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مھندس فکورزاده:

شش جزیره ایمن
در منطقه 6 کرج

ایجاد شد
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رئیس شورای اسالمی شهر فردیس:

بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از پایــگاه 
خبــری مدیریت شــهری فردیــس، مجتبی 
ــوار  ــاز دوم بل ــاح ف ــن افتت ــمی در آیی قاس
شــهدای اقتــدار کــه بــا حضــور امــام جمعه 
و دیگــر مســئوالن شهرســتان فردیــس 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: مدیریت شــهری 
فردیــس در نیمــه ابتــدای ســال جــاری 

نســبت بــه انجــام عملیــات راه ســازی در مســاحتی ۲۱۰ هــزار متــر 
مربعــی اقــدام کــرده اســت...

ــورای  ــای ش ــج رای  از ۹ رای اعض ــا پن ــیرایی ب ــعیدی س ــی س مصطف
شــهر فردیــس بــه عنــوان شــهردار جدیــد ایــن شــهر انتخــاب شــده 
بــود. طــی حکمــی  از ســوی وزیــر کشــور بــه عنــوان شــهردار 
مصطفــی  حکــم  اعطــای  و  معارفــه  آییــن  و  منصــوب  فردیــس 
ــنبه  ــس، در روز چهارش ــهردار فردی ــوان ش ــه عن ــیرایی ب ــعیدی س س
. شــد  خواهــد  برگــزار  فردیــس  والیــت  تــاالر  در  مهرمــاه  دوم 
شــورای شــهر فردیــس چنــدی پیــش محمــد خســروزاده شــهردار این 
شــهر را بــا اکثریــت آرا برکنــار ومصطفی ســعیدی ســیرایی که عضویت 
در دوره چهــارم و عضــو علــی البــدل در دوره پنجــم شــورای اســالمی 
شــهرکرج را در کارنامــه خــود دارد، اکنــون باحکــم وزیر کشــوربه عنوان 
شــهردار فردیــس منصــوب واز دوم مهرماه ماه ســکان شــهرداری شــهر 

نیــم میلیــون نفــری فردیــس را در دســت خواهــد گرفت.

...

...

خبــر

خبــر

در صفحه ٣ بخوانید
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در صفحه 4 بخوانید

على کمالى زاده:

مدیر امور آبفاى شهرستان فردیس 
اعالم کرد

دکتر علیرضا عباسى:

آدرس: کرج، مشکین دشت، انتهای بلوار امام علی(ع)، بازار مبل امام علی(ع)
 شماره  تماس: شماره های ما را از 11۸ بپرسید
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(مدیریت : دکتر دهقـان)

 
 تولیدی

پی جی مابازرگانی
هلدینگ

مبلمان قالیشویی سرویس خوابسیسمونیفرشلوازم خانگی

4

چشم انداز 
روشن

تولیـد در 
البـرز

جناب آقای مجتبی قاسمی
رئیس محترم شورای اسالمی شهر فردیس

جناب آقای داود نظری نیا
رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان فردیس

انا هللا و انا الیه راجعون  انا هللا و انا الیه راجعون 

حضرت  تقدیر  برابر  در  گوییم.  می  تسلیت  جنابعالی  به  را  وارده  مصیبت 
خانواده  به  را  جانگداز  ماتم  این  نیست  رضا  و  تسلیم  جز  چاره ای  پروردگار 
محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن 

عزیز سفر کرده علو درجات طلب می  کنیم.

می دانم که عظمت هیچ صبری از وسعت غم عزیزترین ها نمی کاهد فقط یاد می گیریم در 
جدایی از آنها بمانیم و بانبودشان کنار آییم پس تسلیت واژه کوچکی است در مقابل این غم عظیم

درد بزرگت را درک می کنم وآرزوی دیدن شما را در شادی ها و موفقیت ها دارم.
نشریه نور اقتصاد نشریه نور اقتصاد

جناب آقای دکتر علیرضا عباسی
پیام تبریک

کرج،  مردم  منتخب  بعنوان  جنابعالی  موفقیت 
مجلس  انتخابات  در  آسارا  و  اشتهارد  و  فردیس 
شورای اسالمی  را تبریک گفته وبرایتان سالمتی 

و توفیق روز افزون مسئلت دارم.
کیان پرویزی - مدیرمسئول نشریه نور اقتصاد



دوهفتهنامه
اخبــار استـاناقتصادیواجتماعیاستانالبرز دوهفتهانهم

البــرز ازدســتگیری ســارقان  گاهــی  رییــس پلیــس آ
حرفــه ای بــه عنــف کــه بــا ســالح ســرد اقــدام بــه 
زورگیــری از مــردم مــی کردنــد در ایــن اســتان دســتگیر 

ــدند. ش
ســرهنگ محمــد نادربیگــی گفــت: درپــی افزایــش 
ــتان  ــف اس ــق مختل ــی مناط ــف در برخ ــه عن ــرقت ب س
البــرز موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران 

ــت. ــی قرارگرف گاه ــس آ ــرقت پلی ــا س ــارزه ب اداره مب
ــه   ــی ب ــازه زمان ــک ب ــوران طــی ی ــه کــرد: مام وی اضاف
صــورت نامحســوس محیــط هــای مختلــف را زیــر 
ــیکلت  ــتگاه موتورس ــک دس ــه ی ــا ب ــد ت ــش قراردادن پوش
مشــکوک شــده و پــس از بررســی هــای ویــژه بــا حکــم 

ــد. ــل ش ــری منتق ــه کالنت ــتگیر و ب ــی دس قضای
نادربیگــی افــزود: ۲راکــب موتورســیکلت بــه جــرم خــود 
مبنــی بــر زورگیــری  و ســرقت بــه عنــف اعتــراف کردنــد.
وی خاطرنشــان کــرد کــه ایــن ســارقان در قالــب ۲ تیــم 
فعالیــت مــی کردنــد کــه تیــم دیگــر ســارق بــه صــورت 
ــد و  ــه تهدی ــر اقــدام ب ــاده در ســطح معاب تــک نفــره و پی
زخمــی کــردن شــهروندان بــا قمــه مــی کــرد و امــوال آن 
هارابــه ســرقت مــی بــرد کــه چنــدی پیــش کلیپــی نیــز 

در ایــن زمینــه در فضــای مجــازی منتشــر شــده بــود.
گاهــی اســتان البرزگفــت: ســارقان  رییــس پلیــس آ
تاکنــون بــه ۵۰ فقــره ســرقت بــه عنــف درمناطــق 
مختلــف اســتان البرزاعتــراف کردنــد کــه تحقیقــات 

همچنــان درایــن زمینــه ادامــه دارد.
بــه گفتــه وی ، ســارقان برخــی از شــهروندان را نیــز 

زخمــی و امــوال قیمتــی آن هــا را ســرقت بردنــد.
وی بیــان داشــت: تاکنــون چنــد مالباختــه درخصــوص 
ایــن پرونــده شناســایی و تــالش بــرای ســایر مالباختگان 

نیــز ادامــه دارد.
ــن  ــه ای ــه ب ــت چنانچ ــردم خواس ــوم م ــی از عم نادربیگ
شــیوه مــورد ســرقت بــه عنــف بــا تهدیــد قمــه قرارگرفتند 

گاهــی اســتان البــرز مراجعــه کننــد. بــه اداره آ

نخســتین دوره مســابقات شــطرنج غیرحضــوری دانــش 
آمــوزان سراســر کشــور بــه میزبانــی اســتان البــرز 
ــاج  ــپهبد ح ــهید س ــادواره ش ــام ی ــه ن ــاد ب ــتر ش دربس

ــد. ــاز ش ــلیمانی آغ ــم س قاس
رییــس  حضــور  بــا  شــطرنج  مجــازی  مســابقات 
ــت  ــان تربی ــوزی کشور،کارشناس ــش آم ــیون دان فدراس
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــانه درآم ــاالن رس ــی و فع بدن

ــد. ــروع ش ــرز ش الب
ــن  ــاز ای ــن آغ ــرز درآیی ــرورش الب ــوزش و پ ــرکل آم مدی
دوره از مســابقات کشــوری گفــت: نخســتین مســابقات 
نــام  بــه  کشــور  آمــوزی  دانــش  شــطرنج  مجــازی 
شــهیدی نامگــذاری شــده اســت کــه شــطرنج سیاســی 

ــم زد. ــه ه ــان را ب جه
ســاالر قاســمی اظهارداشــت: درچهلمین ســالگردهفته 
ــاد ایــن ســردار بــزرگ رشــید اســالم را  دفــاع مقــدس ی
هماننــد دیگــر شــهدای انقــالب اســالمی و مدافــع 

ــم. حــرم را گرامــی مــی داری
ــردی و  ــی ف ــوزان درزندگ ــش آم ــت: دان ــان داش وی بی

ــد. ــرداری کنن ــو ب ــهدا الگ ــی از ش اجتماع
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن مســابقات بــه نــام ایــن 
شــهید واالمقــام نامگــذاری شــده اســت تــا روحیــه 
ایثــار، جوانمــردی ، ایســتادگی و گذشــت دربیــن دانــش 

ــد. ــترش یاب ــوزان گس آم
ــت  ــا فرص ــاری کرون ــه بیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمی ب قاس
برگــزاری مســابقات ورزشــی را از مــا گرفتــه اســت، 
و  فعالیــت هــا  درایــن وضعیــت خــاص  یادآورشــد: 
مســابقات ورزشــی بــرای دانــش آمــوزان در فضــای 
ــالمت  ــی و س ــت بدن ــت تربی ــوی معاون ــازی از س مج
فدراســیون  بــا همــکاری  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 

ورزش دانــش آمــوزی پیــش بینــی شــده اســت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش البــرز ادامــه داد: ایــن 
ــورت  ــه ص ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــابقه ب مس
مجــازی بــا هــدف حفــظ پویایــی و نشــاط دربیــن دانــش 
آمــوزان و همچنیــن انتخــاب دانــش آمــوزان برتــر بــرای 

ــی کشــور اجــرا مــی شــود. مســابقات قهرمان
وی شــعاراین دوره ازمســابقات شــطرنج را بــه امیــد خــدا 
ــی  ــت م ــا را شکس ــتی کرون ــول بهداش ــت اص ــا رعای و ب
ــتدار و  ــوزان ورزشکار،دوس ــش آم ــوی دان ــم از س دهی

حافــظ محیــط زیســت ذکــر کــرد.
 ۲۹ از  مســابقات  از  دوره  ایــن  افــزود:  قاســمی 
ــرای دانــش  ــا ســوم مهرمــاه ۹۹ ب شــهریورماه آغــاز و ت
ارزیابــی داوران کشــوری  بــا  آمــوزان دختــر و پســر 
ــت. ــده اس ــی ش ــه اجرای ــک هفت ــدت ی ــه م ــطرنج ب ش

استان البرز ۵۰۰ هزار دانش آموزدارد.

ــالع  ــگاه اط ــل از پای ــه نق ــاد ب ــور اقتص ــزارش ن ــه گ ب
ــی  ــده بزن ــرج، فری ــهر ک ــالمی ش ــورای اس ــانی ش رس
ــن  ــادی در آیی ــنبه جه ــیزدهمین ش ــی س ــد ط بیرانون
بهــره بــرداری از کلکتورهــای جمــع آوری آب هــای 
ســطحی کــه بــا حضــور مســئوالن و اصحــاب رســانه 
در محــل ســالن اجتماعــات شــهدای شــهرداری کــرج 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: بــا بهــره بــرداری از ۱۳٫۵ 
کیلومتــر کلکتورهــای جمــع آوری آب هــای ســطحی، 
آب گرفتگــی نقــاط مختلــف ایــن کالنشــهر در زمــان 

ــه حداقــل خواهــد رســید. ــارش هــا ب ب
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه جانمایــی کلکتورهــا در نقــاط 
ــم  ــرد: در دوره پنج ــح ک ــهر تصری ــطح ش ــاس س حس
شــورای اســالمی شــهر کــرج ســعی شــده برنامههــای 
ایــن کالنشــهر بــا رویکــرد مســئله محــوری و پاســخ بــه 
نیــاز شــهروندان باشــد و در راســتای اهــداف راهبــردی 

عملیاتــی شــود.
ــورای  ــی ش ــهر و ایمن ــات ش ــیون خدم ــس کمیس رئی
اســالمی شــهر کــرج افــزود: در طــول پاییــز و زمســتان 
ســال گذشــته آبگرفتگــی شــهر مشــکالت فراوانــی را 
بــرای مــردم برخــی از مناطــق از جملــه عظیمیــه ایجاد 
کــرد کــه ان شــاء للــه امســال کمتــر بــا پدیــده آبگرفتــی 

در معابــر روبــه رو خواهیــم شــد.
ــع آوری آب  ــی جم ــرد: متول ــوان ک ــد عن ــی بیرانون بزن
هــای ســطحی شــهرداریها هســتند امــا شــهرداری نیز 
نیازمنــد همکاری ســایر دســتگاهها اســت و به ویــژه در 
بحــث مقابلــه بــا ســیالبها و روان آبهــا کــه چالــش های 
ــد رویکــرد  ــد، بای ــه همــراه دارن ــز ب زیســت محیطــی نی
جامــع و عالمانــه ای وجــود داشــته باشــد تــا مشــکالت 

بــه حداقــل ممکــن برســد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرج ب ــهر ک ــالمی ش ــورای اس ــو ش عض
ضــرورت برنامــه ریــزی بــه منظــور ارتقــاء ســاختارهای 
ــر  ــق غی ــکالت مناط ــع مش ــد: رف ــادآور ش ــهری، ی ش
برخــوردار حاکــی از وســعت اقدامــات عمرانــی صــورت 

ــت. ــهر اس ــطح ش ــه در س گرفت
ــه اهتمــام و جدیــت مدیریــت  ــا اشــاره ب ــان ب وی در پای
شــهری کــرج در ارائــه خدمــات بهینــه و متناســب 
ــهری  ــت ش ــت: مدیری ــهر گف ــی ش ــای واقع ــا نیازه ب
ــرح  ــن ط ــرای تدوی ــژه ای ب ــت وی ــه، اهمی ــن آنک ضم
ــطح کالن  ــهری در س ــعه ش ــای توس ــه ه ــا و برنام ه
قائــل اســت، بــه طــور جــدی نســبت بــه مرتفــع نمــودن 

ــد. ــدام کن ــکالت اق مش

فریده بزنی بیرانوند:
کلکتور جمع آوری آب های سطحی باعث 

ارتقای سطح ایمنی معابر می شود

شایسته ساالری را سرلوحه ی کار خود قرار می دهم 

تفاهم  نامه همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز و کمیسیون برنامه 
ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان البرز

احداث کلکتورهای جمع آوری روان آب ها از پروژه های مهم شهری است

کــرج،  مــردم  نماینــده  عباســی،  علیرضــا 
فردیس،اشــتهارد و آســارا درمجلــس شــورای 
شهرســتان  مــردم  بــا  دردیــدار  اســالمی، 
فردیــس، گفــت: متاســفانه در امــر انتخابــات 
بــی اخالقــی هــم دیــده شــد، همیــن بــی 
ــا برخــی تصــور  اخالقــی هــا موجــب گردیــد ت
کننــد کــه گزینه برتــر میــان کاندیداها هســتند 
ــد. ــل کردن ــرف مقاب ــب ط ــه تخری ــدام ب و اق
اعضــای  از  برخــی  هرچنــد  افــزود:  وی 
در  شــهری  مدیــران  و  شــهر  شــورای 
ــا  ــا ب ــد، ام ــت کردن ــس دخال ــات مجل انتخاب
پایــان انتخابــات فضــای همدلــی و تعامــل 
بایــد در شــهر شــکل بگیــرد تــا مشــکالت 
مــردم کامــل برطــرف شــود.چرا کــه بنــده 
هســتم  مــردم  احــاد  ی  همــه  نماینــده 
ــت.  ــاالری اس ــته س ــا شایس ــرای م ــالک ب وم
دلیــل  اســت  الزم  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
ریشــه  را  مردمــی  مشــارکت  بــودن  پائیــن 

برطــرف  و  بررســی  را  هــا  آســیب  و  یابــی 
کنیــم، افــزود: مــردم بــه انقــالب عالقــه 
تشــییع  از  را  مهــم  ایــن  و  هســتند  منــد 
حــاج  ســردار  ســرافراز  شــهید  باشــکوه 
قاســم ســلیمانی مــی تــوان نتیجــه گرفــت 
صندوق هــای  پــای  کمرنــگ  حضــور  امــا 
ــه  ــت ک ــور اس ــئوالن کش ــه مس ــی ب رأی پیام

یابــی کنیــم. بایــد آن را بــه نوعــی ریشــه 
ــس  ــس در مجل ــرج و فردی ــردم ک ــده م نماین
از  یکــی  کــرد:  اســالمی تصریــح  شــورای 
مختلــف  اقشــار  کــه  مســائلی  مهمتریــن 
ــکل  ــد مش ــی زنن ــه م ــر و کل ــا آن س ــه ب جامع
معیشــتی اســت کــه الزم اســت مســئوالن 
برســند. مــردم  داد  بــه  رابطــه  ایــن  در 

مســئوالن  از  برخــی  بــه  خطــاب  وی 
کــه  زمانــی  برخــی  کــرد:  بیــان  کشــور، 
مجامــع  در  خواهنــد  مــی  رأی  مــردم  از 
صحبــت  و  شــوند  مــی  حاضــر  مختلــف 
ــل  ــت عم ــا وق ــد ام ــی زنن ــی م ــای آنچنان ه
نیســت. هــا  آن  از  خبــری  رســید  کــه 
عباســی ادامــه داد: طبــق منویــات رهبــر 
مجلــس  فرمودنــد  کــه  انقــالب  معظــم 
امیــد کشــور اســت؛ امــروز انقالبــی تریــن 
مجلــس را طــی ســال هــای اخیــر داشــته 
مــا  دوش  بــر  را  ســنگینی  وظیفــه  ایــم 
در  بتوانیــم  امیدواریــم  کــه  گــذارد  مــی 
ایــن راســتا مثمــر ثمــر عمــل کنیــم، و بــا 
مــردم  بتوانیــم  وســازنده   مفیــد  اقدامــات 
بیاوریــم. رأی  صندوق هــای  پــای  را 
ــه  ــد از ســخنرانی فاصل ــح کــرد: بای وی تصری
بگیریــم و بــا کار، تــالش و صداقــت رضایــت 

و اعتمــاد مــردم را جلــب کنیــم.

 بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از روابــط عمومی 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان البرز : 
ایــن مراســم بــا میزبانــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی ایــن اســتان در ســالن گفتگــو ســیروس 

قائــم مقامــی برگزار شــد.
 ایــن تفاهــم نامــه مــی توانــد نقطــه عطفــی باشــد 
ــاد  ــی و ایج ــاق کاالی خارج ــا قاچ ــارزه ب ــرای مب ب
ــرای  ــزی و اج ــه ری ــرای برنام ــب ب ــتری مناس بس
ــانه ای  ــری  و رس ــی ، هن ــای فرهنگ ــت ه فعالی
در ســطح اســتان البــرز مبنــی بــر ترویــج فرهنــگ 
مبــارزه بــا کاالی خارجــی و اســتفاده از کاالی 
ــش  ــال " جه ــعار س ــق ش ــت تحق ــه جه ــی ب ایران

ــم . ــت یابی ــد " دس تولی
ناصــر مقــدم مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان البــرز بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظم 
رهبــری ) مدظلعــه العالــی ( در ســالهای گذشــته 
ــت  ــر تقوی ــی ب ــاری مبن ــال ج ــن در س ــم چنی و ه
ــه  ــن زمین ــت : در ای ــد گف ــش تولی ــاد و جه اقتص
حمایــت از تولیــد و خریــد کاالی ایرانــی ، بایــد 

ــزی شــود کــه ازکاالهــای  ــه ای برنامــه ری ــه گون ب
ــتفاده از آن  ــت اس ــود و  فرص ــتفاده ش ــی اس داخل
بــرای مــردم فراهــم و در پــی آن شــرایط بــه گونــه 
ــای  ــه از ورود کااله ــود ک ــازی ش ــب س ای مناس

ــود. ــری ش ــاق آن جلوگی قاچ
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســتان البــرز بــا بیــان ایــن 
مهــم کــه فرهنــگ ســازی در ایــن امــر ســبب جهــش 
تولیــد و فراهــم ســازی زمینــه هــای تحقــق ایــن امــر 

خواهــد شــد گفــت : اســتان البــرز بــا دارا بــودن کانون 
گهــی تبلیغاتــی ، فرهنگی ، رســانه ای و کانون  هــای آ
ــد  ــی توان ــود م ــای موج ــت ه ــاجد و ظرفی ــای مس ه
ــج  ــی اســتان در جهــت تروی یکــی از بازوهــای حمایت
ــی  فرهنــگ اســتفاده عمــوم مــردم از کاالهــای ایران

محســوب مــی گــردد .
ــم  ــاده تنظی ــش م ــه در ش ــه ک ــم نام ــن تفاه ــی ای ط
شــده اســت ، بــرای اولیــن بــار در بین نهاد کمیســیون 

هــای مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان هــا و ادارات 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کشــور منعقــد گردیــد.

ــاد  ــگ و ارش ــر کل فرهن ــدم مدی ــر مق ــه ناص در ادام
اســالمی اســتان البــرز خاطــر نشــان کــرد : بــا توجــه 
بــه ظرفیتهــای موجــود ایــن اداره کل ، امیدواریــم 
بتوانیــم از پتانســیل قشــر عظیــم فرهنگــی هنــری و 
رســانه ای اســتان در جهــت تحقــق ایــن تفاهــم نامــه 
ــد  ــره من ــی به ــد کاالی ایران ــگ خری ــج فرهن و تروی

شــویم .
ــزی  ــه ری ــیون برنام ــس کمیس ــالح رئی ــژاد ف ــر ن یاس
ــاق کاال و  ــا قاچ ــارزه ب ــر مب ــارت ب ــی و نظ ، هماهنگ
ــات  ــی از الزام ــت : یک ــه گف ــرز در ادام ــتان الب ارز اس
ــا قاچــاق کاال و ارز و  ــارزه ب ــد، مب تحقــق جهــش تولی
ــرف کاالی  ــد و مص ــت تولی ــازی در جه ــگ س فرهن
ایرانــی اســت . از ایــن رو تحقــق و ارائــه فرهنــگ 
مصــرف کاالی ایرانــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
اســت کــه  مــی تــوان از ظرفیــت هــای موجــود اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان البــرز اســتفاده 

نماییــم .

بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از پایــگاه خبری 
مدیریــت شــهری کــرج علــی کمالــی زاده در آیین 
بهــره بــرداری از کلکتورهــای جمــع آوری روان آب 
ــنبه  ــه از ش ــیزدهمین هفت ــطحی در س ــای س ه
هــای جهــادی، اظهــار داشــت: کلکتــور آب 
هــای ســطحی یکــی از پــروژه های مهم شــهری 
گاه  اســت کــه شــهروندان از اهمیــِت آن کمتــر آ

 . هستند
وی بــا اشــاره بــه شــیب مالیــم شــمال شــرقی بــه 
ســمت جنــوب غربــی کــرج، گفــت: ایــن یکــی از 
ــن کالنشــهر اســت چــرا کــه ســخت  ــای ای مزای
تریــن و شــدیدترین آب گرفتگــی هــا را مــی شــود 

در مــدت زمــاِن کوتاهــی برطــرف کــرد.

ایــن مســئول رفــع آبگرفتگــی در کمتریــن زمــان 
ممکــن را بــا توجــه بــه اهمیــت تــردد آســان 
شــهروندان در روزهــای بارانــی ضــروری دانســت 
و ضمــن اشــاره بــه تغییــر اقلیــم، افــزود: بــارش 
هایــی کــه در ســال هــای گذشــته طــی چنــد روز 
اتفــاق مــی افتــاد امــروز ممکــن اســت در یــک روز 
و ظــرف چنــد دقیقــه و البتــه بــا شــدت بیشــتری 
ــِت  ــوع امنی ــن موض ــه ای ــد ک ــان ده ــود را نش خ

شــهر را بــا چالــش مواجــه میکنــد.
اســاس  همیــن  بــر  داد:  ادامــه  زاده  کمالــی 
ــن و  ــه تامی ــدام ب ــهری اق ــت ش ــه مدیری مجموع
ــور آب  ــداث کلکت ــت اح ــه جه ــاص بودج اختص

ــت. ــرده اس ــاال ک ــداد ب ــا تع ــطحی ب ــای س ه

دکتر علیرضا عباسى، نماینده مردم اشتهارد، فردیس و کرج در مجلس شوراى اسالمى:

على کمالى زاده:

خبر خبر
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رییس پلیس آگاهی البرز
دستگیری سارقان به عنف در البرز

مسابقات شطرنج غیرحضوری 
دانش آموزان سراسر کشور 

درالبرز آغاز شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز:
البرز در پرداخت تسهیالت رونق تولید 

رتبه اول کشور را به دست آورد

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار البــرز 
ــدای  ــد از ابت ــق تولی ــهیالت رون ــرد در تس ــالم ک اع
ــهیالت  ــان تس ــروز ۵۲۶ میلیاردتوم ــه ام ــا ب ــال ت س
پرداخــت  در  البــرز  اســتان  کــه  شــد  پرداخــت 
تســهیالت رونــق تولیــد رتبــه اول کشــور را بــه دســت 

آورده اســت.
جهانگیــر شــاهمرادی در بازدیــد وزیــر صنعــت ، 
معــدن و تجــارت  از واحــد تولیــدی مــواد ضدعفونــی 
کننــده  در شــهرک صنعتــی ســیمین دشــت فردیــس 
افــزود: در حــوزه تولیــد اســتان البــرز روندخوبــی 
ــور  ــم کش ــه تحری ــه ب ــا توج ــته ب ــه توانس ــته ک داش

ــم. ــرل کنی ــا را کنت ــرات کرون ــم اث بتوانی
صنعتــی  واحدهــای  نگرانــی  داد:  توضیــح  وی 
ــین  ــه و ماش ــواد اولی ــد م ــرای خری ــرز ب ــتان الب اس

اســت. ارز  تامیــن  از  ناشــی  بیشــتر  آالت 
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  معــاون هماهنگــی 
ــادرات  ــون دالر ص ــال ۲۷۴ میلی ــت: امس ــرز گف الب
داشــته ایــم کــه  نســبت بــه ســال گذشــته ۳۸ درصــد 

رشــد داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ۱۲۵۲  میلیــارد تومان تســهیالت 
کرونــا در اســتان البــرز ســهمیه در نظــر گرفتــه شــد 
، بیــان داشــت: حــدود ۳۴۰ میلیــارد تومــان پرونــده 
در بانــک هــا تشــکیل شــده و تاکنــون  ۱۰۳میلیــارد 

تومــان پرداخــت شــده اســت.

با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج؛  

شش جزیره ایمن در منطقه 6 ایجاد شد

رییس مرکز فوریت های پزشکی استان البرز:  

اورژانس البرز پاسخگوی بیش از 11 هزار تماس تلفنی شد

 مدیــر منطقــه ۶ شــهرداری کــرج از ایجــاد شــش جزیــره 
ایمــن بــرای تســهیل در تــردد عابــران پیــاده در این منطقه 
خبــر داد و گفــت: ایجــاد جزایــر ایمــن نقــش به ســزایی در 

کاهــش آمــار تصادفــات در معابــر خطرســاز دارد.
ــی  ــات ترافیک ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــورزاده ب ــا فک محمدرض
مطلــوب در ایــن منطقــه گفــت: بــه منظــور افزایــش ایمنی 
ــره  ــر،  شــش جزی ــاده از عــرض معاب ــن پی ــردد عابری در ت
ایمــن عابــر پیــاده در ســطح منطقــه ایجــاد شــده اســت.

ــراغ  ــا چ ــن ب ــر ایم ــرد: جزای ــان ک ــر نش ــور زاده خاط فک
ــده در  ــدار دهن ــی هش ــتوانه های ایمن ــمک زن و اس چش
ــی  ــا ســرعت باالی ــا غالب ــردد کــه خودروه مســیرهای پرت

ــی شــوند. ــد ایجــاد م دارن
ــا اشــاره بــه اینکــه هنــگام عبــور عابــران از گــذرگاه  وی ب

عابــر پیــاده براســاس قانــون بایــد راننــدگان به طــور کامــل 
ــن  ــه ای ــدگان ب ــه رانن ــفانه ن ــت: متأس ــد، گف ــف کنن توق
ــاده از گذرگاه هــای  ــران پی ــه عاب ــد و ن ــر توجــه می کنن ام
ــور  ــکل در عب ــن مش ــه ای ــد ک ــور می کنن ــوص عب مخص
از معابــری کــه فاقــد چــراغ زمــان دار یــا پــل عابــر پیــاده 

ــود. ــدید می ش ــتند، تش هس
ایــن مســئول در ادامــه افــزود: در ایــن راســتا بــا اشــاره بــه 
ــران پیــاده به دلیــل  ــر جــان عاب اینکــه در بســیاری از معاب
کــم توجهــی برخــی راننــدگان بــا مخاطراتــی همراه اســت، 
افــزود: در ایــن ارتبــاط شــهرداری منطقــه ۶ بــه همــکاری 
معاونــت حمــل ونقــل و ترافیــک شــهرداری کــرج اقــدام به 
احــداث شــش جان پنــاه یــا جزیــره ایمنــی در ایــن منطقــه 

کــرده اســت.

ــرز  ــتان الب ــکی اس ــای پزش ــز فوریت ه ــس مرک ریی
واحــد دیســپچ  اعــام کــرد کــه کارشناســان 
گذشــته  هفتــه  البــرز  اورژانــس  ارتباطــات  و 
ــد. پاســخگوی ۱۱ هــزارو ۱۳۶ تمــاس تلفنــی بودن

مــدت   درایــن  گفــت:  بابایــی  مهــرداد  دکتــر 
نیروهــای عملیاتــی اورژانــس البــرز بــه ســه هــزارو 

۶۷۶ ماموریــت اعــزام شــدند.
ماموریت هــا  ایــن  از  مــورد   ۳۹۲ افــزود:  وی 
ــوط  ــت  مرب ــزارو ۲۸۴ ماموری ــه ه ــی و س ترافیک

بــه حــوادث غیرترافیکــی بــود کــه در مجمــوع 
ــات  ــر  از خدم ــزارو ۹۷۵ نف ــا، ۲ ه ــن ماموریت ه ای
ــد  ــره بردن ــرز به ــتانی الب ــش بیمارس ــس پی اورژان
کــه از ایــن بیــن، یــک هــزارو ۷۴۸ نفــر  در محــل 
ــتان  ــه بیمارس ــر ب ــزارو ۱۵۳ نف ــک ه ــان و ی درم

ــدند. ــل ش منتق
همچنیــن  اورژانــس هوایــی اســتان نیــز در هفتــه 
ــدوم  ــه ۶ مص ــت ب ــج ماموری ــام پن ــا انج ــر ب اخی

ــرد. ــانی ک ــداد رس ام



دوهفتهنامه
اقتصادیواجتماعیاستانالبرز

دوهفتهانهم نیمهدومشهریورماه99اخبــار استـان

خبــر
حجت االسالم و المسلمین علی اکبر ایمانی:

اقدام مثبت مدیریت شهری فردیس در احداث پروژه های عمرانی

حسن سعیدی باشسیز :

فاز دوم بلوار شهدای اقتدار به بهره برداری رسید

مدیر امور آبفای شهرستان فردیس اعالم کرد

عملیات انتقال آب از کرج به فردیس آغاز شد

رئیس شورای اسالمی شهر فردیس:  

پیشرفت ۸۰ درصدی یادمان شهدای شهرک وحدت فردیس

حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا ولیزاده رئیس اداره  فرهنگ و ارشاد اسالمی فردیس:  

فعالیت های فرهنگی درنشریات سنگ بنای توسعه را فراهم می سازد

ــه نقــل از پایــگاه خبــری  ــور اقتصــاد ب ــه گــزارش ن ب
و  االســام  حجــت  فردیــس،  شــهری  مدیریــت 
المســلمین علــی اکبــر ایمانــی در آییــن افتتــاح فــاز 
دوم پــروژه شــهدای اقتــدار فردیــس کــه روز یکشــنبه 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه افتتــاح پــروژه هــای 
ــار  ــت، اظه ــات اس ــندی و مباه ــه خرس ــی مای عمران
کــرد: اقــدام مدیریــت شــهری فردیــس در ایــن 

ــت. ــر اس ــته تقدی ــوص شایس خص
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه همدلــی و هــم افزایــی 
ــی  ــردم م ــه م ــانی ب ــات رس ــعه خدم ــب توس موج

ــهرداری  ــی از ش ــس یک ــرد: فردی ــوان ک ــود، عن ش
ــدوق  ــه ای در صن ــی اســت کــه همیشــه اندوخت های
ــه  ــی ب ــه خوب ــد ب ــی توان ــود دارد و م ــارات خ اعتب

ــد. ــانی کن ــات رس ــردم خدم م
ــش  ــه افزای ــان اینک ــا بی ــی ب ــام ایمان ــت االس حج
افزایــش  بــا  خدماتــی  و  عمرانــی  هــای  پــروژه 
رضایتمنــدی مــردم همــراه اســت، خاطرنشــان کــرد: 
امیــد داریــم در ســال پایانی دور اول شــورای اســامی 
ــرداری از پــروژه هــای  شــهر فردیــس شــاهد بهــره ب

ــیم. ــددی باش ــی متع عمران

ــر امــور آبفــای شهرســتان فردیــس اعــام کــرد کــه   مدی
بــه منظــور تامیــن آب مــورد نیــاز بیــش از ۱۵۰ هــزار نفــر ، 

عملیــات انتقــال آب از کــرج بــه فردیــس آغــاز شــد.
ــط  ــذاری خ ــه گ ــات لول ــزود: عملی ــر اف ــک فک ــد نی محم
ــرای  ــه فردیــس  ب انتقــال آب از میــدان اســتاندارد کــرج ب

ــت. ــده اس ــی ش ــود آب اجرای ــع کمب رف
وی بــا بیــان اینکــه در فــاز نخســت ۲ کیلومتر شــبکه اصلی 
احــداث مــی شــود، اظهــار داشــت: ایــن پــروژه  در ۲ فــاز بــه 
طــول پنــج کیلومتر خــط اصلــی انتقــال آب بیــن فردیس و 

میــدان اســتاندارد کــرج اجــرا می شــود.
مدیــر امــور ابفــای فردیــس گفــت: بــرای اجــرای ایــن پــروژه 
حــدود پنــج میلیــارد تومــان اعتبــار اختصــاص یافته اســت .

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه انتقــال ایــن آب از منطقــه بــاال 
دســت فردیــس مشــکل افــت فشــار آب در مناطــق رزکان ، 

۱۷ شــهریور و اســکویی فردیــس مرتفــع خواهــد شــد.
نیــک فکــر بــا بیــان اینکــه آب آشــامیدنی  ســاکنان 
شهرســتان فردیــس از چــاه تامیــن می شــود، اظهار داشــت: 
صرفه جویــی و مصــرف بهینــه آب توســط شــهروندان 

ــت. ــروری اس ض
وی بــا بیــان اینکــه  ســطح آبخــوان هــا در فردیــس هــر روز 
رو بــه کاهــش اســت ،افــزود: امســال بــرای تامیــن بخشــی 
ــا  از کمبــود آب فردیــس یــک حلقــه چــاه  ۳۳۰ متــری ب

آبدهــی  ۱۸ لیتــر در ثانیــه حفــر شــده اســت.
اکنــون آب آشــامیدنی جمعیــت ۶۰۰ هزار نفری شهرســتان 
ــا  ــه چــاه و ۱۱مخــزن  ب ــا اســتفاده از ۶۳ حلق ــس ب فرددی

ظرفیــت ۵۳ هــزار مترمکعــب تامیــن مــی شــود.
شرکت آبفای فردیس  ۴۶ هزار مشترک دارد.

بــه گــزارش نــور اقتصــاد , حســن ســعیدی باشســیز در حاشــیه آیین 
بهــره بــرداری از فــاز دوم بلــوار شــهدای اقتــدار و کتابخانــه تخصصــی 
کــودکان فردیــس، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه تک محــور بودن مســیر 
شــهرک نــاز- بلــوار بهــاران، ترافیــک ســنگین و وقــوع تصــادف در این 
مســیر، بــه منظــور ایمن ســازی مســیر و کاهش بــار ترافیکــی، اجرای 
ــا احــداث مســیر بلــوار بهــاران بــه  فــاز دوم پــروژه شــهدای اقتــدار ب

ســمت شــهرک نــاز در دســتور کار قــرار گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســیر بلــوار بهــاران به ســمت شــهرک نــاز به 
عنــوان بخشــی از فــاز دوم پــروژه بلــوار شــهدای اقتــدار در طــول بیش 
از ۲ کیلومتــر اجــرا شــده اســت؛ افــزود: در حــال حاضــر در این مســیر 
تــردد در دو محــور رفــت و برگشــت انجــام مــی شــود که ضمــن ایمن 
ســازی مســیر و کاهــش بــار ترافیــک در غــرب شــهر فردیــس، شــاهد 

روانســازی ترافیــک در هســته مرکزی شــهر خواهیــم بود.
ــان یکــم شــرقی  ســعیدی باشســیز اجــرای روکــش آســفالت خیاب

ــدار  ــهدای اقت ــروژه ش ــاز دوم پ ــری از ف ــش دیگ ــاز را بخ ــهرک ن ش
دانســت و بیــان کــرد: در صــورت احــداث کامــل بلــوار شــهدای اقتــدار 
بــه عنــوان رینــگ غربــی شــهر فردیــس، ایمــن ســازی و روانســازی 
ترافیــک در مســیر شــمالی، جنوبــی و در بخــش غربــی شــهر فردیس 

را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
عضــو شــورای اســامی فردیــس از افتتــاح اولیــن کتابخانــه تخصصــی 
کــودک در پــارک تندرســتی بــه همــت مدیریــت شــهری فردیــس 
ــا  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت ۱۵۰ مت ــه ب ــن کتابخان خبــرداد و گفــت: ای
صــرف ۲.۶ میلیــارد تومــان توســط شــهرداری فردیــس آمــاده ســازی 
شــده و بــا نــگاه ویــژه شــورای اســامی شــهر به منظــور توســعه مراکز 

فرهنگــی، بــه نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی واگــذار شــد.
بــه گفته ســعیدی باشســیز، حــق انتفــاع کتابخانه تخصصی کــودکان 
پــارک تندرســتی فردیــس جهــت تجهیــز ایــن مجموعــه بــه نهــاد 

کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان واگــذار شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری بایــد 
پیوســت فرهنگــی داشــته باشــد؛ افــزود: این پــروژه نویــد بخش همت 
عالــی مدیریــت شــهری فردیــس در توســعه مراکــز فرهنگــی بــا هدف 

رشــد و ارتقــای ســطح فرهنــگ عمومــی جامعــه اســت.

بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از پایــگاه 
خبــری مدیریــت شــهری فردیــس، مجتبــی 
ــوار  ــاز دوم بل ــاح ف ــن افتت ــمی در آیی قاس
شــهدای اقتــدار کــه با حضــور امــام جمعه و 
دیگــر مســئوالن شهرســتان فردیــس برگزار 
شــد، اظهــار کــرد: مدیریــت شــهری فردیس 
ــه  در نیمــه ابتــدای ســال جــاری نســبت ب
انجــام عملیات راه ســازی در مســاحتی ۲۱۰ 

هــزار متــر مربعــی اقــدام کــرده اســت.
وی در ادامــه افــزود: همچنیــن حــوزه عمران 
شــهرداری فردیــس نســبت بــه اجــرای ۵۲ 
تــن آســفالت ریــزی و لکــه گیــری آســفالت 
ــدام  ــروز اق ــا ام ــاه ت ــن م ــزه از فروردی مکانی

کــرده اســت.
رئیــس شــورای اســامی شــهر فردیــس بــا 
اشــاره بــه اینکــه مدیریــت شــهری فردیــس 
ــزی  ــفالت ری ــن آس ــا ۸ ت ــال ۹۷ تنه در س
داشــته اســت، خاطرنشــان کــرد: امــروز 
شــاهد رشــد چشــمگیر ۶۵۰ درصــدی 
ــفالت  ــری آس ــه گی ــزی و لک ــفالت ری آس

هســتیم.

ــروژه  ــاح پ ــه افتت ــری ب ــش دیگ وی در بخ
فــاز دوم بلــوار شــهدای اقتــدار اشــاره کــرد 
و افــزود: ایــن مســیر، کانــال فردیــس را بــه 
بلــوار ایــت اهلل رفســنجانی متصــل مــی کند.

ــدار از  ــهدای اقت ــوار ش ــت: بل ــمی گف قاس
ــده و در  ــاز ش ــی آغ ــهید کچوی ــدان ش زن
ــوار شــهید ســلیمانی  ــه مــوازات بل ــاز ب ۴ ف
ــوار در  ــن بل ــداث ای ــد؛ اح ــی یاب ــداد م امت

کاهــش میــزان ترافیــک بلــوار شــهید 
ســلیمانی فردیــس تاثیــر بــه ســزایی خواهد 

ــت. داش
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون عملیــات ۳ هزار 
و ۳۶۸ متــر مربــع جــدول گــذاری و پیــاده 
راه ســازی انجــام شــده اســت، تصریــح کــرد: 
بــا انجــام مناقصــات جدید، شــاهد پیشــرفت 
ویــژه ای در حــوزه جــدول گــذاری و پیــاده 

راه ســازی خواهیــم بــود.
ــس  ــهر فردی ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
در بخــش دیگــری از تصویــب الیحــه ۶ 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومانــی بــرای انجام 
اقدامــات عمرانــی شــهرک نــاز فردیــس خبر 
داد و افــزود: مدیریــت شــهری فردیــس 
ــه  ــه ب ــانی بهین ــات رس ــتای خدم در راس
شــهروندان از هیــچ تاشــی فروگذار نیســت.

ــه  ــه افتتــاح پــروژه کتابخان وی همچنیــن ب
تندرســتی  پــارک  کــودکان  تخصصــی 
فردیــس خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــارد  ــدودا ۳ میلی ــاری ح ــا اعتب ــه ب کتابخان
ــت. ــیده اس ــرداری رس ــره ب ــه به ــی ب تومان

قاســمی بــا اشــاره بــه افتتــاح پــروژه ســرای 
محلــه بوســتان فردیــس، عنــوان کــرد: ایــن 
ــا اعتبــاری حــدودا ۳ میلیــارد  پــروژه نیــز ب

تومانــی بــه بهــره بــرداری رســید.
ــهرک  ــهدای ش ــان ش ــه وی یادم ــه گفت ب
ــا ۸۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی  وحــدت ب
همــراه اســت کــه هفتــه دفــاع مقــدس بــه 

ــاح مــی رســد. افتت

 بــه گــزارش خبرنــگار نــور اقتصــاد, در این 
دیــدار ابتــدا حجــت االســام والمســلمین 
حمیدرضــا ولیــزاده رئیــس اداره  فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی فردیــس بــا بیــان اینکــه  
ــریات  ــا نش ــک ب ــاط نزدی ــدف ارتب ــا ه ب
همچنیــن بررســی و در جریــان قــرار 
گرفتــن مشــکات آنــان در برنامــه ای طرح 
ــد از نشــریات را در امــور کاری خــود  بازدی
قــرار دادیــم البتــه تــدارک ایــن برنامــه هــا 
را بــه مناســبت روز خبرنــگار مــد نظــر بــود  
ــوس  ــروس منح ــود وی ــل وج ــه دلی ــا ب ام
ــا مــوارد دیگــر متاســفانه نتوانســتیم  کرون

ایــن بازدیــد هــا را انجــام بدهیــم .
رئیــس اداره فرهنــگ وارشــاد اســامی 
ــای  ــت ه ــزود: فعالی ــه اف ــس در ادام فردی
فرهنگــی در نشــریات شهرســتان فردیــس 
مــی توانــد ســنگ بنــای توســعه فرهنگــی 
شــهر فردیــس را فراهــم کند و خبرنــگاران 
مــی تواننــد بــا پرداختــن بــه ایــن مســائل 
در کنــار توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، 
ــه  ــر ب ــگ و هن ــد فرهن ــه رش ــی، ب علم
بخــش فرهنگــی و مدیریــت شــهری یــاری 

رســانند.

ــی  ــد خواســتار توضیحات ــن بازدی وی در ای
دربــاره ســابقه فعالیــت نــور اقتصــاد و 

ــد. ــریه گردی ــی کار نش چگونگ
کیــان پرویــزی مدیــر مســئول  نشــریه نور 
اقتصــاد بــا بیــان اینکه ایــن نشــریه دارای ۳ 
ســال ســابقه فعالیت اســت گفــت: در نیمه 
ــه  ــس از اینک ــاه ۹۶ و پ ــفند م ی دوم اس
مجــوز انتشــار نشــریه اســتانی نــور اقتصــاد  
دریافــت نمــودم .  ایــن نشــریه بــا مرکزیت 
ــانه ای  ــت رس ــس فعالی ــتان فردی شهرس
خــود را در ســطح اســتان آغــاز کــرده  و در 
طــی ایــن مــدت  نشــریه نــور اقتصــاد  بــه 

صــورت منظــم منتشــر شــده اســت.
وی پــس از ایــن مقدمــه کوتــاه بــه پــاره ای 
ــر ســر راه فعالیــت  از مشــکات موجــود ب
ــال  ــت:  در ح ــت و گف ــی  پرداخ مطبوعات
ــی،  ــا مشــکل مال حاضــر تمــام نشــریات ب
ــدم  ــی، ع ــروی تخصص ــود نی ــکان، کمب م
ــه  ــات و  مواج ــع مطالب ــه موق ــول ب وص
هســتند و دائمــاً بــا این مشــکات دســت و 
پنجــه نــرم مــی کننــد هرچنــد ایــن روزها 
وجــود ویــروس کرونــا هــم موجبــات ایــن 
ــی  ــت ول ــاخته اس ــتر س ــکات رابیش مش
امیدواریــم کــه بــا چــاره اندیشــی در ایــن 

ــه  ــاد در زمین ــول ارش ــر و تح ــاره  تغیی ب
حمایــت هــا در جهــت کــم نمــودن ایــن 
ــته  ــی برداش ــای مثبت ــدم ه ــکات ق مش

شــود.
ــی  ــاد دربخش ــور اقتص ــئول ن ــر مس  مدی
دیگــر از ســخنان خــود بــه تقســیم 
ــا  ــزود: ب ــا پرداخــت و اف ــه اگهــی ه عادالن
حــذف اعمــال ســلیقه در بخشــی از حــوزه 
برخــی روابــط عمومــی هــا بــه بهانــه هــای 
مختلــف کــه بــه ســمت نشــریاتی خــاص 
ســرازیر مــی گــردد وبرنامــه ریــزی در ایــن 
امــور وهمچنیــن دخالــت اداره ی فرهنــگ 
وارشــاد اســامی  در ایــن خصــوص بــرای 
ــه  ــاز ب ــا نی ــن اگهــی ه ــه ای ــع عادالن توزی
ــت را  ــوان عدال ــا بت ــدی دارد ت ــری ج پیگ

ــت نمــود. ــن بخــش رعای درای
کیــان پرویــزی در پایــان این بازدیــد گفت: 
ــران شهرســتان  از اینکــه مســئوالن و مدی
بــه بازدیــد دفاتر نشــریات مــی رونــد کاری 
بســیار پســندیده اســت کــه موجبــات دل 
ــم  ــتان را فراه ــگاران شهرس ــی خبرن گرم
ــران ومســئوالن  مــی ســازد واز دیگــر مدی
خواســت کــه ایــن رویــه ادامــه پیــدا کنــد.

رئیــس مرکــز علمی-کاربــردی قنــد کــرج گفــت: مرکــز علمی-
کاربــردی قنــد کــرج برگــزار کننــده اولیــن اســتارت آپ کشــوری 

قنــد، شــیرینی، شــکالت و صنایــع وابســته در کشــور اســت.
ــد  ــردی قن حســن کریمــی گفــت: مرکــز آمــوزش علمی-کارب
کــرج بــه منظــور ارتقــاء ســطح تحصیــالت و دانــش کارکنــان 
شــرکت های صنعتــی و خدماتــی و عالقــه منــدان بــه ایــن نــوع 
رشــته هــا بــه منظــور ایجــاد یــک مجموعــه تخصصــی و نیروی 
کارآمــد بــرای واحــد هــای صنعتــی و خدماتــی در بهمــن ســال 
۱۳۹۰ توســط شــرکت تولیــدی قنــد کــرج بــا اســتفاده از فضــای 

خــود کارخانــه تاســیس شــد.
کریمــی افزود:کســب مجــوز تأســیس اولیــن مرکز رشــد خوشــه 
هــای فناوری قند، شــیرینی، شــکالت و صنایع وابســته اســتان 
البــرز بــه عنــوان یازدهمیــن مرکــز آمــوزش علمــی – کاربــردی در 
کل کشــور، کســب مجــوز تأســیس اولیــن مرکــز نــوآوری خانــه 
ــن اســتارت  ــده اولی ــزار کنن ــرز، برگ هــای هوشــمند اســتان الب
آپ کشــوری قنــد، شــیرینی، شــکالت و صنایــع وابســته ســال 
۱۳۹۴، برگــزار کننــده اولیــن اســتارت آپ کشــوری کنتــرل 
صنعتــی در ســال ۱۳۹۵، برگــزار کننــده دومیــن رویــداد شــتاب 
ــرج  ــز قندک ــتارت آپ در مرک ــومین اس ــی و س ــع غذای در صنای
ــوزه   ــا در ح ــتارت آپ ه ــده اس ــزار کنن ــاه ۱۳۹۶، برگ ــر م در تی
شــیرینی و شــکالت، شــیرین کننــده هــا و تجهیــزات وابســته و 
ســنگ هــای قیمتــی، جواهــرات و تجهیــزات وابســته و هــوش 
مصنوعــی ، اینترنــت اشــیاء و کســب و کار الکترونیــک از جملــه 

اقدامــات ایــن مرکــز علمی-کاربــردی اســت.
وی در خصــوص حــوزه فعالیــت مجموعــه حامــی و زمینــه 
تخصصــی آموزشــی مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی قنــد 
ــع  ــای صنای ــز در بخش ه ــن مرک ــرد: ای ــار ک ــم اظه ــرج ه ک
ــرق  ــد(، ب ــاوری قن ــی فن ــیرینی و شکالت-مهندس غذایی)ش
ــری -  ــای کامپیوت ــبکه ه ــک، ش ــرل، الکترونی ــی، کنت صنعت
فنــاوری اطالعــات، حســابداری صنعتــی، مدیریــت بازرگانــی، 
تجــاری ســازی، کســب و کار، لجســتیک، تکنیــک هــای 

فــروش و HSE فعالیــت دارد.
کریمــی در پاســخ بــه اینکــه امســال در چــه رشــته هایی پذیــرش 
دانشــجو صــورت خواهــد گرفــت، گفــت: در مقطــع کارشناســی 
ــی  ــاوری تأسیســات حرارت ــرش در رشــته های مهندســی فن پذی
و برودتــی، مهندســی فنــاوری کنتــرل – ابــزار دقیــق، مهندســی 
فنــاوری صنایــع غذایــی صنعــت قند، مهندســی فنــاوری صنایع 
غذایــی- صنعــت شــیرینی و شــکالت، کارشناســی حرفــه 
 ،)HSE( ای ایمنــی ســالمت و محیــط زیســت در صنایــع
کارشناســی حرفــه ای حســابداری- حســابداری خدمــات و  
ــاری  ــت تج ــه ای مدیری ــی حرف ــی، کارشناس ــدات صنعت تولی
ســازی، کارشناســی حرفه ای مدیریت کســب و کار، کارشناســی 
حرفــه ای مدیریــت تامیــن و فــروش محصــوالت غذایــی، 
کارشناســی حرفــه ای طراحــی و اســتقرار محیــط هــای کســب 
و کار، کارشناســی حرفــه ای مدیریــت لجســتیک و زنجیــره 
تامین-گرایــش بازرگانی، مهندســی فنــاوری اطالعات-فناوری 

ــم داشــت. ــرش دانشــجو خواهی اطالعــات پذی

آشنایی با مرکز علمی-کاربردی 
قند کرج

ــهری  ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــس س رئی
شــهرداری  کــه  زمانــی  از  گفــت:  کــرج  شــهرداری 
ــران کوچــک  ــارک ای ــروژه پ ــرای ســاخت پ ــار الزم ب اعتب
ــح و  ــد مصال ــرای خری ــون ب ــا کن ــرده، ت ــخص ک را مش
ــدی  ــورم ۷۰ درص ــا ت ــاخت، ب ــاز س ــورد نی ــزات م تجهی

ــم. ــوده ای ــه ب مواج
پیمــان بضاعتــی پــور بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت پارک 
ــن  ــرد: ایجــاد فضــای ســبز ای ــار ک ــران کوچــک اظه ای
ــرداری از  ــره ب ــرای به ــی ب ــدام پایان ــوان اق ــه عن ــارک ب پ

ــن مجموعــه در حــال انجــام اســت. ای
کاری،  فلــز  ســازه ها،  ســاخت  داد:  ادامــه  وی 
کاشــی کاری و آجــرکاری ایــن مجموعــه بــه اتمــام رســیده 
ــال  ــم در ح ــازه ها ه ــای س ــگل دیواره ــات کاه و عملی

انجــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه زمــان بهــره بــرداری از ایــن پــروژه 
گفــت: بــا پیــش بینی هــای صــورت گرفتــه بنــا بــود ایــن 
ــد  ــرداری برس ــره ب ــه به ــاه ب ــهریور م ــان ش ــا پای ــارک ت پ
ولــی شــیوع کرونــا و افزایــش بــی رویــه قیمــت مصالــح و 
تجهیــزات، تکمیــل ایــن پــارک را بــا تاخیــر مواجــه کــرده 

اســت.
بضاعتــی پــور تاکیــد کــرد: از زمانــی کــه شــهرداری 
اعتبــار الزم بــرای ســاخت ایــن پــروژه را مشــخص کــرده، 
ــاز  ــزات مــورد نی ــح و تجهی ــد مصال ــرای خری ــا کنــون ب ت

ــم. ــوده ای ــورم ۷۰ درصــدی مواجــه ب ــا ت ســاخت، ب
ــهری  ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــس س رئی
شــهرداری کــرج گفــت: بــرای تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز 
ــورا  ــه ش ــه ب ــه بودج ــارک اصالحی ــن پ ــل ای ــرای تکمی ب
ارســال شــده و بــا تصویــب آن امیدواریــم ایــن پــارک آبــان 

مــاه بــه بهــره بــرداری برســد.

افزایش قیمت مصالح، افتتاح پارک 
ایران کوچک را به تأخیر انداخت

یادداشت

ــذ  ــد کاغ ــان، تولی ــتفاده از درخت ــن اس ــی از مهمتری یک
ــوا  ــذو مق ــرانه کاغ ــرف س ــزان مص ــی می ــت. از طرف اس
ــاخص  ــک ش ــوان ی ــه عن ــان ب ــف جه ــق مختل در مناط
ــانگر  ــوان نش ــه عن ــه ب ــت ک ــی اس ــادی و فرهنگ اقتص
ــردم مطــرح  ــی م اســتاندارد اقتصــادی و فرهنگــی زندگ
ــوا  ــذ و مق ــی کاغ ــد جهان ــزان تولی ــدا می می شــود. در ابت
 را در مناطــق جغرافیایــی مختلــف مــرور می کنیــم:
۳۰/۷ اروپــا  تولیــد   درصــد  جغرافیایــی   منطقــه 

آمریکای التین ۴/۸      آمریکای شمالی ۲۹/۶
آفریقا ۱/۱      آسیا ۳۲/۷        استرالیا ۱/۱

امــروزه کاغــذ و مقــوا در سراســر جهــان تولیــد می شــود 
و میــزان تولیــد در مناطــق جغرافیایــی جهــان متفــاوت 
اســت و مقــدار تولیــدات کاغــذ و مقــوای قاره هــای 
ــوا  ــذ و مق ــت. کاغ ــده اس ــوق آم ــدول ف ــف در ج مختل
ــه و  ــذ روزنام ــه شــامل کاغ ــد ک ــادی دارن کاربردهــای زی
نشــریات، کتاب هــا، دســتمال های بهداشــتی، کاغــذ 
ــر، کاغــذ چــاپ عکــس، اســکناس، بســته  چــاپ و تحری
ــود. ــی ش ــازار م ــود در ب ــای موج ــر کاغذه ــدی و دیگ بن

و حــال میــزان مصــرف ســرانه کاغــذ و مقــوا در جهــان را 
ــم: ــی می کنی بررس

ــرم :   ــه کیلوگ ــرف ب ــرانه ی مص ــی س ــه جغرافیای منطق
آمریــکای شــمالی ۳۰۳/۳

۲۰۱        استرالیا ۱۴۷/۶ اتحادیه اروپا 
آمریکای التین ۳۴/۸    اروپای شرقی ۳۱/۴

آسیا ۲۸/۲                      آفریقا ۶/۱
همانطــور کــه در جــدول مشــاهده می شــود اختــاف قابل 
ماحظــه ای در مناطــق مختلــف جهــان وجــود دارد کــه 
دال بــر نــرخ باســوادی، توســعه یافتگــی، وفــور نشــریات، 
ــتفاده  ــوژی و اس ــش و تکنول ــال دان ــات و انتق و مطبوع
ــت. ــدی اس ــته بن ــتی و بس ــع بهداش ــذ در صنای  از کاغ
بازیافــت بــه  جهانیــان  رویکــرد   دالیــل 

حــال پرســش این اســت کــه چگونــه می توان بــه حفاظت 
از چنگل هــا پرداخــت و هــم زمــان بــه فکــر تولیــد کاغذ و 
بــاال بردن ســرانه مصــرف بود؟ یکــی از بهتریــن راه حل ها 
در حــال حاضــر اســتفاده از مــواد بازیافتــی از جملــه کاغذ 
 اســت تــا کمتریــن آســیب بــه منابــع طبیعــی وارد آیــد.

ــی  ــل آلودگ ــن عوام ــی از مهمتری ــهری یک ــای ش زباله ه
محیــط زیســت بــوده و بازیافــت زباله هــا می توانــد 
عــاوه بــر کمــک بــه کاهــش آلودگــی در محیــط 
زیســت، از ســوئی و از ســوی  دیگــر  بــا اســتفاده از 
ــیاری از  ــه در بس ــاده اولی ــوان م ــه عن ــی ب ــواد بازیافت م
 صنایــع ، جنگل هــا را از تهاجــم دائــم مصــون دارد.

افزایــش جمعیــت، توســعه تکنولــوژی  و رشــد اقتصــادی 
منابــع  از  اصولــی  غیــر  بهره برداری هــای  موجــب 
تجدیدناپذیــر گردیــده و کمبــود مــواد ادلیه را در بســیاری 
ــای  ــته اســت. فعالیت ه ــراه داش ــه هم ــان ب ــاط جه از نق
ــر  ــاد مقادی ــث ایج ــف باع ــای مختل ــری در زمینه ه بش
انبــوه از پســماندهای مختلــف شــده اســت. کــه رهائــی از 
ــه یکــی از مهمتریــن معضــات جوامــع بشــری  آن هــا ب
ــاک،  ــات خطرن ــواع ضایع ــود ان ــده اســت. وج ــل ش تبدی
زیســت  در  را  گســترده ای  آلودگی هــای  پســماند، 
ــان  ــات انس ــد آورده و حی ــکی پدی ــی و خش ــای آب بوم ه
ــت. ــرارداده اس ــر ق ــرض خط ــداران رادر مع ــایر جان  و س

زیــادی  بســیار  شــهری  زبالــه  ماهــم  کشــور  در 
روزانــه  تهــران  در  فقــط  مثــا  می شــود  تولیــد 
زبالــه ای  زبالــه جمــع آوری می شــود و  تــن   ۶۵۰۰
شــهرداری  توســط  روزانــه  کشــور  ســطح  در  کــه 
 جمــع آوری می شــود بالــغ بــر ۳۸ هــزار تــن اســت.

