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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

امام  جمعه کرج:
آمریکا از گســترش نفــوذ منطقه ای ایران 

هراس دارد
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز و امام جمعه کرج 
در خطبه هــای این هفته نماز جمعه گفت: افرادی که 
توانایــی دارند، خصوصاً در مــاه مبارک رمضان، باید 
اقدامات جــدی در خصوص کمک بــه محرومان و 

مستضعفان داشته باشند.
کرج-خبرنگار جام جم: آیت ا...  ســید محمد 
مهدی حســینی همدانی با اشاره به بیانات اخیر رهبر 

انقالب در خصوص نحوه برخورد با غرب و جریان برجام، خاطرنشــان ســاخت: اگر 
مسئوالن، به اجرای این راهبردهای دقیق و کارگشا اهتمام داشته باشند، بخش اعظم 

مشکالت کشور حل خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه غربی ها به هیچ اصلی از اصــول اخالقی و بین المللی پایبندی 
ندارند و هر طور که مایل اند عمل می کنند، ادامه داد: آمریکا به همراه اروپا قصد دارد در 
کنار پرونده هســته ای و با ایجاد تحریم های گسترده، زمان بخرند تا بتوانند اهرم های 
قدرت کشور را از کار انداخته و کشور را آسیب پذیر کنند.حسینی همدانی اظهار داشت: 
آمریکایی ها بشــدت از گسترش نفوذ منطقه ای ایران هراس داشته و برای موجودیت 
اســراییل نگران اند که این نگرانی پس از پیروزی محور مقاومت در انتخابات عراق و 

لبنان که نویدبخش موفقیت های بیشتر جبهه مقاومت است، بیشتر هم شده است.

خطیب جمعه مهرشهر: 
حل مسائل کشور را به برجام گره نزنیم

حجت االســالم یداله رضایی امام جمعه مهرشــهر در 
خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: تالش کنیم از کاالی 
ایرانی حتی اگر درجه دوم هم است در زندگیمان استفاده کنیم 

تا ان شاءا...  نواقص را برطرف کنند. 
مهرشــهر-خبرنگار جام جم: وی با بیان اینکه 
مسئوالن باید تجربیات دشــمنی های آمریکا با ایران را که 

طی 40 سال همیشه در صدد بر اندازی بوده اند مد نظر قرار دهند، بیان داشت: مقام معظم 
رهبری در سخنرانی اخیرشان در جمع کارگزاران نظام فرمودند ما به هیچ وجه موشک و 
نفوذ منطقه ای ایران را در دایره مذاکرات قرار نمی دهیم.رضایی با اشاره به اینکه عصاره 
دیدگاه های حضرت آقا این بود که با اروپا دعوا نداریم اما به این اتحادیه بی اعتمادیم، اظهار 
داشت: مسئوالن دقت داشته باشند این 3 کشور نشان داده اند که در حساس ترین موارد 
با آمریکا همراه هستند. وی با بیان اینکه حل مسائل کشور را به برجام و مسائل خارجی 
که از اختیارمان خارج است گره نزنیم، افزود: اگر در مقابل دشمن ایستادگی کردیم قطعا 
دشــمن عقب نشینی می کند. ایران نمی تواند با آمریکا تعامل داشته باشد چون اوال این 

کشور به تعهداتش عمل نمی کند و ثانیا درصدد این است که مولفه قدرت ما را بگیرد.

مسئول انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان البرز:
فرهنگ اهدای عضو باید گسترش یابد 

شانزدهمین همایش انجمن حمایت از بیماران کلیوی با محوریت تجلیل 
از خیرین و خانواده هــای اهدا کننده اعضای مرگ مغزی ها در تاالر لوتوس 

برگزار شد.
کرج-خبرنگار جام جم: این مراســم با حضور جمعی از مســئوالن 
اســتانی و شهری، مدیرکل صداوســیمای مرکز البرز، جمعی از هنرمندان، 
خانواده هــای مرگ مغزی ها، رئیس و جمعــی از اعضای مجمع امور صنفی 

و تعدادی از خیرین برگزار گردید.
مجید کرمی مســئول انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان البرز گفت: 
این انجمن از ســال 79 با هدف حمایت از بیماران کلیوی در کرج بدون هیچ 

بودجه دولتی و تنها با کمک خیرین تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه بیمار کلیوی و هر فردی که دچار نارســائی کلیوی است، 
یک روز در میان باید 4 ســاعت زیر دســتگاه دیالیز قرار گیرد، اظهار داشت: 
صرف نظر از هزینه های باالی درمانی، دیالیز در پروســه زمانی مشــکالت 
زیادی از جمله اینکه دیگر فرد قادر به کار کردن نیســت و ناتوان می شــود را 
ایجاد می کند.کرمی با اشــاره به هزینه ســنگین پیوند کلیه گفت: بسیاری از 
بیماران به دلیل نداشــتن بضاعت مالی، قادر به پرداخت این هزینه نیستند و 
ناچارند سال ها رنج دیالیز را با خود داشته باشند در حالی که اگر پیوند از افرادی 
که دچار مرگ مغزی شده اند صورت گیرد، هیچ گونه هزینه ای در برندارد.وی 
افزود: این انجمن عالوه بر کمک به بیماران کلیوی، به دنبال ترویج فرهنگ 
اهدای عضو در کشور و استان است. مسئول انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
استان البرز با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته موفق شدیم از رمضان سال 
گذشته تاکنون 31 پیوند را از مرگ مغزی ها در استان البرز انجام دهیم، گفت: 
فردی که دچار مرگ مغزی می شــود، زمان زیادی برای پیوند ندارد و اگر این 
زمان از دست برود دیگر نمی توان کاری کرد، در حالی که اگر فرهنگ اهدای 
عضو در جامعه جا بیفتد، روند پیوند سرعت بیشتری گرفته و جان های زیادی 
را می توان نجات داد.وی ادامه داد: بیماری کلیوی یک بیماری خاموش است 
و تا 80 درصد عالیم بروز نمی کند، بهترین راه برای پیشــگیری این است که 
هر فرد در ســال یک بار آزمایش های الزم را انجام دهد تا از ســالمت خود 
مطمئن شود.گفتنی است در این مراسم از خانواده های اهدا کننده عضو مرگ 

مغزی ها تجلیل به عمل آمد.

با ائمه جمعه استانخبر

55+5؛ طرح ویژه همراه اول در ماه رمضان

دکتــر ایرج اســدالهی مدیرکل 
ارتباطــات ســیار اســتان البرز و 
شهرستان های غرب استان تهران 
از طرح ۵۵+۵ ویژه مشترکین همراه 
اول در طول ماه مبارک رمضان 97 

خبر داد. 
کرج-خبرنــگار جام جم: 
دکتــر ایرج اســدالهی در خصوص 
این طرح گفت: در طول ماه مبارک 
رمضان امسال، مشــترکین همراه 
اول می تواننــد با ثبت  نــام رایگان 
در طرح ۵۵+۵، در تمامی ســاعات 
شبانه روز در هر تماس داخل شبکه 
خــود )همراه اول و تلفن ثابت( پس 
از گذشــت ۵ دقیقه مکالمه، دقایق 
بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه در همان 

تماس، به صــورت رایگان مکالمه 
نمایند.

وی افــزود: تمامی مشــترکین 
فعال )دائمی و اعتباری( امکان ثبت  
نام رایگان در طرح را خواهند داشت.

