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مطالبات مردم در کنترل 
تورم پیگیری شود

نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف 
مجموعه مدیریت شهری 

شهردار کرج نقش نیروی انسانی متخصص را سبب پیشبرد اهداف عالی مجموعه مدیریت شهری دانست.
خبرنگار جام جم البرز: جلسه شورای برنامه ریزی صبح دوشنبه چهاردهم آبان  با حضور شهردار کرج، معاونین و مدیران مناطق و سازمان ها 

برگزار شد.
نحوه قرارداد پیمانکاراِن نگهداری فضای سبز در مناطق، ارائه گزارش عملکرد اداره کل ارتباطات و امور بین الملل...
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سارقان احشام در نظرآباد دستگیر 
شدند 

تخصصی و حرفه ای آرایش 
بانوان را انجام می دهیم

» سرمایه گذاری، توسعه، اشتغال 
علیه تحریم « شعار » اکومال « است
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ارائه بهترین خدمات 
دوربین مدار بسته،درهای 

اتوماتیک و سیستم های امنیتی 

2
البرز 

امام جمعه کرج:

صفحه 3

خبرنگار جــام جم البرز: با جوان فعال و 
متخصصی به گفتگو نشســتیم که فعالیتی بسیار 
قوی در عرصه سیستم های امنیتی ارائه می دهد.

مهــدی فتحی، مدیر شــرکت پارمان برمودا 
سیستم در گفتگو با ما به سواالت ذیل پاسخ داد:

*مجموعه شــما چــه خدماتی را به 
مشتریان ارائه می دهد؟

شرکت ما با تجربه باال و ارائه خدمات...

نشست بررسی فرصت ها و چالش های شهر گرمدره 
19 آبان 97 برگزار گردید.

خبرنــگار جام جم البرز: این جلســه با حضور 
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج، شفقی، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی کولیوند و اکبریان، 
حجت االسالم واثق امام جمعه شهر گرمدره، عسگری 
مدیر کل امور شــهری و شوراهای اســتانداری البرز، 
شــکیب معاون دانشگاه علوم پزشــکی البرز،  حسنی 
معاون شهرســازی و معماری راه و شهرســازی استان 
البرز،  دهستانی مدیر تغییر کاربری های جهاد کشاورزی،  
ولیعهدی معاون اداری و مالی جهاد کشــاورزی استان 
البرز،  رمضانی معاون مهندســی و توسعه سازمان آب و 
فاضالب اســتان البرز، مهدی زاده معاون بهره برداری 
سازمان آب و فاضالب، محمدی زاده عضو هیئت مدیره 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران،  سرگرد داوودی رئیس 
کالنتری 3۴ شــهر گرمدره، سرهنگ شهبازی فرمانده 
1۲7 بســیج گرمدره، سرگرد نارنجی فرمانده پلیس راه 
تهران – کرج، رئیس و اعضای شــورای اسالمی شهر 
گرمــدره وجمعی از اصحاب رســانه  در محل ســالن 

کنفرانس شهرداری گرمدره برگزار گردید.

  در ابتــدای این نشســت امام جمعه شــهر گرمدره 
ضمــن خیرمقدم به مدعوین حاضر در جلســه  برخی از 
مهمترین مطالبات مردمی شهر گرمدره را مطرح نمود. 
ســپس رضا سلگی رئیس شورای اسالمی شهر  با بیان 
مسائل و مشکالت پیش روی شــهر گرمدره خواستار 
رسیدگی جدی از ســوی مسئوالن شهرستان و استان 
شده و درخواست عملیاتی نمودن وعده های مسئولین 
بویژه مشکالت آب،درمانگاه و راه آهن شدند. در ادامه نیز 
قدوسی شهردار گرمدره ضمن تشکر از حضور مهمانان 
که در جلسه نشست بررسی چالش ها و فرصت های شهر 
گرمدره حضور به هم رساندند تقدیر و تشکر نمود. وی در 
ادامه صحبت های خود به موضوع حیاتی آب شرب شهر 
گرمدره اشاره نموده و گالیه های برخی شهروندان را به 
اطالع حاضرین رساند که با توجه به حضور جناب رضایی 
فرمعاون شــرکت آب و فاضالب استان البرز،  مسائل و 
مشکالت آب شــرب مورد بررسی قرار گرفت که یک 
حلقه چاه آب عمیق از جهاد تحویل گرفته شود و در اسرع 
وقت به شــبکه آبرسانی شهری وصل گردد. قدوسی در 
ادامه صحبت های خود به موضوع قابل اهمیت ترافیک 
اتوبــان تهران به کرج اشــاره نمــود ،موضوعی که در 

حدفاصل ورودی و خروجی شهر گرمدره حالت قیف به 
خود گرفته و حجم ترافیک به داخل گرمدره روانه می شود 
که به منظور رفع مشکل ترافیک اراضی حاشیه رینگهای 
جنوبی و شمالی باید توسط سازمان حمل و نقل جاده ای 
تعیین تکلیف گردد که هنوز هم اتفاق نیفتاده است.وی 
ادامه داد: اعتبارات استانی که برای  این شهر در نظر گرفته 
شده محدود است ، اما بحث ارزش افزوده با توجه به گذر 
این دو مسیر اصلی و هم اکنون مسیر اتوبان شهید خرازی 
که در حال گذر از شهر گرمدره است اهمیت زیادی  را به 
خود می بیند.  قدوسی در ادامه به موضوع تغییر نام شهر 
گرمدره نیز اشاره شــد .در ادامه سیروس شفقی معاون 
اســتاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج به بررسی 
وضعیت حریم راه آهن محدوده شــهر گرمدره با حضور 
محمدی عضو هیأت مدیره راه آهن جمهوری اسالمی 
_ نمایندگان مردم کرج در مجلس شــورای اسالمی و 
جمعی از مدیران و تصمیم گیــران نمود .فرماندار ویژه 
شهرستان کرج در دیدار با محمدزاده عضو هیات مدیره 
راه آهن جمهوری اسالمی،خواستار تعیین تکلیف حریم 

راه آهن در محدوده شهر گرمدره شد.
در پایان جلسه مصوباتی به امضاء حاضران درآمد. 

