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وجه اجتماعی پلیس؛ مهم ترین 
مولفه در تغییر نگرش مردم 

آرتروز چیست و چگونه 
درمان می شود؟

ارزش ورزش به رعایت 
اخالق است

بررسی روند قیمت گذاری انواع 
نان در کرج 

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرستان کرج از متعادل ســازی قیمت انواع نان و پیش بینی سهمیه 
اختصاصی ذخیره آرد در کرج خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرســتان کرج،  محمد مجرد در جلســه کمیته تخصصی آرد و نان 
شهرســتان کرج که در محل فرمانداری برگزار شــد، گفت: از آنجایی که نان در سبد خانوار مردم نقش اساسی ایفا 

می کند، تعادل و یکسان سازی...

البرز، رتبه نخست کشور 
در تسهیالت رونق تولید
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البرز

حجت االســام علی صبوری، مشاور وزیر راه و 
شهر سازی در امور شهرهای جدید کشور طی گفتگویی 
اختصاصــی با خبرنگار ما به تشــریح اهداف و برنامه و 
فعالیت های وزارت راه و شهرسازی در حوزه فرهنگی، 

اجتماعی پرداخت.
وی با اشــاره به لزوم حرکت بخشی به فرهنگ در 
شهرهای جدید اظهار داشت: در یک سال گذشته تاش 
زیادی شــده تا در بعد مسائل فرهنگی، مهندسی الزم 
در شــهرهای جدید با توجه به وجود قومیت ها و گروه 
های مختلف و با هدف مقابله با تهاجم فرهنگی صورت 
گیــرد که در این رابطه با محوریت قرار دادن ائمه جمعه 
کــه نقش بارزی در امور فرهنگی دارند و ســپس توجه 
ویژه به مساجد و محافل مذهبی و استفاده از روحانیون 
توانمنــد اقدام گردد که در این رابطه با تشــکیل هیئت 
امنای متشکل از امام جماعت و مسئول فرهنگی بسیج 

یا سپاه به اهداف مورد نظر دست یابیم.
حجت االسام صبوری با توجه به تاش انجام شده 
در رابطــه با همکاری ها بــا ائمه جمعه و جماعات بیان 

داشــت: در بحث مصلی های نمــاز جمعه با اختصاص 
زمین از سوی وزارتخانه و احداث بنا توسط نهاد مربوطه 
اقــدام گردید. در ادامه با مکاتبــات با حوزه های علمیه 
و اعــام آمادگی جهت اختصــاص زمین برای احداث 
حوزه علمیه و نیز احداث مســکن طــاب اقداماتی در 
دســت انجام می باشد.وی تشــکیل شورای فرهنگی 
در ذیل شــرکت های عمران هر شهر با محوریت ائمه 
جمعه و مدیران عامل و ضابطین فرهنگی هر شــهر را با 
هدف هماهنگی های برگزاری مراسمات و مناسبت ها 
از کانالی مشخص را به عنوان یکی از برنامه های تحقق 
یافته عنوان کرد  و ادامه داد: در موضوع پر کردن فرصت 
های قشــر جوان برنامه ریــزی الزم جهت اختصاص 
مکان های ورزشــی از قبیل: فوتبال، والیبال، پرورش 
اندام و ...انجام گردیده و در برخی از شــهرها نیز نقاطی 
جهــت پارک بانوان اختصاص یافته یا در دســت اقدام 
می باشد.وی در تشریح اهداف و برنامه های شهر جدید 
هشتگرد عنوان  کرد: در شهرجدید هشتگرد 14 مسجد 
فعــال داریم که با همراهی امامان جماعت کانون های 

فرهنگی جهت استفاده قشرهای مختلف ایجاد گردیده 
و در این رابطه اخیرا مســجدی که مکان برگزاری نماز 
جمعه می باشد نیز افتتاح شده است که با استقبال مردم 
روبه رو گردیده است و در این رابطه با هماهنگی ادارات 
مربوطه  و تعامات صورت گرفته در زمینه های مکان 
ورزشی، احداث سینما، کانون های مختلف فرهنگی و 

استخر اقدامات موثری صورت گرفته است.
حجت االسام صبوری در پایان، راه افتادن متروی 
جدید هشــتگرد را به عنوان حرکت سریع تر عمران و 
آبادانی و اشتغال در این شهر توصیف و آینده این منطقه 

از کشور را بسیار مثبت پیش بینی نمود. 

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور شهرهای جدید تشریح کرد؛

اهداف و برنامه های وزارت راه و شهرسازی در البرز

با حضور رئیس دادگستری البرز؛

برپایی میز خدمت در مصلی  نماز جمعه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز مطرح کرد؛
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نیازمند  ها،  شــهرداری 
توجه ویژه و کالن

از دیرباز با تشکیل 
ارگانی با وظایفی تعریف 
شــده و خاص که از شروع 
تــا  )تولــد(  حیــات 
ممات)فوت( افراد را در بر 
می گیرد و افراد جامعه در 
تمامی لحظــات زندگی 

نیازمند خدمات و رفاهیات ایجاد شــده از سوی 
شهرداری می باشــند و این مهم اعم از نظافت، 
بهداشت، ایجاد فضاهای سبز و پارک ها، اماکن 
تفریحی، گورســتان ها و .... می باشد. در راستای 
موارد عنوان شــده در ســطور فــوق هم اکنون 
مشــاهده می گردد که بتدریج و به دلیل تعریف و 
وظایف خاص محوله در خصوص خود اتکایی این 
ارگان به درآمدهای ماخوذه از افراد جامعه و عدم 
دریافت کمک الزم از ســوی دولــت باالجبار با 
مشکات و گرفتاری های عدیده ای روبه رو بوده 
و حال و روز خود را نداشته باشند، چرا که با در نظر 
گرفتن الزامات قانونی قائم بودن و ایســتادن بر 
روی پای خود با اخذ عوارضات مختلف ماخوذه از 
مردم که جزو مراجعین به شــهرداری می باشند 
موجب می گردد تا بویژه در شــهرهای محروم و 
کمتر توســعه یافته با مردمانی کم درآمد نتوانند 
پاسخگوی برنامه های رفاهی، تفریحی، عمرانی 
و ... شــهروندان باشند و نتیجه آن می شود که به 
صورت لنگ لنگان حرکت نموده و قادرنباشند به 
اهداف مورد نظر و واقعی که رســالت حقیقی آن 

ها می باشد جامه عمل بپوشانند.
اکنــون با روند فعلی و خیل فــراوان وظایف 
و مســئولیت های محوله که متوجه شــهرداری 
ها می باشــد و به طور مســتقیم با آحاد مختلف 
جامعه مرتبط می باشــد، الزم می نماید تا دست 
اندرکاران مربوطه در ســطح کان کشــور با در 
نظر گرفتن لزوم پاســخگوئی ارگان شهرداری 
به خواسته های مردم در راستای وظایف تعریف 
شــده با نگاهی ویژه و مدبرانــه و در نظر گرفتن 
جهات اعام شــده بویژه تهیه لوایح مورد نظر و 
گشــایش راه های قانونی جدید، این ارگان های 
خدمات رسان را در انجام رسالتی که با آن روبه رو 

می باشند یاری نمایند ...
تا چه قبول افتد  و چه در نظر آید.

غالمرضا زارع

تغذیه منابع آب زیرزمینی 
با ذخیره ســازی درمعادن 

متروکه
با بارش باران پاییزی و پرآب شدن رودخانه 
های فصلی ، فرصت خوبی برای ذخیره ســازی 

این برکت الهی درساوجباغ فراهم شد.
خبرنگار جــام جم البــرز:  فرماندار 
شهرســتان ســاوجباغ بــا حضــور در منطقه 
تهراندشت و بازدید از روند ذخیره سازی آب های 
روان فصلی در معادن متروکه شــن و ماسه گفت: 
این طرح ابتکاری عاوه براین که تاثیر بســیاری 
در تغذیه آب های زیرزمینی و افزایش ســطح آب 
چاه های کشاورزی روستا های منطقه تهراندشت 
داشــته، در میزان افزایش سطح آب تا شعاع 1۵ 
کیلومتری منطقه و حتی شــهر هشتگرد نیز موثر 

بوده است.
 بغــدادی رئیــس مدیریت بحــران و معادن 
فرمانداری شهرســتان ســاوجباغ نیزگفت: در 
ســال های نه چنــدان دور بارندگی های فصلی 
موجب جاری شدن سیاب در منطقه می شد که 
عاوه بر ایجاد خســارت در روستا ها و زمین های 
کشــاورزی در نمکزار های دور دست منطقه فرو 
می رفت، ولی این ابتکار عمل ضمن جلوگیری از 
خســارت به روســتاییان باعث افزایش آب های 
چاه هــای کشــاورزی شــده و   زیرزمینــی 

 است.

