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عدم تعادل اقتصادی جامعه 
را به سمت بی عدالتی می برد

امام جمعه کرج:

تأکید فرماندار بر استفاده از ظرفیت ها برای 
استقبال از سال تحصیلی

فرماندار ویژه شهرستان کرج بر ضرورت به کارگیری تمام ظرفیت های شهرستان در استقبال از مهرماه، فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تأکید کرد.
 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کرج، »مهندس سیروس شفقی« به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی گفت: آغاز مهرماه شروع مجدد 

بهار تعلیم و تربیت، نشاط، شادابی، امید به آینده روشن را در ذهن متبادر می سازد و این تکاپو جلوه زیبایی را به جامعه...
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البرز 

استاندار در مراسم رژه هفته دفاع مقدس مطرح کرد؛

وحدت و همدلي؛ رمز پیروزی بر دشمنان
صفحه2

استاندار البرزبا اشاره به ثبت ۱۷ هزار 
اشتغال در سامانه رصد گفت :بسترهای 
اشــتغال روســتایی،فراگیر ومشاغل 

خانگی را نیز رونق خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکــز البــرز، اســتاندار در کارگروه 
تخصصی اشــتغال با اشــاره به این که 
کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد و باید 
مصوبات  جلســات به جد پیگیری شود 
گفت: گزارش دستگاه ها و موانع موجود 
بر سر راه طرح ها و برنامه ها در این جلسه 
به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته 

و راهکار الزم ارائه می شود.
اســتاندار البرز گفت: ســال گذشته 
درســت در همین روز ها حــدود ۶۰۰ 
اشــتغال زایی در سامانه رصد ثبت شده 
بــود، ولی این آمار هم اکنون به ۱۷ هزار 

اشتغال رسیده است.
استاندار البرز گفت: اکنون با توجه به 
شرایط خاص کشــور، ایجاد بستر های 

اشــتغال روســتایی، فراگیر و مشاغل 
خانگــی را با اهتمام ویژه ای دنبال کرده 

و درصدد رونق این امور هستیم.
نجفــی افــزود: رشــد مهاجرت و 
جمعیت البــرز نیازمند توجه ویژه ای به 
حوزه اشتغال است، از این رو از بدو ورود 
به اســتان این امــر را به جد مد نظر قرار 
دادیم، ولی توفیق به دست آمده را کافی 
نمی دانیم و تا کسب رضایت مردم به راه 

خود ادامه می دهیم.
نجفی با اشــاره بــه اقداماتی که در 
جهت راه اندازی شــهرک صنفی شیخ 
آباد صورت گرفته، افزود: پرونده قضایی 
در خصوص این شــهرک و اختالفات 
داخلی آن ها منجر بــه بالتکلیفی این 
شــهرک صنفی شــده بود. وی گفت: 
مشکل برق این شــهرک نیز با اهتمام 
ویژه ای دنبال شد و ظرف چند روز آینده 

رفع خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی 
نیــز نرخ بیکاری البــرز را ۱5/۶ درصد 
عنوان کــرد و گفت: بــا هدف کاهش 
بیکاری اکنون پنج کمیته فنی اشــتغال 

روستایی و فراگیر تشکیل شده است.
خلیلی گفت: روزانه پرداختی بانک ها 
و تسهیالت ارائه شده به بخش اشتغال 

روستایی رصد می شود.
وی افــزود: درســامانه کارا بــرای 
اشــتغال روســتایی دو هزار طرح ثبت 
نام شــده که ۷۹۱ طــرح در کمیته فنی 

تصویب شده است.
خلیلی افزود: همچنین درسامانه کارا 
برای اشتغال فراگیر نیز 5۴۰ طرح ثبت 
نام شــده که ۹۰ طرح در کمیته فنی به 

تصویب رسیده است.
اســتان البرز ســه هزارو 5۰۰ واحد 
تولیدی و صنعتی با اشــتغالزایی حدود 

۱۳۰ هزار نفر دارد.

پیگیری مصوبات اشتغال در کارگروه اشتغال استان

نهمین جلســه کارگروه قرار دادی و 
تامین مالی پروژه خط 2ســازمان حمل 
و نقــل ریلی شــهرداری کرج با حضور 
مدیران ارشــد شهری و به ریاست علی 
سلطانی مقدم سرپرست معاونت مالی و 

اقتصادی این مجموعه برگزار شد.
به گزارش شــهرداری کالنشــهر 
کــرج، سرپرســت معاونــت مالــی و 
اقتصادی شــهرداری کــرج با اعالم 
این خبر عنوان کرد: بررســی راهکارها 
و تامین منابع مالی پروژه خط 2 سازمان 
حمــل و نقل ریلی از جمله رویکردهای 
مهم این جلســه بود تا هر چه سریع تر 
قطار شهری ایران کوچک در مدار بهره 

برداری قرار گیرد.
 علی ســلطانی مقدم اظهار داشت: 
در این جلســه از سوی مسئوالن ذیربط 
گزارشــی در خصوص آخرین وضعیت 
خط 2 قطار شــهری کرج ارایه شد که بر 
این اساس این پروژه تاکنون ۳2 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته و اعتباری بالغ 
بر ۴2۰ میلیــارد تومان هزینه را به خود 

اختصاص داده است.
رئیــس کارگروه قــراردادی تامین 
مالی پروژه خط 2 ســازمان حمل ونقل 
ریلی شــهرداری کرج با بیــان اینکه 
راه انــدازی پــروژه قطار شــهری نیاز 
بــه منابع مالی زیــادی دارد و مدیریت 

شهری این کالنشــهر به تنهایی نمی 
توانــد آن را تامیــن کنــد، اضافه کرد: 
گزینه هایــی نظیر فاینانس، انتشــار 
اوراق مشــارکت، تامین منابع از محل 
تهاتــر و ... از جمله راهکارهایی اســت 
که می توانــد راه اندازی مترو را در کرج 
ســرعت بخشــد و این مهم در برنامه 
 ریزی های مدیران ارشد شهری نیز قرار 

دارد.
سلطانی مقدم یادآور شد: خط 2 قطار 
شــهری کرج از میدان شهید سلطانی 
آغاز می شــود و تا محــدوده حصارک 
با ۱۴ ایســتگاه ادامه پیدا می کند. بهره 
برداری از ایــن خط بارقه امیدی در دل 
شهروندان ایجاد می کند تا در کمترین 
زمان ممکن و به دور از دغدغه ترافیک 
و آلودگی هوا ســوار بر واگن ها به مقصد 

برسند.
شایان ذکر اســت در نهمین جلسه 
کارگروه قــراردادی تامین مالی پروژه 
خــط 2 ســازمان حمل و نقــل ریلی 
شــهرداری کرج، محمد حسین خلیلی 
اردکانــی نماینده مردم کرج در پارلمان 
شــهری، علی سلطانی مقدم سرپرست 
معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری، 
علی اصغر صلواتی سرپرســت سازمان 
حمل و نقل ریلی و دیگر مدیران شهری 

حضور داشتند.

 برپایی نهمین کارگروه تامین منابع مالی پروژه 
خط 2 قطار شهری کرج 
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج:
عدم تعادل اقتصادی جامعه را به سمت 

بی عدالتی می برد

نماینده ولی فقیه در استان البرز در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه 
این هفته شــهر کرج، ضمن توصیه خود و همگان به رعایت تقوای الهی، 
بیان داشت: آموزه های اسالمی بر کار و تالش تأکیددارند و به ما یادآوری 
می کنند که اگر جامعه تعادل اقتصادی نداشــته باشد، به سمت بی عدالتی 
حرکــت می کند و در همین فضا طاغــوت اقتصادی و اختالف طبقاتی به 

وجود می آید.
کرج -خبرنگار جام جم: آیت اهلل ســید محمدمهدی حســینی 
همدانی با تأکید بر اقدام انقالبی و محکم مســئولین در اصالح مســائل 
اقتصادی، اظهار داشــت: تأخیر در رسیدگی به بی عدالتی های اقتصادی، 
عامل نفوذ بیشــتر دست دراز کنندگان به اموال عمومی در دستگاه ها شده 

و به جامعه آسیب می رساند.
امام جمعه کــرج گفت: در بیان امام صــادق )ع(، مهارت، امانتداری و 

مشتری مداری عامل جهش و رشد تولید و صنعت است.
وی در خطبه دوم نماز با اشــاره به تالش های گســترده برای شــبهه 
افکنی، بی احترامی و بددهنی به ساحت اباعبداهلل )ع( در فضاهای مجازی 
و حقیقی، به منظور فشــار روانی بــر جامعه و کمرنگ کردن حرکت عظیم 
محرم، بیان داشــت: الحمدهلل امســال اقامه عزای محرم و ایام شــهادت 
سیدالشهدا )ع( در اقصی نقاط عالم پرشورتر و پرمحتواتر برگزار شد و نکته 

امسال، حضور پرشورتر جوانان در این مراسمات بود.
آیت اهلل حسینی همدانی با گالیه از همگرایی پایین برنامه های محرم در 
استان البرز و شهر کرج، تصریح کرد: جلسات متکثر و متعدد عزاداری خوب 
اســت، ولی اجتماع همه  عزاداران، مصداق تعظیم شعائر و تقوای اجتماعی 

بوده و دشمن شکن است.

