و هوا، جنگ سختی را به ما 
تحمیل کرد ولی با از خود گذشتگی جوانان ما 
روبه رو شــد و شکست خورد، اظهار داشت: 
در طول ۴۰ ســال که از عمر پر برکت انقالب 
اســالمی ایــران می گذرد، دشــمن همواره 
جنگ های نیمه سخت و ترورهای ظالمانه ای 
را به ما تحمیل کرده و نخبگان و دانشمندان 
زیادی را به شــهادت رسانده است.ذوالنور 
با بیــان اینکه تبلیغات گســترده و عملیات 
روانی دشــمن علیه مردم در مقیاس وسیع 
آن هــم زمانــی که خبری از فضــای مجازی و 
ماهــواره نبود صورت می گرفــت، گفت: در 

زمان جنگ تحمیلی، دشمنان در ۱۱۲ رادیو 
دنیا با ۱۲ زبان زنده شــبانه روز در راستای 
تخریب و تحریف مفاهیم جمهوری اســالمی 
ایران تبلیغ و تالش می کردند.وی با اشــاره 
بــه تالش دشــمنان در راســتای جنگ نیمه 
سخت و ترورها بیان داشت: ترور ۷۲ تن از 
یــاران امام خمینی )ره( در هفتم تیر یکی از 
نمونه های جنگ های نیمه سخت دشمن بود.

نماینده مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: 
دهه ۶۰ ســال های پرفراز و نشــیبي براي 
کشــور بود، بنی صدر در آن سال ها بحران و 
جنگ و آشوب خیابانی به راه انداخت و شروع 
به خیانت و فتنه کرد ولی نیروهای انقالبی از 
این آزمون ســربلند بیرون آمدند. بحران و 
آشــوبی که توسط بنی صدر و خیانت های وی 
اتفاق افتاد بســختی جبران شــد و خیلی از 
شرایط را تحت تأثیر قرارداد و باعث شد در 
دهه ۶۰ سختی های بسیاری را تحمل کنیم.

وی بــا تاکید بــر اینکه هوشــیاری و وحدت 
رویــه ملت ایران از ابتــدای انقالب تا کنون 
رمز پیروزی مردم در مقابله با دسیسه های 
دشمنان بوده اســت، گفت: انقالب اسالمی 

ایران از این اتفاقات زیاد دیده است. 
 ذوالنور گفت: جواناني که نوسانات انقالبي 
را ندیده اند، با دیدن برخي آشوب ها دلشان 
خالي مي شــود که چه اتفاقــي خواهد افتاد، 
اما بدانندکــه انقالب خیلي از این مســائل 

را به چشــم خود دیده است. این انقالب در 
زمان پیروزي اش گروهک هاي کمونیست، 
توده اي هــا، فدائیان خلق، منافقین، فرقان 
و انــواع گروهک هــاي برانداز کــه اوج این 
خیانت ها در ســال۶۰  بود را مشــاهده و از 

همه این خیانت ها سربلند بیرون آمدیم.
نماینــده مــردم قــم در مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به حادثه تــرور نافرجام 
مقام معظــم رهبری در ۶ تیرماه ســال ۶۰، 
گفــت: خداونــد حضرت آیــت ا... خامنه اي 
)مدظله العالي( را به عنوان یک عطیه بزرگ 
حفظ کرد و ایشــان امروز کشــتي انقالب را 
در دریاي متالطم تصنعي که دشــمنان ایجاد 
کرده بودند به ســاحل سالمت رسانده اند. 
امام راحل)ره( بارها در خصوص مقام معظم 
رهبــري فرمودنــد که چون خورشــیدي در 
آســمان فقاهت و اجتهاد مي درخشد و امام 
)ره( بیان کردند که ایشان شایستگی رهبري 
انقــالب را دارنــد.وی ادامــه داد: دل هاي 
ناپاکي با امام راحل)ره( مشــکل داشــتند و 
فکر مي کردند که بعــد از امام )ره( کار تمام 
مي شــود، اما خداوند مقام معظم رهبري را 
حفــظ کرد و ماموریت حفظ انقالب را بر دوش 
این شجره طیبه گذاشــت.ذوالنور با اشاره 
به قدرت دفاعی کشــور گفت: دنیا متحیر از 
قدرت دفاعي کشــور است، فکر مي کنید از 
نجابت شان اســت که به ما حمله نمي کنند؟ 
دشــمنان بخوبي از قــدرت بازدارندگي ما و 
اینکــه در اوج اقتدار هســتیم خبر دارند و 
همین مانع مي شــود تا فکر اندکي تجاوز به 

خاک ما را به مغزهایشان خطور بدهند.
وی بیان داشت: دشمنان از همان ابتدای 
انقالب به دنبال تحریف حقایق بودند و سعی 
داشــتند که ملــت را از نظام و انقالب ناامید 
کننــد اما با همه این دشــمنی ها ملت ایران 
در مقابــل این توطئه ها ایســتادگی کرده و 

هیچگاه از انقالب و نظام ناامید نشدند.

ســیاوش عطایــی، متخصــص گفتــار 
درمانی و مدیریت مرکز توانبخشــی گفتار 
»تــوان گســتر« در گفت وگوی اختصاصی 
بــا روزنامــه جام جــم البرز ضمــن معرفی 
بخش های مختلف مرکز به معرفی مختصر 
حیطه های مختلف توانبخشــی می پردازد 

که حاصل آن را در پی می خوانید:
کرج-خبرنگار جام جم: 

* تاریخچــه تاســیس مرکز توانبخشــی 
گفتار »توان گستر« را بفرمائید.