مدیرکل ارتباطات ســیار استان 
البــرز و شهرســتان های غــرب 
اســتان تهران با بیــان اینکه این 
طرح فقط شــامل مکالمات درون 
شــبکه ای )تلفــن ثابــت و همراه 
اول( می  گردد، اظهار داشــت: این 
طرح در حالت رومینگ به شــبکه 
روســتایی یا ســایر اپراتورها قابل 
استفاده نمی باشــد و تنها مختص 
 شــبکه همــراه اول و تلفــن ثابت

 IR-MCI , IR-TCI  خواهد 

بود.
وی تاکید کرد: امکان اســتفاده 
مکالمــه  و   ۵+۵۵ طــرح  دو  از 
 همراهــی به طــور همزمان وجود 

ندارد.
اســدالهی مهلت زمانی شرکت 
در طــرح را از تاریــخ 97/0۲/۲7 تا 
پایــان روز 97/03/۲4 عنوان کرد 
و افزود: مشــترکین برای شــرکت 

در ایــن طــرح باید عــدد 1 التین 
را به 80۵۵  ارســال نمــوده یا کد 
 #4۲1*10* را شــماره گیــری 

نمایند.
مدیرکل ارتباطات ســیار استان 
البــرز و شهرســتان های غــرب 
اســتان تهران در پایان درگاه های 
 ارتباطی ویژه این طرح را این چنین 

برشمرد:

چه کسی پاسخگوی خطرات ناشی از سیل و تخریب اموال مردم است؟

 یـارتباط ايـه درگاه

 دوم روش اول روش درخواست

 *10*421# 8055التین به  1ارسال عدد  سازي فعال

 *10*420# 8055التین به  0ارسال عدد  استعالم وضعیت طرح

 *10*429# 8055التین به  9ارسال عدد  دریافت راهنماي طرح

 *10*425# 8055التین به  5ارسال عدد  غیر فعال سازي

 

بعــد از بارش باران های تند بهاری و حرکت 
ســیالب بــه طرف منــازل مســکونی و زراعت 
مــردم که طی آن جــان و مال آنــان مورد خطر 
قــرار می گیــرد چه فرد یــا نهادی در اســتان 

مسئولیت آن را می پذیرد و پاسخگوست؟
دســتگاه های ذیربط تاکنون چــه اقداماتی 
در خصوص آســیب های ناشــی از سیل انجام 
داده انــد؟ آیا دربــاره اقدامات انجام شــده 
اطالع رســانی به مردم صــورت گرفته یا خیر؟ 

متولی این گونه موارد خاص دقیقا کیســت؟
همانطــور کــه شــاهد بودیــم، در بارندگی 
اخیــر طــی روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 
هفته گذشــته، عمال شــهر تعطیل شــد و تمام 
معابــر و زیرگذرهــای خیابان های اصلی مانند 
دریاچه آب جمع شده و تمام خیابان ها مملو از 

اتومبیل های سرگردان و متوقف شده بود.
ماموریــن محترم شــهرداری نیز با بســتن 
خیابان هــای اصلی با یک پمپ مشــغول تخلیه 

ســیل و سیالب بودند که کاری بیهوده بود. 
علت اینکه سیالب ها به داخل شهر سرازیر 
می گــردد و موجــب خســارات می شــود عدم 
جلوگیری از فرســایش خاك اســت. خاك یکی 

از مهم ترین منابع طبیعی هر کشــور است. 
فرســایش نه تنها ســبب فقیر شــدن خاك 
و متــروك شــدن مــزارع می گــردد و از ایــن 
راه خســارات زیاد و جبــران ناپذیری را به جا 
می گذارد، بلکه با رســوب مواد در آبراهه ها، 
مخــازن ســدها، بنــادر و کاهــش ظرفیــت 
 آبگیری آن ها نیز زیان های فراوانی را ســبب 

می گردد. 

بنابرایــن نباید مســاله حفاظت و حراســت 
خاك را کوچک و کم اهمیت شمرد.

چه مســئولی تاکنون حاضر شده با دعوت از 
مردم و پیشنهادهای مردمی و متخصصین در 

این امور اقدام نماید؟
چرا در زمان خطرات و پیش آمدهای ناگوار 

مسئولیت را به گردن دیگران می اندازیم. 
در سال گذشــته، سیل جان تعدادی از هم 
اســتانی هایمان را گرفت و کسی هم پاسخگو 

نبود.
بعــد از وقــوع ســیل و خســارات وارده به 
زراعــت و اموال مردم سرکشــی مســئوالن 
شــروع می شــود )نوشــدارو پــس از مــرگ 

سهراب!( 
کل استان البرز را سیل تهدید می نماید که 
آن هــم دالیل خاص خود را دارد و این تهدید 
تنها مختص شــهرها نیســت. یکی از تهدیدها 
فرســایش خاك اســت. در خصــوص راه های 
جلوگیری از فرســایش خاك باید گفت: اولین 
و مهم ترین راه، ایجاد پوشــش گیاهی اســت  
امــا در بعضی نقــاط که شــرایط طبیعی مانع از 
روییدن گیاه اســت، بایــد از روش های دیگر 
برای نفــوذ دادن آب در زمین اســتفاده کرد 
ماننــد حفر جوی ها یا بانکت ها در دامنه کوه ها 
در جلوگیری از فرسایش آبی و استعمال مالچ 

نفتی در تثبیت ماسه های روان. 
تمامــی ادارات ذیربــط باید بــرای کمک به 
مردم وارد عمل شده و جلوی اینگونه حوادث 

غیر مترقبه را بگیرند. 

* کرج ظرفیت باغ شــهر شدن مجدد را دارد
امیدواریم بتوانیم با توجه جدی مســئوالن 
ادارات و با همکاری مردم و خیرین محترم در 
استان البرز با راهکارهای مطالعاتی و بررسی 
شــده در این امور مانع خشکســالی، کم آبی، 
ســیل و... در این اســتان باشــیم و انشاءا... 
کرج همانند ســالیان قبل به باغ شــهر تبدیل 

گردد. 
حسین کمال زاده 
مدیرعامل مجمع خیرین آبخیزداری و 
آبخونداری استان البرز

* تاکید مقام معظم رهبری بر آبخیزداری
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در هفته منابع طبیعی می فرمایند: 
یکی از کارهای مهم و الزم در زمینه فضای ســبز، آبخیزداری است و همه 

دستگاه های مربوطه آن را جدی بگیرند و اهمیت بدهند. 
با عنایت به تاکید و توجه ویــژه رهبر انقالب بر امر آبخیزداری، تمامی 
ادارات و مردم باید موضوع آبخیزداری و آبخوانداری را جدی بگیرند. 
چرا که بحق آبخیزداری می تواند تا حدود بســیاری از ورود ســیل در 

مسیرهای آسیب پذیر جلوگیری کند. 
ریزگردها، خشکسالی، کمبود آب و از بین رفتن پوشش گیاهی شاخه های 
آبخیزداری است. اگر آبخیزداری و آبخوانداری اجرایی گردد و با کمک 
مردم و خیرین استان و مسئوالن دلسوز به مردم موضوع پیگیری شود دیگر 
شــاهد وقایع تلخ سیل و سیالب در استان نخواهیم بود. اگر هم باشد به این 

وسعت نمی شود.
البته اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز در این زمینه 
اقداماتی را انجام داده اند که کافی نبوده و جوابگوی استان وسیع البرز 

نیست. 
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ســیاوش عطایی، متخصــص گفتاردرمانی در 
گفت وگوی اختصاصی با روزنامه جام جم البرز تاکید 
کــرد: وفق قانون درمان لکنت زبان در حیطه رشــته 
گفتار درمانی و متخصصان این رشــته است و اغلب 
طــول دوره درمان و دوره تثبیــت روانی گفتار حدود 
۲ ســال است و این ســاده انگاری است که با مراجعه 
هفتگی دو الی سه مرتبه و هر بار نیم ساعت، درمانگر 
به تنهایی بتواند از پس درمان این اختالل مزمن، بدون 

همکاری خانواده برآید.
کرج-خبرنــگار جام جم: لکنت زبان دارای 
ویژگی هــای منحصــر به فردی اســت و معموال به 
صورت دوره ای بوده و دوره های بهبود خود به خودی 
دارد که با گذشــت زمان به سمت تشدید عالیم پیش 
می رود. فرد دچار لکنت زبان در تنهایی و با خواندن شعر 
و آهنگ بســیار روان و سلیس صحبت می کند و بروز 
لکنت وی بیشتر در برخورد با اشخاص و موقعیت های 

