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ضرورت مراقبت از قیام 
عاشورا و اهداف آن

امام جمعه کرج تاکید کرد؛

گذری بر زندگی شهیدی که سقای جبهه بود
پدر من درجبهه وظیفه آبرســانی با یک ماشــین تانکر را برعهده داشــت و از شهر برای جبهه و خط اول آب می برد. 

پس از چند روزبی خبری از او خبر شــهادتش را به ما دادند.
 شــهید »علی ســرحدی« در تاریخ چهارم شهریور سال 1335، در شهرتهران در خانواده ای متوسط و مومن ...
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یادواره 270 شهید نیروی انتظامی 
البرز برگزار شد

صفحه2

مدیر کل ارتباطات سیار استان البرز و شهرستان های غرب استان تهران اعالم کرد؛

تمدید طرح اینترنت نامحدود رایگان
دکتــر ایــرج اســداللهی، مدیــر 
کل ارتباطات ســیار اســتان البرز  و 
شهرســتان های غرب استان تهران 
از تمدیــد طــرح اینترنــت نامحدود 

رایگان خبر داد.
کــرج - خبرنگار جام جم: این طرح 
)از ســاعت ۳ بامداد تا ۷ صبح( برای 
دارنــدگان بســته های بــا حجم ۱۰ 
گیگابایــت یا بیشــتر به مــورد اجرا 

گذاشته خواهد شد.
اســداللهی در ادامه چنین گفت: 
بــه پــاس اســتقبال مشــترکین از 
 طــرح اینترنــت نامحــدود رایــگان 
) از ســاعت ۳ بامــداد تــا ۷ صبح (، 
ایــن طــرح برای مشــترکین بســته 
های اینترنت بــا حجم ۱۰ گیگابایت 
یا بیشــتر تــا اطــاع ثانــوی تمدید 
می شــود. مشــترکین همــراه اول 
مــی تواننــد بــا خریــد هــر یــک از 
بســته هــای اینترنــت بــا حجم ۱۰ 
گیگابایت یا بیشــتر، از ســاعت ۳ تا 
۷ صبــح از ترافیک رایگان اینترنت 
بهره منــد  نامحــدود  صــورت   بــه 

شوند.
وی ادامه داد: تمامی مشــترکین 
اعتبــاری و دائمــی که بســته فعال 
 ۱۰ روزانــه  حجــم  بــا  اینترنــت 
گیگابایــت یــا بیشــتر دارنــد، مــی 
توانند از این طرح اســتفاده کنند و 
این هدیه شامل مشــترکینی که از 
اینترنت با تعرفه آزاد اســتفاده می 
کنند یا حجم روزانه بســته اینترنت 
شــان کمتر از ۱۰ گیگابایت اســت، 

نمی شود.
   منظــور از بســته بــا حجــم ۱۰ 
گیگابایــت یــا بیشــتر، تنهــا حجــم 
روزانه ی بسته، فارغ از حجم شبانه 

آن بسته می باشد.
 در ضمن  مشــترکین سایر بسته 
هــای اینترنــت مشــمول ایــن طرح 

نمی باشــند، اما می توانند با شماره 
گیــری کد دســتوری *۱۰۰۰*#۲۲ 
نســبت به فعال سازی ســایر بسته 
های جذاب و متنوع نامحدود شبانه 

اقدام نمایند.
امــا دارنــدگان تمام بســته های 
اینترنت آلفا+، بسته های اینترنت 
همراهــی، بســته های انارســتان و 
بســته های ویژه مشــترکین جدید 
که حجم بســته شان ۱۰ گیگابایت یا 
بیشتر است )تنها حجم روزانه بدون 
درنظر گرفتن حجم شبانه(،مشمول 

این طرح می شوند.
اســداللهی این طــور ادامه داد: 
بســته های اینترنــت هدیه - مانند 
بســته هــای هدیــه طــرح تعویض 
سیم به یوســیم، بسته های باشگاه 
فیــروزه ای، کارت هدیه اینترنت و 
بســته خوشــامد ۱۰۰۰ - مشمول 

این طرح نمی شوند.
اما در صورتی که بســته مشترک 
قبــل از ســاعت ۳ صبح یا بین بازه ۳ 
تا ۷ صبح به اتمام برســد و مشترک 

باشــد،  نداشــته  رزروی  بســته 
ترافیــک اینترنت وی با تعرفه آزاد 

محاسبه خواهد شد.
وی با بیان این که این طرح شــامل 
ترافیــک اینترنــت بیــن الملــل و 
همچنین ســایت های داخلی و شامل 
تمام بســته هایی که حجم باالی ۱۰ 
گیگابایت )تنها حجــم روزانه بدون 
درنظر گرفتن حجم شــبانه( دارند، 

می شوند.
از  هریــک  از  مشــترکین   امــا 
ماننــد فعالســازی  هــای   درگاه 
پیامــک   ،#۱۰۰*  ،#۱۰*  ،#۱*  
۸۰۸۰، پیامــک ۱۰، وب ســایت و 
 IVR اپلیکیشــن »همــراه مــن« و
اقدام به خرید بسته کنند، مشمول 

این طرح می شوند.
این طرح بــه صورت خودکار برای 
تمام مشــترکینی که بسته اینترنت 
با حجم ۱۰ گیگابایت یا بیشتر دارند 
فعال شــده و نیازی به شماره گیری 
کــد خاصــی بــرای فعالســازی طرح 

نیست.

ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان، امام حسین )ع( را تسلیت می گوییم
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج تاکید کرد؛
ضرورت مراقبت از قیام عاشورا و اهداف آن

امام جمعه کرج گفت: پیام زنده عاشــورا بعد از گذشــت 1۴۰۰سال امر به 
معروف و نهی از منکر است.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما  مرکز البرز، حجت االســام حسینی 
همدانی در خطبه های نمازجمعه با اشاره به فلسفه حرکت حسینی و مرور این 
حرکت در ایام محرم گفت:باید دالیل بازگو کردن این واقعه تفســیر شود که 
چگونه حسین بن علی)ع( با عده کمی از یارانش مقابل ظلم ایستاد، باید شیعه 

هراسی پاسخ داده شود و اینکه چرا این همه کینه وجود دارد.
وی ادامه داد: دشــمنی ها با حرکت عاشــورا همچنــان ادامه دارد و امروز 
دشمنان به صورت رسمی مخالفت می کنند، رژیم صهیونیستی حسینیه های 

مناطق شیعه نشین را تخریب می کند. 
حجت االسام حسینی همدانی با اشاره به اینکه نهضت حسینی هنوز زنده 
اســت تصریح کرد: پیام زنده عاشــورا بعد از گذشت 1۴۰۰سال امر به معروف 
و نهی از منکر اســت که با روش های مختلف ســعی در از بین بردن آن دارند، 
محرم و عاشــورا یاد می دهد که کار کردن برای خدا هرگز شکست ندارد و این 

امام حسین)ع( است که عامل بقای اسام است.
خطیب نمــاز جمعه کرج در بخش دیگری از خطبه ها، با توجه به این نکته 
که دشــمنان برای ضربه زدن به نظام برای ماه های آینده طرح های مختلفی 
دارند گفت: الزم اســت هوشــیاری و اقدام بموقع انجام داد، امروز منافقان به 
همــراه مرتجعین عرب منطقه آمده اند تا کمک کنند فشــار ها علیه ایران به 

نتیجه برسد.
امام جمعه کرج افزود: مهمترین اقدامات این روز ها جنگ روانی اســت که 
به دروغ می گویند مثا نفوذ ایران کم شده است یا رفتار ایرانیان تغییر کرده و 
آماده مذاکره هســتند یا امید مردم نسبت به مسائل اقتصادی و نظام کم شده 
اســت، ولی به فضل پروردگار نظام اسامی به برکت خون شهدا بالنده به راه 

خود ادامه می دهد و بزودی شاهد فروپاشی نظام سلطه خواهیم بود.
حجت االســام حســینی همدانی در پایان گفت: وقتی اسراییل با کمک 
حزب دموکرات ها قصد نفوذ داشــت با اشراف اطاعاتی و قدرت موشکی بی 
درنگ در جای خود نشســت، همه دنیا این را بنداند در هر کجای عالم شرارتی 

انجام دهند پاسخ ایران سریع و کوبنده خواهد بود.

