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کشاورزی کشور
از میوههای قاچاق
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خبر کشف  ۲۵تن میوه قاچاق در البرز در روزهای گذشته
ســروصدای زیادی به پا کرده است ،لیموترش ،سیب ،انار،
گالبی و انبه میوههایی است که در حجم گسترده و بهصورت شبانه در میادین
ب کشاورزی
میوه و ترهبار توزیعشده اســت .توزیع میو ه قاچاق در البرز که قط 
کشور در تولید میوه است ،واکنشهای شدیدی را به دنبال داشته است در پی
این اتفاق دستگاههای متولی یکی پس از دیگری وارد عمل شدند تا این ماجرا را
از زوایای مختلف موردبررسی قرار دهند.
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خروج بلوچستان
ازخطقرمز
گردشگری

صفحه2
را بخوانيد

هزار و یک چالش فردیس
2

اتحاد خانه و مدرسه
در برابر بالی اعتیاد
با گسترش آسیبهای اجتماعی و مشکالتی که به دنبال
آن دامنگیر خانوادهها و جوامع میشود ،طرحهای مختلفی
برای پیشگیری و بهبود شرایط در کشورهای مختلف اجرا میشود .یکی از این
اقدامات طرح «فست یا همکاری خانه و مدرسه» برای تقویت و ایجاد رابطه کوتاه
مدت و بلند مدت در دورههای مختلف زندگی کودکان است.طرح فست برگرفته
از تجارب بین المللی است و از طرف دفتر سازمان ملل حمایت میشود ...

 |4اجتماعی

بازار سیاه فروش
کودک و نوزاد

صفحه7
را بخوانيد

محله اهری در فردیس  -عکس همشهری  -فرشته اصالحی

شهرها؛بسترتحققاقتصادمقاومتی
غفور قاسم پور

عضو شورای اسالمی شهر کرج

یادداشت

گام برداشــتن به ســوی اقتصاد مقاومتی درحوزۀ
شــهری بســتر مناســبی برای هزينه كرد درست و
كاهش هزينهها اســت .شهرها بســتر اصلی اجرای
اقتصاد مقاومتی به حساب میآيند و اين امر نيازمند
پيشنيازهای دقيقی اســت كهبايد اعضای شورای
اسالمی شهر و شهرداری بر آنها اهتمام ويژه کنند.
ش رو بايد عالوه بر
بنابراين برای دستيابی به اهداف پي 
مديريت هزینهها در شهرها به سمت منابع درآمدهای
پايدار گام برداشت .یکی از عرصههایی که میتوان در این زمینه بحث کرد ،شهرها
هستند .شهرها چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟ مدیران شهری در این زمینه
چگونه باید عمل میکنند؟ توسعه پایدار شهری میتواند همگام با الگوی اقتصاد
مقاومتی باشد؟ شهرها در خط مقدم امور مهم توسعه جهانی هستند .چالشهایی
چون بهداشت و سالمت جهانی ،فقر ،نابرابری ،تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت،
شــهرها را به موضوعاتی جذاب تبدیل کرده است .پیشبینیها حاکی از آن است
که تا سال  2030بیش از  60درصد مردم جهان شهرنشین خواهند بود .در حالی
که در ابتدای قرن بیستم از هر  10نفر جمعیت جهان ،فقط یک نفر شهرنشین بود.
نکتۀ دیگر اینکه 90درصد از این رشد جمعیت در کشورهای کمتر توسعه یافته
اتفاق میافتد که مشــکالتی از جمله فقر ،بیکاری و حاشیهنشینی دارند .اکنون
حدود  800میلیون نفر از جمعیت جهان زاغهنشین هستند و اینآمار تا  2050به
 2میلیارد نفر خواهد رسید .مديريت شهری ابزاری است که به کمک آن میتوان
توســعه پايدار فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورد .در چنين فرايندی
مديريت شهری به خصوص شــهرداریها میتوانند به عنوان کارگزاران محلی به
بهبود مناسبات اجتماعی شهروندان کمک کنند .بنابراين مديران شهری بايد برای
آگاهی عمومی و ايجاد و ارتقای هنجارهای شهرنشينی ،گسترش شهروند مداری و
آموزش شهروندان در زمینههای مختلف ،فعاليت فرهنگی کنند .اکنون كه كشور
در برخی بخشها با مشكالت اقتصادی فراوانی رو بهروست ،گام برداشتن به سوی
اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری میتواند بستر مناســبی باشد برای هزينه كرد
صحيح و كاهش هزينههای شــهری .با مديريت هزينهها از سوی مديران شهری
و هزينه كردن در بخش ضروری میتوان برای توسعه شهری گام برداشت .کالبد
شکافی ضرورت مداخله و تاثيرگذاری مديران شهری در امور فرهنگی و اجتماعی و
چگونگی اجراي آن ،از کارهای مهمی است که بايد تحليل و بررسی شود .شهروندان
از مديران شهری و شهرداریها فقط رسيدگی به وضع عمرانی ،کالبدی ،اقتصادی
و خدماتی شهر را انتظار ندارند .بلکه فراهم کردن زمينه حمايت اجتماعی ،روابط
شهروندی ،ساماندهی امور اجتماعی و فرهنگی ،فراهم کردن امنيت اجتماعی و
روانی و نظاير اينها را خواستارند .مدیران شهری برای اجرای اقتصاد مقاومتی در
شهرها باید راهکارهای کسب درآمد و تامین مالی را پایدار کنند .به گونهای که در
اثر تکانههای اقتصادی و سیاسی خارجی ،شهرها دچار رکود نشوند و بتوانند تحرک
و نشاط داشته باشند .بنابراین بهنظر میرسد تقارن و همپوشی تام و تمامی میان
توسعه پایدار شهری در کشور و عمل به اقتصاد مقاومتی وجود دارد.

صادرات
رشد  ۲۰۲درصدی صادرات استان
معاون استاندار البرز گفت :صادرات استان در  ۴ماهه اول سالجاری حدود ۲۰۲
درصد رشد داشته است.
به گزارش تسنیم« ،عباداهلل کامکار» در نشست خبری که به مناسبت نخستین
نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی صنایع کوچک و متوسط در استان
البرز برگزار شد ،اظهار کرد :این نمایشگاه از امروز  29مرداد تا یکم شهریور برگزار
میشود که با توجه به ویژگی آن میتوان بستر اشتغال را فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه البرز همواره در بخشهای مختلف صنعت ،معدن و تجارت
موفق بوده ،افزود :در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت ،تدبیری اندیشیده
شده که مردم به صورت مستقیم در امر توسعه و پیشرفت کشور دخیل باشند.
کامکار با بیان اینکه موضوع ســرمایهگذاری خارجی بسیار اهمیت دارد ،عنوان
کرد :پس از برجام تحوالت خوبی در حوزه صنعت انجام شد.
وی با اشاره به اینکه  35هیات سرمایهگذاری خارجی در دولت یازدهم به البرز
مراجعه کردند و برای  17شرکت عقد قرارداد انجام شد ،گفت :بر این اساس 534
میلیون دالر جذب سرمایهگذاری از این طریق صورت گرفت.
معاون استاندار البرز با اشاره به اینکه  538واحد تولیدی در استان در  4سال اخیر
راهاندازی ،احیا ،خروج از رکود و افزایش ظرفیت داشتهاند ،گفت :از این تعداد،
 504واحد در بخش کشاورزی افزایش ظرفیت داشتند.
وی ادامه داد :در بخش داروهای بیوتکنولوژی فعالیتهای زیادی که مهم ترین
آن ایجاد اولین شهرک دارویی با نام سالمت در البرز است ،انجام شد.
استقرار  10درصد واحدهای نمونه صادراتی و صنعتی کشور در البرز

مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت البرز گفت 120 :برنــد بین المللی تولیدی و
صادراتی در البرز فعال است.
«ایرج موفق» اظهارکرد :برگزاری نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی
استان از سالهای قبل مد نظر مسئوالن بود ولی به دالیل برخی محدودیتها و
مشکالت برگزاری آن تا کنون امکان پذیر نشد.
وی ادامه داد :البرز ظرفیتهای تولیدی وصنعتی بســیاری دارد .به طوریکه
 10درصد واحدهای نمونه صنعتی و صادراتی کشور در این استان مستقر است.
وی افزود :باید قدر این ظرفیتهارا دانســت و برای معرفی بهتر و بیشترآنها به
فعاالن تولیدی داخل و خارج کشور اقدامات الزم را انجام داد.
این مســئول توضیح داد :درحال حاضــر بیش از  120برنــد تولیدی ،صنعتی
وصادراتی فعال در استان وجود دارد که این واحدها نقش بسزایی در اشتغالزایی
و حرکت چرخ اقتصاد استان دارند.
موفق ابرازکرد :در نمایشگاه توانمندی صادرات صنایعکوچک استان  115غرفه
دایر شدهکه میزبان واحدهای تولیدی و صنعتی استان است.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت البرزگفت :این نمایشگاه در فضایی بالغ بر  3هزار
متر دایر شده و از شرکت کنندگان هیچ هزینه ای دریافت نشده است.

چرخه ناقص تئاتر البرز
تهيه كننده تئاتر كسي است كه از اولين مرحله توليد و حتی
قبل از آن امكانات مالي و تداركي يك نمايش را مهياميكند
تا نويسنده و كارگردان و همه عوامل اجرايي در نهايت آسايش و رفاه كار خود را
انجام دهند .اعتماد و اطمينان ،اولين اصلي است كه تهيه كننده به اثر مي بخشد.
او در اين چرخه نقش مهمی دارد زيرا بار ســنگين مالي را به دوش مي كشد تا
نتيجه مطلوب حاصل شود .اين روزها هنرمندان تئاتر البرز كه از نبود امكانات
مالي از سوي متوليان بسیار رنج مي برند ...
صفحه8
را بخوانيد
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...و اینگونه شهر
آشوب شد
یکی از مهمتریــن موضوعاتی که
کمتر جایی در شــعر و ادب پارسی
داشته ،جنبههای اجتماعی زندگی
مردم در تاریخ بوده اســت .اشــعار
شاعران پارسیگو دستکم تا پیش
از وقوع مشــروطه ،بیشــتر دارای
موضوعات انتزاعی بوده و ســمند
ســرکش خیال را در سپهر عاشقی
میتازاندهاند.
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البرز
یکشـــنبه 29 .مرداد  96شـمــــاره 7177

در استان
تدابیر ویژه
برای اعزام زائران اربعین
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گفت :تدابیر الزم
برای صدور روادید ،اعزام ،اســکان و بازگشت زائران کربالی
معلی برای اربعین حســینی اندیشیده شــده است؛ از این رو
انتظار میرود که زائران به طور حتــم از مبادی قانونی برای
حضور در این اجتماع بزرگ اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری « ،فتح اهلل حقیقی» افزود:
ســال گذشــته برخالف زمان محدود برنامهریزی ،اقدامات
شایستهای صورت گرفت.
وی ادامه داد :یکی از معضالتی که ســال گذشــته مشکالت
متعددی را برای زائران و مســئوالن بیشتر اســتانها ایجاد
کرد ،حضور زائــران غیرقانونی در مرزهای عــراق بود؛ از این
رو امسال در این رابطه توجه ویژهای برای پیشگیری صورت
خواهد گرفت.
حقیقی با تأکید بر لزوم تعامل و همراهی تمامی مســئوالن
ستاد اربعین برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و پیشگیری
از حوادث احتمالی گفت :امسال نذورات مردمی و کمکهای
تمامی سازمانها و دستگاهها از طریق یک شماره حساب انجام
میشود که از موازیکاری ممانعت شود.

انجام  ۱۸عملیات امدادی
در استان
معاون امــداد و نجات جمعیت هاللاحمــر البرز گفت :طی
هفته گذشــته  ۱۸عملیات امدادی توسط هاللاحمر استان
انجام شد.
«داود رجبــی» در گفتگو با مهر اظهار کــرد :درمجموع ۱۱
مورد مربوط به حوادث جادهای 4 ،مــورد مربوط به حوادث
کوهستان ،یک مورد مربوط به آتشسوزی ،یک مورد مربوط
به حوادث شهری و یک مورد مربوط به ارائه خدمات حضوری
بود.
وی با تأکید بر اینکه طی حوادث هفته گذشته  ۵۳نفر حادثه
دیدند ،گفــت :در مجموع  ۱۳نفر مصدوم شــدند که  ۱۰نفر
بعد از اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی برای ادامه درمان به
مراکز درمانی منتقل و  3نفر دیگر نیز بهصورت سرپایی درمان
شدند.
به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هاللاحمر البرز روزانه
 ۵۵نفر از نجات گران و کارکنان آموزشدیده هاللاحمر البرز
در  ۱۶پایگاه امداد و نجات بینشــهری آماده ارائه خدمات به
هموطنان هستند.

02123023914

نابغه البرزی برای دومین بار قهرمان هوپس جهانی شد
«نوید شمس» پینگ پنگ باز البرزی برای دومین بار قهرمان مسابقات هوپس جهانی در لوکزامبورگ شد .به گزارش ایرنا ،نوجوان البرزی در دیدار
نهایی این رقابت ها به مصاف «تیلور فاکس» از آلمان رفت و این حریف را  3بر صفر شکست و به عنوان قهرمانی رسید .نوید شمس نماینده ایران در
مرحله اول توانست نمایندگان مصر ،آلمان و چک را شکست دهد.

پيامك شما را درباره
روزنامه البرز م 
يخوانيم

هزار و یک چالش فردیس
فتانه احدی

البرز-خبرنگار

فردیس شهرســتانی بــا جمعیت نیم
درشهر میلیون نفری که در چند ســال اخیر با
رشــد زیاد جمعیت مواجه بود و همین
امر باعث به وجود آمدن مشکالت زیادی دراین منطقه
شد .البته با تمام مشکالت از ســال  92به شهرستان
تبدیل شد تا شاید شهرستان شــدنش بتواند گامی
برای حل مشــکالتش باشــد .فردیس پر از آشفتگی
وبهم ریختگی است .شهرستانی که مانند یک جزیره
شــلوغ و پر از مشکالت ریزودرشــت روزها را به امید
حل مشکالتش ســپری میکند.امسال برای فردیس
صفحه ای نو ورق خورد آن هم وجود شورای اسالمی
در فردیس است که مردم به امید حضور اعضای شورا
و حل مشکالتشــان حضوری پر رنــگ در انتخابات
داشــتند و اکنون منتظرند تا اعضای شــورا دست به
کار شوند.کافیست یک روز از سه راه حافظیه تا فلکه
پنجم فردیس را برای گذر انتخاب کنید و هر از گاهی
نیز ســری به خیابان های فرعی بزنید .مشکالت و در
هم ریختگی ،شلوغی ،ترافیک و بسیاری از معضالت
دیگر در فردیس مشهود اســت.در هیچ جای استان
شهرستانی شبیه فردیس دیده نمیشود .فردیس در
چند ســال اخیر پذیرای جمعیت بسیاری از پایتخت
نیز است و در این سال ها با این حجم گسترده هویت
پیدا کرده اســت .این شهرستان به آخرین شهرستان
پایتخت ،مالرد چسبیده است .که فقط کافیست چند
قدم از فردیس به آن سو برداشته شود که کد شهر نیز
تغییر میکند .اما از نظرتقسیم امکانات فاصله بسیاری
بین این دو منطقه وجود دارد.مشکالت متعددی که در
این شهرستان دیده میشود باعث شده بسیاری ازمردم
که به بهانه های واهی راهی این شهرستان شوند از نقل
و مکان خود پشیمان شوند.هر چند بازار و مغازه های

