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گزینه ای برای سرمربیگری 
تیم ملی نهایی نشده است

ایران را از منظری متفاوت 
به تصویر می کشم

 حاشیه ای بر همایش
  سرمایه گذاری در شهر 
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البرز

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

پیام مقام معظم رهبری  جهاد کبیر است

2

نماینده ولی فقیه در البرز:

نمادی برای البرز تعیین شود
نماینده ولی فقیه دراســتان البرز در هفتمین جلسه شــورای فرهنگ عمومی بر تعیین نمادهای ملی 

مختلف برای استان البرز تاکید کرد.
خبرنگارجام جم البرز:  آیت اهلل حســینی همدانی رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان البرز با اشاره به اینکه 

دستگاه های اجرایی برای تعیین نماد استان البرز هرچه سریعتر به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی...

عبور از تنگناهای اقتصادی 
با حفظ ارزش های انقالب 

میسر است
2
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز:
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چهار شنبه 8 اسفند 1397   شماره 5334

حمایت از 40 هزار مددجو با 
10 میلیارد ریال صدقه ماهانه

مردم البــرز ماهانه ۱۰میلیارد ریال از طریق   
صندوق هــای صدقات به مددجویان زیر پوشــش 

کمیته امداد امام خمینی کمک می کنند.
خبرنگار جام جم البرز: مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( اســتان البرز ضمن اعالم این خبر 
گفت: بدون محاســبه مستمری ماهانه، تسهیالت 
قرض الحســنه اشتغال، مسکن و کارگشایی، سهم 
کمک های مردم در پرداخت های بالعوض این نهاد 
به محرومان حدود 3۰درصد اســت که بخش قابل  

توجهی از آن را صدقات تشکیل می دهد.
محمد محمدی فرد افزود: کمک های مردم البرز 
از طریق ۱82هزار صندوق بزرگ معابر، متوســط 
ادارات و مراکز تجاری و خانگی جمع آوری می شود.

محمدی فرد گفت: صدقات بر اســاس سهم  بندی 
معین در امور خرید و تعمیر مسکن، درمان، جهیزیه، 
کمک های موردی، معیشــتی، خدمات فرهنگی و 
تحصیلی مددجویان هزینه می شود.مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( البــرز اضافه کرد: طرح های 
متنوعــی بــرای فقرزدایی و فراهم کــردن زمینه 
مشــارکت مردم در امور دســتگیری از نیازمندان با 
رویکرد اعتماد ســازی به مرحله اجرا درآمده است.

محمدی فرد افــزود: اکنون افزون صدقات، کمک 
های مردمی نیز در قالب طرح های دیگر مانند طرح 
محســنین، اکرام ایتام و ... جمع آوری می شود.وی 
اضافه کرد: مردم و خیــران برای پرداخت صدقه و 
شــرکت در امور نیکوکاری می توانند با اســتفاده از 
روش های نوین و از شماره تلفن ثابت 3557 و تلفن 
شــماره گیری  همچنیــن   ۰263557 همــراه 
#۰26*8877* اســتفاده کنند و از مزیت های این 
روش که شامل امنیت، سرعت، دقت و آسان بودن 
اســت، بهره منــد شــوند.کمیته امــداد به عنوان 
گسترده ترین شــبکه حمایتی استان البرز با تحت 
حمایت قــرار دادن حدود 4۰هزار نیازمند به صورت 
دائــم و ارائه خدمات مــوردی و مقطعی به بیش از 
38هزار نیازمنــد مراجعه کننده به دفاتر این نهاد در 
شــهرهای استان البرز با اســتفاده از منابع دولتی و 
کمک های مردمی رسالت خطیر خدمت  رسانی به 

محرومان را بر عهده دارد.

دام  خــوراک  تولیــد    
از پسماند کشاورزی

تالش محققان موسســه تحقیقاتی علوم 
دامی کشور بر تبدیل انواع پسماندهای کشاورزی 

به خوراک دامی معطوف شده است.
خبرنگار جام جم البرز: رئیس موسســه 
تحقیقات علوم دامی کشور ضمن اعالم این خبر، 
افــزود: از آنجا که مناطق مختلف کشــور دارای 
محصوالت متنوع زراعی و کشــاورزی اســت ، 
تالش می شــود تا برای تامین نیازهای دامی از 
پســماند این محصوالت خوراک مناسب تامین 
شود.اســماعیل خانیان با بیــان اینکه این اقدام 
موجب می شود تا خوراک دام ها با کمترین هزینه 
تامین شــود. ضمن آنکه با غذای انسان در رقابت 
نباشد ،گفت: با توجه به ظرفیت های کشاورزی و 
زراعی مناطق مختلف کشور باید متناسب با این 
ظرفیت ها برای تامین خوراک انواع دام و طیور و 

زنبور عسل اقدام کرد.
خانیان با اشــاره به اینکه نیاز خوراک دامی در 
اقلیم ســرد و گرم و در دوران مختلف زیست آن 
ها اعم از بارداری و شــیردهی تفاوت دارد و این 
احتیاجــات باید برای دام هــای بومی هر منطقه 
شناســایی شــود، افزود: براین اساس موسسه 
تحقیقاتی علوم دامی کشــور در این زمینه شیوه 
نامه هایی منتشــر کرده که متناســب با اقلیم و 

نیازهای خوراکی دامی ترسیم شده است .
وی اضافه کرد: یکی از بهترین مواد خوراکی 
که روی آن برنامه مناســب عدم پســماندهای 
کشاورزی بود که می توان به پسماند چغندر قند، 

سرشاخه های نیشکر و بقایای کلزا اشاره کرد.
رئیس موسســه تحقیقات علوم دامی کشور 
گفــت: این موسســه در طول 4۰ ســال پس از 
پیروزی انقالب اســالمی توانسته این پسماندها 
و خوراک های به دست آمده از آن ها را شناسایی 
و میزان اســتفاده هر کدام در غذای دام و تعیین 

درصد جیره غذایی را مشخص کند.
وی اضافه کرد: دانش فنی ما برای هر کدام از 
پسماندها و با توجه به منطقه مورد نظر، بر اساس 
نیاز شــرکت یا دامدار وجــود دارد.خانیان با بیان 
اینکه تولید اصلی نیشــکر در خوزســتان انجام 
می شود، گفت: خوراک مناسب دامی با استفاده از 
دانش فنی بومی از سرشــاخه های نیشکر توسط 
موسســه تحقیقــات علوم دامی تولید شــد که 
متعاقب آن بخش خصوصی دراستان خوزستان 
کارخانــه تولید خوراک دام راه اندازی کرد.وی با 
بیــان اینکه با ضایعات خرما نیز یک کنســانتره 
خــوب برای دام هــای پرواری و شــیرده تولید 
می شــود، افزود: پیش بینی تولید ۱۰۰ هزار تن 
خوراک دام از این پسماندها دیده شده که اکنون 
حدود چهارهزار تن تولید می شود و انتظار می رود 

در سال 98 این عدد به 5۰ هزار تن برسد.

خطیب نماز جمعه کرج گفت: یکی از اهداف دشــمن ضربه زدن به نظام از طریق 
نفوذ در خانواده هاست.

خبرنگار جام جم البرز:  امام جمعه کرج با اشــاره به میالد با سعادت حضرت 
زهرا)س( و روز مادر گفت: سخن گفتن درباره کسی که امامان بزرگ را در دامان خود 

پرورش داده ســخت است، زندگی ایشان سراسر نور بوده و الگویی برای تمام انسان 
ها، در تمام امور اســت. از زندگی ایشــان نمی توان براحتی گذشت و نگاه به زندگی 
ایشان انسان را با مسائل خانواده مانند تربیت، مسئولیت پذیری، شناخت مسائل روز و 
جهان، دفاع از دین و شناساندن نشانه های فتنه و اهمیت فراگیری علم آشنا می کند.

