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مدیرکل امور مالیاتی البرز:

مالیات مي تواند بازیگر نقش 
اول در بودجه عمومي 

کشور باشد

مدیرکل راه و شهرسازی البرز:

زمین مورد نیاز 
 دستگاه های دولتی البرز 

تامین می شود

8

گفتگوی اختصاصی پیام آشنا با جانباز البرزی

این یادگار جنگ ، با نوشتن
حرف می زند

کوروش محمودی، جانباز 70درصد و قطع نخاع، سالیان درازی است که 
چشمانش به سقف خانه خیره است و نگاهش رو به آسمان، آسمانی که 

قرار بود به آنجا پر بکشد و به خیل شهیدان در بیاید اما ...
5

در گفتگوی اختصاصی با مشاور برندهای تخصصی داخلی مطرح شد؛

هشت مهارتی که بانوان در اشتغال
به آن نیاز دارند

اگر بخواهیم در کسب و کار موفق شویم، اولین و مهمترین چالش، 
خود ما هســتیم. چون در دو حوزه ما متاسفانه نتوانستیم پیشرفت 

کنیم

فاضلیان وعده داد:

ایجاد حاشیه امن برای 
سرمایه گذاری در البرز

بانوان ؛ ناشناخته
 اما قدرتمند در

 عرصه های
 مختلف
 ورزشی

7عکس:  ثنا فالح سخنگو

آموزش و پرورش البرز و ماشاء اهلل خان

کارنامه را فقط به اولیاء می دهیم. این جمله ای آشنا برای اولیاء دانش 
آموزان مدارس دولتی است که جناب وزیر و اتفاقا مدیر کل بازرسی 
وزارت آموزش و پرورش مدعی هستند هیچ گونه وجهی نباید حضرات 
مدیر مدارس طلب نمایند. البته حداقل دوبار یا سه بار یا کمی بیشتر 
در سال باالخره پدران و مادران اولیاء خطاب می شوند که حال دارد 
باالخره حس اولیاء بودن حس خوبی است. به مدرسه می روم غوغائی 
برپاســت آدم را یاد دوران دانشگاه و انتخاب واحد می-اندازد. اطاق 
نسبتا کوچکی آخر راهرو است که مثل » رم « توی جدول همه راهها 
به آن ختم می شود. آنجا اطاق کارنامه  است. صف و صف ایستادن که 
عادت کمتر از نیم قرن است ولی نمی دانم چرا بعد از این قدر تجربه 
هنوز بلد نیستم توی صف منتظر بمانیم آقائی از آن طرف با هندوانه ای 
در دست می آید!! قارپوز!! با لهجه ای خاص صحبت از صف یکنفری 
می کند. گوئی اعتقاد دارد یکنفر صف ندارد. درست مثل صف یک 

دانه ای نانوائی!
ادامه در صفحه 2

نگاه روز

معاون ساخت و توسعه راه ها:

جاده سازی باید 5 برابر شود

معاون ساخت و توســعه راه ها با اشاره به اینکه ساالنه 
2 هزار میلیارد تومان برای توســعه شبکه آزادراهی و 
بزرگراهی کشور هزینه می شود، گفت: به نسبت ترافیک 

موجود، رشد جاده سازی در کشور باید ۵ برابر شود.

خیراله خادمی  با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲0 هزار 
کیلومتر جاده شامل آزادراهی، بزرگراهی، جاده های اصلی، 
جاده های فرعی و جاده های روســتایی در کشور داریم، 
گفت: عمده این راه ها راه روســتایی با ۱۲0 هزار کیلومتر 

طول است.
وی با بیان اینکه 7۵ درصد ترافیک بر روی حدود ۳۵ هزار 
کیلومتر از جاده های اصلی کشور است، افزود: حدود ۱۵ 
هزار کیلومتر بزرگراه از این ۳۵ هزار کیلومتر در کریدورهای 
اصلی شمال به جنوب شرق به غرب و کردیورهای منطقه 

ای قرار دارد.
معاون ساخت و توسعه راه ها در شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل با اعالم اینکه ۲ هزار کیلومتر آزادراه 
داریم که شــبکه اصلی کریدوری کشور است، افزود: اگر 
بخواهیم شبکه جاده ای موجود را به بزرگراه تبدیل کنیم 
حدود ۱7 هزار کیلومتر جاده موجود باید به بزرگراه تبدیل 

شود بنابراین برای عملیات اجرایی این پروژه ها برنامه ریزی 
شده است.

خادمی با تاکید بر اینکه  ۸ هزار کیلومتر در اولویت قرار 
دارد و عملیات اجرایی در حال انجام است، اظهار داشت: 
مطالعات مابقی ۹ هزار کیولمتر در حال انجام اســت و ما 
بــرای عملیات اجرایی ۸ هزار کیلومتــر بزرگراه ۱7 هزار 

میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
وی ادامه داد: ساالنه تقریبا ۱۶00 میلیارد تومان اعتبار به 
این بخش و حدود ۴00 میلیارد تومان در بخش آزادراهی 
تزریق می شــود، گفت: در مجموع ۲ هزار میلیارد تومان 
برای شــبکه آزادراه و بزرگراه هزینه می شود. همچنین 
ســاالنه ۱000 تا ۱۲00 کیلومتر آزادراه و بزرگراه به بهره 

برداری می رسد.
عضو هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل افزود: این رقم به نسب توسعه ترافیکی کشور بسیار 
کم است و حداقل باید رشد جاده سازی را ۵ برابر کنیم تا 

نیازهای فعلی ترافیکی کشور تامین شود.
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غالب مردم هنگام مراجعه نزد پزشکان به دلیل فشارها و استرس های ناشی از مریضی، توانایی اخذ تصمیم 
درست را ندارند و به همین دلیل بدون تحقیق و مطالعه و با اکراه برگه ای را که از سوی مراکز درمانی تحویلشان 

می شود، امضا می کنند و این کار بدون توجه به عواقب و آثار بد آن است ...

مسئولیت پزشک نسبت به آسیب های ناشی از درمان َدریچه

مهدی ساری خان بیگلو
وکیل پایه یک دادگستری 

سعید شفیعیان

2

مدیرکل سیاسی و انتخابات البرز:

انتخابات در کرج الکترونیکی
 برگزار می شود

مدیر کل سیاسی و انتخابات البرز از برگزاری الکترونیکی دو انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان 
رهبری در کالنشهر کرج خبر داد.

گفتگوی صمیمی پیام آشنا
 با قهرمان آسیا و نایب قهرمان لیگ جهانی کاراته

همزمان با میالد حضرت امام هادی )ع(

رونمایی از ضریح حبیب بن مظاهر 
زمان: 7 مهر ماه 94- ساعت 15      مکان: مصلی کرج
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فاضلیان وعده داد:

ایجاد حاشیه امن برای سرمایه گذاری در البرز
رییس کل دادگستری البرز، امنیت را الزمه توسعه 
و پیشرفت دانســت و گفت: آماده ایم در موضوع 
سرمایه گذاری پیش قدیم شویم و با کمک مجموعه 
دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه های استان، 

حاشیه امنی را برای سرمایه گذاران ایجاد کنیم.

احمدفاضلیان در دیدار با اســتاندار البرز به شــرایط 
نامناسب استان در زمینه فضا و کادر اداری و اقدامات 
انجام شــده در مدت کوتاه انتصاب خود اشاره کرد و 
گفت: تالش می کنیم تا پایان سال از ۶0 درصد کمبود 

فضای اداری، حداقل ۴0 درصد آن را برطرف کنیم.
وی تقویت دســتگاه قضایی را به نفع همه دستگاه 
ها دانســت و گفت: امیدواریم از برکات ســفر رئیس 
جمهور به البرز بهره مند شــویم و بتوانیم بخشی از 
کمبود فضای اداری در مرکز اســتان و شهرستان ها 

را برطرف کنیم.
ســیدحمید طهایی استاندار البرز نیز با اشاره به اینکه 
استان البرز با وجود رشد باالی جمعیت البرز از کمبود 
بودجــه رنج می برد از پیگیــری خود در این زمینه و 

دســتور ویژه معاون رییس جمهوری برای تخصیص 
اعتبارات ویژه به استان در بودجه سالی آتی خبر داد.

زمینه سازی برای تسهیل در طرح شکایات مربوط 
به حقوق شهروندی در دستگاه قضایی

فاضلیان همچنین در جلســه کمیته نظارت بر حفظ 
حقوق شهروندی، با تقدیر از تالش های انجام شده در 
کمیته حفظ حقوق شهروندی استان البرز، اظهار داشت: 
از افتخارات جمهوری اسالمی ایران این است که نظامی 
بر اساس احکام دینی است و توجه به کرامت انسانی در 

سرلوحه همه برنامه هایش قرار دارد.
وی با بیان اینکه اصول متعدد قانون اساســی بر حفظ 
حقوق شــهروندی و کرامت انسانی تاکید دارد، گفت: 
نظام ما مبتنی بر مردمســاالری دینی است و حقوق 
شهروندان در آن لحاظ شده و همه مکلف هستیم به 

این حقوق احترام بگذاریم.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه همه 
حقوق در نظر گرفته شده برای شهروندان برگرفته از 
آرمان های نظام اسالمی و خون مقدس شهیدان است، 

تصریح کرد: رعایت شــئونات انســانی، پایه و اساس 
دادرسی هاست که در قانون جدید به آن زیاد پرداخته 
شده است و تالش شده همه حقوق در آن منظور شود 
که باید زمینه ها و بسترهای اجرایی شدن آن نیز فراهم 

شود.
وی اولویت در دادرسی ها را با حفظ حقوق شهروندی 
و شئونات انسانی دانست و ادامه داد: هر قدمی در این 
مسیر برداشته شــود باقیات الصالحات است و لبخند 
رضایتی که بر چهره ارباب رجوع دیده می شود با هیچ 

پاداشی قابل قیاس نیست.
فاضلیان با تاکید بر اینکه شعار دستگاه قضایی تحقق 
قانون است، اظهار داشت: می خواهیم در مسیر قانون 
مداری فرهنگ سازی کنیم و با هر اقدامی که منجر به 
نقض قانون شود برخورد کنیم برای اینکه معتقدیم این 

تنها راه اصالح جامعه است.
وی با اشاره به اینکه نگاه حاکمیتی نباید منجر به تضییع 
حقوق مردم شــود، تصریح کرد: بازرسی ها از وظایف 
کمیته حفظ حقوق شهروندی است که باید بازدید از 
حوزه های قضایی، کالنتری ها، ندامتگاه ها و بازداشتگاه ها 

در اولویت باشد و بررس ها نگاه دقیق و کار شناسانه به 
حوزه مورد بررسی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: در این 
کمیته تدابیری اتخاذ شــود مردم به سهولت با دبیر 
آن ارتباط برقرار کنند و کمیته را بشناســند تا بتوانند 

شکایات و گالیه هایشان را ارائه دهند.
وی گفت: در همه مجتمع ها، کالنتری  ها، ندامتگاه ها و 
بازداشتگاه ها صندوق های ویژه ای تعبیه شود تا مردم 
شــکایات خودشــان را در آن قرار دهند و به سرعت 

رسیدگی و بررسی شود.

خبر

دو دستگاه اتوبوس حامل کاالی 
قاچاق در البرز توقیف شد

رییس دبیرخانه مبارزه باکاالی قاچاق و ارز البرز از توقیف 
دو دســتگاه اتوبوس حامل کاالهای قاچاق در این استان 

خبرداد.

سعید شفیعیان افزود: این اتوبوس ها از شهرستان های سقز و 
بوکان به سمت تهران در حال حرکت بودند که پس از مشکوک 
شدن ماموران امنیتی و انتظامی در آزاد راه کرج - قزوین متوقف 

شدند.
وی ادامه داد: دراین اتوبوس ها ۲77کیلوگرم شکالت صبحانه 
خارجــی ،۳۸ کارتن خمیر ریش تراش خارجی ، چهار هزار و 

۲00 جفت دستکش صنعتی جاسازی شده بود .
شفیعیان خاطرنشان کرد: اغلب این مواد غذایی و بهداشتی فاقد 

تاریخ اعتبار و غیرقابل مصرف بودند.
رییس دبیرخانه مبــارزه با کاالی قاچاق و ارز اســتان البرز 
گفت:طرح های نظارتی برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این 
استان همچنان در حال اجرا است اما اجرای موفقیت آمیز این 
طرح ها منوط به همکاری بیش از پیش مردم با ستاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز است .
وی تاکید کرد: مردم با نخریدن کاالهای قاچاق و مصرف بیش 
از پیش کاالهای داخلی می توانند عالوه بر بهبود چرخه تولید 

داخل، بازار خرید و فروش قاچاقچیان را کساد کنند .
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وزیر بهداشت:
حجاج قرنطینه می شوند

وزیر بهداشــت از قرنطینه حجاج مشکوک به بیماری کرونا 
ویروس خبر داد و گفت: تیم های بهداشتی در ۲00 پروازی که 

حجاج به کشور باز می گرداند، حضور خواهند داشت.

سید حسن هاشمی در حاشــیه مراسم آغاز سال تحصیلی 
دانشگاه های علوم پزشکی در دانشگاه تهران اظهار کرد: ویروس 
کرونا، پیش از مراسم حج در عربستان وجود داشت و در حال 
حاضر با توجه به اینکه  تعدادی از مجروحان در بیمارستان های 
این کشــور بستری شــدند، خطر ورود این ویروس به کشور 

افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا که در برخی از بیمارستانهای 
عربستان وجود دارد، ارتباطی با حادثه ناگوار منا ندارد، افزود: 
با توجه به شــرایط حاضر، و به دلیل حفظ سالمتی  حجاج و 
اطرافیان آنها سختگیری های الزم در مبادی ورودی حجاج به 
کشور به خصوص برای حجاجی که در بیمارستانهای عربستان 
بســتری بودند افزایش می یابد که از این بابت از حجاج عزیز 

عذرخواهی می کنیم.
هاشمی افزود: وزارت بهداشت بالفاصله بعد از وقوع حادثه غم 
انگیز منا ستادی را تشکیل داد تا اقدامات الزم برای جلوگیری 
از ورود ویــروس کرونا به کشــور و همچنین کمک به انتقال 

مجروحان و تخلیه هر چه سریع تر اجساد انجام دهد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه تیم های بهداشتی ما در ۲00 پروازی 
که حجاج را به کشور باز می گرداند، حضور دارند؛ گفت: ماموران 
بهداشتی ما آموزش و تذکرات الزم را به حجاج ارایه می کنند و 
اگر فردی تب داشت و یا مشکوک به بیماری تنفسی بود از بقیه 

حجاج جدا می شود.
به گزارش وزارت بهداشت، هاشمی همچنین در خصوص نحوه 
غربالگری حجاج توضیح داد: اگر حجاج تب داشته باشند برای 
مدتی قرنطینه می شوند؛ از دستگاه تب سنج در فرودگاه ها 
استفاده نمی کنیم زیرا از نظر علمی مورد سوال است و در چند 
کشوری که استفاده شده مورد تایید سازمان بهداشت جهانی 

قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: روشی که وزارت بهداشت در فرودگاه ها استفاده 
می کند بر مبنای خود اظهاری حجاج است که البته این روش 
هم دقیق نیست اما مجبوریم به مردم اعتماد کنیم و معتقدیم 

خود مردم بهتر از همه می توانند از خودشان مراقبت کنند.
وزیر بهداشــت در خاتمه خاطرنشــان کــرد: از همه حجاج 
می خواهیــم که به خصوص تا دو هفته اول بعد از بازگشــت 
به کشور اگر تب، سرفه یا هر گونه ناراحتی داشتند؛ حتما به 

پزشک مراجعه کنند.
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قانون الحاق ایران به پروتکل 
ریشه کنی تجارت غیرقانونی دخانیات 

ابالغ شد
رئیس جمهوری، »قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به تشریفات )پروتکل( ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصوالت 

دخانی« را برای اجرا ابالغ کرد.

این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۴ مجلس 
شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۴ به تأیید شورای 
نگهبان رسیده و دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، این 
قانون را در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۳ برای اجرا به وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی ابالغ کرد.
متن این قانون به شرح زیر است:

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به تشریفات )پروتکل( 
ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی

ـ به دولت جمهوری اســالمی ایران اجازه داده  ماده واحده 
می شود به تشریفات )پروتکل( ریشه کنی تجارت غیرقانونی 
محصوالت دخانی مشــتمل بر چهل  و هفت ماده )به شرح 
پیوست( ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع 

نماید.
ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت و مقام  تبصره۱

صالحیتدار موضوع تشریفات )پروتکل( برعهده دولت است.
ـ دستگاه اجرائی مزبور موظف است راهبردهای ملی،  تبصره۲
جامع و همه جانبه و در صورت لزوم پیش نویس لوایح و مقررات 
الزم را با هماهنگی ســایر دستگاههای اجرائی ذی ربط برای 
تحقق اهداف تشریفات )پروتکل( تنظیم و آنها را برای تصویب 

به مراجع ذی ربط تقدیم نماید.
ـ رعایت اصول یکصد وسی ونهم )۱۳۹( و هفتاد و هفتم  تبصره۳
)77( قانون اساسی جمهوری  اسالمی ایران برای هرگونه اصالح 
تشریفات)پروتکل( یا پیوست های آن در اجرای  مواد )۳7(،)۳۸( 

و)۳۹( تشریفات)پروتکل(، الزامی است.

معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه آمار مفقودین 
به ۳۲۵ نفر کاهش پیدا کرده است، گفت: تعداد مجروحان 

ما نیز افزایش یافته است. 
محمدی در خصوص آخرین آمار مفقودان تا این لحظه افزود: 
پس از جســتجوهای فراوان و فعالیت تیم های شناسایی، 
توانستیم تعدادی از افراد را که تاکنون به کاروان های خود 
مراجعه نکرده بودند شناسایی کنیم به طوری که در حال 

حاضر تعداد مفقودین ما کاهش یافته است.
به گفته وی، ۳۲۵ نفر آخرین آمار زائران مفقودی است 
که احتمال می رود طی ســاعات آینده باز هم این آمار 

کم شود.
معاون سازمان حج و زیارت به آمار فوتی ها نیز اشاره کرد 
و گفت: آخرین آمار زائران فوت شده نیز ۱۳۶ نفر هستند 

که افزایشی پیدا نکرده است.
وی از افزایش تعداد مجروحان شناسایی شده نیز خبر 
داد و گفت: تعداد مجروحان نیز با شناسایی زائران جدید 

ایرانی در بیمارستانها به ۱0۳ نفر افزایش یافته است.
به گفته محمدی، ســعی می کنیم طی ساعات آینده با 
سرعت بخشــیدن به عملیات جستجو، تعداد بیشتری 
از زائران مفقودین و مجروح بســتری در بیمارستانها را 

شناسایی کنیم.

مدیر کل حج و زیارت البرز: تاکنون گزارشــی از 
کشته شدن حجاج البرزی دریافت نشده است

مدیر کل حج و زیارت البرز گفت: تاکنون هیچ گزارشی 
مبنی بر مصدوم و یا کشته شدن حجاج البرزی دریافت 

نشده است .
فرشاد ایروانی، ضمن تسلیت به خانواده کشته شده های 
حادثه منا اظهار کرد: از زمان وقوع این حادثه مسئوالن 
حج و زیارت اســتان چندین بار با مدیــران و معاونان 

کاروان های حجاج اعزامی تماس گرفته اند .
وی خاطرنشان کرد: براساس اطالعات دریافتی،  تاکنون 
گزارشی مبنی برکشته و یا زخمی شدن حجاج البرزی 

اعزام دریافت نشده است .
وی افزود: لیســت مصدومان و کسانی که از زمان وقوع 
حادثه به چادرهای خود بازنگشــته اند توسط رسانه ها 

اطالع رسانی شده و در سایت سازمان حج و زیارت استان 
بارگذاری شده است .

وی ادامه داد: بدون شک اسامی این لیست ثابت نخواهد 
ماند؛ چراکه طی این دو روز بسیاری از مفقود شده ها به 
چادرخود بازگشته و مصدومانی که مجهول الهویه بودند 

نیز سالمت خود را بازیافته و ازلیست خارج شده اند .
این مسئول گفت: تا چند روز دیگر اسامی قطعی مفقودی ها، 

مصدومان ایرانی این حادثه مشخص خواهد شد .

قابل ذکر اســت بر اساس لیست مجروحین حادثه 
 جمرات تا ســاعت 10 صبح روز شــنبه 4 مهرماه، 
محمد اسدی به شماره کاروان 41023 از استان البرز 
 جــزو مجروحین تحت درمان بــوده که امیدواریم
 ان شاء ا... هر چه زودتر  سالمتی خود را به دست آورد.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی البرز گفت: دستگاه های 
دولتــی به تنهایی قادر به حــل معضل کودکان کار و 

خیابانی نیستند. 

حمیدرضا عسگری خاطرنشان کرد: دستگاه های دولتی 
به تنهایی قادر بــه حل معضل کودکان کار و خیابانی 
نیستند و برای رفع آن به کمک سازمان های مردم نهاد 

نیازمندیم. 
وی به دالیل این آسیب اجتماعی در استان البرز اشاره 
و تصریــح کرد: البرز به دلیل جاذبه های مهاجرپذیری، 
همجواری با پایتخت و وجود مساله حاشیه نشینی، به 

شدت با معضل کودکان کار و خیابانی مواجه است. 
عسگری افزود: بسیاری از این کودکان به دلیل ضعف 
فرهنگــی و اقتصادی خانواده های خود ملزم و مجبور 
به مشارکت در امور اقتصادی می شوند که بعضاً شاهد 
قربانی شــدن این افراد در اقدامات ســودجویانه نیز 

هستیم. 
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی استان البرز با تأکید 
بر نقش سازمان های مردم نهاد در حل معضل کودکان 
کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود هشت سازمان 
مردم نهاد در اســتان برای پیگیری امور کودکان کار 
شکل گرفته است که یکی از این سازمان ها ۴۵0 کودک 

را تحت پوشش خود قرار داده است. 
این مسئول به تبیین دیدگاه اداره کل امور اجتماعی در 
برخورد با معضالت اجتماعی پرداخت و گفت: برای حل 
بسیاری از آسیب ها باید زمینه مشارکت مردم در مسائل 
اجتماعیرا فراهم کنیم و اداره کل امور اجتماعی استان 

نیز به این سمت در حرکت است. 
عسگری افزود: همین دیدگاه باعث شده است تا هیئت 
نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد به طور مرتب 
فعالیت کرده و دائماً در حال بررسی و صدور پرونده های 
جدید برای تشــکیل ســازمان های مردم نهاد در همه 

زمینه ها باشد. 

وی از اجــرای طرح کودــکان بازمانده از تحصیل در 
استان البرز خبر داد و گفت: با اجرای این طرح حدود 
700 کودک که به دالیل مختلف از تحصیل بازمانده 
بودند مجدداً در مسیر آموزش قرار گرفتند که نحوه 
اجرای آن از طرف یونیسف نیز از نزدیک مورد بررسی 

قرار گرفت. 
این مسئول ضمن اشاره به وجود بیش از دو هزار کودک 
کار در البرز اعالم داشت: دسترسی اکثر این کودکان 
به سرانه های بهداشتی و درمانی محدود است و همین 
می تواند زمینه بروز بسیاری از بیماری ها در این کودکان 

را تقویت کند. 

معاون سازمان حج و زیارت:

تعداد مفقودان در حال کاهش است

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی البرز 

دولت به تنهایی قادر به حل معضل کودکان کار نیست 

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

جمع آوری معتادان کشور ۲۰۰ میلیارد تومان پول می خواهد

مدیر کل سیاسی و انتخابات البرز از برگزاری الکترونیکی 
دو انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری 

در کالنشهر کرج خبر داد.

توکل لطفی گفت: انتخابات پیش رو در ۹ شهر کشور به 
صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد که کرج نیز یکی 

از این شهرهاست.
وی در توضیح نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی در 
کــرج افزود: تمام مراحل انتخابــات از جمع آوری آرا تا 
شمارش و اعالم نتایج به صورت الکترونیکی بوده و به 
زودی آموزش های الزم در این خصوص به متولیان این 

موضوع ارائه خواهد شد.
لطفی ضمن اشــاره به مقدمات اجــرای الکترونیکی 
انتخابات در البرز تصریح کرد: استان البرز آمادگی این 
کار را دارد و به احتمال زیاد تا آخر هفته جاری جلسه 
مشــترکی را با مدیرکل انتخابات وزارت کشــور برای 
بحث های اولیه در خصوص اجرای الکترونیکی انتخابات 

در کالنشهر کرج برگزار خواهیم کرد. 
مدیر کل سیاســی و انتخابات البرز با تاکید بر مزایای 
الکترونیکی شدن انتخابات خاطرنشان کرد: استان البرز 

در گذشته شــاهد اعتراضات زیادی به نتایج انتخابات 
بوده است؛ به همین دلیل اجرای الکترونیکی انتخابات 
می تواند با اطمینان دهی به همه مشــارکت کنندگان 

شبهات احتمالی را رفع کند.
این مسئول در ادامه افزود: الکترونیکی شدن انتخابات 
می تواند مشــارکت بیشتر مردم را نیز به همراه داشته 
باشد؛ زیرا زمانی که مردم احساس کنند مشارکتشان در 
انتخابات قطعاً تاثیرگذار است تمایل بیشتری برای حضور 

در انتخابات پیدا می کنند.
لطفی در پایان تأکید کرد: نامزدهای احتمالی از کانال های 
مختلفی مورد بررسی قرار می گیرند و تاکنون به جز دو 
تخلف جزیی مورد خاصی در استان گزارش نشده است. 

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعالم اینکه 
معتادان کمتر از ۱۸ سال در کمپ های بهزیستی درمان 
می شوند، افزود: برای جمع آوری همه معتادان متجاهر به 

اعتبار ۲00 میلیارد تومانی نیاز است.

دکتر علیرضا جزینی در جمع خبرنگاران، گفت: بر اساس 
بررسی های اعتباری صورت گرفته، برای اینکه دیگر شاهد 
حضور معتادان در معابر و خیابان ها نباشیم، اعتباری در 
حدــود ۲00 میلیارد تومان نیاز اســت و همکاری همه 
دستگاه های ذیربط در امر ساماندهی و مقابله با معتادان 

را می طلبد.
وی بــا اعالم اینکه تاکنون هیچ ماده مخدر جدیدی در 
کشور شیوع پیدا نکرده است، افزود: بنده شیوع استفاده 
مخدر کروکدیل در کشور را رد می کنم و اعالم می کنم که 

این مخدر در کشور روسیه دارای فراوانی است.

