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در نشست شورای آموزش و پرورش مطرح شد؛

بیمارستانفرهنگیاندرالبرز
احداث میشود

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی البرز:

رفع مشکل سیستم بانکی،
صنعت را متحول می کند

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه بیمارستان فرهنگیان در استان البرز احداث
شود ،گفت :جانمایی برای احداث این ساختمان نیز انجام میشود.
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از ساعت 19تا 24سه شنبه

تردد از جاده چالوس
به سمت شمال
ممنوع می شود
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نخستین

دراختتامیهجشنوارهمطبوعاتچهگذشت:

هشتمقامبرتر
از آن روزنامههای
«پیامآشنا» و «پیا م زمان»

سال دوم دوره جدید ،شماره 469
(شماره مسلسل  ، 872سال سیزدهم)
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شماره پیامک 30004802600600

نگاه روز

پخش موسیقی زنده در رستورانهای البرز
گران تمام می شود

گزارش پیام آشنا از نایب قهرمانی والیبال ایران در آسیا

پشتوانه سازی که می توانست هدفمند باشد

دَریچه
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بیان
چندی پیش جلسهای تحت
عنوان هماندیشی مسئوالن و خبرنگاران توسطِ استانداری برگزار شد که خبرنگاران به ِ
ِ
مشکالت و معضالت استان در حوزههای مختلف پرداختند .اما این جلسه که در اردیبهشتماه برگزار شد هیچ خروجی
ِ
خاصیت ذاتی جلسات و نشستهای هماندیشی در استان است ...
قابل اعتنایی در پی نداشت که انگار این
ِ

افزایش وام 35میلیونی مسکن در صف
بعد از تصویب وامهای  80و  60میلیونی مســکن در
ابتدای ســال جاری ،افزایش وام  35میلیونی به 50
میلیون تومان میتواند ســومین مصوبه تسهیالت
مسکن امسال باشد؛ طرحی که فعال بانک مرکزی در
حال بررسی آن است.

به گزارش ایسنا ،در حالی که از سال  1384با تصویب وام 20
میلیونی مسکن با یک فاصله حدود  8ساله و با وجود افزایش
تورم و رشد قیمت خانه ،مبلغ وام مسکن تغییری نکرد که در
دی ماه  1392شورای پول و اعتبار طرح بانک مسکن برای
افزایش وام تا  35میلیون تومان را بررسی و مصوب کرد .این
در حالی است که به فاصله حدود دو سال از این تغییر بانک
مسکن باز هم پیشنهاد افزایش وام را مطرح کرده است.
آنطور که چندی پیش مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد
در صورت موافقت بانک مرکزی و تصویب شــورای پول و
اعتبــار وام  35میلیون تومانی فعلی تا  50میلیون تومان
افزایش خواهد یافت .بت شکن این را هم گفت که سقف
وام خریــد برای زوج های جوان کــه در حال حاضر 50
میلیون تومان است تا  60میلیون تومان افزایش می یابد.
در شــرایطی با وجود گذشت چند ماه از ارائه این طرح به
بانک مرکزی  ،به نظر می رسد بخش اعتبارات این بانک
فعال در حال بررسی ابعاد این وام بوده و هنوز جزئیاتی در
رابطه با پیشــبرد آن مطرح نشده که در صورت موافقت
بــا افزایش وام  35میلیونی(با جعاله حدود  45میلیون) ،
متقاضیان عام می توانند از سقف وام  50میلیونی که بعالوه

 10میلیون جعاله تا  60میلیون افزایش مییابد استفاده
کنند .در عین حال که وام پرداختی به زوجهای جوان هم
از  50میلیــون فعلی به  60میلیون و بعالوه جعاله تا 70
میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
باید یادآور شــد که شرایط فعلی پرداخت وام  35میلیون
تومانی خرید مسکن بر اساس خرید اوراق در بازار سرمایه
اســت به گونه ای که متقاضیان استفاده از این تسهیالت
بایــد در ازای هر  500هزار تومــان ،یک برگه حق تقدم
تســهیالت مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه
کنند .یعنی برای دریافت وام  45میلیونی مســکن باید
 90ورقه حق تقدم تسهیالت خریداری شود که بسته به
تغییرات قیمتی اوراق ارقام مجموع متفاوت خواهد بود ولی
به طور معمول هزینه ای حدود  7تا  8میلیون تومان را به
متقاضیتحمیلمیکند.
دو گزینه دیگر خرید مسکن
اما در حالی که بعد از فرازو نشیب بسیار برای افزایش سقف
وام خرید مسکن در ســال گذشته ،از میان پیشنهادهای
مطرح شده دو طرح راهاندازی صندوق پس انداز مسکن یکم
و وام  60میلیونی در ابتدای امسال به تصویب شورای پول و
اعتبار رسید که هر یک شرایط خاص برای پرداخت داشته
و عمــوم مردم را در بر نمیگیرد؛ از این رو وام  35میلیونی
مصوب ســال  1392با وجود اینکــه رقم قابل توجهی در
مقابل قیمت فعلی مسکن محسوب نمیشود ولی همچنان
از گزینههای اصلی متقاضیان در مقابل دو طرح دیگر است.

جلساتی که گره از مشکالت البرز نمی گشاید

این در حالی است که در صندوق پس انداز مسکن  ،برای
متقاضیان تهرانی تا سقف  80میلیون تومان ،شهرهای با
جمعیت  200هزار نفر به باال تا  60میلیون و سایر مناطق
شــهری هم تا  40میلیون تومان تسهیالت پرداخت می
شــود که البته متقاضی باید خانه اولی باشد یعنی طبق
ضوابط تعیین شده از تسهیالت بانک مسکن و سایر بانکها
جهت خرید ،اهداء و انتقال ســهم الشرکه استفاده نکرده
باشند .همچنین بهرهای از امکانات دولتی در تهیه مسکن
نبرده و متاهل یا سرپرست خانوار باشد.
از سوی دیگر نباید بیش از  7سال از تاریخ پروانه ساخت
مالی واحد مســکونی قابل خرید با وام صندوق پس انداز
گذشــته و پایان کار آن بیش از  3سال عمر داشته باشد.
در عین حال که مشتری باید برای دریافت تسهیالت مبلغ
مورد نظر که برای آنهم کف تعیین شــده است دو دوره
شش ماهه سپرده گذاری کند که در این حالت باید حداقل
یک سال در صف انتظار برای دریافت وام بماند .همچنین
برای پرداخت وام مســکن از این محل محدودیت وجود
داشته و ساالنه به حدود  85هزار نفر اعطا خواهد شد.
بر این اســاس وامهای پرداختی صندوق پسانداز مسکن
شرایط عام نداشته و برای همه متقاضیان کارساز نیست.
در عین حال با وجود اینکه این وام از سوی بانک مسکن و
با سود  14درصد پرداخت می شود ،بازپرداخت آن تا حدی
سنگین و تا حدود یک میلیون و  200هزار تومان در ماه
بوده و به اذعان مدیران بانک مرکزی افرادی با درآمد سطح
پایین از عهده پرداخت آن برنمی آیند.

«بسمهربالشهداء والصدیقین»

« وال تحسین الذین قتلواقی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون»
سالم و درود بی پایان بر راست قامتان جاودانه تاریخ که در لبیک به ندای « هل من ناصر ینصرنی» روح خدا جامه سبز خود را به سرخی خون خود
متبرک ساخته و از ایثار جان شیرین خویش برای دفاع از حریم دین و سربلندی کشور عزیزمان دریغ نکردند تا در خیل شهیدان کربال به حضور
موالی خود شرفیاب شوند.
سالم بر شهیدان گلگون کفن هشت سال دفاع مقدس که با رجعت خود زاللی جبهه ها را به یاد آوردند و ندا دادند که جبهه ها سرزمین عشق و
ایثاربود.
درودبرشما کهبا لبخند معصومتان به اروند زدید وسبکبارانساحلشدید و با پاکی دل های خود زاللی اروند را همیشگی کردید .دستان شما بسته
شد تا دست های ما باز باشد و در مقابل استکبار جهانی و یزیدیان زمان فریاد برآوریم هیهات منا ذله.
اینک که این پرستوهای عاشــق و کبوتران حرم امن الهی به میهن اسالمی رجعت نموده و روح پرفتوحشان بدر بلندای ابدیت ایستاده و ما
بازماندگان از قافله عشق در تمنای محبت و شفاعت بی دریغشان قرار گرفته ایم برماست که تا آنان تجدید پیمان و میثاقی دوباره بندیم که تا
آخرین نفس و تا آخرین قطره خون خود در راه آرمان های واالی شهیدان و امام شهیدان ،راست قامت بایستیم و با استعانت از خداوند متعال
و الهام از توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم ( عج ) و اتکا به رهنمودهای حضرت امام خامنه ای که خود جلوه ای از استقامت و ایثار است و نور
وجودش در میان امت شهید پرور همچون مشعلی فروزان قرار گرفته است در جهت اعتالی اسالم ناب محمدی (ص) در ادامه راه و آرمان های
شهیدان گام برداریم .لذا به اطالع شما امت شهید پرور و همیشه در صحنه استان البرز می رساند که مراسم تشییع یکی از شهیدان گمنام عرصه
دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) موسس فقه جعفری از امام زاده حسن (ع) تا ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز در
روز سه شنبه ساعت 10صبح بر روی دستان شیفتگان حضرتش تشییع می گردد.
امید است همچون گذشته با حضور در صحنه پاسدار حرمت خون سرخ شهدا باشیم و با آرمان های بلند امام راحل و رهبر معظم انقالب حضرت
آیت اهلل خامنه ای تجدید پیمانی دوباره ببندیم که تا آخر ایستاده ایم.

ستاد مشترک بنیاد حفظ آثار و نیروی انتظامی استان البرز

نسترن کیوان پور

روزهــای پایانی هفتــه برای
گذراندن ساعاتی خارج از خانه،
رفتن به رستورانهای داخل و یا
فرزانه
حومه شهر را ترجیح می دهیم.
یوسفیان
برای داشــتن هوای پاکیزهتر
در البرز ،رســتورانهای جاده
چالوس ،روستاهای آتشگاه و برغان را انتخاب می کنیم .رستورانهایی
که هر کدام با پخش تراکت در مســیر راه ،داشــتن محیطی آرام و
دلنشین ،کنار رودخانه و موسیقی زنده را تبلیغ می کنند.
برخی افراد هنگامی که از غذا و یا خدمات یک رســتوران رضایت
دارند ،همیشه هدفشان برای رفتن به بیرون از خانه و تفریح و گردش
همان رستورانی است که بارها و بارها به آنجا رفتهاند و هیچگاه قصد
ریسک کردن و انتخاب رستوران دیگری را ندارند .در مقابل هستند
افرادی که هربار برای رفتن رستوران ،امتحان کردن مکان جدیدی
را به رفتن به جاهای قدیمی ترجیح می دهند .در این میان یافتن
رستورانی بهتر از گذشته ،انسان را دلگرم و خدمات پایینتر تصمیم
فرد را برای رفتن دوباره به آنجا تغییر می دهد.
ادامه در صفحه 2

اطالعیهمهم
شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
بمنظور پیشگیری از هرگونه حوادث جانی ،شنا کردن در رودخانه ها،
کانال های آبیاری و دریاچه های سد های استان ممنوع می باشد.
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
و روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

اطالعیهمهم
شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
بمنظور پیشگیری از حوادث جانی و مالی ناشی از طغیان رودخانه ها و
مسیل ها و انهار و  ...از پارک نمودن خودروها در این مسیرها و همچنین
از اطراق در بستر و حریم رودخانه ها جدا خودداری فرمایید
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
و روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
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نخستین روزنامه صبح البرز

پخش موسیقی زنده در رستورانهای
البرز ،گران تمام می شود
ادامه از صفحه 1
 ...رستوران هایی که خدمات مناسب به مشتریان ارائه می
کنند و در مقابل هزینه ای در خور همان خدمات دریافت
می کنند ،همیشه می توانند مشتریان خود را راضی نگه
دارند .متأسفانه در برخی مواقع نبود نظارت های کافی در
خدمات رستوران ها مطابق با خدماتی که ارائه می کنند،
مشتریان را ناراضی به خانه می فرستد.
رستوران هایی که برای جلب نظر مشتریان ،تبلیغات واهی
و دور از ذهــن انجام می دهند ،تنها می توانند هر فرد را
برای یکبار به عنوان مشتری داشته باشند و قطعاً دیری
نمی پاید که آن فرد نه تنها خود ،بلکه ســایر دوستان و
نزدیکان را به نرفتن به آن رستوران تشویق می کنند .پخش
موسیقی زنده چند سالی است که به خدمات رستوران ها،
خصوصاً رستورانهای خارج از شهر اضافه شده است .گویی
انسان ها برای لحظاتی هم که قصد خوردن شام و استفاده
از هوای پاک و سالم رســتوران های خارج از شهر را هم
دارند ،دست از سر موسیقی بر نمی دارند .اگر هم موسیقی
آرامش بخش و مالیمی هم پخش شود ،جای شکرش باقی
است ،اما گاهاً موسیقی های پخش شده هیچ ارتباطی با
فضای رستوران ها که ندارند هیچ ،برخی اوقات آزاردهنده
نیز هستند.
داشــتن گروه موسیقی در رســتوران ها و جلب مشتری
بیشتر با این عنوان ،به مدیریت رستوران مربوط می شود و
مشتری هیچگاه نباید برای داشتن این خدمات در رستوران
ها هزینه ای مضاعف پرداخت کننــد ،اما این امر بارها و
بارها در برخی رســتوران ها اتفاق افتاده است و مشتری
مجبور به پرداخت شــده است .رستورانی در ابتدای جاده
آتشــگاه قرار دارد که به ازای هر نفر مبلغ سه هزار تومان
بابت پخش موسیقی زنده از مشتریان اخذ می کند .تصور
کنید ده نفر گروهی به آن رستوران رفتهاند ،این افراد در
صورتحساب خود سی هزار تومان اضافه باید پرداخت کنند.
چرا باید این اتفاق بیافتد؟ اعتراض هم که به این موضوع
شــود ،مدیریت تنها جوابش ارائه خدمات است آن هم به
زور .اگر حتی غذای آن رستوران کیفیت بسیار باالیی نیز
داشته باشد ،آن افراد دیگر هیچگاه آن رستوران را انتخاب
نخواهند کرد .سوالی که مطرح می شود این است که چرا
از بین ده رستوران ،هر رستورانی که بخواهد ،مبلغ اضافی
دریافت می کند؟
نبود نظارت کافی بر صنف رســتورانداران از یکســو و
پرداخت هزینه های اضافی مشتریان از سوی دیگر ،تفاوت
در قیمت ها را به دنبال خواهد داشت .افرادی که از خانه
خارج می شوند تا ساعاتی را به دور از مشکالت و دغدغه ها
بگذرانند ،چرا باید با اوقاتی تلخ ،لحظات بگذرانند؟ بیاییم
فضاهای رستوران ها را برای خانوادههای البرزی از لحاظ
خدماتی عاری از هرگونه تخلف کنیم.
فرزانهیوسفیان

نتیجه بررسیها درباره سیل سیجان اعالم می شود

دادســتان کرج گفت :بررســی تخلفات مربوط به
آبخیزداری و تجاوز بــه حریم رودخانه که از دالیل
اصلی حادثه سیل سیجان بود ،همچنان ادامه دارد.

رضا شاکرمی گفت :عامل اول در وقوع سیل تصرف بستر
و حریم رودخانه توســط برخی اهالی و عامل دوم عدم
انجام آبخیزداری توسط منابع طبیعی است.
وی افزود :عدم احداث سیل بند و آبخیزداری توسط اداره
منابــع طبیعی و آبخیزداری و ممانعت نکردن از تصرف
حریم رودخانه توسط اداره آب از مهمترین مواردی است
که در بررسیهای اولیه ثبت شده است.
دادستان کرج با اشاره به نقش کم کاریها در افزایش
ابعاد خســارت ســیل تصریح کــرد :اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری در پاســخ به عــدم آبخیزداری
در این منطقه ،مشــکالت بودجه و نبود اعتبار برای
انجام این امور را مهمترین دلیل عدم اجرای طرحهای
آبخیزداری میداند.

با محرز شــدن تخلف پس از بررســیهای اداره کل بازرسی
اســتان البرز ،گزارش آن برای ابطال سند مالکیت و پیگیری
جدی تخلف به اداره ثبت اسناد و امالک کرج و اداره کل راه و
شهرسازی ارسال شد و در نهایت در شعبه  16دادگاه عمومی و
حقوقی کرج و در مرحله بعدی در شعبه  10تجدیدنظر استان
البرز ،مالکیت دولتی این اراضی ابقا و سند صادر شده ابطال شد.
ارزش تقریبی این ملک که به بیت المال بازگشــته حدود 37
میلیارد تومان برآورد شده است.
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ن عمومی و انقالب
دادستا 
شهرستانهایاشتهاردوطالقان
منصوبشدند
رئیسکل دادگســتری البــرز در احکام جداگانــهای رئیس
دادگستری و دادستان عمومی و انقالب شهرستانهای اشتهارد
و طالقان را منصوب کرد.
به گزارش پیام آشنا به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز،
در حکمی از سوی رئیسکل دادگستری استان البرز «یوسف
رزقی» ،رئیــس شــعبه  102دادگاه عمومی(جزایی نظرآباد)
بهعنــوان رئیس شــعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) و رئیس
دادگستری شهرستان اشتهارد منصوب شد.
همچنین در حکمی جداگانه «محمدرضا حقشناس» ،دادیار
دادســرای عمومی و انقالب کرج بهعنوان دادستان عمومی و
انقالب شهرستان اشتهارد معرفی شد.
احمد فاضلیان ،رئیسکل دادگستری استان البرز از تالشهای
بستامی ،سرپرســت دادگستری اشــتهارد و محمد قیومی،
دادستان عمومی و انقالب نظرآباد که همزمان دادستان اشتهارد
نیز بر عهده داشت ،تقدیر کرد.
در حکم دیگری «رهبر کوهســتان» ،دادیار دادسرای عمومی
و انقالب کرج بهعنوان دادســتان عمومی و انقالب شهرستان
طالقان معرفی شد.
رئیسکل دادگستری استان البرز از تالشهای حسن جهانشاهلو
که همزمان با ساوجبالغ ،سمت دادستانی طالقان را نیز برعهده
داشت ،تقدیر کرد.

شاکرمی افزود :با توجه به مشکالت بودجهای سالهای
اخیر کشــور میتوان در این خصوص تا حدی به اداره
کل منابــع طبیعی و آبخیزداری حق داد اما در هر حال
منتظریم تا پاســخ استعالم از اســتانداری در خصوص

صحت کمبود اعتبار برای انجام آبخیزداری در منطقه به
دست دادستانی برسد.
وی یادآور شد :بحث کمبود بودجه و عدم انجام طرحهای
آبخیزداری قابل تامل است زیرا در صورتی که اعتباری

در اختیار این دستگاهها نباشد چگونه میتوانند در حوزه
خود به انجام این امور بپردازند.
شــاکرمی در خصوص ساخت وســازهای غیرمجاز در
حاشــیه رودخانه نیز خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه
ســازمان آب منطقهای البرز ظرف دو سال گذشته از
اســتان تهران مستقل شده اســت و بیشتر ساخت و
سازهای غیر مجاز حاشیه رودخانه سابقهای بیش از دو
سال دارند در این خصوص نیز باید بررسیهای بیشتری
صورت بگیرد.
وی اذعان داشت :عالوه بر این سازمان آب منطقهای البرز
نیز بحث بودجه و اعتبار را به عنوان یکی دیگر از دالیل
عدم توانایی در رســیدگی به تخریب ساخت و سازهای
غیرمجاز حاشیه رودخانه عنوان کرده است.
دادستان کرج در پایان گفت :در هر حال حداکثر ظرف
یک ماه آینده با دریافت پاسخ استعالمهای صورت گرفته
صحت و سقم این امر مشخص خواهد شد و نتیجه نهایی
اعالم میشود.

در نشست شورای آموزش و پرورش مطرح شد؛

بیمارستان فرهنگیان در البرز احداث میشود

اســتاندارالبرز با تاکید بر تدوین نقشه اطلس بهداشتی
دراین استان گفت :با تدوین این نقشه می توان توازن در
سرانه های بهداشتی و درمانی بوجود آورد .
سید حمید طهایی در نشست شورای آموزش و پرورش
البرز افزود :بیشــتر مراکز درمانی در کالنشهر کرج در
مناطق شــمالی شهر است که این امر سبب شده سایر
مناطق شهری از این نوع امکانات بی بهره شوند .

وی ادامه داد :بنابراین مناطق فاقد مراکز درمانی باید در
اولویت برای احداث بیمارستان قرار گیرند.
طهایی گفت :البرز ازنظر امکانات درمانی در محرومیت
بسرمی برد بطوریکه شهرســتان فردیس دراین استان
حتی یک تخت بیمارستانی ندارد.
استاندارالبرز خاطرنشان کرد :سرانه تخت بیمارستانی
برای هر یکهزار نفر  1.7درصد برآورد شده درحالی که در
این استان  0.4درصد است .
وی با اشاره به سفرهای وزیربهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی به استان البرز گفت :این موضوع مهم مبنی بر
کمبود امکانات و تجهیزات درمانی دراین اســتان بارها
مطرح شده و خواستار افزایش سرانه های درمانی دراین
استان نوپا شده ایم .
موضوع بهداشــت و درمان درنشست شورای آموزش
و پرورش اســتان البرز به دلیل بحــث جانمایی برای
بیمارســتان فرهنگیان این استان مورد توجه استاندار

البرز قرار گرفت.
بیمارستان فرهنگیان در البرز احداث میشود
مدیرکل آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه بیمارستان
فرهنگیان در اســتان البرز احداث شود ،گفت :جانمایی
برای احداث این ساختمان نیز انجام میشود.
ش وپرورش البرز ،با
خسرو ساکی نیز در شــورای آموز 
اشاره به اینکه در این جلسه مصوبات جلسه قبل ارائه و
بررسی میشود ،اظهار داشت :تغییر کاربری ملک سینما
سوخته برای معوض با زمین دبیرستان شهدای انقالب
کرج از جمله اموری است که امروز انجام میشود.
وی بــا بیان اینکه دبیرســتان شــهدای انقالب 147
دانشآموز شــهید را به انقالب اسالمی تقدیم کرده اما
مالک این زمین شخص دیگری است که درخواست ترک
زمین را به ما ارائه داده است ،افزود :در نظر داریم زمین
سینما سوخته را با این زمین تعویض کنیم که برای انجام

این مهم تغییر کاربری زمین ســینما سوخته و افزایش
ارزش افزوده آن از جمله ملزومات است.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به اینکه در نظر
داریم بیمارستان فرهنگیان در اســتان البرز برای رفاه
بیشتر معلمان و فرهنگیان احداث شود ،خاطرنشان کرد:
باید جانمایی برای تعیین مکان مناسب برای ساخت این
بیمارستان انجام شود.
وی بــا تاکید بر اینکه زمینی به مســاحت  5هزار متر
مربع توسط شورای شهر مشــکین دشت برای احداث
مدرسه در شهرک بعثت در نظر گرفته شده است ،گفت:
متاسفانه تا کنون به سبب مشکالت مالی و کمبود اعتبار
این امر میسر نشده است.
ساکی با اشاره به اینکه باید دانشگاه فرهنگیان را کمک و
یاری کینم ،اظهارداشت :باید برنامه راهبردی بلند مدت،
میان مدت و کوتاه مدت برای توســعه و رفع مشکالت
دانشگاه فرهنگیان انجام شود.

مدیرکلبهزیستیالبرز:

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

هیچ کودکی در البرز از تحصیل باز نمی ماند

حذفدفترچههایتامیناجتماعیازشهریور

با هوشیاری اداره کل بازرسی البرز اتفاق افتاد:

در راستای بازرسیها و نظارت اداره کل بازرسی استان البرز از
ادارات مختلف اســتان ،در جریان بازدید از اداره ثبت اسناد و
امالک استان البرز مشخص شد که یک شرکت تعاونی مسکن
با ارائه قولنامه جعلی اقدام به دریافت سند مالکیت در مرکز
شــهر کرج به متراژ  75190متــر مربع(بیش از  7.5هکتار)
کرده است.

خبر

دادستان کرج:

خبر
بیش از  7.5هکتار ملک در مرکز شهر
کرج به بیت المال بازگشت

اخبار

مدیرکل بهزیســتی البرز گفت که با اعتبار هشــت
میلیارد ریالی در نظر گرفته شده از سوی دولت ،هیچ
کودکی در این استان از نشستن پشت نیمکت های
مدرسه باز نمی ماند.
افروز بهرامی افزود :البرز دراین موضوع مهم اجتماعی
پایلوت کشــوری اســت و 800کــودک بازمانده از
تحصیل در این زمینه شناسایی شده اند.
وی ادامــه داد :این کودکان پس از حل مشــکالت

اجتماعی و معیشــتی بدون هیچ دغدغه ای همپای
ســایر کودکان از سال تحصیلی  95-94به تحصیل
خواهند پرداخت.
بهرامی گفت :براســاس گزارشی هیچ کودکی دراین
اســتان بازمانده از تحصیل نیست و شهروندان البرز
در صورت مشــاهده می توانند با اطالع رســانی به
بهزیســتی این کودکان را به کانون دانش و تربیت
برگردانند.
مدیرکل بهزیســتی البرز افزود :این کودکان دارای
والدین معتاد ،تک سرپرست ،طالق ،زندانی ،معلول
ذهنی ،اتباع دارای کارت شناسنایی هستند.
بهرامی اضافه کــرد :با توجه به اینکه این کودکان در
خانواده هایی با آسیب دیدگی اجتماعی بسرمی بردند
موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اجرای
طرح های ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است .
وی جامعه هدف بــرای تحصیل کودکان بازمانده از
تحصیل را بیش شش تا  13سال عنوان کرد و تاکید
کرد :طرح شناســایی کــودکان بازمانده از تحصیل
همچنــان ادامــه دارد و موفقیت مــا در اجرای آن
همچنان منوط به همکاری بیش از پیش شهروندان
در شناسایی و کمک به این کودکان است .