مرکز توانبخشــی گفتار توان گســتر از 
ســال ۱۳۷۸ کار خود را آغاز کرد و در حال 
حاضر مشــغول ارائه خدمات توانبخشــی 
در  بزرگســاالن  و  کــودکان  تخصصــی 
زمینه های: گفتار درمانــی– کار درمانی– 
نوروفیدبــک- بــازی درمانی و موســیقی 

درمانی می باشد.
* اختالالت گفتاری شــامل چــه مواردی 

می باشد؟
اختــالالت گفتاری به عنوان یک نشــانه 
هســتند کــه می توانند بیانگــر اختالالت 
مختلفی از جمله کم توانی ذهنی، نقص در 
شنوایی، محرومیت های روانی- اجتماعی، 
اوتیســم، زبان پریشی یا فلج مغزی باشند 
و تشــخیص بموقع و مداخلــه زودهنگام 
می تواند باعث کاهش عوارض شــناختی، 
اجتماعــی و هیجانی در فــرد مبتال و بهبود 

نتایج گردد.
* در مجموعــه شــما چــه خدمــات گفتار 

درمانی ارائه می شود؟

خدمات گفتار درمانی شامل موارد ذیل 
می باشد:

نوروتراپی، نوروفیدبک و بیوفیدبک.
نوروفیدبک به روشــی اطالق می شــود 
کــه در آن، اطالعــات عصبــی به دســتگاه 
عصبــی مرکــزی افــراد بازخــورد داده 
می شــود و تالش می شــود تا آنها بیاموزند 
چگونــه کارکرد مغزی خودشــان را اصالح 
نماینــد. منطق ایــن روش درمانی بر پایه 
شرطی ســازی عاملی اســتوار است. ما در 
حالــت عادی قادر به کنتــرل و تغییر امواج 
مغز خود نیستیم؛ زیرا نسبت به این امواج 

آگاهی نداریم.
:TDCS

تحریــک مغــزی یکــی از روش های غیر 
تهاجمــی اســت که بــا اســتفاده از جریان 
الکتریکی ضعیف و پیوسته انجام می گیرد.

موسیقی درمانی :
ویژه کودکان عــادی و کم توان ذهنی یا 
دارای نیازهای خاص است. افزایش تفکر 
خالق و خالقیت توانایی های ذهنی شناختی 
و هوشی با استفاده از بازی های ریتمیک و 

صوتی از جمله:
بازی درمانی:

امروزه از بازی درمانی به عنوان روشی 
برای درمان مشــکالت کودکان اســتفاده 
می کننــد. بــازی درمانی به کــودکان کمک 
می کند تا بتوانند مســائل و مشکالتشــان 
را حس کنند، بــا این هدف که ویژگی های 

روانی خود را بشناسند. 
در این نــوع درمان، به کــودک فرصت 
داده می شــود تا احساســات آزاردهنده و 
مشــکالت درون خود را از طریق بازی بروز 

داده و آنها را به نمایش بگذارد.
* چه ویژگی هایی مجموعه گفتار درمانی 

شما را شاخص کرده است؟
در مرکــز گفتــار تــوان گســتر بــا بهره 
گیری از متخصصین و کارشناسان متبحر، 
دلســوز و اســتفاده از آخرین فناوری ها و 
دستگاه های توانبخشی و گفتار درمانی به 

روز، اعم از ســخت افزارها، نرم افزارها و 
تست ها، روند درمان درمانجو را تسریع و 
تسهیل کرده و وی را قادر خواهیم ساخت 
تا با پرداخت کمترین هزینه در کوتاهترین 
زمان به باالترین بازدهی خود دست یافته 
و از خدمات مشــاوره رایــگان و مزایا بیمه 

تکمیلی بهره بگیرد. 
به طور مثال با به کارگیری دســتگاه های 
لکنت شــکن در درمان افراد دچار لکنت، 
تاثیر چشــمگیری در کاهش بروز لکنت و 
رفتارهای وابســته آن در جلسات درمانی 
و تعمیــم روانــی گفتــار در محیط خــارج از 
درمــان در کوتاه تریــن زمــان و به صورت 

پایدار داشته ایم.
همچنین با اســتفاده از یکپارچه سازی 
حسی، تربیت شنیداری در حیطه صداهای 
گفتاری، از بین بردن بد شنوایی، افزایش 
مهارت هــای پردازشــی شــناختی، انجام 
تحریــکات حســی– حرکتی و و ســتیبوالر 
و اثــرات بــازی درمانــی، اتــاق تاریــک و 
نوروفیدبک در درمان اختالالت یادگیری، 
نقایص شناختی، سکته مغزی، اوتیسم، کم 

توانی ذهنی تاثیرگذار بوده ایم.
* زمان هــای ارزیابی و مشــاوره رایگان 
اختالالت گفتاری - توانبخشی را بفرمائید.

ارزیابــی و مشــاوره رایــگان اختالالت 
گفتاری - توانبخشــی در روزهای زوج غیر 
تعطیــل بین ســاعت ۱۹ الــی ۲۰ صورت 

می پذیرد.
* آدرس و شماره تلفن ها را ذکر نمائید. 