جزینــی با اعالم اینکه خوشــبختانه مصــرف کراک با 
اقدامات به موقعی که از سوی رسانه ها انجام شد، به طرز 
شگفت انگیزی کاهش یافته و حتی در بین مواد مکشوفه 
نیز دیگر شاهد کشف مخدر کراک نیستیم، افزود: کراک 
و کروکدیل هر دو از یک خانواده هستند و هر دو قابلیت 
تخریب بافت های ماهیچه ای را دارند. مصرف شیشه نیز 
در ُدز باال همین ویژگی را دارد. برای همین شاهد کاهش 
میزان مصرف ایــن مواد در بین معتادان مصرف کننده 

کشور هستیم.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین 
درباره برگزاری جلســات مشــترک در حــوزه مبارزه 
با مواد مخدر با حضور وزیر کشــور و مســئوالن دیگر 
حوزه ها، گفت: سال گذشــته چندین جلسه با حضور 
وزیر کشــور، شــهرداری تهران و پلیس برگزار شد و 
شــهرداری اعالم آمادگی کرد که شش هزار ظرفیت 

جدید بــرای جمع  آوری معتادــان متجاهر ایجاد کند 
که از زمان آخرین جلســه تاکنون تنها ۲۵00 ظرفیت 
ایجاد شده است. البته شهرداری متعهد است که طی 
شش ماه آینده ظرفیت قول داده شده را تکمیل کند 
و در صورت اضافه شــدن این ظرفیت به تعداد مراکز 
جمع آوری معتادان، شاهد تحوالت خوبی در سطح شهر 

تهران خواهیم بود.
جزینی همچنین گفت: شــهرداری عالوه بر شش هزار 
ظرفیت اعالم شده، متعهد شــده است ۲۵00 ظرفیت 
جدید را نیز با مسئولیت خود در نظر گرفته و در اختیار 

ستاد مبارزه با مواد مخدر تهران قرار دهد.
وی بــا اعالم اینکــه اولویت اول ما در ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر، درمان و ســپس بازتوانی اجتماعی معتادان 
ترک کرده اســت، افزود: صرف جمــع آوری معتادان و 
کارتن خواب ها، پاک کردن صورت مساله است. تنها ۲0 

درصد از معتادان، توانایــی ترک مواد مخدر مصرفی را 
دارند که از این تعداد ۲۲ درصد بین ۳0 تا ۳۵ سال سن 
دارند. این افراد بعد از ترک مواد به دنبال کار می گردند 
و نیــاز به منبع درآمد دارند؛ از ایــن رو حرفه آموزی به 
معتادان در حال ترک برای کمپ های ترک اعتیاد یک 

ضرورت است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین از 
افزایش ظرفیت پذیرشی کمپ اخوان در تهران خبر داد 
و افزود: دستگاه های متولی در امر مبارزه با مواد مخدر به 
صــورت کلی و جزئی وظایف خود را می دانند، اما اینکه 
چقدر این دستگاه ها پای کار هستند و پلیس را در امر 
مبارزه و ساماندهی معتادان کمک می کنند، سئوالی است 
که بهتر است رسانه ها از دستگاه های متولی و مسئوالن 
امر پرس وجو کنند تا برای آن جواب قانع کننده ای ارائه 

شود.

رییس پلیس راه البرز از ثبت ۲۲۳ میلیون و ۹۲۶هزارو 
7۳۲ تردد خودرویی درسال جاری در جاده های این 

استان خبرداد.

سرهنگ رضا اکبری افزود: این میزان تردد خودرویی 
با استفاده از ۴0 دستگاه دوربین در جاده های استان 

به ثبت رسید.
وی بیان داشــت: میزان ترددهای خودرویی امســال 
در جاده های البرز نســبت به مدت مشابه سال قبل 

۴.۳۸صدم درصد افزایش نشان می دهد.
اکبــری گفت: دراین مدت ، ۳۶۵ هــزارو 7۵0 راننده 

متخلف در این استان اعمال قانون شدند.
سرهنگ رضا اکبری خاطرنشــان کرد: دراین مدت 
۱۵هزارو ۸۵۹ وســیله نقلیه متخلف توقیف شد که 
از مجمــوع آن ۱0 هزارو 7۴۳فقره مربوط به خودرو 
و پنج هزارو ۱۱۶ فقره مربوط به موتورسیکلت بوده 

است.
وی بیان داشت: این رانندگان به دلیل نادیده گرفتن 
قوانین راهنمایی و رانندگی و انجام حرکات خطرســاز 

برگه جریمه دریافت کردند.

اکبری اظهارکــرد: ۱۳۵ راننده به علت تخلفات باال و 
انجام حرکات خطرساز در جاده ها، به دلیل نمره کسب 
۳0 نمره منفی به مدت سه ماه ازرانندگی محروم شدند .

وی گفت : دراین مدت نیز سه هزارو ۸۹ راننده متخلف 
نیز به مراجع قضایی معرفی شدند .

وی خاطرنشــان کردکه درماه شهریور ماه امسال نیز 
۱۸نفر براثر حوادث رانندگی جان خود را ازدست دادند 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش 

داشته است.
اســتان البرز دــارای یکهزارو ۵00 کیلومتــر آزاد راه، 
بزرگــراه، راه اصلی و فرعی اســت و ۱۸درصد ترافیک 

کشور در این استان است. 

بیش از ۲۲3میلیون تردد خودرویی در جاده های البرز ثبت شدانتخابات در کرج الکترونیکی برگزار می شود

نگاه روز
آموزش و پرورش البرز و ماشاء ا... خان

ادامه از صفحه یک
... اول روی خواسته اش پافشاری می کند ولی کم کم تسلیم 
می شود ولی قانع نمی شود. باالخره بعد از چند ساعت نوبت به 
حقیر سراپا تقصیر می رسد. سالم جناب مدیر !! علیکم سالم 
و رحمه ا... و برکاته!! شــروع به صحبت می کند از تخته سیاه 
الکترونیکــی تا کالس های فوق برنامه و راهیان نور و باالخره 
به بحث شــیرین پوستین مال می رسد. البته اجباری نیست 
ولی به هر حال بچه شما باید در فضای مطلوبی درس بخواند. 
درســت مثل قصه بعضی پیامک های بصیرتی که اگر شما 
موافقت با ارســال آن نباشید باید با انگشتان مبارک خودتان 
تایپ بفرمایید بصیرت خاموش!! یعنی بنده غده بصیرت خودم 
را روشن نکرده ام و کال در دوران قبل از اسالم هستم و شاید 
هم فردا متهم به زنده به کور کردن دختر نداشته ام شوم و ا 
لفاتحه!! تبت یدی سعید شفیعیان!! سریع می پذیرم چون نمی 
خواهم بچه ام در محیط نامناســب درس بخواند. می دهم و 
بیرون می آیم!! ای کاش حداقل در کنار مدیر معاون و مشاور 
و حتی چند نوار ضبط شده هم می گذاشتند یا حداقل چند 
صف تشکیل شود و معطلی نداشته باشد. به اتاق دیگری می 
روم برای گرفتن کارنامه و این جاست که اصل مشکل معلوم 
می شــود و واقعا حضرات مدیران آموزش و پرورش کرج باید 
جنگ نرم و »اوباما« و »موســاد و سیا« را رها کنند و ماشاا... 
خان خودمان را بگیرند که بدجوری می زند توی زاویه دوازده 
خودمان!! جناب مسئول کارنامه می گوید بروید یک عدد سی 
دی بیاورید تا کارنامه را پرینت کنم!! هرولی یک CD!! یا همان 
ســی دی !!  تمام خیابان-های اطراف مدرسه را جستجو می 
کنم !! دیگر از کله پزی هم سوال می کنم !! جناب آقای مدیر 
کل آموزش و پرورش البرز در قبال ششصد هزار تومان پولی 
که سال گذشــته پرداخته ام نمی شد یک عدد CD ناقابل 
پانصد تومانی هم بخرید تا صدها ولی و اولیاء مثل کسایی که 
گاو شیرده-شان گم شده اینطوری دنبال CD نگردند !! به 

خدا »اوباما« ماشاءا... خان هم نمی شود. 
سعید  شفیعیان  

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات البرز: 
ضریح »حبیب بن مظاهر« در البرز 

رونمایی می شود 
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات البرز با بیان اینکه 7 مهرماه 
ســال جاری شاهد رونمایی ضریح حبیب بن مظاهر در البرز 
هستیم، گفت: اگر کمک های مردمی نبود امروز شاهد رونمایی 

از این ضریح مبارک در البرز نبودیم. 

حجت االســالم والمسلمین ســید نورا... حسینی متولی در 
نشســت خبری با خبرنگاران درباره رونمایی از ضریح جناب 
حبیب بن مظاهر برگزار شد، با اشاره به اینکه این ستاد فعالیت 
خود را به صورت رسمی از سال ۸۲ در استان البرز آغاز کرده 
است، اظهار داشت: وظیفه ساخت ضریح حبیب بن مظاهر از 

سوی ستاد مرکزی کشور به استان البرز واگذار شده بود.
وی بــا بیان اینکه اگر کمک های مردمی نبود امروز شــاهد 
رونمایی از این ضریح مبارک در استان البرز نبودیم، افزود: امید 
است مراسم رونمایی از این ضریح که روز سه شنبه 7 مهرماه 
سال جاری در محل مصلی نماز جمعه کرج برگزار می شود با 

حضور چشم گیر مردم صورت گیرد.
رئیس ستادبازسازی عتبات عالیات البرز با تاکید بر اینکه این 
ضریح باید سال گذشته تکیمل و مراحل ساخت آن به اتمام 
می رسید، خاطرنشان کرد: به سبب برخی مسائل پیش آمده 

ساخت این ضریح قدری به طول انجامید.
وی با اشــاره به اینکه مراحل ســاخت سازه چوبی ضریح در 
ابتدای امر به ســبب درخواست ستاد مهرشهر کرج در یکی 
از مســاجد این منطقه آغاز شد و بعد از گذشت ۹ ماه مراحل 
ساخت آن به اتمام رسید، تصریح کرد: طبق مطالب ارائه شده 
توسط متخصصان به این نتیجه رسیدیم که برای انجام اقدامات 
طال کاری و نقره کاری این ضریح به سبب اینکه این منطقه از 
نظر آب و هوایی مساعد نبود باید کارگاه ساخت ضریح به مکان 

دیگری انتقال داده می شد.
وی با بیان اینکه انتقال کارگاه ســاخت ضریح به مصلی نماز 
جمعه کرج زمانی را برای تشکیل کارگاه جدید صرف خود کرد، 
یادآور شد: در راستای ساخت دیگر ضریح ها توسط استان های 
کشور مواردی برای کاهش خطا و مشکالت به ما ارائه شد که 
تمامی این مسائل  موجبات تاخیر یکساله در ساخت  ضریح 

حبیب بن مظاهر را فراهم کرد.
حسینی متولی با تاکید بر اینکه مشارکت مردم، صنعت گران و 
هنرمندان در ساخت این ضریح در کشور بی شائبه بوده است، 
عنوان کرد: خانم جوانی نیمی از مهریه خود را که ۵0 ســکه 

تمام بهار آزادی بود برای ساخت این ضریح هدیه کرد.
وی با اشاره به اینکه کار ساخت ضریح در استان البرز بهترین 
کار فرهنگی و دینی است که باید نسبت به آن توجه و اهتمام 
بیشتری داشــت، افزود: اطالع رســانی در این زمینه سبب 

مشارکت بیش از پیش مردم می شود.
وی با اشــاره به اینکه در ابتدای امر بنا شد ساخت کتابخانه 
صحن حضرت زهرا)س( در نجف اشرف در زیربنای ۱۶ هزار 
و ۲00 متر به اســتان البرز واگذار شود، گفت: این پیشنهاد با 
قدری تغییرات همراه شده به گونه ای که البرز می تواند تا حد 
توان به ازای هر متر ۳ میلیون تومان در راســتای احداث این 
کتابخانه وارد عمل شــود که همچنان در این رابطه در حال 

مذاکره هستیم.
رئیس ستادبازسازی عتبات عالیات البرز با تاکید بر اینکه البرز 
همواره آمادگی خود را برای ارائه هر نوع کمک در این بخش 
اعالم کرده است، افزود: ۱۳0 تن میلگرد اولین محموله ای بود 
که برای ساخت ضریح حضرت زهرا)س( از استان البرز به نجف 

اشرف ارسال شد.

خبر
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ایستگاه
صدیق تاکید کرد:

حادثه منا، اثبات عدم مدیریت صحیح 
آل سعود

عضو شورای اسالمی شهر کرج، فاجعه منا را فاجعه ای دارای 
ابعادی بین المللی عنوان کرد که نشانه ای از رویکرد ناثواب آل 
سعود نسبت به مسلمانان و عدم مسئولیت پذیری آنان در قبال 

برگزاری مراسم حج است.

میرابراهیم صدیق، این مطلب را اعالم کرد و افزود: جهان در 
روز عید قربان مشاهده کرد که آل سعود به جای ساماندهی 
به امور حجم وســیع حاجیان در مکه معظمه، گلوله باران 
ســرزمین هایی چــون یمن را در دســتور کار قرار داد و 
خودخواهی صاحب منصبان این رژیم، تعداد بسیار زیادی از 

حجاج ایرانی و خارجی را به خاک افکند.
 وی بیان داشــت: در روز عید قربان صحرای منا قربانگاه 
عزیزانی شد که در آرزوی زیارت حضرت حق رهسپار خانه 

او شده بودند.
 صدیق خاطرنشان کرد: دلهای همه مسلمانان از این رویداد 
غرق ماتم شد و بسیاری از خانواده هایی که برای استقبال 
از خانواده های شــان مهیا شده بودند، در روزهای پایانی 
این ســفر ارزشمند و معنوی، ناچار به تهیه مقدمات عزا و 
ســوگواری شدند که این اتفاقی بسیار غم انگیز و مصیبت 

بار است.
این عضو شــورای اسالمی شــهر کرج اظهار داشت: تعداد 
زیاد جــان باختگان و در عین حال حجــم زیاد مفقودان 
ایــن حادثه، اندوه و نگرانی بســیاری از هم میهنان مان را 
به همراه داشته است که امیدواریم مفقودان این حادثه نیز 
در صحت و سالمت به کاروان ها و سپس به جمع خانواده 

شان بازگردند.
 این مســئول در پایان بیان کرد: از خداوند مهربان که غم 
و شــادی را مکمل و درراســتای یکدیگر مقرر کرده، می 
خواهم که تحمل مصیبت را بر داغدیدگان این فاجعه آسان 
ساخته و این اندوه بزرگ را برای مردم ما با نیکوترین احوال 

جایگزین نماید.
nnn

پیشنهادات برتر شهروندان در چهارمین 
نمایشگاه گل و گیاه کرج انتخاب شد

رئیس ادــاره طرح و برنامه ســازمان پارکها و فضای ســبز 
شهرداری کرج از اجرای طرح نظام پیشنهادات در چهارمین 
نمایشگاه گل و گیاه این کالنشهر خبر داد و گفت: هم اکنون 

پیشنهادات برتر شهروندان انتخاب شده است.

میترا عبدی پور با اعالم این مطلب اظهار داشــت: همزمان با 
برپایی چهارمین نمایشگاه گل و گیاه کرج در باغ گلهای پارک 
شهید چمران، از سوی اداره طرح و برنامه سازمان، طرح نظام 

پیشنهادات اجرا شد.
وی افزود: در راســتای اجرای این طرح، با برپایی غرفه ای در 
چهارمین نمایشــگاه گل و گیاه، از شــهروندان دعوت شد تا 
پیشنهادات، انتقادات و راهکارهای خود در ارتقای حوزه فضای 

سبز کرج را ارائه کنند.
این مســئول عنوان کرد: با اجرای طرح مذکور، بیش از ۱۵0 
پیشنهاد شهروندان جمع آوری و تدوین شد که از این تعداد ۱0 
پیشنهاد مربوط به سیاستهای کلی سازمان و مدیریت شهری، 
۱۴0 پیشنهاد مربوط به برگزاری نمایشگاه گل و گیاه، تعدادی 
در خصوص اتخاذ تمهیدات رفاهی نظیر آبخوری، سطل زباله، 

دستگاه کارت خوان و... در پارکهای سطح شهر بود.
عبدی پور ادامه داد: همچنین انتقاداتی نیز در خصوص کوچک 
بودن فضای نمایشگاه گل و گیاه، شلوغی پارکینگ، فاصله زیاد 
محــل فروش گل و گیاه تا خروجی و پارکینگ و... از ســوی 

شهروندان مطرح شد که در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رئیس اداره طرح و برنامه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری 
کرج یادآور شد: با بررسی و تدوین تمامی پیشنهادات ارائه شده، 
در پایان ۲ پیشنهاد برتر شهروندان با محوریت »نصب اتیکت نام 
گلها و گیاهان در نمایشگاه گل« و »ایجاد باغ گیاهان دارویی« 

انتخاب شد.
وی گفت: طبق دســتور مدیرعامل سازمان، مقرر شده که به 
این ۲ پیشنهاد کاربردی و برتر جوایز نفیسی اهدا گردد تا سایر 
شهروندان برای ارائه پیشــنهادات خود جهت توسعه شهر و 

کمک به مدیریت شهری ترغیب و تشویق شوند.

nnn

بوستان 6.5 هکتاری بهشت در منطقه 
10 کرج افتتاح می شود

مسئول روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری 
کرج از افتتاح و بهره برداری پارک بهشت در منطقه ۱0 این 

کالنشهر خبر داد.

حمیدرضا عســگری با اعالم این مطلب اظهار داشــت: طی 
هماهنگی های به عمل آمده و با توجه به اتمام عملیات اجرایی 
و احداث بوستان بهشــت، قرار است که مراسم افتتاحیه این 

بوستان در هفته جاری برگزار شود.
وی افزود: این بوستان دارای حدود ۶.۵ هکتار مساحت است 
که در منطقه ۱0 شــهرداری کرج احداث و مقرر شده که در 

روزهای آتی وارد مدار خدمت رسانی به شهروندان شود.
این مسئول عنوان کرد: بوستان بهشت دارای یک ساختمان ۲ 
طبقه، ساختمان مدیریت، سرویس بهداشتی، برکه، آالچیق و 

پارکینگ است.
عســگری ادامه داد: همچنین این بوســتان دارای زمینهای 
ورزشی چند منظوره، والیبال و بسکتبال، زمین بازی کودکان 
و شهربازی اســت که پس از افتتاح، ورزشکاران می توانند از 

تجهیزات موجود بهره ببرند.

مدیرکل امور مالیاتی اســتان البرز طی گفتگویی 
اظهار داشت: مالیات مي تواند بازیگر نقش اول در 

بودجه عمومي کشور باشد.

دکتر سید مجتبی تقوی در گفتگو با خبرنگار »پیام 
آشنا« که به همت دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی 
این اداره کل صورت پذیرفت، در پاســخ به این سوال 
کلیدــی و راهبردی مبنی بر اینکــه » مالیات چگونه 
مصرف مي شود؟« پاســخ داد؛ مالیات چگونه مصرف 
مي شــود؟ سوالي اســت از مجموعه سواالت مالیاتي 
که ممکن اســت براي همه افراد جامعه پیش بیاید و 
پاسخ به آن نقش بسیار مهم و سازنده اي در ایجاد یک 

فرهنگ مطلوب مالیاتي خواهد داشت. 
این مدیرکل اضافه کرد: به  عنوان یک پاسخ ساده و 
کوتاه به این سواالت باید گفت، مالیات ریشه بسیاري 
از خدمات اجتماعي در جامعه اســت. مبارزه با فقر 
و بي عدالتي، توسعه نظام آموزشــي و سالمت و... با 

مالیات محقق مي شود.

وی اذعان داشت: همچنین مالیات مي تواند بازیگر نقش 
اول در بودجه عمومي کشور باشد که به  عنوان ابزاري 
مهم در تخصیص منابع، ایجاد اشتغال، تعادل و ثبات 
قیمت ها، توازن حساب هاي ملي و بین المللي و باالخره 
توزیــع درآمدها میان طبقــات و بخش هاي مختلف 

اقتصادي جامعه، مورد استفاده قرار مي گیرد.
دکتر تقوی تصریح کرد: به  این  ترتیب مالیات یکي از 
عوامل اصلي در چرخه اقتصادي کشور است و در واقع 
ابزاري براي تحرک تولید و برنامه هاي توســعه، توزیع 
عادالنه امکانات و جلوگیــري از انحصار و غیررقابتي 

شدن بازار در تخصیص منابع است.
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز در ادامه گفت: براي 
پاسخ به چگونگي مصرف مالیات نیز، مي توان به مالیات 
بر ارزش افزوده اشــاره کرد که بخش هایي از آن براي 
ارتقاء نظام ســالمت و توسعه زیرساخت هاي شهري 
و روســتایي پرداخت مي شود. به طوري که از میزان ۹ 
درصد مالیات بر ارزش افزوده کاال و خدمات یک درصد 
آن به حوزه  سالمت و درمان و ۳ درصد به شهرداري ها 

اختصاص داده مي شــود که در این خصوص مي توان 
نقش سهم مالیاتي را در طرح جامع نظام سالمت که 
به اجرا درآمده است و هزینه هاي درمان را بسیار پایین 

آورده است، مشاهده نمود.
بر اساس اظهارات این مسئول استانی، همچنین میزان 
۳ درصدي که به شهرداري ها داده مي شود در مصارفي 
ازجمله تجهیز و نوســازي حمل ونقــل عمومي، ایجاد 
فضاهاي تفریحي، ترمیم خیابان ها و معابر شــهري و 
غیره مورداســتفاده قرار مي گیرد که بر اساس قانون ۳ 
درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافتي براي شهرداري و 
دهیاري ها باید در همان منطقه اي که دریافت گردیده 
است، مصرف شود تا مردم بهبود شرایط خود را به طور 
مستقیم مشــاهده نموده و با مقایسه وضعیت خود با 
مناطقي که مالیات کمتري مي دهند به پرداخت مالیات 

تشویق شوند.
وی افــزود: باید اذعان داشــت هرچقدر نحوه مصرف 
مالیات پرداختي در رفاه اجتماعي مردم تبیین شود، 
تمایل شــهروندان به پرداخت مالیات بیشتر خواهد 

شــد. وقتي مردم بدانند که مالیات ها به چه صورت 
مصرف مي شــود، مي پذیرند آنچه مي پردازند، بخشي 
از هزینه هاي زندگي خود آن ها است و درواقع مالیات 
وســیله اي است که دولت تنها براي ساختن آینده اي 

بهتر براي آن ها و فرزندانشان از آن استفاده مي کند. 
بر اساس اظهارات دکتر تقوی، تبیین چگونگي مصرف 
مالیات، شرایطي را به  وجود مي آورد که پرداخت مالیات  
جز وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقي و این باور 
و فرهنگ عمومي شکل گیرد که مالیات ها صرف امنیت 
و رفاه اجتماعي، احداث مراکز درماني و کارهاي عمراني 
و زیربنایي مي شود و مردم، خود از مزایاي آن بهره مند 

مي شوند. 

مدیرکل امور مالیاتی البرز در بخش پایانی سخنانش بیان 
کرد: نتیجه اینکه درآمدهاي مالیاتي نقش مهمي در تامین 
هزینه هاي جاري و خدمات عمومي و عمراني ایفا مي کند و 
اتکاي دولت به این گونه درآمدها، سالمت، عدالت و رونق 
اقتصادي را در پي خواهد داشــت. آگاه ساختن مردم در 
مورد نقش مالیات در توسعه و رونق اقتصاد کشور از اهمیت 
بســزایي برخوردار اســت. باید جایگاه مالیات در توسعه 
زیرساخت هاي بهداشتي، رفاهي و خدمات عمومي کشور 
را به  درستي براي تمامي آحاد جامعه تبیین کرد و اثرات 
مثبت آن تشــریح و اطالع رســاني گردد. این امر موجب 
افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات جهت 

تامین این نوع هزینه ها مي گردد.

دکتر تقوی، مدیرکل امور مالیاتی البرز:

مالیات مي تواند بازیگر نقش اول در بودجه عمومي 
کشور باشد

مدیر سرمایه  گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری کرج از نصب 
پارکومتر هوشمند در معابر این شهرستان برای نخستین بار خبر داد.

مجید دودانگه  اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکالت شهرستان کرج،  
مربوط به ترافیک اســت و برای رفع این معضل مدیریت شهری در این 

شهرستان طرح ها و برنامه های ویژه ای را در دستور کار دارد.
وی افزود: در کنار این معضل، بسیاری از شهروندان به ویژه آنهایی که هر 
روز در معابر اصلی کرج تردد می کنند، نســبت به کم بودن پارکینگ ها 
گالیه داشته و از مدیریت شهری می خواهند که این وضعیت ساماندهی 

شود.در همین راستا طرح هایی در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم 
به صورت منطقی و عادالنه، شــرایط مناسبی را برای رانندگان خودروها 

فراهم کنیم.
دودانگه گفت: متاسفانه در خیابان ها و معابر اصلی کرج که فاقد پارکینگ 
بودــه و یا ظرفیت پارکینگ ها محدود اســت، برخی از واحدهای صنفی 
حاشــیه خیابان،  به صورتی رفتار می کنند که محیط مقابل واحد صنفی 
نیز متعلق به آنها بوده و فقط آنها می توانند از این محل برای پارک خودرو 

استفاده کنند.
وی تاکید کرد: این امر به طور قطع بر خالف قانون و اخالق بوده و همه 
شهروندان می تواننند از محل های قانونی برای پارک خودرو خود استفاده 

کنند.
مدیر ســرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرج ادامه داد: 
برای تحقق این مهم طرحی در دستور کار داریم و در تالش هستیم تا 
برای نخستین بار پارکومترهای هوشمند را در برخی از معابر کرج نصب 
کنیم.نصب این پارکومترها منجر به ساماندهی پارک خودروها در حاشیه 

معابر و خیابان های اصلی کرج می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که طرح فوق در کدام خیابان ها اجرا می شود، 
گفت: در مرحله و فاز نخست ۲ خیابان اصلی و پرتردد کرج در نظر گرفته 
شده و پارکومترهای هوشمند در خیابان های شهید رجایی و شهید بهشتی 

نصب خواهد شد.
مدیر سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری کرج افزود: در 
صورت رضایت شهروندان و پاسخ مناسب از نصب این تجهیزات هوشمند، 

طرح فوق را در دیگر معابر و خیابان های اصلی کرج اجرا می کنیم.
دودانگه در پایان گفت: به طور قطــع اجرای این طرح و اجرای صحیح 

آن می تواند نقش مهمی در افزایش رضایت مندی شهروندان داشته باشد.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان فردیس از کشف یکصد و 11 
کیلوگرم مواد پیش ساز شیشه و دستگیری چهار توزیع کننده مواد 

روانگردان صنعتی خبر داد.