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی روند حذف
تدریجی دفترچههای بیمه تامین اجتماعی را تشریح
کرد و گفت :در اولین مرحله ،دفترچه کاغذی بیماران
خاص حذف میشود.
تقی نوربخش در پاســخ به پرسشــی درباره افزوده
شدن برگههای رنگی به انتهای دفترچههای بیمه و
فراهم شدن امکان انجام آزمایشات تکمیلی برای بیمه
شدگان که چندی پیش از سوی وزیر رفاه اعالم شد
اظهار کرد :این طرح مشمول دارندگان دفترچههای
بیمه تامین اجتماعی نیست.
وی افزود :ما به دنبال حذف دفترچههای بیمه هستیم
که مطابق وعدههای قبلی قرار اســت این عملیات از
شهریور ماه آغاز شود.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در
اولین مرحله ،دفترچه کاغذی بیماران خاص حذف می
شود اظهار کرد :شمار بیماران خاص  320هزار نفر است
که بیشترین هزینهها و بیشترین تسهیالت را نیاز دارند.
نوربخش افزود :حذف دفترچههای بیمه روی مدیریت
مصارف و هزینههای درمانی تاثیرگذار است؛ به عنوان
مثال در حال حاضر ممکن اســت افرادی حتی شاید

به دالیل موجه ،دو یا ســه دفترچه داشته باشند که
حذف دفترچه و دادن  IDو کد واحد به هر شهروندی
که تحت پوشش صندوق بیمه است ،بسیار موثر است.
وی با بیان اینکه دادن  IDبیمه کار پیچیدهایســت،
افزود :باید یک مرکز فرماندهی واحد دیتا در صندوق
بیمه باشد .این کار نیازمند زیرساخت و نرمافزارهایی
اســت که بتواند حجم اطالعات تولیدی را هماهنگ
کند که در این راستا زیرســاختها توسط سازمان
تامین اجتماعی و شــرکت رایتل ایجاد شده است و
در حال اجراست .به گفته نوربخش ،الکترونیک شدن
دفترچه بیمه تحول بزرگی است که زمان قطعی اجرای
آن را اعالم خواهیم کرد.

با دستور ویژه وزیر بهداشت؛

سالمت آبهای بستهبندی بررسی می شود
مدیرکل آزمایشــگاههای مرجع کنترل سازمان غذا و
دارو با اشاره به تاکید وزیر بهداشت بر بررسی آبهای
معدنی و آشامیدنی بستهبندی ،از آغاز این بررسیها
خبر داد و گفت :امیدواریم بتوانیم نتایج را زودتر از موعد
مقرر اعالم کنیم.
دکتر حسین رســتگار با بیان اینکه مقام عالی وزارت
اعالم کردهانــد که برای آبهای بســتهبندی اعم از
آشامیدنی و معدنی باید بررسیهای جامعنگر صورت
گیرد ،اظهار داشت :چندی پیش در بررسی برنامههای
ســال جاری وزیر بهداشــت به ما اعالم کردند که در
زمینه آبهای معدنی ،آشامیدنی و بستهبندی بررسی
کاملی صورت گیرد و اعالم شود که باالخره آبها چه
وضعیتی دارند.
وی گفت :خوشبختانه از زمانی که وزیر بهداشت بر این
موضوع تاکید کردند ،ریاست سازمان غذا و دارو آن را
در اولویت برنامههای ما قرار دادند ،لذا پیرو همین برنامه
تمامی آبهای معدنی و آشامیدنی کشور جمعآوری و
مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند.
رستگار افزود :با توجه به اینکه این آبها ازجنبههای

مختلف در حال بررسی هســتند ،بنابراین امیدواریم
بسیار ســریعتر از زمان مقرر ،نتیجه را اعالم کنیم تا
در صورت وجود مواردی خاص که نیاز به تقویت جنبه
نظارتی و کنترلی دارد آنها را به دانشگاهها اطالع دهیم
تا اقدامات الزم را انجام دهند.
وی در ادامه اظهار کرد :آبها دو نوع هســتند؛ یکی
آبهای معدنی و دیگری آشامیدنی .آبهای معدنی
باید طی چهار فصلی که از منابع برداشت میشود ،از
نظر شرایط مواد معدنی ،کیفیت و دیگر عوامل یکسان
باشد .بنابراین این آبها در چهار فصل بررسی میشود
و نباید شرایط این بررسیها تغییری داشته باشد.
رستگار ادامه داد :آب آشامیدنی آبی است که میتواند
تغییر فصلی داشــته باشد و همینطور تغییراتی را در
آبهای آشــامیدنی ایجاد میکنند که میتوانند یک
سری امالح آن کم و زیاد شود .بنابراین آب آشامیدنی
و آب معدنی تفاوتهایی دارند.
مدیرکل آزمایشــگاههای مرجع کنترل سازمان غذا
و دارو در ادامه گفت :آبهای معدنی و آشــامیدنی از
لحاظ کنترل کیفیت استانداردهای متفاوتی دارند که
برای آنها صادر شده است و بر اساس این استانداردها

بررسی میشوند ،به طوری که هر کدام باید مشخصات
خود را داشته باشند.
رســتگار خاطر نشــان کرد :آبهــای معدنی که در
فروشــگاهها و مغازهها به فروش میرسد نباید زیر نور
آفتاب قــرار گیرد ،چون احتمال دارد نور آفتاب باعث
تغییر کیفیت آب در طعم آن شــود و باید در محل و
مکان مناسب و درجای خنک نگهداری شود تا کیفیت
آب در حد مطلوب باشد و به هیچوجه نباید آب معدنی
در زیر نور خورشید قرار گیرد.
وی همچنیــن تاکید کرد که هر تغییری که در تولید
آبهــا معدنی و آشــامیدنی صــورت میگیرد طبق
اســتانداردهای مربوطه اســت .نظارتها و بازدیدها از
کارخانههای تولیــد آب معدنی به صورت برنامهریزی
شده توسط کارشناسان ما صورت میگیرد .عالوه بر آن
مسئول فنی با حضور مداوم در کارخانه مسئولیت تایید
کیفیت آب را از همه جنبهها بر عهده دارد.
مدیرکل آزمایشــگاههای مرجع کنترل سازمان غذا و
دارو گفت :مراکز تولید آب معدنی و آشامیدنی باید در
محل مناسب باشند .اگر در مجاورت فاضالب باشد باید
فاضالبها کامال استاندارد بوده و فاصله آن نیز رعایت

مديرعامل شرکت فرودگاههای کشور با تاکید بر اینکه
ايمنترين مسيرها را برای پروازها داريم اظهارداشت :هر
اندازه فضای کشور برای پرواز پُرترافیک باشد ،به طور
حتم امنترین فضا را خواهیم داشت.
رحمتاله مهآبادی با اشاره به فعالیت حوزه الکترونیک
مرکز کنترل فضای کشور از آن ب ه عنوان فضایی عملیاتی

یاد کرد که پروازها با ایمنی بیشــتر و ســرویسدهی
مطلوب کنترل و هدایت میشوند تا به مقصد مورد نظر
خود برسند.
وی افزود :هر اندازه فضای کشــور ما پُرترافیک باشد به
ی که تعداد پروازهای عبوری از یکهزار پرواز موجود به
طور 
دو هزار پرواز و تعداد شرکت های هواپیمایی داخلی از ۷۰
به  ۱۵۰برسد ،امنترین فضا را در کشور خواهیم داشت.

سازمان حج و زیارت اعالم کرد :متقاضیان سفرزیارتی عتبات
عالیات که مایلند از  ۲۴شهریورتا ۳۰آبان ماه سالجاری به این
سفر زیارتی اعزام شوند ،می توانند از ساعت ۹صبح امروز نسبت
به پیش ثبت نام اقدام کنند.
در اطالعیه ســازمان حج و زیارت آمده اســت :ضمن عرض
تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) و با عنایت به
برنامه ریزی انجام شده جهت ثبت نام گروههای اعزامی عتبات
عالیات (از تاریخ  ۲۴شهریور ماه لغایت  ۳۰آبان سالجاری) به
اطالع می رساند :متقاضیان تشرف به سفر عتبات عالیات در
زمان یاد شده می توانند از ساعت  ۹صبح امروز لغایت ساعت
 ۱۶روز یکشنبه  ۲۵مرداد ماه  ۹۴با مراجعه به سامانه www.
 atabat.haj.irبرای اعزام به این سفر زیارتی پیش ثبت نام
نموده و کد رهگیری دریافت نمایند.
الزم بذکر است قرعه کشی از متقاضیانی که پیش ثبت نام کرده
اند ،روز دوشنبه  ۲۶مرداد ماه  ۹۴انجام خواهد گرفت و نتیجه
قرعه کشــی روز سه شنبه  ۲۷مردادماه بر روی سامانه پیش
ثبت نام عتبات عالیات قرار می گیرد که متقاضیان می توانند
با مراجعه به سایت مذکور از نتیجه و زمان ثبت نام قطعی در
کاروانهامطلعشوند.
تأکید می شود اطالعات افرادی که در دوره های قبل حائز اولویت
تشرف شناخته شده و به هر دلیل در گروهها ثبت نام نکرده اند،
از ســامانه پیش ثبت نام حذف شده است .لذا درصورتیکه این
عزیزان مایل به تشرف در اعزام های این دوره هستند ،الزم است
مجددا ًنسبت به طی مراحل پیش ثبت نام اقدام فرمایند.
شایان ذکر است افرادی که مبادرت به ثبت نام گروهی  ۳۵نفره
می نمایند ،در صورتیکه تعدادی از آنها از اعزام منصرف شده
و از گــروه خود خارج شــوند و عدد گروه آنها کمتر از  ۲۵نفر
شود ،گروه ایشان حذف شــده و در قرعه کشی شرکت داده
نخواهندشد.
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دکترمهدیپیرصالحی؛

واردات دارو افزایش نمییابد
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ســازمان غذا و دارو
گفت :امیدواریم پس از توافقی که صورت گرفته شاهد تحوالت
مثبتی در حوزه دارو باشیم و قطعا پس از توافق نیز افزایش واردات
نخواهیم داشت به طوریکه میزان واردات در همان سقف گذشته
یا کمتر خواهد بود.
دکتر مهدی پیرصالحی ،با بیان اینکه تحریمها باعث فشارهای
ســنگینی در حوزه دارو شد ،اظهار کرد :بعد از توافقات اولیه در
لوزان شــاهد تاثیراتی در زمینه دارو بودیم و این موضوع کمک
کرده تا در مراودات دارویی بتوانیم بحران دارویی را در سال 92
مدیریتکنیم.
وی گفت :در بحث تحریم در سالهای  91و  92کشور ما متضرر
شدیم و خیلی از بیماران ما دچار کمبودهای دارویی شدند .بحران
شدیدی در داروهای بیهوشی در آن سالها پیش آمد که اعمال
جراحی را دچار تاخیر میکرد .این ضررهایی بود که مستقیما در
حوزه دارو وجود داشت و از طرفی تحریم برخی تجهیزاتی که
شرکتهای دارویی ما به آن نیاز داشتند نیز بود ،که اینها شامل
تحریم بود و کشور در تامین این موارد مشکل داشت.
پیرصالحی با بیان اینکه خوشبخاته از ســال  92این بحرانها
مدیریت و مشــکالت دارویی کمتر شد ،گفت :امیدواریم پس از
توافقی که صورت گرفته شــاهد تحوالت مثبتی در حوزه دارو
باشــیم .قطعا پس از توافق نیز افزایش واردات نخواهیم داشت و
میزان واردات در همان ســقف یا کمتر خواهد بود .اما بحثی که
میتواند ما را کمک کند این است که وارد بازارهای صادراتی شویم
و از این فرصت استفاده کنیم و تراز دارویی خود را مثبت کنیم.
مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ســازمان غذا و دارو
در ادامه خاطر نشان کرد :سرمایهگذاری خارجی نیز میتواند در
موضوع توافق کمک تاثیرگذاری هم در بحث نوسازی صنایع و
هم در ســرمایهگذاریهای جدیدی که شرکتهای خارجی به
صورت مستقل یا به صورت شراکت با شرکتهای ایرانی برای
تولید داروهای جدید انجام میدهند ،داشته باشد.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو ،پیرصالحی در پایان
اظهار داشت :میزان واردات دارو ،همان سقف سابق خواهد بود و
افزایش واردات دارو مشــکلی از ما حل نمیکند .تسهیل روابط
مالی باعث میشود بهنگام داروها را در اختیار داشته و تامین کنیم
و افزایش واردات به صنعت ما لطمه میزند .ضرورتی نمیبینیم
که در داروهای مشابه تولید داخل ،افزایش واردات داشته باشیم.
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با اعالم ورود ساالنه  1000کودک به بهزیستی

تعدادخانوادههایمتقاضی
فرزندخواندگیبسیارباالست

شود یا استفاده از کود در زمینهای کشاورزی اطراف
آن نیز صورت نگیرد .این عوامل در صدور مجوزها تاثیر
بسزایی دارد.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو ،رستگار در
پایان گفت :تا به امروز در بررسیها هیچگونه مشکلی
دیده نشده است و اگر مشکلی وجود داشته باشد حتما
اعالم میشــود و برخوردها نیز از طریق مسیر قانونی
صــورت میگیرد و مردم هیچ نگرانی را در این زمینه
نداشتهباشند.

ایمنترین مسیرهای پروازی در ایران
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور ادامه داد :اداره کل
ارتباطات و ناوبری در سه بعد ارتباطات ،ناوبری و نظارتی
با همکاران مراقبت پرواز فعالیتی تنگاتنگ دارد .در این
بخش شاهد سرویسدهی مطلوب و ایمن به پروازهای
داخلی و همچنین پروازهای عبوری هستیم.
مهآبادی گفــت :این مرکز وظیفه ســرویسدهی به
پروازهای داخلی ،بینالمللی ،عبوری و ســایر پروازها

آغاز پیش ثبت نام سفرهای عتبات
عالیات از امروز

را دارد .رئیــس هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت
فرودگاههای کشــور در ادامه به چالشها و راهکارهای
توسعه خطوط هوایی اشاره کرد و اظهاداشت :ما باید به
مناسبترین و ایمنترین فضای کشور دست پیدا کنیم
و این امر میســر نخواهد شد مگر آنکه راههای هوایی
را افزایش دهیم و مســیرها را موازی ،مستقیم و یک
طرفه کنیم.

رئیس ســازمان بهزیستی از ورود ســاالنه هزار کودک
بدسرپرست و بیسرپرست به این سازمان خبر داد.
انوشیروان محســنیبندپی گفت :تعداد خانوادههای پشت
نوبت برای فرزندخواندگی بسیار زیاد است.
وی با اشاره به پذیرش ساالنه حدود هزار کودک بیسرپرست
و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور بیان کرد :تعداد
بسیار خانوادههای متقاضی قبولی سرپرستی این کودکان نشان
ت بیشتری کودکان
میدهد باید شرایطی فراهم شود تا با سرع 
بیسرپرســت و بدسرپرست به متقاضیانی که صالحیت آنها
توسط مراجع قضایی تائید شده ،تحویل شوند.
محسنیبندپی درباره قوانین سختگیرانه واگذاری سرپرستی
این کودکان گفت :حمایت از خانوادهها برای اخذ سرپرستی
کودکان بهزیســتی ،توســط قوانین حقوقی و قضایی قوه
قضاییه صورت میگیرد که امیدواریم با تدوین آئیننامههای
جدید این روند سرعت بخشیده شود.
وی با اشــاره به اینکه ساخت خانههای سالمندان از سوی
بهزیســتی برونســپاری شــده و خیرین این امر را انجام
میدهند ،افزود :بهزیســتی در تالش است تسهیالت مالی
و بالعوض را در اختیار خیرین برای ساخت خانه سالمندان
قرار دهد تا این پروژهها هر چه زودتر به اتمام برسند.
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور با تاکید بر اینکه تالش
میکنیم بهترین مکان برای نگهداری ســالمندان و حتی
کودکان کانون خانواده باشــد ،گفت :هرچند این امکان در
بهزیستی وجود دارد ولی باید مکانی موقتی برای این افراد
تهیه شود و به صورت روزانه از آنها نگهداری کنیم و شب در
کانون خانواده و کنار آنها به سر برند.

شهر و شهروند

شماره 469
دوشنبه  19 /مرداد 1394 /

نخستین روزنامه صبح البرز

ایستگاه

کامکار:

حمایت های درمانی ایثارگران تعطیل ناپذیراست
معاون مدیریت توســعه و منابع انسانی استانداری
البرز توجه به نیازهــای ایثارگران را از اولویت های
کاری مدیران خواند و گفت :مدیران باید در تامین
نیازهای درمانی ایثارگران همیشه کوشا باشند.

عباداله کامکار در نشست بررسی بیمه مکمل و همگانی
ایثارگران البرزافزود :دستگاه های اجرایی متعهد به تامین
و پرداخت صد درصد کسورات درمانی هستند که دراین

زمینه نباید از هیچ تالشی دریغ ورزند .
وی ادامــه داد:آرامــش امروز جامعه اســامی مرهون
رشــادت های ایثارگران و جانبازان در هشت سال دفاع
مقدس اســت و امروز مدیران دســتگاه های اجرایی با
خدمت به این افراد می توانند دین خود را ادا کنند .
کامکار گفت :دستگاه های اجرایی متولی باید تمام امور
درمانی ایثارگران را به دقت بررســی کرده و در جهت
تامین نیازهای درمانی آنان تالش کنند .

معاون استاندارالبرز اضافه کرد :هر کوتاهی دراین زمینه
قابل اغماض نیســت و مراکز درمانی استان نیز باید به
وظایف خود دراین زمینه عمل کنند .
وی خاطرنشــان کرد :چرخ اداری برای تامین نیازهای
درمانی ایثارگران باید با سرعت بیشتری به حرکت درآید
و دراین بین اتخاذ تدابیر الزم ازسوی دستگاههای اجرایی
امری ضروری است .
کامکار با اشاره به ســالروز بازگشت آزادگان سرافراز به

میهن اســامی در  26مرداد مــاه گفت :هرچند بنیاد
شهید و امورایثارگران مراسمی را تدارک دیده است اما
دستگاه های اجرایی نیز مکلف هستند بصورت جداگانه
تجلیل از فداکاری و جوانمردی این عزیزان داشته باشند .
وی همچنیــن با اعــام در پیش بــودن هفته دولت
درشهریورماه ازمدیران دستگاه های اجرایی خواست تا
دیدار از خانواده های ایثارگران را در اولویت برنامه کاری
خود قرار دهند.

مدیرکل ثبت احوال البرز خبر داد

مدیرکل اداره کل بحران البرز خبر داد

صدور مدارک هویتی المثنی برای کارتن خوابها

 800متر از رودخانه سیجان الیروبی شد

مدیــرکل ثبت احوال البرز گفت :برای صدور مدارک هویتی برای کارتن
خوابها مشکلی نداریم.
محمد میرزایی اظهار کرد :معتادین کارتن خوابی که مدارک هویتی خود
از جمله شناسنامه و کارت ملی را گم کردهاند میتوانند به دفاتر پیشخوان
مراجعه و برای صدور مدارک المثنی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد :بیشتر کارتن خوابهایی که به دنبال دریافت مجدد
مدارک هویتی خود هستند غالباً مدتی را در کمپهای اعتیاد سپری کرده
و با بهبودی قصد بازگشت به جامعه را دارند.
میرزایی افزود :بدون شــک این افراد برای اجراه خانه ،اشتغال ،انجام امور
بانکی و اقتصادی به مدارک هویتی خود نیاز پیدا میکنند و در اکثر اوقات
نداشتن این مدارک برای آنها دردسرساز میشود.
وی ادامــه داد :ثبت احوال درصدور این مدارک برای این افراد هیچ تبعیض و
تفاوتی با دیگر متقاضیان قائل نیست و برمبنای روند اداری معمول عمل میکند.
این مسئول گفت :این افراد برای دریافت مدارک هویتی المثنی ابتدا باید
به دفاتر پیشخوان مراجعه و برگههای هویتی الزم را پرکنند تا براساس
اطالعات انها امکان صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی فراهم شود.
وی اضافه کرد :متاسفانه برخی از این افراد اطالعات دقیق هویتی خود را

مدیــرکل اداره کل بحران البرز از ادامه الیروبیهای رودخانه ســیلزده
ســیجان خبر داد و گفت :تاکنون  800متر از مسیر رودخانه پاکسازی
شده است.

ندارند که همین باعث مند شدن وایجاد مشکل در فرایند صدور مدارک
هویتی المثنی میشود.
یادآورشد :عالوه براین اگر کارمندان دفاتر پیشخوان و ثبت احوال نسبت
به اطالعاتی که این افراد ارائه میدهند مشــکوک شوند ،انان را به نیروی
انتظامی ارجاع میدهند تا هویت کامل و واقعی آنها مشخص شود.
مدیر کل ثبت احوال اســتان البرز در پایان گفــت :اگر مدارک هویتی
معتادین بهبود یافتهای که مدتی کارتن خواب بودند کامل باشــد روند
الزم برای صدور مدارک المثنی آنها در کمتر از  10دقیقه انجام میشود و
مدارک برای اقدام به ثبت احوال ارسال میشود.

ابوالقاسم باقری گفت :تاکنون الیروبی  800متر از رودخانه فصلی سیجان
به عرض چهار و ارتفاع سه متر الیروبی شده است که با توجه به آن مسیر
عبوری رودخانه از درون روستا به طور کامل باز شده است.
وی افزود 700 :متر از رودخانه همچنان پاکسازی نشده است و با توجه به
اینکه متولی پاکسازی و الیروبی رودخانه روستای سیلزده سیجان ،بنیاد
مسکن و شرکت آب منطقهای هستند ،قول دادهاند ظرف یک هفته آینده
باقی مسیر رودخانه نیز الیروبی شود.
باقری خاطرنشان کرد :براســاس اقدامات صورت گرفته در روستاهای
سیلزده تخلیه ســیالب درون خانههای مسکونی روستا نیز به پایان
رسیده است.
مدیرکل بحران البرز ادامه داد :دولت در ابتدای سال بودجهای را به صندوق
بیمه کشاورزی اختصاص میدهد که در صورت بروز هر حادثهای ،خسارت
آن را به کشاورزان پرداخت کند و از این رو پرداخت خسارت به کشاورزان
از طریق صندوق بیمه کشاورزی به کشاورزانی که محصوالت خود را بیمه

کردهاند ،تعلق میگیرد.
وی افزود :جبران خسارات وارده به زیرساختهای کشاورزی شامل انهار و
سیل بندها و  ..نیز از طریق جهاد کشاورزی پیگیری شده و مورد بازسازی
قرار خواهد گرفت.
باقری در ادامه خاطرنشــان کرد :البته تاکنون بسیاری از زیرساختهای
مناطق سیلزده از طریق افراد حاضر در اردوهای جهادی بازسازی شده
است که از این افراد تشکر میکنیم.
وی یادآورشــد :دیگر تاسیسات زیربنایی شــامل برق و تلفن در مناطق
سیلزده هیچگونه مشــکلی ندارد اما تاسیسات آبرسانی به علت نیاز به
مستحکم سازی و برخی اقدامات دیگر فعال به صورت موقت برقرار است.
باقری با اشــاره به لزوم رجوع مردم به بنیاد مسکن برای تشکیل پرونده
افزود :دفتر بنیاد مسکن در روستای سیجان فعال است و مردم باید پرونده
خود را برای دریافت خسارت از این سازمان تکمیل کنند.
وی در پایان گفت :پرداخت خســارت به صورت شخصی و به افرادی
که مســکن و محصوالت کشــاورزی خود را بیمه نکردهاند در دستور
کار قرار ندارد و این اهمیت بیمه را نشان میدهد که توصیه میکنیم
مردم هر ساله نســبت به بیمه مسکن و محصوالت کشاورزی و باغی
خود اقدام کنند.

