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مدیر کل صدا و سیمای مرکز البرز:

لزوم حرکت در راستای 
امیدآفرینی

آگهی مزایده امالک 
جهت اطالعات بیشتر به 

صفحه 4 رجوع شود

ستاد بازآفرینی شهری
 در مناطق کرج 
4راه اندازی شود 2 2

3 2

البرز

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد؛

ضرورت نظارت بر مد و لباس در البرز
3

آغاز فروش عرصه مسکن مهر 
شهر جدید هشتگرد

فروش عرصه مســکن مهر در شهر جدید هشتگرد آغاز شد.
به گزارش خبرنگار جام جم کرج به نقل از خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، داوود صفدری مدیر عامل شــهر 
جدید هشــتگرد ضمن اعــالم این خبر گفت: در این طرح متقاضیان عالوه بر برخورداری تســهیالت ویژه در این 

خصــوص، قابلیــت نقل و انتقال ملک خود را آزاد و بر ارزش افزوده ملک خود اضافه خواهند کرد.
وی گفت: با ابالغ دســتور العمل عرصه واحد های مهر ۹۹ ساله مقرر گردید دولت به...

دستور استاندار برای 
رفع مشکل آبرسانی

2 به نظرآباد

3
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به مناسبت روز جهانی مبارزه 
با کار کودکان؛

کودکان فراموش شده 

12 ژوئن برابــر با 22 خرداد مصادف با »روز 
جهانی مقابله با کارکودک« اســت که از سوی 
»سازمان بین المللی کار« در سال 2002 به این 

مناسبت نام گذاری شده است.
طبق آمار رسمی این سازمان، درحال حاضر 
215 میلیون کودک در سراســر جهان با یکی از 
اشکال گوناگون بهره کشی ازسوی کارفرمایان 
خود مواجه بوده وبه شــکل پنهان و آشــکار با 
کمترین امکانات جهت کسب درآمد و نه کسب 

توانمندی اشتغال دارند. 
با تعریفی که ازســوی این ســازمان جهانی 
از کودکان کار می شــود منظور از»کار کودک« 
درگیر نمودن کودکان درآن بخش ازفعالیتهای 
اقتصادی اســت که مانع از تحصیل، آموزش و 
برخــورداری آنان از امکانات اولیه رشــد فردی 
واجتماعی شــان می شــود که این کودکان را 
درمحیط های غیراســتاندارد کاری شان بسیار 
آسیب پذیر ساخته و در برخی موارد با آزار واذیت 

آنان همراه بوده است. 
دور از انتظار نیســت که صدمــات وارده به 
این کودکان براثر آســیبی که به جســم و روان 
آن ها وارد می ســازد، آثار وتبعات اجتماعی زیان 
باری را در درازمدت برجای خواهد گذاشــت که 
ازنظر ســازمان جهانی کار، مقابله با آن مستلزم 
همکاری دولت ها، کارفرمایان و ســازمان های 
کار، جامعه مدنی ومیلیون ها انســان ازسراســر 
جهان اســت تا بتــوان اقدام موثــری را برای 
کمک بــه کارگران کودک انتظار داشــت.  به 
گفته نماینده مردم اصفهان درمجلس شــورای 
اســالمی، آمار کــودکان کار ایــران بین 3 تا 
7میلیون نفر اســت، ضمن این که این رقم برای 
تهران نیز 20هزارنفر تخمین زده می شــود، اما 
به دلیل این که اغلب کودکان کارهیچ گونه ثبت 
هویتی ندارند؛ آمار دقیقی دراین زمینه نمی توان 

ارائه کرد.
فرامرز مالحسین تهرانی

طرح گفتگــوی فرهنگی 
به مثابه راهبرد حل مســاله 

اجرایی می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی البرز از 
برگزاری»طرح گفتگــوی فرهنگی به مثابه 
راهبرد حل مساله« در استان با حضور صاحب 
نظران حوزه و دانشــگاه، کارگزاران فرهنگ 
و هنر، نماینــدگان صنوف و اهالی فرهنگ و 

هنر خبر داد.
 به گزارش خبرنــگار جام جم کرج به نقل 
از روابــط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان البرز، ناصر مقدم ضمن اعالم 
برگزاری »طــرح گفتگوی فرهنگی به مثابه 
راهبرد حل مســاله« تصریــح کرد: این طرح 
با هدف بررســی موانع اشــتغال و کارآفرینی 
فرهنگــی و هنری در اســتان البــرز برگزار 
می شــود و نتایج آن جهت بهــره برداری در 
تصمیــم گیری های کالن به وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی ارسال می گردد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
البرز، اظهار داشت: »طرح گفتگوی فرهنگی 
به مثابه راهبرد حل مســاله« نخستین برنامه 
از برنامــه کالن گســترش گفــت و گوهای 
فرهنگــی جناب آقای دکتــر صالحی، وزیر 
محترم فرهنگ و ارشــاد اســالمی است که 
از تیر ســال 13۹7 دبیرخانه آن در پژوهشگاه 
فرهنگ و هنر و ارتباطات ایجاد شــده است و 
در پایان خرداد 13۹٨ با اعالم نتایج از ســوی 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها جمع 

بندی می شود. 

خطیــب جمعه کرج گفت: همانگونه که رهبر معظــم انقالب فرمودند مقاومت، 
جنگ اراده هاست و دشمن قصد دارد در اراده ملت خلل ایجاد کند.