مختلف می باشد. 
معمــواًل بهترین ســن درمان پیش از دبســتان 
می باشــد. توصیه شــخصی من در ابتدا از بین بردن 
عوامل فشار محیطی در خانواده می باشد، زیرا به نظر 
بنده درمان لکنت نیاز به آگاهی، اســتمرار و تغییر در 
خانواده دارد.گاه دیده شده که با تبلیغاتی از قبیل درمان 
قطعی لکنت زبان در مدتی کوتاه روبه رو می شویم که 
این تبلیغات فریبنده پایه و اساس علمی ندارد زیرا هر 
روش درمانــی از هنگام ارائه تا تأیید در مجامع معتبر، 
باید مسیر علمی خاصی را جهت ارزیابی علمی و مبتنی 
بر شواهد طی  کند. همه مدعیان درمان های قطعی از 
این قاعده مستثنی بوده و خانواده ها باید در این زمینه 
هوشیار باشــند. درمانگری که به درمان لکنت زبان 
می پردازد حداقل باید پنج تا ده هزار ساعت سابقه کار 
درمان موثر و کارآمد با افراد دچار لکنت زبان را داشــته 
باشد تا در درمان با پدیده برگشت لکنت در سنین باالتر 
مواجه نشویم. همانطور که قبال گفته شد درمان پایدار 
لکنت زبان نیاز به گذشــت حدود ۲ سال دوره درمان و 
تثبیت وکنترل دارد، در این بین هستند افراد سود جوی 
غیرمرتبط که با اســتفاده از روش های گفتاردرمانی 
اقدام به درمان نمایشی نموده و هزینه های کالنی را به 
خانواده تحمیل می کنند و سبب ناامیدی خانواده ها از 

درمان کامل لکنت زبان می گردند. 

* تــا کنون بــا چه مشــکالتی مواجه 
شده اید؟

در طول ۲0 سال ســابقه درمان لکنت زبان بارها 
دیده ام که افــراد مبتال قبل ازمراجعه به گفتاردرمانی 
از روش هایی مانند طب سوزنی، هیپنوتیزم، شکستن 
کوزه، خوردن تخم کبوتر، دارو درمانی و... اســتفاده 
کرده و در نهایت با مزمن شدن و تشدید عالیم لکنت 
مجبور به مراجعه به آسیب شناسان گفتار و زبان مجرب 
گردیده اند. در این بین برخی باورهای اشــتباه نیز در 
بین عوام رایج گشته است مانند اینکه فرزندم ترسید و 
دچار لکنت شد، ترس و اضطراب می تواند سبب بروز 
لکنت زبان گردد نه ســبب ایجاد آن و در کل اضطراب 
علت ایجاد اختالل لکنت نیســت بلکه در نتیجه آن 
ایجاد می شود، بر شدت آن می افزاید و احتمال لحظات 
وقوع لکنت را افزایش می دهد یا اینکه والدین به ارثی 
بودن لکنت زبان اشــاره می کنند که در اقوام ما وجود 
دارد، بالتبع اگر کودک شــما هم درمان نشود می تواند 
در آینده همین مورد را عنوان کند.در پایان اینکه علت 
ایجاد لکنت زبان چه عواملی دارد و علت واحدی برای 
آن نمی تــوان در نظر گرفت به همین دلیل لکنت هر 
فرد نیز می تواند منحصر به فرد بوده و درمان انحصاری 

نیز طلب کند. 
* در خصوص انــواع اصطالحات رایج 
در مورد لکنت و دســتگاه های لکنت شکن 

توضیح دهید.
بعضی مراجعان دچــار لکنت زبان که به کلینیک 
تخصصی بنــده مراجعه می کنند از اثــرات درمانی 
دستگاهی به نام لکنت شکن پرس و جو می کنند و طرز 
کار آن را جویا می شــوند که در این قسمت به توضیح 
انواع اصطالحات رایج در مورد لکنت و دســتگاه های 

لکنت شکن در سراسر دنیا می پردازم:
AAF

اصطالحی است برای شرایطی که سیگنال های 
گفتاری به صورت الکترونیکی تغییر پیدا می کنند و در 
نتیجه گویندگان، صدای خود را به صورت متفاوتی از 
حالت طبیعی می شنوند. شکل های معمولی که برای 

تغییر سیگنال های گفتاری به کار می روند عبارتند از:
 MAF :1( ماسک شنیداری

DAF :۲( تاخیر دربیوفیدبک شنیداری

3( بیو فیدبک شنیداری به صورت تغییر فرکانس: 
FAF

در MAF فرد صدای خود را نمی شنود. 
در DAF فــرد صدای خود را بــا تاخیر )معموال 

100تا 1000 میلی ثانیه( می شنود. 
و در FAF فرد صدای خود را با فرکانسی باالتر یا 
پایین تــر از صدای خود )در حدود 1 تا 1/4 اکتاو( زیرتر 

یا بم تر می شنود.
روش MAF به علت عدم اســتقبال، کمتر مورد 
استفاده قرار می گیرد ولیDAF ، FAF یا ترکیبی 
از این ۲ بیشــتر مورد اســتفاده واقع می شود. اکثر این 
ابزارها شــامل یک پردازشگر ســیگنال، هدفون و 
میکروفــون داخلــی و خارجی می باشــند و فناوری 
بلوتوث هم نیاز به وجود سیم بین پردازشگر و هدفون 

را برطرف کرده است.
این دستگاه ها به صورت قابل حمل، پشت گوشی 

و داخل گوشی وجود دارند.
* با تشــکر از توضیحات مبسوط شما، 
متقاضیــان از چــه طریقــی می توانند با 
مجموعه تحت مدیریت شما تماس بگیرند 

یا مراجعه کنند؟
ما در روزهای زوج بین ساعات 19 الی ۲0 در مرکز 
گفتار توان گستر به آدرس: کرج، رجایی شهر ارزیابی و 
مشاوره رایگان اختالالت گفتاری و توانبخشی داریم، 
عالوه بر اینکه با شــماره تلفن های 091۲16۲3463 
و 0۲63440۵830 در خدمــت همشــهریان گرامی 

هستیم.
عالقمندان همچنین می توانند به سایت های

www.siavashataee .com 
wو  w w . l o k n a t c l i n i c . i r ، 
مراجعــه   www.loknatzaban.org

نمایند.

لوستر برای زیبایی هر خانه ای الزم 
اســت مخصوصــا آنکــه تولیــد داخل 
باشــد. در همین راســتا با امیر رنجبر 
مدیر ساخت و تولید مجموعه فروشگاه 
های لوســتر روشــنایی مدرن الماس 
یخــی  گفت و گویی انجــام داده ایم که 

با هم می خوانیم:
کرج-خبرنگار جام جم:

* مجموعــه شــما چــه محصــوالت و 
خدماتی ارائه می دهد؟

تنــوع کاال و خدمــات ما بســیار زیاد 
است. انواع لوستر عمصده کار ماست 
لوســتر اتاق کودك، لوستر آشپزخانه، 

اتاق خواب، لوسترهای تزییناتی و...
همچنین تولیــد میزهای غذاخوری 
و ســاعت های دیواری آرام گرد بدون 

صدا که بسیار زیبا هستند.

* برتــری شــما در چــه حیطــه ای 
می باشد؟

اکثر لوســترها از کشــورهای دیگر 
وارد می شــوند ولی ما به روز هستیم 

و بــا توجــه بــه طراحــی زیبــا و رعایت 
استانداردها تولیدات داخلی داریم. 
همچنیــن مهمتریــن نکتــه ای کــه در 
این صنف بســیار مهم اســت گارانتی 
می باشــد. ما محصوالت مان را 60 ماه 

ضمانت می کنیم.

از  درخواســت شــما  و  مطالبــه   *
مسئولین چیست؟

درخواست های مالیاتی جای خودش 
را دارد امــا در خصــوص بیمــه، چون 
تولیــد کننــده هســتیم درخواســت 
داریــم کــه مــا را حمایــت کــرده و از 

پرداخت بیمه معاف کنند.

