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دکتر ایــرج اســداالهی، 
ارتباطــات  مدیــرکل 
و  البــرز  اســتان  ســیار 
شهرستان های غرب استان 
تهران بسته های فیروزه ای 
همــراه اول را که بخشــی از 
ســرویس جدید همراه اول 
به نــام »مدار فیــروزه ای« 

هستند، تشریح کرد.
کــرج- خبرنــگار جام جم: 
وی با بیان اینکه این بســته 
هــا بــرای همه مشــترکین 
دائمی و اعتباری همراه اول 
قابل خریداری خواهد بود، 
اظهــار داشــت: بســته های 
مدار فیروزه ای بســته های 
دیتــا و مکالمه کوتــاه مدت 

)ساعتی( هستند که قیمت 
آنها در ســاعات و مکان های 
مختلف شــبکه همــراه اول 

متفاوت خواهد بود.
ادامــه  اســداللهی 
محتــرم  مشــترکین  داد: 
همــراه اول بــرای آگاهــی 
پیشــنهادی  بســته های  از 
خــود کافیســت #121* را 

شماره گیری کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
اپلیکیشن مدار فیروزه ای 
نیز برای آگاهی از بسته های 
پیشنهادی در هر ساعت در 
دســترس قرار دارد، گفت: 
این بســته ها قابلیت رزرو 
ندارنــد و برای فعالســازی 

بسته مدار فیروزه ای بعدی 
بایــد تا اتمام قبلــی )اعتبار 
زمانــی یــا حجم بســته، هر 
کدام که زودتر اتفاق افتد( 
صبر کرد امــا محدودیتی از 
نظر تعداد بســته های قابل 
فعالسازی در یک روز وجود 

ندارد.
ارتباطــات  مدیــرکل 
و  البــرز  اســتان  ســیار 
شهرستان های غرب استان 
تهــران با اشــاره بــه اینکه 
در هــر زمــان حداکثــر یک 
بســته مدار فیروزه ای دیتا 
و یک بســته مــدار فیروزه 
ای مکالمه قابل فعالســازی 
اســت، افزود: بســته دیتا 
مــدار فیــروزه ای و بســته 
مکالمــه مــدار فیــروزه ای 
بــه صــورت همزمــان قابل 
فعالســازی اســت امــا دو 
بســته دیتا مدار فیروزه ای 
یــا دو بســته مکالمــه مدار 

فیروزه ای خیر. 
وی اظهار داشت: اولویت 
مصــرف بســته های مــدار 
فیروزه ای از همه بسته های 
فعلی به علــت اعتبار زمانی 

کوتاه آنها باالتر است.

اســداللهی با بیان اینکه 
این بســته ها قابلیت رزرو 
ندارنــد و مشــترکینی کــه 
قبالً بســته نداشته اند باید 
در مدیریــت مصــرف خــود 
پــس از اتمــام بســته مدار 
فیروزه ای دقــت فرمایند، 
گفــت: پس از اتمام بســته 
مــدار فیــروزه ای، مصرف 
ایشــان بــا تعرفــه عــادی 

محاسبه خواهد گردید.
وی بیان داشت: منظور از 
مکالمه در بسته های مکالمه 
فیــروزه ای، مکالمــه درون 
شبکه می باشــد و مکالمات 
خارج شــبکه با تعرفه عادی 

محاسبه می گردد.
ارتباطــات  مدیــرکل 
و  البــرز  اســتان  ســیار 
شهرستان های غرب استان 
تهــران در پایــان راه هــای 
پیوستن به مدار فیروزه ای 
را ایــن چنین تشــریح کرد: 
شــماره گیری کد دســتوری 
از  اســتفاده   ،  *121#
اپلیکیشن مدار فیروزه ای 
با مراجعه به ســایت همراه 
اول و همچنین اســتفاده از 

اپلیکیشن همراه من. 

بر »مدار فیروزه ای« با همراه اول

صادرات و واردات یکی از ارکان مهم اقتصادی کشــور اســت. اتاق های بازرگانی 
کشــور و اســتان ها به عنوان پارلمان بخش خصوصی و رابط بین بخش خصوصی و 

دولت، نقش مهمی در زمینه توسعه صادرات، آموزش و... دارند.
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه موقت کرج:
توانمندی کشور و مردم لرزه بر اندام استکبار 

انداخته است
امام جمعه موقت کرج در خطبه های این هفته 
نمازجمعه گفت: باید در تمامی مســائل از بیانات 
مقام معظم رهبری اســتفاده کنیم و راهنمایی ها 
و فرامیــن وی را چــراغ راه خود قــرار دهیم، تا از 
این گردنه نیز مانند تمامی برهه های حساســی که 

دشمن برای ما ساخت، خالص شویم.
کرج-خبرنــگار جام جم: حجت االســالم  قادر محمدی بــا بیان این که 
هجمه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اخیر در کشــور، نشانگر افزایش تالش 
دشــمن برای جنگ روانی در ایران اســت، اظهار داشــت: باید بســیار هوشیارانه 

حرکت های آنان را خنثی کنیم.  
وی ادامه داد: دولتمردان ما نباید اجازه فساد به کسی بدهند، اما اگر به هر دلیلی 
فســادی از سوی هر نهاد یا فردی صورت گیرد، باید برخورد صریح، قاطع و دقیق با 
فرد خاطی صورت گیرد. نباید اجازه دهیم افراد پس از فســاد اقتصادی براحتی روند 

عادی زندگی خود را ادامه دهند و الزم است مشمول مجازات شوند.
امام جمعه موقت کرج تاکید کرد: توانمندی کشور و مردم ما همیشه لرزه بر اندام 
اســتکبار جهانی انداخته اســت و اقتدار ما او را به تنگ آورده است.وی گفت: ناامید 
ســاختن و سیاه نمایی های بدخواهان در فضاهای مجازی و ماهواره ها برای به زانو 
درآوردن ما شــدت گرفته اســت و اکنون مرحله ای است که باید دولت و مسئولین 

برای روشن ساختن افکار عموم و حل مشکالت قدم های اساسی بردارند.