خبرنگار جام جم کرج: آیت اهلل حســینی همدانی در خطبه های نمازجمعه، 
مقاومت را بهترین راه در برابر دسیسه های استکبار دانست و گفت: مدت هاست رهبر 
معظم انقالب راه مبارزه با استکبار را مقاومت بیان کردند و به آحاد مسلمین بخصوص 

نخبگان سفارش کردند تا اهل مقاومت باشند.خطیب نمازجمعه کرج گفت: دشمنان 
می خواهند اراده ما را از بین ببرند و ما امروز در وســط میدان جنگ اراده ها قرار گرفته 
ایــم همان طور که اول انقالب هم درگیر این مســائل بــوده ایم و تاکنون پیروز این 
میدان هســتیم و هر چه استکبار و آمریکاییان تالش کردند از شکست خود در از بین 
بردن مقاومت مردم جلوگیری کنند موفق نشدند.امام جمعه کرج با بیان اینکه گفتمان 

مقاومــت در جنگ اراده هــا معنا پیدا می کند افزود: هدف رهبر معظم انقالب از بحث 
مقاومت، جنگ اراده هاســت، عناصر پیروزی در جنگ اراده ها صبر، حفظ اراده و عزم 
جدی است و هنگامی که این عناصر باهم جمع شوند پیروزی به دست می آید و باید با 
توکل به خدا به پیروزی الهی ایمان داشــته باشیم چرا که این عناصر در ملت ما وجود 
دارد و یقین داریم که آمریکا شکست خورده این نبرد در برابر مردم ایران خواهد بود.

خطیب جمعه کرج: مقاومت، تنها راه مقابله با دسیسه های استکبار

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

شــهردار کرج گفت: ستاد بازآفرینی شــهری در تمام مناطق دهگانه کرج 
با هدف ارتقای کیفیت شهرنشــینی، توجه بــه محالت کم برخوردار و احیای 

بافت های فرسوده راه اندازی شود.
خبرنگار جام جم کرج: علی کمالی زاده در جلســه پایش پروژه های 
عمرانــی منطقه ۴ که با حضور معاونان و مدیران مجموعه مدیریت شــهری 
در منطقه ۴ برگزار شــد، اظهار کرد: مدیران تمام مناطق شــهرداری بسترها 
و اقدامات الزم برای راه اندازی ســتاد بازآفرینی شــهری را فراهم کنند تا در 
دهه فجر امســال هر روز یک ســتاد بازآفرینی در یک منطقه از شــهر به بهره 

برداری برسد.
این مسئول تصریح کرد: توجه به حوزه فرهنگی و اجتماعی و نیز مشارکت 
عمومی و مردمی یکی از جدی ترین موضوعات برنامه ملی بازآفرینی شــهری 
محسوب می شود به طوریکه رئیس جمهور برای حل این مسئله اعتبار ویژه ای 
را تخصیص داده است.وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه بازآفرینی به صورت 
جدی در تمام محالت مورد توجه دســت اندرکاران و تصمیم گیران قرار گیرد، 

بیان کرد: بر اساس نظر رئیس جمهور، اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری به 
این معناســت که دولت متوجه تبعات سنگین ناشی از زلزله ، مشکالت ساکنان 

بافت های فرسوده و مناطق محروم شده است.

* انجام عملیات لگه گیری آسفالت از سنتی به مکانیزه
شهردار کرج با تاکید بر اجرای عملیات لکه گیری مکانیزه آسفالت خیابان ها 
و معابر ســطح شــهر تصریح کرد: در حال حاضر اجــرای عملیات لکه گیری 
آســفالت در بیشتر مناطق به صورت دستی صورت می گیرد که توصیه می شود 
لکه گیری ها به صورت مکانیزه انجام شــود. کمالی زاده تاکید کرد: با استفاده 
از این شــیوه به جای روش دســتی و ســنتی، عالوه بر صرفه جویی در زمان و 
نیروی انســانی، می توانیم شاهد کاهش آســیب پذیری و افزایش طول عمر 
ترمیم های آســفالت معابر که در اثر شــرایط جوی و تردد وسایل نقلیه سنگین 
تخریب شده باشــیم. کمالی زاده در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: 
مطابق قانون شــــهرداریها از جمله وظایف شــهرداری احداث راهها، شوارع 

و پارکهای عمومی اســت که در بســیاری موارد انجام این وظایف مســتلزم 
دسترســی شهرداری به امالک، اراضی یا اعیان و ابنیه هایی است که در مسیر 

اجرای طرح قرار دارد.

* ساخت استادیوم کوچک در مهرشهر با چمن مصنوعی
شــهردار کرج ضمن تقدیر و تشکر از شــهردار منطقه ۴ در جذب بودجه و 
اقدامات انجام شــده در منطقه عنوان کرد: با توجه به گســتردگی منطقه و نیاز 
شــهروندان به زمین بازی توصیه می شود در اسرع وقت طراحی و ساخت یک 
اســتادیوم کوچک در منطقه مهرشهر با طراحی چمن مصنوعی در دستور کار 

مدیر این منطقه قرار گیرد.

شهردار کرج:

ستاد بازآفرینی شهری در مناطق کرج 
راه اندازی شود

رئیس مرکز پژوهش هــا و مطالعات 
راهبردی شــورای شــهر کرج گفت: به 
عملکرد کمیســیون های شورای پنجم 

نمره قبولی می دهم.
 خبرنــگار جام جم کرج: ســارا 
دشــت گرد اظهار کرد: از ابتدای شورای 
پنجــم تا کنــون ۴50 عنــوان اولویت 
پژوهشــی از ســازمان ها، معاونت های 
شــهرداری، کمیســیون های شــورا و 
دانشگاه های اســتان دریافت کرده ایم. 
وی ادامه داد: تعدادی از این اولویت های 
پژوهشــی بــه خاطــر اینکــه مختص 
کالنشــهر کرج نبود از فرایند بررســی 
حذف و در نهایــت از میان آنها 50 مورد 

انتخاب شد. 

