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عزت و اقتدار کشور را 
حفظ کنید

:F.A.T.F امام جمعه کرج خطاب به وکالی مردم درباره

امنیت ایران در دنیا زبانزد است
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: امروز امنیت و پیشرفت های مختلف جمهوری اسالمی ایران به پشتوانه این امنیت در دنیا زبانزد است.

به گزارش ایرنا سردار عباسعلی محمدیان در سخنان پیش از خطبه این هفته نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه اگر امنیت نباشد احساس آرامش نیز وجود 
ندارد، اظهار داشت: امنیت امروز ایران اسالمی حاصل اقدامات نیروهای انتظامی و نظامی است .

وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به پشتوانه مردم و نیروهای مسلح خود توانسته اقتدار خود را به دنیا ثابت کند.محمدیان اضافه کرد: امروز آمریکا، 
اسرائیل و منافقان به پشتوانه پول های اعراب منطقه به صورت علنی مثلث شوم علیه ایران اسالمی تشکیل داده اند.فرمانده انتظامی البرز گفت: دشمنان 

امروز به صورت علنی به میدان آمده و برای براندازی نظام اسالمی برنامه ریزی...
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مدیرعامل شرکت شــهرك هاي صنعتي استان البرزگفت: بزرگترین نمایشگاه 
توانمندي هاي تولیدي و صادراتي صنایع کوچك و متوسط استان البرز با هدف معرفي 

ظرفیت هاي استان ، آبان سال جاري در کرج برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي شرکت شــهرك هاي صنعتي استان البرز؛محمدامین 
فرشــي گفت: در اســتان البرز بیش از 3 هزار و 500 واحد دارای پروانه وجود دارد که 
معرفي ظرفیت هاي تولیدي آنها مغفول مانده اســت. وي فزود:10 درصد واحدهای 
 نمونه صنعتی و صادراتی کشــور در اســتان البرز فعالیت دارند و بزرگترین نمایشگاه 
توانمندي هاي تولیدي و صادراتي اســتان البرز فرصت مناسبي براي معرفي ظرفیت 
هاي صنایع کوچك و متوســط استان البرز اســت.مدیرعامل شرکت شهرك هاي 
صنعتي استان البرز به وضعیت اقتصادي کشور اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به افزایش 
تهدیدات و اعمال تحریم هاي ظالمانه علیه کشورمان ، ضروري است تولیدکنندگان 
داخل با تالش و جدیت مضاعف و مردم کشــورمان نیز با استفاده و حمایت از کاالي 
ایراني شــرایطي فراهم آورند.فرشي با اشاره به اینکه این نمایشگاه از تاریخ 26 الي29 
آبان 97 به مدت 4 روز در محل نمایشــگاه هاي موقت گلســتان شهر کرج برگزار مي 
شود،خاطرنشــان کرد: برقراری ارتباط میان واحدهای تولیدی ، صادراتی و خریداران 
خارجی، جذب سرمایه گذار خارجی، معرفی توانمندی های واحدهای تولیدي و صادراتي 
استان البرز ، کمك به بازاریابی و معرفی بازارهای صادراتی کشورهای همسایه از جمله 
اهداف برگزاری این نمایشــگاه است. عالقه مندان جهت شرکت و کسب اطالعات 

بیشتر مي توانند با شماره تلفن هاي 34645802 داخلي 160 تماس حاصل نمایند.

 نمايشگاه توانمندي هاي توليدي 
و صادراتي صنايع کوچك و متوسط البرز

رسانه تاثیر قدرتمندی بر رفتار و 
هنجارهای اجتماعی دارد
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امــام جمعه کرج خطاب بــه وکالی مردم درباره 
:F.A.T.F

عزت و اقتدار کشور را حفظ کنيد 

 F.A.T.F امام جمعه کرج بابیان اینکه پذیرفتن الیحه اســتعماری
امنیت اقتصادی و سیاســی ایران را بــه خطر می اندازد، گفت: امروز کار 
دســت مجلس اســت و اگر وکالی مجلس، وکیل مردم هستند، باید در 
راستای خواســته های موکلینشــان قدم بردارند و حرکت کنند چرا که 
موکلین شــما، از شما می خواهند که عزت و اقتدار کشور را حفظ کنید و 

تن به امضای قرارداد مشکل ساز برای ایران ندهید.
بــه گزارش روابــط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و 
امام جمعه کرج، آیت اهلل حسینی همدانی ظهر در خطبه های نماز عبادی 
سیاســی جمعه ســیزدهم مهر در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( کرج 
با اشــاره به فرارسیدن هفته ناجا و گرامیداشــت سیزده هزار شهید ناجا 
بیان داســت: اهمیت هر شخص به اندازه مسئولیتی است که فرد تحمل 
می کند و مســئولیت نیروی انتظامی اســتقرار امنیت در کشور است که 

امر مهم و پراهمیتی اســت و اقتدار آفرین می باشد.
وی در ادامه افزود: ناجا باید جلوه اقتدار نظام اســالمی باشد تا بتواند 
درزمان الزم اقدامی محکم و قاطع داشــته باشــد و درعین حال و مورد 

اعتماد و امین مردم نیز باشــد تا در مأموریت های خود موفق شود.
نماینــده رهبــر انقالب در اســتان البرز همایش ده هــا هزارنفری 
»خدمت بســیجیان« در ورزشــگاه آزادی را عظیم، منسجم، بانشاط، 
جوان، گوش به فرمان ولی دشــمن کورکن خوانــد و گفت: این اجتماع 
باطل کننده  همه  نقشــه های شــومی اســت که بیگانگان برای تسلیم 

شدن ما کشیدند.
آیت اهلل حســینی همدانی با اشاره به خطرات و هزینه های پذیرفتن 
الیحه اســتعماری F.A.T.F تصریح کرد: یکــی از قراردادهایی که 
کشــور را در آینده دچار مشــکل خواهد کرد و تســلیم شدن در مقابل 
 F.A.T.F خواســته های دشــمنان را فراهم می کند پذیرفتن قرارداد

است.

CFT اما و اگرهای پيوستن به
محمد حسين روحی 

يزدی
در روز قبــل مجلــس 
تصویب  اســالمی  شورای 
کرد تا ایران به کنوانســیون 
CFT بپیوندد با اینکه این 
مصوبــه هم مثــل تصویب 
برجام اما و اگرهایی داشت.

مخالفیــن پیوســتن به 
گفتند:"آقای  کنوانســیون 
رئیس جمهــور تضمین کند 

که اگر ما عضو این کنوانسیون شدیم مشکالت مملکت حل خواهد 
شــد و پاسخگو باشــند." که آقای ظریف در پاسخ گفت:"نه من نه 
آقای رئیــس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم که با پیوســتن به 
CFT مشــکالت حل خواهدشد، اما تصویب آن بهانه را از دست 

آمریکا می گیرد."
آقایان در برجام هم می گفتند چیزی از دســت ندادیم، حال آن 
که در پذیرش برجام ما خیلی از دســتاوردها را از دســت دادیم. از 
جمله:تاسیســات هســته ای،ظرفیت های بالفعل کشور نابود شد 

و ....
واقعا این چه منطقی اســت که دولــت و مجلس مصالح و منافع 
ملــت را نادیــده می گیرنــد و با اذعان به این کــه تاثیرش در حل 
مشــکالت محرز نیســت یا اذعان به عدم تاثیر،ایــن گونه در پی 
تصویب آن باشند و ماه ها کشور را معطل کنند که تصویب می شود 

یا نمی شــود و دست آخر هم آن بشود که می خواهند.
نکته دیگر این که در مملکت رســم شــده حضــرات در انجام 
وظائــف ذاتــی و قانونی، از رهبری خرج کــرده و مایه می گذارند 
واستفســاریه می فرستند و تازه دســت آخر اتفاقی که می خواهند، 
می افتد.در پاسخ به استفساریه مجلس رهبری فرمودند:"با بررسی 
این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مســیر قانونی را طی کند."

