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 مردم مقابل دشمن 
سر خم نمی کنند

نماینده ولی فقیه در البرز:

 برپایی ستاد حمایت و صیانت از آثار 
فرهنگی و هنری

جلســه ســتاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری دراداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان البرز 28 مهر سال جاری جلسه ستاد حمایت وصیانت از آثار فرهنگی 

و هنری  در دفتر ناصر مقدم مدیر کل فرهنگ وارشــاد اســالمی اســتان البرز با حضور مهدی یزدانی دبیر کل ستاد حمایت و صیانت...
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 ثبت نام بیش از ۴۰ هزار البرزی برای شرکت 
در مراسم اربعین

صفحه 2

در روزهای گذشــته  در بازدید شهردار منطقه 
پنج از بیمارستان و زایشــگاه مریم دکتر خدابین 
سرپرســت شــهرداری منطقه پنج ضمن تمجید 
از نحــوه اجــرای معماری بیمارســتان مریم که 
از کمتریــن فضا بهترین بهــره برداری معماری 
صــورت پذیرفته گفت: با توجه به میزان کم زمین 
بیمارســتان و نیز ســاخت بنای بیمارستان در دو 
مرحلــه اجرای تاسیســات و کانکت دو بنا به هم 
به بهترین شــکل انجام شده اســت که پیشنهاد 
می شود تمامی دست اندرکاران صنعت ساختمان 
ومعماری شــهری از این بیمارستان دیدن کرده و 

الگو برداری شود.
خبرنــگار جام جــم البرز: سرپرســت 
شــهرداری منطقه پنج ضمن قدردانی از زحمات 
دکتر دلشاد و همکاران ایشان خرسندی خود رااز 
قــرار گرفتن این بیمارســتان در البرز و خصوصا 
منطقــه پنج ابراز نمــوده و خواهــان همکاری 
بیشــتر بیمارستان با مجموعه شهرداری به جهت 
استفاده از خدمات زایشگاهی و بیمارستانی برای 

پرسنل شهرداری نیز شد.
در ادامــه شــهردار جهــت تکمیــل پروژه 

بیمارســتان جهت هــر گونه همــکاری  اعالم 
آمادگی نمود.

بازدید شهرداری منطقه 5 از بیمارستان مریم

وقتــی پای صحبت هــای 2 مدیر مجرب و 
خالق رستوران گرین لند نشستیم متوجه شدیم 
یکی از ســالم ترین و مقــوی ترین مواد غذایی 
مفید برای مشتریان در این رستوران و در فضایی 

دلپذیر سرو می گردد.
ابتدا با آقای هادی شــاه محمدی یکی از 2 

مدیر مجموعه گفتگو کردیم وی...
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

نماینده ولی فقیه در البرز:
مردم  مقابل دشمن سر خم نمی کنند

امام جمعه کرج بر نگرانی دشــمن از همایش 
عظیم اربعین حسینی در کربال تاکید کرد.

خبرنگارجام جم البرز: حجت االســالم 
حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه با بیان 
اینکه دشمن بر تخریب همایش پیاده روی اربعین 
حسینی تمرکز کرده است، گفت: همایش اربعین 

حسینی قدرتهای بزرگ را به چالش کشیده و دشمن بخاطر نگرانی از نتیجه 
همایش، سعی دارد که چهره آن را مخدوش کند. 

وی در ادامه با اشــاره به اینکه مردم سراســر جهان از نژاد و قومیت های 
مختلــف در این همایش حضور پیدا می کننــد، افزود: این همایش به عامل 
وحدت بین مســلمانان جهان تبدیل شــده است و دشمن سعی دارد اجتماع 

چند میلیونی واحد را تخریب کند چرا که خوابشان را پریشان کرده است. 
خطیب جمعه کرج همچنین گفت: با کشــتی نجات امام حسین می توان 
به ســاحل نجات و سرمنزل سعادت رســید و به همین دلیل همایش اربعین 

گامی برای عینیت پیدا کردن آموزه های عاشوراست.
وی افزود: حضور جوانان در این همایش بســیار ارزشمند است و این شور 
حسینی باید به شعور حسینی برسد و اهداف بزرگی را در اربعین دنبال کرد. 

امام جمعه کرج گفتمان بین ملتها و اقوام را در همایش بسیار مهم عنوان 
کرد و افزود: تالش ها مســئوالن برگزاری همایش باید بر همگانی بودن آن 
باشــد و همه با هم در مســیر و هدف متعالی حرکت کنند. وی گفت: تالش 
آمریکا بر این بود که این همایش کمرنگ دیده شــود اما حب حسین و ائمه 
اطهار کار خودش را کرد چرا که ملتی که دســت در دســت امام حسین بدهد 

تسلیم هیچ یزیدی نخواهد شد. 

امام جمعه ساوجبالغ:
با تقوایان هرگز دنیا پرست نیستند

خبرنگار جام جم البرز: حجت االســالم 
شهرســتان  امام جمعــه  ناطقــی  حاج آقــا 
ساوجبالغ)هشــتگرد(در خطبه های نماز جمعه 
هفته ای که گذشــت گفت: پــس از حمد و ثنای 
خداونــد، مؤمنیــن و مؤمنات را بــه رعایت تقوا 
ســفارش کرد و سپس به حدیثی از امام اول شیعیان حضرت علی )ع( درباره 
با تقوایان اشــاره کرد که می فرمایند: با تقوایان در دنیا و درمیان مردمند اما 
هرگز دنیا پرســت نیســتند و هرگز برای رسیدن به دنیا و مادیات دروغ نمی 
گویند و خیانت نمی کنند و به بیت المال دســت درازی نمی کنند. گویا اینها 
گروهی دیگرند که در میان مردم زندگی می کنند اما آلودگی دنیا پرســتان را 
ندارند. پس مهم اســت که انســان در میان مردم باشد و به خاطر رسیدن به 

مادیات فرمان خدا را زیر پا نگذارد.

ضــرورت توجه اســتاندار بــه پدافند 
غیرعامل                    

محمد صفری، اســتاد دانشــگاه 
و مدیرکل ســابق امنیتــی وانتظامی 
استانداری البرز

توجه اســتاندار به تحقق الزامــات پدافند 
غیرعامل در استان البرز، براساس سیاست های 
کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل که از سوی 
مقام معظم رهبری در 13  ماده ابالغ شده است، 

امری ضروری تلقی می گردد.
همچنین برمبنای بند 15 ماده 1 سیاســت های کلی آمایش ســرزمینی 
ونیز پیرو مفاد مندرج در برنامه های چهارم توســعه کشــور)بند11ماده121( 
وپنجم توســعه)مواد45،198،199،201، 215 و231(وششم توسعه)بندب 
مــاده 27 ،بند الــف ماده 41،بندر ماده 74، بندپ مــاده 106 ،ماده107 وماده 
109 ( و نیز بر مبنای دستورالعمل های سازمان پدافند غیرعامل کشور وابالغ 
ساختار تشکیالتی این سازمان که منجر به ایجاد اداره کل پدافند غیرعامل در 
استانداریها وایجاد کمیته های اجرایی پدافند غیرعامل در دستگاههای اجرایی 
کشــور گردید و باید با نظارت و راهبرد استانداران که به عنوان باالترین مقام 

