چهارشنبه  15شهریور  15 1396ذیالحجه  1438سال بيست و پنجم شماره  300 7192تومان

 32صفحه  8 +صفحه استانی  12صفحه راهنمايسراسري

گشایش در ساخت کارخانه بازیافت نخالههای ساختمانی
بهرهبرداری از کارخانه بازیافت نخالههای ساختمانی میتواند عاملی در استفاده بهینه از نخالهها باشد
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بازیافت نخالههای ساختمانی تبدیل یک تهدید به فرصت است /عکس :همشهری -دامون پورنعمتی

سبویغدیر
پیامبر(ص) عرقریزان از فصل سنگسار و تکفیر شیطان باز
میگشت .به «جوفه» که رسید با دلش بود که در میعادگاهی
چنین بلند از رازی مهم لب بگشاید .دستور توقف داد .جایی بود که به آن «خم»
میگفتند .آنجا مسیر کاروانهای مدینه ،شــام و مصر از هم جدا میشد .رسول
مهربانی در خم صبر کرد تا آنها که عقب مانده بودند برسند و آنها که...
صفحه7
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حقوق شهروندی
سرلوحه مدیریت شهری
عباس زارع

عضو شورای اسالمی شهر کرج

یادداشت

الزم است در اجرای پروژههای عمرانی کالنشهر کرج
همه وجوه حقوق شهروندی لحاظ شود .نباید در اجرای
پروژهها از کیفیت زندگی شــهروندی کاســته شود و
ضروری است کاهش ترافیک و ســهولت رفت و آمد،
بخش مهمی از این وظایف باشــد .حقوق شــهروندی
متعلق به همه شهروندان اســت .امنیت در فضاهای
عمومی شهر ،سرزندگی و پویایی فضا را به دنبال خواهد
داشت .برخورداری از حقوق شهروندی حق مسلم همه
است و حوزههای شهری ،بهداشتی و درمانی ،فرهنگی،
انتظامی و اجتماعی را در بر میگیرد .تحقق حقوق شهروندی در سطح کالن خوشههای
مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل میشود .از نیازهای واقعی جامعه بشری ،آگاهی
مردم از حق خود است که میتوان این حقوق را برای مردم در سطوح مختلف تشریح
و تبیین کرد .مدیران شهری در اجرای پروژههای عمرانی باید به گونه ای عمل کنند
که شهروندان به آرامش و آسایش نزدیکتر و با مشکالت شهری کمتری مواجه شوند
بنابراین لحاظ کردن پیوست فرهنگی ،اجتماعی و زیست محیطی اهمیت بسیاری
دارد .رعایت عدالت در اجرای امور شهری و توزیع عادالنه خدمات ،رکن مهم حقوق
شهروندی است .شهر برای انتفاع و شهروندان برای رفاه و آرامش به عناصری نیاز دارند
که مجموعههای خدمت رسان شهری اعم از شورای اسالمی شهر و شهرداری مسئول
فراهم آوردن آن هستند و ارائه خدمات با لحاظ کردن عامل عدالت ،اهمیت بیشتری
دارد .شهروندان پیوسته عملکرد شــهرداریها را ارزیابی میکنند .اگر شهرداریها
حقوق شهروندی را رعایت کنند و ارزیابی شــهروندان مثبت باشد ،اعتبار مدیران
شهری افزایش مییابد.
برخورداری از شبکۀ حمل و نقل عمومی با هزينه ای مناســب و در دسترس برای
همه شهروندان ،برخورداری از محل ســكونت امن و داشتن خانهای ایمن متناسب
با درآمدهای شهری و مشــخصههای فرهنگی ،برخورداری از فضای مناسب و سالم
برای فعاليتهای فرهنگی ،ورزشی و گذران اوقات فراغت حق همه شهروندان است.
احترام به ارباب رجوع از مصداقهای بارز رعایت حقوق شهروندی در مجموعۀ اداری
به ویژه مجموعه مدیریت شهری است .بر این اساس ،رعایت اخالق حرفه ای و اداری
در دستگاههای خدمت رسان و اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد .بهبود ارائه خدمات،
کاهش میزان تعارضات میان مردم و کارکنان ،جلوگیــری از دوباره کاریها ،ایجاد
ت جامع ه از مزایای تکریم ارباب رجوع
ن رضای 
ی رشد و توسع ه فعالیتها و تأمی 
زمینهها 
است .تحقق اصول اخالقی حاکم بر روابط عمومی از دیگر مواردی است که با رعایت
حقوق شهروندی در دســتگاههای اجرایی محقق میشود .حفظ ارزشهای جامعه
و صیانت از حریم این ارزشها و ارتقای امنیت شــهروندان ضرورت دارد .تحقق این
مهم نیازمند برنامه ریزیها و اقدامات فرهنگی عمیق و هدفمند است .رعایت حقوق
شهروندی و تکریم ارباب رجوع باید به یک وظیفه عمومی در سطح ادارهها تبدیل شود.
ضرورت رسیدن به جامعهای امن ،کسب اعتماد شهروندان و ایجاد تعامل متقابل میان
شهروندان و مسئوالن وظیفه ای دینی است که باید در راس وظایف مسئوالن قرار گیرد.

زیادهخواهی به روایت
«آوينيون مكبث»
با نزديك شدن به دور هفتم جشنواره تئاتر استاني و ضرورت
اجراهاي عمومی براي پذيرفتهشدگان ،هنر نمايش در شهر
رونق پیدا کرده است .يكي از آثار راه يافته نمايشــي به این جشنواره «آوينيون
مكبث» به نويسندگي و كارگرداني «پارسا خانلقي» بوده که قرار است با حضور ...
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روي خط خبر
محدودیتهای ترافیکی آخر هفته
در راه های استان
رئیس پلیــس راه البرز گفت :با توجه بــه تعطیلی آخر هفته و عید ســعید غدیر
محدودیت ترافیکی درراه های این استان اعمال میشود.
رهنگ «رضا گودرزی» درگفت وگو با ایرنا افزود :بر این اســاس از ساعت  13روز
چهارشنبه  15شهریور تا ساعت یک بامداد روز پنجشنبه  16شهریور ماه جاری
حرکت خودروها از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع و ازساعت 16روز چهارشنبه تا
ساعت یک بامداد روز پنجشنبه  16شهریور از کرج به سمت مرزن آباد یک طرفه
میشود.
وی اضافه کرد :تردد وسایل نقلیه از ساعت 15روز جمعه 17شهریور تا ساعت 24
همان روز به سمت مرزن آباد ممنوع میشود.
گودرزی گفت :همچنین تردد وسایل نقلیه ازســاعت 18روز جمعه  17شهریور
تا ســاعت  24همان روز تردد وســیله نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه
خواهد شد.
فرمانده پلیس راه البرزخاطرنشان کرد :تردد وسایل نقلیه از ساعت 14روز شنبه
 18شهریور تا ساعت یک بامداد روز یکشنبه 19شهریور از میدان امیرکبیر ممنوع
میشود و از ساعت 17روز شــنبه 18شهریور تا ســاعت یک بامداد روز یکشنبه
19شهریور از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه خواهد بود.
گودرزی گفت :این ممنوعیت به دلیل تخلیه بار ترافیکی مسافران در حال بازگشت
از سفر در این مسیر اجرا میشود.
به گفته این مسئول ،ممنوعیت تردد موتورسیکلت نیز تا پایان محدودیت ترافیکی
در جاده کرج  -چالوس و بالعکس ادامه دارد.

کشف نیم تن مواد مخدر در ساوجبالغ
دادســتان عمومی و انقالب ســاوجبالغ گفت :در بازرســی از یک انبار در چهارباغ
شهرستان ساوجبالغ 594 ،کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.
به گزارش ایسنا «حیدر جعفری» افزود 2 :نفر که اهل یکی از استانهای جنوبی کشور
بودند ،بازداشت شدند .وی درباره جزئیات عملیات کشف این مقدار مواد مخدر گفت:
این افراد مواد مخدر سنتی از نوع تریاک را از شرق کشور وارد و در چهارباغ انبار کردند
که با دستور دادستانی نسبت به بازرسی از محل و کشف مواد اقدام شد.

