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نمایندگان اجازه تصویب 
لوایح استعماری را ندهند

امام جمعه کرج:

تأکید فرماندار بر استفاده از ظرفیت ها برای 
استقبال از بازگشایی مدارس 

فرماندار ویژه شهرستان کرج بر ضرورت به کارگیری تمام ظرفیت های شهرستان در استقبال از مهر، فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تأکید کرد.
 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کرج،  سیروس شفقی به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی گفت: آغاز مهر شروع مجدد بهار تعلیم و 

تربیت، نشاط، شادابی، امید به آینده روشن را در ذهن متبادر می سازد و این تکاپو جلوه زیبایی را به جامعه ...
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 هدایایی کم نظیر
  برای روشن کردن

 سیم کارت های خاموش

 1
البرز 

ارزیابی توان عملیاتی نیروهای 
آتش نشانی

صفحه4

همــراه اول  بــه مشــترکین دائمــی و اعتباری 
که ســه ماه تابســتان خاموش بوده اند ، با روشن 
نمــودن ســیم کارت خاموش خــود هدایای ویژه 
وکم نظیــری از جمله تخفیف در مکالمه ، اینترنت 

و شارژ رایگان هدیه می دهد. 
کــرج- خبرنــگار جام جم: تاریخ اجــرای طرح از 
01/ 97/07 لغایــت 97/07/30 بــه مدت یک 
ماه می باشــد. مشــترکین دائمی واجد شرایط به 
مدت ســه مــاه از زمان فعالســازی طــرح ، تعرفه 
مکالمــات با همراه اول آن ها بــه دقیقه ای 200 

ریال کاهش می یابد. 
ایــرج اســداللهی، مدیــرکل ارتباطات ســیار 
استان البرز و شهرستان های غرب استان تهران 
در ادامــه چنین گفت: مشــترکین اعتباری واجد 
شرایط ، بر اساس رفتار آن ها به دو گروه تقسیم 
شــده اند .برای گروه اول از مشــترکین اعتباری 
فعال نیز از زمان فعالسازی طرح ، به مدت سه ماه 

تعرفــه مکالمات بــا همراه اول آن ها به دقیقه ای 
200 ریال کاهش می یابد. 

بــرای گــروه دوم از مشــترکین اعتبــاری ، اگر 
مشــترک فعــال باشــد، ) بســته 100 درصــد 
شــارژ بیشــتر + 2 گیــگا بایت اینترنت یا بســته 
100 درصد شارژ بیشــتر+ 100 دقیقه مکالمه 
رایــگان بــه همــراه اول  (به انتخاب مشــترک از 
زمان فعالســازی طرح به مــدت یک ماه ، فعال می 

شود. 
مشترکین واجد شــرایط با گرفتن کد دستوری 
#332*10* مــی تواننــد بســته هدیــه خود را 

دریافت نمایند. 
امکان استفاده از اعتبار هدیه برای مشترکین 
 اعتبــاری تنهــا بــرای کارکــرد داخــل شــبکه ای    
) مکالمــه بــه همراه اول و پیامک داخل شــبکه و 
اینترنــت آزاد( وجود دارد. خرید بســته ها و .... 

با  اعتبار هدیه امکان پذیر نمی باشــد.
 MCI.IR جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت

مراجعه کنید.

مدیر کل ارتباطات سیار استان البرز و شهرستان های غرب استان تهران: 

 هدایایی کم نظیر برای روشن کردن 
سیم کارت های خاموش
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج:
نماینــدگان اجــازه تصویــب لوایح 

استعماری را ندهند
آیت اهلل حسینی همدانی امام جمعه کرج با اشاره 
به بیانات رهبری در خصوص الیحه اســتعماری 
F.A.T.F خاطرنشان ساخت: نمایندگان مجلس 
به بیانات صریح رهبری توجه کنند و اجازه تصویب 
لوایح اســتعماری و قوانینی را که برای مردم و نظام 

هزینه دارند ندهند.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه 
کرج، آیت اهلل سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های نماز عبادی-

سیاسی جمعه این هفته شــهر کرج با اشاره به ۲۷ محرم سالگشت تخریب 
حرمین عســکریین و سرداب مقدس حضرت حجت -سالماهلل علیهم- در 
ســامراء بیان داشت: این گونه اقدامات که توســط دشمنان اسالم، هدایت 
میشــود اهداف مختلفی را مثل اختالفات فرقه ای و جنگهای داخلی، مبارزه 
بافرهنگ انتظار و مهدویت، حفظ امنیت رژیم صهیونیســتی و تنش دائمی 
در جهان اســالم دنبال میکند.امام جمعه کرج با اشاره به بیانات رهبر معظم 
انقالب در جمع فرماندهان و هنرمندان جنگ، اظهار داشت: چراغ راه حرکت 
عزیزانی هســتند که در مسیر نشر ارزش های دفاع مقدس قدم برمی دارند و 
باید این چراغ پرفروغ در داخل کشور فروزنده بماند که با برگزاری کنگره ها و 
اجالس ها و یادواره ها قسمتی از این کار صورت می گیرد و قسمت دیگر هم 

با تولید کتاب و فیلم و استفاده از ابزار هنر محقق می شود.

امام جمعه کوهسار:
استاندار گوش شنوای مشکالت مردم باشد

امام جمعه کوهسار طی سخنانی ضمن انتقاد صریح 
از استاندار البرز گفت: آیا استاندار البرز بعد از گذشت بیش 
از یک ماه هنوز فرصت شنیدن مشکالت مردم کوهسار 
را ندارد؟ پس وقت ایشــان کجا و برای چه کسانی صرف 

خواهد شد؟
کرج- خبرنگار جام جم:حجت االسالم مجتبی محمدی امام جمعه 
بخش چندار و شهر کوهسار در جمع نمازگزاران مسجد جامع کوهسار با بیان 
اینکه نماز جمعه قلب فرهنگی شهر است و روزانه مراجعات مردمی زیادی دارد 
گفت: به جهت طرح مشکالت فرهنگی و سایر مشکالت مردم دفتر اینجانب با 
دفتر استاندار جهت مالقات و طرح مشکالت مذکور تماس گرفتند که علیرغم 
گذشت بیش از یک و نیم ماه هنوز پاسخی از دفتر استاندار محترم البرز دریافت 
نشده است.وی افزود: امام جمعه رئیس شورای فرهنگ عمومی هر شهر است 
و استاندار محترم الزم است به مسائل فرهنگی اهمیت بیشتری بدهد و وقت 
کافی برای امور فرهنگی بگذارد.حجت االســالم محمدی افزود: هر کسی با 

یکی از ادارات و نهادها مشکلی داشته باشد به دفتر امام جمعه پناه می آورد.

نگاهی متفاوت از منظری متفاوت 

امروز ســواالت بی شــماری در مقابل چشمان پدران زحمتکش و 
مادران فداکار وجود دارد؛ بی ســوادی ، شــرایط نا بسامان اقتصادی 
و معیشــتی و جایگاه نامطلوب شــغلی و حرفه ای وضعیت ظاهری و 
فیزیکی و داشــتن فرزندان زیاد تمامی گلــه های فرزندان خطاب به 
پدران و مادران کنونی می باشــد. برخی تعارف یا بی تفاوتی به عواقب 
آن والدین خویش را تحقیر و در مواردی به طنز به ســخره می گیرند. 
چه اتفاقی رخ داده که این جسارت را برخی جوانان جامعه ما یافته اند، 
به طوریکه پدرانشــان با شرمساری از رفتار خود با پدران و مادرانشان 
اظهــار ندامت نموده، بیان می دارند که حتی در حضور والدین خویش 

پاهای خود را جمع نموده، حرمت آنان را رعایت می کردند. 
با کمال تاســف داشتن انگیزه پیشرفت در سطوح گوناگون هم تراز 
بــا نیازهای مادی و معنوی و امعان نظــر در زمینه ایجاد تعصب برای 
دانســتن و به کارگیری در تمامی ابعاد و فراهم نمودن بسترهای الزم 
از ســوی متولیان نظام آموزشــی و اطالع رسانی و به ویژه پیگیری و 
مســاعدت به افراد عالقمند و تاثیر گذار در مجموع باوری را در اذهان 
جوانان باقی خواهد گذاشت که به عبارت ساده این که حتما باید فردی 
دکتــر یا مهندس یا خلبان یا وکیل شــود تا نیازهای مادی و معنوی و 

انتظارات والدین و اجتماع خویش را تامین کند.
یادمان باشــد در جوامعی که به نظر ما پیشــرفته و توسعه یافته و 
مترقی هســتند افراد و اشخاص نباید جایگاه و رتبه مورد خطاب واقع 
نمی شــوند و کیفیت کار و داشــتن یک انگیزه قوی و تالشگر بودن 
مورد توجه تمامی مردم و ناظر مدیران و مسئولین آن کشور خواهد بود.