9 مهر در مدارس سراسر کشور؛
روز همبستگی با کودک فلسطینی 

حــرف زدن از رنج هــا و 
دردهای کودکان فلسطینی، 
شــاید تکراری شده باشد، اما 
روزانــه، کودکانی در نهایت 
مظلومیت و بــی گناهی، نه 
فقط شکنجه می شوند، بلکه 
کشــته می شــوند. در حالی 
که آن هــا حق دارنــد مثل 
ما در خیابان هــای تمیز، در 
خانه هــای گرم و در جمع خانواده صمیمی خود، زندگی خوبی داشــته 
باشــند. آن ها دلشان می خواهد مثل کودکان تمام جهان، اسباب بازی 
داشــته باشــند و در کوچه پس کوچه های محل زندگــی خود، دنبال 
توپ های بادی بدوند، بخندند و شــاد باشــند، اما نمی شود.ما که نمی 
توانیم از نزدیک به آن ها کمک کنیم و شــرایط ســخت زندگیشان را 
عــوض کنیم، امــا می توانیم با آن ها همدردی کنیــم. روز ۹ مهر، روز 
همدردی با بچه های فلســطینی است. شــاید بپرسید چرا همدردی و 
همبســتگی و چرا با کودکان و نوجوانان؟ آیا همبســتگی با افرادی که 
بسیار با ما فاصله دارند، امکان پذیر است؟ پاسخ این است: بله، می شود 
با آن ها که از طرف صهیونیســت های اشــغالگر مورد ظلم و ستم واقع 
می شوند، از سراسر دنیا همدردی کرد و فریاد زد که: بچه های فلسطین! 

شما در قلب ما جا دارید. 
*زنگ همبستگی

نواخته شــدن زنگ مدارس با شــعار روز همبســتگی با کودکان و 
نوجوانان فلســطینی، نشــان می دهد که ما آن ها را دوســت داریم و 
غصه شــان را می خوریم. با این کار اعالم می کنیم که نه تنها ســال ها 
از آن ها حمایت کرده ایم، بلکه در مقابل دشــمن همیشگی کودکان و 
نوجوانان فلســطینی، ابروها را در هم می کشیم و هر جای دنیا که الزم 
باشــد، از ظلم و ستم و شــکنجه اشغالگران علیه بچه های مظلوم و بی 
سالح فلسطینی سخن می گوییم.بچه های ایران مثل تمام کودکان و 
نوجوانان دنیا، فرزندان فلسطین را دوست دارند و برای آن ها آرزوهای 
خوب می کنند. آرزو می کنند روزی کشــور آزادی داشته باشند که زیر 
چکمه های اســراییلی های بدجنس نباشــند. آرزو می کنند بچه های 
فلســطینی هم بتوانند روزی در کوچه های شهر و روستایشان شادمانه 
به بازی بپردازند و شب ها به جای کابوس دشمن، خواب گل ها و باغ ها 
را ببینند.زنگ همبســتگی با کودک فلسطینی، ۹مهر در مدارس ایران 
اســالمی نواخته می شود. آن وقت تو به یاد : محمد، مروان، عامرو ..... 
می افتــی و خدا را به خاطر آرامش و امنیت کشــورت شــکر می کنی 
و دســت های کوچکت را برای آرامش و امنیت بچه های فلســطینی 

می بری سمت آسمان! 

با ائمه جمعه استاننگاه استاندار در مراسم رژه هفته دفاع مقدس مطرح کرد؛

وحدت و همدلي؛ رمز پیروزی بر دشمنان
استاندار البرزدر مراسم رژه نیروهای 
مســلح در کرج گفت : در دفاع مقدس 
همه مردم و مسئوالن همدل و متحد به 
دنبال دفاع از کیان میهن اسالمی بودند.

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای 
مرکز البرز، اســتاندار البرز در مراسم رژه 
نیروهای مســلح در کرج با اشاره به این 
که دالورمردان ارتش، سپاه پاسداران، 
بسیجیان و نیروی انتظامی همواره برای 
دفــاع از مردم ایران اســالمی و عزت و 
سربلندی این آب و خاک در میدان های 
مختلف حضور داشــته اند، گفت: هفته 
دفــاع مقدس یــادآور خون های پاکی 
اســت که در راه دفاع از ایران اســالمی 

جاری شده است. 
نجفــی باتوجه به ایــن که فرزندان 
این آب و خاک بــا روحیه ایثار و غیرت 
به تاسی از ســاالر شهیدان زیر بار ذلت 
نرفتند و هرگز تســلیم نشــدند، افزود: 
۳۷ ســال پیش مردم ایران به پیروی از 
فرهنگ عاشورایی با تمام وجود از عزت، 
شرف و تمامیت ارضی خود دفاع کردند.

وی اضافه کرد: امروز هم جمهوری 

اســالمی ایران با جنــگ اقتصادی و 
تبلیغاتی سنگینی مواجه است و در مقابل 
دشــمنی قرار گرفته که به هیچ قانون و 

عهدی احترام نمی گذارد.
استاندار البرز با اشاره به این که هفته 
دفاع مقدس بهترین فرصت است تا به 
یاد داشــته باشیم که با روحیه همدلی و 
ایســتادگی تحت رهبری مقام معظم 
رهبری می توان از این جنگ اقتصادی 
و تبلیغاتی دشمن نیز سربلند خارج شد، 
تصریح کرد: دفاع مقدس به ما آموخت 
که وحدت رمز پیروزی اســت و در دفاع 

مقدس همه مردم و مســئوالن همدل 
و متحــد به دنبال دفــاع از کیان میهن 

اسالمی بودند.
ارشــد نظامــی ارتــش جمهوری 
اســالمی در اســتان البرز هــم در این 
مراسم دستاوردهای نظامی کشورمان 
را افتخار آفریــن توصیف کرد و گفت: 
اقتــدار نیروهــای مســلح جمهوری 
اســالمی ایران موجب امید و دلگرمی 
امت اســالم و هراس دشــمنان شده 
است.امیرســرتیپ دوم ستاد عباسعلی 
اســدی فرمانــده لشــکرعملیاتی 2۳ 

تکاور ارتش با اشــاره  بــه این که امروز 
وحدت، همدلی و همبستگی نیروهای 
مســلح و مردم قهرمان ایــران، اقتدار 
میهن اســالمی را در جهان به نمایش 
گذاشــته است، اضافه کرد: امروز ارتش 
اسالم با ساخت تجهیزات انحصاری به 
مرحله ای رســیده که هیچ وابستگی به 

بیگانگان ندارد.
وی به مشت آهنین ارتش جمهوری 
اســالمی ایران نیز اشــاره کرد و گفت: 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
به عنوان نیروی محوری با تغییر ساختار 
در تیپ هــای پیاده به واکنش ســریع و 
تغییــر در تعداد تیپ هــای تکاور امروز 
به مشــت آهنین جمهوری اسالمی و 
نیروهای مسلح تبدیل شده و یگان های 
واکنش سریع ارتش در کوتاه ترین زمان 
در هر نقطه ای از کشور حضور می یابند.

همزمــان با نخســتین روز از هفته 
دفاع مقــدس ، یگان های نمونه ارتش 
، ســپاه ، بسیج و نیروی انتظامی در بلوار 
شهید سرباز گمنام رژه با شکوهی برگزار 

کردند.

مدیــر کل تعزیرات حکومتی البــرز گفت: اجناس 
احتکاری کشف شده بزودی به چرخه عرضه کاال وارد 

خواهد شد.
 بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکــز البرز، 
مدیرکل تعزیــرات حکومتی البرز در خصوص اولویت 
توزیع اجناس احتکار شــده افزود:یک میلیون وپانصد 
هزار پوشک احتکار شــده  از یازده  سوله درسه منطقه 
کمالشــهر، شهرک صنعتی بهارســتان وساوجبالغ  با 
هماهنگــی اداره کل صنعت، معــدن وتجارت بزودی 
آماده توزیع اســت ونرخ آن نیــز بر مبنای ارز دولتی که 

دریافت شده مشخص خواهد شد.
مختــاری همچنیــن بــه ورود اقالم مــورد نیاز 

شــهروندان به چرخه عرضه اشــاره کرد و گفت: ۴5۰ 
تن عدس خارجی کشــف شــده به وســیله  اطالعات 
ســپاه در مناطق ســاوجبالغ از هفته آینده بعد از توزیع 
پوشک های نوزادی در مراکز مورد تایید و دارای مجوز 

توزیع، در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
مدیر کل تعزیرات  حکومتی البرز گفت: لوازم خانگی  
کشف شــده  نیزبه منظور  تنظیم بازار  وارد بازار عرضه 
خواهد شــد و اولویت با زوجین دارای عقد نامه ســال  

۹۷ است.
وی افزود: لوازم خانگی  کشــف شده بعد از تشکیل 
جلسات دادگاه و صدور حکم نهایی و تعیین نرخ مصوب 
برای فروش بر مبنای ارز دولتی دریافتی جهت واردات 

کاال های خارجی یا مــواد اولیه مورد نیاز تولید کاالها، 
جهت عرضه در اختیار سازمان صنعت، معدن وتجارت  

قرار داده خواهد شد. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در خصوص 
اولویــت دریافــت لــوازم خانگی تاکید کــرد: پس از 
مشخص شــدن نرخ قانونی لوازم خانگی، اجناس وارد 
فروشگاه های معتبر شــده و اولویت دریافت این لوازم 
خانگی با زوجین جوان دارای عقد نامه سال ۹۷  است.

وی در خصوص تدابیر الزم جهت تنظیم  بازار  گفت: 
اجناس احتکاری کشــف شــده بعد از تشکیل دادگاه و 
صدورحکم  نهایی با دســتورالعمل مشــخص جهت 
تنظیم بازار فروش به چرخه عرضه کاال وارد خواهد شد.

توزیع اجناس احتکاری کشف شده در بازار

احد آذری
هنگامی کــه تاریخ اختراعات تکنولــوژی را مرور 
می کنیم، در می یابیم که هدف و انگیزه اصلی مخترعان 
آن ها، خدمت به بشــریت و فراهم آوردن رفاه و آسایش 
بیشــتر برای انســان است. بی شــک، هدف اصلی » 
الکســاندر گراهام بل« از اختراع تلفن، برقراری سریع 
تر و آســان تر ارتباطات انسانی بوده است زیرا با استفاده 
از تلفن می توان پیام خود را به دورترین نقاط دنیا رساند. 
استفاده صحیح از تلفن عالوه بر صرفه جویی در وقت و 
انرژی انســان ها، موجب کاهش بار ترافیک شهری در 

جوامع امروزی می شود.
اما آیا براســتی همیشه از این گونه وسایل- که در راه 
خدمت به بشــریت و رفاه او ساخته شده است- به طور 

صحیح استفاده می شود؟ به نظر شما به موازات افزایش 
اســتفاده از ابزارها و وسایل فنی و تکنولوژیکی در سطح 

دنیا، تا چه اندازه آگاهی و شعور مردمی برای شناخت این 
دستگاه ها و استفاده مناسب از آن ها ترقی کرده است؟

اســتفاده نا صحیح از تلفن موجب ایجاد اختالل در 
سیستم ارتباطی  کشور می شــود. استفاده نا صحیح از 
اتومبیل موجب سنگین شدن بار ترافیک و اتالف وقت 
می گردد. اســتفاده نا صحیح از اینترنت موجب افزایش 

خشونت و انگیزه ارتکاب به جرم در جامعه می شود.
اکنون سوال این است: امروزه که » عصر تکنولوژی 
ماهواره ای « نامیده می شــود و ورود آن به کشور ما نیز 
اجتناب ناپذیر اســت، اســتفاده نا صحیح از این وسیله 
ارتباطی موجب بروز چه مشکالت جدیدی خواهد شد؟

این وظیفه همه ماســت که به پاســخ این ســوال 
بیندیشیم!

نشســت تخصصی هیات دانشــگاهی کلن آلمان 
و معاونت شــهر سازی و معماری شــهرداری کرج با 
همکاری اســاتید پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی 

زلزله برگزار شد.
کرج- خبرنگار جام جم: احداهلل احمدی پرگو 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج در نشست 
تخصصی هیات دانشــگاهی کلن آلمان و این معاونت 
که با همکاری اســاتید پژوهشــگاه زلزله شناســی و 
مهندسی زلزله با عنوان "محوریت تاب آوری شهری" 
برگزار شــد، اظهار کرد: با توجه بــه این که مطالعات 
ریزپهنه بندی شــهری، کاهش خطرپذیری و بحران 
مدیریت کرج از سال ۹۰ آغاز شده است بنا شد نتایج آن 
تا آذر سال جاری به شهرداری و مدیریت بحران استان 

ارائه شــود.وی افزود: بر همین اساس مدیریت بحران 
شــهر کرج می تواند با ارایه برنامه های مشخص از زیر 
ســاخت های شهری هدایت بهتری از شهر در برخورد 

با بحران هایی نظیر زلزله و ســیل داشته باشد.معاون 
شهرســازی و معماری شهرداری کرج در ادامه با بیان 
اینکه در این نشست ادامه روند مطالعات صورت گرفته 
با محوریت تاب آوری شــهری مورد بحث و بررســی 
قرار گرفت، تصریح کرد: خوشبختانه حاضرین جلسه 
با بیان نقطه نظرات و طرح اســتانداردهای جهانی در 
زمینه کاهش خطر پذیری شــهری در مقابله با بحران، 
بــه نتیجه ای واحد برای برون رفت از مشــکالت در 
حوزه یاد شده رسیدند.احمدی پرگو با بیان اینکه در این 
نشست ایده های برجسته پژوهشگران آلمانی و اساتید 
دانشــگاه نیز مطرح شد، گفت: تفاهم نامه بین طرفین 
حاضر در جلســه از دیگر برنامه های در دســتور کار به 
شمار می رود که در آینده ای نزدیک انعقاد خواهد شد.

جمعــی از هنرمنــدان البــرزی به 
مناســبت روز جهانی پاک سازی زمین 
از زبالــه، در پویش طبیعت را هنرمندانه 

نگهداری کنیم شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکــز البرز،هنرمنــدان البرزی برای 
پاک سازی طبیعت،  با حضور در منطقه 
حصار کــرج، زباله ها را از طبیعت جمع 

آوری کردند. 
مسئول برگزاری این برنامه با اشاره 

بــه معضالت زیســت محیطی گفت: 
همزمان بــا روز جهانی پاک ســازی 
زمیــن از زباله این پویــش راه اندازی 
شــد تا ضمن کمک به زیبایی طبیعت، 
فرهنگ اســتفاده از طبیعت و حفظ آن 
برای نسل های آینده در بین همه اقشار 

نهادینه شود. 
بشارت افزود: هنرمندان البرزی در 
شهرهای مختلف استان در پاک سازی 

طبیعت از زباله حضور دارند.

همزمان با آغاز ســال تحصیلــی جدید ،کوچه ها 
وخیابان های البرز رنگ وبوی مدرسه به خود گرفت.

به گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکز البرز 
،همزمــان با آغاز ســال تحصیلی جدیــد ۴۴۴هزار 
و52۹دانش آموزالبرزی در مدارس دولتی وغیردولتی 

مشغول تحصیل شدند.
این تعداد دانش آموز در ۱۷هزار و۷5کالس درس 
و۱۹۳۰واحد آموزشــی ساماندهی شــده اند. دانش 
آموزان البرزی به شــوق آموختن  درآغاز ماه مهر روانه 

مدرسه شدند.

ســخنگوی شورای اسالمی شهر کرج اعالم کرد 
که وزارت کشــوربا انتخاب سیروس شفقی فرماندار 
ویژه کرج به عنوان شــهردار این کالنشهر موافقت 

نکرد.
به گــزارش خبرگزاری صدا وســیما مرکز البرز؛ 
رحیم خســتو گفت: براین اســاس وزارت کشــور با 

ارسال نامه ای به شورای اسالمی شهرکرج مخالفت 
خود را با انتقال فرماندار کرج به شهرداری اعالم کرد.

وی بیان داشــت: هنوز تصمیمــی برای انتخاب 
شهردار جدید نگرفته ایم.

سیروس شفقی ســومین شهردار منتخب شورای 
اســالمی شهر کرج است که با وی برای تصدی پس 

شهرداری از سوی وزارت کشور موافقت نشده است.
به دنبال اســتعفای علی اصغر نصیری شهردار کرج 
در اواخر فروردین ســال جاری ، شورای شهر مجید 
غالم ســریزدی و محمدرضا احمدی نژاد را به عنوان 
شــهردار انتخاب و به وزارت کشــور معرفی کرد که 

صالحیت آنان تائید یا احراز نشد.

فرمانــدار ویژه شهرســتان کرج بر ضــرورت به 
کارگیری تمام ظرفیت های شهرســتان در اســتقبال 
از مهرماه، فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تأکید 

کرد.
 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان 
کرج، »مهندس سیروس شفقی« به مناسبت آغاز سال 
جدید تحصیلی گفت: آغاز مهرماه شــروع مجدد بهار 
تعلیم و تربیت، نشــاط، شادابی، امید به آینده روشن را 
در ذهن متبادر می ســازد و این تکاپو جلوه زیبایی را به 

جامعه می بخشد.
وی افزود: سرمایه گذاری برای آموزش یک سرمایه 
گذاری است و هزینه ای که صرف آموزش یک دانش 
آموز می شود سودی چند برابر خواهد داشت، از این رو 

توجه عمیق تمامی مســئوالن و همکاران فرهنگی را 
به امر مهم تعلیم و تربیت آینده ســازان ایران اسالمی 

می طلبد.
فرماندار شهرســتان کرج ادامــه داد: با عنایت به 
نامگذاری امســال بــه نام؛ســال»حمایت از کاالی 
ایرانی«، الزم است روحیه تفکر اقتصادی در تمام امور 
جاری و حتی در زندگی شخصی به عنوان یک فرهنگ 

مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن قدردانی و ارج نهادن بر زحمات و تالش 
همکاران فرهنگی و تمام دست اندرکاران و مسئوالن 
که با همت و خالقیت و تالش در اجرای هر چه پربارتر 
پروژه مهر در شهرســتان کرج در تــالش اند، گفت: 
انتظار می رود در سال تحصیلی ۹8ـ۱۳۹۷ با سر لوحه 

قرار دادن منویات مقام معظم رهبری، دولت محترم و 
بــا بهره گیری از ظرفیت های مادی و معنوی آموزش 
و پرورش و ســایر نهادها و ادارات شهرســتان کرج در 
خصوص بازگشایی هر چه باشکوه تر مدارس و دانشگاه 

ها اقدامات الزم صورت پذیرد.

زنگ بازگشــایی مــدارس در روز اول مهر با حضور 
مسئولین دانشگاه آزاد اســالمی استان البرز در مدارس 
ابتدایی و دبیرســتان دخترانه و پسرانه سمای واحد کرج 

نواخته شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
کرج، در این مراســم که با حضور دکتر برهانی فر رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز، حجت االسالم هاشمی 
رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشــگاه آزاد اسالمی 
استان البرز، دکتر بلیاد سرپرست سما واحد کرج و جمعی 
از مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی و سما واحد کرج برگزار 
شــد؛ دانش آموزان مقاطع ابتدایی و دبیرســتان با شور و 
شوق سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.  برهانی فر رئیس 
دانشــگاه آزاد اسالمی استان البرز با حضور در دبیرستان 
دخترانه دوره دوم ســما واحد کرج، گفت: »به فضل الهی 

مدارس سما  از مدارس نمونه آموزشی و تربیتی در استان 
البرز هســتند که از ویژگی  های مهم آنهــا می توان به 
پژوهش  محــوری و آموزش مهارت هــای تحقیقی به 

دانش آموزان اشاره کرد.«
  وی در ادامه به حمایت مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی 
استان از مدارس سما جهت اختصاص امکانات آموزشی، 
ورزشی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی به دانش  آموزان تأکید 
نمود و ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های مناسب در 
معاونت امور مدارس سما، رشد و توسعه آموزش و مهارت 
های علمی و عملی در دانش آموزان این مدارس بیش از 
پیش محقق شود.وی در پایان سخنانش به تشریح نکات 

مهمی در خصوص هفته دفاع مقدس پرداخت.
حجت  االسالم سید محمد هاشمی به عنوان سخنران 
ویژه مراسم بازگشــایی دبستان پسرانه سما واحد کرج، 

ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع دانش آموزان، بر 
لزوم آموزش مســائل فرهنگی و تربیتی به دانش  آموزان 
در مدرســه تاکید کرد و آن را یکــی از ضروریات جامعه 
برشــمرد.وی همچنین با مروری بر هفته دفاع مقدس، 
به نقش دانش  آموزان در دفاع از میهن و جامعه اســالمی 
اشاره کرد.  محمدرضا بلیاد سرپرست سما واحد کرج نیز 
که در برنامه بازگشایی تمام مدارس حضور داشت عالوه 
بر گرامیداشــت هفته دفاع مقدس مهمترین برنامه  های 
مدارس را که بر تربیت و بحث جامعه  پذیری بر اســاس 
دیدگاه اســالم و فرهنگ ایرانی اســالمی تعیین شده 
اســت تأکید کرد و اظهار داشــت: »موفقیت هر کدام از 
دانش  آموزان در زمینه  های آموزشی، پرورشی، پژوهشی 
و ورزشــی به منزله موفقیت مجموعه سما و دانشگاه آزاد 

اسالمی در استان البرز است.« 

نشست هیاتی از آلمان و شهرداری کرج برگزارشدپاسخی برای یک سوال
دگان

خوانن
ی با 

سخن

به مناسبت روزجهانی پاک سازی زمین از زباله؛

هنرمندان در پویش پاک سازی طبیعت شرکت کردند

نواخته شدن زنگ مدارس درالبرز

عدم موافقت وزارت کشور با سومین گزینه شهردار انتخابی کرج 

تأکید فرماندار بر استفاده از ظرفیت ها برای استقبال از سال تحصیلی

پژوهش محوری از شاخصه های مهم مدارس سمای کرج است
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 معرفی امامزادگان البرز
آستان مقدس امامزاده حسن)ع (

آســتان مقدس امامزاده حسن)ع( در 
ضلع جنوب شــرقی میدان قدس)شــاه 

عباسی( کرج واقع شده است.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکز البرز، امامزاده حسن )ع( از نوادگان 
امام موســی کاظم )ع( اســت وبقعه این 
حضرت نزدیک کاخ ســلیمانیه درسمت 
شــرق بلوار امامزاده حســن )ع( در ضلع 

جنوب شرقی میدان قدس )شاه عباسی( واقع  شده است.
 بنــای قدیم بقعه با گنبدی از کاشــی های فیروزه ای همــراه با خطوط کوفی، 
متعلق به دوره صفویه اســت. نام امامزاده در برخی از سفرنامه های دوره صفوی که 
درمورد کاروانسرای شــاه عباس وکاخ سلیمانیه مطالبی نوشته اند ذکر شده است. 
درسال های اخیر بنای بقعه کامال نوسازی شده و بنایی با گنبد و دومناره رفیع به جای 
بنای قبلی احداث شده است. گنبد با کاشی معرق پوشش داده شده وگلدسته ها نیز با 
کاشــی های معلقی با نقوشی از نام مبارک علی )ع( پوشیده شده است. این امامزاده 

میزبان برنامه های مختلف فرهنگی درکرج است.

غالمحسین امیر خانی
استاد غالمحســین امیر خانی فرزند رستم 
متولد ۱۳۱8 در روســتای تکیه نــاوه طالقان ، 
خوشنویســی را نزد اســتادانی چون : حسین و 
حســن میر خانی فرا گرفت. او از حدود ۱5 سال 
پیش ریاست شورای عالی انجمن خوشنویسان 
را بر عهده داشــته و در تمام این ســال ها به کار 
تدریس و تعلیم هنرمندان خوشنویس پرداخته 

است.
استاد غالمحسین امیر خانی همچنین عضو 
هیئت داوران مســابقات جهانی خوشنویســی 

یاقوت در کشــور ترکیه و عضو اصلی کمیســیون ملی یونسکو در ایران است. این 
هنرمند آثار ادبی ارزشمندی را خوشنویسی کرده که برخی از آن ها عبارتند از : ترجیع 
بند هاتف اصفهانی ،  ترکیب بند محتشــم کاشــانی ، دیوان حافظ ، سرو سایه افکن 
،تضمین گلچین سعدی ، یادنامه کلهر ، غزلیات خواجوی کرمانی ، آداب المشق و ... 
اســتاد غالمحســین امیر خانی عالوه بر مشــارکت در نمایشگاه های داخلی ،  
در نمایشــگاه های متعددی از آثار خوشنویســان معاصر در کشورهای انگلستان ، 

پاکستان ، فرانسه ، ترکیه ، آلمان و دوبی نیز شرکت داشته است. 
فعالیت های این استاد عبارت است از : گذراندن دوره های تعلیم نزد اساتید بزرگ 
آن روزگار ، انتقال به وزارت فرهنگ و اهتمام به تعلیم خوشنویسی ، اخذ رتبه معلمی 

در انجمن خوشنویسان ایران و ...

به همت مرکز علمــی- کاربردی فرهنگ و هنر 
البرز برگزار شد؛

بزرگداشت روز ملی سینما

به همت انجمن علمی دپارتمان ســینمای مرکز علمی - کاربردی 
فرهنــگ و هنر البرز و با همــکاری حوزه هنری اســتان البرز و نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه جامع علمی - کاربردی به 
مناسبت بیســت و یکم شهریور، روز ملی سینما فیلم سینمایی »تنگۀ 
ابوقریب« با حضور عوامل ســازنده فیلم در سینما هجرت کرج اکران 

شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر البرز، 
در این مراســم که با حضور مســئوالن حوزه هنری و دانشگاه جامع 
علمی - کاربردی اســتان البرز، بسیج اساتید استان البرز، بسیج رسانه 
استان البرز، اساتید و دانشجویان این مرکز و جمع پرشور عالقه مندان 
به هنر همراه بود از عوامل فیلم »تنگۀ ابوقریب« و هم چنین چند تن از 
دانشجویان این مرکز دانشگاهی که در جشنوارههای ملی و بینالمللی 
موفق به کســب جایزه شده بودند، تقدیر به عمل آمد.این مراسم برای 
دومین سال متوالی است که از سوی دانشگاه علمی- کاربردی فرهنگ 
و هنر البرز برگزار   می گردد و خوشــبختانه با اســتقبال خوبی از سوی 

عالقهمندان و جامعه هنری استان روبهرو شده است. 

 نخســتین کنفرانــس کالن داده ها
 در استان 

نخســتین کنفرانس کالن داده ها در استان البرز با همکاری اداره 
کل ورزش و جوانــان ، اداره کل فناوری اطالعات ، ســازمان علمی و 
پژوهشی بسیج ، سپاه ناحیه امام حسین )ع(، معاونت فرهنگی ورزشی 
شهرداری و سرپرســتی روزنامه جام جم در محل فرهنگسرای شاهد 

در کرج برگزار گردید.
 این همایش با اجرای مهندس شــروین سوری و در راستای تعالی 
و رشــد فناوری اطالعات به مدت ۶ ســاعت به سمع نظر همشهریان 
رســیده است، در آینده شهر کرج میزبان رویداد های علمی فراوانی در 

این حوزه خواهد بود.

خبرخبر

اقتدار نظام، سدی محکم در برابر آمریکا
حجت االســالم روحی یزدی در جلسه شورای 
اداری شهرســتان اشــتهارد که با حضور امام جمعه 
و فرماندار شهرســتان برگــزار گردید حضور به هم 
رساندند و ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت 
اباعبداهلل الحســین )علیه الســالم( هدف از حضور 
در جلسه فوق را تشــریح اهداف و برنامه های ستاد 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی دانسته و 
بیان نمود: جمهوری اســالمی ایران در حال سپری 
نمودن چهلمین ســال حکومت و اســتقرار خویش 
می باشــد و بر خالف تصور برخی افــراد چهلمین 
ســالگرد به معنی بلوغ انقالب اســالمی می باشد. 
انقالبی که بــه برکت رهنمود هــای حضرت امام 
خمینی )ره( شکل گرفت و امروزه چهل سال از عمر 

خود را سپری می کند.
کرج- خبرنگار جام جــم: روحی یزدی 
افزود: کشــور قدرتمند و مســتکبری مانند آمریکا 
تمام همت و ســرمایه خود را به کار گرفته اســت تا 
اقتدار جمهوری اســالمی را به چالش بکشاند و اگر 
جمهوری اسالمی در این چهل سال روز به روز قوی 
تر و مســتحکم تر نشده بود دلیلی نداشت که آمریکا 
و اروپا در مقابل آن صف بکشند و این موضوع نشان 
دهنده اقتدار جمهوری اسالمی می باشد.ایستادگی 
آمریکا در برابر انقالب اسالمی نشان از تاثیر گذاری 

و اقتدار این نظام در دنیاســت.دبیر چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی در اســتان البرز  در ادامه 
به برخی از تحلیل های کارشناسان سیاسی خارجی 
اشاره داشته و بیان نمود: این دوران سخت اقتصادی 
مانند بسیاری از اتفاقات سخت گذشته نیز گذراست 
که این امر حاصل متحد شــدن دشمنان می باشد و 
تحلیل خود را بر این موضوع چنین دانســته که اگر 
انقالب چهلمین سال خود را جشن بگیرد ریشه خود 

را به تمام دنیا رسانده است.
حجت االســالم روحی یزدی به نقل از تحلیلگر 
و سیاستمدار روســی که گفته است ) اگر جمهوری 
اســالمی نباشد روسیه نیز از بین خواهد رفت ( اشاره 

داشــته و افزود: این سیاستمدار در سخنی دیگر بیان 
داشته اســت که روسیه به حمایت و پشتیبانی ایران 
وارد ســوریه شده اســت که این نشان دهنده اقتدار 
جمهوری اســالمی می باشد.حجت االسالم  روحی 
یــزدی دلیل حضور آمریــکا در منطقه خاورمیانه را 
مقابله بــا قدرت ایران در منطقه دانســت و افزود : 
به همین دلیل تالش آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
بر این اســت تا مردم ایران جشن حاکمیت چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی را برگزار ننمایند و 
این شــرایط  بر اساس این پیش بینی ها و کدورت ها 

می باشد. 
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
البرز به امیدواری مقام معظم رهبری و مســئوالن 
نظام به آینده روشــن نظام جمهوری اسالمی ایران 
اشــاره داشت و بیان نمود : مســئولین و کسانی که 
تریبون های مختلف در دســت دارند الزم است این 
شــرایط را بخوبی برای مــردم تبیین نمایند.حجت 
االسالم روحی یزدی به برگزاری جشن های چهل 
ســاله انقالب در طول سال اشــاره کرد و افزود: این 
برنامه ها فقط منحصر به ایام دهه فجر نمی باشــد و 
در تمامی برنامه ها و مراســم طول سال باید به این 
موضوع پرداخت و همگی در قالب چهلمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی برگزار گردند.

فرمانده انتظامی نظرآباد از کشــف 
حدود ســه میلیارد ریال کاالی احتکار 

شده در نظرآباد خبر داد.
 به گزارش خبرگزاری صداوســیما 
مرکز البرز، ســرهنگ  سلیمانی  گفت: 
در پــی گزارش هایی مبنــی بر دپوی 
کاالهای احتکار شــده در  انباری  واقع 
در شــهر نظرآباد، پیگیری موضوع در 
دســتور کار ماموران مبــارزه با قاچاق 

کاالی این شهرستان قرار گرفت.
ســلیمانی افزود: مامــوران پس از 
تحــت نظر قــرار دادن محل مذکور و 
اطمینان از دپوی کاالها، با هماهنگی 

مقام قضائی به محل اعزام شدند که در 
بازرسی از انبار کارگاه، هزار و ۶۴۰ عدد 
سرویس قابلمه، ۴۱۱ بسته پوشک بچه 
و ۶۱۰ عدد انواع البســه کشف شد.وی 
در ادامه ضمن اعالم دســتگیری یک 
متهم در این رابطه افزود: کارشناسان 
ارزش کاالی کشــف شده را حدود سه 

میلیارد ریال اعالم کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد 
با اشــاره  این که انبــار مذکور پلمب و 
متهــم به همراه محموله به ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی معرفی شــد بر 
مبارزه گســترده پلیس با احتکار کاال 

تاکید کرد و گفت: پلیس شهرستان به 
منظور مبارزه با معضل قاچاق و احتکار 
کاال، اقدامات خوبی را از ابتدای ســال 

جاری تاکنون داشته که منجر به کشف 
محموله های بزرگ قاچاق نیز شــده 

است.

کشف پوشک های احتکار شده

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی گفت : دشمنان اســالم برای خالی کردن 
دل هــای مردم قهرمــان ایران، جنــگ روانی به راه 

انداخته اند اما آرزوهای خود را به گور می برند.
به گزارش ایرنا سردار محمد رضا نقدی در اجالسیه 
شهدای شهرســتان نظرآباد استان البرز گفت: دشمن 
به دنبال آن اســت که مشکالتی مانند گرانی در ایران 
برطرف نشود تا مردم تسلیم خواست بدخواهان شوند.

وی اضافه کرد: اســتکبار جهانی به ســرکردگی 
آمریکا، بودجــه کالنی با هدف براندازی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران اختصاص داده و ازسوی دیگر 
با اعمال فشار اقتصادی ، مردم را به شورش علیه نظام 

دعوت می کند.
نقدی گفت: دشــمنان این مرز و بوم باید بدانند که 

آرزوهای شــوم خود را به گــور خواهند برد و اگر ملت 
ایران شــورش کند، شورشــی علیه کاخ سفید و برای 

آزادی فلسطین خواهد بود.
وی ادامه داد: آمریکا وهم پیمانانش ۴۰ سال است 
که از هیچ توطئه ای علیه ایران اســالمی دست برنمی 
دارند، از جنگ تحمیلی، ترور شخصیت ها، تحریم های 
اقتصادی و فرهنگی تا شایعه پراکنی و عملیات روانی 

نمونه توطئه های دشمن است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اظهار داشــت: ملت ایران با تاسی از فرهنگ 
حســینی از ارزش های الهی کوتاه نیامده و امروز ایران 
به عنوان مرجع آزادی خواهی در دنیا شــناخته شــده 

است.
نقدی افزود: ایران با تاســی از فرهنگ عاشورایی 

پرچمدار آزادی در دنیاست و توانسته با الهام از فرهنگ
دینی به اوج عزت دست یابد.

وی ادامه داد: ملت مســلمان ایران طی ۴۰ ســال 
گذشــته با تبعیت و حرکت در مسیر والیت، بارها طعم 

شکست را به دشمنان چشانده است.
نقــدی در بخش دیگری از ســخنانش بیان کرد: 
شهدای ایران اسالمی با درس گرفتن از مکتب عاشورا 

به جایگاه رفیع و واالیی دست پیدا کرده اند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی گفت: ملت ایران نشان داد که درس عاشورا 
و حســینی بودن را بخوبــی یاد گرفته و با تاســی از 
سیدالشــهدا)ع ( ریشــه ظلم 25۰۰ ساله شاهنشاهی 

را برای همیشه خشکاند.
نقدی افــزود: آمارهــای عملکــردی جمهوری 
اســالمی ایران طی ۴۰ سال گذشــته تاکنون در تمام 
بخش ها افتخار آفرین اســت، کسب رتبه های برتر در 
علم، دانش و فناوری، افزایش متوسط عمر هر ایرانی، 
ارتقــا در زمینه های اقتصادی و فرهنگی با وجود تمام 

تحریم ها از افتخارات این نظام الهی است.
وی در ادامه با تســلیت تاسوعا و عاشورای حسینی 
خاطرنشان کرد: امروز کتاب قطور وانسان ساز عاشورا 

سرفصل مقاومت در جوامع اسالمی است.
ســردار نقدی گفت: نهضت حسینی به ما آموخته 
اســت که در هیچ شــرایطی نباید از کفار اطاعت کرد 
چرا کــه خداوند انســان ها را آزاد آفریده و این درس 

کربالست.
وی بیان داشت: مسالمت با ظالمان چیزی جز ننگ 
برای انســان های آزاده نیســت و این درس را مکتب 

حسینی به ما آموخته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه:

دشمنان اسالم آرزوهای خود را به گور می برند

معاون شهرسازی ومعماری شهرداری کرج گفت 
که تســهیل در امور عمران شــهری و شهرســازی 

اولویت نخست مجموعه مدیریت شهری است.
کــرج- خبرنگارجام جم: احمــدی پرگو در 
بازدیــد دوره ای از حوزه شهرســازی مناطق دهگانه 
شــهرداری کرج با حضور در شهرداری منطقه ۷ کرج 
اظهــار کرد: حوزه معاونت معماری و شهرســازی به 
دنبال تقویت این بخش در ســطح شــهرداری های 

مناطق است.
معاون شهرســازی و معماری شهرداری کرج در 
این دیدار ضمن بررســی عملکرد حوزه شهرســازی 
منطقــه ۷، این  منطقه را جــزو مناطق برتر ارزیابی و 
از پرســنل برای رعایت اصول و نظم کاری، شناخت 

کامل و جامع سیســتم و رضایتمنــدی ارباب رجوع 
قدردانی کرد.

وی ضمن تاکید بر ارتقای ســطح خدمات رسانی، 
تسریع در امور شهرســازی و شفاف نمودن روند کار 
برای مراجعین، شــناخت ضوابط ملکی و تسهیل امور 
شهرسازی را  بسیار مهم دانست و تکمیل اتوماسیون 
شهرســازی و ماده صد را از اصلی ترین محور فعالیت 

های سال جاری عنوان کرد.
در این دیدار  مدیر منطقه ۷ شــهرداری کرج ضمن 
قدردانــی از نقطه نظر مثبت مســئولین در خصوص 
روند بهینه کار در این منطقه با توجه دقیق مســئولین 
به عملکرد پرســنل را مبنای ایجاد انگیزه و دلگرمی 

بیش از پیش همکاران دانست.

امیر حسین کاظمینی بیان کرد: با ایجاد بسترهاي 
الزم در منطقه و تشــویق شهروندان  به سمت رونق 

بخشي ساخت و ساز اصولی می باشیم.

تسهیل امورعمران شهری؛ اولویت مدیریت شهری 

متخصص دندانپزشکی در گفت و گو با جام جم :

 پول به دست می آید، ولی دندان
 از دست رفته هرگز

گفــت و گــوی مــا  با یکــی از 
توانمند ترین دندانپزشــکان 
اســتان البرز موجب شادمانی 

و خوشحالی بود. 
دکتر عباس خرمشادی دکتر 
ای  فرهیختــه  دندانپزشــک 
اســت که در کالمش دلسوزی، 
مهربانی و تخصص نهفته است. 
ســاعتی چنــد مــا را از دانش و 
تخصــص خــود بهره منــد کرد 
که در ذیــل ماحصل مصاحبه با 

ایشان را می خوانیم :

* آقــای دکتــر بفرمایید چند 
سال اســت که طبابت می کنید 
و مختصری هــم از رزومه خود 

را بیان کنید ؟
حدود 18ســال اســت که به 

فعالیت دندانپزشکی مشغول 
می باشــم و فــارغ التحصیــل 
دانشــگاه تهــران هســتم. در 
ســال 86 تخصــص در بیماری 
هــای دهــان و تشــخیص آن 
را طــی 2بــار قبولــی در بخش 
عمومــی و یــک بــار در بخــش 
تخصصی گذرانده ام. از ســال 
91تا95 باعنــوان معتمد بانک 
تجارت کل استان البرز افتخار 

همکاری داشته ام. 

* بــه مراجعین بــه مطب خود 
چه خدماتــی را به صورت ویژه 

ارائه می دهید؟
بــرای  کــه  خوشــحالم 
شــهروندان کرجــی می توانم 
خدمــات ویــژه ای را به صورت 

تخفیفــات در نظــر بگیــرم. ما 
طرف قرارداد با بیمه های بانک 
تجارت، بانک سپه و بیمه ایران 
هســتیم و کسانی که حتی بیمه 
ندارنــد تــا حــد امکان ســعی 
می شــود تعرفــه هــای دولتی 

برایشان در نظر بگیریم.

چــه  درمــان،  زمینــه  در   *
فراینــد زمانــی بــرای درمان 
مراجعه کنندگان مهم اســت و 
شــما چه خدماتی در این زمینه 

ارائه می دهید؟
پروســه زمانــی بــا باالترین 
کیفیــت خدمات و حد امکان در 
کمتریــن زمان ممکــن صورت 
می پذیــرد. با توجه بــه در نظر 
گرفتــن شــرایط بیمــار و در 
صورتی که خسته نشود تمامی 
خدمــات در یک جلســه و حتی 
یــک ســاعت می توانــد انجــام 

شود.

* لطفا آدرس و شــماره تلفن 
همراه خــود را برای متقاضیان 

دندانپزشکی اعالم نمایید؟
شــهدا-  میــدان  کــرج- 
روبروی بانک صــادرات- برج 

نوا- طبقه 9 واحد 16
روزهای شــنبه تا چهار شنبه 
از ساعت 16/30 الی20/30 

آماده خدمات هستیم.
02632216562
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رئیس بسیج سازندگی البرز خبر داد؛
بازسازی 2۵مدرسه در مناطق محروم

رئیس بسیج سازندگی البرز از مرمت و بازسازی 25مدرسه در مناطق محروم 
استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، ترکاشــوند افزود: زیباسازی 
ومرمت  این مدارس تابســتان امسال در قالب طرح هجرت با کمک گروه های 

جهادی به اتمام رسید و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.
رئیس بسیج ســازندگی البرز گفت: سه هزار نفر در قالب ۱5۰گروه جهادی 

تابستان امسال برای محرومیت زدایی به روستا های البرز اعزام شدند.
ترکاشوند گفت: جهادگران البرز همچنین  تابستان امسال در بخش آبرسانی، 
ســاخت پل، راه، بازسازی ابنیه، انجام امور بهداشت و درمان، سالمت، آموزش 
و اشــتغال خدمات ارائه دادند. رئیس بسیج سازندگی البرز گفت:: امسال اجرای 
8۴پروژه عمرانی برای بسیج سازندگی البرز در مناطق محروم استان پیش بینی 
شــده است.وی بیان داشــت: این پروژه ها در 2مرحله محرومیت زدایی و طرح 
کرامت در مناطق روســتایی و کم برخوردارتعریف شده است. ترکاشوند گفت: 
تیم های جهادی البرز متشــکل از دانش آموزان، معلمان بسیجی، دانشجویان 
و سایر قشــر های مردمی هستند. تابستان سال گذشــته ۳۰مدرسه به وسیله  
جهادگران بسیجی البرز مرمت و زیبا سازی شد. استان البرز حدود 2هزار و 5۰۰ 

مدرسه با جمعیت دانش آموزی ۴۴2هزار و 5۰۰نفر دارد.

قطار کرج-هشتگرد، در انتهای ریل
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد گفت: با قطعی شدن اعتبار 

مترو کرج -هشتگرد اتمام این طرح تا پایان سال نهایی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، هدایت با بیان این که بیش 
از۱۰ سال از عمر اجرای طرح مترو در شهر جدید هشتگرد می گذرد از پیشرفت 
فیزیکی ۱۰۰ درصدی زیر ســازی این پروژه خبــر داد و گفت: در حال حاضر 

معارضی برای مسیر ریل گذاری وجود ندارد .
وی گفت : اولویت کاری و اول ما روی ریل قرار گرفتن قطار کرج هشتگرد 
است و ۷۰ درصد روسازی و ۹۶ درصد کار ایستگاه مترو در شهر جدید هشتگرد 
به پایان رســیده است .هدایت افزود :با تکمیل ایستگاه ،برق باالسری و فنس 
حریم ریل آهن به طول ۴۰ کیلومتر که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال بر آورد شــده 
است، ســیگنالینگ پروژه که عملیات نهایی طرح است آغاز خواهد شد و می 
توان روز شــمار افتتاح مترو را در محل ایســتگاه مترو نصب کرد.وی افزود: با 
تامین اعتبار انتظار داریم امســال شاهد بهره برداری از این طرح مهم در شهر 
جدید هشتگرد باشیم.مدیر عامل شهر جدید هشتگرد گفت: متروی هشتگرد 
قابلیت جابه جایی ببش از ۱5 هزار نفر از ســاکنان منطقه و حومه شهرســتان 
ســاوجبالغ، نظر آباد، طالقان، آبیک و قزویــن را دارد. وی افزود: با این حجم 
انتقال مســافر می توانیم شــاهد کاهش ســوخت ،هزینه و از همه مهمتر  بار 

ترافیکی بزرگراه کرج - قزوین باشیم .

گذری بر زندگی یکــی از فاتحان 
مهران

او مســئولیت تبلیغات 
را بــر عهــده گرفت و در 
حملــه ای که عراق کرده 
بــود در منطقه »مهران« 
همراه با لشــگر پیروزمند 
»سیدالشهدا « از فاتحان 

مهران بود.
نوید شــاهد البرز؛ در 
ســال ۱۳۴۶، در تهــران 
کودکی دیــده به جهان 
گشــود که نام »بهرام پور 
اســفندیار« در شناســنامه اش ثبت شد و او را با نام »محمود« صدا 

می کردند. 
وی در دو سالگی با همراهی خانواده به شهر ری عزیمت کردند.  
دوران متوســطه تا سال ســوم این دوره را در دبیرستان »دهخدا« 
کرج گذراند و چون منزل در مشــکین آباد کرج بود. در بسیج محله 
دوره آموزش نظامی را طی کرد و مسئولیت توزیع روزنامه جمهوری 
اســالمی را در مشــکین آباد به عهده گرفت و بعد از آن مسئولیت 
پذیرش پرسنلی بسیج مشکین آباد شد و در کنار برادران شرع پسند؛ 
سردار شهید لشــگر سیدالشهدا)ع( و همراه با رزمنده دفاع مقدس 
»دهقان« به جبهه  نبرد حق علیه باطل به لشــگر سیدالشهدا اعزام 
شــد و با برادر فضلی فرمانده لشگر آشنا شده و مسئولیت تبلیغات را 
بــر عهده گرفت و در حمله ای که عراق کرده بود در منطقه مهران 
همراه با لشــگر پیروزمند سیدالشهدا از فاتحان مهران بود و مدت 

زیادی در این لشگر بود. 
بعد از پایان خدمت ســربازی، بنا به درخواست مکرر خودش به 
لشگر پیروزمند 28 ، روح اله کمیته انقالب اسالمی و منطقه شلمچه 
اعزام شد و در این لشگر مسئولیت مخابرات را عهده داشت و وقتی 
وارد شــلمچه شد و مشــغول به کار بود دید ارتباط تلفنی صحرایی 
در گردان قطع اســت. او با فداکاری بسیار در تالش برای برقراری 
ارتباط بود که وقتی ســیم تلفــن را از منطقه پر خطر رد کرده بود و 
مشغول وصل کردن آن در باالی تپه بود بر اثر ترکش یک خمپاره 
شــصت که به ناحیه ران و پهلوی او اصابت کرد در تاریخ بیســت و 
ششم شهریور ۱۳۶۶، در شــلمچه به فیض عظمای شهادت نائل 

آمد.
پیکر مطهرش در روز بیست و هفتم شهریور ۱۳۶۶، با برگزاری 
مراسم باشــکوهی در گلزار شهدای »مشکین آباد« کرج به خاک 

سپرده شد.

خبریاد یاران آشنا

هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم
هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا
برمنتهای همت خود کامران شدم

موالنــا جال الدین بلخــی را می شناســید؟ او بی 
شــک یکی از بزرگ ترین شــاعران ایــران و جهان 
اســت. شــعرهای او نه فقط در ایران بلکه در بسیاری 
از نقــاط دنیا عالقه مندان بی شــماری دارد.» دیوان 
شــمس« و »مثنوی معنوی« دو اثر مهم موالنا بارها 
 و بارهــا به زبان هــای مختلف ترجمه و چاپ شــده 

است. 
 »نی نامه« ســرآغاز مثنوی اســت و این طور آغاز 

می شود:
بشنو از نی چون حکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
باز جوید روزگار وصل خویش
من به هر جمعیتی ناالن شدم

جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم
هر کسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

جالل الدین محمد همان طور که فریدالدین عطار 
نیشابوری پیش بینی کرده بود بزودی شهره آفاق شد و 
آتش در جان ســوختگان عالم زد. پس از این که پدرش 
بهاءالدین ولد دار فانی را وداع گفت موالنا جالل الدین 
محمد که بیست و چهار ساله بود به جای پدر به تدریس 

و موعظه پرداخت.
بعد ها یکی از شــاگردانش به نام حسام الدین حسن 

چلبی از او خواســت که» مثنوی معنوی« را بســراید. 
می گویند شــب ها حســام الدین در محضــر موالنا 
می نشســت و او مثنوی را می ســرود و حســام الدین 
می نوشــت. غزل های موالنا در کتابی به نام » غزلیات 
شــمس« گردآوری شــده اند. موالنا پس از آشنایی با 
شــمس تبریزی از این رو به آن رو می شــود و غزلیات 

شمس را در اشتیاق شمس تبریزی می سراید:
برا ای شمس تبریزی ز مشرق
که اصل اصل اصل هر ضیایی

زندگی موالنا بســیار شور انگیز است. او تحت تاثیر 
شمس تبریزی به درک تازه ای از جهان می رسد که در 

غزل های او این تجربه شگفت نمایان است:
مرده بدم، زنده شدم، گریه بدم، خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا
زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم

تابش جان یافت دلم، واشد و بشکافت دلم
اطلس نو بافت دلم، دشمن این زنده شدم

آتشــی که موالنا جالل الدین محمد بلخی روشن 
کرده اســت روز به روز پرشــعله تر می شود، آتشی که 

خاموش نخواهد شد.

به مناسبت روز بزرگداشت مولوی؛

موالنا؛ آتشی که خاموش نخواهد شد

مراســم جشن شکوفه ها هم  زمان 
با سراسر کشور در مدارس استان البرز 

برگزار شد .
 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما 
مرکز البرز، معاون آمــوزش ابتدایی 
آموزش و پرورش اســتان البرز گفت: 
نزدیک به ۴5 هزار دانش آموز  البرزی 
امسال در کالس اول آموزش خواهند 

دید. 
مقیمی با بیــان این که نزدیک به 

هزار مدرســه پذیرای دانش آموزان 
کالس اول اســت افزود: این مدارس 
با آمادگی تمام سال تحصیلی جدید را 
بــرای دانش آموزان کالس اولی آغاز 

کردند .
مقیمــی در ادامه گفــت: با توجه 
بــه این کــه اســتان البرز اســتانی 
مهاجر پذیر اســت، ثبــت نام دانش 
 آمــوزان پایــه اول هم چنــان ادامه

 دارد. 

همزمان با سراسر کشور؛

جشن شکوفه ها در مدارس البرز برگزار شد

باالخره بعد از فراز و فرودهای فراوان 
در یک سال گذشته مهندس عباس زارع 
بر صندلی ریاست شــورا جلوس نمود. 
به پشــتوانه مردم و رای باالی ایشــان 
در انتخابات شــورا ایشان موفق خواهد 

بود اگر:
۱- در برنامــه ها، بعــد از این که در 
تصمیــم پیش رو بــه یقین رســید، با 
قاطعیــت ورود نمــوده وآن را اجرایی 
نماید. تاخیر در اجرا و مماشات باعث می 
شود که در تصمیم گیری ها خللی ایجاد 
شود، در این صورت امکان ورود افرادی 

فاسد ونفوذ وجود دارد.
 شــجاعت وعــدم توجه بــه حرف 
وحدیث های انســان های کم ظرفیت 
ودون مایه موفقیت ایشــان را تضمین 
خواهد نمــود. پیگیری اجرای مصوبات 
و برنامــه زمانبندی برای اجرای مصوبه 

باید جزو پیوست مصوبه منظور گردد.
 2- شــهرکرج با مشکالت متعددی 
روبروســت: آلودگی هوا، ساخت وساز 
غیر مجاز، مهاجــرت پذیری، ترافیک، 
خشک شــدن باغات، کمبود آب و آفت 
آب های زیر زمینی وفرونشســت زمین 
واز همه مهمتر معضل پســماند درحلقه 
دره وفرودگاه پیام که اگر مهندس زارع در 
مدت ریاست خود بر یکی ازاین مشکالت 
فایق آید و آن را اصولی حل نماید، کاری 
بزرگ انجام داده است. معموال همیشه 
کار های انجام شــده کمتر به چشم می 
آید، ولی یک خطا حتی ناچیز را با بزرگ 
نمایی پخش می کنند که خیلی زود بی اثر 
می شود، ولی کارهای بزرگ وزیر بنایی 
ماندگار می مانند ولو در رسانه ها ومجامع 

ومحافل برضد آن ســخن پراکنی شود. 
باغ فاتح .تونل کندوان . ایران ناسیونال 
. دانشــگاه تهران . پل ورسک و متروی 
تهران نمونه هایی ازاین دســت هستند 
که با فــوت بانیان آن بــه نیکی از آنان 
یاد می شــود. گو این کــه آن ها نیز در 
زمان خود اشــتباهات زیادی داشته اند، 
ولی کارهای خوب آن ها به یادگار مانده 
است. ۳- مهندس زارع موفق خواهد بود، 
اگر بتواند تبعیض ها ورانت را از مجموعه 
شهرداری وشورا جمع آوری کند و در به 
کارگیری نیروهای شورا وشهرداری بی 

طرفی رعایت گردد.
 وی بایــد کمیته ای از افراد امین وبی 
نظر را برای ساماندهی این امر و جابجایی 
افراد انتخاب کند و اگر کســانی  با پارتی 
و رابطه ســببی و... در شورا یا شهرداری 
به کارگیری شــده اند در جایگاه واقعی 
خود قرار گرفتــه و اگر نیازی به خدمات 
آن ها نیســت از مجموعه منفک و افراد 
صالح ومتخصصی که الیق خدمت می 
باشــند ولی به دلیل نداشتن رابطه وعدم 
آشنایی نتوانســته اند استخدام شوند به 
کار گمــارده واز نیروی تخصصی آن ها 

