
نظم  امـــاک  مــشــاور  وظیفه  مهم ترین  و  اولــیــن 
دسته بندی  باید  بنابراین  فایلهاست.  بــه  دهــی 
و  معامله  نوع  کاربری،  قیمت،  اســاس  بر  فایل ها 
کار  ایــن  ــود. در گذشته  انــجــام ش قــرارگــیــری  محل 
توسط مشاوران و به صورت دستی انجام می شد. 
کار  افــزارهــا  نــرم  و  اپلیکیشن  حاضر  حــال  در  ولــی 
را بــرای مشاوران بسیار راحــت کــرده اســت. اقدام 
از  باکیفیت  و  مناسب  تصاویر  تهیه  دیگر  مفید 
به مشتری می باشد. یکی دیگر  ارائه  برای  خانه ها 
ارتباط سالم بین  از وظایف مشاور اماک برقراری 
اســت.  مستاجر  و  موجر  یــا  فــروشــنــده  و  خــریــدار 
مشاور اماک باید برای مشتری زمان بگذارد و به 
جزو  کریمی  امــاک  دفتر  دهــد.  گــوش  نیازهایش 
صد  تــا  صفر  از  کــه  اســت  مجموعه هایی  مــعــدود 
میدهد.  ارائــه  خود  مشتریان  به  را  ملکی  خدمات 
یکی از ویژگی های اماک کریمی مشاوره رایگان به 
مردم و همچنین ارائه پیشنهادات ویژه برای انجام 
جام جم  روزنامه  رابطه  همین  در  است.  معامات 
و  فرهیخته  جـــوان،  مدیر  کریمی،  محمد  بــا  الــبــرز 

اخاق مدار اماک کریمی، یکی از برترین مشاوران 
ج گفتگویی انجام داده است که در  اماک شهر کر

ادامه خواهید خواند:
امــاک  تخصصی  فــعــالــیــت هــای  ــوص  ــص خ در   *

یمی توضیح دهید. کر
مجموعه های  قدیمی ترین  از  یکی  کریمی  امــاک 
فعالیت  ســالــهــای  طــی  در  اســـت.  منطقه  امـــاک 
استان  اصناف  و  اتحادیه  در  شکایتی  گونه  هیچ 
نداشته ایــم و تمام تــاش خــود را کــرده ایــم که با 
به  که  خدماتی  کنیم.  رفتار  صداقت  پایه  بر  مــردم 
و  انتها  تا  ابتدا  از  ارائه می دهیم  مشتری عزیزمان 
از صفر تا صد کار و در کلیه مراحل با آنها همراه و 
همگام هستیم که در این مسیر بهترین راه برای 
خانه دار شدن مردم ،چه خرید و چه اجاره را به آنها 
پیشنهاد می دهیم که مسیر را برای مشتری های 

عزیزمان هموارتر می نماییم.
عنوان  را  یمی  کر ــاک  ام شاخصه های  و  گی  ویژ  *

نمایید.
سعی کرده ایم هم برای خرید و هم اجــاره، عدل و 

ج  انصاف را رعایت کنیم و از انجام قراردادهای خار
گوهردشت  منطقه  در  کنیم.  ممانعت  عــرف  از 
را  صنف  مناطق  تمام  و  داریـــم  گسترده  فعالیت 

پوشش داده ایم.
ــورت مــنــطــقــه بــنــدی اســـت.  ــ ــا بـــه صـ  فــعــالــیــت مـ
فایل های اماک کریمی دارای قیمت های مناسب 
ما  می باشد.  جامعه  اقشار  همه  بــرای  مختلف  و 
از  که  داریــم  را  خود  اختصاصی  و  خاص  فایل های 
این طریق می توانیم به مشتری بهترین پیشنهاد 
پایه  بــر  دفتر  در  مــا  فعالیت  محور  کنیم.  ارائـــه  را 
اصلی  وظیفه  می شود.  انجام  صداقت  و  دوستی 
ما مشاوره رایگان به مشتریان و ارائه پیشنهادات 
ویژه و فرصت های عالی برای سرمایه گذاری یا برای 
خریدهای خوب به مشتریان عزیز است .با توجه 
به حساس بودن شغل اماک و ارتباط مستقیم 
در  باید  ایــن صنف  مــردم  زندگی و معیشت  با  آن 
مردم  با  عزیزمان  کشور  فعلی  اقتصادی  شرایط 
همقدم و همراه باشیم که این امر مهم را از همه 

همکاران خود نیز خواستاریم.

یمی: مدیر اماک کر
سعی کرده ایم در انجام معامات عدل و انصاف را رعایت کنیم

شماره های تماس:   34406712   -  09354567134

* نشانی و راه های ارتباطی با مجموعه خود را برای مخاطبان جام جم البرز بیان کنید.

یمی یوش- بین قائم چهارم و زبیدی جنوبی- دفتر مشاور اماک کر ج-گوهردشت- خیابان دار آدرس: کر
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مدیرعاملموسسهفرهنگی،مطبوعاتیجامجم:مدیرعاملموسسهفرهنگی،مطبوعاتیجامجم:

،  الگویالگوی ،   روزنامه جام جم البرز پرستی روزنامه جام جم البرز پرستی سر  سر
 مناسب   تولید محور برای دیگر استانها مناسب   تولید محور برای دیگر استانها

بهمناسبتروزجهانیمحیطزیست؛

وقتی طبیعت نابود شود، پول چاره کار نخواهد بود

یاد امام، چراغ راه 
جهان عاشقان  صهیونیست ها  جنایت های 

آن ها را بیشتر به سمت 
می کشاند نابودی 

ین  پیرتر  طالقان 
البرز شهرستان 

مهدیمفتخری،اعالمکرد:

کلبهزیستی  مدیر
داد: استانخبر

ع  کاالی متنو عرضه 16 هزار قلم 
در هایپرمارکت اصیل ابزار

بسیاری از بیماری ها با طب 
سوزنی درمان می شوند
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نمایشگاه های دائمی و موقت  
تولیدات عشایر در شهرهای 

استان

داد: خبر البرز استاندار

ح نهضت ملی  آغاز طر
 مسکن  در فردیس
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2
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کلراهوشهرسازی  مدیر
داد: خبر استانالبرز

3



امام جمعه کرج گفت: اقدامات جنایتکارانه، انزجار ملت ایران را از آمریکا و 
رژیم صهیونیستی بیشتر کرده و آن ها را بیشتر به سمت نابودی می کشاند.

حسینی همدانی،  محمدمهدی  سید  آیت اهلل  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه 
به  صهیونیست ها  عوامل  توسط  صیادخدایی  شهید  بزدالنه  ترور  افزود: 

شدت محکوم می کنیم. به گفته امام جمعه کرج: دشمنان ایران بدانند که 
همانگونه که رهبر کبیر انقاب اسامی فرمودند این اقدامات ددمنشانه 
انگیزه  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  و  کرد  خواهد  بیدارتر  را  ایران  ملت 
انزجار  بیشتری خواهد داشت. امام جمعه کرج تصریح کرد: این اقدامات 
ملت ایران را از آمریکا و رژیم صهیونیستی بیشتر کرده و آن ها را بیشتر به 

سمت نابودی می کشاند. او  خاطرنشان کرد: این وعده الهی است که انتقام 
الهی گریبان گیر جنایتگران و ظالمان خواهد شد.

قرمز  خطوط  از  عبور  که  بدانند  دشمنان  گفت:  حسینی همدانی  آیت اهلل 
شهید  ترور  به  سختی  پاسخ  حتم  طور  به  و  نمی مانند  پاسخ  بدون  ایران 

صیادخدایی خواهیم داد.
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اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

ج: امامجمعهکر
بهسمتنابودیمیکشاند جنایتهایصهیونیستهاآنهارابیشتر

خبر
مشاورانحقوقیجامجمالبرز

خــوانــنــدگــانگــرامــی،
ــیــــد ــ ــوان ــ ــامــــیت ــمــ شــ
مــشــکــالتحــقــوقــی
رابا وقــضــایــیخـــود
البرز روزنامهجامجم
ــد. ــگــذاری ب مــیــان  در
مـــســـئـــولپـــرســـش
مــشــکــالت پـــاســـخ و
قــضــایــی و حـــقـــوقـــی
ــهوســــیــــلــــهتــیــم ــ ــ بـ
کــارشــنــاســیمــجــرب

به همینستون در و هفته هر میتوانند خــود
سئوالهایشماپاسخدهند.الزماستبدانیم
جنبه بهسئوال،صرفا دادهشده پاسخهای که
مراجعقضاییو مشورتیداردوقابلاستناددر
ادارینمیباشد.منتظرتماسهایشماهستیم.
دستکوب  و  کارشناسی  برگه  از  ج  ــار خ نواقص 

بودن شماره اتاق و موتور و شاسی خودرو
یکی از مشکات خریداران خودرو زمانی است که 
به جهت دستکوب یا تعویضی بودن شماره اتاق 
و موتور و شاسی خودرو، کارشناس شماره گذاری 

مجوز تعویض پاک را صادر نمی نماید.
لذا بهتر است در مبایعه نامه خــودرو قید گردد: 
»به هر دلیلی امکان تعویض پاک خودرو وجود 
نــداشــتــه بــاشــد، فــروشــنــده مکلف اســـت ثمن 
نماید.  مسترد  خــریــدار  به  روز  نــرخ  به  را  معامله 
نامه  مبایعه  در  ذکــر  جهت  الزم  مهم  موضوع  و 
خــودرو این که قید گــردد: چنانچه هرگونه ایــراد و 
نقصی خارج از برگه کارشناسی، کشف گردد، عاوه 
به  خسارت  مطالبه  امکان  فسخ،  حق  ایجاد  بر 
از برگه کارشناسی  میزان نواقص و ایــرادت خارج 