عضو شــورای شــهر کرج ابراز کرد: 
طرح های پژوهشی ای که ساختار علمی 
منســجمی داشــته و طبق بررسی ها به 
نتیجه ملموسی منجر می شدند در شورای 
پروهشــی مطرح و در نهایت سه مورد از 
آنها به قرارداد منتهی شــد که یکی از آنها 
در حوزه زنان سرپرست خانوار و دو مورد 

دیگر در حوزه محیط زیست است. 
دشــتگرد ادامه داد: مبالغ اختصاص 
یافتــه به ایــن پروژه ها زیــاد نبود ولی 
قطعــا شــهر و شــهروندان از نتایج آنها 
منتفع می شــوند. عضو شــورای شــهر 

کرج در بخش دیگــری از صحبت های 
خــود با اشــاره به تخصــص گرایی در 
کمیسیون های شــورای شهر ادامه داد: 
اعضای تمامی کمیســیون ها بر مبنای 
تخصص انتخاب شــده و افزایش تعداد 
کمیســیون ها از 5 به ۹ مورد گواه همین 

ادعاست.
وی توضیــح داد: بدون شــک هیچ 
کمیسیونی در عملکرد خود بدون اشکال 
نیســت ولی با پیگیری ها و مشــارکت 
جمعی خروجی آنها هر روز بیشتر می شود. 
دشــتگرد در ادامه به ضرورت تخصص 

گرایی در بدنه شــهرداری تاکید کرد 
و گفت: اعضای شــورا اصراری به جابه 
جایی افــراد در صندلی هــای مدیریتی 
شــهرداری ندارند ولی حداقل انتظار این 
است که اگر مدیری در حوزه فعالیت خود 
تخصص ندارد بــرای باالبردن دانش و 

توانمندی های خود تالش کند.
وی افــزود: برای کارآمدی سیســتم 
مدیریت شــهری انتظار می رود مدیران 
فضا را بــرای جوانان متخصص و متعهد 
بازکنند تا شهر با فکرو ایده های جدید به 

سمت توسعه حرکت کند.

فضا برای تکیه جوانان بر صندلی های مدیریتی باز شود

امام جمعه کمالشهر: 

نقش دعا و اهمیت آن 
در زندگی

خبرنــگار جام جم کــرج: حجت 
االســالم وثوقی، امام جمعه کمالشــهر در 
خطبه های نماز جمعه هفته ای که گذشــت، 
گفت: یکــی از بهترین زمان های دعا و وقت 
دعا و اســتجابت دعا شب جمعه و روز جمعه 
است، دعا هم طلب است و هم مطلوب است، 
دعا وسیله ارتباط با خداست و لذا خداوند متعال 
فرمودند: بخوانید مرا تا اجابت کنم بر شــما ، 
پس در قدم اول برای اجابت دعا الزم است که 

انسان از خداوند متعال طلب بکند و بخواهد.
نکته دوم: دعا باید عام باشد. این که انسان 
نباید فقط بــرای خودش دعا کند، بلکه برای 

عموم مردم نیز باید دعا بکند.
نکته دیگری که در باب دعا مطرح اســت 
زمان دعا می باشد.فرمودند: بهترین زمان دعا 
در وقت سحر می باشد. هر کسی به جایی رسید 
از دولت ســحر بود ، وقتی فرزندان یعقوب به 
پدرشان عرض کردند پدر جان ما بد کردیم و در 
حق ما دعا بکن، حضرت یعقوب فرمودند: من 
بزودی در حق شما دعا می کنم و لذا می گویند: 
وقت ســحر بود که حضرت یعقوب نسبت به 
فرزندانشــان دعا کردند .نکته چهارم: مکان 
دعاســت ، توصیه شده اســت در مکان های 
مقدس در کنار قبور ائمه بقیع در مســاجد کنار 
قبور شــهدا و... انجام شــود. اما روایت داریم 
کسی که کنار گنبد یا زیر گنبد مضجع شریف 
سیدالشهدا دعا کند دعایش سریع مستجاب 

می شود.

با ائمه جمعه استان

شهبازی، اســتاندار البرز طی بازدیدی میدانی از 
شهرســتان نظرآباد به بررسی مســائل و مشکالت 

مردم پرداخت.
خبرنگارجام جم نظرآباد و ســاوجبالغ: 
شــهبازی ضمن بازدیدی سرزده به بررسی مسائل و 

مشکالت مردم نظرآباد پرداخت.
فالح نژاد فرماندار نظرآبــاد با اعالم حضور موثر 
اســتاندار در شهرستان و بویژه در رابطه با مشکالت 
آب رســانی در شهرســتان و با بیان این موضوع که 
حل مشــکل آب از اولویت های اصلی بازدید استاندار 
بوده اســت اعالم نمود: استاندارمحترم ضمن اعالم 

دستورتشــکیل جلســه ای با قید فوریت و با حضور 
معاونــت عمرانی اســتانداری و مدیــران عامل آب 
منطقــه ای، آبفا و روســتایی ازســوی فرمانداری 
خواستارتســریع درحل مشــکالت آب شــهری و 
روســتایی در شهرستان شدند تا در بدو امر ضمن حل 
کوتاه مدت این معضل وســپس انجام پیگیری های 
بعــدی با حمایت اســتانداری در رابطــه با حل دراز 
مدت آب شهرســتان با هدف گذاری انتقال آب از سد 

طالقان به نظرآباد انجام گردد.
فالح نژاد همچنین با اعالم تدابیر اندیشــیده شده 
در جهت حل مشــکالت آب دهستان بختیار به دلیل 

خلل ایجاد شــده در این رابطه اعالم نمود با افزایش 
تانکرهای آبرســان، تالش درجهت راه اندازی چاه 

آب صورت خواهد گرفت.
قابل ذکر اســت اســتاندار البرز و هیئت همراه در 
نمــاز جمعه شهرســتان حضور یافتنــد و امام جمعه 
موقــت نظرآبــاد در پایان خطبه هــا از تالش های 
صورت گرفته استاندار البرز و نیز فرماندارشهرستان 
در جهــت تکمیل و بهره بــرداری از پروژه های پل 
روگــذر نظرآباد و نیز روکش آســفالت جاده بادامک 
که نقش کلیدی در تســهیل رفت و آمد مردم دارند، 

تقدیر و تشکر نمود.

