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دیدار منتخبین کشورهای موانع تولید در البرز باید در اسرع وقت برطرف شود
مختلف از بیمارستان مریم

از 1400 بیمار کلیوی 1100 نفر 
در کرج دیالیز می شوند

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی اســتان البرز با اعالم این که بخش دیالیز مهدیه به امکانات 
کرج اضافه خواهد شد، گفت: وزارت بهداشــت و درمان 1000دستگاه دیالیز خریداری کرده است که 

به بیمارستان های دولتی در سراسر کشور و همچنین البرز واگذار می شود.
خبرنگار جام جم البرز: مجیدکرمی در هفدهمین نشســت اصحاب رســانه  و همزمان با آغاز هفته حمایت از 

بیماران کلیوی با بیان اینکه همکاری رسانه ها با این انجمن منجر به کمکهای بسیار خوبی...

افتتاح بزرگ ترین کارخانه 

دارو های ضدسرطان
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البرز

مراسم تکریم و معارفه با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت؛
مدیرکل صداوسیمای البرز

سرپرســت استانداری البرز گفت: برای حل مشکالت حوزه اشتغال و تولید با قدرت وارد عمل می شویم.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری البرز، شهبازی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن 

شــهدای دولت استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه...



چهار شنبه 14 آذر 1397   شماره 5265

رفتار همراه با اعتماد
ســال پیش معلمی داشــتم که عادت جالبی 
داشت.اوهروقت می خواست امتحان بگیرد،پس از 
پخش ورقه ســواالت از کالس بیــرون می رفت و 
دردفتر مدرســه به مطالعه می پرداخت. او حتی طبق 
عادت رایج به ما تذکر نمی داد که))هرکس ســرش 
روی ورقه اش باشــد!((فقط می گفت که چقدر برای 
پاسخ دادن به سواالت فرصت داریم.سپس در پایان 
وقــت مقرر می آمد و ورقه هایمــان راجمع می کرد.

ممکن اســت در ذهن شــما تصور مثبتی از جلسه 
امتحان مزبور نقش نبندد،شــاید به خود بگویید که 
حتمــا نظم کالس به هم می خورد و هرکس جایش 
بلند می شــده و از دیگری ســوال و جواب می کرده 
و....،ولی واقعیت رفتار ما در جلســه امتحان زیباتر و 

درخشان تر از آن بود که در تصور عمومی بگنجد.
اعتماد کامــل وارزش گذاری فــراوان معلم به 
شاگردش موجب می شد هیچ کس به خود اجازه ندهد 
که دســت از پا خطا کند.درحقیقــت معلم ما با رفتار 
همراه با اعتماد خود به طور غیر مستقیم به ما این نکته 
را یاد می داد:وظیفه هر کس این است که دانسته ها و 
میزان تالش و فعالیت درســی خود را طی یک سال 
تحصیلی در ایــن مکان و زمان ارزشمند)جلســه 
امتحان( آزمایش کند وببیند که تا چه اندازه از عهده 
وظیفه تحصیلی بر آمده اســت.در جلســه امتحان 
ما،تقلب رفتاری مرسوم و فراموش شده بود که حتی 
نمی توانســت ضعیف ترین شــاگردان را هم فریب 
دهد.ماآموختیم که یادگیری عمل مقدس وبا ارزشی 
است.هدفی باالتر از گرفتن نمرات خوب دارد. کسب 
نمره خــوب تنها یکی از نشــانه های انجام وظیفه 
تحصیلی اســت. ولی ارزش های اخالقی و انسانی 
قائل شــدن برای آموختن علم ودانش،پاسخ مثبت 
دادن به اعتماد معلــم و جدی گرفتن امتحان،نه به 
عنوان یک وظیفه شــخصی که به منزله یک رفتار 
جمعی برای سنجش میزان فعالیت دانش آموزان در 
طی یک سال تحصیلی،نشانه های کامل تری برای 
نمایانــدن وظایــف و اهداف تحصیلی هســتند. 
دیگرمفهــوم امتحان برایم یک کابوس شــبانه و 
اضطراب روزانه را به دنبال ندارد،امتحان برایم یک 
سنجش معقول دانسته ها و آزمایش میزان حسن نیت 

و مسئولیتم در برابر اعتماد معلم و جامعه است.
احد آذری

حضور نابغه قرآنی کشور 
در محفل انس با قرآن 

محفل انس بــا قرآن کریم با حضور حنانه 
خلفی، نابغه قرآنی جهان اســالم در کوهســار 

بخش چندار برگزار شد.
خبرنگار جــام جم البرز: امــام جمعه 
شهرکوهسار در این مراسم گفت: حضور  مردم و 
جوانان در این محفل نشــان از درک باال و عالقه 
مــردم بخش چندار به قرآن کریم و پیامبر و اهل 

بیت ایشان دارد.
حجت االسالم محمدی گفت: امیدوارم مردم 
خوبمــان از این برکات نهایت اســتفاده را ببرند 
و بــه برکت قرآن کریم شــاهد زندگی قرآنی در 

شهرستان باشیم.
وی با اشــاره به جایگاه و اهمیت قرائت قرآن 
افزود: خوانــدن آیات قرآن بیماری های روحی و 
روانی و آسیب های درونی را از انسان ها می زداید 
و باعث شــکوفایی فضای انســانی و اخالقی در 

جامعه و بین انسان ها می شود.
خلفی گفت: در ۴ تا ۵ سالگی روخوانی و روان 
خوانــی قرآن را آموخته و پس از آن طی مدت دو 

سال قرآن کریم را حفظ کرده ام.
این حافظ خردســال کشور گفت: حفظ قرآن 
کریــم را به صورت آیه به آیه و صفحه به صفحه  

آموخته ام.
خلفی با اشــاره به اینکه قلب کودک همچون 
زمین خالی اســت و هر چه در آن افکنده شــود 
پذیراست گفت: کودکان از ابتدای زندگی باید در 

راه آموزش قرآن قدم بردارند.
حنانه خلفی که قرآن کریم را به شــیوه های 
مختلف حفظ کرده است در این مراسم به سواالت 

مختلف مردم پاسخ داد.

امام جمعه کرج گفت: دشمن تالش می کند با افزایش معضالت اجتماعی مثل حاشیه 
نشینی و اعتیاد نارضایتی های عمومی را افزایش دهد.

خبرنگار جام جم البرز:  آیت اهلل  حسینی همدانی در خطبه های عبادی سیاسی نماز 
جمعه کرج جنگ امروز دشمنان با ملت ایران را, جنگ نرم برشمرد و افزود: دشمن همچنان 

از طریق جنگ نرم در پی آسیب زدن به اسالم و نظام است و با توجه به تاکیدات مقام معظم 
رهبری در این خصوص, باید همواره نسبت به آن هوشیار بود.امام جمعه کرج گفت: هدفی 
که دشمن دنبال می کند ایجاد یأس در جامعه بوده و همواره به دنبال بی ثباتی و ناکارآمد نشان 
دادن نظام است.وی افزود: تنها راه پیروزی در جنگ نرم ایستادگی و مقاومت است و نباید اجازه 

دهیم دشمن هویت اسالمی ما را از این طریق بگیرد.وی افزود:یکی از اهداف دشمن ایجاد 
بی ثباتی و ناامنی است تا نهایتا به مهار و تغییر نظام در طرحی 10 ساله دست یابد.خطیب نماز 
جمعه کرج به برنامه معاندان در تغییر سبک زندگی جامعه نیز اشاره کرد و گفت:باید به تغذیه، 

پوشاک و سبک زندگی خود بیشتر توجه کرده و مسیر تغییرات منفی فرهنگی را کند کنیم.