بی احتیاطی حادثه آفرید
استفاده غیر اصولی از لوازم گرمایشی منجر 
به گازگرفتگی و مســمومیت فــردی در فرخ آباد 

زیبادشت شد.
خبرنگار جام جم البرز:  براساس مشاهدات 
عینی خبرنگار ما در محمد شــهر با اطاع یکی از 
شــهروندان مبنی بر مســمومیت فرد تبعه افغان 
،نیروهای آتشنشانی ایستگاه فرخ آبادزیبادشت به 
محل حادثه اعزام شــدند.فرد حادثه دیده به دلیل 
استفاده غیر اصولی از زغال  هیزم دراتاق 10 متری 
و استنشــاق گاز منوکسید کربن دچار مسمومیت 
شد.عملیات احیاء حادثه دیده به دلیل بسته شدن 
راه هوایی و هوشــیاری بسیار پایین،20 دقیقه به 
طول انجامید وسپس با تثبیت وضعیت هوشیاری 
وی و با حضــور عوامل11۵ به بیمارســتان امام 
حسین)ع( منتقل شد.درحال حاضر حال عمومی 

وی خوب است.

البرز، رتبه نخست کشور 
در تسهیالت رونق تولید

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گفت: البرز رتبه نخست کشور را دربخش 

تسهیات رونق تولید دارد.
خبرنــگار جام جم البرز: شــاهمرادی 
افزود:از ابتدای امســال تاکنــون 4180 میلیارد 
ریال تســهیات اقتصــاد مقاومتی در اســتان 

پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه در بخش ســتاد تسهیات 
امســال، 823 پرونده مطرح شد که این پرونده ها 
968 مصوبه داشــته اســت افــزود:20 مصوبه 
دربخــش تامیــن اجتماعــی ، 44 مصوبه امور 
مالیاتی 276 و مصوبه درســایر موارد در ســتاد 
تسهیل و رفع موانع تولید به تصویب رسیده است.

شاهمرادی اظهار داشت: سهم مصوبات ستاد 
تسهیل در امور بانکی 64 درصد است که در سال 
جاری، سهم تسهیات سرمایه ثابت 68 مصوبه، 
تســهیات ســرمایه در گردش 446 مصوبه و 

پرداخت بدهی 114 مصوبه بوده است.
در جلســات ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
استان پرونده واحدهای مختلفی که با رکود تولید 
مواجه شده اند به طور کامل بررسی و برای رونق 

تولید در این واحدها چاره اندیشی می شود.

ارزش ورزش به رعایت 
اخالق است

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان البرز در 
مجمع انتخاباتی هیئــت بوکس، ارزش و اعتبار 
ورزش را به رعایت اخاق و احترام به پیشکسوتان 

دانست.
خبرنــگار جام جم البرز: امیر غفرانی در 
مجمع انتخاباتی هیئت بوکس استان اظهار کرد: 
از رونــد برگزاری مجمــع و این که هیئت دارای 
ثبات می شــود بســیار رضایتمندیم و در این راه 

کنار رئیس منتخب بوکس استان خواهیم بود.
وی بــه اهمیت رعایت مســائل اخاقی در 
ورزش اشــاره کرد و گفت: ارزش و اعتبار ورزش 

به رعایت اخاق و احترام به پیشکسوتان است.
غفرانــی ادامه داد: حقیقتا قبول مســئولیت 
هیئت، ظیفه ســنگین و مهمی اســت که برای 
اجرای صحیح آن نیاز اســت تــا تمامی اعضای 
مجمع و دلســوزان این رشته، کمک حال رئیس 

منتخب باشند.
وی افــزود: انتظارات از بوکس البرز بســیار 
باالست و با توجه به پتانسیل ورزش استان توقع 
داریم هیئت فعالیت های گسترده و بیشتری را در 

تمامی زمینه ها انجام دهد.
مدیــرکل ورزش و جوانان البــرز تاکید کرد: 
توجه به مقوله آموزش و ارتقای سطح فنی مربیان 
و داوران از مواردی است که هیئت بوکس استان 
البرز باید نسبت به آن اهتمام ویژه ای داشته باشد.

وی تصریح کــرد: امیدواریم با این همدلی و 
فضای صمیمی که در بین جامعه بوکس اســتان 
شاهد هســتیم، روز به روز پیشرفت و توسعه این 

رشته در استان فزونی یابد.

انعقاد تفاهــم نامه میان 
دانشــگاه علوم پزشکی و 

اداره کل تعزیرات البرز

تفاهم نامــه ای بیــن اداره کل تعزیرات 
حکومتی و ســازمان نظام پزشکی کرج با حضور 
مدیر کل تعزیرات حکومتی ، جمعی از روســای 
شــعب و معاونیــن اداره کل تعزیرات حکومتی ، 
رئیس سازمان نظام پزشکی کرج ، معاونین حوزه 
نظارت و بازرسی انتظامی سازمان نظام پزشکی 
در محــل ســالن جلســات اداره کل تعزیرات 

حکومتی منعقد گردید.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل تعزیرات 
حکومتی اســتان البرز با توجه به مســئولیت ها و 
وظایف محوله به ســازمان تعزیرات حکومتی به 
عنــوان بازوی نظارتی دولــت وبا در نظر گرفتن 
مســئولیت سازمان نظام پزشــکی در صیانت از 
حقوق جامعه پزشــکی و ارائه دهندگان خدمات 
بهداشتی و درمانی، بیماران و مراجعه کنندگان به 
مراکز درمانی و نیز بــا در نظر گرفتن تخصصی 
بودن ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، تفاهم این 
دو نهــاد با هــدف ایجاد تحول مثبــت در ارائه 
خدمات پزشــکی و پیشــگیری از وقوع تخلف و 
 برخــورد جــدی با تخلفــات این حــوزه منعقد 

گردید.

امام جمعه کرج گفت: ایران با تکیه بر مواضع انقابی، تسلیم غرب نخواهد شد .
خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حســینی همدانی کرج در خطبه های نماز 
جمعه کرج با اشاره به 16 آذر ، روز دانشجو، نقش برجسته دانشجویان را در تحقق 

آرمانهای انقاب اسامی ارزشمند توصیف کرد. 

وی گفت: جنبش دانشــجویی از همان ابتدا ، مخالف سیاســتهای استکباری 
آمریکا بود و جریانات پس از کودتای 28 مرداد ، دلیل محکمی بر مخالفت جنبش 
دانشــجویی با تاشــهای آمریکا در ایران بود ، که همان موقع 3 شهید نیز تقدیم 

این راه کرده است. 

خطیب نمازجمعه کرج در ادامه افزود: جنبش دانشــجویی متعلق به توده مردم 
است و از دل مردم برخاسته و برای احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت تاش می 
کند و به خاطر همین تاشــهای ارزشــمند خود مورد طمع و توطئه دشمنان قرار 
گرفته است و می خواهند با نفوذ در دانشگاه آن را از خط اصیل خود منحرف کنند. 

تقویت فرهنگ انقالبی گری در دانشگاه ها
امام جمعه کرج تاکید کرد؛ 

سرپرست استانداری البرز پاشنه آشیل اقدامات 
و برنامه ها را در اســتان تولید شغل دانست و گفت: بر 
این اساس با توجه به برنامه ها و اهداف، اقدامات الزم 

در دستور کار قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی استانداری البرز، 
شهبازی در جلسه کارگروه اشتغال استان که در سالن 
شــهدای دولت استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه 
الیحه بودجه تدوین شــده و آماده تحویل به مجلس 
شورای اسامی اســت افزود: نکته قابل توجه سهم 
کمتــر از 2۵ درصدی نفت در بودجه ریزی ســال 98 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه رســالت ســنگینی در توســعه 
صادرات غیر نفتی و اتکا بــه اقتصاد مقاومتی داریم، 
ادامــه داد: در بودجه 98 اولویت ها به ترتیب پرداختن 
به معیشت عمومی، عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و 

پایین آمدن نرخ بیکاری و انضباط مالی است.
شــهبازی پاشنه آشــیل اقدامات و برنامه ها را در 
اســتان تولید شغل دانســت و گفت: بر این اساس با 
توجه به برنامه ها و اهداف، اقدامات الزم در دســتور 

کار قرار دارد.

وی با اشــاره به آیاتی از قرآن کریم مبنی بر اینکه 
روز قیامت همه باید حساب پس بدهند ولی به حساب 
مســئوالن در آخر با حساسیت ویژه ای رسیدگی می 
شــود، افزود: از این رو باید بر اقدامات خود آگاه بوده و 
خدمتگزاری راســتین در نظام جمهوری اســامی 

باشیم.سرپرست استانداری البرز به سخنرانی رئیس 
جمهور در سمنان اشــاره کرد و گفت: رئیس جمهور 
شرایط کشور را بحرانی و سخت ندانسته و بر این باور 
است که با اتحاد، انسجام و تاش مسئوالن گره های 

موجود باز می شود.