اتصال شبکه آب سد طالقان به شهرجدید
هشتگرد تا پایان شهریور
معاون طرح توسعه آب منطقه ای استان اظهار کرد :شبکه آب سد طالقان تا پایان
شهریور ماه جاری به شهرجدید هشتگرد در شهرستان ساوجبالغ متصل میشود.
«علی مظفریان» در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه شبکه انتقال آب سد طالقان به
شهر جدید هشتگرد حدود  25مردادماه سال جاری به صورت آزمایشی بهره برداری
شد ،اظهار کرد :به علت یک مشکل فنی ،این انتقال آب به تاخیر افتاد.
وی افزود :به طور قطع تا پایان شــهریور ماه جاری ساکنان شهرجدید هشتگرد از
نعمت آب آشامیدنی سد طالقان بهره مند میشوند ودراین خصوص جای نگرانی
نیست .مظفریان گفت :اگر این شــبکه با وجود نقص فنی به شهر جدید هشتگرد
متصل شود ،به طور قطع با خساراتی همراه است و باید نخست این مشکل را برطرف
کرد .معاون طرح توسعه آب منطقه ای استان البرز بیان داشت :اکنون یک مخزن
 10هزار متر مکعبی آب در شهرجدید هشتگرد آماده آبگیری شده است که با رفع
مشکل فنی ،شبکه آب سد طالقان به این مخزن متصل خواهد شد.
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اتصال شبکه آب سد طالقان به
شهرجدید هشتگردتاپایانشهریور
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البرز
چهارشـنبه 15 .شهریور  96شـمــاره 7192

خبر
برخورد ضربتی با مطبخهای
غیربهداشتی
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز گفــت :طرح ضربتی برخورد با
مطبخهای متخلف دراین اســتان آغاز شد« .علی اکبر مختاری»
درگفت و گو با ایرنــا افزود :این طرح که ازهفته جاری آغاز شــد
تا حصول به اهداف پیش بینی شــده ادامه دارد .وی اضافه کرد:
دراجرای این طــرح مطبخهایی که غذاهــای ارزان یا به عبارتی
 5هزار تومانی عرضه میکنند ،مورد بازرســی قرار میگیرند که
تاکنون  2واحد متخلف پلمب شده است .این مسئول خاطرنشان
کرد :همچنین دراین مدت نیز  40واحد صنفی متخلف که اقدام
به عرضه غذای غیربهداشــتی میکردند ،متخلف شناخته شدند
و یک نفر از آنها نیز بازداشت شــده است .مختاری افزود :عمده
تخلفات این واحدهای صنفی استفاده از مواد اولیه غیربهداشتی و
فاقد کیفیت ،مخلوط کردن مواد مختلف غیرمجاز به موادغذایی
و عدم رعایت بهداشــت محیط بوده اســت  .مدیر کل تعزیرات
حکومتی البرز یادآورشد که برخی از این واحدهای صنفی با برند
های معروف ودارای چند شعبه درسطح استان فعالیت دارند  .وی
گفت :شهروندان درصورت هرگونه موارد غیربهداشتی از واحدهای
عرضه غذا مراتب را سریعا به سامانه  300000135ارسال کنند.

اعتبار پروژه ملی جاده طالقان
تامین شد
نماینده ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی
گفت :اعتبار پروژه ملی جاده طالقان به هشتگرد تأمینشده است.
«محمود بهمنی» در گفتگو با مهر ،با اشاره به آخرین وضعیت پروژه
جاده ملی طالقان  -هشتگرد  -تهران ،اظهار کرد :این طرح از سال
 ۸۷مطرح شد تا بستر معیشت برای ســاکنان این مناطق فراهم و
همچنین رفت و آمد به آن بهراحتی هر چه تمامتر انجام شود .وی
گفت :با به بهرهبرداری از این راه با افزایش جمعیت روســتایی در
طالقان مواجه خواهیم شد .نماینده ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در
خانه ملت تصریح کرد :در سالهای اخیر توجه به مناطق روستایی
مهاجرت معکوس از شهر به روستا مورد تأکید مسئوالن کشوری،
نمایندگان و دولتمردان واقعشــده است .به همین دلیل در تالش
هستیم بستر تحقق این امر فراهم شــود .وی به کلنگ زنی پروژه
تونل مسیر طالقان  -هشتگرد در هفته دولت اشاره کرد و گفت :طبق
برآوردهای انجامگرفته در صورت تأمین اعتبار بهموقع این تونل در
بازه زمانی یکساله افتتاح و بهرهبرداری خواهد رسید .بهمنی بابیان
اینکه مسیر طالقان  -هشتگرد به طول بیش از  ۳۱کیلومتر بهصورت
رفتوبرگشت در شرایط خوبی قرار دارد ،افزود :با نهایی شدن پروژه
آسفالت این مسیر امکان تردد در آن وجود دارد.

02123023914

پیش بینی بارش پراکنده باران در استان
مدیر کل هواشناسی البرز گفت :برای  2روز آینده در ارتفاعات استان بارش پراکنده باران پیش
بینی میشود«.منصور رحمانیان» در گفت وگو با ایرنا افزود :کیفیت هوای استان در روزهای
پیش رو سالم پیش بینی میشود.

پيامك شما را درباره
روزنامه البرز م 
يخوانيم

گشایش در ساخت کارخانه بازیافت نخالههای ساختمانی
هلل خانی
شیما عبدا 

البرز-خبرنگار

کم پیش نیامده است که شاهد تخلیه
در شهر خاک و نخالههای ساختمانی در گوشه
و کنار خیابان و محیطهای باز شهری
باشیم یا در دشتی باز با تپههای نخاله روبهرو شویم که
چهره دشت را خدشه دار کرده است .این موضوع نشان
از تخلفات گسترده در حوزه تخلیه غیرمجاز خاک و
نخاله در مناطق مختلف شهری دارد که نظارت بیشتر
شهرداریها را میطلبد.
تکمیل ظرفیت محل تخلیه مجاز خاک و نخالههای
کرج که در چند ســال گذشــته حصار وسیه بوده و
انتقال مرکز تخلیه نخالههای ساختمانی به حلقه دره
نیز میتواند به دلیل بعد مسافت یکی از دالیل بیشتر
شدن تخلفات در این زمینه باشد .این در حالی است
که ساخت کارخانه بازیافت نخالههای ساختمانی در
چند سال گذشته مورد نظر بود اما به دلیل مشکالتی
هنوز به نتیجه نرســیده اما اکنون سازمان مدیریت
پسماند شهرداری کرج خبر از تحویل زمین مورد نظر
و مشاوره و رایزنی برای انتخاب پیمانکار این طرح داده
که میتواند نویدبخش راه انــدازی هر چه زودتر این
کارخانه باشد تا بتوان از نخالههای ساختمانی به صورت
بهینه استفاده کرد.
محل ساخت کارخانه بازیافت نخاله

معاون فنی سازمان پسماند شهرداری کرج با اشاره به
اقداماتی که برای تأسیس کارخانه بازیافت نخالههای

ساختمانی انجام شده است ،میگوید :برای بازیافت
نخاله و پسماندهای عمرانی در سال 93تفاهم نامهای با
شرکتیبستهومطالعاتیانجامشد.همچنینجانمایی
برای ایجاد کارخانه بازیافت نخالههای ســاختمانی
صورت گرفت اما با توجه به تحویل نگرفتن زمین این
طرح به جایی نرسید.
«رضا افشــار» میافزاید :منطقه حصاروسیه محل
دپوی خاک و نخالههای استان بود که تا خرداد 94
نخالهها در این مکان دفن میشد .در سال  94با توجه
به تکمیل ظرفیت این منطقه ،ایــن مرکز تعطیل
و تخلیه نخالهها در آن ممنوع شــد .وی با اشاره به
اینکه حلقه دره اکنون تنها مرکز دفن خاک و نخاله
کرج اســت ،میگوید :باید نخالههای ساختمانی به
این ناحیه حمل شود .اگرچه در بسیاری مناطق این
کار به دلیل بعد مسافتی که دارد ،انجام نمیشود .در
زمانی که این تفاهم نامه امضا شد زمینی به مساحت
 5هکتار در نظر گرفته شد که توسط اداره کل راه و
شهرسازی تحویل آن با تأخیر در فروردین  96انجام
شد و قرار است کارخانه بازیافت پسماندهای عمرانی
در حصار ساخته شود.
وی میافزاید :پس از تحویل زمیــن اقدامات خوبی
انجام شده است .تاکنون با چند شرکت و سرمایه گذار
صحبت شد و در مرحله آخر با مشاور صحبت کردیم
که موضوعات عقد قرارداد را انجام بدهیم .
استفاده مفید از نخالههای ساختمانی