سرهنگ بهرامعلی کماسی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان فردیس با انجام اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی فردی 
شدند که در داخل باغ متروکه ای اقدام به نگهداری شیشه و فروش 

آن در سطح استان البرز می کرد.
وی افزود: بالفاصله سه اکیپ عملیاتی از مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر فردیس با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام و طی 

یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری سردسته باند به همراه سه 
نفر دیگر از همدستان وی شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان فردیس گفت: در بازرسی از 
دو دســتگاه خودروی زانتیا و پراید متعلق به اعضای باند، یکصد و 
۱۱ کیلو گرم مواد پیش ســاز شیشه ، 700 گرم شیشه و مبلغ ۳۲ 
میلیون ریال وجه نقد حاصل از فروش مواد مخدر کشف شد؛ متهمان 
به همراه پرونده متشکله و مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند .
شهرستان فردیس با حدود ۶00 هزار نفر جمعیت در جنوب کالنشهر 

کرج واقع شده است.

رییس دبیرخانه مبارزه باکاالی قاچاق و ارز استان البرز از توقیف دو 
دستگاه اتوبوس حامل کاالهای قاچاق در این استان خبرداد .

سعید شفیعیان افزود: این اتوبوس ها از شهرستان های سقز و بوکان 
به ســمت تهران در حال حرکت بودند که پس از مشکوک شدن 

ماموران امنیتی و انتظامی در آزاد راه کرج - قزوین متوقف شدند.
وی ادامه دــاد: دراین اتوبوس ها ۲77کیلوگرم شــکالت صبحانه 
خارجی ،۳۸ کارتن خمیــر ریش تراش خارجی ، چهار هزار و ۲00 

جفت دستکش صنعتی جاسازی شده بود .

شفیعیان خاطرنشان کرد: اغلب این مواد غذایی و بهداشتی فاقد تاریخ 
اعتبار و غیرقابل مصرف بودند.

رییس دبیرخانه مبارزه با کاالی قاچاق و ارز استان البرز گفت:طرح 
های نظارتی برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این استان همچنان در 
حال اجرا است اما اجرای موفقیت آمیز این طرح ها منوط به همکاری 

بیش از پیش مردم با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است .
وی تاکید کــرد: مردم با نخریدن کاالهای قاچاق و مصرف بیش از 
پیش کاالهای داخلی می توانند عالوه بر بهبود چرخه تولید داخل، 

بازار خرید و فروش قاچاقچیان را کساد کنند .

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرج خبر داد

نصب پارکومتر هوشمند برای نخستین بار در کرج
بیش از صدکیلو مواد پیش ساز شیشه

در فردیس کشف شد

دو دستگاه اتوبوس حامل کاالی قاچاق در البرز توقیف شد

 عضو شورای اسالمی شهر کرج اختصاص یک پارک 
ویژه برای معلوالن از سوی مدیریت شهری را اقدامی 
شایسته در راستای توزیع عدالت شهروندی و احقاق 
حقوق مســاوی مردم در زندگی شهری ارزیابی کرد و 
گفت: این پارک در محــدوده اراضی 300 متری )خانم 

انصاری( واقع شده است.

دکتر محمدصادق باغســتانی، این مطلب را اعالم کرد و 
بیان داشت: بهره مندی همه شهروندان از حقوق مساوی و 
امکان استفاده آنان از امکانات شهری به صورت برابر یکی از 
اساسی ترین حقوق شهروندی است که متاسفانه در اجرای 

زیرساخت های شــهری کرج در گذشته، به آن پرداخته 
نشده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: امروزه این ضعف ها در بیشتر کشورهای جهان 
رفع شده است و کودکان، سالمندان و معلوالن به راحتی 
در کنار دیگر اقشار اجتماعی در محیط شهری تردد داشته 
و به امور خود می پردازند؛ حال آنکه در شهرهای ایران و 
کرج امکانات و زیرســاخت های مناسب و شایسته ای که 
در شأن این افراد باشد هنوز به طور مناسب فراهم نشده و 
این شهروندان با مشکالت بسیاری در زمینه عبور و مرور 
شهری، استفاده از امکاناتی نظیر تلفن عمومی، خودپردازها، 

ایستگاه های اتوبوس و تاکسی و نظایر آن مواجهند.

دکتر باغســتانی با اشــاره به برگزاری همایشی که سال 
گذشــته با حضور اساتیدی از کشــور ژاپن با هدف بهره 
گیری از تجارب و اطالعات فنی و مهندسی آنان در تامین 
زیرســاخت ها و احداث سازه های شهری متناسب با نیاز 
همه شهروندان بویژه کم توانان، نابینایان و معلوالن، اضافه 
کرد: این همایش نقطه شروع فعالیت شهرداری کرج بویژه 
حوزه شهرسازی و معماری و فنی و عمرانی برای مناسب 

سازی معابر شهری بود.
 وی ادامه داد: اختصاص پارک ویژه معلوالن نیز با همین 
رویکرد و در ادامه اقدامات مدیریت شهری در همین راستا 
انجام گرفت که بر اساس آن هفت هزار متر مربع از مساحت 

این خاک، با نیازهای معلوالن و کم توانان مناسب سازی شد.
 عضو پزشک شــورای شــهر کرج، اذعان داشت: تمامی 
تجهیزات و امکانات این پارک از جمله ِســت تندرستی، با 
شرایط معلوالن، نابینایان و کم توانان مناسب سازی شده 
اســت و تمامی افراد با شرایط مذکور می توانند از امکانات 

موجود در این پارک بهره برداری کنند.
وی، علت انتخاب این پارک برای مناســب ســازی ویژه 
معلوالن را نزدیکی آن به محل مدرسه روشندالن عنوان 
کرد و یادآور شــد: در پارک مذکــور، عالوه بر اختصاص 
امکانات ویژه معلوالن، عموم مردم نیز می توانند از تجهیزات 

مناسب استفاده کنند.

دکتر باغستانی تاکید کرد:

اختصاص پارکی به معلوالن در کرج، اقدامی برای تساوی حقوق شهروندی

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج از اجرای طرح معنوی 
»یاد باد آن روزگاران« از سوی این نهاد در هفته دفاع مقدس خبر 
داد که بر اساس آن تمثال مبارک شهدای گلگون کفن در سراسر 

کرج به تصویر کشیده و این شهر به نگارخانه شهداء تبدیل شد.

مهندس الهام باقری در گفتگو با خبرنگار »پیام آشنا« با بیان اینکه گوشه 
هایی از زندگی پرافتخار و سراسر حماسه شهدای معظم را در نگارخانه 
ای از تار و پود فرهنگ ایثار و شهادت به تصویر کشیدیم تا شهروندان در 

حال و هوای دفاع مقدس و روزهای ایستادگی ملت در برابر رژیم بعثی 
عراق قرار گیرند، گفت: در این تصاویر رشادت ها، استقامت و پایداری 
شــهداء و ایثارگران در طول ۸ سال دفاع از میهن اسالمی و اندرزهای 

مقدس جمهوری به تصویر کشیده شد.
 وی با بیان اینکه تصاویر و پیام های آماده شــده در فضاهای تبلیغاتی 
شــهر اعم از بیلبوردها، استندها و عرشه پل های عابر پیاده اکران شد، 
عنــوان کرد: این اقدام حتی جبران گوشــه ای از فدــاکاری و ایثار آن 
بزرگواران نیســت و اگر امروز در کشورمان امنیت و آرامش برقرار می 

باشد، مرهون از خودگذشتگی و شجاعت این قشر فرهیخته و پاک است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری کرج اضافه کرد: عکس های 
منتخب از رزمندگان نیروهای ارتش، ســپاه و بسیج کالنشهر کرج و بر 
اســاس اتفاقات و خاطرات ماندگار رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس در 

مناطق عملیاتی و فعالیت روزمره آن عزیزان انتخاب شده بودند.
 باقری در ادامه به اهمیت جایگاه شــهداء در اســالم و حفظ انقالب 
اسالمی توسط آنان اشاره و بیان کرد: بی شک این نگارخانه که با عنوان 
»یــاد باد آن روزگاران« اکران شــد، یادآور یاد و خاطره بزرگ مردانی 

است که از جان و مال خود گذشته و آرامش را به ما و جامعه اسالمی 
هدیه کردند.

 این مســئول عنوان کرد: با توجه به اینکه بســیاری از مدیران ارشــد 
شهرداری کرج همچنین اعضای شورای اسالمی شهر و دیگر ارگانها از 
رزمندگان و ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس می باشند، این گالری تصاویر 
را جهت تقدیر و یادآوری این رشادت ها به آنها همچنین به خانواده های 
معظم شهدای شهرمان تقدیم می کنیم تا سهم کوچکی در بزرگداشت 

این ایام داشته باشیم.

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

کالنشهر کرج به نگارخانه تصاویر رزمندگان اسالم تبدیل شد
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عرضه داروهای گیاهی فقط در 
داروخانه ها

 

مدیرکل داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو، با تاکید 
بر ساماندهی مصرف و تجویز منطقی داروهای گیاهی، تصریح 

کرد: محل عرضه داروهای گیاهی، فقط در داروخانه است.
به گزارش مهر، دکتر امیرحسین جمشیدی در نشست خبری، 
اظهارداشت: داروهای طبیعی می بایست تنها در داروخانه ها 

عرضه شوند و فروش آنها خارج از داروخانه ها، ممنوع است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت به دنبال ساماندهی مصرف 
و تجویز منطقی داروهای طبیعی است، گفت: ما می خواهیم 
مصرف ایــن داروها را باال ببریم و در مقابل مصرف داروهای 

شیمیایی را کاهش دهیم.
جمشیدی با عنوان این مطلب که مصصرف خودسرانه و بدون 
تجویز داروهای طبیعی هم می تواند عارضه داشته باشد، افزود: 
سیاست وزارت بهداشت، بازگشت به عطاری ها نیست. بلکه 
می خواهیم مصرف این فرآورده های دارویی را منطقی کنیم.

وی با انتقاد از نگاه عوامانه به مصرف داروهای گیاهی که معتقد 
است این داروها هیچ عارضه ای ندارند، گفت: بزرگترین معضل 

همین نگاه است که باید فرهنگ سازی شود.
مدیرکل داروهای طبیعی و سنتی ســازمان غذا و دارو،  در 
پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برنامه خاص وزارت 
بهداشت برای افزایش مصرف فرآورده های طبیعی چیست، 
گفــت: اولین کاری که باید انجام دهیم این اســت که تنوع 
فرآورده های طبیعی را باال ببریم. بطوریکه برای انواع بیماری ها 
حداقل یک فرآورده داشته باشیم. در حال حاضر اگر بیماری ها 
را به ۹۶ دسته تقسیم کنیم، ما برای ۵۱ دسته از آنها فرآورده 

طبیعی داریم.
وی با تاکید بر اهمیت مســئله توزیــع و عرضه فرآورده های 
طبیعی گفت: در ماه گذشته تعداد زیادی از فروشگاه هایی که 
مبادرت به فروش این فرآورده ها کرده بودند پلمپ شــدند، 
چراکه سازمان غذا و دارو روی این قضیه بسیار حساس است 
و فروش این فرآورده ها در هر مکانی به جز داروخانه، غیرمجاز 

است، با آن برخورد شده و پلمپ می شوند.
مدیرکل داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه بسیاری از فرآورده هایی که در مبادی غیرمجاز به فروش 
می رسند، اصال مجوز ندارند، گفت: این موارد بسیار مشکل ساز 
هســتند، اما اگر بتوانیم کاری کنیم که برای هر بیماری یک 
فرآورده طبیعی داشته باشیم، مردم به سراغ این فرآورده های 
غیرمجاز نخواهند رفت. در همین راستا سازمان غذا و دارو روند 
صدور مجوز فرآورده ها را تسهیل کرده است تا این فرآورده ها 

زودتر به نتیجه رسیده و وارد بازار شوند.
به گفته جمشیدی فرآورده های طبیعی باید دارای سه ویژیگی 
اثربخشی، بی خطر بودن و دارای شرایط الزم برای دارو شدن 

را داشته باشند.

درمان میگرن با زنجبیل
برای درمان میگرن، ابتدا باید مزاج بیمار تشخیص داده شود و 

بعد داروی مناسب تجویز گردد
سردردهای میگرنی جزء سردردهای مزمن و طوالنی مدت 
هستند که افراد زیادی با آن درگیر هستند. به قول طب رایج 
ســردردهای درمان ناپذیر!در طب ســنتی سردردها دارای 
ریشه هایی از صفرا، خون، بلغم و سودا تعریف می شوند که با 
عدم تعادل و بی نظمی طبع های گفته شده این مشکل به اندام 

رأسی یعنی سر منتقل می شود. 
  سردرد صفرایی با سودایی یا غلبه خون با هم متفاوت هستند. 
برای شروع درمان، ابتدا باید درمانگر مزاج بیمار را تشخیص 
دهد و بعد برای تعدیل مزاج بیمار داروی مناسب تجویز گردد.

توجه کنید که درمانگر سنتی یک سری رژیم های درمانی نیز 
خواهد داد که هم به اصالح مزاج و هم درمان بیماری کمک 
شــایانی می نماید و عدم رعایت آن شاید منجر به شکست یا 
کند شدن دوره درمان می شود. گاهی سردردهای میگرنی با 
مراعات یک رژیم یا دستور ساده از بدن انسان رخت می بندد 
و حتی نیاز به مصرف هیچ دارویی هم نیست. پس می توانید 

برای درمان به یک درمانگر ماهر سنتی مراجعه کنید .
 برای نمونه افرادی که دارای ســردردهای میگرنی با منشأ 
صفرایی هستند؛ میتوانند از ترکیب زیر برای مدت دو هفته 
اســتفاده کنند.گیاه زنجبیل از سال ها قبل و در طب سنتی 
دارای کاربردهای درمانی متعدد اســت.مطالعات انجام شده 
توسط محققان دانمارکی نشان داد که گیاه زنجبیل در کنترل 
و بهبود ســردردهای میگرنی نقش بسزایی ایفا می کند. این 
محققــان پی بردند که اثر زنجبیل در پیشــگیری و کنترل 

میگرن معادل داروهای مسکن شیمیایی می باشد

روزنه

روش اصولی خالی کردن جوش

از سالمت کوتاه 

اگر سفیدی جوش از نوک گوش پاک کن بزرگتر 
بود، بهتر است سر به سرش نزارید. همچنین هیچ 
وقت یک جوش را با انگشــتانتان نترکانید، چون 
باعث عفونت موضعی می شود، اگر حس می کنید 
واقعا احتیاج است که همان لحظه جوش را خالی 
کنید می توانید از یک استخراج کننده ی استیل 
که معموال در وسائل مانیکور پیدا می شود استفاده 

کنید.
صبر چیزخوبی است، اما گاهی اوقات صبر کردن 
خیلی سخت می شود! مثال اگر یک جوش روی 
صورتتان خود نمایی کنــد آیا صبر می کنید تا 
خودش خالی شود؟ بیشتر ما نمی توانیم زیاد صبور 

باشیم و خیلی سریع جوش را خالی می کنیم.
حاال که تصمیم دارید هر جوشی که دیدید خالی 
کنید، بهترین و امن ترین روش چیست؟ ما از دکتر 
لوکیتا سینق متخصص پوست در منهتن خواستیم 
به ما بیاموزد که چگونه با کمترین آسیب می توان 

یک جوش را خالی کرد.
هر کاری که می کنید، از مالیدن مواد سخت مانند 
پراکسید هیدروژن یا الکل خالص ) به جز قبل از 

ترکاندن جوش ( به پوســت صورت پرهیز کنید. 
انجام این کار – حتی مالیدن مرتب محصوالت 
ضد آکنه باعث می شود صورتتان پوست پوست 
شود – می تواند تولید کننده های چربی پوست 
را بیش از حد تحریک کند و بعد از مدتی جوش 
های بیشتری می زنید. این را به خاطر بسپارید: 
جوش هرچقدر بزرگتر باشد احتمال ماندن اثرش 

نیز بیشتر می شود.
اگر سفیدی جوش از نوک گوش پاک کن بزرگتر 
بود، بهتر است سر به سرش نزارید. همچنین هیچ 
وقت یک جوش را با انگشــتانتان نترکانید، چون 
باعث عفونت موضعی می شود، اگر حس می کنید 
واقعا احتیاج است که همان لحظه جوش را خالی 
کنید می توانید از یک استخراج کننده ی استیل 
که معموال در وسائل مانیکور پیدا می شود استفاده 

کنید.
اما قبل از هر چیز ابتدا مطمئن شوید که آیا جوش 
آماده خالی شدن هست یا خیر. اگر هنوز در الیه 
های زیرین قرار دارد و فقط پوست باالی آن قرمز و 

صاف شده، احتماال نمی خواهد بیرون بیاید

با دو ماژیک، نوارچسب و یک 
موبایل، نور سیاه بسازید

کنترل بهتر دیابت با لوزالمعده 
مصنوعی

انتشار تصاویر رسمی نکسوس 5X ال جی در 3 رنگ حتما با خودکارهایی که در پشت آنها نور سیاه قرار داده 
شده تا بتوانید از اصل بودن اسکناس ها آگاهی پیدا کنید 
روبرو شده اید. شما می توانید به روشی ساده با استفاده از 
تلفن مجهز به دوربین و فلش LED نور ســیاه را ایجاد 

کنید.
با دو ماژیک با رنگ دائمی، یکی آبی و یکی بنفش و مقداری 
نوارچسب شیشه ای و دوربین گوشی همراهتان می توانید 

یک فیلتر فلورسنت یا نور سیاه ایجاد کنید.
یک تکه نوار چســب را روی فلش LED تلفن همراهتان 
بچســبانید و روی آن را با ماژیک آبی رنگ کنید و اجازه 
دهید خشک شود. سپس یک الیه نوارچسب دیگر روی آن 

بچسبانید و این کار را با همان ماژیک تکرار کنید. در مرحله 
سوم یک تکه نوار چسب دیگر روی آن بچسبانید و این بار 

روی آن را با ماژیک بنفش رنگ کنید.
وقتی اپ دوربین را اجرا کنید و فلش را روشن کنید، نوری 
ساتع می شود که دارای طول موج بلند فرابنفش است و به 
کمک آن می تواند فلورسنس را مشاهده کنید. بسیاری از 
اجرام اطراف ما فلورسنت هستند و به کمک نور سیاهی که 

 هرچه به تاریخ معرفی رسمی نسل بعدی سری محبوب ایجاد کرده ایم می توانیم آنها را ببینیم.
و باکیفیت نکسوس از سوی گوگل نزدیک تر می شویم، 
شاهد درز مشــخصات و تصاویری منتسب بیشتری به 

آن ها هستیم.
روز گذشته به لطف یک منبع چینی نزدیک به هواوی، 
تصاویر تبلیغاتی و بســته بندی نکســوس P۶ منتشر 
گردیده و در ادامه همین افشاگری ها هم اکنون  تصاویر 
رسمی نکســوس ۵X ال جی در چهار رنگ نیز منتشر 
شده است.  همچون P۶، نکسوس ال جی نیز از بدنه ای 

یکپارچه در تنوع رنگ مشــکی و آبی نفتی بهره برده و 
در قاب پشتی میزبان دوربینی ۱۶ مگاپیکسلی مجهز به 
فوکوس خودکار لیزری در کنار سنسور اثر انگشت است.

  از جمله مشخصات احتمالی  نکسوس ۵ نسخه ۲0۱۵ 
می تــوان به صفحه نمایشــی ۵.۲ اینچی با رزولوشــن 
QHD، بلندگوهای استریو تعبیه شده در قاب جلویی، 
دوربین اصلی ۱۳ مگا پیکسلی مجهز به فالش ال ای دی، 
تراشه مرکزی اسنپ دراگون ۸0۸، ۳ گیگابایت حافظه رم 

و بهره مندی پیش فرض از اندروید مارشملو اشاره کرد.

محققان آمریکایی، یک لوزالمعده مصنوعی جدید را طراحی 
کرده اند که سنجش های مکرر قند خون را با نرم افزاری که 
میزان انسولین تزریق شده به بدن را تغییر می دهد، ترکیب 
کرده و می تواند به طور قابل توجهی کنترل قند خون را در 

بیماران دیابتی نوع یک بهبود بخشد.
به گزارش ایسنا، این محققان، دو پژوهش ۱۲ هفته ای را 
بر روی بزرگساالن و کودکان انجام دادند که طوالنی ترین 
آزمایش انجام شده تاکنون در زمینه لوزالمعده مصنوعی 
اســت.مهمتر اینکه، این آزمایش ها همگی تحت نظارت 

شرایط واقعی انجام شدند.
به گفته آرون کووالسکی، نائب رئیس بخش تحقیقات بنیاد 
JDRF و از حامیان این پژوهش، نتایج جدید نشان داده 
کــه این لوزالمعده مصنوعی واقعا کاربردی بوده و نه تنها 
خطرناک نیست، بلکه خطر آن از روشهای مورد استفاده 
کنونــی دیابتی ها که بر آن کنترل درســتی هم صورت 

نمیگیرد، کمتر است.

ایــن کارآزمایی ها در مجله Medicine و نشســت 
ســاالنه انجمن اروپایی مطالعات دیابت در اســتکهلم 

گزارش شد.
تمام داوطلبان به هر دو حســگر گلوکز و انسولین مجهز 

شده بودند. 
آن ها گاهی خودشــان تصمیم می گرفتند که چه زمانی 

انسولین دریافت کنند. 
در زمان باقی مانده، برنامه رایانه ای به صورت خودکار میزان 
انسولین مناسب را اندازه گیری می کرد و هر ۱۲ دقیقه یکبار 
با کنترل از راه دور به انسولین دستور می داد که چه مقدار 

در بدن آزاد شود.

 استنشاق دود سیگار و ابتال به بیماری های مهلک
آیا می دانستید که دود سیگار نیز می تواند یکی از 
منابع اصلی ابتالی افراد به دیابت باشد و اطرافیان 
فرد سیگار ی را مستعد ابتال به مرض قند می کند 
به غیر از این بیماری ها می تواند منشا سایر بیماریها 
مانند مننژیت، سرطان، برونشیت و ذات الریه نیز 

باشد!
 تحقیقی تازه نشــان می دهد که احتمال ابتال به 
دیابت نوع ۲ برای افراد غیرسیگاری که در معرض 
دود سیگار دست دوم قرار می گیرند، ۲۲ درصد 
باالتر از دیگران اســت. افراد غیرسیگاری که در 
معرض دود سیگار دیگران قرار می گیرند، با ریسک 
بسیار بیشــتری برای ابتال به مرض قند )دیابت( 
روبه رو هســتند. پژوهشی که در ژورنال پزشکی 
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منتشر شده است، نشان می دهد که سیگار کشیدن 
منفعل احتمال ابتال به دیابت نوع دوم را ۲۲ درصد 
نسبت به افرادی که دود سیگار استشمام نمی کنند، 

باال می برد.
 دیابت نوع ۲ ممکن است عوارضی مانند سکته، 

حمله قلبی و کوری را در پی داشته باشد. 
پیش از این مشخص شده بود که سیگار کشیدن 
فعال خطر ابتال به دیابت را ۳7 درصد بیشتر می 
کند و افرادی که ســیگار را ترک کرده اند نیز ۱۴ 
درصد بیشتر از افرادی که هرگز سیگار نکشیده اند، 

به دیابت نوع ۲ مبتال می شوند.
همچنین افرادی که به تازگی سیگار را ترک کرده 
اند کمتر از پنج ســال از ترک آنها می گذرد- در 
مقایسه با افرادی که هرگز سیگار نکشیده اند، ۵۴ 
درصد بیشتر با خطر ابتال به دیابت روبرو هستند 
و بعد از ۵ ســال این ریسک اضافی به ۱۸ درصد و 

در مدت بیش از ۱0 سال پس از ترک سیگار به ۱۱ 
درصد می رسد. سازمان ملی بهداشت بریتانیا هشدار 
داده است ۸0 درصد موارد قرار گرفتن در معرض 
دود سیگار دست دوم نامحسوس و ناملموس است 
و افراد غیرســیگاری را با خطر مننژیت، سرطان، 

برونشیت و ذات الریه روبرو می سازد.
اثرات مضر دود ســیگار در اطرافیان فرد سیگاری 
به مراتب بیشتر از خود فرد است که به آن سیگار 

کشیدن تحمیلی می گویند.
سیگاری تحمیلی یا سیگاری دست دوم کسی است 
که به صورت غیر داوطلبانه در معرض استنشاق 

دود سیگار قرار می گیرد.
باید توجه داشت این تعریف برای کلیه مواد دخانی 
از جمله پیپ، قلیان، انفیه و ... صادق است، چراکه 
خود فرد سیگاری، بخش قابل توجهی از دود سیگار 
را بیرون می دهد اما اطرافیان او، تمام دود سیگار را 
وارد ریه های خود می کنند و به این ترتیب، این افراد، 
ناخواسته دچار عوارض ناشی از سیگار می شوند که 

شامل موارد زیر است:
- سوزش شدید چشم و اشک ریزش و قرمزی چشم

- سوزش، خارش و آب ریزش از بینی
- سرفه و احساس تنگی نفس

 سرکه سیب  را دوست سالمت خود بدانید. سرکه 
سیب محصول طبیعی تخمیر سیب خرد شده می 
باشد. االن هزاران سال است که از سرکه برای درمان 
بیماری های مختلف استفاده می شود. با اینکه هنوز 
علم خیلی از ادعاها در رابطه با سرکه سیب را ثابت 
نکرده است، بااینحال از آن در زمینه های مختلفی از 
زیبایی گرفته تا سالمتی استفاده می گردد. بعضی از 
افراد سرکه سیب را با عسل مخلوط کرده و مصرف 

می نمایند.
نتایج تعدادی از تحقیقات نشان می دهند که سرکه 
سیب به کاهش قند خون کمک می نماید. سرکه 
ســیب می تواند برای افراد دیابتی فوایدی داشته 
باشد. تحقیقات برروی حیوانات آزمایشگاهی نشان 
داد که ســرکه سیب به کاهش کلسترول خون و 
فشار خون کمک می نماید، به سالمت قلب کمک 
کرده و از سرعت رشد سلول های سرطانی می کاهد 
. مطالعه ی مطلب زیر بیشتر شما را در جریان فواید 

این ماده ی غذایی قرار می دهد.
متوقف کردن سکسکه

به هنگام سکسکه، خوردن یک قاشق چای خوری 
سرکه سیب به دلیل مزه ترش آن به متوقف کردن 

آن کمک می کند.