توسعه صادرات غیرنفتی، راه 
برون رفت از تنگناهای اقتصادی 

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

خبر

سه شنبه های بدون خودرو در مهرشهر کلید خورد

 ساماندهی معتادان متجاهر در البرز

دوچرخه سواران البرزی در پویش سه شنبه های بدون خودرو ،مسیر 
بلوار دانش تا بلوار شهرداری مهرشهر را رکاب زدند .

خبرنگار جام جم البرز:  رئیس فدارســیون دوچرخه سواری کشور 
گفت:یکی از اهداف وزارت ورزش و جوانان و فدراســیون دوچرخه سواری 

توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در بین آحاد مردم است . 
قمــری گفت:مجموعــه خانواده ورزش در کشــور به دنبال توســعه 

رشته هایی است که افراد براحتی بتوانند در کنار زندگی روزمره و با استفاده از 
فضای شهری هم ورزش کنند و هم به امور روزمره خود برسند.

وی افزود: دوچرخه ســواری ازجمله  رشته هایی  است که بر سامتی و 
جلوگیری از آلودگی محیط زیست تاثیرگذاراست.غفرانی، مدیر کل ورزش 
و جوانان البرز هم با اشاره به استقبال خوب شهروندان گفت: با توجه به این 
که هوای البرز هوای مناســبی نیست باید تاش کنیم تا فرهنگ دوچرخه 

سواری و استفاده از دوچرخه را برای حمل و نقل افزایش دهیم تا هوای پاک 
و سالمی را برای همه بخصوص فرزندانمان و نسل آینده به ارمغان بیاوریم. 
پویش سه شنبه های بدون خودرو در ساوجباغ نیز برگزار شد.در این پویش 
تعدادی از کارکنان اداره آبفای روستایی ساوجباغ و جمعی از شهروندان به 
همراه فرماندار ســاوجباغ در پویش ســه شنبه های بدون خودرو شرکت 

کردند و تا محل کار خود رکاب زدند.

رئیس کل دادگســتری البرز گفت: 700 معتاد 
متجاهــر درالبرز بــه کمپ های خصوصــی ارجاع 

می شوند.
خبرنگار جام جم البرز:  در چهارمین جلســه  
شــورای در پیشــگیری از وقــوع جرم بــه موضوع 
ســاماندهی معتادان متجاهــر و مراقبت های بعد از 

خروج پرداخته شد.
فاضلیان با اشــاره به عــدم وجود کمپ ماده 16 یا 
کمپ دولتی در استان گفت: در حال حاضر 700 معتاد 

متجاهر ســهمیه استان البرز است که بین کمپ های 
خصوصی تقســیم می شــوند.وی گفت:باید فکری 
اساســی برای این قشــر از جامعه شــود تا به دامان 
خانواده و جامعه برگردند و دوباره دچار اعتیاد و تبعات 

دیگر آن نشوند. 
برای احداث کمپ ماده 16 باید همه دستگاه های 
اســتان کمک کنند تا با ســاماندهی آن ها 70درصد 

سرقت های خرد استان کاهش یابد.
وی افزود: دســتگاه ها بایــد وظایف خود را انجام 

دهند، از جمله بهزیستی که متولی احداث کمپ ماده 
16 است  باید این کار را به عهده بگیرد و منتظر کمک 
شهرداری یا جاهای دیگر نباشــد، بنابراین اگر نمی 

تواند این کار را انجام دهد نباید آن را قبول کند.
فاضلیان گفت:باید ارزیابی ســریع و نیاز ســنجی 
انجام شــود تا بدانیم چه تعداد معتاد در اســتان و چه 

میزان اعتبار الزم است.
وی از دســتگاه های عضو این شــورا خواست تا با 
تشکیل کارگروهی تخصصی آمار دقیق ارائه دهند.در 

صورتی کــه فرد معتاد با وجود بســتر مناســب برای 
درمان و وجود همه امکانات حاضر نشــد برای ترک 
اقدام کند، متجاهر شــناخته شده و در چنین شرایطی 
ناگزیــر باید او را به مراکز درمان اجباری موضوع  ماده 

16 ارجاع داد.

وجه اجتماعی پلیس؛ مهم ترین مولفه در تغییر نگرش مردم

امدادرسانی به ۱۴ مصدوم حوادث جاده ای در البرز

نشست کمیته اضطرار آلودگی هوا در البرز

رصد مستمر بازار از سوی بازرسان اصناف

فرمانده انتظامی اســتان البرز وجه اجتماعی 
پلیــس را مهم ترین مولفــه در تغییر نگرش مردم به 
نیروی انتظامی و باور به مردمی بودن پلیس دانست.

به گزارش به نقل از پایگاه خبری پلیس، ســردار 
عباســعلی محمدیان در دیدار با فرماندهان، معاونان 
و روســای پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی 
اســتان گفت: ارزیابی سطح آمادگی و نظارت مستمر 
بر فعالیت یگان های انتظامی موجب می شــود تا به 

شــناخت مناســبی از عملکرد یگان ها دست یابیم و 
 در جریان مشــکات و موانع انجام ماموریت ها قرار

 گیریم.
فرمانده انتظامی استان البرز اظهار کرد: مردم ولی 
نعمت ما بوده و ما افتخار خدمتگزاری به آن ها را داریم 
و برای رســیدن به این هدف بایــد تمام توان خود را 

به کار گیریم.
وی در ادامه این نشســت صمیمــی افزود: امروز 

مردم پلیس را همراه و پشتیبان خود می دانند و پلیس 
نیز برای جلب این اعتماد باید با گفتمانی مناســب و 
رعایت اصل تکریم ارباب رجوع با مردم برخورد کند.

فرمانده انتظامی اســتان البرز عنوان کرد: تاش 
در راســتای ارتقاء امنیت اجتماعی و محور قرار دادن 
مفاهیم فرهنگی موجب تغییر نگرش مردم نسبت به 
پلیس شده که این مهم برای ما بسیار ارزشمند است.

وی بیان کرد: مجموعه انتظامی اســتان با انجام 

کار مضاعــف در بخش هــای انتظامــی، علمی و 
فرهنگــی تاش می کند تا بیشــتر با مردم همگام و 
همســو باشد و در این راه به توفیقات خوبی هم دست 
یافته است.گفتنی است در پایان این جلسه به تعدادی 
از مســئوالن انتظامی اســتان البرز که در یک سال 
گذشــته نقش مؤثری در ایجــاد و حفظ امنیت برای 
شهروندان در جامعه داشته اند با اهدای هدایایی تقدیر 

به عمل آمد.

ماموران اورژانس استان البرز با 13 آمبوالنس و بالگرد امداد هوایی 
به 14 مصدوم حوادث جاده کرج - چالوس خدمات ارائه کردند.

خبرنگار جام جم البرز:  رئیس مرکزاورژانس 11۵ اســتان البرز 
گفت: با شروع بارش باران که در کرج و به خصوص جاده کرج - چالوس 
آغاز شد ، 13 حادثه در نقاط مختلف این جاده رخ داد و 14 مصدوم برحای 

گذاشت.
دکتر بابایی به امداد رســانی به مصدوم بدحــال تصادف بین وانت و 
اتوبوس در کیلومتر 4 جاده کرج - چالوس اشاره کرد و افزود: این تصادف 
ساعت 14:33 در محدوده روستای کندر رخ داد که سرنشین وانت بشدت 
مجروح شــد و با عملیات احیای قلبی ریوی به مجتمع درمانی امام علی 

کرج منتقل شد .وی افزود: در تصادفی دیگر در محدوده پارکینگ نوری، 
4 نفر مصدوم شدند که دو تن از مصدومان با تاش تکنسینهای اورژانس 
اقدامات درمانی پیش بیمارســتانی را دریافت کردند و سپس با اورژانس 
هوایی در شرایط بارانی به بیمارستان البرز و دو مصدوم دیگر با آمبوالنس 

به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.
دکتر بابایی افزود: در حال حاضر نیز  آمبوالنسهای جاده ای اورژانس 
در جاده کرج_ چالوس در حال انجام ماموریت و امداد رسانی به 9 مصدوم 

دیگر حوادث رخ داده و انتقال آنها به مراکز درمانی هستند.
همــه روزه با بارش اندکی باران شــاهد حوادث متعــددی در جاده 
کرج_چالوس هســتیم که کارشناســان مهمترین علت آن را نامناسب 

بودن آسفالت این جاده اعام کرده اند و شایسته است مسئوالن برای این 
مشکل مهم چاره ای پیدا کنند..