* برنامه های توسعه ای شما چیست؟
برنامه توســعه ای بســیاری داریم. 
زیرا پتانســیل کارمان باال می باشــد و 
اشتغال زایی بسیاری می توانیم ایجاد 
کنیم. و همچنین قرارداد با ارگان های 
دولتــی و خصوصــی و ارائــه خدمات و 
محصوالت را در فرآیند کارها خواهیم 

داشت.
* راه هــای ارتباطــی مشــتریان بــا 

مجموعه را بیان نمائید.
گوهردشــت،  راه  ســه  آدرس: 
نرســیده به ســه باندی، نبــش هفتم 

غربی، فروشگاه لوستر الماس یخی
تلفن: 09129339728

www.almaseyakhi.ir :سایت

 لوسترهای »الماس یخی« به قیمت تولیدی 
و با 60 ماه گارانتی عرضه می شوند

درمان قطعی لکنت زبان

مدیر ساخت و تولید مجموعه فروشگاه های لوستر روشنایی مدرن الماس یخی:

چنــد ســالی اســت کــه نورافشــانی 
جزئی از جشــن ها و برگــزاری آئین های 
کشــورمان شــده اســت. در این راستا 
تهیــه لــوازم آتش بــازی نیــز یک طرف 
قضیه است. پخش و فروش تمام لوازم 
آتش بازي و نورافشاني ایمن در استان 
البرز توســط مجموعه "نورافشان البرز" 

صورت مي گیرد. 
در همین راستا با خانم و آقاي روحاني 
مدیریــت مجموعه »نور افشــان البرز« 
گفــت و گویــی انجام داده ایــم که با هم 

می خوانیم:
کرج-خبرنگار جام جم: 

* مجموعه نور افشان البرز از چه سالی 
تاسیس شده و در چه زمینه های فعالیت 

دارد؟
مجموعــه ما از ســال 88 آغــاز به کار 
کرده و در ســال 92 موفق به اخذ پروانه 
فعالیت از ســازمان اسلحه مهمات شد و 
تحت نظارت ناریه اســتانداري البرز کار 

خود را به صورت حرفه اي آغاز نمود.
* چــه اصولــی را در کارتــان رعایــت 

مي کنید؟
تعهــد کاري و صداقــت در کار. ایمن 
و بي خطــر بــودن محصــوالت و ارائــه 
توضیحــات کامــل نحــوه اســتفاده از 
محصوالت نورافشــاني به مشتري )یکي 
از بندهاي تعهد شرکت ما، فروش جنس 
به نوجوانان زیر 16 ســال حتما با حضور 

والدین و بزرگتر مي باشد(

* مدل های مختلف نورافشانی هایتان 
را برای خوانندگان شرح دهید.

تنوع محصول مجموعه ما زیاد است. 
در ارتبــاط بــا محصوالت آتــش بازي، 
نورافشــاني زمیني و هوایي که شــامل 
آبشــارها و کهکشــان ها بــا افکت هــاي 
متفاوت مي باشــند و در زمینه تم تولد و 
لوازم جشــن و مهماني بیش از 60 مدل 
تم تولد در فروشــگاه موجود مي باشد. 
همینطور انواع عروسک و لوازم دکوري.
* مجموعه دارای چند نمایندگی است؟

مجتمــع صنایع شــیمیایي نارگســتر 
اصفهان که بیش از دو قرن پیشــگام در 
تولید لوازم نورافشــاني اســت، داراي 
٤3 نمایندگــي در کشــور مي باشــد که 
نورافشــان البرز افتخــار نمایندگي در 

استان البرز را دارد.
* در ایــن مجموعه در زمینه اشــتغال 

زایی چه اقداماتی انجام شده است؟ 
کلیه محصــوالت تم تولد و آتش بازي 
مجموعــه، تولید داخل کشــور بوده و در 
زمینــه تولید لــوازم نورافشــاني باعث 
افتخار ماســت که در مجتمع نارگســتر، 
از زنان بي سرپرســت یا بد سرپرســت 
کمک گرفته شده و اشتغال زایي صورت 

گرفته است. 
روی  بــر  ویــژه ای  خدمــات  چــه   *

محصوالت تان ارائه می دهید؟
تضمین کیفیت محصول  

مناسب بودن قیمت ها

شــادي و هیجان نورافشاني همراه با 
ایمني کامل براي خانواده ها

آفرهاي ویژه بــراي ارگان ها در اعیاد 
ملي مذهبي

ارایــه بــن تخفیــف خریــد لــوازم 
نورافشــاني در چهارشــنبه آخــر ســال 
بــه ســازمان ها، نهادها، مــدارس، مهد 
کودك ها و خانواده ها و مجموعه اي کامل 
و متنــوع از لــوازم تولــد، نورافشــاني، 
عروسک، کادویي و دکوري در فروشگاه 

هپي مپي نورافشان. 
را  مجموعــه  تلفن هــای  و  آدرس   *

بفرمائید.
دفتر پخش:

کــرج، میــدان توحیــد، جنــب آتش 
نشانی، ساختمان کیوان واحد 2

فروشگاه عرضه مستقیم: 
میدان شــهدا، خیابان بهــار، روبروی 
کوچــه طاهری، فروشــگاه هپی مپی نور 

افشان البرز
تلفن ها: 
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پخش و فروش وسایل آتش بازی و نور افشانی ایمن 

افتتاح فاز اول طرح انتقال داده بر بستر فیبرنوری کرج

راه اندازی  پایگاه های جدید اورژانس هوایی کشور در البرز 

در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری هشتگرد مطرح شد؛ 

سرمایه گذاران تمایل بیشتری به حوزه گردشگری دارند

فاز اول طــرح اف تی تی ایکــس اپراتور چهارم 
)انتقال داده بر بســتر فیبر نوری کالنشــهر کرج( با 
ظرفیت ۲0 هزار شماره با حضور استاندار البرز در کرج 

به بهره برداری رسید.
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری البرز؛ 
طی مراســمی با حضور اســتاندار البــرز و جمعی از 
مســئوالن، اولین دارنده مجوز ایجاد شبکه پهن باند 
بر مبنای فیبر نوری مخابراتی کشور با عنوان اپراتور 

چهارم در کرج آغاز به کار کرد.

ایــن طــرح در اردیبهشــت 94 در کــرج آغاز 
شــد و طرح کلی اجرای شــبکه فیبر در شــهر کرج، 
اجرای ۲00 کیلومتر فیبر نــوری، حداقل ۲13 هزار 
 پــورت منصوبــه، حداقل 13۲ هزار پــورت دایری 
اســت.وضعیت اجرای شبکه در فاز اول برای مناطق 
اجرای شــبکه فیبر نوری، اجرای شــبکه در بخش 
پســیو در فاز اول 64 کیلومتر و اجرای 30 هزار پورت 
منصوبه می باشد.حجم ســرمایه گذاری در فاز اول 

طرح کرج به میزان ۵8 میلیارد تومان است.

مراسم افتتاح و رونمایی از پایگاه های 
اورژانس هوایی کشور در البرز با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
اســتاندار البرز و جمعی از مسئوالن در 

فرودگاه پیام کرج برگزار شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
اســتانداری البــرز؛ با حضــور قاضی 
زاده هاشمی وزیر بهداشت و محمد علی 
نجفی استاندار البرز در مجموعه فرودگاه 
پیام، این 6 پایگاه هوایی کشور در کرج، 

تهران، سمنان، گرگان، گناباد و ایرانشهر 
 راه اندازی و از بالگردهای جدید رونمایی 
شــد.این بالگردها از پیشــرفته ترین 
بالگردهــای هوایی بــرای این مورد 
در جهان اســت که دارای آی ســی یو 
هوایــی با ظرفیت 8 نفر به همراه خلبان 
اســت و برای امداد رســانی به آسیب 
دیدگان جاده ای و برون شــهری مورد 
استفاده قرار می گیرد.این بالگردها جزو 
تخصصی ترین هلیکوپترهای هوایی 

برای امداد رسانی اســت و برای اولین 
بار در کشــور از این نوع بالگرد استفاده 
خواهد شــد که مخصوص حمل بیمار 
در طول پرواز اســت و متعلق به شرکت 
هواپیمایــی ایرباس اســت که طی دو 
ســال گذشــته وارد کشور شــده و دو 
فروند دیگر نیز در آستانه ورود به کشور 
است.از ویژگی های منحصر به فرد این 
بالگرد، برانکارد تخصصی برای بیماران 
و دستگاه های مخصوص احیای بیمار 

اســت و سریع و چابک بودن نیز از موارد 
ویژه دیگر بالگردهای هوایی رونمایی 

شده است.