مرکز توانبخشی گفتار توان گستر
آدرس: کــرج- رجایــی شــهر- بلــوار 
انقــالب- بیــن ۱۳ و ۱۴- نبــش میــدان 

اتحاد- ساختمان آراد- طبقه دوم
شماره تماس ها:

۰۲۶۳۴۴۰۵۸۳۰ 
۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

www.siavashataee.com
www.loknatclinic.ir

www.kardarmanikaraj.ir

در گفت وگو با متخصص حاذق پزشکی ایران و جهان اعالم شد؛

کایروپراکتیک؛ معجزه علم پزشکی
درمان دیسک کمر و دردهای مفاصل بدون عمل جراحی 

وقتــی بــا دکتــر ســید حبیب ا... شــمس 
گفت وگوی مفصلی داشتیم متوجه شدیم که 
ایشــان یکی از مجرب ترین، متخصص ترین و 
حاذق ترین پزشکان ایرانی است که به تازگی 
با هدف خدمت به هموطنان به میهن بازگشته 

و خدمات فوق العاده ای را ارائه می دهد. 
* خدمت به هموطنان افتخار بزرگی است 

من دکتر ســید حبیب اله شــمس پزشک 
داخلــی از ایتالیا، متخصــص کایروپراکتیک 
از آمریکا وکانــادا و طب طبیعی از کانادا و نیز 
دارای دکترای افتخاری از کانادا هستم. بعد 
از ۴۰ ســال به کشــور عزیزم ایران مراجعت 
کــردم تــا بــه هموطنانــم خدمت کنــم و این 

موضوع را افتخار بزرگی برای خود می دانم.
* سوابق تحصیلی و حرفه ای

دکترا در رشــته پزشــکی و دوره تخصص 
رشــته  در  تخصــص  ایتالیــا،  از  داخلــی 
کایروپراکتیــک از آمریکا و کانــادا، دکترا در 
رشــته طب طبیعی از کانادا، دکترای افتخاری 

در پزشکی انسانی از کانادا.
دارای  و مجوزهــای حرفــه ای:  گواهــی 
بــورد سراســری و ایالتــی آمریــکا، دارای 
بورد سراســری و ایالتی کانــادا، دارای بورد 
سراســری کشــورهای بازار مشــترک اروپا، 
عضو انجمن حرفــه ای کایروپراکتیک آمریکا 
و کانادا، عضو انجمن حرفه ای کایروپراکتیک 
ایالت های نیویورک، پنســیلوانیا و ویرجینیا، 
اونتریو و بریتیش کلمبیا و کانادا.مهارت های 
حرفــه ای: تدریس علــوم پایــه ای و بالینی، 
بــورد سراســری پزشــکی و دندانپزشــکی 
آمریــکا، دارای مدرک تخصصــی رادیولوژی 
از ایالت پنســیلوانیای آمریــکا، دارای دوره 
تخصصــی درمــان مصدومیت های ناشــی از 
صدمــات ورزشــی نیویورک آمریــکا، دارای 
دوره تخصصی درمان مصدومیت های ناشــی 
از صدمــات رانندگــی ویرجینیــای آمریــکا. 
دارای دوره تخصصی درمان بیماری های پا از 
کانادا، مسلط به زبان های انگلیسی، ایتالیایی 

و اسپانیایی.
* کایروپراکتیک چیست؟

و  موثرتریــن  از  یکــی  کایروپراکتیــک 
ســالم ترین درمان های بیماری های مفصلی، 
عضالنی و باالخص ســتون فقرات محســوب 
می شــود و تخصصی اســت که با به کار بردن 
روش های درمانی و دســتگاه های پیشرفته 
از آمریکا و کانادا بیماری های ســتون فقرات 
مانند کمردرد، گردن درد، دردهای سیاتیک، 
ســردرد، بیماری های دیســک کمر و گردن و 
همچنیــن دردهای مفصلی و عضالنی را بدون 
اســتفاده از داروهای شیمیایی و بدون عمل 
جراحی به صورت کامالً طبیعی درمان می کند. 
درمــان کایروپراکتیــک قــادر اســت بــا 
جلوگیــری و جایگزیــن کــردن عمــل جراحی 
هزینه های درمانی بیماری های ستون فقرات 
را بــه مقدار قابــل توجهی کاهــش دهد.در 
مجموع، کایروپراکتیک عبارت اســت از علم 
بررســی رابطه بیماری ها با سیســتم عصبی 
محیطی و ستون فقرات و هنر تنظیم مفاصل و 
دیگر بافت های بدن بخصوص ستون فقرات 
به منظــور درمان امراض بدون اســتفاده از 

دارو و عمل جراحی.
* سابقه بیش از ۲ هزار ساله کایروپراکتیک

ایــن طب بیــش از ۲۰۰۰ ســال پیش در 
کشورهای پیشرفته انجام می شد. 

در ایــن زمینه بیماری هــا و رابطه آنها را با 
سیســتم عصبی و ســتون فقرات تشــخیص 
داده و درمــان مناســب را روی آنهــا انجــام 
می دهیــم. نظــر بــه اینکــه کایروپراکتیــک 
بیماری را ریشــه ای درمان می کند، بنابراین 
بهبودی نیز درازمدت یا دائم در بدن شخص 
می مانــد. من بــا دارو و عمــل جراحی مخالف 
نیســتم ولــی مصــرف دارو هر چقــدر کمتر 
باشــد بهتــر اســت، از طرفی ُمســکن ها تنها 
درد را تســکین می دهنــد ولی ما علت درد را 
ریشه یابی می کنیم و سپس اقدام به درمان 

آن می نمائیم.
* با پزشکان دیگر در ارتباط هستیم

زمانــی که نیاز باشــد با پزشــکان دیگر در 
تماس هســتیم. بــرای مثال در صــورت نیاز 
مشــکل بیمار را به آن رشــته خاص پزشکی 
ارجــاع می دهیم و انتظــار داریم که دکترها و 
همــکاران دیگر نیز زمانی کــه بیماری نیاز به 
درمان از ســوی ما داشته باشد با ما هماهنگ 