امام جمعه موقت ساوجبالغ: 
مبارزه با آمریکا، خدمت به مردم است

امام جمعه موقت شهرســتان ســاوجبالغ در 
خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به تجدید 
تحریم ها توسط ترامپ، گفت: دشمن دشمنی اش 
را می کند، مســئولین باید مواظب باشند تا آب به 
آسیاب دشــمن نریزند. رهبر عظیم الشان انقالب 
در بیانــات خود این طور بیان می دارند که مبارزه با 

آمریکا خدمت به مردم است.
ساوجبالغ-خبرنگار جام جم: حجت االســالم موسوی ادامه داد: مردم 
را امیدوار کنید، باید با غارتگران و اختالســگران و دزدان بیت المال برخورد قاطع 
صورت گیرد.وی اظهار داشــت: سیاست دشمن، فشار اقتصادی به مردم است که 
امیدواریم مردم و مســئوالن با عملکرد درســت خود دست رد به سینه دشمن زده 
و او را مایوس کنند.موســوی با اشــاره به سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت 
زهرا )س( بیان داشــت: ازدواج آن عزیزان، مهریه، جهیزیه و... چگونه بوده است؟ 
آیا زندگانی ما نشــانه ای از زندگانی آنان دارد؟ امروزه قشر جوان به دلیل بدهکاری 
مهریه در زندان به سر می برد. ما چگونه آنان را سرمشق و سرلوحه خود قرار دادیم؟

خبرنگاری یک هنر برای خوبی هاست
جشن ویژه روز خبرنگار به صورت 
متمرکــز به همت اســتانداری البرز، 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان البرز و خانه مطبوعات استان 
در مجموعــه فرهنگــی میالد کرج 

برگزار شد. 
جام جم:  خبرنــگار  کرج- 
اســتاندار البرز در این مراســم با بیان 
این که امروز نقش رسانه و خبرنگاران 
همانند یک آیینه تمام قد برای حرکت 

مسووالن در مسیر صحیح و شفاف غیرقابل انکار است، گفت: در شرایطی که 
شاهد گسترش و فراگیر شــدن شبکه های مجازی هستیم، باید همه ما بویژه 

مدیران به بحث اهمیت سواد رسانه ای توجه کنیم.
محمد علی نجفی با اشاره به این که رسانه نباید خود و دیگران را متهم کرده 
یا اندیشه خود را به دیگران تحمیل کند، ادامه داد: خبرنگاران می توانند با نگاه 
خود بسیاری از موضوعاتی را که افراد عادی به سادگی از کنار آن عبور می کنند 
دریافت کنند، از این رو رســانه ها می توانند بســیاری از مشکالت نادیده را به 

گوش مسئوالن برسانند.
وی افــزود: خبرنــگاران می توانند با قلم خود به آگاه ســازی جامعه کمک 
شایانی داشته باشند چرا که در جهان امروز ما، پیام ارزش واقعی پیدا کرده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی البرز نیز در این آئیــن گفت: با وجود 
خبرنگاران است که مردم می توانند هرچه بیشتر از خدمات دولت اطالع یابند و 

در واقع خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن هستند.
ناصر مقــدم افزود: اصحاب رســانه فرهیختگانی بی ادعا هســتند که در 
برافروختن چراغ اطالع رســانی مســتقالنه قدم برداشته و در شرایط حساس 

کنونی امید دادن به جامعه یکی از رسالت های اصلی خبرنگاران است.
وی اضافه کرد: دشمنان این مرز و بوم قسم خورده اند که به هر نحوی ملت 
را از نظام و انقالب ناامید کنند، در این شرایط وظیفه مسئوالن و اصحاب رسانه 
این اســت که برای حفظ این نظام مقــدس تالش کرده و امید و نوید آینده ای 

بهتر را در باورهای مردم بگنجانند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان البرز ادامه داد: خبرنگاران با 
وجدان های بیدار، تعهد و دلسوزی همواره در انجام رسالت خبر پیشتاز هستند.

مقــدم روز خبرنگار را یادآور حماســه آفرینی خبرنگاران متعهدی همچون 
شــهید صارمی دانســت. وی با بیان ایــن مطلب که اخالق مــداری یکی از 
مهم ترین صفات خبرنگار اســت، عنوان کــرد: اخالق مداری و رعایت انصاف 
از جمله صفت هایی اســت که یک خبرنگار با پایبندی به این مهم رسالت ویژه 
خبررسانی را برعهده می گیرد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز در پایان 
با بیان این که خبرنگاری شغل نیست، بلکه یک هنر برای خوبی ها است، افزود: 
خبرنگاران مسئولیت های ارزشمندی بر عهده دارند که انجام این مسئولیت ها 

زمینه رشد و توسعه جامعه است.

با ائمه جمعه استانخبر

نقش نوروفیدبک در توانبخشی
در این مصاحبه با سیاوش عطایی، آسیب شناس 
و گفتار درمانگر، به بررســی نقش نوروفیدبک در 

توانبخشی می پردازیم.
کرج-خبرنگار جام جم:

* در مــورد نوروفیدبک و نقش آن در 
درمان انواع اختالالت توضیح دهید.