 یک پیشــنهاد ناب برای توسعه 
و گردشگری

بســترها و حواشــی رودخانه برغان، ورده و اغشــت در 
نزدیکی های " روستای ییاقی کردان " محل مناسبی برای 
توســعه گردشگری به حســاب می آید، اما مسئوالن دست 
اندر کار امور گردشــگری به علت فقــدان مطالعات عمیق 

کارشناسی از آن غافل بوده اند .
 به عنوان مثال محــدوده مذکور با توجه به عدم امکانات 
گردشــگری همه روزه بویژه روز های تعطیل با سیل جمعیت 

گردشگران روبه روست.
 با این حساب اکنون این سوال از مسئوالن امور گردشگری 
البرز مطرح اســت که آنان چرا از این موقعیت ویژه طبیعی با 
توسعه اصولی آن استفاده نکرده اند ؟! حال با توجه به موضوع 
مذکور پیشــنهاد نگارنده این اســت که مسئوالن دست اندر 
کار امور گردشگری با همکاری استانداری البرز و فرمانداری 
ســاوجباغ و .... با محوطه سازی، درختکاری، مسیر سازی 
خودرویی و پیاده رو و نصب دســتگاه های ورزشــی، ساخت 
پیســت دوچرخه سواری و آب رســانی و آب پاشی با حالت 
فواره ای، نصب عائم ایمنی و هشــدار دهنده و... نسبت به 
توســعه و رونق گردشگری اقدام عاجل نمایند چرا که با توجه 
به جمعیت روز افزون البرز و شــهرهای تابع داخل روستاهای 
البرز و... گنجایش حضور گردشگران را با توجه به محدودیت 

اراضی ندارد.
 البته الزم به ذکر اســت که برای رونق گردشگری عاوه 
بر موارد و امکانات پیشــین نیاز به تامین زیر ســاخت هایی از 
قبیل توســعه راه و دسترسی عریض و آسفالته، سرویس های 
مناســب بهداشتی، تعمیرگاه های مناســب خودروها، پمپ 

بنزین و تقویت و توسعه نیروی انتظامی و .... می باشد.
سید نصرالدین میر عربشاهی

با ائمه جمعه استاننگاه خیران مدرسه ساز البرز، در صدر برترین های کشوری
مجمع خیران مدرســه ســاز البرز به خاطرمحقق شدن 
تعهدات مدرســه ســازی در صدر برترین ها کشوری قرار 

گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، مدیر کل 
نوسازی، توســعه وتجهیز مدارس البرز گفت: خیرین نیک 
اندیش البرز در بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور 
که اردیبهشــت امسال برگزار شد، ۷51 میلیارد ریال متعهد 

شدند که تا کنون ۹۷ درصد آن تحقق یافته است. 
دالوریان افزود: طبق ارزیابی عملکردی که به تازگی در 
کشور انجام شد، خیرین البرزی توانستند در صدر برترین ها 
قرار گیرند.دالوریان از خیرین مدرسه ساز به عنوان بازوانی 
توانمند در جامعه یاد کرد و گفت: خیرین  مدرســه ســاز در 

تامین فضا های آموزشی مورد نیاز استان نقشی مهم دارند به 
گونه ای که 35 درصد مدارس کشــور به وسیله آن ها  ساخته 
می شود.وی با اشاره به این که خیرین مدرسه ساز با اهدافی 
آسمانی در عرصه آماده کردن کاس های درس برای دانش 

آموزان گام بر می دارند، گفت: البرز درجشنواره های هفدهم، 
هجدهم و نوزدهم نیز رتبه نخســت تحقــق تعهدات را در 
کشور به خود اختصاص داده است.دالوریان میانگین تحقق 
تعهدات خیرین مدرسه ساز در سه جشنواره یاد شده را 3/۷ و 
۹ درصد در مجموع به مبلغ بیش از 5۸1 میلیارد ریال عنوان 
کرد.وی افزود: برخاف  فعالیت های انجام شده، البرز ۸ هزار 
کاس درس کم دارد که ســاخت و تامین آن نیازمند همت 
خیرین نیک اندیش است.وی ادامه داد: ساالنه 1۲ هزار نفر 
به جمعیت البرز افزوده می شود در حالی که فضای آموزشی 
الزم برای آن وجود ندارد.وی گفت: رفع تنگنا های آموزشی 
در اســتان البرز نیاز به نگاه ویژه مسئوالن کشوری و استانی 

دارد. البرز ۴۶۰ هزار دانش آموز دارد.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران گفت: 
مردم ایران پیرو درس عاشــورا هســتند وهیچگاه با نقشه 

مستکبران جهان فریب نمی خورند.
 به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، فرمانده 
ناجا در ســومین یادواره ۲۷۰ شهید نیروی انتظامی استان 
البرز افزود: دشــمن مــردم و اعتقادات راســتین مردم را 
نمی شناســد، مردم ایران پیرو درس عاشورا هستند و هیچ 

گاه با نقشه مستکبران جهان فریب نمی خورند.
سردار اشتری افزود: جمهوری اسامی قصد جنگ علیه 
هیچ کشــوری را نداشته و ندارد. فرمانده نیروی انتظامی با 

بیان این که تمام ابرقدرت های جهان در جنگ ۸ ســاله از 
صــدام حمایت کردند گفت:  رهبری حکیمانه امام خمینی 
و حضور مردم از تمام اقشــار و توکل بر خدا موجب شــد که 
جنگ نابرابر با پیروزی ســپاه اسام پایان پذیرد.وی افزود: 
رزمندگان اســام برای ســرافرازی میهن اسامی مبارزه 
کردند و جان خود را در همین راه دادند.سردار اشتری با اشاره 
به تهاجم روانی و رســانه ای دشمن گفت: مردم ما در ۸ سال 
دفاع مقدس امتحان خود را پس داده و با این هجمه ها میدان 
را برای جوالن دشمن خالی نمی کنند.وی جنایات اسرائیل 
و آمریکا را در منطقه غیر انسانی توصیف کرد و افزود: هدف 

آن ها کشاندن نا امنی به داخل مرز های میهن اسامی است 
کــه با وجود اقتدار  در نظام جمهوری اســامی و به برکت 
خون شهدا، امنیت همچنان در مرز های کشور  برقرار است.

تپه ازبکی قدیمی ترین بنای خشــت ساز بشر ، درشمال 
غربی نظرآباد یادگار دوران کهن در البرز است.

 به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، محوطه 
باستانی ازبکی که بخشی از شهرستان نظرآباد  البرز را تشکیل 
می دهد، در روستایی به همین نام قرار دارد و نخستین خشت 

دست ساز بشر را به جهان معرفی کرده است.
بخش هایی از این محوطه باســتانی را کارشناسان مرکز 
باستان شناسی ایران در سال 13۴۸ مورد شناسایی قرار داده 

و در ســال 135۲ به شماره ۹55 در فهرست آثار ملی ایران به 
ثبت رســانده اند.  تپه ازبکی به عنوان یکی از کهن ترین آثار 
تاریخی البرز بوده که قدیمی ترین خشــت دست ساز بشر را 
درخود جای داده اســت و می تواند به عنوان نماد البرز معرفی 
شود.محوطه بسیار گسترده ازبکی در بر دارنده 1۰ تپه باستانی 
با ارزش می باشد که کاوشگران و باستان شناسان در سالیان 
اخیر ۶ تپه آن را بررسی کرده اند.همچنین  آثار باستانی دیگری 
نیز در ســایر نقاط استان به دســت آمده که نشان دهنده آن 

اســت که این منطقه از زمان قدیم مسکون بوده است. این 
تپه از ۶ بخش یان تپه، گوموش تپه، دوشان تپه، جیران تپه، 
مارال تپه و دژ مادی تشکیل شده است .  تپه ازبکی با تاریخ ۷ 
هزارساله ، نخستین خشت دست ساز بشر را درخود جای داده 
که این خشت آغاز معماری در جهان است. در زمانی که بحث 
گفت وگوی تمدن ها مطرح شــد یک خشت از این محوطه 
تاریخی به عنوان نماد به رئیس سازمان ملل اهدا شد که هم 

اکنون در سازمان ملل نگهداری می شود.

با حضور فرمانده نیروی انتظامی کشور؛

یادواره 270 شهید نیروی انتظامی البرز برگزار شد

تپه ازبکی درنظرآباد ، قدیمی ترین بنای خشت ساز بشر

ســال گذشــته همزمــان بــا برگزاری 
مراســم بزرگداشــت زنده یاد میراحمد 
ســادات کــه بــا مســاعدت و همــکاری 
مهنــدس  ســرکارخانم  صمیمانــه 
پیروزبخــت رئیس محترم ســازمان ملی 
اســتاندارد برگزارمی شد ، با معاضدت 
جنــاب آقــای حســنی نماینــده محتــرم 
روزنامــه جــام جــم در اســتان البــرز و 
درویــژه نامه محلی وطــی مقاله ای کوتاه 
بــا عنــوان" یــادی از بنیانگذارکیفیــت 
محصول در ایران" به خدمات ارزشــمند 
زنــده یــاد میراحمــد ســادات درزمینه 
تــاش جهت توانمندی هــای علمی ، فنی 
و آزمایشــگاهی سازمان ملی استاندارد 
ایــران پرداخته ونیز یادآورشــدیم که 
درزمان ریاست ایشــان دراین سازمان 
روحیه مدیران وکارکنان در تمام سطوح 
سازمانی نشاطی روز افزون یافت وهمین 
روحیــه با نشــاط همراه با اعتقاد راســخ 
ریاســت وقت ســازمان به مبانی کیفیت 
محصــول به عنوان یــک ارزش ملی و اثر 
گذارموجب گردید مفاهیم ناشــناخته یا 
کمترشناخته شــده استاندارد و کیفیت 
به عنــوان یک ضــرورت ملــی درجامعه 
مطــرح وحرکت بــه ســوی آن آغازگردد، 
ولــی با تکیه بر دالیلی که درمقاله ســال 
گذشــته بدان اشــاره شــد ایــن حرکت 
باکندی انجام می پذیرفت که متاســفانه 
همیــن حرکت کنــد نیز از بــدی اقبال و 
پروازغیرمنتظــره زنده یاد ســادات که 
درحین انجام وظیفه و به هنگام شــرکت 
دراجاس سازمان بین الملی استاندارد 
ایزو تقریبا متوقف شد و علی رغم تاش 
موثری که با حمایــت رئیس جمهور وقت 
و بــا تصویــب شــورای عالــی اداری در 
ساختارســازمانی آن صــورت پذیرفت ، 
متاسفانه درعمل به جز تغییرات ظاهری 
و بی محتوا در نام وعنوان وســربرگ های 
اداری وآزمایشگاهی تغییرات محتوایی 
درجهت ادامه حرکت آغازشــده درزمان 
روانشاد سادات صورت نپذیرفت .                                                                                             
گفتــه می شــد که بــا تصویــب قانون 
جدیدی که درمجلس مطرح شده تغییرات 