اجرایی وحاکمیتی تلقی می گردند، اعمال گردد.
 انتظار می رود اســتاندار البرز که خود به عنوان رئیس شورای عالی پدافند 
غیرعامل نقش آفرینی می کنند نسبت به حداقل بخشی از اهداف وراهبردهای 
آن جامه عمل بپوشانند اما متاسفانه شهروندان البرزی در طول ماموریت جناب 
آقای نجفی حتــی یک کلمه اظهار نظری که مبتنی بر تحقق الزامات پدافند 
غیرعامل در اســتان که با جان مردم وحفظ زیرساختهای استان البرز سر وکار 
دارد نشنیده وندیده اند! انتظار مردم ونخبه های سیاسی ودانشگاهی استان البرز 
و نیز مراجع ذی صالح کشوری ولشگری در فرایند سلسله مراتب تشکیالتی 
و بویژه براســاس دستورات موکد مقام معظم رهبری، تحقق الزامات در حوزه 
پدافند غیرعامل امری ضروری وقطعی است بنابراین امیدواریم در هفته پدافند 
غیرعامل این مهم در دســتور کار اســتاندار محترم البرز قرار بگیرد.شناسایی 
وتعیین کادری قوی وحرفه ای در ســاختار پدافند غیرعامل استانداری،تهیه 
طرح جامع پدافند غیرعامل اســتان،تهیه طرح آمایش ســرزمینی اســتان، 
برگزاری آموزش های مســتمر در این حوزه ،فرهنگ سازی در مردم، تقویت 
ارتباط با ســازمان پدافند کل کشــور، تقویت نظارت بر اقدامات راهبردی از 
سوی استانداری توسط شخص استاندار،برگزاری مانورهای کاربردی،ایجاد 
فرماندهی متمرکز با ترکیب مدیریت بحران وپدافندغیر عامل در استان،ایجاد 
وحدت رویه در سیاســت ها واقدامات دســتگاههای اجرایی در حوزه پدافند 
غیرعامل در استان،نظارت براقدامات سایر دستگاه های اجرایی استان از سوی 
استانداری وتعیین بازه زمانی برای اجرای مهمترین اقدامات الزم در این حوزه 
و... ازجمله بدیهی ترین اقدامات ضروری در استان خواهد بود که انتظار می رود 

استاندار نسبت به تحقق آن دستورات الزم را ابالغ بفرمایند.

با ائمه جمعه استانخبر  ثبت نام بیش از 4۰ هزار البرزی برای شرکت 
در مراسم اربعین

بیش از 40هــزار البرزی برای 
حضور در مراسم اربعین حسینی در 
سامانه ســماح نام نویسی کرده اند 
و بــرای بیش از 30هزار نفر روادید 

صادر شده است.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
صداوســیما مرکز البرز بر اســاس 
اعالم سازمان حج و زیارت استان، 
بــا تکمیــل مــدارک، روادید طی 

72ســاعت صادر می شــود و این 
رونــد تا 2روز قبــل از اربعین ادامه 

خواهد داشت. 
هزینــه ای که بایــد به صورت 
اینترنتی از طریق ســامانه ســماح 
پرداخت شود شــامل روادید، بیمه 
و خدمات پزشــکی اســت و معادل 
234هزار و 875تومان تعیین شده 

است.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
البرز گفت : ســهمیه بیمه صنــدوق اعتباری هنر 
برای خبرنگاران فاقد پوشــش بیمه این اســتان، 
اختصــاص یافته و خبرنگارانــی که متقاضی بیمه 

هستند می توانند فرم مربوطه را پر کنند.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اســتان البرز ناصر مقدم با اعالم 
این خبر، تصریح کرد: ســهمیه اســتان البرز برای 
300 نفر از حوزه فرهنــگ و هنر، فعاالن قرآنی و 
خبرنگاران فاقد بیمه طی ســه سال تعیین شده به 
طوری که در هر سال 100 نفر می توانند عضو این 

صندوق بیمه شوند.
وی اظهار داشت: خبرنگاران برای برخورداری 
از این بیمه می توانند به اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان البرز مراجعه و فرم های مربوطه 

را تکمیل کنند.
مقدم گفــت: همچنین خبرنــگاران آزاد فاقد 
بیمه با دریافت تائیدیه اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی استان بیمه می شوند.

 * اعضــای خانــه مطبوعــات هدیه

 ١٠٠ هزار تومانی دریافت می کنند
مقدم در ادامه با اشــاره به واریــز بودجه ای از 
ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به حساب 
اداره کل اســتان ها، افــزود: این مبلــغ به منظور 
اعطای هدیه روز خبرنگار واریز شــده که ما هم به 
ذیحســابی اداره کل ارجاع دادیم تا شماره حساب 
اعضای خانه را گرفته و مستقیم به حساب تک تک 
اعضا واریز شــود. مبلغ این هدیــه برای هر عضو 

خانه مطبوعات 100 هزار تومان است.
وی بــا بیان اینکه این هدیه برای تمام اعضای 
خانه مطبوعات سراســر کشــور اختصاص یافته، 

اضافه کرد: افــرادی این هدیه را دریافت می کنند 
که تا روز 17 مرداد امســال عضویت آنان درخانه 

مطبوعات استان ثبت شده باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
البرز گفت: به تازگی نیز وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی با صدور کارت خبرنگاری برای کسانی 
که با مراجعه به ســایت معاونــت مطبوعاتی این 
وزارتخانه 2 اثرخبری در مــاه ثبت کنند، موافقت 

کرده است.
وی در خصوص فعالیت خانه مطبوعات اســتان 
البرز بیان داشت: این تشــکیالت جایگاه حقوقی 
مستقلی دارد که اداره کل از آن ها حمایت می کند.

مقدم به بررســی موفقیت خانــه مطبوعات در 
انجــام وظایفش اشــاره کرد و افــزود: احتیاج به 
همدلی بیشــتر در حوزه رســانه های استان داریم 
و باید ســعی کنیــم خانه مطبوعــات، خانه همه 

رسانه های استان باشد.
وی اضافه کرد: اصحاب رســانه ای که تاکنون 
موفــق بــه عضویت در ایــن خانه نشــده اند در 
صورتیکــه تا پایان مهر اقــدام به عضویت کنند از 

پرداخت حق عضویت معاف هستند.

خبر خوش ارشاد؛

خبرنگارانی که بیمه نیستند، بیمه می شوند

وقتی پای صحبت های 2 مدیر مجرب و خالق رســتوران گرین 
لند نشســتیم متوجه شــدیم یکی از ســالم ترین و مقوی ترین 
مواد غذایی مفید برای مشــتریان در این رستوران و در فضایی 

دلپذیر سرو می گردد.
ابتدا با آقای هادی شاه محمدی یکی از 2 مدیر مجموعه گفتگو 
کردیم وی در پاســخ به ســوال ما که تفاوت اصلی غذاهای شــما 
با ســایر رســتوران ها چه می باشد خاطرنشــان ساخت: تفاوت ما 
عدم اســتفاده از گوشــت قرمز و مرغ و انواع مــواد نگه دارنده 
در سس هاست همچنین استفاده از  سوسیس و کالباس گیاهی  
و پنیر گیاهی در ســاندویچ ها و پیتزا ها دردســتور کار ماســت. 
همچنین هدف ما این اســت که مردم را به ســمت ســالم خواری 
هدایت کنیم. یعنی یعنی می توان با جایگزین کردن مواد غذایی 
گیاهی ســالم یک غذای خوشمزه و ســالم و مفید تهیه کرد تا هم 
از غــذا خــوردن لذت ببرید و هم باعث حفظ ســالمتی می شــود. 
همچنیــن ما در اینجــا خمیر و نان را خودمان تولیــد می کنیم و با 
یکســری تغییرات که سبوس گندم و سبوس جو به نان استفاده 