برای خریدار وجود خواهد داشت. «

حسینطاهریپور

وکیلپایهیک
دادگستری

خبر

گلچیناخبارهفتهشورایاسالمی
وشهرداریکالنشهرکرج

، رئیس شورا: جواد چپردار
حادثه متروپل خوزستان درس عبرت برای ما و 

مدیریت شهری در قانون پذیری است.
پارک های  احداث  ج  کر ششم  شورای  عزم 

موضوعی در مناطق کم برخوردار است.
: مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار

تکمیل  برای  ای  مقدمه  آزادی  ماهان-  زیرگذر 
ح های نیمه تمام عمرانی است. طر

علیرضا رحیمی، نایب رئیس شورا:
حالت  از  شهر  در  مثبت  تغییرات  ایجاد  برای 

ج شوید. محافظه کارانه خار
عضو  و  اول  دبیر  قاسمی،  حاجی  مجتبی 

هیئت رئیسه شورا:
از  پیشگیری  برای  تلنگری  متروپل  فاجعه 

حوادث تراژدی آفرین است.
، سخنگوی شورا: علی قاسم پور

کمیسون های ماده  به  کمیسیون  افزایش دو 
ج. صد شهرداری کر

شهرداری به فکر پیشگیری از وقوع رخدادهای 
مشابه باشد.

عمران  کمیسیون  رئیس  محمدی،  مسعود 
وحمل و نقل شورا:

آغاز  گلشهر  متری   ۴۵ کلکتور  اجرایی  عملیات 
می شود. 

توقف در پروژه های عمرانی ثمره ای جز عقب 
ماندگی و زیان مالی برای شهر ندارد.

کمیسیون  رئیس  مهاجری،  حسین 
شهرسازی و حقوقی شورا:

باید  پروژه ها  بندی  اولویت  با  شهرداری 
ح های نیمه تمام را پایان دهد طر

بزرگ  از  آمد شهری  ناکار  و  بافت های فرسوده 
ج است. ترین چالش های شهر کر

زمینهایکشاورزی 200هکتار
آزادسازیشد چهارباغالبرز

چهارباغ  شهرستان  کشاورزی  جهاد  اداره  مدیر 
ساخت  تعدادی  تخریب  با  گفت:  البرز  استان 
این  کشاورزی  زمین  هکتار   ۲۰۰ مجاز،  غیر  ساز  و 

شهرستان آزاد سازی شد.
به گزارش جام جم البرز؛ کیانفر کاظمی گفت: این 
تخریب بنا ها در اراضی روستای عرب آباد خسروی 
توسط  و  قضایی  حکم  با  چهارباغ  شهرستان 
ادارات  و  انتظامی  نیروی  کشاورزی،  عوامل جهاد 

خدمات رسان صورت گرفت.
شامل  که  عملیات  این  در  داشت:  اظهار  وی 
انباشت  سازی،  محوطه  دیوارکشی،  مورد   ۲۱۰
و  تخریب  کاره  نیمه  بنای  و  ساختمانی  مصالح 
اراضی به حالت اولیه بازگشت. مدیر اداره جهاد 
این  داد:  ادامه  چهارباغ  شهرستان  کشاورزی 
زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  قانون  براساس  اداره 
موجود  امکانات  و  نیرو ها  کارگیری  به  با  باغ ها  و 
محدوده  از  درخارج  غیرمجاز  ساز های  و  ساخت 
مورد  را  روستا ها  مصوب  بافت  و  شهر  قانونی 
بر نقش سامانه  رصد خود قرار می دهد. کاظمی 
هوشمند رصد تغییر کاربری های غیر مجاز تاکید 
کرد و گفت: در حوزه تغییر کاربری های غیرمجاز، 
دو مشکل در زمینه شناسایی و مقابله داشتیم 
رصد  و  پایش  شده،  انجام  هوشمندسازی  با  که 
تغییرکاربری ها با دقت باالی درصد در حال انجام 
تحرکات  کوچک ترین  رصد  به  منجر  و  است 
ساخت و ساز غیرمجاز می شود از مردم خواست 
غیر  ساز  و  ساخت  گونه  هر  مشاهده  صورت  در 
به  را  مراتب  باغات،  و  کشاورزی  اراضی  در  مجاز 
بر نقش سامانه  او  کنند.  اطاع رسانی  اداره  این 
هوشمند رصد تغییر کاربری های غیر مجاز تاکید 
کرد و گفت: در حوزه تغییر کاربری های غیرمجاز، 
۲ مشکل در زمینه شناسایی و مقابله داشتیم 
رصد  و  پایش  شده،  انجام  هوشمندسازی  با  که 
تغییرکاربری ها با دقت باالی درصد در حال انجام 
تحرکات  کوچک ترین  رصد  به  منجر  و  است 

ساخت و ساز غیرمجاز می شود.

لوح  اهدای  با  محمدیان  مجید  با  دیدار  در  ج   کر شهرستان  فرماندار  قاسمپور  شایسته  اقدامی  در 
سپاس از اقدامات نیکوکارانه این خیر بزرگ کشور در استان البرز تقدیر نمود .

مجید   : داشت  اظهار  خیر  این  جایگاه  به  اشاره  با  قاسمپور  دیدار  این  در   ، البرز جام جم  گزارش  به 
که  هستند  البرز  استان  و  کشور  سطح  در  خصوصی  بخش  بزرگ  سرمایه گذاران  از  یکی  محمدیان 
حوزه های  در  محمدیان  مجید   ، بوده  توجه  قابل  استان  توسعه  و  رشد  جهت  در  ایشان  تاش های 
مختلف نیکوکاری همواره پیش قدم و حضور ثابتی دارند و جا دارد از تاش های وافر و ارزنده ایشان 

در عرصه نیکوکاری تقدیر و قدردانی نماییم. 
ج به مجید محمدیان آمده  الزم به توضیح است در متن لوح سپاس اهدایی فرماندار شهرستان کر
در  نیکوکاری  و  خواهی  خیر  عرصه های  در  الهی  توفیقات  از  استعانت  با  جنابعالی  که  اینک  است؛ 
استان البرز بسیار موفق بوده اید و مساعدت نیکوکارانه قابل توجهی به خانواده های نیازمند و آزادی 
و  خالصانه  تاش های  و  خدمات  از  و  شمرده  غنیمت  را  فرصت  داشته اید،  عمد  غیر  جرائم  زندانیان 
ارزشمند جنابعالی تقدیر و تشکر می نمایم.   امید است همواره در پرتو عنایات خداوند متعال و در 

سایه توجهات بقیه ا.....االعظم ) عج ( موفق و موید باشید.

ی البرز نیکوکار جاز کر تقدیرفرماندار

ــراد عــنــادی مــدیــرعــامــل مــوســســه فرهنگی،  ــ دکــتــر م
مطبوعاتی جام جم  و هیات همراه در جریان بازدید از دفتر 
سرپرستی جام جم البرز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار 
جام جم البرز با اشاره به این که فعالیت های تولید محور 
در  جــام  روزنــامــه  سرپرستی  دفاتر  فعالیت  محور  باید 
استان ها باشد ،تصریح کرد: در زمینه تولیدات ویدئویی، 
فضای مجازی و فعالیت تولید محور سرپرستی روزنامه 

جام جم البرز الگویی مناسب برای  دفاتر استانهاست.
جــام جــم  مطبوعاتی  فــرهــنــگــی،  مــوســســه  مــدیــرعــامــل 
سفر  البرز  استان  به  خــود  دوره ای  بازدید  اولین  در  که 
زمینه های  در  استان  بالقوه  ظرفیت های  به  بود  کــرده 
کشاورزی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی اشاره و اظهار 
( در عین داشتن نقاط  داشت:ایران کوچک)استان البرز
مشکات  و  معضات  بــا  بالقوه  ظرفیت های  و  قــوت 
زیست  مشکات  و  پذیری  مهاجر  جمله  از  عــدیــده ای 
محیطی روبروست که این امر عرصه را برای فعالیت های 
رسانه ای  بیش از پیش فراهم کرده است. دکتر عنادی 
موجود  آمــار  اســاس  بر  جام جم  روزنامه  این که  بیان  با 

به  کشور  استان های  در  را  روزنــامــه  فــروش  بیشترین 
خصوص استان البرز دارد تصریح کرد: روزنامه جام جم به 
عنوان بازوی توانمند رسانه ملی با تکیه بر نیروی انسانی 
متخصص و باتجربه خود به عنوان روزنامه فرهنگی و 

اجتماعی در خدمت مردم است.
به  جام جم  مطبوعاتی  فرهنگی،  موسسه  مدیرعامل 
اهمیت توجه به رسالت رسانه ای در دفاتر سرپرستی 
ــام جــم در اســتــان هــا اشـــاره و اظــهــار داشـــت: انتظار  ج
به  و  نوآوری،خاقیت  استان ها  سرپرستی  دفاتر  داریــم 
روز بودن، استفاده از فضای مجازی، تولیدات ویدئویی 
قــرار دهــنــد. وی  را در تولید ســوژه هــای خبری مــد نظر 
روزنامه  مرکزی  دفتر  مدیریت  رویــکــرد  این که  بیان  با 
جام جم کمک بیشتر و توجه به دفاتر استانی برای فعال 
شدن بیش از پیش این مراکز است خاطرنشان کرد: 
تحریریه های ساکن دفاتر استانی باید به تحریریه فعال و 
پویا تبدیل شوندو یک هم افزایی میان تحریریه و فضای 

مجازی برقرار شود.
دکتر عنادی به سرمایه گذاری بیشتر در فضای مجازی 

اشــاره و تصریح کــرد: در حــوزه جام جم آناین و فضای 
تاش  ما  و  شد  خواهد  گــذاری  سرمایه  بیشتر  مجازی 

بیشتری خواهیم کرد.
وی با بیان این که تاکنون بخش جام جم آناین مصرف 
کننده بوده است و تحریریه تولید کننده گفت: تاش 
آناین را به تولید کننده  آینده جام جم  خواهیم کرد در 
بخش  ایــن  و  کنیم  تبدیل  خبری  گــزارش هــای  و  اخبار 
فضای  ــرای  بـ خــبــری  ــوراک  ــ خ کننده  تامین  بــه  تبدیل 
مکتوب باشد وبه عنوان مکمل بخش مکتوب عمل 
کند. مدیرعامل موسسه فرهنگی، مطبوعاتی جام جم 
عصر  را  حاضر  خودعصر  مصاحبه  از  دیگری  بخش  در 
کمک های  می توانند  گفت:رسانه ها  و  نامید  رسانه ها  
زیادی به مسئوالن و مدیران کشور کنند و با همکاری 
رسانه ها مشکات کشور و مردم زودتر حل خواهد شد.