افزایش معضالت اجتماعی، نقشه دشمن است
امام جمعه کرج:

بزرگ تریــن کارخانــه تولیــد دارو های ضد 
ســرطان خاورمیانــه و بخش بیوتکنولــوژی گروه 

دارویی به بهره برداری رسید.
خبرنــگار جام جم البرز: خــط کامل تولید 
قرص ضد ســرطان بــا اســتاندارد OEL ۴-۵ از 
API تا بســته بندی به ظرفیــت ۴00 میلیون عدد، 
خط کامل تولید کپسول های ضد سرطان با استاندارد 
OEL ۴-۵ از پلــت تا بســته بندی به ظرفیت ۳00 
 API میلیون عدد، خط کامل تولید ویال اســتریل از
تا بســته بندی بــه ظرفیت 1۵ میلیــون ویال و خط 
کامــل تولید ویال لیوفیلیزه از API تا بســته بندی 
بــه ظرفیت پنج میلیون ویــال از جمله خطوط تولید 
شــرکت دارویی اکترو زیر مجموعه شرکت دارویی 

اکتور در شهرک صنعتی بهارستان کرج است.
قرار است ۹ خط جدید تولید دارو با سرمایه گذاری 
بالــغ بر 100 میلیون یورو در شــرکت دارویی اکترو 

راه اندازی شود.
* ضــرورت ورود نمایندگان مجلس به 

مشکالت صنعت دارو
وزیر بهداشــت در آئین افتتاح این کارخانه گفت: 
باید مســئوالن از ســرمایه گذاران حمایت کنند؛ از 
نمایندگان مجلس می خواهیم به مشــکالت صنعت 

دارو بیشتر ورود کنند.
قاضی زاده هاشــمی افزود: باید همه اقشار جامعه 
بخصوص رســانه ها و تولید کنندگان، امثال خانواده 
نراقی ها را که مســئولیت این شــرکت دارویی را به 
عهــده دارند کمک کنند. مــا در ایران بیش از آن که 
زحمت بکشــیم، مطالبه می کنیم و این کار در توسعه 

کشور نقش مثبتی نخواهد داشت.
وزیر بهداشــت افــزود: ادارات و نهاد های دولتی 
و خصوصــی در حــوزه بدهی های خــود به وزارت 
بهداشت و صنایع دارویی بیشتر اهتمام داشته باشند.

وی گفت: این که کشوری را به بهانه های مختلف 
تحریــم می کنند یعنی در جهــان زور جای منطق را 
گرفته اســت. کشــور های مدعی دموکراسی یک 
خبرنگار را تکه تکــه می کنند، ولی خیلی از مدعیان 

حقوق بشر با ســکوت خود بین پول و انسانیت، پول 
را انتخاب می کنند.

* تالش اکترو خاورمیانه برای دستیابی 
بیماران خاص به دارو های تحریمی

مدیرعامــل گروه دارویی اکترو نیز در آئین افتتاح 
بزرگ ترین کارخانه دارو های ضدســرطان گفت: در 
شرایطی که به دلیل تحریم ها، دستیابی به دارو های 
بیماری های خاص ســخت می شود اکترو خاورمیانه 
با انتقال فناوری ســاخت و تولید داخل آن تالش دارد 
زمینه دسترســی بیماران بــه دارو های با کیفیت را با 

قیمت مناسب فراهم کند.
نراقــی افزود: همزمــان با راه انــدازی کارخانه 
دارو هــای ضــد ســرطان اکتــرو، خطــوط تولید 

بیوتکنولــوژی کارخانه اکتوورکو نیز به بهره برداری 
می رســد که شــامل خط تولید آنتی بادی های منو 
کلونال از ســل الین و بیوراکتور ۲000 لیتری، خط 
تولید مــواد اولیه دارو هــای بیوتکنولوژی مجهز به 
بیوراکتور های پرفیــوژن، خط تولید محصول نهایی 
ســرنگ از پیش پر شده با ظرفیت ۲0 میلیون ویال و 
خط تولید ویــال لیوفالیزر با ظرفیت ۵ میلیون ویال 

است.
مجموعــه اکترو ٧٨00 متر مربــع زیربنا دارد که 
بخشــی از ۴0 هزار متر مربع فضای تولیدی اکتوور 

محسوب می شود.
با راه اندازی کارخانه دارو های ضد ســرطان برای 

۲٧00 نفر اشتغال ایجاد می شود.

با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت؛

افتتاح بزرگ ترین کارخانه 
دارو های ضدسرطان

سخنی با خوانندگان

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

خبر

بهره برداری از جاده طالقان - هشتگرد، تا سال آینده
 مدیرکل راه و شهرســازی البرز گفت: قطعه اول پروژه جاده 
طالقان - هشــتگرد از کیلومتر1٨ و در قطعه سوم از کیلومتر۲۲ به 

بعد آســفالت شده و مابقی در حال انجام است.
خبرنگار جام جم البرز: رضایی با اشــاره به این که تاکنون 
۲۲میلیــارد و ۵00هزار تومان به این پروژه اختصاص یافته اســت 
گفــت: با توجه به مشــکالت اعتباری موجــود همه تالش خود را 

می کنیم تا این پروژه  تیر ســال آینده به بهره برداری برسد.
وی با اشــاره به اینکه آغاز فصل ســرما و وقــوع بارندگی ها بر 

ســرعت پروژه تأثیر می گذارد گفت: انجام عملیات اجرایی به دلیل 
بارندگی های اخیر با وقفه مواجه شد.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان البرز در ادامه از مســئوالن 
خواســت در خصوص تخصیص بودجه همکاری الزم را داشــته 
باشــند تا این پــروژه در کوتاه ترین زمان ممکــن به بهره برداری 

برسد.
رضایی افزود:اتمام این پــروژه نیازمند ۹0میلیارد تومان اعتبار 

است. 

خبرنگار جام جم البرز: فرصتی دست داد که 
با یکی از متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی 
استان البرز گفتگویی داشته باشیم. دکتر سینا 
یثربی مدیر مجهزتریــن کلینیک  طب فیزیکی 
و توانبخشــی در اســتان البرز طی گفتگویی به 
ذکر روش های درمان بیماری های دیســک کمر 
پرداخت و به امکانات و توانمندی های خدماتی 
مجموعه نشــاط  اشــاره کرد کــه ماحصل آن در 

ذیل می آید: 
*دیســک کمــر چیســت و چگونــه درمــان 

می شود؟
دیســک کمر در واقع نام اشــتباهی اســت 
که به بیماری هایی که در اثر فتق دیســک بین 
مهره های تشــکیل دهنده ستون فقرات ایجاد 
می شــود اتالق می گــردد. در واقــع همه ما در 
ســتون فقرات خود ۲۳ دیســک بین ۲۴ مهره 

ستون فقرات گردنی، پشتی و کمری داریم.
دیســک های بیــن مهره ای ســه عمل اصلی 
انجــام می دهند. آنها عالوه بر این که مهره ها را 
در کنار هم نگاه می دارند، اجازه حرکت مختصر 
بــه مهره هــا را هم می دهنــد و در عین حال در 
جذب فشــارهای وارده به ستون مهره ها نقش 

مهمی دارند.
افزایش ســن و فشــارهای مــداوم روزانه 
ناشی از وزن و حرکات روزمره ما، به مرور سبب 