باشند. 
* درد ۱۶ ساله در عرض ۶ هفته خوب شد

زمانــی که در ایتالیا بــودم دچار کمردرد و 
مشکالت دیســک کمر شــدم که باعث ایجاد 
دردهای شــدید در من شــده بود که مرا از پا 
می انداخــت. زمانــی که به آمریــکا رفتم، در 
آمریــکا بــه من عمــل جراحی مهره هــای کمر 
توصیه شــد. ولی یکی از همکارانم مرا پیش 
دکتــر کایروپراکتیک فرســتاد. قبالً در مورد 
کایروپراکتیــک شــنیده بودم ولی شــناخت 
کافی نداشــتم. اما با درمان کایروپراکتیک، 
درد ۱۶ ســاله مــن در عــرض ۶ هفتــه خوب 
شــد. ۲۵سال از آن زمان می گذرد و من هیچ 
مشــکلی در ســتون فقراتم نــدارم. همین 
موضوع ســبب شــد که من به عنوان پزشک، 
شــیفته این تخصص شــدم، تحقیــق کردم، 
خوانــدم و تجربه کســب کــردم و االن با یک 
شــیوه درمانی بســیار موثر در خدمت مردم 

هستم. 
باورهــای  کایروپراکتیــک  مــورد  در 
غلطــی دارنــد و بعضی هــا فکــر می کنند که 
کایروپراکتیک یک دوره کوتاه تکنیکی است. 
درصورتــی کــه کایروپراکتیک ماننــد دوره 
پزشــکی مدت ۸ الی ۱۲ سال زمان می برد تا 
متخصص شــوند و دکتر کایروپراکتیک دوره 
پزشــکی را کامل می گذرانــد، و تنها اختالف 
آنان در نوع درمان است. دکتر کایروپراکتیک 

یکی از رشته های پزشکی است که قانوناً نیز 
دکتر متخصص به او اطالق می شود.

* نقش ستون فقرات و سیستم عصبی در 
بیماری ها

یکی از نکات مهم علم پزشــکی که اهمیت 
بســزایی در تشــخیص و درمــان بیماری هــا 
دارد رابطه سیســتم عصبی و ستون فقرات 
با بیماری ها و تأثیر و نقش ســتون فقرات در 
درمان بیماری هاست. ستوان فقرات شاهراه 
سیســتم عصبی و ارتباط بین مغز و بقیه بدن 
انســان است و تا حدی اهمیت دارد که بقراط 
حکیم می گویــد ”اگر می خواهید بیماری ها را 
دقیق تشخیص دهید به ستون فقرات توجه 

کنید". 
هر خللی در ستون فقرات ایجاد شود روی 
سیســتم عصبی محیطی تاثیر می گــذارد. ما 
پزشــکان کایروپراکتیک عارضــه را در بدن 
بیمــار و رابطــه آن را با سیســتم عصبی پیدا 
می کنیــم و آن را بــا تطبیــق و تنظیم ســتون 
فقرات و بافت های اطراف آن، بدون استفاده 
از دارو و عمــل جراحــی بیمــاری را درمــان 

می کنیم.
* توجه به بیماری یا توجه به سالمتی

تجویــز داروهــای ضــد درد فقــط درد 
را تســکین می دهــد. حــال آنکــه هــدف 
کایروپراکتیک به دست آوردن سالمتی بیمار 
اســت، نه فقط تســکین درد. زمانی که هدف 

پزشک سالمتی بیمار باشد طبیعتاً بیماری نیز 
برطرف می شود.  

* درمان بدون تیغ جراحی
درمان دیســک کمر بستگی به نوع بیماری 
دارد. مثــل بیــرون زدگی یا پارگی دیســک. 
همچنین ســن بیمار و عــوارض و بیماری های 
جانبــی را هم در نظر می گیریم. و دوره درمان 

بستگی به سن و نوع بیماری بیمار دارد.
مــا روی قــدرت ترمیــم پذیری بــدن کار 
می کنیــم تــا مشــکل را حل کنیــم و به حالت 
طبیعی برگردانیم. مدت زمان درمان بستگی 
بــه طبیعت بدن انســان و نوع بیمــاری دارد، 
مــا از دارو و عمل جراحی اســتفاده نمی کنیم 
و درمان مــان کامــال طبیعــی اســت.میزان 
رضایت مندی بیماران نیز به عواملی بستگی 
دارد. کایروپراکتیک درمانی اســت که تمام 
سنین اعم از زن ومرد و پیر و جوان و کودکان 
را درمــان می کند. بین بیمــاران تفاوت های 
عمــده اســت، مثال برخــی از بیمــاران آنقدر 
درد را در خــود نگــه داشــته اند و با خوردن 
قرص های ُمســکن خــود را آرام کرده اند که 
بیماری آنان طوالنی و کهنه شــده است. حتی 
این گروه از بیمــاران با بیماری های مزمن، به 
درمان کایروپراکتیک خوب جواب می دهند و 
درصد بهبــود یافتگان خیلی باالتر از راه های 
دیگر درمانی می باشــد. طبق آمار جهانی، کمر 
درد بــا درمان های رایج ۶۵ درصد و با درمان 
کایروپراکتیک ۸۵ درصد بهبود پیدا می کند. 
افــرادی را داشــته ایم کــه ۲۰ ســال درد و 