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: اگر 
راهکاری نو برای وضعیت آلودگی هوا در نظر گرفته 

نشود، با مشکات جدیدی روبرو خواهیم بود.
خبرنگار جام جم البــرز: مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت البرز درکمیته اضطــرار آلودگی هوا 
با اشــاره به این کــه در این جلســات فقط تصمیم 
گیری هــای موقتــی گرفته می شــود افزود:بحث 
آلودگی توسعه صنایع و افزایش روز افزون آنها باید با 

جدیت پیگیری شود.
حکیمی گفت: این اســتان آسیب پذیر است و اگر 
راهکاری نو برای این وضعیت در نظر گرفته نشــود, 

قطعا با مشکات جدیدی روبرو خواهیم بود
مهرور ،مدیــرکل مدیریت بحران البرز نیز گفت: 
60 درصد از آلودگی هوا از طریق تردد خودروهاســت 
وباید از فعالیت واحدهای آالینده صنعتی دراســتان 

جلوگیری کرد.

شــاهمرادی مدیرکل صنعت معــدن وتجارت 
البرز نیز دراین جلســه گفت:ما بــرای دوچرخه باید 
زیرساخت داشته باشیم وگرنه دوچرخه سواری  برای 

کاهش آلودگی هوا حرف زیبایی است.
آقاجانــی جانشــین پلیــس راهــور کــرج نیز 
گفت:حرفهای تکراری در این جلســه زده می شود 

و اتفاقی ساختاری نمی افتد.
وی افزود:ده ســال است که این جلسات به همین 

شکل برگزار می شود ولی آیا هوا پاک شد.
وی گفت:بیــش از 90درصد اتوبوســهای کرج 
باالی 10 ســال قدمت دارند کــه هم باعث آلودگی 
بیشتر می شــود و هم با کاهش استقبال مردم روبرو 
هستیم.شــهردار فردیــس نیز درادامــه  گفت: باید 
زیرساخت دوچرخه سواری فراهم باشد که در قوانین 
شــهرداری دیده شده اســت و کوتاهی از شهرهایی 

است که قانون خود را عمل نمی کنند.

رمضان رســتمی ضمن اشاره به استمرار روند 
نظارت بر بــازار عنوان نمود: بازرســان اصناف به 
صورت مســتمر وضعیت بازار را رصــد نموده و در 
صــورت مواجهه بــا تخلفات صنفی و یا مشــاهده 
نوســانات قیمت یا کمبود کاال مراتب را جهت سیر 

مراحل قانونی گزارش می نمایند.
 در این بین گاهی مواردی مشــاهده شــده که 

برخی واحدها مبادرت بــه پاک نمودن قیمت های 
قدیمــی کاال و عرضه و فــروش آن به قیمت های 
جدیــد و حتی بیشــتر می نمایند. ایــن امر مصداق 
بارز گرانفروشــی محســوب و به بازرسان نیز تاکید 
شــده برخوردی قاطع و بــدون اغماض با این افراد 
داشــته و برابر مقررات پرونــده تعزیری آنها جهت 
ســیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی 

استان ارسال گردد.
خبرنــگار جام جم البرز: مدیر بازرســی و 
نظــارت اصناف افزود: همچنین برخی افراد در بازار 
در برابر کاهش قیمت اجناس مقاومت نموده و سعی 
در القاء یک جو روانی مبنی بر کمبود کاال یا افزایش 
قیمت به مصرف کنندگان دارند که توصیه می شود 
شــهروندان عزیز فریب تبلیغات کاذب را نخورند و 

صرفًا به انــدازه مایحتاج معمول خــود مبادرت به 
تامین کاال و خدمات مورد نظر نمایند.وی همچنین 
از شــهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی 
همچون گرانفروشــی، کم فروشی، احتکار و سایر 
تخلفــات در ایــن حوزه مراتب را از طریق شــماره 
تلفن های ۵-322181۵4 اطاع رســانی نمایند تا 

مورد رسیدگی قرار گیرند.
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خــواص دارویی بی نظیر 
عناب

عناب به عنوان گیاه دارویی مورد اســتفاده 
در طب سنتی به ثبت رسیده است و خواص ویژه 

ای دارد.
خبرنــگار جام جــم البرز: بر اســاس 
تحقیقات پژوهشگران طب ســنتی ناب دارای 
طبع معتدل اســت وترکیباتی نظیر ساپونین ها ، 
مواد قنــدی ، ویتامین های A,B2 وC، اماح 
معدنی به ویژه کلسیم وفسفر و اسید زیزی فیک 

، زیزی فوماتیک ، اسید زیزی فین را دارد.
خشــک  خشــک:عناب  عنــاب   *
ضدســرطان- ضداســترس-  خواب آور -ضد  
آلــرژی - کاهنــده تعریق –نرم کننده ســینه 
-ضد بیماری های تنفسی -تب بر- ضد سرفه- 
ملین - ضداســهال- ادرارآور - بندآورنده خون 
ریــزی -تقویت کننده حافظــه -تقویت کننده 
کبدودســتگاه گوارشی و تصفیه کننده خون بوده 

و به هضم غذا نیز کمک می کند.
* پودر میوه:پودر میوه عناب برای آرامش 
اعصاب و اضطراب مفید اســت و در طب سنتی 
چین به این منظور اســتفاده می شود. میوه عناب 
خون را تصفیه و ســموم را از سیســتم بدن دفع 
کرده و موجب روشــنی پوســت می شود. عناب 
حاوی آنتی اکسیدان بوده و به همین دلیل موجب 

جلوگیری از سرطان می شود.
* خیســاندن عناب:مصرف خیساندن 
میوه های عنــاب برای تقویــت عمومی بدن و 
جلوگیری از بیماری سرطان مفید است برای این 
منظور می توانید 20 عدد عناب را از وســط نصف 
کــرده و در داخل نیم لیتر آب به مدت 6 ســاعت 
بخیســانید و پس از صافی کردن چند فنجان در 

روز همراه با عسل میل کنید.
* جوشــانده عناب:برای تهیه جوشانده 
1۵ گرم از ریشــه عناب را با نیم لیتر آب به مدت 
20 دقیقه بجوشــانید و بعداز صافی کردن برای 
جلوگیــری از ریزش موهــا 10 دقیقه قبل حمام 

موها را با این محلول ماساژ دهید.
برای تهیه دمکرده عناب میوه های عناب را به 
میزان 10 عدد میــوه در یک لیوان آب جوش به 

مدت 1۵ دقیقه دم کنید.

در  میــز خدمت  برپایی 
مصلی  نماز جمعه

در راستای تحقق پیشــنهاد امام جمعه کرج، 
ترویج فرهنگ مهارت و پاسخگویی به مشکات و 
مطالبات جوانان، میز خدمت در مصای نماز جمعه 

کرج تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در 
استان البرز و امام جمعه کرج، در میز خدمت یادشده، 
مسئوالن، کارشناسان و رئیس کل دادگستری استان 
البرز به ســؤاالت و مطالبات مردم درزمینه مسائل 
قضایی و مشکات حقوقی پاسخ دادند.گفتنی است 
میز خدمت، هر جمعه با حضور یکی از مسئولین ارشد 
اســتانی از ســاعت 10:30 الی اذان ظهر در محل 

مصای نماز جمعه کرج، برقرار می باشد.

مســابقات بیــن المللی 
اســتایل  فری  اســکیت 

مارشال کاپ
مسابقات بین المللی اســکیت فری استایل 
مارشال کاپ با حضور 2۵0شرکت کننده در کرج آغاز 

شد.
خبرنگار جام جم البــرز: در این رقابت ها 
2۵0اســکیت باز از 7 کشــور ایران، روسیه، اسپانیا، 
لهستان، اتریش، افغانستان و فرانسه به مدت سه روز 
با یکدیگر رقابت می کنند.بتل، بتل کاسیک و اسپید 
اســالوم رشــته هایی است که اســکیت بازان در 
رده های زیر 16و باالی 16 ســال در آن مسابقه می 
دهند.حضور برترین های دنیا در این مســابقات که 
دارای رنکینگ هســتند نشــان از سطح باالی این 

رقابت هاست.

سکوی مسافر و فضاهای عمومی دو ایستگاه متروی جهان شهر و چهل و پنج متری 
تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

 خبرنگار جام جم البرز: مدیر پروژه قطار شهری کرج گفت : از بهمن 96 که این 
پروژه به عهده شرکت سابیر گذاشته شده با سرعت بیشتری درحال ساخت است و طبق 

برنامه ریزهای انجام شــده قرار است تا پایان سال 98 دو ایستگاه این پروژه راه اندازی 
شــود .رستمی در ادامه افزود : در ایستگاه 2 قطار شهری که ایستگاه جهان شهر است 
نزدیک به 720 متر مربع بتن ریزی انجام می شــود که این میزان بتن ریزی در حدود 

1۵0 میکسر است که در طول ساخت پروژه بی سابقه بوده است .

