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امام جمعه کرج تاکید کرد؛

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 
البــرز از توزيع 391 ميليون ليتــر انواع فرآورده نفتي 
شــامل بنزين، نفتگاز، نفتكوره و نفت سفيد طي سه 

ماهه نخست سال جاري در استان البرز خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی شــركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي استان البرز؛ ابراهيم توسلي گفت: 
مصرف انواع فرآورده هاي نفتي اســتان البرز در بهار 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 1/8 

درصدي برخوردار مي باشد.
وي افزود: در ســه ماهه اول سال 1397 به ميزان 
277 ميليون ليتــر انواع بنزيــن )معمولي، يورو4 و 
ســوپر(، 102 ميليون ليتر نفتگاز) يورو4 و معمولي(، 

8 ميليــون ليتر نفتكوره و 4 ميليون ليتر نفت ســفيد 
توسط شــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 

البرز توزيع شده است.
مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 
البرز اشاره داشت: بهار امسال 122 ميليون ليتر بنزين 
معمولي، 14 ميليون ليتر بنزين ســوپر و 141 ميليون 
ليتر بنزين يورو 4 توزيع و مصرف شده كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال 1396 به ميزان9/3 درصد افزايش 
يافته و مهمترين داليل رشد مصرف بنزين در استان 
البرز افزايش مســافرت هاي برون شهري بويژه در 

ايام عيد نوروز و افزايش تعداد خودروها بوده است.
توســلي دريافت، نگهداشــت و توزيع مطلوب و 

ايمن ســوخت مايع را از وظايف مهم شــركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي دانســت و گفت: كاركنان 
اين شــركت تــاش مي كننــد پاســخگوي نياز 
شــهروندان به انواع سوخت باشــند و در حد امكان 

موجبات رضايت آنان را در اين زمينه فراهم كنند.
گفتنی اســت در حال حاضر شــركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي اســتان البــرز از طريق 66 باب 
پمپ بنزين تحت پوشــش خود بنزين مورد تقاضاي 
شــهروندان را تامين مي كند و آماده پاســخگويي و 
دريافت درخواســت ها و پيشنهادهاي شهروندان از 
طريق شــماره تلفن هاي اطاع رساني شده در اين 

پمپ بنزين ها مي باشد.

مصرف بنزین استان بیش از 9 درصد افزایش یافت
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج تاکید کرد؛
 اســتفاده از مدیران کارآمد؛ راه نجات کشور 

از وضعیت فعلی
نماينده ولی فقيه در استان البرز و امام جمعه كرج در 
خطبه های اين هفته نمازجمعه گفت: در حوزه اقتصادی، 
نياز امروز كشور، ترميم مديريت ناكارآمد و پير و جايگزين 
كردن مديران با روحيه، توانمند، معتقد و جهادی است. 
كسانی كه بتوانند بدون تجمل گرائی و سفر خارج و بدون 

جمع كردن مال، به فكر مردم و كار برای مردم باشند.
کرج-خبرنگار جام جم: آيت ا... ســيد محمد 
مهدی حســينی همدانی با اشاره به پااليشگاه ســتاره خليج فارس كه از بزرگ ترين 
پااليشگاه های ميعانات گازی است، بيان داشت: اين فعاليت ها با همت جوانان كشور، 
دانشمندان داخلی، با امكانات داخلی و با همان مديريت جهادی انجام  شده است.وی 
ادامه داد:  اگر بخواهيم كشــور را نجات دهيم چــاره ای جز اينكه از مديران كارآمد و 
جهادی كه فكر انقابی و جهادی دارند استفاده كنيم نداريم. اگر غير از اين عمل كنيم 
ضرر خواهيم كرد.خطيب جمعه كرج با بيان اينكه هدف اصلی دشمنان اين است كه 
عقبه نظام اسامی را سست كنند، گفت: يكی از كارهايی كه می خواهند انجام دهند 
اين اســت كه باورهای دينی مردم را با ترفندهای مختلف از آنان بگيرند و بی تفاوتی 

عقيدتی و دينی در آحاد جامعه به وجود بياورند. 

خطیب جمعه ساوجبالغ مطرح کرد؛
مبارزه با مفسدان و اخاللگران اقتصادی؛ راه 

گرایش به محصوالت داخلی
امام جمعه شهرســتان ساوجباغ در خطبه های 
اين هفتــه نمازجمعه گفــت: در كام رهبر معظم 
انقاب اســت كه می فرمايند: بهتريــن راه برای 
مقابله با دشــمنی های آمريكا، مســتحكم كردن 
ساختار داخلی نظام است. اين جمله بسيار با معناست 
به طوری كه هر كه اهل قلم و تحقيق باشد می تواند 
درباره آن بســيار بنويســد. پيام جمله اين است كه 

يكی از راه های گرايش به محصوالت ساخت داخلی، مبارزه با مفسدان و اخالگران 
اقتصادی است

ســاوجبالغ-خبرنگار جام جم: حجت االســام محمــد تقی ناطقی 
افزود: دشــمن، دشــمنی خود را می كند، ما بايد زيرساخت ها را بسازيم، يكی از اين 
زيرســاخت ها مقابله با اخالگران اقتصادی اســت. تا كشور از وجود برخی مديران 
پول پرســت كه اعتقادی به مردم و حال و حرام ندارند پاک نشود اقتصاد و معيشت 
مردم درســت نمی شود.وی اظهار داشت: امروز منافع ملی، مصالح كشور و خواسته 
ملت در وحدت قوای ســه گانه، پشــتيبانی شما مردم مومن و انقابی و پياده كردن 

دستورات رهبر معظم انقاب است.

سرپرست جدید سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر منصوب شد

14 تيــر امســال  بــا 
مســئوالن  حضــور 
شــهرداری كــرج مجيد 
استاد كاظمی سرپرستی 
ســازمان مديريت حمل 
و نقــل بــار و مســافر 
عهده دار  را  شــهرداری 
گرديــد. وی كــه متولد 
1343 است قبا مديريت 
طرح و برنامه سازمان فوق را بر عهده داشته به عاوه در طول سال های 
اخير جانشينی معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری كرج را در سابقه 
خود دارد. پيش از وی پرويز اســكندری سرپرســتی سازمان مذكور را 

عهده دار بودند. 
شايان توجه است نامبرده دارای كارشناسی در رشته مهندسی صنايع 
از دانشــگاه اميركبير و كارشناسی ارشد از دانشگاه شريف در رشته حمل 

و نقل و ترافيک می باشد. 
از مزيت های اين انتخــاب و گماردن وی در اين منصب می توان به 
اســتفاده شهرداری از كارشناسان و مديران بدنه سازمان مديريت حمل 

و نقل بار و مسافر اشاره كرد. 
به عاوه شناخت تخصصی از ضعف ها و كاستی ها و قوت ها و ظرفيت 
موجود در شبكه حمل و نقل كانشهر قطع يقين مهندس استاد كاظمی 
را در تصميم ســازی ها بــرای بهبود حمل و نقل عمومی بار و مســافر و 
ارتقاء كمی و كيفی خدمات رســانی از سوی اين سازمان عريض و طويل 

ياری خواهد رساند. 
هر چند در پی ادغام 3 ســازمان اتوبوسرانی-تاكســيرانی و پايانه ها 
در اوايل ســال 1396 حجم كار و فعاليت در اين ســازمان افزايش قابل 
ماحظه ای يافته اســت اما به طبع آن انتظارات مضاعفی شــكل گرفته 
كه اميد اســت وی با بهره مندی از توشــه تخصص، تجارب و استفاده 
از نيروهای با انگيزه و دلســوز و خصوصا ظرفيت های انســانی و ابزاری 

بتوانــد بهترين هــا را برابــر 
برنامه ريزی مدون و كاربردی 
برای ســازمان مديريت حمل و 

نقل بار و مسافر رقم بزند. 
برای ايشان آرزوی موفقيت 

در انجام وظايف را داريم. 
ناصر محمدی بنادکی

خبرنگار حوزه مدیریت 
شهری جام جم البرز 

با ائمه جمعه استانیادداشت باحضور استاندار صورت گرفت؛

 آغاز بهره برداری از تصفیه خانه آب شهر
جدید هشتگرد

برگزاری همایش آموزشی - توجیهی زائران حج تمتع97 البرز

بهره بــرداری از تصفيه خانه آب 
شهر جديد هشــتگرد با برداشت از 
آب ســد طالقان با حضور اســتاندار 

البرز آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شركت 
آبفای شهری استان البرز؛ رضايی فر 
مدير عامل شــركت آب و فاضاب 
شهری استان البرز در اين باره گفت: 
در مجموعه عملياتی مشــترک با 
شركت آب منطقه ای استان البرز و 
آبفای شهری البرز اين تصفيه خانه 
به همراه مجموعه مخازن ذخيره و 
خطوط توزيع با صرف هزينه ای بالغ 
بر 220 ميليارد ريال به بهره برداری 

رســيد و در مرحله فعلــی جمعيتی 
بالــغ بر 12 هزار نفر در شــهر جديد 
هشتگرد در بخش مسكن مهر )فاز 
7( زير پوشش آبرسانی قرار گرفتند.