جدی درحرکت سازمان صورت می پذیرد 
وتصویــب قانــون جدید تحــت عنوان" 
قانــون تقویــت وتوســعه اســتاندارد" 
موجــب خواهد شــد بــا رفــع تنگناهای 
موجــود، حرکــت جدی درتوســعه مبانی 
کیفیــت در تولید محصول و جلوگیری از 
بــی کیفیتی محصــوالت تولیدی ونظارت 
جــدی بــر واردات وصــادرات صــورت 
بگیرد .                                                                                                                                              
ولــی با گذشــت قریب به یک ســال از 
تصویب قانون یاد شــده تغییرفاحشــی 
درســاختارهای حرکتی به سوی اهداف 
یــاد شــده صــورت نپذیرفته اســت  و 
همچنان اگرتاکیدات مقام معظم رهبری 
برخریــد کاالهــای ایرانــی درچهارچوب 
اقتصــاد مقاومتی نبود هنوز هم اولویت 
خریــد کاال برای خریــدار داخلی کاالهای 
بــا کیفیت همــراه با نــوآوری محصوالت 
خارجــی اســت، چــه برســد بــه رقابت 
کاالی ایرانــی در بازارهای تجارت جهانی 
کــه مصداق بــارز آن خودروهــای تولید 
داخلــی و تحــت حمایت دولت می باشــد 
وتولیــدات دیگر نظیر پســته ، زعفران 
وکاالهــای مشــابه نیز علی رغــم اصالت 
ذاتــی محصــول وقابلیــت رقابــت آن 
دربــازار تجارت جهانی با کارشــکنی های 
دولــت درامرصادرات بــدون تحقیقات 
در نــوآوری این قبیــل محصوالت درامر 
بســته بندی وجســتجوی بازار با زحمات 
روزافــزون بخش خصوصی درجا می زند 
وتنهــا توانســته اســت وضعیــت قبلی 
خــود راحفظ کند ، این درحالی اســت که 
ارزش افزوده تبدیل یا بسته بندی وبه 
روز آوری ایــن محصــوالت درامررقابت 
دربازارتجــارت جهانــی بــه دلیــل بــی 
توجهــی ســازمان ملــی اســتاندارد بــه 
مبحث تحقیقات درنوآوری ، بسته بندی 
وبازاریابی همچنان به جیب کشــورهای 
خارجی نظیر اســپانیا درزعفــران ایران 
وصنایع تبدیلی درمحصوالت کشاورزی 
ومواد معدنی وغیر می رود .                                                                                                            
دربحــث پایانی مقاله ســال گذشــته 
اشــاره بــه تاســیس اولیــن وتنهــا نهاد 

مردمــی درمبانی کیفیت محصول شــده 
بود کــه با پایمــردی وپیگیــری برخی از 
یــاران زنــده یاد ســادات و بویــژه اکبر 
نوزری از کارکنان قدیمی ســازمان ونیز 
بعضــی از اعضــاء خانواده ایشــان بویژه 
سرکارخانم جعفری همسر باوفای مرحوم 
و بــا حمایــت بی چون و چــرای آقای دکتر 
احمــدی نژاد رئیس جمهور وقت به ثبت 
قانونی رسید .                                                                                                                          
هدف اصلی از تاســیس چنین بنیادی 
ضمــن زنده نگاه داشــتن نــام میراحمد 
سادات که عاشــقانه به کیفیت محصول 
ملــی به عنوان یک ارزش می نگریســت 
، دریافــت وبررســی اطاعــات مردمــی 
درجهــت اجــرای هرچــه بهتراهــداف 
قانونــی بــود کــه درنخســتین روزهای 
ریاســت مرحوم ســادات وتحت عنوان" 
قانون اصاح قوانین ومقررات موســس 
استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران" در 
ســال ۱۳۷۱ به تصویب قوه مقننه وقت 
رســیده وقانون جدید تقویت وتوســعه 
اســتاندارد مصــوب ســال ۱۳96 نیز با 
همــان محتــوای موثرقبلی نقــاط ضعف 
احتمالــی قانون یاد شــده را برطرف می 
کند، بپردازد.                                                                                                                                                                                         

اعمــال  از  مهمــی  اهرم هــای  بــا 
حاکمیــت وتوانمندی هــای کــم نظیــری 
درامراســتفاده از تــوان کارشناســی 
کشــور درتمامــی بخش ها بویــژه بخش 
خصوصی از یک سو و واگذاری امراجرای 
برخی از وظایف مهم وکلیدی توسط سایر 
ســازمان ها که درقانون نخست وقانون 
بعــدی بدان پرداخته شــده و درصورت 
اجرا شــدن می توانســت مقوله کیفیت 
محصول کــه همچنان از مهمترین عوامل 
دراقتصاد ملی  و موثر دراقتصاد مقاومتی 
بــوده ونواقص موجــود درمدیریت های 
اقتصــادی کشــور را برطــرف نماید. چه 
سود که به دلیل تنگ نظری های بعضی از 
اعضاء هیات موسس نهاد مبتنی برکیفیت 
تحــت عنــوان" بنیــاد فرهنگــی ، هنری 
میراحمــد ســادات" همچنــان درحالت 
تعلیــق باقی مانده واهــداف یاران زنده 
یــاد درتوســعه مبانی کیفیــت محصول 
واهتمام در تاســیس یک تشکل مردمی 
که می توانســت با نظر خواهی وبررســی 
اطاعــات دریافتی ازدرون جامعه اجرای 
قوانین یاد شــده رابررســی وبرای رفع 
اشــکال ازتنگناهای عــدم اجرا رهنمود 

ارائه نماید به حال تعطیل درآمد.            

درزمــان فعالیــت بنیاد درســال های 
نخســت تاســیس و هنگام انتخاب آقای 
دکتــر روحانــی در اولین دوره ریاســت 
جمهوری یکی از اعضاء هیئت موســس با 
الهــام از اهداف بنیــاد طی نامه ای خطاب 
به جناب ایشان یاد آورمی شود که مبانی 
کیفیــت درتولید محصــول از موثرترین 
عوامل درتوسعه فعالیت های اقتصادی 
کشورمحســوب می شــود که سیاســت 
گذاری برایــن امر مهم را شــورای عالی 
اســتاندارد کــه ریاســت آن را رئیــس 
جمهــور عهــده دار می باشــد وجنابعالی 
دردوره هــای نمایندگــی مجلــس ازکم 
وکیــف آن وضــرورت حضــورو توجه به 
عنــوان رئیــس جمهور ورئیس شــورای 
عالی آشنایی کامل دارید می توانستیدبا 
تشــکیل حداقــل ســالی یک بار جلســه 
شــورای یــاد شــده وحمایــت از رئیس 
ومدیران ســتادی واستانی سازمان ملی 
اســتاندارد زمینــه اجرای هرچــه بهتر 
وظایف قانونی این ســازمان را فراهم نم

ایید.                                                               
نشــان بــه همان نشــان که بــه دلیل 
تراکم امور روزمره  در ریاســت جمهوری 
فرصــت برگــزاری وحضــور درحتی یک 
جلســه شورای عالی اســتاندارد درهیچ 
یک از ادوار ریاســت جمهــوری وی داده 
نشــده که هیچ ، اخیرا متوجه شــده ایم 
کــه شــورای عالی اســتاندارد با آن همه 
وظایف مهم به ســطحی پایین تراز ســطح 
قانونی به یکی ازجلسات درون سازمانی 
نهاد ریاســت جمهوری تبدیل ومتاسفانه 
نه تنها رئیس سازمان ملی استاندارد در 
مقام معاونت ریاســت جمهور وبه عنوان 
یارو مــددکار رئیس جمهور درجلســات 
هیئت وزیران حضورندارد ، متاســفانه 
رئیــس محترم جمهــوری اطاعات مبتنی 
برکیفیت محصــول و واردات وصادرات 
کشــور را همچنان از وزیروقت صنعت ، 
معدن وتجارت که خــود معارض اهداف 
کیفــی محصول در کشــور ومصداق بارز 
آن عملکرد ادواری وزارتخانه مذکور در 
محصوالتی نظیرخودرو درشرکت هایی با 