اما در بیرون مطرح می شود که ایشان هم با تصویب این الیحه 
موافق بوده اند. در حالی که رهبری صراحتا فرمودند با بررســی آن 

در مجلس مخالفتی ندارم نه با اصل آن.

با ائمه جمعه استاننگاه  حضور 15 هزار بسیجی البرزی در رزمایش 
اقتدار عاشورایی

اقتدار و توانایی بســیجیان البرزی در مرحله ســوم 
رزمایش اقتدار عاشورایی به نمایش گذاشته شد.

بــه گزارش خبرگزاري صداوســیما، مرکــز البرز ، 
رزمایش اقتدار عاشــورایی بسیج ســپاهیان حضرت 
محمد رســول اهلل)ص( باحضور رهبــر معظم انقالب 
اسالمی و  با حضور بســیجیان استانهای البرز وتهران 

در ورزشگاه آزادی برگزار شد. 
 15 هــزار نفر از بســیجیان اســتان البــرز در کنار 
بســیجیان اســتان تهران  ، اقتــدار و توانایی خود را در 

ورزشگاه صدهزارنفری آزادی ، به نمایش گذاشتند .
براســاس اعالم پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضــرت آیت اهلل خامنــه ای، رهبر معظم 

انقالب اسالمی در جمع بسیجیان فرمودند: برای اقتدار 
جمهوری اســالمی همین بس که کشور ایران را از زیر 

سلطه انگلیس و آمریکا بیرون کشید.
ایشــان افزودند: جان کالم مــن در صحبت امروز 
عبارت است از: اول عظمت ایران، دوم اقتدار جمهوری 
اســالمی و سوم شکســت ناپذیری ملت ایران. این ها 
رجزخوانی نیست. این ها شــعار محض نیست. سخن 
توخالی مثل بعضی از شــعار ها و حرف هایی که بعضی 

دیگر می زنند، نیست. 
این ها واقعیاتی اســت که دشمنان ملت ایران آرزو 
می کننــد که ما این ها را ندانیم یــا از آن ها غفلت کنیم 
و گمــان دیگری در مورد خودمان و کشــورمان ببریم، 
 ولی واضح تر از این اســت که کسی بتواند آن ها را انکار 

کند.

آیت اهلل حسینی همدانی  ضمن تأکید 
بر اهمیت رســانه در عصر حاضر و انجام 
برنامه ریــزی برای مقابله با هجمه های 
رسانه ای دشــمن خاطرنشان ساخت: 
رســانه ها قدرت جریان سازی، مطالبه 

گری و فرهنگ سازی دارند.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده 
ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج 

در روزهای گذشــته جمعــی از مدیران 
مســئول خبرگزاری ها و روزنامه های 
اســتان البرز با حضــور در دفتر آیت اهلل 
حســینی همدانی با وی دیدار و گفتگو 
کــرده و به بیــان مســائل، انتقادات و 
ارائه پیشــنهاد های خود در حوزه رسانه 

پرداختند.
در این دیدار آیت اهلل حسینی همدانی 

ضمن گرامیداشــت تقارن این جلسه با 
ایام اسارت خبرنگار واقعه کربال، حضرت 
زینب کبرا )س( بیان داشــت: رســانه  
رسای حضرت زینب )س( و امام سجاد 

)ع( باعث حفظ دین شد.
وی در ادامــه افــزود: رســانه ها 
قــدرت جریان ســازی، مطالبه گری و 
فرهنگ ســازی رادارند، اما متأســفانه 
نقش رسانه های استان در این خصوص 
کمرنگ است.امام جمعه کرج با اشاره به 
درخواست از مسئولین استان در خصوص 
ارائه گزارش عملکرد اقتصادی، تصریح 
کرد: اصحاب رسانه می توانند با برگزاری 
نشســت های خبری ایــن مطالبات را 
پیگیری کنند و موردبررســی قرار دهند.

آیت اهلل حسینی همدانی با اعالم حمایت 
از رسانه های استان در خصوص پیگیری 
مطالبات مردم گفت: رسانه ها مطالبات 

بحق مــردم را پیگیری کنند و در مقابل 
تهدیدات محکم بایســتند.وی ضمن 
تأکید بر اهمیت رســانه در عصر حاضر 
و انجــام برنامه ریــزی بــرای مقابله با 
هجمه های رسانه ای دشمن خاطرنشان 
ساخت: رسانه ها توانایی قدرتمند سازی 
یك پیام رادارند و می توانند جریان ســاز 
باشــند.نماینده ولی فقیه در استان البرز 
بابیــان این که قریب بــه 900 هزار نفر 
از جمعیت اســتان حاشیه نشین هستند، 
عنوان کرد: رسانه ابزار قدرتمندی است 
که می توان به وسیله آن فرهنگ سازی 
کرد.آیت اهلل حســینی همدانی در پایان 
ضمــن ابــراز خرســندی از برگزاری 
این گونه نشســت ها اظهار داشت: باید 
با ادامه و تداوم این جلســات مشکالت 
و آســیب های رسانه شناسایی و اقدامی 

برای رفع آن انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان البرز:

رسانه تاثیر قدرتمندی بر رفتار و هنجارهای اجتماعی دارد

عملیات حفاری طوالنی ترین تونل جاده ای خاورمیانه 
با حضور وزیر راه و شهرسازی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، عملیات 
حفاری تونل شــرقی البرز به عنــوان طوالنی ترین تونل 
جاده ای خاورمیانه به طول 6400 متر در منطقه 2 آزادراه 
تهران - شــمال با حضور وزیر راه و شهرســازی و رئیس 

بنیاد مستضعفان و استاندار البرز به پایان رسید.
قراردادحفاری و الینینگ این تونل سال 89 منعقد شد 
اما اقدام ویژه ای از دهانه شــمالی و جنوبی در اواخر سال 

93 به وقوع پیوست.
مجموعه تونل البرز شــامل ســه رشته تونل طولی به 
طول 6 هزار و 400 متر شــامل تونل های رفت و برگشت 

و دسترسی است.
در قسمت تونل های دسترسی در فواصل هر 600 متر 

دســتك های نفررو و هر 500 متر دستك های ماشین رو 
قابل رویت اســت.قطر تونل اصلی 13 متر و هر 500 متر 

پارکینگی درنظر گرفته شده است. 
از ویژگی هــای این تونل می تــوان به کاهش زمان و 
مصرف سوخت اشاره کرد به طوری که ارتفاعات کندوان 
بــه طور کامل حذف می شــود، از طرفی این تونل دارای 
 ســقف دوم کاذب برای جداســازی هوای پاك از آلوده

 است.
در ایــن تونل جت فن های پرقــدرت دمنده و مکنده 
نصب شــده  است و از سامانه حســاس برای انواع گازها، 
مهار آتش و تهویه هوا و مدیریت هوشــمند ترافیك بهره 

می برد.