ايــن  فعلــی  ظرفيــت  وی 

تصفيه خانــه را 50 ليتــر در ثانيــه 
ذكر كرد و بيان داشــت: كار احداث 
تصفيه خانــه كه به صــورت پكيج 
تصفيه )فيلترهای شنی تند( ساخته 
شده، توســط شركت آب منطقه ای 

آماده شــده و برای اين كار اعتباری 
بالــغ بر 100 ميليــارد ريال از محل 
طرح های عمرانی هزينه شده است.

رضايــی فــر ادامــه داد: آبفای 
شــهری البرز در عملياتی جداگانه 
احــداث دو مخزن ذخيــره آب به 
حجم 10 هزار و 5 هزار متر مكعب، 
همراه بــا اجــرای 13/5 كيلومتر 
شبكه توزيع و خط اصلی توزيع آب 
بــه اقطار مختلــف و نيز 1500 متر 
لوله گذاری مابين دو مخزن ذخيره 
را اجرا نموده كه برای مجموعه اين 
طرح ها اعتباری بالغ بر 120 ميليارد 

ريال صرف شده است.

همايش آموزشي توجيهي زائران 
حج اســتان البرز با حضور كاركنان 
حج و زيارت استان، اعضای شركت 
مركــزی كارگزاران امــور زيارتی 
استان، مديران، عوامل كاروان ها و 
مجموعه ها و روحانيون و معين های 
معزز در محل ورزشگاه انقاب كرج 

برگزار شد. 

به گــزارش روابط عمومی حج و 
زيارت اســتان البرز؛ در اين همايش 
پس از تاوت آياتی از كام ا... مجيد، 
حاج عليزاده مسئول حراست حج و 
زيارت استان در خصوص امنيت در 
ســفر و نكات مهم حراستی و بايد و 
نبايدها در طول سفر حج سخنرانی 
نمود و مطالب مفصلی در خصوص 
موضوعات امنيتــی كه زائرين بايد 

رعايت نمايند بيان كرد. 
در ادامــه ســرهنگ رضــازاده 
مسئول سالن فرودگاه امام خمينی 
)ره( به ايراد ســخنرانی پرداخت و 
مطالبــی را در رابطه بــا ممنوعيت 
حمل مواد مخدر و داروهای ممنوعه 

و ديگر اشياء ممنوعه بيان نمود.

در ادامــه ايــن همايش حجت 
االســام پروانــه، مديــر جذب و 
ســاماندهی معاونت امور فرهنگی 
بعثه مقام معظم رهبری در سازمان 
حــج از زائــران ايراني بــه عنوان 
ســفيراني ياد كرد كه در ســرزمين 
وحي بايد اعمال و رفتار اســامي را 
به نمايش گذاشــته و قوانين كشور 
ميزبان را محترم بشمارند. همچنين 
در خصوص فلسفه و مناسک حج با 
اســتناد به آيات قرآن و احاديث به 

ايراد سخن پرداخت.
در پايــان ايــن همايش حجت 
االسام روحی به برگزاری نمادين 
مراســم حــج تمتع پرداخــت و به 
صورت ميدانی و نمايشی اعمال حج 

تمتع را برای زائرين حج استان البرز 
تشريح نمود.  

همايش زائرين حج همه ساله در 
موسم حج و در راستای كاس های 
آموزشــی زائرين حــج و به صورت 
متمركــز در اســتان البــرز برگزار 
می شــود. الزم به ذكر است در اين 
همايش 1130 نفر زائر و بيش از 50 
نفر عوامل و دست اندكاران حضور 

داشتند. 
در حاشــيه اين همايش بزرگ 
واحدهای نشــر مشــعر، نمايشگاه 
عكــس و كتــاب حج و زيــارت و 
گروه هــای مختلــف خبــری به 
خدمتگــزاری به زائريــن بيت ا... 

الحرام مشغول بودند.

جانشين بسيج اقشار و متخصصين در  سپاه 
امام حســن مجتبی )عليه السام( گفت: هيات 
انديشــه ورز سازمان بسيج رســانه می تواند به 
مطالبه گری از مســئوالن بپردازد و در راستای 

پاسخ به چرايی های مردم اقدام كند.
کرج-خبرنــگار جام جم: ســرهنگ 
پاســدار عباس نمكی در نشست شورای هيات 
انديشه ورز بسيج رسانه استان البرز كه در سالن 
جلسات شــهيدان بيگی برگزار شد، با اشاره به 
اهميت رسانه ها در حوزه های مختلف ورزشی، 
سياسی، اقتصادی و غيره، اظهار كرد: رسانه ها 
بايد بتوانند با هجمه های رســانه های خارجی 
مقابلــه كنند و نقــش حمايتــی از ارگان ها و 

سازمان های مختلف كشور داشته باشند.
وی در ادامــه با بيــان اينكه دشــمنان با 
بهره گيری از همه امكانات موجود برای مقابله 
و ايجاد هجمه در كشــور اقدام می كنند، افزود: 
اخيرا مطالبی در رســانه های خارجی مبنی بر 
اينكه آب رود كارون به كويت فروخته می شود 
در حال انتشار اســت و اين خبر دروغی بزرگ 
است كه رســانه های خارجی از آن برای ايجاد 

هجمه در جامعه ايرانی استفاده می كنند.
ســرهنگ نمكی با بيان اينكــه بيش از 9 

هزار ميليارد تومان برای انتقال آب شــيرين به 
خوزســتان هزينه شده است، گفت: رسانه های 
خارجی به جنبه های منفی كشــور می پردازند 
و در صــورت پيدا نكردن ايــن منابع، اقدام به 

دروغگويی و بزرگنمايی مشكات می كنند.
وی با بيان اينكه اسرائيل با استفاده از بيشترين 
امكانات و پشتيبانی كشورهای مختلف اقدام به 
ايجاد هجمه عليه ايران می كند، خاطرنشــان 
كرد: رســانه ها بايد مطالبه گری داشته باشند و 
در راســتای آگاه سازی مردم اقدام كنند. هيات 
انديشه ورز بسيج رسانه می تواند اقدامات خوبی 

در اين راستا در سطح استان انجام دهد.
جانشين بسيج اقشار و متخصصين در سپاه 
البرز با اشــاره به اعام مطلبی از ســوی وزير 
ارتباطــات مبنی بر اينكه شــركتی 46 ميليون 
يورو گوشــی تلفــن همراه خريــداری و بازار 
داخلی را مغشــوش كرده است، به طرح سوالی 
پرداخــت و گفت: چرا رســانه های داخلی اين 
مطالب را پيگيری نمی كنند و باعث می شــوند 
كه رســانه های خارجی اقدام به نشر بيش از حد 
مشكات كشــور كنند و به گونه ای كه موجب 
ايجاد همجمه در جامعه شــوند.وی با اشاره به 
تاكيدات رهبر معظم انقاب اســامی مبنی بر 

لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان كرد: 
رسانه ها بايد در اين حوزه به صورت جدی وارد 
شوند.ســرهنگ نمكی با بيان اينكه رسانه ها 
بايد با پيگيری مســائل كشــور به چرايی های 
مردم پاســخ دهند، افزود: از رسانه های البرزی 
می خواهيم نســبت به پوشش اخبار اين استان 

به نحو احسن اقدام كنند.
ابرهيم نوروزی فر مســئول سازمان بسيج 
رســانه اســتان البرز نيز در اين نشست گفت: 
تشكيل هيات انديشه ورزی موجب هم افزايی، 
پويايــی امور و تقويت فعاليت ها در عرصه های 

مختلف خواهد شد.
وی اظهار كرد: هيات انديشــه ورز سازمان 

بسيج رســانه به  مثابه يک اتاق فكر در راستای 
هم انديشــی و هم افزايی نخبگان رسانه استان 

است.
نوروزی فر بــا بيان اينكه اصحاب رســانه 
استان البرز قشــری فرهيخته و آگاه نسبت به 
مســائل روز جامعه و جهانی هستند، ابراز كرد: 
راه اندازی هيات انديشــه ورز ســازمان بسيج 
رســانه با حضور افراد نخبه و پيشكســوت در 
اين عرصه، در دســتور كار قرارگرفته كه انتظار 
می رود شاهد اثرات بسياری خوبی با همفكری 

اصحاب رسانه در اين حوزه باشيم.
وی اثربخشــی بيشتر و بهتر در فعاليت های 
مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی، اثربخشی 

رســانه در جامعه، هم افزايی جامعه رســانه ای 
اســتان در راســتای ارتقای سطح كيفی، توليد 
فكر و ايده های نو و راهبردی در حوزه رســانه 
را ازجمله اهداف هيات انديشــه ورز ســازمان 
بسيج رسانه استان ذكر كرد.نوروزی فر با تأكيد 
بر هم افزايی و تعامل هر چه بيشتر با رسانه های 
اســتان، گفت: به  طور قطع هم افزايی اصحاب 
رســانه در حوزه هــای مختلف موجــب ارائه 
راهكارهای مناســب و منتج بــه نتايج بهتر در 
راســتای توسعه همه جانبه استان و به خصوص 

ارتقای سطح كيفی رسانه ها خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: تقويت روحيه مشاركت 
و كارگروهی در بين اصحاب رســانه، همســو 
شدن اهداف، رشد مسئوليت پذيری و خاقيت 
و نوآوری، رشــد قدرت تصميم گيری، پويايی، 
شكوفايی اســتعداد و افزايش توانمندی های 
رســانه های اســتان از مزيت های اين هيات 
انديشــه ورز خواهد بود.گفتنی اســت در اين 
نشســت اعضای هيات انديشــه ورز سازمان 
بسيج رسانه استان البرز در خصوص برنامه ها و 
ايده های خود برای تقويت فعاليت ها و اثرگذاری 
بيشــتر رسانه های استان در حوزه های مختلف 

باهم بحث و تبادل نظر كردند.