فرسودگی این دیسک ها 
شــده، حــرکات ســتون مهره هــا را محــدود 
می ســازد، توانایی جذب فشــارهای وارده به 
ســتون مهره هــا را کاهــش داده و می توانــد 
منشــا درد کمر گــردد. کمر درد های ناشــی از 
فرســودگی دیســک های بین مهــره ای، به دو 
شکل بروز می کنند. در نوع اول پارگی دیسک 
و التهاب ناشی از آن سبب ایجاد دردی موضعی 
در ناحیه کمر می شود. این درد معموال با حرکات 
خاصی تشــدید می یابد و گاهی تا نواحی باسن 
هم انتشــار می یابد. در نوع دوم پارگی دیسک 
و تخلیــه محتویات آن به داخل کانال موجود در 
ستون مهره ها که به آن کانال نخاعی می گویند، 
سبب ایجاد فشار بر نخاع یا ریشه های اعصاب 
اندام تحتانی می گــردد. در این حالت در واقع 
بخشی از دیسک بین مهره ای از محل خود خارج 
شــده و وارد کانال نخاعی می شــود. این حالت 
اصطالحا فتق دیســک بین مهــره ای نام دارد. 
این فتق ها با فشار بر نخاع یا ریشه های اعصاب 
ســبب ایجاد حس ناراحتــی در پاها می گردند. 
بیمار از حالت هایی همچون درد و گزگز، خواب 
رفتگی، یخ زدگی، برق گرفتگی یا ســوزش در 

پاها شکایت می کند.
بنــدرت بیماران دچار ضعــف در اندام های 
تحتانی شــده و ممکن اســت نتواننــد بر روی 

پنجه ها یا پاشــنه خود بایستند. گاهی توانایی 
راه رفتن بیمار کاهش می یابد و بیمار به چاالکی 
و ســرعت ســابق نمی تواند پیاده روی کند. در 
موارد بســیار نادری هــم که حجم بخش تخلیه 
شــده دیســک زیاد باشد و فشــار شدیدی بر 
ریشــه های اعصاب وارد ســازد، ممکن اســت 
بیمار توانایــی کنترل ادرار و مدفوع خود را از 
دســت بدهد.درصد بســیار باالیی از بیماران 
دچــار انواع بیماری ها و فتق های دیســک بین 

مهره ای نیازی به جراحی ندارند.
* درمان بیماری های دیسک کمر چیست؟

واقعیت این اســت که درصد بســیار باالیی 
از بیمــاران دچــار انواع بیماری هــا و فتق های 
دیســک بین مهره ای نیــازی به جراحی ندارند 
و بــا روش هایی بســیار بــی دردســر و ارزان 

مشکالتشان رفع خواهد شد.
اما تصمیــم گیری در مورد نحــوه درمان در 
مرحله اول به عالئم و نشــانه های بیماری شــما 
بستگی دارد. در واقع طبق یک قانون ساده اگر 
می توانیــد بر روی پنجه و پاشــنه های پای خود 
بایستید و چند قدمی راه بروید و همزمان با درد 
کمر دچار تکرر ادرار یا بی اختیاری ادرار نشده 
اید، به احتمال زیاد درمان شما با روش های غیر 
جراحــی ممکن خواهد بود. اما فراموش نکنیم 
که تصمیم گیری در مورد نحوه درمان گاهی به 

ارزیابی های بیشتر و انجام تصویر برداری های 
طبی و گرفتن یک نوار عصب و عضله  نیاز دارد.
* روش های غیــر جراحی درمان بیماری های 
دیســک بیــن مهره هــای کمــر چــه چیزهایی 

هستند؟
در شــروع بیماری معمــوال مصرف یک دوره 
داروهای ضد التهابی، استفاده از کمر بندهای 
طبــی و اســتراحت کوتاه مدت یکــی دو روزه، 
می تواند عالئم شــما را به میزان زیادی کاهش 
دهد. در مرحله حاد بیماری درمان های دســتی 
توسط پزشــک متخصص به رفع عالئم بیماری 
کمک می نماید. در صورت تداوم عالئم بیماری 
بیش از یک الی دو هفته، استفاده از ابزارهای 
فیزیوتراپــی مثل لــوازم گرم کننده ســطحی 
و عمقــی همچــون ِتکارتراپــی، الکتروتراپی و 
لیزرهــای پرتــوان در رفع عالئــم کمک کننده 
هســتند. از همین زمان باید تمرینات ورزشی 
تقویــت کننده عضالت طرفین ســتون مهره ها 
هــم انجام شــوند تا بهبــود عالئم را تســریع 
بخشــند. انجــام ورزش هایی همچــون پیاده 
روی در آب و خشــکی هم بسیار مفید هستند. 
تقریبا اکثریت قریب به اتفاق بیماران با همین 
اقدامــات ســاده درمان می شــوند. فراموش 
نکنیم که این بیماران برای پیشــگیری از عود 
بیماری باید بهداشــت کمــر را رعایت نموده و 

از خم شــدن های نادرست و برداشتن بارهای 
سنگین و انجام کارهای سنگین جدا بپرهیزند 
و همزمــان بــه تمرینات ورزشــی خــود ادامه 

دهند.
درصد کمــی از بیماران در نهایت جهت رفع 
عالئم نیــاز به مصرف طوالنی مدت دارو دارند 
و بندرت الزم است تا برایشان انواع تزریقات 
ناحیــه کمــر هم چــون تزریقــات اپــی دورال 
ترانــس فورمینــال و کودال صــورت پذیرد. 
تمام ایــن تزریقات باید در مراکز مجهز و تحت 
نظر متخصصین طب فیزیکی و بیهوشــی انجام 
گــردد. مرکز جامع طب فیزیکی و توانبخشــی 
نشاط تنها مرکز موجود در استان البرز می باشد 
کــه خدمات فوق را به صورت ســرپایی و تحت 
گایــد ســونوگرافی ارایــه می دهــد. بیماران 
پــس از انجام این اقدامات نیاز به بســتری در 
بیمارســتان یا محدود کردن فعالیتشان ندارد 
و پــس از چند روز عالیم بهبودی را مشــاهده 

خواهند نمود.
آدرس: کرج، فردیــس، کانال 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 :

دیسک کمر چیست و چگونه درمان می شود؟



چهار شنبه 14 آذر 1397   شماره 5265

 »نمای نزدیک« دریچه ای خواهد بود برای 
نمایاندن گوشه ای از ذوق و استعداد شما. منتظرتان 
هســتیم تا عکس و گزیده شرح حال و نمونه ای از 
آثــار ادبی و هنری خود را برای درج در این ســتون 
ارســال فرمایید. شرکت شــما را در این اقتراح ارج 

می نهیم.
* محمد تقی بهار

»میرازا محمد تقی« متخلص به بهار در 1۲ربیع 
االول ســال 1۳0۴هجری قمری در مشهد به دنیا 
آمد. پــدرش میرزا محمد کاظــم صبوری، ملک 
الشعرای آستان قدس رضوی بود و پس از درگذشت 

او، این لقب به فرزندش رسید.
بهار ادبیات فارسی را نزد پدرش فراگرفت و از 1۴ 
ســالگی همراه پدرش در جمع آزادیخواهان حاضر 

شد و از طرفداران مشروطه خواهان گشت.
همزمان با جنگ جهانــی اول، بهار از تبعیدگاه 
خود)تهران( به مشــهد بازگشــت و روزنامه بهار را 
بنیان نهاد. پس از انتخابش به نمایندگی دوره سوم 
مجلس شــورای ملی به تهران سفر کرد و روزنامه 
نوبهار را منتشــر کرد. ســال 1۳۳۴هجری قمری 
جمعیت»دانشــکده« و مجله ای بــه همین نام را 
فراهم آورد و از این رهگذر شــاعران و نویسندگان 
جوان را پیرامون خود گرد آورد و وی را به کوشش و 
خلق آثار ارزشمند واداشت. او در کودتای سال 1۲۹۹ 
شمسی به مدت ۳ ماه زندانی شد. با این حال، در دوره 
چهارم مجلس همــراه زنده یاد»مدرس« مبارزات 

سیاسی را ادامه داد. 
با پایان یافتن دوره ششــم مجلس که دولت و 
رضاخان اداره انتخابات را به دست گرفتند، بهار نیز 
از سیاســت کناره گرفت و بــه تحقیق و تدریس و 
نویسندگی پرداخت. » ســبک شناسی « یا تاریخ 
تحول نثر فارســی از مهمتریــن آثار تحقیقی او به 

شمار می رود.
»دماوند« یکی از سروده های این شاعر صاحب 
سبک است که چند بیت از این قصیده را می خوانیم:

ای دیو سپید پای دربند
ای گنبد گیتی، ای دماوند

از سیم به سر یکی کله خود
زآهن به میان یکی کمر بند 

تا چشم بشر نبیندت روی 
بنهفته به ابر چهر دلبند...