اتمام حفاری طوالنی ترين تونل جاده ای خاورميانه

فرمانــده انتظامی اســتان البرز گفت: امــروز امنیت و 
پیشــرفت های مختلف جمهوری اسالمی ایران به پشتوانه 

این امنیت در دنیا زبانزد است.
به گزارش ایرنا ســردار عباسعلی محمدیان در سخنان 
پیــش از خطبه این هفته نماز جمعه کرج با اشــاره به اینکه 
اگر امنیت نباشــد احســاس آرامش نیز وجود ندارد، اظهار 
داشت: امنیت امروز ایران اسالمی حاصل اقدامات نیروهای 

انتظامی و نظامی است .
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به پشتوانه مردم و 
نیروهای مســلح خود توانسته اقتدار خود را به دنیا ثابت کند.

محمدیان اضافه کرد: امروز آمریکا، اســرائیل و منافقان به 

پشتوانه پول های اعراب منطقه به صورت علنی مثلث شوم 
علیه ایران اســالمی تشکیل داده اند.فرمانده انتظامی البرز 
گفت: دشــمنان امروز به صورت علنی به میدان آمده و برای 

براندازی نظام اسالمی برنامه ریزی می کنند.
وی بیان داشت: در چنین شرایطی باید مرزهایمان را بیشتر 
مراقبت کنیم که البته تاکنون نقش نیروی انتظامی، ارتش ، 
بسیج و سپاه در تامین امنیت کشور بی بدیل بوده است.سردار 
محمدیان افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در 
کنار یکدیگر متحد و مستحکم در مقابل دشمنان ایستاده اند.

وی ادامه داد: در برخی از کشورهای همسایه مردم هنگامی 
که از خانه خارج می شوند دیگر امیدی به برگشت ندارند، اما 

در کشــور ما سال به سال امید به زندگی افزایش می یابد که 
یکی از دالیل افزایــش امید به زندگی همین نعمت امنیت 
است .فرمانده انتظامی البرز در بخش دیگری از سخنان خود 
به هفته نیروی انتظامی با شــعار پلیس مقتدر و امین اشاره 
و خاطر نشــان کرد: اقتدار در برخــورد با مجرمان و خدمت 
صادقانه به مردم موجــب محبوبیت امروز نیروی انتظامی 
در بین مردم شــده است.وی افزود: در اغتشاشات دی سال 
گذشته و مرداد امسال شاهد بودیم که نیروی انتظامی با تمام 
اقتداری که داشــت اما سعی می کرد که با سعه صدر برخورد 
کند.محمدیان افزود: نیروی انتظامی تمام تالش خود را به 

ارتقای امنیت و آرامش مردم معطوف داشته است .

مهندسان استان البرز با شرکت در انتخابات چهارمین 
دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندســی استان 13نفر 

را انتخاب می کنند.
بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما، مدیــرکل راه و 
شهرســازی استان در حاشیه انتخابات هیات مدیره نظام 
مهندسی اســتان البرز که در موسسه علوم دامی کرج در 
حال برگزاریست با اشــاره به اینکه این دوره از انتخابات 

به صورت کامال الکترونیکی انجام می شــود گفت: از بین 
77نفــری که در ابتدا برای حضــور در هیات مدیره نظام 
مهندســی اســتان ثبت نام کرده بودند، 46نفر به عنوان 

نامزد در 7رشته مختلف واجد شرایط شدند.
رضایــی افــزود: 17هزار و 398نفــر از اعضای نظام 
مهندسی استان می توانند در این انتخابات شرکت کنند و 
به 13نفر رای دهند.وی اضافه کرد: 5نفر در رشته عمران، 

2نفر در رشــته برق، 2نفر معماری، 1نفر رشــته ترافیك، 
1نفر شهرســازی، 1نفر رشته تاسیسات و 1نفر هم نقشه 
برداری اعضــای 13نفره هیات مدیره نظام مهندســی 

استان را تشکیل خواهند داد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان در پایان گفت: 
امیدواریم این انتخابات باعث پیشرفت و اعتالی کیفیت 

ساخت و ساز در استان البرز شود.

فرمانده انتظامی البرز:

امنیت ایران در دنیا زبانزد است

مدیر کل آمــوزش و پرورش البرز اعالم کرد که در اجرای طرح ملی 
ایران مهارت، تفاهم نامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش اســتان 

منعقد شد.
به گزارش ایرنا: »طرح ملی ایران مهارت ســال تحصیلی گذشته در 

استان البرز و 7 استان دیگر به صورت آزمایشی اجرا شد.
دراین طــرح دانش آموزان 10 درصد مدارس این اســتان ها تحت 

پوشش آموزش های مهارت آموزی قرار گرفتند.« 
خسرو ســاکی افزود: این تفاهم نامه به منظورعملیاتی کردن راهکار 
6-1 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند 6حوزة تربیت و یادگیری 
کار و فناوری برنامه درسی ملی صورت گرفت.وی ادامه داد: سال گذشته 
طرح ملی ایران مهارت با همکاری آموزشــگاه های فنی و حرفه ای آزاد 
در طول ســال تحصیلی یا به صورت تراکمی در روزهای پنجشنبه و ایام 
تابســتان اجرا شد که امسال نیز این رویه ادامه می یابد.مدیرکل آموزش 
و پــرورش البرزگفت: طبق این تفاهم نامه و براســاس طرح ملی ایران 
مهــارت ، دانش آموزان مهارت های 16 گانه در رشــته های گرافیك، 
صنایع دســتی، ســینما، هنر نقاشــی، طال و جواهر، معماری و عمران، 
فناوری و اطالعات، طب ســنتی، پوشــاك، صنایــع غذایی ، هنرهای 
تزئینی ، مالی و اداری، رباتیك، کارآفرینی ، گردشــگری و صنایع خودرو 
می آموزند که ســال تحصیلی گذشته این مهارت ها درمدارس منتخب 

البرز آموزش داده شد.
وی بیان داشــت: امسال در قالب طرح ملی ایران مهارت برای دانش 
آمــوزان البرزی 104 پودمــان در 21 دپارتمان مهارتی در حوزه فعالیت 

های انجمن صنفی و آموزشگاه های آزاد و دولتی به اجرا در می آید.
ســاکی اظهار داشت: کاهش آمار بیکاری از اهداف مهم این طرح به 
شمار می رود که گامی برای فرهنگسازی و مهارت آموزی دانش آموزان 
اســت.وی دوره مهارتی این طرح را بین 60 تا 100 ســاعت ذکر کرد و 
افزود: در این دوره دانش آموزان پایه هفتم 20 ســاعت ، پایه هشتم 20 
ســاعت و دانش آموزان پایه نهم 40 ساعت مهارت های فنی حرفه ای 
می آموزند.وی تصریح کرد: سال گذشته حدود پنج هزار دانش آموز مقطع 
متوســطه دوره اول البرز در قالب طرح ملی ایران مهارت تحت پوشش 
آموزش مهارت ورود به بازار کار قرار گرفتند.ســاکی یادآور شــد: برای 

دانش آموزان در پایان دوره گواهینامه مهارت صادر می شود.
استان البرز 444 هزار و 500 دانش آموز دارد.