نوروفیدبک در اصل نوعی بیوفیدبک است که  
با اســتفاده از ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن پس 
خوراند به فرد تالش می کند که نوعی خود تنظیمی 

را به شخص آموزش دهد. 
بازخورد بــه طور معمول از راه صدا یا تصویر به 
فرد ارائه می شود و از این طریق وی متوجه می شود 
که آیا  تغییر مناسبی را در فعالیت امواج مغزی خود 

ایجاد کرده است یا خیر؟
در نوروفیدبک، سنسورهایی که الکترود نامیده 

می شوند، بر روی سر ُمراجع قرار می گیرند.
 این سنسورها فعالیت الکتریکی مغز فرد را ثبت 
و در قالــب امواج مغزی )در اغلب موارد به شــکل 
شبیه ســازی شده در قالب یک بازی کامپیوتری یا 
فیلم ویدیوئی( به او نشــان می دهند و فرد با دیدن 
پیشــرفت یا توقف بازی و گرفتن پاداش یا از دست 
دادن امتیاز یا تغییراتی که در صدا یا پخش فیلم به 
وجود می آید، پی به شــرایط مطلوب یا نامطلوب 
امواج مغزی خود برده و ســعی می کند تا با هدایت 
بــازی یا فیلم، وضعیت تولیــد امواج مغزی خود را 

اصالح کند.
نوروفیدبک نظام آموزشــی جامع برای تمامی 
افراد است که باعث ایجاد تغییرات، تقویت، تعدیل 
و افزایش کارکرد ســلول های مغزی می شــود. 
نوروفیدبک، نوعی فناوری است که به افرادی که 
به روان درمانی و توانبخشی نیاز دارند یا کسانی که 
در مهارت های ذهنی دچار ضعف هســتند کمک 
می کند. این برنامه در درمان افسردگی، اضطراب، 
اختالل استرس بعد از حادثه، اختالالت شخصیتی، 

اعتیاد و مشکالت هیجانی تاثیر بسزایی دارد.
 ایــن فناوری یکی از روش های موثر در درمان 
کــودکان مبتال به نقص توجه همراه با بیش فعالی 
و اختالالت رشــدی فراگیر، اختالالت یادگیری و 

اختالل وسواس است.

بیش از 35 ســال اســت کــه نوروتراپی برای 
کنتــرل بیماری صرع نیز بــه کار می رود و منجر 
بــه تغییر و تحوالتی در زندگی این بیماران شــده 
اســت. نوروتراپی )نوروفیدبک( را بهترین وسیله 
برای کاهش عالئم اختالل و افزایش شــناخت و 

مهارت ها یافته اند. 
عــالوه بــر ایــن، نوروفیدبــک در افزایش 
مهارت هــای مدیریت و کارایی شــغلی، افزایش 
دقت و ســرعت در ورزشکاران و موفقیت آن ها در 

مسابقات نقش بسزایی دارد.
مطالعات بسیاری در زمینه نقش مغز در پردازش 
هیجانــات، افزایش خودآگاهــی و ویژگی های 

شخصیتی به عمل آمده است. 
دانشــمندان به این نتیجه رسیده اند که اتخاذ 
تصمیمات اخالقی و رفتاری همیشــه ریشــه در 
فرآیندهای روانی یا یادگیری های دوران کودکی 

ندارد.
 آســیب های مغــزی ممکن اســت موجب 
اختالالت بالینی یا شــخصیتی شــوند. ما بخوبی 
می دانیم کــه مغزهای با کارکــرد دچار اختالل 

تصمیمات نادرست می گیرند.

* درباره تاریخچــه این علم توضیح 
دهید.

تاریخچــه بیوفیدبــک و نوروفیدبــک بــر 
اســاس علوم فناوری، نورولوژی، علوم اعصاب، 

الکترونیک، فیزیولوژی و رفتارگرایی بنیان گذاری 
شده است.  

در این بین توجه به چند نکته ضروری است:
-مــدت زمان برای ارزیابی نوروفیدبک به طور 

متوسط یک ساعت است.
-تعــداد جلســات درمانی 2 تا 3 بــار در هفته 

می باشد.
-حداقل تعداد جلسات درمانی حدود 40 جلسه 

می باشد.
- تشــخیص بهبود وضعیت ُمراجع می تواند با 
اعداد و عالئم مشــخص شود ولی در روند درمان، 
بالین ُمراجع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 
در نتیجه مــالک بهبود وضعیــت ُمراجع، بهبود 

وضعیت بالینی است.
- بدیهی اســت حضور منظم، هوشیاری فرد، 
میــزان IQ و مصرف یا عدم مصرف دارو می تواند 

در طول دوره درمان موثر باشد.
-انجام نوروفیدبک هیچگاه مانعی در مصرف 
داروهای تجویزی پزشکان نیست و ادامه مصرف 
دارو و تغییر دوز دارو حتما و حتما در حیطه پزشــک 

متخصص مربوطه می باشد.

* با تشــکر از توضیحات مبســوط 
شما، مخاطبین به چه صورت می توانند 
با مجموعه تحت مدیریت شــما تماس 

بگیرند یا به شما مراجعه کنند؟
ما در روزهای زوج بین ســاعات 19 الی 20 در 
مرکز گفتار توان گســتر به آدرس: کرج – رجایی 
شــهر- بلوار انقــالب – بیــن 13 و 14 - نبش 
میــدان اتحــاد – ســاختمان آراد - طبقه دوم، 
ارزیابی و مشــاوره رایگان اختــالالت گفتاری و 
توانبخشی داریم، عالوه بر آن با شماره تلفن های 
02634447071 و 02634405830  در خدمــت 

همشهریان گرامی هستیم. 
همچنین شهروندان محترم می توانند به 

 سایت های: 
 www.siavashataee.com و   

 www.eurofeedbackalborz.ir
مراجعه داشته باشند.