می کنیم هضم نان در سیستم گوارش ساده تر می شود.
وی در ادامه در زمینه اینکه این فست فود ها در بحث سالمت 
چــه تاثیــری دارد تصریح کــرد: اول اینکه رژیــم غذایی گیاهی 
هضم ساده تری دارد و در این فست فود پایه تمام مواد غذایی 
به صورت گیاهی و کامال ســالم اســت و حتی برای طعم دار کردن 
غذاها از نمک دریا اســتفاده می شود و روغنی که در تهیه غذا به 
کار می رود روغن کنجد اســت و ما ادویه جات مورد اســتفاده را 
خودمان آسیاب می کنیم تا از سالمت آنها مطمئن شویم. همچنین 
این نوع غذاها به علت اســتفاده از مواد غذایی ســالم در کاهش 
وزن بســیار موثر اســت. در حال حاضر خیلی از مشــتری های ما 

خانواده پزشک بخصوص پزشکان تغذیه هستند.
شــاه محمدی همچنین گفت: در اینجا ما تمام مواد اولیه مورد 
اســتفاده را در محــل دید مشــتری قرار داده ایم و مشــتری ها 
می بیننــد که برای طبخ غذا از روغن کنجد اســتفاده می شــود و 
خمیر را خودمان تهیه می کنیم و از ســبوس گندم و جو و گیاهان 
معطــر در تهیــه نان هــا و در تهیه غذاها از پنیر گیاهی اســتفاده 
می شــود.وی در پاسخ به این سوال که "طعم این فست فود های 

گرین لند چه تفاوتی با فست فودهای دیگر دارد؟" یادآور شد: ما 
تالش کرده ایم طعم غذاها به ذائقه مردم که غذاهای گوشتی را 
می پسندد نزدیک باشد تا مردم به مصرف غذاهای گیاهی عالقه 
مند شوند و می توان گفت طعم این غذاها تفاوت چندانی با سایر 
فســت فودها ندارد ولی از نظر سالمت سطح بسیار باالتری دارد 
و همچنین ما بروشــورهایی در اختیار مردم قرار دادیم تا اطالع 
داشــته باشــند با چه جایگزین های گیاهــی می توانند تمام مواد 

غذایی مورد نیاز بدن را تامین کنند.
در ادامه با حسین باقری دیگر مدیر نخبه و خالق این رستوران 
مصاحبه کردیم که وی نیز در پاسخ به این سوال که در رستوران 
شــما چه نوع غذاهایی تهیه می شــود و از نظــر قیمت چه ویژگی 
دارد گفت: ما در اینجا انواع غذاها را ارائه می دهیم ولی یکسری 
از غذاها منحصر به خودمان است به عنوان مثال استیک گیاهی، 
کباب ترکی، ساندویچ مخصوص با نان طبخ خودمان، برگرهایی که 
طعم همبرگر دارد و تمام این غذاها کامال گیاهی است و همچنین 
ســاالدهایی منحصر به خودمان داریم و تمام ســس ها مختص به 

خودمان است که از تخم مرغ در تهیه آن استفاده نشده است.
ایــن مدیر خالق همچنین اضافه کرد:  غذاهای تهیه شــده در 
گرین لند در مقایســه با غذاهای گوشــتی با قیمت مناســب تری 
دارند و در عین حال با حجم بیشــتر ســرو می شــوند، مثال  پیتزا 
ایتالیایی ما به نســبت ســایر فســت فودها در ســایز پیتزاهای 
خانــواده ارائــه می شــود که برای ســیر کردن 2نفــر کامال کافی 
اســت و عالوه بر اینکه شخص غذایی با قیمت مناسب تهیه کرده 
از ســالمت غذا هــم اطمینان کامل دارد و همچنیــن از طعم غذا 
لــذت خواهد برد.ما در اینجا از بهترین مواد اولیه برای طبخ غذا 
اســتفاده می کنیم ولی تالش کرده ایم غــذا را با کمترین قیمت 
به مشــتری ارائــه دهیم تا بتوانیم برای مصرف غذاهای ســالم 
در جامعه فرهنگ ســازی کنیم.وی در پایان گفت: ما سفارشــات 
مجالس و مهمانی ها را به صورت اختصاصی با مواد غذایی گیاهی 

تهیه می کنیم.
آدرس: کــرج، عظیمیــه، بین میدان طالقانــی و مهران، خیابان 

حافظ جنوبی
شماره تماس: 02632559864 و 02632559859

در گفتگو با مدیران نخبه صنعت غذاهای گیاهی ایران اعالم شد؛

معرفی تنها  رستوران فست فود گیاهی ایران در کرج
جلســه ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و 
هنری دراداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

البرز برگزار شد .
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان البرز 28 مهر سال جاری 
جلســه ســتاد حمایت وصیانت از آثار فرهنگی و 
هنری  در دفتر ناصر مقدم مدیر کل فرهنگ وارشاد 
اسالمی اســتان البرز با حضور مهدی یزدانی دبیر 
کل ستاد حمایت و صیانت از آثار سینمایی و سمعی 
و بصری ،  نادر معماری مســئول امور استان های 
ســتاد صیانــت ، صدیق دبیر مجمــع امور صنفی 
، نــدر لو نماینــده اداره نظــارت براماکن عمومی 

نیروی انتظامی  البرز،  بهراد رئیس گروه ســینمایی 
و ســمعی و بصری اداره کل   و بزرگمهر مدیر روابط 

عمومی اداره کل برگزار گردید.
در این جلســه ناصر مقدم هدف از برپایی جلسه 
شــورای حمایت و صیانت از آثار فرهنگی هنری را 
کنترل و حمایــت از تولیدات و عرضه محصوالت 
فرهنگی هنری مجاز عنوان کرد و گفت :  به جهت 
جلوگیری از تخلفات و تکثیر غیر مجاز محصوالت 
کــه موجب ضــرر و زیان تولید کننــدگان داخلی 
می شــود با تعامل دســتگاه ها و مشارکت مردم و 

شناســایی آنان این مشکل را برطرف می نمائیم.
در ایــن جلســه مهدی یزدانی دبیر کل ســتاد 

حمایت و صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری 
گفــت :  حوزه نمایش خانگی یکــی از پر مخاطب 
ترین رسانه هاســت ،  هدف این ستاد آن است که 
ســرمایه و تولیدات فرهنگی وهنری ، توسط افراد 
ســودجو از بین نرود و بتوانیم با عرضه محصوالت 
فرهنگی امنیت ســرمایه گذاری  را برای کســانی 
کــه قصد انجام کار قانونی در ایــن زمینه را دارند 

تضمین کنیم .
وی در پایان افزود :  موفقیت اقدامات ســتاد در 
گرو آگاهی مردم اســت و خود مــردم باید متوجه 
آســیب های وارده به فرهنگ جامعه شــوند و به 

درک این مساله واقف باشند.

