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اجرای طرح های جدید آبیاری 
فضای سبز، توسط شهرداری 

هشتگرد

 سونوگرافی غربالگری 
در  بارداری

نقد فنی و هنری فیلم 
محمد ) ص(

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، افتخار 
به گذشته، امید به آینده

شهردار کرج گفت: برگزاری با شکوه چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی امید کاذب دشمنان در 
ایجاد تفرقه و اختالف میان مردم ومسئوالن را ناامید می کند.

خبرنگار جام جم البرز: کمالی زاده در این رابطه اظهار کرد:تالش بر این است...
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رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج:

آماده حمایت از دکه های مطبوعات هستیم
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ایــن »بعضی ها« کم هم 
نیستند

دیروز یکــی از معلم های مدرســه خیلی 
عصبانی بود. همه اش توی کالس راه می رفت و 
زیــر لب حرف می زد. تا آن وقت کمتر پیش آمده 
بود که او را تا این حد عصبانی ببینم. حوصله درس 
دادن و حرف زدن نداشــت. هی راه می رفت و زیر 
لب یــک چیزهایی می گفت. بیشــتر بچه های 
مدرسه او را دوســت دارند. معلم ریاضی مدرسه 
اســت. با عالقــه درس می دهــد، واقعا زحمت 
می کشد. او می خواهد همه بچه ها درس را خوب 
بفهمند. برای همین هم هیچ نکته ای را سرسری 
نمی گیرد، توی کارش خیلی جدی است. عالوه 
بر جدی بودن، خیلی هم وارد است. اسم این معلم 
خیلی جاها پیچیده، بچه های مدرسه های دیگر 
هم دوست دارند چنین معلمی داشته باشند. پول 
خوبی به او پیشــنهاد می کنند که برود و جاهای 

بهتر درس بدهد، اما او این کار را نمی کند.
ســر انجام آخر وقــت، زبان معلم باز شــد و 
مشکلش را با معلم های دیگر در میان گذاشت. او 
از دست یکی از اولیا ناراحت بود. می گفت:» این ها 
خیال کرده اند من مزدور هســتم که پول بدهند و 

بچه شان را قبول کنم. 
این چه عادت زشتی است! چه فرهنگی است، 
این دیگر چه بیماری و مرضی اســت! بعضی ها 
می خواهند کارشــان را با رشوه دادن راه بیندازند. 
این»بعضی هــا« کم هم نیســتند . متاســفانه 
تعدادشــان هم زیاد است. این برای ملت ما یک 

چیز عادی شده است.
 من رشوه نمی گیرم، من حق کسی را پایمال 

نمی کنم...«
احد آذری

حمایــت از والیت و رهبری مهمترین درس و الگوی حضرت فاطمه زهرا )س( 
برای مسلمانان است.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما، آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های نماز 
کرج با اشــاره به شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و آغاز دهه فاطمیه به کرامات 

این بانوی بزرگوار اشاره کرد و گفت : خداوند تعالی آن حضرت را قبل از اینکه خلق 
کنــد مورد آزمایش قرار داد و بصیرت ایــن بانوی بزرگوار را می توان  در فراز های 

بلند خطبه فدکیه مشاهده کرد. 
خطیــب نمازجمعه کرج با بیان اینکه خطبه فــدک دارای فرازهای بلند و پر از 

معرفت و بصیرت اســت افزود : خطبه فدک مخاطب خود را از ریشــه انحراف که 
کنار گذاشــتن معصوم از اداره جامعه اســت بخوبــی آگاه و تبیین می کند و قالب 
خطبه تهدیدات و مشــکالتی اســت که بعد از رسول خدا گربیان جامعه آن دوران 

را  فرا گرفته است.

حضرت فاطمه )س(؛ الگوی مسلمانان جهان
خطیب جمعه کرج مطرح کرد؛

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

فیلــم تاریخــی و مذهبی محمــد ) ص( 
ســاخته  مجید مجیدی اســت که با هزینه 
های هنگفتی ســاخته شد، چون خمیرمایه 
اصلی آن دینی و مذهبی اســت کمتر کسی 
ایرادهــای فنی – هنری وحتی روایی آن را 
دیده و نقد کرده است اما در این میان یک 
منتقد سینمایی وهنری که خود کارشناس 
امور دینی هم هست، بر این فیلم تحلیلی 

نقادانه کرده است.
سید علی میر هاشمی، فیلمساز، منتقد 
سینما، کارشناس مذهبی، فعال اجتماعی 
و هنرمند شهریاری در گفتگویی به تحلیل 
و نقــد فیلــم محمــد ) ص( پرداخته که در 

ادامه آن را مطالعه می کنید:
میر هاشــمی در ایــن رابطه گفت: فیلم 
مــورد نظر در چند مســیر دارای ایرادهای 
روایی، فنی، ســاختاری و هنری اســت که 
این نقایص از کارگردان پرسابقه ای مانند 

مجید مجیدی دور از ذهن بود.
ایــن فعال هنری اجتماعــی در خصوص 
معایــب فنی ایــن فیلم اظهار داشــت: 1/ 
فیلمنامه در ســاختار، شخصیت ها و طرح، 
گسســتگی فاحشی دارد 2/ موضوع فیلم 
هــم به دلیل اینکــه تاریخی می باشــد به 
موضوعی تبدیل شــده بود که زایش ذهن 
کارگــردان را تداعی می کنــد 3/ مونتاژ و 
تدویــن فیلــم هم به طور حرفــه ای انجام 
نگرفتــه و به دفعات قطع شــدگی دارد که 
ایــن نــوع کار از کارگــردان پر ســابقه ای 
چــون مجیدی پذیرفته نیســت  4/ ضعف 
درمعرفی شــخصیت ســمپاتیک مشــهود 

است که باعث شده ذهن تماشاچی دراین 
حالت، گم باشــد 5/ از بارزترین ایرادات 
فیلم عدم تطبیق لوکیشــن هــا با موضوع 
فیلم اســت که غیر حرفه ای انتخاب شده 

است .
میــر هاشــمی همچنیــن بــه انتخــاب 
اشــتباهی نوع و طرح لباس ها اشاره کرد و 
در ایــن باره گفت: طراحی لباس ها در این 
فیلم با فرهنگ آن زمان هماهنگی ندارد.

 وی به دیگر معایب فنی این فیلم اشاره 
کــرد و گفــت: 6/ عدم رعایت میزانســن 
در بعضــی از پان ها چه پــان های داخلی 
و چــه خارجی به وضوح به چشــم می خورد. 
7/ دیالــوگ ها در نقش هــای آنتی پاتیک 
و ایفــای نقش آن، ضعیف به نظر می رســد 
8/ نمایــش در نمای کلــوزآپ در تعدادی 
از دیالوگ ها نتوانســته گره گشــایی کند 
بــه همین دلیــل از جذابیت فاصله گرفته 
است. 9/ فیلم در زمینه دراماتیک ها هم 
عامیانه و ســاده عمل کــرده و منطق خوبی 
نــدارد . 10/ میزانســن غیــر منطقــی در 
بعضــی از پان ها و ســکانس هــا دیده می 
شود )به طور مثال هنگام ورود ابوطالب به 
خانه ابوســفیان، مهمان ها خانه ابوسفیان 
را به صــورت بی احترامانه تــرک کردند( 
11/ اصــوال لوکیشــن غیرمنطقی در اکثر 
پان ها و سکانس ها بسیار  بنظر می رسد. 
به طــور مثال نشــان دادن خانه کعبه مثل 
یک کلبه روســتایی در منطقه سردســیر و 
همچنین نمایش کعبــه در پان های بعدی 
به شکل ســنگ چین، بیننده را در تناقض 
دیــداری فرو می بــرد. 12/ ترکیب بندی 
فیلــم ) ســینک نمودن ( صحنــه های قبل 
ازبعثت  وپس از بعثت، تماشاچی را سر در 
گم و گیــج می کند. این گونه ترکیبات برای 
فیلم بسیار مهم وتاثیر گذاری مثل پیامبر 
خدا، معنا نــدارد. نیمی از فیلم به صورت 
ســلیقه ای ساخته شده و کارشناسی شده 
نیســت . بهره منــدی از تخیــل کارگردان 

مشهود می باشد.
این منتقد سینما به تقلیدی بودن فیلم 
هم اشاره کرد و دراین باره تصریح کرد: به 
نظر می رسد در بسیاری از موارد کارگردان 
بــا تقلید از فیلمهایی همچون : فیلم محمد 
رسول اهلل  قبلی، یوسف پیامبر، ابن سینا 

و مختارنامــه اقــدام به ســاخت فیلم خود 
کرده است.

همچنیــن در لحظاتی ماننــد ورود حمزه 
به شــهردر فیلم محمد رســول اهلل قبلی 
و دنبال کردن ابوعلی ســینا توســط مغول 
ها در فیلم ابن ســینا تقلید مشابهی انجام 

گرفته است که این هم آسیب است.
یکی از ضعف های بارز فیلم، نشان دادن 
خانه حضرت محمد )ص( در شب مانند یک 
خانه روستایی است سردسیری که دارای 
برق می باشــد چــرا که عربســتان منطقه 
گرمســیری اســت و در 1500 سال پیش 
شهر مکه بدون روشــنایی برق بوده، پس 
آنهمه روشــنایی پر نور کارحرفه ای نبود. 
13/ عدم رعایت منطق لوکیشــن در فیلم 
بسیار دیده می شود.14/ گریم و آرایش 
خانــم ها خصوصا مادر حضرت محمد )ص( 
به صورت امروزی انجام شــده و کار شبیه 
زنان 1500 ســال پیش صــورت نگرفته 
اســت 15 / یکــی از ضعف هــای حرفه ای 
فیلــم که اغــراق شــخصیتی در آن نمایان 
اســت، نشــان دادن مادر حضــرت محمد 
)ص( از ابتدای فیلم تا انتها با لباس سفید 
در قالــب یــک حوریه می باشــد که لباس 
ســفید پوشیده غیر منطقی است. این نوع 
پوشــش در هنگام مرگ، اشکال ندارد اما 

نمایش به این شکل از اول فیلم تا آخرکار 
اشتباهی اســت. 16/ دکوراسیون داخل 
خانــه آمنــه هم با یــک خانه1500 ســال 
پیش تطابق ندارد.این کارشناس مذهبی 
و هنــری در توضیحــی گفــت: درســاخت 
اینگونه فیلمها که عمومیت دارد و حدود2 
میلیارد مســلمان با فرقه های گوناگون از 
دین اسام تبعیت می کنند، باید از روایت 
های مشــترک در آن اســتفاده شــود چرا 
که مقــام معظم رهبری بارهــا فرموده اند 
از مــواردی که باعث بــروز تفرقه در میان 
ادیان می شود، جلوگیری شود.ملت اسام 
نیاز به وحدت دارد واگر کســی غیر از این 

رفتار کند، حرام است.
17/ دادن ولیمــه بــرای تولــد حضرت 
محمــد به تمام اهل مکه، غیــر اصولی بود 
چــرا که عبدالمطلب برای تولد وی فقط یک 
گوسفند قربانی کرد و به چند نفر از بزرگان 
قریــش و تعدادی  از فقرا ولیمه داد. 18/ 
مخالــف بودن زن ابولهــب و خود ابولهب با 
این مهمانی در جایی نوشــته نشده اگر هم 

باشد روایت خیلی معتبری نمی باشد. 
مورد بعدی، نمایش مراســم نام گذاری 
پیامبر به صورت خیلی تشــریفاتی اشتباه 
بوده و اغراق شده است.حتی درباره بیان 
دیالوگ ها توســط زن ابولهب هم اشــتباه 

رخ داده، چــرا که در این فیلم نوع صحبت 
زن ابولهــب بامحمــد، مایم اســت اما در 
روایــت نوع گفتار این زن با پیامبر با تندی 
بوده . 19/ ســازنده فیلم خواسته از این 
کاراکترها برای فیلم آنتی پاتیک درســت 
کند اما نتوانسته چرا که نقش آنتی پاتیک 

آنها بعد از بعثت بوده نه از زمان کودکی.
20/ اشــکال مشــهود دیگر این است 
که عبدالمطلــب و آمنه با هم به بازار دایه 
گان رفتنــد و حلیمه را برای پرســتاری از 
پیامبر انتخاب کردند، اما در فیلم یک شتر 
را هادی این کار قــرار داده اند.و بدترین 
قسمت این بود که شتر مورد نظر به تنهایی 
بــا گذر از بازار پر پیــچ و خم و ایجاد خرابی 
های زیادی به مقابل منزل آمنه رســیدند 

که این با عقل و منطق جور در نمی آید.
21 / یکی از ایرادات دیگر به کار گیری 
روایت هــای غیر منطقــی در برخی لحظات 
فیلم اســت. مانند آنجا که نشــان ندادند 
حلیمــه محمــد را با خود بــه قبیله خودش 
ببــرد، بلکــه در خانه آمنه مانــد و از محمد 

پرستاری کرد.
22/ از جمله ضعف های ساختاری فیلم 
پرداختــن به یهودیت و مســیحیت در یک 
ســوم زمان فیلم است. 23/ پنهان شدن 
حضرت محمد )ص( بــا عبدالمطلب در غار 
آن هــم از روی تــرس، غیر واقعــی و غیر 
منطقی است.24/ گذاشــتن دستها را به 
آب گروهــی در آن طــرف و گروهی در این 
طرف چه چیزی را می خواهد به تماشــاچی 

نشان دهد؟ 

سازنده فیلم با چه مدرکی این خرافات 
را بــه تصویر کشــیده؟ مگربهتر از این در 

زندگی پیامبر نبود؟
میر هاشــمی بیان داشت: اعمال مکه را 
پیامبراکــرم در حجه الوداع به مســلمانان 
آموخت ولی در فیلم آقای مجیدی اینگونه 
نشــان داده شــده که محرم شدن و انجام 
کامــل اعمال مکه قبــل از بعثت انجام  می 
شــده که این اشتباه است. 25/ استفاده 
از آهنــگ ناقــوس در آن زمــان مرســوم 

نبوده است.
 26/ نشــان دادن آبشــار و برکــه در 
کشــوری گرمســیری، منطــق فیلــم را از 
بیــن برده اســت. 27/ حتی بــه کارگیری 
برخــی تکنیک هــای فیلمبــرداری هم در 
ایــن فیلم  حرفه ای انجام نشــده اســت. 
مثا: نشــان دادن نمای یک شــهر امروزی 
را با نمای اکســتریم النگ شــات در شب و 
خواندن قرآن در آن ســاعات، از جمله این 
اقدامات بود .28/ مریض شــدن حضرت 
محمــد)ص( بعــد از فوت مــادر و حضرت 
را مثــل مرده داخــل آب کردن غیر منطقی 
می باشــد. کجای دنیا یک بچه 7 تا8 ســاله 
را بــا پارچه ســفید باند پیچی مــی کنند و 
صورتش را می پوشانند و مثل مرده داخل 

آب می کنند.
سید علی هاشمی در پایان ابراز داشت: 
چند مورد دیگر هم در بخشــهای گوناگون 
فیلم دارای اشــکال فنی و هنری است که 
در مجموع جایگاه حرفه ای کارگردان چون 

مجیدی را زیر سوال برده است .

نقد فنی و هنری فیلم محمد ) ص(

شــهردار کرج گفت: برگزاری با شــکوه چهلمین سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی امید کاذب دشمنان در ایجاد تفرقه و اختالف میان مردم 

ومسئوالن را ناامید می کند.
خبرنگار جام جم البرز: کمالی زاده در این رابطه اظهار کرد:تالش 
بر این اســت که برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی در کرج به بهترین نحو برگزار شود.
وی ادامــه داد: مدیران مناطق باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که در 
این ایام دســتاوردهای چهل ساله انقالب برای شهروندان بخوبی تشریح 

و تبیین شود.
وی با اشــاره به ضرورت تغییر چهره شهر در ایام اهلل دهه فجر توضیح 
داد: مدیریت شــهری وظیفه دارد، با آذین بندی خیابان ها و معابر، نصب 
بنر و المانهای مناســب و فضاسازی جذاب شور و حال انقالبی را در شهر 

ایجاد کند.
وی توضیح داد: شهرداران مناطق مختلف باید فارغ از محدودیت های 
اعتباری و مالی، برای برگزاری هرچه باشکوه تر جشن انقالب تالش کنند 

و متناسب با امکانات، رنگ و بوی شهر را تغییر دهند.
این مســئول خاطر نشان کرد: بخشنامه های الزم در این خصوص به 
حوزه حسابرسی و معاونت مالی ارسال شده و اعتبار ویژه ای برای برگزاری 

برنامه های ایام اهلل دهه فجر تخصیص داده شده است.
شــهردار با اشاره به دیگر برنامه های دهه فجر کرج ابراز کرد: برگزاری 
جشنواره  در محالت، جنگ شادی و مسابقات هنری و فرهنگی بخشی از 

برنامه های این دهه هستند.
کمالی زاده ادامه داد: در شــرایط فعلی که دشــمنان درصددند مردم را 
نســبت به نظام مایوس کنند، مسئوالن وظیفه دارند دستاوردهای نظام و 

حاکمیت را بدرستی انعکاس دهند تا اهداف آنان محقق نشود.
وی خاطر نشان کرد: برگزاری باشکوه چهلمین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی می تواند امید کاذب دشمنان در ایجاد تفرقه و اختالف میان مردم 

و مسئوالن را ناامید کند.

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، افتخار 

به گذشته، امید به آینده

با اهتمام ویژه اســتاندار البرز و همراهی مجموعه مدیران مربوطه، 
از تعطیلی یک واحد بزرگ تولیدی جلوگیری شــده و هزار و ۲۵۰ کارگر 

دوباره مشغول به کار شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری البرز، طی نشستی به ریاست 
شــهبازی در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به مشکالت یک واحد 
بزرگ تولیدی مســتقر در البرز رسیدگی شده و تدابیر الزم برای بازگشت 

هزار و ۲۵۰ پرسنل این واحد اتخاذ شد.
با توجه به موانعی که وجود داشــت، با تعطیلی بخشــی از این کارخانه 

هزار و ۲۵۰ کارگر بیکار شــده بودند، از این رو مشروط به اخذ تاییدیه های 
سازمان های غذا و دارو و استاندارد، تولید این واحد احیا شد.

اســتاندار البرز در جلسه ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید از مدیران این 
واحد تولیدی خواست هرچه سریعتر با نظارت سازمان های استاندارد و غذا 
و دارو و صمت ضمن راه اندازی مجدد بخش تعطیل شــده این کارخانه، 

زمینه اشتغال کارگران بیکار فراهم شود.
شهبازی نظارت بر روند تولید واحدهای تولیدی و حل موانع آنها، پیش 

از تعطیلی و بیکاری پرسنل آن را مورد تاکید قرار داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشــف دو محموله قاچاق دام در 
البرز خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز،علی اکبر مختاری افزود: 
در پی وصول اخبار متعدد در انتقال دام از استانهای مرکزی به غرب کشور 

به منظور انتقال به کشــورهای همسایه نظارتهای پلیس نیز شدیدتر شده 
اســت.وی افزود: اخیرا دو محموله دام به تعداد 14۲ راس دام ســبک به 
ارزش بالغ بر دو میلیارد ریال از متهمان فعال در این حوزه کشف شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البــرز با بیان اینکه این دامها بدون مجوز 

دامپزشــکی در حال عبور از محورهای مواصالتی استان البرز بوده  است 
گفت: ایــن محموله با همکاری پلیس متوقف و پرونده آنها در شــعبه 7 
تعزیرات حکومتی کرج در حال رســیدگی است و متهمان این پرونده فعال 

با قرار وثیقه آزاد هستند. 

تدبیر استاندار، بازگشت 1250 کارگر به کار را فراهم کرد

کشف محموله قاچاق دام زنده در البرز

 آغوش ایــران برای هر 
وطن دوستی باز است

امام جمعه شــهر ساوجبالغ )هشتگرد( در 
خطبه های نماز جمعه هفته ای که گذشت، گفت: 
شــهادت حضرت صدیقه طاهره )س( و جمعی از  
غیورمردان ارتش را در ســانحه هوایی که دو نفر 
از آنهــا نیز اهل این خطه بودند تســلیت عرض 

می کنم.
خبرنگار جام جم البرز: حجت االســالم 
مختاری با اشــاره به پیام مقام معظم رهبری در 
پنجاه و ســومین نشســت اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشجویان در اروپا گفت: آینده کشور در 
اختیار دانش آموزان و دانشجویان است و آن چه 
که همه باید بدانند این اســت که امروز به توفیق 
الهی برخی دانشجویان مشغول کارهای بزرگند.

امــروز صنایع بزرگ ما در ایران اســالمی به 
دســت جوانان متعهد به این کشور اداره می شود. 
روزی نفت ما در اختیار مستشاران آمریکایی بود!

هرجای عالم که دانشــجویان حضور داشته 
باشــند می توانند از این فرصت در ایران استفاده 
کنند. آغوش ایران اسالمی برای هر وطن دوستی 

که دلش برای ایران می تپد باز است.
حرکت پیشــبرد نظــام مقدس اســالمی و 
پیشــرفت انقالب اسالمی و استقالل همه جانبه 
انقالب اگر با نیت خدایی باشــد جهاد فی سبیل 

اهلل است.
امروز در تقابل نظام ســلطه با گفتمان انقالب 
هر ایرانی باید احســاس مسئولیت کند زیرا نظام 
ســلطه نمی خواهد گفتمان آزادی بخش ایران 
اسالمی  پیشرفت کند. پیشرفت انقالب اسالمی 
مســاوی است با به زباله دان تاریخ رفتن گفتمان 

لیبرال دموکراسی. 

خبر



چهار شنبه 3 بهمن 1397   شماره 5307

 برنامه »حاال خورشید«؛ 
زبان گویای مردم

برنامه زنده صبحگاهی »حاال خورشــید« 
تقریبــا همه روزه به غیر از پنجشــنبه و جمعه از 
ساعت 7صبح به بعد از شبکه 3 سیمای جمهوری 

اسالمی ایران پخش می شود. 
ایــن برنامه با حضور جمعــی از هنرمندان و 
مجریان به سرپرســتی رضا رشیدپور به صورتی 
جــذاب و زیبا به اجرا در می آیــد. از آن جایی که 
شــهروندان می توانند از طریق ایــن آنتن زنده 
مشکالت اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و ... را به 
ســهولت به افکار عمومی منتقل نمایند می توان 
ادعــا کرد که برنامه مذکور یکی از پر بیننده ترین 
برنامه های ســیمای جمهوری اســالمی ایران 
است. در یکی از برنامه ها که سال ها کش و قوس 
بین مسئوالن پیدا کرد و بی نتیجه ماند، مباحثات 
و مناظرات مطبوعاتی مقامات پلیس و اداره ثبت 
اسناد و امالک کشور پیرامون ضرورت ثبت سند 
خرید و فروش خــودرو در دفتر خانه ها یا اکتفا به 
سند تنظیمی پلیس راهنمایی و رانندگی بود. قرار 
بر این شد تا طی یک گفتگوی دو طرفه، مقامات 
مذکور چگونگی این موضوع را طی روز دوشــنبه 
هفته بعدی با حضور مسئوالن مربوطه در برنامه 
حاال خورشــید بازشــکافی و مرتفع نمایند. لذا از 
مقامات صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران 
انتظار این اســت که سایر شبکه ها ی جام جم را 
وارد این گونه برنامه ســازی های جالب و مردم 
پســند نمایند تا ارتباطات اجتماعی ما بین مردم و 
مسئوالن برای حل و فصل مشکالت عامه مردم 

فراهم شود. » خدا قوت و یا علی مدد!«
سید نصرالدین میرعربشاهی

خبرنگار فرهنگی و اجتماعی جام جم البرز   

رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شــهرداری کرج بر ضرورت مشارکت 
شهروندان برای شاخه تکانی درختان در زمان بارش برف خبر داد.

پیمان بضاعتی پور در این زمینه، اظهار کرد: با شــروع بارش برف، عوامل اجرایی 
این ســازمان با بســیج امکانات و تجهیزات خدماتی، در شهر حضور یافته و نسبت به 

رفع ســنگینی شــاخه های درختان اقدام کرده اند.وی ادامه داد: هرچند مدت زمان 
بارش برف طوالنی نبود ولی برای جلوگیری از شکســتن شــاخه ها در ماههای آخر 
سال، ضرورت شاخه تکانی احساس می شد.وی افزود: با توجه به  تعداد زیاد درختان 
در برخی مناطق شهر، از شهروندان درخواست می شود نسبت به شاخه تکانی درختان 

محله خود اقدام کنند.وی توضیح داد: شهروندان می توانند با این کار مانع از شکسته 
شدن درختان و شاخه های آنها شوند.این مسئول توضیح داد: فضای سبز این شهر به 
شهروندان تعلق دارد و مشارکت آنها در شاخه تکانی درختان باعث کاهش آسیب به 

ریه هایی سبز می شود که در آرزوی بهار در خواب زمستانی به سر می برند.

درختان شهر خواب بهار می بینند، شاخه هایشان را بتکانید

یادداشت

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

ورزش های هوایی از ورزش های مهیجی 
اســت که عاقمندان زیادی را به خود جذب 
کرده است. از این رو برای آشنایی بیشتر با 
حمیدرضا قهوه چی، مدیر و موسس باشگاه 
ورزش هــای هوایــی »پرواز« گفــت وگوی 
اختصاصــی و صمیمانــه ای داشــته ایم که 

حاصل آن را با هم می خوانیم: 
* این باشگاه چه خدماتی را به عاقمندان 

این رشته از ورزش های هوایی  می دهد؟
ورزش هــای هوایی شــامل چند رشــته 
می شــود که ســه رشــته از آن در ایران به 

صورت جدی پیگیری می شود، 
پاراگایــدر، پاراموتــور و ســقوط آزاد. 
تمرکــز مــا بیشــتر در زمینــه پاراگایــدر 
و پاراموتــور می باشــد کــه هــر دو شــامل 

پرواز های تفریحی و آموزشی  هستند.
* در زمینــه آمــوزش لطفــا کمی بیشــتر 

توضیح دهید.
13ســال است که در رشــته پاراگایدر 
فعالیت می کنم و در سال 1390 نیاز به این 
باشــگاه را در استان احســاس کرده  و آن را 

تاسیس کردم.
ما به صــورت اصولی و مرحلــه به مرحله 
وارد آموزش می شــویم که تمرینات اول از 
روی زمیــن و بعد جدا شــدن پــا از تپه آغاز 
می گــردد.دوره آموزشــی بعد از مشــاوره 
ثبت نام صــورت می پذیرد که 2 الی 3ماهه 
می باشــد کــه  پــرواز را بــه تنهایــی تجربه 

می کنند.
رشــته مــا وارداتــی اســت کــه موضوع 

استاندارد در آن بسیار مهم می باشد. 
در مرحله اول جلســه آشنایی برای ورود 
به این رشــته برای عاقه مندان  گذاشــته 
می شــود و طبــق درخواســت وارد آموزش 

رشته مورد نظر می شوند.کاسها به صورت 
تئــوری و عملی مرحله به مرحله پیشــرفته 

می شود.
همچنیــن آمــوزش عزیــزان در ســطوح 
 novice و beginner باالتــر در 4 مرحلــه
انجــام   advanced و   intermediate و 
می پذیرد و بعــد از آن وارد بحث مربی گری 
می شوند.ســعی ما همیشــه بر این بوده که 
اســتاندارد الزم را رعایت کــرده و این امر 

در بحث ایمنی و فنی حائز اهمیت می باشد.
مدارک ما بسیار معتبر بوده و گواهی نامه 
ما از سازمان هوایی کشور و انجمن ورزشهای 
هوایی می باشــد. ورزشکاران می توانند در 
هر ســایتی کــه می خواهند که ســایت های 
کرج عظیمیه ، ســایت ســوپا ابتدای  اتوبان 
کرج –قزوین و ســایت وردآورد می باشــد و 
همچنین در 4 فصل از سال با توجه به شرایط 

جوی لذت پرواز را تجربه کنند.
* تــا کنــون به چه توفیقاتی دســت یافته 

اید؟
آموزش طبــق دوره های تعریف شــده و 
اصولــی به صورت تئــوری و عملی انجام می 
شــود و در پایان دوره، گواهی نامه رســمی 
وزارت ورزش اعطــاء می گــردد که تاییدیه 

بیــن المللــی داشــته و حتــی می توانند در 
ســایت های خارجــی از ایــن گواهــی نامــه 
استفاده کنند. ما در آسیا دارای رتبه بوده و 

خلبان هایمان صاحب مقام می باشند.
* خدمات شــما دارای چه استاندارد هایی 

می باشد؟
رشــته ما وارداتی اســت و اســتاندارد 
در آن بســیار نقــش مهمــی ایفــا می نماید. 
انجمن ورزش هــای هوایی  در واقع زیر نظر 
وزارت ورزش و جوانان ســعی بر آن دارد تا 
اســتانداردهای الزم در بحــث ایمنی و فنی 

رعایت شود. 
* برنامه های این باشگاه برای تخفیفات را 

شرح دهید؟
از آنجایی که بخشــی از رشته تخصصی ما 
تفریحی می باشــد، دوستان در ایام فراغت 
و تفریــح در فصل های مختلف بــرای پرواز 
می توانند اقــدام نمایند. نکته جذاب برای 
تفریــح ارتفاع 900 متری در کرج اســت که 
مســافر همــراه خلبان از ســطح زمین جدا و 
مجــدد فــرود می آید و این ارتفاع  از ســطح 
دریــا 2200متــر اســت.  همچنیــن افراد 
برای تفریح با مربی رســمی و دارای گواهی 
نامه  باشــگاه دارای جواز با خیال آســوده  از 
خدمــات این باشــگاه می تواننــد بهره مند 
شــوند.در خصوص تخفیف هم شهروندان 
عزیــز عاوه بر بروشــورهای تخفیف دار که 
در فروشــگاه های معتبر عرضــه کرده ایم، 
می تواننــد از تخفیف 10 درصدی بهره مند 

شوند.
شماره تلفن های تماس: 

 09392605233
 02632521663
با مدیریت قهوه چی

تجربه لذت پرواز با عضویت در باشگاه 
ورزش های هوایی »پرواز«

جام جم البــرز با دکتر ملــک محمدی درباره 
سونوگرافی غربالگری در دوران بارداری مصاحبه ای 

انجام داده که در ذیل می آید:

*منظور از ســونوگرافی غربالگری در 
بارداری چیست ؟

ســونوگرافی  نوبــت  دو  بــارداری  دوران  در 
غربالگــری انجام می شــود که غربالگــری مرحله 
اول از نظــر بیماریهای کروموزومی مثل ســندروم 
داون )مونگولیســم ( وغربالگــری مرحلــه دوم از 
نظر بیماریهای ســاختمانی می باشــد و انجام هردو 
ســونوگرافی غربالگــری در جایگاه خــود ضروری 
اســت و باید در زمان مناسب هر دو نوبت سونوگرافی 

غربالگری انجام شود .

*اولین سونوگرافی بارداری در چه زمانی 
انجام می پذیرد ؟

بهتراست اولین سونوگرافی درهفته ششم تا هشتم 
بارداری انجام شــود که یک ســونوگرافی معمولی 
می باشــد و دراین سونوگرافی ســن دقیق بارداری، 
ضربان قلب جنین و دقیق ترین زمان زایمان مشخص 
می گردد و از این ســونوگرافی برای تعیین زمان انجام 

سونوگرافی های غربالگری استفاده می شود. 

*غربالگری مرحله اول چیســت ؟ وچه 
زمانی انجام می شود ؟

غربالگــری مرحلــه اول از 11هفتگی تا 13هفته 

 NT  و 6روز انجام می شــود و شــامل ســونوگرافی
وآزمایش خون مادر می باشد .در این غربالگری جنین 
از نظر میزان ریســک بیماری های کروموزومی مثل 

سندروم داون بررسی می شود .
 )CRL( در این سونوگرافی ,سه مورد طول جنین
، ضربان قلب جنین و ضخامت پوســت گردن جنین 
)NT( تعیین می گردد که همراه با آزمایش خون مادر 
و سن مادر تعیین ریسک برای جنین بررسی می گردد 
که چنانچه این تعیین ریســک بیش از 1/3۰۰ باشــد 

نیاز به آمنیوسنتز یا آزمایش مایع دور جنین می باشد.

*آیا در ســونوگرافی غربالگری مرحله 
اول موارد دیگری نیز بررسی می شود؟

بلــه در این ســونوگرافی،جنین از نظر تشــکیل 
اســتخوان بینــی )NB( و قســمت های مختلف 
سر،قفســه سینه ،شــکم و تشــکیل اندام ها بررسی 
می شــود و همچنین میزان طول دهانه رحم نیز اندازه 

گیری می شود.

*سونوگرافی غربالگری مرحله دوم در 
چه زمانی انجام می شود ؟

ســونوگرافی غربالگری مرحله دوم در زمان 18تا 
۲۲هفتگی انجام می شــود که کیفیــت انجام آن در 
هفته ۲۰تا ۲۲بهتر اســت ولــی با توجه به اینکه طبق 
قوانین کشور ما اجازه سقط درمانی  تا هفته 19بارداری 
 داده می شــود بهتر اســت که در هفته هجدهم انجام

 پذیرد.

*در سونوگرافی غربالگری مرحله دوم 
چه بیماری هایی بررسی می شوند؟

ســونوگرافی غربالگری مرحله دوم که اصطالحا 
آنومالی اســکن نیز گفته می شــود جهت بررســی 
ناهنجاری های مادرزادی جنین اســتفاده می شــود.

در این ســونوگرافی سیستم عصبی جنین شامل مغز 
جنین ،بطن های مغزی ،مخچه و ستون فقرات بررسی 
می شوند.صورت جنین، طول استخوان بینی،چشم ها 
و لب های جنین،قفســه سینه از نظر ریه ها ودیافراگم 
نمای کلی قلب جنین،شــکم از نظر معــده ،کلیه ها 
،مثانــه و بندناف و همچنین چهــار اندام جنین از نظر 

بیماری های اسکلتی مادرزادی بررسی می شوند.

*آیا آنومالی اسکن شامل بررسی کامل 
قلب و اکوکاردیوگرافی جنین می باشد؟

در ســونوگرافی آنومالی اسکن قلب جنین فقط از 
نظر محل قرارگیری در قفسه سینه، محور قلب و سایز 
قلب بررسی می شود ولی اکوکاردیوگرافی قلب جنین 
تمام حفره های قلبی،دریچه های قلبی و عروقی را که 
به قلب وارد و از آن خارج می شوند را بررسی می نماید.

*آیا غربالگــری دیگری در بارداری نیاز 
است؟

در حال حاضر این دو سونوگرافی غربالگری قطعا 
بایــد در بارداری انجام شــود و غربالگری دیگری به 
صورت ضروری توصیه نمی شــود اما در بعضی منابع 
جدید پیشــنهاد می کنند که در۲8هفتگی برای برخی 
بیماری های دیررس جنینی مثل تنگی های مجاری 
ادراری ، تنگی های سیســتم گوارشی ،بیماری های 
تکاملی مغز و بیماری های اسکلتی خفیف غربالگری 
انجام شود اما هنوز به صورت عمومیت و همگانی این 

کار انجام نمی شود.

*وضعیت ســونوگرافی غربالگری در 
کشور ما چگونه است؟

خوشــبختانه با همــکاری دانشــگاه ها و انجمن 
رادیولوژی ایران همکاران رادیولوژیســت از مهارت 
بسیار خوبی در ســونوگرافی های غربالگری بارداری 
برخــوردار هســتند و همچنین انجمــن رادیولوژی 
مبادرت بــه تاییدیه NT رادیولوژیســت ها نموده و 
کیفیت تصاویر NT رادیولوژیست ها را مورد بررسی 
و تاییــد کیفیت قرار می دهــد. همچنین کارگاه های 
آموزشی در شــهرهای مختلف جهت به روزرسانی و 
افزایــش مهــارت رادیولوژیســت های عزیز برگزار 

می کند. 

درگفتگو با دکتر ملک محمدی مطرح شد؛

 سونوگرافی غربالگری 
در  بارداری

ویژه  آموزشــی  کارگاه 
کســب  پروانه  متقاضیان 

برگزار شد

اولین مرحله از کارگاه آموزشــی سامانه جامع 
انبارها و مراکز نگهداری کاال با هدف تشریح جزئیات 
طرح مذکور و پاســخ به ابهامــات متقاضیان پروانه 
کســب با حضور کارشــناس مربوطه در محل اتاق 

اصناف مرکز استان البرز برگزار شد .
ســامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال در 
راســتای بند ث ماده 6 قانون مبــارزه با قاچاق کاال 
و ارز مصوب 139۲/1۰/3 مجلس شورای اسالمی 
راه اندازی شده است و طی آن وزارت صنعت ،معدن 
و تجارت موظف اســت با همکاری دســتگاه های 
اجرایی ذیربط با اســتفاده از ســامانه نرم افزاری به 
شناســه دار کردن تمام انبارهــا و مراکز نگهداری 
کاال و ثبت اطالعات و مشــخصات مالک کاال ،نوع 
و میــزان کاالهای ورودی و خروجی از این اماکن با 
هدف شناســایی کاالهای قاچاق اقدام کند .کارگاه 
آموزشی مذکور در راستای برنامه های آموزشی اتاق 
اصناف و با هدف ارتقاء ســطح معلومات و اطالعات 
ضروری فعــاالن صنفی کرج از رونــد اجرای این 
طرح ،پیشــگیری از عرضه کاالی قاچاق و شفاف 
ســازی گردش کاال در استان البرز برگزار شد .تمام 
فعاالن صنفی که اقدام به نگهــداری کاال و دارای 
 انبار کاال هستند ،مکلفند به سامانه مذکور به نشانی ،

WWW.NWMS.IR مراجعه و نســبت به 
ثبــت اطالعات کامل محل نگهــداری کاال همراه 
کدپستی معتبر و همچنین اقالم موجود اقدام نمایند . 
شایان ذکر است ،اطالعات و اخبار جامع و کامل 
در خصوص ســامانه جامع انبارها و نگهداری کاال و 
چگونگی ثبت اطالعات در همین سایت وجود دارد 
.کارشناســان اتاق اصناف مرکز استان البرز آمادگی 
پاسخگویی به ســواالت کسبه محترم کرج در این 

خصوص را دارند .

خبر

درهــای حرم مطهر عموی امــام زمان )عج( از 
مصالی نظرآباد به کشــور عراق در میان اســتقبال 

البرزی ها بدرقه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز البرز، نماز 

گــزاران نظرآباد بعد از اقامه نمــاز جمعه در های حرم 
مطهر آقا ســید محمد )ع( عمــوی گرامی امام زمان 
)عج( را بدرقه کردند. مســئول ستاد بازسازی عتبات 
عالیات در اســتان البرز گفت : در ســال 9۵ ساخت 6 

در حرم آقا ســید محمد )ع( عمــوی گرامی امام زمان 
)عج( فرزند ارشــد امام هادی )ع( که در شــهر بلد در 
مســیر ســامرا به کاظمین قرار دارد به ســتاد عتبات 
عالیات استان البرزسپرده شد.شکری با اشاره به اینکه 
همه شهرستان های اســتان البرز در ساخت این در ها 
مشارکت داشته اند  ،گفت : ساخت این در ها دوسال به 
طول انجامیده و برای ساخت در ها 1۲ مترمکعب چوب 
ساچ از کشور برمه به ایران آورده شده، یک هزار و ۵6۰ 
کیلوگرم مس به کاررفته و پس از اتمام برای آبکاری به 
استان قم، همچنین برای میناکاری به استان اصفهان 

فرستاده شده بود.
وی افــزود : در هر در 6 لوالی اســتیل به کاررفته و 
برای آبکاری این شــش درب حدود 9 کیلو و 3۰۰ گرم 

طال استفاده شده است.
شکری گفت : تمام هزینه ها از محل نذورات مردم 
اســتان البرز بــوده و تمام اقدامات انجام  شــده برای 
نجــاری و پیمانــکاری به  صورت متبــرک و رایگان 

انجام شده است.

مدیرعامل شــرکت گاز استان 
البرز در نشســت خبری که در ســالن 
جلســات اداره کل گاز اســتان البرز 
برگزار شــد، گفت: اقتصــاد مقاومتی 
یعنــی این که ما در شــرایط فشــار، 
تحریم و دشــمنی ها از بیرون، بتوانیم 
بــا تدبیــر و اندیشــه باعث رشــد و 

شکوفایی کشور شویم.
خبرنــگار جام جــم البرز: 
حســین تقی نژاد اضافه کرد: 4درصد 
مشــترکین کشــور در اســتان البرز 
هستند. در این سالی که در آن هستیم 
توانســتیم به 14۰واحد صنعتی جدید 
کــه فعالیت خود را تازه شــروع کرده 

بودند، گازرسانی کنیم.
وی با بیان این که تعداد شــهرهای 
دارای گاز البرز 16 و تعداد روستاهای 
گازدار شده 14۲ است، گفت: در استان 
1۵9 میلیــارد تومــان از مشــترکین 
طلبکار هســتیم. مراکــز دولتی هم 
بیش از 9 میلیــارد تومان به این اداره 

بدهکار هستند. 
تقی نــژاد ادامــه داد: ســهم گاز 

اســتان البرز از فــروش ۵/۵میلیارد  و 
از این میزان ۵۰ درصدآن سهم بخش 
صنعت و نیروگاهــی و مابقی مصرف 
ســایر بخش ها از جمله کشــاورزی و 

خدمات است.
به گفته تقی نــژاد 6 هزار کیلومتر 
شــبکه توزیع گاز در شهرهای استان 
به سرانجام رسیده اســت. این مقدار 
شــبکه بالغ بر ۲7۰ هــزار علمک گاز 

می شود.
 وی ادامه داد: در روزهای گذشــته 

موفق شدیم کلنگ زنی گاز رسانی به 
بخش آسارا را شــروع کنیم. ما بخش 
آســارا را به ۲ قسمت تقسیم کرده ایم. 
بخش اول 1۵ روســتا پایین و بخش 
دوم 4۰ روســتا باال ی سد را شامل می 
شود. روســتای کندر)اولین روستای 
بخش آســارا( در روزهای گذشــته با 
حضور مســئولین اســتانی با اعتباری 

بالغ بر 1۰میلیارد تومان شروع شد.
وی با اشــاره به این که شهرستان 
های ســاوجبالغ ، نظرآباد و اشتهارد با 

توجه به گاز رسانی به روستاهای آن ها 
و دســتور اکید که از سوخت مایع دیگر 
اســتفاده نکنند، گفت: این شهرستان 
ها در آینده تبدیل به شهرســتان های 

سبز در البرز خواهند شد.
مدیــر کل اداره گاز خاطر نشــان 
کرد: 99درصد جمعیت شهری و 84/6 
درصد جمعیت روســتایی از نعمت گاز 

در استان بهره مند هستند. 
تقی نژاد گفت: بدون شــک استان 
البــرز در آینده بســیار نزدیک قطب 
اقتصادی کشــور خواهد شــد. مدیر 
شــرکت گاز در پایان اظهــار کرد: به 
ما گفتنــد خدمات ندهید، تا خانه های 
خارج از محدوده و بی ضابطه ســاخته 

نشود.
 مــا خدمات ندادیم، امــا 37 هزار 

واحد ویالیی ساخته شد. 
همچنــان مدیــران نظارتی می 
گویند خدمات ندهید. در کشــورهای 
پیشرفته نرم افزاری دارند که کوچک 
ترین حرکت های غیرقانونی ســاخت 

و ساز را براحتی می بینند.

ارادت مردم البرز به خاندان نبوی

مدیر کل شرکت گاز استان:

البرز در آینده قطب اقتصادی کشور می شود
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یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان
وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان

دل آزرده ما را به نسیمی بنواز
حافظیعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان

آخرین حلقه ارتباط نشریات با مردم، دکه داران 
مطبوعاتی هستند. در کرج دکه داران به علت پاره ای 
از مشکالت نظیر اجاره، مالیات و ... روزهای خوشی را 
ســپری نمی کنند. به همین دلیل و به علت سودآوری 
کم فروش روزنامه و مجــالت، دکه های مطبوعات 
تبدیــل به مکانی برای فروش ســایر اجناس از جمله 

تنقالت شده اند.
خبرنگار جام جم البرز: در روزهای گذشــته 
دفتر سرپرســتی روزنامه جام جم، میزبان اکبر سلیم 
نژاد، رئیس کمیســیون فرهنگی شورای شهر کرج و 
اعضای هیئت رئیسه دکه داران مطبوعات در کرج بود.

و اما از هر کجای این شهر سه میلیونی که گذر کنید، 
حتما چشــمتان به دکه ای می خــورد. نام این دکه ها 
»دکه هــای مطبوعات« اســت. دکه های مطبوعات 
آخرین حلقه ارتباط نشــریات با مردم هستند. در کرج 
دکه داران به علت پاره ای از مشــالت نظیر اجاره بها، 
مالیــات و .... روزهای خوشــی را ســپری نمی کنند. 
اکثریت افراد این صنف را آدم هایی تشــکیل می دهند 
که به فروش روزنامه و نشــریات و مواد خوراکی داخل 
دکه به عنــوان تامین کننده رزق و روزی اهل و عیال 

خود نگاه می کنند.
بــه غیر از ایــن موارد آقای مقدم و همکارانشــان 
که همگی از اعضای صنف فروشــندگان نشــریات و 
مطبوعات هســتند، می گویند: در گذشــته قرارداد ما 
با شــهرداری سه ســاله بود. به تازگی این قرار دادها 

یک ســاله شــده اند. این کار هزینه های هنگفتی را 
بــرای ما در بر دارد که از توان همگی خارج اســت. در 
خواست داریم که شــهرداری با نگاه اقتصادی با دکه 
داران برخورد نکند، اگر فضای امنیت اقتصادی برای ما 
مهیا باشد، حتما تالش و کوشش فرهنگی ما هم بیشتر 
خواهد شد. اداره ارشاد و مراکز فرهنگی دیگر در طول 
سال مقدار هنگفتی سوبسید برای انتشار روزنامه ها و 
مجالت می دهند، چرا برای یک بار هم که شده از دکه 
داران مطبوعات حمایت جــدی نمی کنند تا زحمات 
نویســندگان، روزنامه نگاران، چاپخانه ها و پول های 

سوبسیدی اداره ارشاد و ... نتیجه دهد و حاصل تالش 
ایــن جماعت، بــا تالش دکه داران به ثمر بنشــیند و 
روزنامه ها و مجالت به دست خواننده برسد. مگر همه 
همین را نمی خواهند. درست است که فضای مجازی 
به کســی فرصت مطالعه نمی دهد، اما با تالش همه 
می تــوان جلوی این کار را تا حدودی ســد کرد. به هر 
حــال نشــریات خواننده خود را دارنــد. آن ها را هم از 

دست ندهیم. 
ایشــان ادامه دادند: این روزها فشار بر ما زیاد است. 
اگر کار ما فرهنگی اســت، پس چرا از ما مالیات گرفته 

می شــود. نه تنها مالیات می دهیم، بلکه عوارض های 
سنگین دیگری نیز بر ما تحمیل می شود. پرداخت این 
پول ها برای بیشتر دکه داران غیرممکن است. در عین 
حــال اگر پرداخت نکنیم یا این که این کار دیر صورت 
گیرد، ســازمان میادین و دیگــر مراکز مربوطه اخطار 

می دهند و تهدید به پلمب می کنند.
ما اعضای صنف فروشندگان نشریات و مطبوعات 
در خواســت داریم که با ما با مالطفت برخورد شود. بار 
دیگر تاکید می کنیم که با نگاه اقتصادی با این قشــر 
برخورد نکنید، اگر با نگاه مهربانانه برخورد شود، ثمره 

مثبت آن را در آینده نزدیک خواهید دید. 
در ادامه جلســه ســلیم نژاد، رئیس کمیســیون 
فرهنگی شورای شــهر کرج اظهار امیدواری کرد که 
حتما پیگیر درخواست مشروع این عزیزان زحمتکش 
باشد. او قول مســاعد داد که در آینده نزدیک جلسات 
متعددی برگزار کند، تا ان شــااهلل گره از کار این قشر 
ســاعی برداشته شود و برای این که حسن نیت خود را 
ثابت کند، در همان جلســه به مدیر سد معبر کرج زنگ 
زد تا مشــکلی که دکه های مطبوعات با اداره سد معبر 

داشتند، برطرف شد. 
ســلیم نژاد در پایان به اعضای صنف فروشندگان 
مطبوعات قول مســاعد داد که حتما به خواسته های 
بحقشان در جلساتی که خواهند داشت، رسیدگی شود، 
به شرطی که دکه داران وظیفه اصلی خود را که همان 

فروش روزنامه و مجالت است فراموش نکنند. 

بخشی از اراضی تپه تاریخی و هفت هزار ساله موشه الن تپه واقع 
در شهرســتان ســاوجبالغ اســتان البرز با حکم قضایی و ورود میراث 

فرهنگی از دست متصرفان آزاد سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما ، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری استان البرز در حاشــیه آزاد سازی اراضی محوطه 
تاریخی موشــه الن تپه گفت: افراد ســودجو در سال های گذشته حدود 
یک هکتار از اراضی این محوطه باستانی را تصرف کرده بودند که هشت 

هزار متر مربع آن به این محوطه بازگشت.

حجت االســالم فخرالدین صابری افزود: عملیات آزادســازی این 
اراضی با حکم دادســتان شهرســتان ســاوجبالغ و با حضور مسئوالن 
قضایی، میراث فرهنگی، جهاد کشــاورزی و فرمانداری ساوجبالغ اجرا 

شد.
وی گفت: یکی از رســالت های مهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری کشــور ، حفاظت و حراســت از مجموعه ابنیه و 
محوطه های تاریخی اســت و به همین دلیل برای آزاد ســازی اراضی 

موشه الن تپه اقدام الزم صورت گرفت. 

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج:

آماده حمایت از دکه های مطبوعات هستیم

 آزاد سازی بخشی از زمین های موشه الن تپه اسماعیل آباد ساوجبالغ 

 گذری بر زندگی یکی از فاتحان 
مهران

در ســال 1346، 
در تهران کودکی دیده 
بــه جهان گشــود. نام 
»بهرام پور اســفندیار« 
در شناســنامه اش ثبت 
شــد و او را بــا نــام 
»محمود« صدا کردند. 
چند ماه بعد از تولدش خانــواده او به ارومیه نقل 
مــکان کردند و در فصل پاییز شناســنامه وی در 
ارومیه صادر شــد .وی در دو سالگی با همراهی 
خانواده به شهر ری عزیمت کرد و در آن جا دوران 
ابتدایی را گذراند و ســپس به دوران راهنمایی در 
مدرســه های شهر ری و دوم و سوم راهنمایی در 
حســن آباد کرج گذراند و دوران متوسطه تا سال 
ســوم این دوره را در دبیرستان »دهخدا« در کرج 
بود.در آن سال ها در بســیج محله دوره آموزش 
نظامی را گذراند و در کنار برادران شــرع پســند؛ 
سردار شهید لشگر سیدالشهدا و همراه با رزمنده 
دفاع مقدس »دهقــان« به جبهه  نبرد حق علیه 
باطل به لشــگر سیدالشــهدا اعزام شد و با برادر 
فضلی فرمانده لشــگر آشــنا شــده و مسئولیت 
تبلیغــات را بر عهده گرفت. در حمله ای که عراق 
کرده بود در منطقه مهران همراه با لشگر پیروزمند 
سیدالشهدا از فاتحان مهران و مدت زیادی در این 
لشــگر بود و سپس برای گذراندن دوران خدمت 
ســربازی در کمیته انقالب اســالمی مشــغول 
خدمت شد. بعد ها بنا به درخواست مکرر خودش 
به لشــگر پیروزمنــد ۲8 ، روح اله کمیته انقالب 
اسالمی منتقل و منطقه شلمچه اعزام شد و در این 
لشــگر مســئولیت مخابرات را بر عهده داشت و 
وقتی وارد شــلمچه شــد و مشــغول به کار بود 
مشــاهده ای کرد که ارتباط تلفنی صحرایی در 
گردان قطع اســت. او با فداکاری بسیار در تالش 
برای برقراری ارتباط بود و وقتی ســیم تلفن را از 
منطقه پر خطر رد کرده و مشغول وصل کردن آن 
در باالی تپه بود بر اثر ترکش یک خمپاره شصت 
کــه به ران و پهلــوی او اصابت کرد در تاریخ ۲6 
شــهریور 1366، در شــلمچه به فیض عظمای 

شهادت نائل آمد.

یاد یاران آشنا

خواننــدگان عزیز می توانند جهت 
طرح مشکالت شهری و استانی در ابعاد 
تلفــن شــماره  بــا   مختلــف، 

 32210009-026دفتــر تحریریــه 
روزنامه جام جم البرز همه روزه به غیر از 
ایــام تعطیــل از ســاعت 10صبح تا 
15تماس بگیرند تا به نام خودشــان در 

ستون مربوطه درج شود.

*مقامات انتظامی کرج اقدام کنند
برخی از ســارقان عالوه بر ســرقت اموال مردم 
جایگاه هــای فلزی زباله  را از جــا درآورده و از جلوی 
مجتمع های مسکونی سرقت می کنند. لذا از مقامات 
انتظامی کرج درخواســت می شــود تا بــا تقویت 
گشت های انتظامی ریشه های این گونه از نا امنی ها 

را بخشکانند.
سیمین شادگان از کرج

*وجود قلیان ســراها؛ تهدید سالمت 
عمومی مردم 

در برخی محالت رشــد قلیان ســراهای جدید 
برای شــهروندان جای تعجب و شگفتی دارد ولی در 
اصل عده ای جــوان با ورود به این گونه اماکن دچار 
مشکالت بعدی ناخواسته می شوند. لطفا مسئوالن 
و مقامات انتظامی با این پدیده ناهنجار برخورد کنند.
شیما احمدی نسب از کرج

*شــورای شهر و شــهرداری به فکر 
کمبود اتوبوس باشند

شورای شهر و شهرداری کرج به فکر رفع کمبود 
اساســی اتوبوس های خطوط شهری و حومه باشند. 
چــرا که وضعیت نا بهنجار این گونه کمبودها در امور 
حمل و نقل شهری شهروندان را دچار وقت سوزی و 

سرگردانی می کند.
مهرداد زارعی از محمد شهر

پیاده روی خیابان رسالت را اصالح کنید
یک طرف باند پیاده روی خیابان رســالت واقع در 
جنب بــازار بزرگ مالصدرای کــرج فاقد موزائیک 
کاری می باشد. لطفا مسئوالن شهرداری کرج نسبت 

به اصالح وبازسازی معبر مربوطه اقدام نمایند.
احمد نادری، ازکرج  کوی کارمندان جنوبی

پیام های مردمی

انقالب اسالمی در کشور ایران  که 
در سال 13۵7 اتفاق افتاد بی تردید پدیده 
ای بــزرگ، منحصر به فــرد، وغیرقابل 
مقایسه با ســایر انقالب های جهان در 

قرون گذشته بوده است.
 انقالب اسالمی ایران از نظرماهیت 
دینــی، کیفیت رهبری، شــرایط وقوع، 
ترکیب حضــور و وضعیــت ناهمگون 
نظــام بین الملل، حتی بــا انقالب کبیر 
فرانســه ونیز با انقالب هــای دهقانی 
چین و انقالب کارگری)پرولتاری( اکتبر 
1917 بلشویک ها به رهبری لنین قابل 
مقایسه نبوده وچند سر وگردن از اینگونه 
انقالب های که خود آوازه تاریخ شده اند 
بزرگ تر،عمیق تر وتاثیر گذارتر بر توازن 
قوا ونظام دو قطبــی دنیای آن روز بوده 

است.
خاســتگاه ایــن انقالب نــه صرفا 
اقتصــادی بوده ونــه برپایــه طبقات 
اجتماعی خاص بنا شده است)متفاوت از 
انقالبات ذکر شده که برطبقات اجتماعی 
خاص بناشــده ومطالبــات اقتصادی را 
دنبال می نمودنــد( رهبری آن نیز بدون 
تکیه به عوامل خارجی وبدون اســتفاده 
ازاحــزاب وگروههای سیاســی وبدون 

استفاده از ســالح وتجهیزات نظامی وبا 
مشی توده ای توانست همه ظرفیت های 
نیروهای سیاســی مخالف داخل وخارج 
کشــور را در پشت ســر خود نگاه دارد در 
شرایطی که دین از سوی انقالبیون شرق 
وتئوریسین های غرب " افیون " جامعه 
تلقی شده وباعث ایستایی جوامع معرفی 
شــده بود  وآموزه های مذهبی از سوی 
روشنفکران وبرخی رهبران ملی در تاریخ 
معاصر ایران، عامل عقب ماندگی کشور 
برداشــت شده بود  رهبری این انقالب با 
دین وآموزه های دینی به میدان آمد و دین 
را عامل اصلی انقالب وتغییر در نظام بین 

الملل متبلور ساخت.
انقالب اســالمی ایران " تئوریهای 
انقــالب" که از ســوی میشــل فوکو) 
اندیشمند مشهور فرانسوی ( ،تدا اسکاچ 
پل )جامعه شــناس ودانشــمند مشهور 
امریکایی(،جیمز رابرت "جیم" دیویس) 
نظریه پرداز مشهور امریکایی(وبسیاری 
دیگــر از نظریه پردازان غربی وشــرقی 
مطرح شــده بود را متزلزل نمود وآنان را 
واداشــت تا در نظریه ها وتئوریهای خود 
نســبت به "انقالب" تجدید نظر نمایند. 
فرهنگ ، دین و شعور سیاسی مردم ایران 
همــراه با رهبری توانمند و شــخصیت 
کاریزماتیک امــام خمینی)ره(، ظرفیت 
عظیمــی ایجاد نمود تا قــدرت تا دندان 
مســلح رژیم پهلــوی  و همراهی دو ابر 
قــدرت غرب)امریکا-بلوک ســرمایه 
داری وامپریالیســتی( وشرق)شوروی-

بلوک مارکسیســتی و کمونیستی( قادر 
به توقــف، انحراف واســتحاله انقالب 

اسالمی نشدند.پس از انقالب اسالمی، 
تهدیدات همه جانبه با ابعاد کمی وکیفی 
بسیار گسترده با هدف تغییر یا تالشی در 
مقابل انقالب قرار داشت در دهه اول بعد 
از انقالب اســالمی طراحی چند کودتا، 
در حالی که ســاختار منسجمی در نظام 
سیاسی ایجاد نشده بود، راه اندازی جنگ 
تمام عیار عــراق علیه ایران،درحالی که 
ساختار نظامی وجنگی حداقلی هم شکل 
نگرفته بود، اپوزیسیون سیاسی همراه با 
مشی مسلحانه با حجم بسیار باال ودر اکثر 
مناطق کشــور از کردستانات تا سیستان 
و بلوچســتان وترکمــن وجنگل های 
مازندران و...علیه امنیت ملی دســت در 
دســت عربستان،عراق،شوروی سابق 
وامریکا نا امنی ایجاد کردند، در حالی که 
سیستم امنیتی اطالعاتی منسجم همراه 
با تجهیزات وامکانات مقتضی شــکل 
نگرفته بود،اشغال سفارت امریکا توسط 
دانشجویان مســلمان انقالبی)سفارت 
مرکز توطئه وجاسوســی علیه انقالب 
شده بود(،حمله جنگنده های آمریکایی 
از طریق طبس،اعالم جنگ مســلحانه 
ســازمان مجاهدین خلق موســوم به 
منافقین وهمدستی وهمکاری این گروه 
با صدام حســین،وجود خانه های تیمی 
وایجاد ترور وبمب گذاری ودرگیریهای 
مسلحانه درون شهری و بمب گذاری در 
حزب جمهوری اسالمی وکشتار بیش از 
7۰ نفر از مقامــات اجرایی ونمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی ، انفجار در 
مقر نخست وزیری وبه شهادت رساندن 
رئیس جمهور ونخست وزیر ، و.... در واقع 

تهدیدات متعددی بود که امنیت ملی نظام 
نوپای انقالب را ازطریق جنگ،تحریم، 
تجزیه طلبــی مناطق جنــوب وغرب 
وحضور ســتون پنجم ونفــوذ در ارکان 
نظامــی سیاســی،همراهی وائتــالف 
بنی صدر)اولیــن رئیس جمهور انقالب 
اســالمی(با رجوی ســردمدار سازمان 
منافقیــن، همراه با ســهم خواهی ملی 
گریان واحزاب کمونیســت از یک طرف 
و ســوء اســتفاده مهدی بازرگان)دولت 
موقت که با حکم امام منصوب شده بود( 
که تمام ملی گراهایی که در حزب نهضت 
آزادی بودند به عنوان وزرای کابینه خود 
به قدرت رســانده وبرخالف نظر معمار 
ورهبر انقالب ،جدایی دین از سیاســت 
ونیــز همراهی با غرب را پیشــه راه خود 
کرده بودنــد. از طرف دیگر دامنه وحوزه 
تهدیدات علیه انقالب را گســترده ونیز 

عمیق تر نموده بود .
به طور کلی تهدیدات دهه اول انقالب 
به مراتب در همه ابعاد به تناســب رشــد 
وتکنولوژی آن دوره بیشتر از دو دهه اخیر 
بوده اســت، اما خطری که امروز انقالب 
را به مخاطره انداخته به مراتب بیشــتر از 
دهه اول می باشــد، به عبارت دیگر "چرا 
تهدیدات انقالب دردو دهه جاری جدی 

تر است؟"
سوال بزرگ در همین نقطه متمرکز 
است ونویســنده قصد دارد به چرایی آن 

بپردازد.
ادامه دارد...

دکتر محمد صفری – استاد 
دانشگاه 

تهدیدات و آسیب های  انقالب اسالمی)1(؛                                             

چرا تهدیدات انقالب در دو دهه جاری جدی تر است؟

در راســتای کاهش مشکالت به وجود آمده در 
کشور در موضوع کمبود بارش و خشکسالی و در نتیجه 
کاهش منابع آبی ، شهرداری هشتگرد اقدام به شروع 
اجرایی طرح جدید جدا ســازی آب شــرب از آب خام 

فضای سبز نمود. 
در این رابطه در بدو امر با اعتباری بالغ بر 1۵ میلیارد 
ریال اقدام به جداســازی و اجرای شبکه آبیاری تحت 
فشار قطره ای بوســتان تندرستی و ضلع جنوبی بلوار 

کارگر و نیز رمپ و لوپ میدان شــهیدان نژاد فالح در 
قالب 3 پروژه مجزا نموده است.

بنا بر گزارش روابط عمومی شــهرداری هشتگرد 
امیر بهمنی، شــهردار هشتگرد آغاز این پروژه را گامی 
بلند در تغییر شــیوه آبیاری فضاهای  سبز دانست و با 
اعــالم اجرای فاز اول این طــرح نوید اجرای فازهای 
بعــدی در ســال های آتــی را داد. وی در ادامه اعالم 
داشــت: با تکمیل فــاز اول این پــروژه 1۵ هکتار از 

فضاهای ســبز شهری تحت پوشــش آبیاری  تحت 
فشــار قطره ای قرار گرفته به طوری که آب مصرفی از 

آب شهری  جدا سازی می گردد.
شهردار هشتگرد مزایای ویژه این طرح را عالوه بر 
مدیریــت بر منابع آب موجــب کاهش مصرف آب و 
هزینه های نگهداری فضای ســبز، افزایش راندمان 
آبیاری و در نهایت افزایش کیفیت نگهداری فضاهای 

موجود عنوان نمود.

اجرای طرح های جدید آبیاری فضای سبز، توسط شهرداری هشتگرد