معرفی منحصر به فردترین مجموعه ورزشی کشور در استان البرز

در مجموعه ورزشی »خانواده«، خانوادگی ورزش کنید  

هنگامــی کــه بــا قهرمان پــر افتخــار ملی و 
جهانــی آقــای علیرضــا عبایــی بــه گفــت و گو 
نشســتیم متوجه شدیم که این ورزشکار نخبه 
و تحصیلکــرده کشــور با خالقیتــی مثال زدنی، 
توانســته اســت یکی از جالب  تریــن و منحصر 
بــه فردتریــن مجموعه های فرهنگی ورزشــی 

ایران را در استان البرز مدیریت نماید.
گروه جام جم البرز: در ذیل توجه خوانندگان 
گرامــی را به گفت و گو با این شــخصیت ممتاز 

ورزشی جلب می نماییم.

* لطفــا خود را به طور کامل معرفی نمایید.
علیرضــا عبایــی، متولد 1361 هســتم. در 
رشــته های رزمی و بدنسازی )پرورش اندام، 
بــادی کالســیک و...( فعالیت حرفــه ای دارم 
و قهرمــان آســیا در ســال 2016 می باشــم. 
همچنیــن دارای مــدرک کارشناســی ارشــد 
در رشــته تربیــت بدنی گرایــش بیومکانیک، 
مدرک افتخاری از دانشگاه آکسفورد لندن به 
دلیل ارائــه مقاله »نقش ورزش در اقتصاد«، 
همچنیــن دارای مــدارک مربیگری A آســیا از 
فدراســیون جهانی WBPF در ســال 2016 
و مربیگــری بدنســازی ورزش هــای رزمــی و 

حرفــه ای و پــرورش انــدام از آکادمــی کوین 
لــورن و چند مــدرک دیگر از قبیــل مربیگری 
بین المللی درجه A بادی کالســیک و فیتنس از 
دانشــکده IFBB کشور ایاالت متحده، مدرک 
تخصصــی تغذیــه و مکمل شناســی از کمپانی 
مطــرح ســایتک مجارســتان و EST آمریــکا  و 
همچنین از فدراســیون پرورش اندام ایران 

نیز هستم.
 در سال 2017  نیز مفتخر بودم که به عنوان 
مربــی تیم ملی ایــران در مســابقات قهرمانی 
اوراسیا در کشور اوکراین با 17 شرکت کننده 
از ایــران به عنوان قهرمان آن مســابقات نایل 
آمدم و با 6 طال و 1 برنز، پرچم ســه رنگ ایران 
را به اهتزاز درآوردیم. این مسابقات زیر نظر 
فدراســیون NABBA طی یــک هفته برگزار  

شــد که  در آن حضور پرقدرتی داشتیم.

* از ویژگی های این مجموعه ورزشی و دلیلی 
که باعث منحصر به فرد بودن آن شده بگویید.

این مجموعه که بنده در آن هم مربی هستم 
و هم وظیفه مدیریت را بر عهده دارم، شامل 3 
طبقه مجزاســت، یک طبقه مختص بانوان است 
که شــامل 15 رشته ورزشی از جمله تکواندو، 

کاراته، ژیمناســتیک، بالــه، ایروبیک، فیتنس 
و... می باشــد. طبقه دوم مجهز شده به وسایل 
بدنســازی صرفــا بــرای آقایان اســت. طبقه 
همکف نیز مجموعه سونا و جکوزی و اتاق ماساژ 
است که در ســانس های مختلف و برای بانوان 
و آقایان قابل اســتفاده می باشد. البته الزم به 
ذکر است که چون اتاق سونا و جکوزی مشترک 
اســت، بــه صــورت جداگانــه و  در زمان هــای 
متفاوت در ســانس های آقایــان و بانوان قابل 
استفاده می باشد.عالوه بر این که خودم حضور 
همیشــگی در باشگاه دارم؛ ما از کادری مجرب 
و آمــوزش دیده برای آموزش آقایان و خانم ها 
اســتفاده کردیم. همچنین حدود 6 سال است 
کــه مربی جانبازان و معلولین هســتم و به این 
افــراد بــرای ادامه زندگی و حتــی در مواردی 
درمان و شــفای کامــل از طریــق ورزش کمک 

می کنم.

* هدف از تاسیس چنین مجموعه ای چه بوده 
است؟

در واقع 3 ســال بــرای گرفتن مجــوز چنین 
مجموعــه ای تــالش کردیــم تــا در زمــان و 
هزینه هــای خانواده هــا از طریــق تخفیف های 

ویــژه مجموعه ورزشــی خانــواده صرفه جویی 
شــود تا همسر، پدر، فرزند و هریک از اعضای 
خانواده در کنار هم و در سالن های مجزا  در یک 
مجموعه به ورزش بپردازند. در واقع هدف از 
راه انــدازی مجموعه ورزشــی خانواده این بود 

که افراد بتوانند خانوادگی ورزش کنند.

* نظر شما در باره مکمل های غذایی چیست؟
مکمل هــای غذایــی پروتئینــی از نیازهــای 
اصلــی ورزش پــرورش انــدام اســت. امــا با 
استفاده درســت و اصولی از آن زیر نظر مربی 
آمــوزش دیــده مجموعه یا پزشــک مرتبط و به 

میزان الزم برای بدن مصرف شود. 
در واقــع مکمل ها کمــک کننده هســتند تا 
جــذب پروتئین مورد نیاز راحت تر و ســریع تر 
صورت بگیرد اما باز هم الزم به ذکر اســت که 
باید زیر نظر مربــی که در مجموعه خانواده زیر 
نظر شــخص بنده است یا زیر نظر پزشک مورد 

نظر باشد.