بــا توجه به اجرای قانون جانمایی 
مجموعه ای بــرای پایش متکدیان 
در شــهرهای بــاالی 500هــزار 
نفرجمعیــت، نظــارت و کنتــرل بر 
حضــور تکدیگران در کــرج انجام 

می گیرد.
خبرنگار جام جم البرز: پدیده 
و معضل تکدی گــری یکی از مهم 
ترین آســیب های اجتماعی اســت 
که در ســال های گذشــته تا کنون 
نگرانی هــای متعــددی را به وجود 
آورده و اغلب گریبانگیر شــهرهای 
بزرگ و کالنشــهر ها بوده اســت. 
راه انــدازی اردوگاه ویــژه "پایش 
متکدیان" در شــهرهای باالی 500 
هزار نفر جمعیت، قانونی اســت که 
طی ســنوات اخیــر ابالغ شــده و 
کالنشــهرها نیز به موجب این قانون 
ملزم به راه اندازی مجموعه ای برای 

ساماندهی و پایش متکدیان شدند.
* تکــدی گــری، معضل 

اساسی کرج
رئیس شورای اسالمی شهر کرج 
بــا توجه به اینکه کالنشــهر کرج با 
جمعیتــی بالغ بر بیــش از 2 میلیون 
نفر مشمول اجرای این قانون است، 
گفت: تکــدی گری معضلی بزرگ و 

اساســی برای کرج اســت که چهره  
نازیبــا و ناخوشــایندی را به شــهر 

بخشیده است.
 عباس زارع تکدی گری را عامل 
افزایش عــوارض و مخاطراتی چون 
اعتیاد و بزهــکاری در جامعه عنوان 
کــرد و افزود: ســاماندهی متکدیان 
مقوله مهمی است که باید با همکاری 
دستگاه های مربوطه بررسی و به سر 

انجام برسد.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج 
افزود: پیــرو این موضوع شــورای 

اسالمی شــهر و مجموعه مدیریت 
شــهری کرج محلی را بــرای جمع 
آوری، ســاماندهی و پایش متکدیان 
در مرکز فوریت های خدمات شهری 
در نظر گرفته اســت کــه امکانات 
زیرساختی این مجموعه نظیر محل 
نگهداری افراد، ســرویس بهداشتی 
و محوطه در حال بهســازی و تعمیر 

است.
زارع با تاکید بر اینکه به طور حتم 
این مجموعــه نقش قابل توجهی در 
جمع آوری و ســاماندهی متکدیان 

ایفــا خواهد کرد، یادآور شــد: طبق 
قانــون وظایف حاکمیتــی این امر 
توســط دســتگاه های مربوطه نظیر 

فرمانداری پیگیری می شود.
 

* اقدامــات خوبــی برای 
کنترل متکدیان در کرج انجام 

شده است
معاون خدمات شــهر شهرداری 
کرج با اشــاره به اینکه در راســتای 
اجــرای قانــون پایــش متکدیان 
در شــهرهای بــاالی 500 هــزار 
نفــر جمعیــت وظایفی نیــز برای 
شــهرداری ها تعریف شــده است، 
افــزود: پیرو وظایف تعریف شــده، 
اقدامــات خوبی در کالنشــهر کرج 
صورت گرفته است.حسن مدیروستا 
با تاکید بــر اینکه کنترل و نظارت بر 
حضور متکدیان در سطح شهر مقوله 
حایز اهمیتی اســت که از گذشــته تا 
کنــون مــورد توجه دســتگاه های 
مربوطه قرار دارد، گفت: شــهرداری 
مکانی را برای ســاماندهی متکدیان 
در واحد امانــی و مرکز فوریت های 
خدمات شــهری در نظــر گرفته که 
در این بیــن پایش متکدیان برعهده 

فرمانداری خواهد بود.

لزوم ساماندهی متکدیان با همکاری سایر دستگاه ها 

  برپایی ستاد حمایت و صیانت از آثار
فرهنگی و هنری
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بدرقه پاکبانــان برای خدمت به زائران 
حسینی

پاکبانان خادم حسینی شهرداری کرج با هدف خدمت به زائران حسینی 
عازم عتبات عالیات شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز،به همت معاونت خدمات 
شــهری شــهرداری کرج، مراســم بدرقه خادمان اربعین حسینی )ع(  در 

باشگاه میالد برگزار شد.
همه ساله با نزدیک شــدن به اربعین حسینی، شهرداری کرج با هدف 
خدمت به زائران حســینی اکیپی از پاکبانان خادم حسینی را به شهر نجف 
اعزام می کند. در همین حال نیز مراســمی جهت بدرقه خادمان حســینی 

برگزار شد.
گفتنی اســت به منظور ارایه خدمات مطلوب به عزاداران، هزار و 800 

نیروی خدماتی برای اربعین حسینی در حالت آماده باش قرار دارند.

شکارچیان غیرمجاز کبک، در دام قانون
شکارچیان غیرمجاز کبک در شهرستان ساوجبالغ به دام افتادند.

بــه گزارش خبرنگار جام جم البرز رئیس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان ســاوجبالغ گفت : سه شکارچی غیر مجاز درحین شکار کبک 

در ارتفاعات روستای فشند به وسیله  یگان حفاظت اداره دستگیر شدند.
محمودی افزود :شــکارچیان غیرمجاز با اســتفاده از سه قبضه اسلحه 
ســاچمه زنی بدون داشتن مجوز و پروانه، 4 قطعه کبک شکار کرده بودند 

که پس از دستگیری همه ادوات آنها توقیف گردید.
وی  با اشاره به این که تا این لحظه  هیچ گونه دستورالعملی برای  صدور 
پروانه شــکارپرندگان اعالم نشده افزود: با توجه به این که شکار غیرمجاز 
وبدون ضابطه آسیب جدی به حیات وحش  فراهم می کند از مردم خواست 
در صورت مشاهده  افراد متخلف موضوع را به یگان این اداره اطالع دهند .

وی از  شــکارچیان خواســت ضمن احترام به قانــون و رعایت قوانین 
ومقررات شــکاروصید از شــکار هرگونه پرنده ودیگر حیوانات خودداری 
کرده  چرا که هزینه های زیادی را بابت تخلف خود باید پرداخت کنند. وی 

از همه دعوت کرد  بیاییم از محیط زیست حفاظت کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز خبر داد؛
نمایشــگاه  بزرگترین  برگــزاری 

توانمندی های صنایع

بزرگترین نمایشــگاه توانمندی های صنایع البرز، نیمه دوم آبان 
برگزار می شود.

به گــزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز فرشــی گفت: 
برگــزاری بزرگترین نمایشــگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی 
صنایع کوچک و متوســط اســتان البرز، فرصت مغتنم و ارزشمندی 

برای فعاالن اقتصادی در این استان است. 
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی البرز افزود: واحد های 
صنعتی نباید هدف گذاری خود را تنها متکی به بازار داخلی قرار دهند 
چرا که اگر شرایط رکودی کشور یا بازار داخلی خود را از دست بدهند 

دیگر فرصت جبران و جذب بازار خارجی را پیدا نمی کنند.
فرشــی هدف از برگزاری این نمایشــگاه را تسهیل فرصت های 
زنجیره تامین بازار از طریق نمایش محصوالت و خدمات نشست های 
تجاری رودررو، تبادل اطالعات ایده ها و فناوری، نوآوری و بین المللی 
ســازی عنوان کرد و گفت: ایجاد ارتباطات بین بنگاهی و به نمایش 
گذاشــتن توان و اهمیت نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد، از 
دیگر اهداف حضور واحد های صنعتی کوچک و متوسط در بزرگترین 
رویداد صنعتی استان است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان البرز برگزاری بزرگترین نمایشگاه توانمندی های تولیدی و 
صادراتی صنایع کوچک و متوسط استان را فرصتی مناسب برای ارائه 
توانمندی های صنایع استان در عرصه های داخلی و خارجی دانست و 
افزود: افزایش تبادالت اقتصادی، آشنایی بیشتر صنایع با ظرفیت ها 
و توانمندی های واحد های مرتبط و نیز ارتقای ســطح تکنولوژی و 
فناوری در صنایع از دیگر اهداف برپایی نمایشــگاه توانمندی های 

تولیدی و صادراتی صنایع کوچک و متوسط استان البرز است.
وی گفت: بزرگترین نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی 
صنایع کوچک و متوســط اســتان البرز، 26تــا29 آبان97 در محل 

گلستان گلشهر کرج پذیرای عالقه مندان خواهد بود.