نشست بررسی فرصت ها و چالش های شهر گرمدره

البرز؛ پایلوت مانور ملی زلزله
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج:
مطالبات مردم در کنترل تورم پیگیری شود

آیــت اهلل حســینی همدانی با 
اشــاره به تعویض تیــم اقتصادی 
دولت عنوان کــرد: امیدواریم که 
کمبودها و ناکارآمدی های گذشته 
که با سوء مدیریت و بی مسئولیتی 
بعضی از وزیران به کشــور آسیب 
جدی زد، جبران شــود و مطالبات 
مــردم در کنترل تورم و جلوگیری 
از بی ثباتی بازار ارز و ســکه سریعًا 

عملیاتی شود.
خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های نماز عبادی 
سیاســی جمعه هجدهــم آبان در مصالی بزرگ امــام خمینی )ره( ضمن عرض 
تبریک به مناســبت آغاز ماه ربیع االول و قدردانی از حضور پرشکوه مردم البرز در 
راهپیمایی 13 آبان بیان داشــت: حضور حماســی و پرشور مردم در راهپیمایی 13 
آبان بار دیگر به شــیطان بزرگ، آمریکای جنایت پیشــه و اذنابش فهماند که ملت 
ایران از استکبارستیزی خسته نشده اند و بعد از ۴۰ سال هنوز به ارزش های اسالمی 

و آرمان های انقالبی وفادارند.
وی افزود: آمریکایی ها خودشــان ادعا دارند که نتوانستند با تحریم و فشار مالی 
و اقتصادی موفقیتی در کم شــدن نفوذ و قــدرت منطقه ای ایران به وجود بیاورند 
لذا بشــدت عصبانی هســتند و حرف هایی می زننــد و اقداماتی دارند که برخالف 

خواسته های آن ها نتیجه می دهد. 

امام جمعه ساوجبالغ:
نیازمند را به چشم حقارت نگاه نکنید

امام جمعه شهرســتان ساوجبالغ)هشــتگرد( 
حجت االســالم ناطقی در خطبه دوم نمازجمعه در 
هفته ای که گذشــت، پس از حمــد و ثنای خداوند، 
مؤمنین و مؤمنات را به رعایت تقوا ســفارش کرد و 
گفت: با تقوایان به ضعفا و فقرا نگاه می کنند و به فکر 

آنانند و با آنان مانند اهل بیت )ع( مهربانند. 
آورده اند که عالمی پولی نزد خود داشــت و آن را 
بین فقرا در مســجد تقسیم کرد. بین دو نماز فقیری 
آمد و رو به او کرد و گفت: سهم مرا هم بده؟ که عالم گفت متاسفانه دیگر پولی ندارم. 
آن نیازمند هم با بی ادبی آب دهانش را به روی او انداخت. عالم با کمال صبر صورت 
خود را پاک کرد و در صفوف نماز شــروع به جمع آوری پول برای آن نیازمند نمود و 

در آخر نیز کیسه پول را تحویل نیازمند داد.
 اگر در اقوام یا همســایگان خودنیازمندی دارید به او با چشــم حقارت نگاه نکنید 

چون این عمل بسیار مورد غضب خداوند قرار گرفته است.

به مناسبت، روز کتاب و کتابخوانی؛
دست دوستی

از چنــد ماه پیش عضوی 
از خانواده کوچک ما شده بود 
اما، انگار دوســتش نداشتیم 
و با بــی اعتنایــی نگاهش 
از کنــارش  می کردیــم و 
می گذشــتیم. آخر، یک روز 
صدایــش درآمــد. آن روز 
کاری نداشــتم و تنها بودم. 

ناگهان در ســکوت خیال انگیز اتــاق پذیرایی فریاد بی صدایش 
را شنیدم که می گفت:

کنارش بودم و با من نمی ماند
مرا همچون غبار از خویش می راند

کتاب کهنه ای بودم، دریغا
مرا پیوسته می دید و نمی خواند 

بی درنگ از جا برخاســتم و از قفسه کتاب ها بیرون آوردمش. 
راست می گفت، کهنه ترین کتاب کتابخانه ام بود. فرصت نکرده 
بــودم جلدش کنم و بخوانمش. اگر عنــوان روی جلدش را نمی 
پسندیدم، حاضر نمی شدم پول برایش بدهم و خریداری اش کنم.

دستمال نخی را از کنار بخاری گازی برداشتم و گرد و غبارش را 
گرفتم. با کاغذ سفید و براق جلدش کردم. از تنهایی درآمده بودم. 

می توانستم تا ساعت ها خود را سرگرم کنم.
 تصمیــم گرفتم چند صفحــه اش را بخوانم. حرف های آقای 
جهانگیرمعصومی» مسیحا«)1( را فراموش نکرده بودم: خواندن 
کتاب ما را به تفکر و اندیشیدن وا می دارد. فکر و اندیشه بوستان و 

گردشگاه پرهیزکاران است)۲(.
 هــر چقدر هم که فرصت نداشــتید، چند صفحه اول کتاب را 
بخوانیــد. کتاب ها حرفی برای گفتن دارنــد، نگذارید آنها غصه 

بخورند.
پیــش از ظهر و بعد از ظهر آن روز من، به خواندن کتاب کهنه 
صد و بیســت صفحه ای گذشت. خالصه ای از آن کتاب آموزنده 
و هیجان انگیز را نوشــتم و بــه آقای معصومی دادم . او هم از من 

خواست توی کالس برای بچه ها بخوانمش.
حــاال، هر وقت آن کتاب کهنه را – که دیگر کهنه ترین کتاب  
کتابخانه ام نیســت – می بینم، بی اختیار می گویم: کاش زودتر 
می خواندمت. کاش زودتر دســت دوستی ات را که به طرفم دراز 

کرده بودی، می گرفتم!
1-از شاعران معاصر

۲-از سخنان گهر بار حضرت علی )ع(
محمد رضا اصالنی

با ائمه جمعه استانیادداشت

 بازدید استاندار از روند احداث ساختمان
 اداره کل بازرسی

اســتاندار البرز با حضور در محــل اجرای پروژه 
احداث ساختمان اداره کل بازرسی استان در شهرک 

اداری کرج بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری البرز، 
محمدعلی نجفی با حضور در محل احداث ساختمان 
اداره کل بازرسی اســتان، روند تکمیل این پروژه را 
مورد بازدید قرار داد و تدابیر الزم برای تسریع در بهره 

برداری این امکان اتخاذ شد.
ســاختمان اداره کل بازرسی استان، در زمینی به 
مساحت 15۰۰ مترمربع و با زیربنای ۴5۰۴ مترمربع 
در 3 فــاز و 6 طبقه در شــهرک اداری کرج در حال 

احداث است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان البرز از عرضه 
گوشــت منجمد توســط 5۰ واحد صنفی در شهر کرج 

خبر داد.
خبرنــگار جام جم البرز: رمضان رســتمی با 
اشــاره به اینکه 5۰ واحد صنفی در شهر کرج روزانه 11 
تن گوشت منجمد را عرضه می کنند، گفت: سهمیه ها 
مشخص شــده اســت به همین منظــور هیچ کدام از 
حوزه هــای صنفی اجــازه دریافــت کارت ملی برای 

عرضه گوشت را ندارند.
وی بــا تأکید بر اینکه قیمــت مصرف کننده باید بر 
روی کاالهای تولیدشــده درج شود، گفت: نظارت بر 

حوزه توسط سازمان حمایت انجام می شود.