کمبود شعب بانکی در فردیس

متعدد در این شهر باعث میشــود هر روز عصر مردم
زیادی دراین منطقه به گشت و گذار و خرید بپردازند و
حتی از مناطق مختلف شهر نیز به این شهرستان بیایند
اما آنها که در این منطقه ساکن هستند ،نظری متفاوت
دارند و این منطقه را که زمانی بسیار آرام و خلوت بود را
دیگر جای مناسبی برای زندگی نمیدانند مگر اینکه
مسئوالن فکری جدی و اساسی برای این شهرستان
آشفته و پر تب و تاب کنند.
مهمترین چالشهای فردیس

یکــی از فردیــس نشــینان میگویــد :از مهمترین
مشکالت این منطقه ساخت و ســازهای غیرمجاز به
ویژه درزمینهای قولنامهای منطقه  10شــهرداری
است .متاســفانه این معضل تا حدی پیش رفت که
تا کنون چند صد واحد ســاختمانی بــا حکم مراجع
قضایی در این محدوده تخریب شــده .بدیهی اســت
ساخت این گونه واحدهای مسکونی عالوه بر خطرات
جانی برای ساکنان ،عامل مهمی در ناموزونی فضای
شهری به شمار میآید« .محمدرجبی» اضافه میکند:
کمبود مراکز بهداشــتی و درمانی از دیگر مشکالت
عمده ســاکنان فردیس به شــمار میآید و متاسفانه
تجهیزات و امکانات مراکز بهداشــتی و درمانگاههای
فردیس پاســخگوی نیاز بیماران این منطقه نیست و
آنان ناچارند برای دریافت خدمات پزشکی تخصصی
به مناطق مرکزی شهر مراجعه کنند که این امر عالوه
بر هزینه بسیار ،زمان زیادی را نیز از آنها تلف میکند.
ساختو سازهای غیراستاندارد

شهروند دیگر فردیسی میگوید :از مهمترین پیامدهای
رشد سریع جمعیت در فردیس میتوان به عدم ایجاد
زیرساختهای مناسب شهری برای ساکنان و به وجود
آمدن بافتهای نامنظم در این منطقه اشاره کرد.
«زهرا آقایی» میافزاید :در بافتهای فرسوده فردیس

یک شهروند فردیسی تصریح میکند :کمبود شعب بانکی یکی دیگر از مسائلی بوده که مدتهاست فردیس نشینان
را درگیر کرده است و با توجه به جمعیت نیم میلیونی این منطقه ،وجود شعب مختلف بانکی حق طبیعی ساکنان به
شمار میآید اما گویا مردم این منطقه محکوم به محروم ماندن از کوچکترین حقوق خود هستند و مسئوالن نیز
توجه چندانی به چالشهای زندگی آنها ندارند و تالش آنها برای خدمات رســانی ،تنها به وعده و وعیدهای دور و
نزدیک ختم میشود.
«رضا میرزایی» ادامه میدهد :بافت فرسوده فردیس یکی دیگر از معضالت این منطقه به شمار میآید که تبعات
نامناسب بسیاری ،برای ساکنان و مدیریت شهری کرج به وجود آورده است.

کمبود سرانه آموزشی ،درمانی ،فضای سبز و بانک درکنار ساختو سازهای
غیرمجاز و غیر استاندارد بخشی از مشکالت فردیسیهاست
مردم ب ه دلیل توان پایین اقتصادی ،امکان حفظ حیات
و بازسازی ساختمانها را ندارند .به همین دلیل عموما
ســاختمانهایی که در این محدوده ساخته میشوند
از مقاومت کمی برخوردار هســتند .بیشک ساخت
غیراصولی و بدون کارشناسی این ساختمانها باعث
میشود در صورت بروز زلزله عملیات امداد و نجات به
سختی صورت گیرد .برای اصالح بافتهای فرسوده این
منطقه ضروری است که ابتدا نوع بافت را مشخص کنند
و سپس راهکار الزم در این زمینه اتخاذ شود.
وی ادامه میدهد :کمبود ســرانه فضای سبز و پارک
دیگر مشکل فردیس نشینان اســت .هر چند مدتی
اســت فضای ســبز به عنوان جزوی از بافت شهری
کرج و نیز بخشی از خدمات شــهری ضرورت یافته،
اما متاسفانه مسئوالن شــهری به این ضرورت بیشتر
در مناطق مرفهنشین که جمعیت کمی دارند ،جامه
عمل پوشاندهاند و مناطقی چون فردیس با وجود حجم
باالی جمعیت جوان و نوجوان از این خدمات بی نصیب
ماندهاند .با این اوصاف جوانان فردیسی ناچارند در ایام
تعطیالت برای گذراندن اوقات فراغت و حضور در کنار
دوستان به تجمع در کوچه و خیابانها قانع شوند .البته
تجمع این افراد در کوچه و خیابان نیز خالی از اشکال
نبوده و گاه و بی گاه به علت ایجاد برخی مسائل اخالقی
واجتماعی اعتراض خانوادهها را در پی دارد.
ضرورت رسیدگی به درخواستهای مردمی

مدیر منطقه  3شهرداری کرج رسیدگی به معضالت
شهر فردیس را مهمترین و بزرگترین دغدغه مسئوالن
این شهر عنوان و اظهار میکند :استقرار شورای اسالمی
شهر در فردیس ،کمک شایانی در تحقق این امر دارد
و به زودی شاهد تحوالت بزرگی در این زمینه خواهیم
بود«.مهدی فاطمی» با تأکید بر اهمیت رسیدگی به
مشکالت مردم ،میگوید :منطقه  3شهرداری کرج با
محور قرار دادن تاکیدهای شهردار مبنی بر به حداقل
رساندن مشکالت شهروندان در همه نقاط شهر به یژه
فردیس ،نسبت به انجام این امر اقدام میکند.
وی با تأکید بــر همراهی و همکاری شــهروندان در
خصوص اجرای برنامههای پیشبینی شده شهرداری،
میافزاید :داشتن انتظارات ایده آل و منطقی و انتقال
آن به مسئوالن شهری میتواند ضمن رفع مشکالت راه
را برای پیشرفت ،آبادانی و عمران باز کند.
این مســئول با بیان اینکه راه برون رفت از مشکالت،
توسعه مشارکتهای مردمی اســت ،ادامه میدهد:

نمایی از محله اهری در فردیس عکس :همشهری

برگزاری دیدارهای مردمی و انجام بازدیدهای مکرر و
تخصصی از منطقه از ابزارهای مهمی است که میتواند
زمینه ساز رفع مشکالت شهری باشد.
بالتکلیفی پروژه بلوار شهدای اقتدار

فاطمی با اشاره به اینکه کانالهای آب در فردیس یا از
بین رفتهاند و یا کم آب شدهاند ،ماندگاری باغها در این
شهرستان را اندک عنوان کرده و اضافه میکند :شاهد
کسری سرانه ای به میزان  200هکتار از  3هزار و 100
هکتار در سالهای اخیر بودهایم.
مدیر منطقه  3شــهرداری کرج در ادامه به نیمه کاره
بودن پــروژه بلوار شــهدای اقتدار اشــاره میکند و
میگوید :مسیر بلوار شهدای اقتدار یکی از پروژههای
کالن منطقه اســت .با توجه به اینکه شــهر فردیس
در حال اســتقالل بوده و پیمانکار اجرای پروژه نیز از
پیمانکاران شهرداری کرج است ،این پیمانکار تمایلی
به ادامه همکاری ندارد و طرح در مرحله فسخ قرارداد
قرار گرفته است.این مسئول وجود دستفروشان را از
دیگر موارد و معضالت شهری فردیس عنوان میکند
و میافزاید :با توجه به موقعیت اکنون فردیس که در
تقسیم بندی کشوری به عنوان یک شهر مستقل در
نظر گرفته شده اســت ،امکان تصمیم گیری مناسب
برای ساماندهی دستفروشــان و رفع سد معبر وجود
ندارد.وی ادامه میدهد :ســاماندهی دستفروشــان،
مســتلزم انتخاب محلی شایســته برای استقرار آنها