وی افزود: نقش های مهم همســری و مادری را باید از ایشان آموخت تا از آموزه 
های غربی الگوبرداری نشود، لذا ترویج کار کردن زنان در جامعه و کمبود شغل برای 
مردان توطئه ای است که در حال اجراست، من با کار کردن زنان مخالف نیستم ولی 

کمرنگ شدن نقش مادری از نقشه های دشمن است.

دشمن، به دنبال کمرنگ کردن نقش مادران

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

مشــاور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در امور 
ایثارگران با اشــاره به ترسیم گام دوم انقالب از سوی 
مقام معظم رهبری، گفت: امروز پیام معظم له خطاب 

به جوانان و مردم در واقع جهاد کبیر است.
خبرنگارجام جم البرز: محمدرضا ســوقندی 
در همایــش تجلیل از ایثارگــران ادارات هم خانواده 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز با عنوان 
"مشق عشق" افزود: مخاطب این گام، جوانان هستند 
ولی تمام اقشــار جامعه باید در این جهاد بزرگ نقش 

آفرینی کنند.
وی بیان داشــت: امروز پیام رهبــری به جوانان و 
مردم جهاد کبیر اســت و باید در این عرصه همه وارد 

میدان شوند.
ســوقندی ادامــه داد: اکنون زمان جهــاد برای 
اســتقالل و مقابلــه با نظام ســلطه و اطاعت نکردن 
از دشــمنان اســت که این جهاد عرصه های علمی ، 

سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... دارد.
مشــاور وزیر فرهنگ وارشاد اســالمی ادامه داد: 
جهــاد کبیر نیازمند مدیریت جهادی ، مدیران جهادی 

و انگیزه های جهادی است .
وی یادآور شد: امروز دفاع مقدس دشمنانی دارد که 
به دنبال تحریف واقعیت ها و سســت کردن بنیادهای 

معرفتی آن هستند.
ســوقندی گفت: باید معرفت و جریان فکری دفاع 

مقدس را بخصوص برای نسلی که آن دوران را ندیده 
اند گسترش دهیم.

وی با تبریک فرا رسیدن والدت باسعادت حضرت 
فاطمه زهرا )س ( اظهار داشــت : آن حضرت بهترین 
الگوی جهاد، ایثار و شهادت برای بشریت بودند که باید 

از این بانوی بزرگوار اسالم سرمشق گرفت.
ســوقندی ادامه داد : حضرت زهرا )س ( یک عالمه 
و محدثه بودند که جهاد علمی و عملی در خطبه فدکیه 

آن حضرت نمایان و آشکار است.
وی ادامــه داد: اگر این خطبه را در کنار نهج البالغه 
قرار دهیم همانند خطبه ای اســت که امام علی )ع( در 

مسجد کوفه قرائت فرمودند.
ســوقندی با اشاره به شــرایط کنونی کشور گفت: 
امروز در زمان جنــگ اقتصادی قرار داریم که تحریم 

ها و تهدیدها پیش روی ماست.
وی ادامه داد: دراین شــرایط یا باید تســلیم شد یا 

مقاومت کرد و به عزت و سربلندی رسید.
مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی ادامه داد: ملت 
ایــران با تبعیت از راه امام خمینی )ره( و اطاعت از مقام 
معظم رهبری راه مقاومت و عزت را انتخاب کرده زیرا 

جهاد راهی برای عزت است.
ســوقندی افزود: دفاع مقدس بهترین الگو و یک 
واقعیت در دسترس برای کسب معرفت در تمام عرصه 
ها و صحنه ها به شــمار می رود که منشــاء این دفاع 

نهضت حسینی و شعار هیهات من الذله بود.
وی بیان داشــت: همچنین امــروز دفاع مقدس 
الگوی عملــی جهاد در عرصه اقتصادی و جنگ نرم ، 
آســیب های اجتماعی ، اخالقی ، فرهنگی و سیاسی 

است.
مشــاور وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: جهاد، 
شــهادت، مقاومت و دفاع مقدس به مــا یاد دادند که 
همیشه منافع ملی و اسالمی بر منافع حزبی، جناحی و 

فردی اولویت دارد.
وی با اشــاره به تجلیل از ایثارگران دفاع مقدس و 
خانواده های آنان اظهار داشت: این گونه تجلیل ها در 
واقع ارج نهادن به جایگاه و منزلت ایثار و شهادت است 
و باید عمومی و همگانی شــود تا به جایی برســیم که 

فرزندان شهدا و جانبازان به این جایگاه افتخار کنند.
ســوقندی گفت: در عرصــه ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت رسالت اصحاب فرهنگ و هنر سنگین و خطیر 
است.مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: امروز 
در دوران انفجار اطالعات و ارتباطات هستیم زیرا این 

دوران حجم زندگی را به حیرت وا داشته است.
وی ادامه داد: جنگ رســانه ای و روانی سبب شده 

که حتی کســانی که از وضعیت مناسب مالی برخوردار 
هستند احساس نا آرامی کنند.

سوقندی اظهار داشت: امروزه درون گرایی افراطی 
که از طریق شــبکه های مجازی به آن دامن زده می 
شــود احســاس ناآرامی در جوامع را به دنبال دارد که 
نقش هنرمندان و اصحاب رســانه در آرام بخشــی به 

جامعه خطیر است.
وی بیان داشت: ایثارگران باید پا به عرصه گذاشته 
و در مقابــل جنگ نرم و اقتصــادی فضا را آرام کنند و 

احساس آسایش و آرامش را برگردانند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی تاکید کرد: 
هنرمندان با خالقیــت های هنری می توانند این کار 

را انجام دهند.
وی تاکیــد کرد کــه در وزارت فرهنگ وارشــاد 
اســالمی باید بسترها برای نقش آفرینی هنرمندان در 
این دوره حســاس همچون دوران دفاع مقدس فراهم 
شود و این قشر با ارائه آثار فاخر در عرصه تئاتر ، سینما 

و ادبیات، تاثیرگذار واقع شوند.
در این مراســم از حــدود 7۰ نفــر از ایثارگران و 

خانوادهای آنان تجلیل شد. 

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

 پیام مقام معظم رهبری 
جهاد کبیر است

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان البرز گفت: با حفظ 
ارزش های انقالب می توانیم از تنگنای اقتصادی کشور عبور کنیم. 

خبرنگار جام جم البرز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 
در »همایش مشق عشق« که به منظور تجلیل از ایثارگران عرصه فرهنگ و 
هنر و ایثارگران دستگاه های هم خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
استان البرز در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 
برگزار شــد، گفت: با حفظ ارزش های انقالب اسالمی از گردنه خطرناک به 

وجود آمده اقتصادی در کشور عبور خواهیم کرد. 
ناصر مقدم با بیان اینکه با همراهی هم خواهیم توانست گام های مؤثری 

برداریم افزود: خوشبختانه مسیر راه آینده ما برای برداشتن گام دوم انقالب 
مشخص شده و در این راه نقش اصحاب هنر و رسانه در تحقق شعار انقالب 
و حفظ ارزش ها پررنگ و تأثیرگذار است.وی با بیان اینکه باید دست در دست 
هم دهیم تا زحمات هزاران شهید و ایثارگر را پاس داریم، یادآور شد: در حوزه 
دفاع مقدس اصحاب فرهنگ و رســانه نقش بسیار مفیدی ایفا کرده اند و در 
شرایط  اقتصادی تنها راه نجات حفظ و ترویج ارزش های دفاع مقدس است. 
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز در پایان خاطرنشان 
کرد: طی این آیین 28رزمنده، ۱6 فرزند شــهید، 7جانباز، 7برادر شــهید و 

7خواهر شهید مورد تقدیر قرار می گیرند. 