بگذارید مردم و عموم شهروندان قضاوت کنند.
در ادامه این راه بزرگ و طوالنی به طور حتم سالمت روحی و روانی 
و نگاه متفاوت همراه با شوق و امیدواری و دلگرمی در میان آحاد حرف 

و مشاغل جامعه بسط و گسترش ویژه ای خواهد یافت. 
به امید سربلندی جوانان پر افتخار میهن اسالمی 

ناصر محمدی بنادکی

با ائمه جمعه استاننگاه تأکید فرماندار بر استفاده از ظرفیت ها برای استقبال 
از بازگشایی مدارس 

فرمانــدار ویــژه شهرســتان کرج بر ضــرورت به 
کارگیری تمام ظرفیت های شهرســتان در استقبال از 

مهر، فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تأکید کرد.
 بــه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان 
کرج،  ســیروس شــفقی به مناســبت آغاز سال جدید 
تحصیلی گفت: آغاز مهر شــروع مجــدد بهار تعلیم و 
تربیت، نشاط، شــادابی، امید به آینده روشن را در ذهن 
متبادر می ســازد و این تکاپو جلــوه زیبایی را به جامعه 

می بخشد.
وی افزود: سرمایه گذاری برای آموزش یک سرمایه 
گذاری اســت و هزینه ای که صرف آموزش یک دانش 
آموز می شــود سودی چند برابر خواهد داشت، از این رو 
توجه عمیق تمامی مســئوالن و همکاران فرهنگی را 

به امر مهم تعلیم و تربیت آینده ســازان ایران اسالمی 
می طلبد.فرماندار شهرســتان کرج ادامه داد: با عنایت 

به نامگذاری امســال به نام ســال»حمایت از کاالی 
ایرانی«، الزم است روحیه تفکر اقتصادی در تمام امور 
جاری و حتی در زندگی شخصی به عنوان یک فرهنگ 
مورد توجه قرار گیــرد.وی ضمن قدردانی و ارج نهادن 
بــر زحمات و تالش همکاران فرهنگی و تمام دســت 
اندرکاران و مســئوالن که با همت و خالقیت و تالش 
در اجرای هر چه پربارتر پروژه مهر در شهرســتان کرج 
در تــالش اند، گفت: انتظار می رود در ســال تحصیلی 
۹8ـ۱۳۹۷ با ســر لوحه قــرار دادن منویات مقام معظم 
رهبری، دولت محتــرم و با بهره گیری از ظرفیت های 
مادی و معنوی آموزش و پرورش و سایر نهادها و ادارات 
شهرســتان کرج در خصوص بازگشایی هر چه باشکوه 

تر مدارس و دانشگاه ها اقدامات الزم صورت پذیرد.

استاندار البرز با رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
کشور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفتگو کرد.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری البرز 
محمدعلی نجفی در دیدار با حجت االســالم علی اکبری 
ضمن تشریح شرایط استان به تبیین فرصت و تهدیدهای 
موجود در البرز پرداخت.وی البرز را اســتانی استراتژیک در 
کشور معرفی کرد و نگاه بخشی به این استان را یک اشتباه 
بزرگ راهبردی دانست.اســتاندار البرز از تحوالت بزرگ 
اســتان در حوزه های عمرانی و اقتصادی در آینده نزدیک 

خبر داد و اعالم کرد که در بخش راهسازی البرز پروژه های 
بزرگی به ایســتگاه بهره برداری نزدیک می شوند که این 
امر تاثیر بســزایی در کاهش ترافیــک ملی، آلودگی هوا و 
صرفه جویی در سوخت، خواهد داشت.نجفی میزان باالی 
مهاجرپذیری و رشــد روز افزون جمعیت البرز را بسترساز 
فرصت هایی برای استان دانست که در صورت کم توجهی 
به تهدید تبدیل می شوند، وی همچنین از افزایش جمعیت 
جویای کار استان به عنوان بار بزرگی از مسئولیت به دوش 

مدیران البرز یاد کرد.

دیدار استاندار با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 

رئیــس ســازمان جنگلهــا، مراتع و 
آبخیزداری کشــور از نهالســتان بزرگ 

کشور در محمدشهر کرج بازدید کرد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکــز البرز، آقایی گفت: این نهالســتان 
حدود ۱۳۶ هکتار اســت که ظرفیت تولید 

بالــغ بر یک میلیون اصلــه نهال را دارد و 
نهالهای تولید شده عالوه بر جنگلکاری و 
توسعه فضای سبز البرز سرانه سبز استان 

را نیز افزایش می دهد.
وی افــزود:در این نهالســتان بیش از 
۳۰ گونه نهال غیرمثمر تولید می شود که 

بنه، شیرخشــت، بلوط، انار وحشی، زبان 
گنجشک، زرشــک، زالزالک، داغداغان، 
گالبی وحشی، راناس، عرس، دغدغک، 
صنوبر، ســرو کاج، اقاقیــا، ارغوان، افرا، 
زیتــون تلخ، جوالدوز و بــاران طالیی از 

جمله آنهاست.

تولیدات این نخلستان عالوه بر تامین 
نیاز اســتان البرز به سایر استان های دیگر 
نیز ارسال می شود.ســاالنه بیش از ۵۰۰ 
هزار اصله نهال از این نخلســتان به سایر 
استانها ارسال می شود و بیش ۱۵۰ نفر نیز 

مشغول به کارند.

با حضور رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور صورت گرفت؛

بازدید از نهالستان بزرگ کشور در کرج

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاي 
صنعتي اســتان البرزگفت: بزرگترین 
نمایشــگاه توانمندي هــاي تولیدي و 
صادراتــي صنایع کوچک و متوســط 
استان البرز با هدف معرفي ظرفیت هاي 
استان ، آبان سال جاري در کرج برگزار 

مي شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــي 
شــرکت شــهرك هاي صنعتي استان 
البرز؛محمدامین فرشــي بــا بیان این 
مطلب گفت: در اســتان البرز بیش از ۳ 
هزار و ۵۰۰ واحــد دارای پروانه وجود 
دارد که معرفــي ظرفیت هاي تولیدي 
آنها مغفول مانده اســت. وي با اشــاره 
به اینکه نمایشــگاه گامی موثر برای به 
نمایش گذاشــتن ظرفیت های مغفول 
مانده صنایع کوچک و متوســط استان 

البرز اســت، افزود:۱۰ درصد واحدهای 
نمونــه صنعتی و صادراتی کشــور در 
اســتان البرز فعالیت دارند و بزرگترین 
نمایشــگاه توانمندي هــاي تولیدي و 
صادراتي اســتان البرز فرصت مناسبي 
بــراي معرفــي ظرفیت هــاي صنایع 

کوچک و متوسط استان البرز است.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاي 

صنعتــي اســتان البــرز بــه وضعیت 
اقتصادي کشــور اشاره کرد و ادامه داد: 
با توجه به افزایــش تهدیدات و اعمال 
تحریم هاي ظالمانه علیه کشــورمان 
، ضروري اســت تولیدکنندگان داخل 
با تــالش و جدیت مضاعــف و مردم 
کشــورمان نیز با اســتفاده و حمایت از 
کاالي ایراني شــرایطي را فراهم آورند 

تا از این وضعیت عبور کرده و ســربلند 
بیرون بیاییم.

فرشــي با اشــاره بــه اینکــه این 
نمایشــگاه از تاریخ ۲۶ الي۲۹ آبان ۹۷ 
به مدت 4 روز در محل نمایشــگاه هاي 
موقت گلستان شــهر کرج برگزار مي 
شود،خاطرنشان کرد: برقراری ارتباط 
میان واحدهای تولیــدی ، صادراتی و 
خریداران خارجی، جذب ســرمایه گذار 
خارجــی، معرفــی توانمندی هــای 
واحدهای تولیدي و صادراتي اســتان 
البرز ، کمــک به بازاریابــی و معرفی 
بازارهای صادراتی کشورهای همسایه 
از جملــه اهداف برگزاری نمایشــگاه 
توانمندی هــای تولیــدی و صادراتی 
صنایع کوچک و متوســط استان البرز 

است.

وحیــدی،  نایــب رئیس شــورای 
اسالمی شــهر کرج، با اشــاره به این 
که کارخانه آسفالت شــهرداری کرج 
ظرفیت تولید آســفالت بــرای تمامی 
مناطق شهرداری را دارد، اظهار داشت: 
دســت های پنهانی وجود دارد که نمی 
گذارد این کارخانه فعالیت خود را ادامه 

دهد.
منصور وحیدی در هشــتاد و نهمین 
جلســه رسمی شــورای اسالمی شهر 
عنوان کرد: ما نتوانســتیم برای فعالیت 
کارخانه آسفالت شــهرداری جربزه به 
خرج دهیم و کارخانــه داران بیرون از 

مجموعه پیروز شدند.
 این عضو شورا، نقش شورای شهر در 

فعالیت کارخانه آسفالت را موثر دانست 
و با اشاره به این که این نهاد طرح هایی را 
برای فعالیت کارخانه آسفالت ارایه داده 

است، گفت: سال گذشته شش میلیارد 
تومان برای خرید آســفالت پیش بینی 
شــد در حالی که از فعالیت این کارخانه 

جلوگیری شده است.
وی مجــدد بر این که دســت های 
پنهان و آشکار وجود دارد که نمی گذارد 
کارخانــه آســفالت شــهرداری کرج 

فعالیت کند تاکید کرد.
 همچنین با بیان این که درگیر مسائل 
پیش پا افتاده شدیم و موضوعات مهم 
و قابل پیگیری روی زمین مانده است، 
به طرح این ســؤال پرداخت که نقش 
شــورا در روی زمین ماندن این طرح ها 

چیست؟ 
وحیدی بحث درآمد و کنترل هزینه 
را مهم ترین وظیفه شــورا و شهرداری 
ذکر کــرد و افزود: بایــد در تهیه قیر و 

آسفالت به بهینه سازی برسیم.