مدیر کل بانک مهر اقتصاد استان البرز در مراسم تجلیل از خبرنگاران ؛

خبرنگاران  ،پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند
به مناســبت روز خبر نگار  ،مراسم تجلیل از خبرنگاران
استان البرز با حضور مدیر کل بانک مهر اقتصاد استان البرز
و جمعی از اصحاب جراید برگزار شــد که در این مراسم
مدیر کل بانک از زحمات خبرنگاران اســتان البرز تقدیر
و تشکر کرد.
در این مراســم مدیر کل بانک مهر اقتصاد استان البرز با
اشــاره به وظیفه سنگین خبرنگاران در انعکاس صادقانه
اخبار گفت :خبرنگاران گوش و چشــم مردم در جامعه
میباشــند  ،و آنچه را که در توان دارند در جهت انعکاس
کاســتی ها و همچنین تالش صادقانه مسوولین  ،به کار
گرفته و رســالت خود را که همانا انعکاس صادقانه اخبار
است به نحو احسنت انجام می دهند.
پیمان موحد با اشــاره به پرداخت تســهیالت بانک مهر
اقتصاد استان البرزدر سال گذشته گفت  :بانک مهر اقتصاد
استان ابرز در سالی که گذشت  47 ،هزار فقره تسهیالت
پرداخت کرده اســت  ،که این رقــم ،در حوزه پرداخت
تسهیالت بی نظیر بوده و نمایانگر تالش و همت کارکنان
متعهد بانک مهر اقتصاد استان البرز می باشد.
موحــد با تاکید بر این مطلب که از الویت های بانک مهر
اقتصاد اســتان البرز ،رعایت اصــول و موازین بانکداری

اسالمی میباشــد ادامه داد  :بانک مهر اقتصاد ،مجموعه
ایست که مبتنی بر اخالق مداری فعالیت کرده و رعایت
اصول و موازین بانکداری اســامی را  ،از الویت خود قرار
داده اســت  ،به طــوری که در این بانــک هیاتی ،تحت
عنوان هیات شــرعی و فقهی تشــکیل شده و جزئیات
تمام قراردادها و هر آنچه که در بانک مهر اقتصاد منعقد
میشود رصد نموده تا بانکداری اسالمی به طور کامل در
این مجموعه رعایت شــود ،که این امر با نظارت مستمر
و رصد مداوم نوع تسهیالت پرداختی به منظور پیگیری
تا حصول نتیجه مورد نظر در مسیر مشخص شده برای
مصرف تسهیالت پرداختی  ،میسر می شود .با توجه به
حجم باالی پرداخت تسهیالت رقم زیر 3درصدی معوقات
نشانگر پیگیری همکاران در حوزه بانکداری اسالمی بوده
است .
مدیــر کل بانک مهر اقتصاد اســتان البرز تحقق اقتصاد
مقاومتــی را از اهداف این بانک خواند و گفت :بانک مهر
اقتصاد اســتان البرزبیش از  300میلیارد ریال به اقتصاد
مقاومتی اختصاص داده است که در بخش های مختلفی
از جمله ورمی کمپوست ،مرغ بومی  ،قارچ  ،زنبور عسل
 ،شتر مرغ  ،سایر ماکیان  ،آب زیان  ،محصوالت گل خانه
ای  ،زعفران  ،کارگاه های صنایع دستی  ،داربستی نمودن

باغات ،دام ســبک  ،دام سنگین و صنایع تبدیلی مصرف
می شود.
پیمان موحد در ارتباط با فعالیت های بانک مهر اقتصاد
اســتان البرز در حوزه اقتصاد مقاومتــی  ،اینگونه گفت
 :اســتان البرز  ،اســتانی نوپا و جوان اســت  ،این استان
دارای پتانسیل های فراوانی در زمینه نیروی کار میباشد
و همانگونه که می دانید یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی

فرماندار نظرآباد:

برنامههای اقتصادی نظرآباد در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
فرماندار نظرآباد اعالم کرد :تمام برنامههای اقتصادی در این شهرستان،
در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
نشست خبری حجتاهلل صادقی فرماندار این شهرستان برگزار شد.
در این نشســت فرماندار نظرآباد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه
اقداماتی برای تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار
قرار دارد ،اظهار داشت :برای توسعه پایدار اقتصادی و رفع مشکالت در
این حوزه ،هر کاری که دولت تدبیر و امید در سراسر کشور و پیرو آن،
مدیریت ارشد استان البرز و شهرستان نظرآباد انجام میشود ،در راستای
فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی همچنین با اشــاره به روز خبرنگار و حساســیت فعالیت اصحاب
رســانه نیز گفت :رسانهها وظایف مهمی در راســتای آگاهیرسانی و
بصیرتافزایی جامعه دارند و با ابزار خود که همان قلم و بیان است ،در
این جهت تالش میکنند.
عالیترین مقام اجرایی در شهرســتان نظرآبــاد افزود :ما فعالیت همه
خبرنگاران را ارج نهاده و انتظار داریم که مســائل بر اســاس قضاوت و
امانتداری در رسانهها منتشر شــده و به صورتی اقدام گردد که شاهد
افزایــش امید در جامعه و بیان مشــکالت و کمبودها با نگاه مصلحانه
باشیم.
وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با ضرورت استقالل
ادارات در نظرآباد نیز گفت :با توجه به نزدیکی شهرستان ساوجبالغ و
نظرآباد و این موضوع که نظرآباد تا چند سال پیش از توابع ساوجبالغ
بود ،ما کار سختی در پیش داریم.
صادقی ادامه داد :یکی از مسائل ما همجواری نظرآباد و ساوجبالغ است
به صورتی که تنها یک بلوار حدفاصل دو شهرستان را تشکیل میدهد و
به همین دلیل تفکیک دو شهرستان کار مشکلی است.
وی بیان داشــت :با این وجود اقدامات خوبی در راســتای اســتقالل
شهرســتان نظرآباد صورت گرفته و طی چند ماه اخیر شاهد استقالل
چهار اداره در این شهرستان بودیم.

فرماندار نظرآباد همچنین به ظرفیتها و توانمندیهای این شهرستان
اشاره کرد و گفت :این شهرستان ساالنه  35تا  40هزار تن گندم مورد
نیاز کشور را تأمین کرده و از نظر توسعه کشاورزی و صنعتی قابلیتهای
مهمی دارد.
صادقی با اشاره به حضور دو شهرک صنعتی در نظرآباد گفت :استقبال
زیادی برای سرمایهگذاری و استقرار واحدهای صنعتی در نظرآباد وجود
دارد ،اما شاهد هســتیم که تعدادی از زمینها شهرکهای صنعتی ما
بالتکلیف بوده و به همین دلیل تأکید کردیم که هر چه ســریعتر باید
این اراضی تعیین تکلیف شــده و اگر مالکان تمایلی به احداث کارخانه
در شهرکهای صنعتی نظرآباد ندارند ،راهکارهای خلعید آنها در پیش
گرفته میشود.
همچنین یکی از خبرنگاران در رابطه با نحوه عزل و نصب مدیران سئوال
کرد که وی در پاسخ گفت :از سه معاونت فرمانداری ،دو معاون منصوب
شده بومی استان البرز بوده و از کارکنان استانداری بودند.
صادقی بیان داشــت :برای معاونت سیاسی به دلیل آنکه افراد پیشنهاد
شده هر کدام به جریانات سیاسی منصوب میشدند ،فردی را از خارج
استان دعوت به همکاری کردیم که مدیری توانمند و با تجربه است.
یکی از مهمترین سئواالت خبرنگاران در این جلسه مربوط به اختالفات
در شورای شهر و شهرداری نظرآباد بود.
صادقی در این رابطه تأکید کرد که من از عملکرد شــورا و شــهرداری
رضایــت ندارم و در ماه مبارک رمضان نیز طی ســخنانی تأکید کردم
کــه باید در این ماه افراد توبه کرده و برای خدمت به مردم آســتینها
را باال بزنند.
فرمانــدار نظرآباد افزود :بارها برای اتحــاد ،همدلی و رفع اختالفات در
شورای شهر و شهرداری تالش کردیم ،اما به نظر میرسد که دیگر آنها
نمیتوانند به یک توافق جدی رسیده و اختالفات را رفع کنند.
فرماندار نظرآباد ادامه داد :به همین دلیل راهکارهای قانونی را در پیش
گرفته و مردم به زودی اخبار خوبی را از شــورای شهر تا شهرداری در
رابطه با رفع اختالفات میشنوند.

آشنا 3

ایجاد شغل میباشد.بانک مهر اقتصاد استان البرز با توجه
به صنعتی بودن این استان  ،تعامل خوبی با مجموعه های
بزرگ صنعتی داشته و تسهیالت خوبی را به این مجموعه
ها پرداخت کرده است  ،که این امر باعث اشتغالزایی زایی
شــده و امیدواریم تا روز به روز شاهد تحقق آرمان های
اقتصاد مقاومتی در کشور اسالمی ایران باشیم.
وی در ادامه افزود  :در بخش ســامت نیز توانسته ایم با

مراکز درمانی خوبی در اســتان البرز به تعامل رسیده و
تفاهمنامه منعقد و پیرو آن تسهیالت مناسب و مطلوبی
را به پرسنل آنها پرداخت کنیم .تا شاید با برطرف شدن
گوشــه ای از مشــکالت مالی این حوزه  ،بتوانیم چرخ
سالمت را همواره رو به جلو در حرکت ببینیم.
مدیر کل بانک مهر اقتصاد اســتان البرز با اشاره به فواید
ورزش در هر سازمانی ابراز داشت  :ورزش تضمین سالمتی
در هر جامعه ای است و پرداختن به ورزش طراوت انسان
را ضمانت می کند  .بانک مهر اقتصاد اســتان البرز تیم
های ورزشــی متشکل از پرسنل بانک داشته و در عرصه
مســابقات به طور جدی حضور دارد ،اتفاقا مقام قهرمانی
سال گذشــته و نایب قهرمانی امسال مسابقات فوتسال
جام رمضان از آن تیم فوتســال بانک مهر اقتصاد استان
البرز می باشد.
پیمان موحد در پایان این مراســم از زحمات صادقانه و
خالصانه اصحاب رسانه در استان البرز تقدیر کرد و گفت:
انعکاس صادق و راســتین مطالب  ،مســئولیت ناچیزی
نیست و این امر همت باالیی می طلبد که شما خبرنگاران
محترم استان البرز نشان داده اید که در این حوزه و نظر
قابل اشاره هستید و می توانید الگویی بسیاری از همکاران
خود در کشور باشید.

فرمانداراشتهارد:

اجرای شبکه فاضالب شهری در اشتهارد پیگیری میشود
فرماندار اشتهارد با بیان اینکه اجرای شبکه فاضالب شهری در اشتهارد
پیگیری میشــود ،گفت :نصب دستگاه «آب شــیرینکن» نیز یکی از
طرحهایی است که در شهرستان اشتهارد انجام میشود.
ابوالفضــل اینانلو با بیان اینکه اجرای طرحهای مختلفی در شهرســتان
اشتهارد پیگیری میشود ،اظهار داشت :نصب دستگاه «آب شیرینکن»
یکی از طرحهایی است که در شهرستان اشتهارد انجام میشود.
وی با بیان اینکه پیمانکار اجرای این طرح مشخص شده و اجرای آن در
حال انجام اســت ،بیان کرد 70 :میلیارد ریال هزینه اجرای این پروژه در
شهرستان اشتهارد است.
فرماندار اشتهارد با بیان اینکه با اجرای این طرح کل آب شرب شهرستان
اشتهارد شیرین میشود ،متذکر شد :این دستگاه «آب شیرینکن » نوع
خاصی از این دستگاهها است.
اینانلو با اشــاره به اینکه در شهرســتانهای دیگر نصب دستگاه «آب
شــیرینکن» با لولهکشی مجزا انجام میشود تا مردم به صورت کارتی
و با ظرف آ ن را خریداری کنند ،گفت :اما دســتگاه «آبشیرینکنی»
که در اشتهارد استفاده میشــود ،در کنار مخزن آب شهرستان نصب
میشود و در تمام منازل شهرستان اشتهارد میتوان از آب شرب شیرین
استفاده کرد.
وی با بیان اینکه از مردم شهرســتان اشــتهارد خواهش میکنم که در
مصارف غیر از شرب کمتر از این آب استفاده کنند ،اظهار داشت :امیدواریم
که مردم به دقت و با احتیاط از آب شرب استفاده کنند.
فرماندار اشــتهارد با بیان اینکه طرح دیگری که در شهرستان اشتهارد

دنبال میشود اجرای شبکه فاضالب شهری است ،بیان کرد :این طرح نیز
تصویب شده و اجرا میشود.
اینانلو با اشاره به اینکه  30میلیارد تومان اعتبار برای اجرای شبکه فاضالب
شهری در شهرستان اشتهارد در نظر گرفته شده است ،بیان کرد :پیمانکار
اجرای این طرح نیز مشخص شده است.
وی با بیــان اینکه این دو طرح در هفته دولت با حضور اســتاندار البرز
کلنگزنی و اجرائی میشــود،گفــت :اجرای چند پــروژه دیگر نیز در
شهرستان اشتهارد پیگیری میشود و شهرداری نیز اجرای پروژههایی را
دنبال میکند.
فرماندار اشتهارد با بیان اینکه پروژه ساخت یک مدرسه خیرساز در یکی
از روستاهای شهرستان اشتهارد دنبال میشود ،اظهار داشت :این مدرسه
برای دانشآموزان دو روســتای مرادتپه و صحت آباد که نزدیک همدیگر
هستند ،احداث میشود.

اخبار البرز را هر لحظه در پیام آنالین دنبال کنید

PAYAMONLINE.net

از ساعت 19تا 24سه شنبه

تردد از جاده چالوس به سمت شمال
ممنوعمیشود

رییس پلیس راه البرز از اجرای محدودیت های ترافیکی ویژه
درمحور کرج  -چالوس در این استان خبرداد.
سرهنگ رضا اکبری افزود :تردد وسیله نقلیه ازساعت 19الی
 24روز سه شنبه  20مردادماه جاری ازمیدان امیر کبیر تا دهانه
شمالی تونل کندوان ممنوع است .
وی اضافه کرد :همچنین از ساعت  14.30روز جمعه  23مرداد
ماه تا دو بامداد روزشنبه  24مرداد ماه تردد خودروها از کرج به
سمت مرزن آباد ممنوع است.
وی اضافه کرد :همچنین تردد وســیله نقلیه ازساعت  18روز
جمعه  23مرداد ماه تا دو بامداد روز شنبه  24مرداد ماه از مرزن
آباد به سمت کرج یکطرفه خواهد بود.
وی گفت :این ممنوعیت به دلیل تخلیه بار ترافیکی مسافران در
حال بازگشت از سفر در این مسیر اجرا می شود.
رییس پلیس راه استان البرز افزود :ممنوعیت تردد موتورسیکلت
نیز تا پایــان محدودیت ترافیکی در جاده کــرج  -چالوس و
بالعکس ادامه دارد.
وی به رانندگان توصیه کرد عــاوه بر حفظ آرامش و رعایت
نکات ایمنی ،مقــررات راهنمایی و رانندگی را مورد توجه قرار
دهند.
این مسئول گفت :مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره
تلفن  88255555به صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت
راه های کشور و آماده امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی
است.
استان البرز یکهزار و  500کیلومترآزاد راه  ،بزرگراه و راه اصلی
و فرعــی دارد و  18درصد ترافیک جاده ای کشــور مربوط به
راه های این استان است.
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دستورالعملعملیاتواکنشسریع

اطفاء حریق مناطق جنگلی ابالغ شد
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار سازمان حفاظت محیط
زیست طی نامه ای دستورالعمل ستاد راهبری و عملیات تیم
واکنش سریع اطفاء حریق مناطق جنگلی تحت مدیریت محیط
زیست را ابالغ کرد.
علی تیموری در ابالغیه خود به ادارات کل محیط زیست کشور،
دستورالعمل ســتاد راهبری و عملیات تیم واکنش سریع اطفاء
حریقمناطقجنگلیتحتمدیریتمحیطزیستبراهمیتحفظ
جنگل های کشور و بر لزوم همکاری و تعامل دستگاه های مسئول
و آمادگی نیروهای اجرایی و تجهیزات موجود برای این دستیابی به
این مهم تاکید کرده است.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار سازمان حفاظت محیط
زیســت همچنین از اجرای مانور اطفاء حریــق با هدف افزایش
آمادگی نیروها ،ایجاد تعامل با دســتگاه ها و ارگان های مرتبط،
آزمایش تجهیزات و ابزارهای اطفاء حریق و شناسایی نقاط ضعف و
آسیب پذیر در مناطق تحت مدیریت در  ۱۴استان کشور به عنوان
یکی از مهم ترین اقدامات اجرایی در این خصوص نام برد.
خاطرنشــان می شود ،دستورالعمل ستاد راهبری و عملیات تیم
واکنش سریع اطفاء حریق مناطق جنگلی تحت مدیریت محیط
زیست با هدف افزایش آمادگی و هماهنگی در مدیریت و کنترل
آتش سوزی ،فراهم نمودن شرایط و امکانات الزم جهت پیشگیری
از وقوع حریق ،بکارگیری ادوات و تجهیزات کارآمد و متناسب با
شرایط محیط زیست کشور و جلوگیری از روند تخریب این عرصه
ها بعد از آتش سوزی ابالغ می شود.
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پلنگ ایرانی بیمه می شود
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت
محیط زیســت از طراحی مدلی جدید برای بیمه پلنگ ایرانی
در قالــب برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت این گونه در
کشور خبر داد.
علی تیموری افزود :یکی از موضوعات اساسی که در تهیه و تدوین
برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران در دستور
کار قرار دارد ،بیمه این گونه جانوری است.
وی ادامه داد :شرایطی از جمله پراکنش وسیع پلنگ در کشور،
اندازه و تنوع طعمه های مورد اســتفاده آن ،زیســتگاه های
متنوعش مانند مناطق جنگلی و کوهستانی صعب العبور و یا با
امکان دسترسی کمتر ،آمار باالی مرگ و میر های پلنگ و تعداد
عوامل اجرایی مرتبط با زیســتگاه های آن سبب ایجاد تفاوت
های اساســی در مدل طرح بیمه ای  ،نحوه اجرا و نظارتهای
بعدی آن در مقایســه با تجربیات موجــود در خصوص بیمه
یوزپلنگ شده است.
تیموری تصریح کرد :با بررسی وضعیت موجود در خصوص میزان
تعارضات با دام اهلی  ،با تعدادی از شرکت های بیمه گذار سرآمد
و صاحب تجربه مذاکراتی صورت گرفت که برخی از این شرکتها
توانایــی اجرایی کافی برای همــکاری در خصوص انتظارات این
سازمان برای بیمه پلنگ ایرانی را نداشتند .
همچنین برخی دیگر با اعالم آمادگی طی جلســات کارشناسی
با همکاری موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی به بررسی
راهکار های اجرایی برای مدل بیمه ای پلنگ و در قالب برنامه ملی
عملیاتی حفاظت و مدیریت این گونه در کشور پرداختند.
وی با بیان اینکه طبق مطالعات صورت گرفته طی یک دوره چهار
ساله مجموع  ۷۱در صد از مرگ و میر های پلنگ به دالیلی چون
شکار و طعمه مسموم باز می گردد ،پیش بینی می شود با تکمیل
مدل بیمه پلنگ ایرانی  ،یکی از بی سابقه ترین طرح های بیمه و
همچنین برنامه های ساماندهی خسارات و تعارضات گربه سانان
بزرگ دنیا  ،در خصوص پلنگ ایرانی اجرا شود که می تواند بخش
عمده ای از تلفات این گونه ارزشمند را در کشور کاهش دهد.
گفتنی است ،از سال ۱۳۹۲اقدامات هدفمندی به منظور مطالعات
و نیاز سنجی برای تهیه و تدوین برنامه ملی عملیاتی حفاظت و
مدیریت پلنگ در کشور آغاز شده است که انتظار می رود تا پایان
نیمه اول سال جاری تکمیل شود.
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شماره 469
دوشنبه  19 /مرداد 1394 /

نخستین روزنامه صبح البرز

آیا شرایط جوی می تواند بر بدن تاثیر بگذارد؟

کوتاه از سالمت

تولید نسخه جدید داروی سرطان سینه
رییس پژوهشکده سرطان سینه جهاد دانشگاهی از موفقیت
محققان پژوهشکده در تولید نسخه جدید داروی ضدسرطان
'هرسپتین' به صورت آنتی بادی هوشمند به روش باکتریایی
و تولید نانوبادی های ضدسرطان خبر داد.
به گــزارش ایرنا از پژوهشــکده ســرطان ســینه جهاد
دانشگاهی،دکتر کیوان مجیدزاده با بیان اینکه از سال گذشته
اجرای چند طرح کالن در دستور کار پژوهشکده قرار دارد،
افزود :طرح تولید قطعه 2)'F(abآنتی بادی ضد فاکتور رشد
اپیدرمال ( )2-HERدر سیتوپالسم میزبان باکتریایی از جمله طرح های کالنی بوده که از پنج سال قبل شروع
شده است و در این پروژه تالش کردیم تا آنتی بادی را در باکتری تولید کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در ابتدا کسی باور نمی کرد که بتوان آنتی بادی را در باکتری تولید کرد ،گفت :آنتی بادی
ها ساختارهای نسبتا پیچیده ای دارند از این رو باکتری ها قادر به تولید ساختارهای پیچیده پروتئین ها نیستند؛
ولی در این مطالعات با کمک مهندسی باکتری ها و طراحی های مهندسی ژنتیک موفق به تولید آزمایشگاهی
آنتی بادی های مربوط شدیم.
مجید زاده به اهمیت یافته های این طرح اشاره کرد و اضافه کرد  :به طور معمول آنتی بادی ها در سلول CHO
پستانداران (تخمدان همستر چینی) تولید می شود ولی سلول  CHOبسیار گران است و هزینه آنتی بادی ای
که در داخل این سلول تولید می شود ده ها برابر بیشتر از آنتی بادی هایی است که در داخل باکتری تولید شوند.
وی مشکل بودن انجام تحقیقات بر روی سلول  CHOدر مقایسه با باکتری را از دیگر محدودیت های این سلول
ذکر کرد و گفت :از سوی دیگر احتمال آلوده شدن این سلول به ویروس بسیار زیاد است که این امر باعث خراب
شدن محصول نهایی می شود ولی احتمال آلودگی در باکتری پایین است.

پیشنهادبهار:چیکنکورما

چیکن کورما را با گشنیز تزیین و با برنج و ساالد یا سیب
زمینی نو و سبزیجات سرو کنید

نصف یک عدد
عصارهلیموترش
فلفل چیلی قرمز (بدون دانه و خرد شده)
 ۸عدد
گوجه گیالسی نصف شده
برنج پخته و ساالد ،یا سیب زمینی نو و سبزیجات

مواد الزم برای چیکن کورما :
 ۴عدد
فیله مرغ بدون پوست
 ۱۸۰گرم
پنیر خامه ای پرچرب
رب کورما  ۲قاشق غذاخوری
 ۱قاشق غذاخوری (به عالوه
گشنیز خرد شده
مقداری برای سرو)

 ۱عدد
برای سرو

طرز تهیه چیکن کورما :
فر را با حرارت  ۲۰۰درجه سانتیگراد گرم کرده و مرغ ها را در یک ظرف مخصوص فر بچینید .پنیر خامه ای ،رب
کورما ،گشنیز را با هم مخلوط کرده و مقداری از آب لیمو را به آن اضافه کنید
 .باقی مانده آب لیمو را روی مرغ ها ریخته و مخلوطی که درست کردید را روی آن بزنید .فلفل ها را روی آن
پخش کرده و برای  ۱۵دقیقه داخل فر بگذارید .بعد ظرف را از فر درآورده ،گوجه ها را اضافه کنید و دوباره برای
 ۱۰دقیقه داخل فر بگذارید.
برای تزیین از گشنیز استفاده کرده و با برنج و ساالد یا سیب زمینی نو و سبزیجات سرو کنید.

آیا نم و رطوبت موجب ورم مفاصل میشــود؟ آیا
تغییرات فشار هوا میتواند موجب سردرد شود؟ آیا
دمای هوا جنسیت جنین را تعیین میکند؟
یدانید؟ ســرما و گرما ،تابش
از آب و هــوا چــه م 
خورشــید یا بارش باران و برف؛ اما این موارد تمام
چیزی نیســت که ما باید در مورد آب و هوا بدانیم.
شرایط جوی تاثیرات مرموزی بر روی بدن ما دارد.
دانشــمندان حوزه مغز و اعصاب در ســال 2013
موردی را گزارش کردند که یکی از عجیبترین موارد
تاریخ پزشکی است :مردی که مدعی است میتواند
هوا را بو بکشــد .او گفت طوفانی که در راه است از
خود بوی تعفن مدفوع راسو که با پیاز ترکیب شده
را تولید میکند .این دانشمندان با حیرانی تمام به او
نگاه میکردند و از دادن هرگونه پاسخی عاجز بودند.
اکثر ما خوشبختانه از داشتن چنین استعداد نادری
محروم هستیم ،اما الزم است بدانیم که کوچکترین
تغییراتِ شرایط جوی موجب بروز تغییراتی در بدن
ما میشود .البته دانشمندان هنوز راه طوالنی برای
اثبــات این روابط در پیش دارند ،اما شــواهدی که
تاکنون به دســت آمده ما را کنجکاوتر میکند .اگر
بخواهیم کمی جانب احتیاط را نگیریم ،میتوانیم
بگوییم که هر چیزی از احتمال سکته قلبی گرفته تا
جنسیتجنینبهنوعیباپیشبینیهایهواشناسی
در ارتباط است .همانطور که گفتیم ارتباط شرایط
جسمانی ما راه طوالنی برای اثبات
جوی با تغییرات
ِ
شدن از نظر علمی در پیش دارد ،اما برخی از موارد
زیاد شنیده شده است.
اثر رطوبت بر روماتیسم ,تاثیر آبو هوا بر بدن ,تاثیر

کمک به بهبود عملکرد مغز افراد مسن با خون افراد جوان

مطالعات محققــان مغز و اعصاب دانشــکده
پزشکی دانشگاه استنفورد نشان می دهد ،خون
افراد جوان حاوی ترکیباتی است که می تواند
عملکردمغزافرادمبتالبهآلزایمررابهبودبخشد.
آزمایش های مدل حیوانی نشان می دهد که
خون جوانان با برخی از اثرات پیری مقابله می
کند و می تواند به بهبــود یادگیری و حافظه
کمک کند و منجر به تولید سلول های جدید
مغزی شود .محققان در حال بررسی هستند که
آیا این تاثیر در انسان نیز وجود دارد.
این احتمال وجود دارد که خــون افراد جوان
حاوی پروتئین هایی است که می تواند برخی

چرا تماس مادر و نوزاد در ساعت اول تولد اهمیت دارد؟
یک فوق تخصص کودکان تاکید کرد :برقراری و
اســتحکام پیوند عاطفی میان نوزاد و مادر که به
تداوم شیردهی در آینده منجر میشود به تماس
مادر و نوزاد در ساعت اول تولد بستگی دارد.
دکتر طاهری تفتی با اشاره به اینکه اکثر نوزادان
که در ســاعت اولیه هوشــیاری پس از زایمان
بر روی سینه یا شــکم مادر قرار داده میشوند،
بــه راحتی نوک پســتان را پیدا کرده و شــروع
بــه مکیدن میکنند ،گفت :هــر چند که وجود
برچسب و باندهای تشخیص هویت بالفاصله پس
از تولد ضروری است ،اما سایر اقدامات مانند تزریق
ویتامین  Kو پیشگیری از عفونت چشم را میتوان
تا انجام موفقیتآمیز تغذیه اولیه به تعویق انداخت.
وی اضافه کرد :تغذیه با شیر مادر باید در ساعت
اول بعد از زایمان شروع شود ،مگر این که وضعیت
پزشکی مادر یا نوزاد شرایط دیگری را بوجود آورد؛
چراکه شیر مادر باید اولین ماده غذایی باشد که
وارد معده نوزاد میشود.
وی با بیان اینکه در معاینه فیزیکی باید به زمان
مناسب برای معاینه پســتان ،ارزیابی ساختاری
پســتان و آموزش مادر توجه شود ،تصریح کرد:

قرینه بودن پســتان ،نوک پستان فرورفته ،اندازه
پستان و تودههای مشکوک از جمله نکاتی است
که به هنگام ارزیابی ساختاری پیش از زایمان برای
شیردهیمناسباست.
طاهریتفتی خاطرنشــان کرد :تداوم شیردهی،
برقراری و اســتحکام پیوند عاطفی و روانی میان
نوزاد و مادر ،کاهش خونریــزی پس از زایمان با
حرکات انقباضی رحم ،حفظ درجه حرارت بدن
نوزاد ،حفظ قند خون نوزاد در  90دقیقه بدو تولد و
کاهش گریه نوزادان به خصوص با تماس پوست با
پوست با مادر از جمله نتایج تماس زود هنگام مادر
و نوزاد پس از تولد است.
این فوق تخصص کودکان در پایان یادآور شــد:
سابقه قبلی شیردهی یا داشتن شیرخوار تغذیه
شده با شیرمادر با وزن گیری کم ،سابقه ناباروری
وابسته به هورمون و قصد استفاده از قرصهای ضد
بارداری خوراکی ،مشکالت پزشکی مهم از جمله
دیابت و هایپوتیروئیدی درمان نشده ،سن مادر و
مشکالت روانی و اجتماعی مادر از جمله ریسک
فاکتورهایی برای مشــکالت شیردهی است که
میتوان پیش از زایمان شناسایی شود.

