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ح کرد؛ فرمانده سپاه امام حسن مجتبی)ع( البرز مطر

اعالم بــرنامه های سپاه در هفته بسیج
مرد اســـــرار آمیز طبیعت و 

متخصص در راه اندازی مترو

زندگی سالم، پنجاه درصد 
دیابت را از شما دورتر می کند

کمک به ازدواج 
۱۱۰ زوج قشر آسیب پذیر

 افتتاح مرکز رشد
 در نظرآباد

مهنــدس نــوری بــه واســطه فعالیــت هــای متعــدد در 
زمینه محیط زیست به مرد اسرار آمیز دهکده طبیعت 
معــروف اســت و مســئولیت دهکــده ملــی طبیعــت 
باراجیــن قزویــن و هم چنیــن عضــو کمیته خریــد واگن 

قطار شهری کشور را بر عهده دارد. 
ج و حومــه بــه  در دهــه 80 مدیرعاملــی قطــار شــهری کــر

آقای نوری سپرده شد.

نخســتین مرکــز رشــد واحد هــای فــن آور در نظرآبــاد 
افتتاح شد.

آزاد  دانشــگاه  رئیــس  ؛  البــرز جام جــم  گــزارش  بــه 
شهرستان نظرآباد گفت : هدف از تأسیس مرکز رشد، 
حمایت و تشــویق افــراد صاحب ایده به ســمت ایجاد 
شرکت های کوچک و متوسط، ایجاد زمینه شکوفایی 

و حمایت از خالقیت و نوآوری و کارآفرینی است.

جامجمالبرزازراهاندازیمتروکرجگزارشمیدهد؛

مسئولبسیجسازندگیالبرز:دکترزمانخانی:

رئیسدانشگاهآزادشهرستاننظرآباد؛
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ج: امام جمعه کر
آمریکا از قدرت 

ایران هراس دارد

ج گفت: آمریکا از قدرت و عزتمندی ایران هراس  امام جمعه کر
دارد.

؛ آیت ال�ل حسینی همدانی، نماینده ولی  به گزارش جام جم البرز
ج در خطبه های نماز جمعه  فقیه در استان البرز و امام جمعه کر
با بیان این که اغتشاشات چراغ سبزی برای دشمنان بود گفت: 

دشمن پیش از این گفته بود از هر شرایطی برای ایجاد دردسر 
برخی  کرد،  خواهد  استفاده  اسالمی  ایران  و  انقالب  به  ضربه  و 

رفتار ها در داخل چراغ سبز به دشمن است.
ج این اقدام دشمن را رفتاری غیر قابل جبران و  امام جمعه کر
آنان برشمرد و اضافه کرد: هر برنامه ای  البته اشتباهی از سوی 

به  می گرفت  صورت  تبیین  جهاد  چقدر  هر  و  می شد  ساخته 
را نمایان کنیم.  این شکل نمی توانستیم چهره واقعی دشمن 
چه  کن  صاف  جاده  که  بدانند  داخلی  نوچه های  میان  این  در 
کسانی هستند؟ همه این افراد در خون های ریخته شده شریک 

هستند.
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 اجتماعی اجتماعی

اسالمی  شورای  اخبار  گلچین 
ج و شهرداری کر

فقیه  ولی  نماینده  همدانی،  حسینی  ال�ل  آیت 
با  ج در دیــدار  کر امــام جمعه  و  البرز  در استان 

: شهردار و اعضای شورای شهر
رسیدگی  ج  کــر مشکالت  بــه  امـــروز  همین  اگــر 

شود بهتر از فرداست. 

، رئیس شورا: علی قاسمپور
و  گزینی  شایسته  مــدل  ــاس  اس بــر  شــهــرداری 

تخصصی، مدیران شهری را منصوب کند.

ج: مهرداد کیانی شهردار کر
مدیریت  مجموعه  در  ما  همکاران  سازندگان، 

شهری هستند.

، نایب رئیس و سخنگو: عمار ایزد یار
تسریع در تعیین تکلیف بانک اطالعات امالک 
احتمالی جلوگیری  بروز مفسده های  از  شهری 

می کند.

حـــجـــت االســـالم عــلــیــرضــا ســـعـــیـــدی، رئــیــس 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی:

کتاب در  زیر ساخت های حوزه نشر  ضعف در 
البرز مشهود است.

ســالمــت،  کمیسیون  رئــیــس   ، چـــپـــردار جـــواد 
محیط زیست و خدمات شهری:

، مقاومت و اقتدار است. بسیج یادآور ایثار

: علی ذبیحی، خزانه دار
تئاتر  تخصصی  پــالتــوی  اولــیــن  ــداث  احـ کلنگ 

ج بر زمین زده شد. شهر کر

حسین مهاجری، رئیس کمیسیون شهرسازی 
و معماری :

ج  کر بـــرای شهر  ــاز  نــمــاد هــویــت س رود،  پـــارک 
است.

 خواننــدگان گرامــی، شــما می توانیــد مشــکالت 
ــم  ــه جام ج ــا روزنام ــود را ب ــی  خ ــی و قضای حقوق

البــرز در میــان بگذاریــد. 
ــی  ــکالت حقوق ــخ مش ــش و پاس ــئول پرس مس
و قضایــی بــه وســیله تیــم کارشناســی مجــرب 
ــتون  ــن س ــه و در همی ــر هفت ــد ه ــود می توانن خ

ــد.  ــخ دهن ــما پاس ــئوال های ش ــه س ب
 الزم اســت بدانیــم کــه پاســخ های داده شــده 
بــه ســئوال، صرفــا جنبــه مشــورتی دارد و قابــل 
ــد.  ــی و اداری نمی باش ــع قضای ــتناد در مراج اس

منتظــر تماس هــای شــما هســتیم.
* بغی و مجازات باغی

بغــی از نظــر فقهــی »شــورش مســلحانه علیــه 
امــام« می باشــد و طبــق نظــر بعضــی فقهــا امــام 
اعــم از امــام معصــوم )ع( و امــام غیرمعصــوم 

می باشــد. 
جمهــوری  موضوعــه  قوانیــن  در  ولیکــن 
اســالمی ایــران طبــق مــاده 287 قانــون مجــازات 
نظــام  اســاس  برابــر  در  کــه  »گروهــی  اســالمی: 
مســلحانه  قیــام  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
صــورت  در  و  می شــود  محســوب  باغــی  کنــد 
مجــازات  بــه  آن  اعضــای  ســالح،  از  اســتفاده 
و  بغــی  البتــه  می گردنــد.«  محکــوم  اعــدام 

می باشــند. متفــاوت  محاربــه 

وکیل پایه یک  
دادگستری

حسین طاهری پور

حقوقی مشاوران  شورا گلچین 

نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ 
در مجلس شورای اسالمی به مناسبت هفته بسیج 
پیامی صادر کرد، در این پیام تبریک از بسیج به عنوان 

یکی از درخشان ترین برگ های زرین انقالب یاد شده 
است.

، علی حدادی، نماینده مردم  به گزارش جام جم البرز
در مجلس  چهارباغ  و  طالقان  نظرآباد،  ساوجبالغ، 
شورای اسالمی به مناسبت آغاز هفته بسیج پیام 

تبریکی صادر کرد.
در این پیام آمده است:

زرین  برگ های  درخشان ترین  از  یکی  بسیج  هفته 
انقالب شکوهمند اسالمی و فریاد رسای حق خواهی، 
وحدت،  خدمت،  مظهر  و  جانفشانی  والیتمداری، 
ایستادگی و پیشرفت است. بسی مایه افتخار است 

که با بهره گیری از کالم امام راحل فرارسیدن هفته 
شجره طیبه و درخت تناور و پرثمر بسیج را به وجود 
نازنینان بسیجی تبریک عرض کنم.این روز ها نوای 
دلنشین تفکر بسیجی بیشتر از هر زمان دیگر همراه با 
مظلومیت این قشر عزیز بر سراسر کشور طنین انداز 
است و ان شاءال�ل چشم طمع دشمنان و جهانخواران 
را کور خواهد کرد، چون پتکی محکم بر سر فتنه گران 

خواهد بود.
بی شک ملت شریف ایران اسالمی همواره قدردان 
خدمات بسیج عزیز بوده و هیچ گاه نقش این نیروی 
پرصالبت را در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از مرزهای 

میهن اسالمی در دوران هشت سال دفاع مقدس 
و در ادامه آن خنثی سازی توطئه های دشمنان از یاد 

نخواهند برد.
یاد و خاطره شهدای  گرامیداشت  اینجانب ضمن 
یادگار  و  طیبه  شجره  بسیج این  بسیجی، هفته 
کل  معظم  فرماندهی  محضر  رابه  خمینی)ره(  امام 
آزادگان  ایثارگران، جانبازان،  آحاد مردم بویژه  قوا، 
و خانواده معظم شهدا جمهوری اسالمی ایران تبریک 
عرض نموده و پایداری و سربلندی این دالورمردان 
و پاک باختگان عرصه ایثار را در دفاع از کیان نظام 

مقدس جمهوری اسالمی از خداوند منان خواستارم.

بسیج یکی از درخشان ترین برگ های زرین انقالب اسالمی است

یک متخصص گفت: شیوه تغذیه مناسب تا پنجاه درصد باعث پیشگیری از ابتال به دیابت نوع دو 
می شود.