نمایشگاه توانمندي هاي تولیدي و صادراتي صنایع 
کوچك و متوسط 

نایب رئیس شورای شهر کرج تاکید کرد؛

دست های پنهان؛ مانع فعالیت کارخانه آسفالت

روســتای ییالقی آزاد بر،بــه خاطر قرار گرفتن در 
شــمالی ترین نقطه البرز جاذبه های چشمگیری را در 

خود جای داده است.
به گزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکز البرز، 
درجاده کوهســتانی کرج به چالــوس، اندکی پس از 

گچسر واز سمت غرب وارد جاده آسفالته ای می شویم 
که با پشــت سرنهادن روستای بزرگ کهنه ده، همان 
جایی که غــار معروف یخ مراد درآن نهان اســت به 
روســتای ییالقی آزادبر می رســیم که دشتی جذاب 

ودیدنی دارد.
روســتای آزادبر در ۷۰ کیلومتری کرج واقع شده 
اســت و این روســتا که از جاده چالــوس می توان به 
آن دسترســی داشت، زمســتان های بسیار سخت و 

تابستانی بسیار دل انگیزدارد.
ورودی شهر گچســر )جاده چالوس کیلومتر ۶۵( 
سمت چپ جاده، پلی روی رودخانه کرج وجود دارد که 
شــما را به جاده آزادبر هدایت می کند. این جاده پس از 
طی ۳-۲ کیلومتر خاکی می شود و اگر این جاده را ۱۰ 

کیلومتر ادامه دهید به یک آبشار بزرگ می رسید. 
پشت این آبشــار بزرگ دریاچه کوچکی است که در 
فصل گرما برای شــناکردن ایده آل است. بعد از این 

آبشار منطقه آزادبر شروع می شود.
آزادبر به واسطه قرار گرفتن در شمالی ترین نقطه 
البرز ودر قلب سلسله کوه های البرز مرکزی، نقطه ای 
سردسیر اســت که برای طبیعت گردی از جاذبه های 

چشمگیری برخوردار است.
وجــود رودخانه ای زالل که از جناح شــمالی قله 
هفــت خوان و ونتار سرچشــمه می گیــرد به همراه 
رودخانه هــای کوچکی که از ارتفاعات آرنگ چال به 
آن می پیوندد دســت دردست یکدیگر نهاده و فضای 

پرجاذبه ای دراین روستا  به وجود می آورند.

جلسه علنی شورای اســالمی شهر کرج با حضور 
حقوق دانان برای بررســی تایید نشدن شهردار کرج 

برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز،جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر کرج با حضور حقوق دانان 
برای بررســی وضعیت تایید نشدن شــهردار کرج بر 

اساس ماده ۱۶ قانون و جنبه حقوقی آن برگزار شد.
با تایید اعضای شــورا مقرر شد مکاتبه ای بر اساس 
ماده ۵۱ با وزارت کشور انجام شود که شفقی به عنوان 

مامور از وزارت کشور به شهرداری کرج منتقل شود.
سیروس شفقی سومین شــهردار منتخب شورای 
اســالمی شــهر کرج اســت که با وی برای تصدی 

شهرداری از سوی وزارت کشور موافقت نشده است.
به دنبال استعفای علی اصغر نصیری شهردار کرج 
در اواخر فروردین ســال جاری ، شــورای شهر مجید 
غالم ســریزدی و محمدرضا احمدی نژاد را به عنوان 
شــهردار انتخاب و به وزارت کشــور معرفی کرد که 

صالحیت آنان تائید یا احراز نشد.

بهمنی به همراه معاون عمرانی اســتانداری البرز و 
مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید هشتگرد از روند 
پیشرفت پروژه جاده ارتباطی هشتگرد به طالقان بازدید 

کردند.
هشتگرد- خبرنگار جام جم: در این بازدید که 
همراه با پیمانکاران پروژه در ســه فاز اجرایی انجام شد، 
مشــکالت مربوط به پیمانکاران، تخصیص منابع تعهد 

داده شده و سرعت اجرای کار مورد بررسی قرار گرفت.
ارتقایی معاون عمرانی استانداری در خصوص نحوه 
پیشــرفت این پروژه ضمن گله منــدی از کندی روند 
اجرای پروژه در فاز هشــتگرد تا تونــل گفت: در بازدید 

امروز شاهد فعالیت پیمانکاران در هرسه فاز اجرایی مسیر 
هشــتگرد تا تونل، تونل و تونــل به طالقان بودیم که در 
ســمت طالقان کارها بخوبی پیش رفته است.وی ابراز 
امیدواری کرد با تالش همه مسئولین و دست اندر کاران 
استان و شهرستان بشدت پیگیر اختصاص بودجه های 
پیش بینی شده هستیم تا بتوانیم تعهدات امسال را بموقع 
انجام دهیم.در ادامه دکتر بهمنی از مذاکرات انجام شده 
با مالکین زمین های حوزه روستای فشند خبر داد و گفت؛ 
منافع ملی برای احداث این مسیر ارتباطی و منافع مالکین 
باید در نظر گرفته شــود تا ضمن تسریع در عملیات جاده 

سازی، مالکین هم رضایت داشته باشند۰

امینه ،بانوی مجاهدی اســت که از دوران هشــت 
ســال دفاع مقدس درجای جای بدنش ،ســوغات به 

یادگار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، امینه 
وهاب زاده بانویی مجاهد واز جمله چریک هایی است 
که در جبهه به شــکار تانک می رفــت و خودش هم 
راننــده تانک بود. امینه وهاب زاده بانوی آرپی جی زن 
دفاع مقدس از ۱۶ ســالگی آموزش های نظامی را فرا 
گرفت. وی با شــهیدان همت، حسن باقری، جهان آرا، 

عبدالرضا موسوی و صیاد شیرازی همرزم بود.
»امینه وهاب زاده« ســال ۱۳۲۱ در شهر کاظمین 

عــراق، به دنیا آمــد؛ این بانوی رزمنــده دوران دفاع 
مقدس، قبل از پیروزی انقالب اسالمی به خاطر پخش 
اعالمیه های امام خمینی، توســط استخبارات عراق 
دســتگیر و به دستور »صدام حســین، رئیس جمهور 

معدوم عراق« به ایران تبعید شد.    
  وهاب زاده وقتی که وارد ایران شد، به خاطر سوابق 
انقالبی اش در کشور عراق، تحت تعقیب ساواك قرار 
گرفــت و در ایران هم به خاطر فعالیت های سیاســی 
و پخــش اعالمیه های امام خمینی دســتگیر و مورد 

شکنجه های سخت قرار گرفت. 
امــا بعد از پیروزی انقــالب و ورود امام خمینی به 

ایــران، به همراه جمــع زیادی از فعاالن سیاســی و 
انقالبی از زندان آزاد شد.

وهاب زاده، هفت بار مجروح شده و جانباز ۷۰ درصد 
دفاع مقدس است.

او آخرین بار در عملیات والفجر یک بر اثر انفجار گاز 
خردل شیمیایی شده و حاال، کپسول اکسیژن همرزم 
و همراه اوســت. او می گوید: در جزیره مجنون وقتی 
شــیمیایی شــدم، فریاد می زدم و کمک می خواستم، 
تصور می کردم همه صدایم را می شــنوند، اما گویا در 
اثراستنشــاق گاز شــیمیایی هیچ صدایی از حنجره ام 

خارج نمی شد.

آزادبر، روستایی با زمستان سرد وتابستان  دل انگیز

جلسه علنی شورای اسالمی شهر کرج

بازدید مسئوالن از جاده ارتباطی هشتگرد به طالقان

امینه، بانوی آرپی جی زن دفاع مقدس

ی البرز
ی مناطق گردشگر

معرف
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دیدار مدیر کل فرهنگ البرز از طرح تابستانه کتابفروشی ها
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی استان البرز از طرح تابستانه 

کتابفروشی ها بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 
ناصر مقدم در این بازدید اظهار داشت: 
کتابفروشان البرز ، قشر زحمتکش و 
کوشــای عرصه فرهنگ هستند که 
علیرغم گرانی ، رکود و دست و پنجه 
نرم کردن با انواع و اقسام مشکالت و 

مسائل ، در ترویج فرهنگ کتابخوانی 
، کوشایی قابل تقدیری دارند. 