شرایط جوی بر بدن
هنوز از نظر علمی مشخص نیست که آیا نم و رطوبت
درد را بیشتر میکند یا خیر
 -1باران موجب روماتیسم میشود ...شاید!
از قدیم گفته شده که هوای مرطوب و دارای وزش
باد مفاصل را ملتهب میکند ،اما مدارک خاصی برای
اثبات این ادعا وجود ندارد .در سال  2011مطالعهای
انجام شد که  9پژوهش قبلی خود را بررسی کرده
بود .نتیجه آن مطالعه این بود که آب و هوا هیچ تاثیر
پایداری بر روی عالئم التهاب روماتیسمی ندارد .در
حقیقت به نظر میرسد تنها رابطه علنی آب و هوا با
روماتیسم «جهتگیری تاییدی» باشد .اگر شما باور
دارید که باران موجب دردهای مفصلی شما است،
احتمــاال این قضیه را در ذهن خود میپرورانید که
در روزهای بارانی درد بیشتری را احساس میکنید
و روزهایی که حالتان خوب است را نادیده میگیرید.
پرونــده در همینجا بســته نمیشــود .برخی از
دانشمنداننظرمتفاوتیدارند.آنهامیگویندعوامل

از اندام ها از جمله مغز را جوان کند.
در این مطالعــه ،رگ های خونی دو موش پیر
و جوان به هم متصل شدند تا تمام منبع خون
دو حیوان مشــترک شود .نتیجه نشان داد که
عضالت و استخوان های آسیب دیده موش پیر
نسبت به موش های پیر دیگری که این سیستم
برایشان اجرا نشد ،بهبود یافته بود.
تحقیقات انجام شــده در سال  2014میالدی
نشان داد که تزریق پالسمای خون موش های
جوان به موش پیر به مدت ســه هفته ،باعث
افزایش یادگیری و حافظه می شود.
محققان احتمال می دهند که عالوه بر پروتئین
ها ،هورمون ها و عوامل رشد نیز در اینفرایند
نقش دارند .در ادامه تحقیقات ،پژوهشگران یک
پروتئین به نام  CCL11را که در موش های
پیر بسیار شایع است ،وارد بدن موش های جوان
کردند .حافظه موش های جوانی که این پروتئین
را دریافت کردند ،ضعیف شد و تعداد سلول های
مغزشانکاهشیافت.

چند عادت نادرست که باید ترکشان کنید

برخي عادت ها در ســال
هاي اول زندگي شکل مي
گيرد و به مرور زمان همه
چيز تغيير پيدا مي کند .اما
از کجا بايد بدانيم که کدام
شيوه ها از رده خارج شده
و کدام همچنان تأييد شده
و علمي است؟ محققان پس
از انجام بررسي بين حدود  ۵۰۰داوطلب مرد ،يک
فهرست از چند روش منسوخ شده ،تهيه و جايگزين
هاي آن را معرفي کردند.
*روزي چند بار مسواک مي زنيد؟
روزي يک بار( ۲۸درصد)
پس از هر وعده غذايي ( ۶درصد)
صبح و عصر (۶۶درصد)
اگر دندان را صبح و شب مسواک مي زنيد ،پس چرا
هنگام ظهر مسواک نمي زنيد؟ زيرا ضربه هاي اضافه
مي تواند ميناي دندان را از بين ببرد ،به خصوص اگر
براي ناهار غذاي اسيدي ميل کرده باشيد .اين يعني
که با وجود عمل مفيد مسواک زدن ،شايد به دندان
ها آسيب برسانيد و دندان ها به خرابي ،بيماري لثه
و ساييدگي مستعد شــود .مسواک زدن روزي سه
بار زياد اســت و در مقابل مسواک زدن روزي يک
بار هم کافي نيســت .مگر اين که روش عالي براي
مســواک زدن داشته باشيد که خيلي از ما نداريم.
بنابراين روزي دو بار هر بار به مدت  ۲دقيقه مسواک
بزنيد .وسط روز از نخ دندان استفاده کنيد.
*براي تب باال چه بايد کرد؟
قرص  OTCبراي پايين آوردن تب مصرف کنيد
( ۴۴درصد)
از کمپرس سرد استفاده کنيد ( ۶درصد)

بگذاريد روند طبيعي اش
را طي کند ( ۵۰درصد)
تــب عالمت بيمار بودن
نيست بلکه عالمت اين
اســت که بدن در حال
تالش اســت تا خــود را
بهبود دهد اما چگونه؟
افزايــش تنها يــک تا ۲
درجه دماي بدن ،ميزان توليد سلول هاي ايمني را
افزايش مي دهد و در برابر مقابله با عفونت به بدن
کمک مي کند .طبق تحقيقات ۴۴درصد افرادي که
در اين موقعيت قرص مصرف مي کنند و  ۶درصدي
که سعي مي کنند بدن را خنک کنند در واقع در
اين جنگ طرف عفونت را مي گيرند .زماني که تب
داريــد ،بدن مي لرزد تا به مکان گرم تري برويد از
جمله زير پتو ،کاري که بدن از شــما مي خواهد
انجام دهيد .اما اگر تب به  39.5درجه سلسيوس يا
بيشتر برسد و بيش از  ۳روز ادامه داشته باشد بايد به
پزشکمراجعهکنيد.
*زخم را چگونه تميز و درمان مي کنيد.
با آب بشوييد و سپس باند پيچي کنيد ( ۲۹درصد)؛
بگذاريد هوا بخورد تا پوست خشک روي زخم ايجاد
شود( ۴۰درصد)؛
با هيدروژن پيروکسيد تميز کنيد( ۳۱درصد).
همه اين روش ها نادرســت است ۴۰ .درصد افراد
فکر مي کنند نياز به باندپيچي نيست چون زخم
آن ها را به يک اسکار زشت تبديل خواهد کرد .به
افرادي که زخم را باز مي گذارند ،بايد گفت ،اين امر
روند بهبود را طوالني تر خواهد کرد و احتمال به جا
ماندن اثر زخم نيز وجود دارد .هيدروژن پروکسيد نيز
نمي تواند باکتري ها را از بين ببرد.

زیــادی را باید در نظر گرفت ،مانند لباسهایی که
بیماران میپوشند و یا اینکه خارج خانه هستند یا
داخل منزل.
 -2سرما به قلبتان هم نفوذ میکند
زمستان فصل ســرما و آنفلوانزا است ،اما بررسیها
نشــان میدهد که آمار حمله قلبی در زمستان با
افزایش همراه اســت .پژوهش انجام شده در چین
نشــان میدهد که مرگ ناشــی از حمله قلبی در
زمســتان در مقایسه با بهار و تابستان به  40درصد
میرسد .سالها است بر روی این نکته تحقیق شده،
یداند .هرچند آن پژوهش
اما واقعا کسی دلیلش را نم 
انجام شــده در چین دریافت که دمای پایین فشار
خــون را افزایش میدهد و درنتیجه احتمال حمله
قلبینیزافزایشمییابد.
کاهش فشار هوا میتواند دستگاه دهلیزی ما را مختل
کند
 -3کاهش فشار هوا سردرد عجیبی به همراه دارد
اگر مدام احساس سنگینی میکنید ،شاید دلیلش

مبدعتنفسمصنوعیدرگذشت
دکتر فارست برد مبدع آمریکایی اولین دستگاه
تنفس مصنوعی مدرن در ســن  94ســالگی
درگذشت.
انجمن مراقبت های تنفسی آمریکا در بیانیه ای
اعالم کرد که فارست برد در منزل مسکونی خود
در یکی از شهرهای ایالت آیداهو درگذشت.ابداع
وی که ونتیالتور ( تنفس دهنده) مدرن نام دارد
جان افراد بیشماری را نجات داده است.
فرانک سالواتوره رییس این انجمن گفت :دکتر
برد پیشتازی واقعی در طب تنفسی و مراقبت
های ریوی بود.
دکتر برد که خلبان بود در نوجوانی هنری فورد
و اورویل رایت را دیده بود و در طول عمر خود
به عنوان خلبان هواپیمای دوربرد ارتش آمریکا
در جریان جنگ جهانی دوم به تهویه مکانیکی
عالقمند شــد.کنجکاوی وی به زمانی باز می
گردد که در زمان پرواز با یک هواپیمای بمب
افکن  88 Junkersبا مشکل تنظیم کننده
ای که در کابین خلبان برای انتقال اکسیژن به

خلبانان آلمانی در ارتفاع باال بکار می رود ،روبرو
شد .درس هایی که دکتر برد در حین ارتقای
دستگاه یاد گرفت ،در نهایت منجر به طراحی
دستگاه 7 Bird Markشد که انجمن مراقبت
های تنفسی آمریکا آن را اولین دستگاه تنفس
مصنوعی به منظور اســتفاده برای بیماران به
شدت بدحال نامید.
پس از گذشت چند سال ،این دستگاه جایگزین
دستگاه های دست و پاگیر ریه مصنوعی شد که
در بخش های بیمارستان های آمریکا و سایر
کشــورها به منظور درمان بیماری فلج اطفال
مورد استفاده قرار می گرفت.

این حقایق سرطانی را نمی دانید!

محققان معتقدند بیش
از نیمی از سرطان ها و
مرگ و میرهای ناشی از
سرطان ،قابل پیشگیری
هستن .د
تــرس از ســرطان در
بســیاری از جاهای دنیا
یــک تابو اســت .مردم
ترجیح میدهند ،کمتر از سرطان بشنوند .حتی
وقتی کسی به ســرطان مبتال می شود ،تالش
میکند نامی از سرطان نبرد.
علیرضا فرید ،پرستار سرطان نوشت  :اما محققان
معتقدند هرچه دانش عمومی از سرطان افزایش
پیدا کند ،شانس ابتال و در پی آن شانس بقا بعد از
ابتال ،افزایش می یابد.
با هم برخی از حقایق مرتبط با سرطان را بررسی
مطالعه می کنیم ،حقایق شگفت انگیزی درباره
بزرگترینچالشسالمتیدنیا.
عمده ترین علت سرطان پوست ،سالن های برنزه
و سرطان ریه ،سیگار است
در مطالعاتی که اخیرا انجام شده ،ساالنه در ایاالت
متحده آمریکا ۴۱۹۰۰۰ ،نفر ،به دلیل استفاده
از سالن های برنزه ،به سرطان پوست مبتال می
شوند .اینکه سیگار ،علت دو سوم از سرطان های
ریه است ،سالهاست بر همگان مشهود و مبرهن
است.
محققان معتقدند بیش از نیمی از سرطان ها و
مرگ و میرهای ناشی از سرطان ،قابل پیشگیری
هســتند .همچنیــن  %۸۰از ســرطان ها ،در
کشورهای فقیر و در حال توسعه اتفاق می افتد.
بیش از  ۲۰۰نوع سرطان ،طبقه بندی شده اند

سرطان یک بیماری مفرد
و تنها نیست .دانشمندان
طی  ۱۰ســال گذشته
توانسته اند انواع سرطان
را به  ۲۰۰زیر گروه طبقه
بندی کنند .امروزه گفتن
اینکه خانمی به سرطان
سینه مبتال شده است،
کامال بی معنیســت! چون سرطان سینه از نظر
پاتولوژی و ژنتیــک ،به زیر گروه های مختلفی
تقســیم می شــود ،که گاها نحوه رشد و شیوه
درمانشان ،با هم متفاوت است .هر چه شناخت
ما از طبقه بندی سرطان ،افزایش یابد ،به درمان
اختصاصی نزدیکتر شده ایم .شاید روزی فرا برسد
که درمان هر فرد سرطانی ،با توجه به خصوصیات
ژنتیکی خودش انجام شود و درمان سفارشی شده
( )Tailored Therapyیکــی از انواع درمان
سرطان محسوب شود.
موش کور صحرایی ،نسبت به سرطان ایمن است
بــدن موش کور صحرایــی (Naked Mole
 ،)Ratغنــی از مــاده ای بنــام هیالورونــان
( )Hualuronanاست که مانند یک گریس
(لغزنده کننده) عمل می کند و مانع رشد سلول
های سرطانی می شود .این کشف ،می تواند الهام
بخش درمان های آینده سرطان باشد.
بیش از  ۲۸میلیون نفر در دنیا از ســرطان جان
سالم بدر برده اند
سرطانپایانزندگینیست!بهویژهباپیشرفتهایی
که در دهه های اخیر داشــته ایم .اگر چه میزان
شــیوع سرطان در برخی کشورها ،رو به افزایش
است ،اما اکثر مبتالیان به سرطان بهبود می یابند.

اینتل اولین پردازنده از سری زئون

اچ تی سی درصدد تعدیل نیرو و

وجود در اختیار گذاشتن قدرت پردازشی باال ،باعث افزایش
ضخامت و وزن محصوالت تولیدی نخواهد شد.پردازندههای
زئــون مخصــوص لپتاپهــا از ویژگیهای این ســری از
پردازندههای اینتــل نظیر حافظهی تصحیح خطا ،مدیریت
ریموت و تاندبولت  ۳بهره میبرند.
اینتــل هنوز اطالعــات کاملی را در خصــوص قابلیتهای
پردازندهی جدید خود ارائه نکرده اســت .این پردازنده تا پاییز
ســال جاری روانهی بازار نخواهد شــد و از اینرو لپتاپهای
مبتنی بر این تراشه را نمیتوان تا پاییز در بازار مشاهده کرد.
اســتراتژی جدید اینتل گویای این موضوع اســت که قدرت
لپتاپها و بطور کلی گجتهای موبایل به دلیل تمایل افراد
برای استفاده ازاین گجتها در مقایسه با پیسیها حتی برای
انجام کارهای ســنگین نیز رو به افزایش است .گزارش IDC
نیز نشــان از این دارد که لپتاپهای قدرتمند یکی از معدود
حوزههایی است که ویندوز پیســیها در آن همچنان رشد
میکنند ،از اینرو سیاســت اخیر اینتــل نیز مبنی بر ارائهی
پردازندههای زئون برای لپتاپها منطقی به نظر میرسد.

اچتیسی همچنان در حال دستوپنجه نرم کردن با مشکالت
است و جدیدترین گزارش مالی این شرکت هم نشان میدهد
که تایوانیها دوباره به وضعیت قرمز بازگشته است .به تازگی
مدیر عامل این شــرکت خبر از برخی تغییرات در اچتیسی
داده است.
چیالین چانگ ،مدیر مالی شــرکت اچتیسی در گفتگویی با
رســانهها اعالم کرده است که اچتیسی باید هر چه سریعتر
تصمیمات قاطعی را برای اخراج برخی از کارکنانش ،کاهش
هزینهها و همچنین کاهش مدلهای گوشی هوشمند که تولید
میکند اتخاذ کند در این صورت شــاید دوباره میزان فروش
اچتیسی احیا شود.
امسال سهام اچتیسی  ۵۱درصد کاهش داشته است .اچتیسی
روی فروش گوشیهای هوشمند باال رده در بازارهای نوظهوری
مثل هند سرمایهگذاری کرده است جایی که این شرکت ۲۰
درصد از سهم بازار گوشیهایی با قیمت  ۲۵۰تا  ۴۰۰دالر را
در اختیار دارد.
چانگ اطالعات بیشتری از برنامههای کاهش هزینه اچتیسی

پ ها معرفی کرد
را برای لپ تا 

اینتل تراشههای فوق حرفهای سری زئون را از این پس عالوه بر
دیتاسنترها و کامپیوترهای قدرتمند برای استفاده در لپتاپها
در اختیــار تولیدکنندگان قرار خواهد داد .اینتل اولن ســری
از تراشــهی زئون برای بکارگیــری در لپتاپها را با نام -E3
 1500M v5معرفی کرد.
اینتل در حال معرفی پردازندههای نسل پنجمی یا همان سری
اسکای لیک اســت .این کمپانی اولین سری از پردازندههای
سری زئون خود را برای استفاده در لپتاپها معرفی کرد .این
پردازنده با هدف لپتاپهایی که وظایفی نظیر انجام رندرهای
سه بعدی بسیار سنگین را برعهده خواهند گرفت ،تولید شده
است.
اولین پردازنده از این ســری  1500M v5-E3نام دارد که با

این باشــد که در تمام لحظهها هزار تن فشــار هوا
روی سر ما اســت .اصال شاید همین مسئله عامل
ســردردهای برخی از افراد باشد! کازوهیتو کیموتو
و همکارانش در دانشــگاه پزشکی دوکیو در ژاپن
بــر روی  28بیمار مبتال به میگرن پژوهش کردند.
آنها از بیماران خواستند که تمام موارد سردرد خود
را در طول ســال در دفتری یادداشت کنند .آنها
گزارشهای بیماران را با دادههای ایستگاه هواشناسی
نزدیک محل زندگی هر فرد مقایسه کردند و به این
نتیجه رسیدند که سردرد آنها اغلب با کاهش فشار
هوا انطباق داشت.
درســت اســت که کیموتو بر روی جامعه آماری
کوچکی کار کرده بود ،اما پژوهشی دیگر انجام شد
که نتایج مطالعه کیموتــو را تایید کرد .آن مطالعه
نشان داد که فروش مسکنها همزمان با کاهش فشار
هوا افزایش مییابد .یک دلیل میتواند این باشد که
کاهش فشار هوا میتواند دستگاه دهلیزی ما را مختل
کند .دســتگاه دهلیزی به گودی داخل سر اطالق
میشود که تعادل ما را ممکن میسازد.
 -4خورشــید احتمال پسر شدن جنین را بیشتر
میکند
شاید فکر کنید که تقسیم جمعیتی جهان دقیقا
مســاوی است ،اما مذکر و مونث بودن ما به شرایط
جوی وابسته است .برای نمونه ،در نیمکره شمالی،
شــدن جنین در دوران گرم بیشتر از
احتمال پسر
ِ
دوران سرد است .به عبارت بهتر ،گرما بیشتر با پسر
شدن جنین در ارتباط است .اینکه چگونه این اتفاق
رخ میدهد هنوز در هالهای از ابهام است.

سبک زندگی
روزنه

ساالد ماکارونی را این بار قالبی
درست کنید

ســاالد ماکارونی یکی از خوش طعم ترین پیش غذاهاست
و درســت کردن آن کار بسیار ســاده ای است .این بار ساالد
ماکارونی قالبی درست کنید.
مواد الزم برای ساالد ماکارونی قالبی :
ماکارونی شکلی آبکشی شده ترجیحا رنگی  :یک بسته کوچک
یا نصف بسته بزرگ
نصف سینه مرغ پخته
هویج پخته  1 :عدد متوسط
ذرت کنسروی  4 :قاشق غذاخوری
فلفل دلمه ای سبز یا رنگی  1 :عدد
خیارشــور ریز خرد شده  6 :الی  8قاشق غذاخوری (بسته به
شوری اونها) سر پر
نخود سبز پخته  4 :قاشق غذاخوری سر پر
کالباس نگینی خرد شده  6 :الی  8قاشق غذاخوری سر پر
سس مایونز به میزان الزم
نمک ،فلفل و کمی آبلیمو کمی
طرز تهیه ساالد ماکارونی قالبی :
تمام مواد باالرو بــا هم مخلوط می کنیم و میزاریم تا کمی
خنک بشه (بهتره ســس مایونز در آخر و کمی قبل از سرو
اضافه بشه همینطور ادویه ها!چون ماکارونی سس رو جذب
میکنه) و وقتی خواســتیم سرو کنیم حدود نیم ساعت قبل
سس مواد رو هم میزنیم و توی قالبه مورد نظرمون پالستیک
فریزر میاندازیم .و مواد رو توی قالب ریخته و با پشــته قاشق
فشار میدیم .و میزاریم نیم ساعت خودش رو بگیره و بعد در
ظرف ســرو برش میگردونیم و با سس و پوره سیب زمینی
تزیینش میکنیم .من فرصت تزیین نداشتم.
نکته ها :
بهتره تمام مواد رو ســر و خنک با هم مخلوط کنید .و آب
ماکارونی رو کامل بگیرید
مقدار مواد بستگی به سلیقه ی شما داره .من خودم معموال
بیشتر از مواد باال میریزم .خودتون میتونید کم و زیادش کنید.
از ماست چکیده هم میتونید به جای سس یا ترکیبی با سس
استفادهکنید.
میتونید سسی از آبلیمو و ادویه و سس مایونز درست کنید
و نیم ســاعت قبل از سرو ســس رو روی مواد بدید یا وقتی
برگردونید روی مواد بریزید .میتونید از قارچ خرد شــده هم
استفادهکنید.

کسانی که نباید چای بنوشند

افراد صفراویمزاج بهتر است از خوردن نوشیدنیهای گرم
مخصوصا چای بپرهیزند چــون تعادل صفراوی آنها را بر
هم میزند .حمید افراسیابی گفت :در طب سنتی گروهی
از افراد دارای مزاج ســرد و خشک هستند .این افراد طبع
سردی دارند و توصیه می شود که گوشت گوساله ،ماهی،
عدس ،خیار ،کاهو ،موز و کیوی کمتر بخورند.
وی افزود :اما گوشــت گوسفند ،نبات ،نعنا ،روغن کنجد،
سبزی ،مغزها و چای دارچین برای آنها مفید است.
این متخصص طب سنتی گفت :در مقابل افراد گرم مزاج
که طبع گرمی دارند توصیه می شود که از نوشیدن چای
داغ بپرهیزند.افراسیابی افزود :مصرف نوشیدنیهای بسیار
داغ مثل چای ،قهوه و نســکافه صفرای آنها را درگیر می
کند و حتی در مواقعی حاالت روحی آنها را تحت تاثیر قرار
داده و خشــم را در این افراد بیشتر میکند .وی ادامه داد:
برای ناراحتیهای اعصاب و لرزش دستها توصیه می شود
که چای بسیار کم نوشیده شود.

کاهشمدلهایتولیدی

شاتل ،های وب ،نداگستر صبا و ایرانسل از رگوالتوری کارت زرد گرفتند
رگوالتوری به اپراتورهای شــاتل ،های وب ،نداگستر صبا و
ایرانسل اخطار توقف فروش اینترنت دریافت کردهاند و پرونده
شرکت پیشگامان کویر یزد نیز به سازمان تعزیرات حکومتی
ارجاع داده شده است .غالمرضا داداش زاده  -معاون نظارت
و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
با اعالم اخطار توقف فروش به برخی از اپراتورهای ارائهدهنده
اينترنت پرسرعت گفت :با توجه به نظارتهای انجام شده ۳
اپراتور اینترنت پرسرعت  ADSLشامل نداگسترصبا ،های
وب و شاتل به دليل عدم تناسب ميزان پهنای باند با تعداد

مشــترکان و اپراتور وايمکس ايرانسل به دليل عدم نصب
سامانه سنجش کیفیت اينترنت ،اخطار توقف فروش دريافت
كردهاند .از بين  ۶شــرکت مخابرات اســتانی که به دليل
وضعيت نامطلوب پهنای باند اينترنت اخطار توقف فروش
دريافت کرده بودند  ۴اســتان آذربايجان شرقی ،خراسان
رضوی ،همدان و کرمان مشــکل پهنای باند را حل کرده
اما  ۲استان اصفهان و مرکزی به دليل عدم بهبود وضعيت
پهنای باند ضمن اعمال مقررات مندرج در پروانه ،به سازمان
تعزيرات حکومتی نيز معرفی می شوند.

در اختیــار خبرنگاران قرار نداد ولی انتظــار میرود که این
برنامهها تا ســه ماهه اول ســال  ۲۰۱۶اجرایی شوند .به نظر
میرســد ا چ تی سی در نظر دارد تا با کاهش تولید مدلهای
متنوع بر روی تولید گوشیهای باالرده شاخص تمرکز کند در
واقع به نوعی سیاستهای سونی طی سالهای اخیر را حاال به
نوعی اچتیسی به اجرا خواهد گذاشت.
طی سالهای اخیر این کمپانی شاهد از دست دادن سهم
خود از بازار بوده و بخصوص در حوزه گوشیهای هوشمند
باالرده رقابت را به اپل و سامســونگ واگذار کرده اســت و
این در شرایطی اســت که در حوزه محصوالت پایین رده
نیز تحت تاثیر شرکتهای چینی ،اچتیسی با کاهش سود
مواجه شده است.