؛ دکتر زمانخانی گفت: تغذیه مناسب احتمال ابتال به دیابت نوع دو را تا پنجاه  به گزارش جام جم البرز
کلیه،  نارسایی  اگر دیابت به موقع شناسایی و درمان نشود؛ عوارضی مانند  کاهش می دهد،  درصد 

نابینایی و نارسایی قلبی را درپی خواهد داشت.
وی گفت: پرادراری، پرنوشی و پرخوری از عالئم اصلی دیابت محسوب می شوند.

این پزشک متخصص گفت: قند موجود در خون برای سوخت و ساز سلول ها استفاده می شود.
وی گفت: اگر میزان این قند باال برود دیابت ایجاد می شود و از هر ده نفر بزرگسال یک نفر به دیابت 
مبتال است. زمانخانی گفت: عالئم دیابت نوع یک در کودکان، دیابت نوع دو در پایان جوانی و اوایل 

میانسالی و دیابت نوع ۳ نیز در زمان بارداری دیده می شود.

معاون اداره کل راه و شهرسازی البرز گفت: 
ثبت نام نهضت ملی مسکن بــرای شهرهای 

نظرآباد و ماهدشت آغاز شده است.
؛ سیفی گفت: ثبت  بــه گـــزارش جــام جــم الــبــرز
ــرای شــهــرهــای  ــ ــام نــهــضــت مــلــی مــســکــن بـ ــ ن
ــم شـــده اســـت و  ــراه مــاهــدشــت و نــظــرآبــاد ف
متقاضیان می توانند به سامانه نهضت ملی 

مراجعه و باتوجه به مدارک ثبت نام کنند.
ح هشتصد واحدی  وی گفت: احــداث یک طر
در فردیس آغــاز شده است و ماه آینده روند 
ح هشتصد واحــدی دیگر نیز  احــداث یک طــر

آغاز می شود.
ح های جدید نهضت ملی  معاون اداره کل راه و شهرسازی البرز گفت: احــداث خانه های ویالیی در طر

مسکن در دستورکار قرار دارد.
ح نهضت ملی  مدیرکل راه وشهرسازی البرز نیز گفت: از مجموع ۲۳۰ هــزار نفری که در مرحله اول طر

مسکن ثبت نام کرده اند، ۲۵ هزار نفر تقاضای فعال و پای کار داریم.
خالقی افزود: درخواست مسکن ملی متقاضیانی که سابقه ۵ سال سکونت نداشته باشند، رد می شود.

قرارگاه مسکن نیز در البرز تشکیل شده و جلسات آن به صورت هفتگی در استانداری برگزار می شود. 
رتبه اول درخصوص تامین زمین برای احداث نهضت ملی مسکن به البرز اختصاص دارد.

دکتر زمانخانی
زندگی سالم، پنجاه درصد دیابت را از شما دورتر می کند

معاون اداره کل راه و شهرسازی البرز اعالم کرد:
آغاز ثبت نام نهضت ملی مسکن در البرز

ــوری بــه واســطــه فعالیت هـــای متعدد  مــهــنــدس نـ
در زمینه محیط زیست به مــرد اســرار آمیز دهکده 
طبیعت مــعــروف اســت و مسئولیت دهــکــده ملی 
طبیعت باراجین قزوین و هم چنین عضو کمیته 
خرید واگــن قطار شهری کشور را بر عهده دارد. در 
ج و حــومــه به  دهــه 80 مدیرعاملی قــطــار شــهــری کــر
آقای نوری سپرده شد. به واسطه زحمات ایشان در 
پایه گذاری مترو در آن سال ها گفتگویی با مهندس 

نوری داشتیم. با هم بخوانیم. 
آقای نوری کمی از گذشته خودتان بگوئید:

مهندس عمران از آمریکا هستم. سال 1361 به ایران 
برگشتم، در ســاخــت پناهگاه هــای تــهــران حضور 
داشتم که بعدها تبدیل شد به مترو تهران. در آن 
ــدازی مترو تــهــران را بــه من  دوران مسئولیت راه انـ
واگذار کردند. سال 1391 بازنشسته شدم و از همان 
ســال یــک کــار علمی و تحقیقاتی در اســتــان قزوین 
ــروژه دهــکــده ملی طبیعت نام  ــردم. ایــن پـ شـــروع کـ
دارد و در حال حاضرعضو کمیته فنی خرید واگــن و 

تجهیزات ریلی قطار هستم.
ج بگویید از فعالیتتان در مترو کر

ج را به  ــدازی مــتــرو کــر ــ در دهــه 80 مسئولیت راه ان
عهده گرفتم. با تیمی که همراه بنده بــود سازمان 
ج را پایه گــذاری کردیم. تنها شهری  قطار شهری کــر
بودیم که همه مطالعاتمان را داخلی انجام دادیــم 
و بـــدون داشــتــن دستگاه حــفــارویــژه، حــفــاری های 
زیــر زمین را احـــداث کــردیــم. مترو اســتــان الــبــرز تنها 
خطی اســت در کشور که از 4 شهرستان و 2استان 
ج،  ، کر عبور می کند که شامل شهر های کمالشهر

فردیس و مالرد می باشد. باتوجه به روند افزایش 
جمعیت درشهرهای کمالشهر و مالرد در آینده 

نزدیک جمعیت میلیونی را در ایــن مناطق شاهد 
خواهیم بود.بنابر این علت از منطقه کمالشهر تا 
ج تونل زیر زمینی را احداث  میدان شهید سلطانی کر
کردیم و تمام تــوان خــود را به کــار گرفتیم تا حداقل 
مشکلی برای مردم پیش نیاید. و این کار با جدیت 

به سرانجام رساندیم. 
بعد از مدتی به علت تغییرات مدیریتی در استان 
کار انجام ساخت مترو متوقف شد. در حال حاضر 
ج راه  اگــر در اواخــر امسال هم مترو  داخلی شهر کــر
انـــدازی گـــردد، بــه صــورت آزمــایــشــی خــواهــد بــود. اما 
تصور می کنم در سال آینده به صــورت رسمی مترو 

ج افتتاح گردد.  کر
بــرای مترو استان البرز چند ایستگاه طراحی شده 

است
تعداد 6ایستگاه طراحی و ایجاد شده است که یک 
ــرای منطقه هشتگرد در ابــتــدای جــاده مــالرد،  خــط ب
ج ایستگاه تاسیس شده  کــر ،گلهشر  محمدشهر
ج آغاز  است و خط دیگر از میدان شهید سلطانی کر
مــی شــود و از بــلــوار شیمیایی، مــیــدان نــبــوت، بلوار 
مــوذن و خیابان دانشگاه عبور می کند و تا شمالی 
ترین نقطه غربی شهر ادامـــه خــواهــد داشـــت. خط 
دیگر از همان نقطه بــه فــرودگــاه پیام ایــجــاد شده 
اســـت و خــط دیــگــر از منطقه بــاغــســتــان عــبــور و به 
ــرای منطقه عظیمیه  ــود، ب محمد شهر ختم مــی ش
هم خط پیش بینی شده است. ما تمام تالش خود 
را کردیم که مترو استان البرز تمام  مناطق شهر را 

پوشش دهد.
یکی از دغــدغــه هـــای مهم اســتــان بحث اشتغال 
ــدر مـــی تـــوانـــد بـــه اســـتـــان در  ــق ج چ اســـت،مـــتـــرو کـــر

ع اشتغال کمک کند موضو
اگر موضوع اشتغال درست ودقیق مدیریت شود، 
مشکلی از ایــن بابت نخواهیم داشـــت. پیشنهاد 
دادیــم که در  کنار ایستگاه های مترو، مجتمع های 
ــود.  ایــســتــگــاهــی ســاخــتــه شـ

طــراحــی مــا ایــن گونه بــود کــه ابــتــدای منطقه ســه راه 
رجــایــی شهر و منطقه 110فـــردیـــس یــک ساختمان 
ــود کــه حـــوزه فعالیت این  ــی ساخته ش 80طــبــقــه ای
مجموعه ها مربوط به مجتمع خرید و تجاری باشد، تا 
مردم ازاین مجموعه ها خرید خود را انجام دهند و به 
منازل خود از طریق قطار شهری برگردند،همین کار 
باعث می شود تا ترافیک شهری روی زمینی  کاهش 
پیدا کند و ازنظر اشتغال هم این مجتمع های خرید 
هرکدام می توانند چند هزار شغل را  در استان ایجاد 

کنند.
از دهکده ملی طبیعت بگویید و از آینده آن؟

ــده تحقیقاتی ویــژه  دهــکــده ملی طبیعت یــک واحـ
اســت که در باراجین قزوین تاسیس شــده است.
کار اصلی که در آن انجام میشود این است که ما در 
کنار ســازمــان حفاظت محیط زیست و دامپزشکی 
کمک بدهیم تا از انقراض حیوانات جلوگیری شود.
شــروع ایــن دهکده با حیوانات بنده بــود که تعداد 
450 حیوان به دلیل مشکالت زندگی در طبیعت از 
ج به قزوین انتقال یافت.ما اگر حیوانی در طبیعت  کر
بتواند زندگی کند به این مجموعه انتقال نمیدهیم 
و پذیرفته نــخــواهــد شــد کــه بــه عــنــوان مــثــال اسیر 
شــود.در دهکده ملی طبیعت بهترین دانشمندان 
و محققین کشور فعالیت دارنــد و توانسته ایــم در 

فرآیند انقراض حیوانات قدم های موثری برداریم.
متاسفانه بــه دلیل رفــتــار نامناسب شــهــردار وقت 
ــورد  ــرخ قـــزویـــن و تــصــمــیــمــات غــلــط ایـــشـــان کـــه بـــا ب
ــفــاقــات هــمــراه بــود،  ــن ات مــســئــوالن کــشــوری بــه ایـ
صدمات بسیار زیادی به دهکده و حیوانات متحمل 
شد و در حال حاظر پیگیر این موضوع هستیم که به 
صــورت هیات امنا اداره شود و بتوانیم شعبه هایی 

از ایــــن مــجــمــوعــه در نــقــاط 
مختلفی از کشور داشته 

باشیم.