و انتخاب پیمانکاری اســت که مســئولیت کار را به
عهده گیرد تــا از این طریق بتوان بــا جلب همکاری
سیســتمهای قضایی و انتظامی به اهداف مورد نظر
دســت یافت.فاطمی میافزاید :انتظــار داریم پس از
استقرار اعضای شورای شــهر فردیس ،این مقوالت با
جدیت پیگیری و اجرا شود.
نیاز به  500سطل زباله مکانیزه

این مسئول ،در خصوص نبود سطلهای زباله مکانیزه
در منطقه نیز به ارائه توضیحاتی میپردازد و میگوید:
به طور کلی ما در این منطقه نیازمند  500دســتگاه
سطل زباله مکانیزه هستیم که در حال حاضر تعدادی
از این سطلها خریداری شده و در حال جانمایی است.
وی درباره اشغال پیاده روها هم اظهار میکند :معابر از
اموال عمومی شهروندان است و هیچ کس حق تصرف
در آن را ندارد .در صورت مشــاهده این تخلف توسط
مغازهدارها ،با فرد خاطی به شدت برخورد میشود.
این مسئول در پایان به دغدغه شهروندان درباره اتمام
روزبازارها و جمع آوری زبالههای حاصل از این بازارها
پاسخ میدهد و میافزاید :پیمانکاران روزبازارها موظف
هستند پس از اتمام بازار پیگیریهای الزم را برای تمیز
کردن محل و جمع آوری زبالهها انجام دهند.
فاطمی میگوید :در صورتی که این موضوع از طریق
پیمانکار پیگیری نشده باشــد ،شهرداری منطقه این
موضوع را پیگیری میکند.

ورود شبانه میوههای ممنوعه به البرز بهدوراز چشم دستگاههای نظارتی نفس قطب میوه کشور را به شماره میاندازد

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره
به اجرایی شدن طرح بازرسی از میادین
میوه و ترهبار بهمنظور کشف میوه قاچاق،
میگوید :ناامن ســازی میادین میوه و
ترهبار بهعنوان محلی برای عرضه میوه
قاچاق ازجمله مهمتریــن اهداف این
طرح بوده است.
«علیاکبر مختاری» بابیــان اینکه در
بازرســیهای ســرزد ِه انجامگرفته از
میادین میوه و ترهبار درمجموع  ۲۵تن

افزایش طالق
تهدیدی برای فردیس
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان
فردیس گفــت :افزایش طــاق باید به
صورت جدی مورد توجه مسئوالن ذیربط
قرار گیرد.
«مهدی احمدوند» در گفتوگو با فارس
عنوان کــرد :با توجه به ثبــت باالی آمار
طالق در اســتان بــه ویژه شهرســتان
فردیس،کالسهای پیشگیری از طالق در
این شهرستان برگزار میشود.
وی گفت :معضــل طــاق در جامعه به
سرعت در حال رشد است که این موضوع
آســیبهای اجتماعی دیگــری را نیز به
دنبال خواهد داشت.
وی افزود :ایجاد فضای تبلیغاتی مناسب
در راستای زندگی ســالم در دستور کار
ســازمان تبلیغات اســامی شهرستان
فردیس قرار گرفته است.
رئیس ســازمان تبلیغات فردیس ،عنوان
کــرد :تشــکیل کارگا ههای آموزشــی
پیشگیری از طالق نیز از دیگر برنامههای
این سازمان به شمار میآید که به زودی
برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه کالس پیشگیری از طالق
در مراکز آموزشی و ادارات برگزار خواهد
شــد ،تصریح کرد :این برنامــه با حضور
اساتید و روانشناسان مجرب برپا میشود.
رئیس ســازمان تبلیغات فردیس عنوان
کرد :این اداره در رابطه با مســائل مربوط
به ترویج عفاف و حجاب نیز برنامههایی را
در دستور کار قرار داده است که برخی از
آنها اجرا و برخی دیگر به زودی اجرایی
خواهد شد.

میوه قاچاق در اســتان کشف و معدوم
شد ،میافزاید :اجرای این طرح همچنان
در اســتان ادامه خواهد داشت تا مانع
توزیع میوههای قاچــاق و خارجی در
منطقه شویم.
مدیرکل تعزیرات اســتان خاطرنشان
میکند :خوشبختانه عملکرد تعزیرات
در استان به نحوی بوده که عده کثیری
از فعاالن عرصه قاچاق میوه ،بارهای خود
را از ترس  ۲۴تا  ۴۸ساعت خارج از البرز
نگهداری کرده بودند.
وی با اشــاره به اینکــه بهطورقطع این
طرح در همه غرفهها اجرایی و در برخی
غرفهها بهصورت ویژهتر انجام پذیرفت،
ادامه میدهد :در عملیات اخیر  ۵۲غرفه
بهصورت ویژه مورد بازرسی عوامل قرار
گرفت و درنهایت از این تعداد  ۱۲غرفه
متخلف شناسایی شد.
مختاری با اعالم اینکه میوههای قاچاق
کشفشده به سبب طی نکردن شرایط
قرنطینه و وجود نمونــه داخلی معدوم
شدند ،میگوید :میوههایی چون گالبی
و لیمو ازجمله این محصوالت بودند که
به دلیل وجود نمونــه مطلوب داخلی
معدوم شدند تا بدین ترتیب ضربهای به
بازار کشاورزان بومی و داخلی وارد نشود.
پلیــس در حوزه مبــارزه با قاچاق
رودربایستی ندارد

فرمانده انتظامی استان هم درباره کشف
 ۲۵تن میــوه قاچاق در اســتان اظهار
میکند :همانطور کــه میدانید البرز
یکی از قطبهای کشاورزی کشور است.
متأسفانه پدیده قاچاق دامنگیر جامعه
شده و دالالن حوزه کشاورزی نیز بیکار
ننشسته و برای بازارگرمی اقدام به قاچاق

آبشار «کرکبود»
در طالقان
روستای «کرکبود» در شمال
شرق شهرستان طالقان قرار
دارد .آبشار کرکبود داخل این
روستا باعث شده گردشگران
زیادی از این جاذبه طبیعی
بازدید کنند.