رئيس كل دادگستری استان البرز در 
جريان ديدار با خانواده شهدای دادگستری 
استان گفت: همه ما دينی نسبت به شهدا 
داريم كه بايــد آن را ادا كنيم هرچند نوع 
مطالبات شــهدا از ما متفاوت است چون 
آن ها با پشــت كردن بــه دنيا و آرزوها به 
ســمت آرمان متعالی و الهی رفتند؛ همه 
وامدار شهدا هستيم و بايد تاش كنيم بعد 
از شناخت آرمان ها و اهداف ايشان، در آن 

مسير حركت كنيم.
به گزارش روابط عمومی دادگستری 
كل استان البرز؛ احمد فاضليان بيان كرد: 
شهدا به دنبال ايجاد يک جامعه توحيدی 
بودند تا جلوه های الهی در همه شــئونات 
زندگــی تجلی پيدا كند؛ اين صفات الهی 
شامل جامعه ای عدالت محور، ظلم ستيز 
و كفرســتيز، به دور از تهمت و تخريب و 
سرشار از مودت و اعتماد است كه همه از 
منافع فردی و گروهی و جناحی خود برای 
آرمان برتر می گذرند.وی با اشاره به ايثار و 
از خودگذشتگی شهدا كه در طول دوران 
دفــاع مقدس از خود بــروز داده اند اظهار 
داشت: ما مديون ايثارگری آنها و خانواده 

ايشان هستيم.
عالی ترين مقام قضايی اســتان البرز 
با دعوت مســئوالن به تامل در سنجش 
فاصله ايجاد شــده در اعمــال كنونی با 
آرمان ها و اهداف شــهدا گفت: متاسفانه 
امروزه رفتارهايی مشــاهده می شود كه 
بيانگر فاصله گرفتن از اين آرمان هاست و 
برخی از رفتارها و اعمال با اهداف نزديک 
نيست كه برای بازگشت به آن آرمان ها، 
بايد در روش ها و منش ها تجديدنظر كرد.

وی متذكــر شــد: كار بی منت برای 

مردم، اجرای كامل عدالت، مبارزه كامل با 
فساد، احترام به مردم و تكريم آنها از جمله 
خواسته های شهداســت كه اگر به آن ها 
عمل نشــود از آرمان هــا فاصله خواهيم 
گرفت.رئيس كل دادگستری استان البرز 
با اشاره به عملكرد دادگستری استان البرز 
گفت: در دســتگاه قضايی شاهد خدمات 
ارزنده ای هســتيم ولی بــه همان ميزان 
از اقدامات انجام شــده دفاع نمی شود يا 
اطاع رســانی الزم بــرای آگاهی مردم 
وجود ندارد؛ اين اتفاقات در شرايطی است 
كه شــاهد هجمه های ناجوانمردانه ای 
عليه قوه قضاييه هســتيم.فاضليان ادامه 
داد: برای گواهی بر اقدامات انجام شــده 
تنها كافی اســت در نظــر بگيريم كه در 
ســال 1396 با وجود كاستی 70 درصدی 
در كادر اداری و 40 درصــدی در قضات، 
بيش از 600 هزار پرونده در دادگســتری 
اســتان البرز رسيدگی شده است و همين 
اتفاق تابلوی روشنی از موفقيت و تاش 

تمامی كاركنان اين مجموعه است.
وی بــر ضرورت تنوير افكار عمومی و 
افزايش آگاهی عمومی تاكيد كرد و گفت: 
برخی از بيان حقايق به مردم و تنوير افكار 
عمومی ابا دارند اين در حالی است كه همه 
سيســتم های دنيا بر اقناع افكار عمومی 
تاكيد دارند و قبل از اينكه اقدام منطقه ای 
يا فرامنطقه ای انجام دهند درصدد اقناع 
افكار عمومــی بــر می آيند.رئيس كل 
دادگستری استان البرز متذكر شد: حجم 
هجمه ها عليه قوه قضائيه به قدری است 
كه جريانات مخالف نظام با مظلوم نمايی 
در مورد فردی كــه دچار تعدی به حقوق 
بيت المال شــده به قوه قضائيه فشار وارد 
می كننــد ولی قوه قضائيــه تحت تاثير 
فشــارها قرار نخواهد گرفت.وی با بيان 
اينكه اگر به مردم كاســتی ها تبيين شوند 
آن ها می پذيرند گفت: مردم كشور ما نماد 
كامل ايثارگری هستند و اگر متوجه شوند 
مشكات و كاستی هايی وجود دارد آن را 
ناديده می گيرند بنابراين بايد كمبودها و 
كاستی ها را به مردم گفت و مراقب بود تا 
مردم دلسرد نشوند چون دور كردن مردم 

از نظام اسامی، خيانتی بزرگ است.

رئیس کل دادگستری استان البرز:

قوه قضائیه تحت تاثیر فشارها قرار 
نخواهد گرفت

جانشین بسیج اقشار و متخصصین در سپاه البرز:

هیات اندیشه ورز بسیج رسانه مطالبه گری داشته باشد

مديركل صداوســيمای مركز البرز از توليد و پخش بيش 
از 4 هزار دقيقه برنامه در صداوســيمای مركز البرز در ايام ماه 

مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی صدا و ســيمای مركز البرز؛ علی 
رامک با بيان اين مطلب گفت: برای نخستين بار در مركز البرز 
امسال به صورت مستقيم از صحن مقدس امامزاده حسن )ع( 
با هدف گســترش فرهنگ قرآنی و معارف اســامی مراسم 
جمع خوانی و تفسير قرآن به صورت زنده با همكاری نهادهای 

مختلف فرهنگی استان توليد و  پخش شد. 
وی افزود: 29 برنامه از مراســم جمع خوانی قرآن كريم به 
مدت 60 دقيقه يكی ديگر از مهم ترين ويژه برنامه صدا در اين 
ايــام بود كه در مجموع 2 هــزار و 400 دقيقه در اين خصوص 
برنامه تهيه و توليد شــد.رامک با اشاره به تاش همكاران در 
ايــام ماه مبارک رمضان و پخش برنامه های مرتبط با اين ايام 
افزود: تاش شــد در ماه مبارک رمضــان در 2 بخش راديو و 
تلويزيون در لحظات ملكوتی افطار و سحر مهمان سفره های 
همشهريان باشيم و بتوانيم برنامه های متنوعی را برای مومنان 

روزه دار تهيه و پخش كنيم.

در ســيمای مركز البرز برنامه ای با عنوان "ماه عاشــقی" 
قبــل از اذان مغرب به مدت يک ســاعت به صورت تركيبی- 
اســتوديويی با بخش هايی مانند دعوت از چهره ها و مهمانان 
ويژه، مســجد و انقاب به مناســبت چهلمين سال پيروزی 
انقاب تهيه و پخش شد. ويژه برنامه سحر نيز با عنوان "نسيم 
ســحر" از سيمای استان البرز يک ساعت قبل از اذان صبح با 
بخش هايی مانند مناجات، حكايات، آوای منبر و دعای سحر 

و نماز و مناجات پخش  شد .
رامک گفت: در راديو البرز نيز ويژه برنامه افطار با نام " همه 
دعوتيم "90 دقيقه قبل از اذان مغرب به روی آنتن صدای البرز 
رفــت  كه از آيتم های اين برنامه می توان به نمايش، گزارش ، 
كارشناســی، تفسير يک آيه از قرآن، اطاعات بهداشتی ويژه 

ماه رمضان اشاره كرد.
 "قرار عاشقی" نيز عنوان برنامه ويژه لحظات سحر در راديو 
البــرز بود كه  به مــدت 90 دقيقه  با آيتم هايی مختلف به روی 
آنتن رفت .مديركل صداوسيمای مركز البرز افزود: ويژه برنامه 
شب های قدر نيز در قالب 2 برنامه آسمان اجابت و شبهای قدر 
از سيما و راديو البرز  با موضوع پوشش ليالی قدر شهرستان كرج 

و ســاير شهرستان های استان به مدت240 دقيقه همزمان به 
صورت زنده به روی آنتن رفت.