افشار با تأکید بر اینکه ساخت کارخانه بازیافت نخاله
و پسماندهای عمرانی فواید بســیاری دارد ،تصریح

میکند:نخالههایساختمانیکهاکنونبهمعضلیبدل
شده است ،میتواند به صورت مفید مورد استفاده قرار
بگیرد و به انواع مواد اولیه و مصالح ساختمانی تبدیل
شود .کاشی ،آجر ،ســیمان ،بلوک ،ماسه و بسیاری
مواد دیگر میتواند از طریق بازیافت این پســماندها
بازتولید شود.
معاون فنی سازمان پسماند شهرداری کرج با اشاره
به وجود تخلفات در رهاســازی خــاک و نخالههای
ساختمانی در اطراف شهر میگوید :زمینهای بایر
در اطراف شهرستان کرج بسیار است؛ بنابراین محل
تخلف برای تخلیه خاک و نخاله هم بیشتر است .البته
گشتهای ما در نقاط مختلف به پیگیری موارد تخلیه
غیرمجاز میپردازند و 7ماشــین گشت و کنترل در
کرج داریم.
افشــار میافزاید :در قانون شهرســازی کسی که
میخواهد تعمیرات انجام دهــد یا خاک و نخالهای
ایجاد میکند ،خــود باید آن را بــه محل مورد نظر
حمل کند .اما برخی پیمانکاران جزء یا شــهروندان
در این زمینه همکاری نمیکننــد .اکنون نیز چند
مرحله پاکسازی خاک و نخالههای رها شده در شهر را
انجام دادهایم .این مسئول ادامه میدهد :اگر کارخانه
بازیافت نخالههای ســاختمانی ایجاد شود از لحاظ
زیستمحیطی و حتی کم شدن سگهای بال صاحب
موثر است .وجود خاک و نخاله درمناطق حاشیهای
شــهر خود تبدیل بــه پناهگاهی برای ســگهای
بالصاحب میشود.
لزوم همکاری همهجانبه

معاون فنی سازمان پسماند شهرداری کرج با اشاره به
اینکه جلوگیری از تخلفات در زمینه خاک و نخالههای
ساختمانی نیازمند همکاری همگانی است ،میگوید:
نیاز است تا محیط زیست و ارگانهای استانی در این
زمینه ورود کنند .کارگروه پسماند گودهای غیرمجاز
را تعطیل کند .شهرداریهای شهرهای اقماری نیز در
مورد تخلیه خاک و نخاله و برخورد با تخلفات همکاری
بیشتری داشته باشند.
افشــار میافزاید :اگرچه ما برنامهای با عنوان آژانس
خاک و نخاله داریم که هنوز راهاندازی نشــده است
و مراحل اداری را طی میکند ،امــا با راه اندازی این
آژانس باکسهایــی در نقاط مختلف شــهر تعبیه
میشود و شهروندان نخاله را در آن تخلیه میکنند و

سمیرا روشنایی

خبرنگار

عکسها :همشهری

شهروندان حافظ محیط زیست باشند

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با تأکید بر توجه شــهروندان به رعایت قانون میگوید :ملزم بودن
شهروندان به اجرای قانون و خودداری از تخلیه نخالهها در مناطق غیر مجاز از اهمیت زیادی برخوردار است.
«حمیدرضا لشگری» در ادامه ساخت کارخانه بازیافت نخالههای ســاختمانی را برای استفاده بهینه از نخالههای
ساختمانی مهم عنوان میکند و ادامه میدهد :ساخت کارخانه بازیافت نخالههای ساختمانی  3سال است که مغفول
مانده و اگر اجرایی شود میتواند عاملی در استفاده بهینه از نخالهها باشد.

نخالهها از آنجا به مراکز مجاز حمل میشود .به عنوان
مهمترین اقدام در تالش هستیم که کارخانهای راه
اندازی شود زیرا در این صورت تحول ارزشمندی در
زمینه بازیافت خاک و نخالههای ســاختمانی ایجاد
میشود.
ضرورت برخورد جدی شهرداریها با متخلفان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با
اشاره به اینکه برای مدیریت خاک و نخالهها باید چند
نکته لحاظ شود ،میگوید :تولید نخالههای عمرانی
و ساختمانی در  2قســمت صورت میگیرد بخشی
مربوط به طرحها و ساخت و سازهای عمده است که
با توجه به داشتن مجوز به مرکز دفن نخالهها در حلقه
دره حمل میشوند.
«حمیدرضا لشگری» میافزاید :بخشی از نخالههای
ساختمانی نیز مربوط به تعمیرات و ساخت و سازهای
جزء است که با نظارت انجام نمیشود و نخالههای آن

مثلث چالشهای اجتماعی استان
البرز به معبری برای ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده است

استاندار با حضور در برنامه
جامعه رادیویی استان ،توضیحاتی
را در خصوص هفته دولت،
چالشهای اجتماعی ،مســائل زیســت
محیطی ،پروژههای سفر رئیس جمهوری،
موسساتمالیواعتباری،انتخابشهرداران
و تعطیلی پنجشنبهها در البرز ارائه کرد.به
گزارش ایسنا «سید حمید طهایی» گفت:
امسال هم بنا به روال هر سال با جمعی از
مدیران استان هر روز به یک شهرستان رفته
و پروژههایی را افتتاح کردیم.طهایی افزود:
در مجموع 267پروژه با 892میلیارد تومان
ســرمایهگذاری دولتــی و خصوصی به
بهرهبرداری رسید که حاصل آن ایجاد هزار
و  817شغل بود.وی مسکن مهر را یکی از
مهمترین پروژههای در حال ساخت استان
اعالم کرد و افــزود 3 :هــزار و  772واحد
مســکن مهر با حضور معاون وزیــر راه و
شهرسازی افتتاح شد .استاندار ادامه داد :از
بین 267پروژهای که در هفته دولت افتتاح
شد برخی از پروژهها مثل روکش آسفالت،
خرد بود اما در مجموع  190کیلومتر راه در
استان نوسازی شد ،عالوه بر این پروژههای

آتشسوزی در کارخانه رنگسازی گرمدره
کارخانه رنگسازی گرمدره آتشگرفت و تانکرهای آب از کرج به محل حادثه اعزامشدند و به
اطفای حریق پرداختند .به گزارش مهر ،علت کارخانه رنگسازی گرمدره که در منطقه ناصریه
قرار دارد و میزان خسارات وارده به آن در دست بررسی است.

سبوی غدیر

معاون سازمان پسماند :زمین مورد نیاز واگذار و با چند سرمایهگذار هم صحبت شده است

مهمی هم چه از نظر تکنولوژی و چه از نظر
جایگاه صنعتی به بهرهبرداری رسید.
تکدیگریبرایمدیران امتیازمنفیدارد

طهایی در بخش دیگری از سخنان خود به
موضوع متکدیان در استان اشاره و اظهار
کرد :طبق دستورالعمل یک کارگروه شامل
بهزیستی ،نیروی انتظامی و شهرداری باید
برای این موضــوع تصمیم بگیرند و با این
پدیده برخورد کنند .وی افزود :متاسفانه
طبق گزارشها حتی شــاهد بودهایم که
برخی از متکدیان با مینی بوس صبحها به
البرز وارد میشوند و هنگام غروب از استان
خارج میشوند و برخی از این متکدیان هم
خارجیهستند.طهاییبابیاناینکهیکیاز
شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای
متولی در همین حوزه خواهد بود ،تصریح
کرد :وجود تکدیگری در شهرستانهای
البرز برای مدیران مسئول نمره منفی در
مدیریت به دنبال خواهد داشت.
معضل طالق در استان

استاندار در ادامه به مهمترین چالشهای

توسط وســایل حمل و نقل نیمه سنگین حمل و در
نقاط بایر گوشه و کنار شهر رها میشود.
وی میافزاید :برخورد با این تخلفات یکی از نکات مهم
است  .در کارگروه پسماند مقرر شد تا شهرداریها آمار
برخورد با این تخلفات را به کارگروه ارائه بدهند.
لشگری با اشاره به محل در نظر گرفته شده برای تخلیه
نخالههای ساختمانی میگوید :دور بودن محل تخلیه
نخالهها در حلقه دره نیز چالش برانگیز است و احتمال
تخلفات را بیشــتر میکند .طبق قانون شهرداریها
میتوانند مکانهایی را برای تخلیه نخاله خود تعیین و
پس از تأیید محیط زیست برای تخلیه نخالههای خود
از آن استفاده کنند.
وی میافزاید :اکنون دستور العمل مدیریت خاک و
نخاله از سازمان شهرداریهای کشور ابالغ شده که
شــاکله قانونمندی دارد و اجرایی کردن آن توسط
شهرداریها باعث یکپارچگی ومدیریت بهتر اوضاع
میشود.