ج گزارش می دهد؛ جام جم البرز از راه اندازی مترو کر

مرد اســـــرار آمیز طبیعت و متخصص در راه اندازی مترو

هنر مجسمه سازی نقش بسزایی در 
تکامل  و رشد فرهنگ  ایجاد می کند، 
شهری  فــضــای  در  الــمــان  و  مجسمه 
عــنــصــری مــهــم در ارتـــقـــاع فــرهــنــگ و 
تقویت  باعث  که  می باشد.هنری  هنر 
هویت مردم و بیانگر فرهنگ، رسوم و 
وقتی  می باشد،  مختلف  مناطق  آئین 
میان  بــه  ــرف  حـ شــهــری  مجسمه  از 
نظر  مد  بسیاری  آیتم های  باید  می آید 
ارتباط مخاطب  آنها  باشد که مهترین 
ایجاد  مهم  این  اگر  که  می باشد  اثر  با 
اتمام  به  را  شود هنرمند رسالت خود 

رسانیده است.
در دنیای امروزی توجه بسیاری به هنر 
اســت،  شــده  شهری  ــازی  س مجسمه 
گــویــا ایـــن هــنــر بــا مــتــن زنــدگــی تمام 
مردم دنیا آمیخته است، از آنجایی که 
روان  و  روح  بر  بسزایی  تاثیر  هنر  این 
بر  کمک شایانی  گــذارد و  مخاطب می  
و  می کند،  شهروندان  روحــی  سالمت 
گاهی بخشی فرهنگ بومی به  آ باعث 
آن  به  پرداختن  می شود،  جوان  نسل 

بسیار حائز اهمیت می باشد.
ــا تــوجــه به  الــمــان هــای شــهــری بــایــد ب

مــخــتــصــات و جــغــرافــیــایــی کـــه قـــرار 
متعددی  مشخصات  دارای  میگیرد 
مفهومی  و  فــرمــی  لــحــاظ  از  و  بــاشــد 
مربوطه  فضای  با  بسیاری  هماهنگی 
با  مطلوبی  نزدیکی  و  بــاشــد،  داشــتــه 
»کانسپت«  لحاظ  از  اقلیم  و  خطه  آن 
وقتی  چــراکــه  بــاشــد،  داشــتــه  شکل  و 
مختصاتی  در  مناسب  مجسمه  یک 
تاثیر بسزایی  مناسب نصب می شود 
و  آداب  و  فرهنگ  اشاعه  بر  می تواند 

رسوم  هر منطقه بگذارد.
به  مــربــوط  هویت  دارای  فرهنگی  هــر 
این نکته  اگر هنرمندان  و  خود است 
مناسب  که  باشند  داشته  نظر  مد  را 
نظر  در  بــا  جغرافیایی  منطقه  هــمــان 
آیتم های مورد نظر که آن  گرفتن تمام 

اثر  را تعریف و شناسایی میکند  خطه 
عمیقی  تاثیرات  میتواند  شود  طراحی 

را در الیه های مختلف شهری بگذارد.
شکل  منطقه ای  هویت  که  این  بــرای 
نشانه ها  و  نماد ها  باید  بگیرد  بهتری 
داشــتــه  ــود  وجـ اقــلــیــم  آن  بــه  مختص 
هنرمند  نقش  میان  ایــن  در  و  باشد 

مهم می باشد.
ــن نــمــاد و  ــرای شــنــاســایــی بــهــتــر ایـ ــ  ب
آن ها   از  درســت  استفاده  و  نشانه ها 
را  مختلف  اقــلــیــم هــای  بــایــد  هنرمند 
بــایــد تناسب  بــاشــد،  مــد نظر داشــتــه 
هنری  اثــر  بین  مطلوبی  هماهنگی  و 
ایجاد  نظر  مــورد  مختصات  و  اقلیم  و 
شود، تا حامل تاثیراتی مطلوبی باشد. 
ــرای شــهــرونــدان آن خــطــه، تــاثــیــری  ــ ب

بر  هنری  اثــر  یــک  مــی تــوانــد  کــه  مثبتی 
بسیار  بگذارد  منطقه  آن  شهروندان 
وسیع است اما در غیر این صورت اثر 
و  نابسامانی  باعث  نامناسب  هنری 
اما  آلودگی بصری میگردد،  نازیبایی و 
میگیرد  شکل  هماهنگی  ایــن  وقتی 
مــخــاطــب ارتـــبـــاط درســــت و خــوبــی را 
ساده  در  و  کند  بــرقــرار  اثــر  با  میتواند 
باعث  مــی تــوانــد  ممکن  حــالــت  تــریــن 

حظ بسری برای مخاطب گردد.
پس بصورت کلی برای این که یک اثر 
هنری آن هم در اشل شهری مطلوب 
باید  متعددی  فاکتورهای  شود  واقــع 
مدنظر قرار گیرد، باید از لحاظ فرمی و 
مفهومی سنخیت با منطقه و اقلیمی 
ــرد داشــتــه  ــی ــی گ کـــه مــجــســمــه قــــرار م
بــاشــد و مــــواردی دیــگــر کــه مــربــوط به 
تابش  جهت  و  لوکیشن  و  موقعیت 
بسیاری  نــکــات  و  و....  خــورشــیــد  ــور  ن
ــرد تـــا بــتــوانــد  ــی ــرار گ ــ ــر مـــد نــظــر ق ــگ دی
وقتی  که  چرا  بخشد،  ارتقاع  را  کیفیت 
آیتم های  بــا  ارزشــمــنــد  مجسمه  یــک 
درست در شهر نصب می شود باعث 
ارتقاع سطح بینش مخاطب می شود 
زیست  به  بخشیدن  کیفیت  باعث  و 
مــخــاطــبــان و شــهــرونــدان مــی گــردد و 
سلیقه شان را به سطحی باالتر می برد.

تاثیر مجسمه شهری بر روان شهر

مجسمه ساز

الهام خاکپاش

نظرآباد  در  آور  فــن  واحــد هــای  رشــد  مرکز  نخستین 
افتتاح شد.

آزاد  ــس دانــشــگــاه  ــی ؛ رئ ــرز ــبـ ــزارش جـــام جـــم الـ ــ بـــه گـ
مرکز  تأسیس  از  هــدف   : گفت  نــظــرآبــاد  شهرستان 
رشد، حمایت و تشویق افراد صاحب ایده به سمت 
زمینه  ایــجــاد  متوسط،  و  کوچک  شرکت های  ایــجــاد 
شکوفایی و حمایت از خالقیت و نوآوری و کارآفرینی 

است.
دکتر صارمی می گوید: این مراکز با هدف بسترسازی 
ایــجــاد فــرصــت هــای شغلی مــنــاســب، جــذب  جــهــت 
صاحبان ایده و افراد خالق در منطقه به ویژه در زمینه 
زمینه  نظرآباد  شهرستان  خــودرو،کــه  قطعات  تولید 

خوبی در تولید این محصوالت را دارد.
کوچک  کارهای  و  کسب  از  حمایت  بــرای  ــزود:  اف وی 
دادن  قــرار  اختیار  در  و  تسهیالت  پرداخت  بر  عــالوه 
تجهیزات و فضای مناسب، صاحبان ایده می توانند از 

ظرفیت اساتید و هیات علمی دانشگاه نیز استفاده 
کنند.