ساختاردولتی که همچنان و با استفاده از 
امکانــات حاکمیتی درامر تعرفه واردات 
کاالهای مشــابه برحفظ و بقای آن اصرار 
می ورزند سوال می فرماید.                                                                                                                                         
 این درحالی اســت که خودرو سازانی 
نظیر تویوتــا درکشــورژاپن ، هیوندای 
درکشــورکره جنوبی، بنز درکشورآلمان 
وپــژو در کشــور فرانســه هیــچ یــک 
ســاختاردولتی نداشــته واز اهرم هــای 
حاکمیتی در بقاء آن ها استفاده نمی گردد، 
وشرکت های مذکور پاسخگوئی با تاش 
درامر نوآوری ، ارتقاء کیفیت وحضور  پر 
رنــگ در بازاررقابت تجــارت جهانی تنها  
پاسخگوی  ســودآوری  سهامداران  خود 
می باشند.                                                                                                                                   
قراربــود تنها نهــاد مردمی بــا انتقال 
اطاعــات الزم در عــدم اجــرای وظایــف 
قانونــی به رئیــس ومدیران ســتادی و 
استانی سازمان واز آن طریق شورای عالی 
استاندارد را دراتخاذ تصمیمات بایسته 
رهنمود بدهند که ازجمله درســال های 
قبل از تعلیق موضوع ادغام ســازمانهای 
ملی اســتاندارد ایران وسازمان حفاظت 
از محیط زیست ومعاونت علمی تحقیقاتی 
نهاد ریاســت جمهوری را به دلیل تشابه 
درمســئولیت ها و وظایف در دستورکار 

داشت که با اقدام باقی ماند .                     
امیدواریــم بــا اهتمام اعضــاء هیئت 
موســس و با اســتعانت از عنایــات الهی 
وکســب نظــر وحمایــت ریاســت محترم 
جمهــور ورئیــس محتــرم ســازمان ملی 
اســتاندارد و بــا اعام آمادگی شــرکت 
از  کــه  صــدر  معیارگســتر  تعاونــی 
یادگارهــای زنــده یاد ســادات درانجام 
برخی از وظایف قانونی سازمان می باشد، 
بنیاد مجددا فعالیت خودرا ازسرگرفته 
وگام هــای موثری در  جهت تحقق اهداف 
خوددرکیفیــت محصــوالت ملــی وزنده 
نگاه داشتن یاد وخاطره میراحمدسادات 

بردارد .     انشا ا..
جمشید خسروی سامانی
مدیر کل اسبق دفتر حقوقی و امور مجلس
سازمان ملی استاندارد

تکلیف اولین وتنها نهاد مردمی مبتنی بر کیفیت محصول چه می شود؟
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جمع آوری روزانه ۱۰تن زباله در جاده کندوان 
روزانه بیش از 1۰تن زباله در جاده کندوان جمع آوری می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب؛ وجود 
اماکن تفریحی گردشگری متعدد در جاده کندوان و شهر آسارا و افزایش تردد در ۶ 
ماه اول ســال؛ با تاش واحد خدمات شهری  شهرداری آسارا؛ در راستای پاکیزگی 
و حفظ محیط زیست و رودخانه کرج که تامین کننده آب شرب تهران و کرج است؛ 
روزانه بیش از 1۰تن زباله در مســیر این جاده و فقط در محدوده شهری آسارا جمع 

آوری و به مرکز دفع زباله در کرج انتقال داده می شود.

کمک نیکوکاران به دانش آموزان نیازمند
 نیکوکاران البرزی در آســتانه ســال تحصیلی جدید بین دانش آموزان نیازمند، 

لوازم التحریر توزیع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، در این مراسم خیران و نیکوکاران 
گرد هم آمدند تا دانش آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید مشکلی برای 

تهیه وسایل درس خواندن نداشته باشند.
در این مراسم 15۰بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

این کار خدا پسندانه با کمک شهرداری کرج برگزار شد.

 کسب مدال طالی مسابقات کشوری کاراته
دختر کاراته کای ماهدشــتی قهرمان 

مسابقات کشوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وســیما؛ 
فاطمه بیگلر بختیاری  با کســب عنوان 
قهرمانــی  وزن منهــای ۶5 کیلوگــرم 
مسابقات کشوری کاراته جواز حضور در 
تیم ملی را کســب کرد.یازدهمین دوره 

مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی امید  به مدت سه روز در اصفهان برگزار شد.

 تالش براي افزایش سرانه مطالعه
حدود ۲ ماه اســت که یکی از فروشگاه های نان فانتزی در کرج اقدام به یک کار 

فرهنگی در فروشگاه خود کرده است.
 به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز البرز، آقای مرآتی مســئول این نان 
فانتزی گفت:  کتاب خانه کوچک منزل خود را به فروشگاه خود آورده تا مشتری ها در 
همان چند دقیقه اندکی هم که مشغول خرید کردن هستند مشغول مطالعه باشند.

وی همچنین گفت: این کار باعث شــد که خود مردم هم در فرهنگ کتابخوانی 
سهیم شوند و خودشان هم کتاب هایی را به این کتابخانه اهدا کنند.

ایــن نان فانتزی در منطقه رجایی شــهر کرج بین کوچه چهــارم و پنجم بلوار 
انقاب قرار دارد.

برگزاری نشست سراسری روسای 
بنیادهای نخبگان

سی امین نشست سراسری 
رؤســای بنیادهــای نخبگان 
اســتانی بــه میزبانــی البرز در 
مشکین دشــت فردیس برگزار 

شد.
کرج- خبرنــگار جام 
جم: رؤسای بنیادهای نخبگان 
استان های سراسر کشور در مشکین دشت گرد هم آمدند تا برنامه های 
اجرایی در بنیاد ملی نخبگان کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

ســاالریه معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان کشور در 
این نشست با اشاره به شناسایی، توانمندسازی و جذب نخبگان گفت: 
نخبه فردی اســت که اثرگذاری آن در جامعه محرز شده و در راستای 

تعالی کشور در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی قدم بر می دارد.
در این راســتا از سال های دانش آموزی این افراد که دارای استعداد 
هســتند شناسایی می شوند و با نظارت و مراقبت در سالیان متوالی بعد 

از دانشگاه نیز مورد حمایت قرار می گیرند.
ســاالریه حمایت از نخبگان را در کشور برای جذب در دستگاه های 
اجرایی دولتی مجموعه های خصوصی و کارآفرینی شخصی با حمایت 
بنیاد اجرایی دانســت.وی در ادامه گفت: ساختار بنیاد به صورتی است 
که تمامی استان ها زیر نظر ستاد تهران مشغول هستند و در هر فصلی 

یک نشست در یکی از استان های کشور برگزار می شود.

دستیابی محققان به تکنولوژی تولید 
وتکثیر نهال خرمای مجول

محققــان البرزی در پژوهشــگاه 
بیوتکنولــوژی کشــاورزی در کرج به 
فناوری تولیــد نوعی منحصر به فرد از 

خرما دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکــز البرز،خرمای مجول یک رقم از 

مراکش است وتا به حال در کشور ما کشت نشده است.
این رقم برای نخســتین بار با تاش محققان البرزی در پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی  تولید شد.
بــه گفته محققان البرزی ما دانش فنی ایــن رقم خرما را داریم وبا 
حمایت هــای بخش خصوصی ودولتی با توجــه به کیفیت خوب این 
خرمــا، خرمای مجول می تواند با تکثیر بیشــتر جایگزین خوبی برای 
خرمای سنتی و قدیمی باشد.هم اکنون در کشور هر ساله ۹5۰ هزار تن 

خرما تولید می شود که منبع آهن ،کلسیم وپتاسیم است.

خبرخبر

شهریار شعر و ادب فارسی
حتما شما هم این جمله معروف را بارها به شوخی 
از دیگران شــنیده اید که مــی گویند:» آمدی جانم 
به قربانت ولی حاال چــرا؟« در حالی که این جمله، 
یک مصرع از شــعر معروف استاد شهریار است که 
۲۷شهریور ســالگرد درگذشت اوست. برای همین، 
روز در گذشت این شــاعر بزرگ اهل تبریز را» روز 

شعر و ادب فارسی« نام گذاری کرده اند.
البته، شهریار شعرهای زیادی دارد که آن ها را به 
زبان آذری یا همان ترکی گفته اســت. مثا منظومه 
ای به نام» حیدر بابایه سام« در سال 1333سروده 
شده که بســیار هم معروف است، اما شعری که نام 
این شــاعر بزرگ ایرانی را سر زبان ها انداخت، شعر 
معروف » همای رحمت« اســت که شــهریار آن را 
برای حضرت علی )ع( گفته اســت. حتما این شعر را 
بارها و بارها، به خصوص در تولد یا شهادت امام اول 
شــیعیان شــنیده اید که می گوید:» علی ای همای 

رحمت تو چه آیتی خدا را« 
ســید محمد حســین بهجت تبریزی )1۲۸5-

13۶۷( متخلــص به شــهریار شــاعر ایرانی اهل 
آذربایجــان بود کــه به زبان های فارســی و ترکی 
آذربایجانی شــعر سروده است. او در تبریز به دنیا آمد 
و بنا به وصیتش در مقبره الشــعرای همین شــهر به 

خاک سپرده شد.
شــهریار در سرودن انواع شکل های شعر فارسی 
ماننــد: قصیــده، مثنــوی، غزل، قطعــه، رباعی و 
شــعر های نیمایی توانا بوده است. او به حضرت علی 
بن ابی طالب )ع( عاقه و ارادت ویژه ای داشــت و 

همچنین حافظ را بسیار دوست داشته است.