مــردم  مشکات  انعکاس  در  رســانــه هــا  نقش  بــه  وی 
اشاره کرد و گفت:رسانه ها عاوه بر انعکاس مشکات 
و نارسایی ها باید با ارائه راهکار در حل مشکات کشور 

سهیم باشند.

دکتر عنادی در پایان به هجمه  و جنگ نرم و بمباران 
تبلیغاتی دشمنان انقاب اسامی اشاره کرد و گفت: باید 
در این هجمه تبلیغاتی به گونه ای عمل کنیم که مردم 
را اغنا کنیم والزمــه این اغنا، واقــع بینی و واقعی بودن 

اطاعات و اخبار ماست.
در ادامه سفر دکتر عنادی  مدیرعامل موسسه فرهنگی، 
مطبوعاتی جام جم از صداوسیمای استان نیز بازدید کرد.
مدیرعامل موسسه فرهنگی، مطبوعاتی جام جم با علی 
صادق مقدسی مدیرکل صداوسیمای مرکز البرز دیدار و 

بر گسترش همکاری ها تاکید شد. 
درسفر مدیر عامل موسسه فرهنگی، مطبوعاتی جام 
ارتباطات و حمید  البرز سیداکبر یعقوبی مدیر  به  جم 
استان های  امــور  اجرایی  و  بازرگانی  عابدی معاون  رضا 
موسسه جام جم وی راهمراهی کردند. در پایان این دیدار 
عنایت احمدی معاون خبر صداوسیمای البرز و محمد 
البرز  جام جم  روزنامه  سرپرست  گردکوهی  حسنی  تقی 
نیز با هم دیدار و طرفین بر همکاری های بیش از پیش 

تاکید کردند. 

مدیرعاملموسسهفرهنگی،مطبوعاتیجامجم:

،  الگوی پرستی روزنامه جام جم البرز  سر
 مناسب   تولید محور برای دیگر استانها

مدیر کل بهزیستی استان البرز گفت: 
افراد  بــاالی  جمعیت  لحاظ  به  طالقان 
مسن پیرترین شهرستان این استان 

است.
ــم الـــبـــرز؛ وجــیــهــه  ــام جــ ــزارش جــ ــه گــ بـ
شـــورای  نشست  در  فـــاح  مــحــمــدی 
افـــــزود: همچنین  ــرز  ــب ال ســالــمــنــدان 
شهرستان اشتهارد به لحاظ آمار باالی 
جمعیت جوان، جوان ترین شهرستان 
او  اســت.  شــده  شناخته  البرز  استان 
ادامه داد: رشد آمار سالمندی فراتر از 
پیش بینی ها بود، پس زیرساخت های 
اجتماعی، فرهنگی وخانوادگی الزم باید 

هرچه سریع تر فراهم شود.
ــد  ــ گـــفـــت: ۸۰ درص فـــــاح  مـــحـــمـــدی 
سالمندان نیاز به حمایت های خاصی 
ندارند و خانواده محور توانمندسازی 

می شوند.
کرد:  تصریح  البرز  بهزیستی  کل  مدیر 
نگهداری  و  توانبخشی  مرکز   ۲۰ اکنون 
سالمندان با ظرفیت اسمی هزار و ۳۰۷ 
نفر وجود دارد که در آن ها یک هزار و 

۱۰۹ نفر نگهداری می شوند.
و  سالمندان  آمـــوزش  کـــرد:  تاکید  او 
خـــدمـــات تــخــصــصــی، ارایـــــه خــدمــات 
توانبخشی در منزل از جمله اقدامات 
انجام شده در راستای حمایت هرچه 

بیشتر از این قشر است.
ــروز  مــحــمــدی فـــاح بــیــان داشــــت: امـ
برای ارایه خدمات بهتر به سالمندان 
سایر  بیشتر  هرچه  همراهی  نیازمند 

دستگاه های اجرایی هستیم.
امید در  نبود خانه های  به  اشــاره  با  او 
ــزود: خــانــه هــای امید  ــ اســتــان الــبــرز اف

انجام  بــرای  اجرایی  و  فرهنگی  مراکزی 
امورات مربوط به سالمندان هستند، 
برای  پاتوقی  عنوان  به  امید  خانه های 
با  باید  و  می شوند  تلقی  شــهــرونــدان 
مناسب،  امکانات  و  اعتبار  تخصیص 
ــا در اســتــان  ــ شــرایــط راه انـــــــدازی آن ه

ــاس آخرین  ــود. بــر اس الــبــرز فــراهــم ش
سرشماری البرز که در سال ۹۵ صورت 
گرفته جمعیت این استان ۲ میلیون و 
۷۱۲ هزار نفر بوده در حالی که جمعیت 
سالمندان از این سرشماری ۲۱۴ هزار و 

۷۵ نفر بوده است.

فرمانده انتظامی البرز از توقیف یک کامیون حامل ۶۰ هزار عدد داروی خارج از شبکه 
توزیع در آزادراه کرج - قزوین در محدوده این استان خبر داد.

گزارشی  گفت: در پی دریافت  البرز؛ سردار عباسعلی محمدیان  گزارش جام جم  به 
مبنی بر انتقال تعداد قابل توجهی داروی خارج از شبکه توزیع توسط یک کامیون 
در محور های مواصاتی استان البرز، موضوع در دستورکار پلیس امنیت اقتصادی 

استان قرار گرفت.
او افزود: کارآگاهان پس از اطمینان از صحت خبر با هماهنگی مرجع قضائی به مسیر 
با رصد و پایش خودرو های عبوری در  و  اعزام  "کرج-قزوین"  آزادراه  کامیون در  تردد 

نهایت آن را شناسایی و متوقف کردند.
فرمانده انتظامی البرز گفت: در بازرسی از کامیون مورد نظر ۶۰ هزار و ۶۷۱ عدد انواع 
داروی خارج از شبکه کشف شد که برابر دستور مقام قضایی کامیون به دلیل حمل 

اقام خارج از شبکه توزیع توقیف شد.
سردار محمدیان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه خاطرنشان کرد: ارزش 

ریالی دارو های مکشوفه توسط کارشناسان ۲۵ میلیارد ریال تخمین زده شده است.
با احتکار و قاچاق معکوس دارو قصد ضربه زدن به  او افزود: پلیس با کسانی که 
سامت مردم را دارند، برخورد جدی می کند و در این راستا از شهروندان درخواست 
داریم تا اخبار و اطاعات خودشان در این زمینه را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به ماموران 

اعام کنند.
ج کشف لوازم یدکی قاچاق خودرو در کر

انواع لوازم یدکی  از کشف ۲۰ میلیارد ریال  البرز  جانشین فرماندهی انتظامی استان 
خودرو از یک انبار در شهر کرج خبر داد.  

و  کنترلی  اقدامات  تشدید  راستای  در  گفت:  گودرزی  معظمی  محمد  سرهنگ 
شناسایی انبار دپوی کاالی قاچاق در سطح استان البرز، ماموران اداره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس اقتصادی استان از یک انبار که به صورت غیر مجاز قطعات و لوازم 

یدکی خودرو قاچاق در آن نگهداری می شد، مطلع شدند.
آن ۲ هزار  از  او افزود: بافاصله ماموران به مکان مورد نظر اعزام شده و در بازرسی 

قطعه انواع لوازم یدکی خودرو قاچاق را کشف کردند.
مقام  دستور  با  مذکور  انبار  که  این  بیان  با  البرز  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
قضائی پلمب و متصدی آن دستگیر شد، افزود: ارزش کاال های مکشوفه از سوی 

کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ گودرزی در پایان ضمن اشاره به معرفی صاحب کاال های قاچاق به مراجع 
قضائی، یادآور شد: مبارزه با قاچاق، یکی از مهم ترین الزامات تحقق سیاست های 

اقتصاد مقاومتی است که پلیس با جدیت آن را دنبال می کند.