امروزه نقش مهم و بســیار تاثیر گذار  جلوگیری 
از انباشــت سرمایه و هدایت آن به سمت تولید و ایجاد 
خدمــات مختلف مورد نیاز جامعه جایگاه ویژه ای را در 
کشــورمان داراســت که با توجه به شرایط اجتماعی 
موجود و لزوم دســتیابی به اهداف برنامه های کوتاه 
مدت، میان مدت و دراز مدت در جمهوری اســالمی 
ایران مسئولیت خطیری را متوجه کارگزاران و برنامه 

ریزان و متصدیان مربوطه می نماید .
در هفته ای که گذشــت همایش سرمایه گذاری با 
حضور تعداد زیادی از ســرمایه گذاران همراه جمعی 
از مســئولین در شهر جدید هشتگرد برگزار گردید که 
چارچوب همایش فوق بر مبنای بســتر ســازی برای 
پیوند و اتحاد ســه رکن اصلی توسعه یعنی مهندسی 
،ســرمایه و دولت از طریق تســهیل شــراکت های 
عمومی، خصوصی برای ســرمایه گذاری در توســعه 
شــهر های جدید کشور بویژه شــهرجدید هشتگرد و 
دیگر اهداف مربوطه و نیز معرفی فرصت های سرمایه 
گذاری در شهر جدید هشتگرد پایه گذاری گردیده بود.

آنچه که نگارنده را بر آن وا داشــت تا اشاراتی بدآن 
داشــته باشد و نکته ای بســیار حائز اهمیت می باشد 
اجرایی شدن و پیاده نمودن قوانین و مقرراتی است که 
در جامعه امروز امکان اجرای آن فراهم گردیده و صرفا 

به گفتار اکتفا نگردد.
 در اصــل برگزاری و گردهمایی و هرگونه همایش 
کــه قاعدتا باید منجر به نتایــج درخور مربوطه گردد 
هیچگونه بحثی وجود ندارد بلکه فراهم نمودن شرایط  
و بســتر هــای مربوطه و نیز امر مهــم ایجاد هرگونه 
تســهیالت در اجرای اهداف و پــروژه های مختلف 
که الزمه کار می باشــد اولویت اصلی را داراســت چرا 
که اگر خواســته باشیم شــرایطی را محقق نماییم که 
بخش خصوصی به عنوان جلو دار حرکت های مثبت 
اقتصادی در کنار بخش دولتی قدم های اساســی را در 
راستای ایجاد امر توسعه و پیشرفت بر دارد الزمه اش 
برخورداری از حمایت و تامین امنیت ســرمایه گذاری 
است که سرمایه گذار فارغ البال بتواند عملیات اجرایی 
مورد نظر را به ســرمنزل مقصود برساند و چه نقطه ای 

بهتر از شــهر جدید هشتگرد  که با دارا بودن جغرافیایی 
خاص و استقرار در مســیر مهم ترین محور ترانزیتی 
کشــور به قاره اروپا و نیز فاصلــه اندک آن با پایتخت 
و وجــود راه آهن سراســری در کنار آن و بســیاری از 
مزایای دیگر قادر خواهد بــود تا ضمن فراهم نمودن 
شــرایط عنوان شــده قدم های مهــم و بزرگی را در 
راستای امر سرمایه گذاری ایجاد نماید  و با الگو گیری 
و سرمشــق قرار دادن آن در تمامی مناطق و بویژه ۱8 
شــهر جدید کشور که فلسفه تشــکیل آن ها برگرفته 
از سیاســت های نوینی می باشــد از فرار سرمایه ها و 
ســرمایه گذاران به خارج از کشور جلوگیری نمود و با 
ایجاد رونق اقتصادی در دوران تحریم و نیز لزوم توجه 
بــه اهداف اقتصاد مقاومتی و در ادامه آن کاهش روند 

بیکاری در جامعه کمک موثری نمود.
جا دارد ضمن عرض خســته نباشید به متولیان امر 
برگزاری همایش فوق که امیدوارانه نتایج مهمی را در 
پی خواهد داشــت و آنگونه که شــهر دار محترم شهر 
جدید هشتگرد  طی گفتگویی بدان تاکید نمودند با راه 

اندازی هر چه ســریعتر خط متروی کرج به شهر جدید 
هشــتگردکه شــاخصه ای بســیارمهم درجهــت 
رشــداقتصادی می باشد شاهد شکوفایی تمام و کمال 

این منطقه از خاک کشورمان باشیم.
غالمرضا زارع، نماینده وخبرنگار جام جم 
در شهرستان های ساوجبالغ و نظرآباد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز:

عبور از تنگناهای اقتصادی با حفظ ارزش های انقالب میسر است

حاشیه ای بر همایش سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد 

امام جمعه نظرآباد:
 باید مساله تعلیم و تربیت 

جدی گرفته شود

حجت االســالم موسوی، امام جمعه شهر 
نظرآبــاد در خطبه های نمــاز جمعه هفته ای که 
گذشــت، گفت: اگر می خواهیــم روی پای خود 
بایستیم باید مســئله تعلیم و تربیت جدی گرفته 
شــود و اهمیت ویژه ای به آن بدهیم، فرهنگیان 
خوبــی داریم، دانش آموزان خوبــی داریم. باید 

مدیران خوب وانقالبی هم داشته باشیم.
خبرنگار جام جم نظرآباد: وی با تبریک 
سالروز والدت حضرت زهرا سالم اهلل علیها، روز 
زن و بزرگداشــت مقام مادر گفت: زهرا سالم اهلل 
علیها دختری مهربان برای پدر، همسری فداکار 
برای حضرت علی علیه الســالم و مادری دلسوز 
برای فرزندان بود و نسبت به تربیت فرزندان خود 
حســاس بودند و بهترین الگو برای زنان جامعه 

اسالمی می باشند.
امام جمعه شهرســتان نظر آباد با اشــاره به 
صدور بیانیه گام دوم از سوی رهبر فرزانه انقالب 
اظهــار کرد: این بیانیه امید را در دل های مومنین 
خصوصــا جوانان زنده کرد، جوانانی که از رویش 
های انقالب و مخاطب ویژه مقام معظم رهبری 
هســتند، جوانانی که همیشه پیشرو بودند و فاتح 
عرصه های جنگ ســخت و نرم، جهاد علمی و 

اقتصادی هستند. 
همان کسانی که رهبر عزیزمان سخت به آنها 
دل بسته و به تحول خواهی، صداقت، شجاعت، 
ایمان و صفای آنان ایمان دارد.  جوانانی که تربیت 
یافته فرهنگ ایثار و شهادت و انتظارند، همانهایی 
که با فطرت پاک خود به فکر خودسازی و تربیت  

نفس هستند.
خطیب جمعه با اشــاره بــه روز امور تربیتی و 
تربیت اسالمی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم 
روی پای خود بایستیم باید مسئله تعلیم و تربیت 
را جــدی گرفتــه و اهمیت ویژه بــه آن بدهیم، 
فرهنگیــان خوبی داریم دانش آمــوزان خوبی 
 داریم و باید  مدیران خوب وانقالبی هم داشــته

 باشیم.
امام جمعه نظرآباد در ادامه سخنانش تصریح 
کــرد: با توجه بــه پایــان دوره مدیریت رئیس  
آمــوزش و پرورش شهرســتان انتظــار داریم 
مسئولین مربوطه خصوصا مدیرکل، فرماندار به 
عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش و نماینده 
مطالبات فرهنگیان و خانواده ها را مد نظر داشته 
باشــند وهر چه ســریعتر یک شــخص انقالبی 
فرهنگی و والیی انتخاب کنند. مســئله، مسئله 

تربیت 3۰ هزار دانش آموز است.
موســوی تأکید کرد: بعــد از صدور بیانیه گام 
دوم رهبر انقالب مســئولین مــا در یک آزمون 
بزرگ در تحقــق مطالبه رهبری قــرار داریم و 
قطعا  فرهنگیان، عموم مردم، نهاد های انقالبی 
خصوصا جوانان مومن تحقق فرمایشــات مقام 

معظم رهبری را با جدیت مطالبه خواهند کرد.
وی در پایان با تسلیت رحلت آیت اهلل مؤمن از 
فقهای شــورای نگهبان و اساتید برجسته حوزه 
علمیه قم از مســئوالن خواست نسبت به تنظیم 
قیمت در بازار ها توجه جدی  ونظارت  بیشــتری 

داشته باشند.