* ایــن مجموعه خانوادگی اســت، شــما برای 
امنیت خانواده ها چه کارهایی انجام داده اید؟

مــا محدودیت ثبت نام داریم. به این صورت 

کــه هر فــردی کــه بخواهــد در ایــن مجموعه 
ثبت نام و از خدمات آن اســتفاده نماید باید از 

یک سری از فیلترها عبور کند.
 ایــن محدودیــت ثبت نــام هــم کار بنده را 
بــرای مدیریت راحت تر می کنــد و هم محیطی 
امن تر را برای مشــتریان و خانواده ها و بانوان 
و نوجوانــان برقــرار می کنــد. به خاطــر همین 
موضــوع، محیطی امن در مجموعه حاکم اســت 
که باعث شــده حتی افراد مهمی  مانند ســران 
کشــوری در ایــن باشــگاه ثبت نام کــرده و از 

خدمات آن نیز بهره ببرند.
* مخاطبان از چه طریقی می توانند با شــما در 

ارتباط باشند؟
آدرس اینستاگرام بنده:
@Alirezaabaeigym

سایت مجموعه:
Alirezaabaei.com

شماره های تماس:
026-32559698

09354637367
آدرس مجموعــه ورزشــی خانــواده : کرج - 
ســه راه عظیمیه- جنب پل جانبازان-مجموعه 

ورزشی خانواده
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در گفت و گو با رئیس اتاق بازرگانی البرز مطرح شد؛

بخش خصوصی، امروز تشنه محبت است

صــادرات و واردات یکــی از ارکان 
مهم اقتصادی کشــور اســت. اتاق های 
بازرگانــی کشــور و اســتان ها به عنوان 
پارلمــان بخــش خصوصــی و رابــط بین 
بخــش خصوصــی و دولــت، نقش مهمی 
در زمینه توسعه صادرات، آموزش و... 

دارند.
جهت آشــنایی با وظایف این نهاد مهم 
اقتصادی با رحیم بناموالیی رئیس اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
البــرز گفــت و گــوی اختصاصــی انجام 

داده ایم که با هم می خوانیم:
* عمــده وظایــف اتــاق بازرگانــی را 
به طور خالصه برای خوانندگان روزنامه 

بفرمائید.
اتــاق بازرگانــی بــه لحــاظ اجرایــی 
کار خاصــی نــدارد، ســوپاپ اطمینــان 
حاکمیــت و بخش خصوصــی و هماهنگ 
کننده بین تشــکل ها و حاکمیت اســت. 
از ســویی بازوی مشــورتی ســه قوا در 
جهــت هدایت گــری بخــش خصوصی و 
ارائه راهکارها جهت حل مشکالت و نیز 
مشــاور در امر حل و فصل قوانین مخّل 

کسب و کار می باشد.
* اتــاق بازرگانی البــرز تاکنون به چه 

توفیقاتی دست یافته است؟
اتــاق بازرگانی 2 دوره طالیی داشــته 
اســت، یکــی ســال 90 که قانــون »یک 
در هــزار« به تصویب رســید و تا پایان 
95 اجرایــی شــد، بدیــن صــورت کــه 
تولیدکننــدگان یــک در هزار از فروش 
خــود را در اختیــار اتــاق گذاشــتند که 
اتــاق البرز از این فرصــت طالیی نهایت 
استفاده را کرد. این جزو افتخارات اتاق 
البرز است که بخش خصوصی توانسته 
اســت تا به امــروز، حــدود 30 میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری به عنوان ذخیره 
برای آینده داشــته باشــد، در صورتی 
کــه خیلــی از اتاق هــا از ایــن موقعیت 
استفاده نکردند و هزینه هایی را انجام 
دادند که نباید انجام می شد. با مدیریت 
هزینه توانســتیم برای صاحبان صنایع 
و اعضایــی کــه دارای کارت بازرگانــی 
هســتند ارزش افــزوده ایجــاد کنیم. 
همچنین اولین اتاقی بودیم که در جهت 
هم افزایی، بــا اتاق های تعاون و اصناف 
استان دبیرخانه مشترک ایجاد کردیم. 
دوران طالیــی دیگــر اتــاق بازرگانی، 
ارتبــاط تنگاتنــگ بــا تمــام ارگان هــا 
می باشــد. این از خدمات ویژه ای است 
کــه توانســته ایم در این اســتان برای 
صاحبان صنایع و تجار به وجود بیاوریم، 
در واقــع نوعی امنیت ســرمایه اســت. 
امــروز می توانیم ادعــا کنیم که اتاق در 
راســتای حل مشــکالت درون سازمانی 
و در ارتبــاط بــا  ســازمان های دولتی کار 

کارشناسی انجام می دهد.
بــا توجه بــه فعالیت های عمــده اتاق 

البرز شامل تجارت الکترونیک، آموزش 
در جهــت ارتقــای کیفیــت و توســعه 
صادات، به روز کردن محصوالت و ایجاد 
نمایشــگاه دائمی محصوالت، اتاق البرز 
به همراه اتاق شــیراز به عنــوان نامزد 
جمهــوری اســالمی انتخاب شــدند تا در 
مراســم کنفدراســیون اقیانوســیه و 
آســیا ) Cacci ( شرکت کنند.نمایشگاه 
دائمی محصوالت اســتان البرز در 700 
متــر مربــع، 15 بخش و بــا حضور بیش 
از 250 شــرکت برپاست.همچنین اتاق 
بازرگانی البرز ســال گذشــته توانست 
اســتاندارد ایــزو کنتــرل کیفیــت را 
کســب کند. از سویی، اتاق نیز همگام با 
نهادهای دیگر در راســتای تکریم ارباب 

رجوع، میز خدمت را برپا کرده است. 
ضمنا کمیته راهبردی آب نیز در اتاق 

در حال تشکیل شدن می باشد.
ادعایــی نداریم اما بــا توجه به اینکه 
برخی اتاق ها 100 ســال ســابقه دارند 
ولــی در اتاق البرز تنها 7 ســال، کارهای 
زیادی انجام شــده اســت. ضمن آن که 
اتاق البرز تا ســال گذشته جزو اتاق های 
درجه 2 بود اما در سال 97 به اتاق درجه 

یک ارتقا پیدا کرد. 
* جلســات شــورای گفت و گوی بخش 
خصوصــی و دولــت چه تاثیــری بر روند 

کارها داشته است؟
شــورای گفت و گــوی بخش خصوصی 
و دولت توانســته آرامش نســبی را در 
اســتان ایجاد کند و بین بخش خصوصی 
و حاکمیــت تعامــل و تعــادل بــه وجود 
بیاورد. ضمنا شــورای گفت و گوی بخش 
خصوصی و دولــت در  البرز موفق ترین 

شورای گفتگوی کشور است. 