میوه میکنند.
سردار «بخشعلی کامرانی صالح» با تأکید
بر اینکه اقدامــات دالالن میوه موجب
ورشکستی کشاورزان میشود ،تصریح
میکند :پلیس البــرز در روزهای اخیر
اقدامات قابلتوجهی در حوزه کشفیات
کاالی قاچاق داشته است .ارزش ریالی
کاالهای قاچاق کــه در روزهای اخیر
کشفشــده  ۵۴میلیارد ریال بوده که
میوههای قاچاق نیز بخشــی از آن بوده
اســت .وی با تأکیــد بر اینکــه پلیس
البــرز در حوزه مبارزه بــا قاچاق کاال با
احدی رودربایســتی ندارد ،میافزاید:
برنامهریزی پلیس البرز در حوزه مبارزه با
قاچاق کاال بسیار دقیق است و با استفاده
از منابع و مخبرین در این راستا اقدامات
شایستهای انجام میدهد.
اما در ادامه شــنیدن ماجــرای توزیع
میوههای ممنوعه در بازار استان از زبان
رئیس ســازمان ســاماندهی مشاغل و
فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج

هم شنیدنی است« .بهروز ورمحمدی»
با اشاره به طرح بازرسی اداره کل تعزیرات
البــرز از غرفههای موجــود در میادین
میوه و ترهبار ،اظهــار میکند :این اقدام
با هماهنگی اداره کل تعزیرات ،نیروی
انتظامی و ســازمان میادین انجامشده
است.
وی با اشاره به اینکه پیرو اجرایی شدن
این طــرح ۲۵ ،تن بار توقیفشــده که
عمدتاً از میوههای قاچاق بوده اســت،
میافزاید :ورود این بارها به میادین میوه
و ترهبار عمدتاً خارج از ســاعت اداری
بوده است.
ورمحمدی با تأکید بر اینکه اکیپهای
بازرســی توســط اداره کل تعزیرات،
سازمان میادین و سازمان صنعت و معدن
در خصوص بررسی این قبیل از مشکالت
همواره فعال هستند ،تصریح میکند :در
جلسه برگزارشده تصمیم بر آن شد روند
بازرسی از این غرفهها با جدیت بیشتر
انجا م بگیرد.

پيامك شما را درباره
روزنامه البرز م 
يخوانيم

البرز

اتحاد خانه و مدرسه در برابر بالی اعتیاد

طرح «فست» برای مقابله با آسیبهای اجتماعی از طریق آموزش به کودکان در استان در حال اجراست
خدیجه ستارزاده

البرز-خبرنگار

با گسترش آسیبهای اجتماعی و مشکالتی که به دنبال
گزارش آن دامنگیر خانوادهها و جوامع میشود ،طرحهای مختلفی
برای پیشگیری و بهبود شرایط در کشورهای مختلف اجرا
میشود .یکی از این اقدامات طرح «فست یا همکاری خانه و مدرسه»
برای تقویت و ایجاد رابطه کوتاه مدت و بلند مدت در دورههای مختلف
زندگی کودکان است.
طرح فست برگرفته از تجارب بین المللی است و از طرف دفتر سازمان
ملل حمایت میشود و تاکنون در انگلستان ،برزیل ،کانادا ،ایاالت متحده
آمریکا ،استرالیا ،آلمان ،هلند ،روســیه ،فیلیپین ،بریتانیا وکشورهای
آسیای مرکزی اجرا و از سال  92نیز به صورت طرح آزمایشی در ایران
انجام شده است.
این طرح برای استحکام رابطه والدین با کودک ،کودک با کودکان دیگر،
والدین با خانواده ،والدین با والدین دیگر و والدین با نهادها و سازمانهای
مربوط طراحی و اجرا شده است.
به گفته کارشناســان افزایش حمایت از توسعه شبکه خانوادگی مانند
توسعه سرمایه اجتماعی ،بهبود پیشــرفت تحصیلی فرزندان ،افزایش
میزان توجه و دقت و کاهش استرس ،کاهش تمسخر و پرخاشگری در
مدرسه و در بلند مدت پیشگیری از مشکالت بهداشت روانی کودکان
از دیگر هدفهای این طرح به شــمار میآید.همچنین افزایش عوامل
محافظتی در مراقبت از کودکان ،بهبود توانایی والدین برای گوش دادن
به فرزندان و برقراری ارتباط نیز از دیگر اهداف طرح فست است.
این طرح ویژه از خرداد ماه امســال در البرز و در مهد کودک صالحین
کرج ،برای  15کودک و خانواده هایشان اجرا شده است و مربیان ویژهای
طی ســال آموزش عملی و اخذ اعتبارنامه مجوزآموزش آن را در کرج
دریافت کردهاند.
گفتنی اســت این طــرح در  8هفته بــا فعالیتهای مــدون علمی و
روانشناســانه و نظارت دائمی برای اجرای درست کار انجام میشود و
همه اعضای خانواده این کودکان در برنامه حضور و مشارکت فعال دارند.
جایگاه ویژه آموزش در تربیت کودک

یکی از والدین دانشآموزان با اشــاره به اینکه امــروزه معضل اعتیاد
گسترش یافته و تا مدارس کشیده شده است ،میگوید :پرداختن به این
مسئله و آموزش در این باره از جانب نهادهای آموزشی برای کودکان و
نوجوانان بسیار ضرورت دارد.
«زهرا مهین ترابی» که خود روانشناس کودکان است ،میافزاید :کودکان
تا زمانی که در خانه هستند کامال به اختیار و تحت آموزش خانواده هستند
اما پس از ورود به مدرسه و اجتماع ،نیمی از اختیار خانواده سلب میشود
و کودکان از جامعه و مدرسه تاثیر باالیی میپذیرند.

عکس :ایرنا

نفس تنگی قطب کشاورزی کشور از میوههای قاچاق

 ۲۵تن میوه قاچاق در البرز معدوم
شد

جامعه

گزارش تصویری

نمای نزدیک

خبر کشف  ۲۵تن میوه قاچاق در البرز
در روزهای گذشــته سروصدای زیادی
به پا کرده است ،لیموترش ،سیب ،انار،
گالبی و انبه میوههای است که در حجم
گسترده و بهصورت شــبانه در میادین
میوه و ترهبار توزیعشده است.
به گزارش مهر ،توزیــع میوه قاچاق در
ب کشاورزی کشور در تولید
البرز که قط 
میوه اســت ،واکنشهای شدیدی را به
دنبال داشــته اســت در پی این اتفاق
دستگاههای متولی یکی پس از دیگری
وارد عمل شدند تا این ماجرا را از زوایای
مختلف موردبررســی قــرار دهند .کار
بهجایی رســید که نیــروی انتظامی و
تعزیرات حکومتی شــبانه با حضور در
میادین از سردخانه بازدید کردند تا شاید
سر بزنگاه مچ متخلفان را بگیرند.
در حالی دستگاههای مسئول یکی پس
از دیگری به این ماجرا وارد شده اند که
نوک پیکان نقد به سمت خود آنهاست،
زیرا بسیاری بر این باورند که اگر عملکرد
دستگاههای نظارتی جدیتر باشد شاهد
این حجم از قاچاق نخواهیم بود.

اصالح نقاط حادثه خیز راههای استان
لونقل جاده ای البرز اعالم کرد :برخی نقاط حادثه خیز در راه های استان البرز اصالح شد« .عباس صفری» در گفت وگو با ایرنا
مدیر راهداری اداره کل راهداری و حم 
افزود :این عملیات به صورت کوه بری و پیچ بری ،تعریض جاده و افزایش دید برای کاهش تصادفات در محور برغان و منطقه امین آباد در حوزه استحفاظی اداره راهداری و
حمل ونقل جاده ای ساوجبالغ انجام شد .وی ادامه داد :لق گیری تونل شماره 3محور کرج -کندوان نیز از دیگر اقداماتی است که در این مسیر انجام شد.
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مهین ترابی در ادامه بیان میکند :عالوه بر آن تاثیری که آموزش در محیط
مدرسه دارد و حرف شنوی کودکان در مدرسه از خانه بیشتر است.
وی میگوید :در صورت تعامل و همکاری بیــن خانوادهها و مدارس تا
حدود زیادی میتوان جلوی آسیبها را گرفت و با آگاه کردن و حمایت
دوجانبه فرزندان «خانه و مدرسه» میتوان از خطرها دورشان کرد.
این شهروند کرجی با بیان اینکه دانشآموزان حدود  4تا 5ساعت از زمان
خود را در مدارس میگذرانند ،میافزاید :دانشآموزان با قرار گرفتن در
بین افراد با فرهنگ و تربیتهای متفاوت در مدرســه ،ناخواسته تحت
تاثیر رفتار و آداب آنها قرار میگیرند .همچنین با قرار گرفتن در ســن
بلوغ برای نشان دادن خود بین همسن وساالن خود دست به اقدامات
نامتعارف میزنند و بســیاری از انحرافها و آســیبها از همین نقطه
شروع میشود.
مهین ترابــی میافزاید :بــا توجه به اینکــه در این ســنین فرزندان
حرفشنوی کمتری دارند ،اگر از ابتدای ورود به مدرسه و قبل از دوره
بحرانی بلوغ آموزشهای الزم را ببینند ،کمتر در خطر ابتال به آسیبها
قرار خواهند گرفت.
نتیجه مثبت طرح فست در پیشگیری از مصرف مواد مخدر