وی گفــت: طــرح تابســتانه با 
کتاب کــه هر فصل و بــا عنوان آن 
فصــل، از ســوی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی و به منظور تشویق 
دوستداران کتاب انجام می شود از ۱۵ 
تا ۲۵ درصدتخفیف ، کتابفروشــان 
عالقمند هر استان را در این امر یاری 

می رساند.

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان البرز که به همراه 
قبــادی مدیــر کل امــور اجتماعی 
استانداری ، سیردانی نماینده اتحادیه 
کتابفروشــان استان ، جعفری معاون 
امور فرهنگی ، رســانه ای اداره کل 
ارشاد، زنگنه رئیس اداره فرهنگی این 
اداره کل ، طی بازدید از کتابفروشــی 
شــهر کتاب کــه در طرح تابســتانه 
با کتاب ســال شــرکت و همکاری 

داشــته اند، ضمن تشــکر و قدردانی 
از تــالش فرهنگی آقای شــیرازی ، 
مدیر کتابفروشــی کتاب شهر ، پای 

درد دلهای ایشان نشستند.
مقدم ضمــن قدردانی از زحمات 
ایشــان و همکارانشــان از مدیر کل 
اموراجتماعی استانداری ، درخواست 
نمود تــا به مســائل و مشــکالت 
کتابفروشی ها ، طی نشستی مشترك 

رسیدگی کنند.

رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت: تالش شورا 
برای تایید شهردار منتخب ادامه دارد.

 کرج- خبرنگار جام جم:عباس زارع در هشتاد و 
نهمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر کرج، با اشاره 
به وضعیت شهردار منتخب اظهار کرد: تالش می کنیم تا 
موافقت وزارت کشور را برای تائید مصوبه شورای شهر را 
که در خصوص انتخاب سیروس شفقی و قبول ماموریت 
وی در تصدی کرســی شــهرداری کرج است به دست 
آوریم.زارع ادامه داد: ســیروس شفقی همچنان شهردار 

منتخب شوراست.
* تهیه قیر ضروری است

وی در بخش دیگری به ضرورت لکه گیری آسفالت 

در شهر به منظور جلوگیری از حوادث و آسیب ها همچنین 
کســب رضایت شهروندان، گفت: تهیه قیر برای تحقق 

این مهم، امری ضروری است.
رئیس شورای اسالمی شــهر کرج اضافه کرد: رشد 
قیمت قیر تاثیر زیادی بر کند شــدن روند اجرای عملیات 
آسفالت داشته اســت.این عضو شورا افزود: عمده ترین 
مصرف کننده قیر کالنشهرها هستند و با توجه به اینکه 
ســالم نبودن خیابان ها هزینه های زیادی را برای شهر و 
شهروندان ایجاد می کند، باید راهکاری برای تهیه قیر و 
تولید آسفالت اندیشید.رئیس شورای شهر کرج در بخش 
پایانی سخنان خود به گذشت ۶ ماه از سال و ورود به نیمه 
دوم سال اشاره کرد و گفت: به منظور مدیریت هزینه ها، 

شــهرداری باید گزارش درآمد و هزینه ها را ظرف هفته 
آینده در جلسه رسمی شورا ارائه دهد.

رئیس بســیج ســازندگی البرز از مرمت و بازسازی 
۲۵مدرسه در مناطق محروم استان خبر داد.

بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکــز البرز، 
ترکاشــوند افزود: زیباســازی ومرمــت  این مدارس 
تابســتان امســال در قالــب طرح هجــرت با کمک 
گروه های جهادی به اتمام رســید و در اختیار آموزش و 

پرورش قرار گرفت.
رئیس بســیج ســازندگی البرز گفت: سه هزار نفر 
در قالــب ۱۵۰گروه جهادی تابســتان امســال برای 

محرومیت زدایی به روستا های البرز اعزام شدند.
ترکاشوند گفت: جهادگران البرز همچنین  تابستان 
امســال در بخش آبرسانی، ســاخت پل، راه، بازسازی 
ابنیه، انجام امور بهداشــت و درمان، سالمت، آموزش، 

اشتغال خدمات ارائه دادند.
رئیس بسیج ســازندگی البرز گفت: امسال اجرای 
84پروژه عمرانی برای بسیج سازندگی البرز در مناطق 

محروم استان پیش بینی شده است.
وی بیان داشت: این پروژه ها در ۲مرحله محرومیت 

زدایــی و طــرح کرامــت در مناطق روســتایی و کم 
برخوردارتعریف شده است.

ترکاشــوند گفت: تیم های جهادی البرز متشکل از 
دانش آموزان، معلمان بســیجی، دانشجویان و سایر 

قشر های مردمی هستند.
تابســتان ســال گذشــته ۳۰مدرســه به وسیله  

جهادگران بسیجی البرز مرمت و زیبا سازی شد.
استان البرز حدود ۲هزار و ۵۰۰ کد مدرسه با جمعیت 

دانش آموزی 44۲هزار و ۵۰۰نفر دارد.

رئیس شورای اسالمی شهر کرج:

تالش شورا برای تایید شهردار منتخب ادامه دارد

بازسازی ۲۵ مدرسه در مناطق محروم با کمک جهادگران بسیجی

داروخانه دکتر ناصر بخت، از بهترین 
مراکز دارویی البرز

     البــرز - خبرنــگار جام جــم: خانم 
دکتــر مریــم ناصربخــت  از جملــه 
بانوان توانمند در عرصه داروسازی 
اســت که با متانت، کالس باال و تالش 
پیگیر و مستمر در خدمت رسانی به 
مراجعیــن داروخانه دکتر ناصربخت 
مــی توانــد الگــوی بانوان ایــران و 
دیگر مراکز داروخانه ای باشد، متن 
مصاحبه این متخصص داروسازی را 

در ذیل می خوانید  :

   * مجموعه تحت مدیریت شــما چه 
خدمات یا محصوالتی را به مراجعین 
ارائــه می کنــد، لطفا در ایــن زمینه 

توضیح دهید؟ 
داروخانه ما ، مانند بقیه داروخانه 
های سراســر کشور به ارائه خدمات 
دارویــی و نیــز تاییــد اینترنتــی 
نســخ و همچنین مشــاوره دارویی، 
ســاخت داروهای ترکیبــی، تحویل 
داروهــای otc و ملزومات ارتوپدی 
و محصــوالت آرایشــی، بهداشــتی 

مشغول می باشد.

* مشــتریان شما باید از توانمندی 
هایتان در چه زمینه ای مطلع شوند؟
نزدیــک بــودن مهم تریــن مرکز 
پوســت کــرج کــه تمامی پزشــکان 
متخصص پوست و مو را در جمع خود 
دارد، داروخانــه مــا را در این زمینه 

تخصصی کرده است. 
مجموعه پوست ومو و داروخانه ما 
یکی از معتبرترین برندهای پوســت 

و مو نیز شده است.
 الزم به ذکر است که یکی از خدمات 
داروخانه ما ساخت داروهای ترکیبی 
اســت که توسط شخص خود مسئول 
فنــی و در محیطــی کامال بهداشــتی 
صورت می گیرد. دسترســی راحت 
به این داروخانه  وداشتن جای پارک 
مناســب نیز از محاسن این مرکز می 

باشد. 
کادر و پرســنل متعهــد و مــودب، 
محیطــی گــرم و صمیمــی بــه وجود 
آورده که بازتاب آن بخوبی محسوس 

است. 

در ضمــن این مرکز برای عزیزانی 
کــه شــرایط حضــور در داروخانه را 
ندارند، مانند سالمندان و معلولین 
محتــرم نیــز تمهیداتــی را در نظــر 

گرفته است.

* در ارتبــاط با بیمه ها چه خدماتی 
ارائه می دهیــد و چه نقطه نظرات یا 

پیشنهاداتی دارید؟
ایــن واحد طرف قــرارداد با بیمه 
های تامین اجتماعی، بیمه ســالمت، 
نیروهای مســلح، بانک هــای ملت- 
صــادرات و ملی،کشــاورزی و بیمــه 

دانا می باشد.

* لطفــا آدرس و تلفن خود را اعالم 
نمایید.