بیماری داشته اند ولی بهبود پیدا کرده اند.
* حوصله و صبر در طول درمان بســیار مهم 

است
یکــی از عوامل درد میگرن اختاللی اســت 
کــه در رگ های خونی ســر به وجــود می آید و 
انبســاط و انقباض ایجاد شــده باعث سردرد 
می شــود. انبســاط و انقباض رگ هــای خونی 
تحت کنترل سیســتم عصبی انجام می شــود 
و همانطــور که گفتیم کایروپراکتیک با تنظیم 
سیستم عصبی سروکار دارد و به همین دلیل 
در معالجه میگرن بسیار موثر است. در همین 
زمینه افرادی  که ۲۵ ســال یا بیشــتر درگیر 
میگرن هستند در عرض چند هفته می توانند 
معالجه شــوند. در درمــان کایروپراکتیک از 

مکمل هــا و داروهای غیر شــیمیایی وگیاهی 
اســتفاده می شــود که کامال طبیعی است و به 
دلیل طبیعی بودن درمان، بدن نیاز به زمان و 

بیمار نیاز به صبر وحوصله بسیار دارد. 
* کار اصلی، درمان با دست است

کار اصلی کایروپراکتیک درمان با دســت 
اســت و تفاوت عمــده کایروپراکتیک با بقیه 
تخصص ها در همین موضوع است. البته طی 
ســال ها دستگاه های مکمل نیز تولید شده  و 

به کار برده می شوند.  
مــا در انتخاب و آموزش کارکنان با ظرافت 
و دقیق عمل می کنیم. افرادی که اســتخدام 
می کنیــم باید  تحصیالتی در زمینه پزشــکی 
داشته باشــند یا در این زمینه  ها دوره دیده 

باشند. 
* نحــوه تشــخیص و درمان بیماری توســط 

پزشک کایروپراکتیک
پزشــک کایروپراکتیک با انواع اختالالت و 
بیماری های بدن انســان آشناست ولی توجه 
خاصــی بــه بیومکانیک و بیماری های ســتون 
فقــرات و مفاصــل و رابطه بیماری سیســتم 
عصبــی دارد. دکتر پس از بررســی تاریخچه 
بیمــاری و مشــاهده رادیوگرافــی، ام ار ای 
و دیگــر آزمایشــات بیمار، به ریشــه بیماری 
او پــی می برد و او را روی یــک برنامه درمانی 
خــاص قرار می دهــد. بیماری های ســر درد، 
میگرن، گــردن درد و کمــر درد، بیماری های 
دیسک و مهره ها، تنگی کانال نخاع، سیاتیک، 
اسپاسم عضالنی، دردهای مفاصل، درد لگن 
و دنبالچه، درد زانو، آرنج، شــانه و دست و پا،  
صدمات ورزشــی و همچنین گزگز و بی حسی 
در بدن از جمله بیماری هایی هستند که دکتر 

کایروپراکتیک به درمان آنها می پردازد.
* راه های ارتباطی با کلینیک

آدرس: کرج-گوهردشــت- فلکــه اول-
برج نیکامال- طبقه ۱۰ اداری-واحد ۳

شماره های تماس:
۰۹۱۹-۰۳۸۸۴۴۸
۰۲۶-۳۴۲۵۶۳۰۱
۰۲۶-۳۴۲۵۶۳۵۹
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست ا ستان ا لبرز: 
محمد تقی حسنی گرده کوهی        

      تحریریه شهرستانها:
021-44233511

 دفتر سرپرستی استان البرز:
026-32210004-9

آنکه رخسار تورا رنگ گل و نسرین داد
صبر و آرام تواند به من مسکین داد

وانکه گیسوی تو را رسم تطاول آموخت
حافظهم تواند کرمش داد من غمگین داد

چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷   شماره ۵۱۴۴ ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

برگزاری نشســت شــورای سیاستگذاری 
نخستین جشنواره اقوام البرز

جلسه شــورای سیاستگذاری نخستین جشــنواره  فرهنگی هنری اقوام استان 
البرز برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز؛ اولین 
جلسه شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره فرهنگی هنری اقوام البرز با حضور 
ناصر مقدم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز، معاونین ، روسای انجمن 
هنرهای تجســمی،  شــعر وادب، انجمن سینمای جوانان شــعبه کرج،  کارشناس 

موسیقی، کارشناس  مد و لباس  و. . . برگزار گردید.
ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ وارشــاد اســالمی اســتان البرز، در خصوص این 
جشــنواره اظهار داشت:  برگزاری جشــنواره فرهنگی هنری اقوام البرز زمینه حفظ 
فرهنگ و سنن نقاط مختلف کشور را فراهم ساخته و بویژه زمینه مطلوبی در مسیر 
معرفی فرهنگ و هنر اقوام  مختلف کشــور را که در البرز حضور دارند مهیا می سازد 
و بــا هدف بیان ویژگی های متعدد ایرانی که تجمیع اقوام را در اســتان البرز داریم 
برگزار می گردد.مقدم گفت: جشــنواره فرهنگی هنری اقوام استان البرز در 2 بخش 
اصلی ) هنرهای نمایشی-  هنرهای تجسمی-  موسیقی-  بازی های محلی و. . . ( و 
جنبی )  توانمندی اقوام ( برگزار می شود و فرصت مناسبی برای فرهنگ و رسومات 
مختلف اقوام گوناگون کشــور اســت که باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده 

کنیم و میراث داران فرهنگ و آیین کشور باشیم.
حســین جعفری قهدریجانی قائم مقام جشــنواره، پروین زنگنه  مسئول کمیته 

فرهنگی و شمس الزمان فوالدوند مسئول کمیته هنری این جشنواره می باشند.

جلسه هم اندیشــی و انتقال تجارب مدیران 
حج تمتع 96-7

مدیریت حج و زیارت استان البرز مبادرت به برگزاری جلسه هم اندیشی و انتقال 
تجارب میان مدیران کاروان ها و مجموعه حج تمتع 97 نمود.