خبرخبر

سرپرســت شــهرداری کرج گفت: توجه به تذکرات 
اعضای شــورا و پیگیری آن ها موجب رشــد و پیشرفت 

شهر می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری علی اصغر کمالی 
زاده در نود و ششــمین جلسه رســمی شورای اسالمی 
شــهر کرج، با تاکید بر ضرورت ایجــاد هم افزایی میان 
شــورا و شــهرداری و به دنبال آن ارائه خدمات شایسته 
تر به شــهروندان، گفت: اعضای شورا وکالت مردم را بر 
عهده دارند و قطعا تذکرات و پیشنهادات آنان مورد توجه 

و پیگیری قرار می گیرد.
وی ادامه داد: ســعی می کنیم ظرف مدت یک هفته 
یا کمتر، بازخورد تذکرات و پیشــنهادات اعضای شورا را 
شاهد باشیم و اقدامات خدماتی شهر را بر این اساس پیش 
ببریم.کمالی زاده در ادامه به بازدیدهای خود از پروژه های 
عمرانی اشــاره کرد و افزود: هدف از این بازدیدها تزریق 

جان تازه به رگ های شهر است.
شهردار منتخب کرج با اشاره به اینکه در پروژه بزرگراه 
شــمالی کارهای خوبی انجام شده است، عنوان کرد: به 
رغم انجام اقدامات مناســب در این زمینه، بنا به دالیلی 
طی 7 ماه گذشته پروژه یک و هفت دهم پیشرفت داشته 

در صورتــی که باید ماهی دو درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشته باشد.

کمالــی زاده افزود: طی هفته جاری بدهی های بانک 
شــهر را نیز مورد بررســی قرار دادیم و در تالشیم پس از 
پرداخت بدهی ها الین جدیدی را برای اجرای پروژه های 

نیمه تمام باز کنیم.
این مسئول با اشاره به پیگیری مجدانه شهرداری در 
خصوص اتمام پروژه های نیمــه تمام، گفت: طی 6 ماه 

آینده این پروژه ها به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
سرپرســت شــهرداری کرج، در بخــش دیگری از 

صحبت های خود به بررسی وضعیت ناوگان حمل و نقل 
عمومی اشاره کرد و افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی در 
شــهر بسیار فرسوده شده و نیازمند ساماندهی و نوسازی 

است که این موضوع در دستور کار قرار دارد.
 * تــا پایان ســال ۵ پروژه مشــارکتی 

کلنگ زنی می شود
کمالی زاده با اعالم این مطلب بیان داشت: مقرر شده 

تا پایان سال جاری 5 پروژه مشارکتی کلنگ زنی شود.
 بررســی بحث های برندینگ، محیط زیست، کاشت 
درخت، فرودگاه پیام و اســتحصال گاز و لندفیل در حلقه 
دره از دیگر مواردی بود که از سوی کمالی زاده مطرح شد.

* خرید 2 میلیارد تومان قیر 
سرپرست شهرداری کرج همچنین از خرید 2 میلیارد 
تومان قیر طی روز جاری خبر داد و گفت: در تالش هستیم 
تا 15 آبان بحث تراش و روکش آســفالِت شهر را به اتمام 

برسانیم.
کمالی زاده در بخش پایانی به ایجاد باغ کتاب در شهر 
نیز اشــاره کرد و افزود: امیدوارم بــا ایجاد این مجموعه 
بتوانیــم مجموعه ای منحصر به فــرد به عنوان مکمل 

موسسات تحقیقاتی شهر داشته باشیم.

بارش ها در البرز از ابتدای مهر تا امروز 
10/4 میلیمتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما، 
مرکز البرز، رحمانیان مدیرکل هواشناسی 
استان البرز ضمن اعالم این آمار گفت: بر 

اســاس آمار میزان بارش ها سال گذشته 
در همین مدت 16میلیمتر و میانگین بلند 
مدت اول تا 25مهــر 7 ممیز 2دهم بوده 
که این آمار نشــان می دهد که بارش ها از 
ابتدای مهر امســال تاکنون کمتر از سال 

گذشته و بیشتر از میانگین بلند مدت است. 
مدیر دفتر مطالعات پایه آب شــرکت آب 
منطقه ای اســتان البرز هم گفت: ذخایر 
ســدهای البرز از ابتــدای مهر تا 24 مهر 
جاری بــا 9درصد کاهش همــراه بوده 

است. ســعید نقدی میزان ظرفیت حال 
حاضر سد طالقان را حدود 66درصد یعنی 
برابر با 266میلیون مترمکعب اعالم کرد 
و گفت: این میزان نســبت به مدت مشابه 

سال قبل با 9درصد کاهش مواجه است.

فرماندار طالقان از تصویب 15 طرح اشــتغال پایدار 
روستایی و عشایری در بخش کشاورزی این شهرستان 

خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز جواد 
صادقلو افزود: اجرای ایــن طرح ها با اعتبار بیش از 13 

میلیارد ریال برای 80 نفر اشتغالزایی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه اکنون 70 روســتا در شهرســتان 
طالقان وجود دارد که افزون بر فعالیت های کشــاورزی 
در امر دامــداری نیز فعالیت می کننــد، گفت: جمعیت 
ســاکن شهرستان طالقان 16 هزار نفر است که با توجه 
به موقعیت گردشــگری منطقه شــمار این جمعیت در 

فصول بهار و تابستان از یکصد هزار نفر فراتر می رود.

فرمانــدار طالقان افــزود: این شهرســتان ضمن 
برخورداری از ظرفیت های کشاورزی و دامی، موقعیت 
گردشــگری آن نیز برای روســتائیان و ساکنان منطقه 
می تواند منبع درآمد باشــد و براین اســاس طرح های 
مصوب با رویکرد تولیدات کشــاورزی ، دامی ، خدماتی 

و گردشگری در روستاها اجرا می شود.

توجه به تذکرات شورا موجب رشد شهر می شود

از ابتدای مهر تا کنون؛

بارش ها بیشتر از میانگین بلندمدت سال گذشته

حرکت طالقان به سمت توسعه روستایی

آیا به استفاده بهینه از فضای فروشگاه خود فکر کرده اید؟
امــروز در خدمت مهندس ارســالن 
خــدادادی هســتیم ، مدیــر شــرکت 
آکاربو، یکی از شــرکت های ایرانی که 
در زمینــه جدیدترین و مــدرن ترین 
تجهیــزات فروشــگاهی فعالیت دارد 
و با نــوآوری خود در طراحی و ســاخت 
اســتند مخصــوص آجیل، خشــکبار و 
حبوبــات توانســته قــدم بزرگــی در 
به روز کــردن این صنعــت و همچنین 
تمیزی و اســتفاده بهینه از کوچکترین 
فضای فروشــگاه ها بــردارد. در ذیل 

گفتگو با ایشان را میخوانیم:

* شــرکت شــما در چــه زمینــه ای 
فعالیت دارد؟

 زمینــه فعالیــت شــرکت مــا تولید 
اســتندهای خــاص بــرای خشــکبار، 
حبوبات و بعضی از ادویه هاســت. این 
اســتندها که از سه مخزن تا 12 مخزن 
در قالــب اســتند یک، دو و ســه طبقه 
طراحی و ســاخته شــده اســت نسبت 
بــه مقــدار فــروش روزانــه، فضــای 
فروشــگاه و تعــداد محصــوالت مورد 

فروش قابل انتخاب است. 