آدرس ما:کــرج- خیابــان بهــار - 
تقاطــع طالقانی- نبش کوچه شــهید 
کشندار- داروخانه دکتر ناصر بخت

تلفن: 32262741  -  
32262742

اگر حتی کمی زانودرد دارید، بخوانید

البــرز - خبرنگارجــام جم: در شــماره های پیشــین 
روزنامه جام جم مقاالتی ارزشمند و گرانقدر را از یکی از 
نخبگان پزشکی ایران و جهان در عرصه کایروپراکتیک 
مطالعه کردیم، در این شــماره نیز مقاله دیگری از دکتر 
ســید حبیب اله شــمس نابغه  پزشــکی دنیا به نظر شما 
خوانندگان گرامی می رســد که در این جا از حسن توجه 
ایشــان نسبت به ارتقای مطالب علمی و دانشی روزنامه 

جام جم در استان البرز تشکر می کنیم.
* چهار زانو ننشینید

در بسیاری از منازل ایرانی از کودکی به ما می آموزند 
کــه روی زمین چهارزانــو بنشــینیم، مخصوصا هنگام 
نشســتن کنار سفره هایی که روی زمین پهن می شوند. 
اما به ما نمی گویند این نوع نشستن چه مضراتی به دنبال 
دارد. زیرا متأسفانه حتی پدر و مادران و بزرگترهای ما 
نیز خودشــان چهار زانو می نشــینند و از مضرات آن بی 

خبرند. 
این روش نشســتن بی ضرر نیســت وخطــر ابتال به 
ســاییدگی مفصــل زانو و بیماری هــای دیگر مفصلی را 
به همراه دارد. پزشــکان معتقدنــد دو زانو و چهارزانو 
نشستن سبک غلط نشستن است و متاسفانه ایرانی ها 
به دلیل ســبک غلط نشستن از جمله چهار زانو و دو زانو 
همواره در معرض ابتال به ســاییدگی و دردهای مضمن 

زانو هستند. 
نشســتن چهار زانو و دو زانو خطر ابتال به ســاییدگی 
مفصل زانو و آرتروز را در افراد تا حدود بســیار زیادی 
افزایش می دهد، نشســتن چهــار زانو 9 برابر وزن کل 
بــدن به زانوها فشــار وارد می کند. عــالوه بر این عدم 
اســتاندارد بودن ســرویس های بهداشــتی ایرانی که 
افراد را مجبور به دو زانو نشســتن می کند، عاملی برای 

تشدید بروز این بیماری است.
متاســفانه ســاییدگی زانــو قابــل درمان نیســت و 
داروهایی که برای بیماران مبتال به ساییدگی زانو تجویز 
می شــود، تنها جنبه کنترل کننده و تسکین درد را دارد 
و در درمان قطعی آن نقشــی ندارد. واقعیت این است 
که به هیچ روشی نمی توان مفصلی را که دچار ساییدگی 
شــده به حالت اولیه بازگرداند .  برای پیشگیری از این 
مساله باید سبک نشستن را تغییر دهیم. زانو از مفاصل 
مهم بدن و اصلی ترین مفصل تحمل کننده وزن اســت؛ 

به همین دلیل بــروز دردهای مفصلی در این عضو باید 
جدی گرفته شــود. علل درد در زانو می تواند در سنین 
مختلف دالیل متفاوتی داشــته باشد. در سنین بیشتر 
از 50ســال معموال درد زانو ناشی از آرتروز و ساییدگی 
مفصل اســت، درحالی که در ســنین جوانی و نوجوانی، 
علل دیگری مانند ضربه یا صدمات ورزشــی عامل درد 

زانوست.
تحقیقات حاکی از آن اســت که نشستن در وضعیتی 
که پاهــا در حالت چهارزانو، دوزانو، دبلیو) W( شــکل، 
ضربدری یا روی هم قرار گرفته، موقعیتی پیچیده برای 
پا و باســن پدید می آورد و از سوی دیگر فشار بیشتری 
نیز بر ســتون فقرات یا مهره هــا وارد می کند که معموال 
به افزایش کمر درد و دردهای مفصلی منجر می شــود.
عادت به نشستن به صورت چهارزانو می تواند صدمات 
دائمی را برای فرد به همراه آورد و مهم نیســت که پای 
چــپ از روی پای راســت عبور کرده یــا بالعکس و تکرار 
زیاد چنین روشی در نشستن، می تواند صدمات جبران 

ناپذیری به زانوها وارد کند. 
بر اساس تحقیقات معلوم شده که نشستن چهار زانو 
و دو زانو، نه تنها باعث ایجاد مشکالت ارتوپدی می شود، 
بلکه می تواند باعث افزایش فشار خون، دردهای عصبی 

و فشار شدید بر وریدهای واریسی بدن شود.
1-ایجاد دردهای عصبی:

عبور دادن پاها از روی زانو بر عصب پرونئال فشــار 
زیــادی وارد می کنــد. ایــن عصب در پشــت زانو واقع 
شــده و فشار بر آن، یکی از علل احساس سوزن سوزن 
شــدن یا درد پا در افرادی اســت که به مدت طوالنی در 
این وضعیت می نشــینند. متخصصان اعصاب هشدار 
داده اند که تکرار چنین وضعیتی در طوالنی مدت باعث 
وارد آمدن آسیب های عصبی دائم به این ناحیه خواهد 

شد. 
2-افزایش فشار خون:

مطالعات متعدد نشــان داده است که قرار دادن پاها 
به شکل چهارزانو و دو زانو باعث افزایش موقت فشار 
خون باال می شــود. این مشکل لزوماً موجب بیماری های 
قلبی نمی شــود اما به گفته پزشکان می تواند در افراد 
مســتعد به لختگی خون نتایج خطرناکی در پیش داشته 

باشد. 
3-فشار بر رگ های واریسی و عنکبوتی:

جامعه پزشکی درباره ارتباط چهارزانو نشستن با بروز 
بیماری واریس نظرات همسانی ندارند اما دکتر هومن 
مدیون، متخصص قلب و عروق در مرکز پزشــکی سینا، 
در لس آنجلس، می گوید که به نظر می رسد چنین روشی 
در نشســتن، حداقل باعث بدتر شدن مشکل مبتالیان 
به واریس می شود زیرا فشار یک پا بر پای دیگر مانع از 

جریان مناســب خون در پا می شود که می تواند رگ های 
خونی را در معرض پارگی قرار دهد.

شــایع ترین بیماری مفصلی در ایران بیماری آرتروز 
شــناخته شده اســت. افراد باالی 40 سال در کشور ما 
حدود 22 درصد دچار این بیماری هستند و با افزایش 
سن این آمار نیز افزایش می یابد.آرتروز بیماری است 
که بیشــتر به ســن مربوط می شــود و هر چه سن باالتر 
می رود این بیماری هم شیوعش بیشتر می گردد. معموالً 
مــردم زمانی برای بیمــاری آرتروز به متخصص مراجعه 
می کنند که دچار عالمت شــده باشــند که شایع ترینش 
در کشور ما آرتروز زانوست و عمده عالئم به این صورت 
است که وقتی فعالیتی را انجام می دهند درد دارند ولی 
وقتی استراحت می کنند این درد از بین می رود که این 
عالئم می تواند زمان بعد از خواب یا نشستن های طوالنی 
مدت روی زمین یا صندلی و انجام کارهای سنگین شامل 
ورزش های سنگین و فشارهای غیر عادی باشد که وقتی 
می خواهند شروع به حرکت کنند در ابتدای حرکت درد 
دارند، ولی بتدریج که شروع به فعالیت می کنند کم کم 
درد مفاصل آرامتر می شود. این عالئم از مشخصه های 

اولیه دردهای آرتروز است.
* مراقبت از زانوها:

هنگامــی که چهار زانو می نشــینیم ، مفصــل زانو تا 
آخریــن دامنــه حرکتــی اش )140 درجه( خم شــده و 
موجــب وارد آمدن فشــار به مفصل زانــو و درد در این 
ناحیه می شــود .توصیه می شود تا حد امکان از نشستن 
به صــورت چهار زانو پرهیز شــده و در مواقع ضرورت 

سعی شود مفصل زانو بیش از 100 درجه خم نشود .
جوانــان برای پیشــگیری از ابتــال بــه درد و آرتروز 
زانو در ســنین باالتر، باید از چهار زانو نشســتن پرهیز 
کنند . بهترین شــرایط برای نشســتن ، استفاده از مبل 
و صندلی اســت و افراد مســن نباید بــه هیچ وجه چهار 
زانو بنشــینند. ارتفاع مبــل و صندلی نیز باید در حدی 
باشــد که کف پا به طور کامل بــر روی زمین قرار گیرد و 
صندلی های با ارتفاع کم یا زیاد نیز مضر هســتند. همه 
مردم باید سبک صحیح نشستن را بیاموزند و بشدت از 
نشستن به مدل چهار یا دو زانو خودداری کنند.افرادی 
کــه دچار بیمارهای مفصلی هســتند به هیــچ عنوان از 
توالت های ایرانی اســتفاده نکننــد و به هیچ وجه روی 
زمیــن به صــورت 2زانو و 4زانو ننشــینند، چرا که این 
بیماران مفاصل لگن ، زانو ، مچ پا، پاها و حتی مفاصل کمر 
حساســی دارند و برای سالمت مفاصل خود دور توالت 
های ایرانی و زمین نشســتن خط قرمز بکشند .افرادی 
که بــر این باورند که بیمــاران آرتــروزی نباید ورزش 
کنند کامال در اشــتباه هســتند ونه تنها نباید ورزش را 
کنــار بگذارند بلکه ورزش برای ایــن بیماران جزئی از 

درمان محسوب می شود. بیماران آتروزی دقت داشته 
باشند فقط نوع ورزش کردن آن ها تغییر می کند و این 
بــدان معنی نیســت که بــه کل ورزش را از برنامه خود 
حذف کنند و الزم به ذکر است بی تحرکی این بیماری را 
تشدید می کند . پیاده روی در سطوح شیب دار برای این 
بیماران مضر اســت . متخصصان توصیه می کنند حتما 
ورزش های آبی و دوچرخه ســواری را در برنامه هفتگی 
خود بگنجانند و فقط از ورزش های ســنگینی چون وزنه 
برداری، کشتی ، فوتبال ، کوهنوردی و… اجتناب کنند 
. افــرادی که ورزش هــای منظم انجام می دهند عضالت 
قــوی تری دارند و با ورزش و حمایت عضالت از مفاصل، 
کمتر در معرض آرتروز در سنین پایین قرار می گیرند.