داد: خبر فرماندهانتظامیالبرز

البرز شبکهتوزیعولوازمیدکیقاچاقدر جاز کشفدارویخار

کلبهزیستیاستان: مدیر

طالقانپیرترینشهرستانالبرز

البرز  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ســاخــت ۵۰۰  اجــرایــی  عملیات  گــفــت: 
ح نهضت  واحد مسکونی در قالب طر
آغاز  امــروز در فردیس  از  ملی مسکن 

شد.
، رضــا خالقی  بــه گـــزارش جــام جــم الــبــرز
ایـــن  ح  طـــــر نــخــســتــیــن  در  افـــــــــزود: 
شــهــرســتــان، زمــیــنــی بــه مــســاحــت ۱۵ 
تندرستی  ــارک  پ جنب  مربع  متر  هــزار 
فردیس در نظر گرفته شده است که طبق قــرارداد منعقد شده با پیمانکار مقرر شد ظرف ۲۴ ماه آماده تحویل 
به متقاضیان واجد شرایط شود. مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز با بیان این که عملیات اجرایی شامل جمع 
آوری پسماند های ساختمانی زمین، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و تجهیز کارگاه در این منطقه انجام شده است 
ح در ۶ بلوک با نظارت اداره کل راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان البرز  افزود: این طر

احداث و در اختیار متقاضیان واجد شرایط مسکن قرار خواهد گرفت.

فردیس طرحنهضتملیمسکندر آغاز



چهارباغ محله«در داد؛اجرایویژهبرنامه»آبرویکوچهها،افتخار فرماندهناحیهمقاومتچهارباغخبر
کوچه ها،  »آبروی  ویژه برنامه  گفت:  چهارباغ  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
افتخار محله« در راستای رسیدگی به محات کم برخوردار این شهرستان اجرا 

شد.
جهاد  رزمایش  اجرای  حاشیه  در  حسنیان  حسین  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
امیدآفرینی در شهرستان چهارباغ اظهار کرد: ویژه برنامه »آبروی کوچه ها، افتخار 

محله« با حضور اقشار مختلف مردم و بسیجیان در راستای رزمایش جهاد 
امیدآفرینی و گرامیداشت نام و یاد شهید ناصر رسولی در سالگرد شهادت در 
مهدی آباد این شهرستان برگزار شد. وی با بیان این که امری که در جبهه ما 
حاکم بود و ما را پیروز کرد، فرهنگ عاشورایی بود، تصریح کرد: در تاریخ اسام 
و شیعه غیر از نیم روز کربا که برای بقای اسام ماندگار شد و جز در این جنگ 

از یکدیگر  هشت ساله دفاع مقدس در هیچ کجا انسان ها برای جان دادن 
سبقت نمی گرفتند. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چهارباغ با بیان این که در 
طول هشت سال دفاع مقدس حتی یک نفر برای رسیدن به فرماندهی یک 
دفاع  سال  هشت  در  شد:  متذکر  است،  نکرده  رایزنی  و  برنمی داشت  قدم 

مقدس همه چیز خدا بود و غیر خدا جا نداشت.
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 اجتماعی اجتماعی

خبرپزشک جام جم
پزشکی ــواالت ســ
پزشک  از را خـــود
جــــــامجـــــمالـــبـــرز
بــــپــــرســــیــــدایــــن
روزهــــــــــــــا،مــــــردم
بــخــشزیــــــادیاز
سالمت نــیــازهــای
راههـــای  از را خــود
 گوناگونبهدست
مــیآورنــد.ایــنکار
بسیاری  در و مفید مواقع بعضی  در میتواند
نامههای ویــژه  بــاشــد. خطرناک حتی مواقع  از
که اســت کــرده فراهم را شرایطی البرز جــامجم
شما پزشکی پرسشهای و ســواالت شنونده
بـــرایســئــوالهــای بــهصـــورتمکتوب بــاشــدو
دکتر  بــاشــد. داشته مناسبی جــوابهــای شما
هر و ستون همین  در موسویان مهدی سید
شما پزشکی دغدغههای و ســواالت به هفته

پاسخخواهندداد.
عائم آبله میمونی در انسان

ممکن است عائم را در عرض ۳ تا ۷ روز پس 
کنید  مشاهده  آن  معرض  در  گرفتن  قرار  از 
شما  شوند.  شروع  بعد  ماه  یک  تا  شاید  یا 
می شوید  آنفلوآنزا  عائم  متوجه  ابتدا  معمواًل 

که می تواند شامل موارد زیر باشد:
درد عضانی، لرز و تب، خستگی، سردرد، سایر 

: عائم احتمالی عبارتند از
تورم  و  سکسکه  درد،  شکم  استفراغ،  و  تهوع 

غدد لنفاوی
سایر  یا  خراش  گزش،  ناحیه  این،  بر  عاوه 
ایجاد  کوچک  تاول های  اغلب  تماس ها 
درد،  متوجه  است  ممکن  همچنین  می کند. 

خارش و بی حسی در آن ناحیه شوید.

سیدمهدی دکتر
موسویان

روزهایآلوده بهترینتغذیهدر

مورد  در  درمانی  رژیم  و  تغذیه  ارشد  کارشناس 
باعث  هوا  آلودگی  گفت:  آلوده  هوای  در  تغذیه 
ایجاد التهاب در بدن می شود بنابراین الزم است، 
رویکرد های تغذیه ای هم در این ایام متفاوت باشد.
به گزارش جام جم البرز، زهرا احدی افزود: بنابراین 
که  اکسیدان  آنتی  حاوی  غذایی  مواد  مصرف 
خاصیت ضد التهابی دارند برای جلوگیری از آسیب 

مخصوصا به ریه ها توصیه می شود.
رژیم درمانی در  و  ارشد تغذیه  کارشناس  گفته  به 
از  روز ها  این  در  افراد  آلوده:  مورد تغذیه در هوای 
مصرف غذای سرخ کردنی پرهیز کنند و به مصرف 
و   D  ،E  ،A ویتامین های  حاوی  که  بپردازند  موادی 
C هستند. او مناسب ترین صبحانه در این روز ها 
آویشن  چای  کمرنگ،  چای  عسلی،  غ  مر تخم  را 
مصرف  و  کرد  عنوان  شکر  بدون  شیر  با  فرنی  یا 
بین  در  را  کیوی  و  پرتقال  فرنگی،  گوجه  هویج، 
وعده های غذایی را مناسب دانست.احدی افزود: 
همراه  به  جو  سوپ  جمله  از  سوپ  انواع  مصرف 
سبزیجاتی، چون گشنیز و جعفری و سوپ عدس 
است.  مناسب  آلودگی  روز های  برای  اسفناج  و 
همچنین غذاهایی، چون تاس کباب، خوراک لوبیا 
چرب  کم  ماست  خوردن،  سبزی  مصرف  و  سبز 
کاهو  ای،  دلمه  فلفل  هویج،  حاوی  ساالد هایی  و 
ارشد  است.کارشناس  کننده  کمک  لیموترش  و 
تغذیه و رژیم درمانی در مورد تغذیه در هوای آلوده 
مصرف فست فودها، نوشابه، انواع سرخ کردنی را 
در روز های آلوده اکیدا ممنوع عنوان کرد و مصرف 
و  بنفشه  و  گل ختمی  چای  چون  نوشیدنی هایی، 
روتارین را برای رفع گرفتگی صدا در روز های آلوده 

توصیه کرد.

*نشانی و راه های ارتباطی با هایپرمارکت اصیل ابزار را بیان نمایید.

- فروشگاه هایپر مارکت اصیل ابزار ج-خیابان مطهری -جنب مسجد الزهرا-  نبش کوچه آذر نشانی ما: کر
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کاربرد بسیار گسترده و تنوع باال از مهم ترین 
ویژگی های ابزارهای مختلف است که هر یک 

برای کسب و کار و مشاغل گوناگون تولید و عرضه 
که هدف  از مشاغل مختلف  می شوند. در هر یک 
دستگاه های  از  استفاده  و  فیزیکی  کــارهــای  انجام 
گوناگون می باشد، برای انجام کار و رسیدن به هدف 
اصلی نیاز به ابزار می باشد. استفاده از ابزار در مرحله 
اول باعث آسان تر شدن کارها و کاهش مدت زمان 
اجــرای پــروژه هــای مختلف کــاری و فنی می باشد. در 
برخی از مواقع هدف از استفاده از ابزار، اندازه گیری 
سطوح مختلف بوده و گاهی به منظور کنترل عملکرد 
دستگاه و ماشین های مختلف مورد استفاده قرار 
واقع  ابــزار  اصیل  مارکت  هایپر  مجموعه   می گیرند. 
و  توانمند  متخصص،  مدیریت  با  و  البرز  استان  در 
زبــده مهدی مفتخری در حــال فعالیت اســت. این 
مجموعه بزرگ دارای شانزده هزار قلم جنس با تنوع 
بسیار باال می باشد. در همین رابطه روزنامه جام جم 
البرز با مهدی مفتخری، مدیر  هایپرمارکت اصیل ابزار 
گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل 

می خوانید: 
* در خصوص چشم اندازهای مجموعه هایپرمارکت 

اصیل ابزار توضیح دهید. 
در ابتدای این مصاحبه از همسرم پریسا 

و  کــه هــمــواره پشتیبان  عــزیــزم  ملکی و هــمــکــاران 
طوالنی  دیــدگــاه  می کنم.  تشکر  انــد،  بــوده  همراهم 
کار شامل دو فاکتور مهم اســت، یکی  مدت ما در 
فراهم بودن اجناس و دوم مناسب بودن قیمت ها. 
این دو هدف باعث شده است که ما فضایی بالغ 
بر سیصد متر مربع را در اختیار بگیریم تا با کمبود 
فضای کار مواجه نشویم و در نتیجه تعداد کارمندان 
را افــزایــش دهیم. در حــدود یک ســال اســت که در 
حال تحقیق و تفحص درمورد تولید کاالها در ایران 
هستیم و در حال حاضر سفارشات را به یک سری 
صورت  به  هنوز  ایــم.  داده  تحقیقاتی  موسسات  از 
شخصی کار تولید را شروع نکرده ایم ولی جلسات و 
سرمایه گذاری ها را بر این مبنا قرار داده ایم که در این 
انجام دهیم.قرار است یک سری  بومی سازی  حوزه 
اتفاقات خوب در هایپرمارکت اصیل ابزار رقم بخورد.
چون با سازندگان مطرح کرج همکاری می کنیم، قرار 
تحویل  آنــایــن،  سفارش  همانند:  امکاناتی  اســت 

درب کارگاه و حتی درب منازل را نیز راه اندازی کنیم. 