رســتمی در ادامه افزود:پروژه قطاری شهری کرج نزدیک به 60 % پیشرفت داشته 
است که در برخی ایستگاه ها مانند ایستگاه جهانشهر به 81 % پیشرفت رسیده است .

رستمی گفت : طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است ساخت فضاهای عمومی 
و سکوی مسافر دو ایستگاه جهانشهر و 4۵ متری تا پایان امسال  به اتمام برسد .

طرح قطار شهری کرج  سرعت گرفت

مدیــرکل امور روســتایی اســتانداری البرز از 
پرداخت 930 میلیارد ریال تسهیات اشتغالزا در نیمه 

نخست امسال به روستائیان استان خبرداد.
خبرنگار جام جم البرز:  قاسم پور افزود: 780 میلیارد 
ریال تســهیات اشــتغالزایی برای 6 ماهه نخست 
امسال برای اشــتغالزایی درروستاها پیش بینی شده 
بــود که با پیگیری مســئوالن و همکاری بانک های 

عامل این رقم به 930 میلیارد ریال افزایش یافت.
وی بــا بیان اینکه این تســهیات بــرای اجرای 

طرح هــای روســتایی در بخش های کشــاورزی، 
دامــداری، گردشــگری، صنایع تبدیلــی و تکمیلی 
اختصاص یافت افزود:براســاس آمار در روســتاهای 
اســتان پنج هزار بیکار داریم کــه با اجرای طرحهای 
اشــتغالزایی و تخصیص تســهیات در این زمینه ، تا 
پایان امسال 80 درصد آنان مشغول به کار می شوند.

قاســم پور توســعه روســتاها و اجرای طرحهای 
اشــتغالزایی  در این مناطق را گامی مهم در پیشگیری 

از مهاجرت روستاییان به شهرها برشمرد.

پرداخت بیش از 900 میلیارد 
ریال تسهیالت به روستائیان 

نگاه

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

خبر

معاون برنامه ریزی و توســعه شهرستان کرج از 
متعادل ســازی قیمت انواع نان و پیش بینی سهمیه 

اختصاصی ذخیره آرد در کرج خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان 
کرج،  محمد مجرد در جلســه کمیته تخصصی آرد و 
نان شهرســتان کرج که در محــل فرمانداری برگزار 

شد، گفت: از آنجایی که نان در سبد خانوار مردم نقش 
اساسی ایفا می کند، تعادل و یکسان سازی در قیمت ها 
بســیار حائز اهمیت می باشــد و به همین منظور نیز 
بزودی انواع نان در شهرســتان کرج با قیمت گذاری 

یکسان سازی خواهد شد.
وی افزود: همچنین سهمیه اختصاصی ذخیره آرد 

به نانوایی ها پس از بررســی کارشناســی، تصویب و 
اعام مشخص می شود. 

معــاون فرماندار ویژه شهرســتان کــرج گفت: 
موضوع دوگانه ســوز شــدن نانوایی ها و رسیدگی به 
 مشــکات آزادپزان در این جلســه مورد بررسی قرار 

گرفت. 

مجرد افزود: پس از اجمــاع نظر در اعام نظرات 
نمایندگان اتحادیه نانوایان شهرستان کرج، ماحصل 
تصمیمات در قالب مصوبــه اعام و پیگیری خواهد 

شد. 
در این جلســه مشــکات مربوط به حمل آرد از 

کارخانه تا واحد صنفی نانوایی نیز بررسی شد.

مسابقات فوتسال ویژه نوجوانان فعال در پایگاه 
های آســیب های اجتماعی به همت سازمان تبلیغات 

اسامی استان برگزار شد .
خبرنگار جام جم البرز: مدیــرکل تبلیغات 
اسامی البرز گفت: مسابقات فوتسال ویژه نوجوانان 
فعال در پایگاه های آســیب هــای اجتماعی البرز با 

حضور 10 تیم درمحمد شهر برگزار شد.

مســعودی افزود:در این مسابقات 10 تیم با داوری 
عابد عبد الهی و اســماعیلی به رقابت پرداختند که در 
نهایــت تیم پایگاه اجتماعی اســام آباد، با مدیریت 
حجت االســام ابراهیمی ،موفق به کسب رتبه اول 
و تیم پایگاه اخترآباد با مدیریت حجت االسام نیازی، 
موفق به کســب رتبه دوم شــدند که با اهدای کاپ و 

هدایای نقدی از آنها قدردانی شد.

در نهایــت از تیم پایگاه تپه قشــاق با مدیریت 
حجت االســام کاویانی ،به عنــوان بهترین تیم از 
لحاظ اخاق و رفتار با اهدا جوایز نقدی قدردانی شد.

پایگاه های بســیج البرز با مدیریت یک روحانی ،با 
شناسایی نوجوانان ساکن درمناطق محروم وبا جذب 
آن هــا درپایگاه هــای اجتماعی به توانمند ســازی 

نوجوانان می پردازد.

بررسی روند قیمت گذاری انواع نان در کرج 

برپایی مسابقات فوتسال ویژه نوجوانان البرزی

خبرنگار جام جم البــرز: هر کدام از مفاصل 
بدن ما به طور معمول از دو انتهای اســتخوانی 
پوشیده با غضروف، کپسول مفصلی و مجموعه 
ای از لیگامان های حمایتی تشکیل شده است. 
یک مفصل سالم سبب حرکات نرم و بدون درد 
و همچنین پایدار دو استخوان تشکیل دهنده 
آن می شــود. بیماری هــای مختلفی می توانند 
با درگیــر نمودن اجزای مختلف مفصل ســبب 
ناکارآمــدی آن گردند که در راس آنها می توان 
از آرتــروز نام برد. آرتروز شــایعترین بیماری 
درگیــر کننده مفاصــل بوده و معمــوال روندی 
وابســته به ســن دارد. با افزایش سن در اثر 
فشــارهای متوالــی و مکرر وارده بــه مفصل، 
بخــش های مختلف مفصــل تخریب می گردد و 
عملکرد طبیعی و بدون درد آن مختل می شود. 
آرتــروز می تواند تمام مفاصــل بدن را درگیر 
ســازد اما برای ایجاد آن معمــوال عوامل زمینه 
سازی وجود دارد. مثال وجود فشار وزن بر روی 
مفاصــل اندام های تحتانی بویژه در افراد چاق 
احتمال آرتــروز را در مفصل زانو افزایش می 
دهــد یا انجام فعالیت هایی که همراه با فشــار 
بر دست ها هســتند مثل شستن مکرر ظروف 
و البســه، ایجــاد آرتروز دســت را در خانم ها 
توجیــه مــی نمایــد. از طرف دیگــر زمینه های 
ژنتیکــی نیز فرد را مســتعد بــروز زودهنگام 

ایــن بیماری مــی کند. 
خانــم ها در کل بیشــتر و زودتر از آقایان دچار 

آرتروز زانو می شوند. 
باید توجه داشــت که آرتــروز یک روند غیر 
قابل بازگشــت و پیشــرونده اســت و احتمال 
بهبــودی آن وجود ندارد اما می تــوان با انجام 
اقداماتــی ســیر بیمــاری را کند نمــود و عالئم 

بیماری را کاهش داد.
* چه کنیم تا روند بروز آرتروز را کند نماییم؟

مهمتریــن راهــکار جهــت تاخیــر در ایجــاد 
آرتروز رعایت بهداشت مفاصل می باشد. 