همایش بین المللی روز جهانی تخم مرغ با شــعار سالمتی برای همه، 
تخم مرغ برای همه در البرز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز دبیر همایش بین المللی روز 
جهانی تخم مرغ گفت: همایش بین المللی روز جهانی تخم مرغ با شــعار 
ســالمتی برای همه، تخم مرغ برای همه، روز های 16و17 مهر جاری در 

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در البرز برگزار می شود.
عبادی افزود: به دلیل اهمیت ارزش غذایی تخم مرغ در ســبد غذایی 
خانوار های ایرانی و پتانســیل قابل توجه تولید آن در کشور، برگزاری روز 
جهانی تخم مرغ فرصت مناســبی است که ضمن توجه به توسعه و تولید 
محصول ســالم و تامین امنیت غذایی کشور، برای رونق صنایع تبدیلی، 

عرضه و ترویج مصرف آن اقدام شایسته صورت گیرد.
وی گفت: فرهنگ والگوی مصرف، زنجیره تولید و توزیع و بازار، ارزش 

غذایی و سالمت و بهداشت از محور های همایش است.
عبادی گفت: با توجه به اهداف و رسالت سازمانی موسسه تحقیقات علوم 
دامی کشور در گسترش فعالیت های دامپروری و تالش برای بهبود الگوی 
مصرف محصوالت دامی، این موسسه با همکاری دستگاه هایی همچون 
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)معاونت 
بهداشــت دفتربهبود تغذیه جامعه( و سازمان تحقیقات - آموزش و ترویج 

کشاورزی همایش روز تخم مرغ را برگزار می کند.
وی دیگــر مشــارکت کنندگان برگــزاری این همایش را ســازمان 
دامپزشکی کشور، سازمان غذا ودارو، انجمن علمی بهداشت مواد غذایی، 
 WHO سازمان بهداشت جهانی ،FAO استانداری البرز، سازمان فائو

و سازمان جهانی تخم مرغ IEC عنوان کرد.
دبیر همایش روز جهانی تخم مرغ در خصوص برنامه های روز نخست 
همایش )16مهر( در کرج و تهران گفت: با توجه به اینکه آگاه سازی اقشار 
مردم وفرهنگ سازی و اصالح الگوی مصرف تخم مرغ، از اهمیت فراوانی 
برخوردار است به همین منظور برای ترویج مصرف تخم مرغ به عنوان یك 
ماده غذایی ارزشمند، نصب بنر های تبلیغاتی در شهر و توزیع املت نذری در 
برخی میادین شهر های تهران و کرج، از برنامه های فرهنگی این همایش 
است.عبادی افزود:توزیع یك هزار بسته صبحانه حاوی تخم مرغ در برخی 
مدارس کرج و اطالع رسانی ترویجی در مراسم صبحگاهی مدارس، نصب 
پوســتر بر روی اتوبوس های داخل شهری در استان های البرز و تهران و 
نمایش اینفو گرافی های تخم مرغ در مانیتور های داخل قطار های متروی 

تهران از دیگر برنامه های فرهنگی این همایش است.
هفدهم مهر به عنوان روز جهانی تخم مرغ نام گذاری شده است. ساالنه 

بیش از 950هزار تن تخم مرغ در ایران تولید می شود.

 مهارت آموزی
 دانش آموزان البرزی

همايش بين المللی روز جهانی 
تخم مرغ در البرز

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی البرز
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متخصص طب فیزیکی اعالم کرد؛

استفاده از روش های درمانی غیر جراحی با طب فیزیکی
البــرز- خبرنگار جام جــم: دکتر امیر 
فــرزام پــور از جمله متخصصــان نخبه 
ای اســت که در طب فیزیکی توانمندی 
های فوق العاده ای دارد،  به طور کل در 
استان البرز وجود مراکز تحت مدیریت 
وی در حوزه طب فیزیکی کم نظیر است. 
ماحصل گفتگوی ما با این پزشــک حاذق 

را در ذیل می خوانید:
دکتــر امیــر فــرزام پــور متخصــص 
طــب فیزیکی هســتم. در ســال 91 از 
دانشــگاه فارغ التحصیل شدم و حدود 
3سال اســت که در شــهر کرج فعالیت 

دارم.

* رشــته تخصصــی طــب فیزیکــی 
چیست؟

 حوزه رشــته تخصصی طــب فیزیکی 
شــامل تشــخیص و درمان غیــر جراحی 
بیماری های اسکلتی- عضالنی و بیماری 
های اعصاب محیطی اســت. نکته مثبت 
و حائز اهمیــت طب فیزیکی در ارزیابی 
کامل و کلی سیســتم اســکلتی است و 
متخصصین این رشــته بــا تبحری که در 
ارزیابی مسایل بیومکانیک بدن دارند، 
در تشــخیص و درمــان بیمــاری هــای 
اســکلتی نسبت به ســایر متخصصین، 

توانمنــدی بیشــتری داشــته و درمان 
هــای غیر جراحــی که معرفی مــی کنند 
بسیار سودمند بوده و گاه این درمان ها 
بیماران را از عوارض ناخواسته درمان 

های جراحی می رهانند. 
* حیطه درمانی این رشته در مورد چه 

بیماری هایی است؟
  طیــف گســترده ای از بیماریهــای 
، بــه طــور مثــال  اســکلتی-عضالنی 
تــا  عضالنــی  ســاده  ازاسپاســم 
دیســکوپاتیها ، پوکی استخوان،آرتروز 
مفاصــل، انحرافــات اســکلتی، بیماری 
،توانبخشــی  اســکلتی  مزمــن  هــای 
بیماریهــای روماتیســمی، بیمــاری های 
عصبی مــادرزادی و MS مــی تواند در 
حوزه تشــخیصی و درمانی طب فیزیکی 

باشد.

* از چه روشــهای تشخیصی و درمانی 
در رشــته طــب فیزیکــی اســتفاده می 

شود؟
دررشــته طب فیزیکی معاینه دقیق 
و کامل اســاس تشــخیص اکثر بیماری 
هاست و البته در مواردی از پاراکلینیک 
اســتفاده می شــود. نوار عصب و عضله 
که توســط متخصصین این رشته انجام 

می گیرد درتشــخیص اکثر بیماری های 
اعصاب محیطی مثل گیر افتادگی عصب 
یــا بررســی میــزان درگیری و آســیب 
ریشــه هــای عصبــی درناحیه ســتون 
فقرات کــه اکثرا به علت فتق دیســک 
تحت فشــار قرار می گیرند بسیارکمک 

کننده است.    
اســتفاده از روش هــای درمانی غیر 

جراحی ماننــد ورزش درمانی، آموزش 
حــرکات اصالحــی، درمان های دســتی، 
تجویز صحیــح فیزیوتراپی و کاردرمانی 
،تجویــز آرتروز و بریــس،  لیزردرمانی، 
طــب ســوزنی و تزریقــات تخصصــی 
مفصلی و ســتون فقرات از شــیوه های 
درمانــی اســت که در حوزه رشــته طب 

فیزیکی اسفاده می شوند.