مدیرکل اداره بهزیستی اســتان اظهار میکند :طرح فست یا همکاری
خانه و مدرسه یکی از  10طرح موفقی است که در پیشگیری از مصرف
مواد مخدر در  30کشور دنیا اجرا و نتیجه مثبتی از آن حاصل شده است.
«داریوش بیات نژاد» میگوید :در اقدامی مشترک میان ستاد مبارزه با
مواد مخدر ،وزارت آموزش و پرورش ،سازمان بهزیستی ،دفتر مقابله با

مواد مخدر و جرم سازمان ملل توافق شد برنامه فست که طرح همکاری
خانه و مدرسه اســت ،در مدارس اجرا شــود .این طرح تاکنون در یک
دبستان و یک مهدکودک شهرستان کرج اجرا شده است.
بیات نژاد تصریح میکند :با توجه به اینکه طرح فست به دنبال تقویت روابط
خانوادگی و ایجاد یک رابطه صمیمی بین اعضای خانواده است ،میتواند
آثار و نتایج ارزشمندی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
مدیرکل بهزیستی البرز میافزاید :در این برنامه فرصتهایی برای والدین
فراهم میشود تا با شرکت در جلسات هشــتگانه مدتی را صرف بازی
انفرادی با کودک خود کنند.
توانمند سازی والدین پس از اجرای فست

7

این مسئول ادامه میدهد :همچنین در این طرح کودکان همسن و سال
در ارتباط با یکدیگر قرار میگیرند تا از این طریق به حمایت از همدیگر
بپردازند و متوجه شوند که در وظیفه سنگین مراقبت ،تربیت و بزرگ
کردن کودکان خود تنها نیستند.
بیات نژاد میگوید :این طرح برای مقابله با بزهکاری نوجوانان ،خشونت،
اعتیاد و ترک تحصیل فرزندان اجرا میشود و درنهایت کارکرد خانواده
در این میان افزایش مییابد.
مدیر کل بهزیســتی اســتان میافزاید :نتایج پژوهشهای قبل و بعد
ازاجرای این برنامه در همه کشورها نشان داده است که با همه تفاوتهای
فرهنگی واجتماعی«فست» توانست توانمندسازی والدین را در ایفای
نقش هرچه بهتر خود در ارتباط با کودکان و به دنبال آن پیامدهای بسیار
مثبتی در تمام ارکان زندگی آنها به صورت معنادار نشان دهد.
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خطبه
شهردار کرج بومی باشد
نماینــده ولیفقیــه در البرز
با تأکیــد بر اینکــه باید برای
انتخاب شهردار از ظرفیتهای
شهر استفاده شــود ،فشار از
خارج استان را مردود دانست.
بــه گــزارش مهــر ،آیتاهلل
«سید محمدمهدی حسینی
همدانی» در خطبههای نماز
جمعه شهرستان کرج افزود:
دست اندکاران برای انتخاب شــهردار از ظرفیتهای استان و
بهتبع شهر استفاده کنند و برای این مهم از خارج استان کسی
انتخاب نشود.
وی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام جواد (ع) ،اظهار کرد:
در زمان امامت این امام بزرگوار وضعیت خاصی برجهان اسالم
حاکم و خطرناکترین معضل دوران امامت امام جواد (ع) وجود
فرقههای انحرافی بود.
وی در بخش دیگری با اشاره به سالروز ازدواج امام علی (ع) و
فاطمه الزهرا (س) بیان کرد :باید ازدواج ساده و بدون آالیش
در جامعه اسالمی رواج پیداکرده و مسائل انحرافی در ازدواج
کنار گذاشته شود.
وی با انتقاد از مسیر ازدواجهای غلط در جامعه اسالمی ،گفت:
بعضی خانوادهها با تفکرات اشــتباه جوانان را به ورطه گناه و
انحراف میکشانند .باید از تجملگرایی دوری و به استحکام،
مهارت و مسئولیتپذیری توجه بیشتری شود.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه دشــمنان با برنامههای
مختلف درصدد سخت نشان دادن ازدواج هستند ،گفت :آنها
با هدفگذاری و ارائه برنامههــای مختلف درصدد اختالل در
فرآیند فرزند آوری در جوامع اسالمی بهخصوص ایران هستند.
آیتاهلل حســینی همدانی ضمن انتقاد از کمرنگ شدن نقش
مساجد در جامعه اسالمی گفت :از روزی که مساجد خالی شود
باید ترسید زیرا دشمن بهصراحت عنوان میکند برای از بین
بردن عقبه استراتژیک نظام اســامی باید مسجد را از وقایع
سیاسی و فرهنگی دور کنیم.
وی با تأکید بر اینکه باید مساجد توسط امام جماعت مدیریت
شود ،گفت :مسجد باید محل تربیت مدیران کشور باشد .اگر
مدیران کشور از مساجد دور باشند فاجعه بزرگی اتفاق میافتد.
آیتاهلل حسینی همدانی در بخش دیگری ضمن گرامیداشت
روز صنعــت دفاعی ،گفــت :در ایــن حوزه پیشــرفتهای
فوقالعادهای انجامشــده است .دشــمنان میخواهند بر سر
قدرت دفاعی ایــران مذاکــره کنند که اینیــک خیال خام
است.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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علمی
رتبههای برتر دانشآموزان
البرزی در جشنواره خوارزمی
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش
البرز اعالم کرد :دانشآموزان استان در سومین دوره
مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی  ،حائز  7رتبه برتر
کشوری شدند.
توگو با ایرنا افزود :در مشهد
«عباس سلطانیان» در گف 
مقدس آئین تجلیل از دانشآموزان برتر در ســومین
جشــنواره نوجوان خوارزمی برگزار شــد که فاطمه
ایرجی از آموزش و پرورش ناحیــه 2کرج در ادبیات
فارسی توانست رتبه اول کشوری را به خود اختصاص
دهد.
وی از پارمیدا گروســپور  ،غزاله تیمور نــژاد و کیمیا
زارعی به عنوان دانشآموزان برتر شناخته شده البرزی
در بخش زبان انگلیســی از آموزش و پرورش ناحیه 4
کرج نام برد که در این جشــنواره موفق به کسب رتبه
اول کشوری شدند.
وی بیــان کــرد :در ســومین جشــنواره نوجــوان
خوارزمی مایســا قره گزلی در بخش دســت سازه از
آموزش و پــرورش ناحیه یک کرج و مهیــن اثرزاده
در بخش پژوهــش از آمــوزش و پــرورش ناحیه 3
کرج به ترتیب به رتبه دوم و ســوم کشــوری دست
یافتند.
معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل آمــوزش و
پرورش البرز ادامه داد :ســید مرتضی سیدی و فرید
فخیمیکمال از آموزش و پرورش ناحیه یک کرج نیز
دربخش فعالیت های آزمایشگاهی رتبه سوم کشوری
را از آن خود کردند.
سلطانیان گفت :این جشنواره با هدف ارتقای دانش،
مهارت و نگرش دانشآموزان در زمینه پژوهش و شیوه
کشف و حل خالقانه مسائل ،فرصت آفرینی برای رشد
و شکوفایی اســتعدادها و خالقیت های دانشآموزان
براساس شــیوه نامه وزارتخانه ای در کشــور برگزار
میشود.
وی از پژوهــش به عنــوان یکــی از محورهای مهم
سومین دوره مسابقات جشــنواره نوجوان خوارزمی
در سال تحصیلی  95-96نام برد و اظهار کرد :موضوع
پژوهش دانش آموزی در این جشــنواره کمبود آب و
محیطزیست است که آثار دانشآموزان البرزی در این
زمینه خوش درخشید.

