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آمریکا دشمن ما و ما هم 
دشمن آمریکا هستیم

اقتصاد مقاومتی از ضرورت های امروز 
کشور است

گفتگو با رزمنده بسیجی جانباز:

فرزندان انقالب پای آرمان های خود ایستاده اند

فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: یکی از الزامات و ضروریات امروز کشور با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، تحقق هر چه بیشتر اقتصاد مقاومتی است.
خبرنگار جام جم البرز: »سیروس شفقی در آئین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای تولیدی و صنعتی استان البرز در جمع خبرنگاران گفت: یکی از زیر شاخه ها 

و صنایعی که در تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند موثر بوده و در کشور بخوبی بدرخشد همین صنایع کوچک و ...
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سرپرست استانداری البرز تاکید کرد؛

 ضرورت به کارگیری بانوان توانمند البرز 
در پست های مدیریتی

 رفع مشکالت و نیازهای مردم 
از مهم ترین اهداف ماست

آیا بیمار پس از سکته مغزی 
می تواند راه  برود؟
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بررسی ناباروری و ناتوانی 
جنسی مردان در سونوگرافی 

و رادیولوژی رویان

2
البرز 

خطیب نماز جمعه کرج:

صفحه4

تجلیل از بسیجیان نمونه البرز 

گفتگوی ذیل را با دکتر ســید محمد علی 
شــفائی متخصص و جراح بیماریهای مجاری 
ادراری و دکتــر محســن دارابــی متخصص 
رادیولــوژی و ســونوگرافی در مورد ناباروری 
و تشــخیص ناتوانی جنســی آقایــان به نظر 

خوانندگان گرامی می رسانیم.
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

خطیب نماز جمعه کرج:
آمریکا دشــمن ما و ما هم دشــمن آمریکا 

هستیم
آیت اهلل حســینی همدانی گفــت: بعضی از 
آقایان نمی دانند که راه نجات کشور در دیپلماسی 
حقارت نیست، بلکه در روحیه بسیجی قرار دارد.

خبرنگار جام جم البرز: امام جمعه کرج 
در خطبه های نماز جمعه با اشاره به میالد پیامبر 
اکرم )ص( و بزرگی شخصیت آن حضرت گفت: 
در این روز کسی متولد شد که مردمی را از تاریکی 

به نور رساند و با اخالقش فضیلت های انسانی را دوباره زنده کرد.
وی افزود: امروز هم در جاهلیت مدرن روش پیامبر نجات بخش است، اگرچه 
دشــمنان نمی گذارند ندای فطری اسالم به گوش جهانیان برسد، ولی وحدت 
مسلمین جهان راه نجات مسلمانان است.امام جمعه کرج اضافه کرد: باید برای 
شناســایی شخصیت رسول خدا این روز را بســیار گرامی داشت و براحتی از آن 
گذر نکرد.آیت اهلل همدانی در ادامه با توجه به  پنجم آذر ســالروز تشــکیل بسیج 
مســتضعفین گفت: امام )ره( تشکیالتی را بنیان گذاری کرد که مسئوالن آن به 
فکر تمام امت اســالمی در داخل و خارج کشــور هستند و چنان تاثیری تا کنون 
داشته که عملکردشان الگویی برای دفاع از ستمدیدگان و مقابله در برابر استکبار 
است.خطیب نماز جمعه کرج تصریح کرد: همین تفکر امروز باعث تشکیل گروه 
های مختلفی مانند فاطمیون در افغانستان، حزب اهلل در لبنان و حشد الشعبی در 
عراق شده است، همین روحیه و تفکر باعث شده شیعیان یمنی و فلسطینیان در 

برابر آل سعود و اسرائیل مقاومت کنند.

امام جمعه هشتگرد:

انقالبی بودن یعنی گام نهادن در میدان حل 
مشکالت 

امام جمعــه شهرســتان هشــتگرد حضــرت 
حجت االســالم حاج آقا مختاری در اولین نمازجمعه 
خود در شهرستان ساوجبالغ پس از حمد و ثنای خداوند 
،مؤمنیــن و مؤمنات به رعایت تقوای الهی دعوت کرد 
و پس از آن هفته پر برکت وحدت و والدت باســعادت 
پیامبر مکرم اسالم)ص( و امام صادق)ع( و همچنین 
ســالروز تشکیل بسیج مستضعفین و هفته بسیج را به 
تمــام نمازگزاران تبریک گفت و  تصریح کــرد: یکی از برکات معجزه گونه انقالب 
اسالمی که به دست آن مرد بزرگ الهی در کشور رقم خورد تشکیل بسیج مستضعفین 
بود.وی افزود:  امروز هم گره گشــای مشکالت کشورمان استفاده از تفکر  بسیجی 
است. مسئولین باید با تفکر بسیجی همراه شوند تا برگردند به توانمندی های داخلی.

تکمیل بزرگراه همت، یعنی آرامش 
و تسهیل در تردد مردم

سرپرست استانداری البرز گفت: با بهره برداری از همت معضل 
ترافیکی که سال هاست گریبان گیر مردم و مانع آرامش آنهاست، 

روان می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری البرز، شهبازی در 
بازدیــد از روند تکمیل ادامه همت در البرز با اشــاره به اینکه این 
پروژه به طول ۱۵ کیلومتر پیش بینی شــده، افزود: با بهره برداری 
از ادامه همت در البرز، بار سنگین ترافیک ورودی گرمدره کاهش 

می یابد.
وی ادامه داد: ادامه بزرگراه همت در البرز از سال ۹۲ آغاز شده 

و فاز اول آن به طول ۵ کیلومتر زیر بار ترافیک رفته است.
شــهبازی گفت: فــاز دوم بزرگراه به طــول ۵ کیلومتر درصد 
باالیی پیشــرفت فیزیکی دارد و در فاز سوم نیز به طول ۵ کیلومتر 

که دو تونل در مسیر دارد، اقدامات زیر بنایی انجام شده است.
وی افزود: در مســیر تکمیل این پروژه، معارضان از مشکالت 
اساسی بودند که حل و مقرر شد پیمانکار طبق تعهدات خود برای 

ادامه روند پروژه با سرعت اقدام کند.
سرپرست استانداری البرز اضافه کرد: انتظار می رود بر اساس 
تعهد پیمانکار الین رفت فاز ســوم این پروژه تا پایان سال به بهره 

برداری برسد.
وی گفت: انتهای این پروژه به کمربند شــمالی کرج می رسد 

که از محل اعتبارات استانی پیش بینی شده است.
شــهبازی افزود: از  پروژه همت در البرز، معاون رئیس جمهور 

و وزیر راه و شهرسازی وقت بازدید کرده اند.
 وی عنوان کرد: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز 
بر روند تکمیل پروژه نظارت مستمر دارد و از این پس نیز با سرعت 

بیشتری کار دنبال می شود.
این مســئول گفت: با بهره بــرداری از همت معضل ترافیکی 
که ســال هاســت گریبان گیر مردم و مانع آرامش آنهاست، حل 

می شود.