البرز؛ میزبان بیســتمین 
مانور سراسری زلزله

بیستمین مانور سراســری زلزله و ایمنی با 
عنوان مدرسه ایمن و جامعه تاب آور در البرز برگزار 

شد.
خبرنگار جام جم البرز: معاون وزیر کشور 
و رئیس ســازمان مدیریت بحــران گفت:یکی از 
کار هایی که می توان بــرای ارتقای آمادگی انجام 
داد مانور اســت که  هر ســال برگزار می شود و این 

بیستمین مانوری بود که انجام شد.
نجار در بیســتمین مانور  نمادین زلزله و ایمنی 
مدارس که هفتم آذر به صورت پایلوت در مدرســه 
فاطمه پزشــکی کرج برگزار شد، گفت:  با توجه به 
آموزش هایی که داده شــده بــود این مانور به نحو 

احسن به همت دانش آموزان انجام شد.
نجار افزود: پناه گیــری، خروج از محل، برپایی 

چادر و انتقال مصدومین بخوبی انجام شد. 
معاون وزیر کشــور در خصوص آمادگی کشور 
در برابر حوادث گفت: این موضوع به ســطح حادثه 
بستگی دارد، اگر حادثه گسترده و در مراکز جمعیت 
بزرگ باشد سطح آمادگی پایین است، مثال تهران 
برای یک زلزله بزرگ ٧/۵ ریشتری آمادگی ندارد، 
اما برای حوادث کوچک آمادگی داریم.این مسئول 
اضافــه کرد: در هــر حال آموزش بــرای مقابله با 
حوادث اهمیت زیادی دارد و به دنبال آن هســتیم 
تا دانش آموزان حوادث را بشناسند.این مانوربا هدف 
ارتقــاء آمادگی و ترویج فرهنــگ ایمنی در دانش 

آموزان برگزار شد.
در مانور امســال در کنار دانش آموزان، ساکنان 
محله هــای مجاور مــدارس نیــز در فرایند مانور 
مشارکت داده شده اند.در این مانور به دانش آموزان 
یاد داده شدکه پناه گیری صحیح و خروج اضطراری 
را یاد بگیرند و برای خانواده ها و همکالسی ها ی خود 

به عنوان یک سفیر آموزش باشند.

از حقوق هر مســلمان بر مســلمان دیگر این است که هرگاه با او دیدار کند، بر او 
سالم کند و هرگاه مریض شود از او عیادت نماید و هرگاه از دنیا رفت، در تشییع جنازه 

اش شرکت کند «     پیامبر اکرم )ص(
خبرنگار جام جم البرز: امیر بهمنی شــهردار هشــتگرد همراه معاونین و 

مســئولین واحدهای شهرداری از مرکز آموزشی ، فرهنگی و درمانی بازتوانی اعتیاد 
این شهر بازدید و از بیماران آن مرکز عیادت نمودند.

شــهردار هشــتگرد با حضور در جمع معتادان در حال بهبــود، ضمن تبریک به 
آنــان بخاطــر آغاز دوره جدید زندگــی و روی گرداندن از اعتیــاد و همچنین روی 

آوردن بــه زندگی ســالم گفت: هرچنــد که اعتیــاد نوعی بیماری اســت و خود 
انســان در ایجــاد این نوع بیماری بیشــترین عامل می باشــد و لذا خود انســان 
 هــم بــا اراده ای محکــم می تواند بــا آن مبارزه کنــد و از آســیب هایش نجات

 یابد.

کاهش آسیب ها و ارتقاء سالمت جامعه امکان پذیر است 

مراســم تکریم ومعارفه مدیرکل صداوسیما مرکز 
البرز با حضور معاون امور اســتان ها سازمان صداوسیما 

برگزار شد.
خبرنگار جام جم البرز: در مراســمی با حضور 
دکتر دارابی، معاون امور استان های سازمان صداوسیما، 
سرپرست استانداری البرز، ضمن قدردانی از خدمات علی 
رامک مدیرکل پیشــین، علی صادق مقدسی به عنوان 

مدیرکل جدید صداوسیمای مرکز البرز معرفی شد.
معاون امور استان های سازمان صداوسیما دراین آئین 
گفت: صداوســیما زبان مردم اســت و باید آن چیزی که 
دســتاورد این مردم و نظام است به نمایش گذاشته شود و 
سیاست اصلی ما حفظ مخاطبان فعلی و جذب مخاطبان 
جدید اســت .وی گفت : صداوسیما خود را حامی و همراه 
دولت می داند چرا که این دولت برآمده از رای مردم است.

وی درادامه با اشــاره به فعالیت های مدیرکل ســابق 
مرکز البرز گفت: سریال ابوذر زمان از اقدامات مثبت دوره 

آقای رامک است  که امیدواریم با کیفیت به پایان برسد.
معاون امور اســتان های ســازمان صداوسیما افزود: 
رامــک مدیری کم حرف ولی پرتــوان بود و برنامه های 

خوبی در این مدت در استان البرز رقم خورد.
وی همچنین با اشــاره به ســوابق مدیریتی مقدسی  
گفت: ایشان دارای سوابق خوبی در مراکز مختلف استانی 
بودند و در بخشهای مختلف سازمان خدمات خوبی ارائه 
کردند.دارابی افزود: علی صادق مقدســی در مراکز مهم 
وحســاس سازمان حضور داشــتند و جزو پنج مدیر برتر 
اســتانی صداوسیما هستند که  امیدواریم با خوشفکری و 
توانایی های خود بتوانند مدیری موفق برای ایران کوچک 
باشند.رامک ،مدیرکل ســابق صداوسیما مرکز البرز نیز 
گفت: ساماندهی 1۲0 نفر از کارکنان حق الزحمه ای بدون 
قرارداد، شتاب بخشی در توســعه زیرساخت های تولید 
برنامه های تصویری، پرداخت بدهی مرکز طی سه سال 
گذشــته، تجهیــز ســاختمان اداری ، راه اندازی بخش 

موسیقی، راه اندازی دفاتر خبری در شهرستان های استان، 
تولید اولین ســریال انیمیشنی در البرز، دریافت رتبه های 
برتر در جشــنواره های ملی از افتخارات  شــبکه استانی 
صداوســیما مرکز البرز است .رامک افزود: بودجه استانی 
صداوسیما مرکز البرز،از ٧٨0 میلیون به یک میلیارد و6۹0 
میلیون تومان رسید که در مقابل  بودجه استان های دیگر 
رقم قابل توجهی نیست.مقدسی هم در این مراسم با اشاره 

به جایگاه ویژه استان البرز در کشور گفت: ما در مجموعه 
صداوســیمای مرکز البرز تالش خواهیم کرد در راستای 
سیاست های سازمان حرکت کرده و تولیدات شایسته ای 
برای مردم البرز که رنگین کمانی از اقوام ایرانی است تولید 
کنیم.وی افزود: امیدآفرینی و نمایش دستاوردهای نظام 
شکوهمند اسالمی از دیگر برنامه هایی است که در دستور 

کار قرار می گیرد.

مراسم تکریم و معارفه 
مدیرکل صداوسیمای البرز

اقتراح

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

خبر

شــهردار کرج گفت: اداره شهر بدون مشارکت 
شهروندان امکان پذیر نیست.