فرماندار نظرآباد هم در حاشیه افتتاح این مرکز رشد 
با اشاره به استقرار واحد های تولید قطعات خودرو در 
این شهرستان گفت : تالش خواهیم کرد تا با پیوند 
در  دانشجویان  و  جوانان  ایده های  از  صنعت  و  علم 
کنار علم اساتید و تجربه و ظرفیت صنعتگران نظرآباد 

را به قطب محصوالت دانش بنیان تبدیل کنیم.
هفت  مرکز  ایــن  در  حاضر  حــال  در  ــزود:  افـ بــغــدادی 
به  و  اند  کرده  شروع  رو  خود  فعالیت  آور  فن  هسته 
حضور  ــرای  ب مناسب  امکانات  و  فضا  ایــجــاد  دنــبــال 

بیشتر صاحبان ایده و خالق هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد شهرستان نظرآباد؛

افتتاح مرکز رشد در نظــرآباد



خود  پزشکی  ســواالت 
جم  جـــام  پــزشــک  از  را 
البرز بپرسید سئواالت 
از  را  ــود  ــ ــ خ ــی  ــکـ ــزشـ پـ
البرز  جــم  جــام  پزشک 
بــپــرســیــد. ایـــن روزهـــا 
از  زیـــادی  ــردم بخش  م
خود  سالمت  نیازهای 
را از راه های گوناگون به دست می آورند. این کار 
بسیاری  در  و  مفید  مواقع  بعضی  در  می تواند 
نامه های  ویــژه  باشد.  خطرناک  حتی  مواقع  از 
که  است  کرده  فراهم  را  شرایطی  البرز  جم  جام 
شنونده سئواالت و پرسش های پزشکی شما 
سئوال های  ــرای  ب مکتوب  ــورت  ص بــه  و  باشد 

شما جواب های مناسبی داشته باشد.
ستون  همین  در  موسویان  مهدی  سید  دکتر 
پزشکی  دغدغه های  و  ســواالت  به  هفته  هر  و 

شما پاسخ خواهند داد.
واکسن آنفلوآنزا

انسان  که  است  واکسنی  آنفلوآنزا  واکسن 
می کند.  محافظت  آنفلوآنزا  به  ابتال  علیه  را 
برای  جدیدی  واکسن  نوبت،  دو  طی  هرسال 
چرا  می شود،  ساخته  فصل  همان  آنفلوانزای 
تغییر  را  خود  به سرعت  آنفلوآنزا  ویروس  که 
به  سال  واکسن،  اثربخشی  آنکه  با  می دهد. 
سال متفاوت است، اما بیشترشان مصونیت 
ایجاد  آنفلوآنزا  بیماری  علیه  زیادی  تا  متوسط 
بیماری ها  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  می کنند. 
که  می زند  تخمین  آمریکا  متحده  ایاالت  در 
بیماری،  شدت  آنفلوآنزا،  علیه  واکسیناسیون 
مراجعات پزشکی، بستری شدن بیمارستانی و 
مرگ را کاهش می دهد. شاغالنی که واکسینه 
می شوند، دچار بیماری آنفلوانزا نشده و به طور 
حاضر  خود  کاِر  سِر  زودتر  روز  نیم  میانگین 
می شوند. اثربخشی واکسن در زیر ۲ سالگی و 
باالی ۶۵ سالگی، به سبب فقدان پژوهش های 
است.  نامشخص  اعتماد  قابل  و  کیفیت  با 
نیز  آنها  اطرافیان  کودکان،  واکسینه کردن  با 

ممکن است از ابتال به بیماری مصون باشند.

کمک به ازدواج 
110 زوج قشر 

آسیب پذیر البرز

سـری   ۱۱۰ گفـت:  البـرز  سـازندگی  بسـیج  مسـئول 
بـه  پذیـر  آسـیب  قشـر  نوعروسـان  بـه  جهیزیـه 

شـد. اهـدا  بسـیج  هفتـه  مناسـبت 
؛ سـرهنگ طیـران گفـت:  بـه گـزارش جـام جـم البـرز
۱۱۰ سـری جهیزیـه بـه مناسـبت هفتـه بسـیج طـی 
خیـران  کمـک  بـا   ۲ فاطمـی  جهادگـران  رزمایـش 

تهیـه و بیـن نوعروسـان قشـر آسـیب پذیـر توزیـع 
شـد.وی گفـت: ایـن رزمایـش بـا حضـور صـد گـروه 
دویسـت  و  هـزار  نمایندگـی  بـه  منتخـب  جهـادی 

گـروه جهـادی اسـتان برگـزار شـد.
آغـاز  از  گفـت:  البـرز  سـازندگی  بسـیج  مسـئول 
، برنامه هـای متعـددی بـه  هفتـه بسـیج تـا ده روز

طـور گسـترده بـرای اقشـار کمتـر برخـوردار درنظـر 
داریـم.

رسـانی،  خدمـات  عمرانـی،  ح هـای  طر گفـت:  وی 
پنـل  انـدازی  راه  طریـق  از  روشـنایی  جهـاد 
خورشـیدی و... از جملـه برنامـه بسـیج سـازندگی 

اسـت. هفتـه  ایـن  در 
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 اجتماعی اجتماعی

یادداشت

دکتر سید مهدی 
موسویان

پزشک جام جم

با حضور فرمانده سپاه  نشست خبری هفته بسیج 
امام حسن مجتبی)ع( البرز و جمعی از اصحاب رسانه 

استان برگزار شد.
درباره  حیدرنیا  سردار  البرز؛  جام جم  گزارش  به 
با چهل و سومین  برنامه های سپاه استان همزمان 
سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ره 
گفت: امروز بسیج تبدیل به الگویی منحصر به فرد 
برای همه آزادگان جهان شده است و این روزها همه 
ما بهتر و بیشتر درک می کنید که در تمام مشکالت 
جامعه بسیج در خط مقدم مبارزه برای رفع این موانع 

قرار گرفته است. 
وی ادامه داد: امروز بسیجیان در خط مقدم حفاظت 
گرفته اند و متاسفانه شاهدیم  و امنیت جامعه قرار 
که گاهی در اوج مظلومیت هم به شهادت می رسند. 
هفته  برای  شعاری  هرسال  افزود:  حیدرنیا  سردار 
بسیج  شعار  امسال  و  می شود  گرفته  نظر  در  بسیج 
گفت:  است.او  شده  انتخاب  ایران  مردم  خدمت  در 
بسیج  آبان  امسال۲۹  بسیج  هفته  روزهای  شعار 
سازندگی و پیشرفت، ۳۰ ابان بسیج مسجد محوری 
و جامعه اسالمی، ۱ آذربسیج نوآوری و جهاد علمی، ۲ 

آذر بسیج مردم ساالری و ایران قوی و مستقل، ۳ آذر 
بسیج مظهر جهاد و شهادت و ۴ آذر روز بسیج ایمان 
و تربیت اسالمی و ۵ آذر روز بسیج مقاومت و اقتدار 
ملی نامگذاری شده است. به گفته فرمانده سپاه امام 
برنامه  سرفصل   ۶۴ امسال  ما  البرز:  مجتبی  حسن 
در  که  داشت  خواهیم  بسیج  هفته  بزرگداشت  برای 
بسیج  هفته  طول  در  برنامه  ۷هزار  از  بیش  آن  ذیل 
از  در استان به وقوع می پیوندد. حیدرنیا گفت: یکی 
اولویت های اصلی برنامه های بسیج خدمات اجتماعی 

و محرومیت زدایی است که در این زمینه ۳۳۱ پروژه 
در سطح استان در حوزه های ورزشی، احیای قنوات، 
بازسازی خانه های نواحی محروم با اعتباری بالغ بر ۲۰ 

میلیارد تومان انجام شده است.
همت  با  نیز  آبرسانی  پروژه های  زمینه  در  افزود:  وی 
همه  و  هستیم  کشور  نخست  رتبه  عزیز  بسیجیان 
قرار  استان  روستاهای  سطح  ما  آبرسانی  پروژه های 
ح  طر این  پروژه های  تمامی  زودی  به  و  است  گرفته 
مناطق  سطح  در  گفت:ما  می رسد.حیدرنیا  پایان  به 

محروم حدود ۶۷هزار مترمربع آسفالت ریزی با صرف 
و  ایم  رسانده  انجام  به  میلیاردی   ۲۱ حدود  منابع 
بسیاری از این موارد در مناطق بسیار محروم و ثعب 
با  همزمان  کرد:  تاکید  است.او  بوده  استاتم  العبور 
هفته بسیج ۱۱۰ سری جهیزیه نیز به نوعروسان استان 
هفته  طول  در  کرد:  تصریح  وی  شد.  خواهد  اهدا 
مناطق  در  آفرینی  اشتغال  برای  کارگاه   ۶۶ همچنین 
حاشیه ای کم برخوردار استان به بهره برداری برادری 
بسیج  هفته  طول  در  گفت:  یدرنیا  رسید.  خواهد 
اشتهارد  ج،  کر شهرستان های  در  مشاوره  مرکز  سه 
هزینه  با  که  رسید  خواهد  بهره برداری  به  نظرآباد  و 
استان  شریف  مردم  به  رایگان  بعضا  و  پایین  بسیار 
سال   ۳ از  پس  افزود  کرد.او  خواهند  رسانی  خدمت 
آغاز هفته  درگیری با بیماری کرونا امسال همزمان با 
بسیج اولین کاروان ۲۰۰نفری دانش آموزان راهی اردوی 
راهیان نور خواهند شد و از این تاریخ برگزاری اردوهای 

راهیان نور با قدرت ادامه خواهد داشت.
به گفته حیدرنیا در آخرین روز هفته بسیج نیز همایش 
سراسری شکوه مقاومت با حضور بسیجیان البرزی 

در سراسر استان برگزار خواهد شد.

ح کرد؛ فرمانده سپاه امام حسن مجتبی)ع( البرز مطر

اعالم برنامه های سپاه در هفته بسیج

ارائه  جذب  هدف  با  فراخوانی  از  پیام  اقتصادی  ویژه  منطقه  معاون 
دهندگان خدمات کسب و کار در این منطقه خبر داد.