شیوه های درمانی غیرجراحی روز به 
روز بیشــتر و پیشــرفته تر می شود.» 
ازن تراپــی« یکــی از روش های جدید 
درمانــی اســت کــه بــه علــت خاصیت 
ضدالتهابی،ترمیمی,کارایی باال وتقریبا 
بی عارضه بودن در درمان دیسکوپاتی 
هــا ، آســیب هــای تاندونی،لیگامانی و 
غضــروف مفصلی در ســطح دنیــا مورد 
توجه قرار گرفته و مقاالت علمی زیادی 
در مــورد آثــار مثبت ایــن روش وجود 

دارند.
گاز ازن بــه وســیله دســتگاه ازن 
ســاز بســته به متــد درمانی, شــرایط و 
نــوع بیماری بــا غلظت هــای معین تهیه 
شــده و اکثرا به صــورت تزریقی مورد 
اســتفاده قرار می گیــرد. گاز ازن را می 
توان در ســطح دیســک یا کانــال نخاعی 
تزریــق کرد کــه موجب کاهــش التهاب 
دیســک و تــا انــدازه ای ســبب کاهش 
حجم دیســک فتق یافته می شــود یا در 
مفصــل دچاربیماری آرتروز تزریق کرد 
کــه  افزایش رونــد ترمیــم بافت های 
آســیب دیــده را به دنبــال دارد. دوره 
هــای درمانی ازن تراپــی متفاوت بوده 
وممکن اســت بــه چند جلســه درمانی 

احتیاج باشد.

توســط  کــه  هایــی  درمــان  اکثــر 
متخصصین رشــته طب فیزیکی در نظر 
گرفته می شــود در کلینیک قابل انجام 
می باشــد و نیــاز به محیط بیمارســتانی 

نیست.
و جملــه آخر این که تقریبا اکثر موارد 
بیمــاری های اســکلتی عضالنــی را می 
توان بــا روش های غیــر جراحی درمان 
کرد، ولــی در مواردی هم روش جراحی 

ارجح است.

آدرس: عظیمیه، بلوار شریعتی، جنب 
بیمارســتان تخت جمشــید، ســاختمان 

کورش، طبقه سوم واحد 303
تلفن تماس 026-32523997

آدرس: خیابان طالقانی جنوبی، کوچه 
شهید غفوریان، کلینیک بارانا

تلفن تماس 026-32773179
آدرس سایت: 

http://drfarzampour.com
آدرس اینستاگرام:

http://instagram.com/dr_
farzampour

ســاعت کار همــه روزه بــه غیــر از 
پنجشــنبه و ایام تعطیل از ســاعت 17 

الی 21,30

کاهش تلفات انرژی نيروی برق البرز تا 
پايان سال جاری 

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان البرز اظهار کرد: در زمینه 
کاهش تلفات انرژي الکتریکي در ســال 96 به 13 درصد رسیده بود که تا 
پایان ســال جاری این عدد به 11/4 درصد خواهد رسید، این در حالي است 

که تلفات انرژي برق در انتهاي سال 92 حدود 19 درصد بوده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان البرز ناصر 
اسکندري وی با بیان اینکه در حال حاضر یك میلیون و 298 هزار مشترك 
در اســتان البرز تحت پوشــش قرار گرفته گفت: میانگین مصرف انرژی 
نیروی برق دراســتان البرز بیش از ســه درصد نیروي برق کل کشور است 
که از این رقم حدود 38 درصدرا مشترکین خانگي و 31 درصد برق تولیدي 
اســتان را بخش صنعــت و 12 درصد دیگر را بخش کشــاورزي مصرف  

می نمایند.
وی تصریح کرد: احداث شــبکه هاي توزیع برق که تحت عنوان پروژه 
هاي اقتصاد مقاومتي بوده نیز انجام شده ونیز با نصب کنتورهاي هوشمند 

براي قرائت از راه دور،باعث قرائت مکانیزه لوازم اندازه گیری شده است.
اســکندري در پایان افزود: در سال 96 مطالبات برق از مشترکین حدود 
100 میلیارد تومان بوده که بخشــي از این مطالبه مربوط به مشــترکین 
خانگي و بخشــي هم مربوط به صنعت، کشــاورزي ، ادارات و مشترکین 

تجاری  می باشد.

پويش ســه شــنبه های بدون خودرو 
درساوجبالغ

گروههای دوچرخه ســواری ساوجبالغ از میدان صنعت شهرهشتگرد 
گردهم می آیند و در حرکتی خودجوش شــهروندان را به این پویش دعوت 

می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، پویش سه شنبه های بدون 
خودرو در شهرستان ساوجبالغ با هدف کاهش استفاده از خودرو های تك 
سرنشین با ایجاد نشاط و سالمت جسمی و روحیه با کمك  هیئت دوچرخه 

سواری وبا همکاری ادارات  ونهاد ها برنامه ریزی شده است.
مســئول هیئت دوچرخه سواری ساوجبالغ با اشاره به برنامه های گروه 
گفت: کسانی که در برنامه سه شــنبه های بدون خودرو شرکت می کنند، 
روش درســت رکاب زدن، اصول و قواعد درست دوچرخه سواری و رکاب 

زدن استقامتی را آموزش می بینند. 
وی افزود: این پویش دســتاورد های زیادی به همراه دارد که می توان 
از کاهش بار ترافیك در شــهر، ســالمتی و تندرســتی و صرفه جویی در 

هزینه ها نام برد.
به گفته وی دوچرخه ســواران حامی محیط زیســت به منظور کاهش 

آلودگی هوا روز های سه شنبه هر هفته این پویش را برگزار می کنند.

جلســه ستاد تســهيل و رفع موانع 
توليد

جلســه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید در سالن شهدای دولت 
استانداری برگزار شد.

کرج- خبرنــگار جام جم: در این جلســه 4 واحد تولیدی 
مشــکالت و موانع پیش روی خود را مطرح کردند تا به آنها رسیدگی 

شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: از این تعداد 
2 واحد تولیدی تقاضای دریافت تسهیالت ارزی و تبدیل آن به ریال 
را داشتند و یك واحد تولیدی تقسیط بدهی و واحد تولیدی دیگر نیز 
مشــکالتی با شهرداری داشــت که عوارض و ارزش افزوده ای بود 
که از این واحد تولیدی خواســته شده است.کامکاری افزود: در این 
جلسه مصوب شد که بانکها در خصوص اعطای تسهیالت اقدامات 
الزم را انجام دهند.وی در ادامه اضافه کرد: روال خوب و مثبت است 
و در سال جاری 1200 میلیارد تومان تسهیالت داریم و امیدواریم در 
سال 97 نیز همانند سال گذشته رتبه نخست را در پرداخت تسهیالت 

و رفع موانع تولید به خود اختصاص دهیم.

جشنواره قصه زندگی من در البرز 
نوجوانان البرزی در جشنواره 
قصه زندگــی من، قصه هایی با 
موضوع آموزه هــای اخالقی و 

تربیتی روایت کردند.
بــه گــزارش خبرگــزاری 
صداوســیما مرکز البرز، بیست 
و یکمین جشــنواره قصه گویی 

در بخــش نوجوانان در کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان 
بر پا شد. 

گرمســیری مســئول برپایی این دوره از مسابقات در مصاحبه با 
خبرگزاری صداوسیما گفت: بیست و یکمین جشنواره قصه گویی با 
موضوع قصه زندگی من در ســه بخش عمومی، تخصصی و علمی 
بر گزار می شــود که این جشــنواره مربوط به مسابقات نوجوانان در 

بخش تخصصی است.
گرمســیری در ادامه افزود:قصه های انتخاب شــده با موضوع 
آموز های اخالقی و تربیتی است که 21نوجوان دختر و پسربا انتخاب 

قصه هایی با این مضامین از متون قدیمی با هم رقابت می کنند. 
مســئول برگزاری این جشنواره با بیان اینکه 3نفر از برترین قصه 
گو ها به مســابقات کشــوری در آذرماه راه می یابند گفت: توانایی و 
مهارت در قصه گویی، برخوردار بودن قصه از پیام آموزنده و احاطه و 

اشراف بر قصه از مهمترین معیار های برترین قصه گوست.