دندان های سفیدتر
اگر می خواهید دندان هایی سفیدتر داشته باشید، 
غرغره کردن سرکه سیب در صبح توصیه می شود. 
ســرکه سیب به از بین بردن لکه ها، باکتری های 
دهان و لثه و سفید کردن دندان ها کمک می کند. 
بعد از غرغره کردن مانند روزهای معمولی مسواک 
بزنید. دندان های خود را یک بار در هفته در صورت 
امکان با جوش شــیرین بشویید، این کار نیز برای 
از بین بردن لکه ها و سفید شدن دندان ها موثر 
اســت. شما همچنین می توانید از نمک به عنوان 
خمیردندان جایگزین استفاده کنید. اگر لثه های 
شما احساس نرمی دارند به مسواک زدن با نمک 

در هر روز ادامه دهید.
رفع مشکالت معده

اگر مشــکل معده شما مشــکلی باکتریایی باشد 
یک جرعه از آب ســرکه سیب به خاطر خاصیت 
آنتی بیوتیکی آن می تواند کارساز باشد. برخی از 
کارشناسان ادعا می کنند که سرکه سیب حاوی 
پکتین است که می تواند به تسکین اسپاسم روده 

کمک کند.
از بین بردن خستگی تمرین های ورزشی

انجام تمرین های ورزشی باعث ساخت اسید التیک 
در بدن می شود، و ایجاد خستگی می کند. گاهی 
نیز، این اسید به واسطه استرس های شدید در بدن 
تولید می شود. اما اسیدهای آمینه در سرکه سیب 
مانند یک پادزهر عمل می کنند. سرکه سیب حاوی 
پتاســیم و آنزیم هایی است که احساس خستگی 
شما را رفع می کند. دفعه بعد که احساس خستگی 
کردید یک یا دو قاشق از سرکه سیب را با یک لیوان 
آب یا یک لیوان نوشیدنی سرد مخلوط کرده و نوش 

جان کنید و منتظر تاثیر شگفت انگیز آن بمانید

استنشاق دود سیگار و ابتال به بیماری های مهلک از فواید سرکه سیب بیشتر بدانید

تقویم شیمیایی مغز خبر تغییر فصل را به بدن می دهد
دانشمندان یک تقویم شیمیایی را در هیپوفیز شناسایی کرده اند که بدن را از تغییر فصل آگاه می 
کند. بر کسی پوشیده نیست که با تغییر فصل و تغییر طول روز در بدن موجودات مختلف تغییرات 
قابل توجهی رخ می دهد.با تغییر فصل یا به عبارت دیگر تغییر مدت روشنایی در روز، بدن موجودات 

مختلف دچار تغییر می شود.
ترشح هورمون های مختلف و ریتم سوخت و ساز تغییر می کند تا بر حسب فصل گرمای بیشتر یا 
کمتری تولید شود یا برای خواب زمستانی آماده شود، آماده تولید مثل و زاد و ولد یا مهاجرت شود.

دانشمندان حتی به تازگی متوجه شده اند که برخی ژن های سیستم ایمنی انسان در فصل سرما 
بیشتر فعال می شوند تا بدن بهتر بتواند با بیماری هایی مثل سرماخوردگی مبارزه کند.

این تغییرات که به صورت دوره ای -روزانه و ساالنه رخ می دهد وابسته به طول روز و مدت روشنی 
هوا هستند.

با تغییر طول روز یکی از مهمترین پیام ها را غده پینه آل )صنوبری( با تغییر میزان ترشح هورمون 
مالتونین )هورمون خواب(صادر می کند.

مالتونین بروی سلول های خاصی در غده هیپوفیز تاثیر می گذارد که تولید هورمون تیروئید را کنترل 
می کنند.تغییر در میزان ترشح هورمون تیروئید بیشتر تغییرات فصلی را در بدن باعث می شود.

هات چاکلت یکی از نوشیدنی های گرم و خوش طعم 
است که برای عصرهای خنک پاییزی بسیار مناسب 
اســت. این بار هات چاکلت را با دستوری متفاوت و 

خوش طعم درست کنید.
شکالت خورها می دانند شکالت داغ چقدر می چسبد، 
حاال تصور کنید این نوشیدنی از مخلوط چندین ماده 
شیرین و مقوی هم درست شده باشد، چه می شود؛ 
یک معجون فصل که بــرای پذیرایی از مهمانان هم 

مناسب است.
پودرکاکائو : ۲ قاشق سوپخوری

شکر : ۱ قاشق سوپخوری
شیر : ۱ پیمانه

پودر پسته : ۱ قاشق سوپخوری
پودر فندق : ۱ قاشق سوپخوری

پودر دارچین : مقداری
خامه فرم  گرفته : مقداری

طرز تهیه برای درست کردن هات چاکلت ویژه :
دارچین، پودر کاکائو و شکر را با شیر در یک شیرجوش ریخته و خوب با یکدیگر حل کنید. 

شیرجوش را روی حرارت بگذارید و مواد را بجوشانید.
پودر پسته و پودر فندق را هم اضافه کرده و شیر جوش را از روی حرارت بردارید. 

نوشیدنی را داخل لیوان یا فنجان مورد نظرتان بریزید. در صورت دلخواه با دارچین، پودر پسته و 
پودر فندق و یا خامه تزیین کنید.

می توانید از اسپری خامه که در سوپرمارکت های بزرگ و فروشگاه های لوازم قنادی به فروش می رسند 
و یا پودر نارگیل و فندق، برای تزیین نوشیدنی تان استفاده کنید.

پیشنهاد بهار: هات چاکلت را این بار متفاوت و خاص بخورید

انجیر سرشار از ویتامین ها، کلسیم و آهن طبیعی 
است که می تواند کم خونی را درمان کند.

دکتر مرتضی صفوی متخصص تغذیه گفت: انجیر 
یک میوه ای با طبع گرم، که دارای ویتامین های 
C، B و A و امالحی از جمله ســدیم، پتاسیم، 

آهن، کلسیم و فیبر است.  
 وی افزود: انجیر به علت دارا بودن ویتامین A و 
C برای رفع سرطان و بیماری های قلبی و عروقی، 
سوخت و ساز بسیار مناسب است. حتی افرادی 
که با مشکل خون رسانی در بدن مواجه هستند. 
به علت آهن موجود در آن روزی ده عدد توصیه 

می  شود.  

 دکتر صفوی بیان کرد: افرادی که از لحاظ جسمی 
ضعیف هستند خوردن آن بسیار مؤثر است حتی 
این میوه به علت دارا بودن ویتامین های موجود 
از بسیاری از مشکالت شامل یبوست، زخم معده، 
رفع تشــنگی، عفونت ریه، تب، ســرفه، اعصاب، 

تقویت هوش و سینه درد تأثیر بسزایی دارد.  

با این میوه کم خونی خود را درمان کنیدکاهش افسردگی زنان با مصرف قهوه

طراحی زانوبندی جدید برای پای پرانتزی کودکان
محققان کشور زانوبند جدیدی را برای پای پرانتزی 
کودــکان طراحی کرده اند که قابلیت تنظیم در 

زوایای مختلف را دارد.
رضا وهاب کاشــانی مجری طــرح زانوبند برای 
کودکان پا پرانتزی و عضو هیئت علمی دانشگاه 

شهید بهشتی و توانبخشی در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه فن آوری های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه 
خبرنــگاران جوان اظهار کرد: زانوبند جدیدی که 
برای کودکان پا پرانتزی طراحی کرده ایم قابلیت 
در زوایای مختلف را دارد. هم چنین در این زانوبند 
از آلیاژهای سبک تری استفاده می شود که تحمل 

وزن آن برای بیمار بسیار راحت تر است. 
 وی ادامه داد: کودکان دارای پا پرانتزی نمی توانند 
تحت عمل جراحی قرار گیرند زیرا عمل جراحی از 
رشد آن ها جلوگیری می کند بنابراین این کودکان 
با چنین مشکالتی باید از زانوبند برای اصالح زاویه 

حرکتی استفاده کنند. 

علت های پنهان فشارخون
احســاس تنهایی نه تنها بر اعتماد به نفس و 
میزان استرس تأثیر می گذارد بلکه باعث باال 
رفتن فشارخون نیز می شود. بنابراین، منزوی 
نشوید و وقت بیشتری را با دوستان و نزدیکان 

بگذرانید.
علت های پنهان باال رفتن فشــارخونمصرف 
نمک، استرس و استعمال دخانیات تنها عوامل 
افزایش فشارخون نیست و علت های پنهانی نیز 
در این امر دخیل است. نتایج داده ها نشان می 
دهد، افزایش فشارخون با باال رفتن سن به طور 

معمول اجتناب ناپذیر است. 
به گفته متخصصان با رسیدن به ۵۵ سالگی، 
احتمال افزایش فشارخون ۹0درصد است. اما 
این موضوع به این معنا نیســت که نمی توان 
از بروز آن پیشــگیری کرد. دــر واقع قدم اول 
ایجاد تغییر در شــیوه زندگی از جمله کاهش 
وزن، ورزش کردن و اتخاذ کردن برنامه غذایی 

سالم است. 
 برخی از عواملی که در افزایش فشار خون نقش 

دارند، به شرح زیر است: 
 

 :BPA *
 ماده شــیمیایی »BPA« موجود در برخی 
قوطی ها و شیشــه های پالستیکی می تواند 
با راه یافتن به مواد غذایی و نوشــیدنی، باعث 
افزایش فشارخون شود. نتایج بررسی ها نشان 
می دهد که قــرار گرفتن در معرض این مواد 
شیمیایی با بیماری قلبی و فشارخون ارتباط 

دارد. 
 BPA برای کاهش خطر از محصوالت عاری از
اســتفاده کنید. مصرف غذاهای کنسروی را 

کاهش دهید، از ظروف غیرپالســتیکی مانند 
شیشه، اســتیل و چینی برای ســرو غذاها و 
نوشیدنی های داغ استفاده کنید. از قرار دادن 
 BPA غذا در ظروف پالستیکی ساخته شده با
برای گرم کردن آن بپرهیزید. زیرا با استفاده 
مکرر احتمال شکســته شدن و نفوذ این ماده 

شیمیایی به مواد غذایی بیشتر می شود. 
 

* قند: 
به گفته محققان مصرف قند می تواند بیشتر از 
نمک به قلب آسیب برساند. قندی که به غذاها 
و نوشیدنی های صنعتی افزوده می شود نقش 
عمده ای در افزایش فشارخون دارد. به نقل از 
Webmd ، محققان آمریکایی مصرف روزانه 
حداکثر ۶ قاشق چای خوری شکر را به زنان و 
۹ قاشــق چای خوری را به مردان توصیه می 

کنند و نه بیشتر. 

 * آپنه )ایست تنفسی( خواب: 
 این اختــالل به خر و پف کردن، بی خوابی و 
احتماالً فشــارخون باال منجر می شود. زیرا با 
ایجاد تداخل در عملکرد سیستم تنفسی، باعث 
کاهش اکسیژن در بدن می شود. در این شرایط 
مغز و سیستم اعصاب عالیمی ارسال می کند تا 
روند اکسیژن رسانی به قلب و مغز افزایش پیدا 
کند و در نتیجه رگ های خونی تنگ می شود. 
افت مکرر میزان اکسیژن خون همراه با کاهش 
کیفیت خواب نیز می تواند ترشح هورمون های 
اســترس زا را تحریک کنــد و ضربان قلب را 
افزایش دهد و خطر افزایش فشارخون را بیشتر 
کند. تغییر در شیوه زندگی مانند کاهش دادن 
وزن، می تواند به طــور موفقیت آمیزی آپنه 

خواب را درمان کند. 
 

* احساس تنهایی: 

 احساس تنهایی نه تنها بر اعتماد به نفس و میزان 
اســترس تأثیر می گذارد بلکــه باعث باال رفتن 
فشارخون نیز می شود. بنابراین، منزوی نشوید و 

وقت بیشتری را با دوستان و نزدیکان بگذرانید. 
 

* جکوزی و سونا: 
 رفتن به جکوزی و سونا به ویژه در هوای سرد 
یا زمانی که عضله و مفصل شما درد می کند، 
باعث آرامش می شــود اما اگر فشارخون شما 
باالست از رفتن به این دو مکان بپرهیزید زیرا 
حرارت ایجاد شده از جکوزی و سونا باعث باز 
شــدن رگ ها می شود. همچنین اگر پزشک، 
شــما را از انجام دادــن ورزش های متعادل 
منع کرده اســت از استفاده از جکوزی و سونا 
بپرهیزید. کنترل دمای سونا سخت است اما 

می توانید دمای جکوزی را تنظیم کنید. 
 

* دارو: 
 اگرچه دــارو برای درمان و کمک به بهبودی 
فرد در نظر گرفته شده است اما مصرف برخی 
داروها باعث افزایش فشــارخون می شــود. 
محققان می گویند افرادــی که به طور روزانه 
استامینوفن مصرف می کنند بیشتر از دیگران 
در معرض خطر ابتال به فشارخون باال قرار می 

گیرند. 
مصــرف برخی مســکن هــا و داروهای ضد 
التهابی مانند پروفن، ادویل، ناپروکسن سدیم و 
داروهای ضد افسردگی مانند نپرامین و... باعث 
افزایش فشارخون می شود. برخی مکمل های 
گیاهی مانند جینسینگ، شیرین بیان و... نیز 

می توانند باعث افزایش فشارخون شوند.
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هر روز با فرشتگان
پنجم مهر )بیست و هفتم سپتامبر(

»فرشــتگان پیام آوران خدا هستند. آن ها بدون توجه به هر مرام و آیینی در زندگی ات وجود 
دارند.«

امروز فرشته ی رهایی در کنار تو است. نیاز رها کردن چه چیزی را داری تا بتوانی در تجارت زندگی 
پیشروی کنی؟ محکم چسبیدن به چیزها، افراد و خاطرات دردناک برای تو هیچ فایده ای ندارد. تو باید 
آن ها رها کنی تا فضایی برای فرصت های جدید در زندگی ات باز شود. فرشته ی رهایی می تواند به 
تو کمک کند تا ایده های قدیمی، خاطرات و یاد عزیزانی که از دست دادی و هم چنین قضاوت راجع 

به خودت و دیگران را رها کنی.
کاغذی بردار و برای شخصی که تو ازش دلخور هستی، نامه ای بنویس. هر چی دلت می خواد توی 
نامه بگو . با خودکار قرمز بنویس که نشانه خشم است. وقتی نامه را تمام کردی آن را امضاء کن و تاریخ 
روز را بنویس. سپس شمع سفیدی کن و نامه را بسوزان! فرشته ات به تو اطمینان می دهد با سوختن 
نامه خشم و غضب تو هم از بین می رود و دگرگون می شوی. هرگز چنین نامه ای را برای شخصی 
نفرست. دلیل نوشتن و سوزاندن این نامه این است که تو عقده دلت را خالی کنی و سبک شوی. با 

کمک فرشته ات دگرگونی در تو ایجاد خواهد شد.
مارگارت نیلون

برگزاری نمایشگاه نقاشی در محمدشهر به مناسبت گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدش نمایشگاه نقاشی با 

رویکرد ایثار و شهادت برگزار شد .
در این نمایشگاه تعداد ۳۵ اثر نقاشی از دستاوردهای هنرجویان 
فرهنگسرا در ابعاد مختلف با موضوع حماسه آفرینی و ایثارگری 

رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس به معرض نمایش گذاشته شد.
سید هادی جوادی نیا، سرپرست فرهنگ و ارشاد اسالمی محمد 

شهر اظهار داشت: وقتی صحبت از دفاع مقدس به میان می آید ذهن ناخودآگاه به سمت وطن،عشق 
و ایثار و شهادت معطوف می گردد.

وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه زنده نگهداشتن یاد و خاطره ایثارگری های مردان و زنان 
غیور طی ۸ سال دفاع مقدس از این مرز و بوم بود و که حتی اجازه تصرف یک وجب از خاک میهن 

را به دشمن ندادند.
گفتنی است: این نمایشگاه ازتاریخ  ۹۴/۶/۲۹  لغایت  ۹۴/7/۱ در فرهنگسرای غدیر محمد شهر میزبان 

عالقمندان بود .
nnn

فیلم »محمد رسول اهلل )ص(« نماینده ایران در اسکار شد

فیلم »محمد رسول اهلل )ص(« برای معرفی به فرهنگستان علوم 
و هنرهای سینمایی انتخاب شد.

مدیریت ارتباطات و اطالع رســانی بنیاد ســینمایی فارابی در 
بیانیه ای با عرض تسلیت به مناسبت بروز فاجعه انسانی در منا 
همزمان با ایام سعید عید قربان، اعالم کرد: »اعضاء هیات معرفی 
فیلم ایرانی به فرهنگســتان علوم و هنرهای سینمایی، پس از 

بحث و بررسی های جدی و همچنین مالحظه تمام جوانب امر در خصوص شش فیلم فهرست دوم 
جهت معرفی نماینده سینمای ایران به اتفاق آراء، تصمیم نهایی را برای انتخاب فیلم »محمد رسول اهلل 

)ص(« به کارگردانی مجید مجیدی اتخاذ کردند.
بدیهی است پیگیری های بعدی در زمینه ارسال فیلم و مدارک الزم از سوی بنیاد سینمایی فارابی 
که میزبانی جلسات را نیز به عهده داشته است، انجام خواهد شد. در خاتمه، بنیاد سینمایی فارابی از 

همکاری خوب و مطلوب خانه سینما در این زمینه سپاسگزاری می کند.«
فرشته طائرپور و محمد بزرگ نیا، شهرام جعفری نژاد، سید روح اهلل حسینی، شادمهر راستین، رسول 

صدرعاملی، محمد رضا هنرمند، آرش امینی و امیر اسفندیاری در این هیات عضویت داشتند.
سینمای نوین ایران در طول بیست و یک سال معرفی فیلم به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی، 
در رشته بهترین فیلم خارجی زبان، به پیشینه ای قابل اتکاء دست پیدا کرده و در دو دوره نامزدی، 

یک جایزه اسکار را به خود اختصاص داده است.

nnn

جایزه ادبی جالل در انتظار تغییرات گسترده

کمیسیون مشورتی شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهادات 
تازه ای برای اصالح آیین نامه اجرایی جایزه جالل آل احمد ارائه 
کرد که در صــورت اجرا این جایزه با تغییرات عمده ای مواجه 

خواهد شد.
این شورا در جلسه شماره ۶۴7 کمیسیون مشورتی خود درباره 
چگونگی ادامه برگزاری جایزه ادبی جالل آل احمد تصمیماتی 

تازه اتخاد کرد.
بر این اساس در این جلسه که به موضوع اهدای جایزه ادبی جالل آل احمد اختصاص داشت؛ اعضا با 
اشاره به این موضوع که آئین نامه این جایزه در سال ۱۳۸۵ با هدف ارتقاء زبان و ادبیات ملی- دینی 
از طریق نکوداشت پدیدآورندگان آثار ادبی برجسته و بدیع به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 
رسیده است، به این موضوع نیز اشاره کردند که این جایزه در ۳ زیر شاخه داستان بلند و کوتاه، نقد 

ادبی و کتب مستندنگاری و تاریخ نگاری مورد داوری قرار خواهد گرفت.
در ادامه جلسه موارد ذیل نیز توسط اعضا مورد اشاره قرار گرفت: در نظر گرفتن قرابت و نزدیکی بین 
این جایزه و جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و لزوم سیاستگذاری واحد به منظور هم سو و 
هم جهت کردن این دو جایزه بین المللی، انتخاب دبیر جایزه جالل آل احمد توسط اعضای هیئت 
امنای این جایزه و پیشنهاد حذف زیرشاخه تاریخ نگاری با توجه به ارتباط کمتر با سایر زیرشاخه های 

داستان بلند و کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری.
در ادامه پیشنهادهای دیگری مانند تغییر زمان بندی برگزاری جشنواره جایزه جالل آل احمد از دوره 
ساالنه به دوره دوساله یا چهارساله، واگذاری تعیین میزان جایزه به هیئت امنا و ایجاد بستر مناسب 

برای شرکت نویسندگان جوان در این جایزه نیز توسط اعضای کمیسیون مطرح و بررسی شد.

و هنر اخبار    فرهنگ 

فرهنگ وهنر

دنیا سراسر زیبائی و کمال است، و ما کمتر متوجه می شویم. 

 پاسکال

گنجینه  سخن

مسابقه کتابخوانی خندوانه با انتخاب ۱۴0 برگزیده بخش 
نخست مســابقه خود از میان ۱۳0 هزار شرکت کننده به 

مرحله نهایی وارد شد.

مســابقه کتابخوانی برنامه تلویزیونی »خندوانه« با عنوان 
»بخون و ببر« این روزها در حالی به پایان رسیده است که 
طی روزهای آتی برنامه نهایی این مسابقه ضبط خواهد شد.

این مســابقه بزرگ کتابخوانی در قالــب فراخوان برنامه 
تلویزیونی خندوانه برای مطالعه دو کتاب »جام جهانی در 
جوادیه« نوشته داوود امیریان و »یک عاشقانه آرام« نوشته 
مرحوم نادر ابراهیمی در دست اجرا قرار گرفت که مخاطبان 
می بایست از طریق تهیه نسخه مکتوب یا الکترونیکی این دو 
کتاب و مطالعه آن ها به پرسشنامه ای که برای این منظور 
از طریق سامانه تلفن همراه برنامه خندوانه تهیه شده بود 

پاسخ دهند.
برای آمار شرکت کنندگان در این مسابقه به اظهارنظر جواد 
فرحانی تهیه کننده این برنامه منجر که شد که آمار شرکت 
در این مسابقه را باالی ۱۳0 هزار نفر عنوان کرد و گفت: از 
میان این تعداد بیش از ۱0 هزار نفر از شرکت کنندگان به 
تمام سواالت درست پاسخ داده بودند که ما با قرعه کشی 
از میــان آنها ۱۴0 نفر را انتخاب و در روز اجرای مســابقه 
نیــز با حضور آنها ۱۳ نفر را به قید قرعه برای شــرکت در 
مسابقه هایی که با حضور همه آنها در استودیو اجرا می شود، 

انتخاب می کنیم.
وی گفت: این برگزیدگان طی هفته آینده به تدریج از طرق 
تماس تلفنی برای حضور در اســتودیو دعوت می شوند. از 
میان این افراد ۱۳ شرکت کننده که بیشترین امتیاز از دور 
اول مسابقه را به دست آورده باشند با قرعه ای که در حضور 
آنها انجام می شــود به مسابقه نهایی در استودیو خواهند 
پرداخت و از میان این افراد، ســه نفر به عنوان نفرات اول 
و دوم و سوم مسابقه انتخاب و ۱0 نفر نیز به عنوان نفرات 

شایسته تقدیر معرفی خواهند شد.
بنابر اعالم شــهیدیان، نفر نســخت این مسابقه جایزه ۲0 
میلیون تومانی دریافت خواهد کرد و نفر دوم و ســوم نیز 
جوایــز ۱۵ و ۱0 میلیــون تومانی دریافــت خواهند کرد. 
همچنین ۱0 نفر باقی مانده نیز جایزه دو میلیون تومانی 

دریافت خواهند کرد.

هم زمان با روز جهانی ســالمندان، ســومین نمایشــگاه 
عروسک های »بی بی حاضر امیدواری« ۹ مهر در نگارخانه 

زمستان خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

همزمان با سالروز ۸۹ سالگی عروسک ساز محبوب کازرونی، 
بیــش از ۳00 عروســک جدید از این هنرمند کهنســال 
ایرانی در قالب دومین نمایشــگاه انفرادی وی با نام »قصه 

دوزی های بی بی حاضر« رونمایی خواهد شد.
بی بی حاضر امیدواری بعد از ســال ها بافندگی ، به واسطه 
تسلط بر قصه های عامیانه ایرانی، با تکه های پارچه   و کاموا ، 
طی ۱۵ سال گذشته شروع به ساخت عروسک ها و قهرمانان 
قصه های خود کرده است. وی در حالی دومین نمایشگاه 
انفرادی خود را در خانه هنرمندان ایران برگزار می کند که 
نمایشگاه قبلی این هنرمند با استقبال کم نظیر مخاطبین 
داخلی و خارجی روبه رو شد تا حدی که مدت این نمایشگاه 

دو بار از سوی خانه هنرمندان ایران، تمدید شد.
نمایشگاه »قصه دوزی های بی بی حاضر« در سال ۱۳۹۳ در 
حالی برگزار و با استقبال رسانه ها مواجه شد که بی بی حاضر، 
گفته بود: »دکتر بــه من گفته دیگر نباید چیزی ببافم و 
سوزن به دست بگیرم اما من گوشم بدهکار نیست، چون فکر 
می کنم اگر بخواهم به حرف دکترها گوش کنم، باید بیکار 

بنشینم و بیکاری هم من را خسته می کند.«
ظاهرا بی بی قصه ها، هنوز هم کاری با دکترها ندارد و تصمیم 

دارد در ســال روز ۸۹ سالگی خود، در آغاز پاییز، نگارخانه 
زمستان خانه هنرمندان ایران را، تابستانی کند.

عالقه مندان به آثار این بانوی قصه گوی ایرانی می توانند در 
این نمایشگاه عالوه بر بازدید از عروسک های جدید »بی بی 
حاضر«  ، با برخی از قصه های او نیز بیشــتر آشــنا شده و 
قهرمان های قصه های او را از نزدیک ببینند. »ماه پیشونی« ، 
»َسَممَبر «، »عروسک گنگ الله«، »معصومه و هفت برادر«  ، 
»عروسک سنگ صبور« و »جو بها« قصه هایی هستند که 
داستان و عروسک های آنها در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.