مجموعه تلویزیونی شــهریار که به کارگردانی 
کمال تبریزی در ســال 13۸۴ ســاخته شده و در آن 
زندگی این شــاعر به تصویر کشــیده شده است، در 
سال 13۸۶از شبکه دو سیما پخش شد و مردم بسیار 
از آن اســتقبال کردند.اما اگــر بخواهیم زندگی او را 
دقیق تر و بهتر بشناسیم، باید این طور بنویسیم که: 
شهریار شعر و ادب فارسی، یکی از بزرگترین شعرای 
آذربایجان است که در سال 1۲۸5در شهر تبریز متولد 
شــد. دوران کودکی را در روستای مادری اش به نام 

روســتای» قیش قورشــاق« و روستای پدری اش 
»خشــگناب« در بخش تیکمه داش شهرســتان 
بستان آباد در شرق استان آذربایجان شرقی گذراند. 
پدرش حاج میر آقا خشــگنابی نام داشت که در تبریز 
وکیل بود. پس از پایان دوره متوســطه در تبریز، در 
سال 13۰۰برای ادامه تحصیل از تبریز به تهران آمد 
و در مدرســه دارالفنون تا سال 13۰3و پس از آن در 

رشته پزشکی ادامه تحصیل داد.
حدود ۶ ماه پیش از گرفتن مدرک دکتری، ترک 
تحصیل کرد. پس از ســفری چهار ساله به خراسان 
برای کار در اداره ثبت اسناد مشهد و نیشابور، شهریار 
به تهران برگشــت. در ســال 1313 که شهریار در 
خراســان بود، پدرش در گذشــت. او در سال 1315 
در بانک کشــاورزی اســتخدام و پــس از مدتی به 
تبریز منتقل شــد.  دانشگاه تبریز، شهریار را یکی از 
پاسداران شعر و ادب ایران خواند و دکترای افتخاری 

دانشکده ادبیات تبریز را به او داد.
در ســال های 13۲۹تا133۰ اثر مشــهور خود 
»حیدر بابایه ســام« را ســرود که این منظومه به 
زبان های شــوروی سابق ترجمه و منتشر شد. در تیر 
1331 مادرش فوت کــرد. در مرداد 133۲ به تبریز 

آمد و با یکی از بستگان خود ازدواج کرد.
شــهریار بعد از انقاب اسامی، شعرهایی برای 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری ســرود. او در 
پیری، بیمار و در بیمارستان مهر تهران بستری شد. 
بعد از مرگ او در ۲۷شــهریور 13۶۷ به سفارش خود 

در مقبره الشعرای تبریز به خاک سپرده شد. 
حمید محمدی

مسئول مجمع امر به معروف استان 
گفت: فلســفه اصلی قیام عاشورا امر به 
معروف و نهی از منکر است و این مسیر تا 
ابد برای آزادمردان جاودان خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما 
؛ حجت االســام انصاری در همایش 
آمــران به معروف اســتان با اشــاره به 

قیام امام حســین)ع( با بیان اینکه امر به 
معروف به عنوان یکی از فرایض اسامی 
می تواند بن بستهای اجتماعی را به مسیر 
رشــد و تعالی تبدیل کند گفت: آمران به 
معــروف همچون طبیبان دلســوزی 
هســتند که دغدغه آنها اصاح و درمان 

جامعه است.  

وی افزود: دشــمن همه تاش خود 
را به کار بســته اســت تا جوانان و آینده 
سازان کشور دچار گرفتاریهای اخاقی 
شوند و جامعه اسامی را از مسیر رشد و 
ترقی منحرف سازند که جامعه آمران به 
معروف می توانند مانع رسیدن دشمن به 

اهداف شوم خود شوند. 

حجــت االســام انصــاری تذکر 
لســانی را از ساده ترین و تاثیرگذارترین 
روشــهای امر به معــروف عنوان کرد و 
گفت: جلسات منظم و آموزشهای الزم 
برای کیفیت بخشــی به فریضه امر به 
معــروف از برنامه های اصلی مجمع امر 

به معروف استان است.

همزمان با محرم برگزار شد؛

همایش آمران به معروف در البرز

نویســنده: دکتر ســید حبیب اله شمس ، متخصص 
کایروپراکتیک در ایران و جهان

میگــرن، نوعــی اختال ســردرد اســت کــه اغلب با 
درگیری  سیســتم عصبی و گوارشــی همراه  می شــود. 
درد میگــرن اغلب اوقــات به صــورت درد ضربان دار 
یک طرف ســر ایجاد می شــود که ابتدا خفیف است وکم 
کم شــدید می شــود. دردهای میگرنی در همه موارد با 
بی اشــتهایی و تهــوع و گاهی اوقات با اســتفراغ همراه 
هســتند. فعالیت جســمانی ایــن درد را بدتر می کند و 
نشــانه های ظهور آن در اشــخاص مختلف و از هر حمله 
به حمله ای دیگر متفاوت اســت.در سراسر جهان بیش 
از ۱۰٪ افراد مبتا به میگرن هستند.  تعداد خانم هایی 
که میگرن دارند ســه برابر آقایان اســت و حدود 6٪ از 
مردان و ۱۸٪ زنان در یک سال مبتا به میگرن می شوند.  
و تعدادی از آنان با خطر ابتا به بیماری در تمام طول عمر 

خود مواجه هستند.
افراد مبتا به میگرن ســردردهای مکرر و شــدیدی 
دارنــد کــه هنگام عــود آن هــا از شــدت درد، عملکرد 
مغــز تا حد زیادی کاهش پیدا کــرده و فرد مبتا تنها به 
دنبال راهی برای خاصی از شــر دردهاســت. در زمان 
حمله هــای میگرنی حساســیت بیمار به محیــط اطراف و 
شــرایط محیطی مانند نورو صدا افزایــش پیدا کرده و 
با کوچکترین نور یا صدا ســردردها  تشــدید می شوند.
درهنگام حمات میگرنی، بیماران  برای اســتراحت، به 
محلی تاریک می روند. ممکن است تحمل نکردن صدا و 
گاهی اوقات تحمل نکردن بوها نیز وجود داشته باشد. 
در کودکان، میگرن اغلب با حمات دردشکم و اختاالت 
خواب همراه است.شروع میگرن عموماً در سنین جوانی 
اتفاق می افتد و آغاز آن در ســنین باالی 5۰ ســال نادر 
اســت؛ولی غیر ممکن نیســت. در تمام این افراد  نتایج 
معاینه فیزیکی و مطالعات آزمایشــگاهی به طور معمول 
طبیعی اســت و هیچ بیماری خاصی را نشــان نمی دهد.
افرادي که دچار میگرن هستند با شرایطي مثل غذاهاي 
محــرک، اختــال در خواب، قرار گرفتــن در معرض نور 
شدید یا )در زنان( به هم خوردگي هورموني مي توانند 
تجربه میگرن را مجدداً داشــته باشند. در اغلب موارد 
سابقه فامیلي میگرن وجود دارد.دردهاي شدید، حالت 
تهوع و اســتفراغ، حساسیت به نور، بي حالي، مشکل در 
گفتار، بیزاري از بوها، نور هراسي و تعرق عایم میگرن 

هستند.
* چه افرادی به میگرن مبتا می شوند؟

همانگونــه که گفته شــد، زنان ســه برابر بیشــتر از 
مــردان بــه میگرن مبتا می شــوند. اگر یکــی از اقوام 
نزدیک تان از این نوع ســردرد رنج می برد، احتمال زیاد 
دارد که شــما نیز بــه آن مبتا شــوید. متخصصان باور 
دارنــد ابتا به میگرن در نتیجــه جهش ژنتیکی در مغز 
نمایان می شود. این نوع سردرد در افرادی بروز می کند 

که از افسردگی، دلشــوره، آسم، عوارض سکته مغزی 
و نارســایی های عصبی ارثی رنج می برند. به نظر می آید 
یک ماده شیمیایی موجود در مغز به نام سروتونین نقش 
اصلی را در این بیماری داشته باشد، گرچه هنوز عاملی 
که مایه این دگرگونی ها در فعالیت ســاقه مغز و ســطح 

سروتونین می شود بخوبی شناخته نشده است.
* چه عواملی باعث بروز میگرن می شود؟

منشــاء اصلی ایجاد ســردرد میگرنی مشخص نشده 
اســت، امــا متخصصان بــاور دارنــد مواد شــیمیایی، 
رگ های خونی و اعصاب درون مغز عامل چنین سردردی 
هستند. مطالعه دوقلوها نشان می دهد که تأثیر ژنتیکی 
۳۴ تا ۵۱٪ در احتمال ابتا به میگرن مؤثر می باشد.  این 
رابطه ژنتیکی در میگرن هایی که دارای اورا  )اختال و نا 
هنجاری دردید و چشمها( هستند نسبت به میگرن هایی 

که اورا ندارند قویتر می باشد.
* انعکاس نور

ســردرد میگرنــی برخی از افــراد به علــل گوناگون 
از جملــه انعکاس نور تشــدید می شــوند. انعکاس نور 
می تواند به وسیله برف یا آبی که بر روی زمین جمع شده 
اســت یا تلویزیون و پرده ســینما ایجاد شــود. به چشم 
زدن عینک های آفتابی در طول روز یا شــب هنگام برای 

جلوگیری کردن از انعکاس نور ضروری است.
* دلشوره ، استرس و اضطراب

اضطراب  و استرس یکی از عوامل اصلی بروز سردرد 
میگرنی است. در حالی که دوری از اضطراب به طور کلی 
امکان پذیر نیست، بهترین راه برای حفظ آرامش اجرای 
تکنیک های تمدد اعصاب اســت. در فضای باز به آرامی 
تنفس کنید و با فکر کردن به افکار و موسیقی های آرام 