خبرخبر

مرتضی حاتمی
ســالم به خوانندگان گرامی. خوب 
هستید؟ راستی از رنگ های زیبا ی فصل 
پاییز چه خبر؟ از رنگ های نارنجی، قرمز 
و قهوه ای ؟ از رنگ کالغ های ســیاه با 
قارقارهای بلندشــان چه خبر؟ از زاللی 
جــوی آبی که از کنار درخت های چنار و 
بید مجنون و سپیداری که از کنار خیابان 
به ســقف آســمان تنه زده اند، چه خبر؟ 
از آســمان آبی و ابرهای زیبا و بالشــتی 
چــه خبر؟ از بال های زیبا و خوش رنگ 
پروانه هایی که روی گلبرگ های قرمز 
و زرد و صورتی می نشــینند، چه خبر؟ از 
قاصدکی بازیگوش که دســت در دست 
باد در آســمان بــاال و پایین می رود، چه 
خبــر؟ از باران نرم و با صفای پاییزی  که 
صورت آســمان را می شوید، چه خبر؟ از 
گنبد فیروزه ای مسجد محله که هر روز 
صبح و ظهر با صدای موذن پیر مسجد، 

زیر نور خورشید می درخشد، چه خبر؟

راستی، خوش به حالتان که می توانید 
همه چیز را ببینید و رنگ ها را تشخیص 
دهید ......خوش به حالتان که همه جا را 

به یك رنگ نمی بینید.
من نابینا هســتم، اما بــرای این که 
ناراحت نشوم به من می گویند: روشندل! 
برای من فرقی نمی کند، نابینا باشــم یا 
روشندل، کور باشم یا .... بگذریم. بیست 

و ســوم مهر روز جهانی نابینایان یا روز 
جهانی عصای ســفید است. این روز به 
همه نابینایان جهان تعلق دارد که همه 
مردم بدانند که در تقویم آدم هایی که از 
نعمت دیدن بهره مند نیســتند روزی به 
نام آن ها آورده شــده است. خوب است 
بدانیــد با این که مــن از نعمت دیدن و 
بینایی محروم هستم اما: خوب می توانم 

حرف بزنم، لمس کنم و بشــنوم. خوب 
می توانم همه شادی ها و غصه ها را حس 
کنم. خوب می توانم کارهای شــخصی 
ام را انجام دهــم. من می توانم مطالبی 
را که به خط مخصوص نابینایان نوشته 
می شــود و »بریل« نام دارد بخوانم. من 
هم می توانم با پروانه ها، درخت ها، گل 
ها، باران و خورشــید و ابرها حرف بزنم. 
مورچه ای را کف دســتم بگذارم و او را 
نوازش کنم. با صدای موذن پیر و مهربان 
از خواب بیدار شــوم و نمــاز بخوانم و از 
همه مهم تر زندگی کنم. درست است که 
من نابینا هســتم، اما هیچ وقت احساس 
حقارت و کوچکی نمی کنم. من هم بنده 
خدا هســتم و خدا را به خاطر همه نعمت 
های خوبی مثل: شــنیدن، حس کردن، 
حرف زدن، بو کشــیدن و .... که به من 
داده، تشکر می کنم. من با وجود نابینایی 
هم موفق هستم . چون می خواهم موفق 

باشم!

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان البرز، از فعالیت 16 سالن سینما 

در این استان خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز، 
ناصر مقدم ضمن اعالم این خبر اظهار 
داشت: اســتان البرز هم اکنون دارای 
16 سالن سینما مجهز به دستگاه های 
پخش دیجیتال اســت و این سالن ها به 
صــورت فعال با ظرفیت 3842 صندلی 
در حــال اکران فیلم های روز ســینما 

هستند.
مقــدم در ادامه افزود: ســینماهای 
هجرت با دو ســالن و گنجایش 102 و 

770 نفر،ساویز با سه سالن و گنجایش 
100،280و320 نفــر، فردیس با یك 
ســالن و گنجایش 320 نفــر، منظریه 
بــا دو ســالن که یکی از این دو ســالن 
بــا گنجایش 250نفر بــه بهره برداری 
رسیده، ســینما بهمن با گنجایش 100 
نفر، ســینما تئاتر ارشاد با ظرفیت 450 
نفر ،مجتمع سینمایی 9دی هشتگرد با 
4 ســالن و ظرفیت 800 نفر، سالن امام 
علی)ع( نظر آبــاد با گنجایش 250 نفر 
و ســالن فرهنگسرای غدیر محمدشهر 
با ظرفیت 100 صندلی در اســتان البرز 

فعالیت دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

اســتان البرز،ضمن اشــاره به اهمیت 
ارتقاء شــاخص های حوزه فیلم و سینما 
در استان خاطرنشان کرد: 7 سالن سینما 
نیز در استان در دســت احداث هستند 
کــه بزودی با برنامه ریــزی و اقدامات 

صورت گرفته در جهــت بهره برداری 
از سالن های سینمایی جدید و افزایش 
ظرفیت صندلی های ســینمایی استان 
این ظرفیت به طور چشمگیری افزایش 

خواهد یافت.

به مناسبت روز جهانی نابینایان؛

عصای سفید

 فعاليت ١٦ سالن سينما در استان البرز
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      تحریریه شهرستانها:
021-44233511

 دفتر سرپرستی استان البرز:
حافظ026-32210004-9

چهارشنبه 18 مهر 1397   شماره 5222 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

حقوق معطل و معوق مان را احيا کنيد
با تشــکر از آقای مهدوی نســب سرپرســت محترم دادگاه های 
هشــتگرد به خاطر تالش در جهــت فرآیند تعییــن تکلیف اراضی 
مربوط به اعضای شــرکت تعاونی مســکن برق منطقه ای تهران ، ما 
خریداران اراضی مذکور انتظار و درخواســت داریم تا حرکت مردمی 
و خداپســندانه آن مقام قضایی به عدالــت و حق خواهی جامه عمل 
بپوشــاند و عالوه بر این از همه مســئوالن و دست اندرکاران استان 
البرز و ریاســت محترم دادگاه هــای کیفری تهران در جهت وصول 
حقوق معطل و معوقه خویش که حدود 18 هزار نفر می باشــند انتظار 

همکاری موثر و مساعد داریم.
جمعی از مالباختگان و شاکيان اراضی شرکت 
تعاونی مسکن برق منطقه ای تهران در شهر جديد 
هشتگرد

شهردار مشکين دشت چاره انديشی کند
فضای ســبز اطراف کانال و بوستان جنگلی روبروی پادگان شهید 
همت در شــهرك مهندسی زراعی و بعثت در اثر بی توجهی نسبت به 
آبیاری در حال از بین رفتن اســت. لذا از شهردار مشکین دشت انتظار 
داریم تا با تجهیز و بازســازی و نوســازی فضای سبز مذکور شرایط 
بهتــری را برای بهره بــرداری نوجوانان ، جوانان و ســالخوردگان 

فراهم آورد.
جمعی از ساکنان کوی بن بست الله شهرک 
مهندسی زراعی و بعثت

سازمان آب کرج اقدام کند
آب مصرفــی برخی از مناطق و محالت کرج از جمله آب مصرفی 
برداشــت شده از چاه ســاکنان کوی کارمندان جنوبی دارای رسوب 
فراوان می باشد. لذا از مسئوالن سازمان آب کرج درخواست داریم تا 
با وارد کردن آب آشــامیدنی برداشتی از رودخانه ها نسبت به اصالح 