جلسه کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری هشتگرد 
با حضور امیر بهمنی شــهردار هشتگرد، حسین جوادان 
رئیس و رســول انصاری عضو شورای اسالمی شهر و 
ســایر اعضای کمیسیون در شهرداری هشتگرد برگزار 

شد .
ساوجبالغ- خبرنگار جام جم: بهمنی در این 
جلســه از روند فعلی در جذب سرمایه گذار انتقاد کرد و 
گفت: روند فعلی صرفا پیشــنهاد مشارکت با شهرداری 
برای سرمایه گذار است و در این روش تامین مالی طرح 
نادیده گرفته می شــود.وی ادامه داد: مشخص نمودن 
مدیر بهره برداری از طرح نامفهوم بوده و مراحل فراخوان 

برای جذب ســرمایه گذار بــدون ارائه طرح اولیه، عدم 
پیش بینی طرفین از آینده طرح و نداشتن اطالعی از نرخ  
و دوره بازگشت سرمایه موجب لطمات فراوانی خواهد 
بود.بهمنی در ادامه، تدوین اهداف و سیاســت گذاری را 
از وظایف اولیه کمیسیون دانست و آن را راهبردی برای 
تشریح اهداف، شــفافیت طرح و ایجاد اطمینان برای 
سرمایه گذاران دانست.نحوه مشارکت یا واگذاری، ایجاد 
ذخیره مناســب تر در طرح های واگذاری، ضمانت های 
الزم برای طرفین و استفاده از تجربیات اساتید و صاحب 
نظران در این حوزه از مطالب دیگر عنوان شــده توسط 
شهردار بود.حسین جوادان رئیس شورای اسالمی شهر 

نیز ظرفیت های شــهر را در جذب سرمایه گذار، مناسب 
عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی برای استفاده بهینه از این 
ظرفیت ها و تبدیل آن به ارزش افزوده از توقعات شورای 
شهر از کمیسیون ســرمایه گذاری است و امیدواریم با 
رویکرد علمی و کارشناسی و فنی بتوانیم مصوبات این 
کمیسیون را به مرحله اجرا درآوریم.رسول انصاری عضو 
شورای شهر هم اشــاره ای به تحقیق صورت گرفته از 
جذب سرمایه گذار در دستگاه های مختلف نمود و گفت : 
ظرفیت گردشگری موجود در شهر برای سرمایه گذاری 
مستعد بوده و تحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاران 

تمایل بیشتری به صرف هزینه در این زمینه دارند .
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چهارشنبه 9 خرداد 1397   شماره 5119 ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 

یکپارچگی؛ درس بزرگ آزادسازی خرمشهر 
مراســم گرامیداشت آزادســازی خرمشهر در 
سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان کرج برگزار 

شد. 
کرج-خبرنگار جام جم: در ابتدا پاســدار 
کریم عیســی زاده فرمانده حوزه بسیج کارمندی 
سردار شهید کلهر ناحیه امام حسین )ع( کرج با اشاره 
به اهمیت روز ســوم خرداد و آزاد سازی خرمشهر 
گفت: از اهتمام فرماندار محترم نسبت به زنده نگاه 
داشتن یاد و خاطره جانفشانی های رزمندگان دوران دفاع مقدس قدردانی می کنیم. 
سیروس شفقی معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج بیان داشت: وظیفه 
ملی، اخالقی، دینی و شرعی ماست که سوم خرداد را گرامی بداریم و اهداف و اقدامات 
این روز حماســی را که با رشادت عزیزان این مرز و بوم رقم خورده است به نسل آینده 

منتقل کنیم.
وی ادامه داد: یقینا در این میان در کنار رزمندگان کشور عزیزمان، البرزی ها و بویژه 
مردم شهر کرج بخوبی سهم شایسته و نقش خود را در این حماسه عظیم ایفا کرده اند.

فرماندار ویژه شهرستان کرج همچنین با بیان اینکه سوم خرداد را متعلق به همه مردم 
ایران می دانیم اظهار کرد: هر آنچه که تاکنون به دست آورده ایم نتیجه اتحاد، رشادت 
و همدلی فرزندان این سرزمین بوده است.وی در پایان نیز گفت: امیدواریم که خداوند 
به برکت خون پاکان این ســرزمین در ذیل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و با بهره 
گیری از اندیشه ها و آرمان های بلند معمار بزرگ انقالب اسالمی ایران، منویات مقام 
معظم رهبری و تدابیر دولت، این نظام موفق و سربلند باشد.زمانی استاد دانشگاه نیز در 
این مراسم گفت: نکته برجسته عملیات الی بیت المقدس وحدت و یکپارچگی و همدل 
شدن بود و اگر مقام معظم رهبری فرمودند خرمشهرهای دیگر در پیش است به همین 
دلیل اســت. وی با بیان اینکه ایران هراســی مخصوص این زمان نیست بلکه از اول 
انقالب و زمان جنگ مطرح بوده، اظهار داشت: ما در زمان دفاع مقدس در شرایط تحریم 
اقتصــادی و تنهایی بودیم. زمانی تاکید کرد: دو عامل به کارگیری دانش و مدیریت و 
نیز باور دینی در پیروزی ما در عملیات آزادسازی خرمشهر دخیل بود.وی با بیان اینکه 
عملیات الی بیت المقدس 4 مرحله داشــت، افزود: عبور از رودخانه کارون با آن کمبود 
امکانات،  حرف کمی نیست. گفتنی است در این مراسم از همسر شهید ابراهیم شیخی 

که در عملیات بیت المقدس به مقام شهادت نائل آمدند، تقدیر به عمل آمد.

نام: محمد حسین 
نام خانوادگی: شعبانی

محل تولد: تهران
تاریخ تولد: 1344/۲/1 

تاریخ شهادت: 1361/3/1
مسئولیت قبل از شهادت: بسیجی

نحوه شهادت: بر اثر اصابت ترکش به سر
محل شهادت: منطقه عملیاتی سومار

نام عملیات: مسلم بن عقیل
مزار شهید: گلزار شهدای امامزاده محمد)ع( کرج

شمه ای از زندگینامه: شهید »محمدحسین شعباني« در 
تاریخ اول اردیبهشــت 1344، در خانواده اي مستضعف و متدین 
در شــهر تهران دیده به جهان گشــود. دوران کودکي را همچون 
همســاالنش با شور و نشــاط خاص آن دوره به پایان رساند و در 
سن هفت ســالگي براي کسب علم و دانش وارد مدرسه شد و به 
تحصیل پرداخت. بعد از پیروزي انقالب اســالمي مدتي به درس 
خواندن ادامه داد اما بعداً به عضویت بسیج درآمد و اوقات فراغتش 
را به کتابخانه محل مي رفت و به کارهاي تبلیغاتي مشغول مي شد.