نمایشگاه عروسک ها و قصه های بی بی حاضر امیدواری تا ۱۹ 
مهر ادامه خواهد داشت و عالقه مندان به هنر های سنتی و 
فولکلر ایران، می توانند برای دیدن این آثار همه روزه از ساعت 
۱۳ تا ۲0 به نشانی خیابان آیت اهلل طالقانی، خیابان شهید 
موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

تولد عروسک های جديد »بی بی قصه دوز« در سالروز تولدششرکت ۱۳۰هزار نفر در مسابقه کتابخوانی خندوانه

به زندگی سالم کن
وقتي از خواب ناز بیدار شوي .. 

آفتاب از دیدنت ذوق مي کند
نورش را تقدیمت می کند.

 ترا گرم می کند. 
 و آرام سالم می کند

گلها .. 
برگها .. 

در ختها ..
پرندگان همه به تو سالم مي کنند

و همه از دیدن زیبائي ومهربانیت لذت مي برند
پس تو نیز .. به روز، به صبح و شادي، به درخت وپرنده و زندگي

سالم کن

تلنـگر

کارگاه یک روزه آموزشی »فرصت های طالیی 
در اشــتغال بانوان« ویژه بانوان شــاغل در 
مدیریت شهری به همت معاونت برنامه ریزی و 
توسعه منابع انسانی و اداره آموزش شهرداری 
کرج در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی میالد 

برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه »ســید احمد رحیمی« 
رئیس کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی 
کشور و البرز و مدیر مسئول کلینیک مددکاری 
شــهروند در اســتان البرز و همچنین »کامران 
صحت« مدرس و مشاور اکثر برندهای تخصصی 
داخلی به ارائه راهکارهای مفید در جهت افزایش 

توانمندی بانوان در حوزه اشتغال پرداختند. 
خبرنگار روزنامه پیام آشنا در انتهای این همایش 
گفتگوی کوتاهی با هر یک از این اساتید داشت 
که در دو بخش متفاوت ارائه خواهد شــد. امروز 
گفتگو با دکتر کامران صحت را ارائه خواهیم کرد 
و در روزهای آینده از سخنان سید احمد رحیمی 

بهره مند خواهیم شد. 
کامــران صحت دارای لیســانس مترجمی زبان 
انگلیسی از دانشــگاه آزاد اسالمی تهران مرکز، 
مدرک MBA گرایش بازاریابی از لندن و  مدرک 
DBA گرایش بازاریابی از لندن است. وی مدرس 
و مشاور برترین برندهای داخلی و بین المللی است 
و دارای بیش از ۲0 عنــوان تالیف و ترجمه در 
ســازمان ملی جوانان اســت و به  تولید بیش از 
۳0 عنوان پکیج آموزشــی در قالب فیلم و صدا 
پرداخته است. با این مقدمه کوتاه گفتگو با ایشان 

را می خوانیم:

مهمترین چالش پیش روی بانوان در حوزه 
اشتغال چیست؟

اگر بخواهیم در کســب و کار موفق شویم، اولین 
و مهمتریــن چالش، خود ما هســتیم. چون در 

دو حوزه ما متاسفانه نتوانستیم پیشرفت کنیم: 
یکی مقوله های اطالعاتی که آنقدر در زمینه های 
مختلف اطالعات ما اندک اســت که حتی راجع 
به خودمان هم اطالعــات کافی نداریم. دومین 
مورد نیز مقوله های ارتباطی است که بانوان باید 
در این زمنیه بیشــتر کار کنند و ارتباطات خود 
را حرفه ای تــر کنند تا بتوانند موفق تر در جامعه 

حضور یابند.

با توجه به تغییرات جهانی که شما نیز در 
مباحث خود بارها به آن اشاره کردید، بانوان 
برای همراه شدن با این تغییرات در جهت 
ارتقاء شغلی و افزایش رتبه اجتماعی خود 
در جامعه چه مراحل یا دوره هایی را باید طی 

کنند؟
اولین ویژگی را می توان خودشناسی عنوان کرد 
همــان کاری که طبق فرمایــش امیرالمومنین 
)ع( ســخت ترین کار دنیا محسوب می شود. اگر 
خودمان و ویژگی های شــخصیتی خود را خوب 
نشناسیم، ممکن است بعد از بیست سال کار در 
یک رشته یا سازمان خاص به این نتیجه برسیم 
که از اول هم من راه را اشــتباه طی کرده ام. در 
حوزه خودشناسی مهم ترین کاری که بانوان حتما 
باید روی آن به صورت ویژه تر کار کنند، مدیریت 
احساسات است. بسیار دیده شده که عدم مدیریت 
صحیح روی احساسات سبب عدم موفقیت یک 
فرد در حوزه کسب و کار شده است. البته انتخاب 
صحیح شغل بسیار اهمیت دارد و این امر زمانی 
رخ می دهد که فرد نســبت بــه توانمندی خود 
اطالعات صحیح و کاملی داشته باشد. همچنین 
نیازمندی های بازار را بشناسد و بفهمد اساسا وارد 
چه کاری بشــود می تواند موفق شود. اگر این دو 
حوزه را طی کند، می تــوان گفت پله های اولیه 
کســب و کار را تقریبا درســت طی کرده است. 
متاســفانه در این دو حوزه اتفاقات ناگواری رخ 

می دهد، مثال ممکن اســت فردی دســت پخت 
خوبی داشته باشد و فکر  کند اگر مطبخ بزند یا در 
این حوزه سرمایه گذاری کند خیلی موفق خواهد 

شد. ولی کسب و کار به همین سادگی نیست. 
پس به ترتیب آموزش ایــن مهارتها را به بانوان 
توصیه می کنم: اول این که سعی کنند اطالعات 
خود را افزایش دهند، امروزه به وسعت اقیانوس و 
به عمق یک بند انگشــت به اطالعات نیاز داریم. 
دومین مورد اقدامات روابــط عمومی و افزایش 
مهارت های خاص کالمی  و توســعه نگاه روابط 
عمومی در وجودشان است. سومین مورد تفکر 
مثبت و انرژتیک است. با لبخند و پرانرژی سعی 
کنند شــخصیت کاریزماتیک را در خود تقویت 
کنند. چهارمیــن مورد تقویــت مدیریت زمان 
است، چون تفاوت انســان های موفق و ناموفق 
در کیفیت بهره گیری از زمان خالصه می شــود. 
پنجمین مــورد تقویت مهارت های مدیریتی به 
ویژه مدیریت مدرن اســت. ششمین مقوله نیز 
تقویت مهارت های بازاریابی و فروش اســت که 
بسیار مهم است حتی اگر در سازمان های دولتی 
بخواهند مشــغول به کار شوند به این دو مهارت 
آخر نیاز شدید دارند. مهارت سرمایه گذاری معقول 
هفتمین مهارتی است که باید یاد بگیرند. امروز در 
عصری به سر می بریم که تنها نمی توان به کسب و 
کار اکتفا کرد. در نهایت هم مهارت زبان انگلیسی 

و کامپیوتر است.

به نظر شما مشکل اساسی در اشتغال بانوان 
به چالش های اجتماعی برمی گردد یا علت 
را باید در وجود زنان، شــخصیت و عدم 

خودباوری آنان جستجو کرد؟
 با همه این مسائل اگر بررسی کنیم می بینیم افراد 
موفق دنیا کسانی نیستند که درگیر چالش های 
اقتصادی، سیاســی و امثالهم شده اند بلکه آنان 
چالش ها را مسبب موفقیت خود می دانند و در 

وضعیت کنونی چارچوب هــا و خطوط قرمز را 
پذیرفته اند ولی ســعی کردند در همین شرایط 
موفق شوند. بزرگترین چالش پیش روی ما این 
اســت که متاسفانه دنیا عوض شــد و ما عوض 

نشدیم. عقاب باشید! 

با همه این تفاصیل بهترین دوره ای که خوب 
است این افراد بیاموزند، چیست؟

 به نظر من بهترین دوره، دور ه های MBA است 
که البته در ایران چندان طبق اهداف اصلی ارائه 
نشد و  بیشــتر به صورت تئوری برگزار می شود. 
ما در مرکز آموزشی خود دوره »اقیانوس آبی« را  
طراحی و ارائه کرده ایم تا در این دوره افراد بتوانند 
در دنیای ناجوانمردانه رقابت کنونی از اقیانوس 

قرمز به اقیانوس آبی برسند.
بانــوان باید یاد بگیرند که به ســمت کارآفرینی 
حرکت کننــد. ولی در این دوره بســیاری از ما 
نمی دانیم که دیگر تبلیغــات جواب نمی دهد. 
نمی دانیم در بحث کارآفرینی مهم ترین چالش ما 
مدیریت منابع انسانی است و نمی دانیم که برای 
مشتری امروزی بسته بندی مهم تر از محصول است 
و به جای خرید کاال، احساس می خرد. چون اینها 
را نمی دانیم مدام در کسب و کار و تجارت دچار 
آزمون و خطا می شــویم. بنابراین الزم است که 
بانوان مطالعه کنند و اصول درست کسب و کار 

در عصر کنونی را یاد بگیرند. 
مــا در حال ورود به یــک عرصه اقتصادی 

جدید در کشــور هستیم. در دوره پسا 
تحریم اتفاقات جدیدی رخ 

خواهد دــاد، مثال آمد 
برندهای مختلف  و شد 

بین المللی و حتی گسترش 
صنعت توریســم در ایران، می طلبد که بانوان از 
همین االن به فکــر ارتقای دانش و مهارت های 

زبان انگلیسی خود باشند.  

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان البرز از بسیج 
تمام امکانات این اداره کل برای ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت خبر داد.

حجت االسالم والمســلمین محمد صالحی اظهار داشت: 
ملت ایران طی بیش از ۳ دهه که از پیروزی انقالب اسالمی 
می گذرد، ایثار و فداکاری بسیاری برای حفظ و حراست از 

انقالب و مقابله با دشمنان از خود نشان دادند.
وی افزود: در این مدت بسیاری از دشمنان اسالم و انقالب، 
تالش کردند تا نظام ما را بــا مانع و چالش جدی روبه رو 
سازند، اما هوشیاری رهبری عظیم الشان انقالب اسالمی و 
بصیرت مردم والیی ایران، بســیاری از توطئه ها را خنثی 

کرده است.
این مســئول گفت: مهمترین توطئه ای که در این سال ها 
علیه ملت ایران طراحی شــد،  حمله رژیــم  بعث عراق با 
حمایت بیش از ۴0 کشور منطقه  ای و اروپایی بود و تمام 
رژیم های استکباری در این نبرد نابرابر از ارتش متجاوز عراق 

حمایت می کردند.
صالحی با طرح این پرســش که چرا دشمنان در تحقق 
اهداف شوم خود موفق نشدند، گفت: بنیانگذار کبیر انقالب 
اسالمی فرهنگی را در جامعه ایران پایه گذاری کردند که 
مبتنی بر ارزش های دینی و با محور ایثارگری و شهادت  

طلبی بود.
وی تاکید کرد: به طور قطع عامل اصلی موفقیت ایران در 
تمام ســال های اخیر روحیه ایثار و شهادت طلبی مردم و 

پیروی آنها از والیت است.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز افزود: امروز 
نیز اگر می خواهیم در برابر توطئه های متعدد دشــمنان 
موفق باشیم، باید به این فرهنگ تکیه کنیم و تمام نهادهای 
متولی امور مذهبــی و فرهنگی از جمله اوقاف که متولی 

امامزادگان )ع( است، در این حوزه مسئول هستند.
صالحی در پاســخ به این پرسش که چه اقداماتی در این 
راستا توسط اداره کل اوقاف اســتان البرز طراحی و اجرا 
می شــود، گفت: در حال حاضر تمــام امکانات ما به ویژه 
امکانات امامزادگان واجب التعظیم استان البرز در راستای 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیج شده است.
وی گفــت:  برپایی خیمه های معرفت در جوار امامزادگان 
اســتان البرز و اجرای ده ها برنامه فرهنگی در این راستا 
انجام شــده و خوشــبختانه صدها جوان و نوجوان را در 
ایام تعطیالت تابستان گذشته به اماکن مذهبی از جمله 

امامزادگان البرز جذب شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز خواستار 
اجرای طرح ها و برنامه های ویژه با هدف حفاظت از غار 

یخ مراد خبر داد.

حسین محمدی اظهار داشت: استان البرز از نظر شناسایی 
و ساماندهی غارها، جزو استان های شاخص کشور به شمار 

می آید.
وی افزود: تاکنون بیش از ۸0 غار در اســتان البرز شناســایی 
شده و تالش داریم با همکاری دیگر دستگاه ها، شرایط جذب 
گردشگر در این غارها که به عنوان یکی از مهمترین پتانسیل های 

گردشگری استان البرز به شمار می آید، فراهم کنیم.
این مسئول تاکید کرد: برای جذب گردشگر به غارها و به 
طور کلی جاذبه های طبیعی استان البرز باید یک نکته را به 
عنوان اولویت اصلی در نظر بگیریم و آنهم محافظت از این 

منابع ارزشمند است.
محمدی افزود: این برنامه ها نباید به صورتی باشد که موجب 
آسیب رساندن به منابع طبیعی ارزشمند و تاریخی کشور شود.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به برخی 
تالش ها برای جذب گردشگر به غار یخ مراد گفت: این غار 
به هیچ عنوان مناسب پذیرش گردشگر نیست و نمی توان از 
آن به عنوان یک محلی برای کسب درآمد و جذب توریست 

استفاده کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز بیان داشت: 
این غار به دلیل ساختاری مناسب حضور گردشگر عادی 
نیست و هم برای گردشگران عمومی خطرآفرین است و هم 

موجب آسیب رساندن جدی به غار می شود.

محمدی افزود: در طول ســال تنها حدود ۳ ماه این غار به 
دلیل صعب العبور بودن و برف گیر بودن مســیر و شرایط 

داخل غار قابلیت بازدید عمومی را دارد.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر ساختار سنگ های غار یخ 
مراد به صورتی اســت که هیچ طرحی برای پایداری غار 
قابل اجرا نبوده و سرمایه گذار برای اجرای چنین طرح های 
غیر معقولی پیشقدم نمی شود، چرا که سرمایه گذار باید از 

بازگشت سرمایه خود مطمئن باشد.
محمدی تاکید کرد: نکته ای که محیط زیست بر آن تاکید 
دارد، این است که ورود گردشگران عمومی به غار یخ مراد 
منجر به تخریب این غار شده و آسیب می بیند و به همین 

دلیل محیط زیست نمی تواند مجوز این کار را صادر کند.
وی در پایان از دستگاه های متولی امر در سطح ملی خواست 
تا با توجه به شرایط غار یخ مراد، طرح ها و برنامه های ویژه با 

هدف حفاظت از غار را طراحی و اجرا کنند.

مدیرکل اوقاف البرز تاکید کرد

بسیج ،تمام امکانات اوقاف برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز خواستار شد

اجرای طرح های ویژه برای حفاظت از غار یخ مراد

در گفتگوی اختصاصی با مدرس و مشاور برندهای تخصصی داخلی مطرح شد؛

هشت مهارتی که بانوان در اشتغال به آن نیاز دارند
تیلدا  حسینی

      اخبار البرز را هر لحظه در پیام آنالین دنبال کنید
PAYAMONLINE.net
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انرژی و  اخبارنفت 

راه اندازی سامانه هوشمند قرائت کنتور آب در البرز
شرکت آب و فاضالب البرز ، سامانه هوشمند قرائت کنتور آب راه اندازی کرد، این سامانه عالوه بر قرائت 

کنتور آب، قبوض آب بها را سریع صادر می کند. 

معاون خدمات مشترکان و درآمد آبفای البرز اظهار داشت: در این روش هر مامور قرائت کنتور با در 
اختیار داشــتن یک تبلت مجهز به سیم کارت که در آن نرم افزار ویژه قرائت نصب شده با اتصال به 
سیستم مرکزی قرائت،خارج شرکت آبفا اطالعات کنتورهای آب را جمع آوری و به مرکز ارسال می کند.
محمدجعفر قلی زاده افزود: با ارسال اطالعات کنتورهای آب به سامانه مرکزی، قبض نهایی مشترک با 
آخرین اطالعات موجود محاسبه و برای تبلت مامور قرائت ارسال می کند، تا وی قبض را در محل چاپ 

و در همانجا به مشترک ارایه نماید یا قبض را برای مشترک پیامک کند.
قلی زاده گفت: نیاز نداشتن به مراجعه مامور برای تخلیه اطالعات، نگهداری نامحدود اطالعات توسط 
ماموران در روزهای مختلف، جســتجو در اطالعات، مشاهده نقشه قرائت برای ماموران جدید، اخذ 
گزارش های کنترلی، ذخیره سازی اطالعات قرائت در زمان هایی که سرویس اینترنت فعال نباشد، از 

مزیت های این سامانه است.
وی بیان داشت: جمع آوری اطالعات تخلف مشترک مانند نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه، تغییر 
کاربری، ساخت و ساز، دستکاری کنتور و ... و همچنین شناسایی انشعاب آب غیر مجاز همراه با درج و 

ارسال عکس به سیستم مرکزی از جمله کارکردهای سامانه قرائت هوشمند کنتورهای آب است.
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  گاز، سوخت نخست نیروگاههای ایران
  مصرف گاز نیروگاهها به مرز 3٦ میلیارد مترمکعب رسید

شــرکت ملی گاز ایران در شش ماه امســال به صورت متوسط روزانه ۱۹7 میلیون مترمکعب گاز به 
نیروگاههای کشور تحویل داده است. 

مدیر گازرســانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این که از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در مجموع 
۳۵ میلیارد و ۸70 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها تحویل شده است، اظهار کرد: این مقدار در مدت 

مشابه سال پیش، ۳۱ میلیارد مترمکعب بوده است.
ناصر ابراهیمی افزود: با توجه به برابری ارزش حرارتی گاز با ســوختهای مایع، از مصرف همین مقدار 

فرآورده در نیروگاهها جلوگیری شده است.
وی با بیان این که افزایش گازرسانی به نیروگاهها عالوه بر صرفه جویی اقتصادی منجر به افزایش روزهای 
پاک نیز می شود، یادآور شد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، حجم گازرسانی به نیروگاهها امسال 

هفت میلیارد مترمکعب نسبت به پارسال افزایش می یابد.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ادامه با اشاره به مصرف گاز در صنایع عمده گفت: صنایع عمده 
در شش ماه امسال به صورت متوسط روزانه ۹۶.۲ میلیون مترمکعب و در مجموع نزدیک به ۱7 میلیارد 

و ۲۸۶ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند.
به گفته وی، بخشهای خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده نیز در بازه زمانی یادشده بیش از ۲۸ میلیارد 

مترمکعب گاز مصرف کرده اند.
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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
عرضه سی.ان.جی 5۰۰ تومانی تمدید نمی شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: عرضه سی.ان.جی به نرخ ۵00 تومان برای هر 
کیلوگرم، تنها برای فصل تابستان و با هدف تسهیل مسافرت های تابستانی بوده و تمدید نخواهد شد.

سیدناصر سجادی درباره تخفیف قیمت سی.ان.جی، اظهار داشت: مصوبه هیات دولت برای تخفیف 
در قیمت سی.ان.جی تنها مربوط به فصل تابستان بوده که براساس آن، نرخ هر کیلوگرم سی.ان.جی 

با ارایه تخفیف از ۶00 به ۵00 تومان کاهش پیدا کرد.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اضافه کرد: با اتمام زمان تعیین شده و از ابتدای 

مهرماه، نرخ سی.ان.جی به قیمت اصلی خود یعنی ۶00 تومان برای هر کیلوگرم بازگشته است.
در روزهای اخیر و پس از اتمام زمان عرضه سی.ان.جی ۵00 تومانی برخی فعاالن بخش خصوصی از 

احتمال تمدید شدن ارایه تخفیف در قیمت سی.ان.جی خبر داده بودند.
هیات وزیران یکشنبه )۳۱ خردادماه امسال( در نشستی، قیمت فروش هر کیلوگرم گازطبیعی فشرده 
)تحویلی به مصرف کنندگان( را از تاریخ ابالغ مصوبه تا پایان تابستان، از ۶00 به ۵00 تومان،کاهش داد.
در پی مصوبه دولت مبنی بر کاهش نرخ سی ان جی، این سوخت پاک از ساعت ۶ صبح یکم تیرماه 
امسال با نرخ ۵00 تومان در جایگاههای سراسر کشور عرضه شد و سپس از ساعت ۲۴ یک مهرماه 

به نرخ ۶00 تومان بازگشت.
بررسی وضعیت ناوگان سی ان جی کشور نشان می دهد که جایگاه ها توان عرضه روزانه ۳۴ میلیون 
مترمکعب سی ان جی را دارا هستند اما به دالیل مختلف، تاکنون از ۱۸ تا ۱۹ میلیون مترمکعب از 

این ظرفیت مورد استفاده قرار می گرفته است.
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لهستان مشتری نفت خام ایران می شود 
وزیر نفت از آمادگی ایران برای فروش نفت خام به لهستان خبر داد و گفت: نخستین قدم برای آغاز 

دور جدید روابط بین دو کشور، امضای قرارداد خرید نفت خام با این کشور است.

بیژن زنگنه پس از دیدار با یانوش پیخوچنسکی، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لهستان، درباره 
مهمترین محور این مذاکرات گفت: لهستان در بخشهای مختلف انرژی برای همکاری با ایران اعالم 
آمادگی کرده است و با توجه به این که پاالیشگاههای لهستان نوسازی شده است می توانند از نفت 
خام ایران استفاده کنند که بر همین اساس بنابراین ایران پیشنهاد داده است این کشور در نخستین 

مرحله اقدام به خرید نفت خام از ایران کند. 
وی محــور دیگر مذاکرات را ال ان جی عنوان کرد و با بیان این که در این زمینه در گذشــته نیز 
مذاکراتی انجام شده است، افزود: در لهستان ترمینالهایی برای واردات ال ان جی ساخته شده است و 

قرار شد ایران به این کشور ال ان جی صادر کند. 
به گفته زنگنه، با تکمیل پروژه های ال ان جی در کشور ایران اقدام به صادرات آن خواهد کرد. 

وزیر نفت از عالقمندی لهستان به حضور در بخش پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در این زمینه آنها 
می توانند با بخش پتروشیمی ایران مذاکره کنند. 

وزیر نفت ذخیره سازی زیرزمینی گاز و بهینه سازی مصرف انرژی را دیگر محور این مذاکرات عنوان 
کرد و با اشاره به این که در این دیدار بیشتر درباره کلیات بحث شده است، اظهار کرد: شرکتهای دو 

کشور  درباره نحوه همکاری با یکدیگر بیشتر مذاکره خواهند کرد. 
به گزارش شانا، دور تازه گفتگوهای تهران - ورشو در حالی آغاز شد که اوج حجم مبادالت میان دو 
کشور مربوط به سالهای ۹۲ - ۱۳۹۱ می شود که به رقم حدود ۵00 میلیون دالر در سال رسید، اما 
کارشناسان معتقدند ظرفیتهای اقتصادی دو کشور امکان آن را ایجاد می کند که  این رقم به ساالنه 

یک میلیارد دالر برسد. 

آموزش اجباری نانوایان برای ارتقا کیفیت 
نان در البرز

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
استانداری البرز از اجباری شدن آموزش نانوایان دراین استان به 

منظور ارتقا کیفیت نان خبرداد.

عباداله کامکار افزود: با توجه به ارتباط مستقیم نان با سالمت و 
جان مردم این مهم در برنامه شورای آرد و نان این استان در نیمه 

دوم سالجاری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۴ ، ۴0 

درصد نانوایی های استان باید صنعتی شوند.
کامکار گفت: براین اســاس دو رویکرد آموزش دوره های کوتاه 
مدت و سمینارهای آموزشی در قالب استاندارد های شغلی مورد 

توجه قرار گرفته است .
وی خاطرنشان کرد: با هدف ترغیب و فرهنگ سازی هرچه بیشتر 
دراین زمینه جشنواره نانوایی های برتر استانی نیز در آبان ماه 

جاری برگزار خواهد شد .
این مسوول اضافه کرد: با همکاری بیش از پیش اداره کل غله از 
طریق بروشور ، لوح فشرده و پوسترهای آموزشی در صدد اجرایی 

کردن هرچه سریعتر این امر مهم هستیم .
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
استانداری البرز گفت: باید توافق نامه همکاری بین اداره کل فنی و 
حرفه ای و شرکت غله و خدمات بازرگانی استان با هدف آموزش 
شاغلین واحدهای صنفی نانوایی براساس استانداردهای آموزشی 

۱۵ گانه برای پنج نوع نان منعقد شود .
وی تاکید کرد: برای اطمینان از کیفیت نان تولیدی باید به همه 
زنجیره تولید گندم ، آرد و فناوری پخت و نیروی انسانی توجه 

کنیم که این نگاه یکپارچه در نانوایی سنتی کمرنگ است .

nnn

معاون ارزی بانک مرکزی به بلومبرگ خبر داد

پول های بلوکه شده تا ژانویه آزاد می شوند 

غالمعلی کامیاب در حاشیه یک کنفرانس سرمایه گذاری در ژنو به 
بلومبرگ گفت: ایران انتظار دارد حدود ۲۹ میلیارد دالر پول بلوکه 
شده تا ژانویه سال ۲0۱۶ آزاد شده و به بانک مرکزی برگردانده شود. 

معاون ارزی بانک مرکزی در این مصاحبه گفت: آزاد شدن پولهای 
بلوکه شده حول و حوش مدت مذکور خواهد بود. 

کامیــاب گفت: این پولها در حال حاضر در کشــورهای مختلفی 
نگهداری می شوند و ممکن است از ۲۹ میلیارد دالر بیشتر باشند. 

به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، دارایی های بلوکه شده شامل ۲۳ 
میلیارد دالر ارز خارجی متعلق به بانک مرکزی و شش میلیارد دالر 

پول دولت است، اما ایران در خارج از کشور ذخایر طال ندارد. 

nnn

نگاهی به قیمت سکه و ارز در بازار دیروز

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه منتشر شد. 