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

چرخه ناقص تئاتر البرز
الهام يوسفي

البرز-خبرنگار

تهيه كننده تئاتر كسي است كه
تئاتر
از اولين مرحلــه توليد و حتی
قبــل از آن امكانــات مالي و
تداركــي يــك
نمايــش را مهيا
ميكند تا نويسنده
و كارگردان و همه
عوامل اجرايي در
نهايت آســايش و
رفاه كار خــود را انجــام دهنــد .اعتماد و
اطمينان ،اولين اصلي است كه تهيه كننده به
اثر مي بخشد .او در اين چرخه نقش مهمی
دارد زيرا بار ســنگين مالي را به دوش مي
كشــد تا نتيجه مطلوب حاصل شــود .اين
روزهــا هنرمنــدان تئاتر البرز كــه از نبود
امكانات مالي از سوي متوليان بسیار رنج مي
برند و آســيب هاي زيادي را در اين زمینه
ديدهاند مفهوم تهيه كننــده را بهتر لمس
ميكننــد« .مرتضــي مــرادي» يكــي از
هنرمندان قديمي اين عرصه اســت که در
زمانی كه تعريف درستي از هنر نمايش در
البرز وجود نداشــت و هنرمندان براي كار
دغدغه هــاي زیادی چون نبــود مخاطب،
فضاي مناسب اجرا و حمايت مالي داشتند،
به عنوان تهیه کننده تئاتــر در این عرصه
حضور پیدا کرد .ورود تهيه كننده به عنوان
سرپناه مالي و معنوي در البرز غنيمت بزرگي
به حســاب مي آيد .با ایــن هنرمند و تهيه
كننده تئاتر در البــرز گفتوگویی ترتيب
دادیم كه در ادامه مي خوانيد.
شما جزو اولين تهيه كنندگان
تئاتر البرز محسوب مي شويد .درست
است؟

در واقــع خیــر ،در ســالهاي گذشــته
كارگردانها بــه تنهايي تهيــه كننده كار
خودشــان بودند اما در سال هاي اخير چند
نفري به اين عرصه آمدند كه به سرعت ناپديد

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكalborz@hamshahri.org :

چاپ :روزتاب(تهران)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

«مرتضي مرادي» تهیه کننده البرزی تئاتر
از چالشهای این حوزه هنری میگوید

از همان ابتــداي فعاليتــم در زمينه تئاتر
هميشه جاي يك تهيه كننده را كه جريان
مالي يك نمايش را در دست بگيرد و باعث
گردش اين چرخه بشود ،خالي احساس مي
كردم اما در سال هاي اخير كمبود اين جايگاه
بيشتر احساس شد .من هم ترغيب شدم تا
در اين زمينه بيشــتر فعال باشم تا دوستان
هنرمندم با تمركز بهتري كار كنند.

تهيه كنندگي تعریف خاص و
مجزایی دارد؟

بله .تهيه كننده براي خودش تعريف دارد.
در تهران كار تهيه كنندگي بسيار قانونمند،
جدي و حرفه اي انجام مي شود و بازگشت
مالي خوبي هم دارد .به عنوان مثال سال
گذشــته براي نمايش حــدود يك و نيم
ميليارد بازگشــت مالي وجود داشت .اما
تهيــه كنندگی در البرز معنــا و مفهومي
درستي ندارد زيرا تعريف مشخصي براي
آن نيســت و همه تهيه كننده را به چشم
آدمي نــگاهميكنند كه بــراي تئاتر پول
تامین میکند .از آنجا كه در كرج ساختار
درســت تبليغاتي در عرصه تئاتر نیست،
بازگشت مالي يا وجود ندارد يا به طور كل
ريســك بســيار بااليي دارد بنابراین بايد
تعريف تهيه كننده براي دوستان هنرمند
مشخصتر باشد .ايجاد فضاي كافي براي
تبليغــات و ایجاد جاذبه درباره ســرمايه

02632245620

-

021-88932308

بوي زباله در پالتو هاي تئاتر
هنرمندان تئاتر البرز مجبورند هر روز در پالتو هاي پر از فيلتر سيگار و بوي زبالههاي
جا مانده از گروه هاي ديگر تمرين کنند .همچنين ازبطري آب معدني تا آشغال و
خرده دكورها پشت در سالن اصلي تئاتر شهر چهره اين مجموعه را نامناسب كرده
است .لطفا مسئوالن مربوطه برای رفع این مشکالت كاري كنند.

چه زماني احســاس كرديد
ميخواهيد تهيه كننده تئاتر بشويد؟

تئاتر مخاطب خودش را دارد .علت حضور من
براي تهيه كنندگي يا بهتر بگويم حامي در
تئاتر ،احساس نياز شديد اين هنر به مسائل
مالي اســت .تا امروز هم يك كمك كننده
براي اجرای تئاتر بودم.

صدای همشهری
ستون صدای همشهري براي نوشــتن مشكالت شما شــهروند البرزی است .معضالتي كه
منعكس ميشوند تا مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای
بازگو کردن مشکالت خود از ساعت  9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

شــدند .من هم در كنار دوســتان هنرمند
البرزي تا زماني كه انرژي الزم را داشته باشم،
مي مانم اما اولين نفر در این زمینه نيستم.

با توجه به کمبود تماشاگر تئاتر
در البرز چرا سمت تهيه كنندگي تئاتر
آمديد؟

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در البرز:
کمال میرقاســمی -نشــانی :كرج -چهارراه طالقاني-
خيابان شهيد بهشتي -ســاختمان ايرانيان -پالك 644
تلفــن026- 32264909-12 :و 026- 32264775

مجیدی از کرج

وضعیت نامناسب آسفالت خیابان  16غربی
از خیلی سال پیش آسفالت خيابان  ١٦غربي بلوار انقالب خراب و كنده شده است
اما كسي براي صاف شدن آسفالت هاي كوچه اقدامينميكند .وضعيت پياده رو و
آسفالت اين كوچه اصال مناسب نيست.
راد از بلوار انقالب

تئاتر سمنو عكس :همشهری

گذاري و تهيهكنندگي براي تئاتر اســتان
ضروري است.