* ایــن اســتندها چــه مزایایی برای 
مصرف کنندگان دارد؟

وقتی ما به فکر طراحی این استندها 
بودیم، چنــد فاکتور مهم مــد نظرمان 
بود. اولین و شاید مهمترین بحث، امر 

بهداشت است. 
در روش های ســنتی فــروش مواد 
غذایــی داخــل گونی یا ســطل ها قرار 
می گرفت کــه در این روش محصوالت 
همیشــه در معــرض گــرد و خــاک و 
حشــرات بودنــد. اســتندهای آکاربو 
دارای مخازن بسته و به دور از هرگونه 
کثیفی و گرد و خاک اســت. محصول در 
این اســتندها از باال) سقف کار( وارد 
شــده و از انتهــای مخــزن) شــیرهای 

خروجی تعبیه شده( خارج می گردد. 
با این روش، اولیــن ورودی، اولین 
خروجی را داشــته و همیشــه محصول 
تازه به مشــتریان عرضه می گردد. به 
دلیل بسته بودن مخازن ورود رطوبت 
بــه محصوالت بــه حداقل می رســد و 
همین امر باعث شــده از اســتندهای 
آکاربــو در شــهرهای شــمالی و جنوبی 
کشــور کــه میــزان رطوبت هــوا زیاد 

است، بیشتر استقبال گردد. 
یکی دیگــر از مهمتریــن مزیت های 
این اســتندها، اشــغال فضــای کم در 

محیط فروشگاه است. 
همــه اســتندها درابعــاد 60*60 
سانتیمتر طراحی شده اند. یعنی فضای 
مــورد اســتفاده 60 ســانتیمتر مربع 
می باشد.  فروشــگاه داران می توانند 
به کمک کادر فروش ما،  مناســب ترین 

اســتند را نسبت به مواردی که عرض 
کردم )مقدار فــروش روزانه، فضای 
فروشــگاه و تعــداد محصــوالت مورد 

فروش ( انتخاب کنند. 

* استندها در چه شــهرهایی توزیع 
شده است؟

تقریبــا همــه مناطق ایــران توزیع 
داشــته ایم. حتی به بعضی از کشورها 

مثــل اســترالیا، ســوئد، ترکیه، عراق 
و اقلیــم کردســتان هــم صادر شــده 
است. فروشگاه های زنجیره ای بزرگ 
مثل فروشــگاه رفاه و اتکا جزو لیست 

مشتریان شرکت آکاربو هستند.

* در تمام شــهرهای ایران نمایندگی 
جهت فروش استندها وجود دارد؟

در بعضــی از اســتان ها نمایندگــی 
داریــم و اســتانهایی کــه نمایندگــی 
نداریــم، فروش به صورت مســتقیم 
از دفتر مرکزی تهران انجام می گردد.

* محصــوالت تولیــدی شــما دارای 
استانداردهای خاصی هستند؟

بله. چهار اســتاندارد ISO در قالب 
اســتاندارد مدیریت تولید، مدیریت 
کیفیت، بهداشــت و مشــتری مداری 
 از کشــور انگلســتان دریافــت شــده 

است.

* برنامه شما برای توسعه و کاربردی 
کردن این استندها چیست؟

ما هــر ســاله یــک محصــول جدید 

در نمایشــگاه بیــن المللــی تجهیزات 
فروشــگاهی تهران رونمایی می کنیم. 
سال قبل استند گرد برای دور ستون 
فروشــگاه ها ساخته شــد و امسال نیز 
یک طــرح جدید و بســیار کاربردی در 
دست طراحی است. همچنین مکانیزم 
توزیــن برای نصب روی اســتندها در 

دست بررسی است. 
البتــه یــک خبــر خــوب هــم بــرای 
کــه  داریــم  دار  خانــه  خانم هــای 
انشــااهلل بزودی از طریق وب ســایت 
و شــبکه های اجتماعــی شــرکت اطالع 

رسانی می کنیم. 
نشانی دفتر مرکزی تهران: سعادت 
آباد- بلوار ســرو غربــی- بین میدان 
کتــاب و چهار راه ســرو- پالک 104- 
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ترافیک میدان بالل حبشی را ساماندهی کنید
میدان بالل حبشی و خیابان های اطراف از نظر رفت و آمد و عبور و مرور خودروها 
به علت نداشــتن چراغ راهنمایی فعال وضعیتی بسیار آشفته و نابسامان دارد که در 
بیشتر اوقات وجود این نقص باعث برخوردهای ناخواسته خودروها با هم یا با عابران 
می شــود. لطفا مسئوالن مربوطه نسبت به اصالح و تصحیح اوضاع ترافیکی فعلی 

اقدام عاجل نمایند.
محسن علی پور از کرج

بازار میوه و تره بار شهید مطهری را بسامان کنید
بازار میوه و تره بار شهید مطهری را که بسیار آشفته بوده و منبع توسعه آلودگی های 
شهری می شود، ســال های پیاپی دچار این بی نظمی هاست. بنابراین از مسئوالن 

شهرداری کرج درخواست داریم تا به این وضع بی سروسامان رسیدگی کنند.
جمعی از شهروندان کرجی

بر داروخانه ها نظارت کنید
برخــی داروخانه داران داروهای بیمــاران را با قیمت های خارج از عرف و قانون 
به مشــتریان می فروشند. لذا از مســئوالن مربوطه درخواست دارم تا نسبت به کار 

داروخانه داران نظارت کافی و اصولی معمول نمایند.
جواد احمدی از ماهدشت

دولت و مجلس شتابان اقدام کنند
در شــرایطی که اوضاع اقتصادی مردم نابســامان بــوده و گرانی های اقالم و 
ملزومــات زندگی آنان روز به روز توان اقتصادی شــان را تحلیل و تضعیف می کند 
مردم انتظار دارند تا دولت و مجلس به صورت شتابان به وضع مردم اعم از کارگران 
و کارمندان به طور جدی رســیدگی نموده و آنان را از دلهره و فشــارهای اقتصادی 

زندگی برهانند.
سیدنصرالدین میر عربشاهی 

دهیاران روستاها، مشکالت را حل و فصل کنند
برخی دهیاران روستاها به جای حل و فصل مشکالت داخلی روستائیان با سرگرم 
شدن به مسائل حاشیه ای از اصل ماموریت و شرح وظایف محوله قانونی غافل شده 
اند.لذا از فرمانداری ها و بخشــداری ها انتظار است که با نظارت دقیق در این زمینه 

از انحراف بیشتر دهیاران از مسیر خدمت رسانی به روستائیان جلوگیری نمایند.
جمعی از روستائیان ساوجبالغ

فقدان شعب بانکی کافی در شهرک مهندسی زراعی و بعثت
شهرک مهندسی زراعی و بعثت با جمعیت متراکم و انبوه خود از نظر شعب بانکی 
در مضیقه می باشــد. لطفا مسئوالن مربوطه نسبت به راه اندازی شعب بانکی کافی 

در محدوده مذکور اقدام نمایند.
حسن جواهر پور از کرج 

زندگــی نامه یک شــهید معلم 
استان البرز

شهید حســن کشاوری در سال 1331در روستای خوارس 
از توابع شهرســتان کرج و در خانواده ای مومن و مذهبی دیده 

به جهان گشود.
خبرنگار جام جم البرز : وی پس از پایان دوره طفولیت 
وارد کانون علم و دانش شــد و تــا کالس چهارم ابتدایی را در 
برغان ) از توابع شهرســتان کرج( تحصیل نمود ولی به علت 
فقر و مشکالت زندگی به ناچار ترک تحصیل نمود و به کمک 

پدرش در فعالیت های دامداری و کشاورزی مشغول گردید.
در 23 ســالگی ازدواج کرد و ثمــره این وصلت یک دختر 
می باشــد. شهید در سال 1350 با خانواده خویش از روستایش 
مهاجرت کرده و به کرج آمدند و در کارخانه کفش بال مشغول 