اجتماعی استان پرداخت و گفت :البرز
متاسفانه در حوزه طالق هم رده تهران
است ،بر همین اساس اقدامات ابتکاری
خوبی انجام شده تا این موضوع کاهش
یابد ،از جمله این اقدامات آموزشهای
قبل از ازدواج است که به ابتکار بهزیستی،
دادگستری و شــورای اجتماعی استان
انجام شده است .طهایی مواد مخدر را به
عنوان یکی دیگر چالشهای اجتماعی
البرز عنوان کــرد و افــزود :البرز عالوه
بر اینکه به معبری بــرای ترانزیت مواد
مخدر تبدیل شده به مکانی برای تولید
و عرضه مواد مخدر به دیگر مناطق نیز
تبدیل شده اســت .وی افزود :نیروهای
انتظامی و اطالعاتی با قوت و قدرت با این
موضوع برخورد میکنند و هر چه تالش
این نیروها بیشتر شود طبیعی است که
کشفیات ما نیز بیشتر میشود زیرا البرز
معبری برای عبور مواد مخدر اســت.
طهایی در خصوص مساله حاشیهنشینی
و ســکونتگاههای غیررسمی استان نیز
خاطرنشــان کرد :در این زمینه اساتید
و صاحــب نظــران در مــورد آن گفت
و گو دارنــد و در نهایت این نشســتها
آثاری چون توانمند ســازی ســاکنان
این مناطق ،ایجاد فرصتهای شــغلی،
ایجاد زیرساختهای ورزشی و درمانی
و همچنین برخورد قوه قضاییه با کسانی
که در این مناطق مفسده ایجاد می کنند
را به همراه دارد.
 3درصد راه داریم 18 ،درصد ترافیک

مســئول اجرای امــور عمومــی دولت
در اســتان در ادامه به جایــگاه ترانزیتی
البرز و نقــش ایــن اســتان در کریدور
شمال-جنوب خاورمیانه اشاره و تصریح
کــرد :البرز  3درصــد از راههای کشــور
را در خود جای داده اســت اما طبق آمار
 18درصــد از ترافیــک کشــور از البرز
میگذرد.وی به پروژههــای در حال اجرا
برای بهبود وضعیت ترافیک برونشهری
استان اشاره کرد و ادامه داد :در این زمینه
ادامه بزرگراههای همت ،شهید خرازی و
شــهدای البرزحال انجام است ،کنارگذر
شــمالی کرج نیز  25درصد پیشــرفت
داشــته و امیدواریم روند کار همینطور
ادامه داشته باشد .طهایی افزود :قطعه اول
مسیر تهران –شمال که اکنون بار ترافیک
آن بر روی دوش جاده کرج-چالوس است
نیز تا پایان سال افتتاح میشود .نماینده
دولت در اســتان البرز اضافه کرد :یک راه
دیگر کمربند جنوبی شهر تهران است که
از مسیر گرمسار به قم شروع میشود و تا
آبیک ادامه پیدا میکند و میتواند بخشی
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پیامبــر(ص) عرقریزان از فصل سنگســار و تکفیر شــیطان باز
میگشت .به «جوفه» که رسید با دلش بود که در میعادگاهی چنین
بلند از رازی مهم لب بگشاید .دستور توقف داد .جایی بود که به آن
«خم» میگفتند .آنجا مسیر کاروانهای مدینه ،شام و مصر از هم
جدا میشد .رسول مهربانی در خم صبر کرد تا آنها که عقب مانده
بودند برسند و آنها که گذشته بودند بازگردند .در جوفه  5درخت
بزرگ و خاردار بود .پیامبر(ص) فرمودند کســی زیر درخت بزرگ
اتراق نکند.
هوا بسیار گرم و سوزان بود .مردم قسمتی از ردایشان را بر صورت
کشیده بودند و قســمتی را زیر پایشان گذاشــته بودند تا پایشان
نســوزد .پیامبر(ص) فرمودند زیر درختان را تمیــز کنند .خار و
خاشاک را کنار بزنند و آنجا را برای نماز آماده کنند .اذان که گفته
شد ،پیامبر(ص) بلند شد و رفت زیر درختان نماز را خواند .نماز که
تمام شد رفت روی مکان بلندی که از جهاز شترها مهیا کرده بودند.
مکثی کرد و به آسمان چشم دوخت .حمد و ستایش خدای یکتا را به
جا آورد .سپس مردم را وعده داد که اگر رابطه خود را با قرآن و عترت
حفظ کنند هرگز گمراه نخواهند شد .پیامبر(ص) سپس بر بازوی
علی(ع) زد .مچ دستش را گرفت .دست علی(ع) را آنقدر بلند کرد
که همه بتوانند ببینند .هنوز دست علی باال بود که از مردم پرسید
آیا من نسبت به خودتان برتر نیستم؟ مردم جواب دادند :بلی هستی
ای فرستاده خدا .پیامبر سؤالش را چند بار دیگر پرسید .صحابه هم
همان جواب قبلی را تکرار کردند و گفتند تو به ما نسبت به خودمان
اولویت داری .پس پیامبر همان طور که دست علی(ع) در دستش
بود بلند فرمود« :هر کس که من موالی او هستم این علی هم موالی
اوست ...علی ولی و مسئول کارهای همه کسانی است که من موالی
آنها بودم ...او موالی هر مرد و زن مؤمن است ...خداوندا او را یاری
کن .به واسطه او مسلمانان را یاری کن .خدایا او را مشمول رحم و
عطوفت خودت قرار بده ».بعد فرمود :آنها که هستند به آنها که
نیستند این خبر را برسانند.
سخن نبی تمام شد و هنوز جمعیت متفرق نشده بودند که آیه نازل
شــد« :ال ْ َی ْو َم أَ ْک َملْ ُت ل َ ُک ْم دِی َن ُک ْم» خداوند به رسالت نبی و والیت
علی(ع) خشنود شد و مردم گروه گروه به علی(ع) تهنیت گفتند.
آوردگاه یادهای سرخ

غدیر آوردگاه یادهای ســرخ و هبوط وحی برای همه اهل زمین
است .آیههای مائده که دیگر هیچ دستی را یارای انکار آن نیست.
غدیر آشوبخانه عمارت دیو نفس است که ایمان بر منبری از جهاز،

پيامك شما را درباره
روزنامه البرز م 
يخوانيم

حدیث بندگی را زمزمه کرد و این علی(ع) بود که بار سنگین تعلیم
ملت را به عهده گرفت .او که پیشوای روشنگر است و خداوند او را در
سوره یاسین یاد کرده و دانش هر چیز را در امام روشنگر برشمرده
است ...او که جان رسول و نخستین مؤمن بر خدا و رسول اوست و
کسی در ایمان بر او سبقت نگرفته است...
غدیر روزی است که امیرالمؤمنین(ع) از ســوی پروردگار ،ولی و
جانشین رسول مهربانی شد و همه انبیای الهی مأموریت داشتند
این روز را گرامی بدارند.
به گفته آیــتاهلل «محمد ناصــری» ،هر پیغمبری کــه از طرف
حضرت حق مبعوث به پیغمبری میشد مسئولیت داشت هجدهم
ذیالحجه را به احترام فعلیت والیت کلیــه و معرفی والیت کلیه
امیرالمؤمنین(ع) جشن بگیرد.
این استاد حوزه علمیه معتقد است در بیش از  100روایت ،عظمت
شب و روز غدیر از سوی ائمه اطهار(ع) به مسلمانان سفارش شده
است.
غدیر در کالم ائمه(ع) و بزرگان