ایــده هــا و برنامه های 
فرمانداری برای نظرآباد

در جلســه  کمیته برنامه ریزی شهرستان 
نظرآباد به ریاســت فالح نژاد فرماندار شهرستان 
ضمن دعوت از ســرمایه گذاران عنوان داشت: ما 
برای این شهرســتان که از سوی استانداری البرز 
به عنوان افتخار آمیز رتبه ی اول گردشــگری در 
استان دست یافته اســت دارای ایده ها و برنامه 

هایی هستیم که به مرور اجرایی خواهد شد.
خبرنگار جام جم نظرآبــاد: فرماندار 
نظرآباد با اشاره به نقاط خاص وبکر این شهرستان 
از جمله تپه هــای رنگی نجم آباد،جاده با صفای 
قلعه آذری، تپه ازبکی با قدمت 9 هزار ســاله و نیز 
تاالب صالحیه پیش بینــی نمود تا در ایام نوروز 
امســال نیز میزبانی خوبی از گردشگران به عمل 

آید . 
فالح نژاد فراهم نمودن شرایط گردشگری در 
ایام نوروز در شهرســتان را موجــب ایجاد هرچه 
بیشتر نشــاط اجتماعی و نیز درآمدزایی از ناحیه 
ورود گردشگران دانســته و معرفی هرچه بیشتر 
این شهرســتان را جــزو وظایفی دانســت که 
فرمانــداری با تمام عزم خــود در پی تحقق آن  

می باشد.

خبر

با برگزاری مراســم اختتامیه جشــنواره آب= 
زندگی دراستان البرز، از خالقان آثار برتر این جشنواره 

تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی آبفای البرز، طی مراسمی 
در کانون فرهنگی شهید فهمیده رجایی شهر کرج، از 
آثار برترمسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان با موضوع 
فرهنگ صحیح مصرف آب تجلیل شد.دراین مراسم 
که پنجم اســفند و با حضور جمعی از معاونان و مدیران 
آبفای البرز وناحیه 4 آموزش وپرورش کرج برگزار شد، 
از 9 اثــر دارای رتبه اول تا ســوم و۱۰ اثر قابل تقدیر با 
اهداء جوایز ولوح سپاس تجلیل شد. همچنین به بیش 
از 5۰ اثــر منتخب که قابلیت نمایش درنمایشــگاه را 

داشت لوح تقدیر اهداء شد.
بنا به این گزارش،پس از فراخوان مسابقه نقاشی با 

موضوع فرهنگ صحیح مصرف آب که از ابتدای سال 
تحصیلی جاری انجام شد، 25۰۰ اثر به روابط عمومی 
آبفای البرز ارســال شد که پس از داوری توسط داوران 
وکارشناسان متخصص هنر ونقاشی 9 اثر دررده های 
ســنی 7 تا 9 ،۱۰ تا ۱2 و ۱3 تا ۱6 ســال حائز رتبه برتر 
و 9۱ اثر نیــز دارای ارزش هنری وقابل تقدیر معرفی 

شدند.
علی حق نگهدار معاون مالی وپشــتیبانی شرکت 
آبفای البرز درآغاز این مراســم اظهار داشت:کشور ما 
ایران ،امروز با مشکل کم آبی مواجه است اما درقلبمان 
مطمئن هســتیم که شما سفیران آب با مدیریتی که به 
خرج می دهید وبا این نقاشــی های زیبایتان،مدیران 

آینده ساز این کشور هستید.
وی افزود:گرچــه با کمبود بــارش مواجهیم ،اما با 

خرد وتفکر شما،آینده این سرزمین تضمین شده است.
خاطرنشــان می شــود آثار ونقاشی های کودکان 

ونوجوانان درگالری فرهنگسرای شهید فهمیده از 5 تا 
8 اسفند به معرض نمایش درآمده است.

اختتامیه جشنواره »آب=زندگی« برگزار شد
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دور ســوم انتخابــات هیئت نماینــدگان اتاق 
بازرگانی البرز روز ۱۱ اســفند ســال جــاری با حضور 
اعضای اتــاق بازرگانی، تشــکلها و انجمن ها برگزار 
خواهد شــد. در این برهه حساس و خاص کشور که بنا 
به فرمایشــات مقام معظم رهبری با جنگ اقتصادی 
علیه کشــور روبرو هستیم، اعضای اتحاد کار و اشتغال 
البرز حضور در کارزار انتخابات را تکلیف دانســته تا با 
حضور قدرتمند و هدفمند و تشکیل یک اتاق هوشمند 
با ارائه راهکارها و راه حل ها در حل مشــکالت موجود 
برای توســعه صنعت، افزایش تولید و اشــتغال همراه 
دولت وملت گام بردارد. در حال حاضر باید با رویکردی 
متفاوت با رویکرد پیشــین، به سمت و سوی اقتصادی 
هوشــمند که قابلیت مواجهه با شرایط را داشته باشد، 

پیش رفت.
امید اســت با حمایت و رای قاطــع اعضا به عنوان 
نماینــدگان پارلمان بخش خصوصی اســتان البرز با 
هدف ایجــاد ارتباطی موثر بیــن بخش خصوصی و 

دستگاه های اجرایی دولت گام برداریم.
ما اعضای اتحاد اندیشــمندان کار و اشتغال بر این 

باوریم که :
- تمامــی صاحبــان صنایــع، تولیــد کنندگان، 
تجــار و بازرگانان، بخش خصوصــی صاحبان اصلی 

اتاق بازرگانی هســتند. لذا هیئــت نمایندگان باید به 
عنــوان کارگزار اعضا با هدف انعکاس مشــکالت و 
رفع موانع توســعه و اشتغال بخش خصوصی از طریق 

دستگاه های اجرایی ایفای نقش نماید.
-  رعایــت اخالق، صداقت و درســتکاری باید در 

راس تمام امور اتاق بازرگانی قرار بگیرد.
- اتــاق بازرگانی باید عرصــه ظهور و بروز افکار و 
اندیشــه ای همه اعضا و فعالین اقتصاد استان و کشور 

باشد.
-  اتــاق بازرگانی، خانه امن صاحبان صنایع، تولید 
کنندگان و تجار اســت و باید با اندیشه های مشترک 
برای حفظ مقام و شــان تجار، بازرگانان و صنعتگران 

گام برداشت.
اتاق بازرگانی، باید همســو با تکنولوژی روز دنیا و 
همگام با فناوری اطالعــات را به خدمات به اعضا در 

راس امور محوله قراردهد.
-  اتاق بازرگانی مشــاور و بازوی مشــورتی دولت 
اســت و برای ایفای ایــن نقش بایــد بتواند نظرات 
مشورتی و کارشناسی شده با توجه به شرایط روزکشور 

ارائه نماید.
- اتاق بازرگانی، به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
بایــد مطالبه گر نیازهای اعضا و فعاالن اقتصادی خود 

باشد.
-  اتاق بازرگانی متولی اجرای سیاســت های کلی 
اصل 44 قانون بهبود مســتمر محیط کســب و کار و 
اقتصاد مقاومتی می باشــد و باید تمام توان خود را در 
این راستا منعطف ســازد. بنابراین باید اعضای هیئت 
نمایندگان با همدلــی، همراهی، به صورت تیمی گام 
بردارند و در راســتای کاهش تصــدی گری دولت و 
حضــور بخش خصوصی واقعی در اتاق بازرگانی اقدام 

نماید.
-  اتــاق بازرگانی کانون حضور بزرگان، خردمندان 
و پیشکســوتان بخش خصوصی اســت، ولی باید از 
انحصار طلبی، ایجاد رانت و مداخله گری در این جمع 

جلوگیری شود.
-  اتــاق بازرگانــی بایــد مجمعــی متشــکل از 
پیشکسوتان و خردمندان اقتصادی و جوانان با تجربه 
باشــد که حضور این جمع در کنــار هم می تواند نوید 

بخش برون رفت از بحران ها باشد.
اتحاد اندیشــمندان کار و اشتغال از عموم اعضای 
اتــاق بازرگانی دعوت می نمایدتا در انتخابات پیش رو 
حضور یافته و چنانچه با باورها و معیارهای ما همراهید 
به لیســت این اتحاد برای توسعه و توانمند ساختن هر 

چه بیشتر بخش خصوصی این استان رای بدهید. 