فرهنگ و هنر
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نخستین روزنامه صبح البرز

در اختتامیه جشنواره مطبوعات چه گذشت:

آن روزنامههای «پیامآشنا» و «پیا م زمان»
هشت مقام برتر از ِ
فرزانهیوسفیان

مراســم اختتامیه جشنواره مطبوعات با حضور سید حمید
طهایی استاندار ،سید موسی حســینی کاشانی مدیر کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،داریوش شهابی فر مدیر عامل خانه
مطبوعات ،علی رامک مدیر کل صدا و سیمای البرز و بسیاری
از خبرنگارن ،مدیر مسئوالن و سرپرستان رسانه های استان
در سالن سیروس صابر برگزار شد .این مراسم در حالی به
ِ
خبرنگاران روزنامه های پیامآشنا و پیامزمان
پایان رسید که
موفق به کسب شش رتبه و دو مقام شایسته تقدیر شدند.
سیدموسی حسینیکاشانی دبیر جشنواره مطبوعات و رسانههای
استان البرز گفت :البرز استان نوپایی است که متاسفانه از کمبود
زیرساختها رنج می برد .اما با توجه به بودجه ای که امسال به
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی به مبلغ یک میلیارد و پنجاه
میلیون تومان اختصاص یافته است ،امیدواریم بتوانیم در تجهیز
امکانات فرهنگ و هنر استان ،قدمهای مؤثری را برداریم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخشی از سخنانش در این
مراسم ،ضمن قدردانی از حضور پُر شور اهالی رسانه در دومین
جشنواره مطبوعات و رسانههای استان البرز گفت :خوشبختانه
تعداد شرکتکنندگان نسبت به سال گذشته حضور چشمگیری
داشته است و این جای بسی خوشحالی دارد .اهالی مطبوعات و
خبررسانی ها در استان ،عضو خانواده فرهنگ و اراشاد اسالمی
هســتند و به عنوان نماینده ای از دولت در کمک به این قشر
فرهیختهکوتاهینخواهیمکرد.
از مجموع یک هزار و  55اثر ارســال شــده به دبیرخانه دومین
جشنواره مطبوعات و رسانههای استان البرز 39،اثر توانستند رتبه
های برتر را کسب کنند .در ادامه اسامی افرادی که موفق به کسب
رتبه های برتر شده اند را می خوانید:
بخش سر مقاله و یادداشت :علی سلمانزاده از روزنامه پیامزمان
رتبه دوم ،الهام آمرکاشی و امالبنین خانینژاد از روزنامه پیامآشنا
رتبه سوم و نسترن کیوانپور و زرنوش محمدی از روزنامه پیام
آشنا هر دو شایسته تقدیر در این بخش شدند.
بخش مقاله ،تحلیل و تفسیر :سیدرضا جمشیدی از روزنامه ایران
اول ،ابراهیم رضاپور از نشــریه البرزفردا دوم و ســید نصرالدین
میرعربشاهی از روزنامه جام جم سوم شدند.
بخش تیتر :المیرا اگیر از خبرگزاری ایســنا اول ،مژگا نالسادات

ســجادی از خبرگزاری ایرنا ،صفدر جگروند از نشریه البرزفردا
بــه عنوان رتبه دوم ،الناز جعفری و فتانه احدی هردو از روزنامه
همشهری در جایگاه سوم و خدیجه ثنایی فر از هفته نامه پژواک
البرز ،مهدی جعفری از نشریه پیام سپیدار و انسیه معماریان از
نشریهمهرتابانشایستهتقدیرمعرفیشدند.
بخش مصاحبه :مهدی جابری از خبرگزاری تسنیم رتبه اول ،مریم
رویت وند غیاثوند از نشریه فاروس و زهرا کورانی از نشریه البرز
فردا هر دو نفر دوم و آرش عبدی از روزنامه پیامآشــنا رتبه سوم
کسب کردند و از سارا ایمانی از روزنامه همشهری تقدیر شد.
بخش گزارش :المیرا اگیر از خبرگزاری ایسنا اول ،مرتضی اکبری از
پایگاه خبری شهرداری کرج دوم و معصومه مهتاب از خبرگزاری
جمهوری اسالمی سوم شد.
بخش عکس :در بخش عکس صمد کردی از خبرگزاری ایسنا
اول ،حسن سمیعی از خبرگزاری مهر دوم و ثنا فالح سخنگو از
روزنامه پیامآشنا در جایگاه سوم معرفی شد.
بخش صفحه آرایی و گرافیک مطبوعاتی :رقیه منیری پیرسلطان
از روزنامه الکترونیکی پایگاه مدیریت شهری شهرداری کرج به
عنوان نفر اول ،مهدی عسگری مورودی از نشریه مهرتابان به عنوان
نفر دوم و احسان فالحتپیشه از نشریه پیام سپیدار و سیدجواد

نقویان از روزنامه پیام زمان هر دو نفر به عنوان نفرات سوم معرفی
کرد.
بخش خبر :فرهاد قنبری از روزنامه جامجم و ستاره محمدی از
خبرگزاری تسنیم هر دو در جایگاه سوم قرار گرفتند.
بخش ظنز و کاریکاتور :ناصر مجرد از روزنامه اقتصاد پویا به عنوان
نفر برتر شناخته شد.
بخش ویژه :عبدالرحمان کمالی از نشریه البرز فردا به عنوان نفر
اول ،مرتضی اکبری از پایگاه مدیریت شــهری به عنوان نفر دوم
و مهدی خلیلی از روزنامه اقتصاد برتر به عنوان نفر سوم معرفی
کردند.
در پایان این مراســم از محمود حیدری مدیر مســئول روزنامه
پیامآشنا،علیرضاریحانیپیشکسوتخبروموسیکورهایعکاس
پیشکسوتتجلیلشد.
حضور اکثریتی خبرنگاران ،مدیر مسئوالن و سرپرستان در مراسم
اختتامیه دومین جشــنواره مطبوعات و رسانههای استان البرز
حاکی از حمایت این قشر از برگزاری اینگونه جشنوارههاست.
شاید بتوان گفت در طول ســال و در هیچ مراسمی که در این
اســتان برگزار می شــود ،این تعداد از اهالی مطبوعات و رسانه
ها را در زیر یک ســقف و یکجا نمی بینیم .امیدواریم حمایت

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از اهالی رسانه و اعتماد این قشر به
برگزاری جشنوارههایی از این دست ،به رشد و ارتقای حوزه خبر
کمکرسانباشد.
نکتهای که هر بیننده را در مراسم اختتامیه جشنواره متعجب
کرد ،پخش کلیپی بود که سال گذشته توسط اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی تهیه و تدوین شده بود و امسال تنها با اضافه
کردن چند عکــس از دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجــه و افکتهای دیگر در معرض دید عموم حاضران
قرار گرفت .برنامهریزی مراحل ارسال آثار ،داوری و مراسم
اختتامیه ماههاست که انجام شده است و جای بس تعجب و
سوال است که با توجه به اینکه از ماهها قبل کارکنان اداره
فرهنگ و ارشــاد اسالمی می دانستند که مراسم اختتامیه
هفدهم مرداد و به مناســبت روز خبرنگار برگزار خواهد
شــد ،چرا در صدد تهیه کلیپی جدید و در شأن حاضران
برنیامدهاند .این را بدانیم خبرنگاران قشــر تیزبین جامعه
هستند و همواره هر مسئلهای را بسیار زودتر از سایر افراد
جامعه متوجه می شــوند .اینکه در مراسمی که برای این
قشر برنامهریزی شده ،توجه چندانی به تهیه کلیپی متفاوت
نداشته باشیم ،تأسفآور است.

نفرات برتر از روزنامه های پیام آشنا و پیام زمان:
علی سلمان زاده :نفر دوم بخش سرمقاله و یادداشت
الهام آمرکاشی :نفر سوم بخش سرمقاله و یادداشت
ام البنین خانی نژاد :نفر سوم بخش سرمقاله و یادداشت
آرش عبدی :نفرسوم بخش مصاحبه
سید جواد نقویان :نفر سوم بخش صفحه آرایی و گرافیک
مطبوعاتی
ثنا فالح سخنگو :نفر سوم در بخش عکس
نســترن کیوان پور :شایسته تقدیر در بخش سرمقاله و
یادداشت
زرنوش محمدی :شایســته تقدیر در بخش سرمقاله و
یادداشت

برنامههایجانبیروزخبرنگار:
کارگاهآموزشیگرافیکمطبوعاتیبرگزارشد
نشست آموزشی گرافیک مطبوعاتی در اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان
البرز برگزار شد.
کارگاه آموزشی گرافیک مطبوعاتی ،از سری برنامه های جنبی دومین جشنواره
مطبوعات و رسانه های استان البرز با حضور کیوان روشن بین ،از اساتید گرافیک
مطبوعات و جمعی از اصحابه رسانه البرز در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان البرز برگزار شد.
کیوان روشن بین ،طراح گرافیک و تصویرگر است که دراین نشست در خصوص
جایگاه گرافیک مطبوعاتی و مباحث تخصصی در زمینه گرافیک مطبوعات و
نقش آن در برند شــدن مطوعات و مجالت ،به عنوان مثال لوگوی یک مجله،

مطالبی را عنوان کرد.
کیوان روشن بین در جشنواره هاى متعددى شرکت نموده و نفر اول بخش طراحى جلد مطبوعات ایران در سال  ٩٣بوده
فراوانى فرم ،باعث ایجاد لحن متفاوتى در آثارش شده است.
است .تالش او در استفاده محدود و بهینه از رنگ در مقابل
ِ
در این نشســت آموزشــی محمد طاهری ،معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز،
خاطرنشان کرد :امسال کارگاه های متنوعی را با هماهنگی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها وموسسه فرهنگی هنری
شهر سایه ،شهرداری و خانه مطبوعات البرز در حوزه های مختلف رسانه در نظر گرفته ایم.
وی خطاب به اصحاب رسانه افزود :با توجه به شرایط رسانه ها در استان ،اصحاب خبر و رسانه پیشنهادات خود را در
خصوص دوره های مد نظر بیان کنند.
طاهری تصریح کرد :این دوره ها به صورت کارگاهی و نشست تا پایان سال و هرماه یک نشست برگزار خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای از ردهبندی سنی ۳۲۰۰
بازی رایانهای خبر داد و گفت :اگر «اسرا» به نظام جهانی ردهبندی
ســنی بپیوندد ما به مرجعی برای کشــورهای مسلمان تبدیل
میشویم.
ن که بسیاری از خانوادهها،
حسن کریمی قدوســی با اشاره به ای 
تعریفی از ردهبندی سنی بازیهای رایانهای ندارند ،گفت :طبق
آماری که داریم ۹۰ ،درصد خانوادههایی که برای بچههایشــان،
بازی میگیرند ،نمیدانند ردهبندی ســنی چیســت .فرهنگ
خانوادهها این است که بچهمان توی کوچه نرود و با غریبه بازی
نکند .در صورتی که بازیهای رایانهای اگر هماهنگ با سن و سال
بچههانباشد،بیشترآسیبمیزند.
او ســپس با نقل خاطرهای گفت :یکی از دوستان من با پسر ۱۲
سالهاش از انگلیس به ایران آمده بود .درباره بازیهای رایانهای از
او پرسیدم .پسر دوستم ،اسم بازیهایی را گفت که مربوط به ۱۸
سالهها بود .پرســیدم :چطور اینها را بازی میکنی؟ گفت :ما در
انگلیس ،وقتی میخواهیم خرید کنیم فروشنده به قیافهمان نگاه
میکند؛ اگر زیر  ۱۸ســال باشیم میگوید :برو پدر یا مادرت را با

			
نشست های آموزشی اخالق حرفه ای و اقتصاد رسانه دراداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز برگزار گردید.
هم زمان با روز خبرنگار ،بعد از نشست آموزشی گرافیک مطبوعاتی ،دو نشست آموزشی دیگر از سری برنامه های
جنبی دومین جشــنواره مطبوعات و رسانه های استان البرز ،در سالن جلسات اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی
برگزارگردید.
محمد طاهری ،معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز در این خصوص اظهار داشت :از
سری برنامه های جنبی در روز اختتامیه دومین جشنواره مطبوعات و رسانه های البرز ،نشست آموزشی اخالق حرفه
ای بود که از ساعت  14الی  15:30برگزار گردید.
وی گفت :در نشست اخالق حرفه ای که با حضور دکتر صابری از مدرسین دانشگاه و جمعی از خبرنگاران و اصحاب
رسانه برگزار شد ،مباحثی در مورد بررسی علل عدم رعایت اخالق حرفه ای در رسانه ها و مقایسه جایگاه اخالق
حرفه ای در کشورهای متفاوت مطرح شد.
طاهری افزود :در ادامه این نشست آموزشی پرسش و پاسخ هایی در این زمینه مطرح شد.
معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز خاطرنشان کرد :بعد ازبرپایی این نشست ،همچنین نشست آموزشی دیگری با عنوان اقتصاد
رسانه با حضور دکتر پوری ،مدرس دانشگاه و معاون مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ،از ساعت  15:30لغایت 16:30برپا شد.
محمد طاهری افزود :یکی از مباحثی که در نشست آموزشی اقتصاد رسانه ،از سری برنامه های جنبی روز اختتامیه دومین جشنواره مطبوعات و رسانه های البرز
به آن اشاره شد ،راه کارهای رسانه ها برای رسیدن به درآمد های مالی مناسب بود که مورد توجه اهالی رسانه قرار گرفت.
طاهری در پایان به یکی دیگراز برنامه های جنبی این جشنواره اشاره کرد و گفت :برپایی نمایشگاه کتاب و نرم افزار تخصصی رسانه و مطبوعات محلی استان
نیز از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای این جشنواره بود که این نمایشگاه از تاریخ 14مردادماه لغایت  18مردادماه در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی البرز دایر است.

ناآشنایی ۹۰درصد خانوادهها با ردهبندی بازیها
شناسنامهبیاور.
کریمی قدوسی به طرح «اسرا» که به ردهبندی سنی میپردازد
اشــاره و بیان کرد :در بحث ردهبندی ســنی .اسرای بنیاد ملی
بازیهای رایانهای ۷سال است تاسیس شده ۹.جلد کتاب پژوهشی
داریم .کاری که در اسرا شده در هیچ بخش فرهنگی کشور نشده
است .قطعا خطاهایی هم داریم چون نحوه ردهبندیمان غلط است
و کپیرایت نداریم؛ به همین خاطر است که یک بازی خارجی را از
اول تا آخر بازی میکنیم .شاید یک بازی  ۱۰۰ساعت طول بکشد.
مدیرعامل بنیاد بازیهای رایانهای از ردهبندی ۳۲۰۰بازی خبر داد
و گفت :ضعفی که در ارتباط با «اسرا» وجود دارد ،دارد بحث تبلیغ
است .ما باید نطام ردهبندی اسرا را به عنوان یک مساله فرهنگی
عمومی کشور به سازمانهای مختلف ابالغ کنیم .باید بتوانیم یک
بودجه تبلیغی بگیریم تا همانگونه که میگوییم «آب هست اما
کم است» به خانوادهها بگوییم چقدر رده بندی سنی اهمیت دارد.

حضور انجمن موسیقی ایران در یک رویداد جهانی
انجمنموسیقیایراندریکیازمعتبرتریننمایشگاههایموسیقی
جهان غرفهدار شد.

«ومکس» نمایشگاهی است که هر سال ناشران حوزه موسیقی و
نیز مسووالن تشکلهای موسیقی در آنجا گرد هم میآیند و درباره
آخرین تولیدات موسیقی روز دنیا ،آشنایی با گروههای موسیقی،
خرید آثار موسیقی و دعوت از گروهها برای حضور در فستیوالهای
مختلفتبادلنظرمیکنند.
امسال مجارستان میزبان «ومکس»  2015خواهد بود .هر سال

نشست های آموزشی اخالق حرفه ای و اقتصاد رسانه برگزار شد

در این نمایشگاه بیش از  ۵۰۰شرکت فعال در زمینهی موسیقی
حضور دارنــد و از فرصتهای ممکن برای گســترش فرهنگ
موسیقی کشور خود به دیگر کشورها استفاده میکنند.
همزمان با برگزاری این نمایشــگاه بیش از  100برنامهی اجرای
زندهی موسیقی نیز در سالنهای مختلف شهر برگزارکننده اجرا
ت نام کنندگان نمایشگاه
میشود که شــرکت در آنها برای ثب 
رایگان است.
انجمن موسیقی ایران در این دوره در نظر دارد تا غرفهی خود در
این نمایشگاه را که از  30مهر تا  3آبان برپا میشود ،با رویکردی
جدید به معرفی هنرمندان و گروههای ایرانی که قابلیت اجرای زنده
در کشورهای محتلف دنیا دارند ،اختصاص دهد.
این انجمن با تعیین شــرایطی برای گروههای موسیقی از آنها
دعوت کرده است تا در این نمایشگاه شرکت کنند.
در سالهای گذشته شرکتکنندگانی از میان موسسات فرهنگی
 هنری ایران در این نمایشگاه حضور داشتهاند که از میان آنهامیتوان به «ماهور»« ،ســروش»« ،هرمس»« ،ماهریز»« ،آوای
باربد» و «نقطه تعریف» اشــاره کرد .همچنین گروه موســیقی
«لیان» در سال  91در ومکس به میزبانی یونان روی صحنه رفت.

ی بازیها در کشورهای مسلمان
اسرا؛ مرجعی برای ردهبند 
کریمی قدوســی ابراز امیدواری کرد که «اسرا» به مرجعی برای
ردهبندی بازی در کشــورهای مسلمان تبدیل شود و گفت :ما با
سازمانهای ردهبندی سنی در دنیا از جمله در اروپا و آمریکا هم
تعامل خوبی برقرار کردهایم تا اسرا را جزو جامعه جهانی سازمان
ردهبندی سنی به نام «آی آرک» کنیم .میخواهیم نگاه جهانی
داشتهباشیم.
وی ادامــه داد :اگر این اتفاق بیفتد شــاید بتوانیم مرجعی برای
ردهبندی ســنی بازیها در کشورهای مسلمان شویم .اگر عضو
آیآرک شــویم با ورود به گوگل پلی یا اپ اســتور ،آی پی ایران
تشخیص داده میشود و ردهبندی سنی در کشورهای مسلمان،
برای معرفی بازیها مطابق با شاخصهای اسراست .جز آمریکا،
اروپا ،استرالیا و چین ،در هیچکدام از کشورهای اسالمی ،ردهبندی
سنی وجود ندارد.

ادامه رایزنیها برای حضور آثار «هنر و تجربه» در جشن خانه سینما
طی هفتههای گذشته چندین جلسه بین مسئوالن گروه «هنر
و تجربه» و مدیران هفدهمین جشن خانه سینما برگزار شده تا
راهکاری برای شرکت آثار این گروه در جشن خانه سینما فراهم
شود.
نزدیک به یک ســال است که گروه «هنر و تجربه» در سینمای
ایران فعالیت خود را آغاز کرده و این گروه سینمایی فرصتی جدید
برای اکران فیلمهایی ایجاد کرده که یا مدتها بود در صف اکران
بودند یا آثاری هســتند که ممکن است در تکاپوی اکران به این
زودیها رنگ پرده نقرهای را نبینند.
با پشت سر گذاشتن تجربه یکساله اکران در گروه «هنر و تجربه»
حال این آثار در اولین مواجهه خود با جشــن خانه سینما تقاضا
دارند که بتوانند در این رقابت حضور داشته باشند.
هفدهمین جشن خانه سینما طبق روال سال های قبل در بخش
مسابقه سینمای ایران فیلم هایی را می پذیرد که در سینماهای
کشور اکران عمومی شده باشد و پروانه ساخت سینمایی داشته
باشند ،اما در این بین تکلیف حضور برخی فیلم های گروه «هنر و
تجربه»مشخصنیست.

چندی پیش تعدادی از کارگردان هایی که فیلم های خود را در
«هنر و تجربه» اکران کرده اند با توجه به اینکه اکران فیلم های
آنها به عنوان سابقه نمایش عمومی فیلم ها در نظر گرفته نمی شود
و براساس آیین نامه جشن خانه سینما نمی توانند در این دوره از
جشن شرکت کنند ،از مسئوالن برگزاری این جشن درخواست
کردند شــرایطی را فراهم کنند تا این فیلم ها بتوانند در بخش
مسابقه سینمای ایران هفدهمین جشن خانه سینما حضور داشته
باشند.
در همین راستا ،مازیار میری دبیر اجرایی و همایون اسعدیان دبیر
هفدهمین جشن خانه سینما در اولین نشست خبری این جشن
اعالم کردند که در حال رایزنی برای حضور این فیلم ها در جشن
خانهسینماهستند.
حال جدیدترین خبرها حاکی از آن است که طی روزهای گذشته
جلسات مختلفی با مسئوالن برگزاری جشن خانه سینما و مدیران
گروه «هنر و تجربه» برگزار شده است تا راهحلی برای این موضوع
پیدا شود.به نظر میرسد نتیجه جلسات به گونه ای است که فیلم
های گروه «هنر و تجربه» نیز بتوانند در هفدهمین جشن خانه
سینماحضوریابند.

هر روز با فرشتگان
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نوزدهم مرداد (دهم آگست)

«فرشتگان پیام آوران خدا هستند .آن ها بدون توجه به هر مرام و آیینی در زندگی ات وجود دارند».
امروز فرشتهی «تسلیم» را به زندگیات دعوت کن .نگران نباش این کار به این معنا نیست که تو توانمندی
خودت را از دست بدهی و تسلیم محض شوی بلکه تأیید این مطلب است که آگاهی فرشتهات به مراتب
بیشتر از آگاهی تو است .بهخاطر داشته باش تو برای یادگیری ،در دانشکدهی زندگی هستی .اگر فرشتگان
را استادان خودت فرض کنی پس متوجه می شوی بعضی از اوقات ،به چه دلیلی باید خودت را تسلیم
آنها کنی .پس به فرشتهات بگو :می دانم تو بهتر از من می دانی .پس خودم را دربست در اختیار تو قرار
می دهم .خواهش می کنم کمکم کن تا از یو ِغ مشکالتی که ناشی از عدم اعتقادم به تو بوده و خودم
آنها را به وجود آوردهام ،رها شوم.
مارگارتنیلون

تلنـگر

هیچتکیهگاهیابدینیست
در بازی زندگی.....
یادمیگیری:
اعتماد به حرف های قشنگ بدون پشتوانه ...
مثل آویختن به طنابی پوسیدست..
یادمیگیری:
نزدیکترین ها به تو ...گاهی میتوانند دورترین ها
باشند..
یادمیگیری:
آنقدر از خودت برای روز مبادا پس انداز داشــته
باشی. .
تا بتوانی یــک روزی تمام خودت رو بغل کنی و
بروی ...
و در جایی که شنیده و فهمیده نشوی نمانی....
یادمیگیری:
دیوار خوب است...
سایه درخت مطلوب است...
اما هیچ تکیه گاهی ابدی نیست

شعر
بار سفر بسته
بار سفر بسته
در گیر و دار شدن و ماندن
برای آن روزهای برفته
بگذشته ُوهیچگاهبرنگشته
برای رفتن از دود به مه
بسان خیال انگیزی نگاه در باران
بنهبسته
برای شدن از شیدایی به اندیش ناکی
کوله هایی پر هایکو
برای پاییز یا تابستان
آری سفر
مرا سرود میخواند
بار و بنه بسته
مهندس فرشید خیرآبادی