وی گفــت: همچنيــن در راهپيمايی جهانــی روز قدس 
صداوسيمای مركز البرز توانست به صورت مستقيم و به مدت 
240 دقيقه از صداوســيمای مركز البرز اين حضور باشكوه هم 

استانی های عزيز را به تصوير بكشد.
رامک گفت: معاونت اطاعات و اخبار هم همگام با ســاير 
معاونت های مركز، توليد گزارش ها و تفاســير خبری مختلف 
تلويزيونی و راديويی را در دســتور كار خود قرار داد كه می توان 
به تهيه و توليد بيش از 20 گزارش خبری و توليدی در شب های 

قدر و روز قدس اشاره كرد.
مديركل صدا و ســيمای البرز همچنين افزود: پس از پايان 
ماه مبارک رمضان همكاران در صدا و سيمای البرز خود را برای 
تهيه و پخش برنامه های متنوع در ايام تابستان آماده می كنند.

رامک گفت: با توجه به اينكه در ايام تابستان خانواده ها فرصت 
بيشــتری برای در كنار هم بــودن به خاطر تعطيلی مدارس و 
طوالنی تر شدن روزها دارند، صداوسيمای مركز البرز برنامه ای 
با عنوان قرار شبانه را در دستور كار دارد كه هر شب به صورت 

مستقيم و زنده مهمان خانه هم استانی ها خواهد شد.وی گفت: 
ايــن برنامه در بخش های متنوع و مختلف به صورت تركيبی 
استوديويی به تعداد 36 برنامه 50 دقيقه ای با آيتم های متنوع 
و مختلفی  تهيه و پخش خواهد شــد.رامک افزود: همچنين 
تابستان امسال برنامه ســيمای امنيت، برنامه خونه زندگی و 
برنامه كودک ضبط و پخش خواهد شد.مديركل صدا و سيمای 
مركز البرز اظهار داشت: برنامه پر طرفدار ورزشی سكو و اقتصاد 

پويا به صورت مستقيم و زنده پخش خواهد شد.
جشــنواره فيلم های سينمايی و سريال از ديگر برنامه های 

سيمای البرز است كه در ايام تابستان پخش خواهد شد.
وی همچنيــن از تهيه و توليد برنامه های متنوع ديگری در 
راديــو البرز خبر داد و گفت: برنامه هايی مانند عصر مصفا، كنار 
كرهرود) عصرگاهــی ( عصرونه البرز ) عصرگاهی ( دركوچه 
باغ البرز، چرخش مثلث، قطار سريع السير، مسابقه غار يخ مراد، 
يكشــنبه سبز، آوای روستا، البرز من سام، قلم چرخک و يک 
كهكشان ستاره از برنامه های پرطرفدار راديو البرز است كه در 
ايام تابستان نيز تاش شده با رويكرد جديدتر و جذابتری برای 

شنوندگان تهيه و پخش شود .

معرفی برنامه های ویژه تابستان در صداوسیمای مرکز البرز
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درد سیاتیک چیست؟

دکتر سید حبیب ا... شمس، متخصص کایروپراکتیک 
در ایران، آمریکا و کانادا

ســياتيک نام طوالنی ترين عصب داخل بدن انسان است كه از 
مهره های پايينی كمر تا انتهای پا ادامه دارد. اصطاحاً درد سياتيک 
به دردی اطاق می شــود كه در طول اين عصب انتشار  می يابد. اگر 
فشــاری بر روی اين عصب وارد شود، سبب كمر درد می شود كه تا 
قســمت باسن، نشيمنگاه و پشت ران و تا پاشنه پا ممكن است ادامه 

يابد.
رايج ترين نشــانه ســياتيک درد قســمت پايينی كمر، باسن و 
نشــيمنگاه و پشت ران و پاســت كه ممكن است از يک درد خفيف 
تا ناتوانی و از كارافتادگی كامل متغير باشــد و گاهی ممكن اســت 
با احســاس  سوزش، بی حســی و ضعف عضانی هم همراه باشد. 
معمواًل ســياتيک فقط يكی از پاها را درگير می كند و با نشســتن، 
سرفه يا عطسه كردن افزايش می يابد. در بعضی موارد ممكن است 
پا بی حس يا ضعيف شود. عموماً اين درد به طور تدريجی شروع شده 
و با گذشــت زمان افزايش می يابد ولی در خيلی از موارد ســياتيک 
ممكن است يكباره ظاهر  شود و شخص را برای مدتی از پا بياندازد. 
در موارد خيلی شديد بيماری، هر دو پا درگير كرده و شايد حتی كنترل 
مثانه يا روده نيز از دست برود. اين وضعيت اخير، بسيار نادر، اما بسيار 

خطرناک است.
* علل درد سیاتیک چیست ؟

بيرون زدگی ديســک: شــايع ترين علت بيماری ســياتيک، 
بيرون زدن ديسک بين  مهره ای و فشار آن بر روی ريشه  های عصبی 
اســت كه به آن فتق ديسک نيز گفته می شــود. ديسک های بين 
مهره ای صفحاتی از جنس غضروف هستند كه مهره ها را از هم جدا 
می كنند. ديسک های سالم  به انعطاف پذيری ستون فقرات كمک 

می كنند تا مهره ها بتوانند براحتی بر روی هم بلغزند.
با افزايش سن، اين ديسک ها خشک و تاحدی شكننده می شوند. 
اين مســاله موجب بيرون رانده شدن ديســک از محل خود )فتق( 
و فشــار آن بر روی ريشــه عصبی و در نتيجه بروز عائم بيماری 

سياتيک می شود.
تنگــی مجرای نخاع:  بافت طبيعــی مهره ها و بافت های 
اطراف آن از جمله ديسک بين مهره ها گاه ممكن است سبب تنگی 
مجرای نخاع شــود و به عصب سياتيک فشار وارد كند. با باال رفتن 

سن اين مشكل نيز بيشتر ديده می شود.
ســندروم پیریفورمیس: پيريفورميس يک عضله است 

كه در داخل اســتخوان لگن می باشد. اين عضله، آخرين مهره كمر 
)ساكروم( را به باالی اســتخوان ران وصل می كند. اگر اين عضله 
دچار گرفتگی شود، ممكن است بر عصب سياتيک فشار وارد كند و 
سبب درد سياتيكی شود. سندروم پيريفورميس در بين زنان شايع تر 

است. 
 ممكن اســت قراردادن كيف پول در جيب پشــت شلوار، سبب 
تحريک عضله پيريفورميس شود. البته فكر نكنيد كه پول زياد سبب 
درد می شــود! اما كيف پول اگر بزرگ باشــد و در جيب پشتی شلوار 
جای داده شــود، ممكن است به ماهيچه  پيرفورميس فشار وارد كند 
و ســبب تحريک آن شود و به دنبال آن دردهای سياتيكی بروز كند. 
بهتر اســت كيف پول خــود را در جيب های پيراهن يا جيب جلويی 

شلوار قراردهيد.
آســیب یا عفونت: داليل ديگر درد سياتيكی ممكن است 
بر اثر آســيب عضانی، عفونت يا شكستگی باشد. به طور كلی، هر 
بيماری ای كه ســبب فشار يا تحريک عصب سياتيک شود، باعث 

بروز دردهای سياتيكی نيز می شود.
ســاير علل ايجادكننده بيماری سياتيک عبارتند از: تومورهای 
نخاعی كه بر روی ريشــه های عصبی فشار وارد می كنند، سوانحی 
نظير تصادفات اتومبيل يا ضرب ديدن ســتون مهره ها كه موجب 
آسيب به اعصاب می شوند و تومورهای خود عصب سياتيک كه البته 
بسيار شايع هستند. در برخی موارد هم هيچگاه علتی جهت بيماری 

سياتيک يافت نمی شود.
* چه کسانی دچار درد سیاتیک می شوند؟

مهم ترین عوامل خطر برای بیماری سیاتیک عبارتند 
از:

سن: ســاختمان ديسک مثل يک پيراشكی می ماند كه قسمت 
بيرونی آن از بافت های محكم ســاخته شــده ولی قسمت مركزی 
آن  مانند ژله اســت. اين ژله با باال رفتن سن خشک می شود و باعث  
پارگی  يا فتق ديســک می شــود. تحليل رفتن ديســک  های  بين 
مهره ای كمری از سن 30 ســالگی شروع می شود ولی تنگی های 
ســتون مهره ای كه يک علت ديگر بيماری سياتيک هستند اغلب 

افراد را در سنين باالتر از 50 سال درگير می كنند.
زمانی كه ديســک ها با افزايش ســن لغزندگی خود را از دست 
می دهنــد، يک پارگی كوچک بر ديواره ديســک می تواند بســيار 
دردناک باشــد و اگر به آن رســيدگی نشــود به مرور زمان وخيم تر 
می شود. آسيب های ورزشــی يا افتادن می تواند باعث شكستگی 
مهره ها يا ديســک بين آنها شــود و به ريشه عصب سياتيک آسيب 

وارد كند.
شغل: افرادی كه شغلشان نياز به چرخش مكرر كمر دارد، آنهايی 
كه بارهای ســنگين حمل می كنند و كســانی كه به مدت طوالنی 
رانندگی می كنند يا پشت ميز می نشــينند، بيش از ساير افراد دچار 

بيماری سياتيک می شوند. 
فعالیت های بدنی: افرادی كه يک زندگی راكد و كم فعاليت 

را دنبال می كنند يا برای مد ت های طوالنی يكجا می نشينند نسبت 
به افراد فعال تر، بيشتر مستعد ابتا به بيماری سياتيک هستند. عاوه 
بر اين، نشســتن روی زمين و اســتفاده از توالت ايرانی، خطر ايجاد 
كمر درد و فتق ديســک را بشــدت باال می برند. همچنين صدمات 
ورزشــی، بخصوص ورزش های سنگين مانند وزنه برداری احتمال 

فتق ديسک و بروز دردهای سياتيک را باال می برد. 
ژنتیک: دانشمندان 2 ژن را شناسايی كرده اند كه تصور می رود 
وجود آنها باعث استعداد برخی افراد به بروز بيماری سياتيک می شود.