رئیس فدراســیون فوتبال گفت: تالش می کنیم گزینــه ای قابل و توانمند برای 
سرمربیگری تیم ملی فوتبال انتخاب کنیم.

خبرنگار جام جم البرز: رئیس فدراســیون فوتبال در مجمع انتخاباتی هیأت 
فوتبال اســتان البرز گفت: تــا کنون گزینه ای برای ســرمربیگری تیم ملی فوتبال 

مشــخص و نهایی نشده است.تاج با اشــاره به اخباری در خصوص انتخاب برانکو به 
عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افزود: اکنون برانکو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
به عنوان نماینده ایران در جام باشــگاه های آسیاست و اکنون هیچ گزینه ای از سوی 
فدراسیون برای سرمربیگری تیم ملی مطرح نیست.وی در ادامه اضافه کرد: تیم های 

پرســپولیس، استقالل و ذوب آهن نمایندگان ایران در جام باشگاه های آسیا هستند 
و امــروز باید تمام تالش خود را به حمایت از این تیم ها انجام دهیم.انتخابات مجمع 
هیات فوتبال البرز برگزار شد و منصور بیک وردی با کسب ۱7رای از  ۱9رای اخذ شده 

برای  چهار سال به عنوان رئیس هیات فوتبال استان البرز انتخاب شد.

گزینه ای برای سرمربیگری تیم ملی نهایی نشده است
رئیس فدراسیون فوتبال در کرج:

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

نماینده ولی فقیه دراســتان البــرز در هفتمین 
جلسه شورای فرهنگ عمومی بر تعیین نمادهای ملی 

مختلف برای استان البرز تاکید کرد.
خبرنگارجــام جم البرز:  آیت اهلل حســینی 
همدانی رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان البرز 
با اشــاره به اینکه دســتگاه های اجرایی برای تعیین 
نماد اســتان البرز هرچه ســریعتر به دبیرخانه شورای 
فرهنگ عمومی این اســتان پیشــنهاد دهند، گفت: 
نمادهــای مختلفی از جمله روز ملــی البرز، عقاب پر 
طالیی به عنــوان نماد جانــوری و درخت اورس به 

عنوان نمادگیاهی پیشنهاد شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع الزم اســت با 
تدبیر و ارائه پیشــنهادات بیشتر دراین زمینه اقدامات 
موثر انجام شــود. برای نماد اســتان البــرز می توان 
مبارزات تاریخی و انقالب مردم این اســتان را نیز در 

نظرگرفت.
وی اضافه کرد: الزم اســت پیشــنهادات تا پایان 
فروردین ســال 98 بــه دبیرخانه شــورای فرهنگ 
عمومی اســتان البرز برای تشکیل جلسه سال آینده 

ارائه شود.
ســاماندهی تابلوهای شــهری در کــرج ،توزیع 
اعتبارات فعالیت های قرآنی و نمایشــگاه سراسری 

کتــاب و توزیع اعتبارات فعالیــت های قرآنی از دیگر 
مباحث این نشست بود.                               

نماینده ولی فقیه در البرز:

نمادی برای البرز تعیین شود

ساالر قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان 
البرز از ســاخت مجتمع آموزشی  ،فرهنگی ، ورزشی و 
تربیتی  حضرت زهرا )س(   خیر ساز در استان البرز خبر 
داد و افزود:مدرســه خیر ساز محمد حسین سرافراز در 
ماهدشــت با زیر بنای ۱2375 بــا اعتباری بالغ بر ۱5 
میلیارد تومان و طراحی مدرن مدرسه در 4 مقطع پیش 
دبستانی ، ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم ، دارای 
کتابخانه ،درمانگاه و ســالن چند منظوره ورزشــی با 
هدف توسعه تعلیم و تربیت و ترویج فرهنگ اسالمی 

ساخته خواهد شد.
خبرنگار جــام جم البرز: آییــن کلنگ زنی 
مجتمع آموزشــی  فرهنگی ورزشی و تربیتی حضرت 
زهرا )س(  با  حضور  شــهبازی اســتاندار البرز، حجت 
االسالم سید محمود مدرسی، ســاالر قاسمی،مدیر 
کل آموزش و پرورش اســتان البرز ، خیر نیک اندیش 
مدرسه ساز پروفسور محمد حسین سرافراز، دالوریان 
مدیر کل نوسازی و شهردار و شورای شهر ماهدشت و 

جمعی از فعاالن امر خیرین در منطقه ماهدشت ناحیه 
3 کرج برگزار گردید .

پروفسور محمد حسین سرافراز متولد ۱3۱8 ساکن 
اســتان البرز و مقیم کشــور آلمان تخصص خود را در 
رشــته های سد سازی و ماشــین های هیدرولیک به 
پایان رسانید. وی اســتاد دانشگاه تهران و مرد علمی 

2۰۱5 اروپا می باشد . 
در کارنامه خدمت ایشان فرماندار شهرستان چابهار 
نیز دیده می شود. دکتر سرافراز دارای یک فرزند پسر و 
دو دختر است که در رشته های معماری و ماشین های 

هیبریدی فعال در کشور آلمان هستند. 
در این مراســم، رســتمی،مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه 3 کرج در سخنانی اظهار داشت: امروز دیگر دنیا 
به این باور دقیق و درست رسیده است که پایه و اساس 
رشــد و توسعه ،آموزش و پرورش است و محور و رکن 
آن معلــم. گواه اینجانب، بیانــات رهبر معظم انقالب 

است که در بیانیه مهم بهمن 97 اینگونه فرمودند:

- دانش،  آشــکارترین وســیله  عّزت و قدرت یک 
کشور اســت. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای 
غرب به برکت دانش خود بود که توانســت برای خود 
ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود 
تهیدســتی در بنیانهای اخالقی و اعتقادی، با تحمیل 
ســبک زندگی غربی به جوامــع عقب مانده از کاروان 

علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد.
لــذا در گام دوم انقالب توجه بــه این مهم ، یعنی 
معلم،بیــش از هر زمان دیگری ضرورت داشــته و از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.مدیر ناحیه 3 کرج 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از وسایل 

آزمون ما در زندگی دنیوی،آزمایش مال است . 
به اســتناد حکمت 254 نهج البالغه، مال تا زمانی 
که از ما دور نشده سودی به ما نمی رساند . انفاق یکی 
از صفات بارز انســان های واقعی و به بیان دیگر یک 
هنر است و محالست که هنرمندان بمیرند و بی هنران 

جای ایشان را بگیرند.

نمایشــگاه دســتاوردهای معلولین روستایی 
استان البرز افتتاح شد.

خبرنگار جــام جم البــرز: نمایشــگاه 
دســتاوردهای معلولین روســتایی اســتان البرز  با 
مشارکت اداره کل بهزیستی استان و موسسه هستی 
بخش البرز و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان البرز افتتاح شد.این نمایشــگاه با ۱9 غرفه 
 دســتاوردهای روستایی از جمله ادویه جات ،  گلهای 

تزئینی طبیعی و مصنوعی،  محصوالت طبیعی عسل 
،  پخت نان محلی ،  گلیم بافی ،  بافتنی ،  شیرینی پزی 
،  کار با کاشــی ،  نقاشــی رنگ و روغن ،  تابلو سازی ، 
 چرم دوزی و طراحی روی ســنگ های تزئینی و 2 
غرفه ســالمت هالل احمر از 5 اسفند لغایت 7 اسفند 
از ۱۰ صبــح الــی 2۰  آماده بازدیــد عالقمندان در 
نگارخانه فجر اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

استان البرز می باشد .