داوری آثار رسیده به دبیرخانه کارگروه کودک و نوجوان
جشنواره رضوی آغاز شد
داوران مسابقههای «خوشنویســی و نقاشی» جشنواره
رضوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال
داوری آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره هستند.
با پایان یافتن زمان ارســال آثار جشنواره رضوی کانون،
داوران مسابقههای «خوشنویســی و نقاشی» جشنواره
رضوی ،در حال بررسی و داوری آثار رسیده به دبیرخانه
جشنوارههستند.
بر این اساس ،پریس تنظیمی داور مسابقه نقاشی با بیان
این که کودکان ،قدرت خیالپردازی و داســتانپردازی
باالیی دارند افزود :همه آثار با موضوع داستانهای شناخته شده ،خلق شده یا بر اثر معصومیت ،پاکی و قداست
کودکان ایجاد شده است.
توگوها
تنظیمی افزود :جشنواره رضوی باعث شده تا باور دینی در جان کودکان نشسته و بیشتر روایتها یا گف 
در کارها روشن و آشکار شده است.
وی گفت :قطع کار از پیش تعیین شده ،خالقیت کودکان را تحت تاثیر قرار میدهد باید برای قطع آثار حداقل
و حداکثر قرار دهیم و یک قطع مشخص را از پیش تعیین نکنیم زیرا کودکان دوست دارند در ابعاد بزرگ
 50در  70کار کنند.
این داور افزود :به اعتقاد من در کنار برداشت آزاد از موضوع امام رضا(ع) میتوانیم موضوعهای این مسابقه را
محدود نکنیم و به عنوان مثال ،نقاشی را در کنار مقالهای که کودک مینویسد ،قرار دهیم یا مربی یک سوال
طرح کند و کودک راجع به آن سوال تحقیق و پژوهش کرده و اثری را خلق کند.
رضا عبدلی دیگر داور مســابقه نقاشی رضوی کانون در ارزیابی آثار گفت :در جشنواره سیزدهم ،نگاه نو به
موضوع امام رضا(ع) ،تکنیک جدید آثار ،کلیشــهای فکر نکردن کودکان و نوجوانان به موضوع در آثار دیده
میشود.
نادر فاطمی دیگر داور مسابقه نقاشی نیز تصریح کرد :باید دقت کنیم و ببینیم کودکان و نوجوانان در این گروه
سنی چه ویژگیهایی از نظر تفکر دارند و با در نظر گرفتن قدرت و خالقیت هنری آنان به داوری آثار بپردازیم.
آثارخوشنویسیرضویکیفیتبسیارخوبیدارند
پیمان پیروی داور مسابقه خوشنویسی رضوی ،با بیان این مطلب گفت :معیارهای ارزیابی برای  2گروه سنی
 10تا  12سال و  13تا  17سال را متناسب با سن کودکان ،انجام میدهیم.
این داور نحوه بررسی آثار را تفکیک کردن خط تحریری از خط درشت بیان کرد و خط درشت را اولویت برای
اعضای شرکت کننده اعالم کرد.
پیروی معتقد است آثار رسیده به این مسابقه ،کیفیت خوبی دارند کارها به قدری خوب است که ما را در داوری
و انتخاب آثار دچار مشکل کرده است.
این داور تاکید کرد :بهتر است مربیان کانون در حوزه خوشنویسی برای تخصصیتر شدن خط درشت وقت
بیشتری را برای آموزش دادن به اعضا بگذارند تا هنرمندان آینده کشف شوند که بهطور یقین نتیجهبخش
خواهد بود.
بر اساس این گزارش ،نادر فاطمی مدرس دانشگاه ،پریس تنظیمی پژوهشگر و رضا عبدلی مدرس هنر و
نقاشی کودک ،داوران مسابقه نقاشی رضوی کانون هستند.
مجید حســینی ،پیمان پیروی و رضا عمادی از مدرسان انجمن خوشنویســان ایران نیز ،از داوران بخش
خوشنویسیرضویکانوناند.
در عین حال ،با پایان کار داوری آثار رسیده به دبیرخانه رضوی ،نفرات برگزیده در هر مسابقه همزمان با دهه
کرامت اعالم خواهد شد.
دبیرخانه کارگروه کودک و نوجوان جشــنواره رضوی که در ادارهکل آفرینشهای فرهنگی کانون واقع در
خیابان حجاب تهران مستقر شده است؛
کارگروه کودک و نوجوان این جشنواره در سال  1394برگزار کننده  8موضوع «نقاشی»« ،خوشنویسی»،
«داســتان کوتاه»« ،شعرخوانی و مشاعره»« ،معرفی شخصیت»« ،نشــریهنگاری (کاغذی)»« ،قصهگویی
بینالمللی» و «معرفی کتاب» (کتابسازی) است.
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نخستین روزنامه صبح البرز

اخبار

گودرز رضایی:

شهرکهایصنعتیالبرزبهبخشخصوصیواگذارمیشود

زنگنه :مذاکره با ژاپنیها سازنده بود
وزیر نفت از مذاکره مفید و سازنده با بیش از  ٢٠شرکت ژاپنی خبر داد و گفت :امیدواریم با لغو تحریمها،
آینده خوبی در روابط دو کشور شکل بگیرد.
بیژن زنگنه دیروز پس از دیدار با دایشیرو یاما گیوا ،وزیر اقتصاد ،تجارت و صنایع ژاپن با اشاره به اینکه
روابط ایران و ژاپن به دلیل تحریمهای ظالمانه در چند سال اخیر دچار خدشه شده بود ،افزود :امید است
پس از تحریمها برای توسعه و سربلندی دو طرف بهره مطلوب را ببریم.
وزیر نفت با بیان اینکه در این دیدار درباره روابط و گشودن راه جدید همکاری در زمینههای اقتصادی
و صنعتی مذاکره کردهایم ،تصریح کرد :در این دیدار همچنین مذاکراتی درباره حضور شرکتهای ژاپنی
در صنایع باالدستی نفت ،گاز ،پتروشیمی ،پاالیش و نحوه سرمایهگذاری و مشارکت آنها در طرحهای
صنعت نفت ایران انجام شد.
به گفته زنگنه ،قرار اســت شرکتهای ایرانی و ژاپنی برای توسعه فناوری و سرمایهگذاری در بخشهای
مختلفبایکدیگرهمکاریکنند.
وزیر نفت درباره اینکه آیا میدانهای غرب کارون پس از لغو تحریمها به شرکتهای ژاپنی واگذار میشوند،
گفت :در این دیدار بر روی واگذاری میدان نفتی مشــخصی برای توسعه و واگذاری به ژاپنیها مذاکره
نشده اســت ،اما آمادگی داریم در بخشهای باالدستی با شرکتهای ژاپنی مذاکره و راهی برای حضور
دوباره آنها پیدا کنیم.
بر اســاس این گزارش ،در هیئت اقتصادی ژاپن ،مدیران بخشهای فاینانس ،نفت و گاز ،برنامه ریزی و
سیاستهایمنابعطبیعی،سوختوخاورمیانهوزارتاقتصاد،تجارتوصنایعژاپن(متی)حضوردارشتند.
همچنین مدیران و نمایندگان ویژه شــرکتهای میتسوبیشــی ،تویوتا ،سومیتومو ،ایتوچو ،سوجیتز،
کنساماتسو ،میتسویی ،کانسایی پینت ،ساندن هلدینگ ،نیپون استیل ،سومیتومو متال ،تویو ،جِی جی
سی ( ،)JGCکوبه استیل ،چیودا ،بانک  UFJمیتسوبیشی توکیو ،گروه بانکی سومیتومو و میتسویی،
بانک میزوهو ،گروه نفت و انرژی نیپون ،JXشواشل ،اینپکس ،فدراسیون تجارت ژاپن (،)Keidanren
جترو ،بانک همکاریهای بین الملل ژاپن ،بیمه صادرات و سرمایه گذاری ژاپن ،گروه ملی فلزات و نفت و گاز
ژاپن و مرکز همکاریهای ژاپن و خاورمیانه نیز در این مذاکرات حضور داشتند.

nnn

دبیر انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی

سرانه مصرف آب بسته بندی در ایران  20لیتر است
دبیر انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی ،میزان تولید آب بسته بندی را در سال گذشته یک میلیارد و
 300میلیون لیتر اعالم کرد و گفت :سرانه مصرف در کشور  15تا  20لیتر و سال گذشته  11میلیون
دالر نیز صادرات داشته ایم که بخش اعظم آن نیز به افغانستان و عراق و برخی کشورهای آسیای میانه
فرستاده شده است.
پیمان فروهر ،در خصوص میزان مصرف آب بسته بندی در کشور گفت :در حال حاضر توجه دنیا به آب
بسته بندی معطوف شده و ما نسبت به تغییر رویکرد و تغییر الگوی مصرف عقبیم.
وی افزود :ســرانه مصرف آب بســته بندی در حومه خلیج فارس باالی  100لیتر ،در کشور همسایه
مــان 130لیتــر ،اروپا نیز باالی  100لیتر ودر ایران  15تا  20لیتر اســت که نشــان می دهد که در
بخش هایی از دنیا به این نتیجه رسیده اند که این همه سرمایه و انرژی را بصورت همان اتفاقی که در
ایران رخ می دهد ،نباید از طریق لوله کشی به منزل مردم برسانیم.
فروهر تصریح کرد :در حال حاضر در کشور ما اعداد کالنی برای ضد عفونی آب مصرف می شود تا آب
را به نیت آبرسانی و مصرف شرب به مردم برسانند ولی مردم  250لیتر فاضالب تولید می کنند و فقط
 1.5تا  2لیتر به مصرف شرب می رسد که این مسئله در حوزه اقتصاد انرژی اثر می گذارد لذا الزم است
که تغییر رویکردی شود .وی اظهار داشت :در حال حاضر عمر طوالنی شبکه شهری باعث شده که در
کالن شهری مثل تهران بیش از  40تا  50سال عمر دارند حفظ کیفیت آب شرب در شبکه شهری با
فرسودگی مواجه شده و باالی  30درصد پرت داشته باشیم.
دبیر انجمن آبهای معدنی و آشــامیدنی با بیان اینکه حفظ کیفیت و مانیتور کردن کیفیت آب کار
دشواری است ،ادامه داد :تجربه دنیا و ایران نشان داده که آب بسته بندی در دنیا و در ایران در شرایط
بحران مثل زلزله ،جنگ و تنش ونیاز به آب شرب در یک منطقه می تواند کارگشا باشد مثال در زمان
زلزله بم اگر آب آشامیدنی بسته بندی نبود فاجعه ای دیگر رخ می داد بنابراین زمان آن رسیده که نگاه
مان به این صنعت جدی تر شود.

اقتصاد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز
گفت :واگذاری شــهرکهای صنعتی البرز به
بخش خصوصی به رونق اقتصادی استان کمک
شایانی خواهد داشت.
گودرز رضایــی در همایش حمایت از صنایع
کوچک که با حضور معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت البرز ،نماینده مردم کرج در مجلس
شورای اسالمی ،فرماندار فردیس و مسئوالن
دســتگاههای اجرایی برگزار شد ،اظهار کرد:
رونق صنایع کوچک ،رونق اقتصادی کشور را
به دنبال دارد .بسیاری از کشورهای پیشرفته
جهان به توسعه صنایع کوچک توجه ویژهای
دارند به طوری کــه  90درصد صنایع آنها از
صنایع کوچک تشکیل شده است.
وی افزود :در کشــورهای پیشــرفته صنعتی
 50درصد اشتغالزایی توسط صنایع کوچک
صورت میگیرد و مسئوالن برنامهریزی ویژهای
در خصــوص ارتقای بهرهوری این حوزه انجام

میدهند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :خوشبختانه
با ایجاد شرایط جدید و توافقات هستهای امید
تازهای در دل صاحبان صنایع ایجاد شده و با
انگیزه بیشتری در این حوزه گام برمیدارند.
رضایی در ادامه به تعداد شهرکهای صنعتی
البرز اشاره کرد و گفت :تاکنون ساخت هشت
شهرک صنعتی در اســتان مصوب شده که
متاســفانه تاکنون تنها سه شهرک از هشت

شهرک مصوب ساخته شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز
تاکید کرد :ســاخت شهرکهای مصوب نیاز
به همکاری مســئوالن دارد لذا از آنها انتظار
داریم که به این حوزه توجه بیشــتری داشته
باشند؛ چرا که توسعه صنایع ،اشتغالزایی و رونق
اقتصادی استان را به دنبال دارد.
وی همچنین از واگذاری شهرکهای صنعتی
به بخش خصوصی ســخن به میــان آورد و

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی البرز:

انســانی منجر به افزایش توان تولید داخلی و
بهبود رشد اقتصادی بلند مدت خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد :یکی از راه های افزایش
رشد اقتصادی تجهیز نیروی انسانی با سرمایه
گذاری بیشتر بر ماشین آالت ،تجهیزات فیزیکی
و ساختمان است.
وی با اشــاره به کاهش شدید سرمایه گذاری
(داخلی و خارجی) و تضعیف موجودی سرمایه
طی ســالهای گذشته در ســایه تحریمهای
اقتصادی گفت :ایــن امر نه تنها باعث کاهش
شدیدرشداقتصادیبلکهبهتضعیفتولیدبالقوه
اقتصادی ملی نیز منتهی شده است.
سلیمانی بیان کرد :بهبود رشد سرمایه گذاری
و تقویت موجودی ســرمایه در تضمین رشد
اقتصادی کشور تاثیر گذار است.
عضو هیات رییســه اتاق بازرگانی البرز افزود:
بررسی روندهای رشد تولید ،سرمایه گذاری و
موجودی سرمایه طی سال های 71تا 93حاکی
از وجود یک رابطه همبستگی مثبت و قوی بین
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است.

رفع مشکل سیستم بانکی ،صنعت را متحول می کند
عضو هیات رییســه اتاق بازرگانی البرز گفت:با
تامین منابع بخش خصوصی توسط سیستم
بانکی کشــور شــعار دولت تدبیــر و امید در
خصوص رفع مشــکالت نقدینگی و توســعه
صنعت ،تجارت و کشاورزی تحقق می یابد.
جعفر سلیمانی اظهار کرد :شبکه بانکی کشور
در مسیر ارایه تســهیالت و خدمات به بخش
خصوصی با مشکالتی مواجه است و تا زمانی که
ضوابط و مقررات فعلی حاکم بر بانک ها برطرف
نشود نمی توان انتظار داشت که سیستم بانکی
حامی واقعی صنعت ،تجارت و کشاورزی باشد.
وی افزود :در شــرایط کنونی نرخ بهره بانکی از
نرخ تورم باالتر اســت و تسهیالت دریافتی از
بانک ها به نحوه ی است که توان رقابت تولید
نایب رییس کانون زنان بازرگان ایران و البرز گفت:
اتاق بازرگانی البرز می تواند به عنوان حلقه واسط
بیــن تولید و عرضه و توســعه کارآفرینی نقش
تاثیرگذاری را ایفا کند.
مهین بوالحسنی با اشــاره به بازدید مسئوالن و
فعاالن حوزه بانوان استان البرز از روستای سیل
زده ســیجان افزود :اتاق بازرگانی و کانون زنان
بازرگان استان برای کمک به معیشت اقتصادی
روستایان حاضر به اجرای طرح های کارآفرینی در
این روستا است .وی اظهار کرد :با توجه به ویژگی
های این روســتا می توان طــرح های در زمینه

آگهیابالغوقترسیدگی

خواهان /شاکی اسمعیل مرحمتی دادخواستی به طرفیت خواندگان مهری فریدونی و اسفندیار فریدونی وپروین محمودی
و سعید فریدونی وگلی فریدونی و ولی اله فریدونی و صفر فریدونی و زیور یاری و مرضیه فریدونی به خواسته الزام به تنظیم
سند رسمی ملک و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان محمدآباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس واقع در استان البرز-شهرستان فردیس -جاده مالرد -کانال شرقی-دادگستری
شهرستان فردیس ارجاع و به کالسه  9409983030700173ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1394/07/07و ساعت
 10:30تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م/الف 2386
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فردیس-نجمه اوراز

ابالغ

خواهان/شاکی رویا گرامی دادخواستي به طرفيت خوانده/متهم مهدی صفائی به خواسته ثبت واقعه طالق تقدیم دادگاه هاي
عمومي شهرستان شهرستان كرج نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  11دادگاه خانواده کرج واقع در کرج  -میدان نبوت  -بلوار
مالصدرا  -روبروی پارک نبوت  -مجتمع خانواده ارجاع و به کالسه  9409982611100635ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1394/07/12و ساعت  11 :30تعیین شده است .به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به
تجويز ماده 73قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد
كثير االنتشار آگهي مي شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد 23917 .م/الف

کنندگان را کاهش داده است.
ســلیمانی خاطرنشــان کــرد :وظیفه بخش
خصوصی در دوران پسا تحریم ،تولید کاالهای
با کیفیت و تکلیف دولت ارایه برنامه های الزم
و حمایت جدی از تولید کنندگان داخلی است.
وی تاکید کرد :این تصور بسیار غلط و غیراصولی
است که پس از لغو تحریمها شاهد واردات بی
رویه انواع کاالها باشیم.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی البرز ادامه داد:
باید برای واردات هر کاالیی برنامه خاص خود را
داشته باشیم و از این پس شاهد واردات کاالها
که مشابه آن در کشور تولید می شود نباشیم.
وی بیان کرد :واردات بســیاری از کاالها و نیز
انواع تکنولوژی روز برای افزایش کیفیت داخلی
ضروری اســت که این مهم نیز باید بر اساس

برنامه ریزی و معیارهای تعیین شده انجام پذیرد.
سلیمانی افزود :اگر قرار است کاالهایی وارد شود
یا سرمایه گذاری خارجی در ایران انجام پذیرد
باید جوانب و اثرات مثبت و منفی آن بررســی
واساس ایجاد کســب و کار و حمایت از تولید
داخلی انجام شود.
وی تاکید کــرد :در دوران بعد از تحریم نباید
بازارکشوردر اختیار خارجی ها قرار گیرد و ارز
کشور را صرف واردات کاالهای مصرفی کنیم
بلکه باید برای آن برنامه ریزی اصولی داشت.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی البرز اضافه کرد:
درشرایط کنونی رسیدن به رشد سرمایه گذاری
در کوتاه مدت نیازمند توجه به سرمایه گذاری
داخلی است.
سلیمانی گفت :افزایش نسبت سرمایه به نیروی

نایب رییس کانون زنان بازرگان:

اتاق بازرگانی نقش تاثیر گذار در توسعه کارآفرینی دارد
پرورش مرغ های تخم گــذار و قارچ برای ایجاد
اشتغال در این روستا اجرایی کرد.
رییس کمیســیون گردشــگری اتاق بازرگانی
البرز همچنین با اشاره به پتانسیل های موجود
گردشگری در این روســتا گفت :ایجاد تورهای
گردشــگری داخلی و خارجی از جمله اولویت
برنامــه های اتاق بازرگانی برای توســعه و رونق

اقتصادی این روستا خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :روستای سیجان در بخش
آســارا قرار داشــته که دارای جاذبه های دیدنی
زیــادی از جمله مناظر طبیعی بســیار زیبا اثر
تاریخی و مذهبی از جملــه امامزاده محمد(ع)
است که اجرای طرحهای عمرانی در این روستا
می تواند موجب افزایش شمار گردشگران شود.

ابالغ

شاکی فرهاد فردوسی دادخواستي به طرفيت متهم حسین شاه حسینی به خواسته خیانت در امانت تقدیم دادگاه هاي عمومي
شهرستان شهرستان كرج نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  110دادگاه کیفری دو شهرستان کرج (  110جزایی سابق ) واقع در
کرج  -باالتر از میدان طالقانی  -ساختمان مرکزی دادگستری ارجاع و به کالسه  9309982618300688ثبت گردیده که وقت
رسیدگی آن  1394/07/14و ساعت  12 :00تعیین شده است .به علت مجهول المكان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان/
شاکی و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي
از جرايد كثير االنتشار آگهي مي شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد 23951 .م/الف
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه110دادگاه کیفری دو شهرستان کرج ( 110جزایی سابق ) -حوا کریمی

ابالغ وقت رسیدگی به تاریخ 94/6/25ساعت 11به آقای اله وردی عزیزی

خواهان /شاکی بانک مسکن مدیریت شعب استان البرز با نمایندگی محمدعلی خرم فر دادخواستي به طرفيت خوانده /متهم
محمد دهقانی و اله وردی عزیزی به خواسته مطالبه وجه بابت  ...و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه
هاي عمومي شهرستان شهرستان كرج نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی کرج واقع در کرج  -باالتر
از میدان طالقانی  -ساختمان مرکزی دادگستری ارجاع و به کالسه  9409982610600263ثبت گردیده که وقت رسیدگی
آن  1394/06/25و ساعت  11 :00تعیین شده است .به علت مجهول المكان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان/شاکی
و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي
از جرايد كثير االنتشار آگهي مي شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد 23926 .م/الف
منشی دادگاه حقوقی شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی کرج  -منیر رحیمی

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه یازده دادگاه عمومی حقوقی ( خانواده ) دادگستری شهرستان کرج

خواهان/شاکی مرضیه گودرزی دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم نسرین کاتبی وبانک پاسارگاد و سید مرتضی غمخوار
به خواسته مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه
خســارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان محمد آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  1دادگاه عممی حقوقی
شهرســتان فردیس واقع در استان البرز -شهرستان فردیس -جاده مالرد -کانال شرقی-دادگستری شهرستان فردیس
ارجاع و به کالسه  9409983030600127ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1394/06/24و ساعت  10:00تعیین شده
است .به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم خانم نسرین کاتبی و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م/الف2384
منشی دادگاه حقوقی شعبه1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس -نساء بی نیاز
آگهیابالغوقترسیدگی

خواهان /شاکی فریبرز عابد محزون پسند دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم اسکندر کریمیان به خواسته الزام به ایفای
تعهد (غیر مالی ) مبنی بر و الزام به فک پالک خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان محمدآباد نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس واقع در استان البرز-شهرستان فردیس -جاده مالرد -کانال
شرقی-دادگستری شهرستان فردیس ارجاع و به کالســه  9409983030700133ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1394/07/11و ساعت  10:30تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاکی و
به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م/الف 2395
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فردیس-نجمه اوراز

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سندرسمی
برابر رای شــماره  139460331012004132مورخ  94/5/11هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید
علی حسینی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  8544صادره از صحنه در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت
 341/74مترمربع پالک  -فرعی از -اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  -فرعی از  4اصلی قطعه  -واقع در هشتگرد ،ساوجبالغ
استان البرز خریداری از مالکیت رسمی آقای  /خانم آرمناک گورگیان ذیل ثبت صفحه  507دفتر  24محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد افخمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ
ابالغ

خواهان /شاکی علی اصغر علوی طلب دادخواستي به طرفيت خوانده /متهم حسین مجیدی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر
تادیه و مطالبه وجه بابت  ...سه عدد فاکتور و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان كرج
نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  23دادگاه عمومی حقوقی کرج واقع در کرج  -میدان نبوت  -بلوار مالصدرا  -روبروی پارک
نبوت  -پالک  120 - 124ارجاع و به کالسه  9409982612300021ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1394/09/04و
ساعت  10 :00تعیین شده است .به علت مجهول المكان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاکی و به تجويز ماده73
قانون آيين دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير
االنتشار آگهي مي شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد 23900 .م/الف
منشی دادگاه حقوقی شعبه بیست و سه دادگاه عمومی (حقوقی)دادگستری شهرستان کرج  -محسن حاتمی

خاطرنشان کرد :واگذاری شهرکهای صنعتی
به بخش خصوصی تحول عظیمی در این حوزه
به وجود میآورد.
این مقام مســئول در ادامــه به کمبود زمین
در البــرز اشــاره کرد و گفت :برای ســاخت
شهرکهای صنعتی در استان با کمبود زمین
مواجه هستیم که این معضل باید مرتفع شود.
رضایی مشکالت زیست محیطی را از مهمترین
موانع توسعه شــهرکهای صنعتی دانست و
گفت :به دلیل برخی مشکالت زیست محیطی
توسعه شهرکهای صنعتی با مشکالتی مواجه
شده است که با برنامهریزی تاکنون توانستهایم
برخی از این معضالت را رفع کنیم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز
در پایان به رونمایی بیمه صنایع کوچک اشاره
کرد و گفت :با اجرای طرح بیمه صنایع کوچک،
صاحبان صنایع میتوانند از مزیتهای ویژه آن
اســتفاده کنند و در راستای توسعه اقتصادی
گامهایموثرتریبردارند.

نایــب رییس کانون زنان بازرگان البرز با اشــاره
بر لزوم نگاه ویژه به روســتاها در ســطح استان
گفت :باید برای هر یک از بانوان فارغ التحصیل
دانشگاهی که فاقد شغل هستند راهکار های پیدا
کرد .ابوالحســنی افزود :توان افزایی مهارتی بین
بانوان روستایی را باید متناسب با هر منطقه در
اولویت قرار دهیم.
در پایــان این بازدید از طرف کانون زنان بازرگان
ایرانازمعصومهطباطباییدهیارروستایسیجان
به خاطر بیمه کردن خانه های روستاییان قبل از
حادثه سیل تجلیل شد.

دالیـل حذف یارانه برخـی
بازنشستگانعادی
معاون وزیر کار با اعالم دالیل حذف یارانه برخی بازنشستگانی که
حقوق و مزایای عادی دریافت میکنند ،گفت :اگر دارایی دیگران به
نام بازنشستگان است ،حتما باید تعیین تکلیف شود.
احمد میدری از قطعی شــدن حــذف یارانه  ۲میلیون نفر تا پایان
مردادماه سال جاری خبر داد و درباره دالیل قطع یارانه نقدی برخی
گروههای کم درآمد مانند بازنشســتگان تامین اجتماعی گفت :ما
بازنشستگانی داریم که هم اکنون ماهیانه  ۱۰میلیون تومان حقوق
دریافت میکنند .معاون وزیر کار درباره حذف بازنشستگانی که حقوق
و مزایای عادی دریافت می کنند ،اظهارداشت :ممکن است برخی
افراد بازنشسته باشند که دارایی های دیگران به نام آنها باشد .به عنوان
نمونه ،ممکن است بازنشسته ای باشد که خودروی فرد دیگری به نام
وی باشد و این جزو دارایی بازنشسته محسوب میشود.
میدری خاطرنشان کرد :در حال حاضر افرادی که اینگونه حذف شده
اند و اعتراض دارند ،زیاد داریم .می گویند دارایی به نام ما است ولی
مالک آن فرد دیگری است؛ بنابراین این فرد باید برود و دارایی را قانونا
به نام صاحب اصلی آن کند تا یارانه وی برگردد.
این مقام مســئول در وزارت کار با رد حذف یارانه نقدی برخی افراد
بازنشســته با حقوق و مزایای ماهیانه  ۶۰۰تــا  ۷۰۰هزار تومان با
فرض اینکه فرد مالک منزل مسکونی نیز باشد ،بیان کرد :براساس
شاخصهایی که وزارت کار در حذف یارانه بگیران دارد ،مطمئنا فرد با
شرایط موصوف چیزی داشته که یارانه وی قطع شده است.
این در حالی است که در ماههای اخیر یارانه نقدی برخی بازنشستگان
قانون کار که دریافتی آن زیر یک میلیون تومان اســت ،قطع شده
اســت .معاون رفاه وزیر کار درباره روند بررسی اعتراضات افرادی که
فعال یارانه آنها قطع شده است ،گفت :این کار در حال انجام است و
تاکنون نیز یارانه حدود  ۱۷هزار نفری که به حذف یارانه های خود
معترض بودند ،دوباره برقرار شده است.
میدری درباره حذف یارانه  ۶میلیون نفر اظهارداشت :قانون گفته بود
یارانه ۶میلیون نفر حذف شود اما ما در حال کار و بررسی یارانه بگیران
هستیم تا ببینیم آمار نهایی به چند میلیون خواهد رسید.
وی درباره احتمال حذف یارانه  ۶میلیون نفر تا پایان ســال جاری
گفــت :نمی دانم ولــی در دوران فعالیت دولت ،تالش می کنیم به
آمارهابرسیم.

nnn

قیمتهای طال و ارز در بازار دیروز
در بازار دیروز طال و ارز هر دالر آمریکا به قیمت  ۳۳۴۰تومان و هر
قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز به ارزش  ۸۷۶هزار تومان
فروختهشد.
هر اونس طال در بازار جهانی دیروز 1094 ،دالر قیمت گذاری شده
است .در بازار داخلی نیز هر گرم طالی 18عیار  89هزار و  570تومان
قیمت خورد .در بازار سبزه میدان نیز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی
طرح جدید و قدیم  876هزار تومان قیمت خورد.
سکه فروشان البته هر قطعه نیم سکه بهار آزادی را  473هزار تومان،
ربع ســکه بهار آزادی را  265هزار تومان و سکه یک گرمی را 169
هزار تومان قیمت گذاری کردند.
همچنین در بازار آزاد نیز نرخ هر دالر آمریکا به ارزش  3340تومان،
یــورو به ارزش  3665تومان و هر پوند نیز به ارزش  5170تومان از
سوی صرافیها قیمت خورد.