نظر  در  منطقه  این  گفت:  حمیدی  غالمرضا  ؛  البرز جام جم  گزارش  به 
دارد با توجه به اهمیت و نقش خدمات کسب و کار در توسعه کمی 
و کیفی فعالیت بنگاه های اقتصادی و شرکت های تولیدی مستقر در 

پیام نسبت به جذب ارائه دهندگان در منطقه اقدام کند.
با هدف  المللی پیام  وی گفت: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین 
خارجی،  و  داخلی  بازار های  در  پذیری  رقابت  توان  فعالیت ها،  ارتقای 
امکانات  و  توانمندی ها  ساماندهی  دانش،  ارتقای  فناوری،  توسعه 

نسبت به راه اندازی مرکز خدمات کسب و کار اقدام کرده است.
ارائه  منظور  همین  به  گفت:  پیام  اقتصادی  ویژه  منطقه  معاون 

بانکی،  زمینه های  در  فعاالن  جمله  از  کار  و  کسب  خدمات  دهندگان 
بیمه ای، تامین مالی، تبلیغات و اطالع رسانی، الکترونیک، پیشخوان، 

پلیس+۱۰، حمل و نقل و پست سریع بین المللی در این مرکز مستقر 
شوند.

کاریابی،  و  اشتغال  عرصه  در  فعاالن  همچنین  افزود:  حمیدی 
و  توسعه  بازاریابی،  اجتماعی،  تامین  مالیات،  حسابرسی،  حسابداری، 
تحقیقات بازار های داخلی و خارجی، آموزش، مدیریتی، حقوقی، فنی و 
مهندسی، مالکیت معنوی، اختراع و نشان تجاری می توانند از ظرفیت 

مرکز خدمات کسب و کار برای ارائه خدمات خود بهره بگیرند.
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس سایت 
)فرم   https://b2n.ir/e27136 www.payamaviation.irو  شرکت 
شماره های  یا  فراخوان(  )دفترچه   https://b2n.ir/b51729 نام(،  ثبت 

۰۹۱۲۵۶۶۷۲۶۱ و ۰۲۶۳۳۲۶۶۰۲۷ تماس حاصل بگیرند.

استقرار ارائه دهندگان خدمات کسب و کار در منطقه ویژه اقتصادی پیام

کــتــاب خـــوانـــی، رمــز  کــتــاب و 
پیشرفت جامعه

کــتــاب و کــتــاب خــوانــی 
یکی از نیازهای اساسی 
به  و  مختلف  جــوامــع 
ویــژه ایـــران بــوده انــد و 
امروزه با نگاهی گذرا به 
مختلف  علوم  توسعه 
ــای  ــ ــت ه ــ ــرف ــ ــش ــ ــی ــ پ و 
متوجه  کــنــنــده  ــره  ــی خ
ــه بــســتــر  مـــی شـــویـــم کــ

ــدایــش چــنــیــن وضــعــیــتــی عــالقــه  ــی و مــنــشــا پ
مــنــدی شــدیــد اهــالــی فــرهــنــگ و مــطــالــعــه به 
اما  اســت.  بــوده  خوانی  کتاب  و  کتاب  موضوع 
ــای اخــیــر ایـــن فــرهــنــگ و  ــه ه در کــشــاکــش ده
جای  به  گرا  تحول  و  ساز  تحول  رســوم  و  آداب 
 پیشرفت دچار سیر قهقرایی و عقب گرد شده

 است. 
به نظر می رسد عواملی چند در به وجود آمدن 
اند  بــوده  دخیل  فرهنگی  نامتناسب  جو  ایــن 
عدم   : از عبارتند  مـــوارد  ایــن  ترین  مهم  از  کــه 
ــت مــســئــوالن فــرهــنــگــی و  ــ بــرنــامــه ریــزی درس
مسئوالن  اقتصادی  پشتیبانی  عدم  اجتماعی، 
تشویق  عــدم  خــوانــی،  کتاب  و  کتاب  حــوزه  در 
خانواده ها و عدم ارائه تسهیالت کتاب و کتاب 
خــوانــی بــه اعــضــای خــانــواده هــا در شــرایــط فقر 
شدن  درگیر  اقتصادی،  توانایی  یا  و  اقتصادی 
تلفن های  گوشی های  بــا  نوجونان  و  جــوانــان 
ــواع بـــازی هـــای  ــ هـــمـــراه و ســـرگـــرم شـــدن بـــه انـ
جامعه.  اخالقی  ــای  ارزش ه مخالف  و  انحرافی 
بــه مـــوارد مــذکــور مسئوالن دولــت و  بــا توجه 
و  ســاز  باید  فرهنگی  ذستگاه های  و  مجلس 
نوجوانان  و  جوانان  تا  نمایند  فراهم  کارهایی 
فرهنگسراها  و  دانشگاه ها  مــدارس،  طریق  از 
مطالعه  فرهنگ  به  مناسب  بودجه  تخصیص 

گرایش پیدا کنند.
به  جامعه  میان  در  بیشتری  همکاری  واقع  در 
ایران  خوانی  کتاب  و  کتاب  نتیجه  تا  آید  وجود 

را متحول کند.

خبرنگار فرهنگی 
و اجتماعی جام جم  البرز

سید نصرالدین 
میر عربشاهی

شهر  اســالمــی  شـــورای  عــمــران  کمیسیون  رئیس 
اثر انگشت  ج گفت: تکلیف ماجرای عدم ثبت  کر
نشده  مشخص  هنوز  شــهــرداری  در  ــراد  افـ برخی 
است این گونه به نظر می رسد قصدی برای تفاوت 
قائل شدن میان انگشت طالیی ها و افراد وظیفه 

شناس در مدیریت شهری وجود ندارد.
رئیس  رحیمی،  علیرضا  الــبــرز،  جام جم  ــزارش  گ به 
کمیسیون عمران و حمل و نقل شــورای اسالمی 
ایــن  ج در هــشــتــادمــیــن جلسه رســمــی  ــر کـ شــهــر 
شورا که در صحن شورا برگزار شد در نطق پیش 
ح کرد: تذکر بنده مهم  از دستور و تذکر خود مطر
ج، قائم  است و با توجه به عدم حضور شهردار کر

مقام وی صحبت ها را به او منتقل کند.
وی در مورد انگشت طالیی های شاغل در مدیریت 
ج بیان کرد: ۲۶ آبان سال گذشته تذکری  شهری کر
با عنوان انگشت طالیی ها دادم و حدود یک سال 
آن تذکر می گذرد اما علیرغم فراخوان پرسنل و  از 

حراست  طریق  از  پیگیری هایی  و  شهری  مدیران 
و بازرسی ، معاونت برنامه ریزی ، منابع انسانی و 
فاوا که صورت گرفت، ظاهرا هنوز مدیران زورشان 

به انگشت طالیی ها نرسیده تا آمارشان را بدهند.
ــان کـــرد:  ــ ج اذعـ ــورای اســـالمـــی شــهــر کـــر ــ عــضــو شـ
شد  آوری  جمع  ــوق  ف دســتــگــاه هــای  از  آمــارهــایــی 
آمار  کــدام با هم همخوانی نــدارد و کسی  ــا هیچ  ام�
درستی در شهرداری ندارد که از شهردار تقاضا دارم 
آن را مشخص و  این مسأله را  آمار و متولی  مرکز 
ج و  حل کند متاسفانه متولی آمار در شهرداری کر
نحوه ثبت ورود و خروج برخی افراد هنوز مشخص 

نشده است.
رحیمی با اشاره به دریافت آمار تقریبا موثق تصریح 
کرد: حدود 357 نفر از کارکنان شهرداری ثبت ورود 
و خروج ندارد یا حضور ندارند، از این تعداد حدود 
و  مدیران  و  شهردار  مشاورین  ـ  معاونین  نفر   51
مدیران کل هستند که شاید بشود چشم پوشی 

دلیل  هیچ  ــدون  ب رسما  نفر   ۳۰۰ از  بیش  امــا  کــرد 
منطقی ثبت ورود و خروج ندارند حتی کسی که 10 
سال پیش مدیر بوده تا االن مسئولیتی ندارد ولی 
حضور ندارد، رئیس اداره ای که قبًال کارت نمی زده 
و االن هم مسئولیتی ندارد، جالب تر این که 6 نفر 
از آنها نیروی پیمانکار تأمین نیرو هستند. و تعداد 
موبایل  اطلس  ــزار  افـ نــرم  طریق  از  توجهی  قابل 
انگشت طالیی هستند. این گونه به نظر می رسد 
انگشت  میان  شــدن  قائل  تــفــاوت  بــرای  قصدی 
طالیی ها و افراد وظیفه شناس در مدیریت شهری 
ح شده در این زمینه  نــدارد. گالیه های مطر وجود 
چندماه  نیز  ج  کر محترم  جمعه  امام  تا  شد  باعث 
اشــاره  موضوع  ایــن  به  خــود  خطبه های  در  پیش 

کند.
وی با اشاره به 3 هزار و  952 نفر از کارکنان شهرداری 
استفاده از نرم افزار اطلس که از طریق گوشی های 
کارمندان  انگشت  اثــر  ثبت  منظور  به  هوشمند 
که  جایی  در  آیــا  افــزود:  می شود،  استفاده  ادارات 
از  کنار درب ورودی دستگاه  وجود دارد، استفاده 
نرم افزار ضروری است؟ قطعا تعدادی از این افراد 
که سالها پیش برخی مدیر اداره یا شهردار منطقه 
بودند به محل اداره هم ورود نمی کنند اما اضافه 

کاری کامل هم دریافت می کنند.
اسالمی  شـــورای  تلفیق  کمیسیون  رئیس  نایب 
افــزار  نــرم  از  اســتــفــاده  کـــرد: فقط  تاکید  ج  کــر شهر 
محدودی  و  خاص  تعداد  و  رانندگان  برای  اطلس 
ــران کــه از کنار  ــگ ــرای دی تــوجــیــه پــذیــر اســـت امـــا بـ
از  نــدارد. استفاده  دستگاه عبور می کنند ضرورتی 
آن  راه های کنترل  تکنولوژی به جای خود،اما برای 
را  طالیی ها  انگشت  تکلیف  شود؛  فکری  باید  نیز 

مشخص کنید.