مدیرکل آموزش و پرورش البرز خبر داد؛

ساخت مجتمع آموزشی  حضرت زهرا )س(  

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای معلوالن 
روستایی البرز

بیانیه اتحاد اندیشمندان کار و اشتغال البرز
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دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
حافظاز دوستان جانی مشکل توان بریدن

»محمد اســداللهی« فیلم نامه نویس، تهیه 
کننــده و کارگردان ســریال تلویزیونی اســت که 
می خواهــد ایران را از منظــری متفاوت به نمایش 
بگــذارد. این ســریال در مرحله پیش تولید به ســر 
می برد و می خواهــد فرهنگ و تمدن ایرانی را زنده 
کنــد. آن هم با بازیگران زبــده ایرانی، هالیوودی و 

بالیوودی!
خبرنگار جام جم البرز: اســداللهی خود را 
یک مسلمان می داند و می خواهد جوانان با استعداد 
این ســرزمین را به دنیا بشناســاند. با این نویسنده 
و کارگــردان ســینما و تلویزیون درباره ســریال 

»بازگشت ســیمرغ« به گفتگو نشستیم تا برایمان 
از چگونگی روند پیشرفت کار بگوید:

* لطفا برایمان از سریال بگویید.
- این ســریال یک مجموعه تاریخی است که به 
معرفی فرهنگ و تمدن غنی ایران می پردازد. یکی 
از بزرگان می گفت این ایده بی نظیر اســت و شما بار 
دیگر و از منظــری دیگر فرهنگ غنی ایران را زنده 
خواهید کــرد. این که این همه افــراد در قالب تیم 
هــای اروپایی از ملیت هــای مختلف و از بازیگران 
هالیوودی و بالیوودی و هشدار برای کبرای ۱۱در آن 
جمع شــوند، زیباست. بی شک روی افکار آن ها اثر 
مثبتی داشته که برای همکاری به کشور ما می آیند. 

* در خصوص کلیات سریال بفرمایید.
ما شــش ماه پیش تولید داریــم. یک کارگردان 
آلمانی با ما همکاری دارد. دولت جمهوری اسالمی 
ایرا ن ویزای این افــراد را از طریق بخش فرهنگی 
فرانسه و یونان و وزارت امور خارجه می گیرد. این ها 
وارد کشور می شوند و با کمک شان مجموعه ساخته 

خواهد شد. از اهواز، بوشهر، دزفول ، اصفهان، شیراز 
، کاشــان، یزد، کرمان ، خراسان شمالی و جنوبی  و 
رضوی ، ســمنان ، تبریز، اردبیل ، زنجان ، رشــت ، 
مازندران و .... از 35 شهر در ایران داریم که شهرهای 
جنوبــی را به این دلیل انتخاب کردم که بازســازی 

جنگ و ایثارگری جوان ها را نشان خواهد داد.
* چه تعــداد از افراد این ســریال را 

همراهی می کنند؟
حــدود 35 نفر از ملیت هــای مختلف اروپایی و 
آمریکایــی و هنــدی و ... تعداد بازیگــران تقریبا 
مشخص اســت و بســتگی به قرار داد و زمانی که 
قرار اســت کار را کلید بزنیم، دارد. بچه های هشدار 
برای کبرای ۱۱ هستند. سه تا بازیگر هالیوودی دارم 
که این ها افراد خیری هســتند و برای یک ماه برای 
پــروژه ای ملی در ایران، تهــران کمک و همکاری 
می کنند. این ســه نفر با هزینه خودشــان می آیند و 

در این مجموعه یک ماه در تهران همکاری دارند.
* در مــورد بخش ها و اپیــزود ها نیز 

توضیح دهید.
در هر شــهر یک قصــه فرهنگی، سیاســی و 
اجتماعی داریم. جشــن ها و جشنواره غذا و موسیقی 
ولباس ها و عروســی قشقایی و ادیان و مذاهب  و .... 

را نشان می دهیم. 
* برای هر قسمت از سریال چقدر زمان 

در نظر گرفته اید؟
به هر شــهری که وارد می شویم بازدیدی هم از 
آثــار تاریخی آن جا خواهیم داشــت، ضمن این که 
در هر شــهری یک قصه راجع به مسائل اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و دینــی داریم. برای همین هر 

قسمت را 45 دقیقه یک ماه در نظر گرفته ایم.
* آیا در این طرح از الگوهای خارجی نیز 
استفاده کرده اید؟ مثال ایده ای را از خارج 

از کشور گرفته باشید؟
خیــر. به هیچ عنــوان. قصه برای خــود ایرانی 

هاست.
برایتان آرزوی موفقیت داریم.   

دکترمحمد اسداللهی، کارگردان:

ایران را از منظری متفاوت به تصویر می کشم
لشــگر  از  شــهیدی 

21حمزه
ز  یبر فر « شهید
کیان« در سال ۱344، 
در خانواده ای از قشــر 
متوســط جامعه پا به 
عرصــه وجــود نهاد. 
نوجــوان بود کــه با 
خانــواده خویــش به 
شهر چالوس مهاجرت 

نموده و تا دو سال قبل از شهادت در همان شهر 
زندگی می کرد.

خبرنگار جــام جم البرز: با شــروع 
جنــگ تحمیلی علیه ایــران به عنوان یکی از 
رزمندگان غیــور لباس مقدس رزم به تن کرد 

و در کارزار حق علیه باطل مشغول نبرد شد. 
درســال 63، به جبهــه »جزیره مجنون« 
اعزام شــد و در »عملیات خیبر« از ناحیه دو پا 
مجروح شــد و دوباره پس از بهبودی به جبهه 
های نبــرد عزیمت کرد که بــه دلیل ضعف 
جســمانی به پشت جبهه بازگشت.پس از اخذ 
دیپلــم با گرفتن دفترچه آمــاده به خدمت، به 
خدمت ســربازی رفت و با ایــن طرز فکر که 
مــی روم به ارتش تا روحیات بســیج را به آنجا 
انتقــال دهم، وارد ارتش جمهوری اســالمی 
ایران شــد و به عنوان نماینده عقیدتی سیاسی 
لشــگر2۱حمزه، در یکی از تیپهای آن لشکر 

مشغول خدمت شد.
در عملیــات کربالی 6، در منطقه ســومار 
علیرغم مخالفت فرماندهان با اصرار زیاد وارد 
عملیات شــد و در تاریخ بیســت و ســوم دی 
۱365، درحالیکه از ناحیه کتف ســمت راست 
مجروح شده بود به اســارت نیروهای عراقی 
درآمد و پس از چند روز اســارت در دهم بهمن 
۱365، با تک شــبانه گروههای چریکی برای 
تخلیه شــهدا در کنار رودخانه »کنگاگوش« 
ســومار پیکر پاکش درحالیکه مدت زیادی از 
خوردن تیــر خالصی در چشــم چپش نمی 
گذشت بادستی بسته به عقب انتقال یافت و در 
تاریخ دوازدهــم بهمن ۱365، پیکر مطهرش 

در گلزار شهدای آبیک به خاک سپرده شد.

یاد یاران آشنا

خواننــدگان عزیز می تواننــد جهت طرح 
مشکالت شهری و استانی درابعاد مختلف، با شماره 
تلفن32210009-026دفتــر تحریریه روزنامه 
جام جم البرز همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 
10صبح تا 15تماس بگیرند تا به نام خودشان در 

ستون مربوطه درج شود.