افــرادی کــه وزن باالیی دارند جزء افرادی هســتند که 
بشدت در معرض آرتروز هستند و بعضی افراد به طور 
کلی زودتر مبتال   بودن عضالت نیز در ابتال به این بیماری 
در سنین پایین بی تاثیر نیست و افرادی که ورزش های 
منظم انجام می دهند عضالت قوی تری دارند و با ورزش 
و حمایــت عضالت از مفاصل، کمتر در معرض آرتروز در 

سنین پایین قرار می گیرند.
آرتروز ممکن اســت جنبه ارثی داشته باشد ، بویژه 
آن که اگر فردی زمینه های مســتعد کننده این بیماری 
چون چاقی، نداشتن تحرک و فعالیت های نامناسب فشار 
آورنده به مفاصل را داشته باشد در سنین جوانی مبتال 

به این بیماری خواهند شد.
شــیوع ابتال به این بیماری شــایع در کشــور در زنان 
و مــردان تفاوت آن چنانی ندارد اما به نســبت در زنان 
بیشــتر دیده می شــود چرا که مردان عضالت قوی تری 
دارند و همچنین چاقی و اســترس که عامالن اصلی این 

بیماری تلقی می شوند در زنان بیشتر است .
* چطور درد زانو را تسکین دهیم؟

وقتی درد زانــو به صورت مزمن در می آید زانو ورم 
مــی کند. برخی از بیماری هــا باعث ورم و التهاب زانوها 

می شود. 
محافظت از زانو در مقابل بروز برخی از دردها بسیار 
مشــکل اســت، ولی می توان با رعایت چنــد اصل مهم 

احتمال صدمه به زانوها را به حداقل کاهش داد:
- برای کاهش بیماری های زانو مثل )استئوآرتریت( 
اگر چاق هســتید، باید الغر شــوید. با الغر شدن فشار 
روی زانوهایتــان کاهش می یابد. کاهش وزن صدمات 

احتمالی به رباط ها و تاندون ها را کاهش می دهد.
- اگر به درد مزمن زانو مبتال هستید، به شنا یا ورزش 
های آبی بپردازید. وقتی بدن در آب غوطه ور می شود، 
از وزن بــدن کاســته می شــود. در نتیجــه وزن بدن به 
زانوها فشــار وارد نمی کنــد. به ورزش هایی بپردازید 

که باعث کشش بدن و ماهیچه ها شوند.

- از زانوهایتــان محافظت به عمل آورید. پوشــیدن 
زانوبند هنگام ورزش و در هوای ســرد شما را از برخی 

صدمات مصون نگه می دارد.
* انجام ندهید

ورزش هایــی چــون بســکتبال، تنیــس و دویدن و 
ورزش هــای پرش دار را کم انجــام دهید.یا حتماً آن را 

محدود کنید. 
- خودتــان را با فعالیت زیاد خســته نکنید، بلکه در 
اولین فرصت به اســتراحت بپردازیــد. گوش به زنگ 
باشید، زیرا بیشتر صدمات بدنی زمانی اتفاق می افتد 

که انسان خسته است.
- مهمتــر از همــه، رو زمیــن به خصوص چهــار زانو 

ننشینید و از توالت ایرانی استفاده نکنید.
* مراقبت خانگی از زانو درد

درد زانویی که شما را از راه رفتن باز می دارد، باید به 
وسیله پزشک مورد بررسی قرار گیرد.

این توصیه ها به تســکین درد جزئــی زانو کمک می 
کند:

- اســتراحت دادن : استراحت در منزل از مهم ترین 
اصول درمان است.

- زانو ی تان را باال نگه دارید. می توانید زانو های تان 
را با گذاشتن بالش در زیر آن ها باال نگه دارید، یا بالشی 
را بیــن دو زانوی تــان قــرار دهید. قــراردادن زانو در 
سطحی بلندتر از بدن باعث می شود نیروی جاذبه زمین، 
مایعات جمع شده در بافت صدمه دیده را کاهش داده، 
در نتیجه ورم نیز کمتر شــده و خســتگی را از ما دور می 

سازد.
- بستن زانوها : بستن زانوها به دو دلیل مفید است: 
هم ورم را کاهش می دهد و هم مکانیسم زانو را به نظم 

در می آورد. از زانوبند یا بانداژ زانو استفاده کنید.
- روی زانوی  دردناکتان فشــار نیاورید و از انداختن 

وزن روی آن پرهیز کنید.
آدرس: کرج-گوهردشت-فلکه اول-برج نیکامال-
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بیمه معلمان و فرهنگیان را کارآمد کنید
وضع بیمــه معلمان و فرهنگیان و بویژه بازنشســتگان کارآمد نبوده و 
رافع نیازهای درمانی آنان نیســت. بر این اســاس از مسئوالن ذیربط در 
خواست می شــود تا متناسب با نیازهای درمانی، بیمه های آنان را کارآمد 

نمایند.
محمد چراغی از کرج

دولت و مجلس اقدام کنند
حــال که قیمــت اجناس و لوازم روزمره مــردم روز به روز در حال باال 
رفتن اســت و درآمد و دریافتی کارمندان، کارگران و... بســیار کم است، 
حداقل وظیفه مســئوالن دولت و مجلس این است که بابررسی و رسیدگی 
عاجل نســبت به ارتقای حقــوق فعلی کارگران و کارمندان دولت آن ها را 

در زندگی پر دغدغه و پر اســترس تحت حمایت قرار دهند.
جواد اختیاری از ماهدشت

شورای آرد و نان کرج اقدام کند
عرضــه نان در برخی نانوایی ها از نظــر قیمت، کیفیت، وزن و ....دچار 
نواقص و مشــکالتی متعدد می باشد. شهروندان از مسئوالن شورای آرد 

و نان انتظار دارند تا نظارت اصولی و بهتری بر کار نانوایان اعمال شــود.
محمد حیدری از حصارک کرج

سازمان اتوبوسرانی اقدام کند
خط اتوبوســرانی کرج به شهرك مهندســی زراعی و بعثت با اتوبوس 
های فعال در مسیر  مذکور تکاپوی نیاز شهروندان را ندارد، لذا از مسئوالن 
مربوطه خواســتار اختصاص اتوبوس های بیشــتری برای مســیر مزبور 

هستیم.
جواد الهامی از شهرک مهندسی زراعی و بعثت

شهید تصویربردار روایت فتح
کرج- خبرنگار جام جم:شهید 
مهدی )بهروز( فالحــت پور )۱۳۷۱-

۱۳4۳ ش( تصویربردار ســاوجبالغی 
مجموعه روایت فتح اســت. او از ســال 
۱۳۶۶ وارد گــروه تلویزیونــی جهــاد 
ســازندگی شــد. تصویربــرداری چند 
قســمت از مجموعه روایت فتح، دسته 
ایمان و… از کارهای مّهم اوست. وی 
که عضو گروه تصویربرداران روایت فتح 
بود، در پی ماموریتی که از طرف شــبکه دّوم صدا و سیمای جمهوری 
اســالمی ایران به لبنان داشت در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۱ هنگام تصویر 
برداری، در جریان تهاجم هواپیمای جنگنده اسراییلی به آن منطقه به 
شــهادت رسید.  شهید فالحت پور در سال ۱۳۷۱ برنده دیپلم افتخار و 

جایزه بهترین فیلم برداری برای مجموعه فیلم روایت فتح شده بود.
* یادداشت شهید آوینی در مزار شهدای چندار

ســّیدمرتضی مصطفوی یکی از دوســتان مشترك شهید مهدی 
فالحت پور و شــهید سید مرتضی آوینی در مراسم »شبی با مرتضی« 
پس از نقل خاطره ای از آشــنایی ابتدایی شــهید مهدی فالحت پور و 
شیفتگی ایشان نســبت به شهید آوینی، از این دو شهید عرصه هنر و 
رســانه یاد کرد و در ادامه گفت: »مهدی فالحت پور پنج شنبه بیست و 
نهم اردیبهشت سال ۱۳۷۱ در منطقه بقاع غربی با راکتی اسرائیلی به 
شهادت می رسد. احواالت شهید آوینی بعد از شهادت مهدی فالحت 
پور دگرگون شده بود. بعد از شهادت فالحت پور بنده به همراه جمعی 
که آقا مرتضی هم در میانشــان بود، ســر مزار شــهید فالحت پور در 
روستای »چندار« حوالی کرج رفتیم. ]چندار نام سابق شهر کوهسار از 

توابع شهرستان ساوجبالغ است.[  
من همان جا از شهید آوینی خواستم با همین حال و هوایی که دارند 
یادداشتی را برای من بنویسند و ایشان هم آن یادداشتی را که معروف 
شــده به دلنوشته شــهید آوینی بر سر مزار شهید مهدی فالحت پور و 

بسیار هم منتشر شده نوشتـند. 