تهيه كننده چنــد نمايش در
البرز بوديد؟

تهيه كنندگي  ٢نمايش عروســكي براي
آموزش و پــرورش ،نمايش «ســمنو» به
نويسندگي و كارگرداني «سينا شفيعي»،
نمايش« چرا نازي پرواز كرد» به نويسندگي
و كارگرداني «ندا قربانيــان» براي اجراي
عموم و  ١٥شب اجرا در تماشاخانه سه نقطه
تهران و نمايش «پس لرزه» به كارگرداني
«محمد اســماعيل زاده ها» کــه به مدت
10شب در تئاتر شــهر كرج اجرا داشت و با
استقبال خوبي روبه رو شد ،بودم .همچین
بعد از نمايش پس لرزه تهيه كنندگي نمايش
«اسماعيل» را به قلم «سينا شفيعي» براي
اجراي عموم در كرج و جشنواره تئاتر رضوي
بر عهده داشتم .اسماعيل در اين جشنواره
موفق به دريافت تنديس بازيگري اول مرد،
تنديس بازيگري اول زن ،تنديس بهترين
موســيقي ،كارگرداني و نويســندگي شد.
اکنون نمايش «دريا زدگي» به كارگرداني
«مســعود بيگلري» شــركت كننــده در
هفتمين جشنواره تئاتر استاني را در دست

تهيه دارم .در سالهای قبل صحبت هايي
با هنرمندان ديگــر البرزي درباره همكاري
تئاتر كودك انجام شد اما متاسفانه به مرحله
اجرا نرسيد.
تا به حــال برايتان پيش آمده
به عنوان تهيه كننــده تئاتر دخالتی در
كارگرداني كنيد؟

خير .هرگز در امــور كارگردانــي دخالت
نداشتم .كارگردان براي پردازش تصويرهاي
ذهني نياز به تمركز ،آرامش و همكاري دارد.
بيشتر مواقع تهيه كننده چارچوب نمايش را
باتوجه به جذابيت هاي فروش مي ببندد اما
در كرج هنوز به تهيه كننده نگاه تخصصي و
درستي نمي شود.
منظورتان از بازگشــت مالي
براي خودتان است يا گروه نمايشي؟

بازگشــت مالي يعني چرخــش مالي براي
تكتك اعضــاي گروه .اگــر در انتهاي كار
دستمزد خوبي به بازيگران داده شود ،انرژي
بيشتري بر گروه حاكم مي شود .اما متاسفانه
تا امروز اين چرخه شكل نگرفته است و نياز
به كمك همراهي و هــم فكري ارگان هاي
مربوطه دارد كه با چالش هاي موجود عرضه
نمايشي به ميدان عمل بيايند.

کودکانمان امنیت ندارند
ساكن كالك باال هستم .هميشه در اين محل اراذل و اوباش تجمع و گاهي به صورت
آشكار و پيش چشم كودكان ما اقدام به فروش و اســتعمال مواد مخدر ميكنند.
كودكان در اين محله فضاي بازي ندارند ،با شروع تعطيالت تابستان و یا آغاز مدارس
نيز نگراني هاي ما دو چندان مي شود ،زيرا نمي توان بچه ها را در خانه حبس كرد و
یا مانع مدرسه رفتنشان شد .از طرفي نيز كوچه و خيابان در اين منطقه امنيت كافي
براي کودکان و نوجوانان ندارد.
ربابه رستمي از کالک باال

مشکالت زیاد حصارک
از اهالی حصارک هســتم .کودکان در حصارک امکانات ندارند .بچهها حق دارند
از محیطی مناســب برای بازی برخوردار باشــند اما این امکانات برای آنان فراهم
نیست .یکی دیگر از مشکالت این محله سد معبرهای بسیار زیاد در پیاده روهاست.
پیادهروهای حصارک وضعیت خوبی ندارند انواع و اقســام سد معبر ازسوی کهنه
فروشها گرفته تا صافکارها و تعمیرکاران خودرو در رفت و آمد مردم اختالل ایجاد
میکنند .این منطقه مشکالت زیادی دارد که هیچ مسئولی نیز برای حل آنها قدمی
بر نمیدارد.
کمالی از حصارک

ترافیک در جاده آتشگاه
جاده آتشگاه همانند جاده چالوس یکی از مناطق تفریحی کرج محسوب میشود
که به خصوص در روزهای تعطیل بار ترافیکی زیادی را به این محل تحمیل میکند.
ترافیک در این منطقه و در روزهای تعطیل اهالی باغســتان را بسیار آزار میدهد.
شــلوغی در این منطقه غیرقابل تحمل است .از مســئوالن تقاضا داریم برای حل
مشکالت اهالی این منطقه اقدامی عاجل انجام دهند.
رسولی از باغستان

کافه کتاب
چاپ کتابی درباره پیشینه و نظریههای انتقادی تاریخ هنر
کتــاب «درآمــدی
بر نظریه و اندیشــه
انتقــادی در تاریــخ
هنر» نوشــته حمید
کشمیرشــکن بــه
تازگی توســط نشر
چشمه منتشر و راهی
بازار نشر شده است.
این کتاب سیزدهمین عنوان مجموعه «درباره هنر»
است که توسط این ناشر چاپ میشود.
به گزارش مهر ،مطالب این کتاب براســاس کتاب
«روشها و نظریههای تاریخ هنر» از آن آلیوا نوشته
شده است .مولف کتاب ،پیش از تالیف این اثر ،سالها

پیش« ،روشها و نظریههای تاریخ هنر» را ترجمه
کرده ولی آن را چاپ نکرده بود .هدف نویســنده از
نوشتن این کتاب ،ارائه یک درســنامه کاربردی و
مختصر و مفید برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی
و عالقه مندان هنر ،با توجه به رویکردهای معاصر به
تاریخ هنر بوده است.
این کتاب  ۷فصل دارد که بــه ترتیب عبارت اند از:
«نظریه چیست؟»« ،موضع گیری در برابر دانش»،
«تجزیه و تحلیل فرم ،نماد و نشانه»« ،هنر و بافتار»،
«روان کاوی و ادراک هنــر»« ،رویههای نظری» و
«استفاده عملی از نظریه».
سوال مهمی که کتاب «درآمدی بر نظریه و اندیشه
انتقــادی در تاریخ هنر» در پی پاســخگویی به آن

اســت ،این اســت که چگونه ممکن اســت برخی
نظریهها برای توســعه یک متن تاریخ هنری به ما
کمک کنند .در خالل دهههای اخیر مطالعه هنر به
شــکل فزایندهای پیچیده و چندوجهی شده است،
با مفاهیم و متدولوژیهای برگرفته از گسترهای از
رشتههای گوناگون برای کشف رابطه میان هنرمند،
اثر هنری ،بیننده و جامعه .عالوه بر حساســیتها
و بســتگیهای معمول به تکنیک ،سبک ،زندگی
هنرمندان ،بافتارهای فرهنگی و تاریخی ،شــمایل
نگاری و غیره ،اشتیاقی شدید به ابزارهای تحلیلی به
این رشته اضافه شدهاند.
این کتاب با  ۲۲۸صفحه ،شــمارگان هزار نسخه و
قیمت  ۲۳هزار تومان منتشر شده است.

ابراهیمی«رویای دونده» را تعبیر کرد
کتاب «رویای دونده» نوشته «وندلین ون درانن» با ترجمه «بیتا ابراهیمی» به تازگی از
سوی انتشارات پیدایش برای نوجوانان منتشر شده است.
به گزارش مهر ،نویسنده در این رمان داستان جیســکا ،دوندهای شانزدهساله را روایت
میکند که در یک تصادف وحشــتناک یک پایش را از دست میدهد و دیگر نمیتواند
بدود و این کابوس رهایش نمیکند .پزشــکان به او پیشنهاد میدهند از پای مصنوعی

موزه تمبر
عکس :دامون نعمتی

برای ارسال عکسهای خود و همراهی با تنها روزنامه
اســتان به کانال تلگرامی همشهری البرز با لینک زیر
@hamshahri_alborz
بپیوندید :

استفاده کند ،اما جسیکا دیگر حتی به راه رفتن هم فکر نمیکند .او در همین ناامیدی
دست و پا میزند که با رزا ،دختری مبتال به فلج مغزی ،آشنا میشود .دوستی رزا و جسیکا
به آنان یاد میدهد که چهطور از فرصتهای تاز ه زندگی استفاده کنند و چطور به زندگی
و هستی عشق بورزند.انتشارات پیدایش ،کتاب «رویای دونده» را در قالب  ۴۶۸صفحه با
شمارگان هزار نسخه و قیمت  ۳۰هزار تومان برای نوجوانان و جوانان منتشر کرده است.