نرخ فروش هر قطعه ســکه تمام بهار طرح جدید و قدیم دیروز در 
بازار ۹۱7 هزار تومان، نیم سکه ۴۶7 هزار تومان، ربع سکه ۲۵7 هزار 

تومان و سکه گرمی ۱70 هزار تومان اعالم شد.
همچنین نرخ هر گرم طالی زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و 
۹۶0 تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۱۴7 دالر بود.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش ۳۳۹۲ 
تومان، هر یورو را ۳۸۲0 تومان، هر پوند را ۵۲۱۵ تومان، لیر ترکیه 

۱۱۴0 تومان و درهم امارات را ۹۲۲ تومان اعالم کردند.
جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

)قیمت ها به تومان(

مقامات کارگــری می گویند در حالی که در 
کارگاه هــای زیرپله ای برای دوشــیفت کار 
تنها ۳۵0هزارتومان پرداخت می شود، آنها با 
تصمیم وزارت کار درباره توافقی شدن واریز 
حقوق ها به حســاب بانکی کارگران به شدت 

مخالفند. 

به گزارش مهر، به تازگی از ســوی وزارت کار 
ابالغیــه ای به مدیران کل اســتان های این 
وزارتخانه ابالغ شــد که در بخشــی از آن بر 
توافق کارگر و کارفرما درباره واریز حقوق ها 
به حساب بانکی به صورت توافقی تاکید شده 

است.
در واقع طبق این بخشنامه، کارفرما می تواند 
حقــوق نیروی کار را به صورت دســتی نیز 
پرداخت کند و در واقع این کارفرمایان هستند 

که تصمیم می گیرند و نه کارگران.
طی یکی دو سال اخیر، نمایندگان کارگری 
کشور مباحثی را درباره واریز حقوق و مزایای 
نیروی کار به حساب های بانکی مطرح کرده 
اند و به دنبال راهکاری هستند تا بتوان از بروز 
تخلفات احتمالی از سوی برخی کارفرمایان 
درباره نپرداختن حق و حقوق نیروی کار و یا 

اجرای ناقص مصوبات قانونی، جلوگیری کرد.
مقامــات کارگری می گویند اگر واریز تمامی 
حق و حقوق ماهیانه نیــروی کار به صورت 
رســمی در قالب حســاب های بانکی باشد، 
احتمال تخلف کارفرمایان و یا سندسازی های 
احتمالی از سوی آنها و یا حتی کارگران تقریبا 

به صفر می رسد.

به  حقوق ها  پرداخت  سیستم  بازگشت 
روش دستی

با این وجود، تالش نمایندــگان کارگری به 
جایی نرســید و وزارت کار در ابالغیه خود به 
استان ها، از لفظ توافق درباره واریز حقوق و 
دستمزد به حساب نیروی کار سخن گفت که 
به معنای ادامه روند فعلی بازار کار و بی نتیجه 

ماندن خواسته کارگران در اینباره است.
به عقیده مســئوالن کارگری کشور، حاال که 
خدمات بانکی به استانداردهای خوبی رسیده 
و ابزارهای گوناگونی نیز برای خدمات رسانی 
بانک ها وجود دارد، دیگر دلیلی ندارد کارفرما 
بخواهد حقوق نیروی کار را به صورت دستی 
پرداخت کند که تخلفات فراوانی نیز در این 
روش پرداخت به وجود آید؛ بنابراین بهتر بود 
وزارت کار بــه جای کلمه توافق از کلمه واریز 

اجباری استفاده می کرد.

غالمرضا عباســی با بیان اینکــه کارگران به 
شدت با توافقی شدن واریز حقوق و دستمزد 
به حســاب های بانکی مخالف هستند گفت: 
متاسفانه اینکه پرداخت دستی حقوق ها مجاز 
دانسته شود، باعث بروز حواشی در بازار کار 

خواهد شد.
دبیــرکل کانون عالی انجمــن های صنفی 
کارگــران ایــران اظهارداشــت: این موضوع 
می تواند بــه زیان کارگران بیانجامد و وزارت 
کار باید در تصمیم گیری های مهم به صورت 
۳ جانبه عمــل کند. آنچه که امــروز اتفاق 
می افتد این است که کارگران سر کار هستند 

و متاسفانه دور می خورند.
عباسی خاطرنشان کرد: باید پرسید چه زمانی 
برای تصمیم گیری درباره توافقی شدن واریز 
حقوق ها به حساب بانکی که می توانست از 
بسیاری مســائل و درگیری های کارگران و 
کارفرمایان جلوگیری کند، جلسه تشکیل و 

نظرات کارگران اخذ شده است؟

دو شیفت کار؛ 3۵0 هزارتومان! 
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: وزارت 
کار چگونه به این دستورالعمل رسید که بهتر 
است واریز حقوق ها به حساب بانکی شاغالن 
توافقی باشد و عالوه بر آن به پرداخت دستی 
حقوق ها دــر زمانی که بانــک ها خدمات 
الکترونیــک انجــام می دهند، مشــروعیت 

بخشیده شود؟
وی ادامــه داد: امروز مشــکل ما کارگاه ها و 
واحدهای بزرگ نیستند چرا که آنها پرداختی 
های افراد را به صورت واریز به حساب بانکی 
انجام می دهند، اما در پیمانکاری ها که کار 
در قالب برنده شدن در یک مناقصه پیش می 
رود، ممکن است اجحاف در حق نیروی کار 

صورت گیرد و به کارگران فشار وارد شود.
دبیــرکل کانون عالی انجمــن های صنفی 
کارگران ایران تصریح کــرد: برخی کارگران 
شاغل در واحدهای پیمانکاری و کارگاه های 
زیرپله ای روزانه دو شیفت کار می کنند و یک 
حقوق پایه را می گیرند و در برخی موارد افراد 
برای این میزان کار روزانه، ۵0 درصد حداقل 
دستمزد 7۱۲ هزارتومانی را دریافت می کند.

عباســی تاکید کرد: سندســازی و مدارک 
جعلــی در پیمانکاری ها بیداد می کند و در 
کارگاه هــای زیرپله ای میــزان تخلفات باال 
است. همچنین بسیاری از کارگران شاغل در 
واحدهای ُخرد بیمه ندارند و از حمایت های 

قانونی نیز برخوردار نیستند.

معــاون وزیــر کار با اعالم اینکــه در نظام 
صالحیت حرفه ای عواملــی مانند تجربه، 
مهارت و اخالق حرفه ای حائز اهمیت است، 
گفت: با روند مدرک گرایی فعلی، با کمبود 
نیــروی کار دیپلمه و فــوق دیپلم مواجه 

می شویم. 

کــورش پرند نظــام صالحیــت حرفه ای 
را پاشــنه آشــیل نظام مهارتی و آموزشی 
کشور برشمرد و گفت: در این نظام، تجربه، 
برخورداری از مهارت، دارا بودن گواهینامه 
های الزم، مدارک آموزشی، اخالق حرفه ای 
و در برخی رشته ها آمادگی جسمانی است 

که به افراد صالحیت انجام کار می دهد.
معــاون وزیر کار اظهارداشــت: ســازمان 
آمــوزش فنی و حرفــه ای متولی آموزش 
های غیررسمی مهارتی کوتاه مدت و مطابق 
با نیازهای بازار کار کشور است که منتج به 
اخذ گواهینامه می شــود. این سازمان در 
حوزه های صنعت، خدمات و کشاورزی و از 
۳ سال پیش تاکنون در حوزه فناوری های 

پیشرفته ایفای نقش می کند که دارای 700 
مرکز دولتی و ۱۴ هزار آموزشگاه آزاد است.

پرند افزود: ســاالنه حدود ۲ میلیون نفر از 
آموزش های این سازمان بهره مند می شوند 
که اکثر مخاطبان این سازمان را روستائیان، 
زنان خانه دار، افراد بیــکار، دانش آموزان، 
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
تشــکیل می دهند و حتی در زندان ها و 
پادگان ها نیز دوره های آموزشی ویژه افراد 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: این ســازمان با بیش از ۱00 
وزارتخانه، دستگاه دولتی، سازمان خصوصی، 
اتحادیه، تعاونی و ســایر شرکت هایی که 
برای ارتقای بهــره وری نیروی کار خود به 
آن مراجعه می کنند، تفاهم نامه داشــته و 

به آموزش افراد می پردازد.
معــاون وزیر کار همچنین از وجــود ۶ هزار 
استاندارد آموزشی بر مبنای طبقه بندی بین 

المللی خبر داد که منابع درســی آن بوده و 
براساس دانش، مهارت و نگرش های موجود 
طراحی شده اند و تفاوت اصلی آنها با سرفصل 
های آموزشی دانشگاهی و آموزش و پرورش، 
مهارتی بودن بیــش از 70 درصد آموزش ها 

است.
این مقام مســئول در وزارت کار با بیان اینکه 
نظــام صالحیت حرفــه ای، فرهنگ مدرک 
گرایی را کمرنگ کرده و کار و مهارت آموزی 
را جایگزین آن می سازد، به وجود ۴.۵ میلیون 
دانشــجو در کشــور و بیکاری ۱۸.۹ درصد 
فارغ التحصیالن دانشگاهی، ۳۳ درصد فارغ 
التحصیالن زن و ۱۲ درصد فارغ التحصیالن 
مرد اشاره کرد و افزود: با وجود نظام صالحیت 
حرفه ای، می توان بیکاری را در کشور ریشه 

کن کرد.
وی ادامه داد: با شــرایط مدرک گرایی فعلی 
کشور پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۹ در 
حوزه مردان در رشته های متناسب با مدرک 
دیپلم و فوق دیپلم با کمبود نیروی کار مواجه 

باشیم.

جزئیات مصوبه جنجالی درباره دستمزدها 
پرداخت دستی حقوق قانونی شد!

۴ آمار جدید از اوضاع بیکاری

ویرانی مدرک گرایی در بازار کار

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۴۶0۳۳۱0۱۲00۵0۵۵ مورخ۹۴/۶/۸ هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ساوجبالغ تصرفات مالکانه 
ـ اصلی مفروز ومجزی شده از  ـ فرعی از  بالمعارض متقاضی خانم فاطمه مرادی محمود آبادی فرزند بخشعلی به شماره شناسنامه ۹۵7 صادره از ساوجبالغ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱07/0۱ مترمربع پالک 
ـ واقع درعرب آباد خریداری از مالکیت رسمی آقای/خانم مصطفی افشار قره حسنلو و غالمحسین افشار قره حسنلو محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵  ـ فرعی از۱۸0 اصلی قطعه  پالک 
روز 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.
ـ  اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ   محمد افخمی 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۴۶0۳۳۱0۱۳000۵۸۴ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رضا جعفریان فرزند احد اله به شماره شناسنامه ۶ صادره از ساوجبالغ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار  به مساحت ۶۱0/۶۱ مترمربع پالک ۱۴۲7 فرعی از۶۱ اصلی واقع در البرز بخش 
حوزه ثبت ملک طالقان خریداری از مالک رسمی آقای یوسف عارفی محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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.
ـ رئیس ثبت اسناد وامالک   مسلم مرزآرا 

مدیرکل راه و شهرسازی البرز با بیان اینکه 
اقدامات الزم جهــت بازپس گیری زمین 
بیش از مقدار مورد نیاز یک دانشــگاه در 
البرز، انجــام می گیرد، گفت: از محل این 
زمین نیاز دستگاه های دولتی استان تامین 

می شود. 

ابوالفضل باقرنیا با اشاره به مباحث مطرح 
شده از سوی رئیس کل دادگستری مبنی 
بر برخــی زمین خواری هایی که توســط 
دستگاه های دولتی در البرز انجام شده و 
اینکه دانشگاهی در البرز ۲00 هکتار زمین 
را تصرف کردــه در حالی که تنها به ۱0 
هکتار از آن نیاز دارد، اظهار داشت: در این 
زمینه اقداماتی صورت گرفته و مقداری از 
زمین ها به برخی ادارات استان واگذار شده 

است.
وی دــر مــورد موضوعی که از ســوی 
رئیس کل دادگستری مبنی بر برخوردهای 
راه وشهرســازی با سازمان های دولتی که 
علی رغــم اخذ مجوزهــای الزم، مرتکب 
زمین خــواری شــده اند، افــزود: این امر 
به دولــت مربوط می شــود و در هیئت 
مستندسازی دولت، بازگشت این زمین ها 

انجام می گیرد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان البرز 
تصریح کرد: می توانیــم به عنوان متولی 

امر زمین و مسکن ورود کنیم و از طریق 
کمیسیون مستندسازی دولت از دستگاه 
مربوطه گرفته و به دستگاهی که نیاز دارد، 

واگذار کنیم.
وی بــا بیــان اینکه به طــور کلی تغییر 
بهره بردــار در مورد ایــن اراضی صورت 
می گیرد، گفت: این اقدامات در دســتور 
کار قرار دارد و راه و شهرســازی البرز در 
راستای حل مشــکالت مربوط به زمین 
ادارات و دســتگاه های اجرایی اســتان 

پیگیری الزم را انجام می دهد.
باقرنیا با تاکید بر اینکه در مورد دانشگاه 
مربوطه تقســیم بندی زمین انجام شده، 
خاطرنشــان کرد: زمین مربــوط به این 
دانشــگاه به آن واگذار شده و بخشی از 
آن نیز به دستگاه های دولتی داده شده 
و بخش باقیماندــه نیز در حال واگذاری 

است.

مدیرکل راه و شهرسازی البرز

زمین مورد نیاز دستگاه های دولتی البرز تامین می شود 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز 
گفت: گســترش فرهنگ تعــاون زمینه 
گســترش وحدت و هم دلی و شکوفایی 
ابتکارو نوآوری در جامعه را فراهم می کند. 

اسماعیل خلیلی در خصوص مزیت های 
شــرکت های تعاونی نســبت به ســایر 
شرکت های تجاری اظهار کرد: شرکت های 
تعاونی از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما 
برای اعضای شــاغل در تعاونی به میزان 

۲0 درصد برخوردارند. 
وی افزود: شــرکت های تعاونی از پرداخت 
یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر هزینه های 
اولیــه بــرای راه اندازی تعاونــی برخوردار 
می شوند، همچنین صندوق سرمایه گذاری 
تعاون با شرایط آسان بازپرداخت تسهیالت 

بانکی تعاونی ها را تضمین می کند. 
این مقام مســئول از ارائــه آموزش های 
رایگان مهارت آموزی برای اعضا، کارکنان 
و مدیــران تعاونی ها خبر دــاد و گفت: 
کمک های بالعوض به تعاونی ها در جهت 
اجــرای طرح های بهبود بهــره وری، اخذ 
استانداردهای ملی و بین المللی، طرح های 
عارضه یابی، اخذ ایران کد و ... ارائه می شود. 
خلیلی همچنین از عضویت شرکت های 
تعاونی دــر اتاق تعاون خبر داد و تصریح 
کرد: شرکت های تعاونی عضو اتاق تعاون 

از مزایای بسیاری از جمله دریافت کارت 
بازرگانی، مشاوره ها و داوری های حقوقی و 
مالیاتی و شرکت در نمایشگاه های داخلی 

و خارجی بهره مند می شوند. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
البرز تصریح کرد: تعاونی ها در اولویت انجام 
معامالت با شرکت ها و مؤسسات دولتی در 

شرایط برابر هستند. 
وی دــر خصوص اهدــاف و کارکردهای 
بخش تعــاون گفت: ایجــاد فرصت های 
شغلی و رفع معضل بیکاری، توزیع عادالنه 
منابع و حمایت های دولتی، توانمندسازی 
نیروی انسانی به  ویژه کارآفرینان، تجمیع 
منابع مردمی بــرای بهره گیری در تولید 
و اشــتغال، جلوگیری از ایجاد انحصار و 
رانت خواری و توزیــع عادالنه درآمدها از 

جمله اهداف بخش تعاون است. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: همچنین 
هدایت، نظــارت و حمایــت قانونمند از 
مشارکت عمومی در فعالیت های اجتماعی 
بهره گیری  برای  بسترســازی  اقتصادی، 
سازمان دهی  اجتماعی،  ســرمایه های  از 
گروه های جوان و فارغ التحصیل و استفاده 
از توانمندی های آن ها برای توسعه کشور و 
حذف عوامل واسطه ای در تولید و توزیع 
از دیگر کارکردهای بخش تعاون اســتان 

البرز است. 

ارائه تسهیالت به تعاونی ها گامی در جهت
توسعه فرهنگ تعاون 
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حیدرخانی: مسابقات متفرقه پرورش اندام مورد تائید ما نیست
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز گفت: برگزاری مسابقات 
متفرقه پرورش اندام مورد تایید ما نیست و هدف اصلی برگزار کنندگان آن 

سودجویی است.
حمید حیدرخانی اظهار کرد: متاسفانه در ورزش پرورش اندام و بدنسازی با 
جریانی روبرو هستیم که در سال های اخیر نمود زیادی پیدا کرده است و 
آن برگزاری مسابقاتی است که بدون هماهنگی با مراجع ذیصالح برگزار می 

شود و مردم بایستی در مواجهه با این مسابقات هوشیار باشند.
وی افزود: عده ای با هدف سودجویی و با عنوان مسابقات کشوری و انتخابی آسیایی اقدام به برگزاری 
مسابقات پرورش اندام می کنند و متاسفانه در برگزاری این مسابقات فقط به فکر کسب درآمد  هستند.
وی با بیان اینکه برگزاری هرگونه مسابقه باید با مجوز هیئت پرورش اندام استان و یا شهرستان مربوطه 
باشد گفت: در هر رویداد ورزشی اگر مجوز الزم از سوی هیئت های ورزشی صادر نشود تخلف رخ داده و 

هرگونه عواقب برگزاری این مسابقات متوجه خود ورزشکار و برگزار کنندگان است.
رئیس هیئت بدنسازی وپرورش اندام استان البرز ادامه داد: ورزشکاران فعال در این ورزش می بایست 
قبل از هرگونه حضور در مسابقات مختلف از اصالت آن رقابت آگاهی پیدا کنند ودر این رابطه می توانند 

با مراجعه به ادارات ورزش و هیئت های ورزشی در شهرستان ها کسب اطالع کنند.
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حضور نمایندگان البرز در فصل جدید لیگ جودو کشور
نایب رئیس هیئت جودو استان البرز از حضور نمایندگان البرز در فصل 

جدید لیگ جوانان و بزرگساالن کشور خبر داد.
به گزارش مهر، مجید نورمحمدی اظهار کرد: پیش از این جودوکاران البرز 
در لیگ آینده سازان جودو حضور پیدا کرده اند و حال با حضور این دو 
تیم، البرز در فصل جاری جودو کشور در سه لیگ نماینده خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های استان البرز در این رشته ورزشی مقرر 
شد تیم جودو شهرستان کرج به نمایندگی از استان البرز در فصل جدید لیگ دسته اول جوانان کشور 

حضور پیدا کند.
نورمحمدی ادامه داد: در خصوص تیم بزرگساالن نیز شرایط فنی الزم برای شرکت در فصل جدید لیگ 
برتر کشور مهیا شده است و در صورتی که شرایط مالی الزم محقق شود این تیم هم پس از ۶ سال غیبت 

بار دیگر به لیگ برتر کشور باز خواهد گشت.
وی بیان کرد: برای تامین هزینه های حضور این تیم ها در حال رایزنی با برخی نهادها و شرکت های 
تولیدی هستیم، با این حال هیئت البرز در حد توان سعی دارد مقدمات شرکت آنها در لیگ کشور را 

فراهم کند و اگر الزم باشد بدون حامیان مالی تیم ها را راهی لیگ کشور می کند.
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سومین فستیوال ملی فوتبال پایه ایران در البرز پایان یافت
سومین فستیوال ملی فوتبال پایه ایران عصر جمعه با برگزاری آخرین دور از رقابت تیم های منتخب 

استان های مختلف کشور به کار خود پایان داد.
در سومین دوره این رقابت ها منتخبین رده سنی ۱۲ سال ۳0 استان کشور به مدت دو روز در مجموعه 

فرهنگی ورزشی ایثار کردان شهر کوهسار با هم به رقابت پرداختند.
این فستیوال که با هدف شناسایی استعدادها برگزار شد و آینده سازان فوتبال کشور فارغ از ثبت نتیجه 

برد و باخت در یک محیط شاد و با نشاط به نمایش توانمندی های خود پرداختند.
 در مراسم اختتامیه دکتر علیزاده رئیس آکادمی ملی فوتبال، گل محمدی- مدیرکل ورزش و جوانان 
استان البرز، وادی خیل- معاون توسعه ورزش اداره  کل ورزش و جوانان  البرز، مالمحمد رئیس کمیته 
امور فرهنگی و بازی های جوانمردانه، بیداریان مدیر فنی فستیوال با حضور بر روی سکو از مربیان، داوران 
و استعدادیاب های فعال در این فستیوال قدردانی کرده و با تقدیم مدال به کلیه بازیکنان حاضر از 

استان های کشور در این فستیوال، این مراسم خاتمه پیدا کرد.

لبرز ا کوتاه  اخبار 

البه الی خبرهای استان، خبر کوتاهی است 
که مــی گوید دختر جوانی از شهرســتان 
ســاوجبالغ، نایب قهرمــان لیگ جهانی 
کاراته - وان در ترکیه شــده است اما وقتی 
پی گیری می کنم درمی یابم خبر به یک هفته 
پیش تعلق دارد و فائزه چیــذری به ایران 
برگشــته و در اردوی تیم ملی حضور دارد. 
تعجب می کنم که خبر با این تاخیر منتشر 
شده است. از او و مربی اش دعوت می کنم که 
برای مصاحبه به دفتر روزنامه پیام آشنا بیایند. 

شرح این گفتگو را در ذیل می خوانید:

فائزه چیــذری دانش آموز ۱۸ســاله مقطع 
پیش دانشــگاهی در رشــته تجربی اســت و 
تصمیم گرفته اســت که با استفاده از سهمیه ی 
قهرمانی اش در دانشگاه خوارزمی، تربیت بدنی 
بخوانــد و وقتی حرف از درس و مدرســه اش 
می شــود می گوید: خیلی وقت نمی کنم درس 
بخونم. تنها فرصتم وقتیه که سر کالسم. اگر اردو 
باشم که ۴ ساعت در روز تمرین می کنم؛ ولی اگر 

اردو نرم روزی دو ساعت.
از او درباره مقام های پیشین اش می پرسم.»سال 
گذشته مقام اول آسیا رو کسب کردم« و عکسی 
از مبــارزه اش با حریف تایلندــی را در فینال 

بازی های آسیایی نشانم می دهد. 
او علت موفقیتش را پیش از هرچیز کمک خدا 
می داند و بعد مربی اش خانم هاشــمی: »خانم 
هاشمی مثل مادرمه. البته پدرومادرم هم خیلی 
حمایتم می کنند همیشه وقتی مسابقه دارم دعام 
می کنن. مادرم خیلی استرس می کشه... خواهرم 
فاطمــه هم که خودش ســابقه نایب قهرمانی 
آســیا رو داره همیشه مشوقم بوده و بچه های 

باشگاهمون که همیشه حمایتم کردن.«
او دربــاره حمایت مســوولین و ســازمان های 
ذیربط می گوید: »رسیدگی می کنند ولی کمه. 
آن چنان که باید، نیست. ولی خب، کم و بیش 
رسیدگی می کنند. سال گذشته بعد از مسابقات 
آسیایی، شهردارمون یک پتو بهم هدیه دادند. 
تربیت بدنی ســاوجبالغ قبل از رفتنم به ترکیه 
مبلغ  ۳00 هزارتومان و بعد ازبرگشتم هم ۳00 
هزار تومان پرداخت کردند. اداره کل ورزش و 

جوانان اســتان هم ۲ میلیون و 700 هزارتومان 
جایزه دادند.« 

از او می پرسم: اسپانســر دارید؟ می گوید: »نه. 
اسپانسر ندارم. خانواده ام تمام هزینه های ورزشم 
رو تامیــن می کنند. ما حتی امکانات ورزشــی 
کافی هم نداریم. در ساوجبالغ عالقمند به این 
رشته ورزشی زیاده. کسب مدال و مقام توسط 
ورزشکارا باعث شده عالقه مندان به کاراته بیشتر 

بشن. اما امکانات خاصی نداریم.«
در برابر این پرسش که چرا خانم هایی که مقام 
می آورند چندان شــناخته نمی شوند لبخندی 
می زند و می گوید: »فکر کنم جامعه اینطوره. کال 
رسیدگی و توجه به آقایون بیشتر از خانم هاست. 
مثال در شــهر ما اگر آقایی مقام بیاره، عکس 
بزرگش رو مقابل تربیت بدنی می زنند. ولی برای 
یک خانم نه؛ شــاید فقط در حد یک پالکارد 
باشه. و همین باعث می شه خانم ها ناشناخته 

بمونن.«
فائزه چیذری معتقد است که جوانان کاراته کا با 
بقیه هم سن و سال هایشان متفاوتند و از روحیه 
بهتری برخوردارند: »خودم به شخصه می تونم 
همه رو بخندونم؛ روی لب همه خنده بیارم. ولی 

دوستای دیگه ام اینجوری نیستن.«
وقتی می پرسم: »به نظرت کاراته روحیه آدم ها 
رو خشن می کنه؟« می گوید: »من این رو تجربه 
نکردــم. اما خب فکر کنم بقیه به این دید نگاه 

می کنند.«
در پایان به  او می گویم حرفی هست که به عنوان 
کالم آخر بخواهد با مخاطبان در میان بگذارد؟ 
مکثی می کند و می گوید: »برای هر قدم بلند 
باید دو قدم به عقب بیای تا بتونی یک پرش بلند 
داشته باشی. بعد از شکست نباید ناامید شد؛ باید 

ادامه داد. چون پشت شکست، پیروزیه.«
***

سمیه هاشمی، مربی کاراته:
جوانان بااستعداد، اما بی بضاعت را دریابیم

مربی فائزه، خانم سمیه هاشمی ۳۳ سال دارد. 
از ۱۵ سالگی کار مربی گری را در هشتگرد آغاز 

می کند: »بعد از اینکه استادمون از ایران رفت 
دیدم هیچ کس نیســت به بچه ها کمک کنه 
به همین خاطر خودم شــروع کردم به آموزش 

بچه ها.« 
توانایی هایی که خانم هاشــمی دــر آموزش و 
هدایت دوستانش نشان می دهد، یک سال بعد 
کارت مربی گری افتخــاری را برایش به ارمغان 
می آورد. در آن ســال ها حداقل سن مربی گری 
۱۸ ســال بود )درحال حاضر حداقل سن مربی 
۲۲ سال اســت(. او فائزه را مثل دختر خودش 
می داند و می گوید: »من فکر میکنم قدرشناسی 
مهم ترین عامل پیروزی فائزه است. اینقدر این 
بچه قدرشناسه که حد نداره.« و بعد از حمایت 
خانوادــه فائزه و نقش بی بدیل آنها در موفقیت 
دخترانشان می گوید. او معتقد است که استیل 
بدنی و فیزیک فائزه برای کاراته عالی است: »فائزه 
از همون روز اول که وارد باشگاه شد نشون داد که 
با بقیه فرق داره هم از نظر جسمی و هم فکری. از 
همون اول به المپیک فکر می کرد؛ و االن هم واقعا 

بهش نزدیک شده.«
از خانم هاشمی می پرسم کاراته چه تاثیری بر 

بانوان دارد؟
»اولیــن چیزی کــه کاراته بــه خانم ها می ده 
اعتمادبه نفســه. این ورزش اعتمادبه نفس رو 
خیلی باال می بره و درعین حال بهشون استقالل 
میده. بهشون پشتکار، تالش و صبر رو آموزش 
می دــه. درضمن کاراته کاها عالوه بر جســمی 
سالم، از توان ذهنی باالیی هم برخوردارن.« وی 
ادامه داد که گنجاندن این رشته در برنامه های 
تربیت بدنی در ســال های گذشته باعث کشف 
پدیده هایی چــون فائزه چیذری شــد: »فائزه 
اولین بار توی مســابقات آموزش و پرورش مقام 
آورد« در نتیجه امیدوار است این رشته دوباره 
در دستور کار آموزش و پروش قرار گیرد چراکه 
بهترین عرصه برای شناسایی و شکوفایی استعداد 

نونهاالن است. 
این مربی سخت کوش و باانگیزه برایمان می گوید 
که طی این سال ها، بارها جهت جذب اسپانسر 
برای قهرمانان کوچکــی که زیر نظر او آموزش 
می بینند، اقدام کرده اما متأســفانه تاکنون راه 
به جایــی نبرده اســت. او می گوید: »نمی دونم 
علتش چیه اما اســتان البرز از پتانسیل باالیی 
در ورزش های رزمی برخورداره.« خانم هاشمی 
معتقد است که بسیاری از استعدادهای درخشان 

ورزشی در خانواده هایی که توان تأمین هزینه های 
ســطح قهرمانی را ندارند، زندگــی می کنند: 
»کودکان و نوجوانان البرز اســتعداد زیادی در 
این رشته ها نشون میدن که متأسفانه تا جایی 
که من دیدم اکثر این استعدادها در خانواده های 
بی بضاعت پیدا می شن که نمی تونن از فرزندشون 
حمایت مالی کنند.« وی حمایت مســئوالن و 
مردم را از این نونهاالن اجتناب ناپذیر می داند و 
معتقد است که به جای رسیدگی بیش ازحد به 
برخی ورزشکاران شناخته شده، شاید بهتر باشد 
که به پرورش استعدادهایی که در مناطق و یا 
خانواده های محروم زندگی می کنند، توجه شود.