با ائمه جمعه استانخبر

 بررسی ناباروری و ناتوانی جنسی مردان 
در سونوگرافی و رادیولوژی رویان

گفتگوی ذیل را با دکتر ســید محمد علی شــفائی 
متخصــص و جراح بیماریهای مجاری ادراری و دکتر 
محسن دارابی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در 
مورد ناباروری و تشــخیص ناتوانی جنسی آقایان به 

نظر خوانندگان گرامی می رسانیم.
* ناباروری چیست ؟

ناباروري عبارت اســت از این که یک زوج پس از 
گذشت یک سال از ازدواج شــان، بدون پیشگیري از 
بارداري و با وجود رابطه جنســي منظم، باردار نشوند. 
حدود 40%از مشــکالت ناباروری مربوط به مردان و 
40%مربوط به زنان و حــدود ۲0%مربوط به هردو یا 

مشکالت ناشناخته می باشد .
* کدام یک از روشــهای تشــخیصی 
تصویربــرداری در ناباروری آقایان کاربرد 

بیشتری دارد؟
ســونوگرافی ســاده یا رنگی دســتگاه تناســلی 
اطالعات مفیدی درباره ســالمت ظاهری و عملکرد 
آن ارائه می کند .بررسی شکل اندازه و اختالالت بافتی 

بیضه ها با ســونوگرافی ســاده و تعیین واریکوسل و 
ارزیابی شــدت آن با سونوگرافی رنگی و کالر-داپلر و 
بررســی وجود عملکرد کیسه منی یا لوله های اسپرم 
بر و مجاری انزالی و پروســتات با سونوگرافی ترانس 

رکتال صورت می گیرد .
در صــورت نیاز بــه ارزیابی تخصصــی تر نمونه 
برداری از آنها با هدایت ســونوگرافی قابل انجام است 
و همچنین با کمک MRI می توان ارزیابی کاملی از 

آناتومی دستگاه تناسی به دست آورد.
* ناتوانی جنسی در مردان چیست ؟

ناتوانی جنســی وضعیتی است که در آن مرد قادر 
بــه نعوظ نبوده یا قادر نیســت نعوظ خــود را به مدت 
کافی جهت انجام نزدیکی حفظ نماید .امروزه ناتوانی 
جنســی در مردان مشکل نسبتًا شــایعی برای زوجها 
شده است که به صورت موقتی یا دائمی دیده می شود 

و خوشــبختانه در بسیاری از موارد قابل درمان است .
* با چه روشــهایی علت ناتوانی جنسی 

قابل شناسایی است ؟

پــس از معاینات دقیق بالینی و بررســی وضعیت 
روحی روانی بیمار وجــود بیماریهای دیگر یا مصرف 
دارو، پزشــک معالــج می تواند با کمــک گرفتن از 
تست های آزمایشــگاهی و روشهای تصویربرداری 
مرتبط ، علل ایجاد مشــکل را شناسایی کرده و روش 
درمان مناســب را انتخاب کند .از مهمترین تستهای 
تشــخیصی می توان به سونوگرافی کالر داپلر )رنگی( 
یا تهیه گرافیهای رنگی ) با ماده حاجب( از آلت تناسلی 
)کاورنوزوگرافی( اشاره کرده که ارزیابی دقیق و مهمی 
از وضعیت آناتومیک و نحوه خون رسانی و عملکرد آن 
را نشــان می دهد و شیوه انجام آنها با تزریق داروهای 
خاص و ســپس تصویربرداری بــرداری ممتد در یک 

مدت زمان مشخص می باشد.
این روشــها با شناسایی علت اختالل کمک بسیار 
زیادی به همکاران اورولوژیست در نحوه درمان بیمار 
می کند و بر اســاس نتایج به دســت آمــده می توانند 
درمانهای دارویی، جراحی ترمیمی عروق یا کاشــت 
پروتز و ســایر روشــهای نوین جراحی را متناسب با 

مشکل بیمار به کار ببرند.

وقتــی به مجهزتریــن کلینیک طــب فیزیکی و 
توانبخشــی البــرز به نــام مجتمع نشــاط مراجعه 
کردیم از تنوع و گســتردگی امکانات مفصل این 

مجتمع حیرت زده شدیم.
در ذیل مقاله ای را از دکتر ســینا یثربی نخبه و 
متخصص حاذق طب فیزیکی و توانبخشی مطالعه 

می کنیم.
اگر می خواهید پس از ســکته مغزی بیمارتان 
اســتقالل خود را حفظ نماید باید به این 10 نکته 

کلیدی توجه نمایید.
ســکته مغــزی در عرض چند دقیقــه می تواند 
سبب آســیب های جدی در مغز شده و انبوهی از 
توانایی هایی را که طی عمرمان کسب نموده ایم و 
در انجــام آنها مهارت یافته ایم از بین برده و ما را 

به فردی ناتوان تبدیل نماید.
یکی از این مهارت های شگفت انگیز که زندگی 
ما را آســان می ســازد، توانایی راه رفتن است که 
غالبا پس از ســکته مغزی، در اکثر بیماران مختل 
می گردد. در عرض چند دقیقه بیمار دیگر قادر به 
ایســتادن یا راه رفتن نیست و برای رفع نیازهای 
ابتدایی خود به اطرافیان و مراقبینش وابســته 
می گردد. اما آیا این وضعیت قابل برگشت است 
و بیمار ما توانایی اســتقالل خود را کسب خواهد 

نمود؟
واقعیــت این اســت کــه از میــان بیمارانی که 
پس از ســکته مغــزی زنده می ماننــد، حدود 80 

درصد آنها پتانســیل راه رفتن را خواهند داشت 
امــا بالفعل شــدن این پتانســیل به یــک برنامه 
"جامع توانبخشی" نیاز دارد. اما یک برنامه "جامع 

توانبخشی" چیست؟
برنامــه "جامع توانبخشــی" در واقع برنامه ای 
جامــع جهــت انجــام اقدامات درمانــی الزم جهت 
پیشگیری و کاهش عوارض سکته مغزی، بازتوانی 

بیمار و بازگرداندن استقالل وی می باشد.  
پزشــکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 
توانایــی طراحی یــک برنامه جامع توانبخشــی را 
جهت بیمار شما دارند. اما برای موفقیت در ایجاد 
و اجرای یک برنامه جامع توانبخشی برای بیمارتان 