مدیر بازرسی اصناف استان البرز با اشاره به اینکه با 
متخلفان عدم درج قیمت بر روی کاالها برخورد جدی 
می شود، گفت: قیمت ها باید توسط کارخانه روی کاال 
درج شــود و درصورتی که این مهم انجام نشود برخورد 
قانونی انجام می شود.رســتمی از وجود سامانه تلفنی 
برای پیگیری اعتراضات و شناسایی مکان های عرضه 
گوشــت خبر داد و گفت: شــهروندان می توانند برای 
پیگیــری اعتراضات و همچنیــن اطالع از مکان های 
عرضه گوشــت منجمد با ســامانه تلفنی 3۲۲1۸15۴ 

تماس حاصل کنند.
وی با اشــاره به تولید گوشــت در اســتان و اینکه 
ذخیره ســازی بــا مشــکلی مواجــه نیســت، گفت: 

خوشــبختانه استان البرز در حوزه ذخیره سازی گوشت 
پیشــرفت بســیار زیادی کرده و با توجه به تمهیدات 

موردنظر مشکلی در حوزه تولید وجود نخواهد داشت.

۵۰ واحد صنفی در کرج گوشت منجمد عرضه می کنند

شــهردار کرج نقش نیروی انســانی متخصص را 
سبب پیشــبرد اهداف عالی مجموعه مدیریت شهری 

دانست.
خبرنــگار جام جم البرز: جلســه شــورای 
برنامه ریزی صبح دوشــنبه چهاردهــم آبان  با حضور 
شــهردار کرج، معاونین و مدیران مناطق و سازمان ها 

برگزار شد.
نحوه قرارداد پیمانکاراِن نگهداری فضای ســبز در 
مناطق، ارائه گزارش عملکرد اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری کرج و بررسی حضور نیروهای 
کیفی در اداره کنترل نظارت از موضوعات مطرح شده 

در جلسه شورای برنامه ریزی بود.
شــهردار کرج در این نشســت به حضور نیروهای 
متخصص در مجموعه مدیریت شــهری اشــاره کرد 
و افزود: منابع انســانی یکی از محوری ترین مســائل 

مدیریتی در جوامع پیشرفته به شمار می رود.
علی اصغر کمالی زاده اســتفاده از ایــن منابع را بر 
مبنای شایســتگی، تخصص، تعهد و تجربه ضروری 

دانســت و ادامه داد: به کارگیری نیروی انســانی در 
پســت های متناسب با تخصص افراد نقش موثری در 
پیشبرد اهداف مجموعه مدیریت شهری ایفا می کند.

 وی با اشاره به آمار باالی کارکنان شهرداری کرج، 
اظهار کرد: با بررســی و نظارت دقیق نسبت به توزیع 
نیروی انســانی در حوزه های گوناگون می توان بخش 
عمــده ای از هزینه ها را کاهش داد ه و وظایف محوله را 

به بهترین شکل به اتمام رساند.
 شــهردار کرج در بخش دیگــری از صحبت های 
خــود بر لزوم توجه به آیین نامه اجرایی قانون مدیریت 
پســماند توسط مدیران مناطق و سازمان ها اشاره کرد 
و یادآور شــد: این آیین نامه به عنوان ســند باال دستی، 
چگونگی واگــذاری مدیریت اجرایی پســماندها به 
اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در 

امور مدیریت پسماندها را متذکر شده است.
 کمالی زاده با تاکید بر اینکه بندهای قانون مدیریت 
پســماند باید توســط مدیران با دقت مطالعه شود تا از 
بروز مشکالت احتمالی در انعقاد قرارداد با پیمانکاران 

جلوگیری شــود، تصریح کرد: دپــوی زباله و نخاله در 
شهر تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.

وی با اشــاره به آخرین وضعیت درآمدی شهرداری 
کرج، یادآور شــد: به منظــور افزایش درآمد در مناطق 
دهگانه شهرداری کرج جلسات کمیته درآمدی برگزار 
می شــود که انتظــار می رود مدیــران از این فرصت 
اســتفاده کنند.کمالی زاده مناطق دهگانه شهرداری 
کــرج را به لحاظ ظرفیتی باال دانســت که باید از این 
امتیاز برای افزایش درآمد بهره برد، تاکید کرد: به لحاظ 
اقتصادی در شرایط سختی هستیم که باید با مدیریت 

صحیح از آن به سالمت عبور کنیم.
شــهردار کرج بــه جایگاه مهــم روابط عمومی در 
مجموعه مدیریت شــهری نیز اشــاره کــرد و افزود: 
داشتن نگاه عادالنه به عملکرد رسانه ها یکی از وظایف 

روابط عمومی ها به شمار می رود.
 این مســئول یادآور شــد: گســتردگی اقدامات 
شهرداری کرج به حدی است که می تواند بخش قابل 

توجهی از تولید محتوای اهالی رسانه را تامین کند.

نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف مجموعه 
مدیریت شهری 

آییــن افتتاحیــه جشــنواره اهدای 
کتاب اســتان البرز، ســه شنبه ۲۲ آبان 
97، ســاعت 9 صبح، با حضور مسئولین 

استان برگزار می شود.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل 

کتابخانه های عمومی اســتان البرز، به 
مناسبت فرارســیدن بیست و  ششمین 
دوره هفتــه کتاب جمهوری اســالمی 
و روز کتاب،کتابخوانــی و کتابــدار و 
بزرگداشت مفســر قرآن کریم عالمه 

طباطبایــی،  آیین  افتتاحیه جشــنواره 
اهدای کتاب البرز با حضور مســئولین 
اســتانی در کتابخانه دکتر معین برگزار 

می شود.
از عالقمندان دعوت می شــود سه 

شــنبه ۲۲ آبــان97،  ســاعت 9 صبح، 
با حضــور در کتابخانــه عمومی دکتر 
معین) فاز 5 مهرشــهر، خیابان اقاقی، 
جنــب راهبانی(، در این رخداد فرهنگی 

شرکت کنند. 

برگزاری آیین افتتاحیه جشنواره اهدای کتاب البرز

مدیر مجموعه آرایشی التیکا:

تخصصی و حرفه ای آرایش بانوان را 
انجام می دهیم

خبرنــگار جام جــم البرز: مــژده امیر ســلیمانی 
از جملــه مدیــران حرفــه ای اســت کــه در زمینه 
زیبایی،آرایش و پیرایش بانوان درخشــش خوبی 
داشــته اســت. در ذیل متــن گفتگو با ایشــان را 

می خوانیم:

* مرکــز تخصصــی شــما چــه خدماتــی را ارائــه 
می دهد؟

مــا مفتخریم که در مرکــز تخصصی زیبایی التیکا 

تمــام خدمات آرایشــی و زیبایی را به صورت کامال 
تخصصــی وبا روش هــای نوین در الین هــای کامال 
حرفــه ای و مجهــز بــه بانــوان عزیز ایرانــی ارائه 
می دهیم. تمامی خدمات صفر تا صد آرایشــی زیر 
نظر متخصصین هر رشــته به مشــتریان در محیطی 

کامال بهداشــتی و شیک و سالم ارائه می شود.