او که در این ســال ها جز حمایــت کالمی، از 
تشــویق و تقدیری برخوردار نبوده، می گوید 
که مســئوالن ورزش شهرستان و استان هرچه 
در توان داشــته اند برای حمایت از این جوانان 
بااستعداد انجام داده اند و هرگز از انجام کاری که 
برایشان ممکن بوده، دریغ نکرده اند اما توان این 
سازمان ها را بسیار محدودتر از نیاز این نونهاالن 

می داند.

دــر پایان گفتگو از خانم هاشــمی درباره نگاه 
جامعه نسبت به ورزش کاراته می پرسم لبخندی 
می زند و می گوید که: »متأسفانه این ورزش رو 
ورزش خشــنی می دونن. که به نظرم درست 
نیست. اتفاقاً چون ورزشکاران این رشته، موقع 
ورزش هیجاناتشون رو تخلیه می کنند بسیار هم 
صبورتر و آرام تر از بقیه می شن اما خب این تصور 
به غلط در جامعه ما جاافتاده که ورزش خشنیه« 
و با خنده ادامه می دهد: »هنوز هم وقتی کسی 
می شنوه که کاراته  کار می کنیم اولین واکنشش 

اینه: اوه اوه اوه...« 
البته ما هم در گفتگــو با این دو بانوی جوان و 
محترم، چیزی جز مالیمت بانوان ایرانی ندیدیم 
که با خویشتن داری ناشی از کاراته در آمیخته 

است. 
فائزه به امید خدا آبان ماه سال جاری به مسابقات 
جهانی اندونزی اعزام خواهد شــد که از سطح 
بسیار باالتری از مسابقات ترکیه برخوردار است. 
دعــای خیرمان را بدرقه راه دختر قهرمان البرز 

می کنیم.

گفتگوی صمیمی پیام آشنا با قهرمان آسیا و نایب قهرمان لیگ جهانی کاراته

بانوان؛ ناشناخته اما قدرتمند در 
عرصه های مختلف ورزشی

نسیم کیادلیری

آگهي مزایده اموال غیر منقول )  نوبت اول (
به موجب پرونده کالسه ۹۲۲۳۶7 مطروحه در این اجرا و با عنایت به صدور دستور فروش صادره از ریاست محترم شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی 
حقوقی تهران شش دانگ پالک ثبتی ۴7۸۱ فرعی از ۲۲ متعلق به محکوم علیه آقای غالمحسین رفیعیان توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ ۱۳۹۴/0۸/۱0 از ساعت ۱0 الی ۱۱ در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده بفروش می 
رسد، مزایده از قیمت پایه نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده 
درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام 
مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده 
وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش 
پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض 
از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از 

مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. 
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : آدرس ملک کرج شهرک جهان نما خیابان ۲0 متری کاج جنب آتش نشانی پالک ۲۳۴
در عرصه این ملک نسبت به اخذ جواز ساختمان به شماره ۱۱/۵/۱0۳۹۱ و احداث مجتمع مسکونی تجاری در شش طبقه همکف، زیرزمین و چهارطبقه 

باالی همکف با نمای سنگ و اسکلت بتنی اقدام گردیده است و مورد بهربرداری نیز قرار دارد. 
نظریه کارشناس: حسب اظهارات مالک طبقه اول در سکونت محکوم علیه به مساحت ۱۳0 متر و طبقه چهارم به مساحت حدود ۱۴0 متر نیز خالی از 

سکنه و به غیر واگذار نگردیده و مابقی به غیر واگذار شده و  نوساز می باشد در حال حاضر فاقد پایانکار ساختمان است. 
با توجه به موارد فوق : نرخ روز، کیفیت ساخت و حسب اظهارات مالک مبنی بر عدم واگذاری دو واحد مسکونی، ارزش این دو واحد فاقد پایانکار ساختمان 

مبلغ ۳/000/000/000 معادل سیصد میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. ۲۵۵۸۹ م/الف
سعادتی -  دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۴۶0۳۳۱0۱۳000۴۵۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی اسحاقی فرزند حیدر به شماره شناسنامه ۱۸0۴ صادره از 
تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۳۵۵/0۸ مترمربع پالکهای ۳۶۸۲ و۲۶۱7  فرعی از۹۱ اصلی واقع در جزینان خریداری از مالکین 
رسمی خانمها شهربانو ومهین ابایی و وراث طال اسحاقی محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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.
ـ رئیس ثبت اسناد وامالک   مسلم مرزآرا 

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم معصومه شناوری داراي شناسنامه شماره ۱۴۲۹ به شرح دادخواست به کالسه ۶۸0/۱۴/۹۴ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلی ترکمن بشناسنامه شماره ۶۴۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- کاظم ترکمن- ش ش 7۹۶  -  ت ت ۱۳۴۴  -  نام پدر رجبعلی - صادره از ری  -  فرزند متوفی

۲- اقدس ترکمن- ش ش ۲07۲  -  ت ت ۱۳۴۸  -  نام پدر رجبعلی - صادره از تهران  -  فرزند متوفی
۳- مریم ترکمن- ش ش ۶7۳  -  ت ت ۱۳۵۱  -  نام پدر رجبعلی - صادره از تهران  -  فرزند متوفی

۴- فاطمه ترکمن- ش ش ۲۵۹۱۲  -  ت ت ۱۳۵۵  -  نام پدر رجبعلی - صادره از تهران  -  فرزند متوفی
۵- سعید ترکمن- ش ش ۴۸۵۸  -  ت ت ۱۳۵۸  -  نام پدر رجبعلی - صادره از تهران  -  فرزند متوفی
۶- زینب ترکمن- ش ش ۱۴۴۲  -  ت ت ۱۳۶0  -  نام پدر رجبعلی - صادره از قزوین  -  فرزند متوفی
7- سمیرا ترکمن- ش ش ۱7۴  -  ت ت ۱۳۶۲  -  نام پدر رجبعلی - صادره از آبیک  -  فرزند متوفی

۸- معصومه شناوری - ش ش ۱۴۲۹  -  ت ت ۱۳۳0  -  نام پدر ناصر - صادره از دماوند  -  همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ۲۵۵۹۹ م/الف
رئیس شعبه شورای حل اختالف 14

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۴۶0۳۳۱0۱۳000۵۸۳ هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر رضایی فرزند عزیز اله به شماره شناسنامه ۱۶۸۹ 
صادره از تهران در یک قطعه زمین مزروعی آبی زار  به مساحت ۶۱0/۶۱ مترمربع پالک ۱۴۲7 فرعی از۶۱ اصلی واقع در البرز بخش حوزه ثبت ملک 
طالقان خریداری از مالک رسمی آقای یوسف عارفی محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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.
ـ رئیس ثبت اسناد وامالک   مسلم مرزآرا 

متن آگهی احضار متهم 
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست ( 

مجتمع دادگاههای عمومی جزایی شهرستان کرج به موجب کیفر خواست شماره در پرونده کالسه ۹۳0۹۹۸۲۶۱۸۶000۹۲ برای محمود قدمی 
به اتهام فروش مال غیر تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۴/07/۲۸ ساعت 
00: ۱۲ تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن  و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۸0 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.  

بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  ۲۵۶۳۴ م/ الف 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج ) 101 جزایی سابق (- هما آتش مرد

دادنامه
پرونده کالسه ۹۳0۹۹۸۲۶۱۲۱00۹0۹  شعبه ۲۱  دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره ۹۴0۹۹7۲۶۱۲۱00۵0۳

خواهان : آقای محمد یونس پور فرزند علی با وکالت آقای فریدون مددی فرزند محمدرضا به نشانی البرز- کرج - چهارراه طالقانی -ابتدای بلوار 
ماهان ط فوقانی مانتو گوهران -پ ۹ -واحد ۲ 

خواندگان : ۱- آقای محمد مهدی خرم نژاد ۲- خانم فاطمه خرم نژاد ۳- آقای احمد مجرم ۴- آقای محمود مجرم ۵- خانم ربابه خرم نژاد 
۶- خانم صدیقه مجرم 7- آقای محمدرضا سرمدنیا همگی به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها : ۱- مطالبه خسارات دادرسی ۲- الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۳- پرداخت حق الوکاله 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای محمد یونس پور با وکالت آقای فریدون مددی به طرفیت خواندگان محمدرضا سرمدینا ۲- محمود مجرم ۳- احمد 
مجرم ۴- صدیقه مجرم ۵- فاطمه خرم نژاد ۶- ربابه خرم نژاد 7- محمد مهدی خرم نژاد به خواسته تنفیذ و الزام خواندگان به انتقال رسمی 
مورد صلح به تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱۲ از نظر هزینه دادرسی مقوم به ۵/۱00/000 تومان به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
با عنایت به مطالعه اوراق و محتویات پرونده از جمله شرح دادخواست تقدیمی و متنی و مفاد صلح نامه استنادی که به امضای مورث خواندگان 
) طبق گواهی حصر وراثت پیوست دادخواست ( رسیده و دو تن از شهود امضاء کننده ذیل آن آقایان ۱- محمد جاللی ۲- منوچهر اشرف 
الکتابی متنی و مفاد صحت آن را در محکمه تصدیق نموده اند و توجها به اینکه اصل بر صحت بوده و مورد تصدیق مسجلین ذیل صلح نامه نیز 
می باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱0 و ۲۱۹ و ۲۲0 و ۲۲۳ قانون مدنی و توجها به 
اینکه ارائه آن در مراجع ادارات مستلزم ثبت رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی است لذا دادگاه ضمن اعالم تنفیذ و صحت و اعتبار صلح نامه یاد 
شده حکم بر الزام خواندگان به قائم مقامی از مصالح و تنظیم و ثبت رسمی انتقال مورد صلح به نام متصالح ) خواهان ( صادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره غیابی بوده ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل وخواهی در این دادگاه سپس ظرف ۲0 روز از تاریخ انقضای واخواهی قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز است.  ۲۵۶00  م/الف
رئیس شعبه 21 دادگاه حقوقی کرج - صدری

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم بیوک خانم محمد نژاد که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره ۹۴0۹۹7۲۶۱۱0000۲۵ صادره از شعبه ۱0 در پرونده شماره ۹۳07۵۱ محکوم به پرداخت مبلغ ۱۵0/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت 
زمان اجرای حکم با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می گردد. در حق محکوم 
له شرکت صمتی و تصویری سروش به مدیریت محمد پیشگاهی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود.  ۲۵۵۸۵م/الف
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ده دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان کرج- پروین ساالروندی 

دادنامه
پرونده کالســه: ۹۳0۹۹۸۲۶۱۸۹00۱۳۹ شــعبه ۱0۲ دادگاه کیفری دو شهرســتان کرج )۱0۲ جزایی ســابق ( تصمیم نهایی شــماره 

۹۴0۹۹7۲۶۱۴۲00۵۶7
شاکی : 

۱- آقای مرتضی سلطانی کوهستانق فرزند یوسف به نشانی کرج - حصارک - روبروی سرمسازی - خیابان مفتح کوچه دولت آبادی ساختمان 
البرز پالک ۱ واحد ۶ .................. شاکی

متهم : 
آقای علی اکبر خسروبیگی فرزند مسلم به نشانی تهران یافت آباد ابراهیم  آباد سید جمال الدین ک شریعتی ................... متهم مجهول المکان 

اتهام : مزاحمت تلفنی 
»راي دادگاه«

در خصوص اتهام علی اکبر خسرو بیگی فرزند مسلم که مجهول المکان هستند براساس کیفر خواست صادره ائر بر مزاحمت تلفنی در حق شاکی 
خصوصی مرتضی سلطانی کوهستانق فرزند یوسف با توجه به کیفر خواست صادره و اظهارات شاکی خصوصی در جلسه رسیدگی نظر به اینکه 
متهم پرونده حضور ندارند و مجهول المکان می باشند و با توجه به نشر آگهی و اعالم وقت رسیدگی در روزنامه کثیراالنتشار مورد شناسائی 
نشده اند و الیحه ارساتل ننموده اند و براساس محتویات پرونده بزه منتسبه محرز است مستندا به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳7۵ 
رای به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می شود. رأی صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین شعبه است و سپس قابل تجدید نظر است. ۲۴۹۹۴ م/الف
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو کرج -مطهری

آگهي مزایده غیر منقول 
به موجب پرونده کالسه ۹۳0۳۲۶/۲۹ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی خانواده کرج له : نیلوفر اصفهانی زاده وعلیه: حسین آقانوری محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت تعداد ۶۱ عدد سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم له و مبلغ ۵ درصد نیم عشردولتی با توجه به اینکه اجرائیه 
صادره به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای 
محکوم به و هزینه اجرایی سه دانگ از ششدانگ پالک ثبتی 7۹7۳ فرعی از ۱۴۹ اصلی به آدرس کرج باغستان غربی کوچه شبنم ششم پالک 
۲0 مجتمع مسکونی شبنم آپارتمان شماره ۱۴ متعلق به نامبرده از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر 
توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ ۱۳۹۴/07/۱۵ از ساعت ۱۲ الی ۱۳ در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش می 
رسد، مزایده از قیمت ۶۵0/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی 
وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که در مهلت مقرر 
خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های 
نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به 
نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا 
طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند. چنانچه روز مزایده مصادف 

با ایام تعطیل باشد روز بعد مزایده در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد. 
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظرکارشناس بدین شرح است : 

مجتمع دارای اسکلت بتنی، سقف تیرچه و بلوک، نماسازی آجر ۳ سانتی و آسانسور بوده و دارای انشعابات آب، برق و گاز می باشد. 
آپارتمان شامل هال و پذیرایی، آشپزخانه، دو اطاق خواب، سرویس بهداشتی و حمام بوده و سیستم گرمایش آن آبگرمکن گازی و سیستم 

سرمایش آن کولر آبی می باشد و دارای پارکینگ و انباری می باشد.  ۲۵۶0۲ م/الف 
دادورز شعبه 29 محاکم خانواده کرج - آی چالکی 

دادنامه
پرونده کالسه: ۹۳0۹۹۸۲۶۵۵700۵0۳ شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج )۱0۱ جزایی سابق ( دادنامه شماره ۹۴0۹۹7۲۶۱۴۱00۴۸۵

شکات : 
۱- آقای سامان گوهران فرزند چنگیز با وکالت آقای محمد احمدزاده فرزند حسن  به نشانی تهران خ آزادی روبروی استاد معین انتهای بلوار شهید 
اکبری خ صالحی پالک ۵۴ زنگ سوم ط دوم کد پستی ۱۴۵۹۹۳۴۴۱۵ و آقای بیژن کمالی نژاد فرزند جعفر به نشانی تهران - تهران خ آفریقا نبش 
خ سپدار پ ۵۹ ط دوم واحد 7۱0 و خانم زهرا حسینی راز لیقی فرزند سید حسن به نشانی البرز - کرج-کرج چهارراه طالقانی به سمت میدان 

شهدا برج ارم ط ۴ واحد ۱۵ 
۲- آقای جعفر قلی زهتاب فرزند محمد حسین با وکالت آقای شاهین نادری فرزند ایرج به نشانی کرج - چهارراه طالقانی  - جنب دادسرا - ساختمان 

وکال-پالک 77۶
متهم : 

آقای فربد مسعود وزیری فرزند حسن به نشانی شهرستان کرج مهرویال خ درختی میدان مادر پ ۳۸۹ - مجهول المکان 
اتهام : کالهبرداری

»راي دادگاه«
در خصوص اتهام فرید مسعود وزیری فرزند حسن دایر بر کالهبرداری از طریق انتقال مال غیر و معاونت در جعل سند رسمی موضوع شکایت سامان 
گوهران با وکالت بیژن کمال نژاد و محمد احمد زاده و زهرا حسینی و همچنین شکایت جعفر قلی زهتاب با وکالت شاهین نادری بدین توضیح که 
متهم نوه ی جعفر قلی زهتاب بوده و با معرفی شخص ثالثی به دفترخانه شماره ۲۱۹ کرج سند وکالت مجعول به شماره ۲۴۲۳ مورخ ۹۲/۹/۲۸ 
بنام خود تنظیم که بموجب آن در خصوص ملک پالک ثبتی شماره ۱۳7/۱۴۲۹ سند وکالت فروش دریافت و سپس به موجب مبایعه نامه شماره 
۸0۵۸۱۱۸ مورخ ۹۲/۱0/7 و تنظیم وکالتنامه رسمی شماره ۲۵۳0 مورخ ۹۲/۱0/۲۴ ملک متنازع فیه را به سامان گوهران واگذار و سپس متواری 
می گردد علیهذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی و شکایت شاکیان خصوصی و مبایعه نامه و وکالتنامه های رسمی مارالذکر و 
نظریه دو مرحله ای کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلیت اسناد که از هر گونه اعتراض موثر و موجه مصون مانده و با توجه به متواری 
بودن متهم و عدم حضور در جلسه دادرسی عیلرغم احضار از طریق نشر آگهی و عدم دفاع موثر و موجه در قبال موضوع اتهام و با توجه به کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامات انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلم تشخیص لذا به استناد 
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب ۱۳۶7 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵۳۳ قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱۳۵7 و مواد ۱۹ و ۱۲7 و ۱۳۴ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و رعایت اجرای مجازات اشد متهم موصوف را به تحمل هفت 
سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال معادل مبلغ مندرج در 
مبایعه نامه که از ناحیه سامان گوهران به متهم پرداخت گردیده در حق سامان گوهران ) چنانچه شاکی ادعای مبلغ بیشتری داشته باشد به لحاظ 
عدم درج در مبایعه نامه ارشاد به ارائه دادخواست حقوق گردد ( و همچنین رد اصل زمین متنازع فیه در حق جعفر قلی زهتاب به لحاظ کالهبرداری 
و تحمل دو سال حبس تعزیری به لحاظ معاونت در جعل سند رسمی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه است. ۲۵۵۸۴ م/الف
زهتابیان - رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 کرج 

 آگهي فقدان سند مالکیت
آقای علی ابزاری ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سندمالکیت ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت - 
مترمربع قطعه - تفکیکي به شماره 7۱ فرعی از ۸  از اصلی مفروز از پالک - فرعي از اصلي مذکور واقع در اراضي قریه گرماب شهرستانک 
جزء حوزه ثبتي شهرستان کرج مـورد ثبت ۲00 صفحـه ۱۸۳جلد ۲ امالک به نام علی ابـزاری ثبت و صـادر گردیده و برابر سنـد 
قطعـی                     شماره ۱۱ دفترخانه شمیران به متقاضی منتقل شده و به موجب سند رهني شماره - دفترخانه - در رهن - مي 
باشد. به علت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي 
به ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ۱0 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا 
وفق مقررات عمل گردد بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد. ۲۵۴07 م/الف
سیروس قنبرپور - کفیل

21462
61/6/2

ترکیب دو واژه »کارا« به معنی خالی و »ته« به معنای دست، برای نامیدن ورزشی با قدمت 
۵ هزارسال به کار می رود که معنای کلی آن، مبارزه با دست خالی )بدون سالح( می باشد 

و هدف از آن چیرگی بر نفس است و خالی شدن از خواسته های نفسانی. 
اساتید کاراته این ورزش را یک نبرد درونی یا ماراتونی توصیف می کنند که تمام عمر 
طول می کشــد و موفقیت در آن تنها از راه خویشتن داری، تمارین سخت و ابتکارات 
خالقانه میسر می گردد؛ اما بسیاری معتقدند که فیلم های سینمایی رزمی دهه های 19۶0 
و 19۷0 کمک زیادی به افزایش محبوبیت کاراته کردند و به گشایش باشگاه های کاراته 
در بسیاری از نقاط دنیا منجر شدند. در جامعه ما نیز کاراته به عنوان روشی برای مبارزه 
شناخته می شود اما مالقاتی با یکی از پدیده های این رشته ورزشی، نشان داد که حق 

با اساتید کاراته است. 
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اذان صبح       طلوع آفتاب      اذان ظهر         غروب آفتاب        اذان مغرب 

اوقات شرعی فردا افق کرج غزل 11۴  با حافظ

شبی که ماه مراد از افق شود طالع
بود که پرتو نوری به بام ما افتد

به بارگاه تو چون باد را نباشد بار
کی اتفاق مجال سالم ما افتد

سخن روز

  چون خدا خیر بنده اي خواهد ، او را در دین دانشمند کند.
امام جعفر صادق )ع( 

هایکو

شب ِ بهاری
به پایان آمده است

با سپیده بر شکوفه های گیالس  
باشو

گفتگوی اختصاصی پیام آشنا با جانباز البرزی

این یادگار جنگ ، با نوشتن حرف می زند 
رقیه پروینی

کوروش محمودی، جانبــاز 70درصد و قطع 
نخاع، ســالیان درازی است که چشمانش به 
سقف خانه خیره است و نگاهش رو به آسمان، 
آسمانی که قرار بود به آنجا پر بکشد و به خیل 
شهیدان در بیاید اما امروز زنده مانده است تا 
اسوه ای باشــد از صبر و برد باری برای ما که 
مدیون این جانبازان و فدا کاری آنان هستیم .

تا از خاطرم نرفته اجــازه بدهید این قهرمان 
همیشه جاوید هشت ســال دفاع مقدس را 
برای شما معرفی کنم، او دانش آموز با استعداد  
آنروزهای محله نظرآباد بود و همه ی خانواده 
ها وقتی به پسرشان می خواستند مثال بزنند 
از کوروش سخن می گفتند و او را الگو و درس 
خوان معرفی می کردند، کوروش وقتی میدید 
همکالســی هایش در درس  ریاضی ضعیف 
هســتند بعد از اقامه نماز جماعت در مسجد 
قمر بنی هاشم با آنها تمرین می کرد با اینکه 
کوروش سنی نداشت ولی عاشق معلمی بود 
و همیشه این جمله امام را می گفت معلمی 
شغل انبیاست و باالخره بعد از دریافت دیپلم 
به آرزویش رسید کوروش معلم محله خودشان 
شد و به بچه های مدرسه درس داد .با شروع 
جنگ تحمیلی کوروش حضور خود را در کنار 
رزمندگان برای مبارزه با باطل ضروری دانست 
و با شــرکت در آموزش هــای نظامی راهی 

جنوب کشور شد .
امروز که در گرامیداشــت هفته دفاع مقدس 
هســتیم توفیق شد تا با این جانباز و خانواده 
خوب کــوروش محمودی به گفتگو بپردازیم 
.همه آمده بودند از مادر و دامادها و خواهرها 
ولــی از پدر خبری نبود چون شــنیده بودم 
که پدر در قید حیات هســتند ولی امروز در 
جمع خانواده نبود سراغش را گرفتم کوروش 
آه ســوزناکی با صدای بی صدایی اش کشید 
و نوشت پدر زمین گیر شده است نمی تواند 
بیاید بعد از احوال پرسی با مادر پیر کوروش 
و خوش وبش با جانباز کوروش محمودی که 
صورتش پر از لبخند بود مجدد با قلم و کاغذ 
برایمان خوش آمد نوشــت و از آمدنمان ابراز 

رضایت کرد .
کوروش محمودی ۳0سالی است قادر به سخن 
گفتن نیست و همه چیز را باید با نوشتن بگوید 
دستانش توان نوشتن ندارد ولی با همان غیرت 

مردانه اش حرف هایش را می نویسد .
کوروش ۱۶ سالی است با خانم لیال سر زعیم 
ازدواج کرده و االن یک دختر دارد که کالس 
هشتم اســت کانون خانواده گرم گرم است و 
همسر فدا کار این جانباز  انتخاب خود و زندگی 
مشترک با کوروش را یکی از بهترین اتفاقات 

زندگی خود می داند .
او می گوید آرزو داشتم با کسی ازدواج کنم که 
جانباز باشد و من کوروش را انتخاب کردم و از 
اینکه به او خدمت می کنم خیلی خوشحالم .