حجتاالسالم والمسلمین «ناصر رفیعی» غدیر را بزرگترین عید
مسلمانان دانست و گفت :غدیر هویت مسلمانان و شیعه است.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود :امام صادق(ع) درباره غدیر فرمودند
اگر کســی حرمت غدیر را درک کند گویــا روزی  10بار با مالئکه
مصافحه کرده است و مالئکه او را در آغوش میگیرند.
وی با بیان این که یکی از پشتوانههای تبیین جریان غدیر زیارت امام
هادی(ع) است ،اظهار کرد :طوالنیترین زیارت امیرالمؤمنین(ع)
در روز غدیر متعلق به امام هادی(ع) است .این زیارت مستندترین
و مســتدلترین زیارت در والیت امیرالمؤمنین(ع) و مسأله غدیر
محسوب میشود که کمتر روی آن تبلیغ شده است.
حجتاالسالم رفیعی ادامه داد :امام هادی(ع) هنگامی که با 300
مأمور معتصم عباسی از مدینه به سامرا میرفتند ،این زیارتنامه
 20صفحهای را در کنار قبر جدشان امیرالمؤمنین(ع) قرائت کردند.
وی تأکید کرد :امام هادی(ع) یک دوره فضائل امیرالمؤمنین را از آیات
قرآن گفتند ،یعنی زیارت غدیر امام هادی(ع) یک زیارت قرآنی است.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه در بیان حقانیت امیرالمؤمنین(ع)
و جریان غدیــر به ســخنان تکاندهنده و عرفانــی برخی علما و
دانشمندان غیرشیعی اشاره کرد و افزود« :جرج جرداق» ،اندیشمند
مسیحی که درباره امیرالمؤمنین(ع) کتاب نوشته ،در جایی گفته
مسلمان نیســت ،چه برسد به این که شیعه باشــد؛ ولی فضائل را
دوست دارد و امیرالمؤمنین(ع) هم منشأ فضائل است.
حجتاالسالم رفیعی اظهار کرد :یکی دیگر از دانشمندان مسیحی
گفته بود «علی(ع) نسخهای است که کپی ندارد».

شعرهای جالب علمای اهل سنت در وصف امیرالمؤمنین(ع)

احیای سنتهای غدیر

مؤمنان الهی در روز عید غدیر به پاس تکمیل دین و اتمام نعمت،
سنتها و اعمال نیکو انجام میدادند که در گذر زمان برخی از این
سنتها کمرنگ شده است .اطعام ،دست دادن و دیدار با مؤمنان،
تبریک گفتــن ،دلجویی و مهرورزی ،دیــد و بازدید ،هدیه دادن،
ابراز برائت از دشــمنان دین ،نماز خواندن و دعــا کردن ،پیمان
برادری ،زیارت خواندن ،غسل کردن ،روزه گرفتن و ...از جمله این
سنتهاست که علمای دین همواره بر احیای آنها تأکید دارند.
حجتاالسالم رفیعی گفت :در روایتی آمده است اگر کسی در غدیر،
اطعام و تجلیل کند ،گویا به انبیا و پیامبران(ص) اطعام کرده است.
وی با بیان این که غدیر نماد شادی اســت ،اضافه کرد :عاشورا در

در استان

وجود  2571رأس کل و بز در طالقان
از ترافیک سنگین ما را هدایت کند .البته
در این مسیر یک آنتن به فردیس متصل
میشود که میتواند همه ترافیک پل کالک
را هدایت کند.
قرارداد بد ،پیمانکارمترو کرج را گرفتار
کرده است

طهایی در ادامه به ترافیک درون شهری
و معضل مترو کرج پرداخت و گفت :قطار
شهری دچار معضلی به نام پیمانکار شده
است به طوری که قرارداد اولیه خوب نبود
و حال پیمانکار گیر افتاده است ،بنابراین
ما ناچار شــدیم در ایــن زمینه تصمیم
بگیریم و امیدواریم شــورای شهر جدید
در اولین فرصت تصمیــم نهایی را در این
خصوص اتخاذ کنــد .وی اضافه کرد :در
حوزه ترافیــک درون شــهری راهاندازی
بی آر تی کرج نیز تصویب شــده است و
امیداوریم شــهرداری این عملیات را هر
چه زودتر کند.
بیشــترین وقت صرف حل مشکالت
تولید و اشتغال میشود

طهایی در ادامه به اهمیت کارآفرینی در
استان اشــاره کرد و گفت :همانطور که
سال تولید و اشتغال اســت ما در بخش
تولید و اشتغال وقت زیادی را میگذاریم
تا واحدهای تولیدی فعال را ســر پا نگه
داریم و برای واحدهــای جدیدی که قرار
است راه اندازی شود تسهیالتی را فراهم
کنیم .وی افزود :بر همین مبنا استان ما
در حوزه سرمایهگذاری جز استانهای اول
تا پنجم کشور قرار گرفته است .طهایی در
ادامه با بیان اینکه استان البرز در برخی از
مناطق با کمبود آب مواجه است و برخی از
مناطق نیز به وسیله تانکر آبرسانی میشود،
خاطرنشان کرد :مدیریت آب یکی از نکات
مهم است ،اگر بتوانیم آب کشاورزی را از
پساب تامین و آب چاههای سالم را به شرب
تبدیل کنیم و از شیوههای نوین آبیاری
استفاده کنیم این مشکالت حل خواهد
شد .وی افزود :دولت  85درصد هزینههای
سیســتمهای نوین آبیاری در زمینهای
زراعی را تامین میکند ،بنابراین فرصت
خوبی برای کشاورزان وجود دارد تا زمین
کشــاورزی خود را تحت پوشش سیستم
آبیاری نوین قرار دهند.

رئیس اداره حفاظت محیطزیســت طالقان با اشاره
به انجام سرشــماری تابســتانه حیاتوحش در این
شهرســتان از مشــاهده  2هزار و  ۵۷۱رأس کل و بز
خبر داد.
«حشمتاهلل کشــیری» در گفتوگو با مهر با اشاره به
اینکه در سرشماری تابستانه حیاتوحش شهرستان
طالقــان ردپای پلنــگ و خــرس قهــوهای و دیگر
گوشــتخواران دیدهشده اســت ،گفت :سرشماری
تابستانی حیاتوحش برای برآورد جمعیت ،اطالع از
زاد و ولد ،حیاتوحش و مقایسه آمار جمعیتی نسبت
به سال قبل انجام میشود.
وی زمان انجام سرشــماری تابســتانی حیاتوحش

شهرستان طالقان را ششــم تا نهم شهریورماه جاری
اعالم کرد و گفت :این سرشماری با حضور بیش از ۳۵
نفر از محیطبانان ،کارشناسان ،مدیران ستادی استان
و با همکاری جوامع محلی و همیاران و شــکارچیان
قانونمند در پانزده مسیر از زیستگاههای حساس مناطق
آزاد و شکارممنوع طالقان انجام شد.
کشیری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای بررسی
و برنامهریزیهای دقیق قبل از سرشــماری ،گفت :بر
اساس بررسیهای انجامشده و به دلیل اینکه دامها در
حال خارج شدن از منطقه بودند 15 ،مسیر که حدود
 ۵۰درصد مناطق را شــامل میشــود ،مورد پایش و
سرشماری قرار گرفت.