بــه گزارش روابط عمومی حج و زیارت البرز؛ این جلســه کــه با حضور مدیر و 
کارمندان حج و زیارت، مسئوالن حراست و شرکت مرکزی کارگزاران استان البرز، 
جمعی از مدیــران کاروان های حج 97 و 9۶ و مدیران مجموعه و عوامل )معاونین 
کاروان ها( برگزار گردید از حیث انتقال تجارت و تبادل نکات مهم و اساســی که در 

حج سال گذشته اتفاق افتاده بود حائز اهمیت می نمود.
در این جلســه که با ســخنرانی مدیر حــج و زیارت آغاز گردیــد، موضوعات 
مهــم و مختلفی اعــم از نکات ضروری در ایام برگزاری حــج بیان و مورد بحث و 
گفت وگــو برای انتقال تجارب قرار گرفت.در ادامه مدیران کاروان های حج تمتع و 
مدیران مجموعه ســال گذشته اقدام به سخنرانی و بیان موضوعات و مسائل مهم 
در حوزه های مختلف نمودند.در پایان مســئول حراســت نیز موضوعات مهمی در 

خصوص مسائل امنیتی و حراستی را به مدیران متذکر گردید.

نام: محمدرضا
نام خانوادگی: خداپرست
تاریخ تولد: 1۳۴۵/۳/2۳ 

تاریخ شهادت: 1۳۶۶/1۰/22
مسئولیت قبل از شهادت: بسیجی

نحوه شهادت: بر اثر اصابت گلوله خمپاره 
محل شهادت: منطقه عملیاتی سومار

مزار شهید: گلزار شهدای امامزاده محمد )ع( کرج
شمه ای از زندگینامه: شهید »محمدرضا خداپرست« در بیست و سوم 
خردادماه سال 1۳۴۵، در خانواده ای مذهبی و متدین چشم به جهان گشود. وی 
تحصیالت خود را تا کالس دوم راهنمایی بیشتر ادامه نداد و ترک تحصیل کرد 
و برای اینکه توانســته باشد کمکی به خانواده خود کرده باشد به شغل آسفالت 
کاری اشــتغال داشــته و چون عالقه زیادی به جبهه و جنگ داشت شب ها به 
صورت مداوم در بسیج محل فعال بوده و روزها به کار آسفالت کاری می پرداخت.

وی قبل از پیروزی انقالب اســالمی در اکثر تظاهرات شرکت داشت و بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی و با تشکیل نهادها در تاریخ هجدهم دیماه 1۳۶۴، از 
طرف ارتش به خدمت مقدس سربازی اعزام گردید و بعد از چند ماه سرانجام در 
تاریخ بیست و دوم دیماه 1۳۶۶، در منطقه عملیاتی »سومار« در حین عملیات 
رزمی هنگام تخلیه و دفع گیر خمپاره دوازده خودی گلوله خمپاره مذکور منفجر 
و بــه علت اصابت ترکــش خمپاره به ناحیه کتف و ســینه چپ به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد. 
شــمه ای از وصیت نامه شهید: سعادتی بود تا بتوانم به این دانشگاه 
بزرگ قدم نهاده، دانشــگاهی که اســتادش باری تعالی است و دانشگاهی که 
محتویاتش سازندگی است. مکانی با ارزش که بهترین فرزندان این آب و خاک 
با الگو گرفتن از گذشتگان از صدر اسالم تا به حال توانستم قدم بگذارم تا موجب 
افتخار برای شما گردم و حال بر شماست تا رسالت تاریخی از بزرگان و سروران 
اســالم پند بگیرید و حسین گونه و زینب وار پیش بروید تا مشت محکمی باشد 
بر پیکر دشمنان داخلی و خارجی و همچنین از این طریق آرامش خاطری هم 

برای من باشد. 
با تشکر از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان البرز 

خبریاد یاران آشنا

رهایی از وزوز گوش

با حضور در صداوسیمای مرکز البرز محقق شد؛

رونمایی از لوگوی گروه تلویزیونی شورای اسالمی شهر کرج

نشست مدیر شبکه »شما« و معاون استاندار در جام جم البرز

معادل التیــن واژه وزوز گوش 
tinnitus است. این کلمه از فعل 
التیــن tinner به معنای "زنگ 
زدن" گرفته شــده است. نوع، زیر و 
بمی و میزان بلندی صدای وزوز، از 
شخصی به شــخص دیگر متفاوت 
است. افراد مختلف از وزوز گوش با 
عناوینی چون صدای سوت،  صدای 
هیس هیس، صدای غرش یا زنگ 

زدن داخل گوش یاد می کنند.
وزوزگــوش به 2 دســته قابل 
تفکیک است: سابجکتیو و ابجکتیو. 
افراد کمــی به وزوز گوش ابجکتیو 
دچار می شــوند که در این صورت 
صدای وزوز توســط افراد دیگر نیز 

شنیده می شود.
 این نوع از وزوز به طور مستقیم 

توسط پزشــک قابل اندازه گیری 
اســت و به طور کلــی با روش های  

پزشکی قابل درمان است.
 از طــرف دیگــر، وزوز گوش 
ســابجکتیو تنها توســط فرد مبتال 

شنیده می شود.
 ایــن نــوع از وزوز گوش، منبع 
مســتقیم صدای خارجــی ندارد و 
منبع آن درونی است. اگرچه این نوع 
از وزوز را نمی تــوان اندازه گرفت، 
ولی این بدان معنی هم نیســت که 
حاصل توهم فرد باشــد. این مساله 
معضلی ناخوشایند برای آن دسته از 
افرادی است که به آن دچار هستند.