* از طرفیــت نخبــگان و اســاتید چــه 
استفاده هایی صورت گرفته است؟

در اتــاق بازرگانــی، اتاق هــای فکــر 
ایجــاد کرده ایم و از ظرفیــت نخبگان و 
اســاتید دانشــگاه و نیز پیشرفت های 
صنعــت و تجــارت برای ارتقــای کیفیت 
تجارت و صــادرات و اقتصــاد مقاومتی 
بهره می بریم. این اتاق های فکر شــامل 
اتاق هــای فکر بانک، صنعت، دانشــگاه 
و آی تی می باشــد که بــا حضور مدیران 
ارشــد این حــوزه در اســتان به صورت 

ماهانه یا کمتر برگزار می شود.
اولیــن اتاقــی در کشــور بودیــم که 
بــرای تمام تشــکل های موجود اســتان 
یک میز کار تشــکیل دادیم تــا بتوانیم 
مطالبــات بخــش خصوصــی را هدایــت 
شــده مطالبه گــری کنیــم. همچنین در 
اتاق، با همکاری جهاد دانشــگاهی مرکز 
تســهیل گری ایجــاد کردیم و مســائلی 
که بــر ســر راه صنعــت و صــادرات به 
وجــود می آید از جمله ورشکســتگی را 
پیش بینــی و پیشــگیری کنیــم، در این 
رابطه نیز کارهــای خوبی صورت گرفته 
اســت. اتاق های فکر طرح هایی را آماده 
می کننــد و بــه صحــن شــورای گفتگــو 
می آورنــد.از تمــام صاحبــان صنایع در 
مباحث مالی، اداری، فنی و تجاری دعوت 
می کنیــم تا با اتــاق همــکاری کنند، در 
اتاق هــای فکر عضو شــوند تا بتوانیم از 
نقطــه نظرات آن ها در پیشــرفت بخش 

خصوصی استفاده نمائیم.
* انتظارات بخــش خصوصی از دولت 

چیست؟
وجــود مراکــز متعــدد تصمیم گیری 
در زمینه صادرات و مســائل اقتصادی 

در دولــت، ایجــاد نارضایتــی می کنــد. 
همچنیــن در بخش خصوصــی افزایش 
مراکــز تخصصی، رانــت و فرصت طلبی 
و بداخالقی هایــی را ایجــاد می کنــد لذا 
بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی 
ســعی کردیــم ایــن مراکــز متعــدد را 
کاهش دهیــم و به جای آن، مراکز تعدد 
تصمیم ســازی را که نیاز کشــور اســت 
ایجــاد کنیــم. یکــی از ایــرادات مراکز 
متعــدد تصمیم گیــری، دخالــت و وارد 
شــدن به کارهــای حوزه هــای یکدیگر 
اســت. در اجرای تصمیم دولت مبنی بر 
تبدیل اقتصاد دولتی به خصوصی و نیز 
رها کــردن اقتصاد از نفت، وجود مراکز 
متعــدد تصمیم ســازی اهمیــت دارد تا 
برنامه ریزی ها و دســتورالعمل ها طول 
عمر بیشتری داشته باشد، در این راستا 
کار کارشناســی انجام می دهیم تا از این 
رهگذر در کشور ثبات ایجاد شود. ثبات 
مدیریتی و اداری نقش مهمی در امنیت 
ســرمایه گذاری و رشــد اقتصــادی و 

اشتغال درون زای برون گرا دارد.

* راهــکار بخش خصوصی برای مقابله 
با تحریم های اقتصادی و نفتی چیست؟

تحریم فروش نفــت را باید از تهدید 
به فرصت تبدیل کرده و در نفت ارزش 
افــزوده ایجــاد کنیــم. صنعــت باید بر 
اســاس ســرانه مصــرف برنامه ریــزی 
داشته باشد. باید منابع و مزیت هایمان 
را ببینیم و بر آن اساس سرمایه گذاری 
کنیم.اگر برای صنعتی ســرمایه گذاری 
کنیــم کــه مــواد اولیــه آن را نداریم و 
باید وارد کنیم، اشــتباه است. عملکرد 
کشــورهای غربــی در مــدت 40 ســال 
نشــان داده است که نمی توان به روابط 
خوش بیــن بــود. در عین حالــی که باید 
بــا دنیــا تعامل داشــته باشــیم، باید بر 

داشته های خودمان نیز تکیه کنیم.
تمام تالش مان در اتاق این اســت که 
واقع گرا باشــیم و بر اساس واقعیت ها، 
تصمیــم بگیریــم و عمــل کنیــم، اگر بر 
اســاس آمارها و ذهنیــت غلط بخواهیم 
برنامه ریزی کنیم موفق نخواهیم شد. 
ادامه در شماره بعد...
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چرا برق همایون ویال ضعیف است؟!
جریان برق همایون ویال پر نوسان و ضعیف است؟ لطفا مسئوالن ذیربط برای جلوگیری 
از خسارات مادی و اختالل در زندگی شهروندان نسبت به اصالح این نواقص اقدام اصولی 