عاوه بر موارد فوق، افراد مبتا به بيماری ديابت نيز به دليل آسيب 
و تخريب عصبی كه بر اثر ديابت در آنها ايجاد می شود، بيشتر مستعد 

ابتا به بيماری سياتيک هستند.
* درمان سیاتیک چیست؟

در بســياری از مــوارد دردهای خفيف با كمــی صبر و حوصله 
خودبه خــود از بين می رود. اما فراموش نكنيــد كه درد، زبان تكلم 
بدن شماســت و بهتر است به آن گوش دهيد. به همين دليل توصيه 
می شــود كه حتی دردهای خفيف را ناديده نگيريد و با اولين عائم 

درد به پزشک مراجعه كنيد.  
داروهای ضددرد: داروهايی مانند آســپرين، استامينوفن و 
بروفن معمول ترين داروهای ضد دردی هســتند كه مورد استفاده 
قرار می گيرند، اما اين داروها فقط تسكين درد هستند نه درمان درد. 
درضمن داروها عموماً دارای عوارض جانبی نظير تهوع، خونريزی 

معده يا نارسايی كبد می شوند.
جراحی: اگر بيرون زدگی ديسک كمر باعث تنگی كانال نخاع، 
درگيری شــديد سيســتم عصبی عضات و تحليل و ضعف كامل 
عضانی شده باشد، فرد ممكن است نياز به جراحی پيدا كند. جراحی 
ديســک يكی از ظريف ترين جراحی های بدن به شمار می رود و به 
همين خاطر ممكن اســت عوارض جانبی ايجاد كند، به همين دليل 
توصيه می شود قبل از اقدام به جراحی، به متخصص كايروپراكتيک 
مراجعه كنيد، شــايد بتوان با روش های غير تهاجمی اين مشكل را 

بتدريج بهبود بخشيد.
کایروپراکتیک: طبق تحقيقات علمی، كايروپراكتيک از جمله 
موثرترين و سالمترين درمان های ديسک كمر، سياتيک و دردهای 
ناشــی از آن به شــمار می رود. كايروپراكتيک عبارت است از علم 
شناخت و بررسی بيماری ها و رابطه آنها با سيستم عصبی و مفاصل، 
بويژه ســتون فقرات و هنر تنظيم و تطبيق آنها به منظور پيشگيري 
و درمان امراض بدون اســتفاده از دارو و عمل جراحی. اســتفاده از 
كايروپراكتيک در علم پزشــكي به 2000 ســال پيش برمي گردد. 
بقراط، پدر علم پزشــكي، با انسجام مانورهايي روي ستون فقرات 
و مفاصــل، به درمان خيلي از بيماري ها پرداخته و پس از او، ابوعلي 
ســينا، پزشــک بزرگ ايراني نيز از اين روش ها استفاده كرده است. 
در ســال 1895 ميادي، شخصي به نام ديويد دانيل پالمر از اهالي 
ايالت آيواي آمريكا با اســتفاده از تنظيم و تطبيق ستون فقرات چند 
بيمار، نتايج بسيار مطلوبي به دست آورد و ريشه های علمی آن را بنا 

گذاشت. در واقع، مي توان گفت كايروپراكتيک نوين از آن موقع سر 
چشمه گرفته است و امروز در بيشتر كشورهاي جهان به عنوان يكي 
از مهمترين روش ها براي حفظ  ســامتي شناخته مي شود. امروزه 
تنها در آمريكا هر ســال بيش از 200 ميليون ويزيت كايروپراكتيک 

انجام مي شود كه هزينه آن را بيمه مي پردازد.
كايروپراكتيک به صورت كامّا طبيعی و بدون اســتفاده از دارو 
و عمــل جراحی  بيمار را درمان می كنــد. اينگونه معالجات عموما 
بدون عوارض جانبی می باشــد. درمان كايروپراكتيک تسكين درد 
نيســت، كايروپراكتور درد را ريشه يابی می كند و منشأ و مبدأ درد را 
درمان می كند. متخصص كايروپراكتيک بعد از گرفتن شــرح حال 
بيمار و معاينه بالينی دقيق و مطالعه عكس راديولوژی يا ام.آر.آی  و 
آزمايش هــای ديگر بيمار را روی برنامه درمانی خاص و مطابق نياز 
او قرار می دهد. ســپس دكتر كايروپراكتيک با اســتفاده از دست و 
تكنيک ها و دستگاه های  مدرن علمی  فشار وارد شده بر ريشه عصب 
سياتيک را برداشته، باعث تسكين درد و از بين رفتن بی  حسی و ديگر 

عائم بيماری می شود.
فیزیوتراپی: فيزيوتراپی با تجويز ورزش های كششــی برای 
بهبود انعطاف پذيــری كمر و توانبخشــی و تقويت ماهيچه های 
مركزی بدن به ثبات ســتون فقرات و كاهش آسيب های احتمالی 
كمک می كند و با نرم كردن عضات كمر و قرار گرفتن بدن و اندام 
شما در وضعيت صحيح، تقويت عضاتی و حركت مهره ها و با انجام 
نرمش های خاص می تواند نقشی اساسی در بهبودی دردهای ناشی 

از سياتيک داشته باشد. 
نکات ضروری: برای اينكه دچار درد سياتيک يا كمر درد و زانو 

درد نشويد، توصيه های زير را به كار ببريد.
  اگر اضافه وزن داريد وزن خود را متعادل كنيد.

 - در يک حالت ثابت بيش از 30 دقيقه ننشــينيد، اگر كار شما به 
شكلی است كه بايد ساعت ها نشسته باشيد توصيه می شود كه هر 30 
تا 40 دقيقه، فقط به مدت  يک دقيقه بايستيد يا قدم بزنيد تا مفاصل از 

حالت خشكی بيرون بيايد و فشار وارد به  كمرتان كم شود. 
با كمک نرمش ها و ورزش های مناســبی كه پزشــک تجويز 

می كند می توانيد عضات پشتی خود را تقويت نماييد. 
- پياده روی كنيد، زيرا پياده روی عضات پا و كمر را قوی می كند 
و شــنا كردن برای حفظ ســامت كمر بسيار مفيد است. ولی توجه 
داشته باشيد كه بايد در استخر راه برويد و حالت افقی شنا نكنيد زيرا 

اين حالت برای كمر مضر است. 
- اســترس درد كمر درد را زياد می كند  كه با تمريناتی همچون 

ريلكسيشن،  اروبيک،  مراقبه و يوگا انجام می شود. 
-  هرگز در حالی كه جســمی را توسط يكی از دست هايتان بلند 
كرده ايد، سعی نكنيد با دست ديگر جسم سنگين ديگری را بلند كنيد. 
اگــر اصرار داريــد هر دو بار را همزمان حمل كنيد ابتدا باری را كه در 
دســت داريد زمين بگذاريد و سپس هر دو جسم را به طور همزمان 

و با هم بلند كنيد.

-  هنگام بلند كردن اشيا، نزديک شیء قرار بگيريد و زانوها را خم 
كنيد. اين كار باعث می شود بار را با نيروی پايتان بلند كنيد و به كمر 
كمتر فشار وارد شود. بار را بغل و تا حد ممكن به بدنتان نزديک كنيد 

سپس بتدريج پاهايتان را صاف نماييد و بايستيد.
- هرگز روی زمين ننشــينيد. برای زانوها و كمر شما بسيار مضر 

است.
- هرگز از توالت ايرانی اســتفاده نكنيد. برای زانوها و كمر شــما 

بسيار مضر است.
- خوابيدن روی يک تشــک سفت بهترين وضعيت برای كمر 
اســت، ضمنا حتما از بالش  اســتفاده كنيد. ولی تشک را روی تخت 

بياندازيد نه روی زمين.  
- هرگــز روی شــكم )َدَمــر( نخوابيد. اگر طاقبــاز )رو به باال( 

می خوابيد، حتماً يک بالش كوچک زير زانوها بگذاريد. 
- از چرخاندن بــدن هنگام حمل بار خودداری كنيد، چرخش از 

ناحيه كمر باعث افزايش فشار به كمر می شود.
- يک كيســه يخ تهيه كنيد و آن را به مــدت 15 تا 20 دقيقه بر 
روی ناحيه دردناک كمر قرار دهيد. اين عمل را روزی 4 مرتبه تكرار 
نماييد. كيسه يخ سبب كاهش التهاب در محل می شود. هرگز كيسه 
آب گرم روی ستون فقرات خود نگذاريد، مگر به توصيه پزشک معالج 