* آیــا به غیر ازایــن ویژگی ها خدمات دیگری هم 
در دستور کار دارید؟

 بلــه، در ســالن زیبایــی التیکا عالوه بــر خدمات 
آرایشــی خدمات درمانی پوست به طور موثری زیر 

نظر متخصص انجام می شود.
بانــوان عزیــز می توانند برای ریلکس شــدن و 
دفــع ســموم بدن کــه از طریق کف پا می باشــد در 
الیــن مجهز پدیکوراز مزایای ایــن بخش بهره مند 

شوند.
آدرس :گوهردشــت ،خیابان ســوم شرقی، فاز 
یک ســاختمان اداری گلستان جنب پاساژ گلستان، 
طبقه دوم واحد 69 ، مرکز تخصصی و زیبایی التیکا

و   02634471157 تمــاس:  شــماره های 
09127400167

@latikakaraj و Latika.karaj:اینستاگرام

خبرنــگار جام جم البــرز: با جوان فعال و 
متخصصی به گفتگو نشســتیم که فعالیتی 
بسیار قوی در عرصه سیستم های امنیتی 

ارائه می دهد.
مهــدی فتحــی، مدیــر شــرکت پارمان 
برمودا سیســتم در گفتگو با ما به سواالت 

ذیل پاسخ داد:
*مجموعه شما چه خدماتی را به مشتریان 

ارائه می دهد؟
شــرکت ما با تجربه بــاال و ارائه خدمات 
متفاوت در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

اولیــن خدمــات مــا کــه خیلــی مهــم و 
ضروریست  24 ساعته بودن فعالیت است، 
زیرا برخی از مدیران مغازه و مراکز فروش 
تا دیر وقت مشــغول فعالیت می باشــند و 
زمان مناسب برای نصب خدمات  برای آنها 
زمان  شب است. همچنین نکته دیگر ارائه 

خدمات با سرعت باال می باشد.
* در زمینه قیمت و ضمانت کاال و خدمات 

توضیح دهید.
قیمت های ما بسیار پایین است زیرا در 
این بازار که واقعا ثبات کم می باشد ما سعی 
کردیم مشتریان عزیز را راضی نگه داریم.

عالوه بر صحبتهای گفته شده باید بگویم از 
خدمات دیگر ما کد اشــتراک برای مشتری 
مداری بیشــتر اســت زیرا به مشــتریانی 
کــه با ما همکاری بیــش از یک مرتبه دارند 
تخفیفــات و ارائه خدمات بیشــتری تعلق 

می گیرد.
در زمینه گارانتی ها باید بگویم ما در هر 
شــاخه ای که کار می کنیم ضمانت خواهیم 
داشــت تا مشــتریان بــا اطمینــان خاطر از 

خدمات و محصوالت بهره ببرند.
آدرس: گلشهر، 45 متری شمالی، نبش 

خیابــان داوودی، مغــازه سیســتم امنیتی 
برسیس 

شماره تماس:
09120186019

 02634214881
www.bersys.ir :سایت

مدیر شرکت پارمان برمودا سیستم مطرح کرد؛

ارائه بهترین خدمات دوربین مدار بسته،درهای 
اتوماتیک و سیستم های امنیتی 

قسمت  پدیکور
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حضور دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد کرج در منطقه آزاد

دانشــجویان دانشگاه آزاد اســالمی واحد کرج با حضور در تریبون آزاد 
مشکالت و مسائل روز دانشگاه و دانشجو و جامعه را به بحث گذاشتند.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در این برنامه 
که تحت عنوان منطقه آزاد برگزار شد، طیف های مختلف دانشجو مسائل 
روز جامعه و دغدغه های فکری قشــر دانشجو و دانشگاه را از دیدگاه خود 

بیان و تشریح کردند و در فضایی صمیمانه و آزاد به گفتگو پرداختند.
    این برنامه به همت بســیج دانشــجویی و در فضــای باز در محوطه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج برگزار شد و با استقبال بسیار خوبی از سوی 
دانشــجویان عالقمند همراه بود.      الزم به ذکر اســت  هدف از برگزاری 
چنین مراســمی ایجاد تعامالت فکری، آشنایی با نقطه نظرات متفاوت و 
باال بردن صبر و تحمل برای شنیدن نظرات مخالف و گاه انتقاد در بین قشر 
دانشجوست که ضمن آموزش های اجتماعی، با تحلیل مسائل روز جامعه 
عالوه بر ترغیب دانشــجویان  به شرکت در فعالیت های  فرهنگی، کمک 

شایانی به حضور مثبت و موثر آنان در جامعه خواهد کرد.

تا پایان سال جاری؛
 کاهــش تلفات برق بــه 11/4 درصد 

می رسد
کاهش تلفــات انرژی نیروی برق البرز تا پایان ســال جاری به 11/۴ 

درصد در استان خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان البرز ناصر 
اسکندري، مدیر عامل شرکت اظهار داشت: در زمینه کاهش تلفات انرژي 
الکتریکي در ســال 96 به 13 درصد رسیده بود که تا پایان سال جاری این 
عدد به 11/۴درصد خواهد رســید، این در حالي است که تلفات انرژي برق 

در انتهاي سال 9۲ حدود 19 درصد بوده است.
 وی بــا بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۲9۸ هزار مشــترک در 
استان البرز تحت پوشش قرار گرفته گفت: میانگین مصرف انرژی نیروی 
برق دراستان البرز بیش از سه درصد نیروي برق کل کشور است که از این 
رقم حدود 3۸ درصد را مشــترکین خانگي و 31 درصد برق تولیدي استان 
را بخش صنعت و 1۲ درصد دیگر را بخش کشاورزي مصرف  می نمایند.

وی تصریح کرد: احداث شــبکه هاي توزیع برق که تحت عنوان پروژه 
هاي اقتصاد مقاومتي بوده نیز انجام شده ونیز با نصب کنتورهاي هوشمند 

براي قرائت از راه دور،باعث قرائت مکانیزه لوازم اندازه گیری شده است.
اســکندري در پایان افزود: در سال 96 مطالبات برق از مشترکین حدود 
1۰۰ میلیارد تومان بوده که بخشــي از این مطالبه مربوط به مشــترکین 
خانگي و بخشــي هم مربوط به صنعت، کشــاورزي ، ادارات و مشترکین 

تجاری  می باشد.