معمول نمایند.
احد فالح نژاد از همایون ویال 

ورودی محمدشهر را اصالح نمائید
ورودی محمدشهر و بلوار اصلی آن دارای پستی و بلندی های متعدد می باشد که در این 
شــرایط رانندگی رانندگان را دشوار می کند بنابراین از مسئوالن مربوطه درخواست داریم تا 

نسبت به رفع نواقص مذکور اقدام کنند. 
جواد ربیعی از محمدشهر

سامانه های ارتباطی البرز ناکارآمد است
چرا ســامانه های ارتباطی البرز ناکارآمد اســت؟! برای بررســی یک مشکل و تماس با 
کارشناســان و مســئوالن باید در یک صف 30 تا 40 نفری و چه بسا بیشتر گوشی به دست 
منتظر بمانی! مسئوالن پاسخ دهند که این واقعا آیا روش پاسخگویی به ارباب رجوع است؟!
جمال شیرازی از کرج

نبودن آب سردکن چرا؟!
در گرمای طاقت فرســای تابســتان جای یک آب سرد کن سالم و چند بسته لیوان برای 
رفع  تشــنگی ارباب رجوع الزم و ضروری اســت، اما متاســفانه شماری از بانک ها و مراکز 
اقتصادی یا ادارات و ســازمان ها با وجود درآمدهای فــراوان از ارائه چنین خدمتی به ارباب 

رجوع دریغ می کنند!
محسن فیاضی از کرج

ترمینال مسافربری شهید کالنتری را جابه جا کنید
یکی از عوامل ترافیکی در محدوده اتوبان وجود ترمینال مســافربری شــهید کالنتری 
می باشــد. آیا بهتر نیست تا مسئوالن مربوطه با انتقال آن به مکان مناسب تری مسیر مورد 

نظر را خلوت تر و ایمن تر کنند؟!
انوشیروان عادل پور از کرج

چرا برخی پارک ها در شهرک مهندسی زراعی و بعثت متروکه است؟!
در شــرایطی که جمعیت زیادی از نوجوانان فضای بازی و تفریح در شــهرک مهندسی 
زراعی و بعثت ندارند برخی پارک های نیمه کاره به حال خود رها شده است لذا از مسئوالن 
شــهرداری درخواست داریم تا نسبت به تبدیل اماکن مذکور به موقعیت های بهتر زمینه را 

برای استفاده شهروندان بویژه نوجوانان فراهم آورند. 
احد زارع زاده از شهرک مهندسی زراعی و بعثت

پل های مکمل حصارک را کامل کنید
پل های مکمل مســیر اتوبان کرج-قزوین و بالعکس در محدوده حصارک ســال های 
طوالنی باعث تشدید ترافیک و راه بندان شده است لذا از مسئوالن مربوطه خواهان تکمیل 

پروژه و افتتاح آن جهت بهره برداری می باشیم.
جمعی از شهروندان کرجی

نام : حمد اله 
نام خانوادگی: دمیرچی لو 

تاریخ تولد: 1344/4/1
تاریخ شهادت: 1362/5/15

محل تولد: کرج
علت شهادت: اصابت ترکش

نام عملیات: والفجر 2
مزار: امام زاده محمد )ع( کرج

شــهید حمداله دمیرچي لو در اول تیرمــاه 1344، در خانواده اي 
مذهبي و متدین در شهرستان کرج دیده به جهان گشود. شهید عزیز 
در همان اوایل عضو دائم و فعال بســیج گردید و به طور مســتمر و 
شــبانه روزی به فعالیت پرداخت. در پي شروع جنگ تحمیلي عراق 
علیه ایــران همراه دیگر مردان غیور این مرز و بوم اســالمي براي 
دفاع به ســوي میدان هاي پیکار شتافت تا این که سرانجام در تاریخ 
پانزدهم مرداد ماه 1362، در عملیات »والفجر 2« در منطقه عملیاتي 
»حــاج عمران« پس از ماه ها ایثار و فداکاري بر اثر اصابت ترکش به 

درجه رفیع شهادت نائل گردید.
فرازی از وصیت نامه شهید:  

امت پس از گذشــتن حدود 14 قرن از شــهادت امام حسین )ع(، 
ندای »هل مــن ناصر ینصرنی« آن حضــرت را در کربالی ایران 
خالصانه و مشتاقانه لبیک گفتند و با نثار مال و جان و عزیزان و جگر 
گوشــه های خود این رسالت را به ثمر رساندند و سرتاسر جبهه  های 
نبرد حق علیه باطل را تقویت کردند و بازماندگان در پشــت جبهه ها 

با روحیه قوی، سنگرنشینان را یاری می دهند.
پدرم تو مانند حمزه سیدالشهدا، مادرم تو مانند فاطمه زهرا )س(، 
برادرم تو مانند قمر بنی هاشــم، خواهرانم شما مانند رقیه، سکینه و 
ام کلثوم قهرمان باشــید و همیشه امام )ره( را دعا بنمایید و امام امت 

را تنها نگذارید. 
با تشکر از روابط  عمومی اداره کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان البرز 

پیام های مردمییاد یاران آشنا

آویدا امیری دانشــجوی رشــته فیلمسازی مرکز 
علمی-کاربــردی فرهنگ و هنر البــرز با فیلم کوتاه 
»گوچان« منتخب سه جشنواره بین المللی فیلم فست 

نیویورک، فیوجرســی آمریکا و یوهاواتی صربستان 
شد.

به گزارش روابــط عمومی مرکز علمی-کاربردی 

فرهنگ و هنر البرز؛ این فیلم قرار اســت در تاریخهای 
سوم آگوست در جشنواره فست نیویورک و سی و یکم 

آگوست در یوهاواتی صربستان اکران شود.