باید به ده نکته کلیدی توجه کنید:
1- دشــمن اصلــی خــود را بشناســید: زمان 
دشــمن اصلــی بیمار جهت کســب اســتقالل می 
باشــد. حداکثر بهبودی بیمار پس از سکته مغزی 
در شش ماه اول پس از سکته و بیش از 95 درصد 
بهبودی بیمار در دو سال اول پس از سکته رخ می 
دهد. برنامه جامع توانبخشی بیمار باید در اولین 
روز ترخیــص بیمار از بخش نورولوژی ) بخش مغز 
و اعصــاب ( صورت پذیرد. پــس ترتیبی دهید تا 
بیمارتان در همان روز ترخیص توسط یک پزشک 
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی معاینه گردد و 

طرح برنامه توانبخشی وی ریخته شود.
2- در دام " حاال ببینیم چند روزی خونه باشه تا 
اوضاعش شاید بهتر بشه" گرفتار نشوید: تقریبا 

تمــام بیماران دچار ســکته مغزی حتــی اگر هیچ 
درمانــی دریافت ننمایند، درجاتــی از بهبودی را 
خواهند داشــت، اما شک نکنید که بالفعل شدن 
پتانســیل هــای بیمار فقــط و فقط در گــرو انجام 
دســتورات یــک برنامه جامع توانبخشــی اســت 
و اتــالف وقــت بیمار در منزل جز از دســت رفتن 

فرصت ها هیچ فایده ای ندارد.
3- توانبخشی سکته مغزی روندی مزمن بوده 
و حمایــت از بیمار غالبــا از توان یک نفر به تنهایی 
خارج اســت. حتما در اولین هفته شــروع بیماری 
یک جلســه خانوادگی تشــکیل داده و برای روند 
توانبخشــی بیمار برنامه ریزی نموده و وظایف هر 
یــک از اعضای خانواده را کــه توانایی همراهی را 

مشخص کرده و تقسیم کار نمایید.
بــرآورد  را  درمانــی  هــای  هزینــه   -4

نمایید:توانبخشــی روندی زمانبر و هزینه بردار 
اســت. متاســفانه بیمه های اصلی در کشورمان 
هزینه های توانبخشــی را متقبل نمی شوند، پس 
هزینه های درمانی را برآورد نموده و  درآمد های 
خود را درنظر داشته باشید و واقع بینانه تصمیم 
بگیریــد و از پزشــک متخصــص طــب فیزیکی و 
توانبخشی بخواهید تا بر اساس توانایی مالی شما 

مناسبترین برنامه درمانی را آماده سازد. 
5- معجــزه درمــان توانبخشــی در ســکته 
هــای مغــزی بــا تمرین درمانــی اتفاق مــی افتد. 
الکتروتراپــی ) برق (، ماســاژ، لیزر، مگنت، ازون 
درمانــی و ده هــا روش درمانی دیگر که هر یک به 
نوبه خود یک روش شناخته شده در درمان برخی 
بیماری ها می باشــند، متاســفانه هیچ نقشــی در 

توانبخشی سکته مغزی ندارند.
6- حجامــت، زالــو درمانی و ســایر روش های 
طــب ســنتی در درمان برخــی بیماری هــا اثرات 
اثبــات شــده ای دارنــد اما این درمان ها نقشــی 
در توانبخشــی ســکته مغزی ندارند، پس وقت و 
هزینــه خود را با این روش ها تلف نکنید. مطمئن 
باشــید اگــر این روش هــا موثر بودند پزشــکان 

توانبخشی پرچمدار استفاده از آنها می شدند.
7- توانبخشی بیمار دچار سکته مغزی مستلزم 
یــک تیــم اســت.همکاری گروهی از همــکاران 
فیزیوتراپیســت، کار درمانگر، گفتــار درمانگر، 
ارتوپدی فنــی، متخصص تغذیه، روانشــناس و 

مددکار اجتماعی که ترجیحا زیر نظر یک متخصص 
طب فیزیکی و توانبخشی فعالیت می نمایند جهت 
موفقیت توانبخشی بیمار ســکته مغزی ضروری 
اســت. فقدان تیمی متشــکل از این اعضا روند 

توانبخشی را مختل می نماید.
8- توانبخشــی روندی پویاست که مکررا نیاز 
بــه اصالح رونــد درمان دارد، ویزیــت های مکرر 
بیمار امری کلیدی در شناســایی کمبود های روند 
توانبخشــی مــی باشــد. در مراجعــه دوره ای به 

پزشک متخصص توانبخشی کوتاهی نکنید.
9- خالق باشــید. اصالح محیــط زندگی و ایجاد 
تغییــرات کوچکی در محیــط زندگی بیمار همچون 
تنظیم ارتفاع تخت بیمار و نصب نرده های دیواری 
در اتاق ها و محل زندگی بیمار در تســهیل حرکات 

بیمار نقش بسزایی دارد.
10- زخم بستر از آن چیزی که فکر می کنید به 
شما نزدیک تر اســت. مراقب زخم بستر باشید. 
این زخم ها در اثر فشــار وارده بر پوســت ایجاد 
می شــود و درمان آنها غالبا دشــوار بــوده و روند 

توانبخشی را به سادگی مختل می نمایند.
آدرس: کرج، فردیس، کانال غربی، تقاطع جاده 
دهکده، مجتمع برلیــان، مرکزجامع طب فیزیکی 

وتوانبخشی نشاط
شماره تماس: 36522559- )026( 

 – 36522550 -36522558
www.neshatalborz.com :سایت

آیا بیمار پس از سکته مغزی می تواند راه  برود؟
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شهردار نظرآباد:

رفع مشکالت و نیازهای مردم از مهم ترین اهداف ماست
مهنــدس داریوش یگانه شــهردار 
نظرآباد از تامین زیرســاختهای شهر که 
خواســته بحق شــهروندان بوده است 

خبر داد.
خبرنــگار جام جــم البرز: شــهردار 
نظرآبــاد رفــع مشــکالت و نیازهــای 
مــردم را از مهمتریــن اهــداف خود و 
مجموعــه مدیریت شــهری دانســت و 
گفت: مشــکالت مــردم عمومــا مرتبط 
بــه حوزه شهرســازي اســت، اغلب در 
مالقاتهــای هفتگی و دیدارهای مردمی 
خصــوص  در  نظرآبــاد  شــهروندان 
زیرســاختهای شهر مشــکل داشته که 
مجموعه مدیریت شهری و شهرداری با 
اتخاذ تدابیر با وجود مشــکالت عدیده 
تالش کرده در راســتای رفــع آنها گام 

بردارد.
مهنــدس یگانه تصریــح کرد: تحقق 
اهــداف مدیریت شــهري در خصوص 
ســاخت شــهري ایده آل در گــرو رفع 
نیازهاي زندگي شــهروندي است و راه 
رســیدن به این مهم عالوه بر شنیدن و 
آگاهي از ســطح مشکالت، برنامه ریزي 
هاي صحیح و اصولي مدیریتي است که 
این مهم با مشارکت همه جانبه مردم و 
اعمال شیوه هاي مدیریتي نوین محقق 
شده و راهکاري اثرگذار جهت عبور از 
بحــران هاي شــهري اســت. وی با بیان 
اینکــه رعایت اســتاندارد ها و کیفیت 

آسفالت در معابر می تواند تاثیر خوبی 
در ایجاد شــهری ایده آل داشته باشد 
خاطر نشــان کرد: روند اجرای فعالیت 
هــای عمرانی با رویکــرد تحقق اهداف 
مدیریــت شــهری و اجــرای تعهدات با 
عنــوان خدمــات محله ای در راســتای 
تامیــن رفاه و آســایش و جلب رضایت 
مندی شــهروندان صورت مــی گیرد.