بخش میزان اضطراب و دلشوره را کاهش دهید.
* کمبود مواد غذایی و خواب

افرادی که از سردردهای میگرنی رنج می برند باید از 
رژیم غذایی و الگوی خواب مناسب پیروی کنند. کاهش 
یا افزایش شــدید قند خون، گرســنه ماندن و پر خوری 
کردن از عوامل اصلی بروز ســردرد میگرنی هســتند. 
نوشــیدن دست کم هشــت لیوان آب در روز و داشتن 
هفت ســاعت خواب راحت شبانه کمک زیادی به کاهش 

سردردهای میگرنی می کند.
* تغییرات هورمونی

ســردردهای میگرنی بسیاری از زنان چند روز پیش 
یا در طول سیکل قاعدگی که میزان هورمون استروژن 
بدن شــان کاهش می یابد آغاز می شــود. برخی از زنان 
ممکن است برای کاهش احتمال بروز سردرد داروهای 

ضد التهاب یا کنترل هورمون مصرف کنند.
* مواد غذایی سردرد آور

افــرادی کــه از ســردردهای میگرنی رنــج می برند 
معتقدند برخی از مواد غذایی سردردشــان را تشدید 
می کنــد. برخی از مــواد غذایــی مانند پنیر، شــکات، 

ســویا سس و گوشــت های فرآوری شده سبب تشدید 
سردردهای میگرنی می شوند.محرک هایی را که سبب 
بروز سردردهای میگرنی می شوند شناسایی کنید. هر 
بار که ســردردتان شــروع می شود، عایم و نشانه هایی 
که ســبب بروز سردرد شده اند را یادداشت کنید. اگر 
محرک هایی را که سبب بروز سردرد می شوند شناسایی 

کنید، می توانید در آینده از شر سردرد خاص شوید.
* انواع میگرن

برای نخســتین بار میگرن ها در سال ۱9۸۸ میادی 
به طور مفصل دســته بندی شــدند. جامعه بین المللی 
ســردرد اخیراً دســته بندی جدید میگرن را در ســال 
۲۰۰۴ ارائه داد. بر اســاس این دسته بندی میگرن ها 
به همراه سردردهای نوع تنشی و سردردهای خوشه ای 

از اصلی ترین نوع سردردها به شمار می آیند.
تقریباً 5۰ درصد مردم مبتا به میگرن ریزش اشک 
از چشــم یا گرفتگــی بینی در زمان حمله ســردرد خود 
دارنــد. تقریباً 9۰ درصد مردمــی که به عنوان مبتا به 
سردرد سینوسی تشخیص داده شده اند واقعاً میگرن 
دارنــد. بــرای آنکــه راه مقابله با ایــن درد آزار دهنده 
مزمن را انتخاب کنیم بهتر است انواع آن را بشناسیم تا 

با آگاهی کامل به آن حمله کنیم.
* میگرن کاسیک:

در میگرن کاسیک همیشه عائم بصري مشخصي به 
نــام اورا  )اختال و نا هنجاری دردید و چشــمها( قبل از 
شروع ســردرد بروز مي کند که مشخصه این نوع خاص 
میگرن است . مهمترین این عائم یک لکه سیاهرگ در 
روبروي فرد ) یعني در وســط میدان بینایي( اســت که 
بتدریج بزرگ مي شــود و به سمت حاشیه میدان بینایي 
)یعني پهلوي فرد( کشیده مي شود. این لکه سیاهرنگ 
معمــوالً با جرقه هاي نــوري به صورت خطــوط زیگزاگي 
براق رنگي لرزان احاطه شــده است.این عامت نشانه 
مهمي اســت به طوري کــه در افرادي که این نشــانه را 
بروز مي دهند تقریباً مي توان گفت که تشخیص بیماري 
میگرن محرز اســت. این عائم چشمي معموالً بین ۱۰ تا 
۲۰ دقیقه طول مي کشــد و تقریباً همیشــه قبل از یک 
ســاعت محو مي گردد. بتدریج با محو شدن عائم بصري 
و گشــاد شــدن جبراني عروق مغزي سردرد ضربان دار 
یک طرفه ایجاد مي شود که با حالت تهوع و ترس از نور و 
صدا همراه است. سردرد نیز پس از چند ساعت بهبود 

مي یابد.
* میگرن معمولي:

ایــن نــوع میگرن که شــایعترین نوع میگرن اســت 
معموالً با عائم چشمي همراه نیست اما ممکن است درد 
آن در اطراف یا دور چشــم ها احساس شود. در میگرن 
معمولي ســردرد لزوماً یک طرفه نیســت و ممکن است 
درد در تمام ســر احساس شــود. حمله میگرن معمولي 

اغلب ظرف چند ساعت تا چند روز بهبود مي یابد.

میگرن چشمي:
در این نوع میگرن که اغلب در افراد مســن تر تظاهر 
مي کنــد فرد مبتا عائم چشــمي میگــرن را دارد اما به 
ســردرد مبتا نمي شــود.عائم بصري میگرن چشــمي 

عبارتند از :
- لکه ســیاهرنگ که بــا خطوط زیگزاگ بــراق رنگي 

لرزان احاطه شده است
- تاریک شدن یک سمت میدان بینایي

- تنگ شدن تدریجي میدان بینایي از محیط به مرکز 
به طوري که فرد احســاس مي کند که بیرون را از داخل 

یک سوراخ کوچک تماشا مي کند.
* علل دیگر

مقدار انتقــال دهنده عصبي ســروتونین مي تواند 
کاهــش یابد یا تغییراتي در آن به وجود آید، گرســنگي 
تغییر در آب و هوا، خستگي، استرس هاي روحي، عادت 
ماهیانه و تغییرات هورموني،نورهاي درخشان و شدید، 
برخي داروهــا مثل قرصهــاي ضدبــارداري، داروهاي 
متســع کننــده عروقي هــم می تواننــد از دالیل دیگر 
میگرن باشــند.از دید روانشناسی محرک و علت اصلی 
میگرن، استرس اســت. از نظر فیزیولوژی میگرن هم 
به دلیل اختال در جریان خون و هم به دلیل اشــکاالت 

الکتروفیزیولوژیک به وجود می آید.
* درمان میگرن

طی ســالها تجربــه ومطالعات پزشــکی، طرق مختلفی 
بــه منظور درمان میگرن اســتفاده شــده اســت.  برای 
درمان سردرد شــما می توانید از روش سنتی آن یعنی 
دارواســتفاده کنید یــا داروهای جدیدتــر و جدیدتر ؛ 
انتخاب با شماست! بهتراست برای انتخاب روش درمان 
از مقایســه اثرات درمان های مختلف استفاده کنید.در 
نظر داشته باشید که هیچ داروي خاصي نسبت به دیگر 
داروها ارجحیت نــدارد و اثر قطعي از هیچکدام از آنها 
مورد انتظارنیســت. ضمن اینکه از عوارض جانبي دارو 

نیز نباید صرف نظرکرد.
* کایروپراکتیک و درمان میگرن

بیشتر سردردهایی که امروزه با آن مواجه هستیم، 
در استرس و نوع تغذیه ریشه دارد و یکی از ریشه های 
اصلی آن نیز به قسمت بایومکانیک گردن مربوط است، 
یعنی ســتون فقــرات در گــردن و حتی در پشــت بدن 
می تواند سیستم های عصبی را تحریک کند. سردردها 
اســم ها و شــرایط مختلف دارند؛ ولی یــک عامل اصلی 
بــر آن هــا تاثیرگذار اســت، یعنی وقتی دچار ســردرد 
می شــویم که سیســتم عصبی درســت عمل نمی کند. 
برای این که بتوانیم سیستم عصبی را تنظیم کنیم، چند 
مرحله را باید پشت سر بگذاریم و کایروپراکتیک یکی 

از انتخاب ها در این زمینه است.
بسیاری از پزشکان معتقدند که سردردها می توانند 
از سیســتم های عصبی گردن ناشی شده باشند، یعنی 

سیســتم عصبی گردن که به مغز می رسد، ممکن است 
در بخش ستون فقرات گردن، تحت فشار باشد. اگر این 
فشار برداشته شود، سیستم عصبی نیز رها می شود و 
اطاع رســانی در بدن بهتر اتفاق می افتد و ســردرد از 

بین می رود.
البته این طور نیست که روش یادشده حتما به نتیجه 
برســد تا وقتی که متخصــص کایروپراکتیک این کار را 
انجــام دهــد و ببیند عکس العمل بــدن بیمار در مقابل 
آن چیســت، چون فرضیه در ایــن روش فقط رها کردن 
سیستم عصبی است. تجربه من در زمینه کایروپراکتیک 
نشان داده که این روش به درمان میگرن کمک می کند، 
ولــی نمی توانم بگویــم کایروپراکتیک به همه بیماران 
کمــک می کند تا وقتی که به مرحله انتخاب این روش به 