سارقان احشام در نظرآباد دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد از دستگیری 6 عضو باند سارقان 

احشام و کشف 7۰ رأس دام سرقتی خبر داد. 
خبرنگار جام جم البرز: ســرهنگ علی سلیمانی گفت: در پی 
اعالم مرکز پیام مبنی بر سرقت احشام در منطقه "نجم آباد" شهرستان 
نظرآباد بالفاصله ماموران پاسگاه نجم آباد برای بررسی موضوع به محل 
دامداری اعزام شــدند.وی بیان کرد: به محض حضور خودروی پلیس، 
۲ کارگــر دامداری به ماموران مراجعه و اعالم کردند که داخل دامداری 
در حال اســتراحت بودند که 6 ناشناس وارد آنجا شده و پس از درگیری 
و ضرب و شــتم آنها، 7۰ راس گوســفند دامداری را به ســرقت برده و 
متواری شدند.سرهنگ ســلیمانی افزود: با توجه به حساسیت موضوع 
بالفاصله پرونده به پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد ارجاع و تیم ویژه ای 
از کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیســی تعدادی از اعضای 
باند سارقان را شناسایی و پس از چند روز تعقیب و مراقبت در چند عملیات 
غافلگیرانه موفق به دستگیری 6 نفر از اعضای باند و توقیف یک دستگاه 
خودروی کامیون که در امر سرقت احشام از آنها استفاده می شد، شدند.

قفل شــدن کمربند هنــگام تصادف 
رانندگی وارائه راهکار

اجرای راهکار مناســب، هنگام قفل شدن کمربند ایمنی درمواقع 
تصادف رانندگی سالمت شما را تضمین می کند.

خبرنگار جام جم البرز: هنگامی که  ضربه شدید به ماشین می 
خورد ،کمربند کشــیده وقفل می شود.دراین مواقع  جای صندلی تغییر 
می کند و  کمربند آزاد نمی شود.برای رهایی از این مشکل کافی است 
کمی اهرم خواب صندلی رابه عقب هدایت کنیم یا ریل صندلی را آزاد 
کنیم وبه عقب هول دهیم تا کمربند براحتی از حالت قفل خارج شود.

بهره برداری از گلخانه توت فرنگی
سایت گلخانه ای شهر جدید هشتگرد در زمینی به مساحت ۲5هکتار، 

ساالنه 3هزار تن توت فرنگی تولید می کند.
خبرنگار جام جم البرز: شــهر جدید هشــتگرد دارای یکی از 

بزرگترین واحدهای تولید توت فرنگی است.
سایت گلخانه ای شهر جدید هشتگرد در زمینی به مساحت ۲5هکتار، 
ســاالنه 3هزار تن توت فرنگی تولید می کنــد و برای بیش از 5۰۰نفر 
اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.قرار است سایت گلخانه ای شهر جدید 
هشتگرد برای رونق گردشگری به سایت گردشگری تبدیل شود.در کنار 
این سایت جاده سالمت، مکان های تفریحی، ورزشی و تفریحی تعبیه 
شــده اســت که با این اقدام عالوه بر رونق اقتصادی گلخانه ها شرایط 

حضور اقشار مختلف مردم جهت استفاده از این فضا فراهم خواهد شد.

خبرخبر

معاون ســازمان مدیریــت بحران کشــور گفت: 
بیســتمین مانور ملی نمادین درخصوص مقابله با زلزله 

در البرز برگزار خواهد شد.
خبرنگار جــام جم البرز: در جلســه مدیریت 
بحران البرز با حضور معاون ســازمان مدیریت بحران 
کشــور آخرین روشهای پیشــگیری و آمادگی دانش 
آمــوزان در هنــگام وقوع زلزله به بحــث و تبادل نظر 

گذاشته شد.
اکبرپور دراین جلســه گفت:مانور ملی مقابله با زلزله 
همزمان درسراســر کشــور برگزار ودرالبرز به عنوان 
پایلوت کشــوری به صورت نمادیــن باحضور مدیران 

سازمان مدیریت بحران کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود:این مانور 7 آذر در مدارس سراســر کشور 

برگزار خواهد شد.
اکبرپور گفت:ســند باالدســتی مدیریت بحران در 
مدارس تشکیل شده و منتظر تکمیل فرآیند آن هستیم.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت:امیدواریم 
با برنامه ریزی های انجام شده شاهد کمترین خسارت 

ممکن در هنگام وقوع زلزله باشیم.
وی با ابراز امیدواری از برگزاری مانور درالبرز گفت:با 
حمایت مدیران ارشــد استانی شاهد مانوری گسترده و 

اصولی در البرز و همچنین سراسر کشورخواهیم بود.

مدیر کل تبلیغات اســالمی البرز، گفت:راه اندازی 
کارگاه هــای تولیدی در مناطق آســیب زا مهمترین 

دغدغه خانواده هاست.
به گزارش روابط عمومی تبلیغات اســالمی البرز، 
حجت االسالم ســید عباس مســعودی گفت: یکی 
از مهم تریــن دغدغــه بانوان خانواده هــا در مناطق 
آســیب زای البرز عدم اشتغال همســران و به تبع آن 

رشــد و توسعه فقر و اعتیاد در این مناطق است.
وی گفت: یکی از خواسته های بانوان خانواده ها در 
این مناطق راه اندازی کارگاه های تولیدی با همکاری 

دستگاه های اجرایی سطح استان البرز است.
مدیــرکل تبلیغات اســالمی گفــت: راه اندازی 
کارگاه هایی چون خیاطــی و غیره می تواند در تأمین 

وضعیت معیشــتی بسیاری از این خانواده ها در استان 
اثرگذار باشد.

وی در ادامه بر همکاری کمیته امداد و اســتانداری 
در این زمینــه تأکید کرد و گفت: امروز اشــتغالزایی 
می تواند مهم ترین نقش را در کاهش روند آسیب ها و 

معضالت اجتماعی در البرز ایفا کند.
وی در ادامه افزود: مــوالی متقیان حضرت علی 
بن ابی طالب علیه الســالم یکــی از مهم ترین عوامل 
رواج ناهنجاری های اجتماعــی در جامعه را بیکاری 
برشــمرده اســت به همین منظور رفع این مشــکل 
اجتماعی می تواند گره گشــای بسیاری از مشکالت 
جامعــه در مناطــق آســیب زا باشــد.وی گفت: رفع 
معضــالت اجتماعــی در جامعه نیازمنــد همکاری 
دســتگاه های اجرایی و فرهنگی و به تبع آن همکاری 

در جهت فقرزدایی در این مناطق است.

دوندگان البرزی در مســابقات المپیاد استعداد های 
برتر کشور موفق به کســب پنج مدال طال، نقره و برنز 

شدند.
خبرنگار جــام جم البرز: در این رقابت ها که با 

حضور  ۴۰7دونده در ورزشگاه انقالب تهران برگزار شد 
در بخش پسران یک مدال طال به وسیله محمد فاضلی 
در 15۰۰ متــر، ۲مدال برنز  هم به وســیله  محمدامین 
خیرآبــادی و علیرضا کاظمی در ۲۰۰۰متر و پرتاب نیزه 

کسب شد.
در بخش دختران نیز پانیذ حیدری در پرش ارتفاع به 
مدال نقره و معصومه موسوی در دوی ۲۰۰متر صاحب 

مدال نقره شد.

البرز؛ پایلوت مانور ملی زلزله

 راه اندازی کارگاه های تولیدی در مناطق آسیب زا؛
مهمترین دغدغه خانواده ها

5 مدال، حاصل تالش دوندگان البرزی  

مدیر پروژه تجاری تفریحی اکومال:

» سرمایه گذاری، توسعه، اشتغال علیه تحریم « شعار » اکومال « است

پروژه بزرگ مجتمع تجاری تفریحی اکو مال  با زیر بنای 1۰۰ 
هزار متر و اعتباری  بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان با شــعار ســرمایه 

گذاری ،توسعه ،اشتغال علیه تحریم افتتاح شد.
عملیات ساخت مجتمع تجاری تفریحی اکومال، در سال 9۲ 
با هدف استفاده از ظرفیت های ویژه شهر کرج و با رعایت تمامی 
فاکتورهای زیست محیطی  آغازشد. این مجموعه با درک درست 
و شناخت دقیق ویژگی های منطقه سعی در ارتقای سطح کیفی 
و افزایش رضایتمندی شــهروندان دارد.  اکومال یکی از منحصر 
به فــرد ترین مجتمع های تجاری شــهر کرج اســت و  دارای 
هایپرمارکت “هایپراســتار” با وسعتی بیش از 1۰ هزار مترمربع 
با  حضــور معتبرترین برندهای داخلی و خارجی و طراحی مدرن 
با رعایت اســتاندارد های بین المللی و  دارای باالترین ســطح 
اســتاندارد ها و جذابیت های یک مجتمع فرامنطقه ای تجاری 
نظیــر هایپرمارکت، فودکورت، رســتوران، پارکینگ با ظرفیت 

1۰۰۰ خودرو ودیگر امکانات رفاهی و تفریحی می باشــد. پروژه 
اکو مال با توجه به اینکه  امروزه حفظ محیط زیست و منابع پایدار 
و همچنین تالش برای جلوگیری از هدر رفت انرژی و جلوگیری 
از آلودگی طبیعت دغدغه تمامی کشورهای جهان شده است وبا 
توجه به اینکه  با آگاهی نســبت به اهمیت این موضوع با رعایت 
تمام موازین زیست محیطی اقدام به استفاده از شیوه های مناسب 
برای بهینه ســازی مصرف انرژی و فروشگاه های عرضه کننده 

مواد غذایی و بهداشتی دوستدار محیط زیست نموده است.
محمد علی نجفی استاندار البرز در مراسم افتتاح پروژه اکومال 
افزود: اکنون در جنگ تمام عیار اقتصادی باید با وحدت و انسجام 
بیشــتری در کنار یکدیگر حضور داشته باشیم.وی ادامه داد: این 
مجتمع در 1۰۰ هزار متر زیربنا در فاز اول برای 7۰۰ نفر اشــتغال 
ایجاد کرده و تا پایان ســال و طــی بهره برداری از کل مجموعه 
حدود هزار و ۴۰۰ نفر به اشــتغال دســت می یابند. دکتر نجفی 
گفت: پروژه های این چنینی در راستای تکریم مصرف کنندگان 
شــکل می گیرد. وی افزود: بخش بزرگی از کاالهایی که در این 
فروشــگاه عرضه می شود از محصوالت و تولیدکنندگان البرزی 
است.اســتاندار البرز اضافه کرد: با اهتمام ویژه ای در استان البرز 
درصدد ایجاد بســتری امن برای حضــور فعال تولیدکنندگان و 
ســرمایه گذاران هســتیم.این مجتمع تجاری  با اعتباری حدود 
۲۰۰ میلیارد تومان در شهرســتان فردیس ایجاد شده که در فاز 
اول برای حدود 7۰۰ نفر اشــتغال ایجاد کرده اســت و بر اساس 
تعهد سرمایه گذار این پروژه تا پایان بهمن امسال و با راه اندازی 
فازهای بعدی برای هزار و ۴۰۰ نفر شغل ایجاد می شود و این خود 
نشان بارزی از تحقق شــعار این مجموعه یعنی سرمایه گذاری 

،توسعه ،اشتغال علیه تحریم است. 
مهندس حســین بوعلی، مدیر عامل شرکت صنا اوج و مدیر 
پروژه بزرگ تجاری تفریحی اکومال در مراسم افتتاح این پروژه 
با اعالم اینکه » ســرمایه گذاری، توسعه، اشتغال علیه تحریم « 
شــعار ما در این پروژه است گفت: این اولین فاز از افتتاح مجتمع 
بــزرگ و چند منظوره اکومال اســت که در منطقه رزکان نو و در 
جهت ارتقاء زندگی مردم اســتان البرز ایجاد شده است. مهندس 
بوعلی افزود: در فاز یک این پروژه اولین فروشــگاه هایپر اســتار 
کرج به مســاحت 11 هزار متر مربع و 7 برند معتبر عالوه بر هایپر 
اســتار افتتاح گردیدند که از جمله این برنــد ها می توان از برند 

خوشنام daniellee نام برد. 
وی اظهار داشت: تالش های ویژه همکاران ما در شرکت صنا 
اوج و  همکاری با شــرکت ماف پارس )هایپراســتار( به مدیریت 
تیری ژوالن  برای افتتاح به موقع فاز اول پروژه در شرایط کنونی 
که نرخ بیکاری از دغدغه های اصلی در کشــور اســت  منجر به  
ایجاد حداقل 1۰۰۰ شــغل در این منطقه شــده است و با  وجود 
مشــکالت کثیر در ساخت مراکز تجاری بزرگ بدون هیچگونه 
توقفی روند ســاخت پروژه را در طول 36 ماه پیش برد. مهندس 
بوعلی در ادامه با بیان اینکه پیش بینی می شود مجموعه اکومال 

با ارایه خدمات فرهنگی، تفریحی در کنار بخش خرده فروشــی 
و هایپر مارکت و در قالبی منطبق بر اســتاندارد های بین الملی و 
توجه خاص به مسائل زیستی و زیست محیطی تاثیر چشمگیری 
بر صنعت خورده فروشــی و سطح معیشت در استان البرز داشته 
باشــد گفت: مردم استان البرز از این به بعد زمان قابل توجهی را 
برای خرید و تفریح صرفه جویی خواهند کرد. دیگر نیازی به طی 
مســافت طوالنی تا مراکز خرید تهران نیست و فقط کافی است 
در زمانی بســیار کوتاه به رزکان نو بیایند و لذت خرید واقعی را در 

»اکومال« حس کنند. 
مدیر پروژه بزرگ تجاری تفریحی اکومال بیان کرد: شرکت 
فنی مهندســی »صنا اوج« با درک درســت و شناخت دقیق از 
ویژگیها و نیازهای منطقه اقدام به خریداری زمینی با مســاحت 
17،۰۰۰ مترمربع به منظور احداث پروژه »اکومال« کرد تا بتواند 
به عنوان یک شرکت پیشرو، بازار گسترده و جذاب استان البرز را 
در بخش مجتمع های تجاری در اختیار داشته باشد. ارتقای سطح 
کیفی شهروندان و رضایتمندی آنان مهمترین هدف مدیران این 

مجموعه بوده است.
وی در آخــر اضافــه کرد: مرکز خرید »اکومــال« با توجه به 
ظرفیت های خالی اســتان البرز امکانات مختلفی را برای اولین 
بار با کیفیت باال برای مردم این اســتان در نظر گرفته اســت که 
از ویژگی های مجموعه »اکومال« که ســبب موفقیت این مرکز 
خرید می شود، مدیریت بهره برداری و واگذاری یکپارچه و به روز 
با در نظر گرفتن اســتاندارد ICSC در چیدمان صنوف توسط 
مدیریت بهره برداری اکومال است که امکانات ارائه شده، کیفیت 
ساخت و بهره برداری مجتمع خرید اکومال، نوید ظهور یک مرکز 

خرید منسجم و مدرن در استان البرز را می دهد.
ویژگی هــای منحصربه فرد دیگر این مجموعه را می توان به 

شرح زیر برشمرد:
*بنای بزرگ و دوســتدار محیط زیست با زیربنای 1۰۰/۰۰۰ 

مترمربع
*حضور بزرگترین هایپراســتار کرج با مســاحت 11/۰۰۰ 

مترمربع
*پردیس سینمایی با قابلیت برگزاری کنسرت و همایش

* فودکورت با مساحت ۲5۰۰ مترمربع
* رستوران لوکس با مساحت 11۰۰ مترمربع

* روف گاردن با مساحت ۲۰۰۰ مترمربع
* کافی شاپ واقع در وید مرکزی

* پارکینگ با ظرفیت 1۰۰۰ خودرو
آدرس: کرج ، مشکین دشت، ابتدای رزکان نو
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مسئوالن استاندارد اقدام کنند
توزیع گسترده اقالم و قطعات فنی خودروها در فروشگاه های مختلف 
استان البرز عمال لطمه شدیدی به صاحبان خودروها که مصرف کنندگان 
این نوع اجناس غیر استاندارد هستند وارد می کند. لطفا مسئوالن سازمان 
اســتاندارد با هماهنگی سایر نهادهای نظارتی مســئول و دخیل در این 
موضوع نســبت به کنترل این ناهنجاری ها که با جان و مال ســر و کار 

دارند، اقدام نمایند.
جمعی از صاحبان خودروهای سواری

مسئوالن ترافیکی کرج چاره اندیشی کنند
اکثر اوقات در مســیر میدان میوه و تره بار واقع در جاده محمد شــهر 
یا بالعکس ترافیک ســنگین خودروها باعث ســرگردانی شهروندان می 
شــود. لذا از مسئوالن ترافیکی کرج در خواست می شود رسیدگی به این 

مشکل را داریم.
حسن احمدی از محمد شهر

قابل توجه شهرداری کرج 
فضاهای ســبز شهر کرج شــامل میادین، حواشی خیابان ها و معابر و 
بوستان های مختلف رسیدگی الزم نمی شود، لذا از مسئوالن شهرداری 
کرج خواهان رســیدگی بهتر و مراقبت کافی از فضاهای ســبز شــهری 

هستیم.
حسن چراغی از کوی کارمندان جنوبی 

شهرداری محمد شهر اقدام کند
وضع خیابان ها و معابر محمد شــهر واقعا اســف بار اســت. جا دارد تا 
مســئوالن شهرداری محمد شهر نســبت به اصالح و مرمت و بازسازی 

اماکن مزبور اقدام سریع نمایند.
جواد علی پور از محمد شهر

مسئوالن به داد مردم برسند
گرانی های چند باره اقالم و ملزومات زندگی تحمل مردم را از بین برده 
است. مسئوالن مربوطه به این اوضاع آشفته اقتصادی سروسامان دهند!
محمد حسینی از ماهدشت

مسئوالن و مقامات قضایی اقدام کنند
پرونده های قضایی شــرکت های تعاونی مســکن در اســتان البرز و 
شــهرهای تابعه گاهی به مرحله صدور رای نرســیده و شاکیان مربوطه 
بالتکلیف مانده اند. لذا از مقامات و مســئوالن قضایی البرز در خواســت 

رسیدگی بموقع به مطالبات قانونی خود را داریم.
جمعی از شاکیان پرونده های زمین خواری مربوط به 
تعاونی های مسکن البرز

 دانش آموز بســیجی عاشق؛ شهید 
»امیر شعبانی«

جــام  خبرنــگار 
جم البرز: شــهید »امیر 
شــعباني« اول مرداد سال 
13۴۴، در یــک خانــواده 
مذهبي و متدیــن دیده به 
جهان گشــود. امیر زندگي 
خود را در شــهر تهران آغاز 
کــرد. او دوران ابتدایــی 
تحصیلی خود را در شــهر 
تهــران ، خیابان آزادي و در 
مدرســه عاصمي آغاز کرد. 

ســال اول ابتدائي را آن جا خواند و سپس به کرج آمد و ادامه تحصیل 
خود را در مدرسه امیر با موفقیت به پایان رساند. 