نوبت دوم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 12آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139460331012003163مورخ  94/4/10هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری فتحی مهماندوست علیا فرزند دده کشی
به شماره شناسنامه  386صادره از تهران در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  668/68مترمربع پالک  192اصلی واقع در اغالن تپه خریداری
از مالکیت سهمی قربانعلی فیروز فالح  ،زارع صاحب نسق ذیل صفحه  33دفتر اول محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت دوم94/5/21
نوبت اول94/5/6
محمدافخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

متنآگهیاحضارمتهم

در پرونده کالسه  8809982654101022این شعبه احمد غالمی فرزند فتحعلی به اتهام خیانت در امانت و انتقال مال غیر و کالهبرداری تحت
تعقیب قرار گرفته است .با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده  115قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت  30روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد .بدیهی است
در صورت عدم حضور ،مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد 23215 .م /الف
بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2فجر کرج  -سیدمحمدرضا حسینی

ابالغ

خواهان عبداالمیر نوری سقائی دادخواستي به طرفيت خوانده حمیدرضا شریفی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه
وجه بابت  ...و تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان
شهرســتان كرج نموده كه جهت رسيدگي به شــعبه  5دادگاه عمومی حقوقی کرج واقع در کرج  -میدان نبوت  -بلوار مالصدرا
 روبــروی پارک نبوت  -پالک  120 - 124ارجاع و به کالســه  9409982610500176ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/09/15و ســاعت  10 :30تعیین شده است .به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان /شاکی و به تجويز
ماده 73قانون آيين دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير
االنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد 23204 .م/الف
منشی دادگاه حقوقی شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی کرج  -فاطمه جنتی فر
متنآگهیاحضارمتهم

در پرونده کالسه  9409983034100862این شعبه آقای روح اله جاسم نیا فرزند ماشاء اله به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته
است.با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده  115قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد.
بدیهی است در صورت عدم حضور  ،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .م/الف2390
مدیر شعبه 1دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فردیس -محسن هدایتی تبار

ورزش و جوانان

شماره 469
دوشنبه  19 /مرداد 1394 /

نخستین روزنامه صبح البرز

اخبار کوتاه البرز

گزارش پیام آشنا از نایب قهرمانی والیبال ایران در آسیا

پشتوانهسازیکهمیتوانستهدفمندباشد

تیم والیبال ایران در رقابت های مردان آســیا با قبول شکست
مقابل ژاپن به مقام دوم این رقابت ها رسید.
به گزارش پیام آشــنا ،دیدار نهایی هجدهمین دوره مسابقات
والیبال قهرمانی مردان آســیا در ســالن  12هزار نفری آزادی
تهران برگزار شد و تیم ملی ب والیبال ایران در این مسابقه به
مصاف ژاپن رفت و سه بر یک مغلوب شد.
ملی پوشــان ایران در ســت ســوم این دیــدار  ۲۵بر  ۱۸به
پیروزی رســیدند اما در ست های اول ،دوم و چهارم به ترتیب
بــا امتیازهای  ۲۵بر  ۲۵ ،۱۷بــر  ۲۲و  ۲۵بر  ۲۲مغلوب ژاپن
پرافتخارترین تیم این رقابت های آسیا شدند و به عنوان نایب
قهرمانی اکتفا کردند.
تیم ملی والیبال ژاپن با هفت مقام قهرمانی ،سه نایب قهرمانی و
سه مدال برنز ،عنوان پرافتخارترین تیم این رقابت ها را در 17
دوره گذشته در اختیار دارد و در این دوره مدال های طال خود
را به عدد هشت رساند .یعنی این کشور در  14دوره این رقابت
ها بر روی سکو رفته است که بیش از نیمی از سکوها بهترین
آسیا بوده است .ملی پوشان ژاپنی انگیزه بسیار زیادی در دیدار
نهایی برای پیروزی بر ایران داشتند.
والیبال ایران نیز بــا دو مدال طال ( 2011و  ،)2013دو عنوان
نایب قهرمانی ( 2009و  )2015و یک مدال برنز در سال 2003
در رتبــه چهارم افتخارآفرینان این رقابت هــا قرار دارد .نایب
قهرمانی ایران باعث شد که جام بعد از دوره متوالی حضور در
ایران به کشور ژاپن برود.
در این دوره از مســابقات فدراسیون والیبال تیمی را با هدایت
پیمان اکبری راهی این دوره از مسابقات کرد تا شاگردان کوآچ
با قدرت خود را آمــاده رقابت های جهانی و انتخابی المپیک
کنند.
ســرمربی تیم ب ایران هم تصمیم گرفت تلفیقی از بازیکنان
باتجربه و جوان و چندین بازیکن دیگر که فرصت کمتری در
عرصه بینالمللی برای نشان دادن تواناییهای خود داشتند را

وادی خیل

هومن ناظمی

هم استفاده کنیم.

به تیم ملی دعوت کند که به نظر می رســید استفاده پیمان
اکبری از بازیکنان جوان تصمیمی خوب برای والیبال ایران بوده
تا این بازیکنان پشتوانه خوبی برای تیم ملی ایران باشند.
در این میان انتقاد هایی هم علیه فدراســیون وارد شد که چرا
از بازیکنان با تجربه که درچند سال گدشته بازیکن اصلی تیم
ملی بودند ولی حاال از جمع ملی پوشان کنار گذاشته شدند را
استفاده می کند؟
به نظر می رسد این انتقاد هم کامال درست است شاید اگر تیم
ب ایران کامال از بازیکنان رده سنی امید و بازیکنان کم تجربه
تشکیل میشد می توانســتیم در آینده نزدیک شاهد ظهور
پدیده های جدید به تیم ملی باشیم.
ولی در مجموع باید قبول کرد این حرکت و استفاده از تیمی
دیگر در رقابت های مردان آســیا کاری ارزشمند بوده است و
می توان با برطرف کردن مشــکالت این تیم را پرورش داد تا
پشتوانه خوبی برای ملی پوشان اصلی ایران باشند.
در همین خصوص گفتگویی با دو تن از کارشناســان والیبال
انجام دادیم که در زیر می خوانید.

کسب مقام دومی ارزشمند بود
پیرمحمدی از پیشکسوتان والیبال کشور و رئیس هیات والیبال
استان البرز در این خصوص می گوید:عملکرد والیبال ایران در
این دوره از مسابقات بسیار خوب بود و کسب مقام دومی بسیار
ارزشمند است.
وی ادامه داد :تیم والیبال ب ایران حتی می توانســت ژاپن را
شکست دهد ولی حریف با تمام قدرت به این مسابقات آمده بود
و فقط قصد قهرمانی این رقابت ها را داشت.
پیرمحمدی در جواب سوال خبرنگار پیام آشنا که آیا این تیم
می تواند پشتوانه خوبی برای تیم اصلی باشد گفت :چند تن از
بازیکنان ایران بســیار خوب عمل کردند و می توانند در تیم
ملی اصلی ایران هم حضور داشــته باشند و حتی من معتقد
هستم بازیکنان جوان دیگری بودند که توانایی حضور در این
تیم را داشتند.
وی در پایان گفت :چنین مســابقاتی میتواند محل شناخت
بازیکنان جدید برای والیبال ایران باشــد این مســابقات یک
نشــانه بود که ما میتوانیم از ظرفیتهای دیگر والیبال ایران

فدراسیون تصمیم درستی گرفت
بهروز عطایی دیگر کارشــناس والیبال در این خصوص گفت:
نباید تنها از زاویه کسب نتیجه به این دوره از مسابقات نگاه کرد.
فدراسیون والیبال امسال تصمیم درستی برای تیم بزرگساالن
ایران گرفت که در گذشــته این تصمیمها خیلی دقیق نبود و
ارتباطاتی پشت آن حاکم بود .فکر میکنم تصمیمی که امسال
گرفته شد درست و قابل قبول بود ،چراکه در مسابقاتی که اهمیت
چندانی نداشت تیم دوم ایران شرکت کرد.
وی ادامه داد :پیمان اکبری به عنوان ســرمربی این تیم اختیار
کامل برای انتخاب بازیکنان نداشت ،چراکه معیارهای مشخصی
برای این تیم وجود نداشت .بسیاری از بازیکنانی که در این تیم
بودند آینده والیبال ایران را تضمین نمیکنند و به درد آینده هم
نمی خورند؛ اگر قرار بود چنین اتفاقی بیافتد بهتر بود که با تیم
اصلی در مسابقات شرکت میکردیم یا اینکه بدون توجه به سن
و سال از بازیکنانی مانند امیرحسینی و مهدی بازارگرد و علیرضا
بهبودی استفاده میشد .عطایی با بیان اینکه این تیم نه جوان بود
و نه تیم با کیفیت باالیی بود ،خاطرنشان کرد :دست پیمان اکبری
بسته بود و اگر میتوانست بازیکنان دیگری را انتخاب میکرد.
وقتی قرار بود مسابقات برای ما اهمیت نداشته باشد میتوانستیم
از تیم جوانتری مانند تیم امید اســتفاده کنیم .تیم امید ایران
باید به مسابقات امیدهای جهان برود و این تورنمنت میتوانست
بازیهای تدارکاتی بسیار خوبی برای آنها باشد.
کارشــناس والیبال ایران درمورد عملکرد تیم ایران در این دوره از
رقابتهای گفت :تیم ایران مسابقات را خوب شروع نکرد و برای این
کار هم دلیل داشــت .تیم ایران مدت زیادی نبود که تشکیل شده
بود و زمان زیادی برای آمادهسازی نداشت .بازیکنان ایران رفته رفته
بهتر شدند و اوج آمادگی آنها در دیدار برابر استرالیا و چین بود؛ کمتر
کسی فکر می کرد ایران بتواند از سد چین عبور کند ،اما کادر فنی
ایرانی کار خودش را کرد.

انتقاد از منفعل عمل کردن وزارت ورزش در خروج سایپا از البرز
رئیس هیات فوتبال البرز با انتقاد از وزارت ورزش و جوانان گفت:
وزارت ورزش و جوانان در موضوع رفتن ســایپا از استان البرز
منفعلعملکرد.
به گزارش ایســنا،محمد محمودی گفــت :محمود گودرزی
به عنوان وزیر بارها مخالفت خود را با بازگشــت سایپا از البرز
به تهران بیان کرده بود اما در عمل مشــاهده شــد که دروغ
پردازیهای مدیر یک باشگاه به کرسی نشست و اظهارات وزیر
ورزش و جوانان نادیده گرفته شد.
وی افزود :واقعا انتظار بیشــتری از وزارت ورزش دولت تدبیر و
امید داشتیم و با این وجود این سوال برای من پیش میآید که

در حوزه ورزش آیا تصمیم گیریهای وزارت ورزش جایگاهی
دارد یا خیر؟
محمودی خاطرنشــان کرد :این که یک باشگاهی با اظهارات
دروغین و بر پایه وهم و خیال و بر اساس دورخیزهای شخصی
یک استان را ترک میکند و وزارت ورزش نیز نمیتواند مانع آن
شود بسیار دردناک است.
وی یادآور شد :باشگاه سایپا به بهانه کم کردن هزینهها از استان
رفت اما آیا میدانید برای هر بازی در ورزشگاه دستجردی 30
میلیون تومان پرداخت میکند؟ یعنی پنج میلیون بیشتر از
مبلغی که در البرز میداد ،این یعنی کاهش هزینهها یا دروغ

متنآگهیاحضارمتهم

در پرونده کالسه  9409982653300503این شعبه زینب رحیم پور به اتهام توهین و افتراء تحت تعقیب قرار گرفته است .با عنایت
به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده  115قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به
نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت  30روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد .بدیهی است
در صورت عدم حضور ،مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد 23203 .م /الف
بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2فجر کرج  -سیدمحمدرضا حسینی

اجرائيه

مشخصات محكوم له  /محکوم لهم
نام خانوادگی :حسین زاده
		
نام:شمسی
نشاني  :شهر ری خ ش عروجی ک تقوی راد پ  14ک پ 1873865164
مشخصاتمحكومعليه/محکومعلیهم
نامخانوادگی:رضائیاننوجانی نام پدر :ابراهیم
 -1نام :ستار 			
نشاني:مجهولالمکان
محكومبه:
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شــماره  9410092610200493و شماره دادنامه مربوطه 9309972610200716
محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک قطعه زمین به پالک ثبتی 70
فرعی از  8اصلی واقع در روستای گرماب جزء دهستان شهرستانک بخش آدران کرج به نام محکوم له ( در قبال دریافت باقیمانده
ثمن به مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال ) و پرداخت مبلغ  1/025/000ریال بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له و پرداخت
نیم عشر دولتی.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
 -1پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد.
 -2ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد.
 -3مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند .اگر مالي ندارد صريحا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال
بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد .ليكن براي فرار در پرداخت اموال خود
را معرفي نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات
حبس از  61روز تا  6ماه محكوم خواهيد شد.
 -4عالوه بر موارد باال كه قسمتي از ماده  34اجراي احكام مدني مي باشد به قانون اجراي احكام مدنی و قانون آئين دادرسي مدني
مصوب  79/1/21و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب  10آبان  1377توجه نمائید 23922 .م/الف
نامپدر:محمدقاسم

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی کرج -رضا برزگر

« برابر حکم شماره  9309972613202355مورخ 1393/12/26صادره از شعبه  29دادگاه خانواده کرج زوجه زهرا جمشیدی به
دفترخانه مراجعه نموده و تقاضای ثبت طالق را دارد لذا به آقای فرداد پیروی اخطار می شود تا یک هفته پس از روی در دفتر خانه
حضور یابد .در غیر این صورت برابر قانون اقدام خواهد شد.
 23319م/الف
بااحترامعلیتقدیسی
سردفتر طالق 33کرج

ساماندهی هیئت های ورزشی را در دستور کار داریم
نادر وادی خیل معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان
البرز در نشست مشترک هیئتهای ورزشی گفت :ساماندهی هیئت های
ورزشی را در دستور کار داریم.
نادر وادی خیل معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان
البرز در نشست مشــترک هیئت های ورزشی ضمن ارائه ی گزارشی از
عملکرد این معاونت و برنامه های پیش رو اظهار کرد :در سالجاری مجمع
انتخاباتی  8هیئت ورزشی را برگزار کرده ایم و در صدد هستیم تا با برنامه ریزی های صورت گرفته 13
مجمع انتخاباتی دیگر را نیز برگزار کنیم.
وی افزود :در کنار این مجامع انتخاباتی ،پیش بینی می کنیم بتوانیم  20مجمع سالیانه و فوق العاده
دیگر را نیز به انجام رسانیم.
وادی خیل با اشاره به اینکه در سال جاری به طور جدی مشکالت هیئتهای ورزشی بررسی و ساماندهی
میشود ،گفت :همچنین برنامه آمایش ورزش استان که همواره مورد تاکید وزارتخانه بوده را به طور جدی
دنبال کرده و قدم های خوبی در این زمینه برداشته ایم.
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اعالم خبر میزبانی البرز برای دیدار
تیمهای فوتبال ایران و گوام از سری رقابتهای مقدماتی جام جهانی اظهار کرد :قبول میزبانی رقابتهای
مختلف و مهم کشوری و بین المللی از دیگر کارهایی است که توجه ویژه ای به آن خواهیم داشت.

افتتاح آکادمی ورزش پهلوانی و زورخانه ای در البرز
شعبه ی آکادمی ورزش پهلوانی و زورخانه ای فدراسیون رسما در استان
البرز افتتاح و شروع به کار کرد.
همزمان با رقابتهای زورخانه ای خردساالن کشور و با حضور جمع کثیری
از عموم مردم و خانواده های عالقمند به فرهنگ پهلوانی و آیین زورخانه
ای ،شــعبه آکادمی فدراســیون پهلوانی و زورخانه ای در زورخانه عیاران
کرج افتتاح شد .مراسم افتتاحیه این شعبه از آکادمی فدراسیون با حضور
حمیدرضا اعرابی (دبیر فدراسیون) برگزار گردید که حمید باقری (رییس کمیته آموزش و معاون آکادمی
فدراسیون) ،غالمعلی محمود زاده (مدیر روابط عمومی فدراسیون) ،حمید یاری (رییس هیئت استان
البرز) و میثم موحدی مهر (مدیر دوره های آموزشی در این شعبه) وی را همراهی می کردند.
شایان ذکر است علی جلیجو ،رضا آب باریکی ،صابر قنبری ،مصطفی واحد و محمدصادق تدین به عنوان
مربی و مهدی تمولی ،محسن شریفی ،وحید زمانی و امید براتی به عنوان مرشد در دوره های آموزشی
شعبه آکادمی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای در استان البرز فعالیت خواهند داشت

اختصاص  10میلیارد تومان برای تکمیل سالن  6هزار نفری انقالب
مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز از اختصاص  10میلیارد تومانی وزارت
ورزش و جوانان برای تکمیل سالن  6هزار نفری انقالب اسالمی خبر داد.
رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با اعالم خبر فوق
افزود :علیرغم این که بودجه ی ورزش هیچ افزایشــی نداشته ،با پیگیری
های صورت گرفته و مساعدت وزیر محترم ورزش و جوانان ،وزارتخانه مبلغ
 10میلیارد تومان را برای تکمیل سالن  6هزار نفری انقالب اسالمی کرج
اختصاص داده است.
وی ادامه داد :امیدواریم با این روند ،زمان  30ماهه ی تکمیل و تحویل این پروژه به  18ماه کاهش یابد و
بتوانیم هر چه سریعتر این سالن ورزشی مدرن و بزرگ را که قابلیت میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی
و حتی جهانی را داراست به بهره برداری برسانیم.
گل محمدی اظهار کرد :عالوه بر این پروژه در تالشیم تا با همکاری وزارت ورزش و جوانان و استانداری،
امســال نیز  10الی  14پروژه ی دیگر را افتتاح و به جامعه ی ورزش و جوانان این اســتان ورزش خیز
تقدیمکنیم.

پردازی برای رسیدن به خواستههای شخصی؟
عضو هیات مدیره باشــگاه راه آهن گفت :متاسفانه در شرایط
فعلی پروسه بازگشــت تیمها به استان تهران در حال شکل
گیری است.
وی در پایان گفت :در سالهای گذشته بحث واگذاری تیمها به
استان ها در فضای ورزش کشور مطرح بود اما در شرایط فعلی
این روند تغییر کرده و اســتانی مثل البرز که چندین سال در
لیگ برتر حضور داشت و تجهیزات خود را از طریق کمکهای
استانی به روز کرد باید در لیگ پانزدهم ورزشگاه استاندارد خود
را غیر فعال ببیند.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139460331012003353مورخ  94/4/18هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهین
پیشگاهی فرزند رضاقلی به شماره شناسنامه  410صادره از کرج در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1237مترمربع -
فرعی از  313اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  -فرعی از اصلی مذکور قطعه  -واقع در سفید ارک خریداری از مالکیت رسمی خانم
مرضیه حشم پیشه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد افخمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

رونوشتآگهيحصروراثت

خانم مینا شهسوارخانی داراي شناسنامه شماره  1388به شرح دادخواست به كالسه  940455از اين شورا درخواست گواهي حصر
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمداشرف زاده شیمی بشناسنامه شماره  37در تاريخ  1392/10/5اقامتگاه دائمي
خود بدرود زندگي گفته ،ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 - 1مینا شهسوارخانی فرزند علی اوسط ش ش  1388تولد  1328/9/12همسر متوفی
 - 2راما اشرف زاده شیمی فرزند محمد ش ش  1137تولد  1355/1/24پسر متوفی
 - 3رامتین اشرف زاده شیمی فرزند محمد ش ش  7982تولد  1356/7/3پسر متوفی
 - 4رضا اشرف زاده شیمی فرزند محمد ش ش  28408تولد  1360/12/22پسر متوفی
 - 5رامین اشرف زاده شیمی فرزند محمد ش ش  54812تولد  1367/3/10پسر متوفی
 - 6راحیل اشرف زاده شیمی فرزند محمد ش ش  17682تولد  1365/6/15دختر متوفی
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد 23924 .م/الف
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139460331012004126مورخ  94/5/11هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صمد غفرانی
فرزند غالم به شماره شناسنامه  1721صادره از مهربان در شش دانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی به مساحت  1451/96مترمربع
پالک  -فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  299فرعی از  323اصلی قطعه واقع در شنده خریداری از مالکیت رسمی
آقای /خانم صمد غفرانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد افخمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

ابالغ

خواهان /شــاکی یوسف قاســمی زاد دادخواستي به طرفيت خوانده /متهم سیدنصراله حسینی مطلق و حسین بیگدلی و حسن
قاسمی و سید غالمرضا بیجاری به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند
رسمی ملک و الزام به فک رهن تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان كرج نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  14دادگاه
عمومی حقوقی کرج واقع در کرج  -میدان نبوت  -بلوار مالصدرا  -روبروی پارک نبوت  -پالک  120 - 124ارجاع و به کالســه
 9309982611400155ثبت گردیده که به علت مجهول المكان بودن خوانده /متهم و درخواســت خواهان /شــاکی و به تجويز
ماده 73قانون آيين دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير
االنتشار آگهي مي شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نظریه
کارشناسی را دریافت و در وقت مقرر حاضر گردد 23905 .م/الف

مدیر دفتر حقوقی شعبه 14دادگاه عمومی حقوقی کرج  -مجیدی
دادنامه

رونوشتآگهيحصروراثت

خانم ناهید حاتمی داراي شناسنامه شماره  473به شرح دادخواست به كالسه  9409982678300467/1از اين شورا درخواست
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آقای بهرام گل پریان بشناسنامه  523در تاريخ  94/2/30اقامتگاه دائمي
خود بدرود زندگي گفته ،ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 - 1نگین گل پریان فرزند بهرام شناسنامه شماره  2389صادره از تهران متولد  1350/3/1نسبت دختر متوفی
- 2پگاه گل پریان فرزند بهرام شناسنامه شماره  29643صادره از تهران متولد  1363/10/3نسبت دختر متوفی
 - 3نگار گل پریان فرزند بهرام شناسنامه شماره  4040صادره از تهران متولد  1354/5/3نسبت دختر متوفی
 -4ناهید حاتمی فرزند محمدتقی شناسنامه شماره 473صادره از مالیر متولد 1327/11/20نسبت همسر متوفی
اينكه با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد 23206 .م/الف
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رونوشتآگهيحصروراثت

آشنا 7

پرونده كالسه  9309982611501444شعبه  15دادگاه خانواده کرج دادنامه شماره 9409972611500497
خواهان :خانم هانیه نجفی به نشانی شهرستان کرج مهرشهر بلوار ارم خ  3شرقی ک توانیر پ 72
خوانده  :آقای سعید نجفی به نشانی مجهول المکان
خواسته  :اذن در ازدواج
راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی هانیه نجفی فرزند سعید بطرفیت آقای سعید نجفی فرزند عوض که ولی قهری وی می باشد بخواسته
اجازه ازدواج و نسبت رسمی آن بدون تحصیل اجازه خوانده دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده و نظر باینکه خواهان آقای علی
عباسی فرزند عزیزاهلل که شغل وی آزاد و دکوراسیون سازی می باشد و حدودا درآمد ماهیانه وی مناسب می باشد را به عنوان نامزد
خود معرفی کرده و برای وصلت تعداد  314عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه توافق شده است دادگاه با تحقیق از مطلعین و شهود
و مصاحبه با طرفین آنها را کفو یکدیگر تشخیص و خواهان را بالغه و رشیده می داند لذا باستناد ماده  1043قانون مدنی به خواهان
اجازه می دهد بدون تحصیل اذن ولی قهری خود نسبت به ازدواج یا شخص مذکور فوق با مهریه ذکر شده اقدام نماید ضمنا بنا به
توافق طرفین این اجازه موکول به پذیرش شرایط مندرج در نکاحنامه های رسمی توسط نامزد مورد نظر در ضمن عقد نکاح و در
اجرای ماده  1119قانون مدنی و ثبت آن در نکاحنامه رسمی مربوطه می باشد دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح یاد
شده پس از وقوع آن و درج شرایط پس از اشتراط آن می باشد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدید نظر استان البرز است بوده و ظرف بیست روز
پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان البرز است 23144 .م/الف

آقای سیاوش خالقی کلیشمی داراي شناسنامه شماره  2189به شرح دادخواست به كالسه  9309982678300725از اين شورا
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان علی خالقی کلیشمی بشناسنامه  3902در تاريخ 1392/5/23
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ،ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1سیاوش خالقی کلیشمی فرزند علی شناسنامه شماره  2189صادره از رودبار متولد  1338/3/3نسبت پدر متوفی
 -2یاسمن خالقی کلیشمی فرزند علی شناسنامه شماره  0312949091صادره از کرج متولد  1383/4/21نسبت دختر متوفی
اينكه با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد 23202 .م/الف