باشد زيرا ممكن است كيسه آب گرم التهاب و درد را تشديد كند. 
- سعی كنيد در مدت درمان از سفرهای طوالنی خودداری كنيد 
و اگر مجبور به مســافرت باشــيد حتماً با پزشک در ميان بگذاريد تا 

سفارشات و دستورات الزم را به شما بدهد. 
- بعد از تكميل دوره درمانی خود، توصيه می شود كه آب درمانی 
را آغاز كنيد، البته اگر تا كنون آن را آغاز نكرده باشيد. آب درمانی يكی 
از بهتريــن نگه دارنده های درمان و يكــی از موثرترين روش های 

پيشگيری دردهای مفصلی، بويژه ستون فقرات است.
- انجــام نرمش های معمولی: نرمش و ورزش باعث آزاد كردن 
اندورفين ها )مورفين درونی بدن( می شود. اندورفين ها واسطه های 
شــيميايی هســتند كه از رســيدن پيام های درد به مغز جلوگيری 
می نماينــد. ورزش با تحريک آزاد شــدن اندروفين ها در مقابله با 
ناراحتی های مزمن كمک بســياری می كند. درست بنشينيد، طرز 
ايســتادن خود را تصحيح كنيد و هنگام بلند كردن اجسام سنگين 

اصول اين كار را رعايت كنيد. 
در نهايت بايد توصيه شــود كه كمردرد را از بروز نخستين عائم 

جدی بگيريد و آن را پيگيری كنيد، حتی اگر سياتيک نباشد.
راه های ارتباطی با كلينيک

آدرس: كرج-گوهردشت- فلكه اول-برج نيكامال- طبقه 10 
اداری-واحد 3

شماره های تماس:
0919-0388448
026-34256301
026-34256359

هنوز ســاليان درازی از نظريه دهكده 
جهانــی مارشــال مک لوهان نگذشــته 
كه جمله معــروف او يعنی »رســانه خود 
پيام اســت« مفهوم مؤثرش را بر انســان 
معاصر و ارتباطات وی گذاشــته و بازتاب 
انديشــه هايش در اقصی نقــاط جهان كه 
امروزه به مدد رســانه ها بــه يک دهكده 

كوچک مبدل شده، طنين انداخته است.
لوهان، در نظريه بعدی خود از رسانه های 
ســرد و گرم نام می برد و می گويد: منظور از 
رسانه های ســرد )مثل تلويزيون و تلفن( 
رســانه هايی اســت كه مخاطب آن بايد با 
بهره گيری از قدرت تخيل، حلقه مفقوده را 
در پيام ها شناسايی كند و حجم گسترده ای 
از اطاعات را بر اطاعات داده شده، اضافه 

نمايد تا مفهوم آن را دريابد.
اّما رسانه گرم )مثل مطبوعات و كتاب( 
رســانه ای اســت كه تنها يكی از حواس 
پنج گانــه مخاطــب را در نهايت تكامل و 
قدرت به كار می گيرد. رســانه گرم چون با 
حجم زيادی از داده ها همراه است و از نظر 
بيان مقصود كامل تر می باشد، خائی را در 
گيرنده پيام باقی نمی گذارد تا به واســطه 
دخالــت مخاطب تكميل شــود؛ بنابراين 
رســانه گرم دارای پيــام كامل تری بوده و 
امكان تفســير و نتيجه گيری را در مخاطب 

به حداقل می رساند.
 اّمــا تقســيم بندی ذاتی رســانه ها به 

معنای مطلق پيام، شــامل رسانه های رسا 
و نارساســت كه هر دو با ويژگی جاذبه خود 
می توانند، انسان معاصر را به راه ؛ يا بيراهه 

بكشانند!!
آنچه اهميت ويژه دارد؛ اين اســت كه 
در عصر انفجار اطاعات، رسانه ها قابليت 
شــگرفی دارند كه هم قادرند پيامبرگونه، 
بــا تجهيز به معجزه رســانه رســا، اعجاز 
بيافرينند و با حركت در مســير متعالی پيام 
رسانی، مخاطبان را به مصداق »يخرجهم 
من الظلمــات الی النور« روشــنگرانه به 
اوج ســعادت و ســامت ارتقا دهند و هم 
می تواننــد ابليس وار بــا تجهيز به جادوی 
تلبيــس و ترفنــد كه از قضــا جاذبه هايی 
شورانگيز دارد؛ همانند سامری های ساحر 
و دّجال های دژخيم، ُمفًســر »يخرجونهم 
من النور الی الظلمات« مخاطبان باشــند 
و دهكــده جهانی را با رســانه هايی كه با 
ذات فريب و نارســايی پديــد آمده اند و در 
ادبيات سياســی و علوم اجتماعی معاصر؛ 
"پروپاگاندا" ناميده می شوند؛ به لبه پرتگاه 
تاريكی و ترديــد تنزل دهند. "پروپاگاندا" 
كه شــكلی منسجم و هماهنگ از تبليغات 
گســترده و وقيحانه سياسی است، نوعی 
بنگاه دروغ پردازی آشــكار اســت كه طی 
آن می خواهد تمام يا پاره ای از افراد جامعه 
را تحت پوشــش تبليغی و نهايتا تاثير قرار 
بدهــد و با ترفندهــای تزويرگرانه، قدرت 
و قابليت شــگفتی در كوچــک انگاری و 

بزرگنمايی رخدادها دارد.
ايــن پديده باورپذيــری و جلب اعتماد 
مخاطــب، هنريســت كه متاســفانه در 
رســانه های ما به داليــل مختلف و عمدتا 
ضعــف مفرط اقتصاد رســانه!! كمتر مورد 

مداقه و اقبال واقع شده است.
مقــام معظــم رهبــری در همين باب 
فرموده انــد: " امروز در دنيــا با پروپاگاندا و 
شــيوه های پيچيده تبليغاتی، سياه را سفيد 
و باطــِل مطلق را، حق؛ جلــوه می دهند، 

اما متاســفانه، بســياری از دستگاه های ما 
كارهای رســانه ای دقيــق و هنرمندانه و 
موضوع جلِب اعتماِد عمومی را دســِت كم 

گرفته اند."
ترديــدی نيســت كه وضعيــت امروز 
رســانه ها با وجود انواع پيام رسانان و اقسام 
ابــزار پيام رســانی در عرصه های مكتوب 
و مجاز كه متشــكل از رســانه های سياه و 
سفيد و رســا و نارسا و در يک كام نورانی 
و ظلمانی اســت؛ به گونه ای است كه هر دو 
طيف می توانند به مــدد معجزه يا به جذبه 
جــادو، اثرات مخرب يا ســازنده خويش را 
در دهكــده كوچک جهان امــروز بر جای 

بگذارند.
بی شــک همان گونه كه مقــام معظم 
رهبری، بر اين موضوع و بُرنده بودِن ساِح 
تبليغات صحــه گذاشــته و فرموده اند: » 
اهالی مطبوعات جزو جدی ترين قشرهای 
جامعه هســتند« بنابراين مــا اهالی اقليم 
رســانه مكلفيم تا باوجود شرايط سخت و 
تنگناهای موجود و پذيرش خطرات اين راه 
خطير، با درستی و راستی، رسانه های خود را 
به سمت رسايی هدايت كنيم و هرگز بخاطر 
تنگناهای مادی و معنوی و كاســتی های 
فراوان و نامايمات بســيار اين پيشه پاک؛ 
بر مدار ناراســتی و نادرستی و در يک كام 
نارسايی رسانه ای نگرديم و بكوشيم كه با 
جــدی گرفتن عرصه خبر و پيام و پيامبری 
در اين حوزه، رسايی رسانه هايمان را جدی 

بگيريم.
چه اينكه به قول موالنا:

جان چه باشد جز خبر در آزمون
هر كه را افزون خبر، جانش فزون
اقتضای جان چو ای دل آگهيست

هركه آگه تر بود جانش قويست
مرتضی دهقان آزاد

کارشناس حوزه فرهنگی، 
اجتماعی، مدرس، منتقد و 
تحلیلگر رسانه

رسایی رسانه هایمان را جدی بگیریم

ت وارهآرایه ای بر آزموِن خبر
یادداش

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز 
در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان با 
تقدير از پيگيری ها و حمايت های ويژه استاندار 
البرز در خصوص مســائل و مشــكات حوزه 
توليــد و صنعت اعام كــرد: اقدامات حمايتی 
اثربخش و كاما جدی در حوزه توليد در دستور 

كار استان است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت البرز، جهانگير شــاهمرادی در 
جلسه ستاد تسهيل اســتانی كه در شهرستان 
نظرآباد و در محل شركت محور خودرو برگزار 
شــد با يادآوری اولويت های توسعه ای بخش 
صنعت، گفت: تثبيت اشــتغال موجود در دستور 
كار بوده و سعی خواهد شد چالش های تحميلی 

با كمتريــن هزينه از پيــش  روی صنعتگران 
برداشته شود.