سئوالی برای پرسیدن از همسر فداکار کوروش 
باقی نمی ماند آخر هر چه فکر می کنم چیزی 
به ذهنم نمــی آید زندگی های امروزی و این 

همه مشکالت چگونه می شود با کسی ازدواج 
کنی که کامال نیاز به مراقبت دارد و باید تمام 
ساعت کنارش باشی و تر و خشکش کنی و این 

گونه عاشق باشی .
همسر محمودی مدام چشمانش به آشپز خانه 
بود تا غذای کوروش را در زمان مقرر به او بدهد 
وقتی بسمت آشپزخانه رفت پرسیدم بهترین 
روز زندگیت چه روزی بوده می خواستم ببینم 
این خانم گله ای هم دارد ولی او گفت تمام ۱۶ 
سال سراسر خاطره و عشق بوده با کسی که از 
تمام وجود دوستش دارم و به او افتخار میکنم .

وی گفت: بهترین خاطــره زندگی ام  حضور 
در کنار رهبر معظم انقالب بود روزی فراموش 
نشــدنی که دوســت دارم مجدد با خانواده 
خدمت ایشان برسم و مجدد آقا را از نزدیک 

ببینم .
آقا با چهره اي درخشان از لبخند، با آن قد بلند 
و رعنا، باالي سر تک تک جانبازان دلبندشان 
حاضر شدند و همچون سروي با وزش نسیم 
عشــق و محبت خم شــدند و گل بوسه هاي 
مهر و محبت را بر گونه هاي دلدادگان شــان 
مي نشاندند. بوســه هایي که چون مدال هاي 
زرین افتخار بر سینه ها خواهد درخشید. آقا 
جانبازان را در آغوش مي کشیدند و در آغوش 
گرم خود مي فشردند؛ وآنان را صمیمانه می 
بوســید، مثل پدر مهرباني کــه پس از مدت 
مدیدي فرزند دلبندش را دیده باشــد گویي 

عنان اختیار از کف داده بودند و به تعداد دیده 
بوسي ها هم قناعت نمي کردند. شاید به نیت 
پنج تن بــود که پنج بار گونه هاي جانبازان را 

مي بوسیدند!
بعضي از خوشحالي گریه مي کردند و بعضي 
نیز بهت زده و حیــران بودند؛ صحنه صحنه 
معاشــقه و مغازله بود؛ بعــد گل گفت و گل 
شنفت از دو طرف شروع مي شد؛ آقا از احوال 
جانبازان مي پرسیدند و آنان مي گفتند »شما 
خوب باشید ما هم خوبیم«؛ مي گفتند »بابي 
انت و امي« مي گفتنــد »خدا از عمر ما و زن 

و فرزندان ما کم کند و به عمر شما بیفزاید«.
»آنجا شــرح حال کوروش را بــه آقا گفتند، 
کوروش محمودي« از جانبازان کرجي اســت 
واززمان اول مجروحیت و بســتري شدن در 
بیمارستان دکتر شریعتي تهران به خاطر وضع 
بســیار وخیمش حتي قدرت بلع هم نداشت 
و غذایش را از ســوراخي که در گلویش ایجاد 
کرده بودند، با ســرنگ مي دادنــد؛ با اینکه 
حالش نسبت به آن موقع اندک تفاوتي کرده 
اســت اما هنوز هم نه مي تواند حرف بزند و نه 
چندان تحرکي دارد؛ او با دیدن آقا پر درآورده 
بود؛ آغوش و بوسه هاي آقا برایش کفاف نداد 
و با آن وضعش پر باز کرد و دســت هایش را 
تا محاسن آقا رساند و دست به سر و روي آقا 

کشید.
چهره آقــا از بدو ورود و دیدن جانبازان دچار 

پارادوکس سنگیني شده بود با اینکه از دیدن 
با وفاترین یارانش خوشــحال بود اما مي شد 
فهمید که غم ســنگیني را از دیدن وضعیت 
دشوار آنان پشت ســیماي آفتابي اش پنهان 
کرده اســت. باالي سر کوروش معلوم بود که 
آقا به سختي دارد خودش را کنترل مي کند و 
نزدیک بود که بغض سنگینش بترکد. کوروش 
نمي توانســت حرف بزند اما بــا زبان بي زباني 
احساسش را به آقا منتقل مي کرد و زبان عشق 

از الفباي رایج بي نیاز است.
مادر کوروش هــم از دوران کودکی کوروش 
ســخن گفت از بــی آزاری و آرام بودن او و 
مجروحیت کوروش و به کما رفتن ومدت ها در 
بیمارستان شیراز بودنش اشاره کرد که با پدر 
کوروش چقدر دچار زحمت شدند تا توانستند 
کوروش را به لطف خدا از آنجا به تهران منتقل 

کنند تا مقداری سالمتی خود را باز یابد .
وی می گوید غذا را باید مثل مایعات درست 
مــی کردیم و هر بار از ســوراخ گلوی اش با 
سرنگ وارد می کردیم تا بتواند توان از دست 
رفته خود را باز یابــد و امروز افتخار می کنم 
به داشتن فرزندی اینچنین که مقاوم است و 

والیتمدار .
مادر که چشمانش پراز اشــک شده بود یاد 
فرزند شهیدش کیومرث می افتد و می گوید 
لحظه ای نیســت بیاد کیومرث گریه نکنم او 
شهید شد و امروز در بهشت است و امید وارم 

ما را نیز شفاعت کند .
ســه خواهر شــهید هم حضور دارند هرسه 
خواهر فرهنگی و هر کدام در زمان مجروحیت 
کــوروش به مادر و پدر کمــک می کردند . 
خواهرها مدام بر صورت برادر بوسه می زنند و 
خاطرات کنار وی بودن را با کوروش تکرار می 
کنند و صورت کوروش پر می شــود از خنده 

های زیبا و همه با خنده های او می خندند .
غذای کورش آماده شده همسر حاج محمودی 
شروع می کند به غذا دادن و خواهر کوچک از 
همسر برادرش خواهش می کند امروز به یاد 
آن روز های بیماری سخت کوروش اجازه بدهد 

تا غذای کوروش را او بدهد.
بعد ازاتمام غذای آقای محمودی به سراغش 
رفتــه واز  آرزویش پرســیدم؛ و او قلمش را 
باهمان دستان غیرتمندش برداشته ونوشت؛ 
دیدــار  با مقام معظم رهبری بهمراه خانواده 

و سفرحج ...

و در آخر دختر خوب و گل محمودی که تمام 
عشق پدر است، چه عاشقانه دستمال زیر چانه 
پدر می گذارد و مانده های غذا را پاک می کند .

مریم کالس هشــتم است و استعداد و هوش 
خــود را از پدر به ارث برده اســت آرزو دارد 
هنرپیشه سینماو تلویزیون و با بازی خود در 
فیلم های دفاع مقدس زندگی امثال پدرش را 
به مردم نشان دهد تا بدانند ما هرچه داریم از 
ایثارگری رزمندگانی است که رشادت کردند تا 

ایران عزیزمان سرافراز بماند ...

با شعرای کرج

فصل دیگر

ناگهان دیدم که دورافتاده ام از همرهانم
مانده با چشمان من دودی بجای دودمانم
ناگهان آشفت کابوسی مرا از خواب کهفی

دیدم آوخ قرنها راه است از من تا زمانم
ناشناسی در عبور از سرزمین بی نشانی

گرچه ویران خاکش اما آشنا با خشت جانم
ها ... شناسم این همان شهر است شهر کودکی ها

خود شکستم تک چراغ روشنش را با کمانم
می شناسم این خیابان ها و این پس کوچه ها را

بارها این دوستان بستند ره بر دشمنانم
آن بهاری باغها و این زمستانی بیابان

ز آسمان می پرسم آخر من کجای این جهانم ؟
سوز سردی می کشد شالق و می چرخاند و من

درد را حس می کنم در بند بند استخوانم
می نشینم از زمین سرزمین بی گناهم

مشت خاکی روی زخم خونفشانم می فشانم
خیره بر خاکم که می بینم زکرت زخمهایم

می شکوفد سرخ گلهایی شبیه دوستانم
می زنم لبخند و برمی خیزم از خاک و بدینسان

می شود آغاز فصل دیگری از داستانم

محمد علی بهمنی

nnn

همباوری 

من نمی باورم آن را، چه را می باوری تو، 
چون نتواند گردن نهد کس بر آن، 

چه نمیاستد با باورش اش همآن؛
تو نیز نمی باوری آن را، 

چه را می باورم من، 
اگر نباشد همباوری در میان؛ 

پر از تیرگی و تباهی شود زندگانی ی زندگان، 
کوشندگانی  ی کوشندگان، 

اندیشندگانی  ی اندیشندگان؛ ... 
پس، سر اگر نرود در راه همباوران؛ 
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وقتی  روزنامه های  جهان  را  می خوانم
خبر  عجیبــی  شــانه هایم  را  تکان  

می دهد
دیگر  هیچ  ماهی  به  رودخانه  نخواهد 

 ریخت
غم  تنها  اقیانوســی  است که  جهانی 

 می شود 
در  من

**
چه مرگ هایی که پراکنده اند در ما

علف هایی کــه در زانــوان ما زرد 
می شوند

چراغ هایی که تاریکی را به دستمان 
می دهند

گرگ هایی که نفس هاشان را به ما 
می بخشند
در زبان ما

به دندان های ما شناور می شوند
پلنگانی که یادمان می دهند

چگونه بکشیم 
تا زنده بمانیم

**
درختان  پر از  سنگ  می شوند 

دره ها  پر  از  برگ
من ابر بارانی ام که

گنجشکان  جهان  از  چشمانم  پر واز  
می کنند

قاب سبز

من دزد کتاب نیستم

فرهیختگان - صنعت نشــر این روزها در ایران حال خوشی ندارد. این 
را از تیراژ ۵00 نســخه ای کتاب های تازه منتشرشده و تعطیلی تدریجی 
کتاب فروشــی ها و وضعیت نامساعد مؤلفان و مترجمان می توان به خوبی 

رصد کرد.
جدای از پایین آمدن سرانه مطالعه در کشور، حاال دانلود غیرقانونی هم قوز 
باالی قوز شده است. اگر که نشر الکترونیک روزنه ای برای صنعت نشر بود تا 
شاید بتواند کمک حال ناشران و مؤلفان باشد، حاال دانلود غیرقانونی کتاب، 

زنگ خطر جدی است که بسیاری را نگران کرده است.
به موجب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۳۱ 
مرداد ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسالمی، حقوق معنوی پدیدآورنده محدود 
به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است و مدت حمایت از اثر، ۵0 سال 
بعد از فوت پدیدآورنده خواهد بود. از همین بابت است که باهدف جلوگیری 
از دانلود غیرقانونی کتاب کمپینی با شعار »#من_دزد_کتاب_نیستم« در 
فضای اینترنتی به راه افتاده است تا یادآوری کند دانلود کتاب های مجوز دار 
و موجود در کتاب فروشی ها از فضای مجازی کامالً امری غیرقانونی است. 
مدیر نشر نی ازجمله ناشرانی است که این روزها نگران دانلود غیرقانونی 
کتاب هایش در فضای مجازی اســت. جعفر همایی می گوید: »متأسفانه 
عده ای با اسکن کردن کتاب هایی که در بازار کتاب موجود است، دست 
به درآمدزایی می زنند. این پدیده بسیار شایع شده است. چندی پیش ۹0 
عنوان از کتاب های نشر نی توسط سایتی اسکن شده بود و بدون اجازه ناشر 
برای فروش در اینترنت گذاشته شده بود. این مساله به صنعت نشر صدمات 

عمده ای زده و باعث کاهش تیراژ ناشران شده است.«
تاکنون مؤلفان و مترجمان نام آشنایی به این کمپین پیوسته و خواستار 
جلوگیری از گســترش دزدی کتاب شــده اند. عباس مخبر، مترجم آثار 
فلسفی و نقد و نظریه ادبی در توضیح اتفاق هایی که با دانلود غیرقانونی 
برای صنعت نشر می افتد، می گوید: »عده ای با فروش کتاب در ایران زندگی 
می کنند؛ به عبارت دیگر، ناشــر، مؤلف، مترجــم، حروف چین، صحاف، 
ویراستار، گرافیست و نمونه خوان همه کار می کنند تا کتابی منتشر و سپس 
فروخته شود و هرکدام از این اقشار بتوانند حق الزحمه خودشان را دریافت 
کنند و زندگی شان را بچرخانند؛ بنابراین اگر هر خواننده کتاب به جای خرید 
اثر، آن را در اینترنت به صورت غیرقانونی دانلود کند، باعث بیکاری و زیان 

عده ای از هم وطنانش شده است.«
مترجم کتــاب »پیش درآمدی بر نظریه ادبی« تــری ایگلتون، دانلود 
غیرقانونی کتاب را نوعی دزدی آشکار می داند و می گوید: »این کار اصاًل 
کار فرهنگی نیست. شما دارید حق الزحمه یک عده را مصادره می کنید. اگر 
همین روند ادامه پیدا کند طبیعی است که دیگر کسی کار نخواهد کرد و 
همان کسانی که امروز کتاب ها را دانلود می کنند؛ هم از خواندن کتاب های 
جدید محروم می شوند. به همین دلیل اگر ترجمه کتاب هایم در بازار فروش 
نرود و ناشر حق الزحمه ای بابت این کار ندهد، طبیعی است که دیگر نتوانم 
به شغل مترجمی ادامه دهم.« مترجم »عاشقانه های ژاپنی« با تأکید بر این 
نکته که دانلود غیرقانونی »آفت وحشتناکی است که می تواند ریشه صنعت 
نشــر را بخشکاند و باید فکری به حال این قضیه کرد.« می گوید: »اگر به 
سمت دانلود قانونی کتاب برویم و از جاهایی که به صورت قانونی با ناشران 
قرارداد دارد، خرید کنیم، می توانیم پدیدآورندگان یک کتاب را هم منتفع 

کنیم. بدین ترتیب این موضوع می تواند یک راه حل خوب باشد.«
چندی پیش معاون اجتماعی ناجا هم در صورت درخواست وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی از آمادگی پلیس برای برخورد با تخلفات افراد سودجو 
در حوزه نشــر و کتاب خبر داد. ســعید منتظر المهدی درباره برخورد با 
سایت های دانلود فیلم و کتاب در فضای مجازی می گوید:  »در این زمینه 
هم اگر شــکایتی شود ما از طریق پلیس فتا به موضوع رسیدگی خواهیم 

کرد.«
 این در حالی است که مؤلفان، مترجمان و ناشران معتقدند در این ماجرا 
پلیس بازی زیاد نمی تواند مؤثر باشــد و باید به سمت فرهنگ سازی پیش 

رفت.

بریده  جراید

قاب سبز

من ببر نیستم پیچیده به باالی خود تاکم

داستان تقریبا از جایی شــروع می شود که نوذر از خواب بیدار 
می شــود و می خواهد به یاد بیاورد که کیست و چیست و انگار 
یادــش می آید که مرده ای را از گور در می آورد و بیماری آزار 
در ریگســتان شیوع پیدا کرده و نوذر انگار پسر یا نوه زارپوالت 
ریگستانی است که از هیچ به همه چیز رسیده و زنی داشته به نام 
گل افروز که انگار با استاد سفالگر فرار کرده و زارپوالت دنبالش 
بوده و بعد تمام زنانش را گل افروز نامیده و عروسش هم گل افروز 

بوده و شاید نام گل افروز میدال است شاید فریال شاید ....
این داســتان بسیار سخت خوان و گیج کننده است. باید خیلی 
دقت کنید تا سردرگم نشوید و کالف داستان از دستتان رها نشود.
این کتاب برنده جایزه مطبوعاتــی ۱۳۸۱ و برنده جایزه ادبی 
اصفهان شده است. به گفته برخی منتقدان تکرار مدام نام ها مانند 

صد سال تنهایی است.
الزم به ذکر اســت محمدرضا صفدری از نویسندگان بوشهری 

کشور هستند.
محمدرضا صفدری - انتشارات ققنوس

مسئولیت پزشک نسبت به آسیب های ناشی از درمان
 

غالب مردم هنگام مراجعه نزد پزشکان به دلیل 
فشارها و استرس های ناشی از مریضی، توانایی 
اخذ تصمیم درســت را ندارند و به همین دلیل 
بدون تحقیق و مطالعــه و با اکراه برگه ای را که 
از سوی مراکز درمانی تحویلشان می شود، امضا 
می کنند و این کار بدون توجه به عواقب و آثار بد 
آن است. مسئولیت پزشک در اقداماتی که برای 
درمان و معالجه به عمل می آورد از جمله مواردی 
است که مردم کمتر با آن آشنایی دارند. از این 
رو می توان مســئولیت پزشک در روند طبابت 
را به دو بخش اصل طبابت و جراحی و دیگری 
مسئولیت او در جهت آسیب های ناشی از درمان 

تقسیم کرد. 

1- مسئولیت دکتر نسبت به اصل موضوع 
طبابت 

هر گونه اقدامی که پزشــک انجام می دهد به 
نوعی تصرف در نفس دیگری است از این رو الزاما 
می بایست جواز به چنین کاری را داشته باشد در 
غیر این صورت پزشک عالوه بر جبران خسارت 
دارای مجازات نیز اســت و حتــی قانونگذار به 
صراحت اذعان می دارد که هر کس بدون داشتن 
پروانه رسمی به امور پزشکی اشتغال ورزد، فورا 
محل کار او تعطیل و مجرم نیز به حبس و جزای 

نقدی محکوم می شود. 
ماده ۵۹ قانون مجازات اسالمی بیان می دارد 
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت 
شخص، اولیاء، سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی 
و با رعایت موازین، علمی و نظام های دولتی انجام 
شود، جرم محسوب نمی شود و در موارد فوری 

نیز اخذ رضایت ضروری نیست. 
ُمقّنــن در این ماده در مقام بیان مجوز اعمال 
پزشک در هنگام طبابت اســت و در این مورد 
خاص دقیقا عمل پزشکی مورد توجه قانونگذار 
بوده است. از این جهت کلیه کارهایی که دکتر 

بر روی بیمار انجام می دهد، در صورتی که قانونی 
و با اذن و رضایت از سوی مریض یا سرپرست او 
و بدون تعدی و تفریط انجام گردد جرم محسوب 
نمی شــود و اگر خالف این امر باشــد، پزشک 
مرتکب جرم شده و در مقابل بیمار و سرپرست او 
مسئول جبران خسارت است. بنابراین اجازه بیمار 
صرفا در جواز و مشــروعیت عمل طبیب یعنی 
درمان موثر است و به صدمات احتمالی و اتفاقی 

ناشی از درمان مربوط نمی شود.

2- مسئولیت پزشک نسبت به صدمات و 
آسیب های ناشی از درمان 

قبل از بررسی این مورد قطعا یک سوال در ذهن 
مخاطبان نقش می بندد که اگر اقدامات پزشک 
علیرغم رعایت مقررات و احتیاط های الزم و بدون 
ارتکاب هیچ تخطی سبب مرگ یا آسیب بیمار 
شود آیا باز هم پزشک مسئول نتیجه اعمال خود 
است؟ مشخص است که اگر دکتر مهارت کافی را 
نداشته باشد یا بدون اذن و اجازه بیمار مبادرت به 
درمــان مریض کند، ولی عمل او به طور اتفاقی 
موجب فوت یا صدمه بیمار شود، مسئول است. 
همچنین است در خصوص مسئولیت پزشکی 
که با وجود مجوز از سوی بیمار و یا سرپرست و 
رعایت همه موازین فنی اقدام کرده باشد، اما عمل 
او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه شود قانون، 
شخص دکتر را مسئول و ضامن می داند. برابر 
ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسالمی هر زمان پزشکی 
گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که 
شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می 
کند هر چند با اجازه مریض، سرپرست او باشد 
باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، 
ضامن است البته اگر فوت یا صدمه ناشی از عمل 
پزشک باشد. برای مثال از سرایت بیماری نشأت 

گرفته باشد، پزشک مسئول نخواهد بود. 
همانطور که گفته شد اعمال دکتر در صورتی 

که به رغم رعایت موازین تخصصی، منتهی به 
فوت یا صدمه شود، موجب مسئولیت خواهد 
بود اما اگر مریض پزشک را قبل از درمان مّبری 
کند این امر موجب ســلب مســئولیت دکتر 
نخواهد بود در این خصــوص ماده ۶0 قانون 
مجازات اســالمی به صراحت اذعان می دارد : 
چنانچه طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال 
جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده 
باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو 
نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن 
نباشــد، طبیب ضامن نیست. از این جهت در 
صورتی که بیمار عاقل و بالغ شخصا و در مورد 
صغیر و مجنون اگر سرپرست قانونی او دکتر را 
قبل هر گونه عملیات طبابت ابراء کند، پزشک 
در صورت رعایت مقررات و موازین و داشــتن 
مهارت های فنی و علمی، هیچ گونه مسئولیتی 
ندارد. به همین دلیل است که در مراکز درمانی 
و بیمارستان ها قبل از هر گونه اقدامات مربوط 
به طبابت و یا جراحی مشاهده می کنیم که از 
بیمــار و یا در صورت نبودن بیمار همراه او در 
ذیل برگه ای که حاوی مطلبی مبنی بر برائت 
پزشک از مســئولیت است امضا یا اثر انگشت 
گرفته می شود. البته در خصوص ختنه کردن 
حکم خاصی در قانون مجازات اســالمی آمده 
که برگرفته از نظرات فقهی ) تحریر الوســیله 
حضــرت امام )ره( جلد دوم ص ۵۶۱ ( اســت 
مطابق ماده ۳۲0 قانون مجازات اســالمی : هر 
گاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار الزم 
موجب جنایت یا خســارت شود، ضامن است 
هر چند ماهر بوده باشد. در این مرحله دکتر 
نیاز به اخذ برائت از بیمار یا سرپرســت قانونی 
او ندارد زیرا آنچه که موجب مســئولیت او می 
شود، اقدامات غیرمتعارف و خارج از حد معمول 
و به اصطالح همراه با تعدی و تفریط اســت. از 
این جهت مسئولیت دکتر را می توان به صورت 

زیر و در چهارچوب 
یک مثال خالصه و 

بررسی کرد :
شــخصی بــرای 
شکستگی  جراحی 
بــه  اســتخوان 
بیمارستان مراجعه 
مــی کنــد و بــا 

تشخیص دکتر و انجام مقدمه های مربوطه مانند 
انجام معاینات و آزمایشات مخصوص و با رعایت 
تشریفات و آیین نامه های مربوط به اتاق عمل 
می رود. قبل از عمل جراحی ورقه ای از سوی او و 

همراه اش که پدر اوست امضا می شود. 
محتویات آن برگه حاوی آن است که به پزشک 
اجازه می دهد تا بــر روی پای او جراحی کند و 
دکتر از او برائت می گیرد. پس از جراحی، بیمار به 
بخش مراقبت های ویژه منتقل می شود و پس از 

۳ روز فوت می کند. 
حالت اول، چنانچه پزشک بدون رضایت و اجازه 
بیمار یا بدون رعایت، این کار را انجام دهد. مسئول 

خواهد بود. 
حالت دوم، چنانچه پزشــک، اجــازه بیمار یا 
سرپرســت او اقدام به عمل کند و دارای مهارت 

و تخصص کافی خواهد بود. 
حالت سوم، اگر دکتر با اجازه بیمار یا سرپرست او 
مبادرت به جراحی کند و دارای صالحیت علمی 
و مهارت الزم باشــد و از بیمار هم برائت گرفته 
باشد ولی مقررات و نظام های مربوط به جراحی را 
رعایت نکرده باشد، مسئول است. در نهایت اخذ 
رضایت و برائت قبل از عمل از بیمار در صورتی 
موثر است که پزشک هم دارای صالحیت باشد 
و هم نظام ها و مقررات مربوط به عمل را رعایت 

کرده باشد. 
مهدی ساری خان بیگلو

وکیل پایه یک دادگستری 

اندرز های  حقوقی

گشت و گذاری در آدران

قرارمان صبح زود است. طبق معمول دوستم پشت فرمان می نشیند و من 
هم گاهی با او هم صحبت می شوم و گاهی چشم می دوزم به جاده و منظره 
های اطراف. من تاکنون نشنیدم که او بگوید : » خوابم می آید، تو رانندگی 

کن ! « به همین خاطر خیالم راحت است. 
وسایل سفر یک روزه مان آماده است. به راه می زنیم. مقصدمان آدران است. 
مادرم می گوید که پدرش در گذشته های دور در آن جا مغازه ای داشته، 

اما من چیزی به خاطر ندارم، خیلی کوچک بودم. 
از کرج خارج می شویم. جاده چالوس روبرویمان است. دوستم می گوید تا 
آدران ۲۱ کیلومتر راه داریم. و بعد ادامه می دهد. آدران روستای کوچکی 
است، اما بسیار سرسبز و پر درخت. او مشخصات جغرافیایی روستا را این 
طور می گوید : » این روستا در شمال شهر کرج و در جنوب دریاچه عظیم 

سد کرج واقع است. «
آدران مرکزیتی برای سایر روســتاهای کوچک اطراف آن مثل » ونس - 
نوجان - وینه و آئینســتان « به حساب می آید. اگر خواستید شما هم به 
روستا ســری بزنید برایتان می گویم که حتما به دره آدران بروید. ابتدا از 
روستا سفرتان را در مسیری که می گویم شروع کنید. این مسیر از روستای 
آدران برفراز تپه کوتاهی در راهی پاکوب گذاشته و با طی ۳0 دقیقه زمان که 

به داخل دره باغستانی آن سرازیر می شود، ادامه پیدا می کند. 
وجود جویباران کوچک و چشــمه های فراوان از ویژگی این دره باغستانی 

است. 
مسیر پاکوب آن رو به شمال با فراز و نشیب های فراوان همراه با عبور از تپه 
ماهورهای چندی به جاده خاکی مسیر دره دروان ساوجبالغ ختم می شود 

و دارای مسیری طوالنی است. 
بهترین زمان برای دیدار از این دره اوایل بهار هر سال است. 

بهرام فاطمی

راه نامه