استفاده شود
 ۴- مهنــدس زارع خــود مــی داند 
که اصالحــات با چالش هــای زیادی 
روبروســت واصالح طلبان به دلیل سوء 
استفاده و با  ورود افراد نفوذی که در اصل 
گرگ هایی هســتند در لباس میش به 
گروه اصالحات وارد و متاســفانه سران 
اصالحــات راهم مورد حملــه قرار داده 
وزخمی مــی نمایند، لذا عزمی راســخ 
بــرای برخورد با کجــروی ها و هدایت 
آن هــا به راه اصلح مــی تواند نام نیکی 
از ایشــان باقی بگذارد. گرچه در این راه 
پرخطر ممکن اســت ضربه ببیند و با تله 
هایی که در مسیر راهش می گذارند او را 
در رسیدن به اهدافش ناکام گذارند، ولی 
راه خدمت صادقانه به مردم راهی درست 
و مقدس است ونام نیکی از خود به یادگار 

خواهد گذاشت:
  5- اصــالح طلب یا اصولگرا و توجه 
به خط مشی سیاسی افراد برای استفاده 
در پســت های تخصصی شیوه درستی 
نیســت و باید ازافراد متخصص استفاده 
شــود. این که این فرد شخصی شایسته 
وکاردان است ولی چون در هیئت فالنی 

سینه زده استفاده نکنیم کاری خطاست 
و شیوه پسندیده ای نیست . شاید موافق 
باشید که دکتر آجرلو در زمان نمایندگی 
مجلس کارنامه موفقی داشت. دلیل آن 
هم استفاده ازتمام نیروهای چپ وراست 
بود وکمتر در مشــاوره های خود به خط 
مشی سیاسی افراد توجه داشت و مالک 

انتخاب وی تخصص افراد بود.
 ۶-همان طور که تورم در مملکت رو 
به فزونی است تورم نیرو در شهرداری نیز 
مشکل ساز شده، سعی شود با مصوبات 
فــرا قانونی نیرو بــه مجموعه تحمیل 
نگــردد. واگر مصوبه جــذب نیروبرای 
دفاتــر اعضا اجرایی می شــود تعهدی 
بــرای ورود آن ها بعداز ۴ســال به بدنه 
شهرداری نباشد و همزمان با پایان عمر 
شورا به خدمت آن ها پایان داده شود یا از 
نیروهای شهرداری برای دفاتر استفاده 
شود تا شــهرداری بامشــکل کمتری 

مواجه شود.
 ۷- در خاتمه یادآور می شوم که شعار، 
شعور نمی آورد. اگر اعضای شورا با مردم 
نشستی دارند وقول ووعده ای می دهند 
اول خارج از توان وظرفیت قانونی نباشد 
که نتوانند اجرا کنند، در ثانی به ســخنان 
و وعده های خود متعهد باشــند که بی 
توجهــی به وعده ها توهین وبی حرمتی 

به مردم می باشد.
 البته با شــناخت قبلــی و تجربیات 
ارزشمند و ســابقه روشن مهندس زارع 
امید آن داریم که بر مشکالت فائق آمده 
و آبرومند وسربلند این یک سال را سپری 

نماید. 
رجایی، مشاور محیط زیست

امیدی دوباره از راه رسید

لیال خدابنده لو
اقتصــاد ما احتیاج بــه برنامه ریــزان اقتصاد دانی 
دارد کــه حرفه ای، با تجربه، چــاره اندیش و عمل گرا 
باشند. ایشــان با برنامه ریزی جامع و با در نظر گرفتن 
سیاســت های کالن و بــه روز در کنار تخصصشــان 
می توانند ایده پردازی کرده و مشکل گشا شوند، دولت 
نیز با حمایت های مالی و گاهی نیز تشــویقی، نظارت 
مســتمر و دقیق و با برداشــتن موانع دســت و پاگیر از 
راه تولید کننــده و ایجاد محیطی امن برای وی، نقش 

بسزایی را ایفا می کند.
رســانه ها، عامل مهمی هســتند، آن ها با فرهنگ 
سازی استفاده از کاالی ملی ، معرفی کاالهای ایرانی، 
اشاعه فرهنگ مهندســی صحیح بازار به تولید کننده 

یاری می رسانند.
 نقش موثر نظام آموزشــی را نیز نباید نادیده گرفت 
و گنجانــدن برنامه های آموزشــی صحیح در رابطه با 
اســتفاده از کاالی ملی و حمایت از آن در محیط های 

مختلف آموزشی و سنتی.

  در راس تهیه این ها تولید کننده است که نقش اصلی را ایفا 
می نماید. تولید کننده باید روحیه ای قوی داشته باشد. 
تالشــش را در این اوضاع بد اقتصادی دو چندان کند. 
البته تالشــی برنامه ریزی شــده و با بازاریابی قوی در 
کنار تبلیغات هدفمند و مســتمر. وی می تواند با تعیین 
بازار مصرف تحقیق شده  و مدیریت صحیح و خالقیت 
تولیــد و در کنار آن کیفیت محصول تولیدی خود را باال 
ببرد و باید این جمله قدیمی را این چنین نوشــت: همه 

با هم حرکت، از خدا برکت!

همه با هم حرکت، از خدا برکت

البرز - خبرنگار جام جم: وقتی با خانم 
ریحانه کاهه مدیر و موســس مهد نقره 
ای به گفتگو نشستیم متوجه شدیم که 
با مدیری مسلط به کار و دارای خالقیت و 
توانایــی مواجهیم که بارها مورد تقدیر 
مخاطبینشــان نیز قــرار گرفته اند. در 
ادامه گفت و گوی جام جم را با ایشــان 

می خوانید:

* به عنــوان اولین ســوال بفرمائید 
مجموعه تحت مدیریت شــما دارای چه 

ویژگی هایی است؟
ما عــالوه بر رعایت ضوابــط و قواعد 
دقیــق محولــه ســازمان بهزیســتی و 
آموزش های مرسوم 10 مهارت زندگی 
مورد تأیید ســازمان جهانی یونسکو را 
هــم تعلیم می دهیم. هــدف ما به غیر 
از آموزش های رسمی، آموزش مهارت 
های زندگی است که در آن بچه ها معنی 
و مفهــوم موارد مهمی چون مســئولیت 
پذیــری، نحوه درســت زندگی کردن و 
راه هــای مدیریــت های مالــی و پولی و 
نیــز نحوه ارتباط برقرار گردن و شــیوه 
حل مشکالتشــان را به صورت تئوری و 

عملی یاد می گیرند. 

همچنین در ایــن فرآیندها موضوع 
هدیــه دادن بــه همدیگــر، مهربانی و 
تمهیــد روزهایــی به نام روز دوســتی 
و مهربانــی نیز اقدام می شــود که خدا 
را شــکر تا کنون اســتقبال خانواده ها 
بســیار زیاد بوده و انجــام این آموزش 
ها مورد تأیید و رضایتشان بوده است. 

* مهــد نقــره ای چه امکانــات خاصی 
دارد و از لحــاظ پرســنل و مربیــان چه 

ضوابطی را در نظر می گیرند؟ 
ما در این 11 سال که از تأسیس مهد 
کودک می گذرد هیچ شــکایت و تخلفی 
نداشــته ایم و بارها از ســوی مراکز و 
مراجع مختلف مورد تقدیر قرار گرفته 
ایــم و مهد نقــره ای از جملــه مهدهای 
ستاره دار استان البرز می باشد و خود 
من هــم دارای مــدرک مرتبــط و دوره 
هــای آموزش مدیریــت را گذرانده ام 
و مربیــان و پرســنل ما هــم دوره های 
مرتبــط را تحصیــل کرده انــد و همگی 
مــدرک مرتبــط دارند و زمــان گزینش 
از فیلتر تســت ســالمت روان عبور می 
کننــد و پــس از یک دوره آزمایشــی و 
ارزیابــی عملکرد انتخاب و مشــغول به 

کار می شوند. 
مهــد کــودک مــا دو زبانــه اســت و 
امکانات مناســبی نظیــر برخورداری از 
سیســتم دوربین مدار بسته، دستگاه 
تصفیــه هــوا و سیســتم گرمایشــی 
مطابــق اســتانداردهای آتش نشــانی 
کرج و مجهز به وسایل بازی با بیمه نامه 
مربوطه کفپوش تاتامی و از لحاظ نظافت 
و بهداشــت حــرف اول را می زنیم و از 
ســوی مســئوالن اداره بهداشت مورد 

تقدیر قرار گرفته ایم.
 همچنیــن ما جزو اولیــن مهد کودک 
هایی هســتیم که دوره تست استرس 

را اجرا کرده ایم.

* لطفــا آخرین مورد مهــم را هم ذکر 
کنیــد و آدرس و تلفــن مهــد کودک را 

اعالم نمایید. 
ما با بچه ها ارتباط خوبی برقرار کرده 
ایــم و آن ها هر روز با شــوق و ذوق به 
مهد می آیند و مــا هیچ چیزی به عنوان 
تنبیــه نداریم. بچه ها اول آموزش می 
بینند و بعد ابعاد پرورشــی را اجرا می 
کنیم . آن ها احســاس آرامش می کنند 

و سپس تحت تعلیم قرار می گیرند.
آدرس : میــدان شــهدا- خیابــان 
بیمارســتان کمالــی - نبش درب قدیم 

پالک 19 تلفن 32400595     

مدیر و موسس مهد کودک و پیش دبستانی مهد نقره ای:

 10 مهارت زندگی سازمان جهانی یونسکو 
را آموزش می دهیم