وقوع  8آتشسوزی در منابع طبیعی
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی البرز گفت:
از ابتدای ســال تا کنون  8فقره حریق در استان
حادث شده است .ســرهنگ «اردشیر جابری»
درگفت وگو با ایســنا اظهارکرد :ادامه داد :اغلب
این حریقها در محور منطقه چالوس حادث شده
زیرا وسعت و پراکندگی عرصههای طبیعی استان
در این منطقه زیاد است.
جابری اظهار کرد :حریقهای حادث شده ،درمجموع  2/300هکتار از عرصههای
استان را درگیرکرده است .این مسئول با اشاره به کاهش محسوس آتش سوزیهای
صورتگرفته در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت :سال گذشته
 26فقره حریق در اســتان حادث شــد که بیش از  30هکتار از اراضی اســتان را
درگیرکرد .سرهنگ جابری در بخش دیگری از صحبتهای خود به رفع تصرف از
اراضی ملی در سال جاری نیز اشار ه کرد و افزود :امسال بیش از 90هکتار از اراضی
استان از تجاوز و تصرف غیرقانونی آزاد شدند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی البرز گفت :ارزش تقریبی این زمینهای رفع
تصرف شده بیش از  95میلیارد تومان بوده است.

رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان طالقان
تصریح کرد ۷۵ :هزار هکتار از مناطق باال طالقان و پایین
طالقان جزو مناطق شکارممنوع است که سرشماری
در این مناطق توسط همکاران پاسگاه محیطبانی باال
طالقان و نیروهای کمکی انجام شد.
وی با اشــاره به اینکه دامها به جهت خروج از مناطق
از ارتفاعات خارج شدند ،گفت :این موضوع به اعضای
حاضر در سرشماری اجازه نداد تا مناطق مستعد دیگر
را مورد سرشماری قرار دهند.
کشیری اظهار کرد :تابستان سال گذشته  ۲۰مسیر از
زیستگاههای حساس مورد سرشماری قرار گرفت و 2
هزار و  ۹۴۲رأس کل و بز مشاهده شد.

برداشت ساالنه  550تن انواع گیاهان
دارویی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت :ساالنه  550تن انواع گیاهان دارویی از
سطح  162هکتار از اراضی کشاورزی استان برداشت میشود.
به گزارش ایرنا «ســید مجید موسوی» در نشست ستاد توســعه کشت گیاهان
دارویی ،افزود :بر اساس برآوردهای انجام شــده حدود  20میلیارد تومان گردش
مالی گیاهان دارویی در استان اســت که تقریبا معادل  20درصد از آن به خارج از
کشور صادر میشود.
وی اظهار کرد :باتوجه به اهمیت گیاهان دارویی در بازارهای جهانی و همچنین در
زمینه سالمت غذایی ،یکی ازسیاست های اصلی وزارت جهاد کشاوری و سازمان
جهاد کشاورزی استان توسعه کشت در این زمینه است و به خاطر همین موضوع
در مواقعی که امکان کاشت این گیاهان وجود داشته باشد ،به شکل ویژه و با اولویت
این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
موسوی ادامه داد :بر اســاس آخرین اطالعات وزارت جهاد کشاورزی حدود 421
میلیارد تومان تسهیالت با نرخ سود  6درصد برای کسانی که عالقه به کشت گیاهان
دارویی دارند ،اختصاص داده شده است.

شترهای سرگردان در نظرآباد جمعآوری میشود
معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از
جمعآوری و ساماندهی شترهای سرگردان در نظرآباد
خبر داد« .مهدی فتحی» در گفتوگو با تســنیم اظهار
کرد :این شترها مربوط به روستاهای حسینخانلو و گلدره
برای عشایری هستند که چند سال است در آنجا ساکنند.
وی با اشاره به اینکه این عشایر طبق سنتهای قدیمی
خود به پرورش شتر میپردازند ،افزود :این شترها به دلیل
اینکه رسیدگی خاصی نمیخواهند برای این عشایر داری
منفعت هستند اما از آن طرف سبب از بین رفتن پوشش

البرز

حجتاالسالم رفیعی :عاشورا و تاسوعا و مناسبتهای دیگر از پیام غدیر نشأت گرفتهاند
حجتاالســام رفیعی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار
کرد :تاکنون میلیونها نفر به زیارت قبر مطهر امیرالمؤمنین(ع)
رفتهاند اما ممکن است تعداد اندکی از این زائران به شعرهایی که
اطراف قبر و ضریح و حرم امیرالمؤمنین(ع) نقش بسته توجه کرده
باشند.
وی ادامه داد :این شعرها متعلق به علمای اهل سنت است که در
یکی از قطعههای آن «ابن ابیالحدید» عالم سنیمذهب قرن هفتم
گفته «علی جان! بگویم آقایی؟ آقایی واژهای نیست که بشود تو را با
آن ستود ».در سمت چپ حرم مطهر روی کاشی سفید گوشه دیوار
هم نوشته شده« :علی جان! اگر تو در قامت آدم نبودی هیچگاه خدا
به شیطان نمیگفت بر آدم سجده کند ».ابن ابیالحدید در جای
دیگری امیرالمؤمنین(ع) را این گونه خطاب میکند« :آقایی که
دشمنانت زبان به مدح تو گشــودهاند ».این عالم سنیمذهب در
جلد نهم شرح نهجالبالغه نوشته« :ای مردم من احساس میکنم به
امیرالمؤمنین کملطفی شده و تصمیم گرفتم اینجا دالیل برتری
او را بر دیگران بگویم ».او سپس  18دلیل برتری امیرالمؤمنین(ع)
را از منابع اهل سنت ذکر کرده است.
حجتاالســام رفیعی در بیان دیگر ویژگیهای امام علی(ع) که
موجب شد پیامبر گرامی اسالم(ص) او را به عنوان وصی و جانشین
خود انتخاب کند ،اظهار کرد :امام علی(ع) برترین انسان بعد از پیامبر
بود .او در جهاد ،تقوا و علم زبانزد و از همگان برتر بود .امام علی(ع)
در جبهههای نبرد حضور داشــت و مدال او ،زخمهای تنش بود.
امیرالمؤمنین(ع) سادهترین زندگی و باالترین تقوا را داشت و اگر
علم او نبود نمیتوانست قضاوت و پیشگویی کند.
این خطیب برجســته ،روایتهایی را که در بیان فضیلت و عظمت
غدیر وارد شده ژرف ،شگرف و جالب توجه و تأملبرانگیز دانست و
تأکید کرد غدیر باید همچون عاشورا نهادینه شود.

گیاهی این منطقه شــدهاند .معاون فنی ادارهکل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه روز به روز به تعداد
این شترها افزوده میشود ،عنوان کرد :با متولیان این امر
جلساتی را برگزار کردیم و از آنها درخواست ساماندهی
این شــترها را داشــتیم .وی با بیان اینکه تاکنون برای
نگهداری شترها در سالهای گذشته و نه تاکنون مجوزی
صادر نشده است ،گفت :این شترها باید در محوطههای
بسته نگهداری شوند تا آسیبی به پوشش گیاهی منطقه
وارد نشود .فتحی خاطرنشان کرد :حتی اعالم آمادگی

کردیم که اگر الزم باشد زمینهایی را که مربوط به منابع
طبیعی است به عنوان دامپروریهای بسته در اختیار این
عشایر برای نگهداری شترها قرار میدهیم تا دیگر این
حیوانات در عرصه طبیعت رها نباشند.