عنوان درمان وارد شویم.
* عملکرد کایروپراکتیک برای درمان میگرن

درواقــع، مکانیســم عملکــرد کایروپراکتیــک این 
گونه اســت که سیســتم عصبی  را  از فشــار  و استرس 
رهــا می کند تــا بدن به صورت درمانگر، خــود را درمان 
کنــد. البته تا وقتی که ایــن روش روی بدن بیمار انجام 
نشود، نمی توان گفت که نتیجه می دهد یا خیر. فرضیه 
کایروپراکتیک این است که اگر ستون فقرات در قسمت 
گردن تحت فشار باشد یا به اصطاح، مهره سر جای اصلی 
اش قرار نگرفته باشــد و به سیستم های عصبی گردن 
فشار وارد کند، در این صورت سیستم عصبی در برزو 
ســردردهای میگرنی تحریک کننده اســت.متخصص 
کایروپراکتیک با تنظیم ستون فقرات و برداشتن فشار 
به شکل تدریجی و به مرور زمان از روی سیستم عصبی 
و مهره ها باعث می شود، اطاع رسانی در بدن بهتر انجام 
شــود، در نتیجه، فضایی ایجاد می شــود که بدن بتواند 
خود را مانند یک زخم ترمیم کند. این روش می تواند با 
کم کــردن درد بیمار یا راحت تر کردن گردن تاثیرگذار 
باشــد. متخصص با کمک کایروپراکتیــک، بدون تجویز 
دارو و جراحــی و فقــط با انجام مانورهایی با دســت روی 
بدن بیمار براساس تکنیک های مختلف کایروپراکتیک، 

برای درمان بیماری تاش می کند.
آدرس:کــرج- گوهــر دشــت-فلکه اول-برج نیکا 
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کتابخانه های جدید ایجاد کنید
با توجه به جمعیت روز افزون شهرهای استان البرز به مسئوالن مربوطه 
پیشــنهاد می شود که با توســعه و ایجاد کتابخانه های جدید مردم و بویژه 
نوجوانان و جوانان را با کتاب آشــتی داده و زمینه ارتقای فرهنگ و هنر را 

در جامعه مان نهادینه کنند.
علی پودینه از مهرویالی کرج

پمپ بنزین ایجاد کنید
یکی از نیازهای رانندگان "از کرج به محمد شــهر" احداث پمپ بنزین 
در همان مسیر می باشــد. لطفا مسئوالن مربوطه نسبت به تامین این نیاز 

اساسی شهروندان جامه عمل بپوشانند.
حسن ادهمی از کرج

شهرداری مشکین دشت اقدام کند
بخش هایی از مسیر رفت و برگشت بلوار شهید کاظمی واقع در شهرک 
مهندسی زراعی و بعثت دارای خرابی آسفالت، چاله و ناهمواری متعدد می 

باشــد. لطفا مسئوالن شهرداری مشکین دشت اقدام کنند.
احمد جوهری از شهرک مهندسی زراعی و بعثت

نقایص جاده ای مسیر مشکین دشت را اصالح کنید
قســمت هایی از مســیر جاده ای شــیخ آباد به مشــکین دشت باریک 
و در شــب ها بــدون چراغ روشــنایی و نور پــردازی الزم بــوده و از این 
نظر برای عابران و رانندگان خطر ســاز می باشــد. جا دارد تا مســئوالن 
 مربوطــه نســبت بــه رفع نقایــص و مشــکات موجود اقــدام اصولی

 نمایند.
محمود الحاقی از کرج 

بیمه معلمان و فرهنگیان را کارآمد کنید
وضــع بیمه معلمان و فرهنگیان و به ویژه بازنشســتگان کارآمد نبوده 
و رافع نیازهای درمانی آنان نیســت. بر این اســاس از مســئوالن ذیربط 
درخواســت می شــود تا متناســب با نیازهای درمانی بیمــه های آنان را 

کارآمد نمایند.
محمد چراغی از کرج

شورای آرد و نان کرج اقدام کند
عرضــه نان در برخی نانوایی ها از نظــر قیمت و کیفیت، وزن و ...دچار 
نواقص و مشــکات متعدد می باشــد. شــهروندان از مسئوالن شورای 
 آرد و نــان انتظــار دارند تا نظارت اصولی و بهتری بــر کار نانوایان اعمال 

شود.
محمد حیدری- از حصارک کرج

گذری بر زندگی شهیدی که سقای 
جبهه بود

پدر مــن درجبهه وظیفه 
آبرســانی با یک ماشــین 
تانکر را برعهده داشــت و از 
شهر برای جبهه و خط اول 

آب می برد. 
پس از چند روزبی خبری 
از او خبر شــهادتش را به ما 

دادند.
 شهید »علی سرحدی« 
در تاریخ چهارم شــهریور 
سال 1335، در شهرتهران 

در خانــواده ای متوســط و مومن پا به عرصــه گیتی نهاد. وی 
دوران کودکــی خــود را در دامان والدیــن زحمتکش و مهربان 

سپری نمود.
وی برای کســب علم و دانش پــا به عرصه تحصیل نهاد و در 
ســن هفت ســالگی به مدرســه رفت و کاس اول ابتدائی را در 
میدان غار تهران گذراند و کاس دوم و ســوم را در شهرســتان 
مشــهد مقدس گذراند و کاس چهارم و پنجم و ششم ابتدائی در 
مدرسه بیست و پنج شــهریور واقع در خیابان پیروزی، گذراند و 
دوره راهنمایی یعنی اول و دوم را در همان منطقه و ســال ســوم 
را در شهرســتان شیراز در مدرســه حاج قوام سپری کرد و بعد از 
آن به خاطر مشــکات مالی و نبودن امکانــات تحصیلی ترک 
تحصیــل نمود و به کارگری روی آورد و مخارج خود و خانواده را 

از این راه به دست می آورد.
 وی بنا به سنت نبوی ازدواج نمود و ثمره ازدواجش دو فرزند؛ 

یک پسر و یک دختر است.
با شــروع انقاب و مبــارزات مردمی وی نیــز در کنار دیگر 
اقشــار در راهپیمائی ها و مبارزات خیابانی شــرکت می کرد و به 
پاســداری می پرداخت. حتی در مبارزات مســلحانه نیز شرکت 
داشــت و با پیروزی انقاب و تشــکیل نهادهای کمیته و سپاه با 

این ارگانهای انقابی همکاری نزدیکی داشت.
 بــا یورش ناجوانمردانه رژیم بعثی به میهن اســامیمان و با 
شروع جنگ تحمیلی وی درصدد بود برای مقابله با ارتش دشمن 
به جبهه اعزام شود و در تاریخ اول آبان سال 5۹ ، به جبهه جنوب 
و آبادان اعزام گردید که سرانجام پس از رزمی بی امان و حماسه 
آفرینی بسیار در تاریخ چهارم دی 135۹، یعنی چند روز پس از اعزام 
 بر اثر اصابت ترکش به ســر دعوت حق را لبیک گفت و به لقاءاهلل 

پیوست.

پیام های مردمییاد یاران آشنا

حجاب چهره جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای چومن خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

احد آذری
ســال ها قبل، وقتی که دانش آموز 
بودم، در مدرســه دوســتی داشتم که 
خاطره اش را هیچ وقت فراموش نمی 
کنم. نامش حمید بود. او از قوطی های 
خالی کمپوت و رب گوجه فرنگی، تلفن 
می ســاخت. ردیفی از سیب زمینی ها 
را بــا ســیم به هم وصل مــی کرد و از 
آن ها برق می گرفت. با همان ســیب 
زمینی ها حروف چاپی درست می کرد 
و آن هــا را به جای مهر به کار می برد. با 
چند قطعه چوب و تخته و ذره بین یک 
دستگاه اساید می ساخت. اتاق حمید 
به یک موزه حشره شناسی می مانست. 
او کلکســیون های عجیــب و غریبی 
نیز داشــت. انواع برگ ها، ســنگ ها، 
میوه های خشک شــده و ..... اما یکی 
از جالب ترین آن ها، کلکسیون صدا ها 
بود. او صدا هــای مختلف را ضبط می 
کرد، صدای شر شر آب، صدای پرنده ها 
و صــدای باران و رعــد و برق. ما هیچ 
وقت نفهمیدیم کــه این صداها به چه 
کار او مــی آیند. اما او با هیجان تمام به 

جمع آوری صداهای تازه می پرداخت و 
هــر بار که به خانه اش می رفتیم، آن ها 
را برای مــا پخش می کرد. با این همه 
ُحسن، حمید یک عیب بزرگ داشت، او 
در مدرسه شاگرد ضعیفی بود و هر سال 
به ســختی قبول می شد، برای همین 
متاسفانه کسی به او و خاقیت هایش 

توجه نمی کرد.
امروز دیگر از حمید خبر ندارم. نمی 
دانم کجاست و چه می کند. چون بعد از 
دوران مدرســه دیگر او را ندیدم. اما هر 
بار که او را بــه خاطر می آورم، در خود 

احساس نیرو و نشاط تازه ای می کنم.
بســیاری از نوجوانــان و جوانان ما 
مثل حمید هستند. یعنی خاقیت های 
پنهانی دارند که گاهی کشــف نشــده 
باقی مــی مانند و هیچ کــس از آن ها 
آگاه نمــی گردد. چنیــن افرادی مانند 
گل های ظریف و شــکننده ای هستند 
که بایــد با دقت از آن ها مراقبت کرد تا 
رشــد کنند و بشکفند. بسیاری از آن ها 
با داشتن هوش و اســتعداد فراوان، در 
زندگی ناموفق می مانند، در مدرســه 
با شــاگرد های تنبل اشتباه گرفته می 

شوند و در اجتماع پیشرفت نمی کنند.
خیلی هــا نمــی دانند کــه چنین 
افرادی مانند غول چراغ جادو هســتند 
. تــا وقتی که در یــک چراغ کوچک و 
محدود محصور باشــند هیچ فرقی با 
دیگــران ندارند، اما بــه محض آن که 
آزاد شــوند، نیروی خــارق العاده ای از 
خود نشــان می دهند. از طرفی زندگی 
چنین انسان هایی یاد آور این نکته است 
که محقق و پژوهشــگر ابزار کارش را 
خودش می ســازد، زیرا مــی داند که 
اجتماع همیشــه نمی تواند به او یاری 
برساند، خاقیت مرز و محدودیت نمی 
شناســد، همه محدودیت ها را کنار می 

زند و راه خود را باز می کند.
پس اگر روزی، روزگاری در کاس 
درس کســی را دیدید که به ســختی 
درس مــی خواند، مــدام از پنجره به 
بیرون نگاه می کند، در کیف مدرســه 
اش الک پشت می گذارد و زنگ تفریح 
بازی نمی کند، خوب اســت پیش از هر 
قضاوتــی درباره او به این فکر کنید که 

شاید او، حمید دیگری باشد!