کیفیت آب اقدام نمایند.
حسن مرادی از کرج

خيابان اصلی همايون ويال را بازسازی کنيد
مســیر رفت و برگشــت خیابــان اصلی همایون ویال نامناســب 
بــوده و پر از دســت انداز و ســرعت گیر و شــکاف هــای فراوان 
می باشــد. لطفــا مســئوالن شــهرداری محمــد شــهر نســبت 
 بــه اصــالح و ترمیــم آســفالت مســیر مــورد نظر اقــدام عاجل 

نمایند.
حسين احراری از شهرک همايون ويال

زندگينامه سرلشکر شهيد ولی فالحی
شــهید ولی فالحي در سال 1310 
در طالقان متولد شــد. در سال 1327 
وارد دبیرســتان نظام شد و پس از اخذ 
لیسانس در ســال 1333 از دانشکده 
افسري فارغ التحصیل شد. او خدمت 
خود را از لشــگر 92 اهــواز آغاز کرد و 
در ســال 1337 به تهران منتقل شد و 
در دانشگاه نظامي به تدریس اشتغال 

یافت. او هشت سال به عنوان مدیریت آموزش دانشکده فرماندهي 
و ســتاد فعالیت داشت. از ســال 1351 تا اواسط سال 1353 با درجه 
ســرهنگ دومي به همراه گروهي از افســران ایراني به عنوان ناظر 
صلح ســازمان ملل در آتش بس ویتنام به آن کشور اعزام شد. در 12 
مهر ســال 1357 به درجه ســرتیپي ارتقا یافت و در شیراز به عنوان 

معاون فرمانده مرکز پیاده شیراز مشغول به کار شد.
چندی پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، سرتیپ فالحی 
طی حکمی بازنشســت شــد اما طولی نکشید که با موافقت شورای 
عالی انقالب اســالمی و با حکم دیگری از جانب سرلشکر قرنی به 
خدمت اعاده و به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد. امیر فالحی 
پس از پشــت سر گذاشتن مشــکالت فراوان، به خصوص بحران و 
تشنج در منطقه کردســتان که به دست ضد انقالب وابسته صورت 
می گرفــت و همچنیــن پس از موفقیت در تحکیــم نظم، انضباط، 
مقررات و ســازماندهی نیروی زمینی، 29 خرداد 1358 به ریاســت 
ستاد مشــترك ارتش برگزیده شد.پس از عزل ابوالحسن بنی صدر 
اولین رئیس جمهوری اسالمی ایران، فرماندهی کل قوا امام خمینی 
)ره( اختیــارات فرماندهی کل قوا را به وی تفویض کردند. شــهید 
فالحی در دورانی که مردم نســبت به ارتش بی اعتماد بودند و هنوز 
آن را ســازمانی انقالبی و اسالمی نمی دانستند طی سخنرانی خود 
در نماز جمعه روز پنجم اردیبهشــت 1359 گفــت: »من به عنوان 
یــك خدمتگزار امین و صدیق و صغیر در پیشــگاه ملت کبیر ایران 
می خواهم اســتدعا کنم که تالش پرســنل نیروی زمینی، هوائی، 
دریائی و ژاندارمری و شــهربانی را تائید بفرمایید. این انســان های 
فداکار در برابر محرومیت ها، رنج ها، تنهایی ها، گرســنگی ها، فقر، 
بیماری ها و شهادت ها فقط انتظار حق شناسی از ملت ایران دارند.«

آخرین حضور او در منطقــه، همزمان با عملیات »ثامن االئمه« 
)شکســت حصر آبادان( بود. هفتم مهر سال 1360 پس از اتمام این 
عملیات و هنگامی که هواپیمای حامل ایشان و شهید فکوری، شهید 
کالهــدوز، نامجوی، جهان آرا و تعــدادی از رزمندگان و مجروحان 
عملیات به تهران بازمی گشت دچار سانحه شد و همراه با یاران خود 

به شرف شهادت نائل آمد.
روحش شاد و يادش گرامی باد

پيام های مردمییاد یاران آشنا

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند
محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

غزل معاصر تاریخ عریضی دارد که 
باید بدان توجه کرد. هوشنگ ابتهاج 
بنا به ســابقه اش ابتدا در حوزه تجربه 
شــعر نیمایی طبع آزمایی می کرد. او 
بعد از نیما ورود نســبتا جدی به حوزه 
شــعر نو داشــت ولی توفیق بایسته و 

شایسته ای در آن پیدا نکرد.
شــاید علــت اصلی ایــن امر آن 
بــود که در میــان شــاعران بزرگی 
ثالــث،  اخــوان  همچون:مهــدی 
احمــد شــاملو،فروغ فرخــزاد ،نادر 
نادرپور،حمیــد رویایی،حمید مصدق 
، فریدون مشــیری ،منوچهر آتشی ، 
ســیاوش کســرایی و بزرگانی از این 
قبیل و قبیلــه کار او چندان جدی به 

نظر نمی آمد.
 خودروهــای ســنگین درجــاده 
شــعر گــرد و غبار به پــا می کردند و 
لذا اتومبیل کوچك که قدرت ســبقت 
نداشــت جا می مانــد و از دیده ها گم 

می شد.
از دیگر سو روح ابتهاج قدمایی بود 
و سنتگرایی ســبب می شد تا در کنار 
شهریار کالسی گرا به فضاهای سنتی 
پایبندی و گرایش افزونتری داشــته 
باشــد و عالیق و ســالیق خویشتن 
 را بــا فضــای کالســیك مرتبط تر 

یابد.
به همین دلیل ابتهاج بیش از پیش 
به شــعر قدمایــی روی آورد و زورق 
بخت خــود را در بیکرانگی اقیانوس 
شعر کسانی همچون موالنا و سعدی 

وحافظ رها کرد.
در این میــان البته سیاســت نیز 
نقش خود را در حــوزه ادبیات ایران 

بازی می کرد.
درآن زمــان احــزاب روســی و 
انگلیســی و آمریکایــی نقش عمده 

ای در تعییــن خطوط روشــنفکری 
داشــتند. بسیاری از شاعران و ادیبان 
و اندیشــمندان دل درگروی تعلق به 
حزب توده وابســته به کشور شوروی 

داشتند.
ابتهاج هم ازاین قاعده مســتثنی 
نبود.حزب از او و همسلکانش حمایت 
می کرد و در شــهرت یافتنشان نقش 
عمده داشــت.حزب دامــن تر بود و 

ابتهاج تردامن.
و  سیاســی  غــزل  دربرهــوت 
اجتماعی هنرمند جوان شــمالی رو به 
غزل آورد و با هنر شــیوایش مضامین 
اجتماعی را چاشــنی کار خویش قرار 
داد. درچندیــن اثــر او کارهای بدیع 
وشــگفتی پدید آورد و به سابقه زمانی 

سروده هایش آوازه ای یافت.
البته صدای ابتهاج بیشتر از گلوی 
حزب توده روســی برمی آمد. بعدها 
به دالیــل مختلف تا انــدازه زیادی 

فروکش کرد.
ابتهاج که در ترانه و موســیقی نیز 
دســتی داشــت با پدید آوردن برخی 
آثار در این حوزه ها کم کم توانســت 