جنبه مصیبت و غدیر در مورد والیت و شادی باید مورد توجه ویژه
قرار گیرند.
غدیر فقط عید سادات نیست
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این استاد حوزه و دانشــگاه تأکید کرد :گرچه در روز عید غدیر به
دیدن سادات میرویم که کار خیلی خوبی است ،اما غدیر فقط عید
سادات نیســت .اکرام و عیدی دادن متعلق به همه انسانهاست و
امیدواریم روزی برســد که ظهر روز غدیر در همه مساجد مراسم
تکریم و اطعام برگزار شود.
حجتاالسالم رفیعی با بیان این که غدیر منشأ همه مناسبتهاست،
افزود :اگر عاشورا و تاسوعا و مناسبتهای دیگر در تاریخ است نشأت
گرفته از پیام غدیر امیرالمؤمنین(ع) است.
غدیر روزی اســت که امیر نیکیها و عظمتها از سوی خداوند به
عنوان امامالمسلمین برگزیده شد و چه خوب است که مورد خطاب
این دعای پیامبر گرامی اسالم(ص) قرار گیریم که فرمودند« :خدایا
هر کس علی را دوست دارد او را دوست بدار و هر کس علی را یاری
کرد ،او را یاری کن».
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زیادهخواهی به روایت «آوينيون مكبث»

صدای همشهری
02632245620

نمايش «آوينيون مكبث» از  16شهریور در سالن «سيروس صابر» کرج به روی صحنه میرود
الهام يوسفي

البرز-خبرنگار

بــا نزديك شــدن بــه دور هفتم
تئاتر
جشــنواره تئاتر استاني و ضرورت
اجراهــاي عمومــی بــراي
پذيرفتهشدگان ،هنر نمايش در شهر رونق پیدا
کرده اســت .يكي از آثار راه يافته نمايشي به این
جشــنواره «آوينيون مكبث» به نويســندگي و
كارگرداني «پارسا خانلقي» بوده که قرار است با
حضور چهرههای قديمي اين عرصه به روي صحنه
برود .اين نويســنده و كارگردان البرزي فعاليت
هنــري خــودش را ســال  ٧٨آغــاز کــرد و
نمايشــنامههای مختلفي را به روی صحنه برده
است.
نمايش «آوينيون مكبث» برگرفته از جاه طلبي
و زياده خواهیهای شخصیتهای نمايش مكبث
ويليام شكسپير است .اين مسئله به شكل امروزي
براي تماشــاگر به نمایش گذاشــته شده و اجرا
میشود .بازيگران و همه عوامل اجرايي دست در
دست هم گذاشتند تا با وجود نبود امكاناتی نظير
سالن ،در سوله یک كارگاه در بیرون از شهر کرج
تمرين کرده و آماده حضور براي جشنواره استاني
شوند .به گونهای که روابط آنها فضايي پر از انرژي
مثبت از جنس رفاقتهای قديمي تئاتر دهه ٧٠
كرج و آن روزهاي خوش و بي دغدغه را يادآوري
میکند .خستگي و مسير طوالني براي رفت و آمد
براي گروه معنايي ندارد و كوشش كارگردان براي
اجراي اثری فاخر قابل لمس است.
اين نمايش هزینههای سنگيني براي دكور ،لباس
و همه عناصر مربوط به يك نمايش را متحمل شده

و شركت در جشــنواره تنها بهانه اي براي توليد
اثری جدي است .اين هنرمندان آمدهاند تا تئاتری
حرفــه اي عرضه كنند و نشــان بدهند كه كم و
کاستیها را میتوان ناديده گرفت اما براي يك قدم
جلو رفتن و پيشرفت بايد خودشان ،از درون مثل
یک خانواده رسالت تئاتر را حفظ كنند .نويسنده
اي كه آوينيون مكبــث را كارگرداني میکند از
رفاقتها پلي زده اســت تا هنر شهرش را ترميم
كند و سرانجام اين كار را با دوستان وهمكارانش
شریک شود .داســتان اين نمايش شايد براي هر
يك از مــا در بخشهاي مختلــف زندگي اتفاق
افتاده باشد اما ديدن و از نزديك لمس كردن آن
به واسطه تأثيري گذاري تئاتر و ارتباط احساسي
تلنگري محسوب میشــود .اين نمايش از ١٦
شهريور در سالن «ســيروس صابر» کرج به روی
صحنه میرود.
جاه طلبي براي حذف آدمها

يك بازيگر دربــاره نقش خــود در اين نمايش
میگوید :این اولين باري است كه با يكي از افراد
خانوادهام در يك نمايش همكار میشوم .موسيقي
اين كار برعهده برادرم آرسام است و من در نقش
بازيگر ايفاي نقش میکنم.
«رهام عسگرپور» ادامه میدهد :آوينيون مكبث
داستان يك گروه تئاتري است كه قصد دارند به
آوينيون بروند .شخصيت نادر كه به ايفاي نقش
آن میپردازم ،در مقابل «عليرضا» قرار دارد .نادر
فردي است كه عالوه بر تئاتر كالسيك با نمايش
ايراني آشــنايي دارد .كارگردان به نمايش ايراني
كه نــادر در آن تبحر دارد عالقه نشــان میدهد
و در ادامــه مخالفتهای عليرضا و همســرش

دستاندرکاران نمایش «آوينيون مكبث»

كارگردان «آوينيون مكبث» میگوید :بازيگران به ترتيب ورود به صحنه «روهام عسگرپور»« ،سميه قهرماني»،
«رامين ماليي»« ،ايمان سلگي»« ،مرجان افشار»« ،حنا پورداخلي»« ،فرناز حسني»« ،رضا جهاني»« ،حسين
عارف»« ،امين وظايفي»« ،محسن آچاك»« ،روهام شريفي» و «علي آقايي» هستند.
«پارسا خانلقي» میافزاید :طراح چهره پردازي «مژگان رضا خواني» ،طراح حركت و فرم ها «امين وظايفي»،
طراح پوستر و بروشور «پيمان خانلقي» ،آهنگساز «رسام عسگر پور» دستياران كارگردان «عليرضا معروفي»
و «جواد محمدي» ،دوخت لباس «اعظم مير عمادي» و ساخت دكور با «عليرضا پور باقري»« ،ميثم بابا خاني»
و «مهدي اروجي» است

باعث جاه طلبي و حسادت میشــود به طوری
که دسیســههایی براي حذف شــدن نادر انجام
میدهند.
وی دربــاره مشــكالت هنرمندان ايــن عرصه
میافزایــد :مركــز هنرهــاي نمايشــي و اداره
برنامهريزي تئاتر حرفه اي در تهران واقع شده و
كرج در واقع به شكل خوابگاهی براي هنرمندان
اســت .اگر مكان مناســب براي ارائه آثار ،سالن
تمرين و حمايت مالي وجود داشت ،شاهد كوچ
هنرمندان نبوديم و آنها هــم دغدغه و درد اين
كه چرا نمیتوانند در شــهر خودشان كار كنند
را نداشــتند .سختیها و فشــار مشكالت باعث
شكوفايي هنرمندان تئاتر شده است اما اميدوارم
مســئوالن عينك ريزبيني بزنند و به هنرمندان
توجه بيشتري داشته باشند تا فرار مغزها از كرج
به تهران اتفاق نيافتد.
فضاي نامناسب تئاتر البرز

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

-

021-88932308

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.

تقدیراز مسئوالن زندان شهید کچویی

از مسئوالن زندان شهید کچویی بابت زحماتی که میکشند و اینکه با زندانیان
برخورد مثبت و مناسبی دارند ،تشکر میکنم .حتی مرخصیهایی که به زندانیان
میدهند در روحیه آنها تاثیر بسیار مثبتی میگذارد.
فراهانی از کرج

تشکر از شورای جدید زیبادشت فرخ آباد

اعضای جدید شورای زیباد شت فرخآباد به ما قول دادند مشکل آب این منطقه
را تا پایان هفته حل میکنند .حدود یک سال اســت آب نداریم و در کمآبی و
مشکالت ناشی از آن زندگی میکنیم .بارها در روزنامه همشهری هم این مشکل
اعالم شده است اکنون اعضای شــورای جدید گفتند که مشکالت ما را در این
زمینه حل خواهند کرد.
الوندی از کوچه محمدی

نمایی از نمایش آوينيون مكبث

میآید و زمانــي كه آدمها با
هم قرار میگذارند تا كنار هم
باشند ،نبايد به هر دليلي به
يكديگر انرژي منفي بدهند
و اگر اين اتفاق رخ دهد ،شايد
به لحاظ تكنيكي بتوانند كار
مورد قبولي اجــرا كنند اما
تماشاگر را نمیتواند از نظر
احساســي راضي نگه دارند.
به ياد دارم در دوران ما شب
پاياني نمايش «اجراي مرگ»
جدا شدن براي همه اعضای