ج: رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر کر

 تکلیف انگشت طالیی های 
ج را مشخص کنید جشــنواره شهرداری کر بیســتمین  در  توانســت  البــرزی  جــوان 

کتــاب و رســانه کشــور  در رویــداد ایده پــردازی تولیــد 
محتــوای رســانه ای عنــوان برتــر را کســب نمایــد .

؛  ایلیــا فیضــی جــوان البــرزی  بــه گــزارش جام جــم البــرز
تولیــد  ایده پــردازی  »رویــداد  بخــش  اختتامیــه  در 
کتــاب  جشــنواره  بیســتمین  رســانه ای«  محتــوای 
آبــان همزمــان بــا روز  و رســانه، کــه چهارشــنبه  ۲۵ 
دوره  ســی امین  در  زبان فارســی«  و  رســانه  »کتــاب، 
ــد ،  ــزار ش ــران برگ ــالمی ای ــوری اس ــاب جمه ــه کت هفت

توانســت عنــوان برتــر را کســب نمایــد .
ارشــاد  و  فرهنــگ  نمایندگــی  سرپرســت   ، بزرگمهــر
 ۷۰ از  پایانــی  ئیــن  آ در   : گفــت  ماهدشــت  اســالمی 
راه یافتــه  ایــده تولیــد محتــوای   ۱۵  ، ایــده ارســالی 
بــه مرحلــه نهایــی توســط ایده پــردازان ارائــه شــده و 

نفــرات برتــر انتخــاب و معرفــی شــدند .
جشــنواره  ایده پــردازِی  رویــداد  در  می گویــد:  او 
بــا روز »کتــاب، رســانه و  کتــاب و رســانه، همزمــان 
ــه  ــور داوران ب ــا در حض ــه ایده ه ــا ارائ ــی« ب ــان فارس زب

رســید. پایانــی  ایســتگاه 
ــرکت کننده گان  ــه، ش ــن جلس ــزود: در ای ــر اف بزرگمه
اجتماعــی  شــبکه  ایجــاد  همچــون  خــود  ایده هــای 
کتــاب و برنامــه اســتندآپ کمــدی کتــاب را معرفــی 

کردنــد. 
»رویــداد  نخســتین  اختتامیــه  مراســم  افــزود:  وی 
در  رســانه ای«  محتــوای  تولیــد  ایده پــردازِی 
رســانه«،   و  »کتــاب  جشــنواره  دوره  بیســتمین 
ــا روز »کتــاب، رســانه  چهارشــنبه ۲۵ آبــان همزمــان ب
و زبــان فارســی« بــا حضــور یاســر احمدونــد معــاون 
امــور فرهنگــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، علــی 
ــران و  ــات ای ــاب و ادبی ــه کت ــل خان ــی مدیرعام رمضان
مین دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســالمی 

ُ
دبیــر ســی ا

مدیــرکل  یگانــه  ظریفیــان  محمدحســین  و  ایــران 
دفتــر توســعه کتــاب و کتابخوانــی وزارت فرهنــگ و 

ارشــاد اســالمی برگــزار شــد.
مســعود نقــاش زاده، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

ظریفیــان  یگانــه؛  محمدحســین  صداوســیما، 
کتابخوانــی  و  کتــاب  توســعه  دفتــر  مدیــرکل 
محمدمهــدی  اســالمی،  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
ایــران،  کتــاب  خبرگــزاری  ســردبیر  صــراف؛  شــیخ 
بازرگانــی  و  ارتباطــات  معــاون  دیانــی؛  میکائیــل 
ایــران، مجیــد صحــاف؛  انجمــن ســینمای جوانــان 
مدیــر شــبکه تلویزیــون اینترنتــی کتــاب و احســان 
عســگری؛ مدیــر مرکــز رســانه ای شــیرازه، داوران ایــن 

بودنــد.  رویــداد 
در  شــرکت کنندگان  ایده هــای   : افــزود  بزرگمهــر 
طیــف متنوعــی از قالب هــا از ایجــاد شــبکه اجتماعــی 
تعریــف  کتــاب  کمــدی  اســتندآپ  برنامــه  تــا  کتــاب 

ــی  ــث و بررس ــورد بح ــط داوران م ــه توس ــود ک ــده ب ش
قــرار گرفــت.

گفتنــی اســت :  ایلیــا فیضــی از جوانــان پویــا و فعــال 
جوانه هــای  برنامــه  مجــری  کارشــناس  کــه  البــرزی 
ع و برنــده مــدال نقــره جهانــی  رادیــو فرهنــگ و مختــر
اختراعــات از لهســتان نیــز می باشــد،  بــا ایــده »کتــاب 
خونــه« در  »رویــداد ایــده پــردازی تولیــد محتــوا«در 
شــرکت  رســانه«  و  »کتــاب  جشــنواره  بیســتمین 

ــد . ــب نمای ــر را  کس ــه برت ــت رتب ــه توانس ــود ک نم
در مراســم اختتامیــه بــه پــاس تالش هــا و کوشــش 
ــا لــوح تقدیــر و جایــزه نقــدی از  ایــن جــوان البــرزی  ب

ایشــان تقدیــر بــه عمــل آمــد .

درخشش جوان البرزی
 در بیستمین جشنواره کتاب و رسانه
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پیام های مردمی شعر

پرده نشین شب یلدای من
، موقع دیدار ماست وقت سحر

پرده ی ساز غزل مغنیان
پرده در از پرده ی پندار ماست

رفته به خواب ازلی بخت ما
تا به ابد قسمت بیدار ماست

کشته مرا حسرت دیدارتان
فرغت ما، تیغه ی غدار ماست

ای همه ی بود و نبود زمان
بی تو جهان، جیفه ی مردار ماست

ای سخنت نغز و پر از قند و پند
هر چه تو گویی، همه هموار ماست

بی سر و پا گشته سر و پای ما
جان به فدای سر دلدار ماست

همچو چو منصور هزاران چو من
کوس انالحق زده بر دار ماست

سوخته شب تا دل صبح جان ما
بهر طبیب دل تب دار ماست

دامن تر گشته دو چشمان من
چشمه ی خونابه ی نم دار ماست

من به فدای قدم مقدمت
جان شده ناقابل مقدار ماست
حلقه به گوش سخن دلکشان
جمله سرا پا شده کردار ماست
چهره نهان کردن و، صد دلبری

رسم جفا پیشه ی دلدار ماست
هوش برفته ست از آن هوشیار
یک گره اخم تو هشدار ماست
بوی فلق می رسد از مشرقین

جامه دران غنچه ی گل دار ماست
طی شده ایام فراغ و، وصال

سهم من از دولت بیدار ماست

ح  طــر جهــت  می تواننــد  عزیــز  خواننــدگان 
مشــکالت شــهری و اســتانی در ابعــاد مختلــف 
بــا شــماره تلفــن 32210009دفتــر تحریریــه جــام 
جــم البــرز همــه روزه بــه غیــر ایــام تعطیــل در 
ــان  ــا مشکالتش ــد ت ــاس بگیرن ــت اداری تم وق
ج گــردد. بــا نــام خودشــان در همیــن ســتون در

سرعت گیر نصب کنید
مسکونی  مناطق  خیابان های  از  بسیاری  در 
با  سواری  خودروهای  رانندگان  ج  کر تجاری  و 
آمد می کنند.  آور رفت و  سرعت های سرسام 
جا دارد تا مسئوالن مربوطه نسبت به نصب 
سرعت گیر و چراغ های هشدار دهنده اقدام 

نمایند.
ج جمعی از مردم کر

زاد و ولد سگ ها را کنترل نمابید
زاد و ولد سگ ها در داخل شهرها و روستاها 
سیر جهشی پیدا کرده است. لطفا مسئوالن 
جمعیت  آهنگ  کنترل  ــرای  ب انــدرکــار  دســت 
جامعه  عــمــومــی  ســالمــت  حــفــظ  و  ســگ هــا 

تدابیر الزم اتخاذ نمایند.
ج مهرداد علوی از حصارک کر

ساعات پخت نانوایی ها را بیشتر کنید
ساعات پخت نانوایی ها و کیفیت عرضه نان 
روستائی  و  شهری  نانوایی ها  از  بسیاری  در 
شهروندان  طبیعی  خواسته های  و  انتظارات 
بر  بنابراین  کند.  نمی  تامین  را  روستائیان  و 
از مسئوالن مربوطه خواستار  همین اساس 