*عملکرد مراکز خدمات پس از فروش خودرو را 
پایش کنید

برخی از مراکز خدمات پس از فروش خورویی نواقص و معایب 
خودروهای تحویل شده را به صورت درست تعمیر نکرده و تحویل 
مشــتریان مربوطه می دهند و در قبال آن هزینه های آنچنانی 
می گیرند. لذا از آن جایی که اگر تعمیرات خودرو به صورت ناقص 
انجام شــود با جان و مال مردم ســر و کار دارد بر این اســاس از 
مسئوالن دست اندرکار انتظار می رود که بر نحوه عملکرد مراکز 

خودرویی نظارت و پایش اصولی و سازنده داشته باشند.
احمد مهرجو از کرج

*بوستان های کرج را بهسازی کنید
حال که به فصل بهار نزدیک می شویم، از مسئوالن شهرداری 
کرج می خواهیم که فضاهای بوســتان ها و پارک های کرج را 
تجهیز کنند. تجهیزاتی مانند ســرویس بهداشــتی، نماز خانه، 
آبخوری، وســایل ورزشی و تاسیســات تفریحی و صندلی و .... 

غنی و بهسازی نمایند.
علی پیراسته از کوی کارمندان جنوبی 

نیروی انتظامی را تقویت کنید
برای رسیدن به یک امنیت عمومی درست و اصولی در جامعه 
مسئوالن دســت اندرکار دولت و مجلس باید نسبت به تقویت 
بودجه و ســاختار و تشــکیالت نیروی انتظامی توجه بیشتری 

نمایند.
مهرداد جاللی از کرج

*قابل توجه استاندار البرز
توزیع اقالم و اجناس معیشــت روزمــره مردم بویژه قیمت 
کاالهای زیستی در استان البرز رویه متعادلی ندارد. لذا شهروندان 
از اســتاندار البرز و فرمانداری های تابعه انتظار دارند برنامه های 
نظارتی و اجرایی جامع تر و قوی تری را در پیش گیرند و مردم را از 
این بی سروسامانی های اقتصادی نجات دهند. چرا که زالو صفتان 
اقتصادی در لباس های متعدد حیات و زندگی آرام شهروندان را 

هدف گرفته اند.
محسن صفاپیشه از مهرشهر

پیام های مردمی

دبیر جشنواره کشوری ققنوس و معاون فرهنگی بسیج دانشجویی 
اســتان البرز گفت: جشــنواره ققنوس اسفند سال جاری با 5۰۰ اثر ثبت 

شده توسط 2۰۰ دانشجو افتتاح خواهد شد. 
خبرنگار جام جم البرز:  محمود یوســفی از برگزاری جشنواره 
ققنوس همزمان با سراســر کشور در اســتان البرز خبر داد و گفت: این 
دوره از مســابقات با دریافت 5۰۰ اثر از 2۰۰ دانشجو از سال 94 فعالیت 
خود را آغاز کرده اســت که در دوره دوم و سوم رتبه نخست آثار از لحاظ 

کیفی به استان البرز تخصیص داده شده است.
معاون فرهنگی بســیج دانشجویی اســتان البرز افزود: از مهر سال 
جاری فراخوان جمع آوری آثار آغاز شده است و در اسفند نیز افتتاحیه این 
دوره از جشنواره به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج انجام خواهد 
شد؛ این جشنواره در حوزه های هنری آزاد، مطالبات صنفی دانشجویان 
و غیره فعالیت خواهد کرد و پژوهش هایی همچون مداحی و پوســتر نیز 

در این دوره از رقابت ها وجود خواهد داشت.
دبیر جشنواره کشوری ققنوس با بیان اینکه دبیر خانه بخوبی اطالع 

رسانی آغاز جشنواره به دانشگاه ها را داشته است، بیان کرد: طبق ارزیابی 
های انجام شــده پراکندگی شرکت کنندگان در این جشنواره 9۰ درصد 

برآورد شده که بیانگر این اطالع رسانی دقیق است.
معاون فرهنگی بســیج دانشجویی هدف از برگزاری این جشنواره را 
شناسایی استعدادهای دانشــجویان خواند و ادامه داد: این مسابقات در 
پنج آیتم اصلی هنرهای تجسمی، نمایش، ادبیات، موسیقی و فیلم است 
که در ۱6 بخش شاخه بندی خواهد شد، هر دانشجو نیز می تواند در چند 

رشته آثار خود را ارائه دهد و محدودیتی وجود ندارد.
یوسفی با بیان اینکه برای داوران این جشنواره از ظرفیت های استانی 
بهره گیری شــده است، اعالم کرد: در هر رشته و بخش سه نفر برگزیده 
خواهند شــد که یک نفر رتبه نخست را کسب خواهد کرد و دو نفر بعدی 
شایســته تقدیر می شــوند؛ همچنین نفرات برتر هر استان به جشنواره 
کشــوری راه پیدا خواهند کرد که در این خصوص سال گذشته 3۱ هزار 

اثر به ثبت رسید که 3۰۰ اثر به جشنواره کشوری معرفی شدند.
به گفته معاون فرهنگی بسیج دانشجویی استان البرز موضوعات این 

جشــنواره مربوط به مســائل روز همچون شعار ســال، طالق، اعتیاد، 
مطالبات عمومی و اقتصادی و غیره است؛ نباید به بحث های هنری نگاه 
سیاســی شود، بهتر است مســئوالن ظرفیت دانشگاه ها را درک کنند و 

نگاه به دانشگاه ها اصالح شود.

برپایی جشنواره ققنوس با 500 اثر از 200 دانشجو

شهرزاد اکبری زاده                          
کارشناس شنوایی شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسئول فنی مرکز سمعک البرز

بیشــتر کودکان از زمان تولد می شــنوند و گوش 
می دهند. آنان با تقلید صداهاي پیرامون خود و صداي 
والدین و اطرافیان خود صحبت کردن را می آموزند. اما 
این امر در مورد همه کودکان صادق نیست. در حقیقت 
از هر ۱۰۰۰ کودک، 2 یا 3 کودک ناشــنوا یا ســخت 
شنوا متولد می شوند و تعداد بیشتري در سالهاي بعدي 
کـودکي شنوایي خود را از دست می دهند. بسیاري از این 
کودکان نیازمند آن هستند که زبان و گفتار را به صورتي 
متفاوت با دیگر کودکان بیاموزند. از این رو تشــخیص 
هر چه سریع تر ناشنوایي یا ضایعه شنوایي حائز اهمیت 

بسیاري است. 
* از چه ســني شنوایي فرزندم باید مورد 

ارزیابي قرارگیرد ؟
کودک شــما باید در ماه نخست زندگي خود مورد 
ارزیابي شنوایي قرار گیرد. در صورتي که مشکوک به کم 
شنوائي شویم، تا ماه سوم حتما" باید کودک توسط یک 
متخصص شنوایي که شنوایي شناس نامیده می شود 
شنوایي اش ارزیابي شــود. در صورت اثبات وجود کم 
شنوایي، حتما" باید تا پیش از 6 ماهگي سمعک یا دیگر 

وسیله ارتباطي مناسب تجویز شود. 
* شــنوایي فرزندم کجا باید مورد ارزیابي 

قرار گیرد ؟
بسیاري از بیمارستانهاي سراسر جهان همه نوزادان 
را به طور اتوماتیک مورد ارزیابي شنوایي قرار می دهند. 
در این مورد از بیمارستان محل تولد کودک خود سوال 
کنید. اگر مطمئن نیســتید کودک شــما مورد ارزیابي 
شــنوایي قرار گرفته است یا خیر، در این مورد می توانید 
از پزشک کودک خود ســوال کنید یا به مراکز ارزیابی 

شنوایی نوزادان مراجعه نمایید .  
* شنوایي کودکان چگونه ارزیابي می شود ؟

براي ارزیابي شــنوایي کــودکان دو آزمون مورد 
استفاده قرار می گیرد. در هیچیک از این آزمون ها نیازي 