وی دوره راهنمائی را هم در مدرســه امیر به پایان رســاند و ادامه 
تحصیل خود را در مدرسه رجائي در سه راه رجائي شهر آغاز کرد و تا 

دوم دبیرستان خواند و ترک تحصیل نمود.
زماني که انقالب شکل گرفت او چهارده سال بیشتر نداشت، ولي 
خانواده امیر بسیار انقالبي بود و براي پیروزي انقالب فعالیت گسترده 
اي داشــتند. امیر همراه خانواده در تمام فعالیت هاي انقالبي شرکت 

داشت. باالخره امام آمدند و انقالب پیروز شد. 
با شــروع جنگ تحمیلی امیر خیلي تالش کرد که به جبهه برود و 
رضایت پدرش و مســئولین بسیج را کسب نماید.باالخره امیر موفق 

شد در سال 136۰ همراه با برادرش نادر، عازم جبهه شود. 
او واقعاا یک بســیجي عاشق به انقالب و امام بود. براي پیروزي 
انقالب و پیروزي در جنگ عاشقانه مبارزه مي کرد و در نهایت خون 
پاک خود را براي اسالم نثار کرد. در اسفند 1361، عراق یک دوشکا 
بر روي تپه گذاشــته بود و به طرف ســربازان ایران شلیک مي کرد و 
رزمندگان را به شهادت مي رساند. امیر دیگر طاقت دیدن این صحنه 
را نداشت و نمي توانست آرام بنشیند، او در یک دستش پرچم ایران و 

در دست دیگرش اسلحه گرفت و به سوي تپه حرکت کرد. 
وقتي از تپه باال رفت، دوشکای عراقي ها را هدف گرفت و سرباز 
عراقي ها را کشت  و بعد عراقي ها او را هدف قرار دادند و ترکش گلوله 

به گلوي امیر اصابت کرد و به سوي معبود خود شتافت.
 امیر همیشــه آرزو داشت مثل امام حسین )ع( به شهادت برسد و 
به برادرش علي ســفارش کرده بود که به مادر بگوید برایم مشــکي 
نپوشــد. امیر پانزدهم آبان 136۲، به شــهادت رسید. تربت پاکش 
 در »امامــزاده محمــد کرج« نمادی از ایثار و شــهادت در راه وطن

 است.

پیام های مردمییاد یاران آشنا

به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم
بیا بگو که زعشقت چه طرف بر بستم
اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد

به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
البــرز اعالم کرد که برای ســاماندهی 
هنرمندان عرصــه آئین های مذهبی ، 
کارگروه تعزیه خوانی در استان تشکیل 

می شود.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز، 
ناصر مقدم در دومین سوگواره سودای 
عشــق در اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی البرز افزود: این کارگروه زیر 
نظر مجموعه هنرهای نمایشــی استان 

بزودی آغار به کار می کند.
وی اضافه کرد: با راه اندازی کارگروه 
تعزیه خوانی با اســتفاده از ظرفیت همه 
افــراد و بخش هــای مختلف می توان 
مشکالت و مسائل تعزیه خوانان استان 

را در قالب این کمیته بررسی و برطرف 
کرد.

مقدم گفت: اســتان البرز با توجه به 
قدمت و سابقه ای که در این حوزه دارد، 

یکی از اســتان هایی است که در توسعه 
هنر تعزیه از نظر کیفی و کمی توانســته 

قدم های بسیاری بردارد.
وی ادامه داد: تعزیه در البرز ریشــه 

داراســت و حضــور مــردم و جوانان 
این اســتان نشــان داده کــه این هنر 
توانســته به صورت زیبا عالقه مندان 
 بســیاری را در البرز به سوی خود جذب 

کند.
3۰ گروه تعزیه خوانی شرکت کننده 
در دومین ســوگواره ســودای عشق و 

نفرات برگزیده تجلیل شدند. 
البرز مهد تعزیه ایران زمین اســت 
به طوری که ابتدایی ترین نســخ تعزیه 
در ایران به منطقه برغان )روســتایی در 

نزدیکی کرج (تعلق دارد.
نســخ تعزیه در دوران قاجار را آیت 
اهلل محمدتقی برغانی نوشــتند و به این 
ترتیب نســخه نویس های دیگری به 

این هنر پرداخته اند.

کارگروه تعزیه خوانی در البرز تشکیل می شود

رئیــس انجمن دیابت ایران گفت: بیش از 1۲درصد 
جمعیت باالی ۲۰ ســال در کشــور ما به دیابت مبتال 

هستند.
خبرنگار جام جم البرز: در این همایش رییس 
انجمن دیابــت ایران دکتر رجب و دیگــر مهمانان به 
ســخنرانی پرداختند. تمامی سخنرانان معتقد بودند که 
دیابت بیماری خاموش و شــایعی اســت که گریبانگیر 
بسیاری از افراد جامعه می شود.کودک، نوجوان، بانوان 
باردار، افراد مســن، کسانی که ســابقه خانوادگی دارند 

و افرادی که به چاقی گرفتار هســتند اما رئیس انجمن 
دیابت ایران نیز گفت: نزدیک به 1۲درصد مردم کشور 
ما مبتال به دیابت هســتند که این آمار ۸میلیون جمعیت 

ما را در بر می گیرد.
دکتر رجب، آموزش را اســاس و پایه پیشــگیری و 
درمان دیابت دانســت و گفت: برنامه های آموزشــی 
مستمر و زمان بندی شــده، تغییر سبک زندگی، تغذیه 
مناسب، ورزش و مدیریت استرس می تواند از بروز این 

بیماری جلوگیری کند.

دکتر جلیلی، رئیــس انجمن دیابت البرز نیز، در این 
همایش گفت: شــعار امسال دیابت و خانواده نامگذاری 
شــده اســت. وی افزود: هدف از برپایی این همایش 
افزایــش آگاهی خانــواده ها از بیمــاری دیابت، نحوه 
پیشگیری از عوارض دیابت، چگونگی تغذیه و مصرف 

دارو در بیماران دیابتی است.
دکتــر جلیلی در بخــش پایانی گفــت: نزدیک به 
3۰۰هزار بیمار دیابتی وجود دارد که این آمار ســاالنه با 

یک درصد رشد همراه است.

تعزیه خوانــان البرزی همزمان با برگــزاری دومین 
سوگواره سودای عشق گردهم آمدند.

خبرنگار جام جم البرز: همایش تعزیه خوانان البرز 
به جهت ارتقا و اعتالء ســطح کیفی هنر ارزشمند ایرانی 

اسالمی تعزیه و تشویق و ترویج این هنر اصیل و شناسایی 
چهره های جوان و مستعد هنر تعزیه برگزار شد.

در ایــن همایش ۴۰ گروه تعزیــه خوانی آثار خود را به 
دبیرخانه ارســال کردند و از گروه های برتر و پیشکسوتان 

عرصه تعزیه تجلیل خواهد شــد.در این همایش مقرر شد 
کارگروهی برای رشــد هنر تعزیه و انسجام بیشتر تعزیه 
خوانان اســتان تشکیل شود.در حال حاضر حدود 3 هزار و 
5۰۰ نفر در استان در گروه های تعزیه خوانی حضور دارند.

با حضور رئیس انجمن دیابت ایران؛

همایش روز جهانی دیابت در البرز برگزار شد

گردهمایی تعزیه خوانان البرزی در دومین سوگواره سودای عشق