 اگــر چــه راه هایــی در جهت 
غلبه بر شــرایط موجــود و کاهش 
تاثیر ناخوشــایند وزوز وجود دارد.

همچنین اگر صدای وزوز به صورت 
موقت باشد و سریع برطرف شود )به 
عنوان مثال بعد از کنسرت( از آن با 

نام وزوز موقت گوش یاد می شود.
 اما برای میلیون ها نفر در سراسر 
جهان این صداها به صورت دائمی 
شــنیده می شــوند و به وزوز گوش 
مزمــن تبدیل می شــوند.  از هر ۵ 
نفر یکی وزوز گــوش را تجربه ای 
ناخوشــایند و غیــر قابــل تحمل 

می داند. 
بسیاری از افراد بر این باورند که 
وزوز گوش کیفیــت زندگی آنها را 

دستخوش تغییر کرده است. 
در سری مقاله های بعدی به شما 
آمــوزش مي دهیم که چگونه با این 
پدیده زندگي کنیــد و آن را تحــت 

کنترل خود قرار دهید، پیش از آنکه 
وزوز گوش شــــما را کنترل خود 

در آورد.
شهرزاد اکبری زاده 

مدیر و مســئول فنی مرکز 
سمعک البرز 

کارشناس شنوایی شناسی 
از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیرعامل شــرکت توزیع برق البرز با اشاره به 
رشــد صنعتی شدن البرز از جابه جایی پیک مصرف 

برق استان از عصر به ظهر، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق البرز؛ 
ناصر اســکندری گفت: از نظر تعداد مشترکان برق 
استان، زیر یک درصد مصرف به صنایع و کشاورزان 
تعلق دارد کــه با همین تعداد مصرف کننده، باالی 
۴۵ درصد از انرژی اســتان را اســتفاده می کنند که 
در راســتای رشــد صنایع، امیدوار کننده است.وی 
افزود: در ســطح کشــور، نیــروگاه ۴۵ گیگابایتی 
جزو ظرفیت نیروگاه حرارتی بوده که در ســال 97 
بــه ۴۶/۵ افزایش یافته و ظرفیــت برق آبی از 9 به 
۵ رسیده است.اســکندری با اشاره به ظرفیت قابل 
دسترســی که از ۵۴ به ۵1/۵ کاهش یافته، تصریح 
کرد: میزان پیک بار در عصر و شامگاه گزارش شده 
که تاثیر گذارترین بخش، مصرف خانگی بود که با 

انتقال پیک مصرف از عصر به ظهر، نشــان دهنده 
صنعتی شدن استان است.مدیرعامل شرکت توزیع 
برق البرز، میزان رشــد استان را از نظر رشد مصرف 
برق، باالتر از تهران دانست و ادامه داد: با جابه جایی 
تعطیــالت پایان هفتــه با دیگر ایــام کاری برای 
صنایع همکار، طرح های پیکســایی تابستان 97 با 
آگاه ســازی طرح های موجود، اجرا شد.مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، ضمن تقدیر 
از صنایع استان که در تابستان سال 97 با این شرکت 
همکاری داشــتند، گفت: البرز اســتانی نوپاست و 
مشخصه های این اســتان از سایر استان ها، باالتر 
است و یکی از آنها رشد پیک و رشد مصرف ساالنه 

است که باید کنترل شود.
اســکندری گفت: رشــد مصرف انرژی نگران 
کننده نیست اما برای رشد بی رویه پیک مصرف باید 
نگران بود بنابراین کاهش تنها 1۰درصد از مصرف 

برق می تواند در جلوگیری از قطع برق، موثر باشــد.
اسکندری گفت: سال های گذشته میزان هدر رفت 
برق در اســتان بیش از 2۰ درصد بوده و الزم است با 
اقدامات فنی ۸ درصد مصرف باال، کنترل شود.وی 
با اشاره به اینکه کنترل مصرف از احتمال خاموشی 
پیشگیری خواهد کرد تصریح کرد: به منظور پرهیز 
از اعمال خاموشی های ناخواسته جریان برق در ایام 
تابســتان، ضرورت دارد تا مشترکین عمده صنعت 
بــرق با اعمال مدیریت مصــرف انرژی، همکاری 
الزم با شــرکت های توزیع برق در راستای استمرار 
جریان برق به عمل آورند.اســکندری همچنین به 
دســتگاه های دولتی توصیه کرد با اســتفاده از نور 
طبیعــی و کاهش مصرف، تنظیم دمای سیســتم 
سرمایش بر روی 2۵ درصد، قطع سیستم سرمایش 
بعــد از پایان کار و اســتفاده از مولــد اضطراری در 

کاهش پیک مصرف برق استان، مشارکت کنند.

مدیــرکل صدا و ســیمای مرکز 
اســتان البــرز در آییــن رونمایی از 
لوگوی گــروه تلویزیونــی مدیریت 
شــهری از آمادگی صدا و سیما جهت 
پخش صحن علنی شورای اسالمی 
 شــهر کرج به صــورِت زنــده خبر 

داد.
به گزارش روابــط عمومی صدا و 
سیمای مرکز البرز؛ علی رامک در آیین 
رونمایی از لوگــوی گروه تلویزیونی 
مدیریت شهری که با حضور اعضای 
شورای شــهر کرج در صدا و سیمای 
مرکز البرز برگزار شــد، با اعالم این 
خبر افزود: در راستای تحقق شفافیت 
که از شعارهاِی شورای پنجم به شمار 
می رود، از ســوی این مرکز آمادگی 
برای پوشش زنده صحن علنی شورا 