ــه در  ــران ک ــه ته ــت گان ــق بیس ــه در مناط ــز زبال آنالی
ســال ۱۳۷۸)بــر حســب درصــد( انجــام شــده بــه 
 شــرح زیــر اســت)نقل از بولتــن ســازمان بازیافــت مــواد(

نان  پاستیک  کاغذ و مقوا 
سایر زباله تر  شیشه   فلزات 

 ۰/۸۴  ۱/۵۸  ۸/۸۴
۱۰/۵۵  ۶۹/۵۳  ۱/۶۱  ۱/۶ 

بــرای حــل معضــل پســماند و هــم چنیــن بــرای 
راه  بهتریــن  هــا  چنــگل  و  ســبز  فضــای  حفــظ 
ــت. ــب اس ــه جوان ــت آن در هم ــه و بازیاف ــک زبال  تفکی

ــرف  ــذ و مص ــر کاغ ــد خمی ــت تولی ــه ظرفی ــه ب ــا توج ب
ســرانه کاغــذ و مقــوا در بعضــی کشــورهای جهــان طــی 
ــازی و  ــل جداس ــه دالی ــوان ب ــته می ت ــال های گذش س
ــی  ــش بزرگ ــن بخ ــهری و تأمی ــای ش ــک زباله ه تفکی
از طریــق کاغذهــای  دنیــا  نیازهــای کاغذســازی  از 
باطلــه پــی بــرد. در کشــور مــا هــم کاغــذ بخــش قابــل 
توجهــی از زبالــه را تشــکیل می دهــد بــا توجــه بــه ایــن 
ــا زباله هــای شــهری  ــه ب ــواع کاغــذ باطل کــه بعضــی از ان
ــذا  ــه جمــع آوری مــی شــوند، ل مخلــوط نشــده و جداگان
مجمــوع کاغــذ باطلــه کــه ممکن اســت در ســطح کشــور 
جمــع شــود می توانــد مقــدار بســیار بیشــتری باشــد. در 
ــران ، ضــرورت تفکیــک  کشــورهای پیشــرفته قبــل از ای
و جداســازی زبالــه احســاس شــده و در ســال هــای 
گذشــته در ایــن کشــورها درصــد قابــل توجهــی از کاغــذ 
 و مقــوای مصرفــی از طریــق بازیافــت تأمیــن شــده اســت.

بدیهــی اســت تأمیــن کمبــود کاغــذ و خمیرکاغــذ مــورد 
نیــاز بــه صــورت واردات، هزینه قابــل توجهی را بــه اقتصاد 
کشــور تحمیــل خواهــد کــرد بــه همیــن جهــت بازیافــت 
کاغــذ بایــد بیــش از پیش در کشــور مــا هم جــدی گرفته 
شــود.هرچند طــی دو دهــه گذشــته بــر تعــداد کارگاه هــا، 
کارخانجــات کــه بــا اســتفاده از کاغــذ باطلــه، محصوالتــی 
ــزوده شــده  ــه نحــو چشــمگیری اف ــد ب ــد می کنن را تولی
لیکــن اکثــر ایــن کارگاه هــا از تکنولــوژی باالئی برخــوردار 
ــت. ــن اس ــبتأ پائی ــا نس ــد آنه ــت تولی ــوده  و کیفی  نب
بازیافــت از  مقــوا  و  کاغــذ  تولیــد   مزایــای 

جهــت تولیــد یــک تــن کاغــذ بــه شــیوه ســنتی از چوب، 
در کشــورهای پیشــرفته، ۱۰ تــا ۱۲ مــگاژول انــرژی 
ــن کاغــذ  ــرای تولیــد یــک ت ــی کــه ب الزم اســت در حال
ــت  ــرژی الزم اس ــگاژول ان ــط ۲ م ــت فق ــه روش بازیاف ب
همینطــور مصــرف آب بــرای تولید کاغــذ بازیافتــی تقریبأ 
ــوا در  ــی آب و ه ــه آلودگ ــر اینک ــاوه ب نصــف اســت و ع
ــد. ــی یاب ــش م ــدت کاه ــی بش ــواد بازیافت ــتفاده از م  اس
پــارس کاغــذ  کارخانجــات   مراجع:راهنمــای 
 کاغــذ چگونــه ســاخته مــی شــود:. یحیــی نظــری

مجله PPI  سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲.

 حفاظت از جنگل ها
)قسمت دوم(

 به قلم فرحناز بهزادی
کارشناس سلولزی
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معلمـان مدافعان بی سنگر کرونا

بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از ایرنــا - بــار دیگــر 
ــل  ــى مقاب ــتن صندل ــا گذاش ــه ب ــا ن ــد ام ــان آمدن معلم
درب اتــاق، نــه بــا نایلــون کشــیده و صحبــت از پشــت 
آن، نــه جــواب ســر بــاال بــه بهانــه کرونــا مثــل همیشــه 
ــا  ــزم، ب ــم و عزی ــا جان ــر از گل، ب ــف ت ــى لطی ــا واژگان ب
مهــر و محبــت پدرانــه و مادرانــه، بــا صدایــى بــه رنــگ 
آبــى آســمانى و نصایحــى دلســوزانه درکالس هــاى درس 

حاضــر شــدند.
ــا و  ــر طعنه ه ــورد تی ــا م ــه مدته ــى ک ــان معلمان هم
ــم  ــمانى ک ــا چش ــا ب ــتند ام ــد؛ بازگش ــا بودن ــت ه تهم

ــان دارد. ــوزش جری ــد آم ــه بگوین ــوتر ک س
ــد  ــى رون ــى م ــه کالس های ــروز ب ــى، ام ــه فرهنگ جامع
ــا  ــوز دارد ت ــش آم ــتر دان ــا 15 و بیش ــا 2 ی ــک ی ــه ی ک
برایشــان از ناگفتــه هــا بگویــد، مثــل همیشــه بــاز هــم 
ــه،  ــان مظلومان ــى گویند.معلم ــان م ــا را معلم ــى ه گفتن
ــپرى  ــى را س ــاى کرونای ــن روزه ــاکت ای ــا و س ــى ادع ب
ــد،  ــى دهن ــى درس م ــش آموزان ــه دان ــد و ب ــى کنن م
معلمــان نــه مدافــع لقــب گرفتنــد نــه ایثارگــر درحالــى 
ــا گام  ــن کرون ــدان می ــا درمی ــن روزه ــان ای ــه معلم ک
برمــى دارنــد زیــرا هــر لحظــه ممکــن اســت مبتــال بــه 

ــوند. ــا ش ــروس کرون وی
آرى معلمــان در کالس هایــى بــدور از کولــر گازى و آبــى 
حتــى در اوج گرمــا، حتــى بــدون چرخــش یــک پنکــه 
ــر گرمــاى نفــس گیــر ماســک  ســاده، عــرق ریــزان زی
بــاز هــم مشــق عشــق تمریــن مــى کنند.نــه نگهبانــى 
درب ورودى مدرســه هســت، نــه کســى بــراى ممانعــت 
ــت  ــى هس ــاى  نایلون ــاظ ه ــرى از حف ــه خب از ورود، ن
ــوزان از  ــش آم ــا دان ــد ت ــه بیاین ــد ک ــان موظفن ــا آن ام

ــاز نماننــد. تحصیــل ب
 بســیارى از کســانى کــه تــا دیــروز معلمیــن را بخاطــر 
ــارى  ــرس بیم ــروز از ت ــد، ام ــماتت مى کردن ــى ش تعطیل
جــرات نمــى کننــد فرزندانشــان را بــه مدرســه 
بفرســتند، امــا  معلمــان معتقدنــد کــه کارشــان درســت 

ــت. ــواد اس ــر از س ــالمت مهمت ــت، س اس
ــواده را  ــود و خان ــروز خ ــه ام ــد ک ــان همانن آرى معلم
ــد  ــر چن ــد، ه ــى کنن ــدا م ــت ف ــم و تربی ــراى تعلی ب
ــانیت  ــا درس انس ــد ام ــورده ان ــکى نخ ــوگند پزش س
خوانــده انــد و امروزحتــى بــا کرونــا، حتــى بــا ضریــب 

ــز و  ــاى ری ــارى ه ــتن بیم ــا داش ــى ب ــال، حت ــاالى ابت ب
ــد. ــى کنن ــت م ــان تربی ــت انس درش

ــا هســتند  معلمــان امــروز معلمــان درخــط مقــدم کرون
ــه پشــتوانه  کــه درایــن روزگار ســخت کرونایــى نیــاز ب

دارنــد.
ــور  ــان کش ــایر معلم ــد س ــرز همانن ــتان الب ــان اس معلم
ــش از  ــاعت کارى بی ــم درس ــالح عل ــا س ــا ب ــن روزه ای
ــدارس  ــورى در م ــوزش حض ــاعت کارى آم ــر س دو براب
ــر از  ــه کمت ــد ک ــى کنن ــارزه م ــا مب ــارى کرون ــا بیم ب
ــد. ــى آی ــان م ــه می ــخن ب ــا س ــانه ه ــان در رس ایثارش

معلمان نمادى از ایثار
ــى  ــژه معلم ــاى وی ــت: جلوه ه ــرزى گف ــناس الب روانش
و  ایثارگــرى  از  نمــادى  کرونایــى،  درایــن شــرایط 

ــت. ــان اس ــداکارى فرهنگی ف
ــرى  ــه پیگی ــاره ب ــا اش ــب ب ــد نس ــس جاوی ــر یون دکت
وضعیــت آموزشــى دانــش آمــوزان از روش هــاى 
ــبکه  ــى و ش ــاى تلویزیون ــه ه ــازى، برنام ــوزش مج آم
ــش  ــاى دان ــا نیازه ــب ب ــان متناس ــزود: معلم ــاد، اف ش
ــرایطى  ــر ش ــت ه ــا تح ــت و تهدیده ــوزان، فرص آم
ــتند. ــوزان هس ــش آم ــى دان ــت آموزش ــر وضعی پیگی

ــى  ــى � تربیت ــاد آموزش ــاد جه ــه ایج ــاره ب ــا اش وى ب
ــى،  ــت کرونای ــن وضعی ــرزى درای ــان الب ــط معلم توس
ــژه  خاطرنشــان کــرد: آمــوزش مجــازى جلــوه هــاى وی
ــه  ــن زمین ــان در ای ــرد و معلم ــان ک ــى را نمای معلم

ــد. ــى را آفریدن ــژه و زیبای ــاى وی ــه ه صحن
وى بیــان داشــت: شــیوع ویــروس کرونــا، ظرفیــت هــاى 
نهفتــه آمــوزش و پــرورش را آشــکار کــرد و معلمــان از 
ــته   ــال گذش ــدارس در س ــى م ــاى تعطیل ــن روزه آغازی
امــر آمــوزش دانــش آمــوزان را بــه روش هــاى مختلــف 

پیگیــرى کردنــد.
ــن مــرز  ــدان ای ــد نســب یادآورشــد: تربیــت فرزن جاوی
ــرورش  ــوزش و پ ــا درآم ــالت م ــن رس ــوم مهمتری و ب
اســت پــس بایــد از هــر روشــى بــراى تســهیل فرآینــد 
یاددهــى و شــکوفایى اســتعدادهاى آنهــا اســتفاده 