كارگردان و نويسنده «آوينيون
مكبــث» از حضــور هنرمندان اگر مكان مناسب براي
قديمي در كنار هم در اين نمايش ارائه آثار ،سالن تمرين
میگوید :اين كار يادآور خاطرات و حمايت مالــي وجود
بسیاری براي همه اعضاي گروه داشــت ،شــاهد كوچ
است و همراه با صميميت پيش هنرمندان نبوديم و آنها
میرود .بعد از چند ســال دوري هم دغدغه و درد اين را
از فضــاي تئاتر كرج بــا فضاي كه چــرا نمیتوانند در
نامناسبی روبه رو شدم كه در دوره شهر خودشان كار كنند
ما وجود نداشت .اخیرا گروههای نداشتند
زيادي وارد این حوزه شــدند اما
گروه سخت بود.
اتحادي كه بايد وجود ندارد.
«پارسا خانلقي» میافزاید :معتقدم تئاتر هنری اين نويسنده اضافه میکند :ساده نيست متني را
فاخر است اما اگر در اين وادي رفتارهايي كه خالف حفظ کنی و شخصيتي را دوست داشته باشی اما
منش انساني است وجود داشــته باشد ،درست هر لحظه به خاطر فضاي پر تنش گروه مجبور به
شــكل نميگيرد .تنها جايزه گرفتن و حضور در تحمل شــوی .اين اتفاقات در درجه اول دردآور
فستیوالهای مختلف نشانه كار حرفهاي نيست؛ و از حوصله آدمها خارج اســت .هنرمندان تئاتر
بلکه فرهنگ غني و واال نياز اصلی اين هنر است شهرهاي ديگر بســيار هم دل تَر با يكديگر کار
و هنرمندان بايد بيش از گذشته ظرفيت تحمل میکنند.
يكديگر را داشته باشند .رقابت را به آن شكلي در
جاهطلبی و حسادت؛ محور اصلی نمایش
اين شهر تجربه كردم ،دوست ندارم.
وي میگوید :تئاتر يك كار گروهي به حســاب خانقلي درباره داســتان ايــن نمايش اظهار

میکند :اين نمايش با همان خط داســتان
مكبث شكسپير اما به شكل امروزي در جریان
است و موضوعاتي مثل جاه طلبي ،حسادت و
زياده خواهي را مد نظر قرار میدهد .داستان
اين نمايش گرههایی دوســت داشتني دارد
و تماشاگر را با خود درگير و همراه میکند.
وي با اشــاره به حضور در هفتمين جشنواره
اســتاني میافزاید :قصد كار در جشنواره را
نداشتم به خواسته دوســتانم و بعد از انتشار
فراخوان جشنواره تمرينها را شروع كرديم.
اعضاي گروه همه تالششان را در زمینههای
مختلف دكور ،طراحي لباس ،موســيقي به
کار گرفتهاند و در زمانهای طوالني تمرين
همكاري الزم را داشتهاند.
خانقلي درباره چگونگي تمرين در يك كارگاه
اظهار میکند :يك نمايش حداقل نياز به ٥
ساعت تمرين مســتمر در روز دارد و زماني
كه اين تمرینها هفته اي  ٣جلسه ميشود
خروجي كار خوب و مورد قبول نخواهد بود.
پالتوهای اداره و ســالن تئاتر شهر گروه ما را
قانع نمیکرد و ما به امكانات تئاتر شهر نگاه
نكردیم ،به همين خاطر انتظاری از كســي
نداریم.

روزنه
بلیت سینماهای استان نیم بها میشود

معاون هنری سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز گفت :به مناسبت
روز ملی سینما بلیت همه سینماهای استان نیم بها میشود.
«ابراهیم شــریفی» درگفت وگو با ایســنا اظهار کرد :با تصمیم شورای صنفی
نمایش بنا شده به مناسبت روز ملی سینما بلیت همه سینماهای استان به صورت
نیم بها محاسبه شود.
وی ادامه داد :بر این اســاس از  19شــهریور تا پایان هفته دفاع مقدس (ششم
مهر) ،بلیت همه فیلمهای درحال اکران در سینماهای استان به صورت نیم بها
عرضه میشود.
شریفی افزود :بدون شــک این اقدام تاثیر بسزایی در آشــتی مردم با سینما و
افزایش تعداد مخاطبان هنر هفتم دارد.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی به میزبانی البرز

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی البرز از برگزاری نمایشــگاه
منطقه ای صنایع دستی به میزبانی البرز در کاخ شمس خبر داد.
«سعید امینی» در گفتوگو با فارس گفت :در این نمایشگاه  7استان تهران،
ســمنان ،قزوین ،زنجان،مازندران ،گیالن و همچنین البرز حضور خواهند
داشت.
وی افزود :شــرکت در این نمایشــگاه رایگان بوده و برای شرکت کنندگان
تسهیالت و امکاناتی در نظرگرفته شده است.
امینی خاطرنشان کرد :این نمایشگاه از  ۲۲تا  ۲۶شهریور برگزار خواهد شد.

گوناگون
برگزاری المپیاد آموزشی صنعتگران و روباتیک در استان
پنجمین دوره مسابقات علمی دانش کاپ و نخستین
المپیاد آموزشی صنعتگران روباتیک و مکاترونیک
با حضور مخترعان و پژوهشگران استانهای البرز،
تهران و قزوین در استان البرز برگزار میشود.
به گزارش تســنیم پنجمین دوره مسابقات علمی
دانش کاپ و نخستین المپیاد آموزشی صنعتگران
روباتیک و مکاترونیــک به میزبانی البــرز در 23
شهریورماه ســال جاری برگزار میشود .اختتامیه
این برنامه  25شهریورماه سال جاری است و مرکز

آموزشهای تخصصی خانه صنعــت و معدن البرز
و کانون فرهنگی و تربیتی اســتانی شهید فهمیده
برگزارکنندگان این برنامه هستند .محورهای این
مســابقه روباتیک ،هوا فضا ،ســازههای ماکارونی،
شــیمی آزمایشــگاه ،در  3بخــش دانشــجویی،
دانشآموزی و آزاد ،با حضور مخترعان و پژوهشگران
استانهای البرز ،تهران و قزوین است.
همه شــرکت کنندگان در این المپیاد گواهینامه
دریافــت میکنند و در مراســم اختتامیــه نیز از

کارآفرین برتر ،مخترع برتر ،پژوهشگر برتر و نخبه
برتر تقدیر میشــود و مراســم اختتامیه با حضور
مســئولین عالی رتبه کشــوری و اســتانی برگزار
میشود .با توجه به نامگذاری البرز به عنوان قطب
علم و فناوری کشــور توســط وزیر ارتباطات ،این
مسابقات در این استان و برای پیشبرد اهداف عالی
علمی و صنعتی کشور و شناسایی پژوهشگران این
عرصه و جهتدهی و تقدیــر از برگزیدگان برگزار
میشود.

درخشش دانش آموزان البرزی در جشنواره نوجوان سالم
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش
البرز گفت :دانش آموزان این اســتان در جشــنواره
کشوری نوجوان سالم و مشارکتهای اجتماعی دانش
آموزان حائز  4رتبه برتر شــدند« .فرشید علیزاده» در
گفت و گو با ایرنا افزود :در ششمین دوره این کشوری
جشنواره البرز موفق به کسب رتبه دوم و سوم در بخش
مقاله نویسی ،نقاشی و ایده پردازی شد .وی بیان کرد:
دانش آموزان البرزی ،موفق به کسب رتبه دوم در بخش
ایده پردازی و مقاله و رتبه ســوم نقاشی در جشنواره

نمایی از یک پارک در شــهرک
وحدت
عکس :فرشته اصالحی

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

کشــوری نوجوان سالم و مشــارکت اجتماعی دانش
آموزان شــدند .علیزاده تصریح کرد :دراین جشنواره،
«مهدی قرقانی» از نظرآباد به رتبه دوم کشــوری در
بخش ایده پردازی دســت یافت .وی اضافه کرد« :پریا
قره خانلو» از اشــتهارد در بخش نقاشــی رتبه سوم
کشوری جشنواره را به دست آورد .این مسئول ادامه
داد« :هورموزد اعالیی» از آموزش و پرورش ناحیه یک
کرج به رتبه دوم مقاله نویسی دست پیدا کرد.
معــاون تربیت بدنــی و ســامت اداره کل آموزش و

پرورش البرز ادامه داد :در آیینی که قرار است دراستان
مازندران و شهر ساری برگزار شود از منتخبان جشنواره
نوجوان سالم تقدیر میشود.