وی اعــام كرد: در شهرســتان نظرآباد 2 
شهرک صنعتی سپهر و نظرآباد مستقر هستند 
كه مجموعا در شــهرک صنعتی ســپهر 203 
واحد، در شــهرک صنعتی نظرآباد 132 واحد و 
در خارج از شــهرک ها 39 واحد توليدی فعال 
وجود دارد.جهانگير شــاهمرادی افزود: ميزان 
اشــتغال ايجاد شــده در واحدهــای صنعتی 
شهرک های صنعتی شهرستان نظرآباد بالغ بر 
13 هــزار و 440 نفر بــوده كه با لحاظ جمعيت 
154 هزار نفری شهرستان، بيش از 25 هزار نفر 
در حوزه های مختلف صنعتی، معدنی، تجاری 

و بخش اصناف اشتغال دارند.

اســتان البرز با 3 درصد ريزش غات هنگام 
برداشت، رتبه نخســت كشور در زمينه كاهش 

ريزش غات را از آن خود كرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســيما؛ رئيس 
اداره فناوری هــای مكانيــزه ســازمان جهاد 
كشــاورزی البرز گفت: در 2 ســال گذشته البرز 
رتبه نخســت كمترين درصد ريزش و كاهش 
ضايعات برداشــت غات در كشور را با حدود 3 

درصد ريزش به خود اختصاص داده است.
وليخانی افزود: اين در حالی است كه ميانگين 
درصد ريزش برداشت غات در كشور پنج درصد 
اســت.وی ادامه داد: امسال نظارت بر برداشت 
غات در قالب 16 اكيپ در استان صورت گرفته 
اســت و با برگزاری 3 كارگاه آموزشــی، نحوه 
محاســبه درصد ريزش غات به كشــاورزان 

آموزش  داده شد.

وی گفــت: آمــوزش و نظارت مســتمر و 
همچنين ورود كمباين با فناوری پيشرفته جهت 
برداشت غات از جمله داليل اين توفيق است.

وليخانی ادامه داد: امســال اعتباری بالغ بر 200 
ميليارد ريال در قالب خط اعتباری مكانيزاسيون 
و اشتغال پايدار كشاورزی به منظور توسعه كمی 
و كيفی مكانيزاســيون به استان البرز تخصيص 

داده شده است.

نخســتين جشــنواره اقوام ايران زمين در پارک تندرســتی 
فرديس آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما؛ رئيس اداره ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی وگردشگری فرديس گفت: جشنواره اقوام ايرانی با 
موضوع معرفی فرهنگ و نمايش جاذبه های متنوع اقوام ايرانی 
همراه با بازی های محلی، آيين ها و موســيقی سنتی استان های 

خراسان شمالی، لرستان، كردستان و آذربايجان برگزار می شود.
دوســتانی افزود: در كنار اين جشنواره، نمايشگاهی با 70 غرفه 
شامل صنايع دستی، غذاهای سنتی و محلی، سوغات و هدايای 

استان ها به نمايش در آمده است.
دوســتانی گفت: هدف از اين جشــنواره معرفی فرهنگ ها و 
اصالت اقوام ايرانی، تقويت وحــدت ملی، حفظ ميراث با ارزش 

فرهنگی و هويتی مناطق مختلف كشور و ايجاد نشاط و بالندگی 
در بين مردم است.

وی بيان داشت: در اين جشنواره ها ده ها برنامه فرهنگی شاد 
ومتنوع پيش بينی شده است .

گفتنی اســت اين جشنواره به مدت 10 روز در پارک تندرستی 
فرديس داير است.

اقدامات حمایتی اثر بخش در حوزه تولید، در دستور 
کار استان 

کاهش ضایعات غالت در زمان برداشت

آغاز نخستین جشنواره اقوام ایران زمین
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 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست ا ستان ا لبرز: 
محمد تقی حسنی گرده کوهی        

      تحریریه شهرستانها:
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 دفتر سرپرستی استان البرز:
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حقه مهر بدان مهر و نشانست که بود

عاشقان زمره ارباب امانت باشند
حافظالجرم چشم گهربار همانست که بود
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شهرداری کرج پیگیری کند
فضای ســبز خيابان رســالت واقع در جنب بازار بزرگ ماصدرا در حال از بين 
رفتن است. لطفا مسئوالن شهرداری نسبت به بازسازی فضای سبز مذكور و آبياری 

درختان حاشيه خيابان با جديت اقدام نمايند. 
محمد حسن پور از کرج

ناهمواری های خیابان ها را اصالح و مرمت کنید
در برخــی از خيابان هــا، چاله هــا و ناهمواری هــای متعدد باعث دشــواری 
رانندگــی راننــدگان و ايجــاد حــوادث ناخواســته می گردد. لطفا مســئوالن 
 مربوطــه در شــهرداری بــه فكــر مرمــت و اصــاح ســطوح خيابان هــا 

باشند. 
جواد کاظمی پور از کرج

اداره راه و شهرسازی البرز چاره اندیشی کند
ورودی های شهرک مهندســی زراعی و بعثت دارای چاله ها و دست اندازهای 
متعدد بوده و رانندگی در اين مسير برای رانندگان پر دردسر می باشد. بر اين اساس 

از مسئوالن اداره راه وشهرسازی البرز درخواست رفع نواقص مذكور را داريم. 
علی محمدی پور از شهرک مهندسی زراعی و بعثت

شهرداری کرج اقدام کند
گرمای بی ســابقه هوا باعث پژمردگی فضای ســبز خيابان ميرعماد و ســاير 
خيابان های كوی كارمندان جنوبی شده است. بنابراين از مسئوالن شهرداری كرج 

درخواست داريم تا به موضوع آبياری فضای سبز توجه بيشتری معمول نمايند. 
علی ولی پور از کرج

استاندار البرز اقدام کند
جــاده كردان-برغان-آتشــگاه و... و بالعكس در روزهــای تعطيل با هجوم 
بی ســابقه گردشــگران روبه روســت. اين در حالی است كه از ســوی دولت زير 
ســاخت های اصولی برای راحتی عبور و مرور و اســكان گردشــگران پيش بينی 
و اجرا نشــده اســت. در نتيجه گردشگران ســاعت ها با ترافيک اعصاب خرد كن 
و معطلی های ســفر درگير می باشــند بنابراين از اســتاندار محتــرم البرز انتظار 
 اين اســت كه برای رفع اين مشــكل چاره انديشــی و برنامه ريــزی الزم معمول 

نمايد. 
سید نصرالدین میرعربشاهی

جوانان را دریابید
وضع اشــتغال جوانان واقعا تاسف برانگيز است. معلوم نيست كه چرا جوانان در 
اين بيكاری گرفتارند و از ســوی نهادهای ذيربط در دولت و مجلس فكری به حال 

آنان نمی شود؟
علی خردپور از کرج
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شــمه ای از زندگینامه: شهيد »كاظم حدادپور« در سال 1345، در 
خانواده اي مومن در كرج بــه دنيا آمد. وی در زمان مبارزات دوران انقاب 
حضور موثری داشــت. او در زمينه های هنر خطاطي و ســرود نونهاالن و 
آموزش رزمي نوجوانان بســيار كوشــا بود.  وی در بســيج فعاليت موثري 
داشــته و فداكاري زياد مي نمود و براي اولين بار در سال 1360، در عمليات 
فتح المبين به اتفاق پدرش براي كمک رساني به جبهه ها به ديدار رزمندگان 
رفــت و در همانجا گلوله خمپاره در جمع 10 نفري كه وی نيز جزو آنان بود 
اصابت كرد كه 3 نفر از رزمندگان شــهيد شــدند و كاظم براي اولين بار مزه 
آتش و خون و جنگ را حس نمود و شــايد از همان لحظه تصميم گرفت به 
يــاري رزمندگان برود و با كفار متجاوز بجنگد. وی از ســال 1361، پس از 
گذراندن دوره آموزشــي رزمي و امدادگري در پادگان امام حسين )ع( براي 
مقابله با احزاب ضد انقاب راهي كردســتان شــد. پس از حدود يک سال 

برگشت و پس از مدتی دوباره به جبهه رفت.
او در فتح فاو و آزادســازي مهران فعاالنه شــركت داشــت. همچنين 
ماموريت هايي براي كســب اطاع به داخل ســپاه دشمن در خاک عراق 
داشــت. مدت حدود يک سال مسئول آموزش رزمی در پادگان لشگر سيد 
الشهدا بود. سپس در عمليات كرباي 5 دوباره  به جبهه رفت و بر اثر اصابت 
تركش خمپاره به گلويش زخمي شد و پس از التيام زخم بافاصله به ميدان 
نبــرد رفت. در عمليــات »كرباي 8« بر اثر اصابت حــدود 18 تركش به 
بدنش مجروح شــد و پس از بهبود نسبي مجدداً به منطقه جنگ رفت. اين 
شــهيد گرانقدر در تاريخ يازدهم تير ماه 1366، در عمليات نصر 4 در منطقه 

بلندي هاي شهر ماموت عراق با لب عطشان به شهادت رسيد. 
با تشکر از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان البرز 

 پیام های مردمییاد یاران آشنا

شركت آب و فاضاب استان البرز به شهروندان 
استان برای رعايت بيشتر صرفه جويی در مصرف 

آب هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی شركت آبفای شهری 
اســتان البرز؛ افزايــش دمای هوا كه بر اســاس 
پيش بينی ها طی روزهــای آينده به مرز 40 درجه 
نيز خواهد رســيد از يكســو و قطع جريان برق در 
برخی مناطق استان كه موجب قطع برق تأسيسات 
و چاه ها، ايستگاه های پمپاژ و... شده از سوی ديگر، 
موجب افزايش مصرف آب و كاهش حجم مخازن 

ذخيره شده است.