رفع این مشکل هستیم.
احمد جباری از کوی کارمندان جنوبی
تقویت  را  حومه  و  ج  کــر اتوبوسرانی  خطوط 

کنید
خــطــوط  در  فـــعـــال  اتــــوبــــوس هــــای  ــداد  ــ ــع ــ ت
ج و حــومــه پــاســخــگــوی نیاز  کـــر اتــوبــوســرانــی 
شهروندان نیست. مسئوالن استانداری البرز 
ج  و فــرمــانــداری، شــهــرداری و شــورای شهر کر
برای رفع این مشکل دیرینه شهروندان کرجی 
برنامه  را طراحی و  برنامه هایی  راهکارها و  چه 

ریزی کرده اند؟!
انتظار  صــف هــای  از  شهری  درون  مسافران 

رسیدن اتوبوس خسته شده اند.
ج  محمد خاوری از کر

رامین شاه حسینی ) مرام(

پرده نشین

لشـکر ۱۰ سیدالشـهدا)ع(، شـهدای زیـادی را تقدیـم   
کـه  پـرآوازه ای  فرماندهـان  کـرد؛  عزیـز  ایـران  و  دیـن 
هرکدام، وزنه ای بودند و افتخار این لشـکر محسـوب 

می شـدند.
نبودنـد.  معمولـی  آدم هـای  جنـس  از  کـه  کسـانی 
این هـا از قبیلـه نـور بودنـد. آمـده بودنـد تـا نجابـت را 
بـرای مـا تفسـیر کننـد. آمـده بودنـد تـا بـه مـا بگوینـد 
برابـر  در  را  مملکـت  و  دیـن  از  دفـاع  و  شـجاعت  کـه 

کـرد.  تحلیـل  می شـود  چگونـه  ناجوانمـردان 
کـرده  شـرکت  عملیات هـا  بیشـتر  در  عزیـزان  ایـن 
بودند. اصال از نخسـتین روز های دفاع مقدس عشـق 
شـرکت در جبهـه در وجودشـان بـود. 10 نفـر از 14 نفـر 
در ایـن تصویـر در عملیات هـای مختلـف بـه شـهادت 
رسـیدند. آن هایـی هـم کـه مانـده اند، هم قسـم شـده 
اند که با همان تفکرات جبهه ای و امام حسینی)ع( تا 
عمـر دارنـد در خدمـت اسـالم، نظام جمهوری اسـالمی 
و رهبـری و مـردم ایـران و آزادی خواهان جهان باشـند.

این عکس در تاریخ ۲۵ مرداد سال ۶۴ در قرارگاه خاتم 
االنبیـاء انداختـه شـد. ایـن تصویـر یکـی از زیباتریـن و 
انگیزتریـن عکس هـای دسـته جمعـی لشـکر  خاطـره 

اسـت  سیدالشـهداء)ع(   ۱۰ لشـکر  برنـد  عبارتـی  بـه  و 
کـه از جمـع چهـارده نفـر داخـل عکـس، ۱۰ نفـر شـهید 

شـده اند.
ایستاده از راست:

۱-شهید داود آجرلو؛ فرمانده گردان
۲-برادر جانباز باقر تاجیک؛ رئیس ستاد لشکر

ج ۳-شهید احمد آجرلو؛ فرمانده سپاه کر
۴-شهید سید ابراهیم کساییان؛ مسئول محور

۵-شهید داود حیدری؛ فرمانده گردان
۶-شهید غالم کیانپور؛ مسئول اطالعات

۷-شهید سید حسین میر رضی؛ مسئول عملیات.
 نشسته از راست:

۸-شهید احمد عراقی؛ مسئول اطالعات
۹-برادر حسن امیری؛ فرمانده گردان
۱۰-شهید رضا عبدی؛ فرمانده گردان

۱۱-شـهید سـید محمد زینال حسینی؛ فرمانده گردان 
تخریب

۱۲-شهید جعفر محمدی؛ مسئول عملیات
۱۳- برادر حاج علی فضلی؛ فرمانده لشکر

۱۴-برادر محمد فلکی؛ فرمانده گردان ادوات

به یاد دالور عرصه عشق و ایثار در هفته بسیج؛
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در  کـه  اسـماعیلی  یاسـر  حجت االسـالم  البـرز  جام جـم  گـزارش  بـه 
حملـه  مـورد  بـودن  روحانـی  دلیـل  بـه   

ً
صرفـا ج  کـر سـیاه  پنجشـنبه 

اغتشاشـگران و اراذل و اوبـاش قـرار گرفت، جزئیاتی از وحشـیگری های 
کـرد.  ارائـه  خـودش  بـه  نسـبت  شـده  اعمـال 

قانـون  امـام جماعـت مسـجد و مدیریـت  کنـار  در  این کـه  بیـان  بـا  وی 
کمـک می کنیـم،  ایتـام هـم  و  نیازمنـدان  بـه  کمـک دوسـتان  بـه  قرآنـی، 
 بـرای گرفتـن گوشـت و 

ً
ج کاری نداشـتم و صرفـا اظهـار کـرد: آن روز در کـر

سـایر اقالمـی کـه بـرای نیازمنـدان و بچه یتیمان تهیه شـده بـود، حرکت 
کـردم تـا آن را بـه نیازمنـدان برسـانیم.

حجت االسـالم اسـماعیلی بـا اشـاره بـه این کـه بـه رغـم برداشـتن عبـا و 
اراذل و اوبـاش شناسـایی  از سـوی  عمامـه، در ترافیـک جـاده نظرآبـاد 
شـد، افـزود: در ترافیـک خودرو هـا حرکـت نمی کردنـد و چنـد نفـری هـم 

گفتنـد کـه حـاج آقـا خطرنـاک اسـت، امـا دیـدم کـه جمعیتـی ۸۰-۷۰ نفـره 
دارنـد نزدیـک می شـوند، دو نفـر بـه ماشـین لگـد زدنـد و بعـد از چهـار 

طـرف بـه خـودرو آجـر و سـنگ زده و شیشـه ها را شکسـتند. 
وی بـا بیـان این کـه بعـد از شکسـتن شیشـه ها بـه مـن حملـه کردنـد، 
ادامه داد: من با دسـتم دفاع می کردم تا سـنگ و چاقو به سـرم نخورد، 
امـا در هـا را بـاز کردنـد و بـا چاقـو و پنجـه بوکـس زدنـد، یـک نفـر هـم روی 
وقتـی  امـا  کنـد،  خفـه  تـا  گرفـت  مـرا  گلـوی  و  نشسـت  عقـب  صندلـی 

مقاومـت کـردم ۱۲-۱۰ چاقـو بـه سـر و کتفـم زدنـد. 
حجت االسـالم اسـماعیلی بـا بیـان این کـه بعد از کشـیدن من بـه بیرون 
آتـش بزننـد، اظهارکـرد: دو  را  از خـودرو، قصـد داشـتند مـن و ماشـین 
خ هـا را بـا چاقـو پـاره کردنـد کـه  نفـر مانـع شـدند کـه آتـش بزننـد، حتـی چر
نتوانـم ماشـین را حرکـت بدهـم، در کنـار خیابان که رها شـده بودم، یک 
شـیرزن کـه حجـاب کاملـی هـم نداشـت، بـاالی سـر مـن ایسـتاد و از مـن 

دفـاع کـرد کـه مـن نگـران بـودم او را نکشـند.

ج: روایت روحانی جانباز از پنجشنبه سیاه کر

 یک شیرزن مـــرا نجات داد

امروزه بر اساس پیشرفت های حاصل از پژوهش 
و تحقیقات علمی دانشمندان و پزشکان در دنیا، 
در موعد مقرر خود،  از سرطان ها  درمــان بسیاری 
را  ایــن جلمه  بــارهــا  اســـت. شــایــد  یافتنی  دســت 

شنیده باشیم که پیشگیری بهتر از درمان است. 
ــا دکــتــر رضــا  ب بــه گفتگو  را  تــوجــه شــمــا  ــه  ــ ادام در 
نکوئیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران و متخصص ژنتیک پزشکی در حوزه سرطان 
و همچنین عضو هیات مدیره موسسه خیریه مهر 

سهیال جلب می نماییم.
یف ساده سرطان چیست؟ تعر

خوب  چون  است  خوب  سرطان  داریــم  اعتقاد  ما 
می شود و اقدام به موقع و پیشگیران می تواند در 

این مسیر راه گشا باشد. 
آن  ــت کــه در  ســرطــان بــه بــیــان ســـاده بیماری اس
سلول های غیرطبیعی به صورت کنترل نشده تکثیر 
یافته و ممکن است بافت های مجاور را هم درگیر 
کنترل  تحت  تــومــوری  سلول های  تقسیم  کنند. 
متوقف  زمــانــی  چــه  کــه  نیست  معلوم  و  نیستند 
از ســلــول هــای غیرطبیعی  یــک دســتــه  مــی شــونــد. 
یک تومور نامیده می شود. همه تومورها سرطان 
و  خوش خیم  دارد:  وجود  تومور  نوع  دو  نیستند، 
نیستند.  سرطان  خوش خیم  تومورهای  بدخیم. 
و  هستند  ســرطــان هــا  هــمــان  بدخیم  تــومــورهــای 
قسمت های  بــه  شــرایــط  بعضی  در  اســت  ممکن 
مجاور بافت های دیگر حمله کنند و مانع فعالیت 