دستور استاندار برای رفع مشکل آبرسانی به نظرآباد

مدیر کل صدا و سیمای مرکز البرز تاکید کرد؛

لزوم حرکت در راستای امیدآفرینی
صادق مقدســی، مدیرکل صدا و 
ســیمای مرکز البرز گفت: تولیدات 
امید آفریــن و معرفی ظرفیت های 
البرز در دستور کار رسانه ملی در این 

استان قرار دارد.
به گزارش خبرنگار جام جم کرج 
بــه نقل از خبرگزاری صداوســیما، 
مرکز البرز، مقدسی در مراسم تودیع 
و معارفه معاون خبر صداوســیمای 
البــرز که با حضــور علوی مدیرکل 
امور استان های معاونت خبر سازمان 
صداوسیما برگزار شد ضمن قدردانی 
از زحمــات طوالنی مدت آقای ژین 
در پست معاونت خبر این مرکز گفت: 

همجــواری پایتخت وظایف عدیده 
ای را بردوش استان جوان البرز قرار 
داده اســت و تا امروز توانسته ایم در 

این وظیفه سربلند باشیم.
وی با اشــاره به رسالت های مهم 
رســانه ملی بویژه در استان ها گفت: 
امیدآفرینــی از جمله نکات مهم در 
فعالیت های صداوسیماست و در این 
حوزه تالش می کنیم تولیدات قابل 

توجهی به روی آنتن بفرستیم. 
مدیــرکل صداوســیمای مرکز 
البرز توجه به موضوعات فرهنگی را 
مهم دانست و گفت: عرصه سیاسی 
امســال فعالیت مضاعفــی را طلب 

می کند و می تــوان گفت انتخابات 
پیش رو چالش اصلی امسال است و 
رسالت رسانه ملی را دو چندان مهم 

کرده است. 
احمدی معــاون جدید خبر البرز 
ضمن ارائه گزارشــی از برنامه های 

خود برای این معاونت گفت: استان 
البرز شــرایط ویــژه ای در عرصه 
ملی دارد و این شــرایط همت همه 
نیروهای خبر البرز را طلب می کند. 

وی با اشــاره بــه فعالیت خود در 
اســتان های مختلف و آشــنایی با 
اقــوام گوناگون گفــت: البرز که به 
عنوان ایران کوچک نامیده می شود 
سلیقه های فرهنگی بسیار متنوعی 
دارد که پاســخ به نیــاز آنها تالش 

مجدانه ای را می طلبد. 
وی کار حرفــه ای و اثــر گذار با 
حضور در شــبکه های سراســری 
و بیــن المللــی را ســرلوحه ای در 

فعالیت ها اعالم کرد و افزود: نمایش 
ظرفیت های گوناگون البرز از جمله 
مهم ترین نکات فعالیت های پیش 

روست. 
ژین معاون ســابق خبــر در این 
جلسه با بیان سختی های فعالیت در 
استان نوپای البرز گفت: باید به گونه 
ای فعالیت کنیم که پس از اتمام دوره 
فعالیت با کارنامه ای قابل قبول میز 
خدمت را به شــخص بعدی تحویل 

دهیم. 
وی اضافه کرد: همکاران معاونت 
خبر بــا تمام کمبودها توانســتند از 

وظایف خود روسفید خارج شوند .

2 نکته کلیدی در تربیت 
فرزندان

محمدعلــی   
بهادری

س  شــنا ر کا
ی  هشــگر و پژ

علوم اجتماعی

والدیــن نباید فرزندان خــود را از لحاظ 
ظاهــری نگاه کنند، چــون در دید ظاهری 
فقط ابدان مورد نظر قرار می گیرد که هر گاه 
یکی بخواهد دیگــری را بزند، والدین مانع 
شوند و نگذارند که یکی از فرزندان دیگری 
را مــورد کتک کاری قرار دهد و به اصطالح 
نگذارند که یکی از فرزندان به دیگری ظلم 
کند؛ بلکه در تربیت فرزندان چیزی که مهم 
اســت روحیه و شخصیت آن هاست. روحیه 
فرزندان اســت که در آینده روابط بین آن ها 
را می سازد و شــخصیت آنهاست که نقش 
آن ها در جامعه را مشخص می کند نه ابدان 

ظاهری آن ها.
والدین فهیم بیشــتر به روحیه فرزندان 
توجه می کننــد تا به امور ظاهری بین آن ها 
چــون امور ظاهــری یعنی دعواهــا و بگو 
مگوهای بین فرزندان بیشــتر به خودشان 
مربوط می شود و بین خودشان نیز راحت تر 
حل می شــود. به این صورت که وقتی فرزند 
کوچکتر زبان آزاری و شیطنت کرد و فرزند 
بزرگتر او را زد، وقتی والدین دخالت نکردند 

این دور دیگر ادامه پیدا نمی کند.
 فرزنــد کوچکتر وقتی از ســوی والدین 
حمایت نشــود، دیگر زبان آزاری و شیطنت 
نمی کند و شــیوه رفتار خود را تغییر می دهد 
و از این پس ســعی می کند با مهربانی توجه 
خواهــر یا برادر بزرگتر خــود را جلب کند و 
از ســوی دیگر فرزند بزرگتــر برای تخلیه 
روحی نیاز به کتک کاری ندارد و نسبت به او 

مهربانی می کند. 
پس می بینیم که در صورت عدم دخالت 
والدیــن ، فرزنــدان پس از بگــو مگوها و 
دعواهایشــان بزودی نسبت به هم مهربان 
می شــوند و این چرخه مهربانی است که بر 
دنیای آن ها حاکم می شــود. ولی در صورت 
دخالت والدین در نهایت چرخه ی بی مهری 
و دلســردی و کدورت است که بین فرزندان 
حاکم می شــود و راهکار آن نیز تنها در بطن 

خانواده است.
قسمت پایانی 

خبر

یادداشت

فرماندار ساوجبالغ خبر از آغاز عملیات اجرایی  5 طرح 
عمرانی  در شهرستان در آینده نزدیک داد.