به کار شدو سپس در نقشه برداری ساختمان کار کرد.
در همین دوران بود که به علت فعالیتی که وی علیه شــاه 
داشت از ســوی ساواک تحت تعقیب قرار گرفت و حدود یک 
سال و نیم متواری بود و پس از این که از تعقیب ساواک رهایی 

یافت در اداره آموزش و پرورش مشغول خدمت شد.
پس از پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی با تشــکیل 
کمیته های انقالب اســالمی در این نهاد جوشیده از متن ملت 
نیز به تالش و کوشــش پرداخت و با شروع جنگ تحمیلی بعد 
از گذرانــدن 3 ماه تعلیمات نظامی از ســوی فداییان اســالم 
عازم جبهــه نبرد حق علیه باطل گردید و به نبرد مقدس علیه 
کافران پرداخت و ســرانجام در تاریخ 58/198 در سوسنگرد 
بر اثر اصابت دشمن زبون به درجه رفیع شهادت نائل گردید و 

به لقاا…. پیوست.
الزم به ذکر اســت مدرســه ای دخترانه به نام این شهید” 
مدرسه شهید کشــاوری” در آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج 
واقع در کرج – جهانشهر – بلوار موالنا – جنب دبیرستان قلم 

چی مزین شده است.

پیام های مردمییاد یاران آشنا

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال

مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

با همکاری ســازمان شیالت و امور 
آبزیان، اداره ترویج و ســالمت معاونت 
فرهنگی- اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کرج، واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشــت 
شهرستان کرج و نیز امور بانوان و خانواده 
سازمان جهاد کشــاورزی استان البرز، 
ویژه برنامه روزجهانی غذا با مشــارکت 
بیش از یک صد نفر و با محوریت غذایی 
حبوبــات، تخم مــرغ و آبزیان در محل 

تاالر شهیدان نژاد فالح برگزار گردید.
به گــزارش خبرنگار جام جم البرز در 
حاشیه مراسم آقای والیی مسئول روابط 
عمومی اداره بهداشــت کرج با اشاره به 
وظایف عمــده مجموعه، کارایی خود از 
جمله در امر بهداشــت تغذیه اعالم کرد: 
مهم ترین رســالت بهداشــت، آموزش 
می باشد که با توجه به این امر مهم عمده 
تالش ما آگاه ســازی و آموزش خانواده 
در خصوص نوع و نحوه پخت است که با 
سالمتی ارتباط مستقیم دارد. با توجه به 
جمیع جهات می توان معاونت بهداشتی 

را معاونت پیشگیری هم نام نهاد.
خانــم ضیایی، رئیس امور شــیالت 
کــرج نیز با اذعان به ایــن که در جهت 
رشــد و سالمت افراد الزم است در هفته 
دو وعده ماهی مصرف نمایند. وی هدف 
از برگــزاری این برنامه را ترویج مصرف 
غذای سالم، بویژه ماهی و آبزیان دانست 
که باید ســرانه مصــرف آن را که در حد 

پایین می باشد، گسترش دهیم.
وی در پاســخ به پرسش گران قیمت 
ماهــی کــه مانعی بر ســر این مصرف 
می باشــد، اعالم داشــت: خانواده ها با 
توجه به تفاوت قیمــت هر نوع ماهی و 
بر اساس وســع و توانایی خرید اقدام به 

مصرف آن نمایند.
مســئول شــیالت کــرج در پایان 
مصرف ســرانه آبزیان را در کرج 9 کیلو 
اعالم کرد که در مقایسه با سرانه جهانی 

آن در حد پایینی می باشد.
در ادامه مراســم خبرنگار ما با آقای 
خیری معاون اجتماعی معاونت فرهنگی 
اجتماعی شــهرداری کــرج که حضور 
موثری در این برنامه داشــت گفتگویی 
کرد که وی این امر را یکی از راهبردهای 
پیش بینی شــده در ســال 97برای این 
معاونت دانســت که در حوزه سالمت و 
نشــاط اجتماعی، اداره ترویج سالمت 

شهرداری کرج، با همکاری بخش های 
دیگر به این امر اهتمام ورزیده است. وی 
اعالم داشــت بیش از 100نفر در تهیه و 
پخت انواع غذا مشــارکت داشتند که در 
پایان به 10 نفر از برگزیدگان به انتخاب 

دو آشپز ماهر جوایزی اهدا گردید.
آقای خیری در ادامه اظهار داشــت: 
ضــرورت دارد تــا با جلب مشــارکت 
شــهروندان و ایجاد فرصت های نشاط 
آور و توانمند ســاز و به شکل پیوسته این 

گونه امور تداوم داشته باشد.
خانم صادقیان رئیــس اداره ترویج 
ســالمت ســازمان فرهنگی ورزشی- 
اجتماعی شهرداری کرج با اعالم این که 
منشا و عامل اکثر بیماری ها با امر تغذیه 
ارتباط مســتقیم دارد، تالش این اداره را 
ترویج و آموزش و ادامه مستمر این گونه 

برنامه ها عنوان داشت.
در ادامه مراســم خبرنگار ما با خانم 

حسنی کارشناس مسئول واحد بهداشت 
تغذیه شهرستان کرج گفتگوی کوتاهی 
داشت که نامبرده در ابتدا اظهار نمود: از 
آن جا که شعار امســال روز جهانی غذا 
) اقدامات ما، آینده ماســت( می باشــد، 
رسالت این واحد را بسیار سنگین عنوان 

نمود. 
وی با اظهار این دغدغه که متاسفانه 
اضافه وزن ها به چاقی رسیده و در ادامه، 
چاقی نیز عامل بیماری ها گردیده است و 
بیماری های مختلف نیز از این امر ناشی 
می گردد، آشــنایی مردم با فراورده های 
غذایی سالم را بسیار حائز اهمیت دانست.

کارشناس منزل واحد بهداشت تغذیه، بر 
اهمیت دادن زیاد به مشــارکت نهاد ها و 
ارگان ها و برگــزاری این گونه برنامه ها 
تاکید کرد مردم ما در برنامه های غذایی 
خود به حبوبات، تخم مرغ، و آبزیان بهای 

زیادی بدهند و حتما توجه نمایند.
وی در ادامه با تشــکر از اداره ترویج 
سالمت معاونت فرهنگی شهرداری که 
از سال گذشته با تشکیل آن کمک های 
موثری را به این امر مهم نموده اند، لذا از 
اداره ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی 
و سازمان شــیالت و تمامی ارگان های 
دست اندرکار تشکری ویژه نمود و از صدا 
و سیما در جهت کمک به اشاعه و ترویج 
این گونه برنامه هــا تقاضای همکاری 

بیشتر و موثرتر را نمود.

برگزاری ویژه برنامه روز جهانی غذا در کرج

میــر اســماعیل صدیــق، رئیس 
اتحادیه صنف پوشــاک فروشان کرج 
از برگزاری همایش تخصصی حمایت 
از تولید داخلی با حضور بزرگان صنعت 
پوشــاک ،کفش و ســراجان دراستان 

البرزخبر داد .
خبرنگار جــام جم البرز: وی 

درهمیــن رابطه گفــت : این همایش 
تخصصــی در راســتای برنامه های 
فرهنگی و آموزشــی اصناف ، با هدف 
شناسایی واحد های مطرح تولیدی در 
اســتان البرز، بررسی موانع پیش روی 
تولید ،آشــنایی با ظرفیت ها و پتانسیل 
کارگاه های تولیدی در ســطح استان 

،ارائه راهکارهــای علمی در بازاریابی 
و فــروش و تقویت فرآیند تهیه کاالی 
با کیفیت ایرانــی ، با همکاری انجمن 
نســاجی و صنایع همگن استان البرز، 
اساتید دانشــگاهی وکارشناسان زبده 
صنعــت پوشــاک و صنایــع همگن 
درآذرماه سال جاری برگزارخواهد شد.