با شــروع جنگ تحمیلي جبهه ها را بر هر چیز ارجح دانســت 
و پس از آموزش نظامي به ســوي میدان هاي مردانگي شــتافت 
و در عملیات پیروزمند »مســلم بن عقیــل« در منطقه عملیاتي 
»ســومار« پس از ماه ها رزم آفریني و نبرد بي امان با دشمن بر اثر 
اصابت ترکش به سر در تاریخ اول خرداد ماه 1361، به درجه رفیع 

شهادت نائل گردید. 
شمه ای از وصیت نامه شهید:

برادران و خواهران عزیز و مسلمان در آغاز هر پیامی و سخنی 
بایــد بگویم که قدر رهبر خود را بدانید که این عنایتی اســت که 
خداوند متعال در حق شــما عزیزان شــهید پرور و ایثارگر نموده 
است و بعد ای مسلمانان و ای حق جویان هیچگاه در مقابل مالی 
و جزئی لب به شــکایت نگشــایید و آنچه را کــه از قدر و منزلت 
الهی شــما مي کاهد بر زبان نیاورید و خود را همیشه برای رنج ها و 
مصیبت ها آماده سازید، همینطور که موالی ما سید الشهدا رنج ها 

و ناراحتي های بسیاری را تحمل کرد .
با تشکر از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان البرز 

خبریاد یاران آشنا

برنامه های ویژه ارتحال حضرت امام )ره( اعالم شد
حجت االســالم روحی یزدی دبیر ستاد برگزاری 
مراســم ســالگرد حضرت امام خمینی )ره( در استان 
البــرز برنامه های ویژه ســالگرد ارتحال امام راحل را 

تشریح نمود.
کرج-خبرنگار جام جم: دبیر ســتاد برگزاری 
مراســم ســالگرد حضرت امام خمینی )ره( در استان 
البرز در نشســت ســتاد برگزاری مراسم ویژه سالروز 
ارتحال امام )ره( گفت: ایام ســالگرد ارتحال حضرت 
امام خمینی)ره( با راهپیمایی روز جهانی قدس متقارن 
است بنابراین شایســته است به گونه ای تدبیر شود تا 

این دو برنامه به بهترین شکل ممکن برگزار گردد.
وی به جایگاه بین المللی حضرت امام )ره( در نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران و عالم اسالم اشاره 
کرد و افزود: نقش ایشان در اعتالی مکتب اسالم برای 

همه واضح و روشن می باشد.
روحی یزدی به سخنان مقام معظم رهبری) مدظله 
العالی( در خصوص حضرت امام که فرمودند »بی نام 
خمینی، انقالب اســالمی در هیچ کجای دنیا شناخته 
شده نیست.« اشاره کرد و افزود: این فرمایش، موضوع 
بســیار مهم و حکیمانه ای است. یاد و نام امام مترادف 
با تاریخ انقالب اســالمی است. وقتی که نام، اهداف، 
سیاســت و خط فکر امام )ره( در کشور ما حاکم باشد 
انقالب اســالمی آن راه اصیل خود را تداوم می بخشد 
و اگر بــر خالف خط امام )ره( حرکــت کنیم انقالب 

اســالمی آرمان های خود را فراموش کرده و آســیب 
پذیر می شود.

وی در ادامه به لزوم معرفی شخصیت و اهداف امام 
خمینی )ره( اشاره کرد و بیان داشت: به جرات می توان 
گفت آن کسی که اســالم ناب محمدی )ص( را احیا 
کرد، حضرت  امام )ره( بود. اســالمی که در گذشته و 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی مطرح بود چندان مورد 

اقبال عمومی و همچنین دارای قدرت نبود.
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
البرز همچنین به ســخن آیت ا... مشــکینی )ره( در 

خصوص آرزوی ایشــان درباره مطرح شــدن اسالم 
به عنوان قطب سوم قدرت در جهان، اشاره کرد و افزود: 
اســالم هم اکنون به عنوان یک قدرت برتر در جهان 
مطرح است و این مهم به برکت رهبری های حضرت 
امام خمینی )ره( و تــداوم رهبری های حکیمانه امام 

راحل )ره( توسط مقام معظم رهبری می باشد. 
وی به پیشــرو بــودن این اســتان در برنامه های 
فرهنگی و انقالبی اشــاره داشته و افزود: استان البرز 
در بســیاری از برنامه ها شاخص بوده است و انشاءا... 
بتوانیم در این موضوع مهم که شناســاندن اهداف و 
خط امام به نسل های جدید است موفق عمل نماییم.

روحی یــزدی در بخش دیگری از ســخنان خود 
در خصــوص برنامه های ســالگرد، گفت: مراســم 
محوری بیست و نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام 
خمینی)ره( در تمامی شهرستان ها، صبح روز یکشنبه 
مــورخ 1397/3/13 برگــزار می گردد و ســخنران 
محوری مراسم نیز دکتر حسین شیخ االسالم مشاور 

وزیر امور خارجه است.
وی از اجرای مســابقه فرهنگی با موضوع شناخت 
امــام خمینی)ره( بــا مســئولیت اداره کل آموزش و 
پرورش و همکاری دســتگاه های عضو ستاد، اتخاذ 
تمامی تمهیدات الزم جهت تأمین امنیت و همچنین 
اسکورت اتوبوس های زائران توسط نیروی انتظامی 

از دیگر  موارد مطروحه در این جلسه بود. 

مراســم ویژه سالروز آزادســازی خرمشهر به همت 
کانون جهادگران استان البرز در اداره کل جهاد کشاورزی 

استان برگزار شد.  
کرج-خبرنگار جام جم: این مراســم با حضور 
نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان البرز، نمایندگان 
کنگره شهدای استان، کارکنان جهاد کشاورزی و اعضای 
کانون جهادگران استان البرز برگزار گردید. زمانی استاد 
دانشــگاه در این مراســم با بیان اینکه عملیات الی بیت 
المقدس که به آزادســازی خرمشهر انجامید، یک جنگ 

نامتقارن بود، گفت: یک ســر تجهیزات و یک ســر تنها 
اخالص و پایمردی و غرور بود. وی ادامه داد: دشــمنان 
برای از بین بردن تفکر و اندیشــه عاشــورایی و جهادی 
وارد جنگ نرم می شــوند.  زمانی تاکید کرد: همبستگی 
درس بزرگ آزادسازی خرمشــهر بود و اگر می خواهیم 
 در جنگ نرم پیروز شــویم باید  همبســتگی را پیشــه

 کنیــم. وی در پایان گفت: آیا ظلم از این باالتر داریم که 
کشوری می خواهد مستقل باشد و نمی خواهد زیر بار زور 

استکبار جهانی برود اما نمی گذارند؟

رمز پیروزی در جنگ نرم، همبستگی است

اخیرا بحث های فراوانی در شــورای اســالمی شهر کرج برای 
انتخاب شــهردار مطرح شــده است. جهت بررســی امور و موارد 
مطروحــه، گفت و گویی اختصاصی و متفــاوت را با فاطمه آجرلو 
نماینده اسبق مردم کرج در مجلس شورای اسالمی انجام داده ایم 

که در پی می آید:
کرج-خبرنگار جام جم:

 خانم آجرلو امروز در کجای امور شــهر هستید؟ چرا در ���
امور سیاسی شهر خیلی حضور ندارید؟

به عنوان کسی که 8 ســال امانتدار نمایندگی مردم بودم هیچ 
وقت از مردم جدا نخواهم شد و همیشه سعی می کنم در هر سنگری 
به مردم خدمت کنم. امروزه استاد دانشگاه و معلم جوانان این شهر 
هستم. سعی می کنم در تربیت دانشجویان آنچه را در توان دارم دریغ 

نکنم و در سنگر دانشگاه به بهترین شکل سربازی کنم. 
 در خصوص گفتمان انقالبی چه نظری دارید؟���

مقام معظم رهبــری بارها بر حضور انقالبی، مدیریت جهادی 
و... تاکید کرده اند، اما همین گفتمان را خودشــان به تنهایی توسعه 
می دهند و به تنهایی پرچمدار این گفتمان هستند. گفتمان انقالبی، 
گفتمانی اســت که امام خمینی )ره( شروع کردند و این امانت را به 
حضرت آقا سپردند. امروز این امانت، نیازمند سرباز است و متاسفانه 
ما سربازهای خوبی برای رهبرمان نیستیم و منویات ایشان را مو به 
مو اجرا نمی کنیم و منتج می شود به اینکه خودشان در مسائل ورود 
می کنند و زحمت نگهداری این اندیشــه و گفتمان را به تنهایی به 

دوش می کشند. 