خبرنگار جام جم ســاوجبالغ و نظرآباد: با 
حمایت های به عمل آمده از ســوی استاندار محترم البرز 
و با اختصاص بودجه ای بــه مبلغ۶میلیارد و 750میلیون 
تومان عملیات اجرایی  5 طــرح عمرانی درآینده نزدیک 

درشهرستان کلید می خورد.
پالیزگیر فرماندارساوجبالغ با اعالم برنامه ریزی جهت 
احداث 3 ایستگاه آتش نشانی با اعتباردو میلیارد و یکصد و 

پنجاه میلیون تومان جهت رفاه اهالی ینگی امام، سهیلیه 
وعلیخان ســلطانی درآینده ای نزدیک از بهسازی معاب 
روستایی در بخشهای چندار، چهارباغ ومرکزی  با اعتباری 
بــه مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیــون تومان خبر داد که 
مبلغ فوق توسط بنیادمسکن جذب وهزینه می گردد. وی 
همچنین به حفر چاه و احداث مخازن ذخیره آب روستایی 
با مبلغ یک و نیم میلیارد توسط آبفای روستایی اشاره کرد. 
ازجمله نکات دیگر مورد اشاره پالیزگیر توجه ویژه مدیریت 
شهرستان به کار مرمت و بازسازی کاروانسرای  ینگی امام 

بود که  تاثیر بسزایی در رشد منطقه خواهد داشت و این نوید 
را داد که کاروانسرای مذکور که دارای ارزش باالیی در میان 
بناهای تاریخی است با تخصیص اعتبار یک ونیم میلیاردی 
توسط میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی مرمت 
و بازســازی خواهدشد.  وی ادامه داد: پس ازپایان عملیات 
مرمــت  قرار اســت  این مکان به عنــوان بازارچه صنایع 
دســتی و موزه آثار تاریخی مورد استفاده عموم قرار گیرد. 
وی همچنین ازفعال سازی کتابخانه عمومی ینگی امام با 

بودجه ای به مبلغ۴00میلیون تومان خبر داد.

خبرهای خوب فرماندارساوجبالغ برای اهالی سهیلیه،علیخان سلطانی و ینگی امام
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رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج اعالم کرد: نوسازی تاکسی های 
فرسوده این کالنشهر در دستور کار قرار گرفت.

خبرنگار جام جم کرج: مجید اســتادکاظمی با اشــاره به این که ســایت نوسازی 
تاکســی های فرســوده از آذر ماه سال ۹۶ مسدود شده بود، اضافه کرد: اکنون این سایت باز 
است و صاحبان تاکسی برای تعویض خودروهای فرسوده با 2 مدل خودرو پژو ۴05 و سمند 

می توانند اقدام کنند. وی با بیان اینکه این طرح با اختصاص اعتبارات ملی از ســوی دولت 
انجام می شود، افزود: صاحبان تاکسی که در سال های گذشته در سامانه مذکور ثبت نام کرده 
اند، با دریافت ۴00 میلیون ریال وام، می تواند خودرو خود را به 50 میلیون ریال واگذار باید 200 
میلیون ریال نیز آورده داشته باشند تا تاکسی نو در اختیارشان قرار گیرد. استاد کاظمی گفت: 
در این خصوص تفاهم نامه ای بین اتحادیه تاکســیرانی های شهری و شرکت ایران خودرو 

منعقد شــده که بر اســاس آن دو محصول پژو ۴05 و سمند EF۷ برای تحویل به تاکسی 
 EF۷ داران انتخاب شده است. وی افزود: قیمت پژو ۴05 به مبلغ ۶۶0 میلیون ریال و سمند
به مبلغ 7٨0 میلیون ریال برای واگذاری به متقاضیان این طرح تعیین شده است. کالنشهر 
کرج 115 خط تاکسیرانی دارد و 12 هزارو 500 دستگاه تاکسی در کرج وجود دارد که از این 

تعداد حدود هفت هزارو 700 تاکسی خطی و بقیه گردشگری است.

3نوسازی تاکسی های فرسوده کرج، در دستور کار ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

آیت اهلل حسینی همدانی گفت: ایجاد مجتمع های 
مد و لباس ایرانی اسالمی در البرز ضروری است.

به گزارش خبرنگار جام جم کرج به نقل از خبرگزاری 
صداوســیما، مرکز البرز، آیت اهلل ســید محمد مهدی 
حســینی همدانی در نشست شورای فرهنگ عمومی 
البرز با اشــاره به اینکه بسیاری اظهار می کنند که اگر 
بخواهند لباس مناسب ایرانی اسالمی تهیه کنند باید 
هزینه چند برابری نســبت بــه لباس های که در بازار 
موجود اســت، بپردازند، افزود: ایجاد مجتمع های مد 
و لباس ایرانی اســالمی در این استان بویژه کالنشهر 
کرج ضروری است و خروجی کارگروه های تخصصی 

باید حل چنین مشکالتی باشد.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه ســاماندهی و نظارت 
بر وضعیت مد و لباس نیازمند کار عملیاتی هســتیم، 
افزود: ســپاه برای مجتمع مد و لباس ایرانی اسالمی 
که در میدان شــهدا واقع شــده هزینه بسیاری کرده 

اســت، این قبیل مجتمع ها باید در چند نقطه شــهر یا 
استان ایجاد شوند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز با بیان 
اینکه برخــی اصناف باید نقش پررنگ تری داشــته 
باشــند، گفت: البته اصناف بــر تولیدکنندگان نظارت 
دارد ولی نظارتی بر واردکنندگان لباس نیســت. برای 

این موضوع باید راهکاری ارائه شود.
آیت اهلل حســینی همدانی اضافه کرد: در بسیاری 
مواقع نمی شــود که از پلیس یا دستگاه قضا بخواهیم 