نیست کودک فعالیتي کند فقط باید ساکت بخوابد. 
صوتــي برانگیختــه  انتشــارات   * 

:) OAE , Otoacoustic Emissions ( 
 این آزمون نشان می دهد که آیا قسمتهاي مختلف 
گوش داخلي پاسخ مناسبي به اصوات می دهند یا خیر. در 
این آزمون، یک میکروفن کوچک در مجراي گوش قرار 
می گیرد. صدایي به گوش فرستاده می شود و" بازتاب 

" آن ارزیابي می شود. این بازتاب در هر فردي با شنوایي 
هنجار یافت می شــود. عدم وجود این بازتاب، ممکن 

است نشانه وجود کم شنوایي باشد. 
شــنیداري مغــز  ســاقه  پاســخ   * 
  :) ABR. Auditory Brain Stem Response ( 
 این آزمون نشــان می دهد ســاقه مغز شــنیداري 
)بخشي از عصبي که اصوات را از گوش به مغز می برد( 
و مغز چگونه به اصوات پاسخ می دهند. دراین آزمایش، 
گوشــي ها و الکترودهایي روي سرکودکتان گذاشته 
می شود. براي اینکه کودک طي آزمایش آرام و ساکت 
باقي بماند، ممکن اســت یک آرام بخش ضعیف به او 
داده شــود. آزمایشــگر، اصواتي را از طریق گوشي به 
گوش نوزاد می فرســتد. اگر کودک صداها را بشــنود، 
مغز او فعالیت هاي الکتریکي خواهد داشت که از طریق 

دستگاه، اندازه گیري و ثبت می شود .
درصورتي که به طور پیوسته به اصواتي که در هر یک 
از این آزمون ها برایش فرســتاده می شود، پاسخ ندهد، 
ممکن است پزشک توصیه کند او را براي ارزیابي جامع 

و کامل شنوایي به یک شنوایي شناس ارجاع دهد. 
* چه اهمیتي دارد که شنوایي فرزندم هر چه 

سریع تر مورد ارزیابي قرار گیرد ؟
مهمترین زمان براي دریافت و آموختن زبان، ســه 
سال نخست زندگي هر فرد است. در حقیقت کودکان 
در 6 ماه نخســت زندگي خود شروع به یادگیري زبان 
و گفتار می کنند. بررســي ها نشان می دهد افرادي که 
دچار اختالالت شــنوایي هستند و اقدامات توانبخشي 
بــراي آنان خیلي زود آغاز می شــود، مهارتهاي  زباني 
بهتري نسبت به گروهي دارند که این اقدامات برایشان 
انجام نمي گیرد. هرچه شــما زودتر در مورد ناشنوایي 
و اختالالت شــنوایي، آگاهي داشــته باشید، سریع تر 
می توانید اطمینان حاصل کنید کودکتان از راهکارهاي 
کمکي براي آموزش مهارتهاي ارتباطي بهره مند شده 

است یا خیر؟
* چگونه می توانم در اوان کودکي متوجه کم 

شنوایي فرزندم شوم؟
گر چه ارزیابي شــنوایي نوزادان، خیلي سریع وجود 
یا عدم وجود کم شــنوایي را در آنان نشان می دهد، اما 
برخي از کودکان چنـــدین ماه یا چندین سال بعد دچار 
کم شنوایي می شوند. در این موارد، معموال" والدین، پدر 
بزرگ ها و مادر بزرگ ها یا مربیان مهد کودک نخستین 
افرادي هســتند که متوجه این موضوع می شوند. حتي 
اگر کودک شما یک بار مورد ارزیابي شنوایي قرار گرفته 
اســت، اما باز هم باید مراقب بروز عالئم کم شنوایي در 

فرزندتان باشید. 
به عنوان مثال در سال نخست زندگي کودک، توجه 
کنید آیا کودک شما به اصوات بلند عکس العمل نشان 

می دهد، صداها را تقلید می کند و به اســم خود پاســخ 
می دهد یا خیر ؟ در 2 سالــــگي از خودتان بپرسید آیا 
کودک شــما با صداي خودش بازي می کند، واژه هاي 
ســاده را تقلید می کند و از بازي هایي چون دالي بازي و 
بشین پاشو لذت می برد یا خیر. آیا براي صحبت کردن 
و خواستن اشیاء از جمالت دو کلمه اي استفاده می کند 
؟ در سه سالگي توجه کنید آیا »االن، نه« و »بیشتر نه« 
را می فهمد و دســتورات ســاده را اجرا می کند ؟ اگر به 
هر دلیلي تصور می کنید کودکتان خوب نمي شــنود با 

پزشک موضوع را مطرح کنید .
* اگر فرزندم دچار کم شنوایي باشد، چگونه 

ممکن است شنوایي اش بهتر شود ؟
راهکارها و وسایل کمک شــنوایي بسیاري براي 
کودکان ســخت شــنوا مفیدند. برخي از آنها در اینجا 
فهرســت شده اند. یک شنوایي شناس می تواند شما را 
راهنمایي کند کدامیک براي فرزندتان سودمند است.   

* سمعک: 
سمعک وسیله اي است که صداها را بلندتر می کند. 
سمعک را پشت گوش یا داخل آن می گذارند و شکل ها  
و اندازه هــاي متفاوتي دارد. ســمعک را می توان براي 
کم شــنوایي ـ  متوسط تا شــدید – مورد استفاده قرار 
داد. شــنوایي شناس مناسب ترین سمعک را براي کم 
شنوایي کودک شما تجویز می کند. سمعک وسیله گران 
قیمتي است بنابراین ممکن است مـدتي آن را امتحان 
کنید. همچنین ممکن اســت بیمه بخشي از هزینه آن 

را تقبل کند. 
* کاشت حلزون:

کاشــت حلزون برای کودکی به کار می رود که به 
هیچ وجه نتواند از سمعک بهره ای ببرد. کاشت حلزون 
 یک پروتز است که سه قسمت دارد : بخشي که روي سر

 ) پشــت گوش ( قرار می گیرد، یک پردازشگر گفتار که 
در یک جیب قرار گرفته یا روي کمربندي بسته می شود 
و یک گیرنده که زیر پوســت پشت یکي از گوشها قرار 

داده می شود. 
 همه کودکان کم شــنوا الزم نیست کاشت حلزون 
دریافت کنند. این وسیله براي کودکان کم شنواي عمیق 
است که سمعک برایشان سودمند نیست. تشخیص این 

امر با پزشکان و شنوایي شناسان است. 
* از کجــا می توانم اطالعات بیشــتري 

دریافت کنم ؟
      جهــت کســب اطالعات بیشــتر مــی توانید 
با شــنوایی شناســان مرکز جامع ارزیابی شــنوایی 
و تعــادل البــرز در اســتان البــرز مشــورت نمایید. 
 همچنین می توانید به ســایت هاي زیر مراجعه کنید : 

www.alborzhearing .ir
 alborzhearing تلگرام و اینستاگرام

آیا شنوایی کودک شما ارزیابی شده است؟
دادســتان فردیس از دستگیری 
پنج نفــر دیگــر در پرونــده مرتبط با 

پروانه های ساختمانی فردیس خبر داد.
خبرنگار جام جم البرز: دادستان 
عمومی و انقالب شهرســتان فردیس 
افزود: افراد دســتگیر شــده از کارکنان 
شهرداری بودند و البته برای دو نفر دیگر 
نیز در این پرونده حکم جلب صادر شده 

است.
حسن جهانشــاه لو افزود: این افراد 

از طریــق تبانی و مشــارکت در جعل 
ســند رســمی و تحصیل مال از طریق 
نامشــروع، به تضییع حقــوق عمومی 

شهروندان اقدام کرده بودند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
فردیس در خصوص میزان تضییع اموال 
نیز گفت: طبق مســتندات موجود 5۰ 
میلیــارد ریــال تاکنون برآورد شــده و 
احتمــال افزایش ایــن مبلغ در صورت 

دسترسی به اسناد و مدارک وجود دارد.

در راستای پرونده پروانه های ساختمانی فردیس؛

5 نفر دیگر از کارکنان شهرداری فردیس دستگیر شدند