شــهردار نظرآباد بیان داشــت:بدون 
شــک نقش شــهرداری ها در توســعه 
و آبادانــی شــهرها بر همگان روشــن 
بوده و شــهرداری ها به عنوان یک نهاد 
خدماتی، فرهنگی و اجتماعی نقش مهم 
و اثرگذاری را در پیشــرفت و توســعه 

جوامع با تکیه بر مشارکت شهروندان 
دنبال می کننــد . تمامی خادمین مردم 
در شــهرداری  شــبانه روز در حــال 
فعالیــت هســتند تــا از طریــق برنامه 
ریــزی و اجرای اقدامات جدید، شــهر 
را مناســب زندگی و کار مــردم نمایند 
و انتظار مــی رود خادمین مردم در این 
عرصــه بتوانند با افزایــش همدلی و 
تعامل مردم و خانواده مدیریت شهری 
در راســتای آشــنایی بــا رویکردهــا،  
سیاســت ها و برنامه هــای مدیریــت، 
برنامه ریزی های الزم را به عمل آورند.
وي ادامه داد: طي مدتي که  در شهر 
نظرآباد به عنوان شهردار و خدمتگزار 

مــردم مشــغول بــه فعالیت شــده ام 
همــواره تالش شــده مالقــات عمومي 
با شــهروندان هر هفته برگزار شــود، 
ایــن حضــور در بین مردم و شــنیدن 
مشــکالت  از زبان آنهــا موجب تعامل و 
همکاري مجموعه شــهرداري با مردم و  
اولویت بندي مســائل و مشکالت شهر 
جهــت اقــدام و رســیدگي بــا توجه به 
محدودیت هــاي اعتباري شــده و این 
یکــی  از مهــم تریــن عوامــل موفقیت 

مجموعه شهرداري است. 
شــایان ذکر اســت انجام آســفالت 
معابــر شــهرک ســید جمــال الدین و 
شــهرک فرهنگیان ،پیاده رو ســازی و 
جدولگذاری خیابان طالقانی،  زیرسازی 
و قیر پاشی فاز 4 فرهنگیان ،لکه گیری 
بلوار میالد ونصب دریچه های الیروبی 
و شــبکه های تنظیف انهار شهر ، بخشی 
از اقدامــات عمرانی بــوده که تا کنون 

صورت گرفته است.
از دیگــر برنامه ها و اهداف بســیار 
مهــم پیــش رو در شــهرداری نظرآباد 
بررسی راهکارهای عملیاتی مناسب و 
اخذ تصمیم گیری هــای الزم به منظور 
تأمیــن منابــع و افزایــش درآمدهای 
پایــدار جهــت ارائه خدمات بیشــتر و 
بهتر به شــهروندان و توسعه و آبادانی 
شــهر می باشــد  که هم اکنون با جدیت 

تمامی واحد ها در حال پیگیری است.

فرزندان انقالب پای آرمان های خود ایستاده اند

خبرنگار جام جم البرز: هر ســال با فرا رسیدن هفته بسیج، 
حال و هوای تازه ای در سراســر کشــور شکل می گیرد و  ما اهالی 
رســانه هم در حد توان خود تالش می کنیم تــا با تهیه گزارش و 
مصاحبه، گوشــه ای از دین خود را نسبت به حافظان این مرز و بوم  

ادا نماییم.
این بار و برهمین اســاس به پیشــنهاد هیات تحریریه ســعی 
نمودیم تا با یکی از بســیجیانی مصاحبه داشته باشیم که تجانس 

فرهنگی و رســانه نیز داشته باشد، بنابراین در جستجو و پیدا کردن 
یک بســیجی و جانبازی برآمدیم که ازحوزه  فرهنگی انقالب بوده 
و آن دوران را لمــس کرده باشــد، با رایزنی با چند نفر از ســابقون 
فرهنگــی وفعاالن انقالب ،بر  روی یک  نفراز یک خانواده انقالبی 
که خواهر و هر ســه برادر رزمنده بســیجی جانباز هستند  به نتیجه 
واحد رســیدم ، شــخصی که کارنامه پربار او در مبــارزه با تهاجم 
فرهنگی اســتکبار از چشــم یاران دیرین انقالب پوشیده نیست و 
علیرغم آنکه  در شناســاندن آرمانهای انقالب و بسیاری از فعاالن 
اجتماعی و سیاســیون  نقش بسزایی داشــته و دارد اما همیشه از 

معرفی  خویش  رویگردان است.  
 راســتش چون  به تازگی  بیماری مهلک وســه عمل جراحی را  
پشت سر گذاشته، به مالقات او رفتیم و خواستیم به بازگویی شرح 
حال و خاطرات انقالبی خود بپردازند که اولین پاسخ  وسواس گونه 

وی به شرح ذیل است:
  بنده محمدرضا شــرفخانی ، فرزند انقــالب ، باورمند و پایبند 
همیشــگی به آرمانهای بلند شــهدای واالمقام  هستم و الحمدهلل  
تاکنون  مفتون هیچ گروه ،جناح و جریانی  نشــده ، همیشــه بی ریا 

زندگی کرده ام و از دروغ  بیزارم. والسالم .  
محمدرضا شــرف خانی در سال ۱34۵ و در خانواده ای مذهبی 
و تهرانی چشــم به دنیا گشود، ازسوی مادرمغفوره ،نوه عالم ربانی 
حاج ســید حسن میرمحمدی لواسانی اســت. پدرمغفور وی نیز از 
روسای قدیمی کاروانهای زیارتی حج در زمان طاغوت بود و البته از 
پیرغالمان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و نام آشنای  هیات های 
قدیم  بازار تهران که  در آن زمان خاستگاه اصلی فعاالن ضد رژیم 
طاغوت محسوب می شــدند،به همین دلیل محمدرضا ازعنفوان 
نوجوانی، به طورناخواســته تحت تاثیر نزدیکان،  با فضای سیاسی 
و با آرمانهای انقالب آشــنا گردید چنانچه با هجرت خانوادگی به 
کرج در ســال ۱3۵4، زمینه فعالیتهای فرهنگی او در کرج نسبت  
به همســن و ســاالنش بیشــتر بود، به طوری که علیرغم حضور 
همیشــگی او در دانشکده کشــاورزی کرج که در سال ۵8مرکز 
فعالیت شــدید  گروهک هایی چون مارکسیســت ها ،ملی گرا ها  
،لیبرالهــا ، منافقین ،پیکاریها و التقاطی ها  بود،او با تشــکیل اولین 
گروه دانش آموزی توســط دانشــجویان پیرو خــط امام ، به جمع 
آنها پیوســت وضمن تلمذ در کالسهای جهان بینی و ایدئولوژی، 

فعالیتهای فرهنگی )سرود و تئاتر( خود را آغاز نمود . 
این فعال انقالب در امور تربیتی ،جهاد سازندگی ،سپاه پاسداران  
به شــاگردی شهیدان جواد شاپوری ،شــعبان نصیری و عزیزانی 
چون  دکتر حســن صالحی،حاج عباس ماهوتیها ، مرحوم مهندس 
خوشــخو و ...درآمد و تلمذ نمود و آموزشــهای نظامی و دفاعی را 

قبل از تاســیس بســیج در اردوهای امور تربیتی و گروه المراقبون 
کرج آغاز نمود و با فرمان تاریخی تاســیس بســیج ۲0 میلیونی به 
بســیج پیوســت که ابتدا در روزهای جمعــه و در خیابان طالقانی 

برگزار می شد.
در برگزاری نماز جمعه به امامت آیت اهلل زابلی رحمت اهلل علیه  
دردانشــکده کشاورزی بسیار فعال بود و به  توزیع نشریه ، پوسترو 
چاپ اعالمیه،  فروش کتابهای ارزشــی و ایجاد کتابخانه محلی در 

راه پله هــای خانه ها را بر عهده گرفت وضمن  تکثیر نشــریه پیک 
روســتا  مبارزه با  گروهک های ضد انقــالب و مقابله با معاندان و 
دشــمنان نظام را ســرلوحه فعالیت خویش قرار داد و  علیرغم سن 
کم، بارها توسط  منافقین تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

در ۱4 ســالگی به جبهه رفته وبعد از دو سال به عنوان بسیجی 
منتخب به همراه فرماندهان سپاه ،آموزش اصول جنگ و اطالعات 
را گذرانده و همرزم  شــهدای واالمقامی چون حاج علی گروســی 
،روح اهلل ،محمد باقرباکولیوند و ... بوده اند.محمدرضا گفت: عرصه 
دفاع مقدس پر از خاطره اســت ،اما یکی از خاطراتی که همواره به 
یاد دارم در ۱۵ ســالگی و به شب عملیات والفجر یک باز می گردد 
کــه باید از تله کانال باریکی در فکه عبور می کردیم ،ولی کوتاهی 
کانال باعث شــد نفرات سر ستون  از ناحیه سر و سینه مورد اصایت 
گلوله قرار بگیرند  و در کف کانال بیفتند و ما مجبور بودیم بســیار 
خمــوده از روی پیکر مطهرآنها عبور کنیــم و  در آن وقت معاون 
گردان حنظله )حاج عباس قهرودی (از لشکر به نفرات بعدی گفت 
که برای حفظ ارتفاع ، اجساد را به باالی کانال بگذارید تا  بچه های 
کمتری شهید شوند . صحنه دلخراشی بود وقتی گلوله به پیکر آنها 
می خورد و عبور می کرد، در خروج ، گلوله ها، خون لخته شــده را به 
صورت ما می پاشیدند.  شرف خانی  گفت: هیچگاه احساس وصف 
ناپذیر فرهنگ دفاع مقدس از خاطرم پاک نمی شود و با تمام وجود 
گرمی خون همرزمانم را حس می کنم ، حرمت این خون های پاک 
به نقطه عطف و سرنوشــت ســاز زندگی من تبدیل شد، لحظه ای 
فراموش نشدنی که باورمندی و پایبندی من به آرمانهای بلند رهبر 
کبیر انقالب اســالمی حضرت امام خمینی )ره( در مقابله و مبارزه 
همیشگی با ظالم و دفاع از مظلوم به عنوان فرزند انقالب عجین شد 
و از بنده یک مبارز خســتگی ناپذیر ساخته است و فرزندان انقالب 
تمام قد پای آرمانهای خود ایستاده اند.گشتی رزمی ، پیک گردان ، 
دیده بان ،هماهنگ کننده محور ،آموزش و... مسئولیتهای نظامی 
او بود که در لشکرها و تیپ های مختلف به فرماندهی بزرگانی چون 
شــهید حاج ابراهیم همت  انجام وظیفه کرده  و سراســر پیکر او از 
آماج تیر خصم بعثی در امان نمانده ، بیش از ۱0 بار جراحی شــده  و 
36 سال است که از وجود  ترکش های موجود در بدن و مخچه ،  درد 
می کشــد، ولی همواره دغدغه اصلی او به حوزه حساس فرهنگ و 
احتمال رخنه دشــمنان و معاندان از این طریق مربوط می شود و به 
عنوان فرزند انقالب، حفظ نظام و انقالب در سایه وحدت و همدلی، 

حول محور والیت و حضور درتمام صحنه های فرهنگی  است 
شــرفخانی در پایان تاکید کرد: ما به عنوان بازماندگان آن نسل 
هرگز چشمداشتی به جز خدمت و ادای دین به این نظام، انقالب و 
مرز و بوم نداشــته و نخواهیم داشت و اکنون در 40 سالگی انقالب 

شــکوهمند اســالمی مردم ایران، همان  آرمانی که در نوجوانی با 
حضور در جنگ، جبهه و بســیج داشتیم، همچنان به عهد و میثاق 
خود پایبند بوده و به جز ســربلندی و پیشــرفت ایران اســالمی و 
ایســتادگی  قدرتمندانه در برابر اســتبداد  نظام ســلطه و مقابله با 
تحریم هــای ظالمانه و مبارزه با تهاجــم فرهنگی به چیز دیگری 
 نمی اندیشــیم، چراکه ما دانش آموخته بســیج و مدرســه عشق 

هستیم.

13دکلمه در رثای شهدای بستان

اعزام  به جبهه 1361همراه شهید قریشی 

سخنرانی 1359

چنانه .گردان حنظله 

دوکوهه 1362همراه شهید گروسی

عملیات خیبر همراه شهید کولیو ند

آسفالت شهرک فرهنگیان

نصب دریچه های الیروبی و شبکه های تنظیف انهار شهر جدول گذاری خیابان طالقانی قیر پاشی فاز 4 فرهنگیان زیرسازی فاز 4 فرهنگیان

دال بتنی روی نهرمقابل مسجد امام

آسفالت خیابان سید جمال الدین

پیاده روسازی خیابان طالقانی  

داریوش یگانه، شهردار نظرآباد
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مسئوالن ترافیکی کرج اقدام کنند
ترافیــک ظهرگاهی و عصرگاهی خیابان های اصلی کرج واقعا عرصه را بر 
شهروندان تنگ کرده است. لطفا مسئوالن ترافیکی کرج با انجام بررسی های 
میدانی راه حل های بهتری برای خروج از این وضعیت دشوار جستجو نمایند.
حسن شیرازی از میدان هفت تیر کرج

مسئوالن دادگاه هشتگرد اقدام نمایند
خریداران اراضی فاز ۵ و ....شــهرجدید هشتگرد حدود 3سال معطل اعالم 
نظر کارشناســی و رای قضایی شــعبه 3 حقوقی دادگاه هشتگرد هستند و این 
ماجرا باید توسط مسئوالن مربوطه در شرکت عمران و شهرسازی و اداره ثبت 
هشــتگرد و نهایتا دادگاه هشتگرد هر چه سریعتر به سرگردانی حدود سه دهه 

بالتکلیفی شاکیان پرونده زمین خواری هشتگرد پایان دهد.
جمعی از شاکیان پرونده زمین خواری هشتگرد

قدردانی از مسئوالن ترافیکی کرج
اخیرا خیابان رســالت بــازار بزرگ مالصدرای کرج بــا نصب عالئم ویژه 
راهنمایــی و رانندگی یکطرفه اعــالم و با حضور و نظارت ماموران زحمتکش 
اداره راهنمایی و رانندگی کرج، شــاهد عبور و مرور روان خودروها هســتیم. 
بدینوســیله تشکر و ســپاس فراوان خود را از مسئوالن راهنمایی و رانندگی و 

ماموران حاضر در صحنه اعالم می کنیم.
جمعی از شهروندان کوی کارمندان جنوبی

مشکل معیشتی و اقتصادی مردم را واقعی تر ببینید
دولت با پرداخت ۲00هزار تومان به بازنشســتگان و شاغالن با عنوان فوق 
العاده جبرانی به اصطالح خودش ماجرا را فیصله داده، این در حالی اســت که 
در مقابــل حجم عظیم گرانــی اقالم و ملزومات زندگی می توان گفت که این 
مبلغ دردی را دوا نخواهد کرد. لطفا مســئوالن دولتی واقعی تر و حقیقی تر به 
موضوع زندگی و فشارهای اقتصادی مردم نگریسته و تصمیم بهتری بگیرند.
احمد نادری کرج

شهید مدافع حرم علیرضا قنواتی:
تا زمانی که کفر هست باید جنگید 

 شهید قنواتی متولد ۱33۹ و از رزمندگان دفاع مقدس بود .
 از خصوصیات بارز ایشان، صبر بود، این را همیشه سرلوحه کار 
خود قرارداده بود و همین طور به خانواده اش سفارش می کرد. 

از نصایح همیشــگی این بزرگوار به فرزندانشــان  این بود که 
آنــان را به صداقت توصیه می کرد و می گفت: صداقت حرف اول 
زندگیتان باشــد. اول با خدا بعد با خود و خانواده. اگر صداقت باشد 
هــر چیزی پــس از آن می آید.  خداوند از آدم هــای با نیت پاک 
وصادق بســیار راضی اســت. خداوند از بنده با صداقت خشنود 

می شود.
همرزم شــهید در سوریه علت تصمیم شهید را برای رفتن این 

گونه بازگو کرد:
از رفتنمان  به ســوریه باید برایتــان بگویم که: وقتی حضرت 
یوســف)ع( را برای فروش به بازار برده فروش ها آوردند، عده ای 
برای خرید ایشان به صف ایستادند، در میان آن ها مرد فقیری بود. 
به او گفتند تو برای چه این جا ایستاده ای؟ تو که پول خرید یوسف 
را نداری. مرد فقیر گفت: من پولی برای خرید یوسف ندارم، اما این 
گونه حداقل نامم درلیســت خریداران یوسف ثبت می شود. حاال 
حکایت بچه های رزمنده مدافع حرم هم همین اســت، اگر شهید 
نشــوند، الاقل اسم شان در لیســت مدافعان حرم حضرت زینب 

)س( ثبت خواهد شد. ما هم به این نیت راهی شدیم.
این بزرگوار در مرحله اولی که به ســوریه اعزام شــد، 40 روز 
ماند. بعد به مرخصی رفت. مدتی با خانواده بود. اما دل توی دلش 
نبود، مرتب دلش هوای ســوریه داشت و می خواست از مدافعان 
حرم باشــد. در مرحله دوم که می خواست اعزام شود، مشکالت 
زیادی سر راهش بود. او بسختی توانست خود را به سوریه برساند. 
ســرانجام در حمص ســوریه و در مقام مستشار نظامی بر اثر 
اصابت خمپاره در درگیری با گروهک تروریستی داعش به فیض 
شــهادت نائل آمد. او در معامله با خدا خون خود را تقدیم کرد تا ما 
بتوانیم با آرامش در این سرزمین زندگی کنیم. راهش پر رهرو باد!

پیام های مردمییاد یاران آشنا

اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید
عمر به گذشته به پیرانه سرم بازآید

دارم امید برین اشک چو باران که دگر
برق دولت که برفت از نظرم بازآید

فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: 
یکی از الزامات و ضروریات امروز کشور 
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، 
تحقق هر چه بیشــتر اقتصاد مقاومتی 

است.
خبرنــگار جام جــم البرز: 
»ســیروس شــفقی در آئیــن افتتاح 
نمایشــگاه دســتاوردهای تولیــدی و 
صنعتی استان البرز در جمع خبرنگاران 
گفت: یکی از زیر شاخه ها و صنایعی که 
در تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند موثر 
بوده و در کشــور بخوبی بدرخشد همین 

صنایع کوچک و متوسط است.
وی اضافــه کــرد: ایجــاد صنایع 
کوچک و متوســط در کشــور براحتی 

امکان پذیربــوده و امکان اینکه بتوانند 
آموزش های کافی را داشته باشند دارند، 
همچنین تســهیالت خوبــی برای راه 

اندازی این کارگاه ها پیش بینی شــده 
که می تواننــد در خودکفایی اقتصادی 
کشــور تاثیر زیادی داشته باشند.شفقی 

با اشــاره به ظرفیت های تولیدی استان 
البرز خاطر نشــان کرد: با توجه به اینکه 
این استان در یک کانون جمعیتی بسیار 
بزرگی در مرکز کشور قرار دارد و شهرک 
های صنعتی بســیار بزرگــی نیز در آن 
وجود دارد اگر این ظرفیت ها بدرســتی 
هدایت شــود می تواند عملکرد بســیار 
مطلوبــی در اشــتغال و کاهش هزینه 
های تمام شده کاالهای تولیدی داشته 
باشــد.در این نمایشگاه استارت آپ ها، 
فن بازارها و شــرکت های دانش بنیان 
فعالیت بســیار قابل توجهی دارند.۱۱0 
غرفه به مدت 4 روز در محل نمایشــگاه 
های موقت گلستان شهر کرج از ۲6 الی 

۲۹ آبان ۹۷ پذیرای عموم مردم است.

اقتصاد مقاومتی از ضرورت های امروز کشور است

سرپرســت اســتانداری البرز گفت: 
استفاده از ظرفیت بانوان توانمند را در پست 
های مدیریتی البرز در راستای تحقق سهم 
30 درصدی بانوان از پست های مدیریتی 

در دستور کار خواهیم داشت.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
استانداری البرز، شهبازی در اولین نشست 
سراســری تخصصی مشــاوران و بانوان 
کارآفرین صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتــی ایران که با حضــور معاون امور 

بانوان و خانواده رئیس جمهور در ســالن 
شهدای دولت استانداری برگزار شد، با ابراز 
خرسندی از برپایی چنین جلسه ای برای 
نخســتین بار به میزبانی البرز، افزود: جای 
بسی افتخار برای بنده دارد که از نخستین 
برنامه های رسمی خود کسوت سرپرستی 

استانداری را در حوزه بانوان دارم.
وی ادامه داد: با توجه به بررســی های 
صــورت گرفته و بازخورد حضور بانوان در 
پســت های مهم و کلیــدی، اکنون و در 

این شــرایط خاص کشور، مدیریت بانوان 
فرصتی مغتنم محسوب می شود.

شهبازی گفت: در برهه ای حساس از 
تاریخ کشور، زنان با فعالیت های سیاسی 
و اجتماعــی خود زمینه ســاز رویداد های 
بزرگی شــدند و اکنون نیز در فعالیت های 
اقتصادی نقشــی غیرقابل انکار و تعیین 
کننده دارند.وی با اشاره به اقدامات مثبت 
استاندار سابق البرز در حوزه اشتغال و اعتماد 
به بانوان و جوانان در پست های مدیریتی 
افزود: تیم اقتصادی البرز بسیار فعال و پویا 
اقدام و عمل می کنند.سرپرست استانداری 
البرز اضافه کرد: تولیدکنندگانی که در این 
شرایط خاص نیز عاشقانه فعالیت می کنند، 
با تمام وجود به کشــور و جامعه خود عشق 

می ورزند.
وی گفت: طی گفتگوهایی که در قالب 
بازدید از نمایشگاه با برخی تولیدکنندگان 
صورت گرفــت، ابراز خرســندی آنها از 
پیگیری مشــکالت و موانعشان، نشان از 

عزم جزم مجموعه استان برای تسهیل و 
رفع موانع تولید دارد.شهبازی افزود: اکنون 
کشور در شرایط ســختی قرار دارد ولی از 
این برهه حســاس نیز با اتحاد و انســجام 
گذر خواهیم کــرد و برگ زرینی از افتخار 

بر تارک تاریخ کشور بر جای می گذاریم.
وی عنــوان کرد: اســتفاده از ظرفیت 
بانــوان توانمند اســتان در پســت های 
مدیریتی البرز در راستای تحقق سهم 30 
درصدی بانوان از پست های مدیریتی را در 

دستور کار خواهیم داشت.
سرپرست اســتانداری البرز گفت: در 
شــرایط کنونی در البرز حدود ۵00 بانو در 
پســت های پایه ای مدیریتی مشغول به 
کار هستند.وی گفت: امید است با اتحاد و 
انسجام مجموعه استان، در راستای تحقق 
اهداف نظام و برنامه های دولت، اقدامات 
موثری برای رشد و توسعه البرز انجام دهیم.

در پایان این مراسم از بانوان موفق در حوزه 
اقتصادی تقدیر شد.

۲ هــزار و ۲۲۹ میلیــارد ریــال 
تسهیالت کم بهره به تولیدکنندگان 
و ســرمایه گذاران بخش کشاورزی 

البرز پرداخت شد.
خبرنگار جام جم البرز: سید 
مجید موســوی رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان البرز ضمن اعالم 
این خبر گفت: تسهیالت کم بهره به 
۲۹8 طرح تولیدی اشــتغالزا در حوزه 
تسهیالت اشــتغال پایدار روستایی 
و عشــایری برای ایجاد و توســعه و 
تکمیل طرحهای  فعالیتهای گلخانه 
ای ، پــرورش قارچ ، گیاهان دارویی  ، 
پرورش دام و طیور، شیالت وآبزیان ، 
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با 

سود 6 درصد پرداخت شد .
وی گفــت:  این طــرح ها پس از 
اخذ مصوبه کارگروه اشــتغال استان 
به بانکهای عامل کشــاورزی، پست 
بانک ، توســعه تعاون و صندوق کار 

آفرینی امید معرفی شده اند.
موســوی در خصوص طرحهای 
معرفی شــده به بانکهای عامل  گفت 
: طرحهای منعقد شــده در بانکهای 
عامل ۱3۹ طرح ، به مبلغ 8۲۷ میلیارد 
ریال وبا پیش بینی ایجاد اشتغال هزار 

و ۱03 نفر است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان البــرز در خصــوص جذب 

تســهیالت اشــتغال روســتایی و 
عشــایری ۱۱۷  طــرح ، جمعــًا به 
مبلــغ ۵۹6میلیــارد ریــال با پیش 
بینی  ایجاد اشــتغال ۷۷0 نفر توسط 
بانک های عامل افزود: کشــاورزی ، 
پســت بانک ، بانک توســعه تعاون و 
صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده 
اســت و مابقی طرحهایی  که پرونده 
تســهیالتی آنها در بانــک تکمیل 
شــده  پس از تخصیص  اعتبارجدید 
در فرایند پرداخت قرار خواهد گرفت 
.وی در مورد تسهیالت خط اعتباری 
مکانیزاســیون کشــاورزی گفــت: 
تســهیالت مکانیزاسیون با نرخ سود 
۱۵ درصد به بهــره برداران پرداخت 
می شــود که این تسهیالت به منظور 
خرید انــواع ماشــین آالت و ادوات 
کشــاورزی و دامپروری، در راستای 
افزایــش ضریــب مکانیزاســیون، 

پرداخت می گردد.
موســوی افــزود: ۹۲ میلیــارد 
ریال تســهیالت مکانیزاســیون در 
ســال ۱3۹6 پرداخت شــده است. 
همچنیــن در ســال ۱3۹۷ تعداد 4۱ 
مورد پرونده بــه مبلغی بیش از ۱4۵ 
میلیارد ریال جهت دریافت تسهیالت 
مکانیزاســیون به بانک کشــاورزی 

معرفی گردیده است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 

استان البرز افزود : تسهیالتی از محل 
صندوق حمایت از بخش کشاورزی  
با نرخ ســود ۱4 الی ۱6 درصد نیز در 
قالب تسهیالت سرمایه ای و سرمایه 
در گــردش به بخش صنایع تبدیلی و 
تکمیلی ، آب و کشــاورزی  پرداخت 
می شــود که مبلغ ۲8۷ میلیارد ریال 
تســهیالت از محل صندوق توسعه 
ملی در ســال ۱3۹6  بــه متقاضیان 
پرداخت شــد. در سال جاری نیز ۱03 
مورد به مبلــغ هزارو ۷۲ میلیارد ریال 
تسهیالت تسهیالت از محل صندوق 
توســعه ملی بــه بانک کشــاورزی 
معرفــی گردیده اســت.وی گفت: 
تسهیالت اشــتغال پایدار روستایی با 
نرخ ســود 8 درصد بــا عاملیت بانک 
ســینا و پارســیان به منظــور ایجاد 
اشــتغال در مناطق روستایی از محل 
اعتبــارات در اختیــاراداره کل امور 
روستایی و شــوراهای استانداری  در 
قالب تســهیالت سرمایه ای به بهره 
برداران بخش کشــاورزی با حداقل 
ســقف یک میلیارد ریــال و حداکثر 
اعتبار ۲0 میلیــارد ریال پرداخت می 
شــود که در سال گذشته مبلغی بیش 
از ۷۷ میلیارد ریال تسهیالت به بهره 
برداران بخش کشــاورزی پرداخت 

شده است .
همچنین در سال ۱3۹۷ تعداد ۱۵ 

طرح به مبلغی حدود ۹۷ میلیارد ریال 
به اداره کل امور روســتایی و شوراها 
جهت معرفی به بانک ســینا معرفی 
صورت گرفته اســت.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان البرز گفت: در 
خصوص طرح های مشاغل خانگی 
، این تســهیالت با نرخ سود 4 در صد 
به دارند گان مجوز فعالیت مشــاغل 
خانگی در بخش کشاورزی پرداخت 
می شود که در سال ۱3۹۷ تعداد ۱04 
طرح  برای دریافت تسهیالت به اداره 
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت 
معرفی به بانک انجام شــده و از این 
تعــداد 46 فقره به مبلــغ ۷ میلیارد و 
۷۷0 میلیــون ریال جــذب و مابقی 
در حــال پیگیــری جهــت دریافت 
تسهیالت است.موســوی افزود: در 
خصوص تسهیالت اقتصاد مقاومتی 
با نرخ ســود ۱8 درصد نیز با عاملیت 
تمــام بانک ها در قالب تســهیالت 
ســرمایه ای و ســرمایه در گردش 
بــه بهره برداران بخش کشــاورزی 
پرداخت می شــود که در سال ۱3۹6 
مبلغ 4۹6 میلیــارد ریال از این محل 
به متقاضیان واجد شــرایط پرداخت 
گردید. همچنین در سال ۱3۹۷ نیز تا 
به این لحظه مبلغ ۱08میلیارد و ۵00 
میلیون ریال توسط بانک ها پرداخت 

شده است.

34۲0 بیمار کلیــوی را حمایت می کنیم و باید از 
این بیماری پیشگیری کرد.

خبرنگار جام جم البرز: مجید کرمی رئیس 
انجمن حمایت از بیماران کلیوی اســتان البرز ضمن 
اعالم خبــر فوق، طی هفدهمین نشســت در جمع 
کثیری از اصحاب رســانه افــزود: از زحمات اهالی 
مطبوعات و ســایر رسانه ها به دلیل حمایت هایشان 
طی این ســال ها قدردانی و تشکر می کنم و تالش 
ما این است که مشــکالتی را که گریبانگیر بیماران 
کلیوی می باشــد به اطالع مردم خیر اســتان البرز 
برســانیم. وی ادامه داد: در استان البرز ۲۵48۹بیمار 

دیالیــزی وجود دارد که تنها ۲۵6 تخت دیالیز در این 
اســتان داریم که این میزان کفایت نمی کند. کرمی 
تاکید کرد: در حال حاضر ۲00 تخت دیالیز جدید نیاز 
داریم که ان شــا اهلل قرار اســت در سال جاری مرکز 

جدید دیالیز در باغستان کرج راه اندازی شود.
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ســپس 
خاطر نشان ساخت: حدود 4۵0 نفر از بیماران کلیوی 
برای دیالیز به تهران و شهرهای اطراف کرج مراجعه 
می کنند که این خود مشــکالت بسیار و هزینه های 
مضاعفی برای آنها ها بــه همراه دارد. کرمی یادآور 
شد: به خاطر میزان بسیار مشغله مراکز دیالیز استان، 

برخــی از این مراکز در طول شــبانه روز چهار نوبتی 
فعالیت دارند و بعضی از بیماران نســبت به نیاز خود 
می باید نصف شــب ها به ایــن مراکز مراجعه کنند. 
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی سپس اشاره 
کرد: تقریبا هر یک تخت باید به شــش بیمار در طول 
شبانه روز خدمات دهد که برخی اوقات شرایط فراتر 

از این وضعیت است.
کرمی گفــت: بیماری کلیه از جمله بیماری های 
خاموش محسوب می شود و فرد بیمار تا آشکار شدن 
عالئم ممکن اســت از بیماری خود اطالعی نداشته 

باشد.

ضرورت به کارگیری بانوان توانمند البرز در پست های مدیریتی

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی:

3420 بیمار کلیوی را حمایت می کنیم

تسهیالت 2 هزار میلیاردی برای عشایر و روستاییان

به مناسبت هفته بسیج مراسمی برای تجلیل از بسیجیان  نمونه کرجی در سالن 
میالد برگزار شد.

خبرنگار جام جم البرز: فرمانده ســپاه امام حسن مجتبی )ع( استان در این 
همایش تفکر بسیجی را در جامعه اسالمی برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری 
اسالمی مهم عنوان کرد و گفت : بسیجیان باید با وحدت و همدلی تالش کنند تا نظام 
اسالمی همواره قله های پیشرفت و ترقی را در زمینه های علمی ، اقتصادی و نظامی 
طی کند.ســردار موالیی افزود: امروز باید از هرگونه تفرقه افکنی پرهیز کنیم چراکه 
دشمنان تالش می کنند با تفرقه افکنی بین اقوام مختلف به نظام اسالمی ضربه زنند.

در پایان همایش از فرماندهان نمونه پایگاههای بسیج قدردانی شد.

تجلیل از بسیجیان نمونه البرز 