خواهان /شاکی منصوره شرفزاد دادخواستي به طرفيت خوانده /متهم سید مسلم حسینی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر
تادیه و مطالبه وجه بابت  ...تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان كرج نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  21دادگاه
عمومی حقوقی کرج واقع در کرج  -میدان نبوت  -بلوار مالصدرا  -روبروی پارک نبوت  -پالک  120 - 124ارجاع و به کالسه
 9409982612100118ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1394/07/13و ســاعت  11 :30تعیین شده است .به علت
مجهول المكان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاکی و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي
و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي مي شود تا خوانده /متهم پس
از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد 23200 .م/الف

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم نرگس اصغر زاده بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره  122 -94صادره از این شعبه .مقتضی
است حسب ماده  346قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از نشر
آگهی ،به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید .واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد 23900 .م /الف
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منشی دادگاه حقوقی شعبه 21دادگاه عمومی حقوقی کرج  -عاطفه نیکنامی

منشیخدیجهفوالدی

اسدی -دادرس شعبه  15دادگاه خانواده کرج

info@payamdaily.ir

نخستین

غزل 106

امروز با حافظ

الهینـامه

تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

آیت ا ...حسن زاده آملی

وجود نازکت آزرده گزند مباد
سالمت همه آفاق در سالمت توست
به هيچ عارضه شخص تو دردمند مباد

شماره468
دوشنبه  19 /مرداد 1394 /
 / 24شوال1436 /
10 / Aug / 2015
صاحب امتیاز :موسسه همگامان اندیشه زمان
مدیرمسئول :محمود حیدری
نشانی :کرج ،بلوار تعاون ،خیابان فرهنگ ،جنب اداره ارشادکرج
تلفن 026 32534343 32533838 :فکس 32553838
فکس اینترنتی پیام آشنا021 89786739 :
info@payamdaily.ir
چاپ :کارگر

قضاوت های امام اول

با شعرای کرج
از سراینده کتاب «حس ها و اشک ها»
و رودی در «ماهتاب»

سرنوشت

نازنین !
همیشه آرزو داشتم
قله سپید فام عشق
منتظرماباشد
بر خانه عشق ما
خورشیدبرآمده،بتابد
آرامش در این خانه ،همیشگی
اندوه و غم در این خانه زودگذر باشد
اگر هم آمد
من نگهدارنده تو باشم
اگر گریه کنی ،منهم به گریم
اما بی وفایی تو
خانه عشق ما را ویران کرد
سیالب های اشک و نومیدی
در این خانه ویران شده
همیشگیشد
و دیگر گلدان های شمعدانی این خانه
گل ندادند
و پرنده های عاشق ،در آن آواز نخواندند
سیاهی و سردی به آن حاکم شد

افق کرج

اوقات شرعی فردا

سخن روز

حیا و شــرم ،اجازه نمی داد تا مرد سرش را باال
بگیرد .پلک هایش به زیر افتاده بودند و نگاهش
را از زمین برنمی داشــت .بی اختیار ،همسرش
را به خاطر می آورد؛ او ،با آنکه باردار بود ،ضربه
هایی را که شوهرش فرود می آورد ،تحمل کرده
بود و پس از آن هم شکایتی نداشت.
پریشان و افسرده حال بود .سایه اندوه ،در عمق
چشم هایش خودنمایی می کرد .حالت پدری
فرزند مرده را داشــت .بار اندوه از دســت دادن
فرزند را در دل بی آرام و قرارش احســاس می
کرد .زبان به مالمت خود گشــوده بود و زمزمه
می کرد :
« کاش صبر می کردم و خشــم خود را فرو می
خــوردم .کاش فرزندم می ماند ،به دنیا می آمد
و با خواهر و برادرانش همبازی می شد .چه بوب
بود اگر با زن پارسایم رفتار بهتری داشتم ! »
در سکوت پایدار محکمه ،متهم هر لحظه بیشتر
به اشــتباه خود پی می برد؛ متوجه می شد و
احســاس گناه می کرد .دیگر تحمل نشستن
در برابر حاکم برایش ســخت و دشوار بود .می

* الهی ،شکرت که در لباس دوستانت هستم ،مراد در عداد دوستانت بدار !
بهانتخابامیدباقری

اذان صبح

04:44

سایه های شرم
خواست هر چه زودتر مجازات شود و آسودگی
خیال روزهای گذشته را بازیابد.
مدتی پیش ،به آنچه که الزم می دانست اعتراف
کرده بود و اکنون انتظار می کشــید تا به هنگام
در برابر حکم امیرمومنان علی(ع) سراطاعت فرود
آورد.
سکوت شکسته شد .نوازش کالم خداوند ،دلپذیر
و روح نواز آغاز گشــت؛ حاکم آیه هایی از سوره
بیســت و ســوم قرآن را خواند  « :و لقد خلقنا
االنسان » ...
 1ســوره مومنون ،آیه های  13 ،12و 14؛ به
تحقیق آدمــی را از گل خالص آفریدیم .پس او
را نطفه گردانیده و در جای اســتوار قرار دادیم.
آنگاه ،نطفه را حلقه و حلقه را گوشــت پاره ،باز
آن گوشت را اســتخوان ،و سپس بر استخوان
گوشت پوشانیدیم .پس از آن ،خلق دیگر انشاء
نمودیم .آفرین بر قدرت کامل خداوند که بهترین

آفرینندگاناست.
با شــنیدن وحی الهی ،مرد به پاره خون بسته
شده ی اندیشید که می توانست ماهها بعد به
دنیــا بیاید و فرزند او شــود .اما ،آن لخته خون
فاصله زیادی با یک انسان داشت و هنوز گوشت
و اســتخوان آدمی را نداشت و روح در کالبد او
دمیده نشده بود.
بــا این اندیشــه ،از اندوه گرانــی که بر قلبش
سنگینی می کرد کاسته شد .با امیدواری سربلند
کرد .نگاهش را که سرشــار از شور و نیاز بود ،به
مهربانتریننگاههاپیوندداد.
حضرت علی(ع) در بیان حکم چنین فرمود :
« دیه افکندن نطفه بیست دینار است .دیه سقط
علقه چهل دینار و دیه مضغه شصت دینار می
باشد .و در استخوان» ،
 1آب صاف و پاک ،جانور ذره بینی که درمنی
وجود دارد و جنین از آن تشکیل می شود.
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 2پاره خون بسته شده.
 3تکه گوشت ،پاره ی از گوشت؛ نطفه قبل از
جاندار شدن و بعد از علقه.
(  - 1/1جنین = بچه تا زمانی که در شکم مادر
است و زاییده نشده است) .
پیش از آنکه خلقی کامل گردد ،هشــتاد دینار
است .و در خلق کامل و تمام ،پیش از اینکه روح
به امر الهی در او دمیده شود.
صدر دینار ،و هر گاه روح بر او دمیده شود ،هزار
دینار است» .
حضرت علی (ع) چهل دینار دیه تعیین فرمود تا
ضارب آن را بپردازد.
مرد ،راضی و خشنود از جابر خاست تا دینارها را
آماده کند و حکم اجراء گردد .بایستی فرصت را
غنیمت می شمرد و تصمیم می گرفت .آنگاه ،در
حالی که سایه های شرم هنوز هم در رخسارش
پدیدار بود ،با خدای خود عهد کرد تا همسرش
را گرامی بدارد ...
محمدرضااصالنی

یادگاری تحریریه پیام آشنا و پیام زمان

وقتی انســان راه تفرد را دنبال می کند ،وقتی زندگی خودش را زندگی می کند .باید خطاها را پبذیرد ،زیرا
زندگی بدون این اشتباهات کامل نمی شود و یا حتی برای یک لحظه تضمینی نیست که گرفتار خطا نشویم ..
شاید بیندیشیم راه امنی نیز وجود دارد ،اما آن راه ،راه مرگ خواهد بود ؛ آنگاه دیگر چیزی رخ نخواهد داد ،یعنی
الاقل چیزهای درست ،آن کس که راه مطمئن در پیش می گیرد با مرده فرقی ندارد !!
کارلیونگ

معرفیکتاب
شاعرانه نگاه کن!
شاعرانه نگاه کن!
به هر چیز ،به هر چه .
از هیچ ،چیزها دیدن؛ آنچه نادیدنى ست ،زیبا
دیدن.
بسان «هایکو» و منطق «ذن»  ،بسان کوتاهى
و لذت؛ بســان گذر از تاریکى به درخشش .چه
با دوربیــن موبایل؛ چه با دوربین من .مى توان
هنرمند عکاس بود ُو شاعرانه نگاه کرد.
سرشناسه  :خیرآبادی ،فرشید1358 ،
عنوان  /نام پدیدآور  :شاعرانه نگاه کن!  /فرشید
خیرآبادی
مشــخصات ناشر :کرج :فرشــید خیرآبادی ،
1393
مشخصات ظاهری 41 :ص :.مصور (رنگی)
شابک 7 1152 04 600 978 : ) ) ISBN
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
موضوع :عکس ها مجموعه ها
موضوع :عکاسى هنرى
موضوع :عکاسان ایران
ردهبندی کنگره  2 1393 :ش  9خ n 4000 /
رده بندی دیویی 026 / 00025 :
شماره کتابشناسی ملی 3509494 :
تمامی حقوق آثار و محتوای کتاب محفوظ و متعلق به پدیدآورنده است.

یادداشت

نسیان هنر در کالبد شهر

علیرضاشهالپور

دوبیتیهاییبرایآقایمهربانجمعهها
تو که رفتی بیا یک روز برگرد
و با اذن خدا یک روز برگرد
کنیز قلب من چشم انتظار است
بیا آقای ما یک روز برگرد
مرتضیحاتمی

زنان؛بیشترینقربانیانآسیبهایاجتماعی

جگر خوار دل
تا به فلک می رود ،سوز جدایی دل
آخر عمر من و ،رنج رهایی ز دل

خنده ی غمگین من ،گریه ی بر بخت خود
گه ز جفای تو و ،گه به جدایی ز دل
		
ناله ز هجران تو ،می رود از حد برون
بس که در این واقعه ،سخت بشد کار دل

با نویسندگان کرج

مرهم دوری تو ،دیده خونین بود
وای که این دیده هم ،گریه نزد بهر دل

ار چه شکستی دلم ،نیست به جز مهر تو
در دل ما مهر کس ،چون تو جگر خوار دل
		
باور هر کس نشد ،قصه بیماریم
قصه آزردگی ،بوده سرآغاز دل

عزت اله کوثری فر(آزرده)

مرتضی فضلی
نشریه پیام زن در شماره ، 273در بحث« زنان
بیشترین قربانیان آسیب های اجتماعی هستند»،
مصاحبه ای با حسین حســینی تبار ،محقق و
کارشــناس ارشد جامعه شناسی دارد ،که در این
مصاحبه کارشناس محترم وارد مقوله ی آسیب
شناسی اجتماعی شــده ،لبه ی تیز آسیب ها را
متوجه زنان جامعه می داند .ایشان می فرمایند:
آمار جرائم بــه دالیل امنیتی و حفاظتی بطور
واضح در اختیار نهادهای دانشــگاهی قرار نمی
گیرد .تفکیک جنسیتی جرائم و این که چه جرمی

شهر در  3اپیزود

جلساتی که گره از مشکالت البرز نمی گشاید

سیمایلیال
جلوه حسن تو را در جام صهبا دیده ام
صافی چشمت در آب و موج دریا دیده ام
عطر جانبخش تنت در نافه گل های باغ
جادوی مهر تو در گلخند مینا دیده ام
در طبیعت هر چه دیدم آیت حسن تو بود
چون گل رویت ندیده دیده ام تا دیده ام
پیش خورشید رخت در سجده گاه بندگی
اختر و مهر و مه ای یار دل آرا دیده ام
		
پای تا سر خوبی و مهری نمی دانم چرا
عاشقانت را به عالم بی سر و پا دیده ام
کس نبود از حیطه عشقت برون از کاینات
هر که را دیدم به کویت در تمنا دیده ام
این شگفتی نی اگر احسان بود مجنون تو
جذبه حسن تو در سیمای لیال دیده ام
روی جانان را توان دیدن به چشم عاشقی
حسن یوسف در تمنای زلیخا دیده ام
احسانصانعیکاشانی

نسترنکیوانپور
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چندی پیش جلسهای تحت عنو ِان هماندیشی
مسئوالن و خبرنگاران توسطِ استانداری برگزار شد
بیان مشکالت و معضالت استان
که خبرنگاران به ِ
در حوزههای مختلف پرداختند .اما این جلسه که
قابل
در اردیبهشــتماه برگزار شد هیچ خروجی ِ
ِ
خاصیت ذاتی
اعتنایی در پی نداشت که انگار این
جلسات و نشستهای هماندیشی در استان است.
ِ
محوریت
چرا کــه بارها اتفاق افتاده جلســاتی با
موضوعهای مهم اســتان برگزار شود و آنقدر در
طول ســال ادامه یابد که دیگر حرفهای مطرح
شــده ،تنها تکرا ِر مکررات باشــد اما همچنان از
خروجی خبری نیست .اکث ِر قریب به اتفاق جلسات
البرز به سالم و علیک و مطالبی تکراری میگذرد که
هیچ گرهای از مشکالتِ مردم استان باز نمیکند.
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در زنان بیشــتر از مردان است ،برایمان مشخص
نیســت .به همین خاطر پیرامون آن نمی توانیم
قضاوت کنیم ،اما می توان گفت در برخی از جرائم
و آســیب های اجتماعی زنان بیشتر از مردان در
معرض خطر قرار می گیرند.
آقای حسینی تبار مولف کتاب «چرا طالق» در
ادامه می گوید:با افزایش حضور زنان در جامعه می
توان شاهد این بود که میزان آسیب زنان افزایش
یابد .ایشان اضافه میکند :بین حضور بیشتر زنان در
عرصه های اجتماعی و مشاغل با سهمشان از جرائم
رابطه ی مســتقیمی وجود دارد .همچنین می
گویندافزایشفرصتهایجرم،احتمالارتکابجرم
را افزایش می دهد .و برعکس کاهش فرصتهای
ارتکاب جرم ،احتمال وقوع جرائم را تقلیل می دهد.
لذا این امر باعث شده تا شاهد آسیب دیدگی بیشتر
زنان باشیم .جا داشت که محقق محترم همینجا
پیرامون نقاط ضعف فرهنگی که منجر به جرم و

احیانا زمینه های خشنونت علیه زنان می شود وارد
بحث می شــدند و عوامل این نوع جرائم را ریشه
یابی مــی کردند .البته در ادامه گفتگو به قناعت
وارد بحث فرهنگی شده و اجماال بدان می پردازند.
در پاسخ به این سوال که چرا اعتیاد که ارتکاب آن
یک جرم مردانه است گریبا ن زنان را هم فشرده
است؟ به طور موجز می فرمایند :اینکه چرا زنان
به سمت آسیبی مانند مواد مخدر می روندجای
بحث بسیار دارد ،که باید در زمینه های فردی و
اجتماعیبررسیشود.
ایشــان می گوید :نقش تکنولــوژی در تهیه و
ساخت مواد افیونی برای گروههای سنی مختلف
و عدم مقاومت دستگاههای اجرایی -حداقل نقش
باز دارندگی سبب شده تا در صد ارتکاب زنان به
چنین آسیب هایی به شدت رشد کند ،ضمن آنکه
قدم های فرهنگی الزم در این زمینه برداشته نشده
است.

در ادامه عواملی چون فقر و بیکاری و عدم امنیت
مالی را در بروز ارتکاب جرم ،بی تاثیر نمی داند و
به نقش پر رنگ خانواده و بافت جامعه تلویحا اشاره
می کند .در بحث نقش دولت در بر طرف کردن
نیازهای مالی خانواده ها می گویند :مایل هستم
دولت را در معنای خاص آن بکار نبرم بلکه همه
ی قوای کشور را ،اعم از قانونگزاران ،قوه ی قضائیه
و مجریه دخیل بدانم .مصاحبه فوق نشان دهنده
ی آسیب های اجتماعی فزاینده ایست که زنان را
نشانه گرفته است .در مقابل سواالت بی پاسخ زنان
در زمینه احقاق حقوقشان چه کسانی مسئولند؟
از آنجا که زنان یک کشــور با معیار های ارزشی،
ویترین تمام نمای آن کشوراست باید پرسید در
راستای این هویت ملی که مجموعه ای از اخالق
و سالمت روح وروان است ،چه کمبودهایی مورد
توجه قرار نگرفته؟ چرا زنان از جایگاه مناسب خود
بی بهره اند؟ آیا قوانین موجود در این راستا کفایت
می کند؟ برای اصالح برخی از رفتارهای ناپسند
اجتماعی و برخی از دیدگاههای تحقیر آمیز چه
نشانه هایی موجود است؟

ِ
مناسبت
پنجشنبهی گذشته جلســهای به
رو ِز خبرنگار در اســتانداری البرز برگزار شــد .رو ِز
خبرنگار مجالیست برای اصحابِ رسان ه تا دغدغهها
و مطالباتِ خود را بیان کنند ،اما سواالتِ مطروحه
بیان
در جلسه کاملن در جهتی عکس قرار داشتِ .
مشکالتِ البرز در حوزههای مختلفی اعم از قطار
شــهری ،اقتصاد و کســب و کار ،انتقاد از برخورد
نامناسب برخی از مسئوالن و مسائلی از این دست،

بسیار حیاتی و از مهمترین وظایفِ خبرنگاران است
و نشان از تیزبینی باالی این افراد در توجه و بررسی
موشکافانه به مشکالتِ شهر دارد ،اما در روزی که
همهی نهادها به نوعــی به خبرنگار ِان توج ِه ویژه،
یدارند ،چرا نباید مشکالت و معضالتِ این
مبذول م 
رفع آنها مطالبه شود؟ آیا
حرفه شناسایی ،بیان و ِ
رو ِز خبرنگار؛ تنها روزی که به صنفِ رسانهای تعلق
جنس
دارد ،نباید کاملن در اختیا ِر دغدغههایی از ِ
رسانهباشد؟
 37نشــریهی محلی و  9پایــگاه اینترنتی دارای
مجوز در سطح اســتان در حال فعالیت هستند
که با مشکالتی فراوان دست و پنجه نرم میکنند.
برنامهریزی منسجم در راستای تقویت رسانههای
محلی،بیمهیخبرنگاران،کارتحرفهایخبرنگاری
برای تمایز میان خبرنگاران حرفهای و غیر حرفهای
ســطح کیفی برگزاری جشــنوارههای
و ارتقای
ِ
مطبوعاتی از جمله مســائلی است که میتواند در
چنین جلساتی به ویژه در روز خبرنگار بیان شود
اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نمیدهد.
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علیرغ ِم وجو ِد تعــدا ِد باالیی از خبرنگاران و
ســطح البرز ،حوزهی رســانهای
روزنامهنگاران در
ِ
استان با مشــکالت و معضالتِ فراوان روبهروست.
برخی نشریاتِ مکتوب یا مجازیِ پیشرو در حوزهی
رسانه در طول سال مطالب تولیدی فراوانی دارند و
از لحاظِ کیفی نیز حرفی برای گفتن دارند ،در حالی
که ســایران تنها به بازنش ِر اخبار از اینسو و آنسو

مسئوالن
مشغول هستند .متأســفانه گاه از دی ِد
ِ
فرهنگی البرز ،این دو دسته با هم تمایزی
حوزهی
ِ
سبب دلسردی گروهیست که
ندارند و این موضوع ِ
تالش بیدریغ ،در مسی ِر حرفهای
با عالقهی قلبی و ِ
یدارند.
بودن گام برم 
با این حال ،تر و خشک با هم میسوزد؛ چنانکه
سال گذشته در نخستین جشنوارهی مطبوعات،
ِ
ســطح حرفهای آثا ِر شرکتکنندگان را
داوران
ِ
بسیار ضعیف ارزیابی کردند ،در حالی که بودند
سطح
و هستند خبرنگاران و روزنامهنگارانی چه با ِ
ِ
آکادمیک باال چه با تجربهی ُمکفی
تحصیالت
در حوزهی ســوا ِد رسانهای که نه تنها در استان

سطح کشور نیز حرفی برای گفتن دارند،
بلکه در ِ
عظیم خبرنگارنماها ،به چشــم
خیل
میان ِ
اما ِ
ِ
نمیآیند.
با اینکه امسال ،اسامی دیگری در جشنوارهی
مطبوعــات اعالم شــد که در طول ســالیان،
تالشهای بسیاری در حوزهی خبر و رسانه کرده
دوســتان خبرنگار
بودند ،باز هم جای برخی از
ِ
در برخی از محورها به شــدت خالی بود .با این
فال نیک میگیریم تا
حال همین موضوع را به ِ
در جشنوارهی مطبوعاتِ بعدی تما ِم کاستیها
برطرف شــود .به هر روی ،دغدغهها و گلههای
اهالی رسانه بسیار است و مجال اندک.

تاریخ شهر که ورق می خورد دستخوش فراز و نشیب هایی است که در برهه
ای به اوج شکوه خود رســیده و گاهی تنزل یافته است .اعصاری که هریک
یادگاری از تمدن خود به جای گذاشته اند و گاهی آن قدر عظمت دارد که پس
از گذشت قرون و سالیان متمادی مایه ی فخر مردمان سرزمین اند و همواره در
اذهان حک شده باقی می مانند .کسی چه می داند شاید  ۳۰۰سال بعد هنگام
ذکر منابع امتحانی ،در ردیف محذوفات قرار بگیریم و اینگونه موجبات شادی
آیندگان را فراهم کنیم .از شوخی که بگذریم عمق فاجعه کاممان را تلخ خواهد
کرد.اکنون این پرسش پیش می آید که ریشه ی این همه تمایز کجاست؟
در جامعه ی امروز ما هنر مفهوم خود را از دست داده است .هنر تنها بر روی
بوم های نقاشی و آتلیه های هنری یافت می شود و مخاطب خاص می طلبد.
گمشده ای که مهد خود را گم کرده است .در باب علت این مسئله به فرضیات
متعددی می توان اشاره نمود :برخی انقالب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی و در
پی آن تسریع روند شهرنشینی ،افزایش جمعیت ،کمبود خدمات و … را دلیلی
موجه برای انزوای هنر عنوان می کنند و عده ای نیز متعقدند که مدرنیسم
افراطــی جامعه ی امروز را بلعیده و دیگر مجالی برای ظهور هنر و فرهنگ با
شکوه قدیم برجای نگذاشته است .در این میان نگرش سودجویانه به شهر و
تلقی آن به عنوان یک اهرم انباشت سرمایه و در نتیجه توسعه ی نابجای آن
نیز غیر قابل انکار است.
استاد نادعلیان در یادداشتی تحت عنوان «ضرورت هنر محیطی در شهر»،
هنر محیطی را دریچه ای رو به فرهنگ می داند که فارغ از جغرافیای مکانی
و زمانی می تواند عامل ایجاد تعامالت انسانی باشد.احتماال کنار گذاشته شدن
هنر می تواند ضربه ی روحی غیر قابل انکاری به شهر و اجتماعات شهری وارد
ســازد و آن را دستخوش معضالت فراوانی سازد چرا که جامعه شرط الزم و
کافی حیات خود را ازدســت داده است .روح انسان طالب زیبایی است و در
جستجوی هرچیزی که آن را ارائه دهد و تنها هنر می تواند جلوه گاه این زیبایی
باشد و پیوندی احساسی میان انسان و محیط برقرار سازد که در پی خود حس
مسئولیت و هویت را به همراه می آورد.
شرایط امروز جامعه ایجاب می کند تا این عنصر در قالب جدیدی ظهور کند
و از شکل سنتی خود رها شود .مدرنیسم با ورود خود مفهوم هنر را کمرنگ
نکرد بلکه سعی در ارائه ی شیوه ی جدیدی داشت و این به معنای نسیان هنر
نیست.به طور مثال می توان به کاخ نقش جهان اشاره نمود که جای خود را
به میدان سلطنتی شهر داد که امروزه مظهر شکوه معماری قدیم ایران است.
ماندگاری در گذشته و ستایش آثار پیشینیان به عنوان معنای مطلق هنر دیگر
مجالی برای پرداختن به شهر باقی نگذاشته است و این میراث گرانبها همچون
ســیاهچاله ای تمام شهر را در خود بلعیده است .به طوری که امروز اکثریت
شهرهای ما تنها در قالب چنر اثر خاص متعلق به روزگاران قدیم هویت می
یابند.
شهرهای امروز به یک چشم برهم زدنی قد علم می کنند و پیش می روند اما
هیچ گاه به معنای واقعی کلمه تحقق نمی یابند .ساختمان های امروز کالبدهای
بی جانی هستند که تنها برای رفع ضرورت مهیا شده اند ،قوطی کبریت هایی
که به هزار شکل بزک شده اند و زیبایی آن ها دوام نمی یابد و بیشتر می توان
آن ها را به مرده ای تشبیه کرد که لباس فاخر به تن کرده است .امروزه مفهوم
زیبایی تنها به درون خانه ها منحصر گشته که این موضوع خود به تنهایی انزوا
می آفریند و فضاهای جمعی را از بین می برد.
چیزی که این نوشته در پی آن است ایجاد یک نگرش کاربردی به هنر است
به گونه ای که آن را به محیط های شهری و فضاهای تعامالت جمعی تعمیم
دهد و به عنوان یه اصل اساســی و محوری در طرح های آینده به شمار رود.
بدون اغراق می توان بیان کرد که موفقیت هر طرحی چه در مقیاس خرد و چه
در مقیاس کالن در گرو تلفیق آن با هنر است و نمونه های عینی این موضوع
موید این ادعاست.
شقایق محرمی

کاریـکاتـور