 به نظرشما برای تقویت چه اقداماتی باید انجام دهیم؟���
مقام معظم رهبری در یکی از آخرین سخنرانی هایشان بار دیگر 
بر دوری کردن از تجمل گرایی و رفتن به سمت تفکر انقالبی تاکید 
کردند. با وجود تمام سفارشــات ایشان مشاهده می شود که بشدت 
از تفکــر انقالبی فاصله می گیریم. یکــی از مهم ترین بحث های 
انقالبی گری، والیت مداری اســت. اینکه بخواهیم جاهایی جلو 
بزنیم و جاهایی خیلی عقب بمانیم با روح انقالبی منافات دارد. جمله 
حضرت امام )ره( مبنی بر اینکه پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی 
به این انقالب نرســد، فقط یک جمله نیست بلکه راهبرد است. اگر 
بخواهیــم از این نگاه فاصله بگیریــم حتما ضربه جبران ناپذیری 
خواهیم خورد. هر جریانی که با نگاه والیت مداری جلو رفته و اصول 
را رعایت کرده باشد، کم آسیب تر حرکت کرده است. انقالبی گری 
یک سرمایه است که با تجمل گرایی و دست اندازی به بیت المال و... 
مخالفت می کند. باید ببینیم چه کسانی در آن قالب حرکت کردند و 
بعد آفت زده شدند. در قضیه برجام حضرت آقا تمام تذکرات را داده 
بودند  اما وقتی در قالب دستورات ایشان پیش نمی روند، نتیجه اش 
ناراضی بودن همه است. برخی رفتارها توجیه ناپذیر است مثل کسی 
که حضرت آقا می فرمایند در انتخابات نامزد نشو اما او نامزد می شود. 

 از نظر شما شاخصه های یک انقالبی چیست؟���
شــاخصه فرد انقالبی این اســت که امام و ولی امر زمان خود را 

بشناسد، بتواند دستورات او را اجرایی کند، سرباز خوبی برای رهبرش 
و خدمتگزاری بی منت برای مردم باشــد. برای یک انقالبی سنگر 
مهم نیست بلکه هر جایی هست باید خدمتگزار باشد. اعتماد مردم 
بــه نظام زمانی افزایش پیدا می کند که خدمت را در جامعه ببینند و 
این حلقه مفقوده ای است که مردم از آن رنج می برند و در سختی به 
سر می برند. تا زمانی که این انقالب معمار دارد، نمی گذارد انحرافاتی 
ایجاد شود. نظام شایسته ساالری حلقه مفقوده است که در آن چیزی 
به نام رابطه نداریم. واقعا االن شایسته ساالری حاکم است یا رابطه؟ 
آدم ها گاهی خودشان را به عنوان نظام می بینند در حالی اینها نظام 
نیســتند. نظام ما مقتدر، پاک و مطهر است و باید آدم های پر از خطا 

را از نظام جدا کنیم. 

 مدیریت شــهری را در دوره جدیــد چگونه ارزیابی ���
می کنید؟

این دوره شورا و مدیریت شهری اولین دوره ای بود که به صورت 
لیســتی رای آورد. در این خصوص باید دو بحث را از هم جدا کنیم، 
یکی خود شوراست. شــورا به عنوانی یکی از اصول مترقی قانون 
اساسی ماست که فارغ از ایراداتی که در زمان اجرایی شدن آن داریم، 
در کشور اجرایی شده و شورا به عنوان پارلمان شهری از مردم رای 
می گیرد. استفاده از همه ظرفیت شهر از جمله سرمایه گذاران، اهالی 
فرهنگ و هنر و رســانه و... برای تعالی شهر، به عنوان وظیفه کلی 
شــورا مطرح است. افرادی که سکان دار مدیریت شهری می شوند 
باید بتوانند از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کنند. افرادی که 
وارد شــورا می شوند در وهله اول باید از کیان و استقالل خود شورا 

دفاع کنند. 
مبحث بعدی، ماموریت های ذاتی شوراســت. ما سیستم های 
نظارتی بر شورا هم داریم که یکی از آنها نمایندگان مجلس هستند. 
شــورا باید در حدود وظایفش پیش بــرود و هرجا از قوانین عدول 
کرد، نمایندگان مجلس می توانند در راســتای اجرای قوانین ورود 
کنند و الغیر. یعنی نمی توانند در ریز ماموریت های شــورا دخالت 
داشته باشــند چه در عزل و نصب ها، چه سرمایه گذاری ها و چه در 
لوایح و طرح ها. قانون به نمایندگان مجلس اجازه داده که مصوبات 
شــورا را رصد کنند و هرجا خالف قانون اســت به فرماندار و رئیس 
شــورا نامه بزنند و نظراتشان را ابالغ کنند اما اجازه دخالت دیگری 
را ندارنــد. عملکرد اعضای این شــورا، چگونگی عزل و نصب ها، 
تغییر گفتمان ها، عدم اجرایی شــدن برنامه هایی که در زمان رای 
گیری داده بودند همه نشان دهنده این است که اغلب اعضا، نسبت 

به ماموریت ذاتی خود اشــرافی ندارند. شــورا باید از دخالت های 
فراقانونی جلوگیری کند. از سویی اولویت ماموریت شورا، انتخاب 
شهردار است که فرآیند قانونی خود را دارد و باید قانونی عمل کنند 
و ناظرین هم نظارت داشته باشند. مدیریت یک کالنشهر نیازمند 
شــاخصه های علمی، دارا بودن دید راهبردی و برنامه ریزی عمیق 
اســت و به نظرم فقدان این موارد در حال حاضر ملموس است و در 
این چند وقت شــاهد بحث هایی بودیم که از یک مجموعه دانش 

محور بعید است. 

 چند دستگی در بین اعضای شورای شهر چه ضررهایی ���
برای شهر دارد؟

 تفرقه بالی جوامع اســت مخصوصــا در جوامع کوچک مانند 
شــورای شــهر. این افراد مدعی بودند که با گفتمان مشترک وارد 
شــورا شدند اما به نظر می رسد در گفتمان واقعا مشترک نبوده اند و 
هدف شــان تنها ورود به شورا بوده است. عدم انسجام شان فرصت 
ســوزی و هدر رفت ســرمایه ملی و مردم اســت چون شهرداری 
روزانه با امور آحاد مردم رابطه دارد، همه موارد تحت الشــعاع عدم 
تصمیم گیری ها قرار گرفته اســت. شهرداران باید به دنبال درآمد 
برای شهرشان باشند اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است. تصور می رفت 
که چون این اعضا با یک لیست واحد آمده اند، سرعت بیشتری برای 
خدمت رسانی دارند در حالی که این امید مردم هم ناامید شد. ریزش 
جوی بسیار پر برکت است ولی هر وقت در شهر ما اتفاق افتاده است 
مردم به علت ضعف مدیریت شهری به زحمت افتاده اند. وقتی این 
حجم از بارش باران را داریم در بحث مدیریت شــهری، جمع آوری 
آب های سطحی به عنوان یک راهبرد در این دوره ای که دچار فقر 
آب هستیم، می توانست برگ برنده این شورا باشد.می خواهم باب 
جدیدتری باز کنم، آیا هر شخصی که مدیریت را به عهده گرفت و هر 
کاری انجام داد، هنگامی که رفت آیا از او سلب مسئولیت می شود؟ 
طرح هایی که اجرا کرده اند امتحان خودشان را در ریزش اخیر پس 
دادند. مردم بشدت شــب سخت و تلخی را پشت سر گذاشتند. آیا 
دستگاه های نظارتی نباید مدیریت های قبلی، پیمانکار و مجری این 
طرح ها را بخواهند تا پاسخگو باشند؟ به نظر من باید بیاورند و  آنها 
را استیضاح کنند و سوال بپرسند. اگر دادستان مدعی العموم است، 
مگر مدعی کســانی که زیر پل در آب مانده بودند هم نیست؟ مگر 
نباید مجری طرح، شهردار وقت را بیاورند و سوال کنند؟ مگر نباید 
مصوبات شورای قبل را بیاورند و از اعضای سابق سوال کنند که چه 
بر ســر شهر ما آوردند؟ چه کسی می خواهد مشکالتی را که بر این 