تیم30 نفره ســاکاری یوها توانست در مجموع با کسب 
15 مــدال طــال، 7 نقره و 5 برنز به مقــام اول مبارزات آزاد 
رینگی و هنرهای فردی مسابقات جهانی 2018 گرجستان 

دست یابد.
کرج-خبرنــگار جام جم: محمد حســین پور 
)دکترســایان(  با اشــاره به اینکه این مســابقات با حضور 

کشــورهای ایران، روســیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، 
اکراین، ازبکستان، گرجستان و… در 2 استایل مبارزات آزاد 
رینگی و هنرهای فردی از 10 تا 11 مرداد به طول انجامید، 
گفت: در مبارزات آزاد رینگی 20 ســاکاری یو شرکت کردند 
که تیم ایران توانست با کسب 8 مدال طال، 4 مدال نقره و 5 
مدال برنز در رده سومی پس از گرجستان و روسیه قرار بگیرد.

همچنین در هنرهای فردی شمشیرزنی و نانچیکو تکنیک 
و اجسام سخت و... 10 ساکاری یو شرکت کردند که تیم ایران 
توانست با کسب باالترین امتیاز یعنی کسب 7 مدال طال و 3 
مدال نقره به مقام اول دست یابد که در مجموع مدال ها تیم 
ساکاری یوها از ایران با کسب 15 مدال طال، 7 مدال نقره و 5 

مدال برنز اول، گرجستان دوم و روسیه سوم شدند.

فیلم کوتاه »گوچان«؛ منتخب 3 جشنواره بین المللی

افتخاری دیگر برای ایران با تیم ساکاری یوها رقم خورد

زلف بر باده مده تا ندهی بر بادم
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم

مادر سردار شهید »دهقان« به فرزندش پیوست
پیکر پاک مادر ســردار شهید سید 
علی دهقان با حضور خیل ارادتمندان 
شــهدا تشــییع و در گلزار شــهدای 
چهارصد دستگاه به خاک سپرده شد. 
جام جم:  کرج-خبرنــگار 
پیکــر پاک این مادر شــهید با حضور 
همرزمان شهید، خانواده معظم شهدا، 
سلســله جلیله روحانیت، مسئوالن 
شهری کرج و اقشــار مختلف مردم 
از خیابــان وحدت تشــییع و در گلزار 
شهدای چهارصد دســتگاه به خاک 

سپرده شد. 
الزم به ذکر است که در این مراسم 
پس از نوحه سرایی مداحان اهل بیت 
)ع(، نمــاز بر پیکر آن  عزیز از دســت 
رفته توســط حجت االســالم راست 

روش اقامه شد. 
سرپرســتی روزنامه جــام جم در 
اســتان البرز درگذشــت ایــن مادر 
بزرگوار را بــه بازماندگان تســلیت 

عرض می نماید.
روحش شاد

همزمان با روز خبرنگار، حیدری مدیر 
کل بهزیستی اســتان البرز با حضور در 
صداوسیمای مرکز البرز از واحد خبر این 
مرکز بازدید و با مدیرکل  صداوســیمای 

البرز دیدار و گفت وگو کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
صداوســیمای مرکز البرز؛ علی رامک 
مدیرکل صداوسیمای البرز در این دیدار 
گفت: واحد خبر صدا و سیما  تالش می کند 
اطالع رســانی دقیــق، صحیح و بموقع 
داشته باشــد، ولی آنچه که در این مسیر 
سبب توانمندی مجموعه شده همکاری 
و مشارکت مدیران دستگاه های اجرایی 
اســتان با مجموعه خبر است و سیاست 
ما در رسانه ملی تعامل حداکثری با همه 
ادارات و نهادهاســت.رامک برقــراری 
ارتباط پیوســته و مداوم با دستگاه های 

اجرایی این اســتان را که نشان از اعتماد 
به این مجموعه اســت در اطالع رسانی 
دقیق، صحیح و بموقع بسیار موثر دانست 
و اظهار داشــت: در جامعــه امروز نقش 
نشــریات، فضای مجازی و سایت های 
خبری در شــکل گیری افــکار عمومی 
بســیار دارای اهمیت اســت .حیدری 
مدیرکل بهزیســتی اســتان نیز در این 

دیدار گفت: در جامعه کنونی در خصوص 
آســیب های اجتماعــی، محرومیت و 
معلولیت باید به افکار عمومی به صورت 
صحیح از طریق رسانه آگاهی داده شود، 
چرا که یکی از معضالت دامنگیر جامعه 
آســیب های اجتماعی است .وی ضمن 
قدردانی از واحد خبر صداوسیمای استان 
البرز جهت همکاری گســترده، اظهار 

داشــت: خبرنگاران خبــره و پرتالش، 
بــا ارائه نقاط ضعف و قوت دســتگاه ها، 
برای رفع مشکالت تالش می کنند.وی 
همچنین به ظرفیت مهاجرپذیری استان 
اشاره کرد و افزود:  باید طرح های جدیدی 
برای استفاده از ظرفیت ها و قومیت های 
مختلفی که در حاشیه این استان زندگی 
می کنند در نظر گرفــت.  تنوع قومیتی 
موجود در اســتان یــک ظرفیت برای 
ایجاد وحدت و همدلی بیشــتر اســت.

حیدری ادامه داد: ســازمان بهزیســتی 
آمادگی هرگونه تعامل و همکاری با صدا 
و سیمای استان  برای  ساخت برنامه های 
مشترک را دارد .وی افزود: بررسی مسائل 
اجتماعی که بارها مورد تأکید مقام معظم 
رهبری قرار گرفته در اولویت های کاری 

این سازمان قرار دارد.

همزمان با روز خبرنگار انجام شد؛

بازدید مدیر کل بهزیستی البرز از واحد خبر 
صداوسیما