سلول های سالم آن منطقه شوند.
تشخیص  ســرطــان هــا  از  بسیاری  حــاضــر  حــال  در 
سرطان ها  از  بسیاری  همچنین  و  ــد  دارنـ قطعی 
برای  خاصی  روش هــای  هستند.  پیشگیری  قابل 
که  ایــن  بـــرای  امــا  تشخیص ســرطــان وجـــود دارد 
بهتر بتوانیم سرطان شخص را تشخیص دهیم و 
با داروهــای خاص و مختص همان فرد به درمان 

قطعی برسیم و بیمار را درمــان نماییم الزم است 
بیان ژن ها و بیومارکرهای هر شخصی را بطور خاص 
ما در موسسه خیریه  مورد بررسی قرار می دهیم. 
بیماران  از  حمایت  مسیر  در  سهیال  مهر  سرطان 
آزمایشگاه  تاسیس  بــه  ــدام  اقـ ســرطــان  بــه  مبتال 

تحقیقاتی مولکولی و ژنتیکی سرطان نموده ایم.
* لطفا در خصوص اقدامات پیشگیرانه موسسه 

یه مهر سهیال توضیح دهید. خیر
غربالگری اولین قدم در تشخیص زودرس سرطان 
است. موسسه خیریه مهر سهیال حامی بیماران 
مــبــتــال بـــه ســـرطـــان بـــا هـــدف و رســـالـــت آمـــوزش 
پیشگیری درمان در حال حاضر با اجرای طرحهای 
و  ــوزش  آم به  ــدام  اق البرز  استان  در  خودمراقبتی 
کارخانه های  و  شرکت ها  اســت.  نموده  غربالگری 
ح  طر ایــن  در  استقبال  با  بیمه ای  حتی  و  تولیدی 
با همکاری معاونت  ح  این طر اند.  شرکت نموده 
همچنین  و  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه  بــهــداشــت 
گروه های جهادی استان البرز در حال بر گزاریست. 
با  مــوســســه  حــامــیــان  و  گـــران  صنعت  از  بــســیــار 
دیگر  از  نمودند.  مشارکت  ح،  طــر این  از  استقبال 
اقدامات پیشگیرانه موسسه خیریه مهر سهیال، 
راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی مولکولی و ژنتیکی 
تولید  گــران و  که به همت صنعت  سرطان است 
فعالیت  حـــال  در  و  انــــدازی  راه  پلیمر  کــنــنــدگــان 
سرطان  مولکولی  تحقیقاتی  آزمایشگاه  می باشد. 
در  شایسته  اقدامی  سهیال  مهر  خیریه  موسسه 
هدف  با  و  سرطان ها  بهتر  هرچه  شناخت  جهت 
استان  در  سرطان  به  مبتال  بیماران  آالم  کاستن 

البرز راه اندازی شده است.
با  همکاری  آمــاده  آزمایشگاه  ایــن  حاضر  حــال  در 
وهمچنین  دانشجویان  اســتــادان،  دانشگاه ها، 

متخصصین سرطان می باشد.
یابی خطر ابتال به سرطان در آزمایش ژنتیک به  * ارز

چه شکلی بررسی می گردد؟
اولین قدم در آزمایش ژنتیک این است که دریابیم 
بیماری خــاص چقدر  یــک  بــه  فــرد  ابــتــالی  احتمال 
بــراســاس مـــواردی مانند  ایــن خطر  اســت. میزان 
فرد  خــانــواده  در  بیماری  الگوی  و  پزشکی  سابقه 
این  تعیین  مــی گــردد.  تعیین  خانوادگی(  )سابقه 
به  پزشک  توسط  اســت  ممکن  احتمال  و  خطر 

همراه مشاور ژنتیک متخصص صورت گیرد.
اگر آزمایش ژنتیکی مربوط به نوع خاصی از سرطان 
باشد، ممکن است در مورد تاریخچه پزشکی فرد 
ممکن  تاریخچه  ایــن  شــود.  پرسیده  ســوال  نیز 
تشخیص  شــده  اعمال  شیوه های  شامل  اســت 
زایمان  و  ــان  زن خــاص  مسائل  تاریخچه  زودرس، 
ــان(، عــوامــل مــربــوط بــه سبک زنــدگــی و  ــ )بـــرای زن
همچنین مربوط به مواردی شود که قرار گرفتن در 

معرض آنها قابلیت ایجاد سرطان را داشته باشد
* نقش مشاوره ژنتیک در سرطان چیست؟

ویژه  آموزش های  خود  رشته  در  ژنتیک  مشاوران 
همراه  به  انکولوژی  حیطه  در  پزشکان،  اند.  دیده 
متخصصین ژنتیک مشاوره ژنتیکی انجام داده و بر 
أساس نتایج حاصل از آزمایشات ژنتیکی تصمیم 

به انتخاب داروی اختصاصی مینمایند.
تخصصی  اطالعات  ارائــه  ژنتیک  مشاوره  از  هدف 
تحت  بتوانند  اش  خانواده  یا  فرد  تا  است  فرد  به 
درمان مناسبی قرار بگیرند. بعضی اوقات ضرورت 
انجام آزمایش روشن است و ارائه دهنده خدمات 
را  بعدی  مراقبت های  و  آزمایش  انجام  بهداشتی، 
شما  باشد،  اینگونه  اگر  حتی  اما  می کند.  توصیه 
حق دارید از انجام آزمایش خودداری کنید. ممکن 
است بعد از صحبت با یک مشاور ژنتیک، تصمیم 

گیری برایتان راحت تر و قطعی تر شود.
ید بفرمایید. * در پایان صحبتی دار

موسسه خیریه مهر سهیال با هدف و رسالت خود 
یعنی آموزش ، پیشگیری و درمان هر روز یک گام 
به جلو بر می دارد تا بتواند در تشخیص زود هنگام 
از  سرطان و کاهش هزینه های دارو و درمان قبل 

ابتال به بیماری تالش نماید. 
سرطان  ژنتیکی  و  مولکولی  تحقیقاتی  آزمایشگاه 
مهر سهیال گامی مهم در شناخت نحوه عملکرد 
و بیان ژنهای بیماران مبتال به سرطان خواهد بود و 
به زودی شاهد خبرهای خوبی از این مرکز خواهیم 

بود.

ح شد؛ در گفتگو با جام جم البرز مطر

اقدام به موقع می تواند راهگشای درمان سرطان باشد
میزان  از  باالتر  درصــد   50 البرز  استان  در  روز  شبانه  در  نفر  هر  آب  مصرف  سرانه 

استانداردهای تعریف شده است .
به گزارش جام جم البرز، مهندس ذوالفقار مهدی زاده مدیرعامل شرکت آبفای استان 
البرز با اعالم این مطلب بیان داشت: با وجودیکه در شرایط کم آبی و خشکسالی و 
کاهش بارشهای جوی قرار داریم، ساکنان استان البرز همچنان با سرانه مصرف 225 
لیتر در شبانه روز75 لیتر بیشتر از الگوی استاندارد 150 لیتر برای هر نفر در شبانه روز 

آب مصرف می کنند. 
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی که با مشکل 
کاهش شدید بارش ها و افت سطح مخازن 
ذخیره آب سدها و منابع سفره های زیرزمینی 
مواجه هستیم ،حداقل کاری که از تک تک 
ما برمی آید، ترک مصارف غیرضروری و کاهش 
ــه در منازل  از مــصــارف روزانـ ــد  حــداقــل 10 درص
و محیط زنــدگــی اســت تــا بــا نـــزول بــارش هــای 
از  بخشی   ، آینده  در  الهی  رحمت 
آن  تــا  و  کمبود جــبــران شــود 
ــدی در  ــان بــا مــشــکــل جـ زمــ
مواجه  آب  تــوزیــع  و  تامین 

نشویم. 

مصرف آب هر نفر در البرز 
50 درصد   باالتراز استاندارد

؛ باحضوررئیس سازمان نقشه برداری کشور

برگزاری جلسه شورای 
یزی در البرز برنامه ر

رئیـس  بـا حضـور  ریـزی و توسـعه اسـتان  برنامـه  نشسـت شـورای 
برگزارشـد. البـرز  اسـتانداری  در  کشـور  بـرداری  نقشـه  سـازمان 

موقعیـت  و  نقشـه ها  وضعیـت  بررسـی  ؛  البـرز جام جـم  گـزارش  بـه 
موقعیـت  تعییـن  و  ژئودینامیـک  ملـی  شـبکه  اسـتان ها،  مکانـی 
آنـی، چالش هـای زیرسـاخت داده هـای مکانـی )SDI( اسـتان، تنظیـم 
موافقتنامه هـای اعتبـارات هزینه ای و تملک دارایی های سـرمایه ای 
جملـه  از  ریزگرد هـا  و  زمیـن  فرونشسـت  نقشـه های  همچنیـن 

ح و بررسـی شـد. مـواردی بودکـه در ایـن نشسـت مطـر