پیام های مردمییاد یاران آشنا

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان
کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما

مراسم تجلیل از آتش نشانان شهرستان ساوجبالغ 
، به میزبانی شهرداری هشتگرد در سالن شهید باکری 

این شهرداری برگزار شد. 
هشــتگرد- خبرنگار جام جم: امیر بهمنی 
شهردار هشــتگرد در ابتدا، این مراسم را فرصتی برای 
قدرشناســی از انسان های فداکاری دانست که از جان 
خود برای نجات دیگران گذشته و دل در آتش می نهند 

تا آتش خانمان دیگران را خاموش نمایند .
بهمنی گزارشــی از عملکرد آتش نشانی شهرداری 
هشــتگرد ارایه کرد و بیان داشت: رسیدگی به حوادث 
جــاده ای ، اطفاء حریق و انجــام عملیات های امداد و 
نجات در حوادث بخش کوچکی از زحماتی اســت که 

آتش نشانان به صورت روزمره انجام می دهند.
شهردار افزود: خوشــبختانه با تالش فرماندهی و 
پرسنل آتشنشانی ، آموزشــهای متعددی برای اقشار 
مختلف شهروندان ، دانش آموزان ، کسبه، هیئت های 
مذهبــی و ادارات برگــزار شــده که ضمــن آمادگی 
شــهروندان در زمان وقوع حادثه ، می توانند از بسیاری 

از حوادث جلوگیری نمایند .
بهمنی خاطرنشان کرد: بازدیدهای روزانه از مراکز 
تجاری ، صنعتی و اماکن شهری و ارائه راهنمایی های 
الزم جهت رفع مشکالت و حفظ ایمنی از موارد مهمی 
اســت که در دســتور کار واحد آتش نشانی قرار گرفته 

است .
گفتنی است تکمیل ســایت مدیریت بحران،تهیه 
نقشــه جامع مدیریت بحران و تهیه نقشــه تخلیه امن 
محــالت از جمله مواردی بود که شــهردار به عنوان 

برنامه های در دست اجرا عنوان کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر نیز با تبریک این روز به 
آتش نشــانان ، نظم و انضباط و آمادگی همیشگی را از 

مشخصات اتش نشان خوب دانست . 

علی شــجری پور ضمن تشــکر از زحمات شهردار 
هشــتگرد ،آمادگی و هوشــیاری را الزمه خدمت در 
آتش نشــانی دانست و افزود: خوشــبختانه تالشهای 
خوبــی در این زمینه صورت گرفته کــه امیدواریم در 

ماههای آتی نیز ادامه یابد .
پالیزگیر فرماندار ســاوجبالغ هم روز آتش نشــان 
را بهانــه ای بــرای قدردانی از این قشــر زحمتکش 
دانســت و افزود: واژه آتش نشان واژه مقدسی است و 
وظیفه حراســت از جان مــردم در موقع خطر برعهده 

آتش نشانان است.
وی گفــت: توســعه وتجهیز آتش نشــانی باید در 
اولویت مدیران شــهری باشــد، چرا که مسیر توسعه 
شــهرها منوط به تقویت حوزه های مختلف شهری به 

ویژه آتش نشانی است.
پالیزگیر اظهار داشت: توسعه نیروی انسانی کارآمد 
و متخصــص از اولویت هــای شــهرداری درتمامی 
حوزه هاســت و در این میان به آتش نشــانی باید توجه 
ویژه ای کرد و آتش نشــانان باید آموزش را ســرلوحه 

کار خود قرار دهند.
در پایان این مراســم لوح تقدیر و هدایایی از سوی 
مدیریت بحران فرمانداری ساوجبالغ، شورای شهر و 
شهرداری شهر هشــتگرد به آتش نشانان شهرستان 

اهدا شد. 

تجلیل از آتش نشانان ساوجبالغ 

کرج- خبرنــگار جام جم: 
حمید مردی رئیس کل بنیاد مســکن 
شهرســتان کرج- فردیس و اشتهارد 
اظهار داشــت: بنیاد مسکن شهرستان 
کرج فردیس و اشــتهارد در راســتای 
افزایش هر چه بیشــتر شــاخصهای 
توسعه روســتاهای این شهرستان ها 
اقــدام به انجام پروژهایی از قبیل تهیه 
و اجرای طرح هادی و بهسازی  مسکن 
روســتایی و صدور اســناد روستایی 

و همچنیــن برگــزاری جلســاتی در 
روســتاها جهت افزایش آگاهی مردم 
از خطرات بالیای طبیعی اعم از ســیل 
و زلزله نموده است و اهم فعالیت های 
بنیاد مسکن در سال گذشته به اختصار 

شامل موارد ذیل می شود:
۱-اجرای طرح های روســتایی در 

۲۱ روستا
۲-صــدور حدود 8۰۰ برگ ســند 

روستایی

۳-واگــذاری حــدود ۱۰۰ قطعه 
زمین روستایی

4-نظــارت بــر اجرای مســکن 
روســتایی که در این  راستا تسهیالت 
کم بهره کمک هزینه بهسازی مسکن 
روســتایی به تعداد ۲4۰ فقره در اختیار 

روستائیان قرار گرفته است
برنامه ریزی هــر چه بهتر خدمات 
رســانی نیازمنــد در اختیار داشــتن 
اطالعات کافی اســت لذا هر ۵ ســال 

یــک بار بنیاد مســکن بــا همکاری 
مرکــز آمار ایران اقــدام به آمار گیری 
از مســاکن روستایی می نماید که این 
طرح در ســال جاری از ۲۱ مهر لغایت 
۲۱ آبان در قالب ۳۲ روســتایی نمونه 
در شهرستان کرج، فردیس ، اشتهارد  
انجام خواهــد گردید.بدیهی اســت 
اهتمام روســتائیان در این طرح ملی 
ســبب برنامه ریزی های دقیقتر آن را 

فراهم می آورد.

رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداری کرج گفت: ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه 

امری بسیار ضروری است.
کرج- خبرنگار جام جم: محمد یســاولی در 
آیین تکریِم آتش نشــانان شهرداری کرج که با حضور 
اعضای شورای اسالمی شهر کرج و مدیران مجموعه 
مدیریت شهری در تاالر شهیدان نژاد فالح برگزار شد، 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطر شهدا و شهدای آتش 
نشــان،  اظهار کرد: هفتم مهر روز آتش نشانان جان بر 
کفی اســت که از جان خود برای نجات جاِن همنوعان 

خود می گذرند. 
وی با اشــاره به حدیثی از رســول اکرم)ص( مبنی 
بر ارزشــمند بودن کار آتش نشــانان، افزود: کسی که 
افرادی را از خطر سیل و آتش سوزی نجات دهد بهشت 

بر او واجب می شود. 
رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 

شهرداری با تشریح تاریخچه و علت نامگذاری هفتم 
مهر به عنوان روز آتش نشان و خدمات ایمنی، تصریح 
کرد: ۷ مهر ســال ۵۹ سالروز حمله هوایی دشمن بعثی 
به پاالیشــگاه آبادان اســت که ایــن واقعه موجب به 
شهادت رســیدن آتش نشانان غیور کشور حین انجام 

عملیات اطفای حریق شد.
یســاولی با تاکید بر اینکه ترویــج فرهنگ ایمنی 
هدف و شــعار مهم این روز اســت، گفت: خوشبختانه 
شــورای اسالمی شــهر و مجموعه مدیریت شهری 
شــهرداری کرج اهتمامی جدی برای بهبود وضعیت 
آتش نشانان و تجهیزات زیر ساختی این حوزه دارند. 

 وی بــا اعالم اینکه بیــش از 4۰۰ نیروی عملیاتی 
در ۲۶ ایســتگاه آتش نشانی کرج به صورت شبانه روز 
مشغول انجام وظیفه هستند، گفت: از مجموع آمار یاد 
شــده یک ایســتگاه مختص بانوان آتش نشان است 
کــه در حال حاضر ۱۶ بانو در این ایســتگاه مشــغول 

فعالیت هستند.
 یساولی در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه وظیفه 
خطیری در حوزه نجات شهروندان بر دوش آتش نشان 
است، امیدواریم شــاهد روزهای بی حادثه و ایمن در 

جامعه باشیم.

ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه ضروری استآمارگیری روستایی برای برنامه ریزی های بهتر

فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس از کشــف 
۵۱4 کیلوگــرم انواع مواد مخــدر و جمع آوری ۷۹۶ 
معتاد متجاهر طی ۶ ماه نخســت ســال جاری دراین 

شهرستان خبر داد.
به گزاش ایرنا سرهنگ بیژن جنتی گفت: این مواد 
مخدر شــامل4۲۵ کیلوگرم تریاك، 4 کیلو و۵۰ گرم 

شیشــه، ۶۹ کیلو گرم حشــیش، یک کیلو و ۶۰۰ گرم 
هروئین و مقادیری سایر مواد مخدر است.

وی ادامه داد: امســال در اجرای طرح پاکســازی 
مناطق آلوده کشــور۱۶۹ فروشنده مواد مخدر،۳۰ نفر 
قاچاقچی،۵۷8 نفر نگهدارنده مواد مخدر دســتگیر و 
۷۹۶ معتــاد متجاهر جمع آوری شــدند.جنتی اظهار 

داشــت: مبارزه با قاچاقچیان مــواد مخدر و عامالن 
توزیــع مواد افیونی یکی از اولویت های اساســی این 
فرماندهی اســت و اجرای طرح های پاکسازی و طرح 
ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرســتان ادامه خواهد 
داشت.شهرســتان فردیس با جمعیتــی حدود ۶۰۰ 

هزارنفر در جنوب شرقی کرج مرکز البرز قرار دارد. 

به منظور ثبت نام و شــرکت مشــتاقان پیاده روی 
زیارت آقا اباعبداهلل الحسین )ع(در ایام اربعین حسینی 
، متقاضیان ســفر می توانند با مراجعه به سامانه سماح 

ثبت نام نمایند. 
به گزارش روابط عمومی حج و زیارت البرز مدیر حج 
و زیارت استان اظهار کرد: مدیریت حج و زیارت استان 
به عنوان ریاســت کمیته اعزام ، ستاد اربعین حسینی 
اســتان وظیفه ثبت نام و اخذ ویزا برای مشتاقان را به 

عهــده دارد. دمیرچی افزود: به همین منظور ســامانه 
سماح در اختیار متقاضیان نام نویسی سفر به عتبات در 
ایام اربعین حســینی قرار گرفته و مشتاقان سفر در ایام 
اربعین حسینی می توانند به این سامانه مراجعه کنند. 
ســامانه سماح از عصر روز چهارشنبه هفته گذشته 
به آدرس samah.haj.ir برای همه متقاضیان 
گرامی فعال شــده اســت. تمام هزینه های واریزی 
دردرگاه اینترنتــی بــوده و از پرداخت وجه نقد به افراد 

یا دفاتر خــودداری گردد ، طبق اعالم ســتاد اربعین 
حسینی کشــور هزینه اخذ ویزا)با دالر ثانویه( بیمه و 
هالل احمر مجموعًا مبلــغ ۳،۷۷۷،۰۰۰ ریال معادل 

۳۷۷،۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است .  
ضمنًا ، فقط به دفاتــر مجاز زیارتی مراجعه و برای 
اطالع از نشــانی دفاتر خدمات زیاتی مجاز در استان 
می توانند به ســایت خبــری alborz.haj.ir نیز 

مراجعه نمایند .

وزیر بهداشــت با جانباز ۷۰ درصد هشت سال دفاع 
مقدس در شهرك بنفشه کرج دیدار کرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا وســیما مرکز 
البرز، هاشــمی به مناسبت  هفته دفاع مقدس به همراه 
فرماندار فردیس و مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
البــرز ، به دیدار خانواده جانبــاز ۷۰ درصد قطع نخاع 

حسین آزاد بخت رفت .
 هاشــمی با اشــاره به این که دیدار مســئوالن با 
خانواده شهدا و ایثارگران قدرشناسی از ایثارگری های 
این عزیزان اســت گفت : وظیفه خودمان می دانیم که 
به دیدار خانواده شــهدا و ایثارگــران برویم و بتوانیم 

خدمتگزاری برای آنها باشیم.
وی افزود : بعد از پخش مستندی از شبکه دوم سیما 
درباره زندگی جانباز حسین آزاد بخت ، تصمیم گرفتیم 
به دیدار این جانباز سرافراز بیاییم و بخشی از مشکالت 

ایشان را حل کنیم .
وی به حضور ۱۱ هزار جانباز در وزارت بهداشــت 
اشاره کرد و گفت : در وزارت بهداشت 4۱ هزار ایثارگر 
حضور دارند و این وزارتخانه 4۶۰ شهید تقدیم انقالب 
کرده است که یاد و خاطره همه آنها را گرامی می داریم 

و به خانواده آنها نیز ادای احترام می کنیم.
حسین آزاد بخت جانباز هفتاد درصد جنگ تحمیلی 

اهل کوهدشــت لرستان اســت که در ۱۶ سالگی در 
عملیات کربالی ۶ ،ســال ۶۵ مجروح و قطع نخاع شد 

و به مقام جانبازی نائل آمد. 

طــرح »یک شــهید، حامــی یک یتیــم و فرزند 
محســنین« با همکاری ســتاد کنگره شهدای استان 
البرز و با هدف حمایت از فرزندان خانوارهای فرزندان 

مددجوی کمیته امداد اجرا شد.
لــزوم بهره گیــری از برکات معنوی شــهیدان و 
عالقه مندی مردم ایران اســالمی به شهدا در راستای 
یاری رســانی به محرومان موجب شد تا کمیته امداد با 
همکاری ستاد کنگره شهدای استان به بهانه برگزاری 
کنگره شــهدای اســتان البرز، یک پویش اجتماعی 
باهــدف گره زدن فرهنگ ایثار و شــهادت با فرهنگ 

احسان و انفاق طراحی کنند.
مطالعه زندگی نامه و وصایای شهدا نشان می دهد 
یکــی از ویژگی های ایــن عزیــزان در طول حیات 

پربرکتشان حمایت از ایتام و محرومان بوده است.
در طــرح »یک شــهید، حامی یک یتیــم و فرزند 
محسنین« مردِم قدرشــناس ایثارگری های شهدا با 
انتخاب شناســنامه معنوی ایتام و فرزندان محسنین 
کــه هرکدام بــه نام، تصویر و بخشــی از وصّیت نامه 
یک شــهید واالمقام مزّین اســت، حمایت از یکی از 
فرزندان خانوارهای تحت حمایــت کمیته امداد را بر 

عهده می گیرند.
هم اکنون حدود چهار هزار مددجوی تحت حمایت 
این نهاد را ایتام و فرزندان محسنین تشکیل می دهند.

ادامــه این طرح با برپایی غرفــه ویژه در روزهای 
پنجشــنبه هر هفته و در گلزارهای شهدای استان اجرا 

می شود.
ازجمله اهداف این طرح برقراری ارتباط معنوی بین 
یتیم و فرزند محســنین با یک شهید واالمقام است و او 
می داند رزقی که نصیبش شده به برکت شهیدی است 

که نام و تصویرش را می بیند.

ســازمان آتــش نشــانی کــرج 
درمراســمی ، توان عملیاتی نیروهای 
آتش نشــانی خود رامورد ارزیابی قرار 

داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکز البرز،رئیس سازمان آتش نشانی 
کرج گفت: آتش نشــانی  به عنوان یک 
حرفــه و تخصص از اهمیــت باالیی 
برخوردار اســت و آتش نشــانها باید به 
هنــگام، زودهنــگام و از توانمندیهای 

خاصی برخوردار باشند.
یســاولی افزود: در این مراسم آتش 

نشــانان با اجرای برنامه های مختلف 
عملیاتــی بــه هنگام عمــل کردن و 
ضریــب عملیــات آتش نشــانی را  به 

تصویر کشیدند.
وی افــزود: هنگامی کــه حریق  و 
حوادث رخ می دهد همه کســانی که در 
آن شرایط ســخت و خطر حضور دارند 
محل را ترك می کنند ولی آتش نشانان 
برای نجات و امداد رســانی همنوعان 
و همشــهریان خود جانشان را به خطر 
می اندازنــد که این چیزی جز داشــتن 

روحیه ایثار و از خودگذشتگی نیست.
یساولی در پایان گفت: اکنون 4۶۵ 
نیروی عملیاتی در ۲۶ ایســتگاه آتش 

نشــانی کرج مشــغول خدمات رسانی 
هستند.

کشف 514 کیلو مواد مخدر در فردیس 

آغاز به کار سامانه سماح برای ثبت نام اربعین 

همزمان با برگزاری کنگره شهدای البرز آغاز شد؛دیدار وزیر بهداشت با جانباز 70 درصد

 طرح »یک شهید، حامی یک یتیم و فرزند محسنین«

ارزیابی توان عملیاتی نیروهای آتش نشانی

ســومین دوره مســابقات تور داخلی تنیس روی میز استان در سالن مطهری 
کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز،در پایان این رقابتها که با حضور 
۳۷ بازیکن برگزار شــد، حمید شمس به عنوان قهرمانی رسید، مهدی معدن کن 
نایب قهرمان شــد، ابوالفضل نوفالح و حسین دهباالیی نیز به سومی مشترك 

دست یافتند.

مسابقات تورداخلی تنیس 
روی میز