صاحب نام شود.
او که به لحــاظ خانوادگی دارای 
ثروت و اموال فراوان بود و خاندانش 
از خانــواده هــای ثروتمند رشــت 
وتهران بودند و نماینده شــرکتهای 
تجاری توانست در آرامش به کار خود 

سامان و سازمان ببخشد.
ابتهــاج آرام آرام بــه غــزل هم 
روزگارش شــکلی نــو و نمادیــن و 
سیاســی داد و با تبلیغات حزب توده 

دارای اسم ورسمی و چه و چها شد.
سیاســت درهای باز شاهنشاهی 
نســبت به چپ هایی که با رژیم مایل 
به همــکاری بودند به کســانی مثل 
ابتهاج کمك کرد تا در راس کارهای 
دولتی قرار بگیرند لذا ابتهاج به رادیو 

و بخش موسیقی آن راه یافت.
ایــن امر پــس از وقــوع انقالب 
 اســالمی در ایــران اندکــی رنگ

 باخت.
ابتهاج که اکثــر مضامین و تصایر 
و اندیشه هایش اورا درگروه شاعران 
ســلف قرار می داد با داشــتن زبانی 
کهــن گــرا و فاقد تکاپــو و تحرك 

شــعری مدرن بعد از انقالب به یمن 
خوانده شدن اشعارش توسط صدای 
ملکوتی شــجریان شهرتی افزونتر از 

پیش یافت.
همکاری این دو باعث پدید آمدن 
کارهــای مطلوب ونابــی در جامعه 
هنری شد. سهم شجریان دراین بین 

چشمگیرتر بود.
تامــل در ماهیــت غــزل مدرن 
و معاصــر نشــان می دهد که ســهم 
بسیاری از شــاعران به دالیلی شاید 
عمدتــا خیلــی و باندی بــه عمد یا 
غیرعمد نادیده گرفته شــده است که 
نمونــه وار می توان مثــال به منوچهر 

نیستانی اشاره کرد.
منوچهر نیســتانی مکتــب نیما و 
تجربه شعری او را خوب ادراك کرده 
بود و منطق شــعری نیمــا و پیروان 
راســتین او در شــعر امــروز را خوب 

می شناخت.
 ازهمیــن رو بودکــه غزلش ورد 
زبانهاشــد ، ولــی قدرتمندی حزب 
تــوده اجازه ورود امثــال او به عرصه 
غزل و شهرت شاعرانگی اش را نمی 
داد. لذا ماه بخت و شــهرت او و امثال 
 وی در چــاه محاق افتاد و هرگز خارج 

نشد. 
تکلیف شــاعرانی همچون حسین 
الهامی، مشــفق کاشانی و نوذرپرنگ 
و مانند ایشــان معلوم بــود. کمرنگ 

جلوه کردند و دیده نشدند.
در این بین جوانی کرمانشــاهی به 
نام اسداهلل عاطفی قدعلم کرد وجلوه 
هایی از ســبك هندی را با مضامین 

خوب به باغ تجلی برد.
گهگاهــی همشــهری اش جواد 
 محبــت هــم کارهای نســبتاموفق 

داشت.

تکوین غزل معاصر از ابتهاج تا حسین منزوی 
رمعاصر

ی درشع
سير

* لطفا خود را معرفی کنید و در مورد شــغل و ســابقه کارتان 
توضیح دهید.

سید مهدی حسینی نژادهســتم، مدیریت قالیشویی موج 
آبی را بر عهده دارم، حدود ده سال در صنعت شست و شوی 
فرش ســابقه کار دارم و در این ســالها بــه علت کیفیت باالی 
خدمات بیش از 3000 نفر مشــتری ثابت جذب کرده ایم که 
تمــام خدمات مربوط به فرش ،پرده، پتو و مبلمان را فقط به ما 

سفارش می دهند.

* خدماتی که قالیشــویی تحت مدیریت شــما ارائه می دهد 
شامل چه مواردی است؟

مجری انواع رفوگری، ریشه زنی، رنگبرداری و لکه برداری 
هستیم.

خدمات شستشــوی انواع فرش ماشــینی، دستبافت، گل 
ابریشــم، چرم و فانتزی با آبکشی کامل با اصول مذهبی و کر 

اسالمی انجام می شود.
همچنین شستشوی انواع موکت، روفرشی، روتختی، پتو با 
آبکشــی کامل با اصول مذهبی و کر اسالمی صورت می پذیرد 
که خدمات به صورت لول شده – اتو خورده تحویل می شود.

همچنین این مرکز متخصص در شستشــوی انواع مبلمان، 
خوشخواب با دستگاه رادکتور و با شامپوی خارجی می باشد.

در حــال حاضر مــا بهترین کیفیــت را در فردیس ارائه می 
دهیم و مواد شــوینده ای که اســتفاده می کنیم فاقد آسیب 
رســانی به فرش می باشــد و شســت و شــو با بهترین شرایط 

بهداشتی صورت می گیرد.
ما ترجیح می دهیم به خاطر مســائل بهداشــتی از کاورهای 
پالستیکی برای فرش استفاده نکنیم چون احتمال کوچکترین 

رطوبتی و ایجاد قارچ و میکروب در فرش باال می رود.
همچنین خدمات ما در شست و شو کامال سنتی می باشد.

* تعرفه های قیمت  به چه صورت است؟
تعرفــه های قیمت ما طبق نرخ اتحادیه اســت که در ســال 
93 اعالم شــده این نرخ از ســال 93 تغییری نداشــته است 
و همچنــان متری 3500 تومان می باشــد، البتــه در صورتی 
که مشــتری خدمات دیگری درخواســت کنند قیمت خدمات 

متفاوت است.

* پروسه زمانی تحویل ها به چه صورت است؟
تحویل های ما معموال چهل و هشــت ســاعته است تا مطمئن 
شــویم که فرایند خشک شــدن فرش به صورت کامل انجام 
می شــود،  البته در فصل زمســتان و سرما احتمال تحویل 72 

ساعته هم است.

* در مــورد عملکرد ســرویس ها بــرای خوانندگان توضیح 
دهید.

ســرویس های ما معموال فرش و ســایر مــوارد را در داخل 
منــزل تحویــل گرفته و در داخل منزل هــم تحویل می دهند 
و بابــت تحویل در منزل فقط همان هزینه ســرویس دریافت 
می شود و هزینه اضافه ای از مشتری درخواست نمی شود و 
برای شست و شوی مبلمان نیز هیچ هزینه سرویسی دریافت 

نمی شود.

* اگر خدمات و صحبت دیگری با مشتری دارید بفرمایید.
ما در این مرکز جهت رضایت مشــتری، در ازای شستشوی 
فــرش، شستشــوی رایگان پتو انجام مــی دهیم و در کنار آن 
در صورتی که شستشــوی پرده داشــته باشند ما آن را پایین 

آورده و پس از شست و شو نصب رایگان صورت می گیرد.
آدرس: فردیس، فلکه پنجم، انتهای 21 غربی، نبش کوچه 

خسرو عباسی، پالک 574
شعبه های سطح  مدیریت: 09127659937 

شهر:   36601120_026   
               026-36826155 

دفتر مرکزی : 026-36538381 
          026-36539405   

سرویس: 09366800618 

مدیر قالیشویی موج آبی: 

آیین اسالمی را در قالیشویی ها رعایت می کنیم
بهترین کیفیت، بهترین خدمات
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