خالقیت حد و مرز ندارد

اولین پرواز مســافری از فرودگاه بین المللی پیام 
به مقصد مشهد مقدس از کرج انجام شد.

به گــزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، 
زرنــدی مدیرعامل منطقــه ویژه اقتصــادی پیام 
ضمــن اعام این خبر گفت: فــرودگاه پیام با ایجاد 
زیرســاخت های مناســب از این پس توانایی ارائه 

خدمات مسافری را به مردم دارد.
وی افــزود: اگر فرودگاهــی باویژگی های پیام 
قرار بود از ابتدا ســاخته شــود بایــد هزینه ای بالغ 
بــر هــزار و 5۰۰میلیارد تومان انجام می شــد اما با 

وجود زیرساخت کارگوی پیام این فرودگاه با هزینه 
۴5میلیارد تومان آماده خدمات رســانی به البرزی ها 

شده است.
زرنــدی افــزود: تمــام مجوزهــای الزم برای 
مســافربری شــدن این فرودگاه از دســتگاه های 
مربوطه اخذ شــده اســت و برای جلوگیری از هدر 
رفت سرمایه، از امروز پروازهای مسافری به صورت 
آزمایشــی در این فرودگاه انجام می شود و به زودی 
با حضور مســئوالن کشوری این فرودگاه به صورت 

رسمی فعالیت مسافری خود را آغاز می کند.

 اولین پرواز مسافری فرودگاه بین المللی پیام البرز 
انجام شد

بیش از  35۰ شرکت داخلی و 13۰ شرکت خارجی 
از ۲۴ کشــور در چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران 
فارما ۲۰1۸  مشــارکت دارند و تا کنون حدود 3۰ هزار 
ویزیتــور متخصص) که دو هــزار نفراز آن ها از دیگر 
کشورها هستند( در سایت نمایشگاه برای حضور ثبت 

نام کرده اند.
کرج-خبرنگار جام جم: همچنین امســال 
عاوه بر سومین نمایشگاه کتب علوم پزشکی، دارویی 
)دانشــگاهی( و دومین نمایشگاه رسانه های سامت 
محور؛ همزمان با ایــن رویداد هفتمین همایش ملی 
طای ســبز هم برگزار می شــود که یکی از ویژگی 

های این دوره برشمرده می شود.
برگزاری تورهای  دانشــجویی نیز همچون سال 
های گذشــته از بخش های مهم این رویداد دارویی 
اســت و امسال بیش از 15 تور بازدید از دانشکده های 
علوم پزشــکی و داروســازی سراسر کشــور در این 
نمایشــگاه بزرگ و رویدادهای جانبی آن حضور پیدا 

می کنند.
این نمایشگاه که توسط سندیکای صاحبان صنایع 

داروهای انسانی ایران برگزار می شود؛ اولین دوره اش  
در شــهریور ۹3  برگزار شــد و پس از یک سال وقفه، 
این نمایشــگاه، دومین دوره خود را شهریور سال ۹5 
تجربه کرد. با گذشــت ۲ سال متمادی از برگزاری این 
نمایشگاه تخصصی، فعاالن صنعت داروسازی داخلی 
باور دارند نمایشــگاه بین المللی ایران فارما در دورانی 
که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم ها، 
عرصه برای فعالیت تولیدکنندگان دشوار شده است، با 
جذب سرمایه گذاری های خارجی نقش حائز اهمیتی 

در نجات این صنعت استراتژیک ایفا خواهد کرد.
همچنیــن نمایشــگاه  بین المللــی ایران فارمــا 
توانســته در تقویم نمایشــگاهی خارجی ثبت شود 
و پس از برنامه ریزی داروســازان برای نمایشگاهی 
ماننــد CPhI، ایران فارمــا در اولویت  بعدی برای 
برنامه ریزی حضور داروســازان و متخصصان صنایع 
وابســته به دارو باشــد. بازدید بیش از ۲۷ هزار نفر از 
متخصصــان داخلی و خارجی طی ۲ ســال برگزاری 
متوالــی ایــن نمایشــگاه، ادعای گفته شــده را که 
ایران فارما در تقویم نمایشــگاهی بین المللی داخلی و 

خارجی ثبت شده، تایید می کند.گفتنی است چهارمین 
نمایشگاه بین المللی ایران فارما دوم تا چهارم مهر در 

مصلی امام خمینی ) ره( برگزار خواهد شد.
لیال چگینی، مدیر نمایشگاه ایران فارما 
2۰۱8

مدیر نمایشگاه ایران فارما 2018 خبر داد:

ســفر به غاری شــگفت انگیز در دل جــاده ای زیبا سومین نمایشگاه کتب علوم پزشکی و دارویی
،خاطرات خوشــی را در یک روز تابســتانی برای شما 

رقم خواهد زد.
بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، غار 
یخ مراد از جمله غارهای دیدنی وپر ارزشــی است که در 
آبادی گچسر واقع  شده  است ودر 1۰۴ کیلومتری تهران 

،کناره جاده چالوس قرار دارد .
این غار در تمام فصول ســال سرد و یخ  زده است و به 
گفته کارشناسان علت این سرما که غار یخ مراد را از دیگر 
غارهای کشور متمایز کرده، وجود حفره هایی است که 
مانند هواکش عمل کرده و به طور مرتب موجب جریان 
باد ســرد در درون غار می شود.این غار تقریبا به فاصله 
دوســاعت راه ،در طول جاده ای به طرف غرب روستای 

کهنه ده قرار گرفته و دهانه غار به عرض 5/۹وبه ارتفاع 
3متر ،رو به شــمال شرقی باز شده است.غار یخ مراد در 
۶5 کیلومتری جاده چالوس و در منطقه گچسر قرار دارد.

هرساله تعداد زیادی از غارنوردان حرفه ای برای رسیدن 
به انتهای غار و کشف رمز و راز های پنهان درون آن، به 
این منطقه ســفر می کنند. ارتفاع این غار از سطح دریا 
حدود ۲۶۴۰ متر اســت و برخی از صاحبنظران قدمت 
آن را بین 5۰ تا ۲3۰ میلیون ســال قبل برآورد کرده اند.

این غار یکی از بی نظیرترین غارهای کشــور است، چرا 
که قندیل ها، استاالگمیت ها و استاالگتیت های آن نه از 
جنس آهک یا دیگر رسوبات، بلکه از جنس یخ می باشد.

با شروع فصل سرما، فرآیند تشکیل این استاالگتیت ها 
و اســتاالگمیت ها شروع می شــود ودر فصل تابستان 

هم یــخ در آن وجود دارد.یخ هایــی بلورین که همانند 
کریستال هایی شــفاف از زمین سر برآورده اند و مناظر 
بســیار نادر و منحصر به فردی را برای بازدید کنندگان 
ایجــاد کرده اند.این غار، پر اســت از چاه ها و چاله های 
عمیق که عمق خیلی از آن ها مشــخص نشــده است. 
فــرود آمدن از این چاه ها نیاز به تجهیزات حرفه ای غار 
نوردی دارد و افراد غیر حرفه ای از عهده آن بر نمی آیند.

هنگام ورود به غار، ســه مسیر و سه تاالر نمایان خواهند 
شــد، مســیر اول پس از حدود ۲۰ متر به انتها می رسد. 
تاالر بعد پس از طی مســافتی نسبتا طوالنی به چاهی 
پهن و عمیق می رسد که فقط غارنوردان حرفه ای توان 
عبور از آن را دارند و در مسیر سوم، زیباترین قندیل های 

موجود در غار را نظاره خواهید کرد.

قندیل های یخی در غار یخ مراد گچسر

دســتگاه های اجرایی باید مطابق 
بــا ســند آمایش ســرزمین طرح ها و 
برنامه های اجرایــی و عمرانی خود را 

پیش ببرند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما 

مرکز البرز، نجفی در جلســه شورای 
برنامه ریزی اســتان با توجه به اینکه 
طرح آمایش ســرزمین یک نقشه راه 
برای توســعه همه جانبه استان است، 
گفت: طرح آمایش ســرزمین از جمله 

طرح های باالدســتی اســت که باید 
مبنــای دســتگاه های اجرایی برای 

طرح های توسعه ای قرارگیرد.
طرح آمایش ســرزمین یک برنامه 
جامــع و همه ســونگر برای توســعه 

اقتصــادی، عمرانــی، فرهنگــی و 
اجتماعی است.بررسی تبصره ۴ قانون 
توسعه شهرســازی و دمای بلند مدت 
هوای اســتان نیز از دیگر موضوعات 

این جلسه بود.

بررسی سند آمایش سرزمین 