طرح ها وارد شده رفع کند؟ 
امروز شــهرداری تا چه میزان به بانک شهر بدهکار است بدون 
اینکه کسی پاسخگو باشد؟ این شورا نیز به جای اینکه تفرقه کنند 
باید پاسخگوی سواالت مردم باشند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
کرج به تنهایی برای مردم در خطبه ها مطالبه گری می کنند ولی با 
اینکه ایشــان نماینده ولی فقیه در استان است، افرادی که ادعای 
تبعیــت از والیت فقیه را دارند در صدد پاســخگویی به مطالبات و 
سواالت ایشان بر نمی آیند. نماینده ولی فقیه به عنوان پدر معنوی 
در استان می باشند و همه باید خود را ملزم به تبعیت از بیانات ایشان 

بدانیم. ایشان فارغ از جناح بندی های سیاسی در راستای مطالبات 
بحق و احقاق حقوق مردم اقدام می کنند اما در استان تنها هستند. 

 وضعیت شــورای شــهر در انتخاب شهردار را چگونه ���
ارزیابی می کنید؟

نگاهم این است که اصال راهبرد بر این شورا حاکم نیست. وقتی 
راهبرد مطرح کنند، هر کسی را نمی توانند به عنوان شهردار مطرح 
کنند. اســاس انتخاب های سابق شــان را بررسی کنید، مگر مدیر 
جهادی و توانمند و انقالبی در استان البرز نداریم، از طرفی چرا وقتی 
افراد توانمند داریم اشــخاصی را مطرح می کنیم که چالش برانگیز 
باشد با اینکه احتمال می دهیم در فرآیند انتخاب دچار چالش شود؟ 
اینها 4 سال فرصت خدمتگراری بیشتر ندارند و باید لحظه لحظه را 

مغتنم بدانند اما 10 ماه آن را با دعوا پشت سر گذاشتند.

 موفــق ترین دوره مدیریت شــهری را در کدام دوران ���
می بینید؟

اگر اغراق نکنم دوران مدیریت آقای آقازاده و آقای مقدســی با 
تمام انتقادات و چالش ها جزو موفق ترین ها بود. در زمان آقای آقازاده 
هم اگر مدیریت جهادی را عمل می کردند بســیار موفق تر بودند. 
یکی از بزرگ ترین مشکالت ما این است که بودجه محدودی داریم 
و نمی توانیم به اهداف عالی شــهر برسیم الجرم باید راهبرد های 
بلندمــدت در خصوص جذب ســرمایه گذار طراحی کنیم. جذب 
سرمایه گذار نیازمند بلندنظری اســت. خیلی از تنگ نظری های 
امروز باعث شده تا کارها خوب پیش نروند. به عنوان نمونه  می توان 
به  پارک طبیعت و حیات وحش اشاره کرد. طرحی که مصوبه دولت 
و ردیف بودجه داشت و مختص کرج بود با همان تنگ نظری اجازه 
ندادند که در شــهر ما انجام شود و در نهایت همان طرح به قزوین 
رفت و اجرایی شد و می بینیم چقدر اشتغال و نشاط ایجاد کرده است. 

 چه سخنی با اعضای فعلی شورای شهر کرج دارید؟���
اعضای شورای شهر باید بدانند مردم آنها را قضاوت می کنند. باید 
توجه داشته باشند که هر دوره خدمتگزارانی که می آیند اثری از خود 
به جا می گذارند اما اثری که اینها به جا می گذارند به واسطه خروجی 
اعمالشان و عملکردشان مطلوب نیســت و تا امروز عملکردی از 

خودشان نشان نداده اند. 
می توان با نــگاه جدیدتر و تعریف افق بازتــر، قضاوتی برای 
خودشان از ســوی مردم بگیرند. دستگاه های نظارتی و همچنین 
استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در این عرصه غایب است، چرا 
بر عملکرد شورا نظارت نمی کند؟ از سویی فرماندار کرج، فرمانداری 
که اصال کرج را نمی شناسد در این عرصه حضور ندارد. از همه مهم تر 
خود اعضای شورا هستند. چرا با مردم حرف نمی زنند و در جمع مردم 
نیستند؟ چرا از دستگاه های قضایی و نظارتی نمی خواهند که کمک 
کنند؟ چرا از نماینده ولی فقیه کمک نمی گیرند که زمینه وحدت و 
همدلی شان فراهم شود؟ باید از منیت ها کنار بکشند. حواسشان باید 

باشد که خیلی ها بدشان نمی آید که این شورا منحل شود. 

نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی:

مهم ترین شاخصه انقالبی گری، والیت مداری است
شهردار شهر جدید هشتگرد خبر داد؛

مشارکت شهروندان در پرداخت 
عوارض نوسازی؛ فقط 10 درصد

شــهردار شهر جدید هشتگرد گفت: شــهرداری ارگانی نیمه دولتی است که 
برای توسعه و بهبود وضعیت شهری ایجاد شده است و با توجه به اینکه شهرداری 
دارای بودجه دولتی نیســت، تحقق عوارض شــهری از مهم ترین نیازهای این 
ارگان و یکی از مطمئن ترین راه ها جهت دســتیابی به درآمد شهری برای توسعه 

شهر می باشد. 
ســاوجبالغ- خبرنگار جام جم: آقایی با بیان اینکه ممیزی و نوسازی 
طرحی اســت که از ســال 90 تاکنون در فاز 1 و ۲ شــهر جدید هشتگرد اجرایی 
شــده است، گفت: در طرح نوسازی و ممیزی سهم پرداختی هر ملک از عوارض 
نوسازی با توجه به نوع سازه، منطقه وقوع و سال ساخت ساالنه حدود 30 تا 1۵0 
هزار تومان اســت که متأسفانه با مشــارکت 9 درصدی شهروندان مواجه شده 
اســت و از میان 9 درصد مشــارکت کننده در این طرح، ۵ درصد ملزم به پرداخت 
این عوارض در شــرایط خرید و فروش ملک و غیره شــده اند و این مهم نشان از 

مشارکت 4 درصدی مردم در این امر به صورت خودجوش می دهد.
وی افزود: درآمد شــهرداری شــهر جدید هشــتگرد از محل صدور، توزیع و 
دریافت فیش های عوارض نوســازی و ممیزی در فازهای 1 و ۲ از ابتدای ســال 
9۲ تا پایان ســال 96 یک میلیارد و ششــصد میلیون تومان بوده است که باید 11 
میلیارد و پانصد میلیون تومان می شــد بدین ترتیب از ابتدای ســال 9۲ تاکنون 
کمتر از 10 درصد از شهروندان شهر جدید هشتگرد در پرداخت عوارض نوسازی 

مشارکت کرده اند.
آقایی ادامه داد: درآمد سال 96 شهرداری از محل توزیع فیش های نوسازی و 
ممیزی در فازهای 1 و ۲ باید 3 میلیارد و هفتصد میلیون تومان می بود که در عمل 
با مشارکت کمتر از 10 درصدی شهروندان شهر جدید هشتگرد فقط ۵00 میلیون 
تومان از این مبلغ وصول شــده است.آقایی در پایان تأکید کرد: داشتن شهری با 
معابر مناســب، فضای سبز و طرح های عمرانی درخور شهروندان نیازمند انجام 
هزینه اســت و شهروندان باید در این راستا نسبت به پرداخت سهم عوارض خود 

هرچند که مقدار زیادی نیست، اقدام نمایند.


