
شرایط برگزاری انتخاباتی سالم در کرج مهیا است

ساالنه ۸۰ میلیارد تومان برای ایمنی شهر هزینه می شودمسئوالن قیمت ها را کنترل کنند

لزوم بهره مـندی 
از اساتید تخصص
 در حوزه فرهنگ

طرح ویژه برخورد با 

افزایش قیمت کاال در البرز 

آغاز شد

تالش برای بروز رسانی 

امکانات زمستانی شهرداری

شهردار کرج :امام جمعه کرج :

متــن بیانیــه بــه ایــن شــرح اســت، در پــی اعــام افزایــش 
قیمــت بنزیــن، نگرانی هایــی در میــان مــردم ایجــاد شــد. 
ــا اعتراضاتــی همــراه بــود و آشــوبگران  نگرانی هایــی کــه ب
بــا موج ســواری بــر آن، ســعی کردنــد، امنیــت را از اســتان 
ســلب کننــد و از ایــن طریــق، مطالبــات مشــروع مــردم را 

بــه انحــراف بکشــانند.بر کســی...

حــوادث  در  کــرج  شــهرداری  نشــانان  آتــش  تــاش   
ــه ســیل شــباهت  ــارش هــا اخیــر کــه ب ــه ب مختلــف از جمل
ــای  ــیل آس ــای س ــارش ه ــت: در ب ــت، گف ــتری داش بیش
ــد. ــام ش ــات انج ــش از ۳۸ عملی ــاعت بی ــک س ــر در ی اخی
ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــان اینک ــا بی ــه ب ــرج در ادام ــهردار ک ش
ــازمان  ــای س ــه خودروه ــی ب ــودروی عملیات ــتگاه خ ۱۰ دس

ــانی  ..... ــش  نش آت
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برگزاری  سومین  همایش جهانی دیابت در شهرستان فردیس 

همایــش باشــکوه دیابــت بــه مناســبت روز جهانــی 
ــن  ــت انجم ــا هم ــاه ب ــان م ــنبه ۲۲ آب ــت، چهارش دیاب
دیابــت فردیــس بــه منظــور ارتقــاء ســطح آگاهــی و حفــظ 
ــی  ــام  ایمان ــه االس ــور حج ــا حض ــهروندان ب ــامت ش س
امــام جمعــه شهرســتان فردیــس، کولیونــد نماینــده مردم 
اســتان البــرز در مجلــس شــورا، ســرهنگ جنتــی فرمانده 
ــس  ــد ریی ــس، احمدون ــتان فردی ــی شهرس ــروی انتطام نی
شــورای اســامی شهرســتان فردیــس خســروزاده رییــس 
ــیز،  ــعیدی باشس ــت، س ــکین دش ــامی مش ــورای اس ش
ــوی  ــس، موس ــهر فردی ــورای ش ــای ش ــت آزاد اعض بخ
شــهردار مشــکین دشــت، احمــدی رییــس اداره آمــوزش 
ــر  ــس، دکت ــتان فردی ــه ۲ شهرس ــرج و ناحی ــرورش ک و پ
ــر  ــرز، دکت ــتان الب ــت اس ــن دیاب ــس انجم ــی ریی جلیل
ــروی  ــر غ ــس، دکت ــت فردی ــن دیاب ــس انجم ــوادی ریی ج
رییــس مجتمــع آزمایشــگاهی مرکــزی فردیــس، پزشــکان 
ــامت  ــی س ــوق تخصص ــک ف ــرب کلینی ــص و مج متخص
ــکین  ــی و مش ــهروندان فردیس ــری از ش ــور کثی ــا حض و ب
دشــتی در ســالن شــهید بیــات پژوهشــگاه مــواد و انــرژی 

ــد. ــت برگزارش ــکین دش مش

ــت  ــن دیاب ــس انجم ــوادی ریی ــم ج ــر ابراهی ــش دکت ــن همای در ای
فردیــس ضمــن خیــر مقــدم بــه مســئولین اســتانی، شهرســتانی و 
ــرل و  ــزایی در کنت ــه س ــش ب ــت نق ــوزش دیاب ــت: آم ــن گف مدعوی
ــا آمــوزش هــای  پیشــگیری از بیمــاری دیابــت دارد و ایــن  افــراد ب
ــه  ــا ب ــادی از ابت ــا حــد زی ــد ت الزم توســط متخصصیــن مــی توانن

ــد. ــت پیشــگیری نماین بیمــاری دیاب
وی بــا توجــه بــه آمــار ۳۰ هــزار نفــری افــراد مبتــا بــه دیابــت در 
ــس، کاس هــای  ــت فردی ــس گفــت: انجمــن دیاب شهرســتان فردی
ــت را در کلینیــک فــوق تخصصــی ســامت، واقــع در  آمــوزش دیاب
ــا هــدف پیشــگیری از عــوارض  فلکــه دوم فردیــس _ خیابــان ۱۵ ب
و کنتــرل اختــاالت قنــد خــون افــراد دیابتیــک ، ماهانــه بــه مــدت 
ســه روز متوالــی وبــه صــورت رایــگان برگزار مــی کنــد و متخصصین 
و کارشناســان تغذیــه جدیدتریــن راهکارهــای پیشــگیری و کنتــرل 
ــن کاس  ــد، ای ــی دهن ــوزش م ــراد آم ــن اف ــه ای ــون را ب ــد خ قن

هــا  مــورد اســتقبال گســترده مــردم  قــرار گرفتــه بــه طــوری کــه  
میانگیــن افــراد شــرکت کننــده  در هــر دوره تعــدادی بالــغ بــر۱۰۰ 

نفــر مــی باشــد.
ــه  ــبت ب ــس نس ــتان فردی ــه شهرس ــام جمع ــش ام ــه همای در ادام
اهمیــت بیمــاری دیابــت و تشــکیل انجمــن دیابــت در فردیــس ابــراز 
خرســندی نمــود و بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع از کلیه کســانی 
کــه در ایــن راســتا ارایــه دهنــده خدمــات علمــی و درمانــی بودنــد، 

تقدیــر بــه عمــل آورد. 
ــا  ــرز ب ــتان الب ــت اس ــن دیاب ــس انجم ــی ریی ــوش جلیل ــر داری دکت
ــه رشــد گســترده بیمــاری دیابــت در کشــور گفــت: همــه  توجــه ب
ــا همــت  ــت در کشــور ب ــی دیاب ســاله در ۱۴ نوامبــر همایــش جهان
پزشــکان، وزارت بهداشــت و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی برگــزار 
مــی شــود کــه درایــن همایــش هــا تــازه تریــن پیشــرفت و  آخریــن 
دســتاوردهای ایــران در زمینــه درمــان، کنتــرل و پیشــگیری عوارض 

دیابــت بــه مــردم ارائــه مــی شــود.

ــت:  ــور گف ــت در کش ــزون دیاب ــیوع روزاف ــه ش ــه ب ــا توج وی ب
ــر درســطح کشــور مبتــا  ــون نف درحــال حاضــر بیــش از ۵ میلی
بــه دیابــت هســتند و نزدیــک بــه ۵/۸ میلیــون نفــر دچــار اختــال 
ــون  ــر  ۵/۱۳ میلی ــغ ب ــوع بال ــند و در مجم ــی باش ــون م ــد خ قن
نفــر در کشــور مبتــا بــه دیابــت و یــا پیــش دیابــت مــی باشــند 
و ایــن آمــار در اســتان البــرز بالــغ بــر ۳۰۰هــزار نفــر مــی باشــد. 
ــوق تخصصــی ســامت اظهــار  ــی رییــس کلینیــک ف ــر جلیل دکت
ــا  ــت و بن ــاری دیاب ــزون بیم ــیوع روزاف ــه ش ــه ب ــا توج ــت ب داش
بــه آمــار بــاالی مبتایــان بــه اختــاالت قنــد خــون مــا را بــرآن 
ــدرن  ــزات م ــا تجهی ــس را ب ــامت فردی ــگاه س ــا درمان ــت ت داش
ــاذق در  ــکان ح ــارت پزش ــت نظ ــد و تح ــانی کارآم ــروی انس و نی
بخــش هــای عمومــی، تخصصــی و فــوق تخصصــی، آزمایشــگاه و 
داروخانــه بــه منظــور خدمــات رســانی مطلــوب تــر و رضایتمنــدی 
ــرد  ــه گ ــک مجموع ــس در ی ــرم فردی ــی محت ــه بیشــتر اهال هرچ

ــود را در  ــی خ ــای درمان ــه نیازه ــن کلی ــا مراجعی ــم ت ــم آوردی ه
یــک مجموعــه دریافــت نماینــد و قابــل ذکــر اســت انجمــن دیابــت 
شهرســتان فردیــس نیــز در کنــار مراکــز فــوق فعالیــت هــای علمــی، 
ــا  ــی ب ــر جلیل ــی دهد.دکت ــه م ــود را ارائ ــی خ ــی و خدمات فرهنگ
ــت یکــی از مهــم تریــن مشــکات  ــه اینکــه امــروزه دیاب اشــاره ب
بهداشــتی، درمانــی و اقتصــادی، اجتماعــی جهــان محســوب 
ــادی در  ــراد ع ــر از اف ــش ت ــی بی ــراد دیابت ــزود: اف ــود، اف ــی ش م
ــی،  ــات قلب ــد حم ــف مانن ــای مختل ــاری ه ــر بیم ــرض خط مع
ــی  ــدام تحتان ــمی و ان ــای چش ــاری ه ــی، بیم ــی، نفروپات نوروپات
ــت و  ــیوع دیاب ــت ش ــه اهمی ــر ب ــذا نظ ــتند ل ــو هس ــع عض و قط
ــا بخــش هــای  ــوق تخصصــی ســامت  ب عــوارض آن کلینیــک ف
مشــاوره تغذیــه، روانپزشــکی، پزشــک کنتــرل دیابــت، اســکن پــا 
ــکی،  ــم پزش ــوژی، چش ــوژی، نورول ــا، نفرول ــم پ ــت از زخ و مراقب
ــه  ــات رســانی ب ــاده خدم ــوژی آم ــدد و روماتول ــب، غ ــی، قل داخل

ــی باشــد. ــی م ــاران دیابت بیم
ــردم  ــده م ــد نماین ــش کولیون ــن همای ــت در ای ــر اس ــل ذک قاب
اســتان البــرزدر مجلــس شــورای اســامی اعــام کــرد؛ بــا توجــه 
بــه کمبــود داروهــای دیابتــی در بخــش توزیــع انســولین  پیگیــر 
ــه عنــوان  مطالبــات بیمــاران دیابتــی در مجلــس مــی باشــیم و ب

ــم.  ــی کنی ــری م ــن موضــوع را پیگی ــردم ای ــدگان م نماین
ــت  ــکین دش ــهردار مش ــوی ش ــر موس ــید جعف ــت  س ــی اس گفتن
ــت  ــی دیاب ــش جهان ــزاری همای ــزایی در برگ ــه س ــهم ب ــه س ک
ــا  ــت ب ــکین دش ــهرداری مش ــورا و  ش ــه ش ــت،گفت: مجموع داش
ــرح  ــرای ط ــتای اج ــتر در راس ــکاری بیش ــاده هم ــوان آم ــام ت تم
هــای بهداشــتی و درمانــی و حمایــت از انجمــن دیابــت و انجمــن 
بیمــاران کلیــوی در مشــکین دشــت  مــی باشــد و درایــن همایــش 
ــت  ــی مدیری ــوی آمادگ ــاران کلی ــش آالم بیم ــور کاه ــه منظ ب
بــرای جــذب ســرمایه گــذاران  را  شــهری مشــکین دشــت 
خصوصــی و دولتــی بــرای راه انــدازی مرکــز دیالیــز اعــام نمــود.
ــه  ــه کلی ــکاری صمیمان ــس از هم ــت فردی ــن دیاب ــان انجم در پای
دســت انــدرکاران پژوهشــگاه مــواد و انــرژی مشــکین دشــت کــه 
در برگــزاری هرچــه باشــکوه تــر ایــن مراســم مــا را یــاری کردنــد، 

تقدیــر و تشــکر مــی نمایــد.

همایش جهانی دیابت درشهرستان فردیس با هدف ارتقاء سطح آگاهی و حفظ سامتی مردم برگزار شد

آتشی که ۷۵ نان آور خانوار را بیکار کرد
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سیاســی  معاونــت  سرپرســت 
ــتانداری  ــی اس ــی و اجتماع امنیت
البــرز گفــت: جایــگاه هــای 
آرامــش  بــا  البــرز  ســوخت 

همــراه اســت.

 نورمحمــد فــردی اعــام کــرد کــه 
ــئوالن  ــی مس ــای میدان ــی بازدیده ط
ــه  ــای  عرض ــگاه ه ــتاندار  از جای و اس
ــتان  ــر اس ــی ب ــش مطلوب ــوخت آرام س
حاکــم بــوده و بــر اســاس تدابیــر 
اندیشــیده شــده بــه انــدازه کافــی 
ســوخت در جایــگاه هــا موجــود اســت.

وی ادامــه داد: طــرح مدیریــت مصــرف 
ــد  ــورد تائی ــی و م ــرح مل ــوخت ط س

ــت. ــور اس ــوه کش ــه ق ــران س س
وی گفــت: هــدف از اجــرای ایــن طــرح 
ملــی، مدیریــت مصــرف ســوخت و 
ــت  ــرای حمای ــن ب ــت بنزی اصــاح قیم
معیشــتی از ۱۸ میلیــون خانــوار ایرانــی 
اســت کــه تــا ۱۰ روز آینــده بــه حســاب 

ــان واریــز مــی شــود. آن
وی افــزود: در ایــن زمینــه از شــهروندان 
درخواســت مــی شــود ضمــن همــکاری 
بــا مســئوالن ذیربــط در اجــرای صحیــح 
ایــن طــرح در اســتان نســبت بــه 

دریافــت کارت هــای ســوخت خــود 
کــه پیــش از ایــن در پایــگاه هــا اطــاع 

ــی  ــه آگاه ــرز ب ــتانداری الب ــانی اس رس
ــد. ــدام کنن ــردم رســیده  اق م

دوهفته نامه
اقتصادی و اجتامعی استان الربز

اخبــار استـان

ــام  ــان )عــج( ســپاه ام ــام زم ــام ام ســربازان گمن
حســن مجتبــی)ع(  البــرز موفــق بــه شناســایی و 
دســتگیری ۱۵۰ نفــر از لیدرهــای مخــل امنیــت 

در ایــن اســتان شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســپاه امــام حســن 
مجتبــی )ع( در حوادث ۲ روز گذشــته، ســربازان 
ــرز  ــج( ســپاه اســتان الب ــان )ع ــام زم ــام ام گمن

ایــن افــراد را شناســایی و دســتگیر کردنــد.
برخــی از ایــن افــراد اعتــراف کردنــد کــه 
توســط افــراد آمــوزش دیــده در داخــل و خــارج 
ــی  ــت مبالغ ــا دریاف ــده و ب ــر ش ــور اجی از کش
اقــدام بــه آتــش زدن و تخریــب مراکــز و امــوال 

ــد. ــی کردن عموم

آرامش در جایگاه های سوخت البرز

دستگیری ۱۵۰ نفر از 
لیدرهای مخل امنیت در 

استان البرز

خروش انقالبی مردم در 
ایران کوچک

جمعیــت میلیونــی البــرز امــروز در پاســخ کوبنــده 
بــه حرکــت آشــوبگرانه چنــد روز اخیــر دشــمنان 
آنهــا،  بــه  وابســته  برخــی عناصــر  و  اســام 
ــا مقــام عظمــای  پرخــروش وارد میــدان شــد و ب
ــدی  ــامی عه ــی و اس ــای دین ــت و ارزش ه والی

ــت. ــاره بس دوب
امــروز کانشــهر کــرج مرکــز اســتان البــرز 
طالقــان،  محمدشــهر،  فردیــس،  شــهرهای  و 
ــتان  ــن اس ــتهارد در ای ــاد و اش ــتگرد، نظرآب هش
تجلــی حضــور بــا شــکوه مــردم همیشــه صحنــه 
ــداری از  ــرای پاس ــه ب ــی ک ــود، مردم ــی ب و انقاب
میهــن اســامی و ارزش هــای دینــی هــزاران 
شــهید و جانبــاز تقدیــم کــرده انــد هــر چنــد کــه 
ــای  ــای دشــمنان و برخــی کاســتی ه ــم ه تحری
اقتصــادی دشــواری هایــی بــرای آنــان بــه وجــود 

آورده اســت

تجــارت  و  معــدن  رئیــس ســازمان صنعــت، 
ــت در  ــش قیم ــه افزای ــرد: هیچگون ــام ک البرزاع
ــا  ــول نیســت و ب ــل قب ــات قاب عرضــه کاال و خدم

ــود. ــی ش ــع م ــورد قاط ــان برخ متخلف
ــاده  ــوق الع ــه ف ــیه جلس ــی درحاش ــن ربیع رامی
تنظیــم بــازار اســتان البــرز افــزود: در ایــن 
نشســت، اوضــاع بــازار و انبارهــای  کاالهــای 
اساســی اســتان مــورد بررســی و بــر اســاس 
گزارشــات مطــرح شــده، ذخایــر کاالهــای اساســی 
و ضــروری مــورد نیــاز اســتان و کشــور در بهتریــن 

ــرار دارد. ــرایط ق ش

»محمــد«  و  اهلل«  »هدایــت  شــهیدان  مــادر 
ــا  ــال ه ــس از س ــامگاه ســه شــنبه پ ــدار ش خیل
فــراغ و درد دوری از فرزندانــش در ســن ۸۵ 

ســالگی دارفانــی را وداع گفــت.
ســکینه  »ســیده  پیکــر  تشــییع  مراســم 
ایــن شــهدا  روز  حســینی«، مــادر بزرگــوار 
ــرج،  ــع در  ک ــش واق ــل منزل ــنبه  از مقاب پنجش
ــدار   ــی، کوچــه شــهید خیل ــی جنوب ــوار طالقان بل
ــتای  ــهدای روس ــزار ش ــپس در گل ــزار و س برگ
ــت اهلل  ــهیدش هدای ــد ش ــار فرزن ــت در کن اغش

می گیــرد. آرام 

اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
البــرز گفــت: ترافیــک در ســطح ایــن اســتان بــا 
ــاوگان حمــل ونقــل  اســتفاده از تمــام ظرفیــت ن

ــود. ــی ش ــت م ــی مدیری عموم
علــی درویــش پــور در نشســت ویدئــو کنفرانــس 
ــا   ــه ب ــوخت ک ــل س ــل و نق ــش حم ــتاد پای س
حضــور معــاون عمرانــی وزیــر کشــور و معاونــان 
اســتانداری های  عمرانــی  امــور  هماهنگــی 
 ۳۵۰ افــزود:  شــد،  برگــزار  کشــور  سراســر 
دســتگاه اتوبــوس درون شــهری بــه همــراه 
ــرج در کل  ــران - ک ــهری ته ــرون ش ــوط ب خط

۵۰۰ واحــد اتوبــوس فعــال هســتند.

برپایی ۲ هزار نمایشگاه 
کتاب در مدارس البرز

کل  اداره  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
آمــوزش و پــرورش البــرز اعــام کــرد: ۲ هــزار 
ــوش  ــال خ ــعار» ح ــا ش ــاب ب ــگاه کت نمایش
خوانــدن « در مــدارس ایــن اســتان برپــا شــد.
فرشــته فهمیــده در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
ــبت  ــه مناس ــگاه ها ب ــن نمایش ــت: ای اظهارداش
رویکــرد  بــا  و  و کتابخوانــی  هفتــه کتــاب 
افزایــش ســطح مطالعــه در مــدارس، اختصاص 
ــاد  ــواده و ایج ــی خان ــبد مصرف ــاب در س کت
انگیــزه و رقابــت در مطالعــه بیــن جامعــه 
هــدف بــه مــدت یــک هفتــه دایرشــده اســت.

اقــدام هنجارشــکنانه برخــی افــراد آشــوبگر در 
شهرســتان فردیــس اســتان البــرز ســبب شــد تــا بــا 
آتــش زدن یــک کارگاه تولیــدی پوشــاک ، ۷۵ نــان 

ــوند. ــکار ش ــتان بی ــن شهرس ــواده در ای آور خان
رییــس اداره صنعــت ، معــدن و تجــارت شهرســتان 
ــدی پوشــاک ۲  ــن کارگاه  تولی ــت : ای ــس بگف فردی
شــب پیــش در جریــان اقــدام برخــی افــراد آشــوبگر 
ــران  ــه خواه ــن ســاختمان حــوزه علمی ــر زمی در زی
ــش  ــه آت ــهر ب ــن ش ــارم ای ــه چه ــس در فلک فردی

کشــیده شــد.
ــن  ــان ای ــت: در جری ــار داش ــی اظه ــفندیار قارلق اس
حادثــه تمــام امکانــات و تجهیــزات ایــن کارگاه 
ــان آور  ــر ن ــکاری ۷۵ نف ــه بی ــوخت و ب ــش س در آت

ــت. ــده اس ــوار انجامی خان
وی افــزود:  بــرای حمایــت از ایــن کارگــران بــا اداره 
ــی  ــس هماهنگ ــی فردی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
الزم بــه عمــل آمــده تــا کارگــران ایــن کارگاه بیمــه 
بیــکاری دریافــت کنند.شهرســتان ۶۰۰ هــزار نفــری 
فردیــس در جنــوب شــرقی کــرج مرکــز اســتان البرز 
قــرار دارد. اعتــراض هــا بــه اصــاح قیمــت بنزیــن که 
ــی هماهنگــی ســران  ــه شــورای عال براســاس مصوب
ــه  ــان ب ــه ۲۴ آب ــداد جمع ــه بام ــق اولی ــوا از دقای ق
اجــرا گذاشــته شــد، در شــهرهای مختلــف اشــکال 
متفــاوت داشــت.در برخــی شــهرها ایــن اعتــراض هــا 
ــا  ــهرها ب ــود و در برخــی ش ــع ب ــد تجم ــا در ح تنه

ایجــاد ترافیــک و راه بنــدان همــراه شــد. 
ــی  ــود واعظ ــت، محم ــخنگوی دول ــی س ــی ربیع عل
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری و محمدباقــر نوبخــت 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه از شــامگاه جمعــه 
تاکنــون در اظهارنظرهایــی جداگانــه تاکیــد کــرده اند 
ــه شــورای  ــن مصوب ــای بنزی ــر به ــه موضــوع تغیی ک
عالــی اقتصــادی ســران قــوا و تصمیــم همــه اجــزای 

نظــام اســت.
ــی کــه  ــه های ــه دغدغ ــا توجــه ب ــت ب همچنیــن دول
ــت  ــف اس ــود دارد موظ ــردم وج ــت م ــاره معیش درب
ــی  ــت م ــه دس ــیر ب ــن مس ــه از ای ــی را ک ــام پول تم
آیــد در قالــب کمــک معیشــتی جــدای از یارانــه بــه 
حــدود ۶۰ میلیــون نفــر از مــردم ایــران پرداخــت کند 
ــن اصــاح قیمــت،  ــت در ای ــن مســاله دول و مهمتری
اصــاح نظــام پرداخــت یارانــه بــه نفــع همــه مــردم 

ــوده اســت. ب
دولــت تاکیــد کــرده اســت کــه بــه ســرعت ســاز و 
ــام  ــن اع ــت بنزی ــاح قیم ــه اص ــت یاران کار پرداخ
ــد  ــره من ــی از آن به ــون ایران ــود و ۶۰ میلی ــی ش م

ــد شــد. خواهن

وجود نظام مشاوره در مدارس 
ابتدایی ضرورت دارد

طرح ویژه برخورد با افزایش قیمت کاال در البرز آغاز شد
 مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی البــرز 
ــا  ــورد ب ــژه برخ ــرح وی ــرای ط از اج
افزایــش خودســرانه قیمــت کاالهــا و 

ــرداد.. ــتان خب ــن اس ــات در ای خدم

علــی اکبــر مختــاری اظهــار داشــت: در 
ــت از  ــال حمای ــه  دنب ــن طــرح ب اجــرای ای
افــراد آســیب پذیــر هســتیم  و نظــارت بــر 
توزیــع  کاال و خدمــات و همچنیــن فضــای 
ــاب  ــر الته ــال حاض ــه د رح کســب و کار ک
ــی ایجــاد شــده تشــدید شــده اســت. کاذب
تعزیــرات  بازرســان  کــرد:  اضافــه  وی 
بــرای  ظرفیــت  تمــام  بــا  حکومتــی  
پیشــگیری از تخلفــات احتــکار، گرانفروشــی 
ــال  ــا اخ ــده و  ب ــال ش ــازار فع ــطح ب در س
ــی شــود. ــازار برخــورد م ــران در حــوزه ب گ
بــه همیــن منظــور هفــت شــعبه رســیدگی 
در مرکــز اســتان البــرز و چهارشــعبه در 
شهرســتان هــا بــه تخلفــات رســیدگی 
اســتان  حکومتــی  کنند.تعزیــرات  مــی 
ــار  ــات انجــام شــده در کن ــرز طــی اقدم الب
بازرســان صمــت و اصنــاف بیــش از ۴۰ 
ــرای نظــارت و پیشــگیری  ضابــط قضایــی ب
ــه دســتور دادســتان  از در امــور اقتصــادی ب
ــازار فعالیــت  ــه و در رصــد ب ــرز بکارگرفت الب
ــه  ــرد ک ــاری خاطرنشــان ک ــی کنند.مخت م
ایــن تخلــف هــا خــارج از نوبــت رســیدگی 
شــده و اولویــت ایــن رســیدگی هــا از ادارات 

دولتــی کــه ارائــه خدمــت مــی کننــد آغــاز 
گردیــده و بــه دیگــر صنــوف جامعــه تعمیــم 

ــود. ــی ش داده م
همــه دســتگاه هــای اســتان البــرز مکلــف به 
همــکاری بــا دســتگاه هــای نظارتــی شــدند 
تــا در حــوزه انبارهــای احتمالــی احتــکاری 
ــته  ــکاری الزم را داش ــا هم ــف آن ه و کش
ــازار  ــطح ب ــه س ــه کاال را ب ــند و چنانچ باش
نیاورنــد ایــن کار بــه عنــوان احتــکار تلقــی 

شــده و برخــورد مــی شــود.
وی گفــت:  وظیفــه توجیــه واحدهــای 
تولیــدی بــه ســازمان صنعــت و معــدن 
ــت  ــر وضعی ــال حاض ــده و درح ــذار ش واگ
مــرغ  تخــم  و  فرنگــی  گوجــه  قیمــت 
ــن  ــم ای ــه امیدواری ــان دارد ک ــداری نوس مق

رقــم تــا چنــد روز آینــده بــه نــرخ تعادلــی 
خــود برســد.مختاری افــزود: یکــی دیگــر از 
ــت گاز  ــش قیم ــه افزای ــکات در زمین مش
ــب  ــل نص ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس ــی ج ال پ
ــن  ــه ای ــا ب ــی خودروه ــتاندارد برخ غیراس
پمــپ هــا ســبب کاهــش ســیلندر خانگــی 
و افزایــش قیمــت آن شــده کــه هماهنگــی 
هــای الزم بــا شــرکت نفــت انجــام شــده که 

ــد. ــش یاب ــرز افزای ــتان الب ــهمیه اس س
ــرز  ــتان الب ــر در اس ــکات دیگ ــی از مش یک
آژانــس هــا و برخــی خطــوط تاکســی هــای 
ــا ســازمان تاکســیرانی  شــهری اســت کــه ب
ــای  ــارت ه ــه نظ ــام شــده ک ــی انج مکاتبات

ــند. ــته باش الزم را داش
ــف هــا در حــوزه حمــل و  بیشــترین تخل

نقــل درون شــهری اســت کــه در برخــی 
و  نشــده  رعایــت  قیمــت  مســیرها  از 
ــدت  ــه ش ــد ب ــت نکنن ــاح قیم ــر  اص اگ

ــود. ــی ش ــورد م برخ
ــزار و  ــش ۳ ه ــرز  بی ــتان الب ــون در اس اکن
۵۰۰ واحــد تولیــدی و خدماتــی و  ۱۲۰ 
ــد. ــی کنن ــت م ــی فعالی ــد صنف ــزار واح ه

ــود  ــت، محم ــخنگوی دول ــی س ــی ربیع عل
ــوری و  ــس جمه ــر رئی ــس دفت واعظــی رئی
محمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه 
و بودجــه از شــامگاه جمعــه تاکنــون در 
ــد  ــه تاکیــد کــرده ان اظهارنظرهایــی جداگان
ــه  ــن مصوب ــر بهــای بنزی ــه موضــوع تغیی ک
شــورای عالــی اقتصــادی ســران قــوا و 

ــت. ــام اس ــزای نظ ــه اج ــم هم تصمی
ــه  ــه دغدغ ــه ب ــا توج ــت ب ــن دول همچنی
ــود  ــردم وج ــاره معیشــت م ــه درب ــی ک های
دارد موظــف اســت تمــام پولــی را کــه از این 
مســیر بــه دســت مــی آیــد در قالــب کمــک 
ــدود ۶۰  ــه ح ــه ب ــدای از یاران ــتی ج معیش
میلیــون نفــر از مــردم ایــران پرداخــت کنــد 
و مهمتریــن مســاله دولــت در ایــن اصــاح 
ــه  ــه ب قیمــت، اصــاح نظــام پرداخــت یاران

ــوده اســت. نفــع همــه مــردم ب
دولــت تاکیــد کــرده اســت کــه بــه ســرعت 
ــه اصــاح قیمــت  ســاز و کار پرداخــت یاران
بنزیــن اعــام مــی شــود و ۶۰ میلیــون 

ــد. ــد ش ــد خواهن ــره من ــی از آن به ایران
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ــه  ــت: ب ــرز گف ــرورش الب ــوزش و پ ــرکل آم  مدی
منظــور ارائــه خدمــات مشــاوره ای و مهــارت 
از  پیشــگیری  و  آمــوزان  دانــش  بــه  آمــوزی 
ــی ، وجــود نظــام مشــاوره  ــای اجتماع آســیب ه

در مــدارس ابتدایــی ضــرورت دارد.
مطابــق ســند تحــول بنیادیــن، پیــش دبســتان و 
ــی و  ــد نقطــه آغــاز آمــوزش راهنمای دبســتان بای
ــه  ــم ب ــن ســند مه ــداف ای ــا اه مشــاوره باشــد ت

شــکوفایی برســد.
ســاالر قاســمی در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا بیــان 
اینکــه از ۱۳۱ راهــکار ســند تحــول بنیادیــن، ۱۲ 
ــه  ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ب راهــکار ب
ــی از  ــت: یک ــت، اظهارداش ــه اس ــاوره پرداخت مش
ــی و  ــام راهنمای ــتقرار نظ ــی و اس ــا طراح آن ه
ــا متوســطه  ــی ت مشــاوره از دوران آمــوزش ابتدای
اســت کــه بایــد بــه حضــور مشــاوران در مــدارس 

ــگاه ویــژه داشــت. ابتدایــی ن
وی تصریــح کــرد: مشــاوره مــرز زمانــی بــر نمــی 
تابــد و در همــه لحظــات زندگــی افــراد بــه 
مشــاوره و مطالعــات عمیــق روحــی و روانــی نیــاز 
دارنــد امــا ایــن نیــاز در مــدارس ابتدایــی بســیار 

محســوس اســت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش البــرز ، اســتقرار نظام 
راهنمایــی و مشــاوره تربیتــی را مبتنــی بــر مبانی 
اســامی و افزایــش نقــش معلمــان در ایــن بخــش 
ــری مشــاوران  ــه کارگی ــرد: ب ــه ک دانســت و اضاف
ــه  ــام پای ــی در تم ــف تخصص ــای وظای ــرای ایف ب
ــول  ــند تح ــداف س ــه اه ــی از جمل ــای تحصیل ه

بنیادیــن اســت.
قاســمی عنــوان کــرد: بایــد نظــام آموزشــی را بــا 
ایــن نــگاه طراحــی کنیــم کــه مواجهــه مشــوقانه 
ــرا  ــا دانــش آمــوز داشــته باشــد زی ــه ب و همدالن
ــی  ــل م ــاوره ای عم ــد مش ــم همانن ــخن معل س
ــه  ــد جنب ــته باش ــص نداش ــر تخص ــه اگ ــد ک کن

منفــی آن در دانــش آمــوز دیــده مــی شــود.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش البــرز در ادامــه بــر 
ــت بخشــی  ــرای کیفی ــار ب ــزوم اختصــاص اعتب ل
برنامــه هــا در دوره ابتدایــی تاکیــد کــرد و 
افــزود: بــدون ایــن اعتبــارات کار خیلــی ســخت 

ــود. ــد ب خواه
ــه در  ــژه مدرس ــه وی ــه برنام ــاص ب ــه خ وی توج
ــت  ــرای کیفی ــم ب ــکاری مه ــی را راه دوره ابتدای

ــرد. ــر ک ــا ذک ــه ه بخشــی برنام
ــر،  ــه تدبی ــه برنام ــن ب ــت: پرداخت ــمی گف قاس
ــازی  ــی، توانمندس ــران ابتدای ــازی مدی توانمندس
مربیــان پیــش دبســتانی، تولیــد محتــوای کیفــی 
در پیــش دبســتانی و درنظــر گرفتــن فــوق العــاده 
شــغل معلمــان دوره ابتدایــی از جملــه کارهایــی 
ــی  ــت بخش ــر کیفی ــد در ام ــی توان ــه م ــت ک اس

ــع شــود. ــر واق ــا موث ــه ه برنام
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش البــرز تاکیــد کــرد: 
روح حاکــم برســند تحــول بنیادیــن تربیتــی 
اســت لــذا در ایــن زمینــه بایــد اهتمــام ویــژه ای 

ــیم. ــته باش داش
آمــوز دارد  البــرز ۵۰۰ هــزار دانــش  اســتان 
ــی  ــوزان در دوره ابتدای ــش آم ــی از دان ــه نیم ک

ــد. ــی کنن ــل م تحصی

و  البــرز  اســتاندار  معــاون   
فرمانــدار ویــژه کــرج گفــت: 
کمیته هــای  اعضــای  ترکیــب 
انتخابــات فرمانــداری افــرادی 
هســتند  کارآزمــوده  و  خبــره 
ــرای  ــتان را ب ــن شهرس ــه ای ک
ــه  ــی طرفان ــالم و ب ــی س انتخابات

ــد. ــرده ان ــاده ک آم

ــتاد  ــت س ــور در نشس ــم پ ــور قاس غف
افــزود:  کــرج  فرمانــداری  انتخابــات 
اعــام شــده  گزارش هــای  براســاس 
تیــم انتخاباتــی ایــن شهرســتان بــا خرد 
ــات  ــزاری انتخاب ــات برگ ــی، مقدم جمع
مجلــس شــورای اســامی را فراهــم 

ــت. ــرده اس ک

وی ادامــه داد: ایــن تیــم طــی ســال های 
ــات را  ــزاری انتخاب ــه برگ ــی تجرب متوال
داشــته اند، بنابرایــن بــا آســیب شناســی 
از انتخابــات هــای شهرســتان کــرج 
در ادوار مختلــف، انتخاباتــی ســالم در 

ــی شــود. ــزار م اســفندماه برگ
فرمانــدار  و  البــرز  اســتاندار  معــاون 
دریافــت  ضمــن  کــرج  شهرســتان 
گزارشــی از اقدامــات کمیته هــای ســتاد 
ــرج  ــداری شهرســتان ک ــات فرمان انتخاب
گفــت: تمــام فعالیت هــا بــرای برگــزاری 
انتخاباتــی ســالم درایــن شهرســتان 

ــود. ــی ش ــد م رص
نشســت ســتاد انتخابــات فرمانــداری 
ــس  ــور رئی ــا حض ــرج ب ــتان ک شهرس
کــرج  فرمانــداری  انتخابــات  ســتاد 

پشــتیبانی،  کمیته هــای  ،مســئوالن 
اســتعام, فنــاوری اطاعــات، اطــاع 
برگــزار  حقوقــی  آمــوزش،  رســانی، 
شــد، کــه هریــک از ایــن کمیته هــا 

گزارشــی از رونــد اقدامــات انجــام شــده 
ارائــه کردنــد. یازدهمیــن دوره انتخابــات 
ــفندماه  ــامی اس ــورای اس ــس ش مجل

ــود. ــی ش ــزار م ــاری برگ ــال ج س

شرایط برگزاری انتخاباتی سالم در کرج مهیا است

مدیریت ترافیک با استفاده 
از ظرفیــت ناوگان
 عمومی در البرز

آتشی که ۷۵ نان آور خانوار 
را بیکار کرد

مادر شهیدان خیلدار به 
فرزندان شهیدش پیوست

هرگونه افزایش قیمت در 
البرز قابل قبول نیست

نماینــده مقــام معظــم رهبــری 
امام جمعــه  و  البــرز  اســتان  در 
کــرج در واکنــش بــه حــوادث 
اجــرای  از  پــس  رخدادهــای  و 
ــوخت،  ــرف س ــت مص ــرح مدیری ط
طــی بیانیــه ای بــا قدردانــی از 
ــت  ــر و والی ــریف، بصی ــردم ش م
ــود  ــوف خ ــه صف ــتان ک ــدار اس م
ــازه  ــرده و اج ــدا ک ــرار ج را از اش
ــد،  ــان ندادن ــه خناث سوءاســتفاده ب
بــه مســئوالن اجرایــی اســتان 
تحــت اشــراف و نظــارت اســتاندار 
ــد. ــر ش ــواردی را متذک ــرز م الب

ــت، در  ــرح اس ــن ش ــه ای ــه ب ــن بیانی مت
بنزیــن،  قیمــت  افزایــش  اعــام  پــی 
نگرانی هایــی در میــان مــردم ایجــاد شــد. 
ــراه  ــی هم ــا اعتراضات ــه ب ــی ک نگرانی های
ــر آن،  ــا موج ســواری ب ــود و آشــوبگران ب ب
ســعی کردنــد، امنیــت را از اســتان ســلب 
کننــد و از ایــن طریــق، مطالبــات مشــروع 
ــی  ــانند.بر کس ــراف بکش ــه انح ــردم را ب م
پوشــیده نیســت کــه نه تنهــا اعتــراض حق 
مدنــی مــردم اســت، بلکــه تمامــی مقامات 
نظــام و در رأس همــه رهبــر معظــم انقاب 
ــر  ــز ب ــق و نی ــن ح ــر ای ــی( ب )مدظله العال
ــه  ــئولین ب ــیدگی مس ــه و رس ــزوم توج ل
ایــن اعتراضــات تأکیــد داشــته و دارنــد، اما 
فصــل تمایــز اعتــراض بــا آشــوب، همیــن 
رفتارهــای غیــر مدنــی اســت کــه عــده ای 

ــاق  ــات ات ــت از تصمیم ــا تبعی ــرار ب از اش
فرمــان فتنــه در ســازمان های مخــوف 
ــان  ــلطه و گوش به فرم ــام س ــی نظ اطاعات
بــه  غول پیکــر،  وابســته ی  رســانه های 
جــان و مــال مــردم رحــم نکــرده و باهــدف 
ــان  ــرار دادن امنیــت جامعــه، پیگیــر پای ق
ــی و  ــه ی داخل ــدار همه جانب ــه اقت دادن ب
منطقــه ای نظــام و فروپاشــی حاکمیت انــد.
ــدف  ــه، ه ــن فتن ــف برانگیز ای ــه تأس نکت
قــرار دادن هم زمــان امــوال عمومــی و نیــز 
دارایی هــای مــردم بــوده کــه بــا توجــه بــه 
خشــونت ذاتــی اشــرار نقــاب دار حرفــه ای، 
چیــزی جــز تداعــی بــروز تفکــر و منــش 
ــادر  ــان متب ــد در اذه ــای جدی ــش ه داع

نمی شــود.
ــر مــا گذشــت  امــا جــدای از آنچــه کــه ب
کــه بــه مــدد الهــی و نفــس قدســی 

نایــب االمــام عجــل اهلل تعالــی فرجــه 
الشــریف خنثــی شــد و دشــمن نتوانســت 
ــه نتیجــه  طراحــی فتنــه ی جدیــدش را ب
ــکر از  ــن تش ــم ضم ــاند، الزم می دان برس
ــدار  ــت م ــر و والی ــریف و بصی ــردم ش م
اســتان کــه صفــوف خــود را از اشــرار جــدا 
ــان  ــه خناث ــتفاده ب ــازه سوءاس ــرده و اج ک
ندادنــد و سپاســگزاری از تمامــی نیروهــای 
ــیجیان  ــپاه و بس ــی، س ــی، انتظام اطاعات
ــوش  ــرل و خام ــه در کنت ــز اســتان ک عزی
کــردن فتنــه مجاهدانــه تــاش کردنــد، به 
مســئولین اجرایــی اســتان تحــت اشــراف 
و نظــارت اســتاندار محتــرم مــواردی را 

ــر شــوم: متذک
ــه  ــانی ک ــه داد کس ــت ب ــرع وق ۱- در اس
ــان  ــال و ج ــه شــده و م ــن فتن ــی ای قربان
ــار  ــه و دچ ــرض قرارگرفت ــورد تع ــا م آن ه

نمــوده  رســیدگی  شــده اند  خســارت 
و مســیر درمــان مجروحــان و جبــران 
ــا و  ــدد نهاده ــه م ــدگان را ب ــارات دی خس
ــارکت  ــز مش ــط و نی ــتگاه های ذی رب دس
مردمــی و میــدان داری خیریــن همــوار 
نماییــد.۲- بــا تشــکیل یــک قــرارگاه 
عملیاتــی متشــکل از مدیــران ارشــد 
به طورجــدی  زبــده  کارشناســان  و 
در  فرصت طلبــان  سوءاســتفاده  مانــع 
شــده  قیمت هــا  افزایــش خودســرانه 
و بــا متخلفــان بــه شــکل جــدی و 
بــا  نماییــد.۳-  برخــورد  عبرت آمــوز 
آســیب های  و  آشــوب ها  بــه  توجــه 
مراکــز  برخــی  تعطیلــی  و  فتنــه 
از  خدماتــی در برخــی شــهرها اعــم 
بهداشــتی،  درمانــی،  سوخت رســانی، 
اقتصــادی، رفاهــی و غیــره، ســتادی 
بــه  کمــک  و  شناســایی  مأمــور  را 
راه انــدازی مجــدد آن هــا در اســرع وقــت 
بــا حمایــت فــوری بانک هــا نماییــد 
ــه  ــدداً ب ــردم مج ــادی م ــی ع ــا زندگ ت

بازگــردد. معمــول  چرخــه ی 
۴- اســتاندار محتــرم بــا درایــت اجرایــی 
ــی  و مدیریتــی خویــش، شــخصاً مقدمات
ــکار  ــع از احت ــا اوالً مان ــم آورد ت را فراه
ــاد  ــا و ایج ــا در انباره ــای کااله و اختف
بــازار ســیاه و گرانی هــای مصنوعــی 
ــدن  ــر بازگردان ــاوه ب ــاً ع ــده و ثانی ش
امنیــت کامــل اجتماعــی، امینــت روانــی 

ــد ــت نمایی ــز تقوی ــه نی جامع

مسئوالن قیمت ها را کنترل کنند
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- عضــو هیــات علمــی و دانشــیار گــروه روابــط 
ــن  ــرار گرفت ــت: ق ــی گف ــل دانشــگاه خوارزم بین المل
ــی  ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــیاه گ ــت س ــران در فهرس ای
)FATF( مشــکات اقتصــادی و بانکــی زیــادی بــرای 
ــریکان  ــیاری از ش ــد و بس ــاد می کن ــورمان ایج کش
ــن  ــم در ای ــن ه ــه روســیه و چی ــا از جمل تجــاری م
ــب  ــدی در قال ــه ج ــل و معامل ــکان تعام ــرایط ام ش

ــد داشــت. ــا نخواهن ــا م سیســتم بانکــی ب
غام رضــا کریمــی روز چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا 
ایرنــا افــزود: وقتــی FATF اعــام می کنــد کشــوری 
دارای ریســک بــاال اســت تمامــی فعــاالن اقتصــادی و 
کشــورهای دنیــا اینگونــه مســتفاد می کننــد کــه آن 
کشــور سیســتم مناســبی بــرای مبــارزه بــا پولشــویی 
و تامیــن مالــی تروریســم بــه صــورت قــوی نــدارد، از 
ایــن رو همــه کشــورهای دنیــا روابــط بانکی خودشــان 
را بــه شــدت محــدود می کننــد؛ ضمــن اینکــه اتهــام 
پولشــویی و حمایــت از تروریســم بــه صــورت قــوی به 

عنــوان یــک برچســب بــه ایــن کشــور می خــورد.
وی ادامــه داد: وقتــی کشــوری در لیســت ســیاه 
FATF قــرار می گیــرد طبیعتــا شــرایط فعالیــت این 
ــدود  ــدت مح ــه ش ــی ب ــط بین الملل ــور در محی کش
ــه  ــا حاضــر ب ــاً هیــچ  بانکــی در دنی می شــود و تقریب

ــا ایــن کشــور نخواهنــد شــد. همــکاری ب
وی اضافــه کــرد: از مجمــوع کشــورهای دنیــا تعــداد 
 FATF ــه ــوز ب ــور( هن ــت کش ــی )هش ــیار کم بس
نپیوســتند و احتمــاال در لیســت ســیاه ســازمان قــرار 
می گیرنــد و ایــن موضــوع شــرایط کار را بــرای 

ــد. ــوار می کن ــیار دش ــا بس ــات آنه تعام
عضــو هیات علمــی دانشــگاه خوارزمــی اظهار داشــت: 
ــای  ــر تحریم ه ــورمان درگی ــه کش ــت ک ــت اس درس
ظالمانــه آمریــکا اســت و اینگونــه اســتنباط می شــود 
کــه اگــر لوایح مربــوط بــه پالرمــو )کنوانســیون مبارزه 
ســی اف تی  فراملــی(و  ســازمان یافته  جرایــم  بــا 
ــی تروریســم( را  ــن مال ــا تامی ــارزه ب )کنوانســیون مب
بپذیریــم احتمــاالً فشــارهای اقتصــادی بــر مــا افزایش 
پیــدا خواهــد کــرد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر 
 FATF مــا ایــن لوایــح را نپذیریــم و در لیســت ســیاه
ــی از  ــا حت ــرایط دور زدن تحریم ه ــم ش ــرار بگیری ق
امــروز بســیار بســیار ســخت تر خواهــد شــد، چــرا کــه 
حتــی سیســتم بانکــی در کشــورهای همســایه مثــل 
ــل خواهــد شــد و  ــی قف ــه نوع ــراق و افغانســتان ب ع
بســیاری از شــرکای امــروز مــا مثــل روســیه و چیــن 
هــم امــکان تعامــل و معامله جــدی در قالب سیســتم 

بانکــی را بــا مــا نخواهنــد داشــت.
کریمــی افــزود: موضــوع ایــن لوایــح در برهــه کنونــی 
دچــار یــک سلســله اختافــات جناحــی و سیاســی در 
ــح در حاشــیه  ــن لوای کشــور شــده کــه متاســفانه ای
ــا  ــه ام ــرار گرفت ــم ق ــام ه ــه برج ــوط ب ــائل مرب مس
این هــا موضوعــات کامــاً تخصصــی و حرفــه ای 
ــول ۴۰  ــت و در ط ــک اس ــاد و بان ــه اقتص ــوط ب مرب
ســال گذشــته کشــور وارد ایــن هنجارهــا و رویه هــای 
بین المللــی شــده و خیلــی هــم فضــای افــکار عمومی 
مداخلــه جــدی در ایــن موضوعــات نداشــته اســت.

وی ادامــه داد: امــا در شــرایط کنونی مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام کــه بایــد تصمیم گیــری نهایــی را در 
ــا ایــن ۲ موضــوع داشــته باشــد بــه نوعــی  ارتبــاط ب
تحت الشــعاع فضــای ۲ قطبــی جامعــه قــرار گرفتــه 
و از آنجــا کــه نزدیــک بــه انتخابــات مجلــس شــورای 
ــی و  ــه سیاس ــای دوگان ــن فض ــتیم ای ــامی هس اس
جناحــی نســبت بــه ایــن موضــوع پررنــگ شــده و اگر 
تمهیــد مناســب در ایــن خصــوص صــورت نگیــرد چه 

بســا منافــع ملــی کشــور ضربــه بخــورد.
ــا بیــان اینکــه اساســاً  دانشــیار دانشــگاه خوارزمــی ب
مســاله اصلــی، چگونگــی اجــرای ســی اف تی و 
 FATF پالرمــو اســت گفــت: ۱۸۵ کشــور دنیــا عضــو
شــدند و ایــن طــور نیســت کــه همــه کشــورهایی که 
ــا و  ــی چارچوب ه ــه شــدند تمام ــن مجموع عضــو ای
ــو  ــی اف تی و پالرم ــده در س ــر ش ــای ذک آیین نامه ه

را بــه طــور دقیــق اجــرا کننــد.
ــه  ــا ب ــه عنــوان مثــال کشــورهای دنی ــزود: ب کریمــی اف
لحــاظ نحــوه اجــرای ســی اف تــی و پالرمــو رتبه بنــدی و 
رده بنــدی شــدند؛ اتریــش رتبــه ۱۳۶ و ایتالیا رتبــه ۱۴۰ 
را از ۱۸۵ کشــور عضــو بــه دســت آورده و حتــی کشــورها 
بــه لحــاظ رده بنــدی اجــرا برخی کامــل، متوســط، خوب 
و بــد بودنــد، بنابرایــن آنچــه کــه در شــرایط کنونــی مهم 

اســت فنــون اجــرای ایــن لوایــح هســت.
ــان را  ــد خودم ــی نبای ــا در شــرایط فعل ــه داد: م وی ادام
در وضعیــت بحرانــی قــرار دهیــم و بــا توجــه بــه شــرایط 
تحریم هــا سیســتم بانکــی کشــور را کامــاً قفــل کنیــم؛ 
البتــه اگــر مــا بپذیریــم و ایــن لوایــح را خوب اجــرا کنیم 
طبیعتــاً لطماتــش بــه مراتــب کمتــر اســت بــه عبــارت 
دیگــر حتــی اگــر مــا در رده بنــدی اجــرای ســی اف تی و 
پالرمــو در رتبه هــای آخــر دنیــا هــم قــرار گیریم بســیار 
بهتــر از ایــن اســت کــه در لیســت ســیاه قــرار بگیریــم.

وی تصریــح کــرد: بنابرایــن منطقــی ایــن اســت کــه مــا 
ــه ســی اف تی و  ــه اینک ــا توجــه ب ــی ب در شــرایط کنون
ــام  ــدرت نظ ــای پرق ــا و رژیم ه ــزو هنجاره ــو ج پالرم
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــدند بهت ــی ش ــادی بین الملل اقتص
ــدیم  ــی ش ــار محدودیت ــر دچ ــم و اگ ــح را بپذیری لوای
ــی و  ــرایط را عملیات ــی از ش ــرای آن برخ ــوه اج در نح

ــم. ــی نکنی اجرای
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه خوارزمــی اظهــار داشــت: 
ــد  ــه ای اســت و بای ــح کار کامــًا حرف ــن لوای اجــرای ای
ــچ  ــرد، هی ــورت بگی ــرا ص ــت الزم در اج ــت و مراقب دق
ــا در اجــرای تعهــدات رتبــه  ــدارد کــه م ــی هــم ن دلیل
خیلــی باالیــی بیاوریــم امــا اگر عضــو نشــویم و نپذیریم 
طبیعــی اســت کــه دچــار مشــکات اساســی در 
تعامــات بانکــی و مالــی کشــور بــا محیــط بین المللــی 

روبــرو می شــویم.
کریمــی افــزود: البتــه اجــرای ســی اف تی و پالرمــو حتما 
بــه افــرادی بــا مهــارت قــوی و بــا تــوان بین المللــی بــاال 
اســت و اینطــور هــم نیســت کــه اگــر مــا بپیوندیــم بــه 
ایــن لوایــح هرگونــه کــه بــه عنــوان مثــال کشــورهای 
ــه اجــرا شــویم. وی  ــور ب ــا مجب ــد م ــد بخواهن قدرتمن
ادامــه داد: در واقــع کشــور آزاد اســت بــه هــر نحــوی که 
میخواهــد ســی اف تــی و پالرمــو را اجــرا کنــد گرچــه 
جــزو تعهــدات مــا اســت امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 
حتمــاً بــه هــر شــیوه ای مــا ایــن ۲ الیحــه را اجــرا کنیم 
ــرار  ــح و ق ــن لوای ــه ای ــر از نپیوســتن ب ــا بدت شــرایط م

گرفتــن در لیســت ســیاه نخواهــد شــد.

قرار گرفتن در فــــهرست سیاه 
FATF ایران را با مشکالت بانکی 

مواجه  می کند

توافق وزرات کشور با بهزیستی ساماندهی کودکان کار اتباع خارجی

درختان سطح شهر کرج سه نوبت برف تکانی شدند

مدیــرکل امــور اتبــاع و مهاجریــن 
گفــت:  کشــور  وزارت  خارجــی 
ــاع و  ــور اتب ــن اداره ام توافقــی بی
ــور  ــی وزارت کش ــن خارج مهاجری
و ســازمان بهزیســتی کشــوری 
کــودکان  تــا  گرفــت  صــورت 
ــع  ــایی، جم ــی شناس ــاع خارج اتب

آوری و ســاماندهی شــوند.

امــور   مهــدی محمــودی مدیــرکل 
وزارت  خارجــی  مهاجریــن  و  اتبــاع 
کشــور در حاشــیه بازدیــد از طــرح 
فرمانــداری  اجتماعــی  امــور  هــای 
کــودکان  دربــاره ســاماندهی  کــرج 
ــودکان کار  ــام ک ــرد: تم ــار ک کار  اظه
در کشــور اتبــاع خارجــی نیســتند.
اســتان  اینکــه  بیــان  بــا  محمــودی 

ــه  ــوان جامع ــه عن ــران را ب ــرز و ته الب
ــودکان کار  ــا ک ــم ت ــرار دادی ــدف ق ه
اتبــاع خارجــی را ســاماندهی کنیــم، 
قــرار  اولیــه  طــرح  در  کــرد:  بیــان 
ــع آوری  ــودکان جم ــن ک ــط ای ــود فق ب
ــاوه  ــی ع ــگاه اجتماع ــا ن ــا ب ــوند، ام ش
بــر جمــع آوری ســاماندهی هــم کردیــم.
ــن  ــی بی ــه توافق ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــن خارج ــاع و مهاجری ــور اتب اداره ام
بهزیســتی  ســازمان  و  کشــور  وزارت 
ایــن  تــا  گرفــت  صــورت  کشــوری 
آوری،  جمــع  شناســایی،  کــودکان 
ســاماندهی شــوند، افــزود: کودکانــی 
خانوادشــان  داشــتند  خانــواده  کــه 

شــدند. داده  تحویــل  و  فراخوانــده 
مهاجریــن  و  اتبــاع  امــور  مدیــرکل 
خارجــی وزارت کشــور افــزود: آن دســته 
ــتور  ــد دس ــی مانن ــه باق ــی ک از کودکان
ــرای آن هــا اخــذ شــده اســت  ــی ب قضای
تــا در مراکــز بهزیســتی و شــهرداری 

نگهــداری شــوند؛ همچنیــن بــا ســفارت 
کــه  کردیــم  هماهنــگ  افغانســتان 
تحــت  را  افغانســتانی  کار  کــودکان 
پوشــش قــرار داده و تعییــن تکلیــف 

ــد. کنن
بــر  عــاوه  کــرد:  اضافــه  محمــودی 
کــودکان  افغانســتانی،  کــودکان 
پاکســتانی، بنگادشــی و میانمــاری نیــز 
ــه  ــده می شــوند ک در ســطح شــهرها دی
ــرز  ــه م ــل آن ک ــه دلی ــتان ب ــا پاکس ب
مشــترک و نمایندگــی داریــم بــه راحتی 
ــگادش  ــا بن ــا ب ــم، ام ــورد می کنی برخ
ــه  ــتیم ک ــکل هس ــار مش ــار دچ و میانم
بهزیســتی و شــهرداری ایــن افــراد را 
تحــت پوشــش قــرار داده اســت.مدیرکل 
خارجــی  مهاجریــن  و  اتبــاع  امــور 
ــداد  ــرد: تع وزارت کشــور خاطرنشــان ک
ــه در دو  ــاع خارجــی ک ــودکان کار اتب ک
ــع آوری و  ــران جم ــرز و ته ــتان الب اس
ــتند. ــر هس ــدند، ۴۰۰ نف ــاماندهی ش س

ســازمان  رئیــس   - کــرج 
ســیما، منظــر و فضــای ســبز 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرج ب ــهرداری ک ش
ــان  ــت: درخت ــرف، گف ــارش ب ب
ــت  ــه نوب ــرج س ــهر ک ــطح ش س

شــدند. برف تکانــی 

گفت وگــو  در  پــور  بضاعتــی  پیمــان 
ــارش  ــه ب ــا اشــاره ب ــگار مهــر ب ــا خبرن ب
ــده  ــاز ش ــروز آغ ــح ام ــه از صب ــرف ک ب
اســت، اظهــار کــرد: گزارش هایــی در 
درختــان  شــاخه  شکســتی  خصــوص 
دریافــت کرده ایــم. در هــر منطقــه از 
ــار  ــت دچ ــج درخ ــا پن ــار ت ــهر چه ش

ــت. ــده اس ــتگی ش شکس
وی اضافــه کــرد: بیشــترین گــزارش 
شــاخه های  بــه  مربــوط  شکســتی 
پایینــی درختــان اقاقیــا اســت. زیــرا 
ــرگ  ــرده و ب ــزان نک ــا خ ــت اقاقی درخ
ایــن  هــای  شــاخه  طرفــی  از  و  دارد 
بــه  اســت  و شــکننده  تــرد  درخــت 
ــی  ــرف روب ــا ب ــان ب همیــن دلیــل همزم
ــای  ــاخه ه ــی از ش ــی برخ ــرف تکان و ب
ــکند. ــی ش ــه آن  م ــه س ــف و درج ضعی
رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
ــد  ــرج تاکی ــهرداری ک ــهری ش ــبز ش س
در  درختــان  حــاد  شکســتگی  کــرد: 
ــزارش  ــرج گ ــچ نقطــه ای از شــهر ک هی

پــور همچنیــن  اســت.بضاعتی  نشــده 
گفــت: از ســاعات اولیــه بــارش بــرف در 

ســه نوبــت درختــان ســطح شــهر بــرف 
ــدند. ــی ش تکان

بــه  را  مســائل  مســئوالن 
درســتی اطــالع رســانی کننــد

ــرز  ــتان الب ــز اس ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
ــت  ــن اس ــتان ای ــئوالن اس ــا از مس ــار م ــت: انتظ گف
ــاع  ــردم اط ــه م ــق ب ــت و دقی ــائل را درس ــه مس ک

ــد. ــانی کنن رس
ــدف  ــا ه ــه ب ــتی ک ــاکرمی در نشس ــا ش ــی رض حاج
ــار  ــزود: انتظ ــد، اف ــزار ش ــازار برگ ــت ب ــی وضعی بررس
ــات  ــانه ها موضوع ــیما و رس ــداو س ــه ص ــت ک ــن اس ای

ــد ــس نماین ــردم منعک ــه م ــت ب ــا دق را ب

ــرح  ــت: ط ــان البرزگف ــیج فرهنگی ــون بس ــس کان رئی
معلــم آینــده ســاز ویــژه فرهنگیــان و دانــش آمــوزان 
بســیجی در آمــوزش و پــرورش ایــن اســتان بــا 

ــد. ــاز ش ــاب آغ ــه گام دوم انق ــرد بیانی رویک
ایرنــا  بــا  گــو  و  گفــت  در  آمرکاشــی  مجتبــی 
ــدف  ــا ه ــاز ب ــده س ــم آین ــرح معل ــت: ط اظهارداش
ــا  ــه ب ــاد مقابل ــاب، ایج ــه گام دوم انق ــن بیانی تبیی
جنــگ نــرم، ترویــج روحیــه انقابــی  و کاهــش 
آســیب هــای اجتماعــی درمــدارس ایــن لســتان 

اجرایــی مــی شــود .

ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــی س ــابق پارلمان ــاون س مع
اســامی گفــت کــه امــروز برخــی از تحلیلگــران 
آمریکایــی معتقــد هســتند کــه ایــران بــه یــک 
ــل  ــکا تبدی ــت آمری ــرای موجودی ــی ب ــش جهان چال

ــت. ــده اس ش
ســردار حســن حمیــدزاده در کنگــره ســه هزار شــهید 
بســیجی اســتان البــرز کــه در آغــاز هفتــه بســیج در 
حســینیه ثــاراهلل )ع( ســپاه اســتان البــرز برگــزار شــد، 
ــی  ــود آن ، هژمون ــرف وج ــش، ص ــن چال ــزود:  ای اف

ــرده اســت. آمریــکا را زیــر ســئوال ب

۵۱ مدرسه در بخش آسارا 
کرج بال استفاده مانده

خبر

ــش  ــه در بخ ــت: ۵۱ مدرس ــرز گف ــتاندار الب اس
ــتفاده  ــا اس ــرج ب ــتان ک ــع شهرس ــارا از تواب آس
فضاهــای  بــه  تبدیــل  قابلیــت  کــه  مانــده 

دارنــد. را  گردشــگری 
عزیزالــه شــهبازی در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
اظهارداشــت: ایــن موضــوع مهــم در اســتان بایــد 
ــوم  ــرا در بخــش ب ــرد زی ــرار گی ــورد بررســی ق م
ــوان از  ــی ت ــی م ــز اقامت ــاخت مراک ــردی و س گ

ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــه فضاه ــن گون ای
وی خاطرنشــان کــرد: الزم اســت بــرای بررســی 
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  وضعیــت  ایــن 
ــات  ــرز اقدام ــگری الب ــتی و گردش ــع دس صنای
الزم را بــا هماهنگــی آمــوزش و پــرورش اســتان 

ــد. ــام ده انج

رئیــس انجمــن پزشــکان متخصــص کــودکان 
ــه  ــوزادان ب ــی ن ــد: نارس ــی گوی ــرز م ــتان الب اس
عنــوان یــک مشــکل اساســی در جهــان بــا 
ــی  ــتی و درمان ــای بهداش ــی برنامه ه ــرای برخ اج

ــت. ــگیری اس ــل پیش ــری قاب و غربالگ
بــا  نشســت  در  راد  زنــوزی  محمــد  دکتــر 
خبرنــگاران بــه مناســبت روز جهانــی نــوزاد نارس 
ــن  ــی از مهمتری ــت: یک ــار داش ــر( اظه )۱۷ نوامب
ــی ســطح ســامت در یــک  شــاخص هــای ارزیاب

ــت. ــال اس ــج س ــر پن ــر زی ــرگ و می ــور، م کش
ــودکان در  ــر  ک ــرگ و می ــد م ــدود ۷۰ درص ح
ــر یــک ســال اســت، عوارضــی کــه در  جهــان زی

ــود دارد. ــوزادی وج دوره ن

رئیــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان اداره کل 
ســرویس  گفــت:  البــرز  پــرورش  و  آمــوزش 
مــدارس ایــن اســتان بــرای نقــل و انتقــال دانــش 

ــت . ــر اس ــدارس دای ــه م ــوزان ب آم
ایرنــا  بــا  گــو  و  گفــت  در  میرزایــی  بهنــام 
ــام  ــی انج ــه هماهنگ ــه ب ــا توج ــت: ب اظهارداش
شــده ، راننــدگان ســرویس مــدارس بــرای انجــام 
ارائــه خدمــات بــه دانــش آمــوزان مــدارس اســتان 

ــد. ــکل ندارن ــرز مش الب
ــق روال  ــدگان طب ــه رانن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــال دان ــل و انتق ــرای نق ــته ب ــای گذش روز ه
ــد،  ــی کنن ــدام م ــدارس اســتان اق ــه م ــوزان ب آم
یادآورشــد: روز گذشــته وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــرویس  ــدگان س ــوخت رانن ــه س ــرد ک ــام ک اع

ــی شــود. ــن م تامی

جلوگیری از تولد نوزادان 
نارس با غربالگری

سرویس مدارس در البرز 
دایر است

طرح معلم آینده ساز در 
آموزش و پرورش البرز 

آغاز شد

ایران به چالشی جهانی 
برای موجودیت آمریکا 

تبدیل شده است

توصیه های آبفای البرز برای جلوگیری از یخ زدگی کنتورهای آب

پیست بین المللی دیزین جاذبه ای با ظرفیت های کم نظیر

آبفــای البــرز بــرای پیشــگیری 
کنتــور  زدگــی  یــخ  از 
وانشــعابهای آب درایــن اســتان 
،توصیــه هایــی بــه شــهروندان 

ــرد. ــه ک ارای

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
البــرز ،بــا  آب وفاضــاب اســتان 
ــل  ــودن فص ــش ب ــه درپی ــه ب توج
ســرما وپیــش بینــی کاهــش دمــای 
ــور  ــی کنت ــخ زدگ ــال ی ــوا ،احتم ه

وانشــعابهای آب مــی رود
.برهمیــن اســاس شــهروندان ســاکن 
اســت  ضــروری  اســتان  درایــن 
اقدامهــای پیشــگیرانه کــه موثرتریــن 
روش بــرای جلوگیــری از یــخ زدگــی 
وآســیب دیدگــی کنتــور ولولــه های 

ــای مســکونی و تجــاری  آب واحده
ــع  ــار قط ــا دچ ــت،انجام دهندت اس
آب ومشــکات بعــدی نشــوند.روابط 
عمومــی آبفــای البــرز،از شــهروندان 

ــتفاده از  ــر اس ــاوه ب ــت ع خواس
ــه  ــه ریخت ــه درکیس ــاک اره)ک خ
پارچه،گونی،پشــم  شده(،پوشــال 
ومحــل  و...درمحفظــه  شیشــه 

لولــه  کنتوروپوشــاندن  اســتقرار 
ــی  ــه کنتور،تمام ــل ب ــای متص ه
ــزی  ــه هــای رو کار اعــم از فل لول
وغیــر فلــزی را کــه درمعــرض 
محیــط  وســرمای  آزاد  هــوای 
مناســب  عایــق  قراردارند،بــا 

نند. بپوشــا
ــای  ــی آبف ــط عموم ــزارش رواب  گ
شــهروندان  البرزحاکیســت: 
ــی  ــی از کنتورهای ــخ زدای ــرای ی ب
شــده  زدگــی  یــخ  دچــار  کــه 
اند،بــه هیــچ وجــه آب داغ روی 
کنتــور ولولــه هــا نریزنــد زیــرا 
شــود  مــی  ترکیدگــی  موجــب 
ی  کیســه  از  اینــکار  وبجــای 
غیــر  وحــرارت  داغ،سشــوار  آب 

شــود. اســتفاده  مســتقیم 

ــن  ــی دیزی ــن الملل ــت بی پیس
بــه عنــوان جاذبــه ای تفریحــی 
درارتفاعــات  ورزشــی  و 
ــه  ــرار دارد ک ــرز ق ــتان الب اس
در  خصــوص  بــه  هرســاله 
ــگران  ــتان گردش ــل زمس فص
ــه  ــادی را ب ــکاران زی و ورزش
ــد. ــذب می کن ــود ج ــوی خ س

ــا  ــت تنه ــن پیس ــای ای جذابیت ه
ــای  ــه ورزش ه ــرما ک ــل س ــه فص ب
زمســتانی در آن در ســطح اســتانی، 
ــزار  ــی برگ ــیایی و جهان ــی، آس مل
مــی شــود، ختــم نشــده و در فصــل 
برگــزاری  نیــز شــاهد  تابســتان 
ــن در  ــای اســکی روی چم رقابت ه

آن هســتیم.
ــزش  ــرما و ری ــل س ــروع فص ــا ش ب
ــزاری  ــرف، هــر ســاله شــاهد برگ ب
مســابقات ملــی و بیــن المللــی 

بســیاری بــه میزبانــی ایــن پیســت 
هســتیم کــه نشــان از ظرفیــت 
ــی  ــن الملل ــاالی پیســت بی هــای ب
دیزیــن در برگــزاری مســابقات و 
ــر چــه بیشــتر گردشــگر  جــذب ه

داخلــی و خارجــی را دارد.
کوهســتانی،  ســواری  دوچرخــه 
کایــت  کمــان،  بــا  تیرانــدازی 
و گونه هــای  بــاغ گل  و  ســواری 
نــادر گیاهــان کوهســتانی از دیگــر 
ــن  ــت بی ــن پیس ــای ای ــه ه جاذب

المللــی اســت.
ــی  ــر یح ــی تف ــکان ورزش ــن م ای
ــیا  ــت آس ــن پیس ــوان اولی ــه عن ب
ــی  ــران تائیــد فدراســیون جهان و ای
اســکی، مجــوز برگــزاری مســابقات 
ــال ۲۰۲۲  ــا س ــرعت را ت ــوق س ف

ــت. ــرده اس ــت ک ــادی در یاف می
ــه  ــاز ب ــت نی ــن پیس ــایی ای بازگش
ســانتی متر   ۶۰ حــدود  بــارش 

ــون  ــال تاکن ــه امس ــت ک ــرف اس ب
ــرف در  ــر ب ــانتی مت ــدود پنج س ح

ــت. ــده اس آن باری
صــادق کلهــر رئیــس هیــات آلپاین 
درگفــت  چهارشــنبه  روز  البــرز 
وگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن 
ــای بســیاری دارد  پیســت قابلیت ه
ــی و  ــد معرف ــه بای ــور ک ــه آنط ک
شــناخته نشــده در صــورت معرفــی 
ــوان گردشــگران  ــی ت ــردن آن م ک

ــرد. بیشــتری را جــذب ک
تاکنــون پنــج ســانتی متر بــرف 
اســت  باریــده  پیســت  درایــن 
بارش هــا  ادامــه  صــورت  در  و 
اواســط  از  می شــود  پیش بینــی 
بــرای  دیزیــن  پیســت  آذرمــاه 
اســتفاده  و  مســابقات  برگــزاری 

شــود. بازگشــایی  مــردم 
اســکی  اردو  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کوهســتان در بخــش جوانــان در 
ــنبه و  ــنبه، پنجش ــای چهارش روزه
ــت  ــن پیس ــی ای ــه میزبان ــه ب جمع
ــته  ــال گذش ــت: از س ــوان داش عن
ایــن رشــته ورزشــی زیــر نظــر 
جمهــوری  اســکی  فدراســیون 
بــه  درآمــده،  ایــران  اســامی 
همیــن منظــور اردو آماده ســازی 
ــه  ــدت س ــه م ــکاران ب ــن ورزش ای
روز هــر هفتــه بــه میزبانــی پیســت 

می شــود. برگــزار  دیزیــن 
ــد  از  ــن مقدی ــر و نازنی ــی کله عل

اســتان البــرز بــه تازگــی در رشــته 
اســکی کوهســتان بــه بــازی هــای 

ــد. المپیــک اعــزام شــده ان
ــاده  ــز اردوی آم ــن نی ــش ازای پی
بــه  اعزامــی  جوانــان  ســازی 
دی  در  ســوئیس  رقابت هــای 
ــزار  ــن برگ ــت دیزی ــاه، در پیس م

شــده اســت.
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــوان ک ــر عن کله
ــرای  ــت ب ــن پیس ــای ای ظرفیت ه
اواســط  از  رقابت هــا،  برگــزاری 
قهرمانــی  رقابت هــای  اســفندماه 
ــه در  ــک هفت ــدت ی ــه م ــیا ب آس

دیزیــن برگــزار می شــود.
ســنی  رده  در  رقابت هــا  ایــن 
در  ســال   ۲۵ ۱۶تــا  جوانــان 
ســرعت،  مارپیــچ  رشــته های 
مارپیــچ بــزرگ و مارپیــچ کوچــک 
بانــوان  و  آقایــان  بخــش   ۲ در 

می شــود. انجــام 
پیش بینــی می شــود حــدود ۳۵ 
ــیایی  ــورهای آس ــکار از کش ورزش
رقابت هــا  از  دوره  ایــن  در 

شــرکت کننــد.
ــه  ــع در فاصل ــن واق ــت دیزی پیس
کــرج  شــمال  کیلومتــری   ۷۰
تلــه   ۲ کابیــن،  تلــه   ۳ دارای 
بشــقابی  اســکی  تلــه   ۷ ســیژ، 
اســکی چکشــی و  تلــه  یــک  و 
مجهزتریــن پیســت ایــران نیــز 

بــه شــمار مــی رود.
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ــی«  ــل کرم ــد »ابوالفض ــاز 70 درص جانب
پــس از تحمــل ســال ها درد و رنــج 
ــی،  ــگ تحمیل ــات جن ــی از جراح ناش
ــوت  ــب دع ــنبه ش ــه ش ــرانجام س س
شــربت  و  گفــت  لبیــک  را  حــق 

شــهادت نوشــید.

ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــس اداره بنی رئی
ــا بیــان اینکــه  منطقــه یــک شهرســتان کــرچ ب
ــران یهمــان از  ــی از  ایثارگ ــاز شــهید کرم جانب
ــن  ــاک ای ــوده، گفــت: پیکــر پ اســتان تهــران ب

شــهید امــروز، چهارشــنبه ســاعت ۱۰ صبــح 
از مقابــل منزلــش  واقــع در  کــرج خیابــان 
ــر  ــر ب ــت تی ــوار هف ــاد( بل ــرک آب ــی )ت فردوس
روی دســتان همرزمــان و خانــواده معظــم شــهدا 

ــود. ــی ش ــییع م تش
ســید محمــد حســینی افــزود: پیکــر پــاک ایــن 
ــکینه در  ــت س ــهدای بهش ــزار ش ــهید در گل ش

ــرد. ــی گی ــهیدش آرام م ــاران ش ــار ی کن
مراســم ختــم ایــن شــهید معظــم نیــز عصــر روز 
چهارشــنبه از ســاعت ۱۴ تــا ۱۶ دز حســینیه 
ــهید  ــه ش ــل کوچ ــل )ع(، مقاب ــرت ابوالفض حض
کبیــری در خیابــان فردوســی برگــزار مــی شــود.

ــه میزبانــی پنــج هــزار و  اســتان البــرز مفتخــر ب
ــاع  ــال دف ــن هشــت س ــون کف ۲۵۰ شــهید گلگ

ــاب اســامی اســت. ــدس و انق مق

ورزشــی  فرهنگــی،  رئیــس ســازمان 
شــهرداری فردیــس گفــت: مدیریــت 
راه  بــرای  مکانــی  فردیــس  شــهری 
ــس در  ــدان فردی ــه هنرمن ــدازی خان ان

ــت. ــه اس ــر گرفت نظ

محمدرضــا آژیــر بــا بیــان اینکــه خانــه هنرمندان 
فردیــس بــه زودی راه انــدازی مــی شــود، اظهــار 
ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــازمان فرهنگ ــرد: س ک
فردیــس ســاختمانی در پــارک تندرســتی را برای 

راه انــدازی ایــن مرکــز در نظــر گرفتــه اســت.
ــی  ــدان محل ــه هنرمن ــزود: خان ــه اف وی در ادام
بــرای برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی زنــده 

هنرمنــدان فردیســی خواهــد بــود.
آژیــر بــا اشــاره بــه وجــود ظرفیــت هــای 
فــراوان هنــری در فردیــس، تاکیــد کــرد: توجــه 
ــه ایــن قشــر یکــی از مهمتریــن برنامــه  ــژه ب وی
ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــازمان فرهنگ ــای س ه

ــت. ــس اس فردی
ــی  ــدان مکان ــه هنرمن ــه خان ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــدان اس ــی هنرمن ــزاری گردهمای ــرای برگ ب
ــدازی  ــا راه ان ــم ب ــد داری ــرد: امی ــان ک خاطرنش
ــزاری  ــی در برگ ــج مثبت ــاهد نتای ــز ش ــن مرک ای
ــری شــهر  ــف فرهنگــی و هن ــه هــای مختل برنام

ــیم. ــس باش فردی

شهردار کرج عنوان کرد:

ساالنه ۸۰ میلیارد تومان برای ایمنی شهر هزینه می شود

رسپرست شهرداری فردیس خرب داد:

تالش برای بروز رسانی امکانات زمستانی شهرداری

عــاوه بــر خریــد 10 خــودروی عملیاتــی، 

ــان  ــارد توم ــال 30 میلی ــان امس ــا پای ت

ــانی  ــش نش ــزات آت ــه تجهی ــرای تهی ب

ــد. ــد ش ــه خواه هزین

علــی کمالــی زاده در آییــن افتتــاح همزمــان ســه ایســتگاه آتــش 
ــش  ــا را افزای ــهرداری ه ــف ش ــن وظای ــی از مهمتری ــانی یک نش
ــه  ــف ب ــهرداری مکل ــت: ش ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــی عن ایمن
ــان  ــا زندگــی آن ــرای شــهروندان اســت ت ایجــاد شــهری ایمــن ب

ــان باشــد. در ام
ــهرداری  ــانان ش ــش نش ــاش آت ــه ت ــاره ب ــا اش ــرج ب ــهردار  ک ش

ــه  ــه ب ــر ک ــا اخی ــارش ه ــه ب ــف از جمل ــوادث مختل ــرج در ح ک
ــارش هــای ســیل  ســیل شــباهت بیشــتری داشــت، گفــت: در ب
آســای اخیــر در یــک ســاعت بیــش از ۳۸ عملیــات انجــام شــد.

ــال ۱۰  ــان س ــا پای ــه ت ــان اینک ــا بی ــه ب ــرج در ادام ــهردار ک ش
ــش  ــازمان آت ــای س ــه خودروه ــی ب ــودروی عملیات ــتگاه خ دس
ــه مــی شــود، خاطرنشــان کــرد:  نشــانی و خدمــات ایمنــی اضاف
بــرای خریــد تجهیــزات آتــش نشــانی ۳۰ میلیــارد تومــان 
ــان ســال هزینــه خواهــد شــد. ــا پای تخصیــص داده شــده کــه ت

ــان  ــارد توم ــاالنه ۸۰ میلی ــه س ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس ای
بــرای ایمنــی شــهر هزینــه مــی شــود، یــادآور شــد: بــا 
ــت  ــای کیفی ــرای ارتق ــش نشــانی ب ــای آت ــش ایســتگاه ه افزای
ــه شــهروندان تــاش مــی کنیــم. کــرج ۲۶  خدمــات رســانی ب
ــه  ــان س ــاح همزم ــا افتت ــه ب ــانی دارد ک ــش نش ــتگاه آت ایس

ــت . ــیده اس ــه ۲۹ رس ــدد ب ــن ع ــر؛ ای ــتگاه اخی ایس

بــه  اشــاره  بــا  فردیــس  شــهرداری  سرپرســت 
ــهرداری  ــه ش ــر وظیف ــنایی معاب ــاد روش ــه ایج اینک
ــس در  ــهری فردی ــت ش ــت: مدیری ــت، گف ــا نیس ه
ــه  ــبت ب ــهروندان نس ــایش ش ــش آس ــتای افزای راس
ــاد  ــرای ایج ــار ب ــان اعتب ــون توم ــص 500 میلی تخصی
روشــنایی در بلــوار بیــات فردیــس اقــدام مــی کنــد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری فردیــس، مســعود 
ــه  ــس ک ــتان فردی ــامی شهرس ــورای اس ــه ش ــی در جلس نجف
ــه  ــن دغدغ ــی از مهمتری ــد، یک ــزار ش ــنبه برگ ــه ش ــر س ظه
هــای اهالــی فردیــس را نبــود روشــنایی در بلــوار بیــات ایــن 
ــوار  ــن بل ــنایی در ای ــود روش ــت: نب ــرد و گف ــام ک ــهر اع ش

ــروز حــوادث ناگــواری شــده اســت. موجــب ب
ــر  ــنایی معاب ــاد روش ــه ایج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
وظیفــه شــهرداری هــا نیســت، اضافــه کــرد: مدیریــت شــهری 
ــوادث  ــه ح ــروز هرگون ــری از ب ــتای جلوگی ــس در راس فردی
احتمالــی در بلــوار بیــات و افزایــش آســایش شــهروندان 

نســبت بــه تقبــل نیمــی از هزینــه ایجــاد روشــنایی در 
بلــوار بیــات کــه مبلغــی حــدودا ۵۰۰ میلیــون تومانــی 

ــد. ــی کن ــدام م ــت اق اس
بــه گفتــه سرپرســت شــهرداری فردیــس، شــهرداری بــر 
ــاری  ــس اعتب ــهر فردی ــامی ش ــورای اس ــه ش ــاس مصوب اس
ــات،  ــوار بی ــنایی بل ــاد روش ــرای ایج ــی ب ــون تومان ۵۰۰ میلی
ــد  ــز خواه ــس واری ــتان فردی ــرق شهرس ــاب اداره ب ــه حس ب

ــرد. ک
نجفــی ایجــاد روشــنایی معابــر را یکــی از دغدغــه هــای مدیریــت 
ــرای  ــار ب ــص اعتب ــت: تخصی ــرد و گف ــام ک ــس اع شــهری فردی
ــه  ــا هــدف خدمــت رســانی ب ــات ب ــوار بی ایجــاد روشــنایی در بل
شــهروندان و افزایــش رضایتمنــدی اهالــی شــهر صــورت گرفتــه 
ــه در  ــن مطالب ــق ای ــتار تحق ــتا خواس ــن راس ــه در ای ــت ک اس

ــن هســتیم. ــان ممک ــن زم کوتاهتری
وی در بخــش دیگــری بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات 
زمســتانی شــهر  عملیــات  بــا ســتاد  رابطــه  در  مختلفــی 
فردیــس، بیــان کــرد: بــا تــاش همکارانــم در مدیریــت 

و  خودروهــا  رســانی  بــروز  در  ســعی  فردیــس  شــهری 
تجهیــزات زمســتانی در راســتای ارتقــای ســطح خدمــات 

رســانی بــه شــهروندان داریــم .

رییس شورای شهر کرج گفت:

لزوم بهره مندی از اساتید تخصص در حوزه فرهنگ

ــاتید  ــص اس ــتفاده از تخص ــا اس ــد ب بای

دانشــگاهی در حــوزه فرهنــگ اقدامــات 

ــام داد. ــر انج موث

 اکبــر ســلیم نــژاد رییــس شــورای شــهر کــرج اظهــار 
ــادی دارد  ــیار زی ــای بس ــی کارکرده ــگ عموم ــت: فرهن داش
کــه ایجــاد ارزش هــای اســامی یکــی از مهمتریــن آن اســت. 
و  تعلیــم  عامــل  فرهنــگ  اینکــه  بیــان  بــا  نــژاد  ســلیم 
تربیــت اســت، افــزود: فرهنــگ در جامعــه بایــد ســاختارهای 

ــراد و  ــن اف ــازگاری بی ــاهد س ــا ش ــد ت ــته باش ــی داش اجتماع
ــیم. ــه باش جامع

رییــس شــورای شــهر کــرج از مســئولین ایــن کانشــهر 
فرهنگــی،  عرصــه  اســاتید  از  منــدی  بهــره  بــا  خواســت 

اقدامــات اساســی در ایــن حــوزه انجــام دهنــد. 
عضــو کمیســیون فرهنگــی شــورا تاکیــد کــرد: در جامعــه ای 
کــه ســاختار شــکنی فرهنگــی وجــود دارد مشــکات فــراوان 

بوجــود مــی آیــد و فاصلــه بیــن افــراد افزایــش مــی یابــد.
ســلیم نــژاد بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه فرهنــگ عمومــی 
خاطرنشــان کــرد: مســئولین بــا همــکاری و هماهنگــی 
گــذاِر  تاثیــر  و  متعــدد  هــای  برنامــه  یکدیگــر 

فرهنگــی را بــرای شــهروندان اجرایــی کننــد.

مدیر اجرایی: پروانه عزیزی       

ضرورت تقویت روحیه وطن دوستی و مطالبه گری دردانش آموزان
حــس وطــن دوســتی و افتخــار بــه ارزش هــای اصیــل اســامی ایرانــی تــوام بــا فرهنــگ مطالبــه گری 
قانونمنــد از مــواردی اســت کــه بایــد بــه دانــش آمــوزان و آینــده ســازان آموخــت ، موضوعــی کــه در 
تربیــت نســلی مســئولیت پذیــر و هدفمنــد تاثیــر گــذار اســت. کــی از اهــداف ســند تحــول بنیادیــن 
ــوزان در  ــش آم ــی و سیاســی دان ــت اجتماع ــای ششــگانه را تربی ــاحت ه ــرورش در س ــوزش و پ آم
مــدارس تشــکیل مــی دهدتــا دانــش آمــوزان بــا فرآینــد مطالبــه گــری، انتقــاد قانونمنــد و احتــرام بــه 

حقــوق عمــوم را بیاموزنــد.
وطــن ازعناوینــی اســت کــه نــزد همــه انســان هــا و همچنیــن ادیــان آســمانی و بخصــوص، دیــن 
مقــدس اســام مــورد توجــه بــوده و از احتــرام و قداســت خاصــی برخــوردار اســت کــه در آمــوزه هــای 

دینــی بــه محبــت و مهــرورزی نســبت بــه آن ســفارش فــراوان شــده اســت.
 عشق به وطن یک میلی طبیعی است که خداوند در بین همه مخلوقاتش قرار داده است.

از دیــدگاه اســام، وطن گرایــی، نبایــد جنبــه افراطــی و منفــی بــه خــود بگیــرد و موجــب تبعیــض 
ــه و  ــط خصمان ــدا و رواب ــر ج ــف از یکدیگ ــای مختل ــوان ملییت ه ــت عن ــان ها را تح ــردد و انس گ
ــوم  ــه وطــن  دوســتی در اســام مذم ــرا این گون ــد زی ــان ایجــاد کن ــن آن ــی در بی ــای خونین جنگ ه
اســت. هویــت ملــی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه مــورد تاکیــد رهبرمعظــم انقــاب اســت بــه گونــه 
ــد. انســان بــی  وطــن  ــر آن تاکیــد دارن ای کــه ایشــان در دیــدار اقشــار مختلــف مردمــی همــواره ب
ــاس  ــیب ها احس ــراز و نش ــوادث و ف ــاد ح ــد و در تندب ــتوانگی می کن ــی و بی پش ــاس بی هویت احس
تهــی بــودن دارد.یکــی ازتکیه گاه هــا ودلبســتگی های انســان، وطــن، خــاک و ســرزمین اســت وایــن 

دلبســتگی بــا ســایر ارزش هــای علمــی و معنــوی و اخاقــی منافاتــی نــدارد.
وطــن پرســتی دارای کارکردهــا و آثــار مهمــی اســت کــه در ایــن گــزارش از نــگاه کارشناســان حــوزه 

تعلیــم و تربیــت بــه آن مــی پردازیــم.
کارکردهای وطن پرستی

رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان اســتان البــرز گفــت: اولیــن و مهمتریــن کارکــرد وطــن پرســتی آرامــش 
و آســایش اســت.

ــش  ــه آرام ــد ک ــت بیشــتری می یاب ــت وجمعی ــا وطــن جذابی ــه صالحــی اظهارداشــت : اساس نصرال
بیشــتری بــه فرزنــدان خــود ببخشــد بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــردم یــک کشــور بــه خصــوص 
ملــت ایــران در برابــر هــر دشــمن و مهاجمــی همچــو کــوه ایســتاده اند و از مــرز پرگوهرشــان دفــاع 

مــی کننــد.
وی بیــان داشــت: هــرگاه چنیــن احساســی در قبــال وطــن وجــود داشــته باشــد نشــان ازاقتــدار یــک 
ملــت در برابــر دشــمناش دارد وایــن امنیــت، ناشــی از یــک وطــن پرســتی بــه معنــای واقعــی اســت.

صالحــی  ازوطــن فرهنــگ  ســازو تمــدن  پــرور بــه عنــوان دیگــر کارکردهایوطــن پرســتی یــاد کــرد 
ــی،  ــی، فرهنگ ــه از لحــاظ علم ــه صــورت همه جانب ــه ب ــاد جامع ــی آح ــی جمع ــر زندگ ــزود: اگ و اف
اقتصــادی، نظامــی، دینــی و غیــره شــکل بگیــرد حاصــل آن در طــول دورانــی مشــخص یــک تمــدن 
و فرهنــگ مســتقل و قابــل ارائــه در جهــان اســت.وی ادامــه داد: برخــی خاک هــا وســرزمین ها کــه 
عناصــری همچــون دانــش، دیــن، تاشــگری، اخــاق و مدیریــت بیشــتری داشــته انــد بــه تمــدن و 

ــل شــده اند. ــرام تبدی ــل احت ــی ارزشــمند و قاب ــه وطن ــد و ب ــی دســت یافته ان فرهنگــی جهان
ــا و  ــا از آن وطن ه ــران قطع ــا ای ــن م ــرد: وط ــه ک ــتان البرزاضاف ــان اس ــگاه فرهنگی ــس دانش رئی
ــرد:  ــوان ک ــرام را دارد.وی عن ــل احت ــه قاب ــک جامع ــای ی ــه ارزش ه ــه هم ــت ک ــرزمین هایی اس س
ــی  ــرایط اقلیم ــی ازش ــرزمینی مملوازافتخارات،اســطوره ها، دارای تنوع ــن، س ــن و دیری ــرزمین که س
ــه آن می بخشــد. صالحــی تاکیــد کــرد: ملتــی حــاوی و  ــه ای خــاص ب وجغرافیایــی کــه خــود جاذب
ــا گرایش هــای دینــی قــوی و مذاهــب  جامــع احتــرام و تیره هــای گوناگــون و متنــوع، ســرزمینی ب

ــت. ــی اس ــونت و واپس گرای ــه دور از خش ــاز و ب ــل و همس اصی
آثار وطن پرستی

روانشــناس البــرزی گفــت : در وطــن پرســتی بایســتی اعتــدال، منطــق ، اصــول و ارزش هــای دینــی را 
رعایــت کــرد و احســاس و شــور جمعــی و ملــی را کنتــرل کــرد.

یونــس جاویــد نســب افــزود: در وطــن پرســتی تقویــت همبســتگی ملــی، اعتمــاد بــه نفس ملــی و در 

نتیجــه اقتــدار و حاکمیــت ملــی یــک کشــور تحقــق مــی یابد.
ــی و  ــاد عموم ــارکت و اعتم ــر مش ــاد در اث ــرزمین ها و ب ــادی س ــران و آب ــت: عم ــان داش وی بی
ــه و همــه جانبــه از  ــاع جانان ســرمایه گذاری مــادی و معنــوی آحــاد جامعــه حاصــل مــی شــود. دف

ــت. ــتی اس ــن پرس ــار وط ــر آث ــت از دیگ ــک مل ــرمایه های ی ــاک و س ــا ،خ ــا ، باوره ارزش ه
جاویــد نســب بــا بیــان اینکــه عشــق بــه وطــن، منافــع و ظرفیت هــای ملــی و واقعیت هــای موجــود 
ــه  ــژه ای ب ــران توجــه وی ــه کــرد: مــردم ای ــران اســت ، اضاف ــت ای ــه شــاخص هــای مهــم مل از جمل
مختصــات مکانــی و زمانــی نظــام جمهــوری اســامی بــا همــه ویژگی هــا، تهدیدهــا و فرصت هــا در 

ــد. ــف دارن ــای مختل عرصه ه
ایــن روانشــناس ادامــه داد: دانــش آمــوزان امــروز کــه نســل چهارمــی انقــاب هســتند نیاز بــه نهادینه 
کــردن حــس وطــن پرســتی دروجودشــان دارنــد تــا از آثــار وطــن پرســتی در آینــده نــه چنــدان دور 

بهــره مند شــوند.
ــران در کاس هــای درس  ــا نصــب پرچــم ای ــوان ب وی عنــوان کــرد: حــس وطــن پرســتی را مــی ت

ــش داد. افزای

جاویــد نســب اظهارداشــت: پرچــم ســه رنــگ جمهــوری اســامی ایــران بایــد در همــه کاس هــای 
ــا حــس وطــن دوســتی در وجــود دانش آمــوزان تقویــت و نهادینــه شــود. درس نصــب شــود ت

وی تصریــح کــرد: در مدرســه و کاس هــای درس بایــد آثــار هنــری کــه بیانگــر هویــت اســامی – 
ایرانــی اســت نصــب شــود تــا ایــن هویــت در دل و جــان دانــش آمــوز ایرانــی شــکل بگیــرد.

ایــن روانشــناس تاکیــد کــرد: یکــی از موثرتریــن ابزارهــا بــرای تقویــت فرهنگ غنــی اســامی – ایرانی 
در بیــن دانــش آمــوزان اســتفاده از هنــر و همچنیــن برگزاری کرســی های آزاد اندیشــی اســت.

کشــور دارای فرهنــگ غنــی ایرانــی و اســامی اســت و بایــد هویــت ایرانــی و اســامی در دانش آمــوزان 
شــکل داده شــود و یکــی از موثرتریــن ابزارهــا بــرای تحقــق ایــن رویکــرد اســتفاده از هنر اســت.

اهمیت و ارزش وطن
رئیــس کانــون بســیج فرهنگیــان اســتان البــرز هــم گفــت: همــه یــا اغلــب انســان ها نوعــی دلبســتگی 
و شــیفتگی بــه وطــن و میهــن خویــش دارنــد امــا میــزان دل دادگــی و سرســپردگی، گاه بــه حــدی 
اســت کــه مــال و جــان بــه پــای آن فــدا می شــود و گاهــی در حــد شــعار و اظهــار همــدردی و نشــان 

دادن عاقــه اســت.
مجتبــی آمرکاشــی اظهارداشــت: میــان آن کــس کــه تنهــا حاضــر اســت در ســرزمین خــود در کمــال 
امنیــت نــدای ایــران، ایــران ســر دهــد و آن کــس کــه در دفــاع از کیــان و دیــن و ارزش هــای ایرانــی 
حتــی در خــارج از خــاک وطــن جهادگرانــه ســر دهــد و جــان خــود را  قربانــی حفــظ دســتاوردهای 

مــادی و معنــوی وطــن مــی کنــد فــرق وجــود دارد.
ــا محوریــت آن، میــان اقــوام و کشــورها و  وی خاطرنشــان کــرد: بســیاری ازدرگیری هــا وجنگ هــا ب
ملت هــا صــورت گرفتــه و جــان بســیاری از انســان ها را مــی گیــرد کــه ایــن مهــم ناشــی از گرایــش 
افراطــی یعنــی وطن پرســتی بــه جــای وطن دوســتی است.آمرکاشــی بــا اشــاره بــه اینکــه پرســتش 
ویــژه خداســت وایــن تعبیــر حتــی اگــر از روی آســان گیری و تســاهل بــه کار رود، چنــدان مطلــوب 
نیســت، اضافــه کــرد: دوســتی خانــه و کاشــانه و شــهر و دیــار و وطــن بــه عنــوان مرکــز و محــل، کــه 
در واقــع، زمیــن رشــد و نمــو و زمینــه  تعالــی انســان و جامعــه انســانی اســت، امــری پســندیده اســت.

رئیــس کانــون بســیج فرهنگیــان اســتان البــرز تصریــح کــرد: اگر قــرار باشــد همــه ارزش های انســانی 
و دینــی و اخاقــی تحت الشــعاع ارزش وطــن قــرار گیــرد، قطعــاً بــه انحــراف و نابهنجــاری اخاقــی و 

خطــای انســانی منجــر خواهد شــد.
وی بــا اشــاره بــه برخــی شــیطنت هــا بــرای تضعیــف هویــت ملــی ایرانیــان، رشــد تمــدن اســامی - 

ایرانــی را در گــرو تثبیــت هویــت ملــی ارزیابــی کــرد.
آمرکاشــی بیــان داشــت: هویــت ملــی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه مــورد تاکیــد مقــام معظــم 
رهبــری حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اســت و معظــم لــه در تاریــخ ۱۸ دی ۱۳۸۲ در دیــدار اقشــار 
مختلــف مــردم قــم در ایــن بــاره فرمودنــد: ملــت ایــران ملتــی اســت مســتقل، آزاد، هوشــمند و بــه 

شــّدت بــه هویّــت ملــی و اســامی خــود عاقــه منداســت.
وی برگــزاری جلســات بــرای تبییــن و تقویــت هویــت ملــی، تاریخــی و جغرافیــای فرهنگــی، سیاســی 
ایرانیــان را مهــم دانســت وعنــوان کــرد: مــا ایرانیــان پیشــینه، تاریــخ و تمدن برجســته ای داریــم و الزم 

اســت بــرای بازتعریــف آن تــاش کنیم.
آمرکاشــی اضافــه کــرد: رشــد ملت هــا در گــرو تثبیــت هویــت ملــی و تاریخــی آن هــا ســت زیــرا بــا 
یــک هویــت متزلــزل و مبهــم، هیــچ برنامــه تمدنــی پویــا نشــده و رشــد نمی کند.رئیــس کانون بســیج 
فرهنگیــان البــرز بــا اشــاره بــه شــیطنت های خارجــی و برخــی عوامــل داخلــی آن هــا، گفــت: اکنــون 
کــه نســبت بــه هویــت ملــی مــان بیدارتــر و حســاس تــر شــده ایم، بایــد قدم هــای جــدی در دفــاع 
از تمــدن و هویــت ملــی خــود برداریــم.وی اضافــه کــرد: همــان چیــزی کــه ازافــرادی چــون هیتلــر و 
صــدام تحــت عنــوان نازیســم آلمانــی و عرب گرایــی و ناسیونالیســم عربــی دیدیــم و حاصــل آن نابودی 

ارزشــها و آثــار ملت هــای مختلــف بــود.
آمرکاشــی ادامــه داد: مــرز بیــن وطــن  دوســتی و وطــن  پرســتی زمانــی روشــن می شــود کــه درعمــل 
مجبــور بــه اولویــت  بخشــی بــه برخــی امورهماننــد میــل و گرایــش بــه وطــن اقتضــاء کــرد کــه دروغ 
و دغــل را پیــش گیریــم و یــا بــه خاطــر پای بنــدی بــه وطــن بــه ســتمگری و اجحــاف عــادت کنیــم 

و در حــق دیگــران یــا ملــت خــود بپذیریــم.
بصیرت افزایی

معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آمــوزش و پــرورش البــرز گفــت: طــرح کرســی آزاد اندیشــی 
در مــدارس ایــن اســتان نیــز بــا هــدف بصیــرت افزایــی دانــش آمــوزان بایــد تقویــت شــود تــا دانــش 

آمــوزان بــا فرآینــد مطالبــه گــری و نقــد منصفانــه بــدون تنــش اجتماعــی آشــنایی پیــدا کننــد.
ــای  ــاد فض ــی در ایج ــش مهم ــرح نق ــتمراین ط ــرای مس ــرد: اج ــان ک ــده خاطرنش ــته فهمی فرش
پرسشــگری، نقــادی منصفانــه ، آگاهانــه و مطالبــه گــری در بیــن دانــش آمــوزان متناســب بــا گــروه 

ــان دارد. ــنی آن س
ــی ، سیاســی ،  ــی ، تربیت ــی ، مذهب ــای فرهنگ ــه ه ــات در زمین ــادل اطاع ــه و تب وی کســب تجرب
اجتماعــی و اقتصــادی بــه ویــژه در بیــن دانــش آمــوزان دختــر و پســر متوســطه دوره اول و دوم را از 

اهــداف مهــم ایــن طــرح در مــدارس البــرز ذکــر کــرد.
فهمیــده تصریــح کــرد: درایــن طــرح دانــش آمــوزان نظــر و دیــدگاه خــود را در زمینــه هــای مختلــف 
در حضــور کارشناســان و مربیــان مــدارس مطــرح مــی کننــد تــا از نظردیگردانــش آمــوزان شــرکت 

کننــده نیــز در ایــن نشســت هــا مطلــع شــوند.
ــرز یکــی ازاهــداف طــرح کرســی آزاد  ــرورش الب ــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آمــوزش و پ مع
اندیشــی در مــدارس را روشــنگری دانســت و اضافــه کــرد: دانــش آمــوزان بــا اهــداف تخریبــی ضــد 

دینــی و انقابــی دشــمنان علیــه ایــرن اســامی نیــز آشــنا مــی شــوند.