خبرنگار جام جم البرز: علی اصغر کمالی زاده 
در همایش روز جهانی شهرســاز که با عنوان " آینده 
فضاهای شــهری، بایدها و نبایدها" در باشگاه میالد 
برگزار شــد، اظهار کرد: نقش شهروندان در اداره شهر 

انکارناپذیر اســت چون شهروندان هستند که به شهر 
موجودیت می بخشند.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم شــهری خالق 
داشــته باشیم باید از نظرات شــهروندان خالق بهره 

بگیریم و شهر را با مردم و برای مردم اداره کنیم.
شــهردار کرج توضیــح داد: تجربه نشــان داده 
مدیریت شــهری در اجرای طرح هایی که مشارکت 
مــردم در آنها چندان پر رنگ نبــوده، توفیق چندانی 

نداشته است.
این مســئول با تاکید بر نگاه انســان محورانه در 

طراحی فضاهای شهری توضیح داد: این نگاه انسان 
محورانه نباید تک ســویه و صرفا از سوی مسئوالن و 
مدیران شــهری باشــد و باید خواسته واقعی مردم در 
ایــن نگاه در اولویت قرار گیرد.کمالی زاده اظهار کرد: 
بدون شــک تعامل و مشارکت مردم روند دستیابی به 
اهداف و افق های پیش بینی شــده مدیریت شهری را 

تسریع می کند.
شهردار کرج در بخش دیگری از صحبت های خود 
به اهمیت بازآفرینی شهری در شهرسازی نوین اشاره 
کرد و گفت: بر اســاس طرح بازآفرینی شهری بنا شده 

100 هــزار واحد مســکونی  در ۲٧0 نقطه هدف در 
شهرهای مختلف ساخته شود.

وی افــزود: آنچه در طــرح بازآفرینی اهمیت دارد 
جلوگیری از ایجاد بافت های فرســوده جدید است که 
دســتیابی به این هدف بدون مشــارکت مردم امکان 

پذیر نیست.
کمالــی زاده خاطر نشــان کــرد: در اجرای طرح 
بازآفرینــی باید با مــردم و در کنار آنها حرکت کنیم تا 
بتوانیــم از نتایج مثبت اجــرای آن بخوبی بهره مند 

شویم.

شهردار کرج عنوان کرد؛

شهِرخالق با شهروندان خالق ساخته می شود

 آغاز طرح حلمای خانه از اول آذر

مسابقات المپیاد استعدادهای 
برتر دختران کشور

حس خوب آدینه ای

کشف 10 میلیارد آناناس قاچاق از بار تریلرها

مدیر حــوزه فرهنگی اجتماعی 
شــهرداری اعالم کرد: طــرح تربیتی ، 
آموزشی و اجتماعی حلمای خانه با هدف 
آگاهی مــادران خانه دار و همســران 
دلســوز با مشارکت ســازمان تبلیغات 
اســالمی ، نیــروی انتظامــی ، اداره 

بهزیستی  و شبکه بهداشت آغاز شد.
خبرنگار جام جم البرز: محمد 
اسکندری ادامه داد: با توجه به ضرورت 
آگاهی مادران خانه دار و همسران دلسوز 
از تهدیدات فرهنگی و اجتماعی آسیب 
شناسی به عمل آمده توسط این حوزه در 

بخشهای بیکاری ، اعتیاد ،بیماریهای پر 
خطر ، فضاهای مجازی و ... تفاهم نامه 

ای با نیروی انتظامی ، شــبکه بهداشت 
و درمــان ، اداره بهزیســتی، آموزش و 

پرورش  و فنی و حرفه ای تنظیم شده و 
در حال اجرا می باشد.

اسکندری افزود: این طرح به صورت 
پایلوت درمناطق جعفرآباد – چمران – 
تپه قشــالق و ولدآباد بــا بهره گیری از 
کارشناســان و مربیان هر حوزه در حال 
برگزاری می باشــد.در پایان مدیر حوزه 
فرهنگــی واجتماعــی  اعــالم نمود: 
شــهروندان محتــرم می توانند جهت  
کســب اطالعات بیشــتر بــه تمامی 
فرهنگســراهای شــهرداری مراجعه 

نمایند.

تیم تنیــس روی میــز البرز در 
مســابقات المپیاد اســتعدادهای برتر 
دختران کشــور به مقام قهرمانی دست 

یافت.
خبرنگار جام جم البرز: در این 

رقابت هــا که در ســالن انقالب کرج 
برگزار شــد، تیم البرز در بخش تیمی بر 
سکوی نخســت ایســتاد و تیم های 
همدان و هرمزگان نیز در رده های دوم 

و سوم قرار گرفتند.

 مــردم کــرج صبــح جمعه 
ورزش را برنامــه اول صبــح خود 

می کنند.
خبرنگار جام جم البرز:  در 
شــرایطی کــه این روزهــا هوای 

شــهرها با آلودگی دست به گریبان 
است، مردم کرج ترجیح می دهند با 
حضور در کوه ضمن انجام ورزش و 
کسب سالمتی، از هوای خوب این 

بخش از طبیعت بهره ببرند.

با تــالش ماموران اداره مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
اســتان از بــار دو دســتگاه تریلر در 
محورهــای ورودی اســتان ، ۳ هزار 
کارتن آناناس بــه ارزش 10 میلیارد 

ریال کشف شد .
به گــزارش خبرنگار پایگاه خبری 

پلیس ، ســردار عباسعلی محمدیان با 
اعــالم این خبر گفت : در پی دریافت 
گزارش هایــی مبنی بر ترخیص میوه 
قاچاق از اســتان های جنوبی کشور و 
انتقال آن با اســتفاده از دو دســتگاه 
خودرو تریلر به ســمت استان البرز ، 
ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاالی 

پلیس آگاهی اســتان البرز بالفاصله 
وارد عمل شدند .وی افزود: ماموران 
پس از استقرار در محورهای ورودی 
اســتان و پایش خودروهای عبوری ، 
خودرو های مورد نظر را شناسایی و با 
رعایت موارد حفاظتی و امنیتی آن ها 
را توقیف و هــر ۲ راننده خودرو ها را 

دستگیر کردند .وی با بیان این که در 
بازرســی از خودرو ها  ۳ هزار کارتن 
آنانــاس فاقــد اســناد و مجوزهاي 
گمرکــي معتبر کشــف شــد گفت : 
ارزش کاالهاي کشــف شده توسط 
کارشناســان 10 میلیارد ریال برآورد 

شده است . 

ســیزدهمین اجــالس بیــن المللی 
از  نمایندگانــی  حضــور  بــا  تعــاون 
و  آســیایی  مختلــف  کشــورهای 
اقیانوســیه در اســتان البرز برگزار 
شد. در حاشیه این اجالس نمایندگان 
حاضر در کشــور از بیمارســتان مریم 
به عنوان تعاونی برتر ســال در استان 

البرز بازدید کردند.
خبرنگار جام جــم البرز: دکترصالح 
الدین دلشاد، مدیر عامل بیمارستان 
مریم بــا حضــور در جمــع نمایندگان 
کشــورهای شــرکت کننده در اجالس 
بین المللــی تعاون گفت: مردم ایران 
بســیار مهمان نــواز هســتند که این 
اخالق پســندیده ریشــه در فرهنگ 

کشور ایران دارد.
وی در ادامــه بــا توضیــح دربــاره 
مدیریــت بیمارســتان مریــم اظهــار 
یــک  مریــم  بیمارســتان  کــرد: 
بیمارســتان تعاونی اســت، در کشور 
بــه صــورت  یــا  بیمارســتان ها  مــا 

دولتــی ویا خصوصی اداره می شــود، 
بیمارســتان ها در بخــش خصوصــی 
در ۳ بخــش شــرکت های ســهامی، 
شــرکت های تعاونــی خیریــه اداره 

می شود.
 وی افزود: به دلیل اهمیت بســیار 
بــه شــرکت های تعاونــی در کشــور، 
بیمارستان مریم نیز به صورت تعاونی 
اداره می شــود، از جملــه ویژگی های 
اداره بــه صــورت شــرکت تعاونــی 
معافیت  مالیاتــی ۲۵ درصدی، وجود 
بانــک اقتصادی بــرای دریافت وام و 
تسریع در شکل گیری و بهره برداری 
از ویژگی های بارز شرکت های تعاونی 

است. 
دکتــر دلشــاد با اشــاره بــه هدف 
گذاری هــای بیمارســتان مریم گفت: 
۵۰ درصــد مــرگ و میر نــوزادان در 
سراســر جهان به دلیل ناهنجاری های 
مادرزادی اســت که جلوگیری از این 
امر مســتلزم رســیدگی زودهنگام و 

عمــل جراحــی بموقع اســت، در اکثر 
مراکز درمانی در کشور، مادر و کودک 
در مراکــز جداگانــه ای تحــت درمان 
قــرار می گیرند کــه فاصلــه زمانی و 
مکانی ممکن اســت برای کودک سبب 

عوارض هایی شود.
 دکتردلشــاد با اشــاره به سیاست 
گذاری بیمارســتان مریم اظهار کرد: 
در بیمارستان مریم انواع درمان های 
مادر و کــودک انجام می شــود، برخی 
ناهنجاری هــا و بیماری هــای کودکان 
از درون رحــم مادر آغاز می شــود، در 
بیمارســتان مریم ایــن ویژگی وجود 
دارد کــه درمان کودک قبــل از تولد 
شــروع می شود و تا بهبود کامل مادر و 

کودک ادامه خواهد داشت. 
به گفته دکتردلشاد در بیمارستان 
مریم امکانات بســیاری برای مادران 
از جمله رســیدگی به مشکالت قلبی، 
دیابت و وجود آی ســی یــو مخصوص 

مادران وجود دارد. 

همزمان با برگزاری اجالس بین المللی تعاون صورت گرفت؛

دیدار منتخبین کشورهای مختلف از بیمارستان مریم
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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 14 آذر 1397   شماره 5265
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

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان البرز با اعالم این که 
بخــش دیالیز مهدیه بــه امکانات کرج اضافه خواهد شــد، گفت: وزارت 
بهداشــت و درمــان 1000دســتگاه دیالیز خریداری کرده اســت که به 

بیمارستان های دولتی در سراسر کشور و همچنین البرز واگذار می شود.
خبرنگار جام جم البرز: مجیدکرمی در هفدهمین نشست اصحاب 
رســانه  و همزمان بــا آغاز هفته حمایت از بیماران کلیــوی با بیان اینکه 
همکاری رسانه ها با این انجمن منجر به کمکهای بسیار خوبی به بیماران 
کلیوی شــده اظهارکرد: نکته مهمی کــه باید دراین خصوص مورد توجه 

قرار گیرد پیشگیری از نارسایی بیماری کلیوی است.
وی افزود: اطالع رســانی به آحاد جامعه از سوی رسانه ها حائز اهمیت 
اســت چراکه پیشگیری مهمتراز درمان اســت و افرادی که دچار دیابت 
هســتند اگر این بیماری را کنترل نکنند گاهی این  افراد در بلند مدت دچار 

نارسایی کلیه می شوند.
کرمی به عدم کنترل بیماری عفونی، اســتفاده از مشــروبات الکلی و 

فشــارخون باال اشــاره کرد و گفت: این موارد باید به افراد جامعه بدرستی 
آموزش داده شــود و به طور مداوم تکرار شــود تا به بیماری نارسایی کلیه 

دچار نشوند.
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی اســتان البرز خاطرنشان کرد: 
در کنار پیشــگیری از نارسایی کلیوی بایداین موضوع را هم در نظر گرفت 
که افراد بیمار پس از مدتی از دیالیز شبیه آدم های معتاد می شود واین افراد 
زمانی که  برای کمک مراجعه می کنند کســی او را یاری نمی کند چراکه 

تصور می کنند این فرد معتاد است.
وی با بیان اینکه فرد معتاد با فرد بیمار کلیوی قابل تشــخیص اســت، 
گفت: شــخص بیمار با فیستول شــریانی که در دست دارد نشان می دهد 

دچار نارسایی کلیه است.
کرمی در ادامه گفت: به دلیل حجم باالی بیمار دیالیزی در استان برخی 
بیمارستان ها در ۵ شیفت خدمات به بیماران دیالیزی ارائه می کنند و بیمار 
تا ســاعت ۲ نصف شب درحال دیالیز است و در نهایت هنگام بازگشت به 

منزل مشکالتی برای اینگونه بیماران به وجود می آید.
این مســئول با بیان اینکه انجمــن حمایت از بیماران کلیوی در بخش 
توســعه بخشــهای دیالیزی  نیز همت می کند، گفت: بخش مهدیه که در 
روزهای آتی به بخش دیالیز اضافه خواهد شد این قابلیت را دارد که به۲00 

نفر با ۵0 تخت در این بخش خدمات رسانی کند.
وی ادامــه داد: افتتاح بخش دیالیــز مهدیه در میدان توحید کرج باعث 
می شــود هر فرد دیالیزی که به تهران مراجعــه کرده و هزینه رفت و آمد 
باالیی دارد دراین راستا کمکی به اقتصاد خانواده بیمار نیز خواهد داشت.

کرمی با اشــاره به اینکه دربیمارستان شریعتی که بهترین بیمارستان 
درزمینه دیالیز اســت ۳۳ دستگاه وجود دارد در حالی که این بخش در کرج 
۵0 دستگاه دارد، گفت: مشکلی که در کرج داریم بحث برون سپاری بخش 
دیالیز  و واگذاری به بخش خصوصی اســت که در کرج به عنوان اســتان 

پایلوت برای اولین بار اجرا شد.
وی ادامه داد: این مســئله مشــکلی را ایجادکرد که خیری که دستگاه 

دیالیزخریداری می کرد و به بیمارستانها اهدا می کرد به دلیل اینکه منافعی 
برای بخش بهداشــت و درمان داشت دیگر تمایلی نداشت دستگاه دیالیز 

خریداری کند و در اختیار بیمارستانهای دولتی قرار دهد.
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان البرز خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر 1000 دستگاه دیالیز توسط وزارت بهداشت و درمان خریداری 
شــده و بین بیمارستان های دولتی در سراســر کشور از جمله  البرزتقسیم  

خواهد شد.
وی در خصوص مشکالت تحریم ها در بخش بهداشت ودرمان گفت: 
دستگاه دیالیزی که قبال ۴0 تا ۵0 میلیون قیمت داشت با تحریمهای ایجاد 

شده به 100 میلیون رسیده است.
کرمی با اشــاره به اینکه بخش دیالیز ۹0 درصد از بیمارستان های البرز 
توسط خیرین  ایجاد شده اســت، گفت: خدمات بیمارستان کمالی، فاتح، 
رجایی، باهنر و شــریعتی توســط خیرین انجام شده و خیرین هزینه پیوند 

را متقبل می شوند.
کرمی در پاســخ به این ســوال مبنی بر اینکه چند نفــر در کرج دیالیز 
می شــوند، گفت: 1۴00 بیمار کلیوی داریم کــه 1100 نفر در کرج دیالیز 

می شوند.
وی با تاکید براینکه بیماران پیوندی هم جزء بیماران کلیوی به شــمار 
می روند، افزود: این افراد اگر پیوند شوند مدام باید از داروی خاصی مصرف 

کنند تا کلیه پس نزد.
کرمی عنوان کرد: دراســتان البرز در سال گذشــته حدود ٨6 پیوند از 
کانال انجمن انجام شــد و تعدادی هم به شــیراز معرفی شدند تا از طریق 

مرگ مغزی پیوند شوند.
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان البرز در پایان با اشاره به 
اینکه آمار دقیقی از تعداد بیماران نارسایی کلیوی در استان در دست نیست، 
گفت: اما به طور میانگین ســاالنه  بین 1۵ تــا ۲0 درصد به تعداد بیماران 
کلیوی در اســتان اضافه می شــود که بخشی هم به علت مهاجرپذیری از 

استان های مجاور است. 

المپیــاد  ســواری  دوچرخــه  رقابت هــای 
استعداد های برتر کشــور در بخش بانوان به میزبانی 

البرز آغاز شد.
خبرنگار جام جم البرز:  رئیس هیات دوچرخه 
ســواری البرز گفت: این رقابت هــا از دهم تا دوازدهم 
آذر در اردوگاه شــهید رجایی محمدشهر کرج برگزار 

می شود.
سبزه پرور افزود: شــرکت کنندگان در سه مرحله 
مهارتی، تایــم تریل و bmx بــا یکدیگر به رقابت 

می پردازند.
وی افزود: 1۲0دوچرخه ســوار در رده سنی ۹تا1۴ 
ســال از اســتان های سراسر کشــور در رقابت های 

دوچرخه سواری استعدادهای برتر حضور دارند.
ســبزه پرور با بیان اینکه استعدادیابی ضامن بقا و 
رشــد رشته های مختلف ورزشــی است گفت: انتظار 
داریــم دختران البرز نیز همانند پســران که موفق به 
کســب ســه مدال طال و یک برنز در المپیاد شــدند، 
کارنامه خوبی در این دوره از رقابت ها بر جای گذارند.

وی ادامه داد: هم اکنون 1۲0ورزشــکار به صورت 
حرفه ای و بیش از ٨00ورزشکار آماتور در استان البرز 

در رشته دوچرخه سواری مشغول فعالیت هستند.

سرپرســت اســتانداری البرز 
گفــت: برای حل مشــکالت حوزه 
اشــتغال و تولید با قدرت وارد عمل 

می شویم.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
اســتانداری البرز، شهبازی در جلسه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان 
که در سالن شهدای دولت استانداری 
برگزار شد با اشاره به اینکه البرز یک 
اســتان صنعتی است، افزود: اساس 
رویدادهایی که در این استان شکل 

می گیرد صنعت است.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
صنایع کوچک و متوسط استان، ادامه 
داد: این نمایشگاه فضای استان را به 
سمت تولید و اشــتغال پیش برده و 
با حضور مســئوالن کشــوری این 

رویداد رنگ و بوی ملی گرفت.
شــهبازی گفــت: بــا توجه به 
داده هــای موجود، تیــم اقتصادی 
البرز، بسیار فعال، پیگیر و مسئولیت 
پذیــر بــه موضوعات ایــن حوزه 

رسیدگی می کنند.

وی با اشــاره به اینکه امســال 
بارندگی ها و نزول نعمات الهی نوید 
ســالی پربرکت برای کشور را دارد، 
گفت: بر اســاس اظهارات مسئوالن 
عالی رتبــه و نماینــدگان مردم در 
مجلس شــورای اسالمی با توجه به 
اقدامات و برنامه های صورت گرفته، 
سال ۹٨ شــرایط کشور بسیار خوب 

خواهد شد.
شــهبازی افزود: پاشــنه آشیل 
سیســتم اقتصادی کشــور تولید، 
کارآفرینــی و اشــتغال محســوب 
می شود از این رو مجموعه کشور در 
اختیار تولیدکننــدگان و صنعتگران 
برای تسهیل و رفع موانع قرار دارند.

وی خاطرنشــان کــرد: طبــق 
اولویــت بندی ها، اکنون رونق تولید 
و کارآفرینــی در کشــور از اهمیت 
باالیی برخــوردار اســت بنابراین 
باید در تصمیــم گیری های مدیران 
دســتگاه های اجرایی این امر به جد 

مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: پیشــرفت کشــور در 

گرو حضور میدانی بخش خصوصی 
اســت از این رو باید تمهیدات الزم 
برای بسترســازی مناســب جهت 
فعالیت بخش خصوصی اندیشــیده 

شود.
وی گفت: با تعامل بین دستگاهی 
بسیاری از موضوعات، پیش از طرح 
در جلسه حل می شود و باید شرایطی 
فراهم شود که بسیاری از موانع تولید 
طــی تعامل دســتگاه های مختلف 
حل و فصل شــود و عدم تحقق این 
امر نکته منفی محســوب شده و در 

ارزیابی ها مد نظر قرار می گیرد.
این مســئول با اشــاره به اینکه 
اکنــون مجموعه کشــور برای رفع 
موانع تولید و اشــتغال بسیج است، 
افــزود: بر اســاس سیاســت های 
کلی نظام، قوای ســه گانه طی هم 
افزایی و انســجام درصدد حل موانع 
و مشــکالت در حوزه های مختلف 
کشــور هستند و چنین فضایی نیز در 
البرز حاکم اســت.وی با بیان اینکه 
دنیا به ســمتی مــی رود که صنعت 

در ایجاد شــغل حــرف اول را نمی 
زنــد، ادامه داد: البرز بــا جاذبه های 
طبیعــی تکــه ای از بهشــت ایران 
است و ظرفیت های بزرگی در حوزه 
گردشــگری و صنایع دستی دارد از 
این رو جای کار بیشــتری در حوزه 
گردشــگری خواهیم داشت و انتظار 
می رود تیمی منســجم، با اندیشــه 
و کارســاز برای ایجاد اشــتغال در 

گردشگری حرکت کنند.
سرپرست استانداری البرز گفت: 
فرمانــداران به عنــوان نمایندگان 
عالــی دولــت در شهرســتان ها با 
تشکیل ســتادهای فرعی به مسائل 
واحدها رســیدگی کــرده و گزارش 
عملکــرد خود را به این جلســه ارائه 
دهند تا در صورت عدم اتخاذ نتیجه 
در شهرســتان ها، در این جلسه مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: انتظــار می رود که در 
اســرع وقت به مشــکالت و موانع 
رســیدگی شــود چراکه زمان برای 
تولید و صنعت بسیار ارزشمند است.

وی اضافــه کــرد: در خصوص 
ممنوعیــت شــعاع 1۲0 کیلومتری 
کارگروهــی تشــکیل می شــود تا 
راهکارها، چالش هــا و راهبردها بر 
اســاس سیاســت های دولت آماده 
جمع بندی و مهیای اقدامی اساسی 
شــود.وی افزود: دست صنعتگران، 
تولیدکننــدگان و کارآفرینان را که 
دلشان برای ســربلندی این کشور 
می تپد می بوســم و راهبرد عمومی 
دولت در اســتان اســت که نباید به 
دلیــل موضوعــات پیش پــا افتاده 

تولیدکنندگان دچار مشکل شوند.

از ۱۴۰۰ بیمار کلیوی ۱۱۰۰ نفر در کرج دیالیز می شوند

آغاز رقابت دوچرخه سواری استعداد های برتر کشور

موانع تولید در البرز باید در اسرع وقت برطرف شود

شهید علی اصغر سامانی 
پور

ســال 1۳۴۹ در یک خانواده روســتایی و 
مذهبی به دنیا آمد ، در ســه سالگی از نعمت پدر 
محروم شــد و تحت سرپرســتی مــادر وخواهر 
وبرادران بــه تعلیم وتربیت پرداخــت. در دوره 
راهنمایی ضمن تحصیل در مدارس شبانه به کار 
ویادگیری مهارت های فنی پرداخت و با شــروع 
جنگ تحمیلی از 1۳ ســالگی عضو فعال بسیج 
محله شــد و شب و روز خود را در خدمت به مردم 
ودفاع از آرمان های انقالب وامام سپری کرد. در 
1۵ سالگی کالس ســوم راهنمایی را رها کرد و 
برای دفاع از انقالب اســالمی به جبهه های حق 
علیه باطل شتافت و مردانه در عملیات کربالی ٨ 
در شــلمچه  ســال 6۵ به عنوان آرپی جی زن با 
دشــمن جنگید و مفقوداألثر شد ، پس از 11 سال 
در ســال ٧٧ چند قطعه استخوان همراه لوازمش 
به آغوش خانواده بازگشت و در گلزار شهدای هیو 

آرام گرفت.

*قسمتی از وصیت نامه شهید:
خدا را شکر می کنم که لذت معراج را به روحم 
ارزانی داشت تا گاه گاهی از دنیای مادی درگذرم 
و آنجا جز وجــود تو را نبینم خدا خوش دارم هیچ 
کس مرا نشناسد هیچ کس از غم و درد هایم آگاه 
نشود هیچ کس به من محبت نکند و هیچ کس به 
من توجه نکند جز خدا کســی را نداشته باشم ای 
خدای مهربان و بزرگ  تو را شکر می گویم که راه 
شــهادت را بر من گشودی دریچه ای پر افتخار از 
این دنیای خاکی به ســوی آسمان ها باز کردی و 
لذت بخش ترین امید حیاتم شهادت را در اختیارم 
گذاشــتی . من باتفکر ایــن راه را انتخاب کردم 
وشــهادت آخرین آرزوی من است ، خدای بزرگ 
 تو را شــکر می گویم که راه شــهادت را نصیبم

 کردی .

یاد یاران آشنا

 مســئوالن بهداشت و درمان کرج 
ساماندهی کنند

برخی از درمانگاه هــای عمومی و خصوصی و 
مطب های پزشکان از بیماران مراجعه کننده به خود 
بابت هزینه ویزیت پول های گزافی می گیرند. لطفا 
مســئوالن بهداشت و درمان کرج یا سایر نهادهای 
ذیربط با شناسایی و بررسی های میدانی با این قانون 
شکنی ها و رویه های غلط و خانمان برانداز برخورد 

قانونی نمایید.
حیدر سیر افکن از کرج

 رســیدگی بــه کار اربــاب رجوع را
 در اولویت قرار دهید

همــه روزه شــمار زیادی از شــهروندان برای 
رتق و فتق امــور اداری و اجرایی خود عازم ادارات 
و ســازمان های مختلف دولتی هســتند به طوری 
که از ســوی مسئوالن مربوطه کارهایشان بخوبی 
رسیدگی نمی شود و این دور باطل باعث وقت سوزی 
هر چه بیشتر مردم می شود. لذا مردم از مسئوالن و 
مقامات دولتی انتظار دارند تا مشکالتشان صادقانه 

و در کوتاه ترین زمان پاسخ منطقی داده شود.
محسن علوی از عظیمیه کرج 

مسئوالن شورای آرد ونان کرج اقدام 
کنند

برخی نانوایی های محالت مختلف شــهر کرج 
با عدم رعایت ســاعات پخت نان، کمیت و کیفیت 
نان را نیز مد نظر قرار نمی دهند. بر همین اســاس 
از مســئوالن شــورای آرد و نان  کرج درخواســت 
رســیدگی به این گونه بی سروســامانی ها در این 

حوزه را داریم.
محسن جوادی از کرج

نظارت اصولی بر فروشگاه های بزرگ 
را حاکم کنید

برخــی از صاحبــان فروشــگاه های بزرگ در 
محدوده کرج و حومه با گرانفروشــی چند برابری 
اجناس و اقالم مورد نیاز مردم فشــار سنگینی را بر 
شــهروندان تحمیل می کنند و سودهای بادآورده 
نصیب خود می کنند. مردم از مســئوالن دســت 
اندرکار نظارتــی انتظار دارند بــا متخلفان در این 

خصوص برخورد قانونی نمایند.
جالل حیدری از شاهین ویال 

پیام های مردمی

طی مراسمی با حضور مسئوالن استانی، ضمن 
تقدیر از زحمات حجت االســالم موحــد نوری، دبیر 
ســابق حزب موتلفه اسالمی اســتان البرز، عباسعلی 

اوسطی به عنوان دبیر جدید این استان منصوب شد.
خبرنگار جام جم البرز: در ابتدای این مراســم 
کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی 
گفت: امام راحلمان راه را به همه نشــان دادند. ایشان 
حفظ نظام را از مهم ترین امور می دانستند. باید همه در 
این جهت حرکت کنیم، اگر چه در بین افراد سلیقه های 

گوناگونی وجود دارد، اما در یک جا باید متحد شد. اتحاد 
ما باید حول محور حفظ و نگهداری از امانت امام باشد.

در پایان مراســم محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب 
موتلفه اســالمی گفت: چه آقای موحد نوری باشــد یا 
نباشــد، ما از زحمات چندین ساله ایشان تقدیر و تشکر 
مــی کنیم. همچنیــن از توانمندی هایــی که ازآقای 
اوســطی ســراغ داریم، آرزوی موفقیت برای ایشان 

داریم.
محمد نبی حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود 

گفت: وقتی انقالب پاک اســالمی به پیروزی رســید، 
مردم ایران وارث یک ویرانه بودند. در آن زمان اکثریت 
روســتاهای ایران از آب آشامیدنی لوله کشی محروم 
بودنــد. چیزی وجود نداشــت، اما بــه برکت انقالب 
اســالمی روســتاهای کشــور صاحب آب آشامیدنی 
ســالم، برق، گاز و تلفن شده اند.ایران نه تنها در داخل 
صاحب جالل و شــوکت شد، بلکه این عزت در منطقه 
و جهان نیــز رو به فزونی گذاشــت. وی افزود: وجود 
احزاب قدرتمند و با برنامه در کشــور، یکی از ملزومات 
پیشــرفت و ترقی است. حبیبی تاکید کرد: در انتخابات 
آینده به کسانی رای داده شود که برنامه های مترقی و 
پیشرفته ای برای کشور داشته باشند، به کسی که فقط 
خوب صحبت می کند نباید رای داد. نامزد اداره کشــور 
باید برنامه های جامع، کامل و قابل قبولی داشته باشد.

در پایان مراسم و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و 
عشــا، حبیبی و هیئت همراه با حضور در منزل شــهید 
حجت االســالم ملک زاده) امــام جمعه موقت و دبیر 
سابق حزب جمهوری اسالمی در کرج( حضور یافته و 
آرزوی پیــروی و ادامــه راه شــهیدان را بــرای همه 

حاضرین از خداوند منان خواستار شدند.  

در بیســت و نهمیــن دوره مســابقات امــداد و 
کمک های اولیه هالل احمر در اســتان البرز که تحت 
عنــوان رفاقت مهر برگزار شــد؛ در بخش دختران، تیم 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به عنوان یکی از سه تیم 
انتخــاب  کشــوری  مســابقات   منتخــب 

شد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کرج،  این تیم در گروه صلح رتبه اول و در گروه مهرورزی 

رتبه سوم را کسب کرد که در مجموع به عنوان تیم سوم 
بیست و نهمین دوره مسابقات رفاقت مهر انتخاب شد.

 پیش از این نیز تیم پسران واحد کرج در این مسابقات 
حائز رتبه اول شــده بــود که در مهارت های اســکان 
اضطراری)چادر زنی(، حمل مصدوم با تجهیزات، حمل 
 CPR ، مصدوم بدون تجهیزات، آتل ، پانسمان و بانداژ
احیای قلبی و ریوی و ارزیابی های صحنه و محیط برگزار 

شد.

مراسم تودیع و معارفه در حزب موتلفه اسالمی 
البرز برگزار شد

در بیست و نهمین دوره مسابقات استانی هالل احمر؛

تیم دختران دانشگاه آزاد یکی از 3 تیم منتخب شد