* اما بهداشت مفاصل چیست؟ 
بهداشــت مفاصل مجموعه اقداماتی اســت 
کــه ســبب کاهش اعمــال نیروهــای مخرب به 
مفصــل مــی گــردد. ایجــاد تغییــرات کوچکی 
در نحــوه زندگــی روزانه ما مــی تواند تا حدود 
زیادی از فشارهای مخرب بر مفاصل ما بکاهد. 
از مهمتریــن این اقدامات می تــوان به موارد 
مقابل اشــاره نمود: - اســتفاده از توالت های 
فرنگی به جای توالت های ایرانی، - استفاده از 
مبل، صندلی و میز ناهار خوری به جای نشستن 
بــر روی زمین، - اســتفاده از تختخواب به جای 
خوابیــدن بر روی زمین، - عدم انجام کارهایی 
که به دستها فشار وارد می سازند مثل چالندن 
لبــاس. از طرف دیگر رعایــت یک رژیم تغذیه 

ای و داشــتن وزن متناســب و همچنیــن انجام 
مرتب ورزش بــا تقویت عضالت حمایت کننده 
مفاصــل، نقش بــارزی در تاخیــر ایجاد آرتروز 

دارد.
* پس از ابتال بــه آرتروز انجام چه اقداماتی 

برای بیمار کمک کننده است؟
بیمــاران مبتــال بــه آرتــروز هم حتمــا باید 
بهداشــت مفاصل را رعایت نمایند. قدم بعدی 
انجــام فعالیت هایی اســت که ســبب تقویت 
عضالت اطراف مفاصل دچار آرتروز می باشــد. 
ورزش هایی همچــون پیاده روی در داخل آب 
نقش بســیار مفیدی در کاهــش عالئم آرتروز 
انــدام های تحتانی و کمــر دارد. از طرف دیگر 
انجــام کار درمانــی نقــش مهمــی در تقویــت 
عضالت دســت ها خواهد داشــت. استفاده از 
مکمل های غذایی غضروف ســاز هم تا حدودی 

مفید می باشد. 
* چه درمان هایی برای تسکین عالئم آرتروز 

در دسترس هستند؟
بیمــاران مبتال به آرتروز در مرحله تشــدید 
عالئــم مــی تواننــد از داروهــای ضــد التهاب 
خوراکی و موضعی برای دوره ای کوتاه استفاده 
نماینــد. در کنــار این داروها انجــام اقداماتی 
همچــون فیزیوتراپــی و اســتفاده از مدالیته 
های گرمایی یا ســرمازا در کنترل عالئم بیماری 

مفید هستند. کاردرمانی هم با تقویت عضالت 
و اصالح روش هــای انجام فعالیت های زندگی 
روزمره نقش مهمی در کاهش عالیم و افزایش 

دوره بدون عالئم بیماری دارد.
* نقــش تزریقــات داخل مفصلــی در درمان 

آرتروز چیست؟
تزریق داروهای مختلفــی همچون کورتون، 
ژل های هیالورونیک، ازون، پی آر پی و ارتوکین 
در صورت انتخاب مناسب دارو و بیمار می تواند 
عالئم بیماری را برای مدت طوالنی تری تسکین 
دهد. کورتون یک داروی ضد التهابی است که 
در آرتروزهای التهابی که ســبب تجمع مایع در 
مفصل شــده اند می تواند نقش معجزه آسایی 
داشــته باشد. تزریق ساالنه ســه تا چهار ویال 
کورتون هیچ نقشــی در ایجاد پوکی اســتخوان 
ندارد و تقریبا بی ضرر محســوب می شــود. اما 
بایــد توجه نمــود که این روش هیــچ کمکی به 
درمــان آرتروزهای غیر التهابــی نمی کند. ژل 
هــای هیالورونیک در آرتروزهــای درجه دو و 

سه کمک کننده هستند.
 در آرتروزهــای درجه ســه تزریق گاز ازون 
مــی توانــد موثر باشــد. تزریقات پــی آر پی و 
ارتوکیــن در تمــام درجــات آرتــروز موثر می 
باشــند اما معموال در درجات باالتر اثر بخشــی 
کمتری دارنــد. اســتفاده از روش های نوینی 

همچون تزریق ســلول های بنیادی اســتخراج 
شــده از مغز اســتخوان هــم در مرحله تجربی 
اســت و در برخی بیماران نتایج شگفت انگیزی 

به همراه داشته است.
در نهایــت در مــوارد آرتروزهای درجه چهار 
کــه مفصل تماما تخریب گشــته اســت درمان 
قطعی با انجام جراحی تعویض مفصل می تواند 

عالیم بیمار را به صورت کامل رفع نماید.
تمام این تزریقات باید در مراکز مجهز و تحت 
نظــر متخصصین طب فیزیکی یا ارتوپدی انجام 
گــردد. مرکــز جامع طب فیزیکی و توانبخشــی 
نشاط تنها مرکز موجود در استان البرز می باشد 
کــه تمامی خدمات فوق را در یک مجموعه ارائه 
داده و کلیــه تزریقــات داخــل مفصلی را تحت 
گاید ســونوگرافی و با دقــت صد در صد انجام 
مــی دهد. بیماران پــس از انجام این اقدامات 
نیاز به محدود کردن فعالیتشان ندارند و پس 
از چند روز عالئم بهبودی را مشــاهده خواهند 

نمود.
آدرس: کــرج، فردیس، کانــال غربی، تقاطع 
جــاده دهکده، مجتمع برلیــان، مرکز جامع طب 

فیزیکی و توانبخشی نشاط
شماره تماس: ۳۶۵۲۲۵۵۹- )۰۲۶(

 – ۳۶۵۲۲۵۵۰ -۳۶۵۲۲۵۵۸
www.neshatalborz.com :سایت

دکتر سینا یثربی:

آرتروز چیست و چگونه درمان می شود؟
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی
تحریریه شهرستانها:            021-44233511

 دفتر سرپرستی    استان البرز:  
026-32210004-9 

چاپ : شرکت پیام آوران نشر روز

چهار شنبه 21 آذر 1397   شماره 5271
ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

ای پیک راستان خبر یار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسیم غم مخور

حافظبا یار آشنا سخن آشنا بگو

ســومین نشســت رســیدگی به مشــکات 
بیمارســتان امام خمینی )ره( در هفته جاری به ریاست 

سرپرست استانداری البرز، برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی استانداری البرز، 
در این نشســت که به منظور حل موانع بیمارســتان 
امــام خمینــی )ره( و کارکنــان آن ظهر پنجشــنبه 
به ریاســت سرپرســت اســتانداری البرز و با حضور 
معاونان اســتانداری، فرماندار کرج، رئیس ســازمان 
همیاری شــهرداری های استان و جمعی از مسئوالن 
دســتگاه های نظارتی و نماینده کارکنان بیمارستان 
برگزار شــد، گزارشــی از روند امور و اقدامات صورت 
گرفته توسط مسئوالن مربوطه ارائه شده و نمایندگان 

کارکنان، چالش ها و دغدغه های خود را بیان کردند.
در ادامه سرپرســت اســتانداری البرز بــا تاکید بر 
ضرورت تســریع در حل مشــکات بیمارســتان و 
کارکنــان آن، گفت: ما به عنــوان نمایندگان دولت و 
نظام درصــدد اتخاذ تدبیری اساســی برای حل این 

مشکل هستیم.
شــهبازی افزود: مصوبات و تصمیماتی که در این 
نشســت مورد تایید مجموعه مســئوالن ذیربط قرار 
می گیــرد، در چهارچوب قوانین و مقررات و به منظور 

تسریع در رفع موانع است.
وی افزود: تعیین تکلیف بیمارستان باید در کمترین 

زمان ممکن صورت گیرد.
سرپرســت اســتانداری البرز گفــت: تجهیزات و 
امکانات بیمارســتان امام خمینــی )ره( یک ظرفیت 
بزرگ برای استان متراکم و پرجمعیت البرز محسوب 
می شــود از این رو باید بــا تعامل و همراهی مجموعه 

استان نسبت به حل مشکل اقدام کرد.
وی افزود: در دولت تدبیر و امید اقدامات بزرگی در 
حوزه درمانی البرز صورت گرفته و طی این مدت سرانه 
تخت بیمارســتانی از 1/2 تخت برای هر هزار نفر به 4 

تخت برای هر هزار نفر ارتقا یافته است.
شــهبازی اضافه کرد: در خصوص حقوق کارکنان 

نیز تصمیم الزم گرفته می شود تا در اسرع وقت بخشی 
از این مطالبات پرداخت شود.

وی با بیان اینکه تعیین شرایط دوره انتقال به معنی 
عدم مســئولیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان 

همیاری شهرداری های استان نیست، گفت: مجموعه 
اســتان کمک کار هســتند تا در ابتدا مطالبات مالی 
بیمارستان، سپس تعیین تکلیف و سودآوری آن انجام 

پذیرد.

ویژه برنامه روز دانشــجو با حضور دانشــجویان دانشگاه پردیس 
کشاورزی تهران واقع در کرج برگزار شد.

خبرنــگار جام جم البرز:  در این مراســم مهــدی  چمران، عضو 
ســابق شورای شهر تهران، کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای 
اسامی و دلیگانی نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی 

نیز حضور داشتند.
رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه پردیس کشاورزی تهران واقع در کرج 
گفت: این ویژه برنامه برای پاسخگویی به سواالت و مطالبات دانشجویان 
در خصوص وضعیت اشتغال، تحصیل و مسائل سیاسی و اقتصادی کشور 

برپا شده است.
حســینی افزود: در مراســم امروز بخشی از مردم که سئواالتی در مورد 

وضعیت استان البرز از مسئوالن داشتند نیز حضور پیدا کردند.
 در این  نشست عضو سابق شورای شهر تهران نیز با تبریک روز دانشجو 
با بیان اتفاقات 16 آذر سال 32 به استعمارگریهای آمریکا وانگلیس تا قبل 
از ســال ۵7 اشاره کرد و گفت:  با انقاب اسامی دشمنی آمریکا همچنان 
ادامــه دارد که کودتای آمریکایی نوژه ، حمله طبس و جنگ ایران و عراق 
همه برنامه هایی اســت که بخوبی دشمنی آمریکا علیه ایران را نشان می 
دهــد  و این دشــمنی ها همچنان هم ادامــه دارد و امروز هم بارزترین آن 

مذاکره 1+۵ بود که خودشان آغاز و مذاکره را شروع کردند و االن هم نقض 
کردند و امروز ترامپ  ما را  تروریسم می نامد  و  با فشارهای اقتصادی می 

خواهد به  نارضایتی مردم از نظام دامن بزند.
چمران افزود: امروز کشور ما با تمام ایرادها و کاستی ها می تواند نتیجه 

بگیرد و بخوبی مسائل و مشکاتش را حل کند. 
وی بــا بیان اینکه وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت ســکه و دالر و 
مشکات اشــتغال از مواردی است که همت ویژه و همه جانبه مسئوالن 
نظام را می طلبد گفت: اما آنچه که هست و ما باید به آن توجه کنیم  اتحاد و 
همدلی در برابر سیاستهای ضد ایرانی،  آمریکاست که به شیوهای مختلف 

برای ما پیاده می شود.
چمران گفت: متاسفانه ما امروز متحد نیستیم و دشمنان از این اختافات 
به نفع خود بهره می برند و برای از بین بردن ما نقشه می کشند.وی افزود: 
اغتشاشاتی در نقاط مختلف کشور به وجود آمد و رسانه های خارجی از آن 
ســوء استفاده کردند که خوشبختانه مردم ما با هوشیاری پی به این قضیه 

بردند و در برابر این دسیسه ها ایستادند .
چمران در ادامه اضافه کرد: دومین مسئله مذاکره است و آمریکا بشدت 
عاقمند است ایران را پای میز مذاکره بیاورد که رهبرانقاب فرمودند اگر 
بخواهیم مذاکره کنیم با این آقا ) ترامپ ( مذاکره نمی کنیم و اینجاســت 

که حمایت و همکاری مردم را می طلبد، همکاری که  باید ادامه دار باشد، 
البته مردم را ترســاندند و اســم قحطی را آوردند و به مشکات اقتصادی 

دامن زدند.
چمران گفت: ما تجربه 28 مرداد را در تاریخ داریم. تجربه ســال 42 و 
۵7 را از آمریکا داریم و همه را توانســته ایم پشت سربگذاریم و به پیروزی 

برسیم.
 امروز باید مســئوالن در همه رده ها تاش کنند تا با پشــتیبانی مردم 
بتوانیم از شــرایطی که ایجاد شــده عبور کنیم و ما شرایط سخت تر را در 
دوران جنگ گذراندیم و توانســتیم با تدبیرهای رهبری و همدلی مردم و 
مســئوالن از ســختیها و موانع ســر راه عبور کنیم،  اما همه با هم یکدل و 
متحــد بودیــم و اختافی نبود و امروز باید با یکدیگرمتحد باشــیم و با به 
کارگیری روشــهای کارآمد تولید را افزایش دهیم، البته باید از اختاسها و 

سوء استفاده های اقتصادی جلوگیری شود.
کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسامی هم در این مراسم 
به وقایع تاریخی روز دانشجو اشاره کرد و در جواب سوال نماینده کارکنان 
بیمارســتان امام خمینی)ره( در خصوص حقوق های معوقه کارکنان این 
بیمارســتان گفت: تا پایــان این هفته نیمی از معوقــه های کارکنان این 

بیمارستان پرداخت می شود. 

نشست رسیدگی به مشکالت بیمارستان امام خمینی )ره( 

 ویژه برنامه روز دانشجو در کرج

زندگینامه شهید بسیجی »سید 
مصطفی حسینی«؛ 

بسیج، خانه من است
ر  نــگا خبر
البرز:  جام جــم 
شهید »سید مصطفي 
حســیني«  در بیست 
 1343 بهمن  وششم 
خانــواده  دریــک 
مذهبــي در چهارصد 
دســتگاه کرج متولد 
شد. با پیروزی انقاب 
و با تشکیل سپاه و پس از آن بسیج در سال ۵8، به 
ســوي این بــازوان انقاب رفــت و اولین دوره 

آموزشي خود را طي نمود. 
سید مصطفی برای دومین بار و در روز هشتم 
محرم با الهام از جد بزرگوارش سیدالشهدا )ع( در 
ماه خون و شهادت ماه پیروزي خون برشمشیر به 
جبهه »بســتان« اعزام شد. جبهه اي که برادران 
پاســدار با نداي »یا حســین« بر دشمنان کافر 
تاختند و چنان فتحي کردند که امام عزیزمان فتح 
الفتوحــش نام نهاد و باالخره در روز هشــتم آذر 
1360، افــکارش را با خونــش امضاءنمود و به 
آرزوي دیرینه اش یعنی شــهادت رســید. تربت 
پاکش در گلزار شهدای چهارصد دستگاه نمادی 

از ایثار و شهامت در راه دین و وطن است.

یاد یاران آشنا

اتوبوسرانی کرج را تقویت کنید
مسئوالن شــورای شــهر کرج و شهرداری 
و ســایر مســئوالن ذیربط باید ترتیبی دهند تا 
اتوبوسرانی فرسوده کرج که کارایی چندانی برای 
پاسخگویی به حجم عظیم مسافران شبانه روزی 
کــرج و حومه ندارد با تخصیص بودجه مناســب 

عمرانی به این مهم جامه عمل بپوشاند.
احد ترابی از کرج

ضرورت ساماندهی مشکالت مرکز 
استان البرز 

شهر کرج که نام مرکز استان البرز را چند سالی 
اســت  با خود به یدک می کشد، دارای مشکات 
آموزشــی ، پرورشی، اقتصادی، رفاهی، درمانی، 
اشــتغال، عمرانی و ... می باشد. لطفا مسئوالن 
اســتانداری البرز، فرمانداری کــرج و ... با انجام 
مطالعات اصولی و تصمیمات کارشناســی شده 
نســبت به حل و فصل دشواری ها و کمبودهای 

موجود اقدام نمایند.
مهرداد علیزاده از کرج

بیمارستان های کرج و حومه را مجهز 
کنید

مرکز درمانی و بیمارســتان های کرج و حومه 
از لحاظ ساختاری و تجهیزات بهداشتی و درمانی 
دچار کمبودها و مشــکات فراوانی می باشد. لذا 
با توجه به جمعیت میلیونی ســاکن از مسئوالن 
دست اندرکار  انتظار این است تا با طرح مشکات 
مذکور در شــوراها و مجامــع  تصمیم گیرنده و 
پیگیری اصولی آن رنج چند ســاله شــهروندان 
و روســتاییان کرج و حومه را بــه آرامش تبدیل 

نمایند.
انوشیروان جاللی از حصارک

کرج کمبود بوســتان و پارک عمومی 
دارد

از مسئوالن و تصمیم گیران شهری درخواست 
داریم تا با طراحی و پیش بینی های الزم متناسب 
با حجم جمعیت ســاکن پارک هــای تفریحی 
عمومــی بویژه در محدوده هــای میدان والفجر 

و میدان مادر و .... احداث و بهره برداری نمایند.
محسن حیدری از کرج

پیام های مردمی

اداره کل امــوال و امــاک اســتانهای البــرز و قزویــن در نظــر دارد اراضــی زراعــی و باعــی مشــروحه 
ذیــل را از طریــق مزایــده عمومــی در ســال زراعــی 98-97 بــه اجــاره واگــذار نمایــد. متقاضایان 
محتــرم می تواننــد از تاریــخ 97/9/21 تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 97/10/01 از ســاعت 8:30 الی 

16:30 جهــت اخــذ اطالعــات و بازدیــد از محــل و دریافــت فــرم شــرکت در مزایــده بــه آدرس: کــرج 
بلــوار شــهید چمــران بعــد از میــدان امــام حســین )ع(  مدیریــت امــالک  مراجعــه و پیشــنهادات 
خــود را ارائــه نماینــد همچنیــن جهــت کســب اطالعات بیشــتر مــی توانیــد با شــماره  تلفــن های 
3۲۲49۶1۶ - ۰۲۶  و 3۲۲49۶17  - ۰۲۶   تمــاس حاصــل فرماییــد.     1- اخــذ پاکت های پیشــنهادی 
بــه همــراه اصــل چــک بانکــی بــه میــزان 5% قیمــت پایــه ملــک مــورد نظــر طبــق فــرم شــرایط 
شــرکت در مزایــده قابــل انجــام اســت. 2 بازگشــایی پاکــت هــای پیشــنهادی در محــل دفتــر کرج 
بــه آدرس فــوق در روز یکشــنبه مــورخ 97/10/2 ســاعت 10:30 صبــح طبــق برنامــه زمــان بنــدی 
شــده انجــام خواهــد گرفــت.3. پیشــنهادات فاقــد ســپرده و یــا مخــدوش و مبهــم و مشــروط از 

درجــه اعتبــار ســاقط و رعایــت مفــاد شــرایط شــرکت در مزایــده کــه از طریق دفاتــر فروش 
ارائــه مــی گــردد الزامــی مــی باشــد. ضمنــاً امضــاء پشــت و روی فــرم تقاضــا ضروری اســت.   
4. ســازمان در رد یــا قبــول پیشــنهادات واصلــه مختــار می باشــد. 5. اخــذ اطالعــات از دفتر 
مزایــده و بازدیــد از امــالک الزم و ضــروری مــی باشــد. بدیهی اســت در صــورت عــدم بازدید 
و اخــذ اطالعــات الزم مســئولیتی متوجــه ســازمان نخواهــد بــود.6.  1%  رقــم پیشــنهادی به 
عنــوان هزینــه مزایــده از برنــدگان، نقــداً دریافــت می گــردد.7. شــرایط اجــاره کلیــه امالک 
منــدرج در لیســت مزایــده بــه صــورت 50 درصــد پرداخــت نقــدی و الباقــی طــی یکفقــره 

چــک طــرح صیــاد بــه سررســید 98/6/30 خواهــد بود.

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
سازمان اموال و امالک

اداره کل اموال و امالک استان البرز و قزوین

مبلغ سپرده به ریالمبلغ مورد اجارهمساحت و نوع ملكآدرس ملك / پاک ثبتي

106/000/0005/300/000حدود 2/3 هکتار زمین زراعی با 4 ساعت سهم آب از چاه برقی 8 اینچ مشترک با کشاورزانکرج - هشتگرد - روستای تنکمان / جزء پالک ثبتی 67 اصلی1

161/000/0008/050/000حدود 3/5 هکتار زمین زراعی با 7 ساعت سهم آب از چاه برقی 8 اینچ مشترک با کشاورزانکرج - هشتگرد - روستای تنکمان / جزء پالک ثبتی 56 اصلی2

10 هکتار زمین زراعی مبلغ 42/000/000 ریال و 20 هکتار 30هکتار ) 10 هکتار زمین زراعی بدون آب و 20 هکتار زمین مرتعی جهت علفچر (کرج - هشتگرد - روستای تنکمان / جزء پالک ثبتی 56 اصلی3
علفچر مبلغ 34/200/000 ریال

10 هکتار زمین زراعی مبلغ 2/100/000 ریال و 20 
هکتار علفچر مبلغ 1/710/000 ریال

431300/92212/200/00010/610/000 متر مربع زمین زراعی بدون آبریاط کریم - قریه ریه و شهرستانک / 125 الی 129 فروعات از 152 اصلی4

132/000/0006/600/000حدود 11 هکتار زمین زراعی ) 6 هکتار با آب و 5 هکتار بدون آب (کرج - جاده ماهدشت - ورودی جعفرآباد / جزء پالک ثبتی 57/455

1036/000/0001/800/000 هکتار زمین زراعی بدون آبکرج - هشتگرد - انتهای جاده سهیلیه - اراضی نصرت آباد / 4600 و 000 فروعات از 201 اصلی6

3556/000/0002/800/000 هکتار زمین مرتعی بدون تامین آب جهت چرای احشامکرج - هشتگرد - انتهای جاده سهیلیه - اراضی نصرت آباد / 4600 و 000 فروعات از 201 اصلی7

4826958/800/0002/940/000 متر مربعکرج - هشتگرد - روستای قاسم آباد آقا / 375 فرعی از 191 و 85 اصلی8

22/000/0001/100/000حدود 2 هکتار زمین زراعی بدون آبکرج - مهرشهر - بلوار ارم آق تپه / جزء پالکهای ثبتی 385 و 543 فروعات از 170 اصلی9

هکتاری 4/000/000 ریال و جمعًا برای 1200 هکتار مبلغ حدود 1 الی 1200 هکتار زمین زراعی بدون آبکرج - ماهدشت - اراضی سردرآباد/ 4437- 4481- 4494- 4495-4496- 5564 و 5565 فروعات از 9 اصلی10
4/800/000/000 ریال

هکتاری 200/000 ریال و جمعًا برای 1200 هکتار مبلغ 
240/000/000 ریال

111780/502/750/000137/500/000 متر مربع زمین زراعی با یک حلقه چاه عمیق برقی 4 اینچجاده قدیم کرج ، قزوین - بعد از هشتگرد - نرسیده به سه راهی نظرآباد / پالک ثبتی 11311/2

705/000/00035/250/000حدود 15/5 هکتار زمین زراعی - باغ و استخر پرورش ماهی با یک حلقه چاه آب عمیق برقی 6 اینچجاده قدیم تهران ، کرج - سرخه حصار / 660 و 000 فروعات از 17 اصلی12

132/000/0006/600/000حدود 16 هکتار زمین زراعی بدون آبجاده رباط کریم - روستای حصار مهتر / 156 و 1876 و 000 فروعات از 113 اصلی13

24/000/0001/200/000حدود 3 هکتار زمین زراعی بدون آبجاده رباط کریم - روستای حصار مهتر / 156 و 1876 و 000 فروعات از 113 اصلی14

2995271/000/0003/550/000 متر مربع باغ انگوربا 24 ساعت سهم آب از یک حلقه چاه آب مشترک با کشاورزانجاده رباط کریم - انجم آباد/ پالک ثبتی15110/71

51/000/0002/550/000حدود 1/4 هکتار زمین زراعی با 30 ساعت سهم آب از یک حلقه چاه آب مشترک با کشاورزانجاده رباط کریم - روستای سقرچین / پالک ثبتی 1699/88

422/100/0001/105/000 هکتار زمین زراعی بدون آباتوبان کرج ، قزوین - کردان - جنوب کشتارگاه سلیمانی /1150-1151-1155 و 1156 فروعات از 137 اصلی17

13/51/700/000/00085/000/000 هکتار زمین زراعی با یک حلقه چاه آب عمیق 4 اینچ برقیکرج - هشتگرد - روستای قاسم آباد آقا / 679 و 000 فروعات از 85 و 191 اصلی18

748/960/0002/448/000 هکتار زمین زراعی بدون ابکرج - هشتگرد - بعد از پادگان بسیج - اراضی خور / 1764 و 000 فروعات از 5 اصلی19

214/000/000700/000 هکتار زمین زراعی بدون ابکرج - هشتگرد - بعد از پادگان بسیج - اراضی خور / 1764 و 000 فروعات از 5 اصلی20

1/510/500/000525/000 هکتار زمین زراعی بدون ابکرج - هشتگرد - بعد از پادگان بسیج - اراضی خور - 1764 و 000 فروعات از 5 اصلی21

2/517/640/000882/000 هکتار زمین زراعی بدون ابکرج - هشتگرد - بعد از پادگان بسیج - اراضی خور / 1764 و 000 فروعات از 5 اصلی22

جاده قدیم کرج ، هشتگرد -  نرسیده به سهیلیه - شمال اتوبان کرج  ، قزوین - جنوب رودخانه کردان / 23
1055/210/0002/760/500 هکتار زمین زراعی بدون آب11452 و 000 فروعات از 137 اصلی

جاده قدیم کرج ، هشتگرد - نرسیده به سهیلیه - شمال اتوبان کرج ، قزوین - جنب کارخانه آرد ستاره / 24
1055/210/0002/760/500 هکتار زمین زراعی بدون آب11452 و 000 فروعات از 137 اصلی

1582/800/0004/140/000 هکتار زمین زراعی بدون آبجاده قدیم کرج ، هشتگرد - نرسیده به سهیلیه - جنوب اتوبان کرج ، قزوین / 11452 و 000 فروعات از 137 اصلی25

ف
ردی

مزایده عمومی

پیروزی تیم اکسین البرز 
برابر شهرداری تبریز 

در هفته شــانزدهم لیگ دسته یک کشور 
تیم فوتبال اکســین البرز برابر شهرداری تبریز  به 

برتری 1-2 رسید.
خبرنگار جام جم البرز: درهفته شانزدهم 
لیگ دســته یک فوتبال کشور، جام آزادگان تیم 
اکســین البرز از ســاعت14 در ورزشگاه انقاب 
میزبان شــهرداری تبریز بود. این دیدار پس از 90 
دقیقه تاش دو تیم با نتیجه 1-2 به ســود اکسین 
البرز به پایان رسید.محمد ابراهیمی در دقایق ۵6 
و62 برای اکســین البرز، حسین قره داغی نیز در 

دقیقه7۵ برای شهرداری تبریز گلزنی کردند. 