ــه ایـــــن دلـــیـــل کــه  ــ ب
قصد داریـــم، ایــن کــار با قــوت و قــدرت آغاز 

شود و ادامه پیدا کند و به زمان زیادی نیاز دارد. در 
چند ماه آینده ما سفارش تلفنی آناین داریم و تمام 
محصوالت را با نازل ترین قیمت به مشتریان عرضه 
آماده  ابــزار  اصیل  مارکت  همچنین هایپر  می کنیم. 
همکاری با سازندگان، صنعتگران، سازمانها، ادارات 

و ارگانهای مختلف می باشد.
موجب  که  خــود  مجموعه  ــژه  وی شاخصه های  از   *
است،  گــردیــده  مشابه  مجموعه های  با  آن  تمایز 

بگویید.
ــوالت در   ــصـ ــحـ ــت پـــایـــیـــن و تـــنـــوع بــــــاالی مـ ــم ــی ق
لطف  مــوجــب  ابـــزار  اصــیــل  فروشگاه هایپرمارکت 
و  حمایت مــردم نسبت به ما شــده اســت. تعداد 
شانزده هزار قلم جنس در مجموعه ما موجود است 
و ما جزو کامل ترین ابزار فروشی ها در کرج می باشیم. 
همچنین تمامی کاالهای ما دارای بارکد و شناسنامه 

است.

کرد: اعام  مفتخری،  مهدی   
کرد: اعام  مفتخری،  مهدی   

ع در هایپرمارکت اصیل ابزار  هزار قلم کاالی متنو

ع در هایپرمارکت اصیل ابزار عرضه عرضه 1616 هزار قلم کاالی متنو

جام جم البرز: تمام شهر سیاه 
پــوش شــده بـــود. بــوی گاب 
انباشته و  را  و اشــک همه جا 
بر  نصرتی  طــاق  کوچه  هر  سر 
پا شده بود. دسته های سینه 
زنی یکی از پس از دیگری خیابان ها را قرق می کردندو 
علم ها باال می رفت. آن هایی هم که در پستوی خانه ها 
رفته بودند و سر آشتی نداشتند حاال با پاهای برهنه 

بیرون آمده بودند و به سر و سینه می زدند. 
آن همه عاشق دلباخته  کــرده بود که  امــام چه  مگر 
آن که سراسر  داشــت. کسی نمی توانست باور کند 
عمر شریفش را صرف خدمت و هدایت بشریت کرده 

بود، حاال باید بر شانه های شهر تشییع شود.
بــار دیگر هم تجربه  را یک  ایــن شــور و حضور  ملت 

کرده بود. همان زمانی که امام پس از سال ها تبعید 
به وطن بر می گشت تا رسالتی که بر دوشــش بود، 
به انجام برساند. امروز دوباره آن حماسه بزرگ تکرار 
از دست دادن  می شد، حماسه حضور ملت در غم 

محبوبی که سال ها دل به مهر او بسته بود.
انــقــاب دیگریست،  کــه جهان در شــرف  امـــروز هــم 
مولود همان بیداری اسامی است. امام به مظلومان 
کنند. دفـــاع  خــود  حــق  از  چگونه  کــه  داد  ــاد  ی جهان 
امــروز انقاب اسامی ایــران در تمام جهان شناخته 
شده است. انقابی که به رهبری امام از متن جامعه 
شــد.امــام  ستمدیده  ملت های  الــگــوی  و  برخاست 
تمام  خــاطــر  همین  بــه  ــود.  بـ عــیــار  تــمــام  شخصیتی 

از  که  روزی  و  می ورزیدند  عشق  او  به  جامعه  اقشار 
میان ما رفــت، ایــران یکپارچه عــزادار بــود. با ایــن که 
را  ایشان همیشه خود  بود،  رهبر مسلمانان جهان 

خدمتگزار مردم می دانست.
جماران منزلگاه عاشقان بود. جایی که می توانستند 
دل هایشان را در زالل خطبه های امام بشویند و تازه 

کنند. یادش به خیر!
هنوز  می گذرد،  امــام  عارفانه  کوچ  از  سال ها  که  آن  با 
هم حس می کنم دنیا به دست های بخشایشگرش 
محتاج است. دستی که بتواند خستگی شانه هایشان 
را بتکاند و راه های روشن فردا را به آن ها نشان دهد. 

امروز یاد امام، چراغ راه همه عاشقان جهان است.

یادامام،چراغراهعاشقانجهان

استاندار البرز با اشاره به ظرفیت های عشایر برای جذب گردشگر 
در این استان گفت: نمایشگاه های دائمی و موقت برای عرضه 

تولیدات عشایر در شهرها راه اندازی شود.
عشایر  شورای  در  عبداللهی  مجتبی    ، البرز جام جم  گزارش  به 
استان که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان 
امور عشایر کشور و نمایندگان عشایر استان در سالن شهدای 
و  منویات  طبق  داشت:  اظهار  شد  برگزار  استانداری  دولت 
، ذخایر انقاب و کشور  سخنان ارزشمند امام خمینی )ره( عشایر

هستند.
دارد  تأثیرگذاری  و  فعال  عشایر  البرز  استان  داد:  ادامه  وی 
بنابراین باید بسترها و زیرساخت های مورد نیاز آنها فراهم شود. 
عبداللهی گفت: این استان برای عرضه مستقیم دام باید بارانداز 
که شهرداری و سایر دستگاه های  باشد  و مکانی مجهز داشته 
کنند.  مکان یابی  و  برنامه ریزی  منظور  این  برای  باید  مربوطه 
عرضه  برای  محلی   ، عشایر اساسی  نیازهای  از  یکی  افزود:  وی 
مستقیم  صورت  به  بتوانند  تا  شهرهاست  در  تولیداتشان 
محصوالت خود را برای مردم در معرض فروش بگذارند. استاندار 
البرز گفت: عشایر استان البرز می توانند بسترهای الزم را جهت 
از  کنند  فراهم  دستی  صنایع  و  بوم گردی  گردشگری،  توسعه 
داشته  را  مربوطه  مسئوالن  از  کافی  حمایت های  باید  رو  این 

جهت  در  که  تدابیری  با  نیز  سیزدهم  دولت   افزود:  وی  باشند. 
از  حمایت  خصوص  در  است  اندیشیده  یارانه  عادالنه سازی 
دامداران هم تسهیات ویژه ای در نظر گرفته که درصدد هستیم 
این تسهیات را با رایزنی های ملی افزایش دهیم. رئیس سازمان 
بسته های  خصوص  در  جلسه  این  در  نیز  کشور  عشایر  امور 
از مدیران  و  گفت  برای دامداران  کشاورزی  حمایتی وزارت جهاد 
خود  حوزه های  در  تا  خواست  استان  اجرایی  دستگاه های 
بر فعالیت عشایر  پاپی زاده  را پاسخگو باشند.  مطالبات عشایر 
این که  بر  عاوه  امر  این  افزود:  و  کرد  تاکید  گردشگری  حوزه  در 
گردشگران را جذب استان می کند، برای عشایر به واسطه فروش 

تولیدات، صرفه اقتصادی قابل توجهی دارد.

داد: خبر البرز استاندار
نمایشگاه های دائمی و موقت  تولیدات عشایر در شهرهای استان

آبشار سنج با ارتفاع ۱۵متر در دل کوه های زیبای ساوجباغ خودنمایی می کند.
جاذبه های  و  طبیعی  مناظر  دارای  ساوجباغ  گفت:  پژوه  البرز   ، البرز جم  جام  گزارش  به 

گردشگری مختلفی است که از جمله آن می توان به آبشار زیبا و دائمی سنج اشاره کرد.
به گفته شاه محمدی: روستای سنج که در ارتفاع ۲ هزار و ۸۰۰ متری از سطح دریا در منطقه 
کوهستانی قرار گرفته است با آبشار دیدنی در دل کوه های زیبای ساوجباغ خودنمایی 
می کند. شاه محمدی افزود: ارتفاع آبشار سنج حدود ۱۵ متر است که باالی روستای سنج 
و در دل دره های زیبا جریان دارد. این البرز پژوه گفت: این آبشار دارای آبی زالل و شفاف 
است و در منطقه ای کوهستانی در جریان دارد که به دلیل همین موقعیت مکانی، آب و 

هوایی بسیار مطبوع و دلنشین را برای گردشگران به ارمغان می آورد.
او افزود: آبشار سنج از رود سنج سرچشمه می گیرد که از سرشاخه های رودخانه برغان 
است. شاه محمدی گفت: در پیرامون آبشار سنج، درختان سرسبز خودنمایی می کنند که 

بازدیدکنندگان می توانند مدتی در سایه آن ها استراحت کنند.

یبا در دل روستای ساوجباغ آبشار سنج جلوه ای ز

۱۶ خرداد هرسال به عنوان روز جهانی محیط زیست 
محیط  جهانی  روز  تاریخچه  می شود.  داشته  گرامی 
زیست به سال ۱۹۷۲ یعنی ۵۰ سال پیش باز می گردد 
در آن سال سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع 
سوئد  استکهلم  شهر  در  زیست  محیط  و  انسان 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  همزمان  کرد.و   برگزار 
قطعنامه ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل برنامه 
محیط زیست سازمان ملل شد و از آن تاریخ در سراسر 
می شود.و  برگزار  ای  ویژه  مراسم  روز  این  در  جهان 
هرسال نیز یکی از مسائلی که شدیدا محیط زیست 
انتخاب  روز  این  موضوع  عنوان  به  می کند  تهدید  را 
می شود. تقریبا همه مردم جهان قبول دارند که حیات 

و کیفیت زندگی ما به محیطی که در آن زندگی می کنیم 
از  نگهداری  و  حفاظت  دلیل  همین  به  دارد.  بستگی 
این کره خاکی، به عنوان محل زندگی همه ما اهمیت 

فراوانی دارد. 
در ایران هم روز ۱۶ خرداد به عنوان روز محیط زیست 
از  حفاظت  هفته  آغازگر  روز  این  می شود.  شناخته 
ادامه  خرداد   ۲۳ تا  که  است  کشور  در  زیست  محیط 
دارد.با از میان رفتن گونه ها به وسیله انسان و شدت 
افزایش آن، برآورد می شود که نابودی گونه ها صد تا ده 
که شواهد نشان می دهد. آن چیزی است  برابر  هزار 
می کنیم،آبی  تنفس  که  هوایی  می خوریم،  که  غذایی 
که می نوشیم و آنچه سیاره مارا به مکانی برای زندگی 
ما  اگر  و  می گیرد  سرچشمه  طبیعت  از  کرده  تبدیل 
هر  ندهیم  انجام  آن  به  کمک  برای  را  خود  وظیفه 
رفت.امروزه  خواهد  بین  از  داریم  الزم  بقا  برای  آنچه 
پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که باید از تمامی 
گونه های زیستی محافظت کرد چون طبیعت همواره 

تعادل خود را با موجودات حاضر حفظ می کند.
وظیفه ی همه ی ما انسان هاست که جلوی تخریب 
زمین و طبیعت آن را بگیریم ما که ساکنین کره زمین 
تمام  کاهش  برای  اقدامات فوری  هستیم الزم است 
چیزهایی  و  زیبا  خانه  این  رفتن  دست  از  احتماالت 

به  دست  همه  دهیم.اگر  انجام  را  دارد  قرار  آن  در  که 
دست هم بدهیم می توانیم تغییر اساسی ایجاد کنیم 
ویرانی  کاهش  شاهد  آینده  سال  چند  ظرف  شاید  و 
از  بیش  امروز  ایران  ما  کشور  باشیم.  زیست  محیط 
پیش در معرض تهدیدات زیست محیطی است که 
بخش اعظم آن را خود به وجود آورده ایم. امروز گردو 
ایرانیان  زندگی  تمام  در  عینه  به  وخشکسالی  غبار 
شاهد  که  نیست  است.روزی  تاثیرگزار  و  محسوس 
هشدار سازمان محیط زیست و هواشناسی  به مردم 
نباشیم. امروز افزایش دو تا سه درجه ای دما مشکل 
جهانی است و همه کشورها را درگیر مسائل زیست 
خشکسالی   بحران  ما  کشور  است.در  کرده  محیطی 
و  مسائل  شاهد  امروز  و  است  رسیده  خود  اوج  به 
شرب  و  کشاورزی  آب  تامین  بخش  در  که  مشکاتی 
محیطی  زیست  داریم.مسائل  قرار  است  کرده  ایجاد 
و آسیب های آن جز با مدیریت صحیح و برنامه ریزی 
دقیق التیام نمی یابد. اگر به طبیعت و مسائل آن توجه 
بسیاری  بحران های  شاهد  آینده  در  نکنیم  مناسب 
خواهیم بود. بیایم در هر جایگاهی که قرار داریم تاش 
کنیم با طبیعت مهربان باشیم و به آن احترام بگذاریم 
در  بتوانیم  تا  کنیم  جلوگیری  آن  به  زدن  آسیب  از  و 

محیط امن آن به زندگی ادامه دهیم. 

جهانیمحیطزیست؛ بهمناسبتروز

نخواهدبود وقتیطبیعتنابودشود،پولچارهکار

و  بویلر  ساخت  و  مهندسی  شرکت  متخصص   ۳۵
طراحی  فناوری  دستیابی   به  موفق  مپنا  تجهیزات 
)متحرک(  پرتابل  ساز  اکسیژن  دستگاه  ساخت  و 

شده اند.
به گزارش جام جم البرز؛ معاون تولید شرکت مهندسی 
همه  آغاز  از  گفت:  مپنا   تجهیزات  و  بویلر  ساخت  و 
تحقیق  و  مطالعه  کار  شرکت  متخصصان  کرونا  گیری 
مدت  در  و  کردند  شروع  را  دستگاه  این  ساخت  برای 
یکسال موفق به ساخت ۲۰ نمونه از دستگاه اکسیژن 
بیان  با  زاده  االسام  شیخ  شدند.پیام  کانتینری  ساز 
بر  لیتر  و۶۰۰   ۴۰۰ ظرفیت های  در  دستگاه  این  این که 

دقیقه ساخته شده افزود: برای این دستگاه  تاییدیه 
درصد    ۹۳ خلوص  اساس   بر  استاندارد  ملی  سازمان 
گرفته شده است. وی گفت: این دستگاه اولین نمونه 
ای است که در سایز۲۰ فوت ساخته شده و فضای آن 
نسبت به نمونه های قبلی نصف است.شیخ االسام 
نصب  بیمارستانها  باز  درمحوطه  دستگاه  این  افزود: 
نشتی های  یا  اکسیژن  نشتی  مخاطرات  و  می شود 
الکتریکال را کاهش می دهد.شیخ االسام زاده تصریح 
کرد: روش تولید اکسیژن دراین دستگاه جداسازی یک 
جداسازی  است،  گاز  چندین  مخلوط  از  مشخص  گاز 
وتفاوت  مولکولی  مشخصات  وبراساس  فشار  تحت 
انجام   psa تکنولوژی  با  جاذب  روی  بر  جذب  درمیزان 
اکسیژن  تولید  پکیج های  این که  بیان  با  می شود.وی 
هوای  از  استفاده  با  باال  خلوص  محصول  تولید  برای 
این  در  افزود:  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  فشرده 
فناوری مولکول های هوا بوسیله جاذب هاب متخلخل 
شدن  اشباع  از  پس  و  می شوند  جداسازی  سطحی 
از طریق کاهش فشار انجام  سطح جاذب فرایند احیا 

می شود.
دو  دستگاه  این  این که  بیان  با  شرکت  تولید  معاون 
سوم قیمت نمونه خارجی ساخته شده ودر هردستگاه 
۳۰ هزار یورو صرفه جویی ارزی شده است گفتً  هزینه 
است.  ریال  میلیارد   ۲۰ بومی  محصول  این  شده  تمام 
وی با اشاره به این که ساالنه درکشور به ۱۵۰ دستگاه 
اکسیژن ساز نیاز است  خاطر نشان کرد: درمدت یک 
سال ۲۰ نمونه ساخته شده واین شرکت توان آن را دارد 
که ساالنه ۲۰۰ دستگاه بسازد و ضمن تامین نیاز داخل 
کند.  ارزآوری  کشور  برای  را صادر و۷ میلیون دالری  آن 
وی گفت: تولید هوای فشرده توسط کمپرسور ، جذب 
رطوبت و گرد وغبار ،جذب گاز،دفع گاز ،حذف باکتری ها 
وذرات آالینده وذخیره سازی محصول از مراحل تولید 
اکسیژن است. پیام شیخ االسام زاده  ایمنی و ضریب 
باال، خلوص دقیق، سهولت درجابه جایی و  اطمینان 
انتقال دستگاه به مکان دلخواه، سهولت درعملیات 
و بهره برداری سامانه ، مقرون به صرفه و بازدهی باالی 

عملیات را از مزایای این دستگاه برشمرد.

هدیهمتخصصانداخلیبهبیمارانتنفسی

صبوراصالحی

خبرنگار
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بسیاری از بیماری ها با طب سوزنی درمان می شوندبسیاری از بیماری ها با طب سوزنی درمان می شوند
و  راهــکــارهــا  از  یکی    )Acupuncture( ســوزنــی  طــب 
بــرای  کــه قرن هاست  ــوده  ب درمــان هــای طــب چینی 
درمان مشکات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد 
و پــزشــکــی طـــب شــرقــی مــحــســوب مـــی شـــود. ایــن 
در  انــرژی  که  شده  استوار  نظریه  این  براساس  طب 
داخل و بیرون بدن و درون مسیرهایی که به آن ها 
»کانال های انرژی« یا مریدین می گویند؛ جریان دارد. 
نازک  بسیار  سوزن های  کــردن  فرو  شامل  طب  این 
در پوست و بر روی نقاط استراتژیکی و حیاتی بدن 
مــی شــود و بیشتر بــرای درمـــان مــورداســتــفــاده قــرار 
و  فواید  و  سوزنی  طب  ــاره  درب این که  بــرای  می گیرد. 
اثرات آن بیشتر بدانیم با سرکار خانم فراست ویسی 

درمانگر و پژوهشگر این حوزه به گفتگو نشستیم.
*خانم فراست ویسی چند سال است در این زمینه 

فعالیت می کنید؟
 ۷ سال است که در این حوزه فعالیت دارم 

ً
حــدودا

و دوره های طب سوزنی را در ایران و چین )دانشگاه 
HUBEI در ووهان ( گذرانده ام. باید بگویم  هوبئی   
تأییدیه  دارای  اســت  مکملی  طب  سوزنی  طب  که 
سازمان بهداشت جهانی و FDA است که هیچ گونه 
عوارضی ندارد و در دانشگاه های مختلف دنیا چین، 

آمریکا، اروپا تدریس می شود.
در کنار طب رایج طب مکمل سوزنی همزمان در سه 
سطح ذهن و جسم و احساس به بهبود بیماری ها 
انجام  کمک می کند و هیچ گونه عوارضی ندارد و در 
نمی شود.  بدن  وارد  دارویــی  هیچ گونه  سوزنی  طب 
طب سوزنی اثربخشی بسیاری در درمان داشته و در 

گستره وسیعی از بیماری ها کاربرد دارد.
به  طب  این  ولی  هستند.  منطقه ای  طب ها  بیشتر 
تأیید جهانی رسیده و برای هفت میلیارد انسان در 

دنیا تجویز و درمان می شود.
وی افزود: از ۵ هزار سال پیش بشر کشف کرده که 
نقاطی در بدن وجود دارنــد که با سوزن یا حــرارت و 
مغز  توسط  بدن  داخل  مورفین  یا  اندروفین  ماساژ 
ترشح می شود و باعث بهبود آن ارگان بدن می شود. 
شــروع  شــود،  ایــجــاد  معده  مثًا  بــدن  در  دردی  اگــر 
مربوط  نقاط  کلیه  ابــتــدا  کــه  اســت  این گونه  درمـــان 
به  کــرده و شــروع  را شناسایی  به سلول های معده 
به  این گونه  می کنیم.  انتخابی  نقاط  در  زدن  ســوزن 
بهبود درد می توان کمک کرد. در واقع دیواره سلولی 
فرکانسی از خود تولید و ترشح می کند که روی کارکرد 
مجموعه  یک  مانند  بدن  تمام  می گذارد.  تأثیر  مغز 
هلوگرام دار است مثًا وقتی قلب درد می گیرد، تمام 

سلول های بدن درگیر می شود.
واقع  مؤثر  می تواند  غربی  طب  کنار  در  سوزنی  طب 
که  جدیدی  تکنولوژی  و  ملزومات  تمام  از  ما  شود. 
با  می گیریم،  کمک  بیماری هاست  تشخیص  بــرای 
ما  برای  به پزشک و تشخیص درد، درمــان  مراجعه 
بـــود. تــمــام دغــدغــه پزشکان این  راحــت تــر خــواهــد 
که بیمار زودتــر خود بشود و در طب سوزنی  است 
پیش  بیماری  کنترل  در  باالیی  درصــد  با  امید  ایــن 
کــار با بررسی سوابق  مـــی رود.در ادامــه بــرای شــروع 
راهکارهای  همین طور  و  بیمار  آزمایشات  و  پزشکی 
عنبیه شناسی،  یا  ایریدولوژی  گــوش،  یا  اریکولوژی 
بیمار  روحیات  بررسی  و  نبض شناسی  زبان شناسی، 
انجام  با  و  می پردازیم  بیماری  بیشتر  تشخیص  به 

طب سوزنی روند درمان شروع می شود. 
 )Oriental medicine( طب شرقی یا پزشکی باستانی
بـــر چـــه تفکری  ــاس طـــب ســـوزنـــی  ــ چــیــســت ؟و اس

بناست؟
شدند  ریــزی  پایه  چین  در  ابــتــدا  شرقی  طــب  فنون 
گیاهی،  طب  موکساسوزی،  سوزنی،  طب  شامل  و 
 )qi gong( تمرین تنفسی ،gwa sha ،بادکش ، ماساژ
و ورزش )tai chi( است. طب چینی نظامی منسجم 
و مستقلی از تفکرات و شیوه های کاربردی می باشد 

و مبتنی بر متون باستانی است.
کلی  اصطاحی   )Oriental medicine( شرقی  طــب 
کــره، ژاپــن، تبت و سایر  است که طب سنتی چین، 

کشورهای آسیایی را شامل می شود.
این نظام طبی نتیجه فرآیند مداومی از تفکر انتقادی، 
آن  در  و  است  آزمایش  و  گسترده  بالینی  مشاهده 
نظریه پردازان و بالینگران سرشناس، مواد مختلف 
در  ریشه  طب  این  کرده اند.  تشریح  کامل  طور  به  را 
فلسفه، منطق، نازک طبعی و عادات تمدنی دارد که 
برای تمدن غربی ناشناخته است و به همین دلیل 

درک آن برای پزشکان غربی مشکل است.
نظریه اساسی طب چینی این است که نوعی نیروی 
و  می شود  نامیده   chi انــرژی  که  دارد  وجــود  حیاتی 
این نیروی حیاتی در وجود ما به نحوی هماهنگ و 
از دو نیروی  متوازن جریان می یابد.این نیرو ترکیبی 
یین یا ینگ است.و بدن سالم از هماهنگی یین و 

ینگ  حاصل میشود.
این هماهنگی و توازن داللت بر سامتی دارد. وقتی 
عدم  نیابد،  جــریــان  مناسبی  طــرز  بــه  حیاتی  نــیــروی 

هماهنگی و عدم توازن یا بیماری پدید می آید. 
است  متفاوت  کاما  غربی  و  شرقی  طــب  دیــدگــاه   
، روش درمـــان  بــیــمــاری یــکــســان   ، عــائــم یــکــســان 

متفاوت
 در طب شرقی به بدن انسان همیشه در چهارچوب 
و قالب طبیعت و محیط اطراف نگاه می شود دقیقا 
برعکس طب غربی، در طب غربی می گویند عضوی 
هورمون هایش  و  می کند،  عمل  اینگونه  بــدن  از 
اینگونه، پس اگر خراب شد با این روش تعمیرش 
می کنیم و اگر نتوانستیم تعمیر کنیم در نهایت آن 

را تعویض می کنیم .
موجود  یک  بــدن  به  مکانیکی  تفکر  یک  کاما  ایــن 
اینگونه  به قضیه  جاندار است. در طب های شرقی 
غ از جامعه و محیط و از همه  نگاه می شود که ما فار
همانگونه  و  نیستیم  اطرافمان  طبیعت  تــر،  مهم 
هم  انــســان  بــدن  می کنند  پیدا  تغییر  فصل ها  کــه 

تغییرات خاصی در خود رقم می زند.
خــواب  یــک  ــرای  ــ ب آغــــازی  پــائــیــز  فــصــل  طبیعت  در 
زمستانی است، برگ گیاهان ریخته و به خواب فرو 
آنها  می روند بصورتی که هیچ نوع آب در شاخه های 
می مانند،  بــاز  نمو  و  رشــد  از  کاما  و  نیست  جــاری 
خــواب  بــه  همچنین  بــه  بــه  نــیــز  قطبی  خــرس هــای 
زمستانی فرو می روند، حیوانات دیگر با تغییر فصل 

مهاجرت و کوچ می کنند.
* آیا انسان از این مقوله جداست؟

ی بدن  آیا تغییر فصل تاثیری بر هورمون ها و بیولوژ
انسان ندارد؟

در طب شرقی همانطور که طبیعت خودش را آماده 

، انسان ها نیز  می کند برای جوانه زدن در فصل بهار
تغذیه  و  خوابیدن  نــوع  عملکرد،  پــوشــش،  بــا  باید 
مناسب دراین فصل خود را آماده کنند تا در فصل 
، جوان تر و شــاداب تر و به طبع  بهار بدنی سالم تر

این مغز و ذهن و روح تازه تر داشته باشند.
در این میانه تغییرات انرژی  و عدم باالنس یین   و 
ینگ را با تحریک سوزنها به باالنس نزدیک می کنیم.
ــی انـــــــواع بـــســـیـــار زیــــــاد ســـبـــک و  ــ ــوزن ــ ــب س ــ در ط
میکروسیستم  مانند  دارد  وجــود  میکروسیستم 
گوش  یا سنتی چین، میکروسیستم   )Body( بادی 
کاراتراپی  یا  دست  میکروسیستم  اریکولوتراپی  یا 
ــا اســکــالــپ،  ــر یـ )ســــوجــــوک(، مــیــکــروســیــســتــم سـ
چشم  میکروسیستم  تانگ،  مستر  میکروسیستم 
، سیستم باالنس، امبدینگ الغری  یا ای اکیو پانکچر
که  می باشد  صــورت  لیفتینگ  و  زیبایی  سامت،  و 
تمام این موارد در درمان مورداستفاده قرار می گیرد. 
این طب مورد تأیید سازمان پزشکی جهانی است و 
این سازمان طب سوزنی را به رسمیت می شناسد.
نــازک در نقاط خاصی  کــردن ســوزن هــای بسیار  فــرو 
انـــرژی دانــســتــه می شوند،  گــذرگــاه هــای  کــه  ــدن  ب از 
از  خــاصــی  مشکل  درمــــان  ــا  ی درد  تسکین  بــاعــث 
این  سوزنی،  طب  تئوری  اســاس  بر  می شود.  بیمار 
از بدن یا مریدین ها  نقاط بر روی مسیرهای خاصی 
سلول های  شــدن  آزاد  باعث  ــرژی(  انـ )گــذرگــاه هــای 
را راحت پیش  مربوط به درد شده و پروسه درمان 
افراد  بــرای  درمــان  سوزنی  طب  مرکز  این  در  می برد. 

مختلف با سنین مختلف صورت می گیرد.
و  بیماری  نــوع  بــه  بستگی  ــان  درمـ جلسات  تــعــداد 
نتایج  جلسه  یک  با  حّتی  گاهی  دارد.  مختلف  افــراد 
چشمگیری حاصل می شود و در بیماری های مزمن 
از  بسیاری  هــســت.  نــیــاز  بیشتری  جلسات  تــعــداد 
درد ها با این روش تسکین یافته و برطرف می شوند. 
در مواردی نیز درمان بستگی به بدن افراد و مراحل 
ــواردی  مـ ایــن کــه  علیرغم  دارد.  بــیــمــاری  پیشرفت 
نتایج  می دهیم  توضیح  بیشتر  ادامــه  در  که  دیگر 

چشمگیری از بهبودی مشاهده شده است.
خــانــم فــراســت ویــســی مــی گــویــد: تــحــریــم نــقــاط در 

مریدین ها باعث آزادسازی انرژی این مسیرها شده 
و عصب های مربوط به درد و بیماری را تحریک کرده، 
موجب آزادسازی اندورفین در بدن می شود که ابتدا 

کاهش درد و سپس بهبود بیماری را به دنبال دارد.
ــان در ایــن راهــکــار گــاهــی در دقــایــق اول  زمـــان درمـ
توسط بیمار اعام می گردد ولی برای بهبودی بیشتر 
و درمان ریشه ای بیماری تا چند جلسه ادامه می یابد 
و ما بر اساس آزمایشات و گواهی پزشک متخصص 

نتیجه را اعام می کنیم.
احساس  و  ذهــن  بیماری ها  تمامی  در  ــزود  افـ وی 
اســت.  مــؤثــر  بــیــمــاری  بهبود  در  هــمــزمــان  جسم  و 
سیستم  تقویت  موجب  که  همزمان  سوزنی  طب 
ذهن  در  بیماری  رهایی  باعث  می شود  بدن  ایمنی 
گزارش های  اکثر  در  و  می گردد  شخص  احساس  و 
خود  روانــی  بهبودی  از  ابتدا  معمواًل  بیماری  بهبود 
خود  جسم  بهبود  ــد  رون بــه  سپس  و  داده  گـــزارش 

اشاره می کنند.
سؤاالت رایج مراجعه راجع به طب سوزنی:

تمام  در  یــا  هستند  یــک بــارمــصــرف  ــا  ــوزن ه س ــا  آی  *
جلسات یک سوزن استفاده می شود؟

تمام سوزن ها یک بارمصرف و در پک های ۱۰ تایی یا 
تکی بسته بندی و استریل هستند که در هر جلسه 
جلسه  همان  در  و  استفاده شده  ســوزن  تــعــدادی 
دور ریخته می شود و جلسه بعد سوزن های جدید 

استفاده می شود.
*  آیا انجام طب سوزنی درد هم دارد؟

این سوزن ها بسیار نازک و مویی شکل هستند که 
درد چندانی ندارد چراکه کودکان ۶ سال را نیز سوزن 
جلسات  کودکان  که  داشــت  بسیاری  درد  اگر  و  زده 

درمان را ادامه نمی دادند.
آیا در پروسه طب سوزنی بیمار استفاده از داروها    *

را ادامه می دهد؟
خود  متخصص  پزشک  نظر  زیــر  چــراکــه   

ً
حتما بله. 

داروها را کاهش و یا افزایش می دهند و ما دخالتی 
در دستور دارویی شخص نمی کنیم.

از  می توانند  بیماری ها  از  تعدادی  چه  یا  رنجی  چه   *
طب سوزنی استفاده کنند؟

عالی  بسیار  دردهــا  تمامی  بهبودی  در  سوزنی  طب 
و با درصد باالیی اثربخشی چشمگیری داشته و در 
بیماری های سنگین به کنترل بیماری کمک شایانی 

می کند.
یکی از دردهای رایج درد میگرن و یا درد معده، پادرد 
که  البته  که  هست  گــردن  و  شانه  قفل شدگی  یا  و 
بیماری  مثًا  اســت.  متفاوت  بیماری ها  ایــن  ریشه 
بسیار  آن  درمــان  و  دارد  مختلفی  ریشه های  میگرن 
سوزنی  طب  در  خوشبختانه  اّمــا  طاقت فرساست 
کنترل  در  تأثیرگذاری  بسیار  و  شگفت انگیز  نتایج 

درد تابه حال داشته ایم.
تضمینی  ــد  ــددرص ص درد  کنترل  یــا  و  درمـــان  ــا  آی   *

است؟ و چند جلسه طول می کشد؟
صدالبته که همچون تمام شاخه های درمانی، درمان 
و  ژنتیک  که  زیــرا  نیست؛  تضمینی  هم  سوزنی  طب 
الیف استایل و تغذیه و نوع تفکر و مواردی دیگر در 
افــراد مختلف رونــد درمــان و نتیجه درمــان را بسیار 

متفاوت می کند.
عالی  نتایج  کم  بسیار  جلسه  تعداد  با  ــراد  اف گاهی 
جلسات  تعداد  در  که  مــواردی  هستند  و  می گیرند 

بیشتری به نتیجه دلخواه می رسند.
از  ــران  ــه ت در  ــا  ی و  دور  شــهــرهــای  از  ــه  ک افــــرادی  آیـــا   *
تعداد  چگونه  می کنند،  مراجعه  دورتــر  مسافتی 

جلسات را می توانند ادامه دهند؟
خب ما معمواًل جلسات طب سوزنی را ۳ جلسه در 
اّما اگر فردی نتواند این ۳  هفته پیشنهاد می کنیم 
در  جلسه   ۲ می تواند  بیاید  هم  سر  پشت  را  جلسه 
هفته ادامه دهد. ولی برای افراد شهرستانی گاهی دو 
هفته یک بار مراجعه کرده و یا ماهی یک بار مراجعه 
یا  نــخ  کاشت  ســوزنــی  طــب  از  گذشته  ــا  اّم و  می کند 

امبدینگ درمانی انجام می دهند.
انجام  چگونه  و  چیست؟  نخ  کاشت  یا  امبدینگ    *

می شود؟
کاشت نخ در واقع با یک سوزن مخصوص همچون 
نقاط  در  زیرپوست  سانتی   ۲ نخ  یک  تزریق  ســوزن 
مشخصی وارد می شود. این نقاط همان نقاط طب 
نیاز  انجام  از  پس  خاصی  مراقبت  هستند.  سوزنی 

ندارد و این نخ ها کامًا استریل هستند و سپس طی 
یک الی ۲ ماه نخ ها شروع به جذب می کنند همچون 
در  فقط  نداشته.  عــوارضــی  و  جــراحــی(  )در  بخیه  نخ 
امبدینگ  سرطانی  افــراد  یا  و  بــاردار  زنــان  و  کودکان 
انجام نمی شود و این کار در ماه حداکثر ۱ بار انجام 
می شود که در طی این یک ماه مثًا در افرادی که کبد 
چرب یا میگرن داشته نقاط مربوطه را دائم تحریک 
از  کرده و اثرگذاری بسیار باالیی داشته و افرادی که 
راه دور مراجعه کرده یا ذیق وقت داشته یک بار برای 
کــرده، درد خاصی  کاشت نخ در یک جلسه مراجعه 
 کاشت 

ً
ــوزن انــجــام مــی شــود و اســاســا نـــدارد و بــا س

تجربه  به  اّما  انجام گرفته  وزن  کاهش  برای  ابتدا  نخ 
ثابت شده که نتایج درمانی بسیار بیشتر از کاهش 
یا  معده  درد  بهبودی  همچون  نتایجی  ــوده.  ب وزن 
تاندون های  درد  و  میگرن  یا  و  زانــو  درد  و  کمر  درد 
آسیب دیده و کبد چرب و کاهش وزن ۱ تا ۱۵ کیلویی 
را به دست آوردیم. اّما نتیجه کاشت نخ یا امبدینگ 
افــراد یکی نیست گاهی نتایج درمــان در  بــرای همه 
و  می آید  دست  به  عالی  بسیار  و  زیــاد  بسیار  فــردی 
این صورت  در  نمی شود.  دیده  بسیاری  نتایج  گاهی 
پیچیده  و  وسیع  بسیار  شخص  بیماری  وضعیت 
است که باید بررسی بیشتری شود و درمان با طب 
نشان  چنینی  این  مــوارد  یا  و  می یابد  ادامــه  سوزنی 
 باید توسط 

ً
از مزمن بودن بیماری می دهد که حتما

پزشکان دیگر نیز بررسی شود.
وی افزود: در طب سوزنی با کمترین وقت و هزینه 
رونــد  در  بــســیــاری  ــذاری  ــرگـ اثـ و  چشمگیر  بــازدهــی 
ــی باید  ــوزن ــب س بــهــبــودی حــاصــل مـــی شـــود. در ط
باعث  کنترل ذهن  کنیم.  رعایت  را  بهداشت ذهنی 

می شود از اکثر بیماری ها جلوگیری شود.
سرلوحه  را  مهم  ایــن  باید  داد:  ــه  ادام پایان  در  وی 
ذهنی  که  می یابیم  بهبود  زمانی  که  دهیم  قرار  خود 
نوروپاتی  بیماری های  بیشتر  باشیم.  داشــتــه  آرام 
هستند که پس از درمان در عائم پاتولوژی نیز دیده 
مــی شــود.طــب ســوزنــی تنها راهــکــار درمـــان مکملی 
در  زمان  هم  و  نداشته  عوارضی  هیچ گونه  که  است 

سه سطح ذهن و جسم و احساس مؤثر است.
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طب سوزنی تنها راهکار  درمانی که در سه سطح ذهن  و جسم و احساس همزمان درمان می کند
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