بــه این حوزه ورود کند زیرا نتیجه منفی خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه باید به ســرعت جلوی مظاهر 
فســاد ازجمله اســتفاده از مانکن های نیمه برهنه در 
فروشگاه ها گرفته شود، به طرح این سوال پرداخت که 
چرا برخی تولیدکنندگان لباس هایی را تولید و عرضه 

می کنند که با شئون اسالمی مغایرت دارد؟
امام جمعــه کرج به اهمیت تولیدات در حوزه عفاف 

و حجاب اشــاره کرد و گفت: تولیــدات در این حوزه 
نیازمند کنترل و نظارت اســت که اصناف باید به این 

موضوع ورود کند.
آیت اهلل حسینی همدانی در بخش دیگری با تأکید 
بر اینکه برخــی از خانواده های مذهبی نیز در معرض 
خطر قرار دارند، گفت: برای مثال مادر خانواده چادر را 
به عنوان پوشش انتخاب کرده است درحالی که دختر 

خانواده مقید به اصول حجاب و عفاف نیست.
وی بــا بیان اینکه برای مقابله با بی حجابی نیازمند 
کار فرهنگی هســتیم و ورود پلیس و دســتگاه قضا 
باید در مرحله آخر باشــد، افزود: در این حوزه نیازمند 
ابزارهــای جدید هســتیم و باید نوآوری در دســتور 
کار باشــد. نماینده ولی فقیه در اســتان البرز در ادامه 
گفت: ســاماندهی ورودی شهر کرج از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت چرا که بسیاری از کرج عبور می کنند 

بدون اینکه بدانند اینجا کجاست.
وی اضافــه کرد: برای مثال شــهرداری گرمدره 
طرح مناســبی برای ورودی شهر اجرا کرده بنا براین 
ســاماندهی و نورپردازی ورودی شــهر در دستور کار 

شهرداری کرج باشد.
پیمان بضاعتی پور رئیس ســازمان سیما، منظر و 
فضای ســبز شــهرداری کرج نیز در پاسخ به پرسش 

آیت اهلل حســینی همدانی مبنی بر اینکه ســاماندهی 
ورودی شــهر در چه مرحله ای اســت؟ گفت: یکی از 
مهم تریــن ورودی های شــهر کرج ورودی شــهید 
سلطانی اســت، در ضلع غربی و شرقی این ورودی 2 
قطعه زمین وجود دارد که در اختیار جهاد کشــاورزی 

است.
وی به برگزاری جلســه با جهاد کشــاورزی اشاره 
کرد و گفت: مقررشــده شــهرداری در قالب عوض و 
معــوض زمین در اختیار جهاد کشــاورزی قرار دهد تا 

ضلع شرقی به پارک چمران ملحق شود.
بضاعتی پور گفت: در صورت تملک زمین در ضلع 
غربی جشــنواره گل و گیاه در آنجا برگزار خواهد شد تا 

شاهد کاهش ترافیک در ورودی شهر باشیم.
تشــکیل کارگــروه تعیین وضعیت مــد و لباس، 
برگزاری جلسات راهبردی با محوریت صنف پوشاک 
با حضور متخصصان و طراحان لباس، بررسی وضعیت 
اســتفاده از مانکن های لبــاس در واحدهای فروش، 
ایجاد مجتمع تخصصی تولید و عرضه پوشاک ایرانی 
و اســالمی با کمک شــهرداری، برگزاری جشنواره 
تخصصی طراحی لبــاس و غیره از جمله مباحثی بود 
که از ســوی اعضای شــورای فرهنگ عمومی مورد 

بحث قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد؛

ضرورت نظارت بر مد و لباس 
در البرز

کشف  27 تن مواد اولیه 
پتروشیمی در »نظرآباد«

فرمانده انتظامی اســتان از کشف 27 تن 
مواد اولیه پتروشــیمی قاچاق از یک تریلر به 
ارزش 7 میلیارد ریال در شهرســتان نظرآباد 

خبر داد. 
خبرنــگار جــام جــم کــرج: به 
گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس، 
سردار»عباسعلی محمدیان« با اعالم این خبر 
گفت: در راستای تحقق شــعار سال و مقابله 
جدی بــا قاچاق کاال، کارآگاهان اداره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی شهرســتان 
نظرآباد در محدوده شــهرک صنعتی نظرآباد 
به یک خودروی تریلر مشکوک شده و دستور 

توقف آن را صادر کردند.
وی تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو 
27 تن مــواد اولیه پتروشــیمی فاقد بارنامه 
گمرکی و اســناد و مدارک قانونی کشف  و در 

این رابطه 2 نفر دستگیر شدند.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه ارزش 
تقریبي کاال هاي کشــف شده 7 میلیارد ریال 
برآورد شــده اســت تصریح کرد: کاالهاي 
کشــف شــده همراه متهمان دســتگیر شده 
تحویل اداره تعزیرات حکومتی شهرســتان 
نظرآباد شــدند.فرمانده انتظامي استان البرز 
در خاتمــه از شــهروندان درخواســت کرد 
هرگونــه نظرات و پیشــنهادات خــود را در 
خصوص عملکــرد پلیس از طریق ســامانه 

1۹7 اطالع رسانی نمایند.

تبیین معامله قرن
معامله قرن )در عربی: 
صفقــة القــرن، عبری: 
و  המאה  עסקת 
 Deal انگلیســی:  در 
 )of the Century
اصطالحی سیاسی است 
و به طرحی گفته می شود 
که از ســوی دولت ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا در 
راســتای روند صلــح بین دولت فلســطین و دولت 
اسرائیل، که اســرائیل، در ازای دریافت امتیازهایی 
فراتر از تعهدات قبلی سازمان آزادی بخش فلسطین 
و قطعنامه های شــورای امنیت و الحاق بخش هایی 
از مناطق اشغال شــده به خاک خود، با تشکیل دولت 

مستقل فلسطینی موافقت می کند. 
ترامپ داماد خود، کوشنر را به عنوان دالل معامله 

منسوب کرده است.
محمود عبــاس، رئیس تشــکیالت خودگردان 
فلسطین و بسیاری از مقامات فلسطینی و کشورهای 

دیگر با این طرح بشدت مخالفت کرده اند.
 بنا به گمانه زنی روزنامه »اسرائیل هیوم« نزدیک 
به »بنیامین نتانیاهو« از مفاد معامله، اگر سازمان های 
فلسطینی طرح ترامپ را نپذیرند احتمال دارد آمریکا 

مانع از رسیدن برخی کمک ها به فلسطینیان شود.
این طرح قرار اســت بــرای پایان دادن به بیش از 

70 سال منازعه فلسطین-اسرائیل پیشنهاد شود. 
بر اســاس این طرح بخش هایی دیگر از فلسطین 
شامل نیمی از کرانه باختری و بخشی از بیت المقدس 
شــرقی که از نظر جامعه جهانی به دولت فلســطین 
تعلق دارد، به اســرائیل واگذار می شــود و در عوض 
اســرائیل با تشکیل کشور مستقل فلسطینی در نیمه 
دیگر کرانه باختری و تمام نوار غزه و چندین محله از 
بیت المقدس شــرقی موافقت می کند. بر اساس این 
طرح شــهر ابودیس به جای بیت المقدس به عنوان 

پایتخت فلسطین در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین طبق این طرح فلســطینیان باید از حق 
بازگشــت به ســرزمین خود که طبق قطعنامه 1۹۴ 
شورای امنیت به رسمیت شــناخت شده صرف نظر 

کنند.
محمد حسین روحی

خبر یادداشت

حکم جالب برای مانتو فروش نظرآبادی
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نظرآباد برای خطای نژادپرستانه 

مانتو فروش نظرآبادی حکم جالبی صادر کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم ســاوجبالغ و نظرآباد  به نقل از خبرگزاری 
صداوســیما، مرکز البرز، دادســتان عمومی و انقالب شهرستان نظرآباد از 
صــدور قرار تعلیق برای صاحب مانتوفروشــی که بــا نصب بنر ورود اتباع 
افغــان را به مغازه خود منع کرده بود خبر داد و افزود: در قرار تعلیق، متهم به 

عذرخواهی از اتباع افغان در فضای مجازی، ارائه تخفیف ویژه به اتباع این 
کشور ظرف مدت سه ماه، درج موضوع تخفیف با نصب بنر و انجام پژوهش 
در خصوص سابقه تاریخی رابطه دوستی بین ایران و افغانستان، مکلف شد.

این حکم در پی نصب بنر ممنوعیت ورود اتباع افغان به مانتو فروشــی 
در نظرآباد و منتشر شدن عکس این حرکت نژادپرستانه در فضای مجازی 

صادر شده است.

بانوی هنرمند البرزی:

کارآفرینی و تولید، اولویت آموزش است
ایران جزو کشورهای اول در حوزه 
صنایع دســتی و هنرهای سنتی قرار 
دارد. هر چند بــی مهری و عدم توجه 
به برخــی از هنر ها باعــث نابودی و 
فراموشــی آن ها شده اســت اما هنوز 
هســتند افرادی که با عشق به توسعه 
و ترویج این هنرها با تمام ســختی ها 

در تالش اند .
خبرنــگار جام جــم کرج: 
ایرانیان از دیر باز مردمی هنرمند، هنر 
دوســت و با فرهنگ بوده اند. عجین 
بودن فرهنــگ و هنر با خون ایرانیان 
زبانزد تمام ملل می باشد. تنوع قومی و 
فرهنگی مردمان این سرزمین بر تنوع 
هنرهــا و فرهنگ هــا در ایران زمین 
افزوده اســت. ایران جزو کشورهای 
اول در حوزه صنایع دســتی وهنرهای 
ســنتی قرار دارد. هــر چند بی مهری 
وعدم توجه به برخــی از هنر ها باعث 
نابودی و فراموشــی آن ها شده است 
اما هنوز هســتند افرادی که با عشق 
به توســعه و ترویج این هنرها با تمام 
سختی ها در تالش اند. 20 خرداد روز 
صنایع دستی بهانه ای شد تا گفتگویی 
با ســرکارخانم فاطمــه مروارید نژاد، 
هنرمند خالق و مبتکر داشــته باشیم 
کــه از جمله بانوان فرهیخته اســتان 
البرزمی باشند. ماحصل این گفتگو را 

در ذیل می خوانید :   
* لطفا خودتــان را معرفی 

نمایید؟ 
متولد13۶2 هستم. ابتدا در استان 
خوزســتان فعالیت داشــتم و مدت ۶ 

ســال می باشــد که به کرج مهاجرت 
نموده ام. حدود 15 ســال است که در 
رشــته قلم زنی به عالقــه مندان این 
رشته آموزش می دهم. از ابتدا تاکنون 
بیش از 1000هنرآموز داشــته ام. در 
حال حاضر نیز به آموزش این رشــته 
در مرکز آموزش اداره میراث فرهنگی 
وصنایع دســتی شهرستان ساوجبالغ 

و نظر آباد مشغول هستم.  
* مختصری درباره هنرقلم 

زنی توضیح دهید ؟ 
هنر قلم زنی عبارت است از تزیین و 
کندن نقوش بر روی اشیاء فلزی بویژه 
مس،طال، برنج، ورشــو و... به عبارت 
دیگر ایجاد خطوط و نقوش به وســیله 
قلــم با ضربه چکش بر روی اجســام 
فلزی. هنر قلم زنی یکی از رشته های 
سنتی ایران است که می توان آن را در 
دســته بندی، در رده هنرهای صناعی 

و در گروه فلــزکاری قرار داد. مراحل 
مختلفــی از آمــاده ســازی زیر کار، 
اجرای طرح و پرداخت و... داردتا یک 

اثر خلق شود.  
* هدف شما از آموزش این 

رشته چیست ؟ 
رشته های هنری بیشــتر کاردلی 
اســت. عالقه مندی وبا عشق بودن 
در کارهــای هنری حــرف اول را می 
زنــد.  هــدف اصلی مــن از آموزش ، 
ترویــج این رشــته وایجادکارآفرینی 
،اشــتغال و ورود بــه بــازار کاربرای 
هنرآموزان است. اولویت آموزش من 
تولید واشــتغال هنر جویان می باشد.  
خوشبختانه تا کنون بیشتر هنرجویان 
در همان تــرم اول آموزش، تولیدات 
زیادی داشــته اند وتوانسته اند کسب 
درآمد کنند.درسال ۹7 حدود ۶۴0 اثر، 
هنرجویان خلــق کردند که جمعا 1۴ 

میلیون تومان توانســتند کسب درآمد 
کنند.   

* علت اســتفاده از فلز مس 
در هنر قلم زنی چیست ؟ 

مــس به ســبب نرمــی و قابلیت 
شــکل پذیری کــه دارد، در هنر قلم 
زنی متداول تر از ســایر فلزات است. 
به اعتقاد باســتان شناسان و مورخان 
هنر، مس نخســتین فلزی است که در 
هنر فلز کاری و قلــم زنی مورد توجه 
انســان قرار گرفته است. هنر قلم زنی 
روی فلــز از آن رو بیشــتر مورد توجه 
است که از دوام و بقای بیشتری نسبت 
به سایر اشــیا هنری برخوردار است.  
البته از خواص پزشــکی مس نیز نباید 

غافل شد. 
هنرمنــدان  مشــکالت   *

صنایع دستی چیست ؟ 
نبود یک مرکز آموزش برای ترویج 
رشته های صنایع دستی  در کالنشهر 
کرج ازمشــکالت هنرمندان اســت. 
البته در شهرستان ساوجبالغ ونظرآباد 
مســئولین صنایع دســتی ومسئولین 
شــهری همکاری هــای خوبــی با 
هنرمندان صنایع دســتی دارند. ارائه 
تسهیالت با شرایط آسان نیز می تواند 
به فعاالن حوزه صنایع دســتی کمک 
کند. بیمه هنرمندان نیز از دغدغه های 
آنان می باشد. نبود بیمه در آینده کاری 
آن ها ابهاماتی ایجاد می کند. با توجه 
به سختی مراحل کار هنرهای دستی، 
حمایــت بیمه ای در دلگــرم نمودن 

هنرمندان صنایع دستی مهم است.

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری در البرز، بزودی
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از تاسیس 

صندوق پژوهش و فناوری در استان البرز خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم کرج به نقل از خبرگزاری 
صداوســیما، مرکز البرز، علی وحــدت رئیس صندوق 
نوآوری و شــکوفایی کشــور در بازدید از پارک علم و 

فناوری البرز گفت: اســتان البرز به دلیل دارا بودن رتبه 
چهارم کشــوری در توســعه شــرکتهای دانش بنیان، 
اســتحقاق توجه ویــژه به رفع موانع مالــی دارد که در 
همین راســتا تسهیالت مالی مورد نیاز شرکتها را بدون 

محدودیت پرداخت خواهیم کرد.

وی افزود: کارمزد تســهیالت ارائه شده بین ۹ تا 11 
درصد خواهد بود و همچنین برای تســهیل در پرداخت 
منابع مالی مورد نیاز 1۶۴ شــرکت دانش بنیان البرزی، 
صندوق پژوهش و فناوری البرز بزودی تاسیس خواهد 

شد.

آغاز فروش عرصه مسکن مهِر شهر جدید هشتگرد
فروش عرصه مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد آغاز 

شد.
به گــزارش خبرنگار جام جم کرج به نقل از خبرگزاری 
صداوســیما، مرکز البرز، داوود صفدری مدیر عامل شهر 
جدید هشــتگرد ضمن اعالم این خبر گفت: در این طرح 
متقاضیــان عالوه بر برخورداری تســهیالت ویژه در این 
خصــوص، قابلیت نقل و انتقال ملک خود را آزاد و بر ارزش 
افــزوده ملک خود اضافه خواهند کــرد. وی گفت: با ابالغ 
دســتور العمل عرصه واحد های مهر ۹۹ ساله مقرر گردید 
دولت به مالکیت خود بر عرصه واحد های مسکن مهر پایان 
و با واگذاری قرارداد عرصه نســبت به فروش قدر الســهم 
زمین های مسکن مهر نسبت به هر واحد با نظر کارشناس 
رســمی داد گســتری اقدام نماید. صفدری گفت: درآمد 

حاصل از این طرح در بخش زیر بنایی و روبنایی مســکن 
مهر خرج شــود.صفدری با بیان اینکه دولت برای اجرای 
این کار سیاســت تشــویقی را تدوین نموده است، اضافه 
کرد: متقاضیان مســکن مهر که تمایل به پرداخت نقدی 
سهم عرصه و تسویه حساب کامل دارند مشمول 30 درصد 
تخفیف در پرداخت نقدی می شوند. وی گفت: این شرایط 
برای پراخت اقســاطی برای متقاضیان مسکن مهر با 20 
درصد نقد و الباقی حداکثر 5 سال اقساطی است. مدیر عامل 
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه این طرح 
نگاه ویژه ای به متقاضیان نهادهای حمایتی همچون کمیته 
امداد و بهزیستی داشته است، افزود: این گروه از متقاضیان 
از تخفیف 30 درصدی در پرداخت و استفاده 20 درصدی از 
تســهیالت تخفیف می توانند بهره مند شوند . وی گفت: با 

اجرایی شدن این طرح 250 میلیارد تومان از فروش عرصه 
عاید دولت می شود که تمام این مبلغ صرف زیر ساخت ها و 
مسائل عمرانی مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد خواهد 
شــد . صفدری افزود: در شهر جدید هشتگرد ۴5 هزار واحد 

مسکونی مهر وجود دارد.
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تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
حافظکز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو


