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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام جمعه کرج: 
موجودیت اسرائیل از اساس جعلی بوده است

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در 
خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: صدای به شماره 
افتادن نفس های غاصبان ســرزمین پیامبران الهی به 

گوش می رسد.
کرج-خبرنگار جام جم: آیت ا... ســید محمد 
مهدی حســینی همدانی با بیان اینکه مردم فلسطین 
حرکت هوشــمندانه و جدیِد انتفاضــه مانندی را برای 
بازگشت به سرزمین خود به صورت راهپیمایی های بزرگ آغاز کرده اند، اظهار داشت: 
به این وسیله روحیه  جدید ضد صهیونیستی به وجود آورده اند که ولو توسط آدمکشان 
ســرکوب می شوند و نزدیک به ۲۰۰ شهید داده اند، اما این حرکت نویدبخش آزادی 
اســت.وی افزود: آزادی فلسطین یکی از آرمان های انقالب اسالمی است مبارزه با 
اســرائیل و هر کشور ظالمی که علیه منافع اسالم و مسلمین اقدام کند از آرمان های 
انقالب است. با موجودیت اسرائیل مخالفیم چون از اساس جعلی است و استعمارگران 
برای ســلطه بر پیکره اسالم اقدام به تأســیس این رژیم کردند و قصد جدی آنان از 
ابتدا نابودی و مقابله با اسالم و ارزش های اسالمی بوده است.حسینی همدانی اظهار 
داشت: اسالم زدایی و اسالم هراسی از اساسی ترین برنامه های استعمارگران  است. 
البته قصد آنان به دست آوردن سرزمین های حدفاصل نیل تا فرات است که به فضل 

پروردگار در این حدفاصل چیزی جز گورستان به دست نخواهند آورد. 

امام جمعه فردیس:
حمایت از مردم فلســطین از آرمان های بلند 

ملت ایران است
امام جمعه شهرستان فردیس در خطبه های این هفته 
نماز جمعه گفت: دفاع و حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
از آرمان های اسالمی ملت ایران است و پای این آرمان با 

تمام توان ایستاده  است.
فردیس-خبرنگار جام جم: حجت االســالم 
علی اکبر ایمانی با اشــاره به فرمایشات راهگشای مقام 

معظم رهبری در حرم مطهر امام راحل )ره(، افزود: رهبر معظم انقالب ۲9 سال با 
اقتدار این کشور را رهبری کرده اند و کشور را از چالش ها و بحران ها نجات داده اند.

وی افزود: دشمنان قصد دارند با استفاده از فشار اقتصادی و ابزارهای اقتصادی 
از جمله بیمه، بانک، ارز و پول، ملت ایران را در فشار و تنگنا قرار دهند و فشار روانی 
در جامعــه ایجاد کنند.ایمانی گفت: موضوعاتی نظیر غنی ســازی اورانیوم برای 
مصارف صلح آمیز و ساخت موشک برای افزایش توان دفاعی، حوزه نفوذی است 
که ایران در کشــورهای منطقه دارد.وی ادامــه داد: ملتی که در روز جهانی قدس 
پای آرمان های اسالمی ایســتاده و در ماه رمضان برای مردم مظلوم فلسطین در 
هوای گرم راهپیمایی می کند، قادر اســت به مشکالت نیز فائق آید. شش میلیون 

فلسطینی که از خانه های خود رانده شده اند باید به سرزمین خود بازگردند.

از سوی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز؛
کتاب »مرجع مهندسی هسته ای« منتشر 

شد
کتاب »مرجع مهندســی هســته ای« از ســوی مرکز انتشارات جهاد 

دانشگاهی واحد استان البرز روانه بازار نشر شد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشــگاهی واحد اســتان البرز؛ کتاب 
»مرجع مهندسی هســته ای« با ترجمه و تدوین دکتر احد قائمی، استادیار 
گروه طراحی فرآیند دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، 
اســتادیار پیشــین پژوهشگاه علوم و فنون هســته ای و کارشناس پیشین 
معاونت ســوخت هسته ای در ســازمان انرژی اتمی ایران و مهندس نوید 
معافیان کارشناســی ارشــد مهندسی شــیمی گرایش طراحی، کنترل و 
شبیه ســازی فرآیندها از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان 
البرز منتشــر شــد.هدف از این کتاب ارائه مقدمهای بر رآکتورهای قدرت، 
چرخه ســوخت هســتهای و ابزار تحلیلی مربوطه برای طیف گستردهای 
از مهندسان، دانشجویان مهندســی، اساتید و مربیان، روزنامه نگاران علم 
و صنعت و عموم عالقه مندان می باشــد. مهندســی هستهای دربرگیرنده 
تمام رشتههای مهندســی به کار رفته در طراحی، تهیه دانش فنی، ساخت 
و عملیات راکتورهای هســتهای، نیروگاه های هستهای، تأسیسات چرخه 
ســوخت هســتهای و در نهایت آالیهزدائی و تعطیل کردن تأسیسات در 
انتهای عمر فعالیت مفید آن ها میباشد.گفتنی است این کتاب تمامی موارد 
ذکر شده را در سه بخش شامل »راکتورهای قدرت هستهای«، »تأسیسات 
و فرآیندهای چرخه سوخت هستهای« و »کاربردهای تحلیلی و مهندسی« 
بررسی می کند.کتاب »مرجع مهندسی هسته ای« در  1۰58 صفحه از سوی 
مرکز انتشــارات جهاد دانشــگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و 
عالقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند با شماره تلفن ۰۲1775۰38۲4 

و ۰۲6345۰5151 تماس حاصل نمایند. 

آیین معارفه جانشــین خدمات شهری 
کرج برگزار شد

جلســه معارفه جانشــین جدید معاونت خدمات شهری شهرداری کرج 
با حضور معاون شــهردار در حوزه خدمات شــهری و همکاران ستادی این 

بخش برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شــهری کرج؛ طی حکمی از ســوی 
سرپرســت شــهرداری کرج، حســین عطایی به عنوان جانشین معاونت 
خدمات شهری شهرداری این کالنشــهر معرفی شد.عطایی، با حضور در 
دفتر معاونت خدمات شهری حکم خود را از حسن مدیرروستا معاون خدمات 

شهری دریافت کرد.
گفتنی اســت وی پیش از این به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و 

فضای سبز شهرداری کرج فعالیت می کرد.

با ائمه جمعه استانخبر

 رشادت های عزیزانی همچون شهید فیض اردکانی 
باعث سربلندی و حفظ امنیت کشور شد

مراســم بزرگداشت سردار جانباز 
شهید سید حسین فیض اردکانی به 
دعوت خانواده این شــهید و نماینده 
مــردم اردکان در مجلس شــورای 
اسالمی، در مسجد نور تهران برگزار 

شد.
در این مراســم، حجت االسالم 
ســید محمد حسن ابوترابی فرد امام 
جمعه موقت تهران با اشاره به اهمیت 
امنیت در کشــور گفت: رشادت های 
عزیزانــی همچون شــهید فیض 
اردکانــی باعث ســربلندی و حفظ 

امنیت و تمامیت ارضی کشور شد.
از جملــه حاضرین در مراســم 
می توان به شخصیت هایی همچون 
آیت اهلل محقق داماد،  سردار سرلشکر 
جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، 
محمد رضا عــارف، اردکانیان وزیر 
نیرو، ســردار نقدی فرمانده ســابق 
بسیج مستضعفین، نمایندگان ادوار و 
فعلی استان یزد در مجلس، روحانیون 

و اقشار مختلف مردم،حجت االسالم 
سید محمد خاتمی و محمود احمدی 
نژاد روســای جمهور سابق، حجت 
االســالم محقق، علیرضا رحیمی و 
الیاس حضرتی نماینــدگان تهران 
در مجلس و مســئوالن شــهری و 

فرهنگیان استان البرز  اشاره کرد.
گفتنــی اســت ایــن مراســم 
که با شــکوه خــاص و بــا حضور 
شــخصیت های کشوری و لشکری 
برگزار شــد، با ضیافت افطار به پایان 

رسید.

*  پیکر پاک سردار شهید 
»فیض اردکانی« تشییع شد

همچنین مراســم تشــییع پیکر 
مطهر سردار شــهید »حاج حسین 
فیــض اردکانی« مصــادف با روز 
دوازدهــم مــاه مبــارک رمضان با 
حضــور نماینده ولی فقیــه در بنیاد 
شــهید، معــاون رئیــس جمهور و 

رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
خانواده معظم شــهدا و ایثارگران و 
عمــوم مردم شــهیدپرور در تهران 
برگزار شد.پیکر مطهر سردار شهید 
حاج حسین فیض اردکانی با حضور 
حجت االسالم شهیدی رئیس بنیاد 
شــهید و امور ایثارگــران و جمعی از 
معاونــان و مدیران بنیــاد، مقامات 
کشوری و لشگری، رزمندگان دوران 
دفاع مقدس، خانواده معظم شــهدا 
و ایثارگران و عمــوم مردم از مقابل 
مسجد انصارالحسین شهرک شهید 
محالتی تهران تشییع شد.پیکر پاک 
این جانباز دفاع مقدس پس از تشییع 
برای تدفین به اردکان یزد منتقل شد 
و در اردکان تشییع و در گلزار شهدای 

این شهر آرام گرفت.
مجلس بزرگداشــتی نیز از سوی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه یزد، 
اســتاندار، مجمع نمایندگان استان، 

نماینــده یزد در مجلــس خبرگان 
رهبری، ســپاه الغدیر استان و بیت 
شــهید محــراب حضرت آیــت ا... 
صدوقی در مســجد روضه محمدیه 
منعقد شــد.گفتنی است، این جانباز 
پرافتخــار اســالم هــم در جبهه 
کردســتان و هم جبهه جنوب سابقه 
مجروحیت و مسمومیت با گازهای 
شــیمیایی داشت که ســرانجام روز 
ششــم خرداد مــاه بــه همرزمان 
شهیدش پیوست.نخستین فرمانده 
سپاه میبد در سال 136۰، فرماندهی 
ستاد سپاه کردستان 1365، قائم مقام 
تیپ الغدیر یزد 65 تا 67، فرماندهی 
ســپاه ناحیه یزد 67 تا 7۰، مشــاور 
نیروی مقاومت بسیج کشور و مشاور 
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
از ســال 1383 تاکنــون از جملــه 
مســئولیت های این شهید واالمقام 
در دوران خدمت پــر خیر و برکتش 

بوده است.

معمــوال افرادی که کارشــان به صدا 
مربــوط می شــود ماننــد خواننــدگان و 
مداحــان و معلمیــن و وکال و نیــز افراد 
ســیگاری و چــاق و... بیشــتر درگیــر 
اختالالت صدا می شوند. بنابراین جهت 
درمان و پیشگیری باید به مجموعه های 

گفتار درمانی مراجعه نمایند. 
کرج-خبرنــگار جام جــم: در همیــن 
راســتا با هادی رضایی فرد کارشــناس 
رشــته گفتــار درمانــی و دانشــجوی 
کارشــناس ارشــد گفتــار درمانــی از 
دانشــگاه تهران و یکــی از اعضای مرکز 
گفتار درمانی »بیان« گفت و گویی انجام 

داده ایم که با هم می خوانیم: 
* در خصــوص اختــالالت صــدا برای 

خوانندگان روزنامه توضیح نمائید.
کار مــا، درمــان اختــالالت صــدا بــه 
صــورت تخصصــی اســت که بــه حوزه 
برمی گــردد.  درمانــی  گفتــار  رشــته 
اختالالت صدا عموما به صورت گرفتگی 
صدا، خشونت صدا و صدای گنگ ظاهر 
می شــود. همراه با گرفتگی صدا عموما 
یکســری احساسات شــامل درد در گلو 
وســرفه، احســاس وجود چیزی درگلو، 
خارش،  ســوزش و عوارض دیگر ایجاد 

می گردد.
* عوامل بروز این اختالالت چیست؟

بــروز  در  زیــادی  بســیار  عوامــل 
نشــانه های آزاردهنده در گلو و حنجره، 
گرفتگی صدا و در نهایت کاهش کیفیت 
صوتــی دخیــل هســتند. از جملــه این 
مــوارد می توان بــه گرفتگــی عضالنی 
عضــالت حنجره، برگشــت اســید معده 
به نواحــی حلق و گلــو، توده های حنجره 
شامل پولیپ تارصوتی، ندول، سرطان 
حنجره و فلجی تارهای صوتی و... اشاره 

کرد.
* بیشــترین مــوارد شــیوع اختالالت 

صدا در چه افرادی مشاهده می شود؟
شیوع اختالالت حنجره در اکثر افراد 

ســیگاری، خواننده ها و مداحان، افراد 
چاق و نیز اشخاصی که در محیط های پر سر 
و صدا و آلوده کار می کنند بیشتراست. 
این افــراد در صــورت گرفتگی صدا و 
عالیمی که گفته شــد باید به ســرعت به 
متخصصین گوش و حلق و بینی و یا مرکز 
گفتار درمانی »بیان« جهت ارزیابی های 
تشخیصی و دســتگاهی مراجعه کنند تا 
از مزمن شــدن اختالل صــدا جلوگیری 
نماینــد. اساســا گرفتگــی صــدا بدون 
عالمــت خاص مانند ســرماخوردگی و ... 
و به مدت دو هفته نشان دهنده آسیب 

به حنجره می باشد.
* بهترین روش های ارزیابی و درمانی 

اختالالت چیست؟
اولین و مطمئن ترین راه شناخت این 
مشــکالت، تصویربرداری بــا کیفیت از 
حنجره و گلو و تفسیر دقیق این تصاویر 
می باشــد. گفتــار درمانــی بموقــع نزد 
متخصــص و فرد آمــوزش دیده در این 
زمینــه و همراهی پزشــک گوش و حلق 
و بینــی در اغلب مــوارد منجر به درمان 
کامــل این مشــکالت در مراحــل اولیه 

خواهد شد.
* در خصوص فعالیت های مرکز گفتار 

درمانی »بیان« توضیح دهید.
»بیــان«  درمانــی  گفتــار  مرکــز 
و  اولیــن  مــدرن،  دســتگاه های  بــا 
تخصصی تریــن مرکــز تشــخیص و نیز 
درمــان اختــالالت صــدا در فازهــای 
اولیــه برخــی ازآســیب های حنجره در 
ســطح اســتان البــرز می باشــد. ایــن 

مرکــز نزدیک به 10 ســال و بــا کیفیتی 
مســتمر به ارزیابی اختالالت حنجره در 
کودکان و بزرگســاالن پرداخته است و 
با همــکاری متخصصین گــوش و حلق و 
بینــی مجرب اقدام بــه درمان اختالالت 
صوتــی  و ارزیابی های عینی روند درمان 

می نمایند.
* چــه توصیه ای به افــرادی که تمایل 
به فعالیت در این حوزه هستند دارید؟

فارغ التحصیــالن عزیزگفتار درمانی 
از گذرانــدن دوره هــای  پــس   بایــد 
تفســیر  و  ازحنجــره  تصویربــرداری 
تصاویر و حضور در سمینارهای مربوطه 
و دریافــت تاییدیــه از انجمــن گفتــار 
درمانــی ایــران در این زمینــه فعالیت 

کنند.
* سخن آخر؟

بــا توجــه بــه شــیوع زیــاد اختالالت 
خطرنــاک حنجره و تغییر ســبک زندگی 
افــراد جامعــه و افزایش اســترس ها 
و آالینده هــای محیطــی و  مصــرف زیاد 
فســت فودها و استعمال دخانیات و.... 
کــه تاثیر مســتقیم و مخربی بر حنجره و 
تارهای صوتی دارنــد هرگونه گرفتگی 
صــدا و  مــواردی را که در باال ذکر شــد 
جــدی گرفتــه و به متخصصیــن گوش و 

حلق و بینی مراجعه کنند.
* راه هــای ارتباطی با مجموعه »بیان« 

چیست؟
هادی رضایی فرد)ن پ:گ 10۸3(
سید جالل خاتمی)ن پ:گ 13۴3( 

شماره های تماس :
0937296009۴
0935۸29۸۴10
02632222727
026322۴3253

آدرس: کــرج، چهــار راه طالقانــی، به 
ســمت میدان شــهداء، روبه روی بانک 
پاسارگارد، ساختمان پزشکان 2/110، 

طبقه دوم، گفتار درمانی »بیان«

در زمینه اختالالت صدا؛ 

بهترین روش های تشخیصی و گفتار درمانی را 
با »بیان« تجربه کنید

اســتاندار البرز گفت: ارائه تسهیالت ارزان قیمت، 
فرصت مناسبی برای بازسازی و نوسازی صنایع استان 

بــرای تولید کاالیــی دارای کیفیت و قابــل رقابت با 
تولیدات برتر دنیاست.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری البرز؛ 
محمــد علــی نجفی در جلســه کارگروه تســهیل و 
رفع موانع تولید اســتان که در ســالن شــهدای دولت 
استانداری برگزار شــد با اشاره به اینکه در این سلسله 
نشســت ها مشــکالت و موانع واحدهــای تولیدی و 
صنعتی اســتان بررسی می شــود، افزود: بر این اساس 
با حضــور مدیران و کارشناســان مربوطــه، راهکار 
 اساســی برای رفع موانع و تســهیل در روند امور احصا 

می شود.
وی طرح ارائه تســهیالت برای بازسازی و نوسازی 
صنایــع را از اقدامات و برنامه های بســیار حائز اهمیت 
دولت دانســت و ادامه داد: با پرداخت تسهیالت ارزان 
قیمت برای نوســازی و بازسازی صنایع، شرایط الزم 

در جهت تولید با کیفیت به همراه قیمت مناسب فراهم 
می شود.

نجفی گفت: در ســالی که بنا به فرمایش و منویات 
مقــام معظم رهبری، مزین به شــعار حمایت از کاالی 
ایرانی شده، می توان از فرصت تسهیالت ارزان قیمت 
بــرای تولید کاالی قابل رقابت با برترین های دنیا بهره 

برد.
وی افزود: فناوری با سرعت در حال پیشرفت است 
و بســیاری از صنایع ما همچنان با تجهیزات چند دهه 
پیش اقدام به تولید می کنند که با به روز رسانی امکانات، 
 به طــور قطع تولیدات بــا کیفیت تری نیــز وارد بازار

 می شود.
در این جلســه با حضور اســتاندار البرز مشکالت و 
موانع 8 واحد تولیدی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت 

و راهکار رفع آنها مصوب شد.

اعضای شورای اسالمی شهر کرج، 
مجید حاجی غالم سریزدی را به عنوان 
شــهردار جدید این کالنشــهر انتخاب 

کردند. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
شورای اســالمی شــهر کرج؛ جلسه 
فوق العاده شــورای اسالمی شهر کرج 
برای انتخاب شــهردار کرج به سرانجام 
رسید و با رای موافق 9 تن از نمایندگان 
مــردم و یک رای ســفید، مجید حاجی 
غالم سریزدی به عنوان شهردار جدید 

این کالنشهر معرفی شد. 
گفتنی اســت پیش از این علی اصغر 
نصیری شــهردار کرج بود که به دالیلی 
موفق به ادامه همکاری نشد و استعفای 
خود را تقدیــم نمایندگان مردم در دوره 

پنجم شورا نمود.
 در این رای گیری مجید سریزدی با 9 
رای موافق و یک رای ســفید از مجموع 
1۰ رای داده شده به  عنوان شهردار کرج 

انتخاب شد. 
جلسه فوق العاده شــورای اسالمی 
شــهر کرج برای انتخاب شهردار کرج 
با معرفی ۲۰ گزینه  جدید از طرف اعضاء 
همراه بود. در این جلسه تعداد گزینه های 
مطرح برای شــهرداری به ۲۰ نفر رسید 
و نام افرادی چون معصومی، ترکاشوند، 
عسکری، ایرانی، خدمتگزار، شمخانی، 
ایلیات، کمــال زاده، احمدی نژاد، زارع، 
ســرفرازی، مقدس نــژاد، محســنی، 
علیخانــی، جمالی نــژاد، حکیمی پور، 
نوذرپور، حاجی قاســمی و سیدحسینی 

به لیست اضافه شده بود.
گفتنــی اســت مجید ســریزدی 
ســمت های گوناگونــی را در ســابقه 
فعالیــت خود تجربه کرده اســت. اهم 

ســوابق وی عبــارت اســت از: معاون 
عمرانی اســتاندار البرز، شهردار کرج، 
شهردار زاهدان، شهردار سمنان، عضو 
سازمان نظام مهندســی، مشاور ارشد 
ســازمان ایرانگــردی و جهانگردی، 
نفر اول کنگره ملی بهره وری در ســال 
1373، تقدیر شــده توسط سازمان ملل 
متحــد 1379 به واســطه ارائه نظریه 
»چگونگی مشــارکت مــردم در اداره 
امور شــهرها«، احیاگر نمونه کشــور 
در بافت های تاریخــی 1391، تجلیل 
شــده توسط سازمان یونسکو به واسطه 
راه اندازی بزرگ ترین منطقه فرهنگی و 
گردشگری ارگ سریزد. وی هم اکنون 
مدیرعامل شرکت توســعه صادرات و 

اقتصاد استان البرز می باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان البــرز طــی حکمی حســین 

کمال زاده مدیرعامــل مجمع خیرین 
آبخیزداری و آبخوانداری استان البرز را 
به سمت مشاور مدیرکل در امور خیرین 
آبخیزداری و آبخوانداری منصوب کرد. 
کرج-خبرنگار جام جم: در این 
حکم آمده اســت: پیرو تشکیل مجمع 
خیرین آبخیــزداری و آبخوانداری و با 
لبیک به رهنمود مقــام معظم رهبری 

)مدظلــه العالــی( در خصــوص توجه 
بــه آبخیــزداری و ضــرورت فعالیت 
هرچه بهتر و مفیدتــر این مجموعه در 
راســتای حفاظت آب، خاک و کاهش 
مخاطرات ســیل، خشکسالی و کاهش 
اثرات فرســایش نامتعــارف و با تبیین 
راهکارهای جلب مشــارکت و حمایت 
خیریــن آبخیــزداری و آبخوانداری و 

همچنین شــناخت و آگاهی جنابعالی 
در ایــن خصوص به ســمت مشــاور 
مدیرکل در امــور خیرین آبخیزداری و 

آبخوانداری منصوب می شوید. 
امید اســت در پناه خداوند متعال، در 
اعتالی اهداف مدیریــت جامع حوزه 
آبخیز و در جهت پیشــبرد برنامه های 
دولت تدبیر و امید موفق و پیروز باشید. 

بهره مندی صنایع البرز از تسهیالت بازسازی و نوسازی 

شهردار جدید کرج انتخاب شد

 مشاور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری منصوب شد
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تنوع در فرش های چشم نواز، افتخار ماست

سال ها با گره ایام گذشت 
کار در خلوت و بی نام گذشت 

گره اندر گره آورد پدید 
قالی چشم نواز هر که بدید 

چشم ها خیره نمود از هنرش 
شد پر آوازه نماد وطنش 

سپری شد همه عمرش بر دار  
حاصلش فرش ترنج و گلدار 

تا بیاراید از آن خانه تو 
موجب گرمی کاشانه تو 

آنچنان روح دمیدست به نقش 
که ببردست خیاالت به عرش 

بوسه باید به چنین دست نواخت 
کین چنین قالی پرکار ببافت 

                           )رهــا(

بافتــن فرش یک هنر اعظم اســت. 
گــره زدن تــار و پودهــا به هــم قطعا و 
یقینــا تنهــا از یک قلب و روح عاشــق و 

هنرمند بر می آید.
از  یکــی  جام جــم:  کرج-خبرنــگار 
محصوالت نــاب ایرانی کــه هنوز پس 
از گذشــت ســال ها، رقیبــی برایــش 
پیدا نشــده، فرش دســتبافت است. 
دولتمــردان بایــد بــرای هنرمنــدان 
بافنــده تســهیالت ویــژه ای همچــون 
معافیت هــای مالیاتــی، بیمــه تامیــن 
اجتماعی، ایجاد نمایشــگاه های عرضه 
محصــوالت، اعطای وام هــای بالعوض 

و... در نظر بگیرند.
دغدغه هــای  بــا  آشــنایی  جهــت 

هنرمندان فعال این عرصه با »ســعید 
فــرش  فروشــگاه  مدیــر  روغنــی« 
»کیانــوش« به گفت و گو نشســته ایم 

که ماحصل آن را با هم می خوانیم: 
خواننــدگان  بــرای  را  خودتــان   *

روزنامه معرفی نمائید.
ســعید روغنــی هســتم 35 ســال 
در حــوزه تولیــد، فــروش و صادرات 
فعالیــت دارم و مجوز و پروانه کســب 
فــروش فــرش در اســتان تهــران و 

استان البرز را دارا می باشم. 
در  شــده  ارائــه  محصــوالت   *

فروشگاه تان چیست؟
در حــال حاضــر فروشــگاه فرش ما 
فــرش و تابلــو فرش هایــی متنــوع و 

خــاص، متفــاوت، زیبا و مناســب برای 
همه سلیقه ها را ارائه می دهد.

مشــتریان بسیاری با ســقف بودجه 
پائینــی مراجعــه می کننــد ولی پس از 
دیــدن کارهای متنــوع تغییــر عقیده 
را  نظرشــان  مــورد  بودجــه  و  داده 
افزایــش می دهنــد و خرید بیشــتری 

می کنند.
طبیعتــا ما هم از لحاظ تخفیفات و هم 
به لحاظ تسهیالت اقساطی با آنها نهایت 
همــکاری را می کنیم برای اینکه خرید 

آسانی داشته باشند.
* چــه ویژگی های مثبتی را در کارتان 

رعایت می کنید؟
از نکات مهم، صداقت ما با مشتریان 

اســت تا جایی که فرش هــای خوب و با 
کیفیت تحویل می دهیم.

* در راستای حمایت از کاالی ایرانی، 
چه تقاضایی از مسئوالن ذیربط دارید؟

تقاضــای  مربوطــه  مســئوالن  از 
حمایت هــای ویــژه از جملــه اعطــای 
ارائــه  و  بهــره  بــدون  وام هــای 
معافیت های مالیاتی برای بافنده هایی 
که زحمات زیادی را متحمل می شــوند 
دارم چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت 
هزینه های تولید فرش دســتبافت باال 
مــی رود و در تتیجه تولید ملی و قدرت 
 خریــد در ایــن صنعــت کاهــش پیدا 

می کند.
فــرش  از  حمایــت  دیگــر  جنبــه 

دســتبافت ایرانــی و هنرمنــدان این 
عرصــه ایجــاد نمایشــگاه هایی بــرای 
عرضــه و فــروش محصــوالت اســت. 
بافنده هایــی کــه محصوالت شــان به 
فــروش می رســد و در ایــن راســتا 
اشــتغالزایی صورت می گیــرد انگیزه 
پیــدا می کننــد. تمامــی مــوارد فــوق 

برنامه ویژه ای را می طلبد.
* راه هــای ارتباطــی مشــتریان بــا 

مجموعه خود را بفرمائید.
آدرس: کــرج، گوهردشــت، بلــوار 

رستاخیز، بعد از خیابان چهاردهم 
تلفن:

0263۴۴31921
09121691605

در راستای آشنایی خوانندگان گرامی روزنامه 
با وظایف ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
شهری شهرداری کرج، گفت و گوی اختصاصی 
و صمیمانه ای را با حســین عطایی سرپرست این 

سازمان انجام داده ایم. 
کرج-خبرنگار جام جم: گفتنی است در 
مراحل پیاده سازی، تایپ و تنظیم این مصاحبه با 
خبر شــدیم که ایشان به عنوان جانشین مدیریت 

شهری شهرداری کرج منصوب شده اند.
این گفت و گو را با هم می خوانیم: 

 برنامه شــما برای توسعه فضای سبز و ���
بهسازی مناظر و مزایای شهری چیست؟

با توجه به ادغامی که بین ۲ سازمان زیباسازی 
و فضای ســبز شکل گرفت، ســازمان گسترده و 
بزرگی با عنوان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
تشکیل شده است که متولی ۲ حوزه اساسی شهر 
یعنی عرصه های فضای ســبز و ســیما و منظر 
شهری است که در هر دو حوزه نیازمند تدارکات و 
برنامه های ویژه هستیم البته در حوزه فضای سبز 
وضعیت بهتری داریم چرا که سازمان قدیمی تری 
بوده و چارچوب مشخصی داشته است ضمن آنکه 
همکاران قبلــی در این حوزه زحمت های زیادی 
کشــیده اند. از آن طرف ســازمان زیباســازی، 
ســازمانی جدید التاسیس بوده است، بعد از اینکه 
شهر شــکل گرفته سازمان جدیدی ایجاد شده تا 
بتواند مدیریت کند. با اختیارات و شــرایط حقوقی 
که سازمان ها در سنوات قبل داشتند اگر سازمان 
زیباسازی شــکل می گرفت وضعیت ساماندهی 
خیلی بهتر بود. به هر شــکل نماهای شــهری، 
تابلوها، المان ها و وضعیت شــهری شکل گرفته 
اســت. بنابراین می بینیــم کار تخصصی نبوده 
و شــاید مجموعه هایی کار را انجــام داده اند که 
بر موضوع اشــراف نداشــته اند و این هم یکی از 
مشــکالت پیش روســت. همه اینها در سازمان 

جدید پیگیری می شود. 

 با چه موانع و مشکالتی روبه رو هستید؟���
محدودیت منابع در همــه حوزه ها گریبانگیر 

مجموعه های شــهرداری شده هم در حوزه مالی 
و هــم حوزه آبی که هر دو مورد هم در ســازمان 
ما تاثیرگذار اســت بنابراین به سمتی می رویم که 
برنامه های توســعه ای نداریم و بیشتر برای حفظ 
وضع موجــود و انجام کارهایی که ضرورت دارد، 
تالش می شــود. با توجه به محدودیت منابع آبی، 
از روزی که در ســازمان مستقر شدیم به دنبال ۲ 
موضوع اساســی بودیم؛ ارائه یک الگوی مناسب 
برای مصــرف آب و ارائه الگوی مناســب برای 
کاشــت. با این وضعیت بغرنج برای کاشت سراغ 
گونه های آبدوست نمی رویم. همچنین از کاشت 
چمــن جلوگیری می کنیم بــه صورتی که نه بذر 
چمن می خریم و نه اجازه توسعه چمن را می دهیم. 
همچنین اســتفاده از ادوات مناسب تر را در دستور 
کار قرار داده ایم. یکی از دستورالعمل هایی که در 
مناطق پیگیری می کنند و در جرایم پیمانکار هم 
به صورت جدی برخورد می شود، بحث آب است.  