بنابراين از شــهروندان تقاضا می شود به منظور 
برخــورداری همــگان از نعمــت آب در تمامــی 
ساعت های شبانه روز، رعايت مصرف درست آب 
را مدنظر قــرار داده و از مصارف غيرضروری جداً 

پرهيز كنند.
گفتنی اســت ظرفيت توليد و ذخيره سازی آب 
شرب شهروندان متناسب با نيازهای آبی پيش بينی 
شــده اما در صورت كاهش مدت قطعی برق و نيز 
همراهی و همكاری شهروندان و دقت در مصارف 
خود، شــاهد اختال جدی در جريان توزيع آب به 

مدت طوالنی نخواهيم بود.

جلسه واحد پژوهش شركت گاز البرز با دانشگاه آزاد 
اســامی واحد كرج با حضور تعدادی از اعضاء شورای 
پژوهش و كارگروه های تخصصی شركت گاز استان 
البرز با معاونت پژوهشــی دانشگاه آزاد اسامی واحد 
كرج و روسای دانشــكده ها و رئيس ارتباط با صنعت 

اين دانشگاه برگزار گرديد.
بــه گزارش روابط عمومی شــركت گاز اســتان 
البرز؛ در ابتدای اين جلســه شيرنگی معاون پژوهشی 
دانشگاه آزاد واحد كرج عنوان نمود: عقد تفاهم نامه ای 
بين شركت گاز اســتان و دانشگاه همراه با شيوه نامه 
اجرای صحيح آن تدوين و تبيين گردد تا در راســتای 
همكاری بين شركت گاز استان و دانشگاه و همچنين 
ورود دانشجويان و اساتيد به منظور انجام پايان نامه ها 
و اجرای طرح های پژوهشی بتوانيم گام های موثری 
برداريم.در ادامه اين جلسه كه به ميزبانی دانشگاه آزاد 
واحد كرج برگزار گرديــد، نوروزی مدير بهره برداری 
شــركت گاز  استان البرز ضمن تشكر و ابراز خرسندی 
از برگزاری اين جلســه در راســتای پيوند هر چه بهتر 
صنعت و دانشــگاه بيان داشت: شــركت گاز استان 

البرز در ســال 1394 تشكيل شده و به عنوان يكی از 
شركت های گاز استانی جوان و تازه تاسيس و با حدود 
800 هزار مشترک در حال فعاليت می باشد.وی گفت: 
در راستای چشم انداز شركت ملی گاز ايران كه رساندن 
گاز به صورت ايمن و پايدار به مشتركين بوده، گاز البرز 
نيز با بهره گيــری از همين راهبرد تمامی توان خود را 
جهت تامين مســتمر گاز و رضايتمندی مشتركين به 
كارگرفته اســت.نوروزی اظهار داشت: اميدواريم با 
ايجادگروه های مشترک بين شركت گاز استان البرز و 
دانشگاه آزاد اسامی واحد كرج بتوانيم شاهد برقراری 
هرچه بهتر ارتباط بين صنعت و دانشگاه و ورود اساتيد 

و دانشــجويان به اين بخش  باشــيم.در انتهای اين 
جلســه اساتيد دانشگاه و ساير اعضاء شورای پژوهش 
شــركت گاز البرز نيز به بيان نظرات و پيشنهادات خود 
در راستای تعامل هرچه بهتر دانشگاه با صنعت و نگاه 
ويژه به پژوهش های كاربــردی پرداختند.همچنين 
قلــی نژاد رئيس امور پژوهش و فناوری شــركت گاز 
اســتان البــرز، توضيحاتی در خصــوص چگونگی 
تعريف طرح های پژوهشــی در شــركت گاز استان 
البرز و راهكارهای ارتباطی بين شــركت گاز اســتان 
البرز و اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاهی 
ارائه نمود.قلی نژاد اظهار داشــت: نيازهای پژوهشی 
شــركت گاز استان البرز در ســايت اين شركت قرار 
گرفته ولی در راستای ماموريت شركت گاز استان البرز 
مبنی بر اينكه طرح های پژوهشی تعريف شده بايد در 
راستای فعاليت های جاری شركت باشد از تمام اساتيد 
و پژوهشــگران دعوت نمودند تا تجربيات صنعتی و 
طرح های پيشــنهادی خود را بــا رويكرد طرح های 
كاربردی به امور پژوهــش و فناوری و كارگروه های 

تخصصی ارائه نمايند.

جلسه واحد پژوهش شرکت گاز البرز با دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کرج

استاندار:

صادرات البرز با توجه به ظرفیت های موجود 
ارتقا یابد

اســتاندار البرز گفت: ظرفیت های 
بزرگ البــرز در حوزه صــادرات باید 
به تفکیک شناســایی شده و در جهت 

رشد و ارتقاء آنها اقدام شود.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
اســتانداری البرز؛ محمــد علی نجفی 
در جلســه کارگروه صادرات اســتان 
با تاکید بــر ضرورت تعامل ســازنده 
در جهــت رشــد و توســعه صــادرات 
افزود: اکنون کشور با مسائل و موانع 
متعددی مواجه اســت که این امور در 
ســایه همدلی و هم افزایــی قابلیت 

ساماندهی دارد.
وی ادامــه داد: جمهــوری اســالمی 
از ابتدا با چالش های بســیاری همراه 
بــوده چراکه همواره اســتکبار جهانی 
ســد راه اســتقالل و خودکفایی نظام 
بوده و در این راســتا دسیسه های بی 

شماری را طراحی کرده است.
نجفی با بیان اینکه کشــور در دوره 
با کمترین منابع ارزی نیز اداره شده، 
گفــت: در شــرایط فعلــی جمهــوری 
اســالمی بیش از 100 میلیــارد دالر 
پشــتوانه ارزی دارد ولــی تبلیغــات 

دشــمنان با هــدف اختــالل در اداره 
کشور اســت که فضا را متشنج کرده، 
بنابرایــن مــردم و مســئوالن بایــد 

هوشیار باشند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی 
دلســوزان نظــام بایــد با قــدرت در 
راه تحقــق اهــداف و آرمان هــا قدم 
بردارنــد، افزود: ما متعهد هســتیم 
کــه در تنگناها، جهــادی وارد میدان 
کار و تــالش شویم.اســتاندار البــرز 
اضافه کــرد: حمایت از ســازمان ها و 
تشــکل های خصوصی و تســهیل در 
امــور آنها همــواره مــورد تاکید بوده 
است.وی گفت: شرکت نمایشگاه بین 
المللی اســتان بایــد فعالیت خود را با 
جدیت برای ایجاد مرکز نمایشــگاهی 
البــرز آغاز کند و رونــد امور را مرتب 
گزارش دهد.نجفی به ضرورت وجود 
نمایشــگاه بــرای تولیــدات صنایــع 
کوچک و متوسط اشــاره کرد و افزود: 
بر این اساس تســریع در راه اندازی 
نمایشــگاه در شــرایط فعلــی بســیار 
حائــز اهمیت اســت.وی اضافه کرد: 
راه اندازی پایانــه صادراتی نیز برای 

اســتان از اهمیــت باالیــی برخوردار 
اســت چرا کــه بخش خصوصــی برای 
توســعه و پیشــرفت، به ایــن امکان 
نیــاز دارد و ورود بخــش خصوصــی 
به این امر نیز بواســطه شــرکت ها و 
سازمان های مربوطه منشا خیر خواهد 
بود.اســتاندار البــرز گفــت: زمیــن 
اســتقرار پایانه صادراتی شناســایی 
شــده و در این راســتا مساعدت الزم 
در جهــت تســریع واگــذاری صورت 
می گیــرد. البــرز در بخــش صادرات 
عملکرد قابــل قبولی دارد ولی باید با 
تکیــه بر تمامی بخش ها این امر مهم و 
حیاتی را ارتقا داد.نجفی خاطرنشــان 
کرد: تشکیل میز ملی ماکارانی با توجه 
بــه ظرفیت های بزرگی که در اســتان 
وجــود دارد مــورد تاکیــد و حمایــت 
است.وی گفت: ما به عنوان مسئوالن 
و خدمتگــزاران نظــام باید پاســخگو 
باشیم و هر گونه سهل انگاری، بستر 
نفــوذ و توطئــه دشــمنان را فراهــم 
می کنــد. باید نشــاط و امیــد رهاورد 
اقدامات و برنامه هــای ما برای مردم 

باشد.

هشدار آبفای البرز به شهروندان برای رعایت 
صرفه جویی در آب