ــم. کنی
ــه  ــک برنام ــوان ی ــه عن ــاد ب ــى ش ــبکه آموزش وى از ش
اختصاصــى آمــوزش و پــرورش بــا ضریــب امنیتــى بــاال نــام 
بــرد وعنــوان کــرد: ایــن شــبکه بــراى همیشــه در آمــوزش 
و پــرورش کشــورماندگار خواهــد بــود و بعــد از طــى رونــد 
ــوزش و  ــکالت آم ــیارى از مش ــد بس ــى توان ــى م تکمیل

ــازد. ــع س ــرورش را مرتف پ

ــوزش و  ــن آم ــول بنیادی ــند تح ــه س ــناس ب ــن روانش ای
ــام  ــه تم ــاد ب ــه ش ــزود: دربرنام ــت و اف ــرورش پرداخ پ

ــت. ــده اس ــه ش ــند توج ــن س ــاى ای ــاحت ه س
ــوان  ــه عن ــه ب ــن مدرس ــول بنیادی ــند تح ــت: در س  وى گف
ــه و  ــت محل ــون تربی ــور، کان ــعه کش ــد و توس ــل رش عام
پایــگاه اصلــى جریــان تعلیــم و تربیــت وهمــه اقدامــات آن 
ــاورى  ــز فن ــازى نی ــوزش مج ــد در آم ــود و بای ــى ش ــاد م ی
اطالعــات و اســتفاده از آن بــراى پیشــبرد اهــداف آموزشــى 

مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
ــور  ــناس کش ــان وظیفه ش ــد: معلم ــب یادآورش ــد نس جاوی
ــا ضمــن تــداوم آمــوزش و  در شــرایط ســخت شــیوع کرون
یادگیــرى، شــریک غــم و شــادى مــردم بودنــد و جلوه هــاى 

زیبایــى از ایثــار و گذشــت را بــه نمایــش گذاشــتند.
ــه در  ــار دارد ک ــرورش افتخ ــوزش و پ ــرد: آم ــاف ک وى اض
مســیر فتــح قله هــاى دانــش، بینــش و مهــارت، بــه 
ــد  ــل جدی ــت نس ــى هوی ــن و تعال ــود در تکوی ــالت خ رس
ــنادى  ــه اس ــالمى، ب ــن اس ــدن نوی ــذارى تم ــراى پایه گ ب
ــالب  ــه ى گام دوم انق ــن و بیانی ــول بنیادی ــند تح ــون س چ
اســالمى پایبنــد اســت و از همــه ظرفیت هــاى خــود بــراى 

ــرد. ــره مى گی ــا به ــق آن ه تحق
ــا  ــد ت ــى جدی ــال تحصیل ــاز س ــرد: از آغ ــد ک وى تاکی
ــاى  ــان در کالس ه ــار معلم ــاهد ایث ــر ش ــار دیگ ــون ب کن
درس هســتیم کــه چگونــه فقــط بــا یــک ماســک و 
ــه  ــا ک ــوزان و اولی ــش آم ــن دان ــى در بی ــواد ضدعفون م
ــد،  ــى کنن ــت نم ــى را رعای ــذارى اجتماع ــه گ ــى فاصل گاه
درمــدارس حاضــر مــى شــوند تــا چرخــه آمــوزش و تربیــت 
در ســنگر تعلیــم و تربیــت جریــان داشــته باشــد درحالــى 
کــه مــى داننــد کــه هــر لحظــه ممکــن اســت بــه ویــروس 

ــوند. ــال ش ــا مبت کرون
معلمان نبض آموزش

ــرت  ــت: حض ــرج گف ــه 4 ک ــرورش ناحی ــوزش و پ مدیرآم
آیــت اهللا خامنــه اى رهبــر معظــم انقــالب اســالمى 
12 اردیبهشــت مــاه 99 کار بــزرگ و جهــاد معلمــان را 
شکوفاســازى اســتعدادهاى کــودکان و نوجوانــان در مســیر 
ــد، نســل  ــى و اســالمى دانســتند و افزودن ارزش هــاى انقالب
ــى  ــد ثروت ــرورش مى یاب ــیر پ ــن مس ــه در ای ــى ک جوان
آنچنــان انبــوه اســت کــه هیــچ پدیــده ارزشــمند دیگــرى 

ــد. ــرى نمى کن ــا آن براب ب

سال تحصیلی جدید همانند زمان شیوع ویروس کرونا، معلمان بدون هیچ ادعایی در کالس های درس حاضر شده اند تا به آینده سازان این مرز و بوم علم و مهارت بیاموزند و امر تعلیم و تربیت متوقف نشود.

چشم انداز روشنچشم انداز روشن تولیـد در البـرز تولیـد در البـرزچشم انداز روشن تولیـد در البـرز
البرزبا ظرفیت های فراوان اقتصادی

گزارش  ویژه

به گزارش نور اقتصــاد به نقــل از ایرنا - اســتان البرز با 
برخوردارى از ظرفیت هاى فراوان اقتصادى همواره به عنوان 
یکى از قطب هاى مهم صنعت در کشور مطرح بوده و در این 
ماه ها آمادگى بیشتر دستگاه هاى اجرایى براى رفع موانع و 
تامین زیر ساخت ها افق روشنى پیش پاى تولید استان قرار 

داده است.
با شدت یافتن تحریم ها در کشور آنچه که بیش از پیش مورد 
توجه مســووالن قرار گرفت نگاه  ویژه به ظرفیت هاى داخل 
و حفظ و نگهدارى وضع موجود بود تا با اســتفاده از ظرفیت  

داخلى بتوان از واردات بى نیاز شد.
با این وجود  چرخ دنده هاى صنعت و تولید همواره با موانعى 
از جمله ضعف در تامین زیر ساخت هایى مانند آب ، برق ، گاز، 
شبکه فاضالب و... مواجه است که بخشى از این موانع مربوط  
به سطح ملى بوده اما بخشى ازآنها در سطح استانى قابل حل 

است .
اســتان البرز در بخش صنایع  داراى ســه هزار و 500 واحد 
تولیدى و صنعتى بزرگ ، متوســط و کوچک است که افزون 
بر تامین بخشى از نیازهاى کشور و استان ، بخش دیگرى از 
محصوالت این صنایع، صادراتى است و حدود 130 هزار نفر 

در مراکز تولیدى و صنعتى این استان مشغول به کار هستند.
بنابراین با توجه به بخش تولید وصنعت اســتان البرز عالوه 
بر تامین معیشــت 130 هزار خانوار مى توان در تامین نیازها 
و مطالبات تولیــدى و صنعتى این اســتان گام هاى بزرگى 

برداشت.
براین اســاس رفع نیازها و موانع تولید استان البرز همواره 
دغدغه مسووالن و دســت اندرکاران امورا قتصادى بوده تا 
استانى که در چند سال اخیر پیشرفت هاى قابل توجهى در 
حوزه هاى مختلف به ویژه تولید داشته بتواند هرچه بیشتر 

مسیر توسعه را طى کند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى البرز در گفت و 
گوى اختصاصى با ایرنا اظهار داشت: براى موضوع زیرساخت 

ها و سخت افزارها در بحث فضاى کســب و کار و حوزه هاى 
نرم افزارى اکنون پنجره واحــد را در اتاق بازرگانى که بخش 

خصوصى در دستور کار قرار داده ایم.
جهانگیرشــاهمرادى افزود: با توجه به هــدف ایجاد یک 
سیستم کاربردى مناسب در تســهیل گرى و عدم مراجعه 

افراد این اتاق در آبان ماه جارى افتاح مى شود.
وى با اعالم اینکه درحوزه ســخت افــزارى اتفاقات مهمى 
دراستان البرز افتاده گفت: درموضوع  تولید چهار زیرساخت 
اساسى داریم شامل برق، اب، گاز و تلفن داریم که متاسفانه 

به جز درزمینه  تلفن که مشــکالت خیلى کم بود در ســایر 
حوزه ها مشکالت اساسى است.

شاهمرادى گفت:  تک تک این زیرســاخت ها مورد بررسى 
قرار گرفته به طوریکه در موضوع  برق تنها استانى در کشور 
بودیم که پست 400ولت در اســتان نبود و درسال گذشته 
عملیات اجرایى آن شــروع شــد بنابراین پیگیرى مصرانه 
در این زمینه داریم وامیدواریم ســال آینده به بهره بردارى 

برسد.
وى یادآورشد : اعتبار یک هزار میلیارد تومان دراین زمینه 

پیش بینى شــده و این پروژه درحال انجام است اگر تکمیل 
شود براى برق بلند مدت استان مشکلى نخواهیم داشت.

معاون هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندارى البرز اظهار 
داشت: در موضوع گاز نیز عملیات اجرایى شروع شده و خط 
6 اینچ بویین زهرا 50 درصد پیشرفت و خط 36 اینچ تکمیل 

فاز اول آن امسال خواهد بود.
شــاهمرادى گفت:  فاز دوم خط 3اینچ گاز نیز نیمه اول سال 
آینده است ومکاتبى با رییس جمهورى استاندارالبرز دراین 
زمینه داشته تا با هدف ســرعت بخشى هرچه بیشتر به این 

پروژه هاى زیرساختى اعتبارات الزم تامین شود.
وى ادامه داد: رییس جمهورى موافقت کرده اند و دستور به 
وزارت نفت داده شــد چراکه تکمیل خط 36اینچ گاز پایدار 
البرز را تا چند ســال آینده تضمین مى کند ومهمترین نکته 
دراین زمینه آن اســت که گاز در تمام نقاط استان با فشار 

یکسان است.
شاهمرادى در زمینه زیرســاخت دیگر تولید یعنى آب نیز 
بیان ادشت: 2 تا ســد بزرگ در البرز داریم درحالى که  این 
استان از کمبود آب شرب و در صنعت رنج مى بردند و قطعى 
آب نیز در برخى از مناطق داشــتیم بنابرایــن  با پیگیرى 
هایى که انجام شد در ســفر وزیر نیرو با تخصیص  20میلیون 
مترمکعب در ســال که 635 لیتر برثانیه مى شود موافقت 

شده است.
وى یاد آورشد: از این میزان آب 200لیتر برثانیه براى صنعت 
بکارگرفته مى شود که استاندار البرز موافقت الزم را داشته 

است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى البرز درادامه 
گفت: درحوزه مخابرات پیگیرى ها براى بخش صنعت و تولید 
از اینترنت پرســرعت و فیبر نورى شــده و درچهار ساخت 
اساسى استان کارهاى خوبى انجام شده و اثرات آنها از اواخر 
امسال و سال اینده شروع مى شــود که چشم اندازى خوبى 

براى تولید در البرز است .