 در خصوص بهســازی ســیما و منظر ���
شهری چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در حوزه بهســازی ســیما و منظر شهری هم 
کمیته ســاماندهی ســیما و منظر شــهری را در 
شهرداری تشکیل داده ایم. باید توجه داشت که ما 
به تنهایی متولی سیما و منظر شهری نیستیم بلکه 
حوزه هایی مانند شهرســازی، عمران، ترافیک، 
پلیس، نیز دخیل هستند. ادارات شهری هم رویه 

یکسانی در نمایه ساختمانی ندارند. در نتیجه نیاز 
به یک اتفاق فرادستی وجود دارد. کار ساماندهی 
را در حوزه اصناف به عنوان پایلوت و نمونه شروع 
کردیــم. دو مطالعه انجام داده ایــم یکی میدان 
حضرت امام )ره( و چهار راه دانشــکده به عنوان 
محدوده اصلی و نیــز بلوار خلج آباد. در بلوار خلج 
آباد سال گذشــته یکسان سازی نمای واحدهای 
صنفــی را انجام دادیم. 1۰ واحــد را انجام دادیم 
ولــی با اینکه آنها کمک مالی نکردند اما همیاری 
هم نکردند. امســال اگر تامین اعتبارات صورت 
گیــرد کار را ادامه می دهیــم. واحدهای صنفی و 
واحدهای تجاری شــهری و ساختمان هایی که 
در حال ســاخت هستند باید الزام و استانداردی در 

خصوص شکل نما داشته باشند. 

 معایب و محاســن فعالیــت در دوران ���
پساادغام سازمان های شهرداری چیست؟

هدف از ایجاد ســازمان ها برای تســهیل در 
امور بوده و اگر قرار اســت شکل کار عوض شود 
باید مطالعه بیشــتری انجام دهیم. فکر می کنم 
ادغام مجموعه  ها نتوانســت شــرایط بهتری را 
فراهم کند و حتی ممکن اســت در بعضی اوقات 
شــرایط مان را ســخت تر هم کرده باشد. به همه 
چیز باید تخصصی نگاه کرد و به نظرم  سازمان ها 
باید ریزتر و تخصصی تر می شــد نه اینکه ادغام و 
عمومی تر شــوند. تا جایی کــه می دانم فقط چند 

شــهر این کار را انجام داده انــد ولی تهران انجام 
نداده اســت. ضمن آنکه این سازمان ها موقت و 
4 ساله است ولی سازمان های قبلی نامحدود بود 

بنابراین درگیر آزمون و خطا می شویم.
 هر شهری در کشور برای خودش المان ���

خاصی دارد، چرا در استان البرز و شهر کرج 
هیچ المانی وجود ندارد؟

هویت شهری معموال ریشه تاریخی دارد مثال 
وقتی از شــیراز یا تبریز و... صحبت می کنیم چند 
هویت در ذهن مان می آید. کرج به عنوان شهری 
که هویت قدیمی اش فقط باغشــهری بوده است 
و به جز آن هویتی وجود نداشــته مطرح اســت 
کــه آن هویــت هم با مهاجرت و رشــد جمعیت 
دچار چالش شــده اســت. اگر قرار باشــد هویت 
دست سازی بسازیم هم نیازمند در برگرفتن همه 
جوانب فرهنگی، اجتماعی، هویتی و پذیرشــی 
اســت که عمال کار را سخت کرده است. از منظر 
دیگر اتصال ما به شــهرهای همجوار باعث شده 
تا ورودی و خروجی خاصی برای این کار نداشــته 
باشــیم. به نظرم اگر قرار است در این حوزه موفق 
باشیم باید حوزه مدیریت ارشد استان، برای هویت 
شــهری کاری بکند. ما نیاز بــه هویتی داریم که 
علقه هــم ایجاد کند و این کار یک تفکر و بودجه 

اساسی می خواهد. 
 چه راهکارهایی بــرای نظارت و برنامه ���

ریزی برای شهروندان جهت ایجاد بناهای 
مدرن با سبک ایرانی-اسالمی وجود دارد؟

ما باید یک بار برای همیشــه الگویی را برای 
شهر طراحی کنیم. اگر به نیاکان و اجداد خودمان 
هم برگردیم می بینیم در شهرهای مختلف برای 
ســاخت و ســاز از فراوانی های مختلف استفاده 
می کردنــد مثال جایی که ســنگ زیاد بود، اغلب 

خانه ها با سنگ بود و...
* چــه تدبیری جهت تابلوهای ســر در ���

مغازه ها و بنگاه های اقتصادی شــهر کرج 
اندیشیده شده است؟

وضعیت اقتصادی جامعه یکی از عوامل محدود 
کننده ما در بحث تابلوهاســت. برای ساماندهی 

تابلوهای اصناف دو راه داریم یا شهرداری هزینه 
کند یا با مشــارکت کسبه باشــد که در هر دو هم 
برای تامین مالی دچار مشــکل هســتیم.  البته 
مجمع امور صنفی و حوزه شهرســازی و نظارتی 

در این امر خیلی به ما کمک کردند. 