صدیــق افزود:درایــن همایــش 
تخصصی، موانع پیــش روی تولید با 
اســتناد به آمار، ارقام و حجم معامالت 
کاالهای اســتراتژیک مانند پوشاک ، 
کفش ،پارچه ،چرم و ..در کشور، از زبان 
اساتید دانشــگاهی مورد ارزیابی قرار 

خواهد گرفت .

گــروه صنعتی کوروش، تولیــد کننده روغن های 
فامیال و اویال، 20 درصد نســبت به ســال گذشــته 

افزایش ظرفیت تولید داشته است.
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، پاینده 
مدیرعامــل این مجموعه تولیــدی ضمن اعالم این 
خبر گفت: این واحد تولیدی با حدود 500 نفر پرسنل، 
ســاالنه بیش از 300 هزار تن محصول تولید و روانه 
بــازار می کند که این حدود 16 درصد از ســهم بازار 

ایران است.
وی افزود: روزانه بیــش از هزار تن انواع روغن را 
در 10 خط تولید با تنوع 50 گونه بســته بندی می کنیم 
و بــه انبارهای محصول نهایی می فرســتیم و از آنجا 
این روغن ها از طریق سیســتم حمل و نقل به سراسر 

کشور ارسال می شود.

مدیر عامل گروه صنعتی کوروش با اشاره به وجود 
انبارهای بزرگ مواد اولیه در اســتان البرز و بندرهای 
کشور گفت: برای حجم تولید فعلی برنامه ریزی شده  
و انبار های مواد اولیه از طریق خرید روغن خام و سایر 
مواد مورد نیاز تکمیل ظرفیت اســت و تا پایان ســال 

مشکل تامین نداریم.
پاینده افزود: عالوه بر ظرفیت انباری فعلی، حجم 
قابل توجهی مــواد اولیه از تامین کننده های داخلی و 
خارجی پیش خرید شــده اســت و با این برنامه ریزی 

تحریم ها را بی اثر کرده ایم.
 وی ابراز امیــدواری کرد این واحد تولیدی بزرگ 
عالوه بر افزایــش ظرفیت فعلی، با برنامه ریزی های 
انجام شده تا پایان سال به 50 درصد افزایش ظرفیت 

تولید نسبت به سال گذشته برسد.

مدیــر عامل گروه صنعتی کــوروش در پایان این 
توصیه را هــم به مردم کرد که با توجه به کامل بودن 
ظرفیــت انبار مواد اولیه و افزایــش ظرفیت تولید، از 
خرید شــتاب زده در بازار بپرهیزنــد تا موجب کمبود 

کاال و افزایش قیمت نشوند.

با همکاری اتحادیه های پیراهن دوزان، خیاطان، پوشاک فروشان، کفاشان و سراجان؛ 

همایش بزرگ حمایت از تولید داخلی برگزار می شود

افزایش ظرفیت تولید روغن و تامین نیاز بازار 
افتخــار ما ایرانیان خالقیت هایی اســت کــه در صنایع مختلف 
بروز و ظهور می یابد در این حوزه مهندس حسن قلی زاده از جمله 
مخترعین نخبه در کشــورمان می باشــد که با ساخت عایقی که ضد 
صدا، ضد حریق، ضد آب و... می باشــد تحولی را در این صنعت به 

وجود آورده است.
 متن گفتگو را با این تکنوکرات می خوانیم:

 * اختراعــی کــه ثبت شــده در زمینــه عایق صوتی چــه مزایایی 
دارد؟

این محصول بسیار پرفایده است از جمله مزایای آن عایق صدا، 
ضد حریق ،ضد آب، ضد اســید و قابل انعطاف بودن و ضخامت کم 
آن می باشــد که برخالف بقیه محصوالت دیگر که تک رنگ هستند 
عایــق مــا در طرح ها و رنگ های مختلف هســتند و همچنین در کنار 

این مزایا ، قیمت مناسبی هم برای مشتریان در نظر گرفته ایم.
* در زمینه تاییدیه های آن بفرمایید.

 محصول ما تاییدیه علمی از معاونت پژوهش دانشــگاه شــهید 
بهشتی تهران و آزمایش های آن در پژوهشگاه پتروشیمی و پلیمر 

ایران صورت گرفته است.
طرح هــای من هم از نظر توجیــه اقتصادی و هم فنی مورد توجه 
قرار گرفته اســت.کاربرد عایق های ما در داخل و بیرون ساختمان 
مورد استفاده است برای مثال برای کف ساختمان به علت استحکام 
و ضد خش بودن جای سرامیک قرار می گیرد و همچنین در سقف ها 
وبر روی دیوار قابل نصب می باشــد از جمله کاربرد های مهم  برای 

طبقه اول به علت نزدیکی به پارکینگ سرد و پرسرو صدا هستند 
این عایق  مورد استفاد می باشد و باعث گرما در منزل می شود. 

همچنیــن در خیلــی از مــوارد دیگر به علت ضــد آب بودن مانع 
از رطوبت به ســاختمان می گــردد ودیگر نیازی بــه ایزوگام و قیر 
گونی نیســت و در زمینه پنجره ســاختمانی چنانچه از این محصول 
پنجره هــای دوجداره تولید شــود می توانــد جایگزین پنجره های 
u.p.v.c  شــود و بــه دلیل اســتحکام این محصول فلــز پروفیلها 
حذف می شــود و این امر منجر به افزایش عایق صوتی و حرارتی و 

همچنین کاهش قیمت این پروفیلها می شود.
همچنیــن برای صنعت خــودرو کامال صدا را می گیــرد و خودرو 
را ضــد حریق می نماید همچنین در لــوازم خانگی هایی که آلودگی 

صوتی داشته باشند مورد استفاده است.
از عالقه مندان برای سرمایه گذاری در این خط تولید دعوت به 

عمل می آید.
* آیا غیر از این اختراع در زمینه های دیگری فعالیت دارید؟

بله ما در زمینه کفپوشــها و ســقف های ســه بعدی نیز فعالیت 
می کنیم و محصوالت درجه یک را در قالب بهترین طرح ها و رنگهای 

متنوع و جذاب به مشتریان عرضه می نماییم.
شماره تماس: 02634413999

02634426787  و 09126868656   و 
   09376868656

@3D.kafpoosh :و صفحه اینستاگرام ما

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی مرکب سازان آرام مطرح کرد؛

ویژگی های عایق صوتی منحصر به فرد ایرانی در جهان 

علیرضــا رجبیان هنجنی که ســال هــا در زمینه 
مطبوعــات فعالیــت داشــت، روز یکشــنبه مقابل 
بیمارستان کمالی کرج به علت ایست قلبی در گذشت. 
به گزارش خبرنگار جام جم البرز، تشــییع پیکر این 
همکار مطبوعاتی روز دوشــنبه در میــان غم و اندوه 

خانواده، بســتگان، همکاران مطبوعاتی و دوســتان 
هیئتی امام حســین)ع( او در بهشــت ســکینه )س( 

برگزار و سپس به خاک سپرده شد.
 روزنامه جام جم البرز در گذشــت این همکار عزیز 

را تسلیت می گوید.

روزنامه فروش فعال البرزی در گذشت