وجود دارد. 
رامک رســاندن دغدغه مدیران 
شهری به شــهروندان را گامی مهم 
در زمینه اعتماد ســازی برشــمرد و 
گفت:  صدا و ســیما می تواند انعکاس 
دهنده فعالیت های مجموعه مدیریت 
شهری باشــد و تالش کند فرهنگ 
شــهروند مداری میان مردم نهادینه 

شود.
وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت 

و هویت بخشــی به استان دو هدف 
بســیار مهم صدا و سیمای مرکز البرز 
در برنامه سازی هاست، اظهار داشت: 
با توجه به وجود قومیت های مختلف 
در اســتان البرز تــالش می کنیم با 
هویت بخشــی به ســاکنان البرزی 
ناهنجاری هــا را در اســتان  کمرنگ 

کنیم.
مدیــرکل صدا و ســیمای البرز با 
اشــاره به پخش  برنامــه پرمخاطب 
"البرز من ســالم" از رادیو البرز بیان 
داشــت: در این برنامه تالش شده با 
ایجاد مثلث مردم، رسانه و مسئوالن 
و توجه به هر ۳ بُعد، مشکالت مطرح 

شده  تا حصول نتیجه پیگیری شود.

وی نقش رسانه را در رساندن پیام 
ســازمان به مردم بسیار موثر خواند و 
بر لزوم فرهنگ سازی و تغییر نگرش 
شــهروندان به جایگاه شورای شهر 

تاکید کرد.
رامــک در خصوص بحث کیفیت 
و رضایتمندی مخاطبان نیز گفت: در 
آخرین ارزیابی و نظرسنجی در حوزه 
ســیما ۴2 درصد مخاطب داریم که 
این نشــان از ظرفیت باالی رسانه در 
قرار گرفتن پل ارتباطی میان مردم  و 

مسئوالن است.
رحیم خستو ســخنگوی شورای 
اسالمی شهر کرج با اشاره اینکه باید 
شــرایطی به وجود آید که دست و دل 

رســانه برای نقد کردن نلرزد، گفت: 
رســانه ها حضور نداشته باشند، شعار 

شفافیت نیز محقق نخواهد شد.
خستو  با بیان اینکه تالش شورای 
پنجم تالش صادقانه توام با شفافیت 
بوده اســت، تاکید کرد: تــا ماه آینده 
احکامی که در کمیســیون ماده 1۰۰ 
صادر می شــود به صورت آنالین به 

استحضار شهروندان خواهد رسید. 
وی تصریــح کرد: رســانه ها به 
عنوان چشــماِن مردم باید لحظه به 
لحظه نظم، نوع رفتار و صحبت های 
اعضای شــورا را منعکــس کرده تا 

جامعه آن ها را رصد کند.
احد رســولی رئیس کمیســیون 
ســرمایه گذاری شــورای اسالمی 
شــهر کرج نیز با تشــکر و قدردانی از 
توجه مدیرکل صداوســیمای البرز به 
مسائل شــهری، جایگاه صدا و سیما 
را در انتقال پیام های فرهنگ ســاز و 
اطالع رســانی فراگیر به شهروندان 

بسیار قابل توجه دانست .
وی ضمن اعالم آمادگی شــورای 
شهر برای همکاری با صدا و سیمای 
البرز گفت: با توجه به توانمندی های 
استان باید از این ظرفیت در پیشرفت 

استان بهره برداری شود.

دکتر مهدی قاســمی مدیر شبکه 
تلویزیونی »شــما« و خیراله ترخانی 
سرپرســت معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری البرز با حضور 
در دفتــر سرپرســتی روزنامه جام جم 
در اســتان البرز به بررســی راه های 

همکاری پرداختند. 
در  کرج-خبرنگار جام جم:  
این نشســت ویژگی های شــاخص 
اســتان البرز که امکان رسانه ای شدن 
دارند و نیز موانع پیش رو بحث و بررسی 

شد. 
حوزه گردشــگری و توریسم، یکی 

از اصلی تریــن این مباحــث بود. در 
این راســتا به کمبودهای زیرساختی 
همچــون هتل، محل های اســکان، 

بوم گردی و... اشاره شد. 
از ســویی قابلیت های برجســته 
استان البرز از جمله چهارفصل بودن، 
قهرمانان ورزشــی ملــی، هنرمندان 
شــاخص کشــوری، جاده چالوس به 
عنوان چهارمین جاده زیبای جهان و... 
نیز مورد بحث و بررســی قرار گرفت. 
آلودگی هوا، محیط زیســت، ترافیک 
شهر کرج و استان البرز از دیگر مواردی 

بود که درباره آنها صحبت شد.

همچنیــن موضوع شــعار ســال 
»حمایت از کاالی ایرانی« هم محور 
دیگری بود که بحث و بررســی شد و 
در این راســتا به ظرفیت  شهرک های 
صنعتــی و حضــور برندهــای معتبر 
کشوری اشاره شد.  ترخانی سرپرست 
معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری البرز در این نشســت به 
قابلیت هــا و ویژگی های شــاخص 
اســتان البرز اشــاره و از دغدغه های 
مسئوالن اســتان درباره مشکالت و 
موانع گفــت و از همکاری و همراهی 
خوب  صداوسیمای مرکز البرز قدردانی 

کرد. مدیر شــبکه شما نیز در خصوص 
تولید برنامه از ســطح استان البرز و نیز 
پخش فیلم ها و مســتندات تولید شده 
اســتان از شبکه شما، قول همکاری و 

مساعدت داد. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز:

جابه جایی زمان پیک مصرف از رشد صنعت البرز حکایت دارد

ت دوم
قسم