 در خصوص جشــنواره هایی که ساالنه ���
برگزار می کنید توضیح دهید.

عمده ترین جشنواره، جشــنواره الله هاست. 
در این جشــنواره به دنبال این هستیم که هویت 
شــهری ایجاد کنیم تا شــهر کرج را با ســمبلی 
بشناسند. امســال با وجود اینکه به دلیل گرمای 
هوای مجبور شدیم جشنواره را زودتر برگزار کنیم 
ولی اتفاق بهتری افتاد، در ایام نوروز افراد مختلفی 
از همه جای ایران و جهان مهمان شهر کرج بودند 
و به جهت اینکه در شهر جایی برای بازدید نداریم 
خیلی ها به جشنواره آمدند. همچنین مهمان های 
خارجی زیادی هم از اوکراین، چین، ژاپن، روسیه 
و فرانسه داشتیم. امســال در جشنواره کارهایی 
انجــام دادیم تا کار را متفاوت کرده بود. همچنین 
تبلیغات در شبکه های سراسری و بین بازی های 
فوتبال حرفه ای دنیــا هم بی تاثیر نبود. عالوه بر 
الله ها،  جشــنواره گل و گیاه هم داریم. همچنین 
کارگاه های مختلف نقاشــی، گرافیکی، مجسمه 
ســازی و... را با همکاری دانشگاه های مختلف 
برگزار کردیم و تالش مان این بوده که پشــتوانه 

علمی را به حوزه اجرا اضافه کنیم. 

 حرف آخر؟���
در موضوعات شهری نمی توانیم موفق باشیم 
مگــر با حضور 1۰۰ درصدی خود مردم و چاره ای 
به جز این وجود ندارد. مردم باید خودشــان کمک 
کننــد. مثال واحد صنفی کــه تابلو نصب می کند 
در چارچوب ضوابط ایــن کار را انجام دهد تا بعدا 
مجبور نباشــد هزینه ای پرداخت کند. همچنین 
باید تالش کنیم فرهنگ شــهروندی را که یکی 
از عوامل مهم در حوزه مدیریت شــهری اســت 
افزایش پیدا کند و عالوه بر آن، تعلق شــهروندی 

هم ایجاد شود. 

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج:

رئیســه موضوعات شهری با حضور 100 درصدی مردم محقق می شود هیــات  اعضــای 
کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
کشــور در مجلس برای اجالسیه 

سوم دوره دهم مشخص شدند.
کرج- خبرنگار جام جم: 
در جلســه کمیسیون شــوراها و 
امــور داخلی کشــور در مجلس 
دهــم اعضای هیات رئیســه این 
کمیســیون برای اجالسیه سوم 

دوره دهم مجلس انتخاب شدند.
براین اساس محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و 
آســارا به عنوان رئیس کمیسیون، امیر خجسته به عنوان نائب رئیس اول و 
ســیدحمیدرضا کاظمی به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور 

داخلی کشور در مجلس انتخاب شدند.
همچنین در این جلســه اصغر ســلیمی به عنوان سخنگو و پروانه مافی 

و سهراب گیالنی به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون برگزیده شدند.

مرکــز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر البرز میزبان شــصت و دومین 
نشست هم اندیشی رؤسای مراکز استان البرز بود.

بــه گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگ و هنر البرز؛ شــصت و دومین 
نشســت هم اندیشی رؤسای مراکز اســتان البرز به میزبانی مرکز علمی-

کاربــردی فرهنگ و هنر با حضور کولیوند نماینــده مردم کرج، فردیس، 
اشــتهارد و آسارا در مجلس شورای اسالمی و آشنا رئیس مؤسسه آموزش 

عالی فرهنگ و هنر کشوربرگزار گردید.
در این مراســم که با حضور دکتر دانشکار آراسته، معاونین واحد استانی 
و رؤســای مراکز علمی-کاربردی استان آغاز شد، مسائل مربوط به مراکز 

علمی-کاربردی استان مطرح و در خصوص آنها تصمیم گیری شد.
در ادامه کولیوند نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس 
شــورای اسالمی و آشنا رئیس مؤسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر کشور 
نیز مطالبی را در خصوص مســائل مربوط به مراکز علمی-کاربردی عنوان 

کردند.
این جلســه با تقدیم مجوز نوآوری بــه 6 مرکز علمی-کاربردی و رأی 
گیری در خصوص انتخاب دبیر و اعضای کارگروه نشســت هم اندیشــی 

مراکز به پایان رسید. 

ابقای رئیس کمیسیون شوراها

برگزاری نشست هم اندیشی 
روسای مراکز علمی- کاربردی 

استان البرز